
  ازيهوقانون بقاي جرم ال

كار بـر   رالوازيه با تعمق كافي دسـت انـد       .  است  1سر آغاز شيمي جديد، آزمايش هاي آنتوان الوازيه       

ي بسيار اسـتفاده مـي   يكه از ترازوي شيميا(  فلوژيستون شد و انقالبي در شيمي پديد آورد او      اندازي نظرية 

  .ايي دست يافتي به توضيح تعدادي از پديده هاي شيميبا تكيه بر نتايج آزمايش هاي كم) كرد

   ) :1790تا1650  (فلوژيستون

 مـسلط در    ستون را بيان كرد كه در سراسر سدة هجدهم، نظرية          فلوژي نظرية  2گئورگ ارنست اشتال  

  .علم شيمي بود

  . سوختني بود ةجزئي از هر ماد"اصل آتش " فلوژيستون يا 

ي كند و به صـورت سـاده        كه هر جسم در اثر سوختن، فلوژيستون خود را آزاد م           چنين پنداشته شد  

 مـثالً بنـابر نظريـة     . ون مـي دانـستند    تري در مي آيد، همچنين نقش هوا را در سوختن، انتقـال فلوژيـست             

  :فلوژيستون خواهيم داشت

     چوب→ خاكستر+فلوژيستون

  :و امروزه مي دانيم فرآيند سوختن چوب چنين است

   چوب+  گاز اكسيژن→خاكستر+كسيژن دارگازهاي ا



عمـل  ( در اثر حـرارت دادن فلـز در هـوا           ) كالكس  ( هم چنين اين نظريه تشكيل يك اكسيد فلزي         

  :را به طريقي مشابه تفسير مي كند) تكليس 

   فلز→ كالكس+فلوژيستون 

  :و اكنون فرآيند زير براي ما روشن است

    فلز+ گاز اكسيژن→)كالكس ( اكسيد فلزي 

 وقتي چـوب   آن داده نشدز توضيح كافي دربارة فلوژيستون ذاتاً مشكلي وجود دارد كه هرگ    در نظرية 

بر اين است كه فلوژيستون از دست مي دهد و نتيجه آن خاكستري است كه جرم آن كمتر از مي سوزد فرض  

ا در فرآيند تكليس، از دست رفتن فلوژيستون با افزايش جرم همراه است، چون مـسلماً      ام. قطعه چوب است  

ـ  هواداران اين نظريه متوجه وجود اين م      . جرم اكسيد فلزي بيشتر از جرم فلز اوليه است         ده بودنـد،   شكل ش

  . هجدهم تقريباً اهميت توزين و اندازه گيري مشخص نشدليكن در سراسر سدة

در طي يك واكنش شيميايي تغييـر محـسوسي در          : خود مي گويد  " قانون پايستاري جرم  " الوازيه در   

م به عبارت ديگر، جرم كل تمام موادي كه در واكنش شيميايي وارد مي شوند برابر جر. جرم صورت نمي گيرد

ان خود نتيجـه گرفـت كـه مـثالً در     به كمك ترازو و اندازه گيريهاي رقالوازيه . تمام محصوالت واكنش است 

  :واكنش 
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ت كه ماده به خودي خـود بـه   بنابراين او گف. اوليه برابر حاصلجمع جرم هاي محصوالت عمل مي باشد 

   . و تركيبي به شكل و تركيب ديگر در مي آيدي آيد و از بين نمي رود، بلكه از شكليموجود ن

  

 

  

  

ناي كار علمي خـود  اين قانون در كارهاي پيشين محسوس بود، ليكن او آن را به وضوح بيان كرد و مب          

  .قرار داد

 نظريه هاي شيميايي بود مثالًٌ در واكنش  و عدم شناخت آنها، بازدارندة توسعة  در آن زمان وجود گازها    

بنـابراين  .  بـدانيم سوختن و يا تكليس براي اثبات قانون پايستاري جرم، بايد جرم گازهاي اوليه و محصول را    

ـ    هاي درگير در واكنش و رتفسير اين فرآيندها، بسته به شناخت گاز      شان وشهاي كار بـا آنهـا و انـدازه گيري

الوازيه با استفاده از نتايج كارهايي كه ديگر دانشمندان درباره گازها بـه عمـل آورده              . توسط شيميدانان بود  

  .بودند به توضيح اينگونه واكنشها پرداخت

. الوازيه در شرح و تفسير پديده هاي شيميايي تعاريف جديد عنصر و ماده مركب را به كار مي گرفـت  

مثالً در واكنش تكليس او فلز را يك عنصر دانست  و نشان داد كالكس ماده مركبي از فلـز و اكـسيژن هـوا                

  .است



ر شد، به طـور كلـي از       منتش 1789 كه در سال   ) 3 شيمي رساله اي مقدماتي دربارة   ( اب خود   او در كت  

واژه هاي جديد استفاده كرده است كه زبان شيمي امروزي بر مبناي سيستمي از نامگذاري است كه الوازيـه             

  .در ابداع آن سهمي داشته است

به بعد به عمل آورده اند با استفاده از اين كتاب بيان شده               1970 هاي  اقداماتي كه دانشمندان از سال    

  .ه پس از الوازيه درباره شيمي دانسته شده، بسيار بيشتر از بيست سده پيش از اوستاست و آنچه در دو سد

  

  )1743 -1794(وازيه  آنتوان لوران دو الزندگي نامة

  

  

  

 ارتحصيالت خود .  چشم به جهان گشود در خانواده اي ثروتمند در شهر پاريس      1743 الوازيه در سال  

تحصيل علومي چـون سـتاره شناسـي، شـيمي و گيـاه شناسـي        وكالت به پايان رساند و سپس به   در رشتة 

  :سالگي به خاطر كتابهايي كه در زمينه هاي متعددي از جمله  23در . پرداخت



كرده بود، ليف نها و تجزيه گچهاي اطراف پاريس تأسيستم روشنايي پاريس، طبقه هاي ارضي كوهستا     

بنيـك اسـت و در   نـصر اكـسيژن و اسـيد كر   وي كاشف ع.  فرهنگستان علوم را به خود اختصاص داد    جايزة

  . هندي ثابت كرد تنفس نوعي سوختن كند استآزمايش معروف خوكچة

وي يك ماه و نيم خود را در اتاقي تاريك حبس كرد   .  شوره و باروت است    از كارهاي برجستة وي تهية    

بيان . ر نياز داشتوناگون نوآزمايش به شناخت شدت ها ي گتا چشمانش به تاريكي حساس شود زيرا در يك 

 در سال.  مرسوم كردهايري از ترازو را در آزمايشگاه قانون پايستگي جرم در واكنشهاي شيمي، بهره گكنندة

 سالگي به عقد الوازيه در 14 ت مديره وصول ماليات ازدواج كرد، وي كه دربا دختر يكي از اعضاي هيأ  1771

 آموخت و به ترجمه آثار پريستلي و كاونديش براي شـوهرش            آمده بود به زودي زبانهاي التين و انگليسي را        

 در سـال . پرداخت، او زني خانه دار و كاردان بود و خانه را به ميعادگاه عمومي دانشمندان فرانسوي كرده بود        

 پس از پيروزي جمهوري خواهان در دادگاه انقالب حكم توقيف الوازيه صـادر شـد و در هـشتم مـاه                     1793

May   به جرم ظاهري ريختن آب در توتون سربازان به اعدام با گيوتين محكوم شد ولي در سال             1794 سال

يت كرد و مراسمي بنام تشييع جنازه او برگزار كرد و مجسمه هايي از او دولت فرانسه از وي اعاده حيث     1796

  :ي گفت گ فرانسوي يك روز پس از اعدام  و الگرانژ رياضيدان بزر. ساخته شد

جدا كردن سر الوازيه يك لحظه بود ولي كشور فرانسه تا يك قرن بعـد، مـردي نظيـر او بدسـت                       ‹‹ 

همسرش پس از مرگ او اثر ناتمام وي كه در زندان نوشته بود را جمع آوري و محرمانه چـاپ                    ›› نخواهد آورد 

  .كرد

  .الوازيه را پدر شيمي نو مي نامند



  

                                                

Lavoisier  1 خر سده هيجدهم اوا  

2  George Ernest stahl  
3 Triate Elementaire de Chimie 

  


