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 :خالصه

در تدريس اين مبحث در مفهوم آنتروپي و تطبيق آن با مشاهدات دانش آموزان سال سوم دبيرستان همواره از مطالب چالش برانگيز 
يكي از اين اشكاالت توضيح . تفسير بي نظمي فضايي از آنتروپي همواره براي دانش آموزان مشكالتي را به بار مي آورد. شيمي دبيرستان است

رايندهايي كه از انجام خودبه خودي ف. فرايندهايي است همراه با افزايش آنتروپي هستند ولي افزايش بي نظمي در مورد آن ها بي معني است
. نظر دانش آموزان با كاهش آنتروپي همراه هستند نيز يك نارسايي ديگر است زيرا اغلب عنوان مي شود آنتروپي همواره در حال افرايش است

يندها مي اين مشكالت نتيجه ي عدم توجه به موضوع انرژي در تفسير آنتروپي است؛ انرژي كه مهمترين عامل كنترل كننده ي آنتروپي در فرا
 .اين مقاله به شرح مختصري از رابطه ي انرژي و آنتروپي   مي پردازد و برخي از فرايندهاي ساده را از ديدگاه انرژي توجيه مي كند. باشد

 

  مقدمه 

زيرا  .دمي باش برخوردارفلسفي نيز  اهميتقانون دوم ترموديناميك يكي از كامل ترين و خدشه ناپذيرترين قوانين فيزيكي است كه از 
افزايش جهان  رو به سمت خدايي كه جهان را در كمترين مقدار آنتروپي آفريد و پس از آن  .فالسفه آن را دليلي بر وجود خدا مي دانند

  .عده ايي آن را به دليل ناسازگاري با ماترياليسم ديالكتيك و نفي كمال پذيري انسان ، مردود مي دانندالبته  .آنتروپي و تباهي پيش رفت
رژي در جهان مقدار ثابتي است و ان« كه   )1(مبناي اين سخن كالوزيوس .ناميده اند» پيكان زمان« برخي از اختر فيزيك دانان آنتروپي را 

  .است ان زمان ترموديناميكنيز همين پيك».آنتروپي آن همواره به سوي يك ماكزيمم در حال افزايش است
هنگامي كه سعي كردند قوانين گاه رفيعي كه داشت به زير كشيدند، جاي انون را ازفيزيك دانان اين قخود جاي تأسف است كه 

بيان ناقصي از اصول عنوان مي كند كه قوانين ترموديناميك  )2(چنانچه ويالرد گيبس.ستنتاج نمايندترموديناميك را از اصول مكانيك آماري ا
   .از اتم ها و مولكول ها مي داند رفتار مكانيكي مجموعه ي بسياربزرگي مكانيك آماري هستند وقانون دوم را نتيجه ي كاربرد آمار در

اتم يا  1023(ذرات زياد تعداد فوق العاده عالوه بر بررسي اتم گرايانه ي قانون دوم و مفهوم آنتروپي كار ساده اي نيست زيرا در اين بررسي 
  . با محيط نيز با مكانيك هاميلتوني به سادگي قابل توصيف نيستوجنبه هاي رياضي سخت مكانيك آماري ، برهم كنش سامانه  )مولكول

توضيح  ترموديناميككار بنابراين .  و خود منطق ترموديناميك مستقل از اتم ها و مولكول هاست سكوپي استترموديناميك يك علم ماكرو
  .گونگي اندازه گيري آنها مي پردازدالتي مانند دما، انرژي دروني و آنتروپي نيست و تنها به بيان چميكروسكوپي توابع ح

 .هستندبلكه برمبناي تجربيات شخصي استوار  انداز نظريه ها و معادالت پيچيده به دست نيامده  ومفهوم آنتروپي قانون دوم ترموديناميك
عب هاي يخ در هواي اتاق مك .به سمت هواي كم فشار به بيرون رانده مي شود، هواي يك تاير پرفشار از يك منفذ كوچك در ديواره ي آن 

  .ماهي تابه داغ هنگامي كه از داخل فر بيرون آورده مي شود ، سرد مي شود .آهن در هوا زنگ مي زند .ذوب مي شوند
قانون دوم ترموديناميك  اين مبناي .تغيير مي كندانرژي متمركز در هر سامانه از حالت متمركز به حالت غيرمتمركز در تمام اين رويدادها 

  :است
مي كند گرچه انجام كاري را به عنوان نتيجه در بر نداشته انرژي به صورت خودبه خودي از حالت متمركز به حالت غير متمركز تغيير« 
 ».باشد
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  آنتروپي

درك مفهوم  .آنتروپي يك مفهوم ساده است ولي اگر مشكل به نظر مي رسد به اين دليل است كه به سادگي نمي توان آن را حس كرد
  .وپي براي ما درست مانند آن است كه بخواهيم دما را براي موجودي بيگانه اي توصيف كنيم كه نمي تواند آن را حس كندآنتر

آن را به  مي توانوتبديل يا تغيير برگرفته شد  به معني )3(تروپياز ريشه ي يوناني  توسط كالوزيوس 1850در سال  ، S، آنتروپيتابع 
 .سنجش توانايي يك سامانه براي تغيير به كار برد عنوان ميزان يا معياري براي

در بيشتر فرايندهاي خود به خودي سامانه به گونه اي تغيير مي كند كه انرژي خود را كاهش دهد، اما تنها كاهش انرژي سامانه براي 
جهت انجام يك فرايند خود به خودي را اگر تغيير انرژي يك سامانه نتواند در تمام موارد . پيش بيني انجام فرايندها همواره كافي نيست

براي درك اصل مفهوم آنتروپي  .را پيش گويي كردكه با كمك آن بتوان جهت يك تحول  مشخص كند بايد تابع ترموديناميكي ديگري باشد
  :بهتر است مثال زير مورد توجه قرار گيرد

يك ظرف در. از يك ديگر جدا شده اند ي نفوذناپذيراا يك ديواره دوظرف عايق محتوي گاز ايده آل با دماي يكسان را در نظر بگيريد كه ب
در صورت برداشتن ديواره ي بين دو ظرف ، گازي كه فشار آن زيادتر است به ). 1شكل (فشار گاز زياد و در ظرف ديگرفشار گاز بسيار كم است

  .ه كاري انجام گيردطور خود به خود به سوي ظرفي كه فشار كمتري دارد جريان خواهد يافت بدون اينك
  

  
  

                                           
 )آ(                                                                      )                                       ب(                                         

  )1شكل ( 

فرايند از دست رفته  انجام طي در سامانه ،و همچنين قابليت تغييرسامانه  است ولي قابليت انجام كار توسط ∆=0Eدر اين فرايند با آنكه
 )ب -1شكل (گرايش سامانه به سوي وضعيت تعادل .شوددستيابي به وضعيت تعادل ميسر مي  از كار افتادگي وفرسودگي سامانه همراه با .است

بنابراين هرچه يك سامانه قابليت  .است محتمل ترين حالتد به خودي سامانه از حالتي با احتمال كم به به معني گرايش خو، در اثر تغيير 
رفتن قابليت انجام خود به خودي تغيير در از دست  .به خودي اش را بيشتر از دست داده باشد داراي احتمال بيشتري استيير خودغانجام ت

آنتروپي را  1به نظر گگنهايم .) كاهش كيفيت انرژي(  متمركز به حالت غير متمركز فراهم مي گردد انرژي سامانه از حالت يك سامانه با توزيع
تصوركرد و آنتروپي زياد بدين معني است كه ذرات تشكيل دهنده ي يك سامانه در گستره ي وسيعي از  2»پخش شدگي«بايستي به عنوان 

 .ترازهاي انرژي پخش شده اند

حالت هاي كوانتومي بيشتري براي مولكول ها در دسترس  ، )ب –1شكل (، يدر وضعيت تعادل آمد دامه خواهده در ابنا به داليلي ك 
  . خواهد بود

مقدار انرژي منتشر شده يا چگونگي انتشار انرژي كه در يك فرايند در دماي .آنتروپي انتشار خود به خودي انرژي را اندازه گيري مي كند
  :ن رابطه معادله ي ساده شده اي نيز وجود دارددر همي.معين انتشار مي يابد

 T /  تغيير آنتروپي=  منتشرشدهانرژي  
، به معني دستيابي سامانه به حالت  در طي انجام يك فرايند )تعادل ( نگرش معمول به دستيابي يك سامانه به محتمل ترين حالت 

آنتروپي را به عنوان معياري از بي نظمي يك سامانه تصور غالباً . نامنظم تر از احتمال بيشتري برخوردارند ينامنظم تر است زيرا اصوالً حالت ها
 .مي كنند و آنتروپي زياد به معني بي نظمي زياد وآنتروپي كم به معني منظم بودن سامانه است

  :دخالت داردبيشينه وحالت آنتروپي د تفسير موضوعدر 

                                                 
1 Guggenheim 
2 spread 

  P2> 0 : گاز ايده آل  P3≈ 0 : گاز ايده آل  P1>>0 : گاز ايده آل
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  تغيير ترازهاي انرژي يك سامانه متغير در حضور مقدارثابتي انرژي * 
 تغيير ترازهاي انرژي بدون زايش انرژي به سامانهاف* 

اول مربوط مي شود و به سبب اينكه مفهوم اساسي انرژي و تغييرات  بيشينه يتفسير آنتروپي به بي نظمي موضعي ذرات در واقع به حالت 
اغلب باعث سردرگمي و كج شده و منجر به سادگي بيش از حد موضوع نيزشيمي دبيرستان ناديده گرفته شده است موضوع آنتروپيِ آن در 

  .فهمي از موضوع شده است
 

  در كتاب درسي» بي نظمي«

با ، تلويزيون و حتي در روزنامه ها در بسياري از رسانه ها مانند راديو دانش آموزان ما ، عالوه بر كتاب درسي شيمي سال سوم  هامروز
و سامانه هايي به دانش  عنوان مقياسي از بي نظمي يك سامانه تعريف مي شوددر اين كتاب از آنتروپي به . مواجه مي شوندآنتروپي  موضوع 

   .بي نظمي در آن ها افزايش مي يابد نشان داده مي شود كه ان آموز
  :صرف به كار بردن مفهوم آنتروپي به عنوان مقياسي از كاتورگي يا بي نظمي با مثال هاي زيادي قابل درك است

  موز دبيرستانيبي نظمي در اتاق يك دانش آ - 
 آلودگي آب رودخانه  - 

 انبساط يك گاز كامل در خالء   - 

  اما؛
  ا آن برخورد مي كند؟بآيا اين مفهوم آنتروپي قادر به توضيح تمام پديده هايي است كه يك دانش آموز در درس شيمي 

ش ها به اثر تغيير شرايط سامانه بر پرسش هاي زيادي را مطرح مي كنند و چنانچه دامنه ي اين پرسدانش آموزان درباره ي آنتروپي 
  .تغييرآنتروپي كشيده شود، توضيح آن با توجه به آنچه در كتاب هاي درسي آمده است با مشكل مواجه مي شود

مورد بحث قرار گيرد، مفهوم بي نظمي ) كامل(مثالً چنانچه تأثير افزايش دما برتغييرات آنتروپي يك سامانه ي بسته محتوي يك گازنجيب 
  .)2شكل(زيرا بي نظمي توزيع فضايي گاز نئون در يك دما بيشتر از دماي ديگر نيست عهده ي توضيح مشكل برنمي آيد از

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  )2شكل ( 

نتروپي نمي تواند افزايش آ، فضايي اتم ها دوظرف محتوي گاز نئون كه در حجم ثابت گرم شده اند مفهوم كاتورگي و بي نظمي توزيع در 
 .از آنتروپي بيان كرد) كامل تري (بنابراين بايد توضيح ديگري  .هداتوضيح در

  

  آنتروپي و انرژي

با استفاده از تقسيم انرژي جذب شده بردماي مطلق تصوري از ميزان بي  S∆پرسشي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا محاسبه ي 

revضينظمي به ما مي دهد يا خير؟ به عبارت ديگر تفسير معادله ي ريا
dq

S
T

∆   چيست؟ =
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 صفر
 سه واحد انرژي

واحد انرژي پنج  

واحد  هفت

در نظر ) گاز نئون(مولكول گاز ايده آل تك اتمي  10سامانه ي بسيار ساده اي شامل يك ظرف در بسته محتوي براي پاسخ به اين پرسش 
اين .ل فهم تري ارائه كرددر اين صورت مي توان استدالل ساده تر و قاب. حركت نمايند xمي گيريم كه اتم ها فقط مي توانند در جهت محور 

مولكول هاي گاز در صفر مطلق تمام  .سامانه مدلي از ذره در جعبه ي يك بعدي است كه انرژي هاي مجاز براي آن مقاديري كوانتيده است
ر مجموعه را د مورد نظر ما انرژي صفر خواهند داشت و چنانچه برخي مالحظات مربوط به هسته ها والكترون ها را در نظر نگيريم منظم ترين

 .صفر مطلق خواهيم داشت

اگر چه اين سطح واقعاً برابر صفر  .فرض مي كنيم يك مولكول از اين مجموعه مولكول ها در پايين ترين سطح انرژي قرار داشته باشد
   بعدي انرژي كه يك مولكول براي اجتناب از اعداد كسري اولين حالت  .نيست اما به طور اختياري خودمان آن را برابر صفر در نظر مي گيريم

حالت بعدي پنج واحد باالتر و حالت بعدي هفت واحد باالتر انرژي خواهند . مي تواند داشته باشد را معادل سه واحد انرژي در نظر مي گيريم
   :)3شكل(داشت

  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 3شكل (            
  .نرژي داشته باشندواحد ا... ويا  15،  8،  3ده مولكول موجود در جعبه ي يك بعدي مي توانند 

  .يعني انرژي هر مولكول صفر مي باشد. بين مولكول ها توزيع شود يك طريقفقط مي تواند به  انرژي صفردر صفر مطلق 
در اين حالت نيز  .داشتانرژي ميان مولكول ها وجود خواهد  يك راه براي توزيعواحد انرژي دريافت كند باز هم  2صفر تا اگر سامانه بين 

                                                        راه برايبه سامانه بدهيم باز هم يك  واحد انرژي 5تا  3در حالتي كه  .هر مولكول انرژي صفر خواهد داشت
ايزي بين مولكول ها نمي توان قائل شد سه واحد انرژي بپذيرد و چون تم 5يا  4زيرا سامانه نمي تواند  وجود خواهد داشت توزيع انرژي

تا اينجا با گرم كردن گاز درون سامانه تعداد راه هايي توزيع انرژي كه براي سامانه وجود دارد  .واحد انرژي فقط مي تواند به يك مولكول برود
  .افزايش نيافته است

  :ند انرژي را در خود ذخيره كندواحد انرژي دريافت نمايد سامانه به دو طريق مي توا 8تا  6اگر سامانه 
 يعني يكي از مولكول ها در مجموعه هشت واحد انرژي را دريافت نمايد يا 1E=8  يا  2E=8  يا... يا E 10=8: روش اول

  .واحد انرژي دريافت نمايند 3كه در آن دو مولكول از مجموعه  1E=3  و   2E=3   يا... يا   9E=3  و  E 10=3: روش دوم
  :واحد انرژي دريافت نمايد سامانه به چهار طريق مي تواند آن را در خود ذخيره نمايد 17تا  15مانه بين چنانچه سا

1 (15=10E    9=15ياE    2= 15يا .................... ياE    1=15ياE ) واحد انرژي بپذيرد 15يك مولكول از مجموعه(.  
2 (8=10E    9=8وE    2= 8يا .................... ياE    1=8وE ) واحد انرژي بپذيرند 8دو مولكول هركدام(.  
3 (3=10E    9=3وE   3=8E   7=8وE  4=8يا .................... ياE   3=3وE   2= 3وE   1=3وE ) واحد انرژي بپذيرد و   8يك مولكول از مجموعه

  .)واحد انرژي بپذيرند 3سه مولكول ديگر هركدام 
4 (3=10E    9=3وE   3=8E   7=3وE   6=3وE  5=3يا .................... ياE   4=3وE   3=3وE   2= 3وE   1=3وE ) واحد  3پنج مولكول هركدام

  .)انرژي بپذيرند
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 سه واحد انرژي

واحد انرژي پنج  

واحد  هفت

تشكيل  يند نيز افزايش مي يابد وذراتچنانچه مالحظه مي شود با افزايش انرژي تعداد راه هايي مولكول ها مي توانند انرژي را جذب نما
  . ي مجموعه در گستره ي وسيع تري از ترازهاي انرژي پخش مي شونددهنده 

وجود داشته باشد و اين تعداد راه ها در واقع تعداد راه به آن شيوه ها سامانه مي تواند يك آنتروپي متناسب با تعداد راه هايي است كه 
گرم كردن  .ي است كه انرژي مي تواند در يك سامانه ذخيره شودهايي است كه انرژي كل مي تواند بين مولكول ها تقسيم شود يا تعداد راه هاي

يك سامانه همواره موجب افزايش آنتروپي آن مي شود زيرا هرچه انرژي يك سامانه بيشتر شود تعداد راه هايي كه سامانه مي تواند آن را 
نرژي موجود باشد تعداد راه هاي بيشتري براي ذخيره ذخيره نمايد نيز بيشتر خواهد شد يا هرچه ترازهاي انرژي بيشتري براي ذخيره شدن ا

  .د خواهد داشتكردن آن توسط سامانه وجو
متأسفانه در كتاب شيمي سال سوم دبيرستان سعي شده است تصور توزيع بي نظمي انرژي در ذرات يك سامانه بر تصور توزيع فضايي 

 .يز نخواهد بودذرات منطبق شود اما به نظر مي رسد اين كار همواره موفقيت آم

  

  آنتروپي و بي نظمي

و آيا بي نظمي توزيع فضايي در مقدار آنتروپي دخالتي  پرسش اساسي ديگر در موضوع آنتروپي ارتباط بي نظمي توزيع وآنتروپي است
ندرت توزيع فضايي اتم ها به موضوع ذخيره ي انرژي در مولكول ها اشاره مي كنيم و به % 100داردياخير؟ هنگام محاسبه ي آنتروپي ما تقريباً 

اما آنچه غالباً اتفاق مي افتد اين است كه عواملي كه باعث وجود تعداد راه هاي بيشتر براي ذخيره ي انرژي و در  .را مد نظر قرار مي دهيم
ر است مي توان يك از طرفي چون تصور بي نظمي موضعي آسان ت. نتيجه باعث افزايش آنتروپي مي شود ، موجب بي نظمي بيشتر نيز مي شود

  ».با افزايش آنتروپي ، بي نظمي توزيع فضايي نيز افزايش مي يابد« قاعده ي كلي را به كار برد كه 
                                                                                                    .اتم گاز نئون در نظر گرفتيم را مي توان در اين جا دوباره مورد تحليل قرار داد 10مدل ذره در جعبه ي يك بعدي كه براي 

  يك بعدي كاهش يابد بي نظمي توزيع فضايي و بي نظمي توزيع انرژي چگونه تغيير خواهند كرد؟چنانچه طول جعبه ي 
بنابراين سطوح انرژي هاي . عبه جور شودبا كوچكتر شدن طول جعبه ي يك بعدي طول موج هاي كوتاه تري را بايد به كار برد تا با ابعاد ج

اگر طول جعبه به قدري كاهش يابد كه انرژي هاي مجاز دوبرابر مقادير قبل . مجاز باالتر مي رود و اين سطوح به يك ديگر نزديك تر مي شوند
  ). 4شكل ( شود خواهيم داشت
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يك : واحد انرژي فقط مي تواند به يك روش بين مولكول ها توزيع شود 17تا  15و دوبرابر شدن سطوح انرژي با كوچكتر شدن طول جعبه 
چنانكه قبالً توضيح داده شد در جعبه با طول بزرگتر راه هاي توزيع اين مقدار انرژي . واحد انرژي در يافت نمايد 16مولكول از اين مجموعه 

  .ن معني است كه با مقدار يكسان انرژي در جعبه ي كوچكتر ده اتم گاز نئون آنتروپي كمتري خواهد داشتالل به ايداين است .چهار راه بود
  .را مي توان به كار بردكتاب درسي عكس اين استدالل  70صفحه ي  15شكل مورد در 
  
  
  

  
  
  

گر نزديكتر شده و تعداد راه هاي گاز نئون در اثر پخش شدن در ظرف بزرگ تر به يك ديسطوح انرژي اتم هاي  صفحه ي قبلدر شكل 
 .در اين شكل بي نظمي توزيع فضايي نيز افزايش يافته است.توزيع انرژي بين مولكول ها افزايش مي يابد و بنابراين آنتروپي افزايش مي يابد

 .تحليل شكل فوق گرچه آسان ترو در سطح مقدماتي قابل فهم تر است اما هميشه قابل اعتماد نيست

  

  ت و تغيير آنتروپيتغيير حال

تغيير حالت آب از يخ تا بخار آب به عنوان مثال ديگري از تغييرآنتروپي در ضمن تغيير  3كتاب درسي شيمي  70صفحه ي  14در شكل 
  .حالت نشان داده شده است

در اين مورد به آساني مي توان افزايش آنتروپي 
به . را از طريق تحليل بي نظمي فضايي نشان داد

رايش آنتروپي از طريق تحليل انرژي در اين عالوه اف
 H2Oدر يخ مولكول هاي  .جا توضيح داده مي شود

فقط مي توانند حركت ارتعاشي داشته باشند در 
حاليكه در آب مولكول ها عالوه بر حركت هاي 

سطوح  .ارتعاشي ، حركت هاي چرخشي نيز دارند
انرژي چرخشي و ارتعاشي كوانتيده هستند ولي 

ژي ارتعاشي نسبت به سطوح انرژي سطوح انر
اين موضوع به . بسيار دورترنديك ديگر ازچرخشي 

سطوح انرژي در آب نسبت به اين معني است كه 
  .آب نسبت به يخ بيشتر استيع انرژي در آب نسبت به يخ بيشتر است و بنابراين آنتروپي يخ به يك ديگر نزديك ترند و راه هاي توز

يا انتقال در يك جعبه ي كوچك ركت ارتعاشي در اين تغيير حالت ، ح. وجود داردنيز رد تبديل آب به بخار آب الل در مودنظير همين است
با توجه به اينكه سطوح انرژي انتقالي نسبت به ارتعاشي و دوراني . به حركت انتقالي در يك جعبه ي با طول موج بسيار بزرگتر تبديل مي شود

  .د راه هاي ذخيره ي انرژي نيز در مولكول هاي بخار آب افزايش يافته و آنتروپي افزايش مي يابدبسيار به هم نزديك ترند ، تعدا
از نظر بي  C ◌۫100و بخار آب  C ◌۫100مقايسه ي بي نظمي و آنتروپي در مورد آب و بخار آب در دماي تغيير فاز بيانگر اين است كه آب 

بنابراين آنتروپي وابسته به توزيع انرژي براي هر دو . انگين انرژي مولكول ها يكسان استمي نظمي توزيع انرژي تفاوتي با يك ديگر ندارند ، زيرا
 .در بخار آب به مراتب بيشتر است  دما يكسان است ولي بي نظمي توزيع فضايي به دليل تغيير حجم
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  تغيير ماهيت و تغيير آنتروپي

كه وجوه انتقالي و چرخشي اتم هاي درگير پيوند كاهش يافته و تنها براي اتمها تشكيل پيوند بين اتم ها و ايجاد مولكول ها باعث مي شود 
دهاي ارتعاشي از يك ديگر موجب كاهش تعداد راه هاي ذخيره ي انرژي يا بي نظمي توزيع دور بودن م.تعاشي وجود داشته باشدمدهاي ار

  .مي شودانرژي در مولكول ها نسبت به اتم ها 
  

2H(g)+O(g)                        H2O(g)                            H2O(l)                            H2O(s) 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
هر دو به شيوه ي يكساني تغيير حالت و ) آنتروپي ( و افزايش راه هاي توزيع انرژي  )بي نظمي ( مثال ها بي نظمي توزيع فضايي  اغلبدر 

در ادامه تبديل الماس به گرافيت را بررسي خواهيم كرد كه بي نظمي و آنتروپي مفهوم يكساني . فرايندها توضيح مي دهندتغيير ماهيت را در 
  .نخواهند داشت

 

 

ار اغلب عنوان مي شود كه الماس ساخت .در اين واكنش مفهوم بي نظمي و آنتروپي را به شكل مبتديانه و نادرستي با يك ديگر آميخته اند
در اين مورد آنتروپي بيشتر گرافيت نسبت به  .نسبت به گرافيت دارد و بنابراين در هر دمايي آنتروپي گرافيت بيشتر از الماس است منظم تري

الماس دليل بي نظمي بيشتر آن نيست زيرا هر دو بلور كامل هستند و ساختارهاي منظمي دارند و چنانچه مي دانيم هردو در صفر مطلق 
  ». منظم تر بودن بلور الماس نسبت به گرافيت نتيجه گيري درستي نيست« بنابراين . دارند آنتروپي برابر صفر

  اما چرا آنتروپي الماس از گرافيت در دماي اتاق كمتر است؟
الماس و گرافيت هر دو جامدهاي كوواالنسي هستند و حركت اتم هاي آن ها در ساختار شبكه از نوع حركت هاي ارتعاشي است كه سطوح 

تفاوت الماس و گرافيت در تعداد پيوندهاي كوواالنسي هر اتم كربن با ساير اتم هاي كربن در  .نرژي آن ها از يك ديگر فاصله ي زيادي دارندا
در اتم كربن ديگر متصل است  كوواالنسي در يك آرايش چهار وجهي به چهارهر اتم كربن در الماس با چهار پيوند . ساختار بلور هر شبكه است

الماس نسبت به گرافيت سخت تر است و هر اتم كربن با چهار پيوند لي كه اين تعداد براي اتم هاي كربن در گرافيت سه اتم است درنتيجه حا
) . مانند جعبه ي كوچكتر(محكم تر فواصل ترازهاي انرژي ازيك ديگر بيشتر است دراين پيوندهاي. بسيار سخت به ساير اتم ها متصل است

در نتيجه در الماس تعداد راه هاي ذخيره ي انرژي نسبت به  .گر بازترندزهاي انرژي ارتعاشي در الماس نسبت به گرافيت از يك ديبنابراين ترا
 .آنتروپي الماس از گرافيت كمتر استبنابراين  .گرافيت كمتر است

  

  نتيجه گيري

كتاب درسي مطرح شده است تفسير آنتروپي به بي نظمي توزيع فضايي  از بررسي مثال هاي متعدد چنين برمي آيدكه بر خالف آنچه در
مشكل استدالل بي نظمي موضعي اين است كه تنها  .ي نيست كه از واقعيت مفهوم آنتروپي برمي آيدزذرات سازنده ي يك سامانه تمام آن چي

  . اين مفهوم آنتروپي را مي توان به كاربرد) از نئونمانند سامانه ي محتوي گ( در سامانه هاي متغير كه ترازهاي انرژي متغير دارند 

  :سطوح انرژي

  انتقالي 

  چرخشي
 رتعاشيا

  :سطوح انرژي
  انتقالي 

  چرخشي

 ارتعاشي

  :سطوح انرژي

 ارتعاشي

 

  :سطوح انرژي

 انتقالي

 با فاصله زياد:سطوح انرژي فاصله كم با:سطوح انرژي

  راه ها ي توزيع انرژي محدود
 آنتروپي كم

  راه ها ي توزيع انرژي زياد
 آنتروپي زياد

( , ) ( , )
P

C graphit s C diamond s
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→
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را ناديده مي گيرد گاهي ) آنتروپي سامانه و محيط( اثر تغييرات آنتروپي كلبه علت اين كه اين جانبداري زياد از بي نظمي توزيع فضايي 
تشكيل دانه هاي  (هش بي نظمي حركت مي كنندزيرا برخي فرايندها در جهت كادوم ترموديناميك را در پي دارد  تلقي نادرست بودن قانون

اين برخالف نظر كالوزيوس است كه در و ) ه از مولكول هاي ساده تردر ابتداي خلقتتشكيل مولكول هاي پيچيد آب يا ريزبرف از قطرات 
وجه به جريان گرما بين سامانه و استدالل هاي مبتني بر بي نظمي موضعي ما را از ت اين است كه رعلت اصلي اين ام .ابتداي مقاله عنوان شد

مشكل استدالل بي نظمي موضعي اين است كه اگر چه در اغلب موارد راه مناسبي براي پيش گويي كم يا زياد شدن راه . مي دارد محيط باز 
به طور واقعي آنتروپي را در حالي كه آنچه آن در طي فرايندها توجه نمي كند ،  هاي ذخيره ي انرژي است ولي به صراحت به انرژي و تغييرات

باعث شده است كه مثال هاي نه چندان صحيح ناديده گرفتن انرژي به عنوان عامل مهم كنترل كننده ي آنتروپي . كنترل مي كند انرژي است
  .  وپي ندارندبراي توضيح مفهوم آنتروپي به كار گرفته شوند كه ارتباط چنداني با مفهوم آنتر ...مانند اتاق آشفته يك دانش آموز يا 
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