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به نام خداوند زیبایی ها
یكــي از ویژگــي هاي بــارز انســان كنجكاوي اســت 
كــه از دوران كودكــي تــا پایان عمــر، همــواره او ر 
ا بــه دانســتن و كشــف حقایق و پــرده بــرداري از 
مجهوالت سوق مي دهد . این نیروي دروني ، تكاپوي 
انســان را براي كســب  علم و گریز از جهــل  افزون 
مي كند. از آنچه امروز ، ازدانش بشــري در شــاخه 
هاي مختلف و در ر شــته هاي گوناگون در دســترس 
ماســت ، حاصل تالش انســان هــاي گذشــته در اثر 
همین نیــروي دروني خدادادي اســت . بــي تردید، 
بســیاري از مطالبي كه اكنون براي ما مجهول اســت 
، به وســیله نســل هاي كنجكاو آینده كشــف خواهد 
شد .بخشــي از دانش امروز بشــر كه حاصل مطالعه 
و جســتجوي او در جهت شــناخت جهان مادي و نظام 
ها و قوانین آن اســت علــوم تجربي نام دارد. بشــر 
براي كشف و شناخت اســرار این جهان مادي ، عمدتا 
از ابزارهاي حســي خود اســتفاده مي كند .به همین 
دلیل نقــش  تجربه در این حوزه بســیار اساســي و 
تكیه بــر آن بســیار ضروري اســت . به ایــن دلیل ، 
انســان براي توســعه و تقویــت حوزه عمــل حواس 
خود به ساخت دســتگاه هاي گوناگون و دقیق دست 
زده اســت. به كارگیــري وســائل كمك آموزشــي و 
انجام آزمایشــات در تدریس درس علوم تجربی كه 
شامل درســهای فیزیك، شــیمی و زیســت شناسی 
اســت؛ به ســبب فعال كردن حواس مختلف دانش 
آمــوزان، امــر آمــوزش را واقعــي تــر، عملــي تر و 
دلپذیرتر مي ســازد. توســعه این رویكرد در بخش 
فنــی و مهندســی نیــز بســیار عمیق و ژرف اســت. 
مجله دانش و آزمایــش حامی این فعالیت هاســت.
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کردن هستند.
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Philosophy
ARTICLE فلسفه Philosophyمقاله

مانند ایده ال ســازی در آزمایش  های ذهنی وجود دارد ولی ایده ال ســازی 
شرایط کافی نیست.در واقع ارا یه یک تعریف جامع از آزمایش های ذهنی کار 
ساده ای نیست.هر چند شرایطی مانند ایده ال سازی در آزمایش های ذهنی 
وجود دارد ولی ایده ال سازی شــرط کافی نیست.مثال ممکن است کسی در 
مورد حرکت یک جسم روی یک سطح ،اصطکاک را حذف کند ولی این یک 
آزمایش ذهنی محسوب نمی شود چون این کار روی محاسبات ریاضی تاثیر 
می گذارد.از سوی دیگر ، آزمایش گربه شــرودینگر هیچ گونه ایده ال سازی 
ندارد زیرا تاثیری روی محاســبات ریاضی نمــی گذارد.بنابراین بهترین راه 
شناخت آزمایش های ذهنی آشنایی مستقیم با چگونگی به کار گیری آنهاست.

کارل پوپــر ، فیلســوف علم ، ســه نوع آزمایــش ذهنی معرفــی می کند. 
آزمایش های ذهنی که در پی ساختن و به تصویر کشیدن یک تئوری است.

آزمایــش های ذهنــی انتقادی کــه مانند برهــان خلف ســعی می کنند 
یک تئــوری تثبیــت شــده یا قطعــی پذیرفتــه شــده را باطــل کنند.
آزمایش های ذهنی دفاعی که از تئوری های دفاع شــده حمایت می کنند.

در اینجا برای نمونه بــه آزمایش ذهنی گالیله مــی پردازیم.آزمایش ذهنی 
گالیله علیه نظریه ارسطویی در مورد ســقراط بود.طبق نظریه لرسطو ، اگر 
دو جسم سبک و ســنگین از یک ارتفاع رها شوند ، جسم سنگین تر زودتر به 
زمین می رســد.این نظریه به این دلیل بود که ارســطو اعتقاد داشت اجسام 
تمایل دارند به مبداء خود بازگردند و جسم سنگین چون ماده بیشتری دارد 
پس تمایل بیشتری برای بازگشــت به زمین دارد.گالیله تصور کرد دو گوی 
سبک و سنگین با یک ریسمان به یکدیگر بســته و از باالی برجی رها شوند.

طبق نظر ارسطو ، گوی ســبک کند تر حرکت کرده و سرعت گوی سنگین 
را کاهش می دهد. از ســوی دیگر این دو گوی یک مجموعه هستند که جرم 
آنها جمعا از جرم گوی سنگین بیشتر است.پس مجموعه با سرعت بیشتری 
باید سقوط کند که به تناقض میرسیم.یعنی دستگاه مرکب در آن واحد هم 
کندتر و هم تندتر باید حرکت کند!!!!!برای رفع این تناقض فقط می توان نتیجه 
گرفت که آنها با سرعت برابر سقوط کنند.یعنی سقوط مستقل از جرم است.

آین آزمایش با مفروض گرفتن یک نظریــه و تحلیل عقلی به نتایج متناقض 
رســیده بود و آن نظریه را رد کرده و نظریه دیگری را به جای آن می نشــاند.

آزمایش هــای ذهنــی از این جهــت کــه قادرند بــدون بهره گیــری از 
شــواهد تجربــی جدیــد ، شــرایط معرفتــی را در ارتباط با یــک نظریه 
یــا دیــدگاه تغییــر دهنــد و معقــول ســازند ، جالــب توجه هســتند.

آزمایش های 
ذهنی

نویسنده: فاطمه فاطمی قمی ، کارشناس ارشد فلسفه علم و دبیر فیزیک شهر تهران 

آزمایش های فکری به عنوان نوع خاصی از آزمایش های که نیاز به 
تجربه مستقیم آزمایشگاهی ندارند ، از جهات مختلف مورد توجه 
فالسفه علم است. نکته مهم این آزمایش ها این است که بدون داده 
های تجربی جدید ، ما را به شــرایط معرفتی جدیدی می رساند  و 
می تواند نظر ما را در مورد یک نظریــه تغییر دهد.آزمایش فکری 
ابزاری ابتکاری اســت که در حوزه های مختلفــی مانند فیزیک ، 
زیست شناسی ، ریاضیات ، فلسفه ، جامعه شناسی و ...کاربرد دارد.

بخش مهمی از علوم نوین بر مبنای آزمایش های فکری استوار است زیرا تعدادی 
از آزمایش                                         ها به دلیل کمبود امکانات و فناوری یا هزینه های باال ، غیر ممکن 
بودن اجرای آزمایش و .... در آزمایشگاه قابل اجرا نیستند.آزمایش های فکری 
مشابه آزمایش های واقعی هستند. آنها با داشتن شرایط و مقدمات اولیه ، نتایج 
خاصی را پیش بینی می کنند.در واقع آزمایش های ذهنی به تنهایی استدالل 
نیستند بلکه می توانند مقدمات یک استدالل را تشکیل دهند.در واقع ارایه 
یک تحریف جامع از آزمایش های ذهنی کار ساده ای نیست.هر چند شرایطی 

در اینجا برای نمونه به 
آزمایش ذهنی گالیله 
می پردازیم.آزمایش 
ذهنی گالیله علیه 
نظریه ارسطویی در 

مورد سقراط بود.
طبق نظریه لرسطو ، 
اگر دو جسم سبک و 
سنگین از یک ارتفاع 

رها شوند ، جسم 
سنگین تر زودتر به 

زمین می رسد.
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این بیماری سالهاست که شناخته شده و وعوامل متعددی در ایجاد آن نقش 
دارند . به نظر می رسد علت آن بیشتر نقص در تکامل سیستم اعصاب باشد.  

کودکان مبتال احتماالً در قسمت هایی از مغز که مسئول توجه ، تمرکز و تنظیم 
فعالیت های حرکتی می باشد دچار نقص جزئی هستند . 

اختالل تمرکز در این 
کودکان در کارهایی 

که فعالیت دائم و 
جدی مغزی را الزم 

دارد مشهودتر است 
. آنها ممکن است در 
تماشای تلویزیون 
، بازی با کامپیوتر 
و فعالیتهای لذت 

بخش با کودکان دیگر 
تفاوتی نداشته باشند 
ولی در کارهایی که 
فعالیت مداوم مغزی 
و تمرکز الزم دارد ) 

انجام تکالیف درسی ( 
تفاوت آنها با کودکان 
دیگر نمایان می شود 
. به نظر می رسد مغز 

آنها اطالعات محیطی 
را بیش از حد الزم 
می گیرد ، یعنی در 
انتخاب توجه به 

اطالعات ضروری و 
بی توجهی و حذف 

اطالعات غیرضروری 
ضعف دارند . رعایت 

قوانین منزل و 
مدرسه برای آنان 

مشکل است و برای 
پیروی از قوانین توجه 
بیشتری الزم دارند 
. در انجام تکالیف 

مدرسه ، تمرکز روی 
درس ، رعایت قوانین 

مدرسه و داشتن 
روابط اجتماعی 

مناسب با همکالسی 
ها مشکل دارند . برای 

رسیدن به اهداف 
دراز مدت برنامه 
ریزی نمی کنند.

رفتار کودکان روی عملکرد آنها در خانواده ، اجتماع مردم و مدرســه 
تأثیر سوء می گذارد و باعث واکنش های منفی اطرافیان ، خانواده ، کادر 
مدرسه و همساالن می شود . این رفتارها مشکالت جدی در مدرسه 
و اجتماع ایجاد می کند و باعث کاهش اعتمادبه نفس و احســاس بی 
کفایتی در این کودکان می گردد . ممکن است آنها از مدرسه و اجتماع 
متنفر گردند . کودکان طبیعی به خاطر رفتارهای مناسب و موفقیت 
های تحصیلی و اجتماعی زمینه زیادی برای تشــویق شــدن دارند و 
همین تشویق ها موجب پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس در آنها می 
شود ولی کودکان دچار ADHD کمتر به این موفقیت ها دسترسی 
پیدا می کنند . کودکان ADHD ممکن است به صورت ثانویه دچار 
اختالالت ارتباطی ، مشکالت تحصیلی ، اضطراب افسردگی و بزهکاری 

شوند .

مقدمه :
این بیماری سالهاست که شناخته شــده و وعوامل متعددی در ایجاد 
آن نقش دارند . به نظر می رسد علت آن بیشتر نقص در تکامل سیستم 
اعصاب باشد . کودکان مبتال احتماالً در قسمت هایی از مغز که مسئول 
توجه ، تمرکز و تنظیــم فعالیت های حرکتی می باشــد دچار نقص 
جزئی هستند . توارث و ژنتیک در این اختالل نقش دارد . همچنین در 
بعضی موارد در جریان حاملگی یا زایمان یا پس از آن صدمات جزئی 

به ساختمان مغز وارد می شود که می تواند باعث این مشکل گردد .

عالئم :
مشکل اصلی کودکان عدم توانایی آنها در حفظ و تنظیم رفتارشان است 
، در نتیجه اغلب نمی توانند رفتار مناسبی که لحظه به لحظه با شرایط 
محیط هماهنگ باشد نشان دهند . خوابیدن و غذاخوردن آنها منظم 
نیست به نظر میرسد در همه چیز دخالت می کنند و مراقبت دائمی نیاز 
دارند . از نظر هیجانی ثبات ندارنــد ، بطور ناگهانی می خندند یا گریه 
می کنند و رفتارشان غیرقابل پیش بینی یا ارزیابی است . سریع از کوره 
در می روند و نمی توانند پیامدهای رفتارشان را پیش بینی یا ارزیابی 
نمایند . در فعالیت های خطرناک شــرکت می کنند و احتمال صدمه 
دیدن آنها زیاد اســت . قبل از فکر کردن عمل می کنند ، قبل از پایان 
سئوال جواب می دهند ، اشیاء را پرتاب می کنند و ناخواسته به دیگران 
صدمه می زنند ، پرفعالیت و پرتحرک هستند ، هرلحظه در حال رفتن 
هستند ، انگار موتوری درون بدن آنهاست که آنها را به حرکت دائمی 

مجبور می کند ، نمی توانند آرام بنشینند و بی قرار هستند .
اختالل تمرکز در این کودکان در کارهایی کــه فعالیت دائم و جدی 
مغزی را الزم دارد مشــهودتر اســت . آنها ممکن اســت در تماشای 
تلویزیون ، بازی با کامپیوتــر و فعالیتهای لذت بخش با کودکان دیگر 
تفاوتی نداشته باشند ولی در کارهایی که فعالیت مداوم مغزی و تمرکز 
الزم دارد ) انجام تکالیف درســی ( تفاوت آنها با کودکان دیگر نمایان 
می شود . به نظر می رسد مغز آنها اطالعات محیطی را بیش از حد الزم 
می گیرد ، یعنی در انتخاب توجه به اطالعات ضروری و بی توجهی و 
حذف اطالعات غیرضروری ضعف دارند . رعایت قوانین منزل و مدرسه 
برای آنان مشکل است و برای پیروی از قوانین توجه بیشتری الزم دارند 
. در انجام تکالیف مدرســه ، تمرکز روی درس ، رعایت قوانین مدرسه 
و داشتن روابط اجتماعی مناسب با همکالسی ها مشکل دارند . برای 

رسیدن به اهداف دراز مدت برنامه ریزی نمی کنند.

 بیش فعالی
 و مهارت کنترل 
این افراد 

اکرم سادات شکرباغانی
کارشناس ارشد روانشناسی 
دبیر زیست شناسی شهرستان رضوانشهر

چکیده :   ADHDاختاللی است که در آن پرتحرکی ، بی توجهی 
و رفتارهای ناگهانی بیشتر و شدیدتر از کودکان دیگر وجود دارد . 
3 تا 5 درصد کودکان به این اختالل مبتال هستند و در پسرها شایع 
تر است . ممکن است در بعضی بیشتر عالئم پرتحرکی و رفتارهای 
ناگهانی و در گروهی عالئم بی توجهی بیشتر دیده شود . عالئم این 
بیماری قبل از 7 سالگی شروع می شود ولی اغلب در دوران مدرسه 
مشکالت جدی ایجاد می گردد .
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برطبق چهارمین 
نشر راهنمای 

تشخیصی و اماری 
اختالالت روانی 

انجمن روانپزشکی 
امریکا در سال , 1994 
اختالل نقص توجه/ 

بیش فعالی , مجموعه 
عالیمی است با 

محدودیت میدان 
توجه که با سطح 

رشد فرد ناهماهنگ 
است و به ضعف 

تمرکز , رفتار ناگهانی 
و بیش فعالی منجر 
می شود. به عبارت 

دیگر , مشخصه اصلی 
این اختالل , وجود 
الگوی پایدار فقدان 
توجه و یا بیش فعالی 
تکانشگری است که 
در مقایسه با افرادی 
که در همان سطح 
از رشد قرار دارند, 

شدیدتر است . عالئم 
اختالل , دست کم 
باید در دو موقعیت 
) نظیر مدرسه, خانه 
و محیط کار( بروز 
یابد و در عملکرد 

اجتماعی و تحصیلی 
فرد اشکال ایجاد 

کند . 

همیشگی هستند نه اســتثنایی این رفتارها 
برای کودک در خانه ، مدرســه و با دوستان 
مشــکالت حقیقی ایجاد می کنند در نتیجه 
اکثر کودکان دچار این اختالل ، احســاس 
افســردگی ، اضطراب و عــدم اطمینان به 
خود را دارند. این احساسات جزء نشانه های 
ADHD محســوب نمی شــوند و در اثــر 
مشکالت مکرر در خانه و مدرسه در کودک 

ایجاد می شوند.

چطور می توان فهمید کودکی مبتال به 
ADHD است؟

وقتی عالیم ADHD در کودکی مشــاهده 
شود باید توســط یک متخصص ماهر مورد 
ارزیابی قرار گیرد. این فرد می تواند از کارکنان 

• عدم توانایی در صبر کردن برای نوبت خود
• بدون اجازه وسط بازی دیگران پریدن

• وسط صحبت دیگران پریدن

3- نوع ترکیبی
در این نوع اختالل فرد بســیار فعال اســت 
و بــدون فکر اقــدام بــه فعالیــت و انجام 
کار می نمایــد. کودکان با ایــن نوع اختالل 
نشــانه هایی از هر دو نوع قبــل را که متذکر 
شــویم دارا هســتند. آنهــا در توجه کردن، 
بیش فعال بودن و کنتــرل تکانش های خود 
دچار مشــکل هســتند. البته گاهــی تمام 
کودکان بی توجه هســتند و یا اینکه بیش از 
حد فعالیت می کنند و حرکات تکانشی دارند.

اما در کودکان دچار ADHD این حرکات 

انواع بیش فعالی
1- نوع بی دقت و بدون توجه

در این نوع در فرد نمی تواند روی تکلیفی که 
به او می دهند و یا یک فعالیت خاص تمرکز 
داشته باشد. اکثر کودکان دچار ADHD در 
دقت و توجه کردن دچار مشکل هستند. این 

دسته از افراد غالبا:
• توجه زیادی به جزئیات ندارند.

• بر بازی هــا و کارهای مدرســه نمی توانند 
تمرکز داشته باشند.

• کارهای مدرسه و فعالیت های روزانه خود 
را در منزل تا آخر دنبال نمی کنند و آنها را به 

پایان نمی رسانند.
•  نمی توانند یک وظیفه یــا تکلیف را تمام و 

کمال انجام دهند.
• اســباب بازی ها ، کتاب ها و وسایلشــان را 

اغلب گم می کنند.

2- نوع تکانشی – بیش فعالی
در این نوع از اختالل فرد بســیار فعال است. 
و بدون فکر اقــدام به فعالیــت و انجام کار 
می کند. فعالیت بیش از حــد معمول ، قابل 
 ADHD مشاهده ترین مشــخصه اختالل
است. کودک بیش فعال همیشه در حال انجام 
کاری می باشد. ممکن است سطح بیش فعالی 
با افزایش سن کاهش یابد. این کودکان قبال 
از این که راجع به عملی فکر کنند آن را انجام 

می دهند.
برای مثال این کودکان ممکن اســت بطور 
ناگهانی وسط خیابان شروع به دویدن کنند 
و از یک سمت به ســمت دیگر خیابان بدون 
نگاه کردن حرکت کنند و یا این که از درخت 
بلندی شروع به باال رفتن کنند. ممکن است 
آن ها موقعیت های خطرناک شــگفت زده 
شــوند. گاهی هم هیچ ایــده و فکری برای 
خارج شــدن از این وضعیت ندارنــد. غالبا ، 
فعالیت هــای تکانشــی و بیش فعالی با هم 

همواره هستند.
مشــخصه کودکانی که این اختالل را با هم 

دارند بدین گونه است:
• بی قراری و ناآرامی

•  دویدن مداوم از سویی به سوی دیگر و یا باال 
رفتن از چیزی

• پایین آمدن از صندلی وقتی که اجازه این 
کار را ندارند.

• عدم توانایی در بی سر و صدا بازی کردن
• بیش از حد صحبت کردن

• پاسخ دادن ناگهانی و بدون فکر به پرسشی 
که هنوز تمام نشده است.

ARTICLE Philosophyمقاله
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کودکان مبتال به اختالل نقص توجه/ بیش فعالی , 
غالبا از خود تحریک پذیری انفجارگونه ای نشان می 

دهند. ایشان از نظر هیجانی بی ثبات اند و خلق و خو و 
عملکرد ایشان متغیر و غیر منتظره است.

برخی داروهای 
گیاهی، به دلیل 

خواص آرام بخش 
و ضد اضطراب در 

درمان این کودکان 
بسیار رایج است، 
زیرا کودکان بیش 
فعال،مکررا دچار 

مشکالت خواب می 
شوند.از جمله رایج 
ترین این گیاهان 

آرام بخش می توان 
به سنبل الطیب و گل 
ساعتی اشاره نمود.

مدرسه باشــد و یا این که در مطب خصوصی 
مشغول بکار باشد. تنها راه حصول اطمینان ، 
ارزیابی کامل توسط متخصص می باشد. باید 

در اینجا به دو نکته توجه داشت:
• نباید نظر دیگران را دال بر این که کودکی 

ADHD است به آسانی پذیرفت.
• این نکته حائز اهمیت است که کودک همراه 
با ADHD ناتوانایی های دیگران را نیز دارد.

درمان :
درمان ســریع بــرای ADHD وجود ندارد 
اما عالیــم آن قابل کنترل هســتند. والدین 
و آموزگاران باید به نکات زیر توجه داشــته 

باشند.
• در مــورد این اختالل اطالعات بیشــتری 

کسب کنند.
• برنامه تعلیم و تربیتی خاصی را متناسب با 

نیازهای کودک ایجاد و طرح ریزی نمایند.
• ایجاد طــرح دارو درمانــی ، درصورتی که 
والدین و پزشک احساس کنند که کودک به 

دارو درمانی نیاز دارد.

نقش والدین در درمان بیش فعالی
1٫ ابتدا باید مطمئن  باشــیم  که  فرزندمان  
واقعاً نشانه  های  این  اختالل  را دارد؛ به  عالوه  
تشخیص  نهایی  توســط  متخصص  انجام  می  
پذیرد. گاهــی  والدینی  که  افرادی  بســیار 
مضطــرب  و نگران  هســتند، ممکن  اســت  
جنب و جوش های  طبیعــی  فرزند را دلیلی  
بر بیش  فعالی  بداننــد. بنابراین  در قدم  اول  

بایستی  راجع  به  تشخیص  مطمئن  باشیم  و به 
فرزندمان برچسب های  نادرست  نزنیم.

2٫ انرژی  اضافه  این  کــودکان  باید از طریق  
فعالیت های  مثبت، از جملــه  ورزش  کردن، 
مصرف  شــود. بهتر اســت  آنها را برای  بازی  
به  زمین های  بــزرگ  برد و اجــازه  داد که  به  
فعالیت های  لذتبخش  بپردازنــد. یا این  که  
روزانه  برای  پیاده  روی  آنهــا را از خانه  خارج  
کرد. در منزل  نیز بایستی  مسئولیت هایی  که  از 
لحاظ  جسمی  قدری  بچه ها را خسته  می  کند 
به  آنها بسپاریم  تا به  این  وسیله  انرژی  بیش  از 
حد آنان  گرفته  شود. البته  خوب  است  گاهی  
برای  انجام  این  مســئولیت ها جوایزی  هم  در 

نظر بگیریم.
3٫ به  خاطر داشته  باشــیم  این  کودکان  را به  
هیچ  وجه  کتک  نزنیــم؛ زیرا رفتارهای  انتقام 
 جویانه  از آنها سر خواهد زد. بهتر است  با آنان 
مؤدبانه  و با محبت  صحبت  کنیــم. البته  در 
برخورد با ســایر کودکان  نیز داشتن  رفتاری  

مهرآمیز و عاری  از خشونت  الزم  است.
4٫ گروهی  از موادغذایــی  – از جمله  کاکائو، 
شکالت، قهوه، نســکافه، نوشابه های  رنگی  و 
تنقالت – باعث  تحریک  پذیری  می شــوند و 
الزم  است  تا حد امکان  از دادن  آنها به  بچه  ها 

خودداری  شود.
5٫ خواب  شــبانگاهی  این  کودکان  موضوع  
مهمی  اســت؛ آنها بایــد شــب ها زودتر به  
رختخواب  بروند. بهتر اســت  والدین  برنامه  
خانواده  را به  گونه  ای  مناسب  تنظیم  کنند و به  
هر طریق  ممکن  به  کودک  بفهمانند این  یکی  
از قوانین  خانواده  اوست  که  شب ها تا دیروقت  
بیدار نماند. در همین  زمینه  توصیه  می  شود 
کودک  از وسایلی  چون  کامپیوتر و تلویزیون  

به  صورت  افراطی  استفاده  نکند .
6٫ چنانچه  کودک  بیش  فعال  از لحاظ  توجه  و 
تمرکز بسیار مشکل  داشته  باشد و رفتارهای  
او موجب  اذیت  و آزار فراوان  شود، بهتر است  
با روان پزشک  کودک  و نوجوان  مشورت  شود 
تا به  صالح دیــد او کودک  مقــداری  داروی  

اختصاصی  این  اختالل  را مصرف  کند.

راهنمایی هایی برای والدین
XZXE• وقتــی کــه فرزندتــان کارش را 
خوب انجام می دهد به اول پاداش دهید. در 
فرزند خود توانایی ایجاد کنیــد و نیز با او در 
مورد اســتعدادهایش صحبت کنید و او را به 
بکارگیری توانایی هایش تشــویق و ترغیب 

کنید.
• با فرزند خود کامال واضح و روشــن صحبت 
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دهند. ایشــان از نظر هیجانی بــی ثبات اند 
و خلق و خو و عملکرد ایشــان متغیر و غیر 

منتظره است.
مهار گسیختگی و حالت تکانشی این کودکان 
, در انها رفتارهای ضد اجتماعی را دامن می 
زند و نیز در برخی از انها اشــکال در توجه و 
تمرکز منجر به اختالالتی در یادگیری ایشان 
می شــود. این کودکان غالبا به دلیل ناکامی 
ها و عدم موفقیت در مدرســه و در ارتباط با 
همساالن و خانواده خود به مشکالت عاطفی 

و اماری اختالالت روانی انجمن روانپزشــکی امریکا در سال , 1994 
اختالل نقص توجه/ بیش فعالی , مجموعه عالیمی است با محدودیت 
میدان توجه که با سطح رشد فرد ناهماهنگ است و به ضعف تمرکز , 
رفتار ناگهانی و بیش فعالی منجر می شود. به عبارت دیگر , مشخصه 
اصلی این اختالل , وجود الگوی پایدار فقــدان توجه و یا بیش فعالی 
تکانشگری است که در مقایســه با افرادی که در همان سطح از رشد 
قرار دارند, شدیدتر است . عالئم اختالل , دست کم باید در دو موقعیت 
) نظیر مدرسه, خانه و محیط کار( بروز یابد و در عملکرد اجتماعی و 
تحصیلی فرد اشکال ایجاد کند . کودکان مبتال به اختالل نقص توجه/ 
بیش فعالی , عالبا از خود تحریک پذیری انفجارگونه ای نشــان می 

کنید. برای این کار با پشتکار ، مصر و مثبت 
باشید و خواسته های خود را کامال برای فرزند 
خود روشن سازید. به فرزند خود بگویید چه 
کارهایی را باید انجام دهــد نه این که فقط ، 

آنچه را نباید انجام دهد به او گوشزد کنید.
• شیوه هایی را برای کنترل رفتار فرزند خود 
یاد بگیریــد این برنامه ها عبارتنــد از: ایجاد 
جدول برای فعالیت های فرزندتان ، داشتن 
برنامه برای پاداش ، نادیده گرفتن رفتارهای 
نامطلوب ، پیامدهای عــادی و غیر طبیعی 

نتایج و پیامدهای منطقی.
• با مدرســه فرزندتان تماس داشته باشید و 
برنامه تعلیم و تربیت خاص نیازهای فرزندتان 
را برای او تنظیم کنید. هر دوی شما )والدین 
و معلم( بایســتی نمونه ای از ایــن برنامه را 

داشته باشید.
• با معلم در تماس باشــید و بــه او بگویید 
فرزند شــما در خانه چه عملکردی دارد و از 
او بپرسید که در مدرسه چه می کند و آنها را 

حمایت کنید.

راهنمایی هایی برای آموزگاران
باید بدانید که چه موارد خاصی برای دانش 
آموزان دشوار هستند. برای مثال ممکن است 
که دانش آموز ADHD در شــروع یک کار 
دچار مشکل باشد در حالی که دانش آموزان 
دیگر در پایان دادن به یک عمل و شروع عمل 
بعدی شکل داشته باشند. بنابراین هر یک از 
این دانش آموزان نیاز به کمک های متفاوتی 

دارند.
• به دانش آموزان نشان دهید چگونه از کتاب 
تکلیف و برنامه های روزانه اســتفاده کنند. 
همچنین مهارت ها و روش های یادگیری را 
به آنها آموزش دهید و آنها را به شکل منظم 

تقویت )پاداش( کنید.
• به دانش آموزان در فعالیت های بدنی شان 
کمک کنید. )برای مثال( به آنها اجازه دهید تا 
کاری را ایستاده پای تخته سیاه انجام دهند(. 

در بین برنامه ها به آنها استراحت دهید.
• با والدین و دانش آموزان هر دو با هم برای 
نو آوری و اجرای یک برنامه تعلیم و تربیتی 
متناســب بمنظور نیل به نیازهــای دانش 

آموزان به فعالیت و همکاری بپردازید.
• انتظارات باال از دانش آموزان داشته باشید 
اما سعی کنید راه های جدیدی را برای انجام 
کارها امتحان کنید صبور باشــید و شانس 
دانش آمــوزان را برای کســب موفقیت باال 

ببرید.
برطبق چهارمین نشــر راهنمای تشخیصی 
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اسید بنزوئیک )نوعی نگهدارنده مواد 
غذایی(، در مرباها،پوره میوه ها، آب میوه 

ها، ترشی ها و سس های ساالد استفاده 
می شود.

 رنگ ها مانند 
تارترازین )نوعی 
رنگ غذایی به 

رنگ نارنجی( که در 
غذاهای آماده بسته 
بندی شده، آدامس، 
شکالت، آب لیمو، 

سس ها، کمپوت ها، 
کنسرو نخودفرنگی، 
نوشابه های گازدار 

وجود دارد.

دچارند.
مهار گسیختگی و حالت تکانشی این کودکان, 
در انها رفتارهای ضــد اجتماعی را دامن می 
زند و نیز در برخی از انها اشــکال در توجه و 
تمرکز منجر به اختالالتی در یادگیری ایشان 
می شــود. این کودکان غالبا به دلیل ناکامی 
ها و عدم موفقیت در مدرســه و در ارتباط با 
همساالن و خانواده خود به مشکالت عاطفی 

دچارند.
عدم اگاهی والدین و مربیان باعث شده است 
که حتی علی رغم برخورداری از هوشــبهر 
طبیعی , گاه بر فرســتادن ایــن کودکان به 

مدارس استثنائی اصرار ورزند.
از لحاظ سبب شناســی, به نظر می رسد این 
اختالل , برایند تاثیر متقابل چند عامل اسیب 

زا باشد.
عوامل آسیب زایی که در این خصوص مطرح 

شده اند عبارتند از :
1- عوامــل نوروبیولوژیک , اســیب مغزی , 

درنگ تکاملی , نقص کار در دستگاه عصبی .
2- رژیم غذایی .

3- متغیر های مربوط به محیط زیست نظیر 
میزان سرب در هوا.

4- عوامل روانی – اجتماعی نظیر محرومیت 
هیجانی به مدت طوالنی , حوادث اســترس 

امیز و اختالل در روابط خانوادگی.
 ADHD 3 تا5 درصد کــودکان , مبتال به
هستند که در این میان پسرها سه برابر بیشتر 

از دختر ها مبتال می شوند.

درمان بیش فعالی کودک با غذا
با توجه بــه تحقیقات انجام شــده می توان 
گفت برای کاهش شــیطنت کودکان بیش 
فعال)ADHD( که خیلی پُر جنب و جوش 
هستند، و به اصطالح خیلی شلوغ می کنند، 

مصرف مواد مغذی زیر مفید است:
– اسیدهای چرب ضروری:

تحقیقات بسیاری نشــان داده اند که غلظت 
اســیدهای چرب “امــگا-3” و “امگا-6” در 
این افــراد به مقدار زیادی پایین تر اســت و 
این کودکان، عالئم کمبود اسیدهای چرب 
ضروری مانند تشنگی زیاد را نشان می دهند.

کنجد، تخمــه ی کــدو تنبــل و تخمه ی 
آفتابگردان منابع خوبی از اســیدهای چرب 
امگا-6 و ماهی آزاد و ساردین، از منابع خوب 

اسیدهای چرب امگا-3 می باشند.
:B6 ویتامین –

ویتامین B6 یک کوفاکتــور ضروری برای 
اغلب مسیرهای متابولیکی اسیدهای آمینه، 
شامل مســیرهای دکربوکسیالسیون برای 
دوپامین، آدرنالین، وسروتونین می باشد. از 
این طریق، ویتامین های گروه B سبب بهبود 
 ADHD رفتار در برخی کــودکان مبتال به
شده اســت. در برخی کودکان بیش فعال، 
سطح سروتونین خون پایین است، در نتیجه 
دوز بــاالی ویتامین B6 بــا افزایش میزان 
سروتونین خون سبب بهبود عالئم می شود.

– آهن:
کمبود آهن، دقت و توجــه را به میزان قابل 
توجهی کاهش داده و به مکمل یاری پاســخ 
مثبت می دهد. برخی مطالعات نشان داد که 
با مکمل یاری آهن، 30 درصد بهبود در این 

کودکان مشاهده شده است.
– منیزیم:

برخی بررسی ها نشــان داده اند که کمبود 
منیزیم اغلب در ADHD دیده می شود و 
با دریافت منیزیم، بیــش فعالی به طور قابل 

مالحظه ای کاهش می یابد.
– روی:

چندین مطالعه نشان داده است که این ماده 

ی معدنی در سرم افراد مبتال به بیش فعالی 
کم است که می تواند ناشی از کاهش دریافت 
یا جذب آن باشــد. بر طبق دیگــر مطالعات 
دریافــت روی از طریق تغذیه ممکن اســت 
در پاســخ این کودکان به دکستروآمفتامین 

موثر باشد.
برخی داروهــای گیاهی، بــه دلیل خواص 
آرام بخش و ضــد اضطــراب در درمان این 
کودکان بسیار رایج است، زیرا کودکان بیش 
فعال،مکررا دچار مشکالت خواب می شوند.

از جمله رایج ترین ایــن گیاهان آرام بخش 
می توان به سنبل الطیب و گل ساعتی اشاره 

نمود.
غذاهایی که باید از خــوردن آن ها اجتناب 

نمود عبارت اند از:
– شکر و غذاهای حاوی آن مانند: بیسکویت، 
کیک، شــیرینی، شــکالت و نوشــابه های 

شیرین.
اگرچه اغلب شکر به عنوان علتی برای بیش 
فعالی ذکر می شــود،اما مطالعــات کنترل 
شده، تاثیرات منفی آن را بر روی رفتار اثبات 
ننموده اند. گرچه شــواهد اندکی موید تاثیر 
شکر بر روی رفتار است، اما باید فواید کاهش 

مصرف شکر را مد نظر داشت.
غالت صبحانه، نــان جو، برنــج، ماکارونی 
و ســیب زمینی از مواد غذایی نشاســته ای 

هستند که عوارض جانبی ندارند.
– بادام، سیب، زردآلو، کشــمش، هلو، آلو، 
پرتقال، توت، گوجه فرنگــی و خیار )حاوی 

سالیسیالت های طبیعی(.
– رنگ ها مانند تارترازین )نوعی رنگ غذایی 
به رنگ نارنجی( که در غذاهای آماده بســته 
بندی شده، آدامس، شکالت، آب لیمو، سس 
ها، کمپوت ها، کنســرو نخودفرنگی، نوشابه 

های گازدار وجود دارد.
– اســید بنزوئیک )نوعــی نگهدارنده مواد 
غذایی(، در مرباها،پوره میوه ها، آب میوه ها، 
ترشی ها و سس های ساالد استفاده می شود.

– نوشــابه های گازدار که به دلیل محتوای 
باالی فسفر آن ها و برهم زدن تعادل کلسیم 
و فســفر بدن می توانند منجر به بیش فعالی 

شوند.
– قهوه، چای، کوال و ســایر نوشیدنی های 
حاوی کافئین می توانند عالئــم بیماری را 

تشدید نمایند.

نکات مهم:
تجمع فلزات سمی همانند سرب، آرسنیک، 
آلومینیوم، جیوه، یا کادمیــوم نیز می تواند 
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سبب مشکالتی در یادگیری و رفتار کودکان 
شود. سرب می تواند ســبب تخریب ادراک 
و رفتار کودکان شود. بر اســاس تحقیقات، 
اصالح سطح سرب بدن ) از طریق مواد شالته 
کننده ماننــد ویتامین(، در کــودکان بیش 
فعالی که میزان ســرب باالتری داشــتند، 

موجب بهبود رفتار قابل مالحظه ای گردید.
مصرف مکرر آنتی بیوتیک ها ) به ویژه برای 
عفونت های گــوش( در دوران کودکی می 
تواند سبب عدم تعادل باکتری های مفید در 
کودکان و در نتیجه عالئم جسمانی و تغییرات 
رفتاری در آن ها شــود. مصرف پروبیوتیک 
مناســب به همراه یک رژیم کم شکر و بدون 
کربوهیدرات های تصفیه شــده می تواند در 

برقراری مجدد این تعادل موثر باشد.
احتمال خطر کمبودهای حاشــیه ای برخی 
 ،ADHD ریز مغذی ها در کودکان مبتال به
به دلیل عــادات غذایی نامعقــول و کاهش 
اشتهای ناشــی از درمان با داروهای محرک 

بیشتر است.

نتیجه گیری: 
چگونه با دانــش آموزان بیش فعــال رفتار 

کنیم؟
کنترل کالس  با وجــود دانش آموزان بیش 

فعال کار سختی است؛ اما چاره چیست؟
قبل از هر چیز باید توجه کنید که به هر دانش 
آموزی نمی شود برچســب بیش فعالی زد. 
فقط یک متخصص می تواند تشخیص دهد 
که یک دانش آموز بیش فعال هست یا خیر؟

 نشانه های عمومی دانش آموزان بیش 
فعال

عدم اتمام تکالیف و وظایف
بی توجهی به سخنان و تدریس معلم

حواس پرتی
عدم تمرکز طوالنی

خستگی زودرس در کارها
حوصله دانــش آموزان بیش فعال زود ســر 

می رود
تغییر در فعالیت های موردعالقه

قطع سخنان معلم
عدم رعایت نوبت در کالس

دویدن دائــم و راه رفتن هــای بی اجازه در 
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تحقیقات بسیاری نشان داده اند که غلظت اسیدهای چرب 
“امگا-3” و “امگا-6” در این افراد به مقدار زیادی پایین تر است و 
این کودکان، عالئم کمبود اسیدهای چرب ضروری مانند تشنگی 

زیاد را نشان می دهند.

برخی داروهای 
گیاهی، به دلیل 

خواص آرام بخش 
و ضد اضطراب در 

درمان این کودکان 
بسیار رایج است، 
زیرا کودکان بیش 
فعال،مکررا دچار 

مشکالت خواب می 
شوند.از جمله رایج 
ترین این گیاهان 

آرام بخش می توان 
به سنبل الطیب و گل 
ساعتی اشاره نمود.

کالس
باال رفتن از ارتفاعات و کارهای خطرناک

این مشکل درمان قطعی ندارد اما می شود آن 
را تخفیف داد. به صورت معمولی با باال رفتن 
سن دانش آموزان مشکل بیش فعالی از بین 

می رود و اختالل در تمرکز کم تر می شود.
توجه داشته باشید که در بیش فعالی خانواده 
تقصیری ندارد و مادر زادی اســت. احتمال 
ابتالی کودکانی که پدران آن ها این مشکل 
را داشته اند 35 درصد از کودکان دیگر بیشتر 

است.
بیش فعالی ممکن اســت علل پزشکی مثل 
کم خونــی، اختــالالت در غــده تیروئید یا 
مشکالت عصبی نیز داشــته باشد که باید به 
پزشک متخصص مراجعه کرد. پزشکان برای 
درمان این موارد از داروهای خاصی استفاده 
می کنند؛ اما ما که پزشک متخصص نیستیم. 
پس باید با روش های دیگری دانش آموزان 

بیش فعال را کنترل و هدایت کنیم.
روش های رفتار با دانش آموزان بیش فعال

1- حساس نشوید:
به پیش فعالــی دانش آموزان حساســیت 
فراوان نشان ندهید، زیرا احتمال دارد برای 

جلب توجه  باشد.
2- محیط آرام:

تا می توانید با روش هایی کالس را آرام کنید. 
کودکان بیش فعال در محیط پرســروصدا و 
شلوغ، تحریک پذیری بیشتری دارند.. قصه 

گویی  برای آرامش کالس معجزه می کند
3- تمرکز دانش آموزان بیش فعال را 

به هم نزنید
زمانی که مشــغول انجام تکلیفی است با او 
حرف نزنید. دانش آمــوزان پیش فعال زود 

تمرکز خود را از دست می دهند.
4- برنامه ریزی کنید

به او برنامه ریــزی در کارها را یــاد بدهید و 
کمکش کنید تا برنامه ی روزانه برای خودش 

بنویسد
5-کارهایش را محدود کنید

تعداد کارهای کمــی از او بخواهید. برخی از 
دانش آموزان بیش فعال در مدرسه کارهای 
متنوع و زیادی انجام می دهند مثاًل: عضویت 
در گروه ســرود و تئاتر، سرگروه درس علوم، 

نماینده کالس، مسئول برقراری نظم در راهرو 
و… این کار درست نیســت. دانش آموزان 
بیش فعال باید تعــداد کارهای محدودتری 

انجام دهند.
6-بازی رادار

از او بخواهید »رادار« خود را روی شــما قفل 
کند و چند لحظه ازنظر دور نسازد

7- بازی نگاهتو برنگردون
نگاه خود را به چشــمان او بدوزید و بگویید 
می خواهیم ببینیم چه کسی بیشتر مقاومت 

می کند و نگاهش را دیرتر برمی گرداند
8- بازی حواس پرت کردن

هنگامی که مشغول بازی است. به او بگویید 
می خواهم حواست را پرت کنم. مقاومت کن 

تا حواست پرت نشود.
9-هماهنگی با خانواده ها

حتماً با خانواده ها  هماهنگ باشید. به آن ها 
گزارش بدهیــد که برای بهبود فرزندشــان 
چه کارهایی انجام می دهیــد. از خانواده هم 
بخواهید تــا کارهایی که انجــام می دهند را 
به شما بگویند. ارتباط دوســتانه بین شما و 
خانواده دانش آموزان خیلی از مشــکالت را 

حل می کند.
10- تشویق کنید

درصورتی که احســاس کردید با راه کارهای 
گفته شــده، فعالیت هــای اضافــی او کم و 
تمرکزش بیشتر شد، دانش آموز بیش فعال 

را تشویق کنید.
 

منابع : 
کتاب شناسایی و راهکارهای عملی مقابله با اختالل 
بیش فعالی و نقص تمرکز AHD         اثر : زهره هنری

کتاب درمان اختالالت توجــه و تمرکز در کودکان 
بیش فعال )ADHD(       اثر کیت ای. اسپرر ترجمه 

: شهال رفیعی
کتاب کمک به کودکان بیش فعــال      اثر لین جی 
هارویتز  ترجمعه : شــهال رفیعی – زهرا جهانگیری 

– سهیال فالح
کتاب اختالالت یادگیری    اثر عزت اهلل نادری

کتاب درمان اختالالت ریاضی    اثر مصطفی تبریزی
کتاب رفتار درمانی    اثر علیرضا تبریزی

کتاب کلیدهای آموختن درباره کودکان کم توجه و 
بیش فعال   اثر لیندا سونا  ترجمه ترانه بهبهانی 
کتاب فرشته بیش فعال من    اثر : لیدا شاهسونی

کتاب نسیم مهر    اثر حجت االسالم حسین دهنوی
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فلسفه 
SIGHTدیدگاه

علمي مختلف)ضعیف، متوسط، قوي( است.  یک طرح آزمایش یا دست سازه 
در حوزه ها ي انرژي، مغناطیس، الکتریسیته، فشار، مکانیک، دینامیک یا .... به 
آن ها رائه مي کنم. بعد از تحویل گرفتن طــرح، آنها موظفند در تاریخي که از 
قبل مشخص شده، پروژه شان را تحویل دهند. در مدت انجام کار با سرگروه ها 

در ارتباط بوده و در جریان همکاري و روند انضباطي اعضاي گروه خواهم بود.
در روز برگزاري، گروه ها باید سالن مدرسه را تحویل گرفته و غرفه هاي علمي شان 
را برپا کنند. آنها باید خودشان میزها را تحویل بگیرند و چیدمان کنند. با لحاظ 
کردن اصل سادگي، در چینش میز و نوع پذیرایي شان آزادند. مي توانند براي 
گروهشان اسم گذاشته و از نشان خاصي مثل پیکسل، گردنبند، شال، دستنبد 
یا ... براي گروهشان استفاده کنند. پذیرایي از بازدیدکنندگان و رعایت ادب و 
اصول استقبال از معیارهاي امتیازدهي ست. گروه ها موظف به تقسیم کارند. از 
خرید لوازم گرفته تا انجام کار و غرفه آرایي. روز برگزاري باشگاه، آنها باید مبناي 
علمي آزمایش یا دست سازه شــان را حین انجام کار با بیاني ساده و قابل فهم 
براي بازدیدکنندگان، ارائه داده و از آنها پذیرایي کنند. گرفتن نقد ها و نظرات 
بازدیدکنندگان هم بخش دیگر ماجراست. اولیا دانش آموزان یا سایر مدارس 
مي توانند از »باشگاه فیزیک« دیدن کنند. در پایان برگزاري باشگاه هم، وظیفه 
نظافت و جابه جایي به عهــده ي اعضاي گروه اســت. در این فرآیند تک تک 
گزاره هاي اخالق اجتماعي دانش آموز امتیاز دهي مي شود: همکاري در تمام 
مراحل، روحیه سازگاري اعضا، توان رهبري مدیر، بیان قوي در ارائه پروژه، ابتکار 
در غرفه آرایي، نظم و نظافت کار، رضایت واحد خدمات آموزشگاه از نظافت سالن 

بعد از پایان باشگاه و خالقیت در اجرا.
اما امســال به یاري خداوند، چند گزاره ي جدید هم به روند برگزاري باشگاه 
اضافه خواهم کرد. مثل تیم تبلیغاتي قبل از برگزاري و تهیه مستند و خبر از 
باشگاه. همچنین در تدارک برگزاري یک جلسه توجیهي براي دانش آموزان 
قبل از برگزاري، هم هستم تا کمي از سربلندي ها و تالش هایي از جنس ایراني 

برایشان بگویم. 
راستي اگر دانش آموزان ما این حرف ها را در مدرسه و سر کالس درس نشنوند 
کجا باید آموزش ببینند؟ اصاًل آن ها بیرون مدرسه چه چیزهایي مي شنوند؟ 
البته خوب مي دانم که آزمون ها و تست ها نفس مدرسه را سخت گرفته. اما این 
را هم مي دانم که اگر مسیر آموزش را تغییر ندهیم مقصدي جز ترکستان در 

انتظارمان نخواهد بود.

 پذیرایي از 
بازدیدکنندگان و 

رعایت ادب و اصول 
استقبال از معیارهاي 

امتیازدهي ست. 
گروه ها موظف به 

تقسیم کارند. از خرید 
لوازم گرفته تا انجام 
کار و غرفه آرایي. 

روز برگزاري باشگاه، 
آنها باید مبناي 

علمي آزمایش یا 
دست سازه شان را 

حین انجام کار با بیاني 
ساده و قابل فهم براي 
بازدیدکنندگان، ارائه 
داده و از آنها پذیرایي 

کنند.

ترفندهاي 
فیزیکي  و تربیت 
اجتماعی

سهیال ملک محمدي
دبیر فیزیک مدارس کاشان

 توانمندسازي اجتماعي دانش آموزان یکي از ناب ترین آموزش هایي 
است که ما معلم ها مي توانیم به دانش آموزانمان دهیم. درک 
جامعه، معرفي خودشان به دیگران، بیان قوي، کنترل هیجانات، 
انعطاف پذیري و افزایش توان رهبري کردن؛ این ها برخي از 
خلقیاتي ست که ما مي توانیم در رشد آنها در وجود دانش آموز نقش 
آفریني کنیم.

 بنابراین ایده، یکي دوسالي هست که از فیزیک و آموزش هایم براي رشد توان 
اجتماعي دانش آموزان استفاده مي کنم. ضرورت این هدف باعث شد تا طرح 
»باشگاه فیزیک« را در مدرسه عملیاتي کنم. به این ترتیب که دانش آموزانم با 
ترکیبي هدفمند گروه بندي مي شــوند. هر گروه متشکل از سه نفر با سطوح 
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حرکت شناسی این بازی می تواند یک راهبرد 
کارآمد برای تدریس در همه ی سطوح آموزشی 
باشد چه به عنوان مقدمه برای یک موضوع و چه 
به عنوان کاربردی از سینماتیک و دینامیک به 
عنوان مفاهیم اساســی  برای راهبردهای حل 
مسأله باشد. همچنین ما نشــان می دهیم که 
چگونه حرکت یک جســم را با استفاده از یک 
نرم افــزار رایانه ای و کمک گرفتــن از یک نرم 
 Tracker افزار تحلیل تصاویر ویدئویی به نام
تجزیه و تحلیل کرده و به کمک نتایج آن طرح 
راهبردی بــرای آموزش حرکت شناســی در 

مدارس را پیشنهاد می دهیم.
شــکل 1 : بازی جذاب و پرطرفدار پرندگان 

خشمگین

یک تجربه آموزنده و یک تدریس پویا با بهره گیری از

بازی پرندگان خشمگین 
چکیده : امروزه  از فن آوری های جدید تصویری در آموزش به صورت گسترده ای استفاده می شود، یکی از موضوعات مهم حرکت شناسی حرکت در دو بعد یا به عبارتی 
حرکت پرتابی می باشد، همواره برای تدریس این موضوع به دلیل ماهیت و شرایط حرکت احتیاج به اسباب و وسایل خاص آزمایشگاهی هستیم. یکی از راههای ساده 
کردن تدریس این موضوع استفاده از رایانه و قدرت آن در تحلیل تصاویر ویدیویی است. در  این نوشته ما راهکارهایی برای تدریس حرکت شناسی در سطح آموزشی 
متوسط و باالتر با استفاده از بازی معروف Angry Birds و نرم افزار تجزیه و تحلیل ویدئو به نام Tracker، ارائه می نماییم. ما نشان داده ایم که چگونه با استفاده از این 
بازی سرگرم کننده، و با  ثبت حرکات پرندگان قرمز توسط دانش آموزان و دستکاری داده ها روابط حرکت پرتابی کشف و نتایج با مدل های فیزیکی مطابقت داده می شود. 

بازی پرندگان خشــمگین در ابتدا برای Apple iOS در ســال 2009 
طراحی گردید و بعد ها نسخه های سازگار با کامپیوتر و بازیهای کنسولی 
و همچنین دســتگاههای مجهز به سیســتم عامل آندروید نیــز به بازار 
عرضه شده است ]1[. امروزه چندین نســخه موضوعی از آن وجود دارد. 
استراتژیهای دینامیکی این بازی بر اساس قانون های فیزیک پرتابه است 
که در آن هدف از بین بردن خوک های تخم مرغ دزد که در ســاختمان 
های خود مستقر شــده اند با پرتاب پرندگان به ســوی آنها با استفاده از 
یک تیر و کمان غول پیکر است. این بازی بســیار محبوب از  شرکت نرم 
افزاری Rovio اســت که می توان آن را جزء بازی های فیزیکی دسته 
بندی کرد، زیرا الگوریتم حرکت پرنده ها بر پایه حرکت شناســی پرتابه 
طراحی شده است)شکل 1 را ببینید([2]. در این نوشته ما از یک نرم افزار 
تحلیل ویدئویی برای بررســی حرکت پرنده ها از زمانی که توسط بازیکن 
از تیر و کمان پرتاب می شوند، اســتفاده می کنیم. برای این کار ما فقط 
نیاز به ضبط ویدئو کلیپ هایی از بازی از روی صفحه نمایش داریم. تحلیل  فرشته شاهوردی شهرکی کارشناسی ارشد فیزیک

دبیر فیزیک مدارس ناحیه 1 شهرکرد
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 به دانش آموزان کمک می کند تا درک بهتری از مفاهیم با استفاده از 
ریاضی و نقطه نظر مفهومی شکل بدست می آورند. آنها الگو ریتم هایی 

را برای محاسبه سرعت و شتاب متوسط بکار می برند و محدودیت 
هایی برای آنکه این مقادیر متوسط از لحاظ فیزیکی قابل قبول باشند

توجه داشته باشید 
Fraps با 30 فریم 

در ثانیه زمانی مؤثر 
است که پردازنده 

ی منطقی کامپیوتر 
و کارت گرافیک 

قابلیت پردازش این 
نوع تصویر را داشته 
باشند، در غیر این 
صورت فریم های 
تکراری در ویدئو 
ظاهر خواهد شد.

نرم افزار ضبط از صفحه نمایش 
Fraps نرم افزار رایگانی اســت که توســط 
Beapa ]3[ طراحی شده است و تعداد فریم 
ها در ثانیه را در صفحه نمایش کامپیوتر نشان 
می دهد. این برنامه همچنین اجازه می دهد که 
از هر چیزی در صفحه نمایش قرار دارد تصویر و 
ویدئو ها ی پشت سر هم تهیه شود. در اینجا ما از 
نسخه ای که کلیپ های ویدئویی باالی 30 فریم 
در ثانیه ایجاد می کند اســتفاده کرده ایم)که 
برای هدف ما کافی است( صفحه اصلی این نرم 

افزار را در شکل 2 می بینید.

Fraps شکل2: صفحه اصلی نرم افزار

نرم افزار تحلیل تصاویر ویدئویی
امروزه به لطــف تکامل نرم افزارهــای تحلیل 
تصاویر ویدئویی در حوزه های مختلف فیزیک، 
همانند بیو مکانیک و بیوفیزیک، نرم افزارهای 
رایگان بســیاری برای اهداف آموزشــی وجود 
دارد. به طــور کلی این قبیل نــرم افزارها برای 
استفاده آسان و ملموس مطلب بوده و ابزارهایی 
کارآمد برای تدریس حرکت شناسی در مدرسه 
می باشــند. ما از یکی از بهتریــن و مفید ترین 
این نــرم افزارهــای تحلیل تصاویــر ویدئویی 
به نام Tracker اســتفاده کردیــم. این نرم 
افزار که منبع باز و رایگان هم هســت، توسط [ 
Brown4و5] نوشته شــده و توسط مؤسسه  
 Tracker .[6]منتشر شــده اســتPOS
همچنین ابزاری برای مدل سازی داده هاست. 
Tracker همراه با یک کتابچه راهنما منتشر 
می شــود. اما دانش آمــوزان با این نــرم افزار 
آشنا نیســتند ما به معلمان توصیه می کنیم تا 
دستورالعمل هایی ساده، عملی و مناسب برای 
فعالیت های ارائه شده بسازند. برای اندازه گیری 
با Tracker )یا هر نرم افــزار تحلیل تصاویر 
ویدئویی( الزم اســت حداقل ابعاد واقعی یکی 
از اشیا موجود در ویدئو را بدانیم تا بتوانیم ابعاد 
تصویر واقعــی را به تصویر مجــازی با مقیاس 

مناسب تبدیل کنیم.

منوی نوار ابــزار کالیبراســیون در نرم افزار 
Tracker برای یک طــول از پیش تعیین 
شــده به طور پیش فرض 100پیکسل را در 
نظر می گیرد )شــکل3(. هنگامی که مقدار 
جدیدی برای ابزار کالیبراسیون تعریف شود 
نرم افزار این مقدار را به تعداد پیکســل ها در 
طول تقسیم می کند و مطابقتی بین پیکسل 
و واحد ورودی استاندارد انجام می شود. برای 
مثال تبدیل پیکســل هــای ویدئویی طول 
از متر به ســانتی متر. شــکل 3 صفحه اصلی 
این نرم افزار را به همراه منوی کالیبراســیون 

نشان می دهد.
شکل 3 :صفحه اصلی نرم افزار Tracker به 

همراه منوی کالیبراسیون

ویدئو ها را بــا نرم افزار رایــگان Fraps با 
ســرعت 30 فریم در ثانیه ضبــط می کنیم. 
این روش بــرای پرندگان قرمز کــه از لحظه 
پرتاب شــدن تا رســیدن به زمین به مانعی 
برخورد نمی کنند بســیار مناســب اســت. 
همچنین اگر پرتاب را به گونه ای انجام دهیم 
که بزرگ نمایی انجام شــود طوری که مسیر 
سهمی حرکت دیده شــود بسیار مناسب می 
باشد.)همانند شــکل4(. توجه داشته باشید 
Fraps با 30 فریــم در ثانیــه زمانی مؤثر 
است که پردازنده ی منطقی کامپیوتر و کارت 
گرافیــک قابلیت پردازش این نــوع تصویر را 
داشته باشــند، در غیر این صورت فریم های 

تکراری در ویدئو ظاهر خواهد شد.

استرتژی آموزشی
حرکت شناسی در مدارس سطح متوسط را می 
توان بــا Angry Birds معرفی کرد. در ابتدا 
دانش آموزان ممکن اســت موقعیت مناسبی 
برای محور های مختصات انتخــاب نمایند با 
تعریف طول و واحد اســتاندارد)به عنوان مثال 
معلم ممکن است پیشنهاد دهد که ارتفاع تیر 
و کمان m5 باشد( و مســیر پرنده را در زمان با 
تجسم مســیر آن ردیابی نمایند. دانش آموزان 
باید تشویق شوند تا مبدأ را تغییر دهند و با این 
روش آنچه را که برای مقادیر نشان داده شده در 
جدول اتفاق می افتد مشاهده نمایند، به خصوص 
مقدار های مکان و ســرعت. آنها همچنین باید 

تشویق شوند تا مقادیر و ابعاد نوار کالیبراسیون 
را تغییر دهند و نتیجه گیــری در مورد اهمیت 
تعریف یک واحد استاندارد طول بدست آورند. 
مفهوم تصاویر پشت سر هم )استروبوسکوپیک( 
را هنگام تفسیر مسیر پرنده می توان معرفی کرد 
در فواصل بین موقعیت های پشت سر هم رابطه 
مستقیمی با زمان وجود دارد ) در فواصل زمانی 
ثابت( که برای اولین بار با مفاهیم تندی و سرعت 
رودررو می شــوند. این روش تحلیل ویدئویی 
هنگامی که دانش آموزان شــروع به یادگیری 
حرکت شناســی می کنند یک فعالیت مفید و 
منحصر به فرد است، زیرا ما می توانیم مفاهیم 
اساسی مانند مکان، مسیر، حرکت، سکون و .... 
به روش عملی و مؤثــر معرفی و مورد بحث قرار 
دهیم. این نوع فعالیت می تواند )1( در خانه به 
عنوان کار تجربی انجام شود و یا )2( با همکاری 
دانش آموزان در کالس انجام شــود، اگر برای 
تمام آنها کامپیوتر هایی وجود داشته باشد. برای 
سطح پیشرفته پس از ترسیم مسیر، معلمان برای 
معرفی نمودار های مکان- زمان، سرعت- زمان 
و شــتاب- زمان  از نمودار های تحلیل تصاویر 
Tracker اســتفاده نماینــد. در واقع در این 
روش می توان به طور همزمان مســیر حرکت 
پرنده را در پنجره اصلی Tracker  مشــاهده 
کرد ) بیش از 3 مورد را می توان به طور همزمان 
مشاهده کرد( و کج فهمی های دانش آموزان در 
مورد تفسیر شان را مورد بحث قرار داد. به عنوان 
مثال تضاد بین نمودار مکان- زمان و مسیر جسم 
مشخص می شود. مانند این که از دانش آموزان 
خواسته می شــود که نمودار سرعت- زمان و 
شتاب- زمان را از روی داده های جدول بسازند 
چه روی کاغذ و چه با ترم افزار کامپیوتری )به 
عنوان مثال Excel(. این خیلی مهم اســت 
که توضیح داده شــود چگونه سرعت و شتاب 
از روی مکان محاســبه شــده اند)شکل 5(. 
این به دانش آموزان کمــک می کند تا درک 
بهتری از مفاهیم با استفاده از ریاضی و نقطه 
نظر مفهومی شکل بدست می آورند. آنها الگو 
ریتم هایی را برای محاســبه سرعت و شتاب 
متوسط بکار می برند و محدودیت هایی برای 
آنکه این مقادیر متوسط از لحاظ فیزیکی قابل 
قبول باشــند تعیین می کنند همانند سرعت 
و شــتاب لحظه ای. معلمــان همچنین می 
توانند مفهوم حرکت هــای ترکیبی را معرفی 
نمایند، کنکاشی روی دو نوع اساسی حرکت 
که در کالس مورد بحــث قرار گرفته )حرکت 
یکنواخت روی خط راست )urm( و حرکت 
غیر یکنواخت روی خط راســت )uvrm( و 
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رویکرد دینامیکی به حرکت پرنده از این ادعا 
بوجود می آید که شکل سهمی مانند حرکت 
باید مربوط به تأثیر نیــروی خارجی وارد بر 
پرنده باشد)بر طبق قانون اول نیوتن(.حرکت 
ســهمی شــکل از دو نشــانه مهم دینامیکی 
بدست می آید 1( یک شــتاب عمودی رو به 
پایین که نشــان دهنده وجود یــک نیرویی 
مانند گرانش است و 2( مقاومت هوا که قابل 
چشم پوشــی است. اســتفاده از ابزار داده ها 
اجازه شناسایی شــتاب پرنده را به ما خواهد 
داد. یکی از مشکالتی که برای دانش آموزان 
پیش می آید ، مربوط به ابعاد جهان در فضای 
نرم افزار Angry Birds است. همانطور که 
قباًل ذکر شد هیچ منبعی در بازی وجود ندارد 
که به ما بفهماند ابعاد واقعی اشــیا و پرندگان 
چقدر است. تنها پارامتری که می تواند اندازه 
گیری شــود زمان اســت. برای غلبه به این 
مشــکل ما می توانیم فرض کنیــم که دنیای 
مجازی پرندگان در جایی روی زمین اســت. 
بنابراین یکی از چالش های مسأله برای دانش 
آمــوزان تعیین ابعــاد پرنده قرمز، دانســتن 
موقعیت پرتاب روی زمین اســت.  با استفاده 
از نوار کالیبراسیون به طور پیش فرض )شکل 
شکل 7 : رسم نمودار جابجایی قائم بر حسب 

تفسیر حرکت سهمی شــکل نیاز به تحلیل تصویری مکان و سرعت با 
گذشــت زمان در امتداد محور هــای x وy دارد. با Tracker امکان 
ایجاد مدل های مجازی از حرکت ذرات وجود دارد .در این مدل سازی 
حرکت پرنده همانند آنکه سایه هایی از مسیر حرکت روی محور های 

x وy افتاده ایجاد می شود.)شکل 6(.
شکل 6 : استفاده از قابلیت استروبوسکوپیک نرم افزار

نمایش گرافیکی مربوط به آنها انجام شود.

شــکل 5 : جدول تحلیل نقاط مختلف مسیر 
حرکت

بــرای تحلیــل در ســطح بــاال مــی توان 
رویکردهای بســیار پیچیده تــر از مفاهیم 
حرکت دو بعدی را مطرح کــرد که معموالً 
مرتبط با حرکت پرتابه هستند. این رویکرد 
مــی توانــد در ابتدا بــا بیان یــک فعالیت 
اکتشــافی یا بیان مســأله باشــد به عنوان 
مثال هنگامی که پرنده توســط تیر و کمان 

پرتاب می شود چه نوع حرکتی دارد؟

ARTICLE مقاله
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آنها باید معنی فیزیکی همه پارامترهایی را که در معادله قرار 
می دهند را بدانند اما آنها باید متوجه باشند که مقدار شتاب 
که توسط ضریب معادله درجه 2 تعیین می شود پیکسل بر 

مجذور ثانیه است

زمان توسط نرم افزار
4( دانش آمــوزان می توانند از نمــودار y)t( با 
قرار دادن پارامتر ها در معادله درجه 2 استفاده 
کنند )شــکل 7(. در این مورد آنهــا باید معنی 
فیزیکی همه پارامترهایــی را که در معادله قرار 
می دهند را بدانند اما آنها باید متوجه باشند که 
مقدار شتاب که توســط ضریب معادله درجه 2 
تعیین می شود پیکســل بر مجذور ثانیه است. 
دانش آموزان باید بداننــد اگر این بازی مجازی 
در جایی روی زمین انجام شود شتاب گرانشی 
باید 9/8 باشد. بنابراین یک رابطه مستقیم بین 
مقدار شتاب بدست آمده از معادله و شتاب روی 
زمین وجود دارد که اجازه تبدیل واحد استاندارد 
)پیکسل( به واحد SI )متر یک( را می دهد[7] 

/ . / /. /
/

S U S U m
s s
×

= ⇒ = =2 2
185 584 9 8 185 584 0 0528

1 1 9 8

بنابراین هر پیکسل در ویدئو معادل cm3/5  است.  
هنگامی که عامل تبدیل از پیکسل به متر تعیین شد 
ما باید نوار کالیبراسیون را با ضرب تعداد پیکسل 
ها در عامل تبدیل جایگزین نماییم )در این مورد

/ ( . دانــش  /× =0 0528 100 5 28
آموزان هم اکنون می توانند ابزار نوار کالیبراسیون 
Tracker را برای اندازه گیری ابعاد هر چیزی در 

بازی بر حسب متر استفاده کنند. 
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اعضای کمیته :
آقایان : سید سعید ســبحانی ، ســید محمود صدیقی ، نعمت ا... 
مختاری ، غالمرضا یدملت ، سیامک حسین پور ، احمد صحراگرد 

، محمد جعفر یزدانی ، بابک حیدری
خانم ها : مریم بقایی ، افسانه صداقت

برنامه ریزی های کمیته :
تشــکیل جلســات هماهنگی و برنامه ریزی کمیته آزمایشــگاه 
کنفرانــس از بهمن ماه 1396 آغــاز گردید و تا زمــان برگزاری 
کنفرانس 10 جلســه تشــکیل شــد که جلســه اول به ارائه 25 
پیشنهاد اجرایی جهت طرح در کمیته علمی اختصاص یافت و در 
جلسه دوم تقسیم کار پیرامون پیشنهاد های تصویب شده کمیته 
علمی انجام گرفت. اصلــی ترین فعالیت هایی که بر این اســاس 

برنامه ریزی و در جلسات بعد پیگیری شد به شرح زیر است :

1- اجرای آزمایش های صحنه ای در سالن اصلی همایش
2- تهیه فیلم ها و کلیپ های آموزشی یا گردآوری آنها جهت ارائه 

به شرکت کنندگان در کنفرانس
3- تهیه مجموعه ای از فیلم های آموزشــی کوتــاه و کلیپ های 

جذاب جهت نمایش در کنفرانس به عنوان میان برنامه
4- شــناخت افراد و شــرکت های فعال در عرصه آزمایشگاه به 

منظور معرفی آنها به دبیران شرکت کننده در کنفرانس
5- برقراری ارتباط با صاحب نظران در زمینه آزمایشهای فیزیک 

کنفرانس 
آزمایشگاه فیزیک 
1397 شیرین تر از 
فالوده شیرازی!

نویسنده: زهرا علی اکبری دبیر محترم کمیته اجرایی نوزدهمین کنفرانس 
آموزش فیزیک ایران و سرگروه فیزیک استان فارس

کنفرانس آزمایشــگاه فیزیک 1397 شــیراز که در شهریور 
ماه برگزار شــد یکی از کنفرانس های تقویت شــده در بخش 
آزمایشــگاه های فیزیک بود یعنی به اصالت اسمی کنفرانس 
رســیده بود و اهدافی مانند افزایش موثر و قابل توجه برنامه 
های آزمایشگاهی در آن دیده شده بود. این کار به منظور ارتقاء 
توانمندی های شرکت کنندگان کنفرانس در این عرصه از علم 

به خوبی دیده شد.
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 در صبح سه شنبه 
 1397/06/06

آزمایش های صحنه 
ای توسط آقایان 

محمد جعفر یزدانی و 
غالمرضا یدملت اجرا 
شد که شامل موارد 

زیر بود :

به منظور بهره گیری از تجارب ایشان
6- ارائه محور های پیشــنهادی به کمیته 
علمی برای مقاالت ارائه شده به کنفرانس

7- انتخــاب افرادی از اعضــای کمیته به 
عنوان بخشــی از داوران بررســی کننده 

مقاالت و معرفی ایشان به کمیته علمی
8- هماهنگی با متقاضیان برگزاری کارگاه 

های آزمایشگاهی
9- هماهنگــی با افــرادی کــه داوطلب 
تشکیل غرفه های تجهیزات آزمایشگاهی 

بوده اند
10- هماهنگی و همــکاری حداکثری با 

کمیته های علمی و اجرایی
11- اجرای یک کارگاه آموزشی در زمینه 

آزمایشهای ساده و جذاب فیزیک

کارهــای اجرا شــده و نتیجه بخش 
کمیته آزمایشگاهی کنفرانس :

1- تهیه لوح فشرده )شــامل 250 فیلم و 
کلیپ آموزشــی جالب علمی و معرفی 50 
کتاب و 100 ســایت با موضوع فیزیک و 
آزمایشــگاه فیزیک( و ارائه آن به کمیته 
اجرایی جهت تکثیر و ارائه آن به شــرکت 

کنندگان در کنفرانسی
2- تهیــه و گــردآوری 80 کلیپ جذاب 
و کوتــاه از پدیــده های زیبــای فیزیک 
و آزمایشــهای جالب فیزیکــی جهت به 
نمایش گذاشــتن در ســالن کنفرانس در 
آغــاز برنامه های هــر نیــم روز و در بین 

برنامه های کنفرانس
3- برگزاری 6 اجرای صحنه ای در سالن 
اصلی کنفرانس که گزارش اجمالی آن در 

زیر نوشته شده است.
4- همکاری با کمیته اجرایی و غرفه داران 
در تشکیل 6 غرفه تجهیزات آزمایشگاهی 
و اســباب بازی های علمــی و تجهیزات 
مربوط به انرژی های نو و تجهیزات ساخته 

شده توسط دبیران
5- پیگیــری و هماهنگی بــا کمیته های 
علمی و اجرایی در برگــزاری کارگاه های 
آزمایشــگاهی مربوط به دبیران متقاضی 
و نیز کارگاه های آزمایشــگاهی اجرا شده 

توسط بخش فیزیک دانشگاه شیراز
6-  ایفای نقــش در داوری مقاالت مرتبط 
با مباجث آزمایشــگاهی همراه با داوران 

استانی و کشوری
7-  شــرکت در فعالیت هــای اجرایی در 
کنار دیگر دست اندرکاران کنفرانس )در 
دبیرخانه در روزهــای قبل از کنفرانس( و 

نیز حضــور فعال در اجــرای برنامه ها در 
روزهــای کنفرانس در مســیر همراهی با 

کمیته اجرایی
جزئیات اجراهای صحنه ای ذکر شده در 

باال )بند 3( به شرح زیر است :
دوشــنبه شــب 1397/06/05 در برنامه 
افتتاحیه آقای سید سعید سبحانی اجرای 
صحنه ای را به نمایش گذاشتند و موضوع 
آن )) سکودا (( یا )) سرگرمی های کودکی 
دانشمندان (( بود و هدف آن نشان دادن 
اهمیت و جایگاه اسباب بازی های علمی 
در آموزش مهیج مفاهیــم علمی فیزیک 
بود. تعدادی از آزمایشــها یا اسباب بازی 
های علمی کــه در این اجرا بــه نمایش 

گذاشته شد عبارت بودند از :
معرفی دو نوع زیبابیــن و تفاوت های هر 

یک
آزمایش اســتتار از طریق هم رنگ سازی 

اجسام
آزمایش بــا توپ احــد )افزایــش حجم 

دهنده(
آزمایش با کره پالســما و رابطه آن با برق 

گیر ساختمان ها
پدیده های فیزیکی بــه کار رفته در چند 

نوع چراغ خواب
ترفند های در دست گرفتن آتش

 در صبح سه شنبه 1397/06/06 آزمایش 
های صحنه ای توسط آقایان محمد جعفر 
یزدانــی و غالمرضا یدملت اجرا شــد که 

شامل موارد زیر بود :
شبیه سازی ساز و کار انتقال جریان برق 

از نیروگاه به محل مصرف
آزمایش ریــزش آب از روزنه پایین بطری 
که در درپوش آن شــیلنگ کار گذاشــته 
شده و بررسی علت ثابت ماندن برد پرتابه 

ریزش آب از روزنه پایین بطری
ایجاد موج پیچشــی در طناب با روشــی 

بسیار ساده
چند آزمایش با حباب

 در عصر سه شنبه 1397/06/06 آزمایش 
های صحنه ای توســط آقــای نعمت ا... 
مختاری و خانم افســانه صداقت اجرا شد 

که دربردارنده موارد زیر بود :
معرفی )) مدار پله ای (( به عنوان وســیله 
ای که چنــد آزمایش مربوط بــه جریان 
الکتریکی را با آن به سادگی در کالس می 

توان اجرا کرد
مدار شارژ و دشارژ خازن

میلــه هــای تشــدید و شــبیه ســازی 

منارجنبان اصفهان
چند پدیــده جالب در آزمایــش با تفنگ 

گوس
ارائه روش ساده و جالب برای اجرای چند 

آزمایش نور در کالس
انجام آزمایش های شکســت در عدســی 

استوانه ای

در صبح چهارشنبه 1397/06/07 آقایان 
نعمت ا... مختــاری و غالمرضــا ید ملت 

آزمایش های صحنه ای زیر را رقم زدند :
مدار مربوط به پدیده خود القایی و بررسی 

آن در لحظه وصل و لحظه قطع کلید
شیوه جالب و ساده برای شارژ آهن رباهای 

ضعیف شده
معرفی ترموسکوپ ساده و مقایسه میزان 
جذب تابش توســط جســم تیره و جسم 

روشن
آزمایش ظروف مرتبط با وسایل دست ساز

معرفی مدل سیستم ترمز روغنی با وسیله 
دست ساز و جالب

آزمایش مربوط به کشش سطحی مایعات
 در عصر چهارشنبه 1397/06/07 آقایان 
مرتضــی محمدی وند خوشــخو و ســید 
محمود صدیقی به اجــرای آزمایش های 

صحنه ای به شرح زیر پرداختند :
معرفی وســیله ســاده ای )حــاوی مدار 
الکترونیکــی( که وجود بــار الکتریکی را 

نشان می دهد.
نشــان دادن اثر افــکار مثبت یــا منفی و 

هیجانات بر مقاومت الکتریکی بدن
ایجاد موج در طناب به کمک یک وســیله 

دست ساز جالب
نشان دادن عملکرد یک پمپ بنزین دست 

ساز
ساخت نوع دیگری از فواره هرون

ایجاد فواره با استفاده از آب داغ و پیست
 در صبح پنــج شــنبه 1397/06/08 در 
برنامه اختتامیه آقای حازم فریپور اجرای 
آزمایشهای صحنه ای را بر عهده داشتند و 

سه آزمایش زیر را اجرا کردند :
تابش نور های رنگی بر سطح اجسام رنگی 
و بررسی جذب و بازتابش نور از سطح این 

اجسام
انجام آزمایش با مواد جذب کننده رطوبت

اثر تابش نور لیزر ســبز بــر بادکنک های 
رنگی و نشــان دادن اینکه بادکنک ســبز 
کمترین میزان جذب تابش این نور را دارد 

انجام شد.



تخصصي فیزیك22

Physics فيزيك
CHATمصاحبه

 متون اختراع
 چه کمکی به تدریس فیزیک می کنند؟

در این بخش که با نام  متون اختراع چه کمکی به تدریس فیزیک می کنند؟  در تاریخ چهارشنبه 97/7/25 در محل دفتر انجمن معلمان فیزیک شهر تهران به مدت  
حدود یک ساعت برگزار شد آقای یونا نوول  پای مبحث جدیدی را برای  همکاران گرامی پیش کشیدند. در ابتدا به اختراع  و اینکه به سند ثبت اختراع که حاوی مطالب 
ارزشمندی است پتنت گفته می شود اشاره شد و به بیان تصورات غط در مورد پتنت پرداخته گردید. یک اختراع لزوما پیچیده نیست و برای اثبات این مدعا تصاویری 

از  اختراعات ساده ولی کاربردی به حضار نشان داده شد. هر اختراعی لزوما علمی نیست.

منتها به دالیل فنی و کمبود زمان برای شروع به منابع فارسی بسنده شد. 
در ادامه به منظور تمرین عملی یک  سند ثبت اختراع با نام   پانل گچی 
ضد امواج الکترومغناطیســی به صورت پرینت شده بین حضار محترم 
توزیع شد و خواسته شد که بر روی آن مطالعه نمایند و دریافتهای خود 
را بیان نمایند که این مورد بحث چند دقیقه ای مفیدی را بین معلمان 
به راه انداخت. شور و شوق معلمان به اندازه ای بود که سخنران مجبور 
شد بحث  حضار را قطع نماید زیرا به ساعت18:15 رسیده بودیم. در انتها 
نیز نظر ســنجی صورت گرفت و چند نفر از معلمان نیز در نظرسنجی 
ابراز تمایل کرده بودند که این روش را در کالس درس خود اجرا نمایند.

با موضوع تدریس فیزیک را پیــدا کنید و در 
کالس مطــرح نمایید برای ایــن منظور الزم 
است  بر جستجوی  پتنت مسلط شوید". بدین 
منظور همانجا با لپ تــاپ متصل به اینترنت 
مواردی سرچ شد و چند فایل پتنت جستجو 
شده دانلود و نشان داده شــد. در این حین به 

چند ظرافت جستجو نیز اشاره شد.
البته مورد تاکید ســخنران بود که جستجوی 
بهتر باید در منابع غیر فارســی صورت بگیرد 

در ایــن برنامــه فیلمهایی به صــورت طبقه 
بندی شده از نظر حوزه  های کاربرد آنها برای 
معلمان محترم پخش شد و در آنها به استفاده 
از فیزیک در اختراعات مذکــور که می تواند  
برای تدریس کالس فیزیک مورد توجه باشد 

اشاره شد.
در ادامه آقای نوول اشاره کردند که "حاال تمام 
این ویژگیها زمانی در کالس درس قابل اجرا 
هســتند که  شــما بتوانید پتنتهای متناسب 
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کمیته آموزش، پژوهش و تحقیقات

انجمن علمی آموزشی معلمان 
فیزیک شهر تهران

به منظور تقویت مهارت های آموزش فیزیک در شهر تهران و همچنین بهبود امور پژوهشي حوزه فعالیت انجمن علمي - آموزشي معلمان فیزیک شهر تهران، کمیته 
آموزش، پژوهش و تحقیقات تشکیل شده است. وظایف و فعالیت ها کمیته به صورت زیر است: 

نشست های علمی 
ماهانه محلی برای 

بیان ایده ها و راههای 
آموزش بهتر برای 

دانش آموزان است. 
بخش قابل توجه ای 
از جلسه به تبادل 

نظر شرکت کنندگان 
در خصوص موضوع 
سپری می شود. در 
این فضای دوستانه 
با برشماردن نقاط 
مثبت و پیدا کردن 

راه برای کاهش 
اثرات نقاط منفی 
آموزش برآنیم تا 

دانش آموزان ما بهتر 
فیزیک رایاد بگیرند. 

و ما نیز از محیط 
آموزشی خود لذت 

ببریم. 

انجام پژوهش در زمینه هاي علمي و فرهنگي 
در سطح ملي و بین المللي بین معلمان، اساتید 
دانشــگاه ها و متخصصاني که به گونه اي با علم 
فیزیک و علوم وابســته به آن و گرایش هاي آن 

سروکار دارند. 
ترغیب و تشــویق دبیران و دانش آموزان به 

شرکت در امور پژوهشي و آموزشي.
برگزاری نشســت های علمی و دوره های 
آموزشــی به منظور ارتقاء ســطح علمي – 
آموزشي دبیران فیزیک و دانشجویان رشتة 
دبیري فیزیک  و انتقــال تجربیات بین این 

دو گروه در حوزه فیزیک و آموزش فیزیک
ارتباط با دانشــگاه ها، موسســات علمي – 
پژوهشی، دانشکده ها و موسسات تحقیقات

کمیته از ســه تا پنج عضو به پیشنهاد دبیر 
کمیتــه و تاییــد و ابالغ رئیــس انجمن به 
مدت یکسال از بین اعضای پیوسته انجمن 
تشکیل می شود. تمام برنامه ها و هماهنگی 
های داخــل کمیته با این اعضــا انجام می 
شود. جلسات کمیته ماهانه در دفتر انجمن 

تشکیل میشود.
تعیین برنامه ساالنه کمیته

هماهنگی با شــورای اجرایی و کمیته های 
دیگر در اجرای برنامه های کمیته

ارتباط با مراکــز علمی دیگر در راســتای 
اهداف و فعالیت های کمیته

نیاز سنجی از اعضای انجمن و تعیین الویت 
های پژوهشی انجمن

رایزنــی و هماهنگی بــا مراکــز دولتی و 
غیردولتی در جذب حمایت مادی و معنوی 

از برنامه های کمیته
تهیة گزارش ســاالنه و تنظیــم تراز مالي و 
صورت حساب درآمدها و هزینه هاي کمیته 

براي تصویب در شورای اجرایی.
از وظایف اصلی این کمیته است.

برنامه های این کمیته در ســال 97 در سه 
محور زیر به شورای اجرایی ارائه شده است.

تشــکیل نشســت های ماهانه علمی: این 
نشســتها در هفته آخــر هر ماه بــا الویت 
روز چهارشــنبه در دفتر انجمن تشــکیل 
میشود. این نشست ها با عنوان نشستهای 
علمی در حوزه فیزیک و آموزش فیزیک از 
خرداد ماه شروع شده اســت. و تا کنون 5 
نشست بصورت مستمر ادامه داشته است. 
نشســت اول در خصوص معرفــی  کاربرد 
نانوساختارهای نیمه رسانا که خانم اعظم 
جعفری دبیر فیزیک منطقه 5 ارائه دادند. 
نشســت دوم با عنوان نگاهــی به آموزش 
فناوری در کتاب درسی توسط دبیرفیزیک 
منطقه یک، نشســت ســوم مصــادف با 
طوالنی ترین مــاه گرفتگــی درمردادماه  
با عنــوان چگونگی کشــف نظریات اصلی 
ستاره شناســی در طــول تاریــخ، و تکرار 
تجربی آن ها توســط مصطفی یاوری آیین 
از پژوهشــگاه تاریخ علم دانشــگاه تهران 
ارائه شــد. نشست چهارم در شــهریور ماه 
در خصوص یکــی از محورهــای همایش 
ساالنه انجمن با موضوع نقش مدیر در ارتقا 
کیفیت آموزش تشکیل شــد. حاصل این 
جلسه شــروع یک کار پژوهشی در انجمن 
شــد در مدت یکماه مطالعات اولیه صورت 
گرفت و در نشســت بعدی انجمن منجر به 
تدوین یک پرسشــنامه از موضوع شد. در 
این پرسشــنامه به بخشــی از نقش مدیر 
در روابط میان فــردی و مورد خاص روابط 
مدیر با معلم مورد سنجش قرار گرفت. در 

نشســت مهر ماه موضوع دیگری با عنوان 
چگونه از متــون اختراع در تدریس فیزیک 
استفاده کنیم توسط دبیر فیزیک آقای یونا 

نوول بیان شد. 
ارائه پیشــنهاد انجام پروژه های مورد نیاز 
انجمن به دبیران فیزیک. پروژه نقش مدیر 
در ارتقا کیفیت آموزش اولین پروژه انجمن 
است که توسط یک تیم از دبیران فیزیک در 
حال انجام است. در ادامه نمونه پرسشنامه 

مورد استفاده در این پروژه آمده است.
سومین برنامه کمیته در سال جاری تعامل 
با دیگر انجمنها و نهادهای علمی پژوهشی 

است که متعاقباً اعالم می شود.
حضور ماهانــه دبیران محتــرم فیزیک از 
سابقه های بسیار کم تا همکاران با سابقه و 
بازنشسته در نشست های علمی باعث رونق 

و صفای دفتر انجمن شده است.
نشســت های علمــی ماهانــه محلی برای 
بیان ایده ها و راههای آمــوزش بهتر برای 
دانش آموزان اســت. بخش قابل توجه ای 
از جلسه به تبادل نظر شرکت کنندگان در 
خصوص موضوع سپری می شــود. در این 
فضای دوستانه با برشــماردن نقاط مثبت 
و پیدا کردن راه برای کاهــش اثرات نقاط 
منفی آمــوزش برآنیم تا دانــش آموزان ما 
بهتر فیزیک رایاد بگیرند. و ما نیز از محیط 
آموزشــی خود لذت ببریم. عناوین نشست 
های علمــی براســاس نیازهــای انجمن، 
مناسبت های علمی و مخصوصا درخواست 
و پیشنهاد دبیران فیزیک برای ارائه فعالیت 
خودشــان یا دعوت و معرفی یــک همکار 
دیگر می باشد که با هماهنگی کمیته انجام 

میشود.با احترام -معصومه شاهسواری

 این نشستها در هفته آخر هر ماه با الویت روز چهارشنبه در دفتر انجمن 
تشکیل میشود. این نشست ها با عنوان نشستهای علمی در حوزه فیزیک و 
آموزش فیزیک از خرداد ماه شروع شده است. و تا کنون 5 نشست بصورت 

مستمر ادامه داشته است. 
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چرا خواص مواد در مقیاس نانو
 تغییر می کند؟

دکتر فرشته اختری دکترای نانو
فرض کنید می خواهیم یک ماده معمولی با ابعاد مشخص را ریز کرده و به ابعاد نانو، مثالً به کمتر از 100 نانومتربرسانیم تعداد اتم ها و ترازهای 
انرژی به قدری کم می شود که دوباره نوارهای انرژی به تراز انرژی تبدیل می شوند،یعنی با ریز شدن و رسیدن به ابعاد نانو عالوه بر افزایش 
بسیار زیاد سطح نسبت به حجم، نوارهای انرژی الکترونی نیز دچار گسستگی می شوند. بسیاری از خواص مواد تابع ساختار انرژی آن است 

و با تغییر ساختار انرژی، خواص نیز تغییر می کند. 

ARTICLE مقاله
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 اهمیت سطح تنها در واکنش های شیمیایی مطرح نیست، بلکه برهمکنش های 
فیزیکی و مکانیکی ماده با محیط نیز از طریق سطح انجام می گیرد. از این موارد 

می توان به پدیده های اصطکاک و انتقال حرارت اشاره نمود. بنابراین، تغییر 
مقدار سطح ماده می تواند بر این پدیده ها نیز تاثیر گذار باشد.

حال فرض کنید 
می خواهیم یک 
ماده معمولی با 
ابعاد مشخص را 

ریز کرده و به ابعاد 
نانو، مثالً به کمتر از 
100 نانومتربرسانیم 

تعداد اتم ها و ترازهای 
انرژی به قدری کم 
می شود که دوباره 
نوارهای انرژی به 
تراز انرژی تبدیل 
می شوند،یعنی با 

ریز شدن و رسیدن 
به ابعاد نانو عالوه 
بر افزایش بسیار 

زیاد سطح نسبت به 
حجم، نوارهای انرژی 
الکترونی نیز دچار 

گسستگی می شوند. 
بسیاری از خواص 
مواد تابع ساختار 
انرژی آن است و با 

تغییر ساختار انرژی، 
خواص نیز تغییر 

می کند.

دو عامل اصلی باعث شده است که مواد نانوساختار 
رفتاری متفاوت از مواد در ابعاد معمولی از خود بروز 
دهند: اثرات سطحی و اثرات کوانتومی. این دو عامل 
واکنش پذیری شیمیایی مواد، خواص مکانیکی، 
نوری، الکتریکی، مغناطیسی و … و به طور کلی 
همه خواص فیزیکی و شیمیایی آن ها را تحت تاثیر 
خود قرار می دهند که در ادامه به بررســی آن ها 

خواهیم پرداخت.

اثرات کوانتومی:
وقتی یک ماده معمولی را  به ابعاد نانو می رسانیم، 
به دلیل کوچک شــدن بســیار زیاد اندازه شان 
تغییراتی در رفتارهای آنها ایجاد می گردد که به 
اثرات کوانتومی معروفند و میتوان به شــرح زیر 

خالصه کرد:
الف( به دلیل اندازه بســیار کوچک نانومواد، جرم 
آنها بسیار کم بوده و در نتیجه اثر نیروی گرانشی 
قابل صرف نظر کردن اســت. لذا در تعیین رفتار 

اتم ها و مولکول ها، اثر نیروهای الکترومغناطیسی 
غالب است. 

ب ( در یک نانوماده همچون نانوساختارهای فلزی، 
آزادی حرکت الکترون ها در فضــا برخالف مواد 
معمول توده ای محدود شده است. مثاًل هنگامی  
که   اندازة  یک   رســانا تا حد نانو  کاهش می یابد، 
الکترون های آزاد اثرات احتباس یا محدودیت را 
تجربه می کنند، یعنی حرکت آنها بواسطة اندازة 
فیزیکی ناحیه یا حوزه ای کــه در آن حرکت می 
کنند، محدود می گردد، گویی الکترون ها بواسطة 

سد پتانسیلی باز داشته می شوند]1[.
یکی از نتایج مکانیک کوانتومی، پدیده تونل زنی  
است. باید به این نکته توجه کرد که شرط الزم برای 
وقوع پدیده تونل زنی آن است که ضخامت مانع باید 
نزدیک به طول موج ذره باشد]2[. در نتیجه این 
پدیده تنها در ابعاد نانومتری روی می دهد. در واقع 
پدیده تونل زنی نفوذ یک الکترون به یک منطقه 

انرژی است که از لحاظ کالسیک ممنوع است.
پ ( کوانتیده شدن انرژی  : در یک اتم، الکترون ها 
تنها می توانند اوربیتال های اتمی معینی را همراه با 
ترازهای انرژی گسسته اشغال کنند. اگر چندین اتم 
در کنار هم قرار گیرند تا یک مولکول تشکیل شود، 
به دلیل تاثیر هســته های هر اتم بر الکترون های 
تمامی اتم ها و اصل طرد پائولی، اوربیتال های اتمی 
شان شکافته می شــود. هنگامی که تعداد بسیار 
زیادی از اتم ها جهت تشــکیل بلور کنار هم قرار 
می گیرند، تعداد اوربیتال ها فوق العاده زیاد شده و 
در نتیجه ترازهای انرژی شان به همدیگر نزدیک 
می شــود. به طوری که ترازهای انرژی به صورت 
پیوسته به نظر می رسد. در این حالت به جای تراز 
انرژی، باندها یا نوارهای انرژی الکترونی مجاز به 
وجود می آید. بین ایــن باندها گاف های ممنوعه 
قرار داشــته که الکترون های مشــابه با ترازهای 
گسسته در اتم نمی توانند در این گاف قرار گیرد.  
مواد ماکروسکوپی و معمولی متشکل از نوارهای 
انرژی هستند.  در اتم های مختلف فاصله بین ترازها 
با یکدیگر متفاوت است و در موارد معمولی پهنای 
باندهای انرژی و پهنای منطقــه ممنوعه )گاف 

انرژی( با یکدیگر متفاوت است]3[.
حال فرض کنید می خواهیم یک ماده معمولی با 
ابعاد مشــخص را ریز کرده و به ابعاد نانو، مثاًل به 
کمتر از 100 نانومتربرسانیم تعداد اتم ها و ترازهای 
انرژی به قدری کم می شود که دوباره نوارهای انرژی 
به تراز انرژی تبدیل می شــوند،یعنی با ریز شدن 
و رسیدن به ابعاد نانو عالوه بر افزایش بسیار زیاد 
سطح نسبت به حجم، نوارهای انرژی الکترونی نیز 
دچار گسستگی می شوند. بسیاری از خواص مواد 
تابع ساختار انرژی آن است و با تغییر ساختار انرژی، 

خواص نیز تغییر می کند. 

اثرات سطح:
در کنار اثرات کوانتومی، بازیگر مهم دیگری نیز در 
تغییر خواص مواد در مقیاس نانو نقش دارد: اثرات 
سطحی.. سطح در فناوری نانو اهمیت بسیار باالیی 
دارد و همه جا از اثر سطح یا نسبت سطح به حجم 
صحبت می شود. واکنشهای شیمیایی در محلی 
اتفاق می افتند که ماده با محیط اطراف در تماس 
است. این محل همان سطح ماده است. واکنش از 
این منطقه شروع شده و سپس تحت شرایطی به 

عمق نفوذ می کند.
هرچه اندازه ی ذرات کوچکتر باشد، تاثیر کاهش 
اندازه ی ذرات بر مقدار اتم های ســطحی بیشتر 
می شود. با یک محاسبه ی ساده متوجه می شویم 
که در موادی با ابعاد میکرومتر و متر، مقدار اتمهای 
سطحی نسبت به اتم های کل ماده، بسیار ناچیز و 
تقریبا برابر با صفر است. بنابراین، تاثیر این اتم ها بر 
خواص ماده بسیار ناچیز است. اما در مقیاس های 
نانومتری، درصد این اتمها بسیار زیاد است و می 
توانند نقشی تعیین کننده در خواص مواد داشته 
باشند. به نظر می رسد عاملی که بسیاری از خواص 
نانومواد را کنترل می کند، رفتار اتم های سطحی 
و مقدار آنها اســت. ]4[. اندازه ی ذرات، در صنایع 
شیمیایی )اندازه ی ذرات کاتالیست(، ریخته گری 
)اندازه ی افزودنی ها به مذاب( و صنایع کامپوزیت 
)اندازه ی ذرات تقویت کننده( نیز از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
 اهمیت سطح تنها در واکنش های شیمیایی مطرح 
نیست، بلکه برهمکنش های فیزیکی و مکانیکی 
ماده با محیط نیز از طریق سطح انجام می گیرد. از 
این موارد می توان به پدیده های اصطکاک و انتقال 
حرارت اشاره نمود. بنابراین، تغییر مقدار سطح ماده 

می تواند بر این پدیده ها نیز تاثیر گذار باشد.

     منابع                                                                                  
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محمدی م، اصالنی   ن، چــاپ اول، تهران، 
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 IYPT مسائل
مرجع مناسبی برای 
تکالیف آزمایشگاه 
پروژه سال اول
ترجمه: فاطمه خسروی پور
کارشناس ارشد فیزیک، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
دانشجوی دکتری فیزیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
عضو شبکه جهانی آموزش و پژوهش علمی یوسرن، تهران، ایران

چکیده
در آزمایشگاه پروژه به گروهی از دانشجویان یک تکلیف معین داده می شود اما 
روش حل آن کامال به اختیار دانشجویان است. این مقاله برخی روشهای اصولی 
در طراحی تکالیف موفق پروژه را گزارش میدهد که بر اساس مسائل تعریف 
شده مسابقات بین المللی فیزیکدانان جوان )IYPT( ارائه میشود. به عالوه، 
یک جمعبندی از آزمایشگاه پروژه سال اول در دوره ضمن خدمت تربیت معلم 

به طور خالصه آورده شده است.

1. مقدمه
در اواخر قرن 19 ام بود که آزمایشــگاهها به عنوان بخش ضروری در آموزش 
علوم مدارس وارد شدند ]1[. امروز کار آزمایشگاهی )تجربی( جزء الینفک از 
آموزش فیزیک در دوره کارشناسی است. شکل رایج آن »آزمایشگاه فیزیک« 
)یا عنوانهای دیگری چون »تکنیک های آزمایشگاهی«، »تمرین عملی«، »آز 
فیزیک« و غیره( است که در آن دانشجویان به تنهایی یا دو نفره روی مسائل از 
پیش تعریف شده بر اساس دستورالعمل های برنامه آزمایشگاه کار میکنند. این 
نوع آزمایشگاهها درهمه دورههای کارشناسی فیزیک موجود است. این گونه 
فعالیتها برای کسب مهارتهای اساسی در استفاده و به کارگیری از ابزارهای 
مختلف اندازهگیری و تحلیل دادهها ضروری است، اما این خطر دائمی وجود 
دارد که حالت روزمرگی به خود گرفته، انگیزه بخش نباشد و از عالقه و اشتیاق 

دانشجویان نیز دور گردد.
یک راهبرد متفاوت، که میتواند از این مشکالت جلوگیری کند، این است که 
کار آزمایشگاهی با ساختار کمتر از پیش تعیین شده، جستجوگری بیشتر و به 
صورت گروهی انجام شود. در این مقاله، ما این گونه موضوعات را »آزمایشگاه 
پروژه« مینامیم. اما سایر اسامی مثل پروژههای فیزیک، پروژههای گروهی آز، 
کار پروژهای و غیره نیز به کار برده میشود. این نمونه از موضوعات در برنامه 
درسی دورههای کارشناسی کمتر دیده میشود، به همین جهت نشان خواهیم 
داد که از راههای گوناگون تکمیل کننده آزمایشگاههای فیزیک خواهد بود. 
در آزمایشگاه پروژه که در این مقاله به آن میپردازیم به گروهی از دانشجویان 
یک تکلیف معین داده میشود اما روش حل مسئله کامال به اختیار خودشان 
گذاشته میشــود. این مقاله توضیح میدهد که چگونه مسائل مسابقات بین 
المللی فیزیکدانان جوان )IYPT( به طور موثری اصالح شده و به عنوان تکالیف 

آزمایشگاه پروژه مورد استفاده قرار گرفته اند.

2. آزمایشگاه پروژه برای دانشجویان سال اول
آزمایشگاه پروژه در بخش فیزیک، گروه ریاضیات و فیزیک دانشگاه لیوبلیانا،  در 
ترم دوم سال اول و در ترم اول سال دوم برای همه دانشجویان ارائه میشود )برای 
اطالع از جزئیات آزمایشگاه پروژه که در اینجا ذکر شــد، ر.ک. ]2[(. در سال 
اول 50 تا 90 دانشجو این درس را انتخاب میکنند که دو سوم از آنها در سطح 
 single( دانشگاهی تحصیل میکنند و باقیمانده آنها در سطح حرفهای باالتر
cycle( قرار دارند. تعداد ساعات مورد نیاز این درس سه ساعت در هفته در هر 

ترم است که سه ECTS نمره دارد.
ایده اصلی آزمایشگاه پروژه ما میتواند در چند نکته زیر خالصه شود. این نکات 

قدمهای اولیه برای انجام پروژه را نیز نشان میدهد.
به دانشجویان یک تکلیف مشخص، ساده و جذاب، بدون هیچ گونه راهنمایی 
اولیه برای حل آن، بدهید. به آنها برای آمادهسازی و بارش ذهنی فرصت دهید.

به تعیین نقش درون گروه نیاز است.
دانشــجویان را با محدودیتهای پروژه رو به رو کنید )زمان، توانایی انســان، 

تجهیزات، پول و کمک گرفتن از کارگاه(
به دانشجویان اجازه دهید رهیافت خودشان را دنبال کنند. هر وقت راه را اشتباه 
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نهایتا، موقعیتهایی که در آن یک گروه از افراد ناچارند یک مسئله 
خوش تعریف را با استفاده از دانش و خالقیت خود حل کنند، 
موقعیتهایی هستند که اکثر این جوانان در عمل با آن مواجه 

خواهند شد.

ما معتقدیم که هدف 
مهم آزمایشگاه پروژه 

سال اول این است 
که در دانشجویان 
این اعتماد ایجاد 
شود که میتوانند 

تکالیف تجربی را با 
استفاده از علم نظری 
که کسب کردهاند، 

انجام دهند. با انتخاب 
دقیق تکلیف پروژه، 
میتوان مطمئن شد 
که یک گروه خاص از 
دانشجویان میتوانند 

با موفقیت تکلیف 
را به پایان برسانند 
و اینکه فرصتهایی 
برای همه اعضای 

گروه وجود دارد که 
تقریبا به طور یکسان 
در دستیابی نتیجه 

نهایی شریک باشند. 

رفتند آنها را راهنمایی کنید و اگر خیلی بلندپروازانه 
فکر کردند به آنها مشاوره دهید.

یک گزارش نهایی و بازخورد از آن مورد نیاز است.
هدف اصلی این عنوان درسی، توسعه تخصص و 
مهارتهای مرتبط با علم/ انتقال علم اســت. و این 
اهداف از طریق حل مسائل گسسته با آزادی عمل 
در انتخاب چگونگی حل آن به دســت میآید، اما 
تحت شرایط معین خارجی شبیه به مسائلی که در 

موقعیت های واقعی زندگی با آنها روبرو میشویم.
گروها ها اصوال از 5 دانشجو تشکیل شدهاند. هر 

گروه از دانشجویان مراحل زیر را انجام میدهند:
بارش فکری، جستجوی منابع )1 هفته(؛

کار آزمایشگاهی )حداکثر تا 9 ساعت پیوسته در 
سه هفته(؛ 

تحلیل دادهها و ایجاد یک گزارش صفحه وب )تا 9 
ساعت در سه هفته(؛

نهایی سازی گزارش )حداکثر 2 هفته(
در قدم اول، گروههــا تکالیف پــروژه را دریافت 
میکنند، معموال یک هفته قبل از زمان برنامه ریزی 

شده برای شروع انجام کار آزمایشگاهی.
دومین و سومین مرحله در بخش و در یک زمان 
و مکان مشــخص رخ میدهد، اما مسئولیت اتمام 

مراحل اول و آخر به دانشجویان واگذار میشود.
همانطور که در باال اشــاره کردیم، ثابت شده که 
آزمایشگاه پروژه، یک درس ایدهآل برای توسعه 
مهارتهایی مثل حل مسئله، توانایی بهکارگیری 
عملی دانش و کار گروهی اســت. در این زمینه، 
آزمایشــگاه پروژه به نظر میرســد که یک درس 
ایدهآل برای پرورش تخصصهــای مرتبط با علم 
است، ویژگیای که در بسیاری از برنامههای درسی 
مدرن و توصیهها برای تحصیالت عالی مورد تاکید 

قرار میگیرد. ]3[
در طراحی و اجرای یک آزمایشگاه پروژه، یک منبع 
ثابت از ایدههای مناسب پروژه، یکی از مشکل ترین 
احتیاجات اســت. در تجربه ما، مسائل IYPT را 
میتوان به طور موثری اصالح کرد و به عنوان تکالیف 

آزمایشگاه پروژه مورد استفاده قرار داد.

3. استراتژیهای برنامه ریزی تکالیف پروژه 
موفق

همانطور که در باال توضیح داده شد، در این نمونهی 
ما، به دانشــجویان پروژههای خوش تعریف داده 
میشــود، اما پیدا کردن راه حل کامال به خودشان 
بستگی دارد. هدف ما این است که در اصل هر گروه 
از دانشجویان یک تکلیف پروژه جدید داشته باشند، 
به این معنا که هر سال حدود 15 تکلیف پروژه جدید 
باید خلق شود )معموال سه یا چهار گروه در یک ترم، 
تکلیف پروژه یکسانی دریافت میکنند، با این هدف 

که بین گروهها یک مسابقه برنامهریزی شود(.
ما معتقدیم که هدف مهم آزمایشگاه پروژه سال 
اول این است که در دانشجویان این اعتماد ایجاد 
شود که میتوانند تکالیف تجربی را با استفاده از علم 
نظری که کسب کردهاند، انجام دهند. با انتخاب 
دقیق تکلیف پروژه، میتوان مطمئن شد که یک 
گروه خاص از دانشــجویان میتوانند با موفقیت 
تکلیف را به پایان برسانند و اینکه فرصتهایی برای 
همه اعضای گروه وجود دارد کــه تقریبا به طور 
یکسان در دستیابی نتیجه نهایی شریک باشند. 
نهایتا، موقعیتهایی که در آن یک گــروه از افراد 
ناچارند یک مســئله خوش تعریف را با استفاده 
از دانش و خالقیت خود حل کنند، موقعیتهایی 
هستند که اکثر این جوانان در عمل با آن مواجه 

خواهند شد.
خلق 15 تکلیف پروژه در سال یک نیاز مبرم در این 
درس است. بدون منابع زیاد ایده، سخت میتوان 
این درس را برای مدت طوالنی ارائــه داد. )برای 
اطالعات بیشتر در مورد مدیریت آزمایشگاه پروژه 
]2[ را ببینید.( منابع مهم الهام بخش برای خلق 
ایدههای پروژهها برای آزمایشگاه پروژه، مسائلی 
است که هر سال در IYPT مطرح می شود ]4[. 
ثابت شده که برخی از مسائل IYPT مستقیما 
به عنوان تکالیف آزمایشگاه پروژه مفید هستند، 
اما اغلب الزم اســت اصالحات ویژهای به دلیل 
محدودیتهای خاص درس اعمال شود. با تحلیل 
تعدادی از موارد گذشته، محدودیتهای اصلی که 
به وسیله درس کارشناسی ایجاد شد و به اصالح 
مسائل IYPT مرتبط بود در جدول 1 دیده می 
شود. این جدول همچنین شامل برخی مهارتها و 
ویژگی های اساسی است که از این محدودیت های 

ارائه شده ظاهر می شود.
جدول 1. محدودیتهای بیشــتری که به وسیله 
آزمایشگاه پروژه اعمال میشود، تخصص و مهارت 

 IYPT های مربوطه، و اصالح مسائل
تالشهای بیشتری برای جذابتر کردن این مسائل 
برای دانشجویان متوسط صورت گرفته است، مثال 
با قرار دادن مسئله در یک زمینه متفاوت  )تکلیف 
پروژه »تخم مرغهای خام و پخته« را در ضمیمه 
ببینید( یا ترتیب دادن یک مسابقه داخلی )تکالیف 
پروژه »تخم مرغهای خام و پخته« و»سقوط آرام« 

را در ضمیمه مشاهده کنید(.
هنگام انتخاب تکالیف پروژه برای دانشجویان سال 
اول، دو عنصر اصلی را باید در نظر داشــت: سطح 

پیچیدگی تئوری و سطح پیچیدگی عملی.
3-1 سطح پیچیدگی تئوری

به طور کلی بخواهیم صحبت کنیم، بین تکالیف 
پروژهای که در چارچوب فیزیک مقدماتی است 

یا تکالیفی که از این چارچوب فراتر میروند، میتوان 
انتخاب کرد. مزیــت انتخاب اول این اســت که 
دانشــجویان میتوانند علم کنونی خود را به کار 
گیرند که به آنها حس برتری و افزایش اعتماد به 
نفس میدهد. هر چند، مضراتی نیــز وجود دارد: 
سادگی نظری تعداد انتخابها را محدود میکند، و 
تکالیف پروژه احتماال خستهکنندهتر، دور از متن 
و خیلی شبیه به آزمایشهای آزمایشگاهی از پیش 
تعیین شده خواهد بود. یک راه برای اجتناب از این 
حالت این است که تاکید بیشتری بر اتصال آزمایش 
به نظریه صورت گیرد و به دنبال ایدههای تازه اما 
ساده از زندگی روزمره باشیم. فایده پروژههایی که 
از چارچوب نظری فیزیک مقدماتی فراتر میروند، 
وسعت انتخاب مســائل روزمره است، که ممکن 
است به هیجان و احساس کاوش ناشناختهها منجر 
شــود. اصلیترین ضرر این پروژهها، اگر به خوبی 
برنامهریزی نشوند این است که دانشجویان فرصت 
کمتری برای به کار بردن استدالل بر اساس دانش 
موجود دارند. در این موارد، دانشــجویان تمایل 
دارند روشهای آزمون و خطای بیشتری را استفاده 
کنند که میتواند به خستگی و از بین رفتن انگیزه 
بیانجامد. خطر اســتفاده از این مسائل میتواند به 
وسیله تاکید بیشتر بر اندازهگیریهای نظاممند، 
با ارائه راهنمایی و بیان نکتههای دقیقتر و روشن 
کردن این موضوع که نظریه در ســطح باالتری از 

فیزیک مقدماتی است،کمتر شود .
3-2 سطح پیچیدگی عملی

از منظر عملی، تکالیف پروژه را میتوان به دو گروه 
بزرگ تقسیم کرد: پروژههایی که به ساختن و سر 
هم کردن یک دستگاه پیچیده و نیز پروژههایی که 
به ابزار و چیدمان ســاده نیاز دارند. )توجه داشته 
باشید که تا حدودی ســطح پیچیدگی عملی به 
ایدههای دانشجویان نیز بستگی دارد، چرا که آنان 
تشویق میشوند راه حل مخصوص به خود را برای 
حل تکلیف پیدا کنند. در نمونه مورد مطالعه ما، 
از مربیان خواسته شــد که ایدهها را در چارچوب 
منطقی نگه دارند اما بدون دخالت بیش از اندازه 
در کار آنها.( منطقی اســت که پروژههایی را که 
چیدمان پیچیدهای نیاز دارند با اندازهگیریهای 
ساده و پروژههای ساده را با اندازهگیری های مورد 
نیاز بیشتری )مثال، بستگی مشاهدهای به چندین 
پارامتر، تخمین خطا، وابستگی ها و غیره( بچینیم.

4. جمعبندی آزمایشــگاه پروژه در درس 
آموزش فیزیک

برنامه آموزش فیزیــک )PE( در بخش فیزیک 
دانشگاه لیوبلیانا، یک برنامه دو دورهای است که در 

ابتدا برای آموزش معلمان فیزیک مدارس 
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آینده طرحریزی شــد. روش آموزش فیزیک در دوره دوم 
)تحصیالت تکمیلی( به آزمایشگاه پروژه دوره کارشناسی 
که در ابتدای این مقاله آمد، به صورت زیر مرتبط شده است. 
در طول ســخنرانیها درباره فنون تعلیم فیزیک، چندین 
جنبه از کار آزمایشگاهی در مدرسه مورد بحث قرار میگیرد. 
مشخصه های آزمایشگاه پروژه سال اول کارشناسی ذکر و 
دانشجویان آموزش فیزیک ترغیب میشوند که ایدههایشان 
را برای پروژههای آینده پیشنهاد کنند )آنها اغلب به دنبال 
الهام گرفتن از مجموعه مسائل پیشین IYPT هستند(. 
دانشجویان آموزش فیزیک به صورت دو نفره کار میکنند. 
از هر دو نفر خواسته میشــود که ابتدا خودشان پروژه های 
پیشــنهادی را حداقل یک دور حل کنند. اگر ثابت شد که 
پروژهها برای هدف ما مناســباند، گروههای دو نفره نقش 
مربیان را به خود گرفته و با گروههای دوره کارشناســی در 
طول سه هفته از فعالیت عملیشان کار میکنند. هنگام کار 
با دانشجویان، مربیان به دقت مشــاهدات خود را در مورد 
فعالیتهای گروه )ارتباط در گروه، تعیین نقش ها، روند کار 
گروهی و غیره(،  ثبت  میکنند. وقتی پروژه تکمیل شــد و 
گزارش وب مورد تائید قرار گرفت، مربیاِن دانشجویان تحلیلی 
را بر اساس مشاهدات خود از گروه مینویسند. این تحلیل 
بعدا مورد بحث قرار گرفته و به عنوان بازخوردی برای مربیان 

آینده استفاده میشود.

5. عکس العمل دانشجویان
عکسالعمل دانشجویان نسبت به آزمایشگاه پروژه از طریق 
نظرسنجی، مصاحبه و گزارشهای دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی در برنامه آموزش فیزیک )باال را مشاهده کنید( به 
دست میآید. در کل، نظرات دانشجویان در مورد آزمایشگاه 
پروژه خیلی مثبت بود. از میان مواردی که دانشجویان بیشتر 
از همه به آن عالقه داشتند، آزادی عمل در دستیابی به هدف 
پروژه و »کار گروهی« بود. برخی از دانشجویان آرزو میکردند 
وقت بیشتری برای بخش عملی پروژه داشتند. گاهی اظهار 
نظر دانشجویان نشان می داد آزمایشگاه پروژه تنها موضوع 
درسی در سطح کارشناسی بود که آنها میتوانستند علم خود 

را در یک کار عملی به صورت خالقانه به کار بگیرند.
6. نتایج

بر اســاس تجربیات، بازخوردهای دانشجویان و مباحثهها 
با دانشــجویان  آموزش  فیزیــک و  با همکاران  از  ســایر  
دانشــگاههایی که موضوعات درسی مشــابهی در آنجاها 
ارائه میشــود، نتایج زیر را میتــوان درباره نقــش و فواید 
آزمایشــگاههای پروژه برای دانشجویان سال اول به دست 

آورد.
برخالف ســایر درســها در برنامه تحصیلی کارشناسی، 
آزمایشــگاه پروژه اغلب تنها موضوع درســی اســت که 
دانشجویان کارشناسی الزم است به صورت گروهی بر روی 
یک تکلیف خاص کار کنند. شــکل خاص این درس آن را 
برای گسترش بسیاری از مهارتها و تخصصهای ویژهای که 

در توصیهنامه های جدید تحصیالت در مقاطع باالتر وجود 
دارد، ایده آل میسازد.

در آزمایشگاه پروژه، دانشجویان در موقعیتهایی قرار میگیرند 
که در آنها رهیافتهای نظری و تجربی برای حل مسائل در 
توازن قرار دارند. اعتماد به نفس دانشجویان نسبت به نظریه، 
وقتی که مشاهده کنند آن نظریه در قالب ایدههای خودشان 

کار میکند، افزایش مییابد.
 IYPT تجربه ما همچنین نشان میدهد که ثابت شده مسائل
منبع مناسبی برای ایده های تکالیف آزمایشگاه پروژه سال 
اول هستند. در بیشتر موارد، مســائل اصلی را باید جهت 
برآورده کردن الزامات و محدودیتهای خاص آزمایشــگاه 
پروژه اصالح کرد. در یک مــورد خاص وقتی بخش عملی 
آزمایشگاه پروژه باید در 9 ساعت )در سه هفته( انجام شود، 
ایدههای اصلی IYPT یا باید ساده سازی شوند و یا بر یک 

جنبه جزئیتر آن تمرکز شود.
به عالوه، تجربه ما نشــان میدهد که آزمایشگاه های پروژه 
کارشناســی به عنوان یک »رشته آموزشــی« خوب برای 
معلمان فیزیک پیــش از خدمت، عمل میکننــد. ادغام 
آزمایشگاه پروژه با واحدهای آموزش فیزیک ثابت کرد که 
یک تلفیق موفق برای درس سال اول با تربیت معلمان فیزیک 

آینده در دور دوم است.

ضمیمه
مثالهایی از مسائل IYPT که به صورت موفقیت آمیز برای 
تکالیف آزمایشگاه پروژه به کار رفته و نمونههایی از اصالحات 
در زیر آمده است. مسائل IYPT از سالهای قبل را میتوانید 
در ]4[ بیابید. گزارشهای کامل دانشجویان )در اسلونی( در 

صفحه اصلی آزمایشگاه پروژه ]5[ یافت میشود.

)2003 IYPT( پراکندگی نور
یک وسیله اپتیکی برای اندازهگیری غلظت یک ماده غیر قابل 
حل در سیستمهای کلوئیدی آبی بسازید. از این وسیله خود 

برای اندازهگیری مقدار چربی شیر استفاده کنید.

شیر در آب )آزمایشگاه پروژه(
یک وســیله اپتیکی برای اندازهگیری غلظت شیر در آب 
بســازید. ابزار خود را کالیبره کرده و سعی کنید دقت آن را 

معین کنید.
نکته: مســئله IYPT همانگونه که بوده اســتفاده شد. 
دانشجویان آزمایش را با استفاده از یک سنسور نوری ورنیه 
طراحی کردند. آنها نســبت نور منتقل شده از درون محلو 
شیر-آب را به صورت تابعی از غلظت شیر در آب اندازهگیری 

نمودند.

 )2003 IYPT( تخممرغ آبپز
یک ویسکومتر تنش بســازید. از آن برای بررسی و توضیح 
تفاوت در ویژگیهای »ویســکوزیته« تخممرغهایی که به 

میزانهای متفاوت پخته شدهاند، استفاده کنید.
تخم مرغ های خام و آبپز

چند روش مختلف تجربی کــه میتواند بین تخممرغهای 
پخته و خام تمییز قائل شود پیشنهاد و آزمایش کنید. قطعا 

تخممرغها باید بعد از بررسی سالم باشند و نشکنند.
نکته: مســئله تنها تمرکز بر طراحی چند روشــی بود که 
تخممرغهای خام از پخته شــده، تشــخیص داده شوند. 
دانشجویان چندین روش را تست کردند، از جمله چهار روش 
که مبنای چرخش بود، یک روش بر پایه رسانش الکتریکی 

و یک روش بر مبنای فراصوت )که مورد آخر موفق نبود(.

)1997 IYPT( اختراع کنید
یک هواپیما از یک ورق کاغذ )آ4، 80 گــرم بر متر مربع( 
بســازید. کاری کنید تا جایی که میشــود مســیر و زمان 
طوالنیتری را پرواز کند. توضیح دهید که چرا ممکن نیست 

که دورتر و در زمان بیشتری پرواز کند.

سقوط آرام )آزمایشگاه پروژه(
یک شئ یا یک وسیله با شکل دلخواه بسازید که از یک ارتفاع 
2 متری تا زمین، تا آنجا که ممکن است در زمان طوالنیتری 
سقوط کند. شئ سقوط کننده باید تنها با استفاده از مواد زیر 

ساخته شود:
حداکثر 4 برگ کاغذ )آ4، 80 گرم بر مترمربع(

چسب )آماده(
نخ )آماده(

نیهای نوشیدنی )آماده(
و باید وزن 20 گرم را داشــته باشد )همچنین توسط مربی 
آماده شده(. برای هر شئ، وابستگی زمانی سرعت در حین 
سقوط را اندازه بگیرید. بر مبنای اندازهگیریها، سرعت نهایی 

و ضریب نیروی کشش برای هر شئ خاص را تخمین بزنید.
در انتهای ترم، همه چهار گروه در یک مســابقه شــرکت 

میکنند. قوانین مسابقه به صورت زیر است.
هر گروه میتواند تنها با یک وسیله رقابت کند. یک عضو 
از هر گروه باید شــئ را از ارتفاع 2 متری رها کند. زمان 
سقوط برای هر شئ )زمان رهاسازی تا لحظهای که شئ 
زمین را لمس میکند( با استفاده از کرنومتر اندازهگیری و 
روی ویدئو ضبط میشود. هر گروه سه بار میتواند امتحان 
کند و بهترین نتیجه در نظر گرفته میشود. فقط مواردی 
که در آنها شئ سقوط کننده کامال درون دایرهای با شعاع 
1 متر فرود آید، )مرکز دایره دقیقا در زیر نقطه رهاسازی 

قرار میگیرد( قابل قبول است.
نکته: مســئله اصلی از چند جنبه اصالح شده است. به 
جای "پرواز در طوالنیترین مســیر ممکن" ما "سقوط 
در طوالنی ترین زمان ممکــن" را در تکلیف جایگزین 
کردیم. در این روش بخش تئوری مسئله را ساده کردیم 
)دانشجویان در مورد نیروهای کشــش و سرعت نهایی 
آمــوزش دیدهاند( و همین طور از مســئله عملی اینکه 

ARTICLE مقاله
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 تجربه ما نشان میدهد که آزمایشگاه های پروژه کارشناسی به عنوان یک »رشته آموزشی« 
خوب برای معلمان فیزیک پیش از خدمت، عمل میکنند. ادغام آزمایشگاه پروژه با واحدهای 
آموزش فیزیک ثابت کرد که یک تلفیق موفق برای درس سال اول با تربیت معلمان فیزیک 

آینده در دور دوم است.

چگونه یک داالن مناســب برای پروازهــای هوایی پیدا 
کننــد اجتناب کردیم. دانشــجویان چندیــن نمونه از 
اشــیاء را امتحان کردند، از چتر نجات تا پروانه هواپیما. 
همین مســئله به چهار گــروه با یک رقابــت به عنوان 
رویداد نهایی داده شــد. گروه برنده یــک پروانه با چهار 
پره طراحی کرد که به حدود 2,5 ثانیه برای ســقوط از 
ارتفاع دو متری نیاز داشت )شکل 1(. دانشجویان حتی 
بر اساس تجربههایشان، یک مدل پیشــرفتهتر با چهار 
پره پیشنهاد دادند، اما زمان کافی برای تکمیل آن را در 

اختیار نداشتند.

)2001 IYPT( شن باردار
شــنهای کوارتز خالص و کامال خشک از یک لوله باریک 
روی یک ظرف فلزی مخروطی متصل به یک الکترومتر 
ریخته میشود. رفتار باریکه شن را همانطور که ظرف پر 
میشود بررسی کنید. چه اتفاقی رخ میدهد اگر که باریکه 

با یک المپ یووی روشن شود؟

الکتریسیته شیرین )آزمایشگاه پروژه(
وقتی که شــکر را از یک محفظه پالســتیکی درون 

یک قوطی فلزی عایق میریزید، قوطی بار الکتریکی 
پیدا میکند. مقدار و نوع بار )مثبت یا منفی( به جنس 
محفظهای که از آن شــکر میریزید بستگی دارد. یک 
آزمایش طراحی کنید که به شــما اجــازه میدهد بار 
الکتریکی جمع شده روی قوطی فلزی را اندازه بگیرید. 
باردار شدن را به وسیله ریختن شکر از محفظه هایی که 

از مواد مختلف ساخته شدهاند بررسی کنید.
نکته: مســئله اصلی به تمرکز روی اندازه گیری بار به 
دست آمده از ریختن شکر و بررسی چگونگی انتخاب 
جنس محفظه منحصر شــده بود کــه روی نتیجه اثر 
میگذارد. دانشجویان یک متر ساده برای بار ساختند 
و یک روند بــرای کالیبره کــردن آن طراحی کردند. 
سپس بارها را با ریختن شکر از محفظههایی که از مواد 
مختلفی چون فلز، شیشه، پالســتیک و مینا )لعاب( 
ساخته شده بودند اندازهگیری کردند )شکل 2(. آنها 
وابستگی جرم-بار را به وسیله ضبط ویدئو از خواندن 
مقیاســها و مترباری1 که کنار هم قرار گرفته بودند و 

تحلیل ویدئوها به دست آوردند.

Charge meter  .1

منابع
 Practical Work 1998 )Wellington J )ed ]1[
 in School Science—Which Way Now?
))London: Rutledge
 Project laboratory for 2007 Planinsic G ]2[
82–S71 28 .first-year students Eur. J. Phys
 European trends are described in the ]3[
 project Tuning Educational Structures in
Europe which is available
at http://www.tuning.unideusto.org/
 tuningeu/; USA recommendations are
described in the report of study
Shaping the future available at http://
/nsf96139/www.nsf.gov/pubs/stis1996
txt.nsf96139
 Problems from previous IYPT events ]4[
/are available at http://www.iypt.org
Project laboratory homepage: http:// ]5[
 projlab.fmf.uni-lj.si/ in ‘Izdelki’; reports
from previous years can be found
in archives: http://projlab.fmf.uni-lj.si/
arhiv/arhiv.html
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REOPRT گزارش

زیربناي روان شــناختي آموزش علوم، یادگیري به شــیوه کاوشگري علمي است. 
کاوشگري به راه هاي مختلف  مطالعات دانشمندان درباره پدیده هاي طبیعي اطالق 
میشود. راههایي که دانشمندان براي کسب اطالعات و یا اثبات یک موضوع یا کشف 
یک قانون یا پیشنهاد یک مدل علمي پیموده اند. میتوان مدلي مینیاتوري از آن را در 
فعالیت هاي دانش آموزان درحال یادگیري که در برای یافتن توضیحات یا علت هاي 
مسائل طبیعت تفکر و اقدام مي کنند پیدا کرد. در آموزش به روش کاوشگري دانش 
آموز سعي مي کند با فعالیت و تفکر خودش ایده هاي مناسب را پیدا کند. کاوشگري یک 
فعالیت چند جانبه با مولفه هاي گوناگون میباشد که از ساده به مشکل یا از ابتدایي به 
پیچیده ادامه مي یابد. دانش علمي بایستي توسط یادگیرنده و در سیستم فکري خود او 
و به وسیله درگیري علمي او با مواد و مطالب آموزشي ساخته شود. فقط در این صورت 
است که یادگیري او با ثبات و پایدار و در نهایت مفید خواهد بود. علم یک فرآیند بسیار 
غني و پیچیده دانش بشري است. یادگیري علم به آساني میتواند اتفاق بیفتد ولي باید 

با دقت و به درستي صورت گیرد. 
وایني ولچ و همکارانش  کاوشگري را به این صورت تعریف کرده اند : یک فرایند کلي 
که در آن انسان اطالعات یاا دراک را جستجو مي کند. عموما چنین تصور مي شود 
که کاوشگري راهي براي فکر کردن است[1]. کاوشگري علمي، یک زیر مجموعه از 
کاوشگري کلي است که به جهان طبیعي مربوط مي شود و بوسیله فرضیات و عقاید 
مشخص هدایت مي شود.  کاوشگري یک روش آموزشي است که براساس تـئوري 
یادگیري و رفتار پایه گذاري شده است. همچنین زماني که پایان کار باز باشد   یا فعالیت 
هاي هدایت نشده اي که فرض مي شود شبیه فعالیت هاي علمي باشد، اغلب باعث 
گیجي وسردرگمي افراد دست اندر کار مي شود. درهر زمان و مکاني، در زمینه هاي 
مشابه، نتایج کاوشگري ممکن است انتظارات موجود را به چالش بکشند. این موقعیت 
ممکن است در یک آزمایشگاه مجهز اتفاق  بیفتد یا در یک طراحي نقشه خوب ، یک 

سخنراني تهیه شده، تکلیفي که فراگیر را به مطالعه تشویق کند و یا موقعیت مطالعه یک 
داستان ساده. تأکید کاوشگري صرفا روي بدست آوردن دانش علمي یا پرورش دانشمندان 
نیست. تا حدودي تأکید آن روي این است که انسان چگونه اطالعات مورد نیازش را بدست 
مي آورد تا در همه زمینه ها تصمیمات عقالنی بگیرد. بعضي صاحبنظران عقیده دارند که 
در مدارس بویژه در مقطع تحصیلی راهنمایي روش تدریس کاوشگري یک راه تقویت ذهن 
در کسب دانش وانجام پژوهش است، زیرا دانش آموزان یاد مي گیرند که چگونه اطالعات 
بدست می آید. برخي دیگر عقیده دارند که نباید از شیوه کاوشگري در مدارس استفاده شود 
زیرا زماني که معلمان  توضیحات کاوشگري کلي را بیان می کنند ،دانش آموزان ممکن است 
دچار این اشتباه بشوند که آنها دقیقاهمانند دانشمندان عمل مي کنند. آنها عقیده دارند که 
کاوشگري علمي نمي تواند درست انجام شود مگر اینکه فراگیر موضوع درسي را در مقیاس 
وسیع به خوبي بشناسد و بداند و سپس آن را به تحقیقات آزمایشگاهي محدود کند. برخي 
دیگر از متخصصان عقیده دارند که معرفي ایده هاي کاوشگري و تحقیق به دانش آموزان 
مقطع  راهنمایي و حتي شاید قبل از آن ضروري است، اگر چه آنها قبل ازاینکه تحت این 

آموزش قرار بگیرند، دانش زیادي نداشته باشند. 
راکو  )،1986( درباره ي پیشبرد »تدریس علوم از طریق یک فرا یند کاوشگري « مي نویسد 
دانش آموزیک نما ینده فعال در اکتشاف دانش است. اوکارجان دیویي را چنین نقل میکند: 
از سال 1950تا1960 ، توجه به تدریس اکتشافي براي بدست آوردن دانش به موازات روش 
کاوشگري، از طریق ایجاد تغییر شکل در دورها ي تحصیلي، مورد دفاع و حمایت قرار گرفته 
است. این شیوه اکتشافي توسط دیویي حمایت مي شود. او روي نوع مطالب کمتر تأکید مي 
کند و بیشتر تأکید روي تفکر منطقي است که در تولید دانش جدید بکارگرفته است راکو 
اهمیت حس کنجکاوي وکار عملي در یاد گیري علوم را مطرح مي کندو عالوه برآن عقیده 
دارد که،این شیوه دانش آموز محوري مي تواند بکارگیري مهارتهاي فرایند علمي از قبیل 
شناسایي، اولویت بندي،ارتباط دادن، اندازه گیري ،پیش بیني ،شکل دهي فرضیه ها ، کنترل 
متغیرهاو آزمایش کردن رادر دانش آموز پرورش دهد. عالوه بر آن ، چرخه یادگیری ،از طریق 
شروع آموزش به وسیله مکاشفه دانش آموز بدون دخالت معلم ، براي هدایت کاوشگري مورد 

استفاده قرار می گیرد]2[. 
زیرنویس شکل ها : تدریس چگالی اجســام به روش کاوشگری _ دبیرستان 17 شهریور 

روستای جوانمردی_ استان چهارمحال و بختیاری

منابع :
 ]1[  Welch, W.W. Kiopfer L.E, head Aiken
 G.S,andRobinson,J.T."The role of inquiry", Journal  of research in,
 .42,1978-p24,no1,14, science teaching
]2[  Rakow S.J. "Teaching science as inquiry
.246,1986 Bloomington,In:Phi Delta Kappa, Fastback ,"

مجتبی جهانی فر، دکتری سنجش و اندازه گیری آموزشی
دبیر فیزیک دبیرستان 17 شهریور، روستای جوانمردی، استان 

چهارمحال و بختیاری

کاوشگری علمی،
 راهی برای ساختن دانش
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فیزیک  شیراز

سید سعید سبحانی دبیر فیزیک شیراز 
سید سعید سبحانی دبیر بازنشسته شــیراز سالهاست فعالیت 
آزمایشگاهی انجام می دهد. به منظور شفاف سازی تفاوت علم 
از خرافات ، مجموعه ای بزرگ از انواع تردستی های علمی را در 
سطح کشور آموزش می دهد. از ایشان خواسته ایم تا به همراه سایر 
شیرازی های علم دوست و اهل آزمایش ما را در صفحه شیرازی ها 

حمایت کنند.از حمایت ایشان تشکر می کنیم.

آزمایش منتشر شده یک چشم بندی است.
قضیه از این قرار می باشد که ظاهرا تنها مجری  کلیپ ، مخلوطی  مایع دار که به دروغ مدعی است توده ی 
سرطانی می باشد را درون یک بشقاب سفید چینی می ریزد  سپس یک حبه ی سیر را به آن نزدیک می کند 
مخلوط ظاهرا از حبه ی سیر فرار می کند اما وقتی انگشتر طال را در سمت مقابل بشقاب و مخلوط می گذارد 
مخلوط ظاهرا به سوی طال حرکت می کند البته مجری این اقدام خود را سودجویانه ، کاری ماورالطبیعه القاء 
می کند، حال آن که طبق آزمایش زیر نمایش ایشان حتی توسط یک بچه دبستانی نیز امکان پذیر است. به 

شرطی که به طور نامشهود مثل مجری؛
       الف( بچه نیز روی میزی بنشیند.

       ب( همکارش از زیر میز آهنربایی را هماهنگ با گذاشتن و برداشتن سیر و طال آرام جابجا کند.
      فیزیک ورزی )آزمایش(

وسایل و مواد آزمایش : بشقابی بزرگ و چینی)چون اصطکاک ش کم است.( - کمی آب - کمی روغن - پودر 
نرم آهن نرم)یا پودر مغناطیس نرم که پسماند مغناطیســی در آن حداقل است( - یک قطعه آهن ربای 
نئودیمیومی استوانه ای شکل به ابعاد 20mm در ۲۰mm - یک میز با سطحی چوبی - یک حب سیر - یک 

قعطه طال یا طال نما.
           مراحل آزمایش

     1- بشقاب  را روی میز بگذارید و سراسر کف آن را با آب بسیار کمی خیس نگه دارید.
      2- پودر آهن را با روغن مخلوط سازید ، آن چنان که مخلوط تا حدودی روان باشد.

      3- مخلوط پودر و روغن را در بشقاب بریزید.
      4- آهن ربا را از زیر میز در راستای شاقولی مخلوط بگیرید.

      5- اکنون با جابه جا کردن آهن ربا شاهد جابه جا شدن مخلوط می باشید.
      6- حال همه چیز برای نمایش شما مهیا است و می توانید وانمود کنید که با نزدیک کردن ؛

      ج( سیر ، دافعه )رانش( سیر می تواند باعث دفع و دوری از سرطان شود.
      د( طال ، جاذبه )گرانش( طال می تواند منجر به جذب یا ایجاد تومورهای سرطانی گردد.

که مسلما هر دو مورد "ج" و "د" به طور دروغین به نمایش درآمدند و شیطنت آلوداند.
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 ترموسکوپ 
     زمینه کاربردی: گرما، 
تابش گرمایی

تهیه و تنظیم: نعمت اهلل مختاری-دبیر فیزیک شیراز
موضوعات فیزیکی در بر گیرنده : گسیل و جذب تابش گرمایی، 

مقایسه جذب و گسیل تابش گرمایی توسط سطوح تیره و روشن، 
انبساط گازها، دماسنج گازی، محاسبه فشار گاز و.....

      معرفی وسیله و پدیده های فیزیکی مرتبط:
 این وسیله هم ساده و هم بسیار جالب است زیرا انجام 
چندین آزمایش مهم را به نحو جذاب امکان پذیر می 

سازد از جمله: 
الف( مقایسه جذب و گسیل تابش گرمایی توسط 

سطوح تیره و روشن
ب( مقایسه انبساط بسیار زیاد گازها در اثر گرما نسبت 

به دیگر حالت های ماده )مایع ها و جامدها(
ج( کاربرد عملی فرمول  برای محاسبه فشار گاز

د( نمایش مدلی ساده از یک دماسنج گازی
 نخست درون شلنگ شفافی که به شکل خمیده در 
زیر دستگاه قرار دارد اندکی آب می ریزیم. سپس این 
وسیله را در معرض تابش گرمایی مانند نور خورشید یا 
یک المپ روشن قرار می دهیم. در این حالت مشاهده 
خواهیم کرد که به سرعت آب داخل شیلنگ ازسمت 
ظرف تیره به سمت ظرف روشن به حرکت در می آید) 
زیرا هوای داخل ظرف تیره به دلیل جذب بیشتر گرما 
بیشتر منبسط می شود( و هنگامی که وسیله را در سایه 

قرار می دهیم آب داخل شیلنگ از سمت ظرف روشن 
به سمت ظرف تیره به حرکت در می آید )زیرا ظرف 
تیره  در سایه، سریع تر گرمای خود را از دست می دهد 

و حجم هوای داخل آن زودتر کاهش می یابد( .

 وسایل و مواد الزم:
1- چهار پایه ای به طول 30 وعرض 15 وارتفاع30 

سانتی متر
2- دو عدد بطری نوشابه کوچک پالستیکی 

3-المپ 100 وات با حلدور و سیم و دوشاخه 
4- رنگ سفید و سیاه 

5- شلنگ شفاف باریک به طول نیم متر
6- چسب پاتکس و حرارتی

روش کار:
 مرحله اول- ســطح یک بطری رنگ سیاه و سطح 

بطری دیگر را رنگ سفید بزنید.
 مرحله دوم- بر روی سطح چهار پایه) روی خط میانی 
طولی( دو سوراخ به اندازه قطر شلنگ و در فاصله 25 

REOPRT گزارش
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 همان طور که می دانیم خازن و مقاومت دو عنصر 
مهم مدارهای الکترونیکی هستند. هر کدام از این دو 
عنصر ویژگی ها و کارکرد های متفاوتی در یک مدار 

ایفا می کنند. 

با قطعات گفته شده 
بر روی تخته چوب 
مداری مانند شکل 
باال ببندید. هنگام 
آزمایش باید هر دو 

کلید 1 و 2 قطع باشند. 
دو شاخه متصل به 

خازن را برای لحظه ی 
کوتاهی در حد یک 

ثانیه به پریز برق شهر 
وصل کرده و سریع 
آن را از پریز خارج 
کنید )در80 موارد 
با این عمل خازن پر 
می شود اگر خازن پر 
نشده باشد دو باره 
این عمل را تکرار 
کنید(. پس از پر 

شدن خازن نخست 
کلید 1 را وصل کنید. 
دراین حالت مشاهده 

خواهید کرد المپ 
نئون برای اندک 

زمانی)درحد ثانیه ( 
روشن شده سپس 
خاموش می شود 

.اکنون کلید 1 را قطع 
کرده و عمل پر شدن 
خازن را دوباره تکرار 
کنید و دراین حالت 
کلید 2 را وصل کنید. 
مشاهده خواهید کرد 
المپ نئون به مدت 
خیلی بیشتر)در 

حد دقیقه ( روشن 
خواهد ماند و سپس 

خاموش می شود .

سانتی متری از یکدیگر ایجاد کنید . 
مرحله سوم- بر روی درب بطری ها سوراخ دایره ای، 
اندکی کمتر از قطر شلنگ ایجاد کنید.) برای سوراخ 
کردن درب بطری ها بهتر است از یک میله فلزی با 
نوک مخروطی شکل که توسط شعله داغ شده باشد 

استفاده نمایید(

مرحله چهارم – دو انتهای شلنگ را به شکل اریب برش 
دهید ) زیرا باید با فشار آن ها را از سوراخ درب بطری ها 
عبور دهید تا در آن ها درزی برای نشت هوا باقی نماند.(

مرحله پنجم- دو سر شلنگ را از سمت پایین چهار 
پایه، از دو  سوراخ عبور دهید و سپس آن ها را از درب 
بطری ها نیز عبور دهید و پس از اطمینان از عدم نشت 
هوا  از درب بطری ها، آن ها را با چسب پاتکس و چسب 
حرارتی به تخته بچسبانید. پس از آن در شلنگ کمی 
آب بریزید به طوری که درون شلنگ که اکنون به شکل 

U   در آمده  سطح آب در دو شاخه تا نیمه قرار گیرد.
مرحله ششم-   دهانه یبطری ها را به صورت وارونه به 

درب شان بپیچانید.
مرحله ششم – پریز را ) که به آن سیم وصل شده( در 
وسط دو بطری بچسبانید )یا پیچ کنید( و المپ را به 
حلدور دو شاخ وصل کرده و آن را در پریز قرار دهید. 
با انجام این کار  وسیله برای انجام آزمایش آماده می 

باشد. .
                           

2- مدار رئوستا با المپ
     زمینه کاربردی: الکتریسیته 

موضوعات فیزیکی در بر گیرنده : مقاومت، مقاومت 
ویژه، رئوستا، پتانسیومتر و....

معرفی وسیله و پدیده های فیزیکی مرتبط:
این وسیله برای آشنایی هرچه ساده و جذابتر با رئوستا 
طراحی شده است. رئوستا وسیله ای است که به کمک 
آن می توان جریان الکتریکی را در یک مدار کنترل 
کرد.  یعنی جریان را در آن به دلخواه افزایش یا کاهش 
داد. اساس ساختمان رئوستا بسیار ساده می باشد و در 
واقع تنها از یک سیم با مقاومت ویژه نسبتا زیاد تشکیل 
شده است. برای اینکه طول سیم در این وسیله ابعاد 
کوچکتری پیدا کند  سیم را به دور یک استوانه می 
پیچند تا طول آن کوتا هتر شود. با لغزش انتهای آزاد 
مدار بر روی سیم مقاومت دار نور المپ مدار کمتر یا 
بیشتر خواهد شد و بدین ترتیب عملکرد رئوستا در مدار 
به نمایش گذاشته می شود. به عنوان مثال با استفاده از 

رئوستا یا پتانسومتر در رادیو می توان صدای رادیو را به 
دلخواه کم یا زیاد نمود. 

 وسایل و مواد الزم:
1- سیم مقاومت دار نیکروم فنری ) سیم المنت ( به 

طول 15 سانتی متر
2-المپ 12 ولت یک کنتاکت اتومبیل با سر پیچ 

مخصوصش
3-تخته چوب به ابعاد 20×30 سانتیمتر

4- سیم برق به طول 1 متر
5- چند عدد پیچ کوچک

روش کار :
سرپیچ والمپ آن را مطابق شکل با پیچ به تخته چوبی 
وصل کنید . سیم نیکروم را باید در سمت راست المپ 
به تخته وصل کنید برای این کار دو انتهای سیم نیکروم 
را با پیچ به تخته چوبی وصل کنید . دو پیچ دیگر نیز 
برای اتصال ولتاژ، در قسمت پایینی تخته در فاصله 3 
سانتی متری از یکدیگر تا نیمه درتخته بپیچید. اکنون 
مطابق شکل توسط سیم، یک سر المپ را به سیم 
نیکروم و سر دیگر آن را به یکی از پیچهای اتصال ولتاژ 
وصل کند . قطعه سیم دیگری را برداشته ویک سر آن 
را به پیچ دوم اتصال ولتاژ وصل کرده و سر دیگر آن را 
برای اتصال به سیم نیکروم به عنوان لغزنده رئوستا آزاد 
بگذارید . اکنون ولتاژ 12 ولت را به دو پیچ ولتاژ وصل 
کنید در این حالت اگر انتهای آزاد سیم را بر روی سیم 
نیکروم حرکت دهید شاهد کم و زیاد شدن نور آن 

خواهید شد .
                             

3- مدارشارژ و دشارژ خازن
      زمینه کاربردی : الکترونیک 

      موضوعات فیزیکی در بر گیرنده : خازن و شــارژ و 
دشارژ آن، مقاومت، ثابت زمانی خازن ها، المپ نئون  

معرفی وسیله و پدیده های فیزیکی مرتبط:
 همان طور که می دانیم خازن و مقاومت دو عنصر مهم 

مدارهای الکترونیکی هستند. هر کدام از این دو عنصر 
ویژگی ها و کارکرد های متفاوتی در یک مدار ایفا می 
کنند. خازن ذخیره کننده بار الکتریکی است و مقاومت 
باعث کاهش جریان در مدار می شود. به عنوان مثال 
هرگاه دو سر یک خازن پر را به یکدیگر وصل کنیم 
بار ذخیره شده در آن سریعا تخلیه می شود ولی اگر 
بخواهیم مدت زمان خالی شدن خازن طوالنی ترشود 
در مسیر آن مقاومتی قرار می دهیم. وسیله حاضر به 
شکل بسیار ساده و جذاب نحوه شارژ و دشارژ خازن 
و همچنین اثر مقاومت در مدار را به نمایش می گذارد. 

 

وسایل و موادالزم : 
خازن 8 میکروفاراد و 400 ولت متناوب )خازن ماشین 

لباسشویی(
المپ نئون کوچک و دو عدد کلید بین راهی

Ω1 و ΚΩ5 مقاومت
سیم برق و دو شاخه 

تخته چوب به ابعاد 20×30سانتی متر
هویه و سیم لحیم

چسب حرارتی
روش کار :

با قطعات گفته شده بر روی تخته چوب مداری مانند 
شکل باال ببندید. هنگام آزمایش باید هر دو کلید 1 و 2 
قطع باشند. دو شاخه متصل به خازن را برای لحظه ی 
کوتاهی در حد یک ثانیه به پریز برق شهر وصل کرده و 
سریع آن را از پریز خارج کنید )در80 موارد با این عمل 
خازن پر می شود اگر خازن پر نشده باشد دو باره این 
عمل را تکرار کنید(. پس از پر شدن خازن نخست کلید 
1 را وصل کنید. دراین حالت مشاهده خواهید کرد 
المپ نئون برای اندک زمانی)درحد ثانیه ( روشن شده 
سپس خاموش می شود .اکنون کلید 1 را قطع کرده و 
عمل پر شدن خازن را دوباره تکرار کنید و دراین حالت 
کلید 2 را وصل کنید. مشاهده خواهید کرد المپ نئون 
به مدت خیلی بیشتر)در حد دقیقه ( روشن خواهد ماند 

و سپس خاموش می شود .
تذکر مهم : از آنجا که پــس از وصل خازن به برق 
شهر در دو سر آن ولتاژ باالیی حد اقل برابر با ولتاژ 
برق شهر ایجاد می شود بنا براین  پس از شارژ خازن 
مواظف باشید دو شاخه به بدن تماس پیدا نکند . 
حتی بهتر است پریز کوچکی در کنار خازن نصب 
کرده تا پس از شارژ خازن دو شاخه را در آن قرار داد 

تا به جایی تماس پیدا نکند.
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4- نمایشگر دو طرفه بودن جریان متناوب 

زمینه های کاربردی: نیمه رساناها
موضوعات فیزیکــی در بر گیرنده: جریــان متناوب، جریان 
مستقیم، جریان های یک طرفه و دو طرفه، یکسو کننده ها، 

دیود، آرمیچر و......

معرفی وسیله و پدیده های فیزیکی مرتبط:
جریان های متناوب جریان های دو طرفه هستند با وسیله حاضر 
که از مدار ساده زیر ساخته شده است این ویزگی مهم جریان 
های متناوب به نحو جذاب به نمایش گذاشته می شود. همچنین 
عملکرد دیودها که در مدارهای متناوب همچون شیرهای یک 

طرفه عمل می کنند آشکار می شود. 

همان طور که مشاهده می شود این وسیله از یک مدار ساده شامل 
یک آرمیچر ساخته شده است.  هنگامی که مدار به ولتاژ مستقیم 
وصل شود آرمیچر در یک جهت معین مثال ساعتگرد شروع به 
چرخش می کند. اما هنگامی که مدار به ولتاژ متناوب وصل شود 
آرمیچر عمال نمی تواند بچرخد ) زیرا آرمیچر فقط با برق یکسوکار 
می کند و برق متناوب برق دو طرفه است و آرمیچر نمی تواند در 
آن واحد هم به راست و هم به چپ بچرخد( اما هنگامی که در 
همین مدار دیودی وصل شود آرمیچردرجهت معینی شروع 
به چرخیدن می کند زیرا دیود برق دو طرفه متناوب را به برق 
یکسو تبدیل می کند. جالب اینکه اگر جهت اتصال دیود در مدار 

را معکوس کنیم جهت چرخش آرمیچر نیز برعکس می شود .
وسایل و مواد الزم:

1-تخته چوب به ابعاد 15×20 سانتیمتر
2-آرمیچر سی دی درایو چرخ دنده دار با CD نصب 

شده بر روی آن
3-دیود 

4-تعدادی پیچ چوب کوچک
5-سیم برق و سیم رابط 

6-چسب حرارتی

روش کار:
بر روی تخته چوب مداری مطابق شکل باال شامل آرمیچر و دو 
محل یکی برای اتصال ولتاژ و دیگری برای اتصال دیود یا سیم 
رسانا ببندید. برای اتصال ولتاژ و اتصال دیود از دو جفت پیچ 
کوچک که تا نیمه در کنار هم در تخته پیچیده شده اند می توان 
استفاده کرد. ولتاژ 3 الی 4 ولت متناوب به دو پیچ مربوط به اتصال 
ولتاژ وصل کنید. اکنون با سیم رسانای کوچکی دو پیچ محل 
اتصال دیود را برای چند ثانیه به هم وصل کنید در این حالت با 

وجودی که در مدار ولتاژ اعمال می شود اما آرمیچر نمی چرخد 
زیرا همانطور که گفته شد آرمیچر با برق یکسو کار می کند. اما 
اگر بین این دو سر مدار) بین دو پیچ ( دیود وصل کنیم آرمیچر در 
جهت معینی شروع به چرخش می کند و اگر دیود را بر عکس 

کنیم جهت چرخش آرمیچر برعکس می شود.

                            

5-تفنگ مغناطیسی 
زمینه های کاربردی: مکانیک، مغناطیس

موضوعات فیزیکی در بر گیرنده: القای مغناطیسی، انتقال انرژی، 
تکانه، تبدیل انرژی ها، قانون بقای انرژی، اصطکاک لغزشی و 

غلتشی و. . .
معرفی وسیله و پدیده های فیزیکی مرتبط:

 این وسیله بسیار جذاب بر اساس آزمایشی به نام تفنگ گاوس 
ساخته می شود و شامل یک ریل آلومنییمی، آهنربا و تعدادی 
ساچمه فوالدی می باشد. با این وســیله می توان حداقل 7 
آزمایش یا پدیده جالب فیزیکی را نمایش داد. اما اولین آزمایش 
جذاب این وسیله این گونه است که چند ساچمه فوالدی در یک 
سمت آهنربا قرار می دهیم تا به آن جذب شوند، سپس ساچمه 
ای در طرف دیگر آهنربا و در فاصله کمی از آن رها کنیم این 
ساچمه به سمت آهنربا جذب شده و شتاب می گیرد و به آهنربا 
برخورد می کند و می ایستد اما بی درنگ ساچمه ای از طرف دیگر 
آهنربا با سرعت زیاد به جلو پرتاب می شود و صحنه جذابی را به 
نمایش می گذارد. فنر قرار داده شده در انتهای  ریل باعث می شود 

ساچمه دوباره به جای اولیه خود برگردد. 

وسایل الزم و مواد الزم:
 cm70 1- ریل یا ناودانی آلومینیمی به طول تقریبی

2- آهنربای قوی تیغه ای یا استوانه ای نئودیمیومی
3- 3عدد ساچمه فوالدی به قطر 25 میلیمتر و 2عدد گلوله 

شیشه ای  تقریبا با همین قطر
4- فنری به طول تقریبی 8 سانتی متر و قطر20میلیمتر
5- تخته چوب مسطح به طول 80 و عرض 10 سانتیمتر

6-یک قطعه کوچک ورق فلزی یا حلبی نازک 
7- چسب پاتکس و چسب حرارتی

روش کار:
مرحله اول – ناودانی آلومنییمی را با اره ی آهن بر به دو قسمت 

20 و50 سانتی متری تقسیم کنید .
مر حله دوم- در وسط تخته چوب خط راستی رسم کنید سپس 
ته ناودانی 50 سانتی را چسب پاتکس زده  و آن را بر روی تخته 
بچسبانید. ناودانی کوتاهتر نیز باید درست در دنباله ناودانی بلندتر 
قرار گرفته و پس از قرار دادن آهن ربا بین آن ها به تخته چسبانده 
شود اما از آنجا که ناودانی کوتاهتر باید اندکی شیب داشته باشد 
زیر آن قطعه ای کوچک از نخ کبریت قرار داده سپس با چسب 

حرارتی آن را به تخته چوب بچسبانید.
مرحله ســوم – با زدن چســب حرارتی به اطراف آهنربا آنرا 
درجایش محکم کنید سپس نوار ی به پهنای ضخامت آهن 
از ورق فلزی یا حلبی برش داه به عنوان بست بر روی آهن ربا 
قرار داده و دو ســمت آن را با دوپیچ کوچک به طور محکم به 

تخته بچسبانید.
مرحله چهارم – فنر را نیز درانتهای ریل بلندتر قرارداده و قسمت 

انتهایی فنر را باچسب حرارتی به ریل بچسبانید. 
                                 

 آزمایش های ابتــکاری که می توان با این وســیله انجام داد 
عبارتند از:

1- انتقال جذاب انرژی جنبشی از یک گلوله متحرک به گلوله ای 
ساکن و دورتر از آن و مشاهده پایستگی انرژی 

2- تبدیل انرژی جنبشی یک گلوله به انرژی پتانسیل کشسانی 
و بالعکس

3- ایجاد شتاب بسیار باال در یک گلوله در بازه زمانی بسیار کوتاه 
به واسطه نیروی مغناطیسی بسیار قوی

4- پایستگی تکانه
5- القای مغناطیسی در گلوله های فوالدی

6- تبدیل اصطکاک غلتشــی ضعیف گلوله ها به اصطکاک 
لغزشی قوی 

7- جایگزین شدن گلوله ی متحرک در مکان گلوله ی ساکن 
به طور سریع و جذاب 

مراحل آزمایش 
1- انتقال انرژی و پایستگی آن - وسیله را مطابق شکل باال روی 
میز کامال افقی قرار داده  سپس دوگلوله را در سمت چپ آهن ربا 
قرار داده تا به آن بچسبند و گلوله سوم را سمت راست آهن ربا و 
ابتدای ریل  قرار داده و رها کنید تا به دلیل شیب اندکی که دارد 
به سمت آهن ربا شروع به حرکت کند. چه مشاهده می کنید و 

چگونه می توانید آن را توجیه کنید.
2- تبدیل انرژی ها- مرحله یک را دو باره انجام داده و به برخورد 
گلوله متحرک به فنر انتهای ریل و برگشت آن دقت کنید. این 

پدیده را توجیه کنید. 
3- ایجاد شتاب بسیار زیاد دریک گلوله- دو باره مرحله یک را 
انجام دهید و این بار به دقت به حرکت گلوله دقت کنید. گلوله 
نخست به دلیل شیب اندک ریل با سرعت بسیار کمی بر روی 
آن به حرکت درمی آید، اما با نزدیک شدن به آهن ربا، به دلیل 
نیروی جاذبه بسیار شدید آهن ربا  ناگهان از شتاب فوق العاده ای 
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برخوردار شده و در نتیجه با سرعت ) و انرژی ( بسیار زیادی به 
آهن ربا برخورد می کند و متوقف می شود. دقیقا به همین 
دلیل است که گلوله  ساکن سوم در سمت دیگر آهن ربا نیز با 
سرعت بسیار باال به حرکت در خواهد آمد.)تذکر: آهن ربای 
به کار رفته در این وسیله آهن ربای نئودیمیمی می باشد که 

از جمله ی قوی ترین آهن رباها محسوب می شود.(
4- پایســتگی تکانه- در این مرحله می توان با سادگی 
و جذابیت پایســتگی تکانه را با آزمایش نشان داد. برای 
مشاهده پایستگی تکانه، مرحله یک را دوباره تکرار کنید 
با این تفاوت که به جای دومین گلوله فوالدی سمت چپ 
آهن ربا گلوله فوالدی بزرگتر را قرار دهید در این حالت به 
دلیل پایستگی تکانه گلوله بزرگتر با سرعت کمتری نسبت 

به گلوله کوچکتر قبلی به حرکت در خواهد آمد.
              

5- القای مغناطیسی- دو تا از گلوله های فوالدی) که در 
حالت عادی آهن ربا نیستند( را نخســت روی ریل و دور 
از آهن ربا قرار دهید. مشــاهده خواهید کرد که بین این 
دو گلوله به هیچ وجه نیروی جاذبه ای وجود نداشــته و 
به یکدیگر نمی چســبند. اما اگر همین دو گلوله را کمی 
حرکت داده تا به آهن ربا نزدیک شــوند با کمال تعجب 
مشاهده خواهید کرد که دو گلوله به یکدیگر  چسبیده و از 
هم جدا نمی شوند که همانطور که می دانیم این به دلیل 
القای مغناطیسی می باشد. جالب تر آنکه اگر عمل کشیدن 
گلوله به سمت دور شدن از آهن ربا انجام دهیم خواهیم دید 
که دو گلوله دوباره به راحتی از یکدیگر جدا می شوند که 
این نیز به دلیل ضعیف شدن القای مغناطیسی می باشد. 
بنابراین در این مرحله القای مغناطیسی را به نحوی نو و 

جذاب آزمایش می کنیم. 
                    

     

6- تبدیل اصطکاک غلتشی ضعیف گلوله ها به اصطکاک 
لغزشــی قوی- اگر دو گلوله فوالدی در حال تماس را در 
ابتدای ریل قرار داده و رها کنید این دو گلوله به دلیل شیب 
اندک ریل در حالی که در تماس با یکدیگر هستند شروع 
به غلتیدن کرده و به سمت آهن ربا حرکت  می کنند. اما 
هنگامی که به آهن ربا نزدیک می شوند شاهد اتفاق جالبی 
خواهیم بود و آن اینکه بر خالف انتظار به جای آنکه در اثر 

القای مغناطیسی با سرعت بیشتری به سمت آهن ربا جذب 
و کشیده شوند ناگهان ترمز کرده و می ایستند. این پدیده 
جالب به القای مغناطیسی دردو گلوله برمی گردد. همانطور 
که در مرحله 5 توضیح دادیم این دو گلوله در نزدیکی آهن 
ربا به دلیل القای مغناطیسی هر یک به آهن ربا تبدیل شده 
و در نتیجه به هم می چسبند. بنابراین طبیعی است در این 
حالت هر گلوله دیگر نمی تواند به طور مستقل غلتیده و به 
آهن ربا نزدیکتر شود بلکه این دو گلوله اینک عمال تبدیل 
به جسم غیر کروی شده اند که نمی توانند بغلتند بلکه باید 
بلغزند تا به آهن ربا نزدیک شوند یعنی اصطکاک ضعیف 
غلتشی مستقِل هر یک از آن ها اکنون به دلیل چسبیدن 
به یکدیگر به اصطکاک لغزشی بزرگی تبدیل شده است که 
حتی نیروی جاذبه آهن ربا نیز نمی تواند بر آن غلبه کند و 

آن ها را به سوی خود جذب کند.
                   

   7- جایگزین شدن گلوله ی متحرک در مکان گلوله ی 
ساکن به طور سریع و جذاب – یک گلوله فوالدی و دو گلوله 
شیشه ای )ترجیحا با رنگ های متفاوت( را مطابق شکل زیر 
روی ریل قرار دهید. گلوله فوالدی دوم را در ابتدای ریل قرار 

داده و آن را رها کنید .

در این حالت شاهد پدیده ی بسیار جالبی خواهید بود. به 
این ترتیب که مشاهده خواهید کرد گلوله ی شیشه ای) 
سفید ( با سرعت زیاد به گلوله ی شیشه ای) آبی( برخورد 
کرده و دقیقا در جای آن می نشــیند و در عوض گلوله ی 
ساکن با همان سرعت باال به حرکت در می آید. ) برای آنکه 
برخورد گلوله به فنر و برگشت آن باعث اختالل در آزمایش 
نشود دستتان را نزدیک فنر قرار داده و گلوله متحرک را 

هنگام رسیدن به فنر بگیرید(
                              

6- مغناطیس معلق و چرخان در هوا
زمینه های کاربردی: مغناطیس 

موضوعات فیزیکی در بر گیرنده: نیروهای مغناطیســی، 
اصطــکاک، تعــادل، اینرســی چرخشــی، قطب های 

مغناطیسی، قطار مغناطیسی )مگلو( و .........

معرفی وسیله و پدیده های فیزیکی مرتبط:
همان طور که می دانیم  نیروی مغناطیسی یکی از نیروهای 
مهم در طبیعت است و همچنین در صنعت و تکنولوژی 
نقش بســیار مهمی ایفا می کند. نیرو ی مغناطیسی هم 
از نوع جاذبه و هم دافعه وجود دارد. وســیله بسیار جذاب 

حاضر بر اساس نیروی دافعه مغناطیسی بین چند آهن ربا 
طراحی شده است. 

 
نکته: 

این وسیله مدلی از یک مگلو می باشد. )مگلو ها گونه ای از 
قطارها هستند که بطور شناور در هوا و در فاصله کمی از 
ریل قرار می گیرند و بدون دریافت مقاومت زیادی از محیط 
می توانند با سرعت های بسیار زیاد به پیش بروند. این قطارها 
برای حرکت خود از نیروی الکترومغناطیسی بهره می گیرند. 
در فناوری مگلو نیروی مغناطیسی، قطار را از زمین بلند 
کرده و با استفاده ازموتور خطی و نه دوار رانده شده و در یک 

مسیر مشخص هدایت می شود(

وسایل و مواد الزم:
1- شش عدد آهن ربای حلقه ای متوسط) حدودا به قطر 

خارجی 30 و قطر داخلی 20 و ضخامت 5 میلی متر(
2- استوانه چوبی یا پالستیکی به قطری برابر قطر داخلی 

آهن ربا و به طول تقریبی 16 سانتی متر
3- تخته چوب MDF  به ابعاد 20 در10 سانتی متر

4- ناودانی آلومینیمی به طول 10 سانتی متر
5- قطعه شیشه به ابعاد 10 در7 سانتی متر

)MDF 6- پیچ نوک تیز به طول تقریبی 20 میلی متر)پیچ
7- چسب پاتکس و حرارتی

روش کار:
مرحله اول- قطعه شیشه را با چسب پاتکس مطابق شکل 

به تخته چوب بچسبانید.
مرحله دوم- قطب N یا S  همه آهن رباها را مشخص کنید. 
)از طریق نیروی جاذبه یا دافعه بین یکی و بقیه به سادگی 

می توان قطب های همنام را مشخص نمود(
مرحله سوم: 4 عدد از آهن رباها را مطابق شکل در ناودانی 
ها بچسبانید. سپس یکی از ناودانی ها را در فاصله 5 سانتی 
متری از شیشــه بر روی تخته چوب بچسبانید و ناودانی 
دوم را به فاصله 9 سانتی متری از ناودانی اول بر روی تخته 

چوب بچسبانید. 
مرحله چهارم: پیچ را با چسب حرارتی به ته استوانه چوبی 

یا پالستیکی بچسبانید.
مرحله پنجم: اســتوانه را از دو  آهن ربای باقی مانده عبور 
داده و سپس با تکیه دادن استوانه از قسمت پیچ به شیشه 
و تنظیم محل دو آهن ربای باالیی، آن ها را به اســتوانه 
بچسبانید. توجه داشته باشید که محل دو آهن ربای باالیی 

تقریبا درست باالی آهن رباهای پایینی می باشد.
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  ابداع روشی جدید برای اندازه گیری باکتری 
اشریشیاکلی بااستفاده از نانو ذرات مغناطیسی آهن

نام و نام خانوادگی نویسنده اول: فاطمه احمدزاده*
استان کردستان شهرستان سقز 

فناوری نانو دانش وفنی است که اخیراً توجه زیادی رابه خود جذب کرده است. این فناوری که رویکرد جدید تمامی رشته هاست، توانایی تولید مواد، ابزاروسیستم های 
نوین را با دستکاری درسطوح اتمی ومولکولی دارد.  

حال دراین جا با به کارگیری این فناوری نوین، سعی شده که روش جدیدی رابرای اندازه گیری دسته ای از آنتروباکتری ها به نام اشریشیا )که کلی باسیل نیزنامیده 
می شود وازمیکروب های عادی روده ی انسان وحیوان به شمارمی روند( معرفی شودکه دران با استفاده ازکمترین وسایل وتجهیزات ازمایشگاهی ومدت زمان خیلی 

کوتاهی حتی مقادیربسیارکم باکتری که با روش های استاندارد اندازه گیری نمی شود را اندازه گیری کرد.
واژه های کلیدی: نانوذرات مغناطیسی؛ کلی باسیل؛ آنتی کورباکتری

شاخه تخصصی: نانو در محیط زیست
مقدمه 

 نانونکنولوژی توانمندی، تولید مواد، ابزاروسیستم های جدید 
با دردست گرفتن کنترل درسطوح مولکولی واتمی واستفاده 
ازخواص آن هاســت که دران سطوح ظاهرمیشود. درواقع 

رویکردی جدید درتمام رشته هاست. 
کاربرد های وسیع این عرصه به همراه پیامدهای اجتماعی، 
سیاســی وحقوقی آن، این فناوری رابه عنوان یک زمینه 
میان رشــته ای مطرح نموده اســت. هرچند ازمایش ها 
وتحقیقات پیرامون نانوتکنولــوژی ازابتدای دهه ی80 به 
طورجدی پیگیری شد، اما اثرات تحول افرین، معجزه آسا 
وباورنکردنی نانوتکنولوژی درروند تحقیق وتوســعه باعث 
گردید که نظرتمامی کشورهای بزرگ به این موضوع جلب 
گردد وفناوری نانورابه عنوان یکی ازمهمترین اولویت های 

تحقیقاتی خویش طی دهه ی اخیرمحسوب نماید.
درطول تاریخ بشراززمان یونان باستان، مردم به خصوص 
دانشــمندان آن دوره براین باوربودندکه مواد را میتوان آن 
قدربه اجزاء کوچک تقسیم کرد تا به ذراتی رسید که خرد 
ناشدنی هستند واین ذرات بنیان مواد راتشکیل می دهند. 
شاید بتوان "دموکریتوس" فیلسوف یونانی را پدرفناوری 
وعلوم نانو دانست، چراکه درحدود400 سال قبل ازمیالد 
مسیح او اولین کسی بود که واژه ی اتم را که به معنی تقسیم 
نشدنی در زبان یونانی است برای توصیف ذرات سازنده مواد 

به کار برد..
  

مواد و روش ها 
موادو وسایل مورد نیازبرای تهیه ی نانوذره های مغناطیسی 

آهن
1,100میلی لیترمحلول آهن دوسولفات

2,100میلی لیترمحلول آهن سه سولفات
3,20میلی لیترمحلول آمونیاک

4.کاغذ صافی
5.ارلن

6.بورت
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باتوجه به ضرورت اندازه گیری سریع باکتری ها درحوادثی مانند بالهای طبیعی 
ازجمله زلزله، سیل و... بدون امکانات ویژه میتوان با استفاده ازاین روش درکوتاه 
ترین زمان وباصرف کمترین هزینه های ممکن، حتی مقادیربسیارکم باکتری که 

با روش های استاندارد اندازه گیری نمی شوندرا اندازه گیری کرد.

درنبود باکتری 
فلورسانس ضعیف 

است ودرحضورالمپ 
بخارجیوه لکه 

های نورانی دیده 
نمی شود، اما 

درحضورباکتری که 
جذب سطحی نانوذره 
ی حاوی آنتی کور و 
رنگدانه است شدت 
فلورسانس افزایش 
می یابدوبه صورت 

لکه های نورانی دیده 
می شود. 

موادو وسایل الزم جهت اندازه گیری باکتری
1.نانوذره های مغناطیسی آهن

2.المپ بخارجیوه )برای تولید اشعه ماوراء بنفش(
3.کریستال ویولت

4.انتی کورباکتری اشریشیا کالی
5.جعبه

ابتدا باید 100میلی لیترمحلول آهن دوسولفات و 
100میلی لیترمحلول آهن سه سولفات تهیه کرده 
وپس از اینکه آنهارا باهم درون یک بشرمخلوط کرد 
بشرومحتویاتش روی حرارت قرارداده شود وپس 
ازآن 20میلی لیترآمونیاک را داخل بورت ریخته 
وقطره قطره به محلول افزوده شود ودرضمن اضافه 
کردن آمونیاک باید ظرف حاوی محلول به ارامی 
به هم زده شود. پس ازآنکه 20میلی لیترآمونیاک 
به محلول اضافه شد، محلول نهایی را توسط کاغذ 
صافی،صاف کرده و 24 ســاعت صبرکنید تا آبی 
که همراه نانو ذره هاست تبخیرشود ونانوذره ها به 
صورت پودر روی کاغذ صافی، باقی بماند. سپس 
پودربدست آمده که حاوی نانوذره هاست را به آهن 
ربا نزدیک کرده تا مطمئن شوید که نانوذره های 

مغناطیسی آهن تولید شده است
حال ماده ی رنگی فلورسانس کننده )کریستال 
ویولت( را به محلول آب ونانــوذره اضافه کرده تا 
جذب سطحی نانوذره شود وســپس به آن آنتی 
کورباکتری را اضافه کرده تا جذب نانوذره شود. پس 
ازآن محلول را که دارای محتویات فوق است درون 
یک جعبه قرارداده ودرجعبه دو سوراخ ایجاد کرده 
وازیکی ازسوراخ ها، اشعه ماوراء بنفش را به محلولی 

که داخل جعبه قرار داده شده تابانده شود.

XRD نتایج آنالیز طیف
پس از بررسی طیف XRD نانو ذرات اکسید آهن 
که در زیر نشان داده شده است و آنالیز این نمونه 
با نرم افزار این داده ها بدست آمد. اگر این اطالعات 
 D ،حاصل شده را در معادله دبای-شرر قرار دهیم
یا همان سایز ذرات nm 9,6 بدست می آید، که نانو 

بودن ذره اکسید آلومنیوم در اینجا اثبات می شود.
     2Th[°[ .2Th[B std°[ .No.          B obs
  2Th[°[ .2Th [      B struct°[ .Peak pos

]Crystallite size ]nm
7/8  945/0  189/30  0  945/0  1
6/9  945/0  247/57  0  945/0  2

1/12  768/0  577/62  0  768/0  3
با استفاده از دســتگاه XRD و به کمک معادله 
دبای-شرر اندازه تمامی ذرات را به دست آوردیم و 
مشخص شد که تمامی نمونه ها در اندازه نانو بودند 
و از نانو بودن آنها مطمئن شدیم. برای اندازه گیری 
سایز ذرات از معادله از فرمول دبای – شرر استفاده 

می کنیم که به صورت زیر می باشد :

)0,9λ/)β cosӨ =D
در این فرمول که در باال به آن اشاره شده است

 X طول موج اشعه = λ 
 full( پهنای پیک اصلی در نصــف ارتفاع آن = β 
 )width at half maximum=FWHM

و θ زاویه پراش می باشد
 X’Pert افــزار   نــرم  از  همچنیــن  و 
HighScoure برای تحلیل طیف های حاصله 

استفاده شد که نتایج آن در جداول آمده است

.

نتیجه ها و بحث
 پس ازتولیدنانوذره های مغناطیسی آهن وافزودن 
ماده ی رنگی فلورسانس کننده )کریستال ویولت( 
وآنتی کوربه محلول، محلــول دارای محتویات 
فوق را درون جعبه قرارداده وبا تاباندن اشعه ماورأ 
بنفش به محلول ،المپ بخارجیوه طول موجی در 
ناحیه ماورأ بنفش تولید می کند. باکتری به آنتی 
کورمخصوص خودمتصل شده وبا اتصال به نانوذره 
های مغناطیسی ومواد فلورسانس، درنورفرابنفش 

درخشش ایجاد می شود.
درنبــود باکتــری فلورســانس ضعیف اســت 
ودرحضورالمپ بخارجیوه لکه های نورانی دیده 
نمی شود، اما درحضورباکتری که جذب سطحی 
نانوذره ی حاوی آنتی کور و رنگدانه اســت شدت 
فلورســانس افزایش می یابدوبه صورت لکه های 

نورانی دیده می شود. 
در اینجا الزم می دانم از استاد گرامی جناب آقای دکتر بهروز 
مجیدی و سرکار خانم پرشنگ امیری که در نوشتن و ویرایش 

این مقاله مرا یاری نمودند تقدیر و تشکر نمایم.             

شکل)1(:محلول آهن
شکل)2(: محلول آهن و آمونیاک                           

شکل)3(: صاف کردن محلول
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خانم پرشنگ امیری؛ 
دبیر راهنما و معاون فناوری مدرسه 
) دبیرستان کوثر به مدیریت حدیقه 
صالحی صاحب( استان کردستان 
شهرستان سقز هستند.  

گفت و گویی با ایشان:
لیسانس دبیری فیزیک هستم؛ فارغ التحصیل از دانشگاه کردستان؛ 
12 سال دبیر پایه های اول؛ دوم و ســوم و پیش دانشگاهی فیزیک 
دبیرستان بودم و 3 ســال هم معاون فناوری دبیرســتانهای نمونه 
و عادی شــهرمون بودم که در این 3 سال تونســتم با دانش آموزان 
برای نوشتن مقاله و شرکت در جشنواره ها و مسابقات و همایشهای 
مختلف همکاری کنم و خوشبختانه تونستن موفقیتهای زیادی در 
زمینه های علمی به دســت بیارن. ) جشــنواره نانو؛ همایش نجوم؛ 
مسابقه دانش آموزی نور؛جشنواره ابن سینا؛ جشنواره علم و عامه و 

ترویج علم و...( 
برخی از کارهای ایشان و دانش آموزان شان را با هم مرور می کنیم.

دانش آموز فاطمه احمدزاده؛ مقاله نانو در جشنواره نانو و کوتوله های 
آسمانی در همایش نجوم زنجان.

در تصویر زیر  هم در حال ارائه در باشگاه نانو در تهران هستند

مقاله ساختار درونی و بیرونی خورشید توسط نگین صالحی ملقرنی و 
آیرین شهابی سیادر ، در سیزدهمین همایش نجوم زنجان ارائه شد .

REOPRT گزارش
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شیمی به عنوان یکی ازعلوم پایه دارای پیشینه 
تاریخی طوالنی است. از معروف ترین مباحثی 
که این توجه به علم شــیمی را نشان می دهد، 
مبحث کیمیاگری اســت. کیمیاگری در واقع 
تالش برای تغییر ماهیت مواد بوده اســت. واژه 
شیمی برگرفته از قهمین مبحث می باشد که 
طی دوران به این صورت به زبان فارســی وارد 
گشته اســت. طی هزاران ســال از تاریخ بشر، 
دانش شیمی تنها منحصر به هنر تهیه اکسیرها، 

عطر ها و جوهرهای پاره ای از فلزات بود.
اما با ایجاد یــک نگرش جدیــد در مورد علم 
شــیمی به عنوان یک علم تئوریک و تجربی، 
دیدگاه ها نسبت به این علم تغییر کرد. اهمیت 
این علم بر همگان مشهود است، لذا آموزش آن 
در دوره های مختلف تحصیلــی برنامه ریزی 
گشته است.آزمایشگاه شــیمی و کالس های 
پژوهشی ومســابقات علمی می توانند عالوه بر 
عالقه مند کردن دانــش آموزان، درک مطالب 
شیمی را تسهیل ببخشند. از جمله این کالس ها 
و مسابقات، کمیکار  می باشد که می تواند سهم 

عمده ای را در آموزش مطالب درسی ایفا کند.
کمیکار یا خودروهای مهندسی شیمی، ماشین 
های الکتروشــیمیایی یا جت گاز هستند که از 
نیرو محرکه ای که از یک واکنش شــیمیایی 
ایجاد می شــود به حرکت درمــی آیند. لفظ 
 Chemistry- کمیکار بــر گرفتــه از واژه
engineering- car می باشد. شرط نوین 
بودن و زیست سازگاری، دوشرط مهم در ساخت 
کمیکار می باشــد.  هر روز رسانه های جمعی 
بر ایجاد خودروهایی با ســوخت های زیســت 
ســازگار تاکید می کنند و این موضوع موجب 
توجه شــرکت های بزرگ خودرو سازی بر این 
امر شده است. هر ســاله خودروهای متفاوتی 
با این رویکرد طراحی و به بازار ارائه می گردد.

کمیکار در اصل یک مدل ســاده از این خودرو 
ها می باشد.

بر اساس واکنش های شیمیایی که در کمیکار 
ها استفاده می شــوند، کمیکار ها را به 2 دسته 
پیل های الکتروشــیمیایی وجت گاز می توان 
دســته بندی کــرد. در نــوع اول یعنــی پیل 
الکتروشــیمیایی، با تهیه پیل و کنترل واکنش 
آن، ماشــین به کار می افتد و اما در نوع دوم با 
انجام یک واکنش شــیمیایی که بــا تولید گاز 
همراه است، توربین نصب گشته بر روی محوربه 
حرکت در می آید و از ایــن طریق نیروی خود 
را فراهم می کند. بعد از بــه حرکت در آوردن 
کمیکار، سیستم ترمز آن اســت که از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت، به طوریکه هیچ گونه 
سیســتم مکانیکی و یا فیزیکــی نباید به طور 
مستقل در توقف ماشــین دخالت داشته باشد. 
در مسابقات، مسافت طی شده و در مراحل باالتر 
مقدار آب همراه ماشــین معین نبوده، لذا باید 
بتوان ماشین را برای گستره ی مسافتی که دو 
هفته قبل از مســابقات توسط داوران اعالم می 

گردد، تنظیم کرد.

هدف  برگزاری مسابقات
به علت کمبود منابع ســوخت های فسیلی و 
همچنین آلودگی هــای زیســت محیطــی 
این ســوخت ها، تحقیقات برای بــه کارگیری 
و توســعه خودروهایی که از این ســوخت  ها 
استفاده نکنند توسط کارخانه های خودرو سازی 
و دانشگاه  ها آغاز گردید. این تحقیقات منجر 
به تعریف جدیدی به نام خودروهای سبز گردید. 
لفظ خودروهای سبز به دسته خودروهایی اتالق 
می شود که هیچگونه آلودگی زیست محیطی 
ندارند. خودروهــای مختلفی بــا رویکردهای 
مختلف به بــازار ارایه گردیده اســت. یکی از 

رویکردها، خودروی هیبریدی می باشــند که دارای دو موتور مکانیکی 
و الکتریکی بوده و از این طریق مصرف سوخت فسیلی را کاهش می دهند.

رویکرد دیگر خودروهایی با پیل سوختی و هم چنین خودروهای الکتریکی 
می باشــد. خودروهای الکتریکی نیازمند شــارژبوده اما خودروهای پیل 
سوختی با استفاده از هیدروژن و اکسیژن و انجام واکنش بین آنها که با 
تولید آب همراه است،انرژی الزم جهت حرکت خودرو را فراهم می کنند. 
کمیکار در اصل یک مدل ســاده از ماشین های زیســت سازگار است که 
آموزش اصول اولیه این خودرو ها و ایجاد نوآوری جدید در این صنعت را 

می توان هدف کمیکار دانست.
هدف دیگر کمیکار و پیگیری آن در مدارس به خاطر عملی کردن آموخته 
های دانش آموزان در راستای طرح نوین آموزشی می باشد، و اینکه دانش 
آموزان در ایام ســال تحصیلی فقط مشــغول به مطالعه و انجام تکالیف 
تئوری نباشند بلکه با هدایت هایی که توسط دبیر آزمایشگاه و یا مطالبی 
که در کانال و سایت مربوط به مســابقات می خوانند بتوانند یک ماشین 

شیمیایی)کمیکار( بسازند.

آموزش
آموزش ساخت ماشین شیمیایی)کمیکار( حدود پنج ماه قبل از مسابقات 
باید شروع شــود و دانش آموزان مرحله به مرحله ماشین خود را ساخته و 
در هر مرحله آن را آزمایش کنند تا بتوانند در مسابقاتی که در ماه اسفند 

گزارش تکمیلی
 از مسابقات آزمایشگاهی کمیکار 

علي اسفالني دبیر اجرایي مسابقات کمیکار ودبیر علوم و شیمي و آزمایشگاه است. وی در مدارس غیرانتفاعي اندیشه صفا دوره اول و دوره دوم و نمونه دولتي 
جاویدان تهران فعالیت می کند. خودش می گوید:

من خودم خیلي از اینکه دانش آموزان فقط مشغول مطالعه و امتحان دادن باشند مخالف هستم و به همین خاطر با تمام سختي ها و موانعي که بود این مسابقات رو در 
مدارسي که حضور داشتم برگزار کردم و همه ي دانش آموزان مدارس را در یک سالن فوتسال براي شرکت در مسابقات دعوت کردم وبه تنهایي تقریبا به 250 نفر از 

دانش آموزان آموزش ساخت کمیکار را دادم و کمکشان کردم تا بتوانند یک ماشین شیمیایي بسازند!
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برگزار می شود موفق باشند.

ثبت نام در مسابقات
  به دانش آموزان برای شرکت در مسابقات حدود 
سه ماه قبل از شــروع مسابقات یک دعوت نامه 
داده می شود و به آن ها مدارک الزم و هزینه الزم 
برای شرکت در مســابقات گفته می شود تا در 
تاریخ معلوم شده آن را به دبیر اجرایی مسابقات 
برسانند،که برای دوره های بعدی مسابقات قرار 
است یک سایت برای ثبت نام ایجاد شود و دانش 
آمــوزان اطالعات و هزینه ی خــود را از طریق 

سایت به مسئول اجرایی مسابقات برسانند.
مدارک الزم یک قطعه عکس + یک قطعه کپی 
شناسنامه می باشد که این مدارک جهت صدور 
گواهینامه مهندســی و ســاخت ماشین  های 
شیمیایی میبشد که بعد از مســابقات به تمام 
شرکت کنندگان داده می شود و نیز تقدیرنامه 
و جوایزی به گروه هایی که رتبه های اول، دوم و 

سوم را کسب کرده اند داده می شود.
دوره ی اول مسابقات در 8  اسفند سال 96  در 
سالن فوتسال رســالت واقع در چهاراه ولیعصر 
برگزار شــد و با اســتقبال خوب دانش آموزان 
این مســابقات به خوبی برگزار شد و باعث شد 
تا مسئولین مســابقات برای برگزاری بهتر این 
مســابقات در دوره های آتی انگیزه ی بیشتری 
بگیرند. در دوره ی اول تقریبا 30 تیم از دانش 
آموزان از 4 مدرســه مختلف در پایه های نهم، 
دهم و یازدهم شرکت کردند و به تمامی افراد نیز 

گواهینامه ساخت ماشین شیمیایی اعطا شد.
از دوره ی اول مســابقات یک کلیپ بسیار زیبا 
ساخته شد که برای مشــاهده ی آن میتوانید 
در کانال تلگرامی آزمایشگاه مجازی شیمی به 

دعوتنامه مسابقات

آدرس onlinechemist1@ و یا در سایت 
آپارات مشاهده کنید. 

قوانین  مسابقات
این مطالب را تمامی اعضای تیم برای موفقیت 
در مسابقات باید بدانند و خوب است که هر تیم 
یک بار این قوانین را برای خودش بخواند تا در 

طول مسابقات با مشکل مواجه نشوند.
قوانین مسابقه کمیکار

1.واکنش های شیمیایی که اســتفاده از آن ها 
مجاز نمی باشد به شرح زیر است:

• واکنش هایی که باعث پخــش دود یا مه مواد 
سمی درفضای اطراف گردد.

• واکنش هایی که با شعله همراه است.
• واکنش هایی که احتمال انفجار به علت خروج 
ســریع گاز، مایع یا هرعامل دیگــری در آن ها 

وجود داشته باشد.
• واکنش هایــی که منجر بــه حوادثی از قبیل 
انفجار، صدای ناهنجار، نشــت و ریزش مواد و 

آب شود، سبب حذف  دست ســازه از مسابقه 
می گردد.

2.اســتفاده از منابــع انرژی به جز ســوخت 
شیمیایی برای راندن ماشین

 مثل اســتفاده از باطری های خشــک و دیگر 
باطری های تجاری و صنعتــی موجود در بازار 
و به طور کلی نیروی محرکــه خارجی ممنوع 

می  باشد.
3. حرکت ماشین بایستی به وسیله  ی واکنش 
شــیمیایی کنترل گردد و اســتفاده از وسایل 
کنترل از راه دور و موارد مشــابه ممنوع است، 
مکانیزم هایی مثل هل دادن یــا کوک کردن، 
چرخاندن چرخ ها به وسیله ی دست، استفاده از 
تکیه گاه و وارد کردن ضربه برای شروع حرکت 

مجاز نمی باشد.
4. زمان توقف می بایســت توسط یک فرآیند 
شیمیایی تعیین گردد، استفاده از انواع ترمزهای 
صرفا مکانیکی و الکتریکی برای توقف واکنش 
شــیمیایی و یا قطع نیروی محرکــه واکنش 
اکیدا ممنوع می باشــد و فرآیند تعیین کننده 
در توقف، الزاما بر اساس یک فرآیند شیمیایی 

می باشد.
– اســتفاده از هرگونه سنسور الکتریکی اعم از 
نوری، صوتی و…. خطا محسوب شده و موجب 

حذف تیم از مرحله عملکرد می گردد.
5. اســتفاده از جرقه، شــعله کبریت و … برای 
شروع واکنش تنها در صورتی مجاز است که این 
اجزاء پس از ایجادجرقه از ماشــین جدا شده و 

جزء ماشین محسوب نگردد. 
6.  برای جدا کــردن و اتصال مجــدد اجزا در 
صورت لزوم، می بایســت صرفا با دســت و یا 
ابزارهای ســاده نظیر آچار انجــام گیرد. اگر از 
ابزارهای غیر متعارف مانند فرز و … اســتفاده 

گردد، امتیاز منفی در پی خواهد داشت.
7. مسئولیت انتقال ماشــین، مواد شیمیایی و 

ابزار مورد نیاز از قبیل ترازو و وسایل 

از دوره ی اول 
مسابقات یک کلیپ 
بسیار زیبا ساخته 

شد که برای مشاهده 
ی آن میتوانید 

در کانال تلگرامی 
آزمایشگاه مجازی 
شیمی به آدرس 

 @onlinechemist1
و یا در سایت آپارات 

مشاهده کنید. 

دعوتنامه مسابقات
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برگزار می شود.
1.ترتیب تیم ها در مرحله قلــق گیری با قرعه 
کشی مشــخص شــده و امتیاز این مرحله 30  
امتیاز کل مرحله عملکرد می باشــد و بقیه به 

بخش اصلی تعلق می گیرد.
2.در مرحله اصلی، امتیاز 70  بقیه داده می شود. 
ترتیب تیم ها با توجه به رکورد ثبت شده در دور 
اول تعیین خواهد گردیــد. ترتیب تیم ها بدین 
صورت خواهد بود که تیمی که بیشترین فاصله 
تا خط توقف را داشته باشــد، به عنوان تیم اول 
در مسابقه اصلی شرکت خواهد کرد. )یعنی تیم 
ضعیف تر در دور اول)قلق گیری(، اولین تیم در 

دور اصلی شرکت داده می شود(
تبصره 1: تیم هایی که مرتکب خطا شده و به هر 
دلیلی موفق به ثبت رکورد نشده باشند، پیش از 
تمامی تیم ها، به همان ترتیب قرعه کشی انجام 

شده در مسابقه اصلی شرکت خواهند کرد.
3. در دوره دوم، امتیاز تیم ها بر اســاس فاصله 
ماشــین از خط های توقف مســابقه محاسبه 
خواهد شد و تیمی برنده است که کمترین فاصله 
ها را از خط های توقف داشته باشد)فاصله ازخط 
پایان به صورت مطلق محاســبه شــده و عبور 
ماشین از خط پایان یا نرسیدن آن به خط پایان 
تاثیری در نتیجه ندارد( و مبنای فاصله از خط 

های توقف، موقعیت توقف ماشین می باشد.
تبصره 2: نحوه محاســبه خطا بــه صورت زیر 

خواهد بود:
میزان خطــای کل=})3/0×میزان خطای قلق 

گیری(+)7/0 × میزان خطای عملکرد اصلی({
4. شــکل زمین مســابقه به صورت زیر است. 
ماشین می بایست در محدوده مورد نظر توقف 
کند. عدم توقف ماشــین در محــدوده تعیین 
شده، باعث حذف تیم خواهد شد.)نقشه زمین 
مسابقات قبل از مسابقات به شرکت کنندگان 

داده می شود(
5. قبل از انجام مســابقه ماشــین ساخته شده 
توسط هیئت داوران بازبینی خواهد شد و به تیم 
هایی که موارد ایمنی را رعایت نکرده باشند یا 
طراحی انجام شده با آنچه در پوستر بیان شده، 
همخوانی نداشته باشد، حق شرکت در مسابقه 
داده نخواهد شد. همچنین هیئت داوران در هر 
مرحله از مسابقه عملکرد، مجاز به حذف ماشین 
از دور مسابقه به علت ایمن نبودن و خطر آفرین 

بودن آن می باشد.
مدیریت مسابقات آقای ذوالفقار حسنی

دبیر اجرایی مسابقات آقای علی اسفالنی
داور مســابقات آقــای احمــد عابدینــی                                                                                  

دبیراجرایی مسابقات-اسفالنی
آزمایش گاهی به محل مســابقه و رعایت موارد ایمنی با تیم 

شرکت کننده خواهد بود.
قوانین برگزاری مسابقه

مسابقات کمیکار در 2 بخش عملکردی ) قلق گیری و اصلی( 

رویکرد دیگر خودروهایی با پیل سوختی و هم چنین خودروهای الکتریکی می 
باشد. خودروهای الکتریکی نیازمند شارژبوده اما خودروهای پیل سوختی با 

استفاده از هیدروژن و اکسیژن و انجام واکنش بین آنها که با تولید آب همراه 
است،انرژی الزم جهت حرکت خودرو را فراهم می کنند. 
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زرد چوبه
لیال عربلو دبیر علوم تجربی 
 استان اصفهان شهر اصفهان
زردچوبه گیاهی گل دار از خانواده ی زنجبیلیان بومی شبه قاره ی هند وآسیای جنوب شرقی 
است که نیاز به میزان قابل توجهی بارش ساالنه برای رشد دارد.
حاللیت آن در الکل 10 میلی گرم بر میلی لیتر است . نقطه ی ذوب آن 175 تا 180 درجه ی 
سانتی گراد است .
جز اصلی زردچوبه یعنی دلیل زردیه زرد چوبه کرکومین نام دارد که رنگدانه ی 
فیتوپوپیلفنول جدا شده ازگیاه است .

ساختار شیمیایی 
کرکومین حاوی 

دنباله ای از اتصال 
متقابل تک 

ودومتناوب بین اتم 
ها است همان که 
شیمیدانان آن را 

ترکیب می نامند طول 
این دنباله از انواع 

پیوند متناوب بر طول 
موج های نور تاثیر 

می گذاردکه ترکیب 
جذب می شود.

فرمول شیمیایی آن
شناساگر خانگی

اگر زردچوبه به یک محلول اسیدی اضافه شود 
رنگ معمول زرد آن باقی مــی ماند ولی اگر به 
محلول بازی اضافه کنیــد از زرد تا قرمز تغییر 
می کنددر واقع یک تغییر ظریف در ســاختار 

شیمیایی آن مسئول کار است.
نغییــر ظریف در ســاختار،طول مــوج اتصال 
مولکول را تغییر می دهد وبه نوبه ی خود تغییر 
طول موج نور جذب شده وموجب تغییر رنگ از 

زرد به فرمز می شود . 

ایجاد فلورسنت
ساختار شیمیایی کرکومین حاوی دنباله ای از 
اتصال متقابل تک ودومتناوب بین اتم ها است 
همان که شــیمیدانان آن را ترکیب می نامند 
طول این دنباله از انــواع پیوند متناوب بر طول 
موج های نور تاثیر می گذاردکه ترکیب جذب 

می شود.
در واقع الکترون ها در مولکول های کورکومین 

نور را از مشعل
 جــذب ودر نتیجــه انــرژی بدســت مــی 
آورندبرانگیخته شــده وبه تراز باالتر می روند 
تمایل دارند با تابش انرژی خود را از  به صورت 
نور از دست داده ودوباره به تراز پایین تر برگردند 

که این پدیده فلور سنسی است.
)علت استفاده از الکل به جای آب حاللیت زرد 

چوبه در الکل است. (
حاللیت زردچوبه در آب والکل) به ترتیب(

 تغییر رنگ شــعله براثر ریختــن زرد چوبه در 
سوختن اتانول 

رنگ نارنجی
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 عباس خمسه 
 دبیر رسمی آموزش پرورش . مدرس مراکز 
ضمن خدمت فرهنگیان و 26 سابقه تدریس 
علوم تجربی در مدارس نمونه دولتی , بیش از 
15 سال تدریس درس شیمی و زمین شناسی 
در مدارس تیز هوشان و فرزانگان . داور 
کشوری جشنواره خوارزمی محور آزمایشگاه 
و طراح سوال آزمونهای نشانه )تیزهوشان ( 
مبتکرا ن.

اگر جسمی به طور کامل یا بخشی از آن وارد سیالی 
شود , از طرف سیال نیروی باال سویی به جسم وارد 
می شود که برابر وزن سیال جابه جا شده توسط 
آن جسم است. برای این منظور با خط کش اهرم ، 
مجموعه ای مطابق تصویر فراهم می کنیم . دو میله 
ی مفتول که به انتهای آنها در هر دوطرف یک وزنه 
200 گرمی متصل می نماییم و بین نقطه ی اتصال با 
خط کش اهرم و وزنه دو حلقه به منظور قرار دادن دو 
لیوان یکبار مصرف تعبیه می نماییم . آزمایش به این 
ترتیب شروع می شود . 
ابتدا با قرار دادن وزنه ها در دو طرف تکیه گاه آنها را 
به  حالت تعادل می رسانیم . سپس یکی از وزنه ها 
را درون ظرف آبی که محلی برای خروج آب در آن 
ایجاد نموده بودیم , قرار می دهیم . وقتی وزنه در آب 
فرو رفت به اندازه حجمش از آب درون ظرف تخلیه 
می شود و مجموعه از حالت تعادل خارج می شود . 
سپس آب خروجی از ظرف را به درون لیوان باالی 
وزنه ی درون آب منتقل می کنیم . مجدادا تعادل 
ایجاد می شود. با انجام این آزمایش ساده به درستی 
اصل پاسکال پی می بریم.

شو!
ارشمیدسی
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ماندانا فتوحی دارای مدرک لیسانس دبیری 
شیمي و فوق لیسانس شیمی آلی است.  
او مؤلف کتاب شیمی در زندگی به عنوان 

منتخب جشنواره رشد سال 87 و  کتاب کار 
شیمی 2 و آزمایشگاه ، مدرس دوره های 

تدریس به روش IT شهرتهران و کارشناس 
دفتر تکنولوژي آموزشی است.

چکیده: تعدادزیــادی از ترکیبات شــیمیایی 
درطعم خوراکی ها شــرکت دارنــد. به عنوان 
مثال شــکالت از مخلوط 300 طعم شیمیایی 
ترکیب شده است.وانیل مخلوطی از300 طعم 
ودانه هــای قهوه حــاوی بیــش از 800 طعم 
شــیمیایی است.شناســایی این ترکیبات می 
تواند به ایجــاد طعم های متفــاوت مصنوعی 
کمک کند. شیمیدان ها طعم های مصنوعی را 
از موادشیمیایی گیاهی وحیوانی تهیه می کنند. 
آن ها این طعم ها را از مواد طبیعی گرفته وآ ن 
ها را به طعم های جدید فراوری می کنند . جالب 
است که ما برای تهیه ی دوباره ی یک طعم به 
همه ی طعــم های ترکیبی نیــاز نداریم. برای 
مثال پرتقال حاوی 250 طعم شــیمیایی است 
که همگی با هم طعم پرتقال را ایجاد می کنند. 
اما طعم دهنده های مصنوعی تند یک نوشــابه 
ی انرژی زا شــامل  فقط 6 ترکیب آروماتیک ، 
طعمی شبیه پرتقال راایجاد می کنند.بنابراین 
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مزه های
ما با استفاده از این ترکیبات طعم دهنده می توانیم طعم 

پرتقال را ایجادکنیم.
طعم حسی است که ما ازیک خوراکی یا چیزهای دیگر 
بیان می کنیم واساسا به وسیله ی حواس چشایی وبویایی 
تعیین می شــوند. این حواس به همراه دما وبافت غذا به 
وسیله ی دهان وگلو تعیین می شوند. همه ی این عوامل 
با هم یک طعــم قابل درک  را تشــکیل می دهند.طعم 
یک خوراکی می تواند به وســیله ی طعم های طبیعی و 
مصنوعی که روی این حواس تأثیر می گذارند ، دگرگون 

شود.
طعم شناس کسی است که به وســیله ی تغییر انحالل 
پذیری ســبب تولیدمزه ی شــیرینی ، ترشــی ،تندی 
وغیره می شــود. بو یکی از عوامل اصلــی تعیین کننده 
طعم خوراکی ها ســت. درحالیکه مزه ی خوراکی ها به 
شیرینی ، ترشی ، شوری ، تلخی ، اومامی٭ ، تندی و فلزی 
که هفتمین مزه ی اصلی اســت  محدود می شود، بو ی 
خوراکی ها با لقوه نامحدودند. بنابراین طعم یک خوراکی 
می تواند به راحتی به وسیله ی تغییر بوی آن ، هنگامی که 
مزه ها مشابهند، تغییرکند. مثال خیلی خوبی از این مورد 
طعم های مصنوعی متنوع ژله ها – نوشابه ها وآب نبات 
ها هستند که با اینکه مزه های مشابهی دارند ولی به دلیل 

تغییر بو ، طعم های متفاوت ایجادمی کنند.
کارطعم شناسان تولید مزه های متنوع به منظور تجاری 

است.
٭ مزه ی اومامی ) umami (  مربوط به غذاهای خوش 
طعمی نظیر گوشت ، گوجه فرنگی ویکی ازافزودنی های 
غذایی به نام منوســدیم گلو تامات است. مزه ی اومامی 
درسال 1985 پس ازبحث های طوالنی مدت دانشمندان 
درمورد اینکه آیا اومامی یکی از مزه های اصلی هست یا 
نه؟ سرانجام به عنوان یکی از مزه های اصلی شناخته شد.

مزه ها
در حالی که با تغییر نمک وشکر مزه ی شوری وشیرینی 
تغییر می کند ، معمــوال فقط ترکیباتی کــه اومامی را 
افزایش می دهند به همراه سایر طعم ها به عنوان مزه ی 
طعم دهنده به شمار می آیند.اومامی یا طعم لذت بخش 
عموما بیش تر مزه یا طعم افزوده نامیده می شود وبه طور 
وسیعی بر پایه ی آمینواسیدها ونوکلئوتیدها ونمک های 

سدیم وکلسیم آن هاست.
برخی اســیدهای آلی وغیر آلی می توانند برای افزایش 

مزه ی ترشی به کار روند. اما مثل نمک وشکر معموال در رده 
ی طعم دهنده ها طبقه بندی نمی شــوند. هر یک از اسید 
های زیر سهم اندکی از مزه ی ترش خوراکی های مختلف 

را برعهده دارند.
یک طعم خاص ممکن اســت در انواع مختلف خوراکی ها 
ونوشــابه  ها بکارنرود .  به عنوان مثال طعم لیمو ترش که 
در آب نبات بکارمی رود ، دریک نوشابه استفاده نمی شود. 
یک آب نبات لیمو ترش ممکن است شامل لیمو ویک روغن 
ترش باشد که ازپوست لیمو استخراج می شود. 90 این مواد 

ساختار limonene رادارند.
 اما لیمونن نمی تواند برای ساخت نوشابه های ترش لیمویی 
بکاررود چون درآب حل نمی شــود. بنابراین نوشابه های 
لیموترش شــامل مخلوطی ازطعم های شیمیا یی مختلف 

هستند که همگی طعم لیموترش دارند.

رنگ 
انتظار می رود که رنگ خوراکی ها یکی از عوامل اثرگذارمهم 
بر روی طعم باشد. دریک تحقیق نشان داده شد که افزودن 
رنگ قرمز به یک نوشابه با رنگ تیره 2 تا 10 درصد شیرینی 
آن را نسبت به یک نوشابه با رنگ روشن افزایش می دهد. 

گرچه شکرآن 1 کم تر هم باشد.
تعیین واندازه گیری

تعــدادی از روش های متداول برای آماده ســازی طعم ها 
آزمایش های شــیمیایی هســتند. به عنــوان مثال روش 
استخراج فاز جامد )SPE( واســتخراج فاز جامد به روش 
میکرو )SPME( که برای اســتخراج وجداسازی ترکیبات 
طعم ها در یک نمونه بــه کار می رود وهــم چنین روش 
اســپکترومتری جرمی که برای تعیین نوع ماده به کار می 

رود.

نتیجه گیری : 
اگرچه کلمه ی طعم شناسی بطور کلی به درک کردن بو و 
مزه اطالق می شود ولی به همان مقدار به  جزییاتی مانند 
طعم های  شیمیایی واستخراج طعم غذا و محصوالت غذایی 
متنوع در صنعت نیز اشاره می کند. به علت هزینه ی باال و 
غیر قابل پرداخت استخراج طعم های طبیعی ، اکثرا از طعم 
دهنده های تجاری استفاده می شود وآن به این معنی است 
که آن ها معادل طعم های طبیعی هستند اما  روش سنتز 
شیمیایی نسبت به استخراج از منابع طبیعی ترجیح داده 

می شود.

شیمی
گردآوری وترجمه :

 ماندانا فتوحی
 دبیرشیمی منطقه یک تهران
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آزمایش های الکتریسیته ساکن در حضور دختران خیلی زود جواب می 
دهد و خیلی زود از کار می افتد! علت این پدیده وجود لباس های سیاه کربن 

دار دختران است که به سرعت به تولید الکتریسیته کمک می کند. 

الهام جامی االحمدی دبیر شیمی شهرستان تربت جام استان 
خراسان رضوی دبیر آزمایشگاه دبیرستان تیزهوشان 
خانم جامی االحمدی از دبیران فعال آزمایشگاهی تربت جام 
عکس ها و فیلم های زیادی را از فعالیت های آزمایشگاهی 
شاگردانش برای مجله فرستاده است. در زیر برخی از آنها را 
به صورت گلچین با هم مرور می کنیم.

خمیر دندان فیل به روش های مختلفی درســت می شود. کمی 
مایع دستشویی با پرمنگنات پتاسیم درون یک استوانه مدرج یا 
ارلن 250 سی سی  بریزید. 50 سی ســی نیز آب اکسیژنه به آن 
بیافزایید. به سرعت افزایش حجم می یابد.روش های دیگری نیز 
برای تهیه آن وجود دارد .درست کردن آن در بالن ژوژه خطرناک 
است زیرا باعث ترکیدن یا پرتاب شدن به محیط اطراف می شود. 

لوله های دهانه تنگ برای این آزمایش مناسب نیستند. 
آزمایش های الکتریسیته ســاکن در حضور دختران خیلی زود 
جواب می دهد و خیلی زود از کار می افتد! علت این پدیده وجود 
لباس های سیاه کربن دار دختران اســت که به سرعت به تولید 
الکتریسیته کمک می کند. در عوض میزان رطوبت بدن دختران 
باالتر از پسران است و باید به طور مرتب دست هایشان را خشک 

کنند یا محل تهویه شود تا کیفیت آزمایش ثابت بماند.
استفاده از روپوش آزمایشــگاهی و چیدمان درست صندلی در 
آزمایشــگاه یکی از موارد مهم در کاهش خطرات آزمایشــگاهی 

مدارس است.

خمیر دندان
 فیل

رویکرد دیگر خودروهایی با پیل سوختی و هم چنین خودروهای الکتریکی می 
باشد. خودروهای الکتریکی نیازمند شارژبوده اما خودروهای پیل سوختی با 

استفاده از هیدروژن و اکسیژن و انجام واکنش بین آنها که با تولید آب همراه 
است،انرژی الزم جهت حرکت خودرو را فراهم می کنند. 
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طعم شیرین
 آزمایش های شیمی
 در منطقه چابکسر

  رعنا علیزاده واجاری
کارشناس ارشد فیزیک ،دانشگاه گیالن
ranaalizadeh72

تهیه و تنظیم:

 عارفه علیزاده واجاری
 دبیر فیزیک و سرگروه آموزشی درس 
فیزیک
 و آزمایشگاه علوم چابکسر
arefehalizadeh72

آزمایش شماره 1 : محلول های رنگی
برای تشخیص اسیدی و یا بازی بودن مواد، آزمایش 
شماره ی 15 کتاب آزمایشگاه علوم پایه دهم با عنوان 
محلول های رنگی در تاریخ 97/7/16 در مدرسه شادی 
خاکپور منطقه چابکسر از استان گیالن به کمک دانش 
آموزان در آزمایشگاه مدرسه به شرح زیر انجام گردید.

در روز قبل از جلسه ی برگزاری کالس، ابتدا مقداری 
کلم قرمز و پوست بادمجان تهیه شــد. و هرکدام به 
صورت مجزا در ظرف آبی ریخته و جوشاندم. سپس از 
صافی عبور داده و بعد از سرد شدن محلول، هر کدام از 
محلول های آب کلم قرمز و آب پوست بادمجان را در 
بطری مجزا ریخته و در روز کالس آزمایشگاه با خود به 

مدرسه بردم.
از دانش آموزان هم در جلسه ی پیش خواسته بودم که 
با خوده مجموعه ای از موادی همچون مایع ظرفشویی، 
سرکه، وایتکس، جوش شیرین و ... برای اجرای آزمایش 

بیاورند.
در روز موعود دانش آموزان هریک در گروه های 3 و 4 
نفره خود در جایگاه قرار گرفتند. ابتدا شرحی از شیوه 
ی اجرای آزمایش و نحــوه ی کار دادم. و در خصوص 
چگونگی تشخیص اسیدی و بازی بودن مواد از روی 

رنگ محلول صحبت کردیم. 
در حین توضیحات یک نمونه محلــول رنگی برای 
دانش آموزان درست کردم تا با چگونگی انجام کار آشنا 
گردند. به این صورت که ابتدا مقداری شناساگر آب کلم 
قرمز و یا آب پوست بادمجان را در چند بشر ریخته و 
سپس چند قطره از مواد مختلفی که میخواهیم اسیدی 
یا بازی بودنشان را تعیین کنیم در بشر میریزیم. موادی 
که به رنگ های قرمز و نارنجی و... در بیایند خاصیت 
اسیدی دارند و موادی که به رنگ های آبی و بنفش و... 

شوند، خاصیت بازی دارند.
سپس هر گروه به صورت مجزا وارد کار عملی شدند 
و توانســتند محلول های رنگی زیبایی بسازند. و هم 
زمان گزارش کاری از چگونگی انجام کارشان نوشتند. 
الزم به ذکر است که برای آزمون و خطا در خصوص 
آزمایش محلول های رنگی، چند روز قبل از برگزاری 
کالس، در خانــه آزمایش را انجــام داده و نتایج را 

بررسی کردم.

آزمایش های شماره 2 :
 مجموعه ای از آزمایشات علوم متوسطه  اول به 

مناسب گرامیداشت 11 آبان/ روز آزمایشگاه
در خصوص بخشــنامه صادر شــده با شــماره 
304/50628/3700  با موضوع گرامیداشــت 
روز آزمایشگاه 11 آبان 96،  مدارس شهید نقی 
یاســوری )پایه هفتم( ،فاطمیه)پایه هشــتم( و 
شهید آیت )پایه نهم( توســط عارفه علیزاده در 

منطقه ی چابکسر فعالیت کردند.  
به دلیل اهمیت وجود آزمایشگاه و انجام آزمایش 
توســط دانش آموزان، در مجموع مدارســی که 
تدریس داشــتم در ســال 96 ، از دانش آموزانم 
خواســتم تا با اســتفاده از امکانات آزمایشــگاه 
مدرسه و همچنین لوازمی مورد نیازی که از خانه 
آوردند، یک روز خوب آزمایشگاهی در کنار هم 
داشته باشیم. که فعالیت های انجام گرفته شامل 
مجموعه ای از آزمایش های ساده و جذاب کتاب 
علوم/ فیزیک می باشــد. برای حس ایجاد رقابت 
بین دانش آموزان هر ساله مســابقاتی با عنوان 
مسابقات نوجوان خوارزمی در بخش های مختلف 
آزماشگاهی و... در مقطع متوسطه اول برگزار می 
گردد. حس رقابت و برتری سبب ایجاد انگیزه در 
یادگیری در بسیاری از دانش آموزان می گردد. به 
همین دلیل دانش آموزانم را در طول سال برای 
شرکت در مسابقات آماده کردم. و در چهارمین 
دوره مسابقات جشــنواره نوجوان خوارزمی در 
ســال تحصیلی 97-96 در منطقه ی چابکســر 
برگزار گردیــد، به عنوان ناظر بخش مســابقات 
آزمایشگاهی منطقه، تیم منتخب را اعالم کردیم.

آزمایش شماره 10: اساس کار مایع ظرفشویی
ابتدا در ظرفــی آب می ریزیم. و ســپس الیه ی 
سطحی آن را با نعنا خشک می پوشانیم. اگر انگشت 
خود را وارد آن کنیــم اتفاقی نمی افتــد. اما اگر 
انگشت خود را آغشــته به مایع ظرفشویی کنیم و 
سپس وارد آن کنیم، نعناع خشک روی سطح آب 
از انگشت ما دور می شوند. که این موضوع اساس 

کار مایع ظرفشویی را نشان می دهد.
این آزمایش را با کش و مایع ظرفشــویی نیز می 

توان انجام داد.
@

@

gmail.com 

gmail.com 
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آزمایش شماره 3: مشاهده امواج مادون قرمز
آنچه مشاهده می کنید، استفاده از ساده ترین وسیله ها برای 
آموزش مفاهیم علمی و آموزشی برای تفهیم بهتر موضوعات 

درسی به دانش آموزان و فراگیران می باشد.
تصویر پیش رو، آموزش و نمایش چگونگی مشاهده ی امواج 

مادون قرمز می باشد.
اما چگونه امواج مادون قرمز را ببینیم…؟؟؟

اشعه مادون قرمز معادل عبارت Infrared است که به نام 
تابش فروسرخ نیز شناخته میشود. این اشعه در علم فیزیک 
به قسمی از طیف امواج الکترومغناطیسی گفته می شود که 
طول موج آن ها بلندتر از دامنه نور مرئی و کوتاه  تر از دامنه 

امواج رادیویی باشند.
همگی ما نیز با کاربردهای مادون قرمز آشنا هستیم. 

کاربردی ترین استفاده از اشعه مادون قرمز در کنترل از راه 
دور یا ریموت دستگاه های الکترونیکی نظیر تلویزیون است. 
همچنین با قابلیت Infrared در گوشی های تلفن همراه 
نیز آشنا هســتید که توسط همین اشــعه تبادل اطالعات 

صورت میگیرد. 
همانطور که میدانید اشعه مادون قرمز با چشم انسان قابل 
روئیت نیست، چرا که گستره طول موج آن فراتر از طول موج 

قابل مشاهده انسان است. 
وقتی کنترل تلویزیون رو میزنیم  اشعه مادون قرمز ساطع می 
شود... اما از آنجا که با چشم خود نمیتوانیم این اشعه را مشاهده 

کنیم، چطور از وجود آن مطمئن شویم.؟؟
با استفاده از دوربین گوشیتون میتوانید بدون نیاز به تجهیزات 
مخصوص ، این اشعات را مشــاهده کنید و  به وجود آنها پی 

ببرید... اما روش انجام  کار :
ابتدا دوربین را روشن کنید.

سپس دستگاه تولید کننده اشعه مادون قرمز که به عنوان 
مثال آن را دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون فرض میکنیم را 

در جلوی لنز دوربین قرار دهید.
اکنون کلیدهای روی ریموت کنترل را فشار دهید تا اشعه 

ساطع شود. اکنون صفحه دوربین را نگاه کنید!
خواهید دید که به محض تولید اشعه نور سفید درخشانی بر 

روی صفحه دوربین از جانب ریموت کنترل نمایان میشود!
این نور همان اشعه مادون قرمز تولید شده از جانب ریموت 
کنترل است با چشم انسان قابل مشــاهده نیست و تنها به 

وسیله دوربین دیجیتال شما قابل روئیت است.
همچنین دقت کنید دســتگاه ریموت کنترل شما باتری 

سالمی داشته باشد.
در توجیه علمی این موضوع میتوان گفت سنسور دوربینهای 
دیجیتال قادر به دریافت اشعه مادون قرمز است، در صورتی 
که چشم انسان تنها میتوان طول موجی معادل با 380 تا 750 

نانومتر یا همان نور مرئی را درک کند.

آزمایش شماره 4: نمایش بازتاب کلی
چگونه بازتاب کلی را به نمایش بگذاریم؟

وسایل مورد نیاز:
 شمع- سکه- گیره- کبریت- ظرف آب

روش انجام کار:
1- شمع را روشن کرده 

2- سطح سکه را به وسیله ی شمع دود اندود کنید.
3- سکه ی دود اندود شده را داخل ضرف آب قرار دهید.

* حال از زاویه ای خاص به سکه نگاه کنید.
سکه در داخل آب کامال درخشنده به نظر می رسد و سطح 

سکه واضح دیده می شود.
* مجددا سکه را بیرون آب بیاورید.

سکه سیاه و تیره دیده می شود.
علت این پدیده:

علت این پدیده، بازتاب کلی است.
وقتی دوده بر روی سطح سکه پوشــش داده می شود ، الیه 
هایی از مولکول های هوا بین دوده و سکه محبوس می شوند.

این مولکول های هوا نقش محیط رقیــق را برای ما ایفا می 
کنند.

وقتی نور از آب که محیط غلیظ اســت ،وارد هوایی که زیر 
دوده قرار دارد و محیط رقیق است وارد می شود، 

پرتوهای نور بازتاب کلی می کنند و سطح سکه درخشان و 
درخشنده دیده می شوند.. 

آزمایش شماره 5: تفاوت چگالی مایعات
مایعات مختلف به علت تفاوت چگالی در هر شــرایطی مرز 

خود را حفظ می کنند. 

آزمایش شماره 6 : 
جذب آب موجود در ظرف در بطری به کمک شمع

ابتدا شمعی را در وسط ظرف قرار داده و روشن میکنیم. در 
انتهای ظرف آب می ریزیم. و ســپس یک بطری روی شمع 
قرار داده و مشاهده می کنیم که تمام آب ظرف داخل بطری 

وارد می شود. 

آزمایش شماره 14: ساخت الکتروسکوپ ساده
به کمک دو تکه کاغذ نازک و گیره فلزی و دستگیره عایق و 

شانه یک الکتروسکوپ ساده و دست ساز می سازیم.

آزمایش شماره 16: واکنش سرکه و تخم مرغ
تخم مرغ خام را در ظرف حاوی سرکه ریخته و بعد از یک 
هفته مشــاهده می کنیم که پوســت تخم مرغ نرم وقابل 
انعطاف می گردد. و در سطح ظرف کف/ گاز تولید می شود.

آزمایش شماره 17: ساخت الیه های رسوبی
الیه های رسوبی را به کمک ساده ترین وسایل و با خارک 
های متفاوت در مدرسه به نمایش گذاشتیم. و از یک جسم به 

عنوان فسیل در بین الیه ی رسوبی استفاده کردیم.

آزمایش شماره 20:  نمایش فشار در مایعات
برای نمایش فشار مایعات در کالس درس، گروه های دانش 
آموزان در آزمایشگاه مدرسه شهید حسن آیت جمع شده و به 
کمک یک بطری و آب فشار در مایعات را به نمایش گذاشتم. 
به این صورت که بطری را از سه نقطه سوراخ کرده و آب از 
سوراخ پایین تر به علت ارتفاع بیشتر آب باالی آن با فشار 

بیشتری خارج میشد.
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روز آزمایشگاه در 
بندر لنگه!

نویسنده و عکاس: رویا طالبی- دبیر اموزش و پرورش شهر تهران از منطقه 12 
این گزارش در دو بخش طراحی شده است. بخش نخست آن را با هم 
می خوانیم و لذت می بریم.

با توجه به فعالیت های آزمایشــگاهی که در روز 11 آبان هر ســال برای 
تقویت آزمایشــگاه و فعالیت های آن در نظر گرفته شده است ، همکاران 
شــاغل درمجتمع آموزشــی رضوی واقع در بندر لنگه تصمیم گرفتند تا 
دانش آموزان عالقمند به فعالیت های پویشی این روز را در مدرسه در یک 
پنج شنبه در محل آزمایشگاه شرکت داده و در طرح درس مدرسه به عنوان 
گردش علمی تعریف کنند. هدف این بــود تا آنها را در هنگام جزر دریا در 
سواحل جزر و مدی به گردش ببریم و به جمع آوری نمونه های موجود در 
این منطقه با توجه به خطرات احتمالی منطقه مانند صخره ای بود سواحل 
و وجود موجودات ناشناخته و گزنده اقدام کنیم تا در نهایت گردش علمی 
سالمی برای دانش آموزان ایجاد شود. ارتباط دانش اموزان با اصول طبقه 
بندی موجودات دریایی و انواع نرم تنان و ســخت پوستان و دیگر مسایل 
موجود در این منطقه که از زیباترین بخش های سواحل خلیج فارس نیز 
هستو در در دسترس همه دانش آموزان کشور هم نیست ، هر یک به تنهایی 

دالیل محکمی برای این ماجراجویی های علمی شدند. 
در مرحله نخست مدیر مدرسه مجتمع رضوی دوره اول ، آقای بامری به همراه 



49 تخصصي زیست

پهنه جزر و مد در این منطقه انواع زیستگاه ها را در خود ایجاد کرده و جانوران 
گوناگونی از ستاره های دریایی ،توتیای دریایی و گونه های متعدد مرجان ها 

در آن یافت می شود.وجود جزر و مد نیز به دلیل کشش گرانشی ماه و حرکت 
دورانی زمین بسیار مورد توجه و جذاب است.

بندر لنگه با مساحتی 
برابر 2,9385 

کیلومتر مربع در 
کناره های شمالی 
خلیج فارس در 

غرب و جنوب استان 
هرمزگان و با ارتفاعی 

از سطح دریا بین 
5,13 تا 7 متر را دارد

معاون آموزشی ، آقای زمانی و مسئول آزمایشگاه ، 
آقای محمد پور ، چند منطقه از سواحل اطراف و 
نزدیک مدرســه را در زمان های جزر و با توجه به 
شیب زمین در آن مناطق شناسایی کردندو سپس 
موجودات و جانوران منطقه را از نظر تنوع جانوری 
و تعداد مورد ارزیابی قرار دادند تا امن ترین منطقه 
برای دانش آموزان مورد تایید قرار گرفت. همچنین 
نمونه هایی از انواع جانوران آن منتطقه جمع آوری 
شد و سپس در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت 
تا برای دانش آموزان مشکلی نداشته باشد.تصمیم 
بر این شــد تا در هفته بعد با گرفتن مجوز از اداره 
آموزش و پرورش و تاییدیه از اولیای دانش آموزان 
، این منطقه مورد تحقیق و شناسایی گروه های از 
قبل تعیین شده قرار بگیرد.این عکس ها روایتی از 

چنین فعالیتی هستند. 

آشنایی با بندر لنگه ایران عزیزمان
بندر لنگه با مســاحتی برابر 2,9385 کیلومتر 
مربع در کناره های شمالی خلیج فارس در غرب 
و جنوب اســتان هرمزگان و با ارتفاعی از سطح 
دریا بیــن 5,13 تا 7 متــر را دارد. آب و هوایی 
بسیار گرم و مرطوب و دارای وزش باد باالست و 
از نظر بارندگی متغیر و گاه سیل آساست.ساحل 
این منطقه بیشتر صخره ای بوده و دارای سواحل 
شنی و ماسه ای نیز می باشد. به دلیل ساختمان 
آهکی و انجام فرسایش های آبی ،مناظر بسیار 
زیبا و دیدنی را در آنجا به وجود آورده است.پهنه 
جزر و مد در این منطقه انواع زیستگاه ها را در 
خود ایجاد کرده و جانوران گوناگونی از ســتاره 
های دریایی ،توتیای دریایی و گونه های متعدد 
مرجان ها در آن یافت می شود.وجود جزر و مد 

نیز به دلیل کشش گرانشی ماه و حرکت دورانی 
زمین بسیار مورد توجه و جذاب است.

یک قلوه ســنگ یا تخته ســنگ معمولی در این 
منطقه سه نوع زیستگاه را برای جانداران می تواند 

ایجاد کند:
جانداران باالی تخته سنگ معموال گیاهان هستند.

جانداران زیر تخته سنگ معموال کرم ها ،جلبک ها 
و جانوران ثابتی هستند.

زیر قلوه ســنگ ها گاه به جانوران بزرگتری مثل 
ستاره دریایی ،کیتون ها ، خرچنگ ها و شکم پایان 
پناه می دهند و فراوان ترین جانوران در صخره های 
ساحلی ، نرم تنان هستند و شکم پایان شایع ترین 
نرم تنان هستند.موجودات ســواحل صخره ای 
گروهی ثابت و گروهی متحرک در طول شــبانه 

روز هستند.
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تهیه سوخت 
بیودیزل از روغن 
استفاده  با  کلزا 
از کاتالیزگری 
جدید بر پایه 
فلزات قلیایی 

زهرا دودانگه 1، پگاه گل افشان2، جعفر عظیم وند 3 سعیده سلمانی زارجی 4 
1، 2 دبیرستان دوره دوم استعدادهای درخشان فرزانگان حضرت زینب )س(
ناحیه2 شهرری

3، 4 گروه پژوهشی شیمی، پژوهش سرای بصیرت واحد دختران، آموزش و 
پرورش ناحیه ی 2 شهر ری، تهران، ایران

استفاده از سوخت های زیستی در سال های اخیر مورد توجه 
محققین عرصه انرژی قرار گرفته است. امروزه معضل هایی 
همچون آلودگی هاي زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت هاي 
فسیلی که سبب برهم خوردن شرایط اکولوژیک و ایجاد خطرهاي 
زیست محیطی گردیده است. بیودیزل کلزا به عنوان سوخت با 
روش جدید استفاده از فلز قلیایی در کنار الکل و درنتیجه تهیه 
ی کاتالیزگر متوکساید تهیه شد. بدین منظور متیل استر کلزا از 
ترانس استریفیکاسیون روغن پاالیش نشده کلزا توسط متانول و 
در حضورفلز قلیایی سدیم تهیه گردید. خواص فیزیکی سوخت 
بیودیزل مورد بررسی قرار گرفت. بازده %89/9 بدست آمد؛  که 
حدود 1/2 تا 1/3 درصد باالتر از روش هایی است که بر اساس استفاده 
از قلیا انجام می شد. مقایسه بیودیزل تهیه شده با موارد مشابه نشان 
داد که چگالی نسبتا باالتري نسبت به سوخت هاي دیگر دارد؛ ولی 
کاهش دماي ابري شدن و کاهش دماي اشتعال دو عامل اساسی تر 
و مهم تر براي یک سوخت مناسب و قابل قبول در حیطه ي انرژي 
محسوب می گردد، که ضعف چگالی را به خوبی جبران می نماید. 
همچنین گستره ي نسبتا ثابت آن در پارامتر ویسکوزیته نیز نشان 
از اعتبار کافی و هماهنگی آن با سوخت هاي معرفی شده توسط 
محققین دیگر در سطح دنیا دارد.

REPORT گزارش
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سپس به سوخت بیودیزل مقداری آب 
مقطرافزوده و خوب هم زده شد و مجددا با قیف 

دکانتور جدا شد. سپس با استفاده از کلسیم 
کلراید سوخت بیودیزل خشک شد.

در این پژوهش به 
علت استفاده از فلز 

قلیایی سدیم از انجام 
واکنش صابونی شدن 

جلوگیری به عمل 
آمده و در نتیجه بازده 
واکنش به اندازه بیش 
از یک سوم مقادیر به 
دست آمده از روش 
های قدیمی افزایش 

می یابد.

کلمــات کلیــدي: بیودیــزل، روغــن کلــزا، 
استریفیکاسیون،  فلز سدیم

1.  مقدمه 
      اســتفاده روز افزون از سوخت های فسیلی، 
افزایش قیمت و کاهش ذخایــر این مواد باعث 
شده که مسئله تامین انرژی بیش از پیش مورد 
توجه قرار گرفته و پژوهشــگران را برای یافتن 
منابع جدید انــرژی خصوصاً منابــع انرژیهای 
پاک و تجدید پذیر ترغیب نماید. در این راستا 
تحقیقات زیادی در زمینه تهیه سوخت از روغن 
های گیاهی و چربی حیوانی و ضایعات کشاورزی 
انجام شده است و مطالعات و پژوهش در زمینه 
استفاده از بیودیزل مورد توجه ویژه ی پژوهش 
گران بوده است ]1 و 2[. بیودیزل که با ترانس 
استریفیکاسیون روغن های گیاهی یا حیوانی 
به دســت می آید یک جایگزین مناسب برای 
ســوخت دیزل می باشــد و آالیندگی کمتری 
نسبت به سوخت دیزل تولید می کند ]3 و 4[. 
این سوخت در مقایسه با سوخت دیزل، به علت 
داشتن یک اتم اکسیژن در مولکول خود، نسبت 
به ســوخت دیزل دارای ارزش گرمایی کمتری 
می باشــد و در نتیجه مصرف آن در موتور توان 

کمتری تولید می کند ]5[.
عدد ستان سوخت بیودیزل باالتر از سوختهای 
معمولی دیزل بوده و مطالعات نشــان میدهد 
کــه بــا افــزودن20 تــا 30 درصد ســوخت 
بیودیزل به دیــزل بهســوزی آن افزایش می 
یابد ]6[. تحقیقــات زیــادی در زمینه تولید 
بیودیزل از روغن هــای گیاهی به روش ترانس 
استریفیکاسیون صورت گرفته است. الکل های 
مناســب برای انجام واکنش ترانــس، متانول، 

اتانول، پروپانول و بوتانول می باشند ]7[.
بــرای کاهــش زمــان واکنــش و بیودیــزل 
بیشــتر تولیــدی متغییرهای موثر بــر تولید 
ســوخت بیودیزل با اســتفاده از روش ترانس 
استریفیکاســیون را مورد بهینه ســازی قرار 
گرفتند. این متغیرهای به ترتیب نسبت مولی 
الکل به روغن، دمــای واکنش، میزان کاتالیزور 
بازی هیدروکســید پتاســیم، و شدت همزنی 

بودند ]8[. 
در ایران پژوهش های متعــددی در مورد تهیه 
بیودیــزل از منابــع مختلف و اســتفاده از این 
سوخت در موتورها مورد بررســی قرار گرفته 

است ]9 و 10[.
تهیه بیو دیــزل با اســتفاده از کاتالیزگر جدید 
با پایه ی فلز قلیایی و بازده بیشــتر در پژوهش 
حاضر مورد بررســی قرار گرفــت  ویک راهکار 
علمی و عملی در تهیه ي یک کاتالیزگر ساده و 

در دسترس و از همه مهمتر قابل تهیه در کشور 
به منظور اســتخراج ســوخت بیودیزل از گیاه 

روغنی کلزا ارائه شد.

روش تهیه سوخت بیودیزل کلزا:
بــراي تولیــد بیودیزل ســه روش شــناخته 
شــده وجود دارد: پیرولیز، میکروامولســیون 
و ترانس استریفیکاســیون، کــه روش ترانس 
استریفیکاســیون بــه لحاظ ســادگي کاربرد 
بیشــتري دارد. در پژوهش حاضر از این روش 

جهت تولید سوخت زیستی استفاده شد.  
روغن های گیاهی مقداری آب دارد که توســط 
روغن ها پنهان شده و می تواند بازده را کاهش 
می دهد. در پژوهش حاضر بــا حرارت تا دمای   
C130، روغن  خشک شــد.  روغن کلزا در یک 
بشــر بزرگ روی هات پلیت مجهــز به همزن 
مغناطیســی قرار داده شــد و دمای آن با سرد 
کردن به حدود   C 55 رســید. سپس مایع بی 
رنگ متوکسید به آهستگی افزوده شدو پس از 
هم زدن به مدت  h10 در یــک جای ثابت قرار 
داده شد؛ تا دو فاز تشکیل شود. فاز غلیظ به رنگ 
نارنجی-قهوه ای در پایین که همان گلیسیرین 
است، حجمی معادل  ml55  شد و فاز زرد کم 
رنگ در باال که همان بیودیزل است، تشکیل می 
شود که با قیف دکانتور آن ها را از یکدیگر جدا 

می کنیم. 
ســپس به ســوخت بیودیــزل مقــداری آب 
مقطرافزوده و خوب هم زده شد و مجددا با قیف 
دکانتور جدا شد. سپس با اســتفاده از کلسیم 

کلراید سوخت بیودیزل خشک شد.
ســپس برای بیودیزل تهیه شــده میزان گران 
روی، چگالی، نقطه اشــتعال و احتراق و نقطه 

ابری شدن تعیین شد.

بحث و نتایج:
در روش های معمول تحقیقاتــی و صنعتی به 
منظور تهیه بیودیزل از ترکیب قلیایی ســدیم 
هیدروکسید )یا پتاسیم هیدروکسید( در کنار 
یک الکل اســتفاده می نمایند، که باعث ایجاد 
نمک های اسید چرب در نتیجه ی انجام واکنش 
صابونی شدن مربوط می شــود و باعث کاهش 

شدید بازده در واکنش می گردد.
در این پژوهش به علت اســتفاده از فلز قلیایی 
سدیم از انجام واکنش صابونی شدن جلوگیری 
به عمل آمده و در نتیجه بازده واکنش به اندازه 
بیش از یک سوم مقادیر به دست آمده از روش 

های قدیمی افزایش می یابد.
در این پژوهش صرفه ي اقتصادي با جدایی و عدم 

وابستگی ارزي به دالر و .. تا حدود زیادي مورد 
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توجه قرار گرفته است. از طرف دیگر ماده ي اصلی 
این پژوهش در آزمایشگاه، کلزا می باشد. در این 
خصوص باید توجه داشت که گیاه کلزا به عنوان 
یک گیاه مناسب روغنی براي کشت در شرایط آب 
و هوایی کشور مورد توجه قرار گرفته است. با توجه 
به شرایط دما و رطوبت، کاشــت پاییزه این گیاه 
در اغلب نقاط کشور به راحتی امکان پذیر است. 
کلزا در تناوب با ســایر محصوالت زراعی به ویژه 
غالت قرار می گیرد و در کنترل بیماري ها، آفات و 

علفهاي هرز مزارع مؤثر می باشد.
قابل ذکر است که باال بودن قیمت این دانه هاي 
روغنی نسبت به بشــکه هاي استخراجی نفت 
-که سوخت کنونی بســیاري از مراکز انرژي از 
آن فراهم می گردد- به علت واردات بی رویهنود 
درصدی از خارج کشور اســت، که با مدیریت 
هاي صحیح در حوزه ي کالن قابل رفع اســت. 
بنابراین با توجه به استعدادهاي موجود در تهیه 
ي مواد مورد نیاز و پیش نیاز جهت تهیه ي این 
سوخت پاک، تحقیق و پژوهشــدر این زمینه 
کامال معقول و بسیار حیاتی و ضروري می باشد.

باید افزود که در تهیه ي سوخت بیودیزل معرفی 
شده، به حدود یک پنجم روغن کلزا)معادل حدود 
20 درصد وزنی روغن کلزا( از پیش ماده ي متانول، 
به عنوان حالل و تهیه ي کاتالیزور مورد نیاز است 
که هر چند مقدار نسبتا قابل توجهی است، ولی به 
علت نقش حاللیت و کاتالیزوري، مقدار زیادي از 
آن پس از جداسازي سوخت، قابلیت بازگشت در 
ستون هاي جداسازي تقطیر را خواهد داشت. که 
می توان آن را در ادامه ي روش هاي آزمایشگاهی 
اندازه گیري و گزارش نمود. قابل توجه است که 
بازده ســوخت بیودیزل در این پژوهش به 89/9 
ارتقا یافت. در نهایت به این چالش ها باید قیمت 
پایین سوخت هاي فسیلی که از یارانه دولتی نیز 
بهره می برند نیز باید اضافه کرد که مانع از سرمایه 
گذاري هاي الزم در زمینه تولیدات بیودیزل می 
گردد. از این رو در نظر گرفتن تمامی این چالش 
ها و دستیابی به بهترین راهکار براي رفع آن ها، 
جهت ورود بیودیزل به سبد سوخت کشور بسیار 

حائز اهمیت است.
همچنین در این تحقیــق خصوصیات اولیه ي 
فیزیکی-شیمیایی ســوخت تهیه شده شامل 
دماي ابري شدن، چگالی، ویسکوزیته و دماي 
نقطه ي اشتعال اندازه گیري و با سوخت هاي 
تهیه شده دیگر توسط محققین مقایسه گردید 

)جدول 1(.
جدول1. مقایسه ي خصوصیات فیزیکی-

در این خصوص با اینکه چگالی نســبتا باالتري 
نسبت به ســوخت هاي دیگر دارد؛ ولی کاهش 
دماي ابري شدن و کاهش دماي اشتعال دو عامل 

منبع دمای نقطه ی اشتعال ویسکوزیته چگالی دمای ابری شدن ویژگی
نوع سوخت

پژوهش حاضر 139 4/22 186 -3 بیودیزل با کاتالیزگر سدیم 
متوکساید

17 170 4/1 880 -8 بیودیزل از روغن گلرنگ از 
واکنش ترانس استر کردن

18 - 7/89 871 +8
بیودیزل با کاتالیزور سدیم 

هیدروکسید از روش 
کریستالیزه کردن

19 146 4/56 880 -7
بیودیزل از روغن زیتون 

تلخ از روش ترانس 
استریفیکاسیون

20 - 3/7 948 -3 تولید بیودیزل از زائدات 
چربی

21 180 4/738 882 - بیودیزل از روغن کلزا از 
روش ترانس استریفیکایون

شیمیایی انواع بیودیزل

REPORT گزارش
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همچنین در این تحقیق خصوصیات اولیه ي فیزیکی-شیمیایی 
سوخت تهیه شده شامل دماي ابري شدن، چگالی، ویسکوزیته و دماي 

نقطه ي اشتعال اندازه گیري و با سوخت هاي تهیه شده دیگر توسط 
محققین مقایسه گردید )جدول 1(.

قابل ذکر است که 
باال بودن قیمت این 
دانه هاي روغنی 

نسبت به بشکه هاي 
استخراجی نفت 

-که سوخت کنونی 
بسیاري از مراکز 

انرژي از آن فراهم 
می گردد- به علت 
واردات بی رویهنود 
درصدی از خارج 
کشور است، که با 

مدیریت هاي صحیح 
در حوزه ي کالن قابل 
رفع است. بنابراین با 
توجه به استعدادهاي 

موجود در تهیه ي 
مواد مورد نیاز و پیش 
نیاز جهت تهیه ي این 
سوخت پاک، تحقیق 

و پژوهشدر این 
زمینه کامال معقول 
و بسیار حیاتی و 
ضروري می باشد.

اساسی تر و مهم تر براي یک سوخت مناسب و قابل 
قبول در حیطه ي انرژي محســوب می گردد، که 
ضعف چگالی را به خوبی جبران می نماید. همچنین 
گستره ي نسبتا ثابت آن )در مقایسه با سوخت هاي 
دیگر( در پارامتر ویسکوزیته نیز نشان از اعتبار کافی 
و هماهنگی آن با سوخت هاي معرفی شده توسط 

محققین دیگر در سطح دنیا دارد.
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CHAT

در بهشت فضانوردان: 
گفت و گو با سیروس برزو

گفت وگوکننده: حافظ آهی
گفت وگوی کانوت با سیروس برزو، کسی که بیش از دو دهه ی پربار را در بهشت فضانوردان 
سپری کرده و با آنان دمخور بوده است.کانوت این مصاحبه را در سه قسمت منتشر کرده که من 

همه آن را یک جا میگذارم:
سیروس برزو، یکی از پیشکسوتان عرصه ی ترویج علم کشور است که تا امروز از هر موقعیتی 
برای معرفی علم، به ویژه فضا و فضانوردی استفاده کرده است. او روزنامه نگار، استاد دانشگاه و 
پژوهش گر تاریخ فضانوردی است و بیست سال گذشته را در کشور روسیه به تحقیق درباره ی 
فضانوردی و همچنین تدریس زبان فارسی پرداخته است. حافظ آهی، مستندساز و برنامه ساز 
علمی در روز علم سال 1391 در گفت وگویی با سیروس برزو به سابقه ی فعالیت های ترویجی او 

در علم فضانوردی ایران پرداخته است.
حافظ آهی فیلم ساز و برنامه ساز علمی است. او از سال 1387 و همزمان با کارگردانی فیلم های 
مستند و داستانی مختلف به ساخت برنامه های رادیویی و تلویزیونی در  حوزه علم روی آورد. 
او تالش می کند تا با ارائه مقاالت و سخنرانی ها و کالس های درسی مختلف پل ارتباطی میان 

علم و هنر برقرار کند.

ساله عکس فوتبالیست و خواننده جمع کند، مردم به عقلش شک می کنند. گفتم 
حاال چند سالی جمع می کنم و بزرگ تر که شدم دور می ریزم. گفت آن چیزی که 

دور می ریزی عکس نیست، عمرت را دور خواهی ریخت. 

شهرک ستاره ای، سیروس برزو در مقابل مجسمه یوری گاگارین
 معلم چه درسی بودند؟

 معلم زبان انگلیسی.
در نهایت چه گفتند؟

گفت به این موضوع فکر می کنم. این قضیه در خــرداد اتفاق افتاد. بعد مدارس 
تعطیل شد و ایشان هم رفت و در شــهریور که برگشت، دو یا سه کتاب آورد که 
درباره ی فضانوردی بود و عکس های رنگی خیلی قشنگی داشت. یک نسخه از آن 
به زبان فارسی بود و دو نسخه ی دیگر به زبان انگلیسی. نسخه ی فارسی را هنوز 
دارم اما دیگر مثل خود من فرسوده شــده. آن کتاب ها به من آموزش دادند که 

آغاز فضا
آقای برزو چه چیزی برای نخستین بار شما را به فضانوردی عالقه مند کرد؟

من یک نوجوان سیزده چهارده ساله بودم در شهرستان کوچکی به نام بیرجند. رسم بود که نوجوان ها  و جوان ها 
عکس هنرپیشه ها و فوتبالیست ها را جمع می کردند. معلمی داشتم که خیلی دوستش داشتم و به او احترام 

می گذاشتم و برای حرفش احترام زیادی قائل بودم. 
یک بار به او گفتم من هم می خواهم کلکسیونی جمع کنم. به نظر شما چه چیزی جمع کنم؟ گفت یک چیزی که 
بعد از چهل سالگی هم به جمع کردن آن ادامه دهی. پرسیدم یعنی چی؟ گفت یعنی فکر کن که یک مرد چهل 



55تخصصي نجوم

من در زمینه ی 
فضانوردی. بعدها به 
عشق اینکه به منابع 
اصلی دسترسی پیدا 
کنم زبان انگلیسی 

خودم را تقویت کردم 
و در واقع آموختن 
زبان انگلیسی را 

مدیون فضانوردی 
می دانم. به این 

ترتیب به منابع اصلی 
دسترسی پیدا کردم 

و شروع کردم به 
ترجمه برای خودم. با 
توجه به سن و سالی 

که داشتم جرأت 
اینکه ترجمه هایم را 
برای چاپ به جایی 

ارائه کنم نداشتم

چطور عکس ها را آرشیو کنم و شرح عکس بنویسم 
و زیرنویس بگذارم و خالصه مقدمه ای شــد بر کار 
من در زمینه ی فضانوردی. بعدها به عشق اینکه به 
منابع اصلی دسترسی پیدا کنم زبان انگلیسی خودم 
را تقویت کردم و در واقع آموختن زبان انگلیسی را 
مدیون فضانوردی می دانــم. به این ترتیب به منابع 
اصلی دسترسی پیدا کردم و شروع کردم به ترجمه 
برای خودم. با توجه به سن و سالی که داشتم جرأت 
اینکه ترجمه هایم را برای چــاپ به جایی ارائه کنم 
نداشتم و فکر می کردم هنوز خیلی زود است. بالخره 
انقالب شد و شهامت این کار را پیدا کردم و مقاله ام را 
برای مجله ی دانشمند که در آن زمان تنها مجله ی 

علمی ایران بود فرستادم.
 مجله ی دانشــمند قدیمی ترین نشــریه ی علمی 

ایران است.
چند ساله بودید؟

 دقیقاً به خاطر ندارم ولی شاید 23 یا 24 سال. بعد 
از آن، یک سفر به تهران آمدم و رفتم دفتر مجله ی 
دانشمند و خواستم که اگر مطلبم قابل چاپ نیست 
به خودم برگردانند. گفتند اتفاقاً خیلی هم جالب بوده 
و برای ویژه نامه نگه داشته ایم. برای من که یک جوان 
شهرستانی بودم خیلی جالب بود که نخستین مقاله ام 
در مجله ای مثل دانشمند آنقدر مورد توجه قرار گرفته 
که می خواهند در ویژه نامه چاپ کنند. برایم تشویق 
خیلی بزرگی بود. خالصه مجله چاپ شد و من هم 
چند نسخه از آن را گرفتم و به آشنایان دادم و پیش 
همه هم پز دادم. متأسفانه حتی یک نسخه را هم برای 

خودم نگه نداشتم.
حق التحریرش را گرفتید؟ 

 نه. حق التحریر نگرفتم. نه تنها از دانشــمند، بلکه 
تا چند ســال از هیچ نشــریه ای نمی گرفتم. یعنی 
خجالت می کشــیدم که بگویم به من پول بدهید. 

بعضی از مسئوالن نشریات هم فکر می کردند اگر 
کسی حقوقش را مطالبه نکند یعنی پول نمی خواهد. 
هنوز هم بعضی از مسئوالن نشریات همین طور فکر 
می کنند! به هر حال بعــد، به تدریج فکر کردم باید 
یک چیزی به من بدهند چون من هزینه می کردم و 
مجله های خارجی را می خریدم. به خودم جرأت دادم 
و از یکی از نشریات خواستم که به من پول بدهند تا 
دست کم هزینه ای که می کردم جبران شود. و شروع 

کردم به حق التحریر گرفتن.
 البته فکر می کنم درآمدتان از این راه نبوده 

چون معلم آموزش و پرورش بودید؟
 بله. از فردوســی گرفته تا امروز کسی نمی تواند از 
حق التحریر کتاب هایش زندگی کند. ناشــران هم 
البته بجز کسانی مثل ناشر کتاب های من که خیلی 
از لطفش ممنونم، در حق التحریــر دادن چیزی از 

سلطان محمود غزنوی کم نمی آورند!
 به زمان تدریس در آموزش و پرورش برگردیم. 

در چه مقطعی تدریس می کردید؟
 در مقطع راهنمایی چند کاره بودم. البته درســی 
که خوانده بودم حرفه و فن بود اما به دلیل تسلط بر 
ادبیات و زبان انگلیسی، حرفه وفن، انگلیسی و ادبیات 
درس می دادم. مدیر مدرســه ای که در آن تدریس 

می کردم به من لقب آچار فرانسه داده بود.
 احتماالً عالقه مندان شما انتظار دارند که معلم 

علوم بوده باشید. سراغ علوم تجربی نرفتید؟
نه. یعنی هیچ وقت تدریس علوم تجربی پیشنهاد 
نشد وگرنه ســراغش می رفتم. در کار تدریس هم 
واقعیت این است که چه زمانی که در راهنمایی درس 
می دادم و چه زمانی که در دانشگاه در روسیه فارسی 
درس می دادم، نوآوری هایی زیادی در سبک آموزش 

داشتم که خود آنها هم باعث موفقیت من شد.
فکر می کنم این نوآوری ها، در زمینه ی ترویج علم هم 

موفقیت هایی برای تان به ارمغان آورده باشد؟
صددرصد. من در این ماه هایی که به ایران برگشته ام 
با دوستانی که در نشریات علمی هستند بارها صحبت 
کرده ام. یکی از دالیل موفقیتم را در این می دانم که 
نمی آیم از کلمات قلمبه و خارجی استفاده کنم. علم 
را ساده می کنم و علم را با زبان مردم بیان می کنم. 
به همین دلیل خواننده ها زیاد می شوند. از آن جا که 
معلم دوره ی راهنمایی بوده ام، فرهنگ لغت دوره ی 
راهنمایی را می دانم و ســعی می کنم مقاله هایم با 
همان فرهنگ لغت نوشته شود. در نتیجه مقاله ای که 
چاپ می شود، گرچه ممکن است مفاهیم اولیه ثقیل 
بوده باشد اما چون زبان آن قابل فهم است، کسانی که 
می خوانند به راحتی متوجه می شوند. جاهایی هم که 
برای سخنرانی دعوت می شوم به همین ترتیب. خودم 
می گویم که من »نقال فضایی« هستم. مثل قدیم که 
نقالی و پرده خوانی می کردند و برای مردم عادی در 

قهوه خانه حرف می زدند، من هم برای مردم عادی 
حرف می زنم و سعی می کنم آن مباحثی را که فهم آن 
برای مردم عادی سخت است، ساده کنم. البته این کار 
مشکالتی را برایم ایجاد می کند. مثالً این که وقتی به 
جایی دعوت می شوم برای یک سخنرانی یک ساعته، 
مجبور می شوم سه ساعت صحبت کنم. چون مرتب 
سؤال می کنند. ممکن است اگر با کلمه های غیرقابل 
فهم صحبت کنــم همان نیم ســاعت اول نیمی از 
حاضران بخوابند و نیم دیگر هم مجلس را ترک کنند.

نکته ی دوم این که من دانشم را در زمینه ی فضانوردی 
از گفت وگو با فضانوردان به دست آورده ام. در بیست 
سالی که در روســیه زندگی می کردم با فضانوردان 

مختلف دوست بودم و رفت و آمد داشتیم….

دوستی 15 ساله ی برزو با یکی از فضانوردان روس
وقتی دیدم مقاله هایم در این زمینه منتشر می شود، 
دنبال همین کار را گرفتم. در آن زمان بیشتر ترجمه 
می کردم. اما در همان سال های اول، به تدریج به این 
نتیجه رسیدم که ترجمه ی صرف، کار جالبی نیست. 
چون وقتی در کالس های درسم بعضی از مقاله های 
ترجمه ای را با دانش آموزانم درمیان می گذاشــتم 
می دیدم که بعضی جاها چشم هایشان ثابت می ماند. 
یعنی متوجه نمی شدند که من چه می گویم. به همین 
دلیل از همان سال های نخست شروع کردم که در 
یک موضوع از چند منبع مختلف تحقیق و بررسی 
و استفاده کردم. مثاًل وقتی یک پرواز فضایی انجام 
می شد من هم رادیوهای خارجی هم رادیوی ایران را 
گوش می کردم و روزنامه ها و همه ی منابع خارجی 
را که به دستم می رسید را می خواندم. از مطالعه ی 

همه ی این ها یک مطلب می نوشتم.
قطعاً در آن زمان کار سختی بوده و مثل امروز نبوده 
که دسترسی به منابع مجازی وجود داشته باشد یا 
دسترسی به کتاب ها و مجله های مختلف ساده باشد.

بله بســیار ســخت بود. یعنــی االن جوان ها اصاًل 
نمی توانند آن شرایط را تصور کنند. من یک رادیوی 9 

ً وقتی یک پرواز فضایی انجام می شد من هم رادیوهای خارجی هم 
رادیوی ایران را گوش می کردم و روزنامه ها و همه ی منابع خارجی را که 

به دستم می رسید را می خواندم. از مطالعه ی همه ی این ها یک مطلب 
می نوشتم.
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موج داشتم که ضبط هم داشت. رادیوهای خارجی را می گرفتم 
و ضبط می کردم و بعد پیاده می کردم و به عنوان منبع از آنها 

استفاده می کردم.
برنامه های علمی پخش می کردند؟

بله. من فقط خبرهای مربوط به فضــا را می گرفتم. مثاًل اگر 
روسیه سایوز را پرتاب می کرد، من رادیوی مسکو را می گرفتم 

و از خبرش استفاده می کردم.آن زمان روسی بلد بودید؟ 
نه از رادیوی فارسی مسکو استفاده می کردم. طبیعتاً انگلیسی 
برایم ساده بود و می توانستم از آن منابع استفاده کنم. البته 
پیدا کردن مطالب انگلیسی هم سخت بود اما تالش می کردم 
منابعی پیدا کنم. تعدادی کتاب انگلیسی خوب را پیدا کردم 
که برای هر پرواز فضایی می توانســتم به آن ها مراجعه کنم 
و اطالعاتی از قبیل سابقه ی ســفینه یا فضانورد یا موشک 
را پیدا کنم و به همین دلیل وقتی مقاله را می نوشــتم، برای 
مسئوالن نشریات جالب بود و می دیدند که با چاپ یک مقاله 
بررسی کاملی درباره ی آن موضوع انجام می شود. به همین 
دلیل خواندن مقاله، هم برای مســئوالن نشریات و هم برای 
خوانندگان جذابیت داشــت. با خواندن مقاله فقط درباره ی 
خود پرتاب اطالعات به دست نمی آوردند بلکه جوانب مختلف 

آن را هم متوجه می شدند.

مراسم افتتاح نمایشگاه انسان و فضا در کنار مرحوم پروفسور 
حسابی-1370

روزنامه نگاری در ایران 
ربله. من سال 1361 یا 62 شهید شــاه چراغی برای کار به 
صفحه ی علمی روزنامه ی کیهان دعوت شــدم. در حقیقت 
می توانم بگویم که آن جا دانشگاه آموزش روزنامه نگاری بود. 
افرادی چون مرحوم خانم صدر یا استاد فریدون صدیقی به 
تدریج اشکال کار من را در روزنامه نگاری گرفتند. درست است 
که من در زمینه ی علوم فضایی تحقیق کرده بودم و اطالعات 
خوبی داشتم اما روزنامه نگار قوی و کارکشته ای نبودم. این ها 
به من آموزش دادند که یک مطلــب در چه قالب ها و به چه 
شکلی باید انجام شود که بشود گفت کار روزنامه نگاری انجام 
شده است. بعدها دوباره مؤسســه ی کیهان از من دعوت به 
همکاری کردند که ماهنامه ی کیهان علمی را برای نوجوانان 
دربیاوریم. آن کار بسیار ســخت بود چون تا آن زمان برای 
نوجوان ها کار علمی انجام نشده بود و ما نمی دانستیم مجله ای 
که برای نوجوان ها تهیه می شود، مطالب علمی آن به کنار، 
آیا از نقاشی استفاده کنیم، از عکس استفاده کنیم، از چه نوع 
نقاشی یا عکسی باید استفاده شود، یا چه نوع سرگرمی های 

علمی باید در آن باشــد. این نکات ابداء یک مکتب جدید در 
روزنامه نگاری بود و من با همراهی دوستان زیادی توانستیم 

آن کار را انجام دهیم.
اسامی همکارانتان را به خاطر دارید؟ 

کســی که بیش از همه مدیون او هستم و به من کمک کرد، 
توفیق حیدرزاده بود که در آن زمان معاون سردبیر دانشمند 
بود. ایشان از انسان های پاک نهادی هستند که در آغاز مجله ی 

نجوم هم نقش داشتند.

توفیق حیدرزاده، مؤسس و نخستین سردبیر ماهنامه ی نجوم
فکر می کنم ایشون نخستین سردبیر ماهنامه ی نجوم 

بودند.
بله ایشان جوان بســیار خوش فکر، دانشمند و خوش قلبی 
بود. این از همه مهم تر بود که ایشان باخوش قلبی تمام هرچه 
می توانست در اختیار من گذاشت. خانم زنگنه هم بود که بعد 
به آمریکا مهاجرت کرد. ایشان هم بسیار فعال و پرتالش بودند. 
دوستان دیگری هم بودند. مثل آقای دیزجی که فکر می کنم 
در کانون پرورش فکری کار می کند و دوستان دیگری که من 

توانستم به کمک آن ها این نشریه را دربیاورم.
کیهان علمی ظاهراً هفت یا هشــت ســال منتشر شد ولی 
من بعد از ســال اول به دلیل اختالفی که با مسئوالن کیهان 
داشــتم بیرون آمدم و مجله ای را به نــام »مرزهای بیکراِن 
فضا« راه انداختم که می خواهــم بگویم آن مجله هم یکی از 
نوآوری های آن زمان و یکی از نخستین ها در تاریخ مطبوعات 
ایران بود. غیر از موضوع آن، چون نخستین مجله ای بود که 
در ایران با کامپیوتر انجام می شــد. نه فقط حروفچینی آن، 
بلکه صفحه آرایی و حتی تا مرحله ی فیلم هم اسکنر داشتیم. 
آن هم در ســال 1369 که روزنامه های و مجله های دیگر با 
همان سیستم قدیمی کار می کردند. یادم می آید که دوستان 
روزنامه نگار من می آمدند و با تعجــب می گفتند نگاه کنید 
اندازه ی حروف را عوض می کند یا فاصله ی بین خط  ها را هم 

کم وزیاد می کند. یعنی یک چراغ جادویی بود در آن زمان.
 این تجهیزات را از کجا تهیه کرده بودید؟

 برادر من در آن زمان اروپا بود و در برگشــت، یک ســری 
تجهیزات اپل مکینتاش با خودش آورد و ما مجله را از نخستین 

شماره با کامپیوتر منتشر کردیم.
یعنی احتماالً می توانیم بگوییم با یکی از نخســتین 

کامپیوترهای شخصی؟
 بله. و جالب اینجاست که در شناسنامه ی مجله برای نخستین 
بار در تاریخ مطبوعات ایران این جمله نوشته می شد که این 

مجله با نرم افزار فالن حروف چینی شــده و با نرم افزار فالن 
صفحه آرایی و با چاپگر فالن چاپ شده. اما متأسفانه ما وقتی در 
جریانات تاریخی قرار می گیریم، خودمان احساس نمی کنیم 
که تاریخ ساز هستیم. تمام آن کامپیوتر و تجهیزات ضمیمه اش 
را بعدتر که مدل آن قدیمی شد، دور ریخیتیم. در صورتی که 
باید آن را نگه می داشتیم. همانطور که امروز نخستین دستگاه 
چاپ در اصفهان نگهداری می شود. متأسفانه دور ریختیم و 
حاال من از دوســتانی که با مکینتاش کار می کنند خواهش 
کرده ام که در انبارهایشــان را نگاه کنند و اگر کامپیوتری در 
آن مدل ها باشد من حاضرم با قیمت خوب بخرم. هرچند االن 
دیگر هیچ کاربردی ندارد اما به عنوان یک جنس تاریخی به 

آن نگاه می کنم.
مجله ی مرزهای بیکران فضا غیر از این نکته ابتکارات دیگری 
هم داشــت که واقعاً در تاریخ مطبوعات سابقه نداشت. برای 
مثال با فضانوردان مصاحبه می کردیم. هم از طریق مکاتبه و 
هم از راه های دیگر. برای مثال برای فضانوردی که در ایستگاه 
فضایی بود، پرسش ها را فرستادیم، پرسش ها خوانده می شد و 
پاسخ می داند، پاسخ ها را روی کاست ضبط کردیم که متأسفانه 

حتی آن نوار کاست را هم نگه نداشته ایم.

مجله ی مرزهای بیکران فضا
این ارتباطات را چگونه برقرار می کردید؟ قطعاً همانطور 
که پیدا کردن منابع برایتان سخت بوده، برقراری این 

ارتباطات هم سخت بوده! 
بسیار سخت و خطرناک. شــوروی در ایران یک خبرگزاری 
داشت به نام خبرگزاری نوستی. در آن زمان شرایط سیاسی 
هم سخت بود و گروهک ها فعالیت می کردند و رفتن به مراکز 
خارجی خیلی خطرناک بود. اما من دل را به دریا زدم و رفتم 
به خبرگزاری و با آنها صحبت کردیم. آنها هم مبلغی را از ما 
گرفتند و این کار را انجام دادند. یک شــماره تلفن به دست 
آوردیم. با این شماره زنگ می زدیم به یک تلفن گویای اخبار. 
آن خبرها را ضبط می کردیم. دستگاهی درست کرده بودیم 
که به تلفن وصل می شد و صدا را روی کاست ضبط می کرد. 
بعد نوار را پیاده می کردیم و ترجمــه می کردیم و خالصه با 
چشــم بندی های عجیب و غریبی که االن تصورش مشکل 
است. من خیلی افسوس می خورم که چرا آن دستگاه ها را نگه 
نداشته ام. آن زمان فکر می کردم چیزی عادی است و نیازی به 

نگه داشتن آن نیست.
این مجله سه ســال منتشر شد. در این سه ســال من دو بار 
به دلیل نمایشگاه فروپاشی شــوروی و بعد از آن، نخستین 
نمایشگاه هوافضای مسکو، من به روسیه سفر کردم. در این 
سفرها توانستم ارتباط خوبی با چند فضانورد برقرار کنم و از 
کانال آن ها با بقیه ارتباط برقرار کردم و توانستیم مصاحبه های 

خوبی انجام دهیم که در مجله چاپ شد.
متأسفانه مجله ی مرزهای بیکران فضا به دلیل مشکالت مالی 
تعطیل شد. یعنی من ماشین و خانه و وسایل خانه و طالها و 
ارثیه ی همسرم را هم دادم و مجله چاپ کردم و بیشتر از سه 
سال نتوانستم چیزی بفروشم و مجله را چاپ کنم. در سفرهایم 
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این دستگاه نوع خاصی از ساعت های آفتابی است که با الگوبرداری از ذات الحلق 
طراحی شده و  به مدل سیاره ای معروف است. قطر آن معادل دو متر و 40 سانتیمتر 

بوده و عالوه بر نشان دادن ساعت ) زمان خورشیدی ( با دقت حدود 2 دقیقه ، 
قابلیت نشان دادن تاریخ ) روز سال ( را با دقت 4 روز در بهترین حالت نیز داراست. 

به روسیه با دانشــگاه ارتباط خوبی برقرار کرده بودم. با یک 
لپ تاپ و 200 دالر پول، رفتم به روسیه.

چه سالی به روسیه رفتید؟ 
سال 1993 بود.  در روسیه شروع به تدریس در دانشگاه کردم 
و مجله ای هم به نام مجله ی پیوند به زبان فارسی برای ایرانیان 

چاپ می کردم.
مجله در چه حوزه ای منتشر می شد؟

 به طور کلی مجله ای بود به زبان فارسی در مورد روسیه. هر 
چیزی که مورد نیاز ایرانیان بود. مثاًل ایرانیانی که به روسیه 
می آیند بدانند گوشت حالل از کجا تهیه کنند، نان بربری از 

کجا بخرند، یا نخود و لوبیا از کجا.
تیراژ این مجله چقدر بود؟

به هر حال این مجله را چاپ کردم و تدریس زبان فارسی را هم 
در دانشگاه شروع کردم و بعد خانواده ام را هم به آن جا بردم. 
طبیعی است که برای من که عشق فضانوردی داشتم، روسیه 
و مسکو امکان بسیار خوبی بود. من به دوستانم می گویم که در 
مجله ی مرزهای بیکران فضا کامالً خالصانه عمل کردم و خدا 
هم مزد اخالص من را این طور داد که به بهشــت فضانوردی 
رفتم. آنجا برای من بهشت بود. اینکه با فضانوردان و دانشمندان 
فضایی نشست و برخاست داشته باشم و گفت وگو کنم. بهشت 
هر کس مخصوص خودش است. بهشــت من این بود که با 

فضانوردان دمخور باشم.

در کنار انوشه انصاری و همسرش؛ سه همشهری خادم فضا 
و فضانوردی

جمع کردن عکس فضانوردان در سال های پیش کار 
خودش را کرد؟

بله. آن جا توانستم خودشان را ببینم و نه فقط عکس هایشان را. 
به تدریج زبان روسی را هم آموختم که بتوانم مستقیم با آن ها 

ارتباط برقرار کنم.
و همزمان در دانشگاه زبان فارسی درس می دادید؟

 بله. تدریس می کردم و از این فرصت استفاده کردم و رفاقتم 
را با آن ها تقویت کردم.

چه شد که به ایران برگشتید؟ 
 من هنوز قطعاً برنگشته ام. تصمیم به برگشت دارم. االن چند 
ماه است که اینجا هستم. باالخره بیست ســال آنجا بودم و 
ذخیره ی خوبی را جمع کرده ام. یکی از کارهایی که کردم این 
بود که تقویمی داشتم و هنوز دارم که روز تولد فضانوردان و 
خانواده هایشان را یادداشــت کرده ام. در روز تولدشان زنگ 
می زدم و تبریک می گفتم یا هدیه ای برایشان می بردم که برای 

آنها خیلی جالب بود. در مقابل آنها هم هدایایی به من داده اند 
که برای من جالب بود.

این هدایا االن یک موزه یا کلکسیون کوچک شخصی 
است که فکر می کنم ارزش خیلی زیادی داشته باشد.

یک کلمه از حرف شما را عوض می کنم و آن »کوچک« است. 
چون هم موزه است و هم شخصی، اما کوچک نیست. آرشیوی 
که من دارم بیشتر از دو هزار وسیله و عکس و ابزار مختلف، از 
ماکت سفینه و موشک، یا غذای فضانوردان و عکس های امضا 
شده و چیزهای دیگر است. حتی برای خارج کردن بعضی از اینها 
از روسیه مشکل داشتم. یعنی گمرک اجازه ی خروج نمی داد 
و می گفت درست اســت که متعلق به شماست اما چون جزو 
میراث فرهنگی روسیه است باید در روسیه بماند. این مجموعه 
بسیار باارزش است که به جرأت می توانم بگویم در سطح جهان 
اگر بی نظیر نباشد، حتماً کم نظیر است. باالخره این ها را بعد از 
بیست سال به ایران آورده ام و آرزو دارم مسئوالنی که عالقه مند 
هستند محلی را در اختیار من بگذارند که من بتوانم این وسایل 
را به طور دائم آنجا قرار دهم تا دانش آموزان و عالقه مندان بیایند 
و ببینند. تا زمانی هم که خودم زنده هستم به عنوان یک نقال 
آنجا باشم و برای عالقه مندان نقالی فضایی بکنم. امیدوارم بتوانم 
در این سال هایی که زنده هستم جوانی را تربیت کنم که بعد از 

من این ماجرا را ادامه بدهد.

برزو در کنار آناتولی ســاالویف رکود دار راه پیمایی 
در فضا

اشاره می کنم به مدال زیبای روی سینه تان. لطفاً درباره ی این 
مدال هم برای خوانندگان ما توضیحی بدهید. 

 فضانوردان روس یک فدراسیون تشکیل داده اند و همه شان 
اعضای این فدراسیون هستند. یکی از کارهای این فدراسیون 
تجلیل از کسانی است که در ترویج دانش فضانوردی، چه در 
روسیه و چه در کشورهای دیگر سهیم هستند. طبیعی است 
که کسی مثل من که نزدیک به سی و سه سال، کار و فعالیتم 
ترویج علم و نوشتن کتاب و مقاله و گزارش درباره ی فضانوردی 
بوده و آنها هم از نزدیک با فعالیت های من آشنا هستند، نزدیک 
دو ســال پیش این مدال را به دلیل خدمات در ترویج دانش 
فضانوردی توســط آقای گاربادکو که رئیس این فدراسیون 

است به من هدیه شد.
اون عکسی که بر مدال حک شده تصویر یوری گاگارین 

است؟ 
خیر. این عکس خود آقای گاربادکو است. به دلیل اینکه خود 
ایشان بنیانگذار این فدراسیون بوده و تالش بسیار زیادی برای 

ترویج دانش فضانوردی کرده و به کشورهای مختلف، حتی 
ایران، سفر کرده، اعضای فدراسیون تصمیم گرفتند تصویر خود 
ایشان را روی مدال فدراسیون حک کنند و ایشان را به عنوان 
بزرگ ترین مروج بشناسند و بعد از این هم ایشان رأی نهایی را 

برای اهدای این مدال می دهد.

در کنار پاول وینوگرادوف فضانوردی که آثار استاد 
فرشچیان را به فضا برد.

البته در این بیست ســال هم مقاله های من به طور مرتب در 
نشریات علمی ایران چاپ می شد و ارتباطم قطع نشده بود. 
اما مهم ترین تفاوتی که می توانم به آن اشــاره کنم این است 
که در آن زمان که من نشریه ی فضا را در می آوردم، اگر نشریه 
بیش از سه هزار نسخه فروش می کرد برایمان بسیار خوشحال 
کننده بود. در عین حال که تعداد نشریات علمی هم کم بودند. 
اما امروز تعداد نشریات علمی بیشتر شده و تیراژ آن ها هم باال 
اســت. در این مدت که من به ایران آمده ام و برای سخنرانی 
یا برگزاری کارگاه به شهرستان های مختلف دعوت شده ام، 
برایم بسیار جذاب است که می بینم در هر شهر حتی کوچکی 
انجمن های نجومی با تعداد زیادی عضو داریم. این نشــان 
می دهد که عالقه مندان علم در این مملکت بسیار زیاد شده اند 
و علم گسترش زیادی پیدا کرده است. فقط اگر اجازه بدید این 
نکته را اضافه کنم که متأسفانه مسئوالن این حوزه در مقابل 
جوان های عالقه مند احساس مسئولیت نمی کنند. یعنی این 
تشکیالت نیازمند حمایت های درست است. من خودم توسط 
مجله ی آسمان شــب برای رصد بارش شهابی دعوت شدم. 
خیلی برایم جالب بود که نزدیک به پنجاه جوان آن موقع شب 
در بیابان جمع شده بودند و همه سر به هوا بودند. البته نه از آن 
نوعی که در اصطالح به کار می رود. همه محو آسمان بودند. به 
طوری که فکر می کنم اگر فردای آن شب این بچه ها یکدیگر 
را در خیابان می دیدند، هیچکدام دیگری را نمی شناختند. 
وقتی پنجاه جوان اینقدر عشق و عالقه به موضوعی دارند که 
هیچ هزینه ای هم ندارد باید از آن حمایت کرد. الزم نیست به 
شهاب سنگ ها پول بدهیم که روی سرمان بریزند. دوستان و 
مسئوالن که مرتب شعار تهاجم فرهنگی می دهند و می گویند 
جوانان ما در معرض تهاجم فرهنگی هســتند، می توانند با 
حمایت از این جوان ها با تهاجم فرهنگی مقابله کنند. آموزش 
علم که بر هر زن و مرد مسلمان واجب است و حتی اگر در چین 
باشد باید به دنبال آن رفت، فقط نباید در شعار باشد. باید به آن 
عمل هم بکنیم. با حمایت از این انجمن های علمی می شود از 

علم حمایت کرد. چرا کسی کمک نمی کند؟ 
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آیا در هنگام خورشید 
گرفتگی دما کاهش می یابد؟ 
بررسی تجربی کاهش دما پس از کنتاکت سوم  در گرفتهای کلی خورشید، 

ترکیه نهم فروردین 1385

غالمحسین رستگارنسب1، منصوره بنازاده2، میترا رستگارنسب3 

1- دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران. همکار مولف در دفتر تالیف کتابهای درسی، 
عضو حرفه ای انجمن نجوم ایران

2- مدرسه شهید طالبی، آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری..
 3- مدرسه شهید مرادی2، آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری

هنگامی که ماه از بین زمین و خورشید عبور می کند، درصورتی که با  آنها 
هم راستا و هم خط شود، در بعضی از نواحی زمین جلوی تمام یا قسمتی از 
پرتوهای خورشید را می گیرد. این  پدیده گرفت خورشید  نامیده می شود. 
همچنانکه ماه از روی قرص خورشید می لغزد، یک تاریکی غیر طبیعی بر روی 
زمین ایجاد می کند و به مدت چندین دقیقه تمام خورشید را سیاه می کند. 
آنچه در این بررسی مورد مطالعه قرار گرفت، اندازه گیری کاهش دما پس از 
کنتاکت سوم در زمان گرفت کلی خورشید و همچنین بخشی از اثرات گرفت 
خورشید  به صورت  مشاهده در کشور ترکیه، شهرآنتالیا، روستای کمر می 
باشد. اندازه گیری ها نشان داد که دما در شروع گرفت خورشید، 23 درجه 
سانتیگراد بود و در پایان گرفت، 17 درجه ثبت شد. اما بیشترین کاهش دما، 
هفت دقیقه پس از کنتاکت سوم، 16,5 درجه سانتیگراد اندازه گیری شد. 
به عبارتی، هفت دقیقه پس از اینکه خورشید از پشت ماه خارج شده بود، 
دماسنج ها همچنان سیر نزولی دما را نشان می دادند. 

تصویر شماره 3
                   

توضیح تصویر: گرفت کلی)عکس از رستگارنسب(         
گرفت حلقوی

ثبت زمان کنتاکتها
توضیح کنتاکتها

زمــان کنتاکت اول، هنگامی اســت کــه ماه به 
خورشید نزدیک می شود، در یک لحظه، محیط 
خارجی ماه با محیط خارجی خورشید مماس می 
شود. از این لحظه گرفت جزیی آغاز می شود. زمان 
کنتاکت دوم، وقتی که محیط خارجی ماه با محیط 
داخلی خورشید مماس می شود. از این لحظه، تمام 
سطح خورشید به وسیله ماه پوشیده شده و گرفت 
کلی آغاز می شود و بسته به اوج یا حضیض بودن 
ماه، مدت زمان عبور ماه از روی خورشید می باشد 
که معموال از چند ثانیه تا حداکثر حدود هشــت 
دقیقه طول می کشد. کنتاکت سوم، هنگامی است 
که محیط خارجی ماه با محیط داخلی خورشید 
ولی از طرف دیگر خورشید مماس می شود. از این 
لحظه به بعد، گرفت کلی تمام شده و گرفت جزیی 
به ســمت پایان گرفت می رود. مهمترین بخش 
این آزمایش، اندازه گیری دما بعد از کنتاکت سوم 
است. زمان کنتاکت چهارم، با حرکت ماه از روی 
سطح خورشید، گرفت به سمت اتمام می رود. در 
یک لحظه، محیط خارجی ماه با محیط خارجی 
خورشید مماس می شود و این لحظه ثبت کنتاکت 
چهارم است. از این زمان به بعد، گرفت خورشید 

پایان می یابد)تصویر شماره 4(.
تصویر شماره 4

توضیح تصویــر: چهار کنتاکــت در تصویر قابل 
مشاهده است.

وسایل مورد نیاز برای ثبت کنتاکت ها: زمان سنج 
دقیق- تلسکوپ- دوربین عکاسی- فیلترمایالر- 

چراغ قوه
روش کار: فیلتر مایالر را بر روی دهانه تلسکوپ قرار 
گرفت. دوربین عکاسی با رابط چشمی به تلسکوپ 
وصل شد. با زمان سنج، زمان کنتاکنها  از طریق 

تیره است، قطری در حدود  3500 کیلومتر دارد. 
اما پهنای خورشــید که غولی درخشان است به 
1,400,000 کیلومتر می رســد. هم اندازه دیده 
شدن ماه و خورشید ناشــی از این واقعیت است 
که اگر چه خورشــید 400 بار بزرگتر از ماه است، 
اما نســبت به زمین، 400 بار هم دورتر از ماه قرار 
دارد]2[. نتیجه این وضعیت، هم قطر دیده شده 
تقریبی آنها در آســمان اســت و در زمانهایی که 
ماه مستقیما از مقابل خورشید می گذرد، گاهی 
خورشید را در پشــت خود پنهان می کند و برای 
مدتی، قرص درخشان خورشــید در پس قرص  
تاریک ماه ناپیدا می شود. شرط اصلی برای وقوع 
گرفت خورشید آن است که خورشید و ماه و زمین 
بر روی یک خط  قرار گیرند به طوری که سایه ماه 
بر بخشی از زمین بیفتد. کل این  سایه از دو بخش 
تشکیل مي شود . قسمت درونی که سایه نامیده می 
شود و تاریک است و قسمت بیرونی که نیم سایه نام 

دارد)تصویر شماره 1( . 
تصویر شماره 1 

توضیح تصویر: خطي که از غرب به شرق رسم شده 
است مسیر گرفت کلي خورشید را نشان مي دهد.

انواع گرفت: 
معموال دو نوع گرفت خورشید وجود دارد. گرفت 
کلی خورشــید و گرفت حلقوی خورشید. مدار 
حرکت ماه به دور زمین بیضی شکل است. هنگامی 
که ماه نزدیک زمین است، 356,400 کیلومتر از 
زمین فاصله دارد که حضیض نامیده می شود]3[  
و هنگامی که ماه از زمین دور اســت، 406,700 
کیلومتر از زمین فاصله دارد کــه اوج نامیده می 

شود)تصویر شماره 2(.
تصویر شماره 2 

توضیح تصویر: در نصویر مکان اوج و حضیض ماه 
نسیت به زمین قابل مشاهده است.

هنگام گرفت خورشید، اگر ماه در حضیض باشد، 
قطر زاویه ای آن بزرگتر از خورشید شده و گرفت 
کلی پدید می آید ولی اگر ماه در اوج باشد، قطر زاویه 
ای آن کوچکتر از خورشید شده و گرفت حلقوی 

اتفاق می افتد)تصویر شماره 3(. 

یکی از قدیمی ترین پدیده هایی که همواره مورد توجه انســان بوده، گرفت 
خورشید است. طبق آثار به جا مانده از رصد خانه استون هنج ) انگلستان( که 
تقریباً 5000 سال قبل بنا شده است، قسمتی از رصد خانه به انجام تحقیقاتی 
در زمینه گرفت خورشید اختصاص داشته است]1[. اینکه خورشید در وسط 
آسمان ناگهان رو به تیرگی می گذارد و آسمان تاریک می شود، برای انسان 
ها معمایی بسیار پیچیده همراه با ترس بوده است. در برخی موارد، در بعضی 
از گرفت ها به طوفان اشاره شده و در پاره ای موارد به زمین لرزه ه یا سیل و یا 
عوارضی دیگر که همواره آنها را خشم طبیعت یا خدایان می نامیدند اظهار می 
شود. لذا جهت شناخت بیشتر این پدیده و احتماالً آمادگی جهت رویارویی با 
آن، انسان ها هموار بدنبال تحقیق بوده و از سایر علوم نیز کمک گرفته اند، تا 
رمز این معمای طبیعی را بیابند و بهتر بتوانند آن را توجیه کنند. اطالعاتی که 
امروز در اختیار ما قرار دارد، این پدیده را به طور کامل توضیح می دهد. قوانین 
حاکم بر اجرام آسمانی آن قدر دقیق هستند که می توان تا هزاران سال آینده 
نیز خورشید گرفتگی ها را پیش بینی نمود. برای مشاهده هر چه بهتر این پدیده 
آسمانی و اندازه گیری برخی از ویژگیهای فیزیکی مانند کاهش دما، گرفت 

خورشید در ترکیه مد نظر قرار گرفت. 
بحث و بررسی

موقعیت مکان رصدی
مکان آزمایش و اندازه گیری در کشور ترکیه، روستای ِکِمر، واقع در40 

کیلومتری شهر آنتالیا به طول جغرافیایی E= 30: 34   و عرض جغرافیایی 
  N= 36 : 40
هندسه گرفت

یکی از اتفاقات  جالب و چشــمگیر در طبیعت اطراف ما این اســت که ماه و 
خورشید از زمین به یک اندازه دیده می شوند. ماه که  جرمی کوچک و سرد و 
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تلسکوپ مشاهده و بر روی جداول ثبت شد. هنگام 
تاریک شدن هوا از چراغ قوه برای ثبت استفاده شد. 
ثبت تماسها به وقت محلی در )جدول شماره 1( 
آمده است. در )تصویر شــماره 5( نگارنده در حال 

نصب دوربین عکاسی بر روی تلسکوپ می باشد.

جدول شماره 1

     
توضیح جدول: زمــان کنتاکتها به وقت محلی در 

جدول قابل مشاهده است 

تصویر شماره 5

توضیح عکس: غالمحسین رستگارنسب در حال 
تنظیم دوربین عکاسی بر روی تلسکوپ

اندازه گیری دما
وسایل مورد نیاز: دماسنج الکلی، دماسنج جیوه 
ای، دماسنج مینیمم ماکزیمم، دماسنج دیجیتالی

ثبت دما درجــداول مربوطه ازســاعت 10صبح 
آغازگردید. تا قبل از گرفت خورشید، خواندن دما 
و ثبت آن هر نیم ساعت یکبار انجام گرفت. پس از 
شروع گرفت خورشید، خواندن دما و ثبت آن در 
هر10دقیقه یکبار انجام شد و در زمان گرفت کلی، 
هر 1 دقیقه خواندن دما و ثبــت آن انجام گرفت. 
اندازه دما درلحظه شروع گرفت جزیی یا کنتاکت 
اول یا تماس اول در ساعت 12,37 دقیقه،  23درجه 
سانتیگراد بود. در شروع گرفت کلی یا کنتاکت دوم، 
در ســاعت 13,53,55،  دما 18 درجه سانتیگراد 
ثبت شد و در انتهای گرفت کلی یا کنتاکت سوم، 
دما 17 درجه سانتیگراد ثبت شد. کنتاکت چهارم 

به دلیل ابری شدن هوا ثبت نشد.  
اما پایین ترین دما توسط دماسنج ها، هفت دقیقه 
بعد از تماس سوم و در ساعت 14,05 ثبت شد که 
میزان آن 16/5درجه ســانتیگراد بود. به عبارتی 
دیگر، تا هفت دقیقه پس از کنتاکت سوم، دماسنج 
ها سیر نزولی را طی می کردند  و پس از آن، دماسنج 
ها ســیر صعودی را آغاز کردند. همانگونه که در 
نمودار مشخص است، از لحظه شروع گرفت جزیی 
تا پایان گرفت خورشید، دما 6,5 درجه سانتیگراد 
کاهش یافت )نمودار شماره 1 (. دراین زمان حرکت 

باد و شدت آن به خوبی حس شد.

نتیجه گیری
در این پژوهش تجربی کاهش دما پس از کنتاکت سوم در گرفت کلی خورشید 
در ترکیه، شهر آنتالیا، روستای ِکِمر مورد بررســی قرار گرفت. کاهش دما از 
کنتاکت اول تا کنتاکت ســوم 6 درجه سانتیگراد ثبت شد. در زمان کنتاکت 
سوم دما 17 درجه سانتیگراد ثبت شد. اما پس از کنتاکت سوم که خورشید از 
پشت ماه خارج شده و دمای آن به خوبی حس می شد، دماسنج ها تا 7 دقیقه 
سیر نزولی داشته و دمای 16,5 درجه را ثبت کردند. پس از آن دماسنج ها سیر 

صعودی دما را نشان دادند.

منابع
]1[ عدالتی، محمدتقی. قنبری، جمشید. ) ترجمه(. مبانی ومرزهای ستاره 

شناسیـ  انتشارات دانشگاه آزاد مشهد
]2[ دکتر حسین زمردیان، حسین. حاجبی، بهروز.  )ترجمه (. مبانی نجوم. 

انتشارات دانشگاه تهران
]3[ عدالتی، محمدتقی. فرخی، حسن. تأ لیف. اصول ومبانی جغرافیای ریاضی 

))زمین در فضا (( مؤسسه چاپ وانتشارات آستان قدس رضوی

نمودار شماره 1

در این نمودار 
تغییرات دما با زمان 
در هنگام گرفت 

خورشید نشان داده 
شده است.
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ساعت های افتابی آران و بیدگل 
دقیق تر شدند!

طراحی و نظارت بر ساخت ساعت های آفتابی دانشگاه پیام نور آران و بیدگل توسط ایرج صفایی 
طرح اولیه این ابزار  توسط ایرج صفایی مسئول رصدخانه دانشگاه کاشان با قطر 4 متر جهت ساخت در دانشگاه کاشان 

محاسبه و طراحی شده بود . که بنا به دالیلی اجرا نشد. ولی با پیگیری آقای مجید قهرودی، دانشجوی فیزیک دانشگاه پیام 
نور مرکز آران و بیدگل همچنین همکاری رئیس دانشگاه پیام نور مرکز آران و بیدگل این ساعت آفتابی با قطر حدود 3 متر در 

آن دانشگاه در سال 1388 ساخته و نصب شد.

این دستگاه نوع خاصی از ساعت های آفتابی است 
که با الگوبرداری از ذات الحلق طراحی شــده و  به 
مدل سیاره ای معروف است. قطر آن معادل دو متر 
و 40 سانتیمتر بوده و عالوه بر نشان دادن ساعت ) 
زمان خورشیدی ( با دقت حدود 2 دقیقه ، قابلیت 
نشان دادن تاریخ ) روز ســال ( را با دقت 4 روز در 

بهترین حالت نیز داراست. 
یکی از مشــخصه های این ســاعت آفتابی نشان 
دادن طول روز برای هر روز از سال است . که به 

طبع آن میتوان زمان طلوع و غروب خورشــید را 
برای هر روز بدســت آورد . از دیگر قابلیت های 
آن، ترســیم نمودار های تعدیل زمان بر روی هر 
ساعت از صفحه ی مدرج اصلی است. که به کمک 
آن  تبدیــل زمان خورشــیدی به زمان رســمی 

امکان پذیر است.
این طرح از دو قسمت تشکیل شده است .  اسکلت 
که در آن از پروفیل های صنعتی اســتفاده شده و 
روی آن با ورق 2 میلی متر پوشــیده شده است و 

قسمت دوم صفحه ی مدرج اصلی از جنس استیل 
ضد زنگ مرغوب تهیه شــده اســت. محاسبات و 
طراحی صفحه ی مدرج اصلی  توسط آقای صفایی 
انجام شــده است و شــامل محاســباتی مربوط به 
خطوط ساعتی و همچنین نشان دهنده ی تاریخ و 
منحنی های تعدیل زمان اســت. نقوش این ساعت 
بوســیله کامپیوتر طراحی و ســپس توسط یکی از 
هنرمند اصفهانی به نــام آقای بصیری بر روی ورق 

استیل پیاده شده است .



خبر به ما هم رسید رفتیم که ببینیم. خیلی پرنده مثل هر زمستان 
دیگر باز هم از سیبری آمده بودند ریخته بودند کنار شورابیل. دریاچه 

شورابیل وسط این شهر دیدنی است، و با پرنده هایی که هرسال 
می آیند و مدتی می مانند، تماشایی تر هم می شود. 
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از گرایش های برخاسته از علوم ریاضی-فیزیک محض تا علوم تجربی در این 
شاخه تحصیلی دیده می شوند و در مواردی حتی رشته هایی مانند آموزش و 

ترویج کشاورزی به مباحث علوم انسانی در دروس اصلی خود می پردازند. در این 
جا هدف پرداختن به رشته ها و گرایش های موجود در شاخه کشاورزی نیست. 

دکتر رحیم قره شیخ بیات، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
دانش امروزی بشری دستاورد پژوهش هایی است که در زمینه های مختلف به اجرا درآمده است. این پژوهش ها بر اساس احساس نیاز بشر در 

راستای تامین نیازمندی های زندگی اوست که در طول اعصار گذشته تا به حال به دلیل تنوع و حجم خواسته های او شکل های مختلفی به خود 
گرفته است. البته در مواردی که مبنای پژوهش ها، کنجکاوی ها و عالقمندی های انسان به عنوان یک محرک مطرح می شود، در ابتدا ممکن است 

در راستای تامین نیازهای مادی او نبوده باشد، مانند پژوهش هایی که در علوم نظری روی داده و می دهد، اما نهایتاً در فرایند تامین نیازها مورد 
استفاده قرار گرفته اند. مثالً بعضی از قوانین ریاضی شاید در ابتدا مصداق خارجی نداشته اند ولکن بعدها در کنار قوانین  فیزیکی و سایر شاخه های 

علوم تجربی، راه حل هایی برای رفع مشکالت و تنگناهای تامین نیازهای مادی ارائه کرده اند.

معرفی اجمالی جایگاه پژوهش در کشاورزی

دانش کشاورزی 
یکی از رشته های 

مرتبط با علوم تجربی 
و ریاضی و فیزیک 
است. گرایش های 

بسیار متعددی برای 
این شاخه از علوم  
در دانشگاه ها پیش 

بینی شده است. 

دانش امروزی بشــری دســتاورد پژوهش هایی 
اســت که در زمینه های مختلف به اجرا درآمده 
است. این پژوهش ها بر اساس احساس نیاز بشر 
در راســتای تامین نیازمندی های زندگی اوست 
که در طول اعصار گذشته تا به حال به دلیل تنوع و 
حجم خواسته های او شکل های مختلفی به خود 
گرفته است. البته در مواردی که مبنای پژوهش ها، 
کنجکاوی ها و عالقمندی های انسان به عنوان یک 
محرک مطرح می شــود، در ابتدا ممکن است در 
راستای تامین نیازهای مادی او نبوده باشد، مانند 
پژوهش هایی که در علوم نظری روی داده و می 
دهد، اما نهایتاً در فرایند تامین نیازها مورد استفاده 
قرار گرفته اند. مثالً بعضی از قوانین ریاضی شاید در 
ابتدا مصداق خارجی نداشته اند ولکن بعدها در کنار 
قوانین  فیزیکی و سایر شاخه های علوم تجربی، راه 
حل هایی برای رفع مشکالت و تنگناهای تامین 

نیازهای مادی ارائه کرده اند.
تقریبا در هیچ شــاخه ای از علوم ، پژوهش غایب 

نبوده است و آنچه امروزه در اختیار ماست نتیجه 
آزمون هایی است که در پژوهش ها به عنوان روش 
تحقیق )Methodology( مورد استفاده قرار 
گرفته است. بی شک گســترش مرزهای دانش 
که امروزه در دنیا شاهد آن هستیم، بدون انجام 
آزمایش هــای پیش بینی شــده در روش های 
تحقیق میســر نبود. تعدد مراکز تحقیقاتی که با 
عناوین مختلفی در کشــورهای مختلف جهان 
وجود دارند و فعالیت های پژوهشی را تعریف و به 
انجام می رسانند و نتایج به دست آمده را در قالب 
مقاات علمی به مخاطبیــن و عالقمندان منتقل 
می کنند، شاهد بر این ادعاست. هر چند ممکن 
است تفاوت های ساختاری و تعاریف گوناگون از 
جایگاه سازمان های متولی پژوهش در کشورهای 
مختلف، دیده می شــود، اما همه آنها در جهت 

تولید دانش قدم بر می دارند. موسسه ها و مراکز 
تحقیقاتی وابسته به دانشــگاه ها یا سازمان های 
دولتی یا غیر دولتی به وفور دیده می شوند که همه 
آنها در مسیر ایفای نقش خود از نیازسنجی، بیان 
مساله، ضرورت انجام پژوهش، برآورد اقتصادی، 
روش تحقیق)شــامل مجموعــه ای از آزمایش 
ها، جمع آوری داده ها . تجزیــه /آنالیز داده ها( و 

انتشار)انتقال( یافته ها تبعیت می کنند.
دانش کشاورزی یکی از رشته های مرتبط با علوم 
تجربی و ریاضی و فیزیک است. گرایش های بسیار 
متعددی برای این شــاخه از علوم  در دانشگاه ها 
پیش بینی شده اســت. از گرایش های برخاسته 
از علوم ریاضی-فیزیک محض تا علوم تجربی در 
این شاخه تحصیلی دیده می شوند و در مواردی 
حتی رشته هایی مانند آموزش و ترویج کشاورزی 
به مباحث علوم انسانی در دروس اصلی خود می 
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REPORT گزارش

علوم باغباني از طرف موسسه تحقیقات اصالح و 
تهیه نهال و بذر به سازمان تحقیقات کشاورزي و 
منابع طبیعي وقت ارائه شد. اما بر اساس سیاست 
هاي وقت سازمان به جاي ایجاد موسسه مادري، 
موسسات تک محصولي پسته ) 1371 (، خرما و 
میوه هاي گرمسیري )1372 ( مرکبات ) 1375 
( و پژوهشــکده گل و گیاهان زینتي ) 1381 ( از 
بخش تحقیقات باغباني جدا و به صورت مستقل 
به فعالیت خود ادامه دادند. از سال 1382 با ورود 
نیروهاي متخصص بیشتر و تقویت کادر علمي - 
تحقیقاتي، تقویت ساختار تشکیالت باغباني بیش 
از پیش مورد توجه قرار گرفت و بر اساس مصوبه 
شوراي عالي اداري و تصویب هیات امناء سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی، موسسه 
تحقیقات علوم باغباني در دهه مبارک فجر انقالب 

اسالمي در سال 1393 افتتاح شد.

رئوس وظایف تعیین شده برای موسسه تحقیقات 
علوم باغبانی کشور به شرح زیر است:

انجام تحقیقات الزم برای رفــع نیازهای بخش 
باغبانی کشور 

توسعه تحقیقات برای استفاده از روش های نوین 
باغبانی و کاربرد فناوری های نوین 

حفظ ذخایر ژنتیکی باغبانی جهت بهره برداری در 
برنامه های به نژادی 

انجــام تحقیقات با هدف دســتیابی بــه ارقام و 
پایه های اصالح شــده گیاهان باغباني و معرفی 

آن ها 
انجام تحقیقات الزم به منظور تعیین نیازهای ارقام 
و پایه های درختان میوه در مناطق مختلف کشور 
بررســی مســائل و مشــکالت پس از برداشت 

محصوالت باغبانی 
تهیه، تامین و نگهداری هســته های اولیه سالم 

پژوهشگاه بیوتکنولوژی ایران
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
موسسه تحقیقات خاک و آب

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
موسسه تحقیقات پسته کشور

موسسه تحقیقات خرما ومیوه های گرمسیری
موسسه تحقیقات مرکبات کشور

موسسه تحقیقات پنبه کشور
موسسه تحقیقات برنج کشور

موسسه تحقیقات علوم شیالتی ایران
موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال

موسسه علمی و کاربردی جهاد کشاورزی
موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی وتوسعه روستایی

پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

موسسه جهاد تحقیقات
موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

توضیح فعالیت های هرکدام از این موسسات می تواند به طورجداگانه آورده 
شود که در حوصله این مجله نمی گنجد. با اینحال عالقمندان می توانند به 
درگاه الکترونیکی هر کدام از آنها مراجعه نمایند و با ساختار تشکیالتی، اعضای 

هیئت علمی و پروژه های تحقیقاتی آنها آشنا شوند.
در این بخش به دلیل تخصص نگارنده به شــرح مختصری از فعالیت های 

موسسه تحقیقات علوم باغبانی اشاره می شود.
فعالیت هاي باغباني در کشور توسط دانشکده کشاورزي کرج و زیر نظر وزارت 
کشاورزي آغاز گردید. با واگذاري این دانشکده به دانشگاه تهران، فعالیت هاي 
پژوهشــی باغباني در مرکز اصالح نباتات کرج و زیر نظر اداره کل زراعت در 
وزارت کشاورزي ادامه یافت. با تأسیس موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال 
و بذر در سال 1339 ، تحقیقات باغباني کشور در اداره کل بررسي هاي باغباني 
دنبال شد. با افزایش انتظارات و نیز به منظور بهبود کارایي تحقیقات، تشکیالت 
موسســه تغییر یافت که از آن جمله مي توان به تأســیس بخش تحقیقات 
باغباني در ســال 1350 و تفکیک بخش تحقیقات ســبزي و صیفي از آن 
درسال 1357 اشاره نمود. در سال 1369 پیشنهاد تشکیل موسسه تحقیقات 

پردازند. در این جا هدف پرداختن به رشــته ها و 
گرایش های موجود در شاخه کشاورزی نیست. 

محصوالت بسیار متعددی در شاخه کشاورزی و 
منابع طبیعی موضوع مطالعه، بررسی و پژوهش 
هستند. تقریباً آنچه به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
برای تغذیه و پوشاک انسان تولید می شود به علوم 
کشاورزی مربوط می شود. به این ترتیب پرورش 
دام، طیور، آبزیان و گیاهانی که در تغذیه این گروه 
از موجودات زنده مورد استفاده قرار می گیرد و نیز 
آن دسته از گیاهان که هر بخشی از آنها می تواند 
به طور مستقیم یا فرآوری شــده،  در تامین غذا،  
بهداشت و سالمتی و رفاه  بشر موثر واقع شود، در 
این شاخه از علوم مطالعه می شود. طبیعی است 
نظر به اهمیتی که موضوع تغذیه، پوشاک، بهداشت 
و رفاه بشر دارد، تامین نیازها و پاسخگویی به تنوع 
خواسته ها و عالقمندی های انسانها که در مناطق 
مختلف دنیا به طور روزافزون جلوه می کند، کاری 
بس بزرگ و گسترده است. بدون توجه به جایگاه 
پژوهش در همه گرایش هــا و زمینه های مزبور، 
برآوردن این نیازها، غیر ممکن است. با توجه به 
محدودیتی که درمنابع طبیعی مناسب برای تولید 
مواد زیستی وجود دارد و روز به روز این محدودیت 
ها تولیدات کشــاورزی را با روش های قدیمی و 
سنتی غیرممکن می سازند، توجه به روش های 
نوین تولید برگرفته از یافته های پژوهشی مبتنی 
بر آزمایش های میدانی)مزراع، باغ ها، جنگل ها، 
بیابان ها و فضاهای تولید دام و طیور و آبزیان( و 
آزمایشگاهی)محیط های بســته و کنترل شده 

و آزمایشگاه های مجهز(، بیشتر رخ می نمایاند.
به این ترتیب هیچ کشــور و جامعه ای نمی تواند 
اهمیت مراکز آموزشی و پژوهشی مرتبط با موارد 
فق الذکــر را نادیده بگیرد. در کشــورمان ایران 
وزارت معظم جهاد کشاورزی، با تشکیل سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی)تات( سعی 
در پرداختن به این مهم داشــته است و در حال 
حاضر یکی از مراکز بسیار مهم علمی بعد از وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری به لحاظ اعضای هیئت 

علمی و مراکزآموزشی و پژوهشی است.
در حال حاضر تعداد 22 موسســه تحقیقاتی در 
زیر مجموعه تحقیقاتی این سازمان قرار دارند که 
فعالیت های آنها مبتنی بــر آزمایش و پژوهش و 
تولید علم و فناورری در زمینه علوم کشــاورزی 
و منابع طبیعی است. فهرست این موسسات در 

زیر آمده است:

موسسه تحقیقات اصالح وتهیه بذر چغندرقند
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر



خبر به ما هم رسید رفتیم که ببینیم. خیلی پرنده مثل هر زمستان 
دیگر باز هم از سیبری آمده بودند ریخته بودند کنار شورابیل. دریاچه 

شورابیل وسط این شهر دیدنی است، و با پرنده هایی که هرسال 
می آیند و مدتی می مانند، تماشایی تر هم می شود. 
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پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری و باالخره پژوهشکده میوه های 
معتدله  سردسیری. در هر کدام از این پژوهشکده ها اعضای هیئت علمی به تعریف 

پروژه های تحقیقاتی، متناسب با سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و رفع نیازهای 
باغبانی کشور پرداخته و با اخذ اعتبارات الزم در مقام اجرای آنها برمی آیند. 

در حال حاضر تعداد 
هفت پژوهشکده 

برای مجموعه 
گیاهانی که در حوزه 
علوم باغبانی قرار 
می گیرند، تعریف 
و تشکیل شده اند. 
البته بایستی در 

نظر داشت که این 
پژوهشکده ها قباًل 
با اسامی متفاوت 
و در جایگاه های 
سازمانی متفاوت 

فعالیت های علمی و 
پژوهشی داشته اند 
و در سنوات اخیر به 
طور ویژه به جایگاه 
و تجمیع و تمرکز 

آنها  نگاه شده است 
تا تمامی فعالیت 
های پژوهشی 

مرتبط با این گیاهان 
در راستای اجرای 
وظایف فوق الذکر 
با مدیریت متحد 
ادامه یابد و بهینه 
شود. این هفت 

پژوهشکده عبارتند 
از: پژوهشکده پسته، 

پژوهشکده چای، 
پژوهشکده خرما، 

پژوهشکده  سبزی و 
صیفی، پژوهشکده 
گل و گیاهان زینتی، 

نهال و بذر ارقام، پایه ها و اندام های تکثیری، برای 
واگذاری به بخش خصوصی 

پیش تکثیر نهال و بذر پایه ها و ارقام برای تامین 
نیاز باغ های مادری با همکاری مراکز تحقیقاتی و 

بخش خصوصی 
انتشار و ثبت گزارش ها و مقاالت علمي و اختراعات 
حاصل از طرح هاي تحقیقاتي در ســطح ملی و 

بین المللی 
تهیه برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت 
موسسه و تهیه برنامه و بودجه سالیانه موسسه و 
پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی تابعه براي ارائه و 

تصویب در هیات امناء 
نظارت بر اجراي برنامه هاي تحقیقاتي مربوط به 
پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتي تابعه و ارزشیابي 

پروژه هاي تحقیقاتي 
همکاری با دانشــگاه ها، مراکز آمــوزش عالی و 
موسســات تحقیقاتی داخل و خارج برای انجام 
تحقیقات مشترک و تربیت نیروي انساني مورد 

نیاز بخش باغبانی کشور 
آموزش، ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی 

مشــارکت در بررســی هاي اقتصادی و بازاریابی 
محصوالت باغبانی 

همکاري در ایجاد بســتر مناسب جهت تشکیل 
شرکت هاي دانش بنیان 

ارتباط مســتمر و مداوم با کانون هــای تولید و 
انجمن های علمی 

کمک به تجاری سازی یافته ها و درامدزایی 
مشارکت در ســمینارها و کنفرانس هاي ملي و 
بین المللــي ، نمایشــگاه ها ، بازدیدهای علمی و 

دوره های آموزشی داخل و خارج کشور
در حال حاضر تعــداد هفت پژوهشــکده برای 

مجموعه گیاهانی که در حوزه علوم باغبانی قرار 
می گیرند، تعریف و تشکیل شده اند. البته بایستی 
در نظر داشت که این پژوهشکده ها قباًل با اسامی 
متفاوت و در جایگاه های سازمانی متفاوت فعالیت 
های علمی و پژوهشی داشته اند و در سنوات اخیر 
به طور ویژه به جایگاه و تجمیع و تمرکز آنها  نگاه 
شده است تا تمامی فعالیت های پژوهشی مرتبط 
با این گیاهان در راستای اجرای وظایف فوق الذکر 
با مدیریت متحــد ادامه یابد و بهینه شــود. این 
هفت پژوهشــکده عبارتند از: پژوهشکده پسته، 
پژوهشکده چای، پژوهشکده خرما، پژوهشکده  
سبزی و صیفی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، 
پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری و 
باالخره پژوهشکده میوه های معتدله  سردسیری. 
در هر کدام از این پژوهشــکده ها اعضای هیئت 
علمی به تعریف پروژه های تحقیقاتی، متناسب 
با سیاســت های وزارت جهاد کشــاورزی و رفع 
نیازهای باغبانی کشور پرداخته و با اخذ اعتبارات 
الزم در مقام اجرای آنها برمی آیند. در همین راستا 
امکان جذب دانشــجو جهت اجرای پروژه های 
تحقیقاتی در مقاطع کارشناسی ارشد، دکترای 

تخصصی و پسادکترا وجود دارد.
در ســال های اخیر ارقام جدیــدی از میوه ها و 
محصوالت باغبانی به همــت و تالش محققین 
موسســه تحقیقات علوم باغبانی همانند سایر 
موسســات تحقیقاتی در زیر مجموعه سازمان 
تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی به جامعه 
کشاورزی معرفی شده اند. جهت کسب اطالعات 
بیشــتر، خوانندگان گرامی می توانند به سایت 
های موسســات تحقیقاتی فوق االشاره و مراکز 
تحقیقات، آمــوزش وترویج کشــاورزی و منابع 

طبیعی در اســتان های مختلف کشور مراجعه 
نمایند.

در شــماره های آینده در صورت موافقت هیئت 
تحریریه مجله درخصوص آزمایش های درحال 
انجام مرتبط با تحقیقات درختان میوه که منجر به 
یافته های تحقیقاتی شده و نهایتاً در قالب مقاالت، 
دستورالعمل ها و نشــریه های ترویجی به دست 

مخاطبین می رسد، مطالبی ارائه خواهد شد.

ساختمان پژوهشــکده چای در استان گیالن- 
الهیجان

ساختمان پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری 
در استان خوزستان- اهواز

ساختمان پژوهشکده ســبزی و صیفی جات در 
استان البرز- کرج

ساختمان پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه 
گرمسیری در استان گیالن- رامسر

ســاختمان پژوهشــکده میوه هــای معتدله و 
سردسیری در استان البرز- کرج

منبع: ارقــام باغی)گذشــته و آینــده(، 1396.  
انتشارات دفتر امور پژوهشی، موسسه تحقیقات 
علوم باغبانی وزارت جهاد کشــاورزی، سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ، تابستان 

.1396 ساختمان ستاد پژوهشکده پسته، استان کرمان- رفسنجان
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ARTICLE مقاله

زینب خضری دبیر فیزیک استان خوزستان
        تدریس تئوری مطالب ، منفعل بودن دانش آموزان در کالس ،موجب کاستن کیفیت آموزشی 
و میانگین نمرات درس فیزیک در امتحانات نوبت اول شد. این مطالعه به منظور عمق بخشی 
بهتر مفاهیم فیزیک و مشارکت بیشتر دانش آموزان در امر تدریس ،در دبیرستان گلستان 
والیت صورت گرفت. برای رسیدن به این هدف،با معرفی کتاب ها وسایت های مختلف ،انگیزه 
ی ساخت وسایل کمک آموزشی مرتبط با مفاهیم کتاب درسی شان به آنها داده شد وبچه 
هاتوانستند بادست های آماده به کار ،تشکیل میز  خالقیت را دهند.بر اساس شواهد و مدارک 
به دست آمده،نشان داده شده است که این روش توانسته ،دانش آموزان را به درس فیزیک 
عالقه مند سازد،انگیزه ی یادگیری را در آنها افزایش داده وبه بهبود کیفیت  آموزشی درس 

فیزیک کمک کند.

بر اساس شواهد موجود ،مشخص شد دانش آموزان به درس فیزیک اظهار عالقه 
مندی نمی کردند.این 

عدم عالقه مندی با مشاهده ی میانگین نمرات فیزیک مستمرشان مشخص شده 
است .یکنواختی تدریس

 مفاهیم فیزیک وبه صورت تئوری باعث کم شدن عالقه و رغبت دانش آموزان 
برای یادگیری این درس  

شده بود. 

توصیف وضع موجود:
اولویت دادن به روشهای تشریحی و تئوری،باعث شده بود که دانش آموزان به 
درس فیزیک به صورت عمیق،نگاه نکنند وفقط به حفظ کردن فرمولها اکتفا کنند 
. عالوه بر موارد فوق، یکنواختی تدریس  مفاهیم فیزیک باعث شد که دانش آموزان 
به حالت منفعل و مخاطب صرف درآمده و در امر تدریس مشارکت¬ی نداشته 
باشند و این امر موجب بیروح شدن کالس درس و انگیزه¬ی پایین دانش آموزان 
شده بود ، به طوریکه تأثیرخودرا درکیفیت آموزشی نشان داده و باعث کم شدن 

نمرات مستمر آنها در این درس شده بود.

شکل 1 : عکس در کالس

آنچه که باید تغییر یابد :
1.نحوه ی تدریس که باید از شیوه ی تئوری به عملی تغییر کندوکالس از حالت 

انفعال خارج شود.
2.تغییر انگیزه ی دانش آموزان که با اجرای شــیوه هــای ترغیب ، امکان پذیر 
استبدین صورت که با استفاده از کتابها و سایت هایی که به آنها معرفی می شود 
،بتوانند وسایل کمک آموزشی بسازند ومیزخالقیتی را با دستان توانمند خود آماده 

سازندوباعث عالقه مندی و ارتقاء کیفیت آموزشی شود.
3. حس بی عالقگی به مطالعه وکتاب وکتابخوانی در آنها از بین رفته وبه تحقیق 

وبررسی در سایت های 
مختلف روی آورند.

و درک مفاهیم اساســی فیزیک به آمــوزش از راه 
مشاهده و لمس طبیعت نیازدارد به طور کلی امروزه 
مردم ما نیازمند آموزش خالقیت هستند تا با آموزش 
،خلق افکار نو ،به سوی ایجاد جامعه ای سعادتمند 

قدم بردارند.

اهداف پژوهش :
     1.کالس درس از حالت سخنرانی و تئوری خارج 

شده و دانش آموز خود در امر آموزش سهیم باشد.
2. با عالقه مندی و ایجاد انگیــزه در دانش آموزان، 
آنها را به مطالعه و بررسی در کتاب ها وسایت های 

مختلف رهنمون ساخت.
3. با ساخت وســایل آموزشی و تدریس مفاهیم به 
طور عملی باعث تعمق بخشی بهتر مطالب و کیفیت 

آموزشی شد.
4. دانش آموز به این حقیقت برســد که با دستان 
توانمند خود می تواند کارهایی هر چند کوچک ولی 

اثرگذار انجام دهد.
آماده سازی شرایط:

برای بهبود وضعیت موجود در کالس و ارتقاءکیفیت 
آموزشی درس فیزیک به مطالعه کتاب ها ی مختلف 
و مجالت رشد وبه تحقیق و بررسی در سایت های 
مختلف پرداخته شد.کتابهایی که مرتبط با مسئله ی 
  کالس بود خریداری شد تا در اختیار دانش آموزان 

قرار داده شود.با مدیر و همکاران ،نیز مشورت شد.
بیان مسئله:

مقدمه:
     به طور کلی وسایل آموزشی ، به ابزارها وامکاناتی 
اطالق می گردد که در جریان تدریس جهت تفهیم 
بهتر مطالب درســی ویادکیری موثر توسط معلم 
ودانش آموز به کار می روند. این وسایل ،آموزش را 
از حالت سخنرانی محض خارج می کنند ویادگیری 
را با بهره گیری از حواس مختلف آسان و ممکن می 
سازند.در این شرایط ،شاگردان قادرند اطالعات ،رفتار 
و مهارتهای جدید را با درک کامل بدست آورند.دانش 
آموز آنچه می شنود فراموش می کند ،آنچه می بیند 
به خاطر می آورد وآنچــه انجام می دهد می آموزد. 
سخن فوق حکایت از این دارد که یادگیری زمانی 
تحقق می یابد که دانشآموزخود مستقیما در جریان 
آموزش قرار گیرد وخود را در آموزش شریک بداند.

وقتی دانش آموز سیمی را از یک طرف به باطری واز 
طرف دیگر به المپ وصل می کند و با زدن کلیدی 
المپ روشن می شود،احساس شعف زاید الوصفی 
به او دست می دهد.آن چنانکه گویی کشف مهمی 
انجام داده است.این آموزش بیشتر در ذهن او ماندگار 

خواهد بود.
وقتی معلم این وسایل را در آموزش به کار می گیرد ، 
دانش آموزان را در فراگیری بهتر، عمیقتر و سریعتر 
مطالب یاری مــی کند. مفاهیم درســی جذابیت 
بیشــتری پیدا می کنند وکالس ساکن و خاموش 
تبدیل به کالس ســیال و پرهیاهو می گردد. علم 
فیزیک را نمی توان ماننــد ریاضیات تدریس کرد 

دستـــ های آماده 
به کار و ایجاد میز 

خالقیت



خبر به ما هم رسید رفتیم که ببینیم. خیلی پرنده مثل هر زمستان 
دیگر باز هم از سیبری آمده بودند ریخته بودند کنار شورابیل. دریاچه 

شورابیل وسط این شهر دیدنی است، و با پرنده هایی که هرسال 
می آیند و مدتی می مانند، تماشایی تر هم می شود. 

65تخصصي فنی و مهندسی

 دانش آموزان به گروههای دونفره تقسیم شده و آنها پس از بررسی در 
کتابها ی ذکر شده وسیلهی کمک آموزشی را انتخاب کرده و شروع به 

ساخت آن نمودند.بعضی از گروهها هم به تحقیق در سایت های مختلف 
پرداخته و آزمایشهای جالبی را بر روی لوح فشرده قرار می دادند 

باتوجه به 
شورواشتیاق دانش 
آموزان بااجرای این 
طرح وپیشنهاد خود 
آنها برای ادامه آن، 
درکالس های درس 
نیزبرای یادگیری 
مفاهیم فیزیک 
درحین تدریس 
ازوسایل کمک 

آموزشی استفاده می 
شد. برخی ازوسایل 

دانش آموزان 
درآزمایشگاه مدرسه 
قرار داده شد تا برای 
سال های بعد نیزباقی 

بمانند1.

4.تقویت حس رقابت و اعتماد بــه نفس در دانش 
آموزان به کمک انجام کارهای عملی

 5. پس از انجام طرح باید بهبود کیفیت آموزشــی 
درس فیزیک به وســیله ی اظهار رضایت والدین 

ومدیر و 
مشاور و ارتقاء میانگین نمرات دانش آموزان حاصل 

شود.

تحلیل داده ها وشواهد اولیه :
1.والدین اظهار داشتند که فرزندانشان به مطالعه ی 

درس فیزیک بی عالقه هستند.
2.تعداد غیبــت هایی که معــاون درکالس درس 

فیزیک ، اعالم نمودند.
3.مدیر با توجه به نتایج نمرات مستمرشان در درس 

فیزیک ،کاهش کیفیت آموزشی را عنوان کرده بود.
4.دانش آموزان بــه خاطر بی روح بــودن کالس 

درسشان نزد مشاور رفته بودند.
نمونه ای از شواهد اولیه

مشــکل به وجود آمده، در جلسه ی شورای دبیران 
مطرح شد . با آنها  مشورت کرده وچند راه حل با نظر 

و نقادی همکاران داده شد .
راه حل های پیشنهادی :

1.ترغیب وتشــویق دانش آموزان به اســتفاده از 
کتابخانه ی مدرسه

2.گردش علمی مرتبط با فیزیک 
3. استفاده از شخص دانش آموز در امر تدریس

4. دعوت به اولیاء
5. تشویق و ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای ساخت 
وسایل کمک آموزشی و ســوق دادن آنها به انجام 
کارهای عملی از بین راه حل های پیشنهادی ،یک راه 
حل که بهتر و کامل تر از بقیه به نظر می آمد به عنوان 

راه حل جدید انتخاب شد.
راه حل انتخابی:

تشویق و ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای ساخت 
وسایل کمک آموزشی و ســوق دادن آنها به انجام 

کارهای عملی 
این طرح در جلسه ی شورای دبیران تصویب شد.

بعد از تصویب ،در مــورد راه حل انتخابی به تحقیق 
وبررسی پرداخته شد و پس از رسیدن به جمع بندی 
های الزم، امتحانات نوبت اول آغاز شد واجرای طرح ، 

به بعد از آن موکول شد.
نحوه ی اجرای راه حل انتخابی:

این راهکار در پایه های دوم و سوم به مرحله ی اجرا  
گذاشته شد.برای این منظور در هر کالس ،آنهارا به 
ساخت وسایل کمک آموزشــی با ذکر اهداف طرح 
از جمله »خارج کــردن کالس درس از حالت معلم 
محوری ،مشارکت دانش آموزان در امر تدریس ، ایجاد 
نشاط و شادابی وتشکیل میز خالقیت « موردتشویق 
قرار داده وکتابهای مختلفی از جمله  »علوم من« ، 

»آزمایش علمی با نور و آینه ها « و » مقایسه های 
علمی « و ســایت های مختلفی از جمله » سایت 
چیستا « به آنها معرفی و در اختیار آنها گذاشته شد.

گروه بندی دانش آموزان :
 دانش آموزان به گروههای دونفره تقســیم شده و 
آنها پس از بررسی در کتابها ی ذکر شده وسیله¬ی 
کمک آموزشی را انتخاب کرده و شروع به ساخت آن 
نمودند.بعضی از گروهها هم به تحقیق در سایت های 
مختلف پرداخته و آزمایشهای جالبی را بر روی لوح 
فشرده قرار می دادند.بعضی از سایت ها ، آزمایشها با 
زبان التین بود  که خود دانش آموزان به ترجمه ی 
متن زیرنویس آزمایش ها می پرداختند . ازجمله  
لوح فشرده و ترجمه بعضی از آزمایشها توسط دانش 
آموز زهرا نریمان و درست کردن پاورپوینت از بعضی 
فصول کتاب توسط دانش آموزان شادی ممبینی و 
هانیه مؤمنی که در پیوست آمده اند.به آنها یک ماه 
وقت داده شد که وسایل خود را آماده سازند . در این 
مدت مشغول به ساخت شـدند و با مشکـالتی که در 
ساخت و نحوه ی اجرا مواجه می شدند، به همکاری 
اینجانب آن مشکل حل گردیده و دانش آموز توانسته 
وسیله ی خود را به خوبی بسازد.بعضی از آزمایشها 
نیز با وسایل خیلی ساده  تهیه شده از سایت چیستا،  
انجام می دادندومفاهیم پایه ای علم فیزیکرا به مرحله 
ی اجرا و آزمایش قرار می دادند.در این مدت تکاپو و 
هیجانی غیرقابل وصف در آنها دیده می شــد وآنها 
نشان دادند که با دستان توانمند و آماده به کار خود 
می توانند باعث بروز خالقیت های بزرگی در عرصه 

ی علم فیزیک شوند.

تشکیل میز خالقیت :
بعد از گذشــت یک ماه از آنها خواســته شد 
تمامی وســایل و لــوح های فشــرده خود را 
آورده تــا بتوان آنهــا را برای همگی نشــان 
البته  داده و »میــز خالقیت « را شــکل داد.
در طــول این مــدت بچه ها وســایل خودرا 
آورده و رفع اشــکال گردیده بــود. به علت 
تعداد باالی وسایل، میز خالقیت را در سالن 
امتحانات مدرسه قرار دادهودر آنجا چیدند.

یک دستگاه پروژکتور نیز در سالن قرار داده 
شــد.تا  فیلمهای آموزشــی تهیه شده توسط 
بعضی از گروهها ،نشــان داده شــود. آن روز 
دو ســاعت اضافه در مدرســه مانده وبا بچه 
ها هماهنگی های الزم به عمل آورده شــد تا 
برای فــردا یعنی رانجام آزمایشــها همه چیز 

لبته با مدیر هماهنگی شد. ا آماده باشد.
روز نمایش  خالقیت و توانمندهای دانش آموزان :

روز ارائه ی میز خالقیت و تشکیل کار گاهی از جمله 
فعالیت های دانش آموزان فرا رسید .روز چهارشنبه 

93/12/6 زنگ چهارم دانش آموزان دانش آموزان 
چهار کالس جمع شــده تا با کمک وسایل ساخته 
شده یآزمایشها را به صورت گروهی با نظارت اینجانب 

انجام دهند.
در این جلســه مدیر و دو تن از همــکاران حضور 

داشتند.
مراسم با تالوت آیاتی چند از قرآن کریم آغاز گردید.

بعــد از آن با معرفی گروهها توســط مجری برنامه 
،هرگروه پشــت میز آمده ودر مورد وسیله ی خود 
توضیح  و آزمایش را انجام داده و مفهوم فیزیکی را 
عنوان می کردند وبا تشویق و شــور و نشاط دانش 

آموزان دیگر مواجه می شدند.
 به عنوان مثال برای توضیح کاهش اصطکاک از 
وسیله های ســاده ای از جمله »یک لوح فشرده 
،یک بادکنک و سر یک مایع ظرفشویی«استفاده 
شــده بود که تهیــه ی این وســیله همانند یک 
ســرگرمی دانش آموز را به تحصیل علم و دانش 

به طور عملی ترغیب می کرد. 
در البالی انجام آزمایش ها ،فیلم های آموزشــی از 
طریق پروژکتور برای آنهانشان داده میشد.در چهره ی 
بچه ها شادی ونشاطی دیده می شد که قابل مقایسه با 

جلسات قبل نبود.
حدود سی و پنج آزمایش انجام داده شد وجلسه ،90 
دقیقه طول کشید.در پایان از بچه ها پذیرایی به عمل 
آمدتا حالوت این »میز خالقیت« بیشتر در خاطرشان 
باقی بماندازکل این برنامه ،فیلم و عکس گرفته شد 

که پیوست شده است.

مشاهده یا نتایج :
3-1 روش های گردآوری داده هــا درباره ی تأثیر 

اقدام :
روش های زیر برای بررســی نتایج بدست آمده از 

اجرای طرح استفاده شد که با توجه به 
موضوع مورد نظر ،بتواننــد در درک وضعیت بعد از 

اجرای طرح یاری دهنده باشند.
که می توان به روش های زیر اشاره کرد:

1.مقایسه ی میانگین نمرات دانش آموزان قبل از 
اجرای طرح و بعد از آن

2.تصویر دانش آموزان قبل وپس از اجرای طرح
3. مصاحبه با دانش آموزان در مورد طرح

4.مصاحبه بــا مدیریت محترم دبیرســتان خانم 
عصمت سیامی

5.مصاحبه با همکار محترم خانم کمایی
3.نظرخواهی کتبی از اولیای دانش آموزان پس از 

اجرای طرح
4.نظرخواهی از دانش آموزان

4.نظرخواهی کتبی از مدیر دبیرستان
5.نظرخواهی کتبی از همکار 

6.استفاده از پرسشنامه
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