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 واکنش برگشت ناپذیر
 

 واکنش های برگشت ناپذیر می گویند.به واکنش هایی که نمی توانند در جهت برگشت پیش روند، 

 نمایش می دهند.  نماد  واکنش برگشت ناپذیر را با

 

از واکنش دهنده ها پیش می  نیز می گویند. زیرا تا مصرف شدن کامل حداقل یکی "واکنش های کامل"به واکنش های برگشت ناپذیر، 

 روند. 

  چنانچه مقدار یکی از واکنش دهنده ها به پایان برسد، واکنش پایان پذیرفته و بقیه ی واکنش دهنده ها، نقش واکنش دهنده ی

 اضافی را پیدا خواهند کرد.
 

  است. 0   و  0   ، هر دو عامل آنتالپی و آنتروپی مساعد هستند. به طوری که ی برگشت ناپذیردر واکنش ها

 انگیزه ای برای انجام واکنش برگشت وجود ندارد(پس )
 

اجاق ها با گاز اکسیژن ترکیب می شود و ضمن ( تشکیل شده است، در بخاری ها و CH4مثال : گاز شهری که به طور عمده از گاز متان )

 و بخار آب، گرما آزاد می کند : تولید گاز کربن دی اکسید

CH4(g) + 2O2(g)   CO2(g) + 2H2O(g) + q 

  ،است و نمی توان آن را در جهت برگشت یعنی تبدیل کربن دی اکسید و آب به هیدروکربنی چون متان  برگشت ناپذیراین واکنش

 )اگه میشد چی میشد!( انجام داد.

  است 0   در این واکنش، تعداد مول های گازی دو طرف معادله برابر است و. 

 .در شرایطی که یکی از دو عامل آنتالپی یا آنتروپی برابر صفر است، عامل دیگر، تعیین کننده ی جهت پیشرفت واکنش می باشد 

 و مساعد است، پس واکنش در جهت رفت به طور یک طرفه پیش می رود. 0    چون 

 

 واکنش برگشت پذیر
 

 در این واکنش ها در شرایط مناسب )از لحاظ دما یا فشار( فراورده ها نیز می توانند با یکدیگر واکنش داده و مجدداً واکنش دهنده ها را

 پدید آورند.

 نمایش می دهند. واکنش های برگشت پذیر را با نماد 

 

 هم عالمت هستند. یعنی هردو منفی یا هردو مثبت هستند.   و    ، ی برگشت پذیردر واکنش ها

 

 در واکنش های برگشت پذیر :

 لزوماً واکنش های رفت و برگشت همزمان انجام نمی شوند.

 لزوماً سرعت واکنش های رفت و برگشت برابر نیست.

 

 نمک های آب پوشیده : 

 این نمک ها، تعداد معینی مولکول آب در ساختار بلور جای گرفته است.در 

 

 واکنش آب زدایی از نمک های آب پوشیده، یک واکنش برگشت پذیر است. 
گرما
 : بر اثر گرم کردن نمک های آب پوشیده، مولکول های آب آن ها از دست می رود.  

رطوبت
 آب پوشیده می شود. : اگر نمک بی آب در هوای مرطوب قرار گیرد، مجدداً   ←

 نمک آب پوشیده بخار آب + نمک بی آب 
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 (CoCl2.6H2Oآبه است. ) 6( کلرید IIمثال : یکی از نمک های آب پوشیده، کبالت )
گرما
 می شود. این ترکیب صورتی رنگ بر اثر گرم شدن و از دست دادن مولکول های آب، آبی رنگ:   

رطوبت
 اگر این نمک آبی رنگ در هوای مرطوب قرار گیرد، دوباره آب پوشیده شده و صورتی رنگ می شود.:    ←

 

CoCl2.6H2O(s)  CoCl2(s) + 6H2O(g) 

         (صورتی)           (   آبی)                                                                                                                                                             
 این واکنش را حفظ کنید! به همراه رنگ ها!

 
 بفرمایید یک تست در خدمتتون باشیم! بفرمایید :حاال 

 

.......... به رنگ .......... در می آید و به ( کلرید بر اثر جذب .......... مولکول آب، از رنگ IIنمک بدون آب کبالت ))خارج( :  19ریاضی 
 (Co=91 , Cl=5959 , H=9 , O=91 : g.mol-9تقریب، .......... درصد افزایش وزن پیدا می کند. )

  11، صورتی، آبی، 1( 4                       11، صورتی، آبی، 9( 5                       35، آبی، صورتی، 1( 2                        35، آبی، صورتی، 9( 9
 ل : ــح

تا واکنش تعادلی رنگی دارید! عشِق طراحان! اینه که واکنش برگشت رو بپرسن  3)عزیزان من! تو بخش تعادل، عجب طراح ناقالیی!! واکنش برگشت رو مورد سوال قرار داده! 
   همه ی واکنش های بخش تعادل کلیک کنید(پاورپوینت )برای مشاهده ی  که بچه ها اشتباه کنن!!( ولی شما اشتباه نمیکنید! چون دارم بهتون تاکید می کنم!

 
 . نمولکول آب، به نمک آبدار صورتی رنگ تبدیل میش 6( کلرید که آبی تشریف دارن، با جذب  IIنمک خشک کبالت )

 نداری! قسمت آخر سوال رو هم بیخیال!! 2راهی به جز انتخاب گزینه ی 

 رو بیخیال نشی! یولی توصیه می کنم وقتی داری تست های کنکور رو بررسی می کنی هیچ وقت، هیچ قسمت سوال
 مورد سوال واقع بشه! )تجربه اینو اثبات کرده!( عیناً همون قسمت ،خودت چون ممکنه تو کنکورِ

 اصالً یکی از فرق های دانش آموزای ممتاز با دانش آموزای معمولی همین موضوعه!
 )اآلن کلی آدم شاکی شدن!(و البته دبیران ممتاز با دبیران معمولی! 

ن سر از معلم ها موقع تدریسشون همه ی نکات یک سوال )خاصه تسِت کنکورهای سراسری سال های پیش( رو به طور کامل بررسی نمی کنن! و فکر می کنمتاسفانه خیلی 
 جلسه ی کنکور نشستن و دارن آزمون می دن!

 نه اآلن!ولی  ریع برو تست بعدی!قسمت آخِر سوال رو بررسی نکن و سهروقت سرجلسه ی آزمون یا کنکور بودی، عزیز من! دانش آموِز 
 
  )با یه مثال پولی!( جواِب جای خالِی آخر هم برس. اگه نرسیدی بگو کمکت می کنم!هست، به  2حتماً گزینه ی  این سوال ، فارغ از اینکه جواِب اآلن پس

 !از دیگران همیشه متفاوت باشی اینم بگم خیلی ها )خیلییی ها!( نمی تونن این جاِی خالی رو پر کنن! پس، برای موفقیت سعی کن

 

 

 واکنش تعادلی
 

 ، به آن واکنش تعادلی می گویند.سرعت واکنش های رفت و برگشت برابر شوداگر در یک واکنش برگشت پذیر، در شرایط مناسب، 

A + B  C + D    if : R1 = R2 ⇒ واکنش تعادلی است  

 A + B ⇌ C + D نمایش می دهند.  ⇌واکنش تعادلی را با نماد 

 واکنش برگشت می گویند. C+D   A+B واکنش رفت و به واکنش A+B   C+D،  به واکنش  A+B ⇌ C+D در تعادل شیمیایی

 در حال انجام هستند. همزمانواکنش های رفت و برگشت، 

 آشنایی با واکنش های برگشت پذیر، مبنای درک واکنش های تعادلی است.

 تعادلی نیست. ش های برگشت پذیر هستند. ولی یک واکنش برگشت پذیر، لزوماًواکنش های تعادلی نوعی خاص از واکن
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 تعادل های فیزیکی
 

 تغییر فیزیکی، تغییری است که در آن تنها حالت فیزیکی ماده تغییر می کند و ساختار ذره های تشکیل دهنده ی آن دچار تغییر نمی شود.

 

وضعیتی که در آن سرعت تبخیر با سرعت میعان برابر می تبخیر یک مایع در محفظه ی بسته، پس از مدتی به وضعیت ویژه ای می رسد. 

 . شود. در این حالت می گوییم که میان مایع و بخار آن تعادل برقرار شده است

 تعادل میان یک مایع با بخار آن نمونه ای از تعادل فیزیکی است.
A(l) ⇌ A(g) 

 H2O(l) ⇌ H2O(g) مثال : بخار شدن آب در دمای ثابت در ظرفی سربسته : 

 

 با دقت بخونید!(به شکل ها نگاه کنید و ) ات :ـنک

  تنها تبخیر سطحی انجام می شود : (1)در ظرف 

H2O(l)   H2O(g) 

  با سطح مایع و انجام واکنش برگشت )میعان( با افزایش تراکم بخار در ظرف، به تدریج بر میزان احتمال برخورد مولکول های بخار

 (. اما سرعت میعان آهسته تر از سرعت تبخیر است.2افزوده می شود )ظرف 

H2O(l)  H2O(g) 

 

  است( 6با گذشت زمان، سرعت تبخیر سطحی ثابت می ماند. )تعداد فلش های روبه باال در هر سه شکل برابر 

 

 

  باالی سطح مایع افزوده شده و بر سرعت میعان افزوده می شود. )تعداد فلش های روبه با گذشت زمان، به تدریج بر غلظت بخار

 پایین، در حال افزایش است(

 

 .سرانجام سرعت تبخیر با سرعت میعان برابر می شود. در این حالت میان بخار و مایع آن تعادل برقرار شده است 

H2O(l) ⇌ H2O(g) 

  است. فیزیکیای از تعادل های تعادل میان یک مایع و بخار آن نمونه 

 

 (. زیرا از این پس، به تعداد مولکول های بخار باالی سطح مایع افزوده 3)ظرف  پس از تعادل، فشار بخار مایع مقدار ثابتی می شود

 نخواهد شد.

  شود.ثابت ماندن فشار بخار به معنای توقف تبخیر و میعان نیست، بلکه سرعت تبخیر با سرعت میعان برابر می 

 

 پس از تعادل، غلظت مولکول های بخار باالی سطح مایع مقدار ثابتی می شود. 

 

 پس از تعادل، ارتفاع مایع موجود در ظرف ثابت شده و پایین تر نخواهد آمد. 

 

  ثابت ماندن فشار بخار، غلظت بخار و ارتفاع مایع، در حالت تعادل، نشان می دهد که : پس از تعادل تغییری در خواص ظاهری

، بلکه واکنش های رفت و برگشت در حال ثابت ماندن خواص ظاهری به معنای توقف تبخیر و میعان نیستدیده نمی شود. 

 .تعادل، پویا )دینامیک( استل مواد به یکدیگر صورت می گیرد. از این رو، انجام هستند و در سطح مولکولی همواره تبدی
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  ،وجود درپوش شیشه ای الزامی استبرای برابر شدن سرعت تبخیر و میعان و برقراری حالت تعادل. 

قل می رسد و تعادل در واقع اگر درپوش وجود نداشته باشد، مولکول های بخار از اطراف سطح مایع دور شده و احتمال میعان به حدا

 تعادل در سامانه ی منزوی یا سامانه ی بسته در دمای ثابت برقرار می شود. برقرار نمی شود. 

 

  ،غلظت مایعات خالص و جامدات از تقسیم چگالی بر جرم مولی آن ها به دست می  غلظت آب مایع ثابت است. زیرادر طول فرایند

 آید.

. پس از برقراری تعادل، غلظت بخار نیز به مقدار ثابتی می رسد و دیگر تغییر نمی می یابدغلظت بخار آب به تدریج افزایش ولی 

 کند.

توجه : غلظت یک ماده ی جامد یا مایع خالص، از تقسیم چگالی ماده بر جرم مولی آن به دست می آید. چگالی ماده ی خالص  

 چنین ماده ای بدون توجه به مقدار آن ثابت خواهد بود.یا مایع خالص در هر دمای معینی ثابت است. از این رو، غلظت 

 

 نتیجه گیری :

)دقت  .غلظت های واکنش دهنده ها و فراورده هاست ثابت شدنشرط برقراری تعادل، برابر شدن سرعت واکنش های رفت و برگشت و 
 . نگفتم برابر شدن!(ثابت شدنکنید گفتم 

 
 یه سوال حل کنیم؟!

 22خود را بیازمایید صفحه 

را در زمان های مختلف نشان می دهند. آیا با توجه به ترتیب شکل ها از چپ به راست، میان  A(g)   B(g)شکل های زیر، واکنش فرضی 

 تعادل برقرار شده است؟ Bو  Aگونه های 

 
 

 
 

 شما حل کنید! دو تا تست هم حل کنیم!؟
در کتاب درسی ارائه شده  A(g)  B(g)شکل روبه رو، درباره ی بررسی .......... واکنش نمادین برگشت پذیر : :  33ریاضی . سراسری 9

 است و با بررسی آن می توان دریافت که .......... .

 واکنش به حالت تعادل رسیده است. –( وضعیت تعادل 9
 است. Bواکنش در حال پیشرفت در جهت تولید مقدار بیشتری از  –( وضعیت تعادل 2
 ، رو به افزایش است.Bسرعت واکنش به دلیل افزایش غلظت ماده ی  –( سرعت 5
 برخورد ذرات به یکدیگر، به دلیل افزایش تعداد آن ها رو به افزایش است. –( سرعت 4
 

 
 است؟ نادرستباتوجه به شکل های روبه رو، کدام مطلب، :  31تجربی . سراسری 2

 ، سرعت تبخیر از سرعت میعان کمتر است.5( در ظرف 9
 در مقایسه با مایع دو ظرف دیگر باالتر است. 9( نقطه ی جوش مایع درون ظرف 2
 ، کمتر است.5، در مقایسه با مایع درون ظرف 2( فشار بخار مایع درون ظرف 5
 دن سرعت تبخیر و میعان، وجود سرپوش، ضرورت دارد.( برای برابر ش4
 
 
 

 = تعادل Bو  Aثابت شدن غلظت 
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 واکنش گاز گوگرد دی اکسید با گاز اکسیژن و تشکیل گاز گوگرد تری اکسید

 

 ( است. H2SO4این واکنش، مرحله ی مهم در فرایند مجاورت برای تولید صنعتی ماده ی پرارزش سولفوریک اسید )

 انجام می شود. (5O2V( یا وانادیوم پنتوکسید )Pt) کاتالیزگر پالتینواکنش یادشده در مجاور 

 

 تهیه شد. (FeSO4.2H2Oاز تقطیر زاج سبز ) سولفوریک اسید نخستین بار توسط جابربن حیان

 

 : 2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g)بررسی واکنش برگشت پذیر 

2SO2(g) + O2(g)   2SO3(g)واکنش رفت : 

 2SO3(g)   2SO2(g) + O2(g) برگشت: واکنش 

 استفاده می شود.« سرعت سنج»برای یافتن درک روشن تری از چگونگی فرا رسیدن تعادل از یک دستگاه فرضی به نام  ه :ـوجت 

 نشان دهد.« Fیا سریع  M، متوسط Sصفر، آهسته »این سرعت سنج، می تواند سرعت واکنش های رفت و برگشت را به صورت 

 
 جمالت رو درک کنید بعد پیش بیاید! متن رو به همراه شکل ها دنبال کنید! از اینجا به بعد خیلی مهمه!

 غلظت در شروع واکنش ،SO2(g)  وO2(g) .زیاد است، پس : واکنش رفت با سرعت انجام خواهد شد Okey?! 

 !?Okeyصفر است، بنابراین : سرعت واکنش برگشت صفر خواهد بود.  SO3و چون غلظت 

 ( با هم برخورد کنند(SO3برگشت انجام شود، باید دو مولکول گوگرد تری اکسید ))برای اینکه واکنش 

 
ع  : !پس این شما و این وضعیت سرعت سنج ها در لحظه ی شرو

 
 بریم جلو! :

 با گذشت زمان( غلظت واکنش دهنده ها به تدریج کاهش و غلظت فراورده ،SO3 .به تدریج افزایش می یابد ) 

واکنش دهنده ها منجر به کاهش تدریجی سرعت واکنش رفت و افزایش تدریجی غلظت فراورده، منجر به کاهش تدریجی غلظت 

 افزایش تدریجی سرعت واکنش برگشت می شود.

 
 

 : بریم جلو! دیدی عقربه ها چه تغییری کردند!؟ تعجب که نداره!؟ اکیه دیگه!؟

 واکنش برگشت برابر می شود.، زمانی فرا می رسد که سرعت واکنش رفت با سرعت سرانجام 

 تعادل برقرار شده است. SO2 – O2 – SO3در این حالت می گویند که در سامانه ی 

 
 عقربه ها رو با حالت قبلی مقایسه کن! با نکته ی قبلی میخونه دیگه!؟ 
 راستی! می بینی که سرعت واکنش رفت و برگشت با هم برابر شده.
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 بدید! )فحش گذاشتم هرکی جواب رو ببینه!(یک سوال مهم کتاب رو شما پاسخ 

  22خود را بیازمایید صفحه  

است. کدام مجموعه از سرعت سنج ها به درستی وضعیت  SO3و دو مول گاز  SO2مطابق شکل زیر، ظرف واکنش دارای دو مول گاز 

 واکنش زیر را در زمان شروع و زمان برقراری تعادل نشان می دهد؟

2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g) 

 
 خ : ــپاس

 شکل )ب(
 ما ! واکنش بده. پس سرعت واکنش رفت در شروع، صفره. SO2ای وجود نداره که بخواد با  O2چون در شروع، 

 تو ظرف واکنش وجود داره، واکنش برگشت با سرعت زیادی شروع میشه. SO3در عوض چون در لحظه ی شروع 

 سرعت واکنش برگشت کمتر میشه تا در لحظه ی تعادل با هم برابر می شن. SO3، سرعت واکنش رفت، بیشتر و با مصرف O2با گذشت زمان، با تولید 

 

 انواع تعادل
 

 : تعادل همگن 

 همه ی مواد شرکت کننده در تعادل، در یک فاز هستند.

 مثال :

2SO2(g) + O2(g) ⇌ 2SO3(g) 

 : تعادل ناهمگن 

 در فازهای متفاوتی قرار دارند.مواد شرکت کننده در تعادل 

 مثال :

CaCO3(s) ⇌ CaO(s) + CO2(g) 

 .توجه کنید که : هر جامد، یک فاز محسوب میشه( یک فاز گاز و دو فاز جامد() تعادل ناهمگن سه فازی است( 

 

 :همگن یا ناهمگن بودن تعادل های زیر را مشخص کنید  (33مثال )خود را بیازمایید صفحه  

NH4HS(s) ⇌ NH3(g) + H2S(g) : ناهمگن دو فازی 

H2S(g) + I2(s) ⇌ 2HI(g) + S(s) : ناهمگن سه فازی 

CO(g) + H2O(g) ⇌ CO2(g) + H2(g) : )همگن )تک فازی 

N2(g) + O2(g) ⇌ 2NO(g) :  )تک فازی( همگن  

CH3COOH(aq) + H2O(l) ⇌ CH3COO-(aq) + H3O+(aq) : )همگن )تک فازی 
آن، آب کالس ها به اشتباه واکنش آخر رو میگن ناهمگن. یک سوال از این عزیزان دارم! اگر شما یک محلول آب نمک یا آب و شکر داشته باشید و به بعضی از دانش آموزان در 

 اضافه کنید اشکالی به وجود می آد آیا !؟
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 دل .......... و .......... است.تعادل موجود در گزینه .......... یک تعا. 9
9 )H2O(l) ⇌ H2O(g) –  دو فازی –شیمیایی ناهمگن 
2 )NH4HS(s) ⇌ NH5(g) + H2S(g) –  تک فازی –شیمیایی همگن 
5 )CaCO5(s) ⇌ CaO(s) + CO2(g) –  فازی سه –شیمیایی ناهمگن 

4 )2SO2(g) + O2(g) 
     
←   2SO5(g) –  سه فازی –شیمیایی ناهمگن 

 
 است؟ نادرستکدام عبارت . 2
 شهری با اکسیژن، گرماده و برگشت ناپذیر است.( واکنش گاز 9
 آبه ترکیبی صورتی رنگ است که بر اثر از دست دادن مولکول های آب، آبی رنگ می شود. 1( کلرید II( کبالت )2
 ( غلظت یک ماده ی جامد یا مایع خالص، از تقسیم چگالی ماده بر جرم مولی آن به دست می آید.5
 !( هیچکدام4

 
 واکنش برگشت ناپذیر است؟کدام  . 5
9 )CoCl2.1H2O(s) + q   CoCl2(s) + 1H2O(g)                                            2 )4NH5(g) + 9O2(g)   4NO(g) + 1H2O(g) + q  
5 )N2(g) + 5H2(g)   2NH5(g) + q                                                              4 )CaCO5(s) + q   CaO(s) + CO2(g)  

 
دام توصیف برقرار شود. ک 2SO2 + O2 ⇌ 2SO5را در یک سامانه ی یک لیتری قرار می دهیم تا تعادل گازی  SO5و یک مول  SO2یک مول . 4

 درباره ی آن درست است؟
 پیشرفت می کند تا به تعادل برسد. SO5( واکنش داده شده آرام آرام در جهت تولید 9
 آغاز سرعت واکنش رفت صفر است و آرام آرام در جهت برگشت پیشرفت می کند تا به تعادل برسد.( در 2
 ( سرعت تعادلی واکنش برگشت بیش از سرعت اولیه ی واکنش برگشت است.5
 ( سرعت تعادلی واکنش رفت با سرعت اولیه ی واکنش رفت برابر است.4

 
برقرار شود. کدام توصیف  2SO2 + O2 ⇌ 2SO5را در یک سامانه با دمای ثابت قرار می دهیم تا تعادل گازی  SO5مول  یکو  SO2مول  یک. 9

 است؟ نادرستدرباره ی این فرایند 
 ( در آغاز سرعت واکنش رفت مساوی صفر است.9
 کاهش می یابد. SO5( با گذشت زمان غلظت 2
 تا به تعادل برسد. ( با گذشت زمان سرعت واکنش برگشت افزایش می یابد5
 ( تعداد مول های گازی در لحظه ی تعادل بیشتر از لحظه ی آغاز است.4

 
برقرار شود. کدام گزینه وضعیت  2SO2 + O2 ⇌ 2SO5را وارد می کنیم تا تعادل گازی  SO5مول  دوو  SO2مول  دودر ظرفی سربسته . 1

 می دهد؟ت و برگشت به درستی نشان سرعت سنج ها را برای واکنش رف

 
 

 شکل مقابل، کدام عبارت درست است؟با توجه به . 7
 با هم برابر هستند. Bو  A( در لحظه ی تعادل غلظت های 9
 ( غلظت ها ثابت هستند.9( و )4( متوقف شده، چون در ظرف )4( واکنش در ظرف )2
 افزایش می یابد. A( با گذشت زمان سرعت مصرف ماده ی 5
 برقرار است. H=T S ( رابطه ی 4( در شکل )4
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 است؟ نادرستکدام عبارت . 3
 یک تعادل شیمیایی یک فازی است. 5O2(g) ⇌ 2O5(g)( تعادل 9
 ( در لحظه ی تعادل غلظت واکنش دهنده ها و فراورده ها ثابت و سرعت رفت و برگشت برابر می شوند.2
NH4OH(aq) + H2O(l) ⇌ NH4( تعادل 5

+
(aq) + OH

-
(aq) .یک تعادل ناهمگن است 

 یک تعادل سه فازی است. 2HI(aq) + S(s) ⇌ H2S(aq) + I2(s)( واکنش 4

 
 که تعادل شیمیایی نیست عزیز دل من! 1گزینه ی  زدن!؟ 1خداییش چند نفر تست اول رو گزینه ی 

 این هم کلید :
9 2 5 4 9 1 7 3 
3 4 2 2 3 2 4 3 

 
 
 

 
  !انجام کاری است که می گویند : نمی توانی بزرگترین لذت در زندگی

 هرگز تسلیم نشو؛ سرباز پیاده در شطرنج هم اگر تا آخر ادامه دهد، وزیر می شود !!
 ! سرت پشت دقیقاً  هستند؛ که است جایی همان ها آن جای چون نکن؛ توجه اصالً  زنند می حرف سرت پشت که کسانی به

 
 
 

 

 آرزومند لحظات خوش
MoHAmmAD REzA AgHaJAnI 

  مدرس و مولف شیمی
 رانـمدارس و آموزشگاه های شهر ته
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