التجربة العالمية للسنة الدولية للكيمياء
المياه المالحة
تحتوي ھذه الوثيقة على وصف لتجربة المياه المالحة والتي تعد ﺟزء
من تجربة عالمية تم إﺟراؤھا خالل السنة الدولية للكيمياء عام .2011
إن معظم المياه التي تغطي الكرة األرضية ھي عبارة عن محلول
يحتوي على أمالح ذائبة وسوف يقوم الطالب في ھذه التجربة بأخذ
عينة من المياه المالحة من أﺟل قياس نسبة الملوحة فيھا ،وأثناء عملية
التحليل ،سيكتشف الطالب طبيعة المحاليل باإلضافة إلى تركيب األمالح داخل مياه البحر ،وسيتم تسليم نتائج
تجاربھم إلى قاعدة بيانات التجارب العالمية كي تساھم في االستقصاء اإلحصائي العالمي حول الملوحة.
وھذه التجربة ﺟزء من سلسلة أربعة تجارب تشكل بمجموعھا التجارب العالمية ،أو يمكن إﺟراؤھا بشكل
فردي كي تفتح المجال أمام الطالب للمشاركة في السنة الدولية للكيمياء.
المحتويات
• تعليمات حول تقديم النتائج لقاعدة البيانات الدولية
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• تعليمات حول التجربة
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نموذج تسليم النتائج لقاعدة البيانات العالمية

يجب تسليم المعلومات أدناه لقاعدة البيانات ،وإذا ما تم تسليم المعلومات التي تتعلق بالمدرسة
والموقع سابقا ً ومرفقة مع أحد األنشطة األخرى ،فانه في ھذه الحالة سيتم ربط النتائج بالمعلومات
التي تم تسليمھا سابقا.
تاريخ أخذ العينة________________________ :
مصدر المياه المحلية) _________________________ :على سبيل المثال :نھر النيل(.
الرقم الھيدروﺟيني لمصدر المياه المحلية___________________:
طبيعة الماء ) _____________________________ :عذبة ،مالحة ،نھرية ،بحرية إلخ(.
درﺟة الحرارة) ____________________________:درﺟة حرارة الماء أثناء قياس الرقم
الھيدروﺟيني(
عدد الطالب المشاركين في التجربة______________________________ :
رقم تسجيل المدرسة/

الصف ___________________________

لقد تم تصميم أنشطة التجارب العالمية من قبل الفريق العالمي للتجارب الكيميائية للسنة الدولية للكيمياء.
تتوفر ھذه النشاطات ضمن رخصة المشاع اإلبداعي غير التجارية المشاركة بالمثل ،حيث تفسح ھذه
الفرصة أمام الجميع للتفاعل والتعديل وتعزيز عملك بشكل غير تجاري طالما يحتوي على تصديق من
برنامج السنة العالمية للكيمياء وترخيص اإلبداعات الجديدة ضمن شروط مماثلة.
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دراسة المياه المالحة
تحتل المياه مكانة خاصة في حياتنا ﺟميعا ً ،من حيث كميتھا الكبيرة ) تغطي حوالي  %70من الكرة
األرضية( وكذلك فان نصف وزن أﺟسادنا ھي من الماء ،والتركيز في ھذا النشاط يقع على خاصية المياه
التي تمنحه تلك األھمية الكبيرة ،أي مقدرته على تذويب مجموعة واسعة من المواد ،وكما يبدو فإن العديد من
المواد مثل السكر والملح تختفي عندما تذوب في المياه ،لكن المظاھر خادعة ،إذ يمكن إسترﺟاع كالھما من
المحلول عن طريق تبخير المياه.
وتستغل ھذه التجربة خاصية المياه ھذه من خالل قياس كمية الملح في بعض مصادر المياه الطبيعية ،حيث
يقوم خبراء الكيمياء بقياس كميات العديد من المواد الموﺟودة في عينات المياه ،ومن ثم نستخدم المعلومات
من أﺟل أن نفھم ماھية عمل العالم ،ولكي نحافظ على
المعدات
صحتنا ونحمي أنفسنا.
الخطوات – قياس الملوحة بالكتلة

• كأس مسطح أو وعاء بالستيك ،ووعاء
بيتري )من المفضل أن يكون شفاف كي
تتمكن من رؤية الملح(.

 .1قم بتجميع العينات ) 100مل على األقل( من
مياه البحر أو أي مصدر آخر للمياه تحتوي على
كمية معتبرة من الملح) .إذا كان األمر مناسباً،
يمكن استخدام نفس العينة التي استخدمت في
تجربة الرقم الھيدروﺟيني للمياه السطحية(.

• أسطوانة قياس مدرﺟة أو إبريق.

 .2قم بقياس وزن الوعاء بدقة ومن ثم سجل النتيجة
على ورقة النتائج .mD

• ميزان يمكنه وزن  0.1غم والقدرة على
وزن الوعاء والماء )انظر الخطوات(.

• غطاء للوعاء الذي يسمح بعملية دوران
الھواء.

 .3قم بقياس كمية من الماء ،حوالي  100مل على
أقرب قدر ممكن من الدقة ومن ثم ضعه في الوعاء .VW
.4

قم بقياس وزن الوعاء مع الماءmD+W ،

.

تبخير المياه بأحد الوسيلتين التاليتين:
 .5التبخير بوساطة الطاقة الشمسية :قم بوضع الوعاء بالكامل تحت أشعة الشمس ،وإذا ما لزم األمر
ولتجنب الغبار قم بتغطية الوعاء بغطاء شفاف يسمح بدوران الھواء ،مالحظة :قد يحتاج الماء إلى
يوم أو أكثر كي يتبخر ،لذا قم بمراقبة الوعاء بشكل دوري.
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 .6أو -تبخير عن طريق لوح التسخين :قم بتسخين لوح التسخين لدرﺟة  80مئوية ومن ثم ضع الوعاء
عليه ،وراقب العملية بشكل دوري ،وتأكد من عدم وصول الماء إلى درﺟة الغليان والتناثر.
فحص الجفاف – قم بإﺟراء ھذا الفحص للتأكد من ﺟفاف العينة ،ويطلق على ھذه العملية التجفيف إلى الوزن
الثابت )النھائي(.
 .7قم بقياس وزن الوعاء المليء بالملح وسجل النتيجة على ورقة
النتائج.
 .8أعد الوعاء إلى أشعة الشمس أو لوح التسخين ودعه لمدة – 15
 30دقيقة.
 .9دعه ﺟانبا ً حتى يبرد ،ومن ثم قم بقياسه مرة أخرى وسجل النتيجة.
 .10إذا كان الوزن في المرة الثانية أقل من المرة األولى ،قم بإعادة التجربة مرة أخرى وسجل النتائج.
.11تابع التجربة حتى يصبح الوزن متساو وغير متغير.
 .12الوزن النھائي ھو وزن كتلة الوعاء والملح ..mD+S
قياس الملوحة
 .13في البداية ،قم بقياس نسبة الملح وذلك بحساب الكتلة النھائية للوعاء مع الملح وحذف الكتلة النھائية
للوعاء باستخدام المعادلة التالية:
كتلة الملح:

)(g

m S = m D +S − m D

 .14واآلن ،قم بقياس كتلة المياه المالحة في التجربة:
كتلة المياه المالحة:

)(g

mSW = mD +SW − mD

 .15و أخيراً ،قم بقياس نسبة الملوحة من خالل استخدام معادلة الملوحة:
الملوحة المطلقة:

mS
)× 1000 (g/kg
m SW

=S

ھذه ھي القيم التي يتوﺟب تسليمھا للمعلم للمساھمة في معدل متوسط نتائج الطالب والتي سيتم تسليمھا
لقاعدة البيانات الدولية.
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عند مقارنة القيم ،ستجدھا على ھيئة نسبة الملح للوزن في العادة ،والملوحة المطلقة تساوي  10أضعاف
النسبة لدى الوزن ،ويمكنك تسليم ھذا الرقم أيضا ً لقاعدة البيانات الدولية.

نشاطات إضافية – قياس نسبة الملوحة في العينات اإلضافية
إذا توفرت عينات أخرى للمياه إلﺟراء التجربة عليھا ،قم بإعادة عملية قياس الملوحة ألحد العينات األخرى.
نشاطات اختيارية – قياس نسبة الملوحة باستخدام ﺟھاز تقدير الملوحة
إذا توفر ﺟھاز تقدير الملوحة ،عندھا يمكن استخدامه في تكملة قياس الملوحة .راﺟع الموضوع مع معلمك.

نتائج ورقة العمل
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قم بتسجيل نتائج تحاليل نسب الملوحة في الجدول التالي ومن ثم أﺟب األسئلة التي تليه:

عينات المياه المالحة
كتلة الوعاء

mD

)غم(

حجم المياه المالحة

VSW

)مل(

كتلة الوعاء وعينة المياه mD+SW
تجفيف الوزن الثابت )النھائي(

عينات أخرى من الماء )اختياري(

)غم(
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كتلة الوعاء واألمالح – التجربة األولى )غم(
كتلة الوعاء واألمالح – التجربة الثانية )غم(
كتلة الوعاء واألمالح – التجربة الثالثة )غم(
الكتلة النھائية للوعاء  +األمالح
) mD+Sغم(
الحسابات
كتلة الملح

m S = mD +S − mD
)غم(
كتلة المياه المالحة mSW = mD+SW − mD

mS
الملوحة الكاملة × 1000
m SW
الكثافة

m SW
VSW

)غم(

=S
)غم/كغم(

=σ
)غم/مل(

اختياري  -التجربة المتواصلة
نسبة الملوحة التقديرية )وحدات الملوحة العملية(

السؤال األول
قم بفحص الوعاء الذي يحتوي على الملح محاوال أن تجد أي أثر للبلورات .تلمع البلورات في الضوء ألن لھا
أوﺟه مسطحة تعكس الضوء عندما يكون حجمھا كبير ،لذلك يمكنك أن ترى البلورة بشكل أوضح من خالل
عدسة الميكروسكوب اليدوية.
قم بكتابة وصف لشكل الملح في الوعاء.
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السؤال الثاني:
قم بإﺟراء مقارنة بين قيمة الملوحة في العينة لديك مع معدل نتائج صفك المدرسي .ھل بإمكانك ذكر أي
عوامل تكون قد أسھمت في اختالف النتائج؟

السؤال الثالث:
إذا كنت تفحص عينة مياه البحر ،قم بإﺟراء مقارنة بين معدل قيم طالب صفك مع القيمة المعتادة لنسبة الملح
في مياه البحر  %3.5من حيث الوزن) ،إذا كنت تفحص نوع آخر من المياه ،ابحث عن القيم المشتركة،
واكتب تعليقا ً حول عالقتھا مع القياسات التي أﺟريتھا(.

السؤال الرابع:
عندما تسبح في المياه المالحة ،كيف يمكنك أن تكتشف أنھا أكثر كثافة من المياه العذبة ،والتي تقل عن 1
غم/مل عند درﺟة حرارة تعادل  20درﺟة مئوية.
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جدول نتائج الصف
يمثل الجدول التالي متوسط القيم المطلقة لملوحة عينات المياه المالحة التي تم اختبارھا في التجربة العالمية
للسنة الدولية للكيمياء )والعينات األخرى التي يتم اختبارھا حسب مقتضى الحاﺟة – أنظر إلى مالحظات
المعلم ( ويتم تسجيل البيانات المساعدة لتكون ﺟاھزة من اﺟل تقديمھا لقاعدة البيانات لما يسمى بالتجربة
العالمية للسنة الدولية للكيمياء
العينات اإلضافية المختبرة من قبل الصف
المجموعة

عينة
المياه المالحة

أ

ب

ج

د

ه

1
2
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3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15

•

مكان أخذ عينات المياه :

-----------------------------------------

•

طبيعة المياه :

-----------------------------------------

•

تاريخ أخذ العينة:

------------------------------------------

•

درﺟة الحرارة:

------------------------------------------

•

عدد الطالب المشاركون------------------------------------------ :
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مالحظات المعلم
تعليمات النشاط
تم كتابة المالحظات التالية من أﺟل مساعدة المدرسين عند إﺟراء التجارب على ملوحة الماء داخل الصف،
ومن المؤمل أن يتم استخدام ھذا النشاط ﺟنبا إلى ﺟنب مع نشاطات التجربة العالمية للسنة الدولية للكيمياء
األخرى وفي نفس الوقت يتم ربطھا مع الموارد المحلية التي تساعد الطالب على فھم طبيعة المياه وتركيبھا
الكيماوي ودورھا الحيوي في حياتنا وأھمية وﺟودھا على األرض ،وھذا النشاط سوف يكون مفيدا ورافدا
للخبرات إذا ما تم تعميمه على كافة زمالئھم الطلبة في أنحاء العالم.

Sponsor

والطلبة مدعوون من خالل ھذه األنشطة الستكشاف طبيعة المحلول وتركيز المواد الذائبة والمواد المذابة
داخل المياه ،ويتم استخدام ھذا النشاط وﺟھاز تقطير المياه بواسطة الطاقة الشمسية في عملية تبخير مكونات
المحلول المنفصلة ،وھنا سوف يتم استخدام مياه البحر إن أمكن من اﺟل قياس نسبة األمالح بھا أي من اﺟل
معرفة مدى الملوحة.
المخرﺟات التعليمية
خالل ھذه التجربة سوف يقوم الطالب بما يلي:
•
•
•
•

اكتشاف خصائص محلول المياه من حيث نسبة تركيز األمالح.
استخدام عملية التبخر الستخراج األمالح من المحلول.
قياس تركيز األمالح في عينة المياه واستخدام المتوسطات لتقدير ﺟودة القياس.
استكشاف طرق أخرى لقياس درﺟة الملوحة وعملية التبلور) .اختياري(

إعداد النشاط
اإلستراتيجية المعتمدة ھي ﺟعل الطالب على شكل فرق عمل كل فريق يحتوي على شخصين وذلك من أﺟل
مساعدة الطلبة لبعضھم البعض وكذلك فانه يساعد على اختصار أوقات استعمال المعدات إلى النصف،
ويمكن إﺟراء ھذه التجربة خالل ساعة إلى ساعتين إذا ما تم استخدام مصدر للتسخين مثل الموقد أو يمكن
إﺟراءھا عن طريق السماح للماء بالتبخر في الشمس وھذه الطريقة تحتاج إلى أكثر من يومين.
وعند اختيار األوعية للتبخير فانه من المالحظ انه كلما زاد قطر الوعاء كلما كانت مدة التبخير أسرع،
ويعتبر وعاء بيتري ذات قطر  15سم عملية وكذلك األوعية ذات األقطار المماثلة لھا ،ويجب التأكد من أن
وزن الوعاء مضافا له الماء يمكن قياسھما بشكل ناﺟح عند التوازن ،وھنا يجب التنويه إلى انه عند استخدام
كمية اكبر من الماء فان الدقة سوف تكون أكبر وإن كان زمن التبخر أطول.
إﺟراء النشاط
تم تقسيم النشاط إلى ثالثة أقسام:
• يقوم الطالب في البداية باإلعداد للتجربة بقياس حجم كتلة الوعاء الذي سوف يتم استخدامه ،وحجم
المياه المالحة التي سيضيفونھا وأخيراً ،مجموع حجم كتلة المياه والوعاء ،ويمكن للطالب الزيادة من
دقة القياسات إذا ما قاموا بقياس كل قيمة عدة مرات والتدريب على عملية النقل من أﺟل للحد من
الخسائر.
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• المدة الزمنية التي تحتاﺟھا عملية التبخر كجزء من ھذه التجربة يعتمد بشكل حاسم على طبيعة البيئة
المحيطة ،واختبار المدة الزمنية الالزمة إلعداد المعدات التي سيستخدمھا الطالب سيضمن أداء
التجربة بسالسة ،مع مالحظة أن أحد أكبر مصادر الخطأ في عملية القياس يطرأ إذا لم تكن العينة
ﺟافة تماماً ،حتى لو بدت ظاھريا كذلك ،ولھذا السبب ،يستحسن اللجوء إلى وسيلة التحليل القياسية
لتجفيف الوزن الثابت )النھائي( ،وإﺟراء ھذه العملية يعود بالفائدة على الطالب الذين يقدرون العناية
التي يجب مراعاتھا من أﺟل الحصول على نتائج ﺟيدة ،وعلى الرغم من ذلك ،قد تربك ھذه العملية
الطالب الصغار وباإلمكان تجنب ھذا اإلرباك إذا ما تم اختبار الوقت الالزم للحصول على عينة
ﺟافة تماما ً.

• يتضمن القسم الثالث عملية الحسابات؛ فالوسيلة التي تم ذكرھا تستھدف طالب الصفوف األساسية
العليا واإلعدادية ويتوﺟب أن تكون مالئمة الستخدام مجموعات أخرى .وفي العادة ،ينصح بإعادة
القياسات من أﺟل التأكد من ﺟودة النتائج ،ولكن في ھذه الحالة ،فإن الوقت الالزم إلﺟراء القياسات
سيجعل ذلك أمراً شاقاً ،ويمكن الوصول إلى عملية التكرير من خالل التوصل على متوسط نتائج
ﺟميع الطالب ،وفي الوقت ذاته ،ھذا يعني أن ﺟميع الطالب سيساھمون في النتيجة التي سيتم تسليمھا
لقاعدة البيانات الدولية.
عينات المياه
تعد عينات مياه البحر ھي األفضل في ھذه التجربة ألن كمية الملح في مياه البحر يمكن قياسھا بسھولة،
وتبلغ حوالي  ،%3.5مما يعني أن الطالب الذين يستخدمون  100مل من عينات المياه ستكون حجم كتلة
الملح لديھم بين  3إلى  4غم .كما أن العينات التي تم تجميعھا من البحر أو مصبات األنھار ستكون مثاالً
جيداً للتجربة.
أما العينات التي تؤخذ من المصادر التي يطلق عليھا مياه عذبة في العادة تقل فيھا نسبة الملوحة ،وفي ھذه
الحالة قد يكون من المناسب تشكيل مياه بحر اصطناعية وذلك بإضافة 35غم من ملح الطعام )كلوريد
الصوديوم( لكل  1لترمن المياه ،عندھا يمكن للطالب إجراء التجربة على مياه البحر االصطناعية قبل
محاولة إجراء التجربة على مصدر مياه محلي.
الترشيح :في حالة وجود مواد عالقة واضحة ،يفضل ترشيح المياه قبل عملية التبخير.

نشاطات إضافية
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عينات أخرى من المياه
يمكن للطالب فحص نسبة الملوحة في عينات مياه
أخرى ،وذلك كي يتكون لديھم مفھوم مدى اختالف نسبة
الملوحة في السوائل الشائعة في المحاليل المالحة
المستخدمة في األدوية ،ويمكن للطالب أن يحضروا
عينات من المحاليل المستخدمة بشكل يومي كي يقوموا
بإجراء التجربة عليھا وفي ھذه الحالة ،يمكن لكل طالب
أن يختبر عينات مختلفة لكي يتكون للصف المدرسي
فرصة مناقشة نتائج من مجموعة واسعة من المحاليل.
)على الرغم من ذلك ،يجب توخي الحذر وفحص ما إن
كانت العينات تحتوي على كميات كبيرة من المواد
المذابة من غير األمالح(.
قياس الملوحة باستخدام جھاز تقدير الملوحة
إذا كان جھاز تقدير الملوحة متوفراً في المدرسة ،عندھا يمكن للطالب الحصول على مصدر آخر لقياس
الملوحة من أجل مقارنة المعلومات مع تجربة التبخر.
يمكن تصنيع أجھزة تقدير الملوحة ذي النوعية البسيطة بسھولة من معدات المختبرات العامة ،وذلك إلثبات
أن المحاليل المالحة تولد الكھرباء وأن التيار تناسبي مع نسبة تركيز األمالح.
يجب أن تتم معايرة مياه البحر ذي نسبة الملوحة المعروفة أو معادلتھا بمحلول كلوريد البوتاسيوم .وبالتالي
فإن القيمة التقديرية تعد نسبية وتحدد نسبة الملوحة بوحدات الملوحة العملية.

مستويات التوضيح
الصفوف األساسية
يوفر النشاط لدى الصفوف األساسية فرصة ممتازة للطالب الستخدام المعدات البسيطة وتطوير المھارات
المفيدة في تسجيل المالحظات العلمية ،ويجب أن يتم عرض الحسابات بطريقة تناسب الصف المدرسي.
موضوع جودة وتوفر المياه يعد من أحد أھم المفاھيم الكيميائية التي يجب أن تتضمنھا تجربة الطالب مع
مياه الشرب واألمراض الناجمة عن تلوث المياه ،ويساعد ھذا النشاط الطالب على تعلم حقيقة أن المياه
النقية تحتوي على مواد متعددة ،مفيدة وغير مفيدة ،وبكميات مختلفة ،وأنه يمكن استخدام وسائل مناسبة من
أجل فصلھا عن بعضھا.
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وكذلك تساھم ھذه التجربة أيضا ً بمنح الطالب فرصة تعلم ان التغييرات تطرأ على حاالت في الطبيعة،
والقدرة على تعريف العمليات مثل التبخر ،والتبلور ،كما ويوفر ھذا النشاط فرصة خلق التوعية للمصادر
المعدنية التي يمكن الحصول عليھا من النظم المائية.

الصفوف الثانوية
باإلضافة إلى المخرجات التعليمية التي سبق ذكرھا في الصفوف األساسية ،يمكن للطالب االستفادة من
المعرفة المتنامية والمتعلقة بحسابات الجبر واكتشاف فكرة التناسب التي تنطوي على دور الحجم والكتلة في
تحديد التركيز والكثافة.
ويمكن مناقشة موضوع الوحدات ،وباألخص النظام الدولي للوحدات  SIللتعبير عن الكميات المختلفة ،بشكل
مناسب ھنا؛ ويجب دراسة مفھوم كل من المواد القابلة وغير القابلة للذوبان ،والمحاليل ،والقابلية للذوبان،
باإلضافة إلى مناقشة عملية التبلور ،ويمكن أن تشمل ھذه المفاھيم االنحالل ومن ثم التبلور كنشاط إضافي
متعلق بنمو التبلور.
وأخيرا يمكن إجراء مناقشة مفصلة بشكل أكبر تتعلق باالختالفات التي تطرأ على الحاالت وتتضمن نظرية
الجسيمات ومفھوم الحرارة ودرجة الحرارة وضغط البخار.
الصفوف الثانوية العليا
تسنح أساليب البحث الكمية الفرصة أمام الطالب الستكشاف األرقم المھمة والمتعلقة بقيم الكميات التي تم
قياسھا وحسابھا ،ويمكن أن يمتد النشاط ليشمل التعريف الكيميائي لبعض أنواع المحاليل ،وبخاصة كلوريد
الصوديوم ،من خالل كتابة التفاعالن الكيميائية البسيطة ،ومن المناسب إدخال مفاھيم حجم المادة والتركيز
ومعامالت القياس المتكافئ وممارسة كتابة الصيغ الكيميائية والمعادالت الكيميائية.

الفائدة من استخدام جھاز قياس الملوحة:
يفضل استخدام أجھزة القياس بالذات وذلك لتوضيح المناھج المختلفة والممكنة للحصول على بيانات

الكمية.

معلومات أساسية
إن طبيعة مياه المحيطات مالحة بنسبة  %3.5من الملح ،والملوحة ھي نسبة قياس األمالح الذائبة في المياه،
أي كمية األمالح )بالغرامات( المذابة في  1000غم ) 1كغم( وھذه ھي الملوحة بأقصى درﺟاتھا ،الملح )غم
/كغم( من مياه البحر ،كما ويستخدم الرمز  ‰والذي يعني ﺟز من ألف.
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إن تركيب مياه البحر يعد معقداَ نوعا َ ما وتتواﺟد فيه أنواع عديدة من األمالح وبكميات كبيرة وتتكون ﺟميع
األمالح من األيونات مثل أيونات الصوديوم والكلوريد في كلوريد الصوديوم ،وتفترق ﺟميع األيونات في
المياه ،وبالتالي تكون األيونات مستقلة في مياه البحر )الجدول األول(.

ال

الجدول األول  /نسب التركيز
القياسية لأليونات في مياه البحر
غم /كغم

األيون
كلوريد

-1

صوديوم

+1

Cl
Na

19.345
10.752
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سولفيت SO4-2

2.701

مغنيسيوم Mg+2

1.295

كالسيوم Ca+2

0.416

بوتاسيوم K+1

0.390

بايكربونات HCO3-1

0.145

البروميد Br-1

0.066

بورات BO3-3

0.027

السترونشيوم BO3-3

0.013

الفلورايد F-1

0.001

نسبة الملوحة في المحيطات

وسائل قياس نسبة الملوحة
الطريقة األولى التي يفضل استخدامھا
لقياس الملوحة ھي طريقة نيودسن-مور
- ،
 ،الكيميائية ،والتي تستند على التحليل الحجمي للكلوريد  Clوالبروميد  Brو I .المؤين ،وتتضمن الطريقة
ترسيب األيون مع نترات الفضة ) ،AgNO3 (aqوعندھا يصبح باإلمكان قياس حجم كتلة الترسيب وحساب
نسبة تركيز أيون الكلوريد.
أول معادلة تجريبية من أﺟل تحويل قياس الكلورية ) (Cl ‰إلى الملوحة التامة ، S ‰تعود إلى عام
 1902وتساوي = ) ، S= 0,03 + 1,805 (Clومن أﺟل الحصول على نسبة كلورية تعادل صفر ،فانه
يجب أن ال تكون الملوحة تساوي صفر ،وھذا ينتفي مع مبدأ النسب الثابتة .وللتغلب على ھذا التناقض ،قامت
اليونيسكو في عام  1969بتقديم اقتراح لنسبة ﺟديدة تساوي ) .S = 1,80655 (Clنسبة ملوحة  35 ‰مقابل
كلورية .19,374 ‰.
ويمكن أخذ خاصية المياه في توصيل الكھرباء كوسيلة لقياس التركيب األيوني ،وبالتالي قياس نسبة الملوحة
فيھا .والوسيلة اآللية تعتمد على مقارنة عينات الماء الواصلة للكھرباء ومعايير التوصيل الكھربائي من خالل
تقدير التناسب بين التوصيل وبين الملوحة ،وتستخدم محاليل كلوريد البوتاسيوم  KClكمعايير للتوصيل.

وفي عام  1978قام علماء المحيطات بإعادة تعريف الملوحة في وحدات الملوحة العملية ،حيث يتم قياس
نسبة الناقلية الكھربائية في عينة مياه البحر مقارنة مع محلول كلوريد البوتاسيوم  ،KClوالنسب ليس لديھا
وحدات ،وبالتالي فإن  35تعادل  .35 ‰وتم تطوير المياه المالحة القياسية ذات الناقلية الكھربائية من أﺟل أن
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تعمل كمعيار للقياس في ﺟھاز قياس الملوحة والتي تم تصميمھا خصيصا ً في أﺟھزة قياس ناقلية الكھرباء من
أﺟل تقدير نسبة الملوحة في مياه البحر.
تقدير قيم الملوحة بجودة عالية أصبح ذا أھمية عالية كما بات يشكل قلقا ً على المستوى العالمي نظراً للدور
األساسي الذي تلعبه الملوحة في خضم المشاكل البيئية الحالية والتي لھا عالقة بالتغير المناخي العالمي.

نتائج العينات – نتائج ورقة العمل
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كتلة الوعاء

mD

)غم(

73.2

74.5

حجم المياه المالحة

VSW

)مل(

102

97

)غم(

178.5

172.1

كتلة الوعاء واألمالح – التجربة األولى )غم(

78.5

75.5

كتلة الوعاء واألمالح – التجربة الثانية )غم(

77.0

75.7

كتلة الوعاء وعينة المياه mD+SW
تجفيف الوزن الثابت )النھائي(

كتلة الوعاء واألمالح – التجربة الثالثة )غم(
الكتلة النھائية للوعاء  +األمالح
) mD+Sغم(
الحسابات
كتلة الملح

m S = mD +S − mD

)غم(

3.8

1.2

كتلة المياه المالحة ) mSW = mD+SW − mDغم(
105.3
mS
الملوحة الكاملة × 1000
m SW

الكثافة

mSW
VSW

97.6

=S

)غم/كغم(

36

12

=σ

)غم/مل(

1.03

1.01

اختياري  -التجربة المتواصلة
نسبة الملوحة التقديرية )وحدات الملوحة العملية(

السؤال األول
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قم بفحص الوعاء الذي يحتوي على الملح محاوال أن تجد أي أثر للبلورات ،والبلورات تلمع في الضوء ألن
لھا أوﺟه مسطحة تعكس الضوء عندما يكون حجمھا كبير ،ويمكنك أن ترى البلورة بشكل أوضح من خالل
عدسة الميكروسكوب اليدوية.
قم بكتابة وصف لشكل الملح في الوعاء.
معظم المادة الموﺟودة داخل الوعاء تكون على شكل مسحوق لونھا مائل إلى البني ،وبعض تلك المادة في
منتصف الوعاء كانت قطعھا كبيرة تلمع عند تسليط الضوء عليھا.

السؤال الثاني:
قم بإﺟراء مقارنة بين قيمة الملوحة في العينة لديك مع معدل نتائج صفك المدرسي ،وھل بإمكانك ذكر أي
عوامل تكون قد أسھمت في اختالف النتائج؟
معدل نتائج الصف للمياه المالحة كان  36.7غم/كغم ،ھذه النتيجة كانت أعلى بقليل من النتيجة التي توصلنا
إليھا ،ولكن العديد من المجموعات األخرى توصلوا إلى نتائج تبعد عن ھذه القيمة.

السؤال الثالث:
إذا كنت تفحص عينة مياه البحر ،قم بإﺟراء مقارنة بين معدل قيم طالب صفك مع القيمة المعتادة لنسبة الملح
في مياه البحر  %3.5من حيث الوزن.
)إذا كنت تفحص نوع آخر من المياه ،ابحث عن القيم المشتركة ،واكتب تعليقا ً حول عالقتھا مع القياسات التي
أﺟريتھا(.
أظھرت قيم النتائج في صفنا أن نسبة الملوحة قريبة ﺟداً من النسبة الطبيعية لمياه البحر ،وقد يعزى سبب
ارتفاع بعض النتائج إلى أنه تم أخذ العينية من مصدر مياه سطحية )غير عميقة( ،حيث تكون المياه دافئة
ﺟداً ،لذا تكون كميات الماء قد تبخرت بشكل أكبر.

السؤال الرابع:
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عندما تسبح في المياه المالحة ،كيف يمكنك أن تكتشف أنھا أكثر كثافة من المياه العذبة ،والتي تقل عن 1
غم/مل عند درﺟة حرارة تعادل  20درﺟة مئوية.
الجواب ھو نعم
وذلك ألنه من السھل أن يطفو اإلنسان في مياه البحر أكثر من المياه العذبة.

Sponsor

