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ﻣؤﻟﻔان
پوهندوى دﻳپلوم انجنﻴر عبدالمحمد عزﻳز استاد پوهنتون.
مؤلف عتﻴق احمد شﻴنوارى عضو علمﻰ و مسلکﻰ رﻳاست انکشاف نصاب تعلﻴمﻰ و تألﻴف کتب درسﻰ.
سرمؤلف پروﻳن قارﻳزاده (لعلﻰ) عضو علمﻰ و مسلکﻰ رﻳاست انکشاف نصاب تعلﻴمﻰ و تألﻴف کتب درسﻰ.
سﻴد موجودشاه (سﻴدى) عضو تﻴم پروژة تألﻴف کتب درسﻰ.
مؤلف حسنﻴه (ترﻳن) عضو علمﻰ و مسلکﻰ رﻳاست انکشاف نصاب تعلﻴمﻰ و تألﻴف کتب درسﻰ.
سر مولف گل احمد «ساغرى» عضو علمﻰ و عضو تﻴم پروژة تألﻴف کتب درسﻰ رﻳاست انکشاف نصاب تعلﻴمﻰ
و تألﻴف کتب درسﻰ.
مولف ماهره ناصري عضو علمﻰ و مسلکﻰ رﻳاست انکشاف نصاب تعلﻴمﻰ و تألﻴف کتب درسﻰ.

ادﻳتﻮران عﻠﻤﻰ
پوهندوى دﻳپلوم انجنﻴر عبدالمحمد عزﻳز استاد پوهنتون
حﻴات اﷲ (ناصر) عضو تﻴم پروژة تألﻴف کتب درسﻰ.
سﻴد موجودشاه (سﻴدى) عضو تﻴم پروژة تألﻴف کتب درسﻰ.
سرمؤلف گل احمد ساغرى عضو علمﻰ و مسلکﻰ و عضو تﻴم پروژة تألﻴف کتب درسﻰ رﻳاست انکشاف نصاب
تعلﻴمﻰ و تألﻴف کتب درسﻰ.

ادﻳتﻮران زبان
معاون مؤلف برﻳالﻰ رضوانﻰ.

ﻛﻤﻴتﺔ دﻳﻨﻰ ،سﻴاسﻰ و فرﻫﻨﮕﻰ
 -حبﻴب اﷲ راحل مشاور وزارت معارف در رﻳاست انکشاف نصاب تعلﻴمﻰ.

إشراف
محقق دکتور شﻴرعلﻰ ظرﻳفﻰ رئﻴس پروژة انکشاف نصاب تعلﻴمﻲ

ب

ج

سرود ملﻰ

سرود ملی

د

دا وطن افغانستـــان دى

دا عزت د هـــر افغان دى

کور د سول ３کور د تورې

هر بچی ي ３قهرمـــان دى

دا وطن د ټولو کـور دى

د بــــلـوڅــــو د ازبکـــــو

د پښتــــون او هزاره وو

د تـــرکمنــــو د تـاجکــــو

ورسره عرب ،ګوجــر دي

پاميــريان ،نورستانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هم ايمـــاق ،هم پشـه ４ان

دا هيـــواد به تل ځلي８ي

لکــه لمــر پر شنه آسمـان

په سينــه ک ３د آسيـــا به

لکـــه زړه وي جــاويدان

نوم د حق مو دى رهبـــر

وايو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

بسم اﷲ الرحﻤﻦ الرحﻴم
پﻴام وزﻳر معارف
الحمدﷲ رب العالمﻴن والصﻼة والسﻼم علﻰ رسوله محمد وعلﻰ آله وأصحابه أجمعﻴن ،أما بعد:
نصاب تعلﻴمﻲ معارف اساس نظام تعلﻴم و تربﻴه را تشکﻴل داده و در رشد و توسعﺔ علمﻰ ،فکرى و سلوکﻰ
نسلهاى امروز و فرداى کشور نقش بنﻴادى و سرنوشت ساز دارد.
نصاب تعلﻴمﻰ با گذشت زمان و تحول و پﻴشرفت در عرصه هاى مختلف زندگﻰ ،مطابق با نﻴازهاى
جامعه ،باﻳد هم از نظر مضمون و محتوا و هم از نظر شﻴوه و روش عرضﺔ معلومات ،تطور و انکشاف
نماﻳد.
ﻳکﻰ از عرصه هاى نصاب تعلﻴمﻰ که مورد توجه جدى براى تجدﻳد نظر و بهبود مﻰ باشد ،نصاب
تعلﻴمات اسﻼمﻰ است؛ زﻳرا از ﻳک جانب ،فارغان مدارس دﻳنﻰ به حﻴث پﻴشواﻳان معنوى جامعه ،باﻳد
محور تﻼشهاى معارف قرار گﻴرند و از سوى دﻳگر نصاب تعلﻴمات اسﻼمﻰ شامل عقاﻳد ،احکام و
هداﻳات دﻳن مبﻴن اسﻼم است که به حﻴث نظام و قانون مکمل ،تمام ابعاد زندگﻰ انسان ها را در بر گرفته
و به عنوان آخرﻳن پﻴام خالق و پروردگار جهان تا روز قﻴامت ،رسالت رهنماﻳﻰ و هداﻳت بشرﻳت را انجام
مﻰ دهد.
علماى امت اسﻼمﻰ در طول تارﻳخ نقش مهمﻰ را در اﻳجاد ،توسعه و غنامندى سﻴستم تعلﻴمات و معارف
اسﻼمﻰ مخصوصا انکشاف تدرﻳجﻰ نصاب تعلﻴمﻰ مراکز و مؤسسات علمﻰ جهان اسﻼم ،اﻳفاء کرده
اند.
مطالعﺔ دقﻴق در سﻴر تطور تارﻳخﻰ علوم و معارف اسﻼمﻰ در جهان نشان مﻰ دهد که نصاب تعلﻴمﻰ
مدارس و مراکز علمﻰ ما ،همواره بنا بر ضرورت هاى جامعه و در تطابق با احکام ثابت و پا بر جاى دﻳن
اسﻼم ،که براى همﺔ انسانها در همﺔ زمانها و مکانها مﻰ باشد ،توسعه ﻳافته است.
کشور عزﻳز ما افغانستان با سابقﺔ درخشان علمﻰ ،روزگارى مهد علم و دانش و جاﻳگاه بزرگترﻳن مراکز
علمﻰ عصر بوده و در شکل گﻴرى تمدن بزرگ اسﻼمﻰ نقش عظﻴمﻰ داشته است ،وجود هزاران دانشمند
و عالم در عرصه هاى مختلف علم و فرهنگ مخصوصاً در علوم شرعﻰ مانند عقاﻳد ،تفسﻴر ،حدﻳث ،فقه،
اصول فقه و غﻴره ،گواه واضح آنچه گفته شد مﻰ باشد.
همزمان با رشد بﻴدارى اسﻼمﻰ در عصر حاضر ،تعلﻴمات اسﻼمﻰ در کشور ما شاهد تحول کمﻰ و کﻴفﻰ
بوده و اطفال و جوانان کشور ما با شوق و رغبت فراوان به طرف مدارس و مراکز تعلﻴمات اسﻼمﻰ رو
مﻰ آورند.
وزارت معارف جمهورى اسﻼمﻰ افغانستان بر اساس مسؤولﻴت ورسالت خوﻳش ،در مطابقت با احکام
قانون اساسﻰ کشور ،به منظور رشد و توسعﺔ کمﻰ و کﻴفﻰ تعلﻴمات اسﻼمﻰ و از جمله نصاب آن،
اقدامات قابل توجه نموده است.
درﻳن راستا وزارت معارف با دعوت از علماء ،استادان و متخصصﻴن باتجربه و قابل اعتماد کشور ،به
بهبود و انکشاف نصاب تعلﻴمﻰ پرداخته و کتابهاى راﻳج مدارس تعلﻴمات اسﻼمﻰ ،را با شرح و توضﻴح
متون ،جا بجا ساختن فعالﻴتها ،ارزﻳابﻰ و تمرﻳنها با معﻴارهاى کتب درسﻰ عﻴار ساخت.
امﻴدوارم اﻳن تﻼشهاى قابل تمجﻴد علماء و متخصصان وزارت معارف ،در بهبود و انکشاف هر چه بﻴشتر
تعلﻴمات اسﻼمﻰ در افغانستان عزﻳز مفﻴد واقع شده وسبب کسب رضاى خداوند متعال قرار گﻴرد.
وباﷲ التوفﻴق
دکتور محمد مﻴروﻳس بلخﻰ
وزﻳر معارف

هـ

ﻣﻘدﻣﻪ
استادان گرامﻰ و دانش آموزان ارجمند،
ما در عصرى زنده گﻰ مﻰ کنﻴم که اکتشافات سرﻳع السﻴر ساﻳنس و تکنالوژى به طور
سرسام آورى در حال پﻴشرفت و توسعه است .پﻴشرفت تکنالوژى که محصول انکشاف
ساﻳنس است ،براى آساﻳش زنده گﻰ بشرى و پﻴشرفت در عرصه هاى مختلف ،خدمات
چشمگﻴرى را انجام داده است .هر ملت به اندازة دسترسﻰ به اﻳن علوم در جوانب مادى
و معنوى ضرورﻳات خود را تأمﻴن مﻰ نماﻳد؛ پس براى آنکه ﻳک ملت خود کفا ،آزاد و
سرافراز زنده گﻰ کند؛ چاره ﻳﻰ ندارد ،جز آنکه از ساﻳنس بهرة فراوان داشته باشد.
چون ساﻳنس علم نافع است و جامعه براى اﻳجاد رفاه و رفع نﻴازمندﻳهاى خود به آن
ضرورت مبرم دارد؛ ازﻳنرو فراگرفتن آن واجب کفاﻳﻰ است و بر افراد جامعﺔ اسﻼمﻰ ﻻزم
است تا طبق پﻴشرفتهاى جهان معاصر به اﻳن علوم دسترسﻰ پﻴدا کنند.
عﻼوه بر اهمﻴت مذکور ،ساﻳنس ما را در آشناﻳﻰ و معرفت با حقاﻳق و پدﻳده هاى اسرار
آمﻴز هستﻰ که آفرﻳده گار عالم آنها را در محدودة قانونمندﻳهاى خاص و نهاﻳت پﻴچﻴده
خلق کرده است ،ﻳارى رسانﻴده و در نتﻴجﺔ آن آدمﻰ را در شناخت بﻴشتر صانع واحد
ﻻﻳزال و خالق ذره تا کهکشان اﻳن جهان بﻰ پاﻳان هستﻰ باورمند مﻰ سازد.
بر مبناى اﻳن حقﻴقت ،وزارت معارف جمهورى اسﻼمﻰ افغانستان بر آن شد تا قشر علماى
دﻳنﻰ کشور عزﻳز ،در بخشهاى مختلف فزﻳک ،کﻴمﻴا ،بﻴولوژى و زمﻴن شناسﻰ ،اساسات
و مفاهﻴم عمدة علوم طبﻴعﻰ را فرا گﻴرند و سواد ضرورى اﻳن علم را دارا باشند؛ ازﻳنرو
ادارة نصاب تعلﻴمﻰ محتواى مضمون ساﻳنس را با در نظرداشت تخصص اصلﻰ علماى
دﻳنﻰ و طبق مفردات تصوﻳب شده بر مبناى فن نصاب نوﻳسﻰ معاصر تألﻴف نمود .به امﻴد
اﻳنکه فارغان مدارس دﻳنﻰ در ضمن آراسته شدن به زﻳور علوم شرعﻰ تا حدى به علوم
ضرورى عصرى نﻴز دسترسﻰ داشته باشند ،تا در ظرفﻴت و استعدادهاﻳشان افزونﻰ آﻳد و
قابلﻴت خدمت را در عرصه هاى مختلف کسب نماﻳند.
واﷲ ولﻰ التوفﻴق
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فصل اول

ساﻳنس چﻴست؟
چنانچــه در صنف قبلي آموختيد ،ســاينس به معناي علم اســت.
ساينس از واقعات ،حادثات ،تغييرات و تحوالتﻰ كه در طبيعت به
وجود مي آيد بحث نموده و رابطه بين آنها را بررسي مي نمايد.
زنده گي امروزة جوامع بشري با علم و دانش آميخته است .توسعه
و پيشرفت تكنالوژي و رفاه جامعه بدون توجه به توسعه و پيشرفت
علمي ممكن نيست.
با توجه به اهميت اين موضوع ضرورت مﻰ افتد تا با اصول ،مفاهيم
و موارد استفاده از علم آشنا شويم .براي اين منظور در اين فصل با
تاريخچۀ ســاينس و شاخه هاي آن كه عبارت اند از فزيك ،كيميا،
بيولوژي و جيولوجي ،آشنا خواهيد شد.

1

تارﻳخچﺔ ساﻳنس
انســانها از زمان پيدايش شــان تا كنون با ساينس سروكار داشــتهاند .در زمان هاي قديم براي شكار
حيوانات از وســايل خيلي ســاده و ابتدايي؛ مانند :تير و كمان و براي انتقال اموال شان از حيوانات كار
ميگرفتند .با گذشت زمان در اثر تﻼش دانشمندان ،وسايل و ماشينهاي پيشرفته؛ از قبيل :موتر ،طياره،
كشتي ،راديو ،تيلفون ،موبايل ،انترنت و غيره جهت رفاه و آسوده گي انسانها به وجود آمده است.
در ادوار تاريخ فيلسوف ها اولين كساني بودند كه پرسشهايي را در بارة ماهيت طبيعت مطرح مي ساختند.
انديشه هاي علمي اين فيلسوف ها در سدة پنجم قبل از ميﻼد در يونان و بعدا ً در كشور هاي ديگري؛
مانند :مقدونيه ،سوريه و مصر به ويژه در شهر اسكندريه پيگيري شد.
پس از ظهور و گسترش دين مبين اسﻼم ،دانشمندان كشورهاي اسﻼمي؛ مانند :ابوريحان البيروني ،ابو
علي سينا ،ابن هيثم ،خوارزمي ،خواجه نصرالدين طوسي و ديگران در زمينه هاي نجوم ،رياضي ،اپتيك
و بخش هاي ديگر ساينس ،علم را گسترش دادند كه بعدا ً برخي از اين نتايج ،اساسات كار براي گاليله
و ديگران گرديد.
روش گاليله به روشهاي امروزي بررسي علوم بسيار نزديك است .اين روش براساس اندازه گيريها،
تجربه ،تجزيه و تحليل رياضي استوار است .او به اهميت تجربه و آزمايش در بررسيهاي علمي توجه
نمود و تأثير شگفتي بر روي دانشمندان هم عصر خود و پس از آن گذاشت.
امروز بشر به كمك دانشمندان ساينس ،قادر هستند كه سيارات و كهكشانها را در فضا مطالعه كنند
و اين تﻼش و كوشششان جهت انكشافات بيشتر در جهان ما ادامه دارد.

موضوع ساﻳنس
شــما راجع به اعضاي بدن خود ،آب ،هوا ،غذا ،ســنگ ،حركت و غيره قب ً
ﻼ معلوماتي حاصل
نموده ايد .امســال راجع به اندازه گيري ،قوه ،كار ،انرژي ،حجره و ســاختمان حجره ،تنظيم
حجــروى ،نباتات تخمدار و ســاختمان آنها ،تكثر نباتات تخمــدار و نباتات تخمدار معمولﻰ
افغانستان و همچنان ماده و خواص آن ،عناصر و تركيبات كيمياوي آنها و در بارة اتموسفير،
رطوبت و بارنده گي ،بادها ،كتله ها و جبهات هوا در ساحات مختلف ساينس مطالعه خواهيد
كرد .همچنان؛ استفاده از ساينس و محصوالت ساينس را در حيات روز مره براي زنده گي بهتر
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خواهيد آموخت؛ به طور مثال :استفاده از وسايل تخنيكي (موتر ،طياره ،كمرة عكاسي ،وسايل
زراعتي ،ادويه و تجهيزات معاينات طبي و امثال آن) كه با استفاده از ساينس ساخته شده اند،
بدون شك در انكشاف وضع اقتصادي و صحت و رفاه مردم نقش ارزنده دارند .در اين فصل با
انجام چند فعاليت در مورد فزيك ،كيميا ،بيولوژي و زمين شناسي معلومات مقدماتي حاصل
خواهيد كرد .اكنون براي وضاحت بيشتر ،ساينس را معنا و تعريف ميكنيم:
ســاينس كلمۀ التين بوده در لغت معني علم را مي دهــد و در اصطﻼح عبارت از مجموعۀ
دانشهايي است كه در اثر تجربه از طبيعت حاصل مي شود .براي اينكه طبيعت و موجودات
زندة طبيعت را بشناســيم و به قوانين موجود در طبيعت آشــنا شــويم ،الزم اســت اصول
ساينس و اساسات مشترك علوم (فزيك ،كيميا ،بيولوژي و زمين شناسي) را بياموزيم.

فزﻳك چﻴست؟
فزيك زنده گي امروزي ما را شكل و انكشاف داده است ،چنانچه استفاده از وسايل و استفادة
علم فزيك در ابعاد مختلف زنده گي انسانها بوده مي تواند.
پيشــرفت هاي بزرگ فزيك حاصل تحقيقات و كوشــش هاي سالها و حتي قرن ها زحمات
دانشمندان بوده است كه براساس اصول و مفاهيم فزيكي پايه گذاري شده اند.
هدف علم فزيك پي بردن به ماهيت وقوانين طبيعت اشيا است .اين علم پديدههاي طبيعت
و روابط آنها با يكديگر را مطالعه مي كند .در فزيك هر موضوعي چه ساده و يا پيچيده توسط تجربه،
با اندازه گيري ها و تحليل رياضي بررسي مي شود.
به شكل هاى زير نگاه كنيد .تحقيق كنيد كه علم فزيك در چه زمينه هايي بحث مي كند؟

كﻴمﻴا چﻴست؟
اگر چوبك گوگرد به كنارة درشــت قطي آن كش شود ،چه تغييراتي را مشاهده خواهيد كرد؟ با
گذاشــتن يــك توتۀ آهن در هواي مرطوب و يا يك صفحۀ كاغــذ ،در آهن و كاغذ چي تغييرات را
مي بينيد؟ آهن را زنگ مي زند و خواص آن تغيير مي كند و از ســوختاندن كاغذ دود و خاكســتر
به دســت مي آيد كه دوباره اين دود و خاكســتر به كاغذ مبدل شده نمي تواند (زيرا تغييرات وارد
شدة فوق دايمي ميباشند) بنابر اين كيميا علمي است كه با مواد و اجسام سرو كار داشته ،خواص
و تغييرات دايمي آنها را مورد مطالعه قرار مي دهد.
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بﻴولوژي چﻴست؟
زماني كه مريض مي شويد چرا به داكترمراجعه مي كنيد؟
نهالــي را كــه در حويلي خود غرس نموده ايد ،بعد از چند ماه چه تغييراتﻰ در آن مشــاهده
مﻰ نماييد؟
چرا اوالد ها با پدر و مادر مشابهت داشته مي باشند؟
علمﻰ كه از موجودات زنده بحث مﻰ نمايد به نام بيولوژى ياد مﻰ شود.
بيولوژي يكي از شاخه هاي علوم طبيعي بوده و از دو كلمۀ يوناني بيوز ( )Biosبه معني حيات و لوگوس
( )Logosبه معني علم تركيب گرديده است .مطالعۀ بيولوژي ما را در شناخت ساختمان و خواص
اجسام زنده كمك نموده و در بارة حفظ پاكي بدن ،محيط زنده گي و خوردن غذاي مناسب كه سبب
حفظ صحت و سﻼمت ما مي شود رهنمايي مي نمايد.

جﻴولوجﻲ (علم زمﻴن) چﻴست؟
ما در كشــور خود كوه هاي بلند ،دشــتهاي پهناور بي آب و علف ،در ياها ،دره ها ،جهيل ها،
جبــه زارها و آبشــار ها را ديده ايم .با نامهاي بعضي ســنگها ،خاكهــا و منرالها ى قيمتي نيز
آشــنا هستيم .در مناطق كوهستاني حالت هاي هموار و پيچ وتاب خورده را مي بينيم و اگر
خارج از كشــور ســفر كنيم ،ابحار ،بحيره ها ،خليج ها و يخچال هاي بزرگ را نيز مشاهده كرده
مي توانيم.
پديده هاي هولناك طبيعي؛ مانند :زلزله ،نيز مشكﻼت زيادي را براي انسانها به بار مي آورد ،كه
اين همه را به نام عوارض طبيعي و پديده هاي جيولوژيكي ياد مي نمايند ،در اينجا ســوالهايي
مطرح مي شــوند كه اينها چگونه به وجود آمده اند؟ چگونه تشــكيل شده اند؟ در كدام زمان به
وجود آمده اند؟
تركيب و ساختار آنها چگونه است؟ و ده ها سؤال ديگر.
علمي كه به اين نوع پرسشها ،پاسخ هاى درست و دقيق مي دهد ،زمين شناسي (جيولوژي)
است كه بر اساس آن دانشمندان ،زمين شناسي را چنين تعريف كرده اند:
زمين شناســي علميســت كه تركيب ،ســاختمان و دگرگوني هاي زمين به خصوص قشر زمين و
ماحول آن و پديده هاي ناشي از آن را مورد مطالعه قرار مي دهد.
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خﻼصﺔ فصل اول
ساينس در لغت به معناي علم است و در اصطﻼح مجموعۀ دانش هايي كه در اثر تجربه
حاصل مي شود ،تعريف شده است.
علوم فزيك ،كيميا ،بيولوژي وجيولوجي شــاخه هاي ساينس را تشكيل مي دهند كه با
آموزش اصول و اساســات مشترك اين علوم ،مي توانيم طبيعت و مواد سازندة طبيعت
را بشناسيم و به قوانين حاكم بر طبيعت آشنا شويم.
فزيــك در زمان ما به حيث شــاهرگ حياتــي علوم ،صنعت و نيــروى محركۀ اقتصاد
شناخته شده است كه هدف آن يافتن ماهيت و طبيعت اشيا است.
كيميا علميست كه بامواد و اجسام سروكار داشته خواص و تغييرات دايمﻰ مواد را مورد
مطالعه قرار مي دهد و انكشاف صنعت را در جهان راه گشايي مي كند.
بيولوژي علميست كه موجودات زنده و عمل متقابل آنها را با محيط مطالعه و بررسي مي
كند و در حفظ سﻼمت بدن ،محيط زيست و غذا ،ما را رهنمايي مي كند.
زمين شناسي علميست كه تركيب ،ساختمان و دگر گوني هاي زمين به خصوص قشر
زمين و ماحول آن و پديده هاي ناشﻰ از آن را مورد مطالعه قرار مي دهد.

سوال هاي فصل اول
 -۱چرا ساينس را مي خوانيم؟ اهميت آن را در زنده گﻰ روزمره شرح دهيد.
جاهاي خالﻲ را با كلمات مناسب پر نماﻳﻴد.
 -2در زمانهاى قديم انسانها براى شكار حيوانات از وسايل  .............................مانند
 .....................استفاده مﻰ نمودند.
 -3ساينس كلمۀ ......................................بوده در لغت معناي  ...................................را مي دهد.
 -4روش گاليله بر اساس  .................................و  .....................................استوار است.
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سوالﻬاى زﻳر را مطالعه نموده ،به مقابل جمله هاى صحﻴح حرف(ص) و به مقابل
جمله هاى غلط حرف(غ) بنوﻳسﻴد .بعد جمﻼت غلط را به طور صحﻴح بنوﻳسﻴد.
)
 -٥علماى ساينس امروز قادر به تشخيص كهكشانها و سيارات هستند(.
 -٦ساينس را براى اين مﻰ خوانيم تا طبيعت را بشناسيم و با قوانين حاكم در طبيعت آشنا
و در حيات روزمره از آن استفاده كنيم) ( .
)
 -٧كيميا علميست كه موجودات زنده و احجار را مورد مطالعه قرار مي دهد( .
 -٨جيولوژى علميست كه تنها از بعضﻰ سنگها و پديده هاى هولناك طبيعﻰ بحث
مﻰ كند) (.
 -٩ساينس در اصطﻼح عبارت از مجموعۀ دانشهايﻰ است كه بدون نتيجه حاصل گرديده و
به تجزيه و تحليل رياضﻰ استوار است) (.
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فصﻞ دوم
اﻧدازه گﻴرى
شﻤا از ساﻟﻬا پﻴش در زﻧدهﮔﻰ روز ﻣره با ﻣﻮارد ﻣختﻠﻒ اﻧدازه ﮔﻴرى آشﻨا
شــده اﻳد و بســﻴارى اوﻗات ﻣﻄاﻟبﻰ را در روزﻧاﻣﻪ ﻫا ﻳا رادﻳﻮ و تﻠﻮﻳزﻳﻮن
در بارة اﻧدازه ﮔﻴرى ﻫاى ﻣﻰشــﻨﻮﻳد .براى ﻣثال وﻗتﻰ ﻛﻪ حجﻢ اجسام
ﻣختﻠﻒ را با ﻫﻢ ﻣﻘاﻳسﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴد و از ﻋبارت ﻛﻮچﻜتر و بزرﮔتر استﻔاده
ﻣﻰﻛﻨﻴد ﻳا ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ ﻋبارت ﻫاى ﻣاﻧﻨد جﻤﻼت زﻳر را بﻪ ﻛار ﻣﻰ برﻳد.
 ﻓاﺻﻠﺔ دو شﻬر ﻛابﻞ و ﻣزار شرﻳﻒ  450ﻛﻴﻠﻮﻣتر است. ﻣا در ﻣﻜتب روز ﻫاى دوشﻨبﻪ  2ساﻋت درس ساﻳﻨس ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ. ﻛتﻠــﺔ اﻧار را تﻮســﻂ تــرازو و ﻃﻮل پﻨســﻞ را تﻮســﻂ خﻂ ﻛشاﻧدازه ﮔﻴرى ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
در ﻫﻤــﺔ ﻣﻮارد از اﻧدازه ﻫا و اﻧدازه ﮔﻴرى ﺻحبت ﻣﻰﻛﻨﻴد .در بارة
اﻧدازه ﮔﻴرى ﻣﻤﻜﻦ اســت سﻮاﻻت ﮔﻮﻧاﮔﻮﻧﻰ در ذﻫﻦ شﻤا وجﻮد داشتﻪ
باشد؛ ﻣاﻧﻨد:
آﻳا اﻣروز ﻣﻰتﻮان ﻣﻘادﻳر بســﻴار ﻛﻮچﻚ ﻛﻤﻴت ﻫا ﻣاﻧﻨد ﻗﻄر ﻳﻚ
ﻣﻮى ﻳا ابﻌاد ﻳﻚ حجرة بدن را اﻧدازه ﮔﻴرى ﻛرد؟
آﻳا ﻣﻘادﻳر بســﻴار بزرگ ﻛﻤﻴت ﻫا ﻣاﻧﻨــد ﻓاﺻﻠﺔ زﻣﻴﻦ از آﻓتاب ﻗابﻞ
اﻧدازه ﮔﻴرى است؟
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ سﻌﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ براى سﻮاﻻتﻰ ﻣاﻧﻨد باﻻ جﻮابﻬاى ﻣﻨاسبﻰ
پﻴدا ﻛﻨﻴﻢ.

ﻣا چرا اشﻴا را اﻧدازه گﻴرى ﻣﻴکﻨﻴﻢ؟
ﻣفﻬﻮم و اﻫﻤﻴت اﻧدازهگﻴرى
بﻪ ﻧﻈر شــﻤا اﮔر ﻗرار باشــد ﻳﻚ روز در دﻧﻴا از اﻧدازهﮔﻴرى استﻔاده
ﻧﻜﻨﻴﻢ چﻪ اتﻔاﻗﻰ روى خﻮاﻫد داد؟ براى آن ﻛﻪ درك بﻬترى از اﻳﻦ
پرســش بﻪ دســت آورﻳد ،ابتدا ﻓﻌاﻟﻴت ﻫاى زﻳر را بﻪ ﻃﻮرى ﮔروپﻰ
اﻧجام دﻫﻴد:
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فعاﻟﻴت
ﻓرض ﻛﻨﻴد ﻛﻪ شﻤا تﺼﻤﻴﻢ دارﻳد براى ﻛﻠﻜﻴﻦ ﺻﻨﻒ تان شﻴشﻪ بخرﻳد؛ وﻟﻰ ﻫﻴچ وسﻴﻠﺔ ﻣﻌﻴارى «استﻨدرد»
براى اﻧدازه ﮔﻴرى ﻃﻮل در اختﻴار ﻧدارﻳد ،در ﮔروپ تان ﻣشﻮرت ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ:
چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴد با استﻔاده از اشﻴاى ﻣاحﻮل تان اﻳﻦ ﻣشﻜﻞ را حﻞ ﻛﻨﻴد؟ ﻣراحﻞ اﻧجام ﻛار را بﻨﻮﻳسﻴد.
آﻳا شﻤا از چﻴزى استﻔاده ﻣﻰﻛﻨﻴد ﻛﻪ ﻃﻮل آن براى شﻤا و شﻴشﻪ ﻓروش ﻣﻌﻠﻮم باشد؟

شﻜﻞ ( )2-1اﻧدازه ﮔﻴرى در ﻫﻤﺔ شﻐﻞ ﻫا ﻣﻮرد استﻔاده ﻗرار ﻣﻰ ﮔﻴرد

چﮕﻮﻧﻪ اﻧدازه گﻴرى ﻣﻴکﻨﻴﻢ؟
چﻨاﻧچﻪ ﮔﻔتﻴﻢ اﮔر اﻧدازه ﮔﻴرى وجﻮد ﻧداشتﻪ باشد ،زﻧده ﮔﻰ ﻛردن بسﻴار سخت و دشﻮار است.
باﻳد تﻮجﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﻫر اﻧدازه ﮔﻴرى ﻧﻜات زﻳر را رﻋاﻳت ﻛﻨﻴﻢ:
ﻧخست ﻛﻤﻴت ﻣﻮرد اﻧدازه ﮔﻴرى را ﻣشخص ﻛﻨﻴﻢ؛ بﻪ ﻃﻮر ﻣثال:
ﻃﻮل ﻳﻚ ﺻﻨﻒ ،وزن ﻳﻚ تﻮپ ،درجﺔ حرارت بدن ﻳﻚ ﻣرﻳﺾ و ....
ﻗدم بﻌدى ﻫﻤاﻧﻄﻮر ﻛﻪ شــﻤا ﻧﻴز در ﻓﻌاﻟﻴت دوم تان اﻧجام دادﻳد ،اﻧتخاب ﻳﻚ واحد اســت.
واحد ﻣﻮرد ﻧﻈر چﻴزى است ﻛﻪ از جﻨس ﻛﻤﻴت ﻣﻮرد اﻧدازه ﮔﻴرى است و بزرﮔﻰ ﻳا ﻣﻘدار آن
ﻛﻤﻴت را با آن ﻣﻰ سﻨجﻴﻢ.
در ﻣرحﻠﺔ بﻌد ﻛﻤﻴت ﻣﻮرد اﻧدازه ﮔﻴرى را با واحد اﻧتخاب شــده ﻣﻘاﻳســﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و پﻴدا
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﻤﻴت ﻣﻮرد اﻧدازه ﮔﻴرى چﻨد برابر واحد اﻧتخاب شده ﻛﻮچﻚ ﻳا بزرﮔتر است.
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ﻣثال :ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ ﻃﻮل ﺻﻨﻒ خﻮد را اﻧدازه بﮕﻴرﻳﻢ و براى اﻳﻦ ﻛار تﻨﻬا ﻳﻚ تﻜﻪ چﻮب در اختﻴار دارﻳﻢ .ﻣراحﻞ اﻧدازه
ﮔﻴرى را ﻧشان دﻫﻴد.
جﻮاب:

 ﻛﻤﻴت ﻣﻮرد اﻧدازه ﮔﻴرى ﻃﻮل است. واحد اﻧدازه ﮔﻴرى ﻃﻮل در اﻳﻦ جاﻫﻤان تﻮتﺔ چﻮب است ﻛﻪ ﻃﻮل ﺻﻨﻒ را
ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ بر اساس آن اﻧدازه ﮔﻴرى ﻛﻨﻴﻢ.
 ﻣرحﻠﺔ دﻳﮕر ﻣﻘاﻳسﻪ ﻛردن ﻃﻮل ﺻﻨﻒبا واحد اﻧتخاب شده (ﻃﻮل تﻮتﺔ چﻮب)
است .در اﻳﻦ ﻣرحﻠﻪ پﻴدا ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﻃﻮل ﺻﻨﻒ چﻨد برابر ﻃﻮل واحد اﻧتخاب
شدة ﻣا است.

شﻜﻞ ( )2-2براى اﻧدازه ﮔﻴرى ﻫر ﻛﻤﻴت بﻪ ﻳﻚ واحد ﻣﻨاسب ﺿرورت دارﻳﻢ.

بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب ،اﻧدازه ﮔﻴرى ،ﻣﻘاﻳسﺔ بزرﮔﻰ ﻳا ﻛﻮچﻜﻰ ﻳﻚ ﻛﻤﻴت با واحد ﻫﻤان ﻛﻤﻴت
است ،تا ﻣﻌﻠﻮم شﻮد ﻛﻪ بزرﮔﻰ ﻳا ﻛﻮچﻜﻰ آن چﻨد برابر واحد است.
فکر کﻨﻴد
شاﮔردى ﻣﻰﮔﻮﻳد ﻛﻪ ﻣساحت ﺻﻨﻒ ﻣا  15ﻣتر است .آﻳا اﻳﻦ شاﮔرد ﻣﻨﻈﻮر خﻮد را درست بﻴان ﻛرده است؟ تﻮﺿﻴح
دﻫﻴد.

واى!
ﻛجاى حساب و ﻛتاب ﻣﻦ ﻏﻠﻂ
بﻮد

واحد ﻫاى اﻧدازه گﻴرى
پﻴش از بحث در بارة واحد ﻫاى اﻧدازه ﮔﻴرى ابتدا بﻪ سﻮال زﻳر ﻓﻜر ﻛﻨﻴد:

فکر کﻨﻴد
دوﻛاﻧدارى از شﻬر ﻛابﻞ ﻛشﻤش را سﻴرى  400اﻓﻐاﻧﻰ ﻣﻰخرد و
براى ﻫر سﻴر ﻣبﻠﻎ  10اﻓﻐاﻧﻰ ﻛراﻳﻪ ﻣﻰدﻫد .اﻳﻦ دوﻛاﻧدار ﻛشﻤش
را در شﻬر ﻣزار شرﻳﻒ سﻴرى  500اﻓﻐاﻧﻰ ﻣﻰﻓروشد؛ وﻟﻰ در آخر با
تﻌجب ﻣتﻮجﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻣﻘدار زﻳادى ﺿرر ﻛرده است .آﻳا ﻋﻠت آن
را ﻣﻰتﻮاﻧﻴد تﻮﺿﻴح دﻫﻴد؟

شﻜﻞ()2-3
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در ﻣبحث پﻴشتر اشاره ﻛردﻳﻢ ﻛﻪ ﻣا براى اﻧدازه ﮔﻴرى ﻧﻴاز بﻪ اﻧتخاب واحد دارﻳﻢ تا بتﻮاﻧﻴﻢ ﻧتاﻳج
اﻧدازهﮔﻴرى ﻫا را بر اساس آن بﻴان ﻛﻨﻴﻢ .واحد ،اﻧدازة ﻣشخﺼﻰ از ﻳﻚ ﻛﻤﻴت است ﻛﻪ بﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻘﻴاس در ﻧﻈر ﮔرﻓتﻪ ﻣﻰشﻮد و ﻛﻤﻴت ﻫاى ﻧاﻣﻌﻠﻮم را با آن ﻣﻘاﻳسﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ؛ بﻪ ﻃﻮر ﻣثال :وﻗتﻰ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻃﻮل ﻣﻴدان واﻟﻴبال  20ﻗدم است ،ﻗدم در اﻳﻦ جا واحد ﻃﻮل است؛ زﻳرا ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﻴدان
واﻟﻴبال با آن ﻣﻘاﻳسﻪ شده و  20برابر آن ﻣﻰباشد.

فعاﻟﻴت
تحﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴد در ﻣﻨﻄﻘﺔ شﻤا در زﻣان ﻫاى ﻗدﻳﻢ و حال چﻪ
واحد ﻫاﻳﻰ براى اﻧدازه ﮔﻴرى ﻣﻌﻤﻮل بﻮده و است.

کﻤﻴت ﻫاي اساسﻰ و فرعﻰ
ﻛﻤﻴــت ﻫاﻳﻰ ﻛﻪ ﻣا ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ اﻧدازه ﮔﻴرى ﻛﻨﻴﻢ بســﻴار زﻳاد اســت؛
بﻪ ﻃﻮر ﻣثال :وﻗت ،ﻃﻮل  ،ســرﻋت  ،ﻣســاحت ،درجﺔ حرارت ،شدت
روشــﻨاﻳﻰ ،و ...اﮔر بخﻮاﻫﻴﻢ براى ﻫر ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻛﻤﻴت ﻫا ﻳﻚ واحد
ﻣســتﻘﻞ تﻌرﻳﻒ ﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻛار بسﻴار سخت و ﻣشﻜﻠﻰ خﻮاﻫد بﻮد .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ
جﻬت ﻛﻤﻴت ﻫا را بﻪ دو دستﻪ تﻘسﻴﻢ بﻨدى ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ :ﻛﻤﻴت ﻫاى اساسﻰ
و ﻛﻤﻴت ﻫاى ﻓرﻋﻰ.
کﻤﻴت ﻫاى اساسﻰ :ﻛﻤﻴت ﻫاﻳﻰ اﻧد ﻛﻪ در تﻌرﻳﻒ آﻧﻬا از ﻛﻤﻴتﻫاى دﻳﮕرى
1
استﻔاده ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ؛ ﻣاﻧﻨد :زﻣان (وﻗت) ،ﻃﻮل و ﻛتﻠﻪ.
کﻤﻴت ﻫاى فرعﻰ :ﻛﻤﻴت ﻫاﻳﻰ اﻧد ﻛﻪ بــراى تﻌرﻳﻒ آﻧﻬا از ﻛﻤﻴت
ﻫاى دﻳﮕر استﻔاده ﻣﻰﮔردد؛ ﻣاﻧﻨد :سرﻋت ﻛﻪ در تﻌرﻳﻒ آن از ﻣﻔﻬﻮم
ﻃﻮل و ﻣﻔﻬﻮم زﻣان استﻔاده ﻣﻰشﻮد.
بــر ﻫﻤﻴﻦ اســاس واحد ﻫاى اﻧدازه ﮔﻴرى ﻧﻴز بﻪ دو دســتﻪ تﻘســﻴﻢ
ﻣﻰ شﻮد :واحد ﻫاى اساسﻰ و واحد ﻫاى ﻓرﻋﻰ.
واحد ﻫاﻳﻰ ﻛﻪ براى اﻧدازه ﮔﻴرى ﻃﻮل ،زﻣان و ﻛتﻠﻪ بﻪ ﻛار ﻣﻰروﻧد واحد
ﻫاى اساســﻰ و واحد ﻫاﻳﻰ ﻛﻪ براى اﻧدازه ﮔﻴرى ﻛﻤﻴت ﻫاى ﻓرﻋﻰ ﻣاﻧﻨد
ســرﻋت ،حجﻢ و سﻄح بﻪ ﻛار ﻣﻰروﻧد واحد ﻫاى ﻓرﻋﻰ ﻧاﻣﻴده ﻣﻰ شﻮﻧد.
اﻛﻨﻮن بﻪ ﻣﻌرﻓﻰ چﻨد واحد اساسﻰ ﻣﻰپردازﻳﻢ:

شــﻜﻞ( )2-4ﻫر ﻛﻤﻴت با وســﻴﻠﺔ
خاﺻﻰ اﻧدازه ﮔﻴرى ﻣﻰ شﻮد.

 - 1ﻋﻼوه بر ﻛﻤﻴت ﻫاى ﻃﻮل ،وﻗت و ﻛتﻠﻪ ﻛﻤﻴت ﻫاى اساسﻰ دﻳﮕرى ﻧﻴز وجﻮد دارد ﻛﻪ شﻤا در ﺻﻨﻒ ﻫاى باﻻتر با آﻧﻬا آشﻨا خﻮاﻫﻴد شد.
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واحد طﻮل
واحد ﻃﻮل در سﻴســتﻢ بﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ( )SIﻣتر ﻧام دارد و آن را
با حرف اﻧﮕﻠﻴســﻰ  mﻧشــان ﻣﻰدﻫﻨد .اﻧدازة آن برابر با ﻓاﺻﻠﺔ
دو ﻧﻘﻄﺔ ﻧشــاﻧﻰ شــده برروى ﻣﻴﻠﻪ ﻳﻰ است ﻛﻪ بﻪ ﻋﻨﻮان ﻣتر
ﻣﻌﻴارى (ســتﻨدرد) در ﻣﻮزﻳﻢ شﻬر ســﻴﻮرس در ﻛشﻮر ﻓراﻧسﻪ
ﻧﮕﻬدارى ﻣﻰشﻮد.
شﻜﻞ ( )2-5ﻧﻤﻮﻧﺔ اﺻﻠﻲ
ﻣتر ﻣﻌﻴارى بﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ

فعاﻟﻴت
ابتدا ﻃﻮل و ﻋرض ﺻﻨﻒ تان را
ﻛﻤﻴت ﻣﻮرد اﻧدازه ﮔﻴرى ﻃﻮل ﺻﻨﻒ
تخﻤﻴﻦ ﻛﻨﻴد؛ سپس بﻪ ﻛﻤﻚ
ﻳﻚ ﻣتر ﻓﻴتﻪ ﻳﻰ آﻧﻬا را بﻪ ﻃﻮر ﻣﻘدار تخﻤﻴﻦ شده
دﻗﻴﻖ اﻧدازه ﮔﻴرى ﻧﻤﻮده و جدول ﻣﻘدار اﻧدازه ﮔﻴرى شده
را ﻛاﻣﻞ ﻛﻨﻴد.

ﻋرض ﺻﻨﻒ

واحد زﻣان
واحد زﻣان در سﻴســتﻢ بﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ( )SIثاﻧﻴﻪ ﻧام دارد و با حرف اﻧﮕﻠﻴســﻰ  sﻧشــان داده
ﻣﻰشــﻮد .براى تﻌﻴﻴﻦ واحد زﻣان و ســاخت وســﻴﻠﺔ اﻧدازه ﮔﻴرى آن ﻫﻤﻮاره از پدﻳده ﻫاى
تﻜرار شﻮﻧده استﻔاده ﻣﻰﮔردد؛ بﻨابر اﻳﻦ حرﻛت وﺿﻌﻰ زﻣﻴﻦ را ﻣبﻨا ﻗرار داده و ﻳﻚ شباﻧﻪ
روز ﻳﻌﻨﻰ ﻣدتﻰ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﻳﻚ دور ﻛاﻣﻞ بﻪ ﮔرد خﻮدش ﻣﻰچرخد را بﻪ  24حﺼﺔ ﻣســاوى
تﻘســﻴﻢ ﻛرده و ﻫر ﻗســﻤت را ﻳﻚ ساﻋت ﻧاﻣﮕذارى ﻛردﻧد؛ سپس ﻫر ساﻋت بﻪ  60دﻗﻴﻘﻪ و
ﻫر دﻗﻴﻘﻪ بﻪ  60ثاﻧﻴﻪ تﻘسﻴﻢ ﮔردﻳد؛ بﻨابر اﻳﻦ ﻳﻚ ثاﻧﻴﻪ 1
 86400حﺼﺔ ﻳﻚ شباﻧﻪ روز ﻣﻰباشد.
بﻪ ﻋبارت دﻳﮕر ﻳﻚ شباﻧﻪ روز  86400ثاﻧﻴﻪ است.
تﻤرﻳﻦ
حساب ﻛﻨﻴد در ﻃﻮل ﻳﻚ سال تﻌﻠﻴﻤﻰ چﻨد ثاﻧﻴﻪ درس ساﻳﻨس دارﻳد؟
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واحد کتﻠﻪ
ﻣﻰداﻧﻴد ﻛﻪ بﻪ ﻣﻘدار ﻣادة تشﻜﻴﻞ دﻫﻨدة ﻳﻚ جسﻢ ﻛتﻠﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
ﻳﻜﻰ ازﻛﻤﻴت ﻫاى اساســﻰ ،ﻛتﻠﻪ اســت و واحــد ﻣربﻮط بﻪ آن در
سﻴســتﻢ بﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ( )SIﻛﻴﻠﻮﮔرام ﻧاﻣﻴده ﻣﻰشــﻮد .ﻛﻴﻠﻮﮔرام را با
حروف اﻧﮕﻠﻴســﻰ  kgﻧﻤاﻳش ﻣﻰدﻫﻨد .در ﻣﻮزﻳﻢ ســﻴﻮرس ﻛشﻮر
ﻓراﻧسﻪ اســتﻮاﻧﻪ ﻳﻰ از اﻟﻴاژ پﻼتﻴﻦ و اﻳرﻳدﻳﻢ ،ﻧﮕﻬدارى ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ
ﻛتﻠﺔ آن ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔرام پذﻳرﻓتﻪ شــده اســت و بــﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻴﻠﻮﮔرام
ﻣﻌﻴارى (ستﻨدرد) در ﻧﻈر ﮔرﻓتﻪ ﻣﻰشﻮد.

واحد ﻫاى فرعﻰ

شﻜﻞ()2-6تﺼﻮﻳرﻛﻴﻠﻮﮔرامﻣﻌﻴارىﻛﻪ
در ﻣﻮزﻳﻢ سﻴﻮرس ﻧﮕﻬدارى ﻣﻰشﻮد.

در ســاﻳﻨس واحد ﻫاى ﻓرﻋﻰ بســﻴار زﻳاد وجﻮد دارد ﻛﻪ شــﻤا در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨاسب با آﻧﻬا آشﻨا
خﻮاﻫﻴد شد .در اﻳﻦ جا ﻓﻘﻂ واحد ﻫاى ﻣساحت ،حجﻢ و سرﻋت را بررسﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
فعاﻟﻴت
اﻟﻒ -ﻫﻤان ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﻴد ﻣساحت ﻣستﻄﻴﻞ از را بﻄﺔ زﻳر بﻪ دست ﻣﻰ آﻳد:
ﻋرض × ﻃﻮل= ﻣساحت ﻣستﻄﻴﻞ
با تﻮجﻪ بﻪ رابﻄﺔ باﻻ ﻣساحت ﻣستﻄﻴﻞ داده شده را
ﻣحاسبﻪ ﻛﻨﻴد و سﻌﻰ ﻛﻨﻴد آن را با واحد ﻣﻨاسبﻰ بﻴان
ﻧﻤاﻳﻴد.
ب -بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب با تﻮجﻪ بﻪ رابﻄﺔ
ارتﻔاع × ﻋرض × ﻃﻮل = حجﻢ ﻣﻜﻌب
حجﻢ ﻣﻜﻌب داده شده را ﻣحاسبﻪ ﻛرده و واحد ﻣﻨاسبﻰ
براى آن پﻴشﻨﻬاد ﻛﻨﻴد .دﻟﻴﻞ تان را براى اﻧتخاب اﻳﻦ واحد بﻴان ﻛﻨﻴد.

شﻜﻞ ()2-7

در ﺿﻤﻦ اﻧجام ﻓﻌاﻟﻴت دﻳدﻳد ،براى بﻪ دســت آوردن ﻣساحت ﻣستﻄﻴﻞ ﻃﻮل آن را در ﻋرض
آن ﺿــرب ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .ﻫﻤان ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻘدار ﻋددى ﻃﻮل را در ﻣﻘدار ﻋددى ﻋرض ﺿرب ﻛردﻳﻢ،
واحــد ﻫاى آﻧﻬا را ﻫﻢ در ﻳﻜدﻳﮕر ﺿرب ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴــﻢ .بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب  m×mﮔردﻳده و m2را بﻪ
وجﻮد ﻣﻰ آورﻧد ﻛﻪ آن را ﻣتر ﻣربﻊ ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ .ﻣتر ﻣربﻊ ﻳﻚ واحد ﻓرﻋﻰ است زﻳرا براى بدست
آوردن آن از حاﺻﻞ ﺿرب واحد ﻃﻮل( )mدر ﻋﻴﻦ واحد ﻃﻮل( )mاستﻔاده شده است.
بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب براى حجﻢ ،واحد ( m3ﻣتر ﻣﻜﻌب) را بﻪ دست آوردﻳﻢ ﻛﻪ براى تﻌرﻳﻒ آن بازﻫﻢ ازحاﺻﻞ
ﺿرب سﻪ بار واحد ﻃﻮل ﻳﻌﻨﻰ ﻣتر استﻔاده ﻛرده اﻳﻢ .براى سرﻋت ،واحد  mرا بﻪ ﻛار ﻣﻰبرﻳﻢ و آن را ﻣتر
s
بر ثاﻧﻴﻪ ﻳا ﻣتر ﻓﻰ ثاﻧﻴﻪ ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ.
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خﻼصﺔ فصﻞ دوم
اﻧدازه گﻴرى :اﻧدازه ﮔﻴرى ﻣﻘاﻳســﺔ بزرﮔﻰ ﻳا خﻮردى ﻳﻚ ﻛﻤﻴت با واحد ﻫﻤان ﻛﻤﻴت
است ،تا ﻣﻌﻠﻮم شﻮد ﻛﻪ بزرﮔﻰ آن چﻨد برابر واحد است.
سﻪ شرط اساسﻰ براى اﻧدازه ﮔﻴرى:
 ﻣشخص ﻛردن ﻧﻮع ﻛﻤﻴت اﻧتخاب واحد ﻣتﻨاسب با ﻛﻤﻴت ﻣﻮرد اﻧدازه ﮔﻴرى ﻣﻘاﻳسﺔ واحد اﻧتخاب شده با ﻛﻤﻴت ﻣﻮرد اﻧدازه ﮔﻴرىکﻤﻴت ﻫاى اساسـﻰ :ﻛﻤﻴت ﻫاﻳﻰ ﻛﻪ بﻪ ﺻﻮرت ﻣستﻘﻞ تﻌرﻳﻒ ﻣﻰشﻮﻧد؛ ﻣاﻧﻨد :زﻣان،
ﻃﻮل و ﻛتﻠﻪ
کﻤﻴـت ﻫاى فرعﻰ :ﻛﻤﻴت ﻫاﻳــﻰ ﻛﻪ براى تﻌرﻳﻒ آﻧﻬا از ﻛﻤﻴت ﻫاى اساســﻰ ﻛﻤﻚ
ﮔرﻓتﻪ ﻣﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :سﻄح ،حجﻢ و سرﻋت
واحد ﻫاى اساسﻰ
واحد ﻃﻮل ﻣتر ﻧام دارد و با حرف اﻧﮕﻠﻴسﻰ  mﻧشان داده ﻣﻰشﻮد.
واحــد زﻣان ثاﻧﻴﻪ ﻧــام دارد و برابر 1
 86400حﺼﺔ ﻳﻚ شــباﻧﻪ روز ﻣﻰ باشــد و با حرف
اﻧﮕﻠﻴسﻰ  sﻧشان داده ﻣﻰشﻮد.
واحد ﻛتﻠﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔرام ﻧام دارد و با حروف اﻧﮕﻠﻴسﻰ  kgﻧشان داده ﻣﻰشﻮد.
واحد ﻫاى فرعﻰ
واحد سﻄح ﻣتر ﻣربﻊ ﻳﻌﻨﻰ (ﻣتر × ﻣتر) است و با  m2ﻧشان داده ﻣﻰشﻮد.
واحد حجﻢ ﻣتر ﻣﻜﻌب ﻳﻌﻨﻰ (ﻣتر × ﻣتر × ﻣتر است) و با  m3ﻧشان داده ﻣﻰشﻮد.
واحد سرﻋت ﻣتر بر ثاﻧﻴﻪ ﻧام دارد و با  m sﻧشان داده ﻣﻰشﻮد.
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سﻮال ﻫاى فصﻞ دوم
 -١ﺻﻔحات ﻛتابﻰ از  1تا  200شﻤاره ﮔذارى شده است .ﺿخاﻣت ﻫر
ورق و ﻫرپﻮش ﻛتاب بﻪ ترتﻴب  0.1mmو 2.0mmاســت .ﺿخاﻣت
ﻛتاب را بﻪ دست آورﻳد.
 -٢واحد چﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ دارد و اﻫﻤﻴت اﻧتخاب واحدﻫا را در اﻧدازه ﮔﻴرى
تﻮﺿﻴح دﻫﻴد.
 -٣واحدﻫاى اساسﻰ و ﻓرﻋﻰ ﻛدام ﻫا اﻧد و چﮕﻮﻧﻪ از ﻫﻢ تﻔﻜﻴﻚ ﻣﻰ شﻮﻧد؟
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فصﻞ سﻮم

ﻣاده و خﻮاص آن
محیط ماحول خود را مشــاهده کنید ،میز ،چوکﻰ ،سنگ ،چوب،
بخارات آب ،هوا و غیره مواد را مﻰ بینید ،این همة اجسام و حتﻰ
جســم شما از ماده تشکیل شــده است .این مواد از لحاظ جنس،
شــکل ،حجم و کتله از همدیگر فرق دارند .در این فصل راجع به
ماده ،تعریف ماده ،انواع ماده و خواص ماده معلومات حاصل و هم
تأثیر عوامل خارجﻰ (حرارت و فشار) را باالى مواد مﻰ آموزید.
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تعرﻳف ﻣاده
انسان ها از زمانه هاى بسیار قدیم با کیمیا آشنایﻰ داشته ،ماده که
بحث عمدة علم کیمیا است ،به نفع و غرض استفادة خود تغییر داده
و از آن مــواد مورد ضرورت خود را تهیه نمــوده اند؛ به طور مثال:
ســاختن چرم از پوست حیوانات ،تبدیل شیر به ماست و غیره یک
نــوع تغییرات کیمیاوى بوده که این تغییرات اصلﻰ و کیفﻰ ماده را
علم کیمیا تحت مطالعه و تحقیق قرار میدهد.
پس کیمیا علمﻰ اســت که از ســاختمان ،خــواص ،ترکیبات و
تغییراتﻰ کیفﻰ که در ماده صورت میگیرد بحث مﻰ کند:

شکل( )3-1بعضﻰ مواد ماحول شما

شکل( )3-2اشیاى شیشه یﻰ

اجســام مختلف که از ذرات کوچک تشکیل شده اند ،بنام ماده یاد
مﻰ شوند .تفاوت و تشابه اجسام مربوط به ذراتﻰ است که جسم از
آن ساخته شده است ،به عبارت دیگر هر شئ که داراي کتله باشد
و یک حصة از فضا را اشغال کند ماده نامیده مي شود .شکل()3-1
را مشاهده کنید.
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شکل( )3-3میله هاى شیشه یﻰ و پﻼستیکﻰ

طــورى که در شــکل ( )3-2دیده میشــود ،ظروف شیشــه یــﻰ از لحاظ شــکل مختلف
بــوده؛ امــا از لحــاظ جنــس با هم مشــابه مﻰ باشــند و از یک نوع ماده ســاخته شــده
انــد .اجســام که داراى شــکل مشــابه باهــم بوده امــا از مواد مختلف ســاخته شــده اند
ماننــد میلــه هاى پﻼســتیکﻰ و شیشــه یــﻰ را در شــکل ( )3-3مشــاهده مــي نمایید.

آﻳا ﻫﻮا ﻣاده است؟
فعاﻟﻴت
دو توپ باسکتبال با کتله و حجم هاى مساوى را پر از هوا نموده و در ترازوى خالﻰ قرار دهید.کتلة آنها را مقایسه
کنید ویادداشــت نمایید .بعدا ً هواى یکﻰ از آن ها را خارج نمایید ،دوباره کتله آنها را مقایســه کنید ،شــما چه را
مشاهده خواهید کرد؟

شکل( )3-4دریافت کتله هوا

ذرات ﻣاده ،اتﻮم ﻫا و ﻣاﻟﻴکﻮل ﻫا
در کتــاب ســاینس صنــف ششــم آموختیــد کــه ماده(عنصرومرکــب) ،از اتــوم هــا و
مالیکــول ها ســاخته شــده اســت .ذرات ســازنده مــواد اتومها یــا مالیکولها هســتند،
مــوادى کــه از یــک نوع اتومها ســاخته شــده انــد بنــام عنصر یــاد مﻰ شــوند؛ مانند:
عناصــر مــس وآکســیجن کــه در زیــر شــکل هاى آنهــا نشــان داده شــده اســت.

شکل( )3-5اتوم مس
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ذرات سازنده تمام مرکبات مالیکول ها بوده
و مالیکــول هــاى مرکبــات از اتصال دو یا
چند اتوم عناصر مختلف با یکدیگر تشــکیل
شده اند.

گاز اکسیجن
شکل( )3-6مالیکول هاى اکسیجن

شکل( )3-7مالیکول هاى آب
آب
مالیکول هاى کاربن
داى اکساید
شکل( )3-8گاز کاربن داى اکساید

حاﻻت ﻣاده
محیطﻰ که شما در آن زنده گﻰ دارید ماده را در آن به سه حالت مختلف دیده مﻰ توانید،
این سه حالت ماده ،جامد ،مایع و گاز است که در زیر معرفي میگردد.

 -1حاﻟت جاﻣد
بعضﻰ از اجسامﻰ که در محیط ماحول ما موجود است؛ مانند :سنگ،
چوب ،آهن و غیره داراي شــکل و حجم معین هستند .این اجسام
از ذراتي تشکیل شــده اندکه قوة جذب بین آنها قوى بوده و فاصله
بیــن آنها کم اســت .این ذرا ت تغییر موقعیــت نمﻰ کنند و متراکم
مﻰ باشند ،این حالت مواد را جامد مي گویند.

شکل( )3-9حالت جامد ماده
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فعاﻟﻴت
حجﻢ جاﻣدات

یک توته ســنگ را گرفته به آن فشــار دهید ،آیا شــکل آن تغییر خواهد کرد؟ اگر این توته سنگ را در بین یک
سلندر نیمه پر از آب داخل نمایید .چه چیز را مشاهده خواهید کرد؟
چرا حجم آب داخل سلندر زیاد مﻰ شود؟

شکل( )3-10سلندر نیمه پر از آب قبل و
بعد ازعﻼوه نمودن پارچه سنگ در آن

 -2حاﻟت ﻣاﻳع
مایعات نیز از ذراتي تشــکیل شده اند که قوة جذب بین آنها نسبت به جامدات کم و فاصله
بین ذرات آن ها بیشــتر از حالت جامد بوده و ذرات مایع همیشــه در حال حرکت هستند.
موادي؛ مانند :آب،شــیر ،روغن ،تیل و غیره داراي حجم معین بوده ،اما شــکل آن ها ثابت
نیست و به حالت مایع سیال موجود مﻰ باشند.

شکل( )3-11مایعات
در ظروف مختلف
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فعاﻟﻴت
حجﻢ ﻣاﻳعات

 -1یک بوتل پﻼستیکﻰ را از آب پر کنید.
 -2سرپوش بوتل را محکم بسته نموده بدنه بوتل
را به دست فشار دهید ،مشاهده خود را یادداشت
کنید.
 -3بوتــل پﻼســتیکﻰ را تا نصف از آب پــر نموده و
ســرپوش بوتل را محکم بســته نماییــد و بدنه بوتل
را فشــار دهیــد ،در این صورت نیز مشــاهده خود را
یادداشت کنید.
شکل( )3-12وارد کردن فشار به بوتل نیمه پر از آب.

 -3حاﻟت گاز
یکﻰ از حاالت سه گانة ماده گاز است.

شکل( )3-13پوقانة پر از هوا

شکل( )3-14ذرات گاز

قــوة جــذب بین ذرات گازات نظر به مایعات کم بوده و فاصله بین شــان زیاد اســت .ذرات گازات
همیشــه به سرعت در حال حرکت مﻰ باشــند ،موادى مانند :بخارات آب ،هوا و غیره که شکل و
حجم معین ندارند به حالت گاز مﻰ باشند.
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فعاﻟﻴت
تغﻴﻴر حجﻢ گازات

ســرپوش یک بوتــل خالﻰ پﻼســتیکﻰ نوشــابه را محکم
ببندید ،بعدا ً به یک دســت بدنه بوتل را فشــار دهید ،چه
واقع خواهد شد؟
آیا به نظرشما گازات شکل و حجم معین دارند؟
شکل( )3-15تغییر حجم
گازات به واسطه فشار.

خﻮاص ﻣاده
شــما در دروس گذشته مطالعه نموده اید که به اثر حرارت یخ(جامد) به آب(مایع) تبدیل
مﻰ شود ،این نوع تغییرات را به نام تغییرات فزیکﻰ یاد مﻰ کنند.

شکل( )3-16حالت مایع
و جامد آب در کنار هم

دانستن یک تغییر همیشه آن قدر آسان نیست ،ممکن با تغییر خصوصیات دیگرى از ماده
همراه باشــد .مفهوم خصوصیات ماده که به نام خواص ماده یاد میشــود به دو نوع اند که
شامل خواص فزیکﻰ و خواص کیمیاوي است .در این فصل خواص فزیکﻰ مطالعه میگردد
و در فصل پنجم خواص کیمیاوى (تعامﻼت کیمیاوى) ماده تحت مطالعه قرار مﻰ گیرد.
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خﻮاص فزﻳکﻰ ﻣاده
اگر ما حالت سه گانه آب(جامد ،مایع و گاز) را در نظر بگیریم در حقیقت هر سه حالت آب
بوده؛ ولﻰ شکل ظاهرى آنها از هم فرق میکند .تغییرات که در آن ماهیت اصلﻰ ماده تغییر
نکند ولﻰ شکل ظاهرى آن تغییر نماید ،این تغییرات به نام تغییرات فزیکﻰ ماده یاد میگردد.
در این صنف بعضﻰ از این خواص ماده را مطالعه مﻰ نماییم.

رﻧگ
یکﻰ از خواص فزیکﻰ ماده رنگ بوده که در تفریق و تشخیص مواد از همدیگر از آن استفاده
میشــود؛ به طور مثال :آب خالص بﻰ رنگ بوده و شــیر رنگ ســفید دارد .مواد مختلف داراى
رنگهاى مختلف مﻰ باشد.
شکل( )3-17میوه جات به رنگ هاى مختلف وجود دارد.

ذاﻳقـﻪ

شــکل( )3-18میوه جــات مختلف
داراى ذایقه هاى مختلف هســتند.
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به شکل ( )3-18نگاه کنید آیا همه میوهها که در شکل مﻰبینید
داراى یک نوع ذایقهاند؟ ذایقه نمک طعام و بوره چگونه اند؟
آب خالص ذایقه ندارد و ذایقه مواد از همدیگر فرق دارند .مواد
توسط ذایقه شان از همدیگر فرق مﻰ شوند.
احتﻴاط :توجه باید داشــت که مواد کیمیاوى را نباید چشــید زیرا
بعضﻰ مواد کیمیاوى زهرى اند.

بﻮى
مــواد مختلــف داراى بو هاى
مختلف بــوده؛ ماننــد :گل که
اکثرشان بوى خوب دارند.

شکل( )3-19هر گلي رنگ و بوي خود را دارد

آب خالــص بوى نــدارد .بعضﻰ مواد
بوى تخریش کننده دارند.
احتﻴاط :توجه باید داشــت که مواد
کیمیاوى نباید بوي شود؛ زیرا بعضﻰ
مواد کیمیاوى زهرى و تخریش کننده
مﻰ باشند.

جﻼ
جﻼ یکﻰ از خواص فزیکﻰ فلزات است.
بعضي فلزات داراى جﻼ بوده؛ مانند :طﻼ
و نقره ،اما غیرفلزات جﻼى فلزى ندارد؛
مانند :زغال (کاربن) ،سلفر وغیره.
شکل( )3-20زیورات ساخته شده از طﻼ
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درجﺔ ذوبان
درجة حرارتیســت که یک ماده در آن درجه ذوب میگردد؛ به طور مثال :یخ توســط حرارت
در فشار یک اتموسفیر در 0oCدر سطح بحر ذوب مﻰ گردد.

درجﺔ غﻠﻴان
درجة حرارتیست که در آن مایع به جوش مي آید،
آب در سطح بحر که فشار هوا یک اتموسفیر باشد
در  100oCبه غلیان مﻰ آید.

شکل( )3-21اندازه گیري
نقطة ذوبان یخ

فعاﻟﻴت
اﻧدازه گﻴرى حجﻢ جسﻢ جاﻣد غﻴرﻫﻨدسﻰ
سـاﻣان و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ضرورت :سلندر درجه
دار ،آب ،توتة سنگ و تار.
طرز اﻟعﻤﻞ :نصف حجم یک ســلندر درجه دار
را از آب پر کنید .بعدا ً یک توتة ســنگ را به تار
بسته کرده و به احتیاط در سلندر داخل نمایید،
ببینیــد که چه تغییراتﻰ صورت میگیرد؟ حجم
ســنگ مذکور را از روى حجم آب که در سلندر
درجه دار تغییر موقعیت نموده ،دریافت نمایید.
درجات سلندر معموالً به ملﻰ 1لیتر( )mLعیار شده،
شکل( )3-22سلندر درجه دار
بنابر آن حجم به دست آمده باید به ملﻰ لیترنشان داده شود.
چند نمونه سنگ را در بین سلندردرجهدارکه نصف آن ازآب پر باشد ،داخل نمایید و مطابق به تجربة فوق حجم آنها
را یاد داشت نمایید.

24

کثافت
کتلة فﻰ واحد حجم یک جســم را به نام کثافت همان جســم یاد مﻰ کنند .کثافت توســط
فورمول زیر محاسبه میگردد:
کثافت= کتلة جسم
حجم جسم
1
عموماًواحد کثافت گرام فﻰ سانتﻰ مترمکعب یا گرام فﻰ ملﻰ لیتر است .
کثافت اجسام با تغییر درجه حرارت تغییر مﻰ کند.
ﻣثال :کتله یک سنگ20gو حجم آن  5mLاست کثافت آن را دریافت کنید.

حﻞ:

کتله جسم
20g
=
=4 g
mL
 5mLحجم جسم

=کثافت

کثافت را در مضمون فزیک مﻰ خوانید .کثافت توسط فورمول  d = mنیز نشان
V
داده مﻰ شودکه  dکثافت m ،کتله و  Vحجم است.

خﻼصﺔ فصﻞ سﻮم
هر شﻰ که داراى کتله باشد و قسمتﻰ از فضا را اشغال کند ماده است.
ماده از ذرات کوچک به نام اتوم ها و مالیکول ها ساخته شده است
مجموع ذراتﻰ که یک جسم را تشکیل میدهد به نام کتله آن جسم یاد میگردد.
مالیکول کوچکترین ذره یک مرکب است که خواص همان مرکب را دارد و از لحاظ چارج
برقﻰ خنثﻰ مﻰ باشد.
ماده به سه حالت پیدا مﻰ شود :جامد ،مایع و گاز
خواص فزیکﻰ ماده آن خواص ماده را گویند که حالت ظاهرى ماده را بیان میکند.
کتله فﻰ واحد حجم یک جسم مادى را بنام کثافت یاد مﻰ کنند.
اجسامﻰ که کثافت آنها نسبت به آب کم باشد شناور اند.
اجسامﻰ که کثافت آنها نسبت به آب زیاد باشد غیر شناور اند.
 -1حجم یک ملﻰ لیتر مساویست به یک سانتﻰ متر مکعب
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سؤال ﻫاى فصﻞ سﻮم
بﻪ سـؤال ﻫاى زﻳر دقﻴق شـده صحﻴح آن را بﻪ حرف(ص) و غﻠط آﻧرا بﻪ حرف (غ)
ﻧشاﻧﻰ کﻨﻴد و جﻤﻼتﻰ کﻪ صحﻴح ﻧﻴست ،صحﻴح آن را بﻨﻮﻳسﻴد:
)
 -1ماده از ذرات کوچک تشکیل شده است(.
)
 -2ماده کتله دارد(.
)
 -3آب شکل معین دارد(.
)
 -4گازات حجم ثابت دارند(.
سـؤاﻟﻬاى زﻳر داراى چﻨدﻳﻦ جﻮاب بﻮده کﻪ ﻳکﻰ آﻧﻬا صحﻴح است ،شﻤا جﻮاب صحﻴح آن را
ﻧشاﻧﻰکﻨﻴد:

 -5هر شﻰ که داراى کتله و حجم باشد چه گفته مي شود؟
ج :انرژى
ب :ماده
الف :کتله
 -6تغییراتﻰ که در آن شکل ظاهرى ماده تغییر مﻰ نماید چه گفته مي شود؟
ج :هیچ کدام
ب :تغییرات فزیکﻰ
الف :تعامل کیمیاوى
 -7اجسامﻰ در آب شنا مﻰ کنند که کثافت آنها نظر به آب:
ج :هر دو صحیح است
ب :کم باشد
الف :زیاد باشد
جاﻫاى خاﻟﻰ سؤاﻟﻬاى زﻳر را با کﻠﻤات ﻣﻨاسب پر ﻧﻤاﻳﻴد:
 -8درجة غلیان آب در یک اتموسفیر فشار  ..............................است.
 -9قوة جذب بین ذرات مایع نسبت به گازات  ..............................است.
 -10حرارت همیشه از جسم  ..............................به جسم  ..............................انتقال مﻰ کند.
 -11فلزاتﻰ که حرارت را انتقال مﻰ دهند به نام  ..............................یاد مﻰ شوند.
 -12واحد کثافت  ..............................است.
سؤاﻟﻬاى زﻳر را بﻪ طﻮر کاﻣﻞ جﻮاب دﻫﻴد:
 -13عملیة تبخیر را شرح کنید.
 -14اگر کتلة یک توته سنگ  5gباشد و حجم آن  2mLباشد ،کثافت آنرا حساب کنید.
 -15چرا گازات حجم ثابت ندارند؟
 -16خواص فزیکﻰ و کیمیاوى از هم چه فرق دارند؟
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ﻓصﻞ چﻬارم

اﻗسام ﻣاده

27

شما همه روزه در خانه ،بازار و جاهاى دیگر به موادى چون کشمش
و نخــود ،مــاش و برنج ،آب گل آلــود ،چاى و بوره ،چاى و عســل،
نوشــابه هاى رنگه و صدها مواد دیگر روبرو مﻰ شــوید و به اکثر آنها
ضرورت نيز دارید و بعضاً از آنها استفاده نيز مي کنيد .آیا متوجه شده
اید که این ها همه مخلوط ها اند؟
در فصل سوم با ماده ،خواص و حاالت مختلف آن آشنا شدید .در این
فصل قدمﻰ به پيش گذاشــته ضمن آموختن مخلوط ،با مادة خالص
و غير خالص آشنا مﻰ شوید و خواهيد دانست که مادة خالص به دو
دســته یعنﻰ عناصر و مرکبات تقسيم شده اند .برعﻼوه در ختم فصل
به جواب سؤال هاي؛ از قبيل :مرکب و مخلوط از هم چه فرق دارند؟
چه تفاوت ها بين فلز و غيرفلز موجود است؟ چگونه از آنها در زندگﻰ
روزانه اســتفاده صورت مي گيرد؟ تحفــظ کتله در محلول ها چگونه
است؟ دست خواهيد یافت.

ﻣخﻠﻮط ﻫا
شــما همه روزه با مخلوط ها رو به
رو مي شوید یا با آنها سروکار دارید.
مخلــوط ها انــواع مختلــف دارند؛
ماننــد :مخلــوط جامــد در جامد،
مخلوط جامــد در مایــع ،مخلوط
جامــد در گاز ،مخلــوط مایــع در
مایع ،مخلوط مایع در گاز ،مخلوط
مایع در جامد ،مخلوط گاز در گاز،
مخلــوط گاز در مایع و مخلوط گاز
در جامد؛ پس الزم اســت در مورد
آنها معلومات الزم داشته باشيد.

جدول( )4-1مثال هایﻰ از مخلوط ها

ﻣثاﻟﻬا

اﻧﻮاع ﻣخﻠﻮط ﻫا
جامد در جامد

کشمش و نخود

جامد در مایع

نمک در آب

جامد در گاز

ذرات گرد و خاك در هوا

مایع در مایع

الکول در آب
CuSO 4 5H 2 O

مایع در جامد

نيل توتيا

مایع در گاز

دمه (غبار)

گاز در مایع

نوشابه هاى گاز دار

گاز در جامد

سنگ پا

گاز در گاز

هوا

مخلوط ها موادى اند که از یک جا شــدن دو یا چند ماده تشــکيل شــده و اجزاى تشــکيل
دهنــدة آنهــا خواص اولﻰ خود را حفظ مي کنند .اگر کشــمش و نخود را با هم یکجا کنيد،
یک مخلوط به دســت مﻰ آید .هرگاه خواسته باشــيد اجزاى آنرا از هم جدا کنيد ،به آسانﻰ
آنها را از هم جدا کرده مي توانيد .بر عﻼوه مﻰ بينيد که هر جز مخلوط خواص اولﻰ خود را
حفظ کرده است .در صورتي که در یک گيﻼس آب یک یا دو قاشق بوره انداخته خوب شور
دهيد تا بوره در آب به صورت کامل حل گردد ،یک محلول شفاف تشکيل مي شود که شما
نميتوانيد اجزاى آن (آب و بوره) را از هم دیگر جدا کنيد .اگر بخواهيد آب و بوره را از هم
جدا کنيد کار آســانﻰ نخواهد بود؛ اما مي توانيد آنها را حرارت دهيد تا آب آن تبخير شــده،
بوره در ظرف باقﻰ بماند .اگر مادة باقﻰ مانده را بچشيد مزة آن شيرین و بوره مﻰ باشد.

شکل ( )4-1مخلوط کشمش نخود و
مخلوط آب و بوره
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ﻓعاﻟﻴت
جداسازى اجزاى ﻣخﻠﻮط ﻫا

سـاﻣان و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ضرورت:ریگ ،بــرادة آهن ،یک
ورق کاغذ و آهن ربا.
طرزاﻟعﻤﻞ :برادة آهــن و ریگ را با هم مخلوط نموده
باالى یک ورق کاغذ بریزید .بعدا ً آهن ربا (مقناطيس) را
از پایين کاغذ حرکت بدهيد .مشاهدات خود را بنویسيد
و به سؤاالت ذیل جواب دهيد:
 -1آیا ذرات آهن و ریگ را در مخلوط با چشم فرق کرده مي توانيد؟
 -2آیا در تمام قسمت ها ،اجزاى مخلوط طور یکسان تقسيم شده اند؟
 -3آیا توسط آهن ربا توانستيد آهن را از ریگ جدا سازید؟

شکل ( )4-2شيوة جدا کردن مخلوط
براده آهن با ریگ توسط آهن ربا

مخلوط ها به دو دستۀ متجانس و غير متجانس تقسيم شده اند:

 -1ﻣخﻠﻮط ﻫاى ﻣتجاﻧس
مخلوط هایي اند که خواص آنها در تمام قســمت هاى مخلوط یکســان باشــد .مخلوط هاى
متجانــس را محلول نيز مي گویند .مخلوط چــاى و بوره ،مخلوط نمک و آب و مخلوط هوا،
همه مخلوط هاى متجانس یعنﻰ محلول ها هستند.

 -2ﻣخﻠﻮط ﻏﻴر ﻣتجاﻧس
مخلوط هایي اند که خواص آنها در تمام قسمت هاى مخلوط یکسان
نباشد .مخلوط برادة آهن و ریگ ،آب گل آلود ،ماش و برنج ،خاك
گلدان وغيره مخلوط غير متجانس هستند.

طرﻳﻘﻪ ﻫاي جدا ﻛردن اجزاي ﻣخﻠﻮط ﻫا

شــکل ( )4-3مثــال مخلــوط
متجانس و غير متجانس
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هــرگاه اجزاى مخلوط ها را از هم جدا کنيم مواد خالص به دســت
مــﻰ آید .اجزاى مخلوط ها را به شــيوه هاى مختلف مي توان از هم
جدا کرد .یکﻰ از شيوه هاى مهم جدا کردن اجزاى مخلوط ها ،تبخير
اســت که در جدا ســازى نمک و آب شکل ســاده آنرا تجربه کردید.
برعﻼوه ما مي توانيــم مواد مختلف را که نقاط غليان مختلف دارند،
توســط تقطير از هم جدا سازیم .عمليۀ تقطير را در موجودیت آلۀ
سرد کننده ( کاندنسر) انجام مي دهند .در تجربۀ ذیل با شکل()4-3
و طرز استفادة آن آشنا ميشوید.

ﻓعاﻟﻴت
جداﻛردن ﻣحﻠﻮل ﻣاﻳع در ﻣاﻳع
ساﻣان و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ضرورت:

دســتگاة تقطير ،آب ،الکــول ،کارك،
منبع حرارت و ترمامتر.
طرزاﻟعﻤﻞ

یک مقدار ایتایل الکول را در بين آب
مقطر حل کنيد.
محلول آماده شده را در بالون بریزید.

شکل ( )4-4جدا نمودن محلول مایع در مایع توسط عمليۀ تقطير.

دهن بالون را با کارك ســوراخ دار که در ســوراخ آن ترمامتر قرار دارد ،محکم کنيد .الۀ ســرد کنندة دســتگاه را به
جریان آب سرد وصل کنيد و بالون را باالى منبع حرارت بگذارید و به آهستگﻰ حرارت دهيد.
مشاهدات خود را به دقت یادداشت نموده به سؤال هاى ذیل جواب دهيد:
 -1در کدام درجۀ حرارت محلول به جوش مي آید؟
 -2ابتدا کدام ماده از محلول جدا مي شود؟

قسمي که در تجربه باال مشاهده شد ،محلول مایع در مایع را توسط عمليۀ تقطير توانستيد
با در نظر داشــت تفاوت نقاط غليان آنها از هم جدا ســازید .آب مقطر را نيز توســط همين
عمليه از آب عادى به دست آورده مي توانيد.
اجــزاي مخلوط هاى غير متجانس جامد در مایع را توســط فـلـتـر کردن از هم جدا کرده
مي توانيم .عمليۀ فلتر کردن یک عمليۀ بســيار ســاده است که در هر جا امکان انجام آن با
وسایل ساده موجود است.
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ﻓعاﻟﻴت
جداﻛردن ﻣخﻠﻮط جاﻣد در جاﻣد تﻮسط عﻤﻠﻴﺔ تصعﻴد

سـاﻣان و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ضـرورت :عنصرآیودین،نمک طعــام ،منبع حرارت،
ایرلين مایر،بيکر پرازآب سرد و جالﻰ آهنﻰ.
طرز اﻟعﻤﻞ :یک قاشــق خورد نمـــک طعام را با مقدار یــک نخودآیودین
مخلوط نمایيد.
مخلوط مذکور را به یک ایرلين مایر انداخته باالى منبع حرارت قرار دهيد.
سپس یک بيکر را که آب سرد داشته باشد به دهن ایرلين مایر بگذارید.
مشاهدات خود را بنویسيد و به سؤال هاى ذیل جواب دهيد:
 1ـ کدام ماده مستقيماً تصعيد شده است؟
 2ـ کرستل هاى تشکيل شده چه رنگها دارند؟
تﻮجﻪ :این تجربه را در فضاي آزاد انجام دهيد؛ زیرا آیودین یک مادة زهري
است.

شــکل ( )4-5جــدا کــردن مواد
توسط طریقۀ تصعيد

اجزاى ﻣحﻠﻮﻟﻬا
چنانچه خواندید محلولها مخلوط هاى متجانس اند که خواص آنها در تمام قســمت هاى
مخلوط یکسان باشد.
محلولها از دو قســمت اساســﻰ محل ِل (مادة حل کننده) و مادة منحله (مادة حل شــونده)
تشکيل شده اند؛ به طور مثال :در محلول هاى آب و بوره ،آب و نمک ،آب مادة حل کننده است.
یعنﻰ هر ماده یﻰ که در بين آن مواد دیگر حل گردد ،به نام محل ِل یاد مﻰ شــود ،نمک و بوره
مواد منحله اند.

تحﻔظ ﻛتﻠﻪ در تشﻜﻴﻞ ﻣحﻠﻮﻟﻬا
آیــا حل نمودن یک مادة حل شــونده در محل ِل باعث تغيير کتلۀ آنها مي شــود؟ با انجام
فعاليت زیر جواب این سؤال را دریافت مي کنيد.
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ﻓعاﻟﻴت
ﻗاﻧﻮن تحﻔظ ﻛتﻠﻪ

طرز اﻟعﻤﻞ 100:گرام آب را در یک گيﻼس که وزن آن را قب ً
ﻼ معلوم نموده اید بریزید.
 2گرام نمک را در آن عﻼوه نمایيد
و دوباره وزن کنيد.
به شاهين ترازو توجه کنيد .آیا شاهين
ترازو تغيير نموده است؟ یا نه؟
مشاهدات خود را بنویسيد.

شکل ( )4-6تحفظ کتله در تشکيل محلول

از تجربۀ باال به این نتيجه مﻰ رسيد که کتلۀ مواد منحله جمع کتلۀ ماده محل ِل مساوى به کتلۀ محلول مﻰ
باشد .در نتيجۀ حل نمودن مادة منحله در محلول کتلۀ مواد تغيير نمﻰ خورد .
کتلۀ ماده منحله  +کتلۀ محل ِل = کتلۀ محلول.

اﻧحﻼﻟﻴت ﻣﻮاد
اگر هنگام تهيه محلول بوره و آب ،با عﻼوه نمودن بوره در آب ادامه بدهيد ،بوره تا یک حد معين در آب
حلميشود،مقداراضافﻰآندرزیرآبتهنشينميشود.اینحالتراحالتمشبوعمحلولميگویند.
در درجۀ حرارت معين مقدار معين مادة حل شونده در یک مقدار معين محل ِل حل مﻰ شودکه
بــه نام انحﻼليت مواد یاد مﻰ گردد؛ به طور مثال :به درجۀ حرارت  20oCانحﻼليت بوره در
 100ميلي ليتر آب 205 ،گرام اســت .اگر بيشــتر از آن را در آب عﻼوه کنيم ،بوره در ظرف ته
نشين مي شود .انحﻼليت نمک طعام در عين درجۀ حرارت و حجم 38گرام مي باشد؛ بنابراین
انحﻼليت بعضي مواد کم و از بعضي مواد بيشتر است .برعﻼوه انحﻼليت مواد نظر به محل ِل نيز
فرق مي کند ،پس انحﻼليت مواد عبارت از حل مقدار اعظمي مادة منحله درمقدارمعين محل ِل
در درجۀ حرارت معين مي باشد.
برعﻼوة آب محل ِل هاى زیادى موجود اند؛ مانند :الکول ،اسيتون و غيره.
32

آب بﻪ حﻴث ﻣحﻠِﻞ
تا حال فکر کرده اید که چرا از آب براى شست وشــوى کاال ،ميوه ،بدن ،دســت و پا و غيره
استفاده به عمل مﻰ آید؟
آب یک محل ِل خوب اســت؛ گرد و ذرات مواد مختلف را که در بدن ما ،لباس ،ميوه و غيره
نشسته اند ،در خود حل نموده و از بدن یا لباس مورد نظر دور مﻰ سازد و باعث پاك شدن
مواد مورد نظر از آلودگﻰ ها مي شود.
ﻓعاﻟﻴت
ﻛدام ﻣاده بﻴش تر در آب حﻞ ﻣﻰ شﻮد؟

ساﻣان و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ضرورت :بوره ،ریگ ،نمک ،روغن،گچ ،آب 5 ،عدد بيکر ،قاشق گيرنده مواد و ميله شور دهنده
طـرز اﻟعﻤـﻞ  :بيکرها را نمبر گذارى کنيد و در آنها به اندازه هاى مســاوى آب بریزید .در بيکرها به ترتيب یک
قاشــق بوره ،یک قاشــق نمک  ،یک قاشق روغن ،یک قـاشـق ریگ و یک قاشــق گچ انداخته ،تمام آنها را خوب
شور داده به حالت خود بگذارید.

شکل ( )4-7انحﻼليت مواد مختلف در آب

ﻣادة ﻣﻨحﻠﻪ

ﻣﻨحﻞ

ﻏﻴرﻣﻨحﻞ

ﻛﻤترﻣﻨحﻞ

بوره
نمک
روغن
ریگ
گچ

عﻨاصر
شــما در صنف گذشــته خواندید که عناصــر ،مواد ابتدایﻰ اند که تمام مــواد اطراف ما ازآنها
ساخته شده اند؛ پس عناصر مواد خالص اند که ذرات آن از یک نوع اتوم ها (داراى پروتونهاى
یکسان) ساخته شده باشد؛ مانند:آهن (،)Feآکسيجن ( ،)O2نيون ( ،)Neمس(.)Cu
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عناصــر بــه صورت عموم به دو دســته فلزات؛ مانند:آهــن ( ،)Feمــس ( ،)Cuالمونيم ( )Alو
غيرفلزات مانند :هایدروجن( ،)H2آکسيجن ( )O2و نایتروجن ( )N2تقسيم مﻰ شوند.

شکل ()4-8

نمونه هاى چند فلز و چند غير فلز

در طبيعت عناصر مي توانند به شکل یک اتومﻰ ،دو اتومﻰ و چند اتومﻰ موجود باشند .عناصر
یــک اتمﻰ؛ مانند :هيليم ( ،)Heنيون ( )Neعناصر دو اتومﻰ(ماليکولﻰ)؛ مانند :آکســيجن
( ،)O2نایتروجــن (،)N2کلورین ( )Cl2و غيره .چنانچــه مﻰ بينيد ماليکول هاى عناصر فوق
هرکدام از دو اتوم تشکيل شده اند .عددي که در زیر سمبولها نوشته شده اند تعداد اتوم هاى
آن عنصر را در ماليکول نشان مﻰ دهد.
عناصر چند اتومﻰ؛ مانند :فاسفورس( ،)P4سلفر()S8که یک ماليکول فاسفورس ( )P4از چهار
اتوم و ماليکول سلفر ( )S8از هشت اتوم سلفر تشکيل شده است.
تاسال ( )2009به تعداد  118عنصر شناخته شده است که از جملۀ آنها  91عنصر در طبيعت
موجود اند و باقﻰ مانده به طور مصنوعﻰ ساخته شده اند.

ﻣرﻛبات
مرکبات نيز مواد خالص اند که از ترکيب عناصر مختلف ســاخته شــده اند ،عناصر تشــکيل
دهندة آنها خاصيت خود را در مرکب از دست مﻰ دهند؛ به طور مثال :مرکب آب که از دو اتوم
هایدروجن و یک اتوم آکسيجن تشکيل شده ،در حرارت عادى یک مایع است؛ اما هایدروجن
( )H2و آکســيجن ( )O2در حرارت عادي به حالت گاز موجود مﻰ باشند و هر کدام خواص
جدا گانۀ خود را دارند ،وقتﻰ که با هم ترکيب شــوند خواص آنها بطور کامل تغيير مﻰ کنند.
آب ()2H2O

جرقه برقﻰ

آکسيجن (O2

(

+

هایدروجن (2H2

(
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حال که مواد خالص ،غير خالص ،عنصر و مرکب را شناختيد ،ميتوانيد آنها را چنين دستهبندى کنيد:
ماده
مادة خالص
عنصر
فلز

مرکب

مادة غيرخالص(مخلوط)
متجانس

غيرمتجانس

غير فلز

خﻼصﺔ ﻓصﻞ چﻬارم
مخلوط عبارت از موادى است که اجزاي آن خواص خود را حفظ نموده باشند.
مخلوط هاى متجانس مخلوط هایﻰ اند که خواص آنها در تمام نقاط مخلوط یکسان باشد.
مخلوط هاى غير متجانس مخلوط هاى اند که خواص آنها در تمام حصص مخلوط یکسان نباشد.
توسط عمليۀ تقطير ،فلتر نمودن وتصعيد مي توانيم اجزاي مخلوط ها را از هم جدا سازیم.

محلول ،یک مخلوط متجانس است.
محلولها از دو جز اساسي محل ِل و مادة منحله تشکيل شده است.
مادة منحله ،مادة است که در محل ِل حل شود.
محل ِل ،مادة است که مواد دیگر در آن حل گردد.
حالت فزیکﻰ مادة منحله باعث تغيير در سرعت حل شدن مواد مي شود.
انحﻼليت ،عبارت از اندازة حل شدن مواد در مقدار معين محل ِل در درجه حرارت معين است.

هر چيزى که از یک نوع ماده ساخته شده باشد به نام مادة خالص یاد مي شود.
عنصر ،مادة خالصي است که از یک نوع اتوم ها که داراي پروتونهاي یکسان باشد ،ساخته شده است.

مرکبات ،مادة خالصﻰ اند که از ترکيب عناصر مختلف ســاخته شــده اند ،عناصر تشکيل
دهندة مرکب خاصيت اولﻰ خود را در مرکب از دست مي دهند.
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سؤال ﻫاى ﻓصﻞ چﻬارم
سؤال ﻫاى صحﻴح و ﻏﻠط
در ﻣﻘابﻞ سـؤال بﻪ داخﻞ ﻣﻘابﻞ آن ﻗﻮس در صﻮرت صحﻴح بـﻮدن آن عﻼﻣت (ص) و در صﻮرت ﻏﻠط
بﻮدن آن عﻼﻣت (غ) بﮕذارﻳد و بعد از اصﻼح ،شﻜﻞ صحﻴح سؤال در ﻛتابچﻪ ﻫاي خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.

 1ـ همۀ مخلوط ها مواد متجانس اند) ( .
 2ـ خواص مخلوط هاي غير متجانس در تمام نقاط یکسان است) ( .
 3ـ محلولها از دو جز اساسي تشکيل شده اند) ( .
 4ـ مادة که بتواند در خود مواد دیگر را حل کند محل ِل ناميده مي شود) ( .
 5ـ اجزاي مخلوط هاي غير متجانس به آساني قابل تشخيص است) (.
 6ـ عناصر مواد خالص هستند) ( .
 7ـ آب محل ِلي است که تمام مواد در آن حل مي شود) ( .
 8ـ مرکبات موادي اند که از یک نوع عنصر تشکيل شده اند) (.
براي ﻫر سؤال چﻨد جﻮاب داده شده بﻪ دور جﻮاب صحﻴح داﻳره بﻜشﻴد.
 9ـ موادي که از اتوم ها با پروتونهاي یکسان تشکيل شده اند ،چه ناميده مي شوند؟
د) محلولها
ج) مرکبات
ب) مخلوط
الف) عناصر
 10ـ مخلوط هاي که خواص آنها در تمام نقاط مخلوط یکسان باشد......................
ج) مرکبات
ب) مخلوط هاي متجانس
الف) عناصر
 -11انواع مخلوط ها کدام اند؟
ب) مشبوع و غير مشبوع
الف) غليظ و رقيق
د) مرکب و عنصر
ج) متجانس و غير متجانس
 -12مخلوط هاي مایع در مایع که داراي نقاط غليان متفاوت باشند توسط کدام عمليه جدا
ساخته مي شوند؟
ج) تصعيد د) هيچ کدام
ب) فلتر نمودن
الف) تقطير نمودن
جاﻫاي خاﻟﻲ را با ﻛﻠﻤات ﻣﻨاسب پر ﻛﻨﻴد.
 13ـ مخلوط بوره با آب به نام مخلوط  .............یاد مي شود.
 14ـ محلول از مادة منحله و  .............تشکيل شده است.
 15ـ عناصر ،مادة خالصي اند که از اتوم هاي ســاخته شــده اند که داراي  .............یکســان
باشند.
 16ـ در سرعت انحﻼليت حالت  ............مواد مؤثر است.
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فصل پﻨجﻢ

تعاﻣﻼت و ﻣعادﻻت کﻴﻤﻴاوى
تا حال به اﻳن مطلب متوجه شده اﻳد كه چرا شﻴر به ماست تبدﻳل
مي شود؟ چرا مﻴوه ها با گذشت زمان گنده و فاسد مي شوند؟پختن
گوشــت  ،سوختن گاز طبﻴعي در اجاق گازي ،تغﻴﻴر رنگ مﻴوه ها و
بســﻴاري تغﻴﻴرات زنده گي شــما نوعي تعامل كﻴمﻴاوي است .براي
به كارگﻴري مناســب اﻳن نوع تعامﻼت كﻴمﻴــاوي در زنده گي باﻳد
دانسته شــودكه تعامل كﻴمﻴاوى مواد چﻴست وچرا انجام مﻰ شود؟
چطــور مﻰ تــوان درﻳافت كرد كــه كدام مواد مــﻰ توانند بﻴن هم
تعامــل نماﻳند؟ رول اساســﻰ را كــدام خاصﻴت مــواد در تعامﻼت
بازى مﻰ كند؟ شراﻳط اساسﻰ تعامﻼت كدام اند؟ معادﻻت كﻴمﻴاوى
چطور تحرﻳر وتوازن شــده مﻰ توانند؟ شما بعد از مطالعة اﻳن فصل
جواب هاي مناسب به سؤال هاي فوق درﻳافت خواهﻴد كرد.
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ﻣعادﻻت کﻴﻤﻴاوي
مي دانﻴدكه عنصر نوع ماده بوده و ذرة اساســي آن اتوم اســت؛ اما بعضي عناصر به شــكل
مالﻴكولي نﻴز موجود مي باشــند .مالﻴكول ها موادي انــد كه از اتصال دو ﻳا چند اتوم به وجود
مي آﻳند .بعضﻰ مالﻴكول ها از اتوم هاي عﻴن عنصر ســاخته شــده اند؛ به طور مثال آكسﻴجن
عنصري اســت كه به شــكل ما لﻴكولي ﻳافت شــده و مالﻴكول آن از اتــوم هاي عﻴن عنصر
ساخته شده است .هاﻳدروجن نﻴز به شكل مالﻴكولي ﻳافت شده و ﻳك عنصر است 91.عنصر
درطبﻴعت ﻳافت شــده و هر ﻳك از آن ها داراي خواص خاص مربوط به خودشــان اســت .اما
آب ﻳــك مركب بوده و عنصر نمي باشــد ،زﻳرا مالﻴكــول آب از دو اتوم هاﻳدروجن وﻳك اتوم
آكسﻴجن ساخته شده است كه خواص آن با عناصر تشكﻴل دهند ة آن مشابه نﻴست .تاحال
بﻴشــتر از چهار ده مﻴلﻴون مركب كشف گردﻳده است كه هرﻳك از مركبات مذكور از اتصال
دو ﻳاچندﻳن اتوم عناصر مختلف تشــكﻴل شده اند .اتومها در مالﻴكول هاي مركبات كﻴمﻴاوي
به اســاس روابط با هم وصل گردﻳده اند؛ به طور مثال :درمالﻴكول آب دو اتوم هاﻳدروجن به
ﻳك اتوم آكســﻴجن رابطه برقرار نموده و ذرة دﻳگر را تشــكﻴل نموده كه به نام مالﻴكول آب
ﻳاد مي گردد .مالﻴكول واحد اساســي ﻳك ماده تركﻴبي اســت كه داراي خواص همان ماده
مي باشــد .كﻴمﻴادان هــا براي نماﻳش اتوم هاي عناصر و مالﻴكول هــاى مركبات از ﻳك زبان
واحــد جهاني اســتفاده مي نماﻳند ،اﻳن زبان واحد اتوم ها را به ســمبول و مالﻴكول ها را به
فورمول نشان مي دهند.

شكل( )5-1سمبول اتوم هاى هاﻳدروجن و آكسﻴجن و فورمول آب

سﻤبﻮل
عﻼمة اختصارى نام ﻻتﻴن ﻳا انگلﻴسﻰ عناصر را به نام سمبول ( )Symbolﻳاد مﻰ نماﻳند .به
صورت عموم حرف اول نام عناصر را سمبول قبول نموده اند .چون نام هاى بعضﻰ از عناصر
داراى عﻴن حرف اول اند ،از اﻳن سبب ﻳكﻰ از حروف دﻳگر نام عناصر ضمﻴمة حرف اول نام
عنصر مطلوب مﻰ گردد
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سمبول چنﻴن عنصر طورى تحرﻳر مﻰ گرددكه حرف اول آن به حروف كﻼن وحرف دوم
سمبول به حرف كوچك الفباى انگلﻴسﻰ تحرﻳر مﻰ شود .
به طور مثال :سمبول هاﻳدروجن (،H )Hydrogenسمبول سﻴماب ( Hg)Hydrargyrumو سمبول
سودﻳم( Na )Natriumاست.
جدول ذﻳل نام و سمبول بعضﻰ از عناصر را نشان مﻰ دهد:
جدول ( )5-1سمبولها و نامهاى بعضﻰ از عناصر
سﻤبﻮل

ﻧام ﻻتﻴﻦ

سﻤبﻮل

ﻧام عﻨاصر

ﻧام ﻻتﻴﻦ

ﻧام عﻨاصر

Al

Aluminum

الومﻴنﻴم

He

Helium

هﻴلﻴم

P

Phosphorus

فاسفورس

C

Carbon

كاربن

Cl

Chlorine

كلورﻳن

O

Oxygen

آكسﻴجن

Ca

Calcium

كلسﻴم

F

Fluorine

فلورﻳن

Co

Cobalt

كوبالت

N

Nitrogen

ناﻳتروجن

B

Boron

بورون

Fe

Ferrium

آهن

فﻮرﻣﻮل
براي نشان دادن مركبات از فورمول كﻴمﻴاوي استفاده مي نماﻳند.
شكل مجموعﻰ سمبول هاى عناصر تشكﻴل كنندة ﻳك مركب با نسبت هاى معﻴن را فورمول
گوﻳند.
هر فورمول كﻴمﻴاوى نشــان دهندة ﻳك مركب كﻴمﻴاوى اســت؛ به طور مثال H2O :فورمول
كﻴمﻴــاوي مالﻴكول آب بوده كه از تركﻴب دو اتوم هاﻳدروجن وﻳك اتوم آكســﻴجن تشــكﻴل
گردﻳده اســت .دراﻳن فورمول  Hســمبول هاﻳدروجن 2 ،تعداد اتوم هــاي هاﻳدروجن و O
سمبول آكسﻴجن را افاده مي كند .نسبت هاﻳدروجن نظر به آكسﻴجن ( )2:1است كه عدد
ﻳك در فورمول كﻴمﻴاوي تحرﻳر نمي گردد.
شكل زﻳر مودل مالﻴكول آب را نشان مﻰ دهد.

شكل ( )5-2مالﻴكول آب
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طبق معمول نســبت اتومي عناصر درقسمت پاﻳاني پﻴشــروي سمبول عنصر مطلوب تحرﻳر
مي گردد .اگر نسبت اتومي عنصر درمالﻴكول  1باشد اﻳن رقم تحرﻳر نمي گردد.
به طور مثال :اگر در تركﻴب مالﻴكول مركب ،ﻳك اتوم هاﻳدروجن ،ﻳك اتوم ناﻳتروجن و سه
اتوم آكسﻴجن شامل باشند ،فورمول آن چنﻴن تحرﻳر مي گردد:
فورمول
سمبول عناصر
تعداد اتوم ها
H
1
HNO3
N
1
O
3
براي تحرﻳر فورمول كﻴمﻴاوي از سمت چپ به ترتﻴب سمبول فلز ﻳا سمبول هاﻳدروجن و سمبول
عناصر غﻴر فلزي ﻳا آكسﻴجن تحرﻳر ميگردد.
فعاﻟﻴت
 - 1تعداد اتوم هاي عناصر متشــكله مركباتﻰ را كه فورمول آنها در جدول ذﻳل تحرﻳرگردﻳده اســت ،مشــخص
سازﻳد.
فﻮرﻣﻮل

H2O2

CaCl2

C3H6O

H2SO4

ﻧام

هاﻳدروجن پراكساﻳد

كلسﻴم كلوراﻳد

اسﻴتون

تﻴزاب گوگرد
سلفورﻳك اسﻴد

ﻣﻮارد استعﻤال

رنگبرى

آب جذبان

محلل رنگها

ساختن كودها

 - 2در تركﻴب ﻳك مركب دو اتوم ســودﻳم ،ﻳك اتوم ســلفر و چهار اتوم آكســﻴجن شامل است .فورمول مركب
مطلوب را تحرﻳر دارﻳد .
 – 3مركبﻰ با

فورمول K2Cr2O7

از كدام عناصر و به كدام نسبت اتومﻰ ساخته شده است؟

تعاﻣل کﻴﻤﻴاوي
اكثر پدﻳده ها راكه در زنده گي تان مشــاهده مي نماﻳﻴد؛ مانند :ذوب شــدن ﻳخ ،تبخﻴر آب و
تشــكﻴل غبار از جمله تغﻴﻴرات فزﻳكﻰ بوده ،اما زنگ زدن فلزات ،سوختن كاغذ ،تبدﻳل شﻴر
به ماست ،هضم غذا در سﻴستم هاضمه وغﻴره از جمله تغﻴﻴرات كﻴمﻴاوى هستند كه همﻴن
تغﻴﻴرات كﻴمﻴاوى عبارت از تعامل كﻴمﻴاوى مﻰ باشــند .موادى كه حاصل مﻰ شوند ،آنرا به
نام محصول تعامل مﻰ شناســند .موادي كه تعامل مي نماﻳند ،به نام مواد تعامل كننده ﻳاد
مي گردند.
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در تعامــﻼت كﻴمﻴاوى ﻳك ﻳا چندﻳن مادة كﻴمﻴــاوى (عنصر ﻳا مركب) با هم عمل متقابل
را انجــام داده و محصــول تعامل (موا د جدﻳد) را تشــكﻴل مﻰ دهند .در تعامﻼت كﻴمﻴاوى
تبادلة انرژى نﻴز امكان پذﻳر مﻰ باشد؛ به طور مثال :از تعامل احتراقﻰ كامل گاز مﻴتان ،مركب
آب ،كاربن داى اكســاﻳد و انرژى حاصل مﻰ شــود ،اﻳن تعامل را مﻰ توان توسط ﻳك معادلة
آكسﻴجن  +مﻴتان
كﻴمﻴاوى قرار ذﻳل تحرﻳر كرد :انرژى  +كاربن داى اكساﻳد  +آب
مواد تعامل كننده

مواد محصول

معادلــة فــوق ،تنها نام مواد تعامل كننده و مواد محصول تعامل را نشــان داده؛ اما اطﻼعات
بﻴشــتر را براى ما داده نمﻰ تواند .اﻳن نوع معادله ها را به نام معادله هاي تحرﻳري حروفي
ﻳادمي نماﻳند .عﻼوه بر آن براى تحرﻳر معادﻻت كﻴمﻴاوى از ســمبول هاى عناصر و فورمول
هــاى مالﻴكولﻰ مركبات تعامل كننده و محصول تعامل اســتفاده به عمل مﻰ آورند ،در اﻳن
صورت معادله ﻳﻰ بدســت مﻰ آﻳد كه به نام معادله شــكلﻰ ﻳا سمبولﻴك ﻳاد مﻰ شود .در اﻳن
معادﻻت حالت فزﻳكﻰ مادة تعامل كننده و محصول تعامل نﻴز افاده مﻰ شود.
طــورى كه حالت گاز ( )gasماده را به ( )gحالــت ماﻳع ( )liquidبه ( ،)lحالت جامد ماده
( )solidرا بــه ( )sو محلــول آبﻰ ( )aqueousرا به ( )aqنشــان مﻰ دهند؛ به طور مثال:
معادلــه ســوختن مﻴتان قرار ذﻳل تحرﻳر مﻰ گردد ؛ براي نماﻳــش انرژي حرف  Eرا به كار
) CH 4 (g ) + 2O 2 (g
مي برند2H 2 O(l) + CO 2 (g ) + E .
) نشــان
عموماً در معادلة كﻴمﻴاوى مواد محصول و مواد تعامل كننده را توســط تﻴر(
مﻰ دهنــد ،طرف راســت تﻴر ،محصول تعامل و طرف چپ تﻴر مــواد تعامل كننده تحرﻳر مﻰ
گردد .در معادﻻت كﻴمﻴاوى بﻴن محصوﻻت تعامل و مواد تعامل كننده اشكال ذﻳل با مفاهﻴم
آن قرار داده مﻰ شود:
جدول ( )5-2مفاهﻴم تعامﻼت كﻴمﻴاوى
ﻣفاﻫﻴﻢ

شکل

حاصل مﻰ شود
حاصل تعامل توسط حرارت بدست مﻰ آﻳد
20atm
1200˚C
pd
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تعامل تحت فشار به اندازه  20atmصورت مﻰ گﻴرد.
تعامل توسط حرارت صورت مﻰ گﻴرد.
تعامل در موجودﻳت كتلست پﻼدﻳم صورت مﻰ گﻴرد.

تعاﻣﻼت کﻴﻤﻴاوى و تشکﻴل ﻣرکبات
در اثر تعامﻼت كﻴمﻴاوى همﻴشه مواد جدﻳدى تشكﻴل مﻰ گردد كه با مواد و مركبات اولﻰ از لحاظ
خواص فزﻳكي وكﻴمﻴاوي فرق دارند .براى دانستن بعضﻰ از تعامﻼت كﻴمﻴاوى فعالﻴت ذﻳل را انجام
دهﻴد.
فعاﻟﻴت
تعاﻣل سﻨگ ﻣرﻣر با تﻴزاب ﻧﻤك

سـاﻣان وﻣﻮاد ﻣﻮرد ضرورت  :بوتل ،ســرپوش كاركي ،نل زانوخم ،پاﻳپ رابرى ،نل شﻴشــه ﻳي ،آب ،بﻴكر ،سنگ
مرمر و تﻴزاب نمك.
طـرز اﻟعﻤـل :در ﻳــك بوتل ،ﻳك
مقدار كم ســنگ مرمر را انداخته،
ﻳك مقدار معﻴن تﻴزاب نمك رقﻴق
را باﻻى آن عﻼوه نمائﻴد و دهن آنرا
توسط سر پوش كارک سوراخ دار
بسته نماﻳﻴد و از سوراخ آن ﻳك نل
زانو خم را عبور داده ،توسط تﻴوب
رابرى به نل شﻴشه ﻳﻰ وصل كنﻴد.
ســپس آن را داخل بﻴكر نﻴمه پر
از آب نماﻳﻴد ،در اﻳن صورت كدام
جرﻳان را مشاهده خواهﻴد نمود؟
شكل ( )5-3دستگاه جرﻳان
تعامل سنگ مرمر با تﻴزاب
نمك

بعضﻰ از تعامﻼت كﻴمﻴاوى به مقدار كم حرارت را آزاد ساخته؛ اما در بعضﻰ تعامﻼت مقدار
زﻳاد حرارت آزاد مﻰ شود .اكثر تعامﻼت احتراقﻰ حرارت را آزاد ساخته كه اﻳن حرارت آزاد
شــده براى حركت ماشــﻴن هاى مختلف به مصرف مي رسد و براى گرم كردن اجسام به كار
برده مﻰ شود.
به طور مثال :تعامل احتراقﻰ پترول در موتورها كه باعث حركت اﻳن وساﻳط مﻴگردد ،حرارت
را آزاد مي نماﻳد.
در بعضﻰ از تعامﻼت ،نور ﻳا انرژى آزاد شــده به واســطة بعضﻰ از تعامﻼت كﻴمﻴاوى جرﻳان
برق به وجود مﻰ آﻳد.
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اﻧﻮاع تعاﻣﻼت کﻴﻤﻴاوى
 -1تعاﻣﻼت تجزﻳﻮى :به اساس تحقﻴقات و تجارب مﻰ توان درﻳافت كرد كه مواد جدﻳد
در نتﻴجة تعامﻼت كﻴمﻴاوى حاصل مﻰ شوند.
فعاﻟﻴت
تجزﻳﺔ کاپر ( )IIﻫاﻳدروکسﻲ کاربﻮﻧﻴت Cu 2 (OH) 2 CO 3
ساﻣان و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ضرورت :تشت پر از آب ،تست تﻴوب ،چراغ الكولﻰ ،سر پوش كاركﻰ سوراخدار ،نل زانو خم شﻴشه
ئﻰ ،پاﻳه ،كاپر()IIهاﻳدروكسﻰ كاربونﻴت ،آب مقطر
طـرز اﻟعﻤل :ﻳــك مقدار معﻴــن ملخﻴت (مس( )IIهاﻳدروكســﻰ
كاربونﻴــت) را در ﻳك تســت تﻴوب انداخته و دهن تســت تﻴوب را
توســط كارک سوراخ دار مسدود نماﻳﻴد .از سوراخ كارک نل زانو خم
را عبور داده و انجام دﻳگر آنرا در تست تﻴوب داخل نموده و تشت پر
از آب معكوس قرار دهﻴد .سپس محتوﻳات داخل تست تﻴوب اولﻰ را
شكل ( )5-4دستگاه تجزﻳه مس ()II
حرارت داده ،مشاهدات خود را تحرﻳر دارﻳد.
هاﻳدروكسﻰ كاربونﻴت (ملخﻴت)

 -2تعاﻣﻼت جﻤعﻰ :تعامﻼتﻰ كه در نتﻴجة صورت گرفتن آنها دو ﻳا چندﻳن ماده به ﻳك
ماده با خواص جدﻳد تبدﻳل مﻰ گردد ،به نام تعامل جمعﻰ ﻳاد مﻰ شوند .در تعامل جمعﻰ از
دو ﻳا چندﻳن مادة اولﻴه ،ﻳك مادة جدﻳد تشكﻴل شده مﻰ تواند؛ به طور مثال :اگر باﻻى چونة
آب نارسﻴده ( )CaOآب عﻼوه گردد ،چونة آب رسﻴده ﻳا كلسﻴم هاﻳدروكساﻳد Ca)OH(2
آب+چونة آب نارسﻴده
چونة آب رسﻴده
تشكﻴل مﻰ گردد.
)Ca(OH) 2 (s

)CaO(s) + H 2 O(l

فعاﻟﻴت
تعاﻣل برادة آﻫﻦ با سﻠفر

سـاﻣان و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ضرورت  :تســت تﻴوب ،پاﻳه همراى گﻴرا ،چراغ
الكولي ،برادة آهن  ،پودر سلفر ،قاشق گﻴرنده مواد ،ترازو.
طـرز اﻟعﻤل  :بــه مقدار  5،6گرام آهن  3،2گرام پودر ســلفر را با هم
مخلــوط كنﻴد ،بگوﻳﻴد كه اﻳن مخلوط متجانس ﻳا اﻳنكه غﻴر متجانس
است ،چرا ؟ كدام ﻳكي از اﻳن ها (آهن ﻳا سلفر) توسط مقناطﻴس جذب
مي شود؟ مخلوط فوق را در ﻳك تست تﻴوب انداخته حرارت دهﻴد .در
اﻳن صورت مشــاهدات خود را بنوﻳســﻴد و هم بگوﻳﻴد كه آﻳا محصول
تعامل توسط مقناطﻴس جذب مي شود ﻳا خﻴر؟ آﻳا در اﻳن عمل تغﻴﻴر
كﻴمﻴاوي صورت گرفته ﻳا خﻴر؟
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شكل( )5-5دستگاه تعامل سلفر
و آهن در موجودﻳت حرارت

 - 3تعاﻣﻼت احتراقﻰ :سوختن چوب دربخارى ،سوختن تﻴل ،كاغذ و غﻴره را دﻳده
اﻳد ،اﻳن تعامﻼت نمونه ﻳﻰ از تعامﻼت احتراقﻰ است.
عمل متقابل مواد ساده ﻳا مغلق با آكسﻴجن كه همﻴشه با آزاد شدن انرژى و حرارت صورت
مﻰ گﻴرد ،نوع تعامﻼت احتراقﻰ است.
بطور مثال :موقعﻰ كه ســطح جدﻳد قطع شــدة فلز ســودﻳم در تماس با هوا قرار گﻴرد ،به
تدرﻳج درخشــش خود را از دست داده؛ زﻳرا با آكسﻴجن هوا تعامل نموده ،سودﻳم اكساﻳد را
تشكﻴل مﻰ دهد:
)4 Na (s) + O 2 (s
)2 Na 2O(s

شكل ( )5-6زنگ زدن سودﻳم در موجودﻳت هوا

 - 4تعاﻣﻼت تعﻮﻳضﻰ  :در درس گذشته راجع به سه نوع تعامﻼت كﻴمﻴاوى معلومات
داده شــدكه عبارت از تعامﻼت تجزﻳوى ،تعامﻼت جمعﻰ و تعامﻼت احتراقﻰ مﻰ باشــند .در
تعامــﻼت تجزﻳــوى از ﻳك ماده چندﻳن ماده جدﻳد تشــكﻴل گردﻳــده ،برعكس در تعامﻼت
جمعﻰ دو ﻳا چندﻳن ماده با هم ﻳكجا شــده ،ﻳك مادة جدﻳد را تشــكﻴل مﻰ دهند .بعضﻰ از
تعامﻼت كﻴمﻴاوى هستندكه اتوم هاى عناصر ﻳك مركب توسط اتوم هاى عناصر ﻳا اتوم هاى
عناصر تشكﻴل دهندة مركب دﻳگر تعوﻳض مﻰ گردند؛ به طور مثال :اگر فلز سودﻳم را با آب
تعامل دهﻴد ،اﻳن فلز اتوم هاﻳدروجن آب را تعوﻳض نموده ،در نتﻴجه ســودﻳم هاﻳدروكساﻳد
تولﻴــد و هاﻳدروجــن آزاد مﻰ گردد .اﻳن نوع تعامﻼت را كه در آنها اتوم هاى عناصر توســط
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اتوم هاى عناصر دﻳگر در مركبات تعوﻳض مﻰ شوند ،به نام تعامﻼت تعوﻳضﻰ ﻳاد مﻰ شود.
آب  +سودﻳم
هاﻳدروجن +سودﻳم هاﻳدروكساﻳد
2 NaOH + H 2

2 Na + 2H 2O

تعامﻼت عناصر باﻳك دﻳگر :
تعاﻣل ﻫاﻳدروجﻦ و آکسﻴجﻦ :هاﻳدروجن در موجودﻳت آكسﻴجن سوخته ،آب را تشكﻴل
جرقة برقﻰ
مﻰ دهد.
) 2 H (g ) + O (g
)2 H O ( l
2

2

2

طورى كه دﻳده مﻰ شود ،تعداد اتوم هاى آكسﻴجن به طرف چپ معادله دو و به طرف راست
معادله ﻳك اســت ،بنابراﻳن معادله توزﻳن شــده نﻴست .براى توزﻳن اﻳن معادله باﻳد به طرف
راســت معادله به فورمول آب عدد 2ضرب گرددكه در اﻳن صورت تعداد اتومهاى آكســﻴجن
به هردوطرف معادله مســاوى شده ،اما تعداد اتوم هاى هاﻳدروجن به طرف راست معادله به
چهار اتوم مﻰ رسد؛ پس به طرف چپ معادله به فورمول هاﻳدروجن عدد  2را ضرب نموده
و در نتﻴجه معادله توزﻳن مﻰ شود.
جرقة برقﻰ
)2 H 2 O ( l

) 2 H 2 (g ) + O 2 (g

تعامــل فوق نوع تعامﻼت اكسﻴدﻳشــن بوده ،در اﻳن تعامل هاﻳدروجن توســط اكســﻴجن،
اكسﻴدى مﻰ گردد.
تعاﻣل کاربﻦ با آکسﻴجﻦ :ﻳكﻰ از تعامﻼت بسﻴار مهم كاربن عبارت از تعامل آن با
آكسﻴجن است .گرافﻴت و غﻴره مواد كاربنﻰ با آكسﻴجن در هواى آزاد مﻰ سوزد ،در نتﻴجه
كاربن داى اكساﻳد ﻳا كاربن مونو اكساﻳد را تشكﻴل مﻰ دهند.
كاربن مونو اكساﻳد

)2CO(g

كاربن داى اكساﻳد

)CO (g
2

g
) (2

2C(s) + O

)C(s) + O (g
2

تعاﻣل ﻧاﻳتروجﻦ با ﻫاﻳدروجﻦ :ناﻳتروجن با هاﻳدروجن در شراﻳط خاص تعامل نموده،
امونﻴا را تشكﻴل مﻰ دهد.
كتلست ،فشار و حرارت
) NH 3 (g
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) N 2 (g ) + H 2 (g

خﻼصﺔ فصل پﻨجﻢ
تعامﻼت كﻴمﻴاوى مواد نوع جرﻳاناتﻰ است كه در نتﻴجة به وقوع پﻴوستن آن ،مواد جدﻳد
تشكﻴل مﻰ گردد.
بعضﻰ تعامﻼت كﻴمﻴاوى با آزاد شدن انرژى و حرارت صورت مي گﻴرد و بعضﻰ از تعامﻼت
كﻴمﻴاوى وقتﻰ صورت مﻰ گﻴرد كه به مواد تعامل كننده حرارت داده شود.
براى اجراى تعامﻼت كﻴمﻴاوى شــراﻳط ﻻزمه ضرورت اســت ،اﻳن شراﻳط عبارت از درجة
حرارت ،فشار و كتلست است.
كتلست ها موادى اند كه در تعامﻼت كﻴمﻴاوى سهم گرفته ،تعامﻼت را سرﻳع ساخته اما
خود آن به مصرف نمﻰ رسند.
تعامــﻼت كﻴمﻴــاوى كه در نتﻴجة صورت گرفتن آن از ﻳك مادة اولﻰ دو و ﻳا چندﻳن مادة
جدﻳد تشكﻴل مﻰ گردد ،به نام تعامﻼت تجزﻳوى ﻳاد مﻰ شوند.
تعامﻼت كﻴمﻴاوى كه در نتﻴجة صورت گرفتن آن از دو ﻳا چندﻳن ماده ﻳك مادة جدﻳدى
با خواص جدﻳد تشكﻴل مﻰ گردد ،بنام تعامﻼت جمعﻰ ﻳاد مﻰ گردند.
عمل متقابل مواد ساده ﻳا مغلق با آكسﻴجن تعامﻼت اكسﻴدﻳشن گفته مي شود.
احتراق نوعي اكسﻴدﻳشن است كه با سرعت انجام شده و با شعله ورشدن همراه است.
تعامﻼت كﻴمﻴاوى كه در نتﻴجة آن اتوم هاى عناصر(ماده ساده) بعضﻰ از اتوم هاى عناصر
را در مركبــات كﻴمﻴاوى بﻰ جا ســاخته و خود جاى آنرا اشــغال مــﻰ نماﻳند ،بنام تعامﻼت
تعوﻳضﻰ ﻳاد مﻰ شوند.
تحرﻳر مشــخص و شــرطﻰ تعامﻼت كﻴمﻴاوى را به كمك ســمبول ها و فورمول ها به نام
معادلة كﻴمﻴاوى ﻳاد مﻰ نماﻳند .معادﻻت كﻴمﻴاوى تحرﻳرى حروفﻰ ﻳا ســمبولﻴك تعامﻼت
كﻴمﻴاوى است.
معــادﻻت كﻴمﻴاوي وقتــي توزﻳن بوده مي توانــد كه تعداد اتوم هاي مــواد تعامل كننده
مساوي به تعداد اتوم هاي محصول تعامل باشند.
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سؤال ﻫاى فصل پﻨجﻢ
بﻪ سـﻮال ﻫاى ذﻳل دقﻴق شده ،صحﻴح آن را بﻪ (ص) و غﻠط آن را بﻪ (غ) ﻧشاﻧﻰ کﻨﻴد  .شکل
درست جﻤﻠﻪ را تحرﻳر دارﻳد:
 –1عمل متقابل مواد كه ســبب تشــكﻴل ماده جدﻳد با خاصﻴت جدﻳد مﻰ گردد ،بنام تعامل ﻳاد مﻰ شــود.
( )
 –2در تعامل كﻴمﻴاوى انرژى جذب ﻳا آزاد نمﻰ شود) ( .
 -3حرارت در تعامﻼت كﻴمﻴاوى رول ندارد) (.
اكساﻳد سﻴماب) را تحرﻳر دارﻳد
 -4معادلة تعامل (آكسﻴجن  +سﻴماب
 –5تعامﻼتــﻰ كــه در آن ﻳك ماده به چندﻳن مادة جدﻳد تجزﻳه مﻰ گــردد ،به نام تعامﻼت جمعﻰ ﻳاد مﻰ
شوند) (.
 –6تعامﻼتﻰ كه در آن ﻳك عنصر ،جاى عنصر دﻳگر را در مركبات اشــغال مﻰ كنند ،بنام تعامﻼت تعوﻳضﻰ
ﻳاد مﻰ شوند) ( .
 –7تعامﻼتــﻰ كــه در آن دو و ﻳا چندﻳــن ماده با هم ﻳك جا و ﻳك مادة جدﻳد را تشــكﻴل مﻰ دهند ،به نام
تعامﻼت جمعﻰ ﻳاد مﻰ شوند) ( .
 -8در نتﻴجة عمل متقابل كﻴمﻴاوى ماهﻴت ماده تغﻴﻴر مﻰ كند) ( .
 -9سوختن ﻳك ماده در موجودﻳت اكسﻴجن تعامل احتراقﻰ است) ( .
 -10در ﻳــك تعامل كﻴمﻴاوى توزﻳن شــده مجموعة اتوم هاى مواد تعامل كننــده زﻳادتر از محصول تعامل
است) ( .
سؤال ﻫاى ذﻳل داراى چﻬار جﻮاب بﻮده کﻪ از جﻤﻠﻪ چﻬار جﻮاب آﻧﻬا ،ﻳکﻰ درست است ،شﻤا
جﻮاب صحﻴح آﻧرا ﻧشاﻧﻰ کﻨﻴد:
 -11عمل متقابل مواد را با ﻳك دﻳگر بنام  .........................ﻳاد مﻰ نماﻳند.
ب) پروسه كﻴمﻴاوى
الف) پدﻳده كﻴمﻴاوى
د) همه موارد
ج) تعامل كﻴمﻴاوى
 - 13مواد جدﻳد كه در نتﻴجة تعامﻼت كﻴمﻴاوى تشكﻴل مﻰ گردند ،به نام  ...ﻳاد مﻰ شوند.
ب) محصول تعامﻼت
الف) حاصل تعامﻼت
د) الف و ب صحﻴح است.
ج) مواد تعامل كننده
 - 14تعاملﻰ كه در نتﻴجه صورت گرفتن آن ﻳك مادة كﻴمﻴاوى به چندﻳن ماده جدﻳد تبدﻳل مﻰ گردد ،به
نام تعامل  .........................ﻳاد مﻰ شوند.
ب) تعامﻼت تعوﻳضﻰ
الف) تعامﻼت جمعﻰ
د) تعامﻼت احتراقﻰ
ج) تعامﻼت تجزﻳوى
 - 15ﻳكــﻰ از محصــوﻻت دﻳگــر تعامــل احتراقــﻰ ســلفر قــرار معادلــة ذﻳــل چــه خواهــد بــود؟
آكسﻴجن  +سلفر
 + ...............سلفر داي اكساﻳد
ب) انرژى
ا لف)اكسﻴجن اضافﻰ
د) هﻴچكدام
ج) سلفاﻳد آهن
 -16تعامــﻼت كﻴمﻴــاوى كه در نتﻴجه صــورت گرفتن آن ﻳك عنصر جاى ﻳك عنصــر دﻳگر را در مركبات
كﻴمﻴاوى مﻰ گﻴرد ،به نام تعامﻼت  .........................ﻳاد مﻰ شود.
د) احتراقﻰ
ج) جمعﻰ
ب) تعوﻳضﻰ
الف) تجزﻳوى

→

→
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فصل ششم

عﻨاصر مﻬم در زﻧدهگﻲ ما
عناصــري مانند :اكســيجن ( ،)O2نايتروجــن ( ،)N2كاربن ()C
و هايدروجــن ()H2وغيــره در زندهگي ما اهميت زيــادى دارند؛
بطورمثال بدون اكسيجن زندهگي حيوانات و نباتات ممكن نيست.
نايتروجن جز مهم تركيبي نباتات ميباشــد و كاربن به حيث مواد
ســوخت صنايــع مختلف ماننــد ذوب آهن نقش اساســي دارد.
هايدروجن يكي از عناصر سازندة آب و مركبات عضوى مﻰ باشد.
در فصل پنجم تعامﻼت كيميــاوي و توزين معادﻻت كيمياوي را
آموختيد .در اين فصل اســتحصال و خواص كيمياوي هايدروجن،
اكســيجن ،كاربــن و نايتروجــن را خواهيد آموخــت؛ هم چنان
مي آموزيد كه اين عناصر در ﻻبراتوار چطور استحصال ميگردد؟ و
در كدام بخشهاي زندهگي ما به كار برده مي شوند؟
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ﻫاﻳدروجﻦ
هايدروجن در طبيعت به پيمانة زياد موجود اســت؛ بخصوص در اتموسفير يك
عده ســيارات از هايدروجن ساخته شده و در خورشيد مقدار هايدروجن بسيار
زياد اســت .در اتموسفير زمين نسبت ســبك بودن (كم بودن كتله) مقدار آن
ناچيز ميباشــد ،مگر در تركيب مواد عضوي و غير عضوي به پيمانة زيادي اين
عنصر ســهم دارد .ده فيصد از بدن انســان را (از نگاه كتله) هايدروجن تشكيل
مي دهد.
شــكل ( )6-2موقعيــت
هايدروجن در جدول دوراني

شكل( )6-1سوختن هايدروجن
در موجوديت آكسيجن

هايدروجن گاز بيرنگ ،بيبو و بيذايقه بوده و نســبت به تمامي گازات ســبكتر اســت .در
حرارت  -252.18oCمايع و در حرارت -259.8oCمنجمد ميگردد.
خﻮاص کﻴمﻴاوى ﻫاﻳدروجﻦ :هايدروجن يكي از گازات فعال بوده كه با عناصر مختلف ذيل
تعاملمينمايد:
تعامل با اکسـﻴجﻦ :گاز هايدروجن با گاز اكســيجن توسط جرقة برقي تعامل نموده آب
را توليد مينمايد .اين تعامل با آزاد شــدن مقــدار زيادي انرژي معموﻻً به صورت انفجارى
همراه ميباشد.
جرقة برقﻰ
)2H 2 (g) + O 2 (g
)2H 2 O(l
جرقة :برقﻰ
هايدروجن
آب
+
اكسيجن
)2H 2 (g) + O 2 (g
)2H 2 O(l
تعامل با گاز کلﻮرﻳﻦ :گاز هايدروجن با گاز كلورين در تاريكي به آهستگﻰ تعامل نموده
و در روشــني تعامل آن با ســرعت انجام ميشــود و خطر .انفجار را دارد .در اين تعامل گاز
هايدروجن كلورايد توليد مي گردد.
نور
2 HCl
)(g
)2HCl(g
)2HCl(g
هايدروجن كلورايد

) +ClCl
)HH2 (g
2 ( g+
)2 (g
)2 (g
نور
)H 2 (g
)+ Cl2 (g
هايدروجن
كلورين +

نايتروجن در حرارت و فشــار معين تعامل
تعامل با –گاز ﻧاﻳتروجﻦ :گاز هايدروجن با گاز :
كرده ،گاز آمونيا را توليد مينمايد.
كتلست،فشار وحرارت زياد
) 3H 2 (g ) + N 2. (g
) 2 NH 3 (g
)  (gامونيا
2 NH
3

–

:
:
.

كتلست،فشار وحرارت زياد

هايدروجن
نايتروجن3H (g)+ +
) N (g
2

2
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.

تعامل با اکساﻳدﻫاي فلزات :هايدروجن مي تواند اكسيجن را از فلزات جدا سازد؛ بطور
مثال :هايدروجن با اكســايد مس تعامل نموده و باعث مي شــود تا مس از اكســايد آن جدا
شود.
) CuO(s) + H 2 (g
)Cu (s) + H 2 O(l
مس
بخارات آب  +فلز Cu

هايدروجن  +مس ( )IIاكسايد
) (g

استحصال ﻫاﻳدروجﻦ
بار اول هايدروجن توســط فزيكدان انگليســي كونديش در سال  1799از تعامل يك فلز با
تيزاب استحصال و كشف گرديده است.
فعالﻴت
 -3استحصال ﻫاﻳدروجﻦ از تجزﻳﺔ برقﻲ آب

سـامان و مﻮاد مﻮرد ضـرورت :آب ،تيزاب رقيق گوگــرد ،آلة هافمن و
منبع برق.
طرزالعمـل :يك مقــدار كم تيزاب رقيق گوگرد را قطــره قطره به جدار
داخلي آلة هافمن كه در آن آب موجود باشــد ،عﻼوه كنيد ،بعدا ً با منبع
برق آن را وصل كنيد .جدا شدن هايدروجن در قطب منفي و اكسيجن را
در قطب مثبت مشاهده نماييد .مانند شكل (.)6-3

) 2 H 2 (g ) + O 2 (g

 H 2SO 4تجزية برقﻰ

اكسيجن  +هايدروجن
2H

)2 H 2 O ( l

 H 2SO 4تجزية برقﻰ

)(lآب
O

دســتگاه را ببينيد ،هايدروجن و اكسيجن را از نگاه حجم مقايسه نماييد.
حجم كدام گاز بيشتر است؟ چرا؟

شكل ( )6-3دستگاه تجزية برقي آب (آلة هافمن)
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استعمال ﻫاﻳدروجﻦ

شكل ( )6-4بالون پر شده
از گاز هايدروجن

روغنهاي مايع نباتي را توسط هايدروجن
(هايدروجنيشــن) بــه روغنهاي جامد
تبديل ميكنند.
هــم چنان در گذشــتهها بالونها را از
هايدروجن پر مينمودند و بوســيلة آن
به فضا مســافرت ميكردنــد .از اين كه
هايدروجن در مقابل شدن با هوا احتمال
احتراق دارد؛ لذا به عوض آن در عصر حاضر
هيليــوم را كه يك گاز غيــر فعال و بي خطر
است ،اســتعمال مينمايند .در شكل ( )6-4بالون
پر از هايدروجن را مشاهده مﻰ نمائيد.
در صنايع نيز براي خالص ساختن فلزات از سنگ معدني،
هايدروجن استعمال ميگردد.

آکسﻴجﻦ
آكســيجن به پيمانة زياد به حالت آزاد به شكل ماليكولﻰ ()O2
در هــوا و هــم به حالت مركب با عناصر ديگر پيدا مي شــود .به
1
حالــت آزاد تقريباً حصة هوا را ســاخته و بــه حالت مركب
5
 88.88فيصد آب را تشــكيل نموده اســت 45.5%.كتلة زمين و
 65%كتلة بدن انسان از آكسيجن ساخته شده است.
آكســيجن در شــرايط عادي گاز بيرنگ ،بيبو و بيذايقه بوده
به -183oCبــه مايع تبديل و بــه  -218oCمنجمد مي گردد.
آكســيجن در سوخت مواد كمك مي كند و بدون آكسيجن مواد
نميسوزند.

شكل ( )6-5آكسيجن ذخيره شده در كپسول

شكل ( )6-6موقعيت آكسيجن
در جدول دورانﻰ
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خﻮاص کﻴمﻴاوي آکسﻴجﻦ
از نگاه كيمياوي گاز اكســيجن زياد فعال بوده ،با فلزات و غير فلزات تعامل مينمايد و اكســايدهاي
مربوطه آنها را مي سازد .تعامل آكسيجن را با عناصر ديگر بنام اكسيديشن ياد ميكنند.

تعامل با غﻴر فلزات :آكســيجن با اكثريت غير فلزات تعامل نموده اكسايدهاي غير فلزي
را تشكيل مينمايد:
تعامل با سـلفر :آكسيجن با سلفر در موجوديت حرارت تعامل نموده اكسايد سلفر يا سلفر
) S(s) + O 2 (g
) SO 2 (g
داي اكسايد را مي سازد.
آكسيجن  +سلفر
)(g

سلفرداي اكسايد
SO
تعامل با فلزات :آكسيجن با اكثريت فلزات تعامل نموده ،اكسايد هاى فلزات مربوطه را مﻰ سازند.

فلزات فعال در هواى آزاد با آكسيجن تعامل مﻰ نمايد،
به طور مثال :وقتﻰ كه سوديم از تيل كشيده شود با آكسيجن هوا قرار معادلة زير تعامل مﻰ كند:
) 4 Na (s) + O 2 (g
)2 Na 2 O(s
استحصال اکسﻴجﻦ
اكسيجن  +سوديم
اكسايد
)(g
سوديم SO
اولين بار در ســال  1774ســاينس دان انگليسي بنام پرســتلي آكسيجن را از حرارت دادن

اكســايد سيماب استحصال نمود و نام آن را ﻻوازيه ساينس دان فرانسوي اكسيجن گذاشته
حرارت
است.
)2HgO (s
) 2Hg (l) + O (g
2

اكسيجن  +سيماب

حرارت

اكسايد سيماب

در ﻻبراتوار اكسيجن را از تجزية پتاشيم كلوريت توسط حرارت در موجوديت منگانيز داى اكسايد استحصال
مﻰ نمايد .اين طريقه بنام استحصال ﻻبراتوارى نيز ياد ميشود.
فعالﻴت ﻫا
 -1استحصال آکسﻴجﻦ از پتاسﻴم کلﻮرﻳت

سامان و مﻮاد مﻮرد ضرورت :تست تيوب ،سرپوش رابري سوراخ دار ،نل زانوخم شيشه يﻰ ،پايپ رابرى ،تشت آب ،آب ،بوتل
براي ذخيرة اكســيجن ،پتاشــيم كلوريت (نمك برتوله) ،منگانيزداى اكسايد ،منبع حرارت ،كاغذ بيكاره،گوگرد ،پايه معة گيرا
و قاشق گيرنده مواد.
طرزالعمل :مطابق شــكل ( )6-7دســتگاه را بســته بندي نماييد .منگانيز داي اكســايد و پتاســيم كلوريت را با هم مخلوط
و در تســت تيوب انداخته آنرا توســط منبع حرارت ،در نتيجه آكســيجن در
بوتل جمع آورى شــده و استحصال مﻰ گردد ،براى معلوم نمودن استحصال
آكســيجن يكﻰ ا ز شــاگردان يك پارچه كاغذ را گرفته و ديگرى آنرا توســط
گوگرد بســوزاند و دوباره آنرا خاموش نمايد .سپس آنرا نزديك دهن آن بوتل
سازد كه آكسيجن در آن جمع گرديده است.
چه مشاهده مي كنيد؟ و چرا؟
)2KCl(s) + 3O 2 (g

آكسيجن  +پتاسيم كلورايد
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 ¡ MnO2حرارت

)2KClO3 (s

پتاشيم كلوريت

شــكل( )6-7اســتحصال اكســيجن از پوتاشــيم
كلوريت

استعمال آکسﻴجﻦ
آكســيجن در چراغ هاى اكســﻰ اســتلين براى لحيم كردن و قطع نمودن فلزات اســتعمال
مﻰ گردد .همچنين با فشار زياد كپسولها را از آكسيجن پر نموده ،در تحت البحرى و فضاى
خارج از اتموسفير زمين براى تنفس استعمال مﻰ گردد.
براى مريضانﻰ كه ازآكســيجن هوا براى تنفس اســتفاده كرده نمﻰ توانند ،آكســيجن خالص
مورد اســتفاده قرار مﻰ گيرد؛ همچنان مواد سوخت قمر هاى مصنوعﻰ و راكت ها كه به فضا
پرتاب مﻰ گردد ،در موجوديت آكســيجن سوخته و انرژى را توليد مﻰ كند .به همين ترتيب
در تنفس حيوانات و نباتات آكسيجن اتموسفير به مصرف مﻰ رسد.

ب

ﻧاﻳتروجﻦ

شكل( )6-8الف -براى لحيم
كاري از آكسيجن استفاده مﻰ كنند.
ب-تصوير مريضﻰ كه آكسيجن را تنفس مﻰ كند،
ج -استفاده از اكسيجن توسط انسان در تحت بحر

ج

نايتروجن در طبيعت به حالت آزاد به پيمانة زياد موجود اســت 75.5% .كتله و  78%حجم
اتموسفير را نايتروجن تشكيل نموده است .به شكل مركب در تركيب پروتين ها خصوصاً در
تخم مرغ ،گوشت ،ماهﻰ ،پنير ،لوبيا و غيره يافت مﻰ شود 3% .كتله بدن انسان از نايتروجن
ساخته شده است.
نايتروجــن گازى اســت بﻰ رنگ ،بﻰ بو و بﻰ ذايقه و در آب بــه مقدار كم منحل بوده ،از هوا
سبكتر است ،در  -195oCبه مايع و در  -209.8oCمنجمد مﻰ گردد .نايتروجن به سختﻰ
تعامــل مــﻰ كند به همين لحاظ يونانﻰ ها آنــرا ازوت ( )Azoteبه معنﻰ تنبل يا غير فعال
ناميده اند .نايتروجــن در حرارت 25oCبا مگنيزيم تعامل مينمايد و مگنيزيم نايترايد را مﻰ
)3Mg (s) + N 2 (g
)Mg 3 N 2 (s
سازد.
مگنيزيم نايترايد

حرارت

نايتروجن  +مگنيزيم
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استحصال ﻧاﻳتروجﻦ
مﻰ دانيــد كــه حجم عمدة هوا را نايتروجن تشــكيل مﻰ دهد؛ بنابرايــن نايتروجن را از هوا
به دســت مﻰ آورند .براي اين كار هوا را به اثر فشــار و ســرد ساختن مايع مﻰ سازند .تقريباً 3
4
حصة هوا را نايتروجن و  1حصة هوا را آكســيجن تشــكيل نموده است .نايتروجن نظر به
5
آكســيجن زودتــر به غليان مﻰ آيد و از هوا جدا مﻰ گردد؛ بــه عبارة ديگر از تقطير هواى
مايع ،نايتروجن را تهيه مﻰ نمايند.
از تجزية امونيم نايترايت هم نايتروجن را استحصال مي كنند.
)( l
)N 2 (g) + 2H 2 O(g

نايتروجن
آب +
N
)2 (g) + 2H 2 O(g

استعمال ﻧاﻳتروجﻦ

)NH 4 NO 2 (s

نايترايت
آمونيم
NH
)4 NO 2 (s

براى اســتحصال كود هاى كيمياوى از نايتروجن هوا اســتفاده ميشــود ،اين عنصر يكﻰ از
اجزاى مهم غذائﻰ نباتات مﻰ باشــد .مركبات نايتروجن خصوصاً تيزاب شــوره در ســاختن
بــاروت و مواد انفجارى اســتعمال مﻰ گــردد .نايتريت نقره در عكاســﻰ و امونياى مايع در
يخچال ها براى سرد ساختن (جذب كنندة حرارت) مورد استفاده قرار مﻰ گيرد.
در صنعت از امونيا براى تهية يوريا استفاده مﻰ شود و يوريا يك كود كيمياوى است.

کـاربـﻦ
كاربن در طبيعت به طور آزاد و به حالت مركبات يافت مﻰ شود و  18%كتلة بدن
انسان از كاربن ساخته شده است.
شــكل( )6-9الماس يكﻰ از
انواع كاربن است.

شكل ( )6-10موقعيت كاربن
در جدول دورانﻰ
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)2NH (g

)2H (g) + N (g

3
حالت آزاد به سه شكل يافت 2مﻰ شود كه 2عبارت
كاربن به
از ذغال ،گرافيت و الماس مﻰ باشد.

ذغال :كاربن بﻰ شــكل از سوختن نباتات در صورتﻰ
كه اكســيجن كافﻰ به آن نرســد يا اگــر نباتات تحت
طبقات زميــن قرار گيرند به گذشــت زمان به ذغال
تبديل شده كه آنرا ذغال سنگ نيز گويند.
گرافﻴت :كاربنﻰ داراى شكل معين بوده كه در ساختن
پنسل مورد استفاده قرار مﻰ گيرد ،گرافيت است.
الماس :كاربنﻰ كه داراى شكل ثابت و درجة سختﻰ
بلند بوده هيچ چيز آنرا تراشيده نمﻰ تواند ،الماس است.

شــكل ( )6-11اشــكال مختلــف كاربــن از
چــپ بــه راســت ذغــال ،المــاس گرافيــت

الماس به رنگ هاى مختلف يافت مﻰ شود .مگر الماس بﻰ رنگ قيمتﻰ مﻰ باشد.
مركبات كاربن به دو بخش تقسيم مي شوند :مركبات عضوى و مركبات غيرعضوى .مركبات عضوى
بســيار زياد بوده و از چهارده ميليون تجاوز مي كنند؛ مانند :ميتان ،الكول ،تيل و غيره .از مركبات
غيرعضوي كاربن مي توان كاربن داي اكسايد ،سنگ چونه ،مرمر وغيره را نام برد.

خﻮاص کﻴمﻴاوى کاربﻦ :كاربن در موجوديت حرارت با فلزات و غير فلزات و هم چنان با
اكسايدهاى فلزات تعامل نموده ،اكسيجن موجود در اكسايد فلزات را جدا مﻰ سازد.
تعامل با کلسـﻴم :كاربن در موجوديت حرارت با كلســيم تعامل نموده ،كلسيم كاربايد را
توليد مﻰ كند .از كلسيم كاربايد در لحيم كاري استفاده مي شود.
)CaC2 (s
كليسم كاربايد
CaC
)2 (s

)Ca(s) + 2C(s
) ++2C(sكلسيم
كاربن
)Ca(s

تعاملبااکسﻴجﻦ:كاربندرموجوديتاكسيجنمﻰسوزد،انرژى(حرارت)وكاربنداىاكسايدراتوليدميكند.
اكسايد
دايCaC2
كاربن)(s

اكسيجن ++كاربن
)Ca(s
)2C(s

تعامل با اکساﻳد ﻫاى فلزات :در فابريكات تصفية آهن ،ذغال سنگ را استعمال مﻰ نمايند
و آهن از اكسايد جدا گرديده ارجاع مﻰ گردد.
)CO 2 (g
كاربن داى اكسايد) 2+(sآهن
CaC
)4Fe(s) + 3CO 2 (g

)C(s) + O 2 (g
آهن()IIIاكسايد
كاربن
)Ca(s) ++ 2C(s
)2Fe 2 O3 (s) + 3C(s
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استحصال کاربﻦ
كاربن به پيمانة زياد در معادن به شكل خالص( ذغال سنگ) وجود دارد ،آنرا استخراج و به
طور مســتقيم استعمال مﻰ نمايند .منبع ديگر آن ســوختن نامكمل چوب بوده كه اين نوع
كاربن بنام ذغال چوب ياد مﻰ گردد .به همين اساس به استحصال ﻻبراتوارى كاربن ضرورت
احساس نمﻰ شود.

استعمال کاربﻦ

شــكل( )6-12يكــي از معادن
زغال سنگ در كشور

كاربن براى تســخين و گرم نمودن خانه ها ،تصفية فلزات و جذب رنگها از مواد مختلف در
صنايع (ذغال كه از ســوختن اســتخوانهاى حيوانات به دست مﻰآيد براى اين منظور استعمال
ميگردد).
شكل سخت كاربن (الماس) در ساختن زيورات و الماس ارزان قيمت در نوک قلم شيشه بر و وسايل
تونل كشﻰ به كار مﻰ رود .براى ساختن پنسل از گرافيت ،استفاده مي شود .گرافيت  99%خالص
براى توليد انرژى هستوى استعمال مﻰگردد.
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خﻼصﺔ فصل ششم
هايدروجن ) ، (H2اكســيجن ) ، (O2نايتروجن ) ، (N2و كاربن ) (Cعناصرياند كه در
زندهگي بشر داراي اهميت زياد ميباشند.
هايدروجن در جامد ساختن روغنهاي مايع استعمال مي شود.
كاربن به سه شكل ذغال ،گرافيت و الماس يافت مي شود.
بدون اكسيجن حيات وجود ندارد.
سوختن مواد بدون اكسيجن صورت نميگيرد.
كاربن در صنعت امروزي ارزش زيادى دارد.
نباتات بدون نايتروجن زندهگي كرده نميتوانند.

سؤال ﻫاى فصل ششم
جاﻫاى خالﻰ را با کلمات مﻨاسب پر ﻧماﻳﻴد:
 1ـ هايدروجن را از تعامل  ...........................و تيزاب  ..............................استحصال مﻰ نمايند.
 2ـ آكسيجن را از تعامل نمك  .................................و  ...........................استحصال مﻰ نمايند.
 3ـ حيوانات  ....................................را تنفس مﻰ كند.
 4ـ نايتروجن با هايدروجن تحت فشار و حرارت تعامل نموده  .................را توليد مﻰ نمايد.
 5ـ كاربن سخت را بنام  ........................ياد مﻰ كنند.
 6ـ در صنعت از امونيا براى تهية  .........استفاده مﻰ شود و  ..........يك كود كيمياوى است.
در ختـم ﻫر جملـﻪ در صﻮرت صحﻴح بﻮدن حرف (ص) و در صـﻮرت غلط بﻮدن حرف (غ) را
ﻧﻮشتﻪ کﻨﻴد:
 7ـ هايدروجن نظر به هوا  14,5مرتبه سبك تر است) ( .

 -8هايدروجن براي جدا كردن فلز از اكسايد آن هم استعمال ميگردد( .
9ـ آكسيجن تنها به حالت خالص پيدا مي شود) ( .
 10ـ اگر هايدروجن پر اكسايد تجزيه شود ،هايدروجن حاصل مي گردد) ( .
 -11نصف مقدار هوا را نايتروجن تشكيل مي دهد) ( .
 -12نايتروجن را از امونيم نايترايت استحصال مي كنند) ( .

)
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 -13سياهي پنسل از جملة فلزات است) ( .
 -14كاربايدهاي فلزات از جملة مركبات كاربن اند) ( .
در سؤال چﻨد جﻮابﻲ صرف جﻮاب صحﻴح را اﻧتخاب ﻧماﻳﻴد:
 -15محصول تعامل جست و تيزاب نمك عبارت است از:
ب) ZnH2+ Cl2
الف) ZnCl2 + H2
د) تمامي موارد
ج) Zn + H + Cl
 -16در تعامل هايدروجن با نايتروجن غرض تشكيل امونيا كدام شرايط ضرورت دارد؟
ب) فشار
الف) حرارت
د) حرارت و كتلست
ج) كتلست ،فشار و حرارت
 -17در تشخيص آكسيجن چرا آتش خاموش شده دوباره روشن مي گردد؟
الف) به خاطر اينكه آكسيجن مي سوزد
ب) براى سوختن آكسيجن ﻻزم است
ج) به خاطر اينكه آكسيجن آتش را خاموش مي كند.
د) جز الف صحيح است.
 -18در ساختن باروت استعمال ميشود.
ب) مركبات نايتروجن
الف) هايدروجن
د) كاربن
ج) آكسيجن
 -19كدام ماده براي گرم كردن خانهها استعمال مي گردد؟
ب) آكسيجن
الف) كاربن
د) نايتروجن
ج) هايدروجن
 20ـ  ........................از سوختن نامكمل چوب بدست ميآيد.
ب) ذغال چوب
الف)گرافيت
د) سياهي
ج) ذغال سنگ
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فصل هفتم
حجره
ساختمان و وظﻴفة حجره
موجــودات زنده عملیه هاى زنــده گﻰ را اجرا مﻰ نمایند ،تا
زنــده بمانند .آنها مواد غذایــﻰ را منحیث منبع انرژى براى
انجــام فعالیت هاى مختلف به کار مــﻰ برند ،مواد اضافﻰ را
طرح و در مقابل منبهات محیطﻰ از خود عکس العمل نشان
مﻰ دهند.
هــم چنان موجودات زندۀ جدیــد را از طریق تکثر زوجﻰ و
غیر زوجﻰ به وجود مﻰ آورند .تمام فعالیت هاى ذکر شــده،
فعالیت هاى حیاتﻰ یک حجره مﻰ باشد.
ســاختمان و وظایف یک حجره چیست؟ در مورد این سؤال
در فصل موجود خواهید آموخت و نیز با کشــف حجره ،رول
ساینس دانان در کشف حجره ،میکروسکوپ و طرز استفاده،
اقســام میکروســکوپ و اجزاى عمدۀ حجره آشنایﻰ حاصل
نموده و قســمتهاى عمدۀ حجرۀ حیوانﻰ و نباتﻰ را ترســیم
و مقایســه خواهید کرد .همچنین اشــکال حجره را تشریح
نموده ،حجرات حیوانﻰ و نباتﻰ را مقایسه خواهید نمود.
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کشف حجره
دانشمندان چگونه حجره را کشف کردند و اولین بار حجره توسط کﻰ کشف شد؟
ســاینس دانها موجودیت حجره را وقتﻰ شــناختند که در قرن هفدهم میکروســکوپ اختراع شد.
رابرت هوک ( )Robert Hookeبراى اولین بار حجرات کارک را در سال  1665زیر میکروسکوپ
مشاهده نمود .او ورقه هاى نازک کارک را به شکل حفره هاى کوچک؛ مانند :خانه هاى زنبور زیر
میکروســکوپ دید و هرحفره آنرا حجره ( )Cellنامید .درحقیقت آنچه را که رابرت هوک مشاهده
نمــوده بود ،عبــارت ازحجرۀ مردۀ کارک بوده که محتویات داخلــﻰ آن ازبین رفته بود؛ ولﻰ کلمۀ
حجره را که وى بکار برده بود تاهنوز هم رایج اســت؛ همچنان رابرت هوک حجرات را در ســاقه و
ریشــۀ نباتات مطالعه نمود ،حجره را کوچکترین واحد ســاختمانﻰ و وظیفوى تعریف کرد .بدن ما
وشما و همه موجودات زندۀ دیگر نیز از واحد هاى بسیار کوچکﻰ بنام حجره ساخته شده است.
بعدا ً ســه ساینس دان جرمنﻰ به نام ماتیاس شــﻼیدن ( )MatthiasSchleidenو تیودورشوان
( )Theodor Schwannو رودلــف ویرچــو ( )Rodolph Virchowحجرات زنده را مطالعه
نمودند و نظریات خود را طور ذیل بیان کردند:
تمام موجودات زنده ،از یک یا چندین حجره تشکیل شده اند.
حجره واحد اساسﻰ ساختمانﻰ و وظیفوى موجودات زنده مﻰ باشد.
تمام حجرات از حجرات قبلﻰ به وجود مﻰ آیند.
مجموع این نظریات را بنام نظریه حجروى یاد مﻰ کنند.

شکل ( )7-1حجرات کارک را نشان مﻰ دهد
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اکولر

مﻴکروسکوپ و انواع آن

تیوب
تعــدادى از موجودات زنده مانند بکتریا هــا ،آمیب و غیره از
بازو
نگاه جسامت بســیار خورد مﻰ باشند که چشم انسان قابلیت
اوبجکتیف دید آنها را ندارد .حجرات حیوانﻰ و نباتﻰ نیز به چشــم دیده
ستیج
نمﻰ شــوند لذا دانشمندان براى دیدن و دانستن قسمت هاى
مختلف حجرات از میکروسکوپ استفاده مﻰ نمایند.
گیرا
نورى
منبع
میکروسکوپ از دو کلمه یونانﻰ میکروس ( )Microsبه معناى
پیچ ها براى خورد و سکوپین ( )Skopienبه معناى دید بوجود آمده است.
وضاحت تصویر
میکروسکوپ آله یﻰ است که موجودات کوچکﻰ را که توسط
پایه
چشم دیده نمﻰ شود ،قابل دید مﻰ سازد .همچنان از ذره بین
ها نیز براى دیدن اشیاى کوچک کار گرفته مﻰ شود.
شکل( )7-2میکروسکوپ نورى و اجزاى آن
در مکاتب از میکروسکوپ هاى مرکب نورى استفاده مﻰ
شود که تا دو هزار دفعه اشیا را بزرگ نشان میدهد .این نوع
میکروسکوپها داراى دو یا بیشتر از دو عدسیه
سوهان
قطره چکان
گیرا
اند.
چاقو
براى دیدن اشیا توسط میکروسکوپ ،باید شﻰ
مربوطه را باالى سﻼید قرار داد.
براى تهیه سﻼید به سامان و آالتﻰ ضرورت است
سﻼید
که در شکل ( )7-3آنها را مﻰ بینید.
کور سﻼید
سوزن

قیچﻰ

شکل ( )7-3سامان و آالت مورد ضرورت براى تهیۀ سﻼید

معلومات اضافﻰ
مﻴکروسکوپ الکتروني :میکروسکوپ مرکب با عدسیه ابجکتیف  100xو عدسیه چشم (اکولر) 10x
مﻰ تواند شﻰ را به بزرگ نمائﻰ  1000xنشان دهد .ولﻰ میکروسکوپ الکترونﻰ داراى قوه بزرگ نمائﻰ بیشتر
از ( 250000دو صدو پنجا هزار مرتبه) مﻰ باشند؛ بنا بر آن مﻰ توانید توسط آن حجره و اجزاى آن را به
صورت مفصل و دقیق مطالعه نمایید.

61

صفات و مشخصات حجره
بعضــﻰ از موجودات زنده مانند آمیب ،بکتریا و غیره از یک حجره ســاخته شــده اند که به
نام موجودات زندۀ یک حجروى ( )Unicellularیاد مﻰ شــوند .در حالیکه جسم عده یﻰ
از موجــودات از اتحــاد میلیونها حجره به وجود آمده که به نــام موجودات چندین حجروى
( )Multicellularیاد مﻰ گردند .بدن شما نیز از میلیونها حجره ساخته شده است .حجرات
تمام فعالیتهاى حیاتﻰ؛ از قبیل :تغذیه ،تنفس ،اطراح ،تکثر و غیره را انجام مﻰ دهند.
ساختمان حجرات بدن موجودات زنده نظر به انجام وظایف و موقعیت آنها مختلف مﻰ باشد .با آن
هم حجرات همۀ موجودات زنده داراى ســاختمانهایﻰ؛ مانند :هسته ،سایتوپﻼزم ،غشاى حجروى
و در نباتات برعﻼوه اجزاى فوق دیوار حجروى نیز مﻰ باشد.

ساختمان حجره

واکیول

حجرات با وجودى که از نقطه نظر شکل ،جسامت
و ســاختمان خود از همدیگر فرق زیادى دارند؛
کلوروپﻼست
ولﻰ بصــورت عموم طوریکه قب ً
ﻼ هم ذکر شــد،
میتوکاندریا
داراى اجزاى ذیل اند:
 غشاى حجروى ،سایتوپﻼزم و هسته.هسته
در نباتات دیوار حجروى هم وجود دارد.
سایتوپﻼزم
دﻳﻮار حجروى :این ساختمان در حجرات نباتات
غشاى حجروى
دیده مﻰ شود که ضخیم و مستحکم بوده و بیشتر
از سلولوز ساخته شده است.
شکل ( )7-4یک حجره نباتﻰ با اجزاى آن
طوریکه در شکل ( )7-4دیده مﻰ شود ،دیوار حجروى دورادور حجرۀ نباتﻰ را احاطه نموده و
به حجره شکل ثابت مﻰ بخشد؛ همچنان دیوار حجروى مانع عبور میکروب ها به داخل حجره
مﻰ گردد .دیوار حجروى در حجرات حیوانﻰ وجود ندارد.
غشـاى حجروى :به نام غشــاى پﻼزمایﻰ هم یاد مﻰ شود ،اطراف حجره رامﻰ پوشاند .این غشا
داراى دو طبقه و ســوراخ ها بوده که در داخل شــدن و خارج شدن مواد به حجره رول مهم دارد.
آب ،آکسیجن و مواد غذایﻰ را به حجره راه مﻰ دهد که داخل شود و مواد اضافﻰ چون کاربن داى
اکساید از غشاى پﻼزمایﻰ عبور نموده ،خارج مﻰ شود.
سايتوپﻼزم :ماده یﻰ شفاف نیمه مایع است که غلظت آن در حجرات مختلف فرق مﻰ کند.
ســایتوپﻼزم درخارج هسته قرار دارد و قسمت زیاد حجره را تشکیل مﻰ دهد .ترکیب اصلﻰ
دیوار حجروى
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سایتوپﻼزم آب ،منرالها و پروتین هاى حل شده در آب است ،همچنان شبکه یﻰ از رشته ها و لوله
هاى پروتینﻰ نیز در سایتوپﻼزم وجود داردکه اسکلیت حجره را تشکیل مﻰ دهد .وظیفه اسکلیت
حجره استحکام بخشیدن به حجره است .در سایتوپﻼزم ساختمانهاى کوچکﻰ موجود است که به
نام اعضاچه یا ارگانل ( )Organelleحجره یاد شده و داراى وظایف مختلفﻰ مﻰ باشند که بعضﻰ
از آنها را در شکل ( )7-4مﻰ توانید ببینید.
هسته :بزرگترین و مهم ترین جزء حجره بوده که معموالً داراى شکل کروى مﻰ باشد .دورادور هسته
را یک غشاى دو طبقه یﻰ که داراى سوراخهاست ،احاطه نموده است.
موجوداتﻰ را که حجرات آنها هســتۀ حقیقﻰ دارند ﻳﻮﻛارﻳﻮتا مﻰ نامند .ﻳﻮ در التین به معناى
حقیقي و ﻛارﻳﻮن به معناى هسته است .در بعضﻰ حجرات هستۀ حقیقﻰ وجود ندارد .موجوداتﻰ
که حجرات آنها هســتۀ حقیقﻰ ندارد ،پروﻛارﻳﻮتا نامیده مﻰ شــوند .پـرو به معناى ابتدایﻰ و
ﻛارﻳﻮن به معناى هســته است .غشاى هســتوى در عبور و مرور مواد بین هسته و سایتوپﻼزم
کمک مﻰ کند .هســته تنظیم فعالیتها و کنترول حجره را به عهده دارد .در داخل هســته رشته
هاى نازکﻰ وجود دارد که به نام کروماتین یاد مﻰ شوند و کروماتین در جریان تقسیمات حجروى
به کروموزوم تبدیل مﻰ شود .کروموزوم از پروتین و  DNAساخته شده است که فعالیت هاى
حجره را کنترول مﻰ کند DNA .مواد ارثﻰ حجرات مﻰ باشد .در مورد  DNAدر صنوف باالتر
معلومات مفصل داده مﻰ شود .کروموزوم را در شکل ( )7-5مﻼحظه مﻰ نمایید.

ارگانل هاى ديگر حجره
این ساختمانها در داخل سایتوپﻼزم موقعیت داشته که به طور خﻼصه تشریح مﻰ شود.
در ســایتوپﻼزم ساختمانﻰ اســت که در آن انرژى براى فعالیت هاى مختلف
حجره تولید مﻰ شود .این ارگانل حجره عبارت از ﻣﻴتﻮﻛاﻧدرﻳا مﻰ باشد.
ذخیره مواد ضرورى و فاضله را در حجره واﻛﻴﻮل ﻫا به دوش دارند که مواد را به
بازوى کوچک
شکل مایع در خود ذخیره مﻰ نمایند.
سنترومیر
ســایتوپﻼزم حجره برعﻼوه ارگانل هاى ذکرشده داراى ساختمانهاى تیوب
مانند اســت که به نام اندوپﻼزمیک ریتیکولوم یاد شده و مواد را به قسمت
هاى مختلف حجره و خارج از حجره انتقال مﻰ دهند .ســاختمانهاى دیگر
مثل سنتریول نیز در وقت تقسیم حجرات حیوانﻰ رول مهمﻰ را بازى مﻰ
بازوى دراز
کنند .در حجرات نباتﻰ ساختمانهایﻰ که بنام پﻼستید ها یاد مﻰ شوند وجود
شکل ( )7-5کروموزوم
دارند که در ساختن مواد غذایﻰ رول اساسﻰ دارند.

شــکل و بزرگﻰ حجره از چگونه گﻰ وظیفــۀ آن نمایندگﻰ مﻰ کند.
حجرات داراى اشکال و بزرگﻰ مختلف اند :بیضوى ،مدور ،مکعبﻰ ،استوانه یﻰ و تعدادى هم
مسطح و عده یﻰ ستاره مانند اند.
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انواع مختلف حجرات
به اشکال حجرات ذیل توجه کنید .چه تفاوت ها و چه شباهتها یﻰ را مشاهده مﻰ کنید؟

حجره عضﻼت صاف

تخمه

حجرۀ عصبﻰ

تخم مرغ

شکل( )7-6انواع حجرات
سپرم
حجرۀ خزه یا موس

فعالﻴت
 -1مشاهده حجرات بشروى دهن

بــا یــک چوبک پاک مخاط دهن تان را تخریش نمایید .به روى ســﻼید یک
قطره آب پاک انداخته و مخاط جمع کرده را روى سﻼید با آب مذکور مخلوط
کنید .بعدا ً یک قطره محلول آیودین بر مخلوط عﻼوه کرده و سپس کورسﻼید
را باالى آن بگذارید .سﻼید تهیه شده را تحت میکروسکوپ مشاهده نمایید.
شکل حجرات مخاط دهن را در کتابچه هایتان ترسیم کنید.
شکل ( )7-7گرفتن حجرات از داخل کومه

فعالﻴت
 -2مشـاهدۀ حجرات پردۀ پﻴاز :به واســطه چاقو یا پل ریش یک پردۀ بسیار نازک پیاز را جدا کنید .این
پرده را بروى ســﻼید هموار نموده و باالى آن یک قطره آب بیندازید .کوشــش کنید که پرده نازک پیاز
چملک نشــود .کورســﻼید را باالى آن بگذارید .ســﻼید را روى ستیج میکروســکوپ گذاشته اوالً تحت
اوبجکتیف ( 10xقوۀ کوچک) و بعد اوبجکتیف ( 40xقوۀ بزرگتر) مشاهده کنید .بعدا ً یک قطره محلول
آیودین باالى سﻼید عﻼوه نموده ،تصویرى را که زیر میکروسکوپ مشاهده کردید ،در کتابچه هاى تان
رسم کنید .شما حجرات پیاز و کومه انسان را تحت میکروسکوپ مشاهده نمودید ،با استفاده از اشکال
و آموخته هاى خویش تفاوت هاى حجرات حیوانﻰ و نباتﻰ را بیان دارید؟
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مقايسة حجرات حﻴوانﻰ و نباتﻰ
آیا حجرات حیوانﻰ و نباتﻰ را با هم مقایســه نمــوده اید؟ آیا حجرات حیوانﻰ و نباتﻰ از نگاه
ســاختمان با همدیگر فرق دارند یا نه؟ باتوجه به شکل  7-8باید متذکر شدکه حجرات نباتﻰ
داراى دیوار حجروى ضخیم و مستحکم بوده که درحجرات حیوانﻰ دیده نمﻰ شود.

کلوروپﻼست
سایتوپﻼزم

غشاى حجروى

میتوکاندریا
هسته

الف – حجره حیواني

واکیول
دیوار حجروى

( )7-8شکل حجرات حیوانﻰ و نباتﻰ

ب – حجره نباتي

جســامت واکیولهــا درحجرات حیوانﻰ خورد ،ولﻰ در حجرات نباتﻰ بزرگتر اســت و نســبتاً
قسمت زیاد فضاى داخلﻰ حجره را اشغال نموده است.
ساختمانهاى خاصﻰ در تقسیم شدن حجرۀ حیوانﻰ رول دارد که در فصل مربوطه آنرا مطالعه خواهید
نمود؛ ولﻰ درحجرات نباتات عالﻰ اص ً
ﻼ این ساختمان ها وجود ندارد .ساختمانهاى مختلف در حجرات
نباتﻰ وجود دارند که مهمترین آن کلوروپﻼســت بوده که داراى مادۀ ســبز رنگ کلوروفیل مﻰ باشد
و در ســاختن غذاى حجره نباتﻰ مورد اســتفاده قرار مﻰ گیرد ،کلوروپﻼست درحجرات حیوانﻰ دیده
نمﻰ شود.
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خﻼصة فصل هفتم
رابرت هوک براى اولین بار حجرات کارک را در ســال  1665زیر میکروســکوپ مشاهده
نمود.
میکروســکوپﻰ که رابرت هوک ساخت ،خیلﻰ ساده بود .میکروسکوپ هاى امروزى بسیار
مغلق و داراى بزرگ نمایﻰ هاى خیلﻰ بلند مﻰ باشند.
حجره واحد ساختمانﻰ و وظیفوى موجودات زنده است.
اجــزاى عمــدۀ حجره ،عبارت اند از غشــاى حجروى (در نباتات برعــﻼوه دیوارحجروى)،
سایتوپﻼزم و هسته.

سوال هاى فصل هفتم
 -۱حجره را تعریف کنید.
 -۲فرق بین حجره نباتﻰ و حیوانﻰ در چیست؟
 -۳یک حجرۀ نباتﻰ را رسم و نامگذارى کنید.
 -۴پروکاریوت و یوکاریوت ها چه نوع حجرات مﻰ باشند؟
 -۵اجزاى تشکیل دهندۀ میکروسکوپ کدام ها اند؟
 -۶اولین بار حجره توسط کدام شخص دیده شد؟
 -۷دیوار حجروى تنها در حجرات  ----------موجود است.
 -۸حجره یوکاریوتا  ------------دارد.
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فصل هشتم

تنظﻴم حجروي
در ﻓﺼــﻞ ﻫﻔتﻢ در ﻣﻮرد حجــره و اجزاى داخﻠــﻰ آن آﻣﻮختﻴد و
ﻓﻬﻤﻴدﻳد ﻛﻪ ﻫر حجره بسﻴارى از ﻓﻌاﻟﻴت ﻫا را اجرا ﻣﻰ ﻛﻨد؛ ﻣثﻞ
تﻐذﻳﻪ ،تﻨﻔس ،تﻜثر و ﻏﻴره.
در ﻳﻚ درخت ،در جســﻢ آﻫﻮ و بدن شﻤا تﻌدادى زﻳادى حجرات
وجــﻮد دارﻧــد .ﻫر ﻳﻚ از اﻳــﻦ حجرات ﻓﻌاﻟﻴت ﻫــاى ﻻزم را براى
اداﻣﺔ حﻴات خــﻮد اﻧجام ﻣﻰ دﻫﻨد .در ﻋﻴﻦ حال حجرات بدن اﻳﻦ
ﻣﻮجﻮدات زﻧده بﻪ شــﻜﻞ ﮔروپ ﻫاى ﻣختﻠــﻒ با ﻫﻢ ﻫﻤﻜارى ﻣﻰ
ﻛﻨﻨد ،تا آﻧﻬا بﻪ حﻴات خﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨد.
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ شــﻤا با اﻧﻮاع حجرات در بدن حﻴﻮاﻧات و ﻧباتات و ﻧﻴز
سﻄﻮح تﻨﻈﻴﻢ حجرات تا تشﻜﻴﻞ ﻣﻮجﻮد زﻧده آشﻨا ﻣﻰ شﻮﻳد.
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سطح تنظﻴم در موجودات زنده
ﻣﻮجﻮدات چﻨدﻳﻦ حجروى برﻋﻜس ﻣﻮجﻮدات ﻳﻚ حجروى براى اﻧجام دادن وﻇاﻳﻒ خﻮد سﻄﻮح
ﻋاﻟﻰ تﻨﻈﻴﻢ (ﻧسج ،ﻋﻀﻮ ،سﻴستﻢ) را بﻮجﻮد آورده اﻧد ﻛﻪ ﻫر ﻳﻚ وﻇاﻳﻒ خاﺻﻰ را اجرا ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻨد.

انساج
اشﻜال ﻣختﻠﻒ از اﻧساج ﻧباتﻰ و اﻧساج حﻴﻮاﻧﻰ وجﻮد دارﻧد .ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻗب ً
ﻼ ﻣتذﻛر شدﻳﻢ تﻤام ﻣﻮجﻮدات
زﻧده از ﻳﻚ ﻳا چﻨدﻳﻦ حجره ساختﻪ شده اﻧد .ﻣجﻤﻮع حجرات ﻣشابﻪ ﻛﻪ ﻳﻚ وﻇﻴﻔﻪ ﻣشخص را اجرا
ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻨد ،ﻧسج ﻧاﻣﻴده ﻣﻰ شﻮد .ﻫر ﻧسج ﻣرﻛب از حجراتﻰ است ﻛﻪ داراى جساﻣت و شﻜﻞ خاص
ﻣﻰ باشد .اﻧساج بﻪ دو دستﻪ ﻳﻌﻨﻰ اﻧساج ﻧباتﻰ و اﻧساج حﻴﻮاﻧﻰ تﻘسﻴﻢ ﻣﻰ شﻮﻧد.

انساج نباتﻰ
ﻫﻤان ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﻧام اﻳﻦ اﻧساج ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﻰ شــﻮد ،اﻳﻦ اﻧســاج در ساختﻤان
ﻧباتات رول اساســﻰ دارﻧد .اﻳﻦ اﻧساج
ﻧﻈــر بﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴــت و وﻇﻴﻔﻪ بﻪ دســتﻪ
ﻫاى ﻣختﻠﻒ تﻘسﻴﻢ شــده اﻧد .اﻧساج
بشروى ( ،)Epidermisاﻧساج اساسﻰ
( )Ground tissuesو اﻧساج و ﻋاﻳﻰ
ﻳا اﻧتﻘاﻟﻰ (.)Vascular tissues

اﻧساج وﻋاﻳﻰ
اﻧساج اساسﻰ
اﻧساج بشروى

ب) رﻳشﻪ

اﻟﻒ) ساﻗﻪ
شﻜﻞ ( )8-1ﻣﻘاﻳسﻪ ﻣﻘﻄﻊ ساﻗﻪ و رﻳشﻪ

 -۱انساج بشروى ﻳا اپﻰ درمس :اﻧساج ﻣحاﻓﻈﻮى ﻫستﻨد ﻛﻪ در سﻄح خارجﻰ اﻋﻀاى ﻧباتﻰ
ﻣﻰ
ﻣاﻧﻨد برگ ﻫا و ساﻗﻪ ﻫا ﻗرار دارﻧد و از ﻋﻮاﻣﻞ و خﻄرات خارجﻰ آﻧﻬا را حﻔاﻇت
ﻛﻨﻨد.
 -۲انساج اساسﻰ  :اﻳﻦ اﻧساج ﻋبارت اﻧد از:
 انساج پارانشﻴما ( :)Parenchymaاﻧساج پاراﻧشﻴﻤا در ﻗسﻤت اﻋﻀاى داخﻠﻰ ﻧباتات وجﻮدداشتﻪ و از اﻧساج اﺻﻠﻰ و ﻓﻌال ﻧباتات بﻪ شﻤار ﻣﻰ روﻧد .حجراتﻰ ﻛﻪ ﻧسج پاراﻧشﻴﻤا را ﻣﻰ سازﻧد
دﻳﻮار سﻠﻮﻟﻮزى و بسﻴار ﻧازك دارﻧد .اﻧساج پاراﻧشﻴﻤاﻳﻰ در ﻫﻤﻪ ﻗسﻤت ﻫاى ﻧبات دﻳده ﻣﻰ شﻮد.
 انساج کولنشﻴما ( :)Collenchymaحجرات اﻳﻦ اﻧساج ﻣشابﻪ حجرات پاراﻧشﻴﻤا بﻮده ،اﻣادﻳﻮار حجروى آﻧﻬا ﺿخﻴﻤتر ﻣﻰ باشد ﻛﻪ ﻗسﻤت ﻫاى ﻧﻤﻮﻳﻰ و جﻮان ﻧبات را تﻘﻮﻳت ﻧﻤﻮده و بﻪ
آﻧﻬا ﻗابﻠﻴت اﻧﻌﻄاف پذﻳرى ﻣﻰ دﻫد.
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 انساج سکلرنشـﻴما ( :)Sclerenchymaاﻧساج سﻜﻠرﻧشﻴﻤا سخت و بسﻴار ﻣحﻜﻢ اﻧد.جدار حجرات اﻳﻦ اﻧساج بﻪ ﻣرور زﻣان ﺿخﻴﻢ ﻣﻰ شﻮد و حجره ﻣﻰ ﻣﻴرد .پﻮش داﻧﻪ ﻫاى ﻟﻮبﻴا،
ذرات ســخت در ﮔﻮشــت ﻣﻴﻮه ﻧاك و پﻮست ســخت چارﻣﻐز از اﻳﻦ اﻧساج ﻣﻰ باشﻨد ﻛﻪ باﻋث
سختﻰ آﻧﻬا ﻣﻰ شﻮد.
 -۳انسـاج وعاﻳﻰ(انساج انتقالﻰ) :ﻋبارت از زاﻳﻠﻢ ( )Xylemو ﻓﻠﻮﻳﻢ ( )Phloemاﻧد.
ﻛﻪ زاﻳﻠﻢ آب و ﻣﻮاد ﻣﻌدﻧﻰ را از رﻳشــﻪ بﻪ ساﻗﻪ و برگ اﻧتﻘال ﻣﻰ دﻫد ،در حاﻟﻴﻜﻪ ﻓﻠﻮﻳﻢ شﻴرة
پختﻪ را از برگ بﻪ ﻗسﻤت ﻫاى دﻳﮕر ﻧبات ﻣﻰ رساﻧد.
فعالﻴت
ﻳﻚ داﻧﺔ ﻟﻮبﻴا را ﻛاشتﻪ و بﻌد از ﻧﻤﻮ با استﻔاده از پﻞ رﻳش ﻣﻘﻄﻊ بسﻴار ﻧازك از رﻳشﻪ ،ساﻗﻪ و برگ آن تﻬﻴﻪ
ﻛﻨﻴد .ﻣﻘﻄﻊ را باﻻى سﻼﻳد ﮔذاشتﻪ و ﻳﻚ ﻗﻄره آب را بﻪ آن ﻋﻼوه ﻛﻨﻴد و باﻻى آن ﻛﻮرسﻼﻳد ﮔذاشتﻪ سپس
سﻼﻳد ﻫاى تﻬﻴﻪ شده را تحت ﻗﻮه ﻫاى ﻣختﻠﻒ ﻣﻴﻜروسﻜﻮپ ﻣشاﻫده ﻧﻤﻮده و اﻧساج ﻧباتﻰ را در ﻛتابچﻪ ﻫاﻳتان
رسﻢ و ﻧاﻣﮕذارى ﻧﻤاﻳﻴد.

انساج حﻴوانﻰ
اﻧساجﻰ است ﻛﻪ در ساختﻤان بدن حﻴﻮاﻧات وجﻮد دارد.
اﻧساج حﻴﻮاﻧﻰ بﻪ چﻬار دستﺔ ذﻳﻞ تﻘسﻴﻢ شده اﻧد:
 -۱انسـاج بشروى ( :)Epithelial tissuesاﻳﻦ اﻧساج سﻄح
خارجﻰ جﻠد و سﻄح داخﻠﻰ رﮔﻬاى خﻮن ،ﻛاﻧال ﻫاﺿﻤﻪ (ﻣرى ﻣﻌده
وروده ﻫا) وﻛاﻧال اﻃراحﻴﻪ (ﻧﻞ ادرار و ﻏﻴره) را پﻮشاﻧﻴده است .ﻣثال
ﻫاﻳﻰ از وﻇاﻳﻒ اﻧســاج بشروى ﻣحاﻓﻈت اﻋﻀاى داخﻠﻰ بدن و دﻓﻊ
ﻣﻮاد ﻓاﺿﻠﻪ بﻪ شــﻜﻞ ادرار و ﻋرق ﻣﻰ باشد .اﻧساج بشروى از ﻳﻚ ﻳا
چﻨدﻳﻦ ﻃبﻘﻪ حجرات تشﻜﻴﻞ ﮔردﻳده است.
 -۲انسـاج عضﻼتـﻰ ( :)Muscular tissuesاﻳﻦ اﻧســاج از
حجرات ﻃﻮﻳﻞ اســتﻮاﻧﻪ ﻳﻰ و ﻳا دوك ﻣاﻧﻨد ســاختﻪ شده و بﺼﻮرت
ﻋﻤﻮم ســﻪ ﻧﻮع اﻧد :اﻧساج ﻋﻀﻼتﻰ ﻟشﻢ ،اﻧســاج ﻋﻀﻼتﻰ ﻣخﻄﻂ و
اﻧســاج ﻋﻀﻼتﻰ ﻗﻠب .شﻜﻞ ( )8-3اﻧﻮاع اﻧساج ﻋﻀﻼتﻰ را ﻧشان ﻣﻰ
دﻫد.
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اﻧساج چﻨد ﻃبﻘﻪ اى

اﻧساج ﻳﻚ ﻃبﻘﻪ اى
شﻜﻞ( )8-2اﻧﻮاع اﻧساج بشروى

ﻧسج ارتباﻃﻰ

ﻧسج ﻋﻀﻠﻰ ﻗﻠب

ﻋﻀﻠﻪ

ﻧسج ﻋﻀﻠﻰ ﻣخﻄﻂ

ﻧسج ﻋﻀﻠﻰ ﻟشﻢ

شﻜﻞ ( )8-3اﻧﻮاع اﻧساج ﻋﻀﻼتﻰ

استخﻮان
شﻜﻞ ( )8-4اﻧساج ارتباﻃﻰ
ﻋﻀﻼت با استخﻮاﻧﻬا

 -۳انساج ارتباطﻰ ( :)Connective tissuesوﻇﻴﻔﺔ اﺻﻠﻰ اﻳﻦ اﻧساج برﻗرار ﻧﻤﻮدن ارتباط
بﻴﻦ اﻧســاج دﻳﮕر اســت .اﻳﻦ ﻫا اﻧﻮاع زﻳاد دارﻧد ،ﻳﻚ وﻇﻴﻔﺔ اﻧساج ارتباﻃﻰ وﺻﻞ ﻧﻤﻮدن جﻠد بﻪ
ﻋﻀﻠﻪ و ﻋﻀﻠﻪ بﻪ استخﻮاﻧﻬا و ﻳا ﻏﻀروﻓﻬا ﻣﻰ باشد .ﻏﻀروف استخﻮان و خﻮن ،اﻧساج ارتباﻃﻰ اﻧد.
 -4انسـاج عصبي ( :)Nervous tissuesاﻳﻦ اﻧســاج از حجــرات خاﺻﻰ بﻨام ﻧﻴﻮرون
ســاختﻪ شده اســت ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ اﻧتﻘال ﻣﻌﻠﻮﻣات را از ﻣحﻴﻂ بﻪ دﻣاغ و برﻋﻜس آن را بﻪ ﻋﻬده
دارﻧد .اﻧســاج ﻋﺼبﻰ بﻴﻦ سﻴســتﻢ ﻫاى ﻣختﻠﻒ بدن اﻧســان و حﻴﻮاﻧات ارتباط و ﻫﻤاﻫﻨﮕﻰ
برﻗرار ﻣﻰ ﻛﻨد .ﻧسج ﻋﺼبﻰ براى ﻣا تﻮان ﻓﻜر ﻛردن و ﻳاد ﮔرﻓتﻦ را ﻣﻰ دﻫد.
فعالﻴت
سﻼﻳد ﻫاى تﻬﻴﻪ شدة اﻧساج ﻋﻀﻼت ،استخﻮان وخﻮن را تحت ﻣﻴﻜروسﻜﻮپ ﻣشاﻫده ﻧﻤاﻳﻴد و آن ﻫا را
در ﻛتابچﻪ ﻫاى خﻮد رسﻢ و ﻧاﻣﮕذارى ﻛﻨﻴد.

انساج با همدﻳگر ﻳکجا کار مﻰ کنند
ساختﻤاﻧﻰ ﻛﻪ در آن دو ﻳا زﻳادتر از اﻧﻮاع اﻧساج با ﻫﻢ ،ﻳﻜجا ﻛار ﻧﻤﻮده و ﻳﻚ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﻴﻦ و
ﻣشخص را اجرا ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻨد ،بﻨام ﻋﻀﻮ ﻳاد ﻣﻰ شﻮد؛ بﻄﻮر ﻣثال :ﻗﻠب شﻤا ﻳﻚ ﻋﻀﻮ است ﻛﻪ
از اﻧساج ﻋﻀﻼت ﻗﻠبﻰ ،اﻧساج ارتباﻃﻰ و ﻋﺼبﻰ ساختﻪ شده است .داخﻞ ﻗﻠب را ﻧسج بشروى
پﻮشــاﻧﻴده است .تﻤام اﻳﻦ اﻧساج ﻳﻜجا ﻛار ﻧﻤﻮده و وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻬﻢ پﻤپ ﻧﻤﻮدن خﻮن را اجرا ﻣﻰ
ﻛﻨﻨد .ﻳﻚ ﻋﻀﻮ دﻳﮕر ﻣﻌده است ﻛﻪ از اﻗسام ﻣختﻠﻒ اﻧساج ساختﻪ شده است .اﻧساج ﻋﻀﻼتﻰ
براى حرﻛت ﻏذا در ﻣﻌده ﻣﻬﻢ اﻧد .اﻧساج خاﺻﻰ ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴاوى را ﻣﻰ سازﻧد ﻛﻪ در ﻫﻀﻢ ﻏذا
ﻛﻤﻚ ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻨد؛ ﻫﻤچﻨان جﮕر ﻳﻚ ﻋﻀﻮ اســت ﻛﻪ از اﻧساج ﻣختﻠﻒ ساختﻪ شده و بسﻴارى
از تﻌاﻣﻼت حﻴاتﻰ در آن ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴرد ﻛﻪ بﻨام ﻓابرﻳﻜﻪ وجﻮد ﻫﻢ ﻳاد ﻣﻰ شﻮد .ﻧباتات ﻫﻢ
اﻧساج ﻣختﻠﻔﻰ دارﻧد ﻛﻪ با ﻫﻢ دﻳﮕر بﻪ ﻗسﻢ ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻨد .برگ ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﻧبات
اســت ﻛﻪ در آن اﻧســاج اپﻰ درﻣس وﻇﻴﻔﻪ ﻣحاﻓﻈت ،اﻧســاج پاراﻧشﻴﻤﻰ وﻇﻴﻔﻪ ﻏذا سازى و
اﻧساج اﻧتﻘاﻟﻰ براى اﻧتﻘال آب و شﻴره پختﻪ با ﻫﻢ ﻳﻜجا ﻛار ﻣﻰ ﻛﻨﻨد.
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ﻧسج

اعضا با هم ﻳکجا کار مﻰ کنند
ﮔروپــﻰ از اﻋﻀــا با ﻫــﻢ ﻳﻜجــا ﻛار ﻧﻤﻮده و
سﻴسـتﻢ را بﻮجﻮد ﻣﻰ آورد .ﻫر سﻴستﻢ ﻳﻚ
وﻇﻴﻔــﻪ خــاص را در وجﻮد اجرا ﻣــﻰ ﻧﻤاﻳد.
شــﻜﻞ ( )8-5سﻄﻮح
بﻄﻮر ﻣثال سﻴســتﻢ ﻫاﺿﻤﻪ ﻛــﻪ از چﻨد ﻋﻀﻮ
ﻣختﻠﻒ تﻨﻈﻴﻢ حجروى
ﻣثﻞ دﻫﻦ ،ﻣرى ،ﻣﻌده ،روده و ﻏﻴره تشــﻜﻴﻞ شده است
ﻛﻪ وﻇﻴﻔﺔ تبدﻳﻞ ﻛردن ﻣﻮاد ﻏذاﻳﻰ را بﻪ پارچﻪ ﻫاى ﻛﻮچﻚ جﻬت ﻫﻀﻢ
ﻧﻤﻮدن بﻌﻬده دارﻧد ،تا ﻗسﻤتﻬاى ﻣختﻠﻒ بدن براى حﺼﻮل اﻧرژى و ﻣاده
از آن استﻔاده ﻛرده بتﻮاﻧد .در ﻳﻚ سﻴستﻢ ﻫر ﻋﻀﻮ وﻇﻴﻔﻪ جداﮔاﻧﻪ دارد.
ﻧباتات ﻫﻢ داراى سﻴســتﻢ ﻫاى ﻣختﻠﻒ ﻣﻰ باشــﻨد؛ ﻣثﻞ سﻴستﻢ اﻧتﻘال
ﻣﻮاد ﻛﻪ اﻋﻀاى آن شاﻣﻞ رﻳشﻪ ،ساﻗﻪ و برگ ﻣﻰ باشد.

ﻣﻮجﻮد زﻧده ﻳا ارﮔاﻧﻴزم

فکر کنﻴد
ســﻄﻮح ﻣختﻠﻒ تﻨﻈﻴﻢ حجرات براى ﻣﻮجﻮدات زﻧده چﻪ ﻓﻮاﻳد را بﻪ ﻫﻤراه خﻮد دارد؟ ﻫر شــاﮔرد
ﻋﻠت ﻫا را ﻳاﻓتﻪ در ﺻﻨﻒ روى آن بحث ﻛﻨد.

موجود زنده ()Organism
ﻃﻮرى ﻛﻪ در باﻻ ذﻛر ﻧﻤﻮدﻳﻢ حجرات در ســﻄﻮح بﻠﻨدتر ساختﻤاﻧﻰ
تﻨﻈﻴﻢ شده اﻧد ﻛﻪ بﺼﻮرت ﻣشترك براى بﻘاى ﻣﻮجﻮد زﻧده با ﻫﻢ ﻛار
ﻣــﻰ ﻧﻤاﻳﻨد .بﻄﻮر ﻣثال اﮔــر حجراتﻰ را ﻛﻪ در دﻫﻦ ﻣا ﻣﻮجﻮد اﻧد در
ﻧﻈر بﮕﻴرﻳﻢ ،اﻳﻦ حجرات اﻧساج ﻣختﻠﻒ را ساختﻪ اﻧد و اﻧساج ﻣجﻤﻮﻋاً
ﻳــﻚ ﻋﻀﻮ را بﻮجﻮد ﻣــﻰ آورد ﻛﻪ ﻣا آﻧرا دﻫﻦ ﻣﻰ ﻧاﻣﻴﻢ .دﻫﻦ
با اﻋﻀاى دﻳﮕرى ﻣثﻞ ﻣﻌده و روده ﻫا ﻳﻚ سﻴســتﻢ ﻫﻀﻤﻰ را
تشــﻜﻴﻞ ﻣﻰ دﻫد؛ اﻣا اﻳﻦ سﻴســتﻢ بدون ﻛﻤﻚ سﻴستﻢ ﻫاى
دﻳﮕر ﻣثﻞ سﻴســتﻢ تﻨﻔسﻰ و سﻴســتﻢ دوران خﻮن ﻧﻤﻰ تﻮاﻧد
وﻇاﻳــﻒ خــﻮد را پﻴش ببرد .وﻗتﻰ ﻛﻪ تﻤام سﻴســتﻢ ﻫا ﻳﻜجا
ﻛار ﻛﻨﻨــد زﻧده ﻣاﻧدن ﻣﻮجﻮد زﻧده را ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻰ ســازد؛ وﻟﻰ
اﮔر ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ سﻴســتﻢ ﻫا ﻛار ﻧﻜﻨد ،سﻴســتﻢ ﻫاى دﻳﮕر ﻫﻢ
وﻇاﻳﻒ خﻮد را بــﻪ پﻴش برده ﻧﻤﻰ تﻮاﻧﻨد و دﻳر ﻳا زود ﻣﻮجﻮد
زﻧده ﻣﻰ ﻣﻴرد.

سﻴستﻢ جرﻳان خﻮن

سﻴستﻢ ﻫاﺿﻤﻪ

سﻴستﻢ اﻃراحﻴﻪ

شﻜﻞ ( )8-6سﻴستﻤﻬاى ﻣختﻠﻒ بدن اﻧسان
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خﻼصۀ فصل هشتم
ﻣﻮجﻮدات زﻧدة چﻨدﻳﻦ حجروى از تﻌداد زﻳاد حجرات ساختﻪ شده اﻧد.
حجرات ﻣشابﻪ ﻛﻪ با ﻫﻢ ﻳﻚ وﻇﻴﻔﻪ ﻣشخص را اﻧجام ﻣﻰ دﻫﻨد ﻧسج ﻧاﻣﻴده ﻣﻰ شﻮﻧد.
اﻧساج ﻣختﻠﻒ با ﻫﻢ ﻳﻜجا ﻛار ﻛرده و ﻳﻚ ﻋﻀﻮ را بﻮجﻮد ﻣﻰ آورﻧد.
ﮔروپﻰ از اﻋﻀا ﻛﻪ براى اﻧجام ﻳﻚ وﻇﻴﻔﻪ ﻳﻜجا ﻛار ﻣﻰ ﻛﻨﻨد سﻴستﻢ را بﻮجﻮد ﻣﻰ آورﻧد.
چﻨد سﻴستﻢ باﻫﻢ ﻳﻜجا ﻛار ﻛرده ،ﻣﻮجﻮد زﻧده را بﻮجﻮد ﻣﻰ آورﻧد.
تﻨﻈﻴﻢ ﻳﻚ ﻣﻮجﻮد زﻧده را ﻣﻰ تﻮان بﺼﻮرت خﻼﺻﻪ ﻃﻮر ذﻳﻞ ارائﻪ ﻛرد:
حجرات

اﻋﻀا

اﻧساج

سﻴستﻢ ﻫا

ﻣﻮجﻮد زﻧده

سؤال هاى فصل هشتم
 -۱ﻋﻀﻮ را تﻌرﻳﻒ ﻛرده ﻳﻚ ﻣثال بﮕﻮﻳﻴد.
 -۲ﻣﻮجﻮدات زﻧدة ﻳﻚ حجروى با چﻨدﻳﻦ حجروى چﻪ تﻔاوت ﻫاي دارﻧد؟
 -۳ﻧسج را تﻌرﻳﻒ ﻧﻤﻮده ،اﻧساج ﻧباتﻰ و حﻴﻮاﻧﻰ را ﺻرف ﻧام بﮕﻴرﻳد.
جﻮاب درست را اﻧتخاب ﻛﻨﻴد.
 ............... -۴ﻳﻚ ﻣﻮجﻮد ﻳﻚ حجروى است.
اﻟﻒ) درخت

ب) ﻣﻮش

ج) باﻛترﻳا

 -۵ﮔروپﻰ از اﻋﻀا با ﻫﻢ ﻳﻜجا ﻛار ﻧﻤﻮده  ...............را بﻮجﻮد ﻣﻰ آورد.
اﻟﻒ) ﻧسج

ب) ﻋﻀﻮ

ج)سﻴستﻢ

د) ﻣﻮجﻮد زﻧده
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فصﻞ ﻧﻬﻢ

ﻧباتات تخﻤدار
آیا مﻰ دانید که غذا از چه به دست مﻰ آید؟ آیا فکرکرده اید که
در جهان چند نوع نبات وجود دارد؟
زنده گﻰ انســان و حیوان وابسته به نباتات است .نباتات عﻼوه بر
اینکه غذاى ما را تشــکیل مﻰ دهند ،براى مقاصد مختلف دیگرى
نیز به کار مﻰ روند؛ از چوب نه تنها در ساختن خانه ها و تعمیرات
استفاده مﻰ شود ،بلکه به حیث مادۀ سوخت و ساختن کاغذ مورد
استفاده قرار مﻰ گیرد .از نباتات طبﻰ در ساختن دوا هاى مختلف
استفاده مﻰ شود .نباتات داراى انواع مختلف مﻰ باشند.
در این فصل شما با نباتات تخمدار ،قسمتهاى عمدۀ نباتات گلدار
و وظایف هر قســمت نبات آشنا شده و راجع به تخم هاى نباتات
یک مشــیمه و دو مشــیمه و مواد تشــکیل دهندۀ آن معلومات
حاصل خواهید کرد.
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ﻧباتات تخﻤدار و گروپ ﻫاى آﻧﻬا
شکل  9-1نباتات تخمدار را نشان مﻰ دهد .این نباتات داراى ریشه ،ساقه و برگ بوده
و تولید دانه مﻰ نمایند .نباتات تخمدار به دو گروپ عمده تقســیم مﻰ شــوند .نباتات
ظاهر البذر که دانه هاى شان برهنه بوده و تولید گل نمﻰ کنند و نباتات مخفﻰ البذر که
دانه یا تخم شان در میان ساختمانﻰ به نام میوه جا دارد .از اینکه تخم هاى این نباتات
توسط گلها به وجود مﻰ آیند اینها را به نام نباتات گلدار نیز یاد مﻰ کنند.

الف) مخفﻰ البذر

شکل( )9-1نباتات تخمدار

ب) ظاهرالبذر

نباتات گلدار به دو دسته ذیل تقسیم شده اند:
ﻧباتات ﻳک ﻣشﻴﻤﻪ :که دانه هاى شان از یک پله ساخته شده؛ مثل :گندم ،جو و جوارى.
ﻧباتـات دو ﻣشـﻴﻤﻪ :دانه هاى این نباتــات از دو پله به وجود آمده؛ ماننــد :لوبیا ،نخود و
غیره.
براى اینکه نباتات یک مشــیمه و دومشــیمه را خوب تر بشناسیم ،فعالیت هاى ذیل را اجرا
مﻰ کنیم:
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فعاﻟﻴت
چند دانه تخم نبات یک مشیمه (گندم) و دو مشیمه (لوبیا) را در یک گیﻼس انداخته باﻻى آن قدرى آب عﻼوه
کنید .به مدت  24ساعت به درجة حرارت مناسب ( 25 - 20درجه سانتﻰ گرید) بگذارید .بعد از آن تخم ها را
بین یک پارچه تکه یا کاغذ مرطوب گذاشــته (کاغذ یا تکه باید خشــک نشود) مشاهده نمایید و نتایج مشاهدات
خود را بنویسید.
اکنون ســاختمان تخم نبات یک مشــیمه و دو مشــیمه را درکتابچه هاى تان رســم نموده  ،آنچه را که مشاهده
نمودید روى رسم نشان دهید.
ـ فرق بین تخمهاى نباتات یک مشیمه یﻰ و دو مشیمه یﻰ را واضح سازید.

ب -جوارى

الف-لوبیا
شکل ()9-2جوانه زدن در نباتات

آیافکرکرده اید که تخم نباتات از چه ساخته شده است ؟ تخم نباتات از مواد عضوى و مواد
غیر عضوى ســاخته شــده است .مواد عضوى شامل مواد نشایسته یﻰ ،مواد پروتینﻰ و تیلها
مﻰ باشد .مواد غیر عضوى شامل نمک هاى معدنﻰ و آب است.

فعاﻟﻴت
یــک مقــدار آرد گنــدم را خمیــر کــرده و در یــک تکه ملمــل انداختــه محکم ببندیــد .بعد تکــه خمیردار
را در یــک گیــﻼس آب شــور بدهیــد ،رنــگ آب گیــﻼس تغییــر کــرده رنــگ تباشــیرى را بــه خــود مــﻰ
گیــرد .اگــر در قســمت بیرونــﻰ تکــه ملمــل دقــت کنیــد یــک ورقه بســیار نــازک و چســپناک تشــکیل
مﻰ گردد که پروتین در آن موجود است .تکه ململ را از گیﻼس بیرون کشیده و چند قطره از آب تباشیرى رنگ
گیﻼس را در یک نل امتحانﻰ بیندازید و باﻻى آن چند قطره محلول آیودین عﻼوه کنید ،دیده مﻰ شود که رنگ
تباشیرى به رنگ آبﻰ تبدیل مﻰ شود .بگویید علت آن چیست؟
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فعاﻟﻴت
صــد گرام گندم خشــک را در یک نل امتحانــﻰ انداخته این گندم را حرارت دهید ،متوجه باشــید که دانه هاى
گندم نســوزد بعد از حرارت دادن ،گندم را وزن نمایید و ببینید که در وزن آن تغییر آمده اســت یا نه  .علت آن
چیست؟

ساختﻤان ﻧباتات تخﻤدار
شما نباتات تخمدار را دیده اید و قسمت هاى مختلف آنرا از دروس دوره ابتدایﻰ مﻰ شناسید
و مي دانید که یک نبات از سه قسمت اساسﻰ به نام ریشه ،ساقه و برگ تشکیل شده است.

رﻳشﻪ
آن قسمت نبات است که در خاک فرو مﻰ رود .وظایف آن عبارت از استوار نگهداشتن نبات
به روى زمین ،جذب آب و مواد معدنﻰ از خاک و انتقال آنها به ســاقه و در بســیارى نباتات
وظیفه ذخیروى مواد غذایﻰ عضوى مثل گلوکوز و نشایسته را دارد .اگر چند دانه تخم نخود
را در ظرفﻰ که داراى خاک مرطوب باشد ،بکارید ،تخمها آب را از خاک مرطوب جذب کرده،
در مدت چند روز مﻰ پندند .باآلخره بعد از پاره شدن پوست تخم ،از نطفة آن ساختمان میله
مانند سفید رنگ مﻰ بر آید که به نام ریشة اولﻰ یا اصلﻰ نبات یاد مﻰ گردد .این ریشه بعد از
گذشت چند روز توسط حجرات نمویﻰ که در نوک ریشه قرار دارد به طول خود افزوده و در
خاک فرو مﻰ رود .بعدا ً ریشه هاى خورد از اطراف ریشه اصلﻰ به وجود مﻰ آیند که آنها را به
نام ریشه هاى فرعﻰ یا ثانوى یاد مﻰ کنند .مجموع ریشه اصلﻰ و فرعﻰ را به نام سیستم ریشه یاد
مﻰ کنند که ازنقطه نظر شکل دو نوع است :سیستم ریشه یﻰ راست و پاشان .در سیستم ریشه
یﻰ راست ،ریشه اصلﻰ از ریشه هاى دیگر ضخیم تر بوده.
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حال آن که در سیستم ریشه پاشان ریشه هاى اصلﻰ و فرعﻰ از همدیگر فرق شده نمي توانند.
بعضﻰ از ریشه ها وظیفة ذخیروى را دارا مﻰ باشند؛ مثل :زردک ،شلغم ،ملﻰ و غیره.

ریشه راست

ریشه ذخیروى

ریشه پاشان

شکل( )9-3اقسام ریشه

}
}
}

قسمت تمایز حجرات

قسمت درازشدن حجرات

قسمت تقسیم حجرات

کﻼگک

شکل ( )9-4قسمت هاى مختلف ریشه.
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قسـﻤتﻬاى ﻣختﻠف رﻳشـﻪ:
اگــر مقطع طولﻰ ریشــة یک
نبات جــوان را مشــاهده کنید
بخش هــاى ذیل را در آن دیده
مﻰ توانید:
کﻼگک رﻳشـﻪ :که به صورت
عمــوم داراى شــکل مخروطﻰ
کﻼه مانند بــوده و به رنگ زرد
یا نســوارى دیده مﻰ شــود که
وظیفــة محافظــوى حجــرات
نمویﻰ را به عهده دارد .

قسﻤت ﻧﻤﻮﻳﻰ :از حجرات نمویﻰ ساخته شده است .حجرات جدید
در این بخش ریشه توسط انقسام حجروى به وجود مﻰ آیند.
قسﻤت طﻮﻟﻰ :حجرات این قسمت در اثر انقسام حجرات نمویﻰ به
وجود مﻰ آیند و سبب طویل شدن ریشه مﻰ گردند.
قسـﻤت تﻤاﻳز حجرات  :که انساج انتقالﻰ (زایلم و فلویم) در آن
دیــده مﻰ شــود .در این بخش ریشــه مویکها به وجــود مﻰ آیدکه
وظیفة آن ها جذب آب و مواد معدنﻰ است.

پندک انتهایﻰ

پندک جانبﻰ

ساقﻪ
ســاقه آن قسمت نبات است که بعد از ریشه ،باﻻى زمین نمو کرده
و داراى پندکها و برگ ها مﻰ باشــد .ساقه ها اکثرا ً به صورت راست
هوایﻰ نمو مﻰ کنند ولﻰ بعضﻰ ســاقه ها وجود دارند که به صورت
افقﻰ در زیر خاک و یا روى خاک نمو مﻰ کنند.
وظاﻳف ﻣﻬﻢ سـاقﻪ :انتقــال آب و مواد معدنﻰ از ریشــه به برگ،
انتقال غذاى ساخته شده از برگ به قسمت هاى دیگر نبات و استوار
نگهداشــتن برگ ،گل و میوه از وظایف ساقه است .در بعضﻰ نباتات
ســاقه ها وظیفه ذخیره مواد غذایي را هم بــه عهده دارد .وقتﻰ که
ســاقه نمو مﻰ کند ،بعد از مدتﻰ بــاﻻى آن برآمده گﻰ هایﻰ به وجود
مﻰ آید که به نام گره یاد مﻰ شــوند .گره ها عبارت از ســاختمان هایﻰ
مﻰ باشد که از آنها برگها و پندکها تولید مﻰ شود .پندکها از ورقه هاى
نازک و به هم چســپیده یﻰ تشکیل شده اند که بعد از نمو از همدیگر
جدا شده و به برگ یا گل تبدیل مﻰ شوند.
پندکها دونوع اند:
پﻨدکﻬاى ﻧﻤﻮﻳﻰ :که در نوک ســاقه مﻰ روینــد و به نام پندکهاى
انتهایﻰ یاد مﻰ شــود و وظیفة نموى طولﻰ ســاقه را به دوش دارند.
پﻨدکﻬاى جاﻧبﻰ :که در اطراف ســاقه مﻰ رویند و شاخچه ،برگ،
گل و میوه را تولید مﻰ کنند.

شکل( )9-5پندکهاى ساقه
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اقسام ساقﻪ
ســاقه ها اقسام زیادى دارند .ساقه هاى راســت؛ مانند :گندم ،چهارمغز ،سیب و غیره .ساقه هاى
خزنده که به صورت افقﻰ بر روى زمین نمو مﻰکنند؛ مانند :توت زمینﻰ ،کدو و غیره .ســاقه هاى
پیچان که به دور اجسام نزدیک خود مﻰ پیچند؛ مانند :عشق پیچان و غیره .ساقه هاى زیر زمینﻰ
که مواد غذایي در آن ذخیره مﻰ شود؛ مانند :کچالو و غیره.

الف) ساقه پیچان لوبیا

ب) ساقه خزنده توت زمینﻰ

ج) ساقه زیرزمینﻰ کچالو

شکل ( ) 9-6اقسام ساقه

ساختﻤان ساقﺔ ﻧباتات چﻮبﻰ
هــرگاه مقطــع عرضانــﻰ ســاقة یــک نبــات چوبــﻰ را کــه چنــد ســال
عمــر داشــته باشــد ،مشــاهده نماییــد ،ایــن قســمتها را در آن
مﻰ بینید:
قســمت پﻮست که از دو قســمت داخلﻰ و خارجﻰ ساخته شده است .قسمت
خارجﻰ آن ضخیم و ســخت بوده ،از حجرات مرده ســاخته شــده اســت که
نبات را از ضایع شــدن آب ،داخل شــدن میکروبها و زخمﻰ شــدن محافظت
مﻰ کند .قســمت داخلﻰ پوســت به نــام کارتکس یاد گردیــده ،مواد غذایﻰ
را ذخیــره مﻰ کنــد .بــه طرف داخــل کارتکس فلویــم موقعیــت دارد .بعد از
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آن نســج کامبیوم واقــع بوده ،به طرف داخــل کامبیوم زایلم موقعیــت دارد .طبقه کامبیوم به
طــرف خارج ،فلویم را مﻰ ســازد که وظیفه انتقال مواد غذایــﻰ را به تمام حصص نبات به دوش
دارد و بــه طــرف داخــل ،زایلم را تولید مــﻰ کند و باعث ضخیم شــدن یا نموى عرضﻰ ســاقه
مﻰ شود.
قسـﻤت چﻮب :داراى انساج انتقالﻰ زایلم بوده که آب و نمکهاى معدنﻰ را از ریشه به تمام
قسمتهاى نبات مﻰ رساند.
قسﻤت ﻣغز :قسمت مرکزى ساقه راتشکیل مﻰ دهد .این قسمت را در نباتات جوان به خوبﻰ
دیده مﻰ توانیم .مغز داراى حجرات بزرگ است که در آن مواد غذایﻰ ذخیره مﻰ گردد.

پوست

شکل )9-7(.مقطع طولﻰ و عرضﻰ یک ساقه چوبﻰ
کارتکس

فلویم

کامبیوم

چطﻮرﻧباتات بزرگ ﻣﻰ شﻮﻧد؟

زایلم

اگر ســاقة یک نبات را در فصل بهار نشــانﻰ کنید و آنرا در آخر فصل خزان ببینید ،خواهید
دیدکه نبات مذکور بلند شده است .آیا مﻰ دانید چرا؟
بلند شــدن ســاقه به نام نموي طولﻰ ســاقه یاد مﻰ شــود که توســط تکثر حجــرات پندک
نمویــﻰ کــه در نــوک ســاقه موقعیــت دارنــد ،صــورت مﻰ گیــرد .اگــر پندک نوک ســاقة
اصلــﻰ قطــع گــردد ،پندکهــاى جانبﻰ شــروع بــه فعالیــت نموده و شــاخه هــاى جدیدى
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مﻰ سازند و درخت به صورت جانبﻰ زیادتر نمو مﻰ کند.
خاطــر نشــان بایــد کــرد کــه نباتــات نــه تنهــا طــوﻻً نموکــرده و بلنــد
مﻰ شوند؛ بلکه عرضاً نیز نمو کرده و بزرگ مﻰ شوند .بزرگﻰ عرض ساقه طوري که قب ً
ﻼ گفتیم
از اثر تکثرحلقة کامبیوم (طبقه حجرات زنده) در ســاقه مﻰ باشــد .نسج کامبیوم همیشه در
حالت تکثر است و این تکثرسبب مﻰ شود که قطر ساقه زیاد شود.
ﻣعﻠﻮﻣات اضافﻲ
آیا مﻰ توانید سن و سال یک نبات (درخت توت) را تعیین کنید؟
اگر تنة اره شــدۀ درخت توت را به دقت ببینید ،در آن حلقههایﻰ دیده مﻰ شــوند که هر
حلقه از یک قسمت کوچک و تاریک (حلقه تابستانﻰ) و یک قسمت بزرگ و روشن (حلقه
بهارى) ساخته شده است .این حلقه ها توسط فعالیت حجرات کامبیوم به وجود آمده و
باعث نموى عرضﻰ نبات مﻰ شــود .این حلقه ها را به نام حلقه هاى ساﻻنه یاد مﻰ کنند.
حلقه هاى ســاﻻنه از نظر بزرگﻰ مختلف اند و مربوط به بارندهگﻰ همان ســال است .هر
قدر بارنده گﻰ در همان سال زیاد باشد ،حلقه بزرگتر مﻰ باشد .مﻰ توان از روى حساب
کردن حلقه هاى ساﻻنه ،سن و سال درخت را معلوم کرد.

برگ
عضــو ســبز رنگ نبات اســت که بر روى ســاقه هــا مﻰ روید .برگ به ســبب داشــتن ماده
ســبز رنــگ (کلوروفیــل) مهمتریــن وظیفــه را که ســاختن غذا اســت ،بــه عهــده دارد .از
اینکــه غــذاى نباتــات در برگها ســاخته مﻰ شــود ،بــرگ را فابریکه غذا ســازى نبــات یاد
مﻰ کنند.

اشکال ﻣختﻠف برگ
برگهاى نباتات مختلف؛ مانند :گشــنیز ،کدو ،جوارى ،گنــدم ،ناجو و غیره ،به ترتیب داراى
جســامت هاى خورد ،بزرگ ،دراز و سوزنﻰ اند .برگها از نگاه ساختمان خارجﻰ ،اکثرا ً از دو
قســمت تیغه و دمبرگ تشــکیل شــده اند ،تیغه برگ یک صفحه هموار سبز رنگ و دمبرگ
میلة باریکﻰ است که تیغه برگ را به ساقه وصل مﻰ کند.
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برگ بعضﻰ نباتات بدون دمبرگ (دنباله) بوده که در این صورت برگ مستقیماً به ساقه وصل
مﻰ باشد.

فعاﻟﻴت
از صحــن مکتــب و یا محیط نزدیک تان برگهاى نباتات مختلف را جمــع آورى کرده ،برگهاى دنباله دار و بدون
دنباله را از هم جدا کنید و بنویسید که هر یکﻰ از برگ ها مربوط کدام نبات مﻰ باشند.

ساختﻤان برگ
اپﻰ درمس ( )Epidermisدو طرف برگ را مﻰ پوشاند .اپﻰ درمس باﻻیﻰ توسط یک قشر نازک
به نام کوتیکوﻻ پوشــیده شــده است .در زیر اپﻰ درمس باﻻیي انســاجﻰ به نام کتاره ()Palisade
و اســفنجﻰ موجود اند که در آن کلوروپﻼســت ها موقعیت دارند .این دو نوع نســج به نام میزوفیل
( )Mesophyllهم یاد مﻰ شــوند .در بین میزوفیل ،انســاج انتقالﻰ زایلم و فلویم قرار دارند .اپﻰ
درمس طرف پایینﻰ برگ هم یک طبقه یﻰ بوده و در آن سوراخ هایﻰ به نام ستوماتا ()Stomata
براى تبادله گازات و کنترول بخارات آب موقعیت دارند.
اپﻰ درمس باﻻیﻰ

}

}

انساج کتاره

}

انساج انتقالﻰ

انساج اسفنجﻰ

اپﻰ درمس پایینﻰ

سوراخ

شکل ( )9-8ساختمان داخلﻰ برگ

82

رگبﻨدى برگ
اگــر یک تیغه بــرگ را از نزدیک ببینید ،رگهاى زیادى در آن دیده مﻰ شــوند که برگها را
اســتوار نگه داشــته ،آب و نمکهاى معدنﻰ را انتقال مﻰ دهند .عﻼوتاً مواد عضوى را به ساقه
و دیگر قســمتهاى نبات مﻰ رسانند .در اکثر برگهاى نباتات دو قسم رگبرگ دیده مﻰ شود:
رگبرگ اصلﻰ و رگبرگ فرعﻰ .رگبرگ اصلﻰ بزرگ بوده و در وسط برگ قرار دارد .رگبرگ
فرعﻰ از رگبرگ اصلﻰ منشا گرفته و به شکل شاخه ها در تمامﻰ قسمت هاى برگ تقسیم
شده است.
در نباتات مختلف دو نوع رگبندى دیده مﻰ شوند:
رگبﻨدى ﻣﻮازى :که در آن رگبرگ هاى فرعﻰ با هم دیگر موازى مﻰ باشند؛ مانند :گندم،
جوارى و غیره.
رگبﻨدى جال ﻣاﻧﻨد :در این نوع رگبندى رگبرگهاى فرعﻰ از رگ اصلﻰ جدا گردیده و به
شــکل جال دیده مﻰ شوند و به دو شکل مﻰ باشد ،یکﻰ به شکل پر مانند مثل برگ توت و
سیب و دیگرى پنجه مانند مثل برگ هاى چنار و تاک.

شکل( )9-9رگبندى برگها
الف) رگبندى موازى
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ب  -رگبندى جال مانند

فعاﻟﻴت
برگ هاى نباتات مختلف را به اســاس رگبندى انتخاب نموده ،آنها را در بین دو کاغذ خشــک نمایید ،تا چملک
نشوند ،آنها را در کتابچه خود بچسپانید و نام نبات را با نوع رگبندى آن در زیر برگ بنویسید.

برگﻬاى ساده و ﻣرکب
برگها از نگاه تعداد تیغه به دو دســته تقســیم شده اند :برگهاى ساده و برگهاى مرکب .برگ هاى
ســاده عبارت از برگهایﻰ است که یک تیغه واحد در دمبرگ آنها وصل باشد .برگهایﻰ که در آنها
چند تیغه به یک دمبرگ وصل باشــد ،برگ مرکب گفته مﻰ شود؛ مانند :برگهاى عکاسﻰ ،گﻼب
و غیره.
ترتﻴـب برگﻬا بر روى سـاقﻪ :هرگاه باﻻى هرگره ســاقه یک برگ وصل باشــد آنرا برگﻬاى
ﻣتﻨـاوب مــﻰ گویند؛ مانند :برگ توت .هرگاه باﻻى هر گره ســاقه دو برگ مقابل همدیگر وصل
باشــند آنرا برگﻬاى ﻣتقابل مﻰ گویند؛ مانند :برگ نعنا .هرگاه باﻻى هرگره ســاقه چندین برگ
وصل باشد آنرا برگﻬاى غﻨچﻪ یﻰ مﻰ گویند.

دمبرگ

ساقه

الف) برگ ساده

شکل( )9-10برگ هاى ساده و مرکب

ب) برگ مرکب

فعاﻟﻴت
اشکال برگهاى ساده و مرکب و ترتیب برگها به روى ساقه را در کتابچه هاى خود رسم نموده ،نامگذارى کنید.
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خﻼصﺔ فصﻞ ﻧﻬﻢ
نباتات تخمدار به دو گروپ ظاهر البذر و مخفﻰ البذر تقســیم شــده اند .نباتات مخفﻰ البذر
تولید گل و میوه مﻰ کنند که به نام نباتات گلدار هم یاد مﻰ شوند.
نباتات گلدار به دو گروپ نباتات یک مشــیمه یا یک پله یﻰ و نباتات دو مشــیمه یا دو پله
یﻰ تقسیم شده اند.
نباتات گلدار از سه قسمت (ریشه ،ساقه و برگ) تشکیل شده اند.
ریشه نبات را در زمین استوار نگه مﻰ دارد ،آب و نمکهاى معدنﻰ را جذب و به دیگر حصص
نباتات انتقال مﻰ دهد .ریشه ها به قسم راست و پاشان موجود مﻰ باشند.
ساقه راه عبور و مرور مواد غذا یﻰ ،آب و نمکهاى معدنﻰ بین برگ و ریشه است .وظیفه مهم
دیگر آن استوار نگهداشتن نبات مﻰ باشد.
برگ عضو ســبز نبات اســت که بر روى ساقه مﻰ روید .در برگ مواد غذایﻰ تولید مﻰ شوند.
برگ فابریکه غذا سازى نبات است.

سؤال ﻫاى فصﻞ ﻧﻬﻢ
جﻮاب درست را اﻧتخاب کﻨﻴد

 -۱نباتات یک مشیمه از جمله نباتات  .........................بشمارمﻰ روند.
ب) نباتات ذره بینﻰ
الف) نباتات ابتدایﻰ
د ) نباتات بدون گل
ج) نباتات گلدار
 -۲لوبیا ،نخود ،سیب و زردآلو از جمله نباتات  ....................بشمار مﻰ روند.
ب) دو مشیمه
الف) یک مشیمه
د) هیچکدام
ج ) بدون گل
 -۳یکﻰ ازوظایف مهم ریشه  .......................است.
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ب) فوتوسنتیز
الف) جذب آکسیجن هوا
د) هیچکدام
ج ) جذب آب و مواد معدنﻰ
 -۴ساقه خزنده در نباتات  ...................وجود دارد.
ب) چنار
الف) توت زمینﻰ و کدو
د) هیچکدام
ج ) گندم و پیاز
 -۵برگ را ........................نیز یاد مﻰ کند.
ب) فابریکه غذا سازى نبات
الف) منبع انرژى
د) هیچکدام
ج ) ذخیره گاه مواد غذایﻰ
جﻤﻼت ذﻳﻞ را در کتابچﻪ ﻫاى تان بﻨﻮﻳسﻴد و در ﻣقابﻞ جﻤﻠﺔ صحﻴح عﻼﻣت (ص) و در ﻣقابﻞ
جﻤﻠﺔ غﻠط عﻼﻣت (غ) رابگذارﻳد

 -۶نباتات یک مشیمه و دو مشیمه از جملة نباتات بدون تخم اند) (.
)
 -۷ریشه داراى انساج انتقالﻰ (زایلم وفلویم) مﻰ باشد( .
 -۸کدو و توت زمینﻰ داراى ساقة پیچان است) ( .
 -۹کچالو ساقة زیر زمینﻰ است) ( .
 -۱۰برگهاى نباتات از لحاظ ساختمان خارجﻰ با همدیگر شبیه اند) ( .
 -۱۱گل یک عضو نبات است که از میوه به وجود مﻰ آید) ( .
سؤال ﻫاى ذﻳﻞ را تشرﻳح ﻧﻤاﻳﻴد

 -۱۲نباتات تخمدار را تعریف کنید.
 -۱۳فرق بین نباتات یک مشیمه و دو مشیمه در چیست؟
 -۱۴تخم نباتات از کدام مواد ساخته شده است؟ با مثال واضح سازید.
 -۱۵نباتات تخمدار از کدام اجزا تشکیل شده اند؟
 -۱۶وظایف مهم ریشه را بیان کنید.
 -۱۷ریشه هاى اصلﻰ و فرعﻰ از هم چه فرق دارند؟
 -۱۸وظایف مهم ساقه در نباتات کدامها است؟
 -۱۹برگ چه وظیفه یﻰ دارد؟
 -۲۰انواع رگبندى را با مثال واضح سازید.
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فصل دﻫﻢ

تکثر ﻧباتات تخﻢ دار
نبات تخمدار از جمله موفقترین نباتات محســوب مﻰ شوند که در
آب ،خشکه و کوه های بلند یعنﻰ در هر نوع محیط زیست نمو مﻰ
نمایند .علت موفقیت اینها توافق با محیط های مختلف و شــرایط
گوناگون مﻰ باشــد .در ایــن توافق ،به وجود آمدن ســاختمانهای
خاص برای تکثر نباتــات وتولیدات آنها رول عمده دارند .تخمهای
این نباتات مﻰ توانند در شــرایط نامساعد سالها یا حتﻰ قرنها زنده
بمانند و وقتیکه شــرایط برای شان مساعد شد ،دوباره نمو نمایند،
به اینصورت این نباتات قادر اند در مقابل خشکســالﻰ های چندین
ســاله مقاومت نموده و بعد از آن به تولید نسل ادامه دهند .نباتات
تخمدار برای زنده گﻰ انسان و موجودات زنده دیگر خیلﻰ مهم اند.
زیرا به حیث مواد غذایﻰ از آنها اســتفاده مﻰ کنیم ،زیر سایه شان
مﻰ نشینیم ،اکسیجن تولید شده توسط آنها را تنفس و از چوبهای
شان برای تعمیر خانه ها و سوخت استفاده مﻰ کنیم ،با مطالعة این
فصل با اعضای تکثری نباتات ،ساختمان گل و اهمیت تکثر نباتات
آشــنا مﻰ شــوید و نباتات تخمدار معمولﻰ افغانستان را شناخته و
اهمیت شان را در زنده گﻰ روزمره بیان نموده مﻰ توانید.
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تکثر جﻨسﻰ در ﻧباتات
از مشخصات مهم نباتات تخمدار به وجود آمدن ساختمانهای خاص تکثری مذکر و مونث در
آنها اســت .حجرات تکثری به خوبﻰ در این ساختمانها حفظ مﻰ شوند .حجرة تکثری مذکر
در این نباتات به وســیلة آب ،باد و انواع حیوانات از یک نبات به نبات دیگر ،منتقل مﻰ شود
و پس از رســیدن به ســاختمان تکثری مونث با حجره جنســﻰ مونث یکجا شده ،تخم القاح
شــده (زایگوت) را تشــکیل مﻰ دهد .زایگوت در درون تخم یا دانه قرار دارد .در فصل قبلﻰ
خواندید که نباتات تخمدار به دو گروپ ظاهر البذر و مخفﻰ البذر تقســیم مﻰ شوند .این دو
گروپ از نقطه نظر تکثر از همدیگر فرق دارند .مهمترین فرق این دو گروپ این است که در
نباتات ظاهر البذر گل و میوه تشکیل نمﻰ شود .به وجود آمدن گل و میوه در نباتات مخفﻰ
البذر به حفظ زایگوت و انتشــار آن به این نباتات کمک کرده و ســبب شده است که نباتات
مذکور در سراســر کرة زمین گسترده شوند ،به قسمﻰ که امروز بیشترین تعداد نباتات روی
کرة زمین را تشکیل مﻰ دهند.
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تکثر در ﻧباتات ظاﻫرالبذر()Gymnosperm
به نباتات ظاهرالبذر مخروطیان هم گفته مﻰ شود؛ زیرا غوزه های مخروطﻰ شکل دارند .تخم
های این نباتات در ساختمان میوه احاطه نشده است؛ از این لحاظ این نباتات را به نام ظاهر
البذر یا جمنوسپرم یاد مﻰ کنند.
غوزة مذکر

نبات ظاهرالبدز

غوزة پخته
گرده

نبات جوان

غوزة مؤنث

شکل( )10-1دوران حیات نباتات ظاهر البذر

اگر به دوران حیات نباتات ظاهر البذر نظر انداخته شود ،اینها دو نوع غوزه را تولید مﻰ کنند.
غوزه های کوچک و غوزه های بزرگ .غوزه های کوچک دارای فلس های نازک و کاغذ مانند
اند ،و ساختمانهای مذکر جنسﻰ را دارا بوده و گرده تولید مﻰ کنند .گرده ها دانه های کوچکﻰ
اند که سپرم یا همان حجره جنسﻰ مذکر در بین آن نمو مﻰ کند .غوزه های کوچک در فصل
بهار باز شــده و گرده های خود را مﻰ افشــانند .این گرده ها توسط باد پراگنده شده و به غوزه
هــای بزرگ که فلس های ســخت و چوبﻰ دارند ،انتقال مﻰ نماینــد .فلس های این غوزه ها
حجرات جنسﻰ مونث یا حجره تخمﻰ را دارا هستند .حجره تخمﻰ در ساختمانﻰ به نام تخمه
جای گرفته اســت .سپرم ها بعد از داخل شــدن به تخمه ،آنرا القاح نموده و زایگوت به وجود
مﻰ آید .پس از آن تخمه نمو مﻰ کند و تخم (دانه) را به وجود مﻰ آورد که در بین فلس های
چوبﻰ غوزه های مونث نگهداری مﻰ شوند .وقتﻰ که تخم ها پخته شوند ،غوزه ها خشک شده،
فلس ها باز و تخم ها باالی زمین مﻰ افتند .اگر شــرایط مســاعد باشــد ،از هر تخم یک نبات
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جوان نمو مﻰ کند .ســاحه انتشــار نباتات جمنوسپرم نسبتاً محدود
اســت ،با وجود آن در قســمت های مختلف روی زمین مثل مناطق
کوهﻰ ،دشــتﻰ حتﻰ به صورت استثنایﻰ در آبها هم پیدا میشوند .در
افغانستان جنگالت مخروطیان در کنر و پکتیا وجود دارند.
ﻧباتات گلدار (اﻧجﻴﻮسپرم )Angiosperm
این نباتات ،گلها و میوه ها را تولید مﻰ کنند .همة محصوالت
زراعتﻰ ،باغداری و گلخانه یﻰ از جملة این نباتات اند .تخم
های این نباتات در بین قسمتﻰ از ساختمان تکثری مؤنث
بنام تخمدان مخفﻰ اند ،از این ســبب این نباتات را به نام
نباتات مخفﻰ البذر هم یاد مﻰ کنند.

گل
گل ساختمان تکثری نباتات مخفﻰ البذر است .تعداد زیادی
از گلها یک قسمت مذکر و یک قسمت مونث دارند .قسمت
مذکــر گل ،گرده و قســمت مونث آن تخمــه را تولید مﻰ
کند .انتقال گرده توســط باد ،حشــرات و یا حیوانات دیگر
صورت مــﻰ گیرد .تعداد نباتات گلدار در جهان نســبت به
نباتات بﻰ گل زیاد اســت؛ زیــرا نباتات گلدار با محیط های
مختلفــﻰ توافق نموده اند .با وجود آنکه تعداد نباتات گلدار
زیاد اســت؛ اما اگر شــما در جنگل قدم بزنید ،تعداد زیادی
گل را نخواهیــد دید؛ زیرا این گلهــا کوچک بوده و به نظر
نمﻰ آیند .بعضﻰ از درخت ها ،ســبزیجات و نباتات کوچک
مثال این نوع نباتات اند .شما در یک مزرعه قدم مﻰ زنید ،با
وجودی که تمام علف ها گل دارند؛ اما این گل ها دیده نمﻰ
شــوند .دلیلش اینســت که گلها تنها در یک فصل خاص موجود مﻰ
باشند؛ مث ً
ال اکثر نباتات جنگل ها تنها در بهار گل مﻰ کنند.

شکل( )10-2نباتات گلدار
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ساختﻤان گل
گل از چهار قســمت تشــکیل شده که دو ساختمان آن بنام ســتامن و پستل ساختمانهای
تکثــری بوده و در تولید تخم رول دارد ،در حالﻰ که کاســبرگ و یا گلبرگ (تاســبرگ) در
محافظة ساختمانهای داخلﻰ گل و جلب نمودن حیوانات گرده افشان کمک مﻰ نمایند .تمام
قسمتهای گل روی نهنج قرار دارد .نهنج در واقع قسمت پهن شده ساقه گل است .در اینجا
قسمت های گل را شرح مﻰ دهیم:
 -۱کاسـبرگﻬا ﻳا سﻴپل(  :)Sepalکه قسمت خارجﻰ یک گل را تشکیل داده ،به مجموع
ایــن برگها کاسـﻪ گل ( )Calyxمﻰ گویند که غنچه گل را از حشــرات مضره و خشــک
شــدن محافظه نموده ،بصورت عادی رنگ ســبز را دارا مﻰ باشد؛ اما مﻰ تواند بعضاً رنگه هم
باشند.
 -۲گلبرگﻬا ﻳا پﻴتل(  :)Petalکه اکثرا ً رنگه بوده و دارای بوی و شیره هستند .وظیفه آنها
جذب حیوانات گرده افشان مﻰ باشد .این برگها با هم جام گل ( Corollaکوروال) را بوجود
مﻰ آورند .در بسیاری از گلها این ساختمان صفحه یﻰ را برای نشستن حشرات گرده افشان
تشکیل مﻰ دهد ،تا غذای خود را بدست آورند ،گلبرگها شکلها و رنگهای متفاوتﻰ دارند که
برای حیوانات گرده افشان دلچسپ بوده و سبب جذب آنها مﻰ شوند.
-۳آلﺔ تذکﻴر ﻳا سـتﻤﻦ(  :)Stamenاز بسـاک ﻳا انتر ( )Antherو مﻴلﻪ ﻳا فلمنت
( )Filamentتشــکیل یافته است.گرده های گل در بساک (کیسة گرده) تشکیل مﻰ شوند.
میله بســاک را به نهنج وصل مﻰ نماید .وقتي که گرده در بین بســاک پخته شــود ،بساک
کفیده و گرده ها از آن آزاد مﻰ شوند.
 -۴آلﺔ تأﻧﻴث ﻳا پسـتل(  :)Pistilقسمت داخلﻰ گل بوده که تخمه را تولید مﻰ نماید.
در باالی آن یک ســاختمان چســپناک بنــام کﻼلﻪ ﻳا سـتگما ( )Stigmaموقعیت دارد.
گــرده در بــاالی کالله جای گرفته و نمو مﻰ کند و تیوب گرده را مﻰ ســازد که وارد گردنه
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مﻰ شود .گردنﻪ ﻳا ستاﻳل ( )styleیک ساخمان میله یﻰ بوده که کالله را به تخمدان وصل
مﻰ سازد .گرده از تیوب گردنه مﻰ گذرد و حجره جنسﻰ نر را به تخمدان مﻰ رساند .تخمه
( )Ovuleدر بین تخمدان وجود دارد و در داخل آن حجره تخمﻰ موجود است .همان طور
که قب ً
ال گفته شد از القاح حجره تخمﻰ با سپرم ،تخم به وجود مﻰ آید.

گلبرگ

بساک ستمن
میله
پستل کالله
گردنه
تخمدان

کاسبرگ

نهنج

شکل( )10-3ساختمان گل

ﻣﻴﻮه
وقتیکه تخمه تبدیل به تخم یادانه مﻰ شــود ،تخمدان تبدیل به میوه میگردد که دانه ها تا
وقت پخته شــدن در آن قرار میگیرند .بعضﻰ میوه ها آبدار و گوشتﻰ مﻰ شوند .سیب ،ناک،
آلوبالو ،زردالو ،شــفتالو و  ...از این قســم میوه ها مﻰ باشــند .بعضﻰ از میوه ها آبدار نبوده و
خشک هستند .چارمغز ،بادام ،پلﻰ باب مثالهایﻰ از این قسم میوه ها مﻰ باشند.
گرده افشاﻧﻲ در ﻧباتات تخﻤدار
طــوری که مﻰ دانیم نباتــات نمﻰ توانند از یک جا به جای دیگــری حرکت کنند و در یک
جا ســاکن هســتند .از این ســبب برای اینکه عملیه القاح صورت گرفته بتواند ،باید حجرات
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جنسﻰ مذکر توسط عوامل دیگر به حجرات جنسﻰ مونث انتقال نمایند وقتﻰ گرده ها پخته
شــدند بساک کفیده و گرده ها رها مﻰ شوند گرده ها توسط باد یا حیوانات روی کالله قرار
میگیرند که به این عملیه گرده افشانﻰ مﻰ گویند .بعد از گرده افشانﻰ عملیه القاح صورت
مــﻰ گیرد عملیه گرده افشــانﻰ و القاح دو عملیة جداگانه اند کــه مﻰ توانند چند ماه با هم
فاصله داشته باشند.
بعد از القاح زایگوت بوجود مﻰ آید که بعدا ً این زایگوت به یک نبات جدید تبدیل مﻰ شود.
یعنﻰ در حیات نباتات تخمدار از نبات تخم و از تخم دوباره نبات به وجود مﻰ آید.

گرده افشانﻰ

b

a

تخم القاح شده

گل در نبات بالغ
گلبرگ و کاسبرگ مﻰ افتد

c
e
d

پلﻰ پخته

شکل( )10-4دوران حیات نباتات مخفﻰ البذر
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تخم

اقسام گرده افشاﻧﻰ
گرده افشاﻧﻰ خﻮدى :که تخم های یک نبات توسط گرده های همان نبات القاح مﻰ شوند.
گرده افشاﻧﻰ ﻣتقابل :که گرده از آلة تذکیر یک نبات به آلة تأنیث نبات همنوع آن انتقال مﻰ
یابد و عملیة القاح صورت مﻰ گیرد.
گرده افشاﻧﻰ ﻣصﻨﻮعﻰ :این گرده افشانﻰ در وقتﻰ صورت مﻰ گیرد که بخواهیم نسل خوبﻰ از
نباتات را بدســت آوریم .این گرده افشانﻰ به دست انسان صورت مﻰ گیرد .باغبانان برای به
دست آوردن حاصالت خود معموالً این کار را انجام مﻰ دهند.

عﻮاﻣل گرده افشاﻧﻲ
باد :نباتاتﻰ که گرده افشــانﻰ آنها توســط باد صورت مﻰ گیرد ،بصورت عادی گلهای مقبول
ندارند .مثالهای این نوع نباتات غله جات ،نباتات بوته یﻰ و بلوط اند .این نباتات به مقدار زیاد
گرده تولید مﻰ کنند .گل های این نباتات اکثرا ً رنگ ،بوی و شیره ندارند .از این لحاظ نمﻰ
توانند حشــرات و یا حیوانات کوچک دیگر را جلب نمایند؛ همچنان گرده های اینها خشک
و سبک اند که انتقال آنها توسط باد آسان است.
ﻧاقلﻴﻦ زﻧده  :نباتاتﻰ که گرده افشانﻰ آنها توسط ناقلین زنده صورت مﻰ گیرد ،معموالً گل های مقبول
و همچنان بوی خوش و شیره دارند.

شکل( )10-5حشرات ناقل گرده
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ساینس دانان کشف نموده اند که زنبور ها رنگها و بوهای مختلف و مواد قندی را تشخیص
نموده مﻰ توانند .زنبور ها وقتﻰ که مﻰ خواهند خود را به شــیره برســانند ،توســط وجود
خود گرده را به ساختمانهای جنسﻰ مونث انتقال میدهند؛ همچنان بعضﻰ پرندگان و شب
پرکهای چرمﻰ مﻰ توانند گرده ها را از گلﻰ به گل دیگر انتقال دهند.

شکل ( )10-6گرده افشانﻰ توسط خفاش و پرنده شیره خوار

تکثر غﻴر جﻨسﻰ
در نباتات گلدار بر عالوة تکثر جنسﻰ ،تکثر غیر جنسﻰ نیز صورت میگیرد مانند:
قلﻤﻪ ﻧﻤﻮدن :قلمه قسمتﻰ از برگ یا ساقة نبات است که از نبات مادری قطع مﻰ گردد و
در خاک یا آب قرار میگیرد .در انتهای قلمه ،ریشه تولید مﻰ شود و نبات جدیدی به وجود
مﻰ آید؛ اگر قلمه در آب باشد بعد از تشکیل شدن ریشه ،آنرا در خاک مﻰ کارند.
پﻴﻮﻧد ﻧﻤﻮدن :در این طریقه یک قســمت نبات باالی نبات دیگر گذاشــته مﻰ شــود .این
طریقه در باغداری خیلﻰ معمول اســت .مثال خوب آن ســیب مﻰ باشد که به کمک پیوند
نمودن مﻰ توان نسل هایﻰ از سیب را به وجود آورد که کیفیت خوب داشته و حاصل زیاد
بدهد.
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جﻮاﻧـﻪ زدن :این نوع تکثر از جوانه های نباتات بوجود مﻰ آید .به طور مثال مﻰ توان این
نوع تکثر را در کچالو مشــاهده نمود که جوانه های این نبات را در زمین غرس نموده از آن
نبات جدید به وجود مﻰ آید.

شکل( )10-7پیوند نمودن نباتات

اﻫﻤﻴت ﻧباتات گلدار
نباتات گلدار به مقاصد مختلف مورد اســتفاده قرار مﻰ گیرنــد؛ مث ً
ال :نارنج و بادنجان رومﻰ
خورده مﻰ شوند .نانﻰ را که ما مﻰ خوریم ،نیز ،از نباتات به وجود مﻰ آید .اگر نباتات گلدار
نباشند ،میوه ها ،سبزیجات و نان برای خوردن هم نخواهیم داشت.
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اگر نباتات نمﻰ بود ،گوشــت هم نمﻰ بود؛ زیرا در عدم موجودیت نباتات حیوانات هم نمﻰ
بودند .اکثر حیوانات از برگ ،تخم و قســمت های دیگر نباتات به حیث مواد غذایﻰ استفاده
مﻰ کنند .زنبور هایﻰ مثل زنبور عسل از شیرة گل ها عسل مﻰ سازند که نه تنها برای آنها
بلکه برای ما انسانها به حیث مواد غذایﻰ خوش مزه ،مورد استفاده قرار مﻰ گیرد.
به یاد بیاوریدکه نباتات ،غذا را توســط فوتوســنتیز تهیه مﻰ نمایــد .نباتات گلدار در تولید
آکســیجن رول عمده دارند .برعکس کاربن دای اکساید تولید شده در نتیجة عملیة تنفس
برای تهیه غذا در عملیة فوتوســنتیز به کار مــي رود؛ همچنان از نباتات گلدار برای مقاصد
زینتﻰ و طبﻰ استفاده مﻰ شود.

فعالﻴت
کدام یک از نباتات شــکل ذیل را مﻰ خورید؟ از این محصوالت نباتات گلدار کدام شــان در محیط تان یافت مﻰ
شــوند؟ کدام قســم نباتات دیگر را مﻰ خورید؟ در زنده گﻰ روزمره چه نوع استفاده های دیگر از نباتات به عمل
مﻰ آورید؟

شکل( )10-8محصوالت نباتات گلدار
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ﻧباتات تخﻤدار ﻣعﻤﻮلﻰ افغاﻧستان
همة ما مﻰ دانیم که نباتات در زنده گﻰ انسان ها و موجودات زندة دیگر اهمیت اساسﻰ داشته و
زنده گﻰ ما مرهون موجودیت نباتات است .گفتیم که نباتات بر عالوة تأمین غذا و پوشاک ،اکسیجن
الزم را برای تنفس ما نیز فراهم مﻰ سازند؛ همچنان مواد سوخت فوسیلﻰ مثل نفت ،گاز و زغال
سنگ نتیجة تغییرات نباتاتﻰ اند که در زمانه های بسیار قدیم زنده گﻰ داشتند .ما در این جا تنها
به تشریح نباتات محلﻰ افغانستان و اهمیت اقتصادی آن اکتفا مﻰ کنیم.
مملکت عزیز ما افغانستان یک مملکت زراعتﻰ بوده 85% ،مردم آن به زراعت مشغول اند که از
این بابت زارعین هم احتیاجات زنده گﻰ خود و هم نیازمندیهای خوراکﻰ را برای مردم افغانستان
تامین مﻰ نمایند .اکثر نباتات مروجه تاریخ طوالنﻰ داشته؛ اما معلومات تاریخﻰ در بارة آنها کمتر
در دســت اســت .ممکن است که شروع کشت و کار نباتات مروجه ذریعة انسانها ،در اثنای جمع
آوری نباتات وحشﻰ و کشت کردن دوبارة آنها صورت گرفته باشد .شواهد تاریخﻰ نشان مﻰ دهد
که بعضﻰ از این نباتات مثل گندم در مملکت ما از شکل وحشﻰ به شکل اهلﻰ تغییر نموده اند.
نباتاتﻰ که در افغانستان پیدا مﻰ شود ،به گروپهای ذیل تقسیم مﻰ شوند:
غلﻪ ﻫا :از لحاظ ترویج و حاصالت از جمله مهمترین نباتات مروجه در افغانســتان به شــمار
مــﻰ روند که مواد غذایﻰ اساســﻰ مردم ما را تشــکیل مﻰ نمایند و دارای مواد نشایســته و
پروتین هستند .نباتات مهم این گروپ عبارت از گندم ،برنج ،جو ،جواری ،جودر ،ارزن و غیره
مﻰ باشد.
حبﻮبات ﻳـا پلﻰ باب :این نباتات هم از جملة قدیمﻰ تریــن نباتات مروجه در مملکت ما
بوده ،دانه های این دسته نباتات مقدار زیاد پروتین و بعضﻰ شان مقدار زیاد شحم هم دارند.
از جملة این نباتات مﻰ توان نخود ،لوبیا ،باقلﻰ ،ممپلﻰ و مشنگ را نام برد.
ﻧباتات صﻨعتﻰ :تحت این گروپ نباتات مختلف ذیل شامل مﻰ شوند:
الف :نباتاتیکه از آنها قند به دست مﻰ آید مثل لبلبو و نیشکر.
ب :نباتاتیکه از آنها منسوجات ساخته مﻰ شود مثل پنبه.
ج :نباتاتیکه از آنها شــحمیات یا روغن به دســت مﻰ آید مثل آفتاب پرست ،زیتون ،شرشم،
پنبه دانه و غیره .نباتاتﻰ مثل چارمغز ،بادام ،پسته و ممپلﻰ هم به صورت میوة خشک خورده
مﻰ شوند و هم از دانه های شان روغن حاصل مﻰ شود.
ﻣﻴﻮه ﻫا و سبزﻳﻬا :این نباتات در پهلوی اهمیت غذایﻰ بیشتر اهمیت صحﻰ دارند که دارای
ویتامین ها ،انزایم ها و منرالها هستند.
اول -ﻣﻴﻮه ﻫا :اقسام مختلف آن دارای مقدار کم پروتین و شحمیات و مقدار کافﻰ کاربوهایدریت
مﻰ باشند؛ همچنان دارای ویتامین ها و منرالهای مختلف مﻰ باشند .اینها عبارت اند از:
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الف -خاﻧدان سـتروس :از جمله میوه های خاندان ســتروس لیمــو ،مالته ،کینو ،ترنج،
چکوتره و غیره مﻰ باشد .در کشور ما در والیت ننگرهار ،فارم های ستروس موجود بوده که بر
عالوه استفاده در داخل مملکت ،مﻰ تواند به ممالک دیگر نیز صادر شود.
ب -اﻧجﻴر :جای اصلﻰ این نبات مناطق ســاحلﻰ مدیترانه اســت .در افغانستان در تاشقرغان،
تگاب ،نجراب و همچنان در بعضﻰ قســمت های دیگری افغانســتان پیدا مﻰ شــود .انجیر تازه و
خشک مﻰ تواند یک قلم صادراتﻰ خوب باشد بشرطﻰ که به آن توجه شود.
ج -اﻧگﻮر :تاکهای انگور در قسمت های مختلف افغانستان خصوصاً در کوهدامن مربوط والیت
کابل ،والیت پروان ،قندهار ،غزنﻰ ،هرات و والیت های دیگر افغانستان پیدا مﻰشود و از اقالم مهم
صادراتﻰ کشور مﻰ باشدکه به صورت تازه و خشک بشکل کشمش به خارج صادر مﻰ شود.
د -اﻧار :این میوه هم در قســمت های مختلف افغانســتان پیدا مﻰ شــود؛ اما انار قندهار،
تگاب و فراه خیلﻰ مشهور اند.
ه -تﻮت :درخت های توت در قســمت های زیاد مملکت ما موجود اســت که از میوة آن به
صورت تازه و خشــک اســتفاده مﻰ شود .از برگ آن به حیث مواد غذایﻰ کرم های ابریشم کار
میگیرند .امروز این صنعت تنها در قسمت های محدود افغانستان مثل هرات رواج دارد.
دوم – سبزﻳﻬا :به استثنای میوه ها و غله ها ،دیگر تمام مواد غذایﻰ نباتﻰ که انسانها از آنها به
شکل خام و یا پخته استفاده مﻰ کنند ،از جمله سبزیها محسوب مﻰ گردند.
سبزیها به اساس استعمال آن به سه گروپ ذیل تقسم مﻰشوند:
الف :سبزیها که از برگهای آن به حیث مواد غذایﻰ استفاده مﻰ شوند؛ مانند :پالک ،کاهو و کرم.
ب :نباتاتﻰ که از ساقه آن استفاده مﻰ شود؛ مانند :رواش ،نیشکر ،کچالو و غیره.
ج :نباتاتﻰ که از ریشه آن استفاده مﻰ شود مانند :زردک ،شلغم ،ملﻰ و غیره.
ﻧباتات طبﻰ :از این نباتات اکثرا ً در طبابت اســتفاده مﻰ شــود که مثال های شان عبارت
اند از جوانﻰ بادیان ،خاکشیر ،گل خطمﻰ ،اسفرزه و غیره.
فعالﻴت
نباتات محیط تان را جمع نموده بگویید به کدام گروپ تعلق دارند و نباتاتﻰ که در باال ذکر نشــده و در محیط
تان یافت مﻰ شود در صنف با معلم تان در بارة آن مذاکره نمایید.

فکر کﻨﻴد
چرا داکتر ها همیشه توصیه مﻰ کنند که سبزیها زیاد بخورید؟
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خــﻼصﺔ فصل دﻫﻢ
نباتات تخمدار به دو گروپ ظاهر البذر و مخفﻰ البذر تقســیم مﻰ شــوند .در نباتات ظاهر
البذر تخم برهنه بوده و انتقال گرده توســط باد صورت مﻰ گیرد؛ اما در نباتات مخفﻰ البذر
تخم در میوه احاطه مﻰ باشــد .اینها دارای گل ها با شــیره و رنگ های مرغوب مﻰ باشــند،
حیوانات را جذب نموده و گرده افشانﻰ اکثرا ً توسط حیوانات کوچک صورت مﻰ گیرد.
میوه در بین گلها انکشــاف مﻰ نماید .گل ها بصورت عادی از چهار قســمت کاســبرگها،
تاسبرگها ،ستامن یا آله تذکیر و پستل یا آله تأنیث ساخته شده است.
در نباتات تخمدار در پهلوی تکثر جنسﻰ ،تکثر غیر جنسﻰ هم وجود دارد که بطور مثال
مﻰ توانیم از قلمه نمودن ،پیوند نمودن و جوانه زدن نام برد.
نباتات محلﻰ افغانســتان که رول عمده در اقتصاد ما داشــته و هــم به حیث مواد غذایﻰ
اساســﻰ انســانها و حیوانات و هم برای صحت اهمیت دارند عبارت انــد از غله ها ،حبوبات،
نباتات صنعتﻰ ،میوه ها ،سبزیها و نباتات طبﻰ.

سؤال ﻫاى فصل دﻫﻢ
 -۱فرق های عمومﻰ نباتات ظاهر البذر و مخفﻰ البذر را نام بگیرید.
 -۲چرا در نباتات ظاهر البذر گرده افشانﻰ توسط حیوانات صورت نمﻰ گیرد؟
 -۳علت اینکه نباتات تخمدار در محیط های مختلف پیدا مﻰ شوند چیست؟
 -۴گرده افشانﻰ در نباتات جمنوسپرم چه طور صورت مﻰ گیرد؟
 -۵شما برعالوه نباتات ذکرشده کدام نباتات را در محل تان مﻰ شناسید؟ ذکر نمایید.
 -۶نباتات برعالوه مواد غذایي در اقتصاد ما چه نقشﻰ دارند؟
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فصل ﻳازدﻫم
قﻮه
ﻗﻮه براى ﻫﻤﺔ ﻣا ﻛﻠﻤﺔ آشﻨاﻳﻰ است .از ﻫﻤان ساﻟﻬاى ﻧخست
ﻛﻮدﻛﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ خﻮاستﻴد ﻗﻮت و زور بازوى خﻮد را بﻪ رخ ﻫﻤساﻻن
خﻮﻳش بﻜشﻴد ،از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم و ﻛﻠﻤﻪ استﻔاده ﻣﻰ ﻛردﻳد .بﻌدا ً
در ﻛتاب ﻫاى ساﻳﻨس دورة ابتداﻳﻰ بﻪ صﻮرت بﻬترى با ﻣﻔﻬﻮم ﻗﻮه
آشﻨا شدﻳد و دربارة ﻗﻮه ﻫاى ﻣختﻠﻔﻰ ﻣاﻧﻨد ﻗﻮة جاذبﺔ زﻣﻴﻦ ،ﻗﻮة
ﻣﻘﻨاطﻴس(آﻫﻨربا) و ﻗﻮة اصطﻜاك ﻣطاﻟبﻰ را آﻣﻮختﻴد.
اﻣا اﮔر پرسﻴده شﻮد ﻛﻪ چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ تﻮان ﻗﻮة ﻳﻚ شخص را با ﻗﻮه ﻳﻰ
ﻛﻪ ﻳﻚ بﻠدوزر وارد ﻣﻰ ﻛﻨد ،ﻣﻘاﻳسﻪ ﻛﻨﻴد ،چﻪ جﻮابﻰ خﻮاﻫﻴد
داد؟
چﮕﻮﻧﻪﮔﻰ اﻧدازه ﮔﻴرى ﻗﻮه ،وسﻴﻠﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ براى آن بﻪ ﻛار ﻣﻰ رود و
واحدى ﻛﻪ با آن ﻣﻘدار ﻗﻮه بﻴان ﻣﻰشﻮد از جﻤﻠﻪ ﻣطاﻟبﻰ است ﻛﻪ
ﻣا در اﻳﻦ ﻓصﻞ بﻪ آن ﻣﻰپردازﻳﻢ .در ﻛﻨار اﻳﻦ ﻣﻮضﻮﻋات خﻮاﻫﻴﻢ
داﻧست ﻛﻪ ﻗﻮه ﻳﻚ ﻛﻤﻴت وﻛتﻮرى است.
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مفﻬﻮم قﻮه و اثرﻫاى آن
دربارة اثرﻫاى ﻗﻮه در سال ﻗبﻞ ﻣطاﻟبﻰ
آﻣﻮختﻴد ،اﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﻣطاﻟب را با جزﺋﻳات
بﻴشترى تﻌﻘﻴب ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
ﻗﻮه بﻪ شﻜﻞ ﻫاى ﻣختﻠﻔﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :تﻴﻠﻪ ﻛردن،
ﻛش ﻛردن و چرخاﻧدن وجﻮد دارد.
براى آن ﻛﻪ درك بﻬترى از ﻣﻔﻬﻮم ﻗﻮه را
بﻪ دست آورﻳد بﻪ بﻌضﻰ از اثر ﻫاى ﻗﻮه تﻮجﻪ ﻛﻨﻴد.
ﻗﻮه ﻣﻤﻜﻦ است سبب:
شروع حرﻛت ﻳﻚ جسﻢ شﻮد .شﻜﻞ ( - 11-1اﻟﻒ)
اﻓزاﻳش سرﻋت ﻳﻚ جسﻢ شﻮد .شﻜﻞ ( - 11-1ب)
ﻛﻨد شدن حرﻛت ﻳﻚ جسﻢ شﻮد .شﻜﻞ ( -11-1ج)
تﻮﻗﻒ حرﻛت جسﻤﻰ شﻮد .شﻜﻞ ( - 11-1د)
تﻐﻴﻴر جﻬت حرﻛت جسﻤﻰ شﻮد .شﻜﻞ ( - 11-1ﻫـ)
تﻐﻴﻴر شﻜﻞ جسﻤﻰ شﻮد .شﻜﻞ ( - 11-1و)

اﻟﻒ) شروع حرﻛت ﻳﻚ جسﻢ

ب) اﻓزاﻳش سرﻋت ﻳﻚ جسﻢ

شﻜﻞ ﻫـ
ج) ﻛﻨد شدن حرﻛت ﻳﻚ جسﻢ

د) تﻮﻗﻒ حرﻛت جسﻢ

ﻫـ) تﻐﻴﻴر جﻬت حرﻛت جسﻢ

و) تﻐﻴﻴر شﻜﻞ جسﻢ
شﻜﻞ ()11-1
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ﻫﻤان طﻮرﻳﻜﻪ دﻳدﻳد ،ﻗﻮه ﻣﻰتﻮاﻧد اثرﻫاى ﻣختﻠﻔﻰ داشتﻪ باشد.

واحد ﻫاى قﻮه
واحد ﻗﻮه بﻪ اﻓتخار اﻳساك ﻧﻴﻮتﻦ داﻧشﻤﻨد ﻣشﻬﻮر اﻧﮕﻠﻴسﻰ« ،ﻧﻴﻮتﻦ» ﻧام ﮔذارى شده است و
با ( )Nﻧشان داده ﻣﻰشﻮد .ﻣثال ﻫاى زﻳر را بﻪ دﻗت ﻣشاﻫده ﻛﻨﻴد تا تصﻮر درستﻰ از اﻧدازة
ﻳﻚ ﻧﻴﻮتﻦ ﻗﻮه بﻪ دست آورﻳد.
ﻳﻚ پرﻧده براى برداشتﻦ ﻳﻚ ﻛرم از روى زﻣﻴﻦ بﻪ ﻗﻮهﻳﻰ در حدود  0.1Nضرورت دارد.
وزن ﻳﻚ سﻴب ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ  1Nاست .اﮔر شﻤا ﻳﻚ سﻴب بﻪ اﻧدازة ﻣتﻮسط را در دست خﻮد
ﻧﮕﻪ دارﻳد ،ﻗﻮه ﻳﻰ بﻪ اﻧدازة  1Nرا بﻪ طرف پاﻳﻴﻦ روى دست خﻮد احساس ﻣﻰﻛﻨﻴد.
وﻗتﻰ دروازه ﻳﻰ را تﻴﻠﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ تا باز شﻮد ،ﻗﻮهﻳﻰ حدود  10Nوارد ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ.
اﻧجﻦ ﻳﻚ ﻣﻮتر براى بﻪ پﻴش راﻧدن ﻣﻮتر ﻗﻮهﻳﻰ در حدود  7000Nتﻮﻟﻴد ﻣﻰﻛﻨد.
فکر کنﻴد
بﻪ ﻧﻈر شﻤا وزن ﻳﻚ تخﻢ ﻣرغ چﻨد ﻧﻴﻮتﻦ است؟

قﻮه سنج (دﻳنامﻮمتر) :بﻪ ﻛﻤﻚ ﻛشﻴده ﮔﻰ
ﻓﻨر ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ بزرﮔﻰ ﻗﻮه را اﻧدازه بﮕﻴرﻳﻢ .ﻗﻮة
بزرﮔتر باﻋث ﻛشﻴده ﮔﻰ بﻴشتر ﻓﻨر ﻣﻰشﻮد.
ﻓﻨرى ﻛﻪ بﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر استﻔاده ﻣﻰشﻮد
ﻗﻮه سﻨج ﻧاﻣﻴده ﻣﻰشﻮد .شﻜﻞ ﻫاى ()2-5
دو ﻧﻮع ﻣختﻠﻒ ﻗﻮه سﻨج را ﻧشان ﻣﻰ دﻫﻨد.
شﻜﻞ ()11-2

شﻜﻞ ب

شﻜﻞ اﻟﻒ

خﻼصﺔ فصل ﻳازدﻫم
ﻗﻮه ﻣﻤﻜﻦ است اثر ﻫاى زﻳر را در جسﻢ اﻳجاد ﻛﻨد.
شروع بﻪ حرﻛت ،تﻮﻗﻒ حرﻛت ،اﻓزاﻳش سرﻋت ،ﻛاﻫش سرﻋت ،تﻐﻴﻴر جﻬت حرﻛت و تﻐﻴﻴر شﻜﻞ.
واحد اﻧدازه ﮔﻴرى ﻗﻮه ﻧﻴﻮتﻦ است.
از ﻗﻮة ﻓﻨر براى اﻧدازه ﮔﻴرى ﻣﻘدار ﻗﻮه استﻔاده ﻣﻰشﻮد.
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سﻮال ﻫاى فصل ﻳازدﻫم
 -١دوشﻚ ﻳﻚ تخت خﻮاب داراى تﻌدادى ﻓﻨر است .شﻜﻞ زﻳر تﻐﻴﻴر شﻜﻞ ﻓﻨرﻫا را ﻫﻨﮕاﻣﻰ
ﻛﻪ شخص روى دوشﻚ خﻮابﻴده است ﻧشان ﻣﻰدﻫد.
اﻟﻒ -ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ شخص روى تخت خﻮاب ﻣﻰخﻮابد ،وضﻌﻴت ﻓﻨرﻫا چﮕﻮﻧﻪ تﻐﻴﻴر ﻣﻰﻛﻨد؟

ب -در شﻜﻞ دوم ﻓﻨرى را ﻛﻪ بﻴشترﻳﻦ ﻗﻮه بﻪ آن وارد ﻣﻰشﻮد ،با رسﻢ ﻳﻚ داﻳره بﻪ اطراف
آن ﻣشخص ﻛﻨﻴد .دﻟﻴﻞ اﻧتخاب تان را تﻮضﻴح دﻫﻴد.
 -٢وزﻧﻪ ﻳﻰ بﻪ ﻛتﻠﺔ  20grرا بﻪ ﻓﻨرى آوﻳزان ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ .ﻓﻨر  10cmﻛشﻴده ﻣﻰشﻮد.

10cm

وزﻧﻪ بﻪ ﻛتﻠﺔ 20gr
در صﻮرتﻰ ﻛﻪ وزﻧﻪ ﻫاى زﻳر را بﻪ آن بﻴاوﻳزﻳﻢ ،تﻐﻴﻴر طﻮل ﻓﻨر را با رسﻢ شﻜﻞ و ﻧﻮشتﻦ ﻋدد
آن ﻧشان دﻫﻴد.
وزﻧﻪ ﻫا 30gr ، 10gr :و 40gr
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فصﻞ دوازدﻫﻢ

ﻛار
در ﻓصــﻞ ﮔذشــتﻪ راجــﻊ بﻪ ﻗــﻮه تا حدى
آشﻨاﻳﻲ حاصﻞ ﻧﻤﻮدﻳد.
آﻳا بﻪ تﻤام ﻓﻌاﻟﻴت ﻫاﻳﻰ ﻛﻪ شــﻤا در حﻴات
روزﻣــره اﻧجام ﻣﻰ دﻫﻴد ﻛار ﮔﻔتﻪ ﻣﻴشــﻮد؟
ﻛار با ﻛدام ﻛﻤﻴت ﻫا ارتباط دارد؟
در اﻳﻦ ﻓصﻞ بﻪ اﻳﻦ ســﻮال ﻫا پاسخ خﻮاﻫﻴﻢ
داد.
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ﻛارچﻴست؟
ﻫﻤﻪ روزه با اﻓرادي ﻛﻪ در حال ﻛار ﻛردن ﻫســتﻨد ﻣﻮاجﻪ ﻣﻲ شــﻮﻳد .ﻧشستﻦ در ﻋﻘب ﻣﻴز،
خﻮاﻧدن ،ﻧﻮشــتﻦ ،ﻓﻜر ﻛردن ،دوﻳدن ،اره ﻛردن چﻮب تﻮســط ﻧجار ،باﻻ شــدن در زﻳﻨﻪ ﻫا،
اﻧتﻘال ﻣﻮاد تﻌﻤﻴراتﻲ از ﻳﻚ ﻣحﻞ بﻪ ﻣحﻞ دﻳﮕر تﻮسط ﻛارﮔران و اﻣثال آن را بﻪ طﻮر ﻋﻤﻮم
ﻛارﻛــردن ﻣﻲ ﻧاﻣﻨد .ﻻﻛﻦ از ﻧﮕاه ﻓزﻳﻚ ﻛار ﻣﻌﻨﻲ و ﻣﻔﻬﻮم خاص دارد ﻛﻪ بﻪ شــرح آن ﻣﻰ
پردازﻳــﻢ :اﮔر ســﻨﮕﻲ را از زﻣﻴﻦ برداشــتﻪ و آن را روي دﻳﻮارى بﮕذارﻳــد و ﻳا چﻴزﻫاﻳﻰ را از
پاﻳﻴﻦ زﻳﻨﻪ بﻪ باﻻ اﻧتﻘال دﻫﻴد و ﻳا باﻳسﻜﻞ را سﻮار شده از ﻳﻜجا بﻪ جاي دﻳﮕر بروﻳد؛ در اﻳﻦ
حاﻻت در حﻘﻴﻘت ﻛارى را اﻧجام داده اﻳد؛ وﻟﻲ اﮔر دﻳﻮاري را تﻴﻠﻪ ﻛﻨﻴد با وجﻮدي ﻛﻪ ﻣاﻧده
و خستﻪ ﻣﻲ شﻮﻳد وﻟﻰ ﻛاري را اﻧجام ﻧداده اﻳد.

رابطﻪ بﻴﻦ ﻛار ،فاصﻠﻪ و قﻮه
ﻛار از ﻧﮕاه ﻓزﻳﻚ وﻗتﻲ اﻧجام ﻣﻲ شﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ جسﻢ تﻮسط ﻗﻮه در استﻘاﻣت ﻋﻤﻞ ﻗﻮه تﻐﻴﻴر ﻣحﻞ
ﻧﻤاﻳد .ﻫر ﻗدر ﻛﻪ اﻳﻦ تﻐﻴﻴر ﻣحﻞ زﻳادتر باشد بﻪ ﻫﻤان اﻧدازه ﻛار بﻴشتر اﻧجام ﻣﻲ شﻮد.
ﻫﻤچﻨﻴﻦ وﻗتﻲ ﻳﻚ وزﻧﻪ بردار وزﻧﺔ  100kgرا بﻪ باﻻي سر خﻮد ﻣﻲ بردارد ﻛار بﻴشتر ﻧسبت بﻪ
حاﻟتﻲ ﻛﻪ وزﻧﺔ  80kgرا بﻪ باﻻي سر خﻮد بﻠﻨد ﻣﻰ ﻛﻨد اﻧجام داده است .بﻨابراﻳﻦ ﻣﻲ تﻮان ﮔﻔت:
ﻛار ﻋبارت از حاصﻞ ضرب ﻗﻮه و ﻓاصﻠﻪ ﻳﻰ است ﻛﻪ جسﻢ بﻪ اثر آن ﻗﻮه اﻧتﻘال پﻴدا ﻛرده است.
ﻓاصﻠﻪ × ﻗﻮه = ﻛار
ﻳﻌﻨﻲ :
اﮔر ﻛار بﻪ  wو ﻗﻮه بﻪ  Fو ﻓاصﻠﻪ (تﻐﻴﻴرﻣﻜان) بﻪ  dﻧشان داده شﻮد ،ﻣﻲ تﻮان ﻧﻮشت:
W=F.d

واحد ﻛار
اﮔر ﻗﻮه بﻪ ﻧﻴﻮتﻦ و ﻓاصﻠﻪ بر حسب ﻣتر اﻧدازه شﻮد ،واحد ﻛار
ﻧﻴﻮتﻦ ﻣتر است ﻛﻪ آﻧرا ژول ﻣﻰ ﻧاﻣﻨد و با  Jﻧﻤاﻳش ﻣﻰ دﻫﻨد.
ﻳﻌﻨﻲ:
1J = 1Nm
بﻪ خاطر داشــتﻪ باشﻴد ﻛﻪ وزن ﻫر جسﻢ بﻪ روي زﻣﻴﻦ ،ﻗﻮة جاذبﻪ
ﻳﻰ اســت ﻛﻪ از طرف زﻣﻴﻦ بر آن جسﻢ وارد ﻣﻲ شﻮد و اﻳﻦ ﻗﻮه بر
حســب ﻧﻴﻮتﻦ از ﻟحاظ ﻋددى تﻘرﻳباً ﻣساوي بﻪ ده برابر ﻛتﻠﺔ جسﻢ
بر حسب ﻛﻴﻠﻮﮔرام است .ﻳﻌﻨﻰ:
×10ﻛتﻠﺔ جسﻢ بر حسب ﻛﻴﻠﻮﮔرام = وزن جسﻢ بر حسب ﻧﻴﻮتﻦ از ﻟحاظ ﻋددى

شﻜﻞ ( )12-1پسر ﻛﻪ برادر خﻮد را باﻻى سر خﻮد ﻧﮕﻪ داشتﻪ است.
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ﻣثال :ﻳﻚ بچﻪ ،برادر خﻮرد خﻮد را ﻛﻪ  150ﻧﻴﻮتﻦ وزن دارد باﻻي ســر خﻮد بﻪ ارتﻔاع دو
ﻣتر بﻠﻨد ﻣﻲ ﻛﻨد .پسر براي بﻠﻨد ﻛردن برادرش چﻘدر ﻛار اﻧجام ﻣﻰ دﻫد؟
و  =2mارتﻔاع (تﻐﻴﻴر ﻣﻜان)
حﻞ :چﻮن  =150Nﻗﻮه
تﻐﻴﻴر ﻣﻜان × ﻗﻮه= ﻛار اﻧجام شده
بﻨابرآن
وﻳا
=150N×2m=300Nm=300Jﻛار اﻧجام شده
بﻪ سؤال ﻫاى زﻳر جﻮاب بﮕﻮﻳﻴد:
 -1ﻳﻚ سﻴب بﻪ وزن ﻳﻚ ﻧﻴﻮتﻦ از شاخﺔ درختﻲ بﻪ ارتﻔاع
دو ﻣتر بﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ اﻓتد .چﻪ ﻣﻘدار ﻛار بﻪ وسﻴﻠﺔ ﻗﻮة جاذبﺔ
زﻣﻴﻦ اﻧجام شده است؟
-2باﻳسﻜﻠﻰ پس از برك ﻛردن بر اثر ﻗﻮة اصﻄﻜاك  125ﻧﻴﻮتﻦ
بﻴﻦ چرخ ﻫاي آن و زﻣﻴﻦ پس از طﻰ  4ﻣتر تﻐﻴﻴر ﻣﻜان ﻣتﻮﻗﻒ
ﻣﻲ شﻮد .ﻣحاسبﻪ ﻛﻨﻴد ﻗﻮة اصﻄﻜاك چﻪ ﻣﻘدار ﻛار اﻧجام
داده است؟
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شﻜﻞ ( )12-2از اثر جاذبﺔ زﻣﻴﻦ
بــا اﻓتادن ســﻴب از درخت ،ﻛار
اﻧجام ﻣﻰ شﻮد.

خﻼصﺔ فصﻞ دوازدﻫﻢ
ﻛار ﻋبارت از حاصﻞ ضرب ﻗﻮة وارده بر جســﻢ و ﻓاصﻠﻪ ﻳﻰ اســت ﻛﻪ جسﻢ ﻣذﻛﻮر را بﻪ
استﻘاﻣت ﻫﻤان ﻗﻮة ﻋاﻣﻞ تﻐﻴﻴر ﻣﻮﻗﻌﻴت ﻣﻴدﻫد .ﻳﻌﻨﻲ:
تﻐﻴﻴر ﻣﻮﻗﻌﻴت × ﻗﻮه = ﻛار
در اﻳﻦ رابﻄﻪ ﻣﻘدار ﻛار در سﻴستﻢ  SIبﻪ ژول تﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﮔردد.

1J=1N. 1m

اﮔر ﻗﻮه بﻪ ﻧﻴﻮتﻦ و ﻓاصﻠﻪ برحســب ﻣتر اﻧدازه شــﻮد ،واحد ﻛار ﻧﻴﻮتﻦ ﻣتر است ﻛﻪ آن را
ژول ﻣﻰ ﻧاﻣﻨد و بﻪ  Jﻧﻤاﻳش ﻣﻰ دﻫﻨد.

سؤال ﻫاى فصﻞ دوازدﻫﻢ
در سؤاﻻت چﻬار جﻮابﺔ ذﻳﻞ دور جﻮاب صحﻴح را حﻠقﻪ ﻧﻤاﻳﻴد:

 -1ﻛار ﻋبارت است از:
اﻟﻒ) حاصﻞ ضرب ﻗﻮه در ﻓاصﻠﻪ

ب) حاصﻞ ضرب ﻗﻮه در زﻣان

ج) حاصﻞ ضرب ﻓشار در ﻓاصﻠﻪ

د) حاصﻞ ضرب اﻧرژي در زﻣان

 -2ﻛار ﻋبارت از (

) بﻮده و واحد آن (

) ﻣﻰ باشد.

 -3ﻗﻮة  800ﻧﻴﻮتﻦ باﻻي جســﻤﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و آﻧرا بﻪ ﻓاصﻠﺔ  60ﻣتر تﻐﻴﻴر ﻣﻜان ﻣﻲ دﻫد.
ﻛار اﻧجام شده را ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
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فصﻞ سﻴزدﻫﻢ

فشار
چﻪ وﻗت در برف بﻴشــتر ﻓرو ﻣﻰ روﻳد؟ زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ بﻮت ﻫاى داراى
ﻛﻒ ﻫﻤﻮار بپﻮشﻴد و ﻳا بﻮت ﻫاى ُﻛرى بﻠﻨد ﻧﻮك تﻴز ،آﻳا ﻋﻠت آن
را ﻣﻰ داﻧﻴد؟
حﻠبﻰ ســازﻫا ﻫﻨﮕام ﻛار از چﻜش ﻫاى چﻮبﻰ استﻔاده ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻨد
چرا؟
با تﻮجﻪ بﻪ ﻣطاﻟبﻰ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻗﻮه آﻣﻮختﻴد.
آﻳا ﻣﻔﻬﻮم ﻓشــار را ﻣﻰ داﻧﻴد؟ ﻓشار با ﻗﻮه چﮕﻮﻧﻪ رابطﻪ ﻳﻰ دارد؟
اثرات ﻓشار چﻴست؟
در اﻳﻦ ﻓصﻞ جﻮاب اﻳﻦ سﻮال ﻫا را خﻮاﻫﻴد ﻳاﻓت.
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فشار چﻴست؟
در ﻋﻠﻢ ﻓزﻳﻚ ،ﻓشار بﻪ ﻣﻌﻨﻰ خاص و با تﻌرﻳﻒ ﻣتﻔاوت از ﻣﻔﻬﻮم روزاﻧﺔ آن ﻣطرح ﻣﻰ ﮔردد.
بﻪ ﻣثال ﻫاى زﻳرتﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد تا با ﻣﻔﻬﻮم ﻓشار بﻬتر آشﻨا شﻮﻳد:
وﻗتﻰ روى دوشــﻚ ﻣﻰ خﻮابﻴد احساس ﻣﻰ ﻛﻨﻴد ﻛﻪ اﻧدﻛﻰ در آن ﻓرو ﻣﻰ روﻳد ،اﻣا زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ
روى دوشــﻚ اﻳستاده ﻣﻰ شﻮﻳد ،پاى شﻤا در دوشﻚ بﻴشتر ﻓرو ﻣﻰ رود و ﻳا دﻳده باشﻴد ﻛﻪ
دﻫﻘاﻧﻬا و دروﮔرﻫا داس خﻮد را تﻴز ﻣﻰ ﻛﻨﻨد تا ﻋﻤﻠﻴﺔ درو ﻛردن آسان ﮔردد .از اﻳﻦ ﻣثال ﻫا
بر ﻣﻰ آﻳد ﻛﻤﻴتﻰ وجﻮد دارد ﻛﻪ بﻪ ﻗﻮه و سطح بستﮕﻰ دارد ،ﻛﻪ آﻧرا ﻓشار ﻣﻰ ﻧاﻣﻴﻢ .اﮔر ﻗﻮه
بﻴشــتر شﻮد ﻓشار اﻓزاﻳش ﻣﻰ ﻳابد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻓشار با ﻗﻮه رابطﺔ ﻣستﻘﻴﻢ دارد .و اﮔر سطح تﻤاس
بﻴشتر شﻮد ﻓشار ﻛاﻫش ﻣﻰ ﻳابد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻓشار با سطح رابطﺔ ﻣﻌﻜﻮس دارد.
بﻨابر اﻳﻦ ﻓشــار ﻋبارت از ﻣﻘدار ﻗﻮه ﻳﻰ اســت ﻛﻪ بﻪ طﻮر ﻋﻤﻮد بر واحد سطح وارد ﻣﻰ شﻮد.
اﮔر ﻓشــار بﻪ  ،Pﻣﻘدار ﻗﻮه بﻪ  Fو ﻣســاحت سطح بﻪ  Aﻧشان داده شﻮﻧد ،پس ﻓﻮرﻣﻮل ﻓشار
اﻳﻦ طﻮر ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰ شﻮد:

ﻗﻮه
ﻣساحت سطح

= ﻓشار

FF
AS

= P =P

و ﻳا

واحد فشار
اﮔر در رابطﺔ  P = FAﻗﻮه بﻪ ﻧﻴﻮتﻦ ( )Nو سطح تﻤاس ﻗﻮه بر حسب
ﻣترﻣربــﻊ ( ) m2در ﻧﻈــر ﮔرﻓتﻪ شــﻮد ،در اﻳﻦ صﻮرت واحد ﻓشــار
ﻋبارت از ﻧﻴﻮتﻦ بر ﻣتر ﻣربﻊ است ﻛﻪ بﻨام پاسﻜال ﻓزﻳﻚ دان ﻣشﻬﻮر
ﻓراﻧسﻮى ﻳاد شده و بﻪ  Paﻧشان داده ﻣﻰ شﻮد .ﻳﻌﻨﻰ:
1N
= 1Pa
1m2

شﻜﻞ( )13-1ﻗﻮه و سطح را
ﻧشان ﻣﻰ دﻫد

ﻣثال :اﮔر ﻗﻮة  20ﻧﻴﻮتﻦ باﻻى جسﻤﻰ ﻛﻪ ﻣساحت سطح آن  0.2ﻣتر ﻣربﻊ است ،ﻋﻤﻮدا ً وارد
ﮔردد؛ ﻓشار حاصﻠﻪ چﻨد پاسﻜال ﻣﻰ شﻮد؟
20N
100Pa
P= F
= A = 0,2m2
بﻨابرآن ﻓشار وارده صد پاسﻜال ﻣﻰ باشد.
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اثرات فشار
اﮔر با ﻧﻮك پﻨسﻞ روى دست خﻮد ﻓشار وارد ﻧﻤاﻳﻴد ،چﻪ احساس خﻮاﻫﻴد ﻛرد؟ و ﻫرﮔاه ﻗﻮه
باﻻى پﻨسﻞ زﻳاد و ﻳا ﻛﻢ ﮔردد ،اثرات آن چﻪ خﻮاﻫد بﻮد؟
بﻪ تصﻮﻳر ﻣﻘابﻞ ﻧﮕاه ﻛﻨﻴد و جﻮاب ارائﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
ﻛاربرد ﻣﻔﻬﻮم ﻓشار در ﻛارﻫاى روزاﻧﻪ ﻣتﻌدد است؛
بﻪ طﻮر ﻣثال :ﻧﻮك سﻮزن را تﻴز و بارﻳﻚ ﻣﻰ سازﻧد
تا با ﻗﻮة ﻛﻢ خــﻮب ﻛار ﻧﻤاﻳد ،تﻴﻎ چاﻗﻮ را ﻫر ﻗدر
تﻴز ﻛﻨﻴﻢ بﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ اســت ﻛﻪ سطح تﻤاس آﻧرا
ﻛﻪ ﻗﻮه باﻻى آن ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﻨد ﻛﻮچﻚ ســاختﻪ اﻳﻢ.
ﻳﻌﻨﻰ تﻮســط تﻴــﻎ تﻴز بﻪ اثــر زﻳاد ﻛردن ﻓشــار
ﻣﻰ تﻮاﻧﻴﻢ ﻫرچﻴز را بﻪ آساﻧﻰ ﻗطﻊ ﻛﻨﻴﻢ .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻮر چاﻗﻮ ،تبر و تﻴشــﻪ را تﻴز ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻨد (سطح
آﻧﻬا را ﻛﻮچﻚ ﻣﻰ ســازﻧد) تا خﻮب ﻛار ﻛﻨﻨد .تاﻳر

شــﻜﻞ ( )13-2ﻓشار دادن پﻨسﻞ
روى ﻛﻒ دست

تراﻛتﻮر را ﻫﻤﻮارتر ( پﻬﻦ تر) ﻣﻰ سازﻧد تا در زﻣﻴﻦ ﻓرو ﻧرود .ﻫﻤچﻨﻴﻦ طﻮرى ﻛﻪ از ﻓﻮرﻣﻮل دﻳده
ﻣﻰشﻮد در صﻮرتﻰ ﻛﻪ ﻣساحت سطح تﻤاس ثابت در ﻧﻈر ﮔرﻓتﻪ شﻮد با ازدﻳاد ﻗﻮه ،ﻓشار زﻳاد و با
ﻛﻢ ﻛردن ﻗﻮه ،ﻓشار ﻛاﻫش ﻣﻰ ﻳابد ،بﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﻓشار با ﻗﻮه رابطﺔ ﻣستﻘﻴﻢ دارد.
فعاﻟﻴت
ﻳﻚ سﻨﮓ ﻣﻜﻌب ﻣستطﻴﻞ شﻜﻞ را در ﻳﻚ سطح ﻧرم (بﻮرة اره) ﻗرار شﻜﻞ ( )13-3بﻪ سﻪ حاﻟت ﻛﻪ در ﻫرحاﻟت
ســطح تﻤاس ﻣتﻔاوت باشد ،ﻗرار دﻫﻴد و ﻓرو
رﻓتﻪ ﮔﻰ آﻧرا ﻣشاﻫده ﻧﻤﻮده و در ﮔروپ ﻫاى
خﻮد در رابطﻪ بﻪ سﻮال زﻳر بحث ﻧﻤاﻳﻴد.
چرا ســﻨﮓ بﻪ اﻧدازه ﻫاى ﻣختﻠﻒ در ســطح
ﻓرو رﻓت؟
شﻜﻞ ( )13-3ﻗرار ﮔرﻓتﻦ ﻣﻜﻌب ﻣستطﻴﻞ بﻪ سﻪ حاﻟت ﻣختﻠﻒ
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خﻼصﺔ فصﻞ سﻴزدﻫﻢ
ﻓشــار ﻋبارت از ﻣﻘدار ﻗﻮه ﻳﻲ اســت ﻛﻪ بﻪ طﻮر ﻋﻤﻮد بر واحد ســطح وارد ﻣﻰ ﮔردد و
ﻓﻮرﻣﻮل آن  P = Fﻣﻰ باشد.
A

اﮔر رابطﺔ  ، P = Fﻗﻮه بﻪ ﻧﻴﻮتﻦ ( )Nو ســطح ﻧﻤاﻳش ﻗﻮه بر حســب ﻣتر ﻣربﻊ )  (mدر
A
ﻧﻈر ﮔرﻓتﻪ شــﻮد ،در اﻳﻦ صﻮرت واحد ﻓشــار ﻋبارت از ﻧﻴﻮتﻦ بر ﻣتر ﻣربﻊ )  ( N mاست
ﻛﻪ بﻨام پاسﻜال ﻳاد ﻣﻰ شﻮد.
در صﻮرتﻰ ﻛﻪ ﻣســاحت ســطح تﻤاس ثابت در ﻧﻈر ﮔرﻓتﻪ شﻮد ،با ازدﻳاد ﻗﻮه ،ﻓشار زﻳاد
و با ﻛﻢ ﻛردن ﻗﻮه ،ﻓشــار ﻛاﻫش ﻣﻰ ﻳابد ،بﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ ﻓشــار با ﻗﻮه رابطﺔ ﻣستﻘﻴﻢ
دارد.
2

2

سؤال ﻫاى فصﻞ سﻴزدﻫﻢ
از چﻬار جﻮاب صرف جﻮاب درست را حﻠقﻪ کﻨﻴد.

 -1ﻓشار ﻋبارت است از:
ب) ﻗﻮه ﻓﻰ واحد طﻮل
اﻟﻒ) ﻗﻮه ﻓﻰ واحد حجﻢ
د) ﻗﻮة ﻋﻤﻮدى ﻓﻰ واحد سطح
ج) ﻗﻮه ﻓﻰ واحد زﻣان
 -2واحد ﻓشار چﻴست و از ﻛدام رابطﻪ بدست ﻣﻰ آﻳد؟
 -3در صﻮرتﻴﻜﻪ ﻣســاحت تﻤاس ثابت در ﻧﻈر ﮔرﻓتﻪ شــﻮد ،با ازدﻳاد ﻗﻮه ،ﻓشار زﻳاد ﻣﻰ شﻮد
و ﻳا ﻛاﻫش ﻣﻰ ﻳابد ،چرا؟
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ﻓﺼﻞ چﻬاردﻫﻢ
ﻣﻴتروﻟﻮژى (ﻋﻠﻢ ﻫﻮا شﻨاسﻰ)
حرارت ﻫﻮا
آﻳا ﻫﻮاى اﻃراف ﻣا در ﻫﻤﻪ جا حرارت ﻳﻜسان دارد؟
ﻓﻌاﻟﻴت
ﻣﻰ داﻧﻴد ﻛﻪ ترﻣﻮﻣتر آﻟﺔ اﻧدازه ﮔﻴرى حرارت است با استﻔاده از آن درجﺔ حرارت را درچﻨدﻳﻦ ﻣحﻞ اﻧدازه ﮔﻴرى
ﻧﻤاﻳﻴد ،بﻪ ﻃﻮر ﻣثال :در داخﻞ و بﻴرون صﻨﻒ ،زﻳر آﻓتاب ،زﻳر ساﻳﺔ درختان ،اﮔر ﻣﻜتب شﻤا چﻨد ﻣﻨزﻟﻪ باشد در
ﻫر ﻣﻨزل آن ﻧتاﻳج حاصﻠﻪ را ﻳادداشــت و درج جدول ﻧﻤاﻳﻴد .ﻣتﻮجﻪ باشــﻴد ﻛﻪ دوﻧﻮع ترﻣﻮﻣتر ﻣﻮرد استﻔاده ﻗرار
ﻣﻰ ﮔﻴرد؛ ساﻧتﻴﮕراد و ﻓارﻧﻬاﻳت.
درجﻪ ساﻧتﻴﮕراد
ﻧام ﻣحﻞ ﻫا

داخﻞ صﻨﻒ
.
.
.

زﻣﻴﻦ بﻪ ﻓاصﻠﺔ  150ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﻴﻠﻮﻣتر از آﻓتاب ﻣﻮﻗﻌﻴت دارد .آﻓتاب ﻣﻨبﻊ اساسﻰ ﻧﻮر و ﮔرﻣا براى
زﻣﻴﻦ شــﻨاختﻪ شــده است ﻛﻪ ﻣﻘدار ﻧاچﻴز اﻧرژى آن بﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻰ رسد .اﻳﻦ اﻧرژى از اتﻤﻮسﻔﻴر
ﻋبﻮر ﻧﻤﻮده و بﻌد از اﻧﻌﻜاس از سﻄح زﻣﻴﻦ سبب ﮔرم شدن اتﻤﻮسﻔﻴر (ﻫﻮا) ﻣﻰ ﮔردد.
ﻓشار ﻫﻮا :ﻣﻰ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻮا از ﻣرﻛبات ﻛﻴﻤﻴاوى و ﻣخﻠﻮط ﻋﻨاصر ترﻛﻴب ﻳاﻓتﻪ است.
تجربﺔ ﻣﻘابﻞ را اﻧجام دﻫﻴد تا بﻔﻬﻤﻴد ﻛﻪ ﻫﻮا ﻓشار دارد ﻳاخﻴر .ﻫرﮔاه ﻣﻘدارى ﻫﻮاى ﻛﻪ ﻣا تحت آن
ﻗرار دارﻳﻢ زﻳادتر باشد ،ﻗﻮة بﻴشترى را برﻣا وارد ﻣﻰ ﻧﻤاﻳد ،وزن ﻫﻮاى ﻛﻪ باﻻى
وجــﻮد ﻣا وارد ﻣﻰ ﮔردد ،چﻨدﻳﻦ تﻦ بﻮده ﻛﻪ ﻣا از آن ﻛﻤتر آﮔاﻫﻰ دارﻳﻢ .تاثﻴر
C°
F°
ﻗﻮة ﻫﻮا باﻻى سﻄح زﻣﻴﻦ بﻨام ﻓشار اتﻤﻮسﻔﻴرى ﻳاد ﻣﻰ ﮔردد.

شﻜﻞ ( )14-1ترﻣﻮﻣتر

شﻜﻞ ( )14-2ﻓشار ﻫﻮا

ﻓشار ﻫﻮا درﻛﻨار بحر ،دشت ،باﻻى ﻛﻮه و حتﻰ شب و روز تﻐﻴﻴر ﻣﻰ ﻛﻨد.
ﻓشار ﻫﻮا در زﻣستان ﻫا ﻧسبت بﻪ تابستان ﻫا در تﻤاﻣﻰ وﻻﻳات ﻛشﻮر ﻣا بﻴشتر است.
113

رﻃﻮبت ﻫﻮا
ﻣﻰ داﻧﻴد بخار آب جزء بسﻴارﻣﻬﻢ اتﻤﻮسﻔﻴر است ﻛﻪ در ﻗسﻤت ﻫاى تحتاﻧﻰ اتﻤﻮسﻔﻴر ﻗرار
دارد .ﻫﻤاﻧﻄﻮرى ﻛﻪ در سﻄح زﻣﻴﻦ آبﻬاى ﻓراوان را ﻣﻰ بﻴﻨﻴد و از آن استﻔاده ﻣﻰ ﻛﻨﻴد،
آبﻬاى ﻣﻮجﻮدة ﻫﻮا را ﻣشاﻫده ﻛرده ﻧﻤﻰ تﻮاﻧﻴد؛ اﻣا زﻣاﻧﻴﻜﻪ در آسﻤان ابر پﻴدا و ﻳا بارﻧده ﮔﻰ
واﻗﻊ ﻣﻰ شﻮد در آن صﻮرت شﻤا پﻰ ﻣﻰ برﻳد ﻛﻪ در ﻫﻮا آب وجﻮد دارد.
شاﻳد ﻓﻜر ﻛﻨﻴد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ حﻮادث چﮕﻮﻧﻪ واﻗﻊ ﻣﻰ شﻮﻧد؟
ﮔﻔتﻴﻢ درﻫﻮاى ﻧزدﻳﻚ بﻪ سﻄح زﻣﻴﻦ ﻣﻘدارى بخارات آب وجﻮد دارد ﻛﻪ حاصﻞ تبخﻴر آب
ﻫاى سﻄح زﻣﻴﻦ است ،اﻟبتﻪ ﻣﻘدار آن در جاﻫاى ﻣختﻠﻒ تﻔاوت ﻣﻰ ﻛﻨد ﻋﻠت آن ،اﻳﻦ است
ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ تبخﻴر در ﻫﻤﻪ جا و در ﻫﻤﻪ اوﻗات ﻳﻜسان ﻧﻤﻰ باشد ،زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻮا ﮔرم و خشﻚ
باشد حجﻢ آن اﻓزاﻳش و ﻫﻮاى سرد و ﻣرﻃﻮب بر ﻋﻜس ﻛاﻫش ﻣﻰ ﻳابد.
ﻣثال :ﻣﻤﻜﻦ است در ﻫر ﻣتر ﻣﻜﻌب ﻫﻮاى دشت ،ﻳﻚ ﮔرام و در ﻫر ﻣتر ﻣﻜﻌب ﻫﻮاى باﻻتر
از سﻄح بحر 40 ،ﮔرام بخار آب وجﻮد داشتﻪ باشد.
رﻃﻮبت ﻣﻄﻠﻖ :ﻣﻘدار بخار آب ﻣﻮجﻮد در ﻳﻚ ﻣتر ﻣﻜﻌب ﻫﻮا را رﻃﻮبت ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻰ ﻧاﻣﻨد در
ﻣثال ﻓﻮق رﻃﻮبت ﻣﻄﻠﻖ بﻴابان (دشت) ﻳﻚ ﮔرام در ﻳﻚ ﻣتر ﻣﻜﻌب ﻫﻮا ﻣﻰ باشد.
رﻃﻮبت ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻤﻰ تﻮاﻧد حاﻟت ﻣرﻃﻮب بﻮدن ﻫﻮا را بﻪ خﻮبﻰ ﻧشان دﻫد ،زﻳرا در ﻫﻮاى ﮔرم
بخار آب ﻧسبت بﻪ ﻫﻮاى سرد سﻬﻢ بﻴشتر ﻣﻴﮕﻴرد ،بﻪ ﻫﻤﻴﻦ جﻬت براى ﻧشان دادن رﻃﻮبت
ﻫﻮا از رﻃﻮبت ﻧسبﻰ استﻔاده ﻣﻰ ﻛﻨﻨد.
رﻃﻮبت ﻧسبﻰ :ﻧسبت بﻴﻦ بخار آب ﻣﻮجﻮد در ﻫﻮا تحت درجﺔ حرارت ﻣﻌﻴﻦ است ﻛﻪ با
ﻓﻴﺼدى اراﻳﻪ ﻣﻰ ﮔردد.
جدول زﻳر را ﻣشاﻫده ﻛﻨﻴد ﻛﻪ در آن اﻧدازه ﮔﻴرى بﻪ ساﻋت  2بﻌدازﻇﻬر ،روز  25جﻮزا صﻮرت ﮔرﻓتﻪ است:
ﻧام ﻫاى ﻣحﻞ ﻫا

درجﻪ حرارت بﻪ ساﻧتﻰ ﮔراد

بخار آب ﻣﻮجﻮد در ﻫﻮا ﮔرام بر ﻣتر ﻣﻜﻌب

رﻃﻮبت ﻧسبﻰ بﻪ ﻓﻴﺼدى

ساﻟﻨﮓ
باﻣﻴان
ﻛابﻞ
ﻧﻴﻤروز
ﻧﻨﮕرﻫار

15
25
30
40
45

9
22
6
2
60

75
91
20
5
75

رﻃﻮبت ﻧسبﻰ ﻫر ﻣحﻞ با چﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ بستﮕﻰ دارد؟
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ﻫﻮاى سرد ،رﻃﻮبت ﻛﻤترى را ﻣﻰ تﻮاﻧد در خﻮد جاى دﻫد .اﮔر ﻫﻮاى ﮔرم و ﻣرﻃﻮب ،سرد
شﻮد ،ﻣﻘدارى از رﻃﻮبت خﻮد را بﻪ صﻮرت شبﻨﻢ ،باران ،برف و ژاﻟﻪ از دست ﻣﻰ دﻫد.

ﻓﻜر ﻛﻨﻴد
در زﻣستان ،ﻫﻤﺔ شﻤا اتاق ﻫاى تان را ﮔرم ﻣﻰ سازﻳد .زﻣاﻧﻴﻜﻪ ﻫﻮاى بﻴرون سرد و ﻫﻮاى داخﻞ اتاق بسﻴار ﮔرم
باشد؛ باﻻى شﻴشﻪ ﻫاى اتاق تان ﻗﻄرات آب جرﻳان پﻴدا ﻣﻰ ﻛﻨد اﻳﻦ ﻗﻄرات آب چﮕﻮﻧﻪ تشﻜﻴﻞ ﻣﻰ شﻮﻧد؟

ﻧﻘﻄﻪ شبﻨﻢ
سﻄح تراﻛﻢ

صﻌﻮد ،اﻧبساط و سرد شدن ﻫﻮا

تﻐﻴﻴر حاﻟت بخار آب (ﮔاز) بﻪ آب (ﻣاﻳﻊ) و ﻳا برف (جاﻣد)
بﻨام تراﻛﻢ ﻳاد ﻣﻰ ﮔردد براى اﻳﻨﻜﻪ تراﻛﻢ بخار آب صﻮرت
ﮔﻴرد ،باﻳد حرارت ﻫﻮاى ﻣرﻃﻮب ﻛﻢ ﻳا بخار آب ﻫﻮا اﺿاﻓﻪ
ﮔردد.
در ﻃﻮل شب ﻫﻮاى ﻧزدﻳﻚ بﻪ سﻄح زﻣﻴﻦ سرد ﮔردﻳده و
بخار آب ﻫﻮا تراﻛﻢ ﻣﻰ ﻳابد ،در ﻧتﻴجﻪ آن بخارآب بﻪ صﻮرت
ﻗﻄره روى اجسام سرد ﻧشستﻪ ﻛﻪ ﻣا آن را بﻨام شبﻨﻢ ﻳاد
ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ.

ﻧﻘﻄﻪ شبﻨﻢ

ﻧﻘﻄﻪ شبﻨﻢ

شﻜﻞ ( )14-5ارتﻔاع تشﻜﻴﻞ ابر و شبﻨﻢ

شﻜﻞ ( )14-3شبﻨﻢ ﻳخ بستﻪ

شﻜﻞ ( )14-4شبﻨﻢ
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باد
شــﻤا با ﻛﻠﻤاتﻰ چﻮن تﻮﻓان ،باد ﻣﻼﻳﻢ ،ﻧســﻴﻢ خﻮشﮕﻮار آشﻨا ﻫســتﻴد و ﻣﻰ داﻧﻴد ﻛﻪ اﻳﻨﻬا
ﻫﻤﻪ از حرﻛت ﻫﻮا بﻪ وجﻮد ﻣﻰ آﻳﻨد اصﻄﻼحاتﻰ چﻮن ﻛتﻠﺔ ﻫﻮا ،جبﻬات ســرد و ﮔرم ﻫﻮا را
ﻧﻴز شــﻨﻴده اﻳد .در رابﻄﻪ بﻪ پﻴش بﻴﻨﻰ وﺿﻌﻴت آب و ﻫﻮا تﻘرﻳباً ﻫر روز آﮔاﻫﻰ حاصﻞ ﻣﻰ
ﻧﻤاﻳﻴد .آﻳا ﮔاﻫﻰ ﻓﻜر ﻛرده اﻳد ﻛﻪ بادﻫا چﮕﻮﻧﻪ بﻪ وجﻮد ﻣﻰ آﻳﻨد؟ آﻳا ﻣﻰ خﻮاﻫﻴد با وساﻳﻞ
بسﻴار ساده جﻬت و سرﻋت بادﻫا را تﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤاﻳﻴد؟
شــﻤا از ﻗبﻞ ﻣﻰ داﻧﻴد ﻛﻪ ﻫﻮا وزن دارد
و وزن ﻫــﻮا باﻋث ﻓشــار آن ﻣﻰ
شــﻮد ﻫر جا ﻫﻮا بﻴشــتر باشد،
ﻓشــار آن ﻧﻴز بﻴشــتر و ﻫر جا
ﻫــﻮا ﻛﻤتر باشــد ﻓشــار آن ﻧﻴز
ﻛﻤتر ﻣﻰ شــﻮد .در ارتﻔاع ﻣســاوى
بﻴﻦ ﻓشــار و درجﺔ حــرارت ﻫﻮا ارتباط
ﻧزدﻳﻚ وجــﻮد دارد .زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻮا ﮔرم
ﻣﻰ شﻮد ﻣﻨبســﻂ ﻣﻴﮕردد ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻀاى
بﻴﻦ ﻣاﻟﻴﻜﻮل ﻫــاى آن اﻓزاﻳش پﻴدا
ﻣﻴﻜﻨــد ﻛﻪ در ﻧتﻴجﻪ ﻓشــار آن
ﻛﻤتر ﻣﻰ ﮔردد ،برﻋﻜس ﻫر چﻪ
ﻫﻮا سرد تر شﻮد ،ﻣاﻟﻴﻜﻮل ﻫاى
آن باﻫﻢ ﻧزدﻳﻜتر ﮔردﻳده ﻓشار آن
بﻴشتر ﻣﻰ شﻮد.
شﻜﻞ ( )14-6تراﻛﻢ ﻣاﻟﻴﻜﻮل ﻫاى ﻫﻮا
در سﻄح زﻣﻴﻦ و در ارتﻔاع
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ﻓﻌاﻟﻴت
دو حرارت سﻨج را ﮔرﻓتﻪ ﻳﻜﻰ را ﻃﻮرى ﻗرار
دﻫﻴــد ﻛﻪ ﻧﻮر بر آن ﻋﻤﻮد بتابد و دﻳﮕرى را
ﻃﻮر ﻣاﻳﻞ ﻗــرار داده تا ﻧﻮر آﻓتاب باﻻى آن
بﻪ ﻳﻚ زاوﻳﻪ بتابد .چﻨد دﻗﻴﻘﻪ اﻧتﻈار بﻜشﻴد
و بﻌد ببﻴﻨﻴد ﻛﻪ ﻛدام حرارت ســﻨج حرارت
بﻴشــترى را ﻧشــان ﻣﻰ دﻫد .آﻳا ﻣﻰ تﻮاﻧﻴد
ﻋﻠت تﻔاوت حرارت را در دو حرارت ســﻨج
تﻮﺿﻴح دﻫﻴد؟
شﻜﻞ ()14-7

شﻜﻞ( )14-8جﻬت تابش ﻧﻮر آﻓتاب
بﻪ سﻄح زﻣﻴﻦ

از ﻓﻌاﻟﻴــت باﻻ ﻧتﻴجﻪ ﮔرﻓتﻴد ،زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ ﻧــﻮر آﻓتاب بﻪ زﻣﻴﻦ ﻋﻤﻮد
ﻣﻰ تابد ﻫﻮا ﮔرﻣتر و اﮔر ﻃﻮر ﻣاﻳﻞ بتابد ﻫﻮا ســرد تر ﻣﻰ شﻮد .اﻳﻦ
اختﻼف حرارت ســبب اختﻼف ﻓشار ﻣﻰ شﻮد .ﻫﻮا از جاﻳﻰ ﻛﻪ ﻓشار
بﻴشتر دارد بﻪ جاﻳﻰ ﻛﻪ ﻓشار ﻛﻤتر دارد حرﻛت ﻣﻰ ﻛﻨد و در ﻧتﻴجﻪ
باد بﻪ وجﻮد ﻣﻰ آﻳد .در ﻧﻮاحﻰ اســتﻮا ﻧﻮر آﻓتاب ﻋﻤﻮد ﻣﻰ تابد بﻨابر
اﻳﻦ حرارت بﻴشــتر بﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻰ رســد ،ﻛﻪ ســبب ﮔرم شدن ﻫﻮا و
ﻛاﻫش ﻓشــار ﻣﻴﮕردد؛ اﻣا در ﻧﻮاحﻰ ﻗﻄبﻰ ﻧﻮر آﻓتاب ﻣاﻳﻞ ﻣﻰ تابد
ﻛﻪ در اﻳﻨﺼﻮرت حرارت ﻛﻤتر بﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻰ رسد ،در ﻧتﻴجﻪ ﻫﻮا ﻛﻤتر
ﮔرم ﮔردﻳده و ﻓشار آن اﻓزاﻳش ﻣﻰ ﻳابد .اﮔر زﻣﻴﻦ بﻪ دور ﻣحﻮر خﻮد
ﻧﻤﻰ چرخﻴد ﻫﻤﻪ بادﻫا از ﻗﻄب بﻪ سﻤت استﻮا ﻣﻰ وزﻳدﻧد اﻣا چﻨﻴﻦ
ﻧﻴست؛ زﻳرا ﮔردش زﻣﻴﻦ سبب ﻣﻰ شﻮد تابﻴﻦ ﻗﻄب و استﻮا چﻨدﻳﻦ
ﻣرﻛز پر ﻓشار و ﻛﻢ ﻓشار اﻳجاد ﮔردد.

بسازﻳد
آﻳا ﻣﻰ تﻮاﻧﻴد وساﻳﻠﻰ را ﻛﻪ در شﻜﻞ ﻣشاﻫده ﻣﻰ ﻛﻨﻴد بسازﻳد؟
بﻌد از ساختﻦ ،آﻧﻬا را در برابر باد ﻗرار دﻫﻴد.
با ﻛدام ﻳﻚ ﻣﻰ تﻮاﻧﻴد جﻬت باد را بﻔﻬﻤﻴد؟
با ﻛدام ﻳﻚ ﻣﻰ تﻮاﻧﻴد سرﻋت باد را بﻔﻬﻤﻴد؟

شﻜﻞ ( )14-9باد ﻧﻤا و باد سﻨج

117

خﻼصﺔ ﻓﺼﻞ چﻬاردﻫﻢ
ﻫــرﮔاه ﻣﻘــدارى ﻫــﻮاى ﻛﻪ ﻣا تحت آن ﻗــرار دارﻳﻢ زﻳادتر باشــد ،ﻗﻮة بﻴشــترى را بر ﻣا وارد
ﻣﻴﻨﻤاﻳد.
ﻓشار ﻫﻮا در ﻛﻨار بحر ،دشت ،باﻻى ﻛﻮه و حتﻰ شب و روز تﻐﻴﻴر ﻣﻰ ﻛﻨد.
ذرات ﻛﻮچﻚ آب زﻣاﻧﻰ در اتﻤﻮسﻔﻴر تشﻜﻴﻞ ﻣﻰ شﻮﻧد ﻛﻪ ﻫﻮاى ﻣرﻃﻮب در آن با ﻫﻢ
خﻮب تراﻛﻢ ﻳابد.
زﻣاﻧﻴﻜﻪ ﻫﻮاى ﻣرﻃﻮب با سﻄح سرد در تﻤاس شﻮد شبﻨﻢ را تشﻜﻴﻞ ﻣﻰ دﻫد.
حرﻛت اﻓﻘﻰ ﻫﻮا بﻪ اﻣتداد سﻄح زﻣﻴﻦ باد ﻧاﻣﻴده ﻣﻰ شﻮد.
جﻬت و سرﻋت باد تﻮسﻂ بادﻧﻤا و باد سﻨج ﻣشخص ﻣﻰ ﮔردد.

سؤال ﻫاى ﻓﺼﻞ چﻬاردﻫﻢ
 -1آﻳا وزن بﻴشتر ﻫﻮا سبب اﻳجاد ﻗﻮة بﻴشتر ﻣﻴﮕردد؟ با ﻳﻚ ﻣثال واﺿح سازﻳد.
 -2ﻋﻤﻠﻴﺔ تبخﻴر چﻪ زﻣاﻧﻰ اﻓزاﻳش و ﻳا ﻛاﻫش ﻣﻰ ﻳابد؟
 -3رﻃﻮبت ﻣﻄﻠﻖ و ﻧسبﻰ از ﻫﻢ چﻪ ﻓرق دارﻧد؟ ﻫر ﻛدام آن را تﻌرﻳﻒ ﻧﻤاﻳﻴد.
 -4شبﻨﻢ و دﻣﻪ چﮕﻮﻧﻪ تشﻜﻴﻞ ﻣﻰ شﻮﻧد؟
 -5رﻃﻮبت ﻧسبﻰ را با ﻛدام ﻃرﻳﻘﺔ ذﻳﻞ تﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﻨد؟
ب :با استﻔاده از دو ترﻣﻮﻣتر و جدول
اﻟﻒ :با استﻔاده از دو باروﻣتر و جدول
د :ﻫﻴچﻜدام
ج :با استﻔاده از دو اﻧﻴﻤﻮﻣتر و جدول
 -6ﻋﻮاﻣﻞ بﻪ وجﻮد آﻣدن باد را تﻮﺿﻴح دﻫﻴد.

118

ﻓصـﻞ پاﻧزدﻫﻢ

ﻧﻮر و خﻮاص آن
آﻳا تا حال راجﻊ بﻪ اﻫﻤﻴت ﻧﻮر در زﻧده ﮔﻰ تﻮجﻪ ﻧﻤﻮده اﻳد؟
ﻧــﻮر ﻧﻮﻋــﻰ از اﻧرژى اســت ﻛﻪ ســبب روﻳــت اجســام ﻣﻰ ﮔردد.
تﻮســﻂ ﻧﻮر است ﻛﻪ اﻧســان ﻗادر بﻪ شــﻨاخت برخﻰ ازﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻫاى
بزرگ ﻛﻴﻬاﻧﻰ و ﻛﻬﻜشــان ﻫا ﮔردﻳده اســت .ﻧﻮر است ﻛﻪ ﻣﻮجﻮدﻳت
ﻣﻮجﻮدات ﻛﻮچﻚ وذره بﻴﻨﻰ را براى ﻣا بﻪ وســﻴﻠﺔ ﻣﻴﻜروســﻜﻮپ
ﻗابﻞ دﻳد ســاختﻪ است بحث ﻧﻮر از جﻤﻠﻪ ﻣباحث ﻣﻬﻢ و دﻟچسپ
ســاﻳﻨس است .شــﻤا در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ خﻮاﻫﻴد داﻧست ﻛﻪ ﻧﻮر چﮕﻮﻧﻪ
اﻧتشار ﻣﻲ ﻧﻤاﻳد ،ساﻳﻪ و ﻣﻬتاب ﮔرﻓتﮕﻰ چﻴست؟ ﻫﻤچﻨان برخﻲ
از ﻣﻔاﻫﻴﻢ دﻳﮕر ﻣربﻮط بﻪ خﻮاص ﻧﻮر را ﻣﻄاﻟﻌﻪ خﻮاﻫﻴد ﻛرد.
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ﻧﻮر سبب روﻳت اجسام ﻣﻴﮕردد
اﻧســان چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ بﻴﻨد؟آﻳا ﮔاﻫﻰ در اتاق ﻛاﻣ ً
ﻼ تارﻳﻚ ﻗرار ﮔرﻓتﻪ اﻳد؟ در ابتدا اﻧســان ﻫا ﻓﻜر
ﻣﻰ ﻛردﻧد ﻛﻪ ﻧﻮر از چشﻢ ﻣا بﻪ ﻃرف اجسام در اﻃراف ﻣا ﻣﻨتشر ﻣﻰ ﮔردد و سبب روﻳت آﻧﻬا
ﻣﻰ شﻮد .آﻳا بﻪ ﻧﻈر شﻤا حﻘﻴﻘت ﻫﻤﻴﻦ است؟ تجارب ﻧشان داده ،براى آﻧﻜﻪ اجسام دﻳده شﻮد
باﻳد از آﻧﻬا ﻧﻮر بﻪ چشﻢ ﻣا برسد.

شﻜﻞ ( )15-1ﻧﻮر و دﻳدن

ﻓﻌاﻟﻴت
شﻜﻞ ( )15-2را ببﻴﻨﻴد و در ﮔروپ ﻫاى خﻮد راجﻊ
بﻪ سﻮاﻻت ذﻳﻞ بحث ﻧﻤاﻳﻴد:
 -1ﻛتاب و چراغ بﻪ وسﻴﻠﺔ ﻛدام ﻧﻮر و چﮕﻮﻧﻪ دﻳده
شده است؟
شﻜﻞ ( )15-2دﻳدن اجسام ﻧﻮراﻧﻰ و ﻏﻴرﻧﻮراﻧﻰ
 -2اجسام را چﻄﻮر دﻳده ﻣﻰ تﻮاﻧﻴﻢ ؟

با در ﻧﻈر داشت جﻮابﻬاى شﻤا بﻪ اﻳﻦ ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰ رسﻴﻢ ﻛﻪ اجسام وﻗتﻰ ﻗابﻞ روﻳت ﻫستﻨد ﻛﻪ
از آﻧﻬا ﻧﻮر بﻪ چشﻢ ﻣا برسد خﻮاه ﻧﻮر خﻮدش باشد ﻳا ﻧﻮر باز ﮔشت شده تﻮسﻂ ﻫﻤان جسﻢ،
ﻧﻮر در ﻫر دو صﻮرت از اجسام بﻪ چشﻢ ﻣا ﻣﻰ رسد:
اﻟﻒ :اجســاﻣﻰ ﻣاﻧﻨد :چراغ ،آﻓتاب ،ستاره ﮔان و ﻏﻴره ،از خﻮد ﻧﻮر ﻣﻨتشر ﻣﻲ ﻛﻨﻨد و ﻧﻮر آﻧﻬا
بﻪ چشﻢ ﻣا ﻣﻲ رسد.
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ب :ﻧﻮرى ﻛﻪ باﻻى جسﻢ ﻣﻰ تابد ،باز ﮔشت ﻧﻤﻮده و بﻪ چشﻢ ﻣا ﻣﻰ رسد.
در ﻫر دو صﻮرت جسﻢ براى ﻣا ﻗابﻞ دﻳد است.

ﻧﻮر بﻪ خﻂ ﻣستﻘﻴﻢ اﻧتشار ﻣﻰ ﻛﻨد
آﻳا ﻣﻰ تﻮان تﻮسﻂ ﻳﻚ ﻧﻞ بارﻳﻚ ﻛﻪ ﻣاﻧﻨد شﻜﻞ ( )15-3خﻢ شده باشد چﻴزى را دﻳد؟
از درس ﻗبﻠــﻰ داﻧســتﻴﻢ ﻛــﻪ بــراى دﻳدن ﻳﻚ جســﻢ باﻳد ازآن ﻧﻮر بﻪ چشــﻢ ﻣا برســد .ﻣا
چﻴــزى را تﻮســﻂ ﻧﻞ خﻤﻴــده دﻳــده ﻧﻤﻰ تﻮاﻧﻴــﻢ زﻳرا ﻧﻮر بــﻪ صﻮرت ﻣســتﻘﻴﻢ اﻧتشــار ﻣﻰ ﻛﻨد.
پــس ﻧــﻮر ﻧﻤﻰ تﻮاﻧد از ﻃرﻳﻖ ﻧﻠﻰ ﻛﻪ شــﻜﻞ ﻣســتﻘﻴﻢ ﻧدارد اﻧتشــار ﻧﻤاﻳد و بﻪ چشــﻢ ﻣا برســد.

شﻜﻞ ( )15-3دﻳدن اجسام بﻪ وسﻴﻠﺔ ﻧﻞ خﻢ شده

ﻣثال ﻫاى دﻳﮕر ﻣاﻧﻨد شﻌاﻋات ﻧﻮر آﻓتاب ﻛﻪ از ﻻبﻪ ﻻى شاخ و برگ درختان بﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴرسد وﻳا
ﻧــﻮرى ﻛــﻪ از ســﻮراخ ﻳــﻚ ﻛﻠﻜﻴــﻦ بــﻪ داخــﻞ ﻣــﻰ تابــد ،ﻫﻤــﻪ اﻳــﻦ ﻣثال ﻫــا ﻧﻤاﻳاﻧﮕــر
آن اســت ﻛــﻪ ﻧــﻮر در ﻣحﻴــﻂ شــﻔاف بــﻪ ﻣســﻴر خــﻂ ﻣســتﻘﻴﻢ ﻣﻨتشــر ﻣﻰ ﮔــردد.
ﻓﻌاﻟﻴت
تجربﻪ كﻨﻴد :ســﻪ صﻔحﺔ ﻣﻘﻮا را بﻪ شــﻜﻞ ﻣربﻊ ﻫاي ﻣســاوي برش ﻧﻤﻮده ،بﻌدا ً تﻮسﻂ خﻂ ﻛش ﻗﻄرﻫاي ﻫر ﻣربﻊ
را ترســﻴﻢ و در ﻧﻘﻄﺔ تﻘاﻃﻊ ﻗﻄرﻫا ﻳﻚ ســﻮراخ ﻛﻮچﻚ اﻳجاد ﻛﻨﻴد؛ سپس آﻧﻬا را ﻣﻄابﻖ شﻜﻞ ( )15-5باﻻي ﻣﻴز
ﻗرار داده ﻣﻘابﻞ صﻔحﺔ اوﻟﻲ ﻳﻚ شﻤﻊ را روشﻦ ﻧﻤاﻳﻴد .براي اﻳﻨﻜﻪ اﻃﻤﻴﻨان حاصﻞ ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ سﻮراخ ﻫاي ﻫرسﻪ
صﻔحﻪ بﻪ ﻃﻮر ﻣستﻘﻴﻢ ﻗرار ﮔرﻓتﻪ اﻧد ﻳا ﻧﻪ ،ﻣﻲ تﻮاﻧﻴد از تار استﻔاده ﻧﻤاﻳﻴد .حال از سﻮراخ صﻔحﻪ آخري ببﻴﻨﻴد.
آﻳا ﻧﻮر شﻤﻊ را دﻳده ﻣﻲ تﻮاﻧﻴد ؟ بار دﻳﮕر ﻳﻜﻲ از صﻔحات را از جاﻳش اﻧدﻛﻲ بﻴجا ﻛﻨﻴد و از سﻮراخ صﻔحﺔ ﻣذﻛﻮر
ﻣشــاﻫده ﻛﻨﻴــد ،آﻳا بار ﻧﻴز ﻧﻮر شــﻤﻊ را خﻮاﻫﻴــد دﻳد ؟ ﻧتاﻳج اﻳﻦ تجربﻪ را در ﮔروپ تــان بحث ﻧﻤﻮده براي ﻫﻢ
صﻨﻔان خﻮد ﮔزارش دﻫﻴد.
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شﻜﻞ( )15-4اﻧتشار ﻧﻮر بﻪ
خﻂ ﻣستﻘﻴﻢ

ﻓﻜر ﻛﻨﻴد
ﻛدام پدﻳدهﻫاي دﻳﮕر در ﻃبﻴﻌت وجﻮد دارد ﻛﻪ ﻧشاندﻫﻨدة اﻧتشار ﻧﻮر بﻪ خﻂ ﻣستﻘﻴﻢ است؟ چﻨد ﻣثال بﻴاورﻳد.

ساﻳﻪ و ﻣﻬتاب ﮔرﻓتﻪ ﮔﻰ
ســاﻳﺔ اجسام و ساﻳﺔ خﻮدتان را بارﻫا روى زﻣﻴﻦ و روى دﻳﻮار دﻳده اﻳد .آﻳا ﮔاﻫﻰ تﻮجﻪ ﻧﻤﻮده
اﻳد ﻛﻪ ساﻳﺔ شﻤا ﮔاﻫﻰ دو برابر ﻃﻮل ﻗد شﻤا و ﮔاﻫﻰ ﻫﻢ خﻴﻠﻰ ﻛﻮچﻚ تر ﻧسبت بﻪ ﻗد شﻤا
دﻳده ﻣﻰ شﻮد ؟

شﻜﻞ ( )15-5تشﻜﻴﻞ ساﻳﺔ اجسام

ساﻳﻪ از اثر ﻗرار ﮔرﻓتﻦ ﻳﻚ جسﻢ ﻏﻴر شﻔاف (جسﻢ ﻛدر) در ﻣﻘابﻞ ﻣﻨبﻊ ﻧﻮر تشﻜﻴﻞ ﻣﻰ شﻮد .بﻪ
شﻜﻞ ( )15-5تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد ،دﻳده ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ساﻳﺔ جسﻤﻰ ﻛﻪ در ﻣسﻴر تابش ﻧﻮر ﻗرار دارد در ﻋﻘب
جسﻢ ﻣذﻛﻮر بﻪ روى پرده تشﻜﻴﻞ ﮔردﻳده است .ساﻳﺔ ﻳﻚ جسﻢ آن ساحﺔ تارﻳﻚ را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ جسﻢ
ﻣاﻧﻊ رســﻴدن ﻧﻮر بﻪ آن ســاحﻪ ﻣﻰﮔردد .ساﻳﻪ ﻫﻤﻴشﻪ در ﻋﻘب جسﻤﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻣﻘابﻞ ﻧﻮر ﻗرار ﮔرﻓتﻪ
تشﻜﻴﻞ ﻣﻰشﻮد؛ ﻳﻌﻨﻰ اجسام ﻫﻤﻴشﻪ بﻴﻦ ﻣﻨبﻊ ﻧﻮر و ساﻳﺔ خﻮدشان ﻗرار ﻣﻰﮔﻴرﻧد .آﻓتاب ﮔرﻓتﮕﻰ
(ﻛسﻮف) و ﻣﻬتاب ﮔرﻓتﮕﻰ (خسﻮف) از ﻣثال ﻫاى ﻃبﻴﻌﻰ تشﻜﻴﻞ ساﻳﻪ درﻣﻨﻈﻮﻣﺔ شﻤسﻰ است.
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ﻣــﻰ داﻧﻴد ﻛــﻪ ﻛرة ﻣﻬتاب بﻪ دور زﻣﻴﻦ ﻣــﻰ چرخد و ﻣﻬتاب و زﻣﻴﻦ با ﻫــﻢ بﻪ دور آﻓتاب
ﻣﻰ چرخﻨد (بﻪ شــﻜﻞ ( )15-6تﻮجﻪ ﻛﻨﻴد) .چﻮن آﻓتــاب از خﻮدش ﻧﻮر پخش ﻣﻰ ﻛﻨد ﻳﻚ
ﻣﻨبﻊ ﻧﻮرى اســت در حاﻟﻴﻜﻪ زﻣﻴﻦ و ﻣﻬتاب اجســام ﻏﻴر ﻧﻮراﻧﻰ اﻧد .ﻫــرﮔاه آﻓتاب ،زﻣﻴﻦ و
ﻣﻬتاب بﻪ اﻣتداد ﻳﻚ خﻂ ﻣســتﻘﻴﻢ ﻣاﻧﻨد شــﻜﻞ ( )15-7ﻗرار ﮔﻴرﻧد و زﻣﻴﻦ بﻴﻦ ﻣﻬتاب و
آﻓتاب واﻗﻊ ﮔردد ،در اﻳﻦ صﻮرت ســاﻳﺔ زﻣﻴﻦ باﻻى سﻄح ﻣﻬتاب ﻣﻰ اﻓتد ﻛﻪ اﻳﻦ حادثﻪ ،بﻪ
ﻧام ﻣﻬتاب ﮔرﻓتﮕﻰ ﻳاد شده است.

شﻜﻞ ( )15-6ﻣدل زﻣﻴﻦ ،ﻣﻬتاب و آﻓتاب
زﻣﻴﻦ

ﻣﻬتاب

آﻓتاب

ﻓﻜر ﻛﻨﻴد
چرا ساﻳﺔ شﻤا در صبح ،ﻃﻮﻳﻞ و در ﻇﻬر ،ﻛﻮتاه ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ شﻮد؟
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شﻜﻞ ( )15-7ﻣﻬتاب ﮔرﻓتﮕﻰ

خﻼصﺔ ﻓصﻞ پاﻧزدﻫﻢ
ﻧﻮر وسﻴﻠﺔ روﻳت اجسام است.
ﻳﻚ جسﻢ را زﻣاﻧﻰ دﻳده ﻣﻰ تﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ از آن جسﻢ ،ﻧﻮر بﻪ چشﻢ ﻣا برسد.
اجســام بﻪ دو صﻮرت دﻳده ﻣﻰ شــﻮد .تﻮسﻂ ﻧﻮر خﻮدش ( اﮔر جســﻢ ﻧﻮراﻧﻰ باشد) و ﻳا
بﻮسﻴﻠﻪ ﻧﻮر برﮔشتﻪ تﻮسﻂ ﻫﻤان جسﻢ .
ﻧﻮر در ﻣسﻴر خﻂ ﻣستﻘﻴﻢ بﻪ ﻫر ﻃرف ﻣﻨتشر ﻣﻰ ﮔردد.
ســاﻳﺔ اجســام بﻪ اثر تابش ﻧﻮر باﻻى اجسام تشﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﮔردد ،ساﻳﺔ ﻳﻚ جسﻢ آن ساحﺔ
تارﻳﻚ را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ جسﻢ ﻣاﻧﻊ رسﻴدن ﻧﻮر بﻪ آن ساحﻪ ﻣﻰ شﻮد.
ﻣﻬتاب ﮔرﻓتﻪ ﮔﻰ و آﻓتاب ﮔرﻓتﻪ ﮔﻰ از ﻣثال ﻫاى ﻣﻬﻢ تشﻜﻴﻞ ساﻳﻪ است.

سؤال ﻫاى ﻓصﻞ پاﻧزدﻫﻢ
سﻮاﻻت ذﻳﻞ را در ﻛتابچﻪ ﻫاى خﻮد حﻞ و از حﻞ سﻮاﻻت در ﻛتاب خﻮد دارى ﻧﻤاﻳﻴد:

 - 1ﻧﻮر چﻴست؟ ﻃﻮر خﻼصﻪ شرح دﻫﻴد.
 - 2ساﻳﻪ چﻴست با ﻣثال شرح دﻫﻴد.
 -٣جاﻫاى خاﻟﻰ جﻤﻼت ذﻳﻞ را با ﻛﻠﻤات ﻣﻨاسب تﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳﻴد:
اﻟﻒ) ساﻳﻪ از اثر ﻗرار ﮔرﻓتﻦ ﻳﻚ جسﻢ ﻛدر در ﻣﻘابﻞ  ......................تشﻜﻴﻞ ﻣﻲ شﻮد.
ب) ﻣﻬتــاب ﮔرﻓتﻪ ﮔﻰ و ﻳا آﻓتاب ﮔرﻓتﻜﻲ وﻗتﻲ واﻗﻊ ﻣﻲ شــﻮد ﻛــﻪ آﻓتاب ،ﻣﻬتاب و زﻣﻴﻦ
 ......................ﻗرار ﮔﻴرﻧد.
ج) خســﻮف و ﻳــا ﻣﻬتاب ﮔرﻓتــﻪ ﮔﻲ وﻗتﻲ رخ ﻣﻲ دﻫد ﻛﻪ زﻣﻴﻦ بﻴــﻦ  ...........و  ..........ﻗرار
ﮔﻴرد.
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فصل شانزدهم

انعكاس
در ﻓصﻞ ﻗبﻠﻲ ﻧﻮر و روﻳت اجســام ،اﻧتشار ﻧﻮر بﻪ خط ﻣستﻘﻴﻢ و ساﻳﻪ و
ﻣاه ﮔرﻓتﻪﮔﻲ را ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻳد .آﻳا ﮔاﻫﻲ آﻳﻴﻨﻪ ﻳﻲ را در روز آﻓتابﻲ رو بﻪ
روي آﻓتاب ﮔرﻓتﻪاﻳد؟ حتﻤاً ﻣشاﻫده ﻛرده باشﻴد ﻛﻪ با تﻐﻴﻴر دادن آﻳﻴﻨﻪ
ﻣﻲ تﻮاﻧﻴد روشﻨﻲ آﻓتاب را بﻪ روي دﻳﻮار بتاباﻧﻴد .چﻪ ﻓﻜر ﻣﻲﻛﻨﻴد اﻳﻦ
روشﻨﻲ چﮕﻮﻧﻪ بﻪ دﻳﻮار ﻣﻲتابد؟
اﮔر جسﻢ دﻳﮕري را ﻏﻴر از آﻳﻴﻨﻪ ﻫﻤان طﻮر رو بﻪ روي آﻓتاب ﻗرار بدﻫﻴد
باز ﻫﻢ جسﻢ ،روشﻨﻲ آﻓتاب را ﻣاﻧﻨد آﻳﻴﻨﻪ ﻣﻨﻌﻜس خﻮاﻫد ساخت؟ براي
آﻧﻜﻪ بﻪ ســﻮاﻻت ﻓﻮق و ســؤاﻻت دﻳﮕرى ﻣاﻧﻨد آن جﻮاب بﮕﻮﻳﻴﻢ ،باﻳد
ﻣﻮضﻮﻋاتﻲ ﻣاﻧﻨد اﻧﻌﻜاس ﻧﻮر ،آﻳﻴﻨﻪﻫاي ﻣستﻮى و ﻣﻮارد استﻔادة آﻧﻬا را
ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
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انعكاس نور
در ﻓصﻞ ﻗبﻠﻲ ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﻮر باﻋث رؤﻳت اجسام ﻣﻲ ﮔردد و
ﻫﻢ ﮔﻔتﻴﻢ ﻛﻪ ﻋده ﻳﻰ از اجسام ﻧﻮراﻧﻲ و ﻋده ﻳﻰ ﻏﻴر ﻧﻮراﻧﻲ ﻣﻲ باشد.
ﻣﻬتاب از جﻤﻠﺔ اجســام ﻏﻴر ﻧﻮراﻧﻰ اســت؛ اﻣا در شب روشﻦ است.
چرا؟ اﮔر شب تارﻳﻚ بﻪ اتاﻗﻲ داخﻞ شﻮﻳد و چراﻏﻲ را روشﻦ ﻧﻤاﻳﻴد
چرا اشﻴا دﻳده ﻣﻲ شﻮد؟
بﻴاﻳﻴد بﻪ چﻨﻴﻦ ســﻮاﻟﻬا جــﻮاب بدﻫﻴﻢ .زﻣاﻧﻲ ﻛــﻪ در اتاق چراﻏﻲ
روشــﻦ ﻣﻲ ﮔردد ،ﻧﻮر اﻧتشــار ﻧﻤﻮده و بﻪ ســﻄﻮح اجســام برخﻮرد
ﻣﻲ ﻧﻤاﻳد و بﻌد از برخﻮرد برﮔشــت ﻧﻤﻮده و بﻪ چشﻤان ﻣا ﻣﻲ رسد،
شﻜﻞ (.)16-1
ﻫﻤﻴﻦ طﻮر ﻧﻮر آﻓتاب در شــب بﻪ ســﻄح ﻣﻬتــاب برخﻮرد ﻧﻤﻮده و
بﻌد از برخﻮرد بﻪ ســﻮي زﻣﻴﻦ برﮔشــت ﻣﻲ ﻧﻤاﻳد ،شﻜﻞ ( .)16-2و
در ﻧتﻴجﻪ ،ســﻄح ﻣاه روشﻦ دﻳده ﻣﻲ شــﻮد .اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ برﮔشت ﻧﻮر

شﻜﻞ ( )16-1تابش ﻧﻮر باﻻي
ﮔﻠدان در ﻳﻚ اتاق

شﻜﻞ ( )16-2اﻧﻌﻜاس ﻧﻮرآﻓتاب از ﻣﻬتاب بﻪ سﻮى زﻣﻴﻦ
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از ســﻄﻮح اجســام را بﻪ ﻧام اﻧﻌﻜاس ﻧﻮر ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨد .شــﻌاع ﻧﻮر وارده بر سﻄﻮح اجسام را بﻪ
ﻧام شﻌاع وارده و شﻌاع برﮔشتﻪ از سﻄﻮح اجسام را بﻪ ﻧام شﻌاع ﻣﻨﻌﻜسﻪ ﻧاﻣﻴده اﻧد ﻛﻪ در
شﻜﻞ ( )16-3ﻣﻲ تﻮاﻧﻴﻢ ﻣشاﻫده ﻧﻤاﻳﻴﻢ.

فكر کنﻴد

شﻜﻞ ( )16-3اﮔر ﻧﻮر ﻣﻨﻌﻜسﻪ وارد چشﻢ ﻣا ﻧشﻮد ﻣا
ﻧﻤﻲ تﻮاﻧﻴﻢ ﻳﻚ شﻰ را ببﻴﻨﻴﻢ.

 -1در طﻮل روز ﻛﻪ آﻓتاب داخﻞ اتاق ﻣﻲ تابد ،چرا اشﻴا در داخﻞ اتاق دﻳده شده ﻣﻲ تﻮاﻧﻨد؟
 -2براي دﻳدن اشﻴا چﻪ شراﻳﻄﻰ ﻻزم است؟
 -3براى دﻳدن ﻳﻚ جســﻢ ﻏﻴر ﻧﻮراﻧﻰ اشﻌﺔ ﻣﻨﻌﻜسﻪ از طرف جسﻢ ﻛﻪ بﻪ چشﻢ ﻣا ﻣﻰ رسد سبب دﻳدن ﻣﻰ شﻮد.
ﻳا اﻳﻨﻜﻪ از طرف چشﻢ ﻣا بﻪ جسﻢ ،اشﻌﻪ برخﻮرد ﻛرده و ﻣا ﻣﻰ تﻮاﻧﻴﻢ آﻧرا ببﻴﻨﻴﻢ.

آﻳﻴنة مستوي
چﻨاﻧچﻪ ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻳد ،ﻫر ﮔاه سﻄح ﻳﻚ جسﻢ ﻣستﻮي صﻴﻘﻞ شده باشد ،سﻄح ﻣذﻛﻮر ﻣﻲ تﻮاﻧد
بﻪ صﻮرت ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻮر را اﻧﻌﻜاس دﻫد ﻛﻪ در ﻧتﻴجﻪ ﻣﻲ تﻮاﻧﻴﻢ تصﻮﻳر جســﻢ ﻫا را در آن ﻣشــاﻫده
ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
ســﻄح آب ،ســﻄح آﻳﻴﻨﻪﻫاي ﻋادى و آﻳﻴﻨﻪ ﻫاﻳﻰ ﻛﻪ در ﻣﻨازل براى دﻳدن روى از آﻧﻬا استﻔاده
ﻣﻰ شﻮد ،از اﻳﻦ ﻧﻮع سﻄﻮح ﻣﻲ باشﻨد .ﻋدة دﻳﮕري از اجسام ﻛﻪ سﻄحشان ﻧﻮر را بﻪ طﻮر ﻣﻨﻈﻢ
اﻧﻌﻜاس داده ﻧﻤﻲ تﻮاﻧد ،تصﻮﻳر اجسام در آن ﻫا تشﻜﻴﻞ شده ﻧﻤﻲ تﻮاﻧد .سﻄﻮح ﻫﻤﻮار (ﻣستﻮي)
اجساﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﻮر را بﻪ طﻮر ﻣﻨﻈﻢ اﻧﻌﻜاس ﻣﻲدﻫد ،بﻪ ﻧام آﻳﻴﻨﻪ ﻫاي ﻣستﻮي ﻳاد ﻣﻲ شﻮﻧد.
خواص تصوﻳر در آﻳﻴنه هاي مسـتوي :آﻳا ﻣﻤﻜﻦ اســت ﻛســﻲ وجﻮد داشتﻪ باشد ﻛﻪ
تصﻮﻳر خﻮد را در آﻳﻴﻨﻪ ﻫاي ﻣستﻮي ﻧدﻳده باشد؟
شﻤا ﮔاﻫﻲ ﻫﻨﮕام ﻣشاﻫده در آﻳﻴﻨﻪ ﻓﻜر ﻛرده باشﻴد ﻛﻪ چﻪ ارتباطﻲ بﻴﻦ شﻤا و تصﻮﻳر شﻤا
ﻣﻮجﻮد است؟
دﻗت ﻛرده اﻳد ﻛﻪ تصﻮﻳر شــﻤا در ﻛجاي آﻳﻴﻨﻪ ﻗرار دارد؟ آﻳا ﻣﻲ داﻧﻴد تصﻮﻳر شــﻤا در آﻳﻴﻨﻪ
چﻄﻮر تشﻜﻴﻞ ﻣﻲ شﻮد؟ آﻳا ﻓاصﻠﺔ خﻮد و تصﻮﻳرتان را ﻧﻈر بﻪ آﻳﻴﻨﻪ ﻣتﻮجﻪ شده اﻳد؟
براي درﻳاﻓت جﻮاب بﻪ سﻮاﻻت ﻓﻮق تجربﺔ ذﻳﻞ را اﻧجام دﻫﻴد.
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فعالﻴت
اﻳﻦ ﻓﻌاﻟﻴت را ﻣﻄابﻖ شﻜﻞ بﻪ دو ﻣرحﻠﻪ اﻧجام دﻫﻴد:
 -1چﻴزي را ﻧﻮشتﻪ و رو بﻪ روي آﻳﻴﻨﺔ ﻣستﻮي ﻗرار بدﻫﻴد و آﻧچﻪ را ﻣشاﻫده ﻣﻲ ﻧﻤاﻳﻴد بﻨﻮﻳسﻴد.
 -2ﻣﻄابﻖ شﻜﻞ در برابر آﻳﻴﻨﻪ اﻳستاده شﻮﻳد و آﻧچﻪ را ﻣشاﻫده ﻣﻲ ﻧﻤاﻳﻴد بﻨﻮبسﻴد.

ﻛتاب ﻓزﻳﻚ

ﻚﻳزﻓ

باتﻛ

شﻜﻞ ()16-4

طﻮل ﻗد اﻳﻦ شاﮔرد  1.5 mاست .بﻌد از اجراي تجربﻪ ﻣتﻮجﻪ خﻮاﻫﻴد شــد ﻛﻪ
طﻮل تصﻮﻳر اﻳﻦ شاﮔرد 1.5m
است.
درآﻳﻴﻨﻪ ﻫاي ﻣستﻮي ،تصاوﻳر خصﻮصﻴت ﻫاي
ذﻳﻞ را دارا ست:
 تصﻮﻳر ســر راستﻪ تشﻜﻴﻞ ﻣﻲ شﻮد؛ ﻣث ًﻼ:
اﮔر سر در باﻻي بدن است ،در تصﻮﻳر ﻧﻴز سر
ﻓاصﻠﺔ تصﻮﻳر اﻳﻦ شاﮔرد
اﻳﻦ شاﮔرد در
ﻓاصﻠﻪى در باﻻي بدن است.
 1mدر ﻋﻘب آﻳﻨﻪ است
 1mاز آﻳﻨﻪ ﻗرار دارد
شﻜﻞ ()16-5
 تصﻮﻳــر بﻪ ﻋﻴــﻦ ﻓاصﻠﻪ از آﻳﻴﻨﻪ تشــﻜﻴﻞﻣﻲ شﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ اﮔر ﻓاصﻠﺔ جسﻢ از آﻳﻴﻨﻪ  70ساﻧتﻰ ﻣتر باشد ﻓاصﻠﺔ تصﻮﻳر ﻧﻴز  70ساﻧتﻰ ﻣتر
ﻣﻰ باشد.
 تصﻮﻳر ﻧﻈر بﻪ جســﻢ ﻣتﻨاﻇر تشﻜﻴﻞ ﻣﻲ شﻮد ،ﻳﻌﻨﻲ تصاوﻳر سﻤت ﻫاي چپ و راست شﻤادر تصﻮﻳر ،ﻣتﻨاﻇر (راست ،چپ و چپ ،راست ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰ شﻮد) تشﻜﻴﻞ ﻣﻲ شﻮﻧد.
 تصﻮﻳر ﻣجازي اســت ﻧﻪ حﻘﻴﻘﻲ ،زﻳرا تصﻮﻳر در پشــت آﻳﻴﻨﻪ تشﻜﻴﻞ ﻣﻲ شﻮد ،در حاﻟﻰ ﻛﻪدر پشت آﻳﻴﻨﻪ چﻴزي ﻧﻴست.
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خﻼصﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ تصﻮﻳر در آﻳﻴﻨﻪ ﻫاي ﻣستﻮي داراي خصﻮصﻴات ذﻳﻞ ﻣﻲباشد:
 -1تصﻮﻳر در ﻋﻘب آﻳﻴﻨﻪ تشﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔردد.
 -2تصﻮﻳر بﻪ طﻮر ﻣتﻨاﻇر تشﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔردد.
 -3ﻓاصﻠﺔ تصﻮﻳر از آﻳﻴﻨﻪ ﻣساوي بﻪ ﻓاصﻠﺔ جسﻢ از آﻳﻴﻨﻪ است.
-4تصﻮﻳرازتﻘاطﻊاﻣتدادشﻌاعﻣﻨﻌﻜسﻪازجسﻢواﻣتدادخطﻋﻤﻮدباﻻيآﻳﻴﻨﻪدرﻋﻘبآﻳﻴﻨﻪتشﻜﻴﻞﻣﻲشﻮد.
پﻴرسـكوپ :ﻣﻌﻠﻮﻣات ﻛاﻓﻲ دربارة آﻳﻴﻨﺔ ﻣســتﻮي و اﻧﻌﻜاس ﻧﻮر از آﻳﻴﻨﻪ ﻫاي ﻣستﻮي در
درسﻫاي ﻗبﻠﻲ بﻪ دست آوردهاﻳﻢ .اﻛﻨﻮن با استﻔاده از اﻳﻦ خاصﻴت ﻫاي اﻧﻌﻜاس ،وسﻴﻠﻪ ﻳﻲ
ﻛﻪ بﻪ آســاﻧﻲ ﻗابﻞ دﻳد ﻧﻤﻲباشد ،ﻣشاﻫده ﻧﻤاﻳﻴﻢ .اﻳﻦ وسﻴﻠﻪ را
بﻪ ﻧام پﻴرسﻜﻮپ ﻳا چشﻢ زﻳردرﻳاﻳﻲ ﻳاد ﻣﻲﻛﻨﻨد .پﻴرسﻜﻮپ اﻟﻪ
اســت ﻛﻪ از دو آﻳﻴﻨﺔ ﻣســتﻮى ﻣﻮازى ﻣﻄابﻖ شﻜﻞ ساختﻪ شده
است .از پﻴرسﻜﻮپ در جاﻫاي ﻣختﻠﻒ و اﻛثرا ً در تحت اﻟبحريﻫا

شﻜﻞ ( )16-6ساده ترﻳﻦ پﻴرسﻜﻮپ

ﻣﻲ ســازﻳﻢ ﻛﻪ با استﻔاده از آن بتﻮاﻧﻴﻢ اشﻴا را در ارتﻔاﻋات بﻠﻨد

جﻬت ﻣشاﻫده ﻧﻤﻮدن ﻛشتﻲ ﻫا و اشﻴاي دﻳﮕر روي آب استﻔاده
ﻣﻲشﻮد .شﻜﻞ ( )16-6ﻳﻚ پﻴرسﻜﻮپ ساده را ﻧشان ﻣﻲدﻫد.
در شــﻜﻞ ( )16-7شﻤا تحت اﻟبحري را ﻣشــاﻫده ﻣﻲ ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ در آن جﻬت ﻣﻄاﻟﻌﺔ اشﻴاي
سﻄح آب از پﻴرسﻜﻮپ استﻔاده شده است.

شــﻜﻞ ( )16-7تحــت
اﻟبحري داراي پﻴرسﻜﻮپ

فعالﻴت
با استﻔاده از ﻗاﻧﻮن اﻧﻌﻜاس ﻧﻮر ،بﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻌﻠﻢ تان پﻴرسﻜﻮپﻲ بسازﻳد ﻛﻪ تﻮسط آن اشﻴاي پشت سر خﻮد را
ﻣشاﻫده ﻛرده بتﻮاﻧﻴد.
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خﻼصة فصل شانزدهم
•
•
•
•

برﮔشت ﻧﻮر از سﻄح ﻳﻚ جسﻢ را اﻧﻌﻜاس ﻧﻮر ﻣﻲ ﻧاﻣﻨد.
برﮔشــت ﻧﻮر از سﻄح جسﻢ صﻴﻘﻠﻲ را بﻪ ﻧام اﻧﻌﻜاس ﻣﻨﻈﻢ و برﮔشت ﻧﻮر از سﻄح جسﻢ
ﻧاﻫﻤﻮار را بﻪ ﻧام اﻧﻌﻜاس ﻏﻴر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻲ ﻧاﻣﻨد.
آﻳﻴﻨﺔ ﻣستﻮي ﻋبارت از سﻄح صﻴﻘﻞ شده و ﻫﻤﻮار ﻳﻚ جسﻢ است ﻛﻪ اشﻌﺔ وارده از آن
بﻪ طﻮر ﻣﻨﻈﻢ اﻧﻌﻜاس ﻛرده بتﻮاﻧد.
•پﻴرســﻜﻮپ آﻟﻪ ﻳﻰ اســت ﻛﻪ از دو آﻳﻴﻨﺔ ﻣستﻮى ﻣﻮازى ســاختﻪ شده و از آن در تحت
اﻟبحرى ﻫا جﻬت ﻣشاﻫده ﻧﻤﻮدن ﻛشتﻰ ﻫا و اشﻴاى دﻳﮕر روى آب استﻔاده ﻣﻰ شﻮد.

سؤال هاي فصل شانزدهم
 -1سوال هاي صحﻴح و غلط را تشخﻴص داده ،در مقابل سوال درست (ص) و در مقابل سوال
غلط (غ) بنوﻳسﻴد .بعد جمﻼت غلط را در کتابچه هاي تان به طور صحﻴح بنوﻳسﻴد:

)

اﻟﻒ) تصﻮﻳر در آﻳﻴﻨﻪ ﻫاي ﻣستﻮي در پﻴش روي آﻳﻴﻨﻪ تشﻜﻴﻞ ﻣﻲ شﻮد( .
)
ب) اﻧﻌﻜاس ﻧﻮر ﻋبارت از برﮔشت ﻧﻮر بﻌد از برخﻮرد با سﻄح ﻳﻚ جسﻢ است( .
تصﻮﻳر
شخص
آﻳﻴﻨﻪ
 -2بﻪ شﻜﻞ ﻧﻈر اﻧدازﻳد .اﮔر ﻓاصﻠﺔ جسﻢ از
آﻳﻴﻨﻪ  30ساﻧتﻲ ﻣتر باشد .ﻓاصﻠﺔ تصﻮﻳر را
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤاﻳﻴد.
 -3سﻮال ﻫاي خاﻧﻪ خاﻟﻲ ذﻳﻞ را با ﻛﻠﻤات ﻣﻨاسب تﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳﻴد.
اﻟﻒ) اشــﻌﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ بﻪ آﻳﻴﻨﻪ وارد ﻣﻲ شــﻮد بﻪ ﻧام  ............و اشﻌﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ از آﻳﻴﻨﻪ برﻣﻲ ﮔردد بﻪ
ﻧام  ............ﻳاد ﻣﻲ ﮔردﻧد.
ب) وســﻴﻠﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ از آن در تحت اﻟبحري ﻫا براي ﻣشــاﻫدة اجسام روي آب استﻔاده ﻣﻲ شﻮد
بﻪ ﻧام  ........................ﻳاد ﻣﻲ شﻮد.
 -4شﻜﻞ زﻳر را ﻣشاﻫده ﻧﻤاﻳﻴد و بﻪ ﻛﻤﻚ آن
تصﻮﻳر ﻧﻘﻄﺔ اختﻴاري  Pرا در آن ترسﻴﻢ ﻧﻤاﻳﻴد.

r

i

130

فصل هفدهم
انكسار نور
ﻫﻨﮕاﻣﻴﻜــﻪ ﻧــﻮراز ﻳــﻚ ﻣحﻴــط شــﻔاف وارد ﻣحﻴــط شــﻔاف دﻳﮕر
ﻣﻰ ﮔــردد ﻣــﻰ شــﻜﻨد و اثــرات جاﻟبــﻰ را بجــا ﻣﻰ ﮔــذارد؛ ﻣثــ ً
ﻼ
اجســام درآب باﻻتــر ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰ شــﻮﻧد .ﻗﻠﻢ درﮔﻴﻼس آب ،شﻜســتﻪ
بﻪ ﻧظر ﻣﻰ رســد .ذرات ﻛﻮچﻚ آب باران در روزﻫاى ﻧﻴﻤﻪ باراﻧﻰ بﻬار
ﻧــﻮر را بﻪ رﻧﮓﻫاى ﻣختﻠﻒ تجزﻳﻪ ﻣﻰ ﻧﻤاﻳد و ﻗﻮسﻗزح را ﻣﻰ ســازد.
اﻳﻦ ﻫﻤﻪ بﻪ اســاس اﻧﻜسار ﻳا شﻜست ﻧﻮر صﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴرد .وساﻳﻠﻰ ﻛﻪ
بﻪ اســاس اﻧﻜسار ﻧﻮر طرح و ساختﻪ شــده ﻣتﻌدد است؛ ﻣاﻧﻨد :ﻛﻤره
عﻜاســﻰ ،ذرهبﻴﻦ ،دوربﻴﻦ ،تﻠسﻜﻮپ و ﻏﻴره .شﻤا دراﻳﻦ ﻓصﻞ خﻮاﻫﻴد
آﻣﻮخت ﻛﻪ اﻧﻜسار ﻧﻮرچﻴست؟ ﻣﻨشﻮرچﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮر را تجزﻳﻪ ﻣﻰ ﻛﻨد؟
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انكسار نور چیست؟
ﻧﻮر در ﻳﻚ ﻣحﻴط ﻳﻜﻨﻮاخت  ،در ﻣسﻴر ﻣستﻘﻴﻢ حرﻛت ﻣﻰ ﻛﻨد در
اﻳﻦ حاﻟت اﮔر در ﻣسﻴر ﻧﻮر ،ﻳﻚ جسﻢ شﻔاف؛ ﻣث ً
ﻼ شﻴشﻪ بﻪ صﻮرت
عﻤﻮدى ﻗرار ﮔﻴرد ،ﻣســﻴر شﻌاع ﻧﻮر در ﻫﻨﮕام عبﻮر از جسﻢ باز ﻫﻢ
بﻪ ﻣســﻴر ﻗبﻠﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻣستﻘﻴﻢ باﻗﻰ ﻣﻰ ﻣاﻧد .بﻪ شﻜﻞ ( )17-1تﻮجﻪ
ﻧﻤاﻳﻴد؛ اﻣا اﮔر ﻧﻮر بﻪ سطح ﻫﻤان جسﻢ شﻔاف ،عﻤﻮد ﻧﻪ بﻠﻜﻪ بﻪ ﻳﻚ
زاوﻳﺔ دﻳﮕر برخﻮرد ﻛﻨد ،ﻫﻨﮕام برخﻮرد بﻪ جسﻢ ،شﻌاع ﻧﻮرﻣﻰ شﻜﻨد
و ﻣسﻴر حرﻛتش ﻳﻚ اﻧدازه ﻛج ﻣﻰ شﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ پدﻳده را اﻧﻜسار ﻧﻮر
ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨد بﻪ شﻜﻞ ()17-2دﻳده شﻮد.

شﻜﻞ ( )17-1عبﻮر ﻧﻮر از شﻴشﻪ
بصﻮرت عﻤﻮدى

شﻜﻞ ( )17-2عبﻮر ﻧﻮر از شﻴشﻪ
بصﻮرت ﻏﻴرعﻤﻮدى

فعالیت
در ﮔروپ ﻫاى خﻮد تجربﺔ ذﻳﻞ را اﻧجام دﻫﻴد:
ﻳﻚ ﻛاســﻪ را باﻻى ﻣﻴز ﮔذاشــتﻪ و ﻳﻚ سﻜﻪ ﻓﻠزى را ﻣطابﻖ شــﻜﻞ در داخﻞ آن بﮕذارﻳد وبﻪ استﻘاﻣت ﻟبﺔ ﻛاسﻪ
طﻮرى اﻳســتاده شــﻮﻳد ﻛﻪ سﻜﻪ درعﻘب ﻟبﺔ ﻛاسﻪ پﻨﻬان شده و شــﻤا آﻧرا دﻳده ﻧتﻮاﻧﻴد .حال بدون اﻳﻨﻜﻪ حرﻛت
ﻛﻨﻴد از ﻳﻚ عضﻮ ﮔروپ خﻮد بخﻮاﻫﻴد تا خﻴﻠﻰ آﻫســتﻪ بﻪ ﻛاســﻪ آب برﻳزد ،بﻪ ﻛاســﻪ ﻧﮕاه ﻛﻨﻴد ،آﻳا درﻳﻦ حاﻟت
سﻜﻪ را دﻳده ﻣﻰ تﻮاﻧﻴد؟ چرا؟

شﻜﻞ ( )17-3سﻜﺔ ﻓﻠزى درظرف

در پاﻳــان تجربﻪ روى ﻣشــاﻫداتﻰ ﻛﻪ اﻧجام داده اﻳد با ﻫﻢ بحث ﻛﻨﻴد اﻳﻦ تجربــﻪ را بﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻌﻠﻢ تان با حادثﺔ
اﻧﻜسار ﻧﻮر ارتباط دﻫﻴد.
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منشور
زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ پﻮش شــﻔاف ﻗﻠﻢ خــﻮد ﻛار خﻮد را بﻪ روى
ﻛاﻏذ ســﻔﻴد در برابر شــﻌاع آﻓتاب ﻗــرار ﻣﻰ دﻫﻴد،
در روى ﻛاﻏــذ رﻧﮓ ﻫاى ﻣختﻠــﻒ را ﻣﻰ بﻴﻨﻴد .اﻳﻦ
رﻧﮓ ﻫا چﮕﻮﻧﻪ بﻪ وجﻮد ﻣﻰ آﻳد؟
شﻜﻞ ( )17-4ﻣﻨشﻮر

در حﻘﻴﻘت پﻮش ﻗﻠﻢ ﻣاﻧﻨد ﻳﻚ ﻣﻨشﻮر عﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﻨد.
ﻣﻨشﻮر ،ﻳﻚ جسﻢ شــﻔاف است ﻛﻪ داراى چﻨد وجﻪ
(ﻣﻌﻤﻮﻻً سﻪ وجﻪ) ﻣﻰ باشد .شﻜﻞ ( )17-4ﻳﻚ ﻣﻨشﻮر
را ﻧشان ﻣﻰ دﻫد ﻛﻪ داراى ﻗاعدة ﻣثﻠثﻰ است.
ﻫرﮔاه ﻣﻨشﻮر در برابر شﻌاع آﻓتاب ﻗرار داده شﻮد ﻧﻮر

سرخ
ﻧارﻧجﻰ
زرد
سبز
آبﻰ
ﻧﻴﻠﻰ
بﻨﻔش

شﻜﻞ ( )17-5تجزﻳﺔ ﻧﻮر
تﻮسط ﻣﻨشﻮر

سﻔﻴد آﻓتاب ﻛﻪ از ﻫﻔت رﻧﮓ تشﻜﻴﻞ ﮔردﻳده ،بﻌد از
عبﻮر از آن ﻣطابﻖ شﻜﻞ ( )17-5بﻪ چﻨد رﻧﮓ تجزﻳﻪ
ﻣﻰ ﮔــردد .عﻠت آن اﻳﻦ اســت ﻛﻪ اﻧدازة اﻧﻜســار ﻳا
شﻜســتﻪ ﮔﻰ ﻫررﻧﮓ ﻧــﻮر آﻓتاب در ﻫﻨــﮕام عبﻮر از
ﻣﻨشــﻮر ﻓرق دارد؛ بطﻮر ﻣثال در ﻧــﻮر بﻨﻔش ﻧظر بﻪ
رﻧﮓ ﻫاى دﻳﮕر بﻴشــترﻳﻦ و در رﻧﮓ سرخ (ﻗرﻣزى)
ﻛﻤترﻳﻦ شﻜســتﻪ ﮔﻰ ﻳــا تﻐﻴﻴر ﻣســﻴررخ ﻣﻰ دﻫد.
ﻗــﻮس ﻗــزح ( رﻧﮕﻴــﻦ ﻛﻤــان) ﻳﻜــﻰ دﻳﮕــر
از ﻣثــال ﻫــاى تجزﻳــﺔ ﻧــﻮر اســت ﻛــﻪ در
ﻓصﻞ بﻬار دﻳده ﻣﻰ شﻮد.
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خالصۀ فصل هفدهم
شﻤا با ﻣطاﻟﻌﺔ ﻣتﻦ و اﻧجام ﻓﻌاﻟﻴت ﻫاى ﻣختﻠﻒ آﻣﻮزشﻰ در اﻳﻦ ﻓصﻞ آﻣﻮختﻴد ﻛﻪ:
ﻫرﮔاه ﻧﻮربﻪ ﻳﻚ زاوﻳﻪ ( ﻏﻴر از ﻗاﻳﻤﻪ ) از ﻳﻚ ﻣحﻴط شــﻔاف وارد ﻣحﻴط شــﻔاف دﻳﮕر
ﮔردد ،ﻣﻰ شﻜﻨد ﻛﻪ بﻪ اﻳﻦ پدﻳده اﻧﻜسار ﻧﻮر ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨد.
ﻣﻨشﻮر جسﻢ شﻔاﻓﻰ است ﻛﻪ ﻧﻮر ﻫﻨﮕام عبﻮراز آن اﻧﻜسار ﻧﻤﻮده و بﻪ رﻧﮓ ﻫاى ﻣختﻠﻒ
تجزﻳﻪ ﻣﻰ ﮔردد.

سؤال های فصل هفدم
 – 1اﻧﻜسار ﻧﻮر چﻴست؟ بﻪ طﻮر ﻣختصر تحرﻳر دارﻳد.
 – 2جمالت ذیل را با گذاشتن كلمات مناسب تكمیل نمایید:
اﻟــﻒ) ﻧــﻮر زﻣاﻧﻰ ﻛــﻪ از ﻳــﻚ ﻣحﻴط..............بﻪ ﻳﻚ زاوﻳــﻪ ،وارد  ...................دﻳﮕر ﻣﻰ شــﻮد
ﻣﻰ شﻜﻨد.
ب) ﻧﻮر در ﻫﻨﮕام عبﻮر از ﻣﻨشﻮر بﻪ  ................رﻧﮓ ............ﻣﻰ شﻮد.
 - 3جمالت ذیل را مطالعه نموده اگر مفهوم آن درست است با عالمت (ص) و اگر اشتباه است
با عالمت ( غ ) نشانﻰ نمایید:

اﻟﻒ) ﻧﻮر حﻴﻦ عبﻮر از ﻣﻨشﻮر اﻧﻜسار ﻧﻤﻮده و بﻪ دو رﻧﮓ تجزﻳﻪ ﻣﻰ شﻮد( .
).
ب) ﻧﻮر بﻌد از ﮔذشتﻦ از ﻣﻨشﻮر بﻪ ﻫﻔت رﻧﮓ تجزﻳﻪ ﻣﻰ ﮔردد (

)
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ﻓصﻞ ﻫجدﻫﻢ
ﻋدسﻴﻪ ﻫا
ﻋدسﻴﻪ چﻴست؟
آﻳا تا حال از دور بﻴﻦ استﻔاده ﻛرده اﻳد؟ دوربﻴﻦ ﻣﻰ تﻮاﻧد اجسام ﻛﻮچﻚ و دور را ﻧزدﻳﻚ و بزرگ ﻧشان
دﻫد .وســاﻳﻠﻰ ﻛﻪ تﻘرﻳباً بﻪ اﻳﻦ صﻮرت ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻨد ﻣتﻌدد اســت؛ ﻣاﻧﻨد :تﻠســﻜﻮپ ،ﻣﻴﻜروسﻜﻮپ،
ذره بﻴﻦ وﻏﻴره.

آﻳا با وساﻳﻠﻰ ﻛﻪ در خﻮد
ﻋدسﻴﻪ دارﻧد آشﻨاﻳﻰ دارﻳد؟

ﻓﻌاﻟﻴت
تجربﻪ ﻛﻨﻴد :ﻳﻚ ذره بﻴﻦ را ﻣﻘابﻞ چشﻢ تان ﻗرارداده تﻮسﻂ آن ﻳﻚ سﻜﺔ ﻓﻠزى را از ﻓاصﻠﻪ ﻫاى ﻣختﻠﻒ ببﻴﻨﻴد
و درﻫر ﻓاصﻠﻪ بﻪ شــﻜﻞ و ﻧﻮشــتﻪ ﻫاى سﻜﻪ تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد؛ ســپس ضخاﻣت ﻗسﻤت وسﻄﻰ و اﻃراف ذره بﻴﻦ را با
اﻧﮕشتان تان ﻟﻤس ﻧﻤﻮده در ﮔروپ ﻫاى خﻮد بﻪ سﻮاﻻت ذﻳﻞ جﻮاب تﻬﻴﻪ ﻧﻤاﻳﻴد:
-1ذره بﻴﻦ چﻴست؟
 -2ذره بﻴﻦ چﻪ خاصﻴت دارد؟
 - 3اﻳﻦ وساﻳﻞ چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ تﻮاﻧﻨد اجسام ﻛﻮچﻚ را بزرگ ﻧشان دﻫﻨد؟

ﻣﻘاﻳسﺔ ﻋدسﻴﻪ با ﻣﻨشﻮر
دوﻋدد ﻣﻨشﻮر تﻘرﻳباً ﻣاﻧﻨد ﻳﻚ
ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻨد

شﻜﻞ ( )18-1ﻣﻨشﻮر و ﻋدسﻴﻪ
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بزرگ ﻳا ﻛﻮچﻚ ﻧشان دادن اجسام اﻛثرا ً تﻮسﻂ ﻋدسﻴﻪ ﻫا
صﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴرد .ﻋدسﻴﻪ ﻳﻚ جسﻢ شﻔاف است ﻛﻪ ﻣاﻧﻨد
ﻣﻨشــﻮر ﻗابﻠﻴت تﻐﻴﻴر ﻣسﻴر اشــﻌﺔ ﻧﻮر را داراست .اﮔر دو
ﻣﻨشــﻮر را ﻣﻄابﻖ شﻜﻞ ( )18-1باﻻى ﻫﻢ بچسباﻧﻴﻢ بﻌدا ً
سﻄﻮح خارجﻰ آﻧﻬا را بﻪ ﻃﻮر ﻣﻨحﻨﻰ ﻛروى تراش ﻧﻤاﻳﻴﻢ
چﻪ شﻜﻠﻰ را بﻪ خﻮد خﻮاﻫد ﮔرﻓت؟ جسﻢ شﻔاﻓﻴﻜﻪ داراى
چﻨﻴﻦ شﻜﻞ باشد ﻋدسﻴﻪ ﻧاﻣﻴده ﻣﻰ شﻮد .ﻋدسﻴﻪ ﻣاﻧﻨد
ﻣﻨشــﻮر ﻣﻰ تﻮاﻧد جﻬت شــﻌاع ﻧﻮر را ﻛﻪ بــﻪ آن وارد ﻣﻰ
شﻮد تﻐﻴﻴر دﻫد .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠت است ﻛﻪ اجسام در ﻋﻘب
ﻋدسﻴﻪ ،بزرگ ﻳا ﻛﻮچﻚ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰ شﻮﻧد.

سؤال :چرا بﻌضﻰ ﻋﻴﻨﻚ ﻫا اجسام را ﻛﻮچﻚ و ﻋدة
دﻳﮕر بزرگ ﻧشان ﻣﻰ دﻫﻨد؟
شﻜﻞ ( )18-2ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب

اﻧﻮاع ﻋدسﻴﻪ ﻫا
عدسﻴﻪ ﻫا از ﻧظر شكﻞ و خﻮاص دو ﻧﻮع اﻧد:

اﻟﻒ -ﻋدسـﻴﺔ ﻣحدب ﻛﻪ ﻗسﻤت وســﻂ آﻧﻬا ﻧسبت بﻪ اﻃراف آن ضخﻴﻢ است .ﻫرﮔاه بﻪ اﻳﻦ
ﻧﻮع ﻋدسﻴﻪ ﻫا ﻳﻚ دستﻪ شﻌاع ﻧﻮر ﻛﻪ با ﻫﻢ ﻣﻮازى باشد ،برخﻮرد ﻧﻤاﻳد ،اشﻌﺔ ﻧﻮر حﻴﻦ ﻋبﻮر از
ﻋدسﻴﻪ اﻧﻜسار ﻧﻤﻮده بﻪ ﻫﻢ ﻧزدﻳﻚ ﻣﻰ شﻮﻧد بﻪ شﻜﻞ ( )18-2دﻳده شﻮد.
ﻋدسﻴﻪ ﻫاى ﻣحدب از ﻧﻈر سﻄﻮح خارجﻰ سﻪ ﻧﻮع اﻧد:

شﻜﻞ ( )8-3اﻧﻮاع ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب

ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب ﻣﻘﻌر

ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب ﻣستﻮى

ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب اﻟﻄرﻓﻴﻦ

ب – ﻋدسـﻴﻪﻫاى ﻣﻘﻌر ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋدســﻴﻪﻫا ﻗسﻤت وسﻂ
آنﻫا ﻧسبت بﻪ اﻃراف آن ﻫا ﻧازﻛتر است .ﻫرﮔاه ﻳﻚ دستﻪ
شــﻌاع ﻧﻮر بﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋدســﻴﻪ برخﻮرد ﻧﻤاﻳد ،حﻴﻦ ﻋبﻮر از
ﻋدســﻴﻪ اﻧﻜســار ﻧﻤﻮده از ﻫﻢ دور ﻣﻰ شﻮﻧد شﻜﻞ (.)18-4
ﻋدســﻴﺔ ﻣﻘﻌر از ﻧﻈر سﻄﻮح خارجﻰ ســﻪ ﻧﻮع است ﻛﻪ در
شﻜﻞ ( )18-5ﻧشان داده شده است.

شﻜﻞ ( )18-4ﻋدسﻴﺔ ﻣﻘﻌر

شﻜﻞ ( )18-5اﻧﻮاع ﻋدسﻴﺔ ﻣﻘﻌر

ﻋدسﻴﺔ ﻣﻘﻌرﻣحدب

ﻋدسﻴﺔ ﻣﻘﻌرﻣستﻮى

ﻋدسﻴﺔ ﻣﻘﻌراﻟﻄرﻓﻴﻦ
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پﻴدا ﻛردن ﻣحراق ﻋدسﻴﻪ
در درس آﻳﻴﻨﻪ ﻫاى ﻛروى بﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣحراق آشﻨا شدﻳد ﻛﻪ ﻣحراق ﻧﻘﻄﻪ ﻳﻰ است ﻛﻪ اشﻌﻪ
ﻧﻮر بﻌد از اﻧﻌﻜاس از آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر در آن ﻣتﻤرﻛز (ﻣتﻘارب) ﻣﻰ شﻮد.
ﻓﻜر ﻛﻨﻴد
آﻳا آﻻت ﻧﻮرى دﻳﮕرى وجﻮد دارد ﻛﻪ ﻣحراق آن ﻫا از ﻧتﻴجﺔ اﻧﻜسار ﻧﻮر بﻮجﻮد آﻳد؟
جﻬت درﻳاﻓت پاسخ بﻪ اﻳﻦ سؤال ﻓﻌاﻟﻴت ذﻳﻞ را اﻧجام دﻫﻴد

ﻓﻌاﻟﻴت
تجربــﻪ ﻛﻨﻴد :ﻳﻚ ذره بﻴﻦ را ﻣﻘابﻞ شــﻌاع آﻓتاب ﻃﻮرى ﻗرار دﻫﻴد ﻛﻪ بتﻮاﻧد ﻧــﻮر آﻓتاب را تاحد ﻣﻤﻜﻦ بﻪ روى
صﻔحﻪ ﻛاﻏذ ﻣتﻤرﻛز ﻛﻨد ،ﻣشــاﻫده خﻮاﻫﻴد ﻛرد ﻛﻪ اﻳﻦ ســاحﻪ تﻤرﻛز ﻳاﻓتﻪ خﻴﻠﻰ روشــﻦ دﻳدهﻣﻰ شﻮد .دراﻳﻦ
حاﻟت ﻓاصﻠﺔ ﻋدســﻴﻪ تا ﻧﻮر ﻣتﻤرﻛز شــده را بﻪ وســﻴﻠﺔ خﻂ ﻛش اﻧدازه ﮔﻴرى ﻛﻨﻴد .بﻌدا ً ذره بﻴﻦ را ،بﻪ ســﻄح
دﻳﮕرآن بچرخاﻧﻴد و بار دوم ﻓاصﻠﺔ ﻋدسﻴﻪ تا ﻧﻮر ﻣتﻤرﻛز شده را اﻧدازه ﮔﻴرى ﻧﻤاﻳﻴد.
در پاﻳان تجربﻪ ﻧتاﻳج حاصﻠﻪ از اﻳﻦ تجربﻪ را در ﮔروپ ﻫاى تان ﻟست ﻧﻤاﻳﻴد.

ﻣحراق
ﻓاصﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ

شﻜﻞ ( )18-6ﻣحراق ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب

ﻫــرﮔاه ﻳــﻚ دســتﻪ اشــﻌﺔ ﻧــﻮر بــﻪ
ﻋدســﻴﺔ ﻣحــدب ﻣﻄابــﻖ شــﻜﻞ
( )18-6برخﻮرد ﻧﻤاﻳد ،اشﻌﻪ حﻴﻦ ﻋبﻮر
از ﻋدســﻴﻪ اﻧﻜسار ﻧﻤﻮده و بﻪ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ
ﻣتﻤرﻛز ﻣﻰ شــﻮﻧد .اﻳﻦ ﻧﻘﻄــﻪ را بﻨام
ﻣحراق ﻋدســﻴﻪ و ﻓاصﻠﺔ اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﻟﻰ
ﻋدسﻴﻪ را بﻪ ﻧام ﻓاصﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ ﻋدسﻴﻪ
ﻳاد ﻣﻰ ﻛﻨﻨد .ﻫرﮔاه ﻳﻚ دستﻪ اشﻌﺔ ﻧﻮر
ﻣﻄابﻖ شﻜﻞ ()18-7

بﻪ ﻋدســﻴﺔ ﻣﻘﻌر برخﻮرد ﻧﻤاﻳد ،اشــﻌﻪ حﻴﻦ ﻋبﻮراز ﻋدســﻴﻪ اﻧﻜســار ﻧﻤﻮده بﻌد از ﻋبﻮر از
ﻋدســﻴﻪ از ﻫﻢ دور ﻣﻰ شــﻮﻧد .اﮔر شــﻌاﻋات دور شــده را بﻪ جﻬت ﻣخاﻟﻒ اﻧتشارآن ،اﻣتداد
دﻫﻴــﻢ در ﻳﻚ ﻧﻘﻄــﻪ ﻫﻤدﻳﮕر را ﻗﻄﻊ ﻣﻰ ﻛﻨﻨــد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ بﻪ ﻧام ﻣحراق ﻋدســﻴﺔ ﻣﻘﻌر
ﻳاد ﻣﻰ شﻮد.
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اشﻌﺔ ﻣﻮازى

ﻣحراق

ﻓاصﻠﺔ ﻣحراﻗﻰ

شﻜﻞ ( )18-7ﻣحراق ﻋدسﻴﺔ ﻣﻘﻌر

بﻨابر اﻳﻦ ،ﻋدسﻴﻪ ﻫاى ﻣحدب و ﻣﻘﻌر ،ﻫرﻳﻚ داراى دو ﻣحراق است ﻛﻪ بﻪ ﻓاصﻠﻪ ﻫاى ﻣساوى
بﻪ دو ﻃرف ﻋدسﻴﻪ ﻗرار دارﻧد.

خﻼصﺔ ﻓصﻞ ﻫجدﻫﻢ
شﻤا با ﻣﻄاﻟﻌﺔ ﻣتﻦ و اﻧجام ﻓﻌاﻟﻴت ﻫاى ﻣختﻠﻒ آﻣﻮزشﻰ در اﻳﻦ ﻓصﻞ آﻣﻮختﻴد ﻛﻪ:
ﻋدســﻴﻪ ﻫا از ﻧﻈرشــﻜﻞ وخﻮاص دو ﻧﻮع اﻧد :ﻣحدب و ﻣﻘﻌر .اﮔر ﻗســﻤت وسﻂ ﻋدسﻴﻪ
ﻧســبت بﻪ اﻃراف آن ضخﻴﻢ باشد ،چﻨﻴﻦ ﻋدسﻴﻪ ﻣحدب است و اﮔر باﻟﻌﻜس باشد ﻣﻘﻌر
ﻧاﻣﻴده ﻣﻰ شﻮد.
ﻋدسﻴﻪ ﻫا داراى دو ﻣحراق اﻧد ﻛﻪ بﻪ ﻓاصﻠﻪ ﻫاى ﻣساوى بﻪ دو ﻃرف آﻧﻬا ﻗرار دارﻧد.

سؤال ﻫاى ﻓصﻞ ﻫجدﻫﻢ
 – 1جﻤﻼت ذﻳﻞ را با ﻋﻼﻣت صحﻴح و ﻳا ﻏﻠط تﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳﻴد:

)
اﻟﻒ) ﻋدسﻴﻪ جسﻢ شﻔاﻓﻰ است ﻛﻪ داراى ضخاﻣت ﻳﻜسان است( .
ب) ﻋدسﻴﻪ ﻫاى ﻣحدب و ﻣﻘﻌر داراى دوﻣحراق اﻧد ﻛﻪ بﻪ ﻓاصﻠﻪ ﻫاى ﻣختﻠﻒ از ﻋدسﻴﻪ ﻗرار
)
دارﻧد( .
) باشــد ﻣحدب ﮔﻔتﻪ
ج) اﮔر ﻗســﻤت وســﻂ ﻳﻚ ﻋدســﻴﻪ ﻧســبت بﻪ اﻃراف آن (
ﻣﻰ شﻮد.
 – 2ﻣحراق ﻋدسﻴﻪ چﻴست؟ ﻃﻮر ﻣختصر تشرﻳح ﻧﻤاﻳﻴد.
 – 3ﻋدسﻴﻪ ﻫاى ﻣﻘﻌر و ﻣحدب از ﻫﻢ چﻪ ﻓرق دارﻧد؟
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