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 گازها  نیقوان ف یدر تعر  یکی ز یخواص ف .1
 ( Gases Lawsگازها ) نیقوان .2
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در خصوص ذرات معلق  ی ک یزیف یها دهیپد لیتحل یگازها برا نیقوان
محدوده عملکرد خاص خود  نیقوان نی از ا کیهر  البته .گازها کاربرد دارند

 .را دارند

 کی محدوده کاربرد هر  ن،یقوان نی ا  ی ضمن معرف میمقاله قصد دار نیا در
 .میکن ی بررس  زیاز آن ها را ن

 .دیانتها با ما همراه باش تا

 

 گازها  نیقوان فی در تعر  یکی ز ی خواص ف  1#

 چه که م یموضوع اشاره کن ن ی به ا دیبا گازها نیقوان ی از معرف قبل
 4 ی طور کل به .روند ی به کار م ن یقوان نیا فی در تعر ی ک یزیف یرهایمتغ
 :کاربرد دارند که عبارت اند از نهیزم نیدر ا ی اساس  ی ک یز یف ریمتغ

 (Volume) حجم .1

 طی مح کیشود که توسط ذرات آن در  ی گفته م   یی گاز به فضا حجم
شکل  عات یذرات گاز مانند ما  دیدان ی طور که م  همان .شود ی اشغال م

کپسول با حجم مشخص  کیکه در  دیکن فرض .رندیگ  ی ظرف را به خود م
کوچک تر   یبا فضا یگر یگاز را به کپسول د نیا اگر .گاز وجود دارد یمقدار 

گازها   نیقوان  ی در بررس نیبنابرا .شوند ی ذرات گاز فشرده م  م،یمنتقل کن
 .حجم آن ها را مدنظر قرار داد دیبا
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 (Temperature) دما .2

  ی گازها مورد استفاده قرار م  لیاست که در تحل یر یمتغ نی گاز دوم یدما
 جهینت در .دهد شی تواند جنبش ذرات گاز را افزا ی دما م  شی افزا .ردیگ

کامال صادق است و   زین هیقض نیا عکس .گردد ی حجم آن م شی باعث افزا
 .شود ی حجم آن ها کم م  زیبا کاهش دما ن

 (Pressure) فشار .3

  فیتعر  یبرا .شود ی م  فی بر واحد سطح تعر رویتحت عنوان ن زین فشار
 .قرار داد ی مورد بررس زیحتما فشار را ن دیگازها با نیقوان

 (Mole) مول ای گاز  مقدار .4

 لیتحل یبرا د یاست که با یعامل بعد زین طیمح کیگاز موجود در  مقدار
ظرف با حجم   ک یاست که هر چه مقدار گاز در  ی عیطب .آن مد نظر قرار داد

 .ابدی  ی م شی باشد، فشار آن ها افزا شتریمشخص ب
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 (Gases Laws) گازها نیقوان 2#

گازها از کجا   نیآمده باشد که قوان شیشما هم پ یسؤال برا  نیا دیشا
  ی حاصل مطالعات تجرب  نیقوان نی است که عمده ا نی ا  تیواقع .آمده اند

رفتار گازها در   ی با بررس کدانانیز یکه ف ی معن  نیا به .گازها هستند یرو
 .زند ی رفتار مشابه از آن ها سر م ی مختلف متوجه شدند که نوع طیشرا

 .میکن ی م  ی گازها را در ادامه بررس نیقوان حیتوض نیذکر ا با

 (Boyle’s Law) لیقانون بو  2#- 1

 انیدر جر لیبو .شد ی معرف  لیبه نام رابرت بو  یتوسط فرد لیبو قانون
  یدما طیشرا در مختلف متوجه شد که طیر شرارفتار گازها د یها ی بررس

عنوان مثال او   به .حجم و فشار گازها رابطه معکوس وجود دارد نیثابت، ب
حجم آن نصف  م،یثابت، فشار گاز را دو برابر کن یمتوجه شد اگر در دما

گازها مطرح شد  نیاز قوان ی کیبه عنوان  لیرو قانون بو نیا از .شود ی م
 :شود ی م  فی تعر  ری آن به صورت ز ی اضیکه رابطه ر

P * V = K 

دارد که   ی هر گاز مقدار مشخص ی عدد ثابت است و برا K رابطه فوق در
 .کند  ی نم  رییگاه تغ چیه
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ثابت با کاهش  یفوق مشخص است، در دما ریطور که در تصو همان
 mm) وهیمتر ج ی لیم 100از  زی، فشار ن(L) تریل 0.5به   تریل 1حجم ظرف از 

Hg)  حاصل ضرب   لذا .کرده است دای پ شی افزا وهیمتر ج  ی لیم 200به
 .فشار در حجم در حالت اول و دوم با هم برابر است

رد 2-2# در  شارل   گازها   نیقوان  فیقانون 
(Charles’s Law) 

به نام  ی دانکی زیگازها است که توسط ف نیاز قوان گری د ی کیشارل  قانون
  ی دما و حجم گاز تمرکز م  نیرابطه ب یقانون رو نیا .شد  ی ژاک شارل معرف

 .میدار اریگاز را در فشار ثابت در اخت کی از  ی جرم مشخص دیکن فرض .کند
  شیآن افزا  یدما بیترت  نیا به .میده ی ادامه ذرات گاز را حرارت م  در
 .کند ی م دایپ
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 جهینت در .شود  ی م  زیذرات گاز ن ی جنبش یانرژ  شیدما باعث افزا شیافزا
آن حجم گاز   ی گردد و در پ ی ذرات گاز با هم م  شتریموجب برخورد ب

و  ی دما و حجم گاز در فشار ثابت رابطه خط نیب رابطه .ابدی  ی م  شیافزا
 .است میمستق

 :باشد ی م ریقانون شارل به صورت ز ی اضیر رابطه

V/T = K 

قرار  نیدر واحد کلو دیکه در رابطه فوق دما حتما با دیداشته باش توجه
 .توان استفاده کرد  ی م  یی کایحجم از هر  ی برا ی ول  .داده شود
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ب  یقانون گ 3-2# در  -Gay)   گازها  نیقوان   نیلوساک 
Lussac’s Law ) 

گازها  نیرا به مجموعه قوان یدیبود که قانون جد ی لوساک کس ی گ  ژوزف 
گازها   یفشار و دما نیرابطه ب ی قانون رو نی او در کشف ا تمرکز .افزود

 در .قرار دارد ی گاز را در ظرف با حجم ثابت  ی مقدار مشخص  او .معطوف بود
 .ادامه آن را در معرض حرارت قرار دارد 

  شینبود، افزا ری حجم امکان پذ ش ی حالت افزا نیکه در ا نیتوجه به ا با
 ی در قانون گ نیبنابرا .فشار گاز شد شی موجب افزا م یدما به طور مستق

فشار بر  میحجم ثابت، حاصل تقس در شود که ی م انیطور ب نیلوساک ا
 .است ی ( همواره عدد ثابتنیگاز )با واحد کلو یدما

 :کرد انیب ریتوان به صورت ز  ی م زیآن را ن  ی اضیر رابطه

P/T = K 
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 (Combined Gas Law)  گازها بیقانون ترک 4-2#

جرم  ری که همواره متغ میکرد ی بررس ی طیگازها را در شرا نیجا قوان نیا تا
 ی طیگازها در شرا بیترک قانون .ثابت بود  رهایاز متغ  گرید ی ک یبه همراه 

از   رهایمتغ ریسا اما .ماند ی م  ی شود که فقط جرم گاز ثابت باق ی م  ی بررس
 .کنند ی م  رییجمله فشار، حجم و دما تغ

 ری در گاز به صورت ز ری سه متغ نی ا نیب ی اضیرابطه ر ی طیشرا نیچن در
 :شود ی م  فیتعر 

P * V / T = K 

  گرید ریشود که دو متغ ی فوق باعث م یرهای از متغ کی هر  رییتغ نیبنابرا
در دما، فشار و   یکه اگر ما گاز  ی معن نیا به .شوند رییدست خوش تغ  زین
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 با م،یده رییو سپس دما و حجم آن ها را تغ میحجم مشخص داشته باش
به دست  دیجد طیدر شرا زیتوان فشار گاز را ن  ی توجه به رابطه فوق م

 .آورد

 

ا 5-2# گاز  تر   ده یقانون  معروف   گازها  نیقوان  نیآل، 
(Ideal Gas Law) 

از گاز  منظور .میرس ی آل م دهیقانون گاز اگازها به  نیادامه بحث قوان در
  گریکدینسبت به  ی گاز است که ذرات معلق آن بر هم کنش  ی آل نوع دهیا

 یبرا اما .ندارد ی آل وجود خارج دهیگاز ا تیچند که در واقع هر .ندارند
از گازها   ی برخ یبرا ی مفهوم انتزاع  نیا ی ک یزیف یها لیتحل یساده ساز 

 ی از ثابت باق یخبر  گریآل د دهیقانون گاز ا در .ردیگ ی مورد استفاده قرار م
 .ستیجرم، دما، حجم و فشار ن ری کدام از چهار متغ چیماندن ه

  ی م  فیتعر  ری آل به صورت ز  دهیا  یگازها ی اضیرابطه ر ی طیشرا نیچن در
 :شود
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P*V = n*R*T 

 زین R نیهمچن .گاز است یمعرف تعداد مول ها n رابطه فوق حرف  در
 .دارد ی گازها است که همواره مقدار ثابت ی ثابت جهان

 

دالتون   6-2# جزئ   ایقانون   Dalton’s)   گازها  یفشار 
Law ) 

 5متفاوت با  یی گازها است که در فضا نیاز قوان گرید  ی ک یدالتون  قانون
چند گاز با حجم  ی کند که وقت  ی م انیدالتون ب قانون .قرار دارد  ی قانون قبل

 یکل آن ها از مجموع فشارها فشار  د،یکن بیترک گریکدیمشخص را با 
 .د یآ ی به دست م  بی موجود در ترک یاز گازها کی هر  ی جزئ

 :کرد فیتعر  ریان به صورت زتو ی م  زیقانون دالتون را ن ی اضیر رابطه

...+PT=P1+P2 
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 یبند جمع 

که  دیتوجه داشته باش دیبا .میگازها پرداخت نیقوان ی مقاله به معرف نیا در
به نوع گاز و  بسته .ستندین حی فوق به صورت صد درصد صح نیقوان
 یبرا اما .همراه هستند ی نسب یموجود، حتما روابط فوق با خطا طیشرا

 باشند. ی م  یفوق العاده کاربرد ی ک یزیف یها لیتحل یساده ساز 


