آزمااگشیه علوم رشته اول تجربی طراح و نویسنده :مرتضی میرزایی
آزمایشگاه مناسبترین محل انجام آزمایش است.بر این اساس کتاب آزمایشگاه علوم می تواند مطالب و آزمایشهای ساده ای را در
اختیار ددانش آموزان قرار داده تا با تجزیه وتحلیل آنها مطالب با ارزشی را درک کنند.مطالب با شناسایی وکاربرد وسایل و عالئم
هشدار دهنده آغاز می شود و با انجام آزمایش به بسط و توضیح مطالب مرتیط می پردازد.
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عالیم هشدار دهندهWarning signs:

نکات ایمنیsafety tips:

 هرگز مواد شیمیایی را نچشید و بو نکنید .همیشه هنگام کار در آزمایشگاه باید نظم و انضباط را رعایت کنید.از روپوش سفید در هنگام انجام آزمایش استفاده کنید.در همه ی موارد با مربی یا معلم خود مشورت کنید و طبق دستور کار آزمایش را انجام دهید.هنگام تماس با اسید یا باز با مقدار زیاد آب بشویید و به پزشک مراجعه شود.-هر گونه آتش سوزی در آزمایشگاه را با گپسول یا پتو شعله را خاموش کنید.
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وسایل آزمایشگاهی
رد
یف

نام

کاربرد

شکل

لوله آزمایش
test tube

لوله آزمایش برای نگهداشتن ،ترکیب کردن و گرم کردن
مواد شیمیایی مایع یا جامد در مقادیر کم استفاده میشود .از
لوله کشت در آزمایشگا ههای زیست شناسی برای کشت و
نگهداری اورگانهای زنده مانند باکتریها ،کپکها و  ...استفاده
می شود ودرپزشکی برای نگهداری از نمونه های خون
استفاده می شود

بشر
Beaker

از بشر استفادههای متنوعی میشود از جمله برای نگهداری و
حمل و حرارت دادن مایعات و محلولها.

ارلن(مایر)
Erlenmeyer
flasks

از این وسیله بیشتر برای حرارت دادن محلول ها و نیز
جهت انجام عملیات تیتراسیون و یا صاف نمودن ورسوب
گیری محلول ها استفاده می شود

قاشقک
Spatula

از اسپاتول برای نرم کردن مواد جامد و برداشتن آن استفاده
می شود .الزم
است یادآوری کنیم که مواد شیمیایی را نباید با دست
برداشت.
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دماسنج
Thermometer

دماسنج های جیوه ای و الکلی است .اساس کار این
دماسنجها بر انبساط مایعات است .و برای اندازه گیری
دماهای باالتر بایداز دماسنجهای ترموکوپلی و آذرسنج ها
استفاده نمود.
شش نوع مهم دماسنج دماسنج گازی ) خواص :تغییر فشار(
دماسنج مقاومت الکتریکی ) خواص :تغییر مقاومت
الکتریکی(
ترموکویل ) خواص :نیروی محرکه ی الکتریکی(
دماسنج بخار هلیوم ) خواص :تغییر فشار(
نمک پارامغناطیسی ) خواص :خودگیری مغناطیسی(
تابش جسم سیاه ) خواص :گسیل تابنده(

قطره چکان
Dropper

لوله شیشه ای است که نوک آن باریک شده و در انتهای آن
الستیکی قرار دارد .هنگام استفاده الستیک را فشار دهید تا
قطره چکان پر شود و با فشار مجدد الستیک  ،قطره قطره
محلول خارج می شود.

قیف
funnel

برای صاف کردن و جداسازی بکار می رود و بصورت قیف
ساده-قیف بوخنر و قیف جدا کننده می باشد.می توان از
کاغذ صافی یا پشم شیشه برای صاف کردن کمک گرفت

استوانه مدرج
Graduated
cylinders

برای برداشت و انتقال حجمهای بزرگتر ازپیپت استفاده کرد
لبه آن مانند بشر ،برگشتگی شیارمانندی برای خالی کردن
محلول دارد .تفاوت درجه بندی آن با بورت و پیپت در این است
که درجه های کوچکتر آن در پایین قرار دارد.دقت اندازه گیری
پیپت وبورت را ندارد.

پی پت
Pipette
بالن حجمی
Volumetric
flask

از پیپت برای برداشتن حجمهای مختلف و نسبتا کم استفاده
میشود.به دو صورت مدرج و جبابدار می باشد
از این نوع بالن بیشتر برای تهیه دقیق محلول ها ونگهداری آنها
استفاده می شودنام دیگر آن بالن ژوژه می باشد
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بالن ته گرد
Roundbottom flask

از این نوع بالن بیشتر برای انجام عملیات تقطیر ،رفلکس
کرد ن و گرم کردن محلول ها استفاده می شود

بورت
Burette

از این وسیله بیشتر برای اضافه کردن حجم دقیقی از یک
محلول به محلولی دیگر و به خصوص برای انجام عملیات
تیتراسیون استفاده می شود

گیره
Clamp

وسیله ای فلزی یا چوبی که برای نگهداری لوله آزمایش به
هنگام گرم کردن و گرفتن وسایل داغ به ویژه بوته به کار
می رود.گیره بالن –بورت –لوله آزمایش وجود دارد .

توری و سه پایه
Tripod and
lace

توری نسوز وسیله ای مشبک فلزیی که قسمت وسط آن
روکشی نسوز دارد و روی سه پایه قرار گرفته تا حرارت
مستقیم به آنها نرسد و حرارت پخش شود.

بوته چینی
crucible

که از چینی یا فلز درست شده که برای ذوب کردن اجسام یا
سوزاندن آن ها در کوره به کار می رود.

برس لوله شو
Tube brush
up

نوعی برس که برای شستن وتمیز کردن جدار داخلی لوله ی
آزمایش کاربرد دارد .برای شستن لوله آزمایش برس درون
لوله آزمایش قرار می دهند و می چر خانند.

چراغ بونزن
Bunsen
burner

چراغ گازی آزمایشگاهی است در این چراغ یک گاز سوختی
متان یا بوتان با هوا مخلوط شده و می سوزد به یاد مخترع
آن بونزن )شیمیدان آلمانی ( نامگذاری شده است.

چراغ الکلی
Spirit lamp

چراغ کار آزمایشگاه است با حرارت کمتر و معموال در نبود
چراغ بونزن استفاده می شود.
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۶۲

ظرف پتری
Petri

این ظرف پالستیکی و برای مشاهده نمونه های زنده با
میکروسکوپ تشریح یا استریو میکروسکوپ مناسب است.

لوله مویین
Capillary
tube

از این وسیله بسیار کوچک و نی شکل شیشه ای بیشتر برای
انجام آزمایش های تعیین نقاط ذوب و جوش نمونه ها به
روش میکرو استفاده می شود.

کاغذ صافی
filter paper

بیشترین کاربرد کاغذ صافی برای انجام عملیات صاف کردن
و رسوب گیری از محلول ها می باشد ولی درمواردی نظیر
آزمایش های کروماتوگرافی کاغذی و ...هم می توان ازآن
استفاده کرد

الم و المل
Lam and
lamel

الم آزمایشگاهی یک شیشه ی نازک در ابعاد  ۵۷در  ۶۲میلی
متر است که حدود  ۱میلی متر قطر دارد .کاربرد الم
میکروسکوپ حکم ظرفی برای نگه داشتن هر ماده ی قابل
آزمایش و بررسی با میکروسکوپ است.

النست
Lancet

وسیلهای سوزنی شکل که جهت ایجاد سوراخ بسیار کوچکی
در پوست استفاده میشود و کاربردپژشکی دارد.

آبفشان
پالستیکی
wash bottle

آبفشان یک بطری پالستیکی مجهز به یک لوله است که به
وسیله آن لوله می توان محتوای بطری را به نقطه مشخصی
پاشید

پیپت پمپ(پوار)

برای پر کردن پیپت بکار می رود و دارای سه دکمه است
یکی مکش دیگری تخلیه و سومی خروج هوا است.

کالریمتر

برای گرما سنجی ،اندازه گیری دمای واکنشهای شیمیایی و

گرما سنج
Calorimeter

تغییرات فیزیکی و همچنین ظرفیت گرمایی ویژه از آن

استفاده میشود.
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۶۵

(تیغ اسکالپل
جراحی)
Scalpel
)(knife

۶۲

ماگدبورگ
Magdeburg

۶۲

بلندگوی
پیزوالکتریک
Piezoelectric
speaker

وسیله تبدیل انرژی
الکتریکی به صوتی
و بالعکس

۰۳

ریز سنج
Micrometer

ابزاری برای اندازهگیری طول با دقت زیاد است.

۰۱

کولیس
Caliper

قُطرسنج یکی از ابزارهای بکار رفته در صنعت ومهندسی

نوعی تیغ یا چاقو است که بسیار برنده بوده و برای جراحی
بدن ،کالبدشکافی و بعضی مواقع در صنایع دستی کاربرد
دارد .

نیمکرههای ماگدبورگ یک وسیله آزمایشی برای نشان دادن
میزان قدرت فشار هوا است که به وسیله دانشمند و مخترع
آلمانی اُتو فون گریک در سال  ۱۲۷۲و در شهر ماگدبورگ
آلمان ساخته شد

مکانیک است
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میکروسگوپ:

کلسیم استات
برم تیمول آبی
کبالت()IIکلرید
کلسیم اکسید
گچ
روغن ایمرسیون
هیدروژن پراکسید
سدیم هیدروژن کربنات
منیزیم کلرید
پتاسیم کرومات

مواد مورد نیاز در آزمایشگاه علوم ۱
مس()IIسولفات
سدیم کلرید
آنتی کور A,B,D
ید
پتاسیم پرمنگنات
بیوره
سدیم هیدروکسید
پتاسیم نیترات
سدیم استات
جیوه
سدیم کربنات
پودر رختشویی
اسکالپل
لوگول
استیک اسید
گلیسیرین
استون
محلول گیمسا
بنزوئیک اسید
تنتور ید
پتاسیم یدید
کلسیم کربنات
اولئین
سدیم نیترات
آهن( )IIIکلرید
پتاسیم هیدروکسید سدیم اگزاالت
آمونیم کلرید
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مس()IIکرومات
اتانول
هیدروکلریک اسید
زاج سفید
کریستال ویوله
پتاسیم یدات
سیتریک اسید
سدیم هیپوکلریت
سرب()IIنیترات

روش علمی:
مشاهده :جمع آوری اطالعات به کمک حس پنج گانه است
فرضیه :فرضیه تحقیق را یک حدس علمی یا پیش داوری دانست که
بوسیله ی جمع آوری حقایقی که منجر به قبولی یا رد آن فرضیه شده٬
مورد آزمایش نیز قرار می گیرد
تعریف متغیر  :متغیر مشخصه یک عنصر پدیده موجود زنده و یا هر چیزی است که
قابلیت تغییر داشته و می تواند مقادیر مختلفی را بپذیرد .به عبارت دیگر متغییر
صفتی است قابل اندازه گیری که از شخصی به شخص دیگر قابل تغییر است

متغیر مستقل :متغیری است که در یک پژوهش ،میزان تأثیرگذاری آن
بر پدیدۀ مورد پژوهش ،بررسی می شود؛ به عبارت دیگر در هر پژوهش
فقط یک متغیر مستقل وجود دارد؛ زیرا اگر بیش از یک متغیر داشته
باشیم،
متغیر وابسته :به متغیرهایی که تحت تأثیر متغیر مستقل قرار
دارند ،متغیر وابسته می گویند

بطور مثال آب و رشد گیاه را می توان دو متغییر دانست که آب متغییر
مستقل است و میزان رشد گیاه متغییر وابسته است.

نمونه(sample) :
شاهد(blank) :نمونه ای است که دارای تمام ویژگیهای نمونۀ اصلیِ مورد مطالعه است و تنها تفاوت آن با نمونۀ اصلی درمتغیر
مستقل است
نظریه :مجموعهای کوتاه و منسجمی از مفاهیم ،دعویها و قوانینی است که غالباً به صورت فرمولهای ریاضی بیان میشوند و
میتوان از آنها برای توضیح و پیش بینی دقیق و صحیح پدیدههای طبیعی استفاده کرد .نظریه یا تئوری از واژه یونانی
( )theoriaبر می خیزد

:

قانون قانون علمی یک اصل نظری است که از واقعیت های خاصی استنتاج شده و قابل اعمال به گروهی معین یا طبقه ای از پدیده هاست

مانند قانون پایستگی جرم و قانون پایستگی انرژی
گزارش کار آزمایشگاهی باید در چارچوبی که شامل بخش های زیر است تهیه شود.
صفحه عنوان)(Title page
این صفحه شامل اطالعات زیر است:
عنوان گزارش  ,اسم نویسنده ,تاریخ
خالصه گزارش)(Abstract of summery
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اغلب اوقات اتفاق می افتد که خواننده وقت ندارد که تمام گزارش را بخواند.عنوان تنها نیز اطالعات کافی در اختیار او قرار نمی
دهد .بنابراین الزم است خالصه را بخواند.
خالصه شامل:چرا پروژه انجام شده؟ چطور انجام شده و با چه وسایلی؟ حاصل آن چه بوده و چه نتیجه ای داده؟
خالصه گزارش کار نباید بیش از یک صفحه باشد.
فهرست کلی)(Table of contents
این صفحات باید شماره گذاری شود.این قسمت برای خوانننده ای که دنبال مطلب خواص میگردد راهنمای خوبی خواهد بود.
فهرست منحنی ها و اشکال
شامل فهرست و شماره منحنی ها و اشکال است.
فهرست جداول در صورت زیاد بودن جداول الزم است.

متن گزارش) (Main Body of the Reportمتن گزارش قسمت اصلی کار میباشد و شامل مطالب زیر است:
الف-هدف )(Purpose
منظور و مقصود از انجام آزمایش در یک یا دو جمله ساده و گویا بیان میشود.
ب -وسایل) (Equipmentبه کار برده شده نوع و اندازه آن الزم است مشخص شود.پس از تشریح دستگاه یا وسایل آزمایش
مطالب زیر قرار می گیرد:
ماده آزمایش شده و فعل و انفعاالت تحقیق شده به طور کامل دالیلی که باعث میشود تا دستگاه آزمایش کننده در آن وضع و
شکل و موقعیت خاص قرار گیرد.
ج – طریقه انجام کار)(Procedureرشامل قسمت های زیر است:
 .Iموقعیتی که آزمایش در آن انجام شده
 .IIمدت زمان آزمایش
 .IIIچگونه مشاهدات و آمار جمع آوری شده؟
 .IVبیان اینکه چه پارامترهایی ثابت نگه داشته شده اند و به چه طریقی
 .Vبیان اینکه چه پارامترهایی متغیر نگه داشته شده اند و به چه طریقی؟
 .VIاحتیاط ها و مراقبت های خاصی که انجام شده
 .VIIمشکالتی که آزمایش کننده با آن ها مواجه است
 .VIIIخطرات احتمالی و چگونگی پیش گیری از آن ها
 .IXروش استانداردی که معمول است
9
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این تشریح عمل و روش باید به اندازه ای روشن و واضح باشد که اگر شخص دیگری بخواهد همان آزمایش را در همان شرایط
تکرار کند با هیچ اشکالی روبرو نشود.
د -نتایج) (Resultبه دست آمده
از طریق جدول بندی و یا رسم منحنی به خواننده عرضه میشود.
ه -شرح و بحث نتایج)(Discussion
این بحث میتواند مفصل ترین بخش یک گزارش باشد چون در این بخش میتوانید درباره تئوری های موجود کارهایتان صحبت
کنید.
نتایج را با تئوری های موجود مقایسه کنید و مطابقت ها و عدم مطابقت ها را یادداشت کنید.
ز -توصیه)(Recommendation
توصیه برای بهینه شدن روش آزمایش به طریقی که اگر شخص دیگری میخواهد این آزمایش را انجام دهد چه کارکند تا نتیجه
مطلوبتری دریافت کند.

نماینده های حرفی اگر در گزارش از نماینده های حرفی استفاده میکنید الزم است که یک جدول برای آن ها تشکیل دهید که
در آن نماینده های حرفی ,تعریف و واحد آن ها ذکر شوند.

مراجع :الزم است که مراجع منتشر شده و منتشر نشده به ترتیب ذکر شوند
روش نوشتن گزارش مقاله(::)Article
چکیده(:)Abstract
نکات کلیدی(:)keywordss
مقدمه(:)introduction
مدل و روشها(:)Models and methods
نتایج و بحث(:)Results and discussion
نتیجه گیری(:(Conclusion
تشکر و قدردانی()Acknowledgments

فعّالیت های عملی فراگیر را برای به دست آوردن مهارت هایی مانند طراحی و راه اندازی یک آزمایش ،جمع آوری و تجزیه و
10

تحلیل داده ها از طریق آزمایش و تفسیر داده ها برای رسیدن به جواب قابل قبول ،یاری می کند.
انواع آزمایشهای مورد نظر در این کتاب:
-۱آزمایشهایی را که مربی انجام می دهد کمتر از ده دقیقه خواهد بود و نقش انگیزشی دارد.
-۶آزمایشهای دستورالعملی بایستی توسط دانش آموز انجام شود و طبق دستورالعمل پیش می رود البته با نظارت مربی
-۰کاوشگری با یک سئوال آغاز می شود و روش حل مساله خواهد بود و توسط دانش آموز انجام می شود.هدف کشف مطالب
جدید است.
-۴پروژه که در یک نیم سال دانش آموزان پروژه ای را تعریف می کنند و معلم بعنوان راهنما عمل می کند.
روشهای اجرای آزمایش توسط دانش آموزان:
 -۱تک نفره:
 -۶دو نفره:
-۰کل کالس:
آزمایش اهی مربی
۱
نام گروه:

تاریخ انجام آزمایش :

جهت یابی

نمره:

جهت یابی بدون قطب نما
در طراحی واجرای صعودها دو اصل اساسی را باید همواره در نظر داشت :
مشخص کردن هدف
هدایت گروه به سمت هدف که این کار با جهت یابی دقیق و تعیین مشخصات جغرافیایی هدف مورد نظر امکان پذیر است کسب
مهارت جهت یابی و تجربه اندوختن در این زمینه به کوهنوردان امکان می دهد که در مکانهای ناشناس و در شرایط محیطی
متفاوت برنامه خود را انجام دهند و بتوانند ضمن تشخیص خود و هدف و عارضه های مهم  ،صعود موفقی داشته باشند .بنابراین
اولین اقدام پیدا کردن جهات مختلف است.
تفاوت بین سمت و جهت :
جهات نسبت به وضعیت فرد تغییر نمی کنند و ثابت هستند ولی سمتها به وضعیت قرار گرفتن افراد یا مکان ها بستگی دارند و
متغیر هستند


جهات اصلی عبارتند از  :از شمال – جنوب – شرق – غرب



جهات فرعی عبارت اند از  :شمال غربی – شمال شرقی – جنوب شرقی – جنوب غربی



سمتهای اصلی عبارتند از  :جلو  ،عقب  ،راست  ،چپ



سمتهای فرعی عبارتند از  :راست جلو  ،چپ جلو  ،راست عقب  ،چپ عقب
واضح است که پیدا کردن جهت به عنوان مبنای ثابت اهمیت دارد و پس ازتشخیص جهت است که سمتها ارزش می یابند برای
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پیدا کردن جهات  ،یافتن یکی از آنها کافی است و سایر جهت ها نسبت به آن سنجیده می شود.
برای جهت یابی روشهای گوناگونی وجود دارد که آنها را به صورت زیر دسته بندی می کنیم :
در روز
با استفاده از حرکت ظاهری خورشید
جهت یابی با ساعت عقربه ای
در شب
با استفاده از ستاره قطبی
با استفاده از حرکت ظاهری ماه
با استفاده از صورت فلکی دب اکبر
شکل ظاهری عوارض کوهستان
جهت یابی در روز :
پیدا کردن جهات با استفاده از حرکت ظاهری خورشید :
قطعه چوبی را مطابق شکل ( )۱در روی زمین به صورت عمودی قرار می دهیم ( یا استفاده از تیر برق  ،گل و درخت و.......
سایه سر چوب را با تکه سنگ یا چیز دیگری عالمت گذاری می کنیم.
از یک ربع ساعت دوباره سایه سر چوب را که تغییر کرده است عالمت گذاری می کنیم.
سپس به وسیله خطی این دو نقطه را در روی زمین به یکدیگر وصل می کنیم و امتداد می دهیم
مشاهده می کنیم که جهت حرکت سایه از مغرب و به طرف مشرق است.
اگر به هر نقطه از این خطی عمود کنیم امتداد شمال و جنوب به دست می آید .به عبارت دیگر  ،اگر فرد ناظر پای چپ خود را
روی عالمت اول و پای راست خود را روی عالمت دوم بنهد  ،روی او به طرف شمال خواهد بود.

جهت یابی با سرعت عقربه ای :
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ساعت عقربه ای را با وقت محلی تنظیم می کنیم  ،سپس آن را طوری در دست می گیریم که سایه عقربه ساعت شمار که به
طرف خورشید گرفته شده در زیر خودش قرار بگیرد.
نیمساز زاویه ای را عقربه ساعت شما با عدد  ۱۶می سازد رسم می کنیم
نیمساز زاویه جهت جنوب را نشان می دهد.
دانستن این نکته ضروری است که در نیمکره ی جنوبی  ،نیمساز رسم شده ی فوق جهت شمال را نشان خواهد داد با دانستن
وقت ( مثالً با وجود ساعت کامپیوتری ) می توان با دو عدد چوب کوتاه و بلند و یا دو عدد باتون که کوتاه و بلند باشد شبیه ساعت
را ساخت  ،که عقربه های آن روی وقت مورد نظر میزان شده باشند و بدین ترتیب جهت را توسط ساعت رسم شده مشخص
کرد.

جهت یابی با ساعت آفتابی :
مطابق روش باال با دانستن زمان می توان جهت را پیدا کرد  .همچنین با دانستن جهت  ،می توان وقت را تعیین کرد و با ساختن
ساعت آفتابی وقت را می توان به دست آورد

جهت یابی در شب :
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پیدا کردن جهت شمال به وسیله ستاره قطبی :
ستاره قطبی ( )Polarisیا جدی بهترین و دایمی ترین وسیله برای پیدا کردن جهت شمال در نیمکره ی شمالی است و در
صورتی که به طرف این ستاره بایستیم  ،به طرف شمال جغرافیایی ایستاده ایم.

برای اینکه بتوانیم ستاره ی قطبی را از دیگر ستارگان تشخیص دهیم میتوانیم از صورتهای فلکی دب اکبر  ،دب اصغر  ،ذات
الکرسی استفاده کنیم :
صورت فلکی دب اصغر ( یا خرس کوچک ) شامل هفت ستراه به شکل مالقه است و ستاره ی قطبی پر نورترین ستاره و انتهایی
ترین ستاره روی دستگیره یک مالقه است  .از آنجایی که در همه شبهای فصول سال  ،ستاره های دب اصغر دیده نمی شود از
دیگر صور فلکی نیز برای پیدا کردن ستاره قطبی استفاده می شود  .اگر چه هر یک از صور فوق در همه شبها دیده نمی شود  ،اما
همواره یکی از صور فلکی دب اکبر یا ذات الکرسی را می توان در آسمان صاف مشاهده کرد.
صورت فلکی دب اکبر یا خرس بزرگ شامل هفت ستاره به شکل مالقه است که اگر فاصله دو ستاره انتهایی آبریز مالقه را به طور
فرضی پنج برابر کنیم به ستاره قطبی می رسیم .با استفاده از صورت فلکی ذات الکرسی که به صورت حرف انگلیسی wاست ،
کافی است که فاصله دو ستاره ای ضلع داخلی  wرا به طور فرضی پنج برابر کنیم تا به ستاره قطبی برسیم.

پیدا کردن جهات با استفاده از اشکال ماه :
در مدت  ۰۳روز  ،ماه از هالل شروع می شود و تا روز  ۱۰و  ۱۴و  ۱۷به دایره کامل (بدر ) می رسد و دوباره به صورت هالل می
گردد و ناپدید می شود  .با توجه به تغییر شکل ماه  ،به ترتیب باال می توان جهت ها را پیدا کرد  .در نیمه اول که ماه در هالل
شروع و به بدر ختم می شود ،ماه به طوئر متوسط از غروب تا نیمه شب در آسمان قابل رویت است و بر آمدگی هالل به طرف
غرب و قسمت داخلی قوس آن به طرف شرق است .با ادامه دادن فرضی امتداد ماه تا افق  ،جهات مذکور به دست می آید  .در
نیمه ی دوم که ماه از حالت بدر کامل به هالل می رسد  ،بر آمدگی هالل ماه به طرف شرق و قسمت داخلی آن به طرف غرب
قرار می گیرد و از نیمه ی شب الی صبح در آسمان قابل رویت است .
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پیدا کردن جهات توسط صورت فلکی خوشه پروین :
دسته ای ستاره در حدود پانزده عدد در یک جا به شکل خوشه انگور دیده می شود که به آن خوشه پروین می گویند این
ستارگان مانند خورشید از شرق به طرف غرب در حرکت دیده می شوند  ،ولی در همه حال همه وقت  ،دم آن به طرف مشرق
است .

پیدا کردن جهات توسط صورت فلکی بادبادکی :
حدود هفت ستاره در آسمان به شکل بادبادک یا عالمت (؟) دیده می شود  .این ستارگان نیز از طرف شرق به طرف غرب در
حرکت دیده می شوند که در هر حال دنباله بادبادکی آن به طرف جنوب است.

شکل ظاهری عوارض کوهستان :

تپه ها و کوه ها در جهت شمالی سرسبز تر و در جبهه جنوبی خشک تر و بی اب و علف تر می باشد.
در کوه های بلند یخچالها بیشتر در جبهه شمالی هستند .در نیم کره شمالی کوه ها در جبهه شمالی سخت تر و سخره ای تر
15
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هستند.
تنه درختان در قسمت جنوبی شکاف عمیق تری نسبت به جبهه شمالی دارد.
از روی درختان بریده شده که در قسمت جنوبی دایره ها نزدیکتر به هم هستند و در قسمت شمالی دایره ها از هم فاصله
بیشتری دارند.

قسمتی که تنه درختان خزه گرفته شمالی است و سمت دیگر جنوب .در جبهه شمالی برف و یخ مانده گارتر از جبهه جنوبی

است.

جهت یابی به کمک توالتها و قبرستان نیز می تواند صورت گیرد.
۶
نام گروه:

تاریخ انجام آزمایش :

بخ ب
ش اق ل رویت ماه

نمره:

ماه کره ای کامال تاریک است که از خود نوری نمی افشاند و آنچه به نظر ما از ماه روشن می آید انعکاس نوری است که از آفتاب
به آن می تابد.ماه به دور زمین می گردد و از مشخصات مهم آن این است که حرکت وضعی (گردش ماه به دور خود )و انتقالی
(گردش ماه به دور زمین )آن ،هم زمان صورت می پذیرد.
ماه به دور زمین می گردد و از مشخصات مهم آن این است که حرکت وضعی (گردش ماه به دور خود )و انتقالی (گردش ماه به
دور زمین )آن ،هم زمان صورت می پذیرد.
گردش ماه به دور زمین در حدود  ۶۵روز و  ۲ساعت انجام می شود و فاصله زمانی از یک هالل تا هالل دیگر ماه در حدود  ۶۲روز
و نیم است .در همین مدت ،ماه یک بار هم به دور خود می چرخد .ما از زمین همیشه یک نیم ماه را می بینیم و تا ماهواره
شوروی به نام لونیک  ۰در اکتبر ( ۱۲۷۲تیر ماه )۱۰۰۲از آن طرف ماه عکس هایی برای ما فراهم نکرده بود از وضع نیمه همیشه
غیر مرئی ماه کامال بی اطالع بودیم.
تغییراتی منظم در انعکاس نور آفتاب به سمت زمین در ماه رخ می دهد که حاالت گوناگون هالل قمر را به وجود می آورد ،به این
صورت ،هنگامی که ماه بین زمین و خورشید قرار می گیرد هیچ نوری از آفتاب به سمت رو به زمین آن نمی رسد در نتیجه جسم
تاریکی است که از زمین دیده نمی شود همین که در حرکت خود به دور زمین از این حالت خارج شده هالل باریکی از حاشیه
شرقی ماه نور خورشید را منعکس می سازد و این همان حالتی است که در شبهای اول و دوم ماه از زمین مشاهده می کنیم .
با گذشت زمان و پیشروی ماه در مدار حرکت انتقالی خود هر شب بر مقدار نور هالل افزوده می شود تا اینکه بعد یک هفته نصف
ماه را روشن می بینیم و این حالتی است که به تربیع اول شناخته شده .بعد از یک هفته دیگر تمام نیم کره ی رو به زمین ماه در
مقابل تابش خورشید قرار می گیرد و این موقعی است که ما تمامی قرصی ماه را روشن می بینیم ،و حالتی است که در آن به بدر
،یا (ماه تمام )تعبیر می شود.
بعد از آن نور ماه رو به کاهش می رود تا اینکه یک هفته بعد تنها نیمه غربی آن را روشن می بینیم که تربیع دوم خوانده می
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شود .و در پایان ماه است که قمر در حالت اول قبل از هالل قرار می گیرد.
گاهی اتفاق می افتد ک ه در روزهای آخر ماه این کره آسمانی بین خورشید و زمین قرار کگرفته مانع رسیدن نور خورشید به زمین
می گردد ،و در این حالت است که خورشید گرفتگی یا کسوف بروز می کند و زمانی اتفاق می افتد که هنگام بدر  ،زمین بین ماه
و خورشید قرار گرفته مانع از رسیدن نور خورشید به ماه می شود و آن وقت است که ماه گرفتگی یا خسوف رخ می دهد
یک دانش آموز را به عنوان زمین و یک دانش آموز دیگر را به عنوان ماه انتخاب کنید و از آنها بخواهید که جلوی کالس و به کمک
شما ،ایفای نقش کنند؛ سایر دانش آموزان به عنوان ناظران فضایی چگونگی حرکت ماه و زمین را می بینند.
از دانش آموزی که نقش زمین را ایفا می کند ،بخواهید که در جلوی کالس ،ثابت بایستد و از دانش آموزی که نقش ماه را ایفا می
کند ،بخواهید به گونه ای به دور زمین بچرخد که همیشه صورتش به سمت زمین باشد)شکل الف(.
از دانش آموزی که نقش ماه را ایفا می کند بخواهید به گونه ای به دور زمین بچرخد که همیشه صورتش به سمت دانش آموزان
کالس) ناظران فضایی (باشد) شکل ب(
از دانش آموزی که نقش زمین را ایفا می کند ،بپرسید در کدام حالت باال پشت سر دوستش را می بیند که نقش ماه را ایفا می کند،
و در کدام حالت نمی بیند؟
چرخش های باال را تکرار کنید و از دانش آموزان کالس بخواهید به پرسش های زیر پاسخ دهند.
- ۱تحقیق کنید که چرخش واقعی ماه به دور زمین ،مانند کدام حالت است؟
- ۲چرا ما ،همیشه فقط یک طرف ماه را می بینیم؟

۰
نام گروه:

تاریخ انجام آزمایش :

هالل اهی متفاوت از ماه

نمره:

آزمایشهایی طراحی کنید که حرکات ماه و زمین را نمایش دهد.استفاده از یک المپ و توپ
استفاده از دستگاه چرخش زمین
۴
نمره:
تاریخ انجام آزمایش :
نام گروه:
فوران آبهای زری زمینی

چاه آرتزین :به انگلیسی ): Artesianگونهای چاه( ساخته انسا ن است که یک جریان آبدائمی را تامین میکند .در چاه
آرتزین ،آب با فشار مربوط به موازنه آبهای ساکن( فشار هیدروستاتیک) مجبور به باال آمدن از دهانه چاه میشود بدون اینکه
نیاز به وارد آوردن نیرویی دیگر باشد .این فشار به علت مخرج چاه است که در عمقی زیر سطح منبع آب قرار دارد
عمق چاههای آرتزین متفاوت است .گروهی از این چاهها تنها چند متر عمق دارند اما ژرفای پارهای از آنها به صدها متر میرسد.
چاههای آرتزین به ویژه برای آبیاری مناطق نیمه خشک مانند دشتهای بزرگ ایاالت متحده آمریکا و قسمتهایی از استرالیا با
ارزش هستند.
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هرگاه ارتفاع آب در داخل چاه باالتر از سطح الیه آبدار اطراف آن باشد یا تحت فشار از چاه بیرون بریزد چاه آرتزین گویند
در آب های زیرزمینی "سطح پتانسیومتری" مترادف با "سطح پیزومتری" است که سطحی فرضی است که سطح که آب در
آبخوان محبوس افزایش خواهد آن را به طور کامل با چاه بودند سفته را تعریف می کند .اگر سطح پتانسیومتری باالتر از سطح
زمین ،یک جریان نتایج چاه آرتزین نهفته است.

۷
نام گروه:

تاریخ انجام آزمایش :

رطوبت هوای دمی و بازدمی

نمره:

کبالت )∥( کلرید  ۲آبه ) (CoCl2 . 6H2Oیک نمک آبپوشیده به رنگ صورتی است که با گرم شدن ،مولکول های آب خود را
از دست می دهد و ) CoCl2(sکه آبی رنگ است بر جای می ماند .توجه داشته باشید فرایند آب گیری از نمک های آبپوشیده یک
فرایند برگشت پذیر بوده و می تواند به تعادل برسد .اگر کبالت )∥(کلرید بدون آب در هوای مرطوب قرار گیرد مجددا با جذب ۲
مولکول آب تبدیل به  CoCl2 . 6H2Oمی شود.
برای اثبات این امر دو کاغذ صافی آغشته به محلول کبالت )∥( کلرید  ۲آبه را خشک می کنیم تا آبی رنگ شوند ،سپس یکی از
کاغذها را در لوله آزمایش خشک و دیگری را در لوله آزمایش مرطوب قرار می دهیم .بعد از مدتی مشاهده می شود کاغذی که
در لوله مرطوب بوده به رنگ صورتی در آمده است .این نشان می دهد رطوبت باعث شده  CoCl2با جذب  ۲مولکول آب تبدیل
به  CoCl2 . 6H2Oشود و صورتی رنگ گردد.
استفاده از کات کبود یامس( )IIسولفات نیز می تواند جالب باشد.
۲
نمره:
تاریخ انجام آزمایش :
نام گروه:
کربن دی اکسید رد هوای بازدمی
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برم تیمول آبی ):( boromoThymol blueیکی از شناساگرهای پهاش است .رنگ این ماده در محیطاسیدی زرد و در
محیط بازی آبی است.برم تیمول بلو یک معرف  PHشیمیائی است که برای تشخیص اسیدها و بازهای ضعیف مورد استفاده قرار
می گیرد  .برم تیمول بلو در محلولهای خنثی به رنگ سبز است و در محلولهای اسیدی زرد رنگ و در محلولهای بازی آبی رنگ
می شود .وقتی به آن دی اکسیدکربن اضافه شود زرد رنگ می شود .البته نمیتوان گفت برم تیمول بلو معرف دی اکسیدکربن
است چون در تمام محلولهای اسیدی زرد رنگ میشود اما چون واکنش دی اکسیدکربن با آب تولید کربنیک اسید (اسید ضعیف)
می کند که نوعی اسید است بنابراین باعث تغییر رنگ برم تیمول بلو می گردد .استفاده از آب آهک به عنوان معرف دی
اکسیدکربن بهتر و اختصاصی تر از برم تیمول بلو میباشد .برم تیمول بلو به عنوان یک رنگ برای رنگ کردن بافتهای
گیاهی(دیواره سلولی و هسته ها) نیز مورد استفاده قرار میگیرد .از برم تیمول بلو در تانکهای پرورش ماهی برای تعیین میزان
کربنیک اسید آن استفاده می شود.

زمانی که سنگ آهک (کربنات کلسیم) در کوره می سوزد ،تبدیل به آهک زنده شده و دی اکسید کربن آزاد می نماید.
جهت تولید هیدروکسید کلسیم (آهک هیدراته) ،آب را به آهک پخته شده (آهک زنده) می افزایند.
دی اکسید کربن ،قابلیت جذب به آهک را از طریق هوا دارد و اگر آهک در معرض هوای دارای دی اکسید کربن باشد و یا در
پروسه ای به آن ،گاز  CO۶تزریق گردد ،دوباره تبدیل به کربنات کلسیم می گردد که به آن کربناسیون مجدد یا
 Recarbonationگفته می شود

۵
نام گروه:

تاریخ انجام آزمایش :

غذا اهی ابیتشپن بدن

نمره:

این لغت اولین بار در سال  ۱۲۰۲در میان لغات علمی پدیدار شد) ،در اینکه این کلمه از یک لغت یونانی (پروتو) به معنای اولین
ردیف یا اولین وضعیت گرفته شده ،هیچ اختالف نظری نیست و نشان دهندهی اهمیت زیاد پروتئین در زندگیست ۳ .نوع اسید
امینه وجود دارد که با قرار گرفتن در کنار هم ،پروتئینها را میسازند،پروتئین ها از کربن  ،هیدروژن  ،اکسیژن و ازت ساخته
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شده اند  .وجود عنصر ازت در ساختمان پروتئینها عنصری اختصاصی است و تمام ویژگیهای مولکول پروتئین و اعمال مختلف
بدن در حقیقت مدیون وجود عنصر ازت است که در دو دسته چربی ها و کربوهیدراتها وجود ندارد.
پروتئینها دو دسته اند:
- ۱پروتئینهای رشته ای.
- ۶پروتئینهای کروی.
بعضی از پروتئینها در آب محلول هستند و برخی دیگر در آب نامحلول هستند  .معموالً پروتئینهای رشته ای در آب نا محلول
هستند  .هنگامی که پروتئینها در برابر عوامل فیزیکی و شیمیایی مثل حرارت و محیط اسیدی یا قلیایی قرار می گیرند .
ویژگیهای طبیعی خود را از دست می دهند
از نظر ارزش بیولوژیکی  ،باالترین ارزش را پروتئین سفیده تخم مرغ دارد  .بعد از آن شیر  ،ماست و پنیر قرار دارد و پروتئین
گوشت ها بعد از این در گروه قرار دارد.
عملکرد پروتئین در بدن ما چیست ؟ این درشت مغذی چه کارآیی در بدن ما انجام می دهد ؟
- ۱سیستم ایمنی بدن ساختمان پروتئینی دارد.
- ۶هورمونها و آنزیم ها که اعمال حیاتی بدن ما را تنظیم می کنند از پروتئین ها ساخته شده اند.
- ۰پروتئین ها نقش ساختمانی دارند  ،بنابراین برای ساخته شدن بافت در ترمیم زخم ها و رشد جنین در زنان باردار  ،نیاز به
پروتئین بسیار ضروری است.
- ۴پروتئین ها باعث تنظیم  PHخون می شوند و به عبارت دیگر حیات انسان نسبت به نوسان  PHحساس است و می تواند
منجر به مرگ شود  .بدن ما دارای سیستم های متفاوتی است که نقش آنها برقراری تعادل هنگام نوسانات  PHمی باشد .
پروتئین ها هم عامل اسیدی و هم عامل بازی دارند ( یعنی نقش دوگانه دارند )  .هنگامی که  PHخون به طرف اسیدی می رود
پروتئین خاصیت بازی از خود نشان می دهد و هنگامی که  PHخون به طرف بازی می رود پروتئین خاصیت اسیدی ایفا می
کند و همیشه تعادل را برقرار می کند.
- ۷پروتئین ها در حفظ تعادل فشار اسمزی هم نقش دارند .یعنی وقتی به مقدار کافی در بدن و خون پروتئین باشد تعادل برقرار
است اما وقتی دچار کمبود می شویم آلبومین خون کاهش پیدا می کند .تعادل فشار اسمزی بین عروق خونی و مایع فضای
سلولی به هم می خورد و اِدم اتفاق می افتد.
- ۲پروتئین ها می توانند متابولیزم شوند و ایجاد انرژی کنند منتها جایگاه و سهم آنها نسبت به کربوهیدراتها و چربی ها خیلی
محدودتر است.
معرف بیوره(معرف پروتئینها است)
طرز تهیه:
به یک لیتر محلول سود ۱۳درصد  ۶۷میلی لیتر محلول سولفات مس  ۰درصد بیفزائید ۰(.گرم سولفات مس را به ۱۳۳میلی لیتر
آب اضافه کنید محلول  ۰درصد ساخته خواهد شد) این محلول در صورت ماندن خراب می شود پس باید تازه تهیه شود


مکانیسم اندازه گیری پروتئین به روش بیوره تشکیل کمپلکس بین یونهای مس دو ظرفیتی )(Cu 2+و پیوندهای پپتیدی است
و برای تشکیل کمپلکس نیاز به حداقل دو پیوند پپتیدی است تا کمپلکس تشکیل گردد که کمپلکس تشکیل شده رنگ آبی دارد
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 .جذب رنگ آبی تولید شده را در طول موج  ۷۴۳نانومتر خوانش می کنند و از آنجایی که جذب با غلظت ارتباط مستقیم دارد
طبق قانون بییر – المبرت با رسم یک منحنی استاندارد مقادیر پروتئین مجهول در نمونه قابل اندازه گیری است.
هر چه تعداد پیوند پپتیدی بیشتر باشد شدت و غلظت رنگ بنفش زیادتر خواهد بودعلت تولید رنگ قرار گرفتن مس در بین دو
پیوند پپتیدی است.
۲
نام گروه:

تاریخ انجام آزمایش :

تنفس
گویچه اهی ااقتنل دهنده گازاهی ی

نمره:

گلبول های قرمز سلول هایی در دوطرف مقعری با قطری حدود  ۲الی  ۲میکرومتر می باشند که در مغز قرمز استخوان های پهن
و دراز متصل به بدن (در بالغین) ساخته می شوند .این سلول هادر انسان حدود ۱۶۳روزعمر می کنند و بدلیل داشتن
هموگلوبین توانایی جابجایی هیدروژن و اکسیژن و دی اکسید کربن در خون را دارند.
هموگلوبین مولکولی کروی باقطری حدود  ۷/۷نانومتر دارای  ۴زیر واحد است که بصورت دو زیر واحد تکراری دیده می شوددو
زنجیره همیشه الفا ولی دو زنجیره دیگر نسبت به سن انسان متغییر است گاما و  fدر قبل از تولد و پس از تولد معموال بتا می
باشد .در بالغین زنجیره آلفا  ۱۴۱اسید آمینه ولی زنجیره بتا  ۱۴۲اسیدآمینه دارد .کمتر از نصف اسید های آمینه این دو زنجیره
در موقعیت یکسان قرار گرفته اند.
در هنگام جابجایی در خون گاز های هیدروژن به اسیدهای آمینه مختلفی در هموگلوبین متصل شده و منتقل می شوند در
حالیکه اکسیژن به اتم آهن دو ظرفیتی که در بخش هم هموگلوبین قرار دارد متصل می شود .اتصال یون هیدروژن به
هموگلوبین میل ترکیبی هموگلوبین با اکسیژن را کاهش می دهد .گاز دی اکسید کربن به گروه آمین ( NH2ابتدای اسید
آمینه) متصل شدهو بصورت کربامینوهموگلوبین منتقل می شود
بخش هم یک مولکول هموگلوبین بصورتی است که یک اتم آهن دو ظرفیتی در عرض با چهار اتم نیتروژن پیوند بر قرار نمودهو
در دو جهت عمود آن در یک طرف به اسیدآمینه هیستیدین متصل شده و در طرف دیگر محل اتصال اکسیژن است .بطور کلی
بخش هم از دو اسید آمینه هیستیدین در مقابل یکدیگر ( عمودی )یک فنیل آالنین و یک والین در دو طرف دیگر(افقی) تشکیل
شده است
هموگلوبین بدو صورت سخت tenseو شل  relaxedدیده می شود
اتصال اکسیژن به هموگلوبین توسط 2و 3بیس فسفو گلیسرات تنظیم می گردد BPG.در جایگاهی دور تر از جایگاه اتصالی
اکسیژن متصل شده و میل ترکیبی هموگلوبین با اکسیژن و توانایی آزادسازی آن در بافت ها را تنظیم می کند.انسانی که نزدیک
دریا زندگی می کند اکسیژنی که در بافت ها ی آن آزاد می گردد باید %04اکسیژنی باشد که در خون حمل می شود.در حالیکه
اکسیژن آزاد شده در بافت های افراد ساکن در ارتفاعات حدود  %22الی  %34اکسژن خون می باشد .افزایش
میزان BPGسبب کاهش تمایل هموگلوبین اکسیژن می شودمیزان BPGدر خون انسان طبیعی ۷ mMدر سطح دریا
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و ۲ mMدر ارتفاعات باال می باشد.
اگر فردی از کنار دریا سریعا به ناحیه کوهستانی با ارتفاع ۴۷۳۳متر انتقال داده شودتحویل اکسیژن به بافت ها کاهش یافته البته
پس از چند ساعت غلظت BPGافزایش می یابد در نتیجه تمایل هموگلوبین به اکسیژن کاهش می یابد BPG.در فشار
حدود  ۱۰ KPaریه تاثیر ناچیزی بر روی اتصال اکسیژن به هموگلوبین دارد ولی اثر آن در رهاسازی اکسیژن در سطح بافت
ها(  ) 4KPaقابل توجه است.افزایش علظت  BPGموجود درگلبول های قرمز مبتالیان به هیپوکسی نیز دیده می شودکه ناشی
از کاهش اکسیژناسیون بافت ها بدلیل اختالل در عملکرد ریه ها یا سیستم گردش خون می باشدتغییر ساختمان هموگلوبین می
تواند خطرناک باشدمانند بیماری سایکل سل یا کم خونی داسی شکل که در اثر جایگزینی اسیدآمینه والین بجای گلوتامات در
موقعیت  ۲دو زنجیره بتا هموگلوبین بوجود می آید.اسیدآمینه والین یک اسیدآمینه بدون بار الکتریکی استدرحالکه اسیدآمینه
گلوتامات دارای بار منفی می باشد.جایگزینی گلوتامات بجای والین موازنه بارهای الکتریکی هموگلوبین را بر هم می زندو باعث
می شود که در موقعیت  ۲زنجیره بتا بدلیل قرار گرفتن گلوتامات ناحیه چسبنده ای بوجود آیدکه در حالت کمبود اکسیژن گلبول
ها حالت داسی شکل به خود گرفته و توسط این ناحیه به یکدیگر متصل می شوندو می توانندبه شکل فیبرهای توبولی در جریان
خون دیده شوند.در افراد هتروزیگوت تنها  %1گلبول های قرمز داسی شکل می شوند.افرادمبتال به بیماری کم خونی داسی
شکل ممکن است دچار ضعف  .گیجی  .کوتاهی تنفس  .افزایش ظربان نبض  .کاهش هموگلوبینو انسداد مویرگها و کم خونی
و...شوند
۲
نمره:
تاریخ انجام آزمایش :
نام گروه:
تع
یین گرواهی خونی

خون از چه چیز ساخته شده است؟
- ۱یک فرد بالغ در بدن خود ۲ـ ۴لیتر خون دارد .خون تمام افراد از سفیدپوست تا سیاه پوست ترکیبى از سه نوع سلول عمده
مشاور در مایعى زردرنگ و چسبناک است( .پالسما) ۱ـ گلبول قرمز ) (RBCنوعى سلول که در حدود  ۱۶۳روز در بدن ما زنده
است و  ۶۳ثانیه طول مى کشد تا هر کدام آن تمام بدن را دور بزند و  %۴۳خون را تشکیل مى دهد.
۶ـ گلبول سفید ) (WBCکه مسؤول جنگ با عفونت ها و مواد بیگانه در خون است .
۰ـ پالکت ها ) (PLTکه کوچکترین سلول خونى هستند و در امر انعقاد خون نقش اساسى دارند و پالسما نیز جزو اصلى خون
است که  % ۲۷آن را آب و  %۷باقیمانده را هورمون ،پروتئین و مواد غذایى تشکیل مى دهدعامل تفاوت گروه خونى افراد
«وجود یا عدم وجود ملکول هاى پروتئینى مشخصى به نام آنتى ژن و آنتى بادى» است.
«آنتى ژن ها» (در صورت حضور) بر سطح گلبول قرمز و «آنتى بادى ها» داخل پالسما یا همان مایع خون هستند«گروه خونى»
هر فرد به طور مستقیم به پدر و مادر و آنچه از آنان به او ارث مى رسد ،ارتباط دارد .براساس این سیستم دسته بندى خون و با
توجه به آنچه در مورد آنتى ژن و آنتى بادى گروه خونى گفته شد:
۱ـ اگر شما گروه خونى ) (Aداشته باشید به این معناست که بر سطح گلبول هاى قرمزتان آنتى ژن  Aو در پالسماى خونتان
آنتى بادى  Bدارید.
۶ـ گروه خونى  Bبا کمى توجه متوجه خواهید شد وضعیت افراد این گروه کامالً برعکس گروه قبل است آنها در سطح گلبول
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هایشان آنتى ژن  Bو در پالسما آنتى بادى  Aدارند.
۰ـ فرد گروه خونى  ABبر روى گلبول قرمزش هر دو نوع آنتى ژن  Aو  Bرا دارد و واضح است که در پالسما هیچ مخالفى
نداشته باشد و آنتى بادى موجود نباشد.
۴ـ و نهایتاً گروه خونى  Oبه دلیل نداشتن هیچکدام از آنتى ژن هاى  Aو  Bبر سطح گلبول ،آزادانه هر دو نوع آنتى بادى Aو B
را در پالسما دارد .گروه خون شما به فاکتور دیگرى به نام ) (Rhبستگى دارد .یک فرد ) (Rh+فردى است که بر روى سطح
گلبول هاى قرمز خود آنتى ژن این فاکتور را دارد( .پس طبیعى است که در پالسماى او آنتى بادى  Rhدیده نشود! درست مانند
همان داستان گروه خونى)ABO
از طرفى افراد ) (Rh-بر روى گلبول قرمز خود چنین فاکتورى را ندارند( ،این افراد  %۱۷کل مردم هستند) .گروه
خونی گروههای خونی بر پایه نوع پادگن موجود در گلبولهای قرمز خون؛ به چهار دسته A ،B ، ABو  Oتقسیم میشوند که نوع
Oشایعتر است .
گروه خون
هر انسانی به طور طبیعی یکی از این چهار گروه خونی را دارد .مثال فردی با گروه خونی  Aپادگن  Aرا بر روی گلبولهای قرمز
خونش بروز میدهد و بر علیه سایر پادگنهای گروههای خونی ) (Bدر بدنش پادتن ساخته میشود .فردی با گروه خونی  Bپادگن
Bرا دارد  .فردی با گروه خونی  ABهر دو پادگن  Aو  Bرا دارد و فردی با گروه خونی  Oهیچکدام از دو پادگن را ندارد و
برعلیه هر دوی آنها در بدنش پادتن ساخته میشود  .وراثت گروه خونی
طبیعتا گروه خونی نوزاد از والدین به ارث میرسد ،البته باید توجه داشت که چون نوع  Oمغلوب است فنوتیپ نوع  Oهمیشه
خالص است ) (OOو فنوتیپ نوع  ABدارای ژنوتیپ  ABاست ولی گروه خونی مثال  Aمیتواند دارای ژنوتیپهای  AAویا AO
باشد  .لذا اگر مثال والدین هر دو دارای گروه خونی  Oباشند نوزاد قطعا گروه خونی  Oخواهد بود ولی نوزاد والدینی با گروه
خونی  Aممکن است  Oباشد.
سوزنی برای گرفتن چند قطره خون که افرادی که میخواهند قند خون خود را کنترل کنند از آن استفاده می کنند(سوزن ها در
بسته بندی های استریل هستند و نوک کوچکی دارند .
-۶آنتی کر Aو Bکه به رنگ آبی و زرد هستند
-۰انتی کر  RHکه بیرنگ است
حاال سوزن را در انگشت خود فرو کرده و سه قطره خون روی یک شیشه ی تمیز و استریل بچکانید(.به صورت جدا از هم)
روی اولین قطره یک قطره آنتی کر  Aبریزید
روی دومین قطره یک قطره آنتی کر  Bبریزید
و روی سومین قطره یک قطره آنتی کر  RHبریزید
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و سه قطره ی خون را کامال هم بزنید.
یکی از حاالت زیر روی میدهد:
- ۱اگر قطره ی اول لخته شد خون شما از نوع  Aاست
- ۶اگر قطره ی دوم لخته شد خون شما از نوع  Bمیباشد.
-۰اگر قطره های اول و دوم لخته شدند خون شما از نوع  ABاست
-۴اگر نه اولی و نه دومی لخته نشدند خون شما از نوع  oمیباشد.
در مورد قطره ی سوم باید بگویم که اگر لخته شد خون شما  +و اگر لخته نشد خون شما _ خواهد بود.
این روش در مدت چند دقیقه گروه خونی شما را تعیین می کند ولی دقت آن به اندازه ی مراکز اهدای خون نیست.
۱۳
نمره:
تاریخ انجام آزمایش :
نام گروه:
جوشاندن آب بدون گرما

نقطه جوش یک ماده ،حالتی است که در آن فشار بخار مایع با فشار بخار اطراف مایع یکسان میشود .با افزایش فشار ،نقطه جوش
مایع افزایش مییابد و با کاهش آن نقطه جوش کاهش مییابد .همچنین عوامل زیر تاثیر دارد.

 -۱میزان قطبی بودن مولکول ،هر چه مولکول ها قطبی تر باشند ،جاذبه ی میان آن ها قوی تر است.
 -۶جرم یا حجم مولکول  ،هر چه مولکولها بزرگتر باشند ،نیروهای واندروالسی بین آنها بزرگتر و قویتر می شود .زیرا مولکولها
سطح تماس بیشتری با یکدیگر دارند.
 -۰شکل فضایی مولکول  ،هر چه مولکولی مسطح تر باشد ،سطح تماس آن با سایر مولکول ها بیشتر شده ،قدرت نیروهای
واندروالس میان آنها افزایش می یابد.
-۴ناخالصی و خاصیت کولیگاتیو
۱۱
نام گروه:

تاریخ انجام آزمایش :

حرکت آب با گرمای دست

بر اثر حرارت جنبش مولکولهای آب زیاد شده و حرکت مولکولها قابل مشاهده است.
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نمره:

۱۶
نام گروه:

تاریخ انجام آزمایش :

بازی دما با انحالل پذریی

نمره:

بیشترین مقدار از یک ماده که در دمای معین در۱۳۳گرم آب حل می شود ،انحالل پذیری آن ماده را در آب مشخص می کند.
اگر انحالل پذیری بیشتر از یک گرم باشد آن ماده ار محلول در آب می گوییم واگر انحالل پذیری بین ۳/۱تا ۳۱/۳گرم باشد کم
محلول و اگر از یکصدم گرم کمتر باشد به آن نامحلول می گوییم.اگر مقدار ماده حل شده در محلول کم باشد و قابلیت انحالل
پذیری بیشتری داشته باشد به محلول سیر نشده گوییم ودر نقاط پایین تر از منحنی می باشد.اگر فاز محلول و جامد در تعادل
باشد یعنی با اضافه کردن حل شونده در ته ظرف رسوب کند به آن محلول سیرشده گفته و بر روی منحنی نمودار قرار دارد.در
صورتیکه با تغییر شرایط در دمای معینی مقدار بیشتری حل شونده در محلول باشد به آن فرا سیر شده می گوییم و باالی منحنی
قرار دارد و با زدن ضربه به محلول مقدار اضافی رسوب می کند.

۱۰
نام گروه:

تاریخ انجام آزمایش :

مس
یراهی رنگی

نمره:

در این قسمت به بررسی برقکافت یا الکترولیز مواد می پردازیم .برقکافت یا الکترولیز در شیمی و صنعت ،شیوه
جداسازی عنصرها و ترکیبهایی است که با پیوند شیمیایی با هم پیوند دارند .این جداسازی با گذراندن یک جریان الکتریکی از
میان این مواد صورت میگیرد .برای مثال زمانی که جریان الکتریکی را آب میگذرد اتمهای هیدروژن از آب جدا شده و به گاز
تبدیل میشوند .روش برفکافت را دانشمندی به نام فارادی مطرح کرد.او مشاهده کرد هنگام عبور جریان برق از درون محلول یک
ترکیب شیمیایی فلز دار یک واکنش شیمیایی در آن به وقوع می پیوندد اجرای این آزمایش به کشف الکترون ها انجامیدو بار هر
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.تخمین زده شد

الکترون

There are many examples in the literature of ion migration, such as copper(II) sulfate or potassium manganate(vii), either
in solution or solid phase. However, to find an example where both cation and anion movement can be observed in a
single compound is relatively rare.

Electrolysis of copper chromate:
blue copper cations and yellow
chromate anions are clearly
visible

The electrolysis of copper(II) chromate(VI)
Copper chromate is a dark green solid, which can be bought or made by mixing copper sulfate with potassium chromate.
Passing an electric current through a specially prepared copper chromate solution results in the migration of two coloured
ions. The green solution produces two bands of colour: blue copper cations and yellow chromate anions.
Kit
U-tube; two graphite rods with slit corks to fit the U-tube
100 V dc supply; electric cables
Retort stand, boss and clamp
Pipette
Solid CuCrO4
Ammonia solution, 2 mol dm-3
Urea
Procedure
Make the copper(II) chromate(VI) solution by dissolving solid CuCrO 4 in the minimum amount of ammonia solution and
then saturating with urea to increase its density. Alternatively, you can mix 100 cm 3 of molar solutions of copper sulfate
and potassium chromate. An orange-brown precipitate will form by double decomposition. Filter the solution through a
Buchner flask and scrape the solid into a beaker containing 200 cm3ammonia solution
(2 mol dm-3). Stir the solution using a magnetic stirrer until the solid is completely dissolved. Add urea until the solution is
saturated. Clamp the U-tube to the retort stand and half fill with the ammonia solution. Using a pipette carefully add the
copper chromate down the side of the U-tube beneath the ammonia. Place the graphite rods in the U-tube so that they dip
into the ammonia solution and connect to the dc supply. Immediately, bubbles of gas are evolved at both electrodes (H 2 at
the cathode and O2 at the anode) caused by the electrolysis of water in the solution. After a few minutes a blue band forms
near the cathode and a yellow band forms near the anode.
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Safety
Copper and chromate salts are toxic and may be fatal if swallowed. Potassium chromate is a potential carcinogen. Contact
with the eyes can cause long-term damage. Ammonia solution is corrosive and skin contact may cause burns.
Concentrated solutions release dangerous amounts of ammonia vapour into the air, a hazard if inhaled. The copper
chromate solution in the U-tube should be disposed of as toxic solid waste.
Special tips
The trick is to ensure the copper chromate is pipetted to the bottom of the U-tube without any mixing taking place so that
the ammonia remains clear and colourless.
Teaching goals
This is an ideal demonstration to introduce electrolysis because the movement of ions towards the electrodes is clearly
visible. The secondary reaction of the electrolysis of the water which also occurs can be used to discuss electrode
reactions in more detail.
CrO42-(aq) + 4H2O(l) + 3eCr(OH)3(s) + 5OH-(aq)
Cu2+(aq) + 2eCu(s)
+
2H (aq) + 2e
H2(g)
O2(g) + 2H2O(l) + 4e4OH-(aq)
The difference between electrolysis of molten or aqueous salts can be discussed and used as an introduction to industrial
electrolysis, egmolten sodium chloride or brine electrolysis.
During electrolysis, either a metal or hydrogen is produced at the negative electrode as positive ions gain electrons
(reduction), eg in molten sodium chloride electrolysis. At the positive electrode, non-metals such as oxygen or chlorine are
evolved as negative ions lose electrons (oxidation), eg in molten sodium chloride.
During electrolysis of aqueous sodium chloride, sodium and hydrogen ions are attracted to the negative electrode. The
positive hydrogen ions are reduced by electron gain to form hydrogen molecules . The positive electrode attracts
hydroxide and chloride ions. The chloride ions are oxidised by electron loss to give chlorine molecules . The overall
reaction is:
2NaCl(aq) + 2H2O(l)

2NaOH(aq) + H2(g) + Cl2(g)

With sixthformers, a discussion of electrode potentials and the Nernst equation could lead to an under-standing of why a
particular substance is produced by electrolysis and how concentration has a part to play.

۱۴
:نمره

: تاریخ انجام آزمایش

م ن
حلول مکی حساس

:نام گروه

: آشنایی کامل داشته باشید، برای محلول سازی باید ابتدا با واحدها و روش های بیان غلظت یک محلول:محلول سازی
: درصد جرمی.I
. گرم محلول می باشد۱۳۳ مقدار ماده حلشونده برحسب گرم در
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در صورت و مخرج باید از یک نوع یکای جرم استفاده شود .یعنی هر دو باید برحسب میلیگرم  ،گرم یا کیلوگرم بیان شوند .مثال
 ،بر روی بر چسب محلول شست وشوی دهان نوشته می شود" :محلول استریل سدیم کلرید ۳/۲درصد برای شستشو" .عبارت
"سدیم کلرید ۳/۲درصد" یعنی در  ۱۳۳گرم از این محلول ۳/۲گرم سدیم کلرید وجود دارد و بقیه آن آب است.
برای محلولهای بسیار رقیق  ،معموال غلظت بر حسب قسمت در میلیون ) (ppmبیان میشود.

اگر حالل  ،آب باشد و مقدار ماده حلشونده چنان کم باشد که چگالی محلول همچنان  ۱/۳ g.mL-1باقی بماند ،در اینصورت
رابطه به قرار زیر خواهد بود:

از  ppmبرای بیان مقادیر بسیار کم کاتیونها و آنیونها در آب دریا  ،بدن جانداران  ،بافتهای گیاهی و میزان آالیندههای هوا و
بطور کلی  ،در مواردی که مقدار ماده حلشونده خیلی جزئی باشد ،استفاده میشود.
غلظت معمولی):)C
در این محلولها  ،مقداری ماده حلشونده بر حسب گرم در یک لیتر محلول وجود دارد.
محلول مول در لیتر (موالرCM
موالریته یا غلظت موالر که با ) (Mنشان داده میشود ،عبارت است از تعداد جرم مولکول گرم (یا تعداد مول) از یک جسم حل
):

شده در یک لیتر محلول.
یک مول برابر با 3.423 ×1023مولکول از یک جسم است .اصطالح مول در یک مفهوم وسیع برای توصیف مقادیر ترکیبات
مولکولی  ،عناصر آزاد و یونها بکار میرود .به بیان دیگر وزن تعداد 3.423 ×1023عدد مولکول  ،یون یا عنصر برابر با  ۱مول
مولکول  ،یون یا عنصر است که به صورت مولکول گرم  ،یون گرم یا عنصر گرم نامیده میشود.
برای تهیه یک محلول موالر از یک ترکیب جامدباید جرم مورد نیاز را اندازه گرفته.در آب حل کرده و تا خط نشانه در بالون
حجمی آب می افزاییم .به عنوان مثال برای تهیه یک محلول  ۶ Mاز اسید سولفوریک باید گرم  2×19.49=113.13از اسید
سولفوریک را در مقدار کافی آب حل کنیم تا یک لیتر محلول ۶موالر اسید سولفوریک بدست آید.
برای تهیه محلول با غلظت مشخص از یک محلول غلیظ تر ابتدا غلظت مولی محلول غلیظ را حساب کرده واز رابطه زیر حجم
مورد نیاز را به کمک پی پت برداشته در بالون حجمی ریخته تا خط نشانه آب می افزاییم
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محلول موالل)(m
محلولی که در آن یک مول ماده حلشونده در یک کیلوگرم حالل حل شده باشد ،محلول موالل نامیده میشود .از غلظت موالل
در مطالعه خواص کولیگاتیو محلولها بکار میرود.

۱۷
نام گروه:

تاریخ انجام آزمایش :

م
حلولهای رنگی

نمره:

اسید( از واژه التین  acidusبه معنای ترش) مادهای شیمیایی است که مشخصههای محلولهای آبی آن مزهٔ ترش ،توانایی
تغییر رنگتورنسل آبی به قرمز ،و نیز توانایی واکنش با بازها و بعضی فلزات ویژه (همچون کلسیم )و تشکیل نمک هستند.
محلولهای آبی اسیدی دارای پیاچ کمتر از  ۵هستند .پیاچ پایین به معنای اسیدی بودن بیشتر و غلظت باالتر یونهای مثبت
هیدروژن است .محلولها یا مواد شیمیایی را که ویژگیهای اسیدمانند داشته باشند اسیدی میخواننداسیدهای زیر جزو اسیدهای
قوی محسوب میشوند و به طور کامل در آب یونش مییابند و تولید یون ) (+H3Oمیکنند.


هیدروبرمیک اسیدHBr



هیدروکلریک اسیدHCl



هیدرویدیک اسیدHI



نیتریک اسیدHNO3



سولفوریک اسیدH2SO4



پرکلریک اسیدHClO4



کلریک اسیدHClO3
باز در شیمی ،رایجترین برداشت از مادهای محلول است که میتواند پروتونها را بپذیرد .از باز بیشتر بهعنوان یک قلیا نام میبرند
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(تنها اگر یونهای  OH−در آن باشد) .این موضوع به نظریه برونستد-لوری در مورد اسیدها و بازها اشاره دارد .در تعریف دیگر،
باز به هرترکیب شیمیایی گفته میشود که وقتی در آب حل شد ،به آن  pHبیشتر از  ۵٫۳بدهد.سدیم
هیدروکسید و آمونیاک نمونههایی از بازهای ساده هستند
شناساگرها) :(indicatorsشناساگرها یا معرف ها مادههایی هستند که با کمک آنها میتوان تشخیص داد که محلولی اسیدی یا
بازی است .یکی از ساده ترین راه تخمین کمی ، PHاستفاده از یک شناساگر است.
رنگ باز

نوع شناساگر

رنگ اسید فاصله  PHبرای تغییر رنگ

نام متداول

آبی

قرمز

8- 5/5

لیتموس (تورنسل)

زرد

قرمز

3/2- 2/1

آبی متیل

بنفش

زرد

2- 0

بنفش متیل

اسیدی

آبی

زرد

6/9-8

آبی تیمول

بازی

زرد

قرمز

4-9/2

زرد متیل

بازی

زرد

قرمز

4/4-1/3

نارنجی متیل

اسیدی

آبی

زرد

4/5- 8 /3

سبزبرموکرزول

بازی

زرد

قرمز

3/6-2/4

قرمز متیل

اسیدی

قرمز

زرد

4/6-8/4

قرمز کلروفنول

اسیدی

آبی

زرد

6/7-0/ 6

آبی برموتیمول

اسیدی

قرمز

زرد

8-4/6

قرمزفنول

بازی

زرد -نارنجی

قرمز

8-8/6

قرمز خنثی

اسیدی

ارغوانی

زرد

9-4/7

ارغوانی کرزول

اسیدی

قرمز

بیرنگ

6/9-8

فنل فتالئین

اسیدی

آبی

بیرنگ

5/10-3/9

تیمول فتالئین

بازی

قرمز

زرد

12-1/10

زرد آلیزارین

۱۲
نام گروه:

تاریخ انجام آزمایش :

رسوب شناور

نمره:

معادله واکنش محلول مس) (IIسولفات و پودر سدیم کربنات بصورت زیر است.این واکنش از نوع جابجایی دوگانه است و رنگ
آبی محلول بیرنگ می شود.

۱۵
نام گروه:

تاریخ انجام آزمایش :

ت
ص
زعفران ا ل یا رنگ زرد قلبی
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نمره:

کروماتوگرافی به انگلیسی ): (Chromatographyیا سَوانِگاری روشی است در علم شیمی برای جداسازی اجزای یک
مخلوط با عبور دادن یک فاز متحرک از روی یک فاز ساکن.
در این روش معموالً مخلوط که به صورت مایع یا گاز است از یک لوله یا شبکه گذرانده میشود؛ سرعت حرکت اجزای تشکیل
دهنده مخلوط در لوله یا شبکه مختلف است (با توجه به عناصر دیواره داخلی لوله یاشبکه) در نتبجه مخلوط به اجزای تشکیل
دهنده تجزیه شده و هر جز جداگانه خارج میشود .در کروماتوگرافی دو فاز وجود دارد فاز ثابت وفاز متحرک ،فاز ثابت در واقع
اجزای درون لوله یا شبکه جداسازی را تشکیل میدهند و فاز متحرک مربوط به مادهای است که میخواهد مورد تجزیه و تخلیص
قرار بگیرد .فاز ثابت میتواند مایع یا جامد باشد که بر اساس اینکه جامد یا مایع باشد به کروماتوگرافی جذب سطحی و
کروماتوگرافی تقسیمی ،تقسیم میشوند .اساس جداسازی در کروماتوگرافی متفاوت میباشد جداسازی براساس وزن مولکولی و

جداسازی بر اساس میل اتصال به فاز ثابت از اعم این اصول میباشد .

برای تشخیص زعفران اصل،با مزه کردن زعفران باید مزه تلخ آن را احساس کنید.درصورتی که مزه و طعم زعفران تلخ نبود یا مزه
ایی نداشت قطعا زعفران تقلبی است.درصورتی که مزه تلخ زعفران همراه با شیرینی یا چربی یا ..بود مطمئن باشید که زعفران
دارای ناخالصی بوده و متقلبین برای افزایش وزن زعفران با استفاده از آغشته نمودن زعفران به چربی و روغن،و یا اضافه نمودن

عسل به آن قصد تقلب دارند.یکی از راههای تقلب در زعفران این است که کاللههای آن را با نوعی چربی ،شکر ،نمک یا عسل
آغشته میکنند و وزن آن را افزایش میدهند .
تشخیص زعفران تقلبی با یک نگاه
پیشنهاد ما اینست که زعفران را هیچوقت به صورت پودر یا خرد شده یا اسپری نخرید.زیرا تشخیص دادن درجه کیفی آن
درصورت پودری بسیار سخت است مگر با آزمایش زعفران در آزمایشگاهها.زعفران خرد شده ممکن است همراه با ناخالصی
نامطلوب مانند :ریگ و شن،قارچ و کپک،وجود علف و نخ  ...باشد .
اگر کاللههای زعفران بسیار براق باشد باید به آن شک کرد یا در صورت مشاهده این ظاهر غیر طبیعی آن را بین انگشتان دست
یا روی کاغذ له کرد تا دید ماده خاصی از آن روی کاغذ نقش میبندد و کاغذ و انگشتان دست چرب میشود که در این صورت
مشخص میشود زعفران به چربی خاصی آغشته شده تا وزنش بیشتر شود.اگر زعفران در هنگام حل شدن در آب ،آب را به سرعت
رنگی و قرمز تند کرد مطمئن باشید که از رنگ های شیمیایی غیر مجاز یا مجاز خوراکی استفاده شده است و زعفران شما

ناخالص و تقلبی است .

تشخیص زعفران اصل از طریق ظاهر:شکل ظاهری زعفران شبیه میخک است؛ به گونهای که پایین گیاه میلهای و انتهای آن
دندانه دار ،پهن و قیچی شکل است .همچنین رنگ زعفران باید قرمز تند باشد نه روشن و شکل کاللههای آن نیز نباید براق
باشد.از نظر ظاهری ،سرشاخههایی کاللهمانند و سهشاخه دارد که در قسمت باال به شکل شیپور و در قسمتهای پایینتر باریکتر
استزعفران دارای بویی تازه،تند و نافذ است و بوی کم زعفران عالمت کهنگی یا ناخالصی آن است
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زعفران اصل ،رنگی زرد و مایل به نارنجی و قرمز در موقع حل شدن به آب میدهداگر زعفران را در بنزین بیندازیم نباید بنزین را

رنگین کند چون زعفران در بنزین نامحلول است .

روش اول :تفاوت ظاهری گیاهان :ریشک ذرت مستقیم ،ولی پرچم زعفران انحنا دارد.
روش دوم :تکه های زعفران را روی شعله گاز قرار داده در این حالت زعفران خالص به رنگ بنفش یا نارنجی در می آید که به
پتاسیم آن مربوط می شود .اما در مورد زعفران تقلبی رنگ زرد ایجاد می شود.
روش سوم :اگر تارهای زعفران را بین کاغذ کاهی (کاغذ روزنامه) بگذاریم و کمی فشار دهیم نباید لکه چربی باقی بگذارد .اگر
چنین باشد به احتمال قوی آن زعفران تقلبی است.

راههای تقلب رایج در زعفران اصل اگر دقت کرده باشید کاکل ذرت که ریش ریش است از نظر ظاهری به زعفران شبیه است
و این خود باعث استفاده بسیار متقلبان میشود که کاکل ذرت را رنگ می کنند و به جای زعفران اصل در بسته بندی های غیر
بهداشتی به فروش میرسانند .شایعترین شیوه تقلب ،استفاده از گل گلرنگ است که رنگی بسیار شبیه به زعفران تولید میکند و
ظاهری همانند آن دارد.

۱۲
نام گروه:

تاریخ انجام آزمایش :

مولکولها دست رد دست هم

نمره:

موئینگی( :به انگلیسی ) capillarityیکی از پدیدههای فیزیکی ناشی از نیروهای چسبندگی سطحی است.پدیده مویینگی
در لولههای مویین در آب وجیوه.
اگر یک لوله موئین(لولهای بسیار باریک) شیشهای را در آب قرار دهیم آب در لوله باال میرود و سطح آن کاو (مقعر) خواهد بود
اما اگر همین لوله را در جیوه مایع قرار دهیم ،جیوه از سطح قبلی خود پایینتر میایستد و سطح کوژ (محدب) پیدا میکند.
بین مولکولهای آب و شیشه نیروی چسبندگی سطحی قویتر از نیروی پیوستگی بین مولکولهای آب با یکدیگر است بنابراین
مولکولهای آب هرچه بیشتر به طرف مولکولهای شیشه در سطح داخلی لوله موئین کشیده میشوند و در لوله باال میروند.

اما در مورد جیوه برعکس ،نیروی پیوستگی بین مولکولهای جیوه با یکدیگر قویتر از نیروی چسبندگی سطحی بین مولکولهای
جیوه و شیشه است پس مولکولهای جیوه به طرف مرکز لوله کشیده میشوند و در سطحی برجسته تجمع مییابند.
ارتفاع باال آمدن مایع در لوله موئین از فرمول زیر بدست میآید:

32

۱۲
نام گروه:

نمره:

تاریخ انجام آزمایش :
رپده ای از آب

کشش سطحی (:به انگلیسی ) Surface tensionویژگیای در مایعها است که باعث میشود الیه بیرونی آنها به صورت
ورقهای کشسان عمل کند .این همان ویژگیای است که موجب ربایش دو سطح مایع به یکدیگر میشود؛ مانند دو قطره آب که
همدیگر را میربایند و قطره بزرگتری میسازند .کشش سطحی کمیتی است که بعد نیرو در واحد طول یا انرژی در
واحد سطح دارد و در فیزیک معموالً با  Ɣنشان داده میشود .کشش سطحی را همچنین میتوان مقدار کار الزم برای ایجاد
واحد سطح مشترک جدید در نظر گرفت
هر مولکول مایع از سوی مولکولهای دیگرِ مایع ربوده میشود .مولکولهایی که درون حجم مایع هستند ،از همه جهت ربوده
میشوند و برایند نیروی وارد به آنها صفر است .اما مولکولهایی که در سطح مایع هستند ،تنها از یک جهت از سوی دیگر
مولکولها ربوده میشوند و نیروی ربایش در آن سوی مرز مایع (مثالً از طرف مولکولهای هوا) به آنها کمتر است .بنابراین ،به
مولکولهای روی سطح مایع نیروی خالصی به سمت درون وارد میشود که این نیرو با مقاومت مایع در برابر فشردهشدن خنثی
میشود .در نتیجه ،نیرویی در مایع به وجود میآید که میخواهد سطح مایع را کم کند .از همین رو سطح مایع به شکل
ورقهای االستیک عمل میکند و آن قدر جمع میشود که کمترین سطح ممکن را داشته باشد .

۶۳

اقیانوسی از هوا
فشار جو نیرویی است که در هر نقطه برحسب وزنِ ستونی از هوا که در باالی آن نقطه وجود دارد ،بر سطح وارد میشود .این
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فشار در سطح آبها و دریاهای آزاد در حدود  ۱کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است .با افزایش ارتفاع از سطح زمین ،بهدلیل کاسته
شدن ارتفاع ستون هوای قرارگرفته در باالی سطح ،فشار جو کاهش مییابد.
توریچلی فیزیکدان ایتالیایی ،نخستین کسی بود که با انجام آزمایشی ساده نشان داد که هوا فشار دارد .وی همچنین با

اندازهگیری ارتفاع ستون جیوه توانست فشار هوا را در کنار دریا و باالی کوه حساب کند.

این فشار با فشارسنج جیوهای (بارومتر جیوهای) سنجیده میشود و واحد آن میلیبار است.الزم است ذکر شود که فشار هوا در
سطح دریا حدود  ۱۳به توان ) ۱۳۳۳۳۳( ۷پاسکال ۵۲۳ ،میلیمتر جیوه و یا  ۱اتمسفر است.
فشار هوای گرم در ظرف دربسته بیشتر است ،زیرا با افزایش دما ،جنبش مولکولی افزایش مییابد و برخوردها با دیوارهٔ ظرف
بیشتر میشود .در حالی که ظرف دارای حجم ثابت است .اما فشار هوا با افزایش دما ،کاهش مییابد؛ زیرا با افزایش دما ،تراکم
مولکولی کم و تعداد ضربات کاهش مییابد
پراکندگی فشار در سطح زمین تکرار حالتهای لحظه ای هوا در دراز مدت در پراکندگی فشار ،الگویی میانگین را نشان می
دهد که کمابیش انعکاس تاثیرهای گردش عمومی جو است ،در نقشه های میانگین فشار نمود های زودگذر و نادر دیده نمی شود
و در مقابل نمود های عمده و غالب چه در مقیاس محلی و چه در مقیاس جهانی جلوه می کنند؛ بنابراین مطالعه نقشه های
میانگین فشار اگر چه در کاربرد موضعی یا کوتاه مدت چندان کارآمد نیست اما برای شناخت نمود های عمده و غالب گردش

عمومی هوا مهم است .مراکز عمده فشار در سطح زمین به تبعیت از سیستم نصف النهاری گردش عمومی هوا ،از استوا تا قطب
به صورت کمربندهای مداری متناوبی جلوه می کند؛ اما وضعیت خشکی و دریا در نیمکره شمالی این منظم را به هم می زند و
مراکز یاد شده را به صورت سلولهای جدا از هم در می آورد .نتیجه گردش عمومی هوا در دراز مدت ،وجود کمربندهای کم فشار
در استوا ،پر فشار در منطقه جنب حاره کم فشار در منطقه معتدله و احتماال در منطقه قطبی است.

نیمکره ماگدبورگ
این وسیله از دو نیم کره تو خالی از جنس مس به قطر  ۷۳سانتیمتر ( ۶۳اینچ) تشکیل شده بود که برای نشان دادن فشار اعمال
شده از جانب اتمسفر بر سطوح مختلف (رو به داخل) استفاده ساخته شد .به طور مثال بدن ما ،در حالت معمولی این فشار را
حس نمیکند ،زیرا درون آن ،هوا یا سیالی وجود دارد که رو به بیرون فشار وارد میآورد و بین این دو فشار (هوا و درون بدن)
تعادل ایجاد میکند.
فون گریک برای اثبات اهمیت این تعادل ،خود یک دستگاه پمپ تخلیه هوا ابداع کرد ،سپس هوای درون کره متشکل از دو نیم
کره را تخلیه و به این ترتیب ،فشار هوا فقط از جانب بیرون و رو به داخل بر آنها وارد شد که فشاری برابر با وزن یک کامیون ۰
تنی ( ۶۳۳۳۳نیوتن) ایجاد میکرد .برای نشان دادن قدرت این فشار ،وی در یک آزمایش چند مرد قوی هیکل را انتخاب کرد تا
این دو نیمکره را در جهات مخالف بکشند .اما آنها نتوانستند آن دو را که تنها به وسیله خأل هوا به هم چسبیده بودند از هم جدا
کنند.
نیمکره های ماگدبورگ که نام خود را از شهری به همین نام در شمال شرقی کشور آلمان وامدار هستند ،اکنون در موزه علوم و
فناوریمونیخ نگهداری

میشوند.
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۶۱

نی غواص
چگونه زیردریایی در زیر آب می ماند؟
اینکه می بینید زیردریایی به اعماق آب فرو می رود یا از قعر دریا باال می آید ،بر یک مبنای بسیار ساده استوار است.
بیشتر زیردریایی های امروزی دارای دو بدنه می باشند )۱ :بدنه ی داخلی و  )۶بدنه ی خارجی
در میان این دو بدنه ،مخزن هایی به صورت صدف جای دارند که در آنها آب یا هوا برای سنگین یا سبک کردن وزن زیردریایی ها
پر می شود .وقتی که زیردریایی می خواهد در آب فرو برود ،شیرهای بزرگ آن را باز می کنند ،شیرهایی که به نام «کینگستن»
معروف هستند و در زیر مخزن ها قرار گرفته اند.
به این ترتیب ،آب وارد مخزن ها می شود و در ضمن ،هوای موجود در آنها را از راه هواکش ها تخلیه می کنند .این هواکش ها در
باالی مخزن ها قرار دارند .هنگامی که آب به این صورت وارد مخزن ها می شود ،زیردریایی نیز سنگین خواهد شد و به اعماق آب
فرو خواهد رفت .سپس وقتی که بخواهد از اعماق آب دریا باال بیاید ،ابتدا هواکش ها را می بندند و با دستگاهی هوا را چنان با
فشار وارد مخزن ها می کنند که آب درون آنها از شیرهای کینگستن دوباره به بیرون رانده می شود .در این هنگام ،زیردریایی
سبک می شود و قادر خواهد بود که به آسانی سر از زیر آب بیرون بیاورد.
برای فرو بردن زیردریایی به زیر آب یا بر عکس ،از چند سکان که افقی بر بدنه اش چسبیده اند ،استفاده می شود .اما هنگامی که
زیردریایی قرار است فقط به جلو حرکت کند ،مانند یک کشتی معمولی فقط با یک سکان هدایت می شود.
در زیردریایی ها اتاقک های متعددی بوسیله ی کشیدن تیغه هایی عمود بر هم درست کرده اند .برای ورود و یا خروج از آنها،
سرنشینان زیردریایی باید از میان درب هایی عبور کنند که محکم هستند و زود بسته می شوند .این درب ها طوری ساخته شده
اند که آب به هیچ وجه نمی تواند از آنها به داخل اتاقک ها نفوذ کند.
عالوه بر این موضوع ،زیردریایی به چند دریچه ی نجات و ریه های اطمینان مجهز شده است تا به هنگام بروز خطر بتوان از آنها
استفاده کرد
۶۶
شناوری

نیروی شناوریبه انگلیسی) ،: ( Buoyancy forceنیروی برآیند وارد از طرف یک سیالساکن بر جسمی است که در آن فرو
رفته یا شناور است ،تعریف میشود .نیروی شناوری همواره به طور قائم و رو به باال اثر میکند .ارشمیدس () ۶۲۵–۶۱۶قبل از
میالد) مبانی این قانون را کشف کرد که چنین بیان شده است:
هر سیالی به جسمی که در آن قرار گرفته (جزئی یا کامل) نیروی شناوری وارد میکند .اندازهٔ این نیرو برابر وزن سیال جابجا

شده است.

نکته جالب اینکه شکل جسم فرو رفته در آب اهمیت ندارد و مستقل از شکل ظاهری جسم ،نیروی شناوری رفتار یگانه دارد و
از قانون ارشمیدس پیروی میکند.
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وقتی نیروی ارشمیدس از نیروی وزن بیشتر باشد جسم روی سطح آزاد شاره شناور میشود و وقتی نیروی وزن جسم از نیروی
ارشمیدس بیشتر باشد جسم درون شاره غرق میشود .شاره لزوماً آب نیست و میتواند هر مایع یا گازی باشد.

۶۰

رپسرعت اما کم فشار
فشار هوا و نیروهای وارد شده بر اجسام
۶۴
ارنژی هب ارنژی

پیزوالکتریک بار الکتریکیای است که در مواد جامد مشخصی به علت فشار مکانیکی انباشته میشود (به ویژه در کریستالها،
بعضی سرامیکها و مواد آلی مانند استخوان DNA ،و پروتئینهای مختلف) .واژه پیزوالکتریک یعنی الکتریسیته ی ناشی از فشار
که از لغت یونانی پیزو به معنای فشردن و الکترون به معنی کهرباگرفته شده است.
المپLEDچیست؟
به معنای دیود ساتع کننده نور است . Diode Light Emittedمخفف واژه LEDدیودهای ساتع کننده نور در واقع جزؤ
خانواده دیودها هستند که دیودها نیز زیر گروه نیمه هادی ها به شمار می آیند .نوعی از المپ های حالت جامد است که از
تکنولوژی دیود نورافشان استفاده می کند و به عنوان منبع روشنایی به کار می رود .نوعی از المپهای حالت جامد است که از
تکنولوژی دیود نورافشان استفاده میکند و به عنوان منبع روشنایی به کار میرود .این المپها که در ابتدا بیشتر به عنوان یک
چراغ قرمز رنگ در درون دستگاههای الکترونیکی کاربرد داشتند ،با توجه به مصرف برق کم نسبت به سایر المپها ،عمر بسیار باال
و فناوری جدید ساخت به رنگهای دیگر توانستهاند جای خود را در صنعت روشنایی در دنیا باز کنند.
بلندگوی پیزوالکتریک
تبدیل انرژی الکتریکی یعنی عالئم تقویت شده ـ صوتی به انرژی مکانیکی و تبدیل عمل مکانیکی به آکوستیکی (یا اساس کار
بلندگوها).
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عالئم یکی (عالئم صوتی) تولید شده از میکروفن پس از وارد شدن به دستگاه تقویت کننده (آمپلی فایر) از لحاظ جریان و ولتاژ
تقویت میشوند و مقدار تقویت بسته به قدرت بلندگوهاست .
عالئم الکتریکی تقویت شده از خروجی دستگاههای تقویت کننده یا آمپلی فایر به وسیله سیم وارد قسمت بوبین در بلندگو میشود
و با ورود این نوع عالئم متغیر الکتریکی ،میدانهای مغناطیسی متغیر در اطراف بوبین ایجاد میشود .
عبور جریان متغیر در سیم پیچها سبب تولید میدانهای مغناطیسی میشود .
شدت و ضعف میدانهای مغناطیسی نیز بستگی به شدت و ضعف عالئم الکتریکی دارد .سیگنالها با عالئم الکتریکی تقویت شده
به وسیله دستگاه آمژلی فایر یا تقویت کننده ،در بوبین صوتی بلندگو به میدانهائی مغناطیس متغیر تبدیل میشوند که با
میدانهای ثابت آهنربا در وسط بلندگو ،که بوبین دور آن قرار گرفته است ،عکسالعملهائی را به وجود میآورند و یک حالت پس
و پیش با کشش و دفع ایجاد شده و کاغذ متصل به بوبین را به آزمایش در میآورد و در این حالت صدا تولید میشود .
ساختمان بلندگوها معموالً از قسمتهای زیر تشکیل شدهاند :
) ۱بدنه فلزی مخروطی شکل ـ این بدنه به شکل و اندازه کاغذ بلندگو ساخته میشود و تکیه گاهی است برای نگهداری کاغذ
بلندگو به هنگام ارتعاش .
) ۶کاغذ بلندگو ـ کاغذ بلندگو از جنس کاغذ سفت شده درست میشود و مقاومت خوبی در مقابل ارتعاش دارد .
ـ توجه :جنس کاغذ از نظر هدایت ارتعاش و تولید صدا مهم است .
کاغذ بلندگو اغلب به شکل مخروطی ساخته میشود .برای آنکه صدا در فضا پراکندگی خوبی داشته باشد .
باید دقت کرد هیچگونه پارگی یا منفذ در کاغذ بلندگو ایجاد نشود زیرا هرگونه پارگی یا منفذ موجب به حرکت درآمدن هوا و
ملکولهای آن و تولید اعوجاجهای ناخواسته در صدا میشود .اندازه کاغذ بلندگو که به کاغذهای مخروطی معروف هستند با نوع
پاسخدهی فرکانسهای داده شده به بلندگو متناسب است .
 -۰بوبین صوتی در بلندگو ـ بوبین بلندگو از چند دور سیم نازک مسی یا آلومینیومی که به دور یک استوانه کاغذی یا پالستیکی
پیچیده و به وسیله چسب قوی چسبانده میشوند .درست میشود قطر و طول بوبینها براساس قدرت خروجی دستگاه تقویت
کننده انتخاب و تعیین میشوند .
امپدانس بوبینها بهنوع ،اندازه و قطر سیم و فرکانس وارد شده به بلندگو بستگی دارد ،برای مثال امپدانس بوبین بلندگو برای
فرکانسهیا صوتی پائین یا  ۴۳۳هرتز که بهنام ووفر خوانده میشود  ۲اهم است .
ـ توجه :حرکت بوبینهای صتی در حد فاصل باریک و گرد بین بوبین و آهن ربای ثابت استوانهای شکل در بلندگو بسیار مهم
است .
این مقدار فاصله باید به قدری دقیق تنظیم و تثبیت شود که بوبین بتواند به راحتی و بدون تماس به طرف باال و پائین حرکت
کند .
) ۴کابینت یا محفظه بلندگوها ـ کابینت یا محفظه قرار گرفتن بلندگو اهمیت فراوانی در افزایش صوت دارد و به همین دلیل با
استفاده از محفظه یا کابینت خوب و دقیق میتوان قدرت صوت تولید شده را افزایش داد .
بهعالوه کابینت یا محفظه ،عامل بازدهی خوب بلدگو در فرکانسهای پائین میباشد و کابینت یا محفظه مناسب باعث کاهش
اعوجاجهای صوتی در فرکانسهای پائین میگردد .
محفظه یا کابینت دارای قسمتهای مختلف زیر میباشد :
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) ۱پوشش چوبی یا اکوستیکی
) ۶پارچه مشبک
) ۰پایه استقرار بلندگو در کابینت
کابینتها میبایستی بسیار مقاوم و دقیق ساخته شده و در هنگام ارتعاش هیچگونه صدای اضافی تولید نکنند .این امر مستلزم آن
است که بلندگو در درون کابینت بهطور صحیح نصب شده باشد .
اطالعات سودمند :بازدهی بلندگو از لحاظ انرژی الکتریکی کمتر از ده درصد است زیرا مقدار زیادی از انرژی بهصورت انرژی
حرارتی تلف میشود .وجود حرارت در بلندگوها ،باعث اعوجاج یا خرابی صدا شده و تغییرات نامطلوبی در آن بهوجود میآید و به
همین دلیل کابینت بلندگوهای پروات و قوی به تهویه و گردش هوا احتیاج دارند و میبایستی از وسائل گرم کننده و آفتاب دور
باشند .همچنین بلندگوهای پروات و قوی نبایستی در کنار وسائل فلزی قرار داده شوند .زیرا نزدیکی تودههای فلزی به میدانهای
مغناطیسی بلندگوهای پروات موجب ورود نویزهای ناخواسته میشود .
پهنای باند بلندگوها ـ باندکاری بلندگوها و ارزش پاسخدهی فرکانس آنها به فاصله بین باالترین و پائینترین فرکانس گفته
میشود دو در تصویر نمایش پاسخ فرکانس یک بلندگو را میبینید .
بلندگوها از لحاظ پاسخدهی فرکانسی به سه دسته زیر تقسیم میشوند :
) ۱بلندگوهای(  Wooferووفر) برای فرکانسهای  ۶۳تا  ۲۳۳هرتز در ثانیه (پائین).
) ۶بلندگوهای(  Tweeterتویتر) برای فرکانسهای  ۶۳تا  ۲۳۳هرتز در ثانیه (متوسط )
) ۰بلندگوهای  Squwakerبرای فرکانسهای محدوده باال یعنی  ۴۳۳هرتز تا  ۱۲۳۳هرتز در ثانیه (باال )
فرکانسهای پائین را بم و فرکانسهای باال را زیر میگویند .
ـ توجه :فرکانسهای باال به ندرت از بلندگوها شنیده میشوند .
برای این که هر نوع صدائی را بتوانید از دستگاه پخش صدا بشنوید باید از کابینت بلندگوهائی که دارای هر سه نوع بلندگو است
استفاده کنید .
بلندگوی پایهدار با پایه (ارتفاع) قابل تنظیم از  ۲۳تا  ۱۷۳میلیمتر ـ مشخصات ۰۳٭ ۶وات
موارد مصرف پخش صدای تقویت شده توسط آمپلی فایر در سالنهای اجتماعات و مکانهای مشابه.
بلندگوی دستی  ۶۳وات قابل حمل با دست و آویزان کردن روی شاه ـ مشخصات :قدرت خروجی ماکزیم  ۶۳و متوسط  ۱۷وات،
شدت صدا  ۱۱۵دسی بل ،برد صدا در ساحل آرام  ۱/۰کیلومتر و برای یک جمع صد نفره  ۶۶۳متر ،تغذیه با  ۲باتری  ۱/۷ولت
سایز) ۶ (CUM-
▪موارد مصرف :انتقال و پخش صدای گوینده بهصورت سیار و متحرک .
●بلندگوی ستون :ورودی  ۱۳۳ولت (یک کیلو اهم  ۷۳۳اهم) خروجی  ۶۳و  ۱۳وات جهت پخش صدای تقویت شده توسط
آمپلی فایر .
●بلندگوی کریستالی  CRYSTAL LOUD SPEADER:بلندگوئی که در آن تبدیل سیگنال الکتریکی بهصوتی از طریق یک
کریستال پیزوالکتریک صورت میگیرد و بلندگوی پیزوالکتریک هم نام یافته است
۶۷
ااقتنل ارنژی
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انتقال انرژی و قانون پایستکی

انرژی در فیزیک ،انرژی(از واژه یونانی  ἐνεργόςبه معنی فعالیت ،عملیات)

یا کارمایهخاصیتی از جسم است که قابل انتقال به اشیای دیگر یا قابل تبدیل به حالتها و شکلهای مختلف است .انرژی کمیتی
بنیادین است که برای توصیف وضعیت یک ذره ،شیئ یا سامانه به آن نسبت داده میشود .در کتابهای درسی فیزیک انرژی را

به صورت توانایی انجام کار تعریف میکنند ِ .تا به امروز گونههای متفاوتی از انرژی شناخته شده که با توجه به نحوهء آزادسازی و
تأثیر گذاری به دستههای متفاوتی طبقهبندی میشوند از آن جمله میتوان انرژی جنبشی ،انرژی پتانسیل ،انرژی گرمایی ،انرژی
الکترومغناطیسی ،انرژی شیمیایی و انرژی الکتریکی و انرژی هستهای را نام برد .در علمفیزیک انرژی را به دو بخش تفسیم
میکنند:

- ۱اکسرژی (بخش مفید انرژی)

-۶انرژی (بخش قابل تبدیل انرژی (انرژی در واقع به نوعی از انرژی تبدیل میشود که در آن شرایط برای ما ممکن مفید یا غیر
مفید باشد.
عامل ،حامل و منبع همه گونه انرژیهایی که بشر از آن استفاده میکند (انرژی مواد فسیل ،انرژی آبی و غیره) خورشید است ،بجز
انرژی هستهای.
طبق نظریهٔ نسبیت مجموع «جرم و انرژی» پایدار و تغییرناپذیر است (و آن را قانون پایستگی انرژی مینامند)؛ بدین معنا که
انرژی از شکلی به شکل دیگر و یا به جرم تبدیل شود ولی هرگز تولید یا نابود نمیشود .بر طبق تئوری نور بقای جرم و انرژی
پیامدی از این اصل است که قوانین فیزیکی در طول زمان بدون تغییر باقی میمانند .انرژی هر جسم (طبق نسبیت خاص)
جنبش ذرات بنیادی آن جسم است و مقدار آن از معادله معروف آلبرت اینشتین بدست میآید( باید توجه کرد که این معادله
تنها انرژی موجود ذرات را بدست میدهد و نه دیگر گونههای انرژی (مانند جنبشی یا پتانسیل) .انرژی توانایی انجام کار میباشد
یعنی ما برای اینکه بتوانیم کارهای خود را انجام دهیم و یا حتی حرکت کنیم به انرژی نیاز داری
۶۲

جابجایی گرما
انتقال گرما یا تراوَژ گرما( :به انگلیسی ) Heat transferیا تبادل انرژی گرمایی بین چندین سیستم فیزیکی گفتهمیشود.
تراوژ گرما بین مادهها و یا راژمانهای گوناگون ،به یکی از این سه شکل روی میدهد :رسانش ،همرفت و یا تابش گرمایی.
تراوژ گرما با تغییر انرژی درونی ماده همراه است و بر پایه قانون دوم ترمودینامیک همیشه از جسم داغتر به جسم سردتر روی می

دهد.

همرفت به تراوژ انرژی به دلیل جابهجایی شاره (مایع یا گاز) گفتهمیشود .جریان شاره ممکن است با فرایندهای بیرونی به
صورت اجباری ایجاد شود یا گاهی زمانها (در میدانهای گرانشی) توسط نیروهای رانشی هنگامی که انرژی گرمایی شاره
را منبسط میکند (به عنوان مثال در یک ستون آتش) ایجاد شوند و در نتیجه باعث انتقال خودبخودی میشوند .فرایند دوم
گاهی وقتها همرفت طبیعی نامیده میشود .همه فرایندهای همرفتی گرما را تا حدودی به وسیله نفوذ منتقل میکنند .نوع
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دیگری از همرفت ،همرفت اجباری است .در این مورد سیال با استفاده از پمپ ،توربین یا وسایل مکانیکی دیگر برای جریان یافتن
تحت اجبار قرار میگیرد.
رسانش گرمایی  ،انتقال انرژی از راه انتقال انرژی جنبشی مولکولها و اتمها به مولکولها و اتمها همسایه خود است .برای
رسانش گرمایی دو جسم باید در تماس فیزیکی با یکدیگر باشند
تابش به تراوژ انرژی بر اثر تابش پرتوهای الکترومغناطیسی را میگویند .همهی مادهها که دمایی باالتر از صفر مطلق دارند،
پرتوهای الکترومغناطیسی میگسیلند .مهمترین ویژگی این شیوه ،آن است که نیازی به ماده ندارد برخالف دیگر سازوکارهای
تراوژ که همه نیازمند ماده هستند .پرتوهای تابیده شده میتواند در یک نقطه کوچک با استفاده از آینههای بازتابنده متمرکز شود
که درجمع آوری انرژی خورشیدی تولیدی مورد بهرهبرداری قرار گیرد .برای مثال ،نور خورشید بازتابیده از آینهها ،برج انرژی

خورشیدی  PS10را گرم میکند و در طول روز میتواند آب را تا  ۶۲۷درجه سانتی گراد ( ۷۴۷فارنهایت) گرم کند.
انتقال جرم

در انتقال جرم ،انرژی از جمله انرژی گرمایی با انتقال فیزیکی از جسم گرم به جسم سرد از یک مکان به مکان دیگر حرکت
میکند .این میتواند به سادگی با قرار دادن آب گرم در بطری و گرم کردن بستر آن و یا حرکت کوه یخ در تغییرات جریانهای
اقیانوسی باشد؛ ویک مثال عملی هیدرولیک گرمایی است
۶۵

از گرما ات حرکت
موتور بخار به ماشین گرمایی گفته میشود که سیال سیکل گرمایی آن بخار میباشد .
ایده استفاده از بخار آب برای ایجاد نیروی حرکتی پیشینهای طوالنی در حدود  ۶۳۳۳سال دارد .اما تا حدود  ۰۳۳سال پیش
دستگاههای بخار تولیدکنندگان مهمی در حوزه نیروی مکانیکی نبودند .توسعه استفاده از بخارهای پر فشار و تبدیل آنها به
نیروهای خطی و دورانی قادر به ایجاد نیروی مورد نیاز بسیاری از ماشینهای تولید بود .این دستگاهها در هر جایی که آب و
سوخت چون زغال سنگ یا چوب فراهم باشد ایجاد کرد .ماشینهای بخار وسایل حمل و نقل اولیه چون تراکتورهای بخار و
لوکوموتیوهای بخار را ممکن ساخت .امروزه توربینهای بخار مدرن حدود  ۲۳درصد برق تولیدی را در جهان بوسیلهٔ سوختهای
متفاوت تولید میکنند .
اولین ماشین بخار را پاپن در سال  ۱۲۲۳اختراع کرد .قسمت اعظم ماشین کوچکی را که پاپن ساخته بود ،سیلندرها و پیستونها
تشکیل میدادند .آب در داخل سیلندرها تبدیل به بخار شده ،موجب باال رفتن پیستونها میشدند .با باال رفتن این پیستونها
هوای قسمت فوقانی این سیلندرها فشرده میگردید .حال اگر بخار آب زیر پیستونها را ناگهان سرد کرد و تبدیل به آب نمود،
هوای فشرده قسمت فوقانی سیلندرها ،پیستونها را با قدرت به طرف پایین میراند و این حرکت پیستونها میتوانست مثالً
موجب حرکت کردن یک چرخ شود
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موتور چهارزمانه یکی از انواع موتورهای درونسوز است« .موتور چهارزمانه اتو» اولین موتور چهارزمانه بود که در سال ۱۲۵۲
توسط نیکالس اتو اختراع شد .موتورهای چهارزمانه متداولترین موتورها در وسایل نقلیه امروزی هستند و اغلب با
سوختبنزین و گازوئیل کار میکنند .ساختمان و کارکرد همه موتورهای چهارزمانه امروزی تقریباً مشابه موتور چهارزمانه اتو است.

دلیل نامگذاری موتورچهارزمانه ،چرخه چهارمرحلهای آن است .مرحلهٔ اول :مکش در این مرحله پیستون در باالترین مکان
ممکن در سیلندر قرار دارد.پیستون از باالی سیلندر به پایین می آید و باعث باال رفتن حجم سیلندر می شود و مخلوطی از هوا و

سوخت وارد سیلندر می شود.
مرحله دوم :تراکم در این مرحله هر دو سوپاپ ورودی و خروجی بسته می شود و پیستون به باالی سیلندر بر می گردد که باعث
تراکم سوخت یا مخلوط هوا و سوخت می شود.
مرحله سوم :انفجار در این مرحله همان طور که پیستون در باالترین نقطه ممکن قرار دارد مخلوط هوا و سوخت متراکم شده
توسط جرقه ،د ر موتور های گازوئیلی یا توسط گرمای تولید شده به واسطه ی تراکم آن در موتور های دیزلی احتراق صورت می
گیرد.فشار ایجاد شده به دلیل احتراق سوخت باعث میشود که پیستون به پایین ترین نقطه برگردد.

مرحله چهارم :تخلیه در این مرحله همان طور که سوپاپ خروجی باز است پیستون به باال بر می گردد و دود حاصل از احتراق
سوخت از طریق اگزوز به بیرون رانده می شود.
۶۲

اقیق بخار

بخ
ش سوم

لع
آزمایشهای دستورا ملی
تخ

۱

م
ین مسافت ومهارت استفاده از نقشه

هدف :تقویت مهارت تخمین مسافت و استفاده از نقشه ها در زندگی
ابزار و مواد  -۱:چند نمونه نقشه عارضه نگاری (توپوگرافی)-۶مداد  -۰خط کش  -۴گونیا  -۷نخ قرقره

دستور کار:
 -۱در حیاط مدرسه ،مسافت معینی(حدود  ۱۳متر) را مشخص و نشانه گذاری کنید.
 -۶فاصله نشانه گذاری شده را به طور طبیعی راه بروید و تعداد گام های خود را بشمارید.
 -۰این مسافت را به وسیله متر دقیق اندازه گیری کنید.
 -۴تعداد گام های خود را بر فاصله دقیق اندازه گیری شده تقسیم کنید و طول هر گام خود را به دست آورید.
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 - ۷عرض
تخمین عرض حیاط مدرسه
بر حسب متر

عرض حیاط مدرسه
بر حسب تعداد گام های شما

عرض حیاط مدرسه بر حسب متر
بر اساس اندازه گیری دقیق شما

 - ۲عرض حیاط مدرسه را به وسیله متر ،دقیق اندازه گیری و جدول زیر را تکمیل کنید.
 -۵تخمین شما چقدر به واقعیت نزدیک است؟در صورت وجود اختالف زیاد ،با تمرین بیشتر،سعی کنید این اختالف را کاهش دهید.
 -۲در نقشه روبه رو ،فاصله خط مستقیم دو نقطه Aتا  Bرا بر حسب متر محاسبه کنید.
- ۲فاصله بین دو نقطه  Hو  Aرا براساس جادهارتباطی بین آنها (با پیچ و خم)بر حسب مترمحاسبه کنید.
 -۱۳نقشه شهر یا روستای محل سکونت خود راتهیه و روی آن دو نقطه مسکونی را انتخاب کنید.
 -۱۱اندازه خیابان محل سکونت شما در نقشه ای با همین مقیاس ،چند میلی متر است؟
 ۱۶طول و عرض جغرافیایی محل سکونت خودرا از روی نقشه به دست آورید.

نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:

۶

زیبا سازی محیط زندگی با بلوراهی دست ساز
هدف :تهیه بلورهای دست ساز و آشنایی با سازوکار تشکیل کانی ها
ابزار و مواد  -۱ :پوسته تخم مرغ یا گردو یا -۶....زاج سفید  -۰آب  -۴چسب چوب  -۷رنگ خوراکی
نکات ایمنی :زاج سفید لمس نشود و هنگام مخلوط کردن زاج با آب از عینک و دستکش استفاده شود.

دستور کار:
 -۱قالبی مانند پوسته تخم مرغ یا گردو تهیه و آن را به دو نیمه مساوی تقسیم کنید.
 -۶لبه های قالب را ناهموار کنید.
 -۰سطح داخلی قالب را به چسب چوب آغشته کنید.
 -۴مقداری پودر زاج سفید را روی چسب چوب بریزید.
 -۷در یک ظرف ،محلول فراسیر شده از زاج سفید را تهیه و به آن رنگ اضافه کنید.
 -۲ظرف محتوی محلول را حرارت دهید.
 -۵قالب را در محلول غوطه ور کنید و چند روز در یک مکان قرار دهید.
نتایج:
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پیشنهاد و انتقاد:

۰
سطح
تع
یین مرکز ی زمین لرزه
هدف:

تعیین محل مرکز سطحی زمین لرزه

ابزار و مواد  -۱ :نقشه  -۶پرگار  -۰خط کش  -۴لرزه نگاشت امواج  Sو  Pزمین لرزه  -۷مداد پاک کن
نکات ایمنی:

دستور کار:
 -۱با استفاده از لرزه نگاشت های رسم شده توسط لرزه نگارهای واقع در اطراف محل زمین لرزه،اختالف زمان رسیدن امواج  Sو  Pرا
به لرزه نگارمشخص کنید.
 -۶با استفاده از اختالف زمان امواج  Sو P،روی منحنی استاندارد روبه رو ،فاصلهکانون زمین لرزه تا هر دستگاه لرزه نگار را به دست
آورید.
 -۰روی نقشه به مرکز هر ایستگاه لرزه نگاری و به شعاع عدد به دست آمده از مرحله ،۶یک دایره رسم کنید.
 -۴مراحل باال را برای حداقل دو ایستگاه لرزه نگاری دیگر ،که امواج این زمین لرزه را ثبت کرده اند ،نیز انجام دهید .اکنون محل
مرکز سطحی را مشخص کنید.

نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:

۴

چگ نگ تشکی
چش
م
و ی ل ه آب
هدف :آشنایی با مفاهیم آب های زیرزمینی و چگونگی تشکیل چشمه
ابزار و مواد  -۱ظرف شفاف  -۶تیغه پالستیکی شفاف  -۰چسب آبزی دان (آکواریوم) -۴ماژیک  -۷خط کش  -۲مقداری
شن و ماسه  -۵مقداری آب.

نکات ایمنی :هنگام کار با خاک و چسب از دستکش استفاده

شود.

دستور کار:
 -۱یک آبزی دان(آکواریوم) به ابعاد  ۶۷×۶۳×۰۳سانتی متر تهیه کنید.
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 -۶مانند شکل ،یک تیغه شفاف در داخل آبزی دان قرار دهید و با چسب آبزی دان ،عایق و محکم کنید.
 -۰مقداری شن و ماسه را به صورت شیب دار در آبزی دان بریزید به طوری که لبه تیغه پالستیکی با آن مماس
باشد مانند شکل.
 -۴از نقطه  aمقدار یک لیتر آب داخل ظرف بریزید.
 -۷به وسیله ماژیک ،سطح ایستابی را روی آبزی دان نشان دهید شکل الف.
 -۲دوباره از نقطه  aداخل ظرف آب بریزید تا زمانی که آب از داخل خاک به صورت چشمه خارج شود شکل ب.

نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۷

اخ
چگ نگ تشکی ق ی
و ی ل ند ل اهی د ل غار
هدف :آشنایی :با فرایند تشکیل غار و فرایندهای رسوب گذاری استاالکتیت و استاالکمیت
ابزار و مواد -۱ :قطعه ای سنگ نمک به حجم  ۱۳سانتی مترمکعب  -۶پایه  -۰حلقه نگه دارنده  -۴بست  -۷توری نسوز -۲
شلنگ  -۵میله  ۷۳سانتی متری.

نکات ایمنی:
دستور کار:
 -۱مطابق شکل روبه رو دستگاه را سوار کنید.
 -۶آب خروجی از شلنگ را طوری تنظیم کنید که قطره قطره روی سنگ نمک بچکد (هر دقیقه ،یک قطره).
 -۰مشاهدات خود را بعد از ۶روز و همچنین یک هفته یادداشت ،و مقایسه کنید.
نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:

۲

اقلب داخلی و خارجی
هدف :آشنایی با قالب های داخلی و خارجی و کاربرد آنها در زندگی.

ابزار و مواد -۱ :فسیل چند نوع صدف  -۶خمیر بازی  -۰روغن  -۴قلم مو  -۷دستکش یک بار مصرف  -۲گچ  -۵آب -۲
رنگ های گواش
نکات ایمنی :از دستکش استفاده کنید.

دستور کار:
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 -۱روی سطحی صاف ،خمیر بازی را به ضخامت(۶ cmبیشتر از ضخامت صدف) پهن کنید.
 -۶با استفاده از قلم مو ،بر روی سطح برجسته(محدب) فسیل صدف روغن بمالید.
- ۰فسیل صدف را با فشار دادن ،در داخل خمیر بازی ،قرار دهید.
 -۴در مقداری آب،گچ به میزانی وارد کنید که خمیر گچی ایجاد شود.
 -۷به آرامی خمیر بازی را از فسیل صدف جدا کنید .با رنگ دلخواه آن را رنگ آمیزی کنید.
 -۲شما در این مرحله قالب خارجی فسیل درست کردید.
 -۵مراحل باال را برای داخل فسیل صدف (بخش گود یا مقعر آن) نیز انجام دهید.
نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:

۵

تشکی
ل چین خوردگی
هدف :آشنایی با چگونگی تشکیل تاقدیس و ناودیس
ابزار و مواد  -۱ :چکش  -۶تعدادی میخ -۰جعبه چوبی یا پالستیکی -۴طلق شفاف یا شیشه  -۷دو حلقه فلزی  -۲یک میله
استوانه ای شکل به طول حدود  ۰۳سانتی متر  -۵خمیر بازی۴رنگ  -۲مقداری گل رس  -۲ماسه رنگی
نکات ایمنی:
دستور کار:
 -۱یک دیواره عرضی متحرک برای جعبه درست کنید ودر ابتدای دو دیواره طولی ،طلق یا شیشه قرار دهید.
(مانند شکل روبه رو)
 -۶از وسط یکی از دیواره های عرضی ،سوراخی به قطرمیله استوانه ای ،ایجاد کنید.
 -۰دو حلقه فلزی را از وسط دو دیواره برای عبور میله جاسازی کنید.
 -۴در قسمت  Aالیه هایی از خمیر بازی ،ماسه رنگی وگل رس را درون جعبه به صورت متناوب و الیه الیه روی هم قرار دهید
و پهن کنید.
 - ۷با چرخاندن اهرم میله استوانه ای دیواره متحرک را به آرامی فشار دهید .چه مشاهده می کنید؟
نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
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۲

یاخته اهی ماهیچه ای
هدف :مشاهده یاخته های بافت ماهیچه ای مخطط
ابزار و مواد -۱ :میکروسکوپ نوری  -۶بشر  -۰تیغک  -۴پنس  -۷سوزن تشریح یا سوزن ته گرد  -۲ماهیچه گوسفند-۵
استیک اسید (سرکه سفید)  -۲محلول آبی متیلن  -۲تیغه
نکات ایمنی :هنگام کار با اسید از دستکش استفاده کنید.
دستور کار:
 -۱حدود نیم سانتی متر مکعب از ماهیچهء گوسفند را جدا کنید و حدود ۷دقیقه در بشر دارای  ۱۳محلول استیک اسید(سرکه
سفید رقیق) قرار دهید.
 -۶تکهء ماهیچه را با پنس بردارید ،با آب شست وشو دهید و روی تیغه بگذارید.
 -۰با کمک سوزن ،الیاف (رشته های) ماهیچه را از هم جدا کنید و یک قطره محلول آبی متیلن به آن اضافه وچند دقیقه صبر
کنید.
 -۴روی نمونه ،تیغک قرار دهید و آن را ،ابتدا با درشت نمایی کم و سپس با درشت نمایی بیشتر میکروسکوپمشاهده کنید.
نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:

۲

نقاشی با زباق داهن
هدف :بررسی و اثبات وجود آنزیم آمیالز در بزاق انسان
ابزار و مواد -۱:کاغذ صافی -۶گوش پاک کن  -۰پودر نشاسته  -۴محلول رقیق لوگول  -۷شیشه ساعت یا ظرف پتری -۲
گیره یا پنس
نکات ایمنی:
 -۱هر فرد از یک گوش پاک کن تمیز استفاده کند.
- ۶دقت کنید محلول لوگول با پوست شما تماس پیدا نکند.
 -۰از دستکش استفاده کنید و پس از اجرای آزمایش ،باقیمانده محلول لوگول را جمع آوری کنید و به مربی تحویل دهید.
دستور کار:
 -۱حدود  ۱۳ gنشاسته را در  ۷۳ m Lآب بریزید و هم بزنید.
 -۶در یک ظرف پتری  ۱۳ mLمخلوط آب و نشاسته و در ظرف پتری دیگری  ۱۳ mLمحلول لوگول بریزید.
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 -۰با گوش پاک کن تمیزی که انتهای آن را به بزاق دهان خود آغشته کرده اید ،روی کاغذ صافی آغشته شده به نشاسته،
بنویسید یا تصویری نقاشی کرده و  ۷دقیقه صبر کنید.
-۴کاغذ صافی را با کمک پنس یا گیره درون محلول لوگول فرو ببرید؛ یک دقیقه صبر کنید و به آرامی کاغذ را ازدرون محلول
لوگول خارج کنید.
نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۱۳

نور وارث آن رب تولید نشاسته ردربگ

هدف :بررسی :اثر نور بر تولید نشاسته در بخش های فتوسنتز کنندهء گیاه
ابزار و مواد  -۱ :اسکالپل  -۶پنس  -۰لوله آزمایش بزرگ  -۴بشر  -۷قیچی  -۲چراغ بونزن یا گرمکن برقی  -۲ظرف -۵
پتری  -۲پوش برگ آلومینیمی  -۲گلدان شمعدانی  -۱۳اتانول  -۱۱آب  -۱۶محلول لوگول
نکات ایمنی:
 -۱هنگام کار با شعله ،مراقب دست خود باشید.
 -۶برای جلوگیری از سوختگی ،ظروف داغ مورد استفاده را با گیره یا پارچه جا به جا کنید.
 -۰هنگام کار با الکل مراقب تماس آن با چشم خود باشید.
 -۴از تماس مستقیم الکل با شعله یا قراردادن ظرف حاوی الکل به طور مستقیم روی شعله خودداری کنید.
دستور کار:
 -۱قسمتی از برگ گیاه را با پوش برگ آلومینیمی سوراخ دار بپوشانید .برای محکم کردن پوش برگ از چسب کاغذی یا گیره
استفاده کنید و گلدان را دو روز دربرابر نور قرار دهید.
 -۶پس از دو روز پوش برگ آلومینیمی را برداشته و برگ را با قیچی از گیاه جداکنید.
مقداری آب در یک بشر بریزید و آن را روی حرارت قرار دهید تا آب به جوش آید؛سپس برگ را درون آب جوش قرار داده۰ ،
تا  ۷دقیقه گرما دهید و آن را با پنس خارج کنید.
 -۴در یک لولهء آزمایش اتانول ریخته و لوله را درون بشر محتوی آب داغ بگذارید .برگ را وارد لولهء آزمایش کرده و صبر
کنید تا برگ کامالً بی رنگ شود.
 -۷برگ را با گیره از الکل خارج کنید و دوباره در آب قرار دهید ،سپس برگ را از آب خارج کنید و در ظرف پتری قرار دهید.
 -۲ظرف پتری را روی کاغذ سفیدی درون یک سینی قرار دهید و روی برگ  ،محلول لوگول بریزید و نتایج آزمایش خود را
بررسی کنید.
نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
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۱۱

م
ست
ا خوانهای حکم و انعطاف پذری
هدف :نقش :مواد معدنی در سالمتی استخوان ها
ابزار و مواد  -۱ :بطری در دار  -۶استیک اسید یا سرکه سفید  -۰دو عدد استخوان تقریباً یک اندازه و کوچک ران مرغ
نکات ایمنی :مراقب باشید اسید با پوست بدن شما تماس پیدا نکند.
دستور کار:
 -۱دو استخوان ران مرغ را انتخاب ،و آنها را کامالً از ماهیچه اطراف شان جدا کنید.
- ۶یکی از استخوان ها را درون ظرف شیشه ای مناسب ،دارای استیک اسید و استخوان دیگر را به عنوان شاهد
در ظرف دارای آب قرار دهید و در شیشه را ببندید و حدود یک هفته یا بیشتر نگهدارید.
 -۰پس از یک هفته ،استخوان را از سرکه خارج کنید،با آب بشویید و خشک کنید.
نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۱۶

روزهن اهی هوایی رد ربگ

هدف -۱ :پی بردن به وجود روزنه هوایی سطح برگ ها بدون استفاده از میکروسکوپ -۶مقایسهء تراکم روزنه های هوایی در
سطح روپوست باالیی و پایینی برگ
ابزار و مواد  -۱ :کاغذ آغشته به کبالت(  ) IIکلرید خشک  -۶چسب کاغذی  -۰گیاه شمعدانی
نکات ایمنی:
دستور کار ۱ :کاغذ آغشته به کبالت (  ) IIکلرید در حالت خشک ،رنگ آبی دارد .دو قطعه از این کاغذ را ببرید و روی سطح
باالیی و پایینی برگ قرار دهید و به کمک قطعات چسب کاغذی ،ثابت کنید.
 -۶کاغذها حدود یک ساعت روی سطح برگ بماند؛ سپس کاغذها را از سطح برگ جدا کنید و آنچه را م یبینید ،یادداشت
کنید.
نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۱۰

میسقت رشته مان(میتوز)رد یاخته اهی ریشه ایپز
هدف :مشاهده تقسیم رشتمان در یاخته های گیاهی
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ابزار و مواد  -۱لیوان شیشه ای  -۶استیک اسید  -۰شیشه ساعت  -۴سوزن ته گرد  -۷دستمال کاغذی -۲میکروسکوپنوری
 -۵پیاز خوراکی  -۲آب  -۲اتانول  -۱۳محلول کریستال ویوله
نکات ایمنی :هنگام آزمایش از دستکش و عینک استفاده شود .مراقب باشید اسید با پوست بدن شما تماس پیدا نکند.
دستور کار:
-۱مطابق شکل ،پیازی را روی یک شیشه پر از آب قرار دهید.
 -۶لیوان را چند روز در جای نسبتاً تاریک قرار دهید و هر بار مقداری آبدر شیشه بریزید تا انتهای پیاز همیشه در آب باشد.
 -۰محلول های زیر را تهیه کنید:
محلول  5mL :Aهیدروکلریدریک اسید رقیق + 5mLآب مقطر
محلول  5mL :Bاستیک اسیدخالص  + 15mLاتانول96 %
محلول  : Cیک حجم محلول  A +یک حجم محلولB
 -۴از نوک ریشه های سفید رنگ پیاز ،قطعاتی به طول دو تا سه میلی متر ببرید و در یک شیشه ساعت بریزید
 -۷دو تا سه قطره از محلول  Cرا به شیشه ساعت اضافه کنید و اجازه دهید ،قطعات ریشه پیاز به مدت حدود ۱۷دقیقه در
محلول  Cبماند.
 ۲سپس این قطعات را از محلول  Cخارج کنید و  ۶۳ثانیه در شیشه ساعت دیگری قرار دهید که در آن محلول  Bرا ریخته اید.
 -۵قطعات ریشه را از محلول  Bخارج کنید و روی یک تیغه تمیز قرار دهید و روی آنها یک تا دو قطره محلول کریستال ویوله
بریزید.
 -۲به کمک سوزن ته گرد ،سعی کنید انتهای قطعات ریشه را درون محلول متالشی کنید.
 -۲در ادامهء کار ،روی قطعات متالشی شدهٔ ریشه یک تیغک قرار دهید و تیغه و تیغک را بین دستمال کاغذی بگذارید و با
فشار انگشت از دو طرف تیغه و تیغک ،ریشه ها را کامالً له ،و در سطح تیغه پخش کنید.
 -۱۳رنگ اضافی را به کمک قرار دادن یک قطره آب در یک سوی تیغک و کشیدن آن با تکه ای پنبه یا دستمال کاغذی از
طرف دیگر تیغک خارج کنید و تیغه آماده شده را زیر میکروسکوپ مشاهده کنید.
نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۱۴

یاخته اهی مبارز بدن
هدف :مشاهده و شناسایی انواع گویچه های سفید
ابزار و مواد  -۱میکروسکوپ نوری  -۶تیغه -۰تیغک  -۴النست یک بار مصرف  -۷پنبه  -۲اتانول  -۵قطره چکان -۲
محلول گیمسا  -۲روغن ایمرسیون
نکات ایمنی:
 -۱برای سوراخ کردن نوک انگشت دست خود از النست استریل یک بار مصرف استفاده کنید.
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 -۶هنگام کار با النست احتیاط کنید.
 -۰قبل از استفاده از النست ،انگشت خود را حتماً با الکل ضدعفونی کنید.
 -۴تیغه های استفاده شده را پس از استفاده در ظرف حاوی الکل قرار دهید وسپس دور بیندازید.
دستور کار:
 -۱نوک انگشت خود را با پنبهٔ آغشته به الکل ،ضدعفونی و سپس با النست یک بار مصرف با ضربه به نوک انگشت ،سوراخی
ایجاد کنید و یک قطره خون در گوشهء یک تیغه تمیزشیشه ای قرار دهید.
 -۶از تیغه شیشه ای دیگری استفاده کنید و لبهء آن را با زاویه روی قطرهء خون قرار دهید ،قطره خون را در یک سمت جمع
کنید .سپس با کشیدن تیغه دوم ،خون را روی تیغه اول پخش کنید تا گسترهء نازکی از خون تشکیل شود.
 -۰پس از خشک شدن گسترهء خون روی تیغه ،چند قطره اتانول روی گسترهء خون بریزید وصبر کنید تا الکل تبخیر شود.
- ۴چند قطره محلول گیمسا روی گستره خون بریزید و بعد از گذشت حدود  ۱۷دقیقه ،رنگ اضافی را با آب مقطر و به آرامی
شستشو دهید.
 - ۷پس از خشک شدن نمونه و قراردادن تیغک ،آن را زیر میکروسکوپ مشاهده کنید.
 -۲برای تشخیص درست انواع یاخته ها از بزرگ نمایی  ۱۳۳ xو روغن ایمرسیون استفاده کنید.
نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۱۷

تخم تن
یر( فس بی هوازی)
هدف :آشنا شدن با مواد مورد نیاز و شرایط الزم برای انجام تخمیر یا تنفس بی هوازی
ابزار و مواد  -۱ :برای هر گروه  ۷عدد بطری پالستیکی نوشابه کوچک  -۶بادکنک هم اندازه  -۰دماسنج  -۴ماژیک -۷مخمر
نانوایی -۲نمک سدیم کلرید  -۵شکر  -۲آب
نکات ایمنی:
دستور کار:
 -۱دانش آموزان گروه یک ،بطری ها را مطابق جدول زیر آماده ،و با ماژیک آنها را شماره گذاری کنید.
بطری

محتویات

۱

فقط یک گرم مخمر  + 10mLآب30°C

۲

یک گرم مخمر  +یک گرم نمک سدیم کلرید  + 10mLآب30°C

۳

یک گرم مخمر  ۲ +گرم شکر + 10mLآب30 °C

۴

یک گرم مخمر  ۱۱ +گرم شکر  + 10mLآب30 °C

۵

۲گرم شکر  + 10mLآب30 °C

 -۶به دهانه هر بطری یک بادکنک را محکم کنید.
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 -۰با گذشت زمان با دقت به بطری ها و بادکنک ها توجه ،و مشاهدات خود را در جدول زیر یادداشت کنید.
بطری

مشاهدات

۱
۲
۳
۴
۵
 -۴دانش آموزان گروه دوم ،این مراحل را با آب  0°Cانجام دهند.
 -۷دانش آموزان گروه سوم ،این مراحل را با آب  10°Cانجام دهند.
 -۲دانش آموزان گروه چهارم ،این مراحل را با آب  40°Cانجام دهند.
-۵دانش آموزان گروه پنجم ،این مراحل را با آب  60°Cانجام دهند.
نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۱۲

نیروی نیب رذات
هدف :مقایسه نیروی بین مولکولی مواد
ابزار و مواد - ۱ :لوله مویین - ۶در بطری - ۰آب - ۴استون - ۷گلیسیرین - ۲ماژیک ضدآب
نکات ایمنی :بخار استون به راحتی شعله ور می شود  .قبل از آزمایش مطمئن شوید شعله گاز خاموش باشد  .از مقدار بسیار
کم مواد استفاده کنید.
دستور کار:
- ۱در یک گروه سه نفره ،هریک از اعضا ،یک در بطری تمیز و یک لوله مویین انتخاب کند.
- ۶داخل هر در بطری با ارتفاع یکسان ،به ترتیب یکی از ترکیب های  :گلیسیرین ،آب و استون بریزید.
- ۰همه اعضای گروه ،لوله مویین خود را به طور عمودی داخل در بطری ها قرار دهند.
- ۴بعد از  ۷دقیقه ،ارتفاع مایع ها را در لوله مویین با ماژیک ضد آب ،نشانه گذاری کنید.
- ۷با یک خط کش به دقت ،ارتفاع را اندازه گیری و یادداشت کنید.
- ۲مرحله  ۰تا  ۷را دو بار تکرار و داده های خود را در جدول زیر یادداشت کنید:
مایع

ارتفاع مایع در لوله مویین

ارتفاع مایع در لوله مویین
تکرار) (cm

گلیسیرین
آب
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میانگین ارتفاع مایع در
مایع لوله مویین)(cm

استون
نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۱۵

ید رد نمک خوراکی

هدف :توجه به سمی بودن عنصر ید و غیرسمی بودن یون یدید در نمک خوراکی
ابزار و مواد - ۱:بشر  ۶۷۳میلی لیتری - ۶استوانه مدرج - ۰محلول هیدروژن پراکسید تازه - ۴استیک اسید- ۷نشاسته- ۲
پتاسیم یدید - ۵نمک خوراکی یددار- ۲قطره چکان
نکات ایمنی :استفاده از دستکش و عینک ایمنی در این آزمایش ضروری است .در استفاده از هیدروژن پراکسید احتیاط کنید.
از ریختن پسماند این آزمایش در ظرف شویی خودداری کنید .پسماند را جمع آوری کنید و به مربی تحویل دهید.
دستور کار:
الف) بررسی وجود یون یدید در نمک خوراکی دارای پتاسیم یدید
- ۱مقدار  2 gنمک خوراکی یددار و  10 mLآب را داخل بشر بریزید.
-۶مقدار  10 mLهیدروژن پر اکسید و  5 mLاستیک اسید به آن بیفزایید و محلول را هم بزنید  .چه مشاهده می کنید؟
- ۰مقدار  10 mLاز محلول باال را در بشر بریزید و به آن چسب نشاسته) سرد شده (اضافه کنید  .مشاهدات خودرا یادداشت
کنید.
ب (بررسی وجود یون یدید در نمک خوراکی دارای پتاسیم یدات
- ۱مقدار  2 gنمک خوراکی یددار و  10 mLآب را به داخل بشر بریزید.
- ۶مقدار  2 mLمحلول  10درصد پتاسیم یدید و  1 mLمحلول استیک اسید به آن اضافه کنید  .و چند قطره چسب نشاسته به
محلول اضافه کنید .چه مشاهده می کنید؟
پ (بررسی میزان ید موجود در نمک های نگه داری شده در وضعیت های مختلف
- ۱مقدار  2 gنمک خوراکی یددار را در ظرف در بسته شیشه ای شفاف در مدت یک هفته ،در مقابل نور خورشیدو در محیط
گرم آزمایشگاه قرار دهید و سپس در آب حل کنید.
- ۶در بشر دوم  2 gنمک خوراکی یددار را که در محیط تاریک دور از رطوبت و گرما نگه داری شده است ،در آب حل کنید.
- ۰به هر دو بشر ،چند قطره چسب نشاسته بیفزایید .چه مشاهده می کنید؟
نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۱۲
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هدف :جستجوی ویتامین  Cدر میوه ها

ویتامین cرد میوه اه و سبزی اه

ابزار و مواد  -۱:لوله آزمایش  -۶پیپت یا قطره چکان -۰محلول تنتورید -۴آب پرتقال
نکات ایمنی -۱ :استفاده از دستکش و عینک ایمنی الزامی است -۶ .از تنتورید % ۶که به عنوان تنتورید رقیق شناخته می
شود ،استفاده کنید .این ماده نباید با هیچ ماده شیمیایی دیگری مخلوط شود  .این محلول شامل  50 %اتیل الکل ،و آتش گیر
است.
دستور کار:
 -۱مقدار  2 mLآب پرتقال تازه در یک لوله آزمایش بریزید.
 -۶مقدار  2 mLآب پرتقال که از هفته قبل تهیه شده است را به لوله آزمایش دیگر اضافه کنید.
 -۰به هر دو لوله آزمایش قطره قطره محلول تنتورید اضافه کنید و همبزنید.
 -۴افزودن محلول تنتورید را تا جایی ادامه دهید که آخرین قطره توسطآب پرتقال بی رنگ نشود.
 -۷تعداد قطره های تنتورید بی رنگ شده در هر لوله آزمایش را یادداشتو مقایسه کنید.
- ۲مقدار  2 mLآب پرتقال تازه را در یک لوله آزمایش بریزید و محلول رابه آرام یچند دقیقه حرارت دهید.
- ۵پس از سرد شدن محلول ،قطره قطره به آن محلول تنتورید اضافه کنید(تا جایی که قطره آخر بی رنگ نشود(.
 -۲تعداد قطره ها را یادداشت کنید.
محلول مورد آزمایش

تعداد قطره های محلول تنتورید مصرفی

آب پرتقال تازه
آب پرتقال از قبل مانده
آب پرتقال حرارت داده شده
نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۱۲

ح
میزان گاز ل شده رد یک نوشاهب
هدف :اندازه گیری جرم و حجم گاز موجود در نوشابه
ابزار و مواد  -۱ :شیشه ساعت  -۶ترازوی دیجیتالی  -۰قاشقک ( اسپاتول)  -۴سدیم کلرید - ۷نوشابه گازدار  ۶۷۳میلی
لیتری
نکات ایمنی:
دستور کار:
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 -۱جرم یک بطری در بسته) حاوی) نوشابه گازدار را دقیق اندازه گیری کنید و در جدول داد ه ها یادداشت کنید.
 -۶جرم شیشه ساعت را اندازه گیری و یادداشت کنید.
 -۰مقدار ۱۳۳گرم نمک سدیم کلرید را به طور دقیق روی شیشه ساعت اندازه گیری کنید.
-۴در نوشابه را باز کنید و نمک سدیم کلرید را به آرامی با قاشقک به نوشابه اضافه کنید(افزودن نمک را به آرام یانجام دهید تا
نوشابه بیرون نریزد).
 -۷پس از هر بار افزودن ،شیشه نوشابه را کامالً هم بزنید تا نمک در آن حل شود.
 -۲افزودن نمک را تا جایی ادامه دهید که دیگر نمک در نوشابه حل نشود.
 -۵در نوشابه را ببندید و جرم دقیق آن را اندازه گیری کنید.
 -۲جرم نمک باقیمانده در شیشه ساعت را نیز به طور دقیق اندازه گیری و یادداشت کنید.
 -۲با کمک داده های جدول ،جرم گاز نوشابه را محاسبه کنید.
کمیت های اندازه گیری شده

داده های ثبت شده

جرم نوشابه گازدار
جرم شیشه ساعت
جرم نمک سدیم کلرید اولیه
جرم نوشابه و نمک
جرم نمک و شیشه ساعت
جرم نمک باقیمانده
جرم گاز نوشابه
نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۶۳

کیفیت روغن
هدف :بررسی پیوند دوگانه در روغن به عنوان یکی از عوامل بررسی کیفیت روغن
ابزار و مواد  -۱ :قطره چکان  -۶گرم کن برقی(هیتر)  -۰لوله آزمایش  -۴بشر  -۷هم زن شیشه ای  -۲محلول تنتورید -۵
چندنمونه روغن خوراکی
نکات ایمنی :استفاده از دستکش الزامی است.
دستور کار:
- ۱حدود  10 mLاز روغن های مختلف مانند سبوس برنج ،کنجد ،روغن بادام و روغن آفتاب گردان خالص را به ترتیب درون
 ۴لوله آزمایش بریزید.
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- ۶حدود  ۱۳قطره محلول تنتورید به لوله آزمایش ها اضافه کنید و محلول را به هم بزنید.
 -۰لوله آزمایش ها را  ۷دقیقه در حمام آب گرم نگه دارید.
 -۴با توجه به تغییرات رنگ محلول ها ،میزان سیر شده بودن روغن ها را با هم مقایسه کنید.
نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۶۱

ساخت گوی ربقی هشیش ای

هدف :مشاهده تبدیل محلول فراسیر شده به سیر شده

ابزار و مواد - ۱ :شیشه مربا - ۶گرم کن برقی ) چراغ بونزن سه پایه و توری نسوز ( - ۰بشر - ۴استوانه مدرج- ۷ترازو- ۲
مجسمه کوچک پالستیکی - ۵چسب- ۲هم زن شیشه ای- ۲بنزوییک اسید
نکات ایمنی :استفاده از ماسک و دستکش الزامی است.
دستور کار:
- ۱مجسمه کوچک پالستیکی را به در شیشه مربای کوچک بچسبانید.
- ۶مقدار  100 mLآب داخل بشر بریزید و روی حرارت قرار دهید.
- ۰مقدار  1/5 gبنزوییک اسید به آب گرم داخل بشر اضافه کنید و هم بزنید تا حل شود.
- ۴بعد از حل شدن کامل بنزوییک اسید ،بشر را به آرامی و با احتیاط از روی حرارت بردارید،مدتی صبر کنید تا سرد شود و
تشکیل ذرات برف شروع شود.
 - ۷محلول را هم بزنید و سریع به شیشه مربا منتقل کنید.
 -۲به آرام یآب به شیشه اضافه کنید تا پر شود.
 -۵در شیشه با مجسمه چسبیده به آن را روی شیشه قرار دهید و محکم ببندید.
- ۲شیشه را برگردانید؛ مجسمه شما با برف ها پوشانده می شود.
نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۶۶

هدف :بررسی اثر دما بر انحالل گاز ها در آب

ح
ل شدن گازاه رد آب

ابزار و مواد - ۱ :ترازوی رقمی با دقت ۱/۱گرم - ۲ارلن - ۳دماسنج - ۴بادکنک - ۵استوانه مدرج - ۶سیتریک
اسید- ۷سدیم هیدروژن کربنات
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نکات ایمنی:
دستور کار:
 -۱مقدار  20 mLآب  10 °Cبه داخل ارلن بریزید و  1 gسیتریک اسید به آن اضافه کنید.
- ۶مقدار  0/8 gسدیم هیدروژن کربنات) جوش شیرین ( به داخل بادکنک بریزید.
- ۰بادکنک دارای جوش شیرین را به دهانه ارلن متصل کنید).مطمئن شوید بادکنک دهانه را کامل بسته است(.
- ۴جرم مجموعه بادکنک دارای مواد را اندازه گیری کنید.
- ۷بادکنک را باال ببرید تا جوش شیرین به داخل ارلن اضافه شود.
 - ۲بعد از پایان واکنش ،ارلن را خوب تکان دهید تا گاز تولیدشده تا حد امکان در آب حل شود.
- ۵دوباره جرم مجموعه را اندازه گیری کنید
- ۲بادکنک را از دهانه ارلن باز کنید و ارلن را تکان دهید.
- ۲جرم ارلن به همراه محلول داخل آن و بادکنک را دوباره اندازه گیری کنید.
 - ۱۳اعداد را در جدول داده ها یادداشت کنید.
- ۱۱تمامی مراحل آزمایش را با آب  70 °Cتکرار کنید.
70°C
10°C
دمای واکنش
جرم اولیه ارلن  +سیتریک اسید  +بادکنک حاوی جوش شیرین
جرم بعد از واکنش) به همراه بادکنک محکم شده در دهانه ارلن(
جرم بعد از هم زدن و جدا کردن بادکنک
جرم گاز حل نشده در آب
نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۶۰

خالص سازی نیتراتها
هدف :جداسازی مخلوط با استفاده از تفاوت انحالل پذیری
ابزار و مواد -۱:قیف - ۶کاغذ صافی - ۰ارلن با لوله جانبی - ۴لوله رابط پالستیکی - ۷سرنگ - ۲ترازو - ۵چراغ بونزن ۲
بشر-۲قاشقک - ۱۳دماسنج الکلی  -۱۱سه پایه  -۱۶توری نسوز  -۱۰نمونه مخلوط  ) 11/5 gپتاسیم نیترات 2g ،ماسه1/5 ،
gمس  IIسولفات ( -۱۴آب مقطر  -۱۷محلول استیک اسید) سرکه(
نکات ایمنی :استفاده از دستکش و عینک در این آزمایش الزامی است.
دستور کار:
- ۱مقدار  15 gنمونه را داخل بشر  250میلی لیتری قرار دهید و  30 mLآب مقطر به آن اضافه کنید.
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 -۶بشر را روی سه پایه و توری نسوز قرار دهید و با چراغ بونزن به آرامی مخلوط را حرارت دهید تا رسوب های آبی و سفید حل
شود)دما در حدود .) 50 °C
 -۰با استفاده از قیف و کاغذ صافی ،مخلوط گرم را داخل ارلن صاف کنید .برای تسریع در صاف کردن می توانیداز ارلن با لوله
جانبی ،لوله رابط و سرنگ استفاده کنید .پیستون سرنگ را بکشید تا خأل تولید شده ،سرعت صاف کردن را افزایش دهد.
 -۴با استفاده از کاغذ  pHمیزان اسیدی بودن محیط را بازبینی کنید .درصورت بازی یا خنثی بودن ،چند قطرهمحلول استیک
اسید به داخل ارلن اضافه کنید و بااستفاده از کاغذ  pHمیزان اسیدی بودن محیط رادوباره بازبینی کنید.
 -۷محلول ارلن را به داخل بشر منتقل کنید .بشر را به آرامی حرارت دهید تا مقداری از آب آن بخار شود.
 -۲بشر را تکان ندهید و اجازه دهید محلول سرد ،وبلورها تشکیل شود.
- ۵صبر کنید بلورهای پتاسیم نیترات به صورت کامل خارج شود .در این مدت دستگاه صاف کُن را دوباره آماده کنید.
 - ۲محتویات بشر را صاف کنید و بعد از خشک شدن بلورها با استفاده از ترازوی دقیق ،جرم آن را اندازه گیری کنید.
نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۶۴

هدف :اندازه گیری قطر مولکول

ابعاد مولکولها

ابزار و مواد - ۱:ترازوی رقمی با دقت  ۳/۳۱گرم -۶شیشه ساعت -۰سوزن ته گرد -۴بشقاب بزرگ  -۷خط کش
 -۲اولئین یا روغن کرچک  -۵پودر بچه
نکات ایمنی:
دستور کار:
 -۱شیشه ساعت را روی ترازو قرار دهید و ترازو را صفر کنید.
 -۶با استفاده از سوزن ته گرد ،قطره قطره روغن به داخل شیشه ساعت منتقل کنید.
- ۰این کار را تا زمانی تکرار کنید که  ۳/۳۱گرم روغن به داخل شیشه ساعت منتقل گردد.
 -۴جرم یک قطره را محاسبه کنید .
- ۷مقداری آب درون یک بشقاب بریزید؛ صبر کنید آب از حرکت بایستد.
 -۲پودر بچه را روی آب بپاشید) تا آنجا که ممکن است از حداقل مقدار پودر استفاده شود).
 -۵با استفاده از سوزن ته گرد یک قطره روغن در وسط ظرف فوق قرار دهید.
 -۲با استفاده از خط کش ،قطر دایره ایجاد شده را اندازه گیری کنید.
- ۲چگالی روغن کرچک مورد استفاده در این آزمایش را اندازه گیری کنید.
 -۱۳با استفاده از چگالی و جرم یک قطره روغن ،حجم قطره روغن را حساب کنید.
 - ۱۱مساحت روغن دایره ای شکل روی آب را محاسبه کنید.
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 -۱۶با فرض اینکه ضخامت الیه روغن تولید شده به اندازه قطر یک مولکول است ،قطر یک مولکول روغن راحساب کنید.
قطر یک مولکول روغن × سطح دایره روغن = حجم قطره روغن
 -۱۰حجم یک مولکول روغن را محاسبه کنید.
جرم یک قطره
چگالی روغن
حجم یک قطره
قطر دایره روغنی
قطر یک مولکول
حجم یک مولکول
نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۶۷

هدف -۱ :محاسبه درصد کلسیم کربنات در صدف

کلس
یم کربنات رد صدف

 -۶آشنایی با کاربرد قانون عمومی گازها در صنعت و جمع آوری گاز تولید شده در واکنش
ابزار و مواد  -۱ :ارلن با لوله جانبی  -۶درپوش  -۰استوانه مدرج  ۶۷۳میلی لیتری  -۴تشتک  -۷لوله رابط پالستیکی  -۲ترازو
 -۵صدف پودر شده یا قرص کلسیم  -۲هیدروکلریک اسید۰موالر
نکات ایمنی:محلول هیدروکلریک اسید از قبل باید توسط مربی تهیه شود و هنگام استفاده از آن احتیاط کنید .استفاده
ازدستکش و عینک ایمنی ضروری است.
دستور کار:
 -۱دستگاه جمع آوری گاز را مطابق شکل آماده کنید.
 -۶داخل تشتک آب ،خوب بدمید یا یک قرص جوشان حل کنید؛ چرا؟
 -۰مقدار  15 mLمحلول هیدروکلریک اسید  3 Mدر ارلن بریزید.
 -۴یک گرم نمونه صدف پودر شده یا یک قرص کلسیم رابا ترازو با دقت اندازه گیری ،و به ارلن حاوی اسید اضافه کنید  .سریع
درپوش ارلن را بر روی آن قرار دهید.
 -۷تا انجام کامل واکنش ،صبر کنید.
 -۲حجم گاز آزاد شده در استوانه مدرج را یادداشت کنید) .)v
 -۵دمای آب تشتک را اندازه گیری و یادداشت کنید. TK = T°C + 273
 -۲با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی هواشناسی  ، www.havashenasi. Netفشار هوای شهر خود را در روز آزمایش پیدا
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کنید  .از فشار حاصل از آب باقیمانده در استوانه مدرج صرف نظر کنید.
 -۲فشار هوا برابر فشار گازکربن دی اکسید  +فشار بخار آب است .با استفاده از فشار بخار آب) جدول زیر (و فشار
هوای شهر خود ،فشار گاز کربن دی اکسید را داخل استوانه مدرج محاسبه کنید
 -۱۳با استفاده از رابطه قانون عموم یگازهای مطلوب ،تعداد مول گاز کربن دی اکسید تولید شده را محاسبه کنید.
 -۱۱تعداد مول گاز کربن دی اکسید برابر تعداد مول کلسیم کربنات مصرف شده است .با محاسبه جرم مولی کلسیم کربنات،
.

مقدار گرم کلسیم کربنات و درصد آن را در نمونه محاسبه کنید
دما◦ C

فشار بخار آب
mmHg

دما◦ C

فشار بخار آب
mmHg

نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۶۲

اندا زه گیری ابعاد یک لوهل
هدف :آشنایی با روش اندازه گیری و خواندن کولیس
ابزار و مواد - ۱ :کولیس با دقت های مختلف - ۶لوله پالستیکی و یا فلزی لوله کشی آب به طول تقریبی  ۷سانتی متر-۰
اجسام در اندازه های مختلف - ۴گلوله در اندازه های مختلف
نکات ایمنی:
دستور کار- ۱ :اگر نمونه کولیس ورنیه در اختیار دارید چگونگی خواندن آن را به کمک مربی آزمایشگاه تمرین کنید.
- ۶کولیس هایی را که در آزمایشگاه مدرسه هست ،بررسی کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید.
الف -کولیس از چه قسمت هایی درست شده است و کار هر قسمت چیست؟
ب-تقسیم بندی ورنیه آنها چگونه ،و دقت اندازه گیری آنها چقدر است؟
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- ۰به کمک کولیس ،ابعاد اجسامی را که در اختیار دارید اندازه گیری ،و در دفتر گزارش کار وارد کنید.
شماره آزمایش

نام جسم

قطر خارجی

قطر داخلی

عمق

ضخامت

۱
۶
۰
نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۶۵

اندا زه گیری ضخامت یک ربگ کاغذ
هدف -۱ :آشنایی با ریزسنج و عملکرد آن  -۶توانایی اندازه گیری قطریا ضخامت اجسام کوچک.
ابزار و مواد  -۱ :ریزسنج  -۶سیم با قطرهای مختلف  -۰نخ  -۴ساچمه های کوچک -۷کاغذ و تار مو  -۲سکه
نکات ایمنی:
دستور کار -۱ :ریزسنجی را که در آزمایشگاه مدرسه هست ،بررسی کنید و به پرسشهای زیر پاسخ دهید.
الف -از چه قسمت هایی درست شده است و کار هر قسمت چیست؟
ب -دقت اندازه گیری آنها چقدر است؟
 -۶به کمک ریزسنج ،قطر یا ضخامت سیم ،نخ ،برگ کاغذ ،تار مو و ...را اندازه گیری کنید و حاصل اندازه گیری ها را در
جدول زیر وارد کنید.
شماره آزمایش

نام جسم

ضخامت-قطر

شماره آزمایش

۱

۴

۶

۷

۰

۲

نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۶۲

هدف -۱ :توانایی اندازه گیری حجم اجسام جامد و مایع

چ گالی
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نام جسم

ضخامت-قطر
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 -۶توانایی اندازه گیری جرم و کار با ترازوهای مختلف
 -۰توانایی محاسبه چگالی انواع مواد
ابزار و مواد  -۱ :استوانه مدرج  -۶ 100mLپیپت  -۰تنگ چگالی یا بالون حجمی  -۴ترازو و جعبه وزنه  -۷مقداری آب-۲
الکل ،نفت یاروغن مایع  -۵نخ  -۲چندجسم با شکل های هندسی مشخص و غیرمشخص
نکات ایمنی:
دستور کار :الف (چگالی مایع
- ۱جرم تنگ چگالی یا بالون حجمی) میتوان از استوانه مدرج هم استفاده کرد (را به کمک ترازو اندازه بگیرید.
 -۶درون بالون را تا نشانه آن از آب پر کنید.
- ۰جرم بالون یا استوانه پر از آب را با ترازو اندازه بگیرید .

 ۴از تفاوت دو جرم  ،جرم آب را مشخص کنید و با داشتن جرم و حجم آب ،چگالی آن را حساب کنید
 ۷به روش باال ،چگالی الکل ،نفت ،روغن و یا هر مایع دلخواه دیگر را اندازه گیری کنید و در گزارش کار خودوارد کنید.
ب (چگالی جامد
 -۱با اندازه گیری ابعاد چند جسم با شکل هندسی مشخص مانند مکعب،کُره یا استوانه و استفاده از رابطه هندسی ،حجم آنها را
حساب کنید.
 -۶جرم اجسام باال را اندازه گیری ،و سپس چگالی آنها را حساب کنید.
 -۰حجم یک یا دوجسم با شکل هندسی نامشخص را به کمک استوانه مدرج و آب ،اندازه گیری کنید.
 -۴به کمک ترازو جرم آنها را اندازه بگیرید و چگالی آنها را حساب کنید.
 -۷مقدار کمیت های اندازه گیری شده را در دفتر گزارش کار وارد کنید.
شماره آزمایش

نام جسم

چگالی

شماره آزمایش

۱

۴

۶

۷

۰

۲

نام جسم

چگالی

نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۶۲

ص
ا ل ارشمیدس
هدف -۱ :بررسی تجربی اصل ارشمیدس و کاربرد آن -۶اندازه گیری نیروی شناوری وارد بر یک جسم.
ابزار و مواد  -۱ :استوانه های ارشمیدس  -۶بشر)  500 mLظرف آب ( -۰نیروسنج  -۴آب فشان  -۷پایه ،میله و گیره قالب
دار
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نکات ایمنی:
دستور کار -۱ :استوانه توپر را از درون استوانه توخالی بیرون آورید و به کمک قالب ،استوانه توپر را به زیر استوانه توخالی
وصل کنید.
 -۶وزن استوان ههای توپر و توخالی متصل به هم را به کمک نیروسنج اندازه بگیرید و یادداشت کنید.
 -۰بشر پر از آبی را در زیر مجموعه طوری قرار دهید که استوانه توپر کامالً در آب قرار گیرد.
 -۴اکنون عددی را که نیروسنج نشان م یدهد ،بخوانید و تفاوت آن را با اندازه قبلی مقایسه کنید.
 -۷به کمک آب فشان درون استوانه توخالی را پر از آب کنید .عددی را که نیروسنج نشان می دهد ،دوباره یادداشت کنید.
 -۲عددهای به دست آمده در مرحله  ۶و  ۷را با هم مقایسه کنید؛ چه نتیجه ای می گیرید؟توضیح دهید.
نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۰۳

اندا زه گیری دما
هدف -۱ :آشنایی با انواع دماسنج ها -۶اندازه گیری دمای جوش آب و دمای ذوب یخ و بررسی عوامل مؤثر بر آنها
ابزار و مواد  -۱ :چراغ الکلی ،گازی یا گرم کن الکتریکی  -۶بشر  -۰ 500 mLقیف  -۴ارلن  -۷دماسنج  -۲سه پایه و توری
نسوز -۵درپوش الستیکی دو سوراخه  -۲یخ و آب
نکات ایمنی :مراقب باشید ارلن آب جوش از روی سه پایه نیفتد و اشیای قابل سوختن را نزدیک چراغ قرار ندهید.

هیچ گاه دماسنج را در تماس با جسمی که دمای آن بیش از مقدار مدرج شده روی آن است ،قرار ندهید(.دمای شعله شمع
حدود  ۴۳۳درجه سلسیوس است) .تا جایی که امکان دارد از دماسنج جیوه ای استفاده نکنید.همواره دماسنج را به طور عمودی
در یخ نگه دارید و هرگز آن را رها نکنید.
دستور کار:
الف (آشنایی با انواع دماسنج ها
 -۱دماسنجهایی را که در اختیار دارید به دقت مشاهده کنید و با مشورت هم گروه های خود آنها را بررسی کنید و پاسخ موارد
زیر را برای هردماسنج در دفتر گزارش کار خود یادداشت کنید.
 روش انداز هگیری دما به کمک آن
 گستره یا حدود انداز ه گیری

 فاصله بین کوچک ترین درجه های آن
 پایه و اساس فیزیکی آن
 برتری و عیب آنها

 چگونگی مراقبت از آنها

ب (دمای ذوب یخ
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 -۱قیف را روی ارلن قرار دهید و خرده های یخ را درون قیف بریزید (.مانند شکل)۱
 -۶مخزن دماسنج مورد نظر را در البه الی خرده های یخ به طور عمودی نگه دارید.
 -۰چند دقیقه صبر کنید درحالی که قطره های آب از لوله قیف می چکد ،پایینترین دمایی را که دماسنج نشان می دهد،
بخوانید.
 -۴آیا دماسنج ،دمای ذوب یخ را صفر نشان می دهد؟ در غیراین صورت علت را بررسی کنید.
پ (دمای جوش آب
 -۱درون ارلن تا گنجایش یک سوم آن آب بریزید و آن را روی چراغ بگذارید.
 -۶دماسنج مورد نظر را از یکی از سورا خهای درپوش الستیکی عبور دهید و درپوش را روی دهانه ارلن قرار دهید ،به طوری
که مخزن دماسنج از سطح آب کمی باالتر قرار گیرد)مانند شکل )۶
 -۰پس از به جوش آمدن آب و بخار شدن آن ،دمایی را که دماسنج نشان می دهد ،بخوانید.
 -۴اگر دماسنج ،دمایی غیر از  ۱۳۳درجه را نشان می دهد،علت را در گروه خود بحث کنید.
نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۰۱

سن
ظرفیت گرمایی دما ج
هدف :اندازه گیری ظرفیت گرمایی گرماسنج
ابزار و مواد  -۱ :گرماسنج  -۶دماسنج -۰ترازو و جعبه وزنه  -۴چراغ الکلی ،گازی یا گرم کن الکتریکی  ۷بشر250 mL
-۲سه پایه و توری نسوز  -۵آب
نکات ایمنی:
دستور کار -۱ :جرم گرماسنج را با ترازو اندازه بگیرید .
– ۶تا یک سوم گنجایش گرماسنج (حدود ۶۳۳گرم) آب سرد بریزید و جرم مجموعه گرماسنج و آب را با ترازو اندازه بگیرید و
جرم دقیق آب سرد را مشخص کنید.
 -۰اندکی صبر کنید و سپس دمای آب سرد را اندازه بگیرید .
 -۴درون بشر مقداری آب (حدود ۶۳۳گرم) را گرم کنید تا به دمای جوش برسد؛ سپس دمای آن را به کمک دماسنج اندازه
بگیرید .
 - ۷آب گرم را با احتیاط درون گرماسنج بریزید و آن را چند بار هم بزنید؛ سپس دمای تعادل را اندازه بگیرید .
- ۲جرم مجموعه آب و گرماسنج را اندازه بگیرید و سپس مقدار جرم آب گرم را مشخص کنید.
 -۵کمیت های انداز هگیری شده را در جدول زیر وارد کنید و به کمک رابطهٔ زیر ظرفیت گرمایی گرماسنج رابه دست آورید.
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شماره
آزمایش

m1
جرم آب سرد

θ1
دمای آب سرد

m2
جرم آب گرم

θ2
دمای آب گرم

θ
دمای تعادل

C
گرمایی ظرفیت
گرماسنج

۱
کالریمترهای اسکن تفاضلی ،کالریمترهای ایزوترمال (هم دما) ،کالریمترهای سنجش حجمی( تیتراسیون) و کالریمترهای افزایش
دهنده آهنگ واکنش از معمول ترن انواع کالریمترها هستند .کالریمترهای ساده تنها متشکل از یک دماسنج متصل به ظرف
فلزی پر از آب است که در باالی محفظه احتراق قرار دارد.
برای پیدا کردن آنتالپی تغییرات هر مول ماده  Aدر واکنش با ، Bمایعات به داخل کالریمتر ریخته شده و دمای اولیه و پایانی
(پس از پایان واکنش) را یادداشت میکنیم .ضرب تغییرات دما با جرم و ظرفیت گرمای ویژه مایع به ما میزان انرژی خارج شده
در طول واکنش (با فرض گرمازا بودن واکنش) را میدهد .تقسیم تغییرات انرژی به تعداد مولها  Xکه در واکنش حضور داشتند
به ما تغییرات آنتاپی واکنش را میدهد .از این شیوه در آموزشهای اولیه آکادمیک برای توصیف تئوری گرماسنجی استفاده
میشود .میزان گرمایی که توسط محفظه از بین میرود و یا ظرفیت گرمای ترمومتر و محفظه آنرا در نظر نمیگیرند .به عالوه،
شئ ای که در داخل کالریمتر قرار میگیرد انتقال گرمای شی به کالرمتر و به مایع ،و گرمای جذب شده از کالریمتر و مایع برابر
با گرمای داده شده از فلز است را نشان میدهد.
نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۰۶

گاز کامل رد دمای اثبت
هدف :بررسی :تغییرات فشار و حجم گاز آرمانی(کامل) در دمای ثابت
ابزار و مواد  :دستگاه بویل ماریوت بدون جیوه
نکات ایمنی:
دستور کار:
-۱ابتدا پیچ هوای استوانه را باز ،و پیستون را جابه جا کنید تا حجم هوای داخل استوانه  ۷۳سانتی مترمکعب شود .فشار هوای
64

درون استوانه در این حالت ،برابر فشار هوای آزمایشگاه (  )p0است)دستگاه فشارسنج فشار پیمانه ای هوای درون استوانه (  Pgرا
صفر نشان می دهد.
- ۶پیچ هوای دستگاه را محکم ببندید و به کمک پیچ پیستون ،حجم آن را  ۱۳واحد  ۱۳واحد کم کنید .هرمرحله ،کمی صبر
کنید و مقدار فشار پیمانه ای مربوط به آن را ) ( Pgاز روی فشارسنج بخوانید و عدد هایبه دست آمده را در جدول یادداشت
کنید.
- ۰نمودار  Pبرحسب  Vرا به ازای دمای ثابت برای این آزمایش رسم کنید.
شماره آزمایش

حجم

۱

۷۳

۶

۴۳

۰

۰۳

۴

۶۳

نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۰۰

انبساط طولی جامداه
هدف :اندازه گیری ضریب انبساط طولی
ابزار و مواد  :دستگاه اندازه گیری ضریب انبساط طولی ،چند لوله فلزی توخالی ،ارلن با لولهٔ جانبی و درپوش ،لوله الستیکی،
دماسنج ،مجموعه پایه و گیره و چراغ الکلی.
نکات ایمنی:
دستور کار:
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نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۰۴

هدف :تعیین گرمای ویژهء فلزی با جنس نامعین

گرمای وژیه

ابزار و مواد  :گرماسنج با ظرفیت گرمایی معین ،یک جسم کوچک فلزی(مثل یک وزنهء فلزی قالب دار) ،دماسنج ،ترازو ،بِشر

شیشه ای ،چراغ گازی ،سه پایه وشعله پخش کن ،انبر.
نکات ایمنی:
دستور کار:
 -۱مقداری آب با جرم معلوم را درون گرماسنج بریزید و صبرکنید تا دمای گرماسنج و آب ،یکسان شود .این دما رااندازه بگیرید
و یادداشت کنید.
 -۶جرم جسم فلزی را به کمک ترازو اندازه بگیرید و یادداشت کنید.
 -۰جسم فلزی رادرون بشر قرار دهید ،مقداری آب روی آن بریزید و سپس مجموعه راروی چراغ گازی روشن بگذارید.
 -۴صبر کنید تا آب چند دقیقه بجوشد .دمای آب را در این حالت اندازه بگیرید .این دما ،همان دمای جسم فلزی نیز هست.
 -۷جسم داغ شده را توسط انبر به سرعت درون گرماسنج بیندازید.
 -۲آب درون گرماسنج را با همزن آن به هم بزنید و دمای تعادل رااندازه گرفته و یادداشت کنید.
 -۵با استفاده از رابطه زیر گرمای ویژه جسم فلزی را به دست آورید
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نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:
۰۷

هدف :تعیین گرمای نهان ذوب یخ

گرمای نهان ذوب خی

ابزار و مواد  :بشر شیشه ای با حجم ۴۳۳چراغ گازی ،سه پایه ،توری نسوز ،ترازو ،مقداری مخلوط آب و یخ ،گرماسنج با
ظرفیت گرمایی معلوم و دماسنج.
نکات ایمنی:

دستور کار:

نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:

هدف :تعیین گرمای نهان تبخیر آب

۰۲
تبخ
گرمای نهان یر آب

ابزار و مواد -۱دماسنج- ۶،سه پایه ،توری- ۰پایه و گیره- ۴چراغ گاز- ۷زمان سنج- ۲بشر۶۳۳سی سی  -۵آب  -۲ترازو
نکات ایمنی:
دستور کار:
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نتایج:
پیشنهاد و انتقاد:

بخ

ش۴

آزمایشهای کاوشگری
۱

مح
نس
چگوهن رطوبت بی هوای ل زندگی خود را اندا زه بگیریم؟
 -۱دو دماسنج الکلی مشابه را کنار هم قرار دهید .مخزن یکى از دو دماسنج را در پارچه خیس بپیچید و دماسنج را مرطوب
بسازید .پیش بینی کنید که کدام دماسنج ،دمای کمتری را نشان می دهد؟
 -۶دمای دو دماسنج را بخوانید.آیا پیش بینی شما درست بود؟
اختالف دمای دو دماسنج ،چند درجه است؟
علت اختالف دمای آنها چیست؟
 -۰با استفاده از جدول مربوطه و اختالف دمای دو دماسنج ،مقدار رطوبت نسبی را در مکان های مختلف به دست آورید.
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نحوه اندازه گیری رطوبت نسبی هوا
هوای اتمسفری مخلوطی از گاز های مختلف  ،بخار آب و آالینده های متعددی است  .صرف نظر از آالینده ها که از یک
محل به محل دیگر بسیار متفاوت است  ،ترکیب هوای خشک نسبتا ثابت بوده و با توجه به زمان  ،مکان و ارتفاع ،
مختصری تغییر می یابد در عمل هوا مخلوطی از هوای خشک و بخار آب است  .مقدار بخار آب ممکن است از صفر تا
مقدار حداکثری که تابع دما و فشار مخلوط است  ،تغییر یابد  .میزان بخار آب موجود در هوا به عنوان رطوبت شناخته
شده است .
روش های اندازه گیری رطوبت نسبی در هوا به دو دسته کلی تقسیم می شوند :
-

روش مستقیم

-

روش غیر مستقیم

روش مستقیم در این روش از وسایلی استفاده می گردد که به طور مستقیم قادر به اندازه گیری رطوبت نسبی هوا می
باشند  .در این وسایل  ،از موادی استفاده می گردد که نسبت به رطوبت هوا حساسیت زیادی دارند و با تغییر رطوبت هوا
برخی از پارامتر های فیزیکی آنان تغییر می کند ( مانند طول  ،مقاومت  ،سطح و  . ) ...نظیر :
هیدروگراف ← براساس اندازه گیری تغییر طول جنس موی خاصی از انسان عمل می کند  .یا بر اساس تغییر مساحت
سطح مشخصی از پوست قورباغه ( که در حال کشش می باشد ) عمل می کند .
ترموهیدر دیجیتالی  :دارای سنسوری است که در اثر تغییر رطوبت هوا  ،جریان الکتریکی تولید می کند  .میزان جریان
الکتریکی متناسب با رطوبت موجود در هوا است  .این وسیله در سنجش رطوبت هوا در مقابل دمنده سیستم های تهویه
کاربرد زیادی دارد .
روش های غیر مستقیم
در روش غیر مستقیم اندازه گیری دو پارامتر  :دماسنج خشک و دماسنج تر چرخان  ،مقدار رطوبت نسبی به کمک روابط
 ،جداول  ،خط کش و نمودار تعیین می شود  .در اندازه گیری دمای خشک و تر چرخان الزم است جریان هوای اجباری

با سرعت  5.2متر ر ثانیه از سطح بخش حساس دما سنج ها عبور داده شود  .بدین منظور رطوبت سنج به گونه ای
طراحی گردیده است تا دو دمتسنج خشک و تر در کنار یکدیگر قرار گرفته و سرعت مورد بنسظر هوا از سطح مخزن آنها
عبور داده شود  .رطوبت سنج هایی که بر این اساس عمل می کنند به دو صورت کلی  :رطوبت سنج چرخان ( whiring
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 ) hygrometerو رطوبت سنج آسمن (  ) assman higrometeساخته و ارائه شده اند .
 -۱رطوبت سنج چرخان :مرکب از دو دماسنج است که مخزن یکی از آن ها با فتیله ای با قابلیت رسانایی آب پوشش
یافته وبه عنو ان دماسنج تر استفاده می شود (در ضمن رطوبت سنج چرخان با مخزن وبدون مخزن داریم ) ومجهز به
دسته ای می باشد که می توان آن را حول محور بازو به حرکت در آورد وبدین ترتیب تهویه الزم در سطح مخزن ها که
بخشی حساس دماسنج هاست را تامین می کند .
 -۶رطوبت سنج آسمن :
تفاوت این رطوبت سنج با رطوبت سنج چرخان در اینست که در نوع مکش جریان هوا به کمک یک باد بزن که پس از
کوک شدن عمل می کند از روی مخزن دماسنج عبور می کند.
عالوه بر این در رطوبت سنج آسمن فتیله به روش دستی مرطوب می شود و مخزن آب وجود ندارد  .فن موجود در این
رطوبت سنج جریان هوا را با سرعت یکنواخت (دو ونیم متر بر ثانیه ) در سطح دماسنج ها تامین می نماید
نکاتی مهم در مورد این رطوبت سنج ها :
در رطوبت سنج ها باید هردو دماسنج مورد استفاده از یک نوع ویک اندازه وساخت یک نوع شرکت باشند در خصوص
دماسنج تا 4/1دمای درجه سانتی گراد انجام گیرد در خصوص رطوبت سنج آسمن دقت شود که هواکش مربوط
حرکتی یکنواخت داشته وتهویه کافی را در دماسنج ها ایجاد کند در رابطه با رطوبت سنج چرخان سرعت
گردش،یکنواخت وکافی باشد
وسایل مورد نیاز آزمایش:
-۱

رطوبت سنج آسمن

-۶

رطوبت سنج چرخان

-۰

خط کش تعیین رطوبت نسبی

-۴

جداول تعیین رطوبت نسبی

-۷

نمودار سایکرومتری در ارتفاع سطح دریا

-۲

آب مقطر

شرح آزمایش اول
اول ما فتیله دماسنج چرخان را با آب مقطر خیس می کنیم و بعد به مدت  ۰الی  ۷دقیقه دسته آنرا می گیریم و حول
محور بازو می چر خانیم و بعد دمای دماسنج ترو خشک را ثبت می کنیم ( همیشه دمای دماسنج خشک از تر بیشتر
است ) ما برای رطوبت سنج چرخان سه بار آزمایش انجام دادیم و برای هر آزمایش از روش مختلف تعیین رطوبت نسبی
استفاده کردیم .
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در بار اول بعد از  ۷دقیقه چرخاندن رطوبت سنج چرخان حول محور بازو دما ها به شرح زیر بوده :
دمای دماسنج خشک =  ۶۶درجه سانتی گراد
دمای دماسنج تر =  ۱۰درجه سانتی گراد
در این بار اول از روی نمودار تعیین رطوبت نسبی استفاده می کنیم که روش آن به این صورت است :این نمودارها از مهم
ترین خصوصیات آنها اختصاصی بودن هر کدام از آنها در یک ارتفاع خاص از سطح دریا است  .و با توجه به نمودار رطوبت
نسبی محیط کار ما برای ما  ۰۲درصد می باشد .
در بار دوم بعد از  ۷دقیقه چرخاندن رطوبت سنج چرخان دمای اندازه گیری شده
دمای دماسنج تر =  ۱۰درجه سانتی گراد
دمای دماسنج خشک = ۶۱درجه سانتی گراد
این بار از روی جداول  :این جداول معموال براساس دمای تر و اختالف میان دمای خشک و تر چرخان ارائه شده است اول
اختالف تر و خشک را حساب می کنیم و با وصل کردن دمای تر چرخان (عمودی ستون ) و تفاضل دمای خشک و تر
چرخان (افقی ستون ) به دست می آوریم .
اختالف ۱۰-۶۱=۲ :رطوبت نسبی محیط کار ما حدودا  % 73می باشد .
در بارسوم بعد از  ۷دقیقه چرخاندن رطوبت سنج دما ها را ثبت می کنیم .
دمای تر  55.2:درجه سانتی گرا د

دمای خشک  ۶۳ :درجه سانتی گراد
این بار از روش خط کش که عمدتا توسط کمپانی  casellaساخته می شود محاسبه می کنیم  .دراین روش خط کش
دارای دو خط عمودی Aو  Bمی باشد که هر کدام دارای دامنه دمایی مشخص می باشد که  A:15-30و.B:30-60
در این آزمایش یک یاز دو خط فوق را روی مقدار دمای خشک که در اینجا  24ردجه سانتی گراد می باشد تنظیم نموده
که دراینجا روی خط  Aمی باشد سپس در دمای تر روی همان خط افقی میزان رطوبت را از روی منحنی مربوطه قرائت
می نمایئم.
که در اینجا میزان رطوبت ما  % 32می باشد .
شرح آزمایش دوم
در این آزمایش ما می خواهیم از طریق رطوبت سنج آسمن میزان رطوبت نسبی محیط کار را محاسبه کنیم .با روشن
کردن رطوبت سنج به مدت  2دقیقه ما دمای دماسنج های تر و خشک را بدست می آوریم .
دمای دماسنج خشک 21:
دمای دماسنج تر 13:
با توجه به روش خط کش رطوبت نسبی = % 25
با توجه به روش جداول رطوبت نسبی = %29
با توجه به روش نمودار رطوبت نسبی =  %34می باشد .
نکته  :در هر دو آزمایش ما که از نمودار استفاده کردیم فقط جهت آشنایی با نمودار و کار با "آن بود چون هر نمودار در
71

ارتفاعات مشخصی از سطح دریا می باشد و ممکن است عدد بدست آمده ما از روی نمودار دقیق نباشد.
از مهمترین علل خطا در آزمایش با این وسایل :
)۱

خطاهای دماسنج

)۶

خطای حاصل از عدم تهویه کافی

)۰

خطای مربوط به آب ( ممکن است آب مورد استفاده آلوده یا شور باشد)

)۴

فتیله دماسنج نامرغوب و کثیف باشد

)۷

خطای موجوددر عدم قرائت صحیح دمای دماسنج ها

روش های مخلف محاسبه رطوبت نسبی
داد های به دست آمده از رطوبت سنج چرخان را می توان به روش های مختلفی به رطوبت نسبی تبدیل نمود  .عمده
ترین آنها عبارتند از :
محاسبه بر اساس روابط ریاضی
با دانستن دمای تر و خشک و فشار هوا می توان رطوبت نسبی را با استفاده از رابطه زیر به دست آورد :
] RH = 100 / PSW [ PSW – (TA – TW )(PA – PS ) / 1547.6-1.478TW
 : TAدمای هوا (درجه سانتی گراد )
 : TWدمای تر (درجه سانتی گراد )
 : PAفشار جو بر حسب ( ) Kpa
 : PSفشار بخار آب در دمای خشک بر حسب ( ) Kpa
 : PSWفشار بخار آب در دمای تر ( ) Kpa

محاسبه بر اساس جداول
به منظور تعیین میزان رطوبت نسبی از طرف به منظور تعیین رطوبت نسبی از طرف مراکز مختلف  ،جداولی ارائه شده
است که می تواند مستقیما در صد رطوبت را به کمک آن تعیین نمود  .این جداول معموال براساس دمای تر و خشک
چرخان ارائه شده است  .به هنگام استفاده از این جداول باید به محدودیت های آن دقت نمود .
محاسبه بر اساس خط کش
یکی از راه های تعیین رطوبت نسبی استفاده از خط کش است که توسط کمپانی های مختلف از جمله  casellaارائه
شده است  .خط کش فوق دارای دو خط عمودی  Aو  Bمی باشد که هر کدام دارای دامنه دمایی مشخصی هستند .
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جهت محاسبه رطوبت الزم است طبق دستور العمل یکی از دو خط فوق را روی مقدار دمای خشک ( که روی محور
افقی نشان داده شده است ) تنظیم نموده و سپس در دمای تر روی همان خط افقی میزان رطوبت را ازمنحنی مربوطه
قرائت کرد .
خط عموی  Aبرای دماهای بین  34تا  -12درجه سانتی گراد و خط  Bبرای دماهای بین  12تا  34درجه سانتی گراد
استفاده می گردد .
محاسبه با استفاده از نمودار
در این روش از یکسری نمودارهایی که بهمین منظور تهیه شده است ( نمودارهای سایکومتری ) استفاده می گردد  .از
مهمترین خصوصیات این نموگرام ها اختصاصی بودن هر کدام از آنها در یک ارتفاع خاص از سطح دریاست ( یا به عبارتی
فشار های مختلف )  ،که باید به آنها توجه نمود .
نتیجه گیری :
با توجه به انجام آزمایش های باال ما می دانیم اگر رطوبت محیط کار ما تغییر نکند رطوبت محیط کار ما آزار دهنده نمی
باشد و با توجه به استاندارد ها رطوبت نباید باالتر از  % 24باشد و در کار با این وسایل می دانیم که رطوبت سنج آسمن
دمای تر محیط را نسبت به چرخان بیشتر نشان می دهد .
برچسبها :نحوه اندازه گیری رطوبت نسبی هوا ,اندازه گیری ,اندازه گیری رطوبت نسبی ,رطوبت سنجی ,ازمایشگاه
مکانیک ,مهندسی مکانیک ,هوا ,رطوبت ,گزارش کار ازمایشگاه
طرز تعین رطوبت نسبی
دمای دماسنج خشک منهای دمای دماسنج مرطوب

دمای دماسنج خشک (درجه
سیلسیوس)
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۶

مس
کوهنوردان چگوهن با استفاده از نقشه اهی عارهض ن گاری یر یابی می کنند؟
دستور کار:
 -۱یک سیب زمینی نامتقارن شیاردار را از وسط نصف کنید .سپس با فاصله های یکسان به صورت موازی برش بزنید و یک
خالل چوبی از وسط آنها عبور دهید.
 -۶یک سمت سیب زمینی را که شیار دار است نشانه گذاری کنید تا موقعیت آن ،هنگام رسم ثابت بماند.
 -۰با مداد ،خطی به دور بزر گترین برش سیب زمینی ؛ رسم و سپس آن را از خالل خارج کنید.
 -۴دور سایر برش ها را به ترتیب از بزرگ ترین به کوچک ترین برش ،منحنی رسم کنید.
 -۷در نقشه های عارضه نگاری هر یک از منحن یهای بسته ،یک منحنی میزان خوانده می شود که نقاط هم ارتفاع را به هم
وصل نموده است.
 - ۲یک سیب زمینی گرد و متقارن را از وسط نصف کنید و مراحل باال را روی مقوای دیگری تکرار کنید.
 -۵منحنی های میزان دو سیب زمینی را با یکدیگر مقایسه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید.
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سئواالت:
هرچه شیب سطح سیب زمینی بیشتر باشد ،منحنی ها
به هم نزدیک تر است یا از هم دورتر؟
منحنی های بخش های فرورفته  ۵مانند است یا ۲
مانند؟
این منحنی های میزان را با منحنی های میزان نقشه
عارضه نگاری روبه رو مقایسه کنید .بر روی نقشه
عارضه نگاری روبه رو:
پست ترین نقطه را با عالمت Xمشخص کنید.
در کدام قسمت نقشه بیشترین شیب دیده می شود؟
نشان دهید.
دره های قابل رفت وآمد و صخره های صعب العبور را
مشخص کنید.
از نقطه  Aتا  Bرا می توان با تونل یا پل به یکدیگر
متصل کرد؟
برای حرکت از نقطه  Cبه سمت قله  Dبهترین مسیر را
رسم کنید.
اختالف ارتفاع منحنی های میزان چند متر است؟
 -۱در جاده کوهستانی برای اتصال نقطه  Mبه  Nباید تونل احداث شود یا پل؟
۰

کیفیت آب موجود رد کدا ام زمینها ربای آشامیدن مناسب است؟

دستور کار:
 -۱سه لوله  uشکل بردارید.
-۶در هرکدام از لوله ها ،حجم یکسانی از سه نوع نمونه خاک برداشت شده از زمین های(رسی ماسه ای گچ و آهکی) بریزید .
به نظر شما نفوذپذیری کدام نمونه بیشتر است؟
 -۰به هر کدام از لوله ها ،حجم یکسانی آب اضافه کنید (آب ،باید  ۶برابر مقدار خاک باشد ) و زمان عبور آب ازنمونه را اندازه
گیری کنید و در جدول زیر بنویسید.
مشاهدات خود را یادداشت کنید.آیا نظر شما در مورد نفوذپذیری درست بوده است؟
 -۴پیش بینی کنید سختی آب عبور کرده از کدام رسوب  ،بیشتر است؟
 -۷آب عبور کرده از رسوب ها را جمع آوری کنید و از صافی عبور دهید.
 -۲کدام آب ،مواد معلق کمتری دارد؟
 -۵با دستگاه سختی سنج ،میزان سختی آب عبور کرده از رسوب ها را انداز هگیری و جدول زیر را کامل کنید.
75

نوع زمین

ماسه ای

رسی

گچ وآهک

زمان عبور آب
میزان سختی

 -۲آیا پیش بینی شما در مورد سختی آب ،درست بوده است؟
 -۲کدام زمین ،بهترین گزینه برای برداشت آب زیرزمینی است؟ دالیل خود را توضیح دهید.
۴
گیااهن چگوهن وزن کم می کنند؟

دستور کار:
 ۱دو گیاه مشابه و تقریباً هم اندازه را ،که در گلدان های پالستیکی و خاک مشابهی کاشته شده است را ،انتخاب و با حروف
الف و ب مشخص کنید.
 -۶به خاک هر گلدان یک لیوان آب دهید و صبر کنید تا آب اضافی از زیر گلدان خارج شود.
 -۰دو بطری پالستیکی بزرگ را از وسط ببرید.
 -۴گیاه و خاک گلدان الف را با نیمه بطری دربسته ،و گیاه و خاک گلدان ب را با نیمه بطری درباز بپوشانید.
 -۷گلدان ها را در محیط مشابهی از نظر نور و دما قرار دهید .به نظر شما علت مشابه سازی شرایط محیطی چیست؟
 -۲جرم گلدان ها را به مدت سه روز و هر  ۱۶ساعت یک بار اندازه گیری و نتایج حاصل را در جدولی مشابه جدول
زیر یادداشت کنید.
 -۵پس از پایان آزمایش ،نتایج به دست آمده را بررسی و مشخص کنید که جرم کدام گلدان ،کاهش بیشتری را
نشان می دهد؟ علت را تفسیر کنید.
-۲در چه روزهایی گیاه(الف) و(ب) ،کمترین و بیشترین جرم را از دست داده اند؟
روز

جرم گیاه ا لف()g

جرم گیاه ب)(g

۱
۶
۰

۷

یس
آیا کااتلیزگراهی ز تی می توانند نقش سم زدایی داشته باشند؟
دستور کار:
 -۱قطعه ای از جگر گوسفند را درون یک سینی قرار دهید و به کمک اسکالپل (تیغ جراحی) چهار تکه به حجم حدود نیم
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سانتی متر مکعب از آن برش دهید.
 -۶دو قطعه از چهار قطعه را درون یک بشر محتوی آب حرارت دهید تا بپزد؛ سپس از آب خارج و صبر کنید تا سرد شود.
 -۰یکی از قطعات پخته شده و یکی از قطعات جگرخام را در هاون های چینی جداگانه ای له کنید.
(اکنون چهار قطعه جگر به صورت :قطعه جگر خام له شده ،قطعه جگر پختۀ له شده،قطعه جگر خام له نشده و قطعه جگر
پختۀ له نشده در اختیار دارید)
 -۴چهار استوانه مدرج به حجم  50mLانتخاب کنید و به هر کدام  20mLهیدروژن پراکسید اضافه کنید.
 -۷زمان سنج را روشن کنید و چهار قطعه جگر را هم زمان به چهار استوانه مدرج ،که آماده کرده اید ،منتقل کنید.
 -۲دو دقیقه بعد ،ارتفاع مواد موجود در چهار لوله آزمایش را اندازه بگیرید و یادداشت کنید .فکر می کنید علت باال آمدن
محتویات در استوانه های مدرج چیست؟
 -۵در کدام لوله آزمایش ،واکنش با سرعت بیشتری انجام می شود؟
۲

دستور کار:

آیا گیااهن با هم راقبت می کنند؟

 -۱مقدار  50گرم برگ اکالیپتوس خشک شده را آسیاب کنید و پودر برگ ها را یک شبانه روز در  250 mLآب مقطر خیس
کنید؛ سپس مخلوط را با کمک کاغذ صافی صاف کنید.
 -۶تعداد  50عدد دانه گندم و لوبیا را بردارید .دانه ها را با محلول سدیم هیپوکلریت  1%ضد عفونی کنید و سپس با آب مقطر
شستشو دهید  .فکر میکنید چرا این کار الزم است؟
-۰هر کدام از دانه های گندم و لوبیا را به دو دستهٔ مساوی تقسیم کنید .یک دسته از هر نوع را حدود  ۰تا ۴ساعت در ظرف
دارای آب مقطر و دسته دیگر را به همان مدت در عصاره آبی برگ اکالیپتوس غوطه ور کنید.
دلیل تقسیم کردن دانه ها به دو گروه و قرار دادن آنها در این محلول ها چیست؟
 -۴دانه های هر دسته را روی کاغذ صافی مرطوب در ظرف های پتری جداگانه که با برچسب مشخص کرده اید ،قرار دهید و
ظرف های پتری را در مکان مناسب برای جوانه زدن دانه ها قرار دهید.
 -۷کاغذ صافی را همواره مرطوب نگه دارید و هر  ۱۶ساعت تعداد دانه های جوانه زده را در ظرف های پتری شمارش و یادداشت
کنید و از مراحل کار خود ،عکس بگیرید.
 -۲این کار را هفت روز تکرار کنید و برای محاسبه درصد جوانه زنی دانه ها از فرمول زیر استفاده کنید.

 -۵نتایج آزمایش را تفسیر کنید و گزارش دهید.
۵

چگوهن آب سخت می شود؟
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دستور کار:
 -۱در لوله آزمایش شماره  ،۱حدود  10 gآهک و  10 mLآب جوشیده سرد اضافه کنید.
 -۶محتویات لوله آزمایش را برای چند دقیقه هم بزنید ،سپس آن را در جا لوله ای قرار دهید.
 -۰محلول شفاف رویی را در لوله آزمایش شماره  ۶بریزید.
 -۴توسط یک نی ،در محلول به شدت بدمید؛ محلول کدر می شود.چرا؟ واکنش را بنویسید.
 -۷اگر به دمیدن ادامه دهید ،محلول دوباره شفاف می شود .در این مرحله ،آب با چه سختی تهیه کرده اید؟واکنش رابنویسید.
 -۲در لوله آزمایش شماره  ،۰حدود  ۱گرم نمک کلسیم یا منیزیم کلرید و آب مقطر اضافه کنید.در این مرحله آب با چه
سختی تهیه شده است؟ چرا؟(مراقب باشید محتویات لوله وارد دهانتان نشود).
 -۵در لوله آزمایش شماره  ۴مقداری از محلول لوله آزمایش شماره  ۶و مقداری از محلول لوله آزمایش شماره ۰بریزید .هدف از
مخلوط کردن این دو محلول چیست؟
 -۲در لوله آزمایش شماره  ۷مقداری آب مقطر اضافه کنید.
 -۲حجم یکسانی از محلول های شماره  ۶تا  ۷را به لوله آزمایش های جدید منتقل کنید.
 -۱۳آزمایشی طراحی کنید که بتوان نوع سختی آب را در هر لوله مشخص کرد.
 ۱۱آزمایشی طراحی کنید که هر یک از سختی های مشخص شده در لوله آزمایش  ۱و  ۰را از بین ببرد.
 -۱۶با استفاده از آزمایش مرحله  ، ۱۱ثابت کنید که سختی نمونه های آب از بین رفته است.
توضیح:از آنجایی که همه موارد قبال توضیح داده شده از شرح مطالب خودداری می شود.
۲
حج
نیب دما و م رد فشار اثبت هچ رابطه ای وجود دارد؟

دستور کار:
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۲

آیا همه واکنشها ربگشت پذریند؟
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دستور کار:

۱۳

هن گام انجام واکنش شیمیایی هچ اتفاقی می افتد؟
دستور کار:
 -۱داخل یک شیشه ساعت ،پودر سدیم هیدروژن کربنات و سیتریک اسید را اضافه کرده و مخلوط کنید؛چه مشاهده می کنید؟
 -۶مقدار  50 mLآب را داخل بشر اول بریزید و دمای آن را انداز ه گیری و یادداشت کنید.
 -۰محتوای شیشه ساعت را به داخل بشر اول اضافه کنید .چه تغییری مشاهده می کنید؟ علت تفاوت تغییرات در مرحله  ۱و ۰
را تفسیر کنید.
 -۴حدود  ۰دقیقه صبر کنید و دمای محلول داخل بشر را انداز ه گیری و یادداشت کنید.
 -۷دماسنج را تمیز کنید و داخل بشر دوم قرار دهید.
 -۲داخل یک شیشه ساعت ،پتاسیم هیدروکسید و سیتریک اسید را اضافه و مخلوط کنید؛ چه مشاهده می کنید؟
 -۵مقدار  50 mLآب را داخل بشر دوم بریزید و دمای آن را انداز ه گیری و یادداشت کنید.
 -۲محتوای شیشه ساعت را به داخل بشر دوم اضافه کنید .چه تغییری مشاهده می کنید؟
 -۲حدود  ۰دقیقه صبر کنید و دمای محلول داخل بشر را انداز ه گیری و یادداشت کنید.در چه واکنشی گرما ،آزاد شده است؟
80

چرا؟
۱۱

م
چگوهن یونها را رد حلول شناسایی کنیم؟
دستور کار:
۱۶

نم
چگوهن می توان ودار انحالل پذریی نمک را رسم کرد؟
دستور کار:
1مقدار  0/9 gآمونیوم کلرید را به لوله آزمایش خشک منتقل و  2 mLآب به آن اضافه کنید.
2در بشر تا نیمه آب بریزید و با استفاده از چراغ بونزن دمای آب آن را افزایش دهید ) حمام آب گرم(.
3لوله آزمایش حاوی محلول آمونیوم کلرید را داخل حمام آب گرم قرار دهید .صبرکنید بلورها به طور کامل حل
شود .با استفاده از هم زن شیشه ای محلول را به هم بزنید .لوله را تکان ندهید تا نمک به بدنه لوله آزمایش نچسبد.
4بعد از حل شدن کامل بلورها ،لوله را با دستمال خشک بگیرید و با احتیاط از آب بیرون آورید.
5دماسنج را داخل لوله آزمایش بگذارید .صبر کنید تا محلول سرد شود .به محض مشاهده اولین بلور ،دما را
یادداشت کنید.
6دوباره لوله آزمایش را در حمام آب گرم قرار دهید تا بلورها حل شود و مراحل  5و  6را تکرار کنید)تبدیل به بلور
و حل شدن دوباره بلور را سه بار تکرار کنید و میانگین دما را به دست آورید(.
گروه های بعدی نیز با مقدارهای متفاوت ،آزمایش را انجام دهند و جدول زیر را کامل کنند.
۱۰
ع
ملکرد کااتلیزگراه چیست؟
دستور کار:
لف(
 -۱در دو بشر  mL ۶۳هیدروژن پراکسید بریزید.
 -۶به یکی از بشرها چند تکه سی بزمینی خام پوست کنده اضافه کنید.چه مشاهده می کنید؟علت تفاوت نتایج واکنش ،در دو
بشر را چگونه توجیه می کنید؟
 -۰آزمایش را با تکه ای جگر گوسفندی تکرار کنید .چه نتیجه ای می گیرید؟
ب(
-۱سه بشر بردارید و در هر کدام mL ۶۳هیدروژن پراکسید بریزید .بشر اول در حمام آب ، ۲۳ °Cبشر دوم در حمام آب
 ۴۷°Cو بشر سوم را در دمای محیط قرار دهید.
 -۶به هر سه بشر  ،چند تکه سیب زمینی پوست کنده اضافه کنید .چه مشاهده می کنید؟ علت تفاوت نتایج واکنش در سه بشر
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را توضیح دهید.
 -۰به جای سیب زمینی ،تکه ای جگر گوسفندی انتخاب و مراحل ۱و  ۶را تکرار کنید.
 -۴با توجه به نتایج ،عملکرد آنزیم های سی بزمینی و جگر را در دماهای مختلف تفسیر کنید.
پ(
-۱چند روزنامه روی میز آزمایشگاه قرار دهید .یک بشر بزرگ روی آن قرار دهید و داخل بشر،حدود  5gخمیر مایه5mL ،
گلیسیرین 5mL ،مایع ظرفشویی و  5gمس( )IIسولفات بریزید.
 -۶با احتیاط  5 mLآب اکسیژنه تازه را به محلول فوق اضافه کنید؛ چه مشاهده می کنید؟ مس( )IIسولفات در این واکنش چه
نقشی دارد؟
آب اکسیژنه یا هیدروژن پراکسید دارای خواص شیمیایی جالبی می باشد به دلیل آن که همان اندازه که عامل احیا کننده ی
خوبیست ،عامل اکسید کننده ی خوبی( اکسیدان) نیز می باشد .البته این شرایط هم در محلول های اسیدی و هم در محلول
های قلیایی برقرار است.
عدد اکسایش اکسیژن در هیدروژن پراکسید -1 ،می باشد ،بنابراین آب اکسیژنه می تواند به  O2که دارای عدد اکسایشی صفر
است اکسید شود و یا به  H2Oو یا  -OHکه هر دو عدد اکسایشی شان  -2می باشد ،نیز کاهش یابد .در کل ،هیدروژن پراکسید
یک عامل اکسید کننده ی قوی می باشد.
از نظر حرارتی ،هیدروژن پراکسید با توجه به معادله ی زیر ناپایدار می باشد:

واکنش از چپ به راست یک فرآیند خود به خودیست که با کاهش انرژی همراه است .اما تجزیه ی هیدروژن پراکسید در دمای
۶۷0Cودر غیاب کاتالیزور ،کند صورت می گیرد .پالتین ،نقره ،مس ،کبالت ،دی اکسید منگنز ،آهن و غیره از جمله
کاتالیزورهایی هستند که تجزیه ی آب اکسیژنه را سرعت می بخشند.
البته برای این واکنش تثبیت کننده هایی مثل اسیدها ،استانیلید ،استانات ها و پیرو فسفات ها نیز وجود دارد.
هیدروژن پراکسید در غلظت های بیشتر از  ۲۷درصد ،مخلوط های انفجاری قوی ای را با خیلی از ترکیبات آلی تشکیل می دهد.
تا حتی در تماس با آن دسته از ترکیبات آلی نیز ،عمل افروزش و یا احتراق صورت می گیرد.
تنارد هیدروژن پراکسید را به صورت مقادیر ناچیز از واکنش نور خورشید بر روی آب دارای اکسیژن حل شده ،بدست آورد.
خواص شیمیایی  H2O2به طور گسترده متفاوت از خواص شیمیایی آب می باشد.
در استفاده از آب اکسیژنه بایستی به خوبی دقت کنیم.
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انیدرید هیدروژن پراکسید یا هیدروژن پراکسید بی آب یک مایع شربتی بی رنگ است .در الیه های ضخیم تر دارای رنگجزئی متمایل به آبی می باشد .هیدروژن پراکسید امتزاج پذیر و یا حل پذیر با آب در هر نسبتی می باشد.
- H2O2به راحتی در اثر گرما قبل از رسیدن به نقطه ی جوش )  ( bpتجزیه می شود .اما در کل تعیین نقطه ی جوش نرمال و
یا طبیعی آن در فشار اتمسفری غیر ممکن است .نقطه ی جوش نرمال تخمین زده شده برای آن۱۷۶0C ،و نقطه ی ذوب نیز
-۴/۳oCمی باشد .آب اکسیژنه کریستال های منشوری را در دمای -۶0Cتشکیل می دهد.
آب اکسیژنه به عنوان یک اسید ضعیف در نظر گرفته می شود .اما با این حال ،انیدرید  H2O2نمی تواند آبی لیتموس را قرمزکند.
کاربرد ها:
- H2O2به عنوان ضد عفونی کننده و ضد باکتری بی ضرر و نیز برای تمیز کردن جراحات و زخم ها مورد استفاده قرار می گیرد
آب اکسیژنه به عنوان عامل سفید کننده برای لباس های ظریف و لطیف ،پشمی ،ابریشمی و خمیر چوب نیز استفاده می شودمحلول غلیظ  H2O2به عنوان یک اکسیدان برای سوخت موشک ها نیز مورد استفاده قرار می گیرد .به عنوان عامل اکسیدکننده در آزمایشگاه نیز کاربرد دارد
۱۴

ن
چگوهن قطر خ قرقرهیا سیم الکی را با خط کش اندا زه گیری کنیم؟
دستور کار:
 -۱مقداری نخ قرقره یا سیم را به دور مدادی بپیچید .دقت کنید که نخ ها کنار هم باشند و بین آنها فاصله نیفتد.
 -۶خط کشی را کنار نخ های پیچیده شده ،قرار دهید .تعداد دور نخ هایی را که در یک یا چند سانتی متر از طول خط کش
وجود دارد ،بشمارید.
 -۰با این روش ،قطر نخ قرقره را به دست آورید.
 -۴در صورتی که ریزسنج در دسترس بود ،قطر نخ را با ریزسنج هم اندازه گیری کنید.
 -۷مقدارهای به دست آمده برای قطر نخ ،در دو روش را با هم مقایسه ،و در گروه خود بحث کنید.
-۱اگر ترازوی دقیق دهم یا صدم گرم نداشته باشیم ,چگونه می توان جرم یک دانه برنج ،گندم ،عدس یا اجسام ریز را اندازه گیری
کنیم؟

۱۷

بس
فشار رد یک ماعی هب هچ عواملی تگی دارد؟
دستور کار:
 -۱یک قطعه نی به طول تقریبی  ۷سانتی متر را مانند شکل ،از پایین یک بطری پالستیکی طوری وارد بطری کنید که وقتی
بطری را از آب پر می کنید از کناره های نی ،آب بیرون نریزد (می توانید از چسب حرارتی برای آب بندی آن استفاده کنید).
 -۶یک نی بلند به طول تقریبی  ۰۳سانتی متر را طوری وارد درپوش بطری کنید که هوا
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از کناره های آن وارد بطری نشود.
 -۰بطری را که دهانه آن باز است روی یک سطح به ارتفاع تقریبی  ۱۳سانتی متر قراردهید .مقابل آن یک ظرف قرار دهید تا
آبی که از آن خارج می شود ،وارد ظرف شود.
 -۴با انگشت مسیرخروج آب را ببندید و بطری را پر از آب کنید.
 -۷انگشت خود را بردارید تا آب از نی خارج شود.
 -۲با کم شدن مقدار آب (پایین آمدن سطح آب) چه تغییری در سرعت خروج آب پیش می آید؟ توضیح دهید؟
 -۵دوباره با انگشت ،مسیر خروج آب را ببندید و بطری را پر از آب کنید و این بار درپوشی را که نی داخل آن گذاشته شده
است ،روی بطری ببندید.
 -۲انگشت خود را بردارید و نی روی درپوش را در راستای عمودی جابه جا کنید.
 -۲فاصله انتهای نی عمودی (نقطه  Aدر شکل) تا نی افقی(نقطه  Bدر شکل) درسرعت خروج آب از بطری چه تأثیری دارد؟
هنگامی که درپوش نی دار ،روی بطری بسته شده است ،سطح آزاد مایع درون نی ،کجا قرار دارد؟

فشار زیر آب
رابطه فشار و حجم
بدن انسان بیشتر از سیاالت تشکیل شده است و فشارهای ناشی از غواصی ورزشی تاثیری بر آن ندارد.ضمناً فضاهای محتوی هوا
در بدن انسان وجود دارد که از قانون بویل پیروی می کند .اگر فشار در فضاهای محتوی هوا در بدن با فشار محیط اطراف تنظیم
نباشد فشار موجود در اطراف غواص منجر به ضایعاتی در بدن او خواهد شد.اینگونه ضایعات ممکن است در حین فرو رفتن به
عمق یا باال آمدن ناگهانی از عمق صورت پذیرد.و در ناحیه گوشها و سینوسها و دندانها ی خراب یا ریه ایجاد ضایعه نماید.
واکنش های بدن انسان
حال به مهمترین بخش از شناسایی قابلیت های انسان در زیر آب می رسیم.به طور کلی انسان هم مانند دیگر پستانداران شیرجه
رو مانند دولفین دارای قابلیت های ویژه ای برای انطباق با زندگی در زیر آب است که به آن واکنش پستانداران در زیر آب می
گویند.ابعاد این انطباقات بدین شرح است:
تغییرات خونی
تغییراتی در ماهیت گردش خون در بدن انسان در زیر آب ایجاد می شود تا انسان بتواند در زیر آب مقاومت کند.از جمله اینکه
پالسمای خون به سمت قفسه ی سینه حرکت می کند که شامل شش هاست که خود باعث افزایش فشار خون می شود.در نتیجه
این پروسه شش ها بر اثر فشار فراوان در اعماق از کار نمی افتد.
کاهش ضربان قلب
زمانی که انسان در آب قرار می گیرد قلب به صورت خود کار با ریتم آهسته تری حرکت می کند و در نتیجه عضالت قلب
اکسیژن کمتری را مصرف می کند.
تولید اکسیژن
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پس از آنکه انسان به مدت  ۰۳ثانیه در داخل آب قرار می گیرد آنگاه هموگلوبین بیشتری توسط سلول ها ساخته شده و در داخل
خون جای می گیرد و در نتیجه ظرفیت حمل اکسیژن افزایش می یابد.
تغییر مکان خون
یکی از اعجاب انگیز ترین قابلیت های خلقت انسان که در عمق زیاد خود را نشان می دهد آن است که در چنین عمق هایی خون
از مکان هایی که نزدیک به سطح بدن باشد خود را پس می کشد.مثال از زیر پوست ها نوک انگشتان دست و پا و در بخش های
محافظت شده ی بدن حالت های دفاعی به خود می گیرد تا از مهم ترین بخش های بدن مانند قلب و مغز محافظت کند.
تغییرات بر حسب عمق
بدن زمانی که در عمق های مختلف قرار می گیرد واکنش های مختلفی انجام می دهد و این واکنش ها از همان زمان که بدن در
عمق صفر یعنی در سطح آب قرار دارد و تنها صورت در زیر آب قرار گرفته آغاز می گردد.
-۱عمق پنج متری
در این عمق فشار روی پرده های گوش افزایش می یابد و اینجاست که غواص باید با استفاده از تکنیک بخصوص هوا را به داخل
گوش ها وارد کرده و تعادل هوایی را به وجود آورد.
-۶عمق ده متری
در این عمق افزایش در فشار آب باعث می شود تا انسان طبیعی شرایط متعادل خود را از دست بدهد و غرق شدن در این مرحله
آغاز می شود.
-۰عمق سی متری
در این عمق شش ها در هم فشرده می شود تا به اندازه یک مشت انسان شوند که یک چهارم اندازه ی واقعی آن است.
-۴عمق یکصد متری
خروج نیتروژن از مغز آغاز می شود و در واقع نیتروژن در کار مغز اختالل ایجاد می کند و مغز قادر به تصمیم گیری منطقی نمی
شود .
-۷عمق  ۱۷۳متری
ضربان قلب به کمتر از  ۱۷تپش در دقیقه می رسد.در واقع به نوعی آمادگی اعجاب آور در بدن شخص ایجاد می شود تا قلب
کامال از کار نیفتد.
-۲عمق دویست متری
این عمق باال ترین رکورد زندگی در جهان است که توسط یکی دو تن از بزرگترین غواصان جهان به دست آمده چرا که در این
عمق بدن انسان باید فشار آبی را تحمل کند که برابر چند تن است و این امر به واقع نیاز به یک سوپر من دارد.
عوامل درونی
برای اینکه سوخت و ساز بدن بطور صحیح انجام شود بایستی که غذا و اکسیژن کافی به آن برسد خون شما مسئول حمل
اکسیژن و غذا می باشد.طرح زیر به شما نشان می دهد که چطور خون فاقد اکسیژن به ریه ها پمپاژ می شود.جایی که دی اکسید
کربن به خارج از ریه تخلیه و اکسیژن تازه وارد خون می شود.این خون تازه دارای اکسیژن به قلب برگشته و توسط پمپاژ قلب به
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تمام بدن می رود و آماده استفاده می گردد.خون مصرف شده (اکسیژن و مواد غذایی از دست داده) دوباره به قلب شما بازگشته و
مجدداٌ عملیات از سر گرفته می شود.سلولهای بدن اکسیژن الزم به منظور سوخت و ساز خود را از طریق خون جذب نموده و
فرایند عملیات که اکسید کربن می باشد را دفع می نماید.
لرزیدن
اگر شما در زیر آب شروع به لرزیدن کردید.فوراٌعملیات غواصی را در همان لحظه متوقف کرده و به سطح آب بیایید .بدن شما به
شما می گوید که حرارت درون بدن شما پایین آمده و هنگامی که درجه حرارت بدن به  ۰۷درجه سانتیگراد تنزل نماید.شرایطی
که به آن (هایپوتریما) می گویند بوجود خواهد آمد.در این حال تنفس سریع و عمیق می شود.و بعد از چند دقیقه لرزیدن کم
می شود.و عضالت سفت شده و یک حالت رخوت و خواب شدید در انسان بوجود می آید.چنانچه درجه حرارت بدن بیش از ۰۶
درجه سانتیگراد پایین بیاید.تعقل سریعاٌ از بین می رود.که این حالت بسیار خطرناک است.و زندگی شما را شدیداٌ تهدید می کند.
گوش
ساختمان عمومی گوش انسان به سه دسته تقسیم میشود.
-۱گوش بیرونی
همانطور که از اسمش پیداست در محیط بیرون از سر وجود دارد.
-۶گوش میانی
یک حجم از هوا در آن حبس می باشد.هنگام فرو رفتن یا باال امدن از آب اگر در یک سطح از فشار صحیح قرار نگیرد.ضایعه ای
برای این قسمت بوجود می آید.کار پرده گوش یا پرده صماخ جلوگیری از نفوذ آب به گوش داخلی و ارتعاشات صوتی را به گوش
میانی انتقال می دهد و فشار هوای درونی و بیرونی را نیز کنترل می نماید.
-7۰گوش درونی
وقتی که آب بسیار سرد است.سرما و رطوبت به گوش درونی منتقل می شود و تعادل را مختل و حالت ایجاد سرگیجه و تهوع می
نماید.در این موقع به سطح آب آمده و به دکتر متخصص مراجعه نمایید.تا عفونت و آلودگی در گوش باعث ضایعه جبران ناپذیر
نشود.
سینوسها
سینوسها حفره های گودی در ساختمان استخوانی جمجمه هستند که توسط راه های باریکی به مجرای بینی وصل می شوند.که
دائماً راه های آن باید در غواصان سالم باز باشد.در موقع فرو رفتن درآب اکثراً مسئله ای به وجود نمی آید.مگر اینکه مجراها بسته
باشد.در این حالت مخاط آستر بافتهای سینوسی خونریزی خواهند کرد.و فضای خالی با خون پر می شود.در این صورت کمی درد
تسکین می یابد.اگر در موقع فرود هر نوع دردی در ناحیه سینوسها حس کردید غواصی را از همانجا متوقف کنید.وبه سطح آب
بیایید.اگر در غواصی ذکام شدید یا تب مالت داشتید بافتهای شما ملتهب شده در نتیجه التهاب تنفسی و گرفتگی ناحیه بینی و
شیپور استاش از گوش میانی ترشحاط مخاطی تولید می شود که می تواند مجرای شنوایی و سینوسها را بسوی بسته شدن سوق
دهد.هرگز در صورت سرما خوردگی یا هرگونه عفونت گوش و حلق و بینی غواصی نکنید.
ریه ها یا ششها
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اگر یک غواص در هنگام صعود از کف آب به باال هوا حبس نماید هوای حبس شده در ریه منبسط می شود.اگر بافتهای ریه بیشتر
از حد نرمال کشیده شود ضایعه ای اتفاق می افتد که از طریق رفتن حبابهای هوا در جریان خون و یا پاره شدن بافتها می
باشد.این ضایعات بیماری ریوی نامیده می شوند.تنها راه عالج ،قرار گرفتن در اتاق فشار (عکس پایین )می باشد.برای جلوگیری از
ضایعات ریوی هرگز در عملیات غواصی با دستگاه هوای فشرده نفس خود را حبس نکنید .تنفس دم و بازدم با دهان بایستی مرتب
ودر زیر آب خیلی آرام انجام گیرد.ریه یک شخص بالغ درحال استراحت  ۷لیتر و در حال فعالیت  ۵لیتر گنجایش دارد.
دندانها
فضای محتوی هوا بندرت در دندانها وجود دارد.هر چند ممکن است در دندانهای پر شده که مجدداً فاسد می شوند بوجود آید.این
فضاها در اثر فشار حین فرو رفتن در اعماق مشکالتی ایجاد می کند و باعث درد شدیدی در دندان می شود.در چنین مواردی
حتما به دندانپزشک مراجعه کنید.دندانهای کسی که می خواهد غواصی در عمق انجام دهد باید سالم باشد یا اگر خراب است آنرا
دندانپزشک پر کرده باشد.
مستی اعماق برای غواصان (فیزیولوژی غواصی)
هنگامی که انسان ها به زیر آب فرو می روند فشار در اطراف آنها به مقدار فوق العاده زیادی افزایش می یابد .برای جلوگیری از
روی هم خوابیدن ریه ها  ،هوا نیز بایستی تحت فشار زیاد رسانده شود و این امر خون در ریه ها را در معرض فشارهای فوق العاده
زیاد گازهای حبابچه ای قرار می دهد که هیپرباریسم نامیده میشود .این فشارهای باال در صورتی که از حدود معینی تجاوز کنند ،
می توانند موجب تغییرات فوق العاده شدیدی در فیزیولوژی بدن شوند.
● رابطه عمق دریا با فشار
ستونی از آب دریا به ارتفاع  ۱۳متر در ته خود فشاری برابر با یک اتمسفر ایجاد می کند .بنابراین شخصی که در  ۱۳متری زیر
سطح اقیانوس قرار داشته باشد ،در معرض فشاری برابر با  ۶اتمسفر قرار خواهد گرفت که یک اتمسفر آن مربوط به فشار هوای
موجود در باالی آب و یک اتمسفر آن مربوط به وزن خود آب است.
● اثر فشارهای سهمی زیاد گازها بر روی بدن
گازهایی که غواص در هنگام استنشاق هوا بطور عادی در معرض آنها قرار دارد عبارتند از نیتروژن  ،اکسیژن و دی اکسید
کربن .هر یک از این گازها می توانند گاهی موجب اثرات فیزیولوژیک جدی در فشارهای زیاد شوند.
● تخدیر نیتروژنی در فشارهای زیاد نیتروژن
تقریبا  ۲۳درصد هوا را نیتروژن تشکیل می دهد .نیتروژن در فشار کنار دریا اثر شناخته شده ای بر روی اعمال بدن ندارد اما در
فشارهای زیاد می تواند موجب درجات متغیری از تخدیر یا نارکوز شود .هنگامی که غواص برای یک ساعت یا بیشتر در زیر دریا
باقی میماند و هوای فشرده استنشاق میکند ،عمقی که در آن نخستین عالیم نارکوز خفیف ظاهر میشود تقریبا  ۰۲متر است.
در این عمق  ،غواص شروع به احساس نشاط و از دست دادن بسیاری از ناراحتی های خود می کند .در عمق  ۴۷تا  ۲۳متری ،
غواص خواب آلود می شود .در عمق  ۲۳تا  ۵۷متری قدرت غواص بطور قابل مالحظهای کاهش مییابد و غالبا نمیتواند کارهایی را
که از او خواسته میشود با دقت و ظرافت انجام دهد .نارکوز نیتروژنی دارای مشخصاتی بسیار مشابه مستی با الکل است و به این
دلیل آن را مستی اعماق نامیده اند.
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● مسمومیت با اکسیژن در فشارهای زیاد
هنگامی که فشار اکسیژن به مقدار زیادی از  ۱۳۳میلیمتر جیوه باالتر میرود ،اکسیژن محلول در آب خون افزایش مییابد .در
محدوده طبیعی فشار اکسیژن حبابچه ای تقریبا هیچ مقداری از اکسیژن کل خون مربوط به اکسیژن محلول نیست اما بتدریج که
فشار بطور افزایندهای وارد محدوده هزاران میلیمتر جیوه میشود قسمت بزرگی از اکسیژن کل خون به جای اینکه به حال ترکیب
با هموگلوبین باشد به حال محلول است.
به علت فشار اکسیژن بافتی که هنگام استنشاق اکسیژن با فشار اکسیژن حبابچه ای بسیار باال بوجود می آید به آسانی میتوان
درک کرد که این موضوع می تواند برای بسیاری از بافتهای بدن زیان آور باشد .این موضوع بویژه در مورد مغز صدق میکند .در
واقع قرار گرفتن در معرض  ۴اتمسفر فشار اکسیژن میتواند در بیشتر مردم بعد از  ۰۳دقیقه موجب تشنجات و به دنبال آن اغما
گردد.
● مسمومیت با کربن دی اکسید در اعماق زیاد در دریا
هرگاه وسایل غواصی بطور مناسب طرح شده باشد و به خوبی نیز عمل کند خواص هیچگونه اشکالی از نظر مسمومیت با کربن

دی اکسید( )CO2نخواهد داشت زیرا عمق به تنهایی فشار سهمی کربن دی اکسید را در حبابچه ها افزایش نمی دهد .دلیل
صحیح بودن این امر آن است که عمق  ،میزان تشکیل کربن دی اکسید در بدن را افزایش نمیدهد و تا زمانی که غواص به
استنشاق حجم جاری طبیعی ادامه میدهد کربن دی اکسید را به مجرد تشکیل از راه هوای بازدمی دفع می کند و در نتیجه فشار
سهمی کربن دی اکسید حبابچه ای خود را در حد طبیعی حفظ میکند.
غواص تا فشار کربن دی اکسید حبابچه ای حدود  ۲۳میلیمتر جیوه یعنی دو برابر فشار طبیعی در حبابچه ها این تجمع کربن
دی اکسید را تحمل میکند .در فشار کربن دی اکسید باالتر از  ۲۳میلیمتر جیوه این وضعیت غیر قابل تحمل شده و سرانجام
مرکز تنفسی به علت اثرات متابولیک منفی فشار این گاز به جای تحریک شدن شروع به ضعیف شدن میکند و غواص دچار خواب
آلودگی میشود.
● رفع فشار از غواص بعد از قرار گرفتن در معرض فشارهای زیاد
هنگامی که شخصی هوا را در تحت فشار زیاد برای مدت طوالنی استنشاق میکند ،مقدار نیتروژن حل شده در مایعات بدنش
زیاد می شود .دلیل این امر به قرار زیر است :خونی که در مویرگهای ریوی جریان مییابد تا همان فشار زیاد نیتروژن موجود در
مخلوط گاز تنفسی از نیتروژن اشباع می شود .پس از گذشت چندین ساعت مقدار کافی نیتروژن به تمام بافت های بدن حمل می
شود تا آنها را از نیز از نیتروژن حل شده اشباع کند.
چون نیتروژن بوسیله بدن متابولیزه نمیشود لذا به حالت محلول باقی میماند تا اینکه فشار نیتروژن در ریه ها کاهش یابد .در
اینحال  ،نیتروژن بوسیله روند معکوس تنفسی خارج میشود اما این خروج چندین ساعت وقت الزم دارد و منشا مشکالت متعددی
می شود که روی هم رفته بیماری رفع فشار نامیده می شوند.
● نجات از زیر دریایی ها
یکی از مشکالت اصلی نجات  ،جلوگیری از آمبولی هوا است .بتدریج که شخص از زیر آب باال میآید گازها در ریهاش متسع شده
و گاهی یک رگ بزرگ ریوی را پاره میکنند و موجب ورود گازها به داخل سیستم گردش ریوی و ایجاد آمبولی در گردش خون
می شوند .بنابراین بتدریج که شخص صعود میکند باید خودآگاهانه بطور مداوم بازدم انجام دهد.
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سرعت خارج کردن گازهای در حال اتساع از ریهها در جریان صعود در زیر آب حتی بدون انجام دم  ،غالبا برای دفع کربن دی
اکسید تجمع یابنده در ریه ها کافی است .این امر مانع از باال رفتن غلظت کربن دی اکسید در خون شده و از تمایل شخص برای
انجام دم جلوگیری می کند .بنابراین شخص میتواند نفس خود را برای یک مدت فوق العاده طوالنی اضافی در جریان صعود نگاه
دارد.

۱۲

سن
چگوهن می توان یک چ گالی ج ساده ساخت؟
دستور کار:
-۱یک نوار باریک از کاغذ یا مقوا را به کمک خط کش درجه بندی کنید.
 -۶نوار مدرج شده را عمودی درون یک لوله آزمایش بلند قرار دهید.
 -۰استوانه یا ظرف بلندی را پر از آب کنید و لوله آزمایش باال را به آرامی و به طور عمودی درون آن قرار دهید.
 -۴سطح آب ،مقابل چه درجه ای از نوار کاغذی قرار می گیرد .این درجه را یادداشت کنید.
 -۷لوله آزمایش مدرج را داخل مایع های دیگری مانند محلول آب نمک سیر شده ،الکل و ...قرار دهید و درجه ای از نوار
کاغذی را که مقابل سطح مایع قرار می گیرد ،یادداشت کنید.
 -۲عددهای به دست آمده را با یکدیگرمقایسه و مایع ها را به ترتیب چگالی از کوچک به بزرگ مرتب کنید.
 -۵آیا با دانستن چگالی آب ،که  ۱گرم بر سانتی متر مکعب است،می توانیم به کمک آزمایش باال ،چگالی سایر مایع ها را به
دست آوریم؟
۱۵
سط
چرا روی ح خیابانهاو جاده اهی خی زده نمک می پاشند؟

دستور کار:
 -۱قیفی را بر روی ارلن بگذارید و درون قیف ،خرده های یخ بریزید.
 -۶مخزن دماسنج را درون خرده های یخ قرار دهید و دماسنج را با یک دست به طور عمودی نگه دارید  .صبرکنید تا دماسنج
پایین ترین دما را نشان دهد.
 -۰به کمک دوست خود و یا با دست دیگر ،روی خرده های یخ  ،نمک بریزید و دمایی را که دماسنج نشان می دهد بخوانید .
آیا تغییری در عددی که دماسنج نشان می دهد ،مشاهده می کنید؟
 -۴پس از اضافه کردن نمک به یخ ،آیا تغییری در ذوب یخ مشاهده می کنید؟
 -۷علت پاشیدن نمک روی سطح خیابان ها و جاده های پوشیده از برف و یخ را توضیح دهید.
طور کلی هر نوع ناخالصی در آب سبب میشود که دمای انجماد آب پایین رود .مثال اگر در دو ظرف آب بریزیم ،و روی
یکی سرکه اضافه کنیم و هردوی آنها را کنار هم در فریزر قرار دهیم بعد از مدت کوتاهی خواهیم دید که آب معمولی یخ بسته
اما دیگری به همان حال باقی میماند .گاهی شیمیدانها با کمک گرفتن از این روش آب خالص و ناخالص را از یکدیگر تشخیص
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میدهند .آنها دمای آب را به تدریج پایین میبرند ،اگر در صفر درجه یخ ببندند ،دلیل بر خالص بودن آن است .اما یخ بستن در
دماهای پایینتر از آن  ،ناخالصی آب را نشان میدهد
۱۲
سط
چگوهن رد روزاهی خیلی سرد زمستان  ،هک ح آب ردیااه خی می زند،ماهی اه زندگی می کنند؟

دستور کار:
 -۱مقداری یخ خرد شده را درون بشر بریزید و مقداری آب به آن اضافه کنید.
 -۶با یک دماسنج( اگر از دو دماسنج استفاده شود باید کامالً یکسان باشند ).یک بار دمای آب و یخ کف بشر وبار دیگر ،دمای
آب سطحی درون بشر را اندازه بگیرید .در کدام قسمت دما بیشتر است؟ چرا؟
 -۰بشر را از آب و یخ خالی کنید و درون آن آب جوش بریزید.
 -۴با یک دماسنج دمای آب جوش کف بشر و دمای آب جوش سطحی درون بشر را اندازه بگیرید .کدام دما بیشتر است؟ چرا؟
 -۴چرا الگوی تغییر دما در نقاط مختلف بشر حاوی آب و یخ ،با همین الگو در بشر حاوی آب داغ متفاوت است؟
آیا مایع دیگری با این ویژگی می شناسید؟
مهم ترین ویژگی آب برای ما آن است که در حدود دو سوم از بدنمان از آب درست شده است .موجودات دیگر نیز کمتر ما آبکی
نیستند .عروس دریایی از ۲۲درصد آب و فقط از  ۶درصد مواد دیگر تشکیل شده است.
آب مهمترین بخش سازنده بدن ماست که بدون آن بیشتر از چند روز زنده نخواهیم ماند .در مورد گیاهان و جانوران دیگر نیز
وضعیت به همین شکل است .آب تنها ماده ای است که در طبیعت به هر سه حالت جامد ،مایع وگاز دیده می شود و همان طور
که دیدید ،تغییر این حالت ها را به یکدیگر را «چرخه آب» می گویند.
به جز موارد باال ،به چهار ویژگی غیر عادی آب اشاره شده است که عبارتند از:
 -۱افزایش حجم به هنگام یخ زدن
 -۶زیاد بودن ظرفیت گرمایی ویژه
 -۰زیاد بودن گرمای تبخیر
 -۴زیاد بودن کشش سطحی
حاال به شرح این ویژگی ها می پردازیم ،اما توجیه آنها را به بعد از یادگیری ساختار مولکول آب موکول می کنیم.
افزایش حجم آب به هنگام یخ زدن
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معموال مواد در اثر افزایش دما انبساط و در اثر کاهش دما انقباض پیدا می کنند ،زیرا افزایش دما موجب افزایش جنبش ذره های
آنها و دور شدن آنها از یکدیگر می شود و کاهش دما عکس این کار را انجام می دهد .ولی برای آب ،اگر دما تا حد یخ زدن آب
کاهش پیدا کند ،حجم به جای کاهش ،افزایش پیدا می کند .به عبارت دیگر ،حجم یخ از حجم آب بیشتر می شود.
نسبت جرم به حجم یک ماده را چگالی می گویند .هر چه حجم مقدار معینی از یک ماده بیشتر باشد ،چگالی آن کمتر می شود،
پس چگالی آب از یخ بیشتر و یا چگالی یخ از آب کمتر است.
هر چه ماده ای کمتر باشد ،سبک تر است .به همین دلیل ،یخ از آب سبک تر است و آب همیشه از سطح شروع به یخ زدن می
کند .در اثر این پدیده ،یخ موجود بر سطح دریاچه ها و آبگیر ها به عنوان یک عایق عمل کرده ،مانع از یخ زدن الیه های زیرین
می شود .در این شرایط ،ماهی ها و آبزیان دیگر می توانند در عمق آب به زندگی خود ادامه دهند.
اگر یخ را ذوب کنیم ،حجم آن کاهش می یابد و این کاهش تا دمای ۴0 Cادامه پیدا می کند ،ولی از آن به بعد ،مانند مواد دیگر،
حجم آب با افزلیش دما بیشتر می شود .به همین دلیل ،آب  ۴0 Cدارای کمترین حجم و بیشترین چگالی است .بنابراین ،طبیعی
است که در عمق دریاچه ها همیشه آب  ۴0 Cوجود داشته باشد.

ظرفیت گرمایی ویژه
ظرفیت گرمایی ویژه ،مقدار گرمایی است که باید به یک گرم از یک جسم داد تا دمای آن یک درجه سانتی گراد افزایش یابد.
با توجه به جدول زیر ،ظرفیت گرمایی ویژه آب در مقایسه با مواد دیگر بسیار زیاد است .مثال در مقایسۀ آب و آهن ،مقدار گرمایی
که برای باال بردن دمای یک گرم آب به اندازه یک درجه سانتی گرادر الزم است ،در حدود  ۱۳برابر آهن می باشد.
ظرفیت گرمایی ویژهJ/g.0C

نام ماده

0/897

آلومینیوم

0/385

مس

2/469

اتانول

0/449

آهن

4/185

آب

ظرفیت گرمایی ویژه آب ،نقش بسیار مهمی در متعادل کردن کرۀ زمین دارد .هر چه مقدار آب در منطقه ای بیشترباشد،اختالف
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دمای هوا در شبانه روز کمتر خواهد بود .علت آن است که اگر دما زیاد شود ،آب با جذب گرما و افزایش دمای خود موجب
کاهش آن می شود و اگردما کم شود،آب با از دست دادن گرما و کاهش دمای خود موجب کاهش آن می شود.البته همه ی مواد
همین کار را انجام می دهند ،ولی هر چه ظرفیت گرمایی ویژه ماده باالتر باشد ،به ازای هر درجه گرم تر یا سردتر شدن ،گرمای
بیشتری را جذب یا آزاد می کند .به همین دلیل ،مقادیر زیاد آب موجود در سطح کره ی زمین مانند یک«ترموستات» یا
«دماپا»ی غول آسا عمل می کند و از تغییرات وسیع دمایی در این کره جلوگیری می نماید.
زیاد بودن گرمای تبخیر آب
از ویژگی دیگر آب ،باال بودن گرمای تبخیر آن است ،یعنی برای تبدیل مقدار مشخصی آب از حالت مایع به بخار ،گرمای زیادی
الزم است.حتماً شما هم متوجه خنکی هوای اطراف پارکها و فضاهای سبز شده اید .در این قسمت وجود مقدار زیادی آب باعث
می شود که گرمای محیط جذب و صرف تبخیر آب شود .به همین دلیل ،دما کاهش پیدا می کند.
زیاد بودن گرمای تبخیر آب برای ثبات دمای بدن موجودات زنده بسیار حیاتی است .یکی از راههای مهم ثابت نگه داشتن دمای
بدن ،عمل«تعریق» است .آیا تاکنون از خود پرسیده اید که چرا در هوای گرم بیشتر از هوای سرد عرق می کنید ؟ علت آن است
که بر اثر عرق کردن ،آبی که از سطح پوست بخار می شود ،گرمای پوست را می گیرد و بدن را خنک می کند .به همین دلیل ،در
هوای گرم ،عمل تعریق شدیدتر می شود .برعکس ،در هوای سرد ،عمل تعریق خفیف تر می شود تا گرمای بدن حفظ شود و از
دست نرود.
آیا به سگ ها در تابستان دقت کرده اید؟ سگ ها در هوای گرم ،زبان خود را بیرون می آوررند و نفس نفس می زنند .به این
ترتیب ،آب موجود بر روی زبان آن ها به سرعت تبخیر می شود و بدن را خنک نگه می دارد .سطح مقطع زیاد زبان سگ ها
موجب کارآمد شدن این مکانیسم در آن ها می شود( .سگ ها حیوانات زبان درازی هستند).
زیاد بودن کشش سطحی آب:
یکی دیگر از ویژگی های جالب آب ،زیاد بودن کشش سطحی آب است که باعث می شود آب بتواند وزن مشخصی را بر روی خود
تحمل کند و از هم گسیخته نشود .مثال های معروف این پدیده ،استراحت کردن سنجاقک ها و یا راه رفتن مورچه ها بر روی آب
است .قورباغه ها هو می توانند روی آب شناور بمانند ،ولی به شرط آن که زیر پای آنها یک برگ باشد .وجود برگ ،وزن بدن
قورباغه را بر سطح وسیع تری از آب وارد می کند و در این شرایط ،آب می تواند وزن قورباغه را تحمل کند.

۱۲

چگوهن یک دماپای(رتموستات)ساده بسازی
دستور کار:
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 -۱محافظ یک راه انداز مهتابی را مانند شکل  ۱جدا کنید.
 -۶به کمک -۶عدد باطری قلمی ،یک المپ  -۰ولتی و راه انداز مهتابی مانند شکل  ،۶یک مدار ساده الکتریکی درست کنید.
 -۰در این حالت چرا المپ روشن نمی شود؟ به درون حباب شیشه ای به دقت نگاه کنید.
 -۴به کمک یک چراغ الکلی یا فندک ،حباب شیشه ای راه انداز را گرم کنید(دقت کنید که حباب شیشه ای سیاه نشود)چه
اتفاقی می افتد؟ با نگاه کردن به داخل حباب شیشه ای ،علت را توضیح دهید.
 -۷سیم های درون حباب شیشه ای چه نقش و سازوکار فیزیکی دارند؟
-۲در مدار المپ مهتابی ،راه انداز چه نقشی دارد؟

ساختمان المپ فلورسنت و عملکرد آن
المپهای معمولی فلورسنت از یک لوله شیشهای بسیار شفاف که بدنه داخلی آنها از پودر فلورسنت پوشیده شده و داخل آنها
از بخار جیوه همراه با کمی آرگوناستفاده شده است .با اعمال میدان الکتریکی قوی بدو سر المپ  ،گاز یونیزه میشود .با یونیزه
شدن گاز توسط نیروی الکتریکی قوی  ،گاز دشارژ خواهد شد وتخلیه الکتریکی در داخل آن صورت میگیرد و در نتیجه آن مقدار
کمی نور مرئی و مقدار بسیار زیادی نور نامرئی تولید خواهد شد( ماوری ابنفش ).وجود پودر فلورسنت در داخل لوله باعث
میشود که نور نامرئی فلورسنت نورانی شده و مقدار بسیار زیادی از این نور نامرئی با طول موج کوتاه را به نور مرئی قابل استفاده
برای روشنایی (طول موج بلند) تبدیل سازد.
البته هر چه دمای داخلی گاز باال رود ،گاز بهتر یونیزه شده و زودتر روشن میشود .به همین خاطر از دو رشته فیالمان در دو
طرف المپ استفاده میکنند که این دو رشته قادرند گاز را حرارت اولیه بدهند تا سریع تر روشن شود .در لحظه اول روشن شدن
 ،به خاطر حرارت پایین آن  ،المپ احتیاج به ولتاژ زیادی دارد .اما با گرم شدن گاز  ،المپ با ولتاژ پایین تر هم بخوبی کار
میکند .برای تولید ولتاژ زیاد دو سر المپ از چوک  L1استفاده میشود .این چوک مانند کوئیل ایندوکتانسعمل کرده و با کلید
شدن استارت قادر است ولتاژ زیاد را تولید کند .
وظیفه استارت
استارت عالوه بر اینکه با روشن و خاموش شدن خود به چوک  L1اجازه درست کردن ولتاژ را میدهد ،فیالمان را هم به ترتیبی
که در زیر مطرح شده  ،روشن و خاموش میکند .
استارت بی متال هلیوم
این استارت از یک المپ که داخل آن یک کلید حرارتی قرار دارد ،تشکیل شده و داخل آن از گاز هلیوم پر شده است .در شرایط
معمولی کلید باز است ،اما با بسته شدن کلید تمام ولتاژ برق ورودی بین دو صفحه ظاهر میشود و این ولتاژ برای راه
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انداختن المپ هلیوم کافی میباشد .در اثر یونیزه شدن گاز و حرکت جریان گاز گرم شده و در اثر گرما کلید حرارتی بسته
میشود و اختالف پتانسیل در دو سر چوک و فیالمان ظاهر میگردد .
فیالمان در اینحالت شروع به گرم کردن گاز داخل المپ فلورسنت میکند و المپ آماده روشن شدن میگردد .در این حالت چون
بیمتال بسته شده گاز از التهاب میافتد .لذا گاز داخل المپ استارت رفته رفته سردتر شده و کلید بیمتال دوباره به حالت اول بر
میگردد .در این حالت فیالمان المپ فلورسنت خاموش شده  ،اما ولتاژ ایندوکتانس چوک  L1ناگهان باال میرود .این ولتاژ زیاد
در دو سر المپ فلورسنت که قبال گاز درون آن کامال توسط فیالمان گرم شده است ظاهر میگردد و باعث التهاب گاز و روشن
شدن آن میگردد .
مشکل استارت بیمتال هلیوم
بزرگترین شکل برای این نوع استاترهای مکانیکی این است که سرعت عمل آنها بسیار کم است و کلید بیمتال احتیاج به زمان
نسبتا زیادی برای چند بار خاموش و روشن شدن و در نتیجه روشن کردن المپ فلورسنت دارد .برای رفع این مشکل ،
توسط کارخانه فیلیپس طرحی ارائه شده است که میتوان خیلی سریع با وصل کلید  ،بدون چشمک زدن المپ را نورانی کرد .
شرح مدار استارت الکترونیک
مدار استارت الکترونیکی با هشت قطعه باعث میشود که در ظرف یک لحظه شوکهای الزم برای روشن شدن فلورسنت فراهم
شود و از چشمک زدن آن موقع روشن شدن جلوگیری شود .ابتدا فرض میکنیم که کلید  S1بسته است .در نیم سیکل مثبت
ولتاژ آند ترسیتور نسبت به کاتد مثبت میباشد و تا زمانیکه المپ روشن نشده باشد ،این ولتاژ برابر ولتاژ برق شهر میباشد .حال
اگر خازن  C1از طریق تقسیم کنندههای ولتاژ  R2و  R1شارژ شود و ولتاژ آن به ولتاژ شکست ریاک برسد (حدود  ، )34تریستور
قفل شده و  C1دشارژ میشود و جریان زیاد در داخل فیالمان فلورسنت و چوک شناور شده و شار مغناطیسی در داخل چوک
ایجاد میشود .
اما در زمان پالریته منفی برق شهر  ،جریان مثبت در داخل چوک همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و با از بین رفتن شار
مغناطیسی  ،جریان صفر خواهد شد .در این لحظه المپ به حالت خاموش ) (OFFدر میآید و در اینحالت ولتاژ ماکزیمم نیم
پریود برق شهر  ،در دو سر  R4و  C2ظاهر میشود .همچنین  L1با  C2همانند یک مشدد عمل کرده و باعث شارژ و دشارژ شدن
ناگهانی خازن  C2با ولتاژی به اندازه دو برابر ولتاژ برق شهر میشود و همین ولتاژ زیاد باعث روشن شدن اولیه المپ میگردد.
زمانیکه نیم پریود مثبت به مدار برسد ،تریستور دوباره قفل شده و عملیات دایره وار تکرار خواهد شد .تمام این مراحل در زمانی
برابر  1/2 ،ثانیه انجام میشود .در نتیجه پس از تکرار عمل در چند سیکل که به ثانیه هم نمیکشد ،المپ کامال روشن خواهد
شد.
۶۳

دستور کار:

کدا م یک گرمای رتشیبی مبادهل می کند؟

 -۱در  ۶بشر یا  ۶لیوان شیشه ای به اندازه مساوی مثالً  ۱۳۳گرم از یک ظرف آب بریزید.
 -۶دمای آب درون بشرها را اندازه بگیرید.
 -۰مقداری آب را داخل یک ظرف به جوش بیاورید و دمای آن را یادداشت کنید.
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 -۴به یک وزنه فلزی  ۱۳۳گرمی نخ ببندید و به کمک آن وزنه را درون آب جوش قرار دهید.
 -۷وزنه  ۱۳۳گرمی را برای مدتی داخل آب در حال جوش قرار دهید تا با آن به تعادل گرمایی برسد.
 -۲وزنه را به کمک نخ به سرعت درون آب یکی از بشرها قرار دهید و پس از مدت کوتاهی ،دمای تعادل رایادداشت کنید.
 -۵به کمک یک سرنگ  60mLبه سرعت ،دوبار،هر بار مقدار  50mLآب جوش داخل بشر دوم بریزید) هنگام آزمایش با آب
جوش مراقب خود و دیگران باشید (.پس از مدتی دمای تعادل را یادداشت کنید.
 -۲آب کدام یک از بشرها افزایش دمای بیشتری رانشان می دهد؟
 -۲تفاوت در افزایش دمای آب دو بشر به کدام ویژگی از جسم گرم اضافه شده به بشرها ) ،آب و وزنه فلزی (مربوط است؟
 -۱۳آیا با استفاده از عددهای یادداشت شده و گرمای ویژه آب ،می توان مقدار تقریبی این ویژگی را برای وزنه فلزی محاسبه
کرد؟روش کار را توضیح دهید.
 -۱۱چرا جابه جایی آب جوش و جسم فلزی به درون آب سرد به سرعت انجام می شود؟
 -۱۶به چه دلیل ،برای اندازه گیری دما کمی صبر می کنیم و سپس دما را می خوانیم؟
 -۱تحقیق کنید که در چه دستگاه هایی از آب برای خنک کردن استفاده می کنند.
.
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طرز تهیه معرف های آزمایشگاهی
●طرز تهیه انواع معرف ها در آزمایشگاه
 -۱معرف بند یکت(:معرف گلوکز است
▪طرز تهیه ۱۵۰:گرم نیترات سدیم۱۳۳-گرم کربنات سدیم بی آب را به کمک حرارت در ۲۳۳میلی لیتر آب حل کنید و در صورت لزوم از صافی بگذرانید سپس
حجم را به ۲۷۳میلی لیتر برسانید۰/۱۵.گرم سولفات مس را در  ۱۳۳میلی لیتر آب جداگانه حل کنید سپس آن رادر حالی که مرتباٌهم می زنید در محلول اول
بریزید.وسپس حجم را به یک لیتر برسانید.
-۶معرف لوگل (:برای رنگ آمیزی )یا محلول ید یدوره
▪طرز تهیه۰ :گرم بلورید ۲ -گرم ید ید پتاسیم (ید ور پتاسیم)ید یدپتاسیم را در  ۶۳۳میلی لیتر آب مقطر حل کرده بلورهای ید را به آن بیفزایی وآنگاه به کمک
آب مقطر حجم را به یک لیتر برسانید الزم است محلول مزبور  ۶۴ساعت قبل از به کار بردن تهیه شود چون ید به آرامی در آب حل می شود.
 -۰معرف فهلینگ( :معرف هیدارتهای کربن:
▪طرز تهیه:محلول۲/۰۴ A:گرم سولفات مس متبلور را در آب مقطر حل کرده حجم را به  ۷۳۳میلی لیتر برسانید(اگر محلول کدر بود،یکی دو قطره اسید
سولفوریکغلیظ روی آن بریزید).برای تسهیل حل شدن کمی محلول را گرم کنید.
محلول۵۵ B:گرم سود۱۵۷+گرم تارترات سدیم پتاسیم (نمک راشل) را در ۷۳۳میلی لیتر آب مقطر حل کنید این دو محلول باید جدا از هم ذخیره شوند وبه هنگام
استفاده شدن به حجم های مساوی با هم مخلوط شوند.
 -۴معرف بیوره (معرف پروتئینهااست)
▪طرز تهیه:به یک لیتر محلول سود ۱۳درصد  ۶۷میلی لیتر محلول سولفات مس  ۰درصد بیفزائید ۰(.گرم سولفات مس را به ۱۳۳میلی لیتر آب اضافه کنید محلول
 ۰درصد ساخته خواهد شد)این محلول در صورت ماندن خراب می شود پس باید تازه تهیه شود.
 -۷معرف بلو دو متیلن(:برای رنگ آمیزی بافتهای مرده است)
▪طرز تهیه:محلول ذخیره ۴۲/۱گرم ماده ی خشک را به  ۱۳۳میلی لیتر الکل ایزو÷روپیل اضافه کنید محلول کار ،محلول ذخیره را باید به نسبت  ۱به  ۱۳رقیق
کرد(۱۳میلی لیتر محلول با  ۲۳میلی لیتر آب مقطر)
) ۲معرف سودان (برای رنگ آمیزی چربیها)
▪طرز تهیه ۷۳ :میلی لیتر استون را به  ۷۳میلی لیتر الکل  ۵۳درصد بیفزائید وسپس سودان را تا رسیدن به حد اشتعال در محلول حاصله بریزید بدین ترتیب
محلولی ۶/۳درصد فراهم می آید.
) ۵معرف برم تیمول بلو(:معرف۶ coاست)
▪طرز تهیه:
۷/۳گرم برم تیمول بلو را در  ۷۳۳میلی لیتر آب حل کنید سپس یک قطره آمونیاک به آن بیفزایید تا رنگش آبی تیره شود (محلول ذخیره است)برای ساختن محلول
 ۶۳قطره در یک لوله آزمایش کافی است.
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) ۲معرف کریستال ویوله (برای استفاده در باکتری شناسی)
▪طرز تهیه:
 ۱۴گرم کریستال ویوله را در  ۱۳۳میلی لیتر الکل ایزو پروپیل  ۲۷درصد حل کنید ومحلول را ۶روز به حال خود بگذارید،سپس محلول را صاف کنید .این محلول
ذخیره است .برای استفاده در باکتری شناسی  ،محلول را تا  ۱۳برابر با آب رقیق کنید.
) ۲محلول رینگر(برای نگهداری بافتهای زنده)مانند قورباغه
▪طرز تهیه:
۰/۳گرم کلرید کلسیم۶۷/۳ -گرم کلرید پتاسیم۷/۲ -گرم کلرید سدیم این موارد را یک لیتر آب مقطر حل کنید.
پستانداران:موارد زیر را در یک لیتر آب مقطر حل کنید.
۰/۳گرم کلرید کلسیم۶۷/۳ -گرم کلرید پتاسیم – ۷/۲گرم کلرید سدیم
) ۱۳محلول هم غلظت با خون پستانداران:
۲گرم کلرید سدیم را در یک لیتر آب مقطر حل کنید.
) ۱۱آب دریا(برای نگهداری جاندارانی که ساکن آب دریا هستند)
▪طرز تهیه:
۴۷گرم کلرید سدیم ۷ -گرم سولفات منیز یم – ۷گرم کلریدمنیزیم –  ۶گرم سولفات پتاسیم هر کدام از این موارد را باید جدا گانه در مقداری آب مقطر حل کرد
سپس به همدیگر افزود وبه شدت تکان داد به این محلول بهتر است به مدت  ۴۲ساعت هوا داده شود.
) ۱۶معرف استو کارمن:
▪طرز تهیه:
 ۴۷میلی لیتر اسید استیک –  ۱گرم کارمن –  ۷۷میلی لیتر آب مقطر
روش  :کارمن را با استیک اسید مخلوط کنید وآب بیفزایی مخلوط را تا درجه ی جوش برسانید سپس سرد وصاف کنید.
) ۱۰معرف گیمسا( :برای مشاهده ی گلبرگها ی سفید خون)
▪طرز تهیه:
 ۰گرم پودر گیسما را در  ۰۷۳سی سی تا  ۰۵۷سی سی متانول کا مالً حل کنید سپس  ۱۷۳سی سی گلسیرین به آن اضافه کنید وبه مدت  ۱۶ساعت در حرارت
 ۰۵درجه قرار دهید .
) ۱۴محلول کارمن زاجی( :برای رنگ آمیزی بافتهای گیاهی)
▪طرز تهیه:
 ۱گرم پودر کارمن را با  ۴گرم زاج آمونیاکی مخلوط ودر  ۱۳۳سی سی آب مقطر حل می کنیم محلول را  ۶۳دقیقه جوشانده ومدت  ۱۶ساعت آن را بی حرکت می
گذاریم ،سپس صاف نموده ومورد استفاده قرار می دهیم در صورتی که به مقدار زیاد از این محلول تهیه شود یا بخواهیم مدتی آن را نگه داریم برای جلوگیری از
کپک زدگی چند بلور فنیک اسید را در لوله ی آزمایش ریخته ودر حرارت ذوب نموده سپس به محلول رنگی مزبور اضافه می کنیم.
) ۱۷معرف فنل فتا لئین (معرف بازها )
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در محیط بازی قرمز ارغوانی می شود.
▪طرز تهیه:
فنل فتا لئین را می توان به نسبت  ۷۳به  ۷۳در آب والکل حل کرد.
) ۱۲فرمل  ۷درصد ( ماده ی تثبیت کننده ونگهداری کننده است )
مثالً برای تشریح چشم گاو وقبالً باید به مدت  ۶روز در محلول فرمل نگهداری شود.
▪طرز تهیه :فرمل تجارتی معموالً  ۴۳درصد است لذا برای تهیه ی محلول فرمل  ۷درصد  ۷،قسمت از فرمل تجارتی را با  ۰۷قسمت آب مقطر مخلوط کنید محلول
 ۷درصد حاصل شود.
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