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وحیدنوروزيچرندابي

  مجــــــــــــازي
اشاره

در ایــن مقاله دو وبــگاه اینترنتی پربازدیــد و دارای رتبه باال 
در میان وبگاه های علمی و آموزشــی جهان معرفی شده است. 
یکی از این وبگاه هــا Chemical Equations Online اســت. 
این وبگاه در پایگاه Similarweb که به ســنجش و رتبه بندی 
وبگاه ها از دید شــمار بازدیدکنندگان می پــردازد، دارای رتبه 
چهاردهم در حوزه شــیمی است. وبگاه دوم، سامانه ای با عنوان
Chemical Education Xchange اســت که به تازگی و از دید 
به اشــتراک گذاری تجربه های آموزشــی، مورد توجه معلمان و 

مدرسان شیمی در دبیرستان و دانشگاه قرار گرفته است.

به کمک ایــن وبگاه كه به 9 زبان در دســترس کاربران قرار 
دارد، می توان به جســت وجوی واکنش های شیمیایی پرداخت. 
مانند یک موتور جست وجوگر چنانچه در صفحه نخست وبگاه، 
ترکیب های مورد نظرتان را بنویســید با یک کلیک، واکنش یا 

واکنش های ممکن بین آن ترکیب ها را مشاهده خواهید کرد.
این وبگاه در خرداد ماه 1399 بیش از 1/13 میلیون بار مورد 
بازدید قرار گرفته است. بیشتر بازدیدکنندگان از روسیه )کشور 

پشتیبانی کننده(، آمریکا و کشورهای آمریکای جنوبی بوده اند.
برای اســتفاده از وبگاه کافی اســت که فرمــول ترکیب های 
مــورد نظر خود را با یک عالمــت »+« در بین آن ها وارد کنید. 
چنانچه در محل جست وجو، عبارت zn+hcl- حتی بدون رعایت 
کوچکی یا بزرگی حرف نخست نماد شیمیایی عنصرهاـ  را وارد 
کنید،  نزدیک ترین واکنش به فرمول ترکیب های واردشــده را 

مشاهده خواهید کرد، شکل 1.
Zn0(s) + 2HICl(aq) → H2

0(g) + ZnIICl2(aq)
 شــکل 1 نتیجه یک جســت وجوی واکنــش HCl و Zn در وبگاه

Chemical Equations Online

chemequations.com
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همان گونه که دیده می شــود، در این واکنش افزون بر حالت 
فیزیکــی واکنش دهنده هــا و فراورده ها، واکنــش از نظر جرم 
و بار موازنه شــده اســت. همچنین عدد اکســایش عنصرهای 
شرکت کننده در واکنش در سمت راست، باالی نماد شیمیایی 
آن دیده می شود. در ادامه هم دیده می شود که واکنش از گونه 
اکسایش ـ کاهش اســت و نیم واکنش های آن نیز نوشته شده 
است. در نتایج جســت وجو نام و مشخصات واکنش دهنده ها و 
فراورده ها به شکل تفکیک شــده نیز دیده می شود. همچنین، 
واکنش های دیگری که HCl و Zn ممکن است به عنوان واکنشگر 
یا فراورده یا هر دو در آن ها حضور داشته باشند نیز در ادامة نتایج 

ارائه می شود، به ترتیب شکل 2، 3 و 4.
 البته در این وبگاه این امکان هم برای جست وجوی پیشرفته 
وجــود دارد که از همان ابتدا بتوان هــم واکنش دهنده ها و هم 

فراورده ها را انتخاب و جست وجو کرد.

مطالب این ســامانه در صفحه ورود خود دارای چهار زیرعنوان 
شامل Xplore ،Xperience ،Xtend و Subscribe است، شکل 5. 
در زیرعنــوان Xplore، می توانیــد زیرعنوان های فعالیت ها، 
مقاله ها و خبرنامه ها را ببینید. در قســمت فعالیت ها تمرکز بر 
دانش آموزان است تا به فهم موضوع های شیمی کمک کند، مانند 
آشناسازی دانش آموزان با موضوع های روز همانند بیماری های 
عفونی، تغییرات آب و هوایی و مفاهیم دیگری که علم شیمی به 

فهم بهتر آن ها کمک می کند.
در قســمت مقاله ها به موضوع هایی اشاره شده است   
که گستره وســیعی از علم شیمی را شــامل می شود و امکان 
یادداشــت گذاری در آن نیز وجود دارد. این یادداشت ها توسط 
ویراستار سامانه بررسی و منتشر می شود. در قسمت خبرنامه ها 
هم برای به روزآوری محتوای ســامانه و آگاه سازی مخاطب ها از 
رخدادهای جامعه آموزش شیمی، ماهانه مطلبی منتشر می شود 
و چنانچه در سامانه chemedx.org نام نویسی کرده باشید، این 

خبرنامه به نشانی ایمیل شما نیز فرستاده می شود.
در زیرعنــوان Xperience هم می توانید افزون بر مشــاهده 
وبالگ ها، در نظر ســنجی ها و ارائه مطالب یا بازخورد به سامانه 

مشارکت کنید.
در زیرعنــوان Xtend نیــز می توانیــد رخدادهایــی مانند 
سمینارهای آموزشــی برای مربیان شیمی را مشاهده کنید که 
به صورت مجازی هم برگزار می شوند. در این زیرعنوان همچنین 
کتاب ها، مجله ها، مقاله ها و برنامه های رایانه ای و دیگر منبع های 
علمی معرفی می شوند. افزون بر این، آخرین توییت های منتشر 

شده توسط کاربران نیز در این قسمت قابل مشاهده هستند.
در زیرعنــوان Subscribe می توانیــد از ویدیو هــای آموزنده 
آن اســتفاده کنیــد. البتــه بهره منــدی از امکانــات تکمیلی 
 ســامانه مانند بهره گیری از نرم افزار مجازی و محتوای نشــریه
Journal of Chemical Education نیاز به پرداخت هزینه دارد.

 شکل2 ادامه نتیجه جست وجوی واکنش HCl و Zn به عنوان واکنشگر

 شکل3 ادامه نتیجه جست وجوی واکنش HCl و Zn به عنوان فراورده

 شکل4 ادامه نتیجه جست وجوی واکنش HCl و Zn هم زمان به عنوان 
واکنشگر و فراورده

Chemical Education Xchange شکل5 نمایی از صفحه نخست وبگاه 

chemedx.org

 Chemical Education Xchange این وبگاه که بــا عنــوان
معرفی شده است، یک جامعه  یادگیری و سامانه ای برای معلمان 
و مدرســان شیمی است که امکان بحث، تبادل نظر، همکاری و 
به اشتراک گذاری تجربه های آموزشی را برای آنان فراهم می کند.


