اطیس ُب

زثظتبى تْحیس ػیزاس

ًبم ًّبم ذبًْازگی:
.

ذْاؽ عوْهی اطیسُب:
هشٍ ی تزع زارًس.
ػبهل ُیسرّژى (ُ )Hظتٌس کَ هی تْاًس ثب یک فلش جبیگشیي ػْز.
ثب ثزذی فلشات هبًٌس آُي ّ رّی تزکیت ػسٍ گبس ُیسرّژى هیزٌُس.
ثب قلیبُب (ثبسُب) ّاکٌغ ًوْزٍ ّ اهالح را تؼکیل هیزٌُس (.ثب کزثٌبت کلظین هثال ثَ ؿْرت طٌگ هزهز ثَ ػست
ّاکٌغ زارًس ،ثَ طْری کَ کف هیکٌٌس ّ گبس کزثٌیک آساز هیًوبیٌس).
زارای  pHپبییٌی ُظتٌس.
ثبسُب را ذٌثی هی کٌٌس.
رًگ ثزذی اس هْاز(ػٌبطبگز) را تغییز هی زٌُس (کبغذ تْرًظل را طزخ رًگ هیکٌٌس).
هحلْل آثی آى ُب یْى ُبی پزّتْى آساز هیکٌس.
سهبًی کَ فٌل فتبلئیي ( یک ػبذؾ ثزای تعییي اطیس ّ ثبس ) زر حیي تیتزاطیْى ثَ هحلْل اطیسی اضبفَ هی
ػْز ،هحلْل ػفبف ثبقی هی هبًس.
اًْاع اطیسُب
 -1اطیسُبی هعسًی کَ اس تزکیت ثعضی عٌبؿز ثب ُیسرّژى ثَ ّجْز هی آیٌس.ایي اطیسُب ػیویبیی ّ ؿٌعتی
ُظتٌس ّ ًوی تْاى آى ُب را لوض کزز یب ثْ کؼیسّ زر آسهبیؼگبٍ اس اثشارُب ّ ّطبیل هرـْؽ اطتفبزٍ هی
ػْز .ثعضی اس اطیسُبی قْی هعسًی عجبرتٌس اس:
جُْزًوک (ُیسرّکلزیک اطیس)
جُْز گْگزز(طْلفْریک اطیس)
جُْز ػْرٍ(ًیتزیک اطیس)
ُیسرّثزهیک اطیس
ُیسرّکلزیک اطیس
ُیسرّیسیک اطیس
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اطیس ُب

زثظتبى تْحیس ػیزاس

ًبم ًّبم ذبًْازگی:

ّ ثعضی اساطیسُبی ضعیف هعسًی عجبرتٌس اس:
ُیسرّثزهیک اطیس
ُیسرّیسیک اطیس
پزکلزیک اطیس
ثْریک اطیس
کزثٌیک اطیس
کلزیک اطیس
ُیسرّفلْریک اطیس
فظفزیک اطیس
ُیسرّطْلفْریک اطیس
ًیتزّ اطیس
فظفزّ اطیس
 -2ثزذی اس اطیسُب تْطظ هْجْزات سًسٍ طبذتَ هی ػًْسکَ ثَ آى ُب اطیسُبی آلی هی گْیٌس .ایي اطیسُب
ذْراکی ُظتٌس ّ زر ؿْرت توبص ثب زطت آطیت سیبزی ّارز ًوی کٌٌس.ثَ طْر کلی توبم اطیسُبی آلی اطیسی
ضعیف ُظتٌس .هبًٌس:
اطتیک اطیس(زر طزکَ)
طیتزیک اطیس(زر آًبًبص ّ هزکجبت)
فزهیک اطیس(زر غْرٍ ی اًگْر)
الکتیک اطیس(زر هیٍْ ُبی قزهش ّ ػیز ّهبطت تزع)
هبلئیک اطیس(زر طیت طجش ّ غْرٍ ی اًگْر)
هٌسلیک اطیس(زر ثبزام تلد)
تبتبریک اطیس(زر اًگْر)
گلیکْلیک اطیس(زر ًیؼکز)
فْلیک اطیسیب ّیتبهیي ة (9زر لْثیب ّ گٌسم)
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زثظتبى تْحیس ػیزاس

اطیس ُب

ًبم ًّبم ذبًْازگی:

ثْتیزیک اطیس(زر گیبٍ اططْذْزّص)
ّالزیک اطیس(زر ریؼَ ی طٌجل کُْی)
ّ...
قسرت اطیسُب
اطیس قْی ،اطیسی اطت کَ ثَ آطبًی تجشیَ ػْز تب یْى ُبی ُیسرّژى تؼکیل زُس .اطیس ضعیف ثَ راحتی ًوی
تْاًس تجشیَ ػْز؛ ثٌبثزایي ًوی تْاًس یْى ُبی ُیسرّژى را ثَ راحتی تؼکیل زُس .پض عبهل قسرت اطیسُب
تجشیَ ی آطبى ّ رُب کززى یْى ُیسرّژى اطت.

ذْاؽ عوْهی ثبسُب
ثبسُب هشٍ ی تٌس ّ تیش ّ تلد هی زٌُس.
ػبهل تزکیجی اس اتن ُبی اکظیژى ّ ُیسرّژى ُظتٌس کَ ُیسرّکظیل (ً )OHبهیسٍ هی ػًْس.
اطیسُب را ذٌثی هی کٌٌس.
رًگ ػٌبطبگزُب را تغییز هی زٌُس (.کبغذ تْرًظل را آثی رًگ هیکٌٌس).
ثب اطیسُب ّاکٌغ هی زٌُس ّ تْلیس ًوک ّگبس ُیسرّژى هی کٌٌسً(.وک ُب ذْز اس یک فلش ّ یک ًب فلش تؼکیل
ػسٍ اًس).
الکتزّلیت ُظتٌس.
ثبس ُبی هعزّف
هِن تزیي ثبسُب عجبرتٌس اس:
ُیسرّکظیس طسین ("قلیب")NaOH ،
ُیسرّکظیس آهًْیْم ("آهًْیبک")OH 4NH ،
ُیسرّکظیس کلظین ("آُک هززٍ")2)Ca(OH ،
ُیسرّکظیس پتبطین()KOH
ُیسرّکظیس ثبرین

2)Ba(OH

ُیسرّکظیس لیتین()LiOH
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اطیس ُب

زثظتبى تْحیس ػیزاس

ًبم ًّبم ذبًْازگی:

ُیسرّکظیس طسین کبرثززُبی ذبًگی سیبزی زارز ّ ثزای تویش کززى لْلَ ُبی ظزفؼْیی ّ فبضالة ثَ کبر هی
رّز.
ُیچ ّقت ثَ هحلْل ُبی قلیبیی ثَ طْر هظتقین زطت ًشًیس؛ سیزا چزثی طجیعی پْطت را حل هی کٌس ّ ثَ پْطت
آطیت هی رطبًس .اگز هْاز قلیبیی ثَ چؼن ػوب ثزذْرز کزز ،ثب هقسار سیبزی آة ػظتؼْ زُیس.
قسرت ثبسُب
هبًٌس یک اطیس قْی ،ثبس قْی ثَ راحتی تجشیَ هی ػْز ّ یْى ُبی ُیسرّکظیس تؼکیل هی زُس ًَ ُیسرًّیْم.
ثبس ضعیف ًوی تْاًس یَ راحتی تجشیَ ػْز؛ ثٌبثزایي ًوی تْاًس ثَ آطبًی یْى ُبی ُیسرّکظیس تْلیس کٌس.
پض عبهل قسرت ثبسُب تجشیَ ی آطبى ّ رُب کززى یْى ُیسرّکظیس اطت.

ػٌبطبگزُبی اطیس ّ ثبس
کبغذ پی اچ( ، ) PHتْرًظل یب لیتوْص
کبغذ پی اچ زر هحیظ اطیسی ثَ رًگ قزهش ّ زر هحیظ ذٌثی ثَ رًگ طجش ّ زر هحیظ ثبسی ثَ رًگ آثی زر هی
آیس.
ثزم تیوْل آثی
یکی اس ػٌبطبگزُبی هحیطی اطت .رًگ ایي هبزٍ زر هحیظ اطیسی سرز ّ زر هحیظ ثبسی آثی اطت.
هتیل ًبرًجی یب هتیل اّرًج
یکی اس ػٌبطبگزُبی هحیطی اطت .رًگ ایي هبزٍ زر هحیظ اطیسی قزهش ّ زر هحیظ ثبسی سرز اطت.
فٌل فتبلئیي()Phenolphthalein
فٌل فتبلیي پْزری ریشزاً َٔ ّ طفیسرًگ اطت .ثطْر هعوْل ثعٌْاى ػٌبطبگز یب هعزفی ثزای اطیس ّ ثبسُب اطتفبزٍ
ػسٍ ّ  PHآى اس  3تب  7اطت .زر هحیظ اطیسی ثی رًگ ّ زر هحیظ ثبسی قزهش ارغْاًی اطت  .فٌل فتبلیي زر
آة ًبهحلْل اطت ّ اغلت زر آسهبیغ ُب ،آى را ثب الکل رقیق هی کٌٌس .ایي هبزٍ ثَ ذْزی ذْز یک اطیس ضعیف
ثْزٍ ّ زر هحلْل یْى ُیسرّژى آساز هی کٌس.
ػٌبطبگز ُبی ذبًگی
ػوب هی تْاًیس ثب اطتفبزٍ اس هْاز هعوْلی کَ زر ُز ذبًَ ای پیسا هی ػْز ُّوچٌیي عـبرٍ ی هیٍْ ّیبگل ّثزگ
گیبُبى ،ػٌبطبگز ذبًگی زرطت کٌیس.زر ایٌجب چٌس ػٌبطبگز ذبًگی را ثَ ػوب هعزفی هی کٌین:
کلن ثٌفغ
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اطیس ُب

زثظتبى تْحیس ػیزاس

ًبم ًّبم ذبًْازگی:

ثبس ُب رًگ عـبرٍ ی کلن ثٌفغ را طجش هیکٌٌس ّ اطیس ُب رًگ آى را ثَ ؿْرتی هبیل ثَ قزهش ثزهیگززاًٌس.
گیالص
عـبرٍ ی گیالص زر هحیظ اطیسی ثَ رًگ قزهش هی ثبػس اهب زر هحیظ ثبسی ثَ رًگ آثی یب ثٌفغ زر هی آیس.
اًگْر ُب
اًگْرُبی قزهش یب ارغْاًی زرهحیظ اطیسی قزهش ّزر هحیظ ثبسی آثی ُظتٌس.
گلجزگ ُبی ػوعساًی
گلجزگ ُبی ػوعساًی زر هحیظ اطیسی ًبرًجی هتوبیل ثَ قزهش ُظتٌس ّزر هحیظ ثبسی آثی هی ػًْس.
چغٌسرُب
یک هحلْل ثبسی قْی هی تْاًس رًگ عـبرٍ ی چغٌسر را اس قزهش ثَ ارغْاًی تغییز زُس .
طیبُساًَ ُب
تْت طیبٍ،توؼک طیبٍ ،کؼوغ طیبٍ ،زر یک هحیظ اطیسی ثَ رًگ قزهش ُظتٌس ّزر هحیظ ثبسی ثَ رًگ آثی
یب ثٌفغ تغییز رًگ هی زٌُس.
سغبل اذتَ
ایي هیٍْ زر PHحسّز  2.2تب  3.2ثَ رًگ آثی هی ثبػس ّلی اگز هحیظ کوی اطیسی ثبػس ثَ رًگ قزهش زر هی
آیس.
پْزر کبری یب سرزچْثَ ی ٌُسی
کبری زارای رًگیشٍ ًبرًجی هی ثبػس کَ زر  PHحسّز ً 7.4برًجی رًگ ّزر  PHحسّز  2.6قزهش هی ثبػس.
ذْاؽ عوْهی اطیسُب:
هشٍ ی تزع زارًس.
ػبهل ُیسرّژى (ُ )Hظتٌس کَ هی تْاًس ثب یک فلش جبیگشیي ػْز.
ثب ثزذی فلشات هبًٌس آُي ّ رّی تزکیت ػسٍ گبس ُیسرّژى هیزٌُس.
ثب قلیبُب (ثبسُب) ّاکٌغ ًوْزٍ ّ اهالح را تؼکیل هیزٌُس (.ثب کزثٌبت کلظین هثال ثَ ؿْرت طٌگ هزهز ثَ ػست
ّاکٌغ زارًس ،ثَ طْری کَ کف هیکٌٌس ّ گبس کزثٌیک آساز هیًوبیٌس).
زارای  pHپبییٌی ُظتٌس.
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اطیس ُب

زثظتبى تْحیس ػیزاس

ًبم ًّبم ذبًْازگی:

ثبسُب را ذٌثی هی کٌٌس.
رًگ ثزذی اس هْاز(ػٌبطبگز) را تغییز هی زٌُس (کبغذ تْرًظل را طزخ رًگ هیکٌٌس).
هحلْل آثی آى ُب یْى ُبی پزّتْى آساز هیکٌس.
سهبًی کَ فٌل فتبلئیي ( یک ػبذؾ ثزای تعییي اطیس ّ ثبس ) زر حیي تیتزاطیْى ثَ هحلْل اطیسی اضبفَ هی
ػْز ،هحلْل ػفبف ثبقی هی هبًس.
اًْاع اطیسُب
 -1اطیسُبی هعسًی کَ اس تزکیت ث عضی عٌبؿز ثب ُیسرّژى ثَ ّجْز هی آیٌس.ایي اطیسُب ػیویبیی ّ ؿٌعتی
ُظتٌس ّ ًوی تْاى آى ُب را لوض کزز یب ثْ کؼیسّ زر آسهبیؼگبٍ اس اثشارُب ّ ّطبیل هرـْؽ اطتفبزٍ هی
ػْز .ثعضی اس اطیسُبی قْی هعسًی عجبرتٌس اس:
جُْزًوک (ُیسرّکلزیک اطیس)
جُْز گْگزز(طْلفْریک اطیس)
جُْز ػْرٍ(ًیتزیک اطیس)
ُیسرّثزهیک اطیس
ُیسرّکلزیک اطیس
ُیسرّیسیک اطیس
ّ ثعضی اساطیسُبی ضعیف هعسًی عجبرتٌس اس:
ُیسرّثزهیک اطیس
ُیسرّیسیک اطیس
پزکلزیک اطیس
ثْریک اطیس
کزثٌیک اطیس
کلزیک اطیس
ُیسرّفلْریک اطیس
فظفزیک اطیس
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ًبم ًّبم ذبًْازگی:

ُیسرّطْلفْریک اطیس
ًیتزّ اطیس
فظفزّ اطیس
 -2ثزذی اس اطیسُب تْطظ هْجْزات سًسٍ طبذتَ هی ػًْسکَ ثَ آى ُب اطیسُبی آلی هی گْیٌس .ایي اطیسُب
ذْراکی ُظتٌس ّ زر ؿْرت توبص ثب زطت آطیت سیبزی ّارز ًوی کٌٌس.ثَ طْر کلی توبم اطیسُبی آلی اطیسی
ضعیف ُظتٌس .هبًٌس:
اطتیک اطیس(زر طزکَ)
طیتزیک اطیس(زر آًبًبص ّ هزکجبت)
فزهیک اطیس(زر غْرٍ ی اًگْر)
الکتیک اطیس(زر هیٍْ ُبی قزهش ّ ػیز ّهبطت تزع)
هبلئیک اطیس(زر طیت طجش ّ غْرٍ ی اًگْر)
هٌسلیک اطیس(زر ثبزام تلد)
تبتبریک اطیس(زر اًگْر)
گلیکْلیک اطیس(زر ًیؼکز)
فْلیک اطیسیب ّیتبهیي ة (9زر لْثیب ّ گٌسم)
ثْتیزیک اطیس(زر گیبٍ اططْذْزّص)
ّالزیک اطیس(زر ریؼَ ی طٌجل کُْی)
ّ...
قسرت اطیسُب
اطیس قْی ،اطیسی اطت کَ ثَ آطبًی تجشیَ ػْز تب یْى ُبی ُیسرّژى تؼکیل زُس .اطیس ضعیف ثَ راحتی ًوی
تْاًس تجشیَ ػْز؛ ثٌبثزایي ًوی تْاًس یْى ُبی ُیسرّژى را ثَ راحتی تؼکیل زُس .پض عبهل قسرت اطیسُب
تجشیَ ی آطبى ّ رُب کززى یْى ُیسرّژى اطت.

ذْاؽ عوْهی ثبسُب
ثبسُب هشٍ ی تٌس ّ تیش ّ تلد هی زٌُس.
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اطیس ُب

ًبم ًّبم ذبًْازگی:

ػبهل تزکیجی اس اتن ُبی اکظیژى ّ ُیسرّژى ُظتٌس کَ ُیسرّکظیل (ً )OHبهیسٍ هی ػًْس.
اطیسُب را ذٌثی هی کٌٌس.
رًگ ػٌبطبگزُب را تغییز هی زٌُس (.کبغذ تْرًظل را آثی رًگ هیکٌٌس).
ثب اطیسُب ّاکٌغ هی زٌُس ّ تْلیس ًوک ّگبس ُیسرّژى هی کٌٌسً(.وک ُب ذْز اس یک فلش ّ یک ًب فلش تؼکیل
ػسٍ اًس).
الکتزّلیت ُظتٌس.
ثبس ُبی هعزّف
هِن تزیي ثبسُب عجبرتٌس اس:
ُیسرّکظیس طسین ("قلیب")NaOH ،
ُیسرّکظیس آهًْیْم ("آهًْیبک")OH 4NH ،
ُیسرّکظیس کلظین ("آُک هززٍ")2)Ca(OH ،
ُیسرّکظیس پتبطین()KOH
ُیسرّکظیس ثبرین

2)Ba(OH

ُیسرّکظیس لیتین()LiOH
ُیسرّکظیس طسین کبرثززُبی ذبًگی سیبزی زارز ّ ثزای تویش کززى لْلَ ُبی ظزفؼْیی ّ فبضالة ثَ کبر هی
رّز.
ُیچ ّقت ثَ هحلْل ُبی قلیبیی ثَ طْر هظتقین زطت ًشًیس؛ سیزا چزثی طجیعی پْطت را حل هی کٌس ّ ثَ پْطت
آطیت هی رطبًس .اگز هْاز قلیبیی ثَ چؼن ػوب ثزذْرز کزز ،ثب هقسار سیبزی آة ػظتؼْ زُیس.
قسرت ثبسُب
هبًٌس یک اطیس قْی ،ثبس قْی ثَ راحتی تجشیَ هی ػْز ّ یْى ُبی ُیسرّکظیس تؼکیل هی زُس ًَ ُیسرًّیْم.
ثبس ضعیف ًوی تْاًس یَ راحتی تجشیَ ػْز؛ ثٌبثزایي ًوی تْاًس ثَ آطبًی یْى ُبی ُیسرّکظیس تْلیس کٌس.
پض عبهل قسرت ثبسُب تجشیَ ی آطبى ّ رُب کززى یْى ُیسرّکظیس اطت.

ػٌبطبگزُبی اطیس ّ ثبس
کبغذ پی اچ( ، ) PHتْرًظل یب لیتوْص
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اطیس ُب

زثظتبى تْحیس ػیزاس

ًبم ًّبم ذبًْازگی:

کبغذ پی اچ زر هحیظ اطیسی ثَ رًگ قزهش ّ زر هحیظ ذٌثی ثَ رًگ طجش ّ زر هحیظ ثبسی ثَ رًگ آثی زر هی
آیس.
ثزم تیوْل آثی
یکی اس ػٌبطبگزُبی هحیطی اطت .رًگ ایي هبزٍ زر هحیظ اطیسی سرز ّ زر هحیظ ثبسی آثی اطت.
هتیل ًبرًجی یب هتیل اّرًج
یکی اس ػٌبطبگزُبی هحیطی اطت .رًگ ایي هبزٍ زر هحیظ اطیسی قزهش ّ زر هحیظ ثبسی سرز اطت.
فٌل فتبلئیي()Phenolphthalein
فٌل فتبلیي پْزری ریشزأًَ ّ طفیسرًگ اطت .ثطْر هعوْل ثعٌْاى ػٌبطبگز یب هعزفی ثزای اطیس ّ ثبسُب اطتفبزٍ
ػسٍ ّ  PHآى اس  3تب  7اطت .زر هحیظ اطیسی ثی رًگ ّ زر هحیظ ثبسی قزهش ارغْاًی اطت  .فٌل فتبلیي زر
آة ًبهحلْل اطت ّ اغلت زر آسهبیغ ُب ،آى را ثب الکل رقیق هی کٌٌس .ایي هبزٍ ثَ ذْزی ذْز یک اطیس ضعیف
ثْزٍ ّ زر هحلْل یْى ُیسرّژى آساز هی کٌس.
ػٌبطبگز ُبی ذبًگی
ػوب هی تْاًیس ثب اطتفبزٍ اس هْاز هعوْلی کَ زر ُز ذبًَ ای پیسا هی ػْز ُّوچٌیي عـبرٍ ی هیٍْ ّیبگل ّثزگ
گیبُبى ،ػٌبطبگز ذبًگی زرطت کٌیس.زر ایٌجب چٌس ػٌبطبگز ذبًگی را ثَ ػوب هعزفی هی کٌین:
کلن ثٌفغ
ثبس ُب رًگ عـبرٍ ی کلن ثٌفغ را طجش هیکٌٌس ّ اطیس ُب رًگ آى را ثَ ؿْرتی هبیل ثَ قزهش ثزهیگززاًٌس.
گیالص
عـبرٍ ی گیالص زر هحیظ اطیسی ثَ رًگ قزهش هی ثبػس اهب زر هحیظ ثبسی ثَ رًگ آثی یب ثٌفغ زر هی آیس.
اًگْر ُب
اًگْرُبی قزهش یب ارغْاًی زرهحیظ اطیسی قزهش ّزر هحیظ ثبسی آثی ُظتٌس.
گلجزگ ُبی ػوعساًی
گلجزگ ُبی ػوعساًی زر هحیظ اطیسی ًبرًجی هتوبیل ثَ قزهش ُظتٌس ّزر هحیظ ثبسی آثی هی ػًْس.
چغٌسرُب
یک هحلْل ثبسی قْی هی تْاًس رًگ عـبرٍ ی چغٌسر را اس قزهش ثَ ارغْاًی تغییز زُس .
طیبُساًَ ُب
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زثظتبى تْحیس ػیزاس

ًبم ًّبم ذبًْازگی:

تْت طیبٍ،توؼک طیبٍ ،کؼوغ طیبٍ ،زر یک هحیظ اطیسی ثَ رًگ قزهش ُظتٌس ّزر هحیظ ثبسی ثَ رًگ آثی
یب ثٌفغ تغییز رًگ هی زٌُس.
سغبل اذتَ
ایي هیٍْ زر PHحسّز  2.2تب  3.2ثَ رًگ آثی هی ثبػس ّلی اگز هحیظ کوی اطیسی ثبػس ثَ رًگ قزهش زر
هی آیس.
پْزر کبری یب سرزچْثَ ی ٌُسی
کبری زارای رًگیشٍ ًبرًجی هی ثبػس کَ زر  PHحسّز ً 7.4برًجی رًگ ّزر  PHحسّز  2.6قزهش هی ثبػس.
فشایغ هی زٌُس .اسایي رّ هقسار یْى ُیسرّژى ) ( +Hاطیسُب تزکیجبتی ُظتٌس کَ زر آة هیشاى یْى ُیسرّژى
زر هحیظ هعیبری ثزای هیشاى اطیسی ثْزى آى هحیظ اطت .یعٌی ُزچَ یْى ُیسرّژى زر هحیظ ثیؼتز ) ( +H
.ثبػس آى هحیظ اطیسی تز اطت
اطیسُب را زر زّ زطتَ ؿٌعتی ّ ذْراکی قزار هی زٌُس

اطیسُبی ذْراکی را اس رّی هشٍ ی تزع آى ُب هی تْاى تؼریؾ زاز  .اطیس هْجْز زر هیٍْ ُبیی هبًٌس کیْی
)یب اطیس طیتزیک (جُْز لیوْ
اطیسُبی ؿٌعتی کَ ثیؼتز زر ؿٌبیع اس آى ُب اطتفبزٍ هی ػْز هی تْاى ثَ اطیس کلزیسریک  -اطیس فظفزیک-
.اطیس طْلفْریک اػبرٍ ًوْز
هْجْزات آثشی زر هحسّزٍ ی پی اچ  5تب  9هی تْاًٌس سًسٍ ثوبًٌس ثَ ُویي زلیل ّرّز فبضالة ُبی ؿٌعتی ثَ
 .رّزذبًَ ُب ثبعث اس ثیي رفتي هْجْزات آثشی هی ػْز
ً:کتَ

.هحیظ زر هحسّزٍ ؿفز تب  14قزار هی گیزز  ّ .حس ّطظ آى  7هی ثبػس ph
هحیظ ثیؼتز اس  7ثبػس آى هحیظ قلیبیی هی ثبػس ph .هحیطی پبییي تز اس  7ثبػس آى هحیظ اطیسی ّ اگز  phاگز
 ّ.عسز ً 7ؼبى زٌُسٍ ذٌثی ثْزى هحیظ اطت
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