


روز مول 

غیررسمی در میان دانشجویان شیمی و دوستداران اینعیدیکروز مول

بعد از ظهر گرامی ۶:۰۲صبح تا ۶:۰۲اکتبر میان ۲۳دانش است که در 

را وقتی به روش تاریخ نویسی آمریکایی تاریخ این روز.داشته می شود

عدد نوشته می شود که یادآور۶:۰۲۱۰/۲۳بنویسید به صورت

است بیانگر شمار ذرات ۱۰۲۳×۶٫۰۲است که تقریباً برابر باآووگادرو

ریشهٔ روز مول به مقاله ای در .از مادهمولدر یک( اتم یا مولکول)
بازمی گرددکه ۱۹۸۰در دههٔ  (The Science Teacher)معلم علوممجلهٔ 

ین، به پریری دو چیئن، ویسکانسدرشیمی دبیرستانالهام بخش یک معلم

پایه گذاری ۱۹۹۱مه ۱۵او روز ملی مول را در . نام موریس اوهلر بود

آفریقای آمریکا،امروزه بسیاری دبیرستان ها در.کرد

شن این روز را با فعالیت های مربوط به شیمی جوکانادااسترالیاجنوبی،

.:(می گیرند تا دانش آموزان را به این دانش عالقه مند کنند





مول چیست؟•

به تعداد عدد ( یوناتم، مولکول یا) از هر ذره « مول»یک •

یعنی یک ذره مثال یک مول اتم کربن. آووگادرو از آن ذره است

ا اتم کربن دارد که این مقدار اتم در کنار هم یک مول ربه اندازه

ئو آمد»را به یاد دانشمند پر آوازه ایتالیایی عدد.ایجاد می کنند

نامیدند که این عدد ، تعداد « آووگادرو»، عدد «آووگادرو

شیمیدان ها جرم .ذره  های موجود در یک مول از یک ماده است

ان می گویند و آنرا برحسب گرم بی« اتم گرم»اتم را یک مول یا

مولکول »جرم یک مول از مولکول های یک ماده هم که . می کنند

نامیده می شود براساس اتم گرم اتم های سازنده آن به « گرم

.آسانی قابل محاسبه است





! ستا« موش کور»به زبان انگليسي « مول»يکي از معاني کلمه  •

ک به همين دليل در بيشتر نقاشی ها و کاريکاتورها نماد مول، ي

ه هماهنگی برنامه های هفته ملی شيمی به عهد.موش کور مي باشد

در اين هفته داوطلبان و موسسات، . انجمن شيمی آمريکاست

خود را … محصوالت، خالقيت ها، منابع، فرصت های شغلی و 

ضای از طريق چاپ بروشور و يا تبليغات راديوتلويزيونی و ف

هفته ملی شيمی در آمريکا هر سال يک .مجازی ارايه می دهند

سنگ های »( ۲۰۱۷) موضوع امسال . خاص دارد( تم)موضوع 

است« شيمی





ا مول مقدار ماده خالصی است که تعداد واحد های مستقل اصلی آن ، دقیق•
پس نمونه ای از یک . باشد 126Cکربن 12gبرابر با تعداد اتم های 

آن وزن اتمیعنصر که جرم آن بر حسب گرم از لحاظ عددی برابر با

عنصر باشد، شامل یک مول از اتمهای آن عنصر ، یعنی شاملعدد 

اتم : بنابر این. است9.01218،بریلیممثال وزن اتمی. اتم استآووگادرو
Be=1mol Be = 6.02205x1023بریلیم  چون وزن 9.01218 :

است، سنگینی یک اتم 1.0هیدروژنو وزن اتمی19.0فلوئوراتمی

اتم 100حال اگر . برابر یک اتم هیدروژن خواهد بود19فلوئور ، 

اتم هیدروژن را در نظر بگیریم، جرم مجموع اتم های 100فلوئور و 

پس جرم های هر دو . برابر جرم اتم های هیدروژن می شود19فلوئور 

نمونه ای از فلوئور و هیدروژن که عمده اتم های آنها برابر باشد همان 

یعنی نسبت وزنهای اتمی آنها ، خواهد بود1.0به 19.0نسبت 





هیدروژن داشته باشیم، این دو مقدار  1.0gفلوئور و  19.0gاگر •

بر حسب گرم و از لحاظ عددی برابر وزن های اتمی این 

به 19.0چون جرم های این دو نمونه نسبت . استعنصردو

در . دارد، نمونه ها باید شامل تعداد اتم های مساوی باشند1.0

واقع ، نمونه ای از هر عنصر که جرم آن بر حسب گرم عددی 

ان برابر با وزن اتمی آن عنصر باشد، شامل این عده اتم های یکس

عدد ،" آمدو آووگادرو"این عدد را به افتخار .خواهد بود

ازها نخستین کسی بود که رفتار گآووگادرو.می نامندآووگادرو

واکنش دهنده ،مولکولهارا بر حسب عدهواکنش شیمیاییدر

مقدار عدد آووگادرو با آزمایش معین شده و تا شش. توضیح داد
6.02205x1023:رقم با معنی عبارت است از



مول ماده مولکولی•

یک مول ماده . یک مول ، مرکب از عدد آووگادرو واحد مستقل است•

مولکولی مرکب از عدد آووگادرو مولکول و جرمی بر حسب گرم دارد که

مثال وزن مولکولی . از لحاظ عددی برابر با وزن مولکولی آن ماده است
H2O  گرم است، پس مولکول 18.02برابرH2O 18.02:باg H2O 

=1MolH2O =6.02205xa023 مولکول آبH2O چون یک مولکول

و یک  Hشامل دو اتم  H2Oدارد، یک مول  Oو یک اتم  Hآب ، دو اتم 

دازه با استفاده از تعریف مول ، نوع واحد مستقلی که ان. است Oمول اتم 

: شامل Hیک مول از اتم های . گیری می شود، باید مشخص باشد

6.02205x1023 اتمH  ، 1.01و جرم آن ، تا سه رقم با معنیg  ،است

و جرم H2مولکول 6.02205xa023شامل H2یک مول از مولکولهای 

 Molفلوئور گرم :برای فلوئور . است 2.02gآن 
F=6.02205x1023 F=19.0 1مولکول فلوئورMol 

F2=6.02205x1023 F2=38.0g



مول در مواد یونی•

به این معنی است که نمونه مورد نظر ، (BaCl2)وقتی می گوییم یک مول•

ما شامل عدد آووگادرو واحد فرمولی است که واحد مستقل آن مشخص 
دارد که همان وزن فرمولی  208.3gجرمی برابر BaCl2یک مول . است

BaCl2در واقع ، یک مول . استBaCl2شاملباریم:green137.3g= 
1MolBaCl2=6.02205x1023Cl2واحد  =1Mol208.3g Bacl2یون 







محاسبات شيميايی با عدد آووگادرو و مولفهم عدد آووگادرو در درک •

ر برای مثال د. بين آنها بسيار موثر استواکنشتشکيل مولکول ها و
با دو اکسيژنيک اتم،(H2OH2O)تشکيل مولکول آب 

ل از در نتيجه يک مول از اکسيژن با دو مو. ترکيب می شودهيدروژناتم

اد زير به به بيان ساده تر اعد. هيدروژن برای تشکيل آب بايد ترکيب شوند

در تشکيلعنصرما کمک می کنند تا بفهميم چه تعداد از اتم های هر

جرم مولی و عدد آووگادروخاصيت ديگر عدد :مولکول آب نقش دارند

جرم يک مول از هر ماده . آووگادرو در بيان جرم يک مول از ماده است

به به عنوان مثال، وزن مولکولی آب. با وزن مولکولی آن ماده برابر است
اين . است( واحد جرم اتمی)18.015amu18.015amuطور متوسط

.گرم است18.01518.015عدد يعنی هر مول از مولکول آب











محدثه صادقی 

صنايع شيمی۱۲

هنرستان قدس اصفهان

سرکار خانم زمانی:دبير

��روز مول بر تمام دوست داران شيمی مبارک


