
 
 

 

 

 

 

 کندتغییر میماده  – دومفصل 
 شوند:یایی تقسیم میفیزیکی و شیم یاین تغییرات به دو دستهراف ما همواره در حال تغییر هستند. مواد اط

 ل، اندازه، و تنها شک کندخواص ماده تغییر نمیشود و بدیل نمیی جدیدی تماده به مادهبه تغییراتی که در آن  تغییرات فیزیکی:

  گویند.فیزیکی می اتکند، تغییریا شکل ظاهری ماده تغییر می حجم و

آبمیوه گرفتن، ی آرد، و تهیهآسیاب کردن گندم بریدن کاغذ، اره کردن چوب، رنده کردن هویج، خرد کردن سبزی، تراشیدن مداد، 

ن، تبخیر، میعان، چگالش و تصعید(، بافتن و یا دوختن لباس، حل کردن نمک یا شکر در آب، تغییر حالت مواد )انجماد، ذوب شد

زه، زمین لری خشت گلی، سوهان زدن سطح چوب یا فلز، انبساط و انقباض مواد در اثر تغییر دما، شکستن شیشه، تهیهی آب، چرخه

 شوند.افتند از تغییرات فیزیکی محسوب میی آهنی و بسیاری از تغییراتی که هر روزه در اطراف ما اتفاق میربا کردن میلهآهن

 

شیمیایی  اتکند، تغییرمیتبدیل شده و خواص آن تغییر  ی جدیدیماده به مادهآن طی به تغییراتی که در  :شیمیاییتغییرات 

 گویند.می
سوختن کبریت، هضم غذا، پختن غذا، ورآمدن خمیر نان یا شیرینی، زرد شدن برگ درختان، انفجار مواد منفجره، تهیه مربا، ترش 

شیر، تهیه سرکه از انگور، کپک زدن نان و مواد غذایی، پوسیدن  شدن شیر، تهیه دوغ گازدار، خشک شدن سیمان  گچ، تهیه پنیر از

ها در ها، رشد کردن بدن موجودات زنده، تغییر رنگ لباسپارچه، فاسد شدن دندان، زنگ زدن آهن، غذاسازی گیاهان، رسیدن میوه

ایی، تبدیل گل به میوه، ترکیب شدن سرکه و پز کردن تخم مرغ، فاسد شدن گوشت و مواد غذآب، رنگ کردن موی سر، برابر آفتاب

 هایی از تغییرات شیمیایی هستند.مثال ی آبتجزیهها به کمک سفید کننده و شدن لباس جوش شیرین، سفید

 :های تغییر شیمیایینشانه

 اندازیم و ریزیم و یا قرص ویتامین ث را در آب میوقتی سرکه را بر روی جوش شیرین میگاز: های ی حبابمشاهده

ی تغییر شوند، نشانههای گازی که خارج میریزیم، حبابیا وقتی دوغی که در خارج یخچال گازدار شده را در لیوان می

 شیمیایی هستند.

  :شود. این نشین میریزیم، شیر بریده بریده شده و بعد از مدتی تهدر یک لیوان شیر میوقتی سرکه را تشکیل رسوب

 ی تغییر شیمیایی است.نشین شدن نشانهته

  :ها در اثر رسیدن، تغییر رنگ فرش در برابر نور آفتاب، تغییر رنگ آب کلم قرمز در اثر اضافه تغییر رنگ میوهتغییر رنگ

 در اثر تغییر شیمیایی هستند.مثالهایی از تغییر رنگ کردن آبلیمو، 

  :(چوب و .گازوئیل، نفت، بنزین، گاز، موادی مثل: ) سوختن مواد سوختنی در اثرو گرما تولید نور تولید نور و گرما.. 

  ی تغییر شیمیایی هستند.دهندهنشان
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 شود که تغییری فیزیکیافتد. ابتدا پارافین شمع ذوب میهمزمان دو تغییر اتفاق میکنیم، وقتی شمعی را روشن می

 تغییری شیمیایی است. سوزد کهاست و سپس پارافین می

  مفید و بعضی مضر هستند.شیمیایی از تغییرات  برخی

هضم غذا، سوزاندن گاز برای گرم کردن منزل و .... تغییرات از شیر،  و ماست همچون پختن غذا، تهیه پنیر تغییرات شیمیاییبرخی 

ی ها و ... تغییرات شیمیایمثل زنگ زدن آهن، فاسد شدن مواد غذایی، کپک زدن میوه برخی تغییرات دیگرشیمیایی مفید هستند اما 

 مضر هستند.

ه جی مایل بای نارنکه ماده شوندسید آهن تبدیل میکو به اوسایل آهنی در محیط مرطوب با اکسیژن هوا ترکیب شده 

این  و پوسیدن استحکام کاهشباعث  زنگ زدن آهن .گویندکه اصطالحا به آن زنگ آهن هم می باشدقرمز و پودری می

 کنیم:ها را بررسی میبندیم که در اینجا آنمی هایی را به کارهن، روشما برای جلوگیری از زنگ زدن آبنابراین  .شودوسایل می

 روغن مالیدن  .1

  قیر مالیدن .2

  رنگ زدن .3

 استفاده از ضد زنگ .4

 روکش کردن با پالستیک .5

ست دن مقاوم ای فلزات دیگر آلیازی که نسبت به اکسید شکربن و بعضدر این روش با مخلوط کردن آهن با :  ی آلیاژتهیه .6

 کنیم. آلیاژهایی همچون: استیل، فوالد و چدنتولید می

 :سرعت انجام تغییرات شیمیایی

کل یا نفت. اما همیشه اینگونه نیست و برخی فجر شدن بمب، سوختن المنمانند  .شوندتغییرات شیمیایی سریع انجام میبرخی 

 گازدار شدن دوغ و هارسیدن میوه زرد شدن برگ درختان، ن وسایل آهنی،مانند زنگ زدگیرند تغییرات به کندی صورت می

 گذارند:تأثیر می شیمیایی تغییراتر سرعت انجام بکه  یبعضی عوامل

 ر دن مواد غذایی دل فاسد شامثشود. به طور میشیمیایی بسیاری از تغییرات انجام افزایش دما باعث افزایش سرعت  : دما

 بیرون از یخچال

 اهد بیشتر خوشیمیایی ها با هم بیشتر و سرعت انجام تغییر هر چه ذرات مواد ریزتر باشد، سطح تماس آن ی ذرات :ندازها

 های چوب نسبت به قطعات بزرگ چوببود. مثل سوختن سریعتر خرده

 کنیم.ما از رسیدن اکسیژن به سطح آهن جلوگیری میها این روشدر 

 نکته:
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 تر بیشترجامدات در مایعات گرم .ی ذرات در انجام برخی تغییرات فیزیکی مثل حل شدن مواد نیز اثر دارنددما و اندازه

. ولی برعکس میزان حل شدن گازها در دنشودر آب گرم بیشتر از آب سرد حل می و قند شکر: شوندحل می و سریعتر

 بعد از مدتی که آب گرمبیرون از یخچال بگذاریم  به طور مثال اگر یک بطری آب رایابد. مایعات با افزایش دما کاهش می

 است. ی جدا شدن هوای محلول در آب از آندهندهنشانشود که نمایان می هاییدیواره داخلی بطری حباب ر رویب ،شد

خواهیم قند میوقتی مثال شود. ی حل شونده ریزتر باشد، سرعت حل شدن بیشتر میی ذرات مادهضمنا هر چه اندازه

 .کنیمدر آب سریعتر حل شود با پشت قاشق آن را خرد می

 تأثیر انسان در تغییرات مواد

مان ن، ساخترختاانسان در بسیاری از تغییرات فیزیکی و شیمیایی دخالت دارد. مثل پختن مواد غذایی، صاف کردن جاده، کندن د

 ز بدونغییرات فیزیکی و شیمیایی نیز تبسیاری دیگر ا اما و بسیاری موارد دیگرو، استخراج فلزات از معادن تولید دار سازی، کندن زمین،

سیدن رها، زرد شدن برگ درختان، خشک شدن برگ درختان، تبدیل شدن گل به میوه، افتند مانند تغییر فصلدخالت انسان اتفاق می

 در اثر جریان آب رودها و ....های کوه برف  و باران و فرسایش سنگها، بارش میوه
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