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 به نام خداوند جان و خرد
 کزین برتر اندیشه برنگذرد

بسیار خرسندیم که کتاب »علوم هشتم برای دانش آموزان تیزهوش« از مجموعة »رشادت« را در اختیار دانش آموزان 
عزیز قرار می دهیم. این کتاب که آقای مهندس حمید اسدی کیا زیر نظر دبیر مجموعة رشادت تألیف کرده است، کلیة 
مطالب علوم دوم دبیرستان )پایه ی دوم دورة اول متوسطه( را در سطح پیشرفته ارائه می دهد. دانش آموز ابتدا با مباحث 
و نکته های مهم هر فصل آشنا می شود، سپس برای هر فصل، تعدادی سؤال چهارگزینه ای را پاسخ می دهد تا بر موضوع 

تسلط یابد.
انتظار می رود کتاب حاضر، بسیاری از نیازهای دانش آموزان دوم دبیرستان مدارس خاص و تیزهوشان را پاسخ  گو 

باشد. 
در انتهای هر درس نیز، سؤال های چهارگزینه ای طرح و ارائه شده است که دانش آموزان با پاسخ به آنها می توانند 
تعریف :    ضعف های خود را برطرف کنند.گفتنی است در این کتاب از آیکون  برای »نکتة مهم« و از آیکون 

برای »تعریف« استفاده شده است.
 در اینجا الزم است از مؤلف محترم و دبیر مجموعه و از آقایان کیوان موسوی، رحمان مؤمنی، راستین رادفر، 
سعید لطیفیان، مهدی عباس تبار، یاشار خیراله خانی، پیام فتاحی و خانم مهرناز ایزدپناه که بنا به گزارش مؤلف با وی 

همکاری علمی داشته اند، سپاس گزاری شود.
صفحه آرا(،  و  )حروفچین  سکینه  مظاهری  خانم ها  از  و  ادبی(  )ویراستار  دادگستر  شهنام  آقای  از   همچنین 
ملیحه محمدی، معصومه لطفی مقدم، مینا هرمزی، بهاره خدامی )گرافیست ها (، طوبی عینی پور و شیواخوش نقش 

)نمونه خوان ها(  که زحمت زیادی در آماده سازی کتاب برعهده داشته اند، تشّکر و سپاسگزاری می کنیم. 
امیدواریم دبیران محترم علوم و دانش آموزان و خانواده های آنها با اعالم نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خود دربارة 

این کتاب، ما را در بهتر کردن ویرایش های بعدی کتاب یاری فرمایند.

انتشارات مبتکران 	 	

asadikia_hamid@mobtakeran.com ارتباط با مؤلف: 

@hamid_ asadikia اینستاگرام: 
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ماّدة خالص
تعریف : بهمادهایکههمةذّرههایسازندةآن،یکسانهستندمادة خالصگفتهمیشود؛بهعبارتی به  موادی که فقط از یک نوع ماده 

تشکیل شده اند، مادة خالص گفته می شود،مانندنقره(Ag) ،کهیکعنصراتمیاستوازاتمهاییکساننقرهتشکیلشدهاستیا

،کهیک ( )CO2 ،کهیکعنصرمولکولیاستوازمولکولهاییکساناکسیژن،تشکیلشدهاستیاکربندیاکسید ( )O2 اکسیژن
ترکیباستوازمولکولهاییکسانکربندیاکسیدتشکیلشدهاست.

خالص

ناخالص )مخلوط(

عنصر

ترکیب

عنصر اتمی)مانندآهن،طال،هلیم(

عنصر مولکولی)ماننداکسیژن،گوگرد(

همگن )مانندآلیاژها،هوا(

ناهمگن )مانندچوب،خاک(

 مواد 
)مانندالکل،آباکسیژنه،سولفوریکاسید(

تعریف :  عنصر

. ( )N2 عنصربهمادهایگفتهمیشودکهتنهااز یک نوع اتمتشکیلشدهاست،مانندگوگرد (S)،طال)Au(،هلیم)He(،نیتروژن

 عنصر، ساده ترین نوع ماده است. 

، عنصر مولکولی گفته می شود.  ( )H2 و هیدروژن  ( )O2 ، اکسیژن ( )N2  به آهن، طال و هلیم، عنصر اتمی و به نیتروژن

 تا امروز حدود 118 عنصر متفاوت را شناسایی کرده ایم که از بین این تعداد، فقط حدود 90 عنصر در طبیعت یافت می شوند و 
عنصرهای دیگر، به طور مصنوعی و در آزمایشگاه ها ساخته شده اند.

 از میان فلزها، بیشترطال، نقره، پالتین و گاهی مس در طبیعت به صورت عنصری یافت می شوند. مابقی فلزها، در طبیعت به صورت 
، در طبیعت یافت می شود. ( )Fe O2 3 ترکیب های معدنی یافت می شوند؛ مانند آهن، که به صورت ترکیب آهن اکسید
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تعریف :  ترکیب 

ترکیببهمادةخالصیگفتهمیشودکهذّرههایسازندةآن،ازاتّصالدویاچنداتممتفاوتساختهشدهاند.
بهعنوانمثالآهناکسید،شکر،نمک،جوششیرین،الکل،سرکهوسولفوریکاسید،مادةخالصاندوذّرههایسازندةآنها،یکسان

هستند.همچنینهمةآنها،ترکیباند؛زیراهرذّرةآنهاازدویاچندنوعاتممختلف،ساختهشدهاست.

CaSO4 می باشد.   گچ، ترکیبی از کلسیم(Ca) ، گوگرد(S)  و اکسیژن (O) است که فرمول شیمیایی آن

C  می باشد.  H OH2 5  الکل اتانول، ترکیبی از کربن (C)، هیدروژن (H) و اکسیژن(O)  است که فرمول شیمیایی آن

هر فرمول شیمیایی، نوع اتم ها و تعداد آنها را در هر ترکیب، مشخص می کند.


بیشتر مواد اطراف ما، خالص نیستند، بلکه به شکل مخلوط وجود دارند؛ مانند: خاک، هوا، آب آشامیدنی، شیشه و فوالد.

مادة ناخالص یا مخلوط
تعریف :  مخلوط: مخلوطبهمادهایگفتهمیشودکهازذراتسازندةغیریکسانتشکیلشدهاست؛بهعبارتی،مخلوطازآمیختهشدن

دویاچندمادةخالصبهوجودمیآید؛مانندچوب،آبمیوه،آبقند،خون،آلیاژها،موزاییک،سفالو....

	 	 	
موزائیک شیشه چوب 

ویژگی ترکیب هاویژگی  مخلوط ها

1-	مواد	تشکیل	دهندة	مخلوط،	ویژگی	های	قبلی	خود	را	حفظ	می	کنند.

2-	اجزای	یک	مخلوط	را	می	توان	با	روش	های	فیزیکی	از	یکدیگر	جدا	نمود.

3-	در	مخلوط،	مقدار	هر	جزء	یا	ماده	را	می	توان	به	اندازة	مورد	نیاز	تعیین	

نمود	یا	تغییر	داد.

4-	نقطة	ذوب	و	جوش	یک	مخلوط،	ثابت	و	معین	نیست.

5-	درهنگام	تهیة	مخلوط،	معموالً	انرژی	قابل	مالحظه	ای	دریافت	یا	آزاد	

نمی	شود.

1-	مواد	پس	از	ترکیب،	دیگر	ویژگی	های	قبلی	خود	را	ندارند.

2-	برای	جداسازی	و	تجزیة	ترکیب	به	اجزای	تشکیل	دهنده،	از	الکتریسیته	

یا	حرارت	یا	عوامل	شیمیایی	باید	استفاده	نمود.

3-	اجزای	تشکیل	دهنده	فقط	با	نسبت	جرمی	معینی	با	یکدیگر	ترکیب	

می	شوند.

4-	نقطة	ذوب	و	جوش	یک	ترکیب،	ثابت	و	معین	است.

5-	فرایند	ترکیب	شدن	مواد،	با	آزاد	شدن	یا	دریافت	انرژی	همراه	است.

 ترکیب هیدروژن با اکسیژن فقط با نسبت جرمی 2 به 16 یا 1 به 8 انجام پذیر است؛ یعنی به ازای هر 2 گرم هیدروژن، 16 گرم 
اکسیژن نیاز است تا از ترکیب آنها 18 گرم آب به دست آید.

2 22 2 2H O H O+ → 
16گرماکسیژن+ 2گرمهیدروژن 18گرمآب 
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انواع مخلوط
2( مخلوطناهمگن  1(مخلوطهمگن)محلول(

1- مخلوط  همگن)محلول(  
تعریف : بهمخلوطیگفتهمیشودکهاجزایسازندةآن،بهصورتیکنواخت،درمخلوطپراکندهشدهاندوبهآسانیقابلتشخیص

ازیکدیگرنیستند.

 ویژگی  محلول ها:

Ï¼±d¶

1(شفافاندوذّرههایسازندةآنها،باچشمدیدهنمیشوند.
2( مسیرعبورنور،ازمیانآنهاقابلدیدننیست.)لیوانسمتچپ(

3(ذّرههایسازندةآن،باگذشتزمانتهنشیننمیشوند.)پایدارهستند(
4(ذّرههایسازندةآن،ازصافیعبورمیکنند.

5(ذّرههایحلشوندهبهصورتیکنواخت،دربینذّرههایحاّلل،پخششدهاندوخواّص
محلول،ازیکنقطهبهنقطةدیگر،تفاوتیندارد.

 اجزای محلول  
محلول،یکمخلوطهمگناستومانندهرمخلوطدیگریحداقلازدوجزءسازندهتشکیلمیشود:

1( حالّل           2( حل شونده

حاّلل،مادهایاستکهحلشوندهرادرخود،حلمیکند.

ÏIØ±eÏ¼±d¶

½kº¼{ ®e

 محلول ها به سه حالت زیر یافت می شوند:
1( محلول جامد، مانند: آلیاژ فوالد و سّکة طال

2( محلول مایع، مانند: آب قند 

3( محلول گازی، مانند: هوا

 مادة حل شونده نیز می تواند جامد، مایع و یا گاز باشد.

 راه های تشخیص حاّلل و حل شونده:
اثرحلشدندرآب،ازحالتجامد  1( مادهایکهدرهنگامتشکیلمحلول،تغییرحالتدهد،حلشوندهاست،مانند:قندکهبر

بهحالتمایع)محلول(تبدیلمیشود.درمحلولآبقند:آب،حاّللوقند،حلشوندهاست.
2( درصورتیکههیچکدامازدوجزءتغییرحالتندهند،مادهایکهبهمقدارکمترموجوداست،حلشوندهدرنظرگرفتهمیشود

ومادةبیشتر،حاّللخواهدبود.مانند:ریختن50CCاستیکاسیددر200CCآب،کههردومادهقبلوبعدازمخلوطشدن،مایع
هستندوتغییرحالتنمیدهند.دراینمحلول:آب،حاّللواستیکاسید،حلشوندهاست.

تعریف :  محلول آبی

بهمحلولهاییکهحاّللآنهاآباست،محلول آبیگفتهمیشود،مانند:محلولآبقند،سرکه،الکلطبّییاصنعتی.

تعریف :  محلول غیرآبی

بهمحلولحاصلازحاّللهایآلی،محلول غیرآبیگفتهمیشود.حاّللهایآلی،مانند:استون،اتانولوهگزان)تینر(،ازاهّمیّتویژهای
درزندگیروزانهوصنعتبرخوردارند.

 اتانول پس از آب، مهم  ترین حاّلل صنعتی است.
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تعریف :  الکترولیت

بهموادیکهدرحالتمذابیابهصورتمحلول،جریانالکتریسیتهراازخودعبورمیدهند،الکترولیت گفتهمیشود.
مانندنمکطعام)NaCl(کهدرحالتمذابیاهنگامیکهدرآبحلمیشود،جریانالکتریسیتهراازخودعبورمیدهد.

محلولکلریدریکاسید)HCl(وسودسوزآور)NaOH(نیزدرآب،الکترولیتاند.

غیرالکترولیت)المپخاموشاست( الکترولیتضعیف)المپکمنوراست( الکترولیتقوی)المپپرنوراست( 
مانندمحلولشکردرآب مانندمحلولآمونیاکدرآب مانندمحلولمسسولفاتدرآب 

تعریف :  غیرالکترولیت

بهموادیکهبهصورتمحلولیاحالتمذاب،نمیتوانندالکتریسیتهراازخودعبوردهند،غیرالکترولیتگفتهمیشود.
Cکهحتیبهصورتمحلولدرآب،نمیتوانندالکتریسیتهراازخودعبوردهند. H O6 12 6 C،یاقند H OH2 5 مانند:الکل

2- مخلوط ناهمگن
تعریف :  مخلوط ناهمگن

بهمخلوطیگفتهمیشودکهاجزایسازندةآن،بهصورتیکنواختدرمخلوطپراکندهنشدهوقابلتشخیصازیکدیگرباشند.

روغندرآب شکالتها 

بهمخلوطناهمگن،مخلوط غیریکنواختنیزگفتهمیشود.

تعریف : 	سوسپانسیون )تعلیقه(

سوسپانسیون،مخلوط جامد در مایع ناهمگن است کهذّرههایجامدمعّلقدرآن،بعدازمّدتیتهنشینمیشوند)بهدوفازتبدیلمیشود(؛
مانند:دوغ،آبلیمو،شربتمعده،شربتآنتیبیوتیکوشربتخاکشیر.
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 اندازة ذّره های جامد معلّق در سوسپانسیون ها، از اندازة ذّره های تشکیل دهندة محلول ها، بزرگ ترند؛ به همین علّت، هنگامی که 
سوسپانسیون ها در مسیر نور قرار می گیرند، مسیر عبور نور در آنها قابل دیدن است.

ذّرههایجامدمعّلقدرسوسپانسیون،نوررابهاطرافپراکندهمیکنندکهدرنتیجه،پرتوهایپراکندهشدةنور،بهچشممامیرسند.
-همانطورکهگفتهشد،بیشترموادموجوددرطبیعت،بهصورتمخلوطهستندوبهندرتمیتوانیکمادةخالص)براساستعریف

علمیآن(رایافت.
تعریف : 	ناخالصی

بهموادهمراهیکمادةخالص،کهباعثکاهشخلوصآنمادةخالصمیشوند،ناخالصیگفتهمیشود؛حتیوجودمقداربسیارناچیزی
ازناخالصیها،باعثتشکیلمخلوطمیشود.هرچهناخالصیهاییکمادهکمترباشد،آنمادهراخالصترمیگویند.امادرمواردی،
نرمو بسیار آنجاییکهطالیخالص، از مانندطالمیشود. فلزها بهبودویژگیهایبرخی آلیاژو باعثتشکیل ناخالصیها وجود

شکلپذیراست،برایافزایشاستحکامآن،الزماستتامقدارینقرهومس)ناخالصی(،بهآناضافهشود.

 کلوییدها
تعریف : 	کلوییدها، مخلوطهاییناهمگنهستندکهبرخالفمحلولها،ظاهریکدریاماتدارندوذّرههایسازندةآنها،بهاندازةکافی

درشتاندکهبتوانندنورمرئیراپراکندهکنند.
-شیر،رنگهایپوششی،ُسسمایونز،کف،مه،موادآرایشی،یاقوتوفیروزه،افشانهها)اسپریها(وچسبها،نمونهایازکلوییدهاهستند.

ویژگی کلوییدها
1(ظاهرکدریاماتدارند)برخالفمحلولها(.

2(مسیرعبورنورازمیانکلوییدها،قابلدیدناست)برخالفمحلولها(.
3(ذّرههایتشکیلدهندةکلوییدها،باگذشتزمانتهنشیننمیشود)مانندمحلولها(.
4(ذّرههایسازندةکلوییدهارانمیتوانباعبورازصافی،جداکرد)مانندمحلولها(.

5(ذّرههایکلوییدیبارالکتریکیدارند.

 با توّجه به ویژگی های فوق، کلوییدها را پُلی میان محلوِل جامد در مایع و سوسپانسیون در نظر می گیرند.

تعریف :  اثر تیندال

بهپدیدةدیدهشدنمسیرعبورنورازمیانکلوییدهاویاسوسپانسیونهایباذراتمعلق
بسیارریز،اثرتیندالگفتهمیشود.

درهنگامعبورپرتوهاینورخورشیدازمیانمهیاهوایغبارآلودنیزاثرتیندالقابلمشاهده
است.

اثرتیندال

تعریف : بهکلوییدمایعدرمایع،مخلوطامولسیون گفتهمیشود.مانند:شیر،کره،ُسسمایونز.
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مقایسة اندازة ذّره ها در سوسپانسیون ها ،کلوییدها و محلول ها

انحاّلل پذیری مواد جامد در آب
تعریف :  انحاّلل پذیری،عبارتاندازبیشترینمقدارمادهایکهمیتوانددریکدمایمعین،در100گرمآبحلشود.

بهقابلیت حل شدن مواد درآب،انحاّللپذیریمواددرآبگفتهمیشود.
 ،20C 20C، به اندازة 38 گرم در 100 گرم آب است؛ یعنی، در دمای  مثال1 انحاّلل پذیری نمک طعام )سدیم کلرید( در دمای

حداکثر می توان g 38 نمک طعام را در 100 گرم آب، حل کرد.
20Cدادهشدهاست. درجدولزیر،انحاّللپذیریبرخیمواددرآب،دردمای

فرمول شیمیایینام مادة حل شونده
گرم مادة حل شونده

)  100 گرم آب ) انحالل پذیری 

C-	الکل	اتانول H OH2 به	هر	نسبتی	در	آب	حل	می	شود5

C-	شکر	)ساکارز( H O12 22 11205

HCl63-	کلریدریک	اسید	)هیدروژن	کلرید(

NaCl38-	نمک	طعام	)سدیم	کلرید(

KNO334-	پتاسیم	نیترات

CaSO40/21-	گچ	)کلسیم	سولفات(

CaCO30/0013-	آهک	)کلسیم	کربنات(

همانطورکهدرجدولدیدهمیشود،موادزیادیوجوددارندکهبهمقداربسیارناچیزدرآبحلمیشوند؛مانندآهکوگچ.

C°20 ، انحاّلل پذیری برای کدام یک از ترکیب های جدول، از یک گرم حل شونده در 100 گرم آب کمتر است؟ مثال2 در دمای 
گچوآهک؛زیراانحاّللپذیریآنهاازیکگرم)در100گرمآب(،کمتراست. جواب

0/21= انحاّللپذیریگچ 
0/0013 = انحاّللپذیریآهک 

 نامحلول، کم محلول و محلول
 اگرانحاّللپذیریمادهایدر100گرمآب،از0/10گرمکمترباشد،آنمادهرانامحلول در آب مینامیم.

 اگرانحاّللپذیریمادهایدر100گرمآب،بین0/10تا1گرمباشد،آنمادهراکم محلول در آبمینامیم.
 اگرانحاّللپذیریمادهایدر100گرمآب،بیشاز1گرمباشد،آنمادهرامحلول در آبمینامیم.

بهطورخالصهمیتوانچنیننوشت:

نامحلولکمتراز0/10گرمانحاّللپذیری

کممحلول0/10تا1گرمانحاّللپذیری

محلولبیشاز1گرمانحاّللپذیری
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 با توّجه به انحالل پذیری موادّ زیر، نامحلول ها، کم محلول ها و محلول ها )در آب( را مشّخص کنید.
آهک، گچ، اتانول، شکر، هیدروژن کلرید، نمک، پتاسیم نیترات  

 غلظت محلول
غلظتیکمحلول،بیانگرمقدارمادةحلشوندهدرمقدارمعیّنیازمحلولیاحاّللاست.

سادهترینراهبرایبیانغلظتیکمحلول،مقداردرصدجسمحلشوندهدرمحلولاست؛یعنی،درهر100قسمتازمحلول،چند
قسمتجسمحلشوندهوجوددارد.

= درصد جرمی100×
جرم حل شونده
 جرم محلول 

مثال3  6 گرم سدیم کلرید در 42 گرم آب حل شده است. غلظت نمک در این محلول، چند درصد است؟
= جرم حل شونده 6g    

جرم حل شونده + جرم حاّلل = جرم محلول  = + =42 6 48g g g   

 درصد درصد جرمی
جرم حل شونده
جرم محلول 

= × = × =100 6
48

100 12 5/  

 هنگام استفاده از فرمول درصد جرمی، یکای جرم در صورت و مخرج، باید یکسان باشد؛ به عنوان مثال، اگر در صورت کسر، از 

یکای میلی گرم استفاده کردید، باید یکای جرم محلول در مخرج کسر را نیز برحسب میلی گرم در نظر بگیرید.

تعریف :  محلول سیرشده: 

محلولسیرشده)اشباعشده(،محلولیاستکهنمیتواندحلشوندةبیشتریرادرخودحلکند.

 عامل های مؤّثر بر میزان انحاّلل پذیری
1- جنس و نوع حل شونده و حاّلل 

میزانانحاّللپذیریموادمختلفبایکدیگرتفاوتداردوبهماهیّتآنها)جنسو
نوعآنها(بستگیدارد.

) درآب، )KNO3 نیترات ،انحاّللپذیریپتاسیم 52°Cبهعنوانمثال،دردمای
حدودا2ًبرابرانحاّللپذیرینمکدرآباست)تفاوتدرنوعحلشوندهها(.

2- دما
دربسیاریازمحلولهاباافزایشدمایمحلول،انحاّللپذیریمادةجامد)حلشونده(
نیزافزایشمییابد.همانطورکهدرنموداردیدهمیشود،انحاّللپذیریپتاسیم نیترات

،بهشّدت،بهدمابستگیدارد. ( )KNO3
 منحنی انحالل پذیری سدیم کلرید (NaCl)در آب، تقریبًا افقی است و تغییر 
نمی کند، که نشان می د هد دما بر انحاّلل پذیری سدیم کلرید در آب، اثر چندانی 

ندارد.

 هر نقطه روی منحنی انحاّلل پذیری، معّرف یک محلول سیر شده است.

( )KNO3 ، انحاّلل پذیری محلول سیرشدة پتاسیم نیترات  50°C  در دمای 
، حدوداً چند گرم است؟

 الزم است بدانیم که در نقاط پایین تر از منحنی، محلول سیر نشده )اشباع نشده( وجود دارد.

تعریف :  محلول سیرنشده، محلولیاستکههنوزهممیتواندمقداربیشتریازمادةحلشوندهرادرخودحلکند.

C°50 در صورتی که 60 گرم پتاسیم نیترات را در آب بریزیم و حل کنیم، چه نوع محلولی ایجاد می شود؟  در دمای
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تعریف : محلول فراسیرشده:

 محلولفراسیرشده)فوقاشباع(،محلولیاستکهبیشازاندازهمادة
حلشوندهداردومقدارمادةحلشوندهدرآن،بیشازمقدارحلشونده

درمحلولسیرشده،درهماندمااست.
برایایجادمحلولفراسیرشده،کافیاستمحلولسیرشدهرابهآرامی
سردکنیم،بهطوریکههیچگونهبلورجامدیدرآنتشکیلنشود.در
باکاهشدمادرمنحنیانحاّللپذیری)رفتنبهسمت چنینشرایطی،
چپمنحنی(وثابتماندنمقدارمادةحلشونده،بهنقطهایمیرسیم

کهدرباالیمنحنیانحاّللپذیریمادهقراردارد.

 تمام نقاط باالی منحنی انحالل پذیری، معّرف محلول فراسیرشده هستند.

تعریف :  امادرصورتیکهمحلولسیرشدهرابهسرعتسردکنیمیادرصورتیکهدمایآن

رابهاندازةکافیپایینبیاوریم،مادةحلشوندةاضافی،بهصورتبلور درمیآیدوازمحلول
جدامیشود.

بهتشکیلبلوردرمحلولسیرشده،تبلور میگوییم.ازفرایندتبلوربرایتولیدبسیاریازمواّد
بلوری)مانندنبات(استفادهمیشود.

تولیدنباتبهکمکفرایندتبلور 

  انحالل پذیری گازها در آب
ماهیهاازاکسیژنحلشدهدرآبدریاهاورودهااستفادهمیکنند.بسیاریازجاندارانآبزینیزبهایندلیلزندهاندکهآبمیتواند

اکسیژنوگازهایدیگریرادرخودحلکند.
حلکردنکربندیاکسیددرآبنوشابه،عالوهبرایجادمزةتندولّذتبخش،ازرشدباکتریهاوکپکدرنوشابه،جلوگیریمیکند.

،درجدولزیرآوردهشدهاست: 25°C انحاللپذیریگازهاینیتروژن،اکسیژن،کربندیاکسیدوآمونیاکدرفشارسطحدریاودمای 

N2نوع گاز  O2نیتروژن CO2اکسیژن  NH3کربن دی اکسید آمونیاک 

				انحاّلل	پذیری
گرم

100گرم	آب













0/00180/00390/14547

 عوامل مؤّثر در انحالل پذیری گازها در آب
1- نوع گاز

،انحاللپذیریگازآمونیاک،تقریبًا12000برابرانحاللپذیری 25°C طبقجدول،دردمایمعین 
گازاکسیژندرآباست.

2- دما
دماوانحاللپذیریگازها،رابطةعکسبایکدیگردارند؛یعنی،باافزایشدما،انحاّللپذیریگازها

کاهشمییابد؛مانندنوشابةگرم،کهگازکمتریرادرخودنگهمیدارد.
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 ماهی، در آب سرد، اکسیژن بیشتری دریافت می کند یا در آب گرم؟

فرارمولکولهایکربندیاکسیدازنوشابه
3- فشار

دردمایثابت،میزانانحاللپذیریگازهادرآب،بافشاررابطةمستقیمدارد؛بهطوریکهباافزایشفشارگاز،مقدارگازحلشدهنیز
افزایشمییابدوبرعکس؛مثاًلبابازشدندرببطرینوشابه،مقداریازگازکربندیاکسیدیکهتحتفشارزیاد،درنوشابهحلشده

است،بهسرعتازمحلولخارجمیشود؛زیرابازشدندرببطری،باعثکاهشفشارمحلولمیشود.

4- تکان دادن و هم زدن
تکاندادنمحلولگازی،باعثخروجوآزادشدنگازازمحلولمیشود.هنگامیکهبطرینوشابهراتکانمیدهید،مقداریگازازآن

خارجمیشود.باافزایششّدتوزمانتکانها،تقریبًاگازیدرنوشابهباقینمیماند.

 عوامل مؤّثر در سرعت حل شدن جامدات 
1- دما

باافزایشدما،سرعتذّرههایحاّللوحلشوندهافزایشمییابدوباعثافزایشبرخوردبینذّرههایحاّللوحلشوندهمیشود.

2- سطح تماس
باافزایشسطحتماسحاّللوحلشونده،تعدادبرخوردهابینذّرههایآنهاوسرعتحلشدنحلشونده،افزایشمییابد.سطح

تماس،بهاندازةذّرههایحلشوندهوتعدادآنهابستگیدارد.

3- هم زدن
همزدن،باعثافزایشبرخوردهابینذّرههایحاّللوحلشوندهمیگرددوسرعتحلشدنحلشوندهراافزایشمیدهد.

4- مقدار حل شوندة موجود در محلول
هرچهمقدارحلشوندهدرمحلولکمترباشد،سرعتحلشدنحلشوندهدرآنبیشترمیشودوهرچهحلشوندةبیشتریدرحاّلل،

حلشدهباشدسرعتحلشدنحلشوندهدرآنکمترمیشود.

جداسازی اجزای سازندة مخلوط ها
بیشترموادموجوددرطبیعت،مخلوطاند؛بنابراینبرایرسیدنبهمادةخالص،بایدبتوانیمباکمکفرایندهایی،اجزایسازندةمخلوطها

رابدونایجادتغییرشیمیاییدرآنها،ازهمجداسازیم.
ازآنجاییکهدراثرمخلوطشدندویاچندمادهبایکدیگر،تغییریدرویژگیهایآنهابهوجودنمیآید،میتوانیمبراساستفاوت های 

مواد سازندة مخلوط و ویژگی  آنها،ازیکدیگرجدایشانکنیم.

 جداسازی اجزای یک مخلوط، هنگامی امکان پذیر است که اجزای سازندة مخلوط، حداقل در یک ویژگی، باهم تفاوت محسوسی 
داشته باشند.
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جداسازی مخلوط های همگن )محلول ها(
1- تبلور

دراینروش،ابتداجامدناخالصرادریکحاّللگرم،حلکرده،پسازسردکردن
محلول،آنراصافمیکنند.درچنینشرایطی،ناخالصیهادرفازمایع)محلول(باقی

میماندوترکیبخالص،بهشکلبلوردرمیآیدوقابلجداکردناست.

تولیدنبات
2- تبخیر

اینروش،برایجداسازییکحلشوندةجامد)مانندنمک(ازیکحاّللمایع)مانندآب(،مناسباست.

باتبخیرحاّلل)آب(،مادةحلشوندهبهشکلجامددرظرفباقیمیماند؛برایتهیةنمکازآبدریاچههاودریا،همچنینبرای
جداسازیمسسولفاتجامدازمحلولمسسولفات،میتوانازروشتبخیراستفادهکرد.

3- تقطیر
تعریف : بهمجموععملتبخیروَمیَعانمتوالی،تقطیر گفتهمیشود.تقطیر،یکفرایندفیزیکیبرایجداسازیموادبادمایجوش

متفاوتاست.
برایجداکردنچندمایعبادمایجوشمتفاوت،ازروشتقطیر جزء به جزءاستفادهمیشود.بهعنوانمثالبرایجداکردنترکیبهای

آلیفّرار)ماننداستونوالکل(ازموادغیرفّرار)مانندآبیانفت(،فرایندتقطیرجزءبهجزءرابهکارمیبرند.
منظورازتقطیرجزءبهجزء،جداکردناجزایمخلوطبراساسفّراربودنآنهاست.

فرایند تقطیر جزء به جزء، براساس اختالف نقطة جوش ترکیب های مایع موجود در یک مخلوط، انجام می شود.

،اختالفزیادیدارد.باجوشاندنمحلولالکلدرآب،ابتداالکل ( )100°C C°79 استوبادمایجوشآب  دمایجوشالکل، 
بهجوشمیآیدوتبخیرمیشود.باسردکردنبخارالکل،میتوانالکلرابهصورتمایع،درظرفدیگرجمعآوریکرد.

ازتقطیر،برایگرفتنگالبازگل،گرفتنعرقهایگیاهیازگیاهانداروییوهمچنینتهیةآبشیرینازآبدریا،استفادهمیشود.

شروعجداسازی ادامةجداسازی 
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 برای جداسازی اجزای مختلف نفت خام نیز از تقطیر جزء به جزء در برج تقطیر استفاده می شود.

برجتقطیرجزءبهجزء 

 برای گرفتن اکسیژن و نیتروژن و گازهای دیگر از هوا )محلول همگن(، ابتدا هوا را تحت فشار قرار می دهند و با سرد کردن آن 
، آن را به مایع تبدیل می کنند؛ سپس با تقطیر جزء به جزء، گازهای مختلف را از آن جدا می کنند.  − °196 C تا دمای 

4- کروماتوگرافی
اینروشبرایجداسازیموادرنگیحلشدهدریکدیگر)مانندجوهریارنگدانههایگیاهی(کهرنگهایمتفاوتیدارند،مناسب

است.
برخیازترکیبهایرنگی،سریعترازسایررنگهادرمایعحاّلل،حلمیشوند؛بنابراین،باسرعتبیشتریبههمراهحاّللخود)بخش
متحرک(،بررویکاغذیامایعدیگر)بخشثابت(حرکتمیکنند.دراینروش،سرعتعبورهرجزء،باجزءرنگیدیگرتفاوتدارد؛

بنابراین،هررنگدرقسمتیازکاغذیامایع)بخشثابت(متوقفشده،ازسایررنگهاجدامیشود.

حاّللبهدلیلخاصیت مویینگیکاغذنازک،بهسمتباالحرکتمیکند.
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جداسازی مخلوط های ناهمگن
1- صاف کردن )براساس تفاوت در اندازة ذّره ها(

دراینروش،برایجداکردنذّرههابااندازههایمتفاوت،ازوسیلهایبهنامصافی،استفادهمیکنند.َسَرندیااَلک،کیسةجاروبرقی،فیلتر
روغن،فیلتربنزینوفیلترهوایخودرو،آبکش،چایصافکنوکاغذصافی،انواعیازصافیهاهستند.

مرحلة)1( مرحلة)2( 

2- بوجاری یا استفاده از باد )براساس تفاوت در وزن ذّره ها(
دراینروش،برایجداکردنذّرههاباوزنهایمتفاوت،مخلوطرادرمسیربادقرارمیدهند.
دراینشرایط،ذّرههایسبکبهوسیلةباد،ازمسیرخودمنحرفشدهوکمیدورتربهزمین

میریزند؛مانندجداکردندانههایگندمازکاه.

بوجاری  
3- سرریز کردن )براساس تفاوت در چگالی ماده ها(

برایجداسازیمخلوطهایمایعدرمایع،میتوانیمازوسیلهایبهنامقیفجداکنندهیادکانتور،استفادهکنیم.بابازکردنشیرپایین،
میتوانجزءباچگالیباالتررا،ازجزءشناور،جداکرد؛مانندجداکردنآبازروغن.

درکارخانههایذوبفلزات،برایجداکردنناخالصیهاییکهبهصورتسربارهبررویفلزمذابجمعمیشود،ازروشسرریز
کردناستفادهمیشود.

جداکردنروغنازآب جداکردنسربارهازموادمذاب 
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4- شناورسازی )براساس تفاوت چگالی دو جامد نسبت به یک مایع(
دراینروش،یکمخلوطدوتایی)مخلوطیکهازدوجزءتشکیلشدهاست(رادریکمایع،شناور
میکنند.جزءسبکتربهرویمایع،شناورمیماندوجزءسنگینتر،تهنشینوجدامیشود؛مانندجدا

کردنبرنجازسبوسآن.
درجداسازیاجزایسنگهایمعدنییاکانیهانیزازاینروشاستفادهمیشود.

شناورسازی 
5- نیروی گریز از مرکز )براساس تفاوت در چگالی ماده ها(

دراینروش،مخلوطرادردستگاهیبهنامسانتریفیوژ،باسرعتزیادمیچرخانند.در
اثرچرخشسریع،جزءسنگینتر)باحجموچگالیباالتر(،بهفاصلةدورترازمرکز

چرخشپرتابمیشودوجزءسبکتر،نزدیکبهمحورقرارمیگیرد.
برایجداسازیچربیازشیروگلبولهایقرمزازپالسمایخون،ازاینروشاستفاده

میشود.

سانتریفیوژ

 از نیروی گریز از مرکز، برای آبگیری لباس ها در ماشین لباسشویی نیز استفاده می شود.

6- جداسازی مغناطیسی )براساس مغناطیس یا غیرمغناطیس بودن مواد(
دراینروش،بااستفادهازخاصیّتمغناطیسیمواد،میتوانباکمکآهنربا،موادمغناطیسراازغیرمغناطیسجداکرد؛مانندجدا
کردنگوگردازبرادههایآهنوجداکردنبرادههایآهنازخاکاّره.برایجداسازیفلزهایآهنیاززبالههایشهرینیز،ازهمین

روشاستفادهمیگردد.

uÃöI¹û¶oÃü
 jH¼¶

uÃöI¹û¶ oÃü » uÃöI¹û¶
 jH¼¶ pH Âö¼±h¶

·Iioa ÁIMn ¸ÀA

 uÃöI¹û¶ jH¼¶

7- جداسازی به روش الکترواستاتیک )براساس بارالکتریکی ذّره ها(
دراینروش،دودهوغبار)ذّرههایجامد(راازگازهایخروجیازدودکشکارخانههاونیروگاهها،جدامیکنند.

ذّرههایدودهوغبار،درهنگامعبورازتوریسیمیبابارالکتریکی)-(،دارایبارمنفیمیشوند.
ذّرههایدودهوغباربابارالکتریکی)-(،درهنگامعبورازکنارصفحاتفلزیبابار)+(،بهآنهاجذبمیشوند.

پسازمدتیکهدودةزیادیبررویصفحههایفلزیبابار)+(جمعشود،بااتّصالصفحههابهزمینوهمچنینزدنضربهبهصفحهها،
دودههاوذّرههابررویتیغههایپایینیرسوبمیکنندوسپسجمعآوریمیشوند.
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8- اختالف حاّللیّت
دراینروش،یکمخلوطدوتایی)مخلوطیکهازدوجزءتشکیلشدهاست(رادریکحاّللمعیّنمیریزیم.حاّللراطوریانتخاب
میکنیمکهفقطیکیازاجزایمخلوط،قابلیتحلشدندرآنحاّللراداشتهباشد.دراینشرایطبهکمکصافی،میتوانجزءدوم

)حلنشدنی(راجداکرد؛مانندمخلوطماسهونمک.
ابتدامخلوطماسهونمکرادرآبمیریزیم.باحلشدننمکدرآب،میتوانبهکمکصافی،ماسهراازمحلولآبنمکجداکرد.

بهکمکفرایندتبخیرنیز،نمکازآبجدامیگردد.

بدانیم بیشتر 

 دستگاه تصفیة آب
برایافزایشکیفیّتفیزیکیوشیمیاییآب،ازدستگاهتصفیةآباستفادهمیکنیم.آببه
طورکلیمیتواندشاملانواعمیکروبها،موادمعّلقدرآب،یونهایفلزیمانندکلسیم،

منیزیموسدیموهمچنینیونهایخطرناکیمانندنیتراتباشد.
درعینحال،وجودمقادیرمشخصیازیونهایکلسیمومنیزیم،درآب،ضروریاست.

میزانموادالزمدرآب،باپارامتریبهنام»مجموعجامداتمحلول«مشخصمیشود.
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