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 ؟Clیا  Mn ،O ،Hموازنه را با کدام شروع کنیم؟ 

پاسخ : موازنه را با عنصری شروع می کنیم که : 

 در هر سمت معادله، فقط در ساختار یک ماده باشد. .1

 در ساختار ماده ی تک عنصری نباشد. .2

 کنید. اکسیژن و هیدروژن را آخر بررسی 

 چون در سمت چپ و در سمت راست، فقط در ساختار یک ماده حضور دارد، ضمناً در ساختار ماده ی تک عنصری هم نیست.  بله 

 می توانم موازنه را شروع کنم؟ Clال : آیا با سو

 (Cl2در سمت راست در ساختار ماده ی تک عنصری حضور دارد. )  خیر 
 : یا

 (Cl2و  MnCl2در سمت راست، در ساختار دو ماده حضور دارد. )

 سوال : آیا اکسیژن و هیدروژن را بررسی کنیم؟

 شرایط شروع موازنه را دارد. Mnچون   خیر 

1MnO2 + 4HCl   1MnCl2 + Cl2 + 2H2O

 موازنه شد!
 1MnO2 + 4HCl   1MnCl2 + 1Cl2 + 2H2O 

تا کلر 4
تا کلر 2

؟4چندتا دیگه میخوایم بشه   
تا! 2  

قرار می دهیم. Cl2برای  1 پس یه ضریب

پس ⇐ با Mn شروع می کنیم : چون دو طرف یک Mn داریم، پس : 

1MnO2 + HCl   1MnCl2 + Cl2 + H2O

ادامه   تعداد اکسیژن در سمت چپ مشخص شده است )2تا(. پس تعداد آن در سمت راست هم باید 2 باشد. پس: 

1MnO2 + HCl   1MnCl2 + Cl2 + 2H2O

ادامه   تعداد هیدروژن نیز در سمت راست مشخص شد )4تا(. پس : 

1MnO2 + 4HCl   1MnCl2 + Cl2 + 2H2O

ادامه   تعداد کلر نیز در سمت چپ معلوم شده است. چندتا کلر سمت چپ داریم؟ 4 تا. پس : 

 اگر عنصری شرایط شروع موازنه را داشت، اکسیژن و هیدروژن را اصالً بررسی نکنید! 

در این مثال : 

سوال : آیا با Mn می توانم موازنه را شروع کنم؟
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 O  وH را آخر بررسی می کنیم 

 ؟   O   یا   C   ،   H   ،   N   موازنه را با کدام شروع کنیم؟

حضور دارد.  (N2) تک عنصریماده ی چون سمت راست در ساختار    نمی تواند  

1C3H5(NO3)3   3CO2 + H2O + N2 + O2

یک ضریب باید داشته باشیم،  Hتم ا 5تا(. پس برای اینکه سمت راست هم 5ن سمت چپ مشخص شده است )تعداد اتم های هیدروژ  ادامه 
5

2
پشت  

H2O  دهیم.قرار 

1C3H5(NO3)3   3CO2 + 
 

 
H2O + N2 + O2

 ضرب می کنیم : 2برای این کار ضرایب معلوم را در    بین می بریم.بالفاصله کسر رو از 

2C3H5(NO3)3   6CO2 + 5H2O + N2 + O2

 . پس :ستتا 6نیتروژن سمت چپ : تعداد   ادامه 

2C3H5(NO3)3   6CO2 + 5H2O + 3N2 + O2

 اتم اکسیژن داشته باشیم : 11 مجموعاً تا. پس سمت راست هم باید 11اکسیژن سمت چپ؟ تعداد   ادامه 

2C3H5(NO3)3   6CO2 + 5H2O + 3N2 + O2

2C3H5(NO3)3   6CO2 + 5H2O + 3N2 + 
 

 
O2

 کسر رو از بین ببر :  ادامه 

4C3H5(NO3)3   12CO2 + 11H2O + 6N2 + 1O2

 موازنه شد!

O  وH .را دیگر بررسی نمی کنیم 

شرایط شروع موازنه را دارد. Cچون عنصر 

اکسیژن 11 اکسیژن 12  اکسیژن 5   

اکسیژن 17  
؟11چندتا میخوایم بشه   

!بله! یکی  

پس باید یک ضریب 
1

2
قرار دهیم. O2پشت  

 می تواند   چون سمت چپ در یک ماده و سمت راست هم در یک ماده حضور دارد و در ساختار ماده ی تک عنصری هم نیست. 
CO2                         C3H5(NO3)3 

عنصر C را در دو طرف موازنه می کنیم : 

000002

po
rsa

ed
u.i

r



 ...( عیناً در دو طرف معادله وجود داشت، آن را یک ماده در نظر می گیریم. و  OH  ،   SO4   ،   PO4اگر یک یون چنداتمی )مانند 
 فسفات     سولفات     کسیدهیدرو  

 در دو طرف معادله حضور دارد، آن را یک ماده در نظر می گیریم. PO4چون   در این مثال 

 ؟   H   ،   PO4   ،   Ca    ،  O   موازنه را با کدام شروع کنیم؟

 را بررسی نمی کنیم. )چرا؟( Hو  O                     می تواند؟ )چرا؟(  می تواند )چرا؟(    

 با کدام شروع کنیم؟؟ PO4و  Caسوال؟ بین 

 دو یا چند عنصر، شرایطِ شروع موازنه را داشتند، موازنه را با عنصری شروع می کنیم که در ساختار ترکیب پیچیده تری حضور دارد.اگر 

نوع و تعداد عنصرها در آن بیشتر است.   ترکیب پیچیده تر 
در مثال باال
←     Ca3(PO4)2

 توی ترکیب پیچیده تر هستند! با کدام شروع کنیم!؟هردو شون  PO4و هم  Ca! هم عه

 ( بزرگتری دارد، شروع می کنیم.زیرونداندیس )با عنصری که 

 3 چندِ ؟ Caاندیس 
 شروع می کنیم. Caبا  

 2چندِ ؟  PO4اندیس 

 : !شروع کنید

H3PO4 + 3Ca(OH)2   1Ca3(PO4)2 + H2O

 قرار دهیم : H3PO4پشت  2تا(. پس باید یک ضریب 2در سمت راست مشخص شد ) PO4تعداد   ادامه 

2H3PO4 + 3Ca(OH)2   1Ca3(PO4)2 + H2O

 تعداد هیدروژن در سمت چپ مشخص شد. چندتا هیدروژن در سمت چپ داریم؟؟  ادامه 
قرار می دهیم : H2Oپشت  6تا. پس یک ضریب 12بله! 

2H3PO4 + 3Ca(OH)2   1Ca3(PO4)2 + 6H2O

 موازنه شد!
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