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انرژي( :)energyتوانايی يا قابليت انجام کار را انرژی مینامند.

نكته :2اين رابطه نشان میدهد که انرژی جنبشی با جرم جسم و با

انواع انرژي :انرژی را به صورتهای مختلفی مانند انرژی جنبشی،

مجذور سرعت آن نسبت مستقيم دارد .اين جمله بدين معنی است که اگر

انرژی گرمايی ،انرژی الکتريکی ،انرژی ماهيچهای ،انرژی شيميايی ،انرژی

جرم جسم دو يا سه يا چهار برابر شود انرژی جنبشی آن نيز دو يا سه يا

کشسانی ،انرژی نورانی ،انرژی صوتی و  ...میتوانيم تجربه کنيم .بيشتر

چهار برابر میشود .در حالی که اگر سرعت جسم دو يا سه يا چهار برابر

اين انرژیها قابل تبديل به يکديگرند .بهطور کلی انرژی به دو نوع اصلی

شود انرژی جنبشی آن چهار يا نه يا شانزده برابر خواهد شد.

تقسيم میشود :انرژی جنبشی و انرژی پتانسيل.

نكته :3در رابطه انرژی جنبشی ،سرعت  Vبايستی برحسب يکای

يكاهاي انرژي :انرژی نيز مانند کار برحسب ژول اندازهگيری میشود.
اما يکاهای ديگری نيز برای انرژی وجود دارد که به برخی از آنها در
کتابهای فيزيك سالهای ديگر و يا فصلهای ديگر فيزيك سال اول
اشاره خواهد شد .از قبيل :کالری ،کيلوواتساعت ،الکترونولت و ...

متربرثانيه(  ) mقرار داده شود .اگر در مسئلهای سرعت برحسب يکای
s

ديگری مانند کيلومتربرساعت (  ) kmداده شود بايد آن را به يکای اصلی
h

يعنی متربرثانيه بهصورت زير تبديل کرد:

km
1 m
)
) (
h
3/6 s

در مثالهای معمولی ،يك ژول يکای کوچکی محسوب میشود ،اما
برای مقادير بسيار کوچكتر ،يکاهايی مانند ميلیژول (  )0/001 Jو
ميکروژول (  )0/000001 Jو برای مقادير بزرگتر ،يکاهايی مثل
کيلوژول (  )1000 Jو مگاژول (  )1000000 Jبهکار میروند.
قانون پايستگی انرژي( :)the law of conservation of energy
تجربه نشان داده است که انرژی هيچگاه بهوجود نمیآيد و نابود نيز
نمیشود .البته انرژی میتواند از جسمی به جسم ديگر منتقل و يا از

مثال :8آيا دو نيرو میتوانند همديگر را خنثی کنند؟ دو انرژی چطور؟
پرسش :1پايستگی انرژی را در مورد اين مثالها بررسی کنيد:
.1

کودکی سنگی را پرتاب میکند.

.2

گلولهای از تفنگی شليك میشود و در فاصله دوری در تنه
درختی فرو میرود.

.3
.0

نان در تستر برشته میشود.

نكته :4انرژی جنبشی همواره مثبت (و يا حداقل برابر با صفر) است و
نمیتواند منفی باشد( .چرا؟)
مثال :9انرژی جنبشی يك اتومبيل  5تنی که با سرعت  10متربرثانيه
حرکت میکند ،چقدر است؟
مثال :11انرژی جنبشی يك جسم  200گرمی برابر  04ژول است.
سرعت آن چقدر است؟

صورتی به صورت ديگر تبديل گردد.

اتومبيلی در جاده افقی حرکت میکند.

(1

مثال :11انرژی جنبشی جسمی که با سرعت  5متربرثانيه حرکت
میکند 10 ،کيلوژول است .جرم اين جسم چقدر است؟

مثال :12گلولهای به جرم  2 kgبا سرعت  5 mدر حال حرکت
s
است و در حال حرکت با جسم متحرکی برخورد و  55 Jانرژی جنبشی
دريافت میکند .سرعت نهايی گلوله را حساب کنيد.
مثال :13توضيح دهيد که در هر يك از حالتهای زير انرژی جنبشی

انرژي جنبشی( :)kinetic energyانرژی که اجسام متحرک ،فقط به
خاطر حرکتشان دارند را انرژی جنبشی مینامند .به عبارت ديگر ،مقدار
کاری که يك جسم به علت متحرک بودن میتواند انجام دهد انرژی

جسم چگونه تغيير میکند؟
الف) جرم جسم ثابت و سرعت آن دو برابر شود.
ب) جرم جسم ثابت و سرعت آن سه برابر شود.

جنبشی ناميده میشود .میتوان انرژی جنبشی را با نصف حاصلضرب

ج) سرعت جسم ثابت و جرم آن دو برابر شود.

جرم جسم در مجذور سرعتش بيان کرد .يکای انرژی جنبشی نيز ژول

د) جرم جسم نصف و سرعت آن دو برابر شود.

است .انرژی جنبشی را با نماد  kنشان میدهند.

مثال :14انرژی جنبشی اتومبيلی  180کيلوژول است .چند کيلوژول

اگر جرم جسم را با ( mبرحسب کيلوگرم) و سرعت آن را با V

(برحسب متربرثانيه) نشان دهيم ،انرژی جنبشی جسم از رابطه زير
بهدست میآيد:

1
k  mV 2
2

انرژی بايد به آن داده شود تا سرعتش دو برابر شود؟
مثال :15اتومبيلی با سرعت  02 km / hدر حرکت است .اين اتومبيل
تقريباً چه سرعتی بر حسب متر بر ثانيه بايد داشته باشد تا انرژی جنبشی
آن دو برابر شود؟
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مثال :16به دو گلوله به جرمهای  1و  0کيلوگرم که روی سطح افقی

انرژي پتانسيل( :)potential energyگاهی جسم توانايی انجام کار

صافی قرار دارند ،به يك مقدار انرژی میدهيم .اگر سرعت گلوله سبكتر

دارد اما بنا بهداليلی کار انجام نمیدهد .مثالً شرايط انجام کار برايش مهيا

 10متر بر ثانيه شود ،سرعت گلوله سنگينتر چقدر میشود؟

نيست .در اين صورت میگوييم که جسم دارای انرژی نهفته يا پتانسيل

m
مثال :17انرژی جنبشی گلولهای  0 Jو سرعت آن
s

 0است .سرعت

گلوله را به چند متر بر ثانيه برسانيم تا انرژی جنبشی آن  5ژول شود؟
مثال :18اتومبيلی با جرم  044 kgدر حال حرکت 164 kJ ،انرژی
جنبشی دارد.
الف) اگر سرعت جسم  04درصد کاهش يابد ،انرژی جنبشی آن چقدر
میشود؟
ب) اگر انرژی جنبشی آن به  00 kJبرسد ،از سرعت آن نسبت به
حالت اوليه چند درصد کاسته میشود؟
{راهنمايی :اگر سرعت اوليه جسم را با  Vو سرعت نهايی آن را با V
نشان دهيم ،تغيير سرعت جسم را با  V  V  Vنشان میدهيم و درصد
کاهش سرعت را با استفاده از رابطه  100

V
V

محاسبه میکنيم}.

انواع انرژي پتانسيل :انرژی پتانسيل انواع متعددی دارد .از آن جمله
است :انرژی پتانسيل گرانشی ،انرژی پتانسيل کشسانی ،انرژی پتانسيل
الکتريکی ،انرژی پتانسيل شيميايی ،انرژی پتانسيل مغناطيسی و  ...که ما
در سال اول تنها در مورد برخی از آنها مطالبی را خواهيم آموخت.
انرژي شيميايی( :)chemical energyانرژی موجود در مواد غذايی و
انواع سوختها را انرژی شيميايی میگويند .دليل اين نامگذاری آن است
که برای آزاد کردن اين نوع انرژی بايستی برخی فعل و انفعاالت شيميايی
بر روی مواد انجام شود.
بدن هر نوجوان فعال و در حال رشد ،روزانه به طور متوسط به
 12000کيلوژول انرژی نياز دارد .بدن انسان ،انرژی مورد نياز برای انجام
اعمال حياتی داخلی و همچنين فعاليتهای روزانه خود را از طريق

مثال :19انرژی جنبشی اتومبيلی  105 Jاست .اگر سرعت اتومبيل %20
افزايش يابد ،انرژی جنبشی اتومبيل چند ژول خواهد شد؟

خوردن مواد غذايی به دست میآورد.
در جداول ويژهای (مانند جدول شماره  )1در کتابهای علوم تغذيه و

مثال :21رانندهای در يك بزرگراه با حداکثر سرعت مجاز در حرکت
است .اگر اين راننده  20درصد سرعت خود را کاهش دهد ،انرژی
جنبشی اتومبيل چند درصد کاهش میيابد؟

کتابهای ديگر ،انرژی شيميايی موجود در بعضی از مواد غذايی و
سوختها درج میشود که در موقع لزوم میتوان به آنها مراجعه کرد.
نكته :6يکای انرژی شيميايی نيز مانند انرژیهای ديگر ،ژول است .اما

مثال :21اتومبيلی به جرم  800کيلوگرم و سرعت  10متر بر ثانيه ترمز
کرده و متوقف میشود .چه مقدار انرژی به گرما تبديل میشود؟
مثال :22انرژی جنبشی دوچرخهسواری  10 kJاست .اگر اين
m
دوچرخهسوار ،سرعت خود را به اندازه
s

است و به عبارتی انرژی جسم در آن ذخيره شده است.

 5افزايش دهد ،انرژی جنبشی

آن به  00 kJمیرسد .سرعت دوچرخهسوار در ابتدا چقدر بوده است؟
مثال :23انرژی جنبشی دوندهای نصف انرژی جنبشی پسربچهای است
m
که جرمش نصف جرم او است .دونده سرعتش را به اندازه
s

چون معموالً انرژی شيميايی مواد مختلف را به صورت «انرژي موجود
در مقدار معينی از آن ماده» در نظر میگيرند ،بنابراين يکای کميت فوق
برابر يکای انرژی بر يکای جرم (مثالً کيلوژول برگرم) نوشته میشود.
نكته :7وقتی میگوييم ،انرژی شيميايی موجود در يك ماده غذايی
معين برابر  10 kJ / grاست ،منظورمان اين است که در هر گرم از آن
ماده غذايی به اندازه  10 kJانرژی شيميايی وجود دارد.
مثال :24احمد برای ناهار يك بشقاب پلو و خورشت و يك ليوان

 1افزايش

نوشابه خورده است .اگر برای تهيه پلو از يك ليوان برنج ( حدود 200

میدهد و در نتيجه انرژی جنبشی او با انرژی جنبشی پسربچه برابر

گرم) و يك قاشق روغن (حدود  5گرم ) و برای تهيه خورشت از 54

میشود .سرعت اوليه دونده و پسربچه را حساب کنيد.

گرم گوشت و  20گرم حبوبات و  04گرم کرفس و  15گرم روغن

نكته :5در سال بعد خواهيم ديد که سرعت کميتی نسبی است .يعنی
يك جسم که نسبت به يك «ناظر» در حال حرکت است ،در همان لحظه
میتواند نسبت به ناظر ديگری در حال سکون و يا در حال حرکت با
سرعتی متفاوت باشد .با همين استدالل میتوان توضيح داد که انرژی

استفاده شده باشد ،و جرم نوشابه را نيز  254گرم در نظر بگيريم ،حساب
کنيد چه مقدار انرژی وارد بدن احمد شده است؟
مثال :25انرژی شيميايی آزاد شده از خوردن  200گرم نان لواش با
انرژی آزاد شده از سوختن چند گرم چوب برابر است؟

جنبشی نيز کميتی نسبی بوده و مطلق نمیباشد.

www.maktabestan.ir
forum.konkur.in

www.konkur.in
فيزيك  1فصل ( 1انرژی)

09146724615

5

آهنگ مصرف انرژي( :)energy consumption rateمقدار انرژی

مثال :33دانشآموزی با خوردن يك ساندويچ همبرگر محتوی 100

مصرف شده در يك زمان معين را توان مصرفی يا آهنگ مصرف انرژی

گرم گوشت و  35گرم نان و پس از 12دقيقه پيادهروی چند دقيقه

مینامند .آهنگ مصرف انرژی را برحسب يکاهايی مانند ژول بر ثانيه يا

میتواند بهآرامی شنا کند؟

کيلوژول بر دقيقه بيان میکنند.

آهنگ مصرف انرژی پيادهروی و شنا بهترتيب 10 kJ minو  30 kJ minاست).

(انرژی شيميايی گوشت 10 kJ grو نان  5 kJ grو

نكته :8وقتی میگوييم ،آهنگ مصرف انرژی در يك فعاليت معين برابر

مثال :34در يك سيرک ،بچهها به خرسی  800گرم موز و  100گرم

 10 kJ minاست ،منظورمان اين است که بدن انسان در حين انجام آن

عسل خوراندهاند .اگر  60درصد از انرژی وارد شده به بدن خرس به

فعاليت در هر دقيقه بهاندازه  10 kJانرژی مصرف میکند.

طرق مختلف تلف شود ،اين خرس با انرژيی که به دست آورده است،

مثال :26نيم کيلو مرغ چه مقدار انرژی توليد میکند و برای مصرف آن
چند دقيقه بايد به آرامی راه برويم؟ (انرژی شيميايی گوشت مرغ را 8 kJ gr
و آهنگ مصرف انرژی برای پيادهروی  10 kJ minدر نظر بگيريد)

مثال :27يك نوجوان بهطور متوسط  8ساعت در شبانهروز میخوابد.
حساب کنيد ،بدن او در طول خواب ،چه مقدار انرژی مصرف میکند؟
(آهنگ مصرف انرژی را برای خواب  5 kJ minدر نظر بگيريد)

مثال :28واليباليستی قصد دارد به مدت  04دقيقه بازی کند .اگر
بخواهد انرژی مورد نياز بدن خود را برای اين کار با خوردن شير فراهم
کند ،چند گرم شير بايد بخورد؟(انرژی شيميايی شير را  0 kJ grو آهنگ
مصرف انرژی را برای بازی واليبال  20 kJ minدر نظر بگيريد)

مثال :29مدت امتحان فيزيك دبيرستانی  100دقيقه است .دانشآموزی

چند دقيقه میتواند

برقصد؟!(انرژی شيميايی موز و عسل به ترتيب  2/5 kJ grو

 12/5 kJ grو آهنگ مصرف انرژی برای رقصيدن خرسها  32/5 kJ minاست).

مثال :35علی  100گرم و پدرش  500گرم نان خوردهاند و میخواهند
انرژيی را که از اين طريق به دست آوردهاند ،صرف دويدن کنند .اگر
انرژی شيميايی موجود در نان  0 kJ grو آهنگ مصرف انرژی دويدن
برای بدن علی  0 kJ minو برای پدرش  12 kJ minباشد ،حساب کنيد
کداميك مدت زمان بيشتری میتوانند بدوند؟
مثال :36پس از پايان يك مسابقه اسبدوانی ،يکی از شرکتکنندهها
برای جبران انرژی از دست رفته دو عدد سيب هر يك به وزن تقريبی
 100گرم خورد .حساب کنيد اوالً مسابقه چند دقيقه طول کشيده است؟
ثانياً اسب برای جبران انرژی مصرف شده چند هويج  50گرمی بايد
بخورد؟

(انرژی شيميايی سيب و هويج را به ترتيب  2/0 kJ grو  1/2 kJ grو آهنگ

برای آن که بتواند سر جلسه امتحان حضور داشته باشد ،چند گرم بستنی

مصرف انرژی را برای دواندن اسب  20 kJ minو برای دويدن اسب  06 kJ minدر

را با  000گرم آبهويج بايد بخورد؟(انرژی شيميايی بستنی و آب هويج را

نظر بگيريد).

به ترتيب  8 kJ grو  1 kJ grو آهنگ مصرف انرژی را برای نشستن در جلسه

امتحان  6 kJ minدر نظر بگيريد).
مثال :31اگر شخصی برای صبحانه  300 grنان لواش با  100 grکره
خورده باشد ،تعيين کنيد:

مثال :37موتور اتومبيلی ،در هر ثانيه  250 kJانرژی گرمايی از طريق
سوزاندن بنزين دريافت میکند .اگر انرژی شيميايی بنزين  50 kJ grباشد،
معين کنيد در هر دقيقه چند گرم بنزين میسوزد؟
مثال :38احمد و حسن در کارگاه نجاری کار میکنند .برای صبحانه

الف) چقدر انرژی از اين طريق به دست آورده است؟

احمد  250گرم نان و  120گرم خرما و حسن  100گرم نان و  35گرم

ب) اين انرژی برای چند دقيقه دويدن کافی است؟
(انرژی شيميايی نان لواش و کره را به ترتيب  12 kJ grو  31 kJ grو آهنگ
مصرف انرژی را برای دويدن  15 kJ minدر نظر بگيريد)

مثال :31با خوردن چند گرم گوشت پخته میتوان به مدت  1/5ساعت
به نوعی از فعاليت ورزشی پرداخت که آهنگ مصرف انرژی در آن
 20 kJ minمیباشد؟ (انرژی شيميايی موجود در گوشت را 10 kJ grفرض

کنيد).
مثال :32شخصی در يك وعده غذايی  200 grنان لواش و 25 gr
پنير تازه و  04 grشير مصرف میکند .اين شخص با انرژيی که به دست
میآورد ،چند دقيقه میتواند در کالس درس بنشيند؟ (مقادير الزم را از

پنير و  100گرم انگور خوردهاند .برای مصرف انرژی به دست آمده،
احمد با اره دستی و حسن با اره برقی کار میکنند .کداميك مدت زمان
بيشتری میتواند به ارهکاری مشغول شود؟ (انرژی شيميايی نان و خرما و
پنير و انگور را به ترتيب  12 kJ grو  10 kJ grو  8 kJ grو  6 kJ grو آهنگ
مصرف انرژی را برای کار با اره برقی و دستی به ترتيب برابر  20 kJ minو

 05 kJ minدر نظر بگيريد).
مثال :39درستی يا نادرستی عبارت زير را با محاسبه تعيين کنيد« :مدت
زمانی که میتوان با انرژی بهدست آمده از خوردن  125گرم بستنی بيل زد ،از
مدت زمانی که با خوردن  30گرم فندق میتوان ظرف شست بيشتر است».

جداول  1و  2بيابيد).
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بازده(  :)efficiencyبدن انسان مانند هر ماشين تبديل انرژی ديگری،

آهنگ مصرف انرژی بسياری از فعاليتهای روزمره را نيز در

تنها بخشی از انرژی ورودی را صرف انجام کار مفيد میکند و بقيه آن را

جدولهای مربوطه (مانند جدول شماره  )2در کتابهای علوم ورزشی و

بهصورتهای مختلف(عمدتاً گرما) هدر میدهد .در واقع بدن انسان

سالمت میتوان مشاهده کرد .توجه کنيد که اين مقادير و مقاديری که در

همواره در حال گرم کردن محيط اطراف خود است .بنا به تعريف ،نسبت

جدول شماره  1آورده شدهاند ،تقريبی بوده و هدف از ارائه آنها بيشتر

انرژي خروجی مفيد بدن به انرژي ورودي آن را بازده(کارآيی)

جنبه مقايسهای و آموزشی دارد تا علمی و تحقيقی.

مینامند.
اگر نحوه کار يك ماشين (مثالً بدن انسان) را با نمودار زير نشان دهيم،

انرژي پتانسيل گرانشی( :)gravitational potential energyانرژی
که اجسام به علت ارتفاعشان از سطح زمين دارند ،انرژی پتانسيل گرانشی
نام دارد .اگر سطح زمين را بهعنوان مبدأ يا مبنای پتانسيل در نظر بگيريم،

برای بازده میتوان نوشت:

انرژی پتانسيل گرانشی اجسامی که بر روی سطح زمين قرار دارند ،برابر

کار مفيد خروجی

صفر خواهد بود .بههمين ترتيب ،اجسامی که باالتر از سطح زمين قرار
انرژی ورودی کل

دارند ،انرژی پتانسيل گرانشی مثبت و آنهايی که پايينتر از سطح زمين
هستند ،انرژی پتانسيل منفی دارند.

انرژی تلف شده

محاسبه انرژي پتانسيل گرانشی :اگر جرم جسم را با  mو ارتفاع آن

انرژی خروجی مفيد
انرژی کل ورودی

را از سطح زمين با  hنشان دهيم ،اندازه انرژی پتانسيل گرانشی آن از

= بازده

رابطه زير بهدست میآيد:

در بيشتر مسائلی که تاکنون حل کردهايم ،بازده بدن انسان را برای
سادگی برابر  %100در نظر گرفتهايم .در واقع کارايی بدن انسان معموالً
کمتر از  %25است .يعنی حداکثر  %25از انرژی که در اثر سوخت و ساز

U  mgh

در اين رابطه g ،مقدار ثابتی است که شدت ميدان گرانشی زمـين نـام
دارد و اندازه آن برابر است با:

در بدن آزاد میشود ،میتواند صرف کار مفيد شود .در مسائل واقعی که
بازده بدن انسان داده شده است ،ابتدا بايستی انرژی کل وارد شده به بدن
از طريق مواد غذايی خورده شده توسط شخص را حساب کنيم و سپس
با استفاده از مقدار عددی بازده ،انرژی مفيد را بهصورت زير تعيين نماييم:

kg

(g   / 

N
در بسياری از مسائل اندازه  gرا میتوان برابر
kg

 10در نظر گرفت.

مثال :43انرژی پتانسيل گرانشی سنگی به جرم  200گرم را که در
ارتفاع  10متری از سطح زمين قرار دارد نسبت به زمين بهدست آوريد.

بازده  انرژی ورودی کل = انرژی مفيدخروجی
مثال :41اگر بازده بدن شخصی  %25باشد ،با خوردن يك ليوان
شير(250گرم) و يك بسته شکالت( 50گرم) ،چند دقيقه میتواند بهآرامی
kJ
kJ
راه برود؟ (انرژی شيميايی شير و شکالت را به ترتيب
0و
gr
gr
مصرف انرژی را برای راه رفتن  10 kJ minدر نظر بگيريد)

)

N

 25و آهنگ

مثال :44با صرف يك ژول انرژی وزنهای به جرم يك کيلوگرم را تا
ارتفاع چند متری میتوان باال برد؟
مثال :45مطابق شکل ،چهار آجر هر يك به جرم  2 kgبر سطح زمين
قرار دارند .میخواهيم آجرها را بهشکلی بچينيم که بر روی هر پله يك
آجر قرار بگيرد .اگر ارتفاع هر پله  20 cmباشد ،حساب کنيد در اين

مثال :41الف) در  10دقيقه دوچرخهسواری ،چه مقدار انرژی مصرف

حالت ،انرژی پتانسيل مجموعه چقدر افزايش میيابد؟

میشود؟
ب) اگر بازده بدن شخصی  15درصد باشد ،با خوردن چه مقدار شير
kJ
اين مقدار انرژی برای او فراهم میشود؟ (انرژی شيميايی شير را
gr
آهنگ مصرف انرژی را برای دوچرخهسواری  15 kJ minدر نظر بگيريد)

0و

مثال :42تعيين کنيد يك تخممرغ  04گرمی چه مقدار انرژی برای ما

مثال :46اگر انرژی پتانسيل گرانشی جسم  Aبيشتر از انرژی پتانسيل
گرانشی جسم  Bباشد ،آيا الزاماً:

فراهم میکند؟ اگر بازده بدن  10درصد باشد ،برای مصرف کردن آن چه

الف) ارتفاع جسم  Aبيشتر از ارتفاع جسم  Bمیباشد؟

مدتی بايد در کالس نشست؟

ب) جرم جسم  Aبيشتر از جرم جسم  Bمیباشد؟
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مثال :47اگر کوهنوردی به جرم  50کيلوگرم 600 ،گرم گوشت بخورد

و بدن او از  1اين انرژی برای باال رفتن از کوه استفاده کند ،با اين انرژی
4

انرژي مكانيكی( :)mechanical energyمجموع انرژی جنبشی و
پتانسيل يك جسم را انرژی مکانيکی آن جسم مینامند.

تا چه ارتفاعی میتواند صعود کند؟

انرژی پتانسيل  +انرژی جنبشی= انرژی مکانيکی

مثال :48با خوردن يك گرم کشمش 13 Kj ،انرژی جذب بدن میشود.

E  K U

شخصی به جرم  200 ، 65 kgگرم کشمش میخورد .اگر بدن از تمام

قانون پايستگی انرژي مكانيكی :اگر اصطکاک و ساير نيروهای

اين انرژی برای باال رفتن استفاده کند ،اين شخص چند کيلومتر میتواند

تلفکننده انرژی بر جسم اثر نکنند ،انرژی مکانيکی آن همواره ثابت باقی

از کوه باال برود؟ ارتفاع عمودی را محاسبه کنيد.

میماند .البته انرژی جنبشی به پتانسيل و بالعکس میتواند تبديل شود.

نكته :9انرژی پتانسيل گرانشی نيز مانند انرژی جنبشی کميتی نسبی

اين مطلب را بهصورت رياضی میتوان بهشکل زير نوشت:

E  E

است .بدين معنی که انرژی گرانشی يك جسم نسبت به يك سطح معين
با مقدار آن نسبت به سطح ديگر متفاوت است .به عبارت ديگر ،يك
جسم معين که نسبت به يك سطح دلخواه دارای انرژی پتانسيل گرانشی
مثبت است ،در همان حال میتواند نسبت به سطح ديگری دارای انرژی

و يا

K  U  K  U 

مثال :51گلولهای در شرايط خالء از ارتفاع  31/25متری سطح زمين
رها میشود .سرعت برخورد گلوله با زمين چقدر است؟

پتانسيل منفی و يا صفر و يا مثبت با مقداری متفاوت باشد.

مثال :52جسمی را از چه ارتفاعی رها کنيم تا با صرف نظر از مقاومت

مثال :49جدول زير را کامل کنيد:
) m(kg

m
) (V
s

)h(m

) K (J

) U (J

1

2

5

12

...

...

2

...

0

10

20

...

3

1

...

...

18

50

انرژي پتانسيل کشسانی( :)elastic potential energyانرژی ذخيره
شده در فنر کشيده شده(يا فشرده شده) را انرژی پتانسيل کشسانی
مینامند .انرژی کشسانی فقط به فنر محدود نمیشود و در هر جسم

هوا سرعت آن در لحظه رسيدن به زمين 10متر بر ثانيه شود؟
مثال :53جسمی به جرم  2کيلوگرم را با سرعت  30متر بر ثانيه به
سمت باال پرتاب میکنيم.
الف) انرژی جنبشی توپ در لحظه پرتاب چقدر است؟
ب) اگر از اصطکاک صرف نظر کنيم ،توپ تا چه ارتفاعی باال میرود؟
مثال :54سنگی به جرم  2 kgاز ارتفاع 8متری زمين سقوط میکند .پس
از  5متر سقوط سرعت سنگ چقدر است؟
مثال :55سنگی به جرم  2 kgرا از ارتفاع زياد رها کردهايم .اگر سرعت

ديگری هم که خاصيت کشسانی دارد ،میتواند ذخيره شود.
*محاسبه انرژي پتانسيل کشسانی :در سالهای بعد خواهيم ديد که

m
سنگ در فاصله  200متری زمين
s

 20باشد ،سرعت آن در فاصله 20

متری زمين چقدر است؟

انرژی پتانسيل کشسانی فنر از رابطه زير بهدست میآيد:


U  kx


مثال :56الف) گلولهای به جرم  1 kgبا سرعت

m
s

 6به فنری

برخورد میکند و فنر فشرده میشود .با صرف نظر از اتالف انرژی،

در اين رابطه  xتغيير طول فنر و  kمقدار ثابتی است که ضريب سختی
فنر ناميده میشود و اندازه آن به جنس فنر و طول اوليه آن بستگی دارد.

مثال :51اگر فنری به طول اوليه  20cmو ضريب سختی  0000 Nرا
m

تا  18 cmفشرده سازيم ،چقدر انرژی کشسانی در آن ذخيره میشود؟
انرژي درونی( :)internal energyبه مجموع انرژیهای جنبشی و
پتانسيل همه مولکولها و ذرات درون يك جسم ،انرژی درونی آن جسم
گفته میشود .انرژی درونی بهطور مستقيم ،قابل اندازهگيری نيست.

توضيح دهيد چند ژول انرژی پتانسيل کشسانی در فنر ذخيره میشود؟
ب) اگر اين گلوله را با همان سرعت به طور قائم به باال پرتاب کنيم ،با
صرف نظر از اتالف انرژی ،تا چه ارتفاعی باال میرود؟
مثال :50پسربچهای مشغول تاببازی است .اگر فاصله او تا سطح زمين
در پايينترين نقطه از مسير حرکت 2 ،متر و در باالترين نقطه  2/8متر
باشد ،با چشمپوشی از مقاومت هوا و اصطکاک نقاط آويز ،بيشترين
سرعت پسربچه را حساب کنيد.
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مثال :58در شکل زير به يك گلوله کوچك ،در نقطه  Aسرعت اوليه

مثال :64گلولهای به جرم  200گرم را با سرعت اوليه  Vبه طور قائم

 Vداده شده است .اين گلوله روی سطح بدون اصطکاک حرکت میکند

از ارتفاع  hباالی سطح زمين به سمت پايين پرتاب میکنيم .اگر انرژی

و پس از جدا شدن از سطح در نقطه  Bتا ارتفاع  8متری سطح زمين باال

جنبشی گلوله در لحظه برخورد به زمين 10ژول بيشتر از انرژی جنبشی

میرود V0 .چند متر بر ثانيه بوده است؟

آن در لحظه پرتاب باشد h ،چند متر است؟
مثال :65در شکل زير ،فنری را توسط يك گلوله  0کيلوگرمی در
ارتفاع  6متری سطح زمين فشرده کردهايم .در اين حالت انرژی پتانسيل
کشسانی ذخيره شده در فنر  04 Jاست .اگر گلوله را رها کنيم ،با چه

سرعتی از نقطه  Bمیگذرد؟ ( ) R  m

مثال :59جسمی از حال سکون در شرايط خالء مطابق شکل زير ،از
نقطه  Aبه ارتفاع  2 mاز سطح زمين شروع به حرکت کرده و سپس
وارد مسير دايرهای به شعاع  10 cmمیشود .سرعت جسم را در نقطه
 ، Bباالترين نقطه دايره حساب کنيد.

مثال :66مطابق شکل ،دو وزنه  Aو  Bتوسط ريسمان سبکی که از
روی قرقرهای عبور کرده به هم متصل هستند .اگر دستگاه از حال سکون
شروع به حرکت کند و وزنه  Aدو متر جابهجا شود ،انرژی جنبشی
دستگاه چند ژول میشود؟ (از کليه اصطکاکها چشمپوشی کنيد)

m
مثال :61جسم  Aبهجرم  0 kgکه با سرعت
s
حرکت میکند ،با جسم  Bبهجرم  1 kgبهصورت رودررو برخورد میکند.
 3در جهت مثبت x

m
پس از برخورد ،جسم  Aساکن است و جسم  Bبا سرعت
s

 12حرکت

میکند .سرعت  Bپيش از برخورد چقدر بوده است؟

انرژی جنبشی يکسان در راستای قائم به طرف باال پرتاب میکنيم .کدام

m
مثال :61گلوله  Aبه جرم  5 kgکه با سرعت
s
به گلوله  Bبه جرم  ،3 kgکه در ابتدا ساکن است ،برخورد میکند .در اثر

 8حرکت میکند،

m
اين برخورد گلوله  Bشروع به حرکت میکند و گلوله  Aبا سرعت
s

2

درهمان جهت اوليه به حرکت خود ادامه میدهد .سرعت گلوله  Bرا

يك بيشتر باال میرود؟
مثال :68در شرايط خالء ،يك توپ تنيس و يك توپ فوتبال را در
راستای قائم و رو به باال پرتاب کردهايم .اگر در يك لحظه ،انرژی جنبشی
هر دو يکسان باشد ،در آن لحظه کداميك در ارتفاع باالتری قرار دارد؟
مثال :69در شرايط خالء ،يك توپ تنيس و يك توپ فوتبال را از

حساب کنيد.
مثال :62جسمی به جرم  2کيلوگرم از سطح شيبدار بدون اصطکاکی
با زاويه شيب  30درجه شروع به لغزيدن میکند .سرعت جسم پس از

ارتفاع يکسان رها کردهايم .کداميك از گزارههای زير در مورد اين دو
الزاماً صحيح است؟
الف) در تمام طول مسير انرژی پتانسيل آنها با هم برابر است.

پيمودن  3متر روی سطح شيبدار چقدر است؟
مثال :63از پايين سطح شيبدار بدون اصطکاکی که با سطح افق زاويه
 30درجه میسازد ،جسمی را با سرعت اوليه  2متر بر ثانيه مماس با
سطح ،رو به باال پرتاب میکنيم .بيشترين مسافتی که جسم روی سطح باال
میرود ،چقدر است؟

مثال :67در شرايط خالء ،يك توپ تنيس و يك توپ فوتبال را با

ب) در تمام طول مسير انرژی جنبشی آنها با هم برابر است.
ج) در تمام طول مسير انرژی مکانيکی آنها با هم برابر است.
د) در طول مسير هيچيك از کميتهای گفته شده برای اين دو يکسان
نيست.
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اتالف انرژي( :)energy lostاگر در مسئله اصطکاک نيز وجود داشته

مثال :75گلولهای به جرم  10 grبا سرعت  100 m / sبه تنه درختی

باشد ،انرژی مكانيكی پايسته نمیماند .هرچند حتی در اين حالت نيز

برخورد کرده و از طرف ديگر آن خارج میشود .اگر در حين عبور گلوله

انرژی کل جسم ثابت است ،اما همواره قسمتی از انرژیهای جنبشی و

از درخت %96 ،انرژی اوليه آن به صورت گرما تلف شود:

پتانسيل آن به صورت گرما تلف شده و از دسترس خارج میگردد .در

الف) سرعت گلوله پس از خروج از تنه درخت را حساب کنيد.

اين حالت رابطه پايستگی انرژی به صورت زير نوشته میشود:

ب) انرژی تلف شده کجا رفته است؟

E2  E1  W f

مثال :76جسمی به جرم  044گرم از نقطه  Aبدون سرعت اوليه به

در اين رابطه  W fکار نيروهای اصطکاک است که از نظـر عـددی بـا
انرژی تلف شده و يا گرمـای ايجادشـده برابـر اسـت .چـون در حضـور

پايين میلغزد و در نقطه  Bسرعت آن به صفر میرسد .کار نيروی
اصطکاک در مسير  ABچند ژول است؟

اصطکاک ،همواره انرژی مکانيکی نهايی از انـرژی مکـانيکی اوليـه کمتـر
است W f ،همواره منفی است.
مثال :71اتومبيلی به جرم  800کيلوگرم و سرعت  10متر بر ثانيه ترمز
کرده و متوقف میشود .چه مقدار انرژی به گرما تبديل میشود؟
مثال :71کودکی به جرم  20 kgاز يك سرسره که  2/5متر ارتفاع دارد،
m
سر میخورد .کودک با سرعت
s

 2به انتهای سرسره میرسد .چند ژول

انرژی به شکل گرما هدر رفته است؟

مثال :77جسمی به جرم  2کيلوگرم را از ارتفاع  100متری زمين بدون
سرعت اوليه رها میکنيم .اگر 0/2انرژی جسم صرف غلبه بر اصطکاک
شود ،مطلوب است:
الف) سرعت برخورد گلوله با زمين
ب) انرژی جنبشی جسم در هنگام برخورد به زمين

مثال :72جسمی بدون سرعت اوليه از ارتفاع  0متری سقوط میکند.

مثال :78گلولهای به جرم  100گرم از ارتفاع  0متری تختهسـنگی رهـا

اگر  %20انرژی جسم برای جبران مقاومت هوا تلف شود ،سرعت جسم

میشود و پس از برخورد با تختهسنگ در همان راستا تا ارتفاع  0/5متری

در لحظه رسيدن به زمين ،چند متر بر ثانيه است؟

آن برمیگردد .انرژی تلف شده را در برخورد با تختهسنگ حساب کنيد.

مثال :73در شکل زير جسمی به جرم 200گرم از نقطه  Aبدون سرعت
اوليه رها میشود و با سرعت  2 m sبه نقطه  Bمیرسد .اندازه کار
نيروی اصطکاک در طول مسير چقدر است؟

مثال :79يك توپ  2کيلوگرمی از ارتفاع  10متری سطح زمين با
m
سرعت اوليه
s

 5به طرف پايين انداخته میشود و پس از برخورد با

زمين تا همان ارتفاع بازمیگردد .اتالف انرژی در اثر اين برخورد چند
ژول بوده است؟
مثال :81مطابق شکل از باالی ساختمانی به ارتفاع  10متر جسمی به
جرم  2کيلوگرم با سرعت  10متربرثانيه به سمت باال پرتاب میشود.

مثال :74در شکل زير اگر فنر فشرده رها شود ،به جسم m  2kg
m
سرعت
s

 10میدهد .در اين حالت جسم  mبر روی سطح نشان داده

شده در شکل به حرکت درمیآيد و پس از باالرفتن از تپه ،در نقطه P
متوقف میشود .ارتفاع  hرا در دو حالت زير حساب کنيد:

الف) جسم نسبت به زمين تا چه ارتفاعی باال میرود؟ (از مقاومت هوا

الف) اصطکاک وجود ندارد.
ب)  %60از انرژی اوليه ،در طول مسير تلف میشود.

صرف نظر شود).
ب) در بازگشت به زمين با فرض آنکه  00ژول از انرژی جسم در اثر
مقاومت هوا تلف شود ،جسم با چه سرعتی به زمين برخورد میکند؟
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مثال :81جسمی به جرم  mرا از پايين سطح شيبداری با سرعت اوليه

د) سرعت

ج) انرژی مکانيکی

 Vبه طرف باالی سطح پرتاب میکنيم .سرعت جسم در برگشت به

مثال :87جسمی به جرم  100گرم مطابق شکل ،بر روی سطح بدون

نقطه پرتاب ،نصف سرعت اوليه آن است .چه کسری از انرژی جنبشی

اصطکاک نيمکرهای شکلی به شعاع  55سانتیمتر در نقطه  Aرها

اوليه به صورت اصطکاک تلف شده است؟

میشود .سرعت جسم هنگام عبور از نقاط  Bو  Cرا بيابيد.

مثال :82گلولهای از سطح زمين در شرايط خالء در امتداد غير
مشخصی پرتاب میشود .کدام يك از مقادير انرژی جنبشی ،انرژی
پتانسيل ،انرژی مکانيکی و سرعت زير در هر نقطه از مسير حرکت آن
ثابت میماند؟
مثال :83در شکل زير جسمی به جرم  1 kgاز ارتفاع  20متری زمين
رها و در انتهای مسير با فنری برخورد کرده و متوقف میشود .اگر %20
از انرژی جسم در طول مسير در اثر اصطکاک تلف شود ،چند ژول از
انرژی جسم بهصورت انرژی پتانسيل کشسانی در فنر ذخيره میشود؟

مثال :88وزنهای به جرم
به نقطه

 2از نقطه

رها میشود و با سرعت

میرسد؛ سپس وارد سطح افقی شده و در

الف) آيا در مسير

8

متوقف میشود.

اصطکاک داريم؟
تا

ب) چند ژول بر انرژی درونی سطوح تماس از

افزوده شده

است؟

A
5m

C

مثال :84مطابق شکل ،دو فنر

میگذرد .سرعت آن هنگام عبور از نقطه

يك اندازه فشردهايم .فنرها آزاد شده
و

10m

مثال :89مطابق شکل ،ارابهای به جرم

مشابه را توسط دو گلوله  Aو  Bبه

B

از نقطه

چقدر است؟ از اصطکاک

چشمپوشی کنيد.

گلولهها به سمت باال پرتاب

با سرعت

2

𝐴

میشوند .اگر  mA  2mBباشد
و  Bپس از پرتاب ،تا ارتفاع  hباال

𝑚0

رود A ،تا چه ارتفاعی باال میرود؟

𝐵

مثال :85مطابق شکل ،جسمی به جرم  250گرم را از

𝑚1

ارتفاع  60سانتیمتری باالی فنری رها میکنيم .در
لحظهای که فنر بيشترين فشردگی را دارد ،انرژی

مثال :91در شکل زير جسمی به جرم

پتانسيل کشسانی آن  1/05ژول است .تغيير طول فنر در

نقطه

اين حالت چقدر است؟

 2با سرعت اوليه

شروع به حرکت میکند و در نقطه

 20از

از سطح خميده باال

میرود .اگر سطح خميده بدون اصطکاک باشد و  100ژول از انرژی
جسم در عبور از سطح افقی برای غلبه بر اصطکاک تلف شود ،جسم بر
روی سطح خميده حداکثر تا چه ارتفاعی باال میرود؟

مثال :86دو گلوله با حجم مساوی يکی از جنس آهن و ديگری از
جنس آلومينيوم از يك نقطه در شرايط خالء بدون سرعت اوليه رها
میشوند .در ارتفاع  hاز سطح زمين کدام کميت برای آنها يکسان است؟
الف) انرژی جنبشی

ب) انرژی پتانسيل

A
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منابعانرژي( :)energy sourcesاجسامی که بهطور مستقيم يا

شكافت هستهاي( :)nuclear fissionدر فرآيند شکافت ،يك هسته

غيرمستقيم برای کسب انرژی مورد استفاده قرارمیگيرند ،منابع يا

سنگين مانند اورانيوم به دو هسته سبكتر شکافته شده و در اين عمل

چشمههای انرژی ناميده میشوند.

انرژی بسيار زيادی آزاد میشود که میتوان از آن هم به صورت کنترل

انواع منابع انرژي :منابع انرژی موجود را به دو دسته اصلی منابع
تجديدناپذير(تمامشدنی) و منابع تجديدپذير(تمامنشدنی) تقسيم میکنند.

شده(در نيروگاههای هستهای برای توليد برق) و هم به صورت کنترل
نشده(در بمبهای هستهای برای تخريب و ويرانگری) استفاده کرد .مقدار
انرژی گرمايی آزاد شده در شکافت اورانيوم به اندازهای زياد است که

منابع تجديدناپذير( :) non-renewable energy sourcesمنابعی

انرژی حاصل از شکافت يك کيلوگرم اورانيوم  235معادل انرژی حاصل

هستند که مقدار آنها محدود است و تنها يكبار میتوانند مورد استفاده

از سوختن ده هزار تن ذغال سنگ و يا  2250000ليتر نفت است.

واقع شوند و پس از استفاده از آنها ،اين منابع يا جايگزين نمیشوند و

دستگاهی که در آن واکنش شکافت صورت میگيرد ،رآکتور نام دارد.

يا عمل جايگزينی در طی دوره زمانی ميليونها سال صورت میگيرد که
در مقايسه با دوره زمانی کوتاه حيات بشر ،بسيار طوالنی است.
سوختهای فسيلی(نفت ،گاز و ذغالسنگ) و انرژی هستهای از جمله
منابع تجديدناپذير انرژی بهشمار میآيند.
سوختهاي فسيلی( :)fossil fuelsمنشاء اوليه سوختهای فسيلی
گياهان و حيواناتی بودهاند که پس از نابودی و مدفون شدن در زمين و
متراکم شدن تحت فشار و دمای مناسب ،به ذغال سنگ ،نفت و گاز
طبيعی تبديل شدهاند.

ويژگیها و مشكالت استفاده از سوختهاي هستهاي :محدود بودن
منابع ،پرهزينه بودن تهيه مواد شکافتپذير ،پرتوزا بودن مواد
شکافتپذير ،پرتوزا بودن پسماندها و زبالههای حاصل از شکافت و
پرهزينه بودن حفظ ايمنی رآکتورها از جمله نقاط ضعف سوختهای
هستهای بهشمار میروند .از طرف ديگر ،استفاده از سوختهای هستهای
موجب توليد گازهای آالينده و آلودگی هوا نمیشود.
همجوشی هستهای( :)nuclear fusionدر فرآيند همجوشی ،دو
هسته سبك با يکديگر ترکيب میشوند و هسته سنگينتری توليد میکنند.
در اين واکنش نيز انرژی هنگفتی آزاد میشود .مشکل عمدهای که اين
فرآيند دارد ،اين است که برای ترکيب هستههای اوليه انرژی بسيار زيادی
الزم است .يك روش برای تأمين اين انرژی گرما دادن به هستهها تا
دمای 10ميليون درجه سانتیگراد است .اين دما به صورت طبيعی تنها در
ستارگان و خورشيد وجود دارد .به همين دليل است که استفاده صلحآميز
و نيروگاهی از انرژی حاصل از همجوشی در حال حاضر امکانپذير نبوده
و اين نوع از انرژی تنها در شکل نظامی آن(بمب هيدروژنی) کاربرد دارد.
نكته :11به استثنای انرژی هستهای و زمين گرمايی ،عمالً سرچشمه
تمام انرژیهای در اختيار ما« ،خورشيد» است .نور خورشيد آب را تبخير

مزايا و معايب استفاده از سوختهاي فسيلی :منابع سوختهای

میکند که بعداً به صورت باران فرو میريزد .آب باران وارد رودخانهها

فسيلی معموالً در دسترس بوده و نسبتاً ارزان هستند .اما از طرف ديگر

شده و در مسير خود آسيابها يا توربينهای مولد جريان برق را

اين منابع محدود بوده و روزی تمام خواهند شد .همچنين استفاده از اين

میچرخاند .در طی زمانهای بيشتر نور خورشيد توسط فرآيندی به نام

منابع ،آلودگی شديد محيطزيست مانند آلودگی هوا با گازهای آالينده

فوتوسنتز ،چوب توليد میکند و در زمان باز هم بيشتری ذغال سنگ،

دیاکسيد کربن(  ) CO2و دیاکسيد گوگرد(  ) SO2و نيز گرم شدن زمين

نفت و گاز طبيعی .حتی انرژی باد نيز که در اثر گرم شدن نابرابر سطح

و اثر گلخانهای را بههمراه دارند.
انرژي هستهاي( :)nuclear energyدو واکنش هستهای عمده وجود
دارند که میتوان از آنها به عنوان منابع انرژی استفاده کرد:

زمين به وجود میآيد ،نوعی انرژی خورشيدی است .انرژی خورشيد از
واکنش همجوشی هستهای تأمين میشود .در اين واکنش ،دو هسته سبك
مانند هيدروژن با يکديگر ترکيب میگردند و هسته سنگينتری مثل هليوم
توليد میکنند .در اين واکنش انرژی عظيمی آزاد میشود که هم خورشيد

 .1شکافت هستهای

را داغ نگه میدارد و هم انرژی الزم را برای منظومه شمسی و زمين

 .2همجوشی هستهای

فراهم میکند .بنابراين« ،انرژی هستهای سرچشمه همه انواع انرژی است».
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منابع تجديدپذير( :)renewable energy sourcesمنابعی مانند

نيروگاه خورشيدي( :)solar power stationتأسيساتی که در آنها

انرژی خورشيدی و آب و باد و انرژی امواج ناشی از جزرومد ،سوخت

انرژی تابشی گرمايی خورشيد از طريق مبدلهای گرمايی ،توربين

گياهی ،انرژی زمينگرمايی و  ...که پس از مصرف شدن دوباره جايگزين

ژنراتورها و يا موتورهای بخار به الکتريسيته تبديل میشود نيروگاه

میشوند ،منابع تجديدپذير ناميده میشوند .گاهی گفته میشود که اين

حرارتی خورشيدی ناميده میشود.

انرژیها «تمام نمیشوند» .منظور اين است که اين منابع به مدت زمان
بسيار طوالنی و به دفعات زياد میتوانند مورد استفاده قرار گيرند .اين
انرژیها را انرژیهای پاک نيز مینامند.

هر نيروگاه خورشيدی شامل دو قسمت اصلی زير است:
.1

سيستم خورشيدی که پرتوهای خورشيد را جذب کرده و با

استفاده از حرارت جذب شده توليد بخار مینمايد.

ويژگیهاي منابع تجديدپذير :بهلحاظ زيستمحيطی ،اين منابع معموالً
آلودگی قابل مالحظهای به وجود نمیآورند .از طرف ديگر با اينکه اين
منابع تمام نمیشوند و از اين لحاظ «ارزان» محسوب میشوند ،اما
تجهيزات مورد استفاده برای بهکارگيری اين منابع معموالً گرانقيمت بوده

.2

سيستم سنتی که همانند ديگر نيروگاههای حرارتی ،بخار توليد

شده را توسط توربين و ژنراتور به الکتريسيته تبديل میکند.
انواع نيروگاههاي خورشيدي :اين تأسيسات بر اساس انواع متمرکز
کنندههای موجود و نيز شکل هندسی آنها به سه نوع تقسيم میشوند:
 نيروگاه سهموي خطی (:)parabolic trough concentrator

و سرمايهگذاری اوليه هنگفتی را میطلبد.
انرژي خورشيدي( :)solar energyخورشيد منبع عظيم انرژی و
منشاء تمام انرژیهای ديگر حداقل تا  5ميليارد سال آينده میباشد .حتی
سوختهای فسيلی ،انرژی باد ،آب ،امواج درياها و بسياری موارد ديگر
از جمله نتايج همين انرژی دريافتی زمين از خورشيد میباشد.
به طور کلی انرژی خورشيدی دو کاربرد نيروگاهی و غيرنيروگاهی
دارد .کاربردهای غير نيروگاهی از انرژی خورشيدی شامل موارد متعددی
میباشد که اهم آنها عبارتاند از :آبگرمکن و حمام خورشيدی ،سرمايش

دراين نيروگاهها(شکل الف) ،از بازتابندههايی که به صورت سهمی شکل
خطی میباشند جهت تمرکز پرتوهای خورشيد در خط کانونی آنها
استفاده میشود و گيرنده بهصورت لولهای در خط کانونی بازتابندهها
قرار دارد .در داخل اين لوله روغن مخصوصی در جريان است که بر اثر
گرمای پرتوهای خورشيد گرم میشود .روغن داغ از مبدل حرارتی عبور
کرده و آب را به بخار تبديل میکند تا به کمك توربين بخار و ژنراتور به
انرژی الکتريکی تبديل گردد.

و گرمايش خورشيدی ،آبشيرينکن خورشيدی ،خشكکن خورشيدی،
اجاق خورشيدی ،کوره خورشيدی و خانههای خورشيدی.

شکل «الف»

شکل «ب»

 نيروگاه دريافتکننده مرکزي( :)power towerدر اين نيروگاهها
پرتوهای خورشيدی توسط مزرعهای متشکل از تعداد زيادی آينه
بازتابنده بنام هليوستات که هر يك بطور جداگانه خورشيد را رديابی
کاربرد نيروگاهی از انرژی خورشيدی به دو صورت زير میباشد:
الف) کوره آفتابی

ب) سيستمهای فوتوولتاييك

میکنند ،بر روی يك دريافت کننده که در باالی برج نسبتاً بلندی استقرار
يافته است متمرکز میگردد(شکل ب) .در نتيجه روی محل تمرکز پرتوها

کوره آفتابی( :)solar ovenدر اين روش ،پرتوهای نور خورشيد

انرژی گرمايی زيادی بهدست میآيد و اين انرژی بهوسيله سيالی که

توسط آينههای کاو بزرگ و متعددی بر روی نقطهای به نام کانون متمرکز

داخل دريافت کننده در حرکت است ،جذب میشود و بوسيله مبدل

شده و موجب گرم شدن و تبخير آب میگردد .در ادامه بخار آب حاصل

حرارتی به سيستم آب و بخار در نيروگاههای سنتی منتقل شده و بخار

به سمت توربينهای مولد الکتريسيته هدايت شده و باعث توليد جريان

فوق گرم در فشار و دمای طراحی شده برای استفاده در توربين ژنراتور

الکتريسيته میگردد.

توليد میگردد.
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 نيروگاه بشقابی استرلينگ( :)dish Stirlingدر اين نيروگاهها از

سيستمهاي فوتوولتاييک( :)photovoltaic systemsدر روش ديگر

بازتابندههايی که به صورت شلجمی بشقابی میباشند ،جهت تمرکز

از سلولهای خورشيدی استفاده میشود که مستقيماً انرژی خورشيدی را

نقطهای پرتوهای خورشيدی استفاده میشود و گيرندههايی که در کانون

به الکتريسيته تبديل میکنند .توليد الکتريسيته در اثر تابش نور بدون

شلجمی قرار میگيرند به کمك سيال جاری در آن انرژی گرمايی را

استفاده از سازوکارهای مکانيکی را پديده فتوولتائيك(نورابرقی) مینامند.

جذب نموده و به کمك يك ماشين گرمايی استرلينگ و ژنراتور آن را به

از آرايش مختلف سلولهای آفتابی میتوان به جريان و ولتاژ مورد نظر

انرژی مکانيکی و سپس الکتريکی تبديل مینمايد.

دست يافت .به مجموعهای از سلولهای خورشيدی که به شکل سری و
موازی به يکديگر متصل شدهاند ،پنل فتوولتائيك میگويند.

کاربردهای سلولهای فتوولتائيك شامل تأمين انرژی مورد نياز
ماهوارهها جهت ارسال پيام ،روشنايی خورشيدی در جادهها و تونلها و
دودکش خورشيدي( :)solar chimneyدر اين سيستم از خاصيت
دودکشها استفاده میشود به اين صورت که هوای گرمی که بوسيله
انرژی خورشيدی در يك گرمخانه توليد میشود به طرف دودکش يا برج
که در مرکز قرار دارد ،هدايت میشود .اين هوای گرم به علت ارتفاع زياد
برج (حدود  200متر) با سرعت زياد صعود کرده و باعث چرخيدن
توربين و ژنراتور شده و برق توليد میشود.

حفاظت شده نظامی ،سيستم تغذيه کننده واحدهای مسکونی ،سيستم
پمپاژ خورشيدی برای استحصال آب از چاهها ،قنوات ،چشمهها و
رودخانهها ،سيستم تغذيه کننده ايستگاههای مخابراتی و زلزله نگاری و
هر نوع وسيلهای که تاکنون با باطری خشك کار میکرده است ،نظير
ماشينحساب ،ساعت ،راديو ،ضبط صوت و اسباب بازی است .همچنين
میتوان به يخچالهای خورشيدی و سيستمهای تغذيهکننده پرتابل اشاره

خروجی برج(هوای گرم)

کرد که برای تأمين برق اضطراری در مواقع بروز حوادث غير مترقبه،

دودکش

سيستم تغذيه کننده يك چادر عشايری و کمپهای جنگلی و  ...به عنوان
مصارف مهم ديگر اين سلولها اشاره کرد.

توربينهای بادی
سقف شيشهای(اثر گلخانهای)

پاسگاههای مرزی که دور از شبکه برق هستند و نيز مناطق شکاربانی و

ورودی کلکتور
(هوای محيط)

مزايا :توليد برق بدون مصرف سوخت ،عدم نياز به آب ،عدم آلودگی
محيط زيست ،امکان تأمين شبکههای کوچك و ناحيهای و استهالک کم و
عمر زياد از مهمترين مزايای نيروگاههای خورشيدی هستند.
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انرژي آب( :)water energyبه لحاظ تاريخی ،آب را میتوان دومين
منبع انرژی (بعد از آتش) در زندگی انسان محسوب کرد .از اينرو
چرخهای آبی در تاريخ توسعه و مصرف انرژی ،نقش مهمی ايفا میکنند.
چرخهای آبی دستگاههای مکانيکی سادهای هستند که توسط آنها از
انرژی پتانسيل گرانشی يا انرژی جنبشی آب برای انجام کار استفاده
میکنيم.
تأسيسات و بناهای کوچك هيدروديناميکی متعددی نظير چرخهای آبی
بزرگ برای پمپاژ آب و آسيابهای مختلف که با عبور جريان آب از
روی پرههايشان میچرخند از قرنها پيش در سرتاسر جهان مورد استفاده
قرار میگرفتند.
مزايا و معايب :توليد انرژی برقآبی برخالف سوختهای فسيلی
باعث ايجاد آاليندههايی مانند دیاکسيد گوگرد ،اسيد نيتريك ،منواکسيد
کربن ،گرد و غبار و سرب نمیشود .در مقايسه با مولدهای بادی ،منابع
انرژی در نيروگاههای آبی قابل پيشبينیتر هستند.
همچنين اين نيروگاهها میتوانند کارآيی شبکه برق را بهبود بخشند و
در اين زمينه همچنين میتوان از انرژی امواج ايجاد شده توسط
جزرومد نيز استفاده کرد .نيروهای گرانشی بين ماه و خورشيد از يك
طرف و زمين از طرف ديگر سبب باال و پايين رفتن منظم آب اقيانوسها
در سراسر جهان میگردد که امواج جزرومدی ناميده میشوند .عليرغم کم
بودن دامنه ارتفاع اين امواج در اقيانوسهای آزاد ،آنها جابهجايی نسبتاً
قابل توجهی دارند.

در زمان نياز شروع به توليد انرژی الکتريکی کرده و به اين ترتيب موجب
تعديل شبکه در طول ساعات پيك شوند.
مهمترين مزيت استفاده از نيروگاههای آبی عدم نياز به استفاده از
سوخت و در نتيجه حذف هزينههای مربوط به تأمين سوخت است .در
واقع هزينه انرژی الکتريکی توليدی در يك نيروگاه آبی تقريباً مستقل از
تغييرات سريع قيمت سوختهای فسيلی نظير نفت ،گاز طبيعی و زغال
سنگ است .همچنين عمر متوسط نيروگاههای آبی در مقايسه با
نيروگاههای گرمايی بيشتر است.
اما از طرف ديگر ،ايجاد سد بر روی رودخانهها ،مهاجرت ماهیها را
با مشکل مواجه میسازد و توازن جمعيتی آنها را به هم میريزد و محيط
زيست را با ايجاد سيالب و باتالق در سرزمينهای مجاور و يا خشك
شدن درياچههای هدف تخريب میکند .از طرف ديگر ،ارتفاع کم امواج

از انرژی جنبشی جريان آب برای توليد الکتريسيته نيز استفاده میشود.
به انرژی که با اين روش در نيروگاههای آبی توليد میشود ،انرژی
برقآبی( )hydroelectricمیگويند.

مشکالتی را برای طراحان ژنراتورهای جزر و مدی ايجاد میکند که
اساسیترين آنها بازده پايين اغلب ژنراتورهای هيدروليکی است.
همچنين ،ژنراتورهای طراحی شده برای اين سيستم بسيار گرانقيمت و
پيچيده هستند.
در نيروگاههای آبی برعکس نيروگاههای حرارتی ،زمان زيادی صرف
مطالعات مربوط به احداث سد میشود .مکانهای مناسب برای احداث
نيروگاههای آبی ،محدود هستند .همچنين بيشتر نيروگاههای آبی از مراکز
تجمع جمعيت دورند و بايد برای انتقال انرژی نيز هزينهای صرف کرد .از
ديگر نقاط ضعف اين نوع از انرژی ،وابستگی شديد آن به ميزان آب
ورودی و بارش باران و برف است.
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انرژي باد( :)wind energyتبديل انرژی باد به نوع مفيدی از انرژی

بيومس( :)biomassزيستتوده يا بيومس يك منبع تجديدپذير انرژی

مانند انرژی الکتريکی به وسيله توربينهای بادی صورت میگيرد .انرژی

است که از مواد زيستی شامل موجودات زنده يا بقايای آنها مانند چوب،

بادی در مقادير زياد در مزرعههای بادی توليد و به شبکه الکتريکی متصل

زباله و الکل به دست میآيد و برای توليد الکتريسيته يا گرما به کار

میشود .از توربينها در تعداد کم معموالً فقط برای تامين برق در مناطق

میرود .برای مثال بقايای درختان جنگلی ،مواد هرس شده از گياهان و

دورافتاده استفاده میشود.

خردههای چوب میتوانند به عنوان زيستتوده به کار گرفته شوند.
همچنين از زيستتوده برای توليد الياف و مواد شيميايی نيز استفاده
میشود .زيستتوده شامل زبالههای زيستی قابل سوزاندن هم میشود ،اما
نمیتوان مواد زيستی مانند سوختهای فسيلی (ذغال سنگ يا نفت) را که
طی فرآيندهای زمينشناسی تغييرشکل يافتهاند ،جزو بيومس دانست.
زيستتوده بر پايه کربن است و از مخلوط مولکولهای آلی ،شامل
هيدروژن ،اکسيژن و نيتروژن و مقدار کمی از ديگر اتمها مانند ،فلزات

مزايا و معايب :انرژی باد ،فراوان ،تجديدپذير و پاک است و همچنين

قليايی ،فلزات قليايی خاکی و فلزات سنگين تشکيل شده است.

در مقايسه با سوختهای فسيلی ميزان کمتری گاز گلخانهای منتشر
میکند .برخالف نيروگاههای هستهای و نيروگاههای سوخت فسيلی که
مقدار زيادی آب را برای خنك کردن الزم دارند ،نيروگاههای بادی برای
توليد انرژی الکتريکی نيازی به آب ندارند .توربينهای بادی برای
راهاندازی و بهرهبرداری به سوخت نيز نياز ندارند و بنابراين مستقيماً
هيچگونه آاليندهای نظير دیاکسيدکربن ،دیاکسيدگوگرد ،جيوه و ذرات
معلق توليد نمیکنند .اما در مراحل ساخت توربينهای بادی از منابع
مختلفی مانند فوالد ،بتن ،آلومينيوم و ...استفاده میکنند که توليد و انتقال
آنها نيازمند مصرف انواع سوختهاست.
از طرف ديگر ،برق توليدی از طريق نيروگاه بادی به دليل نامنظم بودن
هميشه بايد به وسيله يك نيروگاه سوخت فسيلی پشتيبانی شود.
نيروگاههای سوخت فسيلی که برای تنظيم برق توليدی در نيروگاههای
بادی مورد استفاده قرار میگيرند موجب ايجاد آلودگی خواهند شد.

بيوگاز( :)biogasزيستگاز يا بيوگاز از فرآيند تجزيه بیهوازی
ميکروارگانيسمها و باکتریهای گرما دوست درون زباله بهدست میآيد.
اجزای تشکيل دهنده زيستگاز عبارتند از :گاز متان حدود  62تا 00

نيروگاههای بادی نمیتوانند به طور کامل جايگزين نيروگاههای

درصد ،گاز دیاکسيدکربن 30تا  35درصد و سولفيدهيدروژن ،گوگرد و

سوخت فسيلی شوند .در کل قابليت پيشبينیپذيری اين نيروگاهها پايين

ازت به مقدار کم .بيوگاز حتی با وجود ناخالصی قابل اشتعال است.

است .اين عيب معموالً با استفاده از روشهای ذخيره سازی انرژی مانند

ارزش حرارتی اين گاز  2/5برابر گرمايی است که از سوزاندن مستقيم

استفاده از نيروگاههای آب تلمبهای تا حدودی بر طرف میشود.

فضوالت دامی توليد میشود.

توربينهای بادی پر سروصدا هستند و منظره طبيعی را نيز خراب میکنند.
از طرف ديگر توربينهای بادی مساحت زيادی از زمينهای مستعد
کشاورزی و مراتع را اشغال میکنند.
امروزه تقريباً  2درصد از انرژی مصرفی کل جهان از طريق توربينهای
بادی تأمين میشود .اين درحالی است که سهم کل انرژیهای تجديدپذير
از اين مقدار 13 ،درصد است .در اين ميان ،نفت  35درصد ،ذغال سنگ
 25درصد ،گاز طبيعی  20درصد و انرژی هستهای  5درصد از انرژی کل
جهان را تأمين میکنند.
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انرژی زمينگرمايی( :)geothermal energyمرکز زمين که در حدود
 0000درجه سانتیگراد حرارت دارد ،به عنوان يك منبع حرارتی عمل
نموده و موجب تشکيل مواد مذاب با درجه حرارت  650تا  1200درجه
سانتیگراد در اعماق  80تا  100کيلومتری از سطح زمين میگردد .در
واقع اين ميزان گرمای غيرعادی ،عامل اصلی پديدههای زمينشناسی از
جمله فعاليتهای آتشفشانی ،ايجاد زمين لرزهها ،پيدايش رشته کوهها و...
میباشد .به وسيله يك نوع شاره مانند بخار يا آب داغ يا هر دو میتوان
اين حرارت را به سطح زمين انتقال داد .از اين انرژی گرمايی در سطح
زمين میتوان در کاربردهای متفاوت از جمله توليد برق استفاده کرد.

 .3نيروگاه سيكل دوگانه( :)binary cycleدر نوع سوم نيروگاهها،
امکان استفاده از سيال در دمای پايينتر از  180درجه نيز وجود دارد .در
اين روش آب بيرون آمده از زمين برای گرم کردن مايعی ديگر با دمای
جوش پايين مورد استفاده قرار میگيرد .گرمای ناشی از آب داغ مايع دوم
را بهسرعت بخار میکند و از اين بخار برای چرخاندن توربين استفاده
میشود .يکی از مزايای اين نيروگاهها آزاد نکردن بخار آب در محيط
است و از طرف ديگر امکان پيدا کردن منابع زمينگرمايی در دمای
پايينتر از  180درجه بسيار بيشتر است.

با توجه به فنآوری در دسترس ،هزينه تمام شده و موقعيت محل،
انواع متنوعی از فنآوریهای تبديل انرژی در نيروگاههای زمينگرمايی
مورد استفاده قرار میگيرند که مهمترين آنها عبارتند از:
 .1نيروگاههاي بخار خشک( :)dry steam power plantدر اين نوع
نيروگاهها ،بخار مستقيماً وارد توربين(متصل به مولد) میشود و آن را
میچرخاند .از چرخش توربين برای توليد الکتريسيته استفاده میشود.

پرسش :2آيا انرژی زمينگرمايی تجديدپذير است يا تجديدناپذير؟
پاسخ :انرژی زمينگرمايی ،درصورتی که اوالً انرژی برداشت شده از
آن توسط انسان ،بيشتر از انرژی جايگزين شده توسط منبع نباشد و ثانياً
مقدار آب تزريق شده با مقدار آب خارج شده برابر باشد ،تجديدپذير
محسوب میشود و در غير اينصورت تجديدناپذير است.
 .2نيروگاههاي بخار فلش(steam power plant

 :)flashدر

نيروگاههای نوع دوم از آب و بخار با دما و فشار بسيار باال استفاده
میشود .از آنجايی که آب در داخل زمين تحت فشار بااليی قرار دارد
همواره به صورت مايع است .در اين دسته نيروگاهها آب بيرون آمده از
داخل زمين وارد مخزنی کم فشار شده و بهسرعت بخار میشود .سپس
از بخار توليد شده برای چرخاندن توربين استفاده میشود.

پيل سوختی( :)fuel cellامروزه توجه بشر به وسايل نقليه
هيدروژنسوز( )FCVمعطوف شده است .در اين روش ،هيدروژن با
استفاده از منابع انرژی سازگار با محيط زيست نظير آب ،باد ،بيومس و ...
از آب يا هيدروکربنها جدا شده و به عنوان سوخت آرمانی مورد استفاده
واقع گردد .البته نيازی به گفتن نيست که هيدروژن چشمه انرژی نيست،
بلکه مانند الکتريسيته ،حامل يا مخزن انرژی است و خود به يك چشمه
انرژی نياز دارد.
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جدول شماره  :1انرژی شیمیایی موجود در مواد غذایی مختلف (برحسب
gr

)

ماده غذايی

انرژي

ماده غذايی

انرژي

ماده غذايی

انرژي

آب انگور

3/7

زردآلو

2/1

نان جو

11/1

آب سيب

1/9

برگه زردآلو

11/3

نان خشك

15/1

آبغوره

1/85

زيتون خام سبز

5/9

نان روغنی

19

آب پرتقال

1/9

زيتون خام سياه

8/4

نان سنگك

11/1

آجيل درهم

27/3

طالبی بدون شکر

1/85

نان لواش

11/3

مارتادال (کالباس)

13/2

عدس

14/3

هلوی تازه

1/9

کمپوت آلبالو

3/7

عسل

12/6

خردل

3/8

آلبالو(باهسته)

2/5

فلفل سبز يا قرمز

1/9

هندوانه

1

آلوی زرد

3/15

فندق

12/6

جعفری

1

آلوی قرمز

1/9

قارچ

1

هويج ايرانی

1/6

کمپوت آناناس

3/7

قره قروت

11

هويج فرنگی

1/5

اسفناج خام

1

ريواس

1/6

رطب

6/3

قهوه

1/18

قند

16/8

روغن حيوانی

37/4

انار تازه (دانه)

2/5

کاهو

1/7

روغن نباتی

37/8

انار کامل

1/45

نخود پخته

1/9

دوغ

1/6

انبه

2/5

نخود خشك

15/1

ريحان

1/7

کالباس

1/2

نخودفرنگی

3/7

خاويار

12/6

انجير تازه

2/5

کدو

1/5

خامه سفت

14/7

انجير خشك

11/3

کرفس

1/6

خامه شل

11/5

انگور

3/35

کشمش

12/2

خرما (باهسته)

11/1

بادام (مغز)

27/7

کره حيوانی

13/5

خرمای تازه

5/9

کله پاچه

8

کشك

13

خرمای خشك

13

بادام زمينی (مغز)

23/5

کنجد

24/4

ذرت

3/4

بادمجان

1/7

کيك معمولی

14/7

ذرت بوداده

15

باقالی خشك

15/1

کيك شکالتی

16/8

دل گوسفند

11/9

باقالی سبز

4/5

گردو با پوست

5/9

دل مرغ

7/1

باقلوا با پسته

22/7

گريپ فروت

1/3

قلوه

4/4

برگ مو

2/5

گز

21

زبان گوساله

5/5
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(ادامه جدول  )1انرژی موجود در مواد غذایی مختلف (برحسب
gr

)

ماده غذايی

انرژي

ماده غذايی

انرژي

ماده غذايی

انرژي

برنج

15/1

گالبی

2/2

خيار

1/6

برنج پخته

11/9

گندم

14/3

خيارشور

1/5

بستنی

8

آرد گندم

15/2

تخم آفتابگردان

12/6

به

1/3

نارنج

1/85

مربا

11/3

بيسکويت

13/9

نارنگی

1/5

موز

2/5

بيفتك

12/6

گوجه درختی

2/1

ميگو

4/3

پاچه بی چربی

5/5

گوجه سبز

1/3

پودرنارگيل

23/1

پرتقال

1/5

گوجهفرنگی

1/6

نارگيل تازه

6/7

ترب

1

رب گوجهفرنگی

3/4

چای تلخ

صفر

پسته (با پوست)

14/3

سس گوجهفرنگی

4/4

خربزه

1

پفك

7/1

گوشت بره باچربی

13/9

چغندر آبپز

1/5

پنير بلغاری

13/9

گوشت بره بیچربی

6/9

چغندر خام

1/9

پنير پاستوريزه

8/8

گوشت گاو بیچربی

8/4

حلوا

1/7

پنير محلی

8/8

گوشت گوسفندبیچربی

13/4

حلوا ارده

21

تخم آفتابگردان

23/5

گوشت مرغ

8/4

توت فرنگی

1/5

تخم کدو

25/2

گيالس

25/2

مارگارين

35/7

تخم هندوانه

24/8

لپه

15/1

ماست

2/5

ترخون

1/9

لپه پخته

5

ماکارونی

2/9

تره

1

لوبياچشم بلبلی

5/4

مغز گردو

26/5

تمبر هندی

4/8

لوبياچشم بلبلی پخته

3/4

جگرسرخکرده

13/9

تمشك

3/4

لوبيا سبز

1/3

جگر سفيد

6/7

تن ماهی

13/2

لوبيا سفيد يا قرمز

14/3

جگر مرغ

5/2

توت تازه

2/5

لوبيا پخته

4/6

ليمو شيرين

1/7

جو

14/7

گل کلم خام

1/4

زبان گوسفند

11/9

توت خشك

15/1

ليمو تازه

1/5

آبليمو

1/1
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جدول شماره 2
آهنگ مصرف انرژی (آ.م.ا) برای برخی از فعالیتهای روزمره و ورزشی(برحسب ) kJ/min

فعاليت

فعاليت

آ .م .ا

آ .م .ا

خوابيدن

0/6

پياده روی

11/2

دراز کشيدن

5/3

راه رفتن کند

11/0

نشستن

6/6

قدم زدن با سرعت متوسط

ايستادن

0/0

قدم زدن(تند)

31/0

انجام کار دستی

0/2

دويدن(کوتاه و خيلی سريع)

06/2

مرتب کردن تختخواب

16/5

باال رفتن از پله

تميز کردن کف اتاق

23/1

نرمش

11/2

رانندگی

0/0

بدمينتون

23/1

ظرفشوئی

0

تنيس روی ميز

23/1

آشپزی

10

تنيس دو نفره

23/1

خياطی

8/0

تنيس يك نفره

31

تعمير لوازم منزل

12/2

شنا (با سرعت آهسته)

26/0

شستشوی لباس با دست

10

شنا(با سرعت متوسط)

36/3

همبازی شدن با بچه ها

13/2

شنا (سريع)

06/2

انجام کارهای سخت خانگی

33

بوکس

66

گردگيری

12/5

اسب سواری (سريع)

31

قاليبافی

15/8

پرورش اندام

26/0

پاک کردن پنجره

12/0

گلف

13/2

روفتن با جارودستی

11/2

قايق رانی با پارو

26/0

روفتن با جاروبرقی

10/8

وزنه برداری

02/5

باغبانی

15/8

کوهنوردی

06/3

کوهنوردی(سريع)

02/6

باغبانی(سخت)

20

20

33

اره کردن با دست

05/5

کُشتی

82

استفاده از اره برقی

10/1

اسکی(از باالی تپه به پايين)

00

چمن زدن(با دستگاه)

16/5

اسکی در زمين هموار

00/2

چمن زدن با قيچی

20

شمشيربازی

عملگی ساختمان

20

بسکتبال

00/0

بيل زدن

25

واليبال

23/1

20/0

هندبال

36/3

پارو کردن برف

20

فوتبال

36

شستشوی ماشين

25

دوچرخه سواری (آهسته)

13/2

دوچرخه سواری (با سرعت)

26/0

کلنگ زدن

رژه نظامی

20/0

رقص

20

يوگا

02/0

دوچرخه سواری(سريع)
کاراته
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