
 تعريفات عامة - الحرارة

  

اليوم  فعىل سبيل املثال، يف.الحرارة نفكر عادة يف اإلحساس الذي تجعلنا الحرارة نحس بهوعندما نفكر يف.من أهم أنواع الطاقة الحرارة
 .الذي تجعلنا نحس به حياتنا تتجاوز بكثري مجرد الشعور ولكن أهمية الحرارة يف. شديد الحرارة، رمبا تجعلنا نحس بالضيق وعدم الراحة

 

نأكله لتوليد كمية  وتستخدم أجسامنا الطعام الذي. محدودة من الحرارة بحذر وإحكام يك نظل عىل قيد الحياة أن نحتفظ بكميات ويجب
يعية، أو إذا درجة حرارة أجسامنا ارتفاًعا كبريًا فوق الدرجة الطب فإذا ارتفعت. م°37الحرارة التي تحفظ درجة حرارة الجسم عند حوايل

بينام نرتدي أثناء . الحرارة داخل أجسامنا مالبس ثقيلة لُنبقي لربدونحن نرتدي يف موسم ا. كبريًا تحتها فلرمبا منوت انخفضت انخفاًضا
افئ، مالبس خفيفة، لنتخلّص من  .الحرارة الزائدة عن الحاجة الطقس الدَّ

ر مباليني الدرجات. درجات الحرارة وال يعلم أحد الحد األقىص الذي مُيكن أن ترتفع إليه أقّل أما. لكن درجة الحرارة داخل أسخن النجوم تُقدَّ
 .م°273,15 - ، فهي املطلق بالصفر الوصول إليها، وتُسّمى) نظريًا(درجة حرارة ميكن 

ن تربيد أّي جسم من األجسام إىل م ومل يتمكن الفيزيائيون حتى اآلن. املطلق، ال تحتوي األجسام عىل طاقة حرارية أبًدا الصفر عند درجة
 . املطلق الصفر :انظر. لذا فإن أّي جسم ـ مبا يف ذلك أبرد األجسام ـ يحتوي عىل بعض الطاقة الحرارية املطلق، الصفر درجة

بعد غسلها، كام  تدفئة املنازل وطبخ الطعام وتسخني املاء وتجفيف املالبس ونستخدم الحرارة يف منازلنا يف مجاالت شتى؛ إذ نستخدمها يف
 .هي التي تجعل املصابيح الكهربائية تيضء أن الحرارة

. نستخدمها يف فصل الفلزات من خاماتها ويف تكرير البرتول الخام فنحن. أما مجاالت استخدام الحرارة يف الصناعة فتكاد ال تحرص
أيًضا يف صناعة أو تحضري األغذية ونستخدم الحرارة. لبعًض الفلزات وتشكيلها وقطعها وتغليفها وتقويتها وضّمها بعضها  ونستخدمها يف صهر

 .أخرى والزجاج والورق واملنسوجات وعّدة منتجات

التي تتولّد من الوقود املحرتق يف محركات كل من الطائرات والسيارات  ونستخدم الحرارة أيًضا يف تشغيل معداتنا اآللية؛ فالحرارة
الضخمة تدور وتولد الكهرباء التي تزودنا  وكذلك تجعل الحرارة التوربينات. ة لتحريك هذه اآللياتوالسفن توفر القدرة الالزم والصواريخ

 .الكهربائية األجهزة، من مشحذة أقالم الرصاص الكهربائية إىل القاطرة باإلضاءة والقدرة الالزمة لتشغيل كّل أنواع

 وتصف املقالة، كذلك، كيف وظّفنا الحرارة يف إنجاز بعض األعامل. ا ووظائفهاانتقاله وتتناول هذه املقالة مصادر الحرارة وماهيتها وكيفية
 .وتصف االكتشافات التي متّت يف ميدان الحرارة

 

 مصادر الحرارة

التي نستخدمها، أو التي تؤثر عىل الحياة واألحداث عىل ظهـر األرض، من ستة  تصدر الحرارة. مصدر الحرارة هو أي يشء يُعطي حرارة
  .الكهرباء -6االحتكاك و -5الطاقة النووية و -4التفاعالت الكيميائية و -3األرض و -2الشمس و -1: رئيسيـة هي درمصـا

 ونستخدم املصادر التي نتحكم فيها، مثل الكهرباء والطاقة النووية، يف تدفئة املنازل .اآلخرنحن نتحّكم يف بعض هذه املصادر دون بعضها
املثال تبّث الشمس الضوء والحرارة اللذين يعتمد عليهام فعىل سبيل. ولكننا نستفيد أيًضا من املصادر التي ال نتحّكم فيها. ويف أشغال أخرى

فالحرائق مثالً، وهي . زمامها لتي نتحّكم عادة فيها، ميكن أن تسبّب أرضاًرا جسيمة إذا أفلتالحرارة، حتّى ا وكل مصادر. قوام الحياة
 .عام تفاعالت كيميائية، تتلف كثريًا من ممتلكاتنا يف كّل

يف  الحرارة املنتجةويصل جزء يسري جًدا من . تربد، فإن األرض ستربد وستنعدم فيها الحياة فلو قُّدر لها أن. مصدرنا الحرارّي األهم .الشمس
 .لنا ولكل أنواع الكائنات الحية ومع ذلك يكفي هذا الجزء اليسري الستمرارية الحياة عىل األرض. الشمس إىل األرض

 مثل وميكن جمع كميّات كبرية من حرارة الشمس باستخدام أجهزة. والغالف الجوّي حرارة الشمس ومتتص البحار وسطح األرض والنباتات
. أشعة الشمس من مساحة واسعة لرتكّزها عىل بقعة واحدة وتحتوي هذه األفران الشمسية عىل مرايا تعكس. الضخمة سيةاألفران الشم



.حرارة تكفي للطبخ تنتج كمية من الحرارة تكفي لصهر الفوالذ بينام ميكن أن تجمع األفران الصغرية كميةوبعض األفران الشمسية ميكن أن
  .مسالش ؛الشمسية الطاقة :انظر

. ويترسَّب جزء من هذه الحرارة إىل السطح عندما يثور بركان. بعيدة بباطنها تحتوي عىل كميات كبرية من الحرارة عىل أعامق .األرض
 وتترسَّب بعض الحرارة املوجودة يف. باطن األرض املنبعثة من الرباكني ما هي إال صخور صهرتها الحرارة الكامنة عىل أعامق بعيدة يف واملادة

بوساطة الصخور الساخنة  وتقذف هذه النوافري الفوارة إىل الخارج مباء يغيل تم تسخينه .ِحمم فوارة باطن األرض أيًضا إىل السطح يف شكل
 :انظر. الصادرة عن األرض يف توليد الكهرباء وتدفئة املباين ويف أشغال أخرى وقد بدأ الناس يف استخدام الحرارة. املوجودة يف باطن األرض

   .الربكان ؛ الفوارة الحمة

ى التفاعل الكيميايّئ الذي تتّحد فيه مادة ما مع األكسجني .ميكن أن تُنتج الحرارة بعّدة طُرق .الكيميائية التفاعالت وتنتج  .األكسدة ويُسمَّ
ي أو أّي وقود آخر، تتحد بعض الخشب أو الغاز الطبيع وعندما يحرتق الفحم أو. األكسدة الرسيعة الحرارة برسعة تكفي إلشعال اللّهب

 .، حرارة وناًراباالحرتاق ويُنتج هذا التفاعل الكيميايئ، الذي يُعرف. مع أكسجني الهواء فتكّون مرّكبات أخرى املواد املوجودة يف ذاك الوقود

الناتجة من الفحم أو  والنار. يف الطبخفالنار الناتجة من املوقد الغازي تولّد الحرارة التي تستخدم  .ويستعمل الناس النار بأساليب متعددة
وتسخن النار الفلزات لدرجة االحمرار مام يُسّهل عملية صياغتها. تدفئة املباين زيت الوقود أو الغاز يف األفران والغاليات املنزلية تستخدم يف

 .النار :انظر. نة تكفي لقطع الفلزاتبسخو  كذلك توجد أنواع خاصة من مشاعل التقطيع ميكن أن تولّد اللهب. عّدة أشكال مختلفة يف

املوجودة يف  وتنتج هذه العملية الحرارة التي تجعل الغازات. العربة مثاالً آخر لعملية االحرتاق وميثل احرتاق البرتول يف أسطوانات محرك
  .االحرتاق :انظر. األسطوانات تتمّدد وبالتايل تدفع وتحرك أجزاًء تشغل املحرك

وال يَْنتُُج  ولكنه ـ بعكس النار ـ يحدث ببطء بحيث تكون كمية الحرارة املولدة ضئيلة. االحرتاق كذلك، مثاالً لعمليةوميثل صدأ الحديد، 
  .األكسدة :انظر. لهٌب 

يج فمثال، إذا ُمزج حامض الكربيتيك املركز مع املاء، فإن املز. بعض حرارة كذلك وينتج مزج أنواع معينة من املواد الكيميائية بعضها مع
 .ساخًنا لدرجة الغليان يصري

 أيًضا ، والتي تُسمىعملية التفاعل الحيوي باإلضافة إىل طاقة وأنسجة حّية عن طريق ويف كل الكائنات الحية، يتحول الطعام إىل حرارة،
  .األيض :انظر. الحية واأليض سلسلة تفاعالت كيميائية معقدة متوالية تقوم بها الخاليا .األيض

فاألسلحة النووية تُطلق كميات الحرارة بدرجة من الكثافة والرسعة بحيث تدّمر  .ميكنها أن تنتج كميات كبرية من الحرارة .ويةالنو  الطاقة
ولكن من املمكن أن. لالستفادة منها كام نريد وال ميكن التحّكم يف الحرارة املنبعثة من هذه األسلحة. هو موجود حول مكان سقوطها كل ما

 املفاعل النووي كاف لالستفادة منها يف توليد الكهرباء وإنجاز أعامل أخرى وذلك يف جهاز يُسّمى من الطاقة النووية ببطء تنتج الحرارة
  .النووي املفاعل ؛ النووية الطاقة :انظر

ألنه رمبا يُتلف  االحتكاك يف معظم األحيان مصدر حرارة غري مرغوب فيه وميثل. عندما يحتك جسم بجسم آخر تنتج حرارة .االحتكاك
ولذا يوضع زيت التشحيم . تآكل هذه األجزاء فمثالً الحرارة التي تنتج يف أية آلة عندما تحتك أجزاؤها بعضها ببعض رمبا تؤدي إىل .األشياء

  .حتكاكاال  :انظر. وينقص زيت التشحيم فاعلية االحتكاك وبالتايل يقلّل توليد الحرارة بني أجزاء اآلليات املتحركة املتالمسة،

ويستعمل الناس . حرارة) مواد تحمل أو توصل التيار الكهربايئ(وسائر املوّصالت  يولد انسياب الكهرباء خالل الفلزات والسبائك .الكهرباء
ئة الكهربائية، وأجهزة التجفيف، والتدف ومن هذه األجهزة املحرقات الكهربائية واألفران. الحرارة يف تشغيل العديد من األجهزة هذه

  .الكهرباء :انظر. الكهربائية ومحمصات الخبز الكهربائية، والكاويات

  ما الحرارة

فمثالً، ينتج عن احرتاق الوقود يف  .وال ميكن رؤية الحرارة أو الطاقة ولكن ميكن رؤية األثر الذي يحدثانه. الطاقة شكل من أشكال الحرارة
  .الطاقة :انظر. القدرة الالزمة لتحريك الطائرة محركات الطائرة النفاثة غازات ساخنة تتمدد فتوفر

 ويعتمد .طاقة داخلية وتُكِسب هذه الحركة األجسام. كل األشياء من ذرات أو جزيئات يف حالة حركة دامئة تتكّون .درجة الحرارة وكميتها
ن منسوب طاقة الجسم الداخلية يكون فإذا تحركت ببطء فإ. ذراته أو جزيئاته الطاقة الداخلية للجسم عىل مدى رسعة تحرك منسوب
الساخنة منسوب طاقة داخلية أعىل مام  ولألجسام. أما إذا كانت تتحرك بشدة فإن الجسم يكون له منسوب طاقة داخلية مرتفع .منخفًضا

  .تشريان إىل درجة حرارة الجسم ساخن وبارد والكلمتان. لألجسام الباردة



تدريج مرقم، وبالتايل ميكن وهو يحتوي عىل. ويُستخدم الرتمومرت لقياس درجة الحرارة.الداخليةمنسوب الطاقة درجة الحرارة عىل وتدل
تدريجات الحرارة  هام أكرث أنواع والتدريج الفهرنهايتي ـ أو املئوي ـ السلسيويس (امليزان(والتدريج . التعبري عن درجة الحرارة بالدرجات

 .الحرارة درجة :انظر. شيوًعا

 فإذا. أو سيفقد جزًءا منها عندما ميس جساًم آخر الطاقة الداخلية مزيًدا من ة حرارة أي جسم ما إذا كان ذلك الجسم سيكسبوتحدد درج
فإذا ثُبِّت محرار. الصخرة الباردة يف شكل حرارة مّست صخرة ساخنة أخرى باردة فإن بعض الطاقة الداخلية يف الصخرة الساخنة سينتقل إىل

ارتفاًعا مطرًدا يف  أما إذا ثُبّت محرار عىل الصخرة الباردة فإنه سيظهر. هبوطًا مطرًدا يف درجة حرارتها خنة فإنه سيُظهرعىل الصخرة السا
 .وبعد ذلك ال يحدث انتقال أو انسياب للحرارة. درجة الحرارة ويف نهاية األمر، فإن املحراريْن سيظهران نفس. درجة الحرارة

، منتقلة من جسم ذي درجة حرارة أعىل منحدر درجة الحرارة تنساب فقط أسفل أسفل فقط، والحرارة كذلكوينساب املاء من أعىل إىل 
  .انتقال الحرارة بينهام أرسع وكلام كان الفرق يف درجة الحرارة بني جسمني أكرب، كان. آخر ذي درجة حرارة أقل إىل

فدرجة حرارة الجسم هي دليل عىل منسوب طاقته، . لفان وليسا شيئًا واحًدامخت ومن املهم جًدا أن ندرك أّن درجة وكمية الحرارة شيئان
  .كمية الحرارة هي الطاقة املنتقلة من جسم آلخر بينام

عر والجول والوحدة الحرارية الربيطانية ثالث وحدات شيوًعا يف وأكرث هو كمية الحرارة  والسعر الحراري. قياس كمية الحرارة هي السُّ
 1000املستخدم يف قياس الطاقة الحرارية الناتجة من األطعمة، يساوي  والسعر الحراري. م°1درجة حرارة جرام واحد من املاء  الالزمة لرفع

الالزمة لرفع درجة حرارة رطل واحد من  الواحدة هي كمية الحرارة والوحدة الحرارية الربيطانية .الحراري الذي عرّفناه ِضْعف هذا السعر
أنواع الطاقة،  فيمكن أن يُستخدم يف قياس كل الجول أما. يُستخدم السعر الحراري يف العلوم تخدم غالبًا يف الهندسة، بيناموتُس. ف°1املاء

الجهد املبذول ـ عندما تحرك قوة مقدارها نيوتن واحد جساًم مسافة مرت والجول الواحد هو كمية الطاقة املستهلكة ـ أو. مبا يف ذلك الحرارة
  .الحراري السعر ؛الحرارية الربيطانية الوحدة :انظر. اههااتج واحد يف

وليك نقص القصة كلها يلزمنا أن نعرف ما يحدث لذّرات أو . من قصة الحرارة تشكل درجة الحرارة والطاقة الداخلية جزًءا فقط .الفوىض
  .الجسم عندما تنساب إليه الحرارة جزيئات

 فكلام زادت كمية الحرارة املنسابة إىل الجسم صارت ذراته أو. تنساب إليه الحرارة جسم عندمايزداد تجول الذّرات أو الجزيئات داخل ال
ولكن، إذا أدخلت . املوجودة يف ندفة ثلجية منط ترتيب منتظم فمثالً، لجزيئات املاء. جزيئاته أكرث تجوالً وصارت بالتايل أكرث تبعرثًا واضطرابًا

أن الحرارة تغري منط ترتيب  ويعني ذلك. ستنصهر وتتحول إىل قطرة ماء ـ ويختفي منط الرتتيب املنتظمدافئة فإنها  ندفة ثلجية داخل غرفة
 .الندفة الثلجية املنتظم إىل فوىض

 .الداخلية العشوائية :انظر. للتعبري عن درجة الفوىض املوجودة يف الجسم) اإلنرتويب) العشوائية الداخلية ويستعمل العلامء مصطلح

 ويف. وترفع كمية الحرارة املضافة درجة الحرارة. الداخلية ودرجة الفوىض لذاك الجسم ارة التي تنساب إىل جسم ما، الطاقةتزيد الحر 
وتخفض عادة كمية الحرارة املفقودة درجة  املقابل، تُنقص كمية الحرارة التي تترسب من الجسم طاقته الداخلية ودرجة الفوىض فيه،

  .الحرارة كذلك

 تقل الحرارةكيف تن

   .اإلشعاع -3الحمل و -2التوصيل و -1: تنتقل الحرارة من جسم أو من مكان آلخر بثالث طرق

معها أي جزء من  وعندما تنتقل الحرارة بالتوصيل، فإنها تتحرك داخل املادة دون أن تحمل. خالل مادة ما هو انتقال الحرارة .التوصيل
وتفسري ذلك أن ذرات النحاس عند الطرف . اآلخر يسخن رسيعا  قضيب نحايس يف نار، فإن الطرففمثالً، عندما يوضع أحد طريف. املادة

املصدومة تهتز كذلك  ويجعل التصادم الذرات. بصورة أرسع وعىل نطاق أوسع، فتصطدم بذرات أخرى مجاورة لها الساخن تبدأ يف االهتزاز
  .ناحية الطرف البارد لها منبصورة أرسع وأوسع وبالتايل تصطدم بذرات أخرى مجاورة

ولكن ال تنتقل الذرات نفسها من طرف آلخر أثناء . الطرف اآلخر من القضيب وبهذه الطريقة تنتقل الحرارة من ذرة إىل أخرى حتى تصل
  .العملية هذه

  

 



ن املدفأة املوجودة يف حجرة.بوساطة تحرك مادة مسخنة هو انتقال الحرارة .الحمل يتمدد هذا الهواء. بها بالحملالهواء املحيط مثالً، تُسخِّ
ن، وبالتايل يصبح أخف وزنًا من طبقة الهواء  بعدئذ يسخن الهواء. األبرد املحيطة به، ومن ثم يصعد إىل أعىل ويحل محله هواء أبرد املسخَّ

سمى تحرك الهواء املسخَّن بعيًدا عن املنطقة ويُ . دواليك األبرد املجاور للمدفأة ويصعد إىل أعىل وتحل محله طبقة هواء أبرد أخرى وهكذا
  .الحرارة إىل كل أنحاء الحجرة وتحمل تيارات الحمل الهواء الساخن، وبالتايل .تيار الحمل نحو تلك املنطقة الساخنة وانسياب هواء أبرد

 الحمل يف إناء به ماء بارد وموضوعة عىل موقدعىل سبيل املثال، نجد تيارات . مًعا ويتم انتقال الحرارة بالحمل يف السوائل ويف الغازات
ويهبط هذا املاء . البارد املوجود بالقرب من أعىل اإلناء فعندما يسخن املاء املجاور لقاع اإلناء ويتمدد، يصري أخّف وزنًا من املاء. ساخن

ن ـ األخف ـ إىل أعىل البارد ـ األثقل ـ إىل أسفل  اإلناء إىل نفس درجة الحرارة حمل حتى يصل كل املاء يفويستمر تيار ال. ويدفع املاء املسخَّ

 ولكن يف). يف حالة التوصيل الحركة اهتزازية(والحمل عىل حركة الُجسيامت الساخنة  يعتمد انتقال الحرارة يف عمليتي التوصيل .اإلشعاع
الــذرات أو الجزيئات املتحركة داخل أي جسم موجـات  دتولـِّ. حالة اإلشعاع ميكن أن تنتقـل الحـرارة خالل الفراغ الذي ال يحوي جسيامت

ى أكرب من الكمية التي  وتشع األجسام الساخنة كمية من األشعة تحت الحمراء .األشعة تحت الحمراء هـذه من الطاقـة اإلشعاعية تُسمَّ
فعندما . النتقال موجات املاء عىل سطح بركةالفضاء بطريقة مشابهة جًدا  وتنتقــل األشعـة تحت الحمراء خالل. تشعها األجسام الباردة

ن. األرض خالل الفضاء باإلشعاع وتنتقل الطاقة من الشمس إىل .اإلشعاعية جساًم فإنها تزيد من رسعة ذراته أو جزيئاته تصدم الطاقة وتُسخِّ
  .تحت الحمراء األشعة :انظر. هذه األشعة سطح األرض عندما تصله

فمثالً، تُعزل املباين السكنية حراريًا لتحبس الحرارة . داخل أو خارج مكان ما لتحكُّم يف تحرك الحرارة بحبسهاهو طريقة ل .الحراري العزل
.الحرارة تنتقل بإحدى ثالث طرق مختلفة ويستخدم الناس ثالث طرق للعزل الحراري ألن. يف فصل الشتاء وخارجها يف فصل الصيف داخلها

ولهذا السبب تصنع مقابض العديد من أواين املطبخ . الحرارة بالتوصيل ستيك، عوازل جيدة ضد انتقالوهناك مواد معينة، كالخشب والبال 
 .باردة وتسخن هذه األواين الفلزية برسعة بالتوصيل ولكن تبقى مقابضها. املواد الفلزية من هذه

فمثالً، تعمل طبقة الهواء املوجودة  .بهواء ساكن منطقة حارة ومنطقة باردة وميكن منع تحرك الحرارة بالحمل خالل الهواء بسد املجال بني
 .النافذة الخارجية والنافذة الداخلية عىل الشباك عازالً للحمل بني

س،الشم فعىل سبيل املثال، تعكس السقوف الفلزية الالمعة أشعة. انتقال الحرارة باإلشعاع ومتنع السطوح التي تعكس األشعة دون الحمراء
  .العزل :انظر. ومتنع بالتايل انتقال حرارة الشمس إىل الداخل عن طريق السقف

 ماذا تعمل الحرارة

فالحرارة ميكن أن تسبب تغيريات . تحدث تغيريات يف ذلك الجسم بثالث طرق عندما تنساب الحرارة إيل داخل جسم أو تخرج منه ميكن أن
 .حالة املادة -3) ل، مساحة، حجمطو (أبعاد الجسم  -2الحرارة و درجة -1: يف

الالزمة لرفع درجة حرارة جرام  وتسمى كمية الحرارة. تُعترب من أكرث اآلثار املرتتبة عىل انسياب الحرارة شيوًعا .التغرّيات يف درجة الحرارة
 .الحرارة النوعية ، اسمالحرارية النوعية السعة ويطلق غالبًا عىل. النوعية لتلك املادة واحد من مادة درجة مئوية واحدة السعة الحرارية

  .واحًدا ـ كمرجع قيايس لحساب الحرارة النوعية لكل املواد ويستعمل العلامء الحرارة النوعية للامء ـ التي تساوي

الجسم  ذاك كتلة عندما تنساب إليه كمية معلومة من الحرارة إذا عرفت ميكنك أن تعرف االرتفاع الذي يحدث يف درجة حرارة جسم
ثم بعد ذلك اقسم كمية . النوعية ملادته أوالً، ارضب كتلة الجسم يف الحرارة. والحرارة النوعية ملادته) يحتويه الجسم من مادة مقدار ما(

 ةمثالً، إذا انتقلت عرشة سعرات من الحرارة يف جرام واحد من املاء، فكم درج. أعاله الحرارة التي أضيفت إىل الجسم عىل حاصل الرضب
يساوي  1وحاصل قسمة عرشة سعرات عىل  .، يعطي واحًدا1ترتفع درجة حرارة املاء؟ حاصل رضب جرام واحد يف حرارة نوعية مساوية

  .مئوية ارتفاًعا يف درجة الحرارة مقداره عرش درجات

 ميتني مختلفتني من الحرارة املضافة لرتتفعواملختلفان يف الحرارة النوعية إىل ك ويحتاج الجسامن املتساويان يف الكتلة ويف درجة الحرارة
مبقدار أكرب من املقدار الذي ترتفع به درجة حرارة  ترتفع درجة حرارة الجسم ذي الحرارة النوعية املنخفضة. درجتا حرارتيهام بذات املقدار

يُْحتَاج إىل عرشة سعرات من  فمثالً،. ضافةاملرتفعة عندما يستقبل الجسامن كميتني متساويتني من الحرارة امل الجسم ذي الحرارة النوعية
 111ولكن عرشة سعرات من الحرارة ترفع درجة جرام واحد من النحاس  الحرارة لرفع درجة حرارة جرام واحد من املاء عرش درجات،

 .1 باملقارنة مع الحرارة النوعية للامء التي تساوي 0,09حرارة نوعية منخفضة ومساوية  والنحاس له. درجة

 



 

ات ونتيجة لزيادة حركة الذرات أو الجزيئات، . جسم عندما تنساب إليه حرارة كام رأينا سابًقا، تزداد حركة ذرات أو جزيئات .األبعاد تغريُّ
. الذرات أو الجزيئات ببطء أكرب ويحدث العكس عندما تخرج الحرارة من الجسم، حيث تتحرك. حيزًا أكرب ولذا يتمدد الجسم فإنها تحتل

 .الجسم ل بالتايل، حيزًا أقل ومن ثم ينكمشوتحت

فعندما يستقبل غاز وسائل وجسم صلب . ولكنها ال تتمّدد بنفس املعدل تتمدد كل الغازات ومعظم السوائل واملواد الصلبة عندما تسخن،
يكون أقل منه بكثري يف التمدد،  ئلتكفي لرفع درجات حرارتها مبقادير متساوية فإن الغاز يكون هو األكرث متدًدا والسا كميات من الحرارة

 .بينام يكون الجسم الصلب هو األقل متدًدا

د واالنكامش وعدة أجهزة حرارية) الثريموستات(ويعمل املحرار ومنظم الحرارة ويحوي كثري من املحارير . أخرى عىل أساس مبدأ التمدُّ
ات املتساوية يف درجة الزئبق يتمدد أو ينكمش مبقادير متساوية نتيجة سائالً كالكحول أو ويْحِدث االرتفاع أو االنخفاض يف . الحرارة التغريُّ

األنبوب  ولكن عندما نضع السائل يف أنبوب ضيق املجرى، فإن عمود السائل داخل. يف حجم السائل درجة الحرارة متدًدا أو انكامًشا طفيًفا
 .يتغري تغريًا يكفي ملالحظة التغري يف درجة الحرارة

ومُيكن أن يسبب هذا. يف الجسور واملباين واملنشآت الهندسية األخرى أيًضا ات درجة الحرارة إىل متدد وانكامش املواد املستخدمةوتؤدي تغري 
فأعمدة الحديد املستخدمة يف مبنى ما  االنكامش مشكالت معقدة ذات عواقب وخيمة مامل يضع له املصممون اعتباًرا خاًصا؛ التمّدد أو

د ولهذا السبب، تحوي املنشآت الهندسية. للتمّدد أو تنكرس ما مل يُرتك لها حيزمثالً، ستنحني  حيزًا لتمدد أو  التي توفر وصالت التمدُّ
 .تلف انكامش املواد املوصلة بها عندما تتغري درجة الحرارة دون إحداث أّي

ويدل  .النقصان يف طول أي مادة عندما تتغري درجة الحرارةاملهندسني من تحديد الزيادة أو  للامدة، معامل التمدد الطويل ومتكِّن معرفةُ 
فمعامل التمّدد . تزيد درجة حرارة املادة درجة واحدة معامل التمّدد الطويل عىل الزيادة التي تحدث يف طول كل مرت من املادة عندما

مئوية واحدة عىل من املرت مع زيادة درجة 0,000023فإن طول كل مرت من قضيب األلومنيوم يزيد مبقدار  ولذا0,00023الطويل لأللومنيوم 
  .درجة حرارة القضيب

الحرارة تغريًا يف درجة  ولكن يف ظروف محّددة، ال تسبب إضافة. حرارة جسم عادة عندما تنساب إليه حرارة تتغري درجة .تغريات الحالة
  .ات أو جزيئات الجسم مام يسبب تحوالً يف حالة مادة الجسمواضطراب ذر  وبدالً من ذلك يزداد تبعرث. حرارة الجسم الذي تنساب إليه

م، وهي نقطة °م، فإن درجة حرارتها ترتفع حتى تصل إىل صفر°من صفر وإذا أضيفت حرارة إىل قطعة من الثلج درجة حرارتها أبرد
الحرارة للقطعة، فالحرارة  ياب مزيد منوبالرغم من انس. يتوقف االرتفاع يف درجة حرارة القطعة لفرتة من الزمن ومن ثَمّ . انصهارها

ولكن درجة حرارة املاء املتكّون تبقى يف. قطعة الثلج وتتسبب يف انصهارها املضافة، تحت هذه الظروف، تزيد من تبعرث واضطراب جزيئات
اج كل جرام من الثلج عند ويحت .االنصهار حرارة وتسمى كمية الحرارة الالزمة لتحويل الثلج إىل ماء. تنصهر كل القطعة م حتى°صفر
  .م°إىل ماء درجة حرارته صفر ُسعرًا من الحرارة لصهره 80م إىل °صفر

م، وهي نقطة °100حتى تصل إىل  املئوي مزيًدا من الحرارة، فإن درجة حرارته ترتفع ثانية الصفر وعندما ميتص املاء املتكون عند درجة
تحت تأثري الضغط الجوي الطبيعي درجة حرارة املاء، وبدال من ذلك يتحول بعض املاء  لحرارةوعندئذ ال يرفع إضافة مزيد من ا. غليان املاء

ى كمية الحرارة . أن يتحّول كل املاء إىل بخار وال تجعل إضافة مزيد من كمية الحرارة درجة الحرارة ترتفع مرة ثالثة، إال بعد. بخار إىل وتُسمَّ
 540م، إىل °100درجة حرارته  ويحتاج كل جرام من املاء .حرارة التبخر ار عند نفس درجة الحرارةم إىل بخ°100 الالزمة لتحويل املاء عند

  .م°100 وإضافة مزيد من الحرارة إىل البخار املتكّون سريفع درجة حرارته فوق .ُسعرًا حراريًا لتحويله إىل بخار عند نفس درجة الحرارة

. سطوح السوائل وتحدث عملية التبخر عند. رارة أقل من درجة غليانه بوساطة التبخربخار عند درجة ح أن يتحول سائل إىل وميكن
. تحت السطح وتْفلت من سطح السائل وتدخل يف الهواء كغاز فالجزيئات املوجودة عىل السطح تتخلص من ارتباطها بالجزيئات املوجودة

 .ر السائل املوجودة فوق سطحهنوع السائل ودرجة حرارته وكمية بخا وتعتمد رسعة حدوث التبخر عىل

 ويجب إبعاد هذه الكمية من الحرارة .الحرارة الكامنة أو تحويل سائل إىل غاز وتُسّمى كمية الحرارة الالزمة لتحويل جسم صلب إىل سائل
م °100ن بخار املاء عند ُسعرًا حراريًا من كل جرام م 540من الجسم إلرجاع الغاز إىل سائل أو السائل إيل صلب مرة أخرى؛ أي يجب إبعاد

نفس درجة  املادة ولنقطتي غليان وتكثيف .م لتحويله إىل ثلج°ُسعرًا من كل جرام من املاء عند صفر 80ويجب إبعاد . لتحويله إىل ماء
د   .كمية الحرارة التي يكتسبها الجسم أو يفقدها حالته وتحدد. الحرارة وكذلك الحال بالنسبة لنقطتي االنصهار والتجمُّ

 وعموًما، تحتاج هذه التغريات إىل حرارة. يف بنية البلورات املكونة لألجسام الصلبة ميكن كذلك، ربط الحرارة الكامنة بالتغريات التي تحدثو 
  .كامنة أقل بكثري من الحرارة الكامنة لالنصهار أو التبخر



  توظيف الحرارة

بوساطة االحتكاك فمثالً، تتحول الطاقة امليكانيكية إىل حرارة .يكية والطاقة الحراريةامليكان الطاقة توجد عالقة بني .الحرارة إىل حركة تحويل
 .املحركات الحرارية الحرارية إىل طاقة ميكانيكية يف وميكن، يف املقابل، تحويل الطاقة. بني األجزاء املتحركة ألي آلة

 وتُْنتَج الحرارة الالزمة .محركات االحرتاق الداخيل-2و الخارجي االحرتاق محركات -1: وميكن تقسيم املحركات الحرارية إىل مجموعتني
الغازية والبخارية واملحركات ) العنفات) وتتضمن هذه املحركات التوربينات. لتشغيل محركات االحرتاق الخارجي خارج هذه املحركات

محركات  وتتضمن هذه املحركات. الوقود املحرتق بداخلها الداخيل، فإنها تنتج حرارة تشغيلها من أما محركات االحرتاق. البخارية الرتددية
 .الصواريخ الديزل واملحركات التي تُدار بالبنزين ومحركات الطائرة النفاثة ومحركات

الغالية  هنا، تحوِّل الحرارة الصادرة من وقود محرتق أو مفاعل نووي املاء يف. الخارجي مثاالً جيًدا ملحركات االحرتاق التوربني البخاري وميثل
ويتمّدد البخار . عجالت ذات زعانف معدنية مثبتة بعمود وينقل البخار خالل أنابيب إىل التوربني الذي يحتوي عىل سلسلة من. إىل بخار

درجة حرارة البخار  وتكون. عندما يندفع خالل التوربني وبالتايل يدفع الزعانف ويجعلها تدور هي والعمود ذو درجة الحرارة املرتفعة
وميكن للعمود الدّوار يف هذا املحرك، أن يدير مولًدا كهربائيًا أو يحرك  .لخارج من التوربني أقل بكثري من درجة حرارة البخار الداخلا

 .التي تدفع سفينة أو أن يعمل عمالً آخر مفيًدا املروحة

 .يف األسطوانات غازات ساخنة) البنزين هنا(اق الوقود يولد احرت . االحرتاق الداخيل ويعد محرك سيارة يدار بالبنزين مثاالً جيًدا ملحركات
أجزاء أخرى من السيارة تعمل عىل دوران  ثم تحرك حركة املكابس. وتتمدد هذه الغازات وتدفع املكابس إىل أسفل داخل األسطوانات

  .العجالت

درجات الحرارة بني الجسمني الحرارة تنساب من ويجعل الفرق يف . أبرد منه ميكن خفض درجة حرارة جسم مبالمسته لجسم آخر .التربيد
وهناك طريقة أخرى إلبعاد . الحرارة منه فمثالً، يحفظ الثلج املوضوع يف صندوق معزول الطعام بارًدا بإبعاد. إىل األبرد الجسم األسخن

 .التربيد امليكانييك أبرد منه وهي طريقة الحرارة من جسم من دون أن يالمس جساًم آخر

ففي الثالجة مثالً، . أخرى من الحالة الغازية إىل حالة السيولة ثم إىل الحالة الغازية مرة املربِّد تربيد امليكانييك بتغيري مادة تُسّمىويعمل ال
د بعد ذلك، يتمدد املرب . تبعرث واضطراب املربد بقدر كبري بحيث يتحول إىل سائل ويقلل الضغط. تعرص املضغطة مربًدا غازيًا إىل حجم صغري

ينخفض الضغط بسبب التمّدد تنخفض درجة  وعندما. املضغوط عند صامم يؤدي إىل أنابيب موجودة يف الجزء املعزول من الثالجة السائل
خارجة وتنخفض درجة حرارة الطعام متى ما ظلت الحرارة تنساب. الطعام املوجود يف الثالجة الحرارة كذلك، وبالتايل ميتص املربد حرارة من

أنابيب أخرى راجًعا إيل املضغطة، ومن ثَّم تبدأ دورة التربيد  حول املربد املسخن بامتصاصه للحرارة إىل غاز ومن ثَّم ينساب خاللويت. منه
 .مرة أخرى

دراسة كيفية الوصول إىل درجات  وتقع.م°273,15-، وهو يساوي املطلق الصفر هي نظريًا، أبرد درجة حرارة ميكن أن يصل إليها جسم
   .التقريس، علم :انظر. املنخفضة قاربة للصفر املطلق ضمن مجال فيزياء الحرارةحرارة م

  التعرف عىل الحرارة

 السائل الثامن عرش امليالدي يعتقدون أن الحرارة مائع غري مريئ يُسّمى كان معظم الفيزيائيني حتى أواخر القرن .السائل السعري نظرية
عري إليها وتصريواعتقدوا أن األجسام تسخن ع .السعري وألن األجسام لها الوزن . باردة عندما ينساب خارًجا منها ندما ينساب السائل السُّ

 .يكون مادة باردة، فقد استنتج الفيزيائيون أن السائل السعري ليس له وزن، وبالتايل ال ميكن أن نفسه سواء أكانت ساخنة أم

امليالدي أسئلة عن الحرارة عجزت نظرية السائل السعري عن اإلجابة عليها؛ ففي  وأثارت بحوث شخصني يف حوايل أواخر القرن الثامن عرش
رومفورد، عملية صناعة املدافع مبيونيخ يف  م شاهد الفيزيايئ األمرييك املولد بنيامني تومسون، الذي يعرف أيًضا بلقب كونت1798 عام

تقطع أّي  ب املدافع، تنتج حرارة باالحتكاك حتى بعد أن تصري كليلة ومل تعدالتي تستخدم يف ثق الحظ هذا الفيزيايئ أن املثقابات. أملانيا
ومع ذلك، تنتج كمية من . إذا كان املثقاب يقطع بالفعل فلزًا وال تستطيع نظرية السائل السعري تفسري انبعاث الحرارة إال. جزء من الفلز

 .مل يقطعه املثقابما أدير مثقاب ليدور عىل فلز حتى لو  الحرارة غري محدودة متى

ديفي، قطعتني من الثلج بدلكهام مًعا داخل إناء عند درجة حرارة تحت نقطة  م، صهر الكيميايئ الربيطاين الّسري همفري1799ويف عام 
تومسون وديفي شكوكًا حول  وأثارت مالحظات. وعجزت نظرية السائل السعري مرة أخرى عن تفسري عملية إنتاج الحرارة .تجمد املاء

 .للحرارة ولكن مل يقرتح أحد تفسريًا آخر. ظرية السائل السعرين

 



ولقد طّور الربهان إىل حد كبري . الطاقة يف منتصف القرن التاسع عرش امليالديبُرِْهَنْت فكرة أن الحرارة شكل من أشكال .والطاقة الحرارة
وهو فيزيايئ أملاين، وجيمس جول، وهو  هريمان فون هيلمولتز،أشخاص هم جوليوس روبرت فون ماير، وهو طبيب وفيزيايئ أملاين، و  ثالثة

 .فيزيايئ بريطاين

يحتاجون كميات مختلفة من طاقة الطعام للحفاظ عىل درجة حرارة أجسامهم  الحظ ماير أن الناس يف املناخات الباردة واملناخات الساخنة
م، نرش 1847ويف عام . من السنني ها مل تحظ بتطوير علمي لعدد كبريم، ولكن1842ونرش أبحاثه يف عام . الطبيعية املعتادة عند الدرجة

  .هذا أن الحرارة شكل من أشكال الطاقة، وحظيت فكرته هذه بقبول رسيع هيلمهولتز بحثًا عن الحرارة والطاقة، وأورد يف بحثه

الالزمة لرفع درجة حرارة كمية معينة من املاء الطاقة امليكانيكية  خالل األربعينيات من القرن التاسع عرش امليالدي، قاس جول كمية
يت العالقة بني الطاقة امليكانيكية والطاقة الحرارية. معينة بدرجات حرارة  .امليكانييك للحرارة املكافئ وُسمِّ

 يف وقت متأخر بعد ذلكوقام الفيزيائيون . امليكانيكية تنتج ُسعرًا حراريًا واحًدا جول من الطاقة 4,507ودلت تجارب جول املبكرة عىل أن
ى الجول إىل الفيزيايئ الربيطاين . حراري جول لكل ُسعر 4,182بقياسات أكرث دقة للمكافئ امليكانييك للحرارة، فوجدوه يساوي ويرجع ُمسمَّ

  .جيمس بريسكوت جول

 .قوانني ىل ثالثةوهي مبنية ع. الطاقة األخرى هي علم دراسة العالقة بني الحرارة وأشكال .الحرارية الدينامكية

 ويقرر هذا القانون أن الطاقة تحتفظ مبقدارها، ال تنقص وال تزيد خالل العمليات .والقانون األول للدينامية الحرارية هو قانون بقاء الطاقة
مقداًرا  منظومة أليميكانيكية ولكن تبقى الطاقة الكلية  وميكن أن تغري الطاقة شكلها مثالً، من طاقة داخلية إىل طاقة حركية. الطبيعية

 .ثابتًا

منظومة  ميكن أن تبذل. داخل املنظومة) أي درجة الفوىض(لزيادة اإلنرتويب ) الطبيعية) كل األحداث التلقائية ووفًقا للقانون الثاين تعمل
نرتويب تزداد إىل أن تصبح عندما تبذل منظومة شغالً فإن اإل  ولكن. شغالً مفيًدا مستمرًا حتى تصل إىل أقىص إنرتويب أو فوىض ممكنة لها

 .شغل بعد ذلك املنظومة عاجزة عن بذل أي

 املطلق الصفر أي منظومة إىل ويقرر هذا القانون أنه الميكن خفض درجة حرارة. املطلق ويتعلق القانون الثالث للدينامية الحرارية بالصفر

 أسئلة

عري؟ ماذا .1   كانت تعني نظرية السائل السُّ
  متدد؟ واملباين وصالتملاذا يكون للجسور  .2
  ما الطرق الثالث النتقال الحرارة؟ .3
  ما أهم مصادرنا للحرارة؟ .4
  ما الحرارة النوعية؟ .5
  وكمية الحرارة؟ ما الفرق األسايس بني درجة الحرارة .6
  بالحمل؟ كيف يوقف العزل انتقال الحرارة .7
  ماذا تفعل املحركات الحرارية؟ .8
  من الحرارة تغيريًا يف املادة؟ فقدان كمية بأّي طرق يُحدث اكتساب أو .9
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