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چکیده
انجام آزمایش های ساده و کم هزینه می تواند 
هم در کالس درس و هــم در خانه به عمق 
بخشیدن به مطالب کتاب درسی کمک کند.

بی وزنی،  شــتاب،  شــمع،  کلیدواژه ها: 
کربن دی اکسید

1. آزمایش اول
مطابق شــکل )1( دو شــمع روشن، یکی 
بلند و دیگری کوتاه را پس از روشــن کردن 
در داخل یک ظرف شیشــه ای دربسته قرار 
می دهیم. می دانیم که اکســیژن داخل ظرف 
مصرف شده و کربن دی اکسید تولید می شود 
تا اینکه هر دو شمع خاموش شوند. اما کدام 

یک زودتر خاموش خواهد شد؟

سه آزمایش ســاده 
با شمع روشن

 شکل 1: دو شمع روشن زیر ظرف شیشه ای

تجربه های پژوهشی
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2. آزمایش دوم
شــمع کوچک روشــنی را در داخل یک ظرف شیشه ای، 
مطابق شــکل، قرار می دهیم. اگر ظرف را با سرعت به سمت 
راست ببریم، برای شعلة شمع چه اتفاقی می افتد؟ آیا به همان 
صورت عمودی می ماند؟ یا به ســمت راست یا چپ متمایل 
می شود؟ یا اینکه ابتدا به سمت راست و سپس به سمت چپ 
منحرف می شــود؟ و یا ابتدا به سمت چپ و سپس به سمت 

راست؟

3. آزمایش سوم
مطابق شــکل )3(، شمع کوچک روشــنی را در داخل یک 
ظرف شیشــه ای قرار داده و ظرف را ساکن نگه داشته ایم. اگر 
ظرف را رها کنیم و کمــی پایین تر دوباره آن را بگیریم، چه 

اتفاقی برای شعلة شمع می افتد؟ آیا خاموش می شود؟

 شکل 2: شمع روشن در داخل ظرف شیشه ای ساکن

 شکل 3: ظرف شمع قبل از رها کردن
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4. نتیجة آزمایش ها
آزمایش اول: شــمع بلندتــر زودتر خاموش 
می شود. کربن دی اکســید تولیدشده گرم است 
و چگالی کمتری نســبت به هوای اطراف دارد. 
بنابرایــن در بــاالی ظرف جمع شــده و باعث 
می شــود شــمع بلندتر زودتر خاموش شود. به 
همین دلیل در آتش سوزی ها توصیه می شود که 
موقع خروج از خانه ها و اماکِن دچار حریق و دود، 

به صورت درازکش خارج شوید.

آزمایش دوم: چگالی شعله از چگالی هوای 
احاطه کنندة آن کمتر اســت. بنابراین شعله 
موقــع حرکت ظرف در همان جهت شــتاب 
ظرف منحرف خواهد شد. )شکل های 4 و 5(

 شکل 5: انحراف شعله هنگام حركت ظرف و در جهت شتاب

 شکل 4: وضعیت شعله هنگامي كه دست ساكن است
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آزمایش سوم: در حالت عادی 
گازهای تولیدشده و هوای اطراف 
شــعله به هنگام ســوختن شعله 
به خاطــر چگالی کم باال می روند 
و جای خــود را به هوای ســرد 
و دارای اکســیژن می دهنــد و 
سوختن شعله ادامه پیدا می کند. 
اما هنگامی که ظرف رها می شود، 
ناگهان شمع خود را در محیطی 
بدون وزن احســاس می کند که 
هوای گرم چنــدان باال نمی رود. 
در نتیجه همرفتی متوقف شــده 
و خیلی زود شــعله شــمع پس 
از مصرف اکســیژن مجاور خود 

خاموش می شود. )شکل 6(

 شکل 6. رها کردن شمع روشن 
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