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تمامی حقوق محفوظ می باشد .هیچ قسمتی از این کتابچه بدون اجازه انجمن الکتروشیمی ایران نباید تکثیر ،در
سیستم کتابخانه ای ذخیره یا انتقال ،به هر شکل یا وسیله ای ،داده شود.
انجمن الکتروشیمی ایران مسئول استفاده از اطالعاتی که در محتوی این کتابچه است نمی باشد.

سازمان دهندهها:

هوالعلیم
دنیای شیمی با معرفی الیه مرزی باردار ،عرصه جدیدی را برای آموزش و پژوهش در شیمی مهیا مینماید که الکتروشیمی
نام دارد .الکتروشیمی ،دانشی میان رشته است که با رشتههای علمی دیگر از قبیل فیزیک حالت جامد ،شیمی ،علوم
مرتبط با سطح ،فیزیک آماری شامل دینامیک مولکولی و شیمی کوانتوم همپوشانی دارد .ما در زندگی روزمره خود با
فرایندهای گوناگونی روبه رو میشویم که در حیطه این دانش قرار دارند .از طرف دیگر کاربست این دانش در زندگی
روزمره ما در تولید مواد و فراوردههای جدید ،امکان رفاه و آسایش بیشتر را برای انسان به ارمغان میآورد .همچنین انرژی
و ذخیره آن به عنوان یک عامل پیش برنده در فراهم آوردن فضای توسعه در کشورهای مختلف ،متاثر از این دانش
میباشد .مطالعه شیمی باتریها ،الکترولیز یا تجزیه الکتروشیمیایی (برقکافت) ،پوشش دهی الکتروشیمیایی (آبکاری) و
خوردگی که از چالش برانگیزترین مسائل صنایع مختلف است ،همگی در سایه شناخت واکنش های الکتروشیمیایی و
عوامل موثر بر آنها امکانپذیر است.
در حال حاضر به نظر میرسد توجه به آموزش الکتروشیمی در دوره کارشناسی میتواند در ایجاد ارتباط موثر این دانش در
سطح جامعه بیشتر کمک نموده و برای فارغ التحصیالن آن نیز ،موقعیت بیشتری برای اشتغال ایجاد نماید .با درک این
ضرورت ،برنامه درسی دوره کارشناسی مهندسی الکتروشیمی در دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با
مشارکت اعضای هیات علمی و خبرگان این دانش در کشور در حال تدوین می باشد که امید می رود سیر تصویب و راه
اند ازی این رشته در کشور با مساعدت وزارت علوم  ،تحقیات و فناوری در زمان کم میسر گردد .در این میان الزم است که
از تعامل سازنده انجمن الکروشیمی ایران و ریاست محترم آن جناب آقای پروفسور حسین غریبی تشکر نمایم.
انجمن الکتروشیمی ایران با توجه به اهمیت آموزش الکتروشیمی ،هر دو سال یکبار همایش آموزش الکتروشیمی را برگزار
می نماید .که در تاریخ های دوم بهمن ماه 2931و هفتم بهمن ماه  2931به ترتیب اولین و دومین همایش آموزش
الکتروشیمی ایران به میزبانی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار گردید که امسال نیز در تداوم آن
در  21و  21بهمن ماه  2931شاهد برگزاری سومین دوره آن در این دانشگاه هستیم .این همایش تالش می کند تا
فضایی را برای تبادل اندیشه و یافته های جدید در این عرصه دانش ،بین محققین و فعاالن عرصه آموزش مهیا نماید که
در این راستا شایسته است از زحمات سرکار خانم دکتر معصومه قلخانی دبیر محترم اجرایی همایش و اعضای محترم
کمیته علمی و اجرایی همایش که در برپایی این نشست علمی تالش نمودند تقدیر و تشکر نمایم.
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نانوشیمی;r.hosseini@umz.ac.ir

چکیده:
واکنش های مبتنی بر مبادله الکترون ،واکنش هایی هستند که برای انجام آنها ،باید الکترون داد و ستد یا
مبادله شود که واکنش های اکسایش/کاهش یا اکسیداسیون /احیا نامیده می شوند .ترکیباتی که خاصیت دادن و
یا گرفتن الکترون یا الکترون ها را داشته باشند ،ترکیبات الکتروفعال می گویند .هر واکنش اکسایش/کاهش از
دو نیم واکنش مناسب با تعداد الکترون های برابر تشکیل می شود .در نیم واکنش اکسایش ،ترکیب الکترون
دهنده یا کاهنده یا اکسید شونده ،الکترون می دهد .در نیم واکنش کاهش ،ترکیب الکترون گیرنده یا احیا
شونده و یا اکسنده ،الکترون می گیرد .واکنش های اکسایش/کاهش بر مبنای نحوه مبادله الکترون بین اکسنده
و کاهنده به دو دسته کلی تقسیم می شوند :الف) اکسایش/کاهش شیمیایی ،به فرایند مبادله الکترون مستقیم یا
همگن یا یکنواخت و یا بدون واسطه ،بین اکسنده و کاهنده می گویند که انرژی ناشی از مبادله الکترون به
صورت گرما و غیره هدر می رود .ب) اکسایش/کاهش الکتروشیمیایی ،فرآیندی است که الکترون یا الکترونها بین
اکسنده و کاهنده به طور غیر مستقیم یا ناهمگن و یا با واسطه انجام می شود که واسطه در این نوع واکنش ها،
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یک رسانای الکترونی بنام الکترود می باشد .یعنی ،ترکیب کاهنده به الکترود آند ،الکترون می دهد و الکترون یا
الکترون ها از طریق یک مدار الکتریکی خارجی به الکترود دیگر ،بنام کاتد منتقل می شوند و ترکیب اکسنده از
کاتد الکترون می گیرد و احیا میشود .انرژی ناشی از مبادله الکترون در این نوع فرآیندها ،به صورت انرژی
الکتریکی مورد استفاده قرار میگیرد ] .[2محل انجام واکنش های اکسایش/کاهش الکتروشیمیایی را سلول یا
پیل می گویند .در ادامه ،راه های نحوه اتصال دو نیم پیل برای تهیه یک پیل ،پیل های برگشت پذیر شیمیایی
(قابل شارژ یا پرشدن) ،پیل های بر گشت ناپذیر شیمیایی (پیلهای غیر قابل شارژ) ،پیل های گالوانی (ولتایی) و
پیل های الکترولیتی (برقکافتی) ،اختالف پتانسیل پیل ها و عوامل موثر بر آنها بیان میشود ].[1

مراجع:
[1] Bard Allen J., Faulkner Larry R., Electrochemical Methods (Fundamentals and
Applications), Second Editions, John Wiley & sons INC. New York, 2001.

] [2گالبی ،سید مهدی ،مقدمه ای بر الکتروشیمی تجزیه (اصول و کاربردها) ،ویرایش هشتم ،انتشارات
ستوده ،تبریز. 2931 ،
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اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی و کاربردهای آن
علی احسانی

دانشیار گروه شیمی دانشگاه قم ،قم.
Email:ehsani46847@yahoo.com, a.ehsani@qom.ac.ir

چکیده:
اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشیمیایی به عنوان تکنیکی قوی ،تخت دامنه فرکانس برای بررسی فرایندهای
فیزیکی -شیمیایی و پارامترهای الکتریکی در سیتمهای الکتروشیمیایی به کار میرود ] 2و  .[1رسانای الکترونی
،رسانای یونی ،فصل مشترک بین این دو بخش ،فرایندهای فارادیک و غیر فارادیک در سطح الکترود ،دارای
پارامترهای الکتریکی قابل انداره گیری می باشند که مقادیر آنها می تواند در شناخت مکانیسم واکنشهای
الکتروشیمیایی و فرایندهای انتقال ماده  -الکترون موثر بوده وپیش بینی های دقیقی از نحوه انجام واکنش در
فصل مشترک ارایه نماید .در صورتی که اندازه گیری امپدانس در یک محدوده فرکانس و پتانسیل مطلوب انجام
شود و نتایج بر روی نمودار رسم شوند ،امکان ارتباط دادن نتایج به رفتار سیستم الکتروشیمایی وجود داشته و
پارامترهای سینتیکی مناسبی قابل استخراج خواهند بود .در این مقاله مفاهیم بنیادی در امپدانس
الکتروشیمیایی ،انواع نمودارها در سیستمهای مختلف ،مدارهای معادل الکتریکی و شبیه سازی آنها و کاربرهای
متنوع آن در سیستمهای مختلف الکتروشیمیایی مانند ،خوردگی فلزات ،فرایندهای الکتروکاتالیستی ،فرایندهای
نفوذی و سیستمهای ذخیره کننده انرژی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت.

مراجع
[1] J.R. Macdonald (Ed.), Impedance Spectroscopy, Wiley, NewYork, 1987.
[1] J. Bisquert, A. Compte, J. Electroanal. Chem 499(2001)112.
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رفع مشکالت و تصورات غلط دانشآموزان دربارهی محاسبهی پتانسیل سلول گالوانی
زینب طالیی
دکتری شیمی معدنی ،ایران ،تهران ،دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی
talaeiz@yahoo.com

چکیده
مطالعهی الکتروشیمی شامل درک انتقال کیفی و کمی الکترونها بین گونههای مختلف شیمیایی میباشد.
دانشآموزان باید از ابتدا متوجه شوند که این انتقال فقط نوع خاصی از واکنش شیمیایی است که مطابق تمامی
اصولی است که برای سایر واکنشهای شیمیایی اعمال میشود .الکتروشیمیایی موضوع پیچیدهای است که
اهمیت زیادی در بسیاری از کاربردها دارد ،از جمله توسعهی باتری تا علوم مغزواعصاب .بسیاری از دانشآموزان
نه دردرک مفاهیم ،بلکه در پاسخ دادن به سواالت الکتروشیمی کاربردی دچارمشکل میشوند .سوء تفاهمات
دانشآموزان و "اشتباهات" در پاسخگویی به سواالت الکتروشیمی خودرانشان میدهند و بسیارزیاد ومتفاوت می
باشند .این مقاله به جای طرح اشتباهات رایج دانشآموزان ،پیشنهاداتی ارائه میدهد و بر موضوعاتی تأکید دارد
که درک دانش آموزان را برای کمک به آموزش ،آسانتر کند.
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برای مشاهده یا اندازه گیری انتقال الکترونها بین گونههای شیمیایی ،دانشآموزان باید از شناساگر(مواد رنگی)
یا پروب(الکترود) استفاده کنند .مقدار انتقال ،مانند همهی واکنشهای شیمیایی ،بستگی به مقادیر گونههای
موجود دارد .متاسفانه ،سیستمهای واقعی ساده نیستند و به سرعت منجر به ایجاد شیب غلظت گونهها میشوند
که با ادامهی واکنش تغییر میکنند .بنابراین ،اغلب اندازه گیریها با پیش بینیهای نظری ساده انجام نمیشود،
یا دانش آموزان باید آنها را در تعادل یا در شرایط بسیار دور از تعادل  -اساسا قبل از انجام هر گونه واکنش به
دستآورند .از آنجا که دوره های مقدماتی معموالاین مسئله راعنوان نمیکند ،دادههای دانشآموزان در
آزمایشهای ساده بهندرت با مقادیر ذکر شده در جداول اطالعات همخوانی دارند .دانشآموزان معموال واکنش
های همگن حاوی انتقال الکترون را بهعنوان واکنشهای "ردوکس" میآموزند .درحالیکه در مورد این نوع
واکنشها در این جا بحث نخواهد شد ،آنها واقعا در مفهوم متفاوت نیستند و دانش آموزان باید بدانند که آن-
هابسیار به هم وابستهاند .این فرایندها به طور معمول در تعادل انجام میشوند.

سلول الکتروشیمیایی
اولین چالش برای دانش آموزان این است که مفهوم ساخت یک سلول الکتروشیمیایی رادرک کنند .سلولهای
رایج در شیمی مقدماتی شامل دو الکترود جامد هستند که در یک یا چند محلول شیمیایی غوطهور شدهاند.
سلول یک راه برای جداسازی جزیی دو جزء یک سیستم واکنش اکسایش کاهش است .سلول هادو نوع می
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باشند :گالوانیی (گاهی اوقات به عنوان "ولتائیک" نامیده می شود) یا الکترولیتی .دومی شبیه اولی است اما
الکتریسیته بهوسیلهی یک منبع خارجی ولتاژتامین میشود .بنابراین یک نوع سلول (گالوانیی) میتواند نیروی
محرکهی دیگری (الکترولیتیک)باشد .سلول گالوانیی ،با مالحظات ساختاری خاص ،اساس یک باتری الکتریکی
است.

سلولهای گالوانی
به دلیل نیاز به اندازهگیری در شرایط ایدهآل ،دانشآموزان باید محلولهای سلولهای گالوانی را در محفظه های
جدا شده بهوسیله ی برخی از انواع غشاء یا یونهای حاوی "پل نمکی" قراردهند ،که به جریان الکترونهااجازه
ی عبورمیدهد اما ازمخلوط شدن محلول ها جلوگیری میکند .فقط پس از آن غلظت محلول و گونههای اطراف
هر الکترودتقریبا ثابت باقی میماند .بهصورت قراردادی ،وقتی الکترونها از یک الکترود جامد به یک محلول
حاوی یونهایی یکسان باعنصر پروب الکترود (شرایط معمولی اما نه ضروری) منتقل می شوند ،این الکترود(و
محفظه ،در صورت وجودکه در آن قرار دارد) آند نامیده میشود .این اصطالح به این واقعیت مربوط است که
جامد الکترونها را از دست میدهد ،یعنی تحت فرآیندی به نام اکسایش تعریف میشود .برعکس ،هنگامی که
الکترونها از یونهای محلول به الکترودهای جامد منتقل میشوند ،این الکترود ،کاتد و فرآیند مرتبط با آن
کاهش نامیده میشود .برای دانشجویان مفید است بدانند که این اصطالحات و جهت انتقال ،عبارتند از زبان و
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قراردادهایی که توسط دانشمندان پیشین ایجاد شده است و همه ی دانش آموزان و دانشمندان آینده باید این
اصطالحات را یاد بگیرند .مواد شیمیایی همواره کاردرست را انجام می دهندو مهم نیست که نام گذاری چه
باشد .توجه داشته باشید که نمودارهای سلولی معموال غلظت گونههای مهم (یعنی واکنش دهنده یا محصول) را
در محلول (معموال یونهای آبی) مشخص میکنند .درتمامی متون استاندارد دیاگرامهای سلولهای گالوانی
نشان داده شده است .معموال اندازه گیری اصلی یک سلول گالوانی ،اندازهگیری ولتاژ سلولی است که با اتصال
یک ولتمتر بین دو الکترود (خارج از سلول) گرفته شده است .مقدار ولتاژ مهم است؛ خواندن ولت متربه سادگی
جهت انتقال الکترون در سلول را تعیین میکند+ ،یا .-برای این که اندازه گیری معنادارباشد ،این فرآیند باید دو
شرط داشته باشد :سلول /ولتمتر باید یک مدار کامل باشد .این ممکن است به نظر آشکار باشد ،اما بسیاری از
دانشآموزان با این مسئله روبرو نشدهاند و تنها یک "باتری و المپ" در مدرسهی ابتدایی دیدهاند .جریان بسیار
کمی باید از مدار سلول /ولت متر عبور کند .این برای بیشتر ولتمترهای مدرن که همهی آنها با مقاومت باال
کار میکنند ،درست است .این بدان معنی است که سلول نباید الکترونها را برای دریافت پاسخ مناسب منتقل
کند .دانش آموزان میتوانند درک کنند که در لحظه ای که بسیاری ازالکترون هامنتقل میشوند ،چیزی شروع
به تغییر میکند .سرعت انتقال اولیهی الکترون بسیار سریع است ،بنابراین سرعتهای واکنش در این جا عامل
پیچیدهای نیستند.
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تا کنون نقش محلول را نادیده گرفتهایم .همانطور که در تمام واکنشهای شیمیایی ،غلظت واکنش دهنده ها و
محصوالت در تعیین موقعیت نسبت به وضعیت تعادل بسیار مهم است .در هر الکترود جامد در سلولهای
گالوانی ،عنصر غلظتی واحد (تا زمانی که جامد وجود دارد)دارد ،درحالیکه غلظت محلولها برحسب موالریته
است .همانند هر واکنش دیگر ،مسئلهی مهم برای دانشآموزان ،شناسایی گونههای مناسب واکنشدهنده یا
محصول در محلولی است که ممکن است پیچیده باشد .هنگامی که برای دانشآموزان محرزشد که سلول
درشرایط "حالت استاندارد" است ،سپس (و تنها پس از آن) میتوانند اندازهگیریهای "پتانسیل سلولی" یا ولتاژ
را به طور مستقیم با آنهایی که در جداول مرجع برای واکنش مورد مطالعه ذکر شده است مقایسه کنند.
مدل نیم سلول
برای راحتی کار ،شیمیدانان این مفهوم را توسعه دادند که می توان به صورت تئوری بخش آند و کاتدی سلول را
جداکرد(در عمل غیرممکن است زیرامدار کامل وجود ندارد) .با استفاده از این فرض ،تنها میتوان واکنش
اکسایش یا کاهش را در نظرگرفت .شرایط استاندارد که در باال ذکر شد را به عنوان "پتانسیل الکترود
استاندارد" بیان میکنند .بنابراین مفهوم مقدار" پتانسیل الکترود" متولد شد .حتی پس از آن ،مانند تمام
ترمودینامیک ،شیمیدانها نمیتوانند بهراحتی مقادیر مطلق را تعیین کنند .تمام مقادیر پتانسیل الکترود
استاندارد نسبت به "الکترود استاندارد هیدروژن) ،" (SHEکه با پتانسیل  10111ولت تعریف شده است ،ایجاد
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شدهاند .دانش آموزان باید برای جزئیات در مورد ساخت الکترود استانداردهیدروژن به منابع مراجعه کنند .برای
دانش آموزان ضروری است که درک کنند که مقادیر داده شده فقط برای نیم واکنش بیان شده در جدول
درست است و فقط در شرایط حالت استاندارد .برای مقایسهی راحتتر ،جدول تمام مقادیر را به صورت واکنش
کاهش(یعنی در کاتد اتفاق میافتد) بیان میکند .بههمین دلیل پتانسیل ممکن است مثبت یا منفی باشد.
عالمت منفی بدان معنی است که در حالت تعادل زمانی که واکنش دهندهها و محصوالت در شرایط استاندارد
خودباشند واکنش بهصورت خود بهخودی از سمت چپ به راست انجام میشود .عالمت مثبت به این معنی است
که واکنش فقط درشرایط حالت استانداردبه صورت خود به خودی از راست به چپ ادامه مییابد .دانشآموزان با
این مفاهیم دشواری دارند .در سایر زمینههای شیمی ،بیشتر آن ها با سیستم تعادل (یا نزدیک به تعادل)
برخورد میکنند .مقادیرپتانسیلهای الکترود استاندارد ،برای سیستمهای واکنشهایی اغلب بسیار دور ازحالت
تعادل میباشند و این واقعیت که هر دوی واکنش دهندهها و محصوالت در حالت استاندارد خودهستند یک
وضعیت بسیار مصنوعی است و موجب سردرگمی دانش آموزانی شده است که در مورد شرایط واقعی آموخته
اند.

محاسبهی پتانسیلهای سلول با کمک پتانسیلهای نیم سلول
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دانشآموزان بایدابتدا واکنشی را که با آن برخورد میکنند را مشخص کرده و آن را بنویسند ،سپس آن را به
دونیم واکنش اکسایش(از دست دادن الکترون) و کاهش(افزایش الکترون) تقسیم کنند .این یک مفهوم بسیار
گیج کننده برای دانشآموزان است .پتانسیل های الکترود (به این دلیل که آنها مربوط به حالت استاندارد
هستند) در واحدهای "مول" بیان شده است .یک راه برای تصویرکردن این موضوع این است که آنها نشان
دهندهی پتانسیل نسبی برای  2مول از الکترون هااست که باید منتقل شوند .بنابراین ،آنها خواص ذاتی هستند.
به همین دلیل ،تا آنجا که به انتقال الکترون مربوط میشود نیازی به موازنهی استوکیومتری نیم واکنشها
نیست .آن چه تمام دانش آموزان باید انجام دهند این است که به درستی مسیر هر واکنش نیم سلولی را
مشخص کنند ،چرا که هر دو نمی توانند به صورت کاهش بیان شوند .دانش آموزان باید یک واکنش را معکوس
کنند و آن را به عنوان واکنش اکسایش بیان کنند .این عالمت را عوض میکند ،بنابراین پتانسیل سلولی به
سادگی مجموع جبری دو پتانسیل نیم سلولی است .در عمل ،اغلب بهتر است این روش را معکوس کرد:

الف) یکی از دو واکنش را معکوس کرده و بنابراین عالمت ولتاژ استاندارد نیز معکوس میشود .دو
واکنش و دو ولتاژ را با یکدیگر جمع کنید.
ب) اگر ولتاژ حاصل عالمت مثبت داشته باشد ،شما واکنش درست را معکوس کرده اید  -واکنش کلی
از چپ به راست همان طور که نوشته شده است به صورت خود به خود ی صورت میگیرد.
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ج) اگر ولتاژ حاصل منفی باشد ،شما واکنش اشتباه را عوض کرده اید و واکنش بهصورت نوشته شده به
صورت خود به خود از راست به چپ به جای چپ به راست انجام می شود .واکنش مناسب و عالمت
ولتاژ را برای ارائه ی نتیجه مناسب به عقب برگردانید.

مراجع:
[1] https://apcentral.collegeboard.org/courses/ap-chemistry/classroom-resources/addressingstudents-difficulties-misconceptions-about-electrochemistry?course=ap-chemistry, George
Miller, University of California Irvine, California
[2] http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%a7%d9%84%da %a9%d8%aa
%d8%b 1%d9%88%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c&SSOReturnPage=Check&Rand=0

] [3شیمی فرایندهای شیمیایی دوره ی پیش دانشگاهی ،علوم تجربی و علوم ریاضی ،دفتر تألیف کتاب های
درسی عمومی و متوسطه نظری ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ،شرکت چاپ ونشر کتاب های
درسی ایران تهران2931 ،

29

محیط زیست و اقتصاد پایدار با بیوالکتروشیمی سبز
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چکیده:
بیشتر انرژی های رایجمان را از طریق سوخت های فسیلی تجدید ناپذیر بدست می آوریم .استفاده از این سوخت ها
باعث ازاد کردن انواع آالینده ها می شود و گاز کربن دی اکسید به عنوان یک گاز گلخانه ای را که باعث گرمای جهانی
می شود را تولید می کند .عوامل زیست محیطی و اقتصادی مربوط به انرژی  ،تحقیقات را به سمت شیمی سبز برای
کسب منابع انرژی پاک هدایت می کند(. ) 2تحقیق در زمینه سلول های سوختی بیوالکتروشیمایی یکی از این زمینه ها
می باشد .بیوالکتروشیمی شامل سلولی الکتروشیمیایی است که در فرآیند های اکسایش – کاهشی الکترود های آن از
میکرواورگانیسم هایی مانند انزیم یا باکتری در جهت تجزه مواد آلی برای نیل به اهداف زیست محیطی و اقتصادی
بهرگیری می شود.در این مقاله ابتدا اصول شیمی سبز ارائه گردیده است و کابرد های مهم الکتروشیمی در جهت شیمی
سبز بیان گردیده  ،سپس با مروری بر سلول های بیوالکتروشیمیایی ،کاربردهای این سلول ها در زمینه های کشاورزی ،
تصفیه فاضالب های شهری  ،رفع آلودگی هوا  ،بیوسنسور های پزشکی و تولید سوخت های زیستی مورد بررسی قرار
گرفته است .سلول بیوالکتروشیمی اساسی در این مقاله  ،سلول سوختی میکروبی ((Microbial Fuel Cellیا به اختصار
 MFCمی باشد و در هر زمینه  ،با شکل های متفاوت ایفای نقش می کند.

کلمات کلیدی:
بیوالکتروشیمی سبز  ،محیط زیست و اقتصاد پایدار  ،سلول های سوختی میکروبی
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مقدمه:
بیشتر انرژی های رایجمان را از طریق سوخت های فسیلی تجدید ناپذیر بدست می آوریم .استفاده از این
سوخت ها باعث ازاد شدن انواع آالینده ها می شود و گاز کربن دی اکسید به عنوان یک گاز گلخانه ای را که
باعث گرمای جهانی می شود را تولید می کند .عوامل زیست محیطی و اقتصادی مربوط به انرژی  ،تحقیقات را
به سمت شیمی سبز برای تولید انرژی های پاک و تجدیدپذیر هدایت میکند 0.پایه اقتصادی کشورهای صنعتی
توسعه یافته ،انواع محصوالت طراحی شده توسط شیمی است .تالش برای محافظت از سالمت انسان و محیط
1

زیست و نیز ترویج استفاده از منابع تجدیدپذیر  ،می طلبد که از مزایای سبز بهره جوییم.
اصول شیمی سبز:

3

 .2پیشگیری از تولید فرآورده های بیهوده
 .1افزایش بهره وری اتمی
 .9ساخت ترکیبات شیمیایی کم خطر
 .1طراحی مواد و فرآورده های شیمیایی سالم تر
 .1به حداقل رساندن استفاده از حالل ها و مواد کمکی
 .1تشخیص هزینه های انرژی و به حداقل رساندن آن ها
 .7استفاده از مواد خام برگشت پذیر
 .8حذف مواد غیر ضروری
 .3استفاده از کاتالیزگر
 .21طراحی فرآورده های زیست تخریب پذیر
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 .22تعیین زمان واقعی واکنش
 .21به حداقل رساندن رویداد های ناگوار
از جمله کاربرد های مهم الکتروشیمی عبارتند از

















1:

سلول های سوختی با هیدروژن تولید شده توسط الکترولیز آب با استفاده از انرژی های تجدید پذیر
خودرو های هیبریدی اینده
تولید الکتروشیمیایی آدیپونیتریل
تولید اوزون الکتروشیمیایی به عنوان ضد عفونی کننده
روش الکتروشیمیایی در مدیریت زباله ها با استفاده از عناصر الکتروشیمیایی پیشرفته
تولید محصول پتالید و بوتل بنزالدئید
الکترولیز تیانترین ( )C12H8S2در حضور کتون
الکترولیز نمک های بیسولفید
سنتز کاربامات های آلی با سوپر اکسید و CO2
سنتز متانول در  CO 2فوق بحرانی با کاهش الکتروشیمیایی  CO2به طور مستقیم
سنتز الکتروشیمیایی اسید لیستیک اسید و لسیستین در یک مرحله با استفاده از لسیستین
تولید ترکیب الکتروشیمیایی از پارامتوکسی بنزالدهید از پارا متوکسی تولوئن با آلودگی کمتر و اقتصاد اتمی باال
()٪211
فرایند سبز برای تهیه الکترود در باتری های سربی
استفاده از بیوسنسورهای الکتروشیمیایی  DNAبرای تشخیص توالی نوکلئوتیدی بجای استفاده از مواد
رادیواکتیو
استفاده از آشکارسازهای الکتروشیمیایی و آشکارسازهای زیست محیطی برای تجزیه و تحلیل محیطی
(تشخیص آلودگی آلی ،آفت کش ها ،فنل ها ،فلزات سنگین و سایر آلودگی ها)
اکسیداسیون زباله های آلی ،تولید آلومینیوم  ،درمان الکتروشیمیایی از زباله های رادیواکتیو
1

تاریخچه ی سلول های بیو الکتروشیمیایی
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مفهوم "سلول های سوختی بیو الکتروشیمیایی" در اوایل دهه  ،2311زمانی که توسط ناسا مورد استفاده قرار
گرفت ،بسیار محبوب بود .ناسا عالقه داشت تا برای مدیریت زباله های انسانی تولید شده در طول پرواز های
طوالنی مدت فضاپیما ،از سلول های بیوالکتروشمیایی برای تولید برق استفاده کند  .بنابراین ،جلبک ها و
باکتریها در میان اولین میکرواورگانیزم های مورد استفاده در این مرحله از آزمایشات در سلول های سوختی
بیو الکتروشیمیایی بودند.
اولین آزمایشات در زمینه سلول های سوختی بیو الکتروشیمیایی در سال  2322انجام شد .پوتر* 1اولین کسی
بود که بین پتانسیل الکترود و فعالیت میکروبی ارتباط برقرار کرد.پوتر اختالف پتانسیل بین دو الکترود را اندازه
گیری کرد ،که یکی از آنها به سلول کشت باکتری وارد شد و دیگری به یک محیط کشت استریل.به همین
*2

ترتیب ،در سال  ،2392کوهن

به بررسی پتانسیل سلول های استریل و باکتریای پرداخت .نیم سلول سمت

چپ حاوی گلوکز با محیط رشد باکتریایی( به عنوان میکرو اورگانیسم) است؛ در حالی که نیم سلول سمت
راست حاوی گلوکز با محیط استریل است .هر دو نیم سلول مجهز به پل نمکی پتاسیم کلریدند( .شکل )2
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شکل  .2اولین سلول بیوالکتروشیمیایی تولید شده توسط کوهن.فقط در سلول سمت چپ الکتریسیته تولید شد.
: *1poter : *2 kohen

1

سیستم بیوالکترو شیمیایی

سیستم بیوالکترو شیمیایی ( *2)BESدر سال های اخیر به عنوان یک فن آوری در حال ظهور برای بهره وری
کارآمد انژی از فاضالب های شهری  ،نمک زدایی ،دفع زباله ،تولید انرژی پایدار و تولید مواد شیمیایی با ارزش
افزوده شده است .در اصل BES ،از متابولیسم میکروبی در الکترود  ،برای تولید برق استفاده می کند.ت BES
بر اساس اهداف کاربرد آنها می توانند به صورت زیر دسته بندی شوند :سلول های سوختی میکروبی (،*1)MFC
سلول های الکترولیز میکروبی ( ،*9)MECسلول های نمکزدای میکروبی ( *1)MDCو غیره BES .عالوه بر
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بازیافت زباله ها می تواند برای بهرهوری انرژی و افزایش ارزش افزوده محصوالت تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.
پرکاربردترین و بهترین  MFC ،BESها هستند.
سلول های سوختی میکروبی ()MFC
 MFCبه عنوان فن آوری جدیدی در زمینه بیوتکنولوژی و بیوالکتروشیمی  ،همیشه برای رسیدن به محیط
زیست ایمن نوآوری هایی داشته است  ،از جمله تبدیل آالینده ها ،تولید مواد زیستی قابل تجزیه ،توسعه
فرایندهای تولید و دفع زباله ها و .....

1

این سلول یک سلول گالوانی بوده و دارای دو نیم سلول مجزای آند و کاتد است که توسط یک غشا نفوذپذیر
به کاتیون از یکدیگر جدا شده اند و این اجازه را به هیدروژن می دهد تا از آند به سمت کاتد برود .معموال آند از
جنس گرافیت و کاتد معموال از گرافیت با افزودن پالتین به عنوان کاتالیزور ساخته شده است .الکترون ها از
طریق یک هادی جریان الکتریکی خارجی عبور میکنند و کارهای مفیدی برای رسیدن به کاتد انجام می
دهند.در سلول سوختی میکروبی  ،موار آلی توسط میکرواورگانیسم های مستقر در الکترود آند  ،در یک محیط
بی هوازی اکسایش می یابند.محصوالت اند کربن دی اکسید و الکترون و پروتن می باشد.الکترون از طریق مدار
خارجی به سمت کاتد حرکت می کند .کاتیون (پروتن) تولید شده نیز با عبور از غشا نفوذ پذیر به کاتیون ،به
سمت کاتد حرکت کرده و با تولید آب کاهش می یابد (شکل .)1

23

microbial electrolysis cell : *9

:*2
microbial fuel cell :*1

Bioelectrochemical systeml

microbial desalination cell : *1

)MFC(انواع سلول های سوختی میکروبی
8

:بیوسلول ها بر اساس نحوه فعالیت بیوکاتالیست هایشان دو دسته اند

11

 -2بیوسلولهایی که میکرواورگانیسم ها (باکتری یا آنزیم) به طور مستقیم در یک سلول سوختی عمل
اکسایش و تولید جریان الکتریسیته را بر عهده دارند.این سلول بیشتر متداول است .از این دست سلول
های مستقیم مورد بررسی در این مقاله عبارتند از:
الف) سلولهای میکروبی در جهت تصفیه فاضالبهای شهری از ترکیبات مضر مانند نیتراتها و تولید
الکتریسیته
ب) سلولهای میکروبی در جهت اکسایش ترکیبات فورانی و فنولی تولید شده در طی واکنشهای تولید
سوختهای زیستی از مواد زیستی (بیومس) ،جهت حفظ محیط زیست ،تولید الکتریسیته و نیز تولید هیدروژن
مورد نیاز برای هیدروژناسیون سوخت زیستی تولید شده.
پ ) ) سلو های میکروبی در جهت استفاده در مزارع تولید برنج برای تولید الکتریسیته و اکسایش گاز متان
تولید شده در این مزارع به عنوان یک گاز گلخانهای.

 -1بیوسلولهای که بیوکاتالیست ها به صورت غیر مستیم فعالیت دارند و کمتر مرسومند .در این نوع سلول
ها سوخت پایه برای سلول های سوختی  ،بوسیله یک تحول بیولوژیک کاتالیزوری یا فرآیند متابولیسم
تولید میشود .بیوسلول های مورد بررسی در این مقاله که از این نوع هستند عبارتند از:

12

الف) سلول بیو کاتد کوپل شده با فوتو آند (آند نوری) ،که شامل یک کاتد باکتریایی کوپل شده در فوتوآند
الکتروشیمیای بوده و در جهت تصفیه هوای آلوده و نیز تولید الکتریسته به کار میرود.
ب )سلول های آنزیمی که در جهت ساخت بیوسنسور های پزشکی استفاده می شود.در این نوع سلولها به جای
باکتری ،از میکرواورگانیسمی به نام آنزیم برای تولید بیوسنوسر هایی برای بیمارانی مانند بیماران انسولینی
برای سنجش انسولین خون استفاده گردیده است.
 MFCمتشکل از دو الکترود هوازی و بی هوازی می باشد .در همه انواع این سلولهای میکروبی ،
میکرواورگانیسم موجود در الکترود ها با ایجاد یک محیط بی هوازی  ،با اکسایش یا کاهش ماده آلی مورد
استفاده در هر زمینه سروکار دارد ،یعنی ما باید شرایطی ایجاد کنیم که میکرواورگانیسم های این سلول ها
بتوانند مواد آلی بستر های مورد مطالعه را اکسید کنند یا احیا کنند .حال این بستر می چتواند فاضالب باشد،
هوای الوده محتوی مواد آلی باشد ،مزرعه برنج با تولید متان باشد ،رگهای خونی انسانی محتوی گلوکز باشد و
غیره.

زمینه های کاربرد های  MFCدر صنعت و زندگی:
.I

تصفیه فاضالب های شهری

11

 الکترود ها توسط غشای نفوذ پذیر به پروتن از یکدیگر جدا شده اند و از طری یک مدار خارجی در
ارتباط با یکدیگرند.آند از یک بیوفیلم ساخته شده است3.در  MFCو  ،MECانواع خاصی از
میکروارگانیسم ها (معموال باکتریها)  ،مواد آلی را که در فاضالب یافت می شوند ،در الکترود آنود تحت
شرایط بی هوازی (بدون اکسیژن) تجزیه می کنند.با تجزیه موا آلی ،الکترون  ،پروتن و کربن دی اکسید
به محلول آزاد می شود.الکترون ها از طریق مدار خارجی به سمت کاتد می روند.پروتن نیز با عبور از
غشا  ،به سمت کاتد حرکت می کند .در محیط هوازی کاتد  ،اکیسژن ،پروتن و الکترون با یکدیگر
21

مخلوط شده و اب تولید می کنند (شکل )9

19

 در مناطقی که سیستم تسویه فاضالبی آنها به طریقه سیستم های سپتیک برقرار است  ،مسئله رواناب
نیتروژن ،در مسائل مربوط به کیفیت آبهای محلی ،مانند حوضچه ها ،دریاچه ها و حوضه ها دارای
اهمیت خاص است .غلظت باالی نیتروژن مرگ گیاهان را به همراه دارد .نیتروژن اجازه می دهد که
باکتری ها و جلبک ها رشد کنند و آبهای سبز رنگی را به ارمغان بیاورد.
می توان از  MFCبرای تبدیل کربن دی اکسید و آمونیوم به نیتروژن مولکولی و آب استفاده کرد (شکل )1
.

11

استفاده از این بیو سلول  ،عالوه بر این که باعث حذف آمونیوم خطرناک برای محط زیست و جانداران دریایی
می شود ،میتوان از انرژی الکتریسیته تولید شده در این فرآیند نیز برای مقاصد مختلف استفاده نمود.

.II

22

بهیمه سازی تولید سوخت زیستی از بیومس به کمک MFC

برای تولید سوخت های زیستی از زیست توده لیگنوسلولوزی استفاده می شود.فرآوردههای جانبی فنولی و
فورانی تولید شده در این واکنش دردسرسازند.این ترکیبات باعث خوردگی ،بی ثباتی و سمیت جریان های

11

حاصل از زیست توده های می شود .عالوه بر این برای تبدیل روغن زیستی تولید شده به سوخت زیستی  ،نیاز
به تولید هیدروژن جهت هیدروژناسیون می باشد.
سلول سوختی میکروبی( ، )MFCفن آوری امیدوار کننده برای تبدیل ترکیبات فورانی و فنولی به  H2تجدید
پذیر است.این فرایند عالوه بر تجزه مواد خطرناک H2 ،مورد نیاز برای هیدروژنه شدن روغن سوختی حاصل از
زیست توده را فراهم می کند و دیگر نیازی نیست از گاز طبیعی به عنوان یک منبع تجدید ناپذیر  ،برای تولید
گاز هیدروژن استفاده شود (شکل  1و . )1
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.III

استفاده از  MFCدر مزارع برنج برای تجزیه متان تولیدی



برنج با تبدیل کربن جذب شده از خاک به متان 7 ،الی 11درصد متان کل دنیا را تولید میکند و مقدار

زیادی از انرژی گیاه تلف میشود.


انرژی تلف شده گیاه برنج از طریق کار گزاری سلول سوختی رسوبی باکتریایی ) *2)SMFCدر

ریزوسفر (منطقه ریشه گیاه) برگردانده میشود.
 SMFCشامل آند گرافیتی در زیر خاک و کاتد گرافیتی شناور روی آب می باشد .میکروب های موجود در
خاک متان تولید شده توسط ریشه را در آند اکسید می کنند.بقیه فرآیند سلول  SMFCهمانند MFC

17

میباشد .ولتاژ ایجاد شده در این فرآیند حداکثرد به  1/8ولت میرسد (شکل  .)7آند محتوی باکتری های موجود
در ریزوسفر ،گاز متان تولید شده در این منطقه را کاهش داده و کربن دی اکسید ،پروتن و الکترون تولید
میکند .آند و کاند از طریق مدار خارجی در ارتباط با هم هستند.

شکل .7زیست سلول سوختی رسوبی ()SMFC

.IV

رفع آلودگی هوا از طریق سلول نوری الکتروشیمیایی و  MFCکوپل شده به آن
()Biocathode couple PhotoElectrochemical Cell :BPEC

18

سلول الکتروشیمایی دارای دو نوع الکترود ( فوتو آند و بیو کاتد) از انواع مختلف میباشد .جنس فوتو آند آن
تیتانیم اکسید TiO2 ،میباشد و اساس کار آن برانگیختن الکترون های الیه ظرفیت تیتانیم اکسید با انرژی
خورشید می باشد.
این سلول با استفاده همزمان از انرژی خورشیدی و زیستی  ،توانایی تولید برق و حذف آالینده ها را دارند.
بحران انرژی و آلودگی محیطی ،دو مانع هستند که باید برای دستیابی به توسعه پایدار جامعه بشری در قرن
بیست و یکم برداشته شود .انرژی خورشیدی و انرژی زیست محیطی سازگار با محیط زیست ،تجدید پذیر و
ناپایدار هستند؛استفاده از انرژی خورشیدی و انرژی زیستی برای صرفه جویی در انرژی و احیاء آالینده اخیرا
توجه زیادی به خود جلب کرده است .سلول فوتوالکتریک شیمیایی ( )PECاز دو جهت برای زیست
محیطی مفید است:
الف ) یکی تولید برق ب ) تخریب ضایعات آلی با استفاده از انرژی خورشیدی
اجزای اصلی  PECشامل یک عکس فوآند( آند نوری) است که الکترون ها با تحریک نور خورشید تولید
می شوند ،الکترود کاتد که در آن معموال از اکسیژن به همراه کاتالیزور ها واکنش کاهش انجام می یابد.
کاتالیست های معمول کاتد مانند نانو ذرات نجیب و نانولوله های انتقالی عمر کم و مقاومت پایین در برابر
گرما دارند .بیو کاتدی( )) microbial fuel cells (MFCsجایگزین جذابی برای کاتالیزورهای فلزی
هستند و به شدت در سلول های سوختی میکروبی مورد مطالعه قرار می گیرند.
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بیوکاتد بیهوازی کاتدی است که میکرواورگانسمها (باکتریها) روی آن تجمع میکنند و عمل کاهش را
تسهیل میکنند.
 Bio PECاز پالستیک ساخته شده و دارای پنجره ای کوارتزی برای انتقال  UVبه آند می باشد.کاتد و آند
توسط یک غشا نفوذ پذیر به کاتیون از یکدیگر جدا می شوند .بخش کاتد توسط فویل آلومینیوم پیچیده می
شود تا از برخورد مستقیم  UVمحافظت شود .اصول کار  Bio PECتولید الکترون در فتوآند و انتقال آن به
بیوکاتد می باشد .نور المپ زنون تابیده شده باعث انتقال الکترون های الیه ظرفیت تیتانیم اکسید به الیه
هدایت شده و در نتیجه الکترون هایی با بار منفی در الیه هدایت و حفره هایی با بار مثبت در الیه ظرفیت تولید
میشوند ،این حفره ها به نوبه خود در مجاورت آند آلودگی های مجاور آند را اکسید کرده و کربن دی اکسید
تولید میکنند .الکترون ها از طریق یک مدار خارجی به کاتد می روند و در فرایند کاهش کاتیون های ارسال
شده از آند به کار میروند.
از عوامل موثر در این سلول می توان به شدت نور ،غلظت الکترولیت ،توانایی ماده زمینهای (مانند تیتانیم
اکسید) برای ایجاد حفره و  ....بستگی دارد( .شکل.)8
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شکل  .8محیط اطراف الکترود آند نوری ،توسط هوای آلوده اشغال شده و این مواد آالینده توسط حفرهی ایجاد
شده بین الیه هدایت و ظرفیت اکسایش مییابد.
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.V

استفاده از بیوسلول های آنزیمی در بیوسنسور های پزشکی

در دهه های اخیر عالقه به استفاده از بیوسلولها و بیوسنسورهای مبتنی بر آنزیم افزایش یافته است ،برای مثال
در دستگاه های پزشکی قابل تنظیم در بیمارستان استفاده شده است.همچنین حسگرهای بیوسنسور برای
نظارت بر تغییرات مواد فیزیولوژیکی مانند اندازه گیری گلوکز برای بیماران دیابتی و استفاده از بیوسلول ها برای
تامین انرژی این بیوسنسورها پیشنهاد شده است.
شکل  ، 3بیوسنسوری در داخل رگ را نمایش می دهد که از گلوکز و اکسیژن محلول در آند در واکنش
اکسایش سود می برد.دالیل استفاده از این بیوسلول ،انعطاف پذیری  ،سادگی و ارزانی آن است .همچنین آنزیم
ها نیز در سنسورهای محیطی برای نظارت بر برخی از آلودگی های خاص ،ساخت لپتاب  MP3 ،پلیر هااستفاده
می شوند18
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شکل  .3بیوسلولهای آنزیمی در سنسور های بیماران قند خون

نتیجه گیری:
سلول سوختی میکروبی بیوالکتروشیمی به عنوان بخش کوچکی از الکتروشیمی ،مورد بررسی قرار گرفت .توسعه
این قسمت از شیمی و افزایش آگاهی های دانش پذیران عالقمند در این موضوعات  ،با توجه به پتانسیل های
کشور در بخش های تصفیه فاضالب  ،کشاورزی و پزشکی و کاهش آلودگی هوا می تواند افق های تازه ای در
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صنعت کشور پیش روی محققان و فعاالن صنعتی باشد و زمینه را برای بروز استعداد ها و ایده های جدید در
.این محور ها فراهم نماید
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طراحی آزمایش پیل سوختی با الکترودهای کربنی
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چکیده:
با توجه به نقش مهم انجام آزمایشهای عملی در ارتقای علمی دانش پژوهان و افزایش انگیزه در آنها از یک
طرف و جایگاه ویژه پیلسوختی در مبحث انرژیهای پاک در زندگی امروزه ،در کار حاضر آزمایش سادهای
طراحی شده است تا نحوۀ ساخت پیلسوختی از محصوالت و مواد در دسترس را آموزش دهیم .هدف از ارائه این
آزمایش ،آموزش و یادگیری تسهیل شده مبحث سلهای گالوانیک و نحوۀ عملکرد سل خود به خودی و
چگونگی تولید جریان الکتریسیته طی واکنش الکتروشیمیایی در سل الکتروشیمی با کمک ساخت پیلسوختی
ساده و ارزان توسط خود دانش پژوهان میباشد .در کار حاضر از الکترودهای کربن به عنوان آند و کاتد و از
محلول سیر شدۀ  MgSO4به عنوان الکترولیت استفاده شده است .دانش آموزان قادر خواهند بود پیلهای
سوختی با ولتاژ تولیدی در محدودۀ ولتاژ  2/81تا 1/91ولت بسازند .پارامترهای مختلف مؤثر بر ولتاژ پیل-
سوختی تهیه شده ،مانند نوع الکترولیت ،نوع الکترد آند و کاتد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که مباحث مربوط به آموزش پیلهای سوختی و همچنین تأثیر
فناوریهای نوین بر تولید بهینۀ این نوع سوختها به دلیل رو به اتمام بودن منابع سوختهای فسیلی و آلودگی-
های ناشی از این نوع سوختها ،ضروری است.
کلمات کلیدی :پیلسوختی ،سل گالوانی ،آموزش ،یادگیری فعال
 -0مقدمه
اگرچه پیل سوختی به تازگی به عنوان یکی از راهکارهای تولید انرژی الکتریکی مطرح شده است ،ولی تاریخچۀۀ
آن به قرن نوزدهم و کار دانشمند انگلیسی ،ویلیام رابرتگرو بر میگردد .او اولین پیل سوختی را در سال 2893
با سرمشق گرفتن از واکنش الکترولیز آب طۀی واکۀنش معکۀوس و در حضۀور کاتالیسۀت پالتۀین سۀاخت [.]2
محققان همواره در تالش بودهاند که با توسعۀ منابع انرژی پاک مانند پیل سوختی که میتوانۀد جۀایگزین نفۀت
شود باعث کاهش انتشار گازهای گلخانهای شوند [1و .]9پیل سوختی ،دستگاه الکتروشیمیایی است کۀه اسۀاس
کار آن تبدیل انرژی حاصل از واکنش شیمیایی یک سوخت و اکسیژن به انۀرژی الکتریسۀیته مۀیباشۀد [1و.]1
سیستم پیل سوختی از مجموعه سلولهای پیل سۀوختی بۀه همۀراه سیسۀتم جۀانبی آن ،تشۀکیل شۀده اسۀت.
کوچکترین واحد یک سیستم پیل سوختی یک تک سلول پیل سۀوختی اسۀت کۀه از آنۀد و کاتۀد و الکترولیۀت
تشکیل شده است .پیل سوختی یک دستگاه الکتروشیمیایی است که از شکست پیوند شیمیایی قۀادر بۀه تولیۀد
مستقیم جریان الکتریکی است.
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مباحث درس شیمی برای بسیاری از دانشآموزان دبیرستانی و همچنین دانشجویان در مقطع کارشناسی
مشکل میباشد .الکتروشیمی اغلب موضوع بسیار دشواری برای آنان است [ .]8-1معموال در محتوی کتب درسی
ابتدا اصول واکنشهای الکتروشمیایی ذکر میگردد و در نهایت برای مثال چند نوع وسیلۀ الکتروشیمیایی
معرفی میشود .بهتراست ابتدا یک پیلسوختی به عنوان یک وسیلۀ کارآمد الکتروشیمی به کمک خود دانش-
آموزان ساخته شود و سپس با کمک آن مبحث الکتروشیمی و اجزاء و انواع سلهای الکتروشیمیایی ،نوع
واکنشها و نحوه عملکردو چگونگی بهبود علمکرد و خروجی مفید آنها تدریس گردد .در پیل سوختی انرژی
پتانسیل شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود در حالیکه خود الکترودهای سل الکتروشیمیایی در حین
واکنش مصرف نمیشوند و پایدار هستند .پیل سوختی مادامی که به آن سوخت برسد از کار نمیافتد و به شارژ
مجدد احتیاج ندارد و در آن انرژی به صورت الکتریسیته و گرما تولید خواهد شد .از لحاظ تئوری در مدت زمانی
که سوخت و اکساینده برای الکترودها فراهم میشوند ،توانایی تولید انرژی الکتریکی را دارد.
-9بخش تجربی
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-0-9وسایل و مواد مورد نیاز
 -2مولتیمتر
 -1محلول سیر شدۀ MgSO4

 -9دو عدد مغز مداد
 -1دو عدد سرنگ 1 ml
 -1یک عدد المپ LED

 -1یک عدد باتری  3ولت
 -7چسب تفنگی
 -8دو عدد سیم دو سر سوسماری

 -9-9روش کار
مراحل آزمایش شماره -2الف مربوط به پیل سوختی در شکل ( )2نشان داده شده است.
 مرحله  :aابتدا سر و ته هر دو سرنگ را جدا میکنیم.
 مرحله  :bمغز مداد را درون سرنگ قرار داده به صورتی که مغز مداد حدود  2سانتی متر از سر
سرنگ بیرون بماند ،به کمک چسب حرارتی آنها را محکم میکنیم.
 مرحله  :cداخل سرنگها را از محلول اشباع  MgSO4پرکرده و با دقت داخل ظرفی که  1/9آن از
محلول اشباع ( MgSO4الکترولیت) پر شده قرار میدهیم.
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 مرحله  :dبا کمک گیرههای دو سر سوسماری ،الکترودها را به دو قطب باتری  3ولتی متصل می-
کنیم در این مرحله واکنش الکترولیز صورت میگیرد .پس از پایان واکنش الکترولیز ،واکنش در
جهت عکس یعنی واکنش پیل سوختی انجام میشود.
 مرحله  :eبه تدریج گاز  O2 , H2در الکترودها جمع میشود ،خیلی با دقت دو سر سیمهای
سوسماری را از باتری جداکرده و به مولتیمتر متصل میکنیم .عدد مشاهده شده ( )V=1/91را
ثبت میکنیم.
 مرحله  :fبا سرعت و دقت پیل سوختی طراحی شده را به المپ  LEDمتصل میکنیم .با روشن
شدن المپ ،از نتیجۀ آزمایش خود لذت میبریم.
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شکل  - 1مراحل آزمایش شماره -1الف پیل سوختی

واکنشهایی که در مرحله  ،dحین الکترولیز صورت میگیرد به صورت زیر است:

 -3نتایج و بحث
 -2علت آنکه حجم گاز  O2درآند ،نسبت به حجم گاز  H2درکاتد از نسبت استوکیومتری آن ،کمتر بدست
میآید این است که اوالً :حاللیت گاز O2در آب نسبت به  H2بسیار بیشتراست .ثانیاً :مقداری از گازO2

صرف اکسایش آند میشود.
 -1محلول اشباع الکترولیت ( )MgSO4نقش مستقیم در الکترولیز ندارد فقط رسانایی پیل را تأمین می-
کند.
 -9برای افزایش بازدۀ پیل سوختی در آزمایش انجام شده رعایت نکات زیر ضروری است .اوالً  :در مرحلۀ
الکترولیز اجازه دهیم تا گاز زیادی تولید شود (بیشتر از نصف حجم سرنگ در کاتد) تا اینکه محلول
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نسبت به گاز  O2اشباع شود .ثانیاً :هنگام جدا کردن گیرههای سوسماری عالوه بر داشتن سرعت عمل،
باید از تکان دادن الکترودها خودداری کرد .زیرا در لحظات ابتدایی انفصال گیرههای سوسماری از
باتری ،مسیر برگشت در رابطۀ تعادلی برای
هر دو واکنش آغاز میشود .طبیعی است که هر چه غلظت گاز روی کاتد و آند کاهش یابد ،اختالف
ولتاژ نیز کم میشود( .در پیل سوختی برعکس الکترولیز ،عالمت کاتد ( )+و آند ( )-است).
 -4نتیجهگیری
با رشد روزافزون توجه به پیلهای سوختی برای تولید انرژی پاک آینده ،طراحی آزمایش کارآمد برای ساخت
پیلسوختی متناسب با مقطع دبیرستان و همچنین دانشگاه جهت ترقیب دانش آموزان به عنوان نسل بعدی
مهندسان و دانشمندان حائز اهمیت میباشد .با تجربه این آزمایش ،دانش آموزان قادر خواهند بود مفاهیم و
اصول اولیۀ الکتروشیمی را بهتر درک کنند و به یادگیری پایدار دست یابند و همچنین کج فهمیهای قبلی خود
را اصالح نمایند .آنها با تهیۀ پیلسوختی که قادر به روشن کردن المپ است ،ترقیب خواهند شد که مطالعه
عمیقتری در زمینۀ الکتروشیمی داشته باشند و درنتیجه ،محتوی درس الکتروشیمی را با عالقۀ بیشتر پیگیری
خواهند کرد .دانشآموزان میتوانند پیلهای سوختی دیگری با استفاده از الکترولیتهای محلول اشباع NaCl

و

) H2SO4(aqو سرکۀ سفید با الکترودهای مغز مداد بسازند و نتایج بدست آمده را با نتایج آزمایش انجام شده در
این تحقیق مقایسه کنند.
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طراحی برنامه درسی کارشناسی مهندسی الکتروشیمی
رسول عبداله میرزایی ،معصومه قلخانی ،علی یوسفی
تهران – لویزان – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی – دانشکده علوم پایه گروه شیمی

چکیده:
با توسعه علم و فناوری بحث انرژی ،خوردگی ،حفاظت از خوردگی و آبکاری در دنیای پیشرفته کنونی بسیار
حائز اهمیت می باشند .متاسفانه در حیطه های ذکر شده تربیت نیروی کارشناسی خبره همگام با فرایند توسعه
انجام نشده و رشتههای کارشناسی کنونی در دانشگاههای ایران قادر به تربیت متخصصان واجد شرایط الزم برای
فعالیت صنعتی در این زمینه ها نیستند و نیاز مبرم به ایجاد یک حوزه بین رشته ای تحت عنوان منهدسی
الکتروشیمی بیش از پیش احساس می شود که بتواند فارغ التحصیالنی خبره در زمینه شیمی ،مواد و مهندسی
شیمی برای فعالیت موثر در حیطه های فوق الذکر تربیت نماید .مهندسی الکتروشیمی رشته ای است که
مطالعه انتقال بار ناهمگن در حد فاصل الکترود /الکترولیت را با توسعه مواد و فرایندهای کاربردی تلفیق
مینماید .این رشته در ارتباط با فرایندهای مرتبط با جریان الکتریکی باال جهت کاربردهای صنعتی و
ذخیرهسازی انرژی تعریف می شود و نباید با عبارت الکتروشیمی کاربردی که شامل باتریهای کوچک،
حسگرهای آمپرومتری ،میکروالکترودها ،وسایل حالت جامد ،ولتامتری در الکترودهای دیسکی و غیره میشود،
اشتباه گرفته شود .لذا دامنه فعالیت رشته مهندسی الکتروشیمی عمدتا در سه حوزه انرژی ،خوردگی و ترسیب
الکتروشیمایی تعریف میشود .بنابراین فارغ التحصیالن این رشته می توانند در حوزه های ذکر شده در جهت
رفع نیازهای جامعه وارد محیط کار شوند .برنامه درسی این دوره در چهار سال طراحی شد که طی آن
دانشجویان دروس عمومی ،پایه ،اصلی ،تخصصی و اختیاری را در  299واحد می گذرانند .عناوین و سرفصل
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دروس در طی این دوره مرتبط با مباحث مهندسی الکتروشیمی بوده تا توانمندی های الزم در فراگیران برای
اشتغال ایجاد شود.
کلمات کلیدی :مهندسی الکتروشیمی ،خوردگی ،انرژی ،آبکاری
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طراحی فعالیت عملی در آموزش الکتروشیمی مبتنی بر پدیده ی فتوسنتز
سحر سادات مقصودی

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک ،دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی
)(saharmaghsoudi12@yahoo.com

چکیده
دراین مقاله ابتدا با یک نگاه الکتروشیمیایی به مراحل متفاوت فتوسنتز نگاه کرده سپس برای یادگیری عملی
آنچه به صورت تئوری گفته شد  1مرحله آزمایش پیشنهاد خواهد شد .در این دو مرحله آزمایش به بررسی اثر
طول موجهای متفاوت نورهای رنگی بر مرحلهی وابسته به نور فوتوسنتز و فرآیندهای الکتروشیمیایی که
درنهایت به وقوع میپیوندد تاکید خواهد شد .در انتهای این مقاله امید است با پیوند مطالب تئوری به فعالیت
های عملی عمق یادگیری و قدرت تجزیه و تحلیل دانش آموزان بهبود یابد.
واژههای کلیدی :فتوسنتز 0الکتروشیمی 0واکنش وابسته به نور
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 -0مقدمه
در این مقاله ی آموزشی سعی شده تا روشی نوین برای یاد گیری مباحث الکتروشیمیایی به گونه ای
نامحسوس ارایه گردد .هدف این مقاله بررسی فرآیند های الکترو شیمیایی درضمن یادگیری علوم دیگر نظیر
زیست شناسی و همچنین درضمن انجام یک آزمایش برای دانش آموزان مقطع دبیرستان می باشد .به عبارت
دیگر نویسنده برآن است تا دیوار میان علوم متفاوت را برداشته و یک مساله را به صورت همه جانبه بررسی
نماید تا دانش آموز ابتدا قابلیت مشاهده ی دقیق فرآیند های پیرامون را بدست آورده و در پی آن به توانایی
ترکیب داده های متفاوت رسیده و با دیدگاهی همه جانبه به پدیده ها به صورت علمی نگریسته و به یک موضوع
خاص از منظر های متفاوت نگاه کند و قدرت تحلیل پدیده ها را بدست آورد.

-2مباحث تیوری پدیده ی فوتوسنتز
 )0-2نگاه کلی:
فتوسنتز فرایندی است که توسط گیاهان  ،برخی از باکتری ها و آغازیان انجام می شود .در این فرآیند
انرژی نور خورشید برای تولید گلوکز ازپیش ماده های کربن دی اکسید و آب استفاده می شود .گلوکز مولکولی
است که می تواند به پیروات تبدیل شود که آن هم به نوبه ی خود می تواند در طی فرآیند تنفس گیاهی
آدنوزین تری فسفات یا ( )ATPو اکسیژن را ایجاد کند.
فتوسنتز را می توان در واکنش زیر خالصه کرد:
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تبدیل انرژی نورانی به انرژی شیمیایی با وجود رنگدانه ی سبز رنگی به نام کلروفیل امکان پذیر می شود.
کلروفیل یک مولکول پیچیده است ؛ انواع گوناگونی از کلروفیل درمیان گیاهان و سایر فتوسنتز کنندگان موجود
است .تمام اعضای فتوسنتز کننده در گیاهان حتما دارای مولکول کلروفیل نوع  aهستند .سایر رنگدانه ها در
یک گیاه آن دسته از طول موج هایی را که کلروفیل نوع  aقادر به جذب آن نیست را جذب کرده و در اختیار
گیاه قرار می دهند ؛ که به آن مولکولها کلروفیل نوع d،c ،bو( eکه اغلب در خزه ها و جلبک ها و آغازیان دیده
می شوند)،زانتوفیل و کاروتنویید (مانند بتاکاروتن) گفته می شود.
کلروفیل نوع aاکثرا انرژی امواج نورانی با رنگهای آبی بنفش و نارنجی متمایل به قرمزو مقدار کمی در طول موج
های سبز ،زرد و نارنجی را جذب می کند.

تصویر:0کلروفیل
تمامی انواع کلروفیل ها دارای:
*یک دنباله ی هیدرو کربنی مایع قابل حل نظیر( )-C11H93هستند
*یک سرصاف آبگریز دارای یک یون منیزیم در مرکزخود هستند (کلروفیل های متفاوت دارای گروه عای جانبی
ای در ناحیه سرخود می باشند) .سر و دم کلروفیل ها از طریق یک پیوند استری به یکدیگر متصل اند.
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)2-2ساختار برگ
گیاهان تنها فتوسنتزکنندگان دارای برگ هستند اما این به آن مفهوم نیست که تمام گیاهان دارای برگ
هستند .یک برگ را می توان به چشم یک دستگاه سلولی جهت به دام اندازی انرژی خورشید در نظر گرفت.
آب و کربن دی اکسید به عنوان موادخام اولیه وارد سلول های برگ شده و محصوالت فتوسنتز که قند و
اکسیژن هستند برگ را ترک می کنند.
آب از ریشه به کمک ارگان هایی که به آنها آوندهای چوبی گفته می شود به برگ آورده می شود  ،از طرف دیگر
گیاهان باید بتوانند اکسیژن را از هوا در یافت کرده و در مقابل تبخیربیش از حد مقاومت کنند به همین منظور
یک ساختار خاص در برگ به نام روزنه وجود دارد که میتواند به گاز های مورد نیاز و تولید شده درضمن فرایند
فتوسنتز اجازه ی ورود و خروج بدهد .کربن دی اکسید نمیتواند مگر از طریق روزنه ها در سطح برگ از پوشش
محافظت شده ی مومی (کوتیکول) سطح برگ عبور کند .روزنه از دو سلول لوبیایی شکل که قابلیت باز و بسته
شدن است تشکیل شده  .متاسفانه در گیاهان در ضمن عبور گازها از روزنه های باز گیاهان مقدار زیادی آب نیز
به طریقه ی تبخیر از گیاه گرفته می شود برای مثال در درختان بزرگ چوبی در روز های بسیار گرم چیزی
معادل  211گالن آب در یک ساعت از دست خواهد رفت.
 )3-2ساختار کلروپالست
تیالکویید واحد ساختاری فتوسنتز است .تمامی انواع سلول های فتوسنتز کننده چه از نوع پروکاریوت ها
و چه یوکاریوت ها دارای این کیسه چه یا ویزیکول مسطح هستند که حاوی مواد شیمیایی مرتبط با فتوسنتز
است .تنها در سلول های یوکاریوت کلروپالست دارای یک غشای پوششی مشخص است.
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کلرو پالست مانند میتوکندری دارای  1غشا است با این تفاوت که درون ان گرانوم های دارای کلروفیل قرار دارد
که دارای آن نیز فضای خالی ای وجود دارد که با احتساب این فضا کلروپالست دارای  9غشا و  9فضا است،
فضای اول میان دوغشای پوششی آن و فضای دوم فضای داخلی است که محل قرار گیری گرانوم ها است و
فضای سوم فضای داخلی گرانوم ها می باشد.

تصویر:2ساختار

)4-2مراحل فتوسنتز
زمانی که کلروفیل  aانرژی نورانی خورشید را جذب میکند ،درواقع این یک الکترون است که انرژی گرفته و
برانگیخته میشود .الکترون برانگیخته به یک مولکول دیگر به نام اولین دریافت کنندهی الکترون منتقل میشود،
مولکول کلروفیل اکسید شده (کمبود الکترون) و دارای بار مثبت میشود .در نتیجهی مثبت بودن بار مولکول
کلروفیل  aمولکول آب شکسته شده و انرژی ناشی از شکستن پیوند آب به ملکول  ATPمنتقل شده و منجر به
احیا شدن مولکول نیکوتین آمید آدنین دی نوکلیوتید فسفات ( )NADPمیشود.
واکنش های شیمیایی فتوسنتز شامل  1دسته واکنش زیر هستند:
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*یک واکنش تراکمی از طریق شکسته شدن یک مولکول آب واضافه شدن یک گروه فسفات به یک ترکیب آلی
است.
*واکنش اکسا-کاهشی ( )Redoxاز طریق انتقال الکترون
به عبارت دیگر فتوسنتز یک فرآیند دومرحله ای است .یک سری واکنش های وابسته به نور که در گرانا انجام
می شوند و به نور مستقیم برای ایجاد مولکول های حامل انرژی نیاز دارند و دسته ی دیگری از واکنش ها که از
مولکول های حامل انرژی تولید شده در مرحله ی اول استفاده میکنند.
*انرژی نورانی ای که در کلروفیل به دام می افتد تا به )Photophosphorylation( ATP
*در همین زمان آب به اکسیژن و هیدروژن و الکترون های آزاد شکسته می شود
سپس الکترون های تولید شده با یک مولکول حامل به نام نیکوتین آمید آدنین دی نوکلیوتید فسفات
( )NADPواکنش داده وحالت اکسایشی این مولکول را از( )NADP+به حالت احیاشدهی این مولکول()NADPH
تغییر می دهند:
مرحله ی نهایی فتوسنتز با کمک یک سری واکنش های مستقل از نور دربخشی از کلروپالست به نام استروما
انجام می پذیرد ،در این زمان محصوالت بخش وابسته به نور( ATPو  )NADPHمورد استفاده قرار می گیرند تا
کربوهیدرات و کربن دی اکسید درضمن یک واکنش احیا تولید شود البته باید یادآوری شود که در این مرحله
ابتدا ً مولکولی به نام گلیسرآلدهید -9فسفات از یک مولکول 9کربنه ساخته می شود.
 )5-2واکنش های وابسته به نور
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زمانی که انرژی از طریق مولکول کلروفیل جذب می شود الکترون های موجود در این مولکول انرژی گرفته
،برانگیخته شده و به تراز های باالتر انرژی می روندکه به این پدیده برانگیختگی نوری یا  Photoexcitationمی
گوییم .میزان کافی ای از انرژی این مولکول را یونیزه کرده والکرون ها امکان استقالل یافته و مولکول کلروفیل
تبدیل یه یونی با بار مثبت می شود که به این فرایند  Photoionizationگفته می شود.
در سرتاسر کلروپالست هر مولکول کلروفیل با یک پذیرنده ی الکترون و یک دهنده ی الکترون همراه می شود
که این سه مولکول هسته ی اولیه ی فرآیند فتوسنتز را می سازند 1 .الکترون از یک مولکول یونیزه شده ی
کلروفیل به یک مولکول پذیرنده ی الکترون انتقال می یابد و بار مثبت ایجاد شده در یون کلروفیل یک زوج
الکترون را از یک مولکول الکترون دهنده ی همسایه نظیر آب جذب می کند.
یک سیستم انتقال الکترون شامل یک سری از واکنشهای شیمیایی است که در اینجا  1الکترون را در عرض
غشای یک تیالکویید انتقال می دهد .انرژی الزم برای این فرایند از دو سیستم نوری زیر تامین میشود:
* فتوسیستم )P181()PSII( II
*فتوسیستم )P711()PSI( I
ممکن است گیج کننده به نظر برسد اما فرآیند  PSIIقبل از  PSIرخ میدهد .دلیل این نام گذاری تقدم و تاخر
در کشف این دو فتوسیستم است.
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تصویر :3فرآیند وابسته به نور فوتوسنتز
تغییرات انرژی در دو مرحله اتفاق می افتد که در نهایت شکل ظاهری نمودار تغییرات انرژی مانند حرفZ
میشود و به همین دلیل است که گاهی فرآیند انتقال الکترون را به نام طرح  Zمینامند .دراین طرح انرژی
کافی برای انتقال الکترون ازطریق تبدیل مولکولهای  ADPو فسفات به مولکول  ATPتامین می شود.
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تصویر :4یک واکنش تراکمی که منجر به تولید مولکول آدنوزین تری فسفات یا  ATPمیشود
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تصویر 5الف -ب -ج :طرح Z

)6-2فسفره شدن چرخه ای یا طرح :Z
دو مولکول آدنوزین تری فسفات ( )ATPو  ANDPHساخته میشوند.
در اولین مرحلهی فتوسیستم (فتوسیستم : )PSII ،II
*نوریونیده شدن کلروفیل باعث انتقال الکترون های برانگیخته به یک مولکول پذیرندهی الکترون میشود.

* فتولیز آب (یک دهندهی الکترون) منجر به تولید مولکول اکسیژن ،یون هیدروژن و الکترون میشود وسپس از
آنجا به یک کلروفیل با بار مثبت منتقل میشوند.

11

* الکترون های ایجاد شده درطول یک زنجیره انتقال یافته و پذیرندهی نهایی الکترونها یک فتوسیستم PSI

میباشد.
* افزون بر این انرژی جذب شده انرژی الکترونها را افزایش میدهد تا انرژی آنها برای واکنش کاهش NADP+

به  NADPHتامین گردد.

تصویر :1فرم اکسید شده ی نیکوتین آمید آدنین دی نوکلیوتید فسفات ()NADP+

تصویر :7فرم احیا شده ی نیکوتین آمید آدنین دی نوکلیوتید فسفات ()NADPH
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)7-2اسمزشیمیایی و تولید مولکول :ATP
محل انجام واکنش های یادشده در غشای تیالکویید در کلروپالست است .انتقاالت زنجیره ای الکترون ها انرژی
مورد نیاز برای پمپاژ کردن یون  H+از استروما در عرض غشای تیالکویید تا بخش داخلی تیالکویید را فراهم
میکند .غلظت یون  H+بیشتر در فضای داخل تیالکویید است تا در استروما که این به خودی خود منجر به ایجاد
یک گرادیان یا شیب غلظتی می شود .یون H+بر اساس این شیب غلظتی از جایی که غلظت بیشتری دارد به
جایی که غلظتش کمتر است انتشار مییابد .و این منجر به تولید  ATPمی شود.
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تصویر :3نقش اسمز شیمیایی درواکنش فسفریزاسیون در کلروپالست

)8-2فسفره شدن چرخه ای:
تاثیر فسفراسیون غیر چرخهای در فرآیند فوتوسنتز انتقال الکترون از آب به  NADPاست .انرژی آزاد شده تولید
 ATPرا امکان پذیر میسازد .اما مقدار خیلی بیشتری الکترون برای پیش بردن واکنش های مستقل از نور در
این فرآیند الزم است.
این مقدار انرژی اضافه از واکنش فسفراسون چرخه ای حاصل می شود .این مرحله تنها در فوتوسیستم  Iو با
تولید الکترون های برانگیخته انجام می شود .این الکترون ها دریک زنجیره ی تبادالت میان  PSIIو  PSIجا به
جا می شوند تا جایی که هیچ  NADP+باقی نماند و در نتیجه هیچ  NADPHای تولید نشود .لین چرخه با
بازگشت الکترون ها به  PSIکامل میشود.
واکنش های مستقل از نور:
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در فرآیند مستقل از نور که به آن واکنش های تاریک هم گفته می شود کربن دی اکسید از جو (یا از آب برای
ارگانیزم های آبزی) دریافت می شود و با یک هیدروژن از کربوهیدرات های موجود ترکیب می شود .اتصال
کربن دی اکسید به یک ترکیب آلی به عنوان تثبیت کربن شناخته می شود .انرژی برای انجام این مرحله از فاز
اول فرایند فوتوسنتز تامین می شود .موجودات های زنده نمی توانند مستقیما از انرژی نورانی استفاده کنند اما
می توانند از طریق یک سری واکنش های پیچیده این انرژی را به پیوند های کربن-کربن تبدیل کند که این
انرژی میتواند با گلیکولیزیا سایر فرآیند های متابولیک آزاد شود.
کربن دی اکسید با یک قند 1کربنه به نام 2و -1بی فسفات ( )RUBPترکیب می شود و یک قند  1کربنه ی
ناپایدار می سازد که هر یک از این مولکول های  1کربنه به  1مولکول گلیسرات  -9فسفات( )GPشکسته می
شوند.

 01الف
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01ب

تصویر21الف وب :مولکول گلیسرات  -9فسفات( )GPبا کمک  ATPفسفرزدایی شده و به مولکول های گلیسرات
دی فسفات تبدیل می شوند.
.

تصویر :22این مولکول توسط  NADPHبه  1مولکول گلیسرآلدهید -9فسفات ( )GPPAاحیا می شود
از هر جفت مولکول :GPPA
*یک مولکول تولید می شود که محصول هدف فرآیند فتوسنتز است؛ درواقع GPPAها خیلی سریع به گلوکزو
سایر کربوهیدرات ها ،لیپید ها و آمینواسیدها میشوند.
* یک مولکول  RPPBاز طریق یک سری واکنش های شیمیایی تشکیل می شود .
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تصویر :21اولین مرحله از چرخه ی کلوین

اولین محصول پایدار از چرخه ی کلوین فسفوگلیسرات ( )GPAمی باشد که یک ترکیب  9کربنه است  .انرژی
موجود در  ATPو  NADPHبرای فسفره کردن GPAاستفاده می شود .در حقیقت در یک سیکل  21مولکول
گلیسرآلدهید فسفات(فسفوگلیسرآلدهید یا 9 ،GPALکربنه) وجود دارد که دوتای آنها در هر سیکل از چرخه
حذف می شوند تا یک مولکول گلوکز بسازند .مولکولهای  GPALباقی مانده توسط انرژی موجود در ATP

دوباره مولکول های  RuBPرا تشکیل می دهند بنابر این این سیکل همچنان ادامه می یابد.
)2-2خالصه ی مراحل فوتوسنتز:
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تصویر :29فتوسنتز در غالب تصویر

)01-2عوامل موثر بر سرعت فوتوسنتز:
مهم ترین عوامل حجم نور تابش شده؛ غلظت کربن دی اکسید و دما هستند که به عنوان عاملهای محدود
کننده شناسایی میشوند.
هرچه حجم نور تابش شده افزایش یابد 0سرعت واکنش های وابسته به نور و در نتیجه سرعت کلی فرآیند
فوتوسنتز افزایش مییابد .همچنین نباید فراموش کرد که طول موج نور تابش شده نیز بسیار مهم است برای
مثال  SPIطول موج  711نانومتر را به طور بسیار موثری جذب میکند اما  SPIIجذب بسیار خوبی در طول
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موج  181نانو متر را دارد .در طول موج های یاد شده نوری با شدت باالیی از انرژی وجود دارد که تاثیر باالیی بر
سرعت فوتوسنتز دارد.
افزایش در غلظت کربن دی اکسید منجر به افزایش اتصال به کربوهیدرات در واکنش مستقل از نور در فرآیند
فوتوسنتز می شود بنابر این سرعت فوتوسنتز به طور کلی افزایش می یابد مگر اینکه از طریق دیگر عوامل
محدود کننده تحت تاثیر قرار بگیرد.
فوتوسنتز همچنین وابسته به دماست؛ چون فوتوسنتز یک واکنش کاتالیز شده از طریق آنزیم هاست .هرچه
آنزیم ها در دمای بهینه برای فعالیت خود قرار بگیرند سرعت فوتوسنتز افزایش می یابد .در دماهایی باالی دمای
بهینه فوتوسنتز کاهش می یابد تا در نهایت متوقف شود.
-3طراحی آزمایش:
جهت بررسی فرآیند های وابسته به نور در فوتوسنتز آزمایش های زیر پیشنهاد می شود.
)0-3آزمایش اول:
وسایل مورد نیاز :چند طلق رنگی  ،چند دانه یا بذر گیاه (مثال چند دانه لوبیا مشابه)  ،تعدادی گلدان یکسان
دارای مقدار معین و مشابهی از یک نوع خاک  ،سرنگ مدرج
طریقه ی انجام آزمایش :دانه های لوبیا را درعمق مشابهی از خاک گلدان ها می کاریم .سپس طلق های رنگی را
به صورت استوانه در می آوریم و هر یک از استوانه های ساخته شده از طلق های رنگی را به طریقی روی هریک
از گلدان ها قرار می دهیم که کامال گلدان مورد نظر زیر فیلتر طلقی قرار گرفته و تمام نور عبوری توسط طلق
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فیلتر شود .باید توجه شود که یکی از گلدانها به عنوان نمونه ی شاهد بدون فیلتر رنگی بوده و با نور فیلتر نشده
خورشید در تماس است.
نمونه های آماده شده را درمکانی یکسان از نظر درجه حرارت  ،فشارو نور قرار می دهیم و هر روز با سرنگ به
میزان معینی به گیاهان آب می دهیم تا تاثیر سایر عوامل را بررشد گیاهان به حداقل برسانیم و صرفا تاثیر
طول موج پرتوی تابیده را بر فرآیند فوتوسنتز بررسی کنیم.
از دانش آموزان می خواهیم تا مدت زمان سربرآوردن جوانه ها از خاک را یاد داشت کنند و همچنین در جدولی
میزان رشد روزانه  ،تعداد برگ های سبز،برگ های زرد،برگ های خشک  ،تعداد گل ها  ،تعداد غالف ها و د
نهایت تعداد دانه ها (محصول نهایی لوبیا) گیاهان مختلف را یادداشت کرده و با همدیگر و نمونه ی شاهد
مقایسه کنند.
)2-3آزمایش دوم:
وسایل مورد نیاز :تعدادی المپ رنگی در رنگ های متفاوت با شدت نور یکسان ،چند گلدان با ابعاد و خاک و
گیاه مشابه (مثال چند گلدان کاکتوس که از هر نظر مشابه هم باشند) ،تعدادی جعبه کفش با ابعاد یکسان،
سرنگ مدرج ،سیم ،باتری ،کلید
طریقه ی انجام آزمایش :داخل هر جعبه ی کفش در قسمت سقف جعبه یک المپ رنگی با رنگ های متفاوت
تعبیه کرده که توسط یک کلید از خارج جعبه روشن و خاموش شود .سپس هر یک از گلدان هارا زیر یکی از
این اتاقک هابه نحوی قرار می دهیم که به جز عامل نور های رنگی بقیه ی پارامتر های موثر بررشد گیاه یکسان
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درنظر گرفته شده باشد .باید این مطلب را یادآوری کنیم که یک گلدان به عنوان گلدان شاهد تحت نور یک
المپ معمولی نور سفید قرار می گیرد .
در این مرحله یک حالت شب و روز مصنوعی برای گیاه ایجاد می کنیم به این گونه که المپ ها را  21ساعت
روشن و  21ساعت خواموش می کنیم و از دانش آموزان می خواهیم تا پس از گذشت هر  11ساعت از هر نمونه
یک عکس تهیه کرده و در انتهای آزمایش پس از گذشت یک ماه مشاهدات خود را با توجه به بخش های تیوری
که در ابتدای این مقاله به آنها اشاره شد توجیه کنند.
-4نتیجه گیری:
در این مقاله سعی بر آن است تا دانش آموز با انجام آزمایش ها و تلفیق آنها با مطالب تیوری ارایه شده انگار بار
دیگر خودش به کشف تاثیر طول موج نور بر سرعت و شدت پدیده ی فوتوسنتز دست یابد و در نهایت معلم از
دانش آموز بخواهد تا با توجه به دانش تیوری فرا گرفته شده مشاهدات خود را تحلیل کند.
مقاله ی ارایه شده تنها نمونه ی بسیار ساده و کوچکی است از بررسی فرایند های الکتروشیمیایی در غالب
بررسی یک پدیده از حیطهی علمی به جز شیمی  .در واقع این مقاله پیشنهادی است برای برداشتن دیوار هایی
که دانش آموزان در ذهن خود با این امید که جامع بینی و خالقیت دانش آموزان افزایش یافته و قدرت تعمیم و
تحلیل پدیده های علمی از سوی آنها رشد یابد.

مرجع
[1] www.rsc.org/Education/Teachers/Resources/cfb/Photosynthesis.htm
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الکتروشیمی یک روش سبز در سنتز ترکیبات آلی
مریم قنبری ،0معصومه قلخانی  ،2مینا قنبری
2دانشجوی ارشد آموزش شیمی ،ایران ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییtwinimany@gmail.com ،
1استادیار ،ایران ،تهران ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییm_ghalkhani@yahoo.com ،

چکیده:
سنتز الکتروشیمیایی ترکیبات آلی 2به عنوان یک روش سازگار با محیط زیست برای اکسیداسیون و
کاهش ترکیبات آلی شناخته شده است ،زیرا جایگزین واکنشهای خطرناک و بازدارنده سمی میشود و
مصرف انرژی کلی کاهش مییابد .اگر چه تکنیکهای الکتروشیمیایی تنها یک بخش از یک توالی چند
مرحله ای است ،اما یک فرآیند کلیدی برای تولید انواع واسطههای واکنشی است .عالوه بر این ،وسیلهای
را فراهم میکند که در آن واکنشهای ناپایدار یا خطرناک میتوانند در محل تولید شوند و واکنشها را
تحت شرایط خفیف انجام دهند .بنابراین ،سنتز الکتروشیمیایی ترکیبات آلی اغلب جایگزینهای جالب و
مفیدی برای روشهای معمول سنتز فراهم میکند و یک ابزار مفید برای شیمیدان آلی است .با استفاده
از برنامههای کاربردی متعدد در مقیاس آزمایشگاهی و کاربرد در صنعت ،این روش سنتزی میتواند به

Electro chemical organic synthesis
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عنوان یک زمینه سبز از سنتز آلی در نظر گرفته شود.

مقدمه
روش سنتزی ترکیبات آلی که دارای کمترین مراحل برای رسیدن به محصول هدف ،درصد انتخاب پذیری باال،
اقتصاد اتمی خوب و مواد اولیه واکنش قابل دسترس و ارزان قیمت باشد؛ کارآمدتر است .شیمی سبز روشهایی
که مبتنی بر کاهش ضایعات ،واکنشهای غیر سمی و حاللها ،استانداردهای ایمنی باال و استفاده موثر از منابع
و انرژی تجدید پذیر را ترجیح می دهد.

ارتباط سنتز الکترو شیمیایی ترکیبات آلی و دوازده اصل شیمی سبز (شکل :)2
أ .استفاده از حاللهای سبز مانند مایعات یونی یا میکروامولسیونها در الکتروسنتز از نظر زیست محیطی
مناسب میباشد.
ب .استفاده از واسطه ها یک گزینه مهم برای ایجاد فرآیندهای ترکیبی کاتالیزوری با کاهش مصرف انرژی و
زبالههای شیمیایی است.

ج .امکان انجام الکترولیز مستقیم ،غیر مستقیم یا زوج به طور قابل توجهی میتواند اقتصاد اتمی را بهبود
بخشد.
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د .استفاده از مواد اولیه تجدید پذیر کامال با فلسفه شیمی سبز سازگار است.

ه .وقتی واکنش در دمای اتاق انجام میشود یا هنگامیکه واسطهها الکترونهای حامل در انتقال هستند،
از نظر انرژی اثرات مثبتی دارد .الکتروسنتز زوج نیز تاثیر عالی روی انرژی دارد.
و .نظارت بر زمان واقعی به دلیل امکان اتصال روشهای کنترل الکتروآنالیتیک در طول الکترولیز به
سادگی به دست میآید.
ز .ایمنی بهبود یافته است و احتمال تصادف با محلولهای واکنشی الکتریکی و بازیافتی یا واکنش دهنده
های خطرناک سمی در محل کاهش مییابد.
ح .نگامی که واکنش ها در سلول الکتروشیمیایی الکترونی تولید می شوند ،میتواند مانع از تولید زباله
شود.
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شکل  :2دوازده اصل شیمی سبز
الکتروشیمی به عنوان یک روش سبز
الکتروشیمی برای توسعه روشها و فرآیندهای جدید و توجه بر بهبود کیفیت محیط زیست مورد استفاده قرار
میگیرد .روشهای مختلفی وجود دارد که در آن الکتروشیمی میتواند به حفظ محیط زیست کمک کند:
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الف) تولید انرژی پایدار .پروژههای مهم تحقیقاتی متمرکز بر توسعه سلولهای خورشیدی ،سلولهای احتراق
هیدروژن و سیستمهای ذخیره سازی (به عنوان مثال ،باتریها) هستند.

ب) الکتروسنتز محصوالت شیمیایی .الکترونها به طور ذاتی واکنش دهندههای پاک هستند که میتوانند برای
رسیدن به واکنشهای اکسیداسیون و کاهش استفاده شوند.

ج) نظارت بر زمان واقعی فرآیند الکتروشیمیایی .در مقایسه با شیمی تجزیه سنتی ،الکتروشیمی میتواند
بازخورد سریع شیمیایی که در طول فرآیند اتفاق میافتد ،فراهم کند؛ در نتیجه اشتباهات و هزینههای مرتبط
با آن را به حداقل میرساند.
د) درمان آالیندهها .گزینهای است برای از بین بردن آلودگیهایی که از راههای شیمیایی یا بیولوژیکی دشوار و
خطرناک هستند یا نیاز به هزینههای باالیی دارند.

یکی از مزیتهای تولید الکتروشیمیایی ترکیبات آلی نسبت به روشهای کالسیک ،آلودگی کمتر محیط زیست
است ] .[2از آن جایی که الکترونها میتوانند به عنوان واکنش دهندههای پاک در نظر گرفته شوند ،یک جرقه
الکتریکی میتواند جایگزین واکنشهای کاهش /اکسایش شود .عالوه بر این ،از آنجا که انرژی الکترونها را می-
توان از طریق ولتاژ اعمال شده کنترل کرد ،اکثر واکنشهای سنتز الکتروشیمیایی در دمای اتاق اتفاق میافتد.
الکترودها نیز میتوانند به عنوان کاتالیزورهای ناهمگن در نظر گرفته شوند که در پایان واکنش به راحتی حذف
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میشوند .در بسیاری از موارد ،روشهای کالسیک با استفاده از حاللهای آلی از نوسان کم استفاده میشود؛
امروزه در الکتروشیمی مایعات یونی (IL’s)1به منظور رفع خطرات آلودگی و کاهش هزینهها میتواند جایگزین
این حاللها باشد ].[1

شکل  :1سنتز الکتروشیمیایی ترکیبات آلی
)ionic liquids (IL’s
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2

سنتز الکتروشیمیایی ،ترکیبی از انتقال الکترون در یک الکترود با یک واکنش شیمیایی است .انتقال الکترون
محلول را به یک واسطه واکنشی (رادیکال یونی ،رادیکال ،آنیون و کاتیون) تبدیل میکند یا یک واکنش دهنده
(الکتروفیل ،نوکلئوفیل ،اسید و باز) را تولید میکند .الکترون در یک پتانسیل که برای یک گروه الکترواکتیو
مشخص منتقل میشود ،برای اعمال گزینش پذیری میتواند الکترولیز در یک پتانسیل کنترل شده استفاده
شود .در اغلب فعالیتها حرارت مورد نیاز نیست ،که باعث کاهش هزینهها و اتالف انرژی میشود.
واسطههای واکنشی میتواند پیوند کربن-کربن با جفت شدن را شکل دهند ،تغییر واکنشپذیری سوبسترا به
وسیله انتقال الکترون مهمتر است .یک نوکلئوفیل میتواند در آند به الکتروفیل و در کاتد الکتروفیل به
نوکلئوفیل تبدیل شود .الکترون در الکترولیز یکی از ارزانترین واکنش دهندهها در شیمی است ،عالوه براین زباله
تولید نمیکند.
استخالف آندی اجازهی جایگزینی اتم کربن برای نوکلئوفیل را میدهد ،که در هیچ واکنش شیمیایی در یک
مرحله امکان پذیر نیست .در کاتد واکنش برعکس میتواند رخ دهد؛ گسستگی کاتدی یک نوکلئوفیل گروه ترک
کننده  xبه وسیلهی پروتون جایگزین میکند ،که دست کم دو مرحله شیمیایی در یک تبدیل غیر
الکتروشیمیایی است.
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در یک افزایش آندی ،دو نوکلئوفیل می تواند به باند (پیوند) دوگانه در یک مرحله اضافه شود .واکنش برگشت
پذیری در کاتد حذف کاتدی است ،که یک باند دوگانه با حذف دو نوکلئوفیل مجاور تولید میشود .در نقطه
مقابل غیرالکتروشیمی ،یک الکتروفیل و نوکلئوفیل اضافه یا حذف می شوند.
هیدروژندارکردن غیرالکتروشیمیایی پیوند دوگانه با تحریک هیدروژن مولکولی یا در مورد نقص الکترون پیوند
دوگانه ،با افزایش یون هیدروژن بدست میآید .هیدروژندار کردن کاتدی میتواند با یک پروتون و یک الکترون
ایجاد شود ].[9
مختصری از تاریخچه سنتز الکتروشیمیایی ترکیبات آلی
استفاده از برق در سنتز آلی جدید نیست .اولین آزمایشات گزارش شده به وسط قرن نوزدهم بازمیگردد .فارادی
در سال  2891آزمایشهای پیشگام انجام داد که به منظور اثبات اعتبار اکنون به نام او یعنی قانون فارادی
نامیده شد ( ،Q = nNFدر اینجا= Q:شارژ مصرفی= n ،مول مولدها در هر مول از ترکیب تبدیل شده= N،مول
مولکول ترکیب شده= F ،ثابت فارادی) .او مشاهده کرد که اتان هنگامی که محلول استات سدیم الکترولیز می-
شود تولید شد و در نتیجه اولین تبدیل الکترو آلی شکل گرفت ].[1
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این واکنش بعدا توسط  Kolbeمورد بررسی قرارگرفت که درسالهای  ،2811-2813سنتز آلکانهای دیمریک
را با استفاده از کربوکسیالت اسید آلی به عنوان مواد اولیه ،انجام داد .این واکنش 2RCOO- → R-R+ 2CO2

 +2eهم اکنون به عنوان واکنش Kolbeنامیده میشود .واکنش کلبه تا اوایل سال  2381در کشورهای اتحاد
جماهیر شوروی سابق و ژاپن و هند و آلمان غربی در مقیاس صنعتی استفاده شد .در یک رویداد مهم تاریخی
( ،)2831هابر انتخابی از فنیل هیدروکسیل آمین و آنیلین را از طریق کاهش الکترولیتی نیتروبنزل تهیه کرد و
تأثیر استفاده از مقادیر مختلف پتانسیل را بر ترکیب محصول بررسی کرد .او به این نتیجه رسید که ماهیت
محصول به پتانسیل کار اعمال شده مرتبط است .در طول سالهای  Baizer ،2371-2311در Montsanto

فرآیند الکترو هیدرو دی مریز کردن آکریلو نیتریل را در مقیاس وسیع برای تولید الیاف نایلون توسعه داد .این
نخستین واکنش سنتز الکتروشیمیایی تجاری موفقیت آمیز بود که منجر به عالقه شرکتهای صنعتی به استفاده
از فرایندهای الکتروشیمیایی آلی شد .برجستهترین تحوالت در ساختارهای الکتروشیمیایی در طول قرن بیستم
صورت گرفته است و در بررسی تاریخی لوند 9به طور کامل شرح داده شده است.
اصول اساسی الکترو سنتز آلی

Lund
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در طی یک واکنش الکتروشیمیایی آلی ،مولکولهای آلی توسط افزودن یا حذف الکترونها در سطح یک الکترود
از طریق یک فرآیند ناهمگن فعال میشوند .انرژی الکترونها در الکترود با استفاده از منبع تغذیه میتواند اصالح
شود .اضافه کردن یک الکترون از کاتد به  LUMOمولکولی باعث کاهش میشود .فرآیند معکوس در آند انجام
میشود ،به عنوان مثال ،حذف الکترون از  HOMOباعث اکسیداسیون میشود .واکنشهای الکتروشیمیایی
ترکیبات آلی معموال ترکیبی از دو رویداد اساسی است :یک فرآیند انتقال الکترون ناهمگن با مولکول ( )Eکه در
سطح الکترود اتفاق میافتد و منجر به تشکیل یک واسطه واکنشی میشود (رادیکال-کاتیون یا رادیکال-آنیون)
و یک فرایند شیمیایی ( )Cکه در محلول رخ میدهد .این فرآیندها میتوانند تکرار شوند و یا ترکیب شوند تا
توالیهای جنبشی متفاوت مانند  CE ،EC ،EEو  ECEرا ارائه دهند.
یکی دیگر از مزیتهای سنتز الکتروشیمیایی ترکیبات آلی این است که یک بررسی الکتروآنالیز اولیه از واکنش
پذیری مولکولهای مورد عالقه میتواند به سادگی و با سرعت با استفاده از ولتامتری چرخهای ( )CVو
کولومتری انجام شود .با این مطالعات میتوان به سادگی پیش بینی کرد که کدام گروهها ممکن است اکسید
شده یا کاهش یافته باشد .برای پیشنهاد تبدیل مکانیسم اکسایش-کاهش ،الزم است مطالعات تکمیلی انجام
شود که از تکنیکهای تحلیلی استفاده میکنند که معموال در شیمی فیزیک آلی استفاده میشوند ].[1
نتیجهگیری
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استفاده از روشهای الکتروشیمیایی برای سنتز ترکیبات آلی ،توجه زیادی از مراکز صنعتی و پژوهشی در سراسر
جهان را به خود جلب کرده است .فرآیندهای الکتروشیمیایی میتوانند آلودگی را کاهش دهند و واکنشهای
شیمیایی را به واکنشهای سازگار با محیط زیست تبدیل کند .به عنوان مثال شکل  9تصفیه پساب را با دو
روش شیمیایی معمول و الکتروشیمیایی نشان میدهد .همانطور که مشخص است در شکل  Bتصفیه بدون
تولید محصول جانبی به سادگی انجام میگیرد .اما در شکل  Aعالوه بر تولید محصول جانبی باید به دنبال
راهکاری برای بهبود واکنش دهندههای باقی مانده بود .در این مقاله به مزیتهای سنتز الکتروشیمیایی و ارتباط
مستقیم این روش با شیمی سبز پرداخته شد .ارائه راهکارهای الکتروشیمیایی در واکنشهای آلی میتواند گامی
به سوی شیمی سبز باشد .استفاده از کاتالیزورهای اکسایش-کاهش و واکنشهای الکتروسنتزی اجازه میدهد تا
غلظت واکنش دهندههای مورد استفاده در شیمی آلی سنتی کاهش یابد و همچنان انتخاب واکنش را حفظ
کند .به عنوان یک نتیجه ،منصفانه است که الکترود را به عنوان یک ابزار برای شیمی سبز مورد توجه قرار دهیم.
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چکیده:
الکتروشیمی علمی است که دو علم شیمی و الکتریسته را بهم مرتبط میکند ،الکترون موجب پیوند بین اتمهای
مختلف و باعث ایجاد مولکول و ترکیبات جدید میشود وهمین الکترون سبب انتقال بار الکتریکۀی در مۀدارهای
الکتریکی و مواد رسانا شده است پس میتوان نتیجه گرفت که انرژی الکتریکی منجر به واکنش شۀیمیایی مۀی-
شود .در همین زندگی روزمره واکنشهای الکتروشیمیایی بسیاری موجود هست ،همچۀون :روشۀن شۀدن چۀراغ
قوه ،استارت زدن خودرو ،خوردگی فلزات و غیر فلزات در حضور مواد مختلف ،پوشش دهی بدنه خودرو به روش
آبکاری،الکترولیز و  . ...الکتروشیمی موضوع مهمی در شیمی است ،زیرا اساس تمامی واکنشها به انتقال الکترون
منجر میشود] .[2تکنیکهای الکتروشیمیایی شامل :پتانسیومتری ،آمپرسنجی ،کولومتری و ولتامتری است کۀه
در تحقیقات شیمیایی برای اندازهگیری پتانسۀیل هۀای ردوکۀس و همچنۀین ویژگۀی برگشۀت پۀذیری واکۀنش
شیمیایی و تجزیه وتحلیل وعملکرد کاتالیزورها استفاده میشود .تجزیه و تحلیل الکتروشیمیایی مهۀارت مهمۀی
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در آموزش محققان به حساب میآید زیرا محققان را قادر میسازد تا سیستمهای مختلفی را که از مولکولها بۀه
مواد تشکیل شده را تجزیه و تحلیل کند].[1
حفاظت از محیط زیست از نگرانیهای اصلی جامعه امروز بشمار میرود ،براین اساس باید اسۀتفاده از سۀوخت-
های فسیلی را به حداقل رساند در نتیجه میتوان از انرژیهای تجدید پذیر همچون انرژی خورشیدی ،انرژی باد،
انرژی جزر و مد و انرژی زمین گرمایی استفاده کرد .با توجه به محدودیتهایی که این دسته از انرژیهۀا دارنۀد
همچون :محدودیت مکانی ،زمانی و یا حتی نیاز به تغییرات آب و هوا محققان را براین داشته تا به دنبال طۀرح-
های جدید باشند.با توجه به اینکه جهان به سمت اقتصاد هیدروژنه میرود و احتراق هیدروژن باعث تشکیل آب
بیضرر به جای گازهای سمی و گلخانهای میشود نیاز فوری به توسعه سوخت هیدروژن داریۀم امۀا بایۀد توجۀه
داشت که در مرحله تولید هیدروژن با انتشار گازهای گلخانهای مواجه هستند پس باید هیدروژن از طریق انۀرژ-
یهای تجدید پذیر تولید شود .الکترولیز آب شاخهای از چرخه سوخت ذخیره سازی انرژی مورد نیۀاز جهۀانی را
تشکیل میدهد و هنگامی که با فرآیندهای انرژی خورشیدی همراه میشود انرژیهای پۀاک را تولیۀد مۀیکنۀد
برای همین منظور در این مقاله بطور مختصر درباره روشهای تولید سۀوخت هیۀدروژن توضۀیح داده شۀده کۀه
شامل :الکترولیز آب با استفاده از شبکه برق و بخار اصالح متان(  )SRMهمراه با انتشار گازهۀای گلخانۀهای امۀا
روش سازگار با محیط زیست شامل الکترولیز آب با استفاده از الکتریسته ساکن( )PVو الکترولیز آب با اسۀتفاده
از سلولهای الکتروشیمیایی( )PECsمیباشد[9] .
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نور و الکتروشیمی
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چکیدهی مقاله:
نور و الکتروشیمی در برخی فرایندهای مهم نظیر فوتوالکتروفنتون ،فوتوالکتروکاتالیز و
اسپکتروالکتروشیمی در تعامل و ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند .در این مقاله ،به زبانی قابل فهم،
اصول و برخی کاربردهای این فرایندها مورد بررسی قرار گرفته است .در فرایندهای فوتوالکتروفنتون و
فوتوالکتروکاتالیز که در واقع روشهای الکتروشیمیایی کمک شده توسط توسط نور نیز نامیده میشوند ،به
کمک نور بازدهی فرایندهای الکتروفنتون و الکتروکاتالیز به ویژه در اکسایش مواد آلی افزایش یابد .هدف از
تکنیک اسپکتروالکتروشیمی که یک روش تلفیقی از روشهای الکتروشیمیایی و اسپکتروسکوپی به حساب
میآید ،به دست آوردن همزمان اطالعات الکتروشیمیایی و نوری جهت تبیین مکانسیم واکنشها و تعیین
پارامترهای سینتیکی است.
کلمات کلیدی :نور ،الکتروشیمی ،فوتوالکتروفنتون ،فوتوالکتروکاتالیز ،اسپکتروالکتروشیمی
مقدمه
فرایند فوتوالکتروفنتون ،تلفیقی از روشهای فنتون و الکتروشیمیایی است .هدف اصلی در فراینددهای
فنتون ،الکتروفنتون و فوتوالکتروفنتون تولید رادیکال هیدروکسیل ( )•OHبه عنوان یک علمل اکسنده قدوی،
به منظور اکسایش و تخریب مواد مختلف به ویژه ترکیبات آلی به عنوان آالینده هدای محدیط زیسدت مدی-
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باشد( .)5استفاده از فرایندهای الکتروشیمیایی و نور با هدف افزایش بازدهی تولید رادیکال  •OHو در نتیجه
افزایش تخریب آالیندهها صورت میپذیرد.
در سال  ،5391فوجیشدیما ( )Fujishimaو هونددا ( )Hondaتجزیده فوتوکاتدالیزی آر را روی سدطح
الکترودهای  TiO2کشف کردند ( .)1این پدیده شروع عصر جدیدی را در فوتوکاتالیز نداهمگن رقدم زد .از
آن پس ،تالشهای تحقیقاتی گستردهای توسط شیمیدانهدا ،فیزیکددانهدا و مهندسدین شدیمی بدرای فهدم
فرایندهای بنیادی و افزایش بازدهی فوتوکاتالیزی در سطح  TiO2انجام گرفت .چندین مطالعداتی ابلدب بدا
تجدید انرژی و ذخیره آن در ارتباط بودند ( .)9در سالهای اخیر ،تصفیه محیط زیست از آالیندهها ،یکی از
مهمترین فعالیتها در حوزه فوتوکاتالیز ناهمگن میباشد .این کدار از کداربرد ذاتدی فوتوکاتدالیز بدر اسدا
 ،TiO2الهام گرفته شده است ( .)4در فرایند فوتوالکتروکاتالیز ،با اعمال پتانسیل بده الکتدرودی کده معمدوال
فوتوکاتالیزور در سطح آن تثبیت شده است ،فعالیت کاتالیزوری آن افزایش داده می شود.
تلفیق روشهای اسپکتروسکوپی و الکتروشیمیایی ،اسپکتروالکتروشیمی ،در طول بیش از چند دهه برای
بررسی انواع گستردهای از سیستمهای ردوکس معدنی ،آلی و زیستی به کار رفته است( .)1این گونه تلفیدق
باعث تحول روشهای الکتروشیمیایی شده و اطالعات ساختمانی محدودی کده از پاسدخهدای جریدان بده
دست میآید را با تشخیص مولکولی به کمک بررسیهای نوری از میان بر میدارد .این روش میتواند برای
شناسایی مکانیسم واکنشها و برای تعیین پارامترهای سینتیکی و ترمودینامیکی بی نهایت مفید واقد شدود.
روی این اصل انواعی از روش های نوری نظیر طیف بینی مریدی-فدزرابنفش ،مدادون قرمدز لومینسدانس و
پراکندگی با شیوه های الکتروشیمیایی تلفیق شدهاند.
بحث و نتایج
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فوتوالکتروفنتون
 H2O2اگر چه یک ماده سمی به شمار میرود ،اما از یک نگاه ،میتواند به عنوان یک ماده شیمیایی سبز
به حسار آید .زیرا از تجزیه این ماده ،محصوالتی نظیر گاز اکسیژن و آر به عنوان مواد حیات بخش به
وجود می آیند .همچنین این ماده به عنوان ماده ضدعفونی کننده و رنگبر در برخی صنای نظیر صنعت تولید
کابذ و پارچه کاربرد دارد ( .)5اما استفاده از این ماده به خاطر قدرت اکسندگی پایین آن در تصفیه پسارها
و آرهای آلوده محدود میشود .برای این منظور H2O2 ،در محیط اسیدی توسط یون  Fe2+به عنوان
کاتالیزور فعال میشود .در واق  ،روش فوتوالکتروفنتون بر واکنش معروف فنتون (معادله  )5پایه گذاری
شده است .همانطور که در این معادله مشاهده میشود ،از واکنش  H2O2به عنوان اکسنده و یونهای Fe2+

به عنوان کاهنده (معرف فنتون) رادیکالهای آزاد هیدروکسیل ،OH ،تولید میشود که این رادیکالها اکسنده
بسیار قدرتمندی محسور میشوند و میتوانند در اکسایش و تخریب آالیندههای زیست محیطی نقش
آفرین باشند.
)(1

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + •OH + OH-

در روش الکتروفنتون (شکل  ،)5تولید  H2O2در سطح الکترودهای مختلف به عنوان الکترو کاتد با اعمال
پتانسیل معین ،در اثر کاهش الکتروشیمیایی گاز اکسیژن (معادله  )1صورت میپذیرد .همچنین یونهای
 Fe2+مجددا با کاهش الکتروشیمیایی یونهای  Fe3+تولید می شوند (معادله  .)9این کار هم هزینه مربوط به
روش فنتون و هم خطرات مربوط به انبار و حمل و نقل  H2O2را کاهش میدهد و از طرف دیگر بازدهی
فرایند تخریب را با تولید مجدد یو نهای  Fe2+افزایش می دهد.
)(2

O2 + 2H+ + 2e- → H2O2

)(3

Fe3+ + e- → Fe2+
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در تکنیک فوتوالکتروفنتون ،همزمان با اعمال پتانسیل به الکترود کاتد ،نور فرابنفش ( )UVنیز به محلول
تابانده میشود .که با انجام واکنش ( )4یعنی فوتوکاهش یونهای  ،Fe(OH)2+یو نهای  Fe2+و رادیکال-
های  •OHدوباره تولید میشوند .همچنین با تابش پرتو  ،UVرادیکال های •OHنیز بر اسا

معادله ( )1به

وجود میآیند .در نتیجه در روش فوتوالکتروفنتون بازدهی تخریب آالینده ها نسبت به روش الکتروفنتون
افزایش قابل توجهی دارد.
)(4

Fe(OH)2+ + hν → Fe2+ + •OH

)(5

H2O2 + hν → 2•OH

شکل  .2تصویر شماتیک یک سیستم الکتروفنتون.

فوتوالکتروکاتالیز
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اساس این تکنیک بر تلفیق روش فوتوکاتالیز با اصول الکتروشیمی استوار است .بر اساس نظریه
اربیتال مولکولی ،در یک مولکول از ترکیب معادالت موجی اربیتالهای اتمی هم انرژی اتمهای تشکیل
دهنده آن مولکول ،اربیتالهای مولکولی جدید شکل میگیرند و الکترونهای مولکول در این اربیتالهای
جدید آرایش مییابند .نظریه نوارکه اولین بار توسط باخمطرح گردید ،از این هم پا را فراتر میگذارد و بیان
میکند که اربیتالهای مولکولی هم انرژی در یک مولکول تشکیل نوارهای انرژی را میدهند ( .)1بر این
اساس ،باالترین نوارانرژی که دارای الکترون میباشد ،نوار ظرفیت ( )VBو پایین ترین نوار انرژی که خالی از
الکترون است ،نوار هدایت ( )CBنامیده میشود .به فاصله انرژی بین نوار ظرفیت و نوار هدایت در یک ماده،
شکاف نوار انرژی اطالق میگردد (شکل  .)1همانطور که در این شکل دیده میشود ،در فلزات این دو نوار با
هم همپوشانی دارند ،بنابراین فلزات حتی در شرایط عادی نیز دارای هدایت الکتریکی میباشند .اما فاصله
زیاد انرژی بین دو نوار ظرفیت و هدایت در مواد عایق ،باعث نارسانا شدن این مواد از نقطه نظر الکتریکی
میگردد .در مورد مواد نیمههادی شکاف نوار انرژی به اندازهای است که این مواد در شرایط معمولی هادی
نمیباشند ،در صورتی که این مواد با اعمال مقداری انرژی به روشهای مختلف مانند تابش نور ،دادن حرارت
و ایجاد شوکهای الکتریکی رسانای جریان الکتریسیته میشوند (.)1
بر خالف فلزات که نوارهای الکترونی پیوسته دارند ،نیمههادیها دارای یک ناحیه انرژی خالی از
الکترون میباشند که در آنجا هیچ تراز انرژی برای ترکیب مجدد یک الکترون و حفره تولید شده در اثر
تحریک نوری ،در دسترس نمیباشد .ناحیه تهی (خالی) که از باالی نوار ظرفیت پر تا پایین نوار هدایت
خالی گسترش دارد ،شکاف نوار نامیده میشود .هنگامی که تحریک در شکاف نوار رخ میدهد ،این تحریک
دارای طول عمر کافی (در حد نانو ثانیه) میباشد به طوری که فرصت انتقال بار به گونههای جذب شده
(گونههای موجود در فاز محلول یا گازی) در سطح نیمههادی وجود دارد .اگر نیمههادی دست نخورده باقی
بماند و انتقال بار به گونههای جذب شده پیوسته و گرماده باشد فرایند فوتوکاتالیز ناهمگن نامیده میشود.
فرایند اولیه برای فوتوکاتالیز ترکیبات آلی و معدنی به وسیله نیمههادیها ،تولید زوجهای الکترون-حفره در
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ذرات نیمههادی میباشد .قسمت بزرگنمایی شده شکل  9تحریک یک الکترون از نوار ظرفیت به نوار هدایت
به کمک جذب نور با انرژی برابر یا بزرگتر از شکاف نوار نیمههادی را نشان میدهد .بعد از تحریک ،سرنوشت
حفره و الکترون جدا شده در چندین مسیر رقم میخورد .شکل  9بعضی از مسیرهای آسایش برای
الکترونها و حفرهها را نشان میدهد (.)7

شکل  .1طرح نموداری ایجاد نوارها در جامدات از اربیتالهای اتمی اتمهای منفرد.
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شکل  .9طرح نموداری فوتواکسایش در یک جامد به همراه پدیدههای ترکیب مجدد.

مشکل اساسی در فوتوکاتالیز که باعث کاهش بازدهی این فرایند میگردد ،ترکیب مجدد الکترونها
با حفرههای واکنش نداده یا با رادیکالهای هیدروکسیل جذب شده است (معادالت  1و :)2( )7
)(6
)(7

hVB+ + eCB- → TiO2 + heat
eCB- + •OH → OH-

از تلفیق فناوری الکتروشیمی و فرایند فوتوکاتالیز برای حل این مشکل کمک گرفته شده است .در واقع ایۀن
تلفیق با ایجاد فرایند جدیۀدی بۀه نۀام فوتوالکتروکاتۀالیز ،مۀیتوانۀد بۀازدهی بۀاالتری را نسۀبت بۀه فراینۀد
فوتوکاتالیز ،فراهم نماید .فرایند فوتوالکتروکاتالیز شامل اعمال یۀک پتانسۀیل آنۀدی ثابۀت ( )Eanodبۀه یۀک
الکترود آند دارای فیلم نازک  TiO2میباشد که تحت تابش  UVاست .در این فراینۀد ،الکتۀرونهۀای تولیۀد
شده در  TiO2در اثر برانگیخته شدن با نور ،به طور پیوسته از سطح آنۀد توسۀط یۀک مۀدار بیرونۀی خۀارج
میشوند .این عمل از ترکیب مجدد الکترون-حفره جلوگیری مینماید و باعث تولید بیشتر حفره و در ادامۀه
رادیکالهای هیدروکسیل میشود .در نتیجه اکسایش ترکیبات آلی در سطح الکترود آند به میۀزان بیشۀتری
نسبت به فرایند فوتوکاتالیز رخ میدهد شکل (.)1
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شکل  .1طرح شماتیک جدایی الکترون و حفره در سطح یک فوتو آند.

اسپکتروالکتروشیمی
این تکنیک به صورت تکنیک در محل ( )in situانجام میگیرد .در این شیوه ،میوان از روش های
اسپکتروالکتروشیمیایی مختلفی نظیر مریی-فرابنفش ،زیر قرمز ،رامان و اشعه  xنام برد .در بین این روشها،
روشهای مریی-فرابنفش به طور وسیع مورد استفاده قرار میگیرند .کلید اجرای آزمایشهای
اسپکتروالکتروشیمیایی عبوری ،الکترودهای شفاف نوری ( )OTEمی باشند که اجازه می دهند نور از
سرتاسر سطح آنها و محلول مجاور بگذرد .یک نوع از  ،OTEشامل یک توری ظریف فلزی (طال ،نقره و
نیکل) با سوراخهای کوچک ( 21تا  91میکرومتر) است که عبور خوب نور (بیش از  11درصد) را با هدایت
الکتریکی خوب با هم تلفیق میکند (شکل  .)1این چنین توری ظریف در اکثر موارد بین دو الم
میکروسکوپ فشرده میشود که ظرف الیه نازکی را به وجود میآورد .اتاقک حاصل که دارای گونه های
الکتروفعال در محلول است ،به ظرف بزرگتری که الکترودهای مرجع و کمکی در آن قرار دارند ،وصل می-
شود .در حالت دیگر  OTE ،ممکن است شامل الیه نازکی ( 211تا  111آنگستروم) از یک فلز (مانند طال)
یا یک نیمه هادی (مانند قلع اکسید) باشد که روی ماده شفافی نظیر کوارتز یا شیشه نشانده شده است.
ضخامت الیه نازک طوری اتخاب میشود که توافقی بین هدایت و عبور نور از آن وجود داشته باشد (.)8
روشهای اسپکتروالکتروشیمیایی زیر قرمز ،میتوانند اطالعات ساختاری به دست دهند ،در حالی که
شیوه های مریی-فرابنفش قادر به انجام این کار نیستند .از این رو اسپکتروالکتروشیمیایی زیر قرمز به ویژه
شیوه تبدیل فوریه برای شناسایی واکنشهای شیمیایی انجام یافته در سطح مفید است .این شیوه مستلزم
ظروف بسیار نازک است تا دشواریهای مربوط به جذب حالل را از میان بردارد (.)8
الکتروکمی لومینسانس ،روش مفید دیگری برای مطالعه سرنوشت رادیکال های آزاد حاصل از الکترولیز
است که با نشر نور همراهند (واکنش های  8تا  .)22این روش شامل تشکیل گونههای با حالت برانگیخته
نشر کننده نور است که از واکنشهای انتقال الکترون بسیار پرانرژی واکنشگرهای تشکیل شده به طور
الکتروشیمیایی به وجود میآیند () .ترکیبات آلی و معدنی گوناگون (مانند لومینول و ترکیبات نیترو) می-
توانند با ایجاد این فرایند شوند .رادیکالهای آزاد تولید شده به روش الکتروشیمیایی ،همانند عوامل ردوکس
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بسیار قوی عمل میکنند و واکنش آنها با یکدیگر و سایر مواد به قدر کافی برای ایجاد حالتهای برانگیخته
پرانرژی است .آزمایشهای الکتروکمی لومینسانس در اغلب موارد با ثبت طیف نور نشر شده ،با استفاده از
یک محیط ناآبی عاری از اکسیژن (مانند استونیتریل یا دی متیل فورمامید خالص) انجام میگیرند (.)3

شکل  .1طرح شماتیک ساده سلول اسپکتروالکتروشیمیایی.

نتیجه گیری

32

)(8

A + e- → A•-

)(9

A - e- → A•+

)(10

*A•- + A•+ → A + A

)(11

A* → A + hν

 در این. تالش شده است به بررسی ارتباط نور و الکتروشیمی و اصول حاکم بر آن پرداخته شود،در این مقاله
 فوتوالکتروکاتالیز و اسپکتروالکتروشیمی به زبانی ساده مورد، فرایندهای مهمی نظیر فوتوالکتروفنتون،راستا
 آموزش مفاهیم مرتبط با این فرایندها و در نتیجه درک عمیق، هدف از این نوع بیان.بحث قرار گرفته است
.تر موضوعات الکتروشیمی بوده است
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چکیده:
درک درست مفاهیم پایهای در الکتروشیمی از اهمیت زیادی در آموزش این شاخه از علم شیمی
برخوردار است .چرا که فهم عمیق موضوعات بعدی در الکتروشیمی ،بر تصور درست از مفاهیم اساسی استوار
میباشد .در این مقاله تالش شده است به زبانی ساده ،مفهوم واکنشهای انتقال الکترون داخلی و خارجی
( )Inner- and Outer-Sphere Reactionsو نیز الیههای داخلی و خارجی هلمولتز در سطح الکترود بیان
گردد .برای این منظور ،از مقایسه زوجهای ردوکس  Fe(CN)63-/Fe(CN)64-و  Fe3+/Fe2+کمک گرفته شده
است .نتایج واکنش ردوکس گونههای  Fe(CN)63-و  Fe3+در سطح الکترودهای صفحهای پالتین ( )Ptو
کربن شیشهای ( )GCبا استفاده از تکنیک ولتامتری چرخهای ،نشان میدهد که واکنش انتقال الکترون
 Fe(CN)63در سطح هر دو الکترود از مکانیسم کره خارجی تبعیت میکند .در صورتی که در مورد یون ،Fe3+واکنش ردوکس در سطح  Ptاز نوع کره داخلی و در سطح  GCاز نوع کره خارجی است.
کلمات کلیدی :آموزش الکتروشیمی ،انتقال الکترون کره داخلی و خارجیFe3+ ، Fe(CN)63- ،
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مقدمه
واکنشهای انتقال الکترون یا ردوکس کمپلکسهای فلزی در محلول یک موضوع اساسی در مطالعات
شیمی معدنی و زیست معدنی به شمار میرود .جنبه های ترمودینامیکی این واکنشهای ردوکس از اهمیت
ویژهای برخوردار است .تفاوت در پتانسیلهای الکترودی اسۀتاندارد دو زوج ردوکۀس ،نیۀروی محرکۀه ایۀن
واکنشها میباشد .از نقطه نظر مکانیسمی ،واکنشهای انتقال الکترون به طور کلی به دو مسیر کره داخلی و
خارجی تقسیم میشوند .تعدادی مطالعه درباره مکانیسم واکۀنشهۀای انتقۀال الکتۀرون بۀر اسۀاس تئۀوری
مارکوس ( )Marcusوجود دارد و دادههای آزمایشگاهی در این مورد توسط محققۀین بسۀیاری فۀراهم شۀده
است ( .)2به عنوان مثال وکنش ردوکۀس خۀود تبۀادلی بۀین  Fe(CN)63-و  Fe(CN)64-بۀه واکۀنش انتقۀال
الکترون کره خارجی و واکنش خود تبادلی بۀین  Fe3+و  Fe2+در محلۀول هیۀدرو کلریۀک اسۀید بۀه عنۀوان
واکنش انتقال الکترون کره داخلی در نظر گرفته میشود.
به طور مشابه ،واکنشهای الکترودی به واکنشهای انتقال الکترون داخلی و خارجی تقسیم بندی مۀی-
شوند ( .)1، 9در یک واکنش الکترودی انتقال الکترون خارجی ،انتقال الکترون بین الکترود و گونه اکسنده یا
کاهنده در صفحه جدا شده توسط حداقل یک الیه از حالل که صفحه هلمولتز خارجی نامیده مۀیشۀود ،رخ
میدهد (شکل  .)2بنابراین ،برهم کنش های بین الکترود-واکنشگر باید ضعیف باشد .رویکرد به کۀار رفتۀه
برای بررسی چنین واکنشهای الکترودی می تواند شبیه به واکنشهای خود تبۀادلی کۀره خۀارجی همگۀن
باشد .از طرف دیگر ،در یک واکنش الکتۀرودی کۀره داخلۀی ،یۀک لیگانۀد کوئوردینۀه شۀده بۀا یۀون فلۀزی
الکتروفعال ،با سطح الکترود پیوند داده و انتقال الکترون از طریق این لیگاند جذب شده روی سطح الکتۀرود
در صفحه هلمولتز داخلی انجام میگیرد .در نتیجه ،ثابت سرعت یک واکنش کره داخلی باید به مقدار بسیار
زیاد به جنس الکترود وابسته باشد .در صورتی که وابستگی یک واکنش الکترودی کره خارجی کمتر است.
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شکل  .2تصویر شماتیک مکانسیمهای انتقال الکترون :انتقال الکترون کره خۀارجی (سۀمت چۀپ) و انتقۀال
الکترون کره داخلی (سمت راست) IHP .صفحه هلمولتز داخلی و  OHPصفحه هلمولتز خارجی است.
بحث و نتایج
ولتامتری چرخهای یکی از مفیدترین تکنیکها برای مطالعات الکترودی است ( .)1-7به عنوان یک مثال
معروف و مهم برای بحث در مورد واکنشهای انتقال الکترون داخلی و خارجی و مقایسۀه آنهۀا مۀیتۀوان از
زوجهای ردوکس  Fe(CN)63-/Fe(CN)64-و  Fe3+/Fe2+نام برد که به ویژه زوج روکس اول به طور وسۀیع در
آزمایشات اولیه تدریس تکنیک ولتامتری چرخهای در کالسهای درس مورد استفاده قرار میگیرد .به منظور
انجام این مقایسه ،رفتار الکتروشیمیایی زوج ردوکس  Fe(CN)63-/Fe(CN)64-در محلول  1/2مۀوالر پتاسۀیم
کلرید و زوج ردوکس  Fe3+/Fe2+در محلول  2/1موالر هیدروکلریک اسید و  1/1موالر سۀولفوریک اسۀید در
سطح الکترودهای  Ptو  GCارائه شده است (شکل  .)1شکل  1Aولتاموگرامهای چرخهای محلول 1/1 mM
 K3Fe(CN)6را در حضور  1/2موالر پتاسیم کلرید در سطح الکترودهای صفحهای  Ptو  GCبا سرعت روبش
 111 mV/sنشان می دهد .هر دو ولتاموگرام سیستمهای شبه برگشت پذیر را نشۀان مۀیدهنۀد کۀه در آن
اختالف پتانسیلهای دماغههای آندی و کاتدی بزرگتر از  13 mVاست.
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شکلهای  1Bو  1Cولتاموگرام-

های چرخهای زوج ردوکس  Fe3+/Fe2+را به ترتیب در محلولهای هیدروکلریک اسید و سولفوریک اسید به
نمایش میگذارد.

شکل  .1ولتاموگرامهای چرخهای در سۀطح الکترودهۀای ( Ptقرمۀز) و ( GCسۀیاه) )A( :محلۀول 1/1 mM
 K3Fe(CN)6در حضور  1/2موالر پتاسۀیم کلریۀد بۀا سۀرعت روبۀش  )B( ،111 mV/sمحلۀول 1/1 mM
 FeCl3در حضور  2/1مۀوالر هیۀدرو کلریۀک اسۀید بۀا سۀرعت روبۀش  11 mV/sو ( )Cمحلۀول 2/7 mM
 Fe2(SO4)3در حضور  1/1موالر سولفوریک اسید با سرعت روبش .11 mV/s
برای زوج ردوکس  ،Fe(CN)63-/Fe(CN)64-از مقایسه مقۀادیر ثابۀت سۀرعت انتقۀال الکتۀرون ( )koدر
سطح الکترودهای صۀفحه ای  )1/2 × 21-1 cm/s( Ptو  )2/1 × 21-1 cm/s( GCنتیجۀه مۀیشۀود کۀه ایۀن
کمیت به جنس الکترود وابسته نمیباشد و مکانیسم انتقال الکترون این زوج در سطح هر دو الکترود از نۀوع
کره خارجی است .در صورتی که در مورد زوج ردوکس  ،Fe3+/Fe2+ولتاموگرام چرخهای ایۀن زوج در سۀطح
الکترود  GCدر محلول هر دو اسید ،پیکهای پهنی را با  ΔEpبزرگ در مقایسه با ولتاموگرامهای چرخۀه ای
در سطح الکتۀرود  Ptنشۀان مۀیدهۀد .مقۀادیر  koدر سۀطح الکتۀرود  Ptبۀرای زوج ردوکۀس  Fe3+/Fe2+در
هیدروکلریک اسید و سولفوریک اسید (به ترتیب  1/1 × 21-9و

 11 )2/1 × 21-1 cm/sو 211

برابر بزرگتر از مقادیر مشابه این ثابت در سطخ الکترود ( GCبه ترتیب  1/7 × 21-9و
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)9/9 × 21-1 cm/s

است .وابستگی زیاد  koزوج ردوکس  Fe3+/Fe2+به جنس الکترود نشان میدهد که واکۀنش الکتۀرودی ایۀن
زوج ردوکس در سطح  Ptاز نوع کره داخلی و در سطح  GCاز نوع کره خارجی است.
برای زوج ردوکس  MLx ،Fe(CN)63-/Fe(CN)64-در تصویر سمت چپ شکل  2میتوانۀد بۀا Fe(CN)64-

 Fe(CN)63-/جایگزین شود .به طور مشابه Mn+ ،و  Lm-به ترتیب با  Fe3+/2+و  Cl-یا  SO42-در تصویر سۀمت
راست این شکل قابل جایگزینی است .کاهش  Fe(CN)63-در صفحه جدا شده توسط حداقل یک مولکول آب
در سطح الکترودهای  Ptو  GCرخ میدهد .کاهش  Fe3+در سطح الکترود  GCشبیه به  ،Fe(CN)63-از نۀوع
مکانیسم کره خارجی میباشد .در صورتی که کاهش  Fe3+در سطح الکترود  Ptبه ترتیۀب در محلۀول هۀای
 HClو  H2SO4از طریق پل یک آنیون کلرید یا سولفات که در سطح این الکترود جذب شۀده اسۀت ،انجۀام
میگیرد.
نتیجه گیری
به منظور آموزش مفاهیم انتقال الکترون کره داخلی و خارجی ،به عنوان یک مثال مناسب از دادههای
ولتاموگرامهای چرخهای واکنش ردوکس گونههای  Fe(CN)63-و  Fe3+در سطح الکترودهای صفحهای  Ptو
 GCاستفاده شده است .نتایج اثبات می کند که واکنش انتقال الکترون  Fe(CN)63-در سطح هر دو الکترود
از نوع مکانیسم کره خارجی میباشد .همچنین ،بررسیها اثبات میکند که در مورد یون  ،Fe3+واکنش
انتقال الکترون در سطح  Ptاز مکانیسم کره داخلی و در سطح  GCاز مکانیسم کره خارجی پیروی میکند.
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طراحی محتوای «موازنه به روش نیم پیلی» مبتنی بر 5 E
غالمرضا زمانی
دانشجوی ارشد آموزش شیمی

الکتروشیمی

موازنه واکنشهای اکسایش و کاهش

33

قسمت اول
در مباحث قبلی آموختید که هرگاه یک قطعه فلز از جنس  Znرا درون محلولی از مس ( )IIقرار دهیم ،باگذشت
زمان از رنگ آبی محلول کاسته شده و همچنین بر روی بخشی از قطعه فلز  Znکه درون محلول قرار دارد
رسوب قرمزرنگی تشکیل میشود .با بررسی این محلول نیز مشخص میشود که از غلظت مس ( )IIدرون محلول
کم شده درحالیکه مقداری یون  Zn2+درون محلول قابلشناسایی است .بهعبارتدیگر اتمهای فلز  Znدر این
فرایند اکسایش یافته و نقش کاهنده دارند ،یونهای  Cu2+نیز کاهشیافته و نقش اکسنده دارند.

هر واکنشی که در پیرامون ما انجام میگیرد از قانون پایستگی جرم پیروی میکند بنابراین واکنشهای اکسایش
و کاهش نیز از این قانون پیروی میکنند .لذا معادله شیمیایی مربوط به این واکنشها نیز باید موازنه شود .برای
موازنه این نوع از واکنشها دو روش وجود دارد که در ادامه معرفی میشوند:
 موازنه با استفاده از روش نیم پیلی
 موازنه با استفاده از روش تغییر عدد اکسایش
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باهم بیندیشیم
در معادلههای زیر که مربوط به نیمواکنش اکسایش و کاهش حاصل از قرار گرفتن تیغه  Znدرون محلول
آبیرنگ از مس( )IIاست:
آ) موازنه بودن هر نیمواکنش را از نظر تعداد اتمها بررسی نمایید.

ب) هر نیمواکنش را از نظر بار الکتریکی ،با وارد کردن یک یا چند الکترون در جاهای خالی موازنه نمایید.

پ) این نیمواکنشها همزمان باهم انجام میشوند و از مجموع نیمواکنشها ،واکنش کلی فرایند انجامشده به
دست میآید .واکنش کلی انجامشده را بنویسید.
توجه :الکترون فقط در معادلۀ نیمواکنشها دیده میشود و در یک معادلۀ کلی ،نماد الکترون ظاهر نمیشود.
ت) با دقت در معادلۀ واکنش کلی مشخص کنید آیا معادلۀ نوشتهشده توسط شما موازنه است یا نه؟
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ث) به نظر شما هنگام نوشتن معادله مربوط به واکنش کلی ،الزم است که تعداد الکترونهای تولیدشده در
نیمواکنش اکسایش با تعداد الکترونهای مصرفشده در نیمواکنش کاهش برابر باشند؟ در مورد پاسخ خود با
دوستانتان مشورت نمایید.

اکنون با توجه به آنچه از باهم بیاندیشیم باال نتیجه گرفتهاید ،مراحل موازنۀ نیمواکنشها را بهصورت چند مرحلۀ
متوالی بنویسید و از آن در پاسخ دادن به سؤاالت «فکر کنید» زیر کمک بگیرید.

فکر کنید
شکل ( )2واکنش سوختن فلز منیزیم را نشان میدهد .فراوردۀ این واکنش شیمیایی ،منیزیم اکسید است.
میدانید که در این واکنش ،انتقال دو الکترون از اتمهای فلز منیزیم به اتمهای اکسیژن ،سبب پایدار شدن
اتمهای هر دو (و در این مورد رسیدن بهقاعده هشتتایی) میشود.

شکل ( )2سوختن نوار منیزیم

شکل ( )1انتقال الکترون بین منیزیم و اکسیژن
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آ) با توجه به شکل ( )1جاهای خالی را کامل کنید.

ب) معادله کلی مربوط به فرایند سوختن منیزیم را از مجموع نیمواکنشهای اکسایش و کاهش آن به دست
آورید.
همانطور که از پاسخ دادن به پرسشهای مطرحشده نتیجه گرفتید ،برای رسیدن به یک معادلۀ موازنهشده از
نیمواکنشها ،عالوه بر برابر بودن تعداد اتمها در هر نیمواکنش ،باید میزان بارها نیز موازنه باشد .بهاینترتیب
میتوان از مجموع معادلۀ نیمواکنشهای موازنهشده ،به معادلۀ موازنهشدۀ واکنش کلی رسید.
بنابراین برای موازنۀ یک واکنش اکسایش و کاهش الزم است در ابتدا نیمواکنشها را نوشته و تعداد اتمها را به
روش وارسی موازنه نمایید و سپس با قرار دادن الکترون در سمت فراوردههای نیمواکنش اکسایش و در سمت
واکنشدهندههای نیمواکنش کاهش ،هر نیمواکنش را ازنظر بار الکتریکی موازنه نمایید .دونیمواکنش در ظرف
آزمایش همزمان باهم انجام میشوند و تعداد الکترونهای مبادله شده در دو نیمواکنش با یکدیگر برابر است .اگر
پس از موازنۀ نیمواکنشها تفاوتی در تعداد الکترونهای دو نیمواکنش دیده شد باید برای برابر کردن الکترونها
و جلوگیری از ظاهر شدن الکترون در معادله کلی ،با ضرب کردن نیمواکنشها در اعدادی صحیح تالش کنید.
تمرین
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 -2به واکنش اکسایش و کاهش دادهشده دقت کنید.

اگر یون کلر در این واکنش نقش یون تماشاگر را داشته باشد .حداکثر در دو سطر یون تماشاگر را تعریف کنید؟
 -1با حذف یون تماشاگر ،این معادله را موازنه کنید.

 -9معادله زیر را پس از حذف یون تماشاگر موجود در آن به روش نیمپیلی موازنه کنید.

قسمت دوم
اما همواره موضوع به این سادگی نیست و موازنه به روش نیم پیلی میتواند اندکی پیچیدهتر باشد و الزم است
نکات بیشتری درباره موازنه به روش نیم پیلی بیاموزید .در ادامه با این نکات آشنا خواهید شد .برای موازنه
نیمواکنشها درصورتیکه در آنها اکسیژن یا هیدروژن وجود داشته باشد و تعداد آنها در دو سمت نیمواکنش
برابر نباشد ،در محیط اسیدی و محیط بازی اندکی تفاوت در روش موازنه ایجاد میشود .در محیط اسیدی از آب
و یون هیدروژن استفاده میکنیم اما اگر محیط قلیایی باشد عالوه بر آب و یون هیدروژن از یون هیدروکسید نیز
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کمک میگیریم .با دقت در بخشهای بعدی سعی کنید عالوه بر پاسخ دادن به پرسشها ،نکات مهم یا کلیدی را
یادداشت کنید تا در ادامه درس از آنها استفاده نمایید.
باهم بیندیشیم
 )2به معادلۀ زیر دقت کنید:

آ) نیمواکنش اکسایش را در آن پیداکرده و بهصورت جداگانه بنویسید.
ب) عدد اکسایش منگنز در سمت مواد اولیه را تعیین کرده و با عدد اکسایش منگنز در سمت فراوردهها مقایسه
نمایید .آیا میتوان نتیجه گرفت که منگنز در این واکنش کاهش یافته است؟
پ) نیمواکنش کاهش را بهصورت جداگانه بنویسید.
ت) نیمواکنش اکسایش را موازنه نمایید.
ث) برای موازنۀ نیمواکنش کاهش با توجه به اینکه واکنش در محیط اسیدی است و تعداد اتمهای اکسیژن در
دو طرف معادله برابر نیست ،چه پیشنهادی دارید؟
(توجه :در محلول اسیدی میتوان از آب و یون هیدروژن برای موازنه نیمواکنشها کمک گرفت).
ج) نیمواکنش کاهش را موازنه نمایید.
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چ) معادله مربوط به واکنش کلی را با استفاده از مجموع نیمواکنشهای اکسایش و کاهش بنویسید.
ح) برای موازنه واکنش اکسایش و کاهش به روش نیم پیلی در محیط اسیدی چه مراحلی باید طی شود؟ این
مراحل را به کمک دوستان خود مرتب بنویسید.
 )1معادله اکسایش و کاهش زیر را موازنه نمایید.

 -1با توجه به اینکه در محیط قلیایی با استفاده از یون هیدروژن و آب به همراه یون هیدروکسید میتوان
نیمواکنشها را موازنه کرد ،با مشورت دوستان خود معادله زیر را موازنه کنید و قواعدی را تعیین کنید تا به
کمک آنها بتوان نیمواکنشهایی که در محیط قلیایی انجام میشوند را موازنه کرد.

نکته :برای موازنه در محیط قلیایی نیز همانند محیط اسیدی عمل کنید ،فقط توجه کنید با توجه به این که
محیط قلیایی است الزم است یون  H+افزوده شده را با افزودن یون هیدروکسید به دو طرف معادله خنثی
نمایید ،حاصل این فرآیند آب است.
 -1قواعد مربوط به موازنه نیمواکنشها در محیط بازی را در چند مرحله مجزا بنویسید.
 -1به کمک قواعد خود معادله مربوط به واکنش اکسایش و کاهش زیر را که در محیط قلیایی انجام میپذیرد
موازنه نمایند.
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تمرین

 -2واکنش  2در محیط اسیدی و واکنش  1در محیط قلیایی انجام می شوند .آنها را موازنه نمایید.

 -1با مراجعه به وبسایت گروه شیمی یزد به آدرس  http://www.shimi.blogfa.com/post-135.aspxیا
 http://chem.blogfa.com/post-2.aspxچند معادلۀ شیمیایی انتخاب کرده و سعی کنید با موازنه آنها به
روشی که در این جلسه آموختید ،دانش خود را بسنجید.
قسمت سوم
جمعبندی مبحث موازنه به روش نیم پیلی
همانطور که در طول این جلسۀ آموزشی آموختید برای موازنه به روش نیم پیلی همانند روش وارسی که قبالً
یاد گرفته بودید رعایت یکسری نکات برای رسیدن به یک معادله موازنهشده الزم و ضروری است .طی این جلسه
شما قواعدی را بهعنوان مراحل موازنه به روش نیم پیلی پیشنهاد دادید .اکنون قواعد خود را با قواعدی که در
زیر مطرحشده است مقایسه کرده و به عملکرد خود در این جلسه آموزشی نمره دهید.
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مراحل پیشنهادی موازنه به روش نیم پیلی:
 .2تعیین عدد اکسایش تمام اتمها و تعیین اتمهایی که اکسایش یا کاهش یافتهاند.
 .1تعیین معادلۀ نیمواکنشهای اکسایش و کاهش و نوشتن آنها بهصورت جدا از هم
موازنه نیمواکنشها از نظر قانون پایستگی جرم (برابری تعداد اتمهای هر عنصر در دو سمت معادله)
توجه  :2در محیط اسیدی برای موازنه اکسیژن به نیمواکنش آب اضافه نمایید و برای موازنه هیدروژن به
نیمواکنش یون هیدروژن را بیفزایید.
توجه  :1در محیط قلیایی پسازاینکه اکسیژن و هیدروژن را به روش باال موازنه کردید الزم است که یون
هیدروژن را خنثی کنیم برای این منظور به تعداد یون هیدروژن به دو طرف معادله یون هیدروکسید
اضافه نمایید.
 .9موازنه نیمواکنشها از نظر بار الکتریکی با قرار دادن الکترون در سمتی که نیاز است (برابر کردن بار
الکتریکی در دو طرف معادله).
 .1برابر کردن تعداد الکترونها در دو نیمواکنش بهوسیله ضرب کردن یک یا هر دو نیمواکنش در
کوچکترین عدد صحیح
 .1جمعکردن دو نیمواکنش و ساده کردن (حذف کردن) الکترونها با یکدیگر و در صورت وجود ذرات
مشابه دیگر نیز به همین ترتیب ساده شوند تا از هر ذره فقط در یکطرف معادله باقی بماند.
 .1چک کردن معادله از نظر موازنه تعداد اتمها و بار الکتریکی
مراجع:
ارشدی ،نعمتاهلل و جلیلی ،سیفاهلل .)2931( .شیمی فرایندهای شیمیایی ،دفتر تألیف کتب درسی.
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طراحی آزمایش ساخت باتری غذایی مبتنی بر شیمی سبز

نجمه السادات هاشمی ،0مجتبی طیبی

2

2فارغ التحصیل کارشناسی ارشدآموزش شیمی  ،ایران ،تهران ،دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی؛
nhashemi1940@gmail.com

1دبیرشیمی (کارشناسی ارشد شیمی معدنی) ،ایران ،تهران ،آموزش و پرورش شهرستانهای تهران؛
tayebimojtaba53@gmail.com

چکیده:
دراین مقاله ،آزمایشی را گزارش میکنیم که دانشآموزان را با الکتروشیمی باتری از طریق ساخت باتری غذایی
ساده و کارآمد آشنا میکند .این آزمایش با توجه به اهمیت باتریها در زندگی امروزه و اثربخشی آزمایشهای
عملی و آزمایشگاهی بر روی یادگیری دانش آموزان طراحی شده است .این فعالیت آزمایشگاهی به فراگیران
اجازه میدهد که شیمی را به زندگی روزمره خود ارتباط دهند و بینش بهتری نسبت به مفاهیم و اصول
الکتروشیمی پیدا کنند ،همچنین با صرف هزینۀ بسیار جزئی و به روش بسیار آسان و سبز ،تجربۀ علمی
ارزشمندی را با ساخت باتری خانگی به دست آورند .در این آزمایش دانشآموزان میتوانند از مالقۀ مسی یا
برنجی و زودپز به عنوان الکترودهای آند و کاتد و از آب گوشت و یا قورمه سبزی به عنوان الکترولیت استفاده
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کنند .این آزمایشها در حالیکه یادگیری محتوی موضوعات الکتروشیمی و به خصوص سلهای گالوانی،
الکترودها و تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی را تسهیل می نماید ،دانش آموزان را برای شرکت در بحث
کالسی تشویق میکند .نتایج این تحقیق باعث بهبود نظام آموزشی ،تربیت دانشجویانی مسئول ،جایگزین کردن
روشهای سبز به جای روشهای سنتی ،اصالح برنامۀ درسی آزمایشگاه شیمی تجزیه بر مبنای اصول شیمی
سبز و همچنین دستیابی دانشجویان به اصول شیمی سبز از طریق کاوشگری میگردد.
کلمات کلیدی :باتری ،آزمایش ،آموزش ،دانشآموزان ،یادگیری
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 -2مقدمه
فناوری انرژی الکتروشیمیایی حداقل انتشار کربن دی اکسید به اتمسفر و بازدهی و پایداری انرژی باالیی را ارائه
میکند [ .]2یکی از مباحث اصلی در الکتروشیمی ،تولید انرژی و ذخیره آن است که باتریها میتوانند این کار
را انجام دهند .باتریها در طیف گستردهای از برنامههای کاربردی از جمله دستگاه های تلفن همراه ،وسایل
نقلیۀ الکتریکی و برای ذخیرهسازی الکتریکی استفاده میشوند [ .]1باتریها میتوانند در فناوریهای مرتبط با
انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر نقش آفرین باشند ،به همین علت درک نسل آینده از آنها در فناوری
توسعه یافته حائز اهمیت است.
با توجه به نوع کارکرد و نقش مهم باتریها در تأمین انرژی و کاربرد وسیع آنها در زندگی روزمره ،آشنایی
دانشآموزان و دانشجویان با نحوۀ عملکرد و ساخت آنها حائز اهمیت میباشد .معموالً هر باتری از یک یا چند
سلول کوچک داخلی تشکیل شده است .باتری نوعی پیل الکتریکی گالوانیک است که منبع انرژی پتانسیل
الکتریکی میباشد که در آن با انجام واکنشهای شیمایی ،انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل میشود
[ .]9این انرژی در قطبهای باتری قابل دریافت است .باتریها دو انتهای مثبت و منفی دارند .قطب مثبت باتری
را کاتد و قطب منفی آن را آند مینامند .در تمام باتریها از فلزات برای الکترودها استفاده میشود .الکترودها با
هم در تماس مستقیم نبوده و تنها تماس آنها از طریق الکترولیت صورت میگیرد .هدف از ارائه این آزمایش
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آموزش و یادگیری تسهیل شده مبحث سلهای گالوانیک و نحوه عملکرد سل خود به خودی و چگونگی تولید
جریان الکتریسیته طی واکنش الکتروشیمیایی با کمک ساخت باتری خانگی توسط خود دانش پژوهان میباشد.

-9بخش تجربی
-0-9وسایل و مواد مورد نیاز

 -2مولتیمتر
 -1مالقۀ مسی
 -9مالقۀ برنجی
 -1زودپز (آلیاژ فلزات)
 -1شیرجوش
(از جنس آلومینیم)
 -1آب گوشت ،قرمه سبزی و ...
 -9-9روش کار
ابتدا غذای مورد نظر (آب گوشت یا قورمه سبزی) خود را مطابق شکل ( )2در زودپز آماده میکنیم.
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باتری الف) یک مالقۀ مسی در آن قرار میدهیم .دو سر سیم مولتی متر را به زودپز و مالقه اتصال میدهیم.
مولتی متر را روشن کرده عدد بدست آمده ( )V =1/11را ثبت میکنیم.
باتری ب) با تعویض مالقۀ مسی به برنجی بار دیگر ولتاژ جدید ( )V =1/91را ثبت میکنیم.

-3نتایج و بحث
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برنامۀ درسی باید ارتباط مناسبی با زندگی روزمره و نیازهای جامعه برقرار کند و اشتیاق فراگیران را به یادگیری
افزایش دهد .آموزش ساخت باتری مبتنی بر شیمی سبز به علت حذف خطرات و یا به حداقل رساندن آنها بسیار
جذاب بوده و باعث ترغیب فراگیران به یادگیری موضوع مورد نظر و انجام تحقیقات وسیعتری میشود .در
دسترس بودن انواعی از غذاها برای ساخت باتری از مزایای قابل توجه در این پژوهش است.
 -4نتیجهگیری
تلفیق شیمی سبز با شیمی تجزیه نه تنها مشکلی برای یادگیری فراگیران ایجاد نمیکند ،بلکه حس خالقیت و
ابتکار آنها را در ساخت باتری افزایش داده و باعث تفکر و درک بهتری از شیمی سبز میشود و نگرش مثبتی در
آنها ایجاد میکند.
شیوۀ تدریس پیشنهاد شده و انجام فعالیتهای خواسته شده در این محتوا اگر همراه با برگزاری کارگاههای
عملی و آزمایشگاهی باشد ،میتواند حس کنجکاوی فراگیران را برانگیزد و آنها را برای تحقیقات وسیعتر ترغیب
کند تا با خالقیت خود راههای بهتری را برای ساخت باتری مرغوبتر ،پیشنهاد دهند.
مراجع
[1] Benitez, L. E., P.C.Benitez, G. C.Van Kooten, The economics of wind power with energy
storage.Energy Economics, 2008. 30(4), 1973-1989.
[2] Mehrdad Ehsani, Yimin Gao, A. E.Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles:
Fundamentals. In Theory, and Design, 2nd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2009.
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[3] Fabian Steger, Alexander Nitsche, Hans-Georg Schweiger, Iouri Belski, Teaching battery
basics in laboratories: comparing learning outcomes of hands-on experiments and computerbased – simulations, AAEE 2016 Conference, Coffs Harbour, Australia.
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بررسی نحوه آموزش واکنش های اکسایش کاهش به کمک روش پدیدار نگاری
معصومه قلخانی ،0محمدرضا خدارحم

2

2عضو هیئت علمی ،ایران ،تهران ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ؛ ghalkhani@srttu.edu
1دانشجوی کارشناسی ارشد ،ایران ،تهران،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی؛ Mrz.khodarahm@gmail.com

چکیده:
پدیدار نگاری روشی است که در زمره روش های پژوهش کیفی قرار می گیرد و در حیطه پارادایم تفسیری
جای دارد .این روش در دهه  2371در دانشگاه گوتنبرگ سوئد ایجاد شد و هدف آن دستیابی به درکی
عمیق از مفاهیم متفاوت یک پدیده در نزد افراد مختلف است .اساس این روش بر این موضوع استوار است
که افراد مختلف می توانند تجارب و یا مفاهیم متفاوتی از یک پدیده داشته باشند .پدیدارنگاران همچنین
برای ارایه تصویری کلی و چند بعدی از یک پدیده  ،طبقات توصیفی مذکور را در قالب چهارچوبی بزرگتر
که » فضای نتیجه « نامیده می شود  ،مرتبط و منظم میسازند .به این ترتیب نتایج مطالعات پدیدارنگاری
برای درک عمیق مفهوم یک پدیده از منظر گروه خاصی از افراد بسیار سودمند است .اما استفاده از پدیده
نگاری در علوم تجربی مانند شیمی می تواند به مثابه کشف جنبه های متفاوت این علم باشد ،از این رو در
تحقیق حاضر ما در تالش هستیم تا با تلفیق آموزش الکتروشیمی و مبحث واکنش های اکسایش کاهش و
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بهره گیری از تجربیات یاد گیرندگان به آموزش هرچه بهتر این علم کمک کنیم.

مقدمه:
ما دقیقاً شبیه آن مردان کوری هستیم که وارد مکانی شدند تا یک موجودیت (یک فیل) را از طریق لمس
کردن بخشی از آن (مثال پای فیل) شناسایی کنند .مسلما اگر بتوانیم اطالعات همه آن مردان کور ،که هر
کدام بخش متفاوتی از فیل را لمس کرده اند جمع کنیم ،میتوانیم حدسهای بهتری در مورد کلیت فیل بزنیم.
اقراد مختلف در شرایط و موقعیت های متفاوت برداشت های متفاوتی از یک پدیده واحد دارند ،از این رو
جمع آوری و بررسی اطالعات افراد مختلف که از تجربه آن ها نیز ممکن است نشات بگیرد می تواند منجر
به ارائه توصیف عمیقی از آن پدیده شود.
در واقع جمع آوری تجارب و مفاهیم متفاوت افراد و قرار دادن آن ها در یک ساختار بزرگتر منجر به ایجاد
یک تصویر کامل از پدیده میشود .به این مثال توجه کنید  ،یک خانواده در اولین سفر خود به یک شهر
قصد بازدید از جنبههای مختلف یک شهر را دارند ،از این رو شروع به جمع آوری اطالعات از افراد مختلفی
میکنند که تجربه سفر به آن شهر را داشتهاند و تجربه هر فرد را یادداشت میکنند.
پس از پایان جمع آوری اطالعات از افراد مختلف حال آنها به یادداشت های خود نگاه میکنند ،هر فرد
مشورت شونده اطالعاتی از شهر را به آن ها منتقل کرده است  ،پس یک نگاه کلی به یادداشتها تصویر
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کاملی از شهر مقصد و شرایط مورد نیاز جهت سفر  ،اقامت  ،اماکن دیدنی و  ...به آنها میدهد.
در پدیدار نگاری ما به مانند خانواده ای هستیم که قصد یادگیری مطلبی ناشناخته را داریم ،از این رو کسب
تجربیات همه افراد می تواند نقشه درک ما از موضوع را کامل تر کند .یکی از مهم ترین جنبه های این مدل
از آموزش را اما می توان در واکنش های اکسایش کاهش دنبال کرد  ،زیرا با توجه به پایه تحصیلی هدف
برای آموزش این مبحث و پیش دانستههای اندک دانش آموزان از فضای این مبحث می تواند بسیار فضای
مناسبی را برای ارائه این مبحث فراهم نماید.
به منظور نیل به این اهداف  ،در ادامه ابتدا به خاستگاه تاریخی و موضوعی این روش می پردازیم و سپس با
بیان پیش فرض های استفاده از این روش در علم شیمی به بررسی نحوه استفاده از این روش در ارائه
مطالب مربوط به واکنش های اکسایش کاهش با استفاده از مثال هایی از این موضوع خواهیم پرداخت.

پدیدار نگاری (:)Phenomenography
اصطالح پدیدارنگاری در دو واژه یونانی  ( Fenomenonنمایان شدن ،نورانی شدن) و  ( Grafiتوصیف یک
چیز) ریشه دارد ] ،[9پدیدار نگاری ،توصیف پدیدار شدن هاست؛ بدین معنا که به توصیف شیوه های
متفاوت پدیدار شدن یک پدیده برای افراد گوناگون میپردازد .پدیدار نگاری رویکردی پژوهشی است که
برای پاسخ گویی به سواالت معینی در مورد تفکر و یادگیری طراحی شده است ].[1
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این رویکرد توسط یک تیم پژوهشی (فرنس مارتون و همکارانش) در بخش علوم تربیتی و تحقیقات آموزشی،
دانشگاه گوتنبرگ در سوئد ایجاد شد .واژه پدیدارنگاری در سال  2373ایجاد شده و دو سال بعد برای اولین
بار این اصطالح به صورت چاپی در آمد ].[9
بدین ترتیب می توان فرنس مارتون را به عنوان پایه گذار و پدر این روش پژوهشی قلمداد کرد  .از دیگر
پیشگامان این روش می توان به سالجو ،دالگرن و اسونسون اشاره کرد .با این وجود هر چند که پدیدار نگاری
ریشه در تحقیقات آموزشی دارد  ،اما در دیگر حوزه ها مانند تجارت  ،سالمت  ،علم اطالعات و تکنولوژی
اطالعات و هم چنین در سیستم های اطالعاتی نیز به کار گرفته شده است ].[1
به لحاظ منشا نظری نیز باید گفت که این روش اساسا بیشتر بر پایه ای تجربی بنا نهاده شده است؛ تا پایه
ای نظری یا فلسفی .اما در مورد پیش فرض های پدیدار نگری می توان به یکی از مهم ترین پیش فرض
های پدیدار نگاری اشاره کرد:
» افراد متفاوت یک پدیده معین را به شیوه ای یکسان تجربه نخواهند کرد  ،بلکه در این باره طیفی از شیوه
هایی وجود خواهد داشت که افراد متفاوت یک پدیده را درک کرده یا تجربه می نمایند«.
پدیدارنگاران برای نیل به درکی عمیق از یک پدیده  ،به پیش فرض دیگری نیز پایبند هسند  » :یک شخص
واحد ممکن است نتواند تمام جنبه های یک مفهوم (تجربه) را بیان کند« .به عبارت دیگر »پدیدارنگاری
موید این موضوع است که یک فرد می تواند بیش از یک مفهوم (تجربه) از یک پدیده معین را در ذهن
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داشته باشد« .

به همین دلیل کسب اطالعات و جمع آوری آن ها از افراد متفاوت نیز از ملزومات و پیش فرض های پدیدار
نگاری است .در واقع در پدیدار نگاری تجربه هر فرد از پدیده (موضوع) مورد بررسی شمعی در نظر گرفته
میشود که در کنار دیگر شمعها منجر به روشن شدن نقطه ای میشود.

موضوع و هدف مطالعات پدیدار نگاری:
در پدیدار نگاری و با توجه ملزومات مطروحه کشف حقیقت یا واقعیت موضوع مد نظر نیست  ،در واقع اینکه
اصل موضوع چیست مد نظر نیست بلکه چگونگی پدیدار شدن یک پدیده برای افراد مختلف و تجربه آنان از
آن پدیده مد نظر است .در واقع ما در پدیدار نگاری با این موضوع رو به رو هستیم که افراد پدیده ها یا
واقعیت ها را چگونه می بینند نه اینکه واقعیت آن پدیده چیست .در این باره مارتون ] [2مینویسد که هدف
پدیدار نگاری طبقه بندی افراد ،مقایسه گروهها ،توضیح ،پیش بینی یا قضاوت خوب و بد در مورد افراد
نیست بلکه هدف آن یافتن و منظم ساختن اشکال افکار ،به گونه ای است که افراد مختلف واقعیت را تفسیر
مینمایند.
این نوع پژوهش میتواند مکمل دیگر انواع پژوهش ها باشد و هدف آن توصیف ،تحلیل و فهم تجربه است .
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آموزش الکتروشیمی و پدیدار نگاری :
الکتروشیمی قسمتی از علم وسیع شیمی است که به بررسی واکنش های انتقال الکترون میپردازد .محققان
آموزش شیمی معتقدند که یکی از عمده مشکالت آموزشی در ارائه این بحث به دانش آموزان پیش زمینه
های دانش آموزان نسبت به این موضوع است.
برای مثال درک موضوع فرآیند های الکتروشیمیایی و واکنش های اکسایش کاهش نیازمند درک مفاهیمی
است که معموال در فیزیک کطرح می شود و ممکن است دانش آموز با توجه به پیش دانسته های خود
نسبت به آموختن این علم وارد بحث شود.
برای مثال مفاهیم جریان الکتریکی ،مقاومت و پتانسیل مفاهیم پایه ای علم فیزیک هستند که اغلب در
تدریس الکتروشیمی مورد غفلت قرار میگیرند.
و بر این اساس فقدان درک مفاهیم فوق موجب ضعف دانش آموزان در یادگیری مفهوم واکنشهای اکسایش
کاهش می شود.
حال پدیدار نگاری می تواند وسیله ای برای پوشش این فاصله باشد  ،در واقع استفاده از پدیدار نگاری می
تواند به معلم کمک کند بداند از کجا و چگونه مطلب را آغاز کند  ،از کدام مطالب نزدیک به تجارب دانش
آموزان به جهت ارائه مطالب کمک بگیرد و چگونه مطالب را در قالب محتوای مورد نظر ارائه دهد.
در واقع پدیدار نگاری به ما کمک می کند تا توصیف کیفی داشته باشیم از آگاهی معلم نسبت به آموزش
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الکتروشیمی  ،پدیدار نگاری را می توان یکی از متنوع ترین توانایی های معلم در ارائه و اجرای اهداف
آموزشی دانست که این توانایی می تواند در آموزش علوم تجربی نظیر شیمی نمود عینی تری بیاید .از این
رو ارائه و تکمیل نحوه تدریس الکتروشیمی که با توجه به ترتیب و توالی آموزشی فعلی معموال مورد غفلت
قرار می گیرد می تواند از عمده اهداف پژوهشگران پدیدار نگاری باشد .در ارائه مطالب شیمی مطالب در سه
سطح میکرو  ،ماکرو و نمادین قرار می گیرند ،الکتروشیمی نیز به علت قرار گرفتن عمده مطالب در سطح
میکرو یکی از موضوعات سخت شیمی است.
به ظور مثال در الکتروشیمی انتقال الکترون در طول یک فرآیند و توضیح این موضوع برای دانش آموز در
سطح میکرو صورت می گیرد  ،از این رو استفاده از تجارب گذشته دانش آموز در درگیر کردن او در
یادگیری بیش از پیش ضروری به نظر میرسد .در واقع ما درتالش هستیم تا با ایجاد یک نحوه آموزش
الکتروشیمی چالش های پیش رو آموزش قسمت های مختلف الکتروشیمی را برطرف نماییم و تالش کنیم
تا از تصورات غلط یادگیرندگان که زمینه ساز ایجاد کج فهمی ها است جلوگیری نماییم.
به عنوان یک مثال عینی و قابل ارائه در کالس می توان به فرآیند آغازین تدریس الکتروشیمی در کالس
درس پرداخت  ،در کتاب درسی موجود  ،این فصل با توضیح انرژی الکتریکی و استفاده از توصیف باطری به
عنوان یک کشف جهت برطرف کردن نیاز  ،تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی  ،آغاز می شود .
برای اجرای این بخش در کالس به روش پدیدار نگاری استفاده از فرآیند زیر می تواند شما را به اهداف
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پدیدار نگاری نزدیک نماید.
در ابتدا از دانش آموزان میخواهیم هر آنچه در رابطه با انرژی الکتریکی می دانند را بیان کنند  ،سپس از
آن ها می خواهیم تجربیات خود در استفاده از انرژی الکتریکی را برای انجام کاری در زندگی روزمره بیان
کنند (توجه داشته باشیم دانش آموزان با مفهوم کار در فیزیک آشنا هستند اما انجام کار در فرآیند تدریس
فعلی مد نظر ما نیست ) با توجه به روند بحث مسلما دانش آموزان در تجربیات خود و نحوه عملکرد وسایل
الکتریکی استفاده از باطری را بیان می کنند  ،در این حالت ما به هدف اولیه خود رسیده ایم ،از این رو در
ادامه بحث به نحوه عملکرد باطری نزدیک می شویم .اما نحوه عملکرد باطری در شروع فصل از اهداف اولیه
ما نیست  ،پس بحث را به عنوان ناظر و هادی کالس کنترل می کنیم.
ما با بیان مبحث نحوه تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی به روش پدیدار نگاری به دنبال ایجاد
ضرورت تدریس مطالب فصل هستیم و لزوم درک مباحث فصل به جهت درک ساختار و نحوه عملکرد این
وسیله بسیار اهمیت دارد.

آموزش واکنش های اکسایش کاهش به کمک روش پدیدار نگاری :
به عنوان نمونه در این قسمت به بررسی نحوه آموزش واکنش های اکسایش کاهش به کمک پدیدار نگاری
می پردازیم و جنبه های مختلف آموزش این قسمت از الکتروشیمی را مورد بررسی قرار می دهیم.
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در این قسمت اهداف و سر فصل های کتاب سال چهارم دبیرستان را مد نظر قرار می دهیم و صرفا به
بررسی نحوه آموزش این سرفصل ها به کمک روش پدیدار نگاری می پردازیم .در مبحث واکنش های
اکسایش کاهش مخاطبان ما به همرا خود پیش دانسته هایی از سال های گذشته تحصیل خود دارند.
از جمله این پیش دانسته ها می توان به مفهوم عدد اکسایش  ،توانایی تشخیص فلز و نافلز ،فرمول نویسی،
موازنه ،توانایی تشخیص تبادل الکترون بین دو اتم و تشخیص واکنش های فیزیکی و شیمیایی اشاره کرد .از
این رو دانستن پیش دانسته های دانش آموزان و ملزومات و امکانات آغازین درس در این روش بسیار مد
نظر است .همچنین در ارائه واکنش های اکسایش کاهش به فراگیران توجه به این نکته ضروری به نظر می
رسد که مخاطب ما در سال های گذشته با مفاهیمی همچون مدار الکتریکی و نقل و انتقال بار الکتریکی
آشنا شده است .پس با توجه به تعریف پدیدار نگاری دارای تجربیاتی از این مفاهیم است.
همان طور که ذکر شد در پدیدار نگاری استفاده از تجربیات گذشته برای تصمیم گیری در مورد موضوع
مطرح است .از این رو معلم سعی میکند با استفاده از استخراج تجربیات گذشته دانش آموزان خود و
آزمودن پیش دانسته های آنان مبحث را به آن ها تدریس نماید .اما در مورد واکنشهای اکسایش کاهش
انتقال مفاهیم میتواند با کمک یکی از پدیده های روزمره پیرامون فراگیر مانند پدیده ی زنگ زدگی یا
پدیده های انتقاالت الکتریکی و جریان های الکتریکی آغاز شود.
سپس این فراگیران هستند که تجربیات خود را در مورد موضوع اولیه طرح شده مطرح میکنند ،این کار به
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ما کمک می کند تا با تجربیات مختلف آشنا شویم و حتی در صورتی که تجربه ای از آن موضوع داریم برای
ما یاد آوری شود.
بیان تجربیات مسلما به موضوعی ختم می شود که معلم برای ادامه تدریس به آن نیازمند است.
در این قسمت ما از دانش آموزان توقع ارائه مثال ها یا تجربیاتی از قبیل واکنش سوختن منیزم را نداریم ،
حتی در مورد ارائه نیم واکنش ها نیز تجربیات قطعا ختم با ارائه عینی نیم واکنش ها نخواهد شد .اما در
مورد مفهوم اکسایش و کاهش و رسیدن به تعریف اکسنده و کاهنده دور از ذهن به نظر نمیرسد.
برای مثال وقتی معلم در کالس درس از پیش دانسته های دانش آموزان در مورد موازنه و تجربیات حتی
حل مسائل مربوط به آن آغاز می کند قطعا می تواند به کمک دانش آموزان به موازنه بار و جرم در طی یک
واکنش اکسایش کاهش دست یابد.
در مورد عدد اکسایش و نحوه محاسبه آن نیز دانش آموزان دارای پیشینه هایی هستند و می توانند با
نزدیک کردن مفهوم بار قراردادی و در نظر گرفتن یک عدد برای هر اتم در یک وضعیت خاص به مفهوم
محاسبه عدد اکسایش و راه های استفاده ار آن دسترسی یابند .اما در ارائه این روش بررسی این نکته
ضروری است که هیچ الزامی برای وجود تمام پیش دانسته ها نزد دانش آموزان نیست .این نکته همان مقدار
که می تواند برای یک تدریس مضر باشد می تواند در برخی اوقات مفید نیز باشد .اطالع از پیش دانسته
های دانش آموزان و سطح فعلی این اطالعات می تواند بسیار به معلم کمک کند اما با توجه به وضعیت
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موجودی که در دانش آموزان مشاهده می شود این پیش داسته ها چندان قابل اتکا نیستند و لزوم استفاده
از تجربیات ملموس دانش آموزان برای بازیابی این دانسته ها بیش از پیش به چشم میخورد .از این رو روش
پدیدار نگاری می تواند مکمل استفاده از روش های کاوشگری باشد .
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 212تا .217

] [1شیربیگی ،ناصر و قادری ،مصطفی و فریادرس ،هادی « ،31 ،پدیدار نگاری درک و تجربه معلمۀان از ادامۀه
تحصیل» ،فصلنامه تربیت معلم فکور ،شماره  ،1صفحه  9تا .91
[3] Marton, F. (1988). Phenomenography: a research approach to investigating different
understandings of reality. In Sherman & Webb (Eds.): Qualitative research in education:
focus and methods. London: Falmer Press.
[4] Bruce, C. (2003). Phenomenography in the Centre for Information Technology Innovation
(CITI). Paper presented at the EARLI, SIG10 Conference, Canberra, December 2002.
[5] Sorángel Rodríguez-Velázquez, (2013). Development of an Electrochemistry Teaching
Sequence using a Phenomenographic Approach. Raleigh, North Carolina.
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طراحی آزمایش های نمایشی جذاب برای آموزش الکتروشیمی
2

شایان نصرالهی* 0و مالحت کیاالشکی

 2دبیر شیمی دبیرستانهای نوشهرnasrollahi5@yahoo.con ،
 1دبیر علوم اجتماعی دبیرستانهای نوشهرkia8581@gmail.com ،

چکیده:
یکی از مباحث مطرح شده در کتاب شیمی مقطع پیش دانشگاهی برای رشته های علوم تجربی و ریاضی
فیزیک ،الکتروشیمی است .دبیران شیمی در تدریس مفاهیم مختلف الکتروشیمی با چالشهای متفاوتی رو به رو
هستند .شاید اولین و مهمترین چالش در آموزش مفاهیم الکتروشیمی ،انگیزش فراگیران برای همراهی در
فرایند یاددهی – یادگیری باشد .یکی از راههای افزایش انگیزه فراگیران در آموزش الکتروشیمی ،طراحی و انجام
آزمایشهای نمایشی جذاب است .در این پژوهش ،با طراحی و انجام آزمایشی ساده و در عین حال جذاب به نام
« نوشتن الکتروشیمیایی » سعی شد تا انگیزه و عالقه دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی
نسبت به یادگیری مباحث مرتبط با الکتروشیمی افزایش یابد .نتایج به دست آمده از پرسش نامه و آزمون کتبی،
موفقیت آزمایش طراحی و اجرا شده را به اثبات رساند.
واژه های کلیدی :آموزش الکتروشیمی ،آزمایش نمایشی ،انگیزش ،برقکافت محلول پتاسیم یدید

217

مراجع
[1] A. Chatmontree, et. al, “Student Fabrication and Use of Simple, Low-Cost, Paper-Based
Galvanic Cells to Investigate Electrochemistry”, J. Chem. Educ., 92 (2015) 1044-1048.
[2] V. I. Birss and D. R. Truax, “An effective approach to teaching electrochemistry”, J. Chem.
Educ., 67 (5) (1990) 403.
[3] A. Basheer, etal, “The Effectiveness of Teachers' Use of Demonstrations for Enhancing
Students' Understanding of and Attitudes to Learning the Oxidation-Reduction Concept”,
EURASIA J. Math., Sci. Tech., 13(3) (2017) 555-570.
[4] A. Tarkin and E. Uzuntiryaki-Kondakci, “Implementation of case-based instruction on
electrochemistry at the 11th grade level”, Chem. Educ. Res. Pract., 18 (2017) 659-681.
[5] N. Poppe, S. Markic and I. Eilks, “Low cost experimental techniques for science educationA guide for science teachers –”, Developed as part of the project SALiS – Student Active
Learning in Science, (2010).
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آشنایی کودکان با مفهوم الکتروشیمی با کمک مدل ساده ای از باتری
نسرین فرشادی* ،0محمدمهردادویسی

2

 -2کارشناسی ارشد شیمی فیزیک ،تهران ،قرچک ،دبیرستان فرهنگnasrin.farshadi@gmail.com ،
 -1کارشناسی ارشد برق ،کردستان ،مریوان ،هنرستان

چکیده:
آموزش مفهوم الکتروشیمی برای کودکان در کتاب های دوران ابتدایی مورد توجه قرار نگرفته است ،این در
حالی است که در پدیده های روزمره به طور دایم با آن روبرور می شوند و نیاز است تا آنها را بیشتر با چگونگی
این روند الکتروشیمیایی آشنا کرد .برای این کار از مدرسه در مقطع ابتدایی در شهرستان قرچک استفاده شد.
دانش آموزان پایه ششم چون بیشتر با مفاهیم تغییرات شیمیایی آشنا هستند مورد مطالعه قرار گرفتند .هدف از
این کار آشنایی دانش اموزان با مفاهیم ابتدایی و ساده الکتروشیمی و آشنایی با نحوه کار باتری های است .با
استفاده از سکه های مسی ،واشرهای از جنس روی  ،مقوا و سرکه باتری هایی با کمک خود دانش اموزان ساخته
شد تا با مفهوم کاتد ،آند و الکترولیت آشنا شوند.
نتیجه ان به صورت معنی داری نشان دهنده آن است که با کمک یک مدل ساده از سل الکتروشیمایی دانش
آموزان یادگیری طوالنی مدتی از باتری و فرایندهای الکتروشیمی پیدا خواهند کرد.
[1] Boulabiar, A., Bouraoui, K., Chastrette, M., & Abderrabba, M. (2004). A historical analysis
of the Daniell Cell and electrochemistry teaching in French and Tunisian textbooks. J. Chemical
Education, 81, 754–757.
[2] Batteries- Product Stewardship .EPA, Retrieved 11 September 2007
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طراحی و ارزیابی یک بازی آموزشی ساده برای آموزش مفاهیم اکسایش و کاهش در الکتروشیمی
2

حمیده حقیقت ،*0اسماعیل اولی
 2استادیار،
 1مربی،

ایران ،تهران،دانشگاه فرهنگیان؛h.haghighat@cfu.ac.ir

ایران ،تهران،دانشگاه فرهنگیان؛sm_oula@yahoo.com

چکیده:
بازیها میتواند به صورت ابزار آموزشی موثری برای افزایش یادگیری و درک مطلب موضوعات پیچیده ،مورد
استفاده قۀۀرار گیرنۀۀد ] .[2دانش آموزان با دنیای بازی اطالعات خود را بهتر پردازش میکنند و به معنا و مفهوم
درس پی میبرند" .بازیهای آموزشی" بازیهایی هستند که با اهداف برنامههای درسی خاص ،طراحی شدهاند.
معموال بازیهایی کۀه در آمۀوزش مۀورد اسۀتفاده قۀرار مۀیگیرنۀد ،تمرینی برای یادگیری بهتر اطالعات درسی
میباشند ].[1
در این پژوهش تالش شده است با طراحی و اجرای یک بازی کارتی ،ضمن ایجاد انگیۀزه و نشۀاط در فراگیۀران،
مفاهیم اکسایش و کاهش در الکتروشیمی به شکلی ساده بیان و آموزش داده شود .پژوهش حاضر یک پۀژوهش
کاربردی از نوع شبه آزمایشی است و هدف آن بررسی میزان یادگیری فراگیران در مورد مفاهیم الکتروشیمی بۀا
کمک یک بازی کارتی ساده بوده است .برای این منظور  11نفر از دانشجو معلمان ورودی جدید سۀال  31کۀه
قبال با این مفاهیم آشنایی داشته و در دوره متوسطه آموزش دیده بودند انتخاب شدند .به منظور شناسایی تاثیر
بازی در یادگیری مفاهیم از پرسش نامهای حاوی ده پرسش چهارگزینۀهای و یۀک پرسۀش بۀاز پاسۀخ اسۀتفاده
گردید .پرسشها در برگیرندۀ مفاهیم نیم واکنش اکسایش -کاهش و موازنه واکنشهای اکسایش -کاهش بۀود.
یک پیش آزمون قبل از آموزش فراگیران توسط بازی و یک پس آزمون پس از انجام بازی از آنهۀا گرفتۀه شۀد.
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آنچه از نتایج این پژوهش نتیجهگیری میشود این است کۀه ایۀن بۀازی نقۀش ارزنۀدهای در یۀادگیری مفۀاهیم
.الکتروشیمی برنامه درسی داشته است
:مراجع
[1] D. I.Cordova, M. R. Lepper, "Intrinsic motivation and the process of learning: Beneficial
effects of contextualization, personalization, and choice", Journal of Educational
Psychology, (1996). 88,715-73.
[2] K.Royle “Game-based learning: A different perspective” Innovate 4(4).
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کاربست هنر در آموزش الکتروشیمی مبتنی بر کاوشگری به منظور کارآفرینی
رسول عبداله میرزائی
تهران – لویزان – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – دانشکده علوم پایه

الکت روشیمی ،بخشی از شیمی را در برمی گیرد که به مطالعه الیه مرزی باردار می پردازد .در زندگی روزمره
فرایندهای گوناگونی از الکتروشیمی قابل مشاهده است که مستقیما بر زندگی ما تاثیر می گذارد .در این میان
می توان به پدیده فتوسنتز در گیاهان اشاره نمود .باتری و ذخیره انرژی ،خوردگی و آبکاری رایج ترین نمودهای
ظهور فناوری الکتروشیمی در زندگی ما هستند که با مهندسی الکتروشیمی گره خورده است .به نظر میرسد
آموزش الکتروشیمی مبتنی بر کاوشگری می تواند به یادگیری معنی دار مفاهیم آن منجر شود .برای این منظور
می توان از این مدل استفاده نمود که فرایند کاوشگری در یک زمینه مناسب با ساختار چهارجانبه در هم تنیده
شامل مفاهیم الکتروشیمی ،مهندسی الکتروشیمی ،فناوری های مرتبط با دانش الکتروشیمی و ریاضیات در
الکتروشیمیرخ دهد که میتواند موقعیت مناسبی را برای یادگیری معنی دار مفاهیم الکتروشیمی ایجاد نماید.
البته در کنار اهداف آموزشی شناختی در فرایند یادگیری ،اهداف آموزشی در حیطه روانی -حرکتی و عاطفی نیز
در این مدل مورد توجه قرار می گیرد .یکی از مفاهیم الکتروشیمی ،موضوع الکترونشانش عناصر می باشد که در
فناوری آبکاری نمود پیدا می کند .صنایع دستی مبتنی بر آبکاری نقره ،مورد توجه مردم بوده و در صنعت کشور
نیز رایج شده است و فراگیران عمدتا با مثال های عینی آن در زندگی روزمره روبه رو شده اند .کاربست هنر نقره
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کاری در فرایند آبکاری موقعیت خوبی را برای ایجاد انگیزه و عالقه در فراگیران در مراحل آموزش مبتنی بر
کاوشگری فراهم میکند که می تواند در آینده کاری فراگیران نیز تاثیرگذار باشد .به عبارت بهتر ،کاربست هنر
در یادگیری مفاهیم الکترونشانش عناصر در زمینه هنر نقره کاری ،می تواند منجر به بروز نوآوری و پرورش
خالقیت در فراگیران شده و زمینه را برای کارآفرینی نیز مهیا نماید .در مقاله حاضر این موضوع بیشتر مورد
بررسی قرار می گیرد.
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باسمه تعالی
عنوان درس

پیشنیاز یادگیری الکتروشیمی

حوزه یادگیری

بیوالکتروشیمیایی شیمی سبز

پایه

پایه دوم متوسطه

استاد راهنما

خانم دکتر مریم صباغان
بهرام عظیمی کردکندی -احمد هادی پور (دانشجویان ارشد آموزش شیمی)
و مهدی اکبرپور

طراحان

دانشگاه :تربیت دبیر شهید رجایی تهران
آدرس :آذربایجان شرقی  ،شهرستان میانه،
ایمیل ,bahram.azimi71@gmail.com ahmadhadipour73@gmail.com

چگونه می توان زمینههای فاضالب های شهری  ،کشاورزی ،رفع الودگی هوا ،تولید
پرسش اصلی

سوخت های زیستی و پزشکی ،از سلول سوختی میکروبی به عنوان بیوالکتروشیمی
سبز در جهت تولید انرژی الکتریکی و کنترل بیماریها سود جست؟
فراگیر قادر خواهد بود تا به سواالت پاسخ دهد :


هدف ها

دانشی



(شناختی)





بیوالکتروشیمی چیست؟
سیستم بیوالکتروشیمیایی چست؟
سلول سوختی میکروبی چگونه عمل می کند؟
اصول شیمی سبز را بیان کنید.
تاثیر نیتروژن فاضالبهای شهری بر محیط زیست و راهکار بالقوه برای رفع
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ان را بیان کنید.
 سلول سوختی میکروبی چگونه می تواند در تسویه فاضالب های شهری ،
کشاورزی ،پزشکی ،الکترونیک ،تولید سوخت زیستی و رفع آلودگی هوا موثر
واقع شود؟
 فراگیران بتوانند یک سلول سوختی میکروبی توسط لجن فاضالبی تهیه کنند
مهارتی

یا حداقل یک طرح ساده از آن را رسم نمایند.

(روان–

 در هر یک از زمینه های تسویه فاضالب های شهری ،کشاورزی ،پزشکی ،

حرکتی)

الکترونیک ،تولید سوخت زیستی و رفع آلودگی هوا ،اصول شیمی سبز را
کشف و یادداشت کنند.
 شیمی سبز به عنوان یک رویکرد جدید در شیمی باعت توسعه اقتصادی و
اجتماعی جامعه میشود.
 الکتروشیمی در زیست شناسی و بیوتکنولوژی می تواند به عنوان
بیوالکتروشیمی کاربرد داشته باشد.

نگرشی
(عاطفی)

 از میکرواورگانیسم هایی مانند مخمر می توان برای تولید برق در یک سلول
گالوانی استفاده کرد.
 از طریق سلول های بیوشیمیایی می توان در راستای تسویه فاضالب ها ،
کاهش گاز های گلخانه ای  ،کنترل بیماری ها  ،تولید وسایل الکترونیک ،
تسویه هوای شهری و بهبود تولید سوخت های زیستی بهره برد.
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 عالوه بر کاربرد بیوسلول ها در زمینه تولید انرژی های سبز و الکتریسته،
میتوان در کاهش مصرف سوخت های فسیلی از این سلول ها استفاده کرد.
فراگیران با راهنمایی دبیر در طی ارائه تدریس به اصول شیمی سبز دست
یافته و سعی در انطباق این اصول در مباحث بیوالکتروشیمی ارائه شده داشته
مهارت های قرن بیست

و با مطالعه منابع و مقاالت مختلف سعی در ارتباط دادن بیشتر اصول شیمی

و یکمی

سبز در زندگی روزمره داشته و به اهمیت شیمی سبز در زمینه های مختلف

http//www.p21.org

بیوالکتروشیمی پی خواهند برد.



کج فهمی ها  /برداشت
های ناقص





ضعف فراگیران در ارتباط بین سلول الکتروشیمیایی و سلول
بیوالکتروشیمیایی
فراگیران در نقش مواد آلی و باکتری در سلول بیوالکتروشیمیایی
دچار مشکل هستند.
فراگیران در زمینه مورد بحث در تعین ماده آلی دچار سردرگمی اند.
فراگیران در ارتباط دادن زمینه های مختلف ارائه شده در تدریس با
اصول شیمی سبز دچار مشکل هستند.

ماژیک ،پاک کن ،کتاب درسی،محتوای درسی تولید شده از طریق مقاالت تراز اول که
مواد و تجهیزات مورد

در اختیار دانش پذیران قرار میگیرد،تخته وایت بورد یا صفحه هوشمند،پروژکتور،

نیاز

کامپیوتر ،تصاویری از سلول های گالوانی مختلف ،تصاویری از سلولهای
بیوالکتروشیمی در تصویه فاضالب ،فیلم آموزشی و ...
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زمان

به یک جلسه  31دقیقه ای نیاز داریم.

منابع

کتاب درسی  ،محتوای پژوهش تولید شده  ،اینترنت

تدریس برای تامین نیاز
های فردی دانش
آموزان

 بیوالکتروشیمی  ،الکتروشیمی است که در آن موجودات زنده مانند باکتر ها
و آنزیم ها واکنش های اکسایش-کاهشی را به انجام می رسانند.
 وابستگی فزاینده به سوختهای فسیلی محققان را به جستجوی منابع
جایگزین انرژی هدایت کرده است .منابع انرژی قابل تجدید مانند نور
خورشید ،باد یا آب شایع ترین آنها هستند .استفاده از میکروارگانیسم ها
مانند باکتری ها برای تولید انرژی در حال حاضر پیشرفت زیادی داشته است.
اینها مزایای متعددی را حتی در مقایسه با سایر منابع انرژی تجدیدپذیر ارائه
می دهند.
 سیستم ها ی بیوالکتروشیمیایی ()BioElectrochemical System:BES
،سلول های الکتروشیمیای هستند که در آنها از میکرواورگانیسم های متعدد
مانند آنزیم ها و باکتری ها برای انجام واکنش های اکسایش و کاهش در
الکترود ها استفاده می شود.
 سیستم های بیوالکتروشیمیایی بر اساس نوع میکرواورگانیسم انواع متعددی
دارند .امام در این آموزش سلول سوختی میکروبی
( )Microbial Fuel Cell :MFCمورد بررسی قرار می گیرد.
 در سلول سوختی میکروبی  ،موار آلی توسط میکرواورگانیسم های
مستقر در الکترود آند  ،در یک محیط بی هوازی اکسایش می
یابند.محصوالت اند کربن دی اکسید و الکترون و پروتن می
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باشد.الکترون از طریق مدار خارجی به سمت کاتد حرکت می کند.
کاتیون تولید شده نیز با عبور از غشا نفوذ پذیر به کاتیون  ،به سمت
کاتد حرکت کرده و کاهش می یابد (شکل

.)2
 بیان روش تدریس :ابتدا با اصول شیمی سبز آشنایی پیدا می کنیم.
سپس با مطرح کردن هر یک از زمینه های آموزشی شامل فاضالب های
شهری  ،کشاورزی  ،پزشکی  ،الکترونیک  ،تولید سوخت زیستی و رفع
آلودگی هوا ،از فراگیران انتظار می رود در هر زمینه ارتباط اصول شیمی
سبز با مطالب را بیان کنند.

298

واژه های علمی

شیمی سبز-سیستم بیوالکتروشیمیایی -میکروارگانیسم ها -بیوسنسورها –سلول

راهبرد های توسعه

فوتوالکتروشیمیایی-سلول های گالوانی-سیستم بیوالکتروشیمیایی–سلول سوختی
میکروبی-منبع تجدیدپذیر-

به کار گماردن
آغاز تدریس  /معرفی
بحث

 .Iآشنایی فراگیران با اهمیت و جایگاه شیمی سبز( مراحل انگیزشی):
ااهمیت صول شیمی سبز:
 پایه اقتصادی کشورهای صنعتی توسعه یافته ،انواع محصوالت
طراحی شده توسط شیمی است .تالش برای محافظت از سالمت
انسان و محیط زیست و نیز ترویج استفاده از منابع تجدیدپذیر  ،می
طلبد که از مزایای الکتروشیمی سبز بهره جوییم.
 کنترل بهتر  ،انتخاب پذیری باال  ،کارکرد ایمن  ،تعدیل اب و هوایی

293

و استفاده از الکترون به عنوان یک واکنش ارزان از مزایای
بیوالکتروشیمی می باشد.
.II

بیان اصول شیمی سبز

 .29پیشگیری از تولید فرآورده های بیهوده
 .21افزایش بهره وری اتمی
 .21ساخت ترکیبات شیمیایی کم خطر
 .21طراحی مواد و فرآورده های شیمیایی سالم تر
 .27به حداقل رساندن استفاده از حالل ها و مواد کمکی
 .28تشخیص هزینه های انرژی و به حداقل رساندن آن ها
 .23استفاده از مواد خام برگشت پذیر
 .11حذف مواد غیر ضروری
 .12استفاده از کاتالیزگر
 .11طراحی فرآورده های زیست تخریب پذیر
 .19تعیین زمان واقعی واکنش
 .11به حداقل رساندن رویداد های ناگوار
 .IIIکاربرد  MFCدر تسویه فاضالب ها
 افزایش جمعیت و در نتیجه آن ورود فاضالب های شهری به عنوان یک
معضل جدی در جوامع کنونی به دریا ها و دریاچه ها  ،زندگی جانداران آبزی
و انسان ها را با خطرات جدی رو به رو کرده است.
 در مناطقی که سیستم تسویه فاضالبی آنها به طریقه سیستم های سپتیک
برقرار است  ،مسئله رواناب نیتروژن  ،در مسائل مربوط به کیفیت آبهای
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محلی ،مانند حوضچه ها ،دریاچه ها و حوضه ها دارای اهمیت خاص است.
غلظت باالی نیتروژن مرگ گیاهان را به همراه دارد.نیتروژن اجازه می دهد
که باکتری ها و جلبک ها رشد کنند و آبهای سبز رنگی را به ارمغان بیاورد.
 می توان از  MFCبرای تبدیل کربن دی اکسید و آمونیوم به نیتروژن
مولکولی و آب استفاده کرد ( شکل . )1

212

 استفاده از این بیو سلول  ،عالوه بر این که باعث حذف آمونیوم خطرناک برای
محط زیست و جانداران دریایی می شود ،می توان از انرژی الکتریسیته تولید
شده در این فرآیند نیز برای مقاصد مختلف استفاده نمود.
 .IVاستفاده از  MFCدر مزارع برنج برای تجزیه متان تولیدی
 برنج با تبدیل کربن جذب شده از خاک به متان 7 ،الی 11درصد متان کل
دنیا را تولید می کند و مقدار زیادی از انرژی گیاه تلف می شود.
 انرژی تلف شده گیاه برنج از طریق کارگزاری سلول رسوبی باکتریایی
( )Sediment microbial fuel cell: SMFCدر ریزوسفر منطقه (ریشه
گیاه) برگردانده میشود.
 SMFCشامل آند گرافیتی در زیر خاک و کاتد گرافیتی شناور روی آب می باشد.
میکروب های موجود در خاک متان تولید شده توسط ریشه را در آند اکسید می
کنند.بقیه فرآیند سلول  SMFCهمانند  MFCمی.ولتاژ ایجاد شده در این
فرآیندحداکثرد به  1/8ولت میرسد.

کاتد
آند

بیوسلول سوختی رسوبی()SMFC
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.V

بهیمه سازی تولید سوخت زیستی از بیومس به کمک MFC

 برای تولید سوخت های زیستی از زیست توده لیگنوسلولوزی استفاده می
شود.فرآورده های جانبی فنولی و فورانی تولید شده در این واکنش
دردسرسازند.این ترکیبات باعث خوردگی ،بی ثباتی و سمیت جریان های
حاصل از زیست توده های می شود.
 سلول سوختی میکروبی( ، )MFCفن آوری امیدوار کننده برای تبدیل
ترکیبات فوران و فنول به  H2تجدید پذیر است.این فرایند عالوه بر تجزه مواد
خطرناک H2 ،مورد نیاز برای هیدروژنه شدن روغن سوخی حاصل از زیست
توده را فراهم می کند و دیگر نیازی نیست از گاز طبیعی به عنوان یک منبع
تجدید ناپذیر  ،برای تولید گاز هیدروژن استفاده شود ( شکل  9و . ) 1
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 .VIرفع آلودگی هوا از طریق سلول نوری الکتروشیمیایی و  MFCکوپل شده به
آن ()Biocathode couple PhotoElectrochemical Cell :BPEC
 سلول الکتروشیمایی دارای دو نوع الکترود ( فوتو آند و بیو کاتد) از انواع
مختلف می باشد .جنس فوتو آند آن تیتانیم اکسید  TiO2 ،میباشد و اساس
کار آن برانگیختن الکترون های الیه ظرفیت تیتانیم اکسید با انرژی خورشید
می باشد.
 اصول کار  Bio PECتولید الکترون از طریق برانگیختن الکترون های الیه
ظرفیت در آند و انتقال آن به بیوکاتد می باشد .نور تابیده شده باعث انتقال
الکترون های الیه ظرفیت تیتانیم اکسید به الیه هدایت می شود و در نتیجه
الکترون هایی با بار منفی در الیه هدایت و حفره هایی با بار مثبت در الیه
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ظرفیت تولید می شوند  ،این حفره ها به نوبه خود در مجاورت آند ،آلودگی
های مجاور را اکسید کرده و کربن دی اکسید تولید می کنند.بقیه فرآیند
مانند  MFCمیباشد (شکل . ) 1
 این سلول با استفاده همزمان از انرژی خورشیدی و زیستی  ،توانایی تولید
برق و حذف آالینده ها را دارند.
 دلیل استفاده از بیوکاتد محتوی باکتری  ،تسریع عمل کاهش و داشتن عمر
باال و مقاومت در برابر نور خورشید نسبت به نانو لوله ها می باشد.
حفره با بار
مثبت

محیط اطراف الکترود آند نوری ،توسط هوای آلوده اشغال شده و این مواد آالینده
توسط حفره ی ایجاد شده بین الیه هدایت و ظرفیت اکسایش مییابد.
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.VII

استفاده از بیوسلول های آنزیمی در سنسور های پزشکی

در دهه های اخیر عالقه به استفاده از بیوسلول ها و بیوسنسور های مبتنی بر آنزیم
افزایش یافته است  ،برای مثال در دستگاه های پزشکی قابل تنظیم در بیمارستان
استفاده شده است.همچنین حسگرهای بیوسنسور برای نظارت بر تغییرات مواد
فیزیولوژیکی مانند اندازه گیری گلوکز برای بیماران دیابتی و استفاده از بیوسلول ها
برای تامین انرژی این بیوسنسورها پیشنهاد شده است .شکل  1زیر بیوسنسوری در
داخل رگ را نمایش می دهد که از گلوکز و اکسیژن محلول در آند در واکنش
اکسایش سود می برد.دالیل استفاده از این بیوسلئل انعطاف پذیری  ،سادگی و ارزانی
آن است .آنزیم ها نیز در سنسورهای محیطی برای نظارت بر برخی از آلودگی های
خاص ،ساخت لپتاب MP3 ،پلیر هااستفاده می شوند1
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شکل  . 1بیوسلول های آنزیمی در سنسور های بیماران قند خون
به کاوش واداشتن

.2دانش آموزان در گروه های خود  ،با استفاده از مخمر و قند و تعدادی بشر ،آزمایشی
برای تولید یک سیستم بیوالکتروشیمیایی طراحی کنند.
.1فراگیران در گروه هایشان در مورد شیمی سبز و اصول آن گفت و گو کنند.
.9فراگیران در هر زمینه از بحث های آموزشی در مورد اصول شیمی سبز بحث و گفت
و گو کنند.

به توصیف پرداختن

 سیستم بیو الکتروشیمیایی( )BESچیست؟
 سلول سوختی میکروبی ()MFCچیست؟
 سیستم های سپتیک فاضالبی چیست؟
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 سلول رسوبی باکتریایی() SMFCچیست؟
 سلول نوری الکتروشیمیایی و  MFCکوپل شده به آن( )BPECچیست؟
به ارزیابی اقدام کردن

استفاده از چک لیست در حین تدریس

ارزشیابی تشخیصی

نمره دهی به دانش آموزان از طریق پرسش در حین تدریس

به وسعت افزودن

از دانش آموزان می خواهم تا در محیط زندگی خود با استفاده از مخمر مقداری
فاضالب خانگی را برای تولید برق و روشن کردن یک المپ کوچک مورد استفاده قرار
دهند.

یادداشت هایی برای
معلم

 دانش فراگیران  ،پایه تمامی سلول های مورد بررسی را گالوانی بدانند.
 دستیابی به اصول شیمی سبز در هر زمینه آموزشی بر عهده خود فراگبر
است.
 در حین آموزش جلسات  ،با توجه به اهمیت شیمی سبز هم برای زندگی و
هم جنبه اقتصادی  ،با یادآوری شیمی سبز بر اهمیت آن تاکید کنم.

واژگان کلیدی قابل شیمی سبز-سیستم بیوالکتروشیمیایی -میکروارگانیسم ها -مولکول بیولوژیکی-
جست و جو در اینترنت مخمر -زیست توده ها – بیوسنسورها – سلول های گالوانی-سیستم
بیوالکتروشیمیایی -سلول سوختی هیدروژن_اکسیژن –سلول سوختی میکروبی-
تنفس سلولی-تسویه فاضالب با سیستم سپتیک -سلول رسوبی باکتریاییBPEC-
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عنوان درس

خوردگی فلزها () Corrosion of Metals

حوزهی یادگیری

شیمی

پایه

پایه دوازدهم متوسطه دوم
سعید مرادپور

طراح

دبیر شیمی و دانشجوی ارشد آموزش شیمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
پست الکترونیکیsaeed_moradpoor@yahoo.com :
(اساتید راهنما :رسول عبداله میرزایی -معصومه قلخانی)

پرسش اصلی

خوردگی فلزها یعنی چه و راههای جلوگیری از آن چیست؟
در پایان تدریس دانشآموزان بتوانند:

اهداف

دانشی
(شناختی)

 .2سه نوع واکنش فلزها در برابر اکسیژن را نام برده و هر یک را توضیح دهند.
 .1خوردگی را تعریف کنند.
 .9انواع روشهای خوردگی را نام برده و تعریف کنند.
 .1معادله واکنشهای مربوط به خوردگی آهن را بنویسند.
 .1عوامل مؤثر بر خوردگی فلزها را نام ببرند.
 .1عوامل سرعتبخش در خوردگی فلزها را نام برده و چگونگی تسریع خوردگی توسط این عوامل را
شرح دهند.
 .7آثار زیانآور اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی خوردگی فلزها را بیان کنند.
 .8روشهای جلوگیری از خوردگی فلزها و کاربرد هر روش را نام ببرند.
 .3مفهوم حفاظت کاتدی را بیان کنند.
 .21چگونگی انجام حفاظت کاتدی را توضیح دهند.
 .22واکنشهای حفاظت کاتدی در گالوانیزه و حلبی را بنویسند.
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مهارتی
(روان-
حرکتی)

نگرشی
(عاطفی)

 .21آزمایش مربوط به خوردگی یک میخ آهنی را انجام دهند.
 .29گزارشکار آزمایش خوردگی میخ آهنی را نوشته و به کالس گزارش کنند.
 .21نکات ایمنی حین انجام آزمایش را رعایت کنند.
 .21آزمایشهای برای تأثیر نقش نمکها و اسیدها بر خوردگی فلزها را طراحی و اجرا کنند.
 .21یه ویدیو در حد  1دقیقه از مراحل انجام آزمایش های خود تهیه و در کالس به نمایش
بگذارند.
 .27به مبحث حفاظت از فلزها عالقهمند شوند.
 .28به نقش علوم پایه بهویژه نقش شیمی و الکتروشیمی در توسعه پایدار برای حفاظت از فلزها
پی ببرند.
 .23برای حفظ وسایل فلزی به روشهای مختلف بهویژه روش حفاظت کاتدی ،ارزش قایل
شوند.
 .11به اکتشافات و اختراعات دانشمندان ،احترام بگذارند.
 .12نسبت به منابع تجدیدناپذیر مثل فلزها؛ به عنوان یکی از هدایای خداوندی احساس
مسئولیت کنند.
 .11برای انجام فعالیتهای گروهی و همکاری با دیگران ،احساس مسولیت باالیی داشته باشند.
دانشآموزان در فرایند حل یک مسئله مهم در زندگی درگیر شده تا به پرسشگری ترغیب

مهارت های قرن بیست و
یکمی
( ) www.p21.org

شده ،به تحقیق ،طراحی و انجام آزمایش بپردازند و آمادگی کافی برای شرکت در بحث علمی
و مشارکت و مسؤلیتپذیری در فعالیتهای گروهی در کالس برسند و بتوانند به پرسشهای
موجود پاسخ دهند .از طرفی حین این فعالیتها با شغلهای در رابطه با کار با فلزها نیز آشنا
میشوند .آنها با تهیه یک ویدیو از مراحل کار خود تجربیات یادگیری خود را با سایرین به
اشتراک میگذارند.

کجفهمیها و

منابع فلزی در کره زمین فراوان هستند .به کمک بازیافت میتوان مشکل کمبود منابع فلزی را
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برداشتهای ناقص

حلکرد .فلزها بسیار محکم هستند و از بین نمیروند.

مواد و تجهیزات مورد میخهای آهنی ،لیوانهای شیشهای ،چند نمونه نمک ،چند نمونه اسید ،دفترچه یادداشت ،گریس یا
روغن ،تصاویری از خوردگی فلزها ،کتاب درسی و ...
نیاز
زمان

برای تدریس به این روش دو جلسه  31دقیقهای با فاصله چند روزه ،زمان الزم است.
کتاب درسی ،معرفی کتاب کمکآموزشی ،معرفی کتابکار ،متن تهیه شده توسط معلم
در وبگاههای زیر مطالب مفیدی در مورد خوردگی ،انواع آن و روشهای جلوگیری از خوردگی وجود
دارد:

منابع مورد نیاز برای

http://www.ica.ir/corrosion.aspx
http://talayehind.com/article
http://www.salamati-metal.blogfa.com/post/6

تدریس

هم چنین در وبگاه زیر فیلمهایی در مورد خوردگی فلزها و روشهای جلوگیری از خوردگی وجود
دارند:
https://www.aparat.com

تأمین نیازهای فردی
دانشآموزان

واژههای علمی
(راهبردهای توسعه)

راهنمایی دانشآموزانی که سطح علمی پایینتری دارند توسط معلم.
توضیح برخی اصطالحات و مفاهیم علمی برای دانشآموزان نیازمند
توضیح و تلفظ برخی واژهها برای کل کالس
معرفی برخی منابع مطالعاتی و اینترنتی به دانشآموزان
راهنماییهایی برای انجام آزمایش با اسید بهمنظور رعایت نکات ایمنی وجلوگیری از حوادث غیر
مترقبه
گروهبندی دانشآموزان و تعیین نقش و وظایف هر کدام در گروه ،مدیر گروه ،منشی گروه و...
نوشتن واژههای زیر روی تخته کالس وتعریف هر یک از آنها به کمک دانشآموزان و تأکید بر
یادداشت آنها در دفتر بانک واژگان علمی شخصی آنها:

خوردگی ،حفاظت کاتدی ،پایگاه کاتدی ،پایگاه آندی ،پتانسیل الکترودی( ،) °Eورق
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گالوانیزه ،ورق حلبی
جلسه اول تدریس:
نمایش تصاویر زیر برای دانشآموزان و بحث در مورد آنها:

به کار گماردن
(آغاز تدریس ،معرفی
مبحث)

سپس از دانش آموزان پرسیده شود  :چرا اشیای زیر از بین نرفته اند؟

فعالیت خارج از کالس برای آمادگی در جلسه دوم تدریس:

به کاوش وا داشتن

دانش آموزان راهنمایی شوند؛ در یک فرایند روشعلمی درگیر موضوع خوردگی فلزها شوند تا
بتوانند موارد زیر را انجام دهند و نتایج فعالیتهای خود را در جلسه بعدی به کالس ارایه نمایند:
 .2یافتن پاسخ این سوال :آیا همه فلزها دچار خوردگی میشوند؟ چرا؟
 .1انجام آزمایش :هر گروه با قرار دادن سه میخ آهنی نو در سه ظرف ،یکی زیر آب ،یکی
درون هوای خشک و دیگری در ظرفی که محتوی مخلوط آب و هوا است به مدت سه روز،
نتایج آن را در جلسه بعدی به کالس ارایه نمایند.
 .9طراحی یک فعالیت عملی توسط معلم با هدف تأثیر محیط اسیدی و حضور یونها در
خوردگی تا گروههای دانشآموزان پس از جمعآوری اطالعات ،اقدام به فرضیهسازی کرده و
سپس فرضیهها یا حدسهای هوشمندانهی خویش را مورد آزمون قرار دهند و گزارش
آنها را به کالس ارایه دهند.
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 .1ترغیب دانشآموزان به تحقیق اینترنتی و ارایه شواهد مستند در مورد انواع روشهای
خوردگی و انواع روشهای جلوگیری از خوردگی فلزها
 .1تهیه یک ویدیو( حداکثر دقیقه) از مراحل فعالیت هر گروه توسط خود گروه و نمایش آن
در کالس درس جلسه دوم
جلسه دوم تدریس:
بحث :دانشآموزان به گفتوگو پیرامون مسیر کاوش علمی خود در مورد خوردگی فلزها می-

به توصیف پرداختن

پردازند و مفاهیم آموزشی مورد نظر را ساخته و با بقیه گروهها به اشتراک میگذارند.
برای رسیدن به این هدف در کالس دانشآموزان باید:
 .2نتایج و گزارشکار مربوط به انجام آزمایش میخهای آهنی توسط گروه ها را در کالس ارایه
دهند.
 .1آزمایشهای طراحی و اجرا شده برای تأثیر نقش نمکها و اسیدها بر خوردگی فلزها را
توصیف کنند.
 .9ویدیوی تهیه شده را در کالس به اشتراک گذاشته به پرسشهای احتمالی همکالسیها و
معلم در رابطه با آن ویدیو پاسخ میدهند.
همچنین به پرسشهای زیر در کالس مطرح و توسط دانشآموزان پاسخ داده شود:
 .2واکنش فلزها در برابر اکسیژن چگونه است؟
 .1خوردگی چیست؟
 .9انواع روشهای خوردگی را نام برده و تعریف کنند.
 .1معادله واکنشهای مربوط به خوردگی آهن را بنویسند.
 .1عوامل مؤثر بر خوردگی فلزها را نام ببرند.
 .1عوامل سرعتبخش در خوردگی فلزها را نام برده و چگونگی تسریع خوردگی توسط این عوامل را
شرح دهند.
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 .7آثار زیانآور اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی خوردگی فلزها را بیان کنند.
 .8روشهای جلوگیری از خوردگی فلزها و کاربرد هر روش را نام ببرند.
 .3مفهوم حفاظت کاتدی را بیان کنند.
به ارزیابی اقدام کردن توسط معلم -2 :تکمیل چکلیستهای فردی دانشآموزان
(ارزشیابی تشخیصی)

 -1اختصاص نمراتی برای پاسخ ها و فعالیت های دانشآموزان
چالش جدید :معلم دانش آموزان را در موقعیت تازهی و چالش برانگیز زیر قرار دهد که آنها
بتوانند ضمن استقبال از رویارویی با آن موقعیت از طریق به کاربردن آموختههای خود راه حلی
عملی برای آن چالش بیابند و به پرسشهای زیر پاسخ دهند:
 .2برای جلوگیری از خوردگی لولهها و شیرآالت زیر چه راهکارهایی پیشنهاد میکنند؟

به وسعت افزودن

 .1چرا ورقهای گالوانیزه و حلبی به آسانی دچار خورگی نمیشوند؟ چگونگی نجات این فلزها
از خوردگی را توضیح دهند.
 .9واکنشهای حفاظت کاتدی در گالوانیزه و حلبی را بنویسند.
هدفهای یادگیری
یادداشتهایی برای
معلم

آشنایی دانشآموزان با:
* مفهوم خوردگی فلزها و انواع آن
* خسارتهای زیستمحیطی و اقتصادی ناشی از خوردگی
* روشهای جلوگیری از خوردگی فلزها
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خوردگی)  :( Corrosionاثر تخریبی محیط بر فلزات و آلیاژها میباشد .خوردگی  ،پدیدهای
دانش محتوایی معلم
(ص)0

خودبهخودی است و همه مردم در زندگی روزمره خود ،از بدو پیدایش فلزات با آن روبرو هستند .در
اثر پدیده خودبهخودی ،فلز از درجه اکسیداسیون صفر تبدیل به گونهای با درجه اکسیداسیون باال
میشود.
میتوان خوردگی را بر اساس ظاهر و شکل فلز خورده شده طبقهبندی کرد .در این روش با مشاهده
فلز با چشم غیر مسلح میتوان نوع خوردگی را مشخص نمود.
انواع خوردگی:
خوردگی شیمیایی :که بین یک فلز و یک مایع یا گاز رخ میدهد.
خوردگی الکتروشیمیایی :این نوع خوردگی هنگامی ایجاد میشود که در فلز یا در جسم،
ناهمگنی وجود داشته باشد.
خوردگی بیوشیمیایی :توسط عوامل زیستی مانند باکتریها این نوع خوردگی ایجاد میشود.
خوردگی فرسایشی :که با سایش بین یک ماده جامد یا مایع یا حتی گاز با فلز موجب خوردگی

دانش محتوایی معلم
(ص)2

فرسایشی میشود .بهطور کلی از بین رفتن فلزها به علت واکنش( واکنشهای شیمیایی ،هستهای،
واکنش زنجیرهای ،گرماده ،گرماگیر ،سرعت واکنش ،تعادلی ،آبپوشی یونها و تراساختی
در محلولهای آبی) با محیط را خوردگی می نامند.
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خوردگی های منحصر به فرد عبارتند از:
خوردگی یکنواخت :یک نوع خوردگی اجتنابناپذیر است که تمام مواد و فلزاتی که در معرض
یک محلول الکترولیت قرار دارند به آن دچار میشوند.
خوردگی حفره ای :به صورت موضعی خوردگی متقارن در حفرات سطح فلز اتفاق می افتد که
معموأل در فلزاتی که به وسیله یک الیه نازک اکسید محافظت شدهاند اتفاق میافتد .با حضور
کلراید در محیط فیلم به صورت موضعی شکسته و سرعت از بینرفتن فلز با تشکیل حفرات افزایش
مییابد.
خوردگی شکافی موضعی :خوردگی شکافی موضعی نتیجه هندسی دستگاه است .خوردگی
شکافی بین دو سطح نزدیک به هم یا به هم فشرده شده که تبادل اکسیژن ندارند اتفاق می افتد و
کاهش  PHو افزایش غلظت یون های کلراید دلیل مهم برای شروع و انتشار پدیده خوردگی شکافی
میباشند.
خوردگی گالوانیکی :خوردگی گالوانیکی فروپاشی فلز است که به وسیله تفاوتهای
میکروسکوپی و پتانسیلهای الکتروشیمیایی کنترل میشوند است که معموالً در نتیجه نزدیکی دو
فلز متفاوت اتفاق میافتد.
خوردگی تنشی :خوردگی تنشی بهعلت خستگی فلزات که به همراه با محیط خورنده باشد اتفاق
میافتد .سطح اختالف بازسازی فلز ممکن است دارای حفرات یا شکافهای کوچکی باشد که در
نتیجه تنش و حفره خوردگی اتفاق میافتد.
خوردگی سایشی :بیشتر دلیل آزاد شدن فلزات در بافتهای خوردگی سایشی است .فعالیت
همزمان شیمیایی و مکانیکی باعث خوردگی سایشی میشود.

خوردگی گالوانیکی یا دو فلزی هنگامی رخ میدهد که دو فلز غیرهمجنس که در تماس الکتریکی
با یکدیگر هستند در معرض یک محلول هادی یا خورنده قرار بگیرند.
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عوامل موثر بر خوردگی:
.2درجه خلوص ،هرچه فلز خالصتر باشد و ناهمگنی کمتری داشته باشد دیرتر خورده میشود.

 .1تغییرات فیزیکی و مکانیکی فلز
 .9غلظت ماده مؤثره و جنس آن
 .1مقدار اکسیژن و رطوبت محیط
.1اسیدی یا بازی بودن محیط
 .1درجه حرارت و دمای محیط
جنبههای اقتصادی فرایند خوردگی

دانش محتوایی معلم
(ص)3

برآوردی که در مورد ضررهای خوردگی انجام گرفته ،نشان میدهد ساالنه هزینه تحمیل شده از
سوی خوردگی ،بالغ بر  1میلیارد دالر است .بیشترین ضررهای خوردگی  ،هزینههایی است که برای
جلوگیری از خوردگی تحمیل میشود.
روشهای جلوگیری از خوردگی فلزها
 .0پوششهای رنگها و جالها
سادهترین راه مبارزه با خوردگی  ،اعمال یک الیه رنگ است .با استفاده از رنگها بصورت آستر و
رویه  ،میتوان ارتباط فلزات را با محیط تا اندازهای قطع کرد و در نتیجه موجب محافظت تاسیسات
فلزی شد.
 .2پوششهای اکسید فلزات
اکسید برخی فلزات بر روی خود فلزات ،از خوردگی جلوگیری میکند .بهعنوان مثال  ،میتوان
تحت عوامل کنترل شده ،الیهای از اکسید آلومینیوم بر روی آلومینیوم نشاند .اکسید آلومینیوم رنگ
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خوبی دارد و اکسید آن به سطح فلز میچسبد و باعث میشود که اتمسفر به آن اثر نکرده و
مقاومت خوبی در مقابل خوردگی داشته باشد .همچنین اکسید آلومینیوم رنگپذیر است و میتوان
با الکترولیز و غوطهوری ،آن را رنگ کرد .اکسید آلومینیوم دارای تخلخل و حفرههای شش وجهی
است که با الکترولیز  ،رنگ در این حفرهها قرار میگیرد.
همچنین با پدیده الکترولیز ،آهن را به اکسید آهن سیاه رنگ (البته بصورت کنترل شده) تبدیل
میکنند که مقاوم در برابر خوردگی است که به آن" سیاهکاری آهن یا فوالد "میگویند که در
قطعات یدکی ماشین دیده میشود.
 .3پوششهای گالوانیزه
گالوانیزهکردن ) ،(Galvanizingپوشش دادن آهن و فوالد با روی است .گالوانیزه ،به روشهای
مختلف انجام میگیرد که یکی از این روشها آبکاری با برق است .در آبکاری با برق ،قطعهای که
میخواهیم گالوانیزه کنیم ،کاتد الکترولیز را تشکیل میدهد و فلز روی در آند قرار میگیرد .یکی
دیگر از روشهای گالوانیزه ،استفاده از فلز مذاب یا روی مذاب است.
روی دارای نقطه ذوب پایینی است .در گالوانیزه با روی مذاب آن را بهصورت مذاب در حمام مورد
استفاده قرار میدهند و با استفاده از غوطهور سازی فلز در روی مذاب ،الیهای از روی در سطح فلز
تشکیل میشود که به این پدیده ،غوطهوری داغ ) (Hot dip galvanizingمیگویند .لولههای
گالوانیزه در ساخت قطعات مختلف ،در لوله کشی منازل و آبرسانی و  ...مورد استفاده قرار
میگیرند.
 .4پوششهای قلع
قلع از فلزاتی است که ذاتاً بهراحتی اکسید میشود و از طریق ایجاد اکسید در مقابل اتمسفر مقاوم
میشود و در محیطهای بسیار خورنده مثل اسیدها و نمکها و  ...بهخوبی پایداری میکند .بههمین
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دلیل در موارد حساس که خوردگی قابل کنترل نیست ،از قطعات قلع یا پوششهای قلع استفاده
میشود .مصرف زیاد این نوع پوششها  ،در صنعت کنسروسازی میباشد که بر روی ظروف آهنی این
پوششها را قرار میدهند.
 .5پوششهای کادمیم
این پوششها بر روی فوالد از طریق آبگیری انجام میگیرد .معموالً پیچ و مهرههای فوالدی با این
فلز ،روکش داده میشوند.
 .6فوالد زنگنزن
دانش محتوایی معلم
(ص)4

این نوع فوالد  ،جزو فلزات بسیار مقاوم در برابر خوردگی است و در صنایع شیرآالت مورد استفاده
قرار میگیرد .این نوع فوالد  ،آلیاژ فوالد با کروم میباشد و گاهی نیکل نیز به این آلیاژ اضافه
میشود.
 .7آهن گالوانیزه
آهن گالوانیزه ،آهنی است که با روی پوشانده شده باشد .این آهن  ،حتی اگر پوشش آن هم
شکستگی پیدا کند ،از زنگ زدن محفوظ میماند.
از آهن گالوانیزه در ساختن لوازمی مثل لوله بخاری ،کانال کولر ،کابینت آشپزخانه ،شیروانی
منازل ،لولههای آب و هر جا که احتمال خوردگی آهن و خسارت وجود دارد ،استفاده میشود.

در آهن گالوانیزه  ،بین آهن و روی  ،پیلی الکتروشیمیایی تشکیل میشود که در آن روی به جای
آهن به عنوان آند بکار میرود و آهن به عنوان کاتد .روی در آند اکسید میشود چون فلزی فعالتر
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از آهن است و دارای پتانسیل کاهشی کمتری از آهن است.
 .8حلبی
در حلبیهایی که از آن ،قوطی میسازند ،عمل عکس گالوانیزه انجام میشود .در حلبی ،بر روی
آهن پوشش قلع بهکار رفته است و عمل معکوس آهن گالوانیزه انجام میشود .چون آهن فلزی
فعالتر از قلع است و پتانسیل کاهشی قلع بیشتر از آهن است و بهعنوان کاتد در حلبی بهکار
میرود و آهن آند میشود .البته در صورتی که پوشش قلع بشکند ،خوردگی آهن در زیر این پوشش
پیش میرود.

فرایند خوردگی آهن
فرآیند زنگ زدن آهن ماهیت الکتروشیمیایی دارد.
خوردگی یا زنگزدن آهن فقط در حضور اکسیژن و آب صورت میگیرد .در جایی بر سطح جسم
آهنی ،اکسایش آهن انجام میشود و آند را تشکیل میدهد و در جایی دیگر سطح آن جسم که
)O2(gو  H2Oوجود دارد ،کاهش انجام میشود و کاتد را تشکیل میدهد و در نتیجه این عمل،
ایجاد یک سلول ولتایی یا پیل ولتایی یا الکتروشیمیایی بسیار کوچک است .الکترونهای تولید شده
در ناحیه آندی در میان آهن بهسوی ناحیه کاتدی حرکت میکند.
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کاتیونها  ،یعنی یونهای  Fe+2که در آن آند تولید شدهاند در آب موجود بر سطح جسم بهسوی
کاتد میروند.
آنیونها یعنی یونهای  OH-که در کاتد تولید شدهاند ،بهطرف آند حرکت میکنند .این یونها در
جایی میان دو ناحیه بههم میرسند و  Fe(OH)2بهوجود میآورند.

آهن ) (IIهیدروکسید در حضور رطوبت و اکسیژن پایدار نیست .این هیدروکسید به نوبه
خود اکسید و به آهن) (IIIهیدروکسید تبدیل میشود که در واقع آهن ) (IIIاکسید آبپوشیده
Fe2O3.xH2Oیا زنگ آهن است.
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جاهایی که جسم آهنی زنگ زده گود شده است  ،نواحی آندی یا جاهایی هستند که آهن بصورت
یونهای  Fe+2در محلول وارد میشوند .نواحی کاتدی جاهایی هستند که بیشتر در معرض رطوبت
و هوا هستند ،زیرا ) O2(gو  H2Oدر واکنش کاتدی دخالت دارند .زنگ آهن همیشه در نقاطی
نسبتاً دورتر از جاهای گود شده (میان نواحی آندی و کاتدی) ایجاد میشود.
اثر آب نمک و ناخالصی بر خوردگی
آب نمک ،زنگ زدن را تسریع میکند ،زیرا یونهای موجود در آب به انتقال جریان در سلولهای
ولتایی کوچکی که بر سطح آهن برقرار شدهاست ،کمک میکند .بهنظر میرسد که بعضی از یونها ،
مثالً  Cl-وکنشهای الکترودی را کاتالیز میکنند.
ناخالصیهای موجود در آهن نیز سبب پیشرفت زنگ زدگی میشوند ،آهن بسیار خالص بهسرعت
زنگ نمیزند .بعضی از انواع ناخالصیها ،کشیدگیها و نقصهای بلوری موجود در آهن با جذب
الکترونها آنها را از ناحیههایی که جایگاههای آندی میشوند ،دور میکنند.
تفاوت آهن گالوانیزه و حلبی
اگر سطح آهن سفید خراش بردارد ،آهن و روی باهم یک سلول الکتروشیمیایی ولتایی تشکیل
میدهند .در این سلول ،روی خورده میشود ،زیرا پتانسیل کاهشی روی از پتانسیل کاهشی آهن
کمتر است .اما اگر سطح حلبی خراش بردارد ،قلع و آهن با هم یک سلول الکتروشیمیایی ولتایی
تشکیل میدهند .در این سلول ،آهن خورده میشود ،زیرا پتانسیل کاهشی قلع از پتانسیل کاهشی
آهن بیشتر است و آهن در نقش آند این سلول عمل میکند و از بین میرود .این روش زنگ زدن
را زنگ زدن الکتروشیمیایی مینامند.
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پیش دانستههای

واکنشهای اکسایش – کاهش ،پتانسیل الکترودی( ،)E0سلولهای ولتایی ،عدد اکسایش

واژگان کلیدی

خوردگی فلزها ،زنگ زدن آهن ،حفاظت کاتدی ،روشهای جلوگیری از خوردگی فلزها

دانش آموزان
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چگونه واکنشهای اکسایش و کاهش را موازنه کنیم؟
انتظار میرود پس از پایان فرایند یاددهی و یادگیری ،دانشآموزان بتوانند:


یون تماشاگر را تعریف کنند.

دانشی



یون تماشاگر را در یک واکنش اکسایش و کاهشی تشخیص دهند.

(شناختی)



نقش الکترون را در موازنه به روش نیمپیلی بیان کنند.



روش نیمپیلی را در موازنۀ واکنشهای اکسایش و کاهش به کار ببرند.



لزوم نیاز به یادگیری روش نیمپیلی برای موازنۀ واکنشها را توضیح دهند.

اهداف

انتظار می رود پس از انجام فرایند یاددهی و یادگیری در این مبحث ،دانشآموزان بدون کمک

مهارتی
(روانی
حرکتی)

گرفتن از دیگران:



واکنشهای اکسایش و کاهش را بهصورت دو نیمواکنش بنویسند.



قواعد موازنه به روش نیمپیلی را در مورد واکنشهای اکسایش و کاهش به کار ببرند.



تمرینهای پیشبینیشده برای این مبحث را پاسخ دهند.
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در موارد مشابه با این موضوع نکته برداری کرده و مراحل متوالی آن فرایند را بیابند.

انتظار میرود دانشآموزان در حین فرایند یاددهی و یادگیری:

نگرشی
(عاطفی)

مهارتهای قرن
بیست و یکمی



با دقت متن مربوط به محتوای آموزشی را بخوانند.



با دقت به نظرات معلم و دوستان خود توجه کنند.



نسبت به موازنه با روش نیمپیلی عالقه نشان دهند.



برای هر پیشنهاد سازنده از طرف افراد گروه ارزش قائل شود.



با دقت به صحبتهای مطرحشده در کالس و گروه خود گوش کنند و نکتههای مهم و
موردنیاز برای موازنه به روش نیمپیلی را انتخاب کنند.



در گروه خود بهعنوان یک عضو فعال در جهت رسیدن به هدفی مشترک تالش کنند.



برای رسیدن به پاسخ پرسشهایی که نیاز به تفکر دارند ،تالش کنند.



در مسیر یافتن روش موازنۀ نیمپیلی تالش کنند و در هر بخش نتایج حاصل از فعالیت
خود را مورد نقد و بررسی قرار دهند تا روحیۀ پرسشگری و نقدپذیری در آنان افزایش
یابد.



با دقت ،اطالعات و راهنماییهایی که در اختیار آنان قرار داده میشود را مطالعه کنند و
بتوانند از میان آنها به راهحل مسائل پیش روی خود دست یابند.
با مراجعه به این آدرس اینترنتی چند مورد واکنش اکسایش و کاهش را در محیط نرم
افزار مشاهده و سپس موازنه مربوط به آنها را انجام دهید.



عدم توجه به اهمیت خاصیت اسیدی یا بازی محیط واکنش به هنگام موازنه

http://www.p21.org


کجفهمیها



بیتوجهی به لزوم موازنه بار در نیمواکنشها

(برداشتهای ناقص)



بیتوجهی به لزوم برابر بودن تعداد الکترونهای مبادله شده در نیمواکنشهای اکسایش
و کاهش

مواد و تجهیزات

دفترچه یادداشت ،خودکار یا مداد ،ویدئو پروژکتور ،پرده نمایش ،لب تاب

موردنیاز
زمان

 31دقیقه
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منابع موردنیاز برای
تدریس




محتوای آمادهشده از طرف معلم که در اختیار دانشآموزان قرا ر داده میشود.



قرار دادن دانشآموزان در گروههای چهار تا پنج نفری برای انجام فعالیت گروهی



تشخیص دانش آموزانی که در مفاهیم اکسایش و کاهش و یا مفاهیم مربوط به عدد
اکسایش یا محاسبه آن دچار مشکل هستند و کمک به آنان

تأمین نیازهای فردی
دانشآموزان

واژههای علمی
راهبردهای توسعه

کتاب درسی



بررسی وضعیت گروهها و میزان پیشرفت آنان و در صورت لزوم ارائه راهنماییهای
مناسب در جهت پیش بردن اهداف آموزشی و رسیدن به وضع مطلوب

نیمپیل (نیم سلول) ،نیمواکنش کاهش ،نیمواکنش اکسایش ،موازنه تعداد اتمها (موازنه
جرم) ،موازنه بار الکتریکی ،یون تماشاگر
با توجه به اینکه دانشآموزان موازنه به روش وارسی را آموختهاند .ضمن مطرح کردن
موضوع کلی درس که موازنه است از دانشآموزان بخواهید موازنه را تعریف کرده و روش
وارسی را در موازنۀ معادله زیر به کار ببرند.

به کار گماردن

آغاز تدریس/معرفی مبحث

با توجه به تسلط دانشآموزان بر مبحث موازنه پیشبینی میشود خیلی سریع این کار را
انجام دهند و پاسخ مربوط به آن را اعالم نمایند .حال از آنان میخواهیم تا به معادلههای
شیمیایی زیر دقت کنند و سپس به سؤاالت دادهشده پاسخ دهند:

این معادلهها چه تفاوتهایی با معادلههایی که تاکنون موازنه میکردهاید دارند؟

 برای موازنۀ معادلۀ دوم چگونه عمل خواهید کرد؟
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به کاوش واداشتن

در این بخش از فرایند یاددهی و یادگیری «قسمت اول» محتوای آمادهشده
(ضمیمه) را در اختیار دانشآموزان قرار دهید و از آنان بخواهید با دقت ضمن
مطالعۀ آن ،گامبهگام با مطالب موردنیاز برای رسیدن به اهداف پیشبینیشده آشنا
شوند و به سمت هدف مطلوب که موازنۀ معادلۀ شیمیایی به روش نیمواکنشهای
اکسایش و کاهش است ،هدایت شوند.
در این بخش دانشآموزان با پرسشهایی هدفمند روبهرو میشوند که با اندکی دقت
در یافتن پاسخ آنها بهراحتی میتوانند فرایند موازنۀ نیمپیلی و مراحل آن را
بیاموزند.
پس از اتمام کار دانشآموزان در مرحله قبل الزم است ضمن توجه به اظهارنظر
دانشآموزان قسمت اول مطلب آموزشی را بهصورت زیر جمعبندی کنیم:

به توصیف پرداختن

همانطور که از پاسخ دادن به پرسشهای مطرحشده نتیجه گرفتید ،برای رسیدن
به یک معادلۀ موازنهشده از نیمواکنشها ،عالوه بر برابر بودن تعداد اتمها در هر
نیمواکنش ،باید میزان بارها نیز موازنه باشد .بهاینترتیب میتوان از مجموع معادلۀ
نیمواکنشهای موازنهشده ،به معادلۀ موازنهشدۀ واکنش کلی رسید.
بهطورکلی برای موازنۀ یک واکنش اکسایش و کاهش الزم است در ابتدا یونهای
تماشاگر را شناسایی کرده و معادله را بدون یونهای تماشاگر بازنویسی کنید .سپس
نیمواکنشها را نوشته و اتمها (بهجز هیدروژن و اکسیژن) را به روش وارسی موازنه
نمایید و سپس با قرار دادن الکترون در سمت فراوردههای نیمواکنش اکسایش و در
سمت واکنشدهندههای نیمواکنش کاهش ،هر نیمواکنش را ازنظر بار الکتریکی
موازنه نمایید .باید توجه کنیم که دو نیمواکنش در ظرف آزمایش همزمان باهم
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انجام میشوند و تعداد الکترونهای مبادله شده در دو نیمواکنش با یکدیگر برابر
است .اگر پس از موازنۀ نیمواکنشها تفاوتی در تعداد الکترونهای دو نیمواکنش
دیده شد ،باید برای برابر کردن الکترونها و جلوگیری از ظاهر شدن الکترون در
معادله کلی ،با ضرب کردن نیمواکنشها در کوچکترین اعداد صحیح ممکن تالش
کنید.

به ارزیابی اقدام کردن

ارزشیابی تشخیصی

پس از کامل شدن توضیحات ،الزم است از دانشآموزان بخواهیم بهتنهایی و بدون
کمک دوستان خود ،به تمرین موجود در انتهای «قسمت اول» محتوای آموزشی
پاسخ دهند و پس از اتمام کار ،پاسخ خود را با سایر دوستان در گروه مقایسه
نمایند .هنگامیکه دانشآموزان مشغول پاسخگویی به سؤاالت تمرین هستند الزم
است معلم در میان دانشآموزان حرکت کرده و دانشآموزانی را که هنوز به موضوع
تسلط ندارند راهنمایی نماید تا اشکاالت یادگیری آنها برطرف شود و دچار
کجفهمی یا نقص در یادگیری نشوند.
همچنین در این هنگام الزم است نوع رفتار هر یک از دانشآموزان را در گروههای
خودشان موردتوجه قرار داده و میزان همکاری ،تالش ،عالقه و نقدپذیری آنان را
مورد ارزیابی قرار دهید.

به وسعت افزودن

«قسمت دوم» محتوا را در اختیار فراگیران قرار داده و همانند قسمت اول از آنان
بخواهید با پیگیری سؤاالت هدفمند و دقت در پاسخ دادن به آنها تالش کنند تا
موازنۀ واکنشهای اکسایش و کاهش را با روش نیم پیلی در سطح باالتری نسبت به
قسمت اول یاد بگیرند.
با حرکت در بین گروههای مختلف و گوش دادن به استداللهای هر گروه در پاسخ
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دادن به سؤاالت آنان را در رسیدن به پاسخ صحیح پرسشهای مطرحشده یاری
کنید .پس از پایان پاسخدهی به پرسشهای این قسمت و حصول نتیجه مطلوب از
دانشآموزان بخواهید پاسخ تمرینهای بخش دوم را بهعنوان تکلیف در منزل انجام
داده و در جلسه بعدی همراه خود به کالس آورند.
در پایان نیز« ،قسمت سوم» محتوا را در اختیار دانشآموزان قرار میدهیم تا عالوه
بر نکاتی که خود به آن رسیدهاند ،یک روش مدون را برای موازنه به روش نیمپیلی
در اختیار داشته باشند.
هدفهای یادگیری


تشخیص و استخراج نیمواکنشهای اکسایش و کاهش مربوط به یک واکنش



شناخت نقش الکترون در موازنه به روش نیمپیلی



شناخت یونهای تماشاگر



شناخت مراحل موازنۀ یک واکنش اکسایش و کاهش

یادداشتهایی برای معلم دانش محتوایی معلم

برای موازنۀ یک واکنش اکسایش و کاهش الزم است در ابتدا یونهای تماشاگر را
شناسایی کرده و معادله را بدون یونهای تماشاگر بازنویسی کنیم .سپس
نیمواکنشها را نوشته و تعداد اتمها را به روش وارسی موازنه نماییم و سپس با قرار
دادن الکترون در سمت فراوردههای نیمواکنش اکسایش و در سمت
واکنشدهندههای نیمواکنش کاهش ،هر نیمواکنش را ازنظر بار الکتریکی موازنه
کنیم .دو نیمواکنش در ظرف آزمایش همزمان باهم انجام میشوند و تعداد
الکترونهای مبادله شده در دو نیمواکنش با یکدیگر برابر است .اگر پس از موازنۀ
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نیمواکنشها تفاوتی در تعداد الکترونهای دو نیمواکنش دیده شد ،باید برای برابر
کردن الکترونها و جلوگیری از ظاهر شدن الکترون در معادله کلی ،با ضرب کردن
نیمواکنشها در کوچکترین اعداد صحیح ممکن تالش کنیم.
برای موازنه نیمواکنشها درصورتیکه در آنها اکسیژن یا هیدروژن وجود داشته
باشد و تعداد آنها در دو سمت نیمواکنش برابر نباشد ،در محیط اسیدی و محیط
بازی اندکی تفاوت در روش موازنه ایجاد میشود .در محیط اسیدی از آب و یون
هیدروژن استفاده میکنیم اما اگر محیط قلیایی باشد عالوه بر آب و یون هیدروژن
از یون هیدروکسید نیز کمک میگیریم .مراحل زیر را میتوان بهعنوان مراحل
موازنه به روش نیمپیلی موردتوجه قرار داد.
 .2تعیین عدد اکسایش تمام اتمها و تعیین اتمهایی که اکسایش یا کاهش
یافتهاند.
 .1حذف یونهای تماشاگر و تعیین معادلۀ نیمواکنشهای اکسایش و کاهش و
نوشتن آنها بهصورت جدا از هم
 .9موازنه نیمواکنشها ازنظر قانون پایستگی جرم (بررسی برابری تعداد
اتمهای هر عنصر در دو سمت معادله بهجز اتمهای اکسیژن و هیدروژن)
توجه  :2در محیط اسیدی برای موازنه اکسیژن به نیمواکنش آب اضافه نمایید
و برای موازنه هیدروژن به نیمواکنش یون هیدروژن را بیفزایید.
توجه  :1در محیط قلیایی پسازاینکه اکسیژن و هیدروژن را به روش باال موازنه
کردید الزم است که یون هیدروژن را خنثی کنیم برای این منظور به تعداد یون
هیدروژن به دو طرف معادله یون هیدروکسید اضافه نمایید.
 .1موازنه نیمواکنشها ازنظر بار الکتریکی با قرار دادن الکترون در سمتی که
نیاز است (برابر کردن بار الکتریکی در دو طرف معادله).
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 .1برابر کردن تعداد الکترونها در دو نیمواکنش بهوسیله ضرب کردن یک یا
هر دو نیمواکنش در کوچکترین عدد صحیح
 .1جمعکردن دو نیمواکنش و ساده کردن (حذف کردن) الکترونها با یکدیگر،
در صورت وجود ذرات مشابه دیگر نیز به همین ترتیب ساده شوند تا از هر ذره
فقط در یکطرف معادله باقی بماند.
 .7چک کردن معادله ازنظر موازنه تعداد اتمها و بار الکتریکی
پیش دانستههای دانشآموزان:

واژگان کلیدی
قابلجستوجو در اینترنت



مفهوم اکسایش و کاهش را میدانند.



نیمواکنشهای اکسایش و کاهش را میشناسند.



مفهوم موازنه را میدانند.



میتوانند معادلهها را به روش وارسی موازنه کنند.

موازنه ،روش نیمپیلی ،اکسایش و کاهش ،یون تماشاگر
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عنوان درس

باتری های موجود در زندگی روزمره و علت نیاز به آن در دنیای امروز

حوزهی یادگیری

شیمی

پایه

راهنمایی

طراح

افسانه قربانیان

پرسش اصلی

باتری چیست و چگونه کار میکند؟

دانشی(شناختی)

مفهموم باتری را بداند.
با انواع باتری آشنا شود.

مهارتی (روان-
حرکتی)

تبدیل انرژی را در باتری تشخیص دهد.
وسایل آزمایش را با مهارت در کنار هم سوار کند.
آزمایش را با مهارت انجام دهد.
برای ساخت یک قوه پیشقدم (داوطلب) می شود.

اهداف

با دقت به توضیحات افراد گروه گوش می کند .
نگرشی (عاطفی)

با افراد گروه برای رسیدن به پاسخ صحیح بحث می کند.
به نظرات افراد گروه احترام می گذارد.
تکالیف خود را برای رسیدن به پاسخ صحیح بحث می کند.

مهارت های قرن بیست و
یکمی
http://www.p21.org

دانش آموزان در فرایند حل مسئله درگیر می شوند تا به پرسشگری ترغیب شوند.
تحقیق را طراحی کنند و پاسخ ها و راه حل ها را بیابند.
مهارت تصمیم گیری ،فرد ماهر در این مرحله کسی است که بتواند با توجه با تحلیل درست
موضوعات ،رخدادها ،پدیده ها ،قضایا و در نظر گرفتن تمام جوانب مثبت و منفی مرتبط با
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موضوع به تصمیمی منطقی و عقالنی برسد.
کجفهمیها  /برداشتهای

کج فهمی در ارتباط با نحوه عملکرد باتری و تبدیل انرژی

ناقص
مواد مورد نیاز:
 -2سکه مس
 -1فویل آلومینیوم
 11 -9چراغ LED
مواد و تجهیزات مورد نیاز

 -1سرکه سفید
 -1قیچی
 -1سهم مس
 -7ناخن روی گالوانیزه
 -8دستکش های ایمنی

زمان

الف) زمان آمادگی 21 :دقیقه
ب) زمان کالس 11 :تا  11دقیقه

منابع مورد نیاز برای تدریس

Brian, Marshall, Charles W. Bryant, and Clint Pumphrey.
"Introduction to How Batteries Work." How Stuff Works
Tech. Web. 24 Jan. 2016.
<http://electronics.howstuffworks.com/everydaytech/battery.htm>.
Palermo, Elizabeth. How Do Batteries Work? 28 Apr. 2015. Web.
24 Jan. 2016. <http://www.livescience.com/50657-how-
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batteries-work.html>.
"How Do Batteries Work?" Power System. Web. 24 Jan. 2016.
<http://www.qrg.northwestern.edu/projects/vss/docs/power/2
-how-do-batteries-work.html>.
تامین نیازهای فردی دانش-
آموزان
واژههای علمی

ایجاد گروه های مختلف از دانش آموزان برای درک بهتر مفاهیم
برنامه ریزی کالسهای حل تمرین ( )TVبرای ثبت و درک بهتر مطالب
باتری -برق -ولتاژ -جریان -الکترولیت -آنیون-کاتیون-یون

راهبردهای توسعه
تعدادی عروسک و اسباب بازی موزیکال با هماهنگی قبلی در نقاط مختلف کالس و عکس
به کار گماردن

آغاز تدریس/معرفی مبحث

باتری و المپ و وسایل برقی ،قبل از ورود دانش آموزان نصب می شود.
استفاده از تصاویری و وسایل بازی که دارای انواع مدار الکتریکی هستند ودر تابلو نصب
شده وکارت موزیکالی که به در کالس نصب شده و هنگام ورود نظر دانش آموزان به آن ها
جلب می شود.
با استفاده از یک آزمایش روش کار باتری را برای فراگیران شرح داده و به طور ملموس
چگونگی تبدیل انواع انرژی به یکدیگر و قانون بقای انرژی مشاهده خواهد شد:

 -1جمع آوری مواد
به کاوش واداشتن

-1پنی ها را بر روی مقوا قرار دهید و  1حلقه را بردارید.
-9پنی ها را بر روی فویل آلومینیومی بنویسید و  1حلقه را بردارید.
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-1یک الیه پنی ،مقوا ،آلومینیوم و یک پنی دیگر

 -1پایان مثبت نور ( LEDپایه طوالنی) را به باالی باتری و انتهای منفی نور (پایان
کوتاهتر) به پایین باتری لمس کنید.

 -1مشاهده نور  LEDو ثبت مشاهدات در جدول پیش بینی و مشاهدات
 -7کارتن الیه ،آلومینیوم و یک سکه دیگر(.در حال حاضر شما باید  9پنی در باتری خود
داشته باشید).
 -8مشاهده نور  LEDو ثبت مشاهدات.
 -3تکرار مراحل  8-7تا زمانی که یک باتری وجود دارد که شامل  1پنی است.
 -21بحث در مورد یافته ها
-22پاسخ سواالت بحث
-21پاکسازی
از آزمایش فوق چه نتیجه ای میگیرند؟
به توصیف پرداختن

نتایج آزمایش را در گروه مطرح کنند.
نتایج را بین گروه ها مطرح می کنند و به یک نتیجه کلی می رسند.

به ارزیابی اقدام کردن

 -2از باتری در زندگی خود چه استقاده هایی می کنند؟
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ارزشیابی تشخیصی

 -1ولتاژ چیست؟

-3وقتی از یک باتری استفاده می کنید _________ ،انرژی به _________
انرژی تبدیل می شود.
 -1باتری چگونه کار می کند؟
ساخت مداری که بتوان آن را قطع یا وصل کرد با کمک ابزار ساده
به وسعت افزودن

کشیدن شکل مداری که ساخته شده روی برگه ی کاغذ
هدفهای یادگیری

یادداشتهایی برای معلم

معلم بتواند طرز کار باتری را برای فراگیران شرح دهد.

در این بخش در سه حیطه،

واکنش هایی را که در باتری اتفاق می افتد را برای فراگیران توضیح دهد.

به مواردی اشاره میشود که

با مفهوم انرژی شیمیایی و انرژی الکتریکی اشنا باشد.

معلم بایستی پیش از آغاز

دانش محتوایی معلم

تدریس بداند.

واکنش الکتروشیمیایی توسط Count Alessandro Voltaدر سال  2733کشف شد،
هنگامی که یک باتری ساده از ورق های فلزی و کاغذ مایع خرد شده ایجاد کرد .این اساسا
همان تنظیم اساسی همان چیزی است که دانش آموزان در آزمایش خود ایجاد می کنند.
باتری دارای سه قسمت ،یک آند ( ،)-یک کاتد ( )+و الکترولیت است .کاتد و آند با یکدیگر
متصل می شوند و بنابراین در یک مدار الکتریکی متصل می شوند .واکنش های شیمیایی در
باتری باعث ایجاد یک الکترون در انده می شود .این نتیجه یک اختالف الکتریکی بین آند و
کاتد است .الکترونها می خواهند خودشان را تغییر دهند تا از این تفاوت خالص شوند.
در یک باتری ،تنها محل الکتریکی برای کاتد است .اما الکترولیت الکترون ها را مستقیما از
آند به کاتد داخل باتری نگه می دارد  .الکترون ها از طریق سیم می روند ،چراغ برق را در
طول مسیر روشن می کند ،که به علت پتانسیل الکتریکی است .باتری ها انرژی شیمیایی
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فلز ات ،الکترودها را تبدیل می کنند و با الکترولیت به انرژی الکتریکی متصل می شوند .
جریان الکتریکی ،حرکت الکترونی از یک فلز به دیگری ،زمانی ایجاد می شود که سیم هر دو
سطح فلز را متصل می کند
پیش دانستههای دانش آموزان
تعریف انرژی الکتریکی و انرژی شیمیایی
نحوه برقراری جریان در مدارالکتریکی
واژگان کلیدی قابل جست و
جو در اینترنت

باتری ،انرژی الکتریکی ،انرژی شیمیایی ،باتری ،برق ،ولتاژ ،جریان ،الکترولیت ،آنیون،کاتیون،
یون
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عنوان درس

چیپس فلزی!

حوزه یادگیری

علوم تجربی

پایه

دوازدهم

طراح

محمدرضا خدارحم
Mrz.Khodarahm@gmail.com

پرسش اصلی

.5خوردگی را تعریف کند .

هدف

 .1علت اصلی خوردگی را شناسایی کند.

ها
دانش
آموز پایه
دوازدهم

دانشی
( شناختی )

پس از

 .4برای جلوگیری از خوردگی راه حل ارائه نماید.
 .1نحوه تاثیر رطوبت بر میزان خوردگی را توضیح دهد.

 .9خسارات ناشی از خوردگی را درک کند.

بخش

 .5به اهمیت خوردگی در صنعت پی ببرد.

بدون

 .1در گروه به عنوان عضوی فعال و مسولیت پذیر تالش کند.

کمک
بتواند :

 .9دو مثال برای خوردگی از محیط اطراف خود بیان کند .

 .1نقاط قوت و ضعف روش های مختلف جلوگیری از خوردگی را نقد نماید.

پایان این

معلم باید

خوردگی چیست و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد؟

عاطفی

 .9افراد گروه خود را نسبت به تشخیص درست راه های جلوگیری از خوردگی تحسین
کند.
 .4انواع خوردگی های اطراف خود را به دوستان و آشنایان گوشزد کند .
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 .1در مضرات و فواید احتمالی خوردگی و راه های جلوگیری از آن اعالم نظر کند و در
بحث شرکت کند .
مهارتی
( روان – حرکتی)

.5به طور مستقل نیم واکنش های اکسایش و کاهش خوردگی فلزات مختلف را کامل کند.
 .1بدون کمک معلم از تمام وسایلی که امکان خوردگی دارد در طول یک روز عکس بگیر و
به کال

گزارش دهد.

× مهارت تفکر انتقادی در گروه ها و در هنگام ارائه تحلیل ها
× مهارت تصمیم گیری ،فرد ماهر در این مرحله کسی است که بتواند با توجه به تحلیل

مهارت های قرن بیست
و یکمی

درست موضوعات ،رخدادها و پدیده ها و قضایا و در نظر گرفتن تمام جوانب مثبت و منفی
مرتبط با موضوع ،به تصمیمی منطقی و درست و عقالنی برسد.
× مهارت استفاده درست از فناوری های امروز
× مهارت برقراری ارتباط  ،دانش آموزان در گروه ها و کال

این مهارت را که ضرورتی

بیر قابل انکار برای موقعیت های اجتماعی آن ها محصور می شود میآموزند.

کج فهمی ها  /برداشت
های ناقص

× آر و اکسیژن در هنگام خوردگی نقش کاتد را دارند.
× در هنگام محافظت از فلز آر و اکسیژن با فلز محافظ درگیر میشوند و فلز محافظت
شده به عنوان کاتد عمل نمیکند.

مواد و تجهیزات مورد
نیاز
منابع

دفترچه یادداشت ،خودکار ،لپ تاپ ،اینترنت ،ویدئو پروژکتور و پردهی نمایش ،بانک
واژگان ،یک عدد قاشق ،یک قطعه فلز زنگ زده ،پیست ،آر مقطر
× کتار درسی
× مجله زنگ سال پانردهم چاپ 11
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× سایت http://www.ica.ir/default.aspx
انجمن ملی خوردگی ایران
× سایت https://www.aparat.com/v/H2Ohl
دانش آموزان را به گروه های سه یا چهار نفره با تعیین موقعیت هر دانش آموز در گروه
تقسیم می کنیم.
از دانش آموزان می خواهیم که راج به مفاهیمی که از پیش آموخته اند مانند سلول های
الکتروشیم یایی و پتانسیل استاندارد این سلول ها اطالعات جم آوری کنند و به کال
بیاورند  ،تاکید این موضوع بر بازآموزی آموخته ها است پس زمان زیادی را صرف این

تدریس برای تامین

موضوع نمی کنیم.

نیازهای فردی دانش

سپس به سراغ آموختن موضوع اصلی خوردگی میرویم و با توجه به اینکه دانش آموزان این

آموزان

روش را تمرین کرده اند به همین روش در کال

ادامه می دهیم .

با استفاده از قطعات پازل و تعریف های دانش آموزان به مفهوم خوردگی رسیده ایم اما
نیازمند این هستیم که با نشان دادن شکل و روند فرآیند موضوع را تثبیت کنیم.
اما در بسط موضوع و استفاده از آن در کاربرد صنعتی ما نیازمند این هستیم که دانش آموزان
تحقیقات خود را در این زمینه همراه داشته باشند  ،بنابراین ما به عنوان معلم و جهت دهنده
به تحقیقات گروه ها نقش خود را در کال

واژه های علمی

مشخص می کنیم.

× خوردگی  ،مدار الکتریکی  ،واکنش اکسایش  ،واکنش کاهش  ،جا به جایی مضر الکترون
این واژه ها را مانند تکه های پازل کنار هم یادداشت کنید و از دانش آموزان بخواهید تکه
های پازل را کامل کنند و با کمک هم تکه هایی که اشتباه قرار گرفته اند را جا به جا کنید،
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هدف از این کار صرفا تکرار واژه های اصلی در

است که در نهایت منجر به تعریف

کامل خوردگی شود.
× تخریب صنعت  ،جا به جایی های مضر  ،امکانات صنعتی  ،مواد ضد خوردگی  ،کشتی ها
با استفاده از این کلمات و کلماتی از این دست نیز می توان بحث جایگاه استفاده از این
مطالب را به خوبی نشان داد.
دانش آموزان ما تا توانایی درک درست خوردگی را نداشته باشند نمی توانند مثال هایی بیر
از قوطی های کنسرو زنگ زده برای ما ارائه دهند.
معلم یک بسته چیپس تهیه می کند و پیش از شروع تدریس آن را میان دانش آموزان توزی
می کند  .از آن ها می خواهد که تالش کنند چیپس ها را به دو قسمت تقسیم کنند و سپس
میل کنند  ،پس از ا ینکه دانش آموزان شروع به انجام این کار کردند به آن ها توضیح می
دهد که فلزات نیز ممکن است در حالتی همین مقدار ترد و شکننده شوند ( درون بسته
چیپس بدون هیچ فشاری چیش از باز کردن مملو از جیپس های خرد شده است).

به کار گماردن

سپس تصویر زیر را نمایش می دهد ،

اما علت این اتفاق چیست ؟
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از دانش آموز می خواهیم که در گروه خود و با مشورت با هم گروه های خود علت را
بیابد.
در این مرحله و پس ازپایان بحث در هر گروه معلم با جم آوری پاسخ ها ضمن یادآوری
به لزوم احترام به نظر های مخالف در مباحث علمی بحث را به سمت رسیدن به هدف (
مفهوم خوردگی ) هدایت می کند .
توجه نمایید که دانش آموزان با توجه به اطالعاتی که کسب کرده اند و مثال عینی که
مشاهده کرده اند به نتیجه دلخواه شما می رسند  ،پس صبور باشید و تنها بحث را هدایت
کنید .
هدف ما تنها ارائه مفهوم خوردگی نیست  ،هدف ما نردیک کردن این مفهوم به زندگی و
تقویت تمام هدف های آموزشی است .

به کاوش واداشتن

پس از اینکه دانش آموزان موضوع را درک کردند قاشق ها را به آن ها نشان می دهیم  ،از
آن ها می خواهیم که به ما بگویند با توجه به فلزی بودن قاشق جرا پدیده خوردکی در مورد
این ها اتفاق نیوفتاده است ؟
جنس قاشق ها قطعا از فلزاتی مانن پالتین  ،طال و  .....نیست.
از دانش آموزان می خواهیم که با استفاده از اینترنت و در گروه های خود به بحث در مورد
موضوع بپردازند و نتایج را به کال

به صورت گروهی و در بالب بحث های درون

کالسی ارائه دهند.
هم چنین از بیان مضرات و مشکالتی که ممکن است خوردگی از لحاظ اقتصادی و صنعتی
برای بک کشور یا منطقه ایجاد کند بافل نشوید.
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و ارائه موضوعات جدید بسیار

دانش آموزان با کشف مفاهیمی از فضای خارج از کال

شگفت زده خواهند شد و شما در رسیدن به اهداف یاری می کنند.
پس اجاره دهید آن ها خود موضوع را از فضای ور استخراج کنند و به صورت یک کشف
به کال

ارائه دهند و از آن دفاع کنند.

در این مرحله در صورت امکان دانش آموزان را به بک کارخانه مرتبط ببرید.
در ابتدا نکات ایمنی این بازدید علمی را برای دانش آموزان شرح دهید.
در این صورت شما می توانید سواالت زیر را در یک جلسه کوتاه کالسی مطرح کنید:
.5در کدام قسمت های کارخانه شاهد خوردگی بودیم؟
 .1در کدام قسمت ها برای جلوگیری از خوردگی فلزات اقدامی صورت گرفته شده بود؟
 .9با توجه به موقعیت جغرافیایی و محیطی کارخانه کدام روش جلوگیری از خوردگی در
این مکان مناسب است؟

به توصیف پرداختن

 .4کارمندان کارخانه در مورد خوردگی چه اطالعاتی دارند؟
از دانش آموزان بخواهید در گروه های خود در این بازدید علمی نیز مشارکت های الزم را
صورت دهند.
آن ها الزم است که از تمام محل هایی که امکان خوردگی در آن جا وجود دارد عکس
بگیرند و با توجیح علت امکان خوردگی آن را به کال

ارائه دهند.

معلم در این مرحله موظف است پس از بررسی و فیلتر کردن تصاویر و دالیل دانش آوزان
نتایج آن را به کارخانه گزارش دهد  ،این کار به دانش آموزان شما حس اعتماد به نفس و
اهمیت می دهد.
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× تکمیل چک لیست های بازدید علمی
× بازدید علمی را به دقت زیر نظر داشته باشید زیرا مرحله تثبیت و عینیت یافتن تمام تالش
های ما در این مبحث همین بازدید است.

به ارزیابی اقدام کردن

× از دانش آموزان بخواهید چک لسیت های خود ارزیابی که در اختیار آن ها قرار داده اید
را تکمیل کنند.
× گزارش کار بازدید علمی را جم آوری و بررسی کنید.
× کلیه تحقیقات دانش آموزان در مورد موضوع را در جریان بحث گروهی و ارائه نظرات
رصد کنید.
از دانش آموزان می خواهیم که در مورد مضرات خوردگی و راه های پیش گیری از آن در
صنعت گزارشی تهیه کنند.
از آن ها می خواهیم در زندگی روز مره نیز ( بیر از مثال های اولیه مطرح شده در کال

)

به جم آوری اطالعات بپردازند.
مضرات خوردگی در صنعت و زندگی بسیار در جهان امروز مورد تایید است و راه های

به وسعت افزودن

جلوگیری از آن نیز به طب بسیار حائز اهمیت هستند  ،لذا جم آوری اطالعات در زمینه
این مضرات و راه های جلوگیری از آن ها که باعث حفظ سرمایه و زمان کارخانه ها و
کارگاه ها و  ...می شود می تواند بسیار راه گشا باشد .
در این مرحله هدف معلم باید نزدیک کردن دانش آموزان به کسب اطالعات تکمیلی در
راستای موضوع در
کال

باشد  ،اینکه دانش آموزی پس از تحقیق با یک فلز رنگ زده در

حضور یابد نتیجه درگیر شدن او در بحث معلم است  ،پس او را ارج بنهیم .
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هدف های یادگیری
× شناخت خوردگی به عنوان یک مشکل در زندگی
× فهم عوامل موثر بر خوردگی فلزات
× شناخت ویژگی های خوردگی
× تشخیص اینکه خوردگی اتفاق افتاده است یا خیر
× نزدیک کردن خوردگی به زندگی روزمره و تشخیص محل های محتمل اتفاق خوردگی و
جلوگیری از آن
دانش محتوایی معلم

یادداشت هایی برای
معلم

پدیده خوردگی طبق تعریف ،واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی بین یک ماده ،معموال یک
فلز ،و محیط اطراف آن میباشد که به تغییر خواص ماده منجر خواهد شد .پدیده خوردگی
در تمامی دستههای اصلی مواد ،شامل فلزات ،سرامیکها ،پلیمرها و کامپوزیتها اتفاق می افتد،
اما وقوع آن در فلزات آنقدر شای و فراگیر بوده و اثرات مخربی بجای میگذارد که هرگاه
صحبت از خوردگی به میان می آید ،ناخودآگاه خوردگی یک فلز به ذهن متبادر میشود.
خوردگی معموال فرایندی زیانآور است ،لیکن گاهی اوقات مفید واق میشود .بطور مثال
آلودگی محیط به محصوالت خوردگی و آسیب دیدن عملکرد یک سیستم از جنبههای زیان
آور خوردگی و تولید انرژی الکتریکی در یک باطری و حفاظت کاتدی سازههای مختلف از
فواید آن هستند ،اما تاثیرات مخرر و هزینههای به بار آمده بواسطه این فرایند به مراتب
بیشتر است.
با نگاهی به آمار منتشر شده از خسارات مستقیم و بیر مستقیم خوردگی به اقتصاد کشورها
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میتوان به هزینههای سرسامآور این پدیده پی برد .یک مطالعه دو ساله از 5333تا  1222در
آمریکا نشان داد که هزینههای مستقیم خوردگی  191میلیارد دالر در سال بوده است که این
رقم تقریبا  %9/5از تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می دهد .از این رقم هزینهای بالغ
بر  59۸میلیارد دالر به بخش صنعت که خود دارای زیرشاخههای مختلفی است مربوط
میباشد.
در ایران نیز پدیده خوردگی خسارات قابل توجهی را در صنای گوناگون بوجود آورده
است .بر اسا

برخی بررسیهای بیر رسمی ،زیان اقتصادی مستقیم ناشی از خوردگی در

ایران در سال  5999حدود  1222میلیارد ریال ،در سال  5991حدود  3222میلیارد ریال و
در سال 5993حدود  19122میلیارد ریال برآورد شده است.
پیش دانسته های دانش آموزان
× واکنش های اکسایش – کاهش
× شرایط انجام واکنش های اکسایش – کاهش
× نحوه برقراری جریان در یک مدار الکتریکی
× تعریف جا به جایی الکترون در یک مدار الکتریکی
× سلول های الکتروشیمیایی
× پتانسیل استاندارد الکترود

واژگان کلیدی قابل
جست و جو در اینترنت

خوردگی فلزات  ،فلزات  ،الکتروشیمی  ،واکنش های اکسایش و کاهش  ،آهن گالوانیزه (
سفید )  ،سلول الکتروشیمیایی  ،پتانسیل استاندارد الکترود
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عنوان درس

تعیین عدد اکسایش

حوزهی یادگیری

شیمی

پایه

دوازدهم
شهره امیرقلی

طراح

(اساتید راهنما :رسول عبداله میرزایی ،معصومه قلخانی)
نشانی:ایران-استان تهران-شهرتهران-دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی
آدرس پست الکترونیsh.amirgholi@gmail.com :

پرسش اصلی

عدد اکسایش یعنی چه وچه کاربردی دارد؟
درپایان جلسه دانش آموزان بتوانند:
-5عدد اکسایش راتعریف کنند.
-1صفربودن حالت اکسایش هر اتم دریک عنصر را باذکر یک مثال نشان

اهداف

دانشی(شناختی)

دهند.
-9قواعدتعیین عدداکسایش عناصردرفرمول مولکولی رابیان کنند.
-4عدداکسایش اتم مرکزی را درترکیبها ویونهای چنداتمی تعیین کنند.
-1ترکیب های مولکولی رابه کمک عدداکسایش نام گذاری کنند.
-1تغییرحالت اکسایش عناصر را دریک معادله مشخص کنند.
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-5باتعیین حالت اکسایش یک عنصر در یک معادله سرنوشت الکترونها
رادنبال کنند.
مهارتی (روان-
حرکتی)

-1گزارش آزمایش واکنش فلز مس برنیتریک اسید را باهمکاری هم گروهان
خود نوشته وبه کال

ارائه دهند.

-9بعلت تغییررنگ سری سیب زمینی خام پس ازپوست کندن پی ببرند.
-4درفعالیت های گروهی فعال وپرتالش عمل کنند.
-1دستاوردهای گروه رابه خوبی گردآوری ،تنظیم ودرکال

ارائه دهند.

-5به اهمیت تنوع اعداد اکسایش دربسیاری ازعناصراصلی وواسطه
درترکیبات آنها عالقمندشود.
نگرشی (عاطفی)

-1با دیدی کنجکاو وپرسشگر به پیرامون خودبنگرند.
-9نکات ایمنی راحین انجام فعالیتهای آزمایشگاهی رعایت کنند.
-4درگروه بعنوان عضوی فعال ومسئولیت پذیر تالش کند.
-5گروههای دانش آموزی باطراحی وساخت یک انیمیشن مفهوم

مهارت های قرن بیست و یکمی
http://www.p21.org

عدداکسایش را نشان دهند.
-1باتشکیل یک گروه تلگرامی سواالتی درمورددر
بگذارند.
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طراحی وبه اشتراک

-9بامراجعه به سایت معرفی شده مهارتهای الزم راکسب نمایند.
-5به عدد اکسایش فقط بعنوان امتیازی برای اکسایش یافتن عنصرها نگاه
کجفهمیها  /برداشتهای
ناقص

کند،درحالیکه برای تعیین عنصرکاهش یافته نیز بکار می رود.
-1واکنشهای اکسایش جدااز واکنشهای کاهش هستنددرحالیکه این دوباهم
یک واکنش کامل راتشکیل می دهند.
فلزمس ومحلول اسیدنیتریک-بشر-لوله آزمایش –پی پت-سنگ آهن –

مواد و تجهیزات مورد نیاز

سیب زمینی وچاقو-منگنیت - Fe3O4قطب نما-لب تار-اینترنت-
پروژکتور-پرده نمایش-تخته وماژیک وایت برد

زمان

1جلسه 32دقیقه ای
-5کتار درسی
-1کتار شیمی1پیش دانشگاهی –بهمن بازرگان-انتشارات مبتکران
 -9کتار همراه شیمی(1سال چهارم)-انتشارات علوی

منابع مورد نیاز برای تدریس

-4کتار شیمی معدنی جلداول –آقابزرگ -انتشارات علوی
-1شیمی عمومی ،جلد اول ،نوشته چارلز مورتیمر ،ترجمه عیسی یاوری،
تاریخ چاپ پاییز  ،59۸1نشر علوم دانشگاهی
-1راهنمای معلم شیمی  1دبیرستان
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7-https://study.com/academy/lesson/oxidation-number-definitionrules-examples.html
8- www.dummies.com/education/.../rules-for-assigning-oxidationnumbers-to-elements

معلم میتواند به دانش آموزانی که در تعیین عدداکسایش عناصردرترکیبات
مختلف مشکل دارند به طور مستقیم آموزش دهد .دانش آموزان در گروه
های سه یا چهار نفری کار گروهی انجام دهند .اعضای هر گروه توسط معلم
و بر اسا

مالحظاتی هم چون توانایی علمی ،جسمی ،سبک یادگیری،

شخصیت و عادتهای کاری ایجاد شود .هر عضو گروه باید نقش مشخصی
تامین نیازهای فردی دانش-
آموزان

داشته باشد .برای مثال فردی که در نگارش بسیار قوی است به عنوان
یادداشت بردار و فردی که در خوش صحبت و دارای روابط میان فردی
خور است به عنوان ارایه دهنده ی یافته ی گروه انتخار شود .هر عضو
برای موفق شدن گروه مسوولیت دارد .انتظار می رود که همه ی دانش
آموزان همه ی تحقیقات خود را با موفقیت انجام دهند .یاری هم ساالن به
هم بایستی در گروه تشویق شود .معلم به عنوان آسان کننده عمل می کند و
در صورتی که الزم شد به آموزش مستقیم دانش آموزان اقدام می کند یا به
آنان وقت اضافی می دهد.

واژههای علمی

عدداکسایش-تغییرعدداکسایش-نیم واکنش اکسایش-نیم واکنش کاهش

راهبردهای توسعه
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-5سیب زمینی را پوست کنده ودر معرض هوا قرار می دهیم تارنگش
تغییرکند.
-1نمایش فیلم کوتاه ازواکنش اکسایش وکاهش وازبچه ها بخواهیم درمنزل
آن راانجام داده وگزارش خود رادرکال
به کار گماردن

آباز تدریس/معرفی مبحث

به اشتراک بگذارند.

-9چندترکیب روی تابلونوشته وازگروه ها بخواهیم که عدداکسایش عنصر
مشخص شده راتعیین کنندودرواکنش به اشتراک بگذارند.
-4نام یک ترکیب مانند SO3رابه صورت گوگرد() VIاکسیدروی تابلونوشته
وفلسفه عدد( ) VIرابیان کنند(.بحث گروهی وارائه درکال )
-1عقربه قطب نما رانزدیک سنگ آهن مگنتیت قرار می دهیم.
تغییرعدداکسایش

عنصررادرمعادله

زیرمشخص

کنیدوسرنوشت

الکترونهارادرآن دنبال کنید.
CO2 +H 2O
CH3 OH + H 2O

به کاوش واداشتن

1-CH4 +O2
CH 2O +O2

در این مرحله ازدانش آموزان بخواهیدقواعدتخصیص حالتهای اکسایش
رادرگروه خودبحث کرده ودرگزارش خود بنویسند.
به توصیف پرداختن

الف.عدد اکسایش کلیه اتمهای عناصر به حالت آزاد مساوی صفر است .مثالً
عددد اکدسایش اتم اکسیژن در اکسیژن آزاد )  (O2مساوی صفر است و یا
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عدد اکسایش  Pدر P4و  Sدر  S8ر نیز مساوی صفر است .به همین ترتیب،
عدد اکسایش  Feدر فلدز آهدنCu ،در فلز مس و مانند آنها هم مساوی
صفر است.

ر .عدد اکسایش هر یون ساده با بار الکتریکی آن برابر است .برای مثال
عدد اکسایش هر یک از یونهای ، Cl –،Al3+ - ،Ca 2+ ،Na + ،

2-

 Sبه

ترتیب برابر +5و+1و+9و-5و -1است.

ج .عدد اکسایش اتم اکسیژن در ابلب ترکیبات اکسیژندار برابر - 1اسدت.
در پروکدسیدها کدده حداوی یدون پروکسیدند  ، ( O- O)2-عدد اکدسایش
اتدم  Oبرابدر - 5و در سوپراکسیدها که محتوی یون  ( O- O)1-هستند،
عدد اکسایش اتم  Oبرابر

-است .عدد اکسایش اتم  Oدر ترکیبات فلوئور

با اکسیژن مانند OF2مساوی + 1است.

د .عدد اکسایش اتم  Hدر ابلب ترکیبات ئیدروژندار برابر + 5و در
ئیدریدهای فلزی ،مثل ) (CaH2 , KHعدد اکسایش  Hبرابر – 5است.
ه .مجموع اعداد اکسایش تمام اتمهای یک مولکول خنثی برابر صفر است .

و .مجموع اعداد اکسایش تمام اتمهای یک یون (پیچیده) مرکب مساوی بار
الکتریکی آن یون است.
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ز.چگونگی نام گذاری ترکیب های مولکولی دوتایی به کمک عدداکسایش
رابه بحث بگذاریم.
به ارزیابی اقدام کردن

-5با استفاده از چک لیست ارزشیابی به ارزشیابی تشخیصی اقدام می شود .

ارزشیابی تشخیصی

از دانش آموزان می خواهیم که چک لیستهای خود -ارزشیابی (فردی و
گروهی) که در اختیار شان گذاشته ایم را پر کنند.

-1بایک آزمون کتبی هدفهای دانشی فراگرفته شده رامورد ارزیابی قرارمی
دهیم.
سواالتی نظیر:
عدد اکسایش
عدد اکسایش اتم
عدد اکسایش

در کلسیم پرکلرات،
در

را در

عدد اکسایش اتم
الف--------

چیست؟

در اسید بوریک

میانگین عدد اکسایش

 ،چقدر است؟

را حسار کنید .
حسار کنید.

در:
.ر--------

چیست؟
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.ج

.

دراین تصویر تغییر

به وسعت افزودن

عدداکسایش آهن را محاسبه
کنید؟

هدفهای یادگیری

عدد اکسایشِ یک اتم در یک گونه شیمیایی ،هم ارز با بار الکتریکی
است که به اتم آن عنصر نسبت داده میشود ،با فرض اینکه همه پیوندها
یونی هستند( .اعداد اکسایش ترکیبهای کوواالنسی ،بر اساس برخی
قواعد اختیاری تعیین میشود).
قواعد تعیین عدد اکسایش:
یادداشتهایی برای معلم

-3اتمهای ترکیب نشده و اتمهایی که عناصر مولکولی را تشکیل دادهاند،
عدد اکسایش صفر دارند.
-1مجموع اعداد اکسایش اتمها در یک ترکیب صفر است ،زیرا ترکیبات
از لحاظ بار الکتریکی خنثی هستند.
 -9عدد اکسایش هر یون ساده با بار الکتریکی آن برابر است .برای مثال عدد
اکسایش هر یک از یونهای S2- ،Cl– ،Al3+ ،Ca2+ ،Na+ ،به ترتیب برابر +5
و +1و +9و -5و -1است.
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 -4عدد اکسایش اتم اکسیژن در ابلب ترکیبات اکسیژندار برابر  -1اسدت.
در پروکدسیده کدده حداوی یدون پروکسیدند  ،)O-O)2-عدد اکدسایش اتدم
 Oبرابدر  - 5و در سوپراکسیدها که محتوی یون  )O- O)1-هستند ،عدد
اکسایش اتم  Oبرابر -است .عدد اکسایش اتم  Oدر ترکیبات فلوئور با
اکسیژن مانند  OF2مساوی + 1است.
 -1عدد اکسایش اتم  Hدر ابلب ترکیبات ئیدروژندار برابر + 5و در
ئیدریدهای فلزی ،مثل ( ) CaH2 , KHعدد اکسایش  Hبرابر – 5است.
 -1مجموع اعداد اکسایش تمام اتمهای یک مولکول خنثی برابر صفر است
 -9مجموع اعداد اکسایش تمام اتمهای یک یون (پیچیده) مرکب مساوی بار
الکتریکی آن.
دانش محتوایی معلم
هر عنصر در ترکیبات مختلف توانایی بدست آوردن اعداد اکسایش
گوناگونی را دارد.
عدد اکسایش یک اتم همیشه یک عدد صحیح است ولی میانگین اعداد
اکسایش چند اتم از یک عنصر می تواند اعشاری باشد .به عنوان مثال در
سوپراکسید عدد اکسایش یک اکسیژن  -5و دیگری صفر است و میانگین

237

اعداد اکسایش  -2/1است.
عدد اکسایش

جسم

صفر

اتم عنصر در حالت آزاد

بارالکتریکی یون

اتم عنصر در یون ساده

()+5جز در هیدریدهای فلزی

هیدروژن در ترکیبات

( )-1جز در پروکسیدها ،سوپراکسیدها و
در ترکیبات با فلوئور

اکسیژن در ترکیبات

پیش دانستههای دانش آموزان
-5تاریخچه الکتروشیمی
-1آشنایی باانواع پیوندهای شیمیایی(کوواالنسی ویونی)
-9الکترونهای الیه ظرفیت(واالنس)
واژگان کلیدی قابل جست و
جو در اینترنت

حالتهای اکسایش-عدداکسایش-الکتروشیمی-نیم واکنش اکسایش-نیم
واکنش کاهش
Oxidation state-Oxidation number
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عنوان درس

آبکاری ()Electroplating

حوزهی یادگیری

شیمی -الکتروشیمی

پایه

چهارم دبیرستان(پایه دوازدهم دوره ی متوسطه دوم)
مجید یزدی:

دبیر شیمی و دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش شیمی
طراح

پرسش اصلی

استادراهنما :اعظم انارکی فیروز

نشانی طراح:
ایران،استان البرز ،شهر اشتهارد ،دبیرستان شهدای دانش آموز اشتهارد
نشانی پست الکترونیکیmajidyazdi1353@gmail.com :
آبکاری چیست ،چه کاربردی داشته و چگونه انجام می شود؟
پس از تدریس  ،دانش آموز:

دانشی

اهداف

(شناختی)

 آبکاری را تعریف کند. مثال هایی از آبکاری در زندگی روزمره نام ببرد. علت نیاز به آبکاری را شرح دهد. با اصول آبکاری آشنا شود. تفاوت جریان برق مستقیم و متناوب و کارایی هر یک در آبکاریرا بیان کند. قوانین فارادی در آبکاری را درک کرده و آن را توضیح دهد. -نیم واکنش های مربوط به آبکاری را بنویسد.

مهارتی

پس از تدریس ،دانش آموز:

(روان-

 بتواند با منبع تغذیه یا باتری های گوناگون کار کند. -آند و کاتد را تشخیص دهد.

حرکتی)
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 مشاهدات خود را از آبکاری انجام شده به خوبی نوشته و آن را در کالس ارائه دهد. با ابزار مورد نیاز آبکاری آشنا شده و آنها را در آزمایش بکار ببرد. آبکاری الکتریکی و غیر الکتریکی را از هم تشخیص دهد. برای آبکاری یک جسم توسط یک فلز مشخص ،آزمایش مناسبی طراحی کند. با سایر دانش آموزان در انجام کار آزمایشگاهی ارتباط سازنده برقرار کند.پس از تدریس  ،دانش آموز:
نگرشی
(عاطفی)

مهارت های قرن
بیست و یکمی

کجفهمیها /
برداشتهای ناقص

 به اهمیت انجام آبکاری در زندگی روزمره پی ببرد. نکات ایمنی را ضمن انجام آزمایش رعایت کند. نسبت به مسئولیت واگذار شده در کار گروهی نگاه تالش گرانه ای داشته باشد. در کشف روش های دیگر برای انجام آزمایش ،کنجکاوی از خود نشان دهد. به زندگی نامه فارادی عالقه مند شده و قدردان تالش های ایشان در زمینه الکتریسیتهباشد.
دانش آموزان برای انجام کار عملی خود از ابزاری استفاده می کنند که در دسترس ترینابزار محیط زندگی خود محسوب می شوند.
 دانش آموزان می توانند تاریخچه ای از آبکاری را به رشته ی تحریر در آورند. دانش آموزان می توانند داستانی با مضمون زندگی بدون آبکاری و معضالت آن بنویسند آبکاریفقط به کمک جریان برق انجام می شود. آبکاری با جریان برق شهری انجام می شود. با تعویض قطب آند و کاتد ،آبکاری ادامه داشته و عمل ترسیب (روکش شدن) برعکسخواهد شد.
 هر چه محلول الکترولیت غلیظ تر باشد سرعت آبکاری بیشتر است. -نیم واکنشهای مربوط به آبکاری نیز مانند تمام نیم واکنش های سلول های الکترولیتی و
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گالوانی مربوط به دو الکترود حاضر در سلول می باشد.

مواد و تجهیزات
مورد نیاز

زمان

ماژیک ،وایت برد ،دفترچه یادداشت روپوش آزمایشگاهی ،عینک و دستکش ایمنی ،چراغ الکلی یا بونزن ،سه پایه،چند لیوانشیشه ای یا پالستیکی ،جوهر نمک ،منبع تغذیه یا باتری  1ولت( 1باتری  2/1ولت)،
صابون،سیمظرفشویی
دو سیم رابط به همراه گیره های سوسماری فلزی آن ،همزن شیشه ای یا پالستیکی،یه تکه
فلز خالص مس ،الیاف مسی ،دو عددقاشق قطعه کوچک آهنی ،دستمال یا حولهی تمیز،
سرکه ،آب اکسیژنه ،مس( )IIسولفات(کات کبود)
سایر موارد در صورت دسترسی :لپ تاپ ،اینترنت ،پروژکتور ،پرده نمایش(در مجموع
دسترسی به کالس هوشمند)
زمان تدریس ،یک جلسه ی  31دقیقه ای که مقدمات آن از جلسه قبل آغاز شده و نتایج
تکمیلی آن ممکن است در خانه انجام شده و در ابتدای جلسه بعدی گزارش شود.
ریز زمان مصرفی در هر مرحله آمده است.

کتاب درسی سال چهارم دبیرستان ،جزوهی ارائه شده به دانش آموزان برای آزمایش
آبکاری،
استفاده از وبگاه زیر جهت تماشای فیلم های مختلف آبکاری:
منابع مورد نیاز برای https://www.aparat.com/result/آبکاری
استفاده از وبگاه زیر برای انجام روش ساده آبکاری با مواد در دسترس اطراف خود
تدریس
در خانه:
https://www.wikihow.com/Electroplate-Household-Metals

استفاده از لینک زیر برای تشریح روش های آبکاری:
http://news.zar.ir/news/719/آبکاری-و-اصول-آبکاری-فلزات
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استفاده از وبگاه زیر برای آشنایی بیشتر با مایکل فارادی:
http://www.parvaresheafkar.com/biography/michael-faraday

گروه بندی دانش آموزان و تعیین سرگروه برای هر گروه به تشخیص معلم
مشخص نمودن وظایف هر نفر به پیشنهاد سرگروه و به تایید معلم با در نظر گرفتن
خصوصیات فردی و تواناییهای هر دانش آموز
تامین نیازهای فردی
تشویق افراد گروه به همکاری با هم
دانشآموزان
اراِئه وتدریس مستقیم مفاهیم به دانش آموزان ضعیف تر توسط معلم
مهیا نمودن وسایل و مواد به قدر کافی برای همه ی گروه ها توسط معلم و با کمک خود
دانش آموزان
واژههای علمی

راهبردهای توسعه

به کار گماردن

آغاز تدریس/معرفی
مبحث
(21دقیقه)

آبکاری الکتریکی و غیر الکتریکی،سلول الکترولیتی،آند  ،کاتد ،محلول الکترولیت ،اکسایش
و کاهش ،خوردگی ،پتانسیل الکترودی ،قوانین فارادی ،ترسیب
هر یک از این واژه ها را روی تخته نوشته و از دانش آموزان می خواهد در طول تدریس به
آنها فکر کرده و در پایان درک خود را از مفهوم آنها بیان کنند.
معلم میخهای آهنی را که در جلسه ی قبل در حضور دانش آموزان در داخل محلول
مس( )IIسولفات آبی رنگ قرار داده بود به دانش آموزان نشان می دهد و علت تغییر رنگ
میخ آهنی به رنگ قرمز را از آنها جویا می شود.
سپس با نشان دادن یک سیم مسی از دانش آموزان می خواهد که نظر خود را در مورد
رنگ ایجاد شده بر روی میخ و علت ایجاد این رنگ و ارتباط آن با محلول کات کبود چند
جمله ای بنویسند .معلم می تواند میخ مورد نظر را با شوینده های موجود در آزمایشگاه
بشوید تا دانش آموزان را متوجه کند که این اتفاق چیزی فراتر از یک تغییر رنگ جزیی
است 21(.دقیقه)
و یا اگر فرصت انجام این آزمایش از جلسه قبل نبوده می تواند با نشان دادن تصویر زیر
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مطالب باال را مطرح کرده و درس را ادامه دهد.

معلم می تواند فیلم هایی مانند تمیز کردن سکه های قدیمی به وسیله ی جریان برق در
سلول های الکترولیتی را به نمایش بگذارد و نظر دانش آموزان را در مورد روش های دیگر
برای براق کردن سکه ها جویا شود .ویا می تواند تصاویر زیر را به آنها نشان دهد و ضمن
توضیحاتی در مورد این تصاویر نظر آنها را نیز جویا شود 1( .دقیقه)
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سپس در مورد سلول های الکترولیتی که در جلسه قبل یاد گرفته اند سواالت کوتاهی
مطرح کند .و از آنها بخواهد که کارهای انجام گرفته در این نوع سلول ها را که تا به حال
شنیده اند ،بیان کرده و کمی با هم بحث کنند 1 (.دقیقه)

به کاوش واداشتن
( 45دقیقه)

معلم پس از توضیح مختصری در مورد برقکافت در سلول الکترولیتی از دانش آموزان خود
می خواهد با توجه به وقت گیر بودن روکش شدن مس روی میخ آهنی در آزمایش قبلی و
همچنین نا هموار بودن روکش قرار گرفته روی میخ ،به شکل گروهی با وسایلی که در
اختیار دارند،روکشی از فلز مس را بر روی قاشک های آهنی(یا استیل)ترسیب کنند ،طوری
که کار هم سریع تر و هم زیبا تر انجام شود(.البته در این مرحله با روند یادگیری ایجاد
شده تقریبا تمام دانش آموزان متوجه شده اند که باید آبکاری الکتریکی انجام دهند و یا با
کمی مشورت گروهی یا بین گروهی به این نتیجه خواهند رسید)
معلم نکات ایمنی را داِئما به دانش آموزان گوشزد کرده و سرگروه های خود را نیز به دادن
تذکرات ایمنی به هم گروهی های خود توصیه می کند.
معلم به گروه ها گوشزد می کند تا مشاهدات خود را لحظه به لحظه به رشته ی تحریر در
آورند و این کار را فردی در گروه به عهده بگیرد که مهارت بیشتری در انشای جمالت دارد.
معلم به گروه های مختلف اجازه می دهد تا در برخی موارد ضمن چالش های ایجاد شده با
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هم ،هم فکری و بحث کنند و گاها خود نیزدر بحث های موجود شرکت می کند تا باعث
راهنمایی آنها شود 11(.دقیقه)
پس از اینکه تقریبا همه ی گرو ه ها  ،موفق شدند آبکاری را شروع کنند و پس از دقایقی
اثر آن را مشاهده کنند؛ معلم با پرسش های چالش برانگیز خود ،آنها را وادار به فکر کردن
کرده تا آنها دست به انجام تغییراتی در آزمایش بزنند .به عنوان مثال:
به دانش آموزان نیم ساعت وقت می دهد تا رقابت کنند روکش بیشتر و ضخیم تریترسیب کنند(.بررسی این موضوع را می توان با اندازه گیری دقیق وزن قاشقک آهنی قبل و
پس از ترسیب ثابت نمود)
به آنها می گوید روکش فراگیر و همه جانبه و پایدار دارای امتیاز بیشتری است .پس چهباید بکنند تا تمام قاشق یک دست روکش شود؟
 معلم می تواند با تحریک دانش آموزان باعث شود که آنها جای اتصال مثبت و منفیباتری را عوض کرده و مشاهدات خود را بیان کنند(.در این هنگام می توانند نظر خود را در
مورد علت متوقف شدن آبکاری بیان کنند) در این هنگام می بینند که آیا آبکاری در همان
سلول الکترولیتی جهت معکوس دارد؟
 معلم گروه هایی را که گیره ی سوسماری را به الکترودهای مس و قاشق وصل کرده اند والکترود را به همراه گیره فلزی وارد الکترولیت کرده اند ،شناسایی کرده و نتیجه کار آنها را
به بقیه نشان می دهد و علت را جویا می شود.
آنها را تشویق کرده تا یکبار دیگر آبکاری را این بار پس از شستن و زدودن اجرام از قاشقو الیاف مس انجام داده و نتیجه را با آزمایش قبلی خود مقایسه کنند(.در صورت کمبود
وقت میتوان از ابتدا یکی دو گروه را تشویق به جرم زدایی قبل از آبکاری نمود)( 11دقیقه)
به توصیف پرداختن

در این مرحله دانش آموزان فرصت می یابند آموخته های خود را مرور کرده و نتایج کار
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( 01دقیقه)

به ارزیابی اقدام
کردن

ارزشیابی تشخیصی
( 01دقیقه)

به وسعت افزودن
(5دقیقه)

یادداشتهایی برای
معلم

گروهی خود را با دیگر گروه ها مقایسه کنند .و با بحث علمی ،تجربیات خود در این
آزمایش را در اختیار هم قرار دهند.
معلم از هر گروه می خواهد که مشاهدات خود را که قبال در حین آزمایش نوشته اند به
نوبت بخوانند.
معلم می تواند برای ارزشیابی تشخیصی در بادگیری دانش آموزان،از پرسش های زیر بهره
گیرد:
کدام فلز نقش آند و کدام نقش کاتد را دارد؟الکترولیت باید از جنس کدام فلز باشد؟آیا با افزایش ولتاژ  ،سرعت ترسیب بیشتر می شود؟آیا اگر محلول الکترولیت بسیار غلیظ شود سرعت ترسیب باال می رود؟ چرا؟آیا آبکاری با جریان برق شهری انجام می شود؟ چرا؟آیا آبکاری فقط به کمک جریاب برق انجام می شود؟* معلم می تواند جهت ارزشیابی تشخیصی از مهارتها و نگرش های دانش آموزان ،چک
لیست های خود ارزشیابی را به آنها داده تا تکمیل کنند*.
درخواست معلم از دانش اموزان جهتتحقیق روی کاربردها آبکاری در صنعت و زندگی
روزمره.
ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت تحقیق در مورد انواع آبکاری های غیر الکتریکی که
نیاز به جریان برق برای انجام کار نباشد.
هدفهای یادگیری
آشنایی با مفهوم آبکاریآشنایی با کاربردهای آبکاری-آشنایی با قوانین فارادی درسلول های الکترولیتی مخصوص آبکاری

111

درک علت نیاز به آبکاری برخی وسایل در زندگی روزمرهآشنایی با دو روش الکتریکی و غیر الکتریکی در آبکاریآشنایی با روش ساخت سلول های آبکاریآشنایی با اصول روش عملی انجام آبکاریدانش محتوایی معلم
پوشاندن یک جسم بایک الیه نازک از یک فلز با کمک یک سلول الکترولیتی آبکاری
نامیده میشود .جسمی که روکش فلزی روی آن ایجاد میشود باید رسانای جریان برق
باشد .الکترولیت مورد استفاده برای آبکاری باید دارای یونهای آن فلزی باشد که قرار است
الیه نازکی از آن روی جسم قرار بگیرد.
فرایند آبکاری معموالً با فلزات گرانبها چون طال و نقره و کروم جهت افزایش ارزش فلزات
پایه ،مانند آهن و مس و غیره و همچنین ایجاد روکشی بسیار مناسب (در حدود میکرومتر)
برای استفاده از خواص فلزات روکش شده به همراه فلز اصلی کاربرد دارد .این خواص
میتواند بهبود رسانایی الکتریکی و جلوگیری از خوردگی فلز پایه باشد .فعل و انفعال بین
فلزها با واسطههای محیطی موجب تجزیه و پوسیدگی آنها میشود چون فلزها میل
بازگشت به ترکیبات ثابت را دارند.
روش های زیادی برای جلوگیری از خوردگی وجود دارد که یکی از آنها ایجاد روکشی
مناسب برای فلزها میباشد و معمولترین روشهای روکش فلزها عبارتنداز :رنگین کردن
فلزات ،لعابکاری ،آبکاری با روکش پالستیک ،حفاظت کاتدیک و آبکاری با فلزات دیگر.

 -آبکاری الکتریکی:
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در این روش،ترسیب گالوانیک یک فلز بر پایه واکنشهای الکتروشیمیایی صورت میگیرد.
هنگام الکترولیز در سطح محدود الکترود  /الکترولیت در نتیجه واکنشهای الکتروشیمیایی،
الکترونها یا دریافت میشوند (کاهش) و یا واگذار میشوند (اکسایش) .برای اینکه واکنشها
در جهت واحد مورد نظر ادامه یابند الزم است به طور مداوم از منبع جریان خارجی
استفاده شود.
واکنشهای مشخص در آند و کاتد همچنین در الکترولیت همیشه به صورت همزمان صورت
میگیرند .محلول الکترولیت باید شامل یونهای فلز رسوبکننده باشد و چون یونهای فلزها
دارای بار مثبت می باشند به علت جذب بارهای مخالف تمایل به حرکت در جهت الکترود
یا قطبی که دارای الکترون اضافی میباشد (قطب منفی یاکاتد) را دارند .قطب مخالف که
کمبود الکترون دارد قطب مثبت یا آند نامیده میشود.
قوانین فارادی:
قوانین فارادی که اساس آبکاری الکتریکی فلزها را تشکیل میدهند نسبت بین انرژی
الکتریکی و مقدار عناصر جا به جا شده در الکترودها را نشان میدهند.
قانون اول :مقدار موادی که برروی یک الکترودترسیبمیشود مستقیماً با مقدار
الکتریسیتهای که از الکترولیت عبور میکند ،متناسب است.
قانون دوم :مقدار مواد ترسیب شده با استفاده از الکترولیتهای مختلف توسط
مقدارالکتریسیته یکسان به صورت جرمهایی با اکیواالن مساوی از آنهاست.
بر اساس این قوانین مشخص شده است که  31111کولن الکتریسیته (یک کولن برابر استبا
جریان یک آمپر در یک ثانیه) الزم است تا یک اکیواالن گرم از یک عنصر را رسوب دهد یا
حل کند.
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آبکاری بدون استفاده از منبع جریان خارجی:
 ترسیب فلز به روش تبادل بار (تغییر مکان) یا فرایند غوطهوری:اساس کلی این روش بر اصول جدول پتانسیل فلزها پایهریزی شده است .فلزی که باید
پوشیده شود باید پتانسیل آن بسیار ضعیفتر (فلز فعال) از پتانسیل فلز پوشنده (فلز
نجیب) باشد.
فلزی که باید ترسیب شود باید در محلول به حالت یونی وجود داشته باشد .برای مثال به
هنگام غوطهور نمودن یک میله آهنی در یک محلول سولفات مس فلز آهن فعال است و
الکترون واگذار میکند و به شکل یون آهن وارد محلول میشود .دو الکترون روی میله آهن
باقی میماند.
یون مس دو الکترون را دریافت کرده احیا میشود و بین ترتیب مس روی میله آهن
میچسبد و هنگامی که فلز پایه که باید پوشیده شود (مثال آهن) کامالً توسط فلز پوشنده
(مثال مس) پوشیده شود آهن دیگر نمیتواند وارد محلول شود والکترون تشکیل نمیشود و
در نتیجه عمل ترسیب خاتمه مییابد .موارد استعمال این روش در صنعت آبکاری عبارت
است از :مساندود نمودن فوالد ،نقرهکاری مس و برنج ،جیوهکاری.
پیش دانستههای دانش آموزان
 آشنایی با تعاریف الکتروشیمی و واکنش های اکسایش و کاهش تقسیم بندی انواع سلول های الکتروشیمیایی آشنایی با پتانسیل الکترودی و نیروی الکتروموتوری سلول اطالع از بحث خوردگی فلزات و روش های محافظت از آنواژگان کلیدی قابل
آبکاری الکتریکی ،آبکاری غیر الکتریکی ،سلول الکترولیتی ،آند ،کاتد ،محلول الکترولیت،
جست و جو در اینترنت واکنش اکسایش و کاهش ،خوردگی ،پتانسیل الکترودی ،قوانین فارادی ،ترسیب
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عنوان درس

روند واکنش پذیری فلزها

حوزهی یادگیری

شیمی

پایه

یازدهم ( پایه دوم ،متوسطه دوم)

طراح

شایان نصرالهی
ایران ،مازندران ،نوشهر ،دبیرستان پسرانه شاهد
نشانی پست الکترونیکی nasrollahi5@yahoo.com :

پرسش اصلی

روند واکنش پذیری فلزها در جدول دوره ای  ،چگونه است ؟
-2فراگیران بتوانند مفاهیمی همچون قلیا  ،واکنش پذیری و روند تناوبی را
تعریف کنند .
 -1فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی را نام ببرند .

دانشی(شناختی)

 -9ویژگی های ظاهری فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی را بیان کنند .
 -1آرایش الکترونی اتم فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی را با هم مقایسه کنند .
-1رابطه ی بین واکنش پذیری و آرایش الکترونی فلزهای قلیایی و قلیایی

اهداف

خاکی را مشخص کنند.
 -1روند تغییرات واکنش پذیری را بر روی نموداری رسم کنند .
مهارتی (روان-
حرکتی)

 -2فراگیران مفاهیم درسی را با دقت مطالعه کنند .
 -1ویژگی ها و واکنش پذیری فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی را مورد آزمایش
قرار دهند .
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 -9مشاهده های خود را گردآوری و از آنها نتیجه گیری کنند .
 -1اثرات تناوبی بودن ویژگی های فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی را برای
اعضای گروه با بیان مثال شرح دهند .
نگرشی (عاطفی)

 -2فراگیران  ،حس کنجکاوی و همکاری خود را نسبت به پدیده های علمی
پرورش دهند.

 -1توانایی هایی همچون مشاهده کردن  ،مقایسه کردن  ،تعمیم مفاهیم و
تحقیق را در خود تقویت کنند .

 -9برای علم شیمی به عنوان یک علم پر اثر و پر کاربرد در زندگی روزمره
ارزش قایل شوند.
 -1قدردان تالش های دانشمندان بویژه شیمی دان ها باشند.

 -1با عالقه مندی درباره ی ویژگی های عنصرهای موجود در طبیعت و
همچنین درباره ی وجود قدرت الیزال الهی در آفرینش جهان مطالعه کنند.

دانش آموزان در فرایند کاوشگری درگیر می شوند تا به پرسشگری ترغیب
مهارت های قرن بیست و

شوند ،طراحی و تحقیق کنند و پاسخ ها و راه حل ها را بیابند .مهارت هایی از

یکمی

جمله  ، ICTحل مساله  ،تفکر خلّاق  ،تفکر انتقادی و مهارت ارتباطی مورد
نیاز است .

کجفهمیها  /برداشتهای
ناقص

 -2همه فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی واکنش پذیری زیادی دارند .
 -1فلزهایی که تعداد الکترون بیشتری دارند  ،واکنش پذیری کمتری دارند .
 -9تمامی روندهای فلزهای قلیایی خاکی  ،مشابه فلزهای قلیایی است .
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مواد و تجهیزات مورد نیاز

کتاب درسی  ،لپ تاپ متصل به اینترنت  ،تخته وایت برد و ماژیک  ،مواد و
ابزار آزمایشگاهی :بشر  ،ارلن  ،چاقو  ،پنس  ،شیشه ساعت  ،لوله های
آزمایش ،کبریت  ،کاغذ تورنسل  ،آب  ،فلز های سدیم  ،پتاسیم  ،منیزیم و
کلسیم  ،محلول یک موالر ) HCl

کتاب درسی پایه یازدهم  ،کانال شیمیدانها ( ، )@shimidanhaوبالگ «
منابع مورد نیاز برای تدریس
شیمی  ،دانشی برای همه روزگاران » nasrollahi5.blogfa.com
تامین نیازهای فردی دانش-

 -2توضیح مبانی موضوع درس با استفاده از پیش دانسته های دانش آموزان
 -1گروه بندی دانش آموزان و تعیین سرگروه (در هر گروه  ،حداقل یک
دانش آموز قوی حضور داشته باشد) و تقسیم کارها بین افراد گروه

واژههای علمی

راهبردهای توسعه

عنصر  ،ترکیب  ،فلز  ،نافلز  ،قلیایی  ،قلیایی خاکی  ،جدول دوره ای عنصرها
 ،گروه و دوره  ،واکنش پذیری  ،فعالیت شیمیایی  ،پایداری

زمان

یک جلسه  81دقیقه ای

آموزان

مرحله
تدریس

فعالیت فراگیران

فعالیت معلم

آغاز تدریس/معرفی مبحث

به کار گماردن

 - 2انجام آزمایش  :ریختن مقداری پودر منیزیم درون  -توجه و مشاهده ی دقیق آزمایش انجام
بادکنک و قرار دادن بادکنک بر دهانه ی ارلن محتوی شده
محلول یک موالر HClو انتقال پودر منیزیم به درون
محلول  HClو سپس نزدیک کردن شعله کبریت به  -نشان دادن اشتیاق نسبت به موضوع
بادکنک
 پرسیدن سوال از معلم - 1پرسیدن چند سوال درباره ی آزمایش انجام شده
 پاسخگویی به پرسش های معلم - 9عدم پاسخگویی مستقیم و کامل به پرسش های
فراگیران
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به کاوش واداشتن

معلم از گروه ها می خواهد فعالیت های زیر را انجام
بدهند:
 -2قطعه فلزهای سدیم و پتاسیم را با چاقو برش بزنند
و سطح برش زده را برای لحظاتی مشاهده کنند.
 -1از هر قطعه فلز به اندازه ی یک عدس جدا کنند و
درون دو بشر پر آب بیندازند و رخدادها را مشاهده
کنند.
 -9گاز خارج شده از محلول را آتش بزنند و کاغذ
تورنسل را وارد محلول باقیمانده نمایند.
* معلم بر کار فردی و گروهی فراگیران نظارت و
ارزشیابی می کند.

به توصیف پرداختن

معلم از گروه ها می خواهد فعالیت های زیر را انجام
 شرکت در بحث درون گروهی و میانبدهند:
گروهی
 -2اعضای هر گروه با هم بحث و تبادل نظر کنند.
 -1مشاهده های خود را توصیف کنند.
 -9درباره ی علت انجام واکنش ها و تفاوت های  -توضیح دادن برای دیگران
مشاهده شده توضیح منطقی و مستدل ارایه دهند.
 بیان استدالالت* معلم مفاهیم کسب شده را عنوان بندی می کند (
مثل  :واکنش پذیری  ،پایداری و ) ...
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 گوش دادن به توضیحات معلم انجام آزمایش ها شرکت در کار گروهی یادداشت برداری از مشاهده ها -پاسخ به پرسش های مستمر معلم

ارزشیابی کتبی :

 -پاسخگویی کتبی به پرسش ها

ارزشیابی تشخیصی

به ارزیابی اقدام کردن

 -2چرا فلزهای قلیایی  ،به شکل عنصری خود در
طبیعت یافت نمی شوند ؟
 -1پایدارترین یون مربوط به فلزهای قلیایی چه  -استفاده از نتایج به دست آمده از آزمایش
ها در پاسخ دادن به سواالت جدید
نمادی دارد
(  ) M2- ، M2+ ، M- ، M+؟ چرا ؟
 -9واکنش پذیری دو عنصر روبیدیم ( )97Rbو سزیم
( )11Csرا با نوشتن آرایش الکترونی اتم آن ها  ،با هم
مقایسه کنید .

به وسعت افزودن

معلم از گروه ها می خواهد فعالیت های زیر را انجام  -چشم خوانی کتاب درسی
 اجرای نرم افزار و مشاهده ی انیمیشنبدهند:
 -2صفحه های  21تا  21کتاب درسی را چشم خوانی  -انجام آزمایش
 تلفیق اطالعات جدید با مفاهیم مرحلهکنند.
 -1نرم افزارهای موجود در لپ تاپ را اجرا و مشاهده ی قبل
 شرکت در بحث گروهیکنند.
 -9آزمایشی مشابه را برای واکنش بین فلزهای
منیزیم و کلسیم با محلول هیدروکلریک اسید انجام
دهند.
 -1مفاهیم کسب شده را تعمیم دهند.
هدفهای یادگیری
 -2آشنایی با ویژگی های فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی
 -1مقایسه واکنش پذیری فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی
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 -9تحلیل روند واکنش پذیری فلزها

یادداشتهایی برای
معلم

دانش محتوایی معلم
 -2در واکنش فلزها با آب و یا اسیدها  ،گاز هیدروژن تولید می شود .
 -1واکنش پذیری فلزها  ،به توانایی اتم آن ها در از دست دادن الکترون نسبت داده می
شود .
 -9در یک گروه  ،از باال به پایین  ،با افزایش شعاع اتمی فلزها  ،واکنش پذیری فلزها نیز
افزایش
می یابد .
 -1در یک دوره  ،از چپ به راست  ،با کاهش شعاع اتمی  ،واکنش پذیری فلزها نیز
کاهش می یابد .
پیش دانستههای دانش آموزان
 -2جدول دوره ای عنصرها
 -1مفهوم فلز  ،نافلز و شبه فلز
 -9چگونگی نوشتن آرایش الکترونی اتم عنصرها
* عدم آشنایی با روند واکنش پذیری فلزهای قلیایی و قلیایی خاکی

واژگان کلیدی قابل
جست و جو در
اینترنت

واکنش پذیری فلزها  ،فعالیت شیمیایی  ،پایداری  ،روندهای تناوبی عنصرها  ،واکنش جا
به جایی یگانه  ،محلول قلیایی
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عنوان درس

خازن

حوزهی یادگیری

فیزیک تجربی

پایه

یازدهم
مائده پورهاشم

طراح

پرسش اصلی

نشانی طراح :ایران ،استان گلستان،شهرستان کردکوی ،آموزش وپرورش ،دبیرستان نمونه
دولتی حضرت زینب(س)
mmm.roze@yahoo.com
خازن ها چه کاربردی در مدارهای الکتریکی دارند؟
 -2با مفهوم خازن آشنا شوند.
 -1انواع خازن را بشناسند.
 -9نحوه ی شارژ و دشارژ کردن خازن را بدانند.

دانشی(شناختی)
اهداف

 -1با مفهوم ظرفیت خازن آشنا شوند.
 -1واحد ظرفیت خازن را بدانند.
 - 1فرمول خازن را بدانند.
 -7واحد های کوچکتر از فاراد را بشناسند.
 -8تبدیل واحد ها را به یکدیگر بدانند.

مهارتی (روان-حرکتی)

شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی

طریقه ی شارژ و دشارژ کردن خازن را با رسم شکل شرح دهند.
راه حلی برای مسأله ظرفیت خازن بیان کنند
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واحد های ظرفیت خازن ها را به هم تبدیل کند
یک مسأله برای ظرفیت خازن طراحی کند.
کاربرد خازن در انواع وسایل الکتریکی را مشخص کند.
برای یادگیری مفاهیم وکمیت های مربوط به خازن ها عالقه نشان دهد.
نگرشی (عاطفی)

در مورد کاربرد خازن ها در وسایل الکتریکی روز مره جستجو کند.
به سواالت مربوط وطراحی شده توسط معلم پاسخ مناسب دهد.

مهارت های قرن بیست و یکمی
http://www.p21.org

دانش آموزان می توانند از ماشین حساب،فیلم،انیمیشن ،نرم افزار های آموزشی برای حل
مساله ویادگیری خود – انگی خته وفعالیت های یادگیری توسعه یافته در اختیارشان قرار می
دهد استفاده کنند.
با توجه به این که اکثر دانش آموزان هیچ پیش زمینه ای از این ابزار الکترونیکی ندارند ،می

کجفهمیها  /برداشتهای ناقص

توان یک نوع ا ز این خازن های متداول که اکثرا در مدار های الکترونیکی وجود دارد به
همراه مدار ساده مربوطه را به دانش آموزان نشان داد وفهم وتصورات ذهنی دانش آموزان از
این وسیله مشخص شود.

مواد و تجهیزات مورد نیاز
زمان

کتاب درسی -تابلو -ماژیک  -برنامه های نرم افزاری کامپیوتر.وسایل آزمایشگاهی(منبع
تغذیه،سیم رابط،مولتی متر،خازن با ظزفیت های مختلف،مقاومت الکتریکی)،برد هوشمند
 71دقیقه
کتاب درسی فیزیک تجربی سال یازدهم،کتاب کار گل واژه فیزیک تجربی یازدهم،نمونه

منابع مورد نیاز برای تدریس

سوال های طراحی شده توسط معلم،فیلم های آموزشی ،سایت آموزشی www.roshd.ir
و  www.aparat.comبرای دیدن فیلم های آموزشی استفاده کنند.

تامین نیازهای فردی دانشآموزان

با توجه به این که در کالس درس دانش آموزان با سطوح یادگیری متفاوتی حضور دارند می
توان راه کارهای زیر را پیشنهاد داد:
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گروهبندی دانش آموزان در گروه هایی که دانش آموزان قوی ،متوسط وضعیف قرار دارند.
ارائه مطالب به صورت تصویری ونمایش عکس وفیلم های متنوع
انجام آزمایش های ساده و واگذاری نتیجه به گروه های دانش آموزی
پرسش تدریجی معلم از اعضای گروه باالخص دانش آموزان ضعیف
هر عضو از اعضای گروه برای موفق شدن کل گروه وگرفتن امتیاز گروهی مسوولیت دارد.
خازن،کاربرد خازن ،شارژ و دشارژ خازن ،انرژی خازن ،پدیده فرو ریزش الکتریکی در خازن
ها
واژههای علمی

این واژه ها روی تخت ه نوشته می شود ودر طول تدزیس با کمک گروه های دانش آموزی

راهبردهای توسعه

تعریف می شود.
این واژگان علمی به لیست تعاریف کمیتهای هر فصل که در دفتر دانش آموزان نوشته
وجمع آوری می شود اضافه می گردد.
معلم چند خازن را که با خود به کالس درس آورده بود به دانش آموزان نشان می دهد
همینطور در مورد شکل یک بلندگو ساده ونحوه کار آن فیلمی را که از قبل تهیه کرده بود
به نمایش می گذارد.واز دانش آموزان می خواهد که استنباط های خود را بعد از دیدن فیلم

به کار گماردن

وخازن هایی که به گروه ها داده است بیان کنند .دانش آموزان از دیدن خازن ها به تفاوت

آغاز تدریس/معرفی مبحث

های خازن ها پی می برند.ونمایش فیلم نیز سوال هایی را در ذهنشان ایجاد می کند.چگونه
خازن ها می توانند بار الکتریکی در خود ذخیره کنند؟
انرژی ذخیره شده در خازن ها چگونه در یک بلنگو استفاده می شود؟
ظرفیت خازن ها را چگونه می توان تغییر داد؟

به کاوش واداشتن

معلم از دانش آموزان می خواهد که با وسایلی که در اختیار دارندوبا اجرای آزمایش ضمن
تجربه ی مشاهده ی هدفمند این فرایندها مطابق دستور کاری که در اختیارآنان قرار می
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دهد ،در پی پاسخ ها باشند برای پاسخ دادن به پرسش ها نی توانند از کتاب درسی خود نیز
کمک بگیرند.
در حین انجام فعالیت ها به دانش آموزان وگروه ها نکات ایمنی نیز توضیح داده می
شود:مثال برای دادن اختالف پتانسیل به دو سر خازن باید به حداکثر ولتاژ قابل تحمل آن
که روی خازن نوشته شده توجه شود.وبرای بستن مدار الکتریکی حتما از برق مستقیم
استفاده شود.و...
در نهایت از دانش آموزان بخواهد که با مراجعه به منابع علمی معرفی شده با روش های
دیگر ومطالب بیشتری ازمفاهیم گفته شده آشنا شوند واستفاده کنند.
در این مرحله معلم فرصتی به گروه های دانش آموزی می دهد تا مطالبی که از انجام
آزمایش ودیدن فیلم وهمینطور دیدن انواع خازن ها جمع آوری کردند را بیان کنند.
با توجه به بیان گروه ها می توان پرسش های زیر را از دانش آموزان پرسید:
به توصیف پرداختن

خازن تخت چیست؟
خازن ها چگونه شارژودشارژمی شوند؟
آیا خازن ها را می توان با هر اختالف پتانسیلی شارژ کرد؟
زما شارژودشارژ خازن ها را چگونه می توان تغییر داد؟
با افزایش اختالف پتانسیل خازن چه تغییری در ظرفیت خازن ها ایجاد می شود؟
سواالتی که معلم در ابتدا در اختیار دانش آموزان گروه های مختلف قرار داده توسط آنها

به ارزیابی اقدام کردن
ارزشیابی تشخیصی

پاسخ داده می شود.
 -2اجزاء یک مدار الکتریکی ساده را نام ببرید؟
 -1نقش باتری را در مدار شرح دهید؟
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 -9واحد بار الکتریکی و اختالف پتانسیل را شرح دهید؟
 -1وسیله ای برای ذخیره کردن بار الکتریکی در مدار نام ببرید؟
-1رابطه مربوط به محاسبه اختالف پتانسیل را بنویسید.
معلم با توجه به پاسخ ها یک نمره گروهی ویک نمره فردی برای دانش آموزان قرار می دهد.
معلم از گروه هامی خواهد که در مورد نحوه کار کردن کیسه هوا در اتومبیل ها وسنسورهای
موجود در آن تحقیق کند .
به وسعت افزودن

از گروه ها خواسته می شود که در مورد کا صفحه ها ی نمایش لمسی گوشی های تلفن
همراه نیز تحقیق کنند وانواع کاربردهای خازن ها در مدار های الکتریکی که در زندگی
روزمره با آنها در ارتباط هستند جستجو کنند وبه کالس درس ارائه دهند.
هدفهای یادگیری
شناسایی خازن ها
شارژودشارژکردن خازن ها
آشنایی با کاربرد خان ها در مدارهی الکتریکی
چگونگی تغییر دادن ظرفیت خازن ها

یادداشتهایی برای معلم

دانش محتوایی معلم
خازن یک وسیله الکتریکی است برای ذخیره بار وانرژی الکتریکی که در مدار الکتریکی می
تواند با توجه به ظرفیت های مختلف به طور موازی با هم یا متوالی بسته شود.
ظزیت یک خازن را می توان با تغییر دادن فاصله ومساحت صفحات خازن ها ونوع دی
الکتریک آن تغییر داد.
اگر خازن شارژشده در مدار متصل به باتری باشد اختالف پتانسیل دو سر آن ثابت است.
اگر خازن شارژ شده را از باتری جدا کنیم بار ذخیره شده روی آن ثابت می ماند با تغییر
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مشخصات خازن اختالف پتانسیل وظرفیت آن تغییر می کند ودر نهایت انرژی ذخیره شده
در آن نیز تغییر می کند.
پیش دانستههای دانش آموزان
تعریف اختالف پتانسیل
اندازه گیری اختالف پتانسیل با ولت سنج
محاسبه مقدار بار الکتریکی
تعریف میدان یکنواخت الکتریکی
بستن یک مدار الکتریکی ساده
واژگان کلیدی قابل جست و جو

خازن،شارژودشارژخازن ها،ثابت دی الکتریک،فروریزش الکتریکی،انرژی ذخیره شده در

در اینترنت

خازن ها،عوامل موثر بر ظرفیت خازن ،سنسورها
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عنوان درس

مفهوم پتانسیل الکتروشیمیایی

حوزه یادگیری

شیمی

پایه

پایه دوازدهم متوسطه دوم
زهرا آریافر

طراح

دانشجوی ارشد آموزش شیمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
پست الکترونیکی zahraaryafar1741@yahoo.com:

پرسش اصلی

چگونه می توان انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل کرد ؟
علت این تبدیل انرژی چیست؟
از دانش آموزان انتطار می رود که ،در پایان جلسه تدریس بتوانند :
 -2سلول الکتروشیمیایی را تعریف کنند.
 -1نیم سلول یا الکترود را شرح دهند.
 -9اجزای نیم سلول را نام ببرند.

اهداف

دانشی

 -1پتانسیل الکترود را تعریف کنند.

(شناختی)  -1آند وکاتد راتعریف کنند.
 -1پل نمکی را تعریف کرده ونقش آن را بنویسند.
 -7ویژگی پل نمکی در سلول الکتروشمیایی را نام ببرند .
 -8شرایط استاندارد در سلول الکتروشیمیایی بداند.
 -3الکترود استاندارد هیدروژن ) (SHEرا بیان کنند .
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 -21سری الکترو شیمیایی برچه اساسی است توضیح دهند.
 -22نیروی الکتروموتوری سلول ) (emfو  E0سلول را بنویسند.
مهارتی
(روان-
حرکتی)

 -2فراگیران مفاهیم درسی را با دقت مطالعه کنند .
-1سلول الکتروشیمیایی را براساس آند وکاتد رسم کند.
 -9آزمایشی رابرای تعیین پتانسیل سلول الکتروشیمیایی طراحی کنند.
 -1مشاهدات خودرا نوشته وبه کالس گزارش دهند.
 -2حس کنجکاوی وهمکاری خودرا نسبت به پدیده های علمی پرورش دهند.

نگرشی
(عاطفی)

-1توانایی هایی همچون مشاهده کردن ،مقایسه کردن ،تعمیم مفاهیم وتحقیق را درخود تقویت کنند.
-9برای علم شیمی به عنوان یک علم پراثر وپرکاربرد در زندگی روزمره ارزش قائل شوند.
-1قدردان تالش های دانشمندان به ویژه شیمیدان ها باشند.
-1به اهمیت انرژی الکتریکی در زندگی ومحیط زیست پی ببرند.

مهارت های قرن بیست
ویکمی
http://www.p21.org

دانش آموزان از ابزاری استفاده کنند که فناوری (برای نمونه فیلم وانیمیشن ونرم افزارهای آموزشی )
برای حل مسائل ،فعالیت های یادگیری توسعه یافته در اختیارشان می گذارد .
باتشکیل یک گروه تلگرامی سواالتی در مورد درس طراحی وبه اشتراک گذاشته شود.
در مورد آند وکاتد ،چون آند بارمنفی دارد به همین دلیل باید کاتیون را جذب کند ،وکاتد بار مثبت
است باید به این دلیل آنیون جذب کند.

کج فهمی ها –برداشت ناقص دانش آموزان تصور می کنند در تبدیل انرژی ،یک شکل از انرژی فقط به "یک" شکل دیگر تبدیل می
شود .اگرچه دانش آموزان اشکال مختلف انرژی را می شناسند ولی در بیش تر موارد در توضیح تبدیل
انرژی تنها بر یک شکل انرژی که اثرات ملموس تری دارد ،تمرکزمی کنند
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 .2لیموی بزرگ و تازه با دو شکاف در آن
مواد وتجهیزات مورد نیاز

 .1میخ گالوانیزه )ترجیحاً میخی که سیاه نشده باشد(
 .9سکه )ترجیحا سکه هایی که سیاه نشده باشند (
 .1سیم مسی با گیره در هر انتها
 .1ولت متر
https://www.aparat.com/v/DMsBu

-2کتاب درسی
منابع

-1کتاب راهنمای معلم
 -9استفاده از چند سایت اینترنتی
معلم با راهنمایی خود در حل مسائل ومفاهیم به دانش آموزانی که سطح علمی پایین تری دارند کمک
می کند.
گروه بندی دانش آموزان وتعیین وظیفه برای هریک از اعضای گروه براساس توانایی جسمی وعلمی

تدریس برای تامین نیازهای
فردی دانش آموزان

وشخصیتی آنها
ارائه و معرفی منابع اطالعاتی معتبر
انتخاب یک موقعیت ابهام آمیز وبرانگیزاننده
پاسخگویی هوشمندانه به پرسش های دانش آموزان که موجب افزایش اطالعات می شود.
هدایت دانش آموزان به سازماندهی داده ها ،گوش دادن به توضیحات آنها واصالح این توضیحات

111

نوشتن واژه های زیر روی تخته کالس وتوضیح دادن آنها به کمک دانش آموزان ویادداشت برداری
واژه های علمی
(راهبردهای توسعه)

توسط دانش آموزان در دفتر مخصوص واژگان علمی آنها .
نیم سلول ،آند ،کاتد ،پل نمکی ،پتانسیل الکترودی  ،پتانسیل الکترود استاندارد ،نیروی الکتروموتوری
،پتانسیل استاندارد کاهشی
معلم بانشان دادن تصاویر زیر،از دانش آموزان می خواهد هرچه را با توجه به پیش دانسته های قبلی
خود می دانند بحث وگفت وگوکنند.

به کار گماردن
سپس معلم با نشان دادن فیلم زیر باتوجه به پتانسیل الکتریکی علت روشن شدن المپ LEDرا
میپرسد.
 پرسیدن چند سوال درباره ی فیلم نشان داده شدهعدم پاسخگویی مستقیم وکامل به پرسش های دانش آموزانمعلم باید چگونگی انجام یک روش علمی را به دانش آموزان یادآوری کند ونکات ایمنی الزم برای انجام
یک پژوهش علمی را توضیح دهد
به کاوش وا داشتن

معلم از گروه ها بخواهد با وسایلی که در اختیار دارند ،آزمایش را با توجه به دستور کار مربوطه وگوش
دادن به توضیحات معلم انجام دهند ،مشاهدات خود را یادداشت برداری کنند
و نتایج را در جلسه بعد به کالس گزارش دهند
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*معلم بر کار گروهی دانش آموزان نظارت وارزشیابی می کند.
از دانش آموزان بخواهد به منابع علمی (کتابخانه ،اینترنت ،افراد) مراجعه کرده وبا شواهد تجربی
بیشتری در زمینه پتانسیل سلول الکتروشیمیایی بیشتر آشنا شوند.
در این مرحله معلم ودانش آموزان آموخته های خودرا به اشتراک می گذارند وبه گفت وگو می پردازند.
معلم از گروه ها می خواهد فعالیت های زیرا انجام دهد :
-2اعضای هرگروه باهم بحث وتبادل نظر کنند
-1مشاهده های خود را توصیف کنند .
 -9درباره علت روشن شدن المپ ونقش باتری ها و اختالف پتانسل وتفاوت های مشاهده شده در
الکترودها توضیح منطقی ارائه دهند.
به توصیف پرداختن

*معلم مفاهیم کسب شده را عنوان بندی می کند .
سپس معلم پرسش های زیرا در کالس مطرح وتوسط دانش آموزان پاسخ داده شود
-2نیم سلول یا الکترود را تعریف کرده واجزای آن را نام ببرند.
-1علت وجود پل نمکی در سلول الکترو شیمیایی رابیان کنند.
 -9شرایط استاندارد در سلول الکتروشیمیایی چیست ؟
-1الکترود استاندارد هیدروژن را توضیح دهتد.
 -1نیروی الکتروموتوری وپتانسیل کاهشی را محاسبه کند.
تکمیل چک لیست فردی وگروهی دانش آموزان با توجه به اهداف رفتاری

به ارزیابی اقدام کردن

اختصاص نمره براساس پاسخ به پرسش های مطرح شده وفعالیت های انجام شده در کالس

(ارزشیابی تشخیصی)

پرسش هایی برای دانش آموزان
 پرسش های زیر را در مورد آزمایش باتری های لیمویی برای دانش آموزان مطرح کند
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لیمو چه نقشی در باتری ایفا می کند؟ لیمو به عنوان الکترولیت عمل می کند که الکترون ها
را از میخ به سکه انتقال می دهد .
کدام یک از میوه های زیر می تواند الکترولیت مناسبی باشد؟
موز ،لیموترش ،گوجه فرنگی
موز به علت خاصیت ضعیف اسیدی ،ممکن است الکترولیت خوبی نباشد .لیموترش و گوجه
فرنگی به علت داشتن محیط اسیدی قوی الکترولیت های خوبی هستند.
از دانش آموزان بخواهید تا با مشارکت یک دیگر نکات اصلی درس را بنویسند

معلم از گروه ها می خواهد فعالیت های زیرا انجام دهند
به وسعت افزودن

 -2صفحه های 33تا 219کتاب درسی را باز خوانی کنند.
 -1فیلم ها وانیمیشن های سلول الکتروشیمیایی را مشاهده کنند.
 -9آزمایشی مشابه با الکترود فلزات دیگر انجام دهند.
 -1مفاهیم کسب شده را تعمیم دهند .
هدف های یادگیری
آشنایی دانش آموزان با
* مفهوم الکتروشیمیایی
* نیم سلول ها وسلول الکتروشیمیایی

یادداشت هایی برای معلم

* پتانسیل الکترودی وپتانسیل الکترودی استاندارد
دانش محتوایی معلم
سلول الکتروشیمیایی دستگاهی است که درآن انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.
نیم سلول یا الکترود :هنگامی که رسانای الکترونی (الکترود) در تماس با یک رسانای یونی (الکترولیت)
قرار گیرد
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پتانسیل الکترودی:بین تیغه فلزی ومحلول دارای یون های آن ،اختالف پتانسیلی وجود دارد که به آن
پتانسیل الکترودی می گویند.
پیش دانسته های دانش

واکنش های اکسایش – کاهش  ،عدد اکسایش

آموزان
واژگان کلیدی قابل جست

پتانسیل سلول الکتروشیمیایی  ،پتانسیل الکترودی  ،نیروی الکتروموتوری ،پتانسیل استاندارد هیدروژن
)(SHE

وجو در اینترنت
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عنوان درس

قوانین فارادی

حوزهی یادگیری

شیمی

پایه

پایه دوازدهم متوسطه دوم

یوسف شعبانپور

طراح

دانشجوی ارشد آموزش شیمی دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

قوانین حاکم بر الکترولیز جیست؟

پرسش اصلی

دانشی(شناختی)

هدفها

.2مبنای الکترولیز چیست و درکجا کاربرد دارد؟
.1قوانین فارادی چند نوع است نام ببرنند
.9الکترویت را توضیح دهند.
.1الگترولیز و الکترود را تعریف کنند.
.1جرم آزاد شده بر روی الکترود به چه عواملی بستگی دارد نام ببرند.
 .1هم ارز الکتروشیمیایی را توضیح دهنند.
 .7جه خواصی از جسم هم ارز الکتروشیمیایی آن را تعیین می کنند.
 .8ثابت فارادی چیست و مقدار آن را بنویسنند.
.3آزمایش مربوط به جرم ماده آزاد شده بر روی الکترود را انجام دهند.
.21گزارش کار مربوط به آزمایش رسوب ماده بر روی الکترود را نوشته و به کالس و معلم

مهارتی (روان-
حرکتی)

ارائه کنند.
.22نکات ایمنی ( (R&Sمربوط به انجام آزمایش را رعایت کنند.
 .21آزمایش های برای تاثیر نقش جریان الکتریکی و بار الکتریکی بر مقدار رسوب ماده
بر روی الکترود طراحی و اجرا کنند.

نگرشی (عاطفی)

.29به مبحث الکترولیز و فرآیند انجام شده در محلول الکترولیت عالقه مند شوند.
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.21قبل از انجام آزمایش نکات ایمنی را مطالعه و رعایت کنند.
 .21به مایکل فارادی به عنوان شخصیتی که در فیزیک و الکتروشیمی زحمات فراوان
کشیده است ارزش قایل شوند.
 .21به نقش علوم پایه به ویژه شیمی یکی از شاخه های آن الکتروشیمی است پی ببرند.
 .27در مواجه با همکالسان در کار گروهی احساس مسئولیت پذیری داشته باشند.
دانش آموزان در فرآیند حل مساله در گیر می شوند تا به پرسشگری
مهارت های قرن بیست و یکمی
http://www.p21.org

ترغیب شوند،طراحی تحقیق کنند و پاسخ ها و راه حل ها را بیابند.
دانش آموزان یک گروه تلگرامی تشکیل داده و نظرات خود را در گروه
تبادل می کنند.
هنگامی که در محلول مس سولفات الکترود ما از جنس کربن باشد از

کجفهمیها  /برداشتهای ناقص

محلول جریانی بگذرد دراین صورت الیه نازکی بر روی الکترود قرار گرفته
که دانش آموز فکر کرده که الکترود مشکل دارد و یا الکترود پف کرده
چندنمونه محلول الکترولیت مانند مس سولفات -چند نمونه الکترود

مواد و تجهیزات مورد نیاز

مانند الکترود کربن – منبع جریان الکتریسیته – آمپرسنج -ترازو -ظرف
آزمایشی که محلول الکترولیت در آن ریخته شود -دفترچه یادداشت –کتاب
درسی -کتاب کمک آموزشی

زمان

برای تدریس به این روش دو جلسه  57دقیقه ای با فاصله چند روز زمان
الزم است.
کتاب درسی ،معرفی کتاب کمک آموزشی ،متن تهیه شده توسط معلم و کتاب کار –

منابع مورد نیاز برای تدریس

سایت دانشنامه رشد
http://alisience.mihanblog.com
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http://www.kankash83.blogfa.com
http://www.irche.com
Tebyan.net

تامین نیازهای فردی دانشآموزان

معرفی برخی منابع مورد نیاز مطالعاتی و سایت های اینترنتی به دانش
آموزان
دانش آموزانی که سطح علمی پایین تری دارند توسط معلم اهنمایی می
شوند.
برخی اصطالحات و مفاهیم علمی به وسیله معلم برای دانش آموزان ضعیف
توضیح داده می شود.
راهنمایی برای انجام آزمایشها و تذکر برای رعایت نکات ایمنی و جلوگیری
از حوادث ناگوار.
گروه بندی دانش آموزان و تعیین سر گروه و منشی
توضیح و تلفظ برخی از واژه ها برای همه دانش آموزان

واژههای علمی

نوشتن واژه های زیر روی تخته کالس و تعریف هر یک از آنها به کمک دانش

راهبردهای توسعه

آموزان و تاکید بر یادداشت آن ها در دفتر بانک واژگان علمی شخصی آن
ها:

192

قانون اول فارادی -قانون دوم فارادی -الکترولیت – الکترولیز -الکترود
–کاتد -آند -هم ارز الکتروشیمیایی – جریان الکتریکی
جلسه اول تدریس:
نمایش تصاویر برای دانش آموزان و بحث در مورد آن ها

به کار گماردن
آغاز تدریس/معرفی مبحث

در واکنش زیر چند نوع الکترود و محلول الکترولیت داریم آنها را نام
ببرید
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جلسه دوم تدریس:
در این جلسه دانش آموزان راهنمایی می شوند تا در یک فرآیند روش علمی
درگیر موضوع کلی قوانین فارادی شوند تا بتوانند موارد زیر را انجام دهند و
نتایج فعالیت های خود را در جلسه ی بعدی به معلم و کالس اراپه کنند.
.۱آیا در همه ی محلول های الکترولیت رسوب روی الکترود می نشیند و چرا؟
به کاوش واداشتن
 .۲انجام آزمایشی که در آن گروه ها از جریان های متفاوت بر روی محلول
ها ی الکترولیت متفاوت استفاده می کنند و میزان رسوب جرم بر الکترود
ها با همدیگر مقایسه کرده و نتایج را در جلسه بعد به کالس و معلم اراءه
کنند؟
 .۳طراحی یک فعالیت عملی توسط معلم و با تاثیر جریان الکتریکی و مدت
الکترولیز و میزان غلظت محلول الکترولیت بر رسوب جرم بر بدنه الکترود
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گروه های دانش آموزی پس از جمع آوری اطالعات اقدام به فرضیه
سازی کرده و سپس فرضیه ها را با حدس های زیرکانه و خالقانه مورد
آزمون قرار می دهند و گزارش آن ها را به کالس ارءه دهند.
 .۴ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای تحقیق اینترنتی و ارایه شواهد
مستند در مورد کاربرد قوانین فارادی در الکتروشیمی
دانش آموزان به گفت وگو پیرامون بحث علمی خود در مورد الکترولیز و
رسوب جرم بر روی الکترود ها و در کل قوانین فارادی مورد استفاده در
اینجا مفاهیم آموزشی را با دیگر گروه ها به اشتراک می گذارند
پرسش ها در کالس مطرح و توسط دانش آموزان پاسخ داده می شود.
.۱مبنای الکترولیز یا برقکافت در واکنش های الکتروشیمیایی چیست؟
به توصیف پرداختن

 .۲قوانین فارادی پیرامون چه موضوعی است؟
.۳قوانین فارادی را نام برده و توضیح دهید؟
.۴عوامل موثر بر رسوب جرم بر روی الکترود را نام ببرند؟
.7انواع الکترودها را نام برده و توضیح دهند؟
.۶مفهوم الکترولیت و الکترولیز را با هم مقایسه کنند

به ارزیابی اقدام کردن

تکمیل چک لیست های (سیاهیه های ارزشیابی) فردی دانش آموزان
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ارزشیابی تشخیصی

اختصاص نمراتی برای فعالیت ها و پاسخ های دانش آموزان
معلم دانش آموزان را وارد فعالیت جدیدی می کند و آن ها را به انجام
آزمایش جدید و تحقیقات بیشتر روی محلول های الکترولیت ؛الکترودهای
متفاوت و جریان اعمالی متفاوت روی محلول الکترولیت و ارتباط آنها با
قوانین اول و دوم فارادی و از آنها خواسته ایده های جدید در طراحی
آزمایش با استفاده از آموخته های خود انجام دهند؟
.۱در تصویر زیر چه الکترودی پشسنهاد میکنید تا الیه ای از جرم آزاد بر
روی الکترود را به آسانی نشان دهد؟
به وسعت افزودن

 .۲چه عامل محرکه ای باعث رسوب ماده بر روی لکترود می شود؟
 .۳واکنش های انجام شده بر روی الکترود را بنویسند.
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هدفهای یادگیری
یادداشتهایی برای معلم

آشنایی دانش آموزان با:
*قوانین فارادی و انواع آن
*کاربرد قوانین فارادی در الکتروشیمی

در این بخش در سه حیطه ،به
مواردی اشاره میشود که معلم

دانش محتوایی معلم
درباره ی قوانین اول و دوم فارادی –الکترولیت ها –الکترولیز – الکترودها – پل
نمکی – دستگاه اندازه گیری اختالف پتانسیل و نحوه ی ارتباط آنها با همدیگر

بایستی پیش از آغاز تدریس
بداند*.
واژگان کلیدی قابل جست و جو در
اینترنت

پیش دانستههای دانش آموزان
اکسیداسیون -احیا – سلول های الکتروشیمیایی -الکترود -الکترولیز -عدد اکسایش
قوانین فارادی – قانون اول فارادی -قانون دوم فارادی -الکترولیت-
الکترولیز -الکترود -هم ارز الکتروشیمیایی -جریان الکتریکی – ثابت
فارادی
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