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ﻣﻮﻟﻔان
سﻴد ﻣﻮجﻮد شاه «سﻴدى» ﻋﻀﻮ تﻴﻢ پروژة اﻧﻜشاف ﻧﺼاب تﻌﻠﻴﻤﻰ.
سرﻣؤﻟﻒ پروﻳﻦ ﻗارى زاده ﻟﻌﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻤﻰوﻣسﻠﻜﻰرﻳاستﻋﻤﻮﻣﻰاﻧﻜشافﻧﺼابتﻌﻠﻴﻤﻰو
تأﻟﻴﻒﻛتبدرسﻰ.
ﻣؤﻟﻒحسﻨﻴﻪترﻳﻦﻋﻀﻮﻋﻠﻤﻰوﻣسﻠﻜﻰرﻳاستﻋﻤﻮﻣﻰاﻧﻜشافﻧﺼابتﻌﻠﻴﻤﻰوتأﻟﻴﻒﻛتبدرسﻰ.
پﻮﻫﻨدوى اﻧجﻴﻨر ﻋبداﻟﻤحﻤد ﻋزﻳز استاد پﻮﻫﻨتﻮن ﻛابﻞ.
ﻣؤﻟﻒ ﻋتﻴﻖ احﻤد شﻴﻨﻮارى ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻤﻰ و ﻣسﻠﻜﻰ رﻳاست ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻧﻜشاف ﻧﺼاب تﻌﻠﻴﻤﻰ
و تأﻟﻴﻒ ﻛتب درسﻰ.
سرﻣؤﻟﻒ ﮔﻞ احﻤد «ساﻏرى» ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻤﻰ و ﻣسﻠﻜﻰ رﻳاست ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻧﻜشاف ﻧﺼاب
تﻌﻠﻴﻤﻰ و تأﻟﻴﻒ ﻛتب درسﻰ.
ﻣؤﻟﻒﻣاﻫره«ﻧاﺻري»ﻋﻀﻮﻋﻠﻤﻰوﻣسﻠﻜﻰرﻳاستﻋﻤﻮﻣﻰاﻧﻜشافﻧﺼابتﻌﻠﻴﻤﻰوتأﻟﻴﻒﻛتبدرسﻰ.
ادﻳتﻮرعﻠﻤﻰ
سرﻣؤﻟﻒ ﮔﻞ احﻤد ساﻏرى ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻤﻰ و ﻣسﻠﻜﻰ رﻳاست ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻧﻜشاف ﻧﺼاب تﻌﻠﻴﻤﻰ
و تأﻟﻴﻒ ﻛتب درسﻰ.
سﻴد ﻣﻮجﻮد شاه «سﻴدى» ﻋﻀﻮ تﻴﻢ پروژة اﻧﻜشاف ﻧﺼاب تﻌﻠﻴﻤﻰ.
پﻮﻫﻨدوى اﻧجﻴﻨر ﻋبداﻟﻤحﻤد ﻋزﻳز استاد پﻮﻫﻨتﻮن ﻛابﻞ.
ادﻳتﻮر زبان
ﻣؤﻟﻒ شﮕﻮﻓﻪ ﺻﻔا ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻤﻰ دﻳپارتﻤﻨت اﻳدﻳتﻮران.
ﻛﻤﻴتﺔ دﻳﻨﻰ ،سﻴاسﻰ و ﻓرﻫﻨﮕﻰ
حبﻴب اﷲ راحﻞ ﻣشاور وزارت ﻣﻌارف در ﻧﺼاب تﻌﻠﻴﻤﻰ.
ﻧﻮراﻟحﻖ ﻋارف ﻋﻀﻮ دﻳپارتﻤﻨت اسﻼﻣﻴات.
إشراف
 -دﻛتﻮر شﻴر ﻋﻠﻰ ﻇرﻳﻔﻰ رئﻴس پروژه اﻧﻜشاف ﻧﺼاب تﻌﻠﻴﻤﻰ.

ب

ج

سرود ﻣﻠﻰ

بسم اﷲ الرحﻤﻦ الرحﻴم
پﻴام وزﻳر معارف
ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻲ ﻣعارف اساس ﻧظام تعﻠﻴﻢ و تربﻴﻪ را تشﻜﻴﻞ داده و در رشد و تﻮسعﺔ عﻠﻤﻰ ،فﻜرى و سﻠﻮﻛﻰ
ﻧسﻠﻬاى اﻣروز و فرداى ﻛشﻮر ﻧﻘش بﻨﻴادى و سرﻧﻮشت ساز دارد.
ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻰ با ﮔذشت زﻣان و تحﻮل و پﻴشرفت در عرصﻪ ﻫاى ﻣختﻠف زﻧدﮔﻰ ،ﻣطابﻖ با ﻧﻴازﻫاى جاﻣعﻪ،
باﻳد ﻫﻢ از ﻧظر ﻣضﻤﻮن و ﻣحتﻮا و ﻫﻢ از ﻧظر شﻴﻮه و روش عرضﺔ ﻣعﻠﻮﻣات ،تطﻮر و اﻧﻜشاف ﻧﻤاﻳد.
ﻳﻜﻰ از عرصﻪ ﻫاى ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد تﻮجﻪ جدى براى تجدﻳد ﻧظر و بﻬبﻮد ﻣﻰ باشد ،ﻧصاب تعﻠﻴﻤات
اسﻼﻣﻰ است؛ زﻳرا از ﻳﻚ جاﻧب ،فارغان ﻣدارس دﻳﻨﻰ بﻪ حﻴث پﻴشﻮاﻳان ﻣعﻨﻮى جاﻣعﻪ ،باﻳد ﻣحﻮر تﻼشﻬاى
ﻣعارف ﻗرار ﮔﻴرﻧد و از سﻮى دﻳﮕر ﻧصاب تعﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ شاﻣﻞ عﻘاﻳد ،احﻜام و ﻫداﻳات دﻳﻦ ﻣبﻴﻦ اسﻼم
است ﻛﻪ بﻪ حﻴث ﻧظام و ﻗاﻧﻮن ﻣﻜﻤﻞ ،تﻤام ابعاد زﻧدﮔﻰ اﻧسان ﻫا را در بر ﮔرفتﻪ و بﻪ عﻨﻮان آخرﻳﻦ پﻴام
خاﻟﻖ و پروردﮔار جﻬان تا روز ﻗﻴاﻣت ،رساﻟت رﻫﻨﻤاﻳﻰ و ﻫداﻳت بشرﻳت را اﻧجام ﻣﻰ دﻫد.
عﻠﻤاى اﻣت اسﻼﻣﻰ در طﻮل تارﻳخ ﻧﻘش ﻣﻬﻤﻰ را در اﻳجاد ،تﻮسعﻪ و غﻨاﻣﻨدى سﻴستﻢ تعﻠﻴﻤات و ﻣعارف
اسﻼﻣﻰ ﻣخصﻮصا اﻧﻜشاف تدرﻳجﻰ ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻰ ﻣراﻛز و ﻣؤسسات عﻠﻤﻰ جﻬان اسﻼم ،اﻳفاء ﻛرده اﻧد.
ﻣطاﻟعﺔ دﻗﻴﻖ در سﻴر تطﻮر تارﻳخﻰ عﻠﻮم و ﻣعارف اسﻼﻣﻰ در جﻬان ﻧشان ﻣﻰ دﻫد ﻛﻪ ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻰ ﻣدارس
و ﻣراﻛز عﻠﻤﻰ ﻣا ،ﻫﻤﻮاره بﻨا بر ضرورت ﻫاى جاﻣعﻪ و در تطابﻖ با احﻜام ثابت و پا بر جاى دﻳﻦ اسﻼم ،ﻛﻪ
براى ﻫﻤﺔ اﻧساﻧﻬا در ﻫﻤﺔ زﻣاﻧﻬا و ﻣﻜاﻧﻬا ﻣﻰ باشد ،تﻮسعﻪ ﻳافتﻪ است.
ﻛشﻮر عزﻳز ﻣا افغاﻧستان با سابﻘﺔ درخشان عﻠﻤﻰ ،روزﮔارى ﻣﻬد عﻠﻢ و داﻧش و جاﻳﮕاه بزرﮔترﻳﻦ ﻣراﻛز
عﻠﻤﻰ عصر بﻮده و در شﻜﻞ ﮔﻴرى تﻤدن بزرگ اسﻼﻣﻰ ﻧﻘش عظﻴﻤﻰ داشتﻪ است ،وجﻮد ﻫزاران داﻧشﻤﻨد
و عاﻟﻢ در عرصﻪ ﻫاى ﻣختﻠف عﻠﻢ و فرﻫﻨﮓ ﻣخصﻮص ًا در عﻠﻮم شرعﻰ ﻣاﻧﻨد عﻘاﻳد ،تفسﻴر ،حدﻳث ،فﻘﻪ،
اصﻮل فﻘﻪ و غﻴره ،ﮔﻮاه واضح آﻧچﻪ ﮔفتﻪ شد ﻣﻰ باشد.
ﻫﻤزﻣان با رشد بﻴدارى اسﻼﻣﻰ در عصر حاضر ،تعﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ در ﻛشﻮر ﻣا شاﻫد تحﻮل ﻛﻤﻰ و ﻛﻴفﻰ بﻮده
و اطفال و جﻮاﻧان ﻛشﻮر ﻣا با شﻮق و رغبت فراوان بﻪ طرف ﻣدارس و ﻣراﻛز تعﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ رو ﻣﻰ آورﻧد.
وزارت ﻣعارف جﻤﻬﻮرى اسﻼﻣﻰ افغاﻧستان بر اساس ﻣسؤوﻟﻴت ورساﻟت خﻮﻳش ،در ﻣطابﻘت با احﻜام ﻗاﻧﻮن
اساسﻰ ﻛشﻮر ،بﻪ ﻣﻨظﻮر رشد و تﻮسعﺔ ﻛﻤﻰ و ﻛﻴفﻰ تعﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ و از جﻤﻠﻪ ﻧصاب آن ،اﻗداﻣات ﻗابﻞ
تﻮجﻪ ﻧﻤﻮده است.
درﻳﻦ راستا وزارت ﻣعارف با دعﻮت از عﻠﻤاء ،استادان و ﻣتخصصﻴﻦ باتجربﻪ و ﻗابﻞ اعتﻤاد ﻛشﻮر ،بﻪ بﻬبﻮد
و اﻧﻜشاف ﻧصاب تعﻠﻴﻤﻰ پرداختﻪ و ﻛتابﻬاى راﻳج ﻣدارس تعﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ ،را با شرح و تﻮضﻴح ﻣتﻮن ،جا
بجا ساختﻦ فعاﻟﻴتﻬا ،ارزﻳابﻰ و تﻤرﻳﻨﻬا با ﻣعﻴارﻫاى ﻛتب درسﻰ عﻴار ساخت.
اﻣﻴدوارم اﻳﻦ تﻼشﻬاى ﻗابﻞ تﻤجﻴد عﻠﻤاء و ﻣتخصصان وزارت ﻣعارف ،در بﻬبﻮد و اﻧﻜشاف ﻫر چﻪ بﻴشتر
تعﻠﻴﻤات اسﻼﻣﻰ در افغاﻧستان عزﻳز ﻣفﻴد واﻗع شده وسبب ﻛسب رضاى خداوﻧد ﻣتعال ﻗرار ﮔﻴرد.
وباﷲ اﻟتﻮفﻴﻖ
دﻛتﻮر ﻣﻴروﻳس بﻠخﻰ
وزﻳر ﻣعارف
د

ﻣﻘدﻣﻪ
استادان ﮔراﻣﻰ و داﻧش آﻣﻮزان ارجﻤﻨد؛
ﻣا در ﻋﺼرى زﻧده ﮔﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻛتشاﻓات سرﻳﻊ اﻟسﻴر ساﻳﻨس و تﻜﻨاﻟﻮژى بﻪ
ﻃﻮر سرسام آورى در حال پﻴشرﻓت و تﻮسﻌﻪ است .پﻴشرﻓت تﻜﻨاﻟﻮژى ﻛﻪ ﻣحﺼﻮل
اﻧﻜشاف ساﻳﻨس است ،براى آساﻳش زﻧده ﮔﻰ بشرى و پﻴشرﻓت در ﻋرﺻﻪ ﻫاى
ﻣختﻠﻒ ،خدﻣات چشﻤﮕﻴرى را اﻧجام داده است .ﻫر ﻣﻠت بﻪ اﻧدازة دسترسﻰ بﻪ اﻳﻦ
ﻋﻠﻮم در جﻮاﻧب ﻣادى و ﻣﻌﻨﻮى ﺿرورﻳات خﻮد را تأﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﻧﻤاﻳد .پس براى آﻧﻜﻪ
ﻳﻚ ﻣﻠت خﻮد ﻛﻔا ،آزاد و سراﻓراز زﻧده ﮔﻰ ﻛﻨد؛ چاره ﻳﻰ ﻧدارد ،جز ،آﻧﻜﻪ از
ساﻳﻨس بﻬرة ﻓراوان داشتﻪ باشد.
چﻮن ساﻳﻨس ﻋﻠﻢ ﻧاﻓﻊ است و جاﻣﻌﻪ براى اﻳجاد رﻓاه و رﻓﻊ ﻧﻴازﻣﻨدﻳﻬاى خﻮد بﻪ
آن ﺿرورت ﻣبرم دارد؛ ازﻳﻨرو ﻓراﮔرﻓتﻦ آن واجب ﻛﻔاﻳﻰ است و بر اﻓراد جاﻣﻌﺔ
اسﻼﻣﻰ ﻻزم است تا ﻃبﻖ پﻴشرﻓتﻬاى جﻬان ﻣﻌاﺻر بﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻮم دسترسﻰ پﻴدا ﻛﻨﻨد.
ﻋﻼوه بر اﻫﻤﻴت ﻣذﻛﻮر ،ساﻳﻨس ﻣا را در آشﻨاﻳﻰ و ﻣﻌرﻓت با حﻘاﻳﻖ و پدﻳده ﻫاى
اسرار آﻣﻴز ﻫستﻰ ﻛﻪ آﻓرﻳده ﮔار ﻋاﻟﻢ آﻧﻬا را در ﻣحدودة ﻗاﻧﻮﻧﻤﻨدﻳﻬاى خاص و
ﻧﻬاﻳت پﻴچﻴده خﻠﻖ ﻛرده است ،ﻳارى رساﻧﻴده و در ﻧتﻴجﺔ آن آدﻣﻰ را در شﻨاخت
بﻴشتر ﺻاﻧﻊ واحد ﻻﻳزال و خاﻟﻖ ذره تا ﻛﻬﻜشان اﻳﻦ جﻬان بﻰ پاﻳان ﻫستﻰ باورﻣﻨد
ﻣﻰ سازد.
بر ﻣبﻨاى اﻳﻦ حﻘﻴﻘت ،وزارت ﻣﻌارف جﻤﻬﻮرى اسﻼﻣﻰ اﻓﻐاﻧستان بر آن شد تا ﻗشر
ﻋﻠﻤاى دﻳﻨﻰ ﻛشﻮر ﻋزﻳز ،در بخشﻬاى ﻣختﻠﻒ ﻓزﻳﻚ ،ﻛﻴﻤﻴا ،بﻴﻮﻟﻮژى و زﻣﻴﻦ
شﻨاسﻰ ،اساسات و ﻣﻔاﻫﻴﻢ ﻋﻤدة ﻋﻠﻮم ﻃبﻴﻌﻰ را ﻓرا ﮔﻴرﻧد و سﻮاد ﺿرورى اﻳﻦ ﻋﻠﻢ
را دارا باشﻨد .ازﻳﻨرو ادارة ﻧﺼاب تﻌﻠﻴﻤﻰ ﻣحتﻮاى ﻣﻀﻤﻮن ساﻳﻨس را با در ﻧﻈرداشت
تخﺼص اﺻﻠﻰ ﻋﻠﻤاى دﻳﻨﻰ و ﻃبﻖ ﻣﻔردات تﺼﻮﻳب شده بر ﻣبﻨاى ﻓﻦ ﻧﺼاب ﻧﻮﻳسﻰ
ﻣﻌاﺻر تأﻟﻴﻒ ﻧﻤﻮد .بﻪ اﻣﻴد اﻳﻨﻜﻪ ﻓارﻏان ﻣدارس دﻳﻨﻰ در ﺿﻤﻦ آراستﻪ شدن بﻪ
زﻳﻮر ﻋﻠﻮم شرﻋﻰ تا حدى بﻪ ﻋﻠﻮم ﺿرورى ﻋﺼرى ﻧﻴز دسترسﻰ داشتﻪ باشﻨد ،تا در
ﻇرﻓﻴت و استﻌدادﻫاﻳشان اﻓزوﻧﻰ آﻳد و ﻗابﻠﻴت خدﻣت را در ﻋرﺻﻪ ﻫاى ﻣختﻠﻒ
ﻛسب ﻧﻤاﻳﻨد.
واﷲ وﻟﻰ اﻟتﻮﻓﻴﻖ
ﻫـ
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ط

فصل اول

ازوﻳروس ﻫا تا فﻨجﻲ
گاهﻲ رﻳزش كرده اﻳد ﻳا گلو درد شــده اﻳد؟ اﻳن بﻴماري ها از
چﻲ پﻴدا مﻲ شود؟ گلو دردي ممكن است از اثر ﻳك نوع بكترﻳا
باشــد .وﻳروس ها نﻴــز باعث امراض مختلف مﻲ شــوند گرچه
بعضﻲ از موجودات زنــده مانند بكترﻳا و فنجﻰ ها بﻴماري ها را
به وجود مﻲ آورند؛ اما امروز از بكترﻳا ،فنجﻲ و بعضﻲ پروتستا
در صناﻳع مواد غذاﻳﻲ و امور صحﻲ استفاده مﻲ شود.
در اﻳن فصل با مشــخصات ،اشــكال تكثــر ،رول وﻳروس ها و
بكترﻳا آشــنا مﻲ شوﻳد .هم چنﻴن با مشخصات و انواع پروتستا،
فنجﻲ و گل سنگ ها آشنا خواهﻴد شد.

1

وﻳروس ()Virus
آﻳا وﻳروس ها زنده اند؟ وﻳروس از كلمۀ ﻻتﻴن وﻳنوم ( )1به معناي ماﻳع
زهرى گرفته شده است .وﻳروس براي اولﻴن بار در برگ تنباكو كشف
گردﻳد .چون وﻳروس تمام خصوصﻴات موجودات زنده را ندارد و
خارج از حجره غﻴر فعال مﻲ باشد .بﻴولوژي دانان وﻳروس را زنده
نمﻲ شمارند .در شكل ( )1-1وﻳروس تنباكو را مﻲ بﻴنﻴد.

ج

ب
الف
شكل ( :)1-1وﻳروس تنباكو

فكر كﻨﻴد
آﻳا گاهﻲ در برگ هاي تنباكو خال هاي زرد مشاهده كرده اﻳد؟

شكل و ساختمان وﻳروس
وﻳروس از دو قسمت تشكﻴل شده ،قسمت خارجﻲ آن پوش پروتﻴنﻲ
اســت كه به نام كپســﻴد ( )2ﻳاد مﻲ شود و قسمت داخلﻰ آن كه توسط
كپســﻴد پوشــﻴده شــده ،ممكن اســت  )3( DNAﻳا  )4( RNAداشته
باشــد (اما نه هر دو) .وﻳروس ها به اشكال مختلف دﻳده مﻲ شود؛ مث ً
ﻼ
وﻳروس انفلوانزا و اﻳدز ( )HIVداراي شــكل كــروي وبكترﻳافاژ به
شكل ﻻرواي بقه ،و وﻳروس تنباكومﻴله مانند مﻲ باشد.
وﻳروس ها از بكترﻳا كوچكتر بوده فقط توسط الكترون مﻴكروسكوپ
قابل دﻳد مﻲ باشند.

د
شكل ( )1-2چهار نوع وﻳروس.
الف) وﻳروس تنباكو ،ب) وﻳروس انفلوانزا،
ج) وﻳروس اﻳدز ،د) بكترﻳوفاژ

1] Venome
2] Capsid
 DNA ]3مخفف دى اوكسﻰ راﻳبونوكلﻴﻴك اسﻴد است كه ﻳك تﻴزاب هستوى بوده ،در هستۀ حجرات موجود بوده و خواص
ارثﻰ را انتقال مﻴدهد.
 RNA ]4مخفف راﻳبونوكلﻴﻴك اسﻴد است كه در هسته چه و ساﻳتوپﻼزم وجود دارد.

2

رول وﻳروس ﻫا در محﻴط چﻴست؟
وﻳروس ها موجودات حﻴه از قبﻴل حﻴوانات ،نباتات و
فنجﻲ را متأثر مﻲ سازند .چنانچه در انسان سبب تولﻴد
امراض مختلف؛ مانند :انفلوانزا ،چﻴچك ،سرخكان،
فلج اطفــال ،كله چرك ،اﻳدز و غﻴره مﻲ شــود .در
نباتــات نﻴز امــراض مختلف را به وجــود مﻲ آورد
چنانچه تولﻴــد خالهاي زرد به شــكل موزاﻳﻴك در
برگ بادنجان رومﻲ از تاثﻴر وﻳروس ها مﻲ باشد.
آﻳا وﻳروس ها مﻲ توانند كه بكترﻳا را متأثر بســازند؟
چگونه؟ طوري كه در شــكل ( )1-3دﻳده مﻲ شود
ابتــدا وﻳروس هاي بكترﻳا فاژ به بكترﻳا نصب شــده
بعــد  DNAخود را به داخل حجــره بكترﻳا تزرﻳق
مﻲ كنند سپس وﻳروس در داخل بكترﻳا تكثر نموده
و سر انجام حجرۀ بكترﻳا مﻲ تركد.
شكل ( :)1-3بكترﻳافاژ

بكترﻳا ()Bacteria
بكترﻳــا موجــودات زندۀ ﻳك حجروي بوده و در هر جا پﻴدا مﻲ شــوند
(هوا ،خاك ،آب و بدن انســان) .حجره باكترﻳا هســتۀ مشخصﻰ ندارد.
موادي كه درهستۀ دﻳگر موجودات ﻳافت مﻲ شود به صورت پراكنده در
حجرۀ بكترﻳا موجود مﻲ باشد .حجرۀ بكترﻳا مﻲ تواند به صورت انفرادي
و بعضﻲ اوقات با هم ﻳكجا شده زنجﻴر ﻳا گروپ بسازد.
اشكال بكترﻳا :حجرۀ بكترﻳا معموﻻً به سه شكل دﻳده مﻲ شود ،شكل
مﻴله مانند آن به نام باســﻴلس ( ،)1شكل كروى ﻳا گرد به نام كوكس ( )2و
شــكل فنرمانند آن به نام سپﻴرﻳﻼ ( )3نامﻴده مﻰ شود .ﻳك نوع دﻳگر بكترﻳا
()1
شــكل كامه مانند ( )،داشته و مربوط به سپﻴرﻳﻼ است كه به نام وﻳبرﻳو
ﻳاد شده و سبب تولﻴد كولرا مﻰ شود .شكل (.)1-5
3] Spirilla
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شكل ( )1-4حجره بكترﻳا

2] Cocus

1] Bacillus

اشكال بكترﻳا

نام

كوكوس

باسﻴلوس

سپﻴرﻳﻼ

وﻳبرﻳو

شكل ( )1-5اشكال چهار نوع بكترﻳا

تكثر بكترﻳا :بكترﻳا اكثرا ً به واسطۀ تكثرغﻴر زوجﻰ به نام انقسام دوگانه ()Binary Fission
كه نوعﻰ آمﻴتوســﻴس (تكثر مستقﻴم) است ،تكثر مﻲ نماﻳند .بعضﻲ بكترﻳاها تكثر زوجﻲ دارند.
بكترﻳا در شــراﻳط مناســب محﻴطﻲ (درجه حرارت مناسب ،مواد غذاﻳﻲ و رطوبت) تكثر و نمو
مﻲ كنند .بكترﻳا درهر  20دقﻴقه به رشد خود مﻲ رسد و قادر به تولﻴد نسل مﻲ گردد.

رول بكترﻳا در محﻴط
بكترﻳا مﻲ توانند مضر باشند و ﻳا مفﻴد.
بكترﻳاي مضره :بكترﻳا ســبب تولﻴد امراض مختلف مانند توبركلوز؛ تﻴتانوس ،ســﻴاه سرفه ،گلو
دردي ،محرقه ،كولرا و غﻴره گردﻳده و عامل فاســد شــدن غذا ،ترش شدن شﻴر ،گندﻳده شدن
مﻴوه ها وسبزى ها نﻴز مﻲ باشد.
1] Vibrio
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بكترﻳاي مفﻴد :بكترﻳا اجساد مرده را تجزﻳه كرده و به مواد ساده مبدل
و وارد خاك مﻰ كنند .بعضﻲ از بكترﻳا در عقدات رﻳشــه هاي بعضﻲ
نباتات مثل نخود ،لوبﻴا ،مشــنگ و دﻳگر پلﻲ باب زنده گﻲ مﻲ كنند.
اﻳــن بكترﻳا ناﻳتروجن هوا را جذب و آن را به ناﻳترﻳت تبدﻳل نموده و
نباتات به حﻴث مواد غذاﻳﻲ از آن اســتفاده مﻲ كنند شكل ( .)1-6هم
چنــان بكترﻳا محﻴط را از آلوده گﻲ پاك مﻲ ســازد طوري كه بكترﻳا
ســبب گندﻳده شــدن و تجزﻳه مواد عضوي گردﻳده و آنها را از بﻴن
مﻲ برد كه با از بﻴن رفتن آنها محﻴط از آلودگﻲ پاك مﻲ شــود .ﻳك
نوع بكترﻳاى مفﻴده درروده هــاي حﻴوانات فقارﻳه وجود دارد كه در
هضم كمك مﻲ كند .بكترﻳا در ســاختن ماست ،پنﻴر ،سركه ،الكول،
داروها مانند آنتﻲ بﻴوتﻴكها ( )1و وﻳتامﻴن ها
نقش عمده دارند.
گــروپ دﻳگري بكترﻳــا آرك بكترﻳا

()2

اســت .آرك بكترﻳــا مﻲ توانند در محﻴط
هاﻳﻰ با شراﻳط سخت مانند :چشمه هاي آب
داغ،آب شورومرداب هازنده گﻲ كند.

شكل ( )1-6بكترﻳاي نصب ناﻳتروجن

2] Antibiotic
5

1] Archbacteria

فعالﻴت
شاگردان به دو گروپ تقسﻴم شوند.
ﮔروپ اﻟﻒ :مرﻳضﻲ هاﻳﻰ كه از بكترﻳا تولﻴد مﻴشود لست نماﻳد.
ﮔروپ ب :فاﻳده هاى بكترﻳا را لست نماﻳد.
بعدا ً هر دو گروپ نتاﻳج كار خود را پﻴش روي صنف توضﻴح نماﻳند.

پروتستا ()Protista
پروتســتا ﻳكﻲ از قدﻳمﻲ ترﻳن و ابتداﻳﻲ ترﻳن موجودات زنده است .پروتستا
بر خﻼف بكترﻳا داراي هستۀ حقﻴقﻲ مﻲ باشد ﻳعنﻲ ﻳوكارﻳوت است كه اكثرا ً
ﻳك حجروي و مﻴكروسكوپﻲ بوده و بعضاً چندﻳن حجروي نﻴز مﻲ باشند.
بعضﻲ پروتســتا بــراي حركت ،ســﻴلﻴا ( )Ciliaﻳا مژه هــا و برخﻲ فﻼجﻴﻼ
( )Flagellaﻳا شــﻼق ها دارند .در پروتســتا تكثر زوجﻲ و غﻴر زوجﻲ دﻳده
مﻲ شود .عالم پروتستا انواع زﻳادي دارد؛ ولﻲ به طور عموم پروتستاى مشابه
به حﻴوانات به نام پروتوزوا و پروتســتاي مشــابه به نباتات را به نام الجﻲ ﻳاد
مﻲ نماﻳند .چهار كﻼس پروتوزوا را به صورت مختصر معرفﻲ مﻲ نماﻳﻴم:
-1كﻼس سـاركﻮدﻳﻨا ( :)Sarcodinaمثال عمدۀ آن آمﻴب اســت .آمﻴب
توســط پاهــاي كاذب حركــت مﻲ كنــد .پاهــاي كاذب برآمده گﻲ هاى
ســاﻳتوپﻼزمﻲ است كه از هر قســمت آمﻴب به وجود آمده مﻲ تواند .بعضﻲ
آمﻴب ها به شــكل پرازﻳــت زنده گﻲ دارند ،مانند انت امﻴبا هســتوﻻتﻴكا كه
باعث پﻴچش خونﻲ انسانها مﻲ گردد.
 -2كﻼس فﻼجﻴﻼتـا ( :)Flagellatesانــواع اﻳــن كﻼس داراي ﻳــك ﻳا
چندﻳن فﻼجﻴل بوده و از فﻼجﻴل (شــﻼق) به منظور حركت كردن اســتفاده
مﻰ كنند .نماﻳندۀ فﻼجﻴﻼتا ،ﻳوگلﻴنا است كه به شكل آزاد در آب ها زنده گﻲ
مﻲ كنند .نماﻳندۀ دﻳگر آن جاردﻳا اســت .جاردﻳاﻳﻰ زﻳاد در داخل بدن انسان
باعث پﻴچش و اسهال خونﻲ مﻲ شود .شكل ()1-7
 -3كﻼس سﻴلﻴاتا ( :)Ciliatesاعضاى اﻳن كﻼس داراى سﻴلﻴا ﻳا مژه ها
مﻲ باشــند ،نماﻳندۀ آن پرامﻴشــﻴم اســت كه بﻴشــتر در آب هاي اﻳستاده پﻴدا

الف) آمﻴب

ب) ﻳوگلﻴنا

ج) جاردﻳا

پروكارﻳوت آن دسته موجودات زنده اند كه هستۀ حقﻴقﻰ ندارند؛ مانند :بكترﻳا.
ﻳوكارﻳوت آن دسته موجودات زنده اند كه داراى هستۀ حقﻴقﻰ مﻰ باشند .بدون بكترﻳه همه موجودات زنده شامل ﻳوكارﻳوت اند.
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مﻲ شود.
 -4كﻼس سـپﻮروزوا ( :)Sporozoaاﻳــن گروپ پروتســتا
اعضاي حركﻲ ندارند .مثال آن پﻼزمودﻳم است ،پﻼزمودﻳم پرازﻳت
خون انسان است و باعث مرض مﻼرﻳا مﻲ گردد.
شكل ( )1-7اشكال پروتوزوا
الف) آمﻴب،
ب) ﻳوگلﻴنا،
ج) جاردﻳا،
د) پرامﻴشﻴم

فعالﻴت
مشاهدۀ انواع كﻼس فﻼجﻴﻼتا و پرامﻴشم از كﻼس سﻴلﻴاتا:
مﻮاد مﻮرد ضرورت :مﻴكروسكوپ ،سﻼﻳد ،كور سﻼﻳد ،قطره چكان ،بﻴكر ﻳا گﻴﻼس شﻴشه ﻳﻲ ،كمﻲ آب
اﻳستاده.
طرزالعمل :ﻳك مقدار كم آب اﻳستاده را در بﻴكر بگﻴرﻳد .بعدا ً توسط قطره چكان ﻳك قطره آب را از بﻴكر باﻻي
سﻼﻳد عﻼوه كنﻴد .چون پرامﻴشم سرﻳع حركت مﻲ كند براي بطﻲ كردن سرعت آن باﻻي سﻼﻳد ،كور سﻼﻳد
بگذارﻳد .سﻼﻳد را باﻻى تخت مﻴكروسكوب گذاشته ،اوﻻ به قوۀ كم ( )x10بعدا ً توسط قوۀ بزرگ ( )x40مشاهده
نماﻳﻴد .اشكالﻲ را كه مشاهده مﻲ نماﻳﻴد رسم نموده و به اشكال ( )1-7مقاﻳسه كرده هر ﻳك آنها را نامگذاري
كنﻴد.

الجﻲ ()Algae
در شــكل ( )8-1ســه نوع الجﻲ را مﻲ بﻴنﻴد .اصطﻼح الجﻲ به اجسام
سادۀ نبات مانند كه داراي دﻳوار حجروي و كلوروفﻴل مﻲ باشد اطﻼق
مﻲ شــود .الجﻲ هــا اتو تروف هســتند ﻳعنﻰ غذاي خود را خودشــان
مﻲ ســازد ســاقه ،رﻳشــه ،و برگ ندارند .تقربﻴاً همــۀ الجﻲ ها در آب
حوض ها ،جهﻴل ها و بحرها زنده گــﻲ مﻲ كنند .بعضﻲ آنها در برف
وبرخﻲ در چشــمه هاي گرم ﻳافت مﻲ شوند .هم چنﻴن ا لجﻲ ها در تنۀ
درختان ،جاهاي مرطوب و سطح صخره ها پﻴدا مﻲ شود.
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شـكل و سـاختمان الجﻲ ﻫا :الجﻲ ها مﻲ توانند ﻳك حجروي ﻳا
چندﻳن حجروي باشــند .طول انواع چندﻳن حجــروي تقربﻴاً تا به 60
مترمﻲ رسد .سه نوع عمدۀ الجﻲ قرار ذﻳل است:
 -3الجﻲ سبز
 -2الجﻲ نسواري
 -1الجﻲ سرخ
همۀ اﻳن هــا داراي كلورفﻴل انــد .رنگ هاي مختلف آنهــا مربوط به
موجودﻳــت پگمنت هــاي غﻴــر از كلوروفﻴل اســت .چنانچــه بحﻴرۀ
احمرنســبت اﻳن كه الجﻲ هاي سرخ باﻻي سطح آن شناوراند؛ سرخ
معلوم مﻲ شــود .هم چنﻴن الجﻲ ها در پهلــوي حوض هاي آب بازي،
حوض هاي ماهﻲ ،تانك هاي آب كه پاك نشده باشد نمو مﻲ نماﻳند.
ســپﻴروجﻴرا ( )Spirogyraﻳا جامنك بقه نوع معمولﻲ از الجﻲ هاي
سبز است كه در جوى ها ،كنار درﻳاها و حوض ها ﻳافت مﻰ شود.
شكل ( )1-8سه نوع الجﻰ ها

فعالﻴت
مشاهدۀ جامنك بقه تحت مﻴكروسكوپ.
مﻮاد مﻮرد ضرورت :مﻴكروســكوپ ،سﻼﻳد ،كورســﻼﻳد ،قطره چكان ،پنس ،بﻴكر ﻳا گﻴﻼس شﻴشه ﻳﻲ و جامنك
بقه.
طرزالعمل :توســط پنس ﻳك تار جامنك بقه را از بﻴكرگرفته باﻻي ســﻼﻳد بگذارﻳد و در باﻻي آن توســط قطره
چكان ﻳك قطره آب انداخته و توســط كورسﻼﻳد بپوشانﻴد .بعدا ً ســﻼﻳد را باﻻي تخت مﻴكروسكوپ گذاشته اول
ماﻳكروســكوپ توســط قوۀ كم سپس توسط قوۀ بزرگ مشاهده شود .شــكلﻲ را كه در زﻳر مﻴكروسكوپ مشاهده
مﻲ كنﻴد در كتابچه هاي خود رسم نماﻳﻴد.

فﻨجﻲ()Fungi
در شــكل ( )1-9چــه مﻲ بﻴنﻴــد؟ اﻳــن موجــودات در كــدام وقت
مﻰ روﻳند؟
شــاﻳد فكر كنﻴد كه همه فنجﻲ ها مانند بعضﻰ سمارق ها قابل خوردن
مﻲ باشــد؛ اما همه فنجﻲ ها قابل خوردن نﻴست؛ مث ً
ﻼ :پوپنك نان نوعﻰ
فنجﻲ اســت كه قابل خوردن نمﻲ باشــد .بعضﻲ ســمارق ها نﻴز زهري
بوده و خوردن آن حتﻲ سبب مرگ مﻲ شود.
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شكل ( )1-9نوعﻰ سمارق

فﻨجﻲ چﻴست؟
فنجﻲ اجسام نبات مانندي است كلوروفﻴل ندارد اﻳن ها ﻳك حجروي
ﻳا چندﻳن حجروي مﻲ باشند .در گذشته بﻴولوژي دانان فنجﻲ و نباتات
را در ﻳك عالم قرار مﻲ دادند؛ زﻳرا فنجﻲ مثل نباتات ســاكن بوده و
دﻳوار حجروى دارند .چون فنجﻰ خصوصﻴات جدا گانه دارند از اﻳن
لحاظ حاﻻ در ﻳك عالم جداگانه جا داده شــده است .با وجودي كه
در همــه جا موجود اســت؛ ولﻲ در جا هاي مرطــوب تارﻳك و گرم
خوبتر نمو مﻲ كنند.

اﻧﻮاع فﻨجﻲ
 -1خمﻴر ماﻳﻪ ( :)1خمﻴــر ماﻳه فنجﻲ ﻳك حجروي بوده و به صورت
كالونﻲ (اجتماعﻲ) به اشكال مختلف ﻳعنﻲ به شكل بﻴضوي ،داﻳروي
و استوانه ﻳﻰ ﻳافت مﻲ شود.
 -2فﻨجـﻲ پرازﻳت ﻧباتات :اﻳن ها ﻳك حجــروي بوده باﻻي نباتات
مانند كچالو ،گندم ،انگور و گﻼب مﻲ روﻳند.
 -3سمارق ﻫا ( :)2سمارق ها وافرترﻳن فنجﻲ است كه باﻻي چوب هاي
در حال خراب شدن ﻳا زمﻴن سبزه زار و جاهاي كه مواد عضوي زﻳاد
باشد خصوصاً در موسم بارانﻰ دﻳده مﻲ شود .شكل ()1-10
تغذﻳـﻪ فﻨجﻲ :فنجﻲ غذاي خود را ســاخته نمﻲ توانــد .بعضﻲ آنها
ســپروفاﻳت ( )3ﻳا گنده خوران اند ﻳعنﻲ متكﻲ به اجسام مرده وتخرﻳب
شده مﻰباشــد .بعضﻲ فنجﻲ پرازﻳت اند جسم همه فنجﻲ به جز خمﻴر
ماﻳه از رشــتههاي بارﻳك به نام هاﻳفا تشكﻴل شده ،وقتﻲ كه هاﻳفا نمو
مﻲكند منشــعب شده و كتلۀ در هم پﻴچﻴده (شــبكه جال مانند) به نام
ماﻳسلﻴم مﻲسازد.
ﻧقش فﻨجﻲ در محﻴط :بعضﻰ فنجﻲ اجســاد مرده را تجزﻳه نموده و در
دوران عناصر رول مهم دارد .ﻳك تعداد فنجﻰها مواد غذاﻳﻲ را فاســد
مﻲســازد عدهﻳﻰ از فنجﻲ سبب امراض جلدي گردﻳده و از بعضﻲ در
تهﻴۀ انتﻲ بﻴوتﻴكها استفاده مﻲشود مانند پنسلﻴن.
3] Saprophyte
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شكل ( )1-10سمارق كه هاﻳفاى
آن دﻳده مﻰ شود

2] Mushrooms

1] Yeast

هاﻳفا

شكل ( )1-11پوپنك نان

فعالﻴت
شاگردان به دو گروپ تقسﻴم شوند:
گروپ اول مفاد فنجﻲ و گروپ دوم ضررهاي فنجﻲ را لست نماﻳند ،بعدا ً هر گروپ لست هاي خود را مقاﻳسه
كرده و در بﻴن خود مباحثه نماﻳند.

گل سﻨگ ﻫا ()Lichens
گل سنگ ها زنده جان هاﻳﻲ خاص اند كه حاصل زﻳست با همﻲ فنجﻲ
و الجﻲ سبز مﻲ باشــند .در اﻳن نوع زنده گﻲ الجﻲ ،مواد غذاﻳﻲ ﻳعنﻲ
كاربوهاﻳدرﻳت را براي فنجﻰ مﻲ سازد و فنجﻲ منرال ها و آب را براي
الجﻲ تهﻴه مﻲ نماﻳد تا الجﻲ از آن در ســاختن مواد غذاﻳﻰ براى خود
و فنجﻰ اســتفاده نماﻳد .گل سنگ ها در مقابل تغﻴﻴرات محﻴطﻲ خﻴلﻲ
حساس اند ،مث ً
ﻼ اگر هوا بسﻴار آلوده شود الجﻲ از بﻴن مﻲ رود و وقتﻲ
كه الجﻲ ســبز مﻲ مﻴرد در اﻳن صورت فنجــﻲ نﻴز از بﻴن مﻲ رود .گل
سنگ ها درمقابل مواد كﻴمﻴاوي نﻴز خﻴلﻲ حساس اند .شكل()1-12
شكل ( )1-12گل سنگ

فكر كﻨﻴد
گل سنگ از كدام اجزاء تشكﻴل شده است؟
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خﻼصﺔ فصل اول
وﻳروس هــا ذرات كوچــك اند كه خارج از حجره غﻴر فعال بــوده ودر داخل حجرۀ مﻴزبان
فعال مﻰ گردد .عﻼوه بر تكثر در حجرۀ مﻴزبان سبب تولﻴد امراض نﻴز مﻲ شود.
بكترﻳا خوردترﻳن موجود زنده اســت كه هستۀ حقﻴقﻲ ندارد؛ ﻳعنﻲ پروكارﻳوت است كه به
دو عالم تقسﻴم شده اند :آرك بكترﻳا و ﻳوبكترﻳا.
پروتســتا موجودات زنده اند كه هســتۀ حقﻴقﻲ دارند .ﻳعنﻲ ﻳوكارﻳوت انــد و به طور عموم
خصوصﻴات حﻴوانﻲ و نباتﻲ دارند.
الجﻲ از جملۀ پروتســتا بوده و اقسام مختلف دارند .اﻳن ها داراى كلوروفﻴل بوده بعضﻲ آنها
ﻳك حجروي و بعضﻰ چندﻳن حجروى مﻰ باشند.
فنجﻲ موجود زنده است كه كلوروفﻴل ندارد .هﻴتروتروف بوده و غذاي مورد ضرورت خود
را از مواد عضوي و گندﻳده اخذ مﻰ نماﻳد.
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سؤال ﻫاى فصل اول
سؤال ﻫاى تشرﻳحﻰ
 -1از نگاه شكل و ساختمان چهار نوع وﻳروس را با بﻴماري هاي شان واضح بسازﻳد.
 -2سه خصوصﻴت عمده پروتستا را واضح سازﻳد.
 -3فنجﻲ در محﻴط زﻳست چه رول دارد؟ توضﻴح كنﻴد.
سؤال ﻫاى چﻬار جﻮابﻪ
براي هر سؤال جواب مناسب را انتخاب كنﻴد:
 -4وﻳروس ها ذرات كوچك اند كه خارج از حجره  ...............................مﻲ باشد.
الف) فعال

ب) غﻴر فعال

ج) هردو صحﻴح

د) هﻴچكدام

 -5بكترﻳا موجودات  .................................هستند.
الف) ﻳوكاربوت

ب) پروكاربوت

د) حﻴوان

ج) نباتات

 -6الجﻲ ها از جمله  ...............................هستند.
الف) نباتات

ب) حﻴوانات

د) هﻴچكدام

ج) پروتستا

سؤال ﻫاى درست و ﻧادرست
جمله هاى زﻳر را در كتابچه هاى خود ﻳادداشــت نموده در مقابل هر جملۀ صحﻴح حرف (ص)
و در مقابل جملۀ غلط حرف (غ) را بگذارﻳد.
 -7فنجﻲ از جمله نباتاتﻲ است كه غذاي خود را توسط تركﻴب ضﻴاﻳﻰ مﻲ سازد) ( .
 -8گل سنگ همزﻳستﻰ بﻴن فنجﻲ و الجﻲ سبز است( .

)

 -9ﻳوگلﻴنا از جمله پروتستا است كه داراي كلوروپﻼست مﻲ باشد( .
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)

فصل دوم

امراض و وقاﻳﻪ

آﻳا تا به حال اﻳن جمﻼت را شنﻴده اﻳد؟ در وقت عطسه زدن دهن خود
را بپوشانﻴد .دستان خود را بشوﻳﻴد .مﻴوه را ناشسته نخورﻳد .تمام اﻳنﻬا به
خاطر چه مﻰ باشد؟ اﻳن مطالب به خاطر جلوگﻴرى از انتشار و انتقال
امراض خﻴلﻰ اهمﻴت دارد.
هم چنان بدن شما انرژى مصرف مﻰ کند تا حرکت کند و حتﻰ براى
خوابﻴدن هم به انرژى نﻴاز دارد .مﻴزان انرژى مورد نﻴاز بدن به سن ،جنس
و وظﻴفه بسته گﻰ دارد ،مث ً
ﻼ کسﻰ که فعالﻴت فزﻳکﻰ انجام مﻴدهد باﻳد
به همان مقدار انرژى بگﻴرد و اﻳن انرژى از غذا هاى مختلف تامﻴن مﻰ
شود.
در مطالعﺔ تغذﻳه ،فقط به غذا خوردن براى زنده ماندن توجه نمﻰ شود؛
بلکه تغذﻳﺔ مناسب خﻴلﻰ اهمﻴت دارد .براى داشتن تغذﻳﺔ متوازن ،باﻳد
روزانه ترکﻴب مکملﻰ از مواد غذاﻳﻰ مورد نﻴاز حجرات ،انساج و اعضاى
بدن را مصرف کنﻴم .در اﻳن فصل شما با عوامل امراض ،امراض سارى
و غﻴر سارى و چگونه گﻰ دفاع بدن در مقابل مﻴکروب ها ،انواع مواد
غذاﻳﻰ از نظر صحت ،غذاى مناسب ،انواع ادوﻳه ،اضرار مواد مخدر و
الکول آشنا خواهﻴد شد.
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عﻮامل امراض
به روى سطح خارجﻰ جلد بدن ،داخل دهن و روده هاى انسان و تمام موجودات دﻳگر ،خاک،
آب و در همﺔ نقاط جﻬان هستﻰ ،موجودات کوچک ذره بﻴنﻰ زنده گﻰ مﻰ کنند که بدون
ماﻳکروسکوپ دﻳده نمﻰ شوند ،اﻳن موجودات ذره بﻴنﻰ را مﻴکروب ( )1مﻰ نامند .بکترﻳا،
پروتستا ،تمام وﻳروس ها و بعضﻰ فنجﻰ از جملﺔ موجودات زندة بسﻴار کوچک مﻰ باشند،
اکثر جانداران مﻰ توانند در داخل بدن مﻴزبان تولﻴد مثل کنند .بعضﻰ از آنﻬا وارد بدن انسان
شده در وقت بسﻴار کم تولﻴد مثل کرده و به تعداد خود مﻰ افزاﻳند و سبب مرﻳضﻰ مﻴشوند
که به نام مﻴکروب هاى تولﻴد کننده مرض ( )2ﻳاد مﻰ گردند .با شناخت بﻴشتر اﻳن موجودات
زندة کوچک مﻰ توانﻴم علت بسﻴارى از امراض را بفﻬمﻴم و هم چنان خواهﻴم دانست که عدة
زﻳادى از آنﻬا براى زنده گﻰ ما خﻴلﻰ مﻬم اند و بدون آنﻬا حﻴات با مشکﻼت زﻳادى روبه رو
خواهد شد.
امراضﻰ کﻪ تﻮسط وﻳروس و بکترﻳا بﻪ وجﻮد مﻰ آﻳد:
ﻧام مرض

قسﻤتﻰ از بدن کﻪ آسﻴب
مﻰ بﻴﻨد

عامل مرض

عﻼﻳم مرض

کروﻳات سفﻴد خون

وﻳروس

کاهش وزن بدن ،تب ،عرق

شش ها

بکترﻳا

سرفه ،کم اشتﻬاﻳﻰ و ﻻغرى،
تب ،درد سﻴنه ،موجودﻳت خون
در خلط سﻴنه

جگر(کبد)

وﻳروس

زردى جلد ،تب ،استفراغ ،سردرد
و درد در ناحﻴه جگر

کلﻪ چرک

غدوات بزاقﻰ(غدوات
ترشحﻰ ناحﻴه زﻳر زبان)

وﻳروس

پندﻳدن غدوات لعابﻴه و تب

فلج اطفال
(پﻮلﻴﻮ)

حجرات عصبﻰ مغز و
نخاع

وﻳروس

سردرد ،سختﻰ عضﻼت گردن و
پشت ،فلج اعضا

اﻳدز

سل ()TB

ﻫپاتﻴت
(زردى وﻳروسﻰ)

1] Microbe
2] Pathogens
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سﻴﻨﻪ بغل

شش ها

بکترﻳا و وﻳروس
و حتﻰ گاز هاى
محرک

درد در قسمت پشت ،سرفه همراه
با خلط

تﻴتاﻧﻮس

زخم ها

بکترﻳا

فلج و در موارد پﻴشرفته موجب
مرگ مﻴگردد

بحث کﻨﻴد
در گروپﻬا با همصنفان خود گفتگو کنﻴد:
 .1آﻳا تا حال به مرﻳضﻰ سرماخورده گﻰ مبتﻼ شده اﻳد؟ در مورد عﻼﻳم آن چﻰ مﻴدانﻴد؟
 .2چرا وقتﻰ که در ﻳک فامﻴل ﻳا ﻳک صنف ﻳک نفر به مرﻳضﻰ رﻳزش مبتﻼ مﻴشود ،بعد از
مدتﻰ اعضاى اﻳن فامﻴل نﻴز ممکن است به اﻳن مرض مصاب گردند؟

شکل ()2-1
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امراض ساري و غﻴر ساري
زمانﻰ که شما مرﻳض مﻰ شوﻳد در مجموع فعالﻴت هاى حﻴاتﻰ بدن تان تفاوت هاﻳﻰ را احساس
مﻰ کنﻴد .بعضﻰ از امراض مثل سرطان و امراض قلبﻰ که از ﻳک شخص به شخص دﻳگر
سراﻳت نمﻰ کنند به نام امراض غﻴر سارى ( )1ﻳاد مﻰ شوند .عوامل مختلف مﻰ تواند سبب
تولﻴد اﻳن امراض گردد مثل عوامل جنتﻴکﻰ ،کشﻴدن سگرت ،فعالﻴت هاى کم فزﻳکﻰ و

چاقﻰ احتمال مبتﻼ شدن به اﻳن امراض را افزاﻳش مﻴدهد .نوع دﻳگرى از امراض مانند
اﻳدز ،رﻳزش ،توبرکلوز و غﻴره مﻰ تواند از ﻳک شخص به شخص دﻳگر انتقال کند
که به نام امراض سارى ( )2ﻳاد مﻰ گردند .اﻳن قسم امراض توسط مﻴکروبﻬاى بﻴمارﻳزا
( )Pathogensبه وجود مﻰ آﻳند .وﻳروس ها ،تعدادى از بکترﻳا ،فنجﻰ ،پروتستا و کرم
ها مﻰ توانند که عامل امراض مختلف گردند؛ اما مﻴکروبﻬاى بﻴمارﻳزا چگونه از ﻳک
فرد به فرد دﻳگر انتقال مﻰ کنند؟
راهﻬاى مختلفﻰ وجود دارد که
اگر از آنﻬا آگاه باشﻴم مﻰ توانﻴم
صحتمند بمانﻴم .وقاﻳه همﻴشه بﻬتر
از تداوى است .عوامل تولﻴد کننده
مرض توسط هوا ،وساﻳل ،آب و
غذاي آلوده ،حﻴوانات و از شخص
مرﻳض به شخص سالم منتقل
مﻴگردد که در تصوﻳر ﻳکﻰ از اﻳن
شکل( :)2-2سراﻳت مﻴکروبﻬا از طرﻳق هوا از شخص مرﻳض
راه ها را مشاهده کرده مﻰ توانﻴد.

فکر کﻨﻴد
زنبورها هم مانند مگس ها روى غذا ها مﻰ نشﻴنند؛ اما چرا زنبور ها را به حﻴث انتشار دهنده
گان امراض نمﻰ شناسﻴم ،نظر شما در اﻳن مورد چﻴست؟
1] None infectious disease
2] Infectious disease
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مدافعﻪ در مقابل امراض
طورﻳکه در دروس گذشته گفته شد مﻴکروب ها به خصوص بکترﻳا ها در
همه جا وجود دارند ،پس چرا به امراض مبتﻼ نمﻰ شوﻳم؟
اگر کسﻰ با عوامل تولﻴد کننده مرض در تماس باشد ،مرﻳض شدن او حتمﻰ
نﻴست ،به دلﻴل اﻳنکه باﻳد عامل مرض خود را داخل بدن برساند .در واقع بدن
ما به دو شکل از خود در مقابل پاتوجن ها دفاع مﻴکند؛ ﻳکﻰ به نام دفاع غﻴر
اختصاصﻰ و دﻳگرى دفاع اختصاصﻰ.
دفاع غﻴر اختصاصﻰ
دفاعﻰ که توسط پوشش سطحﻰ بدن انجام مﻴشود از نوع غﻴر اختصاصﻰ
است و به اﻳن معنﻰ مﻴباشد که هدف ،دفاع در مقابل مﻴکروب خاصﻰ نﻴست؛
بلکه در مقابل تمام اقسام مﻴکروبﻬا و خطرات آن مﻰ باشد .مرحله اول دفاع
غﻴر اختصاصﻰ شامل جلد و غشاهاى مخاطﻰ است که از ورود مﻴکروبﻬا
جلوگﻴرى مﻰ کنند که ذﻳ ً
ﻼ به تفصﻴل مورد مطالعه قرارمﻴگﻴرد.
جلد ()Skin
جلد ،اولﻴن وسﻴله سﻴستم دفاعﻰ از نوع غﻴر اختصاصﻰ در مقابل مﻴکروبﻬا
است که توسط سﻼح هاى کﻴمﻴاوى مجﻬز شده است .چربﻰ و عرق که از
جلد ترشح مﻴشود سطح جلد را تﻴزابﻰ مﻴسازد که از رشد بسﻴارى از انواع
مﻴکروب ها جلوگﻴرى مﻴکند .عرق حاوى انزاﻳم لﻴزوزﻳم ()Lysozyme
است که دﻳوار حجروى بکترﻳا را تخرﻳب مﻴکند.
از طرف دﻳگر جلد از چندﻳن ﻻﻳه حجرات هموار ساخته شده که سطح
خارجﻰ بدن را پوشانﻴده و محافظ بسﻴار خوبﻰ در مقابل مﻴکروبﻬا است.
طورى که ﻻﻳه خارجﻰ جلد اکثرا ً از حجرات مرده ساخته شده در نتﻴجه
بسﻴارى از پاتوجن ها در پﻴدا کردن حجره زنده براى مصاب ساختن با مشکل
روبه رو مﻴباشند؛ همچنان حجرات جوان تولﻴد شده جلد جاى حجرات مرده
را مﻴگﻴرد که با جدا شدن اﻳن حجرات مرده بسﻴارى از مﻴکروب ها هم از
سطح بدن دور مﻴگردد .اﻳن موضوع در شکل ( )3-2واضح معلوم مﻴشود.
اگر کدام قسمت جلد بدن برﻳده ﻳا خراشﻴده شود ،تعدادى از مﻴکروبﻬا
داخل بدن مﻴشوند؛ اما در اﻳن وقت بدن هم وارد عمل شده و خون در قسمت
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برﻳده گﻰ لخته شده مانع ورود
مﻴکروبﻬاى بﻴشتر به داخل بدن مﻰ
گردد .زخم و خراشﻴدگﻰ هاى
جلد باﻳد توسط تکه و ﻳا بنداژ پاک
و تعقﻴم شده بسته شود تا از ورود
مﻴکروبﻬا جلوگﻴرى گردد .انداختن
خاک ،نصوار ،خاکستر و غﻴره
خطرناک بوده ،زﻳرا داراى مقدار
زﻳاد مﻴکروبﻬا اند.
غشا ﻫاى مخاطﻰ
بسﻴارى مﻴکروب ها که مﻴخواهند
از طرﻳق دهن و چشم داخل بدن
شکل( :)2-3از بﻴن رفتن مﻴکروب ها توسط حجرات مردة جلد
شوند توسط انزاﻳم هاى خاص از
بﻴن برده مﻴشوند ،همچنان سطح داخلﻰ سﻴستم هاضمه ،سﻴستم تنفسﻰ ،سﻴستم تناسلﻰ و دفع
مواد زاﻳد را ﻻﻳه مخاطﻰ پوش کرده است .اﻳن ﻻﻳه مخاطﻰ ماﻳعﻰ به نام مخاط()Mucus
ترشح مﻰ کند که اﻳن مخاط ،لزجﻰ و چسپنده مﻰ باشد و هم داراى انزاﻳم ها است که بکترﻳا
به آن مﻰ چسپند و از بﻴن مﻴروند؛ طور مثال :آن مﻴکروبﻬاﻳﻰ که ممکن از طرﻳق بﻴنﻰ به حلق
داخل شود به ماﻳع مخاطﻰ چسپﻴده و به معده برده مﻴشود و در آنجا توسط تﻴزاب معده و انزاﻳم
ها از بﻴن مﻴروند .مجار تنفسﻰ نﻴز داراى مژک هاﻳﻰ است که داﻳماً در حال حرکت مﻰ باشند و
به قسم فلتر عمل مﻰ کنند و هم در خارج ساختن ماﻳعات جمع شده در شش ها به قسم اخﻼط
رول دارند.
جلد و غشاهاى مخاطﻰ از ورود مﻴکروب ها به داخل بدن جلوگﻴرى مﻴکنند زمانﻰ که مﻴکروب
داخل بدن شد چﻬار قسم عکس العمل دفاعﻰ غﻴر اختصاصﻰ صورت مﻰ گﻴرد که عبارت اند
از :التﻬاب در محل زخم ،بلند شدن درجه حرارت ،به وجود آمدن پروتﻴن هاى خاص و زﻳاد
شدن تعداد حجرات سفﻴد خون.
التﻬاب در محل زخم
زمانﻰ که قسمتﻰ از بدن تان برﻳده ﻳا خراشﻴده شود ،آن محل سرخ شده و سوزش مﻰ کند،
در واقع محل زخم ﻳک راه ورود مﻴکروب ها به بدن مﻰ باشد .حجرات زخمﻰ مواد کﻴمﻴاوى
خاصﻰ ترشح مﻰ کنند که ﻳکﻰ از آنﻬا هﻴستامﻴن ( )1مﻰ باشد .در شکل ( )2-4ببﻴنﻴد ،هﻴستامﻴن
سبب افزاﻳش جرﻳان خون به محل شده در نتﻴجه حجرات سفﻴد بﻴشتر به ناحﻴه آمده و با
1] Histamine
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مﻴکروبﻬا مﻰ جنگند ،به همﻴن دلﻴل در جاى زخم سرخﻰ ،سوزش و درد احساس
مﻰ شود .ماﻳع زرد رنگ به نام چرک (رﻳم) در محل زخم به وجود مﻰ آﻳد ،چرک
مخلوطﻰ از حجرات سفﻴد مرده ﻳا در حال مرگ به همراه بقاﻳاى حجرات تخرﻳب
شده و مﻴکروبﻬاى مرده مﻰ باشد.

فکر کﻨﻴد
 .1کدام وقت خاري در دست تان داخل شده است؟
 .2اگر خار را از دست تان براى مدت چند روز خارج نکنﻴد ،چﻰ اتفاقﻰ مﻰ افتد؟ با توجه
به شکل()4-2در اﻳن مورد با هم بحث نماﻳﻴد.

حجرات ﺳﻔﻴد خﻮن

ﺷرﻳان

پاتﻮجﻦ

شکﻞ()2-4

درجﻪ حرارت

آﻳا تا به حال تب کرده اﻳد؟ وقتﻰ که بدن شخص مرﻳض با مﻴکروبﻬا مبارزه
مﻰ کند درجﺔ حرارت بدن باﻻتر از حد عادى ﻳعنﻰ از (  ) 3 7 Cبلند تر مﻰ
شود که به نام تب ﻳاد مﻰ گردد .در واقع ماکروفاژها ﻳا حجرات بﻴگانه خوار
(ﻳکنوع از حجرات سفﻴد خون) در وقت مواجه شدن با مﻴکروب ها مواد
کﻴمﻴاوى از خود ترشح مﻴسازند که اﻳن مواد با تاثﻴر بر مغز مﻴتواند درجه
حرارت بدن را افزاﻳش دهد .بنابراﻳن تب نشان دهندة مﻴکروب در بدن است
و در اﻳن حالت مﻴکروب ها هم به خوبﻰ رشد کرده نمﻴتوانند.
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شکل( :)2-5تب نشانﺔ مرﻳضﻰ

فعالﻴت
دخﻮل مﻴکروبﻬا بﻪ بدن

مواد مورد نﻴاز :ﻳک عدد سﻴب ،چاقو ،قﻴچﻰ ،پﻼستﻴک ،رنگ با قطره چکان
طرزالعمل :سﻴب را توسط چاقو از بﻴن دو نﻴم کرده و هر نﻴم را توسط پﻼستﻴک پوش کنﻴد
(پوش پﻼستﻴکﻰ مانند جلد بدن عمل مﻴکند) .به وسﻴله قﻴچﻰ ﻳک قسمت از پوش پﻼستﻴکﻰ
ﻳک نﻴمه سﻴب را ببرﻳد و توسط قطره چکان ﻳک قطره رنگ در محل برﻳده گﻰ بﻴندازﻳد .رنگ
مانند مﻴکروبﻬاى تولﻴد کننده امراض که داخل بدن مﻴشوند عمل مﻴکند).
 .1براى هر نﻴمه سﻴب چﻰ اتفاقﻰ افتاده است؟
 .2پوش پﻼستﻴکﻰ با جلد بدن چﻰ شباهت ها و تفاوت هاﻳﻰ دارد؟
 .3در مورد سوالﻬاى  1و  2با هم بحث نماﻳﻴد.
عکس العﻤل پروتﻴﻦ ﻫا
پروتﻴن هاى مختلف در مقابل مﻴکروبﻬا مبارزه مﻰ کنند؛ طور مثال :ﻳک پروتﻴن به نام اﻳنترفرون
( )1از حجراتﻰ که توسط وﻳروس ها مورد حمله قرار گرفته اند ترشح مﻰ گردد ،اﻳنترفرون
باعث مﻰ شود که دﻳگر حجرات از حضور وﻳروس آگاه شده و انزاﻳم خاص ضد وﻳروس را
بسازند.
حجرات سفﻴد خﻮن ()White Blood Cells
شامل اردوى جنگﻰ و دفاعﻰ بدن مﻴباشد که سربازان آن حجرات سفﻴد خون هستند ،آنﻬا
در سرتاسر بدن حرکت کرده و با پاتوجن ها مﻴجنگند .نوتروفﻴل ها ،ماکروفاژها و لنفوساﻳتﻬا
انواع حجرات سفﻴد خون هستند که هر کدام با روش خاص خود با مﻴکروبﻬا مبارزه مﻴکنند.
1] Interferon
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حجرات سفﻴد خون در مغز استخوان ساخته شده و داخل جرﻳان خون و سﻴستم
لمفاتﻴک مﻴشوند .که هر کدام آنﻬا را در ذﻳل مورد مطالعه قرار مﻴدهﻴم:
اﻟﻒ) نوتروفﻴلﻬا ( : )1در بﻴن انواع حجرات سفﻴد خون از همه بﻴشتر استند و اندازة شان
تقرﻳباً دو چند حجرات سرخ است نوتروفﻴل ها نگﻬبانان بدن استند وقتﻰ که قسمتﻰ از
بدن زخم شود نوتروفﻴل ها اولﻴن حجرات سفﻴدى مﻰ باشند که خود را به محل زخم مﻰ
رسانند و در محل مورد نظر مﻴکروبﻬا را مﻰ بلعند و از انتشار پاتوجن ها جلوگﻴرى مﻰ
کنند .مﻴکروبﻬاى بلعﻴده شده در داخل نوتروفﻴل ها از بﻴن مﻰ روند و بعد خود نوتروفﻴل
ها هم مﻰ مﻴرند.
ب) ماکروفاژها ( : )2نﻴز مانند نوتروفﻴل ها عمل حفاظت بدن در مقابل مﻴکروبﻬا را
به عﻬده دارند .ماکروفاژها در ابتداى رسﻴدن به محل عفونت ،بکترﻳاها ،وﻳروس ها و
نوتروفﻴل هاى مرده را مﻰ بلعند در واقع نوتروفﻴل ها در صحنه جنگ عمل مﻰ کنند و
ماکروفاژ ها مثل عمله تنظﻴف صحنه را پاک سازى مﻰ کنند.
ج) لنفوساﻳت ها :پس از نوتروفﻴل ها ،بﻴشترﻳن تعداد و از لحاظ اندازه هم از بزرگ
ترﻳن حجرات سفﻴد خون مﻴباشند .دو نوع حجرات لنفوساﻳت وجود دارد :حجراتT
و حجرات  Bکه در مقابل مﻴکروب ها مبارزه مﻰ کنند.

فکر کﻨﻴد
 .1عکس العمل التﻬابﻰ چﻴست؟
 .2آﻳا تب مﻴتواند همﻴشه مفﻴد واقع شود؟

2] Macrophages
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1] Neutro phils

دفاع اختصاصﻰ
زمانﻰ دفاع اختصاصﻰ(عکس العمل معافﻴتﻰ) شروع مﻴگردد که مﻴکروب به بدن داخل
شود .اگر کدام مﻴکروب از طبقات جلد و غشاى مخاطﻰ عبور کرد ،خود را به جرﻳان
خون مﻰ رساند در اﻳن موقع دفاع اختصاصﻰ ﻳعنﻰ سﻴستم معافﻴت ( )1شروع به فعالﻴت
مﻴکند.
وقتﻰ مرﻳض مﻰ شوﻳد ،در خون شما موادى ساخته مﻴشود که به نام انتﻰ بادى ﻳاد مﻴشود
که بکترﻳا ها و وﻳروس ها را از بﻴن مﻰ برند و به صحت ﻳابﻰ شما کمک مﻴکنند .اﻳن
انتﻰ بادﻳﻬا براى مدتﻰ در بدن باقﻰ مﻰ مانند و شخص را در مقابل مرﻳضﻰ مصئون
نگﻬمﻴدارند ،به عبارت دﻳگر به احتمال زﻳاد ،شما حد اقل براى مدتﻰ مصاب به آن
مرﻳضﻰ نمﻰ شوﻳد .معافﻴت امکان دارد مانند معافﻴت در مقابل سرخکان تا آخر عمر به
وجود آﻳد ﻳا مانند مرﻳضﻰ رﻳزش بسﻴار مدت کمﻰ را در بر گﻴرد.
معافﻴت در مقابل آن مرﻳضﻰ به وجود مﻰ آﻳد که به آن مبتﻼ شده باشﻴد؛ بنا براﻳن انتﻰ
بادى که براى مرﻳضﻰ سرخکان در بدن ساخته شده براى مرﻳضﻰ پولﻴو (فلج اطفال) هﻴچ
گونه فاﻳده ﻳﻲ ندارد.
واکسﻴﻦ ()Vaccine
تا اواخر قرن هجدهم هﻴچ کس درباة عوامل بﻴمارﻳزا چﻴزى نمﻰ دانست ،در اﻳن هنگام
ﻳک دانشمند به نام ادوارد جﻴنر ( )2دربارة مرض چﻴچک ( )3مطالعه نمود .افرادى که به
اﻳن مرض مبتﻼ مﻰ شدند مﻰ مردند ،عدة کمﻰ که زنده مﻰ ماندند دﻳگر هرگز به اﻳن
مرض مصاب نمﻰ شدند ،که اﻳن مطلب معافﻴت نسبت به مرض مﻰ باشد .ادوارد جﻴنر
از مطلب فوق کار گرفته و براى اولﻴن بار براى پﻴشگﻴرى از امراض ،واکسﻴن را ساخت.
واکسﻴن ،مﻴکروب ﻳا زهر ضعﻴف شدة ﻳک مرض مﻰ باشد که به بدن شخص سالم
تزرﻳق مﻰ گردد وقتﻰ واکسﻴن داخل جرﻳان خون شد بدن در مقابل مبارزه کرده و انتﻰ
بادى مﻰ سازد و اﻳن انتﻰ بادى که در واقع ﻳک نوع پروتﻴن است در بدن شخص تا ﻳک
مدتﻰ و ﻳا تا آخر عمر باقﻰ مﻰ ماند ،البته واکسﻴن آنقدر قوى نﻴست که انسان را با مرگ
ﻳا مرﻳضﻰ سخت مواجه سازد؛ بلکه فقط سبب مقاومت بدن مﻰ گردد و شخص به شکل
خفﻴف مرﻳض مﻴشود .اﻳنکه بسﻴارى امراض خطرناک استند و چانس زنده ماندن بعد از
آن کمتر مﻰ باشد ،همﻴشه دانشمندان به اﻳن فکر بوده و هستند تا موادى بسازند که بدن
انسان را در مقابل امراض مختلف قوى و آماده کنند ،در مواردى موفق هم شده اند که
واکسﻴن از جملﺔ همﻴن مواد است.
٣] Smallpox

2] Edward Jenner
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1] Immunity System

فکر کﻨﻴد
با وجودى که وﻳروس ها مضر هستند ،امروز دانشمندان از
وﻳروس ها استفاده هاى زﻳادى مﻴکنند ،در مورد مطلب زﻳر
باهم دﻳگر صحبت کنﻴد و نظرات خود را بگوﻳﻴد:
کنترول امراض وﻳروسﻰ از راه تﻬﻴه واکسﻴن از بعضﻰ آنﻬا.
شکل( )2-6وﻳروس

سرطان ( :)Cancerحجرات به صورت بسﻴار دقﻴق و با سرعت منظم تکثر مﻰ کنند اما
گاهﻰ اوقات در بعضﻰ از آنﻬا عمل تکثر به صورتﻰ غﻴر قابل کنترول با سرعت باﻻ صورت مﻰ
گﻴرد و باعث به وجود آمدن حجرات سرطانﻰ مﻰ گردد .سرطان در لغت به معنﻰ خرچنگ
مﻰ باشد .حجرات سرطانﻰ مﻰ توانند داخل جرﻳان خون و سﻴستم لمفاوى ﻳا دﻳگر قسمت
هاى بدن شوند و فعالﻴت هاى حﻴاتﻰ را مختل بسازند .قب ً
ﻼ گفته شد که به قسم عادى اﻳن
حجرات سرطانﻰ توسط حجرات  Tاز بﻴن برده مﻰ شوند؛ ولﻰ در بعضﻰ موارد اﻳن حجرات
 Tنمﻰ توانند آنﻬا را از بﻴن ببرند و مرض سرطان
به وجود مﻰ آﻳد .تعداد زﻳادى از انسان ها به
اثر اﻳن مرض تاکنون جان باخته اند ،در حصﺔ
تداوى سرطان کوشش هاى زﻳادى شده و مﻰ
شود طورى که امروز بعضﻰ از اشخاص مبتﻼ
به سرطان را توسط عمل جراحﻰ ،شعاع و ادوﻳه
هاى خاص تداوى مﻰ کنند ،شعاع و ادوﻳه ها
سرعت تکثر حجرات سرطانﻰ را کم مﻰ کنند.
صحت و مصﻮﻧﻴت بدن اﻧسان
براى اﻳنکه از صحت خوب برخوردار باشﻴم
شکل( )2-7حجرة سرطانﻰ در احاطﺔ حجرات سفﻴد خون
موضوعات زﻳر را مورد مطالعه قرار مﻴدهﻴم.
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غذاي خﻮب
غذا چﻴست و غذاى خوب کدام است؟
از نظر علمﻰ ،غذا به موادى گفته مﻰ شود که بتوانند در بدن ،ماده (براى ترمﻴم و نموى بدن)
و انرژى (براى انجام فعالﻴتﻬاى حﻴاتﻰ) تولﻴد کنند .با اﻳن تعرﻳف ،هدف غذا خوردن نﻴز واضح
مﻰ شود .عملﻰ که طﻰ آن مواد به داخل حجرات راه مﻰ ﻳابد و مورد استفاده قرار مﻰ گﻴرد
تغذﻳه گفته مﻴشود .ﻳکﻰ از خصوصﻴات بسﻴار مﻬم موجودات زنده تغذﻳه مﻰ باشد .انسان بدون
غذا  7-6هفته زنده مانده مﻰ تواند؛ اما در اﻳن مدت خﻴلﻰ ضعﻴف خواهد شد ،البته اﻳن هم در
صورتﻰ ممکن است که آب نوشﻴده باشد .براى اجراى فعالﻴت هاى حﻴاتﻰ غذاى متوازن و
مناسب خﻴلﻰ اهمﻴت دارد .به اﻳن منظور ،باﻳد روزانه ترکﻴب مکملﻰ از مواد غذاﻳﻰ مورد نﻴاز
حجرات ،انساج و اعضاى بدن را مصرف کنﻴم .ﻳک غذاي مکمل داراي اجزاى ذﻳل است:
 .1پروتﻴن ها  .2قندها  .3شحمﻴات .4آب  .5وﻳتامﻴن ها  .6منرالﻬا
سه جز اول(پروتﻴن ،قندها و شحمﻴات) اجزاى اصلﻰ غذا مﻴباشد .آب ،وﻳتامﻴن ها و منرالﻬا
اجزاى کمکﻰ غذا بوده هر گاه غذا داراى اجزاى اصلﻰ باشد و اجزاى کمکﻰ در آن شامل
نباشد ،آن غذا مکمل نﻴست .اجزاى اصلﻰ غذا بدون اجزاى کمکﻰ مفﻴد واقع نمﻰ شود.
درﻳنجا صرف وﻳتامﻴن ها را مطالعه مﻴکنﻴم:
وﻳتامﻴﻨﻬا ()Vitamins
قبل از کشف وﻳتامﻴن امراض خطر ناکﻰ وجود داشت که دلﻴل آنﻬا معلوم نبود و تحت شراﻳط
خاص محﻴطﻰ و غذاﻳﻰ بروز مﻰ کرد و حتﻰ سبب مرگ افراد مﻰ شد .در حدود  500سال
قبل کسانﻰ که مدت زﻳادى را در سفر هاى بحرى سپرى مﻰ کردند دچار خونرﻳزى هاى بﻴره
مﻰ شدند ،وقتﻰ که اﻳن اشخاص به جا هاﻳﻰ مﻰ رسﻴدند که مﻰ توانستند از سبزﻳﻬا و مﻴوه ها
استفاده کنند با کمال تعجب دﻳده مﻰ شد که خونرﻳزﻳﻬا و زخم دهن شان صحت ﻳاب مﻰ شد،
پس از مدتﻰ به اﻳن نتﻴجه رسﻴدند که اگر در جرﻳان سفر لﻴمو ،مالته ،بادنجان رومﻰ و کﻴنو را
مصرف کنند به اﻳن گونه امراض مبتﻼ نمﻰ شوند .بعد ها معلوم شد که اﻳن عارضه به اثر کمبود
وﻳتامﻴن  Cبه وجود مﻰ آﻳد که سکروى ( )1نام دارد.
اﻧﻮاع وﻳتامﻴﻦ ﻫا :وﻳتامﻴن ها ،به دو گروپ عمده (منحل در آب و منحل در چربﻰ) تقسﻴم
مﻰ شوند .وﻳتامﻴن هاى منحل در آب شامل وﻳتامﻴن  Cو  11نوع مختلف از وﻳتامﻴن  Bاست.
اﻳن وﻳتامﻴن ها در پﻼزماى خون حل مﻰ شوند و مقدار اضافﻰ آنﻬا توسط گرده ها از بدن دفع
مﻰ گردند به همﻴن دلﻴل اﻳن وﻳتامﻴن ها را در بدن ذخﻴره کرده نمﻰ توانﻴم .در واقع وﻳتامﻴن هاى
منحل در آب به انزاﻳم ها وصل شده و تعامﻼت داخل حجروى را که منجر به ذخﻴره انرژى
و ساختن مواد حجروى مﻰ گردد ،افزاﻳش مﻰ دهند .برخﻼف تصور مردم عادى ،وﻳتامﻴن ها
انرژى تولﻴد نمﻰ کنند؛ اما موجودﻳت شان در بدن خﻴلﻰ ضرورى است.
وﻳتامﻴن هاى منحل در چربﻰ شامل وﻳتامﻴن هاى  A -E –D- Kمﻰ باشند .آنﻬا فعالﻴتﻬاى
مختلف را انجام مﻰ دهند؛ طور مثال :وﻳتامﻴن  Aدر عمل دﻳدن رول اساسﻰ دارد ،کمبود
1] Scurvy
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اﻳن وﻳتامﻴن باعث شبکورى مﻰ گردد ﻳعنﻰ در وقت
تارﻳکﻰ شب ،فرد درست دﻳده نمﻰ تواند.
وﻳتامﻴن  Dرا وﻳتامﻴن نور آفتاب مﻰ گوﻳند چون اگر
در برابر نور آفتاب قرار بگﻴرﻳم بدن ما اﻳن وﻳتامﻴن
را ساخته مﻰ تواند .براى داشتن دندان ها و استخوان
هاى سالم و محکم وﻳتامﻴن  Dضرورى مﻰ باشد.
وﻳتامﻴن هاى منحل در چربﻰ بر خﻼف وﻳتامﻴن هاى
منحل در آب در ذخاﻳر چربﻰ بدن نگﻬدارى مﻰ
شوند .اگر مﻴزان اﻳن وﻳتامﻴن ها در بدن زﻳاد شود
براى بدن زﻳان آور است؛ مث ً
ﻼ :مقدار زﻳاد وﻳتامﻴن
 Dباعث رﻳزش مو ،دلبدى ،درد مفاصل و استخوان
و حتﻰ اسﻬال مﻰ شود .کمبود وﻳتامﻴن ها مقاومت
بدن را کاهش مﻰ دهد و بدن در اﻳن حالت بﻴشتر
به امراض مبتﻼ مﻰ گردد .اکثر مردمﻰ که غذاى
متوازن نمﻰ خورند ،به کمبود وﻳتامﻴن نﻴز دچار
مﻰ شوند .وﻳتامﻴن بﻴشتر در سبزﻳﻬا ،مﻴوه
ها و در محصوﻻت حﻴوانﻰ موجود است؛
اما هﻴچ ﻳک از آنﻬا تمام وﻳتامﻴن ها را با
هم ﻳکجا ندارد از اﻳن سبب براى داشتن
ﻳک رژﻳم غذاﻳﻰ متناسب باﻳد از غذا هاى
مختلف استفاده شود.

شکل( )2-8اجزاى غذاﻳﻰ خوب

شکل( )2-9وﻳتامﻴن در اکثر مواد غذاﻳﻰ موجود است

فکر کﻨﻴد
اﻳنکه چه غذاهاﻳﻰ را مﻰ خورﻳم به عادات غذاﻳﻰ ،فرهنگ ،دﻳن ،آب و هوا و دﻳگر
موارد ارتباط مستقﻴم دارد ،نظر شما در اﻳن مورد چﻴست؟ چند مثال بدهﻴد.
آﻳا تغذﻳﺔ متناسب به معنﻰ خوردن مقدار زﻳاد مواد غذاﻳﻰ است؟
کمبود وﻳتامﻴن  Dباعث نرمﻰ استخوان ها مﻰ شود به اﻳن گونه افراد گفته مﻰ شود تا در
برابر شعاع آفتاب قرار بگﻴرند ،نظر شما در اﻳن مورد چﻴست؟
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تأثﻴر الکﻮل و ادوﻳﻪ بر صحت
هر مادة کﻴمﻴاوى که تواناﻳﻰ تأثﻴر بر اعمال بدن انسان را داشته باشد ،دوا ( )Drugنامﻴده
مﻴشود .دوا به اشکال مختلف پﻴدا مﻰ شود و شما با اقسام مختلف آن آشنا هستﻴد؛ بعضﻰ
از آنﻬا از طرﻳق جلد داخل بدن مﻰ گردد ،بعضﻰ خورده مﻴشود ﻳا توسط پﻴچکارى به
بدن داخل مﻰ شود .ادوﻳه بر اساس تأثﻴرى که بر بدن مﻰ تواند داشته باشد طبقه بندى
مﻰ گردد .ادوﻳه با خواص متفاوت در جلوگﻴرى و تداوى امراض کمک مﻰ کند؛ مث ً
ﻼ
ادوﻳﺔ ضد درد ،ضد بکترﻳا ،ضد آلرجﻰ ﻳا حساسﻴت ،موثر بر اعصاب و غﻴره موجود مﻰ
باشد.
سر دردى ،کمر دردى ،درد دندان از جمله درد هاﻳﻰ است که تقرﻳباً همه ما با آن آشنا
مﻴباشﻴم؛ همچنان شما درباره اﻳنکه چطور گﻴرنده هاى درد (آخذ هاى نﻴورون) سﻴگنال
هاى درد را به مغز مﻴرساند خوانده اﻳد ،ادوﻳه ضد درد بر همﻴن گﻴرنده هاى درد تأثﻴر
مﻰ کند .آن ادوﻳه که تنﻬا درد را از بﻴن مﻴبرد و تأثﻴرى بر هوشﻴارى ندارد بﻰ هوش نمﻰ
سازد به نام انالجﻴزﻳک ( )1ﻳاد مﻴشود که آسپﻴرﻳن ﻳکﻰ از آنﻬا است؛ اما انواع دﻳگر ادوﻳه
موجود است که هم درد را از بﻴن مﻴبرد و با تاثﻴر بر سﻴستم عصبﻰ مرکزى باعث خواب
مﻴشود؛ اما با استعمال دوامدار سبب اعتﻴاد مﻴگردد که به نام مواد مخدر ﻳاد مﻴشود؛ طور
مثال :اگر زمانﻰ با خوردن ﻳک تابلﻴت مسکن ،سردردى ما خوب مﻰ شد ،بعد از استفاده
دوامدار از ادوﻳه مسکن روزى خواهد رسﻴد که حتﻰ با خوردن چند تابلﻴت هم سردردى
ما تسکﻴن نخواهد ﻳافت در اﻳن حالت گفته مﻴشود که فرد به تابلﻴت متذکره معتاد شده
است .بسﻴارى از مواد مخدر از نبات کوکنار ﻳا خشخاش استخراج مﻴشود که در شکل
( )2-10آنرا مشاهده مﻴکنﻴد.
تمام ادوﻳه با وجود فواﻳدى که در جﻬت تداوى و جلوگﻴرى از امراض دارند اگر به
صورت درست و با توصﻴه دکتور مصرف شود ما را کمک مﻰ کند؛ اما اگر به شکل
خود سرانه استفاده شود به بدن صدمات زﻳادى را وارد کرده مﻰ تواند.
بعضﻰ از نوشﻴدنﻰ ها را که روزمره از آنﻬا استفاده مﻰ کنﻴم داراى مواد کﻴمﻴاوى(ادوﻳه)
مﻰ باشند؛ طور مثال :چاى حاوى کافئﻴن( )2است که خسته گﻰ را از بﻴن مﻰ برد و با تأثﻴر
بر گرده ها مﻴزان ادرار را افزاﻳش مﻰ دهد ،قﻬوه حاوى مقدار بﻴشتر کافئﻴن است که
خسته گﻰ را از بﻴن برده خاصﻴت ضد خواب دارد و هم چنان در ترکﻴب نوشابه ها ماده
ﻳﻰ به نام کوﻻ موجود است که خاصﻴت ضد تشنه گﻰ دارد .تنباکو نباتﻰ است که حاوى
نﻴکوتﻴن ( )3مﻲ باشد و به قسم نسوار ،سگرت و چلم مورد استفاده قرار مﻴگﻴرد .کشﻴدن
سگرت و ﻳا جوﻳدن برگ تنباکو و انداختن نسوار به مرور زمان عﻼوه بر تخرﻳب دندانﻬا،
سبب افزاﻳش احتمال سرطان شش و مرى مﻰ گردد.
2] Caffeine

٣] Nicotine
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1] Analgesic

الکول( )Alcoholماﻳعﻰ است که از دانه ها و مﻴوه ها ساخته مﻴشود ،با داخل شدن
به جرﻳان خون مستقﻴماً بر سﻴستم اعصاب مرکزى تأثﻴر مﻴکند و شخص ،تعادل و
توازن فکرى و جسمﻰ خود را از دست مﻰ دهد و اﻳن مطلب در کشور هاﻳﻰ که
مردم آنﻬا به نوشﻴدن الکول عادت دارند دلﻴل عمده حوادث ترافﻴکﻰ ،خود کشﻰ و
جراﻳم جناﻳﻰ است .استفاده مداوم از الکول همچنان باعث خرابﻰ حجرات جگر و
مغز مﻴگردد .از همﻴن سبب دﻳن مقدس اسﻼم نوشﻴدن الکول را براى تمام مسلمانان
حرام گردانﻴده است.

شکﻞ ( )2-10بتﻪ ﻫاى کﻮکﻨار

فکر کﻨﻴد
مرﻳض هستﻰ؟ چرا از تابلﻴت هاى من نمﻰ خورى؟
تا به حال اﻳن قسم حرف ها را شنﻴده اﻳد؟ چه فکر مﻰ کنﻴد ،آﻳا استفاده از ادوﻳه ﻳﻰ که
دوکتور به فرد دﻳگر داده درست است؟ جواب نه است .استفاده از ادوﻳﺔ شخص دﻳگر
خطرناک است .آﻳا مﻴدانﻴد چرا؟

27

خﻼصﺔ فصل دوم
مﻴکروب( :)Microbeموجود کوچک ذره بﻴنﻰ است که بدون ماﻳکروسکوپ
دﻳده نمﻴشود ،بکترﻳا ،پروتستا ،وﻳروسﻬا و بعضﻰ از فنجﻰ از جمله مﻴکروب ها
مﻴباشند.
واکسﻴن  :مﻴکروب ﻳا زهر ضعﻴف شده ﻳک مرض مﻰ باشد که به بدن شخص سالم
تزرﻳق مﻴشود تا شخص را در مقابل آن مرﻳضﻰ مصئون بسازد.
غذاى متناسب ،آن غذاﻳﻰ است که در ترکﻴب آن انواع مواد مورد نﻴاز براى بدن
موجود باشد ،به عبارت ساده تر باﻳد شامل مﻴزان متناسب پروتﻴن ،چربﻰ ،منرال ،وﻳتامﻴن،
قند و آب باشد.

سؤاﻻت فصل دوم
سؤاﻻت خاﻧﻪ خالﻰ
از وﻳتامﻴن هاى منحل در چربﻰ مﻰ توان از ........و ........نام برد.
سؤاﻻت اﻧتخابﻰ
جلد توسط ........................مﻴتواند مﻴکروب ها را از خود دور کند.
الف :حجرات سفﻴد خون ب :حجرات جوان جلد ج :حجرات مرده جلد د :عرق
نﻴکوتﻴن در  ......................وجود دراد.
د :الف و ب صحﻴح است.
ج :نسوار
ب :قﻬوه
الف :چاى
سؤاﻻت تشرﻳحﻰ
مﻴکروب چﻴست؟ اقسام آن را نام ببرﻳد و بگوﻳﻴد که فرق بﻴن پاتوجن وغﻴر پاتوجن
چﻴست؟
دفاع اختصاصﻰ را تعرﻳف نموده و با دفاع غﻴر اختصاصﻰ مقاﻳسه کنﻴد؟
در مورد سرطان چﻰ مﻴدانﻴد؟
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فصﻞ سﻮم
ساختﻤان ﻣاده

در اطــراف خوﻳش مــواد مختلف را بﻪ حالت ﻫاى مختلف مشــاﻫده مﻰ نماﻳﻴد ،آﻳا
مﻴدانﻴــد کﻪ ماده در طبﻴعت بﻪ چند حالت ﻳافت مﻰ شــود؟ حالت ﻫاى ماده مربوط بﻪ
کدام شراﻳط است؟ ماده در حالت ﻫاى مختلف داراى کدام خصوصﻴات است؟ حالت
گاز ،ماﻳــع و جامد ماده را چطور مﻴتوان بﻪ ﻳک دﻳگر تبدﻳل کرد؟ماده از کدام ذرات
اساسﻲ ساختﻪ شده است؟ اتوم چﻴست؟ ساختمان الكترونﻲ اتوم بﻪ کدام منوال است؟
با مطالعﺔ اﻳن فصل مﻴتوان راجع بﻪ حالت ﻫاى ماده معلومات حاصل وبﻪ سؤاﻻت فوق
جواب ارائﻪ کرد.
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:1-3ﻣاده وتعرﻳف آن
ﻫر شــﻰ کﻪ قسمت از فضا را اشغال نموده و داراى کتلﻪ باشد و ﻫم در مقابل عوامل خارجﻰ از
خود مقاومت و ﻳا عكس العمل نشان دﻫد ،عبارت از ماده است.
تعرﻳف فوق ماده افاده مﻴنماﻳد کﻪ تمام اشــﻴاى محﻴط ماحول ما مادى بوده؛ پس طبﻴعتﻰ کﻪ در
آن زنده گﻰ دارﻳم ،نوع طبﻴعت مادى مخلوقات خداوند (ج) است.
شــﻰ :آن نوع ماده اســت کﻪ داراى کتلﻪ ثابت بوده و تحت شراﻳط معﻴن داراى خواص فزﻳكﻰ
و کﻴمﻴاوى معﻴن مﻴباشد.
تشعشع :خاصﻴت اجسام است.
بﻪ صورت عموم ماده در طبﻴعت بﻪ پنج حالت ﻳافت مﻴشود کﻪ عبارت انداز حالت جامد ،ماﻳع،
گاز ،پﻼزما و تشعشــع ﻳا ساحﻪ است سﻪ حالت اول ماده را بﻪ نام حالت  Aggregateماده ﻳاد
مﻴكند.
 : 2-3حاﻟت سﻪ ﮔاﻧﻪ ﻣاده
ﻫر ماده مﻴتواند نظر بﻪ شــراﻳط محﻴطﻰ ســﻪ حالت «جامد ،ماﻳع وگاز» را داشتﻪ باشد .گرچﻪ در
حالت عــادى مواد بﻪ حالت گاز کمتر ﻳافت مﻴگردد؛ امــا گازات از اﻫمﻴت خاصﻰ برخوردار
انــد؛ بﻪ طور مثال :موجودات حﻴﻪ از جملﻪ انســان ﻫا در داخل محلــول گازى زنده گﻰ مﻴنماﻳند.
اتموســفﻴر زمﻴن مخلوطﻰ از گاز ﻫا است کﻪ قســمت زﻳاد آن از ناﻳتروجن و آکسﻴجن تشكﻴل
گردﻳده است.
گازات موادى اند کﻪ ذرات تشــكﻴل دﻫندة آنﻬا باﻻى ﻳک دﻳگر تأثﻴر کمتر داشتﻪ وقوة جذب
ذرات آن ﻫا باﻫم کمتر اســت وحرکت نامنظم را دارا اند .بﻪ حرارت بلند وفشــار کم حرکت
ذرات گازات سرﻳع است .خواص جامدات از خواص گازات فرق داشتﻪ ،گازات داراى کثافت
کمتر بوده  ،در حالﻴكﻪ جامدات کثافت بزرگ را دارا اند  .گازات در نتﻴجﺔ فشار متراکم شده؛
امــا جامدات کمتر خاصﻴت تراکم شــدن را دارا اند؛ زﻳرا قوة جــذب بﻴن ذرات آنﻬا بﻪ مراتب
بﻴشــتر از قوة جذب بﻴن ذرات گازات مﻰ باشــد؛ جامدات ســخت وشــكننده بوده در حالﻴكﻪ
گازات اﻳن خواص را دارا نﻴستند.
ماﻳعات خاصﻴت خاصﻰ را نسبت بﻪ جامدات وگازات دارا بوده ؛ بﻪ طور مثال  :قوة جذب بﻴن
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ذرات مواد بﻪ حالت ماﻳع بﻴشتر بوده؛ اما نسبت بﻪ جامدات ضعﻴف مﻴباشد .اشكال زﻳر ذرات مواد
را در سﻪ حالت آنﻬا نشان مﻴدﻫند:

 : 3 – 3ساختﻤان ﻫستﻪ :

شكل ( )٣-١حالت جامد ،ماﻳع وگاز

در سال  1900علماى فزﻳک بﻪ اثبات رسانﻴده اند کﻪ اتوم ﻫا از ذرات کوچكتر ساختﻪ شده
اند.
ﻣﻮدل تاﻣسﻦ
فزﻳكدان انگلﻴســﻰ بﻪ نام تامســن ( )J.J. Tomsonانحراف اشعﻪ کتود را در ساحﺔ برقﻰ و
مقناطسﻰ مطالعﻪ نمود .درشكل( )٣-١ساختمان دستگاه کﻪ تامسن در تحقﻴق خوﻳش بﻪ کار
برده است ،نشان داده شده است:

شكل( )٣-٢دستگاه تحقﻴقاتﻰ تامسن

تﻮضﻴح دستﮕاه تاﻣسﻦ قرارذﻳﻞ است:
 - 1کتــود (منبع الكترون ﻫا) - 2 ،انود - 3 ،تشعشــعات کتــود - 4 ،مبنع برق (ولتاژ بلند)،
 - 5منبع ســاحﻪ برقﻰ کﻪ سمت تشعشعات را تغﻴﻴر مﻴدﻫد ،ﻳعنﻰ شدت ساحﺔ برقﻰ است کﻪ
تشعشــع دوباره بﻪ کتود( )١بازگشت مﻰ نماﻳد - 6 ،مقناطﻴسﻰ را نشان مﻴدﻫد کﻪ تشعشعات
کتود را منحرف مﻰ سازند - 7 ،لكﻪ ﻫاى روشنﻰ کﻪ در پرده بﻪ مﻼحظﻪ مﻰ رسد و جرﻳان
حرکت تشعشعات کتود را مﻴسر مﻰ سازد.
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تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد
تامســن بﻪ اﻳن نتﻴجﻪ رسﻴد کﻪ اﻳن ذرات چارج دار منفﻰ در تمام مواد محسوس بوده و اﻳن
ذرات را بﻪ نام الكترون ﻫا ( )Electronsمســمﻰ ساخت .اﻳن نام از کلمﻪ الكترﻳک گرفتﻪ
شده و بﻪ ذراتﻰ گفتﻪ مﻰ شود کﻪ در نتﻴجﺔ حرکت آنﻬا جرﻳان برق بﻪ وجود مﻰ آﻳد.
فعاﻟﻴت
 - 1اشــعﻪ کﻪ از کتود در تﻴوب تخلﻴﺔ تجزﻳﺔ تامســن خــارج مﻴگردد ،بﻪ کدام
سمت منحرف مﻴگردد؟
 - 2اشعﺔ کتود داراى کدام چارج است؟
ﻧﻜتﺔ ﻣﻬﻢ
قﻴمت چارج برقﻰ الكترون توسط عالم امرﻳكاﻳﻰ بﻪ نام ملﻴكان ( )Millikanمشخص
گردﻳد ،موصوف اﻳن کمﻴت را در سال ﻫاى 1909-1917م .در قطرات تﻴل کشف
کرد کﻪ مســاوى بﻪ  1.602 10 19 cbاســت .اﻳن کمﻴت را بﻪ حﻴــث واحد اولﻰ چارج
ذرات چارج دار قبول نموده اند.
1
ام حصﻪ کتلﺔ ﻳک اتوم ﻫاﻳدروجن
کتلﺔ ﻳک الكترون مساوى بﻪ  9.11 10 31 kgﻳا
1840
(پروتون) است.
در ســال 1898م .تامســن در نتﻴجﻪ تحقﻴقات ابراز نظر نمود :اتوم ﻫا متشكل از ﻳک ﻫستﺔ
چــارج دار مثبت بوده کﻪ در اطــراف آن الكترون ﻫاى داراى چارج منفﻰ منتشــر گردﻳده
است .مودل اتومﻰ تامسن مشابﻪ بﻪ ساختمان کﻴک کشمش دار بوده کﻪ کشمش در کﻴک
نشاندﻫندة الكترونﻬا در بﻴن ﻫستﻪ اتوم ﻫا مﻰ باشد.

شكل ( )٣-٣مودل تامسن

ﻧﻤبر اتﻮﻣﻰ
موزلﻰ نمبر ترتﻴبﻰ عناصر را در سﻴستم پروﻳودﻳک بﻪ نام نمبر اتومﻰ ﻳاد کرد و بﻪ سمبول
( )zافاده نمود .باﻻخره دانســتﻪ شــد کﻪ نمبر ترتﻴبﻰ عناصر با تعداد پروتون ﻫاى آن عنصر
در اتوم آن مطابقت دارد.
ﻧﻴﻮترون :مطابق بﻪ اظﻬارات موزلﻰ نمبر اتومﻰ عناصر مســاوى بﻪ چارج ﻫستﻪ آن بوده
و تعداد پروتون ﻫا را در ﻫستﻪ نشان مﻴدﻫد« .پروتون کلمﻪ ﻻتﻴن بوده و بﻪ معناى اولﻰ و ﻳا
سابقﻪ ترﻳن از ﻫمﻪ مﻰ باشد»
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چــون اتوم ﻫاى عناصر کﻴمﻴاوى از لحاظ چارج برقﻰ خنثﻰ بوده ؛ بنابراﻳن تعداد پروتون ﻫا
مساوى بﻪ تعداد الكترون ﻫا در اتوم ﻫاى عناصر است.
کتلﻪ اتومﻰ نســبت بﻪ کتلﻪ مجموعﻰ پروتون ﻫاى ﻫستﺔ اتوم ﻫا بزرگتر است ،غرض توضﻴح
اﻳن تفاوت کتلﻪ ،رادرفورد پﻴش بﻴنﻰ کرد کﻪ در ﻫســتﺔ اتوم ،ذرات خنثﻰ نﻴز موجود بوده،کتلﻪ
فﻰ واحد آنﻬا معادل کتلﻪ پروتون اســت و از لحاظ چارج خنثﻰ مﻰ باشــند ،از اﻳن سبب بﻪ
نام نﻴوترون (( )Neutronخنثﻰ) ﻳاد شده اند .چادوﻳک ( )Chadwickدر سال 1932م.
در نتﻴجﺔ تعامﻼت ﻫســتوى نﻴوترون را کشــف کرد ،موصوف ﻫستﺔ بﻴرﻳلم را توسط ذرة
بمباردمان کرد ،در نتﻴــــــجﻪ نﻴوترون را بﻪ دست آورد  .معادلﺔ تعامل آن قرار زﻳر است:
C +10 n

12
6

Be + 24He

9
4

در اﻳن معادلﻪ ســمبول nنﻴوترون 42 He , 94 Be ،و  126 Cنوکلوﻳﻴد ﻫاى عناصر بﻴرﻳلم ،ﻫلﻴم و
کاربن را نشان مﻴدﻫد.
ذرات اساسﻰ اتﻮم :مجموعﻪ پروتون ﻫا و نﻴوترون ﻫا را بﻪ نام نوﻳكلون ﻳاد مﻰ نماﻳد و بﻪ
نام نمبر کتلﻪ نﻴز ﻳاد مﻴگردد.
p + n = Nuclion

جدول زﻳر بعضﻰ از خصوصﻴات فزﻳكﻰ ذرات اساسﻰ اتوم را نشان مﻴدﻫد:
جدول ) (١-١خصوصﻴات فزﻳكﻰ ذرات اساسﻰ اتوم
ذرات

پروتون
نﻴوترون
الكترون

ﻛتﻠﻪ بﻪ ﻛﻴﻠﻮ ﮔرام
27

1.6726 10

چارج ﻧسبتﻰ

+1

27

1.75 10

0
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9.1 10

-1

چارج بﻪ ﻛﻮﻟﻤب
19

ﻛتﻠﻪ ﻧسبتﻰ

1. 0073

1.602 10

1.0087
19

1.602 10

4

5.4858 10

(ﻣﻴخاﻧﻴﻚ ﻛﻮاﻧتﻤﻰ)
: 4 - 3تﻴﻮرى ﻣعاصر اتﻮﻣﻰ
در سال ﻫاى 1920-1930م .در فزﻳک نظرى دو سؤال بﻪ مﻴان آمد:
 - 1سؤالاولمربوطبﻪدونظرمختلفدرموردطبﻴعتنور(نظرﻳﻪموجﻰوطبﻴعتفوتونﻰنور)بود.
 - 2ســؤال دوم عبــارت از پدﻳــده کوانتمﻰ مقدار معﻴن نور و انرژى بــود کﻪ باﻳد آن را بﻪ
صورت ﻳک مسألﻪ فراموش شده مﻴخانﻴک نﻴوتن دخﻴل ساخت.
بنابر ﻫمﻴن علت بود کﻪ تﻴورى مﻴخانﻴک جدﻳد و معاصر اﻳجاد گردﻳد :مطابق بﻪ اﻳن تﻴورى:
نور خواص موجﻰ را دارا بوده و ﻫم خواص ذره وى را دارا است.
طبﻴعت ﻣﻮجﻰ و ذره وى
اولﻴن کســﻰ کــﻪ در رابطﻪ با مﻴخانﻴک موجــﻰ معاصر قدم مثبت نﻬاد ،در ســال 1924م
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عالمﻰ بﻪ نام دى  -بروگلﻰ ( )De-Broglieبود .در زمان ﻫاى سابق علما نظر داشتند کﻪ
تشعشــات الكترو مقناطﻴسﻰ عبارت از پدﻳده ﻫاى موجﻰ مطلق است (با وجودﻳكﻪ انشتاﻳن
خاطر نشان ساختﻪ بود «در بعضﻰ تجارب آن موج ﻫاى الكترومقناطﻴسﻰ خاصﻴت ذره وى
ﻳا فوتونﻰ را از خود نشان مﻴدﻫند»).

شكل ) (٣-٤تصوﻳر سﻴستمﻰ در حال اﻫتزازى .

ﻣتﻮجﻪ باشﻴد
پدﻳــده ﻫــاى موجــﻰ عبــارت از انكســار و تداخل ماﻳكروذرات اســت وبﻪ
خاطرآموزش ،تأثﻴر اﻳن دو پدﻳده ﻻزم اســت تا طول موج نســبت داده شده بﻪ ﻫر ذره
را آموخت.
دى -بروگلﻰ با در نظر داشت معادﻻت انرژﻳكﻰ انشتاﻳن ،طول موج فوتون ﻫا را
بﻪ دست آورد.
تمام ذرات داراى مومنت مقدار حرکت  p=mvبوده و طول موج شــان توســط فورمول
 = hمحاسبﻪ شده مﻰ تواند.
mv

بﻪ ﻫر اندازه کﻪ کتلﻪ و ســرعت ذره زﻳاد باشــد ،بﻪ ﻫمان اندازه طول موج آن کوتاه است.
بنابرﻳن زمانﻰ کﻪ ﻳک دســتﻪ الكترون بﻪ ﻳک جسم کرﻳســتالﻰ برخورد مﻰ نماﻳد ،دوباره
منكسر گردﻳده و ﻳا بازگشت مﻴنماﻳد.
نمبر ﻫاى کوانتمﻰ چﻬارگانﻪ بﻪ شكل ﻳک نتﻴجﻪ رﻳاضﻴكﻰ خود را تبارز داده ،وضﻴعت
و انرژى الكترونﻰ اتوم ﻫا را مشخص مﻰ سازد ،اﻳن نمبر ﻫاى کوانتمﻰ مطابق بﻪ نظرﻳﻪ
بور داراى مفاﻫﻴم ناقص بوده و با وجود نواقص در تشرﻳح و وضعﻴت قرار گرفتن
الكترون ﻫا بﻪ دور ﻫستﻪ اتوم کمک کرده مﻰ تواند.
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 - 1ﻧﻤبر ﻛﻮاﻧتﻢ اصﻠﻰ ()The principl Cauantum Number
نمبر کوانتم اصلﻰ جســامت ابر الكترونﻰ ،شــعاع اتوم و انرژى الكترون ﻫا را نظر بﻪ
ﻫســتﻪ ﻳعنﻰ ســطح انرژﻳكﻰ الكترون ﻫا مشخص مﻰ سازد کﻪ قﻴمت ﻫاى کام ً
ﻼ معﻴن اعداد
تــام طبﻴعﻰ ) (…n=1,2,3,4,5,6,7را بﻪ خود اختﻴار کرده مﻰ تواند و بﻪ  nنشــان داده
مﻰ شود.
ﻫر قدر کﻪ قﻴمت  nکوچک باشد ،بﻪ ﻫمان اندازه الكترون کمترﻳن انرژى را دارا بوده و بﻪ
ﻫســتﻪ نزدﻳک مﻰ باشــد ،نمبر کوانتم اصلﻰ نسبت بﻪ دﻳگر نمبر ﻫاى کوانتم مﻬم بوده؛ زﻳرا
کﻪ کمﻴت انرژى الكترون اتوم ﻫاﻳدروجن و دﻳگر اتوم ﻫا را افاده کرده وتوســط  nنشــان
داده مﻴشود.
 - 2ﻧﻤبر ﻛﻮاﻧتﻢ فرعﻰ ﻳا حرﻛت زاوﻳﻮى :دومﻴن نمبر کوانتم اندازة حرکت زاوﻳوى
و ﻳا مومنت مقدار حرکت زاوﻳﻪ وى را افاده مﻴكند و بﻪ  lنشــان داده مﻴشود و ضرﻳب بﻴضﻪ
وى بودن مدار را تعﻴﻴن مﻰ نماﻳد.
چون الكترون داراى مقدار حرکت دورانﻰ بوده ،بنابرآن حتماً داراى انرژى حرکﻰ حاصلﻪ
از حرکت دورانﻰ اســت پــس مومنت مقدار حرکت ( )p=mvمحدود بوده و مســاوى بﻪ
مجموع انرژى الكترون اســت؛ بﻪ اﻳن اســاس حﻴرت انگﻴز نﻪ خواﻫد بود ،اگر نظرﻳﺔ مقدار
مومنت حرکت زاوﻳﻪ وى الكترون با مومنت مقدار حرکت اوربﻴتالﻰ  lرا منحصر بﻪ مقدار n
دانســتﻪ شود ،تﻴورى نظرى و تجربﻰ نشان مﻴدﻫد کﻪ  lمﻴتواند تمام قﻴمت ﻫاى اعداد تام بﻴن
صفر و  n 1بﻪ شمول صفر و  n 1را بﻪ خود اختﻴار نماﻳند.
l=0

n 1

اگر  n = 1باشــد l ،داراى ﻳک قﻴمت بوده و آن صفر اســت .در صورتﻴكﻪ
نﻴز داراى دو قﻴمت بوده و آن  0و 1است .....و اگر  n 5باشد ،نﻴز داراى  5قﻴمت بوده و
آن عبارت 0, 1,2,3,4,است.
 - 3ﻧﻤبر ﻛﻮاﻧتﻢ ﻣقﻨاطﻴسـﻰ :حرکت زاوﻳﻪ وى ﻳا مومنت مقدار حرکت دورانﻰ ﻳک
الكترون را در ﻫر اتوم مﻰ توان بﻪ جرﻳان برق سﻴستم داﻳره وى کﻪ در آن جرﻳان دارد ،تشبﻪ
نمود؛ چون جرﻳان برق در داخل حلقﻪ بﻪ وجود مﻰ آﻳد و ساحﻪ مقناطﻴسﻰ را در داخل حلقﻪ
تولﻴد مﻴكند از اﻳن ســبب گفتﻪ مﻰ توانﻴم کــﻪ تحرﻳک الكترون در ﻳک مدار داﻳره وى نﻴز
ساحﻪ مقناطﻴســﻰ را تولﻴد مﻰ کند کﻪ نمبر کوانتم مقناطﻴسﻰ  mlآنرا مشخص مﻰ سازد ،از
طــرف دﻳگر  mlاز مقدار مومنت حرکت زاوﻳﻪ وى حاصل مﻰ گردد ،لذا مقدار آن مربوط
بﻪ قﻴمت نمبر کوانتم اوربﻴتالﻰ ﻳا فرعﻰ مﻰ باشــد ،تﻴورى و عمل توضﻴح مﻰ نماﻳند کﻪ ml
مﻴتوانــد تمام قﻴمــت ﻫاى عددى تام بﻴن صفر و  + lو صفر l ،را بﻪ شــمول صفر  + lو l
اختﻴــار نماﻳد و تعداد قﻴمت ﻫاى  mlعبارت از اســت کﻪ مقــدار اﻳن قﻴمت ﻫاى  mlتعداد
n=2
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باشدl ،

اوربﻴتال ﻫا را در سوﻳﻪ فرعﻰ نﻴز افاده مﻰ کند:
l

ml = +l

0

ساحﻪ مقناطﻴسﻰ حاصلﻪ
 - 4ﻧﻤبر ﻛﻮاﻧتﻢ سپﻴﻦ :الكترون عﻼوه بر تشكﻴل
از حرکت دورانﻰ خود مشــابﻪ بﻪ مقناطﻴســﻰ کوچک عمل نموده ،بﻪ اﻳن اساس گفتﻪ مﻰ
توانﻴم کﻪ الكترون داراى  spinبوده و کلمﻪ  spinبﻪ معنﻰ چرخش مﻴباشــد و عبارت از
مقدار حرکت دورانﻰ ﻳک ذره بﻪ دور محور خودش است ،اﻳن مقدار براى ذرات اساسﻰ
کام ً
ﻼ مشخص و معﻴن است الكترون ،پروتون و نﻴوترون داراى قﻴمت  ± 1 spinاست.
2

تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد
چون قﻴمت  mlرا  lمشخص مﻰ سازد؛ بنابرﻳن روابط خاصﻰ بﻴن  ml ، lو n
باﻳد موجود باشــد؛ بﻪ طور مثال :پاﻳﻴن ترﻳن سوﻳﻪ انرژﻳكﻰ اتوم ﻫاﻳدروجن در حالت
اساســﻰ و ثابت ﻳعنﻰ ml = 0, l = 0, n = 1 ،بوده کﻪ ﻳک قﻴمــت را بﻪ خود گرفتﻪ مﻰ
تواند؛ بﻪ ﻫمﻴن ترتﻴب قﻴمت ﻫاى  mlتعﻴﻴن کننده قﻴمت  lبوده طورﻳكﻪ قب ً
ﻼ ﻳاد آورى
گردﻳد  ،قﻴمت  ml = 2l + 1است ،ﻳعنﻰ:
ml = 2l + 1

l=0
ml = 2 0 + 1 = 1
l

0

ml = +l
ml = +0

0

0

باﻻخره بﻪ ﻫر قﻴمت  ml , l , nقﻴمت  spinعبارت از  + 1و  1است
2
1
1
2
2

,

2

S =+

اگر  l = 1باشد  mlداراى سﻪ قﻴمت بوده و آنﻬا عبارت از  ١- , 0 , ١+است.

0

l
1

0

ml = 0

ml = 2 1 + 1 = 3
ml = + l
ml = +1

l =1

ml = 2l + 1
ml = +1, 0 , 1

براى آﻣﻮزش بﻴشتر شﻤا
 Orbitalکلمﻪ ﻻتﻴن بوده و بﻪ معنﻰ ﻻنﻪ ﻳا آشﻴانﻪ است ،در اﻳنحا نﻴز بﻪ ﻫمﻴن مفﻬوم
بﻪ کار رفتﻪ و عبارت از آن قســمت اطراف ﻫســتﻪ اتوم اســت کــﻪ احتمال موجودﻳت
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الكترون در آن  95%اســت .احتمال آن موجود است کﻪ الكترون در ﻳک لحظﻪ زمانﻰ
خارج از حدود اﻳن ساحﻪ فضاى ﻫستﻪ قرار داشتﻪ باشد کﻪ  5%را احتوا مﻰ کند.
اقشار اصﻠﻰ وفرعﻰ
با ﻫر نمبرکوانتم اصلﻰ سوﻳﻪ انرژﻳكﻰ اصلﻰ معﻴن مطابقت داشتﻪ کﻪ اﻳن سوﻳﻪ ﻫاى اصلﻰ بﻪ
حروف بزرگ نشان داده مﻰ شود (قرار ذﻳل).
6 7
P Q

5
O

4
N

3
M

2
L

1
K

=n

با ﻫر نمبر کوانتم فرعﻰ سوﻳﻪ انرژﻳكﻰ فرعﻰ معﻴن مطابقت دارد ،اﻳن سوﻳﻪ ﻫاى فرعﻰ
0 ١ ٢ ٣

را بﻪ حروف قرار ذﻳل افاده مﻰ کند.

n

5١a c
تعداد اوربﻴتال ﻫاى ﻫر ســوﻳﻪ فرعﻰ بﻪ قﻴمت  mlمربوطﺔ آن مطابقت داشــتﻪ و حداعظمﻰ
گنجاﻳش الكترون در ﻳک اوربﻴتال صرف دو عدد با سپﻴن مخالف الجﻬت است.
اگر چرخش الكترون بﻪ دور محور خودش مطابق بﻪ عقر بﺔ ســاعت بوده باشد ،قﻴمت سپﻴن
1
آن 1
بوده و در صورتﻰ کﻪ مخالف با عقر بﺔ ساعت چرخش نماﻳد ،قﻴمت سپﻴن آن +
2
2
است .
اوربﻴتال ﻫارا بﻪ صندوقچﻪ نشان مﻴدﻫند .تعداد اوربﻴتال ﻫا در ﻫرسوﻳﺔ انرژﻳكﻰ اصلﻰ بﻪ
 n 2مطابقت داشتﻪ وتعداد اعظمﻰ الكترون ﻫا در آنﻬا بﻪ  2n 2مطابقت دارد .
حالت انرژﻳكﻰ الكترون ﻫا را بﻪ اعداد وحروف نشان مﻴدﻫند ،طورى کﻪ نمبر کوانتم اصلﻰ
آنﻬــا را بﻪ عــدد افاده نموده واﻳن عــدد رابﻪ طرف چپ حرف تحرﻳر مﻰ نماﻳند کﻪ ســوﻳﺔ
انرژﻳكــﻰ فرعﻰ را نشــان مﻴدﻫد و بﻪ ﻳــک نمبر کوانتم فرعﻰ معﻴن مطابقــت دارد ؛ بﻪ طور
مثال 3p :نشــان مﻴدﻫد کﻪ الكترون در ســوﻳﺔ اصلﻲ سوم بﻪ حالت  pقرار داشتﻪ و شكل ابر
الكترونﻰ آن مانند « دمبل » مﻰ باشــد .شــكل ابر الكترونﻰ اوربﻴتال  sکروى بوده وشكل ابر
الكترونﻰ اوربﻴتال ﻫا  dو fمغلق اســت کﻪ مانند برگ ﻫاى گل صد برگ وﻳا مرسل باﻻى
ﻫمدﻳگر قرار دارند.
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جدول ) ( 2 – 3ترتﻴب نمبر ﻫاى کوانتم چﻬار گانﻪ واوربﻴتال ﻫاى آنﻬا:
n+l

تعداد
تعداد
الكترون اوربﻴتال

حالت
انرژﻳكﻰ

نمبرﻫاى چﻬار گانﻪ
s

ml

1

2

1

s

1 1
+ ,
2 2

0

2
3

2
6

1
3

s
p

// //
// //

3
4
5

2
6
10

1
3
5

s
p
d

// //
// //
// //

4
5
6
7

2
6
10
14

1
3
5
7

s
p
d
f

0
0 -1

n

l

0

+1

0
+ 1,0, 1

+ 2,+1,0, 1, 2
0
+ 1,0, 1

0
1
0
1
2

// //
// //
// //

+ 2,+1,0, 1, 2

0
1
2

// //

+ 3,+2,+1,0, 1, 2, 3

3

l

2
3

4

 :٦-٣ساختﻤان اﻟﻜتروﻧﻰ اتﻮم ﻫاى چﻨدﻳﻦ اﻟﻜتروﻧﻰ
پر شـدن اوربﻴتال ﻫاى سـﻮﻳﻪ ﻫاى اﻧرژﻳﻜﻰ تﻮسط اﻟﻜترون ﻫا :الكترون ﻫا اوﻻً اوربﻴتال ﻫاى آن
ســوﻳﻪ ﻫاى انرژﻳكﻰ را اشــغال مﻰ نماﻳند کﻪ در سطح پاﻳﻴن انرژﻳكﻰ قرار داشتﻪ وبﻪ ﻫستﻪ
نزدﻳک باشند .دراﻳن مورد قواعد وپرنسﻴب ﻫاى زﻳاد موجود است کﻪ اﻳن قواعد با گراف
ﻫاى مربوطﻪ قرار ذﻳل توضﻴح مﻰ گردد.
بﻪ اســاس سلســلﺔ ذﻳل نﻴز مﻰ توان تقســﻴمات الكترون ﻫا را در اوربﻴتال ﻫاى ســوﻳﻪ ﻫاى
انرژﻳكﻰ تقسﻴمات کرد:

38

قاعده ﻫﻮﻧد
الكترون ﻫا اوربﻴتال عﻴن ســوﻳﻪ فرعﻲ را طوري اشــغال مﻲ نماﻳند کﻪ مجموعﻪ قﻴمت ﻫاي
عددي  Spinآنﻬا اعظمﻲ باشــد ﻳا بﻪ عباره دﻳگر الكترون ﻫا اوﻻً اوربﻴتال ﻫاي سوﻳﻪ فرعﻲ
را بﻪ شــكل طاقﻪ با  Spinﻫم جﻬت پر نموده ،درصورتﻲ کﻪ الكترون ﻫاي اضافﻲ موجود
باشــد ،جوره شدن آنﻬا با  Spinمخالف الجﻬت آغازمﻲ گردد؛ بﻪ طور مثال :درناﻳتروجن
واکسﻴجن اﻳن مطلب توضﻴح مﻲ گردد:
2 p3

1
مجموعﻪ سپﻴن
2

2s 2

1s 2

±1

N
2s 2

2p 4

1s 2
O

مجموعﻪ سپﻴن ± 1
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خﻼصﻪ فصﻞ سﻮم
* اتوم ﻫا ذرات کوچكﻰ اند کﻪ توســط وساﻳل ســادة کﻴمﻴاوى تجزﻳﻪ نشده و مجموعﺔ از اتوم
ﻫاى کﻪ داراى عﻴن چارج ﻫستﻪ باشند ،بﻪ نام عنصر کﻴمﻴاوى ﻳاد مﻴشوند.
* اتوم ﻫا داﻳماً در حال حرکت بوده ،با ازدﻳاد حرارت ســرعت حرکت آنﻬا زﻳادمﻴگردد واﻳن
حرکت سبب تعامل آنﻬا با ﻫم دﻳگر مﻴگردد.
* در ﻫستﺔ اتوم ذرات چارج دار مثبت موجود است ،موصوف اﻳن ذرات را بﻪ نام پروتون ﻫا ﻳاد کرد.
* چادوﻳک ،نﻴوترون ﻫا را در ﻫستﺔ اتوم کشف کرد.
* مجموعﺔ پروتون ﻫا ونﻴوترون ﻫا را بﻪ نام نوکلﻴون ﻳاد مﻰ کنند.

سﻮاﻻت فصﻞ سﻮم
سؤاﻻت چﻬار جﻮابﻪ  :براى ﻫر سؤال چﻬار جواب داده شده است کﻪ ﻳكﻰ آن درست است،
شما درست آنرا انتخاب نماﻳد.
 – 1ذرة کوچک ﻳک ماده را براى اولﻴن بار کدام عالم بﻪ نام اتوم ﻳاد کرد؟
ب – دﻳموکرات ج – ارسطو

الف – دالتن

د – رادر فورد

 – 2کلمﺔ اتوم از کدام کلمات ذﻳل اشتقاق ﻳافتﻪ است؟
الف – ( Tomتقسﻴم ) ب – ( Aنفﻰ )

ج – الف و ب ﻫردو درست است

د – ﻫﻴچكدام
 – 3بنﻴان گذار تﻴورى اتومﻰ کدام ﻳكﻰ از علماى ذﻳل است؟
الف – ارسطو

ب  -دﻳموکرات

ج – رادر فورد د – تامسن

 – 4کاشف ﻫستﻪ ومشخصات ﻫستﺔ اتوم کدام ﻳكﻰ از علماى ذﻳل است؟
ب – چادوﻳک ج – رادر فورد

الف – موزلﻰ

د – سودى

 – 5اگر  n=3باشد ،قﻴمت ﻫاى  lعبارت اند از:
الف  -سﻪ قﻴمت

ب – دوقﻴمت ج – ﻳک قﻴمت د – تماماً غلط است .

 – 7عنصرى داراى نمبر اتومﻰ  26داراى کدام مجموعﺔ قﻴمت ﻫاى عددى سپﻴن است ؟
الف  + 1 , 1 -ب – 2
2

2

د1 -

ج3 -
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فصﻞ چﻬارم

روابط ﻛﻴﻤﻴاوى ()Chemical Bonds
آﻳــا گاﻫــﻰ ﻫم بﻪ اﻳن مطلب متوجﻪ شــده اﻳد کﻪ چــرا ذرات کوچک مواد باﻫم وصل
گردﻳده  ،اجســام بزرگ را تشــكﻴل مﻰ دﻫنــد؟ مالﻴكول ﻫا چطورتشــكﻴل مﻴگردند؟ مواد
چطور و بﻪ اساس کدام قوه ﻳک در دﻳگر حل مﻰ گردند؟ بﻪ ﻫمﻴن ترتﻴب رابطﻪ چﻴست؟ کدام
قوه ﻫا باعث اتصال ذرات با ﻫم دﻳگر مﻴگردد؟ انواع روابط کدام ﻫا اند؟ چرا رابطﻪ بﻴن اتوم
ﻫاى مواد تشــكﻴل مﻰ گردد؟ طرز تشــكﻴل روابط بﻪ کدام منوال است؟ درﻳن فصل راجع بﻪ
مشخصات رابطﻪ ﻫا ،طرز تشــكﻴل روابط ،انواع روابط ودﻳگر خصوصﻴات روابط معلومات
ارائﻪ شده وتمام فعل وانفعال مواد کﻪ باعث تشكﻴل روابط مﻴگردد ،توضﻴح گردﻳده است.
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 : 1 - 4ﻣشخصات روابط ﻛﻴﻤﻴاوى وسﻤبﻮل ﻫاى ﻟﻴﻮﻳس
قوة جاذبﻪ بﻴن اتوم ﻫا را درﻳک مالﻴكول بﻪ نام رابطﺔ کﻴمﻴاوى( )Chemical bondﻳاد
مﻴنماﻳند .موجودﻳت مواد داراى چندﻳن اتوم اﻳن واقعﻴت را برمﻼ ساخت کﻪ اتوم ﻫا باﻻى
ﻳــک دﻳگر تأ ثﻴرانداختﻪ ،مرکبات رابﻪ وجود مﻰ آورد کﻪ نســبت بﻪ اتوم ﻫاى آن داراى
ســـــــــطح پاﻳﻴن انرژﻳكﻰ مﻴباشند .درصـورتﻰ کﻪ مقـــدارمقــــاومت انرژى بﻴـــن اتوم
ﻫا ومــالﻴكولﻬاى مربوط  10 Calory/ mo1باشد رابطﻪ تشكﻴل مﻰ گردد.
موضــوع رابطــﺔ کﻴمﻴــاوى بخش عمدة کﻴمﻴاى نظرى را تشــكﻴل مﻴدﻫــد .در نتﻴجﻪ
اســتقرارروابط بﻴن اتوم ﻫا ،ذرات مغلق از قبﻴل مالﻴكولﻬا ،رادﻳكال ﻫا،کرﻳستال ﻫاى مواد
وغﻴره تشــكﻴل مﻴگــردد .رابطﻪ کﻴمﻴاوى در نتﻴجــﺔ عمل متقابل دو ﻳا بﻴشــتر از دو عنصر
تشكﻴل گردﻳده وتوأم با آزاد شدن انرژى مﻴباشد.
جﻤﻠﺔ زﻳر را بﻪ خاطر داشتﻪ باشﻴد:
قاعده اکتﻴت ﻳا قاعدة ﻫشتاى
تعداد روابط تشــكﻴل شــدة اتوم ﻫا با ﻳكدﻳگر باعث مشــبوع شــدن قشر الكترونﻰ
خارجﻰ وﻻنسﻰ آنﻬا توسط ﻫشت الكترون مﻴگردد.
 : 2-4قاﻧﻮن اوﻛتﻴت وساختﻤان ﻟﻴﻮﻳس
طرﻳقــﺔ نماﻳــش اتوم ﻫا و مالﻴكول ﻫا کﻪ در آن الكترون ﻫاى قشــر وﻻنســﻰ با نقطﻪ
وجوره ﻫاى الكترون ﻫاى مشــترک رابطﻪ توسط نقطﻪ ﻫا وﻳا بﻪ خط ( ) -بﻴن دو اتوم قرار
مﻴگﻴرد ،بﻪ نام ساختار نقطﻪ ﻳﻰ وﻳا ساختمان لﻴوﻳس ﻳاد مﻴگردد.
:3-4اﻧﻮاع روابـط ﻛﻴـﻤﻴاوى
 :1 -3-4رابطﻪ آﻳﻮﻧﻰ ( ) Electro Volant bond
درســال 1916م .علما ﻫرﻳک( :کوسﻴل  )Kosselو(لﻴوﻳس  )Liwesمستقل ازﻫم د
ﻳگر تﻴورى روابط کﻴمﻴاوى را ارائﻪ داشــتﻪ ،آنﻬا تشكﻴل روابط راﻫمانا باختن وگرفتن
الكترون ﻫا توســط اتوم ﻫاغرض تكمﻴل ﻫشــت الكترون مدارآخرى دانســتﻪ تا ثبات
ﻻزمﻪ را حاصل نماﻳند.
تسلســل عناصررا درسﻴســتم پرﻳودﻳک کــﻪ از نﻴــون (  ) Neآغاز ﻳافتﻪ اســت ،مﻼحظﻪ
مﻴنماﻳﻴم.
(درقوس تعداد الكترون ﻫاى قشر  L,Kوﻳا  Mعناصر نشان داده شده است).
)N (2,5) , O(2,6) F (2,7) Ne(2,8) Na(2,8,1) Mg(2,8,2) Al(2,8,3

اتوم Naمﻴتواند درنتﻴجﻪ باختن ﻳک الكترون ســاختمان گاز نجﻴبﻪ  Neرا اختﻴارنماﻳد و
ساختمان الكترونﻰ باثبات را حاصل نماﻳد:
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Na + (2,8 ) + 1e

)Na (2, 8,1

موجودﻳت  10الكترون و  11پروتون در اتوم ســودﻳم باعث آن گردﻳده اســت تاسود ﻳم
چارج مثبت داشــتﻪ وبﻪ ذرة چارجدار  Na +مبدل شــود کﻪ بﻪ نام کتﻴون (  ) Cathionﻳاد
مﻴگردد.
فلورﻳن درســاختمان الكترونﻰ خود نســبت بﻪ عنصر  Neﻳک الكترون کمتر داشــتﻪ وبا
گرفتن ﻳک الكترون ساختمان الكترونﻰ با ثبات گاز نجﻴب  Neرا حاصل واکتﻴت خود را
تكمﻴل مﻴسازد:

F (2,7) + 1e

) F (2,8

ذره کﻪ متشــكل از  10الكترون و  9پروتون اســت عبارت از آﻳون چارجدار منفﻰ
فلورﻳن (  ) Fاســت .بﻴن ذرات چارجدار مثبت (  ) Na +وآﻳون منفﻰ (  ) Fقوه جاذبﻪ
الكتروســتاتﻴكﻰ عمل مﻴنماﻳد ودرنتﻴجﻪ اﻳن جذب رابطــﻪ کﻴمﻴاوى برقرار مﻴگردد ،اﻳن
نوع رابطﻪ را بﻪ نام رابطﻪ آﻳونﻰ ﻳا برقﻰ (  ) Electro Valentebondﻳاد مﻴنماﻳند:
Na + + F

NaF

رابطﻪ آﻳونﻰ نوع ازرابطﻪ کﻴمﻴاوى اســت کﻪ درنتﻴجﻪ قوه جذ ب الكتروســتاتﻴكﻰ بﻴن ذرات
چارجدار مخالف العﻼ مﻪ برقرارمﻴگردد.
 :2- 3-4رابطﻪ اشتراﻛﻰ ( ) Covalent bond
تﻴـﻮرى روابط ﻛﻮوﻟﻨت  :رابطﺔ آﻳونﻰ ﻳگانﻪ شــكل روابط کﻴمﻴاوى نبــوده ،درمالﻴكول
ﻫا روابط مختلف موجود اســت؛ بﻪ طور مثال :در مالﻴكول  Cl 2رابطﺔ خاصﻰ موجود اســت
کــﻪ ﻫرﻳک از دو اتوم کلورﻳن ﻳكﻰ از الكترون ﻫاى قشــرخارجﻰ خودرا بﻴن ﻫم مشــترک
قرارمﻴدﻫد ،اﻳن الكترون ﻫا صرف ﻳک اوربﻴتال را اشغال نموده و Spinآنﻬا مختلف مﻴباشد.
شكل ذﻳل را مﻼحظﻪ نمائﻴد:
Cl Cl

ﻳا

Cl
Cl

x

xx

Cl
xx

x
x

ﻳا

Cl

Cl

Cl

شكل ( )٤-١طرزاراﻳﺔ روابط کﻴمﻴاوى درمالﻴكول کلورﻳن

تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد
کووﻻنس در لغت بﻪ معنﻰ وﻻنس مشترک است واشاره بﻪ نوع رابطﺔ است کﻪ در
آن اتوم ﻫا از قشــر وﻻنسﻰ ﻳک دﻳگر وبﻪ صورت مشخص از الكترون ﻫاى قشر وﻻنسﻰ
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ﻳک دﻳگر بﻪ طور اشــتراکﻰ اســتفاده مــﻰ نماﻳند ،رابطﺔ کﻪ در آن الكترون ﻫاى قشــر
وﻻنسﻰ مشترک قرار داده مﻴشود بﻪ نام رابطﺔ اشتراکﻰ ﻳاد مﻰ گردد
روابط در فﻠزات
تكنالوجﻰ عصرى بﻪ اســاس استعمال فلزات استوار است ،قسمت اعظم ماشﻴن آﻻت و وساﻳل
ترانســپورتﻰ از فلزات تﻬﻴﻪ گردﻳده است .روابط بﻴن اتومﻬاى فلزات نوع روابط خاص مربوط
بﻪ آنﻬا بوده کﻪ بﻪ فلزات خواص خاصﻰ داده اســت.اکثر فلزات مســتحكم بوده ،آنﻬا را بدون
تحرﻳب مﻴتوان تغﻴﻴر شــكل داد .فلزات قابلﻴت تورق وسﻴم شدن را دارا است ،اﻳنﻬا درخشنده
وصﻴقلﻰ بوده و ﻫادى برق مﻴباشــند .ﻫرگونﻪ تﻴورى روابط در فلزات ممكن بﻪ شــﻴوة خاص
بتواند تمامﻰ خواص ﻫاى فزﻳكﻰ فلزات را تشرﻳح کند .الكترونﻬاى قشر خارجﻰ (الكترونﻬاى
وﻻنسﻰ) را مﻴتوان از آنﻬا بﻪ آسانﻰ جدا وبﻪ کتﻴون مبدل ساخت.
زمانﻴكﻪ دو اتوم فلز با ﻫم نزدﻳک مﻴشــوند ،اوربﻴتالﻬاى قشر خارجﻰ آنﻬا ﻳک در دﻳگر تداخل
نموده ،مالﻴكول اوربﻴتال ﻫا را تشــكﻴل مﻴدﻫند ،اگر اتوم سومﻰ فلزات نﻴز باآنﻬا نزدﻳک گردد،
اتــوم اوربﻴتالﻬاى آن مﻴتوانند با اوربﻴتال ﻫاى اتوم اولــﻰ تداخل نماﻳند وﻳک مالﻴكول اوربﻴتال
دﻳگررا تشكﻴل دﻫند؛ در صورتﻴكﻪ تعداد اتومﻬا زﻳاد باشند ،بﻪ تعداد زﻳاد ،اوربﻴتالﻬاى مالﻴكولﻰ
سﻪ بعدى را تشكﻴل مﻴدﻫند کﻪ بﻪ تمامﻰ جﻬات گسترش ﻳافتﻪ ودرتداخل مكرر اتوم اوربﻴتالﻬا،
الكترونﻬاى قشر خارجﻰ مؤثرﻳت تعداد زﻳاد اتومﻬا را مورد آزماﻳش قرار داده کﻪ آنﻬا مﻴتوانند
در تمامﻰ شــبكﻪ ﻫا آزادانﻪ حرکت نماﻳند و موقعﻴت مشــخص را در اتوم اشغال ننماﻳند،آنﻬا
حالت دﻳلوکالﻴزﻳشــن را بﻪ خود اختﻴار نموده و اگر الكترون ﻫا از اتومﻬا تجرﻳد گردد ،کتﻴون
فلزى حاصل مﻴگردد ،کتﻴونﻬاى حاصل شده توسط ﻳک دﻳگر دفع نگردﻳده؛ زﻳرا آنﻬا توسط
ابرالكترونﻬاى متحرک جذب مﻴشوند و فضاى بﻴن آنﻬا توسط الكترونﻬا پر مﻴگردد.

شكل ٤-٢
توضﻴح شــكل  -١ :کتﻴون فلزات  -٢الكترونﻬاى وﻻنســﻰ دﻳلوکالﻴزﻳشــن شــده  – ٣حالت
جذب بﻴن کتﻴونﻬا والكترونﻬاى دﻳلوکالﻴزﻳشن شده .
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خاصﻴت روابط فلزى ،اســتحكام فلــزات را توضﻴح نموده وﻫمچنان ﻫداﻳــت حرارتﻰ ،برقﻰ و
جﻼى آنﻬا را تشرﻳح مﻴكند.
تﻴــورى روابط کﻴمﻴاوى؛ خواص فزﻳكﻰ فلزات را ارائﻪ مﻴدارد؛ در نتﻴجﺔ عمل قوه ﻫا ،کتﻴونﻬاى
فلزات و ابر الكترونﻰ دﻳلوکالﻴزﻳشــن کننده ،فلزات ممكن شكل خود را تغﻴﻴر دﻫند؛ اما سوراخ
نمﻴگردند ،شكل فوق را مﻼحظﻪ نماﻳﻴد.
 : 3- 2 -4قﻮه ﻫاى واﻧدر  -واﻟس ( ) Vander – Walls Forcesوﻟﻨدون
براى نزدﻳک شــد ن مالﻴكولﻬا در اﻳجاد حالت ماﻳع وﻳا جامد مواد ،بﻴن آنﻬا حتماً قوه ﻫاى
جذب عمل مﻴنماﻳد .مطالعﻪ خواص گازﻫا ،واندروالس را در ســال ( 1873م) بﻪ نتاﻳج راجع بﻪ
موجودﻳت قوة دفع وجذب بﻴن مالﻴكول ﻫا با درنظرداشت خواص غﻴرآﻳونﻰ وغﻴر الكترووﻻنسﻰ
اﻳشــان ،ناﻳل ســاخت؛ از اﻳن نوع قوه ﻫا مﻴتوان برداشت مختلف راداشتﻪ باشﻴم؛ ﻻکن بﻪ صورت
عموم اﻳنﻬا کنﻴﺔ قوة واندر -والس را دارا اند.
بﻴن مالﻴكول ﻫاى غﻴرقطبﻰ ،قوة جذب موجود است .مطابق بﻪ تﻴورى لندون اﻳن قوه ﻫا مربوط
بﻪ پوﻻرﻳزﻳشن لحظوى مالﻴكول ﻫا مﻴباشد کﻪ سبب عمل متقابل ثابت قوه ﻫاى جذ ب مﻴشوند.
ﻳكﻰ از اشــكال قوة واند روالس ﻫمان عمــل متقابل داﻳپول– داﻳپولﻰ بﻴــن مالﻴكول ﻫاى قطبﻰ
مﻴباشد .قوه ﻫاى جذب بﻴن مالﻴكول ﻫاى غﻴر قطبﻰ نﻴز موجود بوده؛ حتﻰ اتومﻬاى گازات نجﻴب
بســﻴار ضعﻴف با ﻳكدﻳگر جذب مﻴشوند ازﻳن سبب بﻪ طور مشخص ،آنﻬا مﻴتوانند حالت ماﻳع را
اختﻴار نماﻳند.
بﻴــن مالﻴكــول ﻫاى غﻴرقطبﻰ قوة خــاص واندر – والس عمل مﻴنماﻳــد و آن عبارت از قوه ﻫاى
 Nespersionﻳا قوة لندون مﻴباشد .علت بﻪ وجود آمدن اﻳن قوه ﻫا توسط تﻴورى فزﻳک دان
بﻪ نام لندون (درسال 1930م) بﻪ ترتﻴب ذﻳل توضﻴح شده است:
قــرار گرفتن دومالﻴكول غﻴرقطبﻰ بســﻴار نزدﻳک بــﻪ ﻳک دﻳگر را مﻼحظﻪ مﻴنماﻳﻴم؛ چون
اﻳن مالﻴكول ﻫا غﻴر قطبﻰ ﻫســتند؛ بنابرآن تقسﻴم شــدن کثافات ابر الكترونﻰ بﻪ طور اوسط متنا
ظر مﻴباشــد؛ امادر ﻫرمومنت مشخص زمانﻰ ،تقسﻴم الكترون ﻫادرﻳكﻰ ازمالﻴكول ﻫا ممكن غﻴر
متناظر باشد؛ طورمثال :درلحظﺔ براى اﻳن نوع مالﻴكول ﻫا مومنت داى پولﻰ ظاﻫر مﻴشود.
درشكل نشان داده شده است کﻪ چطور اﻳن نوع داﻳپول زمانﻰ درﻳكﻰ از مالﻴكول ﻫا( )Aمﻴتواند
ابــر الكترونﻰ مالﻴكول ﻫــاى ﻫمجوار ( )Bراجــذب نماﻳد؛ بنا براﻳن ﻫــردو مالﻴكول ﻫا مومنت
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داﻳپولﻰ داشتﻪ وسمت آن طورى است کﻪ مالﻴكول ﻫا جذب شدن ﻳک دﻳگر را آغاز مﻴنماﻳند،
چون الكترون ﻫا باسرعت زﻳاد حرکت مﻴنماﻳد اﻳن جذ ب مؤقتﻰ مﻴباشد:

شكل ( )٤-٣جذب بﻴن دﻳپول ﻫا ى زمانﻰ
 - 1ابر الكترونﻰ مؤمنت مشخص جابﻪ جا شده بﻪ طرف چپ.
 - 2جذب ابر الكترونﻰ رانشان مﻴدﻫد کﻪ بﻪ طرف چپ حرکت مﻴنماﻳد.
 - 3سمت داﻳپول لحظوى.
 - 4سمت داﻳپول قﻴاس شده.

خﻼصﺔ فصﻞ چﻬارم
*قــوة جاذبﻪ بﻴن اتوم ﻫارا درﻳک مالﻴكول بﻪ نــام رابطﺔ کﻴمﻴاوى ()Chemical bond
ﻳاد مﻴنماﻳند.
*وﻻنس نوع از خاصﻴت اتوم ﻫاى عناصر بوده کﻪ تعداد معﻴن اتوم ﻫاى د ﻳگررا نصب وﻳا
تعوﻳض مﻴنماﻳند .ﻳابﻪ عبارة دﻳگر :قوة اتحاد اتوم ﻫاى عناصر کﻴمﻴاوى را درتعامﻼت بﻪ نام
وﻻنس اتوم ﻫمان عنصر ﻳاد مﻴنماﻳند.
*اگرتفاوتالكترونﻴــــــــــگاتﻴوﻳتﻰبﻴندواتومصــــــــفروﻳاکـــــــمتراز 0,5باشد،رابـطﻪ
بﻴــن اﻳن دو اتوم غﻴر قطبــﻰ ( ) Non polar bondبوده وباﻻتراز  0.5الﻰ ﻳک رابطﻪ قطبﻰ
است .درصورتﻴكﻪ تفاوت الكترونﻴگاتﻴوﻳتﻰ بﻴن دو اتوم عناصر 1الﻰ 1.7باشد ،رابطﻪ بﻴن آنﻬا
تقرﻳبا  % 50قطبﻰ و  % 50آﻳونﻰ بوده واگر باﻻتر از 1.7باشد رابطﻪ آﻳونﻰ است.
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تﻤرﻳﻦ فصﻞ چﻬارم
سؤاﻻت چﻬار جﻮابﻪ

 – 1روابط کﻴمﻴاوى بﻪ اساس کدام فكتور ﻫاى اتوم ﻫا بر قرار مﻴگردد ؟
الف – قوة واند ر – والس ب  -قوة وﻻنسﻰ ج – بﻪ واسطﺔ الكترون ﻫاى داخلﻰ
د – ﻫﻴچكدام
 – 2قوه جذب بﻴن اتوم ﻫارا در ﻳک مالﻴكول بﻪ نام  --------ﻳاد مﻰ نماﻳند .
ج  -الكترونﻴگاتﻴوﻳتﻰ

الف  -وﻻنس ب  -رابطﻪ

د  -سمبول

 – 3در موقع تشكﻴل رابطﻪ انرژى  -------مﻰ گردد .
الف – جذب ب – آزاد

ج  -تشكﻴل د – رابطﻪ بﻪ انرژى احتﻴاج ندارد .

 – 4از اختﻼط ﻳک اوربﻴتال  sو دواوربتال  pکدام ﻫاﻳبرﻳد ذﻳل تشكﻴل مﻲ گردد؟
الف  sp3 -ب sp -

ج-

sp 2

د sdp 2 -

 – 5از قطع رابطﻪ بﻪ شكل ﻫومولﻴتكﻰ کدام ﻳكﻰ از ذرات ذﻳل تشكﻴل مﻴگردد؟
الف – کتﻴون ب – انﻴون ج – رادﻳكال د – الف وب ﻫردو
 – 6اگر تفاوت الكترونﻴگاتﻴوﻳتﻰ بﻴن دواتوم  1.4باشد ،رابطﻪ  ------است .
الف  50% -قطبﻰ و 50%اﻳونﻰ ب -اﻳونﻰ ج – اشتراکﻰ قطبﻰ د – غﻴر قطبﻰ
 - 7اگر جوره ﻫاى الكترون ﻫاى مشترک تنﻬا ازطرف ﻳكﻰ از اتوم ﻫا کﻪ دررابطﻪ سﻬم
مﻰ گﻴرند ،تﻬﻴﻪ شده باشد ،اﻳن رابطﻪ بﻪ نام  ------ﻳاد مﻰ شود
الف  -رابطﻪ کواردﻳنﻴشــن ب  -اشــتراکﻰ ﻳک طرفﻪ ج – کواردﻳنت کولنت د -تماماً
صحت است .
سؤاﻻ ت تشرﻳحﻰ
 –1درﻳک رابطﻪ اشتراکﻰ کدام عوامل باعث نزدﻳكﻰ دو ﻫستﻪ مﻴشود ؟
 – 2چرا دوعنصر غﻴر فلز رابطﻪ آﻳونﻰ را بر قرار کرده نمﻴتوانند؟ در باره معلومات ارائﻪ بدارﻳد .
 – 3بادر نظر داشت قاعدة اوکتﻴت  ،فورمول مرکباتﻰ را کﻪ از عناصر ذﻳل تشكﻴل گردﻳده اند،
تحرﻳر دارﻳد .
الف – ﻫاﻳدروجن وسلفر ،ب  -ﻫاﻳدروجن وفاسفورس ،ج  -سلفر وفلورﻳن.
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فصﻞ پﻨجﻢ

حاﻻت ﻣاده و اﻧرژى
در اطراف خوﻳش مواد مختلف را بﻪ حالت ﻫاى مختلف مشــاﻫده مﻰ نماﻳﻴد  ،آﻳا
مﻴدانﻴد کﻪ ماده در طبﻴعت بﻪ چند حالت ﻳافت مﻰ شــود ؟ حالت ﻫاى ماده مربوط
بﻪ کدام شراﻳط اســت ؟ ماده در حالت ﻫاى مختلف داراى کدام خصوصﻴات است ؟
حالــت گاز  ،ماﻳــع و جامد ماده را چطور مﻴتوان بﻪ ﻳــک دﻳگر تبدﻳل کرد ؟ کدام
شراﻳط در تغﻴﻴرات حالت ﻫاى ماده بﻪ ﻳک دﻳگر رول اساسﻰ را دارا اند ؟
بــا مطالعﺔ اﻳن فصل مﻴتوان راجع بﻪ حالت ﻫاى ماده معلومات حاصل وبﻪ ســؤاﻻت
فوق جواب ارائﻪ کرد وﻫم امثال اﻳن نوع سؤاﻻت را حل کرد .
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 : 1 - 5حاﻻت ﻣاده و اﻧرژى
اگر ﻳک ماده جامد حرارت داده شــود ،کدام پدﻳده مﻼحظﻪ خواﻫد شد؟ بﻪ صورت عموم
مادة جامد ذوب شــده بــﻪ ماﻳع تبدﻳل مﻴگردد ،اگر ماﻳع حاصلﻪ ﻫنوز حرارت داده شــود بﻪ ﻳک
درجﺔ معﻴن حرارت غلﻴان مﻴنماﻳد و فاز گاز را تشــكﻴل مﻴدﻫد .انرژى کﻪ بﻪ داخل ﻳخ مﻴگردد،
اﻫتزازات حرکﻰ مالﻴكول ﻫاى آب را ازﻳاد ســاختﻪ ،در نتﻴجﻪ مالﻴكول ﻫا از ﻫم جداشده وشبكﻪ
ﻫاى کرســتالﻰ از ﻫم مجزا مﻴگردد کﻪ دراﻳن صورت مادة جامد بﻪ ماﻳع تبدﻳل مﻰ شــود وانرژى
مالﻴكول ﻫا بﻪ اندازه ﻳﻰ زﻳاد مﻴگردد کﻪ اﻳن مالﻴكول ﻫا موقعﻴت خود را در شــبكﻪ از دست داده
ومادة جامد بﻪ ماﻳع تبدﻳل مﻴگردد.
حرارت جامدات در ذوب شــدن تا ﻫنـــگامﻰ ثابت باقﻰ مــﻰ ماند کﻪ کام ً
ﻼ مادة جامد بﻪ ماﻳع
تبـــدﻳل نگردﻳده باشد  .بعد از ذوب درجﺔ حرارت الﻰ درجﺔ غلﻴان بلند مﻴرود (در اﻳن صورت
آب بﻪ  100 0 Cبلنــد مــﻰ رود ) واﻳن درجﺔ حرارت الﻰ تبخﻴر شــد ن کامل ثابــت باقﻰ مﻴماند .
زمانﻴكﻪ ماﻳع کام ً
ﻼ تبخﻴر گردد  ،درجﺔ حراررت بلند مﻴرود .
فعاﻟﻴت
تحقﻴــق نماﻳﻴد کﻪ چرا مواد جامــد در اثر ازدﻳاد حرارت ذوب مﻰ گردد ؟ چرا در اثر ازدﻳاد
حرارت ماﻳعات بﻪ بخار وﻳاگاز تبدﻳل مﻴگردند ؟ اشكال ذﻳل را مﻼحظﻪ نموده ،جواب ارائﻪ
بدارﻳد :

شكل ( )5-١حالت ﻫاى آب در حرارت ﻫاى مختلف
 : 1- 1- 5بعضﻰ ﻣشاﻫدات اوﻟﻴﺔ جاﻣدات
تعرﻳف ســادة جامدات براى مواد اﻳن اســت کﻪ ﻳک مادة جامد حجم و شكل معﻴن را دارا است ،
ﻳا بﻪ عبارة دﻳگر شــكل و حجم مواد جامد تابع شــكل و حجم ظرف نﻴست  .تعرﻳف جامع مواد
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جامد اﻳن اســت کﻪ اجزاى تشــكﻴل دﻫندة مواد جامد بانظم خاص و متواتر در کنار ﻫم دﻳگر
قرار دارند  .آﻳــا تعرﻳفات فوق جامدات با ﻫمدﻳگر مطابقت دارند؟ جواب اﻳن خواﻫد بود کﻪ
در بعضﻰ جوانب باﻫم ﻳكسان نﻴستند .
 : 2 – 1 – 5بﻠﻮرﻫا()Crystal
ﻳكﻰ از خصوصﻴات برازندة جامدات شكل کرستالﻰ آنﻬا بوده کﻪ ساختمان بلورى را دارند.
در مباحث مختلف راجع بﻪ نظام اتوم ﻫا ،ﻳک ســاختمان ســﻪ بعدى از اتوم ﻫا در ﻳک جامد،
صحبت بﻪ عمل آمده است  ،اﻳن ساختمان سﻪ بعدى را ﻳک شبكﻪ بلورى مﻰ نامند .
 :3– 5ﻣاﻳعات
ماﻳعات را مﻴتوان بﻪ دو طرﻳقﻪ بﻪ دست آورده:
 - 1طرﻳقﻪ ذوب جامدات
 - 2طرﻳقﻪ ماﻳع ساختن گازات
در طرﻳقﺔ اول مادة جامد انرژى را جذب نموده و اﻳن انرژى بﻪ ازدﻳاد انرژى حرکﻰ ذرات آن
بﻪ مصرف مﻰ رســد .در طرﻳقﺔ دوم قوة جاذبﻪ بﻴن مالﻴكول ﻫاى مواد در فاز گازى زﻳاد شــده
و سﻴســتم بﻪ محﻴط ماحول انرژى داده و بﻪ ماﻳع تبدﻳل مﻰ گردد ؛ چون ذرات تشــكﻴل دﻫندة
مـــاﻳعات با ﻫم خﻴلﻰ نزدﻳک است؛ از اﻳن سبب ماﻳعات مشابﻪ بﻪ جامدات بوده مﻰ تواند و از
طرف دﻳگر چون مالﻴكول ﻫا و ذرات ماﻳعات آزادانﻪ حرکت کرده مﻰ تواند؛ بنابراﻳن مشــابﻪ
بﻪ گازات نﻴز بوده مﻰ تواند .
 : 1-3 - 5خﻮاص عﻤﻮﻣﻰ ﻣاﻳعات
ماﻳعات بﻪ ســرعت زﻳاد جارى مﻰ شــوند؛ چون در ماﻳعات مالﻴكول ﻫا بﻪ آســانﻰ ﻳكﻰ
باﻻى ســطح دﻳگر مﻰ لغزد و روى ﻫمﻴن علت است کﻪ ماﻳعات شكل ظرف را بﻪ خود اختﻴار
مﻰ نماﻳند کﻪ در آن قرار داشتﻪ باشند ،از طرف دﻳگر قوة جذب بﻴن مالﻴكول در ماﻳعات نسبت
بﻪ گازات بﻴشتر و قوى تر بوده ،اﻳن عامل سبب مﻴشود تا مقاومت داخلﻰ در مقابل جارى شدن
ﻳک ماﻳع نسبت بﻪ گازات بﻴشتر باشد.
تبخﻴر و فشار بخار ﻣاﻳعات
ﻳكﻰ از خواص مﻬم ماﻳعات ،از تبخﻴر آنﻬا اســت ،ســرعت مالﻴكول ﻫاى ماﻳع مانند ســرعت
مالﻴكــول ﻫاى جامــد و گازات مختلف بوده و بالمقابل انرژى حرکــﻰ مالﻴكول ﻫاى ماﻳع نﻴز
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مختلــف بوده و در ﻫر لحظﻪ بعضﻰ از مالﻴكول ﻫا ســرﻳع حرکت نمــوده و در آن محﻴط بعضﻰ
از مالﻴكــول ﻫا حرکت بطﻰ را دارا اند .در حرارت بلند اکثر مالﻴكول ﻫا با انرژى حرکﻰ بﻴشــتر
در محﻴط موجود مﻰ باشــند  .آن عده از مالﻴكول ﻫاى کﻪ در ســطح ﻳک ماﻳع قرار دارند  ،در
صورتﻴكﻪ خود را از قوة جاذبﺔ مالﻴكول ﻫاى دﻳگر نجات دﻫند ،بﻪ بخار تبدﻳل مﻰ شوند کﻪ اﻳن
عملﻴﻪ را تبخﻴر مﻰ نامند  ،عملﻴﻪ تبخﻴر در ﻫر لحظﻪ امكان پذﻳر است  .ازدﻳاد حرارت باعث از دﻳاد
انرژى حرکﻰ مالﻴكول ﻫاى ماﻳع شده  ،عملﻴﻪ تبخﻴر سرﻳع مﻴگردد.
درجﻪ غﻠﻴان ﻣاﻳعات
اگر ماﻳع درﻳک ظرف ســر باز حرارت داده شــود گرماى آن زﻳاد شده ،غلﻴان مﻴنماﻳد .
در موقع جوش ﻳک ماﻳع ،بﻪ فشار ثابت نقطﺔ جوش آن ثابت مﻰ ماند .در حقﻴقت بﻪ فشار ثابت
حرارتﻴكﻪ ماﻳع در آن غلﻴان مﻰ نماﻳد بﻪ نام نقطﺔ جوش ﻫمان ماﻳع ﻳاد مﻴگردد  .در صورت غلﻴان
ﻳک ماﻳع  ،فشار بخار ﻳک ماﻳع مساوى بﻪ فشار خارجﻰ وارده ﻳا اتموسفﻴر مﻰ باشد .
بﻪ طور مثال :درجﺔ غلﻴان آب در ﻳک اتموســفﻴر فشــار  1000Cبوده ؛ اما در مناطق مرتفع کﻪ
فشار  650mmHgباشد ،آب در  950 Cغلﻴان مﻰ نماﻳد.
اﻧجﻤاد ﻣاﻳعات
زمانﻴكﻪ از ﻳک ماﻳع گرما گرفتﻪ شود ؛ درﻳن صورت انرژى حرکﻰ مالﻴكول ﻫا کم شده ،
حرارت ماﻳع پاﻳﻴن آمده  ،باﻵخره حالت ثابت را بﻪ خود اختﻴار نموده و ﻫم زمان بﻪ آن بلور ﻫاى
جامد مواد حاصل مﻰ شــود .درجﻪ انجماد ﻳک ماﻳع عبارت از ﻫمان مقدار درجﻪ حرارت اســت
کﻪ فاز جامد و ماﻳع ﻳک ماده در حال تعادل با ﻳک دﻳگر قرار دارند.
واضح اســت کﻪ اگر گرما از ﻳک ماﻳع گرفتﻪ شــود ،ســمت پروسﻪ بﻪ طرف راست ادامﻪ
پﻴدا مﻰ نماﻳد ،اﻳن حالت را انجماد مﻰ نامند .در صورتﻴكﻪ بﻪ مواد جامد گرما داده شود ،جرﻳان
پروسﻪ قرار معادلﺔ فوق بﻪ طرف چپ ادامﻪ پﻴدا مﻰ نماﻳد  ،اﻳن پروسﻪ را ذوب مﻰ نامند .سرعت
انجماد ،معادل ســرعت ذوب مﻰ باشــد ،طورﻳكﻪ سﻴســتم نﻪ گرما را جذب ونﻪ آزاد مﻰ نماﻳد.
تبدﻳل حالت جامد اجســام را مســتقﻴماً بﻪ حالت گاز ،بﻪ نام عملﻴﺔ تصعﻴد( )Sublimationﻳاد
مﻰ نماﻳند .اگر حرارت مادة گازى کم گردد و بدون اﻳنكﻪ ماﻳع شود ،جامد مﻴگردد ،اﻳن پدﻳده
را تبرﻳد ( )Depostionمﻰ نامند ،بعضﻰ از مواد را مﻴتوان در شــراﻳط عادى بﻪ طرﻳقﺔ تصعﻴد و
تبرﻳد خالص کرد کﻪ مثال آن نفتالﻴن )  (C10 H 8مﻰ باشد.
51

بﻪ صورت عموم ﻳک ماده نظر بﻪ شراﻳط مﻴتواند بﻪ سﻪ حالت (جامد ،ماﻳع ،گاز) مﻼحظﻪ شود
کﻪ تبدﻳل اﻳن سﻪ حالت را بﻪ ﻳک دﻳگر شﻴماى ذﻳل ارائﻪ مﻴدارد.

شكل( )5-٢تبدﻳل سﻪ حالت ماده بﻪ ﻳک دﻳگر
: 4 -5ﮔـازات
طبﻴعت گازات بﻪ اندازة قابل مﻼحظﻪ با ﻫم مشابﻪ بوده و اﻳن تشابﻪ بﻪ ما امكان آنرا مﻴسر
مﻴســازد تــا گاز اﻳدﻳال را تعرﻳف نماﻳﻴــم و بعدا ً خواص گازات حقﻴقــﻲ را با خواص گازات
اﻳدﻳال مقاﻳسﻪ کرده  ،درﻳن صورت خواﻫﻴم ﻳافت کﻪ گازات حقﻴقﻲ و گازات اﻳدﻳال ،طبﻴعت
مشــابﻪ را در بعضﻲ موارد خواﻫد داشــت( .در صورتﻴكﻪ فشــار زﻳاد نباشد و ﻫم حرارت وارده
باﻻي آنﻬا نﻴز پاﻳﻴن باشــد) خواص گازات از جملﺔ فكتور ﻫاي مواد گازي اســت کﻪ مﻲ توان
آنرا توسط قوانﻴن ساده توضﻴح کرد ؛دراﻳن جا اوﻻً ﻻزم است تا فكتورﻫاﻳﻰ را مورد بحث قرار
دﻫﻴم کﻪ باﻻي گازات تاثﻴر دارند  ،آنﻬا عبارت از حجم  ،فشار  ،مقدار گاز و حرارت بوده و اﻳن ﻫا از
جملﺔ فكتورﻫاي اند کﻪ در مباحث بعدي اﻳن فصل کمک شاﻳانﻲ را در مورد قوانﻴن آزماﻳشﻲ خواﻫد
نمود .
حجﻢ
چون گازات بﻪ طور آنﻲ منبســط شــده و ظرف مربوط خود را پر مﻲ نماﻳند ،پس حجم
گازات عموماً معاد ل حجم ظرف آنﻬا اســت؛ اما امروز توصﻴﻪ گردﻳده اســت کﻪ کمﻴت ﻫاي
اندازه گﻴري حجم گازات باﻳد مطابق بﻪ سﻴستم بﻴن المللﻲ بﻪ شكل واحد تعﻴﻴن گردد .چون در
سﻴستم بﻴن المللﻲ ( )SIواحد فاصلﻪ متر ( )mاست .بنا ًء واحد حجم در ( )SIمتر مكعب ( ) m3
بوده و عمدتاً بﻪ حﻴث واحد حجم ( decm3دﻳسﻲ متر مكعب) انتخاب مﻲ گردد کﻪ حجم ﻳک
دﻳســﻲ متر مكعب را بﻪ نام لﻴتر ( )Literﻳاد مﻴكنند .بــراي اندازه گﻴري احجام مواد از اجزا و
اضعاف استفاده مﻲ نماﻳند کﻪ عمدتاً  cm 3است و  cc = 1cm 3 = mLاست.
فشار
قوه وارده فﻲ واحد سطح عبارت از فشار است:
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واحد فشار در سﻴستم  cgsعبارت از  MKS, Baryپاسكال و در  FPSپوند ( )Lbتقسﻴم بر
 In 2بوده کﻪ  1atm = 14.7lb / In2است کﻪ بﻪ نام پﻴسﻲ  Psiنﻴز ﻳاد مﻲ شود.
2
 1atm = 14.7 Lb Inch = Psi = 760mmHgاست  .واحدات فشار در کﻴمﻴا اتموسفﻴر

و ملﻲ مترستون سﻴماب است.
 : 5-5قﻮاﻧﻴﻦ ﮔازات
 - 1قاﻧﻮن باﻳﻞ (Boyls Law
در ســال  ١66٢م رابرت باﻳل و آدام مارﻳوت دو فزﻳكدان فرانســوي جدا از ﻳكدﻳگر رابطﻪ
بﻴن حجم و فشــار گازات را بﻪ حرارت ثابت مطالعﻪ نموده اند  ،در نتﻴجﻪ درﻳافتند کﻪ بﻪ حرارت
ثابت ( )T= constantحجم گازات بﻪ مقدار معﻴن آن ،معكوساً متناسب بﻪ فشار است.
1

P

1

V

Patm

PHg

Pgas

گاز
Hg

شكل ( )5-٣مانومتر سرباز با گاز ﻫاﻳدروجن :
PV = K

2

در رابطــﺔ فــوق  Pفشــار  Vحجم گاز و  Kثابت بوده و مقــدار آن ،بﻪ حرارت و مقدار گاز
مربوط است  .بﻪ اﻳن اساس معادلﺔ  Iرا مﻲ توان بﻪ طورمكمل قرار ذﻳل نﻴز تحرﻳر کرد:
T= Constant ، n= Constant
PV = K

3

معادلﻪ ١و  ٢را بﻪ نام قانون باﻳل و مارﻳوت ﻳاد مﻲ نماﻳند :اﻳن معادلﻪ را مﻲ توان قرار ذﻳل تحرﻳر
کرد:

K
P

4
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=V

بــﻪ صورت خﻼصﻪ گفتﻪ مــﻲ توانﻴم کﻪ بﻪ حرارت ثابت حجم ﻳک مقدار معﻴن گاز معكوســاً
متناسب بﻪ فشار است.
ﻣثال :ﻳک گاز آﻳدﻳال در دستگاه انداره گﻴري باﻳل قرار دارد ،طـــــــــــورﻳكﻪ بﻪ فشار
 625Hg mmحجم ن 247mLاســت  .در صورتﻴكﻪ فشــار بﻪ  825Hg mmتغﻴﻴر
نموده باشد حجم گازرا درﻳن تغﻴﻴر فشار محاسبﻪ نماﻳﻴد (.) T= Constant
حـﻞ  :طبــق قانون باﻳل  P2 V2 = K, P1 V1 = Kاســت  ،پس  P1 V1 = P2 V2شــده
مﻴتواند.
 -2قاﻧﻮن چارﻟس (تأثﻴر حرارت باﻻي ﮔازات)
در ســال 1787م فزﻳكــدان فرانســوي بــﻪ نــام ج .چارلــس تغﻴﻴرات حجــم گازات را با
تغﻴﻴرات حرارت بﻪ فشار ثابت و مقدار ثابت درﻳافت کرد .عالم مذکور مﻼحظﻪ نمود کﻪ در فشار
ثابــت ( )P=conاگر حرارت وارده را بــاﻻي گازات از  00 Cالﻲ  80 0Cتغﻴﻴر دﻫﻴم  ،تغﻴﻴرات
حجم گازات مذکور معادل ﻳک دﻳگر خواﻫد بود .در ســال ﻫاي  1806تا  1808گﻴلو ســگ
توانســت فﻬرســت گازات چارلس را کامل ســازد و ضمناً نام برده نشــان داد کﻪ بﻪ فشار ثابت
ازدﻳاد ﻳک درجﻪ ســانتﻲ گراد حرارت  ،از ﻫر درجﺔ سانتﻰ گراد حجــــم گاز  1:237انبساط
حاصل مﻴنماﻳد  .از تجربﻪ ﻫاي ذکر شــده نتﻴجﻪ گﻴرى مﻴشود کﻪ در صورت تنزﻳل حرارت بﻪ
 (00C ) 2730 Cحجم گازات مســاوي بﻪ صفر است  ،ظاﻫرا ً بﻪ حرارت  2730 Cگاز باﻳد
از بﻴن رود.
از تجارب اجرا شــدة ﻻزمﻪ باﻻي گازات مختلف ،نتﻴجﻪ گﻴري گردﻳده اســت کﻪ از رسم
گرافﻴكﻲ آنﻬا خطوط مســتقﻴمﻲ حاصل مﻴگردد وآنﻬا تماماً محور افقﻲ حرارت را در ﻳک نقطﺔ
معﻴــن )  ( 2730 Cقطــع مﻲ نماﻳند؛ چون حجــم کمتر از صفر موجود بــوده نمﻲ تواند؛ پس
حرارت کمترﻳن حرارت بوده از اﻳن سبب آن را صفر مطلق قبول نموده اند
بﻪ فشار ثابت ( )P=constantحجم گازات بﻪ مقدار معﻴن  ،مستقﻴماً متناسب بﻪ حرارت
است .قضﻴﺔ فوق مربوط بﻪ چارلس و بﻪ قانون کﻴلو سک ارتباط دارد.
اگر بﻪ فشــار ثابت حجم ﻳک مقدار معﻴن گاز  V1باشــد؛ دراﻳن صورت حرارت وارده اولﻲ
گاز مذکــور  T1بــوده در صورتﻴكﻪ حرارت بﻪ  T2تغﻴﻴر نماﻳد ،حجم گاز  V2اســت؛ پس از
مقاﻳسﺔ معادلﺔ ٣و ٤نوشتﻪ کرده مﻲ توانﻴم کﻪ:
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V1 V2
=
T1 T2

V1 T1
=
V2 T2

7

مثال:

حجم را اشغال م د در ص رت

از ا د ال در  250 Cب انداز
ا د حجم از مذ ر قدر خ ا د ب د در فش ار ثابت
ب  50 0Cتغ

حل:

حرارت

V1 = 1.28Li
V1 T1
=
V2 T2

T1 = 250 C

= V2

T2 = 500 C

V1T2 1.28L 323K
=
= 1.39L
T1
298K

? = V2

خالصة فصل پنجم

ر ماد م ت اند نظر ب ا ط مح ط س حالت جامد ما ع از را داشت باشد
د ر تأث ر م داشت ق جذب
ازات م اد اند ذرات تش ل د د آن با
ذرات آن ا با م م اس ت حر ت نام ظم را دارا اند ب حرارت بل د فش ار م حر ت
ذرات ازات ع م ردد
خ اص جامدات از خ اص ازات فرق داشت ازات دارا ثافت م ب د در حال
جام دات ثاف ت بزر را دارا اند ازات در نت ج فش ار م ا م ش د ام ا جامدات م
ازات ا
خاص ت ترا م ش دن را دارا اند جامدات س خت ش د ب د در حال
خ اص را دارا ن ست د
ما عات خاص ت خاص را نسبت ب جامدات ازات دارا ب د ب ط ر مثال ق جذب ب
ذرات م اد ب حالت ما ع ب ش ب د اما نسبت ب جامدات ضع ف م باشد
ب حرارت ثابت  T= constantحجم ازات ب مقدار مع آن ب ش ل مع س مت اسب
ب فشار است
ب فش ار ثابت  P=constantحجم ازات ب مقدار مع ب ش ل مس تق م مت اس ب ب
حرارت است قض ف ق مرب ط ب ارلس ب د ب قان ن ل س ارتباط دارد
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سؤالهای فصل پنجم
سؤاالت چهار جوابه

از ا م اد اند

1

د ر

ذرات تش ل د د آن ا با

را دارا اند

ال ف تأث ر م ب ق جذب ذرات آن ا با م م ج حر ت نام ظ م د
جامدات م اد اند
الف حجم مع

را دارا است

ب ش ل مع

 3انتشار ما عات نسبت ب ازات
الف بط

ام ا

م ب

ج الف ب ر د
بد

د

دام

برخ رد مال ل ل ا در ما عات

است

ع ز ادتر ج ن رمال بس ار ز اد د ز اد ن رمال

 4ب ح رارت ثاب ت  T= constantحجم ازات ب مقدار مع

ب فش ار دام ابس ت

دارد
الف ت اسب مستق م ب مت اسب مع س ج ت اسب ندارد د جز الف درست است
 5حجم ا مس ا

ازات مختلف تحت ع

ا ط فش ار حرارت تعداد مسا

دارا است
الف آ ن ا ب مال
در ا طSTP
الف

ب

ل ا ج ات م ا د

م ل ر از

اما

حجم را اشغال م

ج

اد

د 22.4m 3
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را

فصل ششم

متابولﻴزم
حجرات موجودات زنده از لحاظ شکل و ساختمان از
همدﻳگر فرق داشته مگر از لحاظ ترکﻴب کﻴمﻴاوى تا حد
زﻳادى با هم دﻳگر شباهت دارند .حجرات داراى مرکبات
غﻴر عضوى و مرکبات عضوى اند .آب و منرالﻬا مرکبات
غﻴر عضوى حجره را تشکﻴل مﻴدهند در حالﻴکه قند ها،
پروتﻴن ،شحمﻴات ،انزاﻳم ها و تﻴزابﻬاى هستوى مرکبات
عضوى حجرات را تشکﻴل داده اند .مقدار هر ﻳک از مواد
متذکره نظر به نوعﻴت حجره فرق مﻴکند.
در اﻳن فصل شما با عملﻴه متابولﻴزم آشنا شده و قادر
خواهﻴد شد تا مشخصات مرکبات غﻴرعضوى و عضوى را
شرح کرده بتوانﻴد .همچنان اهمﻴت موجودﻳت آب ،منرال
ها ،قندها ،پروتﻴن ها و شحمﻴات را در حجره دانسته
و رول مرکبات غﻴر عضوى و عضوى را که براى عملﻴه
متابولﻴزم حجره ضرورى است ،بدانﻴد.
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متابولﻴزم کلمه ﻳونانﻰ است که معناى تبادله و تغﻴﻴر را مﻴدهد.
همه تغﻴﻴرات و تبدﻻت کﻴمﻴاوى که در حجرة زنده رخ داده و
باعث نمو ،ترمﻴم ،تکثر ،تولﻴد انرژى ،مواد ضرورى و مواد اضافﻰ
در حجره مﻴگردد ،متابولﻴزم گفته مﻴشود .به عبارت دﻳگر متابولﻴزم
عبارت از ﻳک سلسله تعامﻼت منظم کﻴمﻴاوى و تولﻴد انرژى است
که باعث بقاى موجودات زنده مﻴگردد.
متابولﻴزم داراى دو جنبه مشخص مﻴباشد که عبارت از به دست
آوردن انرژى و مصرف آن است .تعامﻼت متابولﻴزم به دوشکل
صورت مﻴگﻴرد:
 -1انابولﻴزم ) (Anabolismتعامﻼت تعمﻴرى ﻳا ترکﻴبﻰ
-2کتابولﻴزم ) (Catabolismتعامﻼت تخرﻳبﻰ ﻳا تجزﻳوى
تمام تغﻴﻴرات کﻴمﻴاوى که باعث ترکﻴب (تغﻴﻴر و تبدﻳل مواد ساده
به مغلق) مواد عضوى مﻴگردد ،به نام انابولﻴزم ﻳاد مﻴشود.
درهر حجره توسط عملﻴه انابولﻴزم از ترکﻴب مواد ساده ،مواد مغلق
مانند پروتﻴن ها ،کاربوهاﻳدرﻳت ها ،شحمﻴات و نوکلئﻴک اسﻴد
ساخته شده و براى ساختن اجزاى حجره و دﻳگر مواد از آنﻬا کار
گرفته مﻴشود.
(انابولﻴزم)

6 C O2 + 1 2 H 2O
C6 H1 2O6 + 6O2 + 6 H 2O
ترکﻴب موادى را که در حجره صورت مﻴگﻴرد ،ترکﻴب بﻴولوژﻳکﻰ
مﻴنامند.
تغﻴﻴرات کﻴمﻴاوى که باعث تجزﻳه مواد مغلق عضوى به مواد ساده
مﻴگردد به نام کتابولﻴزم ﻳاد مﻴشود .در نتﻴجه اﻳن تغﻴﻴرات موادﻳکه
داراى مالﻴکولﻬاى بزرگ اند به مواد ﻳکه داراى مالﻴکول هاى کوچک
اند تبدﻳل مﻴشوند؛ مثﻼ :پروتﻴن ها به امﻴنو اسﻴد ها و نشاﻳسته به
گلوکوز و شحم به تﻴزاب هاى شحمﻰ و گلﻴسرول تجزﻳه مﻴشوند.
اﻳن مواد باز هم به نوبه خود به مرکباتﻰ که داراى مالﻴکول هاى
کوچکتر اند تجزﻳه گردﻳده و در نﻬاﻳت ،مواد ساده مانند C O2
و  H 2 Oبه وجود مﻰ آﻳد .در اثناى اﻳن تغﻴﻴرات اکثرا ً انرژى آزاد
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مﻴشود که در فعالﻴت هاى حﻴاتﻰ از قبﻴل حرکت ،ترشح و ترکﻴب
مواد ( بﻴوسنتﻴز) و غﻴره از آن استفاده به عمل مﻰ آﻳد.
(کتابولﻴزم)
C6 H12 O6 + 6O2

C6 H1 2O6 6
+CO
6O2 2 +66
C
OH2 2+O
انرژي6 H+2O
+

وقتﻴکه سرعت و مﻴزان انا بولﻴزم و کتا بولﻴزم ﻳکسان باشد ،حﻴوانات
و نباتات نه نمو مﻴکنند و نه از وزن شان کاسته مﻴشود؛ اما وقتﻴکه
مﻴزان انا بولﻴزم نسبت به کتا بولﻴزم زﻳاد باشد ،آنﻬا ﻳا نمو مﻴکنند
ﻳا مواد مغلق کﻴمﻴاوى را در خود ذخﻴره مﻴکنند .هنگامﻴکه مﻴزان
کتابولﻴزم نسبت به انابولﻴزم زﻳاد باشد ،موجود زنده مواد ذخﻴره
شده را به مصرف رسانﻴده و از وزن آن کاسته مﻰ شود و باﻻخره
مﻴمﻴرد؛ پس به اﻳن نتﻴجه مﻴرسﻴم ،در صورتﻴکه حﻴوان ﻳا نبات
زنده باشد ،عملﻴه متابولﻴزم (انابولﻴزم و کتابولﻴزم) جرﻳان مﻴداشته
باشد.
مرکبات غﻴرعضوى در متابولﻴزم :مرکبات غﻴرعضوى که در
متابولﻴزم ضرور اند عبارت است از:
آب :فراوانترﻳن ماده در جﻬان است که در طبﻴعت به مقدار زﻳاد
موجود است .در حدود  65تا  95فﻴصد وزن بدن انسان را آب
تشکﻴل مﻴدهد .آب در حجره به دو شکل وجود دارد :آب آزاد و آب
بسته .آب آزاد در حجره در فعل و انفعاﻻت کﻴمﻴاوى (متابولﻴزم)
حصه گرفته ،طورﻳکه ﻳک مقدار آن در ترکﻴبات مواد داخل حجره
مصرف گردﻳده و ضرورت آب را در تعامﻼت کﻴمﻴاوى مرفوع
مﻴسازد .برعﻼوه مواد اضافﻰ حجره را که حاصل تعامﻼت تخرﻳبﻰ
حجره مﻴباشد ،رقﻴق ساخته و براى اطراح آماده مﻴسازد.
آب بسته حجره مقدار آبﻴست که شامل ترکﻴبات کﻴمﻴاوى اجزاى
حجره مﻴباشد .اﻳن آب وقتﻰ ضاﻳع مﻴگردد که آب آزاد در دسترس
حجره قرار نداشته باشد و ﻳا حجره تخرﻳب گردد .در حالت انقسام
حجروى نﻴازمندى حجره به آب براى تکافوى حجرات نو تشکﻴل
بﻴشتر مﻴگردد .در هر صورت آب بسته حجره باز هم به وسﻴله آب
آزاد باﻳد تأمﻴن گردد .کمﻴت آب بسته در حجرات موجودات آبزى
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وخشکه زى از هم فرق داشته و مقدار آب بسته در حجرات موجودات آبزى
بﻴشتر از حجرات خشکه زى تخمﻴن گردﻳده است ،زﻳرا همﻴشه با آب در تماس
مﻰ باشند .محﻴط اطراف همه حجرات بدن را ماﻳعﻰ فرا گرفته که بﻴشتر آنرا آب
تشکﻴل داده است ،با وجود اﻳنکه ما در خشکه زنده گﻰ مﻰ کنﻴم؛ ولﻰ حجرات
زندة بدن ما در محﻴط ماﻳع قرار دارند؛ پس مﻴتوان گفت که همه حجرات در
محﻴط ماﻳع که داراى آب مﻴباشد زنده گﻰ مﻴنماﻳند.
حجره هنگامﻰ مﻴتواند مواد را از محﻴط بگﻴرد و ﻳا به محﻴط دفع نماﻳد که مواد
متذکره در آب حل شده باشد .تمام تعامﻼت کﻴمﻴاوى که در بدن رخ مﻴدهد ،در
محﻴط ماﻳع صورت مﻴگﻴرد .ﻳکﻰ از خصوصﻴات آب ،جلوگﻴرى از تغﻴﻴرات ناگﻬانﻰ
شدت حرارت در بدن موجودات زنده است؛ زﻳرا درجه حرارت ﻳکﻰ از عوامل
مؤثر براى اجراى تعامﻼت کﻴمﻴاوى است که باﻳد در جرﻳان اجراى تعامل ثابت
بماند .هر گونه تغﻴﻴر ناگﻬانﻰ و شدﻳد درجه حرارت ،سبب مختل شدن پروسه
تعامل کﻴمﻴاوى گردﻳده و باعث مرگ موجود زنده خواهد شد؛ بنابر اﻳن افزاﻳش
ﻳا کاهش ناگﻬانﻰ درجه حرارت محﻴط نمﻰ تواند درجه حرارت داخل بدن زنده
جانﻬا راکه از  65تا  95فﻴصد وزن بدن شانرا آب تشکﻴل داده است تغﻴﻴر داده و
به آنﻬا ضررى برساند.
معلومات اضافﻰ
آﻳا مﻴدانﻴد آب چگونه از تغﻴﻴر ناگﻬانﻰ درجه حرارت جلوگﻴرى مﻴکند؟
به منظور پاسخ به سؤال فوق مﻴتوان فعالﻴت زﻳر را انجام داد:
اگر ﻳک سﻴم مسﻰ به وزن  50گرام را به مدت ده ثانﻴه روى شعله آتش بگﻴرﻳد ،دﻳده
مﻴشود .که حرارت آن بسﻴار باﻻ مﻴرود .اگر  50گرام آب را در داخل ﻳک تﻴوب انداخته
و به مدت ده ثانﻴه روى شعله آتش بگﻴرﻳد مﻰ بﻴنﻴد که درجه حرارت آن تغﻴﻴر قابل
مﻼحظه نمﻰ نماﻳد؛ پس چنﻴن نتﻴجه گﻴرى مﻴشود که آب نسبت به مس مقدار حرارت
بﻴشتر باﻳد بگﻴرد تا درجه حرارت آن به همان اندازه باﻻ برود.
منرالﻬا
بدن انسان براى فعالﻴت هاى زنده گﻰ به منرالﻬا (نمک هاى معدنﻰ) و عناصر
ضرورت دارد .در حال حاضر تحقﻴقات نشان مﻴدهد که ﻳک تعداد منرالﻬا به بدن
بﻴشتر ضرورى بوده که کمبود آنﻬا باعث به وجود آمدن اثرات نا مطلوب در بدن
مﻴشود.
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بعضﻰ عناصر اند که به مقدار کم مورد ضرورت اند و مﻴتوان به اساس ضرورت بدن
آنﻬا را به دوگروپ تقسﻴم نمود.
 عناصر پر مصرف :عناصرى که مقدار ضرورت بدن به آنﻬا بﻴشتر از  100ملﻰگرام در روز است؛ مانند :سودﻳم ،کلسﻴم ،آهن و فوسفورس.
 عناصر کم مصرف :عناصرى که مقدار ضرورت بدن به آنﻬا کمتر از  100ملﻰگرام در روز است؛ مانند :آﻳودﻳن و فلورﻳن.
کلسﻴم (  ) C a + 2در چندﻳن عملﻴه فزﻳولوژﻳکﻰ متفاوت دخالت دارد .نخستﻴن نقش
کلسﻴم تاثﻴر بر فعالﻴت اعصاب است که بر اساس آن باﻳد مقدار غلظت کلسﻴم در خون
ثابت بماند .براى اﻳنکه مقدار پوتانسﻴل آرامش اعصاب محفوظ بماند و انتقال جرﻳان
عصبﻰ صورت بگﻴرد ،ﻻزم است که مقدار غلظت اﻳون کلسﻴم(  ) C a + 2در ماﻳعات
اطراف حجره ﻳکنواخت بماند .هنگامﻰ که اﻳن غلظت به مقدار قابل توجﻬﻰ کاهش
ﻳابد ،پوتانسﻴل فعالﻴت به طور طبﻴعﻰ در اعصاب پدﻳد مﻰ آﻳد .اگر اﻳن اعصاب ،از
جمله اعصاب حرکتﻰ(دست) باشد ،عارضه انقباض در عضﻼت آن رخ مﻴدهد ،ماهﻴچه
هاى دست و ساعد طورى منقبض مﻰ شوند که انگشتان حالت کج و شخ مانده را
به خود مﻰ گﻴرد .اگر اﻳن عارضه به مدت طوﻻنﻰ ادامه ﻳابد ،عضﻼت حنجره طورى
منقبض مﻴشوند که مجراى تنفسﻰ را بسته و شخص در اثر خفه گﻰ مﻰ مﻴرد.
موجودﻳت کلسﻴم در عضﻼت باعث تحرﻳک فعالﻴت و انقباض آنﻬا مﻰ گردد .در ساﻳر
حجرات هم کلسﻴم مانند ﻳک؟ پﻴام رسان ثانوﻳه عمل مﻰ کند .وجود آﻳون کلسﻴم
درچگونه گﻰ عمل بعضﻰ از هورمون ها اهمﻴت دارد.
همچنان بعضﻰ از انزاﻳم ها و پروتﻴن ها وجود دارد که در موجودﻳت کلسﻴم به درستﻰ
عمل مﻰ کنند .کلسﻴم جزء از ساختمان استخوان است و از اﻳن لحاظ نﻴز نقش مﻬم
را در بدن اجرا مﻰ کند.
استخوان خود ﻳک مخزن کلسﻴم در بدن است و در تنظﻴم مقدار کلسﻴم اطراف حجره
نقش مﻬم را بازى مﻰ کند .فاسفورس نﻴز به مقدار قابل توجﻬﻰ در استخوان وجود
دارد .بﻴشتر فاسفورس موجود در بدن به صورت آﻳون فاسفﻴت (  ) PO4است.
مقدار طبﻴعﻰ فاسفورس خون انسان را بﻴن  3تا  4ملﻰ گرام در  100سانتﻰ متر
5

مکعب حساب مﻴکنند .منابع اصلﻰ کلسﻴم و فاسفورس را در بدن ما ،غذا هاى تشکﻴل
مﻴدهند که داراى کلسﻴم و فاسفورس باشند .وقتﻰ که آﻳون هاى اﻳن مواد داخل بدن
شدند ،روده ها ،گرده ها و استخوان در درجه اول ،غلظت آنﻬا را در پﻼزماى خون
تنظﻴم مﻴکنند.
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جدول ) (١ﻣعﻠﻮﻣات ﻣختصر دربارة عﻨاصر ضرورى بدن

نام عنصر

در کدام منابع غذاﻳﻰ ﻳافت مﻰ شود؟

چه وظاﻳفﻰ را در بدن به در اثر کمبود آن در
عﻬده دارد؟

بدن چه رخ مﻰ دﻫد؟

ساختماناستخوانودندان ،بطﻰ شدن رشد و نمو،
ضاﻳعات استخوان
انتقالپﻴامﻬاىعصبﻰ

Ca

شﻴر ،پنﻴر ،سبزﻳﻬا و حبوبات

P

شﻴر ،پنﻴر ،گوشت ،غله جات و حبوبات ساختمان استخوان و ضعف و ضاﻳعات
دندان تنظﻴم  phخون استخوان و دندان

تنظﻴم مﻴزان آب بدن ،کاهش اشتﻬا ،انقباض
کمک در اﻳجاد پﻴامﻬاى عضﻼت
عصبﻰ

Na

نمک ،پنﻴر

Fe

گوشت ،تخم مرغ ،غله جات ،انتقال آکسﻴجن
حبوبات و سبزﻳﻬا

I

ماهﻰ ،غذا هاى درﻳاﻳﻰ ،لبنﻴات و در ساختمان هورمون بزرگ شدن غده
هاى غده تاﻳراﻳد سﻬم تاﻳراﻳد (گواتر)
نمک آﻳودﻳن دار
دارد.
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کم خونﻰ ،اختﻼل
در سﻴستم معافﻴتﻰ
بدن

رول مرکبات غﻴر عضوى در متابولﻴزم
آب  ۶5تا  95فﻴصد ترکﻴب حجرات اجسام زنده را تشکﻴل مﻴدهد؛
همچنان مﻬمترﻳن جز غذا براى نباتات به شمار مﻴرود .در متابولﻴزم
نباتﻰ ،آب منبع مﻬم هاﻳدروجن و ﻳکﻰ از منابع اکسﻴجن مﻰ باشد.
اکسﻴجن که در عملﻴه فوتوسنتز آزاد مﻴشود از تجزﻳه آب به دست
مﻰ آﻳد.
آب نه تنﻬا به حﻴث ماده اولﻴه باﻻى متابولﻴزم نباتﻰ اثر دارد؛ بلکه
جنبه هاى مختلف اقلﻴم ،هوا ،درﻳا ها و خشکه را نﻴز تحت تاثﻴر
قرار مﻴدهد .منرالﻬا با وجودى که به مقدار کمﻰ ﻻزم اند؛ اما جز
مﻬم ماده زنده بوده که نباتات بدون آنﻬا زنده گﻰ کرده نمﻰ توانند.
منرال هاﻳﻰ که توسط نباتات و حﻴوانات خشکه جذب مﻴگردند،
بعد از مرگ آنﻬا جز خاک مﻰ گردد؛ سپس منرالﻬاى خاک در آب
منحل شده به درﻳا ها رﻳخته و از درﻳا ها به ابحار مﻴرﻳزند .نباتات
در درﻳا ها به صورت آزادنه از منرالﻬا استفاده مﻰ نماﻳند .حجرات
نباتات براى بقا در آب ،به نور و مواد معدنﻰ نﻴاز دارند .اﻳن حجرات
از طرﻳق فوتوسنتﻴز همه ترکﻴبات عضوى را مﻰ سازند .حجرات
رﻳشه ،عﻼوه بر آب و اکسﻴجن ،منرال ها را توسط موﻳک هاى
رﻳشه به شکل منحل در آب جﻬت تغذﻳه جذب مﻴنماﻳند.
کلسﻴم منرالﻰ است که به مقدار بسﻴار زﻳاد در بدن ما وجود دارد.
ﻳک انسان بالغ که اندام متوسط داشته باشد تقرﻳباً ﻳک کﻴلوگرام
کلسﻴم در بدن خود دارد ،که اساساً در استخوان ها و دندانﻬاﻳش
ﻳافت مﻴشود .کلسﻴم باعث محکم شدن استخوانﻬا مﻴگردد .هنگام
رشد و نمو و تشکﻴل استخوان ها و دندانﻬا ،بدن انسان به مقدار
کافﻰ کلسﻴم ضرورت دارد .کلسﻴم مورد ضرورت بدن باﻳد از طرﻳق
غذا هاﻳﻰ چون شﻴر ،پنﻴر و ساﻳر لبنﻴات که سرشار از کلسﻴم
هستند ،تأمﻴن گردد.
کمبود کلسﻴم باعث نرمﻰ استخوان در کودکان مﻴگردد که به
نام راشﻴتﻴسم ﻳاد مﻴشود و در کﻼن ساﻻن سبب پوکﻰ استخوان
مﻴشود.
فاسفورس نﻴز عنصرى است که به مقدار فراوان (تقرﻳباً نﻴم کﻴلو
گرام) در بدن هر انسان بالغ ﻳافت مﻴشود .فاسفورس در حفظ و
نگﻬدارى سﻴستم عصبﻰ انسان ضرور است.
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ساﻳر نمک هاى معدنﻰ به مقدار کم در بدن ضرورت است؛ اما به اﻳن معنﻰ
نﻴست که در بدن زنده جانﻬا اهمﻴت ندارند .آهن موجود در ساختمان
حجرات سرخ خون براى گرفتن اکسﻴجن هوا در ششﻬا و انتقال آن به دﻳگر
قسمت هاى بدن رول مﻬم دارد .بنابر اﻳن کمبود آهن در بدن باعث کاهش
هموگلوبﻴن خون (هموگلوبﻴن پروتﻴن آهن دار است که در حجرات سرخ
خون بوده و مسؤولﻴت انتقال اکسﻴجن را به تمام بدن دارد) مﻴشود .در
صورت کمبود آهن ،قدرت انتقال اکسﻴجن در خون کم مﻴشود و شخص
دچار ضعف و خسته گﻰ مﻴگردد اﻳن حالت را کم خونﻰ مﻴگوﻳند .شخصﻴکه
به مرض کم خونﻰ دچار مﻴگردد مﻴتواند از طرﻳق دوا ﻳا منابع طبﻴعﻰ چون
گوشت ،جگر ،مﻴوه ها و سبزى ها آنرا برطرف نماﻳد.
کمبود آﻳودﻳن که از جمله مواد غﻴر عضوى کم مصرف است .نﻴز عواقب
ناگوار در بدن دارد .آﻳودﻳن به وسﻴله غده تاﻳراﻳد که در گلو ،پﻬلوى حنجره
واقع است ،جذب مﻴگردد .در صورت کمبود آﻳودﻳن غده تاﻳراﻳد فعالﻴت
بﻴشتر مﻰ نماﻳد تا جﻬت رفع ضرورت بدن آﻳودﻳن بﻴشتر را جذب کند
که در نتﻴجه غده تاﻳراﻳد بزرگ شده و ناحﻴه گلو متورم مﻴگردد که آنرا
جاغور ﻳا ) (Goiterمﻴنامند .هورمون تاﻳروکسﻴن داراى آﻳودﻳن است که از
تاﻳراﻳد ترشح مﻴشود و موجب باﻻ رفتن سرعت عکس العمل هاى کﻴمﻴاوى
مﻴگردد .کمبود آﻳودﻳن باعث بطﻰ شدن رشد و نموى جنﻴن گردﻳده و
باعث عقب مانده گﻰ جسمﻰ و ذهنﻰ مﻴشود.

شکل ( )6-1مرض جاغور
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فصﻞ سﻮم

معلومات اضافﻲ
ً
فلورﻳن در ساختمان دندانﻬا خصوصا در مﻴناى دندان موجود است .از اﻳن لحاظ در ترکﻴب
کرﻳم هاى دندان عﻼوه مﻰ شود تا دندانﻬا سالم بمانند و از سوراخ شدن آنﻬا جلوگﻴرى
گردد .مگنﻴزﻳم در ساختمان کلوروفﻴل نباتات شامل است .طورﻳکه مﻰ دانﻴم کلوروفﻴل در
کلوروپﻼست هاى نباتات موجود بوده و عملﻴه فوتوسنتﻴز را در نباتات پﻴش مﻰ برد.

طورﻳکه گفته شد ترکﻴبات کﻴمﻴاوى حجرات شامل مرکبات غﻴر عضوى و
مرکبات عضوى اند .قند ها ،پروتﻴن ها و شحمﻴات مرکبات عضوى حجرات
را تشکﻴل داده اند.
موادﻳکه در تعامﻼت حﻴاتﻰ حجروى تولﻴد انرژى مﻰ کنند مواد غذاﻳﻰ گفته
مﻰ شوند .عمده ترﻳن مواد غذاﻳﻰ که در متابولﻴزم (سوخت و ساز) ارزش
فراوان دارد ،به سه دسته قند ها ،پروتﻴن ها و شحمﻴات تقسﻴم شده اند .مواد
متذکره در موجودﻳت اکسﻴجن احتراق نموده ﻳعنﻰ اکسﻴجن باعث سوخت
مواد فوق الذکر مﻰ گردد .اﻳن عملﻴه را به نام اکسﻴدﻳشن ﻳاد مﻰ نماﻳند که
حاصل نﻬاﻳﻰ آن مواد فاضله و انرژى مؤلده مﻰ باشد.
انرژى حاصله ﻳﻰ که از سوخت مواد غذاﻳﻰ به وجود مﻰ آﻳد براى فعالﻴت
هاى حﻴاتﻰ حجرات به مصرف مﻰ رسد.

شکل ( )6-2منابع مرکبات عضوى
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مرکبات عضوى در متابولﻴزم :مرکبات عضوى که در متابولﻴزم
شامل اند؛ عبارت اند از :قندها ،پروتﻴن و شحمﻴات که ذﻳ ً
ﻼ مطالعه مﻴگردد.
قند ﻫا
قند ها از مﻬمترﻳن تأمﻴن کننده هاى انرژى مﻴباشند .انرژى که از سوخت
ﻳک گرام ماده قندى حاصل مﻴشود بالغ به  4کﻴلو کالورى است .کالورى
عبارت از آن مقدار حرارت است که ﻳک ملﻰ لﻴتر آب خالص را ﻳک درجه
سانتﻰ گراد ارتقا دهد.
مواد قندى مرکباتﻰ هستند که در ترکﻴب خود کاربن ،هاﻳدروجن و
اکسﻴجن دارند.
قند ها ﻳا کاربوهاﻳدرﻳت ها به انواع مختلف پﻴدا مﻴشوند:
 .1قندهاى ﻳک قﻴمته( )Monosacharidکه مثال هاى آن گلوکوز و
فروکتوز مﻴباشد.
 .2قندهاى دو قﻴمته ( )Disacharidمانند  :سکروز.
 .3قندهاى چند قﻴمته ( )Polysacharidمانند  :نشاﻳسته و سلولوز .قندهاى
ﻳک قﻴمته واحد هاى ساختمانﻰ تمام مواد قندى هستند که داراى
چندﻳن گروپ هاﻳدروکسﻴل ( )-OHدر مالﻴکول خود بوده از همﻴن
جﻬت در آب منحل مﻴباشند.

شکل ( )6-3مواد حاوى کاربوهاﻳدرﻳت

فورمول مالﻴکول گلوکوز  C 6 H 1 2 O 6مﻴباشد .فروکتوز ﻳا شکر مﻴوه نﻴز
از جمله مونو سکراﻳد ها مﻴباشد .قندهاى دوقﻴمته ﻳا داى سکراﻳد ها از
طرﻳق ﻳکجا شدن دو مالﻴکول مونوسکراﻳد تحت پارچه شدن آب به وجود
مﻰ آﻳد .مالتوز که قند دو قﻴمته است از ﻳکجا شدن دو مالﻴکول گلوکوز
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به وجود مﻰ آﻳد .بوره ﻳا سکروز از ﻳک واحد گلوکوز و ﻳک واحد فروکتوز
ساخته شده که در تمام نباتات عالﻰ پﻴدا مﻴشود.
ً
مقدار و نوع قند در غذا هاى مختلف متفاوت است؛ مثﻼ :در مﻴوه قند
فروکتوز ،در شﻴر قند لکتوز ،در جو قند مالتوز ،درنﻴشکر و لبلبو قند سکروز و
در نوشﻴدنﻰ هاى شﻴرﻳن قند گلوکوز ﻳافت مﻴشود .قندهاى چندﻳن قﻴمته ﻳا
پولﻰ سکراﻳد ها مالﻴکول هاى بزرگ هستند که از مقدار زﻳاد مونوسکراﻳد ها
تشکﻴل گردﻳده اند .در آب سرد حل نمﻴشوند؛ اما قابل آماس اند ،تمام پولﻰ
سکراﻳد ها مﻴتوانند به واسطه هاﻳدرولﻴز (ذرﻳعه انزاﻳم ها و ﻳا همراى تﻴزابﻬا)
به مواد ساختمانﻰ خوﻳش (مونومﻴر) ( )1پارچه شوند.
پولﻰ سکراﻳد ها مرکباتﻰ اند که اجزاى مﻬم حجرات زنده را مﻴسازند.
کاربوهاﻳدرﻳت ها به اشکال مختلف مانند سلولوزنشاﻳسته و قندهاى ساده در
حجرات ﻳافت مﻴشوند .هر گاه گلوکوز در موجودﻳت اکسﻴجن سوختانده شود،
تولﻴد انرژى حرارتﻰ نموده گاز کاربن داى اکساﻳد و آب را مﻰ سازد.
6 C O 2 + 6 H 2 O + Energy

2

O 6 +6O

12

C6H

گلوکوز ،توسط نباتاتﻰ که داراى کلوروفﻴل اند ،از مواد خام ،آب و کاربن داى
ا کساﻳد به کمک نور آفتاب ساخته مﻴشود.
نشاﻳسته
از جمله پولﻰ سکراﻳد ها بوده و هر مالﻴکول نشاﻳسته از ﻳکجا شدن چندﻳن
مولﻴکول گلوکوز با از دست دادن ﻳک مقدار آب حاصل مﻴشود .بنا بر اﻳن
نشاﻳسته منبع ذخﻴره گلوکوز و در نتﻴجه منبع ذخﻴره انرژى مﻴباشد .در
حجرة نباتﻰ ،مالﻴکول هاى نشاﻳسته در بﻴن دانه هاى کروى شکل قرار گرفته
که به نام امﻴلو پﻼست ( )2ﻳا دانه هاى نشاﻳسته ﻳاد مﻴشوند .هر ﻳک از اﻳن
دانه ها توسط ﻳک غشا احاطه شده است که در وقت پختن غذا پوش مذکور
پاره شده و از آن مالکﻴولﻬاى نشاﻳسته خارج مﻴگردد .پختن غذا باعث آسان
شدن عمل هضم مالﻴکولﻬاى نشاﻳسته مﻴگردد .نشاﻳسته با آﻳودﻳن تعامل
کرده رنگ آبﻰ را به خود مﻴگﻴرد.

1] Monomer
2] Amiloplast
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سلولوز
سلولوز رشته ﻳﻲ است که از بﻬم پﻴوستن مالﻴکولﻬاى گلوکوز حاصل
مﻰ شود .چون در بدن انسان انزاﻳمﻰ که بتواند سلولوز را تجزﻳه نموده
و مولﻴکولﻬاى گلوکوز را آزاد سازد ،وجود ندارد؛ لذا سلولوز براى انسانﻬا
ارزش غذاﻳﻰ کمتر دارد .حﻴوانات علف خوار بنابر داشتن بکترﻳا هاى
مخصوص درسﻴستم هاضمﺔ شان قادر به تجزﻳه سلولوز اند؛ بنابرﻳن
مﻴتوانند از سلولوز به قسم غذا استفاده نماﻳند .سبزﻳجاتﻰ که داراى
ساقه ها و برگ هاى علفﻰ اند و به قسم سﻼد و ترکارى مصرف مﻴگردند
داراى سلولوز بوده در دفع نمودن مواد اطراحﻰ کمک نموده از قبضﻴت
جلوگﻴرى مﻴنماﻳند.
گﻼﻳکوجن (نشاﻳستﺔ حﻴوانﻰ) هم مانند نشاﻳسته از به هم پﻴوستن
واحدهاى گلوکوز ساخته شده است.

شکل ( )6-4ساختمان پولﻰ سلولوز
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پروتﻴن
پروتﻴنﻬا مرکبات مغلق و پﻴچﻴدة عضوى اند که در ترکﻴب خود
بر عﻼوة عناصر کاربن ،هاﻳدروجن و اکسﻴجن داراى عناصر سلفر و
فاسفورس بوده که مواد مﻬم سازندة حجره اند.
پروتﻴنﻬا مالﻴکول هاى بزرگﻰ اند که از ﻳکجا شدن مالﻴکول هاى
کوچکﻰ به نام امﻴنو اسﻴد ها به مﻴان آمده اند که در ترکﻴب
پروتﻴن ،امﻴنواسﻴد ها پاﻳه اساسﻰ مﻴباشند .امﻴنو اسﻴد ها نﻴز
مرکبات عضوى اند که از کاربن ،هاﻳدروجن ،آکسﻴجن و ناﻳتروجن
ترکﻴب ﻳافته اند .تا حال در موجودات زنده بﻴست نوع امﻴنو اسﻴد
شناخته شده که از اتحاد آنﻬا مولﻴکولﻬاى پروتﻴن ساخته مﻴشود.
از همﻴن سبب مواد پروتﻴنﻰ غذا در دستگاه هاضمه به امﻴنو اسﻴد
تجزﻳه مﻴشود که توسط حجرات جدار امعاى کوچک جذب و به
جرﻳان خون انتقال مﻰ ﻳابد ،بعدا ً به تمام حجرات بدن رسﻴده و به
واسطه عملﻴه انابولﻴزم مواد پروتﻴنﻰ ساخته مﻴشود
که جﻬت نمو و ساﻳر فعالﻴت هاى حﻴاتﻰ موجود
زنده به کار مﻴرود .بدن انسان مﻴتواند فقط بعضﻰ از
امﻴنو اسﻴد ها را بسازد و بقﻴه امﻴنو اسﻴد ها حتماً
باﻳد در غذا وجود داشته باشد تا از اﻳن طرﻳق به
بدن برسد ،لذا امﻴنو اسﻴد ها به دو دسته تقسﻴم
مﻴشوند:
امﻴنو اسﻴد هاى اساسﻰ که حتماً باﻳد در رژﻳم
شکل ( )6-5پروتﻴن در بعضﻰ از مواد غذاﻳﻰ
غذاﻳﻰ موجود باشد؛ چون بدن قادر به ساختن آنﻬا
نﻴست.
امﻴنو اسﻴد هاى غﻴر اساسﻰ که وجود آنﻬا در رژﻳم غذاﻳﻰ ضرور
نمﻰ باشد؛ زﻳرا بدن مﻴتواند آنﻬا را از امﻴنو اسﻴد هاى دﻳگر بسازد.
پروتﻴن ها به اساس نوع امﻴنو اسﻴد به دو دسته تقسﻴم شده اند:
پروتﻴن هاﻳﻴکه تمام امﻴنو اسﻴد هاى اساسﻰ را در بر مﻴگﻴرد.
اﻳن پروتﻴن ها عمدتاً حﻴوانﻰ بوده که در شﻴر ،تخم مرغ و انواع
گوشت ﻳافت مﻴشود.
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پروتﻴن هاﻳﻴکه داراى مقدار کم امﻴنو اسﻴد هاى اساسﻰ اند به صورت
عموم پروتﻴن هاى نباتﻰ هستند؛ مانند :پروتﻴن گندم ،لوبﻴا ،نخود و
غﻴره...
پروتﻴن هاى مختلف از همدﻳگر نظر به تعداد و سلسله امﻴنو اسﻴد هاى با
هم پﻴوسته فرق مﻴشوند .هر گاه جاى امﻴنو اسﻴد ها تغﻴﻴر کند و ﻳا ﻳک
امﻴنو اسﻴد جاى خود را به امﻴنو اسﻴد دﻳگر بدهد ،باﻻى وظﻴفه پروتﻴن
تأثﻴر مستقﻴم مﻴنماﻳد .مثال خوب اﻳن تاثﻴرات ،ظﻬور مرﻳضﻰ کم خونﻰ
داس مانند است که اﻳن مرﻳضﻰ در اثر تغﻴﻴر ﻳک امﻴنو اسﻴد در پروتﻴن
به وجود مﻰ آﻳد؛ طورﻳکه قب ً
ﻼ نﻴز تذکر ﻳافت واحد ساختمانﻰ پروتﻴن
ها را امﻴنو اسﻴد ها تشکﻴل مﻴدهند .زنجﻴره امﻴنو اسﻴد را پپتﻴد ،زنجﻴر
پپتﻴد را پولﻰ پپتﻴد و مجموعﺔ پولﻰ پپتﻴد هاى متصل به هم را پروتﻴن
مﻴگوﻳند.
شحمﻴات ()Lipids
شحمﻴات مرکبات عضوى اند که براى تولﻴد انرژى در بدن به مصرف
مﻴرسند .مقدار انرژى که از سوخت ﻳک گرام شحم حاصل مﻴشود بالغ
بر  9000کالورى ﻳا  9کﻴلو کالورى مﻴباشد که به تناسب مواد قندى و
پروتﻴنﻰ دو برابر مﻴباشد.
شحمﻴات نﻴز از عناصرى چون کاربن ،اکسﻴجن و هاﻳدروجن ساخته شده
است که در آب غﻴر منحل بوده و به مقدار زﻳاد در ترکﻴب اجزاى مﻬم
حجره اند.
شحمﻴات دو منبع دارند :ﻳکﻰ حﻴوانﻰ و
دﻳگرى نباتﻰ .شحم حﻴوانﻰ معموﻻً جامد و
شحم نباتﻰ ماﻳع مﻴباشد .براى حفظ سﻼمتﻰ
باﻳد از شحم نباتﻰ (شحم غﻴر مشبوع) استفاده
شود .شواهد نشان داده است زﻳاده روى در
مصرف شحمﻴات باعث ازدﻳاد کلسترول در
رگ هاى خون گردﻳده و دﻳوار آنﻬا را سخت
و تنگ مﻴسازد که بعضﻰ اوقات باعث سکته
قلبﻰ مﻴگردد.
شکل( )6-6شحم در بعضﻰ از مواد غذاﻳﻰ
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انزاﻳم ﻫا
انزاﻳم ها مواد عضوى(کتالﻴست هاى عضوى) اند که سرعت تعامﻼت کﻴمﻴاوى را در داخل
حجرات زنده تنظﻴم مﻴنماﻳند .در ﻳک حجرة زنده انزاﻳم هاى مختلف وجود دارد.
در حجرات موجودات زنده هزاران تعامل کﻴمﻴاﻳﻰ صورت مﻴگﻴرد .تقرﻳباً تمام تعامﻼت
کﻴمﻴاﻳﻰ در حجرات موجودات زنده تحت تاثﻴر کتالﻴست ها صورت مﻴگﻴرد؛ همچنﻴن
معلوم شده است که عمل کتالﻴستﻰ توسط مولﻴکول هاى مواد عضوى انجام مﻴگﻴرد .اﻳن
کتالﻴستﻬاى بﻴولوژﻳکﻰ را به نام انزاﻳم ها ﻳاد مﻴکنند .ارگانﻴزمﻬاى زنده داراى تعداد زﻳاد
و انواع مختلف انزاﻳم ها اند .اکثر انزاﻳم ها پروتﻴن خالص اند مگر در بعضﻰ از آنﻬا قسمت
غﻴرپروتﻴنﻰ هم وجود دارد که شامل آﻳون هاى فلزات؛ مانند K, Mg, Cu, Fe :مﻰ باشد.
همچنان قسمت پروتﻴنﻰ انزاﻳم ها را وﻳتامﻴن ها خاصتاً وﻳتامﻴن هاى  Bتشکﻴل مﻴدهد.
وﻳتامﻴن ها و پروتﻴن ها ﻳکجا تعامﻼت معﻴنﻰ را انجام مﻴدهند .انزاﻳمﻬا بدون وﻳتامﻴن ها
عمل کرده نمﻴتوانند و هر دو ﻻزم و ملزوم ﻳکدﻳگر اند .در عﻴن زمان واضح مﻴگردد که
چرا وﻳتامﻴن ها در غذاى ما حاﻳز اهمﻴت اند گفتﻴم که هر انزاﻳم ﻳک تعامل معﻴن کﻴمﻴاﻳﻰ
را تنظﻴم مﻴنماﻳد .لﻬذا ساختمان مالﻴکول و شکل انزاﻳم ،تعﻴﻴن کننده آن است که باﻻى
کدام تعامل عمل نماﻳد؛ زﻳرا هر انزاﻳم مﻴتواند مالﻴکول هاى معﻴنﻰ را جذب و بگﻴرد .انزاﻳم
در تعامﻼت کﻴمﻴاﻳﻰ به صورت مؤقت سﻬم مﻴگﻴرد از همﻴن سبب به نام کتالﻴست ﻳاد
مﻴشود.
واضح است که در قدم اول انزاﻳم با مالﻴکولﻬاى تعامل کننده متحد شده و آنﻬا را با هم
نزدﻳک و تعامل مالﻴکولﻬا را به سرعت و با انرژى کمﻰ ممکن مﻴسازد .بعد از تکمﻴل تعامل،
انزاﻳم از آن جدا شده و عﻴن عمل را تکرار مﻴنماﻳد.
طورﻳکه تذکر داده شد انزاﻳم ها کتالﻴست هاى عضوى اند که موجب تسرﻳع تنظﻴم تعامﻼت
داخل حجره گردﻳده؛ ولﻰ خود شان در تعامل حصه نمﻴگﻴرند .براى تعامل هر ماده در حجره
انزاﻳم جداگانه ضرورى مﻴباشد .انزاﻳم هاﻳﻴکه در داخل حجره ساخته مﻴشوند ،در خود حجره
کار مﻴکنند و ﻳا اﻳنکه هنگام ضرورت به خارج حجرات ترشح مﻴگردند .در عدم موجودﻳت
انزاﻳم ها در دوران عملﻴات اکسﻴدﻳشن (تحمضﻰ) احتﻴاج به انرژى بسﻴار زﻳاد و حرارت
بلند مﻴباشد که براى ادامه حﻴات موجود زنده نا مناسب است .به همﻴن منظور انزاﻳم ها
براى تسرﻳع تعامﻼت کﻴمﻴاﻳﻰ به حرارت مناسب و انرژى کم جﻬت تولﻴد مالﻴکولﻬاى جدﻳد
کﻴمﻴاﻳﻰ به کار مﻴروند .طبق تعرﻳف فوق مقدار انرژى مورد لزوم جﻬت انجام ﻳافتن ﻳک
تعامل را انرژى فعال ساز مﻴنامند .اﻳن مقدار انرژى سبب افزاﻳش برخورد مالﻴکولﻬا مﻴگردد
که در نتﻴجه تسرﻳع تعامل را فراهم مﻴگرداند.
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رول مرکبات عضوى در متابولﻴزم
بخش عمده مواد غذاﻳﻰ که توسط انسانﻬا و حﻴوانات به مصرف مﻴرسد ،از
مواد مﻬم عضوى کاربوهاﻳدرﻳت ها ،پروتﻴنﻬا و شحمﻴات مﻴباشد که انرژى
کﻴمﻴاﻳﻰ ذخﻴروى در خود دارند .در حجرات اجسام زنده توسط تغﻴﻴرات
مواد عضوى ،مواد مغلق به مواد ساده و انرژى کﻴمﻴاﻳﻰ به اشکال دﻳگر
انرژى از قبﻴل مﻴخانﻴکﻰ و حرارتﻰ تبدﻳل مﻴگردد و ﻳا اﻳنکه انواعﻰ از
ترکﻴبات کﻴمﻴاﻳﻰ را به وجود مﻰ آورند که انرژى در مﻴان اتم هاى آنﻬا
ذخﻴره مﻴشود .در حجرات زنده انزاﻳم هاﻳﻰ وجود دارند که در تبدﻳل انرژى
از ﻳک حالت به حالت دﻳگر رول مﻬم دارند .در حجره اقسام مختلف مواد
عضوى از قبﻴل کاربوهاﻳدرﻳت ها ،شحمﻴات ،وغﻴره وجود دارند .بعضﻰ از
اﻳن مواد در تکمﻴل ساختمان حجرات به کار مﻴرود ،برخﻰ از آنﻬا براى
انجام وظاﻳف حجره انرژى را تﻬﻴه مﻴدارند و عده ﻳﻰ از آنﻬا متابولﻴزم داخل
حجره را تنظﻴم مﻴکنند .انرژى مولده در حجرات به دو منظور حﻴاتﻰ به
کار برده مﻰ شود:
ﻳکﻰ براى اعمار حجرات جدﻳد که هنگام توالد و تکثر عرض اندام مﻴنماﻳند
و دﻳگرى براى حرکت و فعالﻴت هاى حﻴاتﻰ حجره به کار مﻰ رود.
حجرات به صورت عموم انرژى را براى پﻴشبرد متابولﻴزم که شامل اعمال
تعمﻴرى و تخرﻳبﻰ مﻰ باشد ،به کار مﻰ برند.
هر حجره تغﻴﻴرات و تبادﻻت زﻳاد انرژﻳتﻴکﻰ را در خود انجام مﻴدهد که
بعضﻰ اوقات انرژى ذخﻴره گردﻳده و بر عکس بعضﻰ اوقات انرژى را آزاد
مﻴسازد .اﻳن ذخﻴره و ﻳا آزاد شدن انرژى به مقادﻳر متفاوت صورت مﻴگﻴرد.
حجرات براى انجام بعضﻰ از فعالﻴت هاى خود به مقدار بسﻴار کم انرژى؛
اما به آزاد شدن سرﻳع آن نﻴاز دارند؛ همچنان در بعضﻰ فعالﻴت ها به مقدار
زﻳاد آزاد شدن انرژى به مدت طوﻻنﻰ ضرورت دارند .حجره باﻳد گنجاﻳش
ذخﻴره مقدار زﻳاد انرژى به قسم کﻴمﻴاوى را داشته باشد تا بتواند در موقع
ضرورت به مصرف برساند.
حجرات انرژى کﻴمﻴاوى خود را به شکل کاربوهاﻳدرﻳت ها ،پروتﻴن ها و
شحمﻴات ذخﻴره مﻰ نماﻳند در موقع ضرورت اﻳن انرژى ذخﻴره شده در
مواد مذکور به اثر عملﻴه کتابولﻴزم به مواد ساده مانند گلوکوز و ﻳا دﻳگر
مواد ساده تر تبدﻳل مﻴشوند که از آنﻬا به آسانﻰ انرژى آزاد مﻰ شود.
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خﻼصﺔ فصل ششم
متابولﻴزم عبارت از ﻳک سلسله تعامﻼت منظم کﻴمﻴاوى و تولﻴد انرژى است که
باعث بقاى موجودات زنده مﻴگردد و به دو شکل صورت مﻰ پذﻳرد:
 )1انابولﻴزم عبارت از تمام تغﻴﻴرات کﻴمﻴاوى در بدن(حجره) است که باعث ترکﻴب
مواد عضوى مﻴشود.
 )2کتابولﻴزم عبارت از تغﻴﻴرات کﻴمﻴاوى که باعث تجزﻳه مواد مغلق عضوى به مواد
ساده تر مﻴگردد.
قسمت زﻳاد ترکﻴب حجرات را آب تشکﻴل داده است.
ﻳکﻰ از خصوصﻴات آب ،جلوگﻴرى از تغﻴﻴرات ناگﻬانﻰ حرارت در بدن موجودات
زنده است.
بدن انسان براى زنده ماندن به منرالﻬا ( نمکﻬاى معدنﻰ) ضرورت دارد.
مواد معدنﻰ را مﻴتوان به اساس ضرورت بدن به دوگروپ تقسﻴم نمود:
عناصر پر مصرف و عناصر کم مصرف.
آب از جمله فراون ترﻳن ماده در ترکﻴب اجسام زنده مﻴباشد؛ همچنان مﻬمترﻳن
جزء غذا براى نباتات به شمار مﻴرود .در متابولﻴزم نباتﻰ ،آب منبع مﻬم هاﻳدروجن و
ﻳکﻰ از منابع آکسﻴجن مﻰ باشد.
منرالﻬا با وجودﻳکه به مقدار کم ﻻزم است؛ اما جز مﻬم اجسام زنده مﻴباشد.
عمده ترﻳن مواد غذاﻳﻰ از لحاظ تولﻴد انرژى که در عملﻴه متابولﻴزم ارزش فراوان
دارد به سه دسته قندها ،پروتﻴن ها و شحمﻴات تقسﻴم شده اند.
قندها (کاربوهاﻳدرﻳت) ﻳکﻰ از مﻬم ترﻳن منبع تأمﻴن کننده انرژى در بدن بوده و
از عناصر کاربن ،هاﻳدروجن و اکسﻴجن ساخته شده اند و اجزاى مﻬم حجرات زنده را
مﻴسازند.
پروتﻴن ها از ﻳکجا شدن مولﻴکول هاى کوچک به نام امﻴنو اسﻴد ها به مﻴان آمده
اند .امﻴنو اسﻴد ها مرکبات عضوى بوده که از کاربن ،هاﻳدروجن ،اکسﻴجن و ناﻳتروجن
ترکﻴب ﻳافته اند.
شحمﻴات از تعامل تﻴزاب هاى شحمﻰ و گﻼﻳسرول حاصل مﻴشوند و از عناصرى
چون کاربن ،اکسﻴجن و هاﻳدروجن ساخته شده اند.
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سؤاﻻت فصل ششم
سؤاﻻت خانه خالﻰ

• آب در حجره به دو شکل ......................و  .........................وجود دارد.
• عناصر بر اساس ضرورت بدن به دو گروپ  .................و  .................تقسﻴم مﻴشوند.
• کمبود کلسﻴم در اطفال باعث ...................و در کﻼن ساﻻن سبب  ..............مﻴشود.
• پروتﻴﻦ ﻫا از ﻳﻜجا شدن ﻣاﻟﻴﻜﻮل ﻫاى  ....................بﻪ ﻣﻴان آﻣده اﻧد ﻛﻪ از  ...........و ............
و  ...............و ..........ترﻛﻴب ﻳا ﻓتﻪ اﻧد.
سؤاﻻت چﻬارجوابه

• مرض جاغور از کمبود  .............به وجود مﻰ آﻳد؟
د)هﻴچکدام
ج) کلسﻴم
ب)آﻳودﻳن
الف)آهن
• در صورت کمبود آهن قدرت انتقال اکسﻴجن در خون  .............مﻴشود.
د)هﻴچکدام
ج)الف و ب
ب)زﻳاد
الف)کم
• ﻧشاﻳستﻪ با آﻳﻮدﻳﻦ تعاﻣﻞ ﻛرده رﻧﮓ  .............را بﻪ خﻮد ﻣﻴﮕﻴرد.
د)بﻰ رﻧﮓ
ج)آبﻰ
ب)ﻧﻘره ﻳﻰ
اﻟﻒ)سرخ

سؤاﻻت تشرﻳحﻰ

• متابولﻴزم ﻳعنﻰ چه؟ تعرﻳف کنﻴد.
• انابولﻴزم را تشرﻳح نماﻳﻴد.
• کتابولﻴزم را تشرﻳح نماﻳﻴد.
• ﻣﻮاد ﻏذاﻳﻲ ﻛدام ﻫا اﻧد و بﻪ چﻨد دستﻪ تﻘسﻴﻢ ﻣﻴشﻮﻧد؟
• شحﻤﻴات بﻪ ﻣﻘاﻳسﻪ با ﻣﻮاد پروتﻴﻨﻲ و ﻗﻨدي چﻘدر اﻧرژى تﻮﻟﻴد ﻣﻴﻜﻨﻨد؟
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فصﻞ ﻫفتﻢ

ﻣشﻜﻼت ﻣحﻴطﻲ و حﻞ آﻧﻬا
شــاﻳد شــما در مورد آب ،هوا و خاك آلوده و ﻳا در مورد تخرﻳب
و از بﻴــن رفتن جنگﻼت ﻳا نازك شــدن طبقــة اوزون و خطر آن
اخطار هاﻳي را شنﻴده باشﻴد.
آﻳا اخطارهاى دﻳگرى هم شنﻴده اﻳد؟
بعد از انقﻼب صنعتي ســال  1700مﻴﻼدي مردم بﻴشــتر متكي به
ماشﻴنها گردﻳدند كه در نتﻴجة آن مواد مضرة زﻳاد داخل هوا ،آب و
خاك گردﻳد .همچنﻴن انداختن مواد اضافي و بﻴكاره ،افزاﻳش روزمرة
نفوس و انكشــاف سرﻳع صنعت و تخنﻴك در جهان ،همه عواملياند
كه ســبب اﻳجاد پرابلمها در محﻴط زﻳست شده و زندهگي انسانها
را بــه خطر مواجه ميســازند .بنابراﻳن براي زندهگــي مصئون باﻳد
ازآلودهگي محﻴطزﻳست خود جلوگﻴري نماﻳﻴم تا مشكﻼت محﻴطﻰ
نداشته باشﻴم .از همﻴن لحاظ شما در اﻳن فصل با مشكﻼت محﻴطي،
آلوده گﻰ هاى محﻴط زﻳســت (هوا ،آب ،خاك و صدا) آشناﻳﻰ ﻻزم
را حاصل مﻰ نماﻳﻴد.
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آﻟﻮده ﮔﻲ ﻫاى ﻣحﻴط زﻳست ))Environmental Pollution
آلوده گﻰ عبارت از تغﻴﻴر ناخواسته در محﻴط زﻳست است؛ طورى كه از اثر آن كﻴفﻴت محﻴط
زﻳســت پاﻳﻴن آﻳد .آلوده گﻰ ها ممكن اســت طبﻴعﻰ باشــند ﻳعنﻰ منشأ آنها از خود طبﻴعت
باشــد مانند :طوفان هاﻳﻰ كه سبب برخاستن گردوخاك مﻰ شــوند و ﻳا آتش فشان هاﻳﻰ كه
مقــدار زﻳادى دود و گازات مختلف را تولﻴد مﻰ كنند؛ اما امروز آلوده گﻰ هاﻳﻰ كه منشــأ آنها
فعالﻴت انسانﻰ است خطرهاى زﻳادى براى سﻼمت محﻴط زﻳست و موجودات زنده دارد .اﻳن
نوع آلوده گﻰ ها را آلوده گﻰ هاى مصنوعﻰ مﻰ گوﻳند؛ زﻳرا منشــأ آنها در طبﻴعت وجود ندارد
مانند :آلوده گﻰ هوا بر اثر دود فابرﻳكه ها و موترها.
آلوده گﻰ هــوا ،آب و خاك از انواع آلوده گﻰ هاﻳﻰ اســت كه پرابلم هــاى محﻴطﻰ را به وجود
مﻰ آورند .در اﻳنجا به طور جداگانه هر ﻳك از آلوده گﻰ ها را توضﻴح مﻰ نماﻳﻴم:

آﻟﻮده ﮔﻲ ﻫﻮا ))Air Pollution
هر گاه ﻳك ﻳا چند مادة آلوده كنندة هوا با غلظت معﻴن براي مدتي در هوا موجود باشــند؛
طوري كه به انســان ،نبات ،حﻴوان و اشــﻴاء زﻳان رسانده و باعث پاﻳﻴن آمدن كﻴفﻴت محﻴط
زﻳست گردند؛ آن هوا را هواي آلوده گوﻳند.
مواد آلوده كنندة هوا شامل گازات و دود فابرﻳكه ها ،موترها ،ماشﻴن آﻻت ،داش هاي مختلف،
بخاري ،زغال ســنگ ،تﻴل ،چوب ،گازطبﻴعي ،گردوخاك و غﻴره مي باشــد .دود و گازاتﻰ كه
تولﻴد مي شوند شامل كاربن داي اكساﻳد ،كاربن مونو اكساﻳد ،سلفر داي اكساﻳد ،اكساﻳد هاي
ناﻳتروجن و بعضي هاﻳدرو كاربن ها بوده كه هر كدام به نوعي باعث آلوده گي هوا مي شود.
هــرگاه مقــدار اﻳن گازات در فضا زﻳاد شــود بــاﻻي حﻴوانات و نباتات تأثﻴــر منفي نموده و
براي صحت انســان ها مضر و خطرناك مي باشــد .چنانچه اگر گاز ســلفر داي اكساﻳد كه از
سوختن زغال سنگ تولﻴد مﻰ گردد تنفس شود سبب تخرﻳش چشم ،بﻴني و شش ها شده و
حتي سبب مرگ مي شود.سلفرداي اكساﻳد براي نباتات نﻴز ضرر دارد؛ زﻳرا سلفر داي اكساﻳد
از طرﻳق ســوراخ هاي حجرات برگ ،داخل آن شده و در موجودﻳت رطوبت همراه آب ،تﻴزاب
گوگرد (  ) H 2 SO4را مي سازد.
تﻴزاب گوگرد باعث پژمرده گي و حتي از بﻴن رفتن حجرات برگ گردﻳده و روي آنها لكه هاى
زرد رنگ تولﻴد ميكند .همچنﻴن تﻴزاب گوگرد باعث فرســودهگﻰ ســاختمانها و فلزات روى
زمﻴن مﻰگردد.
كاربن داي اكســاﻳد ﻳك آلوده كننده عمدة هوا بوده كه ﻳك قسمت آن توسط نباتات جذب
و از آن در ســاختن مــواد غذاﻳــي كار مي گﻴرند و قســمت دﻳگر آن بــه دورادور زمﻴن ﻳك
طبقة كاربن داي اكســاﻳد را تشكﻴل مي دهد ،زماني كه حرارت آفتاب به زمﻴن مي رسد ،ﻳك
مقدار آن توســط زمﻴن جذب و مقــدار دﻳگر آن منعكس مي گردد؛ ولــي طبقة كاربن داي
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اكساﻳد حرارت مذكور را جذب نموده و نمي
گذارد كه از ســطح زمﻴن فرار نماﻳد.كاربن
داي اكســاﻳدحرارت جذب شده را به تدرﻳج
به اتموســفﻴر زمﻴن آزاد نموده و سبب بلند
رفتن درجة حرارت در روي زمﻴن مي شود.
شكل ( )7-1آلوده گي هوا توسط دود فابرﻳكه

آﻟﻮده ﮔﻲ آب ))Water Pollution
طبق تعرﻳف سازمان صحي جهان آب وقتي آلوده گفته مي شود كه بر اثر فعالﻴت انساني ،در
تركﻴب ﻳا خواص آن به طور مستقﻴم و غﻴر مستقﻴم چنان تغﻴﻴراتﻰ وارد شود كه بر اثر اﻳن
تغﻴﻴــرات آب براي مصارفي كه قبــ ً
ﻼ در حالت طبﻴعي به كار مي رفت ،نامطلوب گردد ﻳا به
عبارت ســاده هرگاه مقدار مواد خارجي در آب به حدي برســد كه استفاده از آن سبب بروز
اثرات زﻳان آور گردد ،آن را آلوده نامند.
مي دانﻴم كه آب اضافه تر از  2حصة ســطح زمﻴن را پوشــانﻴده اســت .صرف 3فﻴصد آن
3
آب تازه مي باشــد كه مقدار زﻳاد آن در قطبﻴن به شــكل ﻳخ وجود دارد .آب تازه جهﻴل ها،
درﻳاها ،چشمه ها و چاه ها صرف ﻳك دهم فﻴصد آب روي زمﻴن را تشكﻴل داده است .حﻴات
نباتات ،حﻴوانات ،انســان ها و دﻳگر موجودات زنده به آب ارتباط دارد .متأســفانه انداختن و
رها ساختن آب و مواد فاضلة خانه ها ،شهرها ،فابرﻳكه ها ،آب فاضلة كشت و زراعت در درﻳاها،
چشمه ها و چاه ها باعث آلوده گي آب و شﻴوع بﻴماري هاي مختلف مي شود.
آب هــاي فاضلــه زراعت در حقﻴقت آب هاﻳي اســت كه از اثر اســتعمال كــود حﻴواني ،كود
كﻴمﻴاوي ،دواهاي حشــره كش مثل DDTو انواع دﻳگر دواها ،آلوده شده ،بعد از رسﻴدن به
آب هاي درﻳاها ،چشــمه ها و چاه ها اســتفاده از آن نه تنها به انسان ها ضرر دارد؛ بلكه براي
ماهي ها و حتي براي پرنده گانﻰ كه از ماهي هاي مذكور تغذﻳه مي كنند نﻴز مضر و خطرناك
اســت .همچنﻴن موجودات ذره بﻴني مثل بكترﻳاها و وﻳروس ها نﻴز باعث آلوده گي آب شــده
و ســبب تولﻴد امراض مختلف مي شــوند ،رﻳختن تﻴل در ســطح آب نﻴز باعث آلوده گي آب
مي شــود ،زﻳرا طبقة تﻴل كه باﻻي آب تشكﻴل مي شود مانع دخول شعاع آفتاب و آكسﻴجن
درآب گردﻳــده و بعضــاً باعث مرگ زنــده جان هاي بحري مي شــود .آلوده گي آب بر خﻼف
آلوده گي هوا و الوده گي صوتي ﻳك مســئلة شهري حســاب نمي شود؛ بلكه مسئله آلوده گي
آب عﻼوه بر شــهرها به محﻴط هاي دهاتي نﻴز كشــانﻴده شده است ،زﻳرا درﻳاها ،چشمه ها و
چاه ها در دهات نﻴز به اثر بي احتﻴاطي انسان ها آلوده مي شود .همچنﻴن آب هاي زﻳر زمﻴن
از اثــر نفــوذ آب هاي ناپاك مبرزها ،خندق ها ،مواد كﻴمﻴاوي فابرﻳكه ها و آب هاﻳي كه از اثر
شستشوي لباس ،ظروف آشپزخانه و موتر ها و نﻴز آبﻴاري زمﻴن هاي زراعتي در زمﻴن جذب
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مي شوند ،آلوده مي گردد كه متأسفانه
هﻴچ طرﻳقه موثري براي جلوگﻴري از
آلوده گي آن در نظر گرفته نشده است،
بنابراﻳن كوشش شــود تا مبرز از چاه
منزل بــه قدر كافي دورتر اعمار و آب
هاي تشــناب ،آشپزخانه و كاﻻ شوﻳﻰ
را نگذارﻳم كه به چاه ها ،چشــمه ها و
درﻳاهاكــه منابع مهــم آب هاي مورد
استفاده ما است ،داخل شوند.

شكل ( )7-2آلوده گﻰ آب

آﻟﻮده ﮔﻲ خاك ))Soil Pollution
خاك بخشــي از قشــر زمﻴن اســت كه در اثر تماس با اجزاي زنده و غﻴره زندة محﻴط تغﻴﻴر
مي كند .قشر خاكي زمﻴن كه نباتات در آن روﻳﻴده ،مي تواند از 1الﻰ 3متر عمق داشته باشد
كه در اثر متﻼشــي شــدن كامل ﻳا نﻴمه كامل سنگ ها و صخره ها همراه با مواد عضوي در
مراحل مختلف به وجود آمده است.
در هر محﻴط ﻳك نوع خاك مخصوص به وجود مي آﻳد كه از لحاظ گذشت زمان و مشخصات
كﻴمﻴاوي تفاوت مي داشــته باشــد؛ چون از خاك به منظور كشــت و زراعت اســتفاده مي
شــود بنابر اﻳن انســان ها براي از بﻴن بردن امراض و آفات زراعتــي و بهبود كمﻴت وكﻴفﻴت
محصــوﻻت زراعتي ،مواد كﻴمﻴاوي مختلفي چون حشــره كش ها ،ادوﻳه هــاي از بﻴن بردن
كرم ها و مﻴكروب هاي نباتي ،كود كﻴمﻴاوي و دواي ضدگﻴاه هاى هرزه را استعمال مي نماﻳند
كه اســتعمال دواهاي مذكور عﻼوه بر اﻳنكه حشــرات مضره ،مﻴكروبها و گﻴاهاي هرزه را از
بﻴن مي برند ،ســبب آلوده گي خاك نﻴز مي شوند .آلوده گي خاك باعث آلوده گي محصوﻻت
زراعتي گردﻳده و هنگامي كه انســانها از محصوﻻت نباتي و ﻳا از محصوﻻت حﻴواناتي كه از
نباتات آلوده به مواد كﻴمﻴاوي تغذﻳه مي شــوند استفاده نماﻳند ،زنده گي شان با خطر مواجه
گردﻳده و بعضي اوقات سبب مرگ آن ها مي شود.

آﻟﻮده ﮔﻲ صدا ))Sound Pollution

به طور عموم صداهاﻳي كه انسان ماﻳل به شنﻴدن آن نﻴست ،حتي صداي موسﻴقي كه به طور
ناخواســته به گوش انسان برسد و ســبب بر هم خوردن آرامش انسان شود ،به نام آلوده گي
صدا ﻳا آلوده گي صوتي ﻳاد مي شــود .به عبارت دﻳگر آلوده گﻰ صوتﻰ وقتﻰ اســت كه صداها
بلند و انواعﻰ از صداهاى ناخواسته در محﻴط باشد .درك نوع صدا به عنوان آلوده گي صوتي
به طرز تلقي فرد دربارة صدا ارتباط مي گﻴرد ،ﻳعني صداي مطلوب براي ﻳك شخص ،ممكن
است صداي نامطلوب براي شخصي دﻳگري باشد.
از آن جاﻳــي كه محﻴط آرام و بدون ســرو صدا ،خصوصاً در هنگام اســتراحت ،خواب ،انجام
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فعالﻴت هاي فكري از جملة نﻴاز هاي اساســي انســان به شــمار مي رود؛ لــذا هر صداﻳي كه
بــه نحوي آرامش انســان را مختل كند آلوده گي صوتي محســوب مي شــود .اﻳن آلوده گي
برخــﻼف دﻳگر آلوده گي ها مخصوص محﻴط هاي شــهري و مناطــق پرجمعﻴت و بالخاصه
مناطق صنعتي مي باشــد؛ به طور مثال :ســر و صداي ناشــي از حركت موترها ،ماشﻴن آﻻت
ســاختماني ،كارخانه ها ،صداي هاي بلندتر از حد رادﻳو ،تلوﻳزﻳون ،صداي بلند طﻴاره و غﻴره
عواملي اند كه سبب آلوده گي صوتي مي گردند.
آلوده گﻰ صوتﻰ چه عواقبي را بار مي آورد؟
اثرات آلوده گي صوتي بر انســان به صورت عموم شامل اختﻼﻻت روحي ،بر هم خوردن تمركز
فكري و كاهش قدرت شــنواﻳي اســت ،نباﻳد تصور شود كه عادت كردن به سر و صداي زﻳاد و
بلند دﻻلت بر مصؤنﻴت در برابر آن اســت؛ بلكه اﻳن عادت در حقﻴقت كاهش حساسﻴت بوده و
اثرات نامطلوب خود را به تدرﻳج برجاي خواهد گذاشت.
فعاﻟﻴت
هر ﻳكﻰ از شــاگردان صداهاﻳﻰ را كه باعث مختل شــدن آرامش شــان مﻰ شود در كتابچة خود لست
كرده و در محضر هم صنفان خود بﻴان نماﻳد.

حﻞ پرابﻠﻢ ﻫاى ﻣحﻴطﻰ
با ازدﻳاد نفوس در جهان براى منابعﻰ كه انسانها از آن استفاده مﻰ كنند ضرورت بﻴشتر مﻰ
گردد؛ مثل :غذا ،مواظبت صحﻰ ،خانه ،ترانسپورت وغﻴره كه همه اﻳن نﻴازها باﻻى محﻴط
زﻳست تأثﻴرات خود را بجا مﻰ گذارد .هر گاه مردم از اﻳن منابع به صورت درست و عاقﻼنه
استفاده نكنند در حقﻴقت به آلوده گﻰ هوا ،آب وخاك مﻰ افزاﻳند كه در اﻳن صورت محﻴط
طبﻴعﻰ سالم از بﻴن رفته و در نتﻴجه انواع موجودات زنده نﻴز از بﻴن خواهند رفت؛ ولﻰ راه
هاﻳﻰ موجود است كه انسان ها مﻰ توانند محﻴط را محافظت نماﻳند كه قرار ذﻳل توضﻴح
داده مﻰ شوند.
کﻢ کردن آﻟﻮده ﮔﻰ ﻣحﻴطﻰ :آﻳا گاهﻰ فكر كرده اﻳد كه براى حفظ محﻴط زﻳست و از بﻴن
بردن آلوده گﻰ رعاﻳت چه مساﻳلﻰ ضرورى است؟ به كدام طرﻳقه ها مﻰ توانﻴم آلوده گﻰ
هاى محﻴطﻰ را كم بسازﻳم؟
آلوده گﻰ محﻴط را مﻰ توانﻴم به طرﻳقه هاى مختلف كم بسازﻳم؛ مث ً
ﻼ :تا حد امكان در زنده
گﻰ روزرمه از اشﻴاﻳﻰ استفاده شود كه باعث آلوده گﻰ نشوند به گونة مثال براى فاصله هاى
كم از باﻳسكل استفاده شود نه از موتر زﻳرا دود موتر سبب آلوده گﻰ هوا مﻰ شود و ﻳا از
ماشﻴن آﻻت و موترهاﻳﻰ استفاده شود كه داراى فلتر هاى تصفﻴة دود باشد.
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در خانه ها ،فابرﻳكه ها ،ماركﻴت ها و ادارات دولتﻰ توجه شود تا اشﻴاى بﻴكاره مثل پﻼستﻴك،
باقﻴماندة سبزى ها ،مﻴوه ها و مواد غذاﻳﻰ پسمانده و دﻳگر مواد اضافﻰ و بﻴكاره را به صورت
منظم در خرﻳطه انداخته و به زباله دانﻰ نزدﻳك انتقال داده شود.
از انداختن كثافات و اشﻴاى بﻴكاره در سرك ها و پارك ها جلوگﻴرى نموده و در پاك
نگهداشتن محﻴط زﻳست توجه شود.
سطح آگاهﻰ مردم در مورد آلوده گﻰ محﻴط و تأثﻴرات منفﻰ آن بر صحت و سﻼمتﻰ انسان
و دﻳگر حﻴوانات باﻻ برده شود.

دوران دوباره )(Recycling
عملﻴة استفاده مجدد از مواد بﻴكاره (عوض اﻳنكه آنها منحﻴث مواد ضاﻳعه به دور انداخته
شود) عبارت از دوران دوباره است .به عبارت دﻳگر استفاده مجدد از منابع را دوران دوباره
مﻴگوﻳند .هدف از دوران دوبارة مواد همانا جلوگﻴرى
از ضاﻳع شدن مواد ،صرفه جوﻳﻰ در منابع طبﻴعﻰ و
جلوگﻴرى از آلوده گﻰ محﻴط زﻳست مﻰ باشد .هم
چنان دوران دوبارة مواد و استفاده مجدد از آنها بر
عﻼوة اﻳنكه از مصرف منابع طبﻴعﻰ جلوگﻴرى مﻰ
شود به اقتصاد فامﻴل و اقتصاد كشور نﻴز كمك مﻰ
نماﻳد .به منظور استفادة مجدد از مواد كه به اثر
دوران دوباره حاصل مﻴگردد معموﻻً عملﻴة ذﻳل اجرا
مﻴشود :مواد بﻴكاره و ضاﻳعات؛ مانند :انواع پﻼستﻴك،
انواع فلز ،چوب ،كاغذ و غﻴره را جمع آورى (شكل
 )7-3و به فابرﻳكه هاى مربوطه انتقال مﻴدهند .در
فابرﻳكه ها مواد اجنبﻰ را از آنها جدا نموده بعد از
عملﻴه هاى مﻴخانﻴكﻰ و كﻴمﻴاوى آنها را به مواد
قابل استفاده تبدﻳل و در زنده گﻰ روزمره از آنها كار
گرفته مﻰ شود.
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شكل ( :)7-3دوران دوبارة مواد بﻴكاره به منظور استعمال دوبارة
آنها بعد از ﻳك سلسله عملﻴه هاى مﻴخانﻴكﻰ و كﻴمﻴاوى

استعﻤال دوباره ))Reuse
مواد بﻴكارة كه بعد از ﻳك سلسله عملﻴه هاى مﻴخانﻴكﻰ و كﻴمﻴاوى مجددا ً به مواد مفﻴده
مبدل و از آنها مانند مواد اصلﻰ استفاده شود استعمال دوباره گفته مﻴشود.
آﻳا لباس و بوت هاى كهنه خود را ترمﻴم كرده اﻳد؟
گاهﻰ ظروف چﻴنﻰ و شﻴشة شكستة خود را عوض اﻳنكه به دور اندازﻳد ترمﻴم نموده اﻳد؟
و اگر صاحب موتر باشﻴد گاهﻰ تﻴر كهنه موتر خود را ترمﻴم نموده اﻳد؟
اگر جواب شما مثبت باشد در حقﻴقت بعد از ترمﻴم با استفاده مجدد از آنها بر عﻼوة اﻳنكه
در صرفه جوﻳﻰ منابع طبﻴعﻰ كه مواد مذكور از آن ساخته مﻴشود كمك نموده اﻳد به پاكﻰ
محﻴط زﻳست و اقتصاد خود و كشور خود نﻴز افزوده اﻳد.
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خﻼصﺔ فصﻞ ﻫفتﻢ
هــر عاملﻰ كه حالت پاك محﻴط زﻳســت را به تغﻴﻴــري كه مردم خواهان آن نمي
باشند سبب گردد ،به نام آلوده گي محﻴط ﻳاد مي شود.
افزاﻳش روزمرة نفوس و انكشاف روز افزون صنعت در جهان همه عواملﻰ است كه
سبب مشكﻼت در محﻴط زﻳست مي گردد.
آلوده گــي هوا عبارت از داخل شــدن گازات و دودهاﻳي حاصل از ســوختن زغال
سنگ ،تﻴل ،گازطبﻴعي و چوب به هوا مي باشد.
خاك توسط كود كﻴمﻴاوي ،دوا هاي حشره كش ،دواهاي ضد گﻴاهان هرزه و ادوﻳه
هاى ضد آفات نباتﻰ و حﻴوانﻰ آلوده مي شود.
آب توســط مواد اضافي و بﻴكارة آشــپزخانه ها ،فابرﻳكه ها ،شهرها ،آب هاي اضافي
بعد از آبﻴاري كشت و زراعت كه به درﻳاها ،چشمه ها و چاه ها راه پﻴدا مي كند ،آلوده
مي شود.

سؤال ﻫاى فصﻞ ﻫفتﻢ
 -1ﻳكي از اجزي آلوده كنندة هوا عبارت از  ....................است.
الف) گازهاﻳدروجن

ج) گاز كاربن مونو اكساﻳد

ب) گاز آكسﻴجن

د) هﻴچكدام

 -2ﻳكي از حشره كش هاﻳي كه سبب آلوده شدن خاك مي شود عبارت است از:
الف) آسپرﻳن

ب) DDT

ج) نمك طعام

د) الف و ج

 -3عوامل آلودهگي هوا را نام گرفته و بگوﻳﻴد كه آلودهگي هوا براى صحت انسان چه ضررى
دارد؟
 -4عوامل آلوده گي خاك را بﻴان نماﻳﻴد.
 -5كاربن داى اكساﻳد براى نباتات و حﻴوانات چه فاﻳده دارد؟
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فصل ﻫشتم

قوانﻴن و محاسبات در کﻴمﻴا
ﮔر چﻪ ﻫر رشتﺔ ﻛﻴﻤﻴاوى داراى ﻗﻮاﻧﻴﻦ خاص ﻣربﻮط بﻪ خﻮد بﻮده ؛ اﻣا در ﻛﻴﻤﻴا
بﻌﻀﻰ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﻮجﻮد اســت ﻛﻪ در تﻤام شﻘﻮق ﻛﻴﻤﻴا از آن پﻴروى ﻣﻴﮕردد  ،در
اﻳﻦ ﻓصﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻣحاســبات ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣﻴﮕردد ،ﻛﻪ باﻣﻄاﻟﻌــﺔ آن ﻣﻴتﻮان ﻣﻄاﻟب ﻋﻠﻤﻰ
ذﻳﻞ را آﻣﻮخت:
بﻪ اساس چﮕﻮﻧﻪ ﮔﻰ ﻛاربرد ﻗﻮاﻧﻴﻦ در ارتباط ﻣساﻳﻞ ﻋﻠﻤﻰ وﻛشﻔﻴات ﻣﻌﻠﻮﻣات
حاصﻞ ﻣﻴﻨﻤاﻳد .با ﻣحاسبات در ﻛﻴﻤﻴا آشﻨا ﻣﻴشﻮﻳد.
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 :2-8قانون بقاى ماده و ﻳا تحفظ کتلﻪ
درﻗرن18م.ﻋاﻟﻢﻓراﻧسﻮىبﻪﻧامﻻوازﻳﻪ )( Antoine Loucent lavoisier 1794 1843

ابراز ﻧﻈر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﻳﻚ تﻌاﻣﻞ ﻛﻴﻤﻴاوى ﻣجﻤﻮﻋﺔ ﻛتﻠﻪ ﻫاى ﻣحصﻮل تﻌاﻣﻞ ﻣســاوى بﻪ
ﻣجﻤﻮﻋﺔ ﻛتﻠﻪ ﻫاى ﻣﻮاد تﻌاﻣﻞ ﻛﻨﻨده است:

) C ( s ) + O2 ( g

CO2 ( g ) + 94 kj / mol

اﻳﻦ ﻗاﻧﻮن از ﻧﻈر تﻴﻮرى اتﻮﻣﻰ -ﻣاﻟﻴﻜﻮﻟﻰ داﻟتﻦ درست بﻮده  ،درﻫر تﻌاﻣﻞ ﻛﻴﻤﻴاوى
تﻌداد ﻣجﻤﻮﻋﻰ اتﻮم ﻫاى ﻋﻨاصر تشﻜﻴﻞ دﻫﻨدة ﻣﻮاد تﻌاﻣﻞ ﻛﻨﻨده ﻣساوى بﻪ ﻣجﻤﻮﻋﻪ اتﻮم
ﻫاى ﻣﻮاد ﻣحصﻮل تﻌاﻣﻞ است ؛

شﻜﻞ ( )8-١اﻟﻒ  -ﻛتﻠﻪ چراغ ﻫاى برﻗﻰ ﻋﻜاسﻰ ﻗبﻞ از سﻮختﻦ  ،ب – ﻛتﻠﺔ چراغ ﻫاى برﻗﻰ ﻋﻜاسﻰ بﻌد از سﻮختﻦ

 :2-8قانون نسبت ﻫا ثابت(: )1807-Proust
اﻳﻦ ﻗاﻧﻮن را اوﻟﻴﻦ بار در ســال 1807م .ﻋاﻟﻤﻰ بﻪ ﻧام  Proustﻃرح رﻳزى ﻛرده و
ازاﻳﻦ سبب بﻪ ﻧام ﻣﻮصﻮف ﻧﻴز ﻣسﻤﻰ ﻣﻰ باشد ﻛﻪ ﻗرار ذ ﻳﻞ بﻴان ﻣﻴﮕردد:
ﻋﻨاصر ﻣتشــﻜﻞ ﻣاﻟﻴﻜﻮل ﻣرﻛب  ،در تشــﻜﻴﻞ ﻣرﻛب بﻪ ﻧسبت وزﻧﻰ ﻳا ﻛتﻠﻮى ﻣﻌﻴﻦ
و ثابــت با ﻫﻢ تﻌاﻣﻞ ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻨد .ﻃرﻳﻘﻪ ﻫاى اســتحصال اﻳﻦ اجســام ترﻛﻴبﻰ ﻣﻰ تﻮاﻧﻨد بﻪ
ﻫرشﻴﻮه بﻮده باشد ،ﻣﻬﻢ اﻳﻦ است ﻛﻪ دو جسﻢ ساده ﻫﻤﻴشﻪ بﻪ ﻳﻚ ﻧسبت ثابت ﻛتﻠﻮى با
ﻫﻢ ترﻛﻴب شده  ،ﻣرﻛبات را تشﻜﻴﻞ ﻣﻴدﻫﻨد؛ بﻪ ﻃﻮر ﻣثال :ﻫاﻳدروجﻦ با اﻛسﻴجﻦ تﻌاﻣﻞ
ﻧﻤﻮد  ،آب را تشــﻜﻴﻞ ﻣﻴدﻫﻨد ،ﻧسبت ﻛتﻠﻮى ﻫاﻳدروجﻦ و اﻛسﻴجﻦ در تشﻜﻴﻞ آب 1:8
است:
H 2 : O2 = 4 g : 32 g = 1 : 8

2 H 2 + O2

2 H 2O
2 18
36 g

2 1 2 + 16 2
+ 32 g
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4g

 :3 -8قانون نسبت ﻫاى متعدد ﻳا قانون دالتن()Dalton
دو ﻋﻨصر با ﻫﻢ تﻌاﻣﻞ ﻧﻤﻮده ﻧﻪ تﻨﻬا ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣرﻛب را ﻣﻰ سازﻧد؛ بﻠﻜﻪ ﻧسبت ﻛتﻠﻮى
شان تﻐﻴﻴرداده شﻮد ،ﻣرﻛبات ﻣختﻠﻒ را تشﻜﻴﻞ ﻣﻴدﻫﻨد .ﻧسبت ﻛتﻠﻮى ﻳﻜﻰ ازاﻳﻦ ﻋﻨصر در
ﻣرﻛبات ﻣختﻠﻒ آن اﻋداد تام ثابت و ﻛﻮچﻚ است ،بﻪ ﻃﻮر ﻣثال :ﻧاﻳتروجﻦ و آﻛسﻴجﻦ با
ﻫﻢ تﻌاﻣﻞ ﻧﻤﻮده پﻨج ﻧﻮع اﻛساﻳد را تﻮﻟﻴد ﻣﻴﻜﻨﻨد ﻛﻪ ﻧسبت ﻛتﻠﻮى اﻛسﻴجﻦ دراﻳﻦ پﻨج ﻧﻮع
اﻛساﻳد آن باﻧاﻳتروجﻦ 1:2:3:4:5است؛ اﻣا ﻛتﻠﻪ ﻧاﻳتروجﻦ ثابت است؛ ﻳﻌﻨﻰ:

: O2

N 2 : O2

N2

1

4

:

7

1

N 2O 14 2 : 16

2
3

: 8
: 12

7
7

1
1

NO 14 : 16
N 2O3 14 2 : 16 3

4

16

:

1 7

: 16 2

NO2 14

5

20

:

1 7

N 2O5 14 2 : 16 5

شﻜﻞ ( )8-٢ﻣﻮدل ﻣاﻟﻴﻜﻮل ﻫاى اﻛساﻳد ﻫاى ﻧاﻳتروجﻦ

ﻧسبت آﻛسﻴجﻦ در پﻨج ﻧﻮع اﻛساﻳد ان با ﻧاﻳتروجﻦ  1:2:3:4:5است.
فعالﻴت
ﻗاﻧــﻮن ﻧســبت ﻫــاى ﻣتﻌــدد را بــاﻻى چﻬــار ﻧــﻮع اﻛســاﻳد ﻛﻠﻮرﻳــﻦ
)  (Cl 2O, Cl 2O3 , Cl 2O5 , Cl 2O7تﻄبﻴﻖ ﻛﻨﻴد .
 :4-8قانون معادلت ﻫا
دو ﻋﻨصــر ﻫر ﻳﻚ بﻪ صﻮرت جداﮔاﻧﻪ با ﻋﻨصر ســﻮﻣﻰ بﻪ ﻳﻚ ﻧســبت ﻣﻌﻴﻦ ﻛتﻠﻮى تﻌاﻣﻞ
ﻧﻤﻮده ،ﻣرﻛبات را بدون بﻘﻴﻪ تشﻜﻴﻞ ﻣﻴدﻫﻨد  .اﻳﻦ دو ﻋﻨصر بﻴﻦ ﻫﻢ ﻧﻴز بﻪ ﻫﻤان ﻣﻘدار ﻛتﻠﻪ
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ﻛﻪ با ﻋﻨصر سﻮﻣﻰ تﻌاﻣﻞ ﻧﻤﻮده اﻧد  ،تﻌاﻣﻞ ﻛرده ،ﻣرﻛب را ﻣﻰ سازﻧد:
AB

A

B

C

AC

BC

از تﻮﺿﻴحات ﻓﻮق ﻧتﻴجﻪ ﮔﻴرى ﻣﻴشﻮد ﻛﻪ ﻋﻨاصر بﻪ ﻣﻘادﻳر ﻣﻌﻴﻦ با ﻳﻜدﻳﮕر تﻌاﻣﻞ ﻣﻴﻨﻤاﻳﻨد.
ﻛتﻠــﺔ ﻣﻌادل ﻳﻚ ﻋﻨصر ﻋبــارت از ﻫﻤان ﻣﻘدار ﻛتﻠﺔ ﻋﻨصر بﻪ ﮔرام اســت ﻛﻪ با  8ﮔرام
اﻛسﻴجﻦ تﻌاﻣﻞ ﻧﻤﻮده ،بدون بﻘﻴﻪ اﻛساﻳد ﻣربﻮﻃﻪ خﻮد را تشﻜﻴﻞ ﻣﻴدﻫﻨد.
مثال :اﻛساﻳد آﻫﻦ بﻪ ﻣﻘدار  1.5gﻣﻮجﻮد است ﻛﻪ در آن 1.17gآﻫﻦ شاﻣﻞ است،
ﻛتﻠﻪ ﻣﻌادل آﻫﻦ را درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
0.33 gO2

1.17 gFe

mFe = 1.17 g

X

m Oxide = 1,5 g

X =.

mO2 = 0.33 g

8 g O2
1,17 gFe 8 gO2
= 28 gFe
0.33 gO2

ﻛتﻠﻪ ﻣﻌادل ﻳاﻣﻌادل  -ﮔرام آﻫﻦ ﻣساوى بﻪ  28gاست.
ﻛتﻠﺔ ﻣﻌادل ﻳﻚ ﻋﻨصر ﻋبارت از ﻫﻤان ﻣﻘدار ﻛتﻠﺔ آن اســت ﻛﻪ در ﻳﻚ تﻌاﻣﻞ ﻛﻴﻤﻴاوى
ﻳﻚ ﮔرام و ﻳا ﻳﻚ اتﻮم -ﮔرام ﻫاﻳدروجﻦ را تﻌﻮﻳﺾ و آزاد ﻣﻴســازد؛ بﻪ ﻃﻮر ﻣثال :در
تﻌاﻣﻞ ذﻳﻞ ﻛتﻠﺔ ﻣﻌادل ﻛﻠسﻴﻢ  20بﻮده ﻛﻪ ﻗرار ذﻳﻞ ﻣحاسبﻪ ﻣﻴﮕردد:
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Ca + H 2 SO4

CaSO4 + H 2

98g

2g
1g
40 g 1g
=X
= 20 g
2g

40 g
X

2g
1g

40 g
X

بﻪ صﻮرت ﻋﻤﻮم ﻛتﻠﻪ ﻣﻌادل ﻳﻚ ﻋﻨصر ﻋبارت از ﻛتﻠﺔ اتﻮﻣﻰ ﻋﻨصر تﻘسﻴﻢ بر وﻻﻧس ﻫﻤان
ﻋﻨصر در ﻣرﻛب تشﻜﻴﻞ دﻫﻨدة آن ﻣﻴباشد.
ﻛتﻠﻪ اتﻮﻣﻰ ﻧسبتﻰ
= ﻛتﻠﺔ ﻣﻌادن
وﻻﻧس
مثال :ﻛتﻠﻪ اتﻮﻣﻰ ﻧســبﻰ اﻟﻤﻮﻧﻴﻢ  27amuبﻮده و وﻻﻧس آن  3اســت،ﻛتﻠﻪ ﻣﻌادل آن
را درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد.
M A Al = 27 amu
M A Al
Volance
27 amu
= EqAl
= 9amu
3
= EqAl

VolanceAl = 3

? = Eq gAl

 : 5–8درﻳافت کتلﺔ معادل مرکبات کﻴمﻴاوى
ﻛتﻠﺔ ﻣﻌادل ﻣرﻛبات ﻛﻴﻤﻴاوى ﻋبارت از ﻛتﻠﺔ ﻣاﻟﻴﻜﻮﻟﻰ ﻧســبﻰ ﻣرﻛبات تﻘســﻢ بر وﻻﻧس
ﻣﻮثر در ﻣاﻟﻴﻜﻮل ﻣرﻛب است:
توجﻪ نماﻳﻴد
وﻻﻧس ﻣؤثر در تﻴزاب ﻫا ﻣساوى بﻪ تﻌداد اتﻮم ﻫاى ﻫاﻳدروجﻦ بﻮده و در اﻟﻘﻠﻰ ﻫا ﻣساوى بﻪ تﻌداد ﮔروپ
ﻫاﻳدروﻛسﻴﻞاست ،بﻪﻫﻤﻴﻦترتﻴبدرﻧﻤﻜﻬاوﻻﻧسﻣﻮثرﻋبارتازوﻻﻧسﻛتﻴﻮنﻫاىﻓﻠزىﻧﻤﻚﻫابﻮده؛بﻨابرآن
بﻪ اساس ﻓﻮرﻣﻮل ﻫاى ذﻳﻞ ﻣﻴتﻮان ﻛتﻠﺔ ﻣﻌادل ﻣرﻛبات ﻣذﻛﻮر را درﻳاﻓت ﻛرد:
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M Acides
H+

= Eq Acide

M Bases
OH

= Eq Bases

M Salts
Cathions Volance

= EqSaltes

اﮔــر ﻛتﻠــﺔ ﻣﻌادل اتﻮم ﻫا و ﻳا ﻣاﻟﻴﻜﻮل ﻫا بﻪ ﮔرام اﻓاده ﮔردد  ،اﻳﻦ ﻛﻤﻴت بﻪ ﻧام ﻣﻌادل-
ﮔرام اتﻮﻣﻰ ﻳا ﻣاﻟﻴﻜﻮﻟﻰ( )Equivalent-gramﻳاد ﻣﻴﮕردد ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣاً بﻪ ( )Eq-gاﻓاده
ﻣﻴشﻮد.
ﻧا ﮔﻔتﻪ ﻧباﻳد ﮔذاشت اﻳﻨﻜﻪ :ﻋﻨاصرى داراى وﻻﻧس ﻫاى ﻣتحﻮل ﻛتﻠﻪ ﻣﻌادل ﻣختﻠﻒ
رادارا ﻣﻴباشد؛ بﻪ ﻃﻮر ﻣثال  :ﻛتﻠﻪ ﻣﻌادل ﻣس در  Cu 2Oﻣساوى بﻪ  63.4amuبﻮده  ،در
حاﻟﻰ ﻛﻪ ﻛتﻠﺔ ﻣﻌادل ﻣس در ﻣرﻛب  CuOﻣساوى بﻪ  31.7amuاست.
مثال :ﻛتﻠﺔ ﻣﻌادل  H 3 PO4را درﻳاﻓت ﻧﻤاﻳﻴد ،ﻛتﻠﺔ ﻣاﻟﻴﻜﻮﻟﻰ  H 3 PO4ﻣســاوى بﻪ
 98است.
حل:
= 98amu
= 32,6amu

M H PO
3
4 = 98amu
+
3
H

= EqH 3 PO 4

H 3 PO 4

M

?= Eq H PO
3
4
H + =3

 : 6 -8قانون نسبت ﻫا حجمﻰ
ﻗاﻧﻮن ﻧسبت ﻫاى حجﻤﻰ تﻮسﻂ ﻋاﻟﻤﻰ بﻪ ﻧام  Gay-Liusacﻃرح رﻳزى ﮔردﻳد و
ﻗرار ذﻳﻞ است:
بﻪ حرارت و ﻓشــار ثابت ﻧســبت حجﻤﻰ ﻣﻮاد ﮔازى تﻌاﻣﻞ ﻛﻨﻨده و ﻣحصﻮل تﻌاﻣﻞ
ﮔازى ﻳا بخار آﻧﻬا اﻋداد تام  ،ﻛﻮچﻚ و ثابت است و ﻫﻢ ﻧسبت حجﻤﻰ ﻣﻮاد تﻌاﻣﻞ ﻛﻨﻨدة
ﮔازى اﻋداد ﻛﻮچﻚ و ثابت ﻣﻴباشــد؛ بﻪ ﻃﻮر ﻣثــال :ﻫاﻳدروجﻦ ﮔازى با ﻛﻠﻮرﻳﻦ ﮔازى
تﻌاﻣﻞ ﻧﻤﻮده ،ﮔاز ﻫاﻳدروجﻦ ﻛﻠﻮراﻳد را تشــﻜﻴﻞ ﻣﻴدﻫﻨد ،ﻧسبت حجﻤﻰ ﮔاز ﻫاﻳدروجﻦ
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و ﻛﻠﻮرﻳﻦ در تشــﻜﻴﻞ ﻫاﻳدروجﻦ ﻛﻠﻮراﻳد 1:1و ﻧسبت حجﻤﻰ ﻫاﻳدروجﻦ و ﻫاﻳدروجﻦ
ﻛﻠﻮراﻳد  1:2و ﻧسبت حجﻤﻰ ﻛﻠﻮرﻳﻦ و ﻫاﻳدروجﻦ ﻛﻠﻮراﻳد  1:2است  ،ﻳﻌﻨﻰ:

شﻜﻞ ( )٨-٣احجام بﻌﻀﻰ ﮔازﻫا
 : 7– 8قانون اوگدرو
ﻋاﻟﻤــﻰ بــﻪ ﻧام برزﻳﻠﻴﻮس( )Berzeliusباﻻى ﻧســبت ﻫاى حجﻤﻰ تﻴﻮرى اتﻮﻣﻰ را
تﻄبﻴﻖ و درﻳاﻓت ﻛرد ﻛﻪ حجﻢ ﻫاى ﻣســاوى ﮔازات تحت ﻋﻴﻦ شــراﻳﻂ ﻓشــار و حرارت
تﻌــداد ﻣســاوى اتﻮم ﻫا را داراســت .ﻗﻀﻴﺔ برزﻳﻠﻴــﻮس باﻻى ﮔازاتﻰ صــدق ﻣﻴﻜﻨد ﻛﻪ در
ﻃبﻴﻌت بﻪ شــﻜﻞ اتﻮﻣﻰ ﻳاﻓت ﻣﻴشــﻮﻧد؛ اﻣا در ﻣﻮرد ﮔازﻫــاى ﻣاﻟﻴﻜﻮﻟﻰ صد ق ﻧﻤﻰ ﻛﻨد؛
ازاﻳﻦ ســبب تﻴﻮرى دﻳﮕرى بﻪ شــﻜﻞ ﻗﻀﻴﻪ تﻮســﻂ اوﮔدرو ارائﻪ ﮔردﻳد .اﻳﻦ ﻗﻀﻴﺔ اوﮔد
دو( )Avogadroدر سال 1811م .ارائﻪ ﮔردﻳده ﻛﻪ ﻗرار ذﻳﻞ است:
حجﻢ ﻫاى ﻣساوى ﮔازات تحت ﻋﻴﻦ شراﻳﻂ ﻓشار و حرارت تﻌداد ﻣساوى ذرات( ﻣاﻟﻴﻜﻮﻟﻬا  ،اتﻮم،
آﻳﻮﻧﻬا وﻏﻴره) را دارا ﻣﻴباشــد .ﻓرﺿﻴﻪ اوﮔدرو ﻓﻌ ً
ﻼ شــﻜﻞ ﻗاﻧﻮن را بــﻪ خﻮد اختﻴار ﻧﻤﻮده و
تﻌــداد زﻳاد حﻘاﻳﻖ تجربﻮى را تﻮﺿﻴح ﻧﻤﻮده اســت (.ﻗاﻧﻮن اول اوﮔدرو) .چﻨاﻧچﻪ دو حجﻢ
ﻫاﻳدروجﻦ ﻛﻠﻮراﻳد زﻣاﻧﻰ تشــﻜﻴﻞ شــده ﻣــﻰ تﻮاﻧد ﻛﻪ ﻳﻚ حجــﻢ ﻛﻠﻮرﻳﻦ و ﻳﻚ حجﻢ
ﻫاﻳدروجﻦ با ﻫــﻢ تﻌاﻣﻞ ﻧﻤاﻳد .دراﻳﻦ صﻮرت ﻣاﻟﻴﻜﻮل ﻛﻠﻮرﻳﻦ و ﻫاﻳدروجﻦ دو ﻗســﻤت
شــده و ﻫر ﻗســﻤت ﻫر ﻳﻜﻰ از آﻧﻬا با ﻫﻢ ترﻛﻴب شــده ﻣاﻟﻴﻜﻮل ﻫاى جدﻳــد (دو ﻣاﻟﻴﻜﻮل
جدﻳد) ﻫاﻳدروجﻦ ﻛﻠﻮراﻳد را تشﻜﻴﻞ ﻣﻴدﻫﻨد.
2 HCl

H 2 + Cl 2
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مثال :ﻗاﻧﻮن ﻧسبت ﻫاى حجﻤﻰ را در تﻌاﻣﻞ ذﻳﻞ تﻄبﻴﻖ ﻧﻤائﻴد:
2 NH 3

+ N2

3H 2

حل:

+ N2

2 NH 3

دو حجﻢ

1حجﻢ

3H 2

3حجﻢ

H 2 : N 2 = :1
H 2 : NH 3 =: 2
N 2 : NH 3 = 1 : 2

ﻗاﻧﻮن اوﮔدرو را ﻣﻴتﻮان بﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻜﻮس آن ﻧﻴز بﻴان ﻛرد:
تﻌداد ﻣساوى ﻣاﻟﻴﻜﻮل ﻫا و اتﻮم ﻫاى ﮔازات تحت ﻋﻴﻦ شراﻳﻂ ﻓشار و حرارت  ،حجﻢ
ﻫاى ﻣساوى را اشﻐال ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻨد (.ﻗاﻧﻮن دوم اوﮔدرو )
 : 8-8درﻳافت فﻴصدى عناصر متشکلﺔ مالﻴکول ﻫاى مرکبات
براى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻴصدى ﻋﻨاصر ﻣتشــﻜﻞ ﻣاﻟﻴﻜﻮﻟﻰ ﻣرﻛبات ﻛﻴﻤﻴاوى را بﻪ دســت آورده
بتﻮاﻧﻴﻢ ،ﻻزم است تا ﻣﻘدار ﻫر ﻋﻨصر را در ﻛﻤﻴت ﻳﻚ ﻣﻮل آن با در ﻧﻈر داشت ﻛتﻠﺔ
ﻣاﻟﻴﻜﻮﻟــﻰ ﻣرﻛب درﻳاﻓت ﻧﻤﻮده ،در اﻳﻦ صﻮرت ﻣﻘدار ﻋﻨصر ﻣﻄﻠﻮب را ﻛﻪ در ﻳﻚ
ﻣﻮل ﻣرﻛب ﻣﻮجﻮد اســت  ،ﺿرب در ﻋدد  100ﻧﻤﻮده و تﻘســﻴﻢ بــر ﻣﻘدار ﻣﻮل آن
ﻣرﻛب ﻣﻴﻨﻤاﻳﻴﻢ ،ﻛﻤﻴت حاصﻞ ﻣﻘدار ﻓﻴصدى ﻋﻨصر ﻣﻄﻠﻮب را اﻓاده ﻣﻴﻨﻤاﻳد؛ﻳﻌﻨﻰ:
 .100ﻣﻘدار ﻋﻨصر
= ﻓﻴصدى ﻋﻨصر در ﻣرﻛب

ﻳﻚ ﻣﻮل ﻣرﻛب

مثـال اول :ﻓﻴصدى ﻛاربــﻦ ,ﻫاﻳدروجﻦ و اﻛســﻴجﻦ را در ﮔﻠﻮﻛﻮز ( ) ) (C6 H12O6
ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳد  ،در صﻮرتﻰ ﻛﻪ ﻛتﻠﺔ ﻣاﻟﻴﻜﻮﻟﻰ ﮔﻠﻮﻛﻮز  180amuبﻮده باشد ،ﻛتﻠﺔ اتﻮﻣﻰ
ﻫاﻳدروجــﻦ  ، 1amuﻛتﻠﺔ اتﻮﻣﻰ ﻛاربــﻦ  12amuو ﻛتﻠﺔ اتﻮﻣﻰ آﻛســﻴجﻦ 16amu
است.
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حل:

M C6 H12O6 = 12.6 + 1.12 + 16.6 = 180amu
M C6 H12O6 = 72 + 12 + 96 = 180amu
mole C6 H12O6 = 72 g + 12 g + 96 g = 180 g

72 gC

180 g C6 H12O6

W%

100

72 gC 100
= 40%C
180 g
96 gO

= W %C

180 g C6 H12O6

W%

100

96 gO 100
= 53.33%O
180 g

= W %O

ﻧﻮت :ﻣجﻤﻮﻋﻪ ﻓﻴصدى ﻫاى اجزاى ﻣتشــﻜﻞ ﻣاﻟﻴﻜﻮل ﻣرﻛبات ﻛﻴﻤﻴاوى ﻣســاوى بﻪ
 100ﻣﻴشﻮد.

91

خﻼصﺔ فصل ﻫشتم
* در ﻳﻚ تﻌاﻣﻞ ﻛﻴﻤﻴاوى ﻣجﻤﻮﻋﺔ ﻛتﻠﺔ ﻫاى ﻣحصﻮل تﻌاﻣﻞ ﻣساوى بﻪ ﻣجﻤﻮﻋﺔ ﻛتﻠﻪ ﻫاى
حاصﻞ ﻣﻮاد تﻌاﻣﻞ ﻛﻨﻨده است.
* ﻋﻨاصر ﻣتشــﻜﻞ ﻣاﻟﻴﻜﻮل ﻣرﻛب در ﻣﻮﻗﻊ تشﻜﻴﻞ ﻣرﻛب بﻪ ﻧسبت وزﻧﻰ ﻳا ﻛتﻠﻮى ﻣﻌﻴﻦ
و ثابت با ﻫﻢ تﻌاﻣﻞ ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻨد.
* دوﻋﻨصــر با ﻫــﻢ تﻌاﻣﻞ ﻧﻤﻮده ﻧﻪ تﻨﻬا ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣرﻛب را تشــﻜﻴﻞ ﻣﻴدﻫﻨد؛ بﻠﻜﻪ ﻧســبت
ﻛتﻠﻮى شــان اﮔر تﻐﻴﻴرداده شــﻮد ،ﻣرﻛبات ﻣختﻠﻒ را تشﻜﻴﻞ ﻣﻴدﻫﻨد .ﻧسبت ﻛتﻠﻮى ﻳﻜﻰ
ازاﻳﻦ ﻋﻨاصر در ﻣرﻛبات ﻣختﻠﻒ آن اﻋداد تام ثابت و ﻛﻮچﻚ است.
* دو ﻋﻨصر ﻫر ﻳﻚ بﻪ صﻮرت جداﮔاﻧﻪ با ﻋﻨصر سﻮﻣﻰ بﻪ ﻳﻚ ﻧسبت ﻣﻌﻴﻦ ﻛتﻠﻮى تﻌاﻣﻞ
ﻧﻤــﻮده ،بدون بﻘﻴﻪ ﻣرﻛبات را تشــﻜﻴﻞ ﻣﻴدﻫﻨد ،اﻳﻦ دو ﻋﻨصر بﻴﻦ ﻫــﻢ ﻧﻴز بﻪ ﻫﻤان ﻣﻘدار
ﻛتﻠﻮى ﻛﻪ با ﻋﻨصر سﻮﻣﻰ تﻌاﻣﻞ ﻧﻤﻮده اﻧد  ،ﻣرﻛب را تشﻜﻴﻞ ﻣﻴدﻫﻨد.
* ﻛتﻠﺔ ﻣﻌادل ﻳﻚ ﻋﻨصر ﻋبارت از ﻫﻤان ﻣﻘدار ﻛتﻠﺔ آن است ﻛﻪ در ﻳﻚ تﻌاﻣﻞ ﻛﻴﻤﻴاوى
ﻳﻚ ﮔرام و ﻳا ﻳﻚ اتﻮم -ﮔرام ﻫاﻳدروجﻦ را تﻌﻮﻳﺾ و آزاد ﻣﻴسازد.
* ﻛتﻠﺔ ﻣﻌادل ﻣرﻛبات ﻛﻴﻤﻴاوى ﻋبارت از ﻛتﻠﺔ ﻣاﻟﻴﻜﻮﻟﻰ ﻧســبﻰ ﻣرﻛبات تﻘسﻴﻢ بر وﻻﻧس
ﻣؤثر در ﻣاﻟﻴﻜﻮل ﻣرﻛب است:
* بﻪ حرارت و ﻓشار ثابت ﻧسبت حجﻤﻰ ﻣﻮاد ﮔازى تﻌاﻣﻞ ﻛﻨﻨده و ﻣحصﻮل تﻌاﻣﻞ ﮔازى
ﻳا بخار آﻧﻬا اﻋداد تام  ،ﻛﻮچﻚ و ثابت است.
* ﻳﻚ ﻣﻮل ﻫر ﻣاده بﻪ اﻧدازه ﻋدد اوﮔدر )  (6,02 10 23ذرات را دارا بﻮده در صﻮرتﻰ ﻛﻪ
ﻣاده حاﻟت ﮔازرا دارا باشد  ،ﻳﻚ ﻣﻮل ﻫر ﮔاز در شراﻳﻂ  STP 22. 4Lحجﻢ را اشﻐال
ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻨد.
* ﻣﻮل :ﻋبارت از ﻛتﻠﺔ ذرات بﻪ اﻧدازه ﻋدد اوﮔدرو بﻪ ﮔرام اســت  ،ﻳا بﻪ ﻋباره دﻳﮕر اﮔر
ﻛتﻠﺔ ذرات بﻪ اﻧدازة ﻋدد اوﮔدروبﻪ ﮔرام اﻓاده شــﻮد  ،اﻳﻦ ﻛﻤﻴت را بﻪ ﻧام ﻣﻮل ()Mole
ﻳاد ﻣﻴﻨﻤاﻳﻨد
* ﻣﻘدار ﻋﻨصر ﻣﻄﻠﻮب را ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﻮل ﻣرﻛب ﻣﻮجﻮد اســت ﺿرب در  100ﻧﻤﻮده و
تﻘســﻴﻢ بر ﻣﻘدار ﻣﻮل آن ﻣرﻛب ﻣﻴﻨﻤاﻳﻴﻢ  .ﻛﻤﻴت حاصﻠﻪ ﻣﻘدار ﻓﻴصدى ﻋﻨصر ﻣﻄﻠﻮب را
اﻓاده ﻣﻴﻨﻤاﻳد.
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تمرﻳن فصل ﻫشتم
سؤالﻬاى چﻬار جوابﻪ

 -١ﻛتﻠــﻪ ﻫاى ﻣجﻤﻮﻋﻰ ﻣحصﻮل تﻌاﻣــﻞ  -----بﻪ ﻣجﻤﻮﻋﻪ ﻛتﻠﻪ ﻫاى ﻣــﻮاد تﻌاﻣﻞ ﻛﻨﻨده
است.
اﻟــﻒ  -زﻳــاد تــر ب  -ﻛﻤتر ج – ﻣســاوى د  -بﻌﻀﻰ اوﻗات زﻳاد وبﻌﻀﻰ اوﻗات
ﻛﻢ
 -٢ﻋاﻟﻤــﻰ بﻪ ﻧام -----ﻗاﻧﻮن ﻧســبت ﻫــاى ثابت را ﻃرح رﻳزى ﻛرده و ازﻳﻦ ســبب بﻪ ﻧام
ﻣﻮصﻮف ﻧﻴز ﻣسﻤﻰ ﻣﻰ باشد
اﻟﻒ – ﻻوازﻳﻪ ب – ﮔﻴﻠﻮسﻚ ج –  Proustد  -داﻟتﻦ
 -٣ﻧسبت آﻛسﻴجﻦ در ﻣرﻛب آب و ﻫاﻳدروجﻦ پر اﻛساﻳد  -----است
د1:2 -
ج 2:3 -
ب – 1:3
اﻟﻒ – 2 :1
 -٤ﻛتﻠﺔ ﻣﻌادل  H 3 PO4را ﻛدام ارﻗام ذﻳﻞ ﻧشان ﻣﻴدﻫد ؟
د 22.6 -
اﻟﻒ –  16ب  -15ج 32.6 -
 -٥بﻪ حرارت و ﻓشار ثابت ﻧسبت حجﻤﻰ ﻣﻮاد ﮔازى تﻌاﻣﻞ ﻛﻨﻨده و ﻣحصﻮل تﻌاﻣﻞ ﮔازى
آﻧﻬا  -----است
اﻟــﻒ  -اﻋــداد تــام  ،ﻛﻮچﻚ و ثابت ب -اﻋداد ﻛســرى ج – ارﻗام بــزرگ د – ﻫﻴچ
ﻛدام
 -٦ﻳﻚ ﻣﻮل ﻫر ﻣاده بﻪ اﻧدازه  -----ذرات را دارا است :
اﻟﻒ  -ﻋدد اوﮔدرو  ،ب  ، (6.02 10 23 ) -ج  22.4 -ﻟﻴتر  ،د – اﻟﻒ وب ﻫردو
 -٧ﻛتﻠﻪ اتﻮﻣﻰ ﻧسبﻰ ﻛاربﻦ  12و ﻛتﻠﻪ ﻳﻚ اتﻮم آن  1.993 10 23 gاســت  ،ﻗﻴﻤــت
 amuاست
اﻟﻒ  (1.661 10 24 g ) -ب  (6.02 10 27 ) -ج – اﻟﻒ وب د – ﻫﻴچﻜدام
 -٨ﻓﻴصدى ﻛاربﻦ را در ﮔﻠﻮﻛﻮز (  ) C6 H 12 O6ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳد .
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فصل ﻧﻬﻢ
عﻨاصر كﻴﻤﻴاوي

به صورت عموم عناصر به فلزات ،غیر فلزات و شبیه فلزات تقسیم شده اند .آن عده
عناصری که هدایت خوب برق و حرارت رادارند ،به نام فلزات یاد گردیدند،عناصر
غیر فلزات در طبیعت رول اساسی را دارا بوده که درعرصه های مختلف صنعت
امروزی به کار میرود .این عناصر سبب تشکیل مرکبات مختلف شده و مرکبات
آنها در حیات موجودات حیه رول ارزنده را دارا اند ،در این فصل در مورد شبه
فلزات هم معلوات ارائه میگردد.
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 : 1- 9طرﻳقﺔ بدست آوردن فلزات
فلزات جﻼی فلزی داشته ،اکﺜر آنها جامد و کرستلی اند ،ﻗابلیت تورق وسیم ساختن را دارا
است ،ﭼنانﭽه از طﻼ ورﻗه های نازك ساخته میشود که اشعﺔ نور ازآن عبور میکند و از یﻚ
کیلو گرام ﭘﻼتین به اندازة طول خﻂ استوا سیم ساخته می شود.
بخﺶ مهم خون )هیموگلوبین( دارای آهن می باشد؛ همﭽنان در ترکیب بیشتر از 150
مرکب حیاتی بدن انسان ،جست سهم گرفته است.
اکﺜر فلزات به شکل ترکیبی در طبیعت ﭘیدا می شوند ،طریقﺔ خاﻟﺺ ساختن و به دست
آوردن آن را متاﻟورژی گویند .متاﻟورژی سه مرحله را دربر میگیرد (1) :تهیه کردن یا
استخراج سنﮓ معدنی فلز (2) ،استﺤصال فلز  (3) ،تصﻔیﺔ فلز.
 -1تﻬﻴﻪ كردن سﻨگ ﻣعدﻧﻰ ()Ore
کار ابتدایی در مورد تهیه نمودن سنﮓ معدنی جدا کردن آن از مواد اجنبی )معموﻻً از
خاك و منرال های سلیکاتی( می باشد که به نام نا خاﻟﺺ ها یاد می شوند .روش ساده
عبارت از شناور سازی بوده که ابتدا سنﮓ معدنی را میده نموده ،در آب می اندازند ،بعدا ً
تیل و شوینده ها ) (Detergentsرا در آن عﻼوه و مخلوط نموده که دراین صورت
اطراف سنﮓ معدنی را تیل احاطه نموده و به روی آب شناور شده و نا خاﻟصی های آن
تهنشین میگردد  ،سنﮓ های معدنی که مﺜل ﻗیماق شیردر سﻄﺢ باﻻیی آب جمﻊ میگردند،
آهن از آن جدا ساخته میشود .
طریقﺔ فزیکی دیگر جدا کردن سنﮓ های معدنی از ناخاﻟصی ها به وسیلﺔ مقناطیﺲ یا آهن
ربا بوده؛ ﭼون سنﮓ های معدنی آهن )  ( Fe3O4و مرکبات کوباﻟت فیر و مگنیتیﻚ اند ،از
ناخاﻟﺺ ها توسﻂ آهن ربا جدا می گردند.
تشکیل ملﻐمه نیزطریقﺔ دیگری جدا کردن سنﮓ های معدنی از نا خاﻟﺺ ها بوده که فلزات
را با سیماب مخلوط نموده و درنتیﺠﺔ مخلوط آن  ،نقره و طﻼ را در خود حل و ملﻐمه میسازد
 ،نقره وطﻼ ملﻐمه شده را توسﻂ تقﻄیر از سیماب جدا می کنند.
 - 2تﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮدن فلزات
فلزات در مرکبات خویﺶ همیشه نمبر اکسیدیشن مﺜبت را دارا بوده و تهیﺔ فلزات خاﻟﺺ
توسﻂ ﭘروسﺔ ارجاع صورت میگیرد .در ابتدا مادة منراﻟی )(Ore؛به طورمﺜال :کاربونیت ها
یا سلﻔاید ها را حرارت داده وبعدا ً آن را ارجاع می نمایند:
) CaO( s ) + CO2 ( g

) 2 PbO( s ) + 2SO2 ( g

) CaCO3 ( s

) 2 PbS( s ) + 3O2 ( g

اکساید های حاصل شدة ﻗرار فوق را توسﻂ طریقه های کیمیاوی یا برﻗی ارجاع مینمایند.
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الف -ارجاع اكساﻳد ﻫاى فلزات بﻪ طرﻳقﺔ كﻴﻤﻴاوى
دراین طریقه اکساید های فلزات اﻟکتروﭘوزیتیف ﺿعیف را به حرارت بلند توسﻂ فلزات
اﻟکتروﭘوزیتیف ﻗوی ارجاع می نمایند؛ به طور مﺜال:
) 2V (l ) + 5CaO ( s

) Ti ( s ) + 2 MgCl2 (l
) 2Cr (l ) + Al2O3 ( s
) 9 Mn(l ) + 4 Al2O3 ( s

) V2O5 ( s ) + 5Ca (l

) TiCl 4 ( s ) + 2 Mg (l
) Cr2O3 ( s ) + 2 Al ( s
) 3Mn3O4 ( s ) + 8 Al ( s

فلز تنگستن که در گروپ های برق استعمال می گردد ،طوری به دست می ورند که
اکسایدآن )  (WO3را توسﻂ هایدروجن ماﻟیکوﻟی ارجاع مینماید:
) W ( s ) + 3H 2O ( g

) WO3 ( s ) + 3H 2 ( g

ب) ارجاع ﻣركبات فلزات تﻮسط برق
برای به دست آوردن فلزات بیشتراﻟکترو ﭘوزیتیف)به طور مﺜال Mg ، Al:و  (Naاکسایدها
یا هﻼیدهای آنها را ذوب نموده وجریان برق را ازمﺬابﺔ آنها عبور میدهند که دراین
صورت فلزات مﺬکور در کتود جمﻊ میگردند:
(cathod ) + O2 ( g )(anode
)(anode

2 Me

) 2 MeO (l

2 Me(cathode) + Cl 2

) 2 MeCl (l

دراین معادﻻت  Meفلزات را افاده میکنند .اکساید های آهن را توسﻂ کاربن ارجاع
مینمایند.
عﻨاصر غﻴر فلزي

عناصر غیر فلزات در طبیعت رول اساسی را دارا بوده که درعرصه های مختلف
صنعت امروزی به کار میرود .این عناصر سبب تشکیل مرکبات مختلف شده
و مرکبات آنها در حیات موجودات حیه رول ارزنده را دارا اند؛ به طور مﺜال:
کاربن عنصری است که در ترکیب تمامی مرکبات عﻀوی شامل میباشد .در
کیمیای صنف هشتم راجﻊ به غیر فلزات معلومات مختصر حاصل نمودید .
دراین فصل راجﻊ به غیر فلزات معلومات مﻔصل ارائه میشود .با مﻄاﻟعﺔ این فصل
می آموزید که غیر فلزات کدام نوع عناصر اند؟ در جدول ﭘریودیﻚ عناصر
در کدام ﻗسمت موﻗعیت دارند؟ دارای کدام خواص خاص اند؟ درکدام موارد
صنعتی و حیاتی به کار میروند؟ ﭼﻄور میتوان عناصر غیر فلزی را به دست
آورد؟ مرکبات مهم این عناصر کدام ها اند و ﭼﻄور به دست می ید؟ رول
مرکبات عناصر مﺬکور در صنعت و حیات به کدام منوال است؟
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: 1-1 0خصﻮصﻴات خاص عﻨاصر غﻴر فلزى
غیر فلزات عناصری اند که اوربیتال های سویﺔ آخری انرژیکی pآنها توسﻂ اﻟکترونها
درحاﻟت ﭘرشدن بوده و با گرفتن اﻟکترون ها سویﺔ انرژیکی آخری خویﺶ را به هشت
اﻟکترون ﭘوره مینمایند .غیر فلزات به طرف راست جدول دوره یی موﻗعیت دارند.
غیر فلزات  20فیصد عناصر جدول دوره یی را تشکیل می دهد .در گروپ سوم بورون در
گروپ ﭼهارم کاربن ،سلیکان و جرمانیم ،در گروپ ﭘنﺠم به استﺜنای  Biدیگرتماما“ غیر
فلزات بوده و عناصرگروپ های ششم ،هﻔتم و هشتم جدول ﭘریودیﻚ تماما“ غیر فلزات
میباشند .عناصری که دارای خواص مﻀاعف اند  ،به نام شبه فلزات یاد شده اند.
هرغیرفلز در ﭘریود مربوطﺔ خود از عناصر طرف ﭼﭗ خویﺶ منﻔیت برﻗی بیشتر را داشته
ودر تعامﻼت کیمیاوی اﻟکترون های آنها را به طرف خود کﺶ مینمایند.
از جملﺔ غیر فلزات هایدروجن در گروپ فلزات اﻟقلی ﻗرار گرفته؛مگرغیرفلز فعال
میباشد،علما نﻈر دارند که هایدروجن را در گروپ هﻔتم اصلی ﻗراردهند  .اکساید های غیر
فلزات خاصیت تیزابی دارند و با فلزات مرکباتی را تشکیل میدهند که به نام نمﻚ یاد شده
و رابﻄﺔ آیونی را بر ﻗرار مینمایند .غیر فلزات حاﻟت گاز و یا جامدات شکننده را دارابوده
که هدایت برﻗی و حرارتی آنها کم است  .در زیر عناصر غیرفلزی و گروﭘهای عناصر غیر
فلزی را مﻄاﻟعه مینمایم.
 : 2 -11خﻮاص و ساختﻤان عﻨاصر شبﻪ فلزات
بعﻀی از عناصر کیمیاوی بنابر داشتن ساختمان اﻟکترونی خاص شان نﻈر به شرایﻂ دارای
خواص دوگانه )(Amphotricبوده ،طوریکه در بعﻀی حاﻟت خواص فلزی ودر حاﻻت
دیگر خواص غیر فلزی را از خود نشان میدهند .عناصری که دارا ی خواص امﻔوتریﻚ اند،
در وسﻂ جدول ﭘریودیﻚ ﻗرار داشته و دارای نمبر اکسیدشن متﺤول اند ،در صورتیکه نمبر
اکسیدیشن بلند مﺜبت را در مرکبات به خود اختیار نمایند  ،در حقیقت خاصیت غیر فلزی را از
خود تبارز داده و ارجاع کننده می باشند؛ بﻄورمﺜال  :عنصر کرومیم نوع عنصر شبه فلزی بوده
 ،باداشتن نمبر اکسیدیشن  6 +در مرکبات خواص غیر فلزی را از خود تبارز داده؛ در حاﻟﻲ
که با نمبر اکسیدیشن 3 +در مرکبات خاصیت امﻔوتریﻚ را از خود نشان داده ،با اﻟقلی های
ﻗوی خاصیت ارجاعی وبا تیزاب های ﻗوی خاصیت اکسیدی کننده گی را نشان میدهد.
عناصر شبه فلزات تمایل دارند تا مرکبات کووﻻنسی را بادیگر عناصر تشکیل دهند و توﻟید
کتیون ها )  ( Me n +را کرده نمی توانند.
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 : 2 - 11عﻨصر بﻮرون
عناصر گروپ  IIIاصلی دارای ساختمان اﻟکترونی ﻗشروﻻنسی  ns npبوده و بورون
اوﻟین عنصراین گروپ است که خواص عناصر شبه فلزی را دارا می باشد .ساختمان
اﻟکترونی آن )  (5 B 1s 2 2s 2 2 p1است .جدول ذیل بعﻀﻲ از مشخصات این عنصر را نشان
میدهد:
جدول ) (9-1بعﻀی از مشخصات عنصر بورون.
1

شخصات

ذوبان

غلیان

شاع
اتومی
ppm

شعاع
آیونی
ppm

انرژی آیونایزیشن
ﭘوتنشیل M 3+
اﻟکترود
M
سومی
دومی
اوﻟی
Kj/
Kj/
Kj/
mol
mol
mol

2550

80

-

-

عنصر

بورون

2300

2

801

2422

3657

-

اکساید ها وهایدروکساید آن خاصیت تیزابی را دارا بوده وبا هایدروجن مرکبات
مختلف دوعنصری را تشکیل میدهد 3 10 4% .ﻗشر زمین را تشکیل داده است .سنﮓ
های معدنی بورون عبارت از بورات ها از ﻗبیل کرناﻟیت )( Na 2 B4O7 4 H 2O
 ،بورکﺲ )، ( Na 2 B4O7 10 H 2Oکوﻟماتیت ) (Ca 2 B6O11 5H 2Oو واﻟکسیت
) (CaNaB 5O9 4 H 2Oاست ،بورون متبلور خاﻟﺺ را از ارجاع مرکب  BBr3به وسیلﺔ
هایدروجن باﻻی رشته های فلز تنگستن داغ )  (1500 0 Cاستﺤصال مینمایند:
) 2 B ( s ) + 6 HBr ( g
 : 1- 1 - 13ﻫاﻳدروجﻦ )(Hydrogen

) 2 BBr3 ( g ) + 3H 2 ( g

هایدروجن ازجملﺔ فراوان ترین عنصرطبیعت است که  75%کتلﺔ طبیعت ازآن تشکیل
1
گردیده است ،ساختمان اﻟکترونی آن  1sبوده و درطبیعت دارای سه ایزوتوپ است که
عبارت ازهایدروجن سبﻚ  ( Deterum ) 21 D ، ( Protium )11 Hو ( Tertium ) 31T
میباشد.
فیصدی  2 Dدرطبعیت  0,02%بوده که با  11 Hمخلوط میباشد؛ ازاین ایزوتوپ هایدروجن
1
درتشخیﺺ میخانیکیت های تعامل عﻀوی استﻔاده به عمل می ورند .هایدروجن درﻗشر
زمین به شکل آزاد موجود نبوده وبه شکل مرکبات کیمیاوی موجود میباشد  .هایدروجن
درصنعت مورد استعمال زیاد دارد .درامریکا  0.3تن آن ساﻻنه به مصرف میرسد،
 1حصﺔ آن درسﻔینه های فﻀایی به حیﺚ مواد سوخت و  50%آن درسنتیز امونیا به
100
کارمیرود:
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N2 +3 H2

2NH 3

غرض استﺤصال میتانول نیز ازهایدروجن استﻔاده به عمل می آید:
OH

CH 3

300 0 C
250atm

2H 2 + CO

تعامل فوق درحﻀورکتلست ها از ﻗبیل :کرومیم  ،اﻟمونیم اکساید وغیره صورت میگیرد.
به طریقه فوق میتانول را حاصل وازآن درصنعت ﭘﻼستیﻚ سازی وبه کمﻚ استیﻚ اسید
برای تهیه اﻟیاف مصنوعی استﻔاده به عمل می ورند .دراستخراج مﺲ ازمعادن نیز ازهایدروجن
استﻔاده مینمایند.
+
0
) Cu (s) + 2 H(aq

)Cu 2 + (aq ) + H (g
2

استحصال صﻨعتﻰ ﻫاﻳدروجﻦ
ﻗسمت اعﻈم هایدروجن که درصنعت به مصرف میرسد ،ازتعامل کرکنﮓ Caracking
هایدروکاربن های باداشتن کتلﺔ اتومی کوﭼﻚ حاصل میگردند ،دراین تعامل موجودیت
کتلست ها وآب حتمی میباشد:
0
)CO(g) + 2H 2 (g

800 C
Ni

CH 4 + H 2 O

هایدروجن را دربعﻀی ازمماﻟﻚ که نیروی برﻗی زیاد دارند ،ازاﻟکتروﻟیزنمﻚ ها به شکل
مﺤلول آبی به دست می ورند :
joul
mol

, ΔH = 474K

) 2H (g )+ O (g
2
2

) 2H O(l
2

خﻮاص خاص ﻫاﻳدروجﻦ :یکی ازخواص مهم هایدروجن کوﭼﻚ بودن حﺠم آن
است که سبب رابﻄﺔ هایدروجنی بین ماﻟیکول های مرکبات میگردد .حﺠم بسیار کوﭼﻚ
1
حﺠم اتوم خنﺜی(  ،خواص خاصی را به آن عﻄا نموده که به
کتیون هایدروجن )
+ 10000
حیﺚ اسید ﻗوی در  H 3 O+و  N Hخود را تبارزمیدهد.
4
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ﻣركبات ﻣﻬﻢ ﻫاﻳدروجﻦ
طوری که ﻗب ً
ﻼ گﻔته شد ،هایدروجن تشکیل دهندة عاﻟم بوده  ،ستاره گان کهکشانها
 75%ازهایدروجن تشکیل گردیده اند .درتمام ستاره گان هایدروجن شامل است.
درسیاره زمین هایدروجن به صورت ترکیبی با اکسیﺠن و دیگرعناصر به مقدار زیاد
یافت شده  ،انسان ها تاحال بیﺶ از شﺶ ملیون مرکب عﻀوی را کشف نموده اندکه جز
اساسی تشکیل دهندة آنها کاربن وهایدروجن میباشد  .هایدروجن تقریبا ً به تمام عناصر
تعامل نموده؛ اما صرف با گازات نﺠیبه تعامل کرده نمی تواند .در ذیل مرکبات دو
عنصری را که یکی آن هایدروجن است  ،مﻄاﻟعه می نمایم:
 - 1ﻣركبات ﻧﻤکﻰ ﻫاﻳدروجﻦ ((Hydrogen
هایدرایدها مرکبات اند که ازهایدروجن با داشتن نمبراکسیدیشن) ( 1وفلزات اﻟقلی
واﻟقلی زمینی تشکیل گردیده اند؛ به طورمﺜال:
) 2KH(S

) 2K (S )+ H (g
2

مرکبات هایدراید) (Hydridesجامد سﻔید رنﮓ بوده ودرجﺔ ذوبان آنها بلند میباشد
که دراین مرکبات انیون  Hدرتمام شبکﺔ بلوری درموﻗعیت مشخﺺ ﻗرارداشته  ،دراین
انیون یﻚ ﭘروتون باﻻی دواﻟکترون تاﺛیر وارد مینمایند .شعاع آنهای  Hتابﻊ کتیون نیست
که با آن ملﺤﻖ گردیده است .به صورت عموم شعاع آیون های آن بین ارﻗام  1.81o Aو
 1.36o Aﻗراردارد.
ﭼون دراین مرکبات  Hمیل دارند تا به زودی اﻟکترون اﺿافی را ازدست دهد؛ بنابراین
ارجاع کنندة ﻗوی میباشند ،ﭘوتنسیال ستندرد آن  2.25Vاست:
, E o = 2,25V

)2H ( aq

H 2 ( g ) + 2e

اگرهایدرایدها با آب تعامل داده شود ،گازهایدروجن را آزاد میسازند:
NaOH + H 2

) NaH (S )+ H 2O( l

 :1- 3- 10آكسﻴجﻦ ()Oxygen
آکسیﺠن فراوان ترین عنصر طبیعت بوده  ،به شکل مرکب با اکﺜر عناصر موجود بوده،
تنها با گازات نادره زمین مرکبات را تشکیل کرده نمی تواند .باکاربن تعامل نموده میلیون
ها مرکب عﻀوی را تشکیل داده است .آکسیﺠن مهم ترین عنصر گروپ ششم بوده وبه
100

شکل ماﻟیکوﻟی یافت میشود که  21فیصد اتموسﻔیر را تشکیل داده است .این عنصر اکساید
های عناصر را تشکیل میدهد ودر اکسایدها نمبراکسید یشن ) (-2را به خود اختیارمیکند.
در ﭘراکساید ها آکسیﺠن نمبراکسیدیشن غیر عادی) (-1را دارا است  .آکسیﺠن در طبیعت
به دوشکل اﻟوتروﭘی مﻼحﻈه شده که عبارت از آکسیﺠن ماﻟیکوﻟی )  (Oواوزون)  (Oمیباشد.
انرژی تﻔکیﻚ آکسیﺠن ماﻟیکوﻟی نسبتا ً زیاد بوده  E (O O) = 494kjoul.molاست.
آکسیﺠن در سال 1774م .توسﻂ ﭘرستلی )انگلیسی( شناخته شده و نام آن را ﻻوازیه
)فرانسوی( گﺬاشته است .اکسیﺠن مایﻊ در  219°Cجامد و در  183°Cبه غلیان می ید.
خﻮاص كﻴﻤﻴاوى اكسﻴجﻦ
تعاﻣل آكسﻴجﻦ با فلزات :آکسیﺠن با تمامی فلزات تعامل نموده  ،اکساید های فلزی
مربوط را تشکیل میدهد و با فلزات اﻟقلی ﭘراکساید ها را نیز توﻟید می نماید:
2

3

1

D

) 4 Na s + O2 ( g

) 2 Na 2 O( s
) 2CaO( s

) 2Ca ( s ) + 3O2 ( g

2 Fe2 O3

) 4 Fe( s ) + 3O2 ( g

اکساید های فلزی خاصیت اﻟقلی داشته و یکعدة آنها خاصیت امﻔوتیر را دارا اند .
تعاﻣل آكسﻴجﻦ با غﻴر فلزات :آکسیﺠن به استﺜنای  Ne، Heو  Arبا غیر فلزات تعامل
نموده ،اکساید های عناصر مربوطه را تشکیل میدهد.
توسﻂ جرﻗﺔ برﻗی اکسیﺠن با هایدروجن تعامل نموده ،آب را توﻟید می نماید:
) 2 H 2 ( g ) + O2 ( g

)2 H 2O(1

آکسیﺠن با سلﻔر تعامل نموده اکساید های مختلف سلﻔر را توﻟید مینماید:
) SO2 ( g
) 2 SO3( g

) S ( s ) + O2 ( g
) 2 SO2 ( g ) + O2 ( g

آکسیﺠن با فاسﻔورس و نایتروجن تعامل و اکساید های مختلف را توﻟید می کنند:
) 2 P2 O5( g

) 4 P( s ) + 5O2 ( g

) 2 P2 O3( g

) 2 NO( g

) 4 P( s ) + 3O2 ( g

) N 2 ( g ) + O2 ( g

استحصال اكسﻴجﻦ
اکسیﺠن را از تقﻄیر تدریﺠی هوای مایﻊ به دست می آورند ؛ زیرا اکسیﺠن در  183o Cبه
غلیان می ید و  N 2که جز اساسی هوا است ،در  33.4o Cبه غلیان می آید.
در ﻻبراتوار اکسیﺠن را از تﺠزیﺔ  KClO3در موجودیت  MnO2استﺤصال می نمایند.
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از تﺠزیﺔ اکساید سیماب هم آکسیﺠن به دست می ید :
) 2 Hg (1) + O2 ( g

) 2 HgO( s

آب
آب یکی ازاجزای بی نﻈیر حیات است ،آب از دوعنصر»هایدروجن واکسیﺠن« تشکیل
گردیده است ،این دوعنصردرشرایﻂ عادی به حاﻟت گاز یافت شده وعنصرهایدروجن
ﻗابلیت احتراق رادارا میباشد .اکسیﺠن برای احتراق ،مواد ﺿروری است .آب خاموش کننده
آتﺶ بوده وآب ﺿرورت اشد هرموجود حیه میباشد .جز اساسی صنایﻊ آب بوده ،بدون آب
نمی توان صنعت را انکشاف داد وهم آب باعﺚ مشکﻼت زیادی درصنایﻊ می گردد.
آگرخصوصیات آب د ﻗیقا مورد بررسی ﻗرارگیرد ،به سﺆاﻻت ذ یل بر خواهیم خورد:
آب ﭼیست؟ ﭼگونه ودرﭼه شرایﻄی بایدآن رادرمنازل مصرف کرد؟ آب صنعتی دارای
کدام خصوصیات است؟
آب مادة حیاتی بوده ودرحدود 60فیصد اﻟی 70فیصد کتله بدن انسانها را تشکیل داده است
وبعد از اکسیﺠن دومین مادة ﺿروری برای حیات انسانها است 2 .حصه سﻄﺢ زمین را آب
3
تشکیل داده است.
نام کیمیاوی آب Hydrogen Oxideبوده و کتله ماﻟیکوﻟی آن 18gr/moleاست ،
آب خاﻟﺺ مایﻊ بی بو وبی رنﮓ بوده وبدون ذایقه می باشد ،ﻗابل یادآوری است اینکه نقﻄه
ذوبان آب به فشار رابﻄه دارد ،تﺤت فشار 2000barآ ب به حرارت )  ( 22 0 Cمنﺠمد
گردیده  ،درحاﻟیکه درجه ذوبان مایعات دیگر با تزاید فشار افزایﺶ حاصل می نماید.
بخارات آب خاﻟﺺ به شکل دو ماﻟیکوﻟی ) ( H 2O) 2 (Di mereموجود بوده ودر حاﻟت
بﺤرانی ﻗادر به حل هر نوع مواد میباشد.
 : 1 -1-1اﻫﻤﻴت آب درفعالﻴت ﻫاى حﻴاتﻰ اورگاﻧﻴزم حﻴﻪ
اهمیت آب مربوط به سهم آن درفعاﻟیت های حیاتی اورگانیزم است .درکرة زمین
میخانیکیت های عمدة تعامﻼت ازﻗبیل بیوسنتیز  ،کتﻼیز انزایمی وغیره صورت گرفته
که تمامی آنها در مﺤیﻂ آبی صورت میگیرد ،تمام حﺠرات فعال زنده  60-80فیصد
آب را دارا است.
در اورگانیزم انسان نورمال که  70کیلو گرام کتله را دارا باشد  45 ،اﻟی  50ﻟیتر آن
آب است  .یﻚ انسان نورمال  5ﻟیتر خون را دارا بوده که  3.5ﻟیتر آن آب است 10.5
ﻟیترآب در حﺠرات ﻟمﻔیه ) (Lyphومتباﻗی آن در دیگر ﻗسمت ها موجود میباشد .توﻟید
خون ،ﭘروسه هﻀم غﺬا میتابوﻟیزم وغیره تما مﻲ درمﺤیﻂ آبی صورت میگیرد  .آب مﺤلل
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خوب مواد عﻀوی وغیرعﻀوی بوده و مواد زهـری را درخود حل مینماید .آب حرارت
اﺿافی بدن را ازطریﻖ غدوات عرﻗیه با خود تبخیر و حرارت بدن راکنــــترول می نماید.
اشﻚ که وﻇیﻔه مرطوب نگهداشتن ﭼشم رادارابوده ودرموﻗﻊ ﻻزمه خاك وگرد را ازﭼشم
خارج میسازد 99 ،فیصد از آب تشکیل گردیده است  .حﺠرات وانساجی که وﻇایف
اساسی را انﺠام میدهد  ،مقدار فیصدی آب درآنها زیاد است؛ به طورمﺜال :ﻗشرخارجی
مﻐز 83.3فیصد ،گرده ها  ، 83 .00 %ﻗلب ، 79 .3% ،ششها ، 79 .1%امعا  ، 77 .9%طﺤال
 ، 76 .0%کرویا ت سﻔید خون  70 %آب را دارا است ،اسکلیت  22 .0%غﻀروف ، 55%
رگ ها  ، 79 .6%کبد  60 .6%فیصد ،نخاع شوکی  69 .7%و عﻀﻼت  76 .6%آب را دارا
میباشند .
برای نباتات ریشه دار موجودیت آب از اهمیت خاص برخورداراست  ،تربوز 70فیصد
اﻟی80فیصد سبزیﺠات93فیصد آب رادارااند .آب دارای خواص کاذب بوده ،درجه
غلیان بلند ،ﻗابلیت تﻔکیﻚ کننده گی وحل کننده گی عاﻟی وهدایت حرارتی کم رادارا
است .
خواص کاذب آب به ساختمان ماﻟیکوﻟی وساختمان حاﻟت مایﻊ آن مربوط بوده ،رابﻄه
بین اکسیﺠن و هایدروجن درماﻟیکول آب ﻗﻄبی بوده ،دای ﭘول مومنت برﻗی آب
 6.1 10 30 cb cmاست ،مراکز ﭼارچ های منﻔی ومﺜبت باعﺚ سمت دهی ماﻟیکول های
آب نﻈر به یﻚ دیگر میشود ،هریﻚ ازماﻟیکول های آب با ﭼهارماﻟیکول د یگر آب رابﻄه
داشته وساختمان تیترا هایدرال را دارا است.
رﻧگ آب
آب دارای رنﮓ سبزکم رنﮓ بوده ،هررنﮓ دیگر در آب مربوط به موجودیت موادعﻀوی
وغیرعﻀوی درآن است که به شکل مﺤلول موجوداست .موجودیت مواد عﻀوی باعﺚ
تبدیل رنﮓ طبیعی آب )سبز( به زرد یا ﻗهویی میگردد .اسید های عﻀوی به آب رنﮓ
زرد می بخشد و موجودیت مواد غیرعﻀوی؛ به طور مﺜال :آهن به آب رنﮓ ﻗهویی ﻗرمزی
عﻄا مینماید .به هر صورت ممکن آب به وسیلﺔ آهن ومنگان وملوث شدن با فاﺿل آب
ها ویا توسﻂ مواد عﻀوی رنﮓ دیگر را حاصل می نماید .آب های رنگه مﻀربوده وﻗابل
نوشیدن نمیباشد  ،مواد خارجی رامیتوان از آب توسﻂ کاربن فعال ویا توسﻂ مواد جﺬب
کننده جداکرد.
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خﻼصﺔ فصل ﻧﻬﻢ
* فلزات جﻼی فلزی داشته ،اکﺜر آنها جامد و کرستلی اند ،ﻗابلیت تورق وسیم ساختن
را دارا اند.
* اکﺜر فلزات به شکل ترکیبی در طبیعت یافت می شوند ،طریقﺔ خاﻟﺺ ساختن و به دست
آوردن آن را متاﻟورژی گویند .متاﻟورژی سه مرحله را دربر میگیرد (1) :تهیه کردن یا
استخراج سنﮓ معدنی فلز (2) ،استﺤصال فلز  (3) ،تصﻔیﺔ فلز.
* غیر فلزات عناصری اند که با گرفتن اﻟکترون ها سویﺔ انرژیکی آخری خویﺶ را به
هشت اﻟکترون ﭘوره مینمایند.
* غیر فلزات به طرف راست جدول دوره یی موﻗعیت دارند.
*غیر فلزات  20فیصد عناصر جدول دوره یی را تشکیل می دهند.
* ناصرگروپ های ششم ،هﻔتم و هشتم جدول ﭘریودیﻚ تماماً غیر فلزات میباشند.
عناصری که دارای خواص مﻀاعف اند  ،به نام شبه فلزات یاد شده اند.
* بعﻀی از عناصر کیمیاوی بنابر داشتن ساختمان اﻟکترونی خاص شان نﻈر به شرایﻂ
دارای خواص دوگـــــانه )(Amphotricبوده ،طوری که دربعﻀی حاﻟت خواص
فلزی ودر حاﻻت دیگر خواص غیر فلزی را از خود نشان میدهند.
عناصریکه در وسﻂ جدول ﭘریودیﻚ ﻗرار داشته و دارای نمبر اکسیدیشن متﺤول اند ،
دارا ی خواص امﻔوتریﻚ میباشند وبه نام شبه فلزات نیز یاد می شوند .
* بورون اوﻟین عنصر گروپ  IIIاست که خواص عناصر شبه فلزی را دارا می باشد و
ساختمان اﻟکترونی آن )  ( 5 B 1s 2 2s 2 2 p1است.
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تﻤرﻳﻦ فصل ﻧﻬﻢ
سؤاﻻت چﻬار جﻮابﻪ

 ns 2 np 3 -١ساختمان آخرین ﻗشر اﻟکترونی عناصر گروپ  ---می باشد.
اﻟف( ﭼهارم ب( ششم ج -هﻔتم د( ﭘنﺠم
 -٢فورمول فوسیﺠن ............می باشد.
اﻟف( )  COCl 2 ( gب( )  CO( gج( )  + Cl2 ( gد( هیﭽکدام
 H 2O nSO3 -٣به نام ........................یاد می شود.
اﻟف( اوﻟیوم ب( ) (Oleumج( اور د( جواب اﻟف وب هردو درست است .
 -٤عناصر گروپ ﭘنﺠم نمبر اکسیدیشن ........را دارا اند.
اﻟف(  + 5ب( + 3

ج(  - 3د( تماما“

 -٥عناصر شبه فلزات تمایل دارند تا مرکبات  -----را بادیگر عناصر تشکیل دهند
اﻟف – آیونی

ب – کووﻻنسی ج – کواردینیشن

د  -هیﭽکدام

 -٦ساختمان اﻟکترونی بورون  ----است.
اﻟف  5 B 1s 2 2s 2 2 p1 -ب  5 B 1s 2 2 p 3 -ج B 1s 2 2s 2 3d 1 -د – تماما“
5
 -٧گرﭼه سلیکان دای اکساید دارای خاصیت اسیدی است؛ اما هیﭻ  -----از آن ساخته نشده
است.
اﻟف  -تیزابی

ج – اﻟقلی

ب  -تیزابی های مختلف

 -٨متاﻟورژی فلزات  ----مرحله دارد.
اﻟف(  1ب( 3

ج (  4د( 5

 2CaSO4 H 2O -٩فورمول کدام ماده است؟
اﻟف -گﭻ ب -ﭘلستر ج -ﭘلستر ﭘاریﺲ

د -سنﮓ ﭼونه
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د  -نمﻚ

فصﻞ دﻫﻢ

آﻻت اﻧدازه ﮔﻴرى
ساﻳﻨس داﻧﻬا براى ﺷﻨاخت بﻬتر دﻧﻴاى ﻣاحﻮل ﻣا ﻛﻮﺷﻴده اﻧد تا روى روابﻂ ﻓزﻳﻜﻰ بﻴﻦ ﻣﻘادﻳرى
ﻛﻪ ﻗابﻞ اﻧدازه ﮔﻴرى ﻣﻰ باﺷد ،ﻛار ﻧﻤاﻳﻨد .اﻧدازه ﮔﻴرى ﻫاى ﺻحﻴح و دﻗﻴﻖ ،ﻳﻚ بخش ﻣﻬﻢ
ﻓزﻳﻚ را تﺸللﻜﻴﻞ ﻣﻰ دﻫللد؛ وﻟﻰ اﻧدازه ﮔﻴرى بﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ و دﻗﻴﻖ اﺻلل ً
ﻼ ﻧاﻣﻤﻜﻦ بﻮده و در
ﻫر اﻧدازه ﮔﻴرى اﺻﻞ ﻋدم ﻣﻄﻠﻘﻴت ﻗابﻞ تﻄبﻴﻖ اسللت .بﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻪ با وجﻮد دﻗت ﻛاﻣﻞ در
اﻧتخاب آﻟﺔ اﻧدازه ﮔﻴرى ﻣﻮرد ﻧﻈر و داﺷتﻦ تﻮاﻧاﻳﻰ در خﻮاﻧدن دﻗﻴﻖ اﻧدازة ﻣﻮرد ﻧﻈر در ﺻﻔحﺔ
ﻣدرج آﻟﻪ ،باز ﻫﻢ ﻣرتﻜب اﺷللتباه حداﻗﻞ ﻛسر ﻛﻮچﻜﻰ در خﻮاﻧدن ﻛﻮچﻜترﻳﻦ تﻘسﻴﻤات در
ﺻﻔحﺔ ﻣدرج آﻟﺔ اﻧدازه ﮔﻴرى خﻮاﻫﻴﻢ ﺷللد؛ بﻪ ﻃﻮر ﻣثال :اﮔر ﻗرار باﺷللد ﻛﻪ ﺷﻤا از خﻂ ﻛش
ﻣدرج سللاﻧتﻰ ﻣترى در اﻧدازه ﮔﻴرى ﻋرض ﻳﻚ تختﻪ اسللتﻔاده ﻛﻨﻴد ،ﻧتﻴجﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ در ﺻحت
اﻳﻦ اﻧدازه ﮔﻴرى تﻮﻗﻊ برده ﻣﻰ ﺷللﻮد در حللدود  ) 1mm ( 0.1cmخﻮاﻫد بﻮد .در چﻨﻴﻦ اﻧدازه
ﮔﻴرى تا اﻧدازة ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻰ ﻣتر اﺷللتباه ﻫﻢ ﻣﻰ تﻮاﻧد ﻗابﻞ ﻗبﻮل باﺷللد؛ زﻳرا براى ﻣﺸاﻫده ﻛﻨﻨده،
تخﻤﻴﻦ زدن ﻣﻴان ﻛﻮچﻜترﻳﻦ تﻘسللﻴﻤات ،ﻛار آساﻧﻰ ﻧﻴسللت.ﻋﻼوه برآن ،خﻮد خﻂ ﻛش ﻧﻴز
ﻣﻤﻜﻦ ﻃﻮرى سللاختﻪ ﺷده باﺷد ﻛﻪ با آن ﻧتﻮان اﻳﻦ اﻧدازه ﮔﻴرى را با دﻗت بﻴﺸتر اﻧجام داد .در
اﻳﻦ ﻓﺼﻞ با وسللاﻳﻞ و روﺷﻬاى اﻧدازه ﮔﻴرى آﺷﻨاﻳﻰ حاﺻﻞ ﻧﻤﻮده و بﻪ سؤاﻻتﻰ ﻣاﻧﻨد؛ ﻃﻮل را
چﮕﻮﻧﻪ و با ﻛدام روﺷﻬا اﻧدازه ﮔﻴرى ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ؟ زﻣاﻧﻬاى ﻛﻤتر از ثاﻧﻴﻪ را با ﻛدام وساﻳﻞ اﻧدازه
ﮔﻴرى ﻣﻰ تﻮاﻧﻴﻢ؟ ﻓرق ﻛتﻠﻪ با وزن چﻴسللت؟ و وسللاﻳﻞ اﻧدازه ﮔﻴرى آﻧﻬا ﻛدام ﻫا اﻧد؟ چﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻰ تﻮان با دﻗت بﻴﺸتر از وساﻳﻞ اﻧدازه ﮔﻴرى استﻔاده ﻛرد؟ و اﻣثال آن پاسخ ﻫاى ﻗﻨاﻋت بخش
ارائﻪ خﻮاﻫﻴﻢ ﻛرد.
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وساﻳﻞ و روش اﻧدازه ﮔﻴرى
وسللاﻳﻞ و ابزار ﻫاى ﻛللﻪ ﻣا براى اﻧدازه ﮔﻴرى بللﻪ ﻛار ﻣﻰبرﻳﻢ ﻧﻘش
بسللﻴار ﻣﻬﻤﻰ در ﺻحت و دﻗت اﻧدازهﮔﻴللرى ﻫاى ﻣا دارﻧد و اﻣروزه
بسﻴارى از پﻴﺸللرﻓت ﻫاى ﻋﻠﻤﻰ بﻪ ﻛﻤﻚ ابزار و وساﻳﻞ دﻗﻴﻖ ﻋﻠﻤﻰ
ﻣﻤﻜﻦ ﺷده است.
بللﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اسللت ﻛﻪ ﻣا باﻳللد در ﻫر ﻧﻮع اﻧدازه ﮔﻴرى از وسللﻴﻠﺔ
ﻣﻨاسب با آن ﻧﻮع اﻧدازه ﮔﻴرى استﻔاده ﻛﻨﻴﻢ .در ﺿﻤﻦ ﻧباﻳد ﻓراﻣﻮش
ﻛﻨﻴللﻢ ﻛﻪ براى ﻛار ﻛردن با ﻳﻚ وسللﻴﻠﺔ اﻧدازه ﮔﻴرى ،ﻧخسللت باﻳد
روش اسللتﻔادة ﺻحﻴللح آن را بداﻧﻴﻢ تا ﻧتاﻳجﻰ ﻛللﻪ حاﺻﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
درست و ﻗابﻞ اﻋتﻤاد باﺷد.

اﻧدازه ﮔﻴرى طﻮل
براى اﻧدازه ﮔﻴرى ﻃﻮل ،از وسللاﻳﻞ ﻣختﻠﻔﻰ اسللتﻔاده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در
ﺷﻜﻞ ﺷﻤا تﻌدادى از آﻧﻬا را ﻣﻰبﻴﻨﻴد.
ﻫﻤللﺔ ﻣا تا ﻛﻨﻮن بار ﻫا از خﻂ ﻛش بللراى اﻧدازه ﮔﻴرى ﻫاى ﻣختﻠﻒ
اسللتﻔاده ﻛرده اﻳﻢ .حاﻻ ﻓﻌاﻟﻴت زﻳر را در ﮔروپ ﻫاى تان اﻧجام دﻫﻴد
و بﻪ سؤاﻻت ﻣﻄرح ﺷده پاسخ دﻫﻴد.
ﺷللﻜﻞ ( )1٠-1خﻂ ﻛش و ﻣتر ﻓﻴتﻪ ﻳﻰ
براى اﻧدازه ﮔﻴرى ﻃﻮل بﻪ ﻛار ﻣﻰ روﻧد

فعاﻟﻴت
ﻧخست ﻃﻮل و ﻋرض ﻣﻴز تان را ﻫر ﻳﻚ از اﻋﻀاى ﮔروپ بدون اﻧدازه ﮔرﻓتﻦ تخﻤﻴﻦ زده و آن را ﻳادداﺷت ﻛﻨﻴد.
سپس ﻃﻮل و ﻋرض آن را ﻫر ﻛدام بﻪ ﻃﻮر جدا ﮔاﻧﻪ با خﻂ ﻛش اﻧدازه ﮔﻴرى و ﻧتﻴجﻪ را ﻳادداﺷت ﻧﻤاﻳﻴد.
اﻟﻒ -ﻧتﻴجﺔ بﻪ دست آﻣده را با آﻧچﻪ ﻗب ً
ﻼ تخﻤﻴﻦ ﻛرده بﻮدﻳد ﻣﻘاﻳسﻪ ﻛﻨﻴد.
ب -آﻳا ﻫﻤﺔ ﺷﻤا ﻧتاﻳج ﻳﻜساﻧﻰ بﻪ دست آورده اﻳد؟ ﻋﻠت آن را تﻮﺿﻴح دﻫﻴد.
ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌاﻟﻴت را براى ﻳﻚ ورق ﻛاﻏذ بﻪ جاى ﻣﻴز اﻧجام دﻫﻴد و ﻧتاﻳج را ﻳادداﺷت ﻧﻤاﻳﻴد.
ج -در ﻛدام اﻧدازه ﮔﻴرى ﻧتاﻳج اﻓراد ﮔروپ بﻪ ﻫﻢ ﻧزدﻳﻚ تر است؟ ﻋﻠت آن را تﻮﺿﻴح دﻫﻴد.
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در اﻧدازه ﮔﻴرى با خﻂ ﻛش ﻣاﻧﻨد ﻫر وسﻴﻠﺔ اﻧدازه ﮔﻴرى دﻳﮕر ،دو چﻴز بسﻴار ﻣﻬﻢ است.
اول آﻧﻜﻪ درجﻪ ﻫاى آن را بﻪ ﻃﻮر درسللت بخﻮاﻧﻴﻢ .چﮕﻮﻧﻪ ﮔﻰ درسللت خﻮاﻧدن درجﻪ بﻨدى
خﻂ ﻛش در ﺷللﻜﻞ ﻧﺸان داده ﺷده است .آن را با دﻗت ﻣﺸاﻫده ﻛرده براى ﮔروپ تان تﻮﺿﻴح
دﻫﻴد.
ﻣﻮقعﻴت چشﻢ

دوم آﻧﻜللﻪ از آن در ﻣحدودة ﻣتﻨاسللب با آن اسللتﻔاده ﻛﻨﻴﻢ.
حتﻤاً ﻧتاﻳج اﻧدازه ﮔﻴرى ﻫاى ﺷللﻤا در ﻣﻮرد ورق ﻛاﻏذ بﻴﺸتر
بﻪ ﻫﻤدﻳﮕر ﻧزدﻳﻚ است تا در ﻣﻮرد ﻣﻴز .زﻳرا ابﻌاد ورق ﻛاﻏذ
بللﻪ ﻣحدودة ﻗابﻞ اﻧدازه ﮔﻴرى تﻮسللﻂ خللﻂ ﻛش ﻧزدﻳﻚ تر
است.

ﺷللﻜﻞ ( )1٠-2روش درسللت خﻮاﻧدن
درجﻪ ﻫاى خﻂ ﻛش ورﻧﻴرﻛاﻟﻴپر

اﻧدازه ﮔﻴرى زﻣان

ﺷﻜﻞ ( )1٠-3وسﻴﻠﻪ ﻫاﻳﻰ ﻛﻪ
زﻣان را اﻧدازه ﮔﻴرى ﻣﻰ ﻛﻨﻨد

وسللاﻳﻞ اﻧدازه ﮔﻴرى زﻣان در ﻋﺼر ﻫاى ﻣختﻠللﻒ تﻐﻴﻴرات ﻓراواﻧﻰ
ﻛرده است .در ابتدا ﻣردم از ساﻋت ﻫاى آﻓتابﻰ ﻛﻪ بر اساس ﻣﻮﻗﻌﻴت
آﻓتاب و سللاﻳﺔ ﻳﻚ ﺷخﺺ وﻗت را ﻧﺸللان ﻣﻰداد ،براى تﻌﻴﻴﻦ وﻗت
اسللتﻔاده ﻣﻰﻛردﻧد .سللاﻋت ﻫاى رﻳﮕﻰ ﻛﻪ بر اسللاس رﻳختﻦ رﻳﮓ
از ﻳﻚ سللﻮراخ تﻨللﮓ بﻪ پاﻳﻴﻦ ﻳﻚ ﻇرف ،زﻣان را ﻣﻰ سللﻨجﻴد ﻧﻮع
دﻳﮕرى از وسﻴﻠﺔ اﻧدازه ﮔﻴرى زﻣان بﻮد.
سللاﻋت ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻛللﻪ اﻣروزه اﻧللﻮاع ﻣختﻠﻒ آن را بللﻪ ﻛار ﻣﻰبرﻳﻢ،
ﻧزدﻳﻚ بﻪ  700سال پﻴش اختراع ﺷد.

فعاﻟﻴت
بﻪ ﻛﻤﻚ ساﻋت دستﻰ خﻮد تﻌداد ﺿربان ﻗﻠب تان را ابتدا در ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ و سپس در دو دﻗﻴﻘﻪ بﺸﻤارﻳد.
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اﻣروز ﻣا از ساﻋت ﻛﻪ ﻳﻚ وسﻴﻠﺔ اﻧدازه ﮔﻴرى زﻣان است ﻧﻴز براى تﻌﻴﻴﻦ وﻗت استﻔاده ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
سللاﻋت ﻫاى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ،ساﻋت ،دﻗﻴﻘﻪ و ثاﻧﻴﻪ را ﻧﺸللان ﻣﻰدﻫﻨد؛ وﻟﻰ ﻣﻰتﻮان زﻣان ﻫاى ﻛﻤتر از
ﻳﻚ ثاﻧﻴﻪ را ﻧﻴز اﻧدازه ﮔﻴرى ﻛرد.

اﻧدازه ﮔﻴرى کتﻠﻪ
ﻫﻤاﻧﻄﻮرﻛللﻪ آﻣﻮختﻴﻢ واحد اﻧدازه ﮔﻴرى ﻛتﻠﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔرام اسللت؛
وﻟللﻰ در اﺻﻄﻼحات روز ﻣره اﻛثرا ً (بللﻪ ﻏﻠﻂ) ﻛﻴﻠﻮﮔرام را
بللراى اﻧدازه ﮔﻴرى وزن بﻪ ﻛار ﻣﻰبرﻳللﻢ .وزن و ﻛتﻠﻪ رابﻄﺔ
ﻧزدﻳﻜللﻰ با ﻫﻢ دارﻧد ،بﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اﺻﻄﻼحات روزﻣره
اﻳﻦ دو ﻛﻤﻴت را از ﻫﻢ ﻓرق ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ.
در ﺻﻨﻒ ﻫللاى باﻻتر تﻔاوت اﻳﻦ دو ﻛﻤﻴت را بﻪ ﻃﻮر واﺿح
درك خﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد .ترازو وسللﻴﻠﻪ ﻳﻰ اسللت ﻛﻪ تﻮسﻂ آن
ﻛتﻠﺔ اجسام را اﻧدازه ﮔﻴرى ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ .ترازو ﻫﻢ اﻗسام ﻣختﻠﻔﻰ
دارد ﻛﻪ ﻫر ﻛدام در ﻣحدودة خاﺻﻰ باﻳد بﻪ ﻛار برده ﺷللﻮد.
ترازو ﻫاى دو پﻠﻪ ﻳﻰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ را ﻛﻪ در اﻛثر دﻛان ﻫاى بﻘاﻟﻰ
ﻣﻰبﻴﻨﻴد ﻣﻌﻤﻮل ترﻳﻦ ﻧﻮع ترازو ﻣﻰباﺷد .در اﻳﻦ ﻧﻮع ترازوﻫا،
در ﻳﻚ پﻠﺔ آن جسللﻤﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ ﻛتﻠﺔ آن را اﻧدازه
ﻛﻨﻴﻢ ،ﻗرار ﻣﻰدﻫﻴﻢ و در پﻠﺔ دﻳﮕر آﻧﻘدر وزﻧﻪ ﻗرار ﻣﻰدﻫﻴﻢ
تا پﻠﻪ ﻫاى تللرازو بﻪ حاﻟت تﻌادل درآﻳد .در اﻳﻦ حاﻟت ﻛتﻠﺔ
جسﻢ ﻣساوى با ﻛتﻠﺔ وزﻧﻪ ﻫا ﻣﻰباﺷد.
ﻣحدودة کار ترازو :ﻧﻜتﻪ ﻳﻰ را ﻛﻪ در اسللتﻔاده از ترازو حتﻤاً باﻳد
درﻧﻈللر بﮕﻴرﻳﻢ ﻣحدودة ﻛار ترازو اسللت .ﻫر ترازو ﻣﻰتﻮاﻧد ﻳﻚ
حداﻗﻞ و ﻳﻚ حد اﻛثر ﻛتﻠﻪ را اﻧدازه بﮕﻴرد .اﮔر جسﻤﻰ ﻛتﻠﺔ آن
ﻛﻤتر از حداﻗﻞ ﻛتﻠﺔ تﻌﻴﻴﻦ ﺷده باﺷد ،ترازو از حاﻟت تﻌادل خارج
ﻧﻤﻰﺷللﻮد و ﻧﻤﻰتﻮاﻧد آن را اﻧدازه بﮕﻴرد و اﮔر بﻴﺸللتر از حداﻛثر
تﻌﻴﻴﻦ ﺷده باﺷد ،ترازو ﻧﻤﻰتﻮاﻧد تحﻤﻞ ﻛﻨد و خراب ﻣﻰﺷﻮد.

ﺷﻜﻞ ( )1٠-4اﻧﻮاع ﻣختﻠﻒ ترازو

دقت در اﻧدازه ﮔﻴرى
پﻴش از اﻳﻨﻜﻪ وارد اﻳﻦ بحث ﺷﻮﻳﻢ ﻓﻌاﻟﻴت زﻳر را بﻪ ﺻﻮرت ﮔروپﻰ اﻧجام ﻣﻰدﻫﻴﻢ.
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فعاﻟﻴت
با تﻮجﻪ بﻪ ﻓﻌاﻟﻴت ﻫاﻳﻰ ﻛﻪ دراﻳﻦ ﻓﺼﻞ تا ﻛﻨﻮن اﻧجام داده اﻳد،
اﻟﻒ -در ﻫرجاﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﻤﻴت ﻃﻮل را اﻧدازه ﮔﻴرى ﻛرده اﻳد ،ﻣﺸخﺺ ﻛﻨﻴد ﻛﻪ ﻛﻮچﻜترﻳﻦ ﻃﻮﻟﻰ را ﻛﻪ وسﻴﻠﺔ
اﻧدازه ﮔﻴرى ﺷﻤا ﻣﻰتﻮاﻧست اﻧدازه ﻧﻤاﻳد ،ﻛدام است؟
ب -ﻫﻤﻴﻦ ﻛار را براى ﻛتﻠﻪ ﻫاﻳﻰ ﻛﻪ اﻧدازه ﮔرﻓتﻪ اﻳد ،ﻧﻴز تﻜرار ﻛﻨﻴد .ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻮچﻜترﻳﻦ ﻛتﻠﺔ ﻗابﻞ اﻧدازه ﮔﻴرى
تﻮسﻂ وساﻳﻠﻰ را ﻛﻪ بﻪ ﻛار برده اﻳد ،ﻣﺸخﺺ سازﻳد.
ج -ﻛﻮچﻜترﻳﻦ زﻣاﻧﻰ را ﻛﻪ تﻮسﻂ ساﻋت دستﻰ خﻮد ﻣﻰتﻮاﻧﻴد اﻧدازه ﮔﻴرى ﻧﻤاﻳﻴد ،ﻣﺸخﺺ ﻛﻨﻴد.

با دﻗت بﻪ وساﻳﻠﻰ ﻛﻪ براى اﻧدازه ﮔﻴرى در اختﻴار دارﻳد ﻧﻈر ﻛﻨﻴد؛ بﻪ ﻃﻮر ﻣثال :در روى خﻂ
ﻛش ﺷللﻤا در جﻪ بﻨدى ﻫاﻳﻰ وجﻮد دارد .روى بﻌﻀﻰ از اﻳﻦ درجﻪ بﻨدى ﻫا ﻋدد ﻫاﻳﻰ ﻧﻮﺷللتﻪ
ﺷللده است ﻛﻪ ﻧﺸان دﻫﻨدة سللاﻧتﻰ ﻣتر ﻫا ﻣﻰ باﺷد .ﻓاﺻﻠﺔ بﻴﻦ ﻫر سللاﻧتﻰ ﻣتر ﻧﻴز بﻪ ده ﻗسﻤت
تﻘسﻴﻢ ﺷده است ﻛﻪ ﻫر ﻗسﻤت ﻳﻚ ﻣﻠﻰ ﻣتر را ﻧﺸان ﻣﻰدﻫد.
وﻟﻰ بﻴﻦ ﻣﻠﻰ ﻣتر ﻫا دﻳﮕر درجﻪ بﻨدى وجﻮد ﻧدارد .اﻳﻦ ﻣﻄﻠب ﻧﺸللان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ ﻛﻮچﻜترﻳﻦ
ﻃﻮﻟﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ با خﻂ ﻛش اﻧدازه ﮔﻴرى ﻧﻤاﻳﻴﻢ ﻳﻚ ﻣﻠﻰ ﻣتر ﻣﻰباﺷد.
پس ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ دﻗت اﻳﻦ خﻂ ﻛش ﻳﻚ ﻣﻠﻰ ﻣتر اسللت .ﻣﻌﻨﻰ اﻳﻦ سخﻦ اﻳﻦ است ﻛﻪ اﮔر
ﻛسﻰ ﻋرض ﻳﻚ ورق ﻛاﻏذ را با اﻳﻦ خﻂ ﻛش  18ساﻧتﻰ ﻣتر و  4ﻣﻠﻰ ﻣتر اﻧدازهﮔﻴرى ﻛرده
باﺷد ،ﻣﻴﮕﻮﻳﻴﻢ درست است.

ﺷللﻜللﻞ ( )1٠-5دﻗلللت اﻳللﻦ
خﻂ ﻛش ﻳﻚ ﻣﻠﻰ ﻣتر است

وﻟﻰ اﮔر ﻧتﻴجﻪ را  18سللاﻧتﻰ ﻣتر و 4.3ﻣﻠﻰ ﻣتر ﮔللزارش ﻛﻨد ،ﻗابﻞ پذﻳرش ﻧخﻮاﻫد بﻮد .زﻳرا با
اﻳﻦ خﻂﻛش ﻧﻤﻰتﻮان  3دﻫﻢ ﻣﻠﻰ ﻣتر را اﻧدازه ﮔﻴرى ﻛرد.
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بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب ﻛﻮچﻜترﻳﻦ حدى را ﻛﻪ ﻫر وسللﻴﻠﺔ اﻧدازه ﮔﻴرى ﻣﻰتﻮاﻧد ﻣﺸللخﺺ ﻛﻨد ،دﻗت
آن وسللﻴﻠﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ .بﻪ ﻃﻮر ﻣثال اﮔر برروى ترازوﻳﻰ ﻧﻮﺷللتﻪ باﺷد ﻛﻪ دﻗت آن  5ﮔرام است،
بﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ اسللت ﻛﻪ اﻳﻦ ترازو وزﻧﻪ ﻫاى ﻛﻤتر از  5ﮔرام ﻛتﻠﻪ را ﻧﻤﻰتﻮاﻧد بﻪ درسللتﻰ اﻧدازه
ﮔﻴرى ﻧﻤاﻳد.

فکر کﻨﻴد
آﻳا براى ﻫر اﻧدازه ﮔﻴرى ﻫرچﻪ دقت وسﻴﻠﻪ بﻴشتر باشد ،ﻣفﻴدتر است؟

فعاﻟﻴت
جاﻫاى خاﻟﻰ را در ﻧقشﺔ ﻣفﻬﻮﻣﻰ زﻳر کاﻣﻞ کﻨﻴد.
کﻤﻴت ﻫاى
اساسﻰ در SI
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خﻼصﺔ فصﻞ دﻫﻢ
با اسللتﻔاده از وساﻳﻞ اﻧدازه ﮔﻴرى ،ﻃﻮل را با خﻂ ﻛش ،ﻣتر ﻧﻮارى ﻳا ﻓﻴتﺔ اﻧدازه ﮔﻴرى ،زﻣان را با ساﻋت
و ﻛتﻠﻪ را با ترازو اﻧدازه ﮔﻴرى ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
در اﻧدازه ﮔﻴرى با ﻫر وسﻴﻠﺔ اﻧدازه ﮔﻴرى دو چﻴز بسﻴار ﻣﻬﻢ است:
اول آﻧﻜﻪ درجﻪ ﻫاى آن را بﻪ ﻃﻮر درسللت بخﻮاﻧﻴﻢ و دوم اﻳﻨﻜﻪ باﻳد از آن در ﻣحدودة ﻣتﻨاسللب با آن
اسللتﻔاده ﻛﻨﻴﻢ؛ بللﻪ ﻃﻮر ﻣثال :ابﻌاد ورق ﻛاﻏذ بﻪ ﻣحدودة ﻗابﻞ اﻧدازه ﮔﻴرى تﻮسللﻂ خﻂ ﻛش ﻣﻨاسللبتر
است.
اﻣروز ﻣا از ساﻋت بﻪ حﻴث وسﻴﻠﺔ اﻧدازه ﮔﻴرى زﻣان استﻔاده ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ .ساﻋت ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻛﻪ اﻣروزه اﻧﻮاع
ﻣختﻠﻒ آن را بﻪ ﻛار ﻣﻰ برﻳﻢ ،ﻧزدﻳﻚ بﻪ  7٠٠سال پﻴش اختراع ﺷد.
ترازوى دو پﻠﻪ ﻳﻰ وسﻴﻠﻪ ﻳﻰ است ﻛﻪ تﻮسﻂ آن ﻛتﻠﺔ اجسام را اﻧدازه ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﻫر ترازو ﻣﻰ تﻮاﻧد ﻳﻚ
حداﻗﻞ و ﻳﻚ حد اﻛثر ﻛتﻠﻪ را اﻧدازه بﮕﻴرد.
دﻗت ﻫر وسللﻴﻠﺔ اﻧدازه ﮔﻴرى برابر با ﻛﻮچﻜترﻳﻦ درجﻪ بﻨدى ﻧﺸللان داده ﺷللده بر روى آن ﻣﻰ باﺷللد.
ﻛﻮچﻜترﻳﻦ حدى را ﻛﻪ ﻳﻚ وسﻴﻠﺔ اﻧدازه ﮔﻴرى ﻣﻰ تﻮاﻧد ﻣﺸخﺺ ﻛﻨد ،دﻗت آن وسﻴﻠﻪ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨد.
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سؤال ﻫاى فصﻞ دﻫﻢ
 -1ﻣسللاحت ﻗاﻋدة ﻳﻚ ﻇرف ﻣﻜﻌب ﻣسللتﻄﻴﻞ ﺷﻴﺸﻪﻳﻰ 2cm2
اسللت .ﻣﻄابللﻖ ﺷللﻜﻞ ﻣﻘابللﻞ آن را تللا ارتﻔاع  7cmپللر از آب
ﻣﻰﻛﻨﻴللﻢ.
اﻟﻒ :حجﻢ آب چﻘدر اسللت؟
ب :سﻨﮕﻰ را داخﻞ ﻇرف آب ﻣﻰ اﻧدازﻳﻢ ارتﻔاع آب  9cmﻣﻰﺷﻮد.
حجﻢ سللﻨﮓ را حسللاب ﻛﻨﻴد.
 -2ﻛﻮچﻜترﻳللﻦ ﻣﻘﻴللاس روى خﻂ ﻛش ﻫللاى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ 1mm
(ﻳﻚ ﻣﻠﻰ ﻣتر) اسللت .ﺷللاﮔردى ﻃﻮل جسللﻤﻰ را با خﻂ ﻛللش ،اﻧدازه ﮔﻴرى و اﻋللﻼم ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ
 0.835ﻣتر اسللت .آﻳا اراﻳﺔ اﻳﻦ ﻃﻮل با سللﻪ رﻗﻢ اﻋﺸللارى درسللت اسللت؟
 -3تﻮﺿﻴح دﻫﻴد ﻛﻪ ﻛدام ﻳﻚ از وساﻳﻞ اﻧدازه ﮔﻴرى ﻃﻮل ،براى اﻧدازه ﮔﻴرى ﻛﻤﻴت ﻫاى زﻳر ﻣﻨاسب
است.
اﻟﻒ :ﻃﻮل و ﻋرض اتاق
ب :ﻣسللاﻓتﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻮترك روى ﻣﻴز ﻻبراتﻮار حرﻛت ﻣﻰﻛﻨد.
ج :ﻗﻄر داخﻠﻰ و خارجﻰ ﻳﻚ ﻧﻞ ﻣسللﻰ
د :ﻣحﻴﻂ ﻳﻚ سللﻜﺔ پﻨج اﻓﻐاﻧﻴﮕﻰ
 -4ابتدا ﻣﻘدار ﻫرﻳﻚ از ﻛﻤﻴتﻬاى زﻳر را (در سﻴسللتﻢ بﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ واحد ﻫا) تخﻤﻴﻦ زده و سللپس ﻫر
ﻛدام را اﻧدازه ﮔﻴرى ﻳا ﻣحاسللبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
جسﻢ

ﻣقدار تخﻤﻴﻨﻰ

ﻣحﻴﻂ تاﻳر باﻳسﻜﻞ
ﻛتﻠﺔ پﻨسﻞ
ﻛتﻠﺔ ﻳﻚ جﻮره بﻮت
زﻣاﻧﻰﻛﻪبراىﺷﻤردنازﻳﻚتاپﻨجاهباﺻداىبﻠﻨدﻻزماست
حجﻢ ﻳﻚ پﻴاﻟﺔ چاى خﻮرى
حجﻢ ﻳﻚ ﻛﻠﻴد
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ﻣقدار اﻧدازه ﮔﻴرى شده

فصﻞ ﻳازدﻫﻢ
خصﻮصﻴت وکتﻮرى قﻮه ،اﻧرژى و تﻮان

همه به طور کل مﻰ دانیم که قوه ،حرکت ،انرژى ،کار و توان مفاهیم فزیکﻰ باهم مرتبط هستند .به
گونة مثال انرژى ذخیره شده در عضالت ما ،ما را قادر مﻰ سازد تا با پرتاب نمودن یک نیزه کارى
را انجام دهیم .این کار انجام شده به شکل انرژى حرکﻰ ظاهر مﻰ شود و این انرژى مﻰ تواند به نوبة
خود در لحظة برخورد با یک جسم کارى را انجام دهد .در این فصل ما به طور مشخص مفاهیم
کار ،انرژى و طاقت را تعریف خواهیم کرد و روابط فزیکﻰ بین آنها را شرح خواهیم داد .در فصل
گذشته راجع به اندازه گیرى و در صنف قبلي در مورد مفاهیمﻰ؛ چون حرکت ،قوه و انرژي تا حدى
آشنایي حاصل نمودید؛ همچنان با منابع مختلف انرژي مانند گاز ،نفت ،ذغال سنگ و  ...آشنا شدید.
شما دانستید که منابع مهم و قابل تجدید انرژي ،آفتاب ،باد و آب است که در حیات روزمره در
موارد مختلف از آن استفاده مي گردد؛ همچنان انواع دیگر انرژي مانند :انرژى برقي ،انرژى حرکﻰ،
انرژي ذخیروي و تبدیل یک انرژي به انرژي دیگر و طرز استفادة آنها را نیز آموخته اید .آیا به
تمام فعالیتهایﻰ که شما در حیات روزمره انجام مﻰدهید کار گفته میشود؟ انرژى چطور به دست
مﻰآید؟ استعداد انجام کار یک جسم چیست؟ در این فصل به چنین سؤالهایﻰ پاسخ خواهیم داد.
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خصﻮصﻴت وکتﻮرى قﻮه
در صنف هفتم با اثرهاى قوه ،چگونهگﻰ اندازه گیرى آن و همچنین واحد قوه آشنا شدیم؛ اما
قوه خاصیت مهم دیگرى نیز دارد که با انجام فعالیت زیر با آن آشنا مﻰشویم.
اثرى که قوه به روى اجسام به جاى مﻰگذارد عالوه بر مقدار آن ،به امتداد و جهت آن نیز
بستهگﻰ دارد .همان طوري که در فعالیت بعدى مشاهده خواهید کرد ،وقتﻰ قوه را در امتداد
عمودى و به جهت پایین وارد مﻰکنید ،کتاب حرکت نمﻰکند؛ ولﻰ وقتﻰ همین مقدار قوه
را در امتداد افقﻰ ،به سمت راست وارد کنید ،مﻰبینید که کتاب حرکت مﻰکند .شکل هاى
( ،11-1الف) و ( ،11-2ب)
فعاﻟﻴت
الف -کتاب خود را بر روى میز قرار دهید .سعﻰ کنید با وارد کردن قوه یﻰ مطابق شکل الف ،آن را به حرکت
آورید .آیا هر چه اندازة قوه را بیشتر کنید ،کتاب به حرکت مﻰ آید؟
ب -سپس جهت قوة خود را مطابق شکل ب تغییر دهید چه اتفاقﻰ مﻰ افتد؟
ب

الف

شکل ()11-1

این واقعیت نشان مﻰدهد که قوه یک کمیت وکتورى است .وکتور یک اصطالح ریاضﻰ
است و آن را با قطعه خطﻰ نمایش مﻰدهند که داراى طول معین و جهت مشخص مﻰ باشد.
به طور مثال :قطعه خط  ABکه در شکل نشان داده شده است ،نمایش
یک وکتور مﻰباشد.تیرى که برروى آن رسم شده است ،جهت آن را
A
B
نشان مﻰدهد و فاصلة  ABطول وکتور مﻰ باشد.
به علت این که قوه کمیت وکتورى است ،آن را توسط وکتور نشان مﻰدهند .اندازة طول
وکتور ،اندازة قوه را نشان مﻰدهد ،جهت آن ،جهت اثر قوه و مبدأ آن نقطة تأثیر قوه را نشان
میدهد .معموالً وکتورى را که قوه با آن نمایش داده مﻰشود ،با حرف انگلیسﻰ  Fکه حرف
اول کلمة  Forceبه معنﻰ قوه است ،نشان مﻰدهیم .براى درک بهتر این موضوع فعالیت زیر
را به صورت گروپﻰ انجام دهید.
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فعاﻟﻴت

قوه دونﻴوتن در جﻬت شرق

قوه  .....نﻴوتن در جﻬت .......

قوة دو نیوتن در جهت شرق
3N

1.5N

قوة  .....نیوتن در جهت .......

قوة  .....نیوتن در جهت .......

قوة  .....نیوتن در جهت .......

١٫۵N

الف -جاهاى خالﻰ رامطابق مثال ،با کلمات مناسب با پنسل پرکنید
2N
٣N
2N
ﻣثال:

ب -اکنون قوه هاى زیر را در کتابچه هاى تان رسم کنید.
  5نیوتن قوه در جهت شمال  3نیوتن قوه در جهت غرب  4.5نیوتن قوه در جهت جنوب غربﻰ 2.5 -نیوتن قوه در جهت شمال شرقﻰ

اﻧرژي چﻴست؟
بــه محیــط ما حول خود نظر اندازید .چــه چیزهایي را در حال حرکت و تغییر مکان مشــاهده
خواهیدکــرد؟ الري ها و موترهاي بزرگ چگونه به حرکت مــي آیند؟ غذا چگونه پخته مي
شود؟ یک اتاق تاریک چگونه با سوچ کردن روشن مي گردد؟ فضانوردان چگونه توانسته اند
به کرة ماه سفر نمایند؟ آبشار چگونه پره هاى آسیاب را به حرکت مﻰ آورد.
آیا در تمامي این پدیدههاي متفاوت مي توان عامل مشترکي را پیدا کرد؟ شما در صحبت هاي روزانة
خود کلمة انرژي را زیاد استعمال مي نمایید .آیا واقعاً مي دانید معنﻰ و مفهوم انرژي چیست؟
فعاﻟﻴت
در صنف تان به سه گروپ تقسیم شوید و دربارة مفهوم انرژي بحث وگفتگو نمایید و سعي کنید براي انرژي تعریفي
پیدا کنید.
هرگروپ تعریف خود را بر روي تختة صنف بنویسد .آیا مي توانید چند کلمة اصلي ومهم را که در همه یا بیشتر تعریف
ها به کار رفته باشد ،بیابید و به کمک آن تعریف خود را براى انرژى ارائه کنید؟

مي دانیم که تمام اشــیا و اجســامي که قابلیت کار کردن را داشته باشند ،انرژي دارند .وقتي که
انســان غذا مي خورد وجود انســان انرژي گرفته و توانایي انجام کار را پیدا مي کند .تانک پر
از آب باالي یک ســاختمان و یا فنري که فشــرده شده و  ....همه قابلیت و توانایي انجام کار را
دارند.
ً
به کلمة انرژي همه آشنایي داریم و آنرا در اصطالح روزمره استعمال مي نماییم .مثال :شخصي
که کار زیاد را انجام داده بتواند به او شخص پُر انرژي گفته مي شود.
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براي اینکه کار انجام شود قوه الزم است .عاملي که قوه را وارد مي کند داراى انرژى است.
هر قدر انرژي بیشتر باشد قوة وارده بیشتر گردیده و در سرعت حرکت افزایش به عمل مي آید
و در نتیجه کار بیشتر انجام مﻰ شود؛ بنابراین انرژي را اینطور تعریف مي نماییم :انرژي عبارت
از قابلیــت انجام کار اســت؛ چون کار باعث انرژي و انرژي به کار تبدیل شــده مي تواند پس
واحد انرژي نیز ژول مي باشد.
اﻧﻮاع اﻧرژى :اجســامي که حرکت دارند مي توانند اجســام دیگر را بــه حرکت درآورند.
انرژي اجســام به ســبب حرکت شان را اﻧرژي حرکﻲ مي نامند .وقتﻰ جسمﻰ سقوط مﻰ کند مﻰ
تواند کار را انجام دهد بنا بر این جســم قبل از ســقوط داراى اﻧرژى ذخﻴروى (پﻮتﻨسﻴﻞ) است .که
این دو نوع انرژى را به نام انرژى میخانیکﻰ یاد مﻰ کنند اﻧرژى ﻫاى حرارتﻰ ،کﻴﻤﻴاوى ،برقﻰ و ﻧﻮرى
انواع دیگرى از انرژى هستند که قابلیت انجام کار را دارند.
فعاﻟﻴت
تصاویر را نگاه کرده و بگویید که داراى چه نوع انرژى مﻰ باشند؟
مثــ ً
ال حرکت کردن موترســایکل ،ریختــن آب از یک ارتفاع بــاالى چرخ و به
حرکت آوردن آن و ...

شکل ( )11-2اجسامﻰ که داراى انرژى اند.

اﻧرژي و کار
انرژي به اجسام قابلیت انجام کار را مي دهد .انرژي و کار هر دو برحسب ژول اندازه گیري مي شوند.
کار زماني انجام مي شــود که قوه یي یک جســم را وادار به حرکت نماید .باال بردن یک بلوک (خشت)
قرار شــکل ( )11-3از یک سطح نشیب دار احتیاج به انرژي دارد .اگر افرادي یک بار را از سطح نشیب
دار باال ببرند ،انرژي حاصل از مواد غذایي موجود در بدن آنها ،به باال بردن بار کمک مي کند.

شکل ( )11-3بار را باﻻى سطح
نشﻴب دار بلند مﻰ کنند
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زماني که بار حرکت مي کند قوه یي بر آن وارد مي شود .مﻰ گوییم که کار انجام شده است .این
معني علمي کلمة «کار» است .کار زماني انجام ميشود که قوه جسمي را در جهت خود به حرکت
آورد .کار مصرف انرژي است .اندازه گیري مقدار کار انجام شده آسان است زیرا:
فاصلة پیموده شده × قوة وارده = کار انجام شده
قســمي که در شکل ( )12-3مشاهده مي شود قوة مورد ضرورت برابر است به  2000Nو بلوک
فاصلة  12mرا طي کرده است پس کار انجام شده برابر است به:
 = 12m × 2000N = 24000Nmکار انجام شده
چون یک نیوتن متر معموالً ژول خوانده مي شــود که به  Jنشــان داده مﻰ شود ،پس کار انجام شده
بر سطح نشیب دار مساوى به  24000ژول است.
فعاﻟﻴت
جهــت درک بهتر رابطه بین کار و انرژي چند مثــال از تبدیل انرژى به کار طرح کرده و با هم صنفان خویش بحث
و گفتگو نمایید.
انواع انرژى هایﻰ که به کار میخانیکﻰ تبدیل مﻰ شوند مثل :انرژى هاى بخار ،برق ،نور و انرژى کیمیاوى.

تﻮان
کاري را که احمد هنگام باال رفتن از زینه ها با دویدن با ســرعت ثابت اجرا مي کند برابر اســت
با کاري که وي با قدم هاي آهســته با ســرعت ثابت انجام مي دهد .همین طور کار انجام شــده به
وســیلة دو دونده به فاصلة دو صدمتري که با ســرعت ثابت مﻰ دوند باهم برابر است ،در حالي که
برندة جایزه یکي از آنها اســت .هم چنان یک کارگر در یک فاصلة معین مقدارى سنگ را در 6
ساعت از سه طبقة ساختمان باال مﻰ برد در حالﻰ که کارگر دیگر همان کار را در  3ساعت انجام
مي دهد .با توجه به مثالهاي فوق بگویید تفاوت کار انجام شــده در چه اســت؟ قب ً
ال کار را مطالعه
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نمودیــم اما در مــورد زمان انجام کار صحبت نکرده بودیم .جهــت درک مفهوم توان میدانیم که
بــراي انجام هرکاري ضرورت به زمان داریم .مي توان کاري را در زمان کوتاه تر یا با صرف وقت
بیشــتري انجام داد .همچنین در یک زمان معین مي توان کارکمتري را به ثمر رســانید .براي آنکه
زمان انجام کار را منظور بداریم از کمیتي به نام توان اســتفاده مي کنیم .به عبارت دیگر کار انجام
شده در واحد زمان را توان مي نامند.
کار انجام شده
زمان انجام کار

= توان

w
اگر توان به  Pوکار بهWوزمان را به  tنشان دهیم پس:
t

=P

اگر کار به ژول و زمان به ثانیه اندازه شود؛ پس واحد توان ژول في ثانیه مﻰ شود که آنرا وات مي نامند
1J
یعنﻰ:
1s

=  1Wو یک کیلو وات برابر به هزار وات است که آنرا به صورت1KW = 1000W :

مﻰ نویسند.
رابطة  P = wنشــان مي دهد که هر چه زمان انجام کار کوتاه تر باشــد ،توان بیشتر است یا هر
t

قدر کاري که در یک زمان معین انجام مي شود بیشتر باشد توان نیز بیشتر خواهد بود.
ﻣثال :یک موتر کاري برابر به  8ژول را در ظرف  2ثانیه و موتر دیگري عین کار را در مدت
 4ثانیه انجام مي دهد توان کار کدام یک از موترها زیاد است؟
حﻞ:
8J
= 4w
2s

= P1

( P1 = w1توان موتر اولي)

8J
= 2w
4s

= P2

( P2 = w2توان موتر دومي)

t1

t2

دیده مي شود که توان موتر اولي دو چند توان موتر دومي است.
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فﻜر کﻨﻴد
یک نفر در مدت  10ثانیه براي باال بردن یک جسم به اندازة  100ژول کار انجام مي دهد .توان این شخص چقدر است؟
در یک دستگاه تولید برق در هر ثانیه به اندازه یﻰ انرژي تولید مي شود که مي تواند  900کیلوژول کار انجام دهد،
توان تولید انرژي در این دستگاه چقدر است؟

خﻼصﺔ فصﻞ ﻳازدﻫﻢ
قوه یک کمیت وکتورى است ،زیرا داراى مقدار و جهت مﻰ باشد.
به علت اینکه قوه کمیت وکتورى است ،آن را توسط وکتور نشان مﻰ دهند .اندازة طول
وکتور ،اندازة قوه ،جهت آن جهت اثر قوه و مبدأ آن نقطة تأثیر قوه را نشان مﻰ دهد.
تمام اشیأ و اجسامﻰ که قابلیت کار کردن را داشته باشند انرژى دارند؛ پس انرژى قابلیت
انجام دادن کار است.
براى اینکه کار انجام شود ،قوه الزم است .عاملﻰ که قوه را وارد میکند داراى انرژى است.
چون کار از باعث انرژى انجام مﻰ شود و برعکس انرژى به کار تبدیل مﻰ شود؛ پس
واحد هر دو ژول مﻰ باشد.
کار زمانﻰ انجام مﻰ شود که یک قوه ،جسمﻰ را وادار به حرکت نماید و اندازة مقدار کار
انجام شده از رابطة:
فاصلة پیموده شده × قوة وارده= کار انجام شده
به دست مﻰ آمد .به همین ترتیب انتقال یک جسم روى یک سطح مایل ضرورت به انرژى
دارد.
کار انجام شده در واحد زمان را توان مﻰ نامند یعنﻰ:
کار انجام شده
زمان انجام کار

= توان

مفهوم توان هم براى نشان دادن سرعت انجام کار توسط یک شخص یا یک ماشین و هم
براى تعیین نمودن سرعت تولید یا مصرف انرژى به وسیلة وسایل مشخص به کار میرود.

w
رابطة
t

=  pنشان مﻰ دهد که هر قدر زمان انجام کار کوچکتر باشد ،توان بیشتر است.
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ﺳﺆال ﻫاى فصﻞ ﻳازدﻫﻢ
در چﻬار ﺟﻮابﻰ ﻫاى زﻳر ،دور ﺟﻮاب صﺤﻴﺢ را حﻠﻘﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
 -1قوه:
الف) یک اصطالح ریاضﻰ است که آن را با یک قطعه خط جهت دار نمایش مﻰ دهند.
ب) یک کمیت وکتورى است .ج) یک کمیت اسکالرى است .د) قابلیت اجراى کار را گویند.

 -2انرژي عبارت است از:
الف) قابلیت انجام کار جسم
ج) فشار یک جسم

ب) سرعت انجام کار جسم
د) قوه في واحد زمان

ﻣﻘابﻞ ﺟﻤﻼت صﺤﻴﺢ ﻋﻼﻣﺔ (ص) و ﻣﻘابﻞ ﺟﻤﻼت ﻏﻠﻂ ﻋﻼﻣﺔ( غ) بﮕﺬارﻳد.

)
 -3واحد کار و انرژي عبارت از ژول مي باشد(.
 -4توان عبارت از سرعت اجراى کار دستگاه و یا سیستم مي باشد(.
 -5انرژى هاى حرارتﻰ ،کیمیاوى و پوتانشیل از انواع انرژى میخانیکﻰ مﻰ باشند( .

)
)

خاﻧﻪ ﻫاى خاﻟﻲ را با کﻠﻤات ﻣﻨاﺳﺐ پر ﻧﻤاﻳﻴد.

 -6واحد انرژي عبارت از  .......................مي باشد و واحد توان عبارت از  ................است.
 -7هــرگاه یک موتر ،کارى برابر بــه  ................ژول را در ظرف  ................. 2اجرا کند .توان موتر مذکور
 4وات مﻰ باشد.

 -8توسط یک قوه ،جسمي را تا یک ارتفاع بلند نموده اید ،بگویید که جسم داراى کدام نوع
انرژي است؟
 -9انرژى چیست؟ معلومات خود را در این باره تحریر دارید.
 -10یک ماشین ،کارى برابر به  600Jرا در ده دقیقه انجام داده است .توان ماشین را دریابید.
 -11شخصﻰ  50kgبار را در فاصلة  8متري به طور قایم باال برده است .در صورتي که توان
شخص مذکور  200wباشد ،بار و یا وزن مذکور در چه مدت انتقال یافته است؟
 -12موتــور یــک باد پکة برقــي  50وات تــوان دارد .در مدت  10ثانیه چقــدر کار را انجام
خواهدداد؟
 -13قوة  800نیوتن باالي جســمي عمل نموده و آنرا به فاصلة  60متري تغییر مکان مي دهد.
کار انجام شده را دریابید.
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فصل دوازدهم

فشار در جو و سﻴالها
اﻳﻦ حﻘﻴﻘت ﻛﻪ ﻓﺸــار ســﻴاﻟﻬا ﻧﻈر بﻪ ﻋﻤﻖ تﻐﻴﻴر ﻣﻰ ﻛﻨد ،ﻣا را بﻪ ﻧتاﻳج دﻟچسپﻰ رﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻣﻰ
ﻛﻨد ﻛﻪ از جﻤﻠﺔ اﻳﻦ ﻧتاﻳج ﻳﻜﻰ ﻫﻢ حﻘﻴﻘتﻰ اســت ﻛﻪ ﻫر ســﻴال ﻗﻮه ﻳﻰ را باﻻى ﻫر جســﻤﻰ
ﻛﻪ تﻮســﻂ ﻫﻤان ســﻴال احاﻃﻪ ﮔردﻳده بﻪ ﻃرف باﻻ وارد ﻣﻰ ﻛﻨد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻮه را ﻗﻮة ﺻﻌﻮدى
( )buoyant forceﻣــﻰ ﮔﻮﻳﻨــد.
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣا خﻮاﻫﻴﻢ دﻳد ﻛﻪ ﻛثاﻓت سﻴاﻟﻬا با اﻳﻦ ﻗﻮة ﺻﻌﻮدى چﻰ ارتباﻃﻰ دارد و ﻫﻤچﻨان
با خﻮاص دﻳﮕر سﻴاﻟﻬا ﻧﻴز آشﻨا خﻮاﻫﻴﻢ شد.

ﻳﻚ ســﻴال ﻳﻚ جســﻢ را احاﻃﻪ ﻧﻤﻮده و ﻳﻚ ﻗﻮة ﺻﻌﻮدى را باﻻى جسﻢ ﻣذﻛﻮر وارد ﻛرده است بﻪ اساس اﻳﻦ حﻘﻴﻘت ﻛﻪ ﻓﺸار در
سﻴال با ﻋﻤﻖ بﻴﺸتر ازدﻳاد ﻣﻰ ﻳابد ،پس ﻗﻮة ﺻﻌﻮدى  F Bﻧسبت بﻪ ﻗﻮة ﻧزوﻟﻰ وزن جسﻢ (  ) m gبﻴﺸتر است و ﻗﻮه ﻫاﻳﻰ ﻛﻪ بﻪ جﻮاﻧب
جسﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻨد ﻫﻤدﻳﮕر را خﻨثﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻨد.
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فشار جو ( اتموسفﻴر)
آﻳا ﻣﻰ داﻧﻴد ﻣحﻴﻄﻰ ﻛﻪ ﻣا و شــﻤا در آن زﻧده ﮔﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻤﻠﻮ از چﻪ اســت و آﻧرا بﻪ ﻧام چﻪ
ﻳاد ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻨد؟
در اﻃراف ﻛرة زﻣﻴﻦ ﻫﻮا وجﻮد دارد ﻛﻪ ﻣاﻧﻨد ﻟحاف دور آن را پﻮشاﻧﻴده است و بﻪ آن اتﻤﻮسﻔﻴر
ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨد .ﻫﻮا ترﻛﻴبﻰ از ﮔازات ﻧاﻳتروجﻦ ،آﻛســﻴجﻦ ،ﻫاﻳدورجﻦ و بﻌﻀﻰ ﮔازات دﻳﮕر ﻣﻰ
باشد .اﮔر ﻳﻚ ﻣتر ﻣربﻊ از سﻄح زﻣﻴﻦ را در ﻧﻈر ﮔﻴرﻳﻢ ،ستﻮﻧﻰ از ﻫﻮاى باﻻى اﻳﻦ سﻄح داراى
وزن ﻣﻌﻴﻦ اســت ﻛﻪ روى اﻳﻦ ســﻄح ﻗﻮه وارد ﻣﻰ ﻛﻨد .ﻣﻘدار اﻳﻦ ﻗﻮه بر واحد ســﻄح را ﻳﻚ
اتﻤﻮسﻔﻴر ﻓﺸار ﻣﻰ ﻧاﻣﻨد ﻛﻪ برابر بﻪ ) (101290 100000 Paﻣﻰ باشد.
ﺿخاﻣت اتﻤﻮسﻔﻴر از سﻄح ﻛرة زﻣﻴﻦ شروع شده و تا ارتﻔاع زﻳادى اداﻣﻪ دارد .اتﻤﻮسﻔﻴر ،ﻛرة
زﻣﻴﻦ را از تﺸﻌﺸــﻌات ﻣﻀره و ذراتﻰ ﻛﻪ از خارج وارد ســاحﺔ زﻣﻴﻦ ﮔردد ،حﻔاﻇت ﻣﻰ ﻧﻤاﻳد.
ﻫﻮاى اتﻤﻮســﻔﻴر داراى ﻛثاﻓت ﻳﻜسان ﻧﻴســت ،ﻫر ﻗدر ﻛﻪ ارتﻔاع از سﻄح زﻣﻴﻦ زﻳاد ﻣﻰ شﻮد،
ﻫﻮا ﻧﻴز رﻗﻴﻖ شــده ﻣﻰ رود .ﻓﺸار در ســﻄح بحر ﻳﻚ اتﻤﻮسﻔﻴر است .با اﻓزاﻳش ارتﻔاع از سﻄح
زﻣﻴﻦ ،ﻓﺸار ﻫﻮا ﻛﻢ ﻣﻰ شﻮد.

فشار ماﻳعات و قانون پاسکال
براى درك ﻓﺸار ﻣاﻳﻌات ﻻزم است بﻪ ﻣثال ﻫاى زﻳر تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد:
فعالﻴت
ﻗﻄــﻰ حﻠبﻰ اســتﻮاﻧﻪ ﻳﻰ را ﻗرار شــﻜﻞ ( )1٢-1در ﻧﻈــر ﮔرﻓتﻪ و در
ســﻄح جاﻧبﻰ آن بﻪ استﻘاﻣت ﻋﻤﻮدى چﻨد ســﻮراخ ﻫﻢ اﻧدازه و ﻣﺸابﻪ
اﻳجاد ﻧﻤاﻳﻴد؛ ســپس ﻗﻄﻰ را پر از آب ﻧﻤﻮده و ﻣﺸــاﻫده خﻮاﻫﻴد ﻛرد
ﻛﻪ آب از ســﻮراخ ﻫاى آن بﻪ بﻴرون ﻓﻮران ﻣﻰ ﻛﻨد .شدت ﻓﻮران آب
از سﻮراخﻰ زﻳادتر است ﻛﻪ از سﻄح آب دور و بﻪ ﻗاﻋدة ﻗﻄﻰ ﻧزدﻳﻚ
باشد.

شﻜﻞ ( )1٢-1ﻓﺸار ﻣاﻳﻊ با زﻳاد شدن ﻋﻤﻖ
زﻳاد ﻣﻰ شﻮد.
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از اجــراى ﻓﻌاﻟﻴــت ﻓــﻮق اﻳﻦ ﻧتﻴجﻪ بﻪ دســت ﻣﻰ آﻳد ﻛﻪ ﻓﺸــار ﻣاﻳﻊ با اﻓزاﻳــش ﻋﻤﻖ زﻳادتر
ﻣﻰ ﮔردد.
اﮔرﻓﻌاﻟﻴــت را ﻋــﻮض آب ،با ﻣاﻳﻌــات دﻳﮕر اﻧجام دﻫﻴد ،دﻳده خﻮاﻫد شــد ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻋﻤﻖ
ﻣﺸــخﺺ ،ﻫر ﻣاﻳﻊ ﻛﻪ ﻛثاﻓت آن بﻴﺸــتر است ،شــدت ﻓﻮران آن زﻳادتر و ﻫر ﻣاﻳﻊ ﻛﻪ ﻛثاﻓت
آن ﻛﻤتر باشــد شدت ﻓﻮران آن ﻧﻴز ﻛﻢ تر ﻣﻰ باشــد( .اﻟبتﻪ چسپﻨده ﮔﻰ ﻣاﻳﻊ ،شدت ﻓﻮران را

شــﻜﻞ ( )1٢-٢ﻗﻄﻰ ﻫا را با ﻣاﻳﻊ
شربت و تﻴﻞ ﻧﺸان ﻣﻰ دﻫد.

ﻛاﻫش ﻣﻰدﻫد).
از اﻧجام اﻳﻦ ﻓﻌاﻟﻴت ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰ شــﻮد ﻛﻪ ﻓﺸار ﻣاﻳﻌات ﻣربﻮط بﻪ ﻛثاﻓت
ﻧﻴز ﻣﻰ باشد.
ﻫــﻢ چﻨان ﻗرار شــﻜﻞ ( )1٢-٢ﻇــروف ﻣتﻮﺻﻠﻪ ( با ﻫــﻢ ﻣرتبﻂ) را
اﻧتخــاب ﻛــرده در آن آب برﻳزﻳد .دﻳده ﻣﻰ شــﻮد ﻛــﻪ آب در تﻤام
ﻇروف ﻣذﻛﻮر در ﻳﻚ ســﻄح ﻗرار ﻣــﻰ ﮔﻴرﻧد .در حاﻟﻰ ﻛﻪ حجﻢ و
شــﻜﻞ ﻇروف ﻛاﻣ ً
ﻼ از ﻫﻢ ﻓرق دارﻧد .از اﻳﻦ تجربﻪ ﻧتﻴجﻪ بﻪ دســت
ﻣﻰ آﻳد ﻛﻪ ﻓﺸار ﻣاﻳﻌات بﻪ شﻜﻞ ﻇرف تﻌﻠﻖ ﻧدارد.
بﻪ ﻃﻮرخﻼﺻﻪ ﮔﻔتﻪ ﻣﻰ تﻮاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻣاﻳﻌات در سﻄح و جﻮاﻧب خﻮﻳش
ﻓﺸار ﻳﻜسان وارد ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻨد و ﻓﺸار ﻣاﻳﻌات ﻣربﻮط است بﻪ:
ﻋﻤﻖ ﻣاﻳﻊ :ﻫر چﻪ ﻋﻤﻖ ﻣاﻳﻊ بﻴﺸتر شﻮد ،ﻓﺸار ﻧﻴز بﻴﺸتر ﻣﻰ شﻮد.
ﻛثاﻓت ﻣاﻳﻊ :ﻫر چﻪ ﻛثاﻓت بﻴﺸــتر شــﻮد براى ﻳﻚ ﻋﻤﻖ ﻣﺸخﺺ،
ﻓﺸار ﻧﻴز بﻴﺸتر ﻣﻰ شﻮد.
ازدﻳاد و ﻛاﻫش ﻓﺸــار در ﻣاﻳﻌات تابﻊ تﻌجﻴــﻞ جاذبﻪ ﻳﻰ زﻣﻴﻦ ﻣﻰ
باشد.
ﻓﺸار ﻣاﻳﻌات بﻪ شﻜﻞ ﻇروف تﻌﻠﻖ ﻧدارد.

شــﻜﻞ ( )1٢-3ﻇــرف ﻣتﻮﺻﻠﻪ را
ﻧﺸان ﻣﻰ دﻫد.
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فکرکنﻴد
وﻗتﻰ در حﻮض ﻳا درﻳا شﻨا ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ اﮔر بﻪ ﻋﻤﻖ زﻳاد بروﻳﻢ در ﮔﻮش ﻣا احساس درد پﻴدا ﻣﻰ شﻮد .ﻋﻠت را تﻮﺿﻴح
دﻫﻴد.

فعالﻴت
در ﻳﻚ ﻗﻄﻰ اســتﻮاﻧﻪ ﻳﻲ ﻛﻪ سﻄح ﻗاﻋدةآن  0.01mاست،
ابتــدا  1kgآب ﻣﻰ رﻳزﻳــﻢ ،ارتﻔاع آب  10cmﻣﻰ شــﻮد،
سپس ﻣﻘدارى آب اﺿاﻓﻪ ﻛرده تا ارتﻔاع بﻪ  20cmبرسد وبﻪ
ﻫﻤﻴــﻦ ترتﻴب ﻣﻘدار آب را اﺿاﻓﻪ ﻛرده و جدول زﻳر را ﻛاﻣﻞ
ﻛﻨﻴد .در اخﻴر ﻧتﻴجﻪ اى را ﻛﻪ از آن بﻪ دســت ﻣﻰ آورﻳد بﻪ ﻫﻢ
ﺻﻨﻔان خﻮد ﮔزارش دﻫﻴد.
2

شﻜﻞ ( )1٢-4ﻗﻄﻰ استﻮاﻧﻪ ﻳﻰ

ارتﻔاع آب()cm

وزن آب ()N

ﻣساحت سﻄح( ) m 2

ﻓﺸار()Pa

10

10

0.01

10
= 1000
0.01

\
ﻛتﻠﺔ آب ()kg
1

20

0.01

2

30

0.01

3

40

0.01

4

پاسﻜال در اثر تجربﻪ درﻳاﻓت ﻛﻪ ﻫر ﮔاه بﻪ ﻳﻜﻰ از ﻧﻘاط ﻣاﻳﻊ ﻓﺸار وارد ﮔردد ،ﻋﻴﻦ ﻓﺸار بﻪ تﻤام
جﻮاﻧب ﻃﻮر ﻣســاوى اﻧتﻘال ﻣﻰ ﻳابد .حﻘﻴﻘت ﻣذﻛﻮر بﻪ ﻧام ﻗاﻧﻮن پاســﻜال ﻳاد ﻣﻴﮕردد ،از ﻗاﻧﻮن
پاســﻜال در ساختﻦ ﻣاشﻴﻦ ﻫاى ﻫاﻳدروﻟﻴﻜﻰ (ﻣاشــﻴﻦ ﻫاى ﻛﻪ بﻪ اساس اﻧتﻘال ﻓﺸار در ﻣاﻳﻌات
ﻛار ﻣﻴﻜﻨﻨد) اســتﻔاده ﻣﻰ ﮔردد .ﻣﻄابﻖ شــﻜﻞ ( )1٢-5پســتﻮن خﻮرد و بــزرگ را در ﻇروف
ﻣتﻮﺻﻠﻪ ﻗرار ﻣﻰ دﻫﻴﻢ .اﮔر ﻗﻮة ﻛﻮچﻚ  F1را باﻻى پستﻮن ﻛﻮچﻚ با ﻣساحت  A1وارد ﻧﻤاﻳﻴﻢ
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بﻪ اساس ﻗاﻧﻮن پاسﻜال اﻳﻦ ﻓﺸار بﻪ تﻤام حﺼﻪ ﻫاى پستﻮن بزرگ وارد ﻣﻰ ﮔردد ،ﻛﻪ در ﻧتﻴجﻪ
ﻗﻮة  F2بر سﻄح بزرﮔتر A2وارد ﻣﻰ شﻮد .تﻨاسب بﻴﻦ ﻗﻮه ﻫا و سﻄﻮح چﻨﻴﻦ است:
F2
A2

از تﻨاسب ﻓﻮق ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰ شﻮد ﻛﻪ:

F1
=
A1

در حاﻟﻴﻜﻪ F2 >F1 :است باز ﻫﻢ ﻓﺸار ثابت است ﻳﻌﻨﻰP2= P1 :
F2
F1

A1

A2

ﻣاﻳﻊ
شﻜﻞ ( )1٢-5شﻜﻨجﺔ آبﻰ

مثال :اﮔر در پســتﻮن ﻛﻮچﻚ ﻗﻮة  20Nوارد ﮔردد و سﻄح پستﻮن ﻛﻮچﻚ  4cm2و سﻄح
پستﻮن بزرگ  20cm2باشد ،ﻗﻮه ﻳﻰ ﻛﻪ بﻪ پستﻮن بزرگ وارد ﻣﻰ ﮔردد ،چﻨد است؟
حل :ﻧﻈر بﻪ ﻓﻮرﻣﻮل ﻣﻰ تﻮان ﻧﻮشت:

F11 FF2 2
==
S
A11 SA2 2

20 F2
20cm 2 × 20 N
با وﺿﻊ ﻧﻤﻮدن ﻗﻴﻤت ﻫا دارﻳﻢ:
=
= F2
2
4 20
4cm
وﻳا :
400 N
= F2
= 100 N
4
بﻨابر اﻳﻦ ﻣﻼحﻈﻪ ﻣﻰ شﻮد ﻛﻪ ﻗﻮة  5 ، F2چﻨد ﻗﻮة  F1است.
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قوة صعودى و قانون ارشمﻴدس
آﻳا ﻣتﻮجﻪ شده اﻳد ﻛﻪ ﻫر جسﻤﻰ داخﻞ آب ﮔردد ،از وزن آن ﻛاستﻪ ﻣﻰ شﻮد؟ وﻳا زﻣاﻧﻰ داخﻞ
حﻮض آب شــده باشﻴد چﻪ احساســﻰ ﻛرده اﻳد؟ براى درك بﻬتر ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌاﻟﻴت زﻳر را اﻧجام
ﻣﻴدﻫﻴﻢ:

فعالﻴت
اﻟﻒ :ﻳﻚ تﻮپ پﻼســتﻴﻜﻰ تﻬﻴﻪ ﻛرده و آن را ســﻌﻰ ﻛﻨﻴد در ﻃﺸــت
ﻛﻼن آب ﻓرو ببرﻳد.
آﻳا اﻳﻦ ﻋﻤﻞ بﻪ آساﻧﻰ اﻧجام خﻮاﻫد شد؟
چرا بــﻪ راحتﻰ ﻧﻤﻰ تﻮاﻧﻴد تــﻮپ را بﻪ ﻃﻮر ﻛاﻣــﻞ در داخﻞ آب ﻗرار
دﻫﻴد؟
ب :ﻳﻚ ســﻨﮓ ﻳا وزﻧﻪ را تﻮسﻂ ﻳﻚ ﻗﻮه سﻨج ابتدا وزن ﻛرده وسپس
در حاﻟﻴﻜﻪ بﻪ ﻗﻮه ســﻨج وﺻﻞ است ،ســﻨﮓ را در سﻄﻞ پر از آب ﻓرو
ببرﻳد وبﻪ ﻋدد ﻗﻮه سﻨج تﻮجﻪ ﻛﻨﻴد .آﻳا ﻋدد ﻗﻮه سﻨج تﻐﻴﻴر ﻛرده است؟
ﻋﻠت را تﻮﺿﻴح دﻫﻴد.

شــﻜﻞ ( )1٢-6ﻗﻮه سﻨج و تﻮپ را
در داخﻞ آب ﻧﺸان ﻣﻰ دﻫد

بﻌد از اﻧجام ﻓﻌاﻟﻴت ،آبﻰ را ﻛﻪ از سﻄﻞ بﻪ سبب داخﻞ شدن سﻨﮓ بﻴرون رﻳختﻪ است با ترازو وزن
ﻛﻨﻴد .آﻳا وزن اﻳﻦ آب با ﻣﻘدار تﻐﻴﻴر ﻗﻮهسﻨج برابر است؟
ارشﻤﻴدس بﻴش از  2200سال ﻗبﻞ درﻳاﻓت ،زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ اجسام در ﻣاﻳﻊ ﻓرو روﻧد از ﻃرف ﻣاﻳﻊ ﻗﻮه ﻳﻰ بﻪ
ﻃرف باﻻ بر آﻧﻬا وارد ﻣﻰ شﻮد .بﻨابراﻳﻦ ﻫر جسﻤﻰ ﻛﻪ در آب ﻗرار ﮔﻴرد از ﻃرف آب ﻳﻚ ﻗﻮه باﻻى
آن ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨد ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻮه را بﻪ ﻧام ﻗﻮة ﺻﻌﻮدى ﻣﻰ ﻧاﻣﻨد .ﻗﻮة ﺻﻌﻮدى ﻣﻰ تﻮاﻧد بﻌﻀﻰ اجســام را
در حاﻟت شﻨا ﻧﮕﻬدارد .ﻳﻚ اﻧسان شﻨا ﻛرده ﻧﻤﻰ تﻮاﻧد ،ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ در اثر ﻗﻮة ﺻﻌﻮدى از وزن آن ﻛﻢ
شﻮد.
ﻗاﻧﻮن ارشﻤﻴدس چﻨﻴﻦ بﻴان ﻣﻰ دارد:
وﻗتﻰ جسﻤﻰ در ﻣاﻳﻊ ﻓرو رود از ﻃرف ﻣاﻳﻊ ﻳﻚ ﻗﻮه بﻪ ﻃرف باﻻ برآن جسﻢ وارد ﻣﻰ شﻮد و در ﻧتﻴجﻪ
جسﻢ سبﻚ تر ﻣﻰ شﻮد .ﻣﻘدار سبﻚ شدن جسﻢ برابر بﻪ وزن ﻣاﻳﻊ بﻰ جا شده است.
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خﻼصﺔ فصل دوازدهم
ﻫﻮا داراى وزن بﻮده و باﻻى ﻫر ﻣتر ﻣربﻊ سﻄح زﻣﻴﻦ  101290ﻧﻴﻮتﻦ ﻗﻮه از ﻃرف ﻫﻮا وارد
ﻣﻰشﻮد ،بﻨابراﻳﻦ ﻓﺸار جﻮ ،تﻘرﻳباً  100000پاسﻜال است.
ﻣاﻳﻌات بﻪ تﻤام جﻮاﻧب ﻓﺸار وارد ﻣﻰ ﻛﻨﻨد و ﻓﺸار ﻣاﻳﻌات ﻣربﻮط بﻪ ﻋﻤﻖ ،ﻛثاﻓت و تﻌجﻴﻞ
جاذبﻪ ﻳﻰ زﻣﻴﻦ بﻮده و بﻪ ﻧﻮع و شﻜﻞ ﻇرف ارتباط ﻧدارد.
ﻓﺸــار وارد بر ﻳﻚ ﻧﻘﻄﺔ ﻣاﻳﻊ بﻪ ﻃﻮر ﻳﻜسان بﻪ تﻤام ﻧﻘاط آن ﻣﻨتﻘﻞ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ پدﻳده
را ﻗاﻧﻮن پاسﻜال ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
وﻗتﻰ جســﻤﻰ داخﻞ ﻣاﻳﻊ ﻗرار ﮔﻴرد ،ﻣاﻳﻊ ﻳﻚ ﻗﻮه بﻪ ﻃرف باﻻ بر جسﻢ وارد ﻣﻰ ﻛﻨد،ﻛﻪ
بﻪ ﻧام ﻗﻮة ارشﻤﻴدس ﻳاد ﻣﻰ شﻮد.
وﻗتﻰ جسﻤﻰ در ﻣاﻳﻊ ﻓرورود از ﻃرف ﻣاﻳﻊ ﻳﻚ ﻗﻮه بﻪ ﻃرف باﻻ بر آن جسﻢ وارد ﻣﻰ شﻮد
و در اثر آن جسﻢ بﻪ اﻧدازة وزن ﻣاﻳﻊ بﻴجا شده سبﻜتر ﻣﻰ شﻮد.
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سؤال هاى فصل دوازدهم
از چهار جواب صرف جواب درست را حلقه کنﻴد.

 -1بﻪ ﻫر اﻧدازه ﻛﻪ ﻛثاﻓت ﻳﻚ ﻣاﻳﻊ در ﻳﻚ ﻋﻤﻖ ﻣﻌﻴﻦ بﻴﺸتر شﻮد:
ب) ﻓﺸار ﻧﻴز ﻛﻤتر ﻣﻰ شﻮد.
اﻟﻒ) ﻓﺸار ﻧﻴز بﻴﺸتر ﻣﻰ شﻮد.
ج) اﻳﻦ ﻓﺸــار بﻪ شــﻜﻞ ﻇرف تﻌﻠﻖ دارد .د) در ﻓﺸــار وارده باﻻى جســﻢ داخﻞ سﻴال ﻫﻴچ
تﻐﻴﻴرى بﻪ ﻣﻴان ﻧﻤﻰ آﻳد.
در مقابل جملﺔ صحﻴح عﻼمﺔ (ص) و در مقابل جملﺔ غلط عﻼمﺔ (غ) بگذارﻳد.

)
 -٢ﻣاﻳﻌات بﻪ تﻤام جﻮاﻧب ﻓﺸار وارد ﻣﻰ ﻛﻨﻨد( .
 -3بــراى ﻣﻘدار آب ﻣﻌﻴﻦ ،ﻫر ﻗدر ســﻄح ﻗاﻋدة ﻇرف زﻳادﮔردد ،ﻓﺸــار وارد بر ﻗاﻋدة ﻇرف
زﻳادتر ﻣﻰ شﻮد) ( .
)
 -4ﻫر ﻗدر ﻋﻤﻖ ﻣاﻳﻊ زﻳاد ﮔردد ،ﻓﺸار زﻳاد ﻣﻰ شﻮد( .
جاهاى خالﻰ ذﻳل را با کلمات مناسب پر نماﻳﻴد.

 -5وﻗتﻰ جســﻤﻰ در ﻣاﻳﻊ ﻓرورود ﻳﻚ ﻗﻮه از ﻃرف ﻣاﻳﻊ بﻪ ﻃرف  .........برآن جســﻢ وارد ﻣﻰ
شﻮد و درﻧتﻴجﻪ جسﻢ  .............ﻣﻰ شﻮد.
 -6اﮔر ﻳﻚ جســﻢ در آب ﻗرار ﮔﻴرد ،از ﻃرف آب ﻳﻚ ﻗﻮه بﻪ ﻧام  ....................باﻻى جســﻢ
ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﻨد.
 -7ﻣاﻳﻌات در داخﻞ ﻇرف بﻪ ﻛدام ﻃرف ﻓﺸار وارد ﻣﻰ ﻛﻨﻨد؟ با شرح ﻳﻚ تجربﻪ ،جﻮاب خﻮد
را تﻮﺿﻴح دﻫﻴد.
 -8از ﻗاﻧﻮن پاسﻜال در حﻴات روزﻣره چﻪ ﻧﻮع استﻔاده ﻳﻰ ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴرد؟
 -9درﻳﻚ ﻣاشــﻴﻦ ﻫاﻳدروﻟﻴﻜﻰ ســﻄح پســتﻮن ﻛﻮچﻚ ( 2cm 2 ،) A1و از پستﻮن بزرگ ( ،) A2
 40cm 2است .براى بﻠﻨد ﻛردن جسﻤﻰ بﻪ ﻛتﻠﺔ  1000kgچﻘدر ﻗﻮه ﺿرورت است؟
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فصل سﻴزدﻫم

مﻴترولﻮژى
کتلﻪ ﻫا و جبﻬﻪ ﻫاى ﻫﻮا
حجﻢ بزرگ ﻫﻮا ﻛﻪ در ﻣﻘاطع اﻓﻘﻰ داراى حرارت و رطﻮبت ﻳﻜسان باشد ،بﻪ ﻧام ﻛتﻠﺔ ﻫﻮا ﻳاد
ﻣﻰ شــﻮد .وســﻌت ﻗســﻤت ﻫاى تحتاﻧﻰ ﻛتﻠﻪ ﻫاى ﻫﻮا بﻪ صدﻫا ﻛﻴﻠﻮ ﻣتر ﻣربع و ارتﻔاع آﻧﻬا بﻪ
ﻫزاران ﻣتر ﻣﻰ رســد .بﻴشترﻳﻦ پدﻳده ﻫاى ﻫﻮا شﻨاسﻰ ﻣاﻧﻨد سرد و ﮔرم شدن شباﻧﻪ روزى ﻫﻮا،
تﻮﻓان ﻫا ،تشﻜﻴﻞ ابرﻫا ،بارﻧده ﮔﻰ و ﻏﻴره ﻣربﻮط بﻪ ﻛتﻠﻪ ﻫاى ﻫﻮا و حرﻛت آﻧﻬا است.
ﻛتﻠﻪ ﻫاى ﻫﻮاى سرد از ساحات ﻗطبﻰ و ﻛتﻠﻪ ﻫاى ﻫﻮاى ﮔرم از ساحات استﻮاﻳﻰ ﻧاشﻰ ﻣﻰ شﻮﻧد.
ﻛتﻠﻪ ﻫاى ﻫﻮاﻳﻰ ﻛﻪ باﻻى بحرﻫا تشــﻜﻴﻞ ﻣﻰ شﻮﻧد بﻪ ﻧام ﻛتﻠﻪ ﻫاى ﻫﻮاﻳﻰ بحرى و ﻛتﻠﻪ ﻫاﻳﻰ
ﻛﻪ باﻻى خشﻜﻪ تشﻜﻴﻞ ﻣﻰ شﻮﻧد بﻪ ﻧام ﻛتﻠﻪ ﻫاى ﻫﻮاﻳﻰ ﻗاره ﻳﻰ ﻳاد ﻣﻰ شﻮﻧد.
زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ دوﻛتﻠﺔ سرد و ﮔرم با ﻫﻢ ﻣﻘابﻞ ﻣﻰ شﻮﻧد ،جداﻳﻰ خﻮد را حﻔظ ﻣﻰ ﻛﻨﻨد .ﻛتﻠﻪ ﻫﻮاى
ســرد با ﻏﻠظت بﻴشــتر ،با ﻛتﻠﺔ ﻫﻮاى ﮔرم با ﻏﻠظت ﻛﻤتر ،ﻳﻜجا و ﻣخﻠﻮط ﻧﻤﻰ ﮔردد .سرحدى
ﻛﻪ بﻴﻦ دو ﻛتﻠﺔ ﻣذﻛﻮر بﻪ وجﻮد ﻣﻰ آﻳد بﻪ ﻧام جبﻬﻪ ﻳاد ﻣﻰ ﮔردد.
در شــﻜﻞ ( )1٣-1ﻳﻚ ﻛتﻠﺔ ﻫﻮاى ســرد از ﻏرب بﻪ شــرق ،از داخﻞ ﻳﻚ ﻛتﻠﺔ ﮔرم ﻛﻪ آن را
ﻣحاصــره ﻛرده عبﻮر ﻣﻰ ﻛﻨد ،خطﻰ را ﻛﻪ در اﻣتداد آن ﻫﻮاى ســرد جاﻧشــﻴﻦ ﻫﻮاى ﮔرم ﻣﻰ
شﻮد ،جبﻬﺔ سرد و خطﻰ را ﻛﻪ ﻫﻮاى ﮔرم جاﻧشﻴﻦ ﻫﻮاى سرد ﻣﻰ شﻮد ،جبﻬﺔ ﮔرم ﻣﻰ ﻧاﻣﻨد.

ﻛتﻠﻪ ﮔرم
شرق

ﻏرب
جبﻬﻪ سرد

جبﻬﻪ ﮔرم
ﻛتﻠﻪ سرد

شﻜﻞ ( )1٣-1جبﻬﻪ ﻫا و ﻛتﻠﻪ ﻫاى ﻫﻮا

900 Km
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آب و ﻫﻮا
حــرارت و بارﻧده ﮔﻰ دوعاﻣﻞ اساســﻰ ﻣؤثر بر آب و ﻫﻮا ﻣﻰ باشــﻨد .در درس ﻫاى ﮔذشــتﻪ
خﻮاﻧدﻳد ﻛﻪ بارﻧده ﮔﻰ ،رطﻮبت و حرارت ﻫﻮا در جاﻫاى ﻣختﻠﻒ ،ﻣتﻔاوت ﻣﻰ باشﻨد ،از ﻫﻤﻴﻦ
رو آب و ﻫﻮاى ﻣﻨاطﻖ ﻣختﻠﻒ زﻣﻴﻦ از ﻫﻢ ﻓرق دارﻧد.
ﻣﻨاطﻘﻰ ﻛﻪ در ﻧزدﻳﻜﻰ عرض اﻟبﻠد ﻫاى  25درجﻪ شﻤاﻟﻰ و  30درجﻪ جﻨﻮبﻰ واﻗع اﻧد بﻪ عﻠت
خشﻜﻰ ﻫﻮا ،ﻣﻘدار بارﻧده ﮔﻰ در آﻧﻬا ﻛﻢ است ،بر خﻼف اﻳﻦ ﻧﻮاحﻰ در ﻧﻮاحﻰ استﻮاﻳﻰ ﻣﻘدار
بارﻧده ﮔﻰ بﻴشتر از ﻣﻘدار تبخﻴر ﻣﻰ باشد.

شﻜﻞ ( )1٣-2تﻔاوت ﻣﻘدار بارﻧده ﮔﻰ در ﻣﻨاطﻖ ﻣختﻠﻒ

انﻮاع آب و ﻫﻮا
سطح زﻣﻴﻦ را بر اساس آب و ﻫﻮا بﻪ ﻣﻨطﻘﺔ حاره ﻳا ﮔرﻣسﻴر (استﻮاﻳﻰ) ،ﻣﻨاطﻖ ﻣﻌتدل (شﻤاﻟﻰ
و جﻨﻮبﻰ) و ﻣﻨاطﻖ ســرد (شــﻤاﻟﻰ و جﻨﻮبﻰ) تﻘســﻴﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﻨد.
ﻣﻨطﻘﺔ حاره بﻴﻦ ﻣدارﻫاى  23.5درجﻪ و  66،5درجﺔ شﻤاﻟﻰ و جﻨﻮبﻰ واﻗع اﻧد ،تابستان ﻫاى
ﮔرم و زﻣســتان ﻫاى ســرد دارﻧد.
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ﻣﻨاطﻖ ســرد (ﻗطبﻰ) ﻛﻪ در عرض اﻟبﻠدﻫاى جﻐراﻓﻴاﻳﻰ باﻻتر از  66،5درجﺔ شــﻤاﻟﻰ و جﻨﻮبﻰ
تا ﻗطبﻴﻦ ﻗرار دارﻧد ،بدون تابســتان ﻣﻰ باشــﻨد.
سرد شﻤاﻟﻰ

ﻣﻌتدل شﻤاﻟﻰ

ﻣﻨطﻘﺔ حاره

استﻮا

ﻣﻌتدل جﻨﻮبﻰ

سردجﻨﻮبﻰ

شﻜﻞ ( )1٣-٣ﻧﻘشﺔ آب و ﻫﻮاى جﻬان

پﻴش بﻴنﻰ آب و ﻫﻮا
پﻴش بﻴﻨﻰ آب و ﻫﻮا طبﻖ ﻣﻌﻤﻮل بﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻘشــﻪ ﻫاى ﻫﻮا شﻨاســﻰ اﻧجام ﻣﻰ ﮔﻴرد .براى تﻬﻴﺔ
ﻧﻘشــﻪ ﻫا در ﻧﻘاط ﻣختﻠﻒ ﻛشﻮر ﻫا استﻴشــﻦ ﻫاى جﻬاﻧﻰ وجﻮد دارد ﻛﻪ وضﻌﻴت آب و ﻫﻮا را
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰ ﻛﻨﻨد.
ﻣشاﻫده ﻛﻨﻨده ﻫا در اﻳﻦ استﻴشﻦ ﻫا اﻓزاﻳش و ﻛاﻫش ﻓشار ﻫﻮا را با سرعت و جﻬت بادﻫا ثبت
ﻧﻤﻮده ،ﻣﻘدار بارﻧده ﮔﻰ ،حرارت و رطﻮبت را اﻧدازه ﮔﻴرى ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻨد .ﻧﻮعﻴت ،ﻣﻘدار و ارتﻔاع
ابرﻫا را ﻧﻴز ﻳادداشت ﻣﻰ ﻛﻨﻨد.
ﻫﻮاشﻨاسان با استﻔاده از ﻣﻌﻠﻮﻣات داده شده ،ﻧﻘشﻪ ﻫا را تﻬﻴﻪ و بﻪ طﻮر ﻣﻨظﻢ شدت و ﻣسﻴر حرﻛت ﻫﻮا را
باﻻى آﻧﻬا تﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﻨد.
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خﻼصﺔ فصل سﻴزدﻫم
حجﻢ بزرگ ﻫﻮا ﻛﻪ در ﻣﻘاطع اﻓﻘﻰ داراى حرارت و رطﻮبت ﻳﻜسان باشد ،بﻪ ﻧام ﻛتﻠﺔ ﻫﻮا
ﻳاد ﻣﻰ شﻮد.
زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ دو ﻛتﻠﺔ ﮔرم و سرد با ﻫﻢ ﻣﻘابﻞ شﻮﻧد ،بﻴﻦ آﻧﻬا ﻳﻚ سرحد اﻳجاد ﻣﻰ ﮔردد ﻛﻪ
بﻪ ﻧام جبﻬﻪ ﻳاد ﻣﻰ شﻮد.
حرارت و بارﻧده ﮔﻰ دو عاﻣﻞ اساسﻰ ﻣؤثر بر آب و ﻫﻮا ﻣﻰ باشﻨد.
سطح زﻣﻴﻦ را بر اساس آب و ﻫﻮا بﻪ ﻣﻨاطﻖ :حاره ،ﻣﻌتدﻟﻪ و سرد تﻘسﻴﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﻨد.
پﻴش بﻴﻨﻰ ﻫﻮا طبﻖ ﻣﻌﻤﻮل بﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻘشﻪ ﻫاى ﻫﻮا شﻨاسﻰ اﻧجام ﻣﻰ ﮔﻴرد.

سؤال ﻫاى فصل سﻴزدﻫم
 -1ﻛتﻠﻪ ﻫاى ﻫﻮاى سرد و ﮔرم از ﻛدام ﻣﻨاطﻖ روى زﻣﻴﻦ ﻣﻨشأ ﻣﻰ ﮔﻴرﻧد؟
 -2ﻛتﻠﻪ ﻫاى ﻫﻮاﻳﻰ ﻛﻪ باﻻى بحرﻫا تشﻜﻴﻞ ﻣﻰ شﻮﻧد ،بﻪ ﻳﻜﻰ از ﻧام ﻫاى زﻳر ﻳاد ﻣﻰ شﻮد.آن
را ﻧشاﻧﻰ ﻛﻨﻴد.
ب) ﻛتﻠﻪ ﻫاى ﻫﻮاﻳﻰ بحرى
اﻟﻒ) ﻛتﻠﻪ ﻫاى ﻫﻮاﻳﻰ ﻗاره ﻳﻰ
د) ﻫﻴچ ﻛدام
ج) ﻛتﻠﻪ ﻫاى ضخﻴﻢ
 -٣ﻣﻨطﻘﺔ حاره ﻳا ﮔرﻣسﻴر بﻴﻦ ﻣدار ﻫاى ...........................درجﻪ  .........................ﻗرار دارد.
 -4وظاﻳﻒ ﻣشاﻫده ﻛﻨﻨده ﮔان در استﻴشﻦ ﻫاى ﻫﻮاﻳﻰ چﻪ است؟
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فصـل چﻬاردهم

نور و انعکاس
در ﺻﻨــﻒ ﻫﻔتﻢ آﻣﻮختﻴــد ﻛﻪ ﻧﻮر
چﻴســت ،داراى ﻛدام خﻮاص بﻮده
و چﮕﻮﻧﻪ سبب روﻳت اشﻴا ﻣﻰ شﻮد.
ﻫﻤچﻨان داﻧســتﻴد ﻛﻪ ﻧﻮر بﻪ شــﻜﻞ
خﻂ ﻣســتﻘﻴﻢ در ﻓﻀا اﻧتشار ﻧﻤﻮده و
سبب تشﻜﻴﻞ ساﻳﺔ اجسام ﻣﻰ ﮔردد،
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ شــﻤا ﻣﻔاﻫﻴﻢ اساســﻰ
جدﻳدى ﻣاﻧﻨد :اجسام ﻧﻮراﻧﻰ و سﻴاه ،اجسام شﻔاف و ﻧﻴﻤﻪ شﻔاف و پدﻳده ﻫاى جذب ،اﻧﻌﻜاس و
ﻗاﻧﻮن اﻧﻌﻜاس ﻧﻮر را ﻣﻄاﻟﻌﻪ و بﻪ آﻧﻬا آشﻨاﻳﻰ حاﺻﻞ خﻮاﻫﻴد ﻛرد .اﻟبتﻪ باﻳد داﻧست ﻛﻪ ﻣﻔاﻫﻴﻢ و
پدﻳده ﻫاى ﻓﻮق از ﻣباحث ﻣﻬﻢ ﻧﻮر بﻮده و براى اداﻣﺔ حﻴات در زﻧده ﮔﻰ روزﻣرة ﻣا داراى اﻫﻤﻴت
خاص و بسزاﻳﻰ ﻣﻰ باشﻨد.

جسم نورانﻰ و غﻴر نورانﻰ
آﻳا شــﻤا ﮔاﻫﻰ بﻪ ساﻋت شب بﻴﻦ ،چراغ ﻫاي روشﻦ و ﻳا چشﻢ بﻌﻀﻰ حﻴﻮاﻧات در شب ﻣتﻮجﻪ
شــده اﻳد ؟ آﻧﻬــا ﻧﻮراﻧﻰ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰ شــﻮﻧد در حاﻟﻴﻜﻪ چﻴز ﻫاى دﻳﮕرى وجــﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﻮراﻧﻰ
ﻧﻴستﻨد .اجسام ﻧﻮراﻧﻰ وﻏﻴر ﻧﻮراﻧﻰ ﻣﻰ تﻮاﻧد ﻣثال ﻫاى زﻳاد داشتﻪ باشد.
فکر کنﻴد
آﻳا شﻤا ﻣﻰ تﻮاﻧﻴد چﻨد ﻣثال دﻳﮕر از اجسام ﻧﻮراﻧﻰ وﻏﻴر ﻧﻮراﻧﻰ را بﮕﻮﻳﻴد؟

آﻓتاب ،ستاره ﻫا و چراغ ﻫاى روشﻦ ﻣثال ﻫاﻳﻰ از اجسام ﻧﻮراﻧﻰ (ﻣﻨﻴر) اﻧد .در حاﻟﻴﻜﻪ زﻣﻴﻦ،
ﻣﻬتاب ،چﻮب و چﻴزﻫاي زﻳاد دﻳﮕر از خﻮد ﻧﻮر ﻧدارﻧد و ازجﻤﻠﺔ اجسام ﻏﻴر ﻧﻮراﻧﻰ (ﻏﻴرﻣﻨﻴر)
ﻣحسﻮب ﻣﻰ شﻮﻧد .اجسام ﻧﻮراﻧﻰ بﻪ وسﻴﻠﺔ ﻧﻮر خﻮدشان دﻳده ﻣﻰ شﻮﻧد؛ اﻣا اجسام ﻏﻴر ﻧﻮراﻧﻰ
بﻪ وسﻴﻠﺔ ﻧﻮر اجسام ﻧﻮراﻧﻰ ﻛﻪ تﻮسﻂ آﻧﻬا ﻣﻨﻌﻜس ﻣﻰ ﮔردد دﻳده ﻣﻰ شﻮد.
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اجسام شفاف ،نﻴمه شفاف وکدر
چرا در روزﻫاى ﻏبارآﻟﻮد زﻣستان وساﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ چراغ ﻫاى شان را روشﻦ ﻧﻤﻮده و آﻫستﻪ حرﻛت
ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻨد؟
ﮔازات ،ﻣاﻳﻌات و جاﻣدات ﻗابﻠﻴت ﻫاى ﻣختﻠﻒ ﻋبﻮر شــﻌاع ﻧﻮر از خﻮد را دارﻧد برخﻰ از آﻧﻬا
شــﻔاف اســت و ﻧﻮر بﻬتر از آن ﻋبﻮر ﻧﻤﻮده ﻣﻰ تﻮاﻧد وﻫر چﻴزى ﻛﻪ در ﻋﻘب آﻧﻬا واﻗﻊ باشــد
بــﻪ وﺿاحت دﻳده ﻣﻰ شــﻮﻧد ،ﻣث ً
ﻼ؛ ﻫﻮاى ﺻــاف ،آب پاك و ﻏﻴره .برخﻰ دﻳﮕــر از آﻧﻬا ﻧﻴﻤﻪ
شﻔاف اﻧد ،ﻣاﻧﻨد؛ ﻫﻮاى ﻏبارآﻟﻮد ،آب ﮔﻞ آﻟﻮد و ﻏﻴره.
اجســاﻣﻰ ﻛﻪ ﻛاﻣ ً
ﻼ ﻧﻮر را از خﻮد ﻋبﻮر ﻧﻤﻰ دﻫﻨد بﻪ ﻧام اجسام ﻛدر ﻳاد ﻣﻰ شﻮﻧد .ﻣثال اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
اجسام زﻳاد است ،ﻣاﻧﻨد؛ ﻓﻠزات ،چﻮب وﻏﻴره .پس بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب ﻣا سﻪ ﮔروپ اجسام را از ﻧﻈر
ﻋبﻮر اشﻌﺔ ﻧﻮر شﻨاختﻴﻢ ﻛﻪ ﻋبارت اﻧد از:
 -1اجسام شﻔاف
 -2اجسام ﻧﻴﻤﻪ شﻔاف
 -3اجسام ﻛدر
فعالﻴت
بﻪ اﻃراف خﻮد ببﻴﻨﻴد و ﻟست اجسام شﻔاف ،ﻧﻴﻤﻪ شﻔاف و ﻛدر را درﮔروپ خﻮد تﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده براى ﻫﻢ ﺻﻨﻔان خﻮد
بخﻮاﻧﻴد.

عمل متقابل نور با ماده ( جذب  ،انعکاس)...
در درس ﻗبﻠﻲ ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻳد ﻛﻪ ﻫر ﮔاه ﻧﻮر بﻪ اجســام برخﻮرد ﻧﻤاﻳد اﻧﻌﻜاس ﻧﻤﻮده و ســبب
دﻳدن آﻧﻬا ﻣﻲ ﮔردد .ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻮر باﻻي اجســام ﻣختﻠﻒ ﻣﻲ تابد و اجسام ﻧﻴز بﻪ ﻧحﻮي ﻧﻮر
را اﻧﻌﻜاس ﻣﻲ دﻫﻨد ،سﻮاﻟﻲ ﻛﻪ بﻪ وجﻮد ﻣﻲ آﻳد اﻳﻦ است ﻛﻪ:
آﻳا ﻋﻜس اﻟﻌﻤﻞ اشﻴا در برابر تابش ﻧﻮر ﻳﻜسان است و ﻳا ﻣختﻠﻒ؟
آﻳا اشﻴا ﻧﻮر را بﻪ ﻃﻮر ﻳﻜسان اﻧﻌﻜاس ﻣﻲ دﻫﻨد ﻳا بﻪ ﻃﻮر ﻣتﻔاوت؟
براي جﻮاب دادن بﻪ اﻳﻦ سﻮاﻻت ﻓﻌاﻟﻴت بﻌدى را اﻧجام ﻣﻲ دﻫﻴﻢ:
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فعالﻴت
دو ترﻣاﻣﻴتر را ﻛﻪ ﻣخزن ﻳﻜﻲ آن ســﻴاه پﻮش شــده باشد و دﻳﮕرى بﻪ حاﻟت ﻋادى است ﻫﻢ زﻣان در برابر ﻧﻮر آﻓتاب
بــﻪ زﻣان ﻣســاوي ﻗرار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ و بﻌــد از ﻫر دو دﻗﻴﻘﻪ درجﺔ حرارت آن ﻫا را در جدول ﻳادداشــت ﻣﻲ ﻧﻤاﻳﻴﻢ .از اﻳﻦ
آزﻣاﻳش چﻪ ﻧتﻴجﻪ را بﻪ دست خﻮاﻫﻴﻢ آورد؟
شﻤارة اﻧدازه ﮔﻴري
1
2
3
4
5
6

درجﺔ ترﻣاﻣﻴترﻣخزن سﻴاه

زﻣان

درجﺔ ترﻣاﻣﻴتر ﻋادي

شروع
بﻌد از  2دﻗﻴﻘﻪ
بﻌد از  4دﻗﻴﻘﻪ
بﻌد از  6دﻗﻴﻘﻪ
بﻌد از  8دﻗﻴﻘﻪ
بﻌد از  10دﻗﻴﻘﻪ

اﮔر آزﻣاﻳش را درست اﻧجام داده باشﻴﻢ ،ﻣﻲ بﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ درجﺔ حرارت در ترﻣاﻣﻴتر ﻣخزن سﻴاه ﻧسبت بﻪ
ترﻣاﻣﻴتر ﻋادي بﻴشتر است.
بﻪ ﻧﻈر شﻤا چﻪ چﻴز سبب شده ﻛﻪ ترﻣاﻣﻴتر سﻴاه رﻧﮓ درجﺔ حرارت بﻴشتر را ﻧشان بدﻫد؟ آﻳا جذب
بﻴشتر ﻧﻮر تﻮسﻂ ترﻣاﻣﻴتر سﻴاه بﻪ اﻳﻦ سؤال شﻤا جﻮاب داده ﻣﻴتﻮاﻧد؟ بﻠﻰ اجساﻣﻴﻜﻪ ﻧﻮر را بﻴشتر جذب
ﻣﻴﻜﻨﻨد ﮔرم تر ﻣﻴشــﻮﻧد .آزﻣاﻳشﻫا ﻧشان ﻣﻰدﻫﻨد ﻛﻪ جســﻢﻫا در ﻣﻴزان جذب ﻧﻮر آﻓتاب بﻪ ﻃﻮر
ﻣتﻔاوت ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤاﻳﻨد .جسﻢ داراي رﻧﮓ سﻴاه ،بﻴشتر از ﻫﻤﻪ رﻧﮓﻫا ﻧﻮر آﻓتاب را جذب ﻧﻤﻮده و
ﻣﻘدار بسﻴار ﻛﻢ ﻧﻮر را ﻣﻨﻌﻜس ﻣﻲ سازد.

فکر کنﻴد
 -1ﻳﻚ شخص ﻟباس سﻴاه و شخص دﻳﮕري از ﻧﻮع ﻫﻤان ﻟباس وﻟﻲ بﻪ رﻧﮓ سﻔﻴد را بﻪ تﻦ دارد .در ﻓﺼﻞ تابستان در برابر اشﻌﺔ
آﻓتاب ،بدن ﻛدام ﻳﻚ زودتر ﮔرم ﻣﻲ ﮔردد .سبب آن چﻴست؟
 -2اﮔر دو تﻮتﺔ ﻳخ ﻳﻜسان را در بﻴﻦ دو پارچﻪ (ﻳﻜﻲ سﻴاه و دﻳﮕري سﻔﻴد) بپﻴچاﻧﻴﻢ و در برابر ﻧﻮر آﻓتاب ﻗرار بدﻫﻴﻢ ﻛدام ﻳﻜﻲ
از تﻮتﻪ ﻫاي ﻳخ زودتر آب خﻮاﻫد شد؟ ﻋﻠت را تﻮﺿﻴح دﻫﻴد.
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قانون انعکاس
در درس ﻗبﻠﻲ آﻣﻮختﻴﻢ ﻛﻪ ﻳﻚ جســﻢ زﻣاﻧﻲ ﻗابﻞ دﻳدن است ﻛﻪ اشﻌﺔ ﻧﻮري ،باﻻي سﻄح آن بتابد و
بﻌد از تابﻴدن ﻣﻨﻌﻜس ﮔردﻳده و بﻪ چشــﻤان ﻣا برسد .چﻪ ﻓﻜر ﻣﻲ ﻛﻨﻴد؟ آﻳا رابﻄﻪﻳﻲ بﻴﻦ ﻧﻮر وارده بر
سﻄح جسﻢ و ﻧﻮر ﻣﻨﻌﻜسﻪ وجﻮد دارد؟ اﮔر وجﻮد دارد چﻪ رابﻄﻪﻳﻰ؟ ﻧﻮر ﻣﻨﻌﻜسﻪ بر ﻣبﻨاي ﻛدام ﻗاﻋده
اﻧﻌﻜاس ﻣﻲ ﻧﻤاﻳد؟ براي جﻮاب دادن بﻪ سؤال ﻫاي ﻓﻮق تجربﺔ ذﻳﻞ را اﻧجام ﻣﻲدﻫﻴﻢ:
فعالﻴت
روي ﻳﻚ ﻣﻴز ﺻﻔحﺔ ﻛاﻏذي را ﻗرار داده وبﻌدا ً ﻳﻚ آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣستﻄﻴﻠﻲ را ﻋﻤﻮد بر سﻄح ﻣﻴز باﻻي ﻛاﻏذ بﮕذارﻳد
و از ﻧﻘﻄﺔ  Oخﻄﻲ را ﻋﻤﻮد بر سﻄح آﻳﻴﻨﻪ روي ﻛاﻏذ رسﻢ ﻧﻤاﻳﻴد .بﻪ ﻛﻤﻚ چراغ دستﻰ ﻛﻪ شﻌاع بارﻳﻚ دارد (چراغ
دستﻰ ﻟﻴزرى) ﻳﻚ دستﻪ اشﻌﻪ را ﻣﻮازي بﻪ روي آﻳﻴﻨﻪ در ﻧﻘﻄﺔ  Oبتاباﻧﻴد .اﻛﻨﻮن ﻣﻄابﻖ شﻜﻞ ،زاوﻳﻪ بﻴﻦ اشﻌﻪ وارده و
خﻂ ﻋﻤﻮد باﻻي آﻳﻴﻨﻪ را اﻧدازه ﮔﻴري ﻧﻤاﻳﻴد .بﻌدا ً زاوﻳﻪ بﻴﻦ اشﻌﺔ ﻣﻨﻌﻜسﻪ و خﻂ ﻋﻤﻮد بر سﻄح را اﻧدازه ﮔﻴري ﻧﻤاﻳﻴد.
بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب چﻨدﻳﻦ بار ﻣﻮﻗﻌﻴت چراغ را تﻐﻴﻴر داده و حاﺻﻞ اﻧدازه ﮔﻴري را بﻪ جدول برساﻧﻴد و ﻣشاﻫده ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ
از اﻳﻦ آزﻣاﻳش چﻪ ﻧتﻴجﻪ ﻣﻲ ﮔﻴرﻳد؟ زاوﻳﺔ وارده را با  iو زاوﻳﺔ ﻣﻨﻌﻜسﻪ را با  rﻧشان ﻣﻲ دﻫﻴﻢ.

شﻤاره

زاوﻳﺔ واردة ()i

1

 15درجﻪ

2

 30درجﻪ

3

 45درجﻪ

4

 60درجﻪ

5

 75درجﻪ

زاوﻳﺔ ﻣﻨﻌﻜسﺔ ()r
زاوﻳﺔ ﻣﻨﻌﻜسﻪ

زاوﻳﺔ وارده

شﻜﻞ ()1٤-1

N

اﻧدازه ﮔﻴري ﻫاي ﻣتﻌدد در تجربﻪ ﻧشان خﻮاﻫد داد ﻛﻪ زاوﻳﺔ
واردة  iو زاوﻳﺔ ﻣﻨﻌﻜسﺔ  rﻫﻤﻴشﻪ در جدول با ﻫﻢ ﻣساوى

اشﻌﺔ ﻣﻨﻌﻜسﻪ

اشﻌﺔ وارده
I

R

اﻧد ﻛﻪ اﻳﻦ تساوي بﻴﻦ زواﻳا را بﻪ ﻧام ﻗاﻧﻮن اﻧﻌﻜاس ﻧﻮر ﻳاد
ﻣﻲ ﻛﻨﻨد .شﻜﻞ ()1٤-2
شﻜﻞ ()1٤-2
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فکر کنﻴد
 -1ﻳﻚ دستﻪ اشﻌﻪ روي ﻳﻚ سﻄح بﻪ زواﻳاي ﻣختﻠﻒ تابﻴده است ،زواﻳاي ﻣﻨﻌﻜسﻪ را پﻴدا ﻛﻨﻴد.

?= r

i = 0o

(ج)

?= r

(ب)

اﻟﻒ -اﻧﻌﻜاس ﻣﻨﻈﻢ
اشﻌﺔ وارده
اشﻌﺔ ﻣﻨﻌﻜسﻪ

ب -اﻧﻌﻜاس ﻧاﻣﻨﻈﻢ
شکﻞ ()1٤-٤

(اﻟﻒ)
شﻜﻞ ()1٤-3

اشﻌﺔ وارده
اشﻌﺔ ﻣﻨﻌﻜسﻪ

i = 60°

?= r

i = 35o

اﮔر ﻳﻚ دســتﻪ اشﻌﺔ ﻣﻮازي بﻪ ﻳﻚ سﻄح بتابد ،اﻧﻌﻜاس اشﻌﻪ
بستﻪ ﮔﻲ بﻪ وﻳژه ﮔﻲ ﻫاي سﻄح از ﻧﻈر ﻫﻤﻮار وﻳا ﻧا ﻫﻤﻮار بﻮدن
آن دارد .اﮔر اﻳﻦ ســﻄح ﻣاﻧﻨد شﻜﻞ ( - 1٤-٤اﻟﻒ) ﻫﻤﻮار و
ﺻﻴﻘﻠﻲ باشد اﻳﻦ دستﻪ اشﻌﻪ بﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ اﻧﻌﻜاس ﻣﻲ ﻛﻨد،
ﻣث ً
ﻼ آﻳﻴﻨﻪ و ســﻄح ﻫاى ﻫﻤﻮار وﺻﻴﻘﻞ شدة دﻳﮕر ﻛﻪ در آﻧﻬا
اشــﻌﺔ ﻣﻨﻌﻜســﻪ ﻧﻴز ﻣﻮازي با ﻫﻤدﻳﮕر برﻣﻲﮔردﻧد و سﻄح از
ﻧﻈر ﻛسﻲ ﻛﻪ بﻪ آن ﻧﮕاه ﻣﻲﻛﻨد جﻼ دار ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ شﻮد .اﮔر
ســﻄح ﺻاف و ﺻﻴﻘﻠﻲ ﻧباشــد ،در ﺻﻮرت وارد شدن دستﻪ
اشﻌﺔ ﻣﻮازي بﻪ اﻳﻦ سﻄح ،شﻌاع ﻣﻨﻌﻜسﺔ آن ﻏﻴرﻣﻨﻈﻢ و سﻄح
از ﻧﻈر ﻛســﻲ ﻛﻪ بﻪ آن ﻧــﮕاه ﻣﻲ ﻛﻨد ﻏﻴر جﻼ دار ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ
شﻮد شﻜﻞ ( - 1٤-٤ب).

خﻼصﺔ فصل چﻬاردهم
اجسام از ﻧﻈر ﻋبﻮر اشﻌﺔ ﻧﻮر بﻪ سﻪ دستﻪ تﻘسﻴﻢ شده است ﻛﻪ ﻋبارت اﻧد از :اجسام شﻔاف،
اجسام ﻧﻴﻤﻪ شﻔاف و اجسام ﻛدر.
ﻋﻤــﻞ ﻣتﻘابﻞ ﻧﻮر و ﻣاده ﻋبارت از اثر ﮔذارى ﻧﻮر و اجســام باﻻى ﻫﻤدﻳﮕر در ﻋﻤﻠﻴﻪ ﻫاى
جذب ،ﻋبﻮر و اﻧﻌﻜاس ﻧﻮر از جسﻢ ﻣﻰ باشد.
اﺻﻞ تساوى بﻴﻦ زواﻳاى واردة  iو ﻣﻨﻌﻜسﺔ  rرا بﻪ ﻧام ﻗاﻧﻮن اﻧﻌﻜاس ﻧﻮر ﻳاد ﻣﻰ ﻛﻨﻨد.
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سؤال هاى فصل چﻬاردهم
سواﻻت ذﻳل را در کتابچه هاى خود حل و از حل سؤاﻻت در کتاب خود دارى نماﻳﻴد.

 -1جﻤﻼت ذﻳﻞ را با ﮔذاشتﻦ ﻛﻠﻤات ﻣﻨاسب تﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳﻴد.
) دســتﻪ
)و(
)( ،
اﻟﻒ :اجســام از ﻧﻈر ﻋبﻮر اشــﻌﻪ ﻧﻮر بﻪ ســﻪ ﮔروپ (
بﻨدى شده اﻧد.
ب :ﻫرﮔاه ﻳﻚ دستﻪ اشﻌﺔ ﻣﻮازى بﻪ ﻳﻚ سﻄح بتابد ،اﻧﻌﻜاس اشﻌﻪ بستﻪ ﮔﻰ بﻪ خﻮﺻﻴات سﻄح
) بﻮدن سﻄح ﻣذﻛﻮر دارد.
) و ﻳا (
از ﻧﻈر (
 – 2جمﻼت زﻳر را مطالعه نموده مفﻬوم درسـت آن را با عﻼمت (ص) و غلط آن را با عﻼمت
(غ) نشانﻰ نماﻳﻴد.

)
اﻟﻒ) اجسام ﻧﻮراﻧﻰ اجساﻣﻰ اﻧد ﻛﻪ از خﻮد ﻧﻮر ﻧدارﻧد( .
ب) اجسام ﻏﻴر ﻧﻮراﻧﻲ اجساﻣﻰ اﻧد ﻛﻪ ﻧﻮر خﻮد را ذرﻳﻌﺔ ﻣﻨابﻊ ﻧﻮراﻧﻲ اخذ ﻣﻲ ﻛﻨﻨد( .
)
ج) از اجسام ﻛدر ﻧﻮر ﻋبﻮر ﻛرده ﻧﻤﻲ تﻮاﻧد( .
)
د) از اجسام ﻧﻴﻤﻪ شﻔاف ﻧﻮر بﻪ ﻛﻠﻲ و بدون ﻛﻢ و ﻛاست ﻋبﻮر ﻣﻲ ﻛﻨد( .
 -3اجسام شﻔاف و ﻧﻴﻤﻪ شﻔاف از ﻫﻢ چﻲ ﻓرق دارﻧد؟ واﺿح سازﻳد.
 - ٤از چﻨد جسﻢ شﻔاف و ﻏﻴرشﻔاف ﻧام ببرﻳد.
 - 5با ﻛﻠﻤات داده شدة ذﻳﻞ ﻧﻘشﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ زﻳر را تﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳﻴد.
آﻫﻦ ،شﻔاف ،ستاره ،چراغ روشﻦ

)

اجسام

ﻏﻴر ﻧﻮراﻧﻰ

ﻧﻮراﻧﻰ

ﻧﻴﻤﻪ شﻔاف

آﻓتاب
شﻴشﻪ
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ﻫﻮاى ﻏبارآﻟﻮد

ﻛدر

چﻮب

ﻓصﻞ پاﻧزدﻫﻢ
آﻳﻴﻨﺔ ﻛره ﻳﻰ
در صﻨﻒ ﻫﻔتﻢ دربارة آﻳﻴﻨﻪ ﻫاى ﻣستﻮى ،خﻮاص تصﻮﻳر در آﻧﻬا و ﻣﻮارد استﻔاده از آﻧﻬا در زﻧده
ﮔﻰ روزﻣره ﻣﻌﻠﻮﻣات ﻻزم را ﻓراﮔرﻓتﻪ اﻳد.
در اﻳﻦ ﻓصﻞ با ﻣطاﻟﻌﺔ ﻣبحث آﻳﻴﻨﻪ ﻫاى ﻛره ﻳﻰ ،اﻧﻮاع و ﻣﻮارد استﻔاده از آﻧﻬا ﻣطاﻟب جدﻳدى را
خﻮاﻫﻴد آﻣﻮخت ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻨاً آﮔاﻫﻰ از ﻣﻔاﻫﻴﻢ ﻓﻮق در شــﻨاخت و بﻜار بردن بسا از وساﻳﻞ تخﻨﻴﻜﻰ
در زﻧده ﮔﻰ روزﻣرة ﻣا اﻫﻤﻴت ﻓراواﻧﻰ
خﻮاﻫد داشت.
در ﮔذشتﻪ با آشﻨا شــدن با آﻳﻴﻨﻪ ﻫاى
ﻣســتﻮى در ﻋﻤــﻞ دﻳدﻳﻢ ﻛــﻪ اﻧدازة
تصﻮﻳــر ﻳــﻚ جســﻢ در آﻳﻴﻨــﻪ ﻫاي
ﻣذﻛﻮر برابر با خﻮد جســﻢ است .آﻳا
تاﻛﻨﻮن با اﻧﻮاع آﻳﻴﻨﻪ ﻫاى دﻳﮕرى ﻛﻪ
ﻣتﻔاوت با آﻳﻴﻨﻪ ﻫاي ﻣستﻮي ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨد ﻧﻴز ﻣﻮاجﻪ شده اﻳد؟

شــﻜﻞ ( )1٥-1تصﻮﻳر ﻳﻚ
ﻓرد در داخﻞ و بﻴرون ﻗاشﻖ

آﻳا تاﻛﻨﻮن تصﻮﻳر خﻮد را در داخﻞ ﻳﻚ ﻗاشﻖ صﻴﻘﻠﻰ ﻳا بﻴرون آن دﻳده اﻳد؟
آﻳا در آﻧجا ﻧﻴز تصﻮﻳرﻫا ﻫﻢ اﻧدازه با جسﻢ ﻫستﻨد؟ بﻪ شﻜﻞ ( )16-1ﻧﮕاه ﻛﻨﻴد.
آﻳا دربارة آﻳﻴﻨﻪ ﻫاي پﻴشروى (آﻳﻴﻨﺔ ﻋﻘب ﻧﻤا) ﻣﻮتر ﻓﻜر ﻛرده اﻳد؟ اﻳﻦ آﻳﻴﻨﻪ ﻫا چﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨد؟ آن ﻫا تصﻮﻳرﻫاي ﻣتﻔاوت را ﻧظر بﻪ آﻳﻴﻨﺔ ﻣســتﻮي ﻧشــان ﻣﻲ دﻫﻨد؛ زﻳرا سطح آﻳﻴﻨﺔ ﻣستﻮي
ﻫﻤﻮار و ســطح ﻗاشــﻖ و آﻳﻴﻨﺔ ﻋﻘب ﻧﻤاي ﻣﻮتر ﻫر ﻛدام ﻗسﻤتﻲ از سطح ﻳﻚ ﻛره ﻣﻲ باشد و بﻪ
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اســت ﻛﻪ بﻪ آن ﻫا آﻳﻴﻨﻪ ﻫاي ﻛروي ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨد .اﮔر ســطح اﻧﻌﻜاس دﻫﻨدة آﻳﻴﻨﻪ ﻫاي
ﻛروي ﻓرو رﻓتﻪ ﮔﻲ داشتﻪ باشد بﻪ ﻧام آﻳﻴﻨﻪ ﻫاي ﻛروي ﻣﻘﻌر و برﻋﻜس اﮔر سطح اﻧﻌﻜاس دﻫﻨده
برآﻣده ﮔﻲ داشــتﻪ باشــد آن را بﻪ ﻧام آﻳﻴﻨﺔ ﻛروي ﻣحدب ﻳاد ﻣﻲ ﻧﻤاﻳﻴﻢ .ﻛﻪ ﻫر دو ﻧﻮع در شﻜﻞ
( )1٥-1ﻧشان داده شده است.
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c

c

شﻜﻞ ( )1٥-2آﻳﻴﻨﻪ ﻫاي ﻛروى
ﻣﻘﻌر و ﻣحدب

s

c

c

اﻟﻒ  :آﻳﻴﻨﺔ ﻛروي ﻣﻘﻌر

s

ب:آﻳﻴﻨﺔ ﻛروي ﻣحدب

آﻳﻴﻨﺔ ﻛروي ﻣﻘﻌر :ﻋبارت از آﻳﻴﻨﺔ ﻛروي اســت ﻛﻪ ســطح داخﻠﻲ آن صﻴﻘﻞ شــده و ســطح
خارجﻲ آن جﻴﻮه شده باشد.
آﻳﻴﻨﺔ ﻛروي ﻣحدب :ﻋبارت از آﻳﻴﻨﺔ ﻛروي اســت ﻛﻪ سطح داخﻠﻲ آن جﻴﻮه ﮔردﻳده و سطح
خارجﻲ آن صﻴﻘﻞ شــده باشد .در شــﻜﻞ ( )1٥-2آﻳﻴﻨﻪ ﻫاي ﻛروي ﻣحدب و ﻣﻘﻌر ﻧشان داده
شده است.
ﻣحـراق آﻳﻴﻨﺔ ﻛروي ﻣﻘﻌر :ﻗبﻞ از پرداختﻦ بﻪ ﻣطاﻟﻌﺔ اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع جﻬت درك بﻬتر از ﻣحراق
آﻳﻴﻨﺔ ﻛروي ﻣﻘﻌر ﻓﻌاﻟﻴت ذﻳﻞ را اﻧجام ﻣﻲ دﻫﻴﻢ:

ﻓﻌاﻟﻴت
آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌري را رو بﻪ آﻓتاب طﻮري ﻗرار دﻫﻴد ﻛﻪ شﻌاع ﻣﻨﻌﻜسﻪ روي ﻛاﻏذي
ﻛﻪ ﻣﻮازي با آﻳﻴﻨﻪ ﻣﻲ باشد بتابد .در اﻳﻦ حال ساحﺔ روشﻨﻲ روي ﻛاﻏذ بﻪ
وجﻮد ﻣﻲ آﻳد .ﻛاﻏذ را پﻴش رو و ﻋﻘب حرﻛت بدﻫﻴد تا ساحﺔ روشﻦ بﻪ
ﻛﻮچﻜترﻳﻦ اﻧدازة خﻮد برسد.
آن ساحﺔ ﻛﻮچﻚ روشﻦ ،تصﻮﻳر حﻘﻴﻘﻲ آﻓتاب در آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر ﻣﻲ باشد
ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻧﻘطﻪ بر سطح ﻛاﻏذ تشﻜﻴﻞ ﮔردﻳده و اﻳﻦ ﻧﻘطﻪ بﻪ ﻧام ﻣحراق
آﻳﻴﻨﻪ ﻳاد ﻣﻲ شﻮد.
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شﻜﻞ ()1٥-3

ﻓﻜر ﻛﻨﻴد
اﮔر ﻣطابﻖ ﻓﻌاﻟﻴت ﮔذشــتﻪ در ﻧﻘطﺔ ﻣحراق ،در ﻟحظات دوام دار ﻧﻮر باﻻي ﻛاﻏذ بتابد ،ﻛاﻏذ ﻣﻲ سﻮزد ،ﻋﻠت را تﻮضﻴح
دﻫﻴد.

از تجربــﺔ بــاﻻ بﻪ ﻧتﻴجﻪ ﻣﻲ رســﻴﻢ ﻛﻪ ﻣحراق در آﻳﻴﻨــﺔ ﻛروي ﻣﻘﻌر ،ﻣحﻠﻲ اســت ﻛﻪ تصﻮﻳر
خﻮرشــﻴد در آن در ﻛﻮچﻜترﻳﻦ اﻧدازه اش تشﻜﻴﻞ ﻣﻰ شــﻮد .ﻣحراق آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر را بﻪ Fﻧﻤاﻳش
ﻣﻰ دﻫﻨد .ﻣحراق آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌردر شــﻜﻞ ( )1٥-4ﻧشــان داده شده اســت .در شﻜﻞ ،ﻗسﻤت پرداز
شده ،جﻴﻮة سطح خارجﻲ آﻳﻴﻨﻪ را ﻧشان ﻣﻲ دﻫد.

F

شﻜﻞ ( )1٥-4ﻣحراق آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر ()F

ﻣﻮارد استﻔاده از آﻳﻴﻨﻪ ﻫاى ﻛره ﻳﻰ
ﮔاﻫﻲ ﻣﻨﻘﻞ ﻫاي آﻓتابﻲ را دﻳده اﻳد؟ وﻳا بﻪ آﻳﻴﻨﻪ ﻫاي ﻋﻘب ﻧﻤاى ﻣﻮتر
تﻮجﻪ ﻛرده اﻳد؟ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد استﻔادةآﻳﻴﻨﻪ ﻫاي ﻛره ﻳﻲ بﻮده و با
استﻔاده از خﻮاص آﻧﻬا ساختﻪ شده اﻧد.
بﻪ طﻮر ﻣثال ﻣﻨﻘﻞ آﻓتابﻲ ﻛﻪ جﻬت پختﻦ ﻏذا از آن اســتﻔاده ﻣﻲ شﻮد،
زﻣاﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻮر بﻪ آن ﻣﻲ تابد ،اشــﻌﺔ ﻧﻮر از آن اﻧﻌﻜاس ﻧﻤﻮده
و در ﻧﻘطــﻪ ﻳﻰ بــﻪ ﻧام ﻣحــراق ( )Fتﻘاطﻊ ﻣﻲ ﻧﻤاﻳد شــﻜﻞ
(.)1٥-٥
تجﻤﻊ شــﻌاع ﻫاي ﻧﻮر باﻋث بﻪ وجﻮد آﻣدن حرارت بســﻴار
زﻳاد ﻣﻲ شﻮد و در ﻧتﻴجﻪ سبب پختﻦ ﻏذا و جﻮش آﻣدن آب
در ظرف ﻫا و چاﻳﻨﻚ ﻫا ﻣﻲ شﻮد.
شﻜﻞ ( )1٥-٥ﻣﻨﻘﻞ آﻓتابﻲ
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خﻼصﺔ ﻓصﻞ پاﻧزدﻫﻢ
آﻳﻴﻨﻪ ﻫاى ﻛروى ﻋبارت از آﻳﻴﻨﻪ ﻫاﻳﻲ اســت ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻗســﻤت ﻛرة ﻣﻴان خاﻟﻲ تشــﻜﻴﻞ
شده اﻧد و ﻗسﻤت داخﻠﻲ و ﻳا خارجﻲ آن ﻫا جﻴﻮه شده باشد.
اﮔر سطح اﻧﻌﻜاس دﻫﻨدة آﻳﻴﻨﻪ ﻫاى ﻛره ﻳﻰ ﻓرورﻓتﻪ ﮔﻰ داشتﻪ باشد ،بﻪ ﻧام آﻳﻴﻨﻪ ﻫاى ﻛره
ﻳﻰ ﻣﻘﻌر و برﻋﻜس اﮔر ســطح اﻧﻌﻜاس دﻫﻨده بر آﻣده ﮔﻰ داشــتﻪ باشــد ،آﻧرا بﻪ ﻧام آﻳﻴﻨﺔ
ﻣحدب ﻳاد ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
ﻣحراق آﻳﻴﻨﺔ ﻣﻘﻌر ﻋبارت از ﻧﻘطﻪ ﻳﻰ است ﻛﻪ تﻤام شﻌاع ﻫاي ﻣﻮازي وارده بﻌد از اﻧﻌﻜاس،
از آن ﻧﻘطﻪ ﻣﻲ ﮔذرد.

سؤال ﻫاي ﻓصﻞ پاﻧزدﻫﻢ
-1

در سؤاﻟﻬاى چﻬار جﻮابﺔ زﻳر ،جﻮابﻬاى درست را حﻠﻘﻪ ﻛﻨﻴد:

 آﻳﻴﻨﺔ ﻛره ﻳﻰ ﻣحدب ﻋبارت از آﻳﻴﻨﺔ ﻛره ﻳﻰ است ﻛﻪ:اﻟﻒ :سطح داخﻠﻰ آن صﻴﻘﻞ شده باشد.

ب :سطح خارجﻰ آن صﻴﻘﻞ شده باشد.

ج :سطح خارجﻰ آن جﻴﻮه شده باشد.

د :ﻫر دو سطح آن صﻴﻘﻞ شده باشد.

 در آﻳﻴﻨﻪ ﻫاى ﻛره ﻳﻰ تصﻮﻳر ﻳﻚ جسﻢ:اﻟﻒ :ﻫﻤﻴشﻪ برابر با خﻮد جسﻢ است.
ج :ﻫﻤﻴشﻪ ﻛﻮچﻜتر از جسﻢ است.

ب :ﻫﻤﻴشﻪ بزرﮔتر از جسﻢ است.

د :اﻧدازة تصﻮﻳر ﻧظر بﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴت جسﻢ ﻧسبت بﻪ آﻳﻴﻨﻪ در تﻐﻴﻴر است.
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 -2سؤال ﻫاي خاﻧﻪ خاﻟﻲ ذﻳﻞ را با ﻛﻠﻤات ﻣﻨاسب درﻛتابچﻪ ﻫاى تان تﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳﻴد:

اﻟﻒ) ســطح آﻳﻴﻨﺔ ﻋﻘب ﻧﻤاى ﻣﻮتر ﻗسﻤتﻰ از ســطح ﻳﻚ  ................ﻣﻰ باشد و بﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ
است ﻛﻪ بﻪ آن آﻳﻴﻨﺔ  ..................ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨد.
ب) ﻣحراق آﻳﻴﻨﺔ ﻛروي  ........ﻋبارت از ﻣحﻠﻲ اســت ﻛــﻪ تصﻮﻳر در آن در  .........اﻧدازه اش
تشﻜﻴﻞ ﻣﻰ شﻮد.
 - 3شﻜﻞ ﻣﻘابﻞ ﻛدام آﻳﻴﻨﻪ را ﻧشان ﻣﻲ دﻫد و شﻌاع ﻫاي ﻣﻨﻌﻜسﻪ را در شﻜﻞ رسﻢ ﻛﻨﻴد.

r

c

 -4اﻧﻮاع آﻳﻴﻨﻪ ﻫاي ﻛره ﻳﻲ را ﻧام بﮕﻴرﻳد و ﻣﻮارد استﻌﻤال آﻳﻴﻨﻪ ﻫاي ﻛروي را ذﻛر ﻧﻤاﻳﻴد.
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فصل شانزدهم
استفاده از عدسﻴه ها
آﻳﻴﻨﻪ ﻫا و ﻋدســﻴﻪ ﻫا از ﻣباحث ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻢ اوپتﻴﻜس (ﻧﻮرشﻨاســﻰ) اســت ﻛﻪ در تخﻨﻴﻚ ﻣﻮارد ﻛار برد
وســﻴﻌﻰ دارد .از ﻋدســﻴﻪ ﻫا در ساختﻦ اﻧﻮاع وســاﻳﻞ اوپتﻴﻜﻰ از ﻗبﻴﻞ ﻋﻴﻨﻚ ﻫا ،دوربﻴﻦ ﻫا ،ﻛﻤره ﻫا،
ﻣﻴﻜروســﻜﻮپ ﻫا و تﻴﻠســﻜﻮپ ﻫا اســتﻔاده بﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﻳد؛ بﻪ ﻃﻮر ﻣثال :از تﻴﻠسﻜﻮپﻬا در ﻧجﻮم براى
ﻣشاﻫده و تﻬﻴﺔ تﺼاوﻳر از سﻴاره ﻫا و ستاره ﻫا در ﻛﻴﻬان ،از ﻣﻴﻜروسﻜﻮپﻬا براى دستﻴابﻰ بﻪ ﻣﻄاﻟﻌﺔ دﻧﻴاى
ذرات و ﻣﻮجﻮدات خﻴﻠﻰ ﻛﻮچﻚ و ذره بﻴﻨﻰ ،از ﻋﻴﻨﻚ ﻫا در خﻮاﻧدن حروف ﻛﻮچﻚ ﻳﻚ روزﻧاﻣﻪ
و اﻣثال آن وسﻴﻌاً استﻔاده بﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﻳد .از آﻧجاﻳﻴﻜﻪ چشﻢ اﻧسان ﻣاﻧﻨد ﻳﻚ آﻟﺔ خﻴﻠﻰ حساس اوپتﻴﻜﻰ
ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻛﻨد و بﻪ ﻃﻮر شــﮕﻔت اﻧﮕﻴزى خﺼﻠت تﻐﻴﻴر پذﻳرى داشتﻪ و براى اﻧسان اﻫﻤﻴت حﻴاتﻰ دارد،
پس حﻔﻆ سﻼﻣت و رﻓﻊ ﻣﻌاﻳب آن بﻪ ﻫﻤان اﻧدازه براى ﻣا حاﻳز اﻫﻤﻴت ﻣﻰ باشد.
ﻓﻘﻂ بﻪ ﻛﻤﻚ وســاﻳﻞ ﻧﻮرى (اوپتﻴﻜﻰ) است ﻛﻪ ﻣﻰ تﻮان براى ﻋادى ساختﻦ دﻳد اﻧسان ،چﻨﻴﻦ ﻣﻌاﻳب
را ﻣرﻓــﻮع ســاخت؛ بــﻪ ﻃﻮر ﻣثــال :با
اســتﻔاده از ﻳﻚ جﻮره ﻋﻴﻨﻚ ﻣﻰ تﻮان
ﻋﻴبﻬــاى دور بﻴﻨــﻰ و ﻳــا ﻧزدﻳﻚ بﻴﻨﻰ
چشــﻢ را در اﻧساﻧﻬا رﻓﻊ ﻧﻤﻮد؛ ﻫﻤچﻨان
بﻪ ﻛﻤﻚ وســاﻳﻞ اوپتﻴﻜﻰ ﻣﻰ تﻮان با
بزرگ ساختﻦ اجســام خﻴﻠﻰ ﻛﻮچﻚ
و ذره بﻴﻨــﻰ ،تﻮاﻧاﻳﻰ دﻳد اﻧســان را باﻻ
برد و ﻳا اﻳﻨﻜﻪ اجســام بسﻴار دور را در
ﻓﻮاصﻞ ﻧزدﻳﻚ ﻗابﻞ دﻳد ســاخت .در
اﻳﻦ ﻓﺼﻞ بﻌد از بحث روى ســاختﻤان
چشﻢ ﻧارﻣﻞ و خﺼﻮصﻴات اوپتﻴﻜﻰ آن
بﻪ ﻣﻄاﻟﻌﻪ ﻣشــابﻬت ﻫــا و خﺼﻮصﻴاتﻰ
ﻛــﻪ ارتباط ﻧزدﻳﻚ بﻴﻦ چشــﻢ و ﻳﻚ
ﻛﻤرة ﻋﻜاســﻰ وجــﻮد دارد و ﻣباحث
دﻳﮕرى ﻣاﻧﻨد؛ ﻣﻌاﻳب چشﻢ ،ساختﻤان
ﻣﻴﻜروســﻜﻮپ و ﻃرز ﻛار آن خﻮاﻫﻴﻢ
پرداخت.
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چشم
حس بﻴﻨاﻳﻰ ،بﻴشتر از حﻮاس دﻳﮕرﻣارا بﻪ ﻣحﻴﻂ اﻃراف ﻣا ﻣرتبﻂ ﻣﻰ سازد.
زﻳباﻳﻰ ﻣﻨاﻇر ﻃبﻴﻌت ،تﻨﻮع رﻧﮓ ﻫا ،دورى و ﻧزدﻳﻜﻰ ،بزرﮔﻰ ﻳا ﻛﻮچﻜﻰ
اجسام بﻪ وسﻴﻠﺔ چشﻢ دﻳده و درك ﻣﻰ شﻮد.
آﻳا ﻣــﻰ داﻧﻴد ﻛﻪ چشــﻢ ﻣا تﺼاوﻳر اجســام را بــا تﻔﻜﻴﻚ
ﻣشــخﺼات ﻇاﻫرى ﻫر جســﻢ چﮕﻮﻧــﻪ بﻪ ﻣﻐز
اﻃﻼع ﻣﻰ دﻫد؟ چشــﻢ ﻣا شبﻴﻪ ﻳﻚ دور
بﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻣــﻰ ﻛﻨد .ﻫﻤان ﻃﻮرى ﻛﻪ
دور بﻴﻦ داراى ﻋدسﻴﻪ است چشﻢ
ﻣا ﻧﻴز در ساختﻤان خﻮد ﻋﻼوه
بر اجزاى دﻳﮕر ،ﻋدسﻴﻪ دارد
ﻛﻪ اشــﻌﺔ ﻧﻮر در آن اﻧﻜسار
ﻣﻰ ﻧﻤاﻳد.
ﻓﻜر ﻛﻨﻴــد زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ از ﻳﻚ
ﻣحﻴﻂ روشــﻦ دﻓﻌتــاً بﻪ ﻳﻚ
ﻣحﻴــﻂ ﻧســبتاً تارﻳــﻚ ﻗــرار
ﻣﻰ ﮔﻴرﻳــد تــا چﻨد ﻟحﻈــﻪ ﻧﻤﻰ
تﻮاﻧﻴــد چﻴزى را ببﻴﻨﻴد ،آﻳا ﻣﻰ داﻧﻴد
چرا؟
در شﻜﻞ ( )1٦-1ﻳﻚ چشﻢ با ﻳﻚ ﻋده اجزاى
ﻣﻬﻢ آن ﻧشان داده شده ﻛﻪ ذﻳ ً
ﻼ بﻪ ﻣﻄاﻟﻌﺔ آن ﻣﻰ پردازﻳﻢ:
زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ چشــﻢ اﻧســان در ﻳﻚ ﻣحﻴﻂ روشﻦ ،ﻣث ً
ﻼ ﻣﻘابﻞ اشﻌﺔ آﻓتاب ﻗرار
ﻣﻰ ﮔﻴرد ﻗﻄرﻣردﻣﻚ چشــﻢ ﻛﻮچﻚ ﻣﻰ شــﻮد و از ﻋبﻮر ﻣﻘدار زﻳاد ﻧﻮر
بﻪ داخﻞ چشــﻢ جﻠﻮﮔﻴرى ﻣﻰ ﻧﻤاﻳد؛ اﻣا در ﻫﻨﮕام شــب ﻳا ﻣحﻴﻂ تارﻳﻚ
بﻪ خاﻃر اﻳﻨﻜﻪ خﻮب دﻳده بتﻮاﻧﻴﻢ ،ﻗﻄر ﻣردﻣﻚ چشــﻢ بزرﮔتر ﻣﻰ ﮔردد تا
ﻣﻘدار بﻴشتر ﻧﻮر وارد چشﻢ ﻣا شﻮد و در ﻗابﻠﻴت دﻳد ﻣا اﻓزاﻳش بﻪ ﻋﻤﻞ آﻳد.
ﻧﻮر بﻌد از ﻋبﻮر از ﻣردﻣﻚ بﻪ ﻋدسﻴﺔ چشﻢ برخﻮرد ﻣﻰ ﻧﻤاﻳد.
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ﻋﺼب بﻴﻨاﻳﻰ

شبﻜﻴﺔ چشﻢ

ﻋدسﻴﻪ
ﻣردﻣﻚ چشﻢ

شﻜﻞ ( )1٦-1چشﻢ

ﻋدسﻴﺔ چشﻢ ﻳﻚ جسﻢ شﻔاف وحساس است ﻛﻪ ﻧﻈر بﻪ ﻓاصﻠﺔ جسﻢ از چشﻢ ،ﺿخاﻣت آن ﻛﻮچﻚ ﻳا بزرگ
ﻣﻰ شﻮد و در ﻧتﻴجﻪ ،تﺼﻮﻳر اجسام را روى شبﻜﻴﺔ چشﻢ سرچپﻪ تشﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﻧﻤاﻳد.
شبﻜﻴﺔ چشــﻢ داراى ﻳﻚ تﻌداد زﻳاد حجرات ﻋﺼبﻰ ﮔﻴرﻧدة تﺼﻮﻳر است .تﺼﻮﻳر تشﻜﻴﻞ شده
تﻮســﻂ ﻋدسﻴﻪ باﻻى شبﻜﻴﺔ چشــﻢ ،از ﻃرﻳﻖ ﻋﺼب بﻴﻨاﻳﻰ بﻪ ﻣﻐز اﻃﻼع داده ﻣﻰ شﻮد و تﺼﻮﻳر
در ﻣرﻛز بﻴﻨاﻳﻰ ﻣﻐز دوباره ســر راســتﻪ درك شــده و ﻣا ﻗادر بﻪ دﻳدن اجســام ﻣﻘابﻞ چشــﻢ ﻣا
ﻣﻰ شﻮﻳﻢ.

شﻜﻞ ) )1٦-2رسﻴدن ﻧﻮر بﻪ ﻋﺼب بﻴﻨاﻳﻰ ،ﻣا را ﻗادر
بﻪ دﻳدن اجسام ﻣﻘابﻞ چشﻢ ﻣا ﻣﻰ ﻧﻤاﻳد.

فعالﻴت
در ﮔروپ ﻫاى خﻮد ســاختﻤان چشﻢ را روى ﻛاﻏذ ترســﻴﻢ ﻧﻤﻮده ﻧاﻣﮕذارى ﻧﻤاﻳﻴد بﻌدا ً وﻇاﻳﻒ اجزاى چشﻢ را بﻪ
اساس رسﻢ تان براى ﻫﻢ صﻨﻔان خﻮد بﻴان ﻛﻨﻴد.

بﻪ ﻃﻮر خﻼصﻪ ﻣﻰ تﻮان ﮔﻔت ﻧﻮرى ﻛﻪ داخﻞ چشــﻢ ﻣﻰ ﮔردد از ﻃرﻳﻖ ﻣردﻣﻚ چشﻢ ﻛﻨترول
شــده بﻪ ﻋدسﻴﺔ چشﻢ ﻣﻰ رسد .ﻋدسﻴﺔ چشــﻢ تﺼﻮﻳر اجسام را بﻪ روى شبﻜﻴﻪ تشﻜﻴﻞ داده و بﻪ
وسﻴﻠﺔ ﻋﺼب بﻴﻨاﻳﻰ بﻪ ﻣﻐز اﻃﻼع داده ﻣﻰ شﻮد و ﻣا ﻗادر بﻪ دﻳدن اجسام ﻣﻰ شﻮﻳﻢ.

معایب چشم
در درس ﻗبﻠﻰ آﻣﻮختﻴﻢ ﻛﻪ ﺿخاﻣت ﻋدســﻴﺔ چشﻢ ﻧﻈر بﻪ ﻓاصﻠﺔ اجساﻣﻰ ﻛﻪ در ﻣﻘابﻞ آن ﻗرار
ﻣﻰ ﮔﻴرﻧد بارﻳﻚ ﻳا ﺿخﻴﻢ ﻣﻰ شﻮد تا بتﻮاﻧد تﺼﻮﻳر جسﻢ را روى شبﻜﻴﺔ چشﻢ تشﻜﻴﻞ دﻫد.
اﮔر ﻋدسﻴﺔ چشﻢ چﻨﻴﻦ خاصﻴت خﻮدش را از دست دﻫد در دﻳد چشﻢ چﻪ ﻧﻮع تﻐﻴﻴر رخ خﻮاﻫد
داد؟
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ﻋده ﻳﻰ از اﻓراد ،اجساﻣﻰ را ﻛﻪ دور از آﻧﻬا ﻗرار دارﻧد خﻮب و واﺿح ﻣﻰبﻴﻨﻨد ،در حاﻟﻰﻛﻪ اجسام
ﻧزدﻳﻚ را بﻪ وﺿاحت دﻳده ﻧﻤﻰ تﻮاﻧﻨد .چﻨﻴﻦ اﻓراد چشﻢ دور بﻴﻦ دارﻧد.
ﻋده ﻳﻰ دﻳﮕرى از اﻓراد اجســاﻣﻰ را ﻛﻪ ﻧزدﻳﻚ بﻪ آﻧﻬا ﻗــرار دارد خﻮب و واﺿح دﻳده ﻣﻰ تﻮاﻧﻨد
واجسام دور را بﻪ وﺿاحت دﻳده ﻧﻤﻰ تﻮاﻧﻨد .اﻳﻦ چﻨﻴﻦ اﻓراد چشﻢ ﻧزدﻳﻚ بﻴﻦ دارﻧد.
اﮔر چشــﻢ ﻧتﻮاﻧد دور و ﻳا ﻧزدﻳﻚ را واﺿح ببﻴﻨد چﻨﻴﻦ چشــﻢ ﻋﻴب دارد ﻛﻪ اﻛثراًچﻨﻴﻦ ﻣﻌاﻳب بﻪ
ﻋدسﻴﻪ وﻳا شبﻜﻴﺔ چشﻢ ﻣربﻮط ﻣﻰ شﻮد.
فکر کنﻴد
اﻓرادى ﻛﻪ چشﻢ دوربﻴﻦ ﻳا ﻧزدﻳﻚ بﻴﻦ دارﻧد اﻳﻦ ﻣشﻜﻞ را چﮕﻮﻧﻪ حﻞ ﻛرده ﻣﻰتﻮاﻧﻨد؟

چﻮن در چشﻢ اﻓراد ﻧزدﻳﻚ بﻴﻦ ،تﺼﻮﻳر در ﻣﻘابﻞ شبﻜﻴﺔ چشﻢ تشﻜﻴﻞ ﻣﻰ شﻮد ،بﻨابرآن
دوﻛتﻮران چشﻢ ،استﻔاده از ﻋﻴﻨﻚ ﻫاى ﻣخﺼﻮص را ﻛﻪ شﻴشﻪ آن ﻋدسﻴﺔ ﻣﻘﻌر است تﻮصﻴﻪ
ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻨد تا بﻪ ﻛﻤﻚ آن تﺼﻮﻳر اجسام دور بﻪ ﻋﻮض ﻣﻘابﻞ شبﻜﻴﻪ بﻪ روى شبﻜﻴﺔ چشﻢ تشﻜﻴﻞ
ﮔردد و در ﻧتﻴجﻪ شخص بﻪ ﻃﻮر واﺿح دﻳده بتﻮاﻧد .بﻪ شﻜﻞ ) )1٦-3دﻳده شﻮد.

شﻜﻞ ) )1٦-3چشﻢ ﻧزدﻳﻚ بﻴﻦ

برﻋﻜس اشخاصﻰ ﻛﻪ چشﻢ دور بﻴﻦ دارﻧد تﺼﻮﻳر اجسام ﻧزدﻳﻚ،
در ﻋﻘب شبﻜﻴﺔ چشﻢ اﻳشان تشﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﮔردد ﻛﻪ در اﻳﻦ صﻮرت
دﻛتﻮران چشﻢ ،استﻔاده از ﻋﻴﻨﻜﻰ را ﻛﻪ شﻴشﺔ آن ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب
باشد تﻮصﻴﻪ ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻨد تا تﺼﻮﻳر اجسام ،ﻋﻮض ﻋﻘب شبﻜﻴﻪ بﻪ
روى شبﻜﻴﺔ چشﻢ تشﻜﻴﻞ ﮔردد ،تا در ﻧتﻴجﻪ شخص بتﻮاﻧد اجسام
ﻧزدﻳﻚ را واﺿح ببﻴﻨد .بﻪ شﻜﻞ ) )1٦-4دﻳده شﻮد.
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شﻜﻞ ) )1٦-4چشﻢ دور بﻴﻦ

فعالﻴت
ﻳﻚ درس ﻛتاب تان را ﻛﻪ تا ﻫﻨﻮز ﻧخﻮاﻧده اﻳد باﻻى ﻣﻴز ﻗرار دﻫﻴد؛ سپس از ﻳﻚ ﻓاصﻠﺔ ﻣﻌﻴﻦ ﻣثﻼ ً ﻳﻚ ﻣتر دورتر
از ﻛتاب از ﻫﻤﺼﻨﻔان خﻮد بخﻮاﻫﻴد تا ﻣتﻦ اﻳﻦ ﻛتاب را بخﻮاﻧﻨد .ﻓاصﻠﻪ ﻫاى خﻮاﻧش ﻫرﻳﻚ را ﻳا دداشــت ﻧﻤﻮده و
ارزﻳابﻰ ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ چشﻢ چﻪ ﻛسﻰ دور بﻴﻦ ﻳا ﻧزدﻳﻚ بﻴﻦ است.

بﻪ ﻃﻮر خﻼصﻪ ﻣﻰ تﻮان ﮔﻔت ﻛﻪ اﮔر ﻋدسﻴﺔ چشﻢ ﻧتﻮاﻧد تﺼﻮﻳر اجسام را بﻪ روى شبﻜﻴﺔ چشﻢ
تشﻜﻴﻞ دﻫد ،دو اﻣﻜان وجﻮد دارد:
اﻟﻒ -تﺼﻮﻳر ﻣﻘابﻞ شــبﻜﻴﺔ چشﻢ تشﻜﻴﻞ ﻣﻰ شﻮد .در اﻳﻦ صﻮرت اﻳﻦ چشﻢ ﻧزدﻳﻚ بﻴﻦ است
و براى دﻳدن اجسام دور باﻳد با ﻣشﻮرة دوﻛتﻮرچشﻢ ازﻋدسﻴﺔ ﻣﻘﻌر استﻔاده ﻧﻤاﻳد.
ب -تﺼﻮﻳر در ﻋﻘب شــبﻜﻴﺔ چشﻢ تشﻜﻴﻞ ﻣﻰ شــﻮد .در اﻳﻨﺼﻮرت اﻳﻦ چشﻢ دور بﻴﻦ است و
براى دﻳدن اجسام ﻧزدﻳﻚ باﻳد با ﻣشﻮرة دﻛتﻮر چشﻢ از ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب استﻔاده ﻧﻤاﻳد.
تﻮجﻪ باﻳد ﻛرد ﻛﻪ ﻫﻴچﮕاه ﻋﻴﻨﻚ اشــخاص دﻳﮕر راﻛﻪ شﻴشــﺔ آن ﻋدسﻴﻪ باشد بﻪ چشﻢ خﻮد
ﻧﮕذارﻳﻢ ،زﻳرا با تﻜرار اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻗدرت دﻳد چشﻢ شﻤا تﻀﻌﻴﻒ ﻣﻰ شﻮد.

مﻴکروسکوپ

شﻜﻞ ) )1٦-5ﻣﻴﻜروسﻜﻮپ

اســتﻔاده ازﻋدسﻴﻪ ﻫاى شــﻔاف ﻣحدب براى اﻓزاﻳش اﻧدازة ﻇاﻫرى اجسام بﻪ داﻧشﻤﻨدان تﻮاﻧاﻳﻰ
دﻳدن اجســام خﻴﻠﻰ ﻛﻮچﻚ و خﻴﻠﻰ دور را بخشــﻴد و بحث ﻫاى جدﻳــد را در ﻋﻠﻮم بﻪ وجﻮد
آورد .ﻳﻜﻰ از وساﻳﻠﻰ ﻛﻪ درآن ازﻋدسﻴﺔ ﻣحدب استﻔاده شده ﻣﻴﻜروسﻜﻮپ است.
آﻳا ﻣﻰ داﻧﻴد ﻣﻴﻜروسﻜﻮپ چﻴست؟ و چﻪ چﻴز بﻪ وسﻴﻠﺔ آن دﻳده ﻣﻰ شﻮد؟
ﻣﻴﻜروسﻜﻮپ وسﻴﻠﻪ ﻳﻰ است ﻛﻪ تﻮسﻂ آن ﻣﻰ تﻮان اجسام خﻴﻠﻰ ﻛﻮچﻚ ﻣاﻧﻨد آﻣﻴب ،ﻣﻜروبﻬا،
حجرات ﻧباتﻰ و حﻴﻮاﻧﻰ وﻏﻴره را ﻣشاﻫده ﻛرد .ساده
ترﻳﻦ ﻣﻴﻜروسﻜﻮپ درساختﻤان خﻮد داراى دو
ﻋدسﻴﺔ چشﻤﻰ
ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب است ﻛﻪ بﻪ دو اﻧجام ﻳﻚ ﻟﻮﻟﺔ استﻮاﻧﻪ
شﻜﻞ ﻗرار داده شده است و تﻮسﻂ ﻳﻚ چراغ باﻻى
ﻋدسﻴﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ اجسام ﻛﻮچﻚ در ﻣﻘابﻞ آن ﻗرار
داده ﻣﻰشﻮد ﻧﻮر پخش ﻣﻰشﻮد .ﻋدسﻴﺔ ﻛﻪ اجسام
ﻋدسﻴﺔ شﻰ
ﻛﻮچﻚ و ﻳا سﻼﻳد ﻫا تحت آن ﮔذاشتﻪ ﻣﻴشﻮد بﻪ
ﻧام ﻋدسﻴﺔ شﻰ و ﻋدسﻴﺔﻛﻪ چشﻢ در ﻋﻘب آن واﻗﻊ ﻋدسﻴﺔ ﮔردآورﻧده
ﻣﻰ شﻮد ﻋدسﻴﺔ چشﻤﻰ ﻳاد ﻣﻰشﻮد .اﻳﻦ ﻋدسﻴﻪ ﻫا
داراى ﻓاصﻠﻪ ﻫاى ﻣحراﻗﻰ ﻛﻮچﻚ اﻧد ،بﻪ شﻜﻞ
) )1٦-5دﻳده شﻮد.
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ﻓعاﻟﻴت
استﻔاده ﻛﻨﻨده ﮔان ﻣﻴﻜروسﻜﻮپ چﻪ ﻛساﻧﻰ اﻧد و از ﻣﻴﻜروسﻜﻮپ در ﻛدام ﻣﻮارد استﻔاده ﻣﻰ ﻛﻨﻨد؟
در اﻳﻦ باره درﮔروپ ﻫاى خﻮد بحث ﻧﻤﻮده ،براى ﻫﻤﺼﻨﻔان خﻮد ﮔزارش دﻫﻴد.

بﻪ ﻃﻮر خﻼصﻪ ﻣﻰ تﻮان ﮔﻔت ﻛﻪ ﻣﻴﻜروســﻜﻮپ وســﻴﻠﻪ ﻳﻰ است ﻛﻪ براى دﻳدن اجسام خﻴﻠﻰ
ﻛﻮچﻚ استﻔاده ﻣﻰ شﻮد و ساده ترﻳﻦ ﻧﻮع آن داراى دو ﻋدسﻴﺔ ﻣحدب است ﻛﻪ داراى ﻓاصﻠﻪ
ﻫاى ﻣحراﻗﻰ ﻛﻮچﻚ اﻧد و بﻪ ﻧام ﻫاى ﻋدسﻴﺔ شﻰ و ﻋدسﻴﺔ چشﻤﻰ ﻳاد ﻣﻰ شﻮﻧد.

خﻼصۀ فصل شانزدهم
ﻣﻘدار ﻧﻮر وارده بﻪ چشﻢ تﻮسﻂ ﻣردﻣﻚ چشﻢ ﻛﻨترول شده و وارد ﻋدسﻴﺔ چشﻢ ﻣﻰ شﻮد.
ﻧﻮرحﻴﻦ ﻋبﻮر از ﻋدســﻴﺔ چشــﻢ اﻧﻜســار ﻣﻰ ﻧﻤاﻳد و تﺼﻮﻳر اجســام را روى شبﻜﻴﺔ چشﻢ
ســرچپﻪ تشــﻜﻴﻞ ﻣﻰ دﻫد و از ﻃرﻳﻖ ﻋﺼب بﻴﻨاﻳﻰ بﻪ ﻣﻐز اﻃﻼع داده و در ﻧتﻴجﻪ ﻣا ﻗادر بﻪ
دﻳدن ﻣﻰ شﻮﻳﻢ.
اﮔر ﻋدســﻴﻪ ﻧتﻮاﻧد تﺼﻮﻳر را روى شــبﻜﻴﻪ تشﻜﻴﻞ دﻫد در اﻳﻦ صﻮرت ﻣﻤﻜﻦ است ،چشﻢ
دوربﻴﻦ ﻳا ﻧزدﻳﻚ بﻴﻦ ﻣﻰ باشد.
ﻣﻴﻜروســﻜﻮپ وســﻴﻠﻪ ﻳﻰ اســت براى دﻳدن اجســام خﻴﻠﻰ ﻛﻮچﻚ ﻛﻪ داراى دو ﻋدسﻴﺔ
ﻣحدب است ﻛﻪ بﻪ ﻧام ﻫاى ﻋدسﻴﺔ شﻰ و ﻋدسﻴﺔ چشﻤﻰ ﻳاد ﻣﻰ شﻮﻧد.
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سؤال هاى فصل شانزدهم
 – 1جمﻼت زیر را با گذاشتن کلمات مناسب تکمﻴل نمایﻴد.

اﻟﻒ) ﻣﻴﻜروسﻜﻮپ داراى دو ﻋدسﻴﻪ است ﻛﻪ بﻪ ﻧام ﻫاى ﻋدسﻴﺔ .................و ﻋدسﻴﺔ ..................
ﻳاد ﻣﻰ شﻮد.
ب) چشــﻢ ﻫا در ســاختﻤان خﻮد ﻋﻼوه بر اجزاى دﻳﮕر  ...............دارد ﻛﻪ اشﻌﺔ ﻧﻮر در آن ............
ﻣﻰ ﻧﻤاﻳد.
 - 2جمﻼت زیر را مطالعه نموده ،مفهوم درسـت آن را با عﻼمت (ص) و غلط آن را با عﻼمت
( غ ) نشانﻰ نمایﻴد.

)
(
اﻟﻒ) ﻣﻘدار ﻧﻮر وارده بﻪ چشﻢ تﻮسﻂ ﻣردﻣﻚ چشﻢ ﻛﻨترول ﻣﻰ شﻮد.
ب) دﻛتﻮران چشــﻢ ،استﻔاده از ﻋﻴﻨﻚ ﻫاى ﻋدســﻴﺔ ﻣحدب را تﻮصﻴﻪ ﻣﻰ ﻛﻨد تا بﻪ ﻛﻤﻚ آن
)
تﺼﻮﻳر اجسام دور بﻪ ﻃﻮر واﺿح دﻳده شده بتﻮاﻧﻨد( .
ج) ﻋدسﻴﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ در ﻣﻴﻜروسﻜﻮپ اجسام ﻛﻮچﻚ در زﻳر آن ﻗرار داده ﻣﻰ شﻮد ،بﻪ ﻧام ﻋدسﻴﺔ
)
(
شﻰ ﻳاد ﻣﻰ شﻮد.
 – 3از ﻣﻴﻜروسﻜﻮپ درﻛدام ﻣﻮارد استﻔاده ﻣﻰ شﻮد؟
 – 4ﻣا چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ بﻴﻨﻴﻢ؟ با ﻣثال واﺿح سازﻳد.
 – 5در چشــﻢ ﻫاى دوربﻴﻦ و ﻧزدﻳﻚ بﻴﻦ از چﻪ ﻧﻮع ﻋدســﻴﻪ ﻫا براى دﻳدن ﻓاصﻠﻪ ﻫاي دور و
ﻧزدﻳﻚ استﻔاده ﻣﻰ ﻛﻨﻨد؟ شرح دﻫﻴد.

151

