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 ١  استفاده از جزوات مخصوص افراد ثبت نامی نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد
 

  فصل چهارم: اسیدها و بازها
تعاریف بسته به شرایط مختلف اسید  در رابطه با تعاریف اسیدها و بازها، مفاهیم گوناگونی مطرح شده است. این

و باز آمده است. قبل از این که اسیدها و بازها به طریق عملی و کالسیک تعریف شود خواصی که این ترکیبات از 
خود نشان می دادند عناوین اسید یا باز به خود اختصاص می دادند. به عبارت دیگر نخستین معیارهاي شناسایی 

  حلول آبی آنها برمی گردد. در زیر به برخی از خواص اسیدها و بازها اشاره شده است.اسید و یا باز به خواص م

  الف) اسیدها

  مزه ترش دارند.-1

 و ...) واکنش داده و گاز هیدروژن تولید می کنند. Fe ،Znبا برخی از فلزات(نظیر -2

 باعث تغییر رنگ برخی از ترکیبات رنگی آلی(معرف ها) می شوند.-3

 واکنش داده و دي اکسیدکربن تولید می کنند. (CaCO3)آهکبا سنگ -4

 با بازها واکنش داده و تولید نمک و آب می نمایند.-5

  ب) بازها

  مزه تلخ دارند. -1

  چنانچه دست با آنها تماس داشته باشد حالت لغزندگی دارد. -2

  با روغن ها و گریس واکنش می دهند. -3

  رنگی آلی(معرف ها) می شوند.باعث تغییر رنگ برخی از ترکیبات  -4

  با اکسیدها واکنش داده و تولید نمک و آب می نمایند. -5

 

  در اینجا به چهار نظریه در مورد اسیدها و بازها اشاره می شود.



 نخبگان گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز

 

 ٢  استفاده از جزوات مخصوص افراد ثبت نامی نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد
 

  

  تئوري هاي مختلف در مورد اسیدها و بازها

  نظریه آرنیوس

  در آب تفکیک شده و ذرات یون را ایجاد می کند. NaClآرنیوس، عنوان کرد که نمکهایی نظیر  1884در سال 

  ClNaNaCl OH2  

سه سال بعد آرنیوس تئوري خود را توسعه داده و عنوان کرد که اسید ترکیبی است که وقتی در داخل آب حل 
و یون منفی مرتبط را ایجاد می کند. بر طبق نظریه او، هیدروژن کلرید،  +Hمی شود، یونیزه شده و یون هاي 

را تولید  (-Cl)و کلرید  (+H)یک اسید است، چون وقتی در آب حل می شود، یونیزه شده و یون هاي هیدروژن 
  می نماید.

  ClHHCL OH2  

و یون مثبت  -OHو تولید یون هاي آرنیوس همچنین عنوان کرد که باز جسمی است که در آب یونیزه شده 
یک باز آرنیوس است، چون در آب تفکیک شده و یون هاي هیدروکسید  NaOHمرتبط را می نماید. ترکیب 

(OH-)  و سدیم(Na+) .را می نماید  

  OHNaNaOH OH2  

می  +Hو ... که در آب یونیزه شده وتولید  HCl ،HCN ،H2SO2 ،HNO3اسیدهاي آرنیوس به ترکیباتی نظیر 
و ... که در آب یونیزه  NaOH ،KOH ،Ca(OH)2نمایند گفته می شود. بازهاي آرنیوس نیز به ترکیباتی نظیر 

می نمایند گفته می شود. نظریه آرنیوس بیان میکند که چرا اسیدها خواص یکسان دارند.  -OHشده و تولید 
زمانی که در آب حل می شوند ناشی می شود. همچنین بر طبق نظریه آرنیوس  +Hخواص اسیدها از حضور یون 

کرده و اینها با  -OHو باز تولید  +Hمی توان گفت یک اسید یک باز را خنثی می کند و بالعکس و یا اسید تولید 
  هم واکنش داده، آب را تولید می نمایند.

H2OH++OH- 
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  ین محدودیت را دارد که برخی در زیر آمده است.نظریه آرنیوس چند

  این نظریه فقط براي واکنشی که در آب اتفاق می افتد کاربرد دارد.-1

هستند میتوانند به عنوان باز آرنیوس طبقه بندي شوند. نظریه آرنیوس  -OHفقط ترکیباتی که داراي یون -2
 که خواص بازي دارند را شرح دهید. Na2CO3نمی تواند ترکیبات دیگري نظیر 

) HCl+ بوده(مثل 1برطبق این نظریه نمی توان گفت چرا برخی ترکیبات که داراي هیدروژن با عدد اکسایش -3
 ) چنین نیستند.CH4در آب حل شده و محلول اسیدي ایجاد می نمایند ولی برخی دیگر (نظیر 

  

  لوري –نظریه برونستد 

لوري بر پایه فرض ساده اي است. اسید جسمی است که به یک یون یا مولکول که به عنوان  –نظریه برونستد 
از یک مولکول آب به  +Hمی دهد. به عنوان مثال تفکیک آب شامل انتقال یک یون  +Hباز عمل می کند یون 

  است. -OHو  +H3Oمولکول دیگر براي تولید یون هاي 

H3O++OH-H2O+H2O 

به یک  HClاز  +Hتفکیک نمی شود، بلکه یک یون  -Clیا  +Hدر آب به یون هاي  HClبر طبق این مدل، 
  منتقل می شود. -Clو  +H3Oمولکول آب براي تولید یون هاي 

H3O++Cl-HCl+H2O 

  

  

که یک  +Hذره کوچک با یک بار مثبت است در محلول بار مولکول آب پیوند می دهد. هر یون  +Hچون یون 
اسید می دهد در واقع با چهار مولکول همسایه(آب) پیوند داده می شود. بنابراین در اثر این پیوند ترکیب 

H9O4
  د.نمایش داده می شو +H3Oایجاد می شود. در تمام موارد این ترکیب به صورت یون  +
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 +Hبه عنوان گیرنده یون  H2Oعمل کرده و  +Hبه عنوان دهنده یون  HCl، مولکول H2Oو  HClدر واکنش 
  یک باز برونستد است. H2Oیک اسید برونستد و  HClاست. یعنی 

به اسید برونستد دهنده هیدروژن یا دهنده پروتون و به باز برونستد گیرنده هیدروژن یا گیرنده پروتون گفته می 
از دهنده به گیرنده  (+H)شود. به عبارت دیگر واکنش بین اسید و باز برونستد در واقع شامل انتقال پروتون 

  یون منفی باشد. است. اسید برونستد می تواند یک مولکول خنثی، یون مثبت یا

NH4
++Cl-HCl+NH3 

NH3+H2ONH4
++OH- 

HPO4
2-+H3O+ H2PO4

-+H2O 

لوري تعداد اسیدها را توسعه می دهد. همچنین کمک می کند تا با توجه به  –بدین ترتیب تئوري برونستد 
HMnO4, H2PO4فرمول واکنش اسید مشخص شود. ترکیباتی نظیر، 

-, HSO4
-, NH4

+, H2CO3, H2S, 

HNO3, HCl .اسید هستند  

  زیر توجه کنیم:بر طبق نظریه برونستد، باز یک یون یا مولکول است که پروتون قبول می کند، اگر به واکنش  

HOHHOH ______   

تشکی یک پیوند کوواالنس است. براي تشکیل این پیوند یک زوج  -OHتوسط یون  +Hتنها راه قبول یون 
فاقد الکترون پیوندي است). بنابراین باز برونستد گونه اي است که این زوج الکترون  +Hالکترون نیاز است(چون 

SO4است. ترکیبات  +Hرا تامین کرده و قبول کننده یون 
2- ،NH3 ،H2O ،CO3

2- ،MnO4
- ،CH3OH  به خاطر

باز برونستد تعداد داشتن الکترون هاي غیرپیوندي می توانند به عنوان باز برونستد عمل نمایند. مشابه اسیدها، 
  بازها را توسعه می دهد.

مثال: کدام یک از ترکیبات زیر به عنوان اسید و کدام یک به عنوان باز برونستد است؟ واکنش آنها را 
  با آب در نظر بگیرید.

NH4ج)     NH3ب)     H2Oالف) 
 -OHد)     +
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  در نظر گرفته شود. الف) مولکول آب می تواند به عنوان یک اسید برونستد یا یک باز برونستد

NH4در واکنش با آب یک باز برونستد است که پروتئین را قبول کرده و  NH3ب) مولکول 
  ایجاد می کند. +

NH4ج) 
  ، یک اسید برونستد است که پروتون به مولکول آب می دهد.+

  با داشتن زوج الکترون غیرپیوندي یک باز برونستد است. -OHد) یون 

  برونستدنقش آب در نظریه 

  را ایجاد می نماید. -OHو  +H3Oمولکول هاي آب با یکدیگر واکنش داده و یون هاي 

H3O++OH-H2O+H2O 

  به این واکنش، واکنش تفکیک خودبه خودي آب گفته می شود.

پروتون به عنوان  در این حا یک مولکول آب به عنوان اسید عمل کرده(اسید برونستد) و یک مولکول آب با قبول
  باز برونستد عمل می کند.

  را ایجاد می نماید. -OHو بازها با آب واکنش داده و  +H3Oاسیدها با آب واکنش داده تولید

H3O++Cl-HCl+H2O 

NH4
++OH- NH3+H2O 

نظریه برونستد در حاللهاي دیگر نیز کاربرد دارد. به عنوان مثال، یک حداقل تمایل در آمونیاك نایع براي انتقال 
  از یک مولکول آمونیاك(اسید برونستد) به مولکول دیگر آمونیاك(باز برونستد) وجود دارد. +Hیون 

NH4
++NH2

-NH3+NH3 

  خودبه خودي آمونیاك(حالل) است.این واکنش، واکنش تفکیک 
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نظریه برونستد را می توان به غیر از محلول نیز توسعه داد. چنانچه یک اسید در فاز گازي با باز فاز گازي نظیر 
لوري را خواهیم  –واکنش آمونیاك گازي با هیدروژن کلرید گازي را در نظر بگیریم واکنش اسید باز برونستد 

  داشت:

NH4Cl(s)HCl(g)+NH3(g) 

  گازي را خواهیم داشت. NH3گازي به  HClاز  +Hدر این انتقال یون 

در واکنش هاي خود به خودي آمونیاك یا آب مثالً یک مولکول آب به عنوان اسید عمل کرده با مولکول دیگر 
ش داده مجدداً مولکول آب را ایجاد را ایجاد کرده و در برگشت همین یون می تواند با آنیون واکن +H3Oآب 

NH3/NH4یا  +H2O/H3Oکند. به این چنین گونه ها جفت مزدوج گفته می شود(
) در واکنش هاي زیر اسید +

  و بازهاي مزدوج با شماره مشخص شده اند.

NH4
++OH-H2O+NH3 

H2+NH2
- NH3+H- 

H3O++CH3COO-CH3COOH+H2O 

  اثر هم ترازکنندگی

  در واکنش:

HS++B-HB+S 

پروتون سولواته شده باشد، در صورت قوي  +HSباز مزدوج آن و  -Bیک اسید برونستد و  HBحالل،  Sچنانچه 
باشد  +SHخیلی قویتر از  HBتعادل بیشتر به سمت تشکیل محصول پیش می رود. اگر  +SHاز  HBبودن 

% به سمت راست پیش خواهد رفت. تمام اسیدهایی که خیلی قویتر از پروتون سولواته شده 100واکنش به طور 
هم تراز شده اند. این اثر به اثر  +SHتفکیک می شوند. این اسیدها توسط اسید  Sباشند به طور کامل در حالل 

در حالل آب هم تراز شده  HClO4,HCl,HNO3هم ترازکنندگی معروف است. با توجه به تعریف فوق سه اسید 
و قدرت یکسانی دارند، ولی در حالل با قدرت بازي کمتر نظیر اسید استیک، سه اسید ذکر شده هم تراز شده و 

است.  +H3Oر است. قویترین اسیدي که می تواند در آب وجود داشته باشد پرکلریک اسید از دو اسید دیگر قویت



 نخبگان گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز

 

 ٧  استفاده از جزوات مخصوص افراد ثبت نامی نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد
 

آب همچنین بازها را نیز هم تراز می کند. قویترین بازي که می تواند در محلول آبی وجود داشته باشد، باز 
  کاهش می یابد. -OHاست، یعنی قدر بازي مواد قوي در آب به سطح  -OHمزدوج آب یعنی 

NH3+OH-H2O+NH2- 

H2+OH-H2O+H- 

NH2در این جا بازي هاي 
توسط حالل آب هم تراز شده اند ولی آمونیاك که یک باز است چون باز  -Hو  -

  ضعیفی است توسط آب هم تراز نمی شود.

NH4
++OH-NH3+H2O 

آنهاست. اسیدهایی که  (Ka)در آب مقایسه ثابت هاي تفکیک اسیديیکی از راه هاي مقایسه قدرت اسیدها 
ثابت اسیدي خیلی بزرگ دارند توسط آب هم تراز شده و براي اسیدهاي ضعیف که در آب هم تراز نشده طبقه 

  بندي می شوند ثابت هاي اسیدي کمتر از یک و با مقادیر مختلف وجود دارد.

 

  ترکیبات آمفوتر

ذکر شده قسمت قبل مشاهده می شود، مولکول آب در برخی از واکنش ها به عنوان  در واکنش هاي شیمیایی
اسید بوده و در برخی دیگر به عنوان باز است. به ترکیباتی که هم توانایی عمل کردن به عنوان باز و هم به عنوان 

می شود). این نقش اسید را داشته باشد ترکیبات آمفوتر می گویند(به این ترکیبات آمفی پروتیک نیز گفته 
بستگی به ترکیباتی دیگر دارد که باید با این جسم آمفوتر واکنش دهند. چنانچه آب با یک باز نظیر آمونیاك 

  واکنش دهد، آب به عنوان اسید عمل می کند.

NH4
++OH- H2O+NH3 

 HClتبدیل شده است. چنانچه واکنش آب با یک اسید نظیر  -OHدر اینجا آب به باز مزدوج خودش یعنی یون 
  باشد، آب نقش باز دارد.

Cl-+H3O+HCl+H2O 
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تبدیل شده است. ترکیب بی کربنات نیز یک آمفوتر  +H3Oدر این حالت آب به اسید مزدوج خودش یعنی یون 
  است.

H2CO3+OH-HCO3
-+H2O 

H3O++CO3
2-HCO3

-+H2O 

HC2O4در واکنش اول بی کربنات نقش باز و در واکنش دوم نقش اسید را دارد ترکیبات 
- ،HSO4

¯ ،HPO4
2¯ ،

H2PO4
  مثال هاي دیگري از ترکیبات آمفی پروتیک است. ¯HSو  ¯

یک ترکیب آمفوتر است. این  (II)هیدروکسیدهاي برخی از فلزات نیز نقش آمفوتري دارد. هیدروکسید سرب 
  ترکیب غیرقابل حل در آب میتواند با اسیدها یا بازها واکنش دهد.

Pb2++2H2O Pb(OH)2(s)+2H+ 

Pb(OH)4
2- Pb(OH)2(s)+2OH- 

  نظریه لویس

را از دید دیگري بررسی کرد. در مدل برونستد، گونه  ¯OHو  +H، لویس، واکنش بین یون هاي 1993در سال 
را براي تشکیل پیوند کوواالنسی قبول می کند. در مدل لویس، گونه فعال یون  +Hاست که یون  ¯OHفعال یون 

H+  است که یک زوج الکترون از یونOH¯ .براي تشکیل پیوند کوواالنسی قبول می کند  

  

باز، یک زوج الکترون داده و اسید یک زوج الکترون قبول می کند.  –ید بر طبق نظریه لویس در یک واکنش اس
گفته می شود که می تواند یک زوج الکترون غیرپیوندي را قبول کند.  +Hبنابراین اسید لویس به ترکیباتی نظیر 
که می تواند یک زوج الکترون غیرپیوندي بدهد، گفته می شود. بدین  ¯OHدر مقابل باز لویس به ترکیباتی نظیر 

ترتیب یک باز لویس یک دهنده زوج الکترون است. یکی از مزیت هاي نظریه لویس در برگرفتن واکنش هاي 
اکسیداسیون و احیا است. نظریه لویس حدس می زند که اسیدها یا بازها به منظور به اشتراك گذاشتن یک زوج 



 نخبگان گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز

 

 ٩  استفاده از جزوات مخصوص افراد ثبت نامی نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد
 

ون واکنش داده و تغییري در اعداد اکسایش اتم ها ایجاد نمی شود. مزیت اصلی نظریه لویس افزایش تعداد الکتر
  باز است. –اسیدها و بازها و یا به عبارت دیگر افزایش تعداد واکنش هاي اسید 

Al(H2O)6در داخل آب با شش مولکول آب واکنش داده و ترکیب  +Al3یون 
  را ایجاد می کند. +3

Al(H2O)6
3+Al3++6H2O 

ساختمان لویس مولکول آب نشان می دهد که آب داراي زوج الکترون غیرپیوندي بوده و می تواند به عنوان باز 
 3pو  3s ،3dنشان می دهد که این یون داراي اربیتالهاي خالی  +Al3لویس عمل کند. آرایش الکترونی یون 

  بوده که می تواند زوج الکترون هاي آب را قبول کند.

...3 333][ dpsNeAl   

Al(HO)6بنابراین یون 
با شش باز یعنی مولکول آب (باز لویس) تشکیل می  (+Al3)در اثر واکنش اسید لویس +3

  باز یا یون کمپلکس است. –ود که یک کمپلکس اسید 

در این  (B)یک ترکیب مسطح است. بور BF3را شرح می دهد.  BF3نظریه لویس دلیل واکنش آمونیاك با 
می تواند به عنوان گیرنده یک  BF3است. بنابراین  2pzدارد که داراي اوربیتال خالی  sp2ترکیب هیبریداسیون 

پر شده و یک پیوند  pz2زوج الکترون باشد(اسید لویس). با قبول یک زوج الکترون از یک باز لویس اوربیتال 
(باز لویس) واکنش داده و کمپلکس ایجاد شده تمام اتم ها NH3(اسید لویس) با BF3نس ایجاد می گردد. کوواال

  داراي الیه پر هستند.

  را در آب در نظر گرفت. CO2باز لویس می توان انحالل گاز -به عنوان مثالی دیگر از واکنش اسید

H2CO3(aq)CO2(g)+H2O(l) 

به عنوان گیرنده الکترون یا اسید لویس است. با  CO2در این واکنش آب به عنوان دهنده الکترون یا بازلویس و 
  نیازي به پیوند دوگانه هر دو اکسیژن با کربن است. CO2قبول زوج الکترون آب توسط 



 نخبگان گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز

 

 ١٠  استفاده از جزوات مخصوص افراد ثبت نامی نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد
 

  

  

از  +H. با انتقال یک یون در حالت واسطه یکی از اکسیزن ها داراي بار منفی و یکی دیگر داراي بار مثبت است
 CO2یک اکسیژن به دیگري تمام اتم ها در ترکیب از لحاظ بار خنثی هستند. بدین ترتیب محصول واکنش بین 

  ترکیب اسیدکربنیک است. H2Oو 

  در واکنش زیر اسید و باز لویس را مشخص کنید. :مثال

Zn(NH3)4
2+ Zn2++4NH3 

با داشتن اوربیتال  Znمولکول آمونیاك با داشتن الکترون غیرپیوندي بر روي نیتروژن به عنوان باز لویس بوده و 
  خالی و قبول زوج الکترون غیرپیوندي به عنوان اسید لویس است.

  

د که با تهیه این جزوات دیگر نیاز به : داوطلبین محترم توجه فرمایینکته مهم
خرید هیچ گونه کتاب مرجع دیگري نخواهید داشت. براي اطالع از نحوه 

  دریافت جزوات کامل با شماره هاي زیر تماس حاصل فرمایید.
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