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« انحاللپذیری گازها در آب »
آب می تواند بسياری از گازها را در خود حل كند .اما ميزان حل شدن گازها در آب بسيار كم تر از مواد جامد در آب است .به همين دليلل معملوً
یكای انحالل پذیری گازها در آب برحسب ميلی گرم گاز حل شده در  1000گرم آب بيان می شود( .این یكا برای مواد جامد مقدار گرم حلشلونده
در  100گرم آب است).
عوامل موثر بر انحالل پذیری
گازها در آب

 -1دما :هرچه دما بيشتر شود ،انحاللپذیری گازها در آب كمتر میشود.
 -2فشار :هرچه فشار بيشتر شود ،انحاللپذیری گازها در آب بيشتر میشود.

انحالل پذیری گازها در آب با فشار رابطه مستقيم خطی دارد به این معنا كه هر گاه فشار گاز به طور مثال ،دو برابر شود ،مقدار گاز حلل شلده نيلز
دو برابر می شود.
به هنگام باز كردن در بطری نوشابه ،حجم زیادی گاز همراه با مقداری نوشابه از بطری بيرون می آید ،زیرا گاز كربن دی اكسيد كه تحت فشار زیلاد
در نوشابه حل شده است ،با باز شدن درپوش بطری و برداشته شدن فشار ،به سرعت از محلول خارج می شود.

« اکسیژن موجود و اکسیژن مورد نیاز »
راه های تأمین اکسیژن مورد نیاز آبزیان:
 -1بخشی از اكسيژن مورد نياز ماهی ها و دیگر آبزیان ،به طور مستقيم از تماس هوا با سطح آرام آب تأمين می شود.
 -3بخش دیگری نيز از طریق برخورد جریان آب با هوا فراهم می شود( .مانند حركت رودخانه ها)
 -2برخورد موج های خروشان به ساحل و تشكيل یک مخلوط كف مانند از آب و هوا
 -2گياهان سبز و پالنكتون ها از طریق فوتوسنتز مقدار زیادی اكسيژن وارد آب های طبيعی می كنند.
موجوداتی كه در آب زندگی می كنند برای دسترسی به اكسيژن حل شده در آب با یک دیگر به رقابت می پردازند.
باكتری های مصرف كننده اكسيژن معروف به باكتری های هوازی ،از فضوًت و مواد جامد حاصل از جانوران بزرگ تر تغذیه می كننلد .ایلن گونله
مواد ،زیست تخریب پذیر هستند و توسط باكتری های هوازی به مواد ساده تر تجزیه می شوند.
مواد زیست تخریب پذیر :به موادی گفته می شود كه در محيط زیست به كمک باكتری ها به مواد ساده تری تجزیه می شوند.
اگر به آب مقادیر زیادی فاضالب های خانگی و صنعتی وارد شود ،باكتری ها در آن به سرعت رشد می كنند و تكثير ملی یابنلد و نيلاز فزاینلده بله
اكسيژن محلول در آب را سبب می شوند .نتيجه آنكه موجودات آبزی معمولی ،از قبيل ماهی ها كه نيلاز بليش تلری بله اكسليژن محللول در آب
دارند ،با رقابت ناخواسته ای درگير می شوند .بنابراین افزایش سرسام آور جمعيت باكتری ها ،حيلات آبزیلان معملولی را ملورد ت دیلد جلدی قلرار
میدهد.
غلظت :به مقداری از ماده كه در مقدار معينی از یک حالل یا محلول وجود دارد غلظت ،گفته می شود.
 :DOحداقل غلظت اكسيژن محلول در آب كه آبزیان برای ادامه زندگی به آن نياز دارند DO ،ناميده می شود.
هر نوع از آبزیان به آبی با DOی معين نياز دارند و در كم تر از آن غلظت ،زنده نمی مانند.
برای محاسبه  DOمی توانيم از رابطه روبهرو استفاده نمایيم.
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گرم اكسيژن حلشونده
گرم محلول

چنانچه غلظت اكسيژن حل شده در آب به دليلی كاهش یابد ،گونه هایی از ماهی ها كه نيازمند اكسليژن بليش تلری هسلتند ،بله منلاطق دیگلر
م اجرت می كنند و در غيراین صورت تلف می شوند.

« آلودگی گرمایی آب های طبیعی »
ماهی ها جانورانی خونسرد هستند .به عبارت دیگر دمای بدن این موجودات با تغيير دمای محيط باً و پایين می رود .بنابراین با افزایش دملای آب
رودخانه ،دمای بدن ماهی ها نيز زیاد می شود و به این ترتيب ،سرعت واكنش های سوخت و ساز در اندام های آن ها افزایش می یابد .نتيجه آنكه
ماهی ها فعال تر شده ،سریع تر شنا می كنند و غذای بيش تری می خورند بدی ی است كه این تغيير موجب افزایش مصلرف اكسليژن محللول در
آب می شود( .ميزان DOی ًزم برای آن ها باً می رود).

با باً رفتن دمای آب ،فعاليت باكتری های هوازی موجود در آب افزایش می یابد و به این ترتيب اكسيژن بيش تری را مصرف می كنند.
در ماه های گرم پایيز  ،رقابت ميان موجودات زنده آبزی از قبيل ماهی ها و باكتری ها برای دسترسی به اكسيژن محلول افزایش می یابلد .از سلوی
دیگر می دانيم كه در فصل پایيز  ،آب گرم تر است و مقدار كمتری اكسيژن در خود حل می كند .به همين دليل گاهی در روزهای گلرم پلایيز بلا
صحنه های دلخراش مرگومير صدها ماهی روبهرو می شویم.
گاهی فعاليت های صنعتی و دستكاری های انسان در طبيعت موجب می شود كه دمای رودخانله هلا ،دریاچله هلا و دریاهلا بلاً بلرود .بسلياری از
مجتمع های صنعتی برای راه اندازی سيستم های خنک كننده خود به مقادیر زیادی آب نيازمندند كه پس از خنک كردن سيستم های خلود ،آب
گرم تر را به رودخانه یا دریا بر می گردانند كه این امر می تواند به تدریج سبب افزایش دمای آب های طبيعی یعنی آلودگی گرمایی آب گردد.
آلودگی :به هر چيزی كه وجود مقدار زیاد آن باعث آزار شود و سالمتی انسان و دیگر جانداران را ت دید كند ،آلودگی می گویند.
پدیده آلودگی گرمایی حاصل از دستكاری انسان در آب های طبيعی ،موجب اختالل در توازن فعاليت های بسياری از آبزیان می شود.

« آالینده های اسیدی و تغییر  PHآب »

خصوصیات اسیدها:
 ترش مزه اند - ،.دارای یک یا چند اتم هيدروژن ( )Hهستند - ،.كاغذ تورنسل (ليتموس) را به رنگ قرمز در می آورند - ،.محلول آن هلا درآب  PHكم تر از  2دارند.
خصوصیات بازها:
 تلخ مزه اند - ،دارای یک یا چند گروه هيدروكسيد ( )OHهستند - ،كاغذ تورنسل (ليتموس) را به رنگ آبی در می آورند - ،محلول آن هادر آب  PHبيش تر از  2دارند.
مواد خنثی :برخی مواد خاصيت اسيدی و بازی ندارند و جزو مواد خنثی دسته بندی می شوند مانند مولكول آب كه هم اتم هيدروژن و هم گلروه
هيدروكسيد دارد .همچنين آب نمک ،آب قند ،الكل معمولی و ...نيز جزو مواد خنثی می باشند.
 :PHخواص اسيدی و بازی محلول ها را به وسيله نوعی مقياس به نام  PHمی سنجند كه در دمای اتاق گستره ای از  0تا  12را در بر می گيرد.
محدوده :PH
 : PH<2مواد اسيدی
 : PH=2مواد خنثی
 : PH>2مواد بازی
شناساگر :به ماده ای گفته می شود كه در محيط های اسليدی و
بازی تغيير رنگ می دهد.
شناساگر
ليتموس (تورنسل)

محيط اسيدی ()PH<2
سرخ رنگ

محيط خنثی ()PH=2
بنفش رنگ

محيط بازی ()PH>2
آبی رنگ

 نكته :از عصاره برخی گل ها می توانيم به عنوان شناساگر اسيد و باز استفاده نمایيم .به عنوان مثال عصاره كلم سرخ یا گلبرگ های گل بنفشه
و گل سرخ شناساگرهای اسيدی و بازی به شمار می آیند.
نام ،فرمول شيميایی و برخی از كاربردهای چند اسيد آشنا:
اسيد
كربنيک اسيد
هيدروكلریک اسيد
نيتریک اسيد
فسفریک اسيد
سولفوریک اسيد

فرمول
3

2

HCl

2
2

2

2

3

برخی ویژگی ها و كاربردها
از حل شدن گاز  3در آب به وجود می آید .در نوشابه گازدار و در آب باران یافت می شود.
معروف به جوهر نمک است .محلول رقيق آن در تميز كردن دست شویی و باز كردن گرفتگی مجرای فاضالب مصرف دارد.
معروف به جوهر شوره است .در ساختن كودهای نيتروژن دار ،رنگ ها و مواد منفجره مانند  TNTكاربرد دارد.
در ساختن كودهای فسفردار و مواد شوینده كاربرد دارد.
معروف به جوهر گوگرد است و محلول رقيق آن در باتری خودروها به كار می رود.

نام ،فرمول شيميایی و برخی از كاربردهای چند باز آشنا:
باز

فرمول

سدیم هيدروكسيد

NaOH

پتاسيم هيدروكسيد

KOH

كلسيم هيدروكسيد

)3

(

منيزیم هيدروكسيد

)3

(

برخی ویژگی ها و كاربردها
معروف به سود سوزآور است .تركيب آن با چربی های حيوانی ،صابون معمولی را پدید ملی آورد .بلرای بلاز كلردن مجلرای
فاضالب ،توليد ابریشم مصنوعی و خمير كاغذ به كار می رود.
معروف به پتاس سوزآور است .در ساختن صابون و باتری های قليایی (آلكاًین) كاربرد دارد.
از ریختن آب بر آهک به دست می آید( .آهک شكفته ،شير آهک یا آب آهک) .در سلاختن ملالت ،سليمان و ت يله خميلر
كاغذ كاربرد دارد.
ماده اصلی شير منيزی معروف به ضد اسيد كه برای خنثی كردن اسيد معده به كار می رود.

سازمان های ج انی حفاظت محيط زیست ،حدود  PHآب آشاميدنی سالم را در گستره  8/9تا  1/9در نظر گرفته اند.
آب باران اندكی اسيدی است ،زیرا این آب مقادیر كمی از گاز كربن دی اكسيد هوا را در خود حل می كند و كربنيک اسيد رقيلق پدیلد ملی آورد.
بنابراین  PHآب باران هميشه اندكی كم تر از  2است.
3
3
3
كربنيک اسيد 2
با جریان یافتن آب باران در بستر جویبارها و رودخانه ،موادی در آن حل می شوند كه ممكن است  PHآب را باً ببرند و اندكی خصللت بلازی بله
آن ببخشند.
 نكته :ورود پساب اسيدی و فاضالب برخی كارخانه ها به آب های طبيعی باعث كاهش  PHآب می شود.
بسياری از ماهی ها توان ادامه زندگی را در گستره  PHاز  9تا  9دارند .گرچه گستره محدودتر  PHاز  8/9تا  1/3بلرای ملاهی هلای ملورد عالقله
ماهیگيران مناسب تر است.

