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(1)
ةمظنملا ليلا#"ا

Buffer solutions



: pH  ينیجوردیھلا مقرلا

.لول#"ا EF ن:جوردي@لا تانويأ ;:ك78ل بلاسلا مت2راغوللا

pH = - log [H+]  

Iةميق تلق           لول#"ا ةضومح تداز         ن:جوردي@لا نويأ ;:كرت داز امل .pH

.14 مقرلاب /=ت;:ورفص مقرلا نم أدبي /.يجوردي(لا مقرلا وأ /.يجوردي(لا لسلس$لاو

 .7 نم لقأ a`إ رفص نم  )XW )pHيجوردي@لا مقرلاUVW çم#Tا طسولا

.XW )pH( =7يجوردي@لا مقرلاç لداعتملا طسولا

.a 14`إ7 نم gaعأ )XW )pHيجوردي@لا مقرلاç يدعاقلا طسولا



 ة8:بك ھيمكب دجاوتم ن:جوردي@لا رصنع :UVWم#Tا طسولا
   .ليسكوردي@لا نم gaعأ )F`اع ;:كرت وأ ( اًدج

ليسكوردي@لا و ن:جوردي@لا رصنع :لداعتملا طسولا
.)ة2واسpم ;:كا78ب وأ ( ة2واسpم ةيمكب نادجاوتم

 ةليلق ةيمكب دجاوتم ن:جوردي@لا رصنع :يدعاقلا طسولا
.ليسكوردي@لا نم لقأ )لقأ ;:ك78ب وأ ( اًدج

H+ > OH-

H+ = OH-

H+ < OH-



:pH  ينیجوردیھلا مقرلا سایق قرط
: ن:بطق نم زا@{Tا نو|تي ،yz pH meterسx صاخ زا@ج مدختسsةقدب ليلاحملل XWيجوردي@لا مقرلا سايقل

الاصتا لمعx مويساتوبلا د2رولI عبشم لولحم gaع يوتحي )�F)reference electrodeجرم بطق yzسx :لوألا
ً

 اًيئا�ر@ك 
.لول#"اب

.)+H( ن:جوردي@لا تانويأل ذافنو ساسح خافتنا ل|ش gaع قيقر ءاشغ وذ )�F)glass electrodeاجز بطق yzسx :يsاثلا

.a 14`ا0 نم XWيجوردي� مقر a`إ ھلوح2و ،ن:بطقلا ن:ب قرفلا زا@{Tا اذ� س�قي



:pH  ينیجوردیھلا مقرلا سایق قرط
: )ةقيقد HIغ EFو( XWيجوردي@لا مقرلا سايقل ةيناثلا ةق2رطلا

 .لول#"ا ةسمالم دنع ط2رشلا نول EF 8:غ� لالخ نم XWيجوردي@لا مقرلا سايقل مدختس� ةق2رط �Fو )Test strip( ةق2رط



:Buffer solutions  ةمظنملا لیلاحملا

�F لا ليلا#"ا�W 8:غتلامواقت EF يجوردي@لا مقرلاXW ا@فيفخت دنع وأ ة2وقلا دعاوقلا وأ ضامحألا نم ةليلق تايمك ةفاضإ دنع،
. )ن78قملا ھضمح( ا@حالمأ دحأو ةفيعض ةدعاق وأ )ةن78قملا ھتدعاق( ھحالمأ دحأو فيعض ضم#T لولحم نع ةرابع �Fو

: نم ةمظنملا ليلاQRا نوكتت-
.)-ةن78قملا ةدعاقلا– ضم#¢ل ةقفارملا ةدعاقلا( فيعضلا ضم#Tا £¢م    +       )ن78قم ضمح( فيعض ضمح1.

وأ

)-ن78قملا ضم#Tا– ةدعاقلل قفارملا ضم#Tا( ةفيعضلا ةدعاقلا £¢م   +        )ةن78قم ةدعاق( ةفيعض ةدعاق2.

: نم نو|تي ةماع ةفصب مظنملا لول#"ا نأ يأ

ةن78قملا ھتدعاق+ ن78قملا ضم#Tا

HA ⇌ H+ + A-



:مظنملا لول#"ا لمع ةيلآ

)+H(ضم#Tا ةفاضإ دنع)-OH(ةدعاقلا ةفاضإ دنع

مظنم لولحم

HA ⇌ H+ + A-



:ةمظنملا لیلاحملا ىلع ةلثمأ

)فيعضلا ضمR_ا ^[م( ةنZIقملاةدعاقلا فيعضلا ضمR_ا

CH3COO− تال¦Tانويأ CH3COOH ل¦Tا ضمح

Na2HPO4 NaH2PO4 ن:جوردي@لا ةيداحأ مويدوصلا تافسوف  ن:جوردي@لا ةيئانث مويدوصلا تافسوف



 :ةمظنملا لیلاحملا ةیمھأ

 نم )XW )pHيجوردي� مقرب ة2وي#Tا لئاوسلا  ;:متت ثيحب ةيجولويبلاو ةيئايميكلا ةمظنألا EF ة8:بك ةيم�أ ا@ل ةمظنملا ليلا#"ا
.1.5 غلبت ةيدعملا ةراصعلا EF امن�ب ،7.4 غلبت مدلا EF الثمف رخآ a`إ لئاس

 ،ةمظنملا ليلا#"اق2رط نع اًبلاغ ا²±لع ظاف#Tا مت2و ، يزومسألا طغضلا ةنزاومو تام2زنإلا لمعل ةيلاثمو ةبسانم 8تع� ميقلا هذ�
. تانو�ركيبلاو  تافسوفلا �F ة2وي#Tا ةمظنألا EF ةمظنملا ليلا#"ا م�أ نمو

 حوا78ت XWيجوردي� مقرلا ةميق تابث gaع ظفاحي مدلا امزالب EF دوجوملا مظنملا تانو�ركيبلا لولحم
)٧.٣٥-٧.٤٥(  : ن:ب

 :فيعضلا كينو�ركلا ضمح نم نو|تي
)H2CO3(
 : تانو�ركيبلا £¢مو

)(HCO3
−



Henderson-Hasselbalch :خابلساھو-نوسردنھ ةلداعم

:ن:ب ةقالعلا £ºوت �Wلا ةيساسألا ةلداعملاخابلسا�و-نوسردن� ناملاعلا عضو
.XWيجوردي@لا مقرلا.١
٢. sا ةبسT#فيعضلا ضم
.ةن78قملا ھتدعاق.٣

: ةمظنملا  ليلا#"ا 8:ضحتو لمع م@ف EF ةيم�أ ا@ل ةلداعملا هذ�و

: ام� ن:لماع gaع دمتعx مظنملا لولحملل)(XW pHيجوردي@لا مقرلا نأ دجن ةقباسلا ةلداعملا نم

pka . ةميق-١
.ةن78قملا ةدعاقلا ;:كرتو ضم#Tا ;:كرت ن:ب ةبس¾لا-٢
و ةن78قملا ةدعاقلا  a`ا ن78قملا ضم#Tا ةبسs تفرع اذإ ةمظنملا ليلاحملل XWيجوردي@لا مقرلا باسح EF ةلداعملا مادختسا نكم2و

pkaضم#¢ل.



Buffer solution capacity : )ھتءافك وأ( مظنملا لولحملا ةعس

 فيعضلا ضم#Tا ن:ب ةبس¾لا  نو|ت امدنع نكمي ام8كأ نو|تو ،XWيجوردي@لا مقرلا 8EF:غتلل مظنملا لول#"اةمواقم ىدم نع 8ع�
.دحاوللة2واسم ةن78قملا ھتدعاقو

: نأ XWعx اذ@ف1 يواسx ةن78قملا ةدعاقلا و ن78قملا ضم#Tا ن:ب ةبس¾لا تناI اذا§

Iام ل Iاع مظنملا لول#"ا ;:كرت نا`FIام ل Iةيدرط ةقالع(ةيلاع اًضيأ مظنملا لول#"ا كلذ ةعس تنا(.  
: لاثم§
.رالوم0.5 = ه;:كرت مظنم لولحم

؟ gaعأ هءافك كلتمي امÁ²أ       .رالوم0.9 = ه;:كرت مظنم لولحم



 يلمعلا ءزجلا
🧪



:  مظنملا لولQRا صاوخ ةسارد-٢

:ةيساسألا ةركفلا

 ھيلإ ةدعاق وأ ضمح ةفاضإ دنع XWيجوردي@لا مقرلا EF 8:غتلا مواقي مأ ا8ً:بك ا8ً:غ� مظنملا لولحملل XWيجوردي@لا مقرلا 8:غتي ل�

. رطقملا ءاملا a`إ ةدعاقلا وأ ضم#Tا ةفاضإ دنع ثدحي امب كلذ ةنراقمو

:لمعلا ةق:رط

ا
ٔ

 :M0.1هHuكرتHCl ك:رولrوردي(لا ضمح مادختساب ةمظنملا ليلاQRا صاوخ ةسارد-

ا�F EF Iض1.
ٔ

ا(س
ٔ

اEF Iو رطقملا ءاملا نم لم٣٠ )
ٔ

اس
ٓ

.ي�افسوفلا مظنملا لول#"ا نم لم٣٠ )ب(رخ

.كلذب صا¦Tا زا@{Tا مادختساب ن:سأ|لا نم لI تا2وت#"XWpHيجوردي@لا مقرلا ساقي2.

ا3.
ٔ

ا|لا نم لI تا2وت#"يفيض
ٔ

 �Fاجز كرحمب اديج ن:لول#"ا نم لI يIرحو ،فف¦"ا ك2رولIوردي@لا ضمح نم ةنيعم ةيمكن:س

.XWيجوردي@لا مقرلا ةميق �ÉVWق مث ،فيظن

 NaOH:هHuكرت0.1Mمويدوصلا ديسكورديx ةدعاق مادختساب ةمظنملا ليلاQRا صاوخ ةسارد-ب

ا1.
ٔ

 .مويدوصلا ديسكوردي� ةدعاقب ك2رولIوردي@لا ضمح لادبpسا عم ةقباسلا ة�رجتلايديع



:جئاتنلا

z{ا م_Rضم

0.1M HCl
pHرطقملا ءاملل مظنملا لولحمللpH ا ةفاضإ دع�_Rضم pH غتلا ىدمHI �F 

0
 لولحملل

مظنملا
 رطقملا ءاملل

تارطق4

z{ةدعاقلا م

0.1M NaOH
pHرطقملا ءاملل مظنملا لولحمللpH ةدعاقلا ةفاضإ دع� pH غتلا ىدمHI �F 

 رطقملا ءامللمظنملا لولحملل0

تارطق4

ا
ٔ

.

.ب

.بËسلا ركذ عم ا²±لع �Wلصح ةجيpن لga Iع كقيلع� ÊWتكا

:ةشقانملا



:ةلئسألا
:gFي ام gFمكأ كجئاتن لالخ نم

 رادقمب رطقملا ءاملل ضم#Tا ةفاضإ دعpHÍ صقن امن�ب ،.................... رادقمب مظنملا لولحملل ضم#Tا ةفاضإ دعpHÍ لا صقن§

................................ 

çأÁ²لا ھل 8:غ� ام pHأو ؟ ة8:بك ةجردبÁ²؟ 8:يغتلا مواق ام

 رادقمب رطقملا ءاملل ةدعاقلا ةفاضإ دعpHÍ داز امن�ب ،.................... رادقمب مظنملا لولحملل ةدعاقلا ةفاضإ دعpHÍ لا د2زي§

................................ 

çأÁ²لا ھل 8:غ� ام pHأو ؟ ة8:بك ةجردبÁ²؟ 8:يغتلا مواق ام



��.... هللا دمحب مت


