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  : چكيده 

. هايي همراه است فهمي برانگيز و با كج  آموزان و حتي معلمان بحث ها و مسايل مربوط به آنتروپي گاهي براي بيشتر دانش پرسش

در . مي كنند ها را درك و محاسبه آموزان با سليقه خود آن شود كه اغلب تحليل هاي متفاوتي از اين مساله وجود دارد و دانش مشاهده مي

يكي ازآن . شوند ن با مشكل مواجه ميآمعموالً دانش آموزان در درك  .شود مي بيانبا تعابير مختلفي كه  آنتروپيترموديناميك مقدماتي 

 بطور كلي حالتهاي نامنظم احتمال بيشتري از .مقدار احتمال بطور ساده يعني قدرت انتخاب بيشتر. تعابير مقدار احتمال يك حالت است

واژه هاي نظم و . معياري از بي نظمي مولكولي يك حالت است آنتروپيشود  كه معموال به اين دليل گاهي گفته مي حالتهاي منظم دارند

ضمن ارايه مفهوم آنتروپي و استفاده از در اين مقاله . باشد است در صورتي كه احتمال بيان كمي از آن مي آنتروپيبي نظمي بيان كيفي از 

يك تصوير روشن و  آنتروپياستفاده مي شود تا از طبيعت  آنتروپيسازي   از تشابه و قياس براي سادهبيني جهت واكنش  يشآن براي پ

  .تر نمايد آموزان راحت را براي دانش آنتروپيبسيار ساده ارائه شود و درك مفهوم 
  

  تمايل خودبخودي ،آزادي عملتمال، مقداراح ساده سازي،نظمي،  بي خاصيت ترموديناميكي، ،آنتروپي :واژگان كليدي
  

  : مقدمه 

در اين مقاله  هدف ما گيري است اما ها قابل اندازه يك خاصيت ترموديناميكي است كه تغييرات اين خاصيت در سيستم آنتروپي

و تغييرات آن  وپيآنترخواهيم با قياس و تشابه به ساده سازي مفهوم  بلكه مي ،آن نيستي رياضي و حتي آماري  بررسي روابط پيچيده

  .بسيار ساده خواهد بود آنتروپيبگذريم و به واقعيت هاي عيني توجه كنيم يادگيري مفهوم  آنتروپياگر از تعاريف محض . بپردازيم

هاي  كه فقط كميت ناظر خارجيتواند داشته باشد، بدون آنكه براي يك  است كه يك سامانه مي هاي داخلي حالتآنتروپي معياري از تعداد 

اي  است كه اندازه ترموديناميكيكميتي  (S) آنتروپي. كند، متفاوت به نظر برسد آن را مشاهده مي...) و بار، سرعت، جرممثالً (ماكروسكوپي 

معين در  ◌� بنابراين براي يك ماده. نظمي باالتر باشد، آنتروپي بيشتر است بي ◌� چه درجه هر. است سامانه نظمي در هر بي براي درجه

 :حالت تعادل دروني كامل در هر حالت، داريم

توجه به اين نكته .(J/mol.K) .است كلوين مولبر  ژول، SI واحد آنتروپي در سيستمگازآنتروپي  > مايعآنتروپي  > جامدآنتروپي 

 .است مستقل از مسيرو  تابع حالتضروري است كه آنتروپي يك 

  

  قانون دوم ترموديناميك اي از هنتيجآنتروپي 

همانطور كه قانون اول ترموديناميك منجر به تنظيم خاصيتي به نام انرژي شد قانون دوم ترموديناميك به ابداع مفهوم مجردي به نام 

هرقدر نظم ساختاري و عملكردي يك سيستم كمتر . آنتروپي معياري براي بي نظمي يك سيستم است .مي انجامد) Entropy(آنتروپي 

طبق قانون دوم ترموديناميك هر فعاليت طبيعي موجب افزايش آنتروپي مي شود و جهت و . باشد گفته مي شود آنتروپي آن بيشتر است

سر هم چيده شده اند يا كتابهايي كه بطور مرتب در قفسه كتابخانه  اوراق منظمي كه پشت". گرايش طبيعت نيز به سوي بي نظمي است

اگر كوششي در جهت برقراري نظم آنها انجام نگيرد و مثالً اهميتي داده نشود تا هر كتاب برداشته شده باز به جاي اوليه اش ، قرار دارند

شايد به نظر برسد كه در طبيعت فرايندهايي هم هست كه . شد برگردانده شود بي نظمي يا به عبارتي آنتروپي آن روز به روز بيشتر خواهد

مثال فرايند ساختن ساختمان عبارتست از نظم دادن به مقداري آجر خاك . در آنها از يك حالت بي نظم به يك حالت منظم برسيم
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به تبع آن كاهش آنتروپي پيش  طور برداشت شود كه چنين فرايندهايي در جهت افزايش نظم و اين سيمان و آهن پراكنده و بي نظم و

آنچه افزايش مي يابد آنتروپي كل . اما بايد گفت كه قانون دوم ترموديناميك يك سيستم را مجزا از محيط در نظر نمي گيرد. مي رود

در  ممكن است در بخشهايي از سيستم شاهد كاهش آنتروپي ودر نتيجه افزايش نظم باشيم اما بي ترديد. است شامل محيط و سيستم

مي توان نشان داد كه تمركز نظم در يك نقطه به قيمت افزايش بي ". جايي ديگر با افزايش بيشتري در ميزان بي نظمي روبرو خواهيم بود

آنچه از تئوري و آزمايشات بر مي آيند نشان مي دهند كه در كل هر سيستم مقدار افزايش بي نظمي بيشتر .نظمي در نقطه اي ديگر است

در يك تحليل آماري مي توان به اين  ".زياد مي گردد) آنتروپي(است و از اين رو مجموعاً در هر فرايندي مقدار بي نظمياز كاهش آن 

تكه هاي يك عكس را درون يك جعبه ". نتيجه رسيد كه همواره تعداد حاالت بي نظم يك سيستم بسيار پرشمارتر از حاالت منظم آن اند

از سويي ديگر آرايشهاي بسيار زيادي هستند كه . يك و تنها يك آرايش تصويري كامل مي سازنداين تكه ها در . در نظر بگيريد

هر چه جعبه را بيشتر تكان بدهيم تعداد آرايشهاي . تصويرچيزي را درست نمي كنند و تكه هاي عكس در حالت بي نظمي به سر مي برند

از ديدگاه آماري احتمال اينكه يك فرايند در جهت كاهش آنتروپي پيش  .درهم و برهم كه بيانگر هيچ تصويري نباشند بيشتر مي گردد

اما نمي توان صراحتاً گفت كه هيچ . به بيان ديگر امكان بروز چنين حالتي به قدري كم است كه گويي غير ممكن است. رود صفر نيست

گاز موجود , طبق تعريف. ي است در نظر مي گيريمجعبه اي را كه حاوي يك گاز و در تعادل ترموديناميك.امكاني براي آن متصور نيست

نظر به اينكه همه مولكولها به طور مداوم در حركتند احتمال اينكه مولكولهاي هوا به . در جعبه حداكثر آنتروپي ممكن را خواهد داشت

يعني از ميليارد . لعاده كم استشكل خاصي قرار بگيرند و مثال همه در يك گوشه جعبه متمركز شوند وجود دارد ولي اين احتمال فوق ا

ميليارد حالتي كه اين مولكولها مي توانند داشته باشند تنها يك حالت ممكن است آن حالت منظم مورد نظر ما باشد كه آنتروپي كمتري 

منظمي اتفاق بيفتد  واقعيت اين است كه از نظر رياضي اين امكان وجود دارد كه چنان آرايش. احتمال چنين اتفاقي تقريباً صفر است دارد

  .ولي احتمال آن فوق العاده كوچك است
  

 نتروپي آپايستگي انرژي و 

به  tropein -به معني در، درون endon ( .است"مقدار تحول"كه يوناني است آمده و به معني "تروپوس"يا كلمه "تروپي"اين كلمه از 

ترموديناميك به نام اصل پايستگي انرژي  آنجا آغاز شد كه قانون اولاز اين مفهوم  )نظمي گردش دروني، بي entropy - معني گردش، تغيير

توان هر انرژي كاري را به حرارت تبديل كرد اما  مي: در اين اصل اين پايستگي يك طرفه است. مطرح شد

  . ن تمام گرما را به كار تبديل كردنمي توا

تم هم افزايش مي يابد و افزايش تعداد نتروپي افزايش مي يابد به تبع آن تعداد حالت هاي سيسآ وقتي

افزايش انتروپي يعني افزايش بي نظمي و : پس مي توانيم بگوييم . بي نظمي را افزايش مي دهد , حاالت 

تمايل به بي نظمي دارند، اگر چند ملكول گاز را به كه هاي ايزوله  سيستمنتروپي يعني افزايش نظم آكاهش 

شوند و يا ديوار در اثر گذشت زمان  نظم مي بي ،اثر گذشت زماناد در صورت منظم در جعبه اي قرار دهي

  .تخريب و نامنظم مي شود
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  چيست؟ آنتروپي

يا با چه وسعتي پخش ٫چه مقدار انرژي در يك فرآيند پخش مي شود: پخش شدن خود به خودي انرژي را نشان مي دهد آنتروپي

تغيير فاز  و هنگام qreversible/T انرژي پخش شده يا/دما=آنتروپيتغييرات ٫عادله سادهبعضي وقت ها يك م.(در يك دماي خاص-مي شود

  .) S = ∆Hfusion /T or∆Hvaporization /T∆ مانند ذوب و تبخير عبارت است از

  ها ارتعاشي و چرخشي مولكول٫انرژي انتقالي ٫» انرژي حركتي«را بيان مي كند عبارت است از  آنتروپيدر شيمي انرژي كه 

  

  
  

يك نوع  آنتروپي نشان داده مي شوند H∆يا  "q"در بسياري از معادالت هم انرژي حركتي و هم انرژي تغيير فاز با - انرژي تغيير فاز  H∆و 

اندازه گيري مقدار انرژي منتشر شده تقسيم بر دما يا وسعت پخش شدگي انرژي پس از اينكه - فلسفي و علمي است» قبل و بعد«مقياس 

 ).در يك دماي ثابت(تفاق مي افتد چيزي ا
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  آنتروپي و قانون دوم ترموديناميك

  .در يك فرآيند سيكلي آنتروپي يا افزايش مي يابد يا ثابت باقي مي ماند

  فرايندهاي طبيعي در سيستم هاي ايزوله زماني خود به خودي اند كه به سمت افزايش بي نظمي يا انتروپي در سيستم حركت كنند

 .معياري براي مقدار انرژي كه براي تبديل به كار غيرقايل دسترس است

  

  معيار بي نظمي يك سيستم

 

 
محل گرم به محل (به عبارت ديگر در حين انتقال انرژي از . ، قانون اول ترموديناميك را محدود مي كندقانون دوم ترموديناميك

نتروپي آ. بخشي از انرژي پتانسيل آن قابل تبديل به كار است. شار پايين مي آيدوقتي آب از آب. بخشي از آن به كار تبديل مي شود )سرد

  :آيد از رابطه زير بدست مي واكنش

  
  

  آنتروپي و جهت پيشرفت واكنشها 

  : به طور كلي دو عامل مهم در تعيين سمت و سوي پيشرفت واكنشها دخالت دارند

به طور كلي سيستم ها تمايل دارند از ). ر ثابت انجام مي شوند، انتالپي واكنشيا در واكنشهاي معمول كه در فشا(گرماي واكنش  -1

كاهش . به همين دليل واكنش هاي گرماده تمايل به انجام خودبخودي دارند. انرژي خود بكاهند و به سطح پايين تري از انرژي برسند

   H2انرژي به صورت 

طبيعت و به دنبال آن هر واكنش خودبخودي تمايل دارد كه به بيشترين مقدار  به طور كلي. بي نظمي يا تغييرات آنتروپي واكنش -2

ي افزايش بي  مثبت نشان دهنده sبه عنوان ميزان بي نظمي معرفي شود، دلتا  sاگر تابع . بي نظمي برسند و از حالت نظم خارج شوند 

ن دشوار و همراه با صرف انرژي همراه است، در حالي كه بي در نظر بگيريد كه در زندگي روزمره نيز منظم بود(S2<S1نظمي است، يعني 

  ). نظم و هر چيزي را هر جا گذاشتن، راحت مي باشد

 

   انرژي آزاد گيبس

 .دانشمندي بود كه رابطه بين آنتالپي و آنتروپي را بدست آورد جوزيا ويالرد گيبس 

  .ل دسترس براي انجام فراينديا مقدار انرژي قاب. مقدار انرژي كه قابليت تبديل به كار دارد

 
انرژي آزاد يك سيستم، جمع آنتالپي با حاصلضرب دماي مطلق در آنتروپي آن است كه تغييرات آن 

 ها به صورت

 
 در حالت استاندارد معادله به صورت

 
 و براي يك واكنش شيمايي مي توان تغييرات انرژي آزاد را از معادله زير بدست اورد
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  .واكنش خود به خودي است. باشد G<0اگر

  .باشد واكنش غير خود به خودي است G>0 اگر

Tو  Hبه عالمت ها و مقادير  Gعالمت  S - بستگي دارد.  

يك تابع حالت است يعني فقط به بي نظمي آغازي و پاياني هر تغيير  (H) و آنتالپي (E) نيز مانند انرژي دروني (S) آنتروپي :نكته

 .بستگي دارد

 

 نتروپي در تعيين جهت پيشرفت واكنش هاي شيميايينقش آ

پديده هاي فيزيكي و شيميايي همواره تمايل دارند به بي نظمي باالتر دست يابند بنابراين مي توان گفت واكنش هايي كه آنتروپي 

  .يكي از نشانه هاي پيشرفت خود به خودي را دارندآنها مثبت است 
  

  در يك واكنش شيميايي) وپيآنتر( نكات مهم در تشخيص بي نظمي 

 . هر چه دماي سيستم باالتر باشد ميزان جنبش و حركت ذره هاي ماده بيشتر خواهد بود و ميزان بي نظمي بيشتر است) : 1

 

 .مي باشدگراد بيش از آب  درجه سانتي 80در آب بي نظمي مولكول هاي  :مثال

 .گاز مي باشد >مايع  >فاز جامد  همواره بي نظمي، حركت، جنبش و برخورد ذره اي در2( 

 
  

 :نمودار كلي تغيير آنتروپي در مقابل دما براي يك ماده به صورت زير رسم مي شود
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 .مي باشد) يخ(در بخار آب بيشتر از آب مايع و در آب مايع بيش از آب در حالت جامد  H2O هايبي نظمي مولكول :مثال

هاي جامد، مايع و گاز وجود داشته باشند فقط تعداد مول هاي فاز بي نظم تر يعني گاز  چنانچه در دو طرف يك معادله شيميايي مول) 3

آن بيشتر است بي نظمي ) فاز بي نظم تر( بنابراين در چنين واكنش هايي هر طرف كه تعداد مول هاي گازي  .را شمارش مي نماييم

 .بيشتري خواهد داشت

ي جامد و مايع وجود داشته باشند فقط تعداد مول هاي فاز بي نظم تر يعني مايع را همچنين اگر دو طرف يك معادله شيميايي، فازها

آن بيشتر است بي ) فاز بي نظم تر نسبت به جامد( بنابراين در چنين مواردي هر طرف كه تعداد مول هاي فاز مايع . شمارش مي نماييم

  .نظمي بيشتري خواهد داشت

پس فقط تعداد مول هاي فاز بي نظم تر يعني گاز را شمارش . جامد ، مايع و گاز وجود دارددر معادله واكنش زير هر سه فاز  :مثال

 .نماييم مي

 
چنانچه در دو طرف معادله يك واكنش شيميايي تعداد مول هاي فاز بي نظم تر برابر باشد هر طرف كه تنوع تركيب هاي فاز بي   )4

 .د داشتتر آن بيشتر است اندكي بي نظمي بيشتري خواه نظم

 :در معادله واكنش زير تعداد مول هاي گازي طرفين معادله برابر است :مثال

 
  چون تنوع تركيب هاي گازي در سمت چپ معادله بيشتر است پس بي نظمي در سمت چپ معادله اندكي بيشتر خواهد بود

مي يابد چون امكان حركت و جنب و جوش اگر فضاي بيشتري در اختيار ذره هاي يك گاز قرار بگيرد ميزان بي نظمي افزايش  )5

  .بيشتري براي ذره هاي گاز فراهم مي شود

در شكل زير پس از برداشتن صفحه جدا كننده در قسمت ظرف ذره هاي گاز كه ابتدا فقط در سمت چپ قرار داشتند تمام : مثال

  .شدبا مي) آ(بيشتر از حالت ) پ(فضاي ظرف را اشغال كرده اند پس بي نظمي در حالت 

 

  
  

 

  

  

  

  

بنابراين اتم هاي گاز ترجيح  ديابن نظمي بيشتري مي در اين فضا پخش شده و بي. گيرند گازها وقتي در فضاي بزرگتري قرار مي

  . ي حجم ظرف را اشغال كنند دهند كه همه مي
  

  :آموزان آنتالپي در كالس درس براي درك بهتر دانش بحث و بررسي

  .رمقايسه با ورود و خروج دانش آموزان به هنگام زنگ مدرسهبررسي تغييرات آنتروپي د : 1قسمت 

زنگ كالس و استراحت دانش آموزان، يك مثال عيني براي بررسي و يا نشان دادن تغييرات آنتروپي مي باشد، چرا كه دانش آموزان با  

دانش آموزان درون . جابجا مي شوند)كالس درس(ويك فضاي كوچكتر ) حياط مدرسه(به صدا درآمدن زنگ دائما بين يك فضاي بزرگتر 

به شكل (كالس درس با شنيدن زنگ دوست دارند در يك فضاي بزرگترپراكنده شوند زيراآزادي عمل و حركت بيشتري خواهندداشت

www.chemyazd.com



٧ 

 

ست اين يك تمايل خودبخودي است و مي تواند قياسي از افزايش آنتروپي باشد و برعكس آن، قياسي از كاهش آنتروپي ا). توجه كنيد1

ذرات در واكنش هاي شيميايي هم شباهت زيادي به اين ). توجه كنيد 2به شكل (زيرا آزادي عمل و حركت دانش آموزان كمتر مي شود 

مثال زنگ ورودبه كالس درس به خصوص اگر (گاهي اگر عامل بازدارنده اي، آزادي عمل وحركت دانش آموزان را كاهش دهد.مدل دارند

دانش آموزان هيچ تمايلي از خود نشان نمي دهندكه ...)يا براي درس ساعت بعد آمادگي كافي نداشته باشندودرس مشكلي داشته باشند 

  .الزم است با تدابير خاصي واعمال شرايط مناسب آنان را به كالس فرا خواند چه بسا كه بعضي از واكنشها اينگونه رفتار مي كنند
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  :2قسمت

    .را درك كنند آنتروپيبا دو مثال عملي، دانش آموزان مفهوم  در اين قسمت مي خواهيم

از دانش آموزان مي خواهيم كه هر كدام در يك موزاييك كف كالس قرار بگيرند وآنرا با گچ عالمت بزنند سپس به موزاييك : 1مثال

آنها بپرسيم كه هر كدام چند بار وارد  در پايان از)ورودبه موزاييك هاي عالمت خورده ممنوع مي باشد(هاي خالي بدون عالمت بروند

  موزاييك هاي خالي شده اند؟

مي بريم و از آنها مي خواهيم عمل ) يا يك مكان كوچك تر از كالس (بار ديگر دانش آموزان را به سالن امتحانات كه بزرگتر است

آنگاه تفاوت دو حالت را از آنها مي ) توجه كنيد4و3به شكلهاي (قبلي را تكرار كنند ومجدداً همان سوال را مطرح مي كنيم تا پاسخ دهند

  .پرسيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قايم موشك بازي آنتروپي و:2مثال

  

  
 كالس به ورودصوير دانش آموزان در هنگام ت:  2شكل 

            

            

            

            

            

 كالس درس:  4شكل  

 سالن امتحانات:  3شكل 

  

 كالس از خروجتصوير دانش آموزان در هنگام :  1شكل 
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مشاهده . ه اين بازي باشددانش آموزان را به دو گروه تقسيم مي كنيم تا باهم قايم موشك، بازي كنند و دبير مربوطه هم كنترل كنند

دانش آموزان تجربه . مي شود كه دانش آموزان با آزادي عمل و حركت، فضاي خالي را جستجو مي كند تا از ديد رقيب خود دور بمانند

  .امكان پيدا كردنشان كمتر است) آنتروپي بيشتر باشد( مي كنند كه هر چه امكان انتخاب فضاي خالي بيشتر باشد 

 
  :بي نظمي براي توضيح آنتروپي استفاده از 

مثال آنتروپي مقايسه مي شود با كالس دانش آموزاني كه ظاهراً درهم و برهم است و . آنتروپي و بي نظمي به هم شباهت دارند

  .مزاحمت ايجاد مي شود و براي درست كردن نياز به كار سنجيده دارد

به هر حال پس از تهيه شدن . براي ساختن بلوكه ها نيازمند انرژي است .عكس زير ارتباط بي نظمي و تبديل انرژي را نشان مي دهد

انرژي كه وارد . يابد  افتند و بي نظمي آنها افزايش مي انرژي فعالسازي كم، مثال توسط تكان دادن زياد داخل بلوكه ها خود به خود مي

. رود  ريزند از دست مي موقعي كه بلوكه ها روي كف اتاق مي شود مثل انرژي پتانسيل در بلوكه ها و اين انرژي شود ذخيره مي سيستم مي

اين ممكن است واقعي . كند چون انرژي پتانسيل را كم مي كند  نظمي حالت ثابت يا حالت محتمل را بيشتر بيان مي به بيان ديگر بي

  .ن ترموديناميكي بخوبي بررسي شودنباشد در تبديل برخي حالتها براي اينكار بايد سيستم و محيط با دقت مشخص شوند و سپس مت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نتيجه گيري

يابد، در ضمن  آنتروپي معياري از ميزان احتمال يك حالت انتخابي است پس هرچه اين احتمال بيشتر باشد، آنتروپي هم افزايش مي

تواند  رايه تصاوير و توضيحات روشن مياستفاده از قياس و ا .باشد ها مي افزايش آنتروپي يك عامل مساعد براي خود بخودي شدن واكنش

  .فهمي در ذهن آنها جلوگيري نمايد آموزان شده و از كج سبب تفهيم بهتر مطالب مربوط به آنتروپي براي دانش
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