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                                            مخلوط و جداسازي مواد  
  
  

ساختمان هر يك از اين . روند كار مي  ي ما به هاي مختلف در زندگي روزانه شكل  مواد گوناگون و متنوعي كه در اطراف ما قرار دارند، به

 نوع ها فقط شامل يك برخي از آن. باهم تفاوت دارنددر ظاهر و كاربرد ها  خاصي است و براساس همين ويژگيهاي  مواد داراي ويژگي

ها در  ي ما انسان تعداد زيادي از مواد مورد استفاده. اند وجود آمده ماده به نوع دو يا چند مخلوط كردنماده هستند و برخي ديگر از 

  .  گروه دوم قرار دارند

د ، خالص و برخي مخلوط هستندبرخي از موا.  
  .مواد موجود در اطراف ما به صورت كلي شامل دو دسته هستند

  مانند آب مقطر و گاز اكسيژن  ،اند شده  ساخته نوع مادهفقط از يك موادي هستند كه  :مواد خالص )1

 مانند مخلوط آب و نمك ،اند هجود آمد به  چند مادهدو يا  موادي هستند كه از كنارهم قرار گرفتن :)مخلوط( ناخالص مواد )2

 تهكن:  

  .هستند  تشكيل دهندهي  ماده) از يك نوع بيش(زيرا هر كدام از آن مواد داراي چند نوع  ،گويند  مواد ناخالص، مخلوط مي به

مثال:  
  است؟ )مخلوط(ناخالص يك  يك از مواد زير خالص و كدام كدام

  غچهبا خاك) آجيل    د) آهن     ج) نمك     ب) الف

  . چه هر كدام يك مخلوط هستندآجيل و خاك باغ. خالص هستند ي آهن هر دو ماده نمك و: پاسخ

هاي مختلف هستند مواد مخلوط داراي حالت.  
وجود ) ي زمين كره  هواي اطراف سياره( گازو ) ليمو آب(مايع، )ي آهن و گوگرد مانند مخلوط براده(جامدها به هر سه حالت  مخلوط

  .دارند

ها گي مهم مخلوطويژ  
. ماند مي  بدون تغيير باقي ،مخلوطشدن قبل و بعد از تشكيل  ها ي آن خواص مواد سازندهها اين است كه  ترين ويژگي مخلوط مهم

توان گفت كه نمك قبل از مخلوط شدن با آب شور است و هنگامي كه در آب حل  مي ،در مورد مخلوط آب و نمك ،مثالعنوان  به

راحتي از ظرفي به ظرف  چه بعد از اين عمل، به  ن وآب نيز چه قبل از حل شدن نمك در آ. كند حفظ ميخاصيت را  شود نيز اين مي

  .يابد ديگر ريخته شده و بر روي زمين جريان مي
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 غ، انواع مانند دو.صورت مخلوط وجود دارند كنيم، به ها استفاده مي ها و مواد خوراكي كه از آن تعداد زيادي از نوشيدني :تهنك
  . . . شيريني و ، ميوه، انواع كيك آب
مخلوط ممكن است همگن يا ناهمگن باشد.  

  .قرار دارند) غير يكنواخت(ناهمگنو ) يكنواخت(همگنها در دو گروه  مخلوط
و امكان اند  پخش شدههاي آن  ي قسمت در همه يكنواختصورت  ي آن به مخلوطي است كه اجزاي سازنده: مخلوط همگن )1

  .مانند مخلوط آب ونمك. ديگر وجود ندارد ها از يك آن تشخيص
و امكان  اند پخش نشدههاي آن  ي قسمت در همه يكنواختصورت  ي آن به مخلوطي است كه اجزاي سازنده: مخلوط ناهمگن )2

 .مانند آجيل و مخلوط آب و نشاسته. تر مواقع وجود دارد ديگر در بيش ها از يك تشخيص آن

 تهكن:  
  .شود گن، محلول نيز گفته ميبه مخلوط هم

مثال:  
   .را مشخص كنيد نهاي همگن و ناهمگ هاي زير، مخلوط در بين مخلوط

  نفت در آب) سركه در آب     د) مخلوط هوا    ج) آب و قند     ب) الف
خلوط ناهمگن هاي همگن و مخلوط نفت درآب يك م هوا و مخلوط سركه در آب از انواع مخلوط مخلوط آب و قند، مخلوط: پاسخ
  .است
 انواع مخلوط ناهمگن  

اند، داراي اجزاي  نشده هاي آن پخش ي قسمت صورت يكنواخت در همه ها به ي آن كه اجزاي سازنده دليل اين هاي ناهمگن به مخلوط
  .شود نيز گفته مي مخلوط معلقباشند و برهمين اساس به آن ها  جدا از هم مي

  .شوند تقسيم مي دو گروهها وجود دارد، به  در آن )معلق(غير يكنواخت كه به صورت  اي دهما  هاي ناهمگن براساس حالت مخلوط
ي جامد به صورت معلق در آب  ذرات يك مادهدر آن مخلوط ناهمگن است كه  نوعي :مخلوط معلق جامد در مايع يا سوسپانسيون )1

  .شربت معده بيوتيك و مانند شربت خاكشير، دوغ، انواع شربت آنتي. اند پراكنده شده
صورت معلق درآب  ي مايع به ذرات يك مادهدر آن نوعي مخلوط ناهمگن است كه  :مخلوط معلق مايع در مايع يا امولسيون )2

 .مانند نفت درآب و روغن در آب. اند پراكنده شده

 ي يك محلول  اجزاي تشكيل دهنده 

هاي  ي قسمت در همهيكنواخت صورت  ي آن به ن اجزاي سازندهبنابراي. است مخلوط همگننام ديگر  محلولدانيد،  ميطور كه  همان
  .اند آن پراكنده شده

) حل شونده(ي ديگر  مادهدهد و  معموال بخش بيشتري از يك محلول را تشكيل ميكه  است اي دهما(حاللاز دو بخش شامل  وللمح هر
  .است ل شدهتشكي) شود اي كه در حالل حل مي ماده( حل شوندهو ) كند را در خود حل مي

   .است  ي حل شونده مادهبه عنوان  نمك و حاللعنوان  به آبنمك،  و مثال؛ در محلول آب عنوان به
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 د با هم متفاوت باشندنتوان ها مي حالت فيزيكي محلول :تهنك.  
هاي فيزيكي مختلف هستند ها داراي حالت محلول.  

  فلزات مانند انواع آلياژ .د هستندداراي حالت جام  زء آنجكه هر دو  :محلول جامد در جامد )1
 مانند آب و الكل .ي حالت مايع هستنداكه هر دو جزء آن دار :محلول مايع در مايع )2

 مانند هوا. كه هر دو جزء آن داراي حالت گاز هستند :محلول گاز در گاز )3

 نمك و نند آبما. كه درآن حالل داري حالت مايع و حل شونده داراي حالت جامد است :محلول جامد در مايع )4

 دار ي گاز مانند نوشابه. كه در آن حالل داراي حالت مايع و حل شونده داراي حالت گاز است :محلول گاز در مايع )5

توان در آب حل كرد؟ چه مقدار حل شونده را مي  
بـراي  ( فشـار  ودمـا  ، هنـوع مـاد  به  )گرم آب 100عنوان مثال  به) (حالل(ي حل شونده در مقدار معيني ازآب  ميزان حل شدن يك ماده

  .بستگي دارد) گازها
 100عنوان مثال؛ در  به. شود تر مي حل شود نيز بيش) حالل(تواند در آب  اي كه مي يابد، مقدار ماده افزايشهرقدر ميزان دما  ،اغلب

 ،آن دوباره به محلولشود و در صورتي كه بعد از  گرم نمك حل مي 38، در حدود )سلسيوس(گراد ي سانتي درجه 20گرم آب با دماي 
ي ميزان  دهنده گراد، نشان ي سانتي درجه 20با دماي اين مقدار نمك حل شده در آب . ماند نمك اضافه كنيم در ته ظرف باقي

 40دماي محلول آب و نمك را  تا  ،در صورتي كه در شرايط باال. گراد است ي سانتي درجه 20با دماي نمك در آب  پذيري انحالل
  .شوند هاي موجود در ته ظرف نيز حل مي گراد افزايش دهيم، نمك تيي سان درجه

 تهنك:  
)KNO(ميزان حل شدن برخي از مواد مانند پتاسيم نيترات  در صورتي كه ميزان حل شدن برخي از . شود با افزايش دما، زياد مي 3

  .شود حل شدن گازها با افزايش فشار بيشتر ميو ميزان  شود با افزايش دما، كم مي مانند گاز اكسيژن گازها
شود و در ته  گراد، هنگامي كه ديگر نمك درآن حل نمي ي سانتي درجه 20 با دماي گرم نمك در آب 38در مثال باال، بعد از حل شدن 

ارت بدهيم و دماي وجود آمده را دوباره حر آيد، در صورتي كه محلول به وجود مي به محلول سير شدهشود، يك  ظرف ته نشين مي
اما بعد از مدت زمان معيني در شوند،   نشين شده در ته ظرف در آن حل مي هاي ته گراد برسانيم، نمك ي سانتي درجه 40را به  آن

در اين حالت محلول توليد  .شوند  نشين ميف ته رصورت اضافه كردن نمك به آن، امكان حل شدن نمك ها وجود ندارد و در ته ظ
  .است شده ول فوق سيرمحلشده يك 

 تهنك:  
  .شود اع گفته ميببه محلول سير شده، محلول اشباع و به محلول فوق سير شده، محلول فوق اش

ها در زندگي مخلوط  
مانند انواع مواد شوينده، انواع مواد غذايي، روغن زيتون ، .كنيم، بيشتر به صورت مخلوط هستند ها استفاده مي مواد مختلفي كه ما از آن

  . . .قهوه و 
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 يك نوع مخلوط استگالب  :تهكن.  
با . دهيم، داراي خواص مختلف يعني اسيد، باز و خنثي هستند روز مورد استفاده قرار مي هاي گوناگوني كه در طول يك شبانه مخلوط

  .ها را مشخص كنيم توانيم، خواص هر يك از اين مخلوط مي) پي اچ( PHاستفاده از شناساگر كاغذ 
  
  
  

خاصيت بازي . تر است بيش 7ها از  آن PHتر است، خاصيت اسيدي و موادي كه  كم 7ها از  آن PHاساس نمودار باال موادي كه بر 
  .است، خنثي هستند 7ها در حدود  آن PHموادي كه .دارند

هـا اسـتفاده    ختلف، كـه از آن هاي م در بين مخلوط.باشند مي) تلخ(ي گس  مزه هستند، در حالي كه بازها داراي مزه اسيدها، موادي ترش
مخلوط آب و نمك يـا آب و شـكر    كنيم، آبليمو و شير خاصيت اسيدي دارند، مايع دستشويي و شامپو داراي خاصيت بازي هستند و  مي

  .باشند خنثي مي
 جداسازي اجزاي مخلوط  

  .ي آن حداقل در يك ويژگي تفاوت زيادي باهم داشته باشند پذير است كه اجزاي سازنده جداسازي اجزاي يك مخلوط، زماني امكان
هاي جدا سازي اجزاي يك مخلوط شامل موارد زير هستند روش.  

اف كـردن آب  از آب، صـ   بـرنج، جـدا كـردن نشاسـته    كـردن  كـش   مانند غربال كردن شن، صاف كـردن چـاي، آب  : صاف كردن )1
اي كـه دارنـد، بـا     شود و اجزاي مخلـوط براسـاس انـدازه    استفاده مي صافياي به نام  هاي باال از وسيله ي مثال در همه. . .  آلود و  گل

  .شوند هم جدا ميصافي از عبور از 
) يك مخلوط دوتايي(وط، در اين روش، اجزاي مخلجديگر در هنگام شستن برن مانند جدا كردن آب و برنج از يك :سر ريز كردن )2

تر يعني بـرنج در تـه ظـرف     بنابراين در روش جدا كردن برنج از آب، جزء سنگين. شوند از هم جدا مي سنگيني و سبكيبراساس 
 .شود تر يعني آب از آن جدا مي گيرد و جزء سبك قرار مي

هاي جامد در مايع است، اجزاي  ص محلولهاي نمك، در اين روش كه مخصو مانند جدا كردن بلورهاي نمك از آب درياچه :تبلور )3
 .دنشو ي آن محلول از بخش مايع جدا مي مخلوط بر اساس جداسازي جزء جامد سازنده

ي جوش از يكديگر  بر اساس تفاوت نقطه) محلول مايع در مايع(در اين روش اجزاي مخلوط  ،مانند جدا كردن الكل از آب :تقطير )4
تـر اسـت، ابتـدا الكـل      بـه آب كـم   ي جـوش الكـل نسـبت    كردن الكل از آب، چون نقطهان جدا عنوان مثال؛ در زم به. شوند جدا مي

چـه كـه    شـوند و در نهايـت آن   جمع مـي صورت قطره قطره  به تقطير هاي حاصل از آن بعد از سرد شدن در روشرجوشد و بخا مي
مـورد   پااليشـگاه و در داخـل بـرج تقطيـر    ي نفـت در   اين روش همچنين براي جدا كردن اجـزاي سـازنده  . ماند آب است باقي مي
 .گيرد قرار مي استفاده 

 تهنك:  
  .شود هاي پيچيده استفاده مي هاي ساده و گاهي از روش جزاي يك مخلوط، گاهي از روشبراي جدا سازي ا

  .ها به شرح زير است هاي جداسازي  اجزاي مخلوط برخي ديگر از روش
  گردهاي آهن از گو همانند جداكردن براد :ربا استفاده ازآهن )1
 مانند جدا كردن آب از نفت :استفاده از قيف جدا كننده )2

 مانند جدا كردن چربي از شير :استفاده از دستگاه سانتريفيوژ )3

 ي آب و خون را انجام مي دهند عمل تصفيه ترتيب به ي  آب و دستگاه دياليز نيز، ها مانند دستگاه تصفيه بعضي از دستگاه :تهنك.  
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  .مشخص كنيد يا  هاي  هاي زير را با يكي از عالمت نادرستي جمله  يا درستي - 1
  .مخلوط آب و نشاسته يك مخلوط معلق جامد در مايع است ) 1
  .شود استفاده مي تقطيربراي جدا كردن اجزاي مخلوط آب و نمك از عمل  ) 2
  . دار يك مخلوط ناهمگن است ي گاز نوشابه ) 3
    .شود استفاده مي ژربي از شير، از دستگاه سانتريفيوبراي جدا كردن ذرات چ ) 4
  .قاشق و چنگال استيل، نوعي محلول جامد در جامد هستند ) 5
  . دوغ يك مخلوط همگن است ) 6

 .مناسب كامل كنيد كلماتهاي زير را با  جمله - 2
  .است ساخته شده نوع مادهاست، زيرا فقط از يك . . . . . .  ي  آب مقطر يك ماده ) 1
  .كنند ي خود را حفظ مي ي آن، خواص اوليه اين است كه اجزاي تشكيل دهنده. . . . .  هاي  يكي از ويژگي  )2
  .شود گفته مي. . . . . .  اي از يك مخلوط ناهمگن است كه به آن  شربت معده نمونه ) 3
  .است. . . .  عنوان  در محلول آب و شكر، آب به ) 4
  .است. . . . .  با حالت  يك محلول ،الكل طبي در آب ) 5
  .شود استفاده مي. . . .  اي به نام  براي جدا كردن آب از نفت، از وسيله) 6
  
  
  

  ؟يك از موارد زير، يك نوع مخلوط از نوع سوسپانسيون است كدام - 3
  روغن در آب) 2    شربت آلبالو) 1
  آب و الكل) 4    شربت خاكشير) 3

  ؟اردهاي مواد قرار د خون در كدام يك از گروه - 4
   مخلوط همگن) 4  ي خالص  ماده) 3   مخلوط ناهمگن) 2  محلول) 1

  ؟يك از مواد زير، خالص است كدام - 5
  آشاميدنيآب ) 4  آهن )3    هوا )2  شير )1

دهيم، بعد  و ظرف حرارت ميصورت جداگانه در داخل د را كه هر دو داراي حالت مايع هستند، به Bي   و ماده Aي  ماده - 6
. مانـد  مـي  در ظـرف بـاقي   B ي رود و ذرات سفيد رنگـي از مـاده   يبه صورت كامل از بين م Aي  ماده ،دقيقه 30از گذشت 

  ؟ي خصوصيات اين دو ماده است دهنده هاي زير نشان يك از گزينه كدام
  .خالص است Bي  مخلوط و ماده Aي  ماده) 1
  .هر دو مخلوط هستند Bي  و ماده Aي  ماده) 2
  .مخلوط است Bي خالص و ماده Aي  ماده) 3
  .هر دو خالص هستند Bي  و ماده Aي  ماده) 4
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  ؟هاي زير با بقيه متفاوت است يك از محلول كدامحالت فيزيكي  - 7
  سركه) 4  وربت آلبالش )3  ي گازدار نوشابه )2  چاي )1

اسـتفاده   هـاي زيـر   يـك از روش  آن، از كـدام  ي براي جداكردن اجـزاي سـازنده   .گن استآلود يك مخلوط ناهم آب گل  - 8
  ؟ شود مي

   استفاده از قيف جدا كننده )2  عبور آن از كاغذ صافي )1
   ي آب استفاده از دستگاه تصفيه )4  دستگاه تقطيراستفاده از  )3
  
  
  
  
  
 مفاهيم و اصطالحات علمي زير را تعريف كنيد. 

 :خالص ي ماده - 9

  
 :مخلوط - 10

  
 :مخلوط همگن - 11

  
 :مخلوط ناهمگن - 12

  
 :مخلوط سوسپانسيون - 13
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 :حالل - 14

  
 :حل شونده - 15

  
 :پذيري انحالل - 16

  
  

  
  
 به سؤاالت زير پاسخ كوتاه بدهيد.  

 ؟تر است، چه خاصيتي دارند كم 7ها از  آن PHموادي كه  - 17
 ؟هاي ماده است يك از حالت مخلوط هوا داراي كدام - 18
 ؟نام ديگر مخلوط همگن چيست - 19
 ؟شود ي خون از كدام دستگاه استفاده مي براي تصفيه - 20
 ؟ط روغن و آب، از كدام نوع مخلوط استمخلو - 21
  بدهيد كاملبه سؤاالت زير پاسخ.  

خواست آن هـا را بـه دو گـروه مـواد      ي مختلف را بر روي ميز قرار داده بود و مي مسعود در آزمايشگاه مدرسه چند ماده - 22
ي مخلـوط   عنـوان مـاده   مواد را به  امي خالص و كد عنوان ماده نظر شما او بايد كدام مواد را به به. خالص و مخلوط تقسيم كند

 ؟در نظر بگيرد
  : مسي بدون روكش پالستيكي سيم) 1
  : نفت) 2
 :فوالد) 3

 : گچ) 4

 :نمك طعام) 5
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 .هاي زير، يك روش جداسازي مناسب بنويسيد براي هر يك از مخلوط - 23
  :آب و روغن) 1
 :ي آهن و گوگرد براده) 2

 : آب و شكر) 3

 :آب و الكل) 4

 .را تفسير كنيدي زير  جمله - 24
  » .گراد است ي سانتي درجه 35 با دماي تر از آب گراد، بيش ي سانتي درجه 10با دماي  پذيري گاز اكسيژن در آب مقدار انحالل«

  
 .ها است، تكميل كنيد جدول زير را كه مربوط به محلول - 25

  محلولنوع ي حل شوندهماده حالل  نام محلول
      شكر در چاي
      طالي زينتي

     هواي پاك و تميز
      ي گازدار نوشابه

 .در مقدار مشخص از يك حالل مانند آب را بنويسيد ي حل شونده عوامل مؤثر در حل شدن مقدار معيني از يك ماده - 26
 

  
اعـداد موجـود در جـدول،     با توجه به. دهد ليتر آب را در دماهاي مختلف نشان مي 1حل شده در  شكرجدول زير، مقدار  - 27

  .دست آمده توضيح دهيد نتايج به ي درباره را رسم كنيد و مربوط به آن نمودار
  ليتر آب 1ل شده بر حسب گرم در حشكرترين مقداربيش  دماي آب

C20  55گرم 
C40  110گرم 
C60  165گرم 
C80  220گرم 
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 .هاي همگن و ناهمگن را بنويسيد دو تفاوت مربوط به مخلوط - 28

 

  
 .نمودار مفهومي زير را كامل كنيد - 29

  

  

  
 

  

  
او تعـدادي از مـواد مختلـف را روي     .هاي همگن و ناهمگن بود مريم در خانه مشغول انجام يك پژوهش در مورد مخلوط - 30

آيـا شـما   . ها را مشخص نمايد هاي الزم بتواند، همگن يا ناهمگن بودن آن سيها و برر ميز قرار داده بود تا با انجام آزمايش

 توانيد در انجام اين كار به او كمك كنيد؟ مي

  :ساالد) الف

  :برگ درختان و خاك) ب

  :هاي گوناگون يك ظرف با ميوه) ج

  :ي خرما شيره) د

    :بيوتيك شربت آنتي) هـ

  :آب و آبغوره) و  




