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  پيش گفتار

جزوه آشنايي قبل از شروع به مطالعه اين جزوه اي كه در پيش رو داريد، بخشي از جزوات آموزشي مربوط به شيمي تجزيه است. 
محلولهاي مختلف  در اين جزوهضروري است.  باز و روش حل سيستماتيك -خواننده با تعادل شيميائي، مباحث مقدماتي اسيد

بررسي ويژگيهايي مثل خصلت بافري برايشان و   pHمعرفي شده و تعادالت و روابط حاكم بر آنها، نحوه بدست آوردن باز  - اسيد
بدست آمده اند و سپس تقريب هاي قابل اعمال موجود معرفي شده و براي ها در ابتدا معادالت دقيق  بررسيدر شده است. 

جزوه حاوي مثالهاي حل شده فراواني است تا كاربرد بحث هاي انجام  بدست آوردن روابط تقريبي ساده تر بكار گرفته شده اند.
با  سلط خواننده بر مطلب و قدرت حل مسئله او را افزايش دهند.شده و فرمولهاي بدست آمده را در حل مسايل نشان دهند و ت

سطح و حجم مطالب جزوه و پرداختن به جزئيات موشكافانه پيشنهاد مي شود خواننده مدت زمان مناسبي را براي توجه به 
توصيه مي شود بعد سريع و سرسري مطالب آن خودداري كند. مطالعه جزوه به صورت مفهومي و عميق در نظر بگيرد و از مطالعه 

از مطالعه هر بخش، خواننده سعي بنمايد فرمولهاي بخش مربوطه را خود از نو بدست آورد و همچنين از حفظ فرمولها مگر 
عالقه مند به شيمي  اميد است اين جزوه و جزوات ديگر براي دانش آموزان و دانشجويان فرمولهاي بسيار پركاربرد خودداري شود.

  مفيد واقع شود و به پيشرفت آنان در زمنه يادگيري علم شيمي كمك شاياني بنمايد.
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  مقدمه 

باز تعادالت موجود،  -باز آشنا مي شويم و براي هر سيستم اسيد –باز ما با سيستم هاي مختلف اسيد - در بحث تعادالت اسيد
عالوه بر اين با بحث هايي مثل بافر، جز مولي و را ياد مي گيريم.  pHروابط حاكم، تقريب هاي قابل اعمال و روابط بدست آوردن 

آشنا مي شويم كه در بررسي خواص يا تعادالت سيستم هاي محتوي اسيد و باز ممكن است مفيد واقع براي اسيد ها و بازها ... 
  مي گيرند : آنها را حساب كنيم، در يكي از دسته هاي زير قرار pHباز كه معموالً عالقه منديم  -سيستم هاي اسيدشود. 

  )0.02 و  0.01 يا محلول  0.1 اسيد قوي ( مثالً محلول  -
  )0.02و  0.01 يا محلول  0.1 باز قوي ( مثالً محلول  -
  )0.2يا محلول  0.1 ( مثالً محلول اسيد ضعيف  -
  )0.2يا محلول  0.1( مثالً محلول باز ضعيف  -
10(مثالً محلول مخلوط چند اسيد -   و    يا محلول 1   )0.05 و 0.1 
 )0.1و 0.2يا محلول 1و 10(مثالًمحلولباز چند مخلوط-
  )0.5و  0.1 در حضور هم ( مثالً محلول  )يك دستگاه(اسيد و باز مزدوج -
 )0.2و  0.1در حضور هم ( مثالً محلول  )دو دستگاه(مزدوج غير اسيد و باز -
  ) 0.1سيستمهاي اسيدها و بازهاي چند پروتوني ضعيف من جمله سيستمهاي آمفوتري(مثالً محلول-
  (حالت كلي) تگاه هاي مختلف در حضور هممخلوط چندين اسيد و باز و گونه آمفوتري دس -
  

  محلول اسيد قوي

داريم. مي خواهيم با استفاده از  با غلظت  فرض كنيم يك محلول آبي ( حالل آب است) حاوي يك اسيد قوي مثل 
بدست آوريم. در ابتدا تمام  محلول را برحسب  pHدر اين محلول و همچنين  روش حل سيستماتيك، غلظت تعادلي 

واكنش كمي  و  به يونهاي  واكنش هاي كمي موجود را در نظر مي گيريم. به جز تفكيك اسيدي كامل 
  ديگري نداريم. حال تمام روابط موجود بين غلظت هاي تعادلي گونه هاي موجود در محلول را به صورت زير بدست مي آوريم :

%   
Cl ,  

ℓ                 10  

مجهوالت    و تعداد مجهوالت          2 تعداد روابط مورد نياز 2 
رابطه موازنه بار    

در واكنشهاي تعادلي شركت نمي كند و بنابراين غلظت آن معلوم است. همچنين بايستي توجه داشت كه رابطه موازنه بار  
 و ديگري  دو منبع توليد يكي  مي تواند به صورت يك رابطه موازنه جرم نيز در نظر گرفته شود. بدين صورت كه 

 توليد مي شود و بنابراين غلظت  ،   غلظت باندازه  تفكيك ازو   غلظت باندازه  تفكيك دارد. از
را  روابط غلظت تعادلي با حل باشد. حال كه روابط را بدست آورديم، مي توانيم  و  بايستي مجموع غلظت هاي 
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زنه بار بدست آوريم و در رابطه ثابت تعادل خود يونش آب از رابطه موا را برحسب  بدست آوريم. براي اينكار كافيست 
  جايگذاري كنيم ، داريم :

  
  

از آنجائيكه در محاسبات باال هيچ تقريبي اعمال نكرديم، رابطه باال يك رابطه دقيق و بدون تقريب و خطا است. در عمل ما سعي 
روابط را ساده تر كنيم تا با حجم محاسبات كمتر  ها تقريب هاي قابل اعمال در مسئله را يافته و با اعمال آن تقريبمي كنيم 

جواب قابل قبولي بدست آوريم. براي يافتن تقريب ها مي توان با ديد شيمي نگاه دقيقتري به مسئله داشت و بدون حل مسئله و 
غلظت هاي تعادلي در روابط موازنه بار و جرم را با هم مقايسه كرد و از غلظت هاي  داشتن غلظت هاي تعادلي، بزرگي و كوچكي

هم از اسيد قوي و هم از حالل بدست مي  كمتر در جمع و تفريق صرف نظر كرد. به عنوان مثال در يك محلول اسيد قوي، 
ه تفكيك اسيد كامل است، بنابراين بايستي بتوان آيد، اما مي دانيم كه پيشرفت واكنش اتوپروتوليز حالل ناچيز است، در حاليك

ناشي از اسيد صرف نظر كرد. به  ناشي از حالل در مقابل  حدس زد كه در غلظت هاي معمولي اسيد قوي مي توان از 
 عبارتي مي توان نوشت :

 اگر
  و  

 فقط بايستي چك كنيم كه تقريب اعمال شده    حتماً برقرار باشد. براي آن مي توان نوشت:  

   

 در محدوده خطاي %
0.01 10 10  

و به   باشد، تقريب  10بيشتر از  غلظت اسيد قوي  ˚25بنابراين در صورتي كه براي حالل آب در 
  برقرار است و داريم :  تبع آن رابطه 

 
  

ع بدست آوريم، تقريب رابطه فوق و به تب 6استفاده كنيم و  همچنين مي توان گفت كه اگر از رابطه 
  جواب حاصل از آن قابل قبول است (چرا؟!).

در صورتيكه در هر محلول اسيدي، ما از  .بايستي در نظر داشت كه تقريب باال را در كليه محلولهاي اسيدي مي توان استفاده كرد
بدست آوريم، صرف نظر كردن ما  6محلول را كمتر از  ناشي از اسيدها صرف نظر كنيم و  ناشي از آب در مقابل  

  كار درست و معقولي بوده است چرا كه داريم:
6 10 , 10 0.01  

كه فقط ناشي از اسيدها در نظر گرفته شده  درمقابل غلظت (چرا؟!) ناشي از آب است  كه بيانگر  يعني از غلظت 
  كار درستي بوده است. توان صرف نظر كرد و تقريب صرف نظر از خود يونش آب در محاسبه غلظت  است، مي

، بعبارتي خود را فقط به حالل آب محدود نكنيم)( در حاللهاي مختلف مي توانيم براي تمام محلولهاي حاوي فقط اسيد قوي
  رسيم :ب بحث مشابه باال را ارائه دهيم و به نتيجه زير

10 دقيق  رابطه

,    10       اگر تقريبي  رابطه
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رابطه دقيق      

رابطه تقريبي                          10  در محدوده خطاي1%  
بدست  1و همچنين بطور مشابه مي توان اظهار نظر نمود كه در تمام حاللها در حالت اسيدي در صورتيكه 

مي توان صرف نظر كرد يا  %1ناشي از تفكيك اسيدها در محدوده خطاي  ل در مقابل ناشي از اتوپروتوليز حال آيد، از 
را با اين تقريب  ناشي از تفكيك اسيدها صرف نظر كنيم و  ناشي از اتوپروتوليز حالل در مقابل  بعبارتي ديگر، اگر از 

 صرف نظر كردن ما درست بوده است. گفتيم كه از  %1بدست آوريم، در محدوده خطاي 1كمتر يا مساوي 
ناشي از اسيدها در غلظت هاي معمولي اسيدها مي توان صرف نظر كرد. حال اين سؤال ممكن است  ناشي از حالل در مقابل 

اسيد قوي در ناشي از يك  پيش آيد كه آيا عكس اين كار نيز امكان پذير است؟ به عبارتي آيا مي توان تحت شرايطي از 
بدست آورد؟  حالل در حالت خنثي يعني  را همان  از اتوپروتوليز حالل صرف نظر كرد و به تبع آن،  مقابل 

در جواب اين سؤال در حالت كلي مي توان گفت در صورتي كه غلظت گونه هاي حل شده در حالل يا دقيقتر بگوئيم غلظت گونه 
غلظت گونه اسيد قوي يا  0.01ظت گونه باز قوي حالل توليد شده براثر انحالل گونه ها در حالل كمتر از اسيد قوي حالل يا غل

محلول مي توان صرف نظر كرد. به  و  غلظت گونه باز قوي حالل در حالت خنثي باشد، از اثر انحالل آن گونه ها بر 
باشد، مي توان از حضور اسيد قوي و تأثير آن بر  0.01از ، اگر غلظت اسيد قوي كمتر  %1عبارتي در محدوده خطاي 

  فرض نمود. حالل خنثي يا  را همان  روي محلول چشم پوشيده و 
  براي محلول اسيد قوي بصورت زير خواهد بود : براساس بحث هاي باال، روابط محاسبه 

 اگر 10
 در   محدوده خطاي %

                                              تقريبي   
10 اگر  0.01                             دقيق      

 اگر 0.01
 در   محدوده خطاي %

 ,
1
2

                     تقريبي   
  داريم : ˚25ر مثالً براي حالل آب د

 اگر 10    

10 اگر 10 10  

 اگر 10   7 

  طرح زير فرمولهاي دقيق و تقريبي موجود براي محلول اسيد قوي را در حالت كلي بهمراه شرايط الزم نشان مي دهد.
  
  
  

بهمراه شرايط الزم نشان مي  ˚25فرمولهاي دقيق و تقريبي موجود براي محلول اسيد قوي را در حالل آب با دماي  بعديطرح 
 دهد.

10   0.01    0.5  
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  را نيز بدست آوريد. محلولهاي زير را بدست آوريد. براي موارد (ج) ، (د) و (ه ) خطاي رابطه  مثال : 
1الف ) محلول      
0.01ب ) محلول          , 0.01          
10ج ) محلول          
10د ) محلول          
10ه ) محلول          
10و ) محلول          
10ز ) محلول   در حالل آمونياك       10  
10ح ) محلول    در حالل آمونياك     
10ط ) محلول    در حالل آمونياك     

  حل : 
است و بنابراين مي توانيم از رابطه تقريبي  10الف ) براي اين محلول اسيد قوي، غلظت اسيدي قوي بزرگتر از 

  بهره گيريم. داريم : 
log  1  

مستقل تفكيك مي شود و باز مزدوج حاصله در محلول  %100ب ) محلول حاوي دو اسيد قوي است. از آنجائيكه هر اسيد قوي 
باز شركت نمي كند، مي توان محلول حاوي چند اسيد قوي با غلظت هاي گوناگون را  –ديگر در واكنشهاي اسيد از جنس آن 

 معادل محلول حاوي يك اسيد قوي با غلظتي برابر مجموع غلظت تمام اسيدهاي قوي اوليه در نظر گرفت. مثالً محلول
0.01         , 0.01    0.02  و محلول         برابر داشته باشند. بنابراين داريم : بايستي     

  0.02 1.7  
  

  بدست آمد، رابطه تقريبي استفاده شده برقرار است. 6چون 
  استفاده كرد. داريم : همچنان مي توان از رابطه تقريبي  %1، در محدوده خطاي  10ج ) چون 

10 6  
  

را از حل معادله  در صورتيكه  عالقمند باشيم كه درصد خطاي نسبي جواب تقريبي باال را بدست آوريم، ابتدا بايستي غلظت 
  درجه دو رابطه دقيق بدست آوريم :

10 10 10  
1.0099 10  

  براي خطاي رابطه ي تقريبي داريم :

1.7 

0 

6 

10  10  10    7 
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درصد خطاي نسبي
جواب تقريبي جواب دقيق

جواب دقيق
100 

درصد خطاي نسبي  
10 1.0099 10

1.0099 10
100 0.98% 

همچنين خوب است  .قابل قبول است رابطه تقريبي  %1همانطور كه محاسبه نشان داد، در محدوده خطاي 
دقت شود كه رابطه تقريبي داراي درصد خطاي نسبي منفي است، به عبارتي جواب تقريبي كمتر از جواب دقيق است. اين مطلب 

شده است و بنابراين رابطه نناشي از هيدروليز آب در نظر گرفته  بدين صورت مي تواند توجيه شود كه در رابطه تقريبي 
  مي دهد. نتيجه اي تقريبي غلظت كمتري بر

10د ) از آنجائيكه    است، بايستي به سراغ رابطه دقيق برويم : 10
10 10 1.62 10  

  
  :(چرا؟!!)به صورت زير بدست مي آيد  pH=‐log(C0)خطاي رابطه تقريبي 

درصد خطاي نسبي رابطه تقريبي 10 1.62 10
1.62 10

100 38.3% 

10  بنابراين رابطه تقريبي براي محلول    نمي تواند به كار رود.  
10ه ) از آنجائيكه    است، بايستي به سراغ رابطه دقيق برويم : 10

10 10 1.05 10  
  

  داريم :  pH=‐log(C0)براي خطاي رابطه تقريبي 

درصد خطاي نسبي  
10 1.05 10

1.05 10
100 90.5% 

با كاهش غلظت اسيد تقريب صرف نظر كردن از خود يونش آب منجر به داده  10همانطور كه مشاهده مي شود براي 
  هاي غلط با خطاي بيشتري مي شود.

  است، داريم :  10و ) چون 

  داريم :  10ز ) چون 
10  

  :(چرا؟!!)ح ) براي اين محلول بايستي رابطه دقيق را حل كنيم 
10 10 1.618 10  

  
مي توان صرف نظر كرد و   ناشي از اتوپروتوليز  در مقابل   ناشي از  ، از  0.01ظ ) چون 

  داريم :
*****  

6.8 

6.978 

7

8

15.8 

1
2

16 
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  محلول باز قوي

بحث ها به جاي  فقط كافيست كه در همان ،محلول اسيدي است محلول بازي كامالً مشابه محاسبه  محاسبه 
در نظر بگيريم. براين اساس، مي توان روابط يا در حالت كلي بجاي گونه اسيد قوي حالل، گونه باز قوي حالل را  , 

  بدست آورد : ˊزير را براي محلول باز قوي با غلظت 

 اگر ˊ 10
 در   محدوده خطاي %

ˊ , ˊ ,   ˊ  
10    اگر ˊ 0.01 ˊ  ,     

 اگر ˊ 0.01
 در   محدوده خطاي %

,  
1
2

 

  باشد، داريم : ˚25مثالً در صورتيكه حالل آب در 
 اگر ˊ 10 ˊ , 14 ˊ  

10اگر ˊ 10 ˊ 10 , 14  

اگر ˊ 10     7   

  طرح زير فرمولهاي دقيق و تقريبي موجود براي محلول باز قوي را در حالت كلي بهمراه شرايط الزم نشان مي دهد.
  
  
  

 بهمراه شرايط الزم نشان مي دهد. ˚25طرح زير فرمولهاي دقيق و تقريبي موجود براي محلول باز قوي را در حالل آب با دماي 

  
  
  

  روابط باال را بدست آوريد.با انجام بحث هاي الزم تمرين : مشابه بخش محلول اسيد قوي، 
  محلولهاي زير را بدست آوريد. مثال : 

1الف ) محلول          
0.02ب ) محلول        , 0.01       
10ج ) محلول        

10محلول د )        
10محلول ه )        
10محلول و )       

10ز ) محلول   در حالل آمونياك      10  

ˊ 10  ˊ  ˊ 0.01  

ˊ ,  

pH ˊ  

0.5  

ˊ 10  ˊ 10  ˊ 10  7 
ˊ ,  

pH  14 ˊ  
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10ح ) محلول    در حالل آمونياك    
10ط ) محلول    در حالل آمونياك    

  حل : 
  الف)

ˊ 1 10 ˊ 1 0  
  ب)

ˊ 0.01 2 0.02 0.05 14 0.05  
  ج)

ˊ 10 14 ˊ 14 10 8  
 د)

10 10 1.62 10 6.8  
 ه)

10 10 1.05 10 6.78  
 و)

ˊ 0.01 10  
 ز)

ˊ 10   ˊ 10 8  

 
و غلظت گونه باز قوي حالل ناشي از اتوپروتوليز حالل در حالت خنثي  10از آنجائيكه غلظت باز قوي ح) 

  10 هم اثر حضور باز قوي  با هم برابرند ( يا در حالت كلي در حدود هم باشند )، بايستي در محاسبات   
  و هم اثر اتوپروتوليز حالل را در نظر بگيريم يا به عبارتي از رابطه دقيق استفاده كنيم :

0.01 10 ˊ 10 10 10 ˊ  

10 10 1.62 10   15.8 
32 15.8   

 
مي توان صرف نظر كرد و  قوي بسيار كمتر از غلظت گونه باز قوي ناشي از خود يونش حالل است و بنابراين از آن زط ) غلظت با

 نوشت :

  
 

*****  

14 

12.7 

8 

7.2 

7.02 

7 

32 24 

16.2 

1

2
16 

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


  مولف: مهندس شاهي www.youngchemist.com باز -تعادالت اسيد
 

 8  كليه حقوق اين اثر براي مولف محفوظ مي باشد. ©

 

د به يك وچند مول سحداقل  بايستي .نمايش مي دهد واحد  0.05را با دقت متر الكترونيكي داريم كه  مثال : يك 
فرض كنيد و از تغيير حجم محلول به خاطر  ˚25دما را  متر محلول را بازي نمايش دهد ؟ ليتر آب خالص اضافه كنيم تا 

  د صرف نظر كنيد.واضافه كردن س
  حل  :

 7.05متر قابل دسترسي است، برابر  بازي كه با توجه به دقت  است و اولين  7آب خالص برابر  ،  ˚25در دماي 
بود و  علومبرسد. در مسائل قبلي غلظت سود م 7.05محلول به  است. بنابراين بايستي حداقل باندازه اي سود اضافه شود كه 

ما عالقمنديم كه غلظتي از سود را كه  معلوم است و را محاسبه مي كرديم، اما در اين مسئله  براساس غلظت باز قوي، ما 
7مي شود، بدست آوريم. با توجه به اينكه  منجر به آن  10است، بايستي نتيجه گيريم كه  8 ˊ

  است ( چرا ؟ ). بنابراين بايستي از رابطه دقيق استفاده كنيم. 10
7.05 14 7.05 6.95 10 .  

ˊ 10 . 10 . ˊ 10 ˊ 2.3 10  

2.3بنابراين اگر حداقل  محلول را بازي نمايش خواهد  متر،  د به يك ليتر محلول موجود اضافه شود، ومول س 10
  داد.

*****  
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  محلول اسيد ضعيف

داريم، مي  و غلظت برابر  با ثابت تعادل تفكيك اسيدي  فرض كنيم يك محلول آبي حاوي يك اسيد ضعيف مثالً 
بدست  محلول را بر حسب    در اين محلول و همچنين خواهيم با استفاده از روش حل سيستماتيك، غلظت تعادلي 

  آوريم. از آنجائيكه در اين محلول هيچ واكنش كمي نداريم، يكراست سراغ نوشتن روابط براي اين محلول مي رويم :

                    
A

 

ℓ                    0  

مجهوالت   , A , , تعداد مجهوالت              4 تعداد روابط مورد نياز 4  

 رابطه موازنه بار     

رابطه موازنه جرم     

 اين مطلب از اينجا ناشي مي شود كه دقت كنيد كه رابطه موازنه بار مي تواند به صورت يك رابطه موازنه جرم نيز تفسير شود.
A  ناشي از خود يونش آب است و بنابراين غلظت  بيانگر غلظت  و  ناشي از تفكيك  بيانگر غلظت

  بدست آيد. و  در محلول بايستي از جمع  تعادلي 
حل كنيم،   غلظت هاي تعادلي مجهوالت بخصوص بعد از نوشتن روابط سعي مي كنيم روابط را براي بدست آوردن غلظت

بدست آوريم و در نهايت يك رابطه يا معادله حاوي تنها  بدين منظور سعي مي كنيم مجهوالت را برحسب غلظت تعادلي 
  داشته باشيم. براي اينكار رابطه موازنه بار را به صورت روبرو مي نويسيم:  مجهول 

 
  :بدست مي آوريم را از رابطه باال، در رابطه موازنه جرم جايگذاري مي كنيم و براي  سپس 

 
  جايگذاري مي كنيم : را در رابطه  و  روابط بدست آمده باال براي 

 رابطه كاربردي دقيق             
نام رابطه بدست آمده را رابطه كاربردي دقيق ( براي محلول اسيد ضعيف ) در نظر مي گيريم، از اين بابت كه اعمال تقريب ها در 

در  .(دقيق است!) و همچنين هيچ تقريبي در اين رابطه هنوز اعمال نشده است ( كاربرد دارد!) اين رابطه مفهوم تر و آسانتر است
بصورت  برحسب  را از رابطه  باشد،  نهايت، در صورتيكه عالقه مند باشيم كه رابطه حاوي تنها مجهول 

  :زير در رابطه كاربردي دقيق حاصله جايگذاري مي كنيم

 

HA 0 
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در عمل سعي مي كنيم با  .را در محلول اسيد ضعيف بدست آورد از حل معادله درجه سه باال مي توان غلظت تعادلي 
نباشيم. اما در  3بدست آوريم و نيازمند حل يك معادله درجه  اعمال تقريب هاي مناسب، رابطه ساده تري براي محاسبه 

باال را با  3تقريب ها برقرار نباشد، مجبور خواهيم بود معادله درجه هيچكدام از تقريبي پيدا كرد يا به عبارتي هيچ صورتيكه نتوان 
استفاده از برنامه هاي پيشرفته در كامپيوترها و ماشين حساب ها و يا با استفاده از روشهاي عددي ( مثل روش تقريب هاي 

  ) حل كنيم.متوالي
ناشي از خود يونش آب در مقابل  از تقريب هايي كه در محلولهاي اسيدي معموالً مي توان استفاده كرد، صرف نظر از 

كه ثابت تعادل واكنش تفكيك اسيدي براي اغلب اسيدهاي ناشي از تفكيك اسيدهاست. اين مطلب بدين خاطر است  
در غلظت هاي معمولي اسيدها، پيشرفت  ب است و بهمين جهتآاكنش خوديونش ضعيف به مراتب بزرگتر از ثابت تعادل و

بيشتري در  واكنش تفكيك اسيدي معموالً بسيار قابل توجه تر و بيشتر از واكنش خود يونش آب است و بنابراين اسيدها 
اسيدها بنابر اصل لوشاتليه در تعادل خود يونش آب دخالت مي كند و منجر به  همچنين  .مقايسه با آب توليد مي كنند

ناشي از خود يونش آب )  ( يا همان غلظت   برگشت تعادل خود يونش به سمت آب مي شود كه براثر آن غلظت
ناشي از آب  يا همان  OHت كاهش مي يابد. همانطور كه قبالً در بحث محلول اسيد قوي اشاره كرديم، در صورتيكه از غلظ

فقط ناشي از اسيدها در نظر بگيريم و براساس  محلول را همان  ناشي از اسيدها صرف نظر كنيم و  در مقابل غلظت 
برقرار است.  %1بدست آوريم، تقريب اعمال شده در محدوده خطا  6 6محلول را كمتر از يا مساوي  اين تقريب 

  را در رابطه كاربردي دقيق به شرح زير را اعمال مي كنيم : OHحال تقريب 

تقريب اول   OH  صرف نظر از خود يونش آب
 اعمال در رابطه كاربردي دقيق

 

OH

OH
    

 
اغلب  ثابت تعادل واكنش تفكيك اسيديكوچك بودن تقريب ديگري كه معموالً مي تواند در محلول اسيد ضعيف به كار رود، از 

نشأت مي گيرد. براي يك اسيد ضعيف به خاطر تفكيك كم، معموالً مي توان از غلظت اسيد تفكيك شده ( اسيدهاي ضعيف 
) صرف نظر كرد. مشابه قبل بعد از اعمال تقريب و حل رابطه ساده شده،  ) در مقابل غلظت اوليه اسيد ( همان غلظت 

  شرح زير در خواهد آمد:بدرستي تقريب اعمال شده را چك مي كنيم. در اثر اين تقريب رابطه كاربردي دقيق 

تقريب دوم    صرف نظر از اثرتفكيك  اسيد در غلظت اسيد 
 اعمال در رابطه كاربردي دقيق

 

OH

OH
 

OH
OH

   
 
  
 

را بدست آورد و در صورتيكه  و سپس ، براي چك كردن تقريب دوم بايستي از رابطه 
به كار بردن تقريب دوم درست بوده است. همچنين مي  %1برقرار باشد، در محدوده خطاي  0.01

6  به شرط

  ,       OH يا شرط  به
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چك كرد. بدين  , درستي تقريب را با مقايسه  و  توان از همان ابتدا بدون حل مسئله و بدست آوردن 
  :برقرار است، پس داريم فرض مي كنيم كه تقريبمنظور 

   ,  

 

  : ميتوان نوشت با توجه به رابطه بدست آمده براي 

 

  حال داريم : .خواهد بود 0.01باشد، به تبع  0.01در صورتيكه 
0.01 0.01 10  

در عمل در صورتيكه  .تقريب دوم برقرار است %1باشد، در محدوده خطاي  10بنابراين در صورتيكه 
 ،0.01 كه شرطهايدقت داشته باشيد  باشد، معموالً تقريب دوم را برقرار فرض مي كنيم. 100

OH  دو تاي ديگر ساده تر از استفاده از  10معادلند، اما استفاده از  10و  0.01
 نيازي به محاسبه غلظت هاي تعادلي ندارد و از همان اول مي توان درستي آن را چك نمود. 10است، چراكه شرط 

  خيلي خوب است كه شرطهاي روابط در حد امكان ساده و كم دردسر باشند.
  . داريم :(چرا بايد به اينكار عالقه مند باشيم؟!) حال دو تقريب را با هم اعمال مي كنيم

تقريب اول و دوم با هم    ,
 اعمال در رابطه كاربردي دقيق

 

OH

OH
   

بگير  از طرفين
 

1
2

1
2

 

: 10 يا و يا6 OH  پس به شرط 
  
 
 

حال سؤال اين خواهد بود كه در مواجه با يك مسئله اسيد ضعيف چگونه بايستي روابط باال را به كار برد؟ در حالت كلي همواره از 
محاسبه شده، تقريب هاي موجود را چك مي كنيم. در  را محاسبه مي كنيم و براساس  ساده ترين رابطه موجود، 

محاسبه شده جواب مسئله است. اما اگر  صورتيكه تمامي تقريب ها برقرار بودند كاربرد ساده ترين رابطه صحيح بوده است و 
مي كنيم و مجدداً مسئله را برخي ازتقريب ها برقرار بودند، در حاليكه برخي ديگر صادق نبودند، تنها تقريب هاي برقرار را اعمال 

حل مي كنيم و براساس جواب بدست آمده مجدداً تقريب هاي اعمال شده را چك مي كنيم. اگر برقرار بودند، مسئله حل شده 

1
2

1
2

  يا    
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در غير اين صورت بايستي روند باال را ادامه دهيم تا زمانيكه اگر تقريبي استفاده شده بعد از حل مسئله تقريب مربوطه  ،است
  باشد يا اگر هيچ تقريبي برقرار نبود، رابطه دقيق بدون اعمال هيچگونه تقريبي براي حصول جواب حل شود.برقرار 

ئل اسيد ضعيف را مي توان با استفاده از روش و روابط باال حل كرد. اما برخي مسائل اسيد ضعيف نيز تقريب ها و بحث ااغلب مس
10در صورتيكه غلظت اسيد ضعيف كمتر از  .ادامه بدان ها مي پردازيم هاي خاص مربوط به خود را دارند كه در M  باشد، از

10حالل مي توان صرف نظر كرد ( چرا كه حتي اگر كامل تفكيك شود، باندازه  اثر آن بر روي  M  ،  توليد خواهد
10كرد كه در مقابل  M  قابل صرف نظر كردن است ). پس : %1ناشي از خود يونش آب در محدوده خطاي  

10 M        
 

خواهد بود. اين مي تواند  100بزرگتر از  باشد، با توجه به رابطه ثابت تعادل نسبت  100بزرگتر از  در صورتيكه نسبت 
مي توان صرف  در رابطه موازنه جرم  در مقابل غلظت  بدين صورت تعبير شود كه از غلظت 

فرض كرد. به عبارتي مي توان ادعا نمود كه تقريباً تمام اسيد تفكيك شده  برابر  اتقريبمي توان را  نظر نمود و غلظت 
آن نيز بايستي به همان  ، مشابه اسيد قوي رفتار مي كند و روابط محاسبه 100است يا اسيد ضعيف به شرط 

  : (چرا؟!)اده شود و داشته باشيم روابط اسيد قوي س
0.01    اگر                   10  

10  اگر    10   , 100    

يا   100
2

1 1
4

  

10برابر دقت كنيد با توجه به اينكه در يك محلول اسيدي حداقل مقدار  M  براي تبديل شدن  است، حداقل مقدار
  .(چرا؟!) است 10اسيد ضعيف به اسيدقوي 

ناشي از اسيد  ، در حاالت ديگري نيز ممكن است بتوان از 10همچنين بايستي در نظر داشت كه عالوه بر حالت 
  را در نظر بگيريد : ناشي از آب صرف نظر كرد. رابطه زير براي  در مقابل 

  ,    

10ناشي از آب  0.01 از ناشي از اسيد باشد، بدين معني است كه  10در صورتيكه  M  كمتر است و
10محلول برابر  بنابراين  M  ناشي از اسيد مي توان صرف نظر كرد. پس  : است و از  

 اگر
10

10     10  

  مي توان روابط زير را داشت : %1بنابراين براي اسيد ضعيف در حالل آب در محدوده خطاي 

  اگر                 6, 10 يا 0.01  

7 
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   اگر              6 

K   اگر            10 يا 0.01   

0.01  اگر                         10  
  10 اگر        10  , 100  

  اگر           10    اگر  مثالً 10 10 يا  در حدود  و  10  

10 10 0                   بدون اما و اگر
بحث هاي باال را مي توان براي حاللهاي ديگر نيز در نظر گرفت و بنابراين در حالت كلي براي اسيد ضعيف در هر حاللي در 

  مي توان روابط زير را داشت : %1محدوده خطاي 

  اگر                 1
2

1, 10 يا 0.01  

   اگر              1
2

1 

KI           اگر   10 يا 0.01   

0.01  اگر                         10  
  10 اگر        0.01  , 100  

اگر  0.01    اگر  مثالً 0.01  يا  در حدود و   0.01  

0                   بدون اما و اگر
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 فرمولهاي دقيق و تقريبي موجود براي محلول اسيد ضعيف را در حالت كلي بهمراه شرايط الزم نشان مي دهد. بعديطرح 

 
 
   

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

1
2

1 

0.01   100
 
2

1 1
4
C

 

10  

KI  1
2

1  10   

1
2

1 

0 104 

1
2

 

0.01  اگر     10  

  10 اگر  0.01  

1
2

0.01 اگر   
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بهمراه شرايط الزم نشان  ˚25فرمولهاي دقيق و تقريبي موجود براي محلول اسيد ضعيف را در حالل آب در دماي  بعديطرح 
  مي دهد.

  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  است مگر خالفش ذكر شده باشد. آبمحلولهاي زير را بدست آوريد. حالل  مثال : 
1الف ) محلول       0.01ب ) محلول                    

10ج ) محلول       10د ) محلول                
10ه ) محلول       10و ) محلول                  
10ز ) محلول       0.01ح ) محلول                در حالل آمونياك  

4.8 , 9.2 ,   در حالل آمونياك   ,32 19 
 حل :

  را بدست مي آوريم : الف ) فرض مي كنيم تقريب ها برقرارند و از ساده ترين رابطه 

 

 

6 

10
10  

100
 
2

1 1
4
C

 

10  

10   6  10   

6 

0 104 

7 

0.01  اگر   10  

  10 اگر  10  

10 اگر  7  
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  √10 . 1 10 .                                 6, 10  

  جواب مسئله است. 2.4از آنجائيكه تقريب ها برقرارند، 
  ب)

  √10 . 0.01 10 .   
10چون  . 0.01  ,   جواب مسئله است. 5.6، پس تقريب ها برقرارند و 6

  ج)
  10 . 10 10 . 3.9                         

اما تقريب مربوط به صرف نظر كردن از غلظت اسيد  ،صادق است 6آب  تقريب مربوط به صرف نظر كردن از 
صادق نيست. بنابراين بايستي از رابطه اي استفاده كنيم كه  0.01Cتفكيك شده در مقابل غلظت اوليه اسيد 

  تقريب اول ياد شده را لحاظ كرده، اما تقريب دوم را اعمال نكرده است، يعني :

C
  10   1.182 10  

  است. 6دقت كنيد كه تقريب در نظر گرفته شده همچنان برقرار است چرا كه 
 د)

  √10 . 10 10 . 7.1           
در حاليكه تقريب صرف نظر كردن از غلظت اسيد  ،صادق نيست شرط6آب  تقريب مربوط به صرف نظر كردن از 

  استفاده مي كنيم :  تفكيك شده در مقابل غلظت اوليه اسيد صادق است. پس از رابطه ي 
  10 . 10 10 1.28 10   

OHتقريب استفاده شده    برقرار است، چرا كه  : 0.01

OH 1.28 10
10

1.28 10
4.99 10 M 0.01 C  

 ه)
10 . 10 10 . 5.9      6, 0.01  

10 .
10

9.94 10 . 7.003 

 نيز برقرار نيست و بايستي سراغ حل دقيق برويم. براي حل دقيق، بايستي معادله نيست، رابطه  6از آنجائيكه 
  حل نمائيم : زير را به روش تقريب هاي متوالي

10 . 10 10 . 10 . 0 
 و 6.8در اين صورت  1.58 10   بدست مي آوريم.  

2.4 

5.6

3.93

6.9 
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ممكن بود به جاي حل دقيق، اين نكته را در نظر بگيريم كه اين مسئله جزء مسائل خاصي است كه قبالً بررسي شده است. در 
10در حدود  اين مسئله  است و مي دانيم كه تحت اين شرايط با اسيد ضعيف مي توان به عنوان  10 و 

  ا به كار برد :يك اسيد قوي برخورد كرد و رابطه اسيد قوي ر
10 10 10  

1.58 10  
10در حدود  و )   است، پس داريم : 10 و

 10  
 است، پس داريم :  10ز ) 

  ح)
  10 10 10 .    

1از آنجائيكه  10و  15 .  10.5، پس تقريب ها برقرارند و 0.01
  جواب مسئله است.

*****  
از مباحث ديگري كه در بحث اسيد ضعيف بايستي با آن آشنا باشيم، بحث درجه تفكيك اسيد يا درصد تفكيك اسيد است كه به 

  صورت زير تعريف مي شود :

درجه تفكيك اسيد α
تعداد مولكول هاي تفكيك شده
تعداد كل مولكول هاي اسيد

      درصد تفكيك,  درجه تفكيك 100 

  ) قرار دارد. 0 , 100(يا  0 , 1) است، اما براي اسيدهاي ضعيف بين  %100( يا  1درجه تفكيك اسيد براي اسيدهاي قوي برابر 
ي كه از توليد مي شود ( بنابراين مطالب در ادامه آمده براي محلول ر اثر تفكيك تنها ب  كه براي محلول اسيد ضعيف 

  داريم :صادق نيست)   ،NaAمثال بر اثر حل كردن  ،دارد اول 

α  ,    

پس α  و  1 α   
و سپس با استفاده از روابط   Hغلظت  هاي قبلي مي توان براي هر محلول اسيد ضعيف با استفاده از روابط و بحث

يا  αو در نهايت با استفاده از يكي از روابط  و  ، غلظت هاي  ,  
α, 1 α  !!را بدست آورد  

درجه در ادامه فرمولهايي براي محاسبه  بصورت مستقيم بدست آوريم. αهمچنين امكان پذير است كه روابطي براي محاسبه 
  حالل آب بدست مي آوريم.ضعيف در تفكيك اسيد 
0.01در صورتيكه   و   ، داريم : 6

 و  α  

6.8 

7 

7

10.5
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α α  

αيا  10مي تواند به صورت  6شرط  تحت شرايط  0.01بيان شود و شرط  10
αمسئله مي تواند به صورت  0.01 α  ياα   بيان شود. پس : 0.01

 
  

  ، داريم : 6در صورتيكه 

α
α α
1 α

α
1 α

 

:پس  
 

αبراي  دقت كنيد كه رابطه  در مقابل يك در مخرج كسر  αبه علت داشتن امكان صرف نظر كردن از    0.01

،  αساده مي شود، پس اگر با استفاده از رابطه  αيا همان  αبه رابطه  %1در محدوده خطاي 

α  را بدست آوريم و شرطα مجدداً بدست  ورا از معادله درجه د αمي آييم و  صادق نبود، به سراغ رابطه  0.01
αمي آوريم و شرط    را مجدداً چك مي كنيم. 10

  داريم : ، 0.01يا  0.01در صورتيكه 

 
  α

1 α
 

α
1 α

  α  

αمي تواند به صورت  αبا در نظر گرفتن  0.01شرط    در نظر گرفته شود. پس داريم :   0.01
 
  
 

،  10برقرار خواهد بود به عبارتي اگر  0.01، رابطه  10قبالً نشان داديم كه اگر 
α ناشي از خود يونش آب صرف نظر كرد، رابطه باال  خواهد بود. همچنين بايستي در نظر گرفت كه اگر بتوان از    0.01

,آب امكان پذير باشد  اگر صرف نظر از ساده كرد. چراكه   αرا مي توان به رابطه  α در مخرج 10
  :به صورت زير در مي آيد αكسر باال حذف مي شود و 

α  

α α   اگر                و  0.01 α 10  

α
1 α

    اگر           α 10  

α α اگر           0.01  
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  ، مي توان نتيجه گيري نمود كه : 10با توجه به اينكه 
10 100  

 αمي توان صرف نظر نمود. پس براي  10با فرض برقراري  در مقابل  ، از %1بنابراين در محدوده خطاي 
  داريم :

α α  

  را نيز در خود دارد!! αرابطه  αپس رابطه 

αدر صورتيكه هيچ يك از شرطهاي    ) و 10( يا    0.01 α را از حل  برقرار نباشد، بايستي 10
  :را حساب كرد αمعادله درجه سه بدست آورد و سپس از رابطه زير 

 و   α و  1 α
  α
1 α

 
 
  

  .در حاالت خاصي كه قبالً بحث شدند، نيز به كار رود αرابطه باال مي تواند براي نتيجه گيري مقدار 
,αدر صورتيكه  بر اساس رابطه قبلي αنتيجه مي شود. فرض كنيم :  1برابر  100   ، در اينصورت داريم : 1

OH   α OH
  

 

  0
 
2

1 1
4
C

 

 پس مي توان نتيجه گرفت :
 
  
 

اين مطلب صادق  10ناشي از آب صرف نظر كرد ( مثالً براي  ناشي از اسيد در مقابل  در صورتيكه بتوان از 
 است )، داريم :

10  
 

بنابراين براي  .افزايش مي يابد α،  مي توان نتيجه گيري نمود كه با كاهش  αبراساس رابطه بدون شرط 
( از آنجائيكه با كاهش غلظت  افزايش مي يابد αمعلوم ) با كاهش غلظت اسيد، درجه تفكيك اسيد يا  يك اسيد مشخص (

براي يك اسيد   و  α. به عبارتي محلول كاهش مي يابد) توليدي و در نتيجه مقدار  اسيد بنابر اصل لوشاتليه مقدار 

α  

α        اگر      1 100
 
2

1 1
4
C

 

α
10

      اگر
10

10  

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


  مولف: مهندس شاهي www.youngchemist.com باز -تعادالت اسيد
 

 20  كليه حقوق اين اثر براي مولف محفوظ مي باشد. ©

 

مي تواند فرض شود،  7آب همان در غلظت هاي نزديك به صفر اسيد كه  αمشخص با هم رابطه عكس دارند. مقدار ماكزيمم 
  به صورت زير بدست مي آيد :

α  
     محلول  اسيدي    يبرا          

      α α
10

 

αبا  براي اسيدهاي ضعيف ،  و براي اين اسيدها با رقيق شدن در نهايت قدرت (چرا؟!!) تقريباً برابر يك است  10
  برسد. 1هيچگاه نمي تواند به  αمقدار  10اسيدي به قدرت اسيدهاي قوي مي رسد و براي ديگر اسيدهاي ضعيف 

در اغلب موارد صادق است و معموالً ( اما نه لزوماً ) نيازي به ديگر روابط يا  αدر نهايت بايستي متذكر شويم كه رابطه 
 بحث هاي ارائه شده نمي باشد !

بهمراه  ˚25اسيد ضعيف را در حالل آب در دماي محاسبه درجه تفكيك فرمولهاي دقيق و تقريبي موجود براي  بعديطرح 
 شرايط الزم نشان مي دهد.

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در فرمولها  در صورتيكه حالل آب نباشد، باز هم مي توان مشابه بحث انجام شده بحث كرد و به همان فرمولها رسيد، فقط بايستي
10را با  6‐10و   را با  KI ،10‐7 را با KW و شرايط بدست آمده براي حالل آب )  %1( با فرض محدوده خطاي   

 جايگزين كنيم.

α  

α
1 α

 

     α 10  

10
10   100

 
2

1 1
4
C

 

α 0.01   

α        α 10   α 0.01 α  

α 10  

  α 0.01 

 

10
  α 1 
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  را براي هريك از موارد زير حساب كنيد. αمثال : درجه تفكيك اسيدي 
1الف ) محلول      
0.01ب ) محلول        
10ج ) محلول          
10د ) محلول        
10ه ) محلول          
10و ) محلول       
10ز ) محلول          
 0.01ح ) محلول  O  : 19در حالل آمونياك ( در حالل آمونياك داريم(  

  حل : 

را محاسبه مي كنيم و سپس تقريب هاي استفاده شده در  ،  α يعني α الف ) با استفاده از ساده ترين رابطه براي
  رابطه را چك مي نمائيم :

α
.

10 .   
αاز آنجائيكه  αو  0.01 0.00398 رابطه مورد استفاده صادقند و جواب بدست آمده  ي، پس تقريب ها 10

  قابل قبول است. %1در محدوده خطاي 
  ب)

α
.

.
10 .    

αدقت كنيد كه تقريبها :   αو  0.01   برقرارند. 10
  ج)

α
10 .

10
10 .  α                                %12.59   يا  0.1295

 αتقريب  αصادق است در حاليكه شرط  10 بنابراين از رابطه اي بايستي استفاده كنيم كه  .صادق نيست 0.01
αتقريب مربوط به   αاما تقريب  ،را به كار نمي برد 0.01 را به كار مي برد. بعني بايستي از رابطه  10

  بهره ببريم : αبراي محاسبه  
α

1 α
   10 . 10 α

1 α
  

αبا توجه به اينكه  1.182  α، پس شرط  10 برقرار است و جواب حاصله در محدوده خطاي  10

  در اين مسئله را بصورت زير بدست آورد: αدر صورت عالقه مي توان خطاي رابطه  .قابل قبول است 1%

HOA 4.8 

9.2 

α 0.00398 يا 0.398%  

α 2.51 10 يا 0.025% 

α 0.1182 يا 11.82% 
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درصد خطاي نسبي جواب رابطه 0.1259 0.1182
0.1182

   100 6.5% 

  غيرقابل قبول است. %1در محدوده خطاي  كه نشان مي دهد جواب رابطه 
  د)

10 .

10
10 .                                       %0.79   يا  0.0079

 برقرار است در حاليكه  0.01شرط    پس داريم : .صادق نيست 10
10 .

10 . √10 . 10 10
 %0.49 يا 0.0049

  بدست آمد. قابل قبول است. پس : صادق است، مقدار  0.01از آنجائيكه شرط رابطه مورد استفاده 
  
  

  است داريم : 10و  10در حدود   ه ) از آنجائيكه 
ناشي از آب مي توان صرف نظر  ناشي از اسيد در مقابل  است، از  10و  10در حدود  و ) از آنجائيكه 

  :بدست آوردمي توان را بصورت زير  كرد و 

 
10 .

10 . 10
  

6.3دقت كنيد كه  ناشي  است در مقابل  ناشي از اسيد كه برابر غلظت ، بنابراين  10
  همواره صادق است و فاقد شرط است. قابل اغماض است. الزم به ذكر است كه رابطه  10از آب برابر 

10ز ) براي  ،   را برابر يك نتيجه  مقدار  در رابطه  است و جايگذاري غلظت  10
  مي دهد، پس :

  
  ح)

.
10 .  

  قابل قبول است. %1برقرارند ، پس جواب بدست آمده در محدوده خطاي  0.01و  10شرطهاي 
*****  

 را از حجم اوليه  مثال : حجم يك محلول اسيد ضعيف   به حجم ثانويه  )با افزودن آب ( رقيق كردن   مي   
 رسانيم. در ساده ترين حالت رابطه درجه تفكيك اسيدي در حالت اوليه   و در حالت ثانويه      را بيابيد.  

α  %0.49   يا   0.0049

α 1 

α 0.00672 يا 0.63% 

α 1 

α 3.16 10 يا 3.16 10 % 
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  حل :
  فرض مي كنيم. داريم :  و غلظت ثانويه آن را  غلظت اوليه اسيد را 

   
  حساب مي كنيم، پس : را از رابطه  αدر ساده ترين حالت 

 و     

*****  
  را براي آن بيابيد. است. مقدار  0.078آن برابر  10مثال : درجه تفكيك يك اسيد ضعيف در محلول 

  حل :

 برقرار نيست. اما با توجه به برقراري  است رابطه  0.01از آنجائيكه  مي توان از رابطه زير  10
  استفاده نمود : براي محاسبه 

α
1 α

  
10 0.078

1 0.078
6.6 10 6.6 10  

***** 

α
α
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 ضعيف زمحلول با

مي  .داريم ˊو غلظت برابر  با ثابت تعادل تفكيك بازي  فرض كنيم يك محلول آبي حاوي يك باز ضعيف مثالً 
 و ديگر ثابت هاي مورد نياز بدست آوريم. مشابه بحث محاسبه  ˊمحلول را برحسب  و  خواهيم غلظت تعادلي 

محلول اسيد ضعيف، در اينجا نيز مي توانيم روش حل سيستماتيك را بكار ببريم و همان بحث ها و تقريب ها را بطور مشابه 
شابه مسئله اسيد با مسئله باز كمك مي گيريم. بدين صورت كه تمطرح كنيم. در عمل به جاي تكرار روش حل سيستماتيك از 

، مسئله و روابط محلول اسيد ضعيف را به مسئله و  و  ضعيف به ترتيب با در مسئله اسيد  و  جانشين كردن 
روابط محلول باز ضعيف تبديل مي كند ( دقت كنيد كه قبالً همين قضيه را در مورد تشابه يك محلول اسيد قوي با يك محلول 

استفاده در مسائل اسيد قوي را به رابطه مورد  ، رابطه موردبا  باز قوي ديده بوديم و در آنجا نيز جانشين كردن 
  . بنابراين روابط زير را براي محلول باز ضعيف در حالت كلي مي توان در نظر گرفت :)استفاده در مسائل باز قوي تبديل مي كرد

ˊ    يا     1
2

1
2
  ˊ  يا 1

2
1
2
 

1
2

ˊ  

اگر         
1
2

1   يا 1
2

1 ,
ˊ

10 يا 0.01 ˊ  

ˊ    اگر                       1
2

    يا      1 1
2

1 

ˊ       اگر                 
ˊ

10    يا 0.01 ˊ   
ˊ 0.01     اگر                         ˊ 10   ,   

[ ˊ  اگر            100 , 10 ˊ 0.01  

 اگر   
ˊ

KI
0.01 KI  اگر مثالً ˊ 0.01  يا  در حدود ˊ , 0.01 KI  

ˊ           بدون اما و اگر
 Iبايستي از رابطه  را بدست مي دهند و در صورت عالقه به محاسبه  دقت كنيد كه روابط باال معموالً 

  استفاده كنيم.
 :خواهند آمددر ، روابط باال به صورت زير 10 ˚25به عنوان مثال براي حالل آب در دماي 

ˊ     يا      1
2

1
2  

ˊ      يا      7
1
2

1
2

ˊ  

اگر        6  يا 8 ,
ˊ

10  يا  0.01 ˊ   

ˊ                  اگر                    8     يا   6  
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ˊ 10    اگر                
ˊ

10  يا  H 0.01 ˊ  
ˊ 0.01 اگر                               ˊ 10    

ˊ 10  اگر        100 , 10   ˊ   10  

10    اگر  
ˊ

10
10    اگر  مثالً ˊ   10  يا   10  , 10  در حدود ˊ   

ˊ 10 10 0    بدون اما و اگر
 بدست آوريد.تمرين : مشابه بحث محلول اسيد ضعيف، روابط باال را براي محلول باز ضعيف 

 ضعيف را در حالت كلي بهمراه شرايط الزم نشان مي دهد. بازفرمولهاي دقيق و تقريبي موجود براي محلول  بعديطرح 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ˊ  

ˊ  

1
2

1 

ˊ

0.01  
100

ˊ

2
1 1

4
ˊ

 

ˊ

10  

ˊ KI 
1
2

1 
ˊ

10  
ˊ  

1
2

1 

0
ˊ

104 

1
2

 

0.01  اگر     ˊ 10  

  ˊ 10 اگر  ˊ 0.01  

1
2

0.01 اگر  ˊ  
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بهمراه شرايط الزم نشان مي  ˚25ضعيف را در حالل آب در دماي  بازفرمولهاي دقيق و تقريبي موجود براي محلول  بعديطرح 
 دهد.

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محلولهاي زير را بدست آوريد. حالل را آب فرض كنيد مگر آنكه خالفش ذكر شده باشد. مثال : 
1الف ) محلول          
001ب ) محلول       
10ج ) محلول          
10د ) محلول         
10ه ) محلول         
10و ) محلول       
10ز ) محلول          
0.01ح ) محلول    ) است.19در حالل آمونياك يك اسيد ضعيف با  در حالل آمونياك (    

  حل :

9.2 

4.8 

ˊ  

ˊ  

6 

ˊ

10
10  

100
ˊ

2
1 1

4
ˊ

 

ˊ

10  

ˊ 10  
6  ˊ

10  ˊ  

6 

0
ˊ

104 

7 

ˊ 0.01  اگر   ˊ 10  

  ˊ 10 اگر  ˊ 10  

7 10   اگر     ˊ  
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  را بدست مي آوريم : الف ) فرض مي كنيم تقريب ها برقرارند و از ساده ترين رابطه 

ˊ ˊ 10
10 . 1 10 . 2.4 

 ناشي از هيدروليز بازي  ناشي از آب در مقابل  ( كه بيانگر اينست مي توان از  6از  آنجائيكه 
صرف نظر كرد) و 

ˊ

( كه بيانگر اينست مي توان از غلظت باز تفكيك شده در مقابل غلظت اوليه باز صرف نظر كرد) 10
  اريم :برقرار هستند، جواب رابطه استفاده شده قابل قبول است و د

2.4 14 14 2.4  
 ب)

ˊ ˊ 10
10 . 0.01                         

10 . 5.6      6 , 0.01 ˊ 
  پس : ، با توجه به برقرار بودن شرطها قابل قبول است

14  
 ج)

ˊ 10 . 10 10 .        6 , 0.01 ˊ 

ناشي از  با توجه به نتيجه حاصله، نمي توان از تغيير غلظت باز ضعيف بخاطر تفكيك بازي صرف نظر كرد، اما مي توان از 
  ناشي از باز ضعيف صرف نظر كرد. پس مي توان رابطه زير را به كار برد : آب در مقابل 

ˊ 10 . 1.182 10  

log 1.182 10 3.93 14  
 بدست آمد، رابطه مورد استفاده و جوابش قابل قبولند. 8از آنجائيكه 

  د)
ˊ 10 . 10 10 . , 6 , 0.01 ˊ 

ناشي از تفكيك  اما نمي توان از  ،در اين مسئله مي توان غلظت تعادلي باز ضعيف را همان غلظت اوليه اش در نظر گرفت
  آب صرف نظر كرد. پس داريم :

ˊ √10 . 10 10 1.3 10 6.9  

چون 
ˊ

  قابل قبول است. ˊ، جواب رابطه  10

11.6

8.4 

10.07

7.1
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است، تحت اين شرايط با باز ضعيف مي توان به عنوان يك باز قوي برخورد كرد. به  10و  10در حدود  ˊه ) 
است كه براي آن  10 محلول  معادل مسئله محاسبه  10محلول  عبارتي مسئله محاسبه 

  داريم:
ˊ 10 10 1.58 10

6.8  
 

تحت اين شرايط را چك كنيم، مي توانيم به صورت زير عمل  در صورتيكه عالقه مند باشيم كه درستي باز قوي بودن 
10تبديل شده است پس داريم:  براثر تفكيك بازي به  كنيم. فرض مي كنيم همه  . M  ،  را
  را بدست مي آوريم، داريم : ، يا  در رابطه  و  ري نيز از باال داريم. با جايگذا

10 . 10 . 10
10 .  

10برابر  همانطور كه مشاهده مي شود، غلظت تعادلي يا باقيمانده  . M  10 آن يعني اوليه% غلظت 1است كه از M 
يا به   ،تبديل شده است بطور كامل به  % مي توان اظهار نظر نمود كه تمام 1كمتر است. پس در محدوده خطاي 

  مشابه يك باز قوي رفتار مي كند. عبارتي 
10در حدود  ˊو ) M  است. پس داريم : 10و  

ناشي از خود  در مقابل  ناشي از هيدروليز بازي  در صورتيكه عالقمند باشيم كه درستي صرف نظر كردن از 
صرف  ناشي از هيدروليز بازي يونش آب را تحت اين شرايط چك كنيم، مي توانيم به صورت زير عمل كنيم. از 

  نظر كنيم و داريم : 
10 M 

  جايگذاري مي كنيم :  را در رابطه  سپس اين 

 

  است، پس : 10برابر  با توجه به رابطه موازنه جرم براي اين محلول، 

10 . 10
10

6.26 10 M 

6.26يعني  توليد مي كند، غلظت تعادلي  و يك  ، يك  از آنجائيكه هيدروليز بازي هر 

 مشاهده نمود از آن در مقابل  ناست كه به وضوح مي توا ناشي از هيدروليز بازي  همان غلظت  10
  آب مي شود صرف نظر كرد.

10ز )  M : است، پس داريم  
 

يك اسيد ضعيف است، باز مزدوج آن نيز بايستي به صورت تعادلي تفكيك بازي انجام  ح ) از آنجائيكه در حالل آمونياك، 
  . داريم :(بعبارتي يك باز ضعيف باشد) دهد

7.2 

7 

10  

7 
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%     
, ℓ  

  مي توان نوشت : براي واكنش تفكيك بازي 
10
10

10  

  ) را بصورت زير بدست مي آوريم : ( همان  از ساده ترين رابطه ، 
ˊ √10 0.01 10 . 7.5 

32 7.5  
0.01و  17از آنجائيكه    .، پس تقريب ها برقرارند و جواب قابل قبول است ˊ

*****  
  مشابه اسيدها براي بازها نيز درجه تفكيك بازي يا درصد تفكيك بازي بصورت زير تعريف مي شود : 

درجه تفكيك باز  α 
تعداد مولكولهاي باز شركت كرده در تفكيك بازي

تعداد كل مولكولهاي باز
درصد تفكيك, درجه تفكيك 100 

(  1و  0% ) و براي بازهاي ضعيف درجه تفكيك بين 100( معادل درصد تفكيك برابر  1براي بازهاي قوي، درجه تفكيك برابر 
توليد مي شود،  تنها براثر تفكيك بازي  كه  يف % ) است. براي محلول باز ضع100و  0معادل درصد تفكيك بين 

  داريم :

   , ˊ  غلظت اوليه باز ضعيف

پس    ˊ  , ˊ  1    

استفاده  يا  αبراي اشتباه نكردن درجه تفكيك بازي با درجه تفكيك اسيدي، گاهي اوقات براي نمايش درجه تفكيك بازي از 
  مي شود.

  و سپس با استفاده از روابط  براي هر محلول باز ضعيف با استفاده از روابط و بحث هاي قبلي مي توان 
يا  αˊو در نهايت با استفاده از يكي از روابط  و  غلظت هاي ،  ˊو 

ˊ 1 α  ،α !! را بدست آورد  
بصورت مستقيم مشابه بحث محلول اسيد ضعيف بدست آوريم. مجدداً به  αهمچنين امكان پذير است كه روابطي براي محاسبه 

علت تشابه داشتن مسئله باز ضعيف با مسئله اسيد ضعيف، روابط بدست آمده با روابط حاصله براي محلول اسيد ضعيف مشابه 
  روابط بصورت زير خواهند بود : ˚25براي حالل آب در  خواهند بود.

α
ˊ
ˊ α اگر                          و 0.01 10  

24.5 
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ˊ

1
  اگر                     α 10  

ˊ

   اگر        0.01  يا
ˊ

10  

α        اگر                                      1 100
1
2

  1 1
4

 

10
اگر 

10
ˊ 10    اگر  مثالً ˊ 10 يا 10 10 و  در حدود ˊ  

 )مي آيدبدست يا در صورت امكان از فرمولهاي تقريبي  3از حل معادله درجه  [‐OH]بدون اما و اگر!! (      
براي يك باز مشخص باهم رابطه عكس  ˊو  افزايش مي يابد. به عبارتي  مشابه اسيدها، براي بازها نيز با كاهش غلظت، 

مي تواند فرض شود، به صورت زير بدست مي  7آب همان  كه ، بازدر غلظت هاي نزديك به صفر   دارند. مقدار ماكزيمم 
  آيد :

      براي محلول بازي  
max

10
 

تقريباً برابر يك است و براي اين بازها با رقيق شدن در نهايت قدرت بازي به  ،  10براي بازهاي ضعيف با 
  برسد. 1هيچگاه نمي تواند به  مقدار  10قدرت بازهاي قوي مي رسد. براي ديگر بازهاي ضعيف 

بهمراه  ˚25ضعيف را در حالل آب در دماي  بازمحاسبه درجه تفكيك فرمولهاي دقيق و تقريبي موجود براي  بعديطرح 
  شرايط الزم نشان مي دهد.

در فرمولها  در صورتيكه حالل آب نباشد، باز هم مي توان مشابه بحث انجام شده بحث كرد و به همان فرمولها رسيد، فقط بايستي
10را با  6‐10و   را با  KI ،10‐7 را با KWو شرايط بدست آمده براي حالل آب  )  %1( با فرض محدوده خطاي   

  جايگزين كنيم.
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  را براي هريك از موارد زير حساب كنيد. مثال : درجه تفكيك بازي 
1الف ) محلول          
0.01ب ) محلول       
10ج ) محلول          
10د ) محلول          
10ه ) محلول         
10و ) محلول       
10ز ) محلول          
0.01ح ) محلول    .)است 19آب در حالل آمونياك برابر در حالل آمونياك (    

  حل :
  كر شده در بخش اسيد ضعيف است و جوابها به صورت زير مي باشند :حل مشابه مثال ذ

3.2 10 % %100  ح %0.63 ز %100   و %0.49  ه %11.82 د %0.025  ج %0.398 ب  الف

*****  
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  مخلوط چند اسيد

محلول را بدست آوريم. يك راه حل بديهي اما معموالً  فرض كنيد محلولي حاوي چندين اسيد مختلف داريم و مي خواهيم 
مخلوط چند اسيد مختلف،  پردردسر ارائه حل سيستماتيك و حل معادالت دقيق است. به جاي آن معموالً براي  محاسبه 

دهاي مختلف را باهم اسي ناشي از هر اسيد را با فرض تنها بودن با استفاده از روابط قبلي بدست مي آوريم و سپس  ابتدا 
  مقايسه مي كنيم.

  حالت زير پيش مي آيد : 3
  ناشي از يك اسيد غالب است. )  1
  ناشي از يك ( يا چند ) اسيد ضعيف در حدود هم و نسبت به بقيه غالب است. ناشي از يك يا چند اسيد قوي و  ) 2
  بقيه غالب است. ناشي از دو يا چند اسيد ضعيف در حدود هم و نسبت به ) 3

ناشي از  % ، اگر 1در عبارتهاي باال، غالب بودن به معناي بسيار بيشتر بودن در نظر گرفته شده است. مثالً در محدوده خطاي 
  ناشي از آن يك اسيد غالب است ! ناشي از اسيدهاي ديگر بيشتر باشد،  يك اسيد از صد برابر 

  و بصورت جداگانه در زير بحث مي شود.روش حل براي هر حالت متفاوت است 
  ناشي از اسيد غالب با فرض تنها بودن است. همان  ،  1براي حالت 
و با ساده سازي و اعمال تقريب هاي مناسب  يم، در حالت كلي بايستي روابط موجود براي محلول را بدست آور2براي حالت 

  سعي در حل روابط بكنيم. ساده ترين مسئله اين حالت بصورت زير خواهد بود.
به  ناشي از  داريم و  با غلظت  و اسيد ضعيف  با غلظت  فرض كنيد يك محلول اسيد قوي  مثل 

در حدود هم هستند). بنابراين هر دو اسيد بايستي  و  هايي است ( مثالً به تن ناشي از  تنهايي در حدود 
  در نظر گرفته شوند. روابط حاصل براي اين محلول بصورت زير است : بطور همزمان در محاسبه 

                

%    
,     

          
مجهوالت    , ,  ,  

رابطه موازنه بار     

رابطه موازنه جرم     

بدست آورد و در  در صورتيكه عالقمند به حل دقيق باشيم، به عنوان يك راه حل مي توان غلظت تمام گونه ها را برحسب 
  :مي توان نوشت راستارا نتيجه مي دهد. در اين  داشت كه حل آن  نهايت يك معادله ( احتماالً پيچيده !! ) برحسب 
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  بدست مي آوريم : با جايگذاري روابط باال در 

 

را به طور دقيق بدست آورد، اما در اغلب مسائل نيازي به حل چنين معادالت پيچيده اي نيست، در  از رابطه باال مي توان 
ناشي از اسيدها صرف نظر نمود و به شرطي كه  ناشي از آب در مقابل  هاي اسيدي، مي توان از اغلب مسائل محلول

بدست آيد؛ صرف نظر كردن درست بوده است. بنابراين روابط را براي محلول بدون در نظر گرفتن خود يونش آب مي  6
  نويسيم :

           

%     
 

موازنه جرم براي     

 , موازنه جرم براي       

  :را به صورت زير بدست آورد از روابط باال مي توان رابطه الزم براي محاسبه 

       اگر         6 

در رابطه دقيق منجر به همين رابطه تقريبي مي شود، اما بهتر است در ابتدا از تعادل خود  دقت كنيد كه حذف اثر آب يعني 
يونش  آب صرف نظركنيم و سپس روابط تقريبي را بنويسيم و حل كنيم تا در ابتدا تعادل خود يونش آب را در نظر گيريم و 

  .ف نظر از خود يونش آب را اعمال كنيم ( چرا ؟!! )سپس بعد از حل دقيق روابط، در رابطه دقيق نهايي تقريب مربوط به صر
بدين صورت كه ممكن است از تغيير  .در رابطه تقريبي بدست آمده ، همچنان ممكن است بتوان يك تقريب ديگر نيز اعمال نمود

. نظر گرفتغلظت اسيد ضعيف بخاطر تفكيك آن بتوان صرف نظر كرد و غلظت تعادلي اسيد ضعيف را همان غلظت اوليه اش در 
  يعني داشته باشيم :

 ,    
  بصورت زير در خواهد آمد : در اين صورت رابطه محاسبه 

                     6 ,  يا   

1از حل معادله درجه دو باال  1
K

C
بدست مي آيد. دقت كنيد كه اين رابطه با فرض  

مي شود. ( به عبارتي اگر  ساده به  و با فرض  به  ˊ
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محلول را تنها  ناشي از اسيد قوي مي توان صرف نظر نمود و  ناشي از اسيد ضعيف در مقابل  از  
ناشي از  ، از  بدست مي آيد، اما اگر  برابر  در نظر گرفت كه در اينصورت  ناشي از اسيد قوي

محلول را تنها ناشي از اسيد ضعيف در نظر گرفت  ناشي از اسيد ضعيف مي توان صرف نظر نمود و  اسيد قوي در مقابل 

  بدست مي آيد ) ˊبرابر  كه در اينصورت 
بسپاريد كه بجاي حفظ كردن چنين روابطي، بهتر است نحوه بدست آوردن چنين روابطي را براي هر مسئله اي تحت بخاطر 

  ي عجيب و غريب (!!) خودداري كنيم.حفظبگيريم و از حل كردن مسائل با فرمولهاي  شرايط آن مسئله ياد
ناشي از دو يا تعداد بيشتري اسيد ضعيف در حدود هم و نسبت به بقيه  چند اسيد قوي و يا ناشي از يك  در صورتيكه 

و .... كه     ،    ،  ،   محلول  غالب باشد ( مثالً محاسبه 
بسيار بيشترند )، مجدداً  ، ناشي از ساير اسيدهاي موجود هرسه در حدود همند و از  و  ,

  از روش حل باال و تقريب هاي كامالً يكسان بهره مي بريم، اما در اين شرايط روابط حاصل پيچيده تر خواهند بود.
ناشي از دو يا چند اسيد ضعيف در حدود هم و نسبت به بقيه غالب است، بصورت زير عمل مي  ، يعني زمانيكه  3براي حالت 

و  با غلظت  و  و  با غلظت  ،  و  با غلظت  محلول حاوي كنيم. فرض كنيم 
هرسه در حدود همند). براي چنين محلولي روابط بصورت زير  و  ،  باشد ( كه  
  خواهند بود :

                  

                 

                

          
مجهوالت    , ,  , ,  , ,  ,  

رابطه موازنه بار     

روابط موازنه جرم    , ,  
براي  8مجهول داريم، به يك معادله درجه  8معادله و  8با توجه به اينكه در صورتيكه بخواهيم اين روابط را دقيق حل كنيم، 

در عمل در اغلب اوقات با اعمال تقريب هاي مناسب و ساده سازي خواهيم رسيد كه حل آن پردردسر خواهد بود!  +Hغلظت 
براي اغلب مسائل مخلوط چند اسيد ضعيف مي توان بصورت زير عمل كرد. روابط نيازي به حل چنين معادله اي نخواهد بود. 

در رابطه موازنه بار ( يا موازنه جرم براي  Ka1, Ka2, Ka3, Kwبه ترتيب از روابط ثابت تعادل  را   ‐A‐,B‐,C‐,OHغلظت هاي ابتدا 
  ) جايگذاري مي كنيم و بدست مي آوريم:+H غلظت
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  كه نتيجه مي دهد:

 

نظر مي كنيم. بعبارتي فرض مي كنيم غلظت تعادلي هر اسيد با سپس از تغيير غلظت هر اسيد بخاطر تفكيك آن اسيد صرف 
 يعني فرض كنيم:. ( آيا اين تقريب آشناست؟!) غلظت اوليه آن اسيد برابر است

,  
,  
,  

  جايگذاري كنيم، بدست مي آوريم : قبلي براي در صورتيكه روابط باال در رابطه دقيق 

  اگر                     , ,  

جايگذاري غلظت با را از رابطه باال بدست آورد و سپس  براي چك كردن درستي تقريب هاي ياد شده ، مي توان غلظت 
و غلظت اوليه اسيد در رابطه ثابت تعادل تفكيك اسيدي هر اسيد، غلظت باز مزدوج هر اسيد را بدست آورد و با  بدست آمده 

د. اين مطلب مي تواند رمقايسه غلظت حاصله براي باز مزدوج با غلظت اوليه اسيد پي به درستي يا نادرسي تقريب اعمال شده ب
  :نيز به كار رود  براي بدست آوردن شرطهاي زير

0.01  

  بطور مشابه براي دو اسيد ديگر خواهيم داشت :

0.01    ,   0.01 

  پس :

 اگر          0.01, 0.01, 0.01         

 ناشي از اسيدها بتوانيم صرف نظر كنيم، رابطه قبلي بصورت زير در خواهد آمد ناشي از آب در مقابل  در صورتيكه از 
  (چرا؟!):

    اگر        0.01, 0.01, 0.01, 6         

باشيم، رابطه ساده توليدي در حدود هم داشته  Hاسيد ضعيف با  nدر صورتيكه مي توان بحث كرد و نشان داد كه بطور مشابه 

نيز مي تواند نوشته شود كه  ∑خواهد بود كه بصورت  ∑ نهايي بصورت
  ام در صورتيكه محلول را به تنهايي اشغال مي كرد، مي باشد. ناشي از اسيد  بيانگر  در آن 
  هريك از محلولهاي زير را محاسبه كنيد. مثال : 
1 الف )   , 1 ,  1  
10 ب )  ,  1  
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10 ج )  ,  1  
0.2 د )  ,  0.1  
0.1 ه )  ,  0.1 ,  0.2  
10 و )  ,  10  
10 ز )  ,  10  

اطالعات   4.8, 9.2, 4.7 

  حل :
الف ) در محلول داده شده، سه اسيد داريم، بنابراين با يك مسئله مخلوط چند اسيد سر و كار داريم ( به هر حال همواره بايستي 

  گر به تنهايي در محلول بود، حساب مي كنيم :اناشي از هر اسيد را ،  مسئله را درست تشخيص داد !!). نوع (تيپ!!) در ابتدا 

 1  ناشي از   1  , 1 تنها    ناشي از   C 10 . M  

1 تنها     ناشي از C 10 . 1 10 . M  

مي توان  ناشي از  در مقابل   و  ناشي از  اسيدها باهم نشان مي دهد كه از  مقايسه غلظت 
  : :چشم پوشيد. پس داريم

1      
بيشتر از  ، براي اسيدهاي ضعيف يك مقدار  دقت كنيد كه در نظر گرفتن هر اسيد به صورت تنها و سپس محاسبه 

چگونه توليد شده توسط اسيد نتيجه مي دهد. اين مطلب را مي توان به سادگي با اصل لوشاتليه توجيه كرد (  مقدار واقعي 
  .؟!!)

در محلول  باال را بيابيم، بايستي به اين نكته  و  واقعي توليد شده توسط  كه عالقمند باشيم مقدار تيدر صور
) توليد مي شود و بنابراين در اين  (يا  و يك  ) يك  ( يا  توجه كنيم كه در اثر تفكيك هر 

محلول مي توان  توليد شده توسط اسيد مزدوج است. با در دست داشتن غلظت  محلول، غلظت باز مزدوج بيانگر غلظت 
  :از روابط ثابت تعادل تفكيك اسيدي، غلظت هاي بازهاي مزدوج را محاسبه نمود

1   , 10 . 10 . M 

1   , 10 . 10 . M 

1باندازه  بنابراين در اين محلول تفكيك  10باندازه  ، تفكيك     . M  10باندازه  و تفكيك . M 
H .توليد مي كند  

10به تنهايي برابر  ناشي از و  10به تنهايي برابر   ناشي از ب )  مي باشد،  .
  اش چشم پوشيد. پس داريم : و  آن در مقابل  و  بنابراين در اين مسئله مي توان از 

10 . 1 10 . 2.4, 6, 0.01   

0 
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10به تنهايي برابر  ناشي از  و  10برابر  ناشي از  ج )  ناشي  است. بنابراين  .
هر دو را همزمان  از دو اسيد در حدود هم هستند و نمي توان از يكي در مقابل ديگري چشم پوشيد و بايستي در محاسبه 

ناشي از اسيد قوي را   و است 2) داريم، بنابراين حالت  ) و يك اسيد ضعيف ( در نظر بگيريم. يك اسيد قوي (
  در تعادل اسيد ضعيف در نظر مي گيريم :

%    
 

                   10 .  

     1          10                            غلظت هاي اوليه  
1        10                     غلظت هاي تعادلي
پس     10 . 10 10 . 0 0.0035  

10 0.001 0.0035 0.0045  

10√در صورت تنها بودن برابر  ناشي از  د ) . 0.1 10 در  ناشي از و  .
10√صورت تنها بودن برابر  . 0.2 ناشي از دو اسيد ضعيف در حدود هم  مي باشد، بنابراين 0.002

  محلول از فرمول زير استفاده مي كنيم : هستند و براي محاسبه غلظت 

  √10 . 0.2 10 . 0.1 

0.00236  
  همچنين مي توانستيم به صورت زير عمل كنيم :

 به تنهايي ناشي از به تنهايي  ناشي از 10 . 0.002 0.00236  

  تقريبهاي رابطه استفاده شده برقرارند، چرا كه :

2.63 6 ,
10 .

10 . 10 . 0.01 ,
10 .

10 . 10 . 0.01 

) داريم. در ابتدا بايستي واكنشهاي كمي ممكن بين اسيد قوي و  () و يك اسيد قوي  و  ه ) دو باز ضعيف (
  بازهاي ضعيف را در نظر بگيريم :

                      
1

10 . 10  كمي

               
1

10 . 10  كمي

  در ابتدا محاسبات استوكيومتري واكنش كمي تر را انجام مي دهيم :
           

0.2          0.1               

2.34

2.63 
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0.1                        0.1 
  اضافي يا باقيمانده، در واكنش كمي دوم شركت خواهد كرد : 

      
0.1          0.1               
                          0.1 

0.1بنابراين محلول نهايي شامل   ,   0.1 10به تنهايي برابر  ز ناشي ا خواهد بود كه     . 
10به تنهايي برابر ناشي از  و    محلول داريم : اسيد غالب است و براي محاسبه  است. بنابراين  .

    4.8   0.1  
خواهد بود. براين اساس و در نظر  7محلول در حدود  است،  10و ) از آنجائيكه غلظت اسيدي قوي و ضعيف برابر 

در اين محلول مشابه يك اسيد قوي رفتار مي كند (  ، حدس مي زنيم كه  10گرفتن اين نكته كه 
0.01 α  يا 10محلول  سئله محاسبه ) بنابراين م 1  ,  10 تقريباً    

2 محلول  معادل مسئله محاسبه    است كه براي آن بصورت زير عمل مي كنيم : 10 
2 10 10 2.414 10  

 

  داريم : براي نسبت  بدست آمده و رابطه  با توجه به غلظت 
10 .

10 .  يا      66 0.015  
مثالً در  ( در مقابل  است، بنابراين تقريباً مي توان از غلظت  غلظت  %1.5باقيمانده  مقدار 

تحت شرايط مسئله تقريباً صادق است. با اين وجود در صورتيكه  ) چشم پوشيد و فرض قوي بودن %2 محدوده خطاي
  بخواهيم دقيقتر كار كنيم، مي توانيم بصورت زير عمل كنيم :

موازنه جرم براي   10    

 
  

  

 

پس   10 10  
موازنه جرم براي اسيد     10 10  

  داريم : در رابطه  موازنه جرم مربوط به  برحسب  با جايگذاري 

2 10  
  جايگذاري مي كنيم : را در رابطه  برحسب  و  حال غلظت 

2.34 

6.62 

ناشي از   
از  ناشي آب از ناشي
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10 .
10

2 10
 

2.4015برابر  كه از حل آن    بدست مي آيد ( آيا مي ارزيد ؟!! ) 10
خواهد بود. براين اساس و در نظر گرفتن  7محلول در حدود  است،  10ز ) از آنجائيكه غلظت اسيد قوي و ضعيف برابر 

و آب در اين محلول  ناشي از  در مقابل  ناشي از  ، حدس مي زنيم كه از  10 كه اين نكته
10محلول  . بنابراين مسئله محاسبه توجيه مي كنيد؟!) ( چگونه مي توانيم صرف نظر كنيم  ,  10    

10محلول  تقريباً معادل مسئله محاسبه       است كه براي آن بصورت زير عمل مي كنيم :  
10 10 1.62 10  

 
  است را بصورت زير محاسبه كرد : كه همان غلظت  ناشي از  مي توان 

10 ,   10 .
.

10 .  

10برابر  ناشي از تفكيك اسيدي  يا همان غلظت  بنابراين غلظت  ناشي  است كه از آن در مقابل  .
  مي توان چشم پوشيد. و  از 

*****  
  هريك از محلولهاي زير را حساب كنيد. مثال : 

 )1.92براي تفكيك دوم داريم : و ( تفكيك اول كامل است 10) الف
  )6.4( تفكيك اول كامل است و براي تفكيك دوم داريم : 10ب ) 

  حل : 
مشابه مخلوط يك اسيد  براي چنين اسيدهاي دو ظرفيتي كه تفكيك اول كامل و تفكيك دوم تعادلي است، روش محاسبه 

  قوي و يك اسيد ضعيف است ( چرا ؟!! )
ناشي از اسيد ضعيف و  +Hهم  معادل با اينكه (  تفكيك اول نمي توان چشم پوشيد در مقابل  ناشي از  الف ) از 

  ، پس :محلول مهم است)  +Hناشي از اسيد قوي در تعيين غلظت  +Hهم  

                                1.2 10
10
10

  

10                 10              
10        10            

8.66 10 10 1.87 10  
ناشي از اسيد ضعيف در  +H( معادل با اينكه از   تفكيك اول مي توان چشم پوشيد در مقابل  ناشي از  ب ) از 
  ، پس :محلول مي توان صرف نظر كرد) +Hناشي از اسيد قوي در تعيين غلظت  +Hمقابل  

10  
*****  

6.8 

2.73 

3 
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  مخلوط چند باز 

محلول را بدست آوريم. با توجه به تشابه مسئله اسيد با  فرض كنيم محلولي حاوي چندين باز مختلف داريم و مي خواهيم 
ناشي از هر  مخلوط چند اسيد محاسبه مي كنيم. بدين صورت كه در ابتدا  مخلوط چند باز را مشابه  مسئله باز 

باز ضعيف )  باز قوي و محاسبه  باز را با فرض تنها بودن با استفاده از روابط قبلي ( روابط حاصله در بخشهاي محاسبه 
  حالت زير پيش مي آيد : 3يم. حاصل از بازهاي مختلف را باهم مقايسه مي كن بدست مي آوريم و سپس 

  ناشي از يك باز غالب است. )  1
  ناشي از يك ( يا چند ) باز ضعيف در حدود هم و نسبت به بقيه غالب است.  ناشي از يك يا چند باز قوي و  ) 2
  ناشي از دو يا چند باز ضعيف در حدود هم و نسبت به بقيه غالب است. )  3

مخلوط چند اسيد است.  روش حل براي هر حالت مشابه روشهاي حل بحث شده براي مشابه آن حالت در بحث محاسبه 
ˊمحلول  pHمثالً براي حالت سوم ساده ترين رابطه براي محاسبه  , ˊ , بصورت  ˊ

  :زير خواهد بود
ˊ ˊ ˊ  اگر  6, .01, .01, .01 

  هريك از محلولهاي زير را محاسبه كنيد. مثال : 
    الف )   1     و       1و  1 
10   و  1ب )      
 و1ج )    10    
  0.2   و 0.1د )
  و 0.1ه )   0.2   و 0.1  

10و  10و )      
10  و  10ز )      

اطالعات   4.8 , 9.2 , 9.3 

  حل :
10به تنهايي برابر  1ناشي از  الف )  ناشي از  و  .
10به تنهايي برابر  1 ناشي  است كه از هر دو در مقابل  .

  از   مي توان چشم پوشيد، پس داريم :1 
ʹ  1 0  

  چشم پوشيد و نوشت : 1ناشي از  در مقابل  ناشي از  ب ) در اين مسئله مي توان از 

. 1 10 . 2.4  

14

11.6 
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  ناشي از باز قوي را در تعادل باز ضعيف در نظر بگيريم : ناشي از دو باز در حدود هم است و بايستي  ج ) 
 

%    
 

10                                 
                        10      10  

            10 .  

 1                                 10  
1                              10          

10 . 0.0035   

10 0.2245 2.34  
  ناشي از دو باز ضعيف در حدود هم است و بنابراين داريم : د )

10 . 0.1 10 . 0.2  0.00236 

2.63  
  ه ) در ابتدا واكنشهاي كمي موجود را درنظر مي گيريم:

               10 . 10  كمي
0.1          0.2                 
             0.1              0.1 

               10 . 10  كمي
0.1          0.1                
                         0.1 

باز ضعيف است و براي آن از  تبديل مي شود كه مخلوط دو 0.1و  0.1بنابراين محلول نهايي به محلول 
  مي توان چشم پوشيد و نوشت : ناشي از  در مقابل  ناشي از  

√10 . 0.1 10 . 2.9  

2محلول  و ) اين مسئله معادل مسئله محاسبه  10   است ( چرا ؟!!) كه براي آن داريم :   
ˊ 2 10 10  

2.414 10 6.62  
 

10محلول  ز ) اين مسئله معادل مسئله محاسبه    است ( چرا؟!! ) كه براي آن داريم :   
ˊ 10 10 1.62 10  

6.8  
*****  

11.37 

11.66 

11.1

7.38 

7.2 
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در حالل آمونياك يك باز قوي است.  تفكيك مي شود.  و  در حالل آمونياك بطور كامل به يونهاي  مثال : 
هريك از محلولهاي زير را بدست  است. بر اين مبنا  19در حالل آمونياك يك اسيد ضعيف با  همچنين 

  آوريد.
  در حالل آمونياك                                                                           10  الف ) محلول 
  در حالل آمونياك 10  ب ) محلول 

  حل :
  الف ) با توجه به اطالعات مسئله داريم :

 
%    

2     
10                            
             2 10     10  

%   
          

10                                            
                              10       10              

است كه مخلوط يك باز قوي  10و  10بنابراين محلول نهايي ( بدون واكنش كمي ) به صورت محلول 
به صورت  ناشي از تفكيك بازي  ) است. ) و يك باز ضعيف  ( (

 برابر  در صورت تنها بودن    √10 10 است كه از آن 10
  مي توان صرف نظر كرد. پس داريم : 10يعني  ناشي از  در مقابل 

10 3  
 

  را بصورت زير بدست آورد : ناشي از  در صورت تمايل مي توان 

 ناشي از 10  

است .  10و  10ب ) در اين حالت محلول نهايي ( پس از در نظر گرفتن واكنشهاي كمي ) به صورت
خواهد بود. براين  10محلول در حدود  است، غلظت  10با توجه به اينكه غلظت باز قوي و باز ضعيف برابر 

در  بزرگتر است، مي توان نتيجه گرفت كه  10از صد برابر  10اساس و با توجه به اينكه 
 ) . بنابراين مسئله محاسبه  0.01خواهد كرد ( مثالً داريم :  اين شرايط مشابه يك باز قوي رفتار

2 محلول در حالل آمونياك معادل مسئله محاسبه  10و  10 محلول در  10
  حالل آمونياك است كه براي آن داريم :

ˊ 2 10 10 2.414
10 15.62  

  داريم : براي نسبت 

32 

29 

16.38 
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10
2.414 10

414.25 100 

صرف نظر كرد يا به عبارتي مي توان تفكيك  در مقابل غلظت  % مي توان از غلظت 1بنابراين در محدوده خطاي 
  را كامل فرض كرد! بازي 

***** 
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 مزدوج در حضور هم ضعيف محلول حاوي اسيد و باز 

 با غلظت اوليه  مزدوج اش )  باز و نمك آن ( يا  با غلظت اوليه  فرض كنيم محلولي حاوي اسيد ضعيف 
0.5 داريم ( به عنوان مثال مي توان محلول   , 0.5آن  را در نظر گرفت كه براي 1   , مي  1

بدست آوريم و همچنين با تقريب  و  اين محلول را برحسب  باشد). مي خواهيم با استفاده از روش حل سيستماتيك 
  هاي امكان پذير براي چنين محلولي آشنا شويم.

نداريم، به سراغ نوشتن روابط براي اين محلول مي  و  به  با توجه به اينكه واكنش كمي به جز تفكيك كامل 
  رويم. داريم :

 
%   

,     

                  

            

مجهوالت    , , , تعداد مجهوالت        4  تعداد روابط مورد نياز 4 
 رابطه موازنه بار     

رابطه موازنه جرم     

  داريم : از رابطه موزانه بار براي غلظت 
ˊ  

  بدست مي آوريم : با جايگذاري اين رابطه در رابطه موازنه جرم براي غلظت 
 

بطه زير را بدست مي را در رابطه ثابت تعادل تفكيك اسيدي  و  برحسب  و  با جايگذاري غلظت هاي 
  آوريم :

 

  معادله درجه سه زير را بدست مي آوريم : برحسب  از رابطه  با جايگذاري 
O 

محلول اسيد  دو رابطه دقيق قبلي به روابط دقيق بدست آمده در بخش محاسبه  0كنيد كه با جايگذاري دقت 
(اين مطلب  ، روابط دقيق محلول باز ضعيف تنها را نتيجه مي دهد. 0ضعيف تنها ساده مي شوند. بطور مشابه جايگذاري 

  )!!را چك كنيد
ر ابتدا تقريب هاي مناسب را در رابطه كاربردي دقيق اعمال مي كنيم تا رابطه ساده تري براي حل د مجدداً براي محاسبه 

بدست آيد و بعد از حل تقريب هاي اعمال شده را چك مي كنيم. تقريب هاي قابل اعمال در رابطه كاربردي دقيق معموالً صرف 
است. در اينصورت رابطه كاربردي دقيق به صورت زير ساده  و هم  در مقابل هم  و هم از  نظر كردن هم از 

  مي شود :

دقيق كاربردي  رابطه
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 اگر   ,   , ,
ˊ

 
  

ناميده مي شود. با ) Henderson‐Hasselbalch equation(هسل باخ  –رابطه ساده باال به نام فرم اسيدي رابطه هندرسون 
هسل باخ را  –مي توان فرم بازي رابطه هندرسون   و  استفاده از روابط 

  :(اين كار را بكنيد!)بصورت زير بدست آورد 
  

 

 دقت داشته باشيد كه روابط  , گيري از  –كه به ترتيب با   
حاصل مي شوند، تحت هر شرايطي برقرار هستند، اما روابط باال تنها در صورتي برقرار هستند كه بتوان  و  روابط 

برابر فرض كرد، به عبارتي در صورتيكه چهار شرط  و  را با غلظت هاي اوليه آنها يعني  و  غلظت هاي تعادلي 
  برقرار باشند، مي توان از آنها استفاده نمود. و  و

با را محاسبه مي كنيم و سپس  هسل باخ  –در حضور هم، ابتدا از رابطه هندرسون  و  محلول  براي محاسبه 
را چك  و  در مقابل  و  دن شرطهاي قابل صرف نظر بو و  توجه به جواب بدست آمده براي 

بدست آمده صحيح است و مسئله حل شده است، اگر يك يا چند شرط بقرار نبود،  مي كنيم. اگر هر چهار شرط برقرار بود، 
در مقابل  حاسبه شده، م صرف نظر كردنهاي مربوطه را در رابطه كاربردي دقيق اعمال نمي كنيم. مثالً اگر براساس 

  زير عمل مي كنيم: ت) برقرار بودند، بصورو وقابل صرف نظر كردن نبود، اما ديگر شرطها ( 
ˊ  

 اگر         ,  ,   
حل مي  جايگذاري مي كنيم و معادله حاصله را براي بدست آوردن  برحسب  را از رابطه  در رابطه باال 

شرط رابطه را چك مي نماييم، اگر برقرار بودند، مسئله حل شده است. در غير اين حاصله، سه  كنيم. سپس براساس 
صورت مجدداً به سراغ رابطه كاربردي دقيق مي رويم و تنها تقريب هاي برقرار را در نظر مي گيريم و تا زماني اينكار را انجام مي 

  دهيم كه براساس جواب حاصله، تقريب هاي فرض شده صادق باشند.
يا    در روابط يا   به ذكر است كه ممكن است در برخي محلولها بتوان ازالزم 

0.01صرف نظر كرد. مثالً در صورتيكه    به   باشد، رابطه    
 ويا  0.01و در صورتيكه   رابطه  0.01

  ساده مي شود.  به  
حالتي كه همچنين به عنوان حاالت خاص مي توان حاالتي را فرض كرد كه تفكيك اسيد ( يا باز ) مي تواند كامل فرض شود و يا 

را غلظت جابجا شده  كنيم. مي توانيم بصورت زير عمل براي آنها  .شم پوشيدچمحلول  از اثر زوج اسيد و باز مي توان بر 
  در نظر مي گيريم : و  بين 
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       ,      
  بطور خالص است. براي آن مي توان نوشت : توليدي  يا  توليدي  در واقع همان  

 

ت خالص رفتار اسيد ربصو ‐HA/Aست و زوج  اضافه شده باشد، تفكيك اسيدي بيشتر از تفكيك بازي ا  ‐Aكم و به  HAاگر از 
ت خالص ربصو ‐HA/Aاست و زوج  اسيديبيشتر از تفكيك  بازياضافه شده باشد، تفكيك   HAكم و به  ‐Aمانند دارد. اگر از 

  مانند دارد. بازرفتار 
ناشي از آب چشم  و  قابل در م / ناشي از زوج  يا  باشد، مي توان از  10در صورتيكه 

  در نظر گرفت. به عبارتي داريم : 7آب خنثي يعني  محلول را همان  پوشيد و 

 اگر 10
10

10 10  , 7 

داشته باشد(  7در حالت باال صدق مي كند و بايستي  ل از مقدار مستق  و  10به عنوان مثال حالت 
  .حدس زدنش آسان بود، چرا ؟!!)

مي  %1اسيد ضعيف تفكيك شده است و در محدوده خطاي  %99، بيش از  0.99براي تفكيك خالص اسيدي اگر 
مزدوجش در حالل آب صرف نظر نمود. به عبارتي مسئله  توان آن را يك اسيد قوي فرض كرد و همچنين از قدرت بازي باز

تبديل مي شود. براي تفكيك   محلول  به مسئله محاسبه  و   محلول  محاسبه 
  مي توان نوشت : 0.99خالص با ويژگي اسيدي و 

. 0.99
0.01 

 

محلول در حالت دقيق از رابطه دقيق اسيد قوي يعني  بنابراين اگر شرط باال برقرار باشد، 

1برابر  بدست مي آيد. بنابراين مي توان  يا از رابطه تقريبي اسيد قوي برابر  1
  نتيجه گرفت:

 يا
2

1 1
4  

اگر 
/2 1 1

4
 

0.99
0.01 

 

  يا     اگر      0.99
0.01 

 و 10  

  :(چگونه؟!)مي توان شرطهاي حاصله را به صورت زير ساده تر نوشت 
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 يا
2

1 1
4  

    اگر    50 1 1
4

   

  يا      اگر                 100 , 10  

مي  %1باز ضعيف تفكيك شده است و در محدوده خطاي  %99باشد، بيش از  0.99براي تفكيك خالص بازي اگر 
توان آن را يك باز قوي فرض كرد و همچنين از قدرت اسيدي اسيد مزدوجش در حالل آب صرف نظر نمود. به عبارتي مسئله 

تبديل مي شود كه با تحليلي   محلول  به مسئله محاسبه   و   محلول  محاسبه 
  مشابه قبل بدست مي آوريم :

 يا
2

1 1
4

 

    اگر     50 1 1
4

   

  يا   اگر                      100 , 10  

محلول اسيد و باز ضعيف مزدوج در حضور هم را بهمراه متداول ترين رابطه  pHطرح بعدي رابطه كاربردي دقيق براي محاسبه 
 هسل باخ و شرطهايش نشان مي دهد. - تقريبي يعني رابطه هندرسون

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

or 

, ,
,  
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  هريك از محلول هاي زير را محاسبه كنيد. مثال : 
 1 الف )   و 1  

 0.1ب )   و  0.1    

 0.01ج )   و 0.01   
10د )    و 10  و  32در حالل آمونياك (    19(  
10ه )     و 1  

 1و )   و  10    
10ز )    و 1   
 1ح )  و 10    
10ط )     و 1   
10 ي )    و 1  

10ك )     و 10   

10ل )    و 10   

10 م )     و  10   

10 ن )     و  10    
  حل :

  الف ) از ساده ترين رابطه استفاده مي كنيم :
log  4.8  

10 . 0.01 , 10 . 0.01 , 
  10 . 0.01 0.01, 0.01  

  با توجه به اينكه تقريبهاي رابطه استفاده شده برقرارند، جواب حاصله قابل قبول است.
  ب)

9.2
.

.
  

  ، جواب فوق قابل قبول است. و  و  از آنجائيكه 
  ج)

4.8
.

.
  

، جواب فوق قابل قبول است، همچنين دقت كنيد با وجود اينكه غلظت ها در موارد  و  و  از آنجائيكه 
(ج) متفاوت هستند، اما به علت يكسان بودن نسبت غلظت هاي اسيد و باز مزدوج و صادق بودن تقريب ها در هر دو  (الف) و

4.8

9.2 

4.8 
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 –يكساني در دو مورد (الف) و (ج) نتيجه شده است. به عبارتي در صورت صادق بودن تقريب هاي رابطه هندرسون  مورد، 
  نده است.تعيين كن هسل باخ، نسبت غلظت ها در تعيين 

  د ) رابطه كاربردي دقيق در حالل آمونياك بايستي به صورت زير نتيجه شود:

 

  ، رابطه فوق به صورت زير ساده مي شود. و  و  در صورتيكه 
19  

10 0.01 10 , 10 0.01   10  

10 0.01 10 , 10 0.01   10  

 ه)

4.8
10
1

1.8              

برقرار نيست و تقريب برقرارند، اما تقريب و، تقريبهاي بدست آمده براساس 
% باشد). بنابراين به صورت زير عمل 1تقريباً قابل قبول است ( در صورتيكه اجازه بدهيم محدوده خطاي مجاز قدري بيشتر از  

  مي كنيم :
10 . 0.0035  

,  , 10 . 0.01  
رتيكه عالقمند باشيم، مي توانيم خطاي ، تقريب ها بايستي مجدداً چك شوند! در صو دقت كنيد كه بعد از محاسبه مجدد 

  هسل باخ را به صورت زير محاسبه كنيم : - رابطه هندرسون

خطاي راه حل اوليه
جواب اوليه جواب دقيق

جواب دقيق
100

10 . 10 .

10 . 100 34% 

 و)
4.8 7.8   

از آنجائيكه تقريب ها برقرارند، جواب حاصله قابل قبول است. دقت كنيد كه هم در مورد ( ه ) و هم در مورد ( و ) با غلظت هاي 
سر و كار داريم. اما در يك مورد ، تقريب ها برقرار نيستند (مورد(ه))، در حاليكه در مورد ديگر (مورد(و)) تقريب  1و  10

10رقرارند. در توجيه آن مي توان بدين صورت اظهار نظر كرد كه قدرت اسيدي ها ب از قدرت بازي باز  .
10مزدوجش يعني  بوضوح اين مطلب را نشان مي دهد).  و  بيشتر است ( همانطور كه مقايسه  .

ناشي از تفكيك بازي استات يك موالر بسيار بيشتر است،  ز تفكيك اسيدي اسيد استيك يك موالر از ناشي ا بنابراين 
يون استات در مورد ( ه ) نمي توان  10در مقابل غلظت اوليه  1ناشي از تفكيك  و  بطوريكه  از 

19 

2.45 

7.8 
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اسيد استيك در  10در مقابل غلظت اوليه  1ناشي از تفكيك   و  چشم پوشيد، در حاليكه از
  مورد (و ) مي توان چشم پوشيد.

 ز)

9.2
1

10
12.2                         

  داريم : برقرار نيست پس تقريب 
10 . 2.82 10  

 
  .برقرارندو  ويعني  11.55دقت كنيد كه تقريبهاي فرض شده براي بدست آوردن 

 ح)

9.2    

10دقت كنيد از آنجائيكه قدرت بازي  10از قدرت اسيدي  . ، از غلظت بيشتر است .
در مورد (ز)، نمي توان چشم  10در مقابل غلظت اوليه  1حاصل از هيدروليز بازي  و  

ي توان م 10در مقابل غلظت اوليه  1حاصل از تفكيك اسيدي  و  پوشيد، در حاليكه از غلظت 
  .چشم پوشيد

  ط)

4.8
10
1

0.2                

در مقابل  مي توان از  نمي توان چشم پوشيد. حتي بطور بالعكس و  در مقابل  با توجه به جواب حاصل، از غلظت 
  ر كرد، يعني مي توان نوشت :صرف نظ 

 اگر و .   
 

  بايستي به صورت زير ساده شود : 10محلول اسيد ضعيف تنها است و چون  كه همان رابطه آشنا براي محاسبه 
10 . 1 10 .  

  دقت كنيد كه تقريبهاي فرض شده برقرارند، يعني داريم :
10 . 0.01, 0.01, 10 . 0.01 10 .  

10 0.01 10 .  
 ي)

9.2
1

10
14.2          

11.55 

6.2

2.4 
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در مقابل  حتي بطور بالعكس مي توان از نمي توان چشم پوشيد.  و  در مقابل  با توجه به جواب حاصل از غلظت 
مي توان چشم پوشيد. در صورت اعمال  در مقابل  همچنين با توجه به جواب حاصل از  .ر كردصرف نظ 

  اين تقريب ها در رابطه كاربردي خواهيم داشت :
و

 
OH

 

  است، بايستي به صورت زير ساده شود : 10محلول باز ضعيف تنهاست و چون  كه همان رابطه آشنا براي محاسبه 
10 . 1 10 . 2.4  

  تقريب هاي فرض شده برقرارند چرا كه داريم :
10 . 0.01 و  10 . 0.01, 

10 . وC 10 0.01 10 .  
  ك ) با توجه به اينكه

 C 10 , 10 . 100 C  
  داريم :

C  
باشد و داشته 10 محلول نيز بايستي در حدود   ،است10ل ) از آنجائيكه غلظت اسيد و باز مزدوج در حدود 

  باشيم :
10
10

10 .

10
10 . 10  

بطور كامل هيدروليز بازي انجام مي دهد و مشابه يك باز قوي رفتار مي كند. بنابراين مسئله محاسبه  به عبارتي تقريباً 
10محلول    , 10 است كه براي آن  10محلول  تقريباً مسئله محاسبه   

  داريم :
10 10 1.62 10  

6.8  
 

سئله تقريباً معادل م  NaOAc 10‐7M, HOAc 10‐7M  محلول م ) مي توان بحث نمود ( چگونه ؟!! ) كه مسئله محاسبه 
  است كه براي آن داريم : 10محلول  محاسبه 

10 10 1.62 10  
 ن)
 
 

 و 10   
*****  

11.6 

6 

7.2 

6.8 

7 
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  تامپون يا بافر

محلول را براثر تغييراتي مثل رقيق كردن و اضافه  محلول، مقدار تغييرات  گاهي اوقات عالقه منديم عالوه بر محاسبه 
قابل توجهي از خود نشان مي  كردن اسيد يا باز بدست آوريم. برخي محلولها براثر رقت يا اضافه كردن اسيد يا باز تغييرات 

آنها را كم و بيش ثابت  نظر كردن دارند و مي توان كم يا قابل صرف  دهند، در حاليكه برخي ديگر از محلولها تغييرات 
  فرض نمود. مثال در ادامه آمده را در نظر بگيريد.

 حاوي  2حاوي آب خالص و يك ليتر از محلول  1مثال : فرض كنيد يك ليتر از محلول 

 1  , اثر هريك از تغييرات زير بيابيد. از تغيير حجم هريك از محلولها را بر داريم. مقدار تغيير  1
  پشت سرهم اعمال مي شوند) نهرت جداگانه و ومحلولها صرف نظر كنيد. ( تغييرات به ص

  آب خالص به هر محلول اضافه كنيم. 9الف ) 
  به هر محلول اضافه كنيم. 0.1  ب ) 
  ه كنيم.به هر محلول اضاف 0.1  ج ) 
  حل :

  اوليه هر محلول را محاسبه مي كنيم : در ابتدا، 
براي محلول1   
 براي محلول2   4.8  

سبه مي كنيم و سپس مقدار تغييرات محاو فرمولهاي قبلي هر محلول را براساس تغيير اعمال شده  ثانويهنهايي يا  حال 
∆ ثانويه   را براي هر مورد بدست مي آوريم. اوليه

و تغييراتش آن  ليتر آب خالص بدست مي آوريم كه براي  10،  1ليتر محلول  1آب خالص به  9الف ) در اثر اضافه كردن 
  داريم :

ثانويه آب خالص 7 ∆  7 7  براي محلول1
0.1 ليتر محلول  10،  2ليتر محلول  1آب خالص به  9در اثر اضافه كردن   , بدست مي آوريم  0.1

  داريم :و تغييراتش آن  كه براي 

ثانويه   4.8
.

.
4.8  ∆  4.8 4.8  

 از آنجائيكه براي زوج به نسبت غلظت هاي اسيد و باز مزدوج  در حضور هم ، در صورت صادق بودن تقريب ها،  و   
 برابر صفر بدست 2محلول  بستگي دارد و نه خود غلظت ها و در اثر رقت نسبت غلظت ها تغيير نمي كند، مقدار تغييرات 

  آمده است.
  مشابهي نشان مي دهند. در اين مورد، هر دو محلول تغييرات 

بدست مي آوريم كه براي  0.1  محلول يك ليتر  ، 1 محلولليتر به يك  0.1  ب) در اثر اضافه كردن 
  داريم :و تغييراتش آن  محاسبه 

اوليه آب خالص 7 

4.8 

∆ 0 

∆  0 
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ثانويه 0.1 ثانويه 1 ∆  1 7 6  

 0.1  و  1  و  1  ليتر محلول  1،  2ليتر محلول  1به  مول  0.1در اثر اضافه كردن 
را در  باز ضعيف و  آن، ابتدا بايستي واكنش كمي موجود بين اسيد قوي  بدست مي آوريم كه براي محاسبه 

  نظر بگيريم. داريم :
%   

,
%  

 

          
1 1

10 . 10 . 10  كمي
0.1           1                       1 
             0.9                  1. 1 

0.1 بر اثر واكنش كمي، محلول نهايي حاوي  ,  0.9 ,  خواهد بود كه براي محاسبه  1.1 
  داريم:و تغييراتش آن 

ثانويه log
جديد

جديد
ثانويه 4.8 log

.

.
4.713 ∆  4.713 4.8  

 
منفي نشان مي دهند ( اين مطلب بايستي براي اضافه  يا تغييرات  ، كاهش  هر دو محلول بر اثر اضافه كردن 

 ∆  2 محلول ادق باشد، چرا ؟!!) اما مقدار تغييرات كردن اسيد به هر محلولي ص بسيار كمتر از مقدار  0.09
 ∆ 1 محلول تغييرات    است. 6

بدست مي آوريم كه براي  0.1  ليتر محلول  1، 1ليتر محلول  1به  0.1  ج ) در اثر اضافه كردن 
  داريم :و تغييراتش آن  محاسبه 

ثانويه 14 log  14 0.1 13 ∆  13 7  

و  1  و  1  ليتر محلول  1، 2ليتر محلول  1به  مول  0.1در اثر اضافه كردن 
و اسيد  آن، ابتدا بايستي واكنش كمي موجود بين باز قوي  بدست مي آوريم كه براي محاسبه  0.1  
  را در نظر بگيريم. داريم : ضعيف 

%  
 

ℓ                
1

10 . 10  كمي
1                       0.1                1     
0.9                                   1.1     

آن  شد كه براي محاسبه  خواهد 1.1  و  0.9  بر اثر واكنش كمي نوشته شده، محلول نهايي حاوي 
  داريم :و تغييراتش 

∆  6 

∆  0.087 

∆  6 
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ثانويه log
جديد

جديد
ثانويه 4.8 log

.

.
4.887 ∆  4.887 4.8  

 
اين مطلب بايستي براي اضافه مثبت نشان مي دهند (  يا تغييرات  ، افزايش  محلول بر اثر اضافه كردن دو هر 

 ∆  2 محلول كردن باز به هر محلولي صادق باشد، چرا ؟!!)، اما مقدار تغييرات  بسيار كمتر از مقدار  0.087
 ∆ 1 محلول تغييرات    است. 6

******  
غييراتي مثل رقت يا اضافه كردن اسيد يا باز ) بر اثر ت 1همانطور كه مثال قبلي نشان مي دهد، برخي محلولها ( مثل محلول 

) بر اثر اعمال همان تغييرات معموالً تغييرات  2قابل توجهي دارند، اما برخي ديگر از محلولها ( مثل محلول  معموالً تغييرات 
 محلولهايي كه تغييرات مقاومت مي كنند. به  اندك يا قابل صرف نظر كردن دارند و به اصطالح در مقابل تغييرات  

مقاومت مي كند،  اندكي براثر اعمال تغييراتي مثل رقت يا اضافه كردن اسيد يا باز نشان مي دهند و در مقابل تغييرات 
 در مثال قبلي مي تواند يك محلول بافر يا تامپون فرض شود كه 2محلولهاي بافر يا تامپون گفته مي شود. به عنوان مثال محلول 

 1صادق نيست و محلول  1براي محلول  تثبيت كرده است : در حاليكه ادعاي تثبيت  4.8را تقريباً در مقدار  
  نمي تواند يك محلول بافر يا تامپون فرض شود.

  مقاومت مي كنند : به طور كلي چهاردسته از محلول ها خصلت بافري از خود نشان مي دهند يا به عبارتي در مقابل تغييرات 
 1 مزدوج يك دستگاه در حضور هم ( مثال : محلول ضعيف محلول اسيد و باز  - 1   , 1 (  
 1محلول اسيد و باز ضعيف دو دستگاه مختلف در حضور هم ( مثال : محلول  - 2  (  
محلول ،  3 يا محلول حاوي باز قوي با غلظت باال ( مثال : محلول محلول حاوي اسيد قوي با غلظت باال  - 3

 2 (  
  )محلول حاوي گونه هاي آمفوتري ( مثال : محلول  - 4

  بعداً آشنا مي شويم. 4و  2محلولهاي دسته  قبالً آشنا شديم و با نحوه محاسبه  3 و 1محلولهاي دسته  با نحوه محاسبه 
كه با اضافه كردن اسيد، باز وارد  خصلت بافري نشان مي دهندبطور خالصه محلول هاي دسته اول و دوم بدين علت از خود 

هاي اضافه شده را  ‐OHهاي اضافه شده را مصرف مي كند و با اضافه كردن باز، اسيد وارد واكنش شده و  +Hواكنش شده و 
 pHمحلول چندان تغيير نمي كند كه معادل ثابت ماندن  ‐OHيا  +Hغلظت با اضافه كردن اسيد يا باز يجه ، در نتمصرف مي كند

موجود در محلول صورت مي  گونه آمفوتريدر مورد محلول هاي دسته چهارم هر دو نقش اسيدي و بازي توسط  محلول است.
اضافه شده تاثير  ‐OHيا  +Hمحلول،  ‐OHيا  +Hن غلظت در مورد محلول هاي دسته سوم از همان اول بعلت باال بود گيرد.

  محلول ندارد. pHمحلول و به تبع  ‐OHيا  +Hچنداني روي غلظت 
∆( يا مقاومت يا ظرفيت بافر را معموالً براساس مقدار 

∆
بيانگر مرتبه رقيق  ) مي سنجند. براي پديده رقت يا رقيق كردن، 

ابر نسبت حجم محلول ثانويه حاصل از اضافه كردن آب ( يا در حالت كلي حالل) به حجم محلول اوليه است. شدن است كه بر
اسيد يا باز (معموالً بازاي هر ليتر محلول) است. در هر دو حالت  هبيانگر تعداد مول اضافه شد براي اضافه كردن اسيد يا باز، 

∆  0.087 
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∆( يا هرچه مقدار  

∆
يا مقاومت و ظرفيت بيشتر بافر است. به  ) كمتر باشد، نشان دهنده ي مقدار كمتر تغييرات 

∆( يا عبارتي مقاومت يا ظرفيت بافر با 

∆
ظرفيت بافر ( همچنين انديس بافر يا شدت   ) رابطه عكس دارد. براين اساس

كاهش و مقاومت يا ظرفيت بافر   بافر،سازنده با افزايش غلظت يا مقدار مواد بدانيم كه  خوب استبافر) ناميده مي شود. 
  افزايش مي يابد.

∆مثال : 

∆
  را براي موارد مثال قبلي بدست آوريد.

  حل :
از  ضافه كردن آب مقدار در اثر ا .حجم ثانويه( مرتبه رقيق شدن ) داريم : حجم اوليه الف ) با توجه به تعريف 

∆افزايش مي يابد پس :  10به  1   هاي محاسبه شده داريم:∆با توجه به .  9
براي محلول1  

∆

∆
 

 
براي محلول2  

∆

∆
 

  
∆

∆
∆د. براساس مقدار برابر صفر مي تواند معادل مقاومت يا ظرفيت بي نهايت در نظر گرفته شو 

∆
نتيجه مي گيريم كه هر دو  

  محلول مقاومت بسيار عالي در مقابل پديده رقت از خود نشان مي دهند. 
  براي حالت اضافه كردن اسيد يا باز ( مقدار مول اسيد يا باز شده به هر ليتر محلول) داريم : ب ) با توجه به تعريف 

∆ 0.1 
اوليه را داريم و  ) محلول اوليه با  0بنگريد كه وقتي هيچ اسيد يا بازي اضافه نكرديم ( يعني  به قضيه به اينصورت

  ) محلول ثانويه با 0.1مول اسيد باز اضافه مي كنيم ( يعني  0.1وقتي   ∆براي محاسبه  بنابراين .ثانويه را داريم 
∆ :مي توانيم بنويسيم 0.1 0 0.1 .  

  هاي محاسبه شده داريم : ∆با توجه به 

براي محلول1  
∆
∆

6
0.1

 

 

براي محلول2  
∆
∆

0.087
0.1

 

∆همانطور كه محاسبات نشان مي دهد، مقدار عددي ( قدر مطلق ) 

∆
است و براي اضافه كردن  1بسيار كمتر از  2براي محلول  

  است. 1بسيار بيشتر از محلول  2ومت يا ظرفيت محلول اسيد مقا
  داريم ( چرا ؟!! ) : ∆ج ) مجدداً براي 

∆ 0.1 
  هاي محاسبه شده داريم : ∆با توجه به 

  

∆
∆

0 

∆
∆

0 

∆
∆

60 

∆
∆

0.87 
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براي محلول1  
∆
∆

6
0.1

 

 

براي محلول2  
∆

∆

.

.
 

∆مقايسه مقدار

∆
  است. 1بسيار بيشتر از محلول  2كردن باز نيز مقاومت يا ظرفيت محلول افه شان مي دهد كه براي اضها ن 

*****  
را بيشتر بررسي كنيم. بدين ) و  مزدوج يك دستگاه در حضورهم ( بافر ضعيف در اين بخش مي خواهيم بافر اسيد و باز 

  ن و اثر اضافه كردن اسيد يا باز بدست مي آوريم و براساس فرمول بدست آمده بحث مي كنيم.را براي اثر رقيق كرد منظور 
  مي توان نوشت : و  در مورد اثر رقيق كردن بر بافر 

حجم ثانويه حجم اوليه   ,           ,      

غلظت ثانويه    ,    غلظت اوليه  ,  

غلظت ثانويه     ,    غلظت اوليه   ,  

  محلول ثانويه مي توان نوشت : براي 

   

  هستند، پس : مستقل از مقدار  و  و  مقادير 
 
  
  
  

هسل باخ صادق باشند. -دقت كنيد كه جواب باال به شرطي صادق است كه تقريب هاي رابطه استفاده شده يعني رابطه هندرسون
هسل باخ نسبت به پديده رقت بي نهايت  - در محدوده صحت رابطه هندرسون  و  با توجه به جواب حاصله، مقاومت بافر

  آنها براثر رقيق شدن برابر صفر است. به عنوان مثال در نظر بگيريد : است و مقدار تغييرات 
  
  
  
  
  

∆
∆

60 

∆
∆

0.87 

  0 :هسل باخ–در مقابل پديده رقت با فرض صادق بودن رابطه هندرسون  و  براي بافرهاي 
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1و  1ليتر محلول  1آب خالص به  99همانطور كه ديده مي شود، اضافه كردن  محلول را تغيير  ،  
 هسل باخ برقرار نخواهد بود و  -نمي دهد. تنها در صورت اضافه كردن مقدار بسيار زيادي آب، تقريب هاي رابطه هندرسون

  ميل مي كند، چرا ؟!!)7به سمت  شروع به تغيير خواهد كرد. (
به هر ليتر بافر  مول اسيد قوي  بررسي مي كنيم. فرض كنيم  و  بافر  اسيد يا باز بر  حال اثر اضافه كردن

  ) اضافه كنيم. داريم :براي   و براي  ( با غلظت تجزيه اي  و  
                      
                                       

                       
  مي توان نوشت : هسل باخ-براي محلول بعد از اضافه كردن اسيد قوي در صورت برقرار بودن تقريب هاي رابطه هندرسون

1
2.303 ˊ  

  باشد، مي توان نوشت : ودر صورتيكه 

.
 

 بدست مي آيد: و  ) به هر ليتر بافر  مول باز قوي ( مثالً  ن بطور مشابه براي اضافه كرد

  
 

منجر به  يا  مقدار آن تغيير مي كند. افزايش  يا  است و با تغيير  هيك تابع دو متغير بنابراين در اينمورد 
استفاده نمود   و  برحسب و ظرفيت بافر مي شود. براي نمايش آن مي توان از رسم مقاومت يش و يا افزا كاهش 

 1 ليتر محلول

1  

1   

4.8 

 

آب خالص   
 

 10 ليتر محلول

0.1  

0.1  

4.8 

خالص آب

محلول ليتر 100 

0.01  

0.01  

4.8 

 آب خالص   
 

محلول ليتر 1000 

10  

10  

4.813 

 10000 ليتر محلول

10 , 10  

4.91 

خالص آب
 

محلول ليتر 1000000 

10 , 10  

5.3 

1
2.303

1 1
 

1
2.303

1 1
 

 آب خالص   
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( يك عدد ثابت  و  را براي هر مجموع ثابت كه در اينصورت يك نمودار سه بعدي حاصل مي شود. همچنين مي توان 
  رسم نمود كه در اينصورت يك نمودار دو بعدي به صورت زير حاصل مي شود :  log) برحسب + =مشخص

  
 B>A>0كه  Bو  Aبرابر به ترتيب  و  براي دو مجموع ثابت   logشكل : نمودار ظرفيت بافر برحسب نسبت 

مقاومت بافر افزايش مي يابد. همچنين  و   مجموع مشخص، با افزايش آيد، براي يك نسبت  همانطور كه از نمودار بر مي
برابر يك مشاهده مي شود. در عمل زماني  بيشترين مقاومت يا ظرفيت بافر براي نسبت  و  براي يك مجموع مشخص 

نزديك باشد  1از لحاظ عددي بزرگ باشند و همچنين نسبت آنها به  و  را بافر فرض كرد كه  و   مي توان محلول
بافر فرض شدن نمايش مي دهند). در بيشتر موارد در صورتيكه براي  ( تنها در اينصورت مقاومت كافي در مقابل تغييرات 

نيز به حد كافي بزرگ باشند  و  نزديك فرض مي شود و اگر  1باشد، به حد كافي به  10و  0.1بين  و  نسبت 
 و  محلول  )(مقدار عددي آنها براي به حد كافي بزرگ فرض شدن بستگي به كاربرد بافر و ظرفيت مورد انتظار آن دارد

  مي تواند داراي خصلت بافري فرض شود.
  باشد، داريم : 10و  0.1بايستي بين  نسبت  و  ه اينكه براي بافر بودن محلول با توجه ب

 اگر ˊ 0.1 ˊ 1 

 اگر ˊ 10 ˊ 1 

پس 0.1   اگر   10 1 1 

1تثبيت شده تنها در محدوده  براي تهيه بافر با  و  بنابراين از هر زوج  مي  1
بيشترين است، بنابراين هر  و  ، مقاومت بافر براي يك مجموع مشخص  1استفاده كرد. با توجه به اينكه براي توان 
 تثبيت شده برابر  بافر با بيشترين مقاومت براي  و  زوج  نتيجه مي دهد. به  1
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تثبيت شده در محدوده  مي تواند براي تهيه بافر با  4.8زوج اسيد استيك و استات مثال عنوان 
3.8 از اين زوج نسبت به بقيه بافرهاي تهيه شده از اين زوج مقاومت بيشتري  4.8بكار رود و بافر  5.8

  خواهد داشت.
يد و بافرهاي مزدوج زير براي اين بدست آوريم. كداميك از زوج اس 3.5تثبيت شده در  مثال : مي خواهيم بافري با 

  منظور مناسبت تر است؟
/ : 3.2 , / : 4.8  , / : 9.2  

  حل :
به يك نزديك تر خواهد بود و مقاومت يا ظرفيت بافر  بافر نزديك تر باشد، نسبت  زوج انتخاب شده هر چه به  

  گزينه مناسب خواهد بود. /بيشتر خواهد بود. بنابراين زوج 
*****  

بدست  9.5داريم. چند مول سود به اين محلول اضافه كنيم تا بافري با  1مثال : يك ليتر محلول حاوي 
  ؟ از تغيير حجم محلول بخاطر افزودن سود صرف نظر كنيد.آوريم

9.2 

  حل :
. مقدار مي شود)براثر واكنش كمي بازقوي ( سود) با اسيد ضعيف ( باعث توليد  اضافه كردن سود به محلول 

 هسل باخ،  -باقيمانده براساس رابطه هندرسون توليد شده به  مول سود بايستي طوري انتخاب شود كه نسبت 
1مد نظر در محدوده  را نتيجه دهد. دقت كنيد كه  9.5برابر  8.2يعني  1

  د و خصلت بافري براي آن قابل قبول است. براي تعيين مقدار مول سود داريم :رقراردا 10.2

              
1

10 . 10  كمي

1                                  
1                         

1اوي ) ، محلول نهايي ح 1مول سود اضافه كرديم (  با فرض اينكه   و    خواهد بود كه   
  آن داريم : براي محاسبه 

9.5 9.2
1

 

0.33 ، يك ليتر محلول  1ليتر محلول  1سود به  0.67بنابراين اضافه كردن  و   
0.67   و خصلت بافري نتيجه مي دهد. 9.5با  0.67  و   

*****  
بافر بيشترين مقاومت را بدست آوريم، چه مقدار سود بايد  1مثال : اگر بخواهيم با اضافه كردن سود به محلول 

  چند است؟ اضافه كنيم و مقدار تثبيت شده 

0.67  
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  حل : 
باقي مي ماند،  1ثابت و برابر و  تبديل مي شود. مجموع غلظت هاي  به  در اثر اضافه كردن سود ، 

يك باشد. پس براي محاسبه برابر  برابر يك عدد ثابت، زماني مقاومت بافر بيشترين است كه نسبت  و  براي مجموع 
  تعداد مول سود داريم :

                 
1

10 . 10  كمي

1                                    
1                                    

1
1

1 0.5 

ليتر محلول  1مول سود به  0.5مي باشد. بنابراين اضافه نمودن  pH=9.2 يعني  ،  1از طرفي براي 
1 0.5ليتر محلول  1،    تيجه مي دهد كه محلول حاصله ن 0.5 و  0.5و   
  بدست مي آيند. براي  0.5و بيشترين مقاومت در مقايسه با محلولهايي است كه با مقداري غير از   9.2داراي 

*****  
از هر  بدست مي آوريم. تعيين كنيد كه در هر مورد 5تثبيت شده در  با  /مثال : مي خواهيم بافر 

  از بافر ياد شده را بدست آوريم ؟ 350محلول داده شده چند ميلي ليتر بايستي بكار ببريم تا 
4.8 

  بصورت جداگانه به مقدار دلخواه در دسترس داريم. 0.5 و محلول  1الف ) محلول 
  بصورت جداگانه به مقدار دلخواه در دسترس داريم.  0.5  و محلول 1ب ) محلول 
  بصورت جداگانه به مقدار دلخواه در دسترس داريم. 0.5 و محلول  1ج ) محلول 

  حل :
مورد نياز در نظر مي گيريم. براي آنكه 0.5 را حجم محلول  مورد نياز و  1را حجم محلول  الف ) 

  باشد، با فرض عدم تغيير حجم موقع اختالط بايستي داشته باشيم :  350حجم محلول نهايي 
350   

  باشد، بايستي داشته باشيم : 5محلول نهايي برابر  براي آنكه 

      5 4.8   10 .  

  داريم (چرا؟!): و  براي 

0.5    , 1  

  پس داريم:
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0.5
1

10 .  

 از حل دو معادله و دو مجهول زير بدست مي آيند : و  پس 

350  
0.5

10 .     
83.93     
266.07   

محلول   350 ،مخلول كنيم 0.5 محلول  266.07را با  1 محلول   83.93در صورتيكه 
  و خصلت بافري بدست مي آوريم. 5با  0.38 و  0.24

مورد نياز در نظر مي گيريم. براي آنكه  0.5 را حجم محلول  مورد نياز و  1را حجم محلول  ب ) 
  م :باشد، با فرض عدم تغيير حجم موقع اختالط بايستي داشته باشي  350حجم محلول نهايي 

350   
  :(چرا؟!) براثر اختالط و واكنش كمي بين آنها بصورت زير خواهد بود و  غلظت هاي جديد 

                                                
1

10 . 10  كمي

1
350

                     0.5
350

                  

1
350

0.5
350

                    
0.5
350

 

  خواهيم داشت : د محدود كننده فرض شده است ( چرا؟!! ). در محلول نهايي از محاسبه ودقت كنيد كه س

5 4.8  
.

  .
.

.
10 .  

 از حل دو معادله و دو مجهول زير بدست مي آيند : و پس 

350       
0.5
0.5

10 .
157.16 
192.84  

مخلوط كنيم،  0.5محلول   192.84را با  1محلول   157.16در صورتيكه بنابراين 
  و خصلت بافري بدست مي آوريم. 5با  0.275 و  0.173محلول   350

گيريم. براي آنكه مورد نياز در نظر مي 0.5 را حجم محلول  مورد نياز و  1را حجم محلول  ج ) 
  باشد، با فرض عدم تغيير حجم موقع اختالط بايستي داشته باشيم :  350حجم محلول نهايي 

350   
نش كمي بين آنها  به همراه محاسبات استوكيومتري مربوطه بصورت براثر اختالط و واك و  غلظت هاي جديد 

  (چرا؟!): زير خواهد بود

                                                      
1

10 . 10  كمي
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0.5
350

                  1
350

                  

0.5
350

1
350

                     
1
350

 

  خواهيم داشت : محدود كننده فرض شده است ( چرا؟!! ). در محلول نهايي از محاسبه  دقت كنيد كه 

5 4.8  
.  

.  
10 .  

 از حل دو معادله و دو مجهول زير بدست مي آيند : و پس 

350       
0.5  

10 .
56.73    
293.27   

  350مخلوط كنيم،  0.5 محلول   293.27با را  1محلول   56.73در صورتيكه بنابراين 
 و خصلت بافري بدست مي آوريم. 5با  0.26 و  0.16محلول 

*****  
بافر   50را با  0.5برابر  و غلظت تجزيه اي  5.1با   /بافر   50مثال : 
مخلوط مي نمائيم. با فرض آنكه اختالط بدون تغيير  0.2برابر  و غلظت تجزيه اي  4.5با   /

  محلول نهايي را بدست آوريد. حجم صورت مي گيرد، 
  حل :

  را در هر دو بافر بدست مي آوريم : ابتدا غلظت تجزيه اي 

براي بافر اول   5.1 4.8  
0.5

1  

براي بافر دوم     4.5 4.8 . 1  
  بدست مي آوريم :بصورت زير را در مخلوط حاصل از اختالط  و  سپس غلظت هاي تجزيه اي 

غلظت تجزيه اي جديد   
50 0.5 50 0.2

50 50
0.35  

غلظت تجزيه اي جديد 50 1 50 0.1
50 50

0.55  

محلول حاصل از اختالط را به صورت زير  اخ و غلظت هاي تجزيه اي جديد، هسل ب –در نهايت با استفاده از رابطه هندرسون 
  بدست مي آوريم :

4.8  
.

.
  

  )چرا ؟!!. (ها نيست رابر ميانگين تر است و همچنين ببافر با غلظت هاي بيشتر، نزديك بدست آمده به  دقت كنيد كه 
***** 

5 
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  در حضور هم غير مزدوجمحلول اسيد و باز ضعيف 

,فرض كنيد محلولي حاوي  /اسيد و باز ضعيف مزدوج هم ( و داريم كه  و  , :

/اسيد و باز ضعيف مزدوج هم ( و  ) و   اين محلول را  مي خواهيم  .) هستند:
بدست آوريم. دقت كنيد كه مسئله را در حالت كلي مطرح كرديم و در بسياري از موارد ممكن است يك يا دو گونه از موارد فوق 

داشته باشيم. در قدم اول  و يا محلول حاوي  و  و  حضور نداشته باشند، به عنوان مثال محلول حاوي 
مي توان نوشت ( كه  با را در نظر بگيريم. براي واكنش  با  يا  با بايستي كمي يا غيركمي بودن واكنش 

  است) : با  همان عكس واكنش 

              

باشد،  هزار مرتبه قويتر از قدرت اسيدي  يا قدرت اسيدي  3يا  10در صورتيكه 
د) مصرف ندر صورتيكه به نسبت مقادير استوكيومتري باش(كمي خواهد بود و يكي از آنها يا هر دوتاي آنها  و  واكنش 

خواهد بود كه در هر صورت واكنش بين  و  يا  و  و  يا  و و  خواهد شد و سيستم نهايي شامل 
را در نظر گرفت و در صورتيكه  با  . بطور مشابه مي توان واكنش (چرا؟!) اسيد و بازهاي باقيمانده غير كمي خواهد بود

  كمي باشد، نتيجه گيري مشابهي مي توان ارائه داد.
,بنابراين هر محلول حاوي    قطعاً در يكي از دو حالت كلي زير قرار خواهد گرفت : و  ,

و  با غلظت  يا محلول حاوي  با غلظت  و  با غلظت  Aو  با غلظت  محلول  - 1
 با  كمي است يا واكنش  با  كه در هر دو صورت واكنش  با غلظت  و  با غلظت  

  غيركمي است.
با   كه واكنش با غلظت  و با غلظت  و  با غلظت  Aو  با غلظت  محلول  - 2

  يك واكنش مابين كمي و غير كمي است.  با   يا واكنش  
 دقت كنيد در صورتيكه  مسئله به  0ه يك مسئله مخلوط چند باز و در صورتيكه مسئله ب  0

  يك مسئله مخلوط چند اسيد تبديل مي شود كه قبالً با آنها آشنا شديم. 
براي هريك از دو حالت كلي با توجه به اينكه فاقد واكنش كمي هستند، مي توان سراغ نوشتن روابط به صورت زير رفت ( دقت 

  برابر صفر است) :  يا  كنيد كه براي حالت كلي اول 

                              ,  
%    

 

                            ,  
%    

 

                  

مجهوالت     و   و  و   و  و  
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 موازنه بار   ,  

 موازنه جرم    و  
از واكنشهاي تعادلي نوشته  با  يا  با  و واكنش  يا  توجه داشته باشيد كه واكنشهاي هيدروليز بازي 

  شده مستقل نيستند و به همين علت نوشته نشده اند.
تعادل تفكيك اسيد آن زوج مي توان روابط زير را بدست آورد ( از تركيب رابطه موازنه جرم هر زوج اسيد و باز با رابطه ثابت 

  چگونه ؟!! ) :

   ,  

   ,  

نتيجه مي دهند.  را برحسب غلظت هاي تعادلي  و  و  و روابط بدست آمده باال غلظت هاي تعادلي 
بيان شود. با جايگذاري غلظت هاي تعادلي گونه  مي تواند برحسب  بصورت  نيز از رابطه  

  در رابطه موازنه بار بدست مي آوريم:  هاي مختلف برحسب

   

و همچنين ساير گونه ها  است كه حل آن مي تواند غلظت تعادلي  رابطه بدست آمده يك معادله درجه چهار برحسب 
 تيجه بدهد.محلول را تحت هر شرايطي براي مسئله اسيد و باز ضعيف دو دستگاه مختلف در حضور هم بطور دقيق ن و 

و جايگذاري  +Hهمچنين بايستي در نظر بگيريم كه روش استفاده شده (بيان غلظت هاي تعادلي ديگر گونه ها بر حسب غلظت 
در حالت كلي در مسايل ديگر نيز قابل استفاده است  ) +Hبه منظور بدست آوردن يك رابطه براي غلظت  آنها در رابطه موازنه بار

روشها و بحث هاي چون  ،بدين صورت نبوددر مورد مسايل قبلي روش عمل  و در مورد اين موضوع بعدا صحبت خواهيم كرد.
 مطرح شده مناسبتر از اين روش در نظر گرفته شدند.

حالتهاي ساده تر از  سازي روابط بنمائيم. براي اين مسئله ادهسدر عمل سعي مي كنيم با يافتن تقريب هاي مناسب، سعي در 
  حالت دقيق بسياري مي توان در نظر گرفت. ما در اينجا فقط به بررسي متداول ترين حالتهاي ساده تر از حالت دقيق مي پردازيم.

  در بسياري از موارد، از مقدار پيشرفت واكنشهاي زير :
                  ,                
                 ,               
          

  در مقابل مقدار پيشرفت واكنش زير مي توان صرف نظر نمود :

                          

اين سؤال پيش مي آيد كه چرا بايستي در اغلب اوقات اينچنين باشد؟ به عنوان مثال چرا بايستي در اغلب اوقات شركت  حال
( عكس  با  در واكنش  يا مهمتر از شركت  ، مهمتر از تفكيك اسيدي خود  با  در واكنش  
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يعني  با  ال بدين صورت مي توان اظهار نظر نمود كه ثابت تعادل واكنش ) باشد؟ در جواب اين سؤ هيدروليز بازي 
مي باشد و  يعني  بزرگتر از ثابت تعادل واكنش تفكيك اسيدي  1از آنجائيكه  
است و به مقدار بيشتري پيشرفت مي كند ( همچنين مي  كمي تر از واكنش تفكيك اسيدي   با  بنابراين واكنش 

پروتون گيرنده بهتر يا باز قوي تري در مقايسه با آب است چرا كه در غير اينصورت اسيد مزدوج يعني  توانستيم بگوئيم كه 
). براي مهمتر د !د و نمي توانست ضعيف محسوب شويا گونه اسيد قوي حالل بو قويتر از اسيد مزدوج آب يعني  

مي توان بدينصورت اظهار نظر  با  در واكنش   در مقايسه با شركت  با  در واكنش  بودن شركت 
معموالً ناچيز است ( چرا ؟!) و بنابراين به  ) اما غلظت آن در محيط حاوي است ( چرا ؟! باز قويتري از  نمود كه 

مي شود. ممكن است بحث كرد كه  با  مهمتر از تبادل پروتون  با  ، تبادل پروتون  التر علت غلظت با
هم  با خود يونش بيشتر حالل آب جبران مي شود، اما بايستي در نظر داشت كه در اينصورت  توسط  مصرف 

 و  و توليد  با  واكنش مي دهد و اثر خالص در نهايت معادل همان واكنش  توليد مي شود كه به راحتي با 
 است.

است، چرا كه در اينصورت رابطه نيز در رابطه موازنه بار  و  صرف نظر كردن ياد شده معادل صرف نظر كردن از 
  موازنه بار به صورت زير ساده مي شود :

 

افزوده مي  كم شود به  ثابت است و بنابراين هر چه از  و  از رابطه باال بر مي آيد كه مجموع غلظت هاي 
بسيار مهمتر از شركت   با  در و اكنش  و  شود و بالعكس. اين مطلب در صورتي صادق خواهد بود كه شركت 

 ) همچنين بطور معادل مي توان گفت كه رابطه !!در واكنشهاي ديگر باشد ( چرا ؟ و  
، چهار رابطه مورد نياز براي بدست آوردن چهار مجهول  با  در كنار روابط موازنه جرم و رابطه ثابت تعادل واكنش 

  , , , نيازي به روابط ثابت تعادل هاي ديگر و به تبع واكنش هاي مرتبط  را بدست مي دهند و ديگر   
  نيست.

محلول حاوي اسيد و باز ضعيف دو دستگاه مختلف در حضور هم مي توان اين راهكار را  با توجه به بحث باال، براي محاسبه 
مربوطه، از واكنشهاي ديگر در مقابل  پيشنهاد داد كه بعد از در نظر گرفتن واكنشهاي كمي و انجام محاسبات استوكيومتري

( يا عكس آن ) ، چه ما بين كمي و غيركمي باشد و چه غير كمي باشد، صرف نظر مي كنيم و غلظت هاي  با  واكنش 
, تعادلي  , , در رابطه ثابت  و  را براساس آن بدست مي آوريم. سپس با جايگذاري غلظت هاي تعادلي    

  يبدست آمده در رابطه ثابت تعادل تفكيك اسيد و  يا با جايگذاري غلظت هاي تعادلي  تعادل تفكيك اسيدي 
و  در نهايت چك مي كنيم كه صرف نظر كردن از  .محلول را بدست مي آوريم محلول و همچنين  ، غلظت 

در رابطه موازنه بار درست بوده است يا نه. اگر درست بود، مسئله حل شده است، در غير اينصورت بايستي واكنشهاي  
  تأثيرگذار ديگر را در نظر گرفت يا به حل رابطه دقيق بدست آمده پرداخت.

را از  و  و  و  كه واكنش ما بين كمي و غيركمي باشد، بايستي غلظت هاي تعادلي  با  براي واكنش 
  رابطه ثابت تعادل واكنش محاسبه كرد :
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پس    
 

   .  را بدست مي آوريم   از اين معادله

  محلول را از يكي از روابط زير بدست آورد : ، مي توان  با در دست داشتن 

       

     
 

 

، حاصلضرب دو يك اينچنين محلولي است) NH4OAc 1M(مثال محلول   باشد  0و صورتيكه  در
 رابطه باال نتيجه مي دهد :

 
   

 
 

 

   
2

 

در صورت غيركمي  بودن واكنش  مي توان حتي بحث را ساده تر از باال انجام داد. كه غيركمي باشد با  براي واكنش 
بطور تقريبي وچك است، مي توان براي گونه هايي كه غلظت اوليه يا تجزيه اي آنها غير صفر با مقدار نه خيلي ك با  

غلظت هاي تعادلي گونه ها را برابر همان غلظت هاي اوليه آنها در نظر گرفت ( چرا ؟!) و فرمولهاي ساده زير را براي حالت كلي 
  :اول بدست آورد

غيركمي است،  با  كه واكنش  با غلظت  و  با غلظت  و  با غلظت  براي محلول 
  مي نويسيم :

             

  آن ندارد. اثري روي  در نظر گرفت كه  /را بافر  و  و  به عبارتي ديگر مي توان محلول 
غيركمي است، مي  با  كه واكنش  با غلظت  و  با غلظت  و  با غلظت  براي محلول 

  نويسيم :

             

  آن ندارد. اثري روي  در نظر گرفت كه /را بافر  و  و  به عبارتي ديگر مي توان محلول 

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


  مولف: مهندس شاهي www.youngchemist.com باز -تعادالت اسيد
 

 67  كليه حقوق اين اثر براي مولف محفوظ مي باشد. ©

 

   با غلظت و  با غلظت  براي محلول  غيركمي است، مي  با  كه واكنش   0
  نويسيم ( دقت كنيد كه اين محلول هم جز حالت كلي اول است) :

                                             

                                                

                                          

            ,        

  داريم : با ضرب دو رابطه باال براي 

                

 

2
1
2
     

در رابطه موازنه بار صرف نظر كرد يا  و  بنابراين در صورتيكه بعد از در نظر گرفتن واكنشهاي كمي بتوان از 
 چشم پوشيد، مي توان از روابط تقريبي زير براي محاسبه   با  معادالً بتوان از واكنشهاي ديگر در مقابل واكنش 

  استفاده نمود :
, محلول      غير كمي : و  با واكنش   

 

2
1
2
     

, محلول      ,  غير كمي : و  با واكنش    

     

, محلول      ,  غير كمي : و  با واكنش  , 

     

, محلول    ,  ,       مابين: و  با واكنش   

   را بدست مي آوريم   از اين معادله

 يا  
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  محلولهاي زير را بدست آوريد . مثال : 
 0.5و   1 الف )     
   1و   0.5 ب ) 
   1و   1 ج ) 
   0.5د ) 
   1ه ) 
   0.1  و   0.5و ) 
   0.1  و   0.1ز ) 
   0.4و   0.2و  0.1 و   0.5 ح ) 
   0.4  و   0.2و   0.1و   0.5 ط ) 
10ي )     

اطالعات     4.8, 3.2, 9.2, 10, 9.2 

  حل :
  الف ) در ابتدا بايستي واكنش كمي زير را در نظر بگيريم :

            
10 .

10 . 10 . 10  كمي

1                0.5                              
0.5                         0.5          0.5     

به  خواهد بود كه براي آن   0.5و   0.5و   0.5 محلول نهايي فاقد واكنش كمي شامل 
  صورت زير محاسبه مي شود:

  4.8  
.

.
 

  تقريب ها مي رويم. رابطه موازنه بار براي اين محلول به صورت زير خواهد بود :حال به سراغ چك كردن 
 

 با توجه به غلظت ها :  10 10و  . ، به  0.5و   0.5و  .
  در رابطه موازنه بار كار درستي بوده است. و  وضوح مي توان ديد كه صرف نظر كردن از 

  را در نظر مي گيريم : و  سپس واكنش غيركمي بين 

                           10 .  

0.5                    0.5                          0.5 
0.5       0.5                           0.5             

.

. .
10 . 2 10  

4.8
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مي توان مشاهده نمود كه تقريب برابر فرض كردن غلظت هاي تعادلي گونه ها با غلظت هاي تجزيه اي آنها ( براي مواردي كه 
ز آنجائيكه تمامي تقريب هاي مورد استفاده برقرارند، جواب بدست آمده غلظت هاي تجزيه اي مخالف صفر هستند) برقرار است. ا

  قابل قبول است.
  ب ) ابتدا واكنش كمي موجود را در نظر مي گيريم :

              10 . 10  كمي

0.5             1                             
             0.5             0.5          0.5 

  آن داريم : است كه براي محاسبه   0.5و   0.5و   0.5محلول نهايي شامل 
  9.2  

.

.
 

  است.تقريب ها نيز برقرارند، پس جواب قابل قبول 
  ج ) ابتدا محاسبات استوكيومتري مربوط به واكنش كمي زير را انجام مي دهيم :

              10 . 10  كمي

1                1                                 
                            1             1     

بصورت زير محاسبه  خواهد بود كه واكنش بين آنها غيركمي است، پس   1و   1محلول نهايي شامل 
  مي شود :

   
. .

   

  قبول است.تقريب ها نيز برقرارند، پس جواب قابل 
10غيركمي است  با  د ) با توجه به اينكه واكنش    داريم : ، براي محاسبه  .

   
. .

 
.

.
 

   غير كمي است با  ه ) با توجه به اينكه واكنش    10 10   داريم : ، براي محاسبه  

   
. .

   

  ما بين كمي و غيركمي است، داريم : و  و ) با توجه به اينكه واكنش بين 

                          
10
10 . 10 .  ما بين

0.1              0.5                                  
0.1      0.5                              

9.2

7 

7 

7 
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10 .
0.1 0.5

10 . 0.0558  

پس    0.0558 , 0.1 0.0442 , 0.444  

  به صورت زير بدست مي آورد : يا  را مي توان با استفاده از  

10 . 0.0558
0.444

7.93 10  

10
0.442
0.0558

7.92 10  

  پس :
   7.9 10 10.1   

  مي توانيم بنويسيم : برابرند، و  ز ) براي حل آن مي توان مشابه مورد ( و ) عمل كرد، اما از  آنهائي كه غلظت 
.

 

  واكنش كمي موجود زير را در نظر مي گيريم :ح ) ابتدا 

                     10 . 10  كمي

0.5              0.2             0.1             0.4 
0.3                           0.3             0.6 

  آن داريم : خواهد بود كه براي محاسبه  0.6و   0.3و   0.3 مل بنابراين محلول نهايي شا
  4.8  

.

.
 

  ط ) واكنش ما بين كمي و غير كمي داريم، بنابراين به صورت زير عمل مي كنيم : 

                                
10 .

10
10 .  

0.5                     0.2                0.1             0.4 
0.5         0.2        0.1        0.4         0.4 6.3 واكنش رفت انجام مي شود  

پس     10 . 0.1 0.4
0.5 0.2

10 .  

0.142  

پس 0.358 , 0.242 , 0.542 , 0.058  

  به يكي از صورت هاي زير بدست مي آوريم : يا  را از رابطه  در نهايت 

10 . 0.358
0.242

9.33 10  

10.1

9.6

4.8 
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10
0.542
0.058

9.34 10  

    9.3 10  
 

و همچنين برابر بودن غلظت هاي اوليه آنها، در ابتدا به  با  ي ) با توجه به ما بين كمي و غيركمي بودن واكنش 
  سراغ فرمول زير مي رويم:

2
9.2 ※ 

در رابطه موازنه بار مي توان چشم پوشيد اما از غلظت  بدست آمده از غلظت  با توجه به 
10 را در نظر  با  اين يا بايستي واكنشهاي تأثيرگذار ديگر در كنار واكنش نمي توان چشم پوشيد. بنابر .

  گرفت يا رابطه دقيق بدست آمده براي اين مسائل را حل نمود. به هر دو روش مسئله را حل مي كنيم.
،  با  غلط بودن تقريب ها بيانگر اينست كه ما تمامي واكنشهاي تأثيرگذار را در نظر نگرفتيم. به جز واكنش 

  واكنشهاي زير نيز در محلول مي توانند اتفاق بيفتند :
     10 . ,      10  

      10 .  
 برابر صفر است، نيازي به در نظر گرفتن واكنش تفكيك اسيدي  و  دقت كنيد از آنجائيكه غلظت تجزيه اي 

  نيست. و واكنش هيدروليز بازي 
كنش تأثيرگذار مهمترين وا با  بعد از واكنش  با توجه به مقادير ثابت تعادل، واكنش تفكيك بازي سيانيد 

است و احتماالً در نظر گرفتن آن براي حل مسئله كافي خواهد بود و ديگر نيازي به درنظر گرفتن واكنشهاي ديگر نخواهد بود. 
بدست آمده در روش قبلي مي تواند براي حدس زدن اين مطلب كه يك واكنش  همچنين دقيت كنيد كه مقدار غلط 

بدست آمده در روش قبلي مي تواند براي حدس زدن اين  شد، بكار رود. همچنين مقدار غلط بايستي مهم با توليد 
بدست  احتماالً مهم نيست، بكار رود. در نهايت چون در روش قبلي  مثل تفكيك اسيدي  مطلب كه واكنش توليد 

6آمده در خارج از محدوده   زد كه احتماالً خود يونش آب در تعيين مقدار قرار دارد، بايستي بتوان حدس  8
  محلول مهم نيست.

  بنابراين بايستي دو تعادل زير را به صورت زير در نظر بگيريم :

                       
10 .

10 . 1  

10        10                             
10    10                    

                           10 .
   

10                                       
10                        

9.03
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فرض شده است. بر اين  برابر   و مقدار پيشرفت واكنش هيدروليز بازي  برابر  با  مقدار پيشرفت واكنش 
  اساس غلظت هاي تعادلي گونه هاي دخيل بصورت زير خواهد بود:

10  , , ,   10 ,       
  :ر روابط ثابت تعادل خواهيم داشتبا جايگذاري اين غلظت هاي تعادلي د

1
10   10

         ,            10 .
10

 

  با تقسيم دو رابطه برهم بدست مي آوريم :

1  

  . 10 .
.

 
 

حل  بدست مي آوريم كه مي توانيم براي بدست آوردن  در يكي از روابط، يك رابطه فقط برحسب  برحسب  با جايگذاري 
محلول بدست آيد. معادله  را بدست آوريم تا  و غلظت تعادلي كليه گونه ها من جمله  اش بكنيم و در نهايت 

  بايستي به روش تقريب هاي متوالي حل شود كه نتيجه مي دهد : اصله براي ح
2.442   10 5.12  10 5.12 10 5.3   

 
  و واكنشهاي مربوطه كار درستي بوده است. صرف نظر كردن از  و  دقت كنيد كه با توجه به مقدار 
  را به صورت زير از حل دقيق بدست مي آوريم. ابتدا رابطه موازنه بار را در نظر مي گيريم : همچنين مي توانستيم غلظت 

     
  بدست مي آوريم و در رابطه باال جايگذاري مي كنيم. داريم:  سپس غلظت تمامي گونه ها را برحسب 

 10
10 . 10

10 .

10 .  
10

 

را  با حل معادله درجه چهار باال به كمك كامپيوتر يا ماشين حسابهاي پيشرفته يا روش تقريب هاي متوالي غلظت تعادلي 
  بصورت زير بدست مي آوريم :

1.95   10  
در نهايت بايستي در نظر داشت كه برخي از مسائل ممكن است مشابه برخي مسائل ديگر تحت برخي شرايط باشند ( مثالً به ياد 

10  محلول  آوريد كه مسئله محاسبه  10  محلول  معادل مسئله محاسبه    بود ). براي اين   
  !!) داريم : دني (مسئله از آنجائيكه بطور باور نكر

10 .  

10محلول  بنابراين مي توانيم ادعا كنيم كه مسئله محاسبه  محلول  معادل مسئله محاسبه   
10 10و        است كه براي آن رابطه كاربردي دقيق زير را داريم :   

10 .  

8.7 

8.7 
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10با توجه به اينكه غلظت اسيد و باز مزدوج برابر است، اما ثابت تعادل تفكيك بازي  بسيار بزرگتر از ثابت  .
10تعادل تفكيك اسيدي  باشد و احتماالً  بزرگتر از غلظت  است، حدس مي زنيم كه غلظت  .

  در جمع و تفريق هاي رابطه كاربردي دقيق صرف نظر كرد و رابطه كاربردي دقيق را بصورت زير نوشت : ن از غلظت بتوا

10 . 10
10

10

10
 

10 . 10 . 5.3  

  ( !!! WOW )دقت كنيد كه با سه روش مختلف به يك جواب يكسان رسيديم  
*****  

 0.2  محلول   300مثال : به    , در حالتهاي جداگانه مقادير زير از محلول   0.5  
  نهايي محلول را بدست آوريد. را مي افزاييم. براي هر مورد   0.4  

   600ه )        525د )       450ج )          375ب )           250الف ) 
  حل : 
  واكنش كمي بدهد. داريم : و هم  افزوده شده مي تواند هم با  الف ) 

        
10 .

10
10 . 10  كمي

            
10 .

10
10 . 10  كمي

واكنش مي دهد  با  است، در ابتدا  با  كمي تر از واكنش  با  با توجه به اينكه واكنش 
NH4خواهد داد. دقت كنيد كه حتي اگر بر حسب اتفاق واكنش  با مازاد  ،  و در صورت تمام شدن 

با  +
OH‐  قبل از اتمامHOAc  واكنش نداده به  زير با كمي توليد شده مجدداً بر اثر واكنش  ، واكنش بدهد 

  خواهد بود :  با  تبديل خواهد شد و مجدداً نتيجه خالص واكنش 

             10 .  كمي

 براي خنثي كردن  0.4محلول سود   375نيازمند   0.2و   0.5 محلول   300براي 
HOAc   خواهيم بود. با توجه به اينكه در حالت (الف)، حجم   براي خنثي كردن  0.4محلول سود   150و
دست  توليد شده و  باقيمانده،  كمتر است، نتيجه مي گيريم كه محلول نهايي حاوي   375سود از 
هسل باخ را  –، رابطه هندرسون  با  آن با توجه به غيركمي بودن واكنش  خواهد بود كه براي محاسبه  نخورده

  داريم : .استفاده مي كنيم  /براي زوج 
                                                              

0.5
300
1000

        0.4
250
1000

        

8.7 
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0.5                                                               0.1    

جديد  
0.05

300 250
1000 0.091  

   جديد  
0.1

300 250
1000 0.182  

    4.8  
.

.
5.1   

به  موجود اوليه است بنابراين تمام  ب ) با توجه به اينكه تعداد مول سود اضافه شده دقيقاً برابر تعداد مول 
تبديل خواهد شد و براي محلول نهايي غلظت هاي تجزيه اي بعد از در نظر گرفتن واكنش كمي به صورت زير خواهند  

  بود :

   جديد 0.5
300

300 375
0.22 , 0.2

300
300 375

0.089  

آن به صورت زير  غيركمي است و براي محاسبه  با  است كه واكنش   و  محلول نهايي شامل 
  عمل مي كنيم :

 
. .

 
.

.
 

 اوليه اما كمتر از مجموع تعداد مول  ج ) با توجه به اينكه تعداد مول سود اضافه شده بيشتر از تعداد مول 
تبديل خواهد شد و محلول  و  به ترتيب به  و قسمتي از  است، نتيجه مي گيريم كه تمام   و

هسل باخ را براي زوج  –آن، رابطه هندرسون  خواهد بود كه براي محاسبه  و  و  نهايي شامل 
 داريم : .در نظر مي گيريم / 

جديد
جديد اوليه 0.2 300 450 0.4 300 0.5

300 450
0.04  

جديد
450 0.4 300 0.5

300 450
0.04  

  9.2
.

.
 

و  تمام  ،اوليه است و  د ) با توجه به اينكه تعداد مول سود اضافه شده دقيقاً برابر مجموع تعداد مول 
  با غلظت هاي زير خواهد بود : و  تبديل خواهد شد و محلول نهايي شامل  و  به ترتيب به  

0.5
300

300 525
0.182 , 0.2

300
300 525

0.073  

مي توان صرف  ناشي از  در مقابل  ناشي از  محلول نهايي، محلول حاوي دو باز ضعيف است كه از 
  بصورت زير بدست آورد :مي توان محلول را  و  نظر نمود و غلظت 

√10 . 0.073 0.001076 2.97  

5.1

9.2 

11.03 

7.2 
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  را حل مي كرديم! (چرا؟!) معادله درجه دوم  البته بهتر بود براي حصول 
به  و  است، تمام  و  ه ) با توجه به اينكه تعداد مول سود اضافه شده بيشتر از مجموع تعداد مول 

 و   , تبديل خواهد شد و مقداري از سود هم اضافه خواهد آمد. محلول نهايي شامل  و  ترتيب 
  خواهد بود. براي محاسبه غلظت آنها در محلول نهايي داريم :

ريخته شده  600 0.4 300 0.5 300 0.2
600 300

0.02333  

0.2
300

600 300
0.067 , 0.5

300
600 300

0.167  

هايي محاسبه كرده و باهم مقايسه نناشي از هر باز را به ت محلول نهايي محلول حاوي دو باز ضعيف و يك باز قوي است. 
 ناشي از  مي كنيم. مشاهده مي كنيم كه از  1.62 ناشي  در مقابل  10

 مي توان صرف نظر نمود.  0.033اضافي  ناشي از  و 0.001076از 
نبايد از آن صرف  %1خطاي  ناشي از سود اضافي است و در محدوده %3با فرض تنها بودن در حدود  ناشي از 

را به  حاصل از سود اضافي، تعادل هيدروليز بازي  نظر كرد. اما بايستي در نظر گرفت كه بنابر اصل لوشاتليه، حضور 
باشد و  0.00176بايستي كمتر از  ناشي از  جابجا خواهد كرد و در نتيجه در محلول اصلي،  سمت 

  داريم : بنابراين براي محاسبه  .نظر كردف حاصل از سود اضافي صر احتماالً بتوان از آن در مقابل 
0.033 1.48 14 1.48 12.5 

  داريم : همان  ناشي از  براي 

10 . 0.067
0.033

3.22 10  

  سود اضافي كار درستي بوده است. در مقابل  ناشي از  بنابراين صرف نظر كردن از 
*****  

نيز خصلت بافري در نظر مي گيرند. در اين راستا، مثال زير را در    /همانطور كه قبالً نيز بحث نموديم. براي محلولهاي 
  نظر بگيريد.

زير بيابيد. از تغيير حجم آن را براثر اعمال هريك از موارد  داريم. مقدار تغييرات  1 ليتر محلول 1 مثال :
  موقع اختالط صرف نظر كنيد.

  ليتر آب خالص اضافه كنيم. 9الف) 
  اضافه كنيم.   0.1   ب) 
  اضافه كنيم.  0.1   ج)  
  حل :

  با واكنش غيركمي داريم، بصورت زير محاسبه مي كنيم. و   اوليه محلول را با توجه به اينكه در ابتدا 

4.8 

9.2 
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2
1
2

 
4.8 9.2

2
 
1
1

7 

  آن داريم:  خواهد بود كه براي محاسبه  0.1و  0.1ليتر محلول  10الف ) محلول نهايي به صورت 

2
1
2

 
4.8 9.2

2
1
2

0.1
0.1

7 

∆بنابراين براي تغيير  ثانويه اوليه   داريم :  
∆ 7 7  

 با  ب) براثر واكنش  10 . و  0.1 و  0.9، محلول نهايي شامل   كمي
  آن داريم: خواهد بود كه براي محاسبه  1

  4.8
.

.
5.75  

∆ 5.75 7  
 

 با  ج) براثر واكنش  10 . و  0.1و  1محلول نهايي شامل ،   كمي
  آن داريم: خواهد بود كه براي محاسبه  0.9

  9.2
.

.
8.25  

∆ 8.25 7  
***** 

در مثال  1و  1براي آب خالص و محلول  در اين مثال با تغييرات  همانطور كه مقايسه تغييرات 
عموماً بهتر از محلول هاي بدون خصلت بافري مثل  در برابر تغييرات   /اول بخش تامپون نشان مي دهد، محلولهاي 

عموماً ضعيف تر از  در حاليكه اين محلولها در برابر تغييرات  ،كمتري دارند) آب خالص رفتار مي كنند ( تغييرات 
  بيشتري دارند). هستند (تغييرات   /محلولهاي 

و زوج  تثبيت شده در محدوده  براي تهيه بافر با   /همانطور كه قبالً با محاسبه نشان داديم، زوج 
مي توان با محاسبه نشان داد كه زوج  .مناسب است تثبيت شده در محدوده  براي تهيه بافر با   /
مناسب است.  تثبيت شده در محدوده  ) براي تهيه بافر با  و  ( با واكنش غيركمي بين   /

  مثال زير را در نظر بگيريد.
به هر ليتر  0.1و يكبار  مول  0.1هريك از محلولهاي زير را بر اثر افزودن يكبار  مثال : مقدار تغييرات 
موع غلظت هاي تجزيه اي اوليه اسيد ضعيف و باز ضعيف محلولها را برابر و مج 7اوليه محلولها را برابر  محلول بدست آوريد. 

  فرض كنيد. 1
  ,الف ) محلول 
  , ب ) محلول 

∆ 0 

5.75 

∆ 1.25 

8.25 

∆ 1.25 

7.5 , 4.8 

9.2 
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  , محلول ج ) 
  , محلول د ) 
 حل:

و مجموع غلظت هاي تجزيه  7محلول برابر   الف ) ابتدا بايستي غلظت هاي تجزيه اي اسيد و باز ضعيف را با توجه به اينكه 
  است، به صورت زير بدست آوريم : 1اي برابر 

  7 4.8   10 .  

10 .  , ˊ 1   0.9937 , 0.0627    

  خواهيم داشت : 0.1  بعد از اضافه كردن 

                     
1 1

10 . 10 . 10  كمي
0.9937       0.1           0.0063   
0.8937                  0.1063   

  محلول نهايي بصورت زير بدست خواهد آمد : 

  4.8  
0.8937
0.1063

5.72 

∆ 5.72 7  
 

  :زير عمل مي كنيم بصورت pHبراي محاسبه تغيير سود  0.1در مورد اضافه كردن 

               
1

10 . 10  كمي
0.0063        0.1          0.9937   
              0.0937        1    

  سود مي توان صرف نظر نمود و نوشت : در مقابل  ناشي از  از 
0.0937 1.03 14 1.03 12.97 

∆ 12.97 7  
 

در مقابل افزودن اسيد تا حدي مقاومت مي كند، اما در برابر افزودن باز مقاومت   /تحت شرايط مسئله محلول 
  خاصي نشان نمي دهد.

  داريم : و  ب) براي محاسبه غلظت هاي تجزيه اي اوليه 

7 9.2   / 10 . , 1  

پس   0.9937 , 0.0063  

∆ 5.97 

∆ 1.28 
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  داريم: 0.1در مورد افزودن 

                       
1

10 . 10  كمي

0.0063        0.1          0.9937   
              0.0937        1    

  اسيد قوي باقيمانده مي توان صرف نظر نمود و نوشت: در مقابل  ناشي از  از 
0.0937 1.03   

∆ 1.03 7  
 

  داريم: 0.1در مورد افزودن 

                            10 . 10  كمي
0.9937        0.1        0.0063   
0.8937                 0.1063   

  محلول نهايي بصورت زير بدست خواهد آمد : 

  9.2  
0.1063
0.8937

8.28 

∆ 8.28 7  
 

اما در برابر افزودن اسيد  ،تا حدي مقاومت ميكند در مقابل افزودن باز و تغيير   /تحت شرايط مسئله محلول 
  مقاومت خاصي نشان نمي دهد.

  داريم: و  ج) براي محاسبه غلظت هاي تجزيه اي 

2
1
2

  7
4.8 9.2

2
1
2

 

1, 1 0.5  

و  0.1و   0.4، محلول نهايي حاوي  با و واكنش كمي  0.1در اثر افزودن 
  اين محلول بصورت زير محاسبه مي شود: خواهد بود كه  0.5

 
  4.8  

0.4
0.1

5.4 

∆ 5.4 7  
 

و   0.4و   0.5، محلول نهايي حاوي  با و واكنش كمي  0.1در اثر افزودن 
  اين محلول بصورت زير محاسبه مي شود: خواهد بود كه  0.1

∆ 5.97 

∆ 1.28 

∆ 1.6 
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  9.2  
0.1
0.4

8.6 

∆ 8.6 7  
 

  در مقابل هم افزودن باز و هم افزودن اسيد تا حدي مقاومت مي كند.  /تحت شرايط مسئله ، محلول 
  داريم: و  د) براي محاسبه غلظت هاي تجزيه اي 

 
log  7 7.5 10 . , 

1 
:پس 0.24 , 0.76    

آن  خواهد بود كه براي محاسبه    0.14و   0.86محلول نهايي به صورت 0.1بر اثر افزودن 
  داريم :

 
  7.5  

0.14
0.86

6.7 

∆ 6.7 7  
  

 خواهد بود كه براي محاسبه    0.34و   0.66محلول نهايي به صورت 0.1بر اثر افزودن 
  آن داريم :

 
  7.5  

0.34
0.66

7.2 

∆ 7.2 7  
 

  بخوبي در مقابل هم افزودن اسيد و هم افزودن باز مقاومت مي كند.  تحت شرايط مسئله ، محلول 

*****  
 در حدود  براي تهيه بافر با   همانطور كه مثال قبل نشان مي دهد، محلول  بهتر از محلول   

كه   عمل مي كند. اما ضعيف تر از محلول  و محلول   
 

 در حدود   مي   

 باشد، عمل مي كند.

∆ 1.6 

∆ 0.3 

∆ 0.2 
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  سيستمهاي اسيد و بازهاي چند پروتوني ضعيف

را در حالت كلي براي اسيدها و بازهاي چند پروتوني بررسي مي كنيم و  ابتدا نحوه بدست آوردن رابطه براي محاسبه 
  سپس به بررسي حالتهاي ساده و متداول براي آنها مي پردازيم.

ظرفيتي و مشتقاتش را در نظر بگيريم. مثالً بايستي محلول را حاوي  براي حالت كلي بايستي يك اسيد 
, … . , , فرض مي كنيم و محلول  را حاوي   2را برابر  فرض كنيم. براي سادگي   

ر در نظر مي گيريم و رابطه محاسبه موال با غلظت  موالر و   با غلظت موالر ،  با غلظت  
نيز مي توان بطور مشابه بحث كرد و روابط مشابهي بدست  2بدون هيچ تقريبي را بدست مي آوريم. براي حالتهاي  

  آورد. براي محلول ياد شده مي توان روابط زير را در نظر گرفت :
 

%   
2      ,             

%   
 

                    

                     

                    
2  

مجهوالت    , , , ,  

موازنه بار      2  

موازنه جرم    

 و  برحسب  و  را از رابطه  و  عمل مي كنيم. غلظت هاي  براي حل دقيق به صورت زير
  داريم: .بدست آوريم و در رابطه موازنه جرم جايگذاري مي كنيم

   ,  

پس       

1  

پس     

بدست آوريم و در رابطه  و  برحسب  و  را از رابطه  و  غلظت هاي بطور مشابه در صورتيكه 
  موازنه جرم جايگذاري مي كنيم، خواهيم داشت:
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و جايگذاري در رابطه موازنه جرم  و  برحسب  و  از رابطه  و غلظت هاي با بدست آوردن 
 :داريم

 
 و ثوابت موجود در رابطه موازنه بار جايگذاري مي كنيم. خواهيم داشت:  حال غلظت تمامي گونه ها را بر حسب 

2

2  

را بطور دقيق بدست آورد، اما كسي معموال اينكار را نمي كند! محلول اسيد دو ظرفيتي  معادله باال مي توان غلظت با حل 
ان شده ( كه ساده ترين يا تقريبي و مشتقاتش معموال در يكي از دسته هاي زير قرار مي گيرد و براي هر دسته معموال رابطه بي

  ترين رابطه موجود براي آن دسته است) صادق است:
 محلول        :)  M 0.1 3CO2Hمثال محلول    (   

            
1
2

1
2
 log   

,محلول       :)M 0.2 ‐3HCO+Naو  M 0.1 3CO2Hمثال محلول    (   

     

 محلول    ) :M 0.3 ‐3HCO+Naمثال محلول    (   

      
2

 
 محلول   ,  :)M 0.05  3CO2Naو M 0.2 ‐3HCO+Naمثال محلول    (   

     

  :)M 0.15  3CO2Naمثال محلول    (   محلول 

         7
1
2

1
2
 log   

 داشته باشيد كه محلول حاوي  دقت  , « جزء دسته هاي ذكر شده قرار ندارد. اين بدان علت است كه   
يا بيشتر معموالً با هم واكنش كمي مي دهند و به گونه هايي كه اختالف تعداد پروتون  2دو گونه با اختالف تعداد پروتون برابر 

  ».است تبديل مي شوند  2آنها كمتر از 
  ه باال در نظر گرفت :واكنشهاي زير را مي توان به عنوان مثال براي قاعد

    2         ,             
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    2                             
10 .

10 . 10 . 10  كمي

               
10 .

10 . 10 . 10  كمي
           ,        2  

  
 در حالل آمونياك

  3  
  :واكنش بصورت زير خواهد بود  و   در مورد 

     2           

خواهد بود و واكنش باال مي تواند معموالً كمي فرض شود.  1000معموالً بزرگتر از است،  از آنجائيكه معموالً 
( و )، محلول (در صورت اضافه بودن و  به يكي از سه صورت : محلول  و بنابراين محلول 

  ) تبديل خواهد شد.و ( در صورت مساوي بودن و محلول  )در صورت اضافه بودن 
ناشي از تفكيك اول صرف نظر نمود. اين بدان  بايستي بخاطر سپرد كه معموالً مي توان از    در مورد محلول 

) و همچنين ماده ( علت است كه ثابت تعادل واكنش دوم معموالً بسيار كوچكتر از ثابت تعادل واكنش اول است
از واكنش تفكيك اول كه معموالً به مقدار ناچيزي پيشرفت مي كند و غيركمي است، حاصل مي  اوليه واكنش دوم يعني 

محلول يك  مشابه مسئله محاسبه   محلول  ). تحت اين شرايط مسئله محاسبه  شود (
را نتيجه  است كه در ساده ترين حالت رابطه  ك پروتوني با همان غلظت و اسيد ضعيف ت

مي دهد. مشابه همين بحث را مي توان براي محلول حاوي تنها يك باز دو پروتوني ضعيف ارائه نمود و در ساده ترين حالت رابطه 
  را براي آن نتيجه گرفت. 

 در مورد محلولهاي   ,  يا    ,   معموالً مي توان از حضور گونه سوم ( مثالً   
در مورد دوم) چشم پوشيد و مسئله را مشابه مسئله محلول حاوي يك اسيد و باز مزدوج ضعيف تك در مورد اول يا 

فرم  هسل باخ بر مبناي  –محلول را از رابطه هندرسون  كه در ساده ترين حالت،  پروتوني در حضور هم فرض كرد
در مورد دوم ) بدست مي آوريم. خصلت بافري نيز در صورت دارا بودن  در مورد اول و  اسيدي حاضر در محلول (

  شرايط مربوطه مي تواند براي آنها در نظر گرفته شود.
  كه محلول حاوي يك آمفوتر است، قبالً بحث نشده و در ادامه بدان مي پردازيم.محلول 

  روابط زير را مي توان در نظر گرفت : براي محلول 
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مجهوالت    , , , ,   

 رابطه موازنه بار   2     
 رابطه موازنه جرم      

  با تركيب رابطه موازنه بار و جرم داريم:
2    

 
  است. ( چگونه ؟! )رابطه بدست آمده داراي تفسير به صورت يك رابطه موازنه جرم براي 

  بيان مي كنيم. داريم : و  برحسب  و  را با استفاده از روابط  و  در رابطه بدست آمده غلظت 

     
  خواهيم داشت : برحسب  و بيان  با استفاده از رابطه 

   

1
1

 

را نتيجه مي دهد. مشكل اين رابطه اينست ، رابطه بدست آمده يك رابطه دقيق است كه با جايگذاري غلظت تعادلي 
  را نداريم. اما مي توان فرضهاي زير را نمود : كه ما غلظت تعادلي 

 اعمال در رابطه موازنه جرم
 

را همان غلظت تجزيه اي اوليه اش فرض كرد ( دقت كنيد كه اين فرض به علت معموالً  در صورتيكه بتوان غلظت تعادلي 
و تفكيك بازي دوم با  ( يعني تفكيك اسيدي دوم با ثابت تعادل غيركمي بودن واكنشهاي موجود در محلول براي 

) معموالً برقرار است !)، رابطه دقيق بدست  با ثابت تعادل  و  با هم و توليد  و و واكنش د ثابت تعادل 
  آمده بصورت زير درخواهد آمد :

1
 

در مخرج معموالً مي توان صرف نظر كرد و  1در صورت و از  مي باشد، بنابراين از  1و  معموالً 
  نوشت :
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   يا                                                 

  هريك از محلولهاي زير را بدست آوريد. مثال : 
0.1الف)     
  10ب) 
0.2ج)   , 0.1      
  0.1د) 
  10ه) 
0.2و)   , 0.1   

  0.2ز) 
اطالعات    6.4 , 10.3 

 حل:

همچنين استفاده از ساده ترين رابطه موجود براي اسيدهاي ضعيف تك ظرفيتي الف) با صرف نظر كردن از تفكيك اسيدي دوم و 
  داريم :

  10 . 0.1   10 .  
10و  6يا  تقريب هاي رابطه استفاده شده يعني  . برقرارند. درستي  0.01

ناشي از تفكيك دوم است، بصورت  كه همان بيانگر  صرف نظر كردن از تفكيك اسيدي دوم را با محاسبه غلظت 
  ان مي دهيم :شزير ن

10 . , 10 .  

  با توجه به غلظت محاسبه شده براي كربنات، بوضوح مي توان مشاهده نمود كه تقريب هاي فرض شده برقرارند.
در حالت كلي در صورتيكه بتوان از تفكيك اسيدي دوم در مقابل  خوب است بخاطر بسپاريم كه بطور مشابه براي محلول 

در نظر  را برابر  مي توان غلظت  اسيد صرف نظر كرد، ناشي از خود يونش آب در مقابل  تفكيك اول و از 
از اين مطلب همچنين بدين صورت مي توان استفاده كرد كه در صورتيكه از تفكيك اسيدي دوم صرف نظر كنيم  .گرفت (چرا؟!)

  بدست آوريم، صرف نظر كردن ما درست بوده است. 10و بزرگتر از  را بسيار بزرگتر از  و غلظت 
  را محاسبه مي كنيم : ب) از ساده ترين رابطه 

  10 . 10  10 .  

  زير مي رويم : 2برقرار نيست، بنابراين به سراغ حل معادله درجه  0.01شرط 
10 .   1.81 10   

  2
 

3.7 

5.74 
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  ، بنابراين تقريب هاي رابطه استفاده شده برقرارند و جواب بدست آمده قابل قبول است. و  6از آنجائيكه 
  ج) براي اين محلول در ساده ترين حالت مي توان نوشت :

    6.4  
.

.
6.7  

 و  به صورت زير بدست مي آيد) در مقابل غلظت هاي  ( كهو  و  از آنجائيكه غلظت هاي 
 :قابل صرف نظر كردن هستند، جواب بدست آمده قابل قبول است

10 . 0.2
10 . 10 .  

  را داريم كه در ساده ترين حالت براي آن مي نويسيم : د) آمفوتر 

  10 . 10 .   10 .  

  براي چك كردن تقريب ها بصورت زير عمل مي كنيم :
10 . 0.1 10 .  

 
0.1

10 . 10 . 1      

10 . 0.1
10 . 10 .  

10 . 0.1
10 . 10 .  

10 . 10 . 0.0022 0.1       
% فرض كرديم. در غير 2.5% پايبند نبوديم! و به عنوان مثال محدوده ي خطاي مجاز را 1در مورد شرط آخر به محدوده خطاي 

در رابطه موازنه  اين صورت بايستي به سراغ حل دقيق مي رفتيم ( البته همچنان مي توانستيم از خود يونش آب يا درواقع 
مي  0.0022برابر  و  ه صورت زير استدالل مي كرديم. مجموع غلظت صرف نظر كنيم) يا ممكن بود ب ربا

) احتماالً مي توان غلظت 0.1باشد كه نشان مي دهد ( با درنظر گرفتن رابطه جرم: 
% ) فرض كرد. در صورتيكه غلظت تعادلي 1در محدوده خطاي 0.1يا برابر 0.1( و نه دقيقاً برابر 0.1را در حدود  
صادق خواهند بود و رابطه دقيق مي تواند به  و  باشد، همچنان شرط هاي 0.1نزديك  

  صورت زير ساده شود :

 

  بدست خواهد آمد. 8.35بنابراين جواب همچنان 
  بصورت زير عمل مي كنيم : تحت اين شرايط براي بدست آوردن 

6.7 

8.35 
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0 0.1 0
10 . 10 .

10 . 10 . 10 . 10 . 10 .  

0.0978  

% تأييد مي كند و 1را در محدوده خطاي  , 1درستي  غلظت تعادلي بدست آمده براي 
  % قابل قبول است.1در محدوده خطاي  8.35بنابراين 

% برقرار 1در محدوده خطاي  برقرار است، در حاليكه شرط  1را داريم. شرط  ه) آمفوتر 
  نيست، بنابراين به صورت زير عمل مي كنيم :

.

.

4.892 10 8.3 

  :بوده است كه آن را به صورت زير چك مي كنيم  ديگر تقريب استفاده شده برابر فرض كردن غلظت تعادلي و تجزيه اي 
10 . 10

10 . 10 .  

10 . 10
10 . 10  

10 . 10 2.259 10 10  
% استفاده كنيم ( بيشتر اوقات 3% از محدوده خطاي مجاز بزرگتري مثل 1مجدداً به خود اجازه داديم كه بجاي محدوده خطاي 

اين مطلب مشكلي ايجاد نمي كند، باور كنيد !! ). در غير اينصورت بايستي به سراغ حل دقيق مي رفتيم ( همچنان مي توانستيم 
مي توانستيم از روش تقريب هاي متوالي به صورت زير استفاده  صرف نظر كنيم) يا، است 8از خود يونش آب چون 

از رابطه موازنه جرم، يك غلظت تعادلي جديد براي  و  كنيم. براساس غلظت هاي محاسبه شده براي 

را  استفاده كنيم تا غلظت جديد  بدست آوريم و از غلظت تعادلي جديد در رابطه  

و  غلظت هاي جديدي براي  و  ، با استفاده از روابط  و  بدست آوريم. براساس غلظت هاي جديد 
را مجدداً در رابطه موازنه جرم براي محاسبه غلظت  و  محاسبه مي كنيم و اين غلظت هاي جديد  

بكار مي بريم و مراحل قبل را دوباره تكرار مي كنيم. اين تكرار را تا زماني انجام مي دهيم كه غلظت  جديد دومي براي 
  ن به صورت زير نشان داد :% با هم اختالف داشته باشند . اين مطلب را مي توا1محاسبه شده در دو مرحله متوالي كمتر از  
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 فرض كن  براي  يك مقدار مثالً  بدست بيار را از رابطه  

 
 
 
  

 
 

 را بصورت زير حساب كن        غلظت جديد  را بصورت زير حساب كن       و A غلظت هاي 

  –                       ,    

  در مورد مثال اخير داريم :
10 10 . 10 9.774 10  

. .
.

.

4.9006 10  

10 . 9.774 10
4.9 10

9.997 10  

4.9 10 9.774 10
10 . 1.203 10  

10 9.774 10 1.203 10 9.78 10  

. .
.

.

4.900 10  

10 . 9.78 10
4.9 10

10  

4.9 10 9.7 10
10 . 4

1.204 10  

10 10 1.204 10 9.78 10 9.78 10  
4.9به همانطور كه محاسبات نشان مي دهد، با تكرار غلظت  9.78به  و غلظت  10 ( مقادير  10

4.9004دقيق تر به ترتيب برابر  9.7796و  10 % يكبار 1است) همگرا مي شود. براي محدوده خطاي  10
  تكرار كافي بود ( چرا ؟! )

كن مقايسه هم با را آخر تكرار دو براي آمده بدست  

بعدي قدم برو داشتن اختالف هم با 1% از بيش  اگر

8.31
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% قابل قبول نبود، اما جواب رابطه 1در محدوده خطاي  همچنين دقت كنيد با وجود آنكه فرض 

4.89 4.900يعني  با توجه به مقدار دقيق  10 % قابل قبول 1در محدوده خطاي  10

است !! اين مطلب بدين خاطر است كه موقع ضرب و تقسيم، جمع و تفريق و اعمال توان مقدار خطا تغيير مي كند و يك خطاي 
  مي شود. % براي 1منجر به يك خطاي كوچكتر از  % براي 1بزرگتر از 

  در حضور هم در ساده ترين حالت از رابطه زير استفاده مي كنيم :و) براي زوج 

  10.3
.

.
 

برقرارند و جواب ) و  در مقابل  و  و  خوشبختانه تمامي تقريب ها ( صرف نظر كردن از 
  بدست آمده قابل قبول است.

  ز) ساده ترين رابطه بصورت زيرخواهد بود :

. 0.2 0.00632  

است و بهتر بود از معادله درجه دوم  % غلظت اوليه 3بدست آمده در حدود  
.

، غلظت 
و صرف نظر  8آب با توجه به اينكه  را محاسبه مي كرديم. تقريب هاي ديگر يعني صرف نظر كردن از 

10تفكيك بازي دوم با توجه به اينكه  كردن از  دقت كنيد كه مشابه محلول اسيد  برقرارند. .
ناشي از تفكيك بازي  ناشي از تفكيك بازي دوم در مقابل  ناشي از آب و  دو پروتوني در صورتيكه بتوانيم از 

  خواهيم داشت ( چرا ؟! ) : Aاول صرف نظر كنيم، در حالت كلي براي محلول 
 

***** 

نيز مي توانند در صورت باال بودن  و  مشابه بحث بافر براي زوج اسيد و باز ضعيف مزدوج، زوجهاي 

مي تواند  خصلت بافري از خود نشان دهند. زوج  1غلظت هاي اسيد و باز مزدوج و نزديك بودن نسبت غلظت ها به 

  بكار رود. در نزديكي  مي تواند براي تثبيت  و زوج  در نزديكي  براي تثبيت 

، بافر بدست بياوريم. چند مول سود بايستي به هر ليتر 1به محلول  مثال : مي خواهيم با اضافه كردن 
  برابر : محلول اسيدكربنيك يك موالر اضافه كنيم تا بافري با 

  بدست آوريم؟ از تغيير حجم موقع اختالط صرف نظر كنيد.   11ب )       5.5الف ) 
اطالعات    10.3 و 6.4

  حل :

10.6 

11.8 
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براي تهيه  قرار دارد، مي توان از زوج  1و  1داده شده در محدوده  الف) از آنجائيكه 
باقيمانده و  مقدار مول سود اضافه شده بايستي به گونه اي تنظيم شود كه نسبت غلظت هاي  .بافر مربوطه استفاده نمود

  مطلوب را نتيجه دهد. براي تعيين مقدار مول سود مورد نياز به صورت زير عمل مي كنيم : توليد شده  

                               10 . 10  كمي
1                                         
1                               

5.5 6.4 10 .  
سود سوزآور اضافه كنيم، يك ليتر محلول  0.11بنابراين در صورتي كه به هر ليتر محلول اسيد كربنيك يك موالر، 

 و 0.888 نسبتاً  و  بدست مي آوريم كه چون غلظت هاي  5.5برابر  با 0.112
  است، براي محلول حاصل مي توان خصلت بافري در نظر گرفت. 10و  0.1قابل توجه و نسبت آنها بين 

براي تهيه  قرار دارد، مي توان از زوج  1و  1داده شده در محدوده  ب) از آنجائيكه 

  بافر مربوطه استفاده نمود. براي تعيين مقدار مول سود موردنياز به صورت زير عمل مي كنيم:

                        10 . 10  كمي
1                                                 
                     1                1          

                             10 . 10  كمي
1                        1                  
1 n 1                      1                 

  11 10.3 10 .   

مول سود سوزآور به هر ليتر محلول اسيدكربنيك يك موالر اضافه كنيم، يك ليتر محلول  1.834بنابراين در صورتي كه 
  و خصلت بافري بدست مي آوريم. 11برابر  با  0.834و  0.166

*****  
همانطور كه قبالً در بخش بافر اشاره شد، محلولهاي حاوي يك آمفوتر تنها نيز داراي خصلت بافري محسوب مي شوند و براي 

در  يا مشابه آن نيز استفاده كرد. اين بافرها براي تثبيت  تهيه بافرها مي توان از نمك هايي به فرم 
  روند. مثال زير را در نظر بگيريد. مي توانند بكار  

اين محلول را براثر اعمال هريك از موارد  يك موالر داريم. مقدار تغييرات  مثال : فرض كنيد يك ليتر محلول 
  زير بيابيد. از تغيير حجم محلول موقع اختالط صرف نظر كنيد.

  ليتر آب خالص 9الف) اضافه كردن 

0.112

1.834
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  مول  0.1ب) اضافه كردن 
  مول  0.1ج) اضافه كردن 

اطالعات   6.4 , 10.3 

  حل :
  محلول اوليه را بدست مي آوريم : ابتدا 

 
2

6.4 10.3
2

8.35 
آن  كه براي محاسبه بدست مي آوريم  0.1ليتر محلول  10ليتر آب خالص، 9الف) دراثر اضافه كردن 

  داريم :

 
2

6.4 10.3
2

8.35 
∆ بنابراين براي تغيير    داريم :  

∆ ثانويه اوليه 8.35 8.35  

 داريم : 0.1 ب) در اثر اضافه كردن 

                                     
1 1

10 . 10 . 10  كمي
1                       0.1                  
0.9                                   0.1 

  آن داريم : خواهد بود كه براي محاسبه  0.1و  0.9محلول نهايي حاوي 

6.4
0.9
0.1

7.35 7.35 

∆ 7.35 8.35 1 
  داريم : 0.1 ج) در اثر اضافه كردن 

                              10 . 10  كمي
1                       0.1                  
0.9                                   0.1 

  آن داريم : خواهد بود كه براي محاسبه  0.1و 0.9محلول نهايي حاوي 

10.3
0.1
0.9

9.35 9.35 

  نتيجه مي شود كه : بنابراين براي تغيير 
∆ 9.35 8.35  

*****  

∆ 0

∆ 1 
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تاحدي مقاومت مي كنند و بنابراين مي  در برابر تغييرات  همانطور كه مثال قبل نشان مي دهد، محلولهاي 
، يا مشابه آنها ( ضعيف تر از بافرهاي  توانند بافر محسوب شوند. اما تحت شرايط يكسان بافرهاي 

  و ... ) عمل مي كنند.  

ظرفيتي و مشتقاتش، محلول حاوي اسيد سه ظرفيتي و مشتقاتش نيز معموالً در يكي از دسته  ومشابه بحث محلول حاوي اسيد د
  قرار مي گيرد. هاي زير با رابطه داده شده براي محاسبه 

  )0.5مثالً محلول  ( محلول  

 
 )0.1و 0.5مثالً محلول  (و  محلول  

 

 )0.1مثالً محلول  (محلول  

      يا       
2

 

 
 )0.2و  0.1محلول  مثالً ( ومحلول

 

  )0.5محلول  مثالً ( محلول   

       يا        
2

 
 )0.1و  0.1محلول  مثالً ( و   محلول  

 

  )0.1محلول  مثالً ( محلول   

     يا       7
1
2

1
2

 

در صورت دارا بودن شرايط مربوط به بافر  و ، مشابه حالت دوپروتوني، زوجهاي 

و باال بودن غلظت هاي اسيد و باز مزدوج داراي خصلت بافري خواهند بود و  10و  0.1يعني نسبت غلظت اسيد و باز مزدوج بين 
  بكار روند. و  ،  در نزديكي  مي توانند به ترتيب براي تثبيت 

  ي و بيشتر نيز مي توان بطور كامالً مشابه بحث نمود و روابط مربوطه را بدست آورد.براي حالت چهار پروتون
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  هريك از محلولهاي زير را بدست آوريد. مثال : 
1الف)     
  0.2و  0.1ب) 
  0.5ج) 
  0.01د) 
  0.2و  0.5ه) 
 1و) 

 10ز) 

  0.5و  0.2ح) 
  0.1ط) 
  0.3و  0.2، 0.1ي) 
  0.1و  0.5ك) 

اطالعات     12 و 7.2 و 2.1
  حل :
  برمبناي ساده ترين رابطه داريم :الف) 

10 . 1 10 .       0.01  
  پس از رابطه درجه دو زير استفاده مي كنيم :

10 .   0.08524  
  صورت زير محاسبه كنيم:را به  و ،درصورتيكه عالقمند باشيم، مي توانيم غلظت هاي 

0.08524  , 10 .  

10
10 .

10 . 10 . 10 .  

  تمامي تقريب هاي محاسبات استفاده شده برقرارند.
  داريم كه براي آن مي نويسيم :در حضور هم  ب) زوج 

2.1
0.2
0.1

2.4 

  بهتر است به صورت زير عمل كنيم : و  و مقايسه آن با  با توجه به مقدار بدست آمده براي 
10 . .

.
0.00375  

  داريم : ج ) براي آمفوتر 

1.07

2.43 
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√10 . 10 . 10 .  
.با توجه به اينكه  1برقرار است، اما شرط   شرط 

. % برقرار 1در محدوده خطاي  63
100نيست ( در محدوده خطاي مجاز بزرگتر و مساوي  % بهتر بود 1برقرار است.) بنابراين در محدوده خطاي  1.6%

  به صورت زير عمل مي كرديم :

 

1

10 . 0.5

1
0.5

10 .

4.654 

  به هر حال به حال جواب چندان تفاوتي نمي كند !! ( چرا ؟!! )
  چك مي كنيد ؟! ) به خوبي برقرار است ( چگونه 0.5شرط ديگر نيز 

.با توجه به اينكه  1برقرار است، اما شرط   د) شرط 
. برقرار نيست. پس به  1.26

  صورت زير عمل مي كنيم: 
  . .

.
.

1.67 10  

  برقرار است. 10شرط 
  اين محلول به صورت زير خواهد بود : ه) ساده ترين رابطه براي محاسبه 

7.2
.

.
6.8  

  : عمل مي كنيماين محلول به صورت زير  براي محاسبه و) 

10 . 10 10 .  

  تقريب هاي مربوطه نيز برقرارند (چك كنيد!! )
  برقرار نيست. پس به صورت زير عمل مي كنيم :  برقرار است، اما شرط  1ز) شرط 

.
.

.
3.55 10  

  برقرار است. 10شرط 
  آن مي نويسيم : داريم كه براي محاسبه  Aح) زوج 

12
0.5
0.2

12.4 10 . 0.025    

  نتيجه مي گيريم كه بهتر است به صورت زير عمل كنيم : و    و مقايسه آن با  با توجه به مقدار بدست آمده براي 

4.65

4.78 

6.8 

9.6 

9.45 
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10
.

.
0.0216 1.7  

  يك باز سه ظرفيتي بصورت زير است : ط) ساده ترين رابطه براي محاسبه 

10
10

0.1 10 .  

را با  نمي توان صرف نظر كرد، به عبارتي نمي توان غلظت تعادلي  در برابر غلظت اوليه  از غلظت 
  غلظت اوليه اش برابر فرض كرد، پس مي نويسيم :

10 10 .  
 را در نظر بگيريم : با  ي) ابتدا بايستي واكنش كمي 

        2            
10 .

10 . 10 . 10  كمي
0.1                  0.3                   0.2 
                    0.2                   0.4 

 0.4محلول نهايي شامل    0.2و      آن داريم : است كه براي محاسبه   
  7.2

.

.
6.9  

 :ك) ابتدا بايستي واكنش كمي زير را در نظر بگيريم 

            
10 .

10 . 10 . 10  كمي
 0.5             0.1                              
0.4                             0.1          0.1 

در خواهد آمد كه    0.1و   0.1،   0.4محلول در اثر واكنش يادشده به صورت محلول 
 براي آن بايستي واكنش كمي زير را نظر بگيريم :

        2          
10 .

10 . 10 . 10  كمي
0.4                  0.1                   0.1 
0.3                                     0.3 

  آن داريم : خواهد بود كه براي محاسبه   0.3و   0.3محلول نهايي شامل 

2.1
0.3
0.3

2.1 

12.3 

11.8 

6.9 
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% بهتر بود به 1است، در محدوده خطاي  و  % غلظت هاي 2.6بدست آمده باندازه  از آنجائيكه مقدار 
  صورت زير عمل مي كرديم :

10 . .

.
0.00755  

*****  
تثبيت شده در  موالر، بافر با  1مثال : مي خواهيم با اضافه كردن و حل كردن سديم فسفات در محلول اسيد فسفريك 

موالر بايستي چندگرم نمك سديم فسفات اضافه كنيم؟ اختالط را  1بدست آوريم. به هر ليتر محلول اسيد فسفريك  7
 مول اسيد كلريدريك  0.3بدون تغيير حجم فرض كنيد. در صورتيكه به هر ليتر بافر تهيه شده  اضافه كنيم، مقدار  

  د؟چقدر خواهد بو تغيير 
2.1 , 7.2 , 12 

  حل :
خواهد بود كه نسبت  قرار دارد، بافر شامل زوج  مدنظر براي بافر در نزديكي  با توجه به اينكه 

  غلظت آنها بصورت زير محاسبه مي شود :

  7 7.2 0.631 
بدست آوريم. مقدار گرم مورد نياز سديم  با  با اين نسبت غلظت ها را بايستي از واكنش   و  

ل به شيوه هاي مختلفي مي توانيم عم در نظر مي گيريم. براي محاسبه  فسفات براي هر ليتر محلول اسيدفسفريك را 
  كنيم.

اوليه نشأت  هاي موجود در  از  و  هاي موجود در  يك شيوه مي تواند براين اساس باشد كه 
  گرفته اند و بايستي داشته باشيم :

2 1 3 3 1 3 
  دهد كه  :رابطه باال در تركيب با نسبت غلظت هاي بدست آمده نتيجه مي 

1.14  , 0.72   
  با درنظر گرفتن موازنه جرم براي گونه فسفات و مشتقاتش به صورت زير محاسبه مي شود : مقدار 

اوليه   اوليه 1.14 0.72 1  

  
با مقادير  و  با مقادير مولي برابر ،  با  يك شيوه ديگر مي تواند براين اساس باشد كه واكنش 

است. بنابراين در واكنش  كمتر از  ، غلظت و تعداد مول موردنياز مولي برابر مي دهد، در حاليكه براي بافر
توليد شده واكنش  با مقداري از   بايستي محدود كننده باشد تا مقدار اضافي  ،  با  

شود و در نهايت نسبت غلظت مورد نياز را بدست دهد. در  و افزايش غلظت  دهد و منجر به كاهش غلظت 
 كنيم : به صورت زير عمل مي اين صورت براي بدست آوردن 

2.12 

141  
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                         10 . 10  كمي

1                  
164

                                

1
164

                    
164

      
164

 

سپس                                              2       10 . 10  كمي

         1
164

                  
164

                                
164

 

                                 
164

1
164

          
164

2 1
164

 

پس 2
164

1, 2
164

 

0.631  

  بصورت زير خواهد بود : و  براي بافر غلظت 
1.14  , 0.72   

  به هر ليتر بافر مي توانيم به صورت هاي زير عمل كنيم : مول  0.3براثر اضافه كردن  براي محاسبه تغيير 
بدست آورديم و بايستي در اينجا نيز صادق باشد،  Aمي توانيم از رابطه زير كه براي زوج  ∆براي محاسبه تقريبي 

 بهره ببريم :

1
2.303

1
 
1 ∆

∆
1

2.303
1

1.14
 
1

0.72
∆
∆

0.984 

∆ 0.3 ∆   0.984  0.3  ∆   0.295   
 اضافه شده را بصورت زير درنظر مي گيريم : با  ، واكنش كمي  ∆براي محاسبه دقيق 

                            
1

10 . 10  كمي
  0.72             0.3          1.14      
  0.42                        1.44 

  آن داريم: خواهد بود كه براي محاسبه   0.42و  1.44 محلول نهايي شامل 

7.2
0.42
1.44

6.66 

پس   ∆ 6.66 7  
 

***** 

141  
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در بحث قبلي كه براي اسيدها و بازهاي چندپروتوني ضعيف ارائه داديم، تمام پروتونهاي اسيدي تركيب يكسان درنظر گرفته شده 
  بودند. در حالت كلي لزومي ندارد كه اين مطلب صادق باشد. به عنوان مثال اسيد زير را در نظر بگيريد :

C C

H

H

COOHHOOC

Cl

Cl  
و ديگر نماد  داده شده يك اسيد ضعيف دو پروتوني است كه دو پروتون آن متمايز از هم هستند (يكسان نيستند)تركيب نشان 

H2A تحت اين شرايط بايستي براي پروتونهاي متفاوت  .كه دو پروتون آن را يكسان در نظر مي گيرد، براي آن مناسب نيست
برچسب درنظر بگيريم و بين آنها اختالف قائل شويم. مثالً يك اسيد ضعيف دوپروتوني كه دو پروتون آن متمايز هستند را مي 

روتون آن متمايز نشان داد. بطور مشابه ممكن است يك اسيد ضعيف سه پروتوني را كه سه پ يا  توان با نماد 
نمايش دهيم. در صورتيكه براي اسيد ضعيف سه پروتوني، دو پروتون  يا   از هم هستند، با نماد 

براي  و در مقايسه با اولي ابهام ندارد. كه دومي بهتر است را بكار برد يا  يكسان باشند، مي توان نماد 
براي اسيدهاي ضعيف چندپروتوني با پروتونهاي متفاوت، تعاريف گر نيز نمادگذاري مشابهي مي تواند بكار گرفته شود. حالتهاي دي

  ثابت تعادل هاي اسيدي نيز بايد قدري تغيير كند.
  براي يك اسيد ضعيف دوپروتوني با دو پروتون متمايز از هم، تعادل هاي زير را مي توان در نظر گرفت :

                          

       
 
               

 
 

        
 
                   

 
 

         
 
                  

   
و تفكيك دوم نيز مي  صورت گيرد و    هايتفكيك اول مي تواند به دو صورت با ثابت تعادل ، بنابراين در مورد 

به عنوان ميكرو ثابت تعادل هاي تفكيك  و  صورت گيرد. در اين راستا  و  تواند به دو صورت با ثابت تعادل هاي  
هاي به عنوان ميكرو ثابت تعادل هاي تفكيك اسيدي دوم مي توانند در نظر گرفته شوند. بنابراين  و  اسيدي اول و 

متداول كنده شده و ترتيب كنده شدن آنها بصورت انديس در نماد ميكروثابت تعادل هاي تفكيك اسيدي نمايش داده مي شوند. 
براي يك اسيد ضعيف سه پروتوني با سه ايش داده شوند. نم kميكرو ثابت تعادل هاي تفكيك اسيدي با حرف كوچك است كه 

  پروتون متمايز از هم، تعادل هاي زير را مي توان در نظر گرفت :
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  نظر بگيريد :ين با ساختار زير را در ئبعنوان مثال، آمينواسيد سيست

H2C C

H

NH2

COOHHS

  
) و آمونيوم SH‐)، سولفيدريل (COOH‐سه گروه اسيدي اسيد كربوكسيليك (اضافه كنيم،  به گروه  در صورتيكه يك 

)‐NH4
مقادير  يك اسيد ضعيف سه پروتوني با سه پروتون متمايز از هم بدست خواهيم آورد كه) خواهيم داشت. بنابراين +

  ميكروثابت تعادل هاي تفكيك اسيدي براي آن به شرح جدول زير است.
  ينئجدول مقادير ميكروثابت تعادل هاي تفكيك اسيدي براي سيست

  گروه تفكيك شونده
  كربوكسيليك  سولفيدريل   وم مونيآ

               6.8
             8.9 
              8.4 
          10.4

7.4
8.5 
9.1 
10.0

               1.7 
            2.8 
             3.8 
          4.7 
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  تركيب روابط ثابت مي توان نشان داد كه براي يك اسيد ضعيف دوپروتوني با دو پروتون متمايز از هم رابطه زير صادق است :با 
 

  بطور مشابه براي يك اسيد ضعيف سه پروتوني با سه پروتون متمايز از هم داريم :
   و         و     

 
در حالت كلي مي توان  .محلولهاي حاوي چنين اسيدها و بازهايي چگونه بايستي محاسبه شود حال سؤال اين خواهد بود كه 

ستفاده از روابط ثابت تعادل و موازنه جرم بدست آورد و با جايگذاري آنها در رابطه با ا غلظت تمامي گونه ها را برحسب 
  را بطور دقيق نتيجه بدهد. بدست آورد كه حل آن غلظت  موازنه بار، يك رابطه دقيق براي 

 ،   به عنوان مثال، فرض كنيد محلولي حاوي    ،   و    داريم.   
مجهول)كه براي  6خواهد بود ( و  ،  ،  ، ،  مجهوالت ما، غلظت هاي تعادلي گونه هاي 

,رابطه ثابت تعادل مستقل (مثالً  4آنها  , وازنه )، يك رابطه موازنه بار و يك رابطه موازنه جرم مي توان نوشت. م,
  بار و جرم به صورت زير خواهند بود:

رابطه موازنه بار 2 2  

رابطه موازنه جرم  

,با استفاده از روابط    مي توان روابط زير را بدست آورد: ,

, ,  

  به رابطه زير مي رسيم: با جايگذاري اين روابط در رابطه موازنه جرم براي 

 

  روابط زير را بدست مي آوريم: و  ، بطور مشابه براي 

 

 

 
زنه بار، يك رابطه دقيق برحسب بدست آورد و با جايگذاري آنها در رابطه موا بنابراين مي توان تمامي غلظت ها را برحسب 

  محلول را نتيجه دهد. و  داشت كه حل آن،  تنها 
بدست آورد. مسائل  در عمل، در اغلب اوقات با اعمال تقريب هاي مناسب مي توان يك رابطه بسيار ساده تر براي محاسبه 

متمايز از هم و مشتقاتش معموالً در يكي از دسته هاي  محلولهاي حاوي يك اسيد دو ظرفيتي ضعيف با دو پرتون محاسبه 
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زير قرار مي گيرد و براي هر دسته رابطه تقريبي ذكر شده معموالً صادق است. حالتهاي با تعداد پروتون بيشتر نيز مي تواند بطور 
  كامالً مشابهي بررسي شود.

  :  محلول  
  است :  زيررابطه موازنه بار به صورت 

2  
را  و  و  بدست آيد) و غلظت هاي  6ناشي از آب صرف نظر كنيم (بايستي  در صورتيكه از 

  بنويسيم، بدست مي آوريم: برحسب 

 

 (يا به عبارتي از سهم  يا  در مقابل  باشد، از  1بسيار كوچكتر از  يا  در صورتيكه 
  ناشي از تفكيك دوم) مي توان صرف نظر كرد و نوشت:

 

مي توان چشم پوشيد و اين  در مقابل  و  باشد، از  1بسيار كوچكتر از  و  در صورتيكه 
  فرض كرد، در اينصورت: نتيجه مي دهد كه مي توان  مطلب در تركيب با نكته قبلي در مورد 

 

  در صورتيكه فرض كنيم:
 

  خواهيم داشت:
 

  نتيجه حاصله كامالً شبيه بحث محلول اسيد ضعيف تك يا چند پروتوني است كه قبالً ارائه داديم. 
 ) 0يا  0(ممكن است:   و   و   محلول  

  برهم بدست مي آوريم: و  با تقسيم روابط 

 

در صورتيكه از تغيير مستقل از شرايط محلول است و داراي يك مقدار معلوم است.  و  بنابراين نسبت غلظت هاي 
  بتوانيم صرف نظر كنيم، خواهيم داشت: و  بخاطر تفكيك اسيد اش يا هيدروليز بازي  غلظت 

 
 دقت داشته باشيدتوانيم صرف نظر كنيم (ببخاطر واكنشهاي محلول  و  در صورتيكه از تغيير مجموع غلظت هاي 

كمي يا غيركمي يا مابين  را در نظر مي گيريم، واكنش  و  مجموع غلظت هاي  از آنجاييكه
  شت:تأثيري در بحث ما نخواهد داشت)، خواهيم دا
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  كه در باال ارائه شد، نتيجه مي دهد كه: و  كه در تركيب با رابطه نسبت غلظت هاي 

  ,  

  را به صورت زير بدست آورد: مي توان  يا  با جايگذاري غلظت هاي باال در رابطه 

 

  كه مي تواند به صورت زير نيز نوشته شود:

     يا      

  داد؟)(شبيه كدام رابطه آشناست؟ و چه بحث هايي براي آن مي توان ارائه 
  ) 0يا  0(ممكن است:   و   محلول  

  با تركيب موازنه بار و جرم براي اين محلول خواهيم داشت:
 

  به صورت زير مي نويسيم: و  غلظت تمامي گونه ها را برحسب   و  و  با استفاده از روابط 

 

در رابطه  را به صورت  مي توانيم  با توجه به اينكه 
  باال بنويسيم:

.

 

  جه مي دهد:كه نتي

.

1
 

  در صورتيكه تعريف كنيم:
. .  

  رابطه قبل به صورت زير مي تواند نوشته شود:

1
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  بتوانيم صرف نظر كنيم، مي توانيم بنويسيم: و  در صورتيكه از تغيير مجموع غلظت هاي 
 

پس  
1

 

 ابطه آشنا براي محلول آمفوتر است و بصورت زير ساده مي شود:كه همان ر

        يا      
2

 

 و  و   محلول محلول     ) 0يا  0(ممكن است:   
  مي توان نوشت: با استفاده از رابطه 

 

  مي توان نوشت: با استفاده از 

 

را  و  و مجموع غلظت هاي تعادلي  را برابر همان غلظت اوليه اش يعني  در صورتيكه بتوان غلظت تعادلي 
  گرفت، خواهيم داشت: برابر مجموع غلظت هاي اوليه شان يعني 

 
  داريم : با استفاده از تعريف 

   يا  

 محلول     

  از تشابه اسيد و باز كمك مي گيريم. در ابتدا تعريف مي كنيم:

    ,  

  سپس مي نويسيم (براي ساده ترين حالت):

 

  اگر تعريف كنيم:
 

  خواهيم داشت:
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  (چرا؟!) دقت كنيد كه : 
  تمرين: در صورتيكه براي يك اسيد ضعيف سه پروتوني با سه پروتون متمايز از هم تعريف كنيم:

 
. . .  
. .

.
 

 غلظت اوليه   
 غلظت هاي اوليه گونه هاي دوپروتوندار   وعمجم  
 مجموع غلظت هاي اوليه گونه هاي تك پروتونه
   غلظت اوليه

روابط ساده اي براي حالتهاي مختلف متداول محلول حاوي اسيد ضعيف سه پروتوني با سه پروتون متمايز از هم و مشتقاتش 
 بدست آوريد.

*****  
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  رتري گونه هابدياگرام ضرايب جز مولي و 

محلول صرف نظر  با توجه به بحث هاي قبلي بخصوص بافرها مي دانيم كه ممكن است بتوان از اثر برخي گونه ها بر روي 
د. در اين راستا نمحلول كه توسط ديگر گونه ها تعيين شده است، مي باش كرد و چنين گونه هايي مجبور به تبعيت از غلظت 

محلول، غلظت هاي اسيد و بازهاي مختلف چگونه تغيير مي كند. مفهوم جزء  و  عالقه منديم بدانيم كه با تغيير غلظت 
مولي كه در ادامه با آن آشنا مي شويم، براي اين منظور بسيار مناسب است. اين مفهوم را براي حالتهاي مختلف در ادامه بررسي 

  مي كنيم.
  را به صورت زير تعريف مي كنيم: و جزء مولي  كه اسيد و باز ضعيف مزدوج هستند، جزء مولي  اي زوج بر

جزء مولي      

جزء مولي  

در نظر گرفته شده است. براي يك محلول اسيد ضعيف تنها، درجه تفكيك اسيد با جزء  برابر  [‐A]+[HA] دقت كنيد كه
برابر است.  برابر است و بطور مشابه براي محلول حاوي فقط يك باز ضعيف، درجه هيدروليز بازي با جزء مولي  مولي 

در نظر گرفته مي شود، در حاليكه جزء  يا محلول فقط حاوي  درجه تفكيك يا هيدروليز معموالً براي محلول فقط حاوي 
  ر يك است. يعني :برابمولي در تمام محلولها مي تواند بكار برده شود. همچنين با توجه به تعاريف، مجموع جزء مولي ها همواره 

 A 1 
جايگذاري مي كنيم. در اينصورت بدست خواهيم  و  را برحسب  ، ، با استفاده از رابطه در رابطه 

  آورد:
 

كنيم. در اينصورت بدست خواهيم  جايگذاري مي و  را برحسب  ، ، با استفاده از رابطه Aدر رابطه 
  آورد:

A  

Aبنابراين مخرج كسر جزء مولي ها  , در  ،  Aو براي  ،  خواهد بود و براي   
را  Aدر عبارت مخرج سهم  و  در عبارت مخرج سهم  صورت قرار خواهد گرفت. به عبارتي مي توان گفت كه 

  نشان مي دهد.
بطور مشابه مي توان جزء مولي ها را برحسب 

A
  :(چگونه؟!!) بصورت زير بدست آورد و  

A

A

  ,
A

 

 

A  
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يا  و  يا  با در دست داشتن 
A

را بدست  Aو  مي توان به راحتي با استفاده از فرمولهاي باال  
  را بصورت زير محاسبه كرد: Aو  آورد و سپس غلظت هاي تعادلي 

  و  و و  به صورت  Aكل غلظت گونه 
كمك مي گيريم. براي برخي  ها برحسب  محلول بر روي جزء مولي ها از نمودار  و  براي نمايش نحوه تأثير 

  در زير ارائه شده است: محلول و مقادير  ،  نقاط مهم نمودار، 

2 10
10

10
0.99,

10
0.01 

1 10
10

0.9,
10

0.1 

0.5, 0.5 

1 0.1
0.1

0.1
0.1,

0.1
0.9 

2 0.01
0.01

0.01
0.01,

0.01
0.99 

يك تابع اكيداً نزولي است، در  يك تابع اكيداً صعودي و برحسب  برحسب  ،  و  با توجه به رابطه 
مي توان نتيجه گيري  1بدست آمده، در محدوده خطاي % عكس اين مطالب صادق است. با توجه به مقادير  حاليكه براي 

 زير را نمود:

 يا  2 100  0.99 1 
 يا  2 0.01  0.99 1 

 ،  2غالب يا حاكم است و در  ،  2شود كه در اين مطلب بدين صورت نيز بيان مي 
مي كند. مثالً براي خصلت رنگ نمونه، در صورت حاكم  غالب يا حاكم است. گونه حاكم يا غالب خواص نمونه را در محلول تعيين

اغلب اوقات، در صورتيكه جزء مولي  .شود در محلول مشاهده مي رنگ، و در صورت حاكم بودن  ، رنگ بودن 
  بيشتر باشد، گونه حاكم محسوب مي شود. بنابراين داريم: %90يك گونه از 

 يا  1 10  0.9 گونه حاكم است        
 يا  1 0.1  0.9 گونه حاكم است        

  مشهود است.  برحسب  مطالب باال در نمودار 
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 5با    براي زوج  برحسب  نمودار 

  اي كه هرگونه حاكم است را به صورت زير نيز نشان داد:  مي توان محدوده ي 

  
 5با    براي زوج  مربوطه محدوده هاي گونه هاي حاكم و 

  اي، آمونياك به چه فرمي در محلول يافت مي شود؟  مثال: تعيين كنيد در هر 
9.2 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 2 4 6 8 10

αHA

αA

0 2 4 6 8 10 12 14

HA is Dominant

No Dominant Form

A‐ is Dominant
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  حل:
1وجود دارد. در محلول به صورت  حاكم يا غالب است يا   8.2  
1وجود دارد. در محلول به صورت  حاكم يا غالب است يا   10.2  

8.2هاي مابين يعني  در  نمي توان از يكي در برابر  مشاهده مي شود و و  ، مخلوطي از  10.2
  ديگري صرف نظر كرد.

******  
4مثال: ثابت تفكيك يك اسيد برابر  شكل اسيدي موجود به  7.1است. تعيين كنيد چند درصد اسيد در  10

 است؟

  حل:
10 .

10 . 4 10
0.95 

  به شكل بازي وجود دارد. %5به شكل اسيدي و  %95بنابراين 
******  

اضافه مي شود، جزء مولي   0.2 و   0.1 به محلول حاوي  مثال: هنگامي كه مقادير ناچيزي از اسيد 
  4.8.را بدست آوريد اسيد  مي شود.  0.4برابر  گونه بازي 

  حل:
 مي پوشيم. بنابراين  محلول چشم به محلول اضافه شده است، از اثر آن بر روي  Aاز آنجائيكه مقادير ناچيزي از گونه 

، در ابتدا بايستي واكنش كمي بين آن دو براي تعيين تعيين مي شود.   0.2 و   0.1 محلول توسط 
  را درنظر بگيريم:

            
10 .

10
10 . 10  كمي

0.2              0.1              
0.1                           0.1 

  آن به صورت زير تعيين مي شود: است كه   0.1و   0.1 محلول نهايي شامل 

4.8
0.1
0.1

4.8 

  را بدست آوريم: به راحتي به صورت زير مي توانيم  محلول و مقدار  حال با در دست داشتن 
0.4 . 1.06 10  

****** 
  بدست آوريد. و  در محدوده هاي  و  مثال: روابط ساده شده اي براي 

  حل:

4.97 
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 و براي  در عبارت  ) مي توان از 2(مثالً  براي 
  :صرف نظر كرد و بر اين اساس نوشت در عبارت  ) مي توان از 2(مثالً 

1 ,  

  , 1 

****** 
  داريم. واكنشهاي حل شدن هريك از مواد زير را در اين بافر بنويسيد. 7مثال: بافري با 

 الف) 

 ب) 

  حل: 
  حاكم است، واكنش حل شدن به صورت زير خواهد بود: ،  و  ، بين  7الف) از آنجائيكه در 

   
  توليد كند. ،  به عبارتي بافر بايستي به اندازه تعداد مول 

  واكنش حل شدن به صورت زير خواهد بود:حاكم است،  ،  و ، بين  7ب) از آنجائيكه در 
   

  توسط بافر نيست. در اينجا نيازي به توليد يا مصرف 
*****  

  داريم: ‐Na+Aو  HAنشان دهيد براي محلول حاوي  مثال:

2.3  

  است.  ‐Aو  HA برابر مجموع غلظت هاي تجزيه اي اوليه CTو تعداد مول سود اضافه شده به هر ليتر محلول  nكه 
  حل:

مول سود به هر ليتر محلول را نوشته و عمليات رياضي ياد شده را انجام  nبصورت زير رابطه موازنه بار محلول بعد از اضافه نمودن 
 مي دهيم:

 

 

1  

1  

2.3

1  

9.2 

4.8 
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2.3  

2.3  
*****  

براي يك اسيد . مشابه اسيدها و بازهاي تك پروتوني، براي اسيدها و بازهاي چند پروتوني نيز مي توان جزء مولي تعريف كرد
 :رت زير تعريف مي شوندودوظرفيتي و مشتقاتش، جزء مولي ها بص

α A  α
A

A
A
   , A α  

α  α
A

   , α  

α  α
A

   , α  

فرض شده  يا به عبارتي مجموع غلظت هاي گونه هاي حاوي  Aبرابر  كه در آن 
  باال، واضح است كه داريم:است. با توجه به تعاريف 

α A α α α  يا      1  α  α 1 

و يكي از سه غلظت  را برحسب  و  ،  A، غلظت هاي و  در صورتيكه با استفاده از روابط 
A  ،  بدست آوريم و در روابط باال براي  وα  جايگذاري كنيم، بعد از ساده سازي روابط زير را براي هاα  ها

  بدست مي آوريم:

α A  

α  

α  

خواهد بود كه با قرار دادن جمله اول  ،  با توجه به روابط باال، مخرج كسر براي هر سه 
αدر صورت،  يعني  A  در صورت  ، با قرار دادن جمله دوم يعنيα  و با قرار دادن جمله سوم يعني

αرا بدست مي آوريم. همچنين مي توان گفت كه  αدر صورت،   A  با ،α  و  باα  با
مي باشد. به طور مشابه مي  متناسب است كه در هر سه مورد ثابت تناسب يكسان و برابر  

است. با  بيانگر سهم  و بيانگر سهم  ،  Aبيانگر سهم  توان اظهار نظر نمود كه 
را بدست آورد. با تحليل مشابه قبل، اما استفاده از  αو جايگذاري آن در روابط باال به سهولت مي توان مقادير  داشتن 

  ا نتيجه گرفت:ه αمي توان روابط زير را براي  و  بجاي  و  
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A  

αها، مي توان نتيجه گرفت كه  αبا توجه به روابط بدست آمده براي  A  يك تابع اكيداً صعودي و برحسب  برحسب 
يك تابع اكيداً صعودي است. در مورد  يك تابع اكيداً نزولي و برحسب  برحسب  αيك تابع اكيداً نزولي است. 

α  مشتق ،α  يا مشتق  نسبت بهα  را بدست مي آوريم و به نتيجه زير مي رسيم: نسبت به  

        يا          
2

       يا  0 0 

        يا          
2

       يا  0 0 

         يا          
2

       يا  0 0 

يك تابع  يك تابع صعودي و در محدوده  در محدوده  برحسب  αبنابراين 
αو  αو مقادير  αرخ مي دهد. مقدار ماكزيمم  در  αنزولي است و مقدار ماكزيمم  A  در

  بصورت زير قابل محاسبه است: يا  

α A  

α A
2

 

α  

α
2

 

α  

α
2

 

  به ماكزيمم مي رسد، داريم: α، جايي كه  αبا توجه به مقادير 
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α A α  
  را به صورت زير نيز مي توانيم بنويسيم: αمقدار ماكزيمم 

α
2

1

1
2

1

1 2

 

نتيجه مي شود. براي آنكه در محدوده خطاي  α، مقدار ماكزيمم بزرگتري براي  يا افزايش  بنابراين با كاهش نسبت 
  فرض كنيم، بايستي داشته باشيم: 1را برابر  αبتوانيم ماكزيمم  %1

  α 0.99 
1

1 2

0.99 2.55 10      يا      3.9 10  

مي تواند به  α) 4يا معادالً  ( 10در صورتيكه  با محاسبات مشابه مي توان نشان داد كه 

  برسد. 0.83مي تواند به بيش از  α) 2يا معادالً  (100و اگر  0.98بيش از 
مشابه اسيد و باز تك پروتوني، در اينجا نيز مي توان بحث گونه حاكم يا غالب را در نظر گرفت. با محاسبات مي توان نشان داد يا 

  بحث كرد كه :
     يا      α A  گونه حاكم يا غالب است   يا  1 A  
     يا      α  گونه حاكم يا غالب است    يا   1  

    يا   گونه حاكم يا غالب است   α     يا    1
  غير تهي خواهد بود كه داشته باشيم: و   هدقت كنيد تنها در صورتي محدود

 
 ه  به عنوان مثال در صورتيك α، در محدوده 4 ،  1  0.9بزرگتر از   1

  خواهد بود و در اغلب موارد، حاكم يا غالب فرض خواهد شد. 
  :مي توان در نظر گرفت برحسب  αزياد يا كم باشد، دو نمودار زير را براي  و  بسته به اينكه اختالف 
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,6.4) و مشتقاتش با H2CO3براي اسيد كربنيك ( ها برحسب  αنمودار  براي مواردي مثالي  10.3

 زياد است. و  كه اختالف 

  
,3.02) و مشتقاتش با C4H4O4براي اسيد فوماريك ( ها برحسب  αنمودار   مثالي براي 4.38

  كم است. و  مواردي كه اختالف 
  اي كه هرگونه حاكم است را به صورت زير نيز نشان داد: مي توان محدوده ي 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 2 4 6 8 10 12 14

αH2A 

αHA 

αA 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 2 4 6 8 10 12 14

αH2A 

αHA 

αA 

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir


  مولف: مهندس شاهي www.youngchemist.com باز -تعادالت اسيد
 

 113  كليه حقوق اين اثر براي مولف محفوظ مي باشد. ©

 

  
,6.4) و مشتقاتش با H2CO3مربوطه براي اسيد كربنيك ( گونه هاي حاكم و محدوده هاي  10.3 

 زياد است. و  مثالي براي مواردي كه اختالف 

زياد باشد در صورتيكه اختالف  و  با توجه به بحث هاي قبلي، نمودار قبل در صورتي صادق خواهد بود كه اختالف 
  كم باشد، نمودار به صورت زير خواهد بود:  و  

  
,3.02) و مشتقاتش با C4H4O4اسيد فوماريك (  مربوطه براي گونه هاي حاكم و محدوده هاي 

  كم است. و  مثالي براي مواردي كه اختالف  4.38
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

H2A is Dominant

No Dominant Form

HA‐ is Dominant

No Dominant Form

A2‐ is Dominant

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

H2A is Dominant

No Dominant Form

A2‐ is Dominant
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  و مشتقاتش رسم كنيد. براي  مثال: يك نمودار تقريبي براي نمايش گونه هاي حاكم در محدوده هاي مختلف 
 8  و  2.7

  حل: 

  
*****  

  را بدست آوريد. 5تثبيت شده در  و مشتقاتش در محلول بافري با  را براي  αمثال: مقادير 
 10.3  و  6.4

  حل:
α . . . 0.962 

α
.

. . . 0.038 

α
. .

. . . 1.92 10  
1.92برابر   و درصد %3.8برابر ، درصد  %96.2برابر  H2CO3داده شده، درصد  pHبنابراين در  10 % 
در مخرج بعلت كوچكتر بودن صرف نظر شده است. اين مطلب از اول با  از جمله  هاαهمچنين در محاسبه  خواهد بود.

  .قابل حدس زدن بود (چرا؟!)  توجه به اينكه 
*****  

  اي خواهيم داشت:ه چمثال: محاسبه كنيد در
α A

αA
2 

  حل:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

H2TeO3 is Dominant

No Dominant Form
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 ها مي توان نتيجه گرفت كه : αاز روابط 

  
α A

αA
  2 2  

******  
αمثال: روابط ساده شده اي براي  A  ،αHA  وαA  و  ، در محدوده هاي

  ) بدست آوريد.و  (با فرض اختالف زياد  
  حل:

 جمله اول، براي  است كه براي ها برابر  αمخرج كسر 
جمله دوم حائز اهميت است. بنابراين روابط ساده شده براساس صرف نظر كردن از  جمله سوم و براي 

  به صورت زير خواهند بود:جمله هاي كوچكتر در مقابل جمله بزرگتر يا مهم تر 

α A 1, α , α  

α A  , α 1, α  

α A  , α , α 1 

***** 
  برسانيم؟ %75اضافه كنيم تا جزء مولي كربنات را به  1مثال: چند مول سود به هر ليتر محلول اسيدكربنيك 

 10.3  و  6.4
  حل:

يعني  بايستي در  نزديكي هاي  نتيجه مي گيريم كه  αها و بزرگ بودن با توجه به اختالف نسبتاً زياد 
  صرف نظر كرد. پس: αباشد و بتوان از  10.3

α α α 1  α α 1 α 0.25 
  براي محاسبه غلظت ها مي توان نوشت:

α 0.25 1 0.25 , α 0.75 1 0.75  

نيازمند دو مول  از هر مول  نيازمند يك مول سود و تهيه هر مول  از هر مول  تهيه هر مول 
  د است، پس براي مقدار مول سود مورد نياز خواهيم داشت:وس

2 0.25 2 0.75  

*****  
  ومشتقاتش داريم: H2Aتمرين: نشان دهيد براي محلول حاوي اسيد ضعيف دو ظرفيتي 

2
1
2

2 

1.75  
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2.3
4

 

 H2Aاسيد ضعيف دو ظرفيتي برابر مجموع غلظت هاي تجزيه اي  CTتعداد مول سود اضافه شده به هر ليتر محلول و  nكه 
  است.ومشتقاتش 

*****  
  به صورت زير تعريف مي شوند: αبراي يك اسيد سه ظرفيتي و مشتقاتش، روابط 

 

α α        ,        α  

α α        ,     α  

α α        ,     α  

α α        ,            α  

  به راحتي مي توان نشان داد كه :
α α α α α     يا       1  α α α 1 

 ها نتيجه گرفت: αها مي توان روابط زير را براي ها يا با استفاده از روابط 

α   , 

α  

α   , 

α  

α   , 

α  

α   , 

α  
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بحث كرد. براساس روابط بدست  مشابه قبل، در اينجا نيز مي توان در مورد گونه حاكم يا غالب در محدوده هاي مختلف 
  آمده مي توان اظهار نظر نمود كه :

                         α 1         حاكم يا غالب است.      هگون     
, α 1      گونه حاكم يا غالب است.       
, α 1     گونه حاكم يا غالب است.        

                         α 1        گونه حاكم يا غالب است.        

برسد كه اختالف  1آن مي تواند به نزديكي  αگونه حاكم خواهد بود يا  مشابه بحث اسيد و باز دوپروتوني، در صورتي 
برسد كه  1آن مي تواند به نزديكي  αگونه حاكم خواهد بود يا  زياد باشد. بطور مشابه در صورتي  و  
 (البته به شرطي كه اختالف  در  αزياد باشد. در اينجا نيز ماكزيمم  و  اختالف 

زياد باشد) رخ  با  (البته به شرطي كه اختالف  در  αزياد باشد) و ماكزيمم  با 
  مي دهد.

 به صورت زير خواهد بود: ها برحسب  αا زياد باشد، نمودار تقريبي هدر صورتي كه اختالف 

  
,2.1) و مشتقاتش با H3PO4( فسفريكبراي اسيد  ها برحسب  αنمودار  7.2, مثالي  12

 است.ها زياد  براي مواردي كه اختالف 

  :اي كه هر گونه حاكم است را به صورت زير نيز نشان داد ها زياد باشد، مي توان محدوده در صورتيكه اختالف 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2
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,2.1) و مشتقاتش با H3PO4اسيد فسفريك ( مربوطه براي گونه هاي حاكم و محدوده هاي 

7.2,   است. ها زياد مثالي براي مواردي كه اختالف   12
) در هيچ محدوده يا ها كم باشد، گونه هاي حد وسط اسيد و باز يا گونه هاي آمفوتري (در صورتيكه اختالف 

  نخواهد رسيد. 1آنها نيز به  α، حاكم نخواهند بود و 
و مشتقاتش رسم  آرسنيكبراي اسيد  مثال: يك نمودار تقريبي براي نمايش گونه برتر يا حاكم در محدوده هاي مختلف 

  كنيد.
3.6 , 7.3 , 12.5 

  حل:

  
*****  
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 به صورت pHبازه  دربراي يك اسيد سه ظرفيتي و مشتقاتش ها  αمثال: روابط ساده شده اي براي محاسبه 
  ها بدست آوريد.با فرض وجود اختالف زياد بين  

  حل:
داده  pHدر محدوده  است،ها كه به صورت  αدر مخرج كسر 

  خواهيم داشت: بنابراين. صرف نظر كرد يا همان سهم مي توان از مابقي جمله ها در مقابل جمله  شده،
α , α 1, α , α  

*****  
  را به صورت زير درنظر مي گيريم: αبراي اسيدهاي چند پروتوني و مشتقاتشان، مخرج كسر  αدر حالت كلي براي بدست آوردن 

… …  

 0مي تواند مقادير كه  هاي اسيدي اسيد است. صورت كسر براي گونه ي همان ظرفيت اسيد يا تعداد  كه 
  ام عبارت باال در نظر گرفته مي شود. 1داشته باشد، جمله ي  تا 

  بنويسيد. ها و را برحسب  αپروتوني، رابطه  6 ضعيف مثال: براي يك اسيد
  حل:

 

…
 

*****  
  ها نيز مشابه قبل خواهد بود. αو بحث در مورد مقدار و نحوه تغييرات  ها برحسب  αنمودار 

 فرض كنيد تواند حاكم يا غالب فرض شود؟مي  ، ، در چه محدوده هايي از  پروتوني 5 ضعيف مثال: در مورد يك اسيد
        برقرار است.  ها رابطه   تمام براي
  حل:

  مي تواند حاكم يا غالب فرض شود. ،  براي 
***** 

ها را برحسب  αتعريف كرد و  αدر مورد اسيدهاي چندظرفيتي كه پروتونهاي اسيدي يكسان نيستند، مشابهاً مي توان روابط 
  بدست آورد. ها و 

را بصورت زير تعريف مي  αكه دوپروتون اسيدي يكسان نيستند، ضرايب  به عنوان مثال براي اسيد ضعيف دوپروتوني 
  كنيم:

 

α  , α   , α   , α  
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  هاي مربوطه مي توان نشان داد كه :با استفاده از روابط 

α  

α  

α  

α  

قبل است. براي اسيدهاي با تعداد پروتون بيشتر نيز مي توان روابط مشابهي بدست روابط بدست آمده و بحث هاي مربوطه مشابه 
  آورد.

  بدست آوريد. 7حاوي فقط يك پروتون اسيدي را در  تئينسمثال: جزء مولي تمام گونه هاي سي
  حل:

اضافه شده است، مي توان فرم  به گروه  تئين كه يك سبراي آمينو اسيد سي ،همانطور كه قبالً بحث شد
هاي مربوطه مي (يك اسيد ضعيف سه پروتوني با سه پروتون متمايز از هم) در نظر گرفت. با استفاده از روابط  

 ها به صورت زير خواهد بود: αتوان نشان داد كه مخرج كسر 

                       
 

                                                                                  
با قرار دادن سهم ه مشخص شده است. سهم هرگونجمله در مخرج سهم يك گونه است كه در عبارت قبل جمله مربوط به هر 

  بناميم، داريم: مربوط به آن گونه بدست خواهد آمد. به عنوان مثال، در صورتيكه عبارت باال را  α  ،αهرگونه در صورت كسر 

α  

α  

α  

  ها بدست مي آوريم: و مقادير با جايگذاري 
α 0.0303  , α 0.012 , α 7.607 10  

و –بر روي گروه  معادل باقي ماندن  ، بر روي گروه  معادل باقي ماندن  دقت كنيد كه 
  است. –بر روي گروه  معادل باقي ماندن  

******  
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  (در حالت كلي)مخلوط چند اسيد، باز و آمفوتر محاسبه 

ممكن است به محلولهايي برخورد كنيم كه بطور همزمان حاوي چندين اسيد، باز و آمفوتر از دستگاههاي مختلف اسيد و باز در 
تواند به عنوان كلي ترين حالت اين محلولها نيز آشنا شويم كه مي  عالقه مند هستيم كه با نحوه محاسبه  .حضور هم باشند

  نيز در نظر گرفته شود.
اين محلولها، مي توانيم غلظت تعادلي تمام گونه ها را برحسب جزء مولي ها و  براي بدست آوردن رابطه دقيق براي محاسبه 

غلظت هاي اوليه يا تجزيه اي بدست آوريم و سپس با جايگذاري آنها در رابطه موازنه بار (يا موازنه پروتون)، با توجه به اينكه جزء 
بدست آوريم كه حل آن  رابطه بر حسب فقط نوشته شوند، يك  و ثوابت  مولي ها مي توانند برحسب فقط 

محلول را بطور دقيق نتيجه دهد. از اين روش تا كنون در بدست آوردن رابطه دقيق براي محلول حاوي اسيد و باز دو  غلظت 
چنان نيز هم شدستگاه مختلف در حضور هم و محلول حاوي اسيد ضعيف چند ظرفيتي و مشتقاتش بهره برده ايم. در اين رو

بهتر است در ابتدا كليه واكنشهاي كمي و محاسبات استوكيومتري مربوطه را در نظر بگيريم و سپس به سراغ بدست آوردن يك 
  محلول برويم. رابطه دقيق براي محاسبه غلظت 

، ، ،  در محلول حاوي  مثال: يك رابطه دقيق براي محاسبه 
  بنويسيد.  و   ،  ، 

  حل:
)، اما از با  يا واكنش  با  در چنين محلولي واكنش كمي خواهيم داشت (مثالً واكنش 

هم اطالعي نداريم، بهتر است يكراست به سراغ نوشتن رابطه ها  آنجائيكه غلظت ها پارامتري هستند و از مقايسه بزرگي آنها با
  برويم.

، ، در چنين محلولي با درنظر گرفتن تمام واكنشهاي ممكن (چه كمي، چه غيركمي و چه مابين) گونه هاي 
و  ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، 

  را خواهيم داشت!! . براي آنها موازنه بار به صورت زير خواهد بود: 
 
2 3 2  

نوشته  αغلظت هاي تعادلي حاضر در رابطه موازنه بار به صورت زير مي توانند برحسب غلظت هاي تجزيه اي يا اوليه و ضرايب 
  شوند:

2 2           ,                ,      

α   , α   , α  ,  

α , α ,  

α , α  , α  

  به صورت زير هستند: αكه ضرايب 
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α     ,    α       , α  

α    , α  

α  

α  

α  

بدست خواهيم آورد كه حل آن  در نهايت با جايگذاري تمام روابط باال در رابطه موازنه بار، رابطه دقيق زير را برحسب فقط 
  دهد:محلول را بطور دقيقي نتيجه مي  محلول و  غلظت 

2 2  

2

3

2

 

****** 
اكنشهاي كمي و اين دسته از محلولها مي توانيم از روش تقريبي زير نيز استفاده كنيم. در ابتدا تمامي و براي محاسبه 

محاسبات استوكيومتري مربوط را درنظر مي گيريم. سپس براي محلول نهايي كه به تبع فاقد هر گونه واكنش كمي است، 
 قويترين اسيد موجود و قويترين باز موجود را تعيين مي كنيم و سپس با در نظر گرفتن فقط قويترين اسيد و باز موجود 

كردن تقريب مربوط به صرف نظر كردن از ساير گونه ها نيز مي تواند بدين صورت انجام شود كه  محلول را بدست مي آوريم. چك
محاسبه شده، غلظت هاي تعادلي ساير گونه ها (به جز قويترين اسيد و باز) را بدست آوريم و با غلظت هاي اوليه  بر مبناي 

آنها مقايسه كنيم. در صورتيكه برابر باشند، تقريب درست بوده است، اما اگر تفاوت قابل توجهي داشته باشند، نشان مي دهد كه 
  از محلول شركت كرده اند و احتماالً صرف نظر كردن از آنها كار درستي نبوده است.ساير گونه ها نيز در واكنشهاي اسيد و ب
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معموال سه حالت زير پيش مي آيد و در هر حالت ساده ترين فرمول در صورتيكه قويترين اسيد و باز محلول را مشخص نمائيم، 
  :ياد شده معموال صادق است

  :اسيد و قويترين باز اسيد و باز مزدوج هستند)(قويترين  ‐Aو قويترين باز  HAقويترين اسيد  

     
 :(قويترين اسيد و قويترين باز اسيد و باز مزدوج نيستند) ‐Bو قويترين باز  HAقويترين اسيد  

2
1
2
     

  : :)استيكسان يك گونه آمفوتري (قويترين اسيد و قويترين باز  ‐HAو قويترين باز  ‐HAقويترين اسيد  

      
2

 
3 ، 10محلول  مثال:    را بدست آوريد.10و  10

اطالعات   2.1 , 7.2 , 12         ,     6.4 , 10.3  

  حل:
 و هم با  مي تواند هم با  ناشي از  ابتدا بايستي واكنشهاي كمي موجود در محلول را درنظر بگيريم. 

  مي گيريم: را چون كمي تر است، در نظر با  واكنش كمي بدهد. در ابتدا واكنش 

                          
1

10 10  كمي
0.03             0.01                   
0.02                                0.01 

و هم با  تواند هم با  مي خواهد بود كه  0.02، 0.01، 0.01محلول جديد شامل 
  كمي تر است، اول آن را در نظر مي گيريم: با  واكنش كمي بدهد. چون واكنش  

                            
1

10 . 10  كمي
0.02             0.01                   
0.01                                0.01 

و هم با  مي تواند هم با  خواهد بود كه 0.01، 0.01، 0.01محلول جديد شامل 
  كمي تر است، اول آن را در نظر مي گيريم: با  واكنش كمي بدهد. چون واكنش  

                            
1

10 . 10  كمي
0.01             0.01                   
                                      0.01 

فاقد واكنش كمي است (واكنشهاي باقيمانده يا امكان پذير ما بين كمي و  0.01و  0.01محلول نهايي 
  براي آن قويترين اسيد و قويترين باز را به صورت زير تعيين مي كنيم: .غيركمي و يا غيركمي هستند)
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براي      10 .      , 10 .  

براي      10 .      , 10 .  

قويترين باز  است و از آنجائيكه  ن اسيد ، قويتري از آنجائيكه 
 و   در نظر مي گيريم. با توجه به اينكه واكنش بين  را معادل  و  را معادل  است.  

  استفاده مي كنيم: از فرمول زير براي محاسبه  ،برابرند و   مابين كمي و غيركمي است و غلظت هاي 
. .

 

صرف نظر شده  و خصلت بازي  و خصلت اسيدي  به روش باال، از خصلت اسيدي  در محاسبه 
و مقايسه آنها با غلظت  و  ،  است. با به دست آوردن غلظت محصوالت ناشي از اين واكنشها يعني 

مي توان چك نمود كه صرف نظر كردن هاي ياد شده برقرار بوده اند  و  ، ، هاي 
  نه، كه خوشبختانه در اين مورد برقرارند.يا 

***** 
معموال در نظر گرفتن واكنشهاي  در صورت نزديك بودن قدرت اسيدي دو يا چند اسيد يا نزديك بودن قدرت بازي دو يا چند باز

مسئله در اين واكنش ها تعادلي قويترين اسيد(ها) با قويترين باز(ها) و بدست آوردن غلظت هاي تعادلي گونه هاي شركت كننده 
  را به سادگي حل مي كند.

 
 

 
  
 

6.8 
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 تمارين

1 - pH هريك از محلولهاي زير را بدست آوريد. حالل آب است، مگرآنكه خالفش ذكر شده باشد 

 14آب خالص  -1

 32آمونياك خالص  -2

 10   محلول  -3

2  و  10   محلول  -4  10 

 درنظر بگيريد)يك اسيد قوي  در حالل را   HI( در حالل  10   محلول  -5

 0.01  محلول  -6 NH4بطور كامل به   در حالل  NH4I( فرض كنيد   در حالل    
 -Iو  +

 )يك اسيد قوي درنظر بگيريد در حالل را   HIتفكيك مي شود و 

 0.2  محلول حاصل از اختالط  -7    50   با    0.1    25 

  با 2محلول حاصل از اختالط  -8   با  1.9با  25    50  محلول  

 10   محلول  -9

 و  10   محلول  - 10    2 10     

11 -  10 ,   10 
12 -       10   
  محلول  - 13  10  در حالل   

 4در حالل اسيد سولفوريك  1  - 14

 0.1محلول حاصل از اختالط  - 15    0.3با  25        50  

  با 13.1محلول حاصل از اختالط  - 16  با 12.9با   25   50 

17 - 9.2     0.1 

18 - 0.89    1 

19 - 3.2     10   

, 32در حالل آمونياك ( 0.01  محلول  - 20 19 ( 
 0.1محلول  - 21  %12.3 اسيدي برابر با درجه تفكيك   

 محلول   25محلول حاصل از اختالط  - 22  0.1   (  0.2   50با    5( 

 محلول حاصل از اختالط  - 23   0.1   با  %16.7با درجه تفكيك  25    0.3   50 

4.8و  0.1  محلول حاوي  - 24       0.1    

25 - 3.2  1    

26 - 0.85    0.05  
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, 32در حالل آمونياك  10  محلول  - 27 19   

  محلول  - 28  %37.2با درجه تفكيك بازي برابر   0.05   

 محلول حاصل از اختالط  - 29   0.1  با  %2.3با درجه تفكيك  25    0.3  50 

4.8محلول حاوي  - 30  0.1  ,  0.1    

31 - 3.2    1 ,  1   

3.2محلول  - 32    1 ,  0.01 

33 - 1.92  0.1 ,  0.1 

34 - 1.92    0.01 ,  0.001   

35 - 1.92     10 

36 - 1.92     10 

37 - 9.4, 4.8  1  ,  1 ,  1    

38 -      1  ,  9.4, 10       1      

10   محلول   - 39 , , 32در حالل آمونياك 0.1   19   

, 32در حالل آمونياك 10   و  0.1  محلول  - 40 19   

, 32در حالل آمونياك 10   و  0.1  محلول  - 41 19   

1 با درجه تفكيك  0.1  محلول  - 42  ,  %0.1با درجه تفكيك  2.8%

محلول   50با   %2.8با درجه تفكيك  0.1  محلول   25محلول حاصل از اختالط  - 43
       %0.1با درجه تفكيك  0.1  

44 - 8 , 5.15     1 ,  0.5 

45 - 3.36  , 4.28     1  ,  1 

,4.8 محلول  - 46  9.2    1 ,  10   

47 -  9.4    1  ,  2 10   

48 -  3.2,  9.2   1 ,   10   

0.8 با درجه تفكيك  0.1  محلول حاوي  - 49 ,  %2.1با درجه تفكيك  93.78%

محلول   50با  %3.78با درجه تفكيك  0.1 محلول   25محلول حاصل از اختالط  - 50
 %2.1با درجه تفكيك  0.2 

 11با  50 با  13.5با  25 محلول حاصل از اختالط  - 51

 11.6با  50 با  7.02با  25 محلول حاصل از اختالط  - 52
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 11.6با  50 با  11با  25 محلول حاصل از اختالط  - 53

10 محلول  - 54 , , 32در حالل آمونياك  0.1  19   

55 - 11.62    0.01  ,   0.01 

56 - 3.2      2 10  ,    10    

57 - 9.2   0.4 ,   0.5    

58 - 9.2   0.5 , 1   

 50و  0.1 محلول  50محلول حاصل از مخلوط  - 59
4.8 محلول  0.2  

و غلظت آمونياك برابر  9.4با  بافر   25محلول حاصل از اختالط  - 60

و غلظت كل استات برابر  4.5با  بافر   75با  0.5

0.5  

, 32در حالل آمونياك 10   و  0.01  - 61 19   

62 -  4.8,  9.2   0.1 ,  0.5     

,4.8  آمونيوم استات و آمونيوم نيترات باغلظت برابر و بزرگ - 63  9.2 

64 -  3.2,  9.2  0.1 

65 - 1.25, 4.3  1 

 %20.3و درجه تفكيك دوم  %50.3با درجه تفكيك اول  0.1 محلول  - 66

,5با  0.1 محلول  - 67 5.1   

68 -   1.25, 4.3    0.1 ,  0.15    

69 - 0.25      , 0.1     
70 - 0.15      , 0.1     

71 - 2.1, 7.2, 12     0.75 ,  0.5   

72 - 2.1, 7.2, 12   0.2  ,  0.1     

73 - 2.1, 7.2, 12    0.1 ,  0.1    

 2.96,4.16يك موالر  سديم هيدروژن تارتارات  - 74
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و غلظت كل كربنات برابر يك موالر  6.2با  بافر   25محلول حاصل از اختالط  - 75

و غلظت كل كربنات  6.5با  بافر   50با  1
  0.5برابر 

6.4,10.3و  0.2  محلول  - 76      0.1 

0.1محلول  - 77 ,2.1و     7.2, 12  1 

0.1محلول  - 78  و     7, 14      1   

1  محلول  - 79 ,2.1و   7.2, 12, 3.2    1   

  محلول  - 80  و 1   2.1, 7.2, 12, 7, 14    0.1   

81 - 1.25, 4.3,  9.2  2 ,  1 

82 - 1.25, 4.3,  9.2    1 ,  1   

83 - 1.25, 4.3,  9.2    1.5 ,  1 

84 -   1.25, 4.3,  9.2  0.5 ,  1   

85 -   1.25, 4.3      1 

86 - 0.5 ,  1 ,  0.2  ,  0.2    

87 - 2.1, 7.2, 12,  9.2        0.5   

88 -           0.1  ,  0.1 ,  0.15 ,  0.2      
89 -   0.1  ,  0.1 ,  0.3 
90 -       0.1  ,  0.1 ,  0.2 
91 -    0.1  ,  0.1 ,  0.1 
92 -  0.3 ,  0.1  ,  0.1 ,  0.1 
93 -  0.35 ,  0.1  ,  0.1 ,  0.1 
94 -  0.4 ,  0.1  ,  0.1 ,  0.1 
95 -  0.45 ,  0.1  ,  0.1 ,  0.1 
96 -  0.5 ,  0.1  ,  0.1 ,  0.1 
97 -  0.55 ,  0.1  ,  0.1 ,  0.1 
98 -  0.6 ,  0.1  ,  0.1 ,  0.1 
99 -  0.65 ,  0.1  ,  0.1 ,  0.1 

100-     0.1 ,  0.1  
 را در نظر بگيريد. و  و ثابت هاي اسيدي   و با غلظتهاي به ترتيب  , محلول دو اسيد ضعيف  - 2

  ثابت تعادل آنها بنويسيد. الف) سه واكنش تعادلي مستقل مربوطه را به همراه
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  ب) رابطه موازنه بار را براي سيستم مربوطه بنويسيد.
ج) فرض كنيد از خود يونش آب بتوان صرف نظر كرد. رابطه موازنه بار را باتقريب ذكر شده بازنويسي كنيد. چه محدودة 

  اي براي اعمال تقريب مورد نظر قابل قبول است؟ 
  بدست آوريد. ,را برحسب  وازنه بار ساده شده قسمت (ج) غلظت د) با استفاده از رابطه م

و) فرض كنيد از غلظت اسيد تفكيك شده بتوان در مقابل كل غلظت اسيد صرف نظر كرد. با اين فرض و با استفاده از 
  بدست آوريد. ,را برحسب  رابطه بدست آمده در قسمت (د)، غلظت 

0.5  محلول  ه)   , , 3.2را با رابطه قسمت (هـ) محاسبه كنيد. 0.1 
4.8  

 ها) بنويسيد. αهسل باخ را برحسب ضرائب جزء مولي ( - رابطه هندرسون - 3

محلول نهايي را براي هريك از  مي افزاييم.  1  محلول   داريم. به آن  1  محلول   50 - 4
 .حاالت زير حساب كنيد

  75ت)              50ج)                 25ب)              0الف) 

1 محلول   50فرض كنيد  - 5 افزائيم. فرض كنيد تغيير مي مول اسيد كلريدريك داريم. به محلول فوق    
 محلول را در هريك از حاالت زير حساب كنيد. حجم نداريم. 

   0.1د)       0.05ج)       0.0025ب)      0الف) 

.0چقدر است؟ 0.1 و  0.1 محلول   - 6 89 

محلول    150بايستي به  0.5 ، چند ميلي ليتر محلول 4براي تهيه بافري با  - 7
 3.7بيافزائيم؟ 0.2 

 تامپونه شده است. چند درصد از اسيداستيك در اين محلول به صورت  9.5محلولي در  - 8
 4.8است؟

است. چند   1با غلظت برابر  تشكيل داده است و حاوي  8.8بافري در  و  محلولي از  - 9
به دست آوريم؟ تغيير حجم در كار نيست  9.8مول سود بايستي به هر ليتر محلول فوق بيافزاييم تا بافري با 

 9.2(سود به صورت جامد اضافه مي شود).

 0.2  و  0.5  تهيه كند. اومحلولهاي  4.5دانش آموزي مي خواهد بافر با  -10
در اختيار دارد. براي تهيه  و  بصورت جداگانه و همچنين مقادير دلخواه از مواد جامد 

مناسب تر است؟ پاسخ خود  و  بافر ياد شده كداميك از زوجهاي 

,4.8را با انجام محاسبات مربوطه اثبات نمائيد. 3.7 

از محلول هاي كدام گزينه استفاده شود، بهتر است؟   200و حجم كل برابر  3براي تهيه محلول بافر با  -11
 (در هر گزينه دو محلول به طور جداگانه با حجم دلخواه در دسترس داريم.)
3.29 , 4.8,   3.36 
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  و محلول  0.01  الف) ) محلول 
 و محلول  1  ب) محلول     0.5  
  0.4  و  0.5 ج) محلول 
 0.1 و محلول  0.1  د) محلول 

از بافري حاوي   50با   0.25برابر  و غلظت   9با  , از بافري حاوي   50 -12
0.5برابر  و غلظت  5با  و   در نظر   100مخلوط مي شود. حجم نهايي را   

 بگيريد.

4.8, 9.2 

 را محاسبه كنيد. 9در بافر با  الف) غلظت 

 را محاسبه كنيد. 5در بافر با   ب) غلظت 

باز را كه در اثر اختالط محلولها رخ مي دهد را نوشته و ثابت تعادل آن را مشخص كنيد. (واكنش كمي  -واكنش اسيدج) 
 مد نظر است).

 غلظتهاي جديد گونه ها را مشخص كنيد. د) براساس واكنش نوشته شده،

 محلول نهايي را حساب كنيد. هـ) 

  .داريم 9.5و  0.1با غلظت  و  ليتر بافري از  1 - 13

  را در بافر اوليه محاسبه كنيد. الف) غلظت 
 به محلول فوق اسيداستيك خالص مي افزائيم (فرض كنيد حجم محلول تغيير نمي كند).

  ب) در صورت وجود واكنش كمي، آن را نوشته و ثابت تعادل آن را حساب كنيد.
  مصرف شود؟ تا تمام  ج) چند مول اسيداستيك بايد بيفزائيم

 اضافه كرد؟بايد بدان چند مول اسيداستيك از بافر اوليه  9د) براي تهيه بافري با 

 از بافر اوليه چند مول اسيداستيك بايد بدان اضافه كرد؟ 4.5هـ) براي تهيه بافري با 

4.8, 9.2 

 داشته باشيم. با ثابت تفكيك اسيدي  موالر از اسيد ضعيف  فرض كنيد محلول  -14

  محلول امكان پذير است؟ باشد، چه بازه اي براي   10الف) در صورتي كه 
  (راهنمايي: براي بدست آوردن بازه يكبار اسيد را با تفكيك كامل و يكبار با تفكيك قابل صرف نظر فرض كنيد)

نسبت آنها را و  αو كسر مولي گونه باز مزدوج  αباشد، كسر مولي اسيد  10ب) در صورتي كه 
  بدست آوريد.محلول  با توجه به بازه بدست آمده براي  

 10و قدرت اسيدي معمولي  10اسيد ضعيف با غلظت ناچيز «ج) به نظر شما، اين گفته كه 
  صحيح است؟» رفتار مي كند در آب به صورت اسيد قوي

 4.8را در آب را با در نظر گرفتن نتايج بخشهاي قبل بدست آوريد. 10   محلول  د) 
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0.1 به صورت جداگانه محلولهاي  -15 , بافر با   400در دسترس داريم. چگونه   0.5 
 بدست آوريم؟ 10

6.4, 10.3 
 را در نظر بگيريد. و  هاي برابر  و  با غلظت برابر  محلول اسيد دو ظرفيتي  -16

  الف) رابطه موازنه بار براي اين محلول را بنويسيد.
  براي اين محلول، چه تقريبهايي بكار رفته است؟ برابر با  ب) در بدست آوردن غلظت 

  در محلول را بدست آوريد. ج) در صورتيكه تقريبهاي قسمت (ب) برقرار باشند،  غلظت 
برقرار باشند، تقريبهاي قسمت (ب)  1و  ، در صورتيكه 6د) نشان دهيد براي 

  برقرارند.
را بنويسيد. فرض كنيد  ه غلظت باشد، معادالت و روابط الزم براي محاسب هـ) در صورتيكه 

است. هر معادله يا رابطه نهايي تنها برحسب يك متغير مجهول دلخواه باشد كه نحوه بدست  6محلول كمتر از  
 آوردن آن متغير مجهول مشخص شده باشد، اما نيازي به حل معادالت نيست.

و همچنين يك اسيد ضعيف   و يك اسيد ضعيف دو پروتوني با دو پروتون يكسان  -17
در نظر بگيريد (براي   و دوپروتوني با دو پروتون متماميز از هم 

 و , ,  ميكرو ثابت تعادل هاي تفكيك اسيدي هستند)    

  روابط ثابت تعادل، موازنه بار و جرم را بنويسيد.   الف) براي محلول 
  روابط ثابت تعادل، موازنه بار و جرم را بنويسيد.   ب) براي محلول 

ساده مي شود؟  براي محلول (الف) به رابطه  ج) با اعمال چه تقريب هايي رابطه محاسبه 
  ابط نوشته شده در (الف) بدست آوريد.ورا از ر براساس تقريب هاي مربوطه 

ساده مي شود؟  2براي محلول (ب) به رابطه  د) با اعمال چه تقريب هايي رابطه محاسبه 
 را از روابط نوشته شده در (ب) بدست آوريد. 2براساس تقريب هاي مربوطه رابطه 

و گونه هاي بازي ناشي از آن  يك دياگرام برتري گونه ها به طور تقريبي براي متاسيليسك  -18
را به دست آوريد. رسم كنيد و ماكزيمم مقدار جزء مولي  ,
9.5, 11.8 

و مشتقاتش رسم نمائيد و ماكزيمم مقدار  يك نرسبراي اسيد آبه طور تقريبي يك دياگرام برتري گونه ها  -19
 رقم اعشار بدست 4را با  αممكن براي جزء مولي 

 آوريد. 2.22 , 7.0 , 11.5 
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|يك دياگرام برتري گونه ها بصورت تقريبي براي گونه هاي  -20  در حالل آمونياك رسم نمائيد.  |
حالل  است.  19در حالل آمونياك يك اسيد ضعيف با  در حالل آمونياك يك باز قوي است و 

 مي باشد. 32آمونياك برابر 

يا يكي ديگر از فرم هاي حاصل از تفكيك اسيدي اش بايستي به خون تزريق شود. خون  به صورت  Xي گونه -21
توسط  است. اين گونه بايستي به چه فرمي به خون تزريق شود تا نيازمند توليد يا مصرف  7.4بافري با 

 خون نباشد؟
2.1, 5.1, 9.5, 13.7 

αدر يك محلول داريم  -22  جزء مولي  αمحلول چقدر است؟ ( .  10
,2.1است). 7.2, 12 

  بايستي به هر ليتر محلول  چند گرم گاز  -23   0.5 و  0.1 ، 0.1 
 باشد؟ 4.8محلول نهايي برابر  اضافه نمود تا 

9.2 , 4.8 ,   36.5 

,را در نظر بگيريد.  با غلظت  محلول  -24 به ترتيب تعداد مول اسيد قوي و باز قوي  و  (كه    
اضافه شده به هر ليتر محلول است) را به دست آوريد و بحث كنيد كه چرا محلول اسيد قوي غليظ را مي توان بافر در 

 نظر گرفت؟

ˊ
ˊ 1

2.303
 

0.08 محلول   -25 ,  را به دست آوريد. 0.11 

2.5, 9, 6, 12 

اوليه و نهايي  با اتانول از اندازه گيري  براي سنجش ثابت تعادل واكنش استري شدن اسيد كربوكسيليك  -26
هاي  باشند و  1و  0.01محلول كمك مي گيرند. در صورتيكه غلظت هاي اوليه اسيد و اتانول به ترتيب برابر 

 ؟چقدر استباشند، ثابت تعادل واكنش استري شدن  2.77و  2.21اوليه و نهايي اندازه گيري شده به ترتيب برابر 
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