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 -درصد از محتويات بدن يك دام را آب  06تا 06
. تشمم  م م دهممد  -لولهمماآ آب مم  آن هممب برممورت مح

آب اسممماغ ا لمممه هديمممدي هممماآ و هيولو يمممك بمممودي     
بطممورآ  ممل محلمموآ همماآ آب مم  وممو   در و ال مم      

 :هاآ ذيم سه ب هستند
 .هااليش گلومرول  در  ل ل -1
تول ممد محلمموآ همماآ تلهمم   خممدي در ب ممش    -2

 . ل ل ( مدوال)مههآ
 .حف  حجب ياختل اآ -3
تحريممك همم يرآ  شمماي همماآ ياختممل اآ و      -4

 .عرب ( ت انل)تول د امواج " خروصا
در تجرب ممات بممال ن  درمممان  و عملمم  دام هخمم       
داختن آگاه   از ويژگ هاآ محلموآ هما بمل من مور     
تمممدوين ر يمممب هممماآ درممممان  مناسمممه بمممراآ  ممماآ   
گهينممم  ماي مممات و ال ترول تهممماآ  از دسممم  روتمممل     

 .سودمند و مف د اس 
بنمممابر ايمممن در آموزخمممهاآ و هيولو يمممك تو مممل بمممل  

هممماآ و هي ممم  و خممم م اه  محلممموآ هممما از   ويژگممم 
زمممان   ممل  . اهم مم  بممل سممهاه  بممر خمموردار اسمم   

بمل ن مر    موضمو  را ه شمنهاد نممود    اين  ويهبرگ 
ممم  آيممد  ممل وآ بممر اهم مم  اساسمم  ايممن موضممو      

ن نقم قوآ انج م را ب ان ن هنگام ايآباور داختل و 
مهمتممرين ز ممه اسمم       و دانممش   عقممم " ممم  دارد 

بدسممم  آور و بممما هممممل آن مممل  مممل  بنمممابر ايمممن آن را
در ايممن " . بدسم  آوردي اآ خمناخ  را  سممه  من    

ب ش ويژگ هاآ و هيك و خ م اه  محلموآ هما ب مان    
خممدي و سممرآ از آن ن ممه بمما ت مماري  اصممط حات      

 .رايج در اين مبحث خرو  م  خود
 

 :اصط حات
 :(solution)محلول

 المه  . بل هر نو  م لوط همگنم  گفتمل مم  خمود     
اه   ممل بمما آنهمما موا ممل هسممت ب در حالمم    محلمموآ همم

 .مايع ِم  باخند
 :(solvent)حالل

مممادي اآ  ممل حالمم  و هي مم  آن بممل هنگممام تشمم  م      
 .ثاب  م  ماندمحلوآ 

 :(solute)ماده حل شونده
مادي اآ  ل بل هنگام تش  م محلموآ حالم  و هي م     

محلموآ آب  ( 1: بمل عنموان ملماآ    .آن ته  ر م   ند
( 2يما  . و نمك حم خوندي اس و نمك  ل آب ح آ 

مموادآ  مل بمل م مهان     ) محلوآ ال مم در آب  مل آب  
زيادآ و ود داختل باخد بمل عنموان حم آ در ن مر     

 .گروتل م  خود
 :درصدمحلول

ل تر از يك  ل   مادي حم خدي  بر حسه گرم در 
بمل عنموان ملماآ يمك محلموآ      .محلوآ ممايع را گوينمد  

گممرم  5از دگسممتروز عبممارت اسمم  از  % 5مممايع 
از د ستروز خالص و مقدار  او  از آب  تا حجمب  

 .م ل  ل تر 166

 :وزن مخصوص محلول
عبممارت اسمم  از ت ممدا دو ممات سممنگ ن  يممك مممادي بمما  
حجممب مشمم ص نسممب  بممل آب هممب  حممب آن در يممك     

وزن م روص يك عدد سمادي بمودي   .  دماآ برابر 
بمل  . ندارد( ديمانسون)و ه  گونل ب د و اندازي اآ 

وقت  درمورد خون و ادرار ب مار مم     عنوان ملاآ
رود مممراد نسممب  وزن حجممم  م  نمم  از خممون يمما    
ادرار در مقايسممل بمما وزن همممان حجممب از آب ممم      

 .باخد
 (:مولكول گرم)مول

از همر  ( عدد آواگمادرو )مول وآ 0× 1623بل وزن 
.) مادي اآ بر حسه گرم   مول وآ گرم مم  گوينمد  
ا م مممادآ همممممان وزن مممممو ل ممممول  مممممادي اسمممم  اممممم 

بطمور مشمابل وزن   (. برورت گمرم ب مان مم  خمود    
اتمب از همر    0× 1623اتمم  عبمارت اسم  از وزن    

م مادآ هممان وزن اتمم      ل م )عنرر بر حسه گرم
 (.از عنرر  ل برورت گرم ب ان م  خود

 :والر و مواللم
م  ار هاآ اندازي گ رآ  ل   مادي حم خوندي در 

يممك محلمموآ ممموالر ب ممانگر  . يممك محلمموآ ممم  باخممند 
 داد مولهاآ مو مود در يمك ل تمر از محلموآ بمودي      ت

در حال   ل يك  محلوآ مموالآ نشمانگر ت مدا مموآ     
يممك )همماآ مو ممود در يممك گ لمموگرم از مممادي حمم آ   

بممل عنمموان ملمماآ در هممر ممموآ از   . اسمم ( ل تممر آب
گرم از اين مادي و ود  5/55 (NaCl)نمك ط ام 

 .دارد
يممك محلمموآ آب مم   ممموالر از ايممن مممادي حمماوآ       (1
ب مم وي مقممدار  مماو  از آب    (NaCl)گممرم  5/55

 .اس  تا حجب محلوآ بل يك ل تر برسد
 
گرم  5/55يك محلوآ موالآ از اين مادي حاوآ (2
( يك ل تمر )ب  وي يك گ لوگرم آز آب   (NaCl)از 

 .م  باخد
 

 :1غشاء نيمه تراوا
فتممل ممم  خممود  ممل مممادي حمم آ از آن      گبممل  شمماه   

 .ندي عبور ن ندعبور  ردي ول  مادي حم خو
 

 :2ي انتخابيا غشاء تراو
بل  شاه  گفتل م  خود  ل نل تنها ا ازي عبور بمل  
مادي ح آ م  دهد بل ل برخ  از مواد حمم خموندي   

 المه  شماي هماآ    )خاص ن ه از آن عبور م   نند
 (.ياختل اآ در بدن از اين نو  م  باخند

 :اسمز
داراآ ت اري  مت ددآ م  باخد  مل بمل خمري ذيمم     

 .ذ ر م  خوند

                                                 
1

 Semipermeable membrane 
2

 Selectively permable membrane 



 

رونممد انتشممار مممادي حمم آ از طريمم  يممك      (1
 شمممماي ن مممممل تممممراوا واقممممع در م ممممان دو   
محلمموآ ي مم  بممما  ل مم  بممااله  از ممممادي     
ح آ و ديگرآ با  ل    ب بطورآ  مل  
 .انتشار از  ل   باال بل هاه ن م  باخد

خت ف  ل   ا ناخ  آب حر   خالص  (2
ممم   ن مممل تممراوا آب در دو سمموآ  شمماي  

 .باخد
مول ولهاآ ح آ از يك  شاي بمل  حر    (3

سم  ب ش   مل داراآ  ل م  بمااله  از    
  ر قابم عبور از  شماي   مادي حم خوندي

 . اس 
 

 :3همبستهويژگيهاي 
عبارت اس  از ويژگ هاآ يك محلموآ  مل بواسمطل    

م مم ن ( يونهمما و مول ولهمما )ت ممداد ذرات سممازندي آن 
(. انممدازي و بممار ال تري مم )ممم  گممردد تمما نممو  ذرات

تقل مم  ( 2 اهش وشار تب  ر ( 1ويژگ ها خامم اين 
وشممار ( 4اوممهايش نقطممل  ممو  و ( 3نقطممل انجممماد 

 .اسمهآ م  باخند
ت  ن و اندازي گ رآ هر  دام از اين ويژگ  ها در 
همر محلممول  ام ممان محاسممبل و ت مم ن ديگممر ويژگمم   

از اين رو ت م ن  . هاآ ذ ر خدي را وراهب م  آورد
تمموان بمما انممدازي  وشممار اسمممهآ يممك محلمموآ را ممم    

يما تقل مم وشمار تب  مر آن      گ رآ  اهش نقطل انجماد
اه   مممل متمممداوآ   هممم رو  )محلممموآ م ممم ن سممماخ    

 (.هستند
 

 :فشار اسمزي
عبممارت اسمم  از م ممهان تمايممم آب در  همم  ايجمماد 

بممراآ دو محلمموآ آبمم   ممل توسمم  يممك  . رونممد اسمممه
 شاي ن مل تراوا تف  ك خدي اند   وشار اسممهآ بمل   

خود  ل  هم  ممان م  از انتشمار     وشارآ گفتل م 
آب بمممل سمممم  محلممموآ داراآ بممماالترين  ل ممم  از  

الزم مممم  ( ب شمممترين ت مممداد ذري)ممممادي حمممم خممموندي 
آب هممممواري بمممل سمممم  ب شممم   مممل داراآ     . باخمممد

وشمار  . ب شترين وشار اسمهآ باخد انتشار م  يابد 
 .اسمهآ را بر حسه م ل  متر   وي ب ان م   نند

 
 :فشار اسمزي موثر

يممن م  ممار  بممل من ممور ب ممان تمايممم آب در  همم       ا
 آ انت ماب  روند اسممه از طريم  يمك  شماي  تمراوا     

وقمم  آن دسممتل از ذراتمم   ممل قممادر   . ب ممار ممم  رود 
در ايجمماد وشممار ن سممتند از  شمماي وممو  عبممور  ننممد   

آب همممواري بممل سمممت   ممل    . اسمممهآ ممموثر هسممتند  
داراآ ب شممترين وشممار اسمممهآ ممموثر باخممد انتشممار   

 .م  يابد
 

                                                 
3

 Colligative properites 

 :اسمول
م  ار براآ  ل م  يمك ممادي حمم خموندي مم  باخمد        

 مداآ از   – ل در اصط ي ت داد ذرات حمم خمدي   
(. بمرخ ف مموآ  )را مش ص م  نمايمد  - رم آنها 

يك اسموآ عبارت اس  از ت مدادذرات مو مود در   
  ممر ) يممك ممموآ از مممادي حممم خمموندي تف  ممك نشممدي     

  وقتمم   ممل مممادي اآ بممل دو ذري يممون هي ممم(. يممون هي

گردد 
2

1
اسموآ بمودي و يمك    1موآ آن مادي م ادآ 

وقتم   مل ممادي اآ    .موآ م ادآ دو اسموآ م  باخمد 

بممل سممل ذري يممون هي ممم  گممردد   
3

1
ممموآ م ممادآ يممك  

 .اسموآ و يك موآ م ادآ سل اسموآ خواهد بود
Osm   م فمم  اسممموآ وmosm   م فمم  م لمم

)اسموآ 
1000

1
 .م  باخد( 

 :اسموالريتي و اسموالليتي
م  ار هاه  براآ ب ان  م  ل   ممادي حمم خموندي    
بممر مبنمماآ ت ممداد ذرات مو ممود در يممك محلمموآ ممم  

يممك محلمموآ اسممموالر حمماوآ يممك اسممموآ از  . باخممند
يمك   .مادي حم خوندي در يك ل تر از محلوآ م  باخد

مممادي حممم  محلمموآ اسممموالآ حمماوآ يممك اسممموآ از    
بممراآ .خمموندي در يممك   لمموگرم از حمم آ ممم  باخممد   

زنان ممل در بممدن و ممود   )محلمموآ همماآ رق مم  خممدي    
تفمممممماوت   ممممممم  م ممممممان اسممممممموالريت  و   ( دارنممممممد

ايمن م  مار هما    . م  باخمد % 1اسموالل ت   متر از 
متناسه با وشار اسمهآ مادي حم خوندي در محلوآ  

د زرا  ل اسماغ ايمن م  مار هما را ت مدا      م  باخند  
يممك محلمموآ اسممموالآ  . ذرات آنهمما ت مم ن ممم  نمايممد  

اتمسممممفر در  4/22داراآ وشممممار اسمممممهآ م ممممادآ 
م ممم  624/10دممماآ صممفر در ممل سممانت  گممراد يمما 

 006يمك اتمسمفر وشمار م مادآ     )متر   وي م  باخد
 (.م ل  متر   وي اس 

بنمما بممر ايممن هممر م لمم  اسممموآ در يممك   لمموگرم آب   
 لمم  متممر  م 624/10داراآ وشممار اسمممهآ م ممادآ  

هر م ل  اسموآ در يمك   لموگرم سمرم    .   وي اس 
م لمم  متممر   5/11داراآ وشممار اسمممهآ در حممدود   

 .  وي م  باخد
 :محلول( 5منديكش)4كشش

ط بل يك مربو موثر  عبارت اس  از وشار اسمهآ
وشممار . (تمموان آب گ ممرآ ) آ انت مماب تممراوا  شمماي

نمم  باخمد زمرا      هم ستل  شش  محلوآ يك ويژگ 
ل ت داد  م ذرات يمك محلموآ م م ن نمم       ل بواسط

وق  آن دسمتل از ذراتم   مل قادرنمد از  شماي      . خود
عبممور  ننممد در ايجمماد وشممار  ششمم  محلمموآ دخ ممم    

محلوآ ها را بستل بل  شاي حاهم م ان آنها . هستند
و طب  م  محلمول   مل آنهمما را ممورد مقايسمل بمما آن      

                                                 
4

 Tone 
5

 Tonicity 



 

قممرار ممم  دهنممد ممم  تمموان بممل سممل خمم م  ممب  شممش   
و هممر  شممش (ايهوتون ممك)  هممب  شممش (كه  وتون مم)
 مب  . تقس ب و مورد ارزيماب  قمرار داد  ( ه  رتون ك)

 شمش    همب  شممش و هر شمش آنهماه  را در ن ممر     
 متر مساوآ م  گ رند  ل بل ترت ه وشار اسمهآ 

 .يا ب شتر از محلوآ مورد مقايسل داختل باخند
 :اكي واالن وزني

 مديگر  مواد متناسه با وزن ا م  واالنم  خمود بما ي    
يمك  .   شانتا بر اساغ وزن نشان م  دهند وا نش 

از يممك   نمم عبممارت اسمم  از وز   ا مم  والن وزنمم 
وزن اتمم   )گمرم از ه مدرو ن    665/1با  مادي  ل

وزن اتممم  )گممرم  لممر  5/35( 665/1=ه مدرو ن 

وزن )گممرم از ا سمم ژن 5يمما ( 5/35=  لممر
2

1
اتممب  

و يمما ب بممارت      ممايگهين خممدي   (5= گممرم ا سمم ژن 
 :ب نوان ملاآ . وا نش نشان دهد ديگر 
 گرم يك اتب NaClدر يك مل وآ گرم از  (1

 لممر  گممرم وزنمم   سممديب و يممك اتممب وزنمم  
و مممود دارد  بنمممابر ايمممن يمممك ا ممم  واالن   

 .سديب و يك ا   واالن  لر و ود دارد
يمك اتمب    MgCl2در يك مول موآ گمرم از    (2

وزنمم  من ممهيب و دو اتممب گممرم  وزنمم  گممرم
ر و ود دارد بنا بمر ايمن دو ا م  والن     ل

 .من هيب و دو ا   واالن  لر و ود دارد
 :الكتروليتها
د ل حمممم خمممدي و تول مممد نبمممل مممموادآ گفتمممل مممم  خمممو 

در . محلممموآ هممماآ همممادآ يممما رسمممانا را مممم   ننمممد    
محلممول  از يممك ال ترول مم  ذرات بمماردارآ تحمم      
عنممموان يونهممما حرمممور دارنمممد  يونهممماآ ملبممم  را    

. آ منفمممم  را آن ممممون ممممم  نامنممممد  ممممات ون و يونهمممما
از ممادي حمم خموندي    " بطورآ  ل اين يونها مستق ما

نشمممات گروتمممل يممما در نت جمممل وا مممنش آن بممما حممم آ    
يونهاآ تشم  م خمدي را بما م  مار     . حاصم م  خوند

ا   واالن انمدازي گ مرآ مم  نماينمد و از آن  هم       
 مل  ل م  ال ترول تهما در ماي مات ب ولو يمك انمد        

تر آن اس   مل برمورت م لم  ا م      سادي  م  باخد
يمممك م لممم  ا ممم  واالن م مممادآ   . واالن ب مممان گمممردد 

1000

1
زممون وا ممنش مممواد بمما    . ا مم  واالن اسمم   

ي ديگر بر مبناآ ا   واالن م  باخد تما بمر مبنماآ    
م لمم  Na+  (23يممك م لمم  ا مم  واالن از  . وزن 
م لمم   Cl+   (5/35بمما يممك م لمم  ا مم  واالن ( گممرم
 . وا نش نشان م  دهد( مگر
 

 :انتشار
خممون در حمماآ گممرد  از سراسممر   مو ممود در  آب

بدن م  باخد زرا  ل وشار ه مدرو اسمتات    ايجماد    
 ايمن  توزيع. خدي توس  قله عامم اين حر   اس 

 ياختممل اآ درون و  6اب ن مممايع ب نم  از خمون بمل  آب 
خمم ه  ل تمم  در هاسممب بممل  وابسممتل بممل انتشممار آن 7

ر سممممادي يممممك حر مممم  ترممممادو  از  انتشمممما .اسمممم  
مول ولها   يونها و ذرات  ولوه دآ م ل  اس   مل  

. ممم  باخممد( حرارتمم )تحمم  تمماث ر حر مم  براونمم  
 ل تممم  مو مممود باخمممد حر ممم     خممم ه ممما  مممل  هر

مول ولهممما   يونهممما و ذرات  ولوه مممد از محمممم همممر    
ايممن نممو  . ل مم  بممل ناح ممل  ممب  ل مم  خواهممد بممود 

اصممم  حر ممم  بمممراآ همممر ممممادي اآ بطمممور اختر   
ب نموان ملماآ مول ولهماآ سمديب     )صورت م  ههيمرد 

صرول ن ر از حرور يا  ل   ممادي اآ   -يا آب  
از يممك ناح ممل هممر  ل مم  بممل يممك ناح ممل  ممب    -ديگممر 

زمممان   ممل يونهمما و   (.  ل مم   حر مم  ممم  نماينممد  
مول ولهممما داراآ همممرا نش ي سمممان  باخمممند حر ممم   
ترممادو  هم نممان ادامممل خواهممد داخمم    اممما سممبه  

و يك وضم      نشديك حر   نهاه  و  ل  ايجاد ي
 .ت ادل  بو ود خواهد آمد

 شاي هاآ ياختل اآ م  توانند ب نوان سمدهاه  در  
اين  شاي ها حماوآ يمك   . ري باخندطنتشار مابرابر

اليل دو سويل ل   دآ بودي  ل در واقع يك اليمل وم لب   
ناز  از زرب  م  باخد و تنها از ض امت  برابمر  

ردار اسمم  از طريمم  ايممن اليممل دو مول مموآ بممر خممو
ملمم دآ ا سم د  مربن    )ربم   وق  مواد محلوآ در ز

 (.1-1تروير)بل سادگ  عبورم   نند( و ا س ژن

 
 

 .ساختمان غشاء پالسمائي محاط بر ياخته:  1-1تصوير
و  (C)كلسااترول (PL)غشاااء پالساامائي حاااوي فساا و لي يااد  

از  (Ca)اجزاءكربوهيااااادراتي . ماااااي باشاااااد  (P)پاااااروت ي  
طح خارجي ياخته بيارون زده اساب بطاوري كاه برخاي باه       س

بسااياري از . پاروت ي  هااا و برخاي بااه لي ياادها متصال هسااتند   
پااروت ي  هااا از بخااش خااارجي غشاااء تااا نساامب داخلااي  ن       

(  داالنهااي  باي  )كشيده شده اند بطوري كه  نهاا همانناد مربار   
فيلمانهاا  . بوده و سايري  در انتقال تسهيل شده دخالب دارند

موجباا  تاداخل و واكانش     (F)رچك هاي سايتو پالسامي  ات يا
برلب طبيرب  بگونه غشااء  . بي  غشائي را فراهم مي  ورند

پالساامائي پااروت ي  هاااي موجااود در غشاااء بااه ساامب باااال        

 .حركب كرده سبب تغيير محل نقاط فرال سطحي مي شوند
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مول ولهممماآ بسممم ار  وزمممك مممم  تواننمممد از طريممم    
نفممموذ ( هروتئ نممم   انالهممماآ)سممموراخهاآ ورضممم   

نماينممد در حممال   ممل مول ولهمماآ درخمم  بواسممطل      
انتشمممار تسمممه م خمممدي از طريممم   شممماي منتقمممم مممم   
گردنممممد بطممممورآ  ممممل بممممراآ هر ممممدام يممممك حامممممم  

-2ترمموير )مممورد ن مماز ممم  باخممد ( هممروتئ ن ناقممم)
1.) 
 

 
 :انتقال غشائي توسط پروت ي         1-2تصوير 

A  : ن الياااه لي يااادي چااارخش پاااروت ي  در حاااالي كاااه از مياااا
عبور مي نماياد و محال پيوناد را در سامب مقابال مااهر ماي        

 .سازد
B :       چارخش سااده پاروت ي  بطااوري كاه در سرتاسار عاار

غشاااء كشاايده شااده و محاال پيونااد را از يااك ساامب بااه ساامب   
 .ديگر جابجا مي نمايد

C :     تغياارا  ساااختاري در پااروت ي  كااه موجااب ماااهر شاادن

 .مي شود محل پيوندي در سمب مخالف غشاء
 

از ل   مد  "  شماي هماآ ياختمل اآ عممدتا      بدل م اين ل
آبگريمه  بمودي و انتشمار آب    " تش  م خمدي انمد نسمبتا   

از طريمم  ايممن هممروتئ ن همما بممل  نممدآ صممورت ممم   
بل هر حماآ  انالهماآ هروتئ نم  و مود دارنمد      . گ رد

 انالهمماآ .  ممل آب از طريمم  آنهمما انتشممار ممم  يابممد   
نمم  هسممتند  ممل بطممور    هروتئ نمم  مول ولهمماآ هروتئ  

عرضم  از يمك سمم  اليممل ل   مدآ بمل سمم  ديگممر       
 شمم دي خممدي انممد و در هممر دو قسممم  ت مماهر ممم        

اعتقممماد بمممر ايمممن اسممم   مممل برخممم  از ايمممن    . نمايمممد
را دادي و ( مجمارآ )مول ولها تش  م داالنهماآ آبم    

. برخمممم  در انتقمممماآ تسممممه م خممممدي دخالمممم  دارنممممد   
زي مم  دهنمد    انالهاآ آب  نل تنها بل انتشار آب ا ما 

بل ممل هم نمم ن عبممور مممواد محلمموآ در آب را ن ممه      
برخ  از مواد مم ن اس  بمدل م  . مجاز م  سازند

 هم  انتشمار از   بهرگ  و درخمت  اب ماد مول مول     
مجمممارآ ومممو  ملتلنممم  باخمممند و برخممم  ن مممه بمممدل م  
 ممموز   نسمممب  اب ممماد مول مممول  يممما بمممدل م ديگمممر      
مش رات مجارآ ياد خمدي هم مون بمار ال تري م      

بممار )مم ممن اسمم  داراآ انتشممار تسممه م خممدي باخممند  

 ممك مم     +Naمنف  مجمارآ هروتئ نم  بمل انتشمار     
 (.نمايد

ت مممداد داالنهممماآ هروتئنممم   هممم  تبمممادآ آب م مممان    
سطوي داخل  و خار   ياختل ها بل لحما  حجمم    

از ايمن رو  . و سرع  عمم  او  بل ن ر نم  آيمد  
زنمممم ن ترممممور ممممم  خممممود  ممممل حر مممم  ترممممادو   

قبم از آن ل خاخص آب گريهآ اليل آب  مل ولهاآ
آورد   ل   مممدآ بتوانمممد از انتشمممار آن مان ممم  ب ممممم  

 .وذ در اليل ل   دآ م  خودفسبه بمباران و ن
 
  

 :اسمز
ب شترين ممادي اآ  مل در بمدن اتنشمار مم  يابمد  آب       

سمادي و آسمان   " م  باخد و اين انتشار در بدن نسبتا
ا نفموذ مم    م هان آب   ل در ياختمل هم  . رخ م  دهد
مت ادآ با م هان آب  اس   مل از آن  " نمايد م موال

زمان   مل محلموآ هماآ    .بل خارج تراو  م  نمايد
آب مم  بممل لحمما   ل مم  آبمم  آنهمما متفمماوت باخممند و     
توس  يك  شاه   ل نسمب  بمل آب نفموذ هم ير بمودي      
اممما از نفمموذ مممواد حممم خممدي در آن ممان مم  ب مممم     

انتشمار برآينمدآ     دا خموند  ( شاي ن مل تراوا)آورد
يمما خالرمم  از آب و ممود خواهممد داخمم   ممل در آن  

بمل  ( از ن مر آب )از قسم  همر  ل م    آب همواري 
بممل ايممن هديممدي   .ب ممش  ممب  ل مم  انتشممار ممم  يابممد     

زمممان   ممل  ل مم    . اسمممه ممم  گوينممد  " اصممط حا
هاآ آب  دو محلموآ ممورد مقايسمل قمرار مم  گ مرد       
ايممن موضممو  قابممم اسممتنتاج اسمم   ممل محلمموآ هممر      
 ل ممم  از ن مممر آب   داراآ  متمممرين  ل ممم  از   

حماالت   مل در آن هديمدي    .مادي حمم خموندي مم  باخمد    
نشمممان دادي  1-3درترممموير )اسممممه رخ مممم  دهمممد  

 (.خدي

 
در طاااااي (نبااااال از اسااااامز   (الاااااف:اسااااامز:  1-3تصاااااوير 

ماااواد حاال شاااونده  )حجم مساااوي از محلولهااااي  بكااي   اساامز 
داده شاده   توسط دواير توپر سياه رنگ و خاالي سا يد نشاان   

در هاار دو بخااش ناارار گرفتااه انااد كااه توسااط يااك غشاااء  ( انااد
تراوا  در برابر    ولي غيرتراوا نسبب به مواد حل شاونده  

محلاول  بكاي موجاود در بخاش اول     . از يكديگر جادا گردياده   
كمتري  غلظب از نظر مااده  )داراي باالتري  غلظب    بوده 

ش اول باااه از بخااا( انتشاااار   )پدياااده اسااامز (. حااال شاااونده
از بااااالتري  غلظاااب    باااه   )بخاااش دوم صاااور  ماااي گيااارد  

 .و سطح    در بخش دوم باال مي رود( كمتري  غلظب   



 

 
انتشار برآيندآ و خالص از ب ش   ل داراآ  هديدي

بمممل قسممممت   مممل داراآ  بمممودي  بممماالترين  ل ممم  آب
 . صورت م  گ ردآب هس  م هان   مترين 

 :فشار اسمزي
از م مهان وشممارآ  ممل   وشمار اسمممهآ عبمارت اسمم   

 ل بايست  در ب مش  مب  ل م   از ن مر آب ب مار      

آب از  (صماو  گم ر  )انتشار تورينل اآتا مانع رود 

ايمن هديمدي   (.1-3ترموير )ب ش هر  ل   آب  گردد

بممودي  ممل در آن ت ممداد  لمم      همبسممتل يممك ويژگمم   

( يونهممما و مول ممموآ هممما)ذرات مو مممود در محلممموآ 

همر زمل ت ممداد   .ندت م ن  ننمدي وشمار اسمممت ك آن هسمت    

در ايممن . ذرات ب شممتر  وشممار اسمممهآ ن ممه ب شممتر   

خروص يك ل تر از محلوآ آب م  حماوآ يمك گمرم     

وزن )دالتون 56666از هروتئ ن با  رم مول ول  

داراآ مول ممموآ هممماآ ب شمممترآ  (56666مل مممول  

نسب  بل محلول   ل حاوآ يك گرم از هروتئ ن  با 

  وزن مل ممممول)دالتممممون466666 ممممرم مول ممممول  

بطمممور مشمممابل وشمممار .اسممم  مممم  باخمممد (466666

اسممممهآ محلممموآ اولممم  ب شمممتر از محلممموآ دومممم      

بممراآ دو محلمموآ نم مم   ممل توسمم  يممك .خواهممد بممود

 شمماي تممراوا نسممب  بممل آب و   ممر تممراوا نسممب  بممل 

نمممك   ممدا خممدي انممد ب شممترين وشممار اسمممهآ انممدازي  

گ ممرآ خممدي در محلممول  خواهممد بممود  ممل ب شممترين     

آب بممل .را دارد(  ل مم  آب  متممرين) ل مم  نمممك 

سمممت   ممل ب شممترين وشممار اسمممهآ را دارد انتشممار   

در واقممممع ايممممن نممممو  وشممممار  يممممك   . خواهممممد ياومممم 

 در آن وشممارآ هسمم   ممل   ممل اسمم وشمماربالقوي اآ 

در ) بايست  ب ار رود تا مانع از روند اسمه گردد 

بدن يك مو ود زندي هديمدي اسممه هنگمام   مل عمدم      

 ( .ن ت  ايجاد نم   ندت ادآ آب  و ود دارد مما

 ل   هاآ اسموالر يا اسمموالآ بمل من مور ته مل      

 ممماربرد دارنمممد  مممل وشمممار اسممممهآ     آمحلممموآ هممما 

رت ديمما بممراآ ب ممان قمم . خاصمم  را ايجمماد ممم  نمايممد 

اسممهآ محلمموآ همماه  زممون ادرار  ه سممما و نمممك  

يمممك محلممموآ گلو ممموز بممما . ط مممام ب مممار مممم  رودنمممد

 مهان وشمار   م ل  اسموآ همان م 366اسموالريت  

اسمممهآ را  ممل محلمموآ نمممك ط ممام بمما اسممموالريت    

م لممم  اسمممموآ بو مممود مممم  آورد ايجممماد مممم    366

ب اطر ايمن  مل ادرار يمك محلموآ مر مه از       .نمايد

مممواد حممم خمموندي در يممك محمم   آب مم  اسمم  تف  ممك   

واق   ا هاي آن عمل  نم  باخد  اسمموالريت  يمك   

. م  ممار مناسممه  همم  مقايسممل محلولهمما ممم  باخممد     

 366بنممابر ايممن يممك نمونممل ادرار بمما اسممموالريت      

م ل  اسموآ همان وشار اسممهآ را  مل محلولهماآ    

گلو مموز و نمممك ط ممام بمما همممان    )يمماد خممدي بممااله    

 . ايجاد م   نند  بو ود م  آورد( اسموالريت  

 :محلول ها(منديكش)كشش

ن ممل تمراوا قمادر اسم  انتشمار برخم  از        ييك  شما 
آ را محممدود سمماختل و  مممواد حممم خمموندي در محلممو   

ا ازي انتشار بل ديگر مواد حم خوندي بدهد   اله 
 شاي هاآ مو ود در بدن داراآ يك زن ن ويژگ  

اگر  شاي حاهم م مان دو محلموآ   . و طب  ت  هستند
 ا ازي انتشار بل تمام  مواد حمم خموندي در همر دو   
محلممموآ بدهمممد ايمممن ممممواد در همممر دو سمممم  داراآ  

در  ل مم  آب .  ل مم  همماآ مت ممادآ خواهنممد بممود  
هر دو سموآ  شماي يما   تمايمم  مت اقمه آب نسمب        

بنممابر ايممن انممدازي    .بممل  اسمممه ته  ممر ن واهممد  ممرد   
گ مممرآ وشمممار اسممممهآ در محلمممول   مممل ممممواد حمممم  
خوندي در آن قمادر بمل انتشمار از  شماي هماآ حاهمم       

وان يمممك خممماخص و نشمممانگر در ت ممم ن  باخمممند  ب نممم
  شمندآبجاآ ب ان  .تمايم  ه  اسمه ن واهد بود
  ممل   اراهممل ممم  خممود  يممك محلمموآ ت ريمم  ديگممرآ    

تنهمما آن   .نام ممدي ممم  خممود    8وشممار اسمممهآ ممموثر  
 شممماي حاهمممم از    مممل( مول ولهممما و يونهممما )ذراتممم  

 انتشممار آنممان  لمموگ رآ ب مممم ممم  آورد در ويژگمم 
. ش  ممردي ودخ ممم هسممتندمحلمموآ ايفمماآ نقمم  شمممندآ

ب ش عمدي روند هاآ اسمهآ تا مرحلل  لبل  امم 
ادامل م  يابند مگر اين ل حالت  بو مود آيمد  مل در    
آن آب بمممل سمممم  بممماالترين وشمممار اسممممهآ مممموثر     

محلولها   شمندآنشانگر  1-4تروير . انتشار يابد
در ايمممن ترممموير دو محلممموآ بممما حجمممب    .مممم  باخمممد

عبممور بممل آب و  مسمماوآ توسمم   شمماه   ممل ا ممازي  
مادي حم خدي در قسم  دوم را م  دهد  نشان دادي 

قبم از روند اسمه هر مدام از محلولهما وشمار    . خدي
 ل مم  هممر دو از ن ممر )اسمممهآ ي سممان  را دارنممد
بدل م اين مل قسمم  اوآ   (. ت داد ذرات مساوآ اس 
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داراآ ذرات  م  باخد  ل قادر بمل عبمور از  شماي    
همماه  هسممتند  ممل در حاهممم ن سمم  ايممن ذرات همممان 

بمل  .ايجاد وشار اسمهآ موثر ايفاآ نقمش مم  نماينمد   
 همم  اين ممل محلمموآ مو ممود در ب ممش دوم وشممار      
اسممممهآ مممموثرآ ايجممماد نمممم   نمممد آب بمممل سمممم       
ب شترين وشار اسمهآ موثر انتشمار مم  يابمد ي نم      

 . 1بل  2از ب ش 
 

 
 .محلول( كشمندي)مثال فرضي از ت  :1-4تصوير
 .پس از اسمز( اسمز    نبل از روند( الف

مواد حل شونده با دواير سياه توپرو خاالي  )دو محلول  بكي 
 با فشار اسامزي برابار توساط غشاائي كاه نسابب باه    و       ( 

تاراوا ماي باشاد    ( خاالي وداياره هااي ت  )يكي از ماواد حال شاده   
فشااار اساامزي مااوثر تنهااا بواسااطه ماااده حاال   . جاادا شااده انااد 

 1ي گاردد و    باه بخاش    شده با نشانه دواير توپر اعمال م
در حالااب ترااادل ماااده حاال شااونده بااا  .انتشااار حاصاال مااي كنااد

نشااانه دايااره هاااي توخااالي داراي يااك غلظااب جديااد و تقلياال     
اياا   2و1يافتااه اي مااي باشااد بطااوري كااه در هاار دو نساامب 

 .غلظب يكي مي شود
 :اهميب فيزيولوژيك

محلمول     شمندآاز نقطل ن ر عمل  و  اربردآ  
بما  " ري  بل خون ح وانات باخمد م مموال   ل قابم ته

ه سما مقايسل م  خود زرا  ل ه سمماآ خمون در    
ت ادل  اسمهآ با گوي ل هاآ سرخ يا هممان ياختمل   

 . هاآ سرخ خون  م ل  در آن اس  
 

محلممول   ممل داراآ وشممار اسمممهآ ممموثرآ هماننممد    
نام ممدي ممم    ( ايهوتون ممك )ه سممما باخممد هممب  شممش    

ون  در زنمم ن خممسممرخ وقتمم  گوي ممل همماآ   . خممود
محلممول  قممرار ممم  گ رنممد دزممار اوممهايش يمما  مماهش  

يمممممممك محلممممممموآ  مممممممب   . حجمممممممم   نمممممممم  خممممممموند  
عبارت از محلول  م  باخمد  مل   ( ه  وتون ك) شش

در مقايسل بما ه سمماآ خمون داراآ وشمار اسممهآ      
اس  و گوي ل هماآ سمرخ خمون  در    موثر  مترآ 

اگمر ايمن   .اين محلوآ دزار ازدياد حجب خواهنمد خمد  
باخمد گوي مل هماآ      ب  شمش وآ بل اندازي  او  محل

سرخ خون  تا مرحلمل نهماه  تر  مدن دزمار ازديماد      
و ( تجهيممممل و ت خمممم  خممممون )حجممممب خواهنممممد خممممد 

. محتويممات خممود را در محلمموآ آزاد خواهنممد  ممرد    
ه سماآ دام   مل دزمار هممول ه گرديمدي بمدر ات       
رنگ قرمه از خود نشان خواهد داد و ايمن م مهان   

حالت  . بل در ل تجهيل خون  داردسرخ  بستگ  
را  ممممل در نت جممممل ايممممن رونممممد بو ممممود ممممم  آيممممد      

( هموگلمموب نم )خممدي خممون هموگلمموب ن " اصممط حا
م  گويند زرا  ل سرخ  ه سما ناخم  از رهمايش   

مم ممن اسمم  ل ممه   .هوگلمموب ن در ه سممما ممم  باخممد   
لمل  لوخون  بل حدآ زياد باخد  ل هموگلوب ن وارد 

بمممل . درار ظممماهر گمممردد هممماآ  ل ممموآ خمممدي و در ا 
" حالت   ل در آن ادرار سرخ رنگ خدي اصط حا

 .گويند( هموگلوب ن اورآ)ادرار هموگلوب ن 
باخد در مقايسل با (ه  ر تون ك)محلول   ل هر شش

ه سماآ خون داراآ وشار اسممهآ مموثر ب شمترآ    
اس  و زممان   مل گوي مل هماآ سمرخ در آن قمرار       

از دسمم  . گ رنممد دزممار  مماهش حجممب خواهنممد خممد    
دادن مقمممادير متنمممابه  از آب سمممبه مممم  خمممود تممما    
گوي ممل همماآ سممرخ ظمماهرآ زرو  ممدي ه دا ننممد و      

 فتل م  خود  ل گوي مل هما دندانمل دار    " اصط حا
اثرات محلوآ هماه   مل داراآ   . و مررغ خدي اند

وشار هاآ  شش  م تلف   هسمتند بمر روآ گوي مل    
 .  نشان دادي خدي 1-5هاآ سرخ در تروير 

 
 

 
 : 1-5تصوير 

 .اثر ت  محلول بر روي گويچه هاي سرخ
محلااول كاام كشااش بااوده و گويچااه هاااي ساارخ متااورم     ( الااف

محلول هم كشش باوده و هيچگوناه تغيياري در    (  .  هستند
محلاول پار كشاش    ( پ.  حجم ياخته هاي خاوني باروز نكارده   

 .بوده و گويچه هاي سرخ دچار كاهش حجم شده اند
 

ممماد و اسممموالل ت  توسمم  بممل  همم  اين ممل نقطممل انج 
ت مممداد ذرات مو مممود در محلممموآ ت ممم ن مممم  خممموند 
اسممموالل ت  ه سممما را ممم  تمموان بواسممطل انممدازي      

اومم  نقطممل انجممماد .)گ ممرآ نقطممل انجممماد ت ممم ن زد
ل توابسم  اسم    (همبسمتل )يك ويژگ  مرتب   م  ل 

والآ ميممك محلمموآ اسمم  (. بممل ت ممداد ذرات ممم  باخممد  
 555/1در حمدود   داراآ نقطل انجمادآ  اسم   مل  

. در ل سمانت  گمراد  متمر از آب خمالص مم  باخمد      
ه سماآ همب  شمش داراآ اوم  نقطمل انجممادآ در      



 

مطمماب  بمما . در ممل سممانت  گممراد اسمم  50/6حممدود 
اين مقادير ه سماآ همب  شمش بايسمت  اسمموالل ت      

م ل  اسمموآ داخمتل    366اسموآ يا  3/6در حدود 
 .خودباخد  ل بطور عموم  زن ن نوختل م  

 
مطاب  با رابطل نقطمل   محلوآ هاآ نم   هب  شش

بممدل م اين ممل نمممك ط ممام    . ته ممل ممم  خمموند   انجممماد 
(NaCl)    در محلولهممماآ آب ممم  بمممل خممم مNa+   و

Cl-   م مم  اسممموالر آن را بمما   يممون هي ممم  گممردد  
ممم  تمموان  نرمم   م ممهان ممموالر آن    ب ممار گ ممرآ 
 15/6بمممل ايمممن ترت مممه يمممك محلممموآ . بدسممم   آورد

محلمموآ اسممموالر  3/6از نمممك هممب ارز بمما    ممموالر
تف  ممك نا امممم و وا ممنش ب نمماب ن    . نمممك ممم  باخممد  

موآ محلموآ نممك   15/6يون  سبه م  گردد تا از 
ايمممن  از .آن بطمممور اسمممموزآ  و ممماآ باخمممد   13/6

 ه  بايست  بل من ور ته ل يك محلموآ همب  شمش    
 .موآ ته ل  رد 101/6نمك محلول  با  ل   

 
الحرمموآ ديگممرآ   ل مم  سممهم از ايممن رابطممل يممك

 100/6)مممموآ  101/6ن مممه بممما تو مممل بمممل مقمممدار  
م  توان بدس  آورد بل اين ترت ه  ل يك (  موالر
 100/6موالر نمك م ادآ محلوآ  100/6محلوآ 

 .درصد  از نمك م  باخد

در 
ممموالر محلمموآ نمممك م ممادآ يممك      15/6حممال   ممل  
در صممدآ از نمممك اسمم  بممر ايممن     505/6محلمموآ 

موالر نمك ب نوان محلوآ  15/6حلوآ اساغ يك م
. تمما حممدآ  ممب  شممش مممورد تو ممل قممرار ممم  گ ممرد    

مموالر   15/6م مان يمك محلموآ     كتفاوت و هيولو ي
موالر نمك زندان م ن  دار نبمودي ولم     100/6و 

براآ ته مل يمك محلموآ و هيولو يمك از نممك      "  البا
درصدآ از نمك ته مل   1/6محلوآ ( محلوآ نم  )

 .م  گردد
 .اسمزي گويچه هاي سرخ شكندگي

گوي ممل همماآ سممرخ ا لممه ح وانممات اهلمم  بطمممور       
صممفحل اآ مممدور    وم ممموآ داراآ ظمماهرآ مق ممر  

در آن دستل  مل گوي مل هما نهديمك بمل خم م       . هستند
 روآ يا گرد مم  باخمند ظرو م  انبسماط  محمدود      

 . ممد ترممم   آببممودي و در تممماغ بمما مقممادير انممد   
هماآ سمرخ   وي مل  گخ نندگ  اسممهآ ايمن دسمتل از    

اومممممهايش ياوتمممممل و مقامممممم  اسممممممهآ  آنهممممما  مممممب      
گوي ل هاآ ههن يا ناز  را م  توان ه ش از .اس 

رسممم دن بمممل نقطمممل ترگ مممدگ  ناخممم  از انبسممماط در   
م ممهان خمم نندگ  . مقممادير متنممابه  از آب قممرار داد

اسممموت    آنهمما  مماهش ياوتممل و مقاوممم  اسمممت        
بممراآ ب ممان ملممال  از خمم نندگ     . زيمماد خممدي اسمم   

اسمهآ م  توان بل حال   مبود آهمن و  مب خمون     
در  مبمممود آهمممن سمممنته   .ناخممم  از آن اخممماري نممممود  

از تول د گوي ل هماآ سمرخ     مترهموگلوب ن بس ار 
از ايممن رو ت ممداد گوي ممل همماآ سممرخ بطممور    .اسمم 

بمارز هم نمان  مل هموگلموب ن  ماهش ِممِ  يبماد   مب         
اين وض    بدين  ه  رخ م  دهمد  مل   .نم  خود
ي مممممل هممممماآ سمممممرخ در مرحلمممممل نهممممماه   بلمممممو  گو

يسم   متوقمم  گرديممدي و ياختمل همماآ وممو  در   رروب
انت مممار سممممنته هموگلمممموب ن هسممممتند در حممممال   ممممل  
تقسمم مات ياختممل اآ ب شممترآ مم ممن اسمم  صممورت   

حد م موآ  روتل و با تول د ياختل هاآ  وز تر از 
آنممم   )و نمماقص از ن ممر هموگلمموب ن همممراي اسمم     

ممممان   مممل زنممم ن   ز( م  روسممم ت ك   ه  و روم مممك 
ياختمممل هممماه  رنمممگ آم مممهآ و بطمممور ريمممه ب نممم      
بررس  گردند داراآ حاخ ل هموگلوب ن  هر رنمگ  
بمما يممك ب ممش مر ممهآ  ممب رنممگ تممر از سمماير نقمماط  

ياختممل همما مق ممر تممر بممودي و داراآ قابل مم       )هسممتند
نتمايج آزممون   ( . ب شترآ  ه  ازديماد حجمب هسمتند   

 خ نندگ  اسموزآ  ل خمون گوسمالل هماآ عمادآ و    
مبت  بل  ب خمون  ناخم  از  مبمود آهمن را مقايسمل      

 .آمدي اس  1-1م  نمايد در  دوآ 

 
 :1-1جدول 

مقايسه شكنندگي اسمزي بي  گويچه هاي سرخ ياك گوسااله   
 .سالم و يك گوساله كم خون ناشي از كمبود  ه 

در گوسممالل   (P.C.V)حجممب وشممردي ياختممل اآ در  
و 34از  هماآ سمالب و  مب خممون بمل ترت مه عبارتنممد     



 

م لم  ل تمر از خمون همر      65/6" دق قما . درصد 10
م لمم  ل تممر محلمموآ   5لولممل حمماوآ   11گوسممالل بممل  

نمك اوهودي م  خمود  ايمن لولمل هما داراآ رقتهماآ      
متوال  بودي بل اين ترت مه  مل لولمل آ مازين داراآ     

بممراآ ت مم ن م مممهان   . درصممد اسمم    15/6 ل مم   
ي ل هخون  از يك دسمتگاي ط م  سمنج نمورآ اسمتفاد     

قابم تو ل اس   ل ل هخون  براآ خمون  . م  خود
درصممد نمممك  امممم    5/6گوسممالل سممالب در  ل مم    

خون گوسالل  ب خون بطمور  اممم ل مه نمم      . اس 
. درصممد برسممد/. 3خممود تمما اين ممل  ل مم  نمممك بممل   

هم ن ن اين ن تل قابم تو مل اسم  تما اين مل  ل م       
 در صمد  ماهش ن ابمد    0/6درصد و  05/6نمك بل 

 مه خمون  بمل ترت مه در گوسمالل سممالب و      ه   ونمل ل 
هس روخن م  خمود  .گوسالل  ب خون رخ نم  دهد

 ل يك در ل نسب  در خروص تحممم ل مه خمون     
بممل هنگممام تهريمم  محلمموآ همماآ  ممب  شممش و ممود       

 .دارد
 

 .تبديل واحد هاي اندازه گيري
همممواري در وضمم    همماآ متفمماوت ن مماز بممل ته ممل     

 و ود دارد محلوآ هاه  با محتواآ دق   و درس 
و هم ن ن ايمن ن ماز بمل من مور تبمديم  ل م  هماآ        

يمك واحمد انمدازي گ مرآ      در  م  ن مواد حم خوندي 
ماننممممد )بممممل واحممممد ديگممممرآ  ( ا مممم  واالن " مممممل )

تبممادآ م ممان ايممن   .  ممما بمم ش و ممود دارد   ( اسممموآ
واحد هاآ اندازي گ رآ بايست  مطاب  خ  و مش  

 .باخد 1-0اراهل خدي در تروير 

 
خاااط و مشاااي تباااديل واحااادهاي گااارم   ماااول   : 1-6ير تصاااو

 .اسمول و اكي واالن به يكديگر

 
م تلم    آوقت  محلوآ ها داراآ مقاديرآ از ا ها

باخند  ل برورت گرم ت م ن خمدي باخمد و ب مواه ب     
را  برورت م ل  اسمموآ و   آين ا هاا ل مقادير 

م لمم  ا مم  واالن ب ممان  نمم ب ايممن ضممرورت مطممري  
 :م  خود  ل  

 .موالريتل محلوآ محاسبل گردد (1
بايسممت  بمما ت مماري  اسممموآ و ا مم  واالن ب ممان     (2

گرديمممدي و بمممل م لممم  اسمممموالر و م لممم  ا ممم  واالن 
 .تبديم خود

 
يمر مم    آ  زداراآ ا مها   يك ل تر از محلول: ملاآ
 .باخد

وزن } (NaCl)نممك ( م ل  گمرم  0666)گرم  0 -
 {5/55  =مول ول 

وزن }  (MgCl2)م لم  گممرم  لرورمن ممهيب  216 -
 .{ MW24 /51= مول ول 

 
 (.مقدار م ل  موالر: )قدم اوآ

mM 50/162=5/55  /0666=Nacl 
mM 2/2 =24/15 / 216  =MgCl2 

 (مقدار اسموالر: )قدم دوم
  2X mM (يونn /يك مل وآ=) م ل  اسموآ12/265

50/162=Nacl 
 mM x 2/2 =MgCl2 3 (يونn /يك مل وآ)=م ل  اسموآ0/0

 
 مقدار م ل  ا   واالن) : قدم سوم

mM 50/162  NaCl   =mEq    50/162  
Na+ 

mEq                                     50/162  
Cl- 

 
mEq                                     4/4 

Mg2+ 
mM 2/2 MgCl2     

mEq                                        4/4 
Cl-    

 :يبداربراآ اين محلوآ 
mOsm 12/265  =2  ×50/162 =NaCl سهب 
mOsm 0/0 =3  ×2/2  =MgCl2 سهب 
mOsm  02/211  =0/0+12/265  = اسموالريتل 

 :داريب(در ورم م ل  ا   واالن) براآ اين محلوآ
 mEq/L                     50/162  =Na+  

mEq/L                          4/4   =Mg2+  

mEq/L  10/160  =45/4 +50/162 =Cl-  
وقت   ل  ل   ا هاي يمون  يمك محلموآ برمورت     
ا   واالن در ل تر مو ود باخمد و ب مواه ب مقمادير    
گرمممم  هر مممدام از ال ترول تهممما را  هممم  ته مممل آن  

بدسمم  آوريممب بايسممت  مراحممم زيممر را طمم   محلمموآ
 .نمايب
بايد مش ص  رد  ل  دام  مهي مول مول  ب مار    ( 1

 .روتل
واالن را بممل  ل مم  م لمم       ل مم  م لمم  ا مم    ( 2

 .موالر تبديم نمود
را در وزن ( ممممموالر)  ل مممم  م لمممم  ممممموالر  ( 3

مول ول  ضرب  ردي تا وزن بر حسه م لم  گمرم   
 .ال ترول تهاآ ب ار روتل بدس  آيد( گرم)

يمك ل تمر از محلمول  داراآ ا مهاي زيمر ممم       : ملماآ 
 .باخد

 ((mEq/L    ل ا هاي محلوآ

Na+ 121 

K+ 5 



 

Ca2+ 32 

Cl- 132 

 20 استات

ال تمممرو ل تهممماآ ب مممار روتمممل عبارتنمممد از  : قمممدم اوآ
 . لرور سديب  استات   لريد  لس ب و  لريد هتاس ب

 (: ل   م ل  موالر) قدم دوم
 mM 5 =KCl (م ادآ همان  ل    ا   واالن) 
 mM 10  =CaCl2 (نر   ل   ا   واالن) 
 mM 20 =Na acetate (م ادآ همان  ل   ا   واالن)

mM 15  =NaCl   
باق  ماندي هس از  سر مقمادير   -Clو  +Naم هان 

مررف خدي  ه   لريد هتاسم ب و  لمرور سمديب و    
 :استات سديب برابر اس  با

mEq              15 =20-121  =Na+  
mEq          15 =5- 32-132  =Cl-  

م هان ال ترول   الزم بمراآ تمو ل مد يمك     : قدم سوم 
 .آ وو ل تر از محلو

 
  ه  محاسبات

 

Gr Gr/M×M Gr mGr 

KCl 5/55×566/6 303/6 303     

CaCl2 111  ×610/6 000/1 1000          
Naacetat 52  ×620/6 132/2 2132 

NaCl 5/55  ×615/6 555/5 5555 

 
 

اسموالريتل بمراآ محلموآ ومو  بمدين قمرار       لمحاسب
 .م  باخد

mOsm 115  =2 ×mM 15  =NaCl  
mOsm 52    =2 ×mM 20  =Naacetat  
mOsm  45   =3  ×mM 10  =CaCl2  
mOsm  16   =2  ×mM  5  =KCl  

  
mOsm/L  366   =اسموالريتل  م 

  اسموالريتل حق ق =                  
mOsm/L 201  =13/6  ×366   

 :مسائل
تمرينممات ذيممم نشممانگر يممك سممرآ حمماالت ورضمم       

تفهمم ب ويژگمم   همم   ب شممترآ راهسممتند و ورصممت  
 .هاآ و هيولو ي   محلوآ ها را مه ا م  سازند

 ل   ه سماه  اوري در گاو مبت ي بل نفري   -1
از ( م لمم  گممرم در دسمم  ل تممر     156اوممهايش از )

م ل  گرم در  226م ل  گرم در دس  ل تر بل  46
اوري بمل سمهول  از   . دس  ل تر اوهايش باوتمل اسم   

هماآ بمدن عبمور     ياختمل  ياختمل اآ م ان  شماي هماآ   
بممودي و  06اوري داراآ وزن مول ممول  . ممم  نمايممد

در اين .در محلوآ هاآ آب   تف  ك يون  نم  خود
 :گاو

م هان اوهايش اسموالريت  ه سما زقدر مم   ( آل 
 .باخد
آيا ه سما بمراآ گوي مل هماآ سمرخ همب  شمش       ( ب

 اس  يا هر  شش؟
ممان  آيا وشار اسموت ك ه سما باال يا هماه ن يما ه  ( پ

م هان وشمار اسممهآ ممايع داخمم ياختمل اآ گوي مل       
 هاآ سرخ اس ؟

داراآ  ماهش   MgCl2يك محلوآ اسمموالآ از   -2
حمماآ اسممموالريت  . اسمم   c 555/1نقطممل انجممماد 

 c ممل  مماهش نقطممل انجممماد آن هممب     NaClمحلمموآ 
 اس  ب اب د؟ 555/1
يممون  لسمم ب و    mEq 06يممك محلمموآ حمماوآ    -3
ون  لمممر در همممر ل تمممر  م لممم  ا ممم  واالن از يممم  06

 ه  ته مل   CaCl2زل مقدار از . محلوآ م  باخد
وزن ) يك ل تر از اين محلوآ ممورد ن ماز مم  باخمد    

 ؟(اس  111باربر  CaCl2مول ول  
 و Bحجب هماآ مسماوآ از دو محلموآ آب م         -4
A      در دو قسممم  از يممك  شمماي قممرار گروتممل انممد. 

محلموآ  . مم  باخمد    yو  xحماوآ ذرات   Aمحلوآ 
B  حاوآ ذراتY  وZ  شاي نسمب  بمل   )م  باخد 

در وضم     (. تراوا م  باخمد  Zو  Yآب و ذرات 
ت ممادآ  ممدام سممم  از  شمماي داراآ ب شممترين حجممب   

 خواهد بود؟
 .باخد Aب ش   ل در ابتدا حاوآ محلوآ ( ال 
 .باخد  Bب ش   ل در ابتدا حاوآ محلوآ ( ب
همممر دو قسمممم  داراآ حجمممب مسممماوآ خواهنمممد  ( پ
 .بود
 CaCl2 مممدام يمممك از  مممم ت زيمممر در بممماري     -5

در آب قممرار  CaCl2وقتمم   ممل )صممح م ممم  باخممد
گ رد بل يك يمون  لسم ب و دو يمون  لمر يمون هي مم        

 خود؟

(ال 
2

1
حم خمدي در يمك    CaCl2مول وآ گرم از  

 .ل تر محلوآ م ادآ با يك اسموآ اس 

( ب
2

1
ا م    2م ادآ بما   CaCl2از  مول وآ گرم 

ا ممم  واالن وزنممم  از  2واالن وزنممم  از  لسممم ب و 
 . لر اس 

 ممدام يممك از محلمموآ همماآ ذيممم  متممرين نقطممل      ( 0
 انجماد را دارا م  باخد؟

( 156بمما وزن مول ممول  )يممك هونممد گلو مموز ( المم 
 .ل تر آب 4حم خدي در 

حمم خمدي   ( 06با وزن مول مول   )يك هوند اوري( ب
 .ل تر آب 4در 
 X   ل نسب  بمل ذرات  يدو محلوآ توس   شا( 0
هممر دو محلمموآ  تممراوا ممم  باخممد  ممدا خممدي انممد  Yو 

در  Z ل ممممم  . هسممممتند  Zو  Yو  Xداراآ ذرات 
 ممدام يممك از . اسمم  Bب شممتر از محلمموآ  Aمحلمموآ 

صممح م ( تممن) ممم ت ذيممم در بمماري  شممش محلمموآ  
 اس ؟



 

محلممموآ هممما نسمممب  بمممل هممممديگر همممب  شمممش  ( الممم 
 .هستند
 . هر  شش اس   Bنسب  بل  Aآ محلو( ب
 . ب  شش اس  Bنسب  بل محلوآ  Aمحلوآ ( پ
نممممك و  -محلممموآ هممماآ آب ممم  از  لريمممد آممممون ب( 5

و اوري بمما موالريتممل  /. 100اسممتات  بمما موالريتممل   
 "بل ن ر م  رسد  ل وشار اسمهآ تقريبا 334/6

 شماي گوي مل هماآ    .م ادل  نسب  بل ه سما دارند 
ون  لمر يمون اسمتات و يمون     سرخ نسمب  بمل اوري يم   

آمممون ب تممراوا بممودي ولمم  نسممب  بممل يممون سممديب   ممر  
در مقايسل با ه سما  شش هر  دام .تراوا م  باخد

 مممب  -از محلمموآ همماآ ذيممم را از ن ممر هممب  شممش      
  شش و هر  شش بودن ب ان نماه د؟

مممموآ  لمممرور /. 100+ مممموآ اوري /. 334( الممم 
 .آمون وم

آ  لمممرور ممممو 100/6+ مممموآ اوري  334/6( ب
 .سديب
مممموآ  100/6+ مممموآ  لمممرور سمممديب  /. 100( پ

 .استات سديب
مموآ   6535/6+ موآ  لرور سديب  6535/6(ت

 .استات سديب
م لم  اسمموآ    366محلموآ   براآ ته ل يك ل تمر ( 1

از استات سديب زند گرم از اين مادي براآ يك ل تر 
وزن مول مممول  اسمممتات سمممديب )محلممموآ الزم اسممم ؟

112) 
از محلمول  آب م  حماوآ ا مهاي زيمر      يك ل تر ( 16

 : م  باخد

Na+ mEq 155 

K+ mEq 5 

Ca+ mEq 16 

Cl- mEq 145 

Lactate- mEq 25 

 
زند م ل  موآ از  لرور سديب  لرور هتاس ب  لريد 

  لس ب و ال تا سديب در آن و ود دارد؟
 CaCl2اگمممممممر ب مممممممواه ب بممممممما اسمممممممتفادي از  ( 11

 نمم ب زممل  ر بممار ب شممت  06اسممموالريتل محلممول  را  
ممممورد ن ممماز    CaCl2مقمممدار بمممر حسمممه گمممرم از    

 (CaCl2 111وزن مول ول  )اس ؟
در يممك درمانگمماي دام هخمم   محلممول  بمما حجممب  (12

ممممايع خمممارج ) ECFمرمممرف بممماال تحممم  عنممموان 
بمممدين نحمممو  مممل ابتمممدا    . ته مممل خمممدي اسممم   ( سممملول 

 .م لوط  با مش رات ذيم ته ل م  گردد
g 110  NaCl =  (5/55 MW=) 
g 44 Na-acetate=   (52 MW=) 
g  0  KCl =        (5/04  MW=) 

آنگمماي . ايممن م لمموط در يممك ل تممر آب حممم ممم  خممود  
ل تممر آب  10همم ش از اسممتفادي ايممن يممك ل تممر را بممل    

استريم اضاول م   نند بطمورآ  مل محلموآ نهماه      

در ايممن . هممب  شممش اسمم " نسممب  بممل ه سممما تقريبمما
 : ل تر محلوآ نهاه   ل ب ار م  رود 15
   +Naزند م ل  ا   واالن در ل تر يونهماآ  ( ال 
K+   Cl- و استات و ود دارد؟ 
 اسموالريتل محلوآ زقدر اس ؟( ب
خ رممم  مممم  خواهمممد يمممك ل تمممر محلممموآ همممب   ( 13

 ششممم  از  لمممرور سمممديب و گلو ممموز ته مممل نمايمممد      
بطممورآ  ممل هممر  ممدام از ا ممهاي سممازندي آن بطممور  

آ در ايجمماد وشممار  ششمم  محلممو   ( نرمم )مسمماوآ 
وزن مول مممول   لمممرور سمممديب . نقمممش داخمممتل باخمممند

زنممممد گممممرم از . ممممم  باخمممد  156و گلمممو ه   5/55
هر دام بايست  در يك ل تر از محلوآ و ود داخمتل  

بما تو مل بمل اين مل  شماي گوي مل هماآ سمرخ         )باخد؟
 .(نسب  بل گلو ه و يون سديب   ر تراوا م  باخد

و  NaClممممممموآ  605/6محلممممممول  حمممممماوآ ( 14
  +Na ل مم  يونهمماآ . اسمم  CaCl2ممموآ  65/6
  Ca2+  وCl-       در يك ل تمر محلموآ برحسمه م لم

 ا   واالن در ل تر زل م  باخد؟
 دام يك از  م ت ذيم بل بهترين و ل ت مادا  ( 15

آب م ممان ب ممش داخممم ياختممل اآ  و ب نمماب ن  را در  
 بدن ب ان م  نمايد؟

 . ل   موالر مساوآ( ال 
 .موالر مساوآس ل   ا( ب
 .  ا   واالن مساوآ  ل ( پ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


