جواب معمای وزنهها
امین هاشمی

مناسب برای پایههای ششم و باالتر

حوزههای درسی :ریاضی

شــاید اول بــه ذهــن آدم برســد کــه خــب وزنههــا را بــه دو قســمت مســاوی (بــا تعــداد وزنههــای مســاوی) تقســیم کنــد ،و بعــد دو

قســمت را بــا هــم وزن کنــد .آن وقــت حتمــا یکــی ســبکتر و دیگــری ســنگینتر اســت .بعــد وزنــه ســبکتر در دســتهای اســت کــه

ســبکتر اســت .حــاال دســته ســبکتر را بــه دو قســمت تقســیم میکنیــم و آن دو را بــا هــم مقایســه میکنیــم و  ...و همیــن طــور ادامــه

میدهیــم تــا در آخــر دو وزنــه باقــی بمانــد ،آنهــا را بــا هــم وزن میکنیــم تــا در نهایــت وزنــه ســبک پیــدا شــود.

امــا ،راهحــل نهایــی مســئله ایــن نیســت .بیاییــد جــور دیگــری بــه مســئله نــگاه کنیــم .اگــر ســه تــا وزنــه داشــته باشــیم چنــد بــار بایــد

وزن کنیــم؟ فــرض کنیــد وزنههــای «آ» و «ب» و «ج» را داریــم .مثــا «آ» و «ب» را وزن میکنیــم .اگــر «آ» ســبکتر و «ب» ســنگینتر
بــود کــه وزنــه ســبکتر پیــدا میشــود ،یعنــی «آ» .اگــر «ب» ســبکتر باشــد هــم همینطــور .میمانــد حالتــی کــه بــا هــم مســاوی

هســتند .آن وقــت چــه؟ مگــر یــک وزنــه ســبکتر از بقیــه نیســت؟ حــاال کــه «آ» و «ب» مســاویاند ،پــس حتمــا «ج» وزنــه ســبکتر
اســت.

بــه همیــن ترتیــب میتــوان گفــت اگــر هــر تعــداد وزنــه را بــه ســه دســته تقســیم کنیــم ،میتوانیــم بــا یکبــار وزنکــردن بفهمیــم

کــه وزنــه ســبکتر در کــدام دســته اســت .پــس پایــه فکرکــردن مــا میتوانــد تقســیم بــه ســه دســته باشــد تــا تقســیم بــه دو دســته.
اینطــوری میشــود گفــت کــه اگــر ده وزنــه داشــته باشــیم ،میتوانیــم بــه ســه دســته تقســیمش کنیــم .مثــا س ـهتایی و س ـهتایی و

چهارتایــی .بعــد ســهتاییها را بــا هــم وزن میکنیــم.

اگــر یکــی از دســتهها ســبکتر بــود ،آنوقــت وزنــه ســبکتر در دســتهای س ـهتایی اســت .پــس بــا یکبــار وزنکــردن دیگــر میشــود
وزنــه ســبکتر را پیــدا کــرد .امــا اگــر دو دســته ســهتایی مســاوی بودنــد ،وزنــه ســبکتر در دســته چهارتایــی اســت .و اگــر اینطــور

باشــد بــا دو بــار وزنکــردن دیگــر ،وزنــه ســبکتر پیــدا مــی شــود (یعنــی در مجمــوع س ـهبار وزنکــردن) .پــس بــرای ده وزنــه حداکثــر

ســهبار وزنکــردن میخواهیــم.

یٰکنیم:شــش و شــش و هشــت مثــا .و شــشتاییها را بــا هــم وزن
بــرای بیســت وزنــه چطــور؟ بــاز هــم بــه ســه دســته تقســیم م 

میکنیــم .در بدتریــن حالــت ،وزنــه در دســته هشـتتایی اســت .و آن وقــت در دســته هشـتتایی هــم بــا دو بــار وزنکــردن میتــوان

بــه وزنــه ســبکتر رســید .پــس بــرای بیســت وزنــه هــم س ـهبار وزنکــردن الزم اســت.

و بــرای هشــتاد وزنــه فقــط چهــار بــار .چطــور؟ ســه دســته داریــم :بیســتوهفت و بیســتوهفت و بیستوشــش.

بیســتوهفتتاییها را بــا هــم وزن میکنیــم .در بدتریــن حالــت وزنــه در یکــی از دســتههای بیســتوهفتتایی اســت .حــاال

بیس ـتوهفت را بــه ســه دســته نهتایــی تقســیم میکنیــم .بعــد نــه را بــه دســتههای س ـهتایی ،و در نهایــت بــا یکبــار وزنکــردن ســه
وزنــه ،بــه وزنــه ســبکتر میرســیم.
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