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 (Solubility) یر یانحالل پذ ف ی تعر  .1
 solubility and)  یر یو امتزاج پذ  یر یتفاوت انحالل پذ  .2

miscibility) 
 یر یعوامل موثر بر انحالل پذ .3

 فهرست مطالب
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)که به آن  یگاز  ای ع ی جامد، ما یی ایمیماده ش  کی یی توانا   یر یانحالل پذ
( و  ع ی حل شدن در حالل )معموالً ما یشود( برا یحل شونده گفته م 

ماده اساسًا به حالل   کی  ی حل شوندگ تیقابل .محلول است لیتشک
تمام ماجرا   ن یا اما .دارد ی دما و فشار بستگ نیاستفاده شده و همچن

 .دیباش موضوع همراه ما نیبا ا شتریب یی آشنا ی. براستین

 

 (Solubility) یر ی انحالل پذ فی تعر  1#

 گریتواند در ماده د  ی از ماده که م  ی به عنوان حداکثر مقدار  یر یپذ انحالل
 ی حداکثر مقدار از حل شونده است که م  نیا .شود ی م   فیحل شود، تعر

محلول   دی حالل حل شده و منجر به تول کیتواند در حالت تعادل در 
 شی باعث افزا شتریمحلول اشباع، افزودن حل شونده ب در .اشباع شود

  ی عنی کند؛ ی رسوب م  ی عوض، حل شونده اضاف در غلظت محلول نشده و
به محلول اضافه   یشتر یبه حالت اشباع هر چه حل شونده ب دنیبعد از رس

 .شود ی م  دیتول ی شتر یرسوب ب میکن
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 یر ی ذو امتزاج پ یر ی تفاوت انحالل پذ 2#
(solubility and miscibility) 

  زین یر یممکن است واژه امتزاج پذ  گریکدیدر  عات یمورد حل شدن ما در
آورد که تفاوت امتزاج  ی شما به وجود م  یسوال را برا  نی ا مطرح شود که

حالل خاص با تمام  کیدر  یماده ا  اگر ست؟یچ یر ی و انحالل پذ یر یپذ
 نی ا شود که ی گفته م  رینسبت ها محلول باشد، به آن ماده امتزاج پذ

عنوان مثال، سرکه و آب با هر  به .شود ی م  دهینام یر ی امتزاج پذ  تیخاص
  گر،یطرف د از .هستند ری مخلوط شده و امتزاج پذ گریکد یکامالً در  ی نسبت

که  ی صورت در .هستند ریروغن و سرکه با هم مخلوط نشده و امتزاج ناپذ
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  ریانحالل پذ ی حل شده و تا حدود گریکدیدر  ی روغن و سرکه مقدار جزئ
 .هستند

 

 

 ی ر ی عوامل موثر بر انحالل پذ 3#

آن ها را  کیبه  کی دارد که در ادامه  ی بستگ  ریبه عوامل ز یر یپذ انحالل
 :میده ی شرح م

 

 دما  •
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 تیقطب •
 فشار  •
 یمولکول  اندازه •
 زدن  هم •
 ماده حل شونده  مقدار •

 (Temperature) دما 3#- 1

 شتریمورد در مورد ب نی. اابدی  ی م شی با دما افزا ی ر یانحالل پذ اصوالً 
  شیافزا با .گازها متفاوت است ی اوضاع برا اما .کند ی حالل ها صدق م 

و در آب کمتر شده؛ اما در حالل  گری کدیآن ها در  ی حل شوندگ تیدما قابل
 .شوند ی م  ترری انحالل پذ  ی آل یها
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 (polarity) یر یبر انحالل پذ تی اثر قطب  2-3#

 یشوند که دارا ی حل م  یی موارد حل شونده ها در حالل ها شتریب در
در حالل  ی قطب یکه حل شونده ها ی معن  نیبد .مشابه هستند تیقطب
در  ی قطب ریحل شونده غ نیهمچن .شوند و برعکس ی حل م ی قطب یها

مولکول   کیعنوان مثال آب که  به  .حل نشده و برعکس ی قطب یحالل ها
 .شود ی است حل نم  ی قطب ر یمولکول غ کیاست در نفت که  ی قطب

 

 (Pressure) فشار 3-3#

  ی حل شوندگ تیفشار بر قابل ع،ی جامد و ما یحل شونده ها شتریب یبرا
فشار باعث   شی افزا ،یگاز  یحل شونده ها یبرا .ندارد یر یآن ها تأث
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  ی م  یر یو کاهش فشار باعث کاهش انحالل پذ یر یانحالل پذ شیافزا
  فشار کم شده و د،یکن ی نوشابه را باز م یدرب بطر  ی مثال وقت  یبرا .شود

 .شود ی گاز حل شونده از محلول خارج م یها حباب

 

مولکول  4-3# اندازه  پذ  یاثر  انحالل    ی ر یبر 
(Molecular size) 

و اندازه آن   ی حل شونده ها بزرگتر باشند، وزن مولکول  یمولکول ها  هرچه
حالل  یبزرگتر توسط مولکول ها یمولکول ها احاطه ها بزرگتر شده و

توان   ی همه عوامل ذکر شده فوق حذف شوند، م  اگر .شود ی دشوارتر م
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  ریکمتر انحالل پذ ی بزرگتر به طور کل ذرات  کرد که دایرا پ ی قانون کل کی
که  یا ماده باشد، کسانی ی دو حل شونده قطب یفشار و دما اگر .دهستن

 .است رتریدارد معموالً انحالل پذ یکوچکتر  ی اندازه مولکول 

 

 (Stirring) هم زدن  3#- 5

دانند که اگر قند   ی همه م  اما ماده ندارد؛ ی در حل شوندگ یر یزدن تأث هم
 یواقع، اگر قند را برا در .شود ی حل نم د،یخود انداخته و هم نزن یرا در چا

 هم .شود ی بماند، حل م یتا در چا  میتر( بگذار  ی )طوالن ی مدت زمان کاف 
 شی زدن باعث افزا هم .دهد ی م شیزدن فقط سرعت حل شدن را افزا

 ی تازه آن قرار م یحرکت حالل شده و ماده حل شونده را در قسمت ها
آن جا که مولکول  از .کند ی حل شدن را فراهم م تیقابل جهینت در .دهد

هر   به به طور مداوم در حال حرکت هستند، ع یموجود در مواد ما یها
 .کشد ی طول م  یشتر یشود؛ اما زمان ب ی انجام م  یر یحال انحالل پذ
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 (Amount of solute)  مقدار ماده حل شونده  6-3#

به   ی حل شوندگ د،یزیحل شونده را در حالل بر ی که مقدار کم ی هنگام
از حل شونده را در  یادیمقدار ز یمقابل وقت در شود و ی سرعت انجام م 

واقع  در .شود ی انجام م  یبا سرعت کمتر  یر یانحالل پذ د،یزیحالل بر
  یر یمحلول اشباع تجاوز نکند، تأث زانی که از م ی مقدار حل شونده به شرط

هم زدن در زمان حل شدن آن موثر  همانند ماده ندارد و ی در حل شوندگ
که  ی صورت در اشاره شد،  یر یاست؛ اما همان طور که در مفهوم انحالل پذ

 گردد. ی رسوب م  لیآن از محلول اشباع تجاوز کند، موجب تشک زانیم
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