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 مولکولها در خدمت تندرستی 

نشان می دهد به طور میانگین چند سال در این جهان زندگی می کنیمشاخص امید به زندگی:   

 کشور ایران سیرالئون  موناکو

50کمتر از 85  5/73  سن 

 

ارائه خدمات بهداشتی و  سالمت محیط زیست، نوع تغذیه، شیوه و میزان عوامل موثر در شاخص امید به زندگی: 

 درمانی، میزان ورزش همگانی، میزان شادی، سطح آگاهی مردم 

 توزیع جمعیت جهان بر اساس امید به زندگی در دوره های مختلف:

 

 

 از نمودار باال چنین بر می آید که: 

می باشد  سال 70-80 است و در گستره رو به افزایش اوال   بیشتر مردم جهان برای  امید به زندگیامروزه   

سالگی بوده است  60- 70امید به زندگی برای بیشتر مردم دنیا  1370-1375در گستره زمانی   



 شیمی پایه دوازدهم فصل اول                     مدرس احمد عزیزی 

 

 

2 

طق برخوردار و کم برخوردار با میانگین جهانیامقایسه امید به زندگی در من  

 

موادی هستند که بیش از مقدار طبیعی در یک محیط،ماده یا جسم وجود دارند آالینده:   

الینده ها:آزدودن اساس    

با بررسی ساختار و رفتار ذرات  آالینده ها  و مواد شوینده آنها و نیز نیروهای بین مولکولی آنها می توان آالینده ها را زدود    

 یاد آوری نیروهای بین مولکولی:

گفته می شود. طبق   Oو یا  ،  N،Fجاذبه های الکتروستاتیک بین اتمهای هیدروژن با یکی از اتمهای   به پیوند هیدروژنی: 

 قرارداد برای نمایش این جاذبه ها از نماد ....... استفاده می شود
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عمدتا به نیروهای جاذبه ضعیفی اطالق می شود که میان مولکولهای ناقطبی  با هم) به   نیروهای ضعیف واندروالسی:

.نیروهای ضعیف واندروالسی میان یونها و  نیروهای الندون معروف است(  و یا میان مولکولهای قطبی با همدیگر ایجاد می گردد 

 هم قابل تصور هستند.  ناقطبی با مولکولهای ونیز میان مولکولهای  قطبی  مولکولها 

 

 

 

وازلین را در نظر بگیرید و مشخص کنید کدامیک در آب و کدامیک در هگزان  تمرین: فرمول ساختاری عسل ، اتیلن گلیکول ، اوره و 

 حل می شوند و چگونه؟ 

 :اسید کربوکسیلیک ، اسید چرب، استر ، صابون ، گلیسرول

  COOH3CHاسید کربوکسیلیک: به اسید آلی که دارای یک یا چند گروه عاملی کربوکسیل می باشد گفته می شود مثال:

 C17H35COOH اسید کربوکسیلیک پر کربن گفته می شود مثال: اسید چرب: به 

 دهیم  ( نیز نمایش میتوجه: اسید های آلی را به صورت) 

 وازلین  اوره    اتیلن گلیکول  عسل هگزان آب ماده

فرمول 

ساختاری 

یا فرمول 

 مولکولی 
 

  
 

 

52H25C 

چگونگی 

 شدن حل 

با ایجاد پیوند   حالل ناقطبی حالل دوقطبی 

هیدروژنی در اب  

 حل می شود

  هیدروژنی  پیوند ایجاد با

 شود  می حل اب در

  پیوند ایجاد با

  اب  در هیدروژنی 

 شود می حل

با ایجاد جاذبه های  

ضعیف واندروالسی  

در هگزان حل می  

 شود 



 شیمی پایه دوازدهم فصل اول                     مدرس احمد عزیزی 

 

 

4 

 . کربن یا زنجیر کربنی است R,و  R نمایش داده می شوند  RCOOR,به صورت کلی که دسته ای از ترکیبات آلی هستند استر:

 . اسیدهای چرب هستند های چربی ها و روغن ها ،  استرتوجه:  

 دهیم.( نیز نمایش میاستر را به صورت)  در آموزش شیمی برای سهولت نمایش مولکولها

 : یک استر سه عاملی است  تری گلیسیرید

 

 یک الکل سه عاملی است . این الکل گلیسیرین هم نامیده می شود  گلیسرول:

 

 
 

 ( نمایش داده می شودو یا)  Na-RCOO+اسید چرب گفته می شود.و به صورت کلی   به نمک  صابون:

دنبه( با  یا جانوری) و)نارگیل(از حرارت دادن روغن گیاهی   صابون.دارد K+یون پتاسیم  Na+توجه: صابون مایع به جای یون سدیم 

 سدیم هیدروکسید ایجاد می شود. 

سر ناقطبی ) آب گریز ( دارند از سر قطبی در آب و از سر ناقطبی در چربی حل می شوند  صابون ها سر قطبی) آب دوست( و 
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 مراحل پاک کردن لکه چربی از پارچه توسط صابون:

 نزدیک شدن ذرات صابون از سر نا قطبی به لکه)روغن( چسبیده به پارچه

 نفوذ بخش ناقطبی صابون در روغن)لکه( 

 ب با سر آب دوست ) قطبی( صابون و جدا کردن ذرات روغن از پارچه آی قطبی اایجاد جاذبه مولکوله

 

 عوامل موثر بر قدرت پاک کنندگی صابون:

نوع آب)نرم یا سخت بودن آب(، نوع پارچه)نخی یا پلی استر بودن و..( ، دما ی آب، مقدار صابون و استفاده از آنزیم در ساختار  

 است.  صابون بر قدرت پاک کنندگی آن موثر

 

 

در زدودن لکه موثر است حال آنکه در دمای ثابت استفاده از آنزیم اثر   %10درجه ای دما  10دهد: افزایش بررسی جدول باال نشان می

 بیشتر پاک می کند( جاذبه پارچه پلی استر با لکه بیشتر است    %15پاک کنندگی بیشتری دارد) 
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 صابون در آب نرم و آب سخت و معادالت آن:

طق کویری  اباشد آب سخت نامیده می شود)آب دریاها و من Mg +2یا Ca+2جهی از یونهایآب سخت: آبی که دارای مقادیر قابل تو

 چنین هستند( 

موجود در آب سخت جانشین یونهای سدیم در صابون شده و   Mg  +2یا  Ca+2زیرا یونهای کندنمیتوجه: صابون در آب سخت کف 

 نمک نامحلول) رسوب سفید( ایجاد می شود. 

 

 صابونهای مختلف تولید شده در بازار:

 صابون مراغه: افزودنی شیمیایی ندارد و به علت بازی بودن برای موهای چرب مناسب است.  -1

 در چند ساعت تهیه می شود حرارت دادن چربی با سدیم هیدروکسید محلول توجه: صابون از  

 صابون گوگرد دار: برای از بین بردن جوش و قارچ استفاده می شود  -2

امروزه به دلیل عوارض جانبی   صابون تریکلوساندار: حاوی ماده شیمیایی کلردار است و گندزدا و میکروب کش است -3

 ()   حذف شده است

 اثر پاک کنندگی بیشتری دارد. %15آنزیم دار: در دمای ثابت نسبت به صابون بدون آنزیم صابون   -4

 چالش های بزرگ در تولید صابون:

 عدم حل شدن صابون در آبهای شورمانند آب دریا و آب مناطق کویری   -1

 عدم تامین چربی مورد نیاز که به خاطر افزایش جمعیت و در نتیجه مصرف زیاد صابون است  -2

 افتادند    پاک کننده های غیر صابونیوجه به این چالشها شیمی دانان به فکر تهیه با ت
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 پاک کننده های غیر صابونی و مزایای آنها:

  
  Ca+2کنندگی بیشتری دارند و در آب سخت)آب شورکه دارای مقادیر زیادی از یونهای غیرصابونی قدرت پاکپاک کننده های 

 (می باشند به خوبی کف می کنند.ضمنا میتوان تولید انبوه و با قیمت مناسب داشت Mg +2یا 

 تهیه می شوند  از بنزن و سایر مواد اولیه در صنایع پتروشیمیایی  پاک کننده هااین 

 پاک کننده های خورنده:

)مانند:رسوب دیواره کتری،لوله ها، آب  به موادی مانند جوهر نمک، سدیم هیدروکسید، سرکه و نیز سفید کننده ها که با آالینده ها  

 واکنش شیمیایی می دهند وآنها را به فراورده هایی تبدیل می کنند که با آب شسته می شوند،گفته می شود . راهها و دیگ های بخار(

(l)O2+H(aq)RCOONa                                        (aq)+NaOH(S)RCOOH 

به ماده حل شونده در   توسط پاک کننده خورنده)سدیم هیدروکسید(  نامحلول در آب،  دهد که  چگونه اسید چربمعادله باال نشان می

 آب تبدیل شده است که خود اثر پاک کنندگی دارد)صابون درست شده(

 هدف از افزایش نمک فسفات به شوینده ها:

 اما متاسفانه به آبزیان صدمه می زند نمک فسفات از ایجاد رسوب در آبهای سخت جلوگیری می کند  

 پاک کننده های جامد:

سدیم هیدروکسید می باشد. این مخلوط در آب گرمازاست و گاز هیدروژن ایجاد می کند و موجب بر طرف  مخلوط پودر آلومینیوم و 

 شدن رسوب و رفع تجمع چربی از دستگاهها می گردد 

                          2+3H 42NaAl(OH)                          (L)O2+6H (S)NaOH 2+ (s)Al2 

23H   +  32NaAlo                      (S)+6NaOH (s)2Al 
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 ، سوسپانسیون:محلول، کلوئید

 (سولفاتIIبه مخلوط همگن گفته می شود مثال: محلول مس)محلول: 

نوعی مخلوط هستند که از برخی لحاظ شیبه محلول ها هستند و از برخی لحاظ با آنها تفاوت دارند مثال: رنگ،آب و  کلوئید:

 ده در اب، سس مایونز روغن، ذرات طالی پخش ش

 مخلوط ناهمگن که ناپایدارند و با گذشت زمان ته نشین می شوند مثال: شربت معده  سوسپانسیون:
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 اسیدها و بازها:

 Cl    +H               (g)HCl +-       ایجاد می کنند H+ترکیباتی هستند که با حل شدن در آب یون اسید آرنیوس:

 ( یافت می شود O3H+)به صورت یون هیدرونیوم  بآدر  H +توجه: 

 OH+   +Na                  (S)NaOH-      ایجاد می کنند OH-ترکیباتی هستند که با حل شدن در آب یون  باز آرنیوس:

 برخی ویژگی های اسیدها 

 ترش مزه اند -1

 با برخی فلزات واکنش می دهند  -2

 خورندگی دارند( در تماس با پوست سوزش آورند)اثر  -3

 ضعیف هستند  آلیکربوکسیلیک اسیده، اسید  -4

 رسانای برق هستند  -5

 بیشتر میوه ها دارای مواد اسیدی هستند  -6

 کاغذ تورنسل آبی را به رنگ سرخ در می آورند  -7

8- PH<7 
 

 

 که با حل شدن در آب مواد اسیدی ایجاد می کنند 3SOو   2COاکسیدها ی نافلزی مانند  اکسید اسیدی:

 که با حل شدن در آب مواد بازی ایجاد می کنند O2Naو  CaOفلزی مانند اکسید های اکسید بازی:

 اسید قوی و اسید ضعیف:

 HClمثال  است( "یکطرفه")حل شدن برگشت ناپذیرب تقریبا به طور کامل یونیزه می شوند آاسید قوی: با حل شدن در

 ( α=1می باشند) 1اسیدهای قوی المپ مدار الکتریکی را با شدت بیشتری روشن می کنند  و دارای درجه تفکیک یونی تقریبا 
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تر عبور می دهند و المپ  مجریان برق را ک است(  "دوطرفه")حل شدن برگشت پذیراسید ضعیف: به میزان جزئی در آب حل می شوند  

 HFمثال (α«1>0و دارای درجه تفکیک یونی کوچکی هستند)  کنندمدار الکتریکی را کمتر روشن می  

 

 (αدرجه تفکیک یونی)

α=
 شمار مولکولهای یونیزه شده 

شمار کل مولکولهای حل شده 
 

α  تابع دما می باشد 

 

 اسید قوی است  HXاسید ضعیف و HA بنابراین:
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 αرابطه غلظت اسید قوی و ضعیف تک پروتونی با 

  ]α          [HA].= ]+O3Hدر اسید ضعیف: 
 

  ]O3H+[ =[HA]         در اسید قوی: 
 

 

 3HNOایجاد کند اسید تک پروتونی گویند مثال: O3H+که هر مولکول آن با حل شدن در آب می تواندیک HAتوجه : به اسید

HCL       ،HF  ،COOH3CH ، 

 

 : "دوطرفه"واکنش برگشت پذیر

 اگر با گذشت زمان معین در مخلوط واکنش،همزمان واکنش دهنده و فرآورده حضور داشته باشد، گوئیم واکنش برگشت پذیر است 

 از عالمت)             ( استفاده می شود و در صورتی که واکنش برگشت ناپذیر باشد ازبرای نمایش یک واکنش برگشت پذیر 

 نماد)                 ( در نوشتن معادله شیمیایی آنها استفاده می شود  

       -+ Cl +H                               (g)HCl 

       -+ F +H     (g)HF 

 



 شیمی پایه دوازدهم فصل اول                     مدرس احمد عزیزی 

 

 

12 

در یک واکنش تعادلی سرعت واکنش رفت و برگشت   برسد  تعادلهر واکنش برگشت پذیر در شرایط مناسب می تواند به 

  22NO     (g)4O2Nمساوی می شود در لحظه تعادل غلظت مواد اولیه و فراورده ثابت می شوند نه اینکه مساوی شوند

 

 آید دارد  که به طور کلی از رابطه زیر به دست می ثابت تعادلهر تعادلی یک 

 

K(تعادل) =
حاصلضربغلظت فراوردها به توان ضرایبشان

حاصلضربغلظت مواداولیه به توان ضرایبشان
 

(می گیرند.واحد غلظت باید  1( را واحد )L( و مایع خالص)Sتوجه کنید در رابطه ثابت تعادل غلظت مواد جامد)

mol/L  .باشد. ثابت تعادل تابع دما می باشد و هر تعادلی در هر دما ،ثابت ویژه ای دارد 

 رید آورا به دست   HFتفکیک اسید ضعیف  رابطه ثابت تعادل) ثابت یونش( مثال: 

       -+ F +H     (g)HF 

 Ka=
[𝐻+].[𝐹−]

[𝐻𝐹]
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 αو  aKمقایسه قوت اسیدها از روی 

قوت برخی اسیدهای قوی  به قرار زیر   اسید قوی تر است و هرچه کوچکتر باشد اسید ضعیفتر خواهد بود  بزرگتر باشد   aKهر چه 

 است:

4SO2>HI>HBr>HCl>H4HClO 

  α=1دراسید قوی:

  α<<1>0در اسید ضعیف:

بیشتری   aKدر آزمایشگاه از شدت واکنش یک اسید می توان به قوت آن پی برد.بنابراین اسیدی که با شدت بیشتری واکنش می دهد

 دارد

Ka= 
[𝐻𝐴].α2 

1−α
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pH :مقیاسی برای نشان دادن اسیدی یا بازی بودن محلول هاست.pH می باشد  14عدی بین صفر تا 

 

 سنج دیجیتالی استفاده می شود pHاز کاغذ آن و یا  pHبرای اندازه گیری  

 

با مقایسه رنگ ایجاد شده عدد 

pH را مشخص می کنند 

 

این دستگاه با تقویت ولتاز کوچکی که با قراردادن الکترود  

ایشگر دستگاه در محلول ایجاد می شود، نتیجه را روی صفحه نم

نشان می دهد.توجه کنید که استفاده از دستگاه نیاز به آموزش و  

 کالیبره کردن آن با محلولهای استاندارد دارد

 = pH                                    :]+O3[Hlog-pHروابط

pH-10=]+O3[H 
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 کاسته خواهد شد pHمی شود عدد بیشتر O3[H+[.یعنی هرچه رابطه عکس دارند O3H+و    pHاز روابط چنین برمی آید کهتوجه: 

 : مقادیر عددی دو لگاریتم را بهتر است به خاطر بسپاریم تا در حل مسائل استفاده شود2توجه

log2=0/3                     log3=0/5 

 چند مول بر لیتر خواهد بود O3[H+[باشد غلظت یون هیدرونیوم pH=2/7: اگر  1تمرین

2×3 -10= 30/ 10×3 -10=3+0/3 - 10= 2/7- 10= pH -10=]+O3[H 

 30/ 10 =A 

 A=2 logA=0/3 

  ?=pHبیابید     O3[H+[ 3/6=×10-4: در محلولی2تمرین

3/4=]5-2×2log3[-=5 -10×2log6-= 4-10×log3/6-= ]+O3log[H-pH = 

 چند مول بر لیتر خواهد بود O3[H+[باشد غلظت یون هیدرونیوم pH=11/4اگر   : 3تمرین

4×12 -10=0/6  10×12 -10=12+0/6- 10= 11/4- 10= pH -10=]+O3[H 

0/6 10 =A 

          A=4 logA=0/6 

 چند مول بر لیتر خواهد بود  O3[H+[باشد غلظت یون هیدرونیوم pH=10/52: اگر    4تمرین

3× 11-10= 50/ 10× 11-10=5+0/11- 10= 10/52- 10= pH -10=]+O3[H 

 50/ 10 =A 

          A=3 logA=0/5  
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 :) دمای اتاق( 025cدر دمای  ثابت یونش آب

                                  -+OH  +H                (L)O2+H  (L) O2H 

]-[OH×]+[H=wK 

 

 H=wK]+[×OH]-[= 10-14        ) دمای اتاق( 025cدر دمای 

رابطه فوق بسیار مهم است و در حل مسائل از آن استفاده خواهد شد توجه کنید که در تستها و کتاب درسی این  

استفاده کرد . بدیهی است اگر دما تغییر کند   10-14نوع مسائل در دمای اتاق در نظر گرفته شده تا بتوان از عدد 

 ثابت تعادل آب)ثابت یونش( هم تغییر خواهد کرد 
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 αقوی و ضعیف تک پروتونی با  باز ظت رابطه غل

  ]α          [BOH].= ]-OHدر باز ضعیف: 
 

  ]OH-[ =[BOH]         در باز قوی: 
 

 

 بقیه بازها ضعیف محسوب می شوند  Be)توجه: بازهای گروه اول و دوم جدول تناوبی باز قوی هستند)به جز  

ت قلیایی خاکی 
فلزا

 

ت قلیایی 
فلزا

 
--- 
Mg 
Ca 
Sr 
Ba 
Ra 

Li 
Na 

K 
Rb 
Cs 
Fr 

 

 ?=pHب(   ]OH-[=?مول پتاسیم هیدروکسید باشد الف(02/0میلی لیتر محلول  100تمرین: اگر در 

0/2mol/L        =0/02𝑚𝑜𝑙

0/1𝐿
=]-OH[  

 H=wK]+[×OH]-[= 10-14        ) دمای اتاق( 025cدر دمای  

       31-10×0/5=10−14

0/2
     =+H 

3/3=1]31-0/3-[-= 31-10×1-log2-= 31-10×log0/5-= ]+O3log[H-pH = 
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pH را بیابید %25موالر آمونیاک با درصد یونش  002/0محلول 

mol/L  4-=5×102-×25×103-α =2×10 [BOH].= ]-OH[ 

 H=wK]+[×OH]-[= 10-14        ) دمای اتاق( 025cدر دمای 

       11-10×=201-10×20/=10−14

5×10−4
     =+H 

=10/7]11-0/3[-= 11-10×log2-= ]+O3log[H-=pH  

 دو محلول بازی زیر را مقایسه کنید  pHتمرین : 

 

رابطه   ]OH-[یک باز با pHرابطه عکس دارند در حالیکه در بازها ،   H]O3+[و   pHدر اسیدها  توجه بسیار مهم:

 مستقیم دارد)برخالف اسیدها( 
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 شوینده های خورنده چگونه عمل می کنند

 برای درک بهتر موضوع دو مثال زیر را در نظر بگیرید

مسیر لوله ای با مخلوطی از اسید چرب مسدود شده است برای باز کردن مسیرمحلول سود) سدیم  ( 1مثال

غلیظ استفاده شده است این ماده بازی طی واکنش با اسید چرب اوال آنرا به ماده محلول در آب تبدیل  هیدروکسید( 

 رآورده های حاصل خود نوعی پاک کننده می شوند می کند ثانیا ف

(l)O2+H(aq)RCOONa                                        (aq)+NaOH(S)RCOOH 

این ماده اسیدی طی    ( مسیر لوله ای با مواد بازی گرفته است برای اینکار از جوهر نمک استفاده می شود2مثال

 واکنش با باز نامحلول آنرا به ماده محلول در آب تبدیل می کند 

(l)O2+H2(aq)BCl                                        (aq)+HCl(S)BOH 

 

 اسید معده ، آسپرین و ضد اسیدها :

 می باشد    mol/l     2-10×3 =  [+H]که در آن  ( دو تا سه لیتر به طور روزانه در بدن انسان بالغ تولید می شودHClاسید معده)

 با خصلت اسیدی سبب تشدید بیماری های معده می شود  آسپرین 

 

 ضد اسیدها مانند: شربت شیرمنیزی که حاوی منیزیم هیدروکسید است سبب کاهش اسید معده می شوند  
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 علت افزایش جوش شیرین به شوینده ها: 

  و  OH-این کار برای افزایش قدرت پاک کنندگی انجام می شود. با افزودن جوش شیرین و انحالل آن یونهای  
+Na    ایجاد شده با اسید چرب واکنش داده و اوال  آنرا به ماده محلول در آب تبدیل می کند ثانیا فرآورده های

 می شوند  )استرها( حاصل خود نوعی پاک کننده می شوند. همچنین موجب شکستن چربی ها

-
3+HCO+Na                                                 3NaHCO 

  -+ OH  +O                                                     H2H 

                   3CO2H                                                                          +H  +     -
3HCO 

 

           -+  OH ++ Na    3CO2O                          H2+ H   3NaHCO 
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