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نقشه مفهومی )1(

مولکول ها در خدمت تندرستی

امید به زندگی / عوامل مؤثر بر تندرستی انسان

شوینده های صابونی

 ساختار صابون و تعریف آن
 ساختار چربی ها و تعریف آنها

 انحالل پذیری مواد در آب و حالل های ناقطبی
 رفتار صابون و ساختار آن

 بررسی انحالل صابون در آب
)کلوئید( و   خواص مخلوط صابون در آب 

با محلول و سوسپانسیون مقایسه آن 
 ساز و کار پاک کنندگی صابون

 قدرت پاک کنندگی صابون و عوامل مؤثر بر 
آن

 قدرت پاک کنندگی صابون در آب سرد
 تولید صابون در کشور

 ساختار شوینده های غیرصابونی 
و رفتار آنها

 شباهت ها و تفاوت های
شوینده های غیرصابونی و صابونی

 قدرت پاک کنندگی 
شوینده های غیرصابونی 

 برهم کنش شیمیایی شوینده ها با 
آالینده ها

 بررسی قدرت پاک کنندگی یک 
شوینده خاص )مخلوط آلومینیم و 

سدیم هیدروکسید(
و  اسیدی  خصلت  شناسایی   

بازی شوینده های خورنده

شوینده های خورندهشوینده های غیرصابونی

اسیدها و بازها

 نظریه آرنیوس
 رفتار اکسید فلزها و نافلزها

 رسانایی محلول ها
 میزان اسیدی بودن محلول

 درجه و درصد یونش
 قدرت اسیدی

 برگشت پذیری و مفهوم تعادل
لحظه  و  تعادلی  واکنش  ویژگی   

تعادل
 تعادل در سامانه آبی و محلول اسیدها

 ثابت تعادل و وابستگی آن به دما
 ثابت یونش اسیدها و قدرت اسیدی

pH میزان اسیدی بودن سامانه و 
pH = -log[H3O+]

 نوع و غلظت یون ها در آب خالص
pH گستره 

 محاسبه های کمی 
pH,[H3O+],[OH-]

 باز های قوی و ضعیف
 واکنش شوینده های خورنده

 خنثی شدن و محاسبه های کمی آن
 ضداسیدها و خاصیت بازی جوش شیرین
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نقشه مفهومی )2(

مولکول ها در خدمت تندرستی

شاخص امید به زندگی

شوینده ها و پاک کننده هاعوامل مؤثر بر امید به زندگی

صابون

تولید شوینده ها

تولید سنتی و 
صنعتی

نوع و مقدار شوینده، 
دما و سختی آب

نمک کربوکسیالت و سولفونات بلند زنجیر، 
آب گریزی و آبدوستی، کلوئید، اثرات 

زیست محیطی

سازوکار پاک کنندگیساختار و رفتارقدرت پاک کنندگی

پاک کننده خورندهپاک کنندۀ غیرصابونی

اسید و باز

مدل آرتیوس

میزان اسیدی بودن 
محلول

ضداسیدها و جوش 
شیرین

اکسید اسیدی و بازی

خنثی شدن و 
محاسبات کمی

خود یونشی آب و 
محاسبات آن

مفهوم و 
ویژگی های 

تعادل
تعریف اسید و باز

pH گسترده و 
محاسبات آن

ثابت تعادل

ثابت یونش اسیدها و قدرت 
اسیدی و قدرت بازی

یونش اسید تک 
پروتون دار، درجه و 

درصد یونش

تعادلرسانایی محلول

آالینده ها و انحالل آنها

بهداشت و بیماری ها
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پیامدهای یادگیری )اهداف شایستگی محور(

دانش آموزان در پایان این واحد یادگیری قادر خواهند بود:
1  عوامل گوناگون مؤثر بر شاخص امید به زندگی را بررسی، تجزیه و تحلیل کنند و نتیجه را در قالب 

یک گزارش ارائه دهند.
2  انحالل مواد گوناگون از جمله چربی ها، نمک ها، گازهای هواکره و قندها را در حالل های قطبی و 

ناقطبی بررسی کنند.
3  ساختار صابون را از چربی تشخیص دهند و رفتار آب گریزی و آب دوستی آن را با توجه به ساختار 

صابون توجیه کنند.

پرسش های اساسی

1 چه شاخصی می تواند تندرستی یک جامعه را به خوبی نشان دهد؟ عوامل مؤثر بر این شاخص چیست؟
2 اساس انحالل پذیری مواد در آب و حالل های ناقطبی مانند هگزان چیست؟

3 چربی و صابون چه ساختارهایی دارند؟ انحالل پذیری آنها در آب چگونه است؟

روش تدریس پیشنهادیـ  الگوی دریافت مفهوم و بارش فکری

توصیه می شود مراحل زیر به ترتیب انجام شود:
1  دانش آموزان را گروه بندی کنید و به هر گروه یک پاکت حاوی کارت های زیر را بدهید و از آنها بخواهید 
کارت ها را به دو گروه تقسیم و ویژگی های هر گروه را بیان کنند و در صورت امکان نام مناسبی برای 

گروه )بلی یا خیر( پیشنهاد دهند.
C8H18 خیرNaCl بلی

CO)NH2(2 بلیC57H104O6 خیر

C2H5OH بلیC25H52 خیر
بنزن )خیر(عسل )بلی(

 )خیر()بلی( 

واحد 
یادگیری 1

مولکول ها در خدمت تندرستی

از صفحه 1 تا 6
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2  پس از فعالیت های گروه ها، از نماینده هر گروه بخواهید گزارش مختصری از مباحث انجام شده در 
گروه را ارائه دهد.

3  سپس معلم با بیان ویژگی های مواد که در گروه )بلی( قرار گرفته اند، آنها را به عنوان مواد محلول در 
آب معرفی نماید و نتیجه بگیرد: ترکیب های یونی و ترکیب های آلی که در آنها بخش قطبی بر ناقطبی 
غلبه دارد به ویژه الکل، اسیدهای آلی، آلدهیدها و کتون ها با تعداد اتم کربن کم، در گروه مواد محلول 

در آب قرار می گیرند.
4  معلم می تواند به ویژگی های مواد که در گروه )خیر( قرار گرفته اند اشاره نموده و بیان نماید موادی مانند 
CH4 که ناقطبی اند یا ترکیب های آلی سنگین که در آنها بخش ناقطبی بر بخش قطبی غلبه دارد مانند 

اسیدهای چرب، الکل ها و اسیدهای آلی با تعداد کربن زیاد در هگزان که ناقطبی است حل می شوند.
5  در این مرحله معلم ساختار گستره صابون و اسید چرب را بر روی تابلو رسم نماید و بدون بیان نام آنها، 
از دانش آموزان بخواهد این دو ساختار )1( و )2( را با هم مقایسه نموده و به سؤاالت زیر پاسخ دهند.

آ( تشابه و تفاوت آنها را بیان کنند.
ب( بخش های قطبی و ناقطبی هر یک را مشخص کنند.

پ( با دلیل بیان کنند کدام ترکیب در آب و کدام در هگزان محلول است.
6  حال معلم به کمک دانش آموزان، در مورد تأثیر مواد پاک کننده بر امید به زندگی بحث کرده و خود 

را بیازمایید صفحات 2 و ۳ را حل و تجزیه و تحلیل کنند.

بر دانش خود بیفزایید

 انحالل پذیری مواد 

یکدیگر  به  نزدیک  میزان جاذبه،  و  نوع  از لحاظ  بین مولکولی حل شونده و حالل  نیروی  اگر  می دانیم 
باشند، انتظار می رود که در یکدیگر حل شوند. به طوری که می توان گفت »شبیه، شبیه را در خود حل 

می کند«. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که:
  هیدروکربن ها در حالل های ناقطبی )مانند CCl4 و...( حل می شوند اما در آب نامحلول هستند.

  گازها با مولکول های ناقطبی مانند N2 ،O2 و... در هیدروکربن ها و حالل های ناقطبی بهتر حل شده 
اما در آب ناچیز حل می شوند.

  اغلب نمک ها در حالل های بسیار قطبی مانند آب حل می شوند، اما در هگزان و حالل های ناقطبی 
هستند. نامحلول 
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  ترکیب های آلی اکسیژن دار )الکل ها، آلدهیدها، اترها، کتون ها، استرها و اسیدها( و ترکیب های نیتروژن دار 
)مانند آمین ها و آمیدها( که شمار اتم های کربن آنها کمتر یا مساوی 5 تاست در آب محلول هستند.

برای نمونه جدول 1 انحالل پذیری چند الکل را در آب و هگزان در C°25 نشان می دهد. همان طور که 
می بینید، 1- هگزانول با داشتن گروه هیدروکسیل، در آب نامحلول است.

)25°C( جدول 1ــ انحالل پذیری برخی الکل ها در آب

انحالل پذیری 
انحالل پذیری در آبدر هگزان

مواد حل شونده
g H O

 
 
 21000

فرمول الکلنام الکلمدل فضا پرکن

CH۳OHمتانول∞1/2

CH۳CH2OHاتانول∞∞

1CH۳)CH2(2OHــ پروپانول∞∞

1CH۳)CH2(۳OHــ بوتانول1/1∞

1CH۳)CH2(4OHــ پنتانول0/۳0∞

1CH۳)CH2(5OHــ هگزانول0/058∞

محلول  آن  از  نمی توان  و  می شود  حل  حالل  در  نسبتی  هر  به  حل شونده  که  می کند  بیان  بی نهایت  انحالل پذیری 
کرد. تهیه  سیرشده 

جدول 2 انحالل پذیری چند اسید آلی در آب را نشان می دهد.
)25°C( جدول 2ــ انحالل پذیری برخی کربوکسیلیک اسیدها در آب

انحالل پذیری در آبفرمول ساختارینام
محلولHCOOHمتانوئیک اسید
 CH۳اتانوئیک اسید

__ COOHمحلول
 CH۳پروپانوئیک اسید

__ CH2 
__ COOHمحلول

 CH۳بوتانوئیک اسید
__ CH2 

__ CH2 
__ COOHمحلول

 CH۳پنتانوئیک اسید
__ CH2 

__ CH2 
__ CH2 

__ COOHکم محلول
 CH۳هگزانوئیک اسید

__ CH2 
__ CH2 

__ CH2 
__ CH2 

__ COOHنامحلول
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جدول 2 نشان می دهد که هرچه طول زنجیر هیدروکربنی در اسید آلی افزایش می یابد، انحالل پذیری آنها 
در آب کمتر و آب گریزی آنها بیشتر می شود.

  کربوهیدرات های ساده )قندهای ساده( مانند گلوکز، فروکتوز، ساکاروز و مالتوز )شکل1( در آب حل می شوند.

منتولویتامین د
شکل ٢

گلوکزفروکتوز

الکتوز ساکاروز
شکل ١

  ترکیب های آلی که به ازای هر گروه OH ،-COOH  ،-NH2- بیش از 5 کربن دارند در آب نامحلول 
هستند اما در حالل های ناقطبی حل می شوند.

برای نمونه، ترکیب های زیر با داشتن گروه های هیدروکسیل و کربوکسیل در آب نامحلول هستند، زیرا 
نسبت کربن ها به گروه قطبی زیاد و گشتاور دوقطبی مولکول کوچک است )شکل 2(.
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 چربی ها 
مانند  قطبی  در حالل های  مواد  این  دارند.  وجود  زنده  موجودات  بدن  در  که  هستند  موادی  چربی ها 
آب نامحلول هستند و در حالل های ناقطبی مانند هگزان و کم قطبی مانند کلروفرم حل می شوند. در اینجا 
هستند. شکل4  چربی دوست(  و  )آب گریز  آلی  مواد  از  گوناگونی  انواع  شامل  که  است  لیپید  همان  چربی 
می دهد. نشان  را  فسفولیپیدها  و  تری گلیسیریدها  ترپنوئیدها،  استروئیدها،  شامل  چربی ها  از  نمونه هایی 

  ترکیب های آلی که شمار گروه های هیدروکسیل و آمین در آنها زیاد است )شکل3(، به خوبی در آب حل می شوند.

6، 1- هگزان دی آمین

پروپان   -2  ،3  ،1( )گلیسیرول(  گلیسیرین 
اول( تری 

اتیلن گلیکول )2، 1- اتان دی اول(پروپیلن گلیکول )2، 1- پروپان دی اول(

ویتامین ث آسکوربیک اسیدتارتاریک اسید )اسید انگور(

شکل ٣
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شکل ٤ــ فسفولیپید

گلیسیرین تری پالمیتات
تری اولنین

کلسترول )یک استروئید(

ویتامین آ )یک ترپنوئید(

بنابراین چربی ها گستره وسیعی از مواد را شامل می شوند که ویژگی مشترک همه آنها آب گریزی و چربی دوستی 
است.

در کتاب درسی چربی هایی که مورد توجه قرار گرفته اند، تری گلیسیریدها هستند. با این توجه، چربی )شامل 
چربی های جامد و روغن های مایع( را می توان مخلوطی از تری گلیسیریدها در نظر گرفت که مقادیر اندکی 
اسیدهای چرب به صورت مولکولی در این مخلوط وجود دارند. اکنون در نظر بگیرید یک نمونه روغن زیتون 

صد در صد خالص را از مغازه خریداری کرده اید. به نظر شما این روغن خالص است یا خیر؟
پاسخ این پرسش این است که این روغن زیتون ناخالص است، اما نه به دلیل اینکه آب، نمک یا مواد 
دیگری دارد، بلکه به این دلیل ناخالص است که روغن زیتون شامل چند نوع مولکول تری گلیسیرید است.

میریسیل پالمیتات )نوعی موم(
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تری اولنین

تری استئارین

شکل 5

 تری گلیسیریدها 

یک مولکول تری گلیسیرید، گلیسیرین استری شده با سه مولکول اسید چرب است. در واقع تری گلیسیرید یک 
استر سه عاملی است که از سه مولکول اسید چرب و یک مولکول گلیسیرین ساخته شده است. تری گلیسیریدها 
به حالت فیزیکی جامد یا مایع یافت می شوند. به تری گلیسیرید جامد، چربی و به تری گلیسیرید مایع، روغن 
می گویند. حالت فیزیکی تری گلیسیریدها به اسیدهای چرب سازنده آنها برمی گردد. در تری گلیسیریدهای جامد، 
اسیدهای چرب سازنده سیر شده هستند، در حالی که در تری گلیسیریدهای مایع، اسیدهای چرب سازنده، سیر 

نشده هستند. برای مثال، در شکل 5 دو نمونه از تری گلیسیریدهای مایع و جامد نشان داده شده است.
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شکل 6ــ مقایسه نقطه ذوب دو اسید چرب سازنده تری گلیسریدها

استئاریک اسید 
)69º C :نقطه ذوب( اولئیک اسید 

)13º C :نقطه ذوب(

شکل روغن جامد مخلوطی از تری گلیسیریدهای جامد و روغن مایع مخلوطی از تری گلیسیریدهای مایع است.
تفاوت حالت فیزیکی تری گلیسیریدها با نیروی بین مولکولی آنها قابل توجیه است. به طوری که می توان 
گفت نیروی بین مولکولی در تری گلیسیریدهای مایع ضعیف تر از تری گلیسیریدهای جامد است. برای فهم 

این تفاوت به شکل 6 توجه کنید:
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هم  روی  منظم  به طور  می توانند  شده،  سیر  چرب  اسید  مولکول های  می کنید،  مشاهده  که  همان طور 
چیده شوند و تا حد ممکن به یکدیگر نزدیک شوند. درنتیجه جاذبه های وان دروالسی بیشتر شده و نیروی 
بین  مولکولی افزایش می یابد و نقطه ذوب باالتر می رود. اما در مولکول های اسید چرب سیر نشده، به دلیل 
وجود پیوند دوگانه امکان نزدیکی زیاد کاهش می یابد و مولکول ها نمی توانند منظم روی هم قرار بگیرند و به 
یکدیگر نزدیک شوند. بنابراین جاذبه وان دروالسی بین مولکول ها ضعیف تر بوده و نقطه ذوب پایین تر می آید 

)جدول ۳(.
جدول 3ــ مقایسه نقطه ذوب چند اسید چرب

شمار اتم کربن/
نقطه ذوبفرمول ساختارینامشمار پیوند دوگانه

)°C(

CH۳)CH2(10COOH44لوریک اسید12:0

CH۳)CH2(12COOH58میریستیک اسید14:0

CH۳)CH2(14COOH6۳پالمیتیک اسید16:0

CH۳)CH2(16COOH70استئاریک اسید18:0

CH۳)CH2(18COOH77آراشیدیک اسید20:0

CH۳)CH2(5CH=CH)CH2(7COOH1پالمیتولئیک اسید16:1

CH۳)CH2(7CH=CH)CH2(7COOH16اولنیک اسید18:1

CH۳)CH2(4)CH=CHCH2(2)CH2(6COOH-5لینولئیک اسید18:2

CH۳CH2)CH=CHCH2(۳)CH2(6COOH-11لینولنیک اسید18:۳

CH۳)CH2(4)CH=CHCH2(4)CH2(2COOH-49آراشیدونیک اسید20:4

توجه کنید که هرچه تعداد پیوندهای دوگانه در ساختار تری گلیسیرید بیشتر باشد، نقطه ذوب آن پایین تر 
است.

 تجزیه چربی ها و روغن ها 

تری گلیسیریدها با آب در محیط اسیدی واکنش می دهند و به اسیدهای چرب و گلیسیرین )گلیسیرول( 
تبدیل می شوند. شکل 7، معادله نمادی واکنش آبکافت تری گلیسیریدها را نشان می دهد.
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در این معادله گروه R، بیانگر آلکیل یا آلکنیل و... بلند زنجیر است.

شیمی دان ها با انجام این واکنش ها و با استفاده از دستگاه ها و روش های شناسایی گوناگون، اسیدهای 
چرب سازنده انواع روغن ها و چربی ها را مشخص می کنند. جدول های 4 و 5 اطالعاتی درباره اسیدهای 

چرب سازنده برخی روغن ها و چربی ها نشان می دهند.

شکل 7ــ آبکافت تری گلیسیرید

گلیسیرین اسید چرب
)گلیسیرول(

تری گلیسیرید
)چربی یا روغن(

سیرنشده با چند پیوند دوگانهسیرنشده با یک پیوند دوگانهسیر شده

روغن یا چربی
پیه گاو

کره

نارگیل

زیتون

کانوال

سویا

آفتابگردان

گلرنگ

ذرت

جدول 4ــ نقطه ذوب همراه با درصد چربی اسیدهای چرب در چند روغن یا چربی
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جدول 5  ــ ترکیب درصد اسیدهای چرب در برخی روغن ها و چربی ها )درصد مولی(

روغنسیر شدهسیر نشده
یا

چربی
C18

 Linolenic
Acid

C18

 Linolenic
Acid

C18

 Oleic
Acid

C16

 Palmitoleic
Acid

C18

 Stearic
Acid

C16

 Palmitic
Acid

C14

 Myristic
Acid

C12

 Lauric
Acid

C10

 Capric
Acid

C8

 Caprylic
Acid

C6

 Caproic
Acid

C4

 Butyric
Acid

ـ  418ــ2 ـ  1225ــ69ــ334ـ ـ  298ـ کره4ــ23ــ11ــ30ــ52  ــ152ـ

ـ  335ــ11ــ0 ـ  4515ـ پیه گاو5  ــ342ــ3024ـ

ـ  8 ـ  45ــ841  ــ1267ـ زیتون1ــ150ـ

بادام زمینی12ــ67  ــ602  ــ3830ــ20

ـ  6025  ــ50 ذرت2ــ111ــ47ــ23ــ351ـ

ـ  45 ـ  218ــ31ــ381ــ5517  ـ دانه پنبه2ــ251ـ

ـ  5 ـ  1050ـ سویا2ــ101ــ46ــ302ــ5820  ـ

ـ  45 بذر کتان7ــ44ــ302ــ2514ــ6014  ـ

ـ  1215ــ49ــ12ــ90ــ16ــ0 ـ  95ــ507  ــ2040ـ نارگیل1ــ70ـ

ـ  3318ــ3227ــ27 ـ  18ــ220ـ ـ  105ـ جگر ماهی7ـ

جالب توجه است بدانید که تجزیه روغن ها و چربی ها نشان می دهد که مقدار اسید چرب موجود با مقدار 
تری گلیسیرید استفاده شده همخوانی ندارد. این مشاهده بیانگر آن است که در روغن ها و چربی ها عالوه بر 

تری گلیسیریدها مقادیر کمی اسیدهای چرب آزاد نیز وجود دارد.

خودارزیابی

جدول 6 برخی خواص فیزیکی اسیدها را نشان می دهد. با توجه به آن سه رفتار کلی اسیدها را بیان کنید.
جدول 6

گرم حل شونده
g H O

 
  
 21000

نقطه ذوب انحالل پذیری  
)°C(

نقطه جوش 
)°C(

نام رایجفرمول ساختاری

∞
∞
∞
∞
5
1

نامحلول
نامحلول
نامحلول
نامحلول
نامحلول
نامحلول

8
17

-21
-5

-۳4
-۳
17
۳2
44
58
6۳
71

101
118
141
164
186
205
2۳9
270
299

تجزیه می شود
تجزیه می شود
تجزیه می شود

H__COOH
CH۳

__COOH
CH۳

__CH2
__COOH

CH۳
__)CH2(2

__COOH
CH۳

__)CH2(۳
__COOH

CH۳
__)CH2(4

__COOH
CH۳

__)CH2(6
__COOH

CH۳
__)CH2(8

__COOH
CH۳

__)CH2(10
__COOH

CH۳
__)CH2(12

__COOH
CH۳

__)CH2(14
__COOH

CH۳
__)CH2(16

__COOH

فرمیک اسید
استیک اسید

پروپیونیک اسید
بوتیریک اسید
والریک اسید

کاپرونیک اسید
کاپریلیک اسید
کاپریک اسید
لوریک اسید

میریستیک اسید
پالمیتیک اسید
استئاریک اسید
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 پاسخ:
  با افزایش شمار کربن، انحالل پذیری کربوکسیلیک اسیدها کاهش می یابد.

  هرچه شمار کربن کربوکسیلیک اسیدها بیشتر باشد، نقطه ذوب آنها باالتر است.
  در دمای باالتر از ºC ۳00، اسیدهای چرب تجزیه می شوند.

 صابون 

به نمک سدیم، پتاسیم یا آمونیوم کربوکسیلیک اسیدهایی که طول زنجیر کربنی آنها بلند باشد، صابون 
می گویند. صابون ها اغلب نمک سدیم کربوکسیالت هستند که از واکنش تری گلیسیریدها با سود سوزآور 
تهیه می شوند. این واکنش به واکنش صابونی شدن معروف است که آن را با معادله نمادی زیر نشان می دهند.

تری گلیسیریدگلیسیرین )گلیسیرول(صابون سدیم

شکل 8  ــ واکنش صابونی شدن

در این معادله گروه R، نماینده گروه آلکیل بلندزنجیر یا گروه آلکنیل بلند است. توجه داشته باشید که 
گروه های R می توانند یکسان یا متفاوت باشند. شکل 9، سه واکنش صابونی شدن برای دو تری گلیسیرید 

مختلف را نمایش می دهد.

تری اولئینگلیسیرینسدیم اولئات
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 انحالل صابون در آب 

چربی ها موادی آب گریز هستند؛ زیرا مولکول های آنها ناقطبی بوده و با آب جاذبه قابل توجهی برقرار 
نمی کنند. از این رو آب و روغن، یک مخلوط ناهمگن خواهد شد.

گلیسیرین تری پالمیتاتسدیم پالمیتاتگلیسیرین

شکل 9

آب

چربی
شکل 10

مولکول های صابون دارای یک سِر بسیار قطبی )یونی( و یک سِر ناقطبی اند؛ بنابراین وقتی مولکول های 
صابون در کنار مولکول های آب قرار می گیرند، از سِر آب دوست )یونی( به مولکول های آب نزدیک می شوند 
و با ایجاد جاذبه های قوی یون دوقطبی در البه الی مولکول های آب پخش می شوند. هنگامی که مولکول های 
صابون در البه الی مولکول های آب پخش می شوند، از سر ناقطبی دور هم جمع می شوند و قطره های کروی 
و سِر قطبی مولکول های  به سمت داخل  به طوری که سرناقطبی مولکول های صابون  ایجاد می کنند.  ریز 

صابون در سطح قطره ها  قرار می گیرند )شکل 11(.
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این قطره های ریز که با تجمع مولکول های صابون 
چشم  با  و  می شوند  تشکیل  آب  در  یکدیگر  کنار  در 
نام دارند. در  غیرمسلح قابل مشاهده نیستند، میسل  
میسل ها مولکول های صابون از سِر ناقطبی به همدیگر 
نزدیک می شوند و آن قدر فشرده می شوند تا جاذبٔه بین 
آنها به حداکثر و دافعٔه بخش های ناقطبی صابون با آب به 

حداقل برسد )آب گریزی به حداقل برسد(.

شکل 11ــ فرایند انحالل صابون در آب

شکل 12

اما  امتزاج هستند و در هم می آمیزند.  قابل  با آب  به خوبی  باشید که مولکول های صابون  توجه داشته 
آن گونه که ما انتظار داریم حل نمی شوند و یون های مجزا را تشکیل نمی دهند. به غیر از محلول های بسیار 

رقیق، صابون در آب میسل تشکیل می دهد.
میسل ها، خوشه های کروی شکل اند که از 100 تا 200 مولکول صابون تشکیل شده اند.

میسل ها به دلیل داشتن بار منفی در سطح خود، یکدیگر را دفع می کنند و ته نشین نمی شوند.
دارند  تمایل  زیرا  دارند،  نام   Surfactant سورفاکتانت  آن  شبیه  مولکول هایی  و  صابون  مولکول های 
سطوحی را ایجاد کنند و در آن سطوح برهم کنش بدهند. به بیان دیگر این مولکول ها دارای سطوح فعال اند.

دم ناقطبی
سِر قطبی

بخش درونی ناقطبی

بخش بیرونی قطبی 
آب پوشی شده با آب

میسل صابون در آب

میسل صابون

مولکول های صابون
حل شدن صابون در آب

صابون
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پیامدهای یادگیری )اهداف شایستگی محور(

دانش آموزان در پایان این واحد یادگیری قادر خواهند بود:
1 انواع مخلوط ها را تشخیص دهند و ویژگی های آنها را مقایسه کنند.

2 درباره فرایند پاک کنندگی صابون، قدرت پاک کنندگی صابون و عوامل مؤثر بر آن گزارشی ارائه دهند.
3 علت تفاوت رفتار صابون در آب های شور و شیرین را از نظر شیمیایی توضیح دهند.

پرسش های اساسی

1 تفاوت محلول، کلوئید و سوسپانسیون در چیست؟
2 صابون چگونه لکه های چربی و آلودگی ها را از محیط های گوناگون پاک می کند؟

3 قدرت پاک کنندگی صابون به چه عواملی بستگی دارد؟
4 چرا صابون در آب های شور کف نمی کند؟

بر دانش خود بیفزایید

 خاصیت پاک کنندگی صابون 

مولکول های صابون رفتار دوگانه دارند، از یک سر، آب گریز )چربی دوست( و از سر دیگر، آب دوست 
آنها  توانایی پاک کنندگی لکه های چربی و کثیفی را که اجزای سازندٔه  به همین دلیل  )چربی گریز( هستند؛ 
مولکول های ناقطبی اند، دارند. حال اگر به مخلوط آب و صابون چند قطره چربی بیفزایید و آن را هم بزنید 
)یا اینکه به پارچه یا ظرف آغشته به چربی، مخلوط آب و صابون را بیفزایید(، مولکول های ناقطبی چربی با 
بخش ناقطبی صابون برهم کنش قابل توجهی ایجاد می کنند. در این حالت میسل هایی تولید می شوند که 
سطح بیرونی آن را بخش یونی صابون و بخش درونی آن را سر ناقطبی صابون و مولکول های چربی تشکیل 
می دهند )شکل 13(. این میسل ها در آب کلوئید جدید آب، چربی و صابون را می سازند.در واقع صابون 
یک امولسیون کننده است؛ زیرا می تواند مولکول های قطبی آب و ناقطبی چربی را کنار هم پایدار نگه دارد. 

واحد 
یادگیری 2

پاکیزگی محیط با مولکول ها

از انتهای صفحه 6 تا 10
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 کلوئیدها 
هر سیستم کلوئیدی ذره هایی دارد که دست کم یکی از ابعاد آنها 2 تا 1000 نانومتر است و در محیط پراکنده 
است. این ذره ها را ذره های کلوئیدی یا فاز پخش شونده و محیط آنها را فاز پیوسته یا فاز پخش کننده می نامند. از 
آنجا که هر دو فاز پخش شونده و پخش کننده می توانند به حالت جامد، مایع و یا گاز باشند )هنگامی که در مخلوط، هر 
دو فاز به حالت گاز باشند، مخلوط یک کلوئید به شمار نمی رود و به آن مخلوط همگن یا محلول گازی می گویند(. 
ساده ترین دسته بندی سیستم های کلوئیدی براساس حالت فیزیکی فازهای پخش شونده و پخش کننده خواهد بود. 
سول یک سیستم کلوئیدی است که فاز پخش کنندٔه آن، مایع یا گاز است. اگر فاز پخش کننده به حالت گاز 
باشد، به آن ایروسول می گویند. برای نمونه مه، ایروسولی از ذره های مایع در گاز و دود ایروسولی با ذره های 
مایع یا جامد در گاز است. دود تنباکو، ایروسولی از ذره های مایع در گاز و دود سفیدرنگ نشاُدر حاصل 

واکنش )g(HCl با )NH۳ )g، ایروسولی از ذره های جامد در گاز است.
از سوختن  بسیار ریز NH4(2SO4( است که  آبی و قطره های   H2SO4 از ایروسولی  جّو زمین دارای 
سوخت های گوگرددار و انفجار آتشفشان ها پدید می آید. این ایروسول سولفات دار، افزون بر اسیدی کردن 

باران، برخی پرتوهای خورشید را بازمی تاباند و سبب سرد شدن زمین می شود. 
هنگامی که در یک سیستم کلوئیدی هر دو فاز پخش شونده و پخش کننده به حالت مایع باشند، به آن امولسیون 
می گویند؛ مانند کره و مایونز که امولسیون های خوراکی اند. سیستم کلوئیدی که دارای ذره های جامد معلق در 
مایع )فاز پخش شوندهٔ جامد و فاز پخش کنندهٔ مایع( باشد، مخلوط معلق کلوئیدی یا سوسپانسیون کلوئیدی به شمار 
 Ag+   )aq( به محلول آبی دارای یون های Cl-   )aq( می رود. برای نمونه هنگامی که محلول آبی دارای یون های
افزوده می شود، می تواند رسوب AgCl با بلورهای بسیار ریز پدید آورد. این رسوب، با صافی جدا نمی شود و 
به صورت ذره های جامد معلق در مایع )سوسپانسیون کلوئیدی( باقی می ماند. یکی دیگر از سیستم های کلوئیدی، 
کف است که در آن حباب های گاز )فاز پخش شونده( در مایع یا جامدی )فاز پخش کننده( پراکنده اند. در این سیستم 
کلوئیدی، قطر حباب ها بیش از 1000 نانومتر است، ولی فاصلٔه میان حباب ها کمتر از 10000 نانومتر است. 

شکل ١٣ــ فرایند پاک کردن لکه چربی با استفاده از صابون

لکه چربی و آلودگیصابونلکه چربی در میسل صابون

پارچه

آب
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کف صابون و کفی که در ساحل دریا تشکیل می شود، سیستم های کلوئیدی گاز در مایع هستند؛ درحالی 
که سنگ پا، کف جامدی است که در آن حباب های هوا در سنگی که پیش از آن آتشفشانی بوده، معلق اند. 

دیگر کف جامد، یونولیت است که امروزه انواع آن، کاربردهای فراوانی یافته اند. 
در نوع دیگری از دسته بندی، کلوئیدها در دو دسته جای می گیرند. در یکی ذره های معلق، مولکول های 
منفردند و به آن، کلوئید تک مولکولی می گویند و در دیگری ذره های معلق از گردهمایی شماری مولکول پدید 
آمده اند و ذره های کلوئیدی، توده های مولکولی اند. برای نمونه ذره های کلوئیدی و پراکندٔه AgCl و Au در 
آب، توده های مولکولی اند و به همین دلیل سیستم های دوفازی هستند، درحالی که محلول یک پلیمر مانند 
پروتئین در آب، دارای ذره های کلوئیدی به صورت مولکول های منفرد است و سیستم یک فازی به شمار 
می رود. توجه کنید اندازٔه بزرگ مولکول ها در چنین کلوئیدهایی موجب می شود که محلول آبی پروتئین از 
لحاظ خواصی مانند پراکندگی نور و ته نشینی هنگام سانتریفوژ، رفتاری همانند ذره های کلوئیدی به صورت 
توده های مولکولی داشته باشد. برهمین اساس محلول های پلیمری مانند محلول آبی پروتئین، یک سیستم 

کلوئیدی به شمار می رود. 

 کلوئیدهای حالل دوست و حالل گریز 

آنها را در دو دستٔه حالل دوست و حالل گریز جای  از دسته بندی کلوئیدها، می توان  الگو  در سومین 
داد. هنگامی که پروتئینی در آب انداخته می شود، مولکول های پلیمر به تدریج در آب پراکنده می شوند و یک 
سیستم کلوئیدی پدید می آورند. این پدیده نشان می دهد که مولکول های این پلیمر به دلیل حالل دوستی در 
فاز پخش کننده، پراکنده شده و یک سول حالل دوست تشکیل می دهند. این سول حالل دوست )مخلوط 
فاز  و  پراکنده شونده  فاز  شامل  دوفازی  سیستم  از  پایدارتر  ترمودینامیکی  لحاظ  از  فازی(  یک  یا  همگن 
پراکنده کننده است )در مواردی نیز با تجمع مولکول ها و تشکیل توده های مولکولی، کلوئید حالل دوست پدید 
می آید.( برای درک بهتر این مطلب به نمونه ای کاربردی در زندگی روزمره توجه کنید. هنگامی که نمودار فشار 
اسمزی 2 برای محلول آبی صابون )+RCOO-K و +RCOO-Na( برپایٔه غلظت استوکیومتری حل شونده 
 )Critical micelle Concentration( cmc ،در نقطه ای، مانند نقطٔه )رسم می شود )نمودار شکل 14

غلظت میسلی بحرانی افت شدیدی رخ می دهند.
در این مخلوط توانایی پخش نور در نقطٔه cmc، شروع به افزایش می کند. این ویژگی نشان می دهد که در 
باالتر از cmc، بخش عمده ای از یون ها تجمع کرده اند تا ذره های کلوئیدی با اندازه های گوناگون پدید آورند. 
نام دارند )شکل 15(. از آنجا که  هریک از این تجمع ها که می تواند کروی، استوانه ای و… باشند، میسل 
رقیق کردن محلول، تا زیر نقطٔه cmc باعث حذف میسل ها می شود، تشکیل میسل ها یک فرایند برگشت پذیر 
)دوسویه( است. داده های پراکندگی نور نشان می دهد که میسل های کروی از 20 تا 100 واحد منومری دارد 

و این تعداد بستگی به نوع ماده دارد. 
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شکل ١٥ــ میسل صابون در محلول آبی  شکل ١٤ــ غلظت منومر، [L] و غلظت میسل، [Ln] برحسب غلظت استوکیومتری

cmc

[L]

n[Ln]

غلظت مولی حل شونده

زی
سم

ر ا
شا

ف

در شکل 15، یک میسل صابون در آب نشان داده شده است. بخش ناقطبی )هیدروکربنی( آن به سمت 
مرکز و بخش قطبی )آنیونی( آن به سمت بیرون جهت گیری کرده است. 

بسیاری از گروه های -COO- )بخش آنیونی( میسل، حالل پوشی شده و به یون های +Na و+K متصل اند. 
با  هنگامی که غلظت شوینده باالست، میسل های غیرکروی نیز تشکیل می شوند که شکلی همانند استوانه 

قاعدٔه نیم کره یا دایره دارند. 
نمونٔه دیگری از کلوئیدهای حالل دوست، از حل شدن مولکول های چربی در میسل های ایجاد شده با 
آنیون اسیدهای حاصل از صفرا می باشد. با این فرایند، چربی در روده جذب می شود. همچنین، انحالل 
کلسترول در نمک های میسلی پدید آمده از اسیدهای صفرا به دفع کلسترول از بدن کمک می کند. برای 
کلوئیدی  سیستم  مخلوط،  این  در  ریخت.  آب  در  را   AgCl)s( می توان  حالل گریز،  کلوئیدهای  نمایش 
منطقه های سطح  کمترین  یعنی  پایدارترین حالت،  در  کلوئید  این  نمی آید.  به وجود  به خود  پراکنده، خود 
مشترک به سر می برد. از سوی دیگر، عمر طوالنی این کلوئیدها به دلیل جذب یون ها روی ذره های کلوئیدی 

است که دافعٔه میان ذره های باردار همنام، از تجمع آنها جلوگیری می کند. 
وجود یون های جذب شده را می توان با مهاجرت ذره های کلوئیدی در یک میدان الکتریکی اثبات کرد. 
این پدیده، الکتروفوز نام دارد. برای تهیٔه کلوئید حالل گریز، می توان از واکنش های رسوب ساز نیز کمک 
گرفت. رسوب ها در چنین واکنش هایی، هنگامی که در محلول های بسیار رقیق و محلول های غلیظ تشکیل 

می شوند، تمایل به ایجاد کلوئید دارند. 
با خرد کردن مکانیکی یک جامد مانند AgCl به ذره های ریز و پخش آن در محیطی مانند آب همراه با تکان 
دادن شدید و همچنین دو مایع مخلوط نشدنی آب و روغن در حضور یک امولسیون کننده، می توان سول های 

حالل گریز تهیه کرد. 
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پیامدهای یادگیری )اهداف شایستگی محور( 

دانش آموزان در پایان این واحد یادگیری قادر خواهند بود:
1  ساختار پاک کننده های صابونی را از غیرصابونی تشخیص دهند و با مقایسه ساختار، رفتار آنها را 

مقایسه کرده و تبیین کنند. 
2  درباره چگونگی پاک کنندگی، قدرت پاک کنندگی و عوامل مؤثر بر پاک کنندگی صابون های سولفوناتی 

گزارشی ارائه دهند. 
3 با شناسایی پاک کننده های خورنده، رفتار آنها را توضیح دهند. 

پرسش های اساسی 

1 وجود چه ساختارهایی سبب می شود تا یک ماده همانند صابون رفتار کند؟ 
2 ساختار و رفتار پاک کننده های غیرصابونی چگونه است؟

3 چه پاک کننده هایی خورنده هستند؟ رفتار شیمیایی آنها چگونه است؟ 

بر دانش خود بیفزایید

 صابون ها 

 ،)KOH و NaOH( آبکافت تری گلیسیریدها مانند چربی ها و روغن ها با محلول آبی بازهای قوی مانند
نمکی تولید می کند که صابون نام دارد. 

واحد 
یادگیری 3

در جستجوی پاک کننده های جدید

از انتهای صفحه 10 تا 14

در گذشته نیز برای تهیٔه صابون، چربی های حیوانی را با خاکستر چوب می جوشاندند و فراوردٔه آن را با 
استفاده از محلول غلیظ آب و نمک از مخلوط حاصل جدا می کردند. 

         O
         
3R    C    O− Na+

                  O

H2C    O    C    R

                    O

  HC    O    C    R

                  O
 
H2C    O    C    R

H2C    CH    CH2

    OH OH    OH

+ +3Na+OH−

چربی یا روغنسود سوزآورصابونگلیسرین
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چربی ها و روغن هایی که برای ساخت صابون ها به کار می روند، عبارت اند از: 
آ( پیه یا چربی گوسفند که بخش عمدٔه آن استراستئاریک اسید )C17H۳5COOH( است. برای آنکه این 

نوع صابون ها، خیلی سخت و سفت نشوند، آن را با روغن نارگیل مخلوط می کنند. 
 Mg2+ و Ca2+ ب( اغلب صابون ها در آب سخت )مانند آب دریا( به خوبی کف نمی کنند؛ زیرا با یون های
موجود در آب دریا رسوب تشکیل می دهند. لذا برای تهیٔه صابون هایی که انحالل پذیری بیشتری دارند، از 

روغن نارگیل که عمدٔه آن استری از لوریل اسید )C11H2۳COOH( است، استفاده می کنند. 
تهیه  در  ترتیب  به  اسیدند،  استراولئیک  دارای  عمده  به طور  که  زیتون  روغن  و  نخل  روغن  از  پ( 

می شود.  استفاده  کاستیل  و  آرایشی  صابون های 
این  می شوند. مخصوصاً  عملکرد صابون  کاهش  باعث  آب  در  موجود  ناخالصی های  برخی  که  دیدید 
مولکول های  با  یون ها  این  می باشد.  آب سخت  در  موجود  منیزیم  و  کلسیم  یون های  درخصوص  مشکل 
صابون تشکیل یک کف )تفاله( لزج چرب شبیه کلوخه را کرده که در موقع حمام کردن روی پوست و یا روی 

ته نشین )رسوب( می شوند.  وان حمام 
2CH۳)CH2(16COO-)aq( + Ca2+ )aq(  →  )CH۳)CH2(16COO-(2Ca2+ )s(  

صابون در آب سخت یک انتخاب ضعیف برای شست وشوی مو، ظروف یا لباس می باشد؛ زیرا با تشکیل 
یک الیه لزج به صورت یک فیلم خاکستری روی سطح تمیز شده ظاهر می شود. 

در دهه 1950، شیمی دان ها شوینده های سنتزی را توسعه دادند که برعکس صابون ها، یا یون های آب 
سخت واکنش نمی دهند. یکی از اولین شوینده های سنتزی موفق در این زمینه، شوینده آلکیل بنزن سولفونات 
)ABS( بود )شکل 16(. این شوینده ها تشکیل الیه لزج نداده و تهیه آنها هزینه بر نمی باشد. مشخص شد که 
این شوینده ها کاربرد وسیعی در فرموالسیون پودرهای لباسشویی و سایر پاک کننده ها دارند. علی رغم اینکه 

شوینده های ABS زیست تخریب پذیر نبودند، اما یک جایگزین مناسب برای صابون بودند. 

ABS شکل ١٦ــ سدیم آلکیل بنزن سولفونات، یک پاک کننده

CH3

CH3

CH2 CH2

SO−
3 Na+

CH2CH CH CH CH

CH3 CH3 CH3

محققین متوجه شدند که علت تجزیه نشدن این مولکول ها، وجود زنجیرهای آلکیل پرشاخه می باشد. 
میکروارگانیسم هایی که زنجیر آلکیل راست زنجیر را در صابون تجزیه می کنند، نمی توانند زنجیرهای آلکیل 

شاخه دار را تجزیه کنند؛ بنابراین شوینده های ABS در طبیعت انباشته می شوند. 
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بایستی  شوینده ها  صنعت  مشکل  این  حل  برای 
شده ای  اصالح  گونه های  سنتز  و  طراحی  دنبال 
نوع  شیمی دان ها  می رفت.   ABS شوینده های  از 
دیگری از شوینده های ABS را که در آنها آلکیل های 
جایگزین  راست زنجیر  آلکیل  گروه های  با  شاخه دار 
شده بودند را سنتز کردند که خیلی شبیه صابون بودند. 

شکل ١٧ــ سدیم پارا ــ دودسیل بنزن سولفونات، یک پاک کننده 
 LAS پاک کننده های  تخریب  اجازه  خطی  آلکیل  زنجیر   .LAS 

توسط میکروارگانیسم ها را می دهد. 

CH3(CH2)11

SO−
3 Na+

CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 OSO3
-Na+

بخش ناقطبیبخش قطبی

سدیم لوریل سولفات
شکل ١8ــ آ. شوینده آنیونی

بخش آب دوست بخش آب گریز
شکل ١8ــ ب. شوینده کاتیونی

این شوینده های خطی آلکیل سولفونات )LAS( )شکل 17( زیست تخریب پذیر بودند و مشکل ABS های قبلی را 
SO4 وارد طبیعت می شوند. 

 نداشتند. مولکول های LAS پس از تجزیه به صورت مواد بی خطر H2O ،CO2 و -2
به شوینده های LAS و ABS شوینده های آنیونی اطالق می شود، به خاطر اینکه بخش قطبی این مولکول ها 

یک یون منفی است. 
توسعه  آ، ب، پ(  را )شکل 18ــ  غیریونی  و  کاتیونی  آنیونی،  انواع شوینده های  شیمی دان ها همچنین 
بخش  غیریونی،  در شوینده های  و  می باشد  مثبت  یون  یک  قطبی  کاتیونی، قسمت  در شوینده های  دادند. 
قطبی غیریونی بوده اما به خاطر حضور گروه های قطبی OH یا سایر گروه های قطبی، خصلت قطبی دارد. 
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شکل ١٨ــ پ. شوینده غیریونی

آب گریزآب دوست

( ) ( )CH CH CH O CH CH O CH CH OH− − −3 2 10 2 2 2 2 2
 

R)OCH2CH2(nOH
n = 1 ......... -20

یک شوینده غیریونی با فرمول زیر را درنظر بگیرید. 

CH۳)CH2(15 - O - CH2CH2OH  

این شوینده چربی حل شده را پاک می کند، اما حاللیت کمی در آب دارد و قدرت پاک کنندگی آن با تغییر 
طول زنجیر هیدروکربنی و تعداد اتم های اکسیژن تغییر می کند. یکی از ویژگی های صابون های غیریونی این 
است که در آب سرد به خوبی کف می کنند. همچنین صابون های کاتیونی خاصیت میکروب کشی قوی تری 

دارند و از این رو از آنها در استریلیزه کردن محیط ها و ابزار بیمارستانی استفاده می شود. 

 پاک کننده های خورنده 

برخی محصوالت خانگی به لحاظ شیمیایی خیلی فعال هستند. شاید فعال ترین، آنهایی باشند که برای 
حذف کلوخه ها از محل های عبور )آبگذرها( استفاده می شوند. این مواد اغلب حاوی یک باز قوی نظیر 
سدیم هیدروکسید می باشند. زمانی که با آب مخلوط می شوند سدیم هیدروکسید جامد حل شده، به صورت 
غیرقابل کنترلی محلول NaOH را تولید می کند. این محلول باعث ذوب چربی های جمع شده در کلوخه ها 
شده و برخی از مولکول های چربی را به مولکول های صابون تبدیل می کند، این عمل باعث حل شدن بیشتر 
چربی می شود. محلول NaOH همچنین باعث حل شدن رشته های پروتئین در مو می شود که معموالً از 

اجزای تشکیل دهنده کلوخه لوله های مجاری آب می باشد. 
 NaOH برخی از انواع این نوع پاک کننده ها حاوی مقدار کمی آلومینیم می باشد. آلومینیم در محلول
حل شده و تولید گاز هیدروژن را می کند. گاز خارج شده به صورت فیزیکی باعث شکسته شدن کلوخه ها 
با  نباید  به شدت خورنده بوده و  آنها  با دقت کار کرد.  بایستی   NaOH می شود. موقع استفاده از محلول

پوست تماس داشته باشند. 
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پیامدهای یادگیری )اهداف شایستگی محور( 

دانش آموزان در پایان این واحد یادگیری قادر خواهند بود:
1 ضمن تعریف اسید و باز مطابق نظریه آرنیوس، رفتار اسیدها و بازها را توضیح دهند. 

2 رسانایی محلول های اسیدی و بازی را براساس درجه تفکیک آنها مقایسه کنند و گزارش دهند. 
3  معادله یونش را برای اسیدهای تک پروتون دار بنویسند و محاسبات کمی مربوط به درجه یونش و 

درصد یونش را انجام دهند. 

پرسش های اساسی

1 مبنای تعریف اسید و باز چیست؟ 
2 رسانایی در محلول ها چگونه انجام می شود و چه ارتباطی با نوع حل شونده دارد؟ 

3 چرا رفتار اسیدها با یکدیگر تفاوت دارد؟ 

بر دانش خود بیفزایید

 نظریه آرنیوس 

در سال 1884 شیمی دان سوئدی سوانت آرنیوس )Svante Arrhenius( تعریفی روشن از اسید و باز 
براساس نظریٔه تولید یون از الکترولیت ها ارائه نمود. وی بیان کرد که الکترولیت هایی چون اسیدها، بازها و 
نمک ها در محلول های آبی به یون ها تبدیل می شوند. آرنیوس با بررسی رسانایی الکتریکی محلول اسیدها و 
بازها استدالل کرد که اسید باید در آب یون های +H تولید کند. درواقع اسید آرنیوس ترکیبی است که با حل 
شدن در آب تولید یون هیدروژن می کند. باز آرنیوس ترکیبی است که با حل شدن در آب یون هیدروکسید 
تولید می کند. بنابراین عامل اسیدی یون هیدروژن و عامل بازی یون هیدروکسید می باشد.نیتریک اسید و 

گاز هیدروژن کلرید، مثال هایی از اسیدهای آرنیوس هستند: 

واحد 
یادگیری 4

اسیدها و بازها

از انتهای صفحه 14 تا 19
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آرنیوس قدرت اسیدی را نیز بر همین مبنا تعریف کرد. به عقیدٔه او اسید قوی در محلول های آبی به طور 
کامل یونیده می شود، اما میزان یونش اسید ضعیف کمتر است. اسید آرنیوس در حالت خالص خود )و نه 
در محلول( یک ترکیب مولکولی است و یون +H ندارد. این یون پس از حل شدن اسید در آب، تشکیل 

می گردد. 
بنابراین می توان نتیجه گرفت مبتنی بر نظریه آرنیوس: 

مانند  می دهد؛  افزایش  را  آن  غلظت  و  می کند  تولید  هیدرونیوم  آب  در  که  است  ماده ای    اسید 
HCl  ،HCN ،HNO۳

مانند  می دهد؛  افزایش  را  آن  غلظت  و  می کند  تولید  هیدروکسید  یون  آب  در  که  است  ماده ای    باز 
KOH, NaOH, Ca)OH(2

 نظریۀ تفکیک یونی و الکترولیت ها 

آرنیوس بر اساس نظریه تفکیک یونی می گفت: 
  ترکیب هایی را الکترولیت می نامند که هنگام انحالل در آب )حالل مناسب دیگری( بتوانند به ذره هایی 

با بار الکتریکی مثبت و منفی تبدیل شوند. 
  الکترولیت ها در محلول ها به طور کامل به یون تبدیل نمی شوند و کسری از مولکول های آن در محلول 
به شکل آغازی باقی می مانند. در این حالت بین آنها و یون های موجود در محلول، نوعی تعادل ایجاد 

می شود. 
  بین یون ها هیچ برهم کنشی وجود ندارد و محلول الکترولیت، ایدئال درنظر گرفته می شود. آرنیوس 
معتقد بود الکترولیت قوی، ترکیبی است که هنگام انحالل در آب به طور کامل به یون های مجزا تبدیل 

شود )شکل 19(.

( ) ( ) ( )H OHNO l H aq NO aq+ −→ +2
3 3  

( ) ( ) ( )H OHCl g H aq Cl aq+ −→ +2  

شکل ١٩ــ فرایند یونش و تفکیک یونی در اسید و باز آرنیوس

   هیدروکسید                یون مثبت                                   باز آرنیوس                      آنیون                  یون هیدروژن            اسید آرنیوس

آغاز )تفکیک یونی، یون ها در آغاز وجود دارند( از  یونی  هیچ  یونشی،  )فرایند 
ندارد( وجود 
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او برای مرزبندی بین الکترولیت قوی و ضعیف از مفهومی به نام درجٔه تفکیک یا یونش )α( استفاده 
کرد.

تعداد مولکول های تفکیک  یا یونیده شده
= αتعداد مولکول های حل شده  

α = α * 100% )درصد یونش(   

او برای انحالل ترکیب یونی در آب فقط فرایند تفکیک را در نظر می گرفت و ایجاد یک محلول الکترولیت 
 α ،را شامل انحالل ترکیب یونی، سپس تفکیک یون های آن می دانست. برای محلول آبی الکترولیت قوی

و α% تقریباً به ترتیب برابر با 1 و 100 درصد درنظر گرفته می شد. 
 KOH )s(  →  KOH)aq(  :انحالل  
 KCl )aq(  →  K+)aq( + Cl-)aq(  :تفکیک  

 KOH )s(  →  K+)aq( + OH-)aq(  :معادلٔه تفکیک یونی  
این درحالی است که وی الکترولیت حاصل از انحالل یک ترکیب مولکولی قطبی مانند HF در آب را 

شامل انحالل و یونیده شدن می دانست: 
 HF )g(  H O2





  HF)aq(  :انحالل   

 Hδ+ - Fδ-  H O2




  H +)aq( + F  -)aq(  :یونیده شدن  

 HF )g(  H O2




   H +)aq( + F  -)aq(  :معادلٔه یونش  

برای تعادل باال می توان عبارت ثابت تعادل )K( را نوشت: 
H F

HF

a .a
K

a
+ −

=  

در اینجا +aF  -، aH و aHF به ترتیب فعالیت یون + F -، H و HF است که در محلول های رقیق و بسیار رقیق 
هر الکترولیت می توان آنها را هم ارز با غلظت مولی دانست. 

[ ]
H F

K
HF

+ −   
   =  

اینک می توان محاسبٔه مربوط به این تعادل را براساس α نوشت: 
HF )aq(   H +)aq( + F  -)aq(  
M0 - αM0          αM0          αM0 غلظت های تعادلی: 
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M0: غلظت مولی آغازی HF محلول در آب 

( )( )M M MK
M M

α α α
= =

− α − α

2
0 0 0

0 0 1
 

  %α به عدد یک یا به عبارت دیگر α بسیار بزرگ است که نشان می دهد که K ،برای الکترولیت های قوی
به 100% نزدیک است درحالی که برای الکترولیت های ضعیف، α عدد کوچکی است و می توان از آن در 

برابر یک صرف نظر کرد. بنابراین می توان نوشت:  
K = M. α2        ,        α ≤ 0/0۳  

و در نتیجه α برابر خواهد بود با: 
K
M

α =
0

 

 )Vm حجمی از محلول که حاوی یک مول حل شونده است( را 
mV
1 به جای M0 می توان هم ارز آن 

بنابراین خواهیم داشت:  جایگزین کرد؛ 

m
m

K KV
V

= α ⇒ α =21  

این معادله به خوبی اثر رقت در محلول را نشان می دهد. درواقع با رقیق شدن محلول درجٔه تفکیک یا 
 )Vm( به ترتیب حجم مولی HF 0/01 ازmol.L-1 0/1 وmol.L-1 یونش افزایش می یابد؛ بنابراین محلول
برابر با 10 و 100L.mol-1 دارند، از این رو، α برای محلول 0/01 موالر HF بزرگ تر از 0/1 موالر آن 

است. 
آیا محلول یک الکترولیت قوی همواره رسانای خوب جریان برق است؟ رسانایی الکتریکی در محلول 
بیشتر  آبی  محلول  الکتریکی  رسانایی  باشد،  بیشتر  آب  در  مجزا  یون های  تعداد  هرچه  یون هاست.  به عهدٔه 
خواهد بود؛ بنابراین تنها با استفاده از α نمی توان دربارٔه میزان رسانایی یک محلول قضاوت کرد. نمونٔه بارز 
این مسئله، AgCl است که دارای α بزرگی است )یعنی هرمقدار از آن که در آب حل می شود تقریباً به یون 
تفکیک می شود( ولی انحالل پذیری آن در آب کم است. بنابراین تعداد یون ها در محلول ناچیز و رسانایی 
الکتریکی بسیار کمی دارد. یک محلول رسانای خوب، محلولی است که هم حل شوندٔه آن الکترولیت قوی 

باشد )α خوبی داشته باشد( و هم، حاللیت مناسبی در آب داشته باشد. 
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 قدرت اسیدی و رسانایی 
محلول هایی که حاوی یون هستند، می توانند جریان الکتریکی را عبور دهند )شکل 20(.

میزان رسانایی محلول ها با مقدار و نوع یون های موجود در محلول رابطه دارد. به طوری که هرچه میزان 
رسانایی بیشتر باشد، در شرایط یکسان مقدار یون های موجود در محلول بیشتر است. در جدول 7 رسانایی 

محلول های 0/1 موالر چند ترکیب نشان داده شده است. 

شکل ٢٠ــ مقایسه رسانایی محلول های شکر در آب و نمک در آب

جدول ٧

 pH رسانایی الکتریکی )میکرو زیمنس بر سانتی متر( برای محلول ٠/١
اسید یا باز مول بر لیتر

هیدروکلریک اسید1/025
سولفوریک اسید0/740
نیتریک اسید 1/025
متانوئیک اسید 2/42
اتانوئیک اسید 2/90/5
سیتریک اسید 2/14

سدیم هیدروکسید 13/020
پتاسیم هیدروکسید13/015
آمونیاک 11/10/5

با توجه به این داده ها می توان نتیجه گرفت که در محلول 0/1 موالر هیدروکلریک اسید، سولفوریک اسید و 
نیتریک اسید نسبت به متانوئیک اسید، اتانوئیک اسید و سیتریک اسید مقدار یون های موجود در محلول خیلی بیشتر 

است. از این رو باید درجه یونش هیدروکلریک اسید، سولفوریک اسید و نیتریک اسید خیلی بزرگ تر باشد. 
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پیامدهای یادگیری )اهداف شایستگی محور( 

دانش آموزان در پایان این واحد یادگیری قادر خواهند بود:
1 ضمن تعریف اسید و باز مطابق نظریه آرنیوس، رفتار اسیدها و بازها را توضیح دهند. 

2 رسانایی محلول های اسیدی و بازی را براساس درجه تفکیک آنها مقایسه کنند و گزارش دهند. 
3 معادله یونش را برای اسیدهای تک پروتون دار بنویسند و محاسبات کّمی مربوط به درجه یونش و 

درصد یونش را انجام دهند. 

پرسش های اساسی 

1 چگونه می توان قدرت اسیدها را مقایسه کرد؟ 
2 رسانایی در محلول ها چگونه انجام می شود و چه ارتباطی با نوع حل شونده دارد؟ 

3 چرا رفتار اسیدها با یکدیگر تفاوت دارد؟ 

بر دانش خود بیفزایید

 اسیدهای قوی و ضعیف 

قدرت اسیدها و بازها در آب براساس مقدار یون +H۳O یا -OH تولید شده به ازای انحالل یک مول از 
این مواد سنجیده می شود، از این رو گسترٔه متفاوتی دارد. اسیدها و بازها را براساس مقدار یونش یا تفکیک 
یونی در آب به دو گروه ضعیف و قوی طبقه بندی می کنند. محلول آبی اسیدها و بازها، الکترولیت است و 
طبقه بندی آنها براساس قدرت نیز با نوع الکترولیت آنها در ارتباط است. می دانید که الکترولیت های قوی 
یونیده می شوند و انحالل یونی دارند اما تفکیک یونی و یونش الکترولیت های  به طور کامل  تقریباً  در آب 

ضعیف، جزئی است. اسیدهای قوی نیز تقریباً به طور کامل در آب یونش می یابند. 
HA)g یا l( + H2O)l(  →  H۳O+ )aq( + A-)aq(  

بنابراین ندارد.  وجود   HA شکل  به  ذره ای  هیچ  تقریباً  قوی  اسید  یک  رقیق  محلول  در   درواقع 
0[HA] ≈ [+H۳O] به عبارت دیگر aq ≈ 0[HA] و مقدار KC بسیار بزرگ است. 

واحد 
یادگیری ٥

ثابت تعادل و قدرت اسیدی

از انتهای صفحه 20 تا 23
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[ ][ ]C

H O A
Q

H O HA

+ −      = 3

2

QC = KC >> 1 : در تعادل   و       

در چنین محلول هایی درجٔه یونش برابر با یک و درصد یونش، 100% خواهد بود. 

 درجه یونش 
[ ]
H
HA

+  = =
0

100% = 100 ×1 = درصد یونش   و    1  

شکل 21، نمایی از غلظت گونه ها را پیش و پس از انحالل در یک اسید قوی و یک اسید ضعیف نشان می دهد. 

شکل ٢1ــ ارتفاع نمودارها، مقدار نسبی مول گونه ها، پیش و پس از انحالل و یونیده شدن اسید در آب را نشان می دهد.

این در حالی است که اسیدهای ضعیف در آب به میزان کمی یونیده می شوند. 
HA)aq( + H2O)l(     H۳O+)aq( + A-)aq(  

یونیده نشده وجود دارند. در  به صورت   HA در محلول رقیق یک اسید ضعیف، اغلب مولکول های
داریم:  یعنی  گونٔه غالب، مولکول HA می باشد.  اسیدها،  این  محلول 

[H۳O+] << [HA]0  →    [HA]aq ≈ [HA]0  
برای این اسیدها، مقدار KC بسیار کوچک است. هیدروسیانیک اسید مثالی از اسیدهای ضعیف است:

HCN)aq( + H2O)l(     H۳O+)aq( + CN-)aq(  

[ ][ ]C

H O CN
Q

H O HCN

+ −      = 3

2

QC = KC << 1: در تعادل        و          
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برای هر اسید، ثابت تعادل ویژه ای درنظر گرفته می شود. برای اسیدی با فرمول مولکولی HA می توان 
نوشت: 

[ ][ ]C

H O A
K

H O HA

+ −      = 3

2
 

از آنجا که [H2O] بسیار بزرگ تر از [HA] و مقداری ثابت است: 

[ ] [ ]C a

H O A
K H O K

HA

+ −      = = 3
2

 

همانند دیگر تعادل ها، مقدار Ka تنها به دما وابسته است. این کمیت، میزان پیشرفت واکنش در تولید 
فراورده ها و به عبارت دیگر میزان یونیده شدن اسید را نشان می دهد. بزرگی مقدار ثابت یونش یک اسید 
ضعیف می تواند اطالعات کلی در مورد کسری از مولکول های HA که در آب یونیده شده اند را نمایان سازد 

)جدول 8(.

جدول٨  ــ ثابت یونش اسید )Ka( و درصد یونش برای محلول یک موالر اسید ضعیف در دمای اتاق

نام فرمول شیمیایی Kaدرصد یونش 

8/37/5 × 10-3H3PO4 فسفریک اسید

2/66/8 × 10-4HFهیدروفلوئوریک اسید

2/14/5 × 10-4HNO2نیترواسید

0/421/8 × 10-5HC2H3O2استیک اسید

0/0654/3 × 10-7H2CO3کربنیک اسید

0/0256/2 × 10-8H PO−
3 4

یون دی هیدروژن فسفات

0/00224/9 × 10-10HCNهیدروسیانیک اسید

0/000755/6 × 10-11HCO−
3

یون هیدروژن کربنات

0/0000654/2 × 10-13HPO −2
4

یون هیدروژن فسفات

بنابراین برای محلول هایی از اسیدهای ضعیف با فرمول عمومی HA در دما و غلظت برابر، هرچه مقدار 
Ka کوچک تر باشد، درصد یونش اسید نیز کمتر بوده و اسید ضعیف تر است. 
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پیامدهای یادگیری )اهداف شایستگی محور(

دانش آموزان در پایان این واحد یادگیری قادر خواهند بود:
1 تفاوت قدرت اسیدی و میزان اسیدی بودن محیط را تبیین کنند. 

2 مفهوم pH و رابطه ریاضی مربوط به آن را توضیح دهند و گستره pH را تبیین کنند. 
3  محاسبات کّمی مربوط به غلظت یون هیدرونیوم، میزان اسیدی بودن محیط و pH را برای محلول های 

گوناگون حساب کنند. 

پرسش های اساسی

1 چگونه می توان میزان اسیدی بودن محیط را به زبان ساده و کّمی بیان کرد؟ 
2 چگونه می توان مفاهیم علوم تجربی و شیمی را به زبان ریاضی بیان کرد؟ 

3 چرا در دمای اتاق گسترده pH بین 0 تا 14 است؟ 

 pH مقیاس 

شناساگرهای  و  pH سنج  دستگاه  از  استفاده   ،pH اندازه گیری  برای  آزمایشگاهی  متداول  روش  دو 
می باشد.  باز  اسید    ــ 

می کند،  تغییر   10-14M تا  1/0M از در گستره ای  اتاق  دمای  و  آبی  در محلول های   [H+] که  آنجا  از 
روش  این  می سازد.  فراهم  محلول  بودن  اسیدی  میزان  نمایش  برای  مناسب  روشی   ،pH مقیاس بنابراین 
 ،pH .بیوشیمی دان دانمارکی در سال 1909 ارائه گردید )Soren Sorenson( توسط سورن سورنسون

می باشد.  ده  مبنای  در  لگاریتمی  یک کمیت 
pH = -log [H+]      یا      pH = -log [H۳O+]  

واحد 
یادگیری 6

pH، مقیاس اسیدی بودن

از انتهای صفحه 23 تا 28
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ضروری است تعداد ارقام اعشاری قرار داده شده در رابطٔه لگاریتم با تعداد ارقام با معنی در عدد اولیه 
برابر باشد. 

pH = 9/00                  دو رقم معنی دار   
[H+] = 1/0 × 10-9M       ،        دو رقم اعشار  

لگاریتم های مشابهی نیز برای [-OH] و Ka بیان می شود. 
 pOH = -log [OH-]      و      pKa = -logKa  

برای اندازه گیری pH یک محلول، اغلب از دستگاه pH سنج استفاده می شود. ابزاری الکترونیکی با 
یک ردیاب که در محلولی با pH مجهول قرار داده می شود. 

ردیاب شامل یک محلول اسیدی است که توسط یک غشای شیشه ای ویژه که عبور انتخابی نسبت به 
یون های +H دارد، احاطه شده است. اگر pH محلول مجهول با pH محلول ردیاب متفاوت باشد، به دلیل 

اختالف غلظت میان دو محلول، یک پتانسیل الکتریکی ایجاد می گردد و برروی دستگاه ثبت می شود. 





شکل ٢2ــ به کارگیری pH سنج برای اندازه گیری pH موادغذایی

می دانید که در دمای 25º C و در آب خالص 10-7 = [-OH] = [+H۳O] و از طرفی داریم: 

KW = [H۳O+] [OH-] = 10-14  
با اعمال لگاریتم به دوطرف رابطٔه باال: 

-logKW = -log )[H۳O+] [OH-](  
pKW = -log)[H۳O+] - log [OH-](  
pKW = pH + pOH = 14  
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 pH از صفر تا 14 متغیر است و مقدار pH 25، گسترٔهº C نتیجٔه روابط صفحه قبل آن است که در دمای
نمایانگر غلظت یون هیدرونیوم در محلول می باشد. بنابراین اسیدی یا بازی بودن یک محلول را می توان با 

توّجه به مقدار pH تعیین کرد. برای دمای 25º C داریم: 
                                                                                محلول 

                                       اسیدی                                   بازی                                خنثی 
[H۳O+] = 1/0 * 10-7M ، [H۳O+] < 1/0 * 10-7M ، [H۳O+] > 1/0 * 10-7M  

pH = 7                            pH > 7                         pH < 7  

روابط باال نشان می دهد که با افزایش غلظت یون هیدرونیوم، pH کاهش می یابد. توجه نمایید که تعریف 
pH و تمامی محاسبات انجام شده برای غلظت یون های +H۳O و -OH در معرض خطا قرار دارند، زیرا 
بین مولکولی  برهم کنش های  دیگر  و  یون  جفت  تشکیل  واقع  در  است.  محلول ها  ایدئال  رفتار  ما  فرض 

تأثیرگذار باشد.  می تواند بر غلظت واقعی گونه ها در محلول 
غلظت واقعی یا مؤثر یک حل شونده ممکن است با آنچه که ما بر مبنای مقدار آغازی مادٔه حل شونده 
انتظار داریم، یکسان نباشد. یکی از این راه ها جایگزین کردن فعالیت یون به جای غلظت آن است. درواقع 

در این عمل غلظت مؤثر یون محاسبه می گردد. 
pH = -logaH+  

با  یون  هر  غلظت  عددی  مقدار  ایدئال  محلول  هر  برای  می دهد.  نشان  را  هیدرونیوم  یون  فعالیت   aH+

فعالیت آن برابر است و در محلول های حقیقی این دو، تفاوت محسوسی دارند. به جز محلول های رقیق، 
pH اندازه گیری شده معموالً با آنچه که از محاسبات فرمولی به دست می آید، برابر نیست، زیرا غلظت یون 

+H برحسب مول بر لیتر با مقدار فعالیت آن یکسان نیست. 

aH+ = γH+. [H+]  

محلول های بسیار رقیق همچون محلول های آرمانی )ایدئال( رفتار می کنند. بنابراین 

γH+ = 1         aH+ = [H+]  
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با افزایش غلظت یون +H، مقدار +γH کمتر شده و 
 حاصل ضرب آنها عددی ثابت می شود. این ویژگی تا

aH+ = 1 ادامه می یابد. به عبارت دیگر قوی ترین اسیدها 
 ،1  M 1 دیده می شوند و در فعالیت بیش از M در فعالیت
مقدار ضریب فعالیت یون هیدروژن و هر یون دیگری به 
دلیل نیروهای دافعه بین ذره ای افزایش می یابد. نمودار 

روبه رو این ارتباط را نمایش می دهد. 

1

1 [ H  ]

γ

→γ→∞

+

pH، مقیاسی لگاریتم در مبنای 10 است. یک واحد در تغییر pH به معنای یک واحد تغییر در توان 
 pH = 4 ده برابر غلظت این یون در محلولی با ،pH = 3 در محلولی با H+ 10 است؛ برای مثال غلظت یون
می باشد. در مسائل عددی می توان با توّجه به روابط میان غلظت گونه های موجود در محلول pH آن را 

آورد.  به دست 

مثال: pH نمونه ای از خون انسان در دمای 25º C برابر 7/41 می باشد. 

pOH ، [-OH] و [+H] را برای این نمونه خون محاسبه کنید. 

pH + pOH = 14                         pOH = 14 - 7/41 = 6/59  

با توجه به رابطه های pH = -log [H+] و pOH = -log [OH-] می توان نوشت: 

log [H+] = -7/41                       log [OH-] = -6/59  

برای به دست آوردن [+H] و [-OH] باید آنتی لگاریتم دو عدد 7/41- و 6/59- را داشته باشیم. 

antilog )-7/41( = 10-7/41 = [H+] = ۳/9 * 10-8  
antilog )-6/59( = 10-6/59 = [OH-] = 2/6 * 10-7  

برای برخی اعداد متداول می توان غلظت یون های هیدروژن و هیدروکسید را به روش زیر به دست آورد. 
 pH = 4/15 و pH = ۳/5 مثال: محاسبٔه غلظت یون هیدرونیوم در محلول های با

pH = ۳/5 → [H۳O+] = 10-۳/5 = 100/5 * 10-4 = ۳ * 10-4  
pH = 4/15 → [H۳O+] = 10-4/15 = 100/85 * 10-5 = 7 * 10-5  




