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 دیاز خاطرات مدرسه و کالس علوم به خاطر داشته باش یز یاگر هنوز چ
از  ی جرم و تراکم، خاطرات ته،یدانس  ای ی مثل چگال  ی کلمات دنیشن با احتمالا 

 .آورد دیمدرسه را به خاطر خواه  شگاهی آزما

کفه ترازو و قطعه  کیقطعه چوب در  کیعلوم با قرار دادن  ریه دبک ی زمان 
آب، به دنبال آموزش  یقرار دادن آن ها رو ایو  گریآهن در کفه د یا

جمله  کیساده تنها  شیآزما  نیا جهینت .به شما بود ی مفهوم جرم و چگال 
از ماده  شتری تواند ب ی از مواد م  ی جرم برخ یمساو  یبود: "در حجم ها

ماده به  ی ک یزیف ی ژگ یو کی شرح مفهوم  یبرا یمقدمه ا  نیا باشد." و گرید
  ،یونانیاصل از اکتشافات دانشمند  در بود که ی چگال ایو  تهینام دانس

 .رود ی به شمار م دسیارشم

  ایو  ی جذاب چگال شی از درس علوم و آزما می کرد  یادیحال که  خوب
و خم   چیپر پ یایبه دن یهمراه ما سر  میکن ی م شنهادیپ ته،یهمان دانس

 ست؟ یچ تهیکه دانس میسؤال برس  نیهم به پاسخ ا همراه و دیبزن ی میش

 

 what is) ست؟ی چ  تهیدانس  ای  یچگال 1#
Density) 

 توان گفت که  ی م (Density) ته یاز دانس ی علم فی تعر   نیساده تر  در
مواد بوده و واحد  (v) و حجم (m) جرم انینسبت م ،یچگال  ای تهیدانس
 .باشد ی م  (kg/m3) بر متر مکعب لوگرمیآن ک
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جرم در عناصر   ی فشردگ  زانینشان دادن م یبرا یپارامتر  ی چگال  ی عبارت  به
 تهیدانس ی به بررس میاگر بخواه اما .شود ی و اجسام گوناگون محسوب م 

  که مییبگو دی با میمختلف بپرداز   یو تراکم مواد در حالت ها  ی چگال ایو 
  یدارا عات یما  نیو همچن عات ینسبت به ما یتر   نییپا ی چگال  یدار  گازها
 .با جامدات هستند سهیدر مقا یکمتر  ی چگال

 

دهنده جامدات و پراکنده تر   لی امر، متراکم بودن ذرات تشک نیا لیدل
زها و امکان حرکت آزادانه آن ها و گا عات یدهنده ما  لیبودن ذرات تشک

 .از مباحث مهم محسوب نمود ی ک یتوان  ی تراکم مواد را م  ی بررس .است
غرق شدن مواد خواهد شد، به  ایآب ماندن و  یآن چه سبب رو تاا ینها رایز
 .و گازها، تراکم آن ها است  عات یدرباره ما  ژهیو
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قابل  ریتواند تأث ی م  ی و چگال تهیدرک درست مفهوم دانس  قتیحق در
در حال  یگازها ایحرکت مواد گوناگون شناور در آب و  تی در هدا ی توجه 

 .حرکت در جو داشته باشد

  یبرا ی تواند عامل  ی و تراکم مواد م ی چگال  زانیکه گفته شد م همانطور
 .باشد عات ی فرو رفتن در ما ایشناور ماندن و 

 

 اجسام  یاز چگال یمثال عمل 1-1#

 ی ک ی م،یده ی آب قرار م یکه رو دیل دو جسم را تصور کنعنوان مثا به
 .ماند ی آب شناور م یبر رو یگر یداخل آب فرو رفته و د

است غوطه  ع یما  ی آن کمتر از چگال  ی که چگال  ی گفت جسم دیجا با نیا در
دارد، داخل آب فرو خواهد   یشتر ی ب ی که چگال ی جسم ور خواهد ماند و

 .دیمتراکم تر به وضوح د یتوان در ابرها ی را م ری تأث نی ا ی حت .رفت
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با تراکم کمتر   یی از ابرها یتر   نییمتراکم در سطح پا یکه ابرها  ی صورت به
 .رندیگ ی قرار م

 ی با چگال اجسام نکته است که ن ی دانستن ا دیبدان د یاما آن چه که با و
 ی گوناگون  یوزن ها  یتوانند دارا  ی م  کسانیدر ابعاد   ی متفاوت، حت  یها

بزرگ  اریگالس با ابعاد بس بریمکعب فا کی به طور مثال  ی حت ای باشند و
 .مکعب کوچک از جنس سرب باشد کیتواند هم وزن  ی گاه م 

 ی در بخش بعد به بررس م،یآشنا شد یتا حدود تهیکه با مفهوم دانس حال
 نیدر ا ازیمورد ن یدست آوردن پارامترها به و تهیفرمول محاسبه دانس

 .پرداخت می فرمول خواه

 

 ی چگال ای  ته یفرمول دانس یبررس 2#

 جرم انینسبت م ،ی چگال  ای تهیکه در بخش قبل گفته شد، دانس همانطور
(m) و حجم (v) مترمکعب بر  لوگرمیآن عبارت از ک واحد مواد است که 

(kg/m3) دارد به دست آوردن   تیفرمول اهم نیآن چه که در ا اما .است
  یبرا p=m/v در فرمول ریمقاد نیا یگذار یجرم و حجم مواد و جا ریمقاد

 .است ی به دست آوردن عدد چگال
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در فرمول   ازیحجم و جرم مورد ن  ر یادامه مطلب به نحوه محاسبه مقاد در
 .م یپرداز ی م  تهیدانس

 محاسبه جرم مواد 1-2#

گاز مستلزم به   ایو  عات یمواد اعم از ما تهیدانس زانی دست آوردن م به
منظور ابتدا لزم است وزن و   نیا  به .جرم مواد است  زانیدست آوردن م

 .میماده را با استفاده از ترازو به دست آور یهمان جرم ظرف محتو ای

ل )وزن ماده درون ظرف(  با کسر نمودن عدد بدست آمده از وزن ک سپس
 دیبه خاطر داشته باش البته .میکن دایجرم ماده دست پ ی واقع  زانیبه م

 .داشت مینخواه یر یاندازه گ نیبه انجام ا یاز یدرباره جامدات ن

  ی م  شیوزن مواد را با واحد استاندارد گرم به نما ایترازوها جرم و   عموماا 
  شیواحد نما لیتوان با تبد  ی م  ی صورت به راحت نی ا ریغ در گذارند اما

 .نمود دایداده شده به گرم، به عدد مورد نظر دست پ
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 محاسبه حجم مواد  2-2#

  ی م  باشند، ی م یاشکال نامنظم یکه دارا ی حجم در جامدات یر یاندازه گ در
حجم استفاده   قیبدست آوردن مقدار دق یآب برا رینظ ی عاتیتوان از ما 

 .نمود

مندرج را انتخاب کرده و داخل آن را پر از آب   ی که ابتدا ظرف بیترت  نیا به
ظرف، حجم   یذکر شده بر رو یبا استفاده از اندازه ها  سپس .میکن ی م
 .میی نما ی م  ادداشتیرا  ع ی ما

مرحله بعد با انداختن جسم درون آب و بال رفتن حجم نشان داده   در
استفاده از کسر   با کرده و ادداشتی زیرا ن دیظرف عدد جد لهیشده به وس

حجم جسم دست   قیبه عدد دق هی نمودن مقدار حجم بال آمده از حجم اول
 .کرد میخواه دایپ

  ردیگ ی مورد استفاده قرار م عات یحجم ما  یر یچه که عموماا در اندازه گ آن
  اما .مدرج است یاستوانه ها  ایمخصوص مدرج همانند بشر و  یظرف ها

 .داشت میخواه  ی متفاوت زات یبه تجه ازیحجم گازها ن زان یمحاسبه م یبرا

  با رفته و ی میعلم ش نیاز قوان ی ک ی ل،یبه سراغ قانون بو دیجا با نیا در
حجم و فشار در گازها، به عدد حجم دست   نیاستفاده از رابطه وارونه ب

ثابت حاصلضرب فشار و   یدما کیقانون در  نیواقع طبق ا در .میکن ادیپ
 .حجم گاز همواره ثابت خواهد بود
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 عات ی با مخلوط کردن ما تهیدانس  شی آزما 3#

 

مخلوط نمودن آن  عات،یما  ی چگال سهیمرسوم در مقا یها  شیاز آزما ی کی
  کینمود کدام  نییتوان تع  ی روش م نیاستفاده از ا با .ها جهت است

 .است یگر یچگالتر از د عات ی ازما

 :شامل دو مرحله است شیآزما  نیا

به   ازیمواد، ما ن تهیدانس سهی و مقا شی آزما نی ا یاول: برا مرحله •
خرما را  رهیآب، روغن و ش رینظ ی عاتیما .میدار  عات یچند نوع ما

 یمقدار  گر یکد یمواد از  صیسهولت در تشخ  یبرا .میکن ی انتخاب م 
 .مینمائ ی به آب اضافه م ی رنگ خوراک

و به نوبت داخل ظرف  ی را به آرام عات یدوم: در مرحله دوم ما مرحله •
  ی و تا ساکن شدن کامل مواد منتظر م  ختهیر ی شگاه یمناسب آزما 

 .میمان
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 یبالتر  تهیدانس یکه دارا ی به ما نشان خواهد داد محلول  شیآزما  جهینت
  تهیمقابل محلول با دانس در خواهد شد و نیاست در ته ظرف ته نش 

 .ظرف قرار خواهد گرفت  یی تر در قسمت بال  نییپا

است در  گری دو محلول د  نیماب  ی چگال  یکه دارا ی محلول  انیم نیا در
سه ماده انتخاب شده،   انیدر م جهینت در .ساکن خواهد شد ی ان یقسمت م

  ی چگال یو روغن و آب دارا ی چگال نیبالتر  یخرما دارا رهیش بیبه ترت 
 .هستند یکمتر 

  ی گوناگون عات ی از ما شی آزما نی در ا دیتوان ی شما م دیداشته باش ادی به
 یبرا گریمتفاوت د  شات ی از روش ها و آزما ی به طور کل  ای استفاده نموده و

 . دییاستفاده نما  ته یاز مفهوم دانس ی به درک کامل دنیرس


