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يادداشتسردبير

ايــــــن 
از شــما  نامه هايي  روزها، 

دوســتان نوجوانم به مجله مي رسد كه 

در بعضــي از آن ها، نويســنده روش جديدي را 

كه براي يك عمليات كشــف كرده، براي ما بيان كرده 

اســت. يكي از اين نامه ها را هانيه برايمان نوشته بود؛ هانيه 

نظارات، از خوزســتان، كه در همين شــمارة مجله مطلب او را 

چاپ كرده ايم. چند وقت پيش هم دوســت ديگرمان، وريا كريمي، از 

چهارمحــال و بختياري، در نامه اي روش هايي را كه براي »بخش پذيري« 

و »تقسيم« عددها يافته بود، برايمان توضيح داده بود. در اينجا قصد ندارم 

دربارة روش هاي ابداعي اين دوستان حرف بزنم، يا آن ها را نقد يا تأييد كنم. 

شايد تو دوست نوجوان من هم مانند هانيه يا وريا، براي بعضي عمليات مانند 

ضرب يا به توان رســاندن با فكر و تالش خودت روش هايي را به دست آورده 

باشــي كه به نظرت بيايد ســاده تر از روش هاي متداول هستند كه در كتاب 

درسي ديده اي. هانيه و وريا هم در نامه هايشان نوشته بودند كه روششان »از 

نظر زماني خيلي به ما كمك مي كند«. راســتش نمي  دانم اين ادعاها، چقدر 

درســت است. گاهي براي ما، روشــي كه مدت هاست به آن عادت كرده ايم و 

حتي ديگر تا حدودي دليل درســتي آن را هم مي دانيم، به مراتب ساده تر از 

روش جديدي است كه براي اولين بار با آن برخورد مي كنيم. از طرف ديگر، 

اگر روشــي را خودمان پيدا كنيم، چون ساعت ها و شايد حتي روزها رويش 

وقت گذاشــته ايم، و همة جوانبش برايمان آشكار شده است، آن را ساده تر از 

بقيــة  روش ها مي بينيم. اما اگر بي طرفانــه روش ها را تجزيه و تحليل كنيم، 

شايد ببينيم كه از نظر دشواري يا زمان الزم براي انجام آن ها، تفاوت چنداني 

بين روش هاي متداول وجود ندارد. البته چنين اكتشــافي يك ارزش خيلي 

خيلي بزرگ دارد: اگر در حالت كلي درســت باشد و اشكال رياضي نداشته 

باشد، چون به وسيلة خود شما و با استفاده از دانسته هاي قبلي و چيزهايي 

كه بلد بوده ايد به دست آمده، بســيار ارزشمند است. تحريرية رشد برهان 

متوسطة اول خوش حال مي شود از شما نامه هايي دريافت كند كه در آن ها از 

تالش هاي موفق يا حتي ناموفق خودتان بنويسيد، مشابه آنچه هانيه، وريا و 

بعضي دوستان ديگر نوشته اند. مي توانيم با هم فكري هم، اشكال هاي كار 

را برطرف كنيم، كار را دقيق تر كنيم، درستي اش را بررسي كنيم و با 

دوســتان ديگر در مجله به اشتراك بگذاريم. به اين ترتيب به تو 

دوست نوجوانم كمك كنيم، بهتر فكر كني و از فكر كردن، 
نتيجه هاي قشنگ تري بگيري.

سردبير

دوره23/شماره2
آبــانمــاه1396
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گفتوگو

 چطور به رياضيات مشغول شديم؟
  ستايش: وقتي دانش آموز دبيرستان بودم، با جبر و آناليز مقداري آشنا شدم. اما آنقدر برايم جذاب نبود كه بخواهم يك عمر با 
آن كار كنم. اين شد كه در دانشگاه رشتة برق را انتخاب كردم. البته رياضي را هم به عنوان رشتة دوم مي خواندم. در همان دوره ، 
آقای دكتر مهرداد شهشهانی  در دانشكدة رياضي دانشگاه صنعتي شريف، درسی ارائه كردند كه باعث شد من به رياضی عالقه مند 
بشوم و آن را ادامه بدهم. درس گرفتن با ايشان مثل اين بود كه شما شنا بلد نيستيد و ايشان شما را پرت می كنند وسط اقيانوس و 
كاًل شما تمام مدت تا آخر ترم بايد شديداً تالش كنيد و دائم بايد دست و پا بزنيد. ولی اگر زنده بمانيد، حس خيلی خوبي خواهيد 
داشت. براي تحصيل در دورة دكتري به آمريكا رفتم. آنجا چهار - پنج تا استاد بودند كه كار تك تك آن ها برام خيلی جالب بود. 

با مشورت با آقاي دكتر ايمان افتخاري، باالخره يك موضوع و استاد را انتخاب كردم.
دروديان:  من تازه دانشــجوی دكتری شده بودم. به هندســه و توپولوژی عالقه مند بودم. آن موقع دكتر افتخاري كه به تازگي از 
آمريكا به ايران امده بودند، درســي دربارة يكي از شاخه هاي هندســه ارائه دادند. اين درس يك موضوع بسيار جديد بود. موضوع 
اين درس خيلي جالب بود. بعدها فرصتي پيش آمد كه چند ســالي را در دانشــگاه پرينستون آمريكا بگذرانم. از شانس خوب من، 
با كســي كه استاد راهنماي دكتر افتخاري بود آشنا شدم و ايشان موضوعي را براي پژوهش دكتري به من پيشنهاد دادند و دورة 

دكترا را با ايشان پيش بردم.
  كمالي نژاد: من از زماني كه كم ســن و ســال بودم به رياضيات عالقة زيادي داشتم و همچنان اين عالقه ادامه دارد. اما در آن 
زمان، تصور خيلی خام و كودكانه ای در مورد فعاليت رياضی داشتم: فكر می كردم اگر من را جايی تنها رها كنند و امكانات كافی 

نازنـيـن حسـن نـيا  عكس:شـادي  رضـائـي
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 وقتي دانش آموز بودم، گاهي هنگام حل مسئلة رياضي، 
دچار مشكل مي شدم و از ديگران كمك مي گرفتم. گاهي 
هم در كتابخانه يا حياط مدرســه به كمك هم بعضي از 
مسائل رياضي را حل مي كرديم. آرزويم اين بود كه سر 
جلســة امتحان هم ورقة رياضي را با هم جواب بدهيم. 
يعني امتحاِن گروهي! اما هيچ وقت نشــد و شايد هيچ 
وقت ديگري هم نشود. اما در دانشگاه مي شود. آن هم 
نه سر جلسة امتحان، بلكه در اتاق هايي كه چند استاد 
رياضي مي نشينند و سر پيچيده ترين مسائل رياضي با 

هم تحقيق مي كنند. در گذشته رياضي دان ها به تنهايي 
اين كار را مي كردند اما امــروزه، پژوهش در رياضيات 
هم به جمع كارهايي اضافه شــده است كه مي توان آن 
را گروهي انجام داد. چگونه؟ مگر ممكن اســت؟ در اين 
شماره ما با چند استاد پژوهشگر دانشگاه كه به صورت 
گروهي روي مسائل رياضي پژوهش مي كنند گفت و گو 
كرده ايم تا به ما بگويند چگونه اين كار را ممكن كرده اند. 
در اين گفت و گو، آقاي دكتر ايمان افتخاري، آقاي دكتر 
ايمان ستايش، خانم دكتر فاطمه دروديان، و آقاي دكتر 

علي كمالي نژاد حضور داشتند. 
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گفتوگو

هم داشته باشم، می توانم كار رياضی خودم را انجام بدهم و نيازی نيست كه تعامل چندانی با كسي داشته باشم. به نظرم اين تصور، 
خيلی كودكانه بود. واقعيت اين است كه جنبة اجتماعی رياضيات مهم است.

  افتخاري: اما قصة من: من از دوران دانش آموزي، وارد فضاهاي آموزش های رياضی شــدم و تصميم به تحصيل در اين رشــته 
گرفتم. اما فضای تحقيق تقريباً در حد صفر يا نزديك به صفر بود و تازه پايه های پژوهشی رياضي در كشور داشت شكل مي گرفت. 
تقريباً هم زمان با ورود ما به دانشگاه اولين فارغ التحصيالن دكتري داخل كشوردكتراي خود را گرفته بودند. براي من و برخی از 
دوستانم در دانشكده رياضي اين سؤال مطرح بود كه براي ادامه تحصيل به خارج بروند يا داخل كشور بمانند. البته من از كسانی 
بودم كه هفت ســال خارج از ايران درس خواندم. وقتي برگشــتم، در بعضی از موضوع ها فعاليت های گروهی شكل گرفته بود. در 
بعضي از موضوعات، گروه هاي بزرگي فعال بودند اما در هندسه و توپولوژی عماًل كار گروهي اي وجود نداشت. من هم به ناچار به 
تنهايي روی موضوعات، فكر و كار می كردم. شرايط آن وقت طوري بود كه كمتر با دوستان خارج از ايرانم ارتباط داشتم. همه اين ها 

باعث مي شد احساس كنم پيشرفت قابل توجهی ندارم.
رياضي، كاري گروهي است يا انفرادي؟

  برهان: شما گفتيد پيشرفتي نداشتيد. چه كرديد كه به موفقيت هاي امروز رسيديد؟
  افتخاري: متوجه شــدم بدون كار گروهي پيشــرفتي به دســت نمي آيد. پس تصميم گرفتم گروهي تشــكيل دهم. 
منتها اين موضوع با چنــد اتفاق همراه 
شــد. آن موقع دانشــجوهای خوبی 
در دانشــكده هاي رياضي بودند كه 
دانش رياضي خوب و شــخصيت 
علمی مستقلي داشتند. بين آن ها 
خانم دروديان و آقاي ستايش به 

زمينه های هندســي كه مرتبط 
با كار من بود عالقه مند شــدند. 
از آن دانشــجويان يكی دونفر 
داخل كشــور ماندند و چند 
رفتند  به خارج  نفری هم 

منتها ارتباط خودشان 
حفــظ  را 

كردند. دوســتانی كه داخل و خارج از ايران بودنــد و در موضوع های مرتبط كار می كردند، فارغ التحصيل 
شدند و مجموع افرادی كه عالئق پژوهشی مشتركی داشتند در ايران بيشتر شد ولی هنوز پراكنده بودند تا كم كم 

ارتباط ها شكل گرفت. اولين كار جدی ام را با خانم شيخ ارشيا كه دانشجوی دكتراي من بود انجام دادم. بعد از برگشتن 
دكتر ســتايش به ايران، فعاليت هاي مشتركي هم با ايشان انجام داديم. بعد از اين فعاليت هاي گروهي، زندگی به 

معنای يك زندگی رياضی خيلی دلپذيرتر شــد. خوشبختانه امروزه در كشورمان، گروه هاي پژوهشي هرچند 
كوچك تشكيل شده است. اين موقعيت براي پژوهشگران رياضي، يك زندگي اجتماعِي دلپذير در رشتة مورد 

عالقه شان ايجاد مي كند.
ستايش: خوبي كار گروهي اين است كه وقتی دو يا سه نفر ايده هايی دربارة يك موضوع دارند، كار، پيوسته و سريع تر 

پيش مي رود در حالي كه همان موضوع توسط يك نفر ممكن است تا سه سال طول بكشد. 
روند كار گروهي پژوهش رياضي  

ستايش: بارها پيش آمده كه مسئله اي را حل مي كرديم. چند روز بعد ايرادي در آن راه حل به ذهن يكي از ما مي رسيد. براي رفع 
آن ايراد يا حل مجدد مسئله، دوباره هم فكري مي كرديم. در طول دو سال كار مشترك اين روند بارها تكرار شد. اگر همين روند را 
خودم به تنهايي انجام دهم، خيلي بيشتر طول مي كشد. مثاًل دو هفته طول مي كشد تا متوجه شوم در كارم اشتباهي هست. چون 
من از يك جهت خيلی خاص دارم به مسئله نگاه می كنم. در صورتی كه يك نفر ديگر كه كمي زاوية ديد متفاوت دارد زودتر متوجه 
ايراد مي شــود. زماني كه كار پژوهشي به نتيجه مي رســد، گزارش آن به صورت مقاله در مي آيد و  توسط گروهي از رياضي دان ها 
داوري مي شــود. سايتي بنام آركايو  هست كه مي توان مقاله هاي رياضي را آن جا گذاشت تا افراد ببينند و در موردش نظر بدهند. 
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ما يكي از كارهايمان را آن جا گذاشتيم. فردای آن روز رياضي داني به نام فِبر به ما ايميل زد. ما همديگر را نمي شناختيم. نظر 
او اين بود كه حدس ما نمی تواند درست باشد و رابطة ديگري بايد به آن اضافه شود. ما اين رابطه را اضافه كرديم و كارمان 

دقيق تر  شد. يعنی آدمی كه كارش به موضوع كار ما خيلی نزديك بود اين اشكال را فهميد.
  كمالي نژاد: در دنيای امروز ابزارهای ارتباطی متنوعی در دســترس هســتند. شــما می توانيد به كمك 
ايــن ابزارها، با همكارتان تماس صوتی و تصويری در مكان ديگری داشــته باشــيد. حتی می توانيد 
نوشــته های خودتان را به صورت برخط باهم به اشــتراك بگذاريد. اين ســؤال پيش می آيد كه 
چرا هنــوز دربارة موضوع كنار هم بــودن اعضاي گروه صحبت می شــود؟ بی ترديد اين 

امــــكان های جديدی را ايجاد كردند. امــا فراموش نكنيم ابزارهای ارتباطی، 
امروزه رياضيات، مانند خيلی از حوزه های ديگر فكری و 
علمی، يك فعاليت اجتماعی است. قرار گرفتن در جمعی 
از پژوهشــگران رياضی و تعامــل رو در رو با آن ها، در 

فعاليت رياضی افراد، مؤثرتر است.
  افتخاري: رياضيات و حتي علوم ديگر به شــكل 
نوين آن، در كشور ما جوان هستند. درواقع تجربة 
پژوهشي ما عمر طوالنی اي ندارد. اآلن در خيلی از 
شاخه ها جرياناتی شكل گرفته است. در بعضی از 
شاخه ها به تازگي يك جريان سازی شروع شده است. 
در خارج از كشور جريان هاي تحقيقاتی گسترده تري 
وجود دارد و افراد زيادی در آن شــاخه ها به فعاليت 
علمی مي پردازند. به همين دليل افرادي كه خارج از 
ايران كار علمي انجام مي دهند، به رشد فردي و علمي 

باكيفيت تري مي رسند.
جايگاه امروز گروه كجا است؟

  ستايش: االن جلسات ما با موضوع »توپولوژِي 
بُعد پايين« هر هفته در مركز تحقيقات فيزيك 
نظري و رياضيات  برگزار مي شــود. با احتساب 
دانشــجوهايي كــه مي آيند، ده تــا پانزده نفر 
هســتيم. هر هفته يك نفــر در مورد يك مقاله 
كه خوانده اســت يا كارهايي كه انجام داده است 

توضيح مي دهد و درباره اش بحث مي كنيم.
  افتخاري: موضوعــي كه در گروه روي آن كار 
مي كنيم، تخصص هيچ كدام از ما نبود. پس همة 
ما بايد دانش جديدي ياد مي گرفتيم تا به مرزهاي 
آن موضوع برسيم و بتوانيم كار تحقيقي انجام دهيم. 
اگر هركدام از ما به تنهايي می خواســتيم اين كار را 
انجام دهيم، دست كم سه-چهار سال طول می كشيد. 
اما در اين دو ســال كه با هم كار مي كنيم، پيشــرفت 
بيشتري داشته ايم. هركدام توانسته ايم بين اين موضوع و 
زمينة تخصصي خود، ارتباط هايی پيدا كنيم. نكتة جالبي 
كه چند بار برايمان پيش آمده اين است كه ما چيزی را با 
هيجان كشف مي كرديم. ولي بعد از چند وقت مقاله اي پيدا 
می كرديم كه چند سال پيش نوشته شده بود. يك نفر همان 
كار را به همان شكل انجام داده بود. از يك طرف خيلی نااميد 
كننده بود چون آن همه زحمت كشــيده بوديم ولي از جنبة 
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ديگر قابل توجه بود كه گروه ما به همان جايی رســيدند كه رياضي دانان ديگري در جاي ديگري از دنيا 
دارند روی آن موضوع كار می كنند. پس ما مسير را اشتباه نرفته بوديم و اين خيلی اميدواركننده بود.

  كمالي نژاد: اين دورهمي ها آورده های خيلی خوبی برای من داشت. در اين جلسه ها چيزهای جالبی 
ياد گرفتم و از حضور در جمع لذت بردم. اما عالوه بر اين ها، دســت آورد مهم ديگر، كار رياضی گروه 
است كه البته هنوز به سرانجام نرسيده. به اين معنی كه هنوز مقالة چاپ شده ای از آن وجود ندارد. 
ولی مــن در يكی دوتا گردهمايی كه رياضی دانان بين المللی هم حضور داشــتند، دربارة كليات 
كارمان صحبت كردم. اين كار در رياضی متداول اســت كه قبل از آن كه همة كار دقيقاً تمام 
شــده باشد، درمورد بعضی قســمت هاي آن در مجامع رياضی اطالع رساني مي شود. كار ما تا 
همين جا توجه بعضی از رياضی دانان خيلی خوب دنيا را به خود جلب كرده است و 
اگر آن جلسه ها و كارگروهي نبود من تصور نمي كنم كه اين نتيجه حاصل مي شد.
  افتخاري:شــايد در دانشــگاه های برتــر دنيا چنين گروه هايــي به راحتي 
تشكيل شــود، ولی اگر ده دانشــگاه برتر دنيا را كنار بگذاريد، درست كردن 
چنين گروه هايی واقعاً كار آســاني نيست. لذا من فكر می كنم با وجود همة 
ضعف هايی كه در موردش صحبت شد، اين گروه در ابتداي راه است و اگر 
زمان كافی به آن بدهيم، می تواند دستاوردهای خيلی خوب و بين المللی 
داشته باشد و شــايد بتواند ما را در سطح دانشگاه های متوسط آمريكا 
يا فرانسه يا ساير كشــورهايی كه در تحقيق رياضی سرآمد هستند، 

مطرح كند.

  دكتر ايمان افتخاري: متولد 1358. كارشناسي: صنعتي شريف 79-
76، دكتري: پرينســتون 83-79، پسادكتري: هاروارد 86-83، هيئت 
علمي پژوهشــگاه دانش هاي بنيادي از 86 تاكنون. عاليق پژوهشي: 

توپولوژي ابعاد پايين، نظريه گره ها و هندسه جبري شمارشي.
 دكتر ايمان ســتايش: متولد 1362 . ليسانس برق و رياضي 
از دانشگاه شــريف )85- 80( دكتري رياضي )هندسه جبري( 
از دانشــگاه پرينســتون )90- 85( و پســادكتري پژوهشگاه 
دانش هــاي بنيــادي )94-90( مدرس در دانشــگاه تربيت 
مدرس. زمينه تحقيق:  هندســه جبري و مطالعة خم هاي 
جبري. در هندســه جبري به مطالعــه مجموعه هايي كه 
صفرهاي چندجمله اي ها هستند مي پردازيم. برای مثال 
نمودار y2=x3+x  و خاصيت هاي هندســي و جبري اين 

مجموعه در اين شاخه بررسي مي شوند.
  دكتر فاطمه دروديان: متولد 1362. ليســانس رياضي محض از دانشگاه اميركبير، فوق ليسانس هندسه از دانشگاه اميركبير 
و دكتراي هندسه و توپولوژي از دانشگاه صنعتي شريف، هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس. عاليق: توپولوژي ابعاد پايين، نظريه 

گره ها.
 دكتر علي كمالي نژاد: متولد 1360. كارشناسی آمار و كارشناسی ارشد رياضی محض دانشگاه شهيد بهشتي. دكترای رياضی 
دانشگاه صنعتی شــريف. هيئت علمي پژوهشكدة رياضيات پژوهشــگاه دانش های بنيادی. زمينه های پژوهشی: هندسة جبری، 

رويه های ريمان و توپولوژی ابعاد پايين.
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رشــد برهان متوســطه اول، از آقاي دكتر سعيد شــعباني ركن وفا براي كمك در هماهنگي با گروه محققان اين گفت و گو و آقاي كورش علياني براي همراهي در 
گفت وگو سپاسگزاري مي كند.

دكترفاطمه دروديان دكترايمان افتخاري

دكترعلي كمالي نژاد

دكترايمان ستايش



ســقراط حكيم می گفت: علم در درون آدمی وجود دارد. تنها كاری كه بايد كرد اين اســت كه كسی ]معلم[، همچون يك ماما كه 
طفل را از شكم مادر بيرون می آورد، اين علم را در وجود ديگری ]شاگرد[ از قوه به فعل برساند. اكنون به نظر می رسد نام اين كتاب 
هم آگاهانه يا ناآگاهانه از همين انديشة سقراطی در ذهن نويسنده زايش كرده است؛ و چه خوب! »همه ما رياضی دان هستيم« كتابی 
است در قطع بزرگ، تمام رنگی، با كاغذ گالسه و جلد سخت، با صفحات اندك )80 صفحه( و البته بهايی باال ]50000 تومان[. و اما 
محتوا. حقيقت اين است كه موضوعات مطرح شده در اين كتاب همه و همه خواندنی و قابل توجه هستند و به ويژه برای دانش آموزانی 
كه شــوق دانســتن رياضی آن ها را رها نمی كند، می تواند بسيار جذاب و خواندنی باشــد. موضوعاتی كه در كتاب آمده اند، هر يك به 
گونه ای از موضوعات يا كليدواژه های رياضی هستند كه شما دانش آموزان عزيز آن ها را می شناسيد و اگر هم نمی شناسيد، در آينده با 
آن ها آشنا خواهيد شد. برای نمونه، بعضی از آن ها را ذكر می كنيم: هرم، مثلث، فيثاغورس، قضية فيثاغورس، تقارن، فراكتال، غربال، 
اراتوســتن، عدد اول، حدس گلدباخ، گاوس، اعداد فيبوناچی، مربــع جادويی، اولر، فرمول اولر، توپولوژی، نوار موبيوس و... كتاب 
جاذبه های متنوعی دارد كه می تواند بيشتر دانش آموزان را به خود جلب كند. يكی از اين جنبه ها اشاره به نام يا كار ابداعانه و خالقانه 
بعضی از رياضی دان های بزرگ جهان است. برای نمونه از كارل گاوس آلمانی ياد شده كه وقتی دانش آموز مدرسه بود، روزی در سر 
كالس توانست در كمترين زمان، جمع اعداد 1 تا 100 را به روشی تازه به دست آورد و معلمان خود را شگفت زده كند. البد قصه اش 
را شنيده ايد. بله، او با توجه به اينكه جمع دو عدد اول و آخر سلسلة اعداد 1 تا 100 برابر  101 می شود و ما در اين سلسله جمعاً 50 
زوج از اين اعداد داريم، با يك محاســبة ســريع دانست كه حاصل جمع آن ها 101×50 می شود: 5050؛ و اين يعنی جمع اعداد 1 تا 
100! به هر صورت اين كتاب، كتاب خوبی است و شما می توانيد از آن استفاده كنيد. همچنين پدر و مادرها و حتی معلمان رياضی 
می توانند آن را به فرزندان يا دانش آموزان كوشای رياضی جايزه بدهند و معلمان هم می توانند هر ازگاهی با طرح يكی از موضوعات آن 
در كالس رياضی، شيرينی رياضيات را به همة شاگردان بچشانند تا خستگی آن ها از رياضی در برورد. در پايان چند نكته هم راجع به 

توليد اين كتاب می گوييم كه بيشتر به ناشر مربوط است و البته در جهت نقد سازنده!
1. روی جلد، به جای نام مؤلف يا مترجم، كلمة »گردآورنده« نوشته شده است ولی با باز كردن كتاب می فهميم كه كتاب ترجمه شده 
و نام نويسندة آن كريستن دال است، و همين گردآورندة محترم در مقدمة كتاب، خود را »مترجم« دانسته است؛ اندكی دقت!!     2. 
تصويرهای كتاب عيناً از كتاب اصلی كه به زبان انگليسی است، گرفته شده، در حالی كه ناشر می توانست كشيدن تصويرهای زيباتر و 
مناسب تری را به يكی از تصويرگران ايرانی كه خوش بختانه امروز فراوان در دسترس هستند، سفارش دهد. در آن صورت كتاب زيباتر 
می شــد و رنگ و بوی ايرانی به خود می گرفت و با استقبال بيشتر خوانندگان روبه رو می شد. 3. حروف كتاب نيز متأسفانه چشم نواز 
نيست و در يك نظر نه تنها گيرايی الزم را ندارد، بلكه اندكی هم به خواننده احساس غرابت دست می دهد. 4. به قيمت بسيار گران 
كتاب هم اشاره كنيم. به طور كلی كتاب هايی از اين دست، مثل كتاب های به اصطالح كالسيك نيستند كه ماندگار باشند و الزم باشد 
كســی آن ها را برای يك عمر در كتابخانه اش نگه دارد. بنابراين هرچه از نظر كاغذ، چاپ و رنگ بتوان آن ها را ارزان تر به بازار عرضه 
كرد، هم خوانندگان بيشــتری خواهند داشــت و لذا شمارگان بيشتر، و هم از اســراف در مواد جلوگيری خواهد شد. لذا بهای بسيار 
گران اين كتاب مانع از آن است كه بتوان خريدن آن را به همه كس توصيه كرد؛ هرچند خواندن و استفاده از آن را توصيه می كنيم.

 جعفر ربـانـی

گردآورنده:مينا مهرورز/ ناشر: انتشارات مدرسه، چاپ اول، 1394
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رياضياتومدرسه

اًل  معمو
وسط پيتزا خوش مزه تر از دور 

آن است و پر از پنير. اما دورتادور 
آن معمواًل کمی خشک و سوخته 
است. بياييد فرض کنيم تقريبًا به 
ضخامت دو سانتی متر از دورتادور 
هر پيتزايی خشــک است و بقية 
آن خو ش مزه! رياضی کار که باشی 
و عاشــق قســمت های پر از پنير 
پيتــزا، خوردن هم ممکن اســت 
برايت مسئلة رياضی شود! چقدر 
از هر پيتزايی خشــک و چقدر از 
آن نــرم و خوش مزه اســت؟ فکر 
می کنی با سفارش کدام نوع پيتزا، 
بيشتری  خوش مزة  قســمت های 
به نســبت قسمت های خشک آن 

سفارش می دهی؟

منوی پيتزافروشی:

قيمتپيتزاها

پيتزا كوچك
قطر 12 سانتی متر

3000

پيتزا متوسط
قطر 24 سانتی متر

10000

پيتزا بزرگ
قطر 28 سانتی متر

12000

از انتخاب شما متشكريم

زهره پندی

باالخره قســمت خوش مزة کدام پيتزا بيشتر است؟ خوب 
است حســاب کنيم که چند درصد از هر کدام از پيتزاها 

خوش مزه است؟ جدول زير را كامل كنيد.
قسمتی از آنچه در منوی پيتزافروشی می توان ديد )عدد π برابر با 3 در نظر گرفته شده است(:

شعاع پيتزا
 )سانتی متر(

ضخامت دور پيتزا
)سانتی متر(

مساحت كل پيتزا
)سانتی متر مربع(

مساحت قسمت خوش مزه 
و پرپنير وسط پيتزا
)سانتی متر مربع(

مساحت دور پيتزا 
)سانتی متر مربع(

62

122132

142156

دوره23/شماره2
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قسمت ديگری از آنچه در منوی پيتزافروشی می توان ديد )عدد π برابر با 3 در نظر گرفته شده است(:

شعاع پيتزا
 )سانتی متر(

ضخامت دور پيتزا
)سانتی متر(

مساحت كل پيتزا
)سانتی متر مربع(

مساحت قسمت خوش مزه 
و پرپنير وسط پيتزا
)سانتی متر مربع(

نسبت مساحت 
قسمت خوش مزه 

به كل پيتزا

20120٪0

424812٪25

6410848٪44

86192108٪56

108300192٪64

1210432300٪69

1412588432٪73

1614768588٪77

1816972768٪79

20181200972٪81

و نموداري که در ادامه می توان رسم کرد:

با کمک نمودار پاسخ بدهيد:
1. هرچه شعاع پيتزا بيشتر می شود، نسبت قسمت خوش مزة آن به کل پيتزا چه تغييری 

می کند؟
2. آيا ممکن است همة پيتزا خشک باشد؟ در چه شعاعی؟

3. شعاع پيتزا چقدر باشد تا تقريبًا نصف آن خشک و نصف آن خوش مزه باشد؟
4. آيا ممکن است هيچ قسمتی از پيتزا خشک نباشد؟

5. اين نمودار چه کمکی می تواند به انتخاب پيتزا از منوی پيتزافروشی بکند؟
حواستان باشد که اين تنها قسمتی از اطالعاتی است که می توان برای انتخاب پيتزا از 

آن استفاده کرد! مثاًل  اين بار اصاًل سراغ قيمت های منوی پيتزافروشی نرفته ايم.

دوره23/شماره2
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در شــمارة گذشــته دربارة نمودارها صحبت كرديم و 
اينكه می توانند ظاهر متفاوتــی از نمودارهايي كه قباًل 
می شناختيم، داشته باشــند. مثاًل می توانند شبيه يك 

نقشه باشند!
اين بار هم می خواهيم به سراغ اين نمودارها برويم، البته 

نمودارهايی با داده های بيشتر و كمي پيچيده تر. 
فرض كنيــد می خواهيم ميزان بارندگی كشــور را در 
سال زراعی گذشته با ميانگين بلندمدت مقايسه كنيم. 
اين مقايسه در مطالعات هواشناسی بسيار مهم است و 

مبنای تصميم سازی در حوزة كشاورزی مي شود.
به نمودار 1 دقت كنيد.

در اين نمودار ستون آبی رنگ مقدار بارندگی را در سال 
زراعی 95ـ 94، ســتون قرمزرنگ مقدار بارندگی را در 
سال قبل از آن، و باالخره ستون سبزرنگ مقدار ميانگين 
بارندگی را در بلندمدت نشــان می دهد. همان طور كه 
می بينيد، اين ســتون ها برای هر اســتان وجود دارند؛ 
يعنی دسترســی به اين اطالعات برای همة اســتان ها 

ممكن است.
بنابراين:

 در اين نمودار دسترسی به داده های عددی دقيق 
ممكن است.

 به كمك اين نمودار می توان بارش ســال 

نمودار2

نمودار1

زراعی 95ـ 94، ســال قبــل از آن و بلندمدت را برای هر 
استان به طور دقيق مقايسه كرد.

 با يك نگاه موشكافانه می توانيم ديدی كلی از بارش در 
سال جاری و ســال گذشته پيدا كنيم. به نظر می رسد در 
اكثر استان های كشور، بارش در سال زراعی 94ـ 93، كمتر 
از سال زراعی 95ـ 94 و كمتر از ميانگين بارش بلندمدت 

بوده است.
 دربارة مقايسة سال جاری و بلندمدت هم با نگاه دقيق 
به نمودار، اطالعاتی به دســت خواهيم آورد؛ همين طور در 

مورد مقايسة سال گذشته با بلندمدت.
هميــن اطالعات )البته با دقت كمتــر( در نمودار 2 ديده 
می شــود. با كمی دقت درمی يابيم، ايــن نمودار اطالعات 

ارزشمند ديگری هم در اختيارمان قرار می دهد.

شاورز اصالنی
محدثه ك

دوره23/شماره2
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اين نمودار چه چيزی را نشان می دهد؟
 همان طور كه از عنوان آن پيداست، در اين نمودار 

ميــزان بارش در »ســال زراعی 95ـ 94« بــا »ميانگين 
بلندمدت« مقايســه شــده اســت. )بنابراين اين نمودار 
اطالعاتی در مورد بارش در ســال زراعــی 94ـ 93 به ما 

نمی دهد.(
 در اين نمودار، ايســتگاه های هواشناسی ای كه ميزان 
بارش آن هــا 10 ميلی متــر كمتر يا بيشــتر از ميانگين 
بلندمدت بوده اســت، با رنگ طوسی و زرد كم رنگ نشان 
داده شــده اند؛ درواقع نقاطی كه بارش آن ها تغيير جدی 

نكرده است. 
 هرچه به سمت رنگ های قرمز پيش می رويم )بازه های 
دقيــق تفاوت بارش ها بر حســب ميلی متــر در راهنمای 
نقشــه مشخص است(، با نقطه هايی سروكار پيدا می كنيم 
كه ميزان بارش آن ها در ســال جــاری كمتر از ميانگين 
بلندمدت است. برعكس، هرچه به سمت رنگ های پايينی 
راهنما می رويم، با نقاطی مواجه می شويم كه ميزان بارش 

آن ها نسبت به بلندمدت بيشتر شده است.
در اين نمودار دسترسی به چه اطالعاتی ساده تر است؟

 با يك نگاه به اين نمودار می توانيم متوجه شــويم كه 
كدام استان ها نسبت به ميانگين بلندمدت، بارش كمتر و 
كدام استان ها بارش بيشتری داشته اند. درواقع می توانيم 
متوجه شــويم كه كدام استان ها در ســال جاری درگير 

خشك سالی بوده اند و كدام استان ها درگير ترسالی.
 ارتبــاط اين خشك ســالی و ترســالی ها بــا عوارض 
جغرافيايی، كوه ها، رودخانه ها و درياچه ها در اين نمودار 

كاماًل مشخص است.

 بــرای تصميم ســازی در حوزة كشــاورزی 
و محيــط زيســت، ارتبــاط ميــزان بارندگــی با 

عوارض طبيعی بســيار مهم اســت. البته گاهی در اين 
تصميم گيری ها، تقســيم بندی های استانی اهميت زيادی 
ندارند، بلكه تقسيم بندی های ديگری مهم می شوند؛ مثاًل 
حوضة آبريز. برای مثــال، حوضة آبريز درياچة اروميه، آن 
مناطق جغرافيايی را شــامل می شــود كه آب های حاصل 
از بارش های آن ها از طريق رودخانه ها به ســمت درياچة  
اروميه سرازير می شــوند. وقتی مديران كشور می خواهند 
اقداماتی در راســتای جلوگيری از خشــك شدن درياچة 
اروميــه انجام دهند، اينكه بارندگی در چه اســتانی كمتر 
يا بيشتر بوده است، اهميت چندانی ندارد، بلكه آنچه مهم 
می شود، ميزان بارندگی در حوضة درياچة اروميه و مقايسة 
آن با ميانگين بلندمدت اســت. در كشور ما شش حوضة 
آبريز اصلی وجود دارد. نقشة زير موقعيت جغرافيايي شش 
حوضة آبريز اصلی كشور را نشان می دهد. در نقشه زير به 
جز تقسيمات جغرافيايی حوضه های آبريز، شرايط اقليمی 

اين مناطق را هم می بينيم.

نمودار4نمودار3

نمودار5

دوره23/شماره2
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جعفر اسدي گرمارودي

 تيــم ملی فوتبــال ايران بــا هدايتكارلوس 
كی روش در دور مقدماتی جام جهانی 2018 روســيه، نتايج 

خوبــی را كســب كــرد و از روز اول، با جمــع آوری امتيازهای الزم، 
مطمئن تــر از دوره های پيش بود. اما از كی روش به دليل هجومی نبودن 
بازی تيمش، به خصوص در چند بازی اول، انتقادهای شديدی شد. در اين 
مطلب سعی می كنيم با اطالعات آماری چرايی دفاعی بازی كردن تيم 

ملی را از نظر باشگاهی مورد بررسی قرار دهيم.

به طور معمول، بازيكنان تيم ملی فوتبال هر كشوری، 
ابتدا از باشگاه های كشور خود پرورش می يابند و رشد می كنند و با 

كيفيت ترين آن ها در اختيار تيم ملی قرار می گيرند. بنابراين، نحوة بازی 
تيم ملی بی تأثير از باشگاه ها نخواهد بود. با سازمان دهی داده های چهار نمايندة 
ايران در فصل 2017 ليگ قهرمانان آسيا در هفتة اول، به تجزيه و تحليل بازی 

آن ها می پردازيم تا ببينيم سرمربی تيم ملی، با توجه به شرايط باشگاه ها، 
چه راهبردی را می تواند برای نحوة بازی تيم ملی انتخاب كند.

دوره23/شماره2
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توضيحات
1. امكان دارد اين آمــار در هفته های بعد ليگ قهرمانان 

آسيا بهتر شده باشد.
2. هــدف از ارائــة اين مطالب، كاربرد علم آمــار در تجزيه و تحليل 
بازی فوتبال بود. شــايد برای قضاوت دقيق دربــارة بازی هجومی در 
فوتبال بايد به صورت تخصصی تری برخــورد كرد و عوامل مهم تری 

نيز اثرگذار باشند.
3. منبع: سايت 90، 9 اسفند 1395.

جدول داده ها نشان می دهد:

 به غير از استقالل خوزستان، بقية باشگاه های ايرانی در مقابل حريفان خود کمتر موقعيت»شوت« ايجاد کرده اند.
 هر چهار نمايندة ايران، در مالکيت توپ و تعداد پاس نبرد را به حريفان خود واگذار کردند.

اس خوزستان0 ـ 1الفتح عربستان

10 )1(
٪65
517

شوت )در چارچوب(
مالکيت

تعداد پاس

16 )6(
٪35
296

ذوب آهن1 ـ 1العين امارات

24 )6(
٪72
620

شوت )در چارچوب(
مالکيت

تعداد پاس

3 )2(
٪28
251

پرسپوليس1ـ1الهالل

8 )2(
٪59
547

شوت )در چارچوب(
مالکيت

تعداد پاس

10 )3(
٪41
395

استقالل2ـ1االهلی امارات

8 )2(
٪54
432

شوت )در چارچوب(
مالکيت

تعداد پاس

11 )7(
٪46
364

از  هيچ کــدام   
ايرانــی  تيم هــای 
نتوانســتند نيمی از 
مالک  را  بازی  زمان 

توپ باشند.

446 462

320

ميانگين آسيا ميانگين 
غرب آسيا

ميانگين 
باشگاه هاي ايران

هفته 18

حريف:سپاهانحريف:استقاللحريف:تراكتورسازي تبريزحريف:گسترش فوالد تبريز حريف:صبا

هفته 22هفته 21هفته 20هفته 19

٪71٪62 ٪62 ٪71 ٪67

استقالل

پرسپوليس

استقالل خوزستان

ذوب آهن

٪46

٪41

٪35

٪28

مالکيت الهالل ٪41

٪67

مالکيت پرسپوليس

ميانگين مالکيت پرسپوليس در5هفته

دوره23/شماره2
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 حتی پرســپوليس، قهرمان و بهترين تيم فصل گذشته ليگ ايران که 
در برابر حريفان داخلی اش، وقتی تيم های َقَدری مثل تراکتورســازی و 
اســتقالل، بازی يکطرفه ای را به نمايش می گذاشــت، در برابر حريف 

عربستانی اش نتوانست مالکيتی بهتر از 41٪ داشته باشد. 

 ميانگين باشگاه های ايرانی 142 پاس کمتر از ميانگين غرب آسياست.

در فوتبال عواملی هســتند که می توان آن ها را پيش زمينة بازی 
هجومی دانست؛ از قبيل مالکيت توپ و تعداد پاس های سالم. اگر 
تيمی بتواند بازی هجومی ارائه کند، آمار مربوط به شدت به سمت 
دروازة آن تيــم نيز افزايش می يابد. با توجه به آماری که مشــاهده 
شد و حضور 7 تا 8 بازيکن تيم ملی در باشگاه های داخلی، چگونه 

می توان از تيم ملی انتظار داشت بازی هجومی ارائه کند.



دومين باری بود كه در ســال جديد 

به آزمايشگاه علوم می رفتيم. آقای دقيق، معلم علوممان، 

زمان سنجی را كه دقت آن 0/01 بود، برداشت. آونگی هم در دست ديگرش 

بود. همة دانش آموزان به دقت به او نگاه می كردند. آقا گفت: »امروز می خواهيم زمان 

نوسان كامل 10 مرتبة اين آونگ را با اين زمان سنج اندازه بگيريم.« 

آقا ضربه ای به آونگ زد، آونگ شــروع به نوســان كرد. هم زمان و با شروع نوسان، آقا كليد زمان سنج را 

فشار داد و صبر كرد تا آونگ به دور دهم نوسان خود برسد. در پايان دور دهم و در نقطة انتهايی نوسان دهم، آقا 

مجدداً و به سرعت دكمة زمان سنج را فشرد و آن را متوقف كرد. به اين ترتيب، زمان ده نوسان كامل را اندازه گرفت.

در اولين مرتبه، زمان 10 مرتبة نوسان 9/35 ثانيه شد. آقای دقيق برای بار دوم زمان نوسان آونگ را به همان شكل اندازه 

گرفت. در دومين اندازه گيری زمان 10 مرتبه نوســان كامل آونگ 9/27 ثانيه شــد. او به همين ترتيب سومين، چهارمين و 

پنجمين نوسان هاي كامل 10 مرتبه ای آونگ را اندازه گرفت. زمان نوسان 10 مرتبة كامل آونگ در سومين مرتبه از اندازه گيری 

9/28 ثانيــه، در چهارمين 9/39 و باالخره در پنجمين و آخرين مرتبــه 9/38 ثانيه بود. آقای دقيق توضيح داد كه اين اختالف در 

اندازه گيری طبيعی اســت و تأكيد كرد: »هرچه تعداد دفعات اندازه گيری مان بيشتر شود، به نتيجة بهتری می رسيم. فقط دقت كنيد، 

برای اينكه به زمان دقيق تر و واقعی تری برسيم، الزم است ميانگين تعداد دفعات زمان های اندازه گيری شده را به دست آوريم. در اولين 

محاسباتمان، برای اندازه گيری زمان نوسان كامل آونگ، ميانگين زمان پنج مرحلة اندازه گيری شده را محاسبه كرديم و مالك قرار داديم.« 

و محاسبة ميانگين را يكی از بچه ها روی تختة كالس نوشت:

9/33 ميانگين اين پنج مرتبه و تا اينجا اين عدد مالك ما برای 10 مرتبه نوسان آن آونگ بود.

آقای دقيق گفت: »درست است كه زمان سنج ما دقت نسبتًا خوبی دارد و من هم اندازه گيری را با مهارت نسبتًا خوبي انجام دادم، اما 

در تكرار اندازه گيری، زمان های متفاوتی به دست آوردم.«

آقای دقيق دوباره تأكيد كرد كه اين خطا يك »خطای تصادفی« اســت. خطای تصادفی در اثر نوســانات شــخصی، محيطی و 

دستگاهی رخ می دهد و مقدارش متغير است. ما می توانيم با تكرار دفعات آزمايش و گرفتن ميانگين، خطای تصادفی را كاهش 

دهيم و به عدد دقيق تری برسيم.

اعداد به دســت آمــده در اين اندازه گيری و پراكندگــي آن ها مهم بود.  »دامنه« اختالف بيــن بزرگ ترين داده و 

كوچك ترين داده است. به نظر مي رسد هرچه اين اختالف كمتر باشد، آزمايش دقيق تر انجام شده است. آقای 

دقيق  برای محاســبة دامنة اندازه هاي به دست آمده، اختالف بين بزرگ ترين و كوچك ترين مقدار را 
محاسبه كرد.

9/39-9/27=0/12
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حسين نامی ساعی
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دومين باری بود كه در ســال جديد 

به آزمايشگاه علوم می رفتيم. آقای دقيق، معلم علوممان، 

زمان سنجی را كه دقت آن 0/01 بود، برداشت. آونگی هم در دست ديگرش 

بود. همة دانش آموزان به دقت به او نگاه می كردند. آقا گفت: »امروز می خواهيم زمان 

نوسان كامل 10 مرتبة اين آونگ را با اين زمان سنج اندازه بگيريم.« 

آقا ضربه ای به آونگ زد، آونگ شــروع به نوســان كرد. هم زمان و با شروع نوسان، آقا كليد زمان سنج را 

فشار داد و صبر كرد تا آونگ به دور دهم نوسان خود برسد. در پايان دور دهم و در نقطة انتهايی نوسان دهم، آقا 

مجدداً و به سرعت دكمة زمان سنج را فشرد و آن را متوقف كرد. به اين ترتيب، زمان ده نوسان كامل را اندازه گرفت.

در اولين مرتبه، زمان 10 مرتبة نوسان 9/35 ثانيه شد. آقای دقيق برای بار دوم زمان نوسان آونگ را به همان شكل اندازه 

گرفت. در دومين اندازه گيری زمان 10 مرتبه نوســان كامل آونگ 9/27 ثانيه شــد. او به همين ترتيب سومين، چهارمين و 

پنجمين نوسان هاي كامل 10 مرتبه ای آونگ را اندازه گرفت. زمان نوسان 10 مرتبة كامل آونگ در سومين مرتبه از اندازه گيری 

9/28 ثانيــه، در چهارمين 9/39 و باالخره در پنجمين و آخرين مرتبــه 9/38 ثانيه بود. آقای دقيق توضيح داد كه اين اختالف در 

اندازه گيری طبيعی اســت و تأكيد كرد: »هرچه تعداد دفعات اندازه گيری مان بيشتر شود، به نتيجة بهتری می رسيم. فقط دقت كنيد، 

برای اينكه به زمان دقيق تر و واقعی تری برسيم، الزم است ميانگين تعداد دفعات زمان های اندازه گيری شده را به دست آوريم. در اولين 

محاسباتمان، برای اندازه گيری زمان نوسان كامل آونگ، ميانگين زمان پنج مرحلة اندازه گيری شده را محاسبه كرديم و مالك قرار داديم.« 

و محاسبة ميانگين را يكی از بچه ها روی تختة كالس نوشت:

9/33 ميانگين اين پنج مرتبه و تا اينجا اين عدد مالك ما برای 10 مرتبه نوسان آن آونگ بود.

آقای دقيق گفت: »درست است كه زمان سنج ما دقت نسبتًا خوبی دارد و من هم اندازه گيری را با مهارت نسبتًا خوبي انجام دادم، اما 

در تكرار اندازه گيری، زمان های متفاوتی به دست آوردم.«

آقای دقيق دوباره تأكيد كرد كه اين خطا يك »خطای تصادفی« اســت. خطای تصادفی در اثر نوســانات شــخصی، محيطی و 

دستگاهی رخ می دهد و مقدارش متغير است. ما می توانيم با تكرار دفعات آزمايش و گرفتن ميانگين، خطای تصادفی را كاهش 

دهيم و به عدد دقيق تری برسيم.

اعداد به دســت آمــده در اين اندازه گيری و پراكندگــي آن ها مهم بود.  »دامنه« اختالف بيــن بزرگ ترين داده و 

كوچك ترين داده است. به نظر مي رسد هرچه اين اختالف كمتر باشد، آزمايش دقيق تر انجام شده است. آقای 

دقيق  برای محاســبة دامنة اندازه هاي به دست آمده، اختالف بين بزرگ ترين و كوچك ترين مقدار را 
محاسبه كرد.
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4. توجه به خواندن رقم ها در 

اندازه گيری:

 در اين آزمايش و اندازه گيری زمان نوسان 

كامل يك آونگ، عددهای 9/35، 9/27، 

9/28، 9/39 و 9/38 را به دست آورديم 

كه رقم 9 يك رقم ثابت و قابل اعتماد 

و رقم های 0/35، 0/39، 0/28، 0/27 و 

0/38 رقم های غيرقابل اعتماد و متغيرند. 

منه  ا نشان دهندة پراكندگی داده ها د
از ميانگين است. هرچه دامنه كوچك تر باشد، 

داده ها به ميانگين نزديك ترند و اين بهترين حالت است.

آقای دقيق چند نكته پای تخته نوشــت و اصرار كرد كه حتمًا 

برای افزايش دقت در آزمايش ها به آن ها توجه كنيم:

اول، بايد توجه داشت كه در بيشتر اندازه گيری ها، خطا وجود دارد.

دوم، بايد سعی كنيم دقت اندازه گيری مان باال برود. به اين منظور بايد به عواملی 

كه در دقت اندازه گيری نقش مهمی دارند، توجه كنيم؛ يعنی:

1. استفاده از وسايل دقيق تر در اندازه گيری: دقت و حساسيت وسيلة 

اندازه گيری بسيار مهم و تأثيرگذار است. مثاًل، دقت زمان سنجی كه تا0/001 ثانيه 

است، بيشتر از دقت زمان سنجی است كه تا 0/01 ثانيه را اندازه می گيرد. 2. دقت، 

تسلط و دانش آزمايشگر: هرچه فرد آزمايش كنن ده مهارت، دانش و تجربة 

بيشتری در مورد آن آزمايش داشته باشد، نتيجة آزمايش دقيق تر و به واقعيت 

نزديك تر می شود.  3. تكرار و تعداد دفعات انجام اندازه گيری: برای كم 

كردن خطا در اندازه گيری، الزم است اندازه گيری چند بار تكرار شود 

و ميانگين آن ها را به دست آوريم. به عالوه، بهتر است عددهايی 

را كه فاصلة زيادی با ديگر نتايج دارند، در نظر نگيريم. 

چون كاماًل واضح است كه اين عددها با اشتباه 
اندازه گيری حاصل شده اند.
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آمنه ابراهيم زاده طاري

اشاره. يكي از ســرگرمي هاي كودكــي ام، حركت خيالي روي 
نقش شكل مسيرهايي بود كه روي كوسن هاي خانة مادربزرگم 
بودند. »جادة مســتان«؛ اين نامي است كه خانم ليال جاپَلقي 
اين طرح هاي چهل تكه را مي نامد. با او دربارة هنر چهل تكه و 

ارتباط رياضيات با آن گفت وگو كرديم: 

برهان: چرا به هنر شــما »چهل تّكــه« مي گويند؟ آيا اين نام 
ارتباطي به عدد چهل دارد؟

ـ در قديــم با كنار هم گذاشــتن تعــداد زيادي از 
قطعات كوچك و بدون اســتفادة پارچه و دوختن 
آن ها به هم، پتو، بقچه، پــرده و لباس هاي زيبا 
مي ســاختند. چهل عدد مقدسي است... به اين 
دليل به آن چهل تكه مي گفتند كه از كنار هم 
گذاشــتن چهل تكه پارچة بــي ارزش و صرف 
وقت و حوصله، محصولي زيبا و ارزشمند توليد 

مي شده.

برهــان: در كارتان چقدر با رياضي ســروكار 
داريد؟

ـ چهل تكه همه اش رياضي اســت. نقشه هاي 
آن شــبيه رسم هاي هندسي اســت كه قباًل 
در كتاب هاي رياضي بود؛ پر اســت از تقارن 
و دوران. انگار چهل تكه تركيبي است از بازي 

رنگ و رياضي.

برهان: به نظرم در كار شما دقت در رسم 
و برش شكل ها و بعد هم دقت در دوخت ها 
خيلي مهم است. چه طور مي توانيد با دقت 

زياد اين كار را انجام دهيد؟
ـ بله همين طور اســت. گاهي يك خطا در حد يك 
ميلي متر ممكن است باعث يك خطاي يك سانتي متري 
در آخر كار بشــود و روي ظاهر كار نتيجة خيلي بدي بگذارد. 
ما براي دقيق رســم كردن شكل ها از مقواهاي پشت شطرنجي 
اســتفاده مي كنيم و نقشه ها را روي آن ها منتقل مي كنيم. اين 
مقواها به مــا براي بزرگ و كوچك كــردن طرح ها هم كمك 

دوره23/شماره2
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مي كنند. بعد از آن براي دوخت بايد هفت ميلي متر جا بگذاريم. 
براي ايــن كار از خط كش هاي مخصــوص كه به آن خط كش 
هفت ميلي متري مي گوييم، استفاده مي كنيم. هنگام دوخت با 
چرخ هم از پاية مخصوص هفت ميلي متري استفاده مي كنيم. 
همچنيــن بايد دقت كنيم كه دوخت هــا روي خط هاي صاف 
انجام شــوند تا هيچ خطايي به وجود نيايد. چون ممكن است 
خطاهاي كوچك با هم جمع شوند و باعث خطاي بزرگي بشوند.

برهان: در بعضي از طرح هاي چهل تكه الزم اســت زاويه هاي 
متفاوتي را بتوانيم با دقت رسم كنيم. براي رسم دقيق زاويه ها 

چه ابزاري داريد؟
ـ براي رسم زاويه هم از همين مقواهاي پشت شطرنجي استفاده 

مي كنيم. حاال كه حرف زاويه ها شــد، دوســت دارم شما را با 
طرح جالبي در چهل تكه آشــنا كنم؛ طرح »جادة مســتان« يا 
»جادة بي انتها«. اين طرح ها كه خيلي خيلي متنوع هســتند، 
از به هم دوختن مربع هاي كوچك ســاخته مي شوند. داخل هر 
مربع كوچك، يك ربع دايره قرار گرفته. بعد از درســت شــدن 
مربع ها، مي توانيم آن ها را به شــكل هاي متفاوتي كنار هم قرار 
دهيم تا به طرح هاي متنوعي برسيم. معموالً تكه ها را در جهت 
مخالف بــه هم مي دوزيم، يعني طوري كه ربع دايره ها يكديگر 
را كامل نكنند. به اين ترتيب چرخش هاي دايره ها، شــكل هاي 

مختلفي درست مي كند.
دوخت دايره ها كمي پيچيده تر از دوخت هاي روي خط راست 
اســت. دوخت دايره ها را حتماً بايد با دست انجام بدهيم. براي 

اين كار الزم است دو زاويه بكشيم و دو جاي مشخص از 
محيط دايره ها را روي پارچة مربعي با سوزن ثابت 
كنيم و بعد با دست شروع به دوختن دو پارچه 
كنيم. اين نقطه ها، نقطه هاي تقارن منحني در 

شكل مربوط به نقشة كار هستند.
كار با دايره ســخت اســت، ولي لذت هاي 
خودش را هم دارد. كار با دايره انعطاف پذيري 
بااليــي مي خواهد و هميــن موضوع باعث 

مي شود كار با دايره ها لذت بخش تر بشود.

برهان: چقــدر جالب كه طرحي ســاده 
اين قدر مي تواند تنوع ايجاد كند!

ـ بله، واقعاً همين طور اســت. در چهل تكه 
مثال هــاي زيــادي از اين اتفــاق داريم. از 
طرح هــاي ســاده و تقارن هــا و دوران هاي 
متفاوتشان طرح هاي پيچيده و متنوعي درست 
مي شــوند. وقتي كمي هم بازي رنگ به آن ها اضافه 

مي شود، تنوع باز هم بيشتر و بيشتر مي شود.
برهان: از شما به خاطر وقتي كه گذاشتيد،  متشكريم.

دوره23/شماره2
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كيان كريمی خراسانی

در مطلب پيشين، الگوهاي »شعاعي« معرفي شدند. در اين 
مطلب، الگوهاي »مارپيچي« معرفي مي شوند. همان طور كه 
گفته شــد، در هر دو الگو، ابتدا يك مركز تعريف مي شود. 
سپس كاشي ها با جهت شــعاعي يا مارپيچي از مركز دور 

مي شوند. در تصوير 1 يك الگوي مارپيچي ديده مي شود.

الگوهاي مارپيچي
در اين الگوها، كاشــي ها با شــروع از يك نقطه و به صورت 
مارپيچي صفحه را پر مي كننــد. تعداد جهت هاي مارپيچ 
مي تواند هر عددي باشد. مثاًل در تصويرهاي 2 و 3، الگو به 
كمك يك كاشي شش ضلعي ساخته مي شود و داراي يك 

جهت است.

هندسة كاشي در تصوير 4 ديده مي شود:

با همين كاشي، يك الگوي ديگر نيز مي توان ساخت كه تعداد 
جهت ها در آن سه است )تصويرهاي 5 و 6(.

مثال ديگر الگويي اســت كه به كمك يك كاشي هشت ضلعي 
درست شده است و پنج جهت دارد )تصويرهاي 7 و 8(.
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هندسة اين كاشي در تصوير 9 ديده مي شود.

مثال بعدي الگوي مارپيچي اســت كه در ســال 1936 توسط 
رياضي داني به نام هاينز وادربرگ1 خلق شــده اســت و طرح 

پيچيده و هوشمندانه اي دارد )تصوير 10(.

در تصوير 11 الگوي هوشمندانة ديگري ديده مي شود كه توسط 
برانكو گرونبائوم2 در سال 1970 طراحي شده است.

در پايان نيز طرحي شــعاعي در گنبد يك مســجد و طرحي 
مارپيچي در يك كاكتوس را مشاهده مي كنيد.

جاي شكل 

پي نوشت ها
1. Heinz Voderberg
2. Branko Grünbaum
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نويسنده: حسام سبحاني طهرانی
تصويرگر: سام سلماسي

همانطور كه در شماره قبل ديديد، از خطرات جان گير پرهيز كرده و با خيال راحت، بر اساس كتاب، مقاله و ... گمانه 
مي زنيم. در زمان هاي خيلي خيلي خيلي قديم، براي شمردن هر چيزي، تصوير آن را كامل و البته دقيق مي كشيدند.

پسرم، اكنون ديگر بزرگ گشته اي. 
چشم، پدر!امر اسب ِكشي را به تو مي سپارم.

درود بر تو پسرم! اكنون به امر 
مرغ ِكشي درآ.

در زمان هاي خيلي خيلي قديم به اين نتيجه 
رسيدند كه براي صرفه جويي در وقت، روي 

ديوار غارهايشان چوب خط بكشند.

پيش تر تعدادي تخم مرغ نثارت 
كرده بودم. مجموعشان با اين ها 
چند مي شود؟ با رسم چوب خط 

نمايش بده.

به ياد ندارم. صبر بنما تا 
به غار بروم و بيايم.

دفترچه حسابمان را 
آوردم...

در زمان هاي خيلي قديم به 
اين نتيجه رسيدند كه به 

جاي نوشتن روي ديوار غار و 
كثيف كردن خانه و زندگي، 
از استخوان حيوانات بيچاره 

استفاده كنند.

 نفرين به هرچه 
گوسپند كه 

استخوانش چنين 
كوتَه است!

و اين چنين 
بود كه نسل 
دايناسورها 
منقرض شد!
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پس از انقراض دايناسورها، 
چيزهاي ديگري 

جايگزين استخوان هاي
اين حيوان طفلكي شد.

اما كم كم آدم ها فهميدند كه بهتر است 
قبل از انقراض حيوانات ديگر و درختان و 

گياهان و حتي خاك، به سراغ شيوة بهتري 
براي نمايش عددها بروند. قوم »اينكا« 

)سرخپوستان آمريكاي جنوبي( ابتدا اين 
مستطيل را طراحي و براي خانه هاي آن 
ارزش گذاري كردند. مثالً هر مهرة داخل 

خانه هاي تيره رنگ 12 تا به حساب مي آيد.

هه هه! ديدانگا!
 ما بيشترانگا!

مي خوام يه طوري گره بزني كه به 
افتخار شمارة پيراهنم و به افتخار سه 
دوره اي كه رفتم جام جهاني، موهام 

1990 رو نشون بده. 1994 1998

 آخه والدراما جان، نزديك 
200 ميليارد مي شه! بايد 

روي هر تار موت باالي يك 
ميليون رو نشون بدم!

در خيپوها از سه نوع گره 
استفاده مي شده است.

مدتي بعد، اينكا ها به گره 
كور رسيدند كه موفقيت 

عظيمي بود! 

)Quipu( نام: خيپو
مواد اوليه: هر چيزي كه گره 

كور بخورد )طناب، نخ و حتي 
مو(

رنگ: در رنگ هاي متنوع
ساختار: دهدهي

قدمت: خيلي قديم )احتماالً 
اولين دستگاه دهدهي دنيا(

كاربرد اصلي: شمارش سريع 
عددها 

كاربرد جانبي: زيبايي
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بيشتر وقت ها، نخ هاي 
مختلف به مفاهيم 

متعددي اشاره داشتند.

علت دقيق استفادة اينكا ها از دستگاه 
دهدهي مشخص نيست، اما احتماالً به 

مجموع تعداد انگشتان دو دست مرتبط 
است. مبناي شمارش قبيلة كوچك 

ديگري در همان حوالي انگشتان يك 
دست بوده است.

دو دست و يكي
چهار دست و 

چهار تا
بيا وسط! 

دست دست!

كمي آن طرف تر، در 
آمريكاي مركزي، 
قبيلة »ماياها« به 

شمارش عددها در 
مبناي 20 پرداختند. 

البد به انگشتان 
پايشان هم عالقة 

خاصي داشتند.

دوره23/شماره2
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ِكي ما به مجلة 
برهان راواند؟!

اين داستان ادامه دارد. . . 

به نظر مي رسد كه ماياها اولين قومي 
بودند كه صفر را هم آدم حساب كردند
 و حتي براي آن نماد طراحي كردند.

ماياها برخالف ما، عددها را به صورت 
عمودي مي نوشتند. آن ها ابتدا نمادهاي 

صفر تا 19 را مشخص كردند.

و براي عددهاي بزرگ تر، از ارزش مكاني 
استفاده كردند. باز هم به صورت عمودي.

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19

0 1 2 3 4
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داود معصومی مهوار
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رياضياتومسئله

سگ گله همراه گله بود كه ديوارهاي ده را از دور ديد. پس به سوي ده دويد و به محض رسيدن به ده، دوباره به سوي گله )كه 
همچنان به ســوي ده مي آمد( دويد و به گله رسيد. سرعت دويدن سگ همواره پنج برابر سرعت حركت گله و سرعت حركت 
گله همواره 3 كيلومتر در ســاعت بوده اســت. از جدا شدن سگ از گله تا رسيدن دوبارة سگ به گله كاًل 30 دقيقه و 40 ثانيه 

طول كشيد. هنگامي كه سگ از گله جدا شد، در چه فاصله اي از ده بود؟

سرعت گله  سرعت سگ است. پس مسافتي كه گله در همين 30 دقيقه و 40 ثانيه )يا  دقيقه( پيموده،  مسافتي 

است كه سگ در همين زمان طي كرده است. حاال ببينيم سگ در اين زمان چه مسافتي را پيموده است.

كيلومتر  مسافتي كه سگ پيموده 

پس مسافتي كه گله در همين زمان پيموده، برابر  كيلومتر است. بنابراين مسافتي كه سگ و گله در اين زمان پيموده اند، 
مجموع اين دو است.

   

كيلومتر    

اين شكل را ببينيد.

»الف« جايي است كه سگ ده را مي بيند و از گله جدا مي شود. »ج« ده است. و »ب« جايي است كه دوباره سگ به گله مي رسد. 
مسافت »الف« تا »ب« يك بار توسط گله و يك بار توسط سگ، و مسافت »ب« تا »ج« دو بار توسط سگ پيموده شده است. 
بنابراين، مسافت »الف« تا »ج« كه خواستة مسئله است، درست نصف مسافتي است كه سگ و گله با هم پيموده اند. پس سگ 

وقتي از گله جدا شد كه با ِده،  كيلومتر فاصله داشته است. 

فاصلة خواســته شده را a مي گيريم و تالش مي كنيم تا معادله اي بنويسيم و a را بيابيم. وقتي سگ از گله جدا مي شود و تا 

 a را مي پيمايد. از آنجا كه ســرعت گله  سرعت سگ است، در همين زمان گله  همين مسافت a ده مي دود، مســافت

را پيموده است.

حاال برگشت سگ و رسيدن او به گله را بررسي مي كنيم. سگ از »ج«، يعني ده، به سمت گله، يعني نقطة »ب« مي دود. اما 
در همين حال گله ثابت نيست و گله نيز از »ب« به سمت »ج« در حركت است. سگ و گله در جايي بين »ب« و »ج« به 
نام »د« به هم مي رسند. باز هم توجه كنيم كه سرعت سگ پنج برابر سرعت گله است. پس سگ و گله اين مسافت a 0/8را 
طوري مي پيمايند كه سهم سگ پنج برابر سهم گله بشود. يعني بايد اين مسافت را به شش بخش برابر تقسيم كنيم و مسافت 

پيموده شده توسط گله بايد يك ششم و مسافت پيموده شده توسط سگ بايد پنج ششم كل a 0/8 باشد.

 ج د ،  ب د

ــــــــــــــــ                15 كيلومتر                 60 دقيقه ــــــــــــــــــــــــــ =ـ  ـ 
       مسافتي كه سگ پيموده           دقيقه
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راه نخست:
تـنـاسب

راه دوم:تناسب
ومــعـادلـه

بنابرايــن، وقتي ســگ به ده رســيده بود، 
فاصلــه اش تا گله فاصلــة »ب« تا »ج« بوده 
است:                 ج ب

=



االن به هدف نزديك شــده ايم. در تمام اين  دقيقه، ســگ مسافتي برابر  را پيموده است كه a همان 

فاصلة خواســته شــده، يعني فاصلة سگ و گله تا ده است. اكنون با يك تناسب ساده به معادله اي مي رسيم كه كار را تمام 
مي كند.

با ساده كردن اين معادله تالش مي كنيم تا a را پيدا كنيم.

                                                                                 

سرعت هاي مسئله را نگه مي داريم و فعاًل كاري به فاصله ها و زمان ها نداريم. خيلي آزاد فكر مي كنيم. فرض مي كنيم 
كه از لحظة جدا شدن از گله تا رسيدن به ده، سگ يك ساعت دويده باشد. )اگر خواستيد مي توانيد اين زمان را كم 
و زياد كنيد. فعاًل با همين يك ساعت پيش مي رويم(. در اين صورت به سادگي روشن است كه سگ 15 كيلومتر تا 
ده مي دود و در همين زمان يك ســاعت، گله 3 كيلومتر به ده نزديك مي شود و پس از اين يك ساعت فاصلة سگ 

و گله 12 كيلومتر است.
حاال ســگ و گله به ســوي هم حركت مي كنند تا با هم اين 12 كيلومتر را بپيمايند. مي توان اين 12 كيلومتر را به 
شش بخش برابر تقسيم كرد و مانند آنچه در راه حل دوم گفته شد، كار را ادامه داد. اين كار به شما واگذار مي شود. 

اينجا كار سادة ديگري انجام مي دهيم.
ســگ در هر ســاعت 15 كيلومتر و گله در هر ساعت 3 كيلومتر مي پيمايد. گله را ثابت مي گيريم و سرعت سگ را 
18=15+3 كيلومتر در ساعت مي گيريم. يك تناسب ساده به كار مي بريم تا پيدا كنيم چقدر طول مي كشد تا سگ 

و گله به هم برسند:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   18 كيلومتر                                  60 دقيقه ـــــــــــــــ  = ـ  ـ 

  12 كيلومتر        زماني كه طول مي كشد تا گله و سگ به هم برسند

از اين تناسب، زماني كه گله و سگ به هم مي رسند 40 دقيقه به دست مي آيد.
پس سگ از زماني كه از گله جدا شده تا وقتي كه دوباره به گله رسيده، 100=40+60 دقيقه دويده است. در اين مسئلة 

تغييريافتة ما، وقتي سگ از گله جدا شد، 15 كيلومتر از ده فاصله داشت. 

اما به سراغ مسئلة خودمان برويم. در مسئلة اصلي، سگ در مجموع  دقيقه دويده بود و ما مي خواستيم فاصلة سگ 

تا ده را )وقتي كه از گله جدا شد( بيابيم. يك تناسب كار را تمام مي كند:

             دقيقه            100 دقيقه
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ =ـ  ـ 

       فاصلة سگ تا ده         15 كيلومتر

كيلومتر  = فاصلة سگ تا ده

راه سوم:كشدادن
متـنـاسبمسئله

ـــــــــــــ     15 كيلومتر      60 دقيقه ـ ـــــــــــــ =ـ 
                      دقيقه

كيلومتر
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پاسخ ها در وبالگ اختصاصي مجله

كيان كريمي خراساني

يک

دو

26

رياضياتومسئله

تصويــر مقابل يــك الگوي 
كاشي كاري را نشان مي دهد 
كــه از كنار هم قــرار دادن 
منتظــم  هشــت ضلعي هاي 

حاصل شده است.

در تصويــر روبــه رو، رأس هاي 
ABCD بــر مركز چهــار تا از 

هشت ضلعي ها منطبق هستند. 
چه كســري از مساحت مربع 

ABCD به رنگ سبز است؟

 »واگيره« شكلي اســت كه از تكرار آن يك الگوي كاشي كاري به 
دست مي آيد. براي آشنايي بيشتر با واگيره، به مطلب چاپ شده در 

شمارة 83 اين مجله مراجعه كنيد.در الگوي تصوير زير، هر واگيره 
از يك شــش ضلعي منتظم، دو مثلث متساوي االضالع و سه مربع 

تشكيل مي شود.

اكنون شما سعي كنيد، براي الـگـــوي زيـــر يك 
واگـــيـره پيدا كنيد.
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42*45=1890
نهايي نگه مي داريم و از دهگان در مرحلة بعد استفاده مي كنيم.يكان هاي متغير را در يكديگر ضرب مي كنيم و يكان جواب را به عنوان يكان جواب 

2*5=10

نهايي نگه مي داريم و از دهگان اين مرحله در مرحلة بعد استفاده مي كنيم.را با دهگان مرحلة قبل جمع مي كنيم. يكان اين مرحله را به عنوان دهگان جواب يكان هاي متغير را با هم جمع و در دهگان همسان ضرب مي كنيم. جواب حاصل 

)2+5(*4=28+1=29

در آخر جواب را به مجموعة جواب نهايي مي افزاييم.دهگان هاي همسان را در هم ضرب و جواب را با دهگان مرحلة قبل جمع مي كنيم. 

4*4=16+2=18

23*43=989
يكان هاي همسان را در هم ضرب مي كنيم و جواب را به عنوان يكان جواب نهايي 

نگه مي داريم.

3*3=9

جــواب را به عنوان دهــگان جواب نهايي نگه مي داريــم. از دهگان اين مرحله در دهگان هــاي متغير را بــا يكديگر جمع و در يكان ثابت ضــرب مي كنيم و يكان 
مرحلة بعد استفاده مي كنيم.

)2+4(*3=18        

حاصل را در مرحلة نهايي يادداشت مي كنيم.دهگان هاي متغير را در هم ضرب و جواب را با دهگان مرحلة قبل جمع مي كنيم. 

2*4=8+1=9
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اشــاره. ايدة زير دربارة ضرب عددهاي دو رقمي كه يكان يا دهگان يكسان دارند را دوست نوجوانمان، هانيه نظارات در سال 
تحريرية مجله، دليل درستي اين روش ضرب را برايتان نوشته اند.تحصيلي گذشته برايمان فرستاده بود. آن موقع هانيه دانش آموز پاية هشتم بود. در ادامة ايدة او، آقاي حسين نامي، از اعضاي 

ايـن  تـوجـه: 
روش تـا اعداد 
چـــهاررقمي 
قابل اجراست.

پژوهش سراي ابوريحان بيروني بندر ماهشهر، خوزستان

ضرب يكان هاي متغير در دهگان هاي همسان

ضرب يكان هاي همسان در دهگان هاي متغير

هانيه نظارات دانش آموز پاية هشتم،

ab*cd           .)رقم يكان d رقم دهگان و c( ضرب كنيم cd را در )رقم يكان b رقم دهگان و a كه( ab مي خواهيم عدد دورقمي
a*c  b*d             :ضرب مي كنيم و چندرقم فرضي مانند    بين آن ها در نظر مي گيريم  d را در b و  c را در a 1

2 حاصل )a*d( + )b*c) را به دست مي آوريم و در جای خالی باال قرار می دهيم.
 (a*d( + )b*c( يك رقمي و حاصل b*d جمع مي كنيم؛ مثال: دورقمي باشد، يكان اين دورقمي را به جاي    و دهگان آن را   اگر حاصل ضرب a*c با

 (a*d( + )b*c( دورقمي باشد و حاصل b*d و   اگر حاصل ضرب bd را با دهگان (a*d( + )b*c( جمع مي كنيم؛ مثال:هم دورقمي باشد،يكان حاصل ac دهگانش را با يكان

صدگانش را با دهگان ac جمع مي كنيم؛ مثال: يكان اين سه رقمي را با دهگان bd، دهگانش را با يكان a*c و   اگر حاصل ضرب b*d دورقمي و حاصل  ad+bc سه رقمي باشد،

a * d       b * c          
2 * 3    3 * 3      

                    
 6      +  9     = 15

 a b      c d        
23  *  33        

b*d      
6            9           

+  1                        
  بنابراين 759 حاصل ضرب 33*23 است.           9    5     7

52     *     47
a*c              b*d    

20         14    
2014            

ـــــــــــــ            43    +
      2444           

      
5 * 7    2 * 4      

                    
 35    +  8     = 43

  بنابراين حاصل ضرب 47*52 برابر 2444 است. 

98     *     99
a*c                b*d 

81              72
8  1  7  2

2  0  7  9ـــــــــــ       3  5  1 +

9 * 9    8 * 9             
                        
81   +   72   = 153

a*c
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ما دانش آموزان »مدرسة حضرت مرضيه)س(« شهرستان 
گتوند عالقة بســيار زيادي به رياضيات داريم و ســعي 
كرده ايم خود را در دنياي باارزش رياضيات غرق كنيم و 
به فكر فرو رفتيم كه چگونه مي توانيم درك بيشتري از 
رياضيات براي دانش آموزان ايجاد كنيم و به اين نتيجه 
رسيديم كه همايشــي دربارة رياضيات در مدرسة خود 
ترتيــب دهيم تا  انقالب بزرگي در مدرســه برپا كنيم. 
چقدر خوش حال مي شديم كه اين همايش برگزار شود و 

به دنبال بهانة خوبي براي برگزاري آن بوديم.
براي برگزاري همايش با دبير رياضي مدرســه صحبت 
كرديم. دبير رياضي گفت به مناســبت 14 مارس و روز 
جهاني عدد پي كه مطابق با 25 اســفند 1395 مي شد، 

اين همايــش را برگزار كنيم و ما ديديم اين، مي تواند 
بهانة خوبي باشد. البته دبير رياضي مان قباًل گفته بود 
كه 14 مارس روز بزرگداشت رياضي دانان ايراني است 
كه خدمت بسيار بزرگي به رياضيات و شناخت عدد پي 
كرده اند؛ مانند جمشيد كاشاني، ابوريحان بيروني 

و رياضي دانان ديگر.
در گام بعدي ما دانش آموزان شروع به برنامه ريزي براي 
همايش كرديم و عاشقانه براي اين همايش طرح داديم 
و كار كرديم. كارها را بين دانش آموزان تقسيم كرديم 
و گروهي براي رســيدگي به پيشــرفت كارها تشكيل 

داديم.
به دانش آموزان مدرســه اطالع داده بوديم كه ســعي 
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كنند، جمالتي دربارة رياضيات بنويسند تا در همايش 
ارائه داده شوند و استقبال بسيار خوبي از اين برنامه شد 

و جمالت بسيار زيبايي به دست ما رسيد.
تمام كارها انجام شــد: از دعوت كردن مهمان ها براي 
همايــش تا تزئين و پذيرايــي. و همه چيز عالي به نظر 

مي رسيد و واقعاً هم عالي بود.

ُخب بگذاريد روايتگر روز همايش باشم.
روز همايش فرا رســيد و همه با كلي شــوق و ذوق به 
مدرســه آمدند و منتظر اجــراي همايش بودند. چقدر 
ساعت ها دير مي گذشتند! اما باالخره زمان آغاز همايش 

فرا رسيد.
برنامه با تالوت آيات نور آغاز شد.

پس از آن جناب آقاي كلهر، ســرگروه محترم رياضي 
شهرســتان گتونــد، به ســخنراني پرداختنــد و همة 

دانش آموزان در سخنان او غرق شدند.
بعد از آن با توجه به اينكه اين همايش به پاس داشــت 
عدد پي برگزار شده بود، دو دانش آموز دربارة عدد پي و 
سرگذشت آن در طول تاريخ رياضيات كنفرانسي ارائه 
دادند كه با استقبال گرم دانش آموزان ديگر همراه بود.

پس از آن يكي از دانش آموزان جمالت بزرگان را دربارة 
رياضيات و جمالت نوشــته شــده توسط دانش آموزان 
را دربارة رياضيات خواند كه شــور و شــوقي به جلسه 

بخشيد.
ســپس يكي از دانش آموزان شــعري را كــه دربارة 
رياضيات سراييده بود، خواند و با استقبال گرمي همراه 

شد و مورد تشويق قرار گرفت.
بعد از آن، مسابقة گروهي و انفرادي به صورت جداگانه 
برگزار شــد كه تمام ســؤال هاي آن به زبان رياضيات 
نوشته شــده بودند و افراد انتخاب شــده بايد به آن 
سؤال ها پاسخ مي دادند. رقابتي جالب حكم فرما بود و 

تمام دانش آموزان به وجد آمده بودند.
پس از اين همه برنامه، نمايشــي عالي توســط چند 

دانش آموز اجرا شد.
در پايان همايش، حاضران از نمايشگاه غذا و شيريني 
با عنوان »رياضي را قورت بده« بازديد كردند. در اين 
نمايشگاه، تمام غذاها و شيريني ها به شكل هاي رياضي 

و هندسي تزئين شده بودند.
در كل برگــزاري ايــن همايــش با اســتقبال گرم 
دانش آموزان و كادر مدرســه مواجه شــد كه بســيار 

خوش حال كننده است.
اين بود شــرح همايش ما. شــايد ايــن همايش كار 

كوچكي براي رياضيات باشد.

اميدوارم شــما هم از خواندن اين گزارش لذت ببريد، 
همانند ما كه از داشتن چنين همايشي لذت برديم.



زهرا صباغی / كيميا هاشمي 
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»Unblock me«، يعنی »مرا آزاد كن«، نام يك پازل 
است. در اين بازی شما بايد با حركت دادن بلوك ها 
به صورت افقی يا عمودی، راه بلوك قرمز را باز كنيد 
و آن را بيرون ببريد. اين بازی تك نفره اســت و شما 
در هــر مرحله با جمع كردن ســتاره به امتياز خود 

اضافه می كنيد.
بــازی »Unblock car«، »خــودرو را آزاد كن« نيز 
مشابه همين بازی اســت. با اين تفاوت كه به جای 
بلوك هــا، خودرو وجود دارد و شــما بايد با حركت 

خودروها، خودروی قرمز را آزاد كنيد.



شكل1

شكل2
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بازی شــكل )1( را در نظر بگيريد. فكر می كنيد بعد از چه حركت هايی صفحة 
بازی به شكل )2( تبديل می شود؟ تعداد حركت هايتان را بشماريد. آيا با حركات 

كمتر هم می توان اين كار را انجام داد؟

ايــن بازی را كامل كنيد. تعداد حركاتتان را بشــماريد و ســعی كنيد كه اين 
تعداد را تا می توانيد كم كنيد. برای اينكه حركت های گذشته تان يادتان بماند، 
می توانيد صفحة بازی را بعد از چند مرحله تغيير براي خودتان بر روي كاغذي 

بكشيد.
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داود معصومي مهوار

يادآوري
ليال چهار تا از رنگ هاي            را انتخاب كرده بود. 

نفيسه، نرگس، سوده، اعظم و فريبا تالش مي كردند كه آن چهار رنگ و ترتيب 
آن ها را به درستي پيدا كنند. وقتي من رسيدم آن ها سه بار حدس زده بودند و نتيجه هاي 

زير را گرفته بودند.

پاسخ حدس نخست يك دايرة سفيد است. يعني تنها يكي از چهار رنگ حدس نخست در تركيب اصلي هست. ولي جاي آن درست نيست. 
پاسخ حدس دوم يك دايرة سياه و دو دايرة سفيد است. يعني يكي از رنگ هاي اين حدس در تركيب اصلي هست و در جاي درست نيز نشسته 

است و دو تا از رنگ هاي اين حدس در تركيب اصلي هستند، ولي جاي آن ها درست حدس زده نشده است.  باالخره پاسخ حدس سوم دو دايرة سياه 
و دو دايرة سفيد است. يعني دو تا از رنگ هاي اين حدس در تركيب اصلي هستند و در جاي درست نيز نشسته اند و دو تا از رنگ هاي اين حدس در 

تركيب اصلي هستند، ولي جاي آن ها درست حدس زده نشده است. سوده گفت: »اگر بخت يارمان بود، جواب سومين حدسمان سه سياه و يك سفيد 
مي شد. آن وقت ادامة كار ساده تر بود.  اما اعظم بعد از كمي مكث گفت:  ادعاي 1: نه در اين بازي و نه در بازي هاي ديگر )با چهار رنگ در تركيب اصلي( 
چنين چيزي شــدني نيســت. پاسخ هيچ حدسي نمي تواند سه دايرة سياه و يك دايرة سفيد باشد. فريبا گفت: نتيجة 1: دايرة  سفيد در حدس يك قطعاً 
مربوط به رنگ قهوه اي است و مهم ترين نتيجة اين حدس آن است كه رنگ قهوه اي در تركيب اصلي، سومين رنگ نيست. همه حرف فريبا را پسنديدند و 
نرگس گفت: من به حدس دوم فكر كردم. هر بار فرض كردم كه دايرة سياه به خاطر درستي جايگاه يكي از رنگ ها باشد. و پي بردم كه: نتيجة 2: اگر آبي 
رنگ چهارم باشد، آن گاه سبز حتماً رنگ سوم خواهد بود. نتيجة 3: اگر نارنجي رنگ سوم باشد، آن گاه حتماً سبز رنگ چهارم خواهد بود. نرگس ادامه 
داد: وقتي جاي درست رنگ سبز را جايگاه يك يا دو گرفتم، چيز مهمي نفهميدم. همين جا نفيسه گفت: من هم روي درستي جاي رنگ سبز در حدس 
دوم فكر كردم و چيزي گيرم نيامد. اما به حدس سوم هم توجه كردم و اين ها را فهميدم: نتيجة 4: اگر سبز در جايگاه دوم باشد، آن گاه، آبي رنگ 

سوم، قهوه اي رنگ نخست و نارنجي رنگ چهارم خواهد بود. نتيجة 5: اگر سبز در جايگاه نخست باشد، آن گاه نارنجي رنگ دوم، آبي رنگ سوم 
و قهوه اي رنگ چهارم خواهد بود. نفيسه رو به نرگس ادامه داد: نتيجه هاي 2 و 3 را درست گفتي، ولي بهتر است كه حدس سوم و پاسخ آن 

را هم كنار اين نتيجه ها بگذاري تا پيشنهادهايي براي تركيب اصلي )چهار رنگ( پيدا كني. نگاه نرگس روي كاغذ ثابت شد و كمي 
بعد گفت: درست مي گويي. اگر در نتيجة 2 آبي را چهارم و سبز را سوم بگيرم، هيچ يك از رنگ هاي آبي و سبز حدس چهارم 

در جايگاه درست ننشسته اند و به سادگي مي توان گفت: نتيجة 6: اگر آبي رنگ چهارم باشد، آن گاه سبز حتماً رنگ 
سوم، قهوه اي رنگ نخست و نارنجي رنگ دوم خواهد بود. همچنين او نتيجة 3 را چنين كامل تر كرد: 

نتيجة 7: اگر نارنجي رنگ سوم باشد، آن گاه حتماً سبز رنگ چهارم، قهوه اي رنگ نخست و 
آبي رنگ دوم خواهد بود. 

حدسرنگ 4 رنگ 3 رنگ 2 رنگ 1پاسخ

1

2

3
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در اينجــا نرگس بــا خوش حالي 
گفت: كار تمام شده اســت! نتيجه هاي 4، 5، 6 و 7 

هركدام يك تركيب به ما پيشــنهاد دادند. بنابراين تركيب 
واقعي يكي از اين چهار تركيب اســت. اما فريبا كه با تعجب نگاه مي كرد، 

گفت: يك جاي كار مي لنگد! چون دو تا از رنگ هاي حدس ســوم در جايگاه درست 
نشسته اند و دو تا هم جاي نادرست دارند. من همة حالت ها را فهرست كردم و شش حالت به 

دست آمد، نه چهار حالت! ببينيد: حالت 1. قهوه اي رنگ نخست و نارنجي رنگ دوم است. حالت 
2. قهوه اي رنگ نخست و آبي رنگ سوم است. حالت 3. قهوه اي رنگ نخست و سبز رنگ چهارم 

است. حالت 4. نارنجي رنگ دوم و آبی رنگ سوم است. حالت 5. نارنجي رنگ دوم و سبز رنگ چهارم 
است. حالت 6. آبي رنگ سوم و سبز رنگ چهارم است. اعظم: هيچ جاي كار نمي لنگد. من از اول سراغ 
حدس سوم رفتم و همين جوري حالت بندي كردم و تك تك اين شش حالت را بررسي كردم. دست 
آخر به همان چهار حالت شــما، يعني نتيجه هاي 4، 5، 6 و 7 رسيدم. فريبا: يعني چه؟ پس چه 

باليي سر دو تا از حالت ها آمد؟ نفيسه: احتماالً، نه نه، يعني حتماً دو تا از حالت هاي 1 تا 6 
شدني نيستند. اعظم تأييد كرد و گفت كه به نتيجه هاي زير رسيده است: نتيجة 

8: اگر قهوه اي رنگ نخست و نارنجي رنگ دوم باشد، آن گاه 
سبز رنگ سوم و آبي رنگ چهارم خواهد بود )اين بررسي 

حالت 1 است كه در آن از حدس هاي 2 و 3 كمك 
گرفتم(. 

نتيجــة 9: اگر قهــوه اي رنگ 
نخســت و آبي رنگ سوم باشــد، آن گاه سبز رنگ دوم و 

نارنجي رنگ چهارم خواهد بود )اين بررسي حالت 2 است كه در 
آن از حدس هاي 2 و 3 كمــك گرفتم(. نتيجة 10: اگر قهوه اي رنگ 

نخست و سبز رنگ چهارم باشد، آن گاه آبي رنگ دوم و نارنجي رنگ سوم خواهد بود )اين 
بررســي حالت 3 است كه در آن از حدس هاي 2 و 3 كمك گرفتم(. نتيجة 11: اگر نارنجي رنگ 

دوم و آبي رنگ سوم باشد، آن گاه سبز رنگ نخست و قهوه اي رنگ چهارم خواهد بود )اين بررسي حالت 
4 اســت كه در آن از حدس هاي 2 و 3 كمك گرفتم(. نتيجة 12: امكان ندارد كه نارنجي رنگ دوم و ســبز 

رنگ چهارم باشد )اين بررسي حالت 5 است كه در آن از حدس هاي 2 و 3 كمك گرفتم(. نتيجة 13: امكان 
ندارد كه آبي رنگ سوم و سبز رنگ چهارم باشد )اين بررسي حالت 6 است كه در آن از حدس هاي 2 و 3 كمك 

گرفتم(. نرگس: فكر كنم فهميدم كه چرا حالت 5 شــدني نيســت. چون اگر نارنجي رنگ دوم و سبز رنگ چهارم 
باشــد، هيچ يك از رنگ هاي حدس دوم جايگاه درست نخواهند داشت. در صورتي كه پاسخ ليال به حدس دوم، يك 

دايرة سياه و دو دايرة سفيد بوده است. يعني حتماً يكي از رنگ هاي حدس دوم بايد در جاي درست نشسته باشد.
فريبا اعتراض كرد: خب شايد اشتباه از ليال باشد! حالت هاي 1 تا 6 را به كمك جدول نظام دار نوشتيم و كاماًل 

منطقي است. هيچ يك از اين شش حالت نمي تواند اشتباه باشد. حتماً اشتباه از ليال است.
حاال شــما دست به كار شويد. دليل درستي نتيجة 6 و نتيجة 12 در متن آمده است. شما دليل 

درستي ادعاي 1 و نتيجه هاي 2 تا 13 را پيدا كنيد. همچنين فكر كنيد كه چرا 
اعتراض فريبا نادرست است. 
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قــوانـيـــن/  مي توانيــد نقطه ها را 
به صورت عمودي يا افقي به هم وصل كنيد )خط مورب نمي توان رســم 
كرد(. در انتهاي پازل بايد يك شكل بسته بكشيد كه خط هاي 

آن يكديگر را قطع نكرده باشــند و يا منشــعب نشده  باشــند.
 عددهايي كه در پازل مي بينيد، نشان دهندة تعداد خط هايي 
هســتند كه بايد دور مربع كشيده شوند. مربع هاي خالي به 
اين معنا هســتند كه ممكن است دور آن ها بين صفر تا 3 خط 

كشيده شود. هر پازل يك جواب منحصربه فرد دارد.          

تعداد بيشتری از اين پازل ها را می توانيد به صورت رايگان در سايت »krazydad.com« پيدا كنيد.

شاورز
محدثه ك
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رياضياتوبازي

2

3

4
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6

7

8

9

پاسخ پازل ها را در وبالگ اختصاصي مجله ببينيد.

1
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ســالم دوستان. برای انجام فعاليت، اين بار نيز به تقويم هايتان نياز داريد. ابتدا روی تقويمتان يك 
مربع سه در سه مشخص كنيد.

بسيار خب! اكنون يك بار عددهای سطر دوم 
و يك بار عددهای ســتون دوم اين مربع را 

جمع كنيد.
برای مربعی كه من مشــخص كردم، جمع 

عددها برابر است با:

54=25+18+11  و   54=17+18+19

خب به نظر جالب می رســد. البته جالب تر 
هم می شــود، اگر اين رابطه برای هر مربع 

ســه در سه ديگری هم درست باشد. اين كار را به عهدة شما می گذارم تا درستی يا نادرستی آن را 
بررسی كنيد.

همچنين، می توانيد درســتی يا نادرستی اين رابطه را برای مربع هايی با ابعاد بزرگ تر بررسی كنيد. 

البته در اينجا بايد تعداد سطرها و ستون های مربعی كه روی تقويم انتخاب كرده ايد، فرد باشد.

در پايان می خواهم از يك حقيقت شگفت آور ديگر هم پرده بردارم! برای اين كار كافی است به فعاليت 

قبلی »تقويم دوست داشتنی من« برگرديد كه در شمارة قبلی منتشر شده است. بين مجموع عددهای 

روی هر قطر و مجموع عددهای سطر دوم و مجموع عددهای ستون دوم چه رابطه ای می بينيد؟

رابطه ای را كه ديده ايد، برای مربع های ديگر در تقويم ماه های متفاوت و حتی برای مربع های پنج در 
پنج هم بررسی كنيد.1

منتظر دريافت ايده های خالقانة شما برای نشان دادن اينكه چرا همواره اين روابط درست اند، هستيم.
پی نوشت

1. همة اين ســؤاالت را می توانيد برای جدول های ديگری که ساختاری مشــابه تقويم دارند، از خود بپرسيد. تنها کافی است 

عددها را به ترتيب در آن جدول بنويســيد و تعداد ستون ها يا سطرهای جدول ثابت باشد )برای مثال، در تقويم تعداد سطرها 

هميشه 7، يعنی تعداد روزهای هفته است(.

شراره تقي دستجردي

6132027

7142128
181522

291623

3101724

4111825

5121926

شنبه

یكشنبه

دوشنبه 

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه
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آن روز مثل هميشــه آقای انسان دوســت در زد و وارد 
كالس شــد. بی مقدمه به سمت تخته رفت و تصوير باال 
را روی آن كشــيد. بعد رو به بچه ها ايســتاد. مجيد با 
خنده ای شيطنت آميز گفت: »آقا نقاشی تون بد نيست! 
نمايشــگاه بزنيد!« و آقا معلم خيلی جدی گفت: »اين 
نقاشی نيست، طرح يه مسئله  است.« بابك گفت: »آقا 
چرا شما برای همة مســئله هاتون شكل می كشين؟« و 
آقای انسان دوســت گفت: »سؤال خوبيه. خيلی خالصه 
بايد بگم، »رسم شــكل« اهميت زيادی در حل مسئله 
داره. در بعضی مســئله ها، مثل مســائل هندسه كه يه 
نمونه اش رو جلسة قبل ديديد، رسم شكل كاماًل ضروريه. 
اما حتی در مســئله هايی هم كه ظاهراً با شكل سروكار 

هوشنگ شرقي

دوره23/شماره2
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ندارند، رسم شــكل ممكنه به درك بهتر مسئله منجر بشه و 
حتی ايده ای برای حل اون به ما بده. حاال اجازه بدين مسئله رو 
مطرح كنم. مسئلة ما اينه: چهار نفر )و با گچ به شكل آدمك ها 
اشــاره كرد( كه ما اونا رو 1، 2، 5 و 10 می ناميم، می خوان از 
يــه طرف اين دره به طرف ديگــه برن. يه لولة پوليكای بزرگ 
تنها راه )تونل( ارتباطيه كه می تونن از توش رد بشن و به طرف 

ديگة دره برسن...«
بابــك صحبت های آقا معلم را قطع كــرد و با احترام و متانت 
خاصــی گفت: »ببخشــيد آقا، دليــل خاصی داره كــه اونارو 
اين طوری اســم گذاری كرديد؟« آقای انسان دوست ادامه داد: 
»آره، االن توضيــح می دم. اونا بــرای عبور از اين تونل چند تا 
محدوديــت دارند. اوالً تونل تنها تحمــل وزن دو نفر از اونارو 

يادش بــه خير! آقای انسان دوســت معلم رياضی مــا بود. اما نه، درواقع معلم انســانيت، انديشــه و ســبك زندگی ما 
بــود. هميشــه می گفت: »رياضيــات به ما همــة اين ها را می دهد، چــون رياضيات به مــا منطق و طرز فكــر می دهد.«
كالس درسش برعكس تصور ما كه كالس رياضی بايد هميشه خشك و يكنواخت باشد، سرشار از شادی، لذت و سرگرمی بود. 
نمی فهميديم كی تمام  می شد. خيلی وقت ها به جای آنكه يك موضوع رياضی را مستقيماً درس بدهد، با يك داستان، معما يا بازی به آن 
گريز می زد و با ايجاد پرسش ما را هم درگير مسئله می كرد. طوری كه وقتی همة ما گرم بحث بوديم، بدون آنكه متوجه شويم، چيزهای 
زيادی می آموختيم. در اين بخش اگر خدا بخواهد، می خواهم در هر شماره از مجله يكی از خاطراتم را از اين كالس ها برايتان بگويم.

125
10
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داره. ثانياً اونا برای روشن كردن مسيرشون، به چراغ قوه 
نيــاز دارند و تنها يك چراغ قــوه موجوده. چراغ قوه هم 
فقط جلوی پاشون را روشن می كنه و اصاًل تونل كاماًل 
مستقيم نيســت كه بتونند مثاًل از اين طرف با روشن 
كردن چراغ، تمام مســير رو روشــن كنند. پس هر دو 
نفری كه بخوان از تونل بگذرند، بايد چراغ قوه رو تا آخر 
مســير با خودشــون ببرند. زمان عبور هر كس، همون 
اسمشــه! يعنی 1، در مدت يك دقيقه، 2 در مدت دو 
دقيقــه، 5 در مدت پنج دقيقه و 10 در مدت ده دقيقه 
اين مسير رو طی می كند. اينم واضحه كه اگه دو نفر با 
هم بخواهند از تونل رد بشند، اون كه سرعت بيشتری 
داره، بايد خودشــو با كسی كه سرعتش كمتره تنظيم 
كنه. تا هردو بتونند از چراغ قوه استفاده كنند. مثاًل اگه 
2 و 5 بــا هم بخواهند از تونــل عبور كنند، چقد طول 
می كشه تا برســند اونور؟« بابك فوری گفت: »معلومه 
آقا! پنج دقيقه!« آقا معلم گفت: »درود بر تو! حاال مسئله 
اينه كه چند دقيقــه وقت الزمه تا هر چهار نفر به اون 
طرف دره برســند! يادتون باشــه كه تونل فقط تحمل 
وزن دو نفــرو داره و چراغ قوه هم الزمه! ببينم چی كار 

می كنين!«
همهمه شروع شــد و بچه ها مشغول بحث های دو سه 
نفره شــدند و چند دقيقه ای گذشت. ناگهان افشين 
دست بلند كرد و فرياد زد: »آقا اجازه! نوزده دقيقه!« آقا 
معلم پرسيد: »چطوری؟« افشين گفت: »آقا، شمارة 1، 
چون سريع تر از بقيه اس، مأمور آوردن و بردن چراغ قوه 
می شه. اول يك با دو می رن اون طرف، تو دو دقيقه. بعد 
يك برمی گرده )تو يه دقيقه(. بعد يك با پنج می ره )پنج 
دقيقه(. بعد يك برمی گرده )يه دقيقه(. آخر سر هم يك 
و ده با هم می رن )ده دقيقه(. حاال جمع می زنيم: دو و 
يــك و پنج و يك و ده روی هم نوزده دقيقه!« آقا معلم 
لبخندی زد و گفت: »نه! نوزده دقيقه الزم نيســت! من 
گفتم چند دقيقه وقت الزمه! البته راه حل شما درسته، 
ولی با كمتر از اين مدت هم می شــه اين چهار نفر رو 
فرستاد اون ور دره!« دوباره مجيد با خنده داد زد: »آقا اگه 
بخواهند برند ته دره، خيلی زودتر می تونند برسندها!« 
بچه ها زدند زير خنده و آقا معلم ادامه داد: »حاال ديگه 
به مســئله فكر كنيد. ببينيد بچه ها، ما هميشه بايد به 
فكر بهترين راه حل باشــيم. يعنی حداقل كردن زمان، 
حداقل كردن هزينه، حداكثر كردن سود و... اين مسئله 
هــم يه نمونه اس. تالش كنيد تــا در زمانی كمتر، اين 
چهار نفر رو به مقصد برسونيد. راهنمايی می كنم، هفده 
دقيقه وقت كافيه! ببينيد چطور می شــه اونا رو در اين 

مــدت به اونور برد!« مجيد دوبــاره گفت: »آقا چطوره 
ترتيب عوض بشــه. يعنی اول 1 و 10 با هم برند. بعد 
1 و 5 و بعــد 1 و 2؟« آقا معلم گفت: »خب حســاب 
كنيد و ببينيد چی می شــه؟« و دقيقه ای بعد بابك رو 
به مجيد گفت: »هيچ فرقی نمی كنه، بازم می شه نوزده 
دقيقه!« مجيد گفت: »آره خودم حســاب كردم، ده و 
يــك و پنج و يك و ده ...« و چند نفر ديگر هم گفتند: 
»آقا هيچ جور نمی شه! همش همون نوزده دقيقه اس!« 
آقای انسان دوســت بعد از مكثی كوتاه گفت: »قرار شد 
آية يأس نخونيد!« و روی تخته نوشــت: »هيچ مشكلی 
نيست كه راه حل نداشته باشد. فقط ممكن است راه حل 
كمی مشكل باشد!« بعد از چند دقيقه سكوت و كلنجار 
رفتن بچه ها با مسئله، آقا معلم ادامه داد: »بياييد رياضی 
فكر كنيم! دو نفری كه برای ما مشكل درست كردند و 
زمان رو زياد می كنند، كی ها هستند!« بچه ها داد زدند: 
»پنج و ده!« آقا ادامه داد: »خب، چرا اونارو يكجا با هم 
نفرســتيم اون طرف؟« بابك به آرامی گفت: »خب، آقا 
اون جوری برگشــتن چراغ قوه خيلی طول می كشه!« و 
آقــا معلم گفت: »مگه حتماً بايــد يكی از اونا چراغ قوه 
رو برگردونه؟!« افشــين فرياد زد: »يافتم آقا يافتم!...« 
مجيد گفت: »ارشميدس! چی يافتی؟« افشين ادامه 
داد: »يك و دو با هم می روند اون ور )تو دو دقيقه(. بعد 
يك چراغ قوه را برمی گردونه )يه دقيقه(.. بعد پنج و ده 
با هم می رند اون طرف )ده دقيقه(. حاال دو كه اون طرفه، 
چراغ قوه رو برمی گردونه )دو دقيقه(. آخر ســر هم يك 
و دو بــا هم می رند اون طرف )دو دقيقه(. دو و يك و ده 
و دو و دو، می شه هفده دقيقه!« بچه ها شروع كردند به 
كف زدن و آقا معلم گفت: »آفرين! كاماًل درسته! ديديد 
هر مشــكلی يه راهی داره!« و بعد ادامه داد: »جلســة 
بعد يه مسئلة قوی تر در مورد همين بحث بهينه سازی 
براتون دارم! اما تا اون موقع ســعی كنيد به تعميم های 
مسئلة امروز هم فكر كنيد. مثاًل اگه اين چهار نفر بشن 
پنج نفر، يك و دو و ســه و چهار و پنج )كه اسمشــون 
مدت زمان رســيدن اونا رو به دقيقه نشــون می ده(، 
حداقل چند دقيقه وقت برای رسيدن به اون طرف دره 
الزم دارند؟ اگه شــش نفر باشند چی؟! يك و دو و سه 
و چهار و پنج و شش! حتی می تونيد خودتون حالت ها 
رو عوض كنيد و مسئله های تازه ای بسازيد! مثاًل فرض 

كنيد تونل تحمل وزن سه نفر رو داشته باشه...«
صــدای زنگ ما را به بيرون كالس هدايت كرد، اما من 
تمام آن روز را در فكر مســئله های آقای انسان دوست 

بودم!
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همة ما كندوي زنبور عســل را ديده ايم و مي دانيم كه به شكل 

شش ضلعي است. در اين شمارة مجله مي خواهيم با استفاده از 

كاغذ و تا يك شش ضلعي درست كنيم.

رسم شش ضلعي با اســتفاده از نقاله و پرگار كار نسبتاً راحتي 

است. اما اگر اين ابزار در دسترس ما نباشند، مي توانيم با روش 

زير يك شش ضلعي درست كنيم.

پری حاجی خانی
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شايد بعضي از شما بدانيد كه دانه هاي برف به شكل شش ضلعي 

هستند. با اســتفاده از شش ضلعي به دســت آمده، مي توانيم 

شــكل هاي متفاوت دانة برف را درســت كنيم. قرار گرفتن در 

شرايط مختلف هنگام شكل گيري، موجب مي شود بلورهاي برف 

داراي اشــكال پيچيده با جزئيات بسيار زياد باشند. از آنجا كه 

تعداد اين حالت ها بســيار زياد است، احتمال اينكه بتوانيم دو 

بلور برف با ســاختار كاماًل مشــابه پيدا كنيم، خيلي كم است. 

حتي احتمال يافتن دو بلور برف يكســان ميان همة بلورهاي 

شكل گرفته در تاريخ سيارة زمين بسيار ناچيز است.

اگر قيچي نداشــتيد مي توانيد از روش زير براي درست 
كردن شش ضلعي استفاده كنيد:
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رياضياتومحيطزيست

در هر كجاي ايران زيبا كه 
زندگــي مي كنيد، در محل زندگي شــما 

نمونه هاي متنوعي از گياهان و جانوران بومي وجود 
دارند. زندگي همة گياهان، جانوران و انســان ها به يكديگر 

وابسته است. در رياضي با مفهوم مجموعه ها آشنا شده ايد.
وقتي شما دربارة دستة گوشت خواران صحبت می كنيد، درواقع درباره 

يــك مجموعه صحبت مي كنيد. و زماني كه درباره گروه گرگ ها صحبت 
مي كنيد، منظور شما يك زيرمجموعه از گوشت خواران است. 

مارها يك زيرمجموعه از مجموعة  خزندگان هســتند. مجموعه ها را مي توان به 
زيرمجموعه هاي كوچك تر تقســيم كرد. در دانش »اكولوژي« يا »بومشناسي«، 
وقتي پژوهشــگري به دنبال دســته بندي موجودات زنده است، از دانش رياضي و 
مبحــث مجموعه ها كمك مي گيرد. همان طور كــه در درس مجموعه ها آموختيم، 
مي توان دســته اي از كميت ها يا اعداد و يا مثاًل جانوران را كه يك سلســله ويژگي 
يكســان دارند، در يــك مجموعه قرار داد. همچنين براي هــر مجموعه مي توان 

زيرمجموعه هايي تعريف كرد.دو مجموعه مي توانند با يكديگر اشتراك
داشته باشند. فرض كنيد ما دومجموعه از جانوران داشته باشيم.

1.جانورانيكهدرآبزندگيميكنند.
2.جانورانیكهگوشتخوارند.

كوسه مي تواند 
دو  ايــن  اشــتراك 

نوبت  حاال  باشد.  مجموعه 
رياضي  دانش  از  شماســت كه 

در درس مجموعه ها اســتفاده كنيد 
و به عنــوان يك پژوهشــگر بــه منطقة 

زندگــي خود با دقت نگاه كنيد.حتماً شــما با 
جانوران متفاوتي كه در بوم و اقليم و محل 

آيا  مواجه شده ايد.  زندگي تان هستند، 
تا به حال خودتان عكســي از آن ها 
گرفته ايد؟ به گياهان بومي توجه 
كرده ايــد؟ آيــا مي دانيد چه 
گياهاني متعلق به اقليم شما 
هســتند؟ مجموعة همة  
جانوران  و  گياهان  اين 

زيســتي«  »تنــوع 
شــما  اطــراف 

تشــكيل  را 
مي دهد.

به 
زبان ساده،

 »تنوع زيستي«
 يعني: تمام جانداراني كه در اكوسيستم هاي 
متفاوت، اعم از دريا و خشكي زندگي مي كنند.

تاكنــون بيــش از دو ميليون گونــه موجود زنده 
شناســايي و نام گذاري شده اند كه پيش بيني مي شود 

تا 10 ميليون گونه قابل افزايش است.
حفظ تنوع زيستي كشور عزيزمان بسيار اهميت دارد. براي 

اينكه بتوانيم اين گونه هاي جانوري و گياهي را محافظت كنيم، 
ابتدا بايد آن ها را بشناسيم.

ژما جواهری پور
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