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صفحه 1 :

آب آهنگ زندگی
*زمین در فضا به رنگ  ...............دیده می شود؛ زیرا نزدیك به  ....................درصد سطح آن را آب پوشانده
است.بخش عمدهی این آب در اقیانوس ها و دریاها توزیع شده است،
*آب اقیانوس ها و دریا ها مخلوطی  ......................است كه اغلب مزه ای شور دارد ،زیرا مقدار قابل توجهی از نمك
های گوناگون در آن حل شده است .
*جرم كل مواد حل شده در آب های كره زمین ...............ثابت است ،چون ساالنه میلیاردها تن مواد گوناگون از سنگ
كره وارد آب كره می شوند.اما همین مقدار ماده نیز از آب دریاها و اقیانوس ها خارج شوند
*كرۀ زمین را می توان سامانه ای بزرگ در نظر گرفت كه شامل چهار بخش هوا كره ،آب كره ،سنگ كره و زیست
كره است.
*آسیا پهناورترین قاره با داشتن بیش از 60درصد جمعیت جهان ،خشك ترین قاره است.
*كشور ما با داشتن حدود یك درصد از جمعیت جهان ،تنها  0/26درصد از منابع آب شیرین جهان را در اختیار دارد.
پژوهش ها و برآورده ها نشان می دهند كه یكی از مهم ترین چالش های كشور ما در آینده ای نزدیك ،كمبود آب شیرین
خواهد بود؛ چالشی كه با مدیریت درست منابع آب می توان پیامدهای آن را كاهش داد.
مبادله مواد گوناگون بین بخش های مختلف سامانه کره زمین:
-1ساالنه حجم عظیمی از آب دریاها بخار و وارد هواكره می شود و به صورت بارش در آب كره یا سنگ كره فرود
می آید
 -2جانداران آبزی ساالنه میلیاردها تن كربن دی اكسید را وارد هوا كره و مقدار بسیار زیادی از گاز اكسیژن محلول در
آب را مصرف می كنند
 -3فعالیت های آتشفشانی سبب می شود گازهای گوناگون و مواد شیمیایی جامد به صورت گرد و غبار وارد هواكره
شوند
 -4الشۀ جانوران و گیاهان براثر واكنش های شیمیایی تجزیه شده و به صورت مولكول های كوچك تری وارد آب
كره ،هوا كره یا سنگ كره می شوند.
-5جانداران ساالنه مقدار بسیار زیادی از تركیب های كربن دار را وارد بخش های گوناگون كرۀ زمین می كنند.
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صفحه 2 :

منابع آب در کره زمین :

 % 75سطح زمین را آب تشكیل می دهد.منابع آب موجود در كره زمین را به دو دسته تقسیم می كنند ف كه عبارتند از :
-1منابع اقیانوسی :كه همان آب اقیانوس ها می باشد .اقیانوس ها (بیش ترین  % 97/2آب كل كره زمین را نشكیل می
دهند)
-2منابع غیر اقیانوسی  :که عبارتند از :
آ)كوه های یخ و یخچال های قطبی 2/15درصد آب كره زمین را تشكیل می دهند( .كه بیش ترین منبع آب شیرین جهان
بشمار می روند)
ب)-نهر هاو جوی ها و چشمه ها
پ)-رطوبت خاک و بخار آب موجود در هوا
منابع آب غیر اقیانوسی در مجموع ) 97-100/2= 2/8 ( %2/8منابع آب كره زمین را تشكیل می دهند.
 :ترتیب درصد آب در منابع آب غیر اقیانوسی

نکته  :اگرچه  75درصد سطح زمین را آب پوشانده است ،اما  50درصد جمعیت جهان از كم آبی رنج می برند ،چون بیشتر
آب های روی زمین شور است و نمی توان از آنها در كشاورزی و مصارف خانگی و صنعتی استفاده كرد؛ از این رو
تهیۀ آب شیرین و آشامیدنی ،همچنین آب قابل استفاده در كشاورزی ،صنعت و دیگر حوزه ها یكی از چالش های
اساسی در سطح جهان است .
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صفحه 3 :

سامانه کره زمین شامل چند بخش است که عبارتند از :

هوا کره  :از مولكول های كوچك شامل نیتروژن ،اكسیژن و  ..تشكیل شده است.
آب کره  :از مولكول های كوچك آب ،یون ها و ...تشكیل شده است.
سنگ کره  :از مواد جامد مانند ماسه ،نمك ها و ...تشكیل شده است.
زیست کره  :شامل جانداران روی كرۀ زمین است .در واكنش های آنها درشت مولكول ها نقش اساسی ایفا می كنند
همراهان ناپیدای آب ( مواد موجود در آب دریا ( :
-1اكسیژن  :به دو روش می تواند وارد آب دریا شود: .
آ) از هوا كره وارد آب می شود.
ب)در اثر فرایند فوتوسنتز گیاهان دریایی ،وارد آب می شود
 -2كربن دی اكسید  :به دو روش می تواند وارد آب دریا شود:
آ)از طریق هوا كره
ب)موجودات زنده موجود درآب دریا نیز تولید كننده  CO2موجود در آب دریا هستند.
-2نمك ها( سدیم كلرید-پتاسیم كلرید-سدیم برمید-پتاسیم برمید -منیزیم كلرید-كلسیم كلرید-منیزیم سولفات)
.

نمک و سایر مواد محلول به سه روش وارد آب دریا می شوند :
-1در مسیر رودها و رودخانه ها بعضی از مواد سنگ كره در آب حل شده و به آب دریا وارد می شوند.
-2فوران آتشفشان ها:
 -2گاهی برخی مواد از فاضالب های خانگی و صنعتی نیز همراه آب رود خانه ها وارد آب دریا میشود.
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صفحه 4 :

جدول زیر نام ،نماد شیمیایی و مقدار برخی یون های حل شده در آب دریا

 )1كاتیون عنصرهای گروه های...............و....................و ................جدول دوره ای در آب دریا وجود دارند.
 )2مقدار آنیون ..............در آب دریا از دیگر آنیون ها بیشتر است.
 :ترتیب مقدار آنیون های آب دریا
 )3مقدار كاتیون ................در آب دریا از دیگر كاتیون ها بیشتر است.
 :ترتیب مقدار كاتیون های آب دریا
 )4وجود انواع یون ها در آب دریا به دلیل انحالل نمكهای گوناگون در آن است .نام و فرمول چند تركیب شیمیایی دوتایی
كه انحالل آنها باعث ورود یون های كلرید وسدیم در آب دریا می شود :
سدیم كلرید-پتاسیم كلرید –منیزیم كلرید-كلسیم كلرید-سدیم برمید –پتاسیم برمید-منیزیم برمید-كلسیم برمید
نکته  :زمین از دیدگاه شیمیایی پویاست ،چون در زمین پیوسته مواد شیمیایی گوناگون در یك چرخه طبیعی در میان هوا كره
 ،زیست كره  ،سنگ كره  ،و آب كره جابجا می شوند .این جابجایی دایمی مواد نشانه پویایی زمین از دیدگاه شیمیایی است.
دریاها مخلوطی همگن از انواع یون ها و مولكول ها در آب هستند
چرا نوع و مقدار مواد حل شده در دریاها با یکدیگر تفاوت دارند؟
زیرا آب هایی كه به دریاها می ریزند در مسیر خود از زمین هایی گذر می كنند كه مواد شیمیایی گوناگون دارند.
آب آشامیدنی:
مخلوطی زالل و همگن بوده ،حاوی مقدار كمی از یون های گوناگون است.
برخی از این یون ها به طور طبیعی در آب حل شده است مانند :
و برخی دیگر در مراكزتأمین آب آشامیدنی سالم به آن افزوده می شود.
برای نمونه به آب آشامیدنی ،مقدار بسیاركمی یون  .....................می افزایند،
زیرا وجود این یون سبب حفظ سالمت  ....................می شود.
در برخی از آب های آشامیدنی مقدار یون های حل شده به قدری زیاد است
كه مزۀ آب را تغییر می دهد
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دبیـر  :روحـی

تفاوت آب آشامیدنی و دیگر آب ها
تفاوت آب آشامیدنی و دیگر آب ها در نوع و مقدار حل شونده های آنها است .مقدار و نوع یون های موجود در آب های
شیرین از محلی به محل دیگر تفاوت دارد.
تقطیر در طبیعت :
آب باران در هوای پاک تقریبا خالص است ،زیرا هنگام تشكیل برف و باران ،تقریباً همۀ مواد حل شده در آب از آن جدا می
شود .این فرایند ،الگویی برای تهیۀ آب خالص است  .فرایندی كه تقطیر و فراورده آن آب مقطر نام دارد.
شناسایی یون های محلول در آب :
برای شناسایی بعضی از یونهای محلول در آب محلول یك تركیب یونی را به آب می افزایند ،تا با انجام یك واكنش شیمیایی
یك ماده جامد نامحلول(رسوب) تشكیل شود  .با استفاده از رسوب تشكیل شده نوع یون حل شده در آب را مشخص می
كنند.
شناسایی یون کلرید در آب :
اگر در آب یون كلرید(

) وجود داشنه باشد  ،باافزودن یون نقره (

) (نقره نیترات) واكنش داده و رسوب سفید

رنگ نقره كلرید تشكیل می شود.
....... + .......

→)AgNO3(aq) + NaCl(aq

شناسایی یون کلسیم در آب :
اگر در آب یون كلسیم(

) وجود داشته باشد(مانند محلول بی رنگ كلسیم كلرید) ،مقداری محلول بی رنگ سدیم
) با یون فسفات(

فسفات به آن بیافزاییم .رسوبسفید رنگ كلسیم فسفات بوجود می آید .در واقع یون كلسیم(
)واكنش داده و رسوب كلسیم فسفات تولید می كند.
....... + .......

→)CaCl2(aq) + Na3PO4(aq

شناسایی یون باریم در آب :
اگر در آب یون باریم(

) وجود داشته باشد(مانند محلول بی رنگ باریم كلرید ،........................مقداری محلول بی

رنگ سدیم سولفات ..................................به آن بیافزاییم .رسوب رنگ باریم سولفات بوجود می آید .در واقع یون كلسیم(
) با یون فسفات(

)واكنش داده و رسوب سفیدرنگ باریم سولفات تولید می كند.
....... + .......

→)BaCl2(aq) + Na2SO4(aq
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یون چند اتمی  :یونی كه از اتصال دو یا چند اتم تشكیل شده است ،یون چند اتمی نام دارد
تذکر  :در یون های چند اتمی اتمها ممكن است یكسان( O22-یا متفاوت باشد () OH-
مانند یون نیترات (

)

) و یون سولفات (

)

یون فسفات (

نکته  :بار یون های چند اتمی به یك اتم خاص تعلق ندارد بلكه به كل اتم ها متعلق است.
نکته :در یون های چند اتمی اتم ها با پیوندهای كوواالنسی(پیوند های اشتراكی )به هم متصلند.
چند نمونه از یون های چند اتمی :
سولفات

فسفات

نیترات

کربنات

هیدروکسید

آمونیوم

خود را بیازمایید:
با نوشتن فرمول شیمیایی تركیب های یونی زیر ،با رسم ساختار لوییس كاتیون و آنیون  ،مشخص كنید از انحالل هر واحد از
این تركیبات در آب ،چند یون تولید می شود ؟
 -1آمونیوم نیترات  :كاربرد تهیه كود شیمیایی
فرمول :
-2كلسیم سولفات  :تهیه گچ طبی
فرمول :
-3آمونیوم سولفات كاربرد تهیه كود شیمیایی
فرمول :
-4سدیم سولفات  :كاربرد شناسایی یون .....................در آب
فرمول :
تست  :در ساختار آنیون یا كاتیون چند تركیب زیر پیوند های كوواالنسی وجود ندارد؟
نقره نیترات  -كلسیم كلرید  -سدیم هیدروكسید  -آهن( ) IIIاكسید  -سدیم فسفات  -باریم سولفات-

كروم( ) IIفلویورید  -پتاسیم سولفید  -آهن() IIIیدید  -منیزیم برمید  -آمونیوم كلرید

2) 1

4) 2

6) 3

8) 4
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مواد الزم برای رشد گیاهان :
گیاهان برای رشد مناسب ،افزون بر  CO2و  H2Oبه عنصرهایی مانند  P ،Nو  Sنیاز دارند.
از كودهای شیمیایی زیر برای تامین این عنصرعا استفاده می شئد:
آمونیوم سولفات یكی از كودهای شیمیایی است كه دو عنصر نیتروژن و گوگرد را در اختیار گیاه قرار می دهد.
آمونیوم نیترات  :یكی از كودهای شیمیایی است كه عنصر نیتروژن را در اختیار گیاه قرار می دهد.
جدول زیر را کامل کنید :
نام

فرمول

تعدا یون

شیمیایی

های درهر

نام

واحد
فرمولی

فرمولی

كروم( ) IIفسفات

مس ( )IIسولفات

منیزیم هیدروكسید

آهن(  )IIIاكسید
نقره نیترات

شیمیایی

های درهر
واحد

پتاسیم سولفات

سدیم فسفات

فرمول

تعدا یون

آمونیوم هیدروكسید
آهن(  )IIIسولفات

كروم ( ) IIIاكسید

كلسیم فسفات

آهن ()IIهیدروكسید

آلومینیم كربنات

كلسیم نیترات

مس( ) Iاكسید

آمونیوم سولفات
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تست  :اگر فرمول نیترید فلز اصلی  Mبه صورت  MNباشد  ،چند مورد از مطالب زیر درست است ؟
آ)در آرایش الكترونی اتم  Mزیرالیه  dپر شده است.
ب) نسبت كاتیون به آنیون درفرمول سولفات فلز  Mهمانند نسبت آنیون به كاتیون د ر كلسیم فسفات است.
پ)مجموع عدد كوانتومی فرعی الكترون های الیه ظرفیت فلز  Mبرابر  1است.
ت)كاتیون  Mبه آرایش الكترونی پایدار گاز نجیب پیش از خود رسیده است.
1) 1

2) 2

4 )4

3) 3

تست  :دركدام مورد  xیك نافلز از گروه شانزدهم است؟
Mg3X2)1

NaXO3)2

Na2XO4 )3

AlX )4
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تجربی خارج 94با تغییر  :آهن(  ) IIIفسفات و آهن( ) IIنیترات در چند مورد از خواص زیر مشابه اند ؟
(عدد اتمی  Cl ، P ، Oو  Feبه ترتیب برابر  26 ، 17 ، 15 ، 8است)
*شمار كاتیون ها در فرمول شیمیایی
*شمار الكترون ها در الیه سوم كاتیون
*شمار الكترونی پیوندی در آنیون
*شمار جفت الكترون های ناپیوندی در اتم مركزی
2) 2

1) 1

4 )4

3) 3

آزاد پزشکی : 87در تركیب آلومینیم اكسید چند الكترون بین آلومینیم و اكسیژن مبادله شده است؟
)2سه

)1شش

 )4د و

 )3چهار

تست  X:به گروه شانردهم جدول تناوبی تعلق دارد در چند مورد باری كه به گونه ی مورد نظر نسبت داده شده نادرست
است؟
1) 1

HX2 )2

 XO233) 3

XO-4

XO34) 4
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صفحه 10 :

محلول ها :
محلول مخلوطی همگن از دو یا چند ماده است كه حالت فیزیكی و تركیب شیمیایی محلول در سرتاسر آن یكسان و
یكنواخت می باشد .محلول ها كاربردهای فراوانی در زندگی ما دارند
در محلول آبی ضدیخ خودرو ،حالت فیزیكی در سرتاسر آن مایع و تركیب شیمیایی مانند رنگ ،غلظت و… در سرتاسر آن
یكسان و یكنواخت است.
برخی محلول ها و کاربرد آنها :
آ) هوای پاكی كه تنفس می كنیم ،محلولی از گازهاست.
ب) سرم فیزیولوژی محلول نمك در آب است كه یك محلول رقیق است.
پ) ضد یخ خودرو ،محلول اتیلن گلیكول در آب است.
ت) گالب مخلوطی همگن از چند مادۀ آلی در آب است برخی مانند گالب دو آتشه غلیظ است.
غلظت یک محلول  :را برابر با مقدار حل شونده در مقدار معینی از حالل یا محلول تعریف می كنند.
در محلول غلیظ ،شمار ذره های حل شونده در واحد حجم بیشتر
است

محلول ها از نظر مقدار حل شونده به دو دسته تقسیم می شوند:
 -1محلول رقیق  :محلولی كه در آن مقدار حل شونده در آن كم است.
 -2محلول غلیظ  :محلولی كه در آن مقدار حل شونده در آن زیاد است.
مانند گالب دو آتشه – سرم فیزیولوژیكی –آب دریای بحرالمیت و دریاچه ارومیه
چرا انسان در دریای بحرالمیت غرق نمی شود؟
آب این دریا محلول غلیظی است و مقدار نمك آن بسیار زیاد است به گونه ای چگالی بدن انسان كم تر از آب این دریا است
به همین دلیل انسان می تواند به راحتی روی آن شناور بماند و
 .دریاچۀ ارومیه نیز یكی از دریاچه های شور دنیاست كه مقدار نمك های حل شده در آن بسیار زیاد است .محلول آبی این
دریاچه نیز بسیار غلیظ است .
مقدار نمک های حل شده در آب دریاهای گوناگون نیز با هم تفاوت دارد :
مقدار نمك را در آب دریاهای زیر از كم به زیاد مرتب كنید:
<

<

< دریای مرده
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صفحه 11 :

هر محلول از دو جزء ،حالل و حل شونده تشکیل شده است :
حالل جزئی از محلول است كه حل شونده را در خود حل می كند و شمار مول های آن ..................است.
حل شونده جزئی از محلول است كه در حالل حل می شود و شمار مول های آن  ........................است.
نکته  :خواص محلول ها به خواص حالل ،حل شونده و مقدار هر یك از آنها بستگی دارد .بنابراین دانستن اینكه چه مقدار
حل شونده در یك محلول وجود دارد ،می تواند به درک خواص ،رفتار و كاربرد آن محلول كمك كند
غلظت محلول ها را به روش های گوناگون بیان می کنندکه عبارتند از :
-1قسمت در میلیون PPm

 -2درصـد وزنـی

 -3غلظت مولی (موالر)

تشخیص بیماری با تعیین غلظت یون های محلول در خون :
هنگام بیماری ،توازن غلظت برخی گونه ها در خون به هم می خورد .از این رو انجام آزمایش های پزشكی و تعیین غلظت
گونه های موجود در خون و دیگر محلول های بدن از ضروری ترین كارها در مراكز درمانی برای رسیدگی به بیمار است.
مواد شیمیایی موجود در آب دریا :
مواد شیمیایی موجود در آب دریا را می توان به روش های فیزیكی یا شیمیایی از آن جدا كرد.
دو نمونه از نمک هایی که از آب دریا استخراج می شود عبارتند از :
-1سدیم کلرید  :ساالنه میلیون ها تن سدیم كلرید با روش تبلور از آب دریا جداسازی و استخراج نمك خوراكی در
زندگی روزانه و صنایع گوناگون كاربردهای فراوانی دارد
کاربرد های سدیم کلرید :
بیشترین كاربرد سدیم كلرید تهیه گاز كلر  ،فلز سدیم  ،سود سوزآور ( سدیم هیدروكسید) و گاز هیدروژن
كم ترین كاربرد سدیم كلرید در مصارف خانگی است.

-2تهیه فلز منیزیم :
منیزیم در آب دریا به شكل ) Mg2+(aqوجود دارد.
برای استخراج و جداسازی آن ،در مرحلۀ نخست ،منیزیم را به صورت ماده جامد و نامحلول  Mg(OH)2رسوب می دهند،
سپس آن را به منیزیم كلرید تبدیل می كنند .در پایان با استفاده جریان برق ،منیزیم كلرید را به عنصرهای سازندۀ آن تجزیه
می كنند
)MgCl2(l) → Mg(l) + Cl2(g
کاربرد های منیزیم  :تهیۀ آلیاژ ها ،شربت معده و ...

جــزوه شیمــی ()1

بخش 3

دبیـر  :روحـی

پایه دهم

صفحه 12 :

قسمت در میلیونPPm
برای بیان ساده تر غلظت محلول های بسیار ،.................مانند غلظت كاتیون ها و آنیون ها در آب معدنی ،آب آشامیدنی ،آب
دریا ،بدن جانداران ،بافت های گیاهی و مقدار آالینده های هوا از كمیتی به نام قسمت در میلیون استفاده می شود.
تعریف  PPm :نشان می دهد كه در یك میلیون گرم از محلول ،چند گرم حل شونده وجود دارد.
 PPmاز رابطۀ زیر به دست می آید :
در این رابطه ،یكای جرم در صورت و مخرج كسر باید یكسان باشد(.هردو باید برحسب mgیا  gیا Kgباشند)
در
غلظت یون كلسیم در آب دریا 400 ppmاست یعنی در هر  ………….آب دریا  .........................،یون كلسیم حل شده
وجود دارد.
خود را بیازمایید:
غلظت یون كلسیم در آب دریا  400 ppmاست .در یك تن آب دریا چند گرم یون كلسیم وجود دارد ؟

تست :در  1000 gآب  0/4 gیون كلسیم  Ca+2وجود دارد غلظت این یون چند  ppmاست؟
4) 1

40)2

4000)4

400)3

تست  :در یك نمونه آب معدنی به جرم  150 gمقدار  0/12 mgیون فلوئورید وجود دارد غلظت یون  F-در این نمونه چند
 ppmاست؟ 4)1

0/4)2

8 )3

0/8)4
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صفحه 13 :

نکته  :ادامۀ زندگی اغلب ماهی ها هنگامی امكان پذیر است كه غلظت اكسیژن محلول در آب بیشتر 5ppm
باشد.
تست  :اگر9 kgآب حاوی  6/57میلی گرم اكسیژن محلول باشد غلظت اكسیژن برابر ...........ppmاست و برای ادامۀ
زندگی ماهی ها مناسب.....................
 - 7/5)1است

-5/5)2است

-4/5)4نیست

-6/5)3است

تست  :حداقل غلظت اكسیژن مورد نیاز برای زنده ماندن ماهی قزل آال در آب  10 ppmمی باشد  .اگر مقدار اكسیژن در
آب یك استخرنگهداری ماهی  0 / 0015گرم در  100گرم آب استخر باشد  ،چون غلظت اكسیژن 10 ppm ...................
است  ،ماهی قزل آال در این استخر زنده . ...................

تمرین دوره ای  :برای ضدعفونی كردن آب یك استخر از محلول كلر  0/7درصد جرمی استفاده می شود .اگر مقدار
مجاز كلر موجود در آب استخر  1ppmباشد ،چند گرم از این محلول برای ضدعفونی كردن 700 m3آب نیاز است؟ (جرم
یك لیتر آب استخر را برابر با یك كیلوگرم در نظر بگیرید).
700)1

70)2

100)3

10)4
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تمرین دوره ای  :كوسه های شكارچی حس بویایی بسیار قوی دارند و می توانند بوی خون را از فاصلۀ دورتر حس كنند.
اگر یك قطره(  0/1گرم) از خون یك شكار در فضایی از آب دریا به حجم 4×10 12لیتر پخش شود ،این كوسه ها بوی خون
را حس می كنند .حساب كنید حس بویایی این كوسه ها به حداقل چند  ppmخون حساس است؟ (جرم یك لیتر آب دریا
را یك كیلوگرم در نظر بگیرید) 4 ×10 -8 )1

2/5 ×10 -8 )2

4 ×10 -12 )3

2/5 ×10 -12)4

ریاضی خارج  : 89اگر غلظت یون سدیم در یك نمونه آب دریا برابر  103/5 ppmباشد  ،در یك كیلوگرم از این نمونه
آب  ،چند مول یون سدیم وجود دارد ؟ Na=23

کانون  : 92غلظت یون  Mg+2در آبهای زیر زمینی یك شهر  750 ppmاست درگرم ازاین آب چند میلی گرم یون منیزیم
400)2

وجود دارد؟ 300)1

0/4)4

0/3)3

تست  :در هر تن آب دریاچه ای كه غلظت یون  Mg+2برابر  4000 ppmاست  ،چند كیلوگرم یون منیزیم وجود دارد؟
2 )1

4) 2

6) 3

1 )4
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تست  :اگر غلظت سدیم كلرید در آب دریا 585 ppmباشد در یك كیلوگرم از آب این دریا ،چند گرم یون كلرید چند گرم

یون كلرید وجود دارد؟

غیر حضوری کانون  : 95در یك محلول به حجم  100میلی لیتر و چگالی  1 g/mlیون  Ca2+با غلظت  2 ppmوجود
دارد .اگر  100میلی لیتر آب به آن اضافه كنیم  ppmیون  Ca2+چقدر خواهد شد؟
1) 1

4 )2

0/5)2

8 )4

تست  :یا  5/85میلی گرم سدیم كلرید چند گرم محلول  10 ppmمی توان تهیه كرد ؟

تست  0/05 :مول منیزیم كلرید را در  200گرم آب حل می كنیم غلظت یون كلرید چند  ppmاست؟
 MgCl2=95و Cl=35/5

جــزوه شیمــی ()1

بخش 3

دبیـر  :روحـی

پایه دهم

صفحه 16 :

گزینه دو  : 96مقدار  0/2مول تركیبی را در آب حل كرده و محلولی با غلظت  404 ppmاز آن تهیه می كنیم .حجم
محلول چند متر مكعب است؟ =101 g,mol-1جرم مولی تركیب
0/5)2

50)1

0/005)4

0/05)3

تجربی خارج  100 : 88گرم محلول نقره سولفات  15/6 ppmشامل چند مول از این نمك است؟
2× 10- 6 )2

2× 10- 5)1

15/6× 10- 4 )4

12/3× 10- 3 )3

المپیادمرحله دوم  : 84میخواهیم 500میلی لیتر محلول  500ppmنسبت به  K+از نمك های KNO3,K3PO4,
 K2SO4تهیه كنیم .در كدام مورد به وزن بیشتری از نمك احتیاج است؟
K3PO4)1

و

M=212

 KNO3)3و M= 101

 K2SO4)2و

M=174

 )4چون غلظت ثابت است ،وزن یكسانی از هرسه نمك مورد نیاز است
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تجربی  : 93برای تهیه  200 mLمحلول با غلظت  10 ppmاز كلسیم كلرید به تقریب چند گرم كلسیم كلرید الزم
است؟(چگالی محلول  1 g.mL-1است )

تست  :یك صافی تصفیه ی آب آشامیدنی ،ظرفیت جذب  2مول یون فسفات را از آب دارد .با استفاده از این صافی
حداكثر می توان چند مترمكعب آب شهری دارای 50 ppmیون فسفات را به طور كامل تصفیه كرد؟

المپیاد : 91انحالل پذیری  CaSO4در دمای℃ 20برابر با  0/21گرم در  100گرم آب است .غلظت  Ca2+در یك محلول
سیر شده  CaSO4چند  ppmاست؟15)1

2100 )2

618)3

52 )4

( ) CaSO4= 136

سمپاد  : 96اگر مقدار گوگرد در سوخت گازوییل  800 ppmباشد .با سوختن روزانه  50لیتر گازوییل در موتور یك
خودرو دیزلی چه مقدار گاز  SO2تولید می شود و مقدار هوای الزم در شرایط  STPچند لیتر است ؟( % 20حجم هوا را
اكسیژن تشكیل می دهد و چگالی گازوییل را  0/85گرم بر میلی لیتر در نظر بگیرید)
 68)1گرم  178/5-لیتر

 42/5)2گرم –  119لیتر

 68)3گرم –  119لیتر

 42/5)4گرم –  178/5لیتر
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صفحه 18 :

تجربی خارج  : 94یك صافی آب آشامیدنی  ،ظرفیت جذب حداكثر  3مول یون نیترات را از آب دارد  ،با استفاده از این
صافی حداكثر می توان چند لیتر آب شهری دارای 100 ppmیون نیترات را به طور كامل تصفیه كرد ؟ d= 1 g.ml-1
1860)1

860)2

800)3

NO3-=62

400)4

تجربی خارج  : 94یك نمونه سوخت دارای96 ppmگوگرد است .سوختن هر تن از آن چند گرم سولفوریك اسید به
محیط زیست وارد می كند ؟ ( در شرایط آزمایش گوگرد به اكسیدی با باالترین عدد اكسایش خود تبدیل می شود)
294) 1

240)2

29/4)3

24)4

 S=32و H2SO4 =98

تست  :غلظت HSO4-در نمونه ای از فاضالب شهری  388 PPmاست.برای تصفیه  5تن فاضالب شهری چند گرم سدیم
هیدروكسید جهت حذف این یون آالینده الزم است ؟ 2000)1

1600)2

4000)3

1800)4
NaOH=40

جــزوه شیمــی ()1

بخش 3

پایه دهم

دبیـر  :روحـی

صفحه 19 :

سنجش  : 96گازوییل استفاده شده در یك نیروگاه دارای  0/8درصد جرمی گوگرد است.برای جذب گاز گوگرد دی
اكسید حاصل از سوختن هر تن از این گازوییل به چند كیلوگرم كلسیم اكسید نیاز است؟ Ca=40 g.mol-1و  S =32و
O=16

14)2

12)1

18)4

16)3

تست  :اگر  28گرم محلول پتاسیم هیدروكسید  6 × 10-6 ،مول آهن( ) IIكلرید را به صورت هیدروكسید رسوب دهد.
غلظت محلول پتاسیم هیدروكسید چند  ppmاست؟ KOH=56
18)1

24)2

28)3

34)4

غلـظت درصـد وزنـی  :درصد وزنی را با نماد  W/Wنشان می دهند كه عبارتند از :
گرم ماده حل شده در  100گرم محلول
نکاتی چند در مورد غلظت درصد جرمی :
 -1باید توجه داشت كه صورت و مخرج رابطه درصد جرمی باید از یك نوع یكای جرم استفاده شود ؛ یعنی هر دو كمیت
باید برحسب میلی گرم  ،گرم یا كیلوگرم باشد .
-2بسیاری از محلول ها در صنعت ،پزشكی ،داروسازی ،كشاورزی و زندگی روزانه با درصد جرمی بیان می شود ،برای نمونه
-3سرکۀ خوراکی با خاصیت اسیدی مالیم كه به عنوان چاشنی در غذاها مصرف می شود ،محلول  5درصد جرمی
استیك اسید در آب است.
 -4محلول غلیظ نیتریك اسید در صنعت با غلظت  70درصد جرمی تولید و بسته به كاربرد آن ،به محلول های رقیق تر
تبدیل می شود.

بخش 3

جــزوه شیمــی ()1

دبیـر  :روحـی

پایه دهم

صفحه 20 :

تست  :با توجه به شكل تفاوت درصد جرمی قند را در هر نوشابه گاز دار كدام است؟
1/2)1

4/3)2

4/6)4

6/2)3

تست  20 :گرم سدیم هیدروكسید را در  430گرم آب حل می كنیم درصد جرمی محلول چقدر است؟

تست  :جرم كل آب های موجود روی زمین در حدود 1/5 x10 18تن است .اگر میزان نمك های حل شده در این آب ها
برابر با  3/5درصد باشد ،چه مقدار انواع نمك در آنها وجود دارد؟
 5/25 x10 15 )1تن

5/25 x10 19 )2كیلوگرم

1/5 x10 16 )3تن

1/5 x10 13 )4كیلوگرم

آزاد تجربی  1/75 : 88گرم سدیم كلرید در  5/85گرم آب حل شده است  .درصد جرمی سدیم كلرید چقدر است؟
18/9 )1

42 )2

32 )3

23/03 )4

نهایی خارج خرداد  :95در  25گرم از محلول  % 12جرمی پتاسیم نیترات  ،چند گرم پتاسیم نیترات و چند گرم آب وجود
دارد؟ KNO3=101

بخش 3
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ریاضی آزاد  : 86در محلول  % 46اتانول درآب نسبت تعداد مول الكل به تعداد مول آب كدام است؟C2H5OH=46
)1 H2O=18

1
2

)2

1
3

)3

2
5

)4

2
3

تمرین دوره ای :اگر انحالل پذیری كلسیم سولفات و آمونیوم نیترات در آب و دمای ℃ 20به ترتیب برابر با  0/2و
65/5گرم باشد ،درصد جرمی محلول سیرشدۀ هریك را در این دما حساب كنید.

کانون  : 96برای تهیه محلول  % 25جرمی پتاسیم كلرید در آب  ،چند گرم از این ماده را باید در  80گرم آب حل كرد؟
40)1

10)2

35)3

20)4

تست :در  170گرم محلول پتاسیم كلرید با درصد جرمی  % 8چند گرم یون پتاسیم وجود دارد؟

جــزوه شیمــی ()1

بخش 3

پایه دهم

دبیـر  :روحـی

صفحه 22 :

تسـت  8 :گرم سدیم كلرید را باید در چند گرم آب حل كنیم تا محلول  40درصد جرمی حاصل شود؟

تسـت  :برای تهیه محلول  % 80جرمی نیتریك اسید چند گرم  HNO3را باید در  400گرم آب حل کنیم؟

سنجش : 95

تست  :محلول استریل شست شوی دهان سدیم كلرید  0/9درصد است در یك سرم  1لیتری با چگالی  1/1گرم بر میلی لیتر
چند گرم نمك وجود دارد؟

تست  :هرگاه به  200گرم محلول %40جرمی سدیم فلوئورید 400 ،گرم آب اضافه کنیم درصد جرمی محلول جدیدکدام
است؟

جــزوه شیمــی ()1

بخش 3

دبیـر  :روحـی

پایه دهم

صفحه 23 :

تست  :در 20میلی لیتر محلول نیتریك اسید تجاری با درصد جرمی  % 70و چگالی  1/2گرم بر میلی لیتر چند گرم از این اسید
وجود دارد؟ 16/8)1

1/68)2

4/8)4

8/4)3

کانون  : 96به  20گرم محلول شست و شوی دهان ( محلول سدیم كلرید  0/9درصد جرمی ) چند گرم آب باید اضافه كنیم
تا محلول  0/5درصد جرمی سدیم كلرید به دست آید؟
36)1

16)2

14)3

34)4

تجـربی  : 87اگر درصد جرمی  2/5گرم سدیم كلرید در  47/5گرم آب با درصد جرمی سدیم هیدروكسید در یك نمونه
از محلول آن برابر باشد  ،در  25گرم از این نمونه محلول سدیم هیدروكسید چند گرم از آن وجود دارد ؟
1/20 )1

1/25 )2

2/20 )3

2/25 )4

جــزوه شیمــی ()1

بخش 3

دبیـر  :روحـی

پایه دهم

صفحه 24 :

تست :اگر بخواهیم محلول فرمالین(فرمالدهید در آب )  38درصد جرمی را به 10درصد جرمی برسانیم بایدبه.............گرم
محلول...................گرم آب بیافزاییم( 0اعداد را از چپ به راست بخوانید)
180-100)1

380-100)2

140-50 )3

280-50 )4

کانون  : 95در  200میلی لیتر محلول  28درصد سدیم هیدروكسید در آب خالص با چگالی  1/2گرم بر میلی لیتر به ترتیب از
راست به چپ .........مول حل شونده و .............گرم حالل وجود داردNaOH 40 = g.mol -1 .
172/8-67/2)1

172/8-1/68)2

145/3- 54/7)3

145/3-1/27)4

ریاضی خارج  : 90اگر  28/75میلی لیتر اتانول خالص را با  1/5مول آب مقطر مخلوط كنیم  ،در صد جرمی اتانول در این
محلول كدام است ؟ چگالی اتانول برابر  0/8 g/mlاست %44)1.

45%)2

46% )3

48% )4

جــزوه شیمــی ()1

بخش 3

پایه دهم

دبیـر  :روحـی

صفحه 25 :

تجـربی  : 89اگر هر میلی لیتر از یك نمونه محلول هیدروكلریك اسید شامل  436/6میلی گرم از آن باشد  ،چند درصد
جرمی آن را  HClتشكیل می دهد ؟ (در صورتی كه چگالی آن  1/18g.ml-1باشد)

سنجش  : 94اگر در واكنش كامل مخلوطی از  40گرم كلسیم كربنات و سدیم كلرید با مقدار كافی محلول هیدروكلریك
اسید 6/72لیتر گاز كربن دی اكسید در شرایط  STPتولید شود .درصد جرمی سدیم كلرید در نمونۀ مورد آزمایش كدام
است؟ (سدیم كلرید با محلول هیدروكلریك اسیدواكنش نمی دهد)  Ca=40و  C=12و O=16
10)1

15)2

20)3

25)4

ریاضی خارج  : 90اگر  28/75میلی لیتر اتانول خالص را با  1/5مول آب مقطر مخلوط كنیم  ،در صد جرمی اتانول در این
محلول كدام است ؟ چگالی اتانول برابر  0/8 g/mlاست %44)1.

45%)2

46% )3

48% )4

جــزوه شیمــی ()1

بخش 3

دبیـر  :روحـی

پایه دهم

صفحه 26 :

گزینه دو  18 : 95گرم از تمك  Xرا در مقداری آب حل كرده و  20میلی لیتر محلول تهیه كرده ایم كه درصد جرمی آن
 % 75می باشد .چگالی این محلول چند  g/mlاست؟
0/6)1

0/8)2

2/4)3

1/125)4

تعیین غلظت گونه های موجود در خون چگونه به تشخیص بیماری ها کمک می کند ؟
هنگام بیماری ،توازن غلظت برخی گونه ها در خون به هم می خورد .از این رو انجام آزمایش های پزشكی و تعیین غلظت
گونه های موجود در خون و دیگر محلول های بدن از ضروری تری كارها ی رسیدگی به یك بیمار است
نکته  :رابطه تبدیل غلظت درصد وزنی به  ppmبه صورت ................................است.
خود را بیازمایید :
 -1در جدول زیر غلظت برخی یون ها در یك نمونه از آب دریا نشان داده شده است جاهای خالی را كامل كنید:

جــزوه شیمــی ()1

بخش 3

دبیـر  :روحـی

پایه دهم

صفحه 27 :

تجـربیخارج : 94دو محلول شامل آب و متانول  ،اولی دارای  % 40و دومی دارای  % 70جرمی از متانول  ،موجود
است.اگر  200گرم از محلول اول با  300گرم از محلول دوم با یكدیگر مخلوط شوند  .درصد جرمی متانول در محلول به
دست آمده به تقریب كدام است ؟ 49)1

58)2

61)3

65)4

تسـت  :به  50 gمحلول %10جرمی سدیم هیدروكسید چند گرم سدیم هیدروكسید اضافه نمائیم تا درصد جرمی محلول
جدید  % 40شود ؟ 25 )1

20 )2

15 )3

30 )4

تسـت  :اگر 500گرم محلول پتاسیم نیترات با درصد جرمی  % 30را با مقداری محلول پتاسیم نیترات با درصد جرمی % 80
مخلوط كنیم .اگردرصد جرمی محلول حاصل  % 60باشد جرم محلول نهایی چند گرم است؟
750)1

1250)2

1400)3

900)4

جــزوه شیمــی ()1

بخش 3

پایه دهم

دبیـر  :روحـی

صفحه 28 :

تسـت  150 :گرم محلول پتاسیم نیترات با درصد جرمی  % 40را بامقداری محلول پتاسیم نیترات با درصد جرمی % 60
مخلوط كنیم تادرصد جرمی محلول حاصل  % 50شود جرم محلول نهایی چند گرم است؟
150)1

250)2

200 )3

300)4

تسـت  200 g:محلول سدیم هیدروكسید با درصد جرمی  %20را با  100میلی لیتر محلول  2موالر سدیم هیدروكسید با چگالی
 1/6گرم بر میلی لیتر مخلوط می كنیم .درصد جرمی محلول حاصل كدام است؟
13/3)1

14/5 )2

24/5 )3

23/5 )4

جــزوه شیمــی ()1

بخش 3

پایه دهم

دبیـر  :روحـی

صفحه 29 :

غلظت مولی (موالر) :
تعداد مول های حل شده در یك لیتر محلول است.
در واقع مبنای محاسبه های كمّی در شیمی ،مول است
غلظتی از محلول پركاربردتر است كه با مول های مادۀ حل شونده و حجم محلول ارتباط داشته باشد .یعنی غلظت مولی
)موالر ( محلول پركاربردترین غلظت ها در شیمی است
نکته  :تجربه نشان می دهد كه اندازه گیری حجم یك مایع به ویژه در آزمایشگاه ،آسان تر از جرم آن است) چرا؟(

هم بیندیشیم :
1ـ شكل زیر دو محلول از یك نوع حل شونده را در آب نشان می دهد.
با توجه به آن به پرسش های زیر پاسخ دهید :
آ) كدام كمیت در این محلول ها یكسان است؟
ب) كدام كمیت در این محلول ها متفاوت است؟
پ) اگر هر ذرۀ حل شونده در شكل هم ارز با0/001مول باشد ،نسبت مول های حل شونده به حجم محلول (برحسب لیتر) را
برای هریك از دو محلول به دست آورید.

ت)براساس غلظت مولی محاسبه شده ،كدام محلول رقیق تر است؟ چرا ؟

-2برای تهیۀ 250 mLمحلول پتاسیم یدید  2/0مول بر لیتر (موالر) به چند مول حل شونده نیاز است؟

جــزوه شیمــی ()1

بخش 3

پایه دهم

دبیـر  :روحـی

صفحه 30 :

گلوکومتر  :دستگاه اندازه گیری قند خون است كه تعداد میلی گرم های گلوكز را در( 100mlیا  1دسی لیتر ( ) dl
ازخون نشان می دهد.
-3دستگاه اندازه گیری قند خون گلوكومتر میلی گرم های گلوكز را دردسی لیتر (  ) dlاز خون نشان می دهد .غلظت مولی
گلوكز در این نمونه از خون چند موالر است؟)1dL = 100mL

تست  :دستگاه اندازه گیری قند خون مقدار گلوكزخون شخصی را به صورت زیرنشان می دهدغلظت گلوكز دراین
نمونه از خون چند موالر است ؟
5×10 -4 )1

5×10 -3)2

9×10 -3 )3

5×10 -4 )4

تست :میزان قند خون یك شخص ناشتا در صبح  100است غلظت مولی گلوكز در این نمونه از خون چند موالر است؟

تست  :اگر غلظت مولی گلوكز دریك نمونه از خون  0/01موالر باشد دستگاه اندازه گیری قند خون گلوكومتر عدد چند
را هنگام اندازه گیری نشان می دهد ؟ 98)1

110)2

160)3

180)4

جــزوه شیمــی ()1

بخش 3

دبیـر  :روحـی

پایه دهم

صفحه 31 :

تست :در  5دسی لیتر از خون یك بیمار دیابتی مقدار  0/4گرم گلوكز وجود دارد  .دستگاه اندازه گیری قند خون
گلوكومتر عدد چند را هنگام اندازه گیری نشان می دهد ؟ 80)1

85)2

90)3

95)4

سنجش : 96

تمرین های دوره ا ی :
اگر در محلول های آبی ( )1تا ( )6هر ذرۀ حل شونده هم ارز با 0/0 2مول باشد ،به پرسش های زیر پاسخ دهید

جــزوه شیمــی ()1

بخش 3

پایه دهم

دبیـر  :روحـی

صفحه 32 :

آ)كدام محلول غلیظ تر است؟ چرا؟

ب) غلظت مولی كدام محلول ها با هم برابر است؟
پ) غلظت مولی محلول به دست آمده از مخلوط كردن محلول ( )1و ( )3را حساب كنید.

ت) غلظت مولی محلول ( )4را پس از افزودن 110میلی لیتر آب به آن حساب كنید.

ث) غلظت مولی محلول ( )5را پس از انحالل 0/0 2مول حل شونده به دست آورید (از تغییر حجم چشم پوشی كنید).

جــزوه شیمــی ()1

بخش 3

پایه دهم

دبیـر  :روحـی

صفحه 33 :

نهایی خارج فروردین  : 94غلظت موالر (مولی) محلول را به دست آورید كه در هر  2لیتر آن  14/2گرم سدیم سولفات
وجود دارد.

Na2SO4=142

تست 2 :گرم سدیم هیدروكسید را در آب حل كرده و حجم محلول را به 2/5لیترمی رسانیم محلول حاصل چند موالر
است؟ NaOH=40

آزاد تجربـی  : 83در  200میلی لیتر محلولی از پتاس  KOH 11/2 gموجوداست  .موالریته محلول كدام است ؟
1 )1

2 )2

3 )3

KOH=56

4 )4

تجربی  :91اگر از تبخیر  100میلی لیتر محلول منیزیم كلرید  0/19گرم نمك بدون آب به دست آید ،موالریته این محلول
چند  mol.L-1بوده است؟ 2× 10-2)1

2× 10-3)2

2/5× 10-2)3

2/5× 10-3)4

MgCl2=95

المپیـاد  50: 83میلی لیتر از یك محلول پتاسیم نیترات در آب را به مالیمت تبخیر می كنیم  .از آن  10/1گرم پتاسیم نیترات
خشك بر جای می ماند  .غلظت مولی محلول كدام است ؟ () KNO3=101

جــزوه شیمــی ()1

بخش 3

پایه دهم

صفحه 34 :

دبیـر  :روحـی

آزاد  : 86در  100میلی لیتر محلول  0/2موالر لیتیم كلرید چند گرم از آن حل شده است ؟ ( ) LiCl=42/5
1/7 )1

0/85 )3

3/12 )2

4/25 )4

نهایی شهریور  : 92در  50 mLمحلول  0/6 mol.L-1نقره نیترات  AgNO3چند گرم نقره نیترات حل شده است ؟ 1نمره
AgNO3 =169/87








تست :در  200 mlمحلول  0/2موالر سدیم سولفاتNa2SO4 چند مول ماده حل شونده وجود دارد؟

آزاد تجربـی  : 83در  200میلی لیتر محلولی از پتاس  KOH 11/2 gموجوداست  .موالریته محلول كدام است ؟
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

KOH=56

بخش 3

جــزوه شیمــی ()1

دبیـر  :روحـی

پایه دهم

صفحه 35 :

تست  :با  0/4مول نیتریک اسید ،چند میلی لیتر محلول  2موالر می توان تهیه کرد؟

ریاضـی  : 89با  0/5مول سدیم هیدروكسید چند میلی لیتر محلول  1موالر میتوان تهیه كرد ؟
520 )1

500 )2

250)4

550)3

تجربی : 92با  2/8گرم پتاسیم هیدروكسید به تقریب چند میلی لیتر محلول  2موالر آن را می توان تهیه كرد ؟ بخوانید)
25/8)2

27)1

28/7)3

20)4

KOH ==56

تست  :در 3dLمحلول سولفوریك اسید  0/2 mol/Lچند گرم  H2SO4وجود دارد؟
58/8)1

5/88)2

5/8)3

H2SO4=98

8/5)4

..

تست :مقدار یون كلسیم درآ ب دریا  400PPmاست ،موالریته این یون در آب دریا چقدر است ؟Ca=40

جــزوه شیمــی ()1

پایه دهم

بخش 3

دبیـر  :روحـی

صفحه 36 :

گزینه دو  : 95غلظت  150گرم محلول  40درصد كلسیم برمید چند موالر است؟( Br=80و Ca=40و =0/25 g/mlچگالی محلول )

0/6)1

0/3)2

0/ 5) 3

0/75)4

تست  :شمار اتم های اكسیژن موجود در بلورهای مس( )IIنیترات خشك برجای مانده از تبخیر  400میلی لیتر محلول آبی 0/1
موالر مس( )IIسولفات  ،با شمار اتم های هیدروژن موجود در چند گرم آمونیوم فسفات برابر است؟
1/98)1

2/98)2

1/8)3

2/8)4

 (NH4)2PO4=149و Cu(NO3)2=188

المپیاد 230: 91میلی لیتر از محلول  0/275موالر  CaCl2یك شبانه روز بر روی یك صفحه داغ قرار می گیرد .روز بعد
غلظت محلول فوق به  1/10موالر افزایش یافته است  .چند میلی لیتر از آب در این مدت تبخیر شده است ؟
126/5)1

152/0)2

57/5)3

172/5)4

بخش 3

جــزوه شیمــی ()1

دبیـر  :روحـی

پایه دهم

صفحه 37 :

تست  :در یك دسی لیتر محلول  0/5 NaOHموالر غلظت  ppmكدام است؟(چگالی محلول  1/04گرم بر میلی لیتر است)

سنجش  : 96در  100میلی لیتر محلول  0/1موالر آمونیوم فسفات چند مول یون آمونیوم وجود دارد؟ و این مقدار محلول با
چند مول كلسیم كلرید واكنش كامل می دهد؟
0/015 – 0/03)1

0/06-0/03)2

0/01-0/02 )3

0/04-0/03 )4

تست 100 g :محلول آبی اتانول با درصد جرمی  40درصد را با چند میلی لیتر محلول  6/25موالر آن (= 1/1 g.ml-1
چگالی ) مخلوط كنیم  ،تا درصد جرمی اتانول در محلول نهایی  30درصد شود؟ C2H5OH=46
91)1

121)2

182)3

242)4

آیا نمک ها به یک اندازه در آب حل می شوند؟
انحالل پذیری  :بیشترین مقدار از یك حل شونده را كه در 100گرم حالل و دمای معین حل می شود ،انحالل پذیری آن
ماده می نامند.
در این عبارت ،واژۀ «بیشترین» نشان دهندۀ رسیدن محلول به حالت سیرشده است ،محلولی كه نمی تواند حل شوندۀ بیشتری را
در خود حل كند

جــزوه شیمــی ()1

بخش 3

پایه دهم

دبیـر  :روحـی

صفحه 38 :

محلول ها به  3دسته تقسیم می شوند :
-1محلول های شیر نشده  :محلولی است كه می تواند حل شونده را در خود حل كند.
-2محلول سیر شده  :محلول است كه به اندازه كافی حل شونده دارد و نمی تواند حل شونده بیشتری را در خود حل كند.
-3محلول فرا سیر شده  :محلولی است كه در یك دمای معین ،مقدار ماده ی حل شونده ی موجود در آن بیش تر از
مقدار ماده ی حل شونده در محلول سیرشده است .به عبارت دیگر در محلول فراسیرشد ه  ،مقدار ماد ه ی حل شونده ،بیش تر
از مقدار انحال ل پذیری آن ماده در همان دما است.
نکته :تركیباتی مانند استون و اتانول به هر نسبتی در آب حل می شود ،بنابراین از استون و اتانول نمی توان محلول سیرشده در
آب تهیه كرد
نکته :مواد نامحلول می توانند به همان میزان كم در آب حل شده و محلول سیرشده ایجاد كنند.
خود را بیازمایید :
اگر 190 gسدیم نیترات را در دمای℃  25درون 200 gآب بریزیم ،پس از تشكیل محلول سیر شده:
(انحالل پذیری سدیم نیترات در دمای ℃ 25برابر  92گرم در  100گرم آب است)
آ) چند گرم محلول به دست می آید؟
ب) چند گرم سدیم نیترات در ته ظرف باقی می ماند؟

سنگ کلیه نمک کلسیم دار نامحلول در آب :
آ) سنگ كلیه میتواند به دلیل تغذیه ی نامناسب ،كم تحركی و مصرف بیش از حد نمك خوراكی ایجاد شود.
ب) اغلب سنگ های كلیه از رسوب برخی نمك های کلسیم دار دركلیه ها تشكیل می شوند.
ت)در ادرار افراد سالم مقدار نمك های كلسیم دار  ......................از انحالل پذیری این نمك ها است.
اما اگر مقدار نمك های كلسیمدار در ادرار بیشتر از انحالل پذیری این نمك ها باشد ،مقدار اضافی رسوب یافته و سنگ كلیه
تشكیل مـیشـود.
پ) اغلب سنگهای كلیه به دلیل تشكیل محلول های سیر .....................از نمك های كلسیم دار به وجود می آیند.
مـواد از نظـر انحـالل پذیـری به سـه دستـه تقـسیم می شـوند :
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صفحه 39 :

-1مواد محلول  :موادی هستند كه در 100گرم آب بیش تر از  1گرم حل می شوند مانند پتاسیم نیترات و هیدروژن كلرید و
متانول و اتانول
-2مواد نامحلول  :موادی هستند كه در  100گرم آب كم تر از  0/01گرم حل می شوند .
مانند  :باریم سولفات  BaSO4و نقره كلرید AgCl
-3مواد كم محلول  :موادی هستند كه در  100گرم آب بین  0/01تا  1گرم حل می شوند مانند  1عگزانول و كلسیم سولفات
نکته  :انحالل پذیری نمك ها به نوع آنها و دما بستگی دارد .

اثر دما بر انحـــــالل پذیری نمــــک ها :

اگرنمودار انحالل پذیری مواد برحسب دما  ،صعودی باشد ،یعنی انحالل پذیری آن ها با افزایش دما .......................،می یابد.
مانند:
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صفحه 40 :

دبیـر  :روحـی

اگرنمودار انحالل پذیری مواد برحسب دما  ،نزولی باشد یعنی انحالل پذیری آن ها با افزایش دما .........................،می یابد.
مانند :

*شیب نمودار انحالل پذیری )............................(............................از همه بیشتر است پس انحالل پذیری آن
وابستگی.................................به دما دارد
* شیب نمودار انحالل پذیری )............................(............................از همه كمتر است پس انحالل پذیری آن
وابستگی .................................به دما دارد.
ریاضی  : 87با توجه به شكل روبرو  ،كه روند تغییر انحالل پذیری سه ماده  A , B , Cرا نسبت به دما نشان می دهد C,B,A ،
را به ترتیب  0از راست به چپ ) می توان .......................،.................و  ....................در نظر گرفت .

نکاتی چند در موردمعادلۀ انحالل پذیری – دما :

y=mx+b → S=mt+b

-1اگر عالمت شیب مثبت باشد با افزایش دما انحالل پذیری افزایش می یابد.
 -2اگر عالمت شیب منفی باشد با افزایش دما انحالل پذیری كاهش می یابد.

𝟏𝒔𝒔𝟐−
𝟏𝒕𝒕𝟐−

= mشیب نمودار

 -3هرچه قدر مطلق شیب بزرگتر باشدانحالل پذیری به دما وابستگی بیشتری دارد.
پیوند با ریاضی :
1ــ دانش آموزی از منابع علمی ،انحالل پذیری () Sسدیم نیترات را در دماهای گوناگون (  ) θمطابق جدول زیر استخراج
كرده است اوتوانست با استفاده از داده های این جدول ،معادلۀ « S = 0/8 θ + 72را به دست آورد.
تذکر  :حرف  Sاز واژه  Solubilityبه معنای انحالل پذیری گرفته شده است
آ) توضیح دهید او چگونه به این معادله دست یافته است؟
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صفحه 41 :

ب) انحالل پذیری سدیم نیترات را در ℃ 70پیش بینی كنید.

2ــ با توجه به جدول زیر ،معادله ای برای انحالل پذیری پتاسیم كلرید برحسب دما به دست آورید

با مقایسۀ دو معادلۀ به دست آمده برای سدیم نیترات و پتاسیم کلرید:
آ) تأثیر دما بر انحالل پذیری این دو ماده را مقایسه كنید.

ب) توضیح دهید چرا در هر دمایی ،انحالل پذیری سدیم نیترات بیشتر ازپتاسیم كلرید است؟

پرسش  :معادله انحالل پذیری سدیم نیترات به صورت  S = 0/8 𝜃 + 72می باشد .با توجه به این معادله :
آ) در دمای ℃ 30باید چندگرم سدیم نیترات را به  250گرم آب اضافه كنیم تا یك محلول سیرشده تولید شود؟

ب)اگر  100گرم از محلول سیرشده این نمك را از دمای ℃ 60تا دمای ℃ 20سرد كنیم به تقریب چند گرم رسوب تولید می
شود؟
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صفحه 42 :

تست :

سنجش  : 96با توجه به شكل روبه رو  ،اگر  30گرم پتاسیم كلرید در  600 gآب با دمای ℃ 90حل شود .این محلول به
تقریب در كدام دما (℃) به حد سیر شدن می رسد؟
13)1

20)2

50)3

76)4
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صفحه 43 :

دبیـر  :روحـی

سمپاد  : 96با توجه به انحالل پذیری ماده  Aاگر  40گرم محلول آبی از ماده  Aرا در دمای  80درجه سانتی گرادداشته باشیم
.چند گرم از این محلول را حل شونده  Aتشكیل داده است ؟
36/18)1

18/18)2

18/36)3

36/36)4

90

60

30

دما℃

90

70

50

انحالل پذیری
A

با هم بیندیشیم :
1ــ با توجه به نمودار  ،1به پرسش های زیر پاسخ دهید.
آ) انحالل پذیری لیتیم سولفات در ℃  85چند گرم است؟
در چه دمایی انحالل پذیری آن برابر با  82 gاست؟

ب) هریك از نقطه های  Bو  Cنسبت به منحنی انحالل پذیری  KClنشان دهندۀ چه نوع محلولی است؟ توضیح دهید.

پ) هنگامی كه 133 gمحلول سیرشدۀ لیتیم سولفات را از دمای ℃ 20تا دمای ℃ 70گرم می كنیم ،چه رخ می دهد؟
توضیح دهید
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صفحه 44 :

ت) انحالل پذیری كدام تركیب یونی كمتر به دما وابسته است؟ چرا؟

ث) نقطۀ  Aروی نمودار انحالل پذیری  KClعرض از مبدأ آن نام دارد .این نقطه نشان دهندۀ چیست؟ توضیح دهید

تست  :اگر  190گرم سدیم نیترات را در دمای درون  200 gآب بریزیم و برای چند دقیقه محلول را بهم بزنیم محلول حاصل
..............شده است و ...................گرم محلول به دست می آید(.انحالل پذیری سدیم نیترات در این دما  92گرم است)
)1فراسیرشده390-

)2سیر390-

)3فراسیرشده384-

)4سیر شده384-

تست  :اگردر دمای ℃ 25مقدار  0/25مول سدیم نیترات در  25گرم آب حل شود یك محلول سیرشده به دست می آید.
انحالل پذیری سدیم نیترات در این دما كدام است؟

جــزوه شیمــی ()1

بخش 3

پایه دهم

صفحه 45 :

دبیـر  :روحـی

تجربی  87با کمی تغییر :اگر از  28/5 gمحلول سیرشده ی پتاسیم نیترات در دمای معین پس از تبخیر كامل ،مقدار 3/5 g
بدست آید ،انحالل پذیری این نمك در آب برحسب گرم كدام است؟ 12)1

14)2

16)3

18)4

تست  :اگر انحالل پذیری سدیم كلرید در دمای  50درجه سانتی گراد برابر  37گرم باشد در  250گرم محلول سیر شده این
نمك در این دما چند گرم نمك وجود دارد؟

تجربی : 93محلولی از  CaSO4در  500گرم آب در دمای معین دارای یك گرم یون كلسیم است .چند گرم دیگر
 CaSO4در آن حل می شود ؟ ( انحالل پذیری  CaSO4در این شرایط برابر  1/02گرم در  100گرم آب است )
)1صفر

1/ 5) 2

1/7)3

4/1)4

 CaSO4 =136و Ca=40
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دبیـر  :روحـی

تسـت  :كلسیم سولفات با انحالل پذیری  0/21گرم در آب از دسته تركیبات ..................در آب به شمار می رود و غلظت
یون كلسیم در  10لیتر محلول سیر شده آن PPm..................استCaSO4=136 , ca=40 ( .
)1كم محلول588-

)3نا محلول210-

)2كم محلول617-

)4محلول210-

تست  :با 2000میلی لیتر محلول /1موالر پتاسیم هیدروكسید ،به تقریب چند كیلوگرم محلول 40ppmآن را می توان تهیه
كرد؟

KOH=56

تست  :جدول زیر میزان انحالل پذیری نمك  ABدر دماهای مختلف را نشان می دهد :
دما ℃

0

20

30

35

50

55

اتحالل

10

15/1

22/4

31/6

39/3

47/5

پدیری
اگر  100گرم محلول سیر شده از این ماده را تا دمای ℃  20سرد كنیم  5گرم نمك رسوب می كند.این محلول چند درجه
سلسیوس سرد شده است؟ 5)1

35)2

15)3

30)4
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صفحه 47 :

ریاضی  : 93با نوجه به نمودار روبه رو با سرد كردن  900 gمحلول سیرشده پتاسیم كلرات از دمای℃ 94تا دمای ℃ 32و
جداسازی مواد جامد  ،وزن محلول باقی مانده به تقریب چند گرم خواهد بود ؟
500)1

600)3

550)2

660)4

المپیـاد  : 91انحالل پذیری AgNO3در دماهای  20و  40درجه سلسیوس به ترتیب برابر  216و  311گرم در  100گرم آب
است .اگر 200گرم از محلول سیرشده  AgNO3در دمای℃  40را تا دمای ℃  20سرد كنیم ،چند گرم  AgNO3ته نشین می
شود؟

46)1

25)2

15)3

95)4
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صفحه 48 :

المپیاد11مرحله دوم  :قابلیت حل شدن پتاسیم نیترات در دماهای ℃ 50و℃ 80به ترتیب 100گرم و  180گرم  KNO3در
 100گرم آب است  .اگر  100گرم محلول سیر شده در دمای ℃ 80را تا دمای℃ 50سرد كنیم  ،جرم محلول سیر شده حاصل
در دمای℃ 50چند گرم خواهد بود ؟ 71/43)1

80/21)2

50/00)3

45/00)4

تسـت  :انحالل پذیری پتاسیم كلرید در دماهای ℃ 43و ℃ 75به ترتیب برابر  40و  50گرم در  100گرم آب است.اگر دمای
مقداری محلول سیر شده ی این نمك را از℃ 75به ℃ 43برسانیم  .چند درصد جرم محلول اولیه به صورت رسوب در می آید
؟ 6/67)1

7/14)2

10)3

20)4
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صفحه 49 :

تسـت  150:گرم محلول سیر شده ی نمك پتاسیم نیترات در دمای℃  50را به آهستگی سرد می كنیم تا به دما℃ 20
برسد  ............گرم نمك رسوب می كندوحداقل ...............گرم آب ℃  20باید به این ظرف اضافه كنیم تا دوباره كل
نمك ته نشین شده در محلول حل شود  ( .قابلیت انحالل این نمك در دمای  50و  20درجه به ترتیب  70و  30گرم در
 100گرم آب است)

تسـت  :اگر  100گرم محلول سیرشده یك نمك را از دمای ℃ 50تا ℃ 20سرد كنیم  20گرم نمك رسوب می كند در
صورتیكه انحالل پذیری این نمك در  20برابر  8گرم باشد انحالل پذیری نمك در ℃ 50كدام است ؟
35)1

12/5)2

16)3

8/5)4
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صفحه 50 :

تجربی  : 94در یك فرایند شیمیایی  ،پتاسیم دی كرومات به صورت محلول سیر شده در دمای ℃ 90به دست می آید با
كاهش دمای محلول به ℃ ، 25چند درصد آن رسوب می كند و درصد جرمی آن در محلول باقیمانده به تقریب كدام است ؟
(انحالل پذیری این ماده در ℃ 90و ℃ 25به ترتیب برابر  70و  14گرم در  100gاست)
12/3 ، 90)1

20 ، 90)2

20 ، 80)3

12/3 ، 80)4

تسـت 200 :میلی لیتر محلول آمونیوم كلرید با چگالی  1/5 g,ml-1را كه در دمای ℃ 60تهیه شده است .تا دمای ℃ 20سرد
می كنیم و  40گرم آمونیوم كلرید از این محلول رسوب می كند .قابلیت انحالل این تركیب یونی در دمای ℃ 20چند گرم
است ؟ 19/1)1

23/8)2

42/8)3

36/3)4
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صفحه 51 :

تست  :بیشترین مقدار از یك پلیمر كه در دماهای مختلف در  100گرم آب حل میشود و »محلول سیرشده« تولید میكند،
در نمودار روبهرو نشان داده شده است .اگر تمام مواد موجود در ظرفهای زیر را در ظرف دیگری با هم مخلوط كرده و هم
بزنیم و دمای نهایی را به  30برسانیم ،كدام گزینه درست است؟

)1محلول نهایی میتواند پلیمر بیشتری را در خود حل كند.
 )2محلول نهایی نمیتواند پلیمر بیشتری را در خود حل كند
 5)3گرم از پلیمر در ظرف بهصورت حلنشده باقی میماند.
 )4بیش از  5گرم از پلیمر در ظرف بهصورت حلنشده باقی میماند

تسـت  :در دمای  75مقادیر مساوی ار منیزیم نیترات و آب را با هم مخلوط میكنیم تا یك محلول به دست آید.سپس این
محلول را تا دمای  15سرد میكنیم،مشاهده میكنیم كه  21گرم از نمك رسوب میكند،اگر بدانیم انحالل پذیری منیزیم
نیترات در دمای  15برابر  16گرم است.مقدار آب به كار رفته چند گرم است؟
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صفحه 52 :

ریاضی  : 93اگر با توجه به شكل زیر محلولی با مشخصات  Aاز چهار تركیب داده شده در گزینه ها در چهار ظرف جداگانه
هر یك دارای  100 gآب در دمای ℃ 70تهیه شود و سپس دمای محلول تا ℃ 20كاهش داده شود در ظرف محتوی كدام
ماده كمترین مقدار رسوپ تشكیل می شود و وزن رسوب تشكیل شده به تقریب چند گرم است؟
)1پتاسیم كلرید28-

)2سدیم نیترات-صفر

)3پتاسیم دی كرومات)4 48-سرب()IIنیترات 5-

تجربی : 93
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صفحه 53 :

تست  :چند گرم محلول پتاسیم سولفید با درصد جرمی  % 70را به  100میلی لیتر محلول  % 40جرمی پتاسیم سولفید با چگالی
 1/2 g/mLبیافزاییم تا محلول  % 60جرمی به دست آید؟

تسـت  500g :محلول نمكی با درصد جرمی  %20را سرد می كنیم  .اگر با سرد كردن  ،درصد جرمی محلول %12شود  ،چند
گرم نمك در ظرف رسوب می كند ؟45/4)1

44/5 )2

34/5 )3

43/5 )4

تسـت  :به  500گرم محلول نمكی با درصد جرمی  % 30مقدار  100گرم آب می افزاییم .اگر با سرد كردن درصد جرمی
محلول  % 10شود چند گرم نمك در ظرف رسوب می كند ؟45/4)1

100 )2

25 )3

50 )4
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صفحه 54 :

تسـت  :چگالی محلول سیرشده یك نمك در دمای معینی با جرم مولی  90برابر 1/1 g/mlاست  .اگر غلظت این محلول سیر
شده  1/5مول بر لیتر باشد انحالل پذیری این نمك در این دمای چند گرم است ؟
17/6)1

13/9 )2

12/2)3

15/1)4

رفتار آب و دیگر مولکول ها در میدان الکتریکی :
آب تنها ماده ای است كه به هر سه حالت جامد ،مایع و گاز (بخار) در طبیعت یافت می شود .وجود و تبدیل این حالت ها به
یكدیگر زندگی را در سیارۀ آبی ممكن و دلپذیر ساخته است.
ویژگی های گوناگون و شگفت انگیز آب :
 -1توانایی حل كردن اغلب مواد

 -2افزایش حجم هنگام انجماد

 -3داشتن نقطۀ جوش باال و غیر عادی

چگونه می توان ثابت کرد مولکول آب قطبی است ؟
با آزمایش انحراف باریكۀ آب به وسیلۀ شانه یا میلۀ شیشه ای مالش داده شده به موهای خشك آشنا شدید
این آزمایش نشان می دهد كه در آن باریكۀ آب از راستای طبیعی خودمنحرف می شود میلۀ شیشه ای
از لحاظ بار الكتریكی خنثی است ،اما بر اثر مالش به موی خشك ،دارای بار الكتریكی منفی خواهد شد.
در این شرایط مولكول های آب به سوی آن جذب می شوند (چرا؟)
نحوۀ جهت گیری مولكول های آب در میدان الكتریكی نشان می دهد كه اتم اكسیژن ،سَرِ منفی و اتم های هیدروژن ،سرِ
مثبت مولكول را تشكیل می دهند .شیمیدان ها به مولكول هایی مانند آب كه در میدان الكتریكی جهت گیری می كنند،
مولكول های دوقطبی یا قطبی می گویند.

مولکول ها از نظر جهت گیری در میدان الکتریکی به دو دسته تقسیم می شوند :
-1مولكول های قطبی  :مولكول هایی هستند كه در میدان الكتزیكی جهت گیری می كنند و داری یك سر مثبت و یك سر
منفی هستند
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 -2مولكول های ناقطبی  :مولكول هایی هستند كه در میدان الكتزیكی جهت گیری نمی كنند و داری یك سر مثبت و یك سر
منفی نیستند .مانند مولكول های اكسیژن و كربن دی اكسید و متان

نکته  :در مولكول های دو اتمی اگر اتم ها یكسان باشند مولكول .................است  ،اما اگر اتم ها متفاوت باشند مولكول
......................است.
H2

N2

,

O2

,

I2

Br2

,

,

F2

, Cl2

در مولکول های چند اتمی :
 -1اگر اتم مركزی الكترون ناپیوندی داشته باشد مولكول قطبی است و در میدان الكتریكی جهت گیری ...................اما اگر
اتم مركزی الكترون ناپیوندی نداشته باشد مولكول ...................است و در میدان الكتریكی جهت گیری .....................
 -2اگر اتم های اطراف اتم مركزی متفاوت باشند در این صورت مولكول ....................است و در میدان الكتریكی جهت
گیری...................
گشتاور دو قطبی اغلب هیدروكربن ها ناچیز و در حدود صفر است.
خود را بیازمایید ؟
چه تعداد از تركیب های زیر دارای گشتاور دو قطبی صفر هستند؟
و

CO2

اتانول

HBr

و

O2

هیدروژن سولفید

PH3

CH4

آمونیاک

AsH3

استون
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صفحه 56 :

نکته  :درتركیب های مولكولی با مولكول های ناقطبی ،با افزایش جرم مولی دمای جوش  ...................می یابد .به دیگر
سخن در مولكول های ناقطبی جرم مولی با دمای جوش رابطه ........................دارد.
با هم بیندیشیم :
1ــ شكل زیر مولكول های  F2و  HClبا جرم مولی نزدیك به یكدیگر را در یك میدان الكتریكی نشان می دهد.
آ) كدام یك دارای مولكول های قطبی است؟ چرا؟

ب) اگر نقطۀ جوش  F2و  HClبه ترتیب برابر با ℃ -188و℃  -85باشد ،نیروهای بین مولكولی در كدام یك قوی تر است؟
توضیح دهید.
ج) كدام یك در شرایط یكسان آسان تر به مایع تبدیل می شود؟ توضیح دهید

2ــ جرم مولی گازهای نیتروژن ( ) N2كربن مونوكسید ) (COبرابر است ،بر این اساس:
آ) پیش بینی كنید مولكول های دو اتمی كدام گاز در میدان الكتریكی جهت گیری می كنند؟ چرا ؟

ب) كدام یك در شرایط یكسان آسان تر به مایع تبدیل می شود؟ توضیح دهید

خود را بیازمایید
با توجه به جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید :
آ)آیا مولكول های سازندۀ این مواد در میدان الكتریكی جهت گیری می كنند؟ چرا؟
ب) نیروهای بین مولكولی در كدام یك قوی تر است؟ توضیح دهید.
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گشتاور دوقطبی( : )µكمیتی است كه میزان قطبیت یك مولكول را نشان می دهد.
گشتاور دوقطبی مولكول ها را با یكای دبای ( )Dگزارش می كنند .هرچه گشتاور دوقطبی مولكول بیشتر باشد میزان قطبیت
مولكول بیشتر است.
برای نمونه گشتاور دوقطبی مولكول هایی مانند  O2 ، CO2و  CH4برابر با  ...............است چون این مولكول ها ...................
هر چه گشتاور دوقطبی مولكولی یزرگتر باشد  ،بار الكتریكی مثبت و منفی بیشتری بر روی مولكول وجود دارد و مولكول
قطبی تر است و جاذبه بین مولكولی آن  ....................تر و دمای ذوب و جوش آن......................است
خود را بیازمایید :
با توجه به گشتاور دوقطبی مولكول های  H2Oو  H2Sكه به ترتیب برابر با1/85 Dو 0/95 Dاست دمای جوش آن ها را با
یكدیگر مقایسه كنید:

نیروهای بین مولکولی:
به برهم كنش های میان مولكول های سازندۀ یك ماده ،نیروهای بین مولكولی می گویند.
در شرایط یكسان ،نیروهای بین مولكولی در حالت جامد قوی تر از حالت مایع و آن هم به مراتب قوی تر از حالت گازی
است.
نیروهای بین مولكولی به دو عامل قطبی بودن مولكول ها و جرم آنها وابسته است.
پیوند هیدروژنی :
پیوند هیدروژنی نوعی نیروی جاذبه بین مولكولی قوی است كه در مولكولهایی وجود دارد كه در آ نها اتم هیدروژن با یكی از
اتم های فلوئور )  ، ( Fاكسیژن )  ( Oیا نیتروژن )  ( Nپیوند كوواالنسی دارد  .اتم هیدروژن در مولكول این مواد دارای مقدار
زیادی بار مثبت و اتم )  ( F,O,Nدارای مقدار زیادی بار منفی است  .بین اتم هیدروژن یك مولكول كه سر مثبت دارد و اتم
) ( F,O,Nمولكول دیگر كه سر منفی دارد  ،نیروی جاذبه ای كه تشكیل میشود كه به این نیروی جاذبه بین مولكولی قوی
پیوند هیدروژنی می گویند.
مانند مولكولهایH2O , HF , NH3 :

پیوند هیدروژنی بین دو مولکول با دو شرط زیر بوجود می آید:
-1مولكول اتم هیدروژن داشته باشد.
 -2اتم هیدروژن مستقیما به یكی از سه اتم  Fیا  Oیا  Nپیوند كوواالنسی داشته باشد.
خود را بیازمایید  :از بین مولكول های داده شده كدام مولكول قادر به تشكیل پیوند هیدروژنی است؟
HCl

HF

PH3

NH3
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CH3 – O – CH3

صفحه 58 :
C2H5OH

CH3COOH

نیروهای بین مولکولی آب ،فراتر از انتظار
مقایسه برخی ویژگی های آب با هیدروژن سولفید

مطابق جدول ،هر دو ماده مولكول های خمیده و قطبی دارند ،اما آب با جرم مولی نزدیك به نصف جرم مولی هیدروژن
سولفید ،دمای جوش غیرعادی و باالتری از آن دارد به طوری كه تفاوتی برابر با ℃ 160را نشان می دهد .گویی نیروی جاذبه
میان مولكول های آب از آنچه انتظار می رود ،قوی تر است.
چون گشتاور دوقطبی مولكول  H2Oخیلی بیشتر از گشتاور دوقطبی  H2Sاست این نشان می دهد كه میزان قطبیت مولكول
های آب و قدرت نیروهای بین مولكولی آن نزدیك به دو برابر مولكول های هیدروژن سولفید است .از این رو نیروهای جاذبه
میان مولكول های  H2Oبه اندازه ای قوی است كه در شرایط اتاق می تواند این مولكول ها را كنار یكدیگر نگه دارد و آب به
حالت مایع باشد در حالیكه نیروی جاذبه هیدروژن سولفید بسیار ضعیف تر از آب است به همین دلیل H2Sبه صورت گازی
می باشد.
پیوند هیدروژنی میان مولکول های آب :

آنجا كه بارهای الكتریكی ناهمنام یكدیگر را می ربایند ،در یك نمونه آب كه دارای شمار
بسیاری مولكول  H2Oاست ،سرمثبت هر مولكول ،سرمنفی مولكول همسایه را جذب می كند.
از این رو در مجموعه ای از مولكول های آب ،هر اتم هیدروژن با یك نیروی جاذبۀ قوی از سوی اتم اكسیژن درمولكول
همسایه جذب می شود .این نیروهای جاذبۀ قوی میان مولكول های آب كه در آن هیدروژن نقش كلیدی ایفا می كند،
پیوندهای هیدروژنی نامیده می شود.
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مقایسه دمای جوش ترکیب های هیدروژن دار:
آ) عنصرهای گروه  15جدول دوره ای :

تركیب هیدروژن دار عناصر گروه  15جدول هم گی ................هستند و در میدان الكتریكی جهت گیری ...............
در بین تركیب هیدروژن دار عناصر گروه  15فقط مولكول .............قادر به تشكیل پیوند هیدروزنی است ،به همین دلیل با
اینكه جرم مولی كم تری نسبت به بقیه دارد اما دمای جوش ..................دارد.
دمای جوش تركیب هیدروژن دار عناصر گروه  ......... 15است چون  .............عناصر دیگرگروه مولكول  .............قادر به
تشكیل پیوند هیدروژنی می باشدبه همین دلیل با اینكه جرم و حجم كمتری دارد اما باالترین نقطه جوش را دارد.
ب) عنصرهای گروه  17جدول دوره ای :

تركیب هیدروژن دار عناصر گروه  17جدول هم گی ................هستند و در میدان الكتریكی جهت گیری ...............
در بین تركیب هیدروژن دار عناصر گروه  17فقط مولكول .............قادر به تشكیل پیوند هیدروزنی است ،به همین دلیل با
اینكه جرم مولی كم تری نسبت به بقیه دارد اما دمای جوش ..................دارد.
دمای جوش تركیب هیدروژن دار عناصر گروه  ......... 17است چون  .............عناصر دیگرگروه مولكول  .............قادر به
تشكیل پیوند هیدروژنی می باشدبه همین دلیل با اینكه جرم و حجم كمتری دارد اما باالترین نقطه جوش را دارد.
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با هم بیندیشیم
آ ) جمله زیر را كامل كنید.
پیوند هیدروژنی ..........ترین نیروی بین مولكولی در موادی است كه در مولكول آنها ،اتم هیدروژن به یكی از اتم های(
..............و..................و ).................با پیوند اشتراكی متصل است.
ب)اتانول و استون دو تركیب آلی اكسیژن دار هستند كه به عنوان حالل در صنعت و آزمایشگاه به كار می روند .به كمك
داده های جدول زیر پیش بینی كنید هریك از نقطه های جوش  58°Cو  78°Cمربوط به كدام تركیب است؟ چرا؟

پیوندهای هیدروژنی در حالت های فیزیکی گوناگون آب :
آب در طبیعت به سه حالت فیزیكی جامد (یخ) ،مایع و بخار وجود دارد.
حالت بخار:
مولكول های  H2Oدر حالت بخار جدا از هم هستند و بین مولكول های آن پیوندهای هیدروژنی وجود ندارد .در این حالت،
مولكول های آب آزادانه و نامنظم از جایی به جای دیگر انتقال می یابند.
حالت مایع(آب) :
در حالت مایع مولكولهای آب ساختار منطمی ،..................وبین مولكول ها ،پیوندهای هیدروژنی قوی دارند ،اما روی هم می
لغزند و جابه جا می شوند.
حالت جامد(یخ) :
برخالف آب ،ساختار یخ  ...................است .در یخ ،مولكول های آب در جاهای به نسبت ثابت قرار  .....................درواقع در
ساختار یخ ،هر اتم اكسیژن  ،و با دو اتم هیدروژن مولكول دیگر با پیوند هیدروژنی متصل است.یعنی هرمولكول  H2Oبا 4
مولكول دیگر پیوند هیدروژن برقرار می كند.
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ساختار مولکول های آب در سه حالت جامد و مایع و گاز:
بخار :
مولكول های آب در حالت بخار به صورت آزادانه و نا منظم از جایی به جای دیگر منتقل
می شوند
بین مولكول های بخار آب پیوند هیدروژنی وجود ندارد.
آب :
مولكول های آب در حالت مایع  3پیوند هیدروژنی قوی تشكیل می دهند.
در این حالت ساختار منظمی ندارد و مولكولها روی یكدیگر می لغزند

یخ :
یخ ساختار منظمی دارد و مولكولها در جاهای به نسبت ثابتی قرار دارند.
در یخ مولكول ها  4پیوند هیدروژنی تشكیل می دهند.
در ساختار یخ ،هر اتم اكسیژن با دو هیدروژن پیونداشتراكی و با دو هیدروژن دیگر
پیوند هیدروژنی دارد  ،دو پیوند هیدروژنی هم از سر اتم های هیدروزن تشكیل می دهتد
در ساختار یخ ،آرایش مولكول های آب به گونه ای است كه در آن ،اتم های اكسیژن در رأس
حلقه های شش ضلعی قرار دارند و شبكه ای مانند شانۀ عسل را به وجود می آورند .این شبكه با
داشتن فضاهای خالی منظم ،در سه بُعد گسترش یافته است .درواقع ،یخ ساختاری باز دارد.
خود را بیازمایید :
با توجه به شكل های زیر به پرسش ها پاسخ دهید.
آ) با نوشتن دلیل ،چگالی آب و یخ را در دمای صفر درجۀ سلسیوس و فشار یك اتمسفر
مقایسه كنید.

صفحه 61 :

جــزوه شیمــی ()1

بخش 3

پایه دهم

دبیـر  :روحـی

صفحه 62 :

ب) چرا دیوارۀ یاخته ها در بافت كلم بر اثر یخ زدن تخریب می شوند؟

تمرین های دوره ا ی :
با توجه به نمودار زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید .جرم مولی هر سه مادۀ آلی  A ،Bو  Cبا یكدیگر برابر است.
آ) جهت گیری و منظم شدن مولكول های كدام تركیب
در میدان الكتریكی محسوس تر است؟ چرا؟

ب) سه تركیب داده شده را بر اساس كاهش قدرت نیروهای بین مولكولی مرتب كنید؟

ت) پیش بینی می كنید كدام ماده در شرایط یكسان انحالل پذیری بیشتری در هگزان دارد؟ چرا؟

محلولها از نظر حالل دو دسته اند :
 -1محلول های آبی :محلول هایی هستند كه حالل آن ها آب است.
 -2محلول های غیر آبی  :محلول هایی هستند كه حالل آن ها مواد آلی مانند هگزان و بنزین و ...می باشد.
حالل آب :
-1آب فراوان ترین و رایج ترین حالل در طبیعت ،صنعت و آزمایشگاه است ،زیرا می تواند بسیاری از تركیب های یونی و
مولكولی را در خود حل كند.
-2آب و محلول های آبی در زندگی جانداران نقش كلیدی و حیاتی دارند .به طوری كه اغلب فرایندهای زیست شیمیایی
مانند گوارش ،تنفس ،سوخت و ساز و… در محلول های آبی انجام می شوند.
 -3اما همۀ محلول ها آبی نیستند زیرا افزون بر آب ،حالل های دیگری نیز وجود دارند.
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صفحه 63 :

حالل های آلی (غیر آبی) :
به محلول هایی كه حالل آنها آلی است ،محلول های غیرآبی می گویند.

نکته :گشتاور دو قطبی اغلب هیدروكربن ها ناچیز و در حدود صفر است .حالل هایی مانند بنزین و هگزان كه ناقطبی هستند
دو نمونه محلول غیر آبی :
-1بنزین( بنزین مخلوطی همگن از چند هیدروكربن متفاوت با  5تا  12اتم كربن است .به طور میانگین می توان بنزین مورد
استفاده در خودروها را با  8اتم كربن و با فرمول مولكولی  C8H18در نظر گرفت.
 -2محلول یُد در هگزان :
نقش آب در بدن انسان :
بخش عمدۀ جرم بدن را آب تشكیل می دهد .بیش از نیمی از این آب در درون یاخته ها و باقی آن در مایع های برون سلولی
جریان دارد .این مایع ها مواد مغذی و مواد زائد را بین سلول ها و دستگاه گردش خون جابه جا می كند .اغلب محلول های
موجود در بدن انسان ،محلول های آبی هستند بیشتر واكنش های شیمیایی درون بدن از جمله گوارش غذا ،كنترل دمای بدن،
تنفس ،جلوگیری از خشكی پوست و  ...درمحلول های آبی انجام می شود .آب با حل كردن مواد زائد تولید شده در سلول ها
و دفع آنها نقش كلیدی در حفظ سالمت بدن دارد
کدام مواد با یکدیگر محلول می سازند؟
«شبیه شبیه را حل می كند یعنی دو ماده در صورتی در یكدیگر حل می شود كه  ......................................آنها مشابه باشد ،به
این ترتیب موادی كه قطبی هستند و گشتاور دوقطبی دارند در حالل های قطبی نظیر آب حل می شوند و تركیبات ناقطبی هستند
و گشتاور دوقطبی ندارند(گشتاور دوقطبی صفر دارند) در حالل های ناقطبی حل می شوند .
نکته  :انحالل هنگامی منجر به تشكیل محلول می شود كه :
میانگین جاذبه ها درحالل خالص و حل شوندۀ خالص) ≤ (جاذبه های حل شونده  -حالل در محلول)
تست  :با توجه به گشتاور دوقطبی داده شده در جدول مقابل آمیختن كدام دو ماده با یكدیگر به تشكیل مخلوطی ناهمگن از
آنها می انجامد ؟
آ) استون در آب

ب) یُد در هگزان

پ) هگزان در آب

ج)اتاانول در آب
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صفحه 64 :

تمرین دوره ای  :هر یك از شكل های زیر نمایی از آغاز و پایان آزمایشی برای درک مفهوم انحالل پذیری سه ماده در
آب و دمای℃  25در  100گرم حالل است .نتیجۀ هریك از این آزمایش ها را بنویسید.

انحـالل اتـانول در آب :

اتانول به صورت مولكولی در آب حل می شود یعنی مولكول های حل شونده اتانول بدون تغییر بین مولكول های آب با
تشكیل پیوند هیدروژنی پراكنده می شوند.
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صفحه 65 :

علت انحالل اتانول در آب این است که :
اوال حل شونده و حالل هر دو قطبی هستند یعنی نیروی جاذبه بین مولكولی مشابهی دارند .
ثانیا در اثر انحالل اتانول در آب نیروی جاذبه بین مولكولی( پیوند هیدروژنی ) تشكیل شده بین مولكول های آب و اتانول از
میانگین پیوند هیدروژنی آب خالص و الكل خالص  ،قوی تر است.

خود را بیازمایید :
آیا حالت فیزیكی و تركیب شیمیایی در سرتاسر هر یك از مخلوط های زیر یكسان و یكنواخت است؟ چرا؟

نکته  :در مخلوط همگن (محلول ها ) حالت فیزیكی و تركیب شیمیایی در تمام نقاط مخلوط یكسان است  .اما در مخلوط
ناهمگن حالت فیزیكی و تركیب شیمیایی در تمام نقاط مخلوط یكسان نیست.
مواد به سه شکل در آب حل می شوند :
-1مولكولی  :در فرایند انحالل مولكولی ماده حل شونده ویژگی ساختاری خود را حفظ .............
-2یونی  :در فرایند انحالل یونی ،مادۀ حل شونده ویژگی ساختاری خود را حفظ  ................و یون های سازندۀ شبكۀ بلور
یونی ،تفكیك و آبپوشیده شده اند.
-3هم مولكولی –هم یونی :
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صفحه 66 :

انحالل ترکیبات یونی ( نمک ها ) در آب :
سدیم كلرید یك تركیب یونی با بلورهای مكعبی است كه در آن یون های  Na+و  Cl-با آرایشی منظم در سه بُعد جای
گرفته اند .هنگامی كه بلور كوچكی از این مادۀ جامد در آب وارد می شود ،مولكول های قطبی آب از سرهای مخالف به یون
های بیرونی بلور نزدیك شده ،نیروی جاذبه ای میان آنها برقرار می شود .این نیروی جاذبه ،یون ــ دوقطبی نام دارد؛ نیروی
جاذبه ای كه باعث جدا شدن یون ها از شبكه شده تا با الیه ای از مولكول های آب ،پوشیده شوند .این یون های آبپوشیده در
سرتاسر محلول پراكنده خواهند شد ،به طوری كه محلول آب نمك را می توان محلولی محتوی یون های  (Na+)aqو
 (Cl-)aqدانست.

معادلۀ انحالل چند ترکیب یونی درآب :
سدیم سولفید
آلومینیم نیترات
باریم كلرید
پتاسیم یدید
سدیم فسفات
كلسیم سولفات
نکته  :یك تركیب یونی در صورتی در آب حل می شود كه نیروی جاذبه یون -دوقطبی قوی تر از میانگین نیروی جاذبه پیوند
یونی و پیوند های هیدروژنی در آب  ،باشد.
خود را بیازمایید
-1
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-2با توجه به اینكه انحالل پذیری سدیم نیترات و كلسیم فسفات در دمای ℃  25به ترتیب برابر  92و  5×10 -4گرم باشد.
باذكر علت مشخص كنید در كدام مورد میانگین نیروی جاذبه پیوند یونی و پیوند های هیدروژنی در آب از نیروی جاذبه یون-
دوقطبی قوی تر  ،است؟

انحـالل پذیـری گازهـا در آب :
عوامـل موثـر در انحـالل پذیـری گازهـا در آب عبارتنـد از :
-1قطبیت مولكول گاز :
آ)گازهایی كه دارای مولكول قطبی هستند با مولكول های آب برهم كنش بیش تری دارند به همین دلیل بیش تراز گازهای
ناقطبی در آب حل می شوند .
ب)گازهایی كه مولكول ناقطبی دارند  ،انحالل پذیری كمتری نسبت به مولكول های قطبی دارند.

 : CO > N2دمای جوش
 : NO > N2دمای جوش
 : NH3 > N2 <H2دمای جوش

نکته  :آزمایش ها نشان می دهد كه در فشار یك اتمسفر و در هر دمایی ،انحالل پذیری گاز  CO2بیشتر از  NOاست .چون
گاز  CO2باآب واكنش می دهد

 -2دما  :با افزایش دما انحالل پذیری گازها در آب  ...................می یابد ؛ یعنی دما با انحالل پذیری گازها در آب رابطه ی
 .....................دارد .
با افزایش دمای آب  ،انحالل پذیری گازها كاهش می یابد.درآب گرم گاز كم تری در آب حل می شود.

جــزوه شیمــی ()1

بخش 3

پایه دهم

دبیـر  :روحـی

صفحه 68 :

چرا در هوای گرم ،ماهی ها به سطح آب می آیند؟
چون در هوای گرم ،اكسیژن كم تری در آب حل می شود وماهی ها برای رفع كمبود اكسیژن به سطح آب
می آیند و با جذب آب درآبشش ،اكسیژن جذب می شود .به همین دلیل ماهی ها به سطح آب می آیند
 -3فشار  :با افزایش فشار انحالل پذیری گازها در آب  .....................می یابد ؛ یعنی فشار با انحالل پذیری در آب رابطه
 .......................دارد .

شیب نمودار « انحالل پذیری  -فشار گاز » در دمای یكسان برای گاز .....................بیشتر و برای گاز  ........................از
همه كم تر است.
 :ترتیب انحالل پذیری گازها با فشار
قانون هنـری) :( Henry's lawاین قانون تأثیر  ..............................را بر انحالل پذیری گاز ها نشان می دهد  .بر اساس این
قانون انحالل پذیری یك گاز با  .........................آن گاز رابطه ی  .......................دارد .
نهایی شهریور  : 90این شكل ها بیان كننده كدام قانون است ؟ آن را در یك خط بنویسید .

نکاتی چند درانحـالل گازهـا در آب :
-1انحالل پذیری گازها در آب در مقایسه با انحالل پذیری مواد جامد و مایع در آب بسیار  ..........است.
 -2گازها به صورت  .......................در آب حل می شوند.
-3انحالل گازها در آب به  .........................و  .....................بستگی دارد .
 -4انحالل گاز ها در آب شیرین(آشامیدنی) نسبت به آب شور(آب دریا)  .................است.
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صفحه 69 :

مقایسه انحالل پذیری اکسیژن در آب آشامیدنی و آب دریا :

میزان انحالل گاز اكسیژن در آب آشامیدنی ..........................از آب دریا است.
با افزایش مقدار نمك در آب ،انحالل پذیری گاز اكسیژن  .................می یابدزیرانمك ها نركیب های یونی هستند كه هنگام
حل شدن در آب بین یون ها و مولكول آب نیروی جاذبه قوی  ......................تشكیل می شود به همبن دلیل نمك ها در آب
بخوبی حل می شوند .اما  O2مولكول ناقطبی دارد كه با جاذبه ی ضعیف .....................در آب حل می شود  .اگر در یك نمونه
آب نمك زیادی حل شده باشد  ،مولكول های آب تمایل كم تری به انحالل مواد دیگر مانند گاز ها دارند.
پرسش  :چرا با ریختن نمك در نوشابه حجم زیادی گاز به صورت كف خارج می شود؟

تسـت  :انحالل پذیری گاز اكسیژن در دمای ℃ 20در فشار  4/5 atmبرابر  0/002gاست .برای اینكه بتوانیم  0/005 gگاز
اكسیژن را درهمان دما در یك كیلو گرم آب حل كنیم فشار گاز باید چند اتمسفر باشد ؟
1) 1

1/1)2

1/125)3

2/25)4
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صفحه 70 :

ریاضـی خارج  : 94با افزایش دمای دو كیلوگرم آب سیرشده از گاز كلر از ℃ 20تا ℃ ، 53چند لیتر گاز كلر در شرایط
 STPآزاد می شود و چند گرم كلر در محلول باقی می ماند؟ ( انحالل پذیری كلر در آب در دماهای ℃ 20و ℃ 53به تقریب
برابر  0/73و  0/375گرم در 100 gآب است ) Cl=35/5 ،
 2/24)1و 3/75

تسـت :

 2/24)2و 7/5

 4/48)3و 3/75

 4/48)4و 7/5

جــزوه شیمــی ()1

بخش 3

پایه دهم

دبیـر  :روحـی

صفحه 71 :

رسانایی الکتریکی به دو صورت انجام می شود :
رسانای الکترونی  :فلزها و گرافیت) مغز مداد ( رسانای جریان برق هستند .از آنجا كه رسانایی آنها به وسیله
الكترون ها انجام می شود ،به آنها رسانای الکترونی می گویند
رسانای یونی :
بعضی از محلول های یونی ( نه همه محلولها ) رسانای جریان برق هستند رسانایی آنها به وسیله یون ها انجام می شود و به آن
رسانای یونی می گویند.
محلول هااز نظر رسانایی الکتریکی به سه دسته تقسیم می شوند :
-1الکترولیت قوی  :موادی هستند كه به صورت یونی حل می شوند و محلول حاصل چون یون های ناهم دارد رسانای
خوب جریان برق استKOH(aq).

 -2الکترولیت ضعیف  :موادی هستند كه هم به صورت یونی و هم به صورت مولكولی حل می شوند چون خیلی كم به
صورت یونی حل می شود ،محلول حاصل رسانای ضعیف جریان برق است .مانند )HF(aq

 -3غیرالکترولیت  :موادی هستند كه به صورت مولكولی حل می شوند و محلول حاصل چون یون های ناهمنام ندارد
رسانای جریان برق نیست.مانند  :اتانول C2H5OH

توجیه رسانایی الکتریکی محلول سدیم کلرید در آب :
محلول آبی سدیم كلرید حاوی یون هایی است كه با جنبش های آزادانه اما نامنظم در سرتاسر آن پراكنده اند .هرگاه
این محلول در مدار الكتریكی قرار گیرد ،جریان برق در مدار برقرار می شود ،زیرا یون ها به سوی قطب های نا همنام
حركت میكنند یونهای) Cl-(aqبه سوی قطب منفی و یون های ) Na+(aqبه سوی قطب مثبت پیش می روند .جابه
جایی یون ها نشان دهندۀ جابه جایی بارهای الكتریكی و در نتیجه ،رسانایی الكتریكی محلول سدیم كلرید است.

کانون : 96
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صفحه 72 :

تأمین الکترولیت های موردنیاز بدن
پس از انجام یك فعالیت بدنی سنگین یا پس از مدتی دویدن ،احساس خستگی دست می دهد
كه ناشی از كاهش چشمگیر این یون ها در الكترولیت های بدن است .از این رو ورزشكاران به ویژه دوچرخه سواران و
دوندگان پس از تمرین یا مسابقه ،نوشیدنی های ویژه ای مصرف میكنند تا كاهش این یون ها را جبران كند
است .یكی از مهم ترین یون ها در الكترولیت های بدن ،یون پتاسیم K+نیاز روزانۀ بدن هر فرد بالغ به یون پتاسیم دو برابر
یون سدیم است .از آنجا كه بیشتر مواد غذایی حاوی یون پتاسیم K+است ،برای تنظیم كمبود آن به ندرت احساس می
شود .وجود یون پتاسیم برای عملكرد مناسب دستگاه عصبی بسیار ضروری است به طوری كه انتقال پیام های عصبی در
عصب ها بدون وجود این یون ،امكان پذیر نیست .درواقع ،اختالل در حركت این یون مانع ازانتقال پیام های عصبی می
شود .گاهی در موارد شدید ،این اختالالت منجر به مرگ می شود
ردپای آب در زندگی :
*هر فرد ،روزانه در حدود  350لیتر آب مصرف می كند .این مقدار آب افزون بر نوشیدن ،شامل پخت و پز  ،شستشو در
آشپزخانه ،نظافت ،شستشوی لباس و  ....است.
*مصرف آب به فعالیت های روزانه هر شخص محدود نمی شود ،بلكه روزانه در صنایع گوناگون ،حجم بسیار زیادی آب
استفاده می شود.
*در میان صنایع ،صنعت کشاورزی بیشترین حجم آب مصرفی را به خود اختصاص داده است
ردپای آب :
ردپای آب نشان می دهد كه هر فرد چه مقدار از آب قابل استفاده و در دسترس مصرف میكند و درنتیجه چه مقدار از حجم
منابع آب كم می شود .هر چه رد پای آب ایجاد شده ،سنگین تر باشد ،منابع آب شیرین بیشتر مصرف می شوند و زودتر به
پایان می رسند.
برآوردهای پژوهشگران نشان می دهد كه میانگین ردپای آب برای هر فرد در یك سال در حدود  10000000لیتر است.
این میزان ،همۀ آبی را كه در تولید كاالها ،ارائه خدمات و فعالیت های گوناگون مصرف می شود ،نشان می دهد.
آیاهمۀ آب های مصرفی در صنایع گوناگون از منابع آب شیرین تأمین می شوند؟
متأسفانه پاسخ این پرسش مثبت است ،در واقع تقریباً همۀ آب های مصرفی در كشاورزی ،دامداری ،نساجی ،ساخت و ساز ،
خانه ،مدرسه ،دانشگاه و  ...از آب های سطحی )رود ،دریاچه و نهر آب شیرین( یا آب های زیرزمینی )چشمه ،قنات و چاه
عمیق تهیه می شوند
آب دریاها و اقیانوس ها ،منبع بسیار بزرگی برای تهیۀ آب به شمار می آیند ،اما به اندازه ای شور هستند كه باید قبل ازمصرف،
نمك زدایی و تصفیه شوند.
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گذرندگی ( اسمز) :
هنگامی كه میوه های خشك درون آب قرار می گیرند ،مولكول های آب ،خود به خود از محیط رقیق با گذراز روزنه های
دیوارۀ سلولی به محیط غلیظ می روند .در نتیجه  ،میوه آبدار و متورم می شود .گذرندگی(اسمز) نامی است كه به این فرایند
داده اند.در این فرایند ،برخی نمك ها  ،ویتامین ها و  ....از بافت میوه به آب راه می یابد.

غشای نیمه تراوا :
غشایی كه نسبت به بعضی از اجزای محلول نفوذ پذیر و نسبت به سایرین غیر نفوذ پذیر است .مثل غشاهای سلولی و سلوفان.
 دیوارۀ یاخته ها در گیاهان روزنه هایی بسیار ریز دارد كه ذره های سازندۀ مواد می توانند از آن گذر كنند .به گونه ای كه این
روزنه ها فقط اجازۀ گذر به برخی از ذره ها و مولكول های كوچك مانند آب و یون ها را می دهند و از گذر مولكول های
درشت تر جلوگیری می كنند .این دیواره هارا غشای نیمه تراوا نامیده می شوند
فشار اسمزی
حركت مولكول های آب از محلولی با غلظت حل شونده ی كم تر به سمت محلولی حاوی غلظت حل شونده ی بیشتر.

اگر دروسط لوله ی  Uشكل ،غشای نیمه تراوا تعبیه شود  .و در سمت راست آب و در سمت چپ آب دریا (آب نمك )
بریزیم .
-1مولكول های آب می توانند از غشای نیمه تراوا عبور می كند و فشار اسمزی را ایجاد می سازد ،به علت بیشتر بودن تعداد
مولكول های  H2Oدر سمت راست  ،محلولی كه دارای غلظت حالل بیشتری است ،آب مجددا از همان بازو به بازوی
دیگری در لوله ی  Uشكل جریان می یابد تا زمانی كه سرعت عبور آب در دو طرف غشا برابر شود در نتیجه فشار تعادلی نیز
برقرار می گردد.
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اسمزمعکوس :
حال اگر فشاری بیشتر از فشار تعادلی بر روی بازوی شامل حالل و ماده ی حل شده وارد گردد ،حالل آب مجددا از همان
بازو به بازوی دیگری جریان می یابد و پدیده ی اسمز معكوس صورت می گیرد.
از روش اسمز معكوس برای خالص سازی آب دریا نیز استفاه می شود.

پرسش  :با توجه به شکل زیر روبرو به پرسش ها پاسخ دهید:
آ) اگر در سمت راست محلول پتاسیم كلرید  KClو در سمت راست آب مقطر باشد در كدام شكل غلطت  KClبیشتر است؟
ب) اگر در سمت راست دارای محلول های متفاوت ) C2H5OH(aqو ) HF(aqو ) KOH(aqو )BaCl2(aq
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با هم بیندیشیم
1ــ مطابق شكل زیر ،حجم های برابری از آب دریا و آب مقطر به وسیلۀ یك غشای نیمه تراوا از یكدیگر جدا شده اند.
آ) اگر از این غشا یون های سدیم و کلرید نتوانند بگذرند ،با گذشت زمان چه رخ می دهد؟
با گذشت زمان مولكول های آب از سمت راست غشای نیمه تراوا(رقیق)
به سمت چپ (محیط غلیظ) انتقال می یابند و ارتفاع آب در بخش غلیظ افزایش یافته
و محلول رقیق تر می شود.

ب) آیا با این روش می توان آب دریا را نمک زدایی و آب شیرین تهیه کرد؟ چرا؟
خیر با گذشت زمان مولكول های آب ازغشای نیمه تراوا عبوركرده وحجم آب دریا
بیشترو غلظت آن كاهش می یابد ولی آب دریا ،شیرین نمی شود.
پ) براساس شکل روبه رو ،اگر بر پیستون نیرو وارد کنیم ،چه رخ می دهد؟ چرا
با اعمال فشار ،مولكول های آب از غشا عبور كرده و آب شور ،شیرین می شود .یعنی
مولكول های آب از محیط غلیظ به محیط رقیق جابه جا می شوند.
ت) چرا فرایند انجام شده در قسمت «پ» را اسمز معکوس می نامند؟
به عبوردادن آب ازمحلول غلیظ به رقیق با اعمال نیرو )فشار( اسمزمعكوس می گویند
با استفاده از این روش ،برخالف روش اسمز ،آب از محلول غلیظ وارد محلول رقیق می شود
( اسمز معكوس بر خالف اسمز ،غیرخود به خودی و با اعمال فشار انجام می گیرد)
ث) با توجه به شکل زیر ،چگونگی تولید آب شیرین از آب دریا را توضیح دهید
آب شور با فشار و توسط پمپ وارد محفظه شده و طی فرایند اسمز معكوس ،مولكول های آب از
غشای نیمه تراوا عبور كرده و به صورت آب شیرین از پایین خارج می شود.
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آالینده های موجود در آب :
-1فلزهای سمی

-2نافلزها

-3حشره ش ها و آفت كش ها  -4تركیب های آلی فرار
-5میكروب ها
نکته  :میكروب ها با رو شهای تصفیه آب جدا سازی نمی شوند
تنها راه از بین بردن آن ها استفاده از  ..............................است.
برخی از روش های تصفیه یک نمونه آب :
 )1روش تقطیر ،کدام مواد موجود در آب از آن جدا می شوند؟ توضیح دهید.
پاسخ :با روش تقطیر ،نا فلزها ،آالینده ها ،حشره كش ها و فلزات سمی جدا می شوند  .ولی میكروب ها -و تركیبات آلی
فرار باقی می مانند .تركیبات آلی فرار چون نقطه جوش آن ها كمترازآب است تبخیرمی شوند و بعد مجددا سرد شده ودرآب
وجود خواهند داشت (در فرایند تقطیر ،دو عمل تبخیر و میعان صورت می گیرد)
 )2استفاده از صافی کربن ،کدام آالینده ها حذف می شوند؟
آالینده های فلزهای سمی و نافلز ها و حشره كش ها و آفت كش ها و تركیبات آلی فرار با عبور از صافی كربنی حذف
 ............اما میكروب ها حذف .....................
 )3با روش اسمز معکوس ،کدام مواد را می توان از آب جدا کرد؟
آالینده های فلزهای سمی و نافلز ها و حشره كش ها و آفت كش ها و تركیبات آلی فرار با عبور از صافی كربنی حذف
 ............اما میكروب ها حذف .....................
نکته  :آب به دست آمده از روشهای ....................و..........................كدام روش ها ،آالیندۀ كمتری دارد.
نکته  :آب شده در همه روش ها ی تصفیه آب باید پیش از مصرف آب آشامیدنی آن را كلرزنی كرد
میكروب های موجود در آب آشامیدنی با روش دیگری از بین نمی روند بنابراین تنها راه از بین بردن آنها كلرزنی
است.
2ــ شكل زیر روشی برای تهیۀ آب شیرین از آب دریا را نشان می دهد.
آ) این روش چه نام دارد؟ تقطیر
ب)فرایند های فیزیكی انجام شده را
بنویسید
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ت) روند تهیۀ آب شیرین را در این روش توضیح دهید.
آب دریا دراثرتابش نور خورشید ،تبخیر شده و دراثر برخورد با سقف پالستیكی مایع می شود
(عمل میعان صورت می گیرد ) و با جریان یافتن روی سطح دیواره در ظرف دیگری جمع و جدا می شود آب جمع آوری
شده بدون ناخالصی است و به عنوان آب شیرین قابل استفاده می باشد
پ)آیا آب آشامیدنی تولید شده مستقیما قابل استفاده است؟ چرا؟

تست  :با توجه به شكل زیر و محلول های داده شده در دو سمت غشای نیمه تراوا ،چون غلظت محلول گلیسیرین
................برابر محلول ساكارز است  ،به همین دلیل در اثر فرایند  .......................مولكول های آب به سمت محلول
........................جابجا می شوند
(ساكاروز و گلیسیرین هر دو به صورت مولكولی در آب حل می شوند .فرمول مولكولی قند ساكاروز  C12H22O11و جرم
مولی آن  342 g/molاست .فرمول مولكولی گلیسیرین  ،C3H5(OH(3و جرم مولی آن 92 g/molاست).

– 4)1اسمز معكوس –گلیسیرین -4)2اسمز-گلیسیرین

 -2)3اسمز معكوس-گلوكز

-4)4اسمز -گلیسیرین

