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واکنشکلیبطورویانوکلئیکاسیدهايیاوهاآنزیموهاپروتئینمثلبیولوژیکیترکیباتمطالعهبرايکلیطوربه

وبیولوژیکیبافرهايازاستفادهمنظورهمینبه. باشدمیضروریاتازبهینهنقطهیکدرمحیطpHحفظبیولوژیکی

  .باشدمیمهمآنعملکردنحوهدرك

. کنند مقاومت می pHهاي اسید و یا قلیایی اضافه شود در مقابل تغییرات  هایی هستند که اگر به آنها محلول بافرها محلول

هایی هستند که از مخلوط کردن یک اسید ضعیف و یک باز کونژوگه آن و یا یک باز ضعیف  عبارت بهتر بافرها محلول به

عنوان مثال از مخلوط کردن اسیداستیک و استات سدیم و یا هیدروکسید آمونیوم به. دآی دست می و اسید کونژوگه آن به

  . آید دست می و کلرور آمونیوم بافرهاي استات و آمونیوم به

اضافه شود این   NaOHاگر روي بافر استات محلول . به صورت زیر است pHچگونگی مقاومت بافرها در مقابل تغییرات 

 NaOHگردد و حاصل بجاي یک قلیایی قوي مثل  م اثر نداشته بلکه با اسیداستیک ترکیب میمحلول روي استات سدی

  . چندان زیاد نخواهد بود pHبنابراین تغییرات . یک قلیایی بسیار ضعیف یعنی آب خواهد بود

  CH3COOH + NaOH      CH3COONa + H2O

ریدریک، حاصل ترکیب این اسید که فقط با استات سدیم برعکس اگر روي این بافر محلول اسید اضافه شود مثل اسیدکل

  .باشد بافر نیز زیاد نمی pHشود که تغییرات  در این صورت مالحظه می. گیرد اسید ضعیف استیک خواهد بود صورت می

  CH3COONa + HCl      CH3COOH + NaCl

آید و در مقابل  وجود می اسید ضعیف بهشود محلولی که از ترکیب یک اسید ضعیف با نمک همان  بنابراین نتیجه می

  . شود نامیده میBufferمحلول تامپون یا  مقاوم بوده به نام pHتغییرات 

است ماکزیمم بوده این نکته از منحنی تیتراسیون کامالً پیدا است زیرا با  pH = pKaاي که  ظرفیت تامپونی در نقطه

  . جزیی استدر این نقطه بسیار  pHاضافه کردن باز تغییرات 

توان به از جمله این موارد می. در موقع انتخاب یک بافر در کارهاي تحقیقاتی بایستی معیارهاي متعددي را نظر گرفت

pKaبه عنوان مثال بافر تریس که در آزمایشگاه بطور رایج . ، محدوده بافري، غلظت، و وابستگی آن در اثر تغییر دما

-آن با افزایش و کاهش دما به ترتیب کاهش و افزایش می pHحساس است بطوریکه شود به تغییرات دمایی استفاده می

  .یابد

  ):Buffer range(بافريمحدوده



ازکمتروبیشترpHواحدیکبااستبرابرآنواستبافريخاصیتدارايبافرآندرکهاستpHازايمحدوده

pKaدارايتریسبافرمثالعنوانبه. استبافريpKa=8/3  محدودهدربنابرایناستpH= 7/3-9/3  داراي

.کرداستفادهبافراینازتواننمیpHآنازدرپایینیاباالترواستبافريخاصیت

  .کنیدمالحظهتوانیدمیراآزمایشگاهیرایجبافرچندpKaوبافريمحدودهزیراشکالدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  



بافر مناسب براي تحقیقات بیوشیمیایی و بیولوژیکی را که داراي معیارهاي  12نورمن گود و همکارانش  1966در سال 

این بافرها که به بافرهاي گود. الزم در انتخاب بافر زیستی بودند پیشنهاد کردند
1

-معروف هستند شامل موارد زیر می 

.باشند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اثر یون مشترك و کاربردهاي آن

بطور کلی به اثر ناشی از افزایش یک نوع یون در جابجا شدن تعادل یونی یا واکنش تعادل یونی، اثر یون مشترك گفته 

زیرا . شودبه عنوان مثال افزودن سدیم استات به محلول اسید استیک موجب کاهش قدرت اسیدي محلول می. شود می

شود و در ا اضافه شدن یون استات حاصل از سدیم استات، تعادل زیر به سمت چپ جابجا میببراساس اصل لوشاتلیه

+Hنتیجه غلظت یون
یون مشترك باعث . اند چون استیک اسید و سدیم استات در یون استات مشترك. یابد کاهش می

.شود که از اسیدیته اسید استیک کاسته شودمی

  

ضعیف و باز کونژوگه آن و یا باز ضعیف و اسید کونژوگه آن مثالی از اثر یون  بافر به دلیل داشتن مخلوطی از اسید

اسیدي اسید  pHشود که از وجود یون مشترك به عنوان مثال در بافراستات باعث می. دهدمشترك را بخوبی  نشان می

  .بافردر محدوده باریکی حفظ شود  pHاستیک کاسته شود و

                                                          
1 Good buffers

pKaبافر  

6.15  MES

6.6  ADA  

6.8  PIPES  

6.9  ACES  

7.1  cholamine chloride  

7.15  BES  

7.5  TES  

7.55  HEPES  

7.7  Acetamidoglycine  

8.15  Tricine  

8.2  Glycinamide  

8.25  Bicine  



  

ها در محلولی که داراي یون مشترك است، می باشد به عنوان مثال ك کاهش حاللیت نمکاز دیگر کاربردهاي یون مشتر

مثال دیگر از اثر یون مشترك . شودهرگاه به محلول کلرید نقره در آب، کلرید سدیم افزوده شود حاللیت آن کاسته می

رید سدیم باعث کاهش حاللیت افزودن نمک کل. باشدصابون نمک سدیمی اسیدهاي چرب می. باشددر تهیه صابون می

  .شودهاي صابون مینمک

  

(Indicators)اندیکاتورهاي شیمیایی  -

طورکلی  به. نماید رنگ آنها نیز تغییر می pHموادي هستند که با تغییر ) هاي شیمیایی معرف(اندیکاتورهاي شیمیایی 

ت که فرم غیریونیزه آنها داراي یک رنگ و فرم توان اسیدهاي آلی ضعیف یا بازهاي آلی ضعیف دانس اندیکاتورهاي را می

نزدیک این  pHمشخص است و در  pKداراي رنگ دیگري است که گروه یونیزه داراي ) یون مثبت و یا منفی(یونیزه آنها 

pK باشد رنگ محلول حد واسط بین دو رنگ فرم یونیزه و غیریونیزه می .  

کنند  عالوه اندیکاتورها را طوري انتخاب می به. برند کار می عمل تیتراسیون بهاندیکاتورها را غالباً براي نشان دادن تکمیل 

  .تر از نقطه یونیزاسیون جسم مورد نظر انجام گیرد باالتر و یا پایین pHکه تغییر رنگ آن در یک 

نیز تعیین  هاي مختلفpHدهد و تغییرات رنگی آنها را در  بعضی از اندیکاتورهاي معمولی را نشان می pKجدول زیر 

  R= ، قرمز Y= ، زرد P= ، بنفش C= رنگ  بی.کند می

  

  قابل استفاده pKpH  معرف

  )اسیدي(تیمول آبی 

  برموفنل بلو

  هلیانتین

  )قلیایی(تیمول آبی 

  متیل قرمز

5/1  

4  

5/3  

9/8  

1/5  

Y8/2  2/1ـــــR  

B7/4  1/3ـــــY  

Y0/4  9/2ـــــR  

B6/9  0/8ـــــY  

Y4/5  2/4ـــــR  



  

  

  3/8Cـــــ  R10  7/9  فنیل فتالئین


