
 
 
 
 
 
 

EU-UNAWE NRC ACTIVITY NO.   

 دکتر اسب دریایی روگیه کمان درست می کىد!

 فصل سًگبسًگی است، آسوبى  ٍ ثِ جَد آهذى سًگیي کوتي دسدسختبى ّبی قشهض ٍ صسد ٍ ًبسًجی ثشگ ثِ خبطش سیضش  پبییض 

 ضوب ّن هی تَاًیذ دس خبًِ سًگیي کوبى دسست کٌیذ! 

 به چه چیسی ویاز دارید؟

 کَچک، یک ٍسقِ سفیذ ٍ ًَس خَسضیذ. یک سطل کِ عوق صیبدی ًذاضتِ ثبضذ، یک آیٌِ تخت ٍ -

 ريش کار

 *سطل آة سا پش اص آة کٌیذ.

 *ثب گزاضتي سطل آة ًضدیک پٌجشُ هطوئي ضَیذ کِ ًَس خَسضیذ ثِ آة هی تبثذ.

 *یک طشف آیٌِ سا داخل آة ثگزاسیذ ٍ طشف دیگش سا ثِ لجِ ظشف تکیِ دّیذ. 

 قسوت صیقلی آیٌِ سٍ ثِ ثبال ثبضذ.

 * حبال ٍسقِ سفیذ سا دس ًضدیکی آیٌِ ًگِ داسیذ ثِ طَسی کِ ًَس  ثبصتبثی خَسضیذ

 اص آیٌِ ثشسٍی آى ثیفتذ. 

 خَسضیذ ثِ سٍی ثب دست آصادتبى هقذاسی آیٌِ سا حشکت دّیذ تب توبهی ًَس*

 کبغز هٌعکس ضَد. هطوئي ضَیذ کِ آیٌِ دس آة ثبضذ. حبل دیذیذ کِ چِ 

 اتفبقی سٍی کبغز سخ داد؟ 

 چه طًر ممکه است؟

 هی ضَد کِ ّوگی ثب ّن ًَس سفیذ سا تطکیل سًگ ّبییثب ایٌکِ ًَس خَسضیذ ثِ ًظش سفیذ است ٍلی دس ٍاقع ایي طَس ًیست. ثلکِ ضبهل 

سًگیي کوبى ٍقتی ضکل هی گیشد کِ ًَس خَسضیذ دس آسوبى ضکستِ ضَد. ایي ضکست ثِ ٍسیلِ قطشات آة ثبساى صَست هی  .هی دٌّذ

 رسُ گیشد، دس ٍاقع ًَس پس اص عجَس اص قطشُ ی آة هی ضکٌذ ٍ ثِ صَست هٌطَسی اص سًگ ّب دس هی آیذ. دس آصهبیطی کِ اًجبم دادیذ،

اص سًگ سا  ٍ هٌطَسی ٍ ٍقتی اص آة ثِ َّا حشکت هی کشد دٍثبسُ خن ضذ ثٌبثشایي ضذ خن یب ضکستِ ثِ آةسفش اص َّا ًَس اص طشیق 

ٍقتی ًَس خَسضیذ ضکستِ هی ضَد ثِ سًگ ّبی قشهض، ًبسًجی، صسد، سجض، آثی، ًیلی)سجضآثی( ٍ ثٌفص ٍ سٍی کبغذ دیذُ ضذ. تطکیل داد

ثِ ایي سًگ ّب طیف سًگی هی گَیٌذ.د ٍایي تشتیت ّویطِ سعبیت هی ضَد. تجضیِ هی ضَ
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