الجزء  : 1القياس في الكيمياء La mesure en chimie
الوحدة  : 1أهمية القياس في المحيط المعاش
Importance de la mesure dans la vie courante
 .1لماذا القياس في الكيمياء
ل قد ك انت لعمال الفيزيائي " لفوازي يه " ( 1743م – 1794م ) ال ثر ال كبير على تطور الكيمياء الكم ية Chimie
 quantitative؛ ح يث أن قانو نه الشه ير الذي تناول انحفاظ كم ية المادة خلل التحول الكيميائي  ،أع طى دف عة كبيرة
لتطوير أدوات القياس في الكيمياء بدءا بالميزان.
قانون لفوازييه  ( :قانون إنحفاظ الكثلة بالنسبة لي تفاعل كيميائي )

كما أن تقنيات التحليل والقياس في الكيمياء عرفت  ،ولزالت تعرف تطورا من حيث الدقة والتنوع.

وأصبح النسان يعتمد عليها في مختلف مجالت الحياة  ،وذلك من أجل تحقيق أهداف متعددة منها :
 معرفة تركيبة المنتوجات المسوقة وإخبار المستهلك بمحتوياتها.
 اتخاد القرارات والتدابير المناسبة في الوقت المناسب.
 مراقبة الجودة والحفاظ عليها.

 .1 .1القياس من أجل الخبار
يلجأ الصانع إلى القيام بقياسات كيميائية كمية  ،من أجل وضع لصيقة على منتوجه ؛ حيث تمكن هذه اللصيقة
من إخبار المستهلك بمكونات المنتوج وبنسب تواجدها فيه.

مثال :
يمثل الشكل أسفله لصيقة قنينة ماء معدني مسوق .المقادير المسجلة على اللصيقة هي عبارة عن تراكيز
كتلية تمكن المستهلك من التعرف على مكونات الماء قبل اقتناءه.
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ملحوظة :
التركيز الكتلي لنوع كيميائي موجود في محلول هو خارج قسمة كتلة هذا النوع على حجم المحلول  ،ووحدته
العتيادية هي ( .) gL−1

 .2 .1القياس من أجل المراقبة والحماية
من أ جل مراق بة وحم اية البيئة وال صحة  ،يقوم الن سان بإجراء الع دي د من القي اسات والتحال يل ال تي ت ستهدف
مختلف عناصر البيئة  ،كالهواء والماء والتربة  ،وكذا مختلف مواد الستهلك.

 أمثلة لمراقبة الجودة :
 جودة الهواء :
بعض الغازات الملوثة  :الوزون (  ، ) O3وثنائي أوكسيد الكبريت (  ) SO2وثنائي أوكسيد الزوت ( ... ) NO2

 جودة الحليب :
 pHمحصور بين  6,7و .6,5
الكثافة  dمحصورة بين  1,036و .1,028
درجة حرارة التجمد محصورة بين  −51 ° Cو

 −55 ° C

 .3 .1القياس من أجل التدخل
في معظم الحالت  ،يكون الهدف المتوخى من وراء القيام بقياسات هو التدخل في الوقت المناسب لتصحيح
الوضع المختل.

 .2كيف يتم القياس في الكيمياء
إن تقنيات القياس في الكيمياء  ،متعددة ومتنو عة  ،من ه ا م ا هو ب سيط ومب اشر  ،ومن ه ا م ا هو مع قد ويعت مد
على أجهزة دقيقة ومتطورة .ويتم اللجوء لهذه التقنية حسب الغاية أو الهدف المتوخى من وراء القياس.
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 .1 .2قياسات تقريبية وقياسات دقيقة
عن دما يتعلق ال مر بقي اسات تتو خى ال دقة  ،ي تم ا ستعمال أجهزة دقي قة ومتطورة  ،بين ما ي تم العتماد على
أدوات بسيطة في الحالة المعاكسة.

مثال :
 الحصول على قيمة .pH

 .2 .2قياسات متواصلة وقياسات بأخذ عينات
تمكن القياسات المتواصلة من تتبع تطور مقدار معين بشكل مستمر  ،بينما تمكن القياسات بأخذ عينات من
تتبع تطور مقدار معين بشكل متقطع.

مثال :
 مراقبة جودة الماء الصالح للشرب.

 .3 .2قياسات مدمرة وقياسات غير مدمرة
عن دما تكون المادة المدر وسة قليلة  ،أو غال ية الث من  ،ي تم ا ستعمال تقنيات قياس ت ستهلك كميات ضئيلة
وت سمى تقنيات غ ير مدمرة .وفي حالة درا سة مادة موجودة بوفرة  ،وغ ير مكل فة  ،يم كن ا ستعمال تقنيات ت ستهلك
بعضا منها  ،وتسمى تقنيات مدمرة.
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