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گـىندهاى كه يادآور شور و هيجـان زاژهاى آشناسـت. واژعت واى شما سربىترديد بـر
ستاهيد يافت(!) از اينروگ و نيستى نيز خوا تداعىكنندهى مريد آن راست. اما اگر نيك بنگر

ايـرعت مىداننـد. زههاى مهار سـرا هم ارز مقدار آشنايى بـا شـيـوعت ر از سـرِان لذتكه ميـز
به كرد.ا نيز جترق: رم است كه آهستگى يا شايد توگاهى الز
اي اهشنكاو هب نديـشخب تعرس ىپ رد ىخرب .دندنمهقالع تعرس ـهب زين اهنادىميش

ىتدم رد هك ىشنكاو .دنتسه ىيايميش ىهدروارف كي دـيلوت ىارب هدزابرپ ىياهشنكاو نتفاي
ىداصـتقا ىهفرص نآ ديلوت هك ـصلاخ ىاهدروارف.دنك دـيلوت هدروارف ىريگمشچ راـدقم هاتوك
ىاهشنكاو ندرك :قوتم اي تعرس شهاك ىارب ىهار نتفاي ىپ رد زين رگيد ىخرب .دشاب هتشاد
ىاههدروارف رمع لوط شيازفا و ىرادهاگن ىارب ىبسانم طيارش قيرط نيا زا دياش ات ،دناهتساوخان

١بخش 

سينتيك شيميايى

انده مىشود.سط رعت متوين سرندهى مسابقه خودرويى است كه با باالتربر



≤

.دننك نيمضت ىرتشيب تدم ىارب ار اهنآ زا هدافتسا ناكما و دنبايب ىيايميش
ايط وهى شـرباراهد آمد مگر شيمىدانهـا درانايى بهدست نخوآشكار است كه اين تـو

نههايى كه در هرنه يا گوگىهاى گواكنشهاى شيميايى، ساختار و ويژاع وقوع انونگى وچگو
ام رعت، آگاهـى الزامل مؤثر بـر سـراقع عونـد و در وف مىشوليد يا مـصـراكنش تـوحلـه از ومر

آورد و هر جا كهل درا به كنتراكنشها رعت وان سريق است كه مىتوداشته باشند. از اين طر
ق: كرد. سينتيـكايش ياكاهش داد يا حتى مـتـوا افزى مناسب آن رم بود با اعمال تغيـيـرالز

ا در اختيار مىگذارد.شيميايى شاخهاى از شيمى است كه چنين اطالعاتى ر
خىندد. برمىپيوقوع واف و درون بدنما به اكنش شيميايى در اطرانه ميلياردها وروز

نگ زدنخى ماننـد زيع، برين در سيلندر يك خودرو بسـيـار سـرخنت بنـزاكنش سـوماننـد و
يك كتابقههاى ورسيده شدن و سراجنام خرد شدن خى مانند پوسايل آهنى آهسته و برو

.١بسيار  آهستهتر هستند، شكل 

هاى كمتر از چند صدم ثانيه تا چند سدهاكنشهاى شيميايى گسترقوع كامل واى وم برمان الز  ز١شكل 
ندمت ـدنمشزرا ىـاهدرواتسد هك ـىميدق ـىپاچاي سيـون تسد ىاهبـاتكا در بر مىگيـرد. (آ) ر
ىهدـام( زولولس ىـهيزجت رثا ـرب و نامز تشذگ ـاب ،دنيآىم رـامشهب هـتشذگ ىاههدس ـىط ىرشب

زا ىريگولج ىاـرب ىتفگنه ـغلابم هنالاس .دنـوشىم ليدبت ذغـاك هدرخ زا ىلت هب )ذغـاك ىهدنزاس
ا وض هو (ب) اشياى آهنى در مـعـر.دـوشىم هـنيزه اـهبنارگ رـاثآ نيا ىدوبـان و شنكاو ـنيا عوقو
مانششى كه باگذشـت زهى آنها مىنشيند.پوى بر چهرنگارننـد و  زنگ مىزامى زطوبت به آرر

دليلتردىفرومىر ازفلزيزدوسرضخيمتر شده،به ىچونآهن، نمكىبيشباقىنمىگذارد.انجام

(آ)(ب)

خود به خودى بودن يـك
موديناميكاكنش از ديد تـرو

اكنشبه اين معنا نيست كه و
عـتياد شده بايستـى بـا سـر

اكـنـشهــاىاجنـام شــود. و
جــود دارد كــهى وبــســيـــار

قوع آنموديناميك امكان وتر
ا پيشبينى مىكـنـد امـا ازر

اهديد سينتيك شيمـيـايـى ر
بـى بـر قـوع آنهـااى ومنـاس

جـود نـدارد. ســيــنــتــيــكو
مودينـامـيـكشيميـايـى و تـر

ان مكمـلا مىتوشيميايـى ر
ـت. ز ايــريــك ديــگــر دانــس

موديناميك با تعيين سطحتر
اكـنـشدهـنـدههـا وى وانـرژ

اوردهها و تغيير آنتـروپـى،فر
ااكــنـــش رقــوع وامــكـــان و

حالى كهبرر سى مىكند در
نگـىهى چگوبارسينتيك در

تبديل آنها بـه يـكديـگـر و
اى اجنـامايـط بـهـيـنـه بـرشـر

گـواكـنــش گــفــتوشــدن و
مىكند.

عت چيست؟م سرمفهو
رض كنيد كه شما با يك خودرو در آزفر كت هستيد. ساعتان در حراهى به سمت تهراد

ىابر تابلـو از بـر٣٥:٨ عبور مىكنيد و در سـاعـت »25km  ان ى «تهـر از مقابل تابـلـو١٥:٨
ابر مسافت طى شده تقسيم برعت برى كه مىدانيد سريد. همانطور مىگذر»5km  ان «تهر
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60km.h−1  كت شما عت حرمىيابيد كه سراين با محاسبهاى ساده درمان طى مسير است. بنابرز

اهل رجود دارد كه در طوا اين امكان ويرا معين مىكند. زكت رسط حرعت متواست. اين عدد سر
ين يااى زدن بنزعت شده باشيد يا بـرير به كاهش سـربه دليل نزديك شدن به يك خودرو ناگـز

كت شما تغييرعت حرل مسير، سراقع در طوق: كرده باشيد. بـه وكى تواد فنى، اندفع يك ايرر
ا معين كرد.كـت رعت حران در هر حلظه سرعتسنج خودرو مىتوكرده است. با نگاهى به سـر

مان كوتاهى بهدست مـىآيـد كـه بـا آنعت حلظهاى از تقسيم مسـافـت طـى شـده در زاين سـر
اى هرسط بـرعت متـوعت حلظهاى و سـرش سركت كردهايد. به همـيـن رواه حرادرعـت در آزسر

اكنش به ماعت واكنش شيميايى قابل محاسبه اسـت. سـرعت يـك وى همچون سرتغيير ديگـر
بىاكنش كميتى جتـرعت وى مىدهد. سـريع روه سراكنش ياد شده تا چه انـدازمىگويد كـه و
اورده (هـا) معيـنليد فـرعت تـواكنشدهنده (ها) يا سـرف وعت مصرى سرهگيـراست و با انداز

اورده (ها)اكنشدهنده (ها) يا فرى وهگيرگـىهـاى قـابل انـدازمـىشود. از اينرو، بسته به ويژ
اكنش شيميايىعت يك وان سرجه به دما مىتونگ و با توم، حجم، فشار، غلظت يا راز جمله جر

ا تعيين كرد.ر
ىهاى آبى و گوAىهاى سرخ مادهى  نگاه كنيد.  در اين شكل گو٢با دقت به شكل 

ل از مادهى مو٤∞٫∞ى سرخ نشاندهندهى ض كنيد كه هر گوا نشان مىدهند. فر رBمادهى 
Aاكنش اين در لحظـهى شـروع و باشد. بنابـر  (t ى سـرخ) در گو٢٥ (Aل فقط يك مـو (0=

 تبديل شده،B به Aى از اكنش به پيش مىرود مقدارجود دارد. هر لحظه كه واكنش وف وظر
ىهاى آبى) افزوده مىشود. (گوBفته بر مقدار فته رر

Aضـى اكنش فـرفـت وسى  پيـشـر  برر٢شكـل  → B فى به حجم يك لـيـتـر. ايـن  ى در ظردر فاز گـاز
گوAل اكنشبا يكمو    و يد.ل از هر ماده در نظر بگير مو٤∞٫∞ا همارز ى ر شروع مىشود.هر

A B

 دقيقه∞                     دقيقه∞≥              دقيقه∞٤                              دقيقه∞٦            

اكنشكتكننـده در واد شـرلهاى مودر شكل صفحهى بعد نمودار تغييـر تـعـداد مـو
مان نشان داده شده است.ان تابعى از زبهعنو
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بيسـتامدقيقـهى  در Aلهاى مـادهى ى كه مشاهده مىشـود تـعـداد مـوهمانطـور

  0/ 56mol0   بيستدقيقـه پـس از آن و/ 33molلهاى آناين تغيير تـعـداد مـوست. بنـابـرا
( ∆nA ابر است با:در اين بيست دقيقه بر (

∆nA = n2 − n1 =0/ 33mol −0/ 56mol = −0/ 23mol

ت ديگر بـااكنش است. به عبـار طى وAعالمت منفى نشاندهندهى كاهش مـقـدار 
عـتقوع اين كاهش، سـرمـان وبر ز nA∆ كم مىشود. با تقسـيـم Aمان از مقـدار گذشـت ز

اكنش بهدست مىآيد.سط ومتو

Aلهاى تغيير تعداد مو                                               
Aف سط مصرعت متوسر 

اين تغييرقوع ومان    ز                                                

  =1/15×10−2mol.min−1

ابطهاردادن عالمت منفى در كنار ايـن رعت كميتى مثبت است بـا قـراز آنجا كه سر
لهاى آن، عدد محاسبه شده نيزاقع كاهش تعداد مو و در وAف مادهى ضمن تأكيد بر مصر

اهد آمد.مثبت بهدست خو
Aاكنش از آنجا كه و → B ى مىدهد،فى به حجم يك ليتر روى و در ظردر فاز گاز

اديك از مـولى هـراكنش بايستى از تـغـيـيـر غـلـظـت مـوسط وعت مـتـواى محاسبـهى سـربـر
اكنش استفاده كرد.كتكننده در وشر

= A[ ]1=0 / 56mol.L−1 لى غلظت موAدر دقيقهى بيستام 

  
= A[ ]2=0/ 33mol.L−1 لى غلظت موAدر دقيقهى چهلام 

  
= ∆ A[ ] = A[ ]2− A[ ]1 = −0/ 23mol.L−1 لى تغيير در غلظت موA

مان (دقيقه) ز

(مو
ده 

 ما
دار

 مق
ل) ضـىاكـنـش فـرفـت و  پـيـشــر٣شـكـل 

A → B ى؛ف يـك لـيـتــردر يـك ظـر
 وAل كدام نـمـودار تـغـيـيـر تـعـداد مـو

ا در حين رBل كداميك تغيير تعداد مو
مان نشاناكنش با گذشت زفت وپيشر

مىدهد؟

الى يك مـاده رغلظت مـو
ل شيميايىمواردادن فربا قر

مـادهى يـادشــده در داخــل
شه مشخص مىكنند.كرو

]Aلىغلظت مو ] ≡ A

= −
                                  

= −
−0/ 23mol
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سطعت متو    سرB     تغيير غلظت سطعت متوسرAتغيير غلظت مانىهى زگستر
∆ دقيقه∞٢ A[ ∆Aف مصر[ B[ Bليد تو[

∞٢از آغاز تا دقيقهى 

∞٤ تا دقيقهى ∞٢از دقيقهى 

∞٦ تا دقيقهى ∞٤از دقيقهى 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

= − ∆ A[ ]
∆tفسط مصرعت متورسA

  
= −

−0/ 23mol.L−1

20min =1/15×10−2mol.L−1.min−1

ير بهدست مىآيد.ابطهى زهاى مشابه و از ر نيز به شيوBليد عت توسر

= +
∆ B[ ]
∆t

Bليد سط توعت متوسر 

اكنش است. بـه طى وBايش مقـدار ابطه عالمت مثبت نشـاندهـنـدهى افـزدر اين ر
 افزوده مىشود.Bمان بر مقدار ت ديگر با گذشت زعبار
ماييدا بيازد رخو

هى عالمت عددهاى بهدست آمدهبارا كامل كنيد. درير رل ز جدو٣جه به شكل با تو
در كالس گفت و گو كنيد.

همچون دانشمندان
يد:ا در نظر بگيركسيد رن پنتويهى دىنيتروژاكنش تجزو

  2N2O5(g)  → 4NO2(g) + O2(g)

مانهاى مختل:در ز N2O5(g)  و  NO2(g)  لىتيب غلظت موير به ترل زـ در دو جدو١
ا كامل كنيد.ل راكنش داده شده است. هر دو جدوپس از شروع و

مانز
)s(  ∆[ NO2(g)]   [ NO2(g)]

  
( +

∆[ NO2(g)]
∆∆t

)
*

NO2(g)   سط تشكيلعت متوسر *

∞∞
ìììììì

   ٦٣∞∞٫∞∞∞١
ìììììì

   ١١٥∞٫∞∞∞٢
ìììììì

   ١٦∞٫∞∞∞٣∞
ìììììì

   ١٩٧∞٫∞∞∞٤ 
ìììììì

   ٢٢٩∞٫∞∞∞٥
ìììììì

   ٢٥٦∞٫∞∞∞٦
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ى نمودار تغيير غلظـتى يك كاغذ ميلىمترل،روجه به دادههاى اين دو جـدوـ با تو٢

  N2O5(g)و  NO2(g)سشهاىمطرحشدهپاسخدهيد.سمكنيدوسپسبهپرمانرانسبتبهزر
ى كرده است؟چه تغيير N2O5(g)  فسط مصرعت متومان سرآ. با گذشت ز

ى كرده است؟چه تغيير NO2(g)  سط تشكيلعت متومان سرب. با گذشت ز
سطعت متوبا سر NO2(g)  سط تشكيل عت متومانى معين سرهى زپ. در يك گستر

ايبجه به ضرا؟ با تـوابر است؟ چرابطهاى دارد؟ كمتر، بيشتر يا بـرچه ر N2O5(g)  فمصر
ا شرح دهيد.اكنش، پاسخ خود رى اين دو ماده در معادلهى ومتركيواستو

قدرچه mol.L−1.s−1  حسب اكنش برن در اين وسط تشكيل گاز اكسيژعت متوت. سر
است؟

ىط هراومه نيعم ىنامز ىهرتسگ رد شنكاو ىهدش هنزاوم ىهلداعم قباطم :ىيامنهار
.تسا O2(g)   ىاهلوم دادعت ربارب راهچ هدش ديلوت NO2(g)  ىاهلوم دادعت شنكاو نيا

رب شنكاو رد هدـننكتكرش ىهدام كي فرصم اي ـليكشت طسوتم تعرس ـميسقت اب .ث
شنكاو ىارب .ديآ ىم تسدهب شنكاو تعرس ،هدش هنزاوم ىهلداعم رد نآ ىرتمويكوتسا بيرض

هدننكتكرش داوم ىهمه فرصم اي ليكشت طسوتم تعرس زا هدافتسا اب ار تعرس نيا هدش داي
؟ديريگىم ىاهجيتن هچ .دينك هسياقم مه اب ار هدمآ تسدهب ىاههداد و ديروآ تسدهب شنكاو رد

ماييدا بيازد رخو
 ليتر و  دمايـى بـاالتـر از ٫٢∞فى به حجـم ات در ظرـ پتاسيم نـيـتـر١

    500C مطابـق
يه مىشود.ير تجزاكنش زو

  4KNO3(s)  → 2K2O(s) + 2N2(g) + 5O2(g)
/0  ن ليد گاز اكسيـژسط توعت متـوتى كه سـردر صور 4mol.L−1.s−1 عتباشد، سـر

محاسبه كنيد. mol.L−1.s−1  حسب ا بررN2(g)  سط تشكيلمتو

مانز
)s(

∞∞٢∞٫∞∞   
ìììììì

١٦٩∞٫∞∞∞١   
ìììììì

١٤٢∞٫∞∞∞٢   

ìììììì

١٢∞٫∞∞∞٣∞   

ìììììì

١∞١∞٫∞∞∞٤   
ìììììì

٨٦∞∞٫∞∞∞٥   

ìììììì

٧٢∞∞٫∞∞∞٦

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  [ N2O5(g)]  ∆∆[ N2O5(g)]

N2O5(g)  فسط مصرعت متوسر *

*
  
(−

∆[N2O5(g)]
∆t )
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ما دادهبر اثر گر NO2(g)  يهى اكنش تجزط به وبوبى مريردادههاى تجرـ در شكل ز٢
شده است:
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O  (g)2[ ]

05240 120 101520305080

4/13/12/52/11/81/41/00/70/50/3

0/01/01/62/02/32/73/13/43/63/8

0/00/50/81/01/11/31/61/71/81/9

5

4

3

2

1

0
0 100 200 300

NO  (g)2[ ]

O  (g)2[ ]

NO(g)[ ]

مانز
)s(

∞٫∞∞٫٤∞١∞

٫١∞∞٫٣∞٥١

٫١∞٫٢٦∞٥∞١.........................................................    ...................            
٫٢∞∞٫٢∞١٥١

٫٢∞٫١٣∞٨∞٢.........................................................    ...................            
٫٢∞٫١٧∞٤∞٣

٫٣∞٫١١∞∞∞٥
.........................................................    ...................            

٫٣∞٤∞٫∞٧∞٨

٫٣∞٦∞٫∞٥∞١٢.........................................................    ...................            
٫٣∞٨∞٫∞٣∞٢٤

                                                                  
ماگر

  2NO2(g)  → 2NO(g) + O2(g)

ما در ده ثانيهى دورNO2(g)  فسط مصرعت متوو سر O2(g)  ليدسط توعت متوآ. سر
اكنش محاسبه كنيد.و

عت سروO2(g)  ليدسط توعت متوابطهاى ميان سرجه به پاسخ قسمت (آ) چه رب. با تو
جود دارد؟و NO2(g)  فسط مصرمتو

ست؟اO2(g)  ليد تندتر از شيب نمودار توNO(g)ليدا شيب نمودار توپ. چر
اكنشمانهاى مختل: پس از شروع ودر ز NO2(g)   و NO(g)ير غلظتل زجدوت. در

ا كامل كنيد. از مقايسهى دادههاى بهدست آمده در دو ستونل رداده شده است. اين جدو
يد؟آخر، چه نتيجهاى مىگير

)sمان (ز

ت 
لظ

غ
  (

×1
0−−2

m
ol

.L
−1

)

  
− −1 / 00×10−2

5  
+ 1 / 00×10−2

5  1×10−3  1×10−3

  [ NO2(g) ]
  (××10−2mol.L−1)  (××10−2 mol. L−−1 )

NO(g)[ ]
  
−−

∆∆[ NO2(g) ]
∆t

+
∆[ NO(g) ]

∆tىمتركيويب استوضرىمتركيويب استوضر

مانزغلظت

  −∆[ NO2 (g) ] / ∆t

  NO2 (g)                            

+ ∆[ NO(g) ] / ∆t

NO(g)                         



∏

فت مىكنند. بيشترعت ثابتى پيشره با سراراكنشهاى شيميايى هموكى از وشمار اند
لى بايع هستند وياد است، سراكنشدهندهها زاكنشها در آغاز يعنى هنگامى كه غلظت وو

فته كاهش مىيابد. اين كاهشفته رعت آنها راكنشدهندهها سرف ومان و با مصرگذشت ز
اكنش بهطـورسد. در اين هنگام مىگويند كـه وانجام به صفر برادامه مىيابد تا اين كه سـر

عت آنها پس از مدتى نه به صفرجود دارد كه سراكنشهايى هم وكامل انجام شده است. و
اهيد شد.اكنشها در بخش بعد آشنا خونه وسد. با اين گوبلكه به مقدار ثابتى مىر

اكنشعت وامل مؤثر بر سرعو
ند. ماهيتاكنشهـاى شيميايى اثر مىگذارعت ونى بر سرناگوامل گومىدانيد كـه عو

ت فـيـزو گر. مـاهـيـت (نـوع يـا جـنـس)يكى، غلـظـت، دمـا و كـاتـالـيـزاكنشدهـنـدههـا، حـال
اكنش مطرح نيسـتعت يك واى بهبود سران يك متغير بـراكنشدهندهها اگر چه به عنـوو
O2(g)  و  H2(g)  طى از در مخلوقه جراى مثال زدن لى از چهار عامل ديگر مهمتر است. برو

ى مىدهد. ايـنى رويع و بهحالتى انـفـجـارا سبب مىشود كه بسـيـار سـراكنـشـى رقوع وو
ىپديـدهاى رو N2(g)  و H2(g)  طى ازقه در مخلـوحـالى است كـه با ايجـاد هـمـيـن جـردر

هاكنش اشارعـت واكنش آهن و پتاسيم با آب نيز به اهميت اثر اين عامل بر سـرنمىدهد. و
.٤دارد، شكل

يكىحالت فيز
جـود داشته بـاشـد. ازاند به سه حالت جامد، مـايـع و گـــاز ومـىدانيد كه ماده مـىتـو

ت يكديگرند تـا در مجـاورط شـواكنش دهندههـا مخـلواكنش بايد واى انجـام وآنجـا كـه بـر
اى آنهـاا بـرهايى كـه چنين امكـانى رناگون در فـازاد گواكنش ميان مواين وند، بنابرار گيرقر

ار داشته باشند،اكنش دهندهها در يك فـاز قـراهد بود. از اينرو اگر ويعتر خـواهم كند، سرفـر
ى مـىدهد. ايـن درى روعت بيشتـراكنش با سرل در آب باشنـد، و همگـى گاز يا محلـوًمثال

ت يك گـاز با يك مـادهى جـامـداى مثال مجـاورت دو فـاز مختل: بـرحالى است كـه مجـاور
اهم نمىآورد.اكنش فرقوع واى وا برايطـى رط نشدنى در كنار هم ،چنين شـريا دو مايع مخلو

ابسته است. از اين رو تنهااكنشدهندههاى ياد شده  تنها به مرز ميان دو فـاز وت وا مجاوريرز
تيب انتظارايش داد. به اين ترا افزان اين سطح تماس ربا خـرد كـردن مـادهى جـامد مـىتـو

.٥ى پيدا كند، شكل ايش چشمگيراكنش، افزعت ومىرود كه سر

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ب در كـدام  چو٥شـكـل 
ا؟حالت  بهتر مىسوزد؟ چر

عت  پتاسيم به سر٤شكل 
اكنش مىدهد. آهنبا آب و

اكنش مىدهد امانيز با آب و
اكـنـش آن بـسـيـارعـت وسـر

پتاسيـمآهستهتر از و اكنش 
ا؟با آب است. چر

آهن در آب

پتاسيم در آب

(پ)

(ب)

(آ)



π

فكر كنيد
ات) نيـتـرIIب (و سـر (KI(s))ـ هنـگـامـى كـه مـقـاديـر مـعـيـنـى از پـتـاسـيـم يـديـد١

  (Pb(NO3)2(s)) انـگ راى مدتى اين دو جامد سفـيـد ريم و بـريزا در يك هاون چينـى بـرر
امى تشكيل مىشود. اين ماده چيست؟ ونگى به آرط كنيم، جامد زردرضمن ساييدن مخلو

جيه مىكنيد؟نه توا چگوتشكيل آن ر
.دنراد اوه رد دوجوم لكش ىزاگ داوم ىحطس بذج ىارب ىدايز ىياناوت اهرولب :ىيامنهار

ى داده است.كنندهى نشاسته از آرد گندم، انفجار مهيبى روليدخانهى توـ در يك كار٢
ا؟ى بيشتر است؟ انبار گندم يا انبار آرد. چرقوع چنين انفجاردر كدام مكان احتمال و

غلظت
هتفرگ رارق هـلعش ىور اوه ترواجم رد ـنهآ فايلا آ ـ٦ لكش رد .ـدينك هاگن ٦ ـلكش هب

رد .دزوسىمن ىلو تسا هدش خرس و غاد نهآ فايلا دينكىم هدهاشم هك ىروطنامه .تسا
دراو صلاخ نژـيسكا زا رپ نلرا كي رد هـدش خرس و غاد نهآ فاـيلا رادقم ناـمه ب ـ٦ لكش
.دزوسىم صلاخ نژيسكا رد تدش هب نهآ فايلا دينكىم هدهاشم هك ىروطنامه ،تسا هدش
؟درك هيجوت ناوتىم هنوگچ ار شنكاو نيا تعرس رد هدش هدهاشم ريگمشچ توافت

يهاكنش تـجـزهى وبارير اطالعـاتـى درل زجه كنيد. در جـدوى تـوحال به مثال ديـگـر
در دماى معين داده شده است:ما بر اثر گر (SO2Cl2)  يد يل كلرلفورسو

  SO2Cl2(g)  → SO2(g) + Cl2(g)
(آ)

(ب)

ــى  (آ) بـــرر٦شـــكــــل  س
اختن اليـاف آهـن در هـوسو

ن خالص(ب)  در اكسيژ

اكنش پس از گذشت مدت كوتاهىعت وسرSO2Cl2(g)  غلظت 

اكنشاز آغاز واكنشدر آغاز ومايشهى آزشمار

  (mol. L−1)  (mol. L−1. s−1)

٫∞∞١١∞  2 / 2 ×10−6

٫∞∞٢٢∞  4 / 4 ×10−6

٫∞∞٣٣∞  6 / 6 ×10−6

ت مىكند.مايش با هم تفاواكنش در اين سه آزعت وى كه ديده مىشود سرهمانطور
اكنش شده است.عت وايش سراكنشدهنده سبب افزايش غلظت و افز٣ و ٢مايشهاى در آز

ابراكنش دو بـرعت ويد، سريل كلرلفورابر شدن غلظت سـو، با دو بر٢مايشىكه در آزبهطور
ابطهاى پيدا كنيد كهاكنش رعت و و سر(g)SO٢Cl٢انيد ميان غلظـت شده است. آيا مىتو

جيه كند؟ا توعت رايش مشاهده شده در سرافز
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ماييدا بيازد رخو
اكنش مىدهند:ير وت زه صوربH2(g)   و NO(g)هاى گاز

  2NO(g) + 2H2(g)  → N2(g) + 2H2O(g)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ـر عــتاز مــطــالــعــهى س
ـيــار اكـنــشهــاىى از وبـس

شيميايى آشكار شـده اسـت
ابطهاىان ره مىتواركه همو

اكنش و غلظتعت وميان سر
ار كرد.قراكنشدهندهها برو

ا دريـر راكنش زاى مثـال وبر
يد:نظر بگير

aA + bB → cC + dD
اناكنش مىتواى اين وبر

شت:نو
= k A[ ]m. B[ ]n اكنشعت وسر

قــانـــونا ابـــطـــه رايـــن ر
 مىگويند.عتسر

n و mابــــطــــه در ايــــن ر
 مرتبهى واكنش راتيببهتر

اكنشدهندههاىنسبت به و
A و B.مشخص مـىكـنـنـد 

اننـداين مـقـاديـر كـه مـىتـو
ىست يا اعشارعددهايى در

بـىبـاشـنــد، بــهطــور تــجــر
ت مـىآيــنــد.   نـيــزkبـهدس

ثابتبى است و كميتى تجر
 گــفــتــهاكــنــشعــت وســر

مىشود.

شده پاسخ دهيد. سشهاى مطرحل به پرجه به دادههاى جدوبا تو
ا؟  دارد؟ چر[H٢]ابطهاى با اكنش چه رعت و آ. سر

ا بيابيد. رmير، مقدار ابطهى زب. در ر
 . H2[ ]× NO[ ]m اكنشعت وسر

دما
ايش افزًالاكنشهاى شيميايى است. معموعت وامل مؤثر بر سرين عودما يكى از مهمتر

ى آبمايش مقـدارلـهى آزايش مىدهد. در يك لـوا افزاكنشهاى شيميـايـى رعت ودما سـر
مايشلهى آزجود دارد. اگر در هر دو لوش وى آبجوى مقدارمايش ديگرلهى آزسرد و در لو
يم بااكنش منيزيم (صيقل داده شده) اضافه شود، مالحظه مىشود كه وى منيزمقدار مساو

ى مىدهد. در هر دو حـالـتيعتـر روش سراكنش آن بـا آبجـولى وآب سرد بسيـار كـنـد و
ير است:ت زاكنش انجام شده به صورو

Mg(s) + 2H2O(l) → Mg(OH)2(aq) + H2(g)

دايز ىيايميش ىاهشنكاو تعرس امد شيازفا اب هك دنهدـىم ناشن زين هنازور تايبرجت
رجنم ىيايميش ىاهدنيارف تعرس لاچخياد غذايى در ى مو، با نگاهدارلاثم ناونعهب.دوشىم
رجنم ىيايميش ىاهدنيارف تعرس زاگ قاجا ماى شعلهى گرهك ىلاح رد مىشود، دنك داسف هب
.دهدىم شيازفا ار اذغ نتخپ هب

اكنش پس از گذشت مدت كوتاهىعت وسراكنشدهندههاغلظت و

مايشهى آزشمار
اكنشاز آغاز واكنشدر آغاز و

  (mol. L−1)
  (mol. L−1. s−1)

  [ H2(g) ][ NO(g) ]
١٫∞١١٫∞  1/ 23 ×10−3

١٫∞٢٢٫∞  2 / 46 ×10−3

٢٫∞٣١٫∞  4 / 92 ×10−3
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يههاى سينتيك شيميايىنظر
سى كـرديم و بيشتربى بررت تجرا به صوراكنشهـاى شيميايى رعت وتا به حـال سر
سشهـاىى از پراى يافتن پاسخ بسيـارلى برسكوپى آنها پرداختـيـم وبهجنبههـاى ماكـرو

اى اين منظورسى كرد. برلى بررلكوا در سطح مواكنشها رمطرح شده در ذهن شما بايد و
لىلكوا در سطح مواكنشهاى شيميايى ريهى مهم و اساسى مطرح شده است كه ودو نظر

سى مىكند.برر
خورديهى برآ ـ نظر

يهى حالت گذارب ـ نظر
لى ميان آنهااكنشدهنده است وههاى وخورد بين ذريه، برچه اساس هر دو نظرگر

جود دارد.تهايى بنيادى وتفاو

خورديهى برنظر
ههاىى مىدهد كه بـيـن ذراكنش شيميايى هنـگـامـى رويه يـك ومطابق با اين نـظـر

اوردهليد فـرخورد هنگامى مؤثر است و  به تـوت گيرد. بـرخوردى مؤثر صوراكنشدهنده بـرو
ى كافى داشته باشند.ى مناسب و انرژكننده جهتگيرخوردههاى برمىانجامد كه طى آن ذر

ايشا افزخوردهاى مؤثر رقوع برهها نيز احتمال وخورد ميان ذرايش تعداد برالبته افز
ا)؟مىدهد.(چر

(آ) (ب)
عتحــالــىكـه در آبداغ (ب) با سـراكنش مىكنـد،دريم درآبسرد (آ)  بهكندى و  منيـز٧شكل 

اكنشمىدهد.ى باآبوبيشتر
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خوردهاتعداد بر
يد.ا در نظر بگيركسيد با اوزون رنون مواكنش نيتروژو

  NO(g) + O3 (g) → NO2(g) + O2(g)

فى با حجماكنش ميان اين دو گاز نشان داده شده است. اين شكل ظر و٨در شكل 
لهاىلكولى تعداد مو ثابت و O3  لهاى لكوا نشان مىدهد كه از (آ) به (پ) تعداد موثابت ر

NOايش يافته است. افز

فكر كنيد
 بـاNOلهاى لكوخورد مو مشخص كنيد كه احتمال بـر٨ـ با كمى دقت در شكـل ١

ى كرده است؟از (آ) به (پ) چه تغيير O3  لهاى لكومو
خوردها و درايش تعداد بـرايش غلظت باعـث افـزفت كـه افـزان نتيجه گــرـ اگر بتـو٢

ف بيشتـراكنش در كدام ظرعت وص: سـراكنش مىشود، باايـن وعت وايش سرنتيجه افـز
است؟

تاكنشدهنده كه بـه صـورههــاى وخـورد بايد بـيـن ذريهى براين بر طبق نـظـربنابـر
عتيه سرت گيرد. بر طبق اين نـظـرخورد صورند، برفته مىشـوىهاى سخت در نظر گـرگو

مان)احد زاحد حجـم و در واكنشدهنده (در وههاى وخوردهاى بين ذراكنش به تعداد بـرو
بستگى دارد.

كنندهخوردههاى برى مناسب ذرجهتگير
اورده بينجامـد،ليد فراكنش و تواكنشدهنده به وههاى وخورد بين ذراى اينكه بربر

خورد كنند.هها در جهت مناسبى به يكديگر نزديك شده، بربايد اين ذر
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خوردها درايش تعداد برسى افزاكنشهاى شيميايى ـ بررعت و  اثر غلظت بر سر٨شكل 
O3(g)   با NO(g)اكنش                               و

(ب) (آ) (پ)



±≥

فكر كنيد
يد:ا در نظر بگيرير راكنش زـ و١

  NO2Cl(g) + Cl(g) → NO2(g) + Cl2(g)

خورد در شكل روبهرو پيشنهاد شده است.اكنش دو براى انجام اين وبر
ا؟اورده مىانجامد؟ چرليد فرخورد، به تواى بركدام جهت بر

يد:ى در نظر بگيرا در فاز گاز رHI(g) با Cl(g)اكنش ـ و٢
Cl(g) + HI(g) → HCl(g) + I(g)

ىدروخـرب HI(g) و Cl(g) نـيب دياب ـشنكاو نيا مـاجنا ىارب درـوخرب ىهيـرظن قـبط رب
ا نشان دهيد.خورد مناسب رسم يك شكل اين بربا ر .دريگ تروص

خوردهها هنگام برى كافى ذرانرژ
دادعت نيا .دوشىم شنكاو ماجنا هب رجنم ىدودعم دادعت طقف اهدروخرب ىهمه نايم زا

لماع نيا رثا كرد ىارب .دنشاب زين ىفاك ىژرنا ىاراد دياب بسانم ىريگتهج نتشاد رب نوزفا
رد .ـديرـيگب ـرظن رد هرابود ار O3(g)   ـاب NO(g) شـنكاو ،ىيـايـميش ىـاهشـنكاو تعـرس رب

.تساهدش هداد ناشن :لتخم تهج هس زا هدنهدشنكاو ىاهلوكلوم نيب دروخرب٩لكش
سته بااكنش پيـوف وى جنبشى هستند و در ظـراى انرژ دارNOو  O3  لهـاى لكومو

اكنشدهنـده بـهلهاى ولكـوخوردهاى بين مـولى همهى بـرخورد مىكنـنـد. ويكديگر بـر
ىكه در شكلى كافى نيستند. همانطوراى انرژا همهى آنها داريراكنش نمىانجامد، زو

لىليد مىكنـد وا تواورده راكنش مىانجامد و فـر به وaخوردهاى  ديده مىشود، فقط بـر٩
ا؟)ليد نمىكنند. (چراوردهاى تو فرc و bخوردهاى بر

اهد آنار دارد و شخصى مىخو قرAجه كنيد.قطعه سنگى در نقطهى به يك مثال تو
اى. بر∞١جود دارد، شكـل لى بين اين دو نقـطـه يـك قـلـه و منتقل كـنـد وB به نقـطـهى ار

كردن قطعه سنگ از نقطهى  اى قطعه سنگ بايد از اين قله بگذرد. برB به نقطهى Aمنتقل
ا از آنيراهم باشد. زساندن سنگ به باالى قله فراى رم برى الزاين منظور دست كم بايد انرژ

a

A

B

E

Ea)  ىى فعالسازنمايش انرژ ∞١شكل  )

خورد وى بـر انرژ٩شكـل 
اكـنـش. اگــر چــهعـت وســر

قوعخورد به ويادى برتعداد ز
ندد امـا تـنـهـا شـمـارمىپـيـو

ى كافىاى انرژكى كه داراند
ـبو جــهــتگــيــر ى مـنــاس
اوردهلـيـد فـرهسـتـنـد بـه تـو

مىانجامند.

O3 + NO  → O2 + NO2

a

b c
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Cl Cl
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ير مىشود.ازى سطح شيبدار به پايين سرانش روى گربه بعد قطعه سنگ بر اثر نيرو
اكنش دهندهها بـهاى تبديـل واكنشهاى شيميايى نـيـز بـرهمچون اين مثـال، در و

نقطـهىاوردهها (حـرفر ىم است. اين مقـدار انـرژى الزى انرژ) مقدارBبه نقـطـهىA كت از
ىى فعالسازانرژان اكنش شيميايى است و از آن با عنواى شروع يك وم برحداقل مقدار الز

ف چه عملى مىشود؟ى صرى فعالسازياد مىشود. به نظر شما انرژ
ند،ى مناسبى نيز دارخوردها كه جهتگيركى از براكنشهاى شيميايى تعداد انددر و

اكنش هستند.اى اجنام وم برى الزاى حداقل انرژدار

بيشتر بدانيد
سايىهايىاى ناراكنشهاى شيميايى است. اين نظريه دارجيه واى تود، مدلى ساده برخورنظريهى بر

تند از:خى از آنها عباراست كه بر
اىان برد. از اين نظريه منىتواكنشهاى ساده در فاز گازى به كار مىرواى ود برخورـ  نظريهى بر١

ا در حالت محلول فاصلهى بـيـنند. زيرد كه در حالت محلول اجنام مىشـواكنشهايى استفـاده كـرجيه وتو
فت.گرا جدا از يكديگر و مستقل در نظران مانند فاز گازى ذرهها راكنشدهنده كم است و منىتوذرههاى و
ند كهفته مىشوگرت گوىهايى سخت در نظراكنشدهنده به صورد، ذرههاى وخورـ در نظريهى بر٢

اكنشدهنده ضمن مبادلهى انرژى بر يكديگـرتى كه مىدانيم ذرههاى وند، در صوردى كشسان دارخوربر
ند.نيز اثر مىگذار

د.فته مـىشواكنشدهنده در نظر گـركتهاى انتقالـى ذرههـاى ود، فقط حـرخورـ در نظريهى بر٣
اكنش نقشاكنشدهنده نيز در نحـوهى اجنام وتعاشى ذرههـاى وخشى و اركتهـاى چرتى كـه حـردر صور

ند.دار
انلى منىتود ود دارجوان گفت كه انرژى فعالسازى ود فقط مىتوخورـ با استفاده از نظريهى بر٤

د.ا محاسبه كرمقدار آن ر

يهى حالتگذارنظر
ف شده است. ازخورد برطريهى برسايىهاى نظرخى از ناريهى حالتگذار بردر نظر

ل نيز قابل استفاده است.اى فاز محلوى براكنش در فاز گازجمله آن كه اين مدل افزون بر و
يد:ا در نظر بگيرر I2(g)  با H2(g)  اكنشو

  H2(g) + I2(g)  → 2HI(g)

مانى درخورد كنند، مدت زبا هم بر I2  و  H2  اكنشدهنده يعنى لهاى ولكوقتى موو
جود درندهاى موخورد) پيـوند . در اين هنگام (يعنى هنـگـام بـرار مىگيـركنار يكديگر قـر

ليهى آنها تا حدودىندهاى اواقع پيوند. به ونى مىشوگوگراكنشدهنده دچار دههاى وذر
.١١هاى خودمنايى مىكند، شكلندهاى تازست شده،تشكيل پيوُس


