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Abstract: In this Article a rational framework for concept of Temperature as a mental processand also as a 
thermodynamic quality will be presented. Concept of temperature from a statistical mechanics point of view and its 
interpretation by means of classical equation of thermodynamics are also reviewed. 

ھمچنین . ارائھ می گرددھمچنین یک کمیت ترمودینامیکی وبھ مثابھء یک فرایند ذھنی  حرارت و گرمامنطقی در تفسیر  در این مقالھ طرحی:چکیده
.با رویکرد مکانیک آماری و تعبیر آن بواسطھء معادالت ترمودینامیک کالسیک، تحلیل و بررسی می گرددگرما مفھوم 
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مقدمھ .1

در بخشھای خاصی از مغز بخصوص در . اساسًا آنچھ کھ در انسان بھ مثابھ کیفیت دما ادراک می شود در مغز روی می دھد
ھیپوتاالموس در قاعدهء مغز ، نورونھایی ھستند کھ در واقع نوعی ترموستات عصبی بھ شمار می ) قدامی(ناحیھ پیش بصری 

این نورونھا ھم نقش دماسنج درونی . د تغییری نیز در عملکردشان روی می دھد زمانی کھ دمای این نورون ھا تغییر کن*. روند
وقتی دمای این نورونھا از سطح طبیعی عدول کند سوخت و سازشان . را دارند و ھم نقطھ تنظیم تعادل حیاتی را حفظ می کنند 

 شیارانھ ای از گرما یا سرماآن احساس ھو بھ تبع. تغییر می کند و در نتیجھ الگوی فعالیت یا شلیک عصبی آنھا عوض می شود
اما ھمین کھ دمای زمانی کھ احساس گرما می کنیم نسیمی خنک احساس مطبوعی بھ ما می بخشد . در شخص بوجود می آید

ی کھ احساس گرما یا سرمای شدیدی می گرچھ در موقعیت ھای. درونی تغییر کند ادراک ما از این وقایع بیرونی نیز تغیر میکند
کنیم دمای بدن معموًال یکی دو درجھ تغییر کرده است اما میزان تغییر دمای مغز کھ موجب چنین احساسی شده تغییری است 

می توان با تغییر دمای بعضی نورون ھای ھیپوتاالموس، مغز را فریب داد و احساس . جزئی و نھ در حد میزان تغییر دمای بدن
بھ ھر روی آنچھ کھ مسّلم است تفاوت بنیادین احساس و ادراک فیزیولوژیک حرارت با خود . رما یا سرما در آن بوجود آوردگ

.مفھوم حرارت، گرما یا دماست
محرک احساس دما، حرارت پوست بدن است و گیرنده ھای مربوط بھ آن، نورونھایی ھستند کھ انتھای آزاد آنھا درست زیر 

و زمانی کھ دمای پوست ) 1(در مرحلھء نیروگردانی، وقتی حرارت پوست کاھش می یابد گیرنده ھای سرما. ردپوست قرار دا
بنابر این کیفیت ھای مختلف دما اصوًال بر حسب نوع گیرنده **ایجاد می کند تکانھء عصبی) 2(افزایش یابد گیرنده ھای گرما 

تصاصی بودن واکنش عصبی محدودیت ھایی دارد، بدین معنی کھ گیرنده با این حال این اخ. ھای فعال شده رمزگردانی میشوند
در . نیز پاسخ می دھند) درجھ سانتیگراد 45باالتر از (ھای سرما نھ تنھا بھ درجات پایین حرارت بلکھ بھ دماھای بسیار باال 

از آنجایی . رنده ھای گرما و سرما را فعال می کند و این موجب احساس داغی میشودھر محرک بسیار داغ ھر دو دستھ گینتیجھ 
یک انسان ضرورت دارد ، توانایی احساس تغییرات جزئی در دمای پوست بدن بسیار ارگانکھ حفظ دمای بدن برای بقای حیات 

حرارت کامًال انطباق می یابد بھ نحوی درجھء  0.4ھنگامی کھ حرارت پوست در حد طبیعی است می توانیم . حائز اھمیت است
اختالف نظر شدید در مورد حرارت آب استخر شنا بین کسانی کھ . کھ پس از چند دقیقھ دیگر نھ سرد احساس می شود و نھ گرم

دما پاسخ بھ این پرسش کھ اساسًا [4]. مدتی در آب بوده اند و کسانی کھ تازه پایشان بھ آب خورده بھ علت ھمین انطباق است
از جنبھ ھای گوناگونی می توان بھ این پرسش پاسخ داد اگر چھ کھ قطعًا بعضی از . چیست، سھل ممتنع بھ نظر می رسد

ارائھ یک تعریف بر پایھء مدل منطقی صحیح، کار . پاسخھای رایج مبتنی بر تصورات نادرست ھستند و اصالت منطقی ندارند



می توان . دارد کھ تعریف ارائھ شده یک تعریف دوری بوده و اقناع کننده نباشد  چرا کھ ھر آن این امکان وجود. دشواری است
اّما با این حال باز ھم بھ در دست داشتن تعریف صریحی . تعریف نمود" بصورت گرما"تمایل بھ انتقال انرژی "دما را بعنوان 

دما عبارتست از گرمی اندازه گرفتھ شده : نمائیمیک حالت دیگر این است کھ دما را بھ صورت زیر تفسیر . از انرژی نیازمندیم
مثًال ممکن است در تعریف دما . یا اینكھ گرمی، تمایل بھ انتقال نامنظم انرژی بھ طور میکروسکوپی است. در یک مقیاس معین

نادرست نیست منتھا  این بیان اساسًا." دما معیاری است از میانگین انرژی جنبشی مولکولھا یا اتمھا در یک جسم است: " بگوئیم 
بعبارتی نخست باید تعریف . قانع کننده ھم نیست چرا کھ ھیچ تعریف دقیقی از چند و چون خود مفھوم انرژی بدست نمی دھد

انسان می تواند درجات متفاوتی از سرما  .دقیقی از خود انرژی در دست داشتھ باشیم تا بتوانیم مفھوم دما را بر اساس آن دریابیم
. داغی و داغی سوزاننده) ولرم) (3(سرمای معمولی، خنکی، دمای معتدلیعنی سرمای منجمد کننده، . درک کند و گرما را

. گیرنده ھای سرما، گیرنده ھای گرما وگیرنده ھای درد. درجات حرارت حداقل با سھ نوع گیرنده حسی تمییز داده می شوند
بنابراین ھمراه با گیرنده ھای سرما و گرما مسئول . تحریک می شوند گیرنده ھای درد فقط با درجات بیش از حد گرما یا سرما

. ھستند" و گرمای سوزاننده" سرمای منجمد کننده"حس ھای 

معادالت حالت ترمودینامیکیو  آماری ھایبواسطھ مدل حرارتتفسیر .2

.قانون نوعي روند تكاملي لحاظ شده استترمودینامیك در قالب چھار قانون بنیادي ارائھ مي شود و در نامگذاري این چھار 

:قانون صفرم ترمودینامیك*
.ھر دو جسم كھ با جسم سومي داراي تساوي درجھ حرارت باشند آن دو جسم نیزبا ھم تساوي حرارت دارند

:قانون اول ترمودینامیك*
(قانون بقاي انرژي. (سیكلي كار مي باشدبراي ھر سیستم در حال پیمودن یك سیكل انتگرال سیكلي حرارت متناسب با انتگرال 

:قانون دوم ترمودینامیك*
.غیرممكن است وسیلھ اي بسازیم كھ در یك سیكل عمل كند وتنھا اثر آن انتقال حرارت از جسم سردتر بھ گرمتر باشد

:قانون سوم ترمودینامیك*
بھ عبارتي رسیدن بھ صفر . بھ صفر مطلق دست یافت كند كھ ممكن نیست از طریق یك سلسلھ فرایند متناھي این قانون بیان مي
.مطلق محال است

اگر چھ كھ تجربھ پذیر است و مي توان صحت و اعتبار آن را آزمایش .قانون صفرم ترمودینامیك منطقًا بدیھي بھ نظر مي رسد
قانون صفرم ترمودینامیك . گرفت این قانون اساس اندازه گیري درجھ حرارت است و نمي توان آن را از سایر قوانین نتیجھ.كرد

از این رو قبل از قوانین اول و دوم مي آید كھ براي بیان سایر قوانین ترمودینامیك بھ مقیاسي  براي ادوات اندازه گیري درجھ 
بدین ترتیب اعدادي را روي دماسنج قرار داده و گفتھ مي شود جسم داراي درجھ حرارتي است كھ روي . حرارت نیاز است

مطابق با این قانون اندازه .بنا براین منطقي است كھ این قانون قبل از سایر قوانین ترمودینامیك ارائھ شود. نج قرائت مي شوددماس
گیري درجھ حرارت یك پایھ منطقي پیدا مي كند و در ادامھ مي توانیم سایر قوانین بنیادي ترمودینامیك را با اتكا بھ این پایھ 

بنیادي انرژي در كاربردھاي روزمره آشنا و ملموس است و یك درك عمومي از كلمھ انرژي وجود  مفھوم. منطقي بیان كنیم
در حالیكھ در .  از نقطھ نظر ماكروسكوپیك تنھا بھ صورتي از انرژي توجھ داریم كھ بھ شكل حرارت منتقل مي شود. دارد

قوانین . "رزیابي آماري از خواص میكروسكوپیك ھستنددیدگاه ما راجع بھ خواص ماكروسكوپیك تنھا یك ا, ترمودینامیك آماري
در ... ترمودینامیك را مي شود بھ آساني از اصول مكانیك آماري بدست آورد و آنھا در واقع بیان ناقصي از ھمین اصول اند

ساسًا نامحدود موارد ساده شده ایده آل  میتوان از پس محاسبات پیچیده اصول مكانیك آماري  برآمد و بھ قانوني با صحت ا
بنابراین بھ نظر مي رسد مفھوم بنیادي انرژي یك تحلیل نوعًا آماري  در رفتار مكانیكي مجموعھ بسیار بزرگي از .رسید

معادلھ  سر وكار خواھیم  6×10^20براي تشریح كامل رفتار سیستم از دیدگاه میكروسكوپیك لزوما با حد اقل . " اتمھاست
با این وجود دو روش براي . زرگ نیز انجام چنین محاسباتي كامال خستگي آور و ناامید كننده استحتي با یك كامپیوتر ب. داشت

یكي از این راھھا روش آماري است كھ بر اساس  نظریھ ھاي آمار ...كاھش تعداد معادالت و متغیرھا تا حد پذیرفتني وجود دارد
راه حل دوم براي كاھش تعداد متغیرھا دیدگاھھاي .گیریم و احتمال مقادیر متوسط را براي ھمھ ذرات سیستم در نظر مي

ھمانگونھ كھ از كلمھ ماكروسكوپیك استنباط مي شود اثرات كلي تعدادي مولكول را  . ماكروسكوپیك ترمودینامیك كالسیك میباشد



مي بینیم  نسبت مي دھیم كلمھ  چون ما مرتبًا ازعبارت انرژي استفاده میكنیم و آن را بھ پدیده ھایي كھ.مورد توجھ قرار مي دھیم
انرژي از مفاھیم . انرژي مفھومي خاص در ذھن ما یافتھ است و وسیلھ اي موثر براي بیان افكار و ایجاد رابطھ شده است

زماني كھ از انرژي صحبت مي كنیم یك ادراك كلي . مجردي است كھ انسان براي برخي مشاھدات خود آن را ابداع كرده است
بھ بیان دیگر دیدگاه ما نسبت بھ انرژي بھ گونھ كامال محرزي مستقل از این . ریم كھ مستقل از تحلیلھاي آماري استرا در نظر دا

یک وضعیت مشاھداتی . مسالھ است كھ تعبیر ماكروسكوپیك آن، بواسطھ كاربرد آمار در رفتار تعدادي مولكول بدست آمده است
یتی کھ در آن مختصات و سرعتھای تمام ذرات را بتوان تعیین کرد غیرقابل جمع ھم کھ در آن قرائت دما در کار باشد با وضع

کھ مشخصًا  وضعی است کھ آن را "زیرا خود مفھوم دما را می توان بصورت میزان خطا در مورد رفتار اجزاء دستگاه .  است
ذرات بسیار با محیط یا سیستمھای بزرگ  یا بھ زبان ساده تر اگر یک دستگاه متشکل از. تعریف کرد" توزیع کانونیک می نامیم

با . دیگر بطور دائمی مبادلھء گرما کند انرژی ھر ذره دارای افت و خیزھای دائمی خواھد بود و انرژی کل دستگاه نیز ھمچنین
بھنجار یا  این حال مقادیر میانگینی کھ برای ذرات بسیار در مدت زمان ھای طوالنی بدست می آید بھ مقادیر میانگین این توزیع

ھایزنبرگ در تفسیر مفھوم . در نتیجھ تعیین دقیق دما با تعیین دقیق مکانھا وسرعتھا قابل جمع نیست.کانونیک بسیار نزدیک است
 ٧٠دمای چای درون این کتری "آیا دما یک خاصیت عینی نیست؟ ما ھمیشھ فکر می کردیم کھ گزارهء : دما از بوھر می پرسد 

را قرائت  ٧٠یعنی ھر کس کھ دمای درون این کتری را اندازه بگیرد عدد . یت عینی اشاره می کندبھ یک واقع" درجھ است
از طرف دیگر، اگر دما فقط میزان دانش یا جھل شخص . خواھد کرد و فرقی نمی کند کھ این اندازه گیری را چگونھ انجام دھد 

گر وضعیت واقعی دستگاه یکسان باشد، ممکن است را نسبت بھ حرکت مولکولھای درون چای تعریف کند، آنگاه حتی ا
چون بھ ھر حال سطح دانش ناظرھای مختلف ممکن است با ھم فرق . ناظرھای مختلف مقادیر متفاوتی برای دما قرائت کنند

نرژی کلمھء دما خود بخود بھ یک وضعیت آزمایشی اشاره دارد کھ متضمن بده و بستان ا: بوھر در پاسخ می گوید. داشتھ باشد 
ما وقتی دماسنجی را دماسنج واقعی می دانیم کھ حرکات . است و این امر اصًال ربطی با خصوصیات دیگر دماسنج ندارد 

و چھ خود دماسنج، با دقت مورد نظر از توزیع  -چای -مولکولی چھ در دستگاھی کھ می خواھیم اندازه گیری کنیم در این مورد 
از . شد ، ھمھء دماسنجھا یک عدد را قرائت می کنند و از این حیث دما یک کیفیت عینی استوقتی چنین با. کانونیک تبعیت کنند

بیایید بھ . اینجا ھم معلوم می شود کھ مفاھیمی چون عینی و ذھنی کھ ما بی پروا بھ کار می بریم تا چھ اندازه جای حرف دارند
بی  -اگر بتوان اصًال از چنین چیزی صحبت کرد  -آن  دمای. خصوصیات یک اتم منفرد ھیدروژن در داخل کتری نگاه کنیم 

زیرا با ھمھ مولکولھای دیگر چای گرما مبادلھ می . درجھ است ٧٠یعنی در این مورد . گمان بھ اندازهء دمای بقیھ چای است
ل برای انرژی آن اما بھ دلیل ھمین مبادلھء گرما، انرژی آن افت و خیز دارد و بدین سبب فقط می توان یک منحنی احتما.کند

برعکس اگر بھ جای دمای چای انرژی اتم ھیدروژن را اندازه بگیریم نمی توانیم انرژی را بدون ابھام از روی دما . تعریف کرد
عرض نسبی این منحنی، یا بھ عبارت دیگر عدم قطعیت . بدست آوریم بلکھ این بار ھم باید یک منحنی احتمال برای دما رسم کنیم

در یک . یا انرژی، در مورد جسمی بھ کوچکی اتم ھیدروژن، نسبتًا زیاد است و بدین دلیل معنی و اھمیتی دارددر مقداردما 
شیء خیلی بزرگتر، مثًال مقدار کمی چای در داخل ظرف ، این مقدار بھ نحو قابل مالحظھ ای کمتر می شود و از این رو می 

[1].توان آن را نادیده گرفت
 کھ ممکن است در ایضاح مفھوم دما بھ کار گرفتھ شود بھره گیری از روابط و معادالتی است کھ اساسًایکی دیگر از تفاسیری 

فرض کنید برای ارائھ تعریف دما از رابطھ . مبنای تجربی دارند
(1)

 Kحجم ظرف،  Vتعداد کل مولکولھا  Nکھ برای بھ دست آوردن فشار گازھای رقیق از آن استفاده میشود بھره بگیریم کھ در آن 
:نظریھء جنبشی گازھا فشار را بصورت زیر بیان میکند. دمای مطلق است Tثابت بولتزمان و 

(2)

با مساوی قرار دادن دو تعریف فشار و تغییر ترتیب عوامل، انرژی . سرعت مولکول است vجرم مولکولی و  mکھ در آن 
:جنبشی از رابطھء زیر بھ دست می آید

(3)

دمای مطلق بھ معنی انرژی جنبشی متوسط "معادلھ دلیلی بر این کھ . در عین صحت، مفھوم دما را ارائھ نمیکندتعریف فوق 
 :الاقل دو دلیل برای اینکھ معادلھ معنی قابل قبول دما را نمیدھد وجود دارد. بھ دست نمیدھد). در محدودهء ضریب ثابت(است 



ز بھ قدر کافی رقیق نباشد یا دما پایین باشد فیزیک کوانتومی برای توضیح اگر گا. کالسیک است" معادلھء فوق شدیدا)الف
.صحیح ضروری میشود

وقتی فیزیک کوانتومی حائز اھمیت میشود باید بھ جای معادلھ فوق باید از معادلھ زیر استفاده کرد

(4)

بستگی  انرژی جنبشی متوسط عالوه بر دما بھ چگالی عدی . ثابتی است کھ بستگی بھ نوع گاز دارد cثابت پالنک و  hکھ در آن 
کھ در آن ھر گاز دارای چگالی عددی  Heدر مخلوطی از دو ایزوتوپ مختلف گاز  مثًال.پیچیده است Tدارد و بستگی آن بھ 

دارای عالمت  Cط برای این دو ایزوتوپ مختلف متفاوت است زیرا ثابت و دمای مساوی است انرژی جنبشی متوس مساوی 
دما بمعنای انرژی جنبشی " بنابراین قطعا. در یک دمای معین میتوان انرژی ھای جنبشی متوسط مختلف داشت. مختلف است
.متوسط نیست

ی با توان چھارم دمای مطلق زیاد می چگالی انرژی تابش. در ثانی حرارت بھ صورت تابشھای فروسرخ نیز منتقل میگردد) ب
: شود

انرژی در واحد حجم تابش
)ثابت جھانی(^ 4

:خواھیم داشت Tبا حل معادلھ برای 

T) =چگالی انرژی/ثابت جھانی(^41/ 

ھمانگونھ کھ از . اما نباید وسوسھ شویم و تصور کنیم مفھوم دما را دریافتھ ایم و دما ریشھء چھارم چگالی انرژی تابشی است
. معادالت نظریھ جنبشی گازھا نمیتوان برای تعیین مفھوم دما استفاده نمود از معادلھء اخیر نیز نمیتوان بدین منظور بھره گرفت

در مواردی معتبرند کھ در آن دما نقشی در خواص فیزیکی در رابطھ با انرژی دارد ولی " ت صرفاچراکھ ھر یک از این معادال
[2].را داشتھ باشیم درجھ حرارتنباید بیش از آن از این معادالت انتظار ارائھ تعریف و تفسیر مفھوم 

بھ منزلھء دما ظاھر شده  Tی کھ در آنھا بھ لحاظ منطقی مجاز نیستیم از معادالت ترمودینامیک درجھ حرارت یا دمادر تفسیر 
مثًال دما .ھمچنین نمی توانیم تفسیری ارائھ دھیم کھ خود محتاج بھ تفسیری دیگر باشد. بھره بگیریم آناست برای توصیف کیفیت 

قانون . را بصورت میانگین انرژی جنبشی ذرات تعریف نماییم در حالی کھ خود تعریف دقیقی از خود انرژی در دست نداریم
اما این نتیجھ گیري شبھھ دوري بودن را در انرژي  كار .اول ترمودینامیك منجر بھ تنظیم خاصیتي شده كھ انرژي نامیده مي شود

از طرفي  كار وحرارت تحت عنوان انرژي در حال گذار از مرز سیستم تعریف مي شوند و از سوي . و حرارت ایجاد مي كند
براي پرھیز . از قانون اول ترمودینامیك و بر مبناي تعاریف كار و حرارت استنتاج مي شود دیگر وجود خاصیتي بھ نام انرژي

بھ ھر حال باید . از دوري بودن یا باید كار وحرارت را مستقل از انرژي تعریف كنیم و یا  انرژي را مستقل از كار و حرارت
بھ نظر مي رسد این استنتاج یك . یھ بدون نیاز بھ تعریف باشدانرژي نمیتواند یك بدیھي اول. یك تفسیر بنیادي وجود داشتھ باشد

اما چطور ممكن است؟ پاسخ اینجاست كھ وقتي كار و حرارت را نوعًا تحت مبناي انرژي تعریف مي  [3].تفسیر دوري است
تفسیر بنیادی از دما نھ با بھ ھر ترتیب ارائھ یک .ناخواستھ انرژي را بعنوان تفسیر نھایي كار و حرارت در نظر گرفتھ ایم, كنیم

دما بھ لحاظ فیزیکی کمیتی قابل اندازه گیری آزمایشگاھی است و . معادالت ترمودینامیکی ممکن است نھ بھ کمک مفھوم انرژی 
بھ لحاظ  . بھ لحاظ حس و مشاھدات روزمره، میل بھ انتقال حرارت و گرمی و تبادل آن مابین اشیاء و موجودات جھان است

حرارت عالوه برآنکھ توانایی پاسخ بھ حاالت پایدار دما را ندارند، بطور مشخص بھ  ک، حس ھای مبتنی بر تشخیصفیزیولوژی
بنا بر این ھنگامی کھ دمای پوست بھ طور فعال در حال کاھش است شخص بیشتر از زمانی کھ . تغییرات دما نیز پاسخ می دھند

از سوی دیگر اگر دما بطور فعال در حال افزایش باشد شخص بیشتر از . دما بھ ھمان اندازه گرم است احساس سرما می کند
مکانیسم تحریک گیرنده ھای حرارتی در انسان بھ این صورت است کھ . وقتی کھ دما در ھمان حد ثابت باشد احساس گرما میکند



این تغییرات از این حقیقت ناشی . گیرنده ھای سرما و گرما در اثر ایجاد تغییرات در سرعت متابولیسم شان تحریک می شوند
. درجھ سانتیگراد تغییر دما، بیش از دو برابر تغییر میکند 10می شوند کھ سرعت واکنش ھای شیمیایی داخل سلولی بھ ازای ھر 

ک از آثار فیزیکی مستقیم گرما یا سرما بر انتھاھای عصبی ناشی نمی شود بلکھ در اثر تحریبعبارت دیگر احتماًال تشخیص دما 
بطور کلی پیامھای حرارتی در مسیرھای موازی با مسیرھای پیام ھای درد منتقل می . شیمیایی ناشی از دما صورت میگیرد

پیامھا پس از . باال یا پایین می روند) 4(پیام ھای حرارتی پس از ورود بھ نخاع بھ اندازهء چند قطعھ در مسیر لیساور. شوند
نورون نخاعی وارد فیبرھای حراررتی صعودی و بلندی می شوند کھ بھ مسیر حسی مقدار کمی پردازش توسط یک یا چند 

ختم " کمپلکس شکمی قاعده ای تاالموس"و " نواحی مشبک ساقھء مغز"و بھ دو مکان قدامی جانبی طرف مقابل می روند
احساس و ادراک فیزیولوژیک بھ این ترتیب ارائھ یک تفسیر دقیق از حرارت و دما شاید ممکن نباشد زیرا میان [5].میشوند

. حرارت با خود مفھوم حرارت بھ لحاظ ترمودینامیکی، یک تفاوت بنیادین ھست

:پانوشت ھا

1 *cold receptors
2 *warm receptors
3*indifferent 
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