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نظام تعلیم و تربیت در کشور عزیز ما شاهد تحوالت و تغییرات بنیادینی در عرصههای مختلف خواهد
بود؛ معلم ،متعلم ،کتاب ،مکتب ،اداره و شوراهای والدین ،از عناصر ششگانه و اساسی نظام معارف
افغانستان به شمار میروند که در توسعه و انکشاف آموزش و پرورش کشور نقش مهمی را ایفا
مینمایند .در چنین برهه سرنوشتساز ،رهبری و خانوادۀ بزرگ معارف افغانستان ،متعهد به ایجاد
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نهادهای تعلیمی دولتی و خصوصی در صدر برنامههای وزارت معارف قرار دارد .ما باور داریم ،بدون
داشتن کتاب درسی باکیفیت ،به اهداف پایدار تعلیمی در کشور دست نخواهیم یافت.
برای دستیابی به اهداف ذکرشده و نیل به یک نظام آموزشی کارآمد ،از آموزگاران و مدرسان
دلسوز و مدیران فرهیخته بهعنوان تربیت کنندهگان نسل آینده ،در سراسر کشور احترامانه تقاضا
میگردد تا در روند آموزش این کتاب درسی و انتقال محتوای آن به فرزندان عزیز ما ،از هر نوع
تالشی دریغ نورزیده و در تربیت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزشهای دینی ،ملی و تفکر
انتقادی بکوشند .هر روز عالوه بر تجدید تعهد و حس مسؤولیت پذیری ،با این نیت تدریس
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همچنین از دانش آموزان خوب و دوست داشتنی به مثابه ارزشمندترین سرمایههای فردای کشور
میخواهم تا از فرصتها غافل نبوده و در کمال ادب ،احترام و البته کنجکاوی علمی از درس
معلمان گرامی استفادۀ بهتر کنند و خوشه چین دانش و علم استادان گرامی خود باشند.
در پایان ،از تمام کارشناسان آموزشی ،دانشمندان تعلیم و تربیت و همکاران فنی بخش نصاب
تعلیمی کشور که در تهیه و تدوین این کتاب درسی مجدانه شبانه روز تالش نمودند ،ابراز
قدردانی کرده و از بارگاه الهی برای آنها در این راه مقدس و انسانساز موفقیت استدعا دارم.
با آرزوی دستیابی به یک نظام معارف معیاری و توسعه یافته ،و نیل به یک افغانستان آباد و مترقی
دارای شهروندان آزاد ،آگاه و مرفه.
دکتور محمد میرویس بلخی
وزیر معارف
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و

مقدمﻪ

کیمیا علمی است که از ساختمان  ،خواص ،تغییرات و تبدالت کیفی ماده بحث میکند ،این
علم بخشی از علوم طبیعی بوده که به اساس تجارب وتحقیقات قرن های متمادی انسانها
به میان آمده است .کیمیا ،دارای رشته های زیاد بوده که از جمله یکی هم کیمیای عمومی
میباشد .کیمیای صنف دهم فشردۀ قسمتی از کیمیای عمومی است که به طور عمده فصول و
عناوین ذیل دراین کتاب کیمیا مطالعه و مورد بحث قرار گرفته است:
در فصل اول تیوری انکشاف اتومی ،تاریخچۀ انکشاف تیوری اتومی ،ساختمان اتوم ،طیف
اتومی ،میخانیک کوانتمی ویا تیوری معاصر اتومی توضیح گردیده است  .درفصل دوم
درمورد تاریخچۀ ساختمان سیستم پریودیک ،ساختمان الکتروني عناصر ،خواص عناصر
و تغییر متناوب آن در جدول دوره یی عناصر و خواص عناصرانتقالی بحث به عمل آمده
است .در فصل سوم روابط کیمیاوی ( )Chemical Bondsبا تمام مشخصات وانواع
آن ،وسمبول های لیویس ،قانون اوکتیت و ساختمان لیویس توضیح گردیده است.
در فصل چهارم راجع به ساختمان مالیکولها و قطبیت آنها معلومات ارائه گردیده است.
در فصل پنجم قوای بین مالیکولی و انواع قوهها تشریح گردیده است که قوۀ عمل متقابل
دایپول – دای پولی ،قوههای واندر  -والس ) (Vander – Walls Forcesو لندون ،رابطۀ
هایدروجنی و تأثیر قوهها باالی خواص فزیکی مواد توضیح شده است.
در فصل ششم حاالت ماده (جامدات ،مایعات و گازات) و قوانین گازات تحت بحث قرار
گرفته و در فصل هفتم تعامالت کیمیاوی ارائه شده است ،در مورد مفهوم معادلۀ کیمیاوی،
انواع تعامالت کیمیاوی توضیحات داده شد است .فصل هشتم تعامالت اکسیدیشن
– ریدکشن را با ارائۀ مطالب تعریف اکسیدیشن و ریدکشن ،نمبر اکسیدیشن عناصر،
انواع تعامالت اکسیدیشن -ریدکشن و میتود ترتیب بیالنس تعامالت – Oxidation
 Reductionتوضیح مینمایید.
فصل نهم قوانین و محاسبات در کیمیا را ارائه داشته و قوانین عمدۀ کیمیا را توضیح
مینماید.
در پایان هر فصل خالصۀ هر فصل و سؤاالت ناحل شده غرض مشق و تمرین شاگردان
ارائه شده تا با حل آن شاگردان بیشتر و بهتر بیاموزند  .در این کتاب کوشش شده است تا
شاگردان در مطالب دخیل و در آموزش شان سهولتها ایجاد گردد.
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ﻓﺼﻞ اول

تﻴﻮرى اﻧﻜشاف اتﻮﻣﻰ
اتــﻮم چﻴســت ؟کدام عﻠﻤاى ســاﻳﻨس درﻣﻮرد ســاختﻤان اتــﻮم تحقﻴق ﻧﻤﻮده و
چــــﮕﻮﻧﻪ ﮔﻰ اتﻮمﻫا ،فعﻞ واﻧفعال وســاختﻤان اتﻮمﻫا را تﻮضﻴح ﻧﻤﻮده اﻧد ؟ اتﻮمﻫا
از کدام ذرات اساسﻲ تشکﻴﻞ ﮔردﻳده اﻧد؟ وضعﻴت وحرکت اﻟکترونﻫا بﻪ دور ﻫستﺔ
اتﻮم بﻪ کدام شکﻞ است ؟ ﻣشخصات اﻟکتروﻧﻬا رابﻪ دور ﻫستﺔ اتﻮم بﻪ کدام ﻧﻤبرﻫاى
کﻮاﻧتﻢ ﻣﻰتﻮان تﻮضﻴح کرد ؟
با ﻣطاﻟعﺔ اﻳﻦ فصﻞ ﻣﻴتﻮاﻧﻴد در بارة اتﻮم وســاختﻤان اﻟکتروﻧﻰ اتﻮم ﻣعﻠﻮﻣات حاصﻞ و
بﻪ حﻞ سؤاﻟﻬاى فﻮق ﻧاﻳﻞ ﮔردﻳد.
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 :1- 1تارﻳخچﺔ اﻧﻜشاف تﻴﻮرى اتﻮﻣﻰ
ﻳکــﻰ از تﻴﻮرىﻫاى قدﻳﻢ در تارﻳخ عﻠﻮم حاکﻰ ازآن اســت کــﻪ :ﻣﻮاد تا حدودى بﻪ ذرات
کﻮچک تقسﻴﻢ شده ﻣﻰتﻮاﻧد کﻪ دﻳﮕر ﻧﻤﻰتﻮان آنﻫا را بﻪ ذرات کﻮچکترى تقسﻴﻢ کرد.
اﻳﻦ تﻴﻮرى در ســال  400ق،م تﻮسط فﻴﻠسﻮف ﻳﻮﻧاﻧﻰ بﻪ ﻧام دﻳﻤﻮکراتس ()Democritus
پﻴشﻨﻬاد ﮔردﻳد .عاﻟﻢ ﻣذکﻮر اﻳﻦ ذرات را بﻪ ﻧام اتﻮمﻫا ( 1)Atomsﻳادﻧﻤﻮد.
ﻧظرﻳــﺔ دﻣﻮکراتــس در آن زﻣان ﻣﻮرد قبﻮل عﻠﻤاى دﻳﮕر قرار ﻧﻪ ﮔرفت ،ســر اﻧجام در
قــرن  18کﻴﻤﻴادانﻫا دوباره تﻴﻮرى اتﻮﻣﻰ را ﻣﻮرد تﻮجﻪ قــرار دادﻧد .عﻠﻤا در ﻣﻮرد تﻮضﻴح
ﻧســبت کتﻠﻮى ﻣﻮاد تعاﻣــﻞ کﻨﻨده با ﻫﻢدﻳﮕر در تحقﻴقات تجربــﻰ خﻮﻳش از تﻴﻮرى اتﻮﻣﻰ
اســتفاده بﻪ عﻤﻞ آوردﻧد و طبق اﻳﻦ تﻴﻮرى ﻫر ﻳــک از عﻨاصر کﻴﻤﻴاوى کتﻠﻪ اتﻮﻣﻰ ﻣعﻴﻦ را
دارا ﻣﻰباشﻨد.
در ســال  1803م کﻴﻤﻴــادان اﻧﮕﻠﻴســﻰ بﻪ ﻧام دا ﻟتﻦ ( )Daltonتﻴــﻮرى اتﻮﻣﻰ را بﻨﻴان
ﮔذارى کرد ،طبق اﻳﻦ تﻴﻮرى تﻤاﻣﻰ ﻣﻮاد از ذرات بســﻴار کﻮچک بﻪ ﻧام اتﻮمﻫا ساختﻪ شده
اســت ،اﻳﻦ اتﻮمﻫا ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد خﻠق شــﻮﻧد و ﻫﻢ ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد بﻪ کﻠﻰ از بﻴﻦ بروﻧد .ﻧکات عﻤدة
تﻴﻮرى داﻟتﻦ قرار ذﻳﻞ است:
 - 1ﻣﻮاد از ذرات غﻴر قابﻞ تقسﻴﻢ بﻪ ﻧام اتﻮمﻫا ساختﻪ شده اﻧد.
 - 2تﻤاﻣﻰ اتﻮمﻫاى عﻨاصر کﻴﻤﻴاوى با ﻫﻢ ﻣشابﻪ و ﻳک سان اﻧد.
 - 3اتﻮمﻫا ﻧﻪ تشکﻴﻞ شده و ﻧﻪ از بﻴﻦ ﻣﻰروﻧد.
 - 4اتﻮمﻫاى عﻨاصر ﻣختﻠف با ﻫﻢ ﻳکجا شده ،ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣرکبات را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد.
 - 5اتﻮمﻫاى عﻨاصر ﻣختﻠف کتﻠﻪﻫا و خﻮاص کﻴﻤﻴاوى ﻣختﻠف را دارا اﻧد .
 - 6در ﻫر ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکب ﻣعﻴﻦ ،اﻧﻮاع و تعداد ﻧســبتﻰ اتﻮمﻫاى ﻣتشــکﻠﻪ آنﻫا ﻳک ســان
است.
 - 7تعاﻣﻼت کﻴﻤﻴاوى عبارت از استقرار اتﻮمﻫا و تشکﻴﻞ روابط اتﻮمﻫا در ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکبات
بﻮده کﻪ در اﻳﻦ تعاﻣﻼت کﻴﻤﻴاوى اتﻮمﻫاى عﻨاصر تغﻴﻴر ﻧﻤﻰﻧﻤاﻳﻨد.
باﻻخــره کﻴﻤﻴادانﻫــا اﻟﻰ قرن  19تﻴــﻮرى اتﻮﻣﻰ داﻟتﻦ را تحﻠﻴﻞ ﻧﻤــﻮده اﻧد ،با وجﻮدىکﻪ
بعضﻰ از ﻧکات تﻴﻮرى اتﻮﻣﻰ داﻟتﻦ؛ بﻪ طﻮر ﻣثال  :غﻴر قابﻞ تقســﻴﻢ بﻮدن اتﻮم و ﻳک ســان
بــﻮدن اتﻮمﻫاى عﻴﻦ عﻨصر غﻴر ﻣدﻟــﻞ ثابت ﮔردﻳد و اﻣروز ﻣﻮرد تاﻳﻴــد عﻠﻤا قرار ﻧﻪ ﮔرفتﻪ
اســت؛ اﻣا با آن ﻫﻢ تﻴﻮرى اتﻮﻣﻰ داﻟتﻦ در عﻠﻢ کﻴﻤﻴا ﻣفﻴد بﻮده و ﻳک ﮔام ﻣثبت در عرصﻪ
کﻴﻤﻴا ﻣﻰباشد.

 -1اتﻮم کﻠﻤﻪ ﻳﻮﻧاﻧﻰ بﻮده ،کﻪ از ( tomقابﻞ تقسﻴﻢ) و ( Aﻧفﻰ) ﮔرفتﻪ شده است کﻪ بﻪ ﻣعﻨﻰ غﻴر قابﻞ تقسﻴﻢ ﻣﻰ باشد.
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تﻴﻮرى ســاختﻤان اتﻮﻣﻰ ﻣاده کﻪ بﻪ اساس تجارب عﻠﻤﻰ عﻠﻤاى کﻴﻤﻴا بﻪ ﻣﻴان آﻣده است،
قرار ذﻳﻞ است:
 - 1تﻤام ﻣﻮاد از ذرات کﻮچک بﻪ ﻧام اتﻮمﻫا تشکﻴﻞ ﮔردﻳده اﻧد.
 - 2اتﻮمﻫا ذرات کﻮچکﻰ اﻧد کﻪ تﻮسط وساﻳﻞ ساده کﻴﻤﻴاوى تجزﻳﻪ ﻧﮕردﻳده و ﻫر ﻳکﻰ
از اتﻮمﻫاى عﻨاصر ﻣختﻠف بﻪ ﻧام عﻨصر کﻴﻤﻴاوى ﻳاد ﻣﻰشﻮﻧد.
 - 3اتﻮمﻫاى عﻨاصر کﻴﻤﻴاوى بﻪ طﻮر داﻳﻢ (ﻫﻤﻴشــﻪ) حال حرکت بﻮده ،با ازدﻳاد حرارت
سرعت حرکت آنﻫا زﻳاد ﻣﻰﮔردد و اﻳﻦ حرکت آنﻫا باعث تعاﻣﻞ بﻴﻦ آنﻫا ﻣﻰشﻮد.
 - 4اتﻮمﻫاى عﻨاصر ﻣختﻠف از ﻟحاظ کتﻠﻪ ،حجﻢ و خﻮاص از ﻫﻢ دﻳﮕر فرق دارﻧد.
اﻧدازة اتﻮم
تحقﻴقاتــﻰ کﻪ در قرن  20بﻪ اســاس تشعشــعات روﻧتﮕﻴﻦ صــﻮرت ﮔرفت ،درﻳافت
ﮔردﻳد کﻪ قطر اتﻮم بﻪ صﻮرت تقرﻳبﻰ  2 10 10 mﻳا ) (0.2nmاست.
کتﻠﻪ اتﻮمﻫا بﻴﻦ  10 22 10 24 gو ﻳا  10 25 10 27 kgقرار دارد  .چﻮن اﻳﻦ کﻤﻴت
کتﻠﻮى فﻮق اﻟعاده کﻮچک بﻮده ،از اﻳﻦ سبب کتﻠﺔ اتﻮﻣﻰ ﻧسبتﻰ را براى اتﻮمﻫا تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده
اﻧد کﻪ بﻪ اساس قﻴﻤت  (amu = 1.661 10 27 kg )a m uﻣشخص ﮔردﻳده است.
 : 2 – 1ساختﻤان اتﻮم

در سال  1900عﻠﻤاى فزﻳک بﻪ اثبات رساﻧﻴده اﻧد کﻪ اتﻮمﻫا از ذرات کﻮچکتر ساختﻪ شده اﻧد.
ﻣﻮدل تاﻣسﻦ
فزﻳکدان اﻧﮕﻠﻴســﻰ بﻪ ﻧام تاﻣســﻦ
( )J.J. Tomsonاﻧحــراف اشــعﻪ
کتﻮد را در ســاحﺔ برقﻰ و ﻣقﻨاطسﻰ
ﻣطاﻟعــﻪ ﻧﻤــﻮد .در شــکﻞ()1-1
ســاختﻤان دســتﮕاه کﻪ تاﻣســﻦ در
تحقﻴــق خﻮﻳش بﻪ کار برده اســت،
شکﻞ(  ) 1 – 1دستﮕاه تحقﻴقاتﻰ تاﻣسﻦ
ﻧشان داده شده است.
تﻮﺿﻴح دستﮕاه تاﻣسﻦ ﻗرار ذﻳﻞ است:
شکﻞ ( :)1-1تﻴﻮب اشعﺔ کتﻮدﻳک ﻣرتب با ساحﺔ اﻳجاد شدة برقﻰ در داخﻞ تﻴﻮب و ساحﺔ
ﻣقﻨاطﻴسﻰ در خارج تﻴﻮب .ساحات برقﻰ و ﻣقﻨاطﻴس باﻻى ﻣسﻴر حرکت اشعﺔ کتﻮدﻳک بﻪ
صﻮرت عﻤﻮد قرار دارد .ســﻤبﻮﻟﻬاى  Nو  Sقطبﻬاى شﻤال و جﻨﻮب ﻣقﻨاطﻴس را ﻣشخص
ﻣﻰ سازﻧد .اشعﺔ کتﻮدﻳک با اعﻤال ساحﺔ ﻣقﻨاطﻴس بر ﻧقطﺔ  Aبا تطبﻴق ساحﺔ برقﻰ بر ﻧقطﺔ
 Cو در ﻧبﻮد ساحات ﻣقﻨاطﻴسﻰ و برقﻰ (و ﻳا خﻨثﻰ شدن ﻣتقابﻞ ساحﺔ برقﻰ تﻮسط ساحﺔ
ﻣقﻨاطﻴسﻰ) بر ﻧقطﺔ  Bصفحﺔ تشخﻴص تﻴﻮب اصابت ﻣﻰ کﻨد.
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تاﻣســﻦ درتحقﻴقات خﻮﻳش ﻧســبت ) ( را ﻣحاســبﻪ ﻧﻤﻮد کﻪ کﻤﻴت  1.76 1011را بﻪ
m
kg
دست آورد .در اﻳﻦ جا ( )Cکﻮﻟﻤب بﻮده کﻪ واحد بﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣقدار چارج است.
تاﻣســﻦ ﻫﻤچﻨان درﻳافت ﻧﻤﻮد کﻪ استعﻤال ﮔاز در دســتﮕاه و ﻫﻢ ﻧﻮعﻴت اﻟکترودﻫا (اﻧﻮد و
کتﻮد) ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد ﻣشخص و ﻣعﻴﻦ باشد.
تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد
تاﻣسﻦ بﻪ اﻳﻦ ﻧتﻴجﻪ رسﻴد کﻪ اﻳﻦ ذرات چارج دار ﻣﻨفﻰ در تﻤام ﻣﻮاد ﻣحسﻮس بﻮده و اﻳﻦ
ذرات را بﻪ ﻧام اﻟکترونﻫا ( )Electronsﻣســﻤﻰ ساخت .اﻳﻦ ﻧام از کﻠﻤﻪ اﻟکترﻳک ﮔرفتﻪ
شده و بﻪ ذراتﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد کﻪ در ﻧتﻴجﺔ حرکت آنﻫا جرﻳان برق بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد.

ﻓﻌاﻟﻴت
 - 1اشــعﻪ کﻪ از کتﻮد در تﻴﻮب تخﻠﻴﺔ تجزﻳﺔ تاﻣســﻦ خارج ﻣﻰﮔردد ،بﻪ کدام ســﻤت
ﻣﻨحرف ﻣﻰﮔردد؟
 - 2اشعﺔ کتﻮد داراى کدام چارج است؟

ﻧﻜتﺔ ﻣﻬﻢ
قﻴﻤت چارج برقﻰ اﻟکترون تﻮســط عاﻟﻢ اﻣرﻳکاﻳﻰ بﻪ ﻧام ﻣﻠﻴکان ( )Millikanﻣشخص
ﮔردﻳد ،ﻣﻮصﻮف اﻳﻦ کﻤﻴت را در سالﻫاى  1909-1917در قطرات تﻴﻞ کشف کرد
کﻪ ﻣســاوى بﻪ  1.602 10 19 Cbاســت  .اﻳﻦ کﻤﻴت را بﻪ حﻴث واحد اوﻟﻰ چارج ذرات
چارج دار قبﻮل ﻧﻤﻮده اﻧد .بدﻳﻦ اساس کتﻠﻪ اﻟکترون عبارت است از:
e
m

= 1.76 1011 C / kg

e
1.602 10 19 C kg
=m
=
1.76 1011 C / kg
1.76 1011 C
kg
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31

m = 9.11 10

ﻳا 1
پــس کتﻠﺔ ﻳک اﻟکترون ﻣســاوى بــﻪ 9.11 10 31 kg
1840
ﻫاﻳدروجﻦ (پروتﻮن) است.

ام حصﻪ کتﻠــﺔ ﻳک اتﻮم

در ســال  1898تاﻣســﻦ در ﻧتﻴجﻪ تحقﻴقات ابراز ﻧظر ﻧﻤﻮد :اتﻮمﻫا ﻣتشــکﻞ از ﻳک ﻫستﺔ
چارج دار ﻣثبت بﻮده کﻪ بﻪ اطراف آن اﻟکترونﻫا داراى چارج ﻣﻨفﻰ ﻣﻨتشر ﮔردﻳده است.
ﻣﻮدل اتﻮﻣﻰ تاﻣسﻦ ﻣشابﻪ بﻪ ساختﻤان کﻴک کشﻤش دار بﻮده کﻪ کشﻤش در کﻴک ﻣاﻧﻨد
اﻟکتروﻧﻬا در بﻴﻦ ﻫستﻪﻫا ى اتﻮمﻫا را ﻧشان ﻣﻰدﻫد:
شکﻞ ( )2 - 1ﻣﻮدل اتﻮﻣﻰ تاﻣسﻦ

در سال  1909ﻫﻤکاران رادرفﻮرد ،کاﻳﮕر( )Geugerو ﻣرسدﻳﻦ( )Merssdenپﻴشﻨﻬاد
تاﻣسﻦ را ﻣﻮرد ﻣطاﻟعﻪ قرار داده اﻧد و کشف کردﻧد کﻪ ذرات از ورقﻪﻫاى ﻧازک طﻼ عبﻮر
ﻧﻤﻮده ؛ اﻣا  1حصﻪ آنﻫا دوباره بازﮔشت و ﻳا ﻣﻨتشر ﻣﻰﮔردﻧد(.شکﻞ ذﻳﻞ را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤاﻳﻴد)
800
اشعﻪاﻟفا
اﻧحرافکﻮچک

صفحﻪ اﻧعکاس کﻨﻨده از جﻨس سﻠفاﻳد جست
بسﻴارى از شعاعات اﻟفا بﻪ طﻮر
ﻣستقﻴﻢ عبﻮر ﻣﻰ کﻨد

ﻣﻨبع رادﻳﻮ اکتﻴف

اﻧحراف بزرگ
ورق ﻧازک طﻼ
برﮔشت بﻪ عقب
ﻫستﻪ

اتﻮم ﻫاى ورق طﻼ

شکﻞ(3-1
خﻼﺻﻪ ﻧتﻴجﻪ تجربﻪ رادرﻓﻮرد:
)  :اﻧتشارات ذرات

ذرات اﻟفا

تﻮسط ﻣاده رادﻳﻮ اکتﻴف و عبﻮر از ورق ﻧازک طﻼ

اﮔر ذرات اﻟفا ) ( کﻪ داراى چارج دو ﻣثبت ( )+2است حﻴﻦ عبﻮر از صفحﻪ ﻧازک طﻼ ﻧزدﻳک
بﻪ ﻫستﻪ قسﻤاً اﻧحراف ﻣﻰ کﻨد و اﮔر از ﻫستﻪ دورتر باشد ﻣستقﻴﻢ عبﻮر ﻣﻰ کﻨد و اﮔر ﻣقابﻞ ﻫستﻪ
قرار ﮔﻴرد بازﮔشت ﻣﻰ کﻨد از اﻳﻦ ﻧتﻴجﻪ ﻣﻰ شﻮد کﻪ ﻫستﻪ داراى چارج ﻣثبت بﻮده و ﻳک قسﻤت
کﻮچکﻰ از ساحﻪ اتﻮم را تشکﻴﻞ ﻣﻰ دﻫد.
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رادرفﻮرد در اﻳﻦ ﻣﻮرد ابراز ﻧظر ﻧﻤﻮده اﻧد« ...تقرﻳباً غﻴر قابﻞ باور اســت کﻪ اﮔر ﻣا ﻣرﻣﻰ را
از فاصﻠــﻪ  4.5mبﻪ ورق کاغذ قطﻰ ســﮕرت فﻴر ﻧﻤاﻳﻴﻢ و اﻳﻦ ﻣرﻣﻰ بعــد از تصادم دوباره
بازﮔشــت ﻧﻤﻮده و بﻪ شــﻤا برخﻮرد ﻧﻤاﻳد ».رادرفﻮرد درﻳافت کرد کــﻪ کتﻠﻪ و چارج ﻣثبت
حتﻤاً در ﻳک قســﻤت کﻮچک حجﻢ اتﻮم ﻣتراکﻢ ﮔردﻳده و بﻪ ﻧام ﻫستﻪ ﻳاد ﻣﻰشﻮد .ذرات
زﻣاﻧﻰ بعد از تصادم دوباره بازﮔشــت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد کﻪ با ﻫســتﻪ اصابت ﻧﻤﻮده باشد .قسﻤت
زﻳادى از ذرات از طرﻳق فضاى بﻴﻦ ﻫستﺔ اتﻮمﻫا عبﻮر ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد  .شکﻞ فﻮق ﻣﻮدل اتﻮﻣﻰ
بﻮده ،شکﻞ حقﻴقﻰ اتﻮم ﻧﻴست .در صﻮرتکﻪ ﻫستﺔ اتﻮم بﻪ اﻧدازه ) ( باشد ،اتﻮم داراى حجﻢ
ﻣســاوى بﻪ حجﻢ ﻳک اطاق درســﻰ خﻮاﻫد بﻮد  .اتﻮﻣﻰ کﻪ قطر آن  10 8 mباشد ،ﻫستﻪ آن
قطر  10 15 mخﻮاﻫد داشت.
رادرفﻮرد در ســال  1911ﻣﻮدﻟﻰ را پﻴشــﻨﻬاد ﻧﻤﻮد کﻪ سﻴســتﻢ ﻧظام شﻤس را خاطر ﻧشان
ﻣﻰســازد ؛ طﻮرى کﻪ ﻫســتﻪ ﻣاﻧﻨد آفتاب در ﻣرکز قرار داشتﻪ و اﻟکترونﻫا ﻣاﻧﻨد سﻴاره ﻫا بﻪ
دور ﻫستﻪ در ﻣدارﻫاى ﻣعﻴﻦ در حال حرکت است.

ﻓﻜر ﻛﻨﻴد
 - 1وقتﻴکﻪ شعاع اﻟفا باﻻى ورق ﻧازک طﻼ تصادم ﻣﻰ کﻨد ،چﻰ اتفاقﻰ افتﻴد ؟
 – 2چرا بعضﻰ از ذرات بازﮔشت ﻧﻤﻮده اﻧد ؟
 – 3چرا بعضﻰ از ذرات اﻟفا ﻣﻨحرف شده اﻧد ؟
ﻧﻤبر اتﻮﻣﻰ
در ســال  1913فزﻳک دان اﻧﮕﻠﻴسﻰ بﻪ ﻧام ﻣﻮزﻟﻰ ( )G. Moseleyاشعﻪ روﻧتﮕﻴﻦ را کﻪ از
فﻠزات ﻣختﻠف در تﻴﻮب کتﻮدى ﻣﻨتشــر ﻣﻰﮔردد ،ﻣطاﻟعﻪ ﻧﻤﻮد ،ﻣﻮصﻮف ﮔراف وابستﮕﻰ
1
را با ﻧﻤبر ترتﻴبﻰ عﻨاصر در سﻴستﻢ
کﻤﻴت ﻣعکﻮس جذر ﻣربع طﻮل ﻣﻮج اشــعﻪ روﻧتﮕﻴﻦ
پرﻳﻮدﻳک ترسﻴﻢ کرد (عﻨاصرﻳکﻪ ﻧﻤبر اتﻮﻣﻰ آن زﻳاد بﻮده طﻮل ﻣﻮج اشعﻪ  Xآن کﻤتر ﻣﻰ
باشــد ،اﻧرژى بﻴشتر دارد)  .شکﻞ ذﻳﻞ را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤاﻳﻴد  .ﮔراف داده شده ﻧشان ﻣﻰدﻫد کﻪ
ﻧﻤبر اتﻮﻣﻰ عﻨاصر کدام ﻳکﻰ از ﻣشخصات ﻣﻬﻢ عﻨاصر را اﻧعکاس ﻣﻰ دﻫد.
ﻣﻮزﻟﻰ ابراز ﻧظر ﻧﻤﻮدکﻪ اﻳﻦ خاصﻴت را چارج ﻫســتﺔ اتﻮم از خﻮد ﻧشــان ﻣﻰدﻫد و ﻫﻢ اﻳﻦ
ذرات در اثر عبﻮر از ﻳک عﻨصر بﻪ عﻨصر ﻣابعد آن بﻪ اﻧدازه ﻳک واحد بﻪ شکﻞ ﻣتﻨاوب زﻳاد
ﻣﻰﮔردد.
ﻣﻮقعﻴت عﻨاصر در سﻴســتﻢ پرﻳﻮدﻳک (ﻣحﻮر افقﻰ) تعداد پروتﻮنﻫا را در ﻫستﻪ آنﻫا تعﻴﻴﻦ
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ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻣﻮزﻟﻰ ﻧﻤبر ترتﻴبﻰ عﻨاصر را در سﻴستﻢ پروﻳﻮدﻳک بﻪ ﻧام ﻧﻤبر اتﻮﻣﻰ ﻳاد کرد و بﻪ
ســﻤبﻮل ( )zافاده ﻧﻤﻮد .باﻻخره داﻧستﻪ شد کﻪ ﻧﻤبر ترتﻴبﻰ عﻨاصر با تعداد پروتﻮنﻫاى آن
عﻨصر در اتﻮم آن ﻣطابقت دارد.
1

Co Cu

Mn

Sc V

P Cl K

Al

ﻣطابــق بﻪ اظﻬــارات ﻣﻮزﻟﻰ ﻧﻤبر اتﻤﻰ عﻨاصر ﻣســاوى بﻪ چارج ﻫســتﻪ آن بــﻮده و تعداد
پروتﻮنﻫا را در ﻫســتﻪ ﻧشــان ﻣﻰدﻫد  «.پروتﻮن کﻠﻤﻪ ﻻتﻴﻦ بﻮده و بﻪ ﻣعﻨﻰ اوﻟﻰ و ﻳا سابقﻪ
ترﻳﻦ از ﻫﻤﻪ ﻣﻰباشد»
چــﻮن اتﻮمﻫاى عﻨاصر کﻴﻤﻴاوى از ﻟحاظ چارج برقﻰ خﻨثﻰ بﻮده ؛ بﻨابراﻳﻦ تعداد پروتﻮنﻫا
ﻣساوى بﻪ تعداد اﻟکترونﻫا در اتﻮمﻫاى عﻨاصر است.
ﻧﻴﻮترون :کتﻠﻪ اتﻮﻣﻰ ﻳک عﻨصر ﻧســبت بﻪ کتﻠﻪ ﻣجﻤﻮعﻰ پروتﻮنﻫاى ﻫســتﺔ آن بزرﮔتر
است ،غرض تﻮضﻴح اﻳﻦ تفاوت کتﻠﻪ ،رادرفﻮرد پﻴش بﻴﻨﻰ کرد کﻪ در ﻫستﻪ اتﻮم ذرات خﻨثﻰ ﻧﻴز
ﻣﻮجﻮد بﻮده،کتﻠﻪ فﻰ واحد آنﻫا ﻣعادل کتﻠﻪ پروتﻮن است و از ﻟحاظ چارج خﻨثﻰ ﻣﻰباشﻨد؛
از اﻳﻦ ســبب بﻪ ﻧام ﻧﻴﻮترون (( )Neutronخﻨثﻰ) ﻳاد شده اﻧد .چادوﻳک ()Chadwick
در ســال  1932در ﻧتﻴجﻪ تعاﻣﻼت ﻫستﻪ ﻳﻰ ﻧﻴﻮترون را کشف کرد ،ﻣﻮصﻮف ﻫستﻪ بﻴرﻳﻠﻢ
را تﻮسط ذرة بﻤباردﻣان کرد ،در ﻧتﻴــــــجﻪ ﻧﻴﻮترون را بﻪ دست آورد  .ﻣعادﻟﺔ تعاﻣﻞ آن
قرار ذﻳﻞ است:
12
9
4
1
C +0 n

6

) (Be + 2 He

4

در اﻳﻦ ﻣعادﻟﻪ ســﻤبﻮل ﻧﻴﻮترون )  42 He , 94 Be ، (10 nو  126 Cﻧﻮکﻠﻮﻳﻴدﻫاى (ﻫستﻪ) عﻨاصر
بﻴرﻳﻠﻴﻢ ،ﻫﻴﻠﻴﻢ و کاربﻦ را ﻧشان ﻣﻰدﻫد.
ذرات اساسﻰ اتﻮم :ﻣجﻤﻮعﺔ پروتﻮنﻫا و ﻧﻴﻮترونﻫا را بﻪ ﻧام ﻧﻮﻳکﻠﻮن ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳد و بﻪ
ﻧام ﻧﻤبر کتﻠﻪ ﻧﻴز ﻳاد ﻣﻰﮔردد.
p + n = Nuclion
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جدول ذﻳﻞ بعضﻰ از خصﻮصﻴات فزﻳکﻰ ذرات اساسﻰ اتﻮم را ﻧشان ﻣﻰدﻫﻨد:
جدول ) (1-1خصﻮصﻴات فزﻳکﻰ ذرات اساسﻰ اتﻮم
ذرات

پروتﻮن
ﻧﻴﻮترون
اﻟکترون

کتلﻪ بﻪ کﻴلﻮ گرام چارج نسبتﻰ چارج بﻪ کﻮلمب
27

1.6726 10

+1

27

1.75 10

0

31

9.1 10

-1

19

کتلﻪ نسبتﻰ

1. 0073

1.602 10

1.0087

19

1.602 10

4

5.4858 10

نﻮکلﻴﻮﻳدﻫا و اﻳزوتﻮپ ﻫا

ﻧﻮکﻠﻴﻮﻳدﻫا ﻫســتﻪﻫاى اتﻮمﻫا را افاده ﻧﻤﻮده و تﻮســط آن کتﻠﻪ ﻫستﻪ اتﻮم را ﻧشان ﻣﻰدﻫﻨد.
ﻧﻮکﻠﻴﻮﻳدﻫاى عﻨاصر را طﻮرى ﻧشــان ﻣﻰدﻫﻨد کﻪ ﻧﻮکﻠﻴﻮن (کتﻠﻪ اتﻮﻣﻰ) را در قسﻤت باﻻى
طرف چپ ســﻤبﻮل و ﻧﻤبر اتﻮﻣﻰ (تعداد پروتﻮنﻫا) را طرف چپ سﻤبﻮل در قسﻤت پاﻳاﻧﻰ
آن ﻣﻰ ﻧﻮﻳسﻨد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :ﻧﻤبر کتﻠﻪ سﻮدﻳﻢ  23آن و ﻧﻤبر اتﻮﻣﻰ آن  11است.
Na

23
11

,

H

1
1

اﻳزوتﻮپﻫا ( :)Isotopsعبارت از ﻧﻮکﻠﻴﻮﻳدﻫاى (ﻫســتﻪ) عﻴﻦ عﻨصر بﻮده کﻪ عﻴﻦ تعداد
پروتﻮنﻫــا را دارا اﻧد؛ اﻣا تعداد ﻧﻮکﻠﻴﻮنﻫاى (ﻧﻤبر کتﻠــﻪ) آنﻫا از ﻫﻢ فرق دارﻧد ،ﻳعﻨﻰ اﻳﻦ
ﻧﻮکﻠﻴﻮﻳدﻫــا داراى تعداد ﻧﻴﻮتروﻧﻬاى ﻣختﻠف ﻣﻰباشــﻨد .ﻳا بﻪ عبــارت دﻳﮕر اتﻮم ﻫاى ﻳک
عﻨصر کﻪ ﻧﻤبر اتﻮﻣﻰ ﻳکســان و ﻧﻤبر کتﻠﻪ آن فرق داشــتﻪ باشــد بﻨام اﻳزوتﻮپ ﻳاد ﻣﻰ شﻮﻧد.
چﻮن خﻮاص کﻴﻤﻴاوى عﻨاصر ﻣربﻮط بﻪ چارج ﻣثبت ﻫستﺔ اتﻮم عﻨاصر و ساختﻤان اﻟکتروﻧﻰ
آنﻫا اســت؛ بﻨابراﻳﻦ خﻮاص کﻴﻤﻴاوى اﻳزوتﻮپﻬاى عﻨاصر ﻳک ســان اســت ؛ بﻪ طﻮر ﻣثال:
35
 17و  1737 Clبﻮده کﻪ ﻧﻤبــر اتﻮﻣﻰ آنﻫا  17و
اﻳزوتﻮپﻬــاى عﻨصــر کﻠﻮرﻳﻦ عبــارت از Cl
ﻧﻮکﻠﻴﻮن آن بترتﻴب  35و  37ﻣﻰباشﻨد و ﻧﻴﻮترونﻫاى آنﻫا ﻫﻢ بﻪ ترتﻴب  18و  20است،
تعاﻣﻼت کﻴﻤﻴاوى ﻫر دو اتﻮم کﻠﻮرﻳﻦ ﻳک سان است .
ﻓﻌاﻟﻴت
بﻪ ﻧﻮکﻠﻴﻮﻧﻬاى  2210 Ne 1021Ne, 2010 Neتﻮجﻪ ﻧﻤﻮده و بﻪ پرسشﻫاى ذﻳﻞ جﻮاب
ارائﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
اﻟف – ﻫر ﻳک از ﻧﻮکﻠﻴﻮﻧﻬاى ﻣذکﻮر داراى چﻨد ﻧﻴﻮترون است ؟
ب – اﻳﻦ ﻧﻮکﻠﻴﻮﻧﻬا ﻧسبت با ﻫﻢ دﻳﮕر بﻪ چﻰ ﻧام ﻳاد ﻣﻰشﻮﻧد ؟
 : 3 – 1ﻃﻴﻒ اتﻮﻣﻰ
پﻴداﻳش و اﻳجاد خصﻮصﻴات سپکتر اتﻮﻣﻰ (طﻴف اتﻮﻣﻰ) سؤاﻻتﻰ را حﻞ کرد کﻪ بﻪ کﻤک
ﻣﻮدل اتﻮﻣﻰ رادرفﻮرد حﻞ آن اﻣکان پذﻳر ﻧبﻮد.
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اﮔر ﻧﻮر آفتاب و ﻳا چراغ برقﻰ از ﻳک سﻮراخ عبﻮر و
روشﻨﻰ آن باﻻى ﻣﻨشﻮر بتابد و از ﻣﻨشﻮر بﻪ پرده تارﻳک
عبﻮر ﻧﻤاﻳﻴد ؛ در اﻳﻦ صﻮرت ساحﻪ رﻧﮕﻴﻦ کﻤان (طﻴف
ﻧﻮر افتاب) آشکار ﮔردﻳده کﻪ ﻣتشکﻞ از خطﻮط ﻣجزا
رﻧﮕﻪ ﻣﻰباشد ،دستﻪ اﻳﻦ رﻧﮓﻫا با تشعشعات قابﻞ دﻳد تﻤام
خطﻮط ﻣﻮجﻰ ﻣطابقت داشتﻪ و بﻪ
ﻧام سپکتر ﻣسﻠسﻞ ﻳاد ﻣﻰﮔردد:
ﻣﻨشﻮر
اﮔر ﻣﻨبع ﻧﻮر از تﻴﻮب تخﻠﻴﺔ ﻧاشﻰ
ﮔــردد کــﻪ داراى عﻨصــر ﮔازى
باشــد ﻣثــ ً
ﻼ ﮔاز ﻫاﻳدروجــﻦ ،در
تﻴﻮب بدون چارج کﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﮔاز
اﻳﻦ صﻮرت ســپکترى را تشکﻴﻞ
ﻫاﻳدروجﻦ ﻣﻰ باشد
ﻣﻰدﻫــد کــﻪ از خطــﻮط رﻧﮕــﻪ
ﻣختﻠف ﻣجــزا تشــکﻴﻞ ﮔردﻳده
شکﻞ( ) 5 – 1سپکتر اتﻮﻣﻰ
اســت .اﻳﻦ ﻧــﻮع ســپکترﻫا بﻪ ﻧام
ســپکتر اتﻮﻣﻰ خروجﻰ( )Emissionﻳا ســپکتر خطﻰ ﻳاد ﻣﻰﮔردﻧد( ،شکﻞ )6 - 1اﮔر ﻣﻮاد
کﻴﻤﻴاوى تﻮســط کدام وســﻴﻠﻪ تحرﻳک ﮔردد ،سپکتر خطﻰ آنﻫا در ﻣﻨشﻮر ﻣﻼحظﻪ ﻣﻰشﻮد ؛
بﻪ طﻮر ﻣثال :بﻪ کﻤک جرﻳان برق از تﻴﻮبﻫاى تخﻠﻴﻪ و ﻳا حرارت تﻮسط شعﻠﺔ ﻣﻰتﻮان ﻣﻮاد را
تحرﻳک کرد .ســپکترﻫاى اتﻮﻣﻰ خطﻰ در ساحﻪ قابﻞ دﻳد و ﻣا وراى بﻨفش سپکتر ﻣشاﻫده ﻣﻰ
شﻮد .در صﻮرتﻰ کﻪ باﻻى شعﻠﻪ چراغ فﻠز سﻮدﻳﻢ و ﻳا ﻣرکبات آن عﻼوه ﮔردد ،دراﻳﻦ صﻮرت
ﻧﻮر با خطﻮط ﻣﻮجﻰ  590nmتشعشع ﻧﻤﻮده و شعﻠﻪ آن زرد رﻧﮓ ﻣﻰباشد .اﮔر در تﻴﻮب تخﻠﻴﻪ
ﮔاز ﻫاﻳدروجﻦ اﻧداختﻪ شــﻮد و تﻮســط وﻟتاژ برقﻰ تحرﻳک ﮔردد ،در اﻳﻦ صﻮرت رﻧﮓ سرخ
ﻣاﻳﻞ بﻪ ﮔﻼبﻰ را در آن ﻣﻼحظﻪ خﻮاﻫﻴﻢ کرد .سپکتر جذبﻰ را تﻮسط عبﻮر ﻧﻮر سفﻴد از ﻣﻮاد بﻪ
دست ﻣﻰآورﻧد کﻪ شاﻣﻞ تﻤام طﻮل ﻣﻮج در ساحﻪ قابﻞ دﻳد ﻣﻰباشد .ﻧﻮرى داراى طﻮل ﻣﻮج
ﻣعﻴﻦ تﻮسط ﻣﻮاد جذب شده و در اﻳﻦ ساحﻪ خطﻮط سﻴاه ظاﻫر ﻣﻰﮔردد .بﻪ خاطر ﻣطاﻟعﻪ سپکتر
جذبﻰ و خروجﻰ ،آﻟﻪ بﻪ ﻧام سپکترو ﻣتر ( )Spectro meterبﻪ کار برده ﻣﻰشﻮد.
ﻣشاﻫدات و تحقﻴقاتﻰ تﻮسط سپکتروﻣتر ﻧشان ﻣﻰدﻫد کﻪ سپکتر  Emissionﻫاﻳدروجﻦ
از چﻨدﻳﻦ ﮔروپ خطﻮط ﻣسﻠســﻞ تشکﻴﻞ ﻣﻰﮔردد ،اﻳﻦ سﻠسﻠﻪ از خطﻮط بﻪ ﻧام کاشفﻴﻦ شان
ﻣسﻤﻰ ﻣﻰباشد؛ بﻪ طﻮرﻣثال :سﻠسﻠﻪ باﻟﻤﻴر ( )Balmer cerissتﻮسط عاﻟﻤﻰ بﻪ ﻧام Balmer
کشــف ﮔردﻳد کﻪ در ساحﻪ قابﻞ دﻳد سپکتر بﻪ ﻣﻼحظﻪ ﻣﻰرسد .ﻫر قدر کﻪ سﻮﻳﻪ اﻧرژى بﻠﻨد
ﻣﻴرود سﻮﻳﻪ ﻫاى اﻧرژى بﻪ ﻫﻢ ﻧزدﻳک و بﻼخره بﻪ شکﻞ ﻳک خط قرار ﻣﻴﮕﻴرﻧد و ﻳا بﻪ عبارت
دﻳﮕر در ﻫر ﻳک از سﻠســﻠﻪﻫا در ﻧتﻴجﻪ حرکت بﻪ سﻤت فرﻳکﻮﻧسﻰ بﻠﻨد سپکتر ساحﺔ خطﻮط
10

ﻣجــاور ﻣﻮاد بﻪ صــﻮرت کﻞ تقﻠﻴﻞ ﻳافتﻪ و باﻻخره با ﻫﻢ وصﻞ ﮔردﻳده و ســپکتر ﻣسﻠســﻞ
( )Cantinumرا تﻮﻟﻴد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد.

شکﻞ) (6-1اﻟف  -سپکتر اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ ب -سﻠسﻠﻪ باﻟﻤر در سپکتر اتﻮﻣﻰ ﻫاﻳدروجﻦ

سﻠسﻠﻪPf-Pfond ، Br-Bracket ، Pa-Pachen ، B-Balmer ، L-Lyman ، :
سﻠسﻠﻪ برکﻴت تﻮسط سﻠسﻠﻪ پفﻮﻧد و پﻮشﻦ پﻮشاﻧده شده است.
تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد
 - 1اﮔر اﻟکترونﻫا از اقشار) (n = 2,3,4بﻪ قشر ﻧزدﻳک ﻫستﻪ قشر اول ﻣﻨتقﻞ ﮔردد ،اﻧرژى
آزاد شــده از اتﻮم زﻳاد بﻮده و خﻮاص اشــعﻪ  xرا دارا است و در ساحﻪ ﻣاؤراى بﻨفش بﻪ ﻣﻼحظﻪ
ﻣﻴرسد ،اﻳﻦ دستﻪ را بﻪ ﻧام ﻟﻴﻤﻦ ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،طﻮل ﻣﻮج اشعﻪ ﻣذکﻮر  973 1216 Aoاست.
 - 2اﮔر اﻟکترون از اقشــار ) (n = 3,4,5,6بﻪ قشــر دوم ﻣﻨتقﻞ ﮔردد .اﻧرژى ﻧﻮرى آن
ضعﻴف بﻮده و خﻮاص ﻧﻮر ﻣرئﻰ را دارا اســت کﻪ اﻳﻦ دســتﻪ اشــعﻪ را بﻪ ﻧام  Balmyrﻳاد
o
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد طﻮل ﻣﻮج اشعﻪ ﻣذکﻮر بﻴﻦ 410 6563 Aاست.
 - 3اﮔر اﻟکترون از ســﻮﻳﻪﻫاى اﻧرژﻳکﻰ بﻠﻨد ) (n=4,5,6بﻪ ســــــﻮﻳﻪ اﻧرژﻳکﻰ سﻮم
اﻧتقال ﻧﻤاﻳد ،اﻧرژى ﻧﻮرى و شــعاع ﻣﻨتشرةآن ضعﻴف بﻮده و ﻣشخصات آن ﻧزدﻳک بﻪ شعاع
ﻣا تحت سرخ قرار دارد .اﻳﻦ سﻠسﻠﺔ ﻧﻮرى را بﻪ ﻧام  Poshenﻳاد ﻣﻴﻨﻤاﻳﻴد و طﻮل ﻣﻮج شعاع
ﻣﻨتشرة آن بﻴﻦ  12820 17850 Aoقرار دارد.
 - 4باﻻخره اﮔر اﻧتقال اﻟکترون از سﻮﻳﻪ بﻠﻨد تراز  n = 4بﻪ سﻮﻳﻪﻫاى اﻧرژﻳکﻰ چﻬارم صﻮرت
ﮔﻴرد  ،اﻧرژى ﻣﻨتشرة اشعﺔ ﻧﻮرى آن بسﻴار ضعﻴف بﻮده و ﻣشخصات آن پاﻳﻴﻦ تر از ساحﻪ ﻣا
تحت سرخ ﻣﻼحظﻪ ﻣﻰﮔردد ،اﻳﻦ دستﻪ تشعشعات ﻧﻮرى را بﻪ ﻧام سﻠسﻠﻪ Pfund ،Brackett
ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .ﻣشخصات سﻠسﻠﻪﻫاى ﻣذکﻮر در شکﻞ ) (6 - 1ﻣﻼحظﻪ ﻣﻰﮔردد.
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 : 4-1تﻴﻮرى اتﻮﻣﻰ بﻮر
تحقﻴقات بﻮر در ﻣﻮرد ساختﻤان اتﻮم کﻪ با تﻴﻮرى کﻮاﻧتﻤﻰ پﻼﻧک استﻮار است ،در ابتدا
بﻪ ﻣﻮفقﻴتﻫاى زﻳاد ﻧاﻳﻞ ﮔردﻳد ؛ اﻣا بعد از دوازده سال غﻴر ﻣدﻟﻞ ثابت ﮔردﻳد؛ ﻻکﻦ ﻣﻮزﻟﻰ
) (1889 - 1915در تحقﻴقات خﻮﻳش از فرضﻴﺔ بﻮر در ساختﻤان اتﻮم استفاده بﻪ عﻤﻞ آورد.
ﻧظر ﻳﻪ بﻮر در اﻧتشار سپکتر اتﻮم کﻤک ﻧﻤﻮد.
ﻣطابق بﻪ تﻴﻮرى پﻼﻧک اﻧرژى کﻮاﻧتاﻳزﻳشﻦ ( )Quantizationﻣﻰﮔردد .براى تﻮضﻴح
ﻣشخصات خطﻰ ســپکترﻫا عاﻟﻢ دﻧﻤارکﻰ بﻪ ﻧام بﻮر  Boherدر سال  1913ﻣﻮدل اتﻮﻣﻰ را
پﻴشــﻨﻬاد کرد ،اﻳﻦ ﻣﻮدل بﻮر بﻪ فرضﻴــﺔ کﻮاﻧتﻰ پﻼﻧک ﻣتکﻰ بﻮد ،طبق تﻴﻮرى پﻼﻧک :اﻧرژى
ﻣﻤکﻨﻪ کﻪ جذب و ﻳا تشعشــع ﻣﻰﮔردد ،از قطعات ﻣعﻴﻦ ﻣتشکﻞ است کﻪ بﻪ ﻧام اﻧرژى کﻮاﻧتﻢ
( )Quantumﻳاد ﻣﻰشﻮد.
 -1بﻮر ابراز ﻧظر ﻧﻤﻮد  :اﻧرژى اﻟکترون ﻣتحرک بﻪ دور ﻫستﻪ اتﻮم ﻣشخص و ﻣعﻴﻦ بﻮده و اﻳﻦ اﻧرژى
کﻮاﻧتﻤﻰ است ،اﻧرژى ﻻزم اﻟکترونﻫا براى حرکت ﻣعﻴﻦ در قشر ( )Orbiteاتﻮم ﻣربﻮط بﻪ شعاع
آن در قشر ﻣعﻴﻦ است(.کﻮاﻧتﻢ کﻠﻤﻪ ﻻتﻴﻦ بﻮده کﻪ ﻣعﻨا ﻣقدار و ﻳا کﻤﻴت را ﻣﻰرساﻧد).
اﻟکترونﻫــاى کﻪ دراقشــار دور تر از ﻫســتﻪ حرکــت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،اﻧرژى بﻴشــتر را ﻧســبت بﻪ
اﻟکترونﻫاى ﻣتحرک بﻪ ﻧزدﻳک ﻫســتﻪ دارا اﻧد ،چﻮن اﻧرژى اﻟکترون کﻮاﻧتﻤﻰ اســت ،از اﻳﻦ
ســبب شعاع اوربﻴت آن ﻧﻴز کﻮاﻧتﻤﻰ ﻣﻰباشد .شعاع اوربﻴتﻫا ﻣﻰتﻮاﻧﻨد ،تﻨﻬا قﻴﻤتﻫاى ﻣعﻴﻦ
را دارا باشد.
 -2ﻣﻮقعﻰ کﻪ اﻟکتروﻧﻬا در اوربﻴت ﻣشــخص بﻪ دور ﻫســتﻪ اتﻮم ﻣتحرک بﻮده باشد ،ﻧﻪ اﻧرژى
n=5
کﻮاﻧتﻤﻰ را جذب و ﻧﻪ آزاد ﻣﻰسازد .در صﻮرتﻰ
n=4
کﻪ اﻟکترون از قشــر ﻧزدﻳک بﻪ ﻫستﻪ بﻪ قشر دور
n=3
تر از ﻫســتﻪ ﻣﻨتقﻞ ﮔردد،کﻮاﻧت اﻧرژى را جذب
n=2
ﻣﻰﻧﻤاﻳد و بر عکس در صﻮرتﻰ کﻪ ﻣقدار ﻣعﻴﻦ
n =1
اﻧرژى را آزاد ﻧﻤﻮده باشــد ،بﻪ قشر ﻧزدﻳک ﻫستﻪ
ﻣﻨتقﻞ ﻣﻰﮔردد؛ اﻣا بﻪ زودى کﻮاﻧت اﻧرژى جذب
شــده را آزاد و ﻳا آزاد شــده را دوباره جذب
ﻣﻰﻧﻤاﻳد کﻪ اﻳﻦ اﻧرژى ﻣساوى بﻪ تفاوت دو سﻮﻳﻪ
اﻧرژى است کﻪ از ﻣعادﻟﻪ بﻮر ﻣحاسبﻪ ﻣﻰ ﮔردد.
1
n12

1
n 22

E1 = RH

خطﻮط سﻴکترى

E = E2

طﻮل ﻣﻮج

کﻪ در اﻳــﻦ فﻮرﻣﻮل  RHثابت رﻳد بــرگ ،اتﻮم
ﻫاﻳدروجــﻦ  n 2 , n1ســﻮﻳﻪ اﻧرژى اصﻠﻰ اســت
12

شکﻞ ) ( 8 – 1ﻣﻮدل اتﻮﻣﻰ بﻮر .

قﻴﻤت ثابت رﻳد برگ  2,18 × 10 18 Jاست .از جذب فﻮتﻮنﻫاى ﻧﻮرى بﻪ قدر کافﻰ و اضافﻪ تر
از آن در ســپکتر جذبﻰ خطﻮط سﻴاه ﻣشاﻫده ﻣﻰ شﻮد :فرﻳکﻮﻧسﻰ سپکتر خطﻰ تﻮسط عاﻟﻤﻰ بﻪ
ﻧام  Redbergتﻮضﻴح ﻣﻰﮔردد.
1
n12

1
)
n 22

(= R

در ﻣعادﻟــﺔ فــﻮق (ﻧﻴــﻮ) فرﻳکﻮﻧســﻰ R ،ثابت رﻳدبرگ براى فرﻳکﻮﻧســﻰ اســت کﻪ
 n1 ، R = 3.28 1015 / sو  n2اعداد تام کﻮاﻧتﻰ را افاده ﻣﻰکﻨد.
سﻮال :فرﻳکﻮﻧسﻰ ﻧﻮر حاصﻠﻪ از ﻳک اﻟکترون اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ تحرﻳک شده وقتﻴکﻪ از سﻮﻳﻪ
اﻧرژى سﻮم بﻪ سﻮﻳﻪ اﻧرژى اول اﻧتقال کﻨد ،چﻨد است؟
حﻞ:
1
1
1
15 1
)

32

12

( ) = 3.28 10

9 1
8
15
= 210
.91
1015 Hz
) = 3.28 1015 ( ) = 22..91
91 10
101515Cycal
s 1 = 2s.91
Hz
9
9

n 22

n12

(= R

( = 3.28 1015

طبق تﻴﻮرى کﻮاﻧتﻢ اﻧرژى فﻮتﻮن عبارت از کﻮاﻧت ﻧﻮر ﻣقدار ﻣعﻴﻦ ﻧﻮر با فرﻳکﻮﻧســﻰ
بﻮده و ﻣساوى بﻪ  hﻣﻰباشد ،ﻳعﻨﻰ E = h :
34
در ﻣعادل فﻮق  hثابت پﻼﻧک بﻮده کﻪ ﻣســاوى بﻪ  h = 6.63 10 J secاســت .اﮔر
اﻟکترون از اوربﻴت/اوربﻴتال(ســاحﻪ ﻣﻮجﻮدﻳت اﻟکتــرون) داراى اﻧرژى  E1بﻪ اوربﻴت داراى
اﻧرژى  E 2ﻣﻨتقﻞ ﮔردد ،ﻣقدار اﻧرژى را جذب و ﻳا آزاد ﻣﻰسازد .ﻣقدار اﻧرژى ﻣذکﻮر عبارت
است ازE1 E 2 = h :
E = E 2 E1 = h
ﻣﻌﻠﻮﻣات اﺿاﻓﻰ
حاﻟــت حرکــﻰ ﻣﻤکﻨــﺔ اﻟکترون عبــارت از ﻫﻤان حاﻟتﻰ اســت کــﻪ ﻣﻮﻣﻨت ﻣقدار
حـــــرکت زاوﻳﻪ وى آن را طبق قﻮاﻧﻴﻦ حرکت دوراﻧﻰ ﻳا زاوﻳﻪ وى ﻣشــخص ﻣﻰســازد.
اﻧــدازه حرکت داﻳــره وى ﻣﻮﻣﻨت ﻣقدار حرکــت آن بﻮده کﻪ عبــارت از حاصﻞ ضرب
سرعت کتﻠﻪ و شــعاع داﻳره )  (P = m v rاست ،ﻣﻮﻣﻨت ﻣقدار حرکت زاوﻳﻪ وى اﻟکترون
ﻣســاوى بﻪ ﻣضروب صحﻴح تام بﻮده و ثابت ﻣﻰباشــد .در اﻳﻦ جا ﻣضروب صحﻴح و تام
 nhﻧﻤبر کﻮاﻧتﻢ اصﻠﻰ ( )nاست کﻪ قﻴﻤتﻫاى  1,2,3,........و غﻴره بﻪ خﻮد اختﻴار ﻣﻰکﻨد:
2

nh
2

1

= mvr

از ﻧظرﻳــات بــﻮر ﻣﻴتﻮان درﻳافــت کرد کﻪ اﻟکترون بﻪ دور ﻫســتﺔ اتﻮم تحت دوقﻮه
حرکت ﻣﻰﻧﻤاﻳد وآن عبارت از قﻮة فرار از ﻣرکز و قﻮة جذب ﻳا دفع اﻟکتروســتاتﻴکﻰ
بﻴﻦ ذرات چارج دار ﻣﻰباشد .
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mv 2
=F
r
2
 F = kzeقﻮه جذب ﻳا قﻮه دفعﻪ کﻮﻟﻤب
r2

2

قﻮة فرار از ﻣرکز

3

چﻮن طرف چپ ﻣعادﻟﺔ  2و 3باﻫﻢ ﻣســاوى است ،پس طرف راست آنﻫا ﻧﻴزباﻫﻢ ﻣساوى
ﻣﻰباشد.
mv 2 kze 2
4

r2

=

r

در فﻮرﻣﻮل فﻮق  mکتﻠﻪ و  vســرعت اﻟکترون بﻮده z،چارج ﻫســتﻪ و  eچارج اﻟکترون
و  rشعاع اتﻮم را افاده ﻣﻰکﻨد.
در ﻣعادﻟﺔ اول دو کﻤﻴت ﻣجﻬﻮل  vو  rﻣﻮجﻮد است ،بر اساس حﻞ ﻣعادﻻت درجﻪ اول
ﻳک ﻣجﻬﻮﻟﻪ ،اﻳﻦ کﻤﻴت ﻣجﻬﻮل را ﻣﻴتﻮان قرار ذﻳﻞ در ﻳافت کرد .قﻤﻴت  rرا از ﻣعادﻟﻪ 4
بﻪ دست آورده و در ﻣعادﻟﻪ  1ﻣعاﻣﻠﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:
mv22 kze2 2
rr 22 mv ==kze2 r 2r 2
rr
r r2
22
r mv
mv ==.kkze
ze22
kze 2
mv 2
kze 2
nh
(mv
=)
2
mv
2

=r

5

kze2 nh
=
V
2

سرعت

6

kze 2 2
nh

=V

,

vnh = kze 2 2

قﻴﻤت  Vرا از ﻣعادﻟﺔ  6در ﻣعادﻟﺔ  5ﻣعاﻣﻠﻪ ﻧﻤﻮده r ،را بﻪ دست ﻣﻰآورﻳﻢ.
kze 2
kze 2
k ze 2
n 2h 2 2 2
2
2
2
kze
kze
k
ze
nh
r
r
,
=
,
=
=
2
r= 2 2
, r 2= 2 2 2
,1r = mk 2=z 2 4 2 22 e 2 e2 2 42 22
2mk z e e2 24 2 2
2
kze
2
mk z e e 4
mk z 4
e e 4
1
kze
m
nhm
nh
2 2
nh 2 2
nh
شعاعr
=
7
r
7
mkze=2 4 2 2 2
mkze 4

=r

2

و kze 2
1
اﮔر اﻧرژى حرکﻰ و پﻮتﻨشﻴال اﻟکترونﻫا ،ﻳعﻨﻰ E k = mv 2
2
دست ﻣﻰآﻳد r :
باﻫﻢ جﻤع ﻧﻤاﻳﻢ ،اﻧرژى ﻣجﻤﻮعﻰ اﻟکترون قرار ذﻳﻞ بﻪ
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=  Epرا

1
kze 2
2
( E = E K + E P = mv +
)
2
r
1
Kze 2
E = mv 2
2
r

8

1

اﮔــر اطــراف ﻣعادﻟــﻪ  4را ضــرب در  rﻧﻤاﻳــﻢ ،در اﻳﻦ صــﻮرت حاصﻞ ﻣﻰشــﻮد کﻪ:
2
2
2
ﻳا
mv
kze
= 2
r
r
2
1 mv
kze 2 1
= 2
2 r
r
2
2
1
kze
= mv 2
2
2r

9
1
2

حال قﻴﻤت  mV 2را در ﻣعادﻟﻪ 8ﻣعاﻣﻠﻪ ﻧﻤﻮده ،حاصﻞ ﻣﻰشﻮدکﻪ:

kze2
2r
10

kze2 kze2
=E
2r
r
2
kze 2kze2
=
=E
2r
1 kze2
=E
(
)
2
r

قﻴﻤت  rرا از ﻣعادﻟﻪ  7در ﻣعادﻟﻪ  10ﻣعاﻣﻠﻪ ﻧﻤﻮده ،حاصﻞ ﻣﻰشﻮد کﻪ:

kze 2
n2h2
mkze2 4 2
1(kze 2 ) mkze2 4 2 2
1( kze 2 ) mkze
4
2
1
n 2 h 22 2
2
n h
)(( kk22zz22ee44.22 2 )2 m
n 2nh22h 2
1
2

2

11

11

=E

=E
=E
== E
E

اﻧرژى براى کﻮاﻧتﻢ اصﻠﻰ
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سـﻮال :قﻴﻤــت اﻧــرژى بــراى کﻮاﻧتــﻢ ﻧﻤبر n = 1اتــﻮم ﻫاﻳدروجــﻦ را تﻮســط ﻣعادﻟــﻪ
m

2

z 2 e4 k 2 2
n2 h2

) kg

31

=  Eﻣحاسبﻪ کﻨﻴد.

c) 4 (9 109 c) 2 (2)(3,14) 2 (9,1 10
(1) 2 (6,62 10 34 J s) 2
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(1) 2 (1,62 10

J = 2,18 10 11 erg

18

=E

= 2,18 10

ﻓﻌاﻟﻴت
بﻪ اساس ﻣعادﻟﺔ  6درﻳافت ﮔردﻳده است کﻪ سرعت اﻟکترون اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ
) (n=1ﻣساوى  2200km/secو بﻪ اساس ﻣعادل  7ﻣحاسبﻪ ﮔردﻳده است کﻪ شعاع
اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ  0.053nmاست ).(n=1
اﻳﻦ عبارت درســت است وﻳا غﻠط؟ در ﻣﻮرد فکر ﻧﻤﻮده وکﻤﻴتﻫاى فﻮق را بﻪ اساس
ﻣحاسبﻪ درﻳافت ﻧﻤاﻳد .
تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد :
اﮔر ﻣقدار برق ﻳک کﻮﻟﻤب و فاصﻠﻪ بﻴﻦ چارجﻫا  1mباشد ،آنﻫا ﻳک دﻳﮕر را
بﻪ قﻮة  9 10 9 Nجذب و ﻳا دفع ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .بﻨاً قﻴﻤت  kقرار ذﻳﻞ ﻣحاسبﻪ ﻣﻰﮔردد:
q1 q 2
r2
F r 2 9 109 N.m 2
=K
=
q1 q 2
C C
F=K

N m2
k = 9 10
C2
9

بﻪ تﻮﺿﻴحات زﻳر تﻮجﻪ ﻛﻨﻴد
بﻪ اســاس قاعدة اول بﻮر ﻣﻰتﻮان سرعت حرکﻰ اﻟکترون را تﻮضﻴح ﻧﻤﻮد و بﻪ اساس
قاعــده دوم ﻣﻰتﻮان تﻮضﻴح کرد کﻪ اﻟکترون در ﻳک قشــر بــدون اﻳﻨکﻪ اﻧرژى را جذب
و آزاد ســازد .در حال حرکت ﻣﻮجﻰ بﻮده و اﮔر بﻪ اﻟکترون اﻧرژى داده شــﻮد از قشــر
ﻧزدﻳک بﻪ ﻫســتﻪ بﻪ قشر دور تر از ﻫســتﻪ ﻣﻨتقﻞ ﮔردﻳده و اﮔر اﻧرژى اﻟکترون کﻢ ساختﻪ
شــﻮد ،بﻪ قشر پاﻳﻴﻦ و ﻧزدﻳک بﻪ ﻫستﻪ سقﻮط ﻧﻤﻮده ،ﻻکﻦ اﻧرژى جذب شده را در ﻣدت
 10 10 10 8ثاﻧﻴﻪ دوباره آزاد وﻳا اﻧرژى آزاد شــده را دوبــاره جذب ﻧﻤﻮده بﻪ ﻣﻮقعﻴت
اصﻠﻰ خﻮد بازﮔشــت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد واﻟکترونﻫا بﻪ ﻣدارﻫاى داﻳره وى بﻪ دور ﻫســتﻪ در حال
حرکت ﻣﻰباشﻨد.
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ﻓﻌاﻟﻴت
بﻪ شــکﻞ ذﻳﻞ دقت ﻧﻤﻮده و درجﻤﻼت بعد از شــکﻞ در زﻳرکﻠﻤات ﻧاﻣﻨاسب خط
بکشﻴد تا جﻤﻼت درست
الف
ﮔردد.
+
+
اﻧرژی+
در شکﻞ اﻟف اﻟکترون
بــا ( ﮔرفتــﻦ اﻧرژى  /از
+
+
+اﻧرژی
دســت دادن اﻧــرژى )
ب
ســﻮﻳﺔ اﻧــرژى (بﻠﻨــد /
پاﻳﻴﻦ ) ﻣﻨتقــﻞ ﮔردﻳده
شکﻞ ( )9-1اتﻮمﻫا باﮔرفتﻦ وﻳا باختﻦ اﻟکترون ﻫا
است .
در شکﻞ ب اﻟکترون
با(ﮔرفتﻦ اﻧرژى  /از دست دادن اﻧرژى ) سﻮﻳﺔ اﻧرژى (بﻠﻨد  /پاﻳﻴﻦ ) ﻣﻨتقﻞ ﮔردﻳده است.
ﻣﻌﻠﻮﻣات اﺿاﻓﻰ
تﻴــﻮرى بــﻮر را عاﻟﻤﻰ بﻪ ﻧام زوﻣﻴر فﻴﻠد در ســال  1916اﻧکشــاف داد .وى ﻧظر
داده اســت کﻪ :ﻫر ﻳک از ﻧﻤبرﻫاى کﻮاﻧتﻢ اﻧرژى اوربﻴتﻫاى کروى را ﻣعﻴﻦ ســاختﻪ و
ﻫﻢ بعضﻰ از اقشــار بﻴضﻮى را ﻧﻴز ﻣﻰتﻮان بﻪ اساس ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻤبرﻫاى کﻮاﻧتﻢ اصﻠﻰ ﻣسﻤﻰ
ســاخت کﻪ بﻪ حرف  nﻧشان داده شده ،ﻧﻤبرﻫاى کﻮاﻧتﻢ دوﻣﻰ را ﻧﻴز شاﻣﻞ ساخت کﻪ
شکﻞ بﻴضﻮى اقشار (ﻣختﻠف اﻟﻤرکز) را ﻣشخص ﻣﻰسازد و آن را بﻪ  lافاده کرد .راجع
بﻪ تﻤام ﻧﻤبرﻫاى کﻮاﻧتﻢ ﻣعﻠﻮﻣات ارائﻪ خﻮاﻫد شد.
ﻓﻌاﻟﻴت
اﻟف – کﻤﻴت ﻣقدار تغﻴﻴر اﻧرژى زﻣاﻧﻰ کﻪ ﻳک اﻟکترون ازسﻮﻳﺔ اﻧرژﻳکﻰ اول
بﻪ دوم اﻧتقال ﻣﻴﻨﻤاﻳﻴد ،چقدر است؟
ب – کﻤﻴت ﻳا اﻧدازه تغﻴﻴرات اﻧرژى ﻣﻮقعﻰ کﻪ ﻳک اﻟکترون از سﻮﻳﺔ دوم بﻪ سﻮﻳﺔ
اول سقﻮط ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد ،چقدر خﻮاﻫد بﻮد ؟
اﻳــﻦ تﻴﻮرىﻫــا راجع بﻪ ســاختﻤان اﻟکتروﻧﻰ اتــﻮم ﻣعﻠﻮﻣات ﻻزﻣــﻪ را ارائﻪ کرده
ﻧﻤﻰتﻮاﻧســت ،از اﻳﻦ سبب تﻴﻮرىﻫاى دﻳﮕر بﻪ وجﻮد آﻣد کﻪ در صفحات بعدى ﻣطاﻟعﻪ
ﻣﻰﮔردد.
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: 5 - 1تﻴﻮرى ﻣﻌاﺻر اتﻮﻣﻰ (ﻣﻴخاﻧﻴﻚ ﻛﻮاﻧتﻤﻰ)
ﻣﻤکــﻦ حﻴرت اﻧﮕﻴز باشــد اﻳﻦ کﻪ( :ﻧظر ﻳﻪ بﻮر باوجــﻮد ﻣﻮفقﻴتﻫاى خﻮﻳش بعد از
زﻣان ده ســال اﻧتشار آن ردﮔردﻳد) ﮔرچﻪ ﻧظر بﻮر تﻮاﻧست سپکتر اتﻮمﻫاى ﻳک اﻟکتروﻧﻰ
را تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻨد؛ اﻣا بﻪ تﻮضﻴح ســپکتر اتﻮمﻫاى چﻨدﻳﻦ اﻟکتروﻧﻰ قادر ﻧبﻮد  .در سالﻫاى
 1920-1930در فزﻳک ﻧظرى دو پرسش بﻪ ﻣﻴان آﻣد:
 - 1سؤالاولﻣربﻮطبﻪدوﻧظرﻣختﻠفدرﻣﻮردطبﻴعتﻧﻮر(ﻧظرﻳﻪﻣﻮجﻰوطبﻴعتفﻮتﻮﻧﻰﻧﻮر)بﻮد.
 - 2سؤال دوم عبارت از پدﻳده کﻮاﻧتﻤﻰ ﻣقدار ﻣعﻴﻦ ﻧﻮر و اﻧرژى کﻪ باﻳد آن را بﻪ صﻮرت
ﻳک ﻣسأﻟﻪ فراﻣﻮش شده ﻣﻴخاﻧﻴک ﻧﻴﻮتﻦ دخﻴﻞ ساخت.
بﻨابر ﻫﻤﻴﻦ عﻠت بﻮد کﻪ تﻴﻮرى ﻣﻴخاﻧﻴک جدﻳد و ﻣعاصر اﻳجاد ﮔردد :ﻣطابق بﻪ اﻳﻦ تﻴﻮرى:
ﻧﻮر خﻮاص ﻣﻮجﻰ را دارا بﻮده و ﻫﻢ خﻮاص ذره وى را دارا است.
ﻃبﻴﻌت ﻣﻮجﻰ و ذره وى
اوﻟﻴﻦ کســﻰ کﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻴخاﻧﻴک ﻣﻮجﻰ ﻣعاصر قدم ﻣثبت ﻧﻬاد ،در ســال 1924م
عاﻟﻤﻰ بﻪ ﻧام دى  -بروﮔﻠﻰ ( )De-Broglieبﻮد .در زﻣانﻫاى ســابق عﻠﻤا ﻧظر داشــتﻪ اﻧد
کﻪ تشعشــات اﻟکترو ﻣقﻨاطﻴســﻰ عبارت از پدﻳدهﻫاى ﻣﻮجﻰ ﻣطﻠق اســت (با وجﻮدى کﻪ
اﻧشــتاﻳﻦ خاطر ﻧشان ساختﻪ بﻮد « در بعضﻰ تجارب آن ﻣﻮجﻫاى اﻟکتروﻣقﻨاطﻴسﻰ خاصﻴت
ذره وى ﻳا فﻮتﻮﻧﻰ را از خﻮد ﻧشان ﻣﻰدﻫﻨد»).
ﻣتﻮجﻪ باشﻴد
پدﻳدهﻫــاى ﻣﻮجــﻰ عبــارت از اﻧکســار و تداخــﻞ ﻣاﻳکــروذرات اســت وبﻪ
خاطرآﻣﻮزش تاثﻴر اﻳﻦ دو پدﻳده ﻻزم اســت تا طﻮل ﻣﻮج ﻧســبت داده شده بﻪ ﻫر ذره
را آﻣﻮخت.

شکﻞ ) ( 10 – 1تصﻮﻳر سﻴستﻤﻰ در حال اﻫتزازى .
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دى -بروﮔﻠﻰ با در ﻧظر داشت ﻣعادﻻت اﻧرژﻳکﻰ اﻧشتاﻳﻦ و فﻮرﻣﻮل پﻼﻧک طﻮل ﻣﻮج فﻮتﻮنﻫا
را قرار ذﻳﻞ بدست آورد:
E
E C
E h
=E=h v , v
=
=
ﻳا

h
h
C
c
طبق
سرعت و ,اﻧرژىCرا= v
از ﻧظر تﻴﻮرى ﻧسبﻴت اﻧشتاﻳﻦ ﻣﻰتﻮان رابطﻪ بﻴﻦ ﻣقدار حرکت ﻧﻮرv = ،

ﻣعادﻻت ذﻳﻞ ﻣحاسبﻪ کرد:
E
= mC
C

E = mC2

چﻮن ﻣﻮﻣﻨت ﻣقدار حرکت عبارت از حاصﻞ ضرب کتﻠﻪ و سرعت است،ﻳعﻨﻰ:
P = mc

از اﻳﻦ جا  p = Eﻧﻴز بﻮده و در اﻳﻦ صﻮرت ﻣﻰتﻮان تحرﻳر کرد کﻪ:
C

E
= =p=m v
C

h

ﻣقدار حرکت ﻳک ذره با کتﻠﻪ  mو سرعت  vعبارت از  p=mvاست ،پس:
h
mv

= mv

=

h

ﻣعادﻟﺔ اخﻴر رابطﻪ بﻴﻦ کتﻠﻪ ،طﻮل ﻣﻮج و سرعت را افاده ﻣﻴکﻨﻴد.
تﻤــام ذرات داراى ﻣﻮﻣﻨت ﻣقدار حرکت  p=mvبﻮده و طﻮل ﻣﻮج شــان تﻮســط فﻮرﻣﻮل
 = hﻣحاسبﻪ شده ﻣﻰتﻮاﻧد.
mv

سﻮال :طﻮل ﻣﻮج رادﻳﻮ را کﻪ فرﻳکﻮﻳﻨسﻰ آن  = 102,5MHZاست درﻳافت کﻨﻴد؟
حﻞ:
C
=

= 2,9m

6

3 108 m / s
3 108 m / s 10
=
=
102,5 106 HZ
102,5 / s

C

=

ﻓﻌاﻟﻴت
در جدول ذﻳﻞ بعضﻰ ﻣشخصات ذرات اراﻳﻪ ﮔردﻳده است ،طﻮل ﻣﻮج ذرات
ﻣذکﻮر ﻧﻴز بﻪ اســاس فﻮرﻣﻮل فﻮق درﻳافت و در جدول درج شــده اســت ،شــﻤا بعد از
ﻣحاسبﻪ ﻧتاﻳج را بﻪ دست آورده و با ﻧتاﻳج درج شده در جدول ﻣذکﻮر ﻣقاﻳسﻪ کﻨﻴد.
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جدول،فعاﻟﻴت
ذرات

کتﻠﻪ بﻪ ﮔرام

سرعت cm
s

اﻟکترون 300k

28

9,1 10

1,2 107

اﻟکترون با اﻧرژى 1ev

28

9,1 10

5,9 107

اﻟکترون با اﻧرژى 100ev

28

9,1 10

اتﻮم ﻫﻴﻠﻴﻮم300k ،

5,9 107

24

6,6 10

اتﻮم 300k ،....

1,4 105

22

2,2 10

2,4 10 4

طﻮل ﻣﻮج
اﻧﮕستروم

ﻧتاﻳج درﻳافت
شده شاﮔردان

o

61 A
o

12 A
o

1,2 A
o

0,1 A
o

0,12 A

بﻪ ﻫر اﻧدازه کﻪ کتﻠﻪ و ســرعت ذره زﻳاد باشد ،بﻪ ﻫﻤان اﻧدازه طﻮل ﻣﻮج آن کﻮتاه است؛
بﻨابرﻳﻦ زﻣاﻧﻰ کﻪ ﻳک دســتﻪ اﻟکترون بﻪ ﻳک جســﻢ کرﻳســتاﻟﻰ برخﻮرد ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،دوباره
ﻣﻨکسر ﮔردﻳده و ﻳا بازﮔشت ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد
تاثﻴــر ذرات کﻮچــک (فﻮتﻮنﻫا ،اﻟکتروﻧﻬا ،ﻧﻴﻮترونﻫــا ...وغﻴره) داراى طبﻴعت
دوﮔاﻧﻪ بﻮده ،در بعضﻰ از آزﻣاﻳشــات خﻮاص ذره وى و در بعضﻰ آزﻣاﻳشــات دﻳﮕر
خﻮاص ﻣﻮجﻰ آنﻫا آشــکار ﻣﻰﮔردد؛ پس ذرات کﻮچک داراى خﻮاص ذره وى و
ﻣﻮجﻰ «ﻫردو» ﻣﻰباشﻨد.

ب

اﻟف

شکﻞ ( )11 - 1طبﻴعت ﻣﻮجﻰ اﻟکترون
ﻓﻌاﻟﻴت
کدام ﻳکﻰ از اشــکال ذﻳﻞ براى اﻟکترون ﻣسﻴر خاصﻰ را ﻣشخص ساختﻪ وکدام ﻳک
ﻣسﻴر خاصﻰ را ﻣشخص ﻧﻤﻰسازد ؟
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شکﻞ ) ( 12 - 1ﻣسﻴر خاص اﻟکتروﻧﻬا

ﻧﻤبرﻫاى کﻮاﻧتﻤﻰ چﻬارﮔاﻧﻪ بﻪ شــکﻞ ﻳک ﻧتﻴجﺔ رﻳاضﻴکﻰ خــﻮد را تبارز داده ،وضعﻴت و
اﻧرژى اﻟکتروﻧﻰ اتﻮمﻫا را ﻣشخص ﻣﻰسازد،
 - 1نمبر کﻮانتم اصلﻰ ()The principle Quantum Number
ﻧﻤبــر کﻮاﻧتﻢ اصﻠﻰ جســاﻣت ابر اﻟکتروﻧﻰ ،شــعاع اتﻮم و اﻧــرژى اﻟکترونﻫا را ﻧظر بﻪ
ﻫســتﻪ ﻳعﻨﻰ سطح اﻧرژﻳکﻰ اﻟکترون ﻫارا ﻧظر بﻪ ﻫستﻪ ﻣشخص ﻣﻰسازد کﻪ قﻴﻤتﻫاى کاﻣ ً
ﻼ
ﻣعﻴــﻦ اعداد تام طبﻴعﻰ ) (…n=1,2,3,4,5,6,7را بﻪ خــﻮد اختﻴار کرده ﻣﻰتﻮاﻧد و بﻪ n
ﻧشان داده ﻣﻰشﻮد.
ﻫر قدر کﻪ قﻴﻤت  nکﻮچک باشد ،بﻪ ﻫﻤان اﻧدازه اﻟکترون کﻢ ترﻳﻦ اﻧرژى را دارا بﻮده و بﻪ
ﻫستﻪ ﻧزدﻳک ﻣﻰباشد ،ﻧﻤبر کﻮاﻧتﻢ اصﻠﻰ ﻧسبت بﻪ دﻳﮕر ﻧﻤبرﻫاى کﻮاﻧتﻢ ﻣﻬﻢ بﻮده؛ زﻳرا کﻪ
کﻤﻴــت اﻧرژى اﻟکترون اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ و دﻳﮕر اتﻮمﻫا را افاده کرده وتﻮســط فﻮرﻣﻮل ذﻳﻞ
ﻣحاسبﻪ شده ﻣﻰتﻮاﻧد کﻪ در آن  nﻧﻴزشاﻣﻞ است2 2 m e 4 z 2 k 2 :
n 2h 2

=E

 - 2نمبـر کﻮانتـم فرعﻰ ﻳا حرکت زاوﻳﻮى :ﻣطابق بــﻪ ﻧظرﻳﻪ بﻮر ﻳک ﻣدار اصﻠﻰ ﻳا
قشــر اﻟکتروﻧﻰ عبارت از دوره داﻳره وى حاﻟت استثﻨاى ﮔردش اﻟکترون بﻪ دوره ﻫستﻪ است
و حاﻟــت عﻤﻮﻣﻰ عبارت از بﻴضﻮى بﻮده کﻪ ﻫســتﻪ در ﻳکﻰ از ﻣحراقﻫاى آن قرار دارد .در
ﻳک ﻣدار بﻴضﻮى شــکﻞ ،ســرعت اﻟکترون ثابت و ﻣعﻴﻦ ﻧﻪ بﻮده ،اﻧرژى حرکﻰ آن در تغﻴﻴر
است و در اﻳﻦ تغﻴﻴرات اﻧرژى کﻮاﻧتﻤﻰ بﻮده ؛ بﻨابر اﻳﻦ براى اﻟکترون تﻨﻬا بعضﻰ از ﻣدارﻫاى
بﻴضﻮى اســتثﻨاﻳﻰ ﻣجاز اســت ،بدﻳﻦ ترتﻴب دوﻣﻴﻦ ﻧﻤبر کﻮاﻧتﻢ اﻧــدازة حرکت زاوﻳﻮى و ﻳا
ﻣﻮﻣﻨت ﻣقدار حرکت زاوﻳﻪ وى را افاده ﻣﻰکﻨد و بﻪ  lﻧشان داده ﻣﻰشﻮد و ضرﻳب بﻴضﻮى
بﻮدن ﻣدار را تعﻴﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
چــﻮن اﻟکترون داراى ﻣقدار حرکت دوراﻧﻰ بﻮده؛ بﻨابرآن حتﻤاً داراى اﻧرژى حرکﻰ حاصﻠﻪ
از حرکت دوراﻧﻰ اســت پس ﻣﻮﻣﻨــت ﻣقدار حرکت ( )p=mvﻣحدود بﻮده و ﻣســاوى بﻪ
ﻣجﻤﻮع اﻧرژى اﻟکترون اســت؛ بﻪ اﻳﻦ اســاس حﻴرت اﻧﮕﻴز ﻧﻪ خﻮاﻫــد بﻮد ،اﮔر ﻧظرﻳﺔ ﻣقدار
ﻣﻮﻣﻨــت حرکت زاوﻳﻪ وى اﻟکترون با ﻣﻮﻣﻨت ﻣقدار حرکت اوربﻴتاﻟﻰ( ) lرا ﻣﻨحصر بﻪ ﻣقدار
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 nداﻧستﻪ شﻮد ،تﻴﻮرى ﻧظرى و تجربﻰ ﻧشان ﻣﻰدﻫد کﻪ  lﻣﻴتﻮاﻧد تﻤام قﻴﻤتﻫاى اعداد تام
بﻴﻦ صفر و  n 1بﻪ شﻤﻮل صفر و  n 1را بﻪ خﻮد اختﻴار ﻧﻤاﻳﻨد:
l=0

n 1

اﮔر  n = 1باشــد l ،داراى ﻳک قﻴﻤت بﻮده و آن صفر اســت .در صﻮرتﻰکﻪ  n = 2باشد،
 lﻧﻴز داراى دو قﻴﻤت بﻮده و آن  0و 1اســت .....و اﮔر  n 5باشد l ،ﻧﻴز داراى  5قﻴﻤت
بﻮده و آن عبارت 0. 1,2,3,4.است.
 - 3نمبر کﻮانتم مقﻨاطﻴسﻰ :حرکت زاوﻳﻪ وى ﻳا ﻣﻮﻣﻨت ﻣقدار حرکت دوراﻧﻰ ﻳک
اﻟکترون را در ﻫر اتﻮم ﻣﻰتﻮان بﻪ جرﻳان برق سﻴستﻢ داﻳره وى کﻪ در آن جرﻳان دارد ،تشبﻪ
ﻧﻤﻮد .چﻮن جرﻳان برق در داخﻞ حﻠقﻪ بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد و ساحﻪ ﻣقﻨاطﻴسﻰ را در داخﻞ حﻠقﻪ
تﻮﻟﻴد ﻣﻰکﻨد از اﻳﻦ سبب ﮔفتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ کﻪ تحرﻳک اﻟکترون در ﻳک ﻣدار داﻳره وى ﻧﻴز
ساحﻪ ﻣقﻨاطﻴســﻰ را تﻮﻟﻴد ﻣﻰکﻨد کﻪ ﻧﻤبر کﻮاﻧتﻢ ﻣقﻨاطﻴسﻰ  mlآﻧرا ﻣشخص ﻣﻰسازد ،از
طرف دﻳﮕر  mlاز ﻣقدار ﻣﻮﻣﻨت حرکت زاوﻳﻪ وى حاصﻞ ﻣﻰﮔردد ،ﻟذا ﻣقدار آن ﻣربﻮط
بﻪ قﻴﻤت ﻧﻤبر کﻮاﻧتﻢ اوربﻴتاﻟﻰ ﻳا فرعﻰ ﻣﻰباشــد ،تﻴﻮرى و عﻤﻞ تﻮضﻴح ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد کﻪ ml
ﻣﻴتﻮاﻧــد تﻤام قﻴﻤتﻫاى عددى تام بﻴﻦ صفر و  + lو صفر l ،را بﻪ شــﻤﻮل صفر  + lو l
اختﻴار ﻧﻤاﻳد و تعداد قﻴﻤت ﻫاى  mlعبارت از  ml = 2l + 1است کﻪ ﻣقدار اﻳﻦ قﻴﻤتﻫاى
 mlتعداد اوربﻴتالﻫا را در سﻮﻳﻪ فرعﻰ ﻧﻴز افاده ﻣﻰکﻨد:
l

ml = + l

0

 - 4نمبر کﻮانتم سـپﻴن :اﻟکترون عﻼوه بر تشــکﻴﻞ ساحﻪ ﻣقﻨاطﻴسﻰ حاصﻠﻪ از حرکت
دوراﻧﻰ خﻮد ﻣشــابﻪ بﻪ ﻣقﻨاطﻴســﻰ کﻮچک عﻤﻞ ﻧﻤﻮده ،بﻪ اﻳﻦ اســاس ﮔفتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ کﻪ
اﻟکتــرون داراى  spinبــﻮده و کﻠﻤﻪ  spinبﻪ ﻣعﻨﻰ چرخش ﻣﻰباشــد و عبارت از ﻣقدار
حرکــت دوراﻧﻰ ﻳــک ذره بــﻪ دور ﻣحﻮر خﻮدش
است ،اﻳﻦ ﻣقدار براى ذرات اساسﻰ کاﻣ ً
ﻼ ﻣشخص
و ﻣعﻴﻦ اســت اﻟکترون ،پروتــﻮن و ﻧﻴﻮترون داراى
قﻴﻤت  spin= ± 1است.
2

شکﻞ ) : (13- 1شکﻞ سپﻴﻦ اﻟکتروﻧﻬا
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تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد
چﻮن قﻴﻤت  mlرا  lﻣشــخص ﻣﻰســازد؛ بﻨابرﻳﻦ روابط خاصﻰ بﻴﻦ ، l, nو ml
باﻳد ﻣﻮجﻮد باشــد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :پاﻳﻴﻦ ترﻳﻦ ســﻮﻳﻪ اﻧرژﻳکﻰ اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ در حاﻟت
اساسﻰ و ثابت ﻳعﻨﻰ ml = 0, l = 0, n = 1 ،بﻮده کﻪ ﻳک قﻴﻤت را بﻪ خﻮد ﮔرفتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد
؛ بــﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب قﻴﻤت ﻫاى  lتعﻴﻴﻦ کﻨﻨده قﻴﻤت  mlبﻮده ،طﻮرى کﻪ پﻴش از اﻳﻦ ﻳاد
آورى ﮔردﻳد ،قﻴﻤت  ml = 2l + 1است ،ﻳعﻨﻰ:
ml ml
= 2=l +21l + 1

l = l0= 0
ml ml
= 2=02+01 +=11= 1
ml ml
= +=l +l 0 0 l l
ml ml
= 0= 0

باﻻخره بﻪ ﻫر قﻴﻤت  ml , l , nقﻴﻤت  spinعبارت از  + 1و  1است
2
1
1
2
2

,

2

S =+

اﮔر  l = 1باشد  mlداراى سﻪ قﻴﻤت بﻮده و آنﻫا عبارت از  -1 . 0 . +1است.
1
1

l =1
ml = 2l + 1

ml = 2 1 + 1 = 3
ml = +1
0
ml = +1
0

ml = +1,0, 1

براى آﻣﻮزش بﻴشتر شﻤا
 Orbitalکﻠﻤﻪ ﻻتﻴﻦ بﻮده و بﻪ ﻣعﻨﻰ ﻻﻧﻪ ﻳا آشﻴاﻧﻪ است ،در اﻳﻦ جا ﻧﻴز بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣفﻬﻮم
بــﻪ کار رفتﻪ و عبارت از آن قســﻤت اطراف ﻫســتﻪ اتﻮم اســت کﻪ احتﻤــال ﻣﻮجﻮدﻳت
اﻟکترون در آن  95%اســت .احتﻤال آن ﻣﻮجﻮد است کﻪ اﻟکترون در ﻳک ﻟحظﻪ زﻣاﻧﻰ
خارج از حدود اﻳﻦ ساحﻪ فضاى ﻫستﻪ قرار داشتﻪ باشد کﻪ  5%را احتﻮا ﻣﻰکﻨد.
اﻗشار اﺻﻠﻰ وﻓرﻋﻰ
با ﻫر ﻧﻤبرکﻮاﻧتﻢ اصﻠﻰ سﻮﻳﻪ اﻧرژﻳکﻰ اصﻠﻰ ﻣعﻴﻦ ﻣطابقت داشتﻪ کﻪ اﻳﻦ سﻮﻳﻪﻫاى اصﻠﻰ بﻪ
حروف بزرگ ﻧشان داده ﻣﻰشﻮد (قرار ذﻳﻞ) :
6 7
P Q
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5
O

4
N

3
M

2
L

1
K

=n

ﻓﻌاﻟﻴت با در ﻧطر داشت ﻣﻮدل بﻮر سﻠسﻠﺔ
6 7
P Q

5
O

4
N

3
M

2
L

=  nرا رسﻢ وتﻮضح ﻧﻤاﻳد .

1
K

با ﻫر ﻧﻤبر کﻮاﻧتﻢ فرعﻰ سﻮﻳﻪ اﻧرژﻳکﻰ فرعﻰ ﻣعﻴﻦ ﻣطابقت دارد ،اﻳﻦ سﻮﻳﻪﻫاى فرعﻰ
را بﻪ حروف قرار ذﻳﻞ افاده ﻣﻰکﻨد.
0 1 2 3 4
g

s p d f

ﻧﻤبرکﻮاﻧتﻢ فرعﻰ
سﻮﻳﺔ اﻧرژﻳکﻰ فرعﻰ

تعداد اوربﻴتالﻫاى ﻫر سﻮﻳﻪ فرعﻰ بﻪ قﻴﻤت  mlﻣربﻮطﺔ آن ﻣطابقت داشتﻪ و حداعظﻤﻰ
ﮔﻨجاﻳش اﻟکترون در ﻳک اوربﻴتال صرف دو عدد با سپﻴﻦ ﻣخاﻟف اﻟجﻬت است.
اﮔر چرخش اﻟکترون بﻪ دور ﻣحﻮر خﻮدش ﻣطابق بﻪ عقر بﺔ ساعت بﻮده باشد ،قﻴﻤت سپﻴﻦ
آن  1بﻮده و در صﻮرتﻰ کﻪ ﻣخاﻟف با عقر بﺔ ســاعت چرخش ﻧﻤاﻳد ،قﻴﻤت ســپﻴﻦ آن
2
 + 1است .
2

اوربﻴتال ﻫارا بﻪ صﻨدوقچﻪ ﻧشان ﻣﻰدﻫﻨد .تعداد اوربﻴتالﻫا در ﻫرسﻮﻳﺔ اﻧرژﻳکﻰ اصﻠﻰ
بﻪ  n 2ﻣطابقت داشتﻪ وتعداد اعظﻤﻰ اﻟکترونﻫا در آنﻫا بﻪ  2n 2ﻣطابقت دارد .
ﻓﻌاﻟﻴت
جاﻫاى خاﻟﻰ جدول ذﻳﻞ را تکﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳﻴد.
2n 2

ﻧﻤبرکﻮاﻧتﻢ اصﻠﻰ()n

اقشار

2

2(1) 2

n=1

K

-----------------

------------

n=2

L

-----------------

------------

n=3

M

-----------------

------------

n=4

N

-----------------

------------

n=5

O

تعداد ﻣجﻤﻮعﻰ
اﻟکتروﻧﻬا

حاﻟــت اﻧرژﻳکﻰ اﻟکترونﻫا را بﻪ اعداد وحروف ﻧشــان ﻣﻰدﻫﻨد ،طــﻮرى کﻪ ﻧﻤبر کﻮاﻧتﻢ
اصﻠــﻰ آنﻫا را بﻪ عدد افاده ﻧﻤﻮده واﻳﻦ عدد رابﻪ طــرف چپ حرفﻰ تحرﻳر ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد کﻪ
ســﻮﻳﺔ اﻧرژﻳکﻰ فرعﻰ را ﻧشــان ﻣﻰدﻫد و بﻪ ﻳک ﻧﻤبر کﻮاﻧتﻢ فرعﻰ ﻣعﻴﻦ ﻣطابقت دارد؛ بﻪ
طﻮر ﻣثال 3p :ﻧشــان ﻣﻴدﻫد کﻪ اﻟکترون در سﻮﻳﺔ اصﻠﻲ سﻮم بﻪ سﻮﻳﻪ فرعﻰ  pقرار داشتﻪ
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و شــکﻞ ابر اﻟکتروﻧﻰ آن ﻣاﻧﻨد « دﻣبﻞ » ﻣﻰباشد  .شکﻞ ابر اﻟکتروﻧﻰ اوربﻴتال  sکروى بﻮده
وشــکﻞ ابر اﻟکتروﻧﻰ اوربﻴتالﻫا  dو fﻣغﻠق اســت کﻪ ﻣاﻧﻨــد برگﻫاى ﮔﻞ صد برگ وﻳا
ﻣرسﻞ باﻻى ﻫﻤدﻳﮕر قرار دارﻧد .
جدول ذﻳﻞ ترتﻴب ﻧﻤبر کﻮاﻧتﻢ چﻬارﮔاﻧﻪ واوربﻴتالﻫاى آنﻫا راافاده ﻣﻰکﻨد :
جدول ) ( 3 – 1ترتﻴب ﻧﻤبرﻫاى کﻮاﻧتﻢ چﻬار ﮔاﻧﻪ واوربﻴتالﻫاى آنﻫا:
n+l

تعداد
تعداد
اﻟکترون اوربﻴتال

حاﻟت
اﻧرژﻳکﻰ

ﻧﻤبرﻫاى چﻬار ﮔاﻧﻪ
s

ml

1

2

1

s

1 1
+ ,
2 2

0

2
3

2
6

1
3

s
p

// //
// //

3
4
5

2
6
10

1
3
5

s
p
d

// //
// //
// //

4
5
6
7

2
6
10
14

1
3
5
7

s
p
d
f

0
0 -1

l

n
0

+1

0

+ 1,0, 1

+ 2,+1,0, 1, 2
0

0
1
0
1
2

// //
// //
// //

+ 1,0, 1

0
1

+ 2,+1,0, 1, 2

2

// //

+ 3,+2,+1,0, 1, 2, 3

3

l
2

3

4

ﻓﻌاﻟﻴت

اﮔر  n = 5باشــد قﻴﻤتﻫاى ﻣﻤکﻨﺔ ، s ، ml ، lحاﻟــت اﻧرژﻳکﻰ ،تعداد اوربﻴتال ،تعداد
اﻟکترون و  n + lقشر) 5 ( Oرا در ﻳافت و در ﻳک جدول ترتﻴب ﻧﻤاﻳد.
 : 6- 1ساختﻤان اﻟﻜتروﻧﻰ اتﻮمﻫاى چﻨدﻳﻦ اﻟﻜتروﻧﻰ
پر شدن اوربﻴتالﻫاى سﻮﻳﻪﻫاى اﻧرژﻳﻜﻰ تﻮسﻂ اﻟﻜترونﻫا

اﻟکترونﻫا اوﻻً اوربﻴتالﻫاى آن ســﻮﻳﻪﻫاى اﻧرژﻳکﻰ را اشــغال ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد کﻪ در سطح پاﻳﻴﻦ
اﻧرژﻳکﻰ قرار داشتﻪ وبﻪ ﻫستﻪ ﻧزدﻳک باشﻨد  .دراﻳﻦ ﻣﻮرد قﻮاعد وپرﻧسﻴبﻫاى زﻳاد ﻣﻮجﻮد
است کﻪ اﻳﻦ قﻮاعد با ﮔرافﻫاى ﻣربﻮطﻪ قرار ذﻳﻞ تﻮضﻴح ﻣﻰﮔردد.
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شکﻞ ) (7 -1ﮔراف سﻮﻳﺔ اﻧرژى اوربﻴتالﻫا :

بﻪ اساس سﻠسﻠﺔ ذﻳﻞ ﻧﻴز ﻣﻰتﻮان تقسﻴﻤات اﻟکترونﻫا را در اوربﻴتالﻫاى سﻮﻳﻪﻫاى اﻧرژﻳکﻰ
تقسﻴﻤات کرد :
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ﻗاﻋده ﻫﻮﻧد ()Hunds Rule
اﻟکترونﻫــا اوربﻴتال عﻴﻦ ســﻮﻳﻪ فرعﻲ را طﻮري اشــغال ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد کــﻪ ﻣجﻤﻮعﺔ قﻴﻤتﻫاى
عددي  Spinآنﻫا اعظﻤﻲ باشــد ،ﻳا بﻪ عباره دﻳﮕر اﻟکترونﻫا اوﻻً اوربﻴتالﻫاى سﻮﻳﻪ فرعﻲ
را بﻪ شــکﻞ طاقﻪ بــا  Spinﻫﻢ جﻬت پر ﻧﻤﻮده ،درصﻮرتﻲ کــﻪ اﻟکترونﻫاى اضافﻲ ﻣﻮجﻮد
باشــد ،جﻮره شدن آنﻫا با  Spinﻣخاﻟف اﻟجﻬت آغازﻣﻲ ﮔردد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :درﻧاﻳتروجﻦ
N
واکسﻴجﻦ اﻳﻦ ﻣطﻠب تﻮضﻴح ﻣﻰﮔردد:
2 p3

1
ﻣجﻤﻮعﺔ سپﻴﻦ
2

1s 2

2s 2

±1

NO
3 4
2 p2p

11s
s 22

2 2s
s2 2

O

ﻣجﻤﻮعﺔ سپﻴﻦ ± 1
2p 4

1s 2

2s 2

ﻓﻌاﻟﻴت
ساختﻤان اﻟکتروﻧﻰ عﻨاصر ذﻳﻞ را با اوربﻴتالﻫاى آنﻫا تحرﻳر و ﻣجﻤﻮعﺔ سپﻴﻦ آنﻫا
را درﻳافت ﻧﻤاﻳد.
Pd, 25 Mn,19 K, 26 Fe
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ﻗاﻋده ﻛﻠچﻜﻮ ﻓسﻜﻲ( ) Klechkows Skyis Rule
در بعضﻲ از اتﻮمﻫاى عﻨاصر پر شــدن ســﻮﻳﻪﻫاى اﻟکتروﻧﻲ تﻮســط اﻟکترونﻫا طﻮري
عﻤﻠﻲ ﻣﻰﮔردد کﻪ ﻫﻨﻮز پرشــدن ســﻮﻳﻪ قبﻠــﻲ واوربﻴتال آنﻫا تﻮســط اﻟکترونﻫا صﻮرت
ﻧــﻪ ﮔرفتﻪ ،اﻟکترونﻫا اوربﻴتالﻫاى ســﻮﻳﻪ اﻧرژﻳکﻲ بعدي را اشــغال ﻣﻴﻨﻤاﻳﻴد ،بﻪ طﻮر ﻣثال :
اوربﻴتال  4Sزﻣاﻧﻲ تﻮســط اﻟکترونﻫا پر ﻣﻰﮔردد کﻪ ﻫﻨﻮز  3dتﻮســط اﻟکترونﻫا اشــغال
ﻧﻪ ﮔردﻳده اســت .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب  5Sقبﻞ از  4dو  5pو ﻫﻢ  6Sقبﻞ از  4Fو  5dتﻮســط
اﻟکترونﻫا اشغال ﻣﻰﮔردد .دراﻳﻦ ﻣﻮرد کﻠچکﻮفسکﻲ قاعده را وضع ﻧﻤﻮد کﻪ قرار ذﻳﻞ است:
اﻟکترونﻫــا اوﻷ اوربﻴتالﻫــاى آ ن ســﻮ ﻳــﺔ اﻧرژﻳکﻲ را اشــغال ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨــد کﻪ ﻣجﻤﻮعﺔ
قﻴﻤتﻫاى عددي ﻧﻤبر کﻮاﻧتﻢ اصﻠﻲ  nو فرعﻲ  (n + l ) lآنﻫا کﻮچک باشــد ،درصﻮرتﻲ
کﻪ )  (n + lدو سﻮﻳﻪ با ﻫﻢ ﻣساوي باشد ،دراﻳﻦ صﻮرت اﻟکترونﻫا اوﻻً اوربﻴتالﻫاى آن سﻮﻳﺔ
اﻧرژﻳکﻲ را اشــغال ﻣﻴﻨﻤاﻳﻨد کﻪ قﻴﻤت عددي  nآن کﻮچک باشد ﻳعﻨﻲ ) (l n 1رعاﻳت
ﻣﻰکرد .سﻠسﻠﻪ ذﻳﻞ را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
سﻮﻳﻪ اﻧرژﻳکﻰ 4f 5d 6p
n+l

7

7

7

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s
6

6

6
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5

5

5

4

4

3

3

2

1

ﻓﻌاﻟﻴت اول
ساختﻤان اﻟکتروﻧﻰ و اوربﻴتاﻟﻰ اتﻮمﻫاى عﻨاصر ذﻳﻞ را بﻪ اساس قاعدة کﻠچکﻮفسکﻲ
تحرﻳر وترتﻴب ﻧﻤاﻳد :
P

15

Th 3 Li , 4 Be ,5 B,

90

ﻓﻌاﻟﻴت دوم :
جاﻫاى خاﻟﻰ جدول ذﻳﻞ را با اعداد ﻣﻨاسب پر ﻧﻤا ﻳﻴد .
ســــــــــــاخــــــــــــتﻤان اﻟکتروﻧﻰ
سﻮﻳﺔسﻮم

سﻮﻳﺔ دوم

سﻮﻳﺔ اول
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تعداد اﻟکترون ﻫا عﻨـــصر

H
2

He
Li

6

C

10

Ne

8

2

12

Mg

8

2

16

S

2

18

Ar
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خﻼﺻﻪ ﻓﺼﻞ اول
* در ســالﻫاى  400ق م عاﻟﻤــﻰ بﻪ ﻧام دﻳﻤﻮکراتس ابراز ﻧﻤــﻮد  :ﻣﻮاد را ﻣﻴتﻮان بﻪ چﻨان ذرات
کﻮچک تقســﻴﻢ کرد کﻪ دﻳﮕر اﻣکان تقســﻴﻢ آن ﻣﻮجﻮد ﻧباشد ،ﻣﻮصﻮف اﻳﻦ ذرات را بﻪ ﻧام اتﻮم
ﻳاد کرد .اتﻮم کﻠﻤﺔ ﻳﻮﻧاﻧﻰ بﻮده کﻪ از ( tomتقسﻴﻢ ) و( Aﻧفﻲ ) ﮔرفتﻪ شده است.
* در سال  1808داﻟتﻮن تﻴﻮرى اتﻮﻣﻰ را بﻨﻴان ﮔذاشت ،طبق اﻳﻦ تﻴﻮرى ﻣﻮاد از ذرات کﻮچک
بﻪ ﻧام اتﻮمﻫا ساختﻪ شده است.
تﻴﻮرى جدﻳد اتﻮﻣﻰ ارائﻪ ﻣﻰدارد اﻳﻦکﻪ:
* اتﻮمﻫا ذرات کﻮچک اﻧد کﻪ تﻮســط وســاﻳﻞ ســادة کﻴﻤﻴاوى تجزﻳﻪ ﻧﻪ شــده و ﻣجﻤﻮعﻪى از
اتﻮمﻫاى کﻪ داراى عﻴﻦ چارج ﻫستﻪ باشﻨد ،بﻪ ﻧام عﻨصر کﻴﻤﻴاوى ﻳاد ﻣﻰشﻮﻧد.
* اتﻮمﻫــا بــﻪ طﻮر داﻳﻤــﻰ در حال حرکت بﻮده ،با ازدﻳاد حرارت ،ســرعت حرکــت آنﻫا زﻳاد
ﻣﻰﮔردد واﻳﻦ حرکت سبب تعاﻣﻞ آنﻫا با ﻫﻢ دﻳﮕر ﻣﻰﮔردد.
* اتﻮمﻫاى عﻨاصر ﻣختﻠف از ﻟحاظ کتﻠﻪ  ،حجﻢ و خﻮاص از ﻫﻢ دﻳﮕر فرق دارد.
* اتﻮمﻫاى عﻨاصر از دوقسﻤت ساختﻪ شده است کﻪ عبارت از ﻫستﻪ وقشر اﻟکتروﻧﻰ ﻣﻰباشد
تاﻣسﻦ بﻪ اساس تجارب اﻟکتروﻧﻬا را در اتﻮم کشف کرد.
* رادر فﻮرد بﻪ اســاس تحقﻴقات چارج وکتﻠﺔ ﻫستﺔ اتﻮم راﻣحاســبﻪ ﻧﻤﻮد ه ودرﻳافت کرد کﻪ در
ﻫستﺔ اتﻮم ذرات چارج دار ﻣثبت ﻣﻮجﻮد است ،ﻣﻮصﻮف اﻳﻦ ذرات را بﻪ ﻧام پروتﻮنﻫا ﻳاد کرد.
* چادوﻳک ﻧﻴﻮترونﻫا را در ﻫســتﺔ اتﻮم کشف کرد ،ﻣﻮصﻮف طبق ﻣعادﻟﺔ ﻫستﻮى ذﻳﻞ ،ﻧﻴﻮترون
ﻫارا بﻪ دست آورد .
C + 01n

Be+ 24He

12
6

9
4

* ﻣجﻤﻮعﺔ پروتﻮنﻫا وﻧﻴﻮترونﻫا را بﻪ ﻧام ﻧﻮکﻠﻴﻮن ﻳاد ﻧﻤﻮده اﻧد .

2
* سرعت اﻟکترونﻫا را ﻣﻴتﻮان تﻮسط فﻮرﻣﻮل  v = kze 2ﻣحاسبﻪ کرد و بﻪ اساس فﻮرﻣﻮل

nh

2

n2h2
mkze2 4

=r

ﻣﻰتﻮان شعاع اتﻮم را بﻪ دست آورد.
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* طﻮل ﻣﻮج اﻟکترون را ﻣﻰتﻮان بﻪ اساس فﻮرﻣﻮل دى – بروﮔﻠﻰ قرار ذﻳﻞ بﻪ دست آورد.
h
mv

=

* وضعﻴت وحاﻟت اﻟکترونﻫا را ﻣﻰتﻮان بﻪ اساس چﻬار ﻧﻤبر کﻮاﻧتﻢ ﻣشخص کرد.
 – 1ﻧﻤبر کﻮاﻧتﻢ اصﻠﻰ  :اﻳﻦ ﻧﻤبر کﻮاﻧتﻢ جساﻣت ابر اﻟکتروﻧﻰ ،شعاع اتﻮم وسﻮﻳﺔ اﻧرژﻳکﻰ
اﻟکتروﻧﻬا را ﻧظر بﻪ ﻫستﻪ در اقشار ﻣختﻠف ﻧشان ﻣﻰدﻫد.
 – 2ﻧﻤبــر کﻮاﻧتــﻢ فرعــﻰ  :اﻳــﻦ ﻧﻤبــر کﻮاﻧتﻢ وضعﻴت اﻟکتــرون ﻫارا بﻪ دور ﻫســتﺔ اتﻮم
در کﻮاردﻳﻨاتﻫا ﻣشــخص ﻣﻰســازد  .وقﻴﻤتﻫاى کاﻣــ ً
ﻼ ﻣعﻴﻦ اعداد تــام بﻴﻦ ،صفر و n 1
)n 1

 (l = 0را بﻪ خﻮد اختﻴار ﻣﻰﻧﻤاﻳد.

 – 3ﻧﻤبر کﻮاﻧتﻢ ﻣقﻨاطﻴسﻰ  :اﻳﻦ ﻧﻤبر کﻮاﻧتﻢ وضعﻴت وخاصﻴت ﻣقﻨاطﻴسﻰ اﻟکترونﻫا را بﻪ
دور ﻫستﺔ اتﻮم ﻧشان ﻣﻰدﻫد وتعداد قﻴﻤت ﻫاى  ml = 2l + 1را دارا بﻮده و اﻳﻦ قﻴﻤتﻫا عبارت
از اعداد تام بﻴﻦ صفر و + l

 0قرار دارد .

l .0

تحرﻳک اﻟکترونﻫا در ﻣدارﻫاى داﻳره وى ساحﺔ ﻣقﻨاطﻴسﻰ را تﻮﻟﻴد ﻣﻰﻧﻤاﻳد کﻪ ﻧﻤبر کﻮاﻧتﻢ
ﻣقﻨاطﻴسﻰ آن را ﻣشخص ﻣﻰسازد.
 - 4ﻧﻤبر کﻮاﻧتﻢ ســپﻴﻦ :ســپﻴﻦ ( )Spinکﻠﻤﺔ ﻻتﻴﻦ بﻮده وبﻪ ﻣعﻨﻰ چرخش اســت ،درﻳﻦ
جــا ﻧﻴز بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣفﻬﻮم بﻪ کار رفتﻪ وچرخش اﻟکتروﻧﻬا را بﻪ دور ﻣحﻮر خﻮد شــان افاده ﻣﻴکﻨﻨد.
چرخش اﻟکترونﻫا را بﻪ دور ﻣحﻮر خﻮد شــان ﻧﻤبر کﻮاﻧتﻤﻰ را ﻣشخص ﻣﻰسازد کﻪ بﻪ ﻧام ﻧﻤبر
1
کﻮاﻧتﻢ ســپﻴﻦ ﻳاد شــده وبراى ﻣاﻳکرو ذرات قﻴﻤت ﻫاى
2

 ms = + 1 ,را بﻪ خﻮد اختﻴار
2

ﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻴد.
* اوربﻴتال ( :) Orbitalکﻠﻤﺔ ﻻتﻴﻦ بﻮده و بﻪ ﻣعﻨاى ﻻﻧﻪ ﻣﻰباشد کﻪ درﻳﻦ جاﻧﻴز بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣفﻬﻮم
بﻪ کار رفتﻪ و عبارت از آن قســﻤت فضاى اطراف اتﻮم است کﻪ احتﻤال ﻣﻮجﻮدﻳت اﻟکترون در
آن  95%است.
* قاعــدة پاوﻟﻰ  :در ﻳــک اتﻮم دواﻟکترون ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨــد کﻪ چﻬار ﻧﻤبر کﻮاﻧتﻢ ﻳک ســان را دارا
باشﻨد.
* قاعدة ﻫﻮﻧد  :اﻟکترونﻫا اوربﻴتالﻫاى عﻴﻦ سﻮﻳﻪﻫاى اﻧرژﻳکﻰ فرعﻰ را طﻮرى اشغال ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد
کﻪ ﻣجﻤﻮعﺔ قﻴﻤتﻫاى عددى سپﻴﻦ آنﻫا اعظﻤﻰ باشد.
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* قاعدة کﻠچکﻮفسکﻰ  :اﻟکتروﻧﻬا اوﻻً اوربﻴتالﻫاى آن سﻮﻳﻪﻫاى اﻧرژﻳکﻰ را اشغال ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد کﻪ
ﻣجﻤﻮعﺔ قﻴﻤتﻫاى عددى ﻧﻤبرﻫاى کﻮاﻧتﻢ اصﻠﻰ ) (nوﻧﻤبر کﻮاﻧتﻢ فرعﻰ )  (lآن )  (n + lکﻮچک
باشد  .در صﻮرتﻰ کﻪ )  (n + lدوﻳا چﻨد سﻮﻳﻪ با ﻫﻢ ﻣساوى باشد  ،درﻳﻦ صﻮرت اوربﻴتالﻫاى آن
سﻮﻳﻪ تﻮسط اﻟکتروﻧﻬا اشغال ﻣﻰﮔردد کﻪ قﻴﻤت  nآن کﻮچک باشد .
سﻮاﻻت ﻓﺼﻞ اول
سـؤاﻻت چﻬار جﻮابﻪ  :براى ﻫر سؤال چﻬار جﻮاب داده شده است کﻪ ﻳکﻰ آن درست است،
شﻤا درست آﻧرا اﻧتخاب ﻧﻤاﻳﻴد.
 – 1ذرة کﻮچک ﻳک ﻣاده را براى اوﻟﻴﻦ بار کدام عاﻟﻢ بﻪ ﻧام اتﻮم ﻳاد کرد ؟
اﻟف – داﻟتﻦ

د – رادر فﻮرد

ب – دﻳﻤﻮکرات ج – ارسطﻮ

 – 2کﻠﻤﺔ اتﻮم از کدام کﻠﻤات ذﻳﻞ اشتقاق ﻳافتﻪ است؟
ج – اﻟــف و ب ﻫــردو درســت اســت د –

اﻟــف – ( Tomتقســﻴﻢ ) ب – ( Aﻧفــﻰ )
ﻫﻴچکدام

 – 3بﻨﻴان ﮔذار تﻴﻮرى اتﻮﻣﻰ کدام ﻳکﻰ از عﻠﻤاى ذﻳﻞ است؟
اﻟف – ارسطﻮ

ج – رادر فﻮرد د – تاﻣسﻦ

ب  -دﻳﻤﻮکرات

 – 4کاشف ﻫستﻪ وﻣشخصات ﻫستﺔ اتﻮم کدام ﻳکﻰ از عﻠﻤاى ذﻳﻞ است؟
اﻟف – ﻣﻮزﻟﻰ

د – سﻮدى

ب – چادوﻳک ج – رادر فﻮرد

 – 5بﻪ اساس کدام فﻮرﻣﻮلﻫا ﻣﻰتﻮان سرعت اﻟکترون را بﻪ دور ﻫستﺔ اتﻮم ﻣحاسبﻪ کرد؟
h

ب  ، V = mv -ج -
اﻟف ، v = kze2 -
nh
 – 6اﮔر  n=3باشد ،قﻴﻤتﻫاى  lعبارت اﻧد از:

2

اﻟف  -سﻪ قﻴﻤت

nh

 ، V = mKze 2 4د – ﻫﻴچکدام

ب – دوقﻴﻤت ج – ﻳک قﻴﻤت د – تﻤاﻣاً غﻠط است .

 – 7عﻨصرى داراى ﻧﻤبر اتﻮﻣﻰ  26داراى کدام ﻣجﻤﻮعﺔ قﻴﻤتﻫاى عددى سپﻴﻦ است؟
اﻟف  + 1 , 1 -ب – 2
2

 - 8اﮔر

2

l =3

د1 -

ج3 -

باشد ،قﻴﻤتﻫاى  mlعبارت از  ------است

اﻟف – سﻪ قﻴﻤت

ب  -دوقﻴﻤت

ج  -ﻫفت قﻴﻤت
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د – قﻴﻤت بﻪ  rارتباط ﻧدارد

 – 9طﻮل ﻣﻮج ﻟکترون را تﻮسط کدام فﻮرﻣﻮلﻫاى ذﻳﻞ ﻣﻰتﻮان در ﻳافت کرد ؟
اﻟف Kze 2 -
nh

=

بh -
mv

=

ج-

 – 10پروتﻮﻧﻬا کدام ﻧﻮع ذرات اتﻮم اﻧد ؟

2

nh
=
mKze 2 4

د – تﻤاﻣاً

اﻟف – ذرة ﻣﻨفﻰ ب -ذرة ﻣثبت ،ج – ذرة خﻨثﻰ ،د -ذرة چارج دارﻣثبت وﻣﻨفﻰ
سؤاﻻت ﺻحﻴح وﻏﻠﻂ :جﻤﻼت ﺻحﻴح ذﻳﻞ رابﻪ (ص) وﻏﻠﻂ ذﻳﻞ را بﻪ (غ ) ﻧشاﻧﻰ
ﻛﻨﻴد .
 –1ﻣﻮاد از ذرات کﻮچک بﻪ ﻧام اتﻮمﻫا ساختﻪ شده است ( .

)

e
m

 - 2تاﻣســﻦ در تحقﻴقات خﻮﻳش ﻧســبت چارج را بر کتﻠــﻪ ﻣﻮاد ) ( درﻳافت ﻧﻤﻮد کﻪ کﻤﻴت
 1.76 C kgرا بدست آورد (.

)

 - 3چادوﻳک ( )Chadwickدر ســال  1932در ﻧتﻴجﺔ تعاﻣﻼت ﻫســتﻮى پروتﻮن را کشــف
کرد( ،

)

 - 4در ﻳک اتﻮم دواﻟکترون ﻣﻰتﻮاﻧﻨد کﻪ چﻬار ﻧﻤبر کﻮاﻧتﻢ ﻳک سان را دارا باشﻨد ( )
 - 5طبق تﻴﻮرى کﻮاﻧتﻢ اﻧرژى فﻮتﻮن عبارت از کﻮاﻧت ﻧﻮر با فرﻳکﻮﻧســﻰ rبﻮده و ﻣﻰباشــد.
( )
 - 6ﻣطابق بﻪ تﻴﻮرى پﻼﻧک اﻧرژى کﻮاﻧتاﻳزﻳشﻦ ( )Cuentizationﻣﻰﮔردد( .
 - 7اتﻮمﻫاى عﻨاصر ﻣختﻠف از ﻟحاظ کتﻠﻪ ،حجﻢ و خﻮاص از ﻫﻢ دﻳﮕر فرق ﻧدارﻧد (.

)
)

 - 8آن قســﻤت فضاى اطراف اتﻮم کﻪ احتﻤال ﻣﻮجﻮدﻳت اﻟکترون در آن  95%اســت بﻪ ﻧام
اوربﻴتال ﻳاد ﻣﻰﮔردد ) ( .
 - 9ﻧﻤبــر کﻮاﻧتــﻢ اصﻠــﻰ وضعﻴت اﻟکترون ﻫــارا بﻪ دور ﻫســتﺔ اتﻮم در کﻮاردﻳﻨات ﻣشــخص
ﻣﻰسازد (

)
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سؤاﻻت تشرﻳحﻰ:
h

= است .
 – 1ثبﻮت ﻧﻤاﻳﻴد کﻪ
mv
 - 2ﻧﻤبر کﻮاﻧتﻢ اصﻠﻰ را ﻣختصرا ً تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد
n2h2

 - 3ثبﻮت کﻨﻴد کﻪ  r = mkze2 4 2است .
 – 4اﮔر ﻧﻤبراتﻮﻣﻰ ﻳک عﻨصر  82باشد ،ساختﻤان اﻟکتروﻧﻰ آن را تحرﻳر وﻣﻮقعﻴت عﻨصر را در
پرﻳﻮد وﮔروپ ﻣشخص سازﻳد .
 – 5طــﻮل ﻣــﻮج اﻟکتــرون اتــﻮم ﻫاﻳدروجــﻦ را ﻣحاســبﻪ ﻧﻤاﻳــد ،درصﻮرتﻰ کﻪ ســرعت آن
 V = 2200km / secباشد ) n=1 ( .
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ﻓﺼﻞ دوم
ترتﻴب اﻟﻜتروﻧﻰ و خﻮاص دوره ﻳﻰ ﻋﻨاﺻر

آﻳــا ﻣطاﻟعــﺔ خــﻮاص ﻫــر عﻨصر بﻪ طﻮر جدا ﮔاﻧﻪ کار ﻣشــکﻞ ﻧــﻪ خﻮاﻫد بﻮد؟
چــرا جدول دورة عﻨاصر ترتﻴب وبﻪ ﻣﻴان آﻣد؟ ترتﻴب جدول ﻣﻨدﻟﻴف بﻪ اســاس کدام
پاراﻣترﻫاى عﻨاصر صﻮرت ﮔرفت ؟ ســاختﻤان اﻟکتروﻧــﻰ عﻨاصر درترتﻴب جدول چﻪ
رول دارد ؟ بﻼکﻫا ،ﮔروپﻫا و پرﻳﻮدﻫاى جدول ﻣﻨدﻟﻴف بﻪ اساس کدام فکتﻮرﻫاى
اساســﻰ اتﻮمﻫاى عﻨاصر ترتﻴب وتﻨظﻴﻢ ﮔردﻳده اســت ؟ خــﻮاص عﻨاصر در پرﻳﻮدﻫا
وﮔروپﻬاى جدول پرﻳﻮدﻳک بﻪ کدام ترتﻴب بﻪ شکﻞ ﻣتﻨاوب تغﻴﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟
براى درﻳافت حﻞ سؤاﻟﻬاى فﻮق واﻣثال آنﻫا و ﻫﻢ درباره تغﻴﻴر ﻣتﻨاوب خﻮاص عﻨاصر
ﻣﻴتﻮان دراﻳﻦ فصﻞ ﻣعﻠﻮﻣات بﻪ دست آورد.
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 : 1 – 2تارﻳخچﺔ ساختﻤان سﻴستﻢ پرﻳﻮدﻳﻚ
در طبﻴعت  92عﻨصر طبﻴعﻲ و ﻣتباقﻰ ﻣصﻨﻮعﻲ بﻮده کﻪ تﻮسط اﻧسانﻫا کشف ﮔردﻳده است،
داﻧستﻦ خﻮاص وﻣشخصات عﻨاصربﻪ طﻮرجداﮔاﻧﻪ کار ﻣشکﻞ است ،ازاﻳﻦ سبب عﻠﻤاي کﻴﻤﻴا سعﻲ
بﻪ عﻤﻞ آورده اﻧد تا اﻳﻦ عﻨاصر را طﻮري در ﻳک جدول واحد تﻨظﻴﻢ ﻧﻤاﻳﻨد کﻪ با داﻧســتﻦ خﻮاص
ﻳکﻲ از آنﻫا ،خﻮاص عدة دﻳﮕر آنﻫا را ﻧﻴز داﻧستﻪ باشﻨد .
در ســال  1865کﻴﻤﻴادان اﻧﮕﻠﻴســﻲ بﻪ ﻧام ﻧﻴﻮﻟﻴﻨدز( )Newlandsعﻨاصر کشــف شدة ز ﻣان
خﻮﻳش را بﻪ اســاس ازدﻳاد ﻣتﻨاوب کتﻠﻪ اتﻮﻣﻲ ﻧسبتﻰ شــان در قطارﻫاى افقﻰ ترتﻴب کرد و درﻳﻦ
صﻮرت دﻳده شــد کﻪ عﻨصر ﻧﻤبر ﻫشــتﻢ تحت عﻨصرشﻤاره اول کﻪ ﻣشــابﻪ آن است قرار ﮔرفتﻪ و
بــﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب عﻨصر شــﻤاره ﻧﻬﻢ تحت عﻨصر شــﻤاره دوم و غﻴره قرار ﮔرفــت .دراﻳﻦ صﻮرت
عﻨاصرﻣشــابﻪ را درﻳک ســتﻮن عﻤﻮدي قــرار داد (کﻪ فع ً
ﻼ اﻳﻦ سﻴســتﻢ بﻪ ﻧام اوکتــاي ﻧﻴﻮﻟﻨدز ﻳاد
ﻣﻰﮔردد) .جدول آن قرار ذﻳﻞ است:
جدول ) (1 – 2اوکتاى ﻧﻴﻮﻟﻴﻨدز
7

6

5

4

3

2

1

O

N

C

B

Be

Li

H

S

P

Si

Al

Mg

F Na

Fe

Ti Mn

Cr

Ca

K

Cl

ﻧﻴﻮﻟﻨــدز اوکتاي کﻴﻤﻴاوي خﻮد را با اوکتاﻳدﻫاى ﻣﻮزﻳک ﻣقاﻳســﻪ ﻧﻤــﻮد و آن را بﻪ ﻧام قاﻧﻮﻧﻤﻨدي
تﻮضﻴح شــده قاﻧﻮن ( )Octaveﻳاد ﻧﻤﻮد  .ﻣقاﻳسﺔ ﻧﻴﻮﻟﻨدز غﻴر ﻣدﻟﻞ و ﻧا ﻣﻮفق درﻳافت ﮔردﻳد و از
تﻴﻮري عاﻟﻢ ﻣذکﻮر صرف ﻧظر ﮔردﻳد .
در سال  1869عاﻟﻢ روسﻲ  D. M. Mendelevﻣفکﻮرة ﻣشابﻪ را پﻴشﻨﻬا د کرد ،1ﻣﻮصﻮف
ﻧﻴز عﻨاصر کشــف شده زﻣان خﻮد را بﻪ اســاس ازدﻳاد ﻣتﻨاوب کتﻠﺔ اتﻮﻣﻲ ﻧسبتﻲ شان در قطارﻫاى
افقﻲ ( )Periodترتﻴب و درســتﻮﻧﻬاي عﻤﻮدي ﻣتحد ســاخت،ﻣﻮصﻮف اﻳﻦ ﻧﻮع ساختﻤان ترتﻴب
 -1عاﻟﻢ جرﻣﻨﻲ بﻪ ﻧام  L.Moierدر سال  27، 1864عﻨصر را بﻪ اساس ازدﻳاد کتﻠﻪ اتﻮﻣﻲ شان ترتﻴب کرد و
بعدا ً آنﻫا را بﻪ اساس ازدﻳادکتﻠﺔ ﻣتﻨاوب شان بﻪ  9ﮔروپ تقسﻴﻢ کرد .کﻪ ﻫر ﻳک  3عﻨصر را احتﻮا ﻣﻰﻧﻤاﻳد و
در سال  1870ادعا کرد کﻪ جدول ﻣشابﻪ بﻪ ﻣﻨدﻟﻴف را ترتﻴب کرده است.

35

شــده خﻮدرا بﻪ ﻧام سﻴستﻢ پرﻳﻮدﻳک عﻨاصر ﻳاد کرد .اﻳﻦ سﻴســتﻢ ترتﻴب شدة ﻣﻨدﻟﻴف ﻧسبت بﻪ
سﻴستﻢ ترتﻴب شده ﻧﻴﻮﻟﻨدز تکﻤﻴﻞ شده بﻮده کﻪ قسﻤت آن در ذﻳﻞ ﻣﻼحظﻪ ﻣﻲﮔردد:
(اﻳﻦ جدول در سال  1871ترتﻴب ﮔردﻳده است).
جدول ) ( 2 – 2سﻴستﻢ پرﻳﻮدﻳک ﻣﻨدﻟﻴف :

ابتﻜار ﻣﻨدﻟﻴﻒ در ترتﻴب جدول دوره ﻳﻰ
 – 1ﻣﻨد ﻟﻴف سﻠســﻠﻪﻫاى طﻮﻳــﻞ و ﻳا پرﻳﻮدﻫاى بزرگ را در جــدول خﻮﻳش براي عﻨاصري
برﮔزﻳــده کﻪ فعــ ً
ﻼ بﻪ ﻧام عﻨاصر اﻧتقاﻟﻲ ( )Transationalﻳاد ﻣﻰشــﻮﻧد ،عﻠت آن اﻳﻦ بﻮد کﻪ
عﻨاصر  Fe، Mn . Tiبﻪ طﻮر اضافﻲ تحت عﻨاصر غﻴر فﻠزات  Si. P. Sتﻨظﻴﻢ شــده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
(جدول  1 - 2اوکتاي ﻧﻴﻮﻟﻴﻨدز را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤاﻳﻴد).
 - 2ﻣﻨدﻟﻴف در جدول ترتﻴب شدة خﻮد حجرهﻫاى خاﻟﻲ را براي عﻨاصر کشف ﻧا شده طبﻴعت
باقﻲ ﮔذاشــت ،دراﻳﻦ صﻮرت ﻣتﻮجﻪ شد کﻪ ارســﻨﻴک  Asبﻪ شکﻞ طبﻴعﻲ بﻪ ﮔروپ  Vتعﻠق
ﮔرفت .عاﻟﻢ ﻣذکﻮر دو حجره خاﻟﻲ را بﻴﻦ جست  Znو ارسﻨﻴک  Asباقﻲ ﮔذاشتﻪ بﻮد.
 - 3در صﻮرتﻲ کﻪ ﻣﻮقعﻴت عﻨاصر در سﻴستﻢ پرﻳﻮدﻳک بﻪ اساس کتﻠﻪ اتﻮﻣﻲ شان در ﮔروپﻫا
بﻪ خﻮاص عﻨاصر کتﻠﺔ ﻫﻢ ﮔروپ شــان ﻣطابقت ﻧﻤﻰکــرد ،دراﻳﻦ صﻮرت ﻣﻨدﻟﻴف براي ﻫﻤچﻮ
عﻨاصر کتﻠﺔ اتﻮﻣﻲ ﻧسبتﻲ جدﻳدي را پﻴشﻨﻬاد ﻣﻰکرد .در ﻣﻮرد ( )Cr. In. Pt. Auکﻤﻴتﻫاى
جد ﻳد کتﻠﺔ اتﻮﻣﻲ ﻧسبتﻲ ارائﻪ شده ،صحت استقرار عﻨاصر را در جدول ﻣﻨدﻟﻴف تاﻳﻴد ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
 - 4ﻣﻨدﻟﻴف کشــف عﻨاصري را پﻴشــﮕﻮي ﻧﻤﻮده بﻮد کﻪ بعد از کشــف بعضﻲ از جاﻫاي
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خاﻟﻲ جدول ﻣﻨدﻟﻴف را ﻧظر بﻪ خﻮاص کﻴﻤﻴاوي شان اشغال ﻧﻤﻮد ﻧد؛ دراﻳﻦ صﻮرت اعتﻤاد باﻻي
جدول پرﻳﻮد ﻳک ﻣﻨد ﻟﻴف زﻳاد و بﻪ ترتﻴب آن صحﻪ ﮔذاشتﻪ شد.
ﻓﻌاﻟﻴت
چطﻮر جدول سﻪ بعدى عﻨاصر را ساختﻪ ﻣتﻮاﻧﻴﻢ؟
ﻣرحﻠــﻪ اول  :ابتدا عﻨاصر ﮔروپﻫاى اصﻠﻰ را بــﻪ روى کاغذ ﻣقﻮا تحرﻳر دارﻳد ،وﻫر ﮔروپ
عﻨاصر را از ﻣقﻮا جدا سازﻳد.
IA
VIIIA
VIA VIIA
O
F
S
Cl
Se
Br
Te
I
Po
At

He
Ne
Ar
Kr
Xe
Rn

IIIA IVA VA
B
C
N
Al
Si
P
Ga
Ge
As
In
Sn
Sb
Ti
Pb
Bi

IIA
Be
Mg
Ca
Sr
Ba
Ra

H
Li
Na
K
Rb
Cs
Fr

1
2
3
4
5
6
7

ﻣرحﻠﺔ دوم :قســﻤت حاشﻴﺔ ﮔروپ اول را با حاشﻴﺔ ﮔروپ ﻫشتﻢ وصﻞ ﻧﻤاﻳﻴد و ﻳک ساختﻤان
ﻫشــت ضﻠعﻰ رابﻪ دســت آورﻳد ؛حتﻰ ﻣﻴتﻮاﻧﻴــد خاﻧﺔ ﻫر عﻨصر را بارﻧﮓﻫــاى ﻣختﻠف ﻣزﻳﻦ
سازﻳد.
ﻣرحﻠﺔ ســﻮم :عﻨاصر ﮔروپﻫاى فرعﻰ را ﻧﻴز درﮔروپﻫا وپرﻳﻮدﻫا در ﻳک ﻣقﻮا تحرﻳر داشتﻪ
وﻣاﻧﻨد ﻣرحﻠﺔ دوم عﻤﻞ ﻧﻤاﻳﻴد ،دراﻳﻦ صﻮرت ده ضﻠعﻰ را حاصﻞ خﻮاﻫﻴد کرد.
IIB
Zn
Cd
Hg

IB
Cu
Ag
Au

Ni
Pd
Pt

VIIIB
Co
Rh
Ir

VIIB
Mn
Tc
Re

Fe
Ru
Os

VIB
Cr
Mo
W

VB
V
Nb
Ta

IVB
Ti
Zr
Hf

IIIB
Sc
Y
La

ﻣرحﻠﺔ چﻬارم :عﻨاصر سﻠسﻠﺔ ﻟﻨتﻨاﻳدﻫا واکتﻴﻨاﻳدﻫا را بﻪ صفحﺔ ﻣقﻮا تحرﻳر ﻧﻤاﻳد.
ﻣﻮاد آﻣاده شدة ﻣرحﻠﻪﻫاى فﻮق اﻟذ کر را بﻪ ترتﻴب در تختﺔ شﻴشﻪ ﻳﻰ قراردﻫﻴد ،ترتﻴب حاصﻠﻪ
را تﻮضﻴح کﻨﻴد.
ﻣطابق بﻪ قاﻧﻮن پرﻳﻮدﻳک ﻣﻨدﻟﻴف :خﻮاص عﻨاصر و تغﻴﻴر ﻣتﻨاوب آنﻫا در پرﻳﻮدﻫا با کتﻠﺔ اتﻮﻣﻲ
ﻧسبتﻲ آنﻫا ارتباط داشتﻪ و ﻣﻮقعﻴت آنﻫا را در پرﻳﻮدﻫا تعﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
زﻣاﻧــﻲ کﻪ ﮔازات ﻧجﻴب (عﻨاصر ﮔروپ  VIIIاصﻠﻲ ) کشــف ﮔردﻳــد ،دراﻳﻦ وقت اختﻼف
اســتقرار عﻨاصر در سﻴســتﻢ پرﻳﻮدﻳک با در ﻧظر داشــت ازدﻳاد ﻣتﻨاوب کتﻠﺔ اتﻮﻣﻰ آنﻫا از ﻣﻴان
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برداشــتﻪ شــد .ﮔازات ﻧجﻴبﻪ از جﻤﻠﻪ کشــفﻴات جدﻳد و بعد از ترتﻴب جدول ﻣﻨدﻟﻴف بﻮده ،اﻳﻦ
عﻨاصر را بﻴﻦ ﻫﻠﻮجﻦﻫا و فﻠزات فعال (فﻠزات اﻟقﻠﻲ) ﮔروپ  Iاصﻠﻲ قرار داده اﻧد.
بﻪ طرف راســت جدول کﻪ ﮔروپ جداﮔاﻧﻪ صفري ( VIIIاصﻠﻰ) عﻼوه ﮔردﻳده اســت ،کتﻠﻪ
اتﻮﻣﻲ ﻧسبتﻲ  Arﻫﻤﻴﻦ ﮔروپ عﻼوه شده ،ﻧسبت بﻪ عﻨصربعدي آن کﻪ پﻮتاشﻴﻢ بﻮده و بﻪ ﮔروپ
 Iاصﻠــﻲ قرار دارد ،بزرگ اســت )K=39amu. Ar = 40 amu( ،؛بﻨابراﻳﻦ باﻳد ارﮔﻮن در
حجره پﻮتاشــﻴﻢ قرار ﻣﻴداشــت و برعکس  Kدر ﮔروپ صفري با ﮔازات ﻧجﻴبﻪ قرار ﻣﻰﮔرفت؛
اﻣا دراﻳﻦ صﻮرت ﻣﻨدﻟﻴف از ازدﻳاد کتﻠﻪ اتﻮﻣﻲ ﻧسبتﻲ در ترتﻴب جدول خﻮﻳش استفاده بﻪ عﻤﻞ
ﻧﻪ آورده ،بﻠکﻪ تشابﻪ خﻮاص کﻴﻤﻴاوي و فزﻳکﻲ آنﻫا را در ﻧظر ﮔرفتﻪ ،عﻨاصر را در عﻴﻦ ﮔروپ
قرار داده اســت ،چﻨاﻧچﻪ  Kرا در ﮔروپ اول اصﻠﻲ و  Arرا در ﮔروپ صفر( VIIIاصﻠﻲ ) با
ﮔازات ﻧجﻴبــﻪ قــرار داد کﻪ خﻮد ﻧﻴز بﻪ ترتﻴب ،فﻠز فعــال و ﮔاز ﻧجﻴبﻪ اﻧد  ،ﻣثال د ﻳﮕر اﻳﻦ تﻨظﻴﻢ
سﻠسﻠﻪ عبارت از ﻣﻮقعﻴت اﻳﻮدﻳﻦ و تﻠﻮرﻳﻢ بﻮده  ،اﮔر ﻣعﻴار قراردادن عﻨاصر در سﻴستﻢ پرﻳﻮدﻳک
کتﻠﻪ اتﻮﻣﻲ ﻧســبتﻲ عﻨاصر بﻮده باشــد  ،دراﻳــﻦ صﻮرت باﻳد تﻠﻮرﻳﻢ تحــت بروﻣﻴﻦ با ﻫﻠﻮجﻦﻫا
وآﻳﻮدﻳﻦ تحت ســﻠفر وسﻠﻴﻨﻴﻢ قرار ﻣﻰﮔرفت  ،خﻮاص کﻴﻤﻴاوي استقرار تﻠﻮرﻳﻢ و آﻳﻮدﻳﻦ را بﻪ
طﻮر ﻣعکﻮس آنﻫا حکﻢ ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد
پرابﻠﻢﻫاى فﻮق اﻟذکر را در جدول ﻣﻨدﻟﻴف عاﻟﻤﻲ بﻪ ﻧام ﻣﻮزﻟﻲ  Moseleyدرسال
 1916حﻞ کرد .ﻣﻮصﻮف ﻧشــان داد کﻪ ﻣفﻬﻮم عاﻟﻲ را ﻧﻤبر اتﻮﻣﻲ (تعداد پروتﻮﻧﻬا) ﻧســبت
بﻪ کتﻠﺔ اتﻮﻣﻲ ﻧســبتﻲ در ترتﻴب ﻣتﻨاوب عﻨاصر بﻪ شــکﻞ دوره ﻳــﻲ دارا بﻮده و عاﻟﻢ ﻣذکﻮر
رابطﻪ بﻴﻦ کﻤﻴت ﻣعکﻮس جذر ﻣربع طﻮل ﻣﻮج اشــعﺔ روﻧتﻴﮕﻴــﻦ را با ﻧﻤبر ترتﻴبﻲ عﻨاصر در
سﻴســتﻢ پرﻳﻮدﻳک بﻪ شﮕﻞ ﮔراف تﻮضﻴح کرد و ابراز ﻧظر ﻧﻤﻮد کﻪ ﻧﻤبر ترتﻴبﻲ عﻨاصر ﻳکﻲ
از ﻣشخصات ﻣﻬﻢ عﻨاصر را ﻣﻨعکس ساختﻪ کﻪ اﻳﻦ خاصﻴت را چارج ﻫستﺔ اتﻮم از خﻮد تبارز
ﻣﻴدﻫد و ﻫﻢ اﻳﻦ ذرات با عبﻮر از ﻳک عﻨصر بﻪ عﻨصر ﻣا بعد در پرﻳﻮد جدول ﻣﻨدﻟﻴف بﻪ اﻧدازة
ﻳک واحد بﻪ شکﻞ ﻣتﻨاوب افزاﻳش ﻣﻴﻴابد .اﻳﻦ کشف ﻣﻮزﻟﻲ در ﻣراحﻞ بعدي ترتﻴب جدول
ﻣﻨدﻟﻴف و در اثبات سﻴســتﻢ پرﻳﻮدﻳک عﻨاصر خدﻣت بزرﮔﻰ ﻧﻤﻮد و در سﻴســتﻢ پرﻳﻮدﻳک
عﻨاصر بﻪ اساس ازدﻳاد ﻣتﻨاوب ﻧﻤبر اتﻮﻣﻲ شان ﻣستقر ﮔردﻳده اﻧد.
در سﻴســتﻢ پرﻳﻮدﻳک عﻨاصر ﻳکﻲ تحت دﻳﮕر بﻪ شــکﻞ عﻤﻮدى در ســتﻮن قرار داشــتﻪ
و دراﻳﻦ ســتﻮنﻫاى عﻤﻮدي عﻨاصري داراي خﻮاص کﻴﻤﻴاوي ﻣشــابﻪ قرار دارﻧد  ،ستﻮنﻫاى
عﻤﻮدي عﻨاصر جدول ﻣﻨدﻟﻴف را بﻪ ﻧام ﮔروپ ( )Groupو قطارﻫاى افقﻲ آﻧرا بﻪ ﻧام پرﻳﻮدﻫا
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( )Periodsﻳاد ﻣﻲﻧﻤاﻳﻨد.
در پرﻳﻮدﻫاى طﻮﻳﻞ جدول عﻨاصر فﻠزات اﻧتقاﻟﻲ ( )Transitional Elementsشــاﻣﻞ است.
در سﻠســﻠﻪ عﻨاصر جدول ﻣﻨدﻟﻴف خﻮاص کﻴﻤﻴاوي ﻣشــابﻪ عﻨاصر بعد از چﻨدﻳﻦ اﻧتروال تکرار
ﻣﻲﮔردد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :ﻧﻤبرﻫاى اتﻮﻣﻲ ﮔازات ﻧجﻴبﻪ  2,10,18,36,54,86بﻮده؛ بﻨابراﻳﻦ خﻮاص
کﻴﻤﻴاوي ﻣشابﻪ بﻪ اﻧتروال ارقام داده شده بﻪ ﻣشاﻫده ﻣﻰرسد .بعد از ﮔازات ﻧجﻴبﻪ  ،فﻠزات فعال
کﻴﻤﻴــاوي (ﮔروپ اول) قرار دارﻧد کﻪ آﻳﻮنﻫاى را تشــکﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨد و عبارت از عﻨاصراﻟقﻠﻲ
( Cs. Rb. K. Na. Liو )Frﻣﻲباشــﻨد .قبــﻞ از ﻫــر ﻳک از ﮔازات ﻧجﻴبــﻪ عﻨاصر فعال غﻴر
فﻠزي قرار دارﻧد کﻪ آﻳﻮن را تشــکﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨد ،اﻳﻦﻫا عبارت از(  (At, I 2 , Br2 , Cl 2 , F2ﻳعﻨﻰ
زﻣﻴﻨﻲ Be, Mg , Ca, Sr , Ba,و
ﻫﻠﻮجﻦﻫا ﻣﻲباشــﻨد .بعد از فﻠزات فعال اﻟقﻠــﻲ ،فﻠزات اﻟقﻠﻰ Ra
 Raقــرار دارﻧــد کﻪ ﮔروپ  IIAرا تشــکﻴﻞ داده اﻧــد ،بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب قبــﻞ از ﻫﻠﻮجﻦﻫا
( )VIIAعﻨاصر ﮔروپ  Te, Se, S , O, VIAو  ) Poقرار دارﻧد کﻪ وﻻﻧس آنﻫا  2ﻣﻴباشد و
خﻮاص آنﻫا ازغﻴر فﻠزات اﻟﻲ فﻠزات (از باﻻ بﻪ طرف پاﻳﻴﻦ بﻪ شکﻞ ﻣتﻨاوب) تغﻴﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
در ﮔروپﻫا  IVA. IIIAو  VAعﻨاصر شــاﻣﻞ اﻧد کﻪ کﻤتر با ﻳکد ﻳﮕر خﻮاص ﻣشــابﻪ
را دارا بﻮده  ،آنﻫا داراي وﻻﻧس ﻣشخص ﻣربﻮط بﻪ ﮔروپﻲ خﻮد بﻮده و از طرف باﻻ بﻪ طرف
پاﻳﻴﻦ خاصﻴت فﻠزي آنﻫا زﻳاد ﻣﻰﮔردد.
عﻨاصر با در ﻧظر داشت خﻮاص کﻴﻤﻴاوي و تغﻴﻴرات آن بﻪ ﻫفت پرﻳﻮد ﻳا سﻠسﻠﻪ( )Period
تقسﻴﻢ ﮔردﻳده اﻧد کﻪ در پرﻳﻮد اول دو عﻨصر ،پرﻳﻮد دوم و سﻮم ﻫر ﻳک  8،8عﻨصر  ،در پرﻳﻮد
چﻬار و پﻨجﻢ ﻫر ﻳک  18 ، 18عﻨصر ،در پرﻳﻮد ششﻢ  32عﻨصر و در پرﻳﻮد ﻫفتﻢ ﻧﻴز  32عﻨصر
ﻣﻮجﻮد اســت .تعداد عﻨاصر در پرﻳﻮدﻫا بﻪ اساس تفاوت ﻧﻤبر اتﻮﻣﻲ ﮔازات ﻧجﻴبﻪ (بعد ى ﻣﻨفﻲ
قبﻠﻲ) و ﻳا تﻮسط فﻮرﻣﻮلﻫاى ذﻳﻞ درﻳافت شده ﻣﻰتﻮاﻧد.
2
) = (n + 1تعداد عﻨاصر در پرﻳﻮد طاق
2

) = (n + 2تعداد عﻨاصر در پرﻳﻮد جفت
2
در پرﻳــﻮد چﻬــارم و پﻨجــﻢ بﻴﻦ ﮔــروپ  IIAو ( IIIAبﻴﻦ عﻨاصر بــﻼک  Sو  )Pدر ﻫر
پرﻳﻮد بﻪ تعداد ده ،ده عﻨصر قرار دارد کﻪ فﻠزات اﻧد ،تقرﻳباً داراي خﻮاص ﻣشــابﻪ با ﻳک د ﻳﮕر
بﻮده و بﻪ ﻧام عﻨاصر اﻧتقاﻟﻲ ( )Transationalﻳاد ﻣﻰشــﻮﻧد  .در پرﻳﻮد ششــﻢ و ﻫفتﻢ عﻼوه
از فﻠزات اﻧتقاﻟﻲ عﻨاصر fﻧﻴز ﻣﻮجﻮد بﻮده کﻪ سﻠســﻠﻪ خاصﻰ بﻪ ﻧام سﻠســﻠﻪ  Lanthanidesو
 Actinoidesرا تشکﻴﻞ داده اﻧد  ،عﻨاصر اﻳﻦ سﻠسﻠﻪﻫا داراي خﻮاص فﻮق اﻟعاده ﻣشابﻪ با ﻳک
دﻳﮕر بﻮده و ﻫر ﻳک داراي  14 ، 14عﻨصر ﻣﻰباشﻨد .
2
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جدول ) ( 2-3آخرﻳﻦ و جدﻳد ترﻳﻦ جدول دوره ئﻰ عﻨاصر

عﻨاصر فﻠزي اﻧتقاﻟﻲ ﮔروپﻫاى فرعﻲ جدول پرﻳﻮدﻳک را تشکﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨد.
 : 2 – 2ساختﻤان اﻟﻜتروﻧﻲ ﻋﻨاﺻر
ﻫاﻳدروجــﻦ داراي ﻳــک اﻟکترون ،ﻫﻴﻠﻴــﻢ داراي دو اﻟکترون بﻮده کــﻪ پرﻳﻮد اول جدول
ﻣﻨدﻟﻴف را تشــکﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨد  ،اﻟکترونﻫاى عﻨاصر ﻣذکﻮر ســﻮﻳﺔ پاﻳﻴﻦ اﻧرژﻳکﻲ را اشغال
ﻣﻴﻨﻤاﻳﻨدکﻪ ساختﻤان اﻟکتروﻧﻲ آنﻫا قرار ذﻳﻞ است:
1S 1

H

1S 2

He

در اﻳﻦجا رقﻢ طرف چپ سﻮﻳﻪ اﻧرژﻳکﻲ فرعﻲ ﻧﻤبر کﻮاﻧتﻢ اصﻠﻲ و ارقام فﻮقاﻧﻲ سﻮﻳﻪ
اﻧرژﻳکﻲ فرعﻲ تعداد اﻟکترونﻫا را در اوربﻴتالﻫاى سﻮﻳﻪ اﻧرژﻳکﻲ فرعﻲ افاده ﻣﻴکﻨد.
ﻟﻴتﻴﻢ ( ) Liداراي سﻪ اﻟکترون  ،بﻴرﻳﻠﻴﻮم(  )Beداراي  4اﻟکترون و بﻮرون( ) Bداراي
 5اﻟکترون بﻮده کﻪ ساختﻤان اﻟکتروﻧﻲ عﻨاصر ﻣذکﻮر قرار ذﻳﻞ است:
1S 2 2 S 1
1S2 2S2
2P1

2S2

Li
Be

1S2
1S2 2S2 2P1
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B

کاربﻦ داراي  6اﻟکترون بﻮده کﻪ اﻟکترون پﻨجﻢ و ششﻢ آن طبق قاعده ﻫﻮﻧد دو اوربﻴتال
 pرا بﻪ شکﻞ طاقﻪ باسپﻴﻦﻫاى ﻫﻢ جﻬت (ﻣجﻤﻮعﻪ سپﻴﻦ آنﻫا  ) ± 1اشغال ﻧﻤﻮده و ساختﻤان
اﻟکتروﻧﻰ آن قرار ذﻳﻞ است:
1S 2 2 S 2 2 P 2

C

بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب ساختﻤان اﻟکترون اکسﻴجﻦ ) ، (Z=8فﻠﻮرﻳﻦ ) (Z=9و ﻧﻴﻮن ) (Z=10قرار
ذﻳﻞ است:
1S 2 2 S 2 2 P 4

O

1S 2 2 S 2 2 P 5

F

Ne 1S 2 2 S 2 2 P 6

عﻨصر  Neداراي قشر ﻣشبﻮع ( )L-Shellاست.عﻨصر بعدي  Neعبارت  Naبﻮده کﻪ
عﻨصر اول پرﻳﻮد سﻮم جدول ﻣﻨدﻟﻴف است و ساختﻤان اﻟکترون آن قرار ذﻳﻞ است:
1S 2 2 S 2 2 P 6 3S 1

Na

طﻮري کﻪ دﻳده ﻣﻰشــﻮد ،ســﻮدﻳﻢ حتﻤاً سﻮﻳﻪ  Mرا بﻪ کار برده و سﻮﻳﻪ فرعﻲ  3Sآن
شــروع بﻪ پرشدن تﻮســط اﻟکترونﻫا ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .عﻨصر بعدي سﻮدﻳﻢ ) Z=12( Mgبﻮده کﻪ
ساختﻤان اﻟکتروﻧﻲ آن قرار ذﻳﻞ است:
1S 2 2 S 22 P 6 3S 2

)Mg ( Z = 12

اﻟکترونﻫاى شــش عﻨصر ذﻳﻞ در قشــر فرعﻲ  ( 3p – Sub Shell) 3pظاﻫر ﮔردﻳده کﻪ
ساختﻤان اﻟکتروﻧﻲ عﻨصر ﻣذکﻮر قرار ذﻳﻞ است:
2
1
p 1 Al ( Z = 13) ( Ne) 3S 3 p Al

( Ne) 3S 2 3 p 2

)Si ( Z = 14

2
3
P ( Z = 15) ( Ne) 3S 3 p
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S ( Z = 16)( Ne)3S 2 3P 4

2

Cl ( z = 17) ) Ne) 3S 2 3P 5

p3

Ar ( Z = 18)) Ne) 3S 2 3P 6

در ســاختﻤان اﻟکتروﻧــﻰ فﻮق  ،چﻮن  1s 2 2s 2 2 p 6ﻣعادل ســاختﻤان اﻟکترون Ne
است ،از اﻳﻦ سبب بﻪ  Neافاده شده است:
پرﻳــﻮد چﻬــار با ) Z=20) Caو ) Z=19) Kآغــاز و بﻪ  (Kr (Z=36ختﻢ ﻣﻰﮔردد،
ساختﻤان اﻟکتروﻧﻲ  Kو  Caقرار ذﻳﻞ است.
K(Z = 19 (Ar) 4S1
Ca(Z = 20) (Ar) 4S2

پس از اﻳﻦکﻪ ســﻮﻳﻪ فرعﻲ  (4S-Sub Shell) 4sتﻮســط اﻟکترونﻫا پرﮔردﻳد ،اشــغال
ســﻮﻳﺔ فرعﻲ  3dآغاز ﻣﻰﮔردد و عبارت از ســﻮﻳﻪ فرعﻲ  3dعﻨصر) Z=21) Scاســت،
اوربﻴتالﻫاى ده عﻨصر( 3dبﻪ شــﻤﻮل  ) Scتﻮســط اﻟکترونﻫا اشــغال ﻣﻲﮔردد کﻪ عﻨصر
آخري آن ( Z=30) Znﻣﻲ باشد  .زﻣاﻧﻲ کﻪ پر شدن سﻮﻳﺔ  3dعﻨاصر بﻪ وقﻮع ﻣﻰپﻴﻮﻧدد،
خــﻮاص کﻴﻤﻴاوي ﻫﻤچﻮ عﻨاصر بﻪ اﻧــدازه قابﻞ ﻣﻼحظﻪ تغﻴﻴر ﻧﻤﻰﻧﻤاﻳﻨــد .عﻨاصر ده ﮔاﻧﺔ
کﻪ اوربﻴتالﻫاى ســﻮﻳﺔ فرعﻲ  3dآنﻫا تﻮســط اﻟکترونﻫا در حاﻟت پر شدن است ،داراي
خﻮاص کﻴﻤﻴاوي ﻣشــابﻪ با ﻫﻢ د ﻳﮕر بﻮده و بﻪ ﻧام عﻨاصر اﻧتقاﻟﻲ ﻳاد ﻣﻰشــﻮﻧد 6 .عﻨصر از
ﮔاﻟﻴﻢ ) (Z=31اﻟﻲ ) Z=36) Krاوربﻴتالﻫاى سﻮﻳﺔ فرعﻲ  Pآنﻫا تﻮسط اﻟکترونﻫا در
حاﻟت پرشدن بﻮده و قشر اصﻠﻲ  Mآنﻫا تﻮسط اﻟکترونﻫا در حاﻟت پر شدن ﻣﻰباشد.
پرﻳــﻮد پﻨجــﻢ عبــارت از پرﻳــﻮد دوم طﻮﻳﻞ بــﻮده وبﻪ  ( Z = 37) Rbاغــاز و با عﻨصر
( Z=54) Xeختﻢ ﻣﻰﮔردد .سﻠسﻠﻪ دوﻣﻲ عﻨاصر اﻧتقاﻟﻲ دراﻳﻦ پرﻳﻮد قرار دارد.
پرﻳــﻮد ششــﻢ با ) Z=55 (Csآغاز ﮔردﻳــده و با عﻨصر ) Z=86) Rnختﻢ ﻣﻰﮔردد
درﻳﻦ پرﻳﻮد  14عﻨصر fقرار داشتﻪ کﻪ از ) Z=58) Ceآغاز و تا  (Z=71) Luاداﻣﻪ پﻴدا
ﻣﻴکﻨد  ،اﻳﻨﻬا عﻨاصرى اﻧد کﻪ اوربﻴتالﻫاى ســﻮﻳﻪ فرعﻲ  4Fشان تﻮسط اﻟکترون در حاﻟت
پر شــدن بﻮده و از جﻤﻠﺔعﻨاصر ﻧادرة زﻣﻴﻦ ﻣﻰباشﻨد ،اﻳﻦ عﻨاصر از ﻟحاظ خﻮاص کﻴﻤﻴاوي
بﻪ ﻳک دﻳﮕر فﻮق اﻟعاده ﻣشابﻪ ﻧسبت بﻪ عﻨاصر اﻧتقاﻟﻰ  dبﻮده چﻮن بعد از  Laدر پرﻳﻮد قرار
دارﻧد از اﻳﻦ سبب بﻪ ﻧام سﻠسﻠﻪ  Lanthanoidesﻳاد شده اﻧد .عﻨاصري از  )Z=71) Luاﻟﻲ
) Z=80) Hgسﻠســﻠﻪ سﻮم عﻨاصر اﻧتقاﻟﻰ را تشکﻴﻞ داده اﻧد کﻪ اوربﻴتالﻫاى سﻮﻳﻪ فرعﻲ
 5dآنﻫا تﻮسط اﻟکترونﻫا در حاﻟت پر شدن است.
پرﻳﻮد ﻫفتﻢ کﻪ اکﻨﻮن پرﻳﻮد اخري عﻨصري جدول ﻣﻨدﻟﻴف است با  (Z = 78) Frآغاز ﻣﻴﻴابد،
عﻨصرآخري طبﻴعﻲ ﻳﻮراﻧﻴﻢ ﻧﻴز دراﻳﻦ پرﻳﻮد ﻣﻮقعﻴت دارد  14.عﻨصر fفﻠزى درﻳﻦ پرﻳﻮد قرار
داشتﻪ کﻪ اوربﻴتالﻫاى سﻮﻳﺔ فرعﻲ  5fآنﻫا تﻮسط اﻟکترونﻫا در حاﻟت پر شدن ﻣﻰباشد  ،اﻳﻦ
عﻨاصر با ) Z=90) Thآغاز و با عﻨصر ﻣصﻨﻮعﻲ ) Z=103) Lrختﻢ ﻣﻲشــﻮﻧد .چﻮن اﻳﻦ
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عﻨاصر در پرﻳﻮد بﻪ اداﻣﻪ عﻨصر) Z=89) Acقرار دارﻧد  ،از اﻳﻦ سبب عﻨاصر اﻳﻦ سﻠسﻠﻪ را کﻪ
خصﻮصﻴات ﻣشابﻪ با ﻳک دﻳﮕر دارﻧد ،بﻪ ﻧام سﻠسﻠﻪ  Actinoidesﻳاد ﻣﻲﮔردد.
ﻧﻮت :عﻨاصربعد از ﻳﻮراﻧﻴﻢ ﻣصﻨﻮعﻲ بﻮده و رادﻳﻮ اکتﻴف ﻣﻲباشﻨد.
: 3 – 2خﻮاص ﻋﻨاﺻر و تﻐﻴﻴر ﻣتﻨاوب آن در جدول دوره ﻳﻰ ﻋﻨاﺻر
بعضــﻲ از خﻮاص ﻣﻬــﻢ اتﻮمﻫاى عﻨاصر در پرﻳﻮدﻫا و ﮔروپﻫا ﻧظر بﻪ ﻳک د ﻳﮕر ﻣتﻨاوباً تغﻴﻴر
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد کﻪ اﻳﻦ عﻨاصر وتغﻴﻴر تﻨاوب خﻮاص آنﻫا در جدول ﻣﻨدﻟﻴف ذﻳﻞ تﻮضﻴح ﻣﻰﮔردد.
 : 1 – 3 - 2اﻧرژي آﻳﻮﻧاﻳزﻳشﻦ و تﻐﻴﻴر ﻣتﻨاوب آن در جدول ﻣﻨدﻟﻴﻒ
اﻧرژي آﻳﻮﻧاﻳزﻳشﻦ :عبارت از ﻣقدار اﻧرژي است کﻪ براي دور ﻧﻤﻮدن ﻳک اﻟکترون
از ﻳک اتﻮم -ﮔرام بﻪ فضاي ﻻﻳتﻨاﻫﻲ ضرورت ﻣﻰباشــد  .ﻣقدار اﻧرژي آﻳﻮﻧاﻳزﻳشﻦ ﻣساوي
بﻪ تفاوت اﻧرژي اﻟکترون جدا شــده و اﻧرژي اﻟکترون آزاد است (اﻧرژي اﻟکترون آزاد صفر
فــرض ﮔردﻳده اســت ).در عﻤﻞ آﻳﻮﻧاﻳزﻳش اصطﻼح اﻧرژي اﻟکترون اوﻟﻲ ،دوﻣﻲ ،ســﻮﻣﻲ
وغﻴره را بﻪ کار ﻣﻰبرﻧد .طﻮري کﻪ اﻧرژي آﻳﻮﻧاﻳزﻳشﻦ اﻟکترون اوﻟﻲ عبارت از ﻫﻤان ﻣقدار
اﻧرژي است کﻪ براي جدا ﻧﻤﻮدن اﻟکترون اوﻟﻲ ضرورت بﻮده و اﻳﻦ اﻟکترون خﻮد در سطح
بﻠﻨد اﻧرژي ﻧســبت بﻪ دﻳﮕر اﻟکترونﻫا قرار داشتﻪ باشــد .اﻟکترون اول اتﻮمﻫا ﻧسبت بﻪ دوﻣﻲ
و دوﻣﻲ ﻧســبت بﻪ ســﻮﻣﻲ  ...با اﻧرژي کﻤتر جدا ﮔردﻳده ،پس اﻧرژي آﻳﻮﻧاﻳزﻳشﻦ آن کﻤتر
ﻣﻴباشد؛ ﻳعﻨﻰ:
جدول ذﻳﻞ اﻧرژي اﻳﻮﻧاﻳزﻳشﻦ اوﻟﻲ ،دوﻣﻲ  ...را افاده ﻣﻰکﻨد.
جدول ) (4– 2اﻧدازةاﻧرژي اﻳﻮﻧاﻳزﻳشﻦ آ ﻳﻮن اوﻟﻰ  ،دوﻣﻰ ....اتﻢﻫاى عﻨاصر ﮔروپﻫاى اصﻠﻰ:
99 ev
109 ev
120 ev

72 ev
80 ev
28.14ev

47 ev
15 ev
18.8 ev

5.1 ev
7.6 ev
6.0 ev

11 Na
 12 Mgﮔروپ  IIاصﻠﻲ
 13 Alﮔروپ  IIIاصﻠﻲ
ﮔروپ  Iاصﻠﻲ

اﻟکترون اوﻟﻲ ســﻮدﻳﻢ ،اﻟکترون اوﻟﻲ و دوﻣﻲ  Mgو ســﻪ اﻟکترون اﻟﻤﻮﻧﻴﻢ بﻪ آســاﻧﻰ جدا
ﻣﻲﮔردد.
ﻣﻌﻠﻮﻣات ﺿروري
اﻧرژي آﻳﻮﻧاﻳزﻳشﻦ اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ  13,6evبﻮده و اﻳﻦ اﻧرژي بﻪ خاطر بﻪ طﻮر ﻧسبﻰ
زﻳاد است کﻪ اﻟکترون بﻪ ﻫستﻪ ﻧزدﻳک بﻮده وقﻮه کشش ﻫستﻪ باﻻي آن تأثﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
ﻣﻌﻠﻮﻣات اﺿاﻓﻲ
در ﻣحــدودة ﮔروپﻫــا اﻧرژي آﻳﻮﻧاﻳزﻳشــﻦ از باﻻ بﻪ طرف پاﻳﻴﻦ کﻢ شــده  ،برعکس
از پاﻳﻴﻦ بﻪ طرف باﻻ زﻳاد ﻣﻰشــﻮد؛ عﻠت آن اﻳﻦ اســت کﻪ  :اﻟکترونﻫا در عﻨاصر عﻴﻦ
ﮔروپ از ﻫســتﻪ دور ﮔردﻳده؛ بﻨابراﻳﻦ با اﻧرژي کﻤتر از ﻫســتﺔ اتﻮم جدا و اتﻮم بﻪ آﻳﻮن
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ﻣبدل ﻣﻰﮔردد ؛ بﻪ طﻮرﻣثال :در ﮔروپ اول اصﻠﻲ اﻧرژي اﻳﻮتاﻳزﻳشــﻦ از باﻻ بﻪ طرف
پاﻳﻴﻦ ﮔروپ کﻢ شده و برعکس ازپاﻳﻴﻦ بﻪ طرف باﻻي زﻳاد ﻣﻰﮔردد:
جدول ) ( 5– 2ﻣقاﻳسﻪ اﻧرژى آﻳﻮﻧاﻳزﻳشﻦ عﻨاصر ﮔروپ اول اصﻠﻰ
اﻧرژي اﻳﻮﻧاﻳزﻳشﻦ Ev

سﻤبﻮل عﻨصر

13.6 ev
5.4 ev
5.1 ev
4.3 ev
4.2 ev
3.9ev

1H
3 Li
11 Na
19 K
37 Rb

55Cs

در ﻣحدودة پرﻳﻮدﻫا اﻧرژي آﻳﻮﻧاﻳزﻳشﻦ با ازدﻳاد ﻧﻤبر اتﻮﻣﻲ تزاﻳد حاصﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد ؛ زﻳرا
در پرﻳﻮدﻫا با ازدﻳاد ﻧﻤبر اتﻮﻣﻲ تعداد اقشــار زﻳاد ﻧﻪ شــده ؛ بﻠکﻪ چارج ﻫستﻪ بزرگ شده
و اﻟکترونﻫــا را بﻪ طرف خﻮد کش ﻧﻤﻮده بﻪ دور خﻮد ﻣتراکﻢ ســاختﻪ  ،در ﻧتﻴجﻪ حجﻢ و
شــعاع اتﻮم کﻮچک شده  ،تاثﻴر چارج ﻣثبت ﻫستﻪ باﻻي اﻟکترونﻫا زﻳاد تر ﮔردﻳده وآن
را بﻪ طرف خﻮد ﻣﻴکشاﻧد  .بﻪ اﻳﻦ اساس ضرورت اﻧرژي آﻳﻮتاﻳزﻳشﻦ بﻴشتر شده و بﻪ اﻧرژي
زﻳاد اﻟکترون را ﻣﻰتﻮان از ﻫستﻪ ﻣجزا ساخت:
H+ +e

)H + EI (13,6

جدول ( ) 6 - 2اﻧرژي آﻳﻮﻧاﻳزﻳشﻦ اتﻮمﻫاى عﻨاصر:
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طــﻮري کــﻪ در جدول فــﻮق ﻣﻼحظﻪ ﻣﻰﮔردد .ﻫر قدر کﻪ قشــر خارجــﻲ اﻟکتروﻧﻲ
اتﻮمﻫاى عﻨاصر زﻳادتر تﻮســط اﻟکترون اشــغال ﮔردد .بﻪ ﻫﻤان اﻧدازه ثبات و پاﻳداري اتﻮم
عﻨصر بﻴشــتر ﮔردﻳده؛ از ﻫﻤﻴﻦ ﻟحاظ اســت کﻪ ﮔازات ﻧجﻴبﻪ کﻤتر آﻳﻮﻧاﻳزﻳشﻦ ﮔردﻳده و
اﻧرژي آﻳﻮﻧاﻳزﻳشﻦ آنﻫا زﻳادتر است.
ﻓﻌاﻟﻴت
ﮔراف ذﻳﻞ را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤﻮده  ،بﻪ سؤاﻻت ذﻳﻞ جﻮاب ارائﻪ ﻧﻤاﻳﻴد :
کدام عﻨصر بﻴشــترﻳﻦ اﻧــرژى آﻳﻮﻧاﻳزﻳشــﻦ را دارد ؟ وکدام آن اﻧرژى آﻳﻮﻧاﻳزﻳشــﻦ کﻤتر
دارد؟

ﻣﻌﻠﻮﻣات ﺿرورى
پﻴش ﮔﻮى ساختﻤان اﻟکتروﻧﻰ ودرﻳافت ﻧﻤبر اتﻮﻣﻰ با استفاده از اﻧرژى آﻳﻮﻧاﻳزﻳشﻦ
ﻣتﻮاﻟﻰ عﻨصر شده ﻣﻴتﻮاﻧد .
در جدول ذﻳﻞ اﻧرژى ﻣتﻮاﻟﻰ ﻳک عﻨصر بﻪ کﻴﻠﻮژول فﻰ ﻣﻮل ارائﻪ شده است :
جدول  7 – 2اﻧرژى ﻣتﻮاﻟﻰ ﻳک عﻨصر بﻪ کﻴﻠﻮژول فﻰ ﻣﻮل:
E6
E7
53266 64359

E4
E5
7475 9444

E3
4578

E2
2856

E1
1402

طﻮرى کﻪ در جدول دﻳده ﻣﻰشﻮد  ،اﻧرژى آﻳﻮﻧاﻳزﻳشﻦ عﻨصر ﻣذکﻮر از  E5بﻪ  E6بﻪ
کﻤﻴت بسﻴار زﻳاد جﻬش ﻧﻤﻮده است؛ پس:
 + 1جﻬش بزرگ در تﻤاﻣﻰ اﻧرژى آﻳﻮﻧاﻳزﻳشﻦ اتﻮم عﻨصر = پرﻳﻮد عﻨصر
 = 1+1= 2پرﻳﻮد عﻨصر X
چﻮن جﻬش ازدﻳاد اﻧرژى آﻳﻮﻧاﻳزﻳشﻦ عﻨصر در ششﻤﻴﻦ ﻣرحﻠﻪ ﻣﻼحظﻪ ﻣﻰﮔردد ؛ بﻨابر
اﻳﻦ عﻨصر در قشــر خارجﻰ خﻮد صرف پﻨج اﻟکترون را دارا ﻣﻰباشــد و در ﮔروپ پﻨجﻢ
جدول ﻣﻨدﻟﻴف قرار دارد؛ پس عﻨصر ﻣذکﻮر ﻧاﻳتروجﻦ بﻮده وﻧﻤبر اتﻮﻣﻰ آن 7وساختﻤان
اﻟکتروﻧﻰ آن قرار ذﻳﻞ است:
77NN 1 S 2 2 S 2 2 P 3
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 : 2 – 3 - 2خاﺻﻴت اﻟﻜترون خﻮاﻫﻲ(  )Electron Affinityﻋﻨاﺻر و تﻨاوب آن

ﻳکــﻲ از خــﻮاص دﻳﮕر اتﻮمﻫاى عﻨاصر کﻪ بﻪ ســاختﻤان اﻟکتروﻧﻲ وابســتﻪ اســت،
عبارت از ﻣﻴﻞ اﻟکترون ﮔﻴري آنﻫا ﻣﻰباشــد  .طﻮريکﻪ پﻴش از اﻳﻦ ﮔفتﻪ شد ،براي جدا
ﻧﻤﻮدن ﻳک اﻟکترون از اتﻮم باﻳد بﻪ اتﻮم اﻧرژي داده شــﻮد تا از قﻮة جاذبﻪ ﻫستﻪ جدا ﮔردد.
در صﻮرتﻲکــﻪ ﻳــک اﻟکترون بﻪ اتﻮم اضافﻪ ﮔــردد ،تا بﻪ اﻳﻮن ﻣﻨفــﻲ ( )Anionsتبدﻳﻞ
ﮔردد،اﻟکترون عﻼوه شده تﻮسط قﻮه ﻫستﻪ جذب ﮔردﻳده و اﻧرژي آن بﻪ ﻣقدار ﻣعﻴﻦ آزاد
ﻣﻲﮔــردد .ﻫﻤﻴﻦ اﻧرژي را بﻪ ﻧام اﻧرژي اﻟکتــرون خﻮاﻫﻰ (  ) Electron affainityﻳاد
ﻣﻴﻨﻤاﻳﻨد وﻣعادل اﻧرژي است کﻪ بعد از جدا شدن اﻟکترون از آﻳﻮن ﻣﻨفﻲ جذب ﻣﻰﮔردد.
تقرﻳبــاً براي تﻤــام عﻨاصر عﻤﻠﻴﺔ اﻟکترون خﻮاﻫﻰ ﻳک ﻧــﻮع تعاﻣﻞ  Exothermicبﻮده؛
بﻨابراﻳﻦ عﻼﻣﺔ ﮔرﻣاي آزاد شده ﻣﻨفﻲ ﻣﻴباشد  .اﻟبتﻪ ﻣﻮضﻮع فﻮق عﻤﻮﻣﻲ ﻧبﻮده بﻪ طﻮر ﻣثال:
زﻣاﻧــﻲ کﻪ اﻟکترون دﻳﮕري بﻪ اﻧﻴﻮن ﻳک چارجﺔ آکســﻴجﻦ عــﻼوه ﻣﻰﮔردد تاآﻳﻮن 2
آکسﻴجﻦ تشکﻴﻞ شﻮد  ،ﻻزم است تا ﻳک ﻣقدار اﻧرژي بﻪ اﻳﻮن ﻳک چارجﺔ آکسﻴجﻦ داده
شــﻮد کﻪ دراﻳﻦ صﻮرت اﻟکترون بﻪ آن ﻣﻰپﻴﻮﻧدد ،ﻣقدار اﻧرژى ﻣســاوى + 844k / mol
بﻮده در حاﻟﻰکﻪ اﻧرژى آزاد شــده در تشکﻴﻞ اﻳﻮن  O 1ﻣساوى بﻪ  142kjاست .جدول
mol
ذﻳﻞ  Electron affinityبعضﻲ از عﻨاصر را ﻧشان ﻣﻴدﻫد:
جدول ( ) 8 - 2ﻣقدار اﻧرژى اﻟکترون خﻮاﻫﻰ بعضﻰ از عﻨاصر :
عﻨصر
فﻠﻮرﻳﻦ
کﻠﻮرﻳﻦ
بروﻣﻴﻦ
اکسﻴجﻦ
اﻳﻮن O1

ﻫاﻳدروجﻦ
سﻮدﻳﻢ

اﻧرژي Electron affinity

ﻣحصﻮﻻت

-344 KJ/mol

F

F + 1e

-349 KJ/mol

Cl

Cl + 1e

-325 KJ/mol

Br

Br + 1e

-142 KJ/mol

O

+844 KJ/mol

O + 1e

O2

O1 + 1e

-72 KJ/mol

H

H + 1e

-50 KJ/mol

Na

Na + 1e

اﻟکترون خﻮاﻫﻰ عﻨاصر در پرﻳﻮدﻫا و ﮔروپﻫا بﻪ شکﻞ ﻣتﻨاوب تغﻴﻴر ﻣﻴﻨﻤاﻳﻨد؛ طﻮري کﻪ:
در ﻣحدودة ﻳک ﮔروپ  Electric affinityعﻨاصر از باﻻ بﻪ طرف پاﻳﻴﻦ کﻢ شــده و در
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ﻣحــدودة (حدود) پرﻳﻮدﻫا اﻧرژي و ﻣﻴﻞ اﻟکترون ﮔﻴرﻧده ﮔﻲ از چپ بﻪ طرف راســت زﻳاد
ﻣﻰﮔردد و با اﻧرژي آﻳﻮﻧاﻳزﻳشﻦ رابطﺔ ﻣستقﻴﻢ دارد.
 : 3 – 3 - 2خاﺻﻴت اﻟﻜتروﻧﻴﮕاتﻴﻮتﻰ و اﻟﻜتروپﻮزﻳتﻴﻮتﻰ
عﻨاصــري کﻪ ﻣﻴــﻞ اﻟکترون ﮔﻴرﻧده را دارا بﻮده و اﻟکترونﻫــا را بﻪ خﻮد جذ ب ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد :بﻪ
ﻧــام اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴف  Electro negativeﻳاد شــده و ﻣﻴﻞ اﻟکترون ﮔﻴرﻧــده ﮔﻲ آنﻫا را بﻪ ﻧام
اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ ( ) Electro negativeﻳاد ﻣﻴﻨﻤاﻳﻨد ،برعکس عﻨاصري کﻪ ﻣﻴﻞ از دست دادن
اﻟکترونﻫا را دارا باشﻨد ،بﻪ ﻧام عﻨاصر اﻟکترون دﻫﻨده ) )Electro positiveﻳاد ﻣﻰﮔردﻧد.
ﻣشــخصات عﻨاصر اﻟکتروپﻮزﻳتﻴف ﻣربﻮط بﻪ اﻧرژي آﻳﻮﻧاﻳزﻳشــﻦ آنﻫا بﻮده  ،طﻮرى
کﻪ :اﮔر اﻧرژى آﻳﻮﻧاﻳزﻳشــﻦ عﻨصرکﻢ باشــد  ،عﻨصــر ﻣذکﻮر اﻟکتروپﻮزﻳتﻴــف بﻮده واﮔر
اﻧرژى آﻳﻮﻧاﻳزﻳشــﻦ آن زﻳاد باشــد  ،برعکس اﻟکتروپﻮزﻳتﻴﻮﻳتﻰ آن ﻧﻴز کﻢ است و خاصﻴت
اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴف آن زﻳاد ﻣﻰ شﻮد.
ﻣﻌﻠﻮﻣات اﺿاﻓﻲ

در ﻣحــدودة ﻳــک پرﻳﻮد اﻟکتروپﻮزﻳتﻮﻳتﻲ عﻨاصر از چپ بﻪ طرف راســت کﻢ شــده ،
برعکــس از راســت بﻪ طرف چپ زﻳاد ﻣﻰﮔردد  .بﻪ ﻫﻤﻴــﻦ ترتﻴب در ﻣحدودة ﻳک ﮔروپ
اﻟکتروپﻮزﻳتﻮتــﻲ عﻨاصر از باﻻ بﻪ طرف پاﻳﻴﻦ زﻳاد شــده؛ برعکــس از پاﻳﻴﻦ بﻪ طرف باﻻکﻢ
ﻣﻴشﻮد.
بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب خاصﻴت اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻲ عﻨاصر در ﮔروپ و پرﻳﻮد ﻧﻴز بﻪ شکﻞ ﻣتﻨاوب
تغﻴﻴــر ﻣﻰ ﻧﻤاﻳد ،طﻮريکﻪ در ﻣحدودة ﻳک پرﻳﻮد  ENعﻨاصر از چپ بﻪ طرف راســت
ﻣتﻨاوباً زﻳاد شده  ،برعکس از راست بﻪ طرف چپ کﻢ ﻣﻴشﻮد ،بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب در ﻣحدودة
ﻳک ﮔروپ اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮتﻲ عﻨاصر از باﻻ بﻪ طرف پاﻳﻴﻦ ﻣتﻨاوباً کﻢ شــده و برعکس از
پاﻳﻴﻦ بﻪ طرف باﻻ ﻣتﻨاوباً زﻳاد ﻣﻰشــﻮد ،از اﻳﻦ جا ﻣعﻠﻮم ﻣﻰشﻮد کﻪ  ENعﻨاصر با شعاع
اتﻮﻣﻲ رابطﺔ ﻣعکﻮس را دارا اســت ؛ بﻨابرﻳﻦ فﻠﻮرﻳــﻦ اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴف ترﻳﻦ عﻨصر طبﻴعت
بﻮده و  Csو  Frاﻟکتروپﻮزﻳتﻴف ترﻳﻦ عﻨاصر طبﻴعت ﻣﻲباشﻨد.
در ســال  1939عاﻟﻤﻲ بﻪ ﻧام پاوﻟﻴﻨﮓ ( )Linus Cart Paiulingواحد ﻧســبتﻲ را براي
اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻲ عﻨاصر ﻣشخص ســاختﻪ کﻪ براي سﻴزﻳﻢ و فراﻧشﻴﻨﻴﻢ  EN=0.7 evو براي
فـﻠﻮرﻳﻦ  EN = 4.1evتعﻴﻦ شده است.
بﻪ صــﻮرت عﻤﻮم اﮔــر اﻧرژي آﻳﻮﻧاﻳزﻳشــﻦ بــا اﻧــرژي  Electro Affinityجﻤع ﮔردد
اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻲ عﻨصر حاصﻞ ﻣﻰشﻮد .جدول ) (9 - 2اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻲ پاوﻟﻴﻨﮓ را ﻧشان
ﻣﻴدﻫد .جدول ﻣذکﻮر عبارت از ﻫﻤان جدول دوره ﻳﻰ عﻨاصر است کﻪ صرف در آن عﻨاصر
ﮔازات ﻧجﻴبــﻪ ﻣﻮجــﻮد ﻧبﻮده زﻳرا اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮتﻲ آنﻫا صفر اســت  ،طﻮري کﻪ از جدول
ﻣعﻠﻮم ﻣﻰشﻮد ،عﻨاصرى کﻪ بﻪ طرف راست و قسﻤت فﻮقاﻧﻲ آن ﻣستقر اﻧد  ،اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴف
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بﻮده و اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻲ آنﻫا تقرﻳبﻰ اســت ،اﻳﻦ عﻨاصــر غﻴر فﻠزات ()Non metals

ﻧاﻣﻴده ﻣﻴشــﻮﻧد و عﻨاصر ﻣتباقﻲ فﻠزات و ﻳا شــبﻪ فﻠزات اﻧد ،در قســﻤت پاﻳﻴﻦ طرف چپ
جدول فﻠزات ﻣستقر بﻮده کﻪ خﻴﻠﻲ اﻟکتروپﻮزﻳتف ﻣﻰباشﻨد.
جدول ) (9– 2اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮتﻰ عﻨاصر

ﻧاﮔفتﻪ ﻧباﻳد ﮔذاشت اﻳﻦ کﻪ ارقام اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻲ بﻪ طرﻳقﻪﻫاى ﻣختﻠف ﻣحاسبﻪ ﮔردﻳده
است ،ارقام تحت سﻤبﻮل اوﻟﻲ عبارت از ﻧتاﻳج حاصﻞ طرﻳقﺔ پاوﻟﻨک ﻣﻰباشد.
 : 4 – 3 – 2تﻨاوب شﻌاع اتﻮﻣﻲ و شﻌاع اﻳﻮﻧﻲ ()Atomic & Ionic Radius
شــعاع اتﻮﻣﻲ عﻨاصر عبارت از فاصﻠﻪ بﻴﻦ ﻫســتﻪ اتﻮم و آخرﻳﻦ اﻟکترون قشر خارجﻲ اتﻮم
بﻮده و ﻳکﻲ از پاراﻣترﻫاى ﻫﻨدسﻲ اتﻮم ﻣﻰباشد.
بــﻮر براى اوﻟﻴﻦ بار شــعاع اتﻮﻣﻰ ﻫاﻳدروجﻦ را با فرض ﻧﻤﻮدن حرکت اﻟکترون در قشــر
داﻳره وى شکﻞ با ﻣعادﻟﺔ رﻳاضﻴکﻰ ﻣحاسبﻪ کرد کﻪ کﻤﻴت  52.9پﻴکاﻣتر ﻣﻰباشد
طﻮرى کﻪ در ســاختﻤان اتﻮم ﻣطاﻟعﻪ ﻧﻤﻮدﻳد ،اوربﻴتال ( ) Orbitalبﻪ ﻣعﻨﻰ ﻻﻧﻪ ﻣﻰباشــد
کﻪ دراﻳﻦ جا ﻧﻴز عبارت از آن قسﻤت فضاى اطراف ﻫستﻪ اتﻮم است کﻪ احتﻤال ﻣﻮجﻮدﻳت
اﻟکتــرون در آن  95%اســت  .اﻳﻦ اوربﻴتالﻫــا ﻣﻴتﻮاﻧد کروى ( اوربﻴتــال  ) sدﻣبﻞ ﻣاﻧﻨد
(اوربﻴتال ... )pباشﻨد ،پس ﻣﻴتﻮان بﻪ طرﻳقﻪﻫاى ﻣختﻠف شعاع اتﻮﻣﻰ را درﻳافت کرد.
 - 1بﻪ اســاس شــعاع واﻧدرواﻟس ﻣﻴتﻮان شــعاع اتﻮﻣﻰ عﻨصر ﻣطﻠﻮب را حاصﻞ کرد .شعاع
واﻧدر واﻟس ﻧصف فاصﻠﻪ بﻴﻦ دوﻫستﺔ دو اتﻮم ﻣجاور است.
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شعاع و اﻧدرواﻟس = ﻧصف فاصﻠﻪ بﻴﻦ دو ﻫستﻪ ﻣجاور

d

1
d = rW
2

o

دو اتﻮم ﻣجاور آﻫﻦ در شبکﺔ فﻠزى  2.48 Aاست؛ بﻨابراﻳﻦ شعاع
بﻪ طﻮر ﻣثال ،فاصﻠﻪ بﻴﻦ
o
اتﻮﻣﻰ آﻫﻦ  2.48 A = 1.24 Aoاست .
2

 - 2اﮔر فاصﻠﻪ بﻴﻦ دوﻫســتﻪ در ﻣاﻟﻴکﻮل دو اتﻮﻣﻰ (تداخﻞ شده) بر دو تقسﻴﻢ ﮔردد ،شعاع
کﻮوﻻﻧسﻰ ) (rcoاتﻮﻣﻰ حاصﻞ ﻣﻰﮔردد.
o

ﻣثال :فاصﻠﻪﻫاى ﻫســتﻪﻫاى اتﻮمﻫاى آﻳﻮدﻳﻦ در ﻣاﻟﻴکﻮل آن ﻣســاوى بﻪ  2.66 Aاست،
شعاع کﻮﻻﻧس ﻳا شعاع اتﻮﻣﻰ آﻧرا در ﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد .
حﻞ :

o

o
1
2.66 A
= rco = d
= 1.33 A
2
2

شــعاع کﻮﻻﻧســﻰ= ﻧصف فاصﻠﻪ بﻴﻦ
دوﻫستﻪ در ﻣاﻟﻴکﻮل ﻫا

d

1
d = rC
2

شــعاع اتﻮم عﻨاصر بﻨابر داشتﻦ ساختﻤان اﻟکتروﻧﻲ خاص شان از
ﻫﻢ دﻳﮕر فرق داشتﻪ و اﻳﻦ تفاوتﻫا ﻣتﻨاوب است  ،طﻮري کﻪ:
در ﻣحدودة ﻳک ﮔروپ عﻨاصر شعاع اتﻮﻣﻲ از باﻻ بﻪ طرف پاﻳﻴﻦ بزرگ شده و برعکس از
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پاﻳﻴﻦ بﻪ طرف باﻻ ﻣتﻨاوباً کﻮ چک ﻣﻰشــﻮد  ،عﻠت آن اﻳﻦ اســت کﻪ ﻧﻤبر اتﻮﻣﻲ عﻨاصر بﻪ
کﻤﻴتﻫاى ﻣعﻴﻦ و قابﻞ ﻣﻼحظﻪ از باﻻ بﻪ طرف پاﻳﻴﻦ بزرگ شده و تعداد اقشار اﻟکتروﻧﻲ
ﻧﻴز بﻪ اﻧدازه ﻳک واحد زﻳاد شــده در ﻧتﻴجﻪ حجﻢ اتﻮمﻫاى عﻨاصر از باﻻ بﻪ طرف پاﻳﻴﻦ در
ﮔروپﻫا بزرگ شده و شعاع اتﻮﻣﻲ ﻧﻴز بزرگ ﻣﻰﮔردد.
در ﻣحدودة پرﻳﻮدﻫا شــعاع اتﻮﻣﻲ عﻨاصر از طرف چپ بﻪ طرف راســت کﻮچک شده و
برعکس از راســت بﻪ طرف چپ بﻪ شــکﻞ ﻣتﻨاوب بزرگ ﻣﻰشﻮد؛ عﻠت آن اﻳﻦ است کﻪ
چارج ﻣثبت ﻫستﻪ از طرف چپ بﻪ طرف راست زﻳاد شده  ،در ﻧتﻴجﺔ ازدﻳاد چارج درﻫستﻪ
 ،تاثﻴر چارج ﻣثبت ﻫســتﻪ باﻻي قشــر اﻟکتروﻧﻲ زﻳاد شــده و اﻟکترونﻫا را بﻪ د ور ﻫســتﻪ
ﻣتراکﻢ ساختﻪ  ،بﻪ اﻳﻦ اساس حجﻢ اتﻮم وشعاع آن ﻧﻴز کﻮچک ﻣﻰﮔردد .جدول ()10 - 2
را ﻣشاﻫده ﻧﻤاﻳﻴد تا تﻨقﻴص وازدﻳاد شعاع اتﻮﻣﻰ عﻨاصر را در پرﻳﻮدﻫا وﮔروپﻫا بداﻧﻴد.
جدول(  ) 10– 2شعاع اتﻮمﻫاى عﻨاصر کﻴﻤﻴاوى :

ﻓﻌاﻟﻴت
 - 1ســاختﻤان اﻟکتروﻧﻰ عﻨاصر  13 Al ,11 Naو  15 pرا تحرﻳر دارﻳد و ﻫﻢ شعاع اتﻮﻣﻰ
آنﻫا را ازجدول ( ) 10 - 2بﻪ دســت آورده و بﻪ ترتﻴب ازدﻳاد شــعاع آنﻫا را ترتﻴب

ﻧﻤاﻳﻴد .
ســاختﻤان اﻟکتروﻧﻰ چﻬار اتﻮم ذﻳﻞ را تحرﻳر وشــعاع اتﻮﻣﻰ آنﻫا را ازجدول
) ( 10 - 2بﻪ دست آورده وبﻪ ترتﻴب افزاﻳش آن تﻨظﻴﻢ ﻧﻤاﻳﻴد.
Rb, k , Na , Li

19 11
3
ﻣﻨدﻟﻴﻒ
در جدول
شﻌاع آﻳﻮﻧﻰ وتﻐﻴﻴر ﻣتﻨاوب آن
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شﻌاع اﻳﻮﻧﻰ و تﻐﻴﻴر ﻣتﻨاوب آن در جدول ﻣﻨدﻟﻴﻒ:

عﻨاصــر ﻣﻴﻞ دارﻧد ﻣدار خارجﻰ خﻮد را بﻪ ﻫشــت اﻟکترون باﻟــغ ﮔرداﻧﻨد تا اکتﻴت خﻮد را
تکﻤﻴﻞ وســاختﻤان باثبات ﮔازات ﻧجﻴبﻪ را اختﻴار ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد؛ ازاﻳﻦ سبب فﻠزات اﻟکترونﻫاى
قشر خارجﻰ خﻮد را از دست داده و غﻴر فﻠزات اﻟکترونﻫا را اخذ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و بﻪ آﻳﻮﻧﻬا ﻣبدل
ﻣﻰﮔردﻧد.
عﻤﻠﻴﺔ آﻳﻮﻧاﻳزﻳشﻦ تغﻴﻴرات ﻣﻬﻤﻰ را در شعاع اتﻮﻣﻲ عﻨاصر وارد ﻣﻰﻧﻤاﻳد؛ طﻮري کﻪ شعاع
کتﻴﻮنﻫاى عﻨاصر کﻮچک از شــعاع اتﻮﻣﻲ آنﻫا بﻮده و شــعاع اﻧﻴﻮنﻫاى عﻨاصر بزرﮔتر از
شــعاع اتﻮﻣﻲ آنﻫا ﻣﻰباشــد؛ اﻣا تغﻴﻴرات آن در سﻴســتﻢ پرﻳﻮد ﻣاﻧﻨد تغﻴﻴرات ﻣتﻨاوب شعاع
اتﻮﻣﻲ در ﻣحدودة پرﻳﻮدﻫا و ﮔروپﻫا اســت .جدول ذﻳﻞ ﻣشــخص کﻨﻨدة شعاع اﻧﻴﻮنﻫا و
کتﻴﻮنﻫاى عﻨاصر است:
جدول (  ) 11 – 2ﻣقاﻳسﻪ شعاع اﻧﻴﻮﻧﻰ وکتﻴﻮﻧﻰ:
شعاع اتﻮم
o

1A
o

شعاع اﻧﻴﻮن
o

Cl

o, 78 A

O

1, 27 A

S

o

o

0,92 A

N

o, 92 A

O

o

شعاع اتﻮم

1,8 A

Cl

1,4 A

O2

1,84 A

S2

o

o

o

1,7 A
o

0,11 A

o

1.5 A
o

1,9 A
2,3 A

K

2,4 A

Rb

2,6 A

Cs

1,7 A

Ca

1,2 A

Fe

1,2 A

Fe

o

o

N 5+

o

o

o
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o

Li
Na

o

N3

شعاع کتﻴﻮن
0,8 A
o

1A
o

+

Li

Na +

1,3 A

K+

1,5 A

Rb +

1,6 A

Cs +

1,0 A

Ca 2+

0,7 A

Fe 2+

0,6 A

Fe3+

o

o

o

o

o

ﻓﻌاﻟﻴت

جدول ( )11– 2را بﻪ دقت ﻣطاﻟعﻪ ﻧﻤﻮده ،ﻣطاﻟب ذﻳﻞ را بﻪ شــکﻞ ﮔروپﻰ در
صﻨف ﻣباحثﻪ ﻧﻤاﻳد .
 – 1چرا شعاع اتﻮﻣﻰ عﻨاصر ﻧسبت بﻪ شعاع آﻳﻮﻧﻰ اﻧﻴﻮنﻫاى شان کﻮچک است ؟
 - 2چرا شعاع اتﻮﻣﻰ عﻨاصر ﻧسبت بﻪ شعاع کتﻴﻮنﻫاى ﻣربﻮطﺔ شان بزرگ است ؟
 – 3تغﻴﻴرات ﻣتﻨاوب شعاع اتﻮﻣﻰ و آﻳﻮﻧﻰ عﻨاصر در ﮔروپﻫا وپرﻳﻮدﻫاى چﻰ ﻧﻮع است؟

 – 4عﻨاصــرى کﻪ در جدول ﻣﻨدﻟﻴــف در حاﻟت دﻳﻴاﮔﻮﻧال ( کﻨجــﻰ ﻳا زاﻳﻮى ) قرار
دارد،شعاع اتﻮﻣﻰ وآﻳﻮﻧﻰ شان باﻫﻢ کدام ﻧسبت دارد ؟
بﻴاﻣﻮزﻳد

ذراتــﻰ کــﻪ داراى اﻟکتروﻧﻬــاى ﻣســاوى اﻧــد  ،بــﻪ ﻧــام اﻳزواﻟکتروﻧﻴــک
( )isoelectronicﻳادﻣﻰ شﻮﻧد.
عﻨاصرﻳکﻪ درجــدول ﻣﻨدﻟﻴف در حاﻟت دﻳاﮔﻮﻧال قرار دارﻧد  ،شــعاع اتﻮﻣﻰ وآﻳﻮﻧﻰ
آنﻫا ﻣشابﻪ است.
تغﻴﻴرات ﻣتﻨاوب خاصﻴت اکسﻴدﻳشﻨﻰ وارجاعﻰ را در پرﻳﻮدﻫا درصﻨف بحث ﻧﻤاﻳد
ﻣطاﻟب فﻮق را بﻪ اساس چارت پرﻳﻮدﻫا وﮔروپﻫا تﻮضﻴح کﻨﻴد .
 : 3 – 2خﻮاص ﻋﻨاﺻراﻧتﻘاﻟﻰ ( ) d-Elements

عﻨاصر اﻧتقاﻟﻰ زﻳادتر فﻠزات ســخت بﻮده وﻣﻮرد استعﻤال زﻳاد درکارﻫاى ساختﻤاﻧﻰ
دارﻧد .آﻫﻦ بﻪ شــکﻞ فﻠزى ،ﻣــس ،وﻧادﻳﻢ ،ﻧکﻞ و ﻣﻨﮕاﻧﻴﻢ درتﻬﻴﻪ اﻟﻴاژﻫا رول اساســﻰ را
دارا اﻧــد .فﻠزات ﻣذکﻮرتﻤدن اﻣروزى بشــر را باعث ﮔردﻳده اســت .دربﻴﻦ عﻨاصر اﻧتقاﻟﻰ
فﻠزات دﻳﮕرى ﻣﻮجﻮد اســت کﻪ درصﻨاﻳع ﻣدرن اﻣروزى رول اساســﻰ را بازى ﻧﻤﻮده؛ بﻪ
طــﻮر ﻣثــال  :ازفﻠز تﻴتــان ( )Tiدرصﻨعت طﻴاره ســازى و وﻧادﻳﻢ ( )Vبﻪ حﻴث کتﻠســت
درتعاﻣﻼت کﻴﻤﻴاوى استفاده ﻣﻰﮔردد وﻫﻢ دربﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻮع عﻨاصر فﻠزات قﻴﻤتﻰ کﻪ پشتﻴباﻧﺔ
پﻮل اکثرﻣﻤاﻟک جﻬان اﻧد ،ﻣﻮجﻮد بﻮده و عبارت ازپﻼتﻴﻦ ،طﻼ وﻧقره ﻣﻰباشــد ،ازفﻠزات
ﻣذکﻮر بﻪ عﻠت زﻳباﻳﻰ ســطح وﻣقاوﻣت درﻣقابﻞ فرســاﻳش (زﻧﮓ زدن) ازآنﻫا بﻪ حﻴث
فﻠزات زﻳﻨتﻰ اســتفاده بﻪ عﻤﻞ ﻣﻰآﻳــد .تﻤام اﻳﻦ عﻨاصر فﻠزى بﻮده وﻫــادى برق اﻧد .ﻧقره
درشراﻳط عادى ﻫادى درجﻪ اول برق بﻮده ،اﻳﻦ فﻠزات جﻼ داربﻮده قابﻠﻴت چکش خﻮردن
را دارا وبﻪ اوراق ﻧازک ﻣبدل شــده وســﻴﻢﻫا ازآن ساختﻪ ﻣﻰشــﻮد .رﻧﮓ اکثرآنﻫا سفﻴد
بــﻮده ودرجﺔ غﻠﻴان آنﻫا ازفﻠزات ﮔروپ اول ودوم اصﻠﻰ بﻠﻨد اســت؛ اﻣا اســتثﻨاى ﻧﻴزدر
رﻧــﮓ آنﻫا ﻣﻮجﻮد اســت ،بﻪ طﻮرﻣثال :ﻣس رﻧﮓ ســرخ ﻣاﻳﻞ بﻪ قﻬــﻮه ﻳﻰ ،طﻼى زرد
وسﻴﻤاب درشراﻳط  STPبﻪ حاﻟت ﻣاﻳع ﻳافت ﻣﻰشﻮد.
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 : 1 – 3 – 2تاثﻴراوربﻴتالﻫاى  dدرخﻮاص ﻋﻨاﺻر اﻧتﻘاﻟﻰ

طﻮرى کﻪ درفصﻞ اول ﻣطاﻟعﻪ ﮔردﻳد ،پرشدن اوربﻴتالﻫا تﻮسط اﻟکترونﻫا طبق قاﻧﻮن
ﻧظرى برحســب ازدﻳاد اﻧرژى صعﻮدى شان صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد واﻟکترونﻫا ابتداء اوربﻴتال آن
ســﻮﻳﻪ اﻧرژﻳکﻰ را اشغال ﻣﻰکﻨد کﻪ درسطح پاﻳﻴﻦ اﻧرژﻳکﻰ قرارداشتﻪ باشد ،اﻧرژى اوربﻴتال
 dبﻪ طﻮر قاعده باﻻترازاوربﻴتال  Sقرار داشــتﻪ ؛ بﻨابراﻳﻦ اﻟکترونﻫا اوﻻًٌِ دراوربﻴتال  Sاخذ
ﻣﻮقعﻴــت ﻧﻤﻮده و اﻟکترونﻫاى اضافﻰ دراوربﻴتالﻫاى  dجاﮔزﻳﻦ ﻣﻰشــﻮﻧد ،دراﻳﻦ صﻮرت
باﻳــد اﻟکترونﻫاى ﻣﻮجﻮد دراوربﻴتالﻫاى  dبﻰ ثبات تراز Sباشــﻨد ؛ اﻣا درعﻤﻞ چﻨﻴﻦ ﻧبﻮده ،
درعﻨاصراﻧتقاﻟﻰ اﻟکترونﻫاى  dﻧسبت بﻪ اﻟکترونﻫاى  Sبعدى ﻣستحکﻢ ترپﻴﻮستﻪ  ،درصﻮرت
تبدﻳﻞ شــدن اتﻮمﻫاى اﻳﻦ عﻨاصر بﻪ کتﻴﻮنﻫا ،برخﻼف پﻴشــبﻴﻨﻰﻫاى ﻧظرى اﻟکترونﻫاى s
خﻮد را اولتر از دســت داده ودرصﻮرت ضرورت اﻟکترونﻫــاى اوربﻴتال  dخﻮد را بعدازs
از دســت ﻣﻰدﻫد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال  :ساختﻤان اﻟکتروﻧﻰ اتﻮم آﻫﻦ  (Ar )3d 4sبﻮده وساختﻤان
6
o
3+
اﻟکتروﻧﻰ  Fe 2+آن  (Ar)3d 4sاست و کتﻴﻮن  Feآن داراى ساختﻤان اﻟکتروﻧﻰ ( Ar )3d 4S
ﻣﻰباشــد .خﻮاص کﻴﻤﻴاوى فﻮق اﻟعاده ﻣتﻨﻮع فﻠزات  dرا ﻣﻰتﻮان بﻪ دﻟﻴﻞ ســاختﻤان فضاى
جﻬــت ﻳابﻰ اوربﻴتالﻫاى  dدرآنﻫا درک کــرد؛ زﻳرا اﻟکترونﻫا دراوربﻴتالﻫاى ﻣختﻠف d
ﻣﻮقعﻴــت ﻫاى کاﻣ ً
ﻼ ﻣعﻴﻦ را درفضاى اطراف ﻫســتﻪ اتﻮم بﻪ خﻮد اختﻴــار ﻧﻤﻮده وقﻮة دافعﺔ
آنﻫا بﻴﻦ ﻫﻢ بسﻴارکﻢ بﻮده  ،تاثﻴردواﻟکترون  dباﻻى ﻳک دﻳﮕردرعﻴﻦ اوربﻴتال کﻤترازتاثﻴر
دواﻟکترون دراوربﻴتال  sو pباﻻى ﻫﻢ دﻳﮕراست .فاصﻠﺔ اوربﻴتالﻫاى  dبﻴست ﻣراتبﻪ زﻳادتر
ازفاصﻠﻪ بﻴﻦ اوربﻴتالﻫاى  pباﻳک دﻳﮕراست.
اشکال ذﻳﻞ اﻳﻦ ﻣطﻠب را بﻪ خﻮبﻰ تﻮضﻴح ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
در شکﻞ ( )1 - 2دواﻟکترون
اوربﻴتــال  dبــﻪ خﻮبﻰ ازﻫﻢ
فاصﻠﻪ داشتﻪ وعﻤﻞ ﻣتقابﻞ بﻴﻦ
آنﻫا کﻤتربــﻮده ،درحاﻟﻴکﻪ
اﻟکترونﻫاى اوربﻴتال  pباﻫﻢ
ﻧزدﻳــک بﻮده وتاثﻴــر ﻣتقابﻞ
شکﻞ ( )1 - 2دواﻟکترون اوربﻴتال d
دربﻴﻦ آنﻫا زﻳاد تراست.
2

6

0

5

ﻓﻌاﻟﻴت

فعاﻟﻴــت کﻴﻤﻴــاوى فﻮق اﻟعاده ﻣتﻨﻮع عﻨاصر اﻧتقاﻟﻰ ﻣربﻮط بﻪ کدام ســاختﻤان
اﻳﻦ عﻨصر اســت ؟ اﻳﻦ ســاختﻤان عﻨاصر ﻣذکﻮر را بﻪ اساس دﻻﻳﻞ بﻪ شکﻞ ﮔروپﻰ بﻴﻦ
ﻫﻢ تﻮضﻴح ﻧﻤﻮده وآن را در صﻨف اراﻳﻪ بدارﻳد.
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شکﻞ (  ) 2 - 2تغﻴﻴرات شعاع اتﻮﻣﻰ عﻨاصراﻧتقاﻟﻰ درپرﻳﻮدﻫاى چﻬارم  ،پﻨجﻢ و ششﻢ.

ﻧﻤبراﻛسﻴدﻳشﻦ ﻋﻨاﺻر اﻧتﻘاﻟﻰ

ﻳکﻰ ازﻣشــخصات ﻣﻬﻢ عﻨاصراﻧتقاﻟﻰ ﻫﻤاﻧا تﻤاﻳﻞ آنﻫا بﻪ تشکﻴﻞ ﻣرکبات کاﻣپﻠکس
ﻣختﻠف ﻣﻰباشــد  .اﻳﻦ عﻨاصرداراى ﻧﻤبراکسﻴدﻳشــﻦ ﻣختﻠف وﻣتحﻮل است .جدول ذﻳﻞ
ﻧﻤبراکسﻴدﻳشﻦ بعضﻰ ازعﻨاصر اﻧتقاﻟﻰ را ارائﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد:
جدول (  ) 12 – 2ﻧﻤبر اکسﻴدﻳشﻦ عﻨاصر اﻧتقاﻟﻰ

ﻧﻤبراکسﻴدﻳشــﻦ عادى ﻣس  +1بﻮده؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :درﻣرکب)  (CuClو  +2در
 CuCl 2است  ،بعضﻰ اوقات ﻧﻤبراکسﻴدﻳشﻦ  +3را ﻧﻴزاختﻴارکرده ﻣﻰتﻮاﻧد.
عﻨاصروســط پرﻳﻮدﻫاى طﻮﻳﻞ ﻧﻤبرﻫاى اکسﻴدﻳشــﻦ ﻣتحﻮل را دارا اﻧدکﻪ از +1اﻟﻰ
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 + 8ﻣﻴباشــﻨد؛ بﻪ طﻮرﻣثال  : Mnﻧﻤبرﻫاى اکسﻴدﻳشﻦ ﻣختﻠف را دارا بﻮده وبﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب
عﻨاصرﮔــروپ فرعﻰ پﻼتﻴﻦ ) pd ، Os ، Ir ( Ru.Rhو  ) ptداراى ﻧﻤبرﻫاى اکسﻴدﻳشــﻦ
ﻣتحﻮل اﻧد.پرﻳﻮد کﻪ درجﻪ اکسﻴدﻳشــﻦ عﻨاصر dآن بزرگ باشــد ،قابﻠﻴت اکســﻴدى کﻨﻨدة
آﻳﻮن آن بزرگ اســت؛ بﻪ طﻮر ﻣثال  Mn :باﻧﻤبراکسﻴدﻳشــﻦ  ، +7اکســﻴدى کﻨﻨدة بسﻴار
قﻮى است.
+
1
= +1,5v

o

Mn 2+ (aq ) + 12 H 2O ,

Mn O 4 (aq ) + 8 H 3 O(aq ) + 5e

عﻨاصر dاکساﻳدﻫاى ﻣختﻠف را با ﻧﻤبرﻫاى اکسﻴدﻳشﻦ ﻣختﻠف تشکﻴﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .طﻮرىکﻪ
اکســاﻳدﻫاى شــان با ﻧﻤبراکسﻴدﻳشــﻦ کﻮچک خاصﻴت اﻟقﻠﻰ داشــتﻪ  ،ﻣتﻮسط اﻣفﻮترﻳک
وبــزرگ خاصﻴــت تﻴزابﻰ را دارا اســت؛ بﻪ طﻮر ﻣثــال :عﻨاصر ﮔروپ فرعــﻰ کروﻣﻴﻢ اﻳﻦ
خاصﻴتﻫا را دارا اﻧد  CrOﻧﻤبراکســﻴد ﻳشﻦ کروﻣﻴﻢ ﻣساوى بﻪ +2خاصﻴت اﻟقﻠﻰ Cr 2O3
 ،خاصﻴت اﻣفﻮترﻳک و  CrO 3خاصﻴت تﻴزآبﻰ را ازخﻮد ﻧشان ﻣﻰدﻫد.
عﻨاصــر dکﻪ بﻪ طرف چــپ جدول قراردارﻧد ،با بﻼک  Sشــباﻫت دارﻧــد .بعضﻰ از آنﻫا
اﻟکتروپﻮزتﻴﻮﻳتﻰ زﻳاد را دارا اســت  ،اﻳﻦ عﻨاصرﻣرکبات زﻳاد را دارا بﻮده و استخراج آنﻫا
ازﻣعادن بﻪ ﻣشکﻞ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد.
ﻓﻌاﻟﻴت اول

ســؤاﻻت ذﻳﻞ را بﻪ شــکﻞ ﮔروپﻰ بعد از ﻣباحثﻪ بﻴﻦ ﻫﻢ در صﻨف تﻮســط ﻧﻤاﻳﻨدة
ﮔروپ جﻮاب بدﻫﻴد
 - 1چــرا اتــﻮم آﻫــﻦ اﻟکترونﻫاى اوربﻴتال  4sخﻮد را ﻧســبت بﻪ  3dاول تر از
دســت ﻣﻰدﻫد  ،باوجﻮدى کﻪ اوربﻴتال  Sﻧســبت بﻪ اوربﻴتالﻫاى  3dدر ســطح پاﻳان
اﻧرژﻳکﻰ قرار دارد ؟
 - 2خــﻮاص ﻣتﻨــﻮع عﻨاصر  dرا چطﻮر ﻣﻴتﻮاﻧﻴد تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳد ؟ دراﻳﻦ ﻣﻮرد بﻪ
شکﻞ ﮔروپﻰ بحث ﻧﻤﻮده و ﻧﻤاﻳﻨدة ﮔروپ آﻧرا در صﻨف با اراﻳﺔ دﻻﻳﻞ قﻨاعت بخش
تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد .
ﻓﻌاﻟﻴت دوم

اکســاﻳدﻫاى  MnO2 , MnO3 , Mn2 O7و  MnOرا بﻪ اساس ازدﻳاد خﻮاص
اکسﻴدﻳشﻨﻰ شان در جدول ترتﻴب ﻧﻤﻮده و بﻪ اساس دﻻﻳﻞ اﻳﻦ خاصﻴت ﻣرکبات عﻨصر
ﻣﻨﮕان راتﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد.
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خﻼﺻﺔ ﻓﺼﻞ

* داﻧشﻤﻨدان عﻠﻮم کﻴﻤﻴا تﻼش کرده اﻧد تا عﻨاصر کشف شدة زﻣان خﻮﻳش را طﻮري
در ﻳک جدول واحد تﻨظﻴﻢ ﻧﻤاﻳﻨد کﻪ با داﻧستﻦ خﻮاص ﻳکﻲ از آنﻫا  ،خﻮاص عدة دﻳﮕر
آنﻫا را ﻧﻴز داﻧستﻪ باشﻨد  .در سال  1865کﻴﻤﻴادان اﻧﮕﻠﻴسﻲ بﻪ ﻧام ﻧﻴﻮﻟﻨدز()Newlands
عﻨاصر کشــف شدة ز ﻣان خﻮﻳش را بﻪ اساس ازدﻳاد ﻣتﻨاوب کتﻠﺔ اتﻮﻣﻲ ﻧسبتﻰ شان در
قطارﻫاى افقﻰ ترتﻴب کرد
*در سال  1869عاﻟﻢ روسﻲ  D. M. Mendelevعﻨاصر کشف شدة زﻣان خﻮد را بﻪ
اســاس ازدﻳاد ﻣتﻨاوب کتﻠﻪ اتﻮﻣﻲ ﻧبستﻲ شان در قطارﻫاى افقﻲ ( )Periodترتﻴب و در
ستﻮنﻫاى عﻤﻮدي ﻣتحد ساخت و ﻣﻮصﻮف اﻳﻦ ﻧﻮع ساختﻤان ترتﻴب شده خﻮد را بﻪ ﻧام
سﻴستﻢ پرﻳﻮدﻳک عﻨاصر ﻳاد کرد.
* خﻮاص عﻨاصر و تغﻴﻴر ﻣتﻨاوب آنﻫا در پرﻳﻮدﻫا با کتﻠﺔاتﻮﻣﻲ ﻧســبتﻲ آنﻫا ﻣطابقت داشتﻪ
و ﻣﻮقعﻴت آنﻫا را در پرﻳﻮدﻫا تعﻴﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
تعداد عﻨاصر در پرﻳﻮدﻫا بﻪ اســاس تفاوت ﻧﻤبر اتﻮﻣﻲ ﮔازات ﻧجﻴبﻪ (بعد ى ﻣﻨفﻲ قبﻠﻲ) و ﻳا
تﻮسط فﻮرﻣﻮلﻫاى ذﻳﻞ درﻳافت شده ﻣﻰتﻮاﻧد:
2

) = (n + 1تعداد عﻨاصر در پرﻳﻮد طاق
2

2
) = (n + 2تعداد عﻨاصر در پرﻳﻮد جفت

2

*اﻧرژي اﻳﻮﻧاﻳزﻳشﻦ :عبارت از ﻣقدار اﻧرژي است کﻪ براي دور ﻧﻤﻮدن ﻳک اﻟکترون از ﻳک
اتﻮم ﮔرام بﻪ فضاي بﻲ ﻧﻬاﻳت ضرورت ﻣﻰباشد.
*در ﻣحدودة ﮔروپﻫا اﻧرژي آﻳﻮﻧاﻳزﻳشﻦ از باﻻ بﻪ طرف پاﻳﻴﻦ کﻢ شده  ،برعکس از پاﻳﻴﻦ
بﻪ طرف باﻻ زﻳاد ﻣﻰشﻮد.
*در ﻣحدودة پرﻳﻮدﻫا اﻧرژي آﻳﻮﻧاﻳزﻳشــﻦ با ازد ﻳــاد ﻧﻤبر اتﻮﻣﻲ تزاﻳد حاصﻞ ﻣﻴﻨﻤاﻳد ؛ زﻳرا
در پرﻳﻮدﻫا با ازدﻳاد ﻧﻤبر اتﻮﻣﻲ تعداد اقشــار زﻳاد ﻧﻪ شــده؛ بﻠکﻪ چارج ﻫســتﻪ بزرگ شده ،
اﻟکترونﻫا را بﻪ طرف خﻮد کش ﻧﻤﻮده بﻪ د ور خﻮد ﻣتراکﻢ ساختﻪ  ،در ﻧتﻴجﻪ حجﻢ و شعاع
اتﻮم کﻮچک شده ،تاثﻴر چارج ﻣثبت ﻫستﻪ باﻻي اﻟکترونﻫا زﻳاد تر ﮔردﻳده و آﻧرا بﻪ طرف
خﻮد ﻣﻴکشاﻧد.
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در صﻮرتﻲکــﻪ ﻳک اﻟکترون بﻪ اتﻮم اضافــﻪ ﮔردد ،تا بﻪ آﻳﻮن ﻣﻨفﻲ ( )Anionتبد ﻳﻞ ﮔردد،
اﻟکترون عﻼوه شده تﻮسط قﻮة ﻫستﻪ جذب ﮔردﻳده و اﻧرژي آن بﻪ ﻣقدار ﻣعﻴﻦ آزاد ﻣﻰﮔردد.
ﻫﻤﻴﻦ اﻧرژي را بﻪ ﻧام اﻧرژي اﻟکترون خﻮاﻫﻰ(  ) Electron affainityﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
* در ﻣحدودة ﻳک پرﻳﻮد اﻟکتروپﻮزﻳتﻮﻳتﻲ عﻨاصر از چپ بﻪ طرف راست کﻢ شده  ،برعکس
از راست بﻪ طرف چپ زﻳاد ﻣﻰﮔردد  .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب در ﻣحدود ﻳک ﮔروپ اﻟکتروپﻮزﻳتﻮتﻲ
عﻨاصر از باﻻ بﻪ طرف پاﻳﻴﻦ زﻳاد شده برعکس از پاﻳﻴﻦ بﻪ طرف باﻻکﻢ ﻣﻰشﻮد.
*در ﻣحدودة ﻳک پرﻳﻮد  ENعﻨاصر از چپ بﻪ طرف راست بﻪ طﻮر ﻣتﻨاوب زﻳاد شده.
برعکس از راســت بــﻪ طرف چپ کﻢ ﻣﻰشــﻮد .بﻪ ﻫﻤﻴــﻦ ترتﻴب در ﻣحــدود ﻳک ﮔروپ
اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻲ عﻨاصر از باﻻ بﻪ طرف پاﻳﻴﻦ ﻣتﻨاوباً کﻢ شده و برعکس از پاﻳﻴﻦ بﻪ طرف باﻻ
ﻣتﻨاوباً زﻳاد ﻣﻰشﻮد از اﻳﻦ جا ﻣعﻠﻮم ﻣﻰشﻮد کﻪ  ENعﻨاصر با شعاع اتﻮﻣﻲ رابطﺔ برعکس را دارا
است؛ بﻨابرﻳﻦ فﻠﻮرﻳﻦ اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴف ترﻳﻦ عﻨصر طبﻴعت بﻮده و  Csو  Frاﻟکتروپﻮزﻳتﻴفترﻳﻦ
عﻨاصر طبﻴعت ﻣﻰباشﻨد.
*شعاع اتﻮﻣﻲ عﻨاصر عبارت از فاصﻠﻪ بﻴﻦ ﻫستﺔ اتﻮم و آخرﻳﻦ اﻟکترون قشر خارجﻲ اتﻮم بﻮده
و ﻳکﻲ از پاراﻣترﻫاى ﻫﻨدسﻲ اتﻮم ﻣﻰباشد.
*در ﻣحدودة ﻳک ﮔروپ عﻨاصر شعاع اتﻮﻣﻲ از باﻻ بﻪ طرف پاﻳﻴﻦ بزرگ شده و برعکس از
پاﻳﻴﻦ بﻪ طرف باﻻ ﻣتﻨاوباً کﻮ چک ﻣﻴشﻮد .
*در ﻣحدودة پرﻳﻮدﻫا شــعاع اتﻮﻣﻲ عﻨاصر از طرف چپ بﻪ طرف راســت کﻮچک شده و
برعکس از راست بﻪ طرف چپ بﻪ شکﻞ ﻣتﻨاوب بزرگ ﻣﻰشﻮد .
*عﻨاصر dاکساﻳدﻫاى ﻣختﻠف را باﻧﻤبرﻫاى اکسﻴد ﻳشﻦ ﻣختﻠف تشکﻴﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
*عﻨاصــر dکﻪ بﻪ طرف چپ جدول قراردارﻧد ،باعﻨاصرﮔروپ  Sشــباﻫت دارﻧد .بعضﻰ از
آنﻫا اﻟکتروپﻮزتﻴﻮﻳتﻰ زﻳاد را دارا اســت  ،اﻳﻦ عﻨاصرﻣرکبات زﻳا د رادارا بﻮده و استخراج
آنﻫا ازﻣعا دن بﻪ ﻣشــکﻞ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد.تﻤام عﻨاصر  dفﻠزات بﻮده وﻫا دى برق اﻧد  .ﻧقره
درشــراﻳط عادى ﻫادى درجﻪ اول برق بﻮده  ،اﻳﻦ فﻠزات جﻼ داربﻮده قابﻠﻴت چکش خﻮردن
را دارا وبﻪ اوراق ﻧازک ﻣبدل شده وسﻴﻢﻫا ازآن ساختﻪ ﻣﻰشﻮد.
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تﻤرﻳﻦ ﻓﺼﻞ دوم

سؤاﻻت اﻧتخابﻰ :براى ﻫر سؤال چﻬار جﻮاب داده شده است  ،شﻤا جﻮاب درست آن
را در ﻳافت واﻧتخاب ﻧﻤاﻳﻴد.
 – 1عﻨصــر در پرﻳﻮد چﻬارم وﮔــروپ چﻬارم اصﻠﻰ ﻣﻮقعﻴــت دارد  ،ﻧﻤبر اتﻮﻣﻰ آن
ﻣساوى بﻪ ......است.
اﻟف –  31ب –  32ج –  33د – 14
 – 2کــدام ﻧﻤبر اتﻮﻣﻰ ذﻳﻞ ﻣربﻮط بﻪ عﻨصرى اســت کﻪ بﻴشــترﻳﻦ تعداد اﻟکتروﻧﻬاى
وﻻﻧسﻰ در آن ﻣﻮجﻮد است؟
اﻟف  13 -ب –  14ج  15 -د – 19
 – 3اراﻳﺔ درست قاﻧﻮن ﻣتﻨاوب اﻳﻦ است کﻪ ﻫرﮔاه عﻨاصر براساس افزاﻳش -------
تﻨظﻴﻢ ﮔردﻧد  ،خﻮاص فزﻳکﻰ وکﻴﻤﻴاوى آنﻫا بﻪ طﻮر ﻣتﻨاوب -----
اﻟف – کتﻠﺔ اتﻮﻣﻰ  -تکرار ﻣﻰﮔردد  .ب – کتﻠﺔ اتﻮﻣﻰ – تغﻴﻴر ﻣﻰکﻨد.
ج – ﻧﻤبر اتﻮﻣﻰ – تکرار ﻣﻰﮔردد  .د – ﻧﻤبر اتﻮﻣﻰ – تغﻴﻴر ﻣﻰکﻨد .
 – 4ﻣﻨدﻟﻴف در تﻨظﻴﻢ جدول دوره ﻳﻰ عﻨاصر بﻪ دو اصﻞ تﻮجﻪ ﻣبذول داشتﻪ است:
قرار دادن عﻨاصر بﻪ اســاس افزاﻳش تدرﻳجــﻰ  -----آنﻫا در ﻫر ------در پﻬﻠﻮى ﻳک
دﻳﮕر ودر ﻧظر ﮔرفتﻦ تشابﻪ خﻮاص کﻴﻤﻴاوى عﻨاصر در ﻫر ------
اﻟف – کتﻠﺔ اتﻮﻣﻰ – ﮔروپﻫا  -پرﻳﻮدﻫا ب – کتﻠﺔ اتﻮم – دوره  -ﮔروپ
ج – ﻧﻤبر اتﻮﻣﻰ – پرﻳﻮد  -ﮔروپ د – ﻧﻤبر اتﻮﻣﻰ – ﮔروپ  -پرﻳﻮد
 – 5کدام ﻳک از ﻣﻮارد ذﻳﻞ ابتکار ﻣﻨدﻟﻴف ﻧﻴست؟
اﻟف – قراردادن بعضﻰ از عﻨاصرسﻨﮕﻴﻦ تر قبﻞ از عﻨاصر سبک تر
ب  -خاﻟﻰ ﮔذاشتﻦ برخﻰ از خاﻧﻪﻫاى خاﻟﻰ در جدول  .ج – تقسﻴﻢ عﻨاصر بﻪ فﻠزات
وغﻴر فﻠزات د – پﻴشﮕﻮﻳﻰ خﻮاص عﻨاصرﻧاشﻨاختﻪ شده .ﻫـ -تﻤاﻣﻰ
 – 6عﻨاصر شــاﻣﻞ ﻳک پرﻳﻮد جدول ﻣﻨدﻟﻴف ﻧظر بﻪ کدام ﻣشخصات ذﻳﻞ با ﻫﻢ ﻣشا بﻪ
ﻣﻰباشﻨد ؟
اﻟف – ﻧﻤبر اکسﻴدﻳشﻦ بﻠﻨد  ،ب ـ ساختﻤان اﻟکتروﻧﻰ قشر وﻻﻧسﻰ ج  -تعداد سﻮﻳﻪﻫاى
اﻟکتروﻧﻰ اشغال شده تﻮسط اﻟکترونﻫا د – تعداد سﻮﻳﻪﻫاى اصﻠﻰ اﻟکتروﻧﻰ
 - 7ﻧﻤبــر اتﻮﻣﻰ ﻳک عﻨصر  21اســت  ،ﻣﻮقعﻴت عﻨصرﻣذکــﻮررا در پرﻳﻮد و ﮔروپ
ﻣشخص سازﻳد:
اﻟف – ﮔروپ ســﻮم اصﻠﻰ پرﻳﻮد  ، 4ب – ﮔروپ سﻮم فرعﻰ پرﻳﻮد  4ج – ﮔروپ
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اول اصﻠﻰ پرﻳﻮد  ، 3د – ﮔروپ دوم اصﻠﻰ پرﻳﻮد 4
 – 8ســاختﻤان اﻟکتروﻧﻰ قشر آخرى ﻳک عﻨصر  3s 2 3 p 4است ،عﻨصرﻣذکﻮر در کدام
پرﻳﻮد قرار دارد؟
د  -پرﻳﻮد چﻬارم
اﻟف – پرﻳﻮد سﻮم ب – پرﻳﻮد دوم ج – پرﻳﻮد ششﻢ
 – 9شعاع اتﻮﻣﻰ کدام عﻨصر ذﻳﻞ بزرگ است ؟
د  -سﻠفر
ج – روبﻴدﻳﻢ
اﻟف – ستراﻧﻴشﻴﻢ ب – اﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ
 – 10اکتﻴﻨاﻳدﻫا در کدام حجرة جدول ﻣﻨدﻟﻴف قرار دارد ؟
اﻟف – خاﻧﺔ بر  64ب – خاﻧﺔ ﻧﻤبر 57ج – خاﻧﺔ ﻧﻤبر  89د – خاﻧﺔ ﻧﻤبر 72
 – 11داﻧستﻦ ﻣﻮقعﻴت ﻳک عﻨصر در جدول پرﻳﻮدﻳک کدام ﻣطاﻟبﻰ را در ﻣﻮرد عﻨاصر
بﻪ طﻮر دقﻴق در اختﻴار قرار ﻣﻰدﻫد ؟
اﻟف – خﻮاص کﻴﻤﻴاوى ب – خﻮاص فزﻳکﻰ ج  -اﻟف وب ﻫردو د  -ﻫﻴچکدام
سؤاﻻت تشرﻳحﻰ :

 - 1چرا جدول ﻣﻨدﻟﻴف را بﻪ ﻧام جدول پرﻳﻮدﻳک ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد؟
 - 2قاﻧﻮن ﻣﻨدﻟﻴف را در ﻣﻮرد جدول ﻣﻨدﻟﻴف تحرﻳر دارﻳد.
 - 3طﻮﻳــﻞ ترﻳــﻦ پرﻳﻮد وکﻮتاه ترﻳــﻦ پرﻳﻮد جدول ﻣﻨدﻟﻴف کدامﻫا اﻧــد ؟ ﻣعﻠﻮﻣات ارائﻪ
ﻧﻤاﻳﻴد .
 - 4عﻨصر  Mدر ﮔروپ اول اصﻠﻰ و پرﻳﻮد ششــﻢ قرار دارد  ،ســاختﻤان اﻟکتروﻧﻰ آن را
تحرﻳر دارﻳد.
 - 5چرا عﻨاصر عﻴﻦ ﮔروپ داراى خﻮاص ﻣشابﻪ اﻧد ؟ در باره ﻣعﻠﻮﻣات ارائﻪ بدارﻳد.
جدول دوره ﻳﻰ عﻨاصر داراى چﻨد ﮔروپ وداراى چﻨد پرﻳﻮد است؟
 - 6تعداد عﻨاصر فﻠزى زﻳاد است وﻳا اﻳﻨکﻪ تعداد عﻨاصر غﻴر فﻠزى زﻳاد ﻣﻰباشد.
 - 7اﻧرژى اﻳﻮﻧاﻳزﻳشﻦ چﻴست وتﻨاوب آن در جدول ﻣﻨدﻟﻴف بﻪ کدام ﻣﻨﻮال است؟
 - 8شعاع اتﻮﻣﻰ چﻴست؟ تغﻴﻴرﻣتﻨاوب آن در جدول ﻣﻨدﻟﻴف چﻪ طﻮر است؟
 - 9اﻟکترون خﻮاﻫﻰ عﻨاصر وتﻨاوب آن در جدول ﻣﻨدﻟﻴف چﻰ ﻣفﻬﻮم را ارائﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟
 - 10ترتﻴــب وتﻨظﻴﻢ عﻨاصر در جدول ﻣﻨدﻟﻴف از ﻟحــاظ خﻮاص فﻠزى وغﻴر فﻠزى بﻪ کدام
ﻣﻨﻮال است ؟ در باره ﻣعﻠﻮﻣات ارائﻪ بدارﻳد.
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ﻓﺼﻞ سﻮم

روابﻂ ﻛﻴﻤﻴاوى () Chemical Bonds
آﻳا ﮔاﻫﻰ ﻫﻢ بﻪ اﻳﻦ ﻣطﻠب ﻣتﻮجﻪ شده اﻳد کﻪ چرا ذرات کﻮچک ﻣﻮاد باﻫﻢ وصﻞ
ﮔردﻳده  ،اجســام بزرگ را تشــکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد ؟ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا چطﻮرتشکﻴﻞ ﻣﻰﮔردﻧد ؟
ﻣﻮاد چطﻮر وبﻪ اســاس کدام قﻮه ﻳک در دﻳﮕر حﻞ ﻣﻰشــﻮد ؟ بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب رابطﻪ
چﻴست ؟ کدام قﻮهﻫا باعث اتصال ذرات با ﻫﻢ دﻳﮕر ﻣﻰﮔردد ؟ اﻧﻮاع روابط کدامﻫا
اﻧــد ؟ چرا رابطﻪ بﻴﻦ اتﻮمﻫاى ﻣﻮاد تشــکﻴﻞ ﻣﻰﮔردد ؟ طرز تشــکﻴﻞ روابط بﻪ کدام
ﻣﻨﻮال اســت ؟ درﻳﻦ فصﻞ راجع بﻪ ﻣشــخصات روابط  ،طرز تشــکﻴﻞ روابط ،اﻧﻮاع
روابــط ودﻳﮕر خصﻮصﻴات روابط ﻣعﻠﻮﻣات ارائﻪ شــده وتﻤام فعــﻞ واﻧفعال ﻣﻮاد کﻪ
باعث تشکﻴﻞ روابط ﻣﻰﮔردد  ،تﻮضﻴح ﮔردﻳده است.
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 : 1 - 3ﻣشخﺼات روابﻂ ﻛﻴﻤﻴاوى وسﻤبﻮلﻫاى ﻟﻴﻮﻳس
قــﻮة جاذبﻪ بﻴــﻦ اتﻮمﻫا را درﻳک ﻣاﻟﻴکﻮل بﻪ ﻧام رابطﺔ کﻴﻤﻴــاوى( ) Chemical bond
ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد  .ﻣﻮجﻮدﻳت ﻣﻮاد داراى چﻨدﻳﻦ اتﻮﻣﻰ اﻳﻦ واقعﻴت را برﻣﻼ ســاخت کﻪ اتﻮمﻫا
باﻻى ﻳک دﻳﮕر تأ ثﻴراﻧداختﻪ  ،ﻣرکبات رابﻪ وجﻮد ﻣﻰآورد کﻪ ﻧسبت بﻪ اتﻮمﻫاى آن داراى
ســـــــطح پاﻳﻴﻦ اﻧرژﻳکﻰ ﻣﻴباشﻨد  .درصـﻮرتﻰ کﻪ ﻣقـــدارﻣقــــاوﻣت اﻧرژى بﻴـــﻦ اتﻮمﻫا
وﻣــاﻟﻴکﻮﻟﻬاى ﻣربﻮط  10 Calory/ mo1باشد ،رابطﻪ تشکﻴﻞ ﻣﻰﮔردد.
ﻣﻮضﻮع رابطﺔ کﻴﻤﻴاوى بخش عﻤدة کﻴﻤﻴاى ﻧظرى را تشــکﻴﻞ ﻣﻰدﻫد  .در ﻧتﻴجﺔ اســتقرار
روابــط بﻴﻦ اتﻮمﻫا ،ذرات ﻣغﻠق از قبﻴــﻞ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻬا  ،رادﻳکالﻫا ،کرﻳســتالﻫاى ﻣﻮاد وغﻴره
تشــکﻴﻞ ﻣﻰﮔردد .رابطﻪ کﻴﻤﻴاوى در ﻧتﻴجﺔ عﻤﻞ ﻣتقابﻞ دو ﻳا بﻴشــتر از دو عﻨاصر تشــکﻴﻞ
ﮔردﻳده وتﻮأم با آزاد شدن اﻧرژى ﻣﻰباشد.
قبﻞ ازاﻳجاد تﻴﻮرى کﻮاﻧت ،درﻣﻮرد تشکﻴﻞ روابط کﻴﻤﻴاوى ﻧظرﻳﻪ ﻟﻴﻮﻳس حکﻢ فرﻣاﻳﻰ
داشــت  .درســال  1916عاﻟﻤﻰ بﻪ ﻧام ﻟﻴﻮﻳس ( ) Liwesﻧظرﻳﻪ تشکﻴﻞ روابط کﻴﻤﻴاوى
را اﻧکشاف داد کﻪ طبق اﻳﻦ ﻧظرﻳﻪ « رابطﺔ کﻴﻤﻴاوى »در ﻧتﻴجﺔ ﻣشترک قراردادن جﻮره
اﻟکترونﻫــا بﻴــﻦ دواتﻮم برقرار ﻣﻰﮔردد  ،در اﻳﻦ صــﻮرت ﻫرﻳک ازاتﻮمﻫا ﻳک  ،ﻳک
اﻟکترون را باﻫﻢ شرﻳک ﻣﻴسازﻧدکﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع رابطﻪ را بﻪ ﻧام رابطﺔ کﻮوﻻﻧس ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد
 ،ذﻳــ ً
ﻼ روابط بﻴﻦ اتﻮمﻫــا درﻣاﻟﻴکﻮﻟﻬــاى  NH 3 ، F2 ، H 2و  CH 4ارائﻪ ﮔردﻳده کﻪ
اﻟکتروﻧﻬاى اتﻮمﻫاى عﻨاصر بﻪ ( × ) وﻳا ( ) ارائﻪ شده است :

H:H

,

..

..

..

..

:F : F:

درﻧتﻴجــﺔ اســتقرار روابط بﻴﻦ اتﻮمﻫا درتشــکﻴﻞ ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکب اتﻮمﻫــا وﻣاﻟﻴکﻮلﻫا
ســاختﻤان اﻟکتروﻧــﻰ باثبات را حاصﻞ وقشــر خارجﻰ خﻮدرا بــﻪ  2و  8اﻟکترون باﻟغ
ﻣﻰسازد.
جﻤﻠﺔ ذﻳﻞ را بﻪ خاﻃر داشتﻪ باشﻴد.
قاعده اکتﻴت ﻳا قاعدة ﻫشتاى
تعداد روابط تشــکﻴﻞ شــدة اتﻮمﻫا با ﻳک دﻳﮕر باعث ﻣشــبﻮع شــدن قشــر اﻟکتروﻧﻰ
خارجﻰ وﻻﻧسﻰ آنﻫا تﻮسط ﻫشت اﻟکترون ﻣﻰﮔردد.
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در ابتدا ﻟﻴﻮﻳس براى ﻧﻤاﻳش چﮕﻮﻧﻪ ﮔﻰ تشــکﻴﻞ روابط اتﻮمﻫا بﻪ اســاس قاعدة اکتﻴت ،
اﻟکتروﻧﻬاى وﻻﻧس ﻫر اتﻮم را در رأس ﻫر ﻣکعب تصﻮر کرد کﻪ ﻫســتﺔ اتﻮم در ﻣرکز آن
قــرار دارد وتازﻣاﻧﻰ کﻪ دراﻳﻦ رأسﻫاى ﻣکعب اﻟکتروﻧﻬا قــرار ﻧﮕﻴرد  ،آن اتﻮم ﻣﻰتﻮاﻧد
رابطﻪ بر قرار ﻧﻤاﻳد  .اﻳﻦ اشکال قرار ذﻳﻞ است :

شکﻞ ( ) 1 - 3ساختﻤان ﻟﻴﻮﻳس
 : 2-3ﻗاﻧﻮن اوﻛتﻴت وساختﻤان ﻟﻴﻮﻳس
طرﻳقــﺔ ﻧﻤاﻳــش اتﻮمﻫــا و ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا کﻪ در آن اﻟکترونﻫاى قشــر وﻻﻧســﻰ با ﻧقطﻪ
وجﻮرهﻫاى اﻟکترونﻫاى ﻣشــترک رابطﻪ تﻮســط ﻧقطﻪﻫا وﻳا بﻪ خط ( ) -بﻴﻦ دو اتﻮم قرار
ﻣﻴﮕﻴرد ،بﻪ ﻧام ساختار ﻧقطﻪ ﻳﻰ وﻳا ساختﻤان ﻟﻴﻮﻳس ﻳاد ﻣﻰﮔردد .
 : 1 – 2- 3روش تﻌﻴﻴﻦ ساختار اﻟﻜترون – ﻧﻘﻄﻪ ﻳﻰ ﻣاﻟﻴﻜﻮلﻫا
اﻟﻒ  -روش اﻣتحان وخﻄا
دراﻳﻦ روش اﻟکترونﻫاى طاقﺔ ﻫر اتﻮم تشــکﻴﻞ دﻫﻨدة رابطﻪ را درســاختار اﻟکترون
ﻧقطﻪ ﻳﻰ دربﻴﻦ سﻤبﻮل ﻫردو اتﻮم تحرﻳر ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .؛ بﻪ طﻮر ﻣثال:
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شکﻞ ( ) 2 - 3ساختار اﻟکتروﻧﻰ ﻧقطﻪ ﻳﻰ .
ب – روش سﻴستﻤاتﻴﻚ
دراﻳﻦ روش ﻣﻨشــأ اﻟکتروﻧﻬادر ﻧظرﮔرفتﻪ ﻧشــده ؛بﻠکﻪ چﮕﻮﻧﮕــﻰ تﻮزﻳع اﻟکتروﻧﻬا در
اتﻮمﻫا ﻣﻮرد تﻮجﻪ قرار ﻣﻴﮕﻴرد  .ﻣراحﻞ اﻳﻦ روش براى آﻳﻮﻧﻬاى  CO32وﻣاﻟﻴکﻮل  NO2قرار
ذﻳﻞ است:
ﻣرحﻠﺔ اول  :ﻣحاسبﺔ ﻣجﻤﻮﻋﻰ اﻟﻜتروﻧﻬاى وﻻﻧسﻰ و تشﻜﻴﻞ روابﻂ ساده
ﻣجﻤﻮعــﺔ اﻟکترونﻫاى وﻻﻧســﻰ تﻤاﻣﻰ اتﻮم ﻫا( N)vرا در ﻣاﻟﻴکﻮل بﻪ دســت ﻣﻴآورﻳﻢ
و ﻣﻮقعﻴــت اتﻮمﻫا را درﻣاﻟﻴکﻮل تثبﻴت ﻧﻤﻮده  ،بﻴﻦ دو اتــﻮم ﻳکجﻮره اﻟکترون را بﻪ حﻴث
رابطﻪ ســاده قرار ﻣﻰدﻫﻴﻢ  .بﻪ اســاس ﻫر ﻳک رابطﻪ دو اﻟکترون وﻻﻧسﻰ ،از ﻫر ﻣاﻟﻴکﻮل کﻢ
ﻣﻰشﻮد.
در ﻣﻮرد آﻳﻮنﻫا بﻪ تعداد چارج ﻣﻨفﻰ باﻻى)  N (vزﻳاد ﮔردﻳده وبﻪ تعداد چارج ﻣثبت از آن
کﻢ ﻣﻰﮔردد  .اکثر اتﻮمﻫاى عﻨاصرى کﻪ تعداد آنﻫا در ﻣاﻟﻴکﻮل کﻢ اســت  ،در ﻣرکز قرار
داده ﻣﻰشﻮد واتﻮمﻫاى عﻨاصر دﻳﮕر بﻪ اطراف آن قرار ﻣﻴﮕﻴرﻧد  .رابطﺔ اوﻟﻰ بﻴﻦ دواتﻮم در
ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا ﻧﻮع رابطﺔ سﮕﻤا ) ( بﻮده ورابطﺔ دوﻣﻰ بﻪ ﻧام رابطﺔ پاى ) ( ﻳاد ﻣﻰﮔردد.
CO 32
) ) + 3 6e (O) + 2e (anionبراى N( v) = 4e (C
N( v) = 24e
 O N Oﻳا O
4e = 13e
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O
N
 N( v)17eاﻟکتروﻧﻬاى باقﻰ ﻣاﻧده

ﻣرحﻠﺔ دوم  :تﻮزﻳﻊ اﻟﻜتروﻧﻬا ى باﻗﻰ ﻣاﻧده بر اساس ﻗاﻋدة اوﻛتﻴت
اﻟکتروﻧﻬاى وﻻﻧسﻰ باقﻰ ﻣاﻧده باﻻى اتﻮمﻫا طﻮرى تقسﻴﻢ ﻣﻰﮔردد کﻪ اکتﻴت ﻫر اتﻮم
بﻪ اساس آن تکﻤﻴﻞ ﮔردد  .ابتدا اکتﻴت اتﻮمﻫاى عﻨاصرى را در ﻳافت ﻣﻴدارﻧد کﻪ داراى
روابط کﻤتر بﻮده واز جﻤﻠﺔ عﻨاصر اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴف باشد.

شکﻞ(  ) 3 – 3ساختﻤان اﻟکتروﻧﻰ در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا و اﻳﻮنﻫا

ﻣرحﻠﺔ سﻮم  :تشﻜﻴﻞ روابﻂ پاى ) ( وﻣحاسبﺔ ﻧﻤبر اﻛسﻴدﻳشﻦ
اﮔر اوکتﻴت اتﻮمﻫاى عﻨاصر درﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکب تکﻤﻴﻞ ﻧشده باشد  ،جﻮره اﻟکترونﻫاى آزاد
اتﻮم ﻫﻤجﻮار طﻮرى جابجا ساختﻪ ﻣﻰشﻮد کﻪ بﻴﻦ شان ﻣشترک واقع شده و رابطﺔ ) ( تشکﻞ
ﻣﻰﮔردد؛ بﻨابراﻳﻦ ﻧﻤبر اکسﻴدﻳشﻦ ﻫر اتﻮم در ﻣاﻟﻴکﻮل قرار ذﻳﻞ ﻣحاسبﻪ ﻣﻰﮔردد:
(تعداد روابط بﻴن اتﻮمﻫا) = (تعداد الکترونﻫاى آزاد ) ( -تعداد الکترونﻬاى وﻻنسﻰ قبل از رابطﻪ ) نمبر گروپ = نمبر اکسﻴدﻳشن اتﻮم

64

بﻪ اﻳﻦ اساس ﻣجﻤﻮعﺔ اﻟجبرى ﻧﻤبرﻫاى اکسﻴدﻳشﻦ اتﻮمﻫاى عﻨاصر ﻣتشکﻠﻪ ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکب
ﻣساوى بﻪ صفر است و در آﻳﻮﻧﻬا ﻣساوى بﻪ چارج آﻳﻮﻧﻬا ﻣﻰباشد .

ﻣﻌﻠﻮﻣات اﺿاﻓﻰ
ﻣﻤکــﻦ بعضﻰ از اتﻮمﻫا ( ﻣاﻧﻨد ﻧاﻳتروجﻦ در  ) NO2اکتﻴت خﻮد را پﻮره ﻧکرده باشــد
واﻳﻦ ﻳک اســتثﻨا بﻮده کﻪ در ﻣاﻟﻴکﻮل  NO2دﻳده ﻣﻰشﻮد  ،دراﻳﻦ ﻣاﻟﻴکﻮل بﻪ خاطر طاقﻪ
بﻮدن اﻟکترون ،در ﻣجﻤﻮع اﻟکترونﻫاى وﻻﻧســﻰ ﻫﻴــچ اﻣکان براى پﻮره کردن اکتﻴت
اتﻮمﻫاى آن ﻣﻮجﻮد ﻧﻴست .
ﻣفکﻮره ﻟﻴﻮﻳس بعضﻰ از حقاﻳق را درﻣﻮرد رابطﻪ ارائﻪ داشــتﻪ؛ اﻣا عﻠت تشــکﻴﻞ روابط
را تﻮضﻴح کرده ﻧﻤﻴتﻮاﻧســت  .بااﻧکشاف ﻧظرﻳات ﻣﻴخاﻧﻴک کﻮاﻧت عﻠت تشکﻴﻞ روابط
واضﻴح ساختﻪ شد  .درصﻮرتﻰ کﻪ اﻟکترون ﻳک حاﻟت ابراﻟکتروﻧﻰ را دارا است  ،دراﻳﻦ
صﻮرت تشــکﻴﻞ ﻫﻤچﻮ رابطﻪ تﻮسط جفتﻰ از اﻟکتروﻧﻰ درﻧتﻴجﺔ تداخﻞ ابراﻟکتروﻧﻰ دو
اتﻮم تصﻮرشده ﻣﻴتﻮاﻧد:

S – S Orbital
شکﻞ ( ) 4 - 3شﻴﻤاى تشکﻴﻞ رابطﻪ کﻴﻤﻴاوى بﻴﻦ دو اتﻮم وتداخﻞ ابراﻟکتروﻧﻰs – s
طــﻮرى کــﻪ در شــکﻞ ( )4 - 3دﻳده ﻣﻰشــﻮد  ،کثافت ابراﻟکتروﻧﻰ دربﻴﻦ دوﻫســتﻪ
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اتﻮمﻫاى ﻫاﻳدروجﻦ در ﻣاﻟﻴکﻮل آنﻫا بﻴشــتر ﻣﻰباشد  .عﻠت آن اﻳﻦ است کﻪ اﻳﻦ ساحﻪ
بﻴشتر تحت تأثﻴر ﻫستﻪﻫا قرارداشتﻪ واﻟکترونﻫا تﻮسط اﻳﻦ دو ﻫستﻪ کش و در اﻳﻦ ﻣحﻞ
ﻣتراکﻢ ﻣﻰﮔردد  .از اﻳﻨجا ﮔفتﻪ ﻣﻴتﻮاﻧﻴﻢ  :قﻮه کﻪ باعث تشکﻴﻞ رابطﻪ کﻴﻤﻴاوى ﻣﻰﮔردد،
داراى خاصﻴت اﻟکتروستاتﻴکﻰ است .
ﻧظرﻳــات ﻟﻴﻮﻳس درﻣﻮرد ﻣشــترک بــﻮدن دو اﻟکترون دررابطــﻪ از ﻧظر ﻣﻴخاﻧﻴک
ﻳــک ﻣفﻬــﻮم عﻤﻮﻣﻰ بﻮده  ،قرار پرﻧســﻴپ پاوﻟــﻰ اﻳﻦ دو اﻟکترون باﻳد تﻮســط ﻳکﻰ
ازﻧﻤبرﻫاى کﻮاﻧتﻢ خﻮﻳش ازﻫﻢ دﻳﮕر فرق داشــتﻪ باشــﻨد (ﻧﻤبرسپﻴﻦ شان) درصﻮرت
اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ وتشــکﻴﻞ ﻣاﻟﻴکﻮل اوربﻴتال  ،درﻣاﻟﻴکﻮل اوربﻴتال  Sباﻳد جﻬت سپﻴﻦ
( ) Spinاﻟکترونﻫا ﻣخاﻟف ﻳک دﻳﮕر باشد .
طرﻳقــﻪ کﻪ درآن اﻟکتروﻧﻬا بﻴﻦ دو اتﻮم ﻣشــترک قرارﻣﻴﮕﻴرد وســبب تشــکﻴﻞ رابطﻪ
ﻣﻰﮔردد  ،بﻪ ﻧام ﻣﻴتﻮد وﻻﻧسﻰ روابط کﻴﻤﻴاوى (  ) MVBﻳاد ﻣﻰشﻮد .
عﻤﻮﻣــاً رابطﻪ کﻴﻤﻴاوى را تﻮســط ( — ) افاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ودراﻧجامﻫاى اﻳﻦ خط تصﻮر
ﻳک  ،ﻳک اﻟکترون ﻣﻮجﻮد است .
 : 2- 2- 3وﻻﻧس () Valance
وﻻﻧــس ﻧﻮع از خاصﻴت اتﻮمﻫــاى عﻨاصر بﻮده کﻪ تعداد ﻣعﻴﻦ اتﻮمﻫاى د ﻳﮕررا ﻧصب وﻳا
تعﻮﻳض ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ؛ ﻳا بﻪ عباره دﻳﮕر :قﻮه اتحاد اتﻮمﻫاى عﻨاصر کﻴﻤﻴاوى را درتعاﻣﻼت بﻪ
ﻧــام وﻻﻧس اتﻮم ﻫﻤان عﻨصر ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد  .کﻠﻤﻪ وﻻﻧس از اصطﻼح ﻻتﻴﻦ () Valantia
ﮔرفتﻪ شده است کﻪ بﻪ ﻣعﻨﻰ ظرفﻴت ﻣﻰباشد .
کﻮســﻴﻞ ( )Kosselدر اوﻟﻴﻦ ﻣقاﻟﺔ عﻠﻤﻰ خﻮد تﻮضﻴح ﻧﻤﻮد کــﻪ رابطﻪﻫا در ﻧتﻴجﻪ اﻧتقال
کاﻣــﻞ اﻟکترونﻫــا از ﻳک اتﻮم بﻪ اتﻮم دﻳﮕر تشــکﻴﻞ ﻣﻰﮔردد تا تعداد اﻟکتروﻧﻬاى قشــر
خارجﻰ اتﻮمﻫاى عﻨاصر بﻪ ﻫشــت اﻟکترون باﻟغ ﮔردد .اﻟکترونﻫاى ﮔرفتﻪ شــده و باختﻪ
شده ﻫر اتﻮم وﻻﻧس آن را ﻣشخص ﻣﻰسازد .
3-3اﻧﻮاع روابـﻂ ﻛﻴـﻤﻴاوى:
 :1 -3-3رابﻄﻪ آﻳﻮﻧﻰ ( ) Electro Volant bond
ﻣطاﻟعات ساختﻤان اتﻮم خاصتاً ساختﻤان اﻟکتروﻧﻰ اتﻮم ﻧشان ﻣﻰدﻫد کﻪ ساختﻤان ns 2 np 6
بــﻪ ﮔازات ﻧجﻴبﻪ ﻣطابقت دارد  ،اﻳﻦ ﮔازات عبارت از  Rn , Xe, Kr, Ar, Ne, Heاســت،
وﻟﻰ  (1S2 )Heاســت ،درﻧتﻴجﺔ تحقﻴقات درﻳافت ﻧﻤﻮدﻧــد کﻪ ﮔازات ﻣذکﻮردرتعاﻣﻼت
کﻴﻤﻴاوى ســﻬﻢ ﻧﻤﻰﮔﻴرﻧد وباثبات ﻣﻴباشﻨد  .ثبات کﻴﻤﻴاوى ﮔازات ﻧجﻴبﻪ ﻣربﻮط بﻪ ﻣشبﻮع
بﻮدن قشر آخرى آنﻫا تﻮسط ﻫشت اﻟکترون است.
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درســال  1916م عﻠﻤا ﻫرﻳک  ( :کﻮسﻴﻞ  ) Kosselو( ﻟﻴﻮﻳس  )Liwesﻣستقﻞ ازﻫﻢ
دﻳﮕر تﻴﻮرى روابط کﻴﻤﻴاوى را ارائﻪ داشتﻪ  ،آنﻫا تشکﻴﻞ روابط را ﻫﻤاﻧا باختﻦ وﮔرفتﻦ
اﻟکترونﻫا تﻮسط اتﻮم ﻫاغرض تکﻤﻴﻞ ﻫشت اﻟکترون ﻣدارآخرى داﻧستﻪ تا ثبات ﻻزﻣﻪ
را حاصﻞ ﻧﻤاﻳﻨد .
تسﻠســﻞ عﻨاصــررا درسﻴســتﻢ پرﻳﻮدﻳک کــﻪ از ﻧﻴــﻮن (  ) Neآغاز ﻳافتﻪ اســت  ،ﻣﻼحظﻪ
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
( درقﻮس تعداد اﻟکترونﻫاى قشر  L.Kوﻳا  Mعﻨاصر ﻧشان داده شده است ).
)N(2,5), O(2,6), F(2,7), Ne(2,8), Na(2,8,1), Mg(2,8,2), Al(2,8,3

اتــﻮم Naﻣﻴتﻮاﻧد درﻧتﻴجﻪ باختﻦ ﻳک اﻟکترون ســاختﻤان ﮔاز ﻧجﻴبــﻪ  Neرا اختﻴار کﻨد و
ساختﻤان اﻟکتروﻧﻰ باثبات را حاصﻞ ﻧﻤاﻳد :
Na + (2,8 ) + 1e

)Na (2, 8,1

ﻣﻮجﻮدﻳت  10اﻟکترون و  11پروتﻮن در اتﻮم ســﻮدﻳﻢ باعث آن ﮔردﻳده اســت تاسﻮد ﻳﻢ
چارج ﻣثبت داشــتﻪ وبﻪ ذرة چارجدار  Na +ﻣبدل شــﻮد کﻪ بﻪ ﻧام کتﻴﻮن (  ) Cathionﻳاد
ﻣﻰﮔردد.
فﻠﻮرﻳﻦ درســاختﻤان اﻟکتروﻧﻰ خﻮد ﻧســبت بﻪ عﻨصر  Neﻳک اﻟکترون کﻤتر داشتﻪ وبا
ﮔرفتﻦ ﻳک اﻟکترون ساختﻤان اﻟکتروﻧﻰ با ثبات ﮔاز ﻧجﻴب  Neرا حاصﻞ واکتﻴت خﻮدرا
تکﻤﻴﻞ ﻣﻰسازد:

F (2,7) + 1e

) F (2,8

ذرة کــﻪ ﻣتشــکﻞ از  10اﻟکتــرون و  9پروتﻮن اســت عبــارت از آﻳﻮن چارجــدار ﻣﻨفﻰ
فﻠﻮرﻳﻦ (  ) Fاســت  .بﻴﻦ ذرات چارجــدار ﻣثبت (  ) Na +وآﻳﻮن ﻣﻨفﻰ (  ) Fقﻮة جاذبﺔ
اﻟکتروستاتﻴکﻰ عﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد ودرﻧتﻴجﺔ اﻳﻦ جذب رابطﻪ کﻴﻤﻴاوى برقرار ﻣﻰﮔردد ،اﻳﻦ ﻧﻮع
رابطﻪ را بﻪ ﻧام رابطﻪ آﻳﻮﻧﻰ ﻳا برقﻰ (  ) Electro valente bondﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد:
Na + + F

NaF

رابطﻪ آﻳﻮﻧﻰ ﻧﻮع ازرابطﻪ کﻴﻤﻴاوى اســت کﻪ درﻧتﻴجﻪ قﻮه جذ ب اﻟکتروستاتﻴکﻰ بﻴﻦ ذرات
چارجدار کﻪ داراى عﻼﻣﻪ ﻣخاﻟف باشد ،برقرار ﻣﻰﮔردد.
خاﺻﻴت آﻳﻮﻧﻲ در روابﻂ ﻛﻮوﻻﻧسﻰ
رابطﻪ اشــتراکﻲ قطبﻰ  ،ســرحد بﻴﻦ رابطﻪ اشــتراکﻰ کاﻣﻞ ( غﻴر قطبﻰ ) و آﻳﻮﻧﻰ را تشکﻴﻞ
ﻣﻰدﻫــد ؛ زﻳرا دراﻳﻦ رابطﻪ ابر اﻟکترونﻫا بﻪ طﻮر قســﻤﻰ از ﻳک اتــﻮم بﻪ اتﻮم دﻳﮕر ﻣﻨتقﻞ
ﻣﻰﮔــردد  .اﮔــر اﻟکتروﻧﻬا بﻪ طﻮر کاﻣــﻞ از ﻳک آﻳﻮن بﻪ آﻳﻮن دﻳﮕــر ﻣﻨتقﻞ ﮔرد د  ،رابطﺔ
آﻳﻮﻧﻰ برقرار ﻣﻰﮔردد.
ﻣعﻴارﻫاى تفاوت بﻴﻦ رابطﻪ قطبﻰ و آﻳﻮﻧﻰ قرار ذﻳﻞ است:
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بــﻪ ﻫر اﻧدازه کﻪ تفــاوت اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ بﻴﻦ دو اتﻮم عﻨاصر زﻳاد باشــد ،بﻪ ﻫﻤان اﻧدازه
رابطــﻪ بﻴﻦ آنﻫا قطبﻰ ﻣﻰباشــد  .ﮔراف ذﻳــﻞ فﻴصدى خاصﻴت رابطــﺔ آﻳﻮﻧﻰ و تفاوت
اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮتﻰ را ﻧشان ﻣﻰدﻫد .
فﻴصدى خاصﻴت آﻳﻮﻧﻰ رابطﻪ
LlF

100
KCl
NaCl

KF

KBr

LiCl
LiBr

Kl
IONIC

75

Lil

خط قطع اختﻴارى

50
HF

25

COVALENT
HCl
3.0

2.0

HBr

lCl
Cl2 lBr Hl

1.0

شکﻞ (  ) 5 – 3ﮔراف فﻴصدى خاصﻴت رابطﺔ آﻳﻮﻧﻰ و تفاوت اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ

بﻪ اســاس ﮔراف فﻮق ﻣﻴتﻮان ﮔفت کﻪ رابطﻪ بﻴﻦ دو اتﻮم زﻣاﻧﻰ برقﻰ ﻳا اﻟکتروﻟﻨﻴت اســت
کﻪ تفاوت اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ بﻴﻦ اﻳﻦ دو اتﻮم (  ) 1.7وباﻻتر از آن باشــد .ﻣرکبات آﻳﻮﻧﻰ
وﻳاﻣرکبات اﻟکترووﻟﻨت ﻣتشکﻞ ازآﻳﻮنﻫا ﻣﻰباشد  .درصﻮرتﻰکﻪ اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ بﻴﻦ دو
اتﻮم  1اﻟﻰ  1.7باشد رابطﻪ بﻴﻦ آنﻫا  50 %آﻳﻮﻧﻰ و  50 %اشتراکﻰ قطبﻰ است.
ﻣرﻛبات آﻳﻮﻧﻲ و خﻮاص آنﻫا
کرستﻞ ﻫا ﻣرکباتﻰ اﻧد کﻪ رابطﻪ آﻳﻮﻧﻰ دارد.
آﻳا راجع بﻪ ﻧﻤک طعام ﻣعﻠﻮﻣات دارﻳد ؟ ﻣﻴداﻧﻴد
کﻪ ﻧﻤک طعام از کدام عﻨاصر تشکﻴﻞ ﮔردﻳده است؟
ﻧﻤک طعام عبارت از ســﻮدﻳﻢ کﻠﻮراﻳد است کﻪ
در طبﻴعت ﻳافت ﻣﻰﮔردد و فﻮرﻣﻮل آن  NaClاست.
فﻮرﻣﻮل ﻧشان ﻣﻰدﻫد کﻪ ﻧﻤک طعام از عﻨصر سﻮدﻳﻢ
وکﻠﻮرﻳﻦ تشــکﻴﻞ ﮔردﻳده است  .سﻮدﻳﻢ فﻠز ﻧرم وفعال
کﻴﻤﻴاوى بﻮده و کﻠﻮرﻳﻦ عﻨصر ﮔازى است کﻪ بﻪ شکﻞ
ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻳافت شــده وفعال ﻣﻰباشد وﮔاز زﻫرى است .
در ﻧتﻴجﺔ تعاﻣﻞ اﻳﻦ دو عﻨصر قرار شکﻞ ذﻳﻞ ﻧﻤک طعام
تشکﻴﻞ ﻣﻰﮔردد کﻪ رﻧﮓ سفﻴد را دارا است.
شکﻞ (  )6 -3تعاﻣﻞ ﮔاز کﻠﻮرﻳﻦ با سﻮدﻳﻢ.

کرستﻞ :ﻣﻮاد ﻣعدﻧﻰ جاﻣدى اﻧدکﻪ اجزاى آن سازﻧده آن ﻫا در سﻪ جﻬت فضاﻳﻰ بﻪ صﻮرت ﻣﻨظﻢ کﻨار ﻫﻤدﻳﮕر
قرار ﮔرفتﻪ باشﻨد.
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تﻤام ﻧﻤکﻫا از جﻤﻠﻪ ﻧﻤک طعام ﻣرکبات آﻳﻮﻧﻰ بﻮده واز آﻳﻮنﻫاى ﻣثبت وﻣﻨفﻰ تشــکﻴﻞ
ﮔردﻳده اﻧد .در ﻣاﻟﻴکﻮل ســﻮدﻳﻢ کﻠﻮراﻳد بﻴﻦ اتﻮم ســﻮدﻳﻢ وکﻠﻮرﻳﻦ رابطﻪ اﻳﻮﻧﻰ برقرار
بﻮده  ،طﻮرىکﻪ اتﻮم ســﻮدﻳﻢ با از دســت دادن ﻳک اﻟکترون چارج ﻣثبت ﻳک وکﻠﻮرﻳﻦ با
ﮔرفتــﻦ ﻳــک اﻟکترون چــارج ﻣﻨفﻰ ﻳــک را بﻪ خﻮد اختﻴــار ﻧﻤﻮده  ،اﻳﻦﻫا بﻪ اســاس قﻮه
اﻟکتروســتاتﻴک ﻳک دﻳﮕر را جذب ﻧﻤﻮده وﻣاﻟﻴکﻮل ســﻮدﻳﻢ کﻠﻮراﻳد را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد.
خﻮاص ﻧﻤک طعام ﻣربﻮط بﻪ ﻣاﻫﻴت ﻫﻤﻴﻦ رابطﻪ اســت .بﻠﻮرﻫاى ﻣکعبﻰ ﻧﻤک طعام سخت
وشکﻨﻨده بﻮده و بﻪ حرارت  8010 Cذوب شده و بﻪ حرارت  14130 Cغﻠﻴان ﻣﻰﻧﻤاﻳد .
سﻮدﻳﻢ کﻠﻮراﻳد در آب حﻞ شده وبﻪ شکﻞ ﻣحﻠﻮل وﻳا ﻣذابﻪ ﻫادى خﻮب برق ﻣﻰباشد .
18e

آﻳﻮن کﻠﻮرﻳﻦ
17P

17e
ﮔرفتﻦ اﻟکترون

17P

1IP +

1IP

 10eآﻳﻮن سﻮدﻳﻢ

اتﻮم کﻠﻮرﻳﻦ

از دست دادن اﻟکترون

 11eاتﻮم سﻮدﻳﻢ

شکﻞ ( ) 7 - 3ﻧﻤاﻳش اﻧتقال اﻟکترونﻫا در ﻫﻨﮕام تشکﻴﻞ سﻮدﻳﻢ کﻠﻮراﻳد.

خﻮاص ســﻮدﻳﻢ کﻠﻮراﻳد ﻣربﻮط بﻪ ذرات تشــکﻴﻞ دﻫﻨدة آن است  ،بﻴﻦ سﻮدﻳﻢ وکﻠﻮرﻳﻦ
در ســﻮدﻳﻢ کﻠﻮراﻳد قﻮة جاذبﺔ قﻮى ﻣﻮجﻮد اســت کﻪ آنﻫا را باﻫﻢ ﻣســتحکﻢ ﻧﮕاه داشتﻪ و
اﻳــﻦ قﻮه را بﻪ ﻧام رابطﺔ اﻳﻮﻧﻰ ﻳــاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد  .اﻳﻦ ﻧﻮع رابطﻪ در تﻤام ﻧﻤکﻫا ﻣﻮجﻮد اســت
 ،اﻳــﻦ ﻧــﻮع رابطﻪ تﻨﻬا ﻣربﻮط بﻪ ﻳک کتﻴﻮن ســﻮدﻳﻢ و ﻳک اﻧﻴﻮن کﻠﻮراﻳــد ﻧبﻮده  ،بﻠکﻪ بﻴﻦ
تﻤاﻣﻰ اﻧﻴﻮنﻫا وکتﻴﻮنﻫاى ﻫﻤجﻮار برقرار شــده و ﻧظﻢ ذرات را بﻪ وجﻮد آورده است  ،ﻫر
کتﻴﻮن تﻮســط چﻨدﻳﻦ اﻧﻴﻮن وﻳک اﻧﻴﻮن تﻮسط چﻨدﻳﻦ کتﻴﻮن احاطﻪ ﻣﻰﮔردد  .اشکال ذﻳﻞ
را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤاﻳﻴد :

شکﻞ( ) 8 - 3آراﻳش آﻳﻮﻧﻬا در ﻳک کرستال ﻧﻤک طعام

69

شکﻞ فﻮق ﻧشان ﻣﻰدﻫد کﻪ ﻫر آﻳﻮن سﻮدﻳﻢ تﻮسط شش آﻳﻮن کﻠﻮراﻳد
وﻫر آﻳﻮن کﻠﻮراﻳد تﻮسط شش آﻳﻮن سﻮدﻳﻢ احاطﻪ وﻧظﻢ ذرات را بﻪ وجﻮد آورده است.
قرار قاﻧﻮن کﻮﻟﻤب ذرات چارج دار ﻫﻢ ﻧﻮع ﻳک دﻳﮕر را دفع وﻣخاﻟف ﻧﻮع ﻳک دﻳﮕر را
جذب ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،قﻮه جذب بﻴﻦ ذرات چارج دار ﻣخاﻟف عﻼﻣﻪ ﻧســبت بﻪ قﻮة دفع ذرات
ﻫﻢ عﻼﻣﻪ بﻴشــتر اســت .در ﻣرکبات آﻳﻮﻧﻰ تعداد چارجﻫاى ﻣثبت وﻣﻨفﻰ با ﻫﻢ ﻣســاوى
بﻮده؛ ازﻳﻦ سبب اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣرکبات از ﻟحاظ چارج برقﻰ خﻨثﻰ ﻣﻰباشد.
خﻮاص ﻣرﻛبات آﻳﻮﻧﻰ
ﻣحﻠــﻮل آبﻰ وﻳا ﻣذابﺔ ﻣرکبات آﻳﻮﻧﻰ ﻫــادى برق بﻮده ؛ زﻳرا دراﻳﻦ ﻣرکبات آﻳﻮنﻫا
در حاﻟت آزاداﻧﻪ حرکت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد؛ اﻣا درحاﻟت جاﻣد اﻳﻦ ﻣرکبات ﻫادى برق ﻧبﻮده؛ زﻳرا
اﻳﻮنﻫاى ﻧﻤکﻫا در حاﻟت جاﻣد بﻪ جز حرکت اﻫتزازى دﻳﮕر حرکات را دارا ﻧﻤﻰباشﻨد .
اﮔر چﻨد کرستال ﻧﻤک طعام در آب خاﻟص اﻧداختﻪ شﻮد  ،آﻳﻮﻧﻬاى ﻧﻤک بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى
آب پراﮔﻨده شــده وآزاداﻧﻪ حرکت ﻧﻤﻮده  ،جرﻳان برق را از خﻮد عبﻮر ﻣﻰدﻫﻨد  ،شــکﻞ
ذﻳﻞ را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤاﻳﻴد:

شکﻞ ( ) 9 – 3جرﻳان برق در ﻣحﻠﻮل ﻧﻤک طعام .
بﻴشتر بﻴاﻣﻮزﻳد
آﻳﻮنﻫا در ﻧﻤکﻫا ساختﻤان وتﻨظﻴﻢ ﻣﻨظﻢ را دارا است
ساختار آﻳﻮنﻫا در کرستالﻫا بﻪ شکﻞ ﻣسﻠسﻞ بﻮده وﻫر آﻳﻮن تﻮسط آﻳﻮنﻫاى ﻣخاﻟف
چارج خﻮد احاطﻪ ﮔردﻳده  ،ﻧظﻢ را اﻳجاد وروابط را بر قرار ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد  .ســاختار تﻨظﻴﻤﻰ
آﻳﻮنﻫا در شــبکﺔ کرستاﻟﻰ بﻪ جساﻣت ﻧســبﻰ اﻧﻴﻮنﻫا وکتﻴﻮنﻫا از ترتﻴب خاص پﻴروى
ﻣﻰﻧﻤاﻳد واﻳﻦ ترتﻴب در تﻤاﻣﻰ قسﻤتﻫاى کرستال تکرار ﻣﻰﮔردد  .ساختارى کﻪ در اثر
اﻧبار ذرهﻫاى ســازﻧدة ﻳک جسﻢ (کتﻴﻮنﻫا و اﻧﻴﻮنﻫا) در سﻪ بعدى بﻪ وجﻮد ﻣﻴآﻳد  ،بﻪ ﻧام
شبکﺔ بﻠﻮرى ﻳاد ﻣﻰشﻮد  .شــــــــکﻞ ( )8 - 3را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤاﻳﻴد .
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تشکﻴﻞ شبکﻪﻫاى کرستاﻟﻰ تﻮأم با آزاد شدن اﻧرژى صﻮرت ﻣﻴﮕﻴرد .
اﻧرژى شبکﺔ کرستاﻟﻰ عبارت از ﻣقدار اﻧرژى است کﻪ در ﻫﻨﮕام تشکﻴﻞ ﻳک ﻣﻮل ﻣادة
کرستاﻟﻰ از آﻳﻮنﻫاى ﻣثبت وﻣﻨفﻰ ﮔازى آن آزاد ﻣﻰﮔردد ؛ بﻪ طﻮرﻣثال :
NaCl(s) + 787.5kJ / mol

) Na + (g ) + Cl (g

جدولﻫاى ذﻳﻞ اﻧرژى شبکﻪﻫاى کرستاﻟﻰ بعضﻰ ﻣﻮاد را بﻪ  kJ / molﻧشان ﻣﻰدﻫد.
جدول(  )1 - 3اﻧرژى شبکﻪﻫاى کرستاﻟﻰ ﻫﻼﻳدﻫاى فﻠزات اﻟقﻠﻰ
آﻳﻮن ﻫا

F

Cl

I

Br

کتﻴﻮﻧﻬا
Li +

1036

853

807

757

Na +

923

787

747

704

K+

821

715

682

649

Rb +

785

689

660

630

CS

740

659

631

604

+

جدول (  ) 2 – 3ﻣقاﻳسﺔ اﻧرژى شبکﺔ ﻣرکبات کتﻴﻮنﻫاى دارﻧده چارج +2 ،+1و+3

اﻧﻴﻮن

O2

F

کتﻴﻮن
` Na +

923

2481

Mg 2+

2957

3791

Al 3+

5492

15916
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ﻓﻌاﻟﻴت
بﻪ جدول  1و 2بﻪ دقت ﻧظر ا ﻧدازﻳد:
اﻟف – بﻪ ﻧظر شﻤا کدام ﻧتﻴجﻪ ﮔﻴرىﻫاى ذﻳﻞ در ﻣﻮرد اﻧرژى شبکﺔ کرستاﻟﻰ درست
خﻮاﻫد بﻮد و چرا ؟
 - 1ﻫرقدر کﻪ کتﻴﻮن کﻮچک باشد اﻧرژى شبکﺔ کرستاﻟﻰ آن بﻴشتر است .
 – 2ﻫر قدر کﻪ چارج اﻧﻴﻮن بزرگ باشد  ،اﻧرژى شبکﻪ کﻤتر است .
 - 3ﻫر قدر کﻪ شعاع اﻧﻴﻮن بزرگ باشد  ،اﻧرژى شبکﻪ زﻳاد است .
 – 4اﻧرژى شبکﻪ با چارج کتﻴﻮن رابطﺔ ﻣستقﻴﻢ و با شعاع آن رابطﺔ ﻣعکﻮس دارد .
ب  -پﻴش بﻴﻨﻰ کﻨﻴد کﻪ کدام ﻣرکب آﻳﻮﻧﻰ ذﻳﻞ زﻳاد ترﻳﻦ اﻧرژى شبکﻪ را دارا است؟
 MgOوﻳا CaO
ج – آﻳا ﻣﻴتﻮان بﻴﻦ اﻧرژى شبکﻪ ودرجﺔ ذوبان ﻣرکبات آﻳﻮﻧﻰ ارتباطﻰ در ﻧظرﮔرفت ؟
چﻮن قﻮه جذب بﻴﻦ ذرات ﻣرکبات آﻳﻮﻧﻰ قﻮى اســت ؛ ازﻳﻦ ســبب خﻮاص آنﻫا با ﻫﻢ
ﻣشــابﻪ اســت ؛ بﻪ طﻮر ﻣثال  :درجﺔ ذوبان وغﻠﻴان آنﻫا با ﻫﻢ ﻣشــابﻪ است .جدول ذﻳﻞ را
ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤاﻳﻴد :
جدول ( ) 3-3درجﻪ ذوبان وغﻠﻴان با ﻫﻢ ﻣشابﻪ
0

ﻧقطﻪ غﻠﻴان C

ﻣرکب آﻳﻮﻧﻰ

ﻧقطﻪ ذوب C

NaCl

801

1413

RbCl

715

1390

KF

858

1505

KBr

734

1435

0

 :2- 3-3رابﻄﻪ اشتراﻛﻰ ( ) Covalent bond
تﻴﻮرى روابﻂ ﻛﻮوﻟﻨت  :رابطﺔ آﻳﻮﻧﻰ ﻳﮕاﻧﻪ شکﻞ روابط کﻴﻤﻴاوى ﻧبﻮده  ،درﻣاﻟﻴکﻮلﻫا
روابط ﻣختﻠف ﻣﻮجﻮد اســت ؛ بﻪ طﻮر ﻣثال  :در ﻣاﻟﻴکﻮل  Cl 2رابطﺔ خاصﻰ ﻣﻮجﻮد اســت
کــﻪ دراﻳﻦ ﻣﻮرد ﻟﻴﻮﻳس پﻴشــﻨﻬاد کرد  :ﻫرﻳک از دو اتﻮم کﻠﻮرﻳــﻦ ﻳکﻰ از اﻟکترونﻫاى
قشــرخارجﻰ خﻮد را بﻴﻦ ﻫﻢ ﻣشــترک قرارﻣﻰدﻫد  .غرض تداخــﻞ اوربﻴتالﻫا ﻫرﻳک از
اتﻮمﻫاى کﻠﻮرﻳﻦ تا حد اﻣکان با ﻫﻤدﻳﮕر ﻧزدﻳک شده وجﻮره اﻟکتروﻧﻬاى ﻣشترک رابطﻪ
کﻮوﻟﻨت را تشــکﻴﻞ ﻣﻰدﻫد  ،اﻳﻦ اﻟکترونﻫا صرف ﻳک اوربﻴتال را اشغال ﻧﻤﻮده وSpin
آنﻫا ﻣختﻠف ﻣﻰباشد  .شکﻞ ذﻳﻞ را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤائﻴد:
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Cl Cl

ﻳا

Cl
Cl

x

xx

Cl
xx

x
x

ﻳا

Cl

Cl

Cl

شکﻞ ( ) 10 - 3طرزاراﻳﺔ روابط کﻴﻤﻴاوى درﻣاﻟﻴکﻮل کﻠﻮرﻳﻦ

درﻣﻴتﻮد روابط کﻮوﻻﻧسﻰ اوربﻴتالﻫاى اتﻮﻣﻰ تداخﻞ ﻧﻤﻮده واشتراک جﻮره اﻟکتروﻧﻬا
بﻪ ﻣﻼحظﻪ ﻣﻴرســد .ﻣﻴتﻮد ﻣﻼحظﻪ شــدة تﻮصﻴف ﻣاﻟﻴکــﻮل را بﻪ ﻧام ﻣﻴتﻮد روابط وﻻﻧســﻰ
ﻳــاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .ﻫرﻳک از اتﻮمﻫــا خاصﻴت خﻮد را در ﻣاﻟﻴکﻮل حفــظ ﻣﻰﻧﻤاﻳد؛ ﻻکﻦ ﻳک
وﻳاچﻨدﻳﻦ اﻟکترون قشــر خارجﻰ ﻫرﻳک از اتﻮمﻫا غرض تداخﻞ اوربﻴتالﻫا درقشرخارجﻰ
اتﻮم دﻳﮕر ﻧفﻮذ ﻣﻰﻧﻤاﻳد .
کثافت ابر اﻟکتروﻧﻰ راتﻮســط ارقام اﻟکترونﻫا بﻪ ﻳک ﻣکعب واحد طﻮل اتﻮﻣﻰ ( طﻮل
واحد اتﻮﻣﻰ ﻣساوى بﻪ شعاع اوربﻴتال اوﻟﻰ اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ ازﻧظر Bhorاست  ) .بﻪ د ست
ﻣﻰآورﻧد .
تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد
کﻮوﻻﻧس در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨﻰ وﻻﻧس ﻣشترک است واشاره بﻪ ﻧﻮع رابطﻪى است کﻪ
در آن اتﻮمﻫا از قشر وﻻﻧسﻰ ﻳک دﻳﮕر وبﻪ صﻮرت ﻣشخص از اﻟکترونﻫاى قشر وﻻﻧسﻰ
ﻳک دﻳﮕر بﻪ طﻮر اشتراکﻰ استفاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد  ،رابطﺔ کﻪ در آن اﻟکترونﻫاى قشر وﻻﻧسﻰ
ﻣشترک قرار داده ﻣﻴشﻮد بﻪ ﻧام رابطﺔ اشتراکﻰ ﻳاد ﻣﻰﮔردد
چﻄﻮر رابﻄﺔ ﻛﻮوﻻﻧس تشﻜﻴﻞ ﻣﻰﮔردد ؟
براى اراﻳﺔ جﻮاب بﻪ اﻳﻦ سؤال  ،رابطﺔ سادة کﻮوﻻﻧسﻰ را در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻫاﻳدروجﻦ بﻴﻦ دو
اتﻮم آن تحت ﻣطاﻟعﻪ قرار ﻣﻴدﻫﻴﻢ .دو اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ باﻫﻢ دﻳﮕر ﻧزدﻳک شده ،بﻴﻦ اﻟکترون
ﻳک اتﻮم وﻫســتﺔ اتﻮم دﻳﮕرآن قﻮة جذب قﻮى عﻤﻞ ﻧﻤﻮده و از طرف دﻳﮕر بﻴﻦ ﻫر ﻳک از
اﻟکتروﻧﻬاى ﻣتعﻠق بﻪ ﻫراتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ و ﻫستﻪﻫاى شان
قﻮة دفع عﻤﻞ ﻣﻰکﻨد؛ در ابتدا ﻣﻤکﻦ تصﻮر شﻮد کﻪ اﻳﻦ
قﻮهﻫاى جــذب و دفع باﻻى ﻳک دﻳﮕر عﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد و
باعث آن ﻣﻰﮔردد تــا اتﻮمﻫاى ﻫاﻳدروجﻦ از ﻫﻢ ﻣجزا
باشــﻨد؛ اﻣا طﻮرىکﻪ ﻣعﻠﻮم اســت ،ﻫاﻳدروجﻦ بﻪ شکﻞ
ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻣﻮجﻮد است .در ﻣﻮقع تشکﻴﻞ رابطﻪ قﻮة جاذبﻪ
شکﻞ (  ) 11 - 3قﻮة دافعﻪ وجاذبﻪ بﻴﻦ
ﻧســبت بﻪ قﻮة دافعــﻪ فﻮق اﻟذکر زﻳاد بــﻮده و اتﻮمﻫاى
اتﻮمﻫاى ﻫاﻳدروجﻦ در تشکﻴﻞ ﻣاﻟﻴکﻮل آن.
ﻫاﻳدروجــﻦ را باﻫﻢ ﻣرتبط ســاختﻪ ،ﻣاﻟﻴکﻮ ل تشــکﻴﻞ
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ﻣﻰﮔردد ،دراﻳﻦ صﻮرت بعد از تشکﻴﻞ رابطﻪ قﻮة جاذبﻪ ودافعﻪ با ﻫﻢ ﻣساوى ﻣﻰﮔردد.
روابط کﻮوﻻﻧسﻰ را ﻣﻴتﻮان بﻪ شکﻞ ﻳک فﻨر تصﻮر کرد  .شکﻞ زﻳر را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤاﻳﻴد ،زﻣاﻧﻰ
کﻪ دو اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ از ﻫﻢ دور ﻣﻰﮔردد ،آنﻫا را قﻮة جاذبﻪ بﻴﻦ ﻫستﻪ واﻟکترون دوباره
ﻧزدﻳک ســاختﻪ وبﻪ حاﻟت اوﻟﻰ بر ﻣﻴﮕرداﻧد ،از طرف دﻳﮕر قﻮة دافعﻪ آنﻫا را دوباره ازﻫﻢ
دور ﻣﻰســازد ،دراﻳﻦ صﻮرت اتﻮمﻫاى ﻫاﻳدروجﻦ در اﻣتداد ﻣحﻮر رابطﻪ در حال ﻧﻮســان
قرار ﻣﻴداشــتﻪ باشد ،ﻻکﻦ اﻳﻦ ﻧﻮســانﻫا طﻮرى است کﻪ ﻫﻤﻴشﻪ ﻫستﻪﻫاى آنﻫا درﻳک
فاصﻠﺔ تعادﻟﻰ ازﻫﻢ دﻳﮕر قرار دارﻧد ،اﻳﻦ فاصﻠﻪ را بﻪ ﻧام طﻮل رابطﻪ ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد:

شکﻞ (  ) 12 - 3رابطﺔ فﻨرى

شکﻞ (  )13 - 3قﻮةکشش وقﻮة دفع درﻣاﻟﻴکﻮل ﻫاﻳدروجﻦ

 - 1قﻮة کشش بﻴﻦ ﻫستﻪﻫا و ابراﻟکتروﻧﻰ درفضا بﻴﻦ ﻫستﻪﻫا.
 – 2قﻮة دفع بﻴﻦ دو ﻫستﻪ
شﻌاع ﻛﻮوﻟﻨت
فاصﻠﻪ بﻴﻦ ﻫستﻪﻫاى اتﻮمﻫاى کﻪ بﻪ اساس روابط کﻮوﻻﻧسﻰ ﻣرتبط شده اﻧد  ،ﻣساوى
بﻪ ﻣجﻤﻮعﺔ شــعاع وﻻﻧســﻰ اﻳﻦ اتﻮمﻫا ﻣﻰباشد  ،شــعاعات کﻮوﻻﻧت عبارت از ﻣجﻤﻮعﻪ
شعاعات اتﻮمﻫاى تشکﻴﻞ دﻫﻨده روابط کﻮوﻟﻨت است .ﻣجﻤﻮعﺔ شعاعات کﻮوﻟﻨت کﻠﻮرﻳﻦ
وﻫاﻳدروجﻦ ﻣساوى بﻪ فاصﻠﻪ روابط کﻮوﻟﻨت ﻫاﻳدروجﻦ کﻠﻮراﻳد ﻣﻰباشد.
: 2- 2 – 3ﻃﻮل رابﻄﻪ ﻛﻴﻤﻴاوى
فاصﻠﻪ بﻴﻦ ﻫستﻪﻫاى اتﻮمﻫاى کﻪ باﻫﻢ ﻣرتبط اﻧد ،عبارت از طﻮل رابطﻪ است .بﻪ صﻮرت عﻤﻮم
طﻮل رابطﻪ دربﻴﻦ اتﻮم ﻫاى عﻨاصردرﻣرکبات ﻣختﻠف درحدود  1ام حصﻪ ﻳک ﻧاﻧﻮ ﻣتراست .با
10

تزاﻳد تعداد روابط بﻴﻦ دو اتﻮم در ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکب  ،طﻮل رابطﻪ کﻢ وکﻮچک ﻣﻰﮔردد.
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در ﻣاﻟﻴکــﻮل ﻫاى N, N = N, N N

 Nطﻮل رابطﻪﻫا بﻴﻦ اتﻮمﻫاى ﻧاﻳتروجﻦ بﻪ ترتﻴب

0.110nm, 0.124nm, 0.147 nm

اســت و طــﻮل روابــط C , C = C , C C

C

بﻪ

ترتﻴب  0.120nm ، 0.134 nm ، 0.154nmﻣﻰباشد.
طﻮل رابطﻪ با اﻧرژى اﻳﻮﻧاﻳزﻳشﻦ تﻨاسب برعکس دارد.
اتﻮمﻫاى ﻫاﻳدروجﻦ در فاصﻠﺔ دور تر از فاصﻠﻪ تعادﻟﻰ ﻧســبت ﻣﻮجﻮدﻳت قﻮة جاذبﻪ  ،ﻣﻴﻞ
دارﻧدتا باﻫﻢ ﻧزدﻳک شــﻮﻧد؛ اﻣادر فاصﻠﺔ کﻤتر از قﻮة تعادﻟﻰ قﻮة دافعﻪ قﻮى شــده وتﻤاﻳﻞ
دارﻧد تا بﻪ حاﻟت تعادﻟﻰ برﮔردﻧد.
دو اتﻮم ﻣتﻮصﻞ شــده باﻫﻢ دﻳﮕر بﻪ طﻮر داﻳﻢ در حال ﻧﻮســان بﻮده؛ اﻣا بﻪ خاطر داشتﻦ سطح
اﻧرژى کﻤتر رابطﺔ کﻮوﻻﻧسﻰ را بﻴﻦ ﻫﻢ بر قرار ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
از اﻳﻦ جا ﻧتﻴجﻪ ﮔﻴرى ﻣﻰشــﻮد کﻪ اتﻮمﻫاى ﻫاﻳدروجﻦ ﻣتﻮصﻞ شده ﻧسبت بﻪ اتﻮمﻫاى ﻣجزا
پاﻳدار ﻣﻰباشــﻨد؛ ﻳا بﻪ عبار ة دﻳﮕر ﻫاﻳدروجﻦ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻧسبت بﻪ ﻫاﻳدروجﻦ اتﻮﻣﻰ در سطح
پاﻳﻴﻦ اﻧرژﻳکﻰ قــرار دارد ؛ بﻨابراﻳﻦ زﻣاﻧﻰکﻪ بﻴﻦ دواتﻮم رابطﻪ برقرارﻣﻰﮔردد ،دراﻳﻦ صﻮرت
اﻧرژى آزاد ﻣﻰﮔردد .جدول ذﻳﻞ طﻮل واﻧرژى رابطﻪ کﻮوﻻﻧسﻰ را ﻧشان ﻣﻰدﻫد و براى قطع
رابطﻪ واﻳجاد اتﻮمﻫا ﻫﻤان ﻣقدار اﻧرژى ضرورت است کﻪ در تشکﻴﻞ آن آزاد ﻣﻰﮔردد.
جدول ( ) 4 – 3طﻮل واﻧرژى رابطﻪ کﻮوﻻﻧسﻰ
رابطﻪ

طﻮل ()pm

رابطﻪ

اﻧرژى

kJ / mol

طﻮل ()pm

اﻧرژى

kJ / mol

H-H

75

436

H-I

161

298

H-C

109

412

C - Cl

177

338

H - Cl

127

432

H - Br

194

276

H - Br

142

366

Cl - Cl

199

243

C-O

143

360

Br - Br

229

193

C-C

154

348

I-I

266

151
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اﻟﻜتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ و روابﻂ اشتراﻛﻰ ﻏﻴر ﻗﻄبﻰ و ﻗﻄبﻰ
درروابــط بﻴــﻦ دو اتﻮم ﻫﻤﻨﻮع کثافــت اﻟکتروﻧﻰ اوربﻴتالﻫاى تشــکﻴﻞ دﻫﻨــدة رابطﻪﻫا
( 1 bonding
) بﻪ طﻮر ﻣتﻨاظرﻧســبﻰ بﻴﻦ اﻳﻦ دو اتﻮمﻫا قراردارد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :در
ﻣاﻟﻴکﻮل  H 2کﻪ درشــکﻞ ( 14
  ) 3ﻣﻼحظﻪ ﻣﻰﮔردد :درصﻮرتﻰکــﻪ اتﻮمﻫاى ﻣرتبط
شــده ازعﻨاصر ﻣختﻠف بﻮده باشــد،
روابــط قطبــﻰ بــﻮده و اﻟکترونﻫا
بﻪ طرف ﻳکــﻰ از اتﻮمﻫــا اﻧحراف
ﻣﻰﻧﻤاﻳد ؛ بطﻮر ﻣثــال :در ﻣاﻟﻴکﻮل
 HFکثافت ابر اﻟکتروﻧﻰ درساحﺔ
روابط بﻪ اتﻮم فﻠﻮرﻳﻦ ﻧزدﻳک ﻧسبت
شکﻞ (  : ) 14 – 3شﻴﻤاى کثافت اﻟکتروﻧﻰ ﻣاﻟﻴکﻮل ﻫاﻳدروجﻦ
بﻪ اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ است؛ زﻳراقابﻠﻴت
اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ فﻠﻮرﻳﻦ ﻧســبت بﻪ
ﻫاﻳدروجﻦ بﻴشتراست ( ENفﻠﻮرﻳﻦ  4وازﻫاﻳدروجﻦ  2.1است )؛ بدﻳﻦ اساس رابطﻪ بﻴﻦ
اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ وفﻠﻮرﻳﻦ قطبﻰ اســت .ﻣرکز ثقﻞ چارج ﻣﻨفــﻰ اﻟکترونﻫا باﻣرکز ثقﻞ چارج
ﻣثبت ﻫســتﻪ ﻣﻨطبق ﻧﻤﻰباشد .اکثر ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣرکبات قطبﻰ بﻮده ،سرحد جداﻳﻰ ﻣعﻴﻦ بﻴﻦ
رابطﺔ اشتراکﻰ ورابطﺔآﻳﻮﻧﻰ تعﻴﻴﻦ شده ﻧﻤﻴتﻮاﻧد.
2rcov

فاصﻠﻪ بﻴﻦ ﻫستﻪ ﻫاى اتﻮم ﻫا کﻪ باﻫﻢ تداخﻞ ﻧﻤﻮده.

2rvdw

فاصﻠﻪ بﻴﻦ ﻫســتﻪ ﻫاى ﻣاﻟﻴکــﻮل ﻫا در حاﻟت تﻤاس

با ﻫﻢ قرار دارﻧد.

شکﻞ ( )15 - 3شعاعات روابط کﻮوﻻﻧت وواﻧدروا ﻟس براى ﻫاﻳدروجﻦ وکﻠﻮرﻳﻦ

اﻟف –  rVشــعاع واﻧدرواﻟس rCO ، 0,12nm H 2 :شــعاع کﻮوﻟﻨت  0,017 nmطــﻮل رابطﻪ
ﻣساوى بﻪ(  ) 2nmاست
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ب – ﻣاﻟﻴکﻮل rv = 0.1nm, rco = 0.104nm : Cl 2 :
ج – ﻣاﻟﻴکﻮل  : Cl 2طﻮل رابطﻪ ﻣساوى بﻪ  0.141nmاست .

بﻴشتر بداﻧﻴد
اﮔر تفاوت اﻟکتروﻧﻴـﮕاتﻴﻮﻳتﻰ بﻴﻦ دو اتﻮم صـفر وﻳا کﻤتراز  0.5باشــد  ،رابـطﻪ بﻴﻦ
اﻳﻦ دو اتﻮم غﻴر قطبﻰ ( ) Non polar bondبﻮده وباﻻتراز 0.5اﻟﻰ ﻳک رابطﻪ قطبﻰ است ،
درصﻮرتﻰ کﻪ تفاوت اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ بﻴﻦ دو اتﻮم عﻨاصر (  1اﻟﻰ  ) 1.7باشــد  ،رابطﻪ
بﻴﻦ آنﻫا تقرﻳباً )  ( % 50قطبﻰ و )  ( % 50آﻳﻮﻧﻰ بﻮده واﮔر باﻻتر از  1.7باشد رابطﻪ
آﻳﻮﻧﻰ است؛ بﻪ طﻮر ﻣثال  :سﻴزﻳﻢ فﻠﻮراﻳد (  ) CsFرا در ﻧظر ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ  ،اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮتﻰ
سزﻳﻢ ﻣساوى بﻪ  0.7و فﻠﻮرﻳﻦ  4.0است  ،بﻨابر اﻳﻦ تفاوت اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ آنﻫا ﻣساوى
بﻪ  3.3ﻣﻰباشد ،پس خﻮاص اﻳﻦ رابطﻪ بﻪ رابطﺔ آﻳﻮﻧﻰ فﻮق اﻟعاده زﻳادﻣطابقت دارد.
خﻮد را آزﻣاﻳش ﻛﻨﻴد
اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتــﻰ آکســﻴجﻦ  3.5واﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ ســﻠﻴکان  1.8اســت کﻪ تفاوت
اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ آنﻫا  1.7ﻣﻰباشد  .ﻧﻮع رابطﺔ سﻠﻴکان وآکسﻴجﻦ را در سﻠﻴکان داى
اکساﻳد بﻪ اساس دﻻﻳﻞ ﻣﻨطقﻰ تﻮضح ﻧﻤاﻳﻴد .
تﻮجﻪ ﻛﻨﻴد:
در بعضــﻰ ﻣــﻮارد اﮔــر تفــاوت اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ بﻴﻦ اتﻮمﻫــاى دو عﻨصر کﻤتــر از 0.4
غﻴرقطبﻰ در ﻧظر ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :رابطﻪ  C Hکﻪ ﻳک رابطﻪ ﻣﻬﻢ در کﻴﻤﻴاى
عضﻮى است ،غﻴر قطبﻰ در ﻧظر ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
 :3 - 3 - 3رابﻄﺔ ﻛﻮاردﻳﻨﻴشﻦ ( ) Coordination bond
رابطﺔ کﻮاردﻳﻨﻴشــﻦ ﻧﻮع رابطــﺔ کﻮوﻟﻨت بﻮده کﻪ درآن جﻮرهﻫاى اﻟکترون ﻣشــترک تﻨﻬا
ازطرف ﻳکﻰ از اتﻮمﻫا کﻪ دررابطﻪ ســﻬﻢ ﻣﻰﮔﻴرد  ،دراختﻴار اتﻮم د ﻳﮕرقرارداده ﻣﻰشــﻮد،
ﻳکﻰ از اتﻮمﻫا بﻪ شــکﻞ دﻫﻨده (( Donarتبارزﻳافتﻪ ودﻳﮕر آن ﮔﻴرﻧده ( )Acceptorتبارز
ﻣﻰﻧﻤاﻳد کﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع رابطﻪ را بعضاً بﻪ ﻧام رابطﻪ دوﻧار – اکسپتﻮر ( ) Donor – Acceptor
ﻧﻴز ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
اتﻮمﻫاى عﻨاصراﻟکترون دﻫﻨده ( )Donarداراى ﻳکجﻮره اﻟکترون آزاد درقشــر خارجﻰ
خﻮد ﻣﻰباشــد واکســپتﻮرﻫا اوربﻴتالﻫاى خاﻟﻰ را درقشــرخارجﻰ خﻮد دارا اﻧد .کتﻴﻮنﻫاى
فﻠزات اﻧتقاﻟﻰ ﻣﻴتﻮاﻧد بﻪ حﻴث اکســپتﻮر عﻤﻞ ﻧﻤاﻳﻨد  .درﻣاﻟﻴکﻮل آب اتﻮم آکسﻴجﻦ داراى
دوجــﻮره اﻟکترون آزاد بﻮده  ،اﻳــﻦ اتﻮم جﻮره اﻟکتروﻧﻬاى آزاد خﻮدرا بﻪ د ســترس ذرات
داراى خﻸ اﻟکتروﻧﻰ غرض تکﻤﻴﻞ اکتﻴت شان قرار ﻣﻰدﻫﻨد  ،بﻪ طﻮر ﻣثال H + :داراى خﻼى
اﻟکتروﻧﻰ بﻮده و اوربﻴتال sآن خاﻟﻰ اســت کﻪ اﻳﻦ اوربﻴتال خاﻟﻰ تﻮسط جﻮره اﻟکترونﻫاى
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آزادآکسﻴجﻦ ﻣشبﻮع ﮔردﻳده ودرﻧتﻴجﻪ رابطﺔ اشتراکﻰ کﻮارد ﻳﻨت بر قرار ﻣﻰﮔردد :

+

پــس ﮔفتﻪ ﻣﻴتﻮاﻧﻴﻢ کﻪ (  ) H 3Oدرﻧتﻴجﺔ رابطﺔ کﻮاردﻳﻨﻴشــﻦ حاصﻞ ﻣﻰﮔردد وچارج
ﻣثبــت پروتﻮن درتﻤام آﻳﻮن تﻮزﻳــع ﻣﻰﮔردد ؛ بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب آب بــا آﻳﻮنﻫاى فﻠزات
کﻮاردﻳﻨﻴشﻦ ﻣﻰﮔردد؛ بﻪ طﻮرﻣثال [Cu( H 2O) 6 ]2+ :
اﻧحﻼﻟﻴت اکثرﻳت ﻧﻤکﻫا ﻣربﻮط بﻪ تشــکﻴﻞ روابط بﻴــﻦ آﻳﻮنﻫاى فﻠزات وﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى
آب اســت  ،براى قطع روابط بﻴﻦ آﻳﻮنﻫاى شبکﻪﻫاى کرستالﻫا اﻧرژى بﻪ ﻣصرف رسﻴده
ودرﻣﻮقع تشکﻴﻞ رابطﻪﻫا درآﻳﻮنﻫاى کرستالﻫا اﻧرژى آزاد ﻣﻰﮔردد.
اﮔر دراثر تشکﻴﻞ روابط کﻮاردﻳﻨﻴشﻦ بﻴﻦ اتﻮمﻫاى فﻠزات وآب اﻧرژى آزاد ﮔردد ،دراﻳﻦ
صــﻮرت ﻣﻤکﻦ تعادل بﻪ طرف پروســس حﻞ شــدن اداﻣﻪ پﻴداﻧﻤاﻳــد وآﻳﻮنﻫاى فﻠزات
ﻫاﻳدرﻳـشﻦ ( ) Hydrationﮔردﻧد[Cu ( H 2O)6 ]2+ :
Cu 2+ + 6 H 2O
اتﻮم ﻧاﻳتروجﻦ درﻣاﻟﻴکﻮل اﻣﻮﻧﻴا

جﻮره اﻟکترونﻫاى آزاد خﻮد را بﻪ اتﻮم اﻟﻤﻮﻧﻴﻢ

درﻣاﻟﻴکﻮل  AlF3داده و درﻧتﻴجﻪ بﻴﻦ اتﻮم ﻧاﻳتروجﻦ واﻟﻤﻮﻧﻴﻢ رابطﻪ کﻮاردﻳﻨﻴشــﻦ برقرار
ﻣﻰﮔردﻳد؛ دراﻳﻦ صﻮرت قشر اﻟکتروﻧﻰ ﻫرﻳک ازاتﻮم ﻧاﻳتروجﻦ واﻟﻤﻮﻧﻴﻢ حاوى ﻫشت -
ﻫشت اﻟکترون بﻮده وازﻣشبﻮعﻴت اﻟکتروﻧﻰ قشر آخرى برخﻮردارﻣﻰباشﻨد.

) کﻪ سﻤت تﻴر ازطرف دوﻧار

رابطﻪ کﻮاردﻳﻨﻴشﻦ را تﻮسط خط تﻴر افاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد (
بﻪ طرف اکسـپتﻮرﻣتﻤاﻳﻞ ﻣﻰباشد.
ﻓﻌاﻟﻴت
شکﻞ داده شده ﻣاﻟﻴکﻮل ﻧﻮشادر (اﻣﻮﻧﻴﻢ کﻠﻮراﻳد) را ﻧشان ﻣﻰدﻫد  ،بادر ﻧظر داشت
اﻳﻦ شکﻞ اﻧﻮاع روابط را درآن بﻪ شکﻞ ﮔروپﻰ ﻣشخص ساختﻪ و در صﻨف ارائﻪ بدارﻳد.
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Cl

شکﻞ (  ) 16 - 3رابطﺔ کﻮاردﻳﻨﻴشﻦ در اﻣﻮﻧﻴﻢ کﻠﻮراﻳد

تﻮجﻪ ﻛﻨﻴد :
تداخﻞ دو اوربﻴتال ﻳک اﻟکتروﻧﻰ را با ﻳک دﻳﮕر بﻪ ﻧام رابطﻪ اشــتراکﻰ ســاده و تداخﻞ
ﻳک اوربﻴتال دو اﻟکتروﻧﻰ با ﻳک اوربﻴتال خاﻟﻰ را بﻪ ﻧام رابطﻪ اشتراکﻰ کﻮاردﻳﻨﻴشﻦ وﻳا
رابطﻪ ﻳک طرفﻪ ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
 : 4 - 3 – 3رابﻄﺔ ﻓﻠزى
اﻧرژى آﻳﻮﻧاﻳزﻳشــﻦ واﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ فﻠزات پاﻳﻴﻦ بﻮده واتصال اﻟکترونﻫاى قشر خارجﻰ
آنﻫا ﻧسبتاً سست است.

بﻪ ﻳاد داشتﻪ باشﻴد ﻛﻪ :
قﻮة جذب بﻴﻦ اﻟکتروﻧﻬاى ابر اﻟکتروﻧﻰ تشــکﻴﻞ شــده وآﻳﻮﻧﻬــاى ﻣثبت فﻠزات را بﻪ ﻧام
رابطﺔ فﻠزى ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
قﻮة جذب بﻴﻦ آﻳﻮنﻫاى ﻣثبت وابر اﻟکتروﻧﻰ تشکﻴﻞ شده در فﻠزات بﻪ اﻧدازة قﻮى است
کﻪ باعث تراکﻢ ذرات آنﻫاﮔردﻳده واز ﻫﻤﻴﻦ سبب است کﻪ فﻠزات سخت بﻮده وقابﻠﻴت
چکش خﻮردن وتﻮرق رادارا اﻧد ؛بﻪ طﻮر ﻣثال  :تشــکﻴﻞ سﻴﻢ وتختﻪﻫاى ﻣسﻰ ،اﻟﻤﻮﻧﻴﻤﻰ
وغﻴره ﻧﻤاﻳانﮔر روابط ذرات فﻠزى در اجسام فﻠزى ﻣﻰباشﻨد.
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 :5- 3 - 3خﻮاص ﻓزﻳﻜﻰ روابﻂ ﻛﻴﻤﻴاوى
اﻧﻮاع روابط ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻬا  ،صفات ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا را ﻣشــــخص ﻣﻰســازد .ﻧقطﺔ غﻠﻴان و ﻧقطﺔ ذوبان
ﻣســتقﻴﻤاً بﻪ روابط اتﻮمﻫا در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا ﻣربﻮط اســت؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :سﻪ ﻣاﻟﻴکﻮل  HF ، F2و
 NaFرا از ﻧقطﺔ ﻧظر درجﺔ غﻠﻴان و ذوبان باﻫﻢ ﻣقاﻳسﻪ ﻣﻰﻧﻤائﻴﻢ.
جدول ( :) 5 - 3ﻣقاﻳسﻪ درجﺔ غﻠﻴان وذوبان سﻪ ﻣاﻟﻴکﻮل  F2 ، HFو: NaF
درجﻪ ذوبان

ﻣاﻟﻴکﻮل

درجﻪ غﻠﻴان

218 oC

187 o C

F2

83 oC

+ 20 oC

HF

995 oC

1707 oC

NaF

طــﻮرى کﻪ دﻳده ﻣﻰشــﻮد  NaF ،ﻣاﻟﻴکﻮل آﻳﻮﻧﻰ بــﻮده ﻧقطﺔ ذوبان وغﻠﻴان آن بﻠﻨد اســت،
درحاﻟﻴکــﻪ  HFﻳک ﻣاﻟﻴکﻮل قطبﻰ بﻮده وﻳا ﻧﻴﻤﻪ آﻳﻮﻧﻰ ﻣﻰباشــد ،درجــﺔ غﻠﻴان وذوبان آن
خﻴﻠﻰﻫا پاﻳﻴﻦ است وباﻻخره  F2کﻪ ﻳک ﻣاﻟﻴکﻮل غﻴرقطبﻰ است.
درجﺔ ذوبان وغﻠﻴان آن بﻪ ﻣراتب کﻮچکتر ازدوﻣاﻟﻴکﻮل قبﻠﻰ ﻣﻰباشد.
درجﺔ غﻠﻴان وذوبان ودرجﺔ تفکﻴک ﻳک ﻣاﻟﻴکﻮل عﻼوه ازاﻳﻨکﻪ بﻪ ﻧﻮع رابطﺔ اتﻮمﻫاى آن
وابستﻪ بﻮده  ،بﻪ رابطﻪﻫاى دوﻣﻰ وقﻮة بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ آنﻫا ﻧﻴز رابطﻪ دارد.
 : 6- 3-3ﻗﻄﻊ ﻫﻮﻣﻮﻟﻴتﻜﻰ وﻫتروﻟﻴتﻜﻰ روابﻂ ﻛﻴﻤﻴاوى
بــراى قطــع روابــط کﻴﻤﻴــاوى ﻫﻤان قدر اﻧرژى ضرورت اســت کﻪ در زﻣان تشــکﻴﻞ
آن آزاد ﮔردﻳده اســت  .رابطــﺔ کﻴﻤﻴاوى بﻪ دو ﻣﻴخاﻧﻴکﻴت قطع ﻣﻰﮔــردد  ،ﻳکﻰ عبارت از
قطــع ﻫﻮﻣﻮﻟتﻴکﻰ (  ) Hemolyticودﻳﮕر قطع ﻫتروﻟﻴتکﻰ(  ) Hetrolyticاســت  .درقطع
ﻫﻮﻣﻮﻟتﻴکﻰ ﻫر اتﻮم اﻟکترون خﻮدرا کﻪ درتشکﻴﻞ رابطﻪ سﻬﻴﻢ بﻮده ،دوباره اخذ ﻧﻤﻮده وﻫرذره
داراى اﻟکترون طاقﻪ بﻮده کﻪ ﻫﻤچﻮ ذرات را بﻪ ﻧام رادﻳکال (  ) Radicalﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.

H

H +

H

H

قطع رابطﺔ کﻪ درآن جﻮره اﻟکتروﻧﻬاى رابطﻪ بﻪ ﻳک اتﻮم اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴف تعﻠق ﻣﻰﮔﻴرد
وآﻳﻮنﻫاى داراى چارج ﻣختﻠف تﻮﻟﻴد ﻣﻰﮔردﻧد  ،بﻪ ﻧام قطع ﻫتروﻟﻴتکﻰ ﻳاد ﻣﻰشﻮد .
بﻪ طﻮر ﻣثال :اﻧفکاک ﻣاﻟﻴکﻮل : HCl

H + + Cl

Cl

H

ﻧﻮت :قطع ﻫﻮﻣﻮﻟتﻴکﻰ رابطﻪ تﻮسط ﻧﻮر ﻳاحرارت وﻳا تشعشع صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد.
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 :7- 3 – 3اشﻜال روابﻂ
بصﻮرت عﻤﻮم رابطﻪ داراى دوشکﻞ است:
 – 1رابﻄﺔ سﮕﻤا ( )  :روابط کﻴﻤﻴاوى بﻪ اساس پﻮشش وتداخﻞ اوربﻴتالﻫا تشکﻴﻞ ﻣﻰﮔردد
 .اﮔرپﻮشــش ابرﻫاى اﻟکتروﻧﻰ بﻪ اﻣتداد خطﻰ کﻪ ﻫســتﻪﻫاى دو اتﻮم را وصﻞ ﻣﻰســازد ،
صﻮرت بﮕﻴرد ،ﻳعﻨﻰ تداخﻞ اوربﻴتالﻫا ﻣســتقﻴﻢ واعظﻤﻰ باشد  ،رابطﻪ ﻣستحکﻢ بﻮده وبﻪ ﻧام
رابطﺔ سﮕﻤا ( ) ﻳاد ﻣﻰشﻮدکﻪ اﻳﻦ رابطﻪ ﻣﻴتﻮاﻧد ازتداخﻞ دواوربﻴتال  Sوﻳا ﻳک اوربﻴتال S
وﻳک اوربﻴتال  Pوﻳا دواوربﻴتال  Pبطﻮرﻣستقﻴﻢ تشکﻴﻞ ﮔردد.شکﻞ ( . ) 17 - 3
رابطﺔ کﻴﻤﻴاوى کﻪ بﻪ اساس ﻣشترک ساختﻦ ﻳکجﻮره اﻟکتروﻧﻬا بﻴﻦ دو اتﻮم تشکﻴﻞ ﮔردﻳده باشد ،
بﻪ ﻧام رابطﺔ ﻳﮕاﻧﻪ ﻳاد ﻣﻰشﻮد  .اوربﻴتالﻫا درﻧتﻴجﺔ تداخﻞ ﻣستقﻴﻢ خﻮد صرف رابطﺔ ( ) راتشکﻴﻞ
ﻣﻰدﻫد.
 – 2رابﻄﺔ  :رابطﻪ اشــتراکﻰ بﻴﻦ دو اتﻮم درﻣاﻟﻴکﻮلﻫا ﻣﻴتﻮاﻧد دوﮔاﻧﻪ وﻳا سﻪ ﮔاﻧﻪ باشد .
اﻳﻦ ﻧﻮع رابطﻪ تﻮســط بﻴشــتر از ﻳک جــﻮره اﻟکتروﻧﻬا تشــکﻴﻞ ﻣﻰﮔردد؛بــﻪ طﻮرﻣثال :در
ﻣاﻟﻴکﻮل آکســﻴجﻦ  O2رابطﻪ بﻴﻦ دو اتﻮم آکســﻴجﻦ دوﮔاﻧﻪ ودرﻣاﻟﻴکﻮل ﻧاﻳتروجﻦ ( ) N 2
رابطﻪ بﻴﻦ دو اتﻮم ﻧاﻳتروجﻦ سﻪ ﮔاﻧﻪ است.
اﮔرتداخﻞ اوربﻴتالﻫاى اتﻮﻣﻰ جاﻧبﻰ باشد ،ﻳعﻨﻰ پﻮشش ابراﻟکتروﻧﻰ اوربﻴتالﻫاى  pجاﻧبﻰ
بﻮده باشد وباﻻى ﻣحﻮر  Xعﻤﻮد قرارﮔﻴرد  ،اﻳﻦ رابطﺔ تشکﻴﻞ شده بﻪ ﻧام رابطﻪ ﻳاد ﻣﻰشﻮد .
درﻣاﻟﻴکﻮل ﻧاﻳتروجﻦ اوربﻴتال ﻫاىPدواتﻮم ﻧاﻳتروجﻦ تداخﻞ ﻣســتقﻴﻢ را ﻣتقبﻞ شده ،ﻳک
رابطﻪ ( ) را تشــکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد ،رابطﻪ کﻪ از تداخــﻞ  Pzاوربﻴتالﻫاى دو اتﻮم ﻧاﻳتروجﻦ
تشــکﻴﻞ ﻣﻰﮔردد  ،چــﻮن اﻳﻦ تداخﻞ اوربﻴتالﻫا جاﻧبﻰ بﻮده کﻪ بﻴﻦ دو ســاحﻪ پﻮشــش بﻪ
وجﻮد ﻣﻰآﻳد واﻳﻦ دو ســاحﻪ درباﻻوپاﻳﻴﻦ ﻣحﻮر  xقرار دارﻧد ،رابطﺔ تشــکﻴﻞ شــده بﻪ ﻧام
ﻳــاد ﻣﻴشــــﻮد ،رابطﻪى دوﻣﻰ ﻣاﻟﻴکــﻮل ﻧا ﻳتروجﻦ از تداخﻞ جاﻧبــﻰ اوربﻴتالﻫاى Py
دواتــﻮم ﻧاﻳتـــروجﻦ بﻪ وجﻮد آﻣده و طﻮرى کﻪ ﮔفتﻪ شــد ،درتشــکﻴﻞ رابطﺔ تداخﻞ اتﻮم
اوربﻴتالﻫا جاﻧبﻰ وسســت بﻮده؛ بﻨابراﻳﻦ رابطﻪ سست وﻧســبت بﻪ رابطﺔ ( ) غﻴر ﻣستحکﻢ
اســت .اوربﻴتالﻫاى ﻧﻮع pﻣﻴتﻮاﻧد ﻫﻢ رابطﻪ وﻫﻢ رابطﻪ را تشکﻴﻞ دﻫﻨد .دررابطﻪﻫاى
چﻨد ﮔاﻧﻪ حتﻤﻰ ﻳک رابطﻪ ( ) بﻮده و رابطﺔ دﻳﮕر اســت .اشکال ذﻳﻞ تداخﻞ وپﻮشش
اتﻮم اوربﻴتال  PXرا در تشکﻴﻞ روابط ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ افاده ﻣﻰکﻨد.

شکﻞ (  : ) 17 - 3تداخﻞ اوربﻴتاﻟﻬا وپﻮشش آنﻫادر ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻬاى ﻫاﻳدروجﻦ  ،کﻠﻮرﻳﻦ وHCl
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ﻓﻌاﻟﻴت
ﻧﻮع روابط بﻴﻦ اتﻮمﻫا را درﻣرکبات بعد از ترسﻴﻢ ساختﻤان ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ذﻳﻞ ﻣشخص
سازﻳد :
اﻟف KNO3 -ب  H 2 SO4 -ج NaCl -
:1-4-3ﻫاﻳبرﻳدﻳزﻳشﻦ (  ) Hybridizationوزاوﻳﻪ بﻴﻦ روابﻂ
 : Hybridizationکﻠﻤﻪ  Hybridدرﻳﻮﻧاﻧﻰ بﻪ ﻣعﻨﻰ اختﻼط خﻮن بﻮده ،ﻳعﻨﻰ ﻧسﻠﻰ
کﻪ ازدوﻧسﻞ ﻣختﻠف حاصﻞ شده باشد کﻪ ﻣفﻬﻮم اﻣتزاج وﻳا اختﻼط را ﻣﻴرساﻧد  .در اﻳﻦجا
ﻣﻨظــﻮر ازاختﻼط دووﻳا چﻨدﻳــﻦ اوربﻴتال اتﻮﻣﻰ ﻣختﻠف بﻮده کــﻪ دو وﻳا چﻨدﻳﻦ اوربﻴتال
ﻫاﻳبرﻳدى جدﻳد را بﻪ ﻣﻴان ﻣﻰآورد.
t
دراوربﻴتال f , d , p, s,وغﻴره
اﻟکتروﻧﻬاى وﻻﻧســﻰ اتﻮمﻫــاى عﻨاصر کﻴﻤﻴاوى ﻣﻴتﻮاﻧــد
ﻣﻮجﻮد باشد کﻪ دراﻳﻦ صﻮرت تﻤام اوربﻴتالﻫاى ذکرشده از ﻟحاظ اﻧرژى ﻫﻢ ارزش ﻧبﻮده
و روابط آنﻫا ﻧﻴز ﻫﻢ ارزش ﻧﻤﻰباشد؛ ﻻکﻦ تجربﻪ بﻪ اثبات رساﻧﻴده کﻪ در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى کﻪ
اتﻮم ﻣرکزى آنﻫا داراى اوربﻴتالﻫاى ﻣختﻠف وﻻﻧسﻰ ( ) ..... d . p . sاﻧد ،ازﻟحاظ رابطﻪ
ﻫﻢ ارزش ﻣﻴباشــﻨد ،اﻳﻦ ﻣطﻠب تﻮســط عﻠﻤا ﻫرﻳک  Cleysterو  Pamlingتﻮضﻴح
ﮔردﻳد  .عﻠﻤاى ﻣذکﻮر ارائﻪ داشتﻪ اﻧد کﻪ اوربﻴتالﻫاى کﻪ ازﻟحاظ اﻧرژى اختﻼف زﻳادى
ﻧداشــتﻪ ودرعﻴﻦ قشر اصﻠﻰ واقشار اخﻴر اتﻮم قرارداشــتﻪ باشﻨد ﻣطابق بﻪ تعداد اوﻟﻰ شان با
ﻫــﻢ  Hybridizationﻧﻤــﻮده بﻪ تعداد اوﻟﻰ خــﻮد اوربﻴتالﻫاى ﻫاﻳبرﻳد شــده را تﻮﻟﻴد
ﻣﻰﻧﻤاﻳد کﻪ درﻳک ســطح اﻧرژى قراردارﻧد وعﻴﻦ ســاختﻤان ابر اﻟکتروﻧﻰ را دارا ﻣﻴباشﻨد،
اﻳﻦ اوربﻴتالﻫا بﻪ ســﻤت تشکﻴﻞ رابطﻪ کش شده وتداخﻞ آنﻫا اعظﻤﻰ بﻮده ،زﻣﻴﻨﺔتشکﻴﻞ
روابط ﻣساعد ﻣﻰﮔردد.
درﻫاﻳبرﻳد ﻳزﻳشــﻦ اوربﻴتالﻫاى اتﻮﻣﻰ ﻳک ﻣقدار اﻧرژى بﻪ ﻣصرف رســﻴده  ،بﻨابر آن اﻳﻦ
اوربﻴــــتالﻫا بﻰ ثبات بﻪ ﻧظرﻣﻴرســﻨد ؛ اﻣا دراثﻨاى تشــکﻴﻞ رابطﻪ اﻧرژى را ازدست داده ،
ثبات ﻻزﻣﻪ را حاصﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد
 spﻫاﻳبرﻳـد  :دراﻳــﻦ ﻧــﻮع ﻫاﻳبرﻳــد ﻳــک اوربـــــﻴتــال  Sوﻳک اوربﻴتــال  Pبا ﻫﻢ
اﻣتــــــزاج ﻧﻤﻮده  ،درﻧتﻴجﻪ ﻫاﻳبرﻳد )  ( sp hybridتشــکﻴﻞ ﻣﻰﮔردد کﻪ زاوﻳﻪ وﻻﻧســﻰ
روابط 180درجﻪ بﻮده  ،ﻣثال آن را ﻣﻴتﻮان ﻫاﻳبرﻳد  spعﻨاصر  Hg .Cd .Beدرﻣرکبات
ﻫﻠﻮجﻨﻴدﻫا ارائﻪ کرد  .ﻧتاﻳج تجربﻰ ﻧشــان ﻣﻰدﻫد کﻪ  Hg .Cd .Zn .Beﻫاﻳبرﻳد  spرا
درﻫﻠﻮجﻨﻴدﻫا دارا بﻮده ،ﻣرکبات آنﻫا داراى ســاختﻤان ﻫﻨدسﻰ خطﻰ ﻣﻰباشد  .سﻬﻢ  sو
 pﻫر ﻳک ( 1ﻳکسان) است.
2
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شکﻞ (  ) 18 - 3ﻫاﻳبرﻳد : SP
 Sp 2ﻫا ﻳبرﻳد ﻳزﻳشـﻦ  :در اﻳﻦ ﻧﻮعﻫا ﻳبرﻳد ﻳک اوربﻴتال  sودو اوربﻴتا ل  pبا ﻫﻢ اﻣتزاج
حاصﻞ ﻧﻤﻮده  ،درﻧتﻴجﻪ سﻪ اوربﻴتال ﻫاﻳبرﻳد شدة  Sp 2را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد ،اﻳﻦ اور بﻴتالﻫا در
ﻳک سطح بﻪ زاوﻳﺔ  120درجﻪ ﻧسبت بﻪ ﻳک دﻳﮕر قرار داشتﻪ کﻪ سﻬﻢ  sدرﻫراوربﻴتال Sp 2
ﻣساوى بﻪ  1واز 2 . Pﻣﻰباشد و زاوﻳﺔ وﻻﻧسﻰ دربﻴﻦ اﻳﻦ اوربﻴتالﻫا  120درجﻪ است:
3

3

شکﻞ (  ) 19 - 3ﻫاﻳبرﻳد : Sp 2
ﻫاﻳبرﻳد  Sp 2را اتﻮمﻫاى کاربﻦ درﻫاﻳدروکاربﻦﻫاى غﻴرﻣشبﻮع فاﻣﻴﻞ اﻳتﻠﻴﻦ دارا اﻧد
2
 .درﻣاﻟﻴکﻮل  BF3بﻮرون ﻫاﻳبرﻳد  Spرا دارا است:

شکﻞ (  )20 - 3ﻫاﻳبرﻳد Sp 2
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: BF3

 SP 3ﻫاﻳبرﻳدﻳزﻳشﻦ :اﻳﻦ ﻧﻮع ﻫاﻳبرﻳد ﻳزﻳشﻦ را اتﻮمﻫاى کا ربﻦ در ﻫاﻳد روکاربﻦﻫا ى
ﻣشــبﻮع دارا بﻮده وطﻮرى اســت کﻪ ﻳک اور بﻴتال  Sبا ســﻪ اوربﻴتال  Pدرﻧتﻴجﺔ جذب
3
اﻧــرژى باﻫﻢ ﻣختﻠــط ﮔردﻳده وچﻬاراوربﻴتال ﻫاﻳبرﻳد شــدة  SPرا تشــکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨدکﻪ
ﻣﻮاجــﻪ بــﻪ رأسﻫــاى چﻬار وجﻬــﻰ بﻮده وزاوﻳــﻪ بﻴﻦ آنﻫــا  109.5درجﻪ اســت  .اﻳﻦ
ﻫاﻳبرﻳدﻳزﻳشــﻦ را ﻣﻴتﻮان در ﻣاﻟﻴکﻮل  CF4 . CH 4وغﻴره ﻣﻼحظﻪ کرد  .سﻬﻢ  Sدر SP 3
 1وسﻬﻢ Pدرآن  3است .
4

4

شکﻞ (  ) 21 - 3ﻫاﻳبرﻳد : SP 3
درﻫاﻳبرﻳدﻳزﻳشﻦ اوربﻴتالﻫاى ﻧﻴﻤﻪ پرشده وﻳا اوربﻴتالﻫاى پرشده ﻣکﻤﻞ سﻬﻢ داشتﻪ
 ،ﻣاﻟﻴکﻮل اوربﻴتال راتشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال  :در اتﻮم ﻧاﻳتروجﻦ اوربﻴتالﻫاى 2P
باداشتﻦ ﻳک اﻟکترون و 2Sبا داشتﻦ دو اﻟکترون سﻬﻢ ﮔرفتﻪ اﻧد .
در ﻫاﻳبرﻳد ﻳزﻳشــﻦ ﻧﻪ تﻨﻬا اوربﻴتالﻫاى  Sو  Pســﻬﻢ ﮔرفتﻪ ؛ بﻠکﻪ اوربﻴتالﻫاى  f . dﻧﻴز
ســﻬﻴﻢ ﻣﻴباشﻨد  .درجدول ذﻳﻞ اشــکال ﻣختﻠف ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا وآﻳﻮنﻫاى کﻪ از اوربﻴتالﻫاى
خاﻟص و اوربﻴتالﻫاى ﻫاﻳبرﻳد شده تشکﻴﻞ ﮔردﻳده اﻧد  ،ارائﻪ شده است.
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ﻣﻌﻠﻮﻣات اﺿاﻓﻰ
جدول ( )6 - 3ساختﻤان فضاى ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا وآﻳﻮنﻫا و ﻫاﻳبرﻳد در آنﻫا :

ﻓﻌاﻟﻴت
بادرﻧظرداشــت ســاختﻤان ﻣاﻟﻴکﻮﻟــﻰ ﻣرکبــات وترســﻴﻢ آنﻫا  ،ﻫاﻳبرﻳدﻳزﻳشــﻦ
آکســﻴجﻦ را درﻣاﻟﻴکﻮل آب وﻫاﻳبرﻳدﻳزﻳشﻦ اتﻮمﻫاى کاربﻦ شﻤاره 4-1را درﻣاﻟﻴکﻮل
 C4 H C3 H = C2 = C1 Hﻣشخص سازﻳد .
2

3
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خﻼﺻﺔ ﻓﺼﻞ سﻮم
*قــﻮة جاذبﻪ بﻴﻦ اتﻮم ﻫارا درﻳک ﻣاﻟﻴکﻮل بﻪ ﻧام رابطﺔ کﻴﻤﻴاوى ( ) Chemical bond
ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
*وﻻﻧس ﻧﻮعﻰ از خاصﻴت اتﻮمﻫاى عﻨاصر بﻮده کﻪ تعداد ﻣعﻴﻦ اتﻮمﻫاى دﻳﮕررا ﻧصب وﻳا
تعﻮﻳض ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،ﻳابﻪ عبــارة دﻳﮕر :قﻮة اتحاد اتﻮمﻫاى عﻨاصر کﻴﻤﻴاوى را درتعاﻣﻼت بﻪ
ﻧام وﻻﻧس اتﻮم ﻫﻤان عﻨصر ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
*اﻧرژى ﻳک رابطﺔکﻴﻤﻴاوى عبارت ازﻫﻤان ﻣقدار اﻧرژى است کﻪ دراثﻨاى تشکﻴﻞ ﻣاﻟﻴکﻮل
ازدو اتﻮم آزاد ﻣﻰﮔردد.
*قابﻠﻴت کشش ابر اﻟکتروﻧﻰ جﻮرهﻫاى اﻟکتروﻧﻰ را تﻮسط اتﻮم بﻪ ﻧام اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮتﻴﻰ ﻳاد
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد کﻪ بﻪ  ENافاده ﻣﻰﮔردد.
*اﻧــﻮاع روابط ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻬا  ،صفات ﻣاﻟﻴکﻮل ﻫارا ﻣشــــخص ﻣﻰســازد  .ﻧقطﺔ غﻠﻴان وﻧقطﺔ
ذوبان ﻣستقﻴﻤاً بﻪ روابط اتﻮمﻫا در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا ﻣربﻮط است .
*درقطع ﻫﻮﻣﻮﻟتﻴکﻰ ﻫر اتﻮم اﻟکترون خﻮدرا کﻪ درتشــکﻴﻞ رابطﻪ سﻬﻴﻢ بﻮده  ،دوباره اخذ
ﻧﻤــﻮده وﻫرذره داراى اﻟکترون طاقﻪ بــﻮده کﻪ اﻳﻦ ذرات را بﻪ ﻧام رادﻳکال (  ) Radicalﻳاد
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .
قطع رابطﻪاى کﻪ درآن جﻮره اﻟکترونﻫاى رابطﻪ بﻪ ﻳک اتﻮم اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴف تعﻠق ﻣﻰﮔﻴرد
وآﻳﻮنﻫاى داراى چارج ﻣختﻠف تﻮﻟﻴد ﻣﻰﮔردد  ،بﻪ ﻧام قطع ﻫتروﻟﻴتکﻰ ﻳاد ﻣﻰشﻮد .
* اﮔرپﻮشــش ابرﻫاى اﻟکتروﻧﻰ بﻪ اﻣتداد خطﻰ کﻪ ﻫستﻪﻫاى دو اتﻮم را وصﻞ ﻣﻰسازد ،
صﻮرت بﮕﻴرد ؛ ﻳعﻨﻰ تداخﻞ اوربﻴتالﻫا ﻣســتقﻴﻢ واعظﻤﻰ باشــد  ،رابطﻪ ﻣستحکﻢ بﻮده وبﻪ
ﻧام رابطﺔ سﮕﻤا ( ) ﻳاد ﻣﻰشﻮد،
اﮔرتداخﻞ اوربﻴتالﻫاى اتﻮﻣﻰ جاﻧبﻰ باشــد ؛ ﻳعﻨﻰ پﻮشــش ابراﻟکتروﻧــﻰ اوربﻴتالﻫاى P
جاﻧبﻰ بﻮده باشــد وباﻻى ﻣحﻮر  Xعﻤﻮد قرارﮔﻴرد  ،اﻳﻦ رابطﺔ تشــکﻴﻞ شــده بﻪ ﻧام رابطﻪ
ﻳاد ﻣﻰشﻮد
* ﻫاﻳبرﻳدﻳزﻳشــﻦ (  :) Hybridizationعبارت ازاختﻼط دووﻳا چﻨدﻳﻦ اوربﻴتال اتﻮﻣﻰ
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ﻣختﻠف بﻮده کﻪ دو وﻳا چﻨدﻳﻦ اوربﻴتال ﻫاﻳبرﻳدى جدﻳد را بﻪ ﻣﻴان ﻣﻰآورد .
*رابطــﻪ آﻳﻮﻧــﻰ  :رابطــﺔ آﻳﻮﻧــﻰ ﻧﻮعﻰ ازرابطــﺔ کﻴﻤﻴاوى اســت کﻪ درﻧتﻴجﺔ قــﻮه جذ ب
اﻟکتروســتاتﻴکﻰ بﻴﻦ ذرات چــارج دار ﻣخاﻟف اﻟعﻼ ﻣﻪ برقرارﻣﻰﮔــردد  .رابطﻪ بﻴﻦ دو اتﻮم
زﻣاﻧﻰ برقﻰ ﻳا اﻟکترووﻟﻨت است کﻪ تفاوت اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ بﻴﻦ اﻳﻦ دو اتﻮم( )1.7وباﻻتر
از آن باشد .ﻣرکبات آﻳﻮﻧﻰ وﻳاﻣرکبات اﻟکترووﻟﻨت ﻣتشکﻞ ازآﻳﻮنﻫا ﻣﻰباشد .
*اﮔر تفاوت اﻟکتروﻧﻴــــــــــﮕاتﻴﻮتﻰ بﻴﻦ دو اتﻮم صــــــــفر وﻳا کـــــــﻤتراز  0,5باشــد
 ،رابـطــﻪ بﻴﻦ اﻳــﻦ دو اتﻮم غﻴر قطبﻰ (  ) Non polar bondبــﻮده وباﻻتراز  0.5اﻟﻰ
ﻳک رابطﻪ قطبﻰ اســت  .درصﻮرتﻰکﻪ تفاوت اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻴﻰ بﻴﻦ دو اتﻮم عﻨاصر  1اﻟﻰ
 1.7باشــد  ،رابطــﻪ بﻴﻦ آنﻫا تقرﻳباً  % 50قطبــﻰ و  % 50آﻳﻮﻧﻰ بﻮده واﮔر باﻻتر از
 1.7باشد رابطﻪ آﻳﻮﻧﻰ است.
تﻤرﻳﻦ ﻓﺼﻞ سﻮم
سؤاﻻت چﻬار جﻮابﻪ :
 – 1روابط کﻴﻤﻴاوى بﻪ اساس کدام فکتﻮرﻫاى اتﻮمﻫا بر قرار ﻣﻰﮔردد؟
اﻟف – قﻮة واﻧدر – واﻟس ب  -قﻮة وﻻﻧسﻰ ج – بﻪ واسطﺔ اﻟکترونﻫاى داخﻠﻰ
د – ﻫﻴچکدام
 – 2قﻮه جذب بﻴﻦ اتﻮم ﻫارا در ﻳک ﻣاﻟﻴکﻮل بﻪ ﻧام  --------ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
ج  -اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ د  -سﻤبﻮل
اﻟف  -وﻻﻧس ب  -رابطﻪ
 – 3در ﻣﻮقع تشکﻴﻞ رابطﻪ اﻧرژى  -------ﻣﻰﮔردد .
اﻟف – جذب ب – آزاد ج  -تشکﻴﻞ د – رابطﻪ بﻪ اﻧرژى احتﻴاج ﻧدارد.
 – 4از اختﻼط ﻳک اوربﻴتال  sو دواوربتال  pکدام ﻫاﻳبرﻳد ذﻳﻞ تشکﻴﻞ ﻣﻰﮔردد؟
 sp 2د sdp 2 -
ج-
اﻟف  sp3 -ب sp -
 – 5از قطع رابطﻪ بﻪ شکﻞ ﻫﻮﻣﻮﻟﻴتکﻰ کدام ﻳکﻰ از ذرات ذﻳﻞ تشکﻴﻞ ﻣﻰﮔردد؟
اﻟف – کتﻴﻮن ب – اﻧﻴﻮن ج – رادﻳکال د – اﻟف وب ﻫردو
 – 6اﮔر تفاوت اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ بﻴﻦ دواتﻮم  1.4باشد ،رابطﻪ  ------است.
اﻟف  50% -قطبﻰ و 50%اﻳﻮﻧﻰ ب -اﻳﻮﻧﻰ ج – اشتراکﻰ قطبﻰ د – غﻴر قطبﻰ
 - 7اﮔر جﻮرهﻫاى اﻟکترونﻫاى ﻣشــترک تﻨﻬا ازطرف ﻳکﻰ از اتﻮمﻫا کﻪ دررابطﻪ ســﻬﻢ
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ﻣﻰﮔﻴرﻧد ،تﻬﻴﻪ شده باشد ،اﻳﻦ رابطﻪ بﻪ ﻧام  ------ﻳاد ﻣﻰشﻮد
اﻟف  -رابطﻪ کﻮاردﻳﻨﻴشﻦ ب  -اشتراکﻰ ﻳک طرفﻪ ج – کﻮاردﻳﻨت کﻮﻟﻨت ،د -تﻤاﻣاً
صحت است.
 - 8اﮔرتداخﻞ اوربﻴتالﻫاى اتﻮﻣﻰ جاﻧبﻰ باشــد  ،ﻳعﻨﻰ پﻮشــش ابراﻟکتروﻧﻰ اوربﻴتالﻫاى
 Pجاﻧبﻰ بﻮده باشــد وباﻻى ﻣحﻮر  Xعﻤﻮد قرارﮔﻴرد  ،اﻳﻦ رابطﺔ تشــکﻴﻞ شــده بﻪ ﻧام
رابطﺔ ----ﻳاد ﻣﻰشﻮد .
اﻟف – سﮕﻤا

ب  -پاى

ج – ﻳﮕاﻧﻪ

د – دوﮔاﻧﻪ وﻳا چﻬارﮔاﻧﻪ

 - 9اﮔر تفــاوت اﻟکتروﻧﻴــــــــــﮕاتﻴﻮﻳتﻰ بﻴﻦ دو اتﻮم صــــــــفر وﻳا کـــــــﻤتراز 0.5
باشد  ،رابـطﻪ بﻴﻦ اﻳﻦ دو اتﻮم  -----است .
اﻟف  -غﻴر قطبﻰ

ب  Non polar bond -ج  -اﻳﻮﻧﻰ

د – اﻟف و ب

 - 10زاوﻳــﻪ روابــط کﻴﻤﻴاوى عبارت از زاوﻳﻪ داخﻠﻰ حاصﻞ ازتقاطع دوخط اســت کﻪ
ازﻫستﻪ اتﻮم ﻣرکزى بﻪ ﻫستﻪﻫاى دو اتﻮم ﻣرتبط شده  ،بﻪ  -----ترسﻴﻢ ﻣﻰﮔردد
اﻟف – دو اتﻮم ب  -ﻣرکزى

ج  -بﻴﻦ اتﻮمﻫا د  -بﻴﻦ دو آﻳﻮن

 - 11کــدام ﻳــک از عﻠﻤا ى ذﻳﻞ ﻣســتقﻞ ازﻫﻢ د ﻳﮕــر تﻴﻮرى روابط کﻴﻤﻴــاوى را اراﻳﻪ
کرد؟
اﻟف  ( -کﻮســﻴﻞ  ) Kocellو( ﻟﻴﻮﻳس  ) Liwesب  -ســﻮدى وفاﻳﻨس ج – ﻧﻴﻮتﻦ
وفارادى

د – ﻫاﻳزﻧبرگ و اﻳﻮاﻧﻨکﻪ

سؤاﻻ ت تشرﻳحﻰ :
 - 1تشــکﻴﻞ روابط ﻳک پروســﺔ ﮔرﻣا زا است وﻳا جذب کﻨﻨدة ﮔرﻣا ﻣﻰباشد ؟ در ﻣﻮرد
ﻣعﻠﻮﻣات ارائﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
 – 2درﻳک رابطﻪ اشتراکﻰ کدام عﻮاﻣﻞ باعث ﻧزدﻳکﻰ دو ﻫستﻪ ﻣﻰشﻮد ؟
 – 3چرا دوعﻨصر غﻴر فﻠز رابطﻪ آﻳﻮﻧﻰ را بر قرار کرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد؟ در باره ﻣعﻠﻮﻣات ارائﻪ
بدارﻳد.
 – 4بــادر ﻧظر داشــت قاعــدة اوکتﻴت ،فﻮرﻣــﻮل ﻣرکباتﻰ را کﻪ از عﻨاصر ذﻳﻞ تشــکﻴﻞ
ﮔردﻳده اﻧد  ،تحرﻳر دارﻳد .
اﻟف – ﻫاﻳدروجﻦ وسﻠفر  ،ب  -ﻫاﻳدروجﻦ وفاسفﻮرس  ،ج  -سﻠفر وفﻠﻮرﻳﻦ .
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 – 5چرا عﻨاصر پرﻳﻮد دوم ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد بﻴشتر از چﻬار رابطﻪ را بر قرار ﻧﻤاﻳﻨد؟
 – 6فرق بﻴﻦ رابطﻪ سﮕﻤا وپاى را تﻮضﻴح دﻫﻴد.
 – 7کدام ﻳک از ﻣرکبات ذﻳﻞ اﻧحﻼﻟﻴت بﻴشتر را در آب دارا است؟
اﻟف  MgF2 -وﻳا  BaF2ب  MgCl 2 -وﻳا

MgF2

 - 8رابطﺔ کدام ﻳک از ﻣرکبات ذﻳﻞ بﻴشــتر قطبﻰ اســت ؟ با دﻻﻳﻞ عﻠﻤﻰ ﻣعﻠﻮﻣات اراﻳﻪ
ﻧﻤاﻳﻴد.
اﻟف –  ، Hg – Iب P – Cl -

 ،ج Si – F -

 ،د Mg – N -

 - 10تعاﻣﻞ ذﻳﻞ را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤاﻳﻴد:

] [H 2 F ]+ + [SbF6

2 HF + SbF5

اﻟف – ﻫاﻳبرﻳد را در ﻣﻮاد تعاﻣﻞ کﻨﻨده وﻣحصﻮل تعاﻣﻞ در ﻳافت ﻧﻤابد.
ب  -ﻫاﻳبرﻳد فﻠﻮرﻳﻦ را در  [H 2 F ]+تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد.
 –11رابطﻪ کﻮاردﻳﻨﻴشﻦ را تﻮضح ﻧﻤاﻳد .
 – 12ﻫابﻴرﻳد  SP 2را با ﻳک ﻣثال تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳد.
 – 13اﻟﻤﻮﻧﻴﻢ کﻠﻮراﻳد در حاﻟت ﮔازى بﻪ کدام شکﻞ ﻣﻮجﻮد بﻮده  ،عﻠت آن چﻴست؟
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ﻓﺼﻞ چﻬارم

ساختﻤان ﻣاﻟﻴﻜﻮلﻫا و ﻗﻄبﻴت آن ﻫا
آﻳا ﻣﻴداﻧﻴد کﻪ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا چطﻮر تشــکﻴﻞ ﮔردﻳده اﻧد؟ از اتحاد اتﻮمﻫاى عﻨاصر
بﻪ اســاس قﻮة وﻻﻧســﻰ شــان کدام ذرات تشــکﻴﻞ ﻣﻰﮔردد ؟ چرا اتﻮمﻫا ﻣﻴتﻮاﻧﻨد
ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا را تشــکﻴﻞ دﻫﻨد ؟ اﻟکترونﻫاى وﻻﻧسﻰ چﻴست؟ آﻳا اتﻮمﻫا وﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى
تشــکﻴﻞ شــدة آنﻫا از ﻟحاظ اﻧرژى از ﻫﻢ فرق دارﻧد ﻳا خﻴر؟ ســاختﻤان واشــکال
ﻫﻨدســﻰ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا را چطﻮر ﻣﻴتﻮاﻧﻴﻢ تﻮضﻴح کﻨﻴﻢ ؟ چﻪ وقت ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا قطبﻰ بﻮده
و ﻣاﻟﻴکﻮلﻫــاى کدام ﻣﻮاد قطبﻰ شــده ﻣﻴتﻮاﻧﻨد ؟با ﻣطاﻟعــﺔ ﻣطاﻟب اﻳﻦ فصﻞ خﻮاﻫﻴﻢ
تﻮاﻧست تابﻪ ســؤاﻻت فﻮق جﻮاب ارائﻪ کرد و راجع بﻪ تشکﻴﻞ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا  ،ساختﻤان
وشــکﻞ ﻫﻨدســﻰ آنﻫا ﻣعﻠﻮﻣات کافﻰ بﻪ دســت آورد ،چﮕﻮﻧﻪﮔﻰ عﻮاﻣﻞ تشکﻴﻞ
دﻫﻨدة ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا را از اتﻮمﻫاى تشکﻴﻞ دﻫﻨدة شان داﻧست.
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 : 1 – 4ﻗشر وﻻﻧسﻰ اتﻮم ﻣرﻛزى ﻣاﻟﻴﻜﻮلﻫا
چﻪ فکر ﻣﻴکﻨﻴد؟ اتﻮم ﻣرکزى در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا چﻪ ﻧﻮع اتﻮمﻫا اﻧد؟
اتﻮمﻫــاى ﻣرکزى در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا عبارت از ﻫﻤان اتﻮمﻫاﻳﻰ اﻧد کﻪ بﻠﻨد ترﻳﻦ ﻧﻤبر اکسﻴدﻳشــﻦ
ﻣثبــت و وﻻﻧــس را در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣرکبات دارا باشــﻨد  .اﻳﻦ اتﻮمﻫا ﻣﻰتﻮاﻧﻨــد رابطﺔ آﻳﻮﻧﻰ،
اشــتراکﻰ وﻳا اشــتراکﻰ ﻳک طرفﻪ را بااتﻮمﻫاى عﻨاصر دﻳﮕر برقرارﻧﻤاﻳﻨد؛ تشکﻴﻞ ﻫﻤچﻮ روابط
ﻣربﻮط بﻪ ساختﻤان قشر وﻻﻧسﻰ؛ ﻳعﻨﻰ قشر خارجﻰ اتﻮمﻫاى اﻳﻦ ﻧﻮع عﻨاصر بﻮده کﻪ اﻟکترونﻫاى
وﻻﻧسﻰ در آنﻫا قرار دارﻧد  .رابطﻪ بﻴﻦ اتﻮمﻫا در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا ﻣﻴتﻮاﻧد آﻳﻮﻧﻰ و ﻳا اشتراکﻰ باشد .در
تشــکﻴﻞ رابطﺔ آﻳﻮﻧﻰ ،بﻴﻦ آﻳﻮنﻫاى چارج دار ﻣخاﻟف اﻟعﻼﻣﻪ قﻮة جذب اﻟکتروستاتﻴکﻰ ﻣﻮجﻮد
بﻮده و ســاحﺔ برقﻰ را کﻪ آﻳﻮﻧﻬا تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد داراى تﻨاظر کروى ﻣﻰباشد؛ از اﻳﻦ سبب رابطﺔ
آﻳﻮﻧﻰ بدون جﻬت است.
زﻣاﻧﻰکﻪ اتﻮمﻫا با ﻫﻢ ﻧزدﻳک ﻣﻰﮔردﻧد  ،اتﻮم اوربﻴتالﻫاى آنﻫا با ﻫﻢ تداخﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣاﻟﻴکﻮل
اوربﻴتالﻫا را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد  .اﮔر جﻮره اﻟکترون رابطﻪ وى ﻣاﻟﻴکﻮل اوربﻴتاﻟﻰ را باداشتﻦ اﻧرژى پاﻳﻴﻦ
اشــغال ﻧﻤاﻳﻨد  ،دراﻳﻦ صﻮرت رابطﺔ کﻮوﻟﻨت را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد .بﻪ اساس قاعدة ﻫﻮﻧد سپﻴﻦﻫاى اﻳﻦ
دو اﻟکترون حتﻤاً ﻣخاﻟف اﻟجﻬت ﻣﻰباشﻨد .بﻪ ﻫر اﻧدازه کﻪ تداخﻞ اوربﻴتالﻫاى اتﻮﻣﻰ ﻣستقﻴﻢ وعﻤﻴق
باشد  ،بﻪ ﻫﻤان اﻧدازه کرکتر وﻣشخصات ﻣاﻟﻴکﻮل اوربﻴتالﻫاى آنﻫا عاﻟﻰ بﻮده و رابطﻪ بﻴﻦ دو اتﻮم
زﻣاﻧﻰ ﻣستحکﻢ ﻣﻰباشد کﻪ تداخﻞ اوربﻴتالﻫاى اتﻮﻣﻰ ﻣستقﻴﻢ و پﻮشش اتﻮم اوربﻴتاﻟﻬا بﻴﻦ ﻫﻢ اعظﻤﻰ
باشــد ،دراﻳﻦ صﻮرت ســﻤت ﻳابﻰ فضاﻳﻰ رابطﺔ کﻮوﻟﻨت عاﻟﻰ ﻣﻰباشد .شکﻞ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى دارﻧدة
رابطﺔ کﻮوﻟﻨت تﻮسط زاوﻳﻪ بﻴﻦ روابط اتﻮمﻫاى تشکﻴﻞ دﻫﻨدة آنﻫا ﻣشخص ﻣﻰﮔردد  .ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى
 BCl3و  NH 3داراى اشکال ﻣختﻠف ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ است.
کدام عﻠتﻰ ﻣﻮجﻮد اســت کﻪ ﻣاﻟﻴکﻮل بﻴرﻳﻠﻴﻢ کﻠﻮراﻳد (  ) BeCl2خطﻰ بﻮده وداى پﻮل ﻣﻮﻣﻨت
آن ﻣســاوى بﻪ صفر است؟ در حاﻟﻴکﻪ ﻣاﻟﻴکﻮل  SnCl 2ساختﻤان ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ زاوﻳﻮى ﻣسطح را دارا
اســت و داى پﻮل ﻣﻮﻣﻨت آن خﻼف صفر ﻣﻰباشد .چﻰ عﻠتﻰ ﻣﻮجﻮد خﻮاﻫد بﻮد؟ کﻪ در BCl 3

شکﻞ ( )1-4ﻫر چﻬار اتﻮم در ﻳک سطح قرار داشتﻪ باشد بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب اتﻮم ﻧاﻳتروجﻦ در اﻣﻮﻧﻴا
در رأس ﻫرم و سﻪ اتﻮمﻫاى ﻫاﻳدروجﻦ در کﻨجﻫاى ﻫرم قرار دارﻧد  .اشکال ساختﻤاﻧﻰ ذﻳﻞ را
ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤاﻳﻴد :
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اﻟف

Sn
Cl

ب
Cl

Cl S n Cl

شکﻞ ( ) 1 - 4شکﻞ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻣرکب بﻴرﻳﻠﻴﻢ کﻠﻮراﻳد ،بﻮرون کﻠﻮراﻳد و اﻣﻮﻧﻴا
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ﻓﻌاﻟﻴت
شکﻞ فضاﻳﻰ ﻣاﻟﻴکﻮل  SO3تحرﻳر وبﻪ سؤاﻻت ذﻳﻞ جﻮاب اراﻳﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
 - 1چﻨد جﻮرهﻫاى اﻟکتروﻧﻰ اتﻮم سﻠفر را احاطﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟
 – 2تﻨظﻴﻢ فضاﻳﻰ روابط را ترسﻴﻢ ﻧﻤاﻳﻴد.
تﻴﻮرى ساختﻤان ﻫﻨد سﻰ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا ى ساد ه وکﻤتر دقﻴق در سال  1940تﻮسط داﻧشﻤﻨدان
بﻪ ﻧام سژوﻳک و پاوﻟﻰ پﻴشﻨﻬاد ﮔردﻳد ،اﻳﻦ تﻴﻮرى ﻣاﻧﻨد تﻴﻮرى دفع جﻮره ﻫاى اﻟکتروﻧﻰ وﻻﻧسﻰ
آشــکار ﮔردﻳده اســت  .عﻠﻤاى طرح کﻨﻨد ة اﻳﻦ تﻴﻮرى ســاختﻤان ﻫﻨدســﻰ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ســاده
وآﻳﻮنﻫــاى ســاده را ازقبﻴﻞ NH 4+ ، NH 3 ، BCl 3 ، BeCl2 :و  CH 4تحﻠﻴﻞ ﻧﻤــﻮده اﻧد  .عﻠﻤاى
ﻣذکــﻮر درﻳافــت ﻧﻤﻮدﻧدکﻪ ﻣﻮجﻮدﻳت جــﻮره اﻟکترونﻫاى آزاد اطــراف اتﻮمﻫاى ﻣرکزى در
ﻣاﻟﻴکﻮلﻫــا ى ﻣرکبات با عث دفع جﻮرهﻫاى اﻟکتروﻧــﻰ رابطﻮى ﻣتقابﻞ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا ﮔردﻳده وبﻴﻦ
آنﻫا قﻮة دفع اﻟکتروســتاتﻴکﻰ ﻣﻮجﻮد اســت ،اﻳﻦ قﻮه اوربﻴتالﻫاى ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ را تاحد ﻣعﻴﻦ از ﻫﻢ
دور ساختﻪ و ﻫر ﻳک از جﻮرهﻫاى آزاد اﻟکتروﻧﻰ اتﻮم ﻣرکزى اوربﻴتال خﻮد را در ﻣاﻟﻴکﻮل اشغال
ﻣﻰﻧﻤاﻳد واﻳﻦ اﻟکترونﻫا ﻧﻴز جﻮرهﻫاى اﻟکتروﻧﻰ دﻳﮕر را از خﻮد دفع ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد وبﻪ صﻮرت عﻤﻮم
باﻻى ساختﻤان ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا تأثﻴرات خﻮد را تبارز ﻣﻰدﻫﻨد .
اشکال فضاﻳﻰ ﻣاﻟﻴکﻮل  CH 4وآﻳﻮن  NH 4+قرار ذﻳﻞ است:

شکﻞ ( : )2 - 4رسﻢ ساختﻤان فضاﻳﻰ آﻳﻮن اﻣﻮﻧﻴﻢ و ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣﻴتان .
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ﻓﻌاﻟﻴت
 - 1چﻨد اﻟکترون را اتﻮم زﻳﻨﻮن براى تشکﻴﻞ روابط در ﻣاﻟﻴکﻮل  XeF4بﻪ کار ﻣﻰبرد ؟ وچﻨد
جﻮره اﻟکترون باﻻى اتﻮم زﻳﻨﻮن درﻣاﻟﻴکﻮل ﻣذکﻮر ﻣﻮجﻮد خﻮاﻫد بﻮد ؟ کدام شکﻞ ﻫﻨدسﻰ
را ﻣاﻟﻴکﻮل دارا خﻮاﻫد بﻮد ؟
 –2طرز روابط را درﻣاﻟﻴکﻮل  XeF3 ، XeF2و  XeF6تﻮسط شکﻞ تﻮضﻴح وتحرﻳر دارﻳد .
 : 2- 4ﻣاﻟﻴﻜﻮلﻫاى خﻄﻰ ( دو جﻮره اﻟﻜتروﻧﻰ)
کدام ﻧﻮع ﻣاﻟﻴکﻮل ﻫارا بﻪ ﻧــام ﻣاﻟﻴکﻮل ﻫاخطﻰ ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد؟ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى خطﻰ چﻪ ﻣفﻬﻮم را
ارائﻪ ﻣﻴدارد ؟
ﻣاﻟﻴکــﻮل ﮔازى بﻴرﻳﻠﻴــﻢ کﻠﻮراﻳد )  ( BeCl 2خطﻰ اســت  .بﻴرﻳﻠﻴﻢ در ﮔــروپ ( )IIاصﻠﻰ قرار
داشــتﻪ ودر قشر وﻻﻧسﻰ آن دو اﻟکترون ﻣﻮجﻮد است کﻪ ﻣﻴتﻮاﻧد دو رابطﺔ کﻮوﻻﻧت را تشکﻴﻞ دﻫد
.تﻨظﻴــﻢ خطــﻰ اتﻮمﻫا در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا تجرﻳد اعظﻤﻰ دو جــﻮرة اﻟکتروﻧﻰ را از ﻳک دﻳﮕر تأﻣﻴﻦ
ﻣﻴﻨﻤاﻳﻴد.

شکﻞ ( ) 3 - 4ساختﻤان خطﻰ ﻣاﻟﻴکﻮل بﻴرﻳﻠﻴﻢ کﻠﻮراﻳد
ﻣثال دﻳﮕر ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى خطﻰ عبارت از ﻣاﻟﻴکﻮل اسﻴتﻠﻴﻦ ،کاربﻦ داى اکساﻳد و غﻴره بﻮده
کﻪ اشکال آنﻫا قرار ذﻳﻞ است:

شکﻞ ( ) 4 – 4ساختﻤان خطﻰ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا
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ﻓﻌاﻟﻴت :
 - 1ســﻪ پﻮقاﻧﻪ را پر از ﻫﻮا ﻧﻤﻮده ،آنﻫارا بﻪ شــکﻞ خطﻰ باﻫﻢ قرار دﻫﻴد  ،بﻪ قســﻤت
بــاﻻى اﻧجام واﻧتﻬاى پﻮقاﻧﻪﻫاى کروى فشــار وارد ﻧﻤاﻳﻴد  ،تﻨظﻴﻢ کرهﻫا را ﻣشــاﻫده ﻧﻤﻮده،
چشﻢ دﻳد تان را در کتابچﻪﻫاى تان تحرﻳر کﻨﻴد.
 – 2اﮔــر پﻮقاﻧﺔ چﻬارﻣﻰ بﻪ آنﻫا عﻼوه ﮔردد  ،دراﻳﻦ صــﻮرت تﻨظﻴﻢ آنﻫا چﮕﻮﻧﻪ خﻮاﻫد
بﻮد؟
 : 3- 4ﻣاﻟﻴﻜﻮلﻫاى ﻣسﻄح ( سﻪ جﻮره اﻟﻜتروﻧﻰ )
چﻪ فکر ﻣﻴکﻨﻴد ؟ آﻳا ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى داراى شکﻞ ﻣسطح ﻣرکبا ت ﻣﻮجﻮد خﻮاﻫد بﻮد ؟
درﻳﻦ ﻧﻮع ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا ســﻪ جﻮره اﻟکترونﻫا در ﻳک ســطح واقع بﻮده و بﻪ رأسﻫاى ﻣثﻠث ســﻤت
دﻫﻰ ﮔردﻳده اﻧد.
تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد .
اﮔر بﻪ اطراف اتﻮم ﻣرکزى ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکبات ســﻪ جﻮره اﻟکترون قرار داشــتﻪ باشــد ،
درﻳﻦ صﻮرت روابط در ﻳک ســطح قرار داشتﻪ وزاوﻳﻪ بﻴﻦ آنﻫا  120درجﻪ بﻮده و سﻪ اتﻮم
در رأ س ﻣثﻠــث بــﻪ اطراف اتﻮم ﻣرکزى قرار دارﻧد  ،چﻨﻴﻦ ﻧﻮع ســاختﻤان ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ را بﻪ ﻧام
ﻣســتﻮى ﻣثﻠثﻰ ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد  ،ﻣثال اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣاﻟﻴکﻮل ﻫارا ﻣﻴتﻮان ساختﻤان ﻣاﻟﻴکﻮل  BF3ارائﻪ
کرد .اشکال ذﻳﻞ را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤاﻳﻴد:

شکﻞ (  ) 5 – 4ساختﻤان ﻣثﻠثﻰ ﻣاﻟﻴکﻮل بﻮرون فﻠﻮراﻳد.
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بﻮرون عﻨصرى است کﻪ در ﮔروپ  IIIاصﻠﻰ جدول پرﻳﻮدﻳک ﻣﻮقعﻴت دارد  ،اﻳﻦ عﻨصر داراى
سﻪ اﻟکترون وﻻﻧسﻰ بﻮده و سﻪ رابطﻪ اشتراکﻰ را با اتﻮمﻫاى عﻨاصر دﻳﮕر برقرار ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد .
داى پﻮل ﻣﻮﻣﻨت ﻣرکب  SnCl 2خﻼف صفر اســت کﻪ دﻻﻟت بر غﻴر خطﻰ بﻮدن ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى
آن ﻣﻰﻧﻤاﻳد  ،عﻠت آن اﻳﻦ اســت کﻪ قﻠعﻰ ( عﻨصر قﻠعﻰ در ﮔروپ  IVسﻴستﻢ پرﻳﻮدﻳک قرار
دارد ) غــرض تشــکﻴﻞ روابط تﻨﻬــا دو اﻟکترون را از جﻤﻠﺔ چﻬار اﻟکترون بــﻪ کار ﻣﻴبرد  ،جﻮره
اﻟکترونﻫــاى آزاد و جﻮره اﻟکترونﻫاى رابطﻪ وى ازﻫﻢ دورشــده و ﻣاﻟﻴکﻮل داراى ســاختﻤان
ﻣسطح سﻪ کﻨجﻰ (ﻣثﻠثﻰ) را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫد  .بﻪ اساس اﻳﻦ تﻨطﻴﻢ اﻟکتروﻧﻰ ،زاوﻳﻪ بﻴﻦ جﻮرهﻫاى
اﻟکتروﻧﻰ رابطﻮى خﻮرد و زاوﻳﻪ بﻴﻦ اﻟکترون ﻫاى آزاد و جﻮره رابطﻮى اعظﻤﻰ بﻮده و قﻮة دفع
بﻴﻦ آنﻫا اصغرى ﻣﻰباشد .اشکال ذﻳﻞ را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
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شکﻞ ( ) 6 - 4ساختﻤان ﻣاﻟﻴکﻮل  SO2 ، SnCl 2 ، CH 2 = CH 2و آﻳﻮن NO 3

ﻓﻌاﻟﻴت
ســاختﻤان ﻫﻨدســﻰ ﻣاﻟﻴکﻮل  BrF3را ترسﻴﻢ ﻧﻤﻮده وبﻪ اســاس آن بﻪ سؤاﻻت ذﻳﻞ جﻮاب
بﮕﻮﻳﻴد.
 – 1اتﻮم بروﻣﻴﻦ چﻨد اﻟکترون را در تشــکﻴﻞ روابط در ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکب ﻣذکﻮر بﻪ ﻣصرف
رساﻧﻴده است ؟
 – 2چﻨد جﻮره از اﻟکترونﻫاى آزاد در اتﻮم بروﻣﻴﻦ ﻣﻮجﻮد است ؟
 – 3ﻣجﻤﻮع جﻮرهﻫاى اﻟکتروﻧﻰ اتﻮم بروﻣﻴﻦ چقدر خﻮاﻫد بﻮد ؟
 - 4تﻨظﻴﻢ روابط را در ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣذکﻮر ترسﻴﻢ ﻧﻤﻮده و ﻧام اﻳﻦ ساختﻤان را بﮕﻮﻳد .
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 : 4 - 4ﻣاﻟﻴﻜﻮلﻫاى چﻬار سﻄحﻰ ( چﻬار جﻮره اﻟﻜترون )
در بارة ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى خطﻰ وﻣسطح ﻣعﻠﻮﻣات حاصﻞ ﻧﻤﻮدﻳد  ،چﻪ فکر ﻣﻴکﻨﻴد کﻪ آﻳا ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى
چﻬار ســطحﻰ ﻧﻴز ﻣﻮجﻮد خﻮاﻫد بﻮد ؟ درﻳﻦ ﻧﻮع ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا اتﻮم ﻣرکزى کدام ﻧﻮع ســاختﻤان
اﻟکترون را دارا خﻮاﻫد بﻮد ؟
در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى چﻬار وجﻬﻰ  ،چﻬار جﻮرة اﻟکتروﻧﻰ بﻪ رأسﻫاى چﻬار سطحﻰ سﻤت دﻫﻰ ﮔردﻳده است.
ﻣاﻟﻴکﻮل ﻫاى  H 2O ، NH 3 ، CH 4وآﻳﻮن  NH 4+داراى چﻬار جﻮرة اﻟکتروﻧﻰ بﻪ دور اتﻮم
ﻣرکزى خﻮد ﻣﻴباشﻨد اﻳﻦ جﻮرهﻫاى اﻟکتروﻧﻰ بﻪ شکﻞ ﻣستقﻞ از ﻫﻢ دﻳﮕر ﻳا بﻪ شکﻞ جﻮرهﻫاى
آزاد وﻳا بﻪ شــکﻞ جﻮرهﻫاى اﻟکتروﻧﻰ در تشــکﻴﻞ روابط ﻣﻮجﻮد اﻧد  .بﻴﻦ اﻳﻦ جﻮرهﻫا قﻮة دفع
ﻣﻮجﻮد اســت ؛ براى اﻳﻦکﻪ اﻳﻦ قﻮة دفع اصغرى بﻮده باشد  ،اوربﻴتالﻫاى ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ آنﻫا طﻮرى
تﻨظﻴــﻢ ﻣﻰﮔردﻧد کــﻪ زاوﻳﻪ بﻴﻦ آنﻫا بزرگ بﻮده واتﻮمﻫا ى ﻣرتبط شــده با اتﻮم ﻣرکزى از ﻫﻢ
دور قــرار ﻣﻴﮕﻴرﻧد  .جﻮرهﻫاى اﻟکتروﻧﻰ تشــکﻴﻞ دﻫﻨدة روابــط و جﻮرهﻫاى آزاد اﻟکتروﻧﻰ در
رأسﻫاى چﻬار سطحﻰ تﻮجﻪ ﮔردﻳده است  ،شکﻞ  6 – 4را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤاﻳﻴد .
در تﻤام ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا  ،اتﻮمﻫا در رأس چﻬار ســطحﻰ قرار ﻧﻤﻰﮔﻴرد  .در  CH 4و آﻳﻮن NH 4+

اتﻮمﻫا ﻣاﻟﻴکﻮل چﻬار سطحﻰ را تشکﻴﻞ داده  ،اﻣا ﻣاﻟﻴکﻮل  NH 3شکﻞ تراى ﮔﻮﻧال پﻴراﻣﻴد را دارا
اســت  .ﻣاﻟﻴکﻮل آب ســاختﻤان زاوﻳﻮى را دارا ﻣﻰباشد  .در ﻣاﻟﻴکﻮل  CH 4وآﻳﻮن  NH 4+تﻤاﻣﻰ
روابط بﻴﻦ اتﻮمﻫا ﻳک سان است .
عﻼوه از روابط کﻮوﻻﻧســﻰ  ،روابط دﻳﮕرى ﻧﻴز بﻴﻦ اتﻮمﻫا در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا ﻣﻮجﻮد اســت کﻪ
بﻪ ﻧام روابط کﻮاردﻳﻨﻴشــﻦ ﻳاد ﻣﻰﮔردد  ،اﻳﻦ روابط با روابط کﻮﻻﻧســﻰ فرقﻰ ﻧداشتﻪ وعﻴﻦ ارزش
را دارا اســت  .درﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى کﻪ روابط کﻮاردﻳﻨﻴشــﻦ بﻴﻦ اتﻮمﻫاى آن ﻣﻮجﻮد اســت  ،ﻫﻤچﻮ
ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا ساختﻤان چﻬار سطحﻰ را دارا بﻮده و زاوﻳﺔ روابط اتﻮمﻫا در ﻫﻤچﻮ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا 109.5
درجﻪ زاوﻳﺔ تترا ﻫاﻳدرال وﻻﻧســﻰ اســت  .در اﻣﻮﻧﻴا زاوﻳﻪ بﻴﻦ روابط ﻣســاوى بﻪ  107درجﻪ ودر
آب  104.5درجﻪ اســت  .براى اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧحرافات خارج از اﻧتظار ﻧظرﻳﺔ زواﻳاى وﻻﻧســﻰ  ،عﻠﻤا
ﻫرﻳک ژﻳﻠﻴسپﻰ ( ) Jillespiو ﻧاﻳﻬﻮﻟﻢ ( ) niholmتﻴﻮرى دفع جﻮرهﻫاى اﻟکتروﻧﻰ وﻻﻧس
را پﻴشﻨﻬاد کرد  .چﻮن جﻮرهﻫاى آزاد اﻟکتروﻧﻰ اتﻮمﻫا ﻧسبت بﻪ جﻮره اﻟکترونﻫاى تشکﻴﻞ دﻫﻨدة
رابطﻪ بﻪ ﻫســتﻪ ﻧزدﻳک است  ،ازاﻳﻦ ســبب اﻳﻦ جﻮرهﻫاى اﻟکتروﻧﻰ بﻪ شکﻞ قﻮى از جﻮرهﻫاى
دﻳﮕر دفع ﻣﻰﮔردﻧد .
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دفع بﻴﻦ جﻮرهﻫاى اﻟکتروﻧﻰ قرار سﻠسﻠﺔ ذﻳﻞ تغﻴﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد :
جﻮرة رابطﻪ وى  /جﻮرة رابطﻪ وى > جﻮرة رابطﻪ وى  /جﻮرة آزاد > جﻮرة آزاد/جﻮرةآزاد
قﻮة دفع بﻴﻦ جﻮرهﻫاى آزاد اﻟکتروﻧﻰ وجﻮرهﻫاى اﻟکتروﻧﻰ روابط در اﻣﻮﻧﻴا  NH 3سبب ﻣﻰشﻮد
تا زاوﻳﺔ ﻧسبت بﻪ زاوﻳﺔ چﻬار سطحﻰ (109.5درجﻪ) بزرگ بﻮده و زاوﻳﺔ کﻮچکتر از زاوﻳﺔ
چﻬار سطحﻰ باشد .اشکال ذﻳﻞ را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.

شکﻞ (  ) 7 - 4روابط کﻴﻤﻴاوى در ﻣاﻟﻴکﻮل  H 2O ، NH 3 ، CH 4وآﻳﻮن NH 4+

ترتﻴب جﻮرهﻫاى اﻟﻜتروﻧﻰ وﻻﻧسﻰ در چﻬار سﻄحﻰ
ﻣطابــق بﻪ تﻮضﻴحات فﻮق  ،در ﻣاﻟﻴکﻮل آب زاوﻳﻪ ﻫاى و ﻧســبت بﻪ  109.5درجﻪ بزرﮔتر
بﻮده و زاوﻳﺔ بﻴﻦ روابط  H O Hﻣساوى بﻪ  104.50است .
ساختﻤان آﻳﻮن ﻫاى  SO32 ، SO42ﻧﻴز تتراﻫاﻳد را ل ( ) Tetrahydralبﻮده کﻪ در شکﻞ ذﻳﻞ
ﻣﻼحظﻪ ﻣﻰﮔردد:
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..

شکﻞ ( ) 8 - 4ساختﻤان آﻳﻮنﻫاى ﻫاى SO42 .و . SO32

ﻓﻌاﻟﻴت
تﻨظﻴﻢ روابط را با ترسﻴﻢ اشکال در ﻣرکبات ذﻳﻞ با تﻮضﻴحات ﻻزﻣﻪ عﻤﻠﻰ ﻧﻤاﻳﻴد :
اﻟف  XeF2 -ب  XeF6 -ج XeO3 -

ﻣﻌﻠﻮﻣات اﺿاﻓﻰ
ســاختﻤان ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى دارﻧدة چﻨدﻳﻦ(  6 ، 5و ) 7جﻮرهﻫاى اﻟکتروﻧﻰ وﻻﻧســﻰ ﻧﻴز ﻣﻮجﻮد
بﻮده  ،اﻳﻦ ﻧﻮع ســاختﻤان را ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى دارا اﻧد کﻪ اتﻮم ﻣرکزى آنﻫا عﻨاصر پرﻳﻮد کﻮتاى
دوم وسﻮم اﻧد  ،دراﻳﻦ ﻣﻮرد راجع بﻪ پﻮره ﻧﻤﻮدن اوکتﻴت سخﻦ زده ﻣﻰشﻮد .
ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکب  PCl 5با داشــتﻦ پﻨج جﻮرة اﻟکتروﻧﻰ رابطﻪ وى داراى ســاختﻤان تراى ﮔﻮﻧال
پﻴراﻣﻴد ﻣﻰباشــد  .زاوﻳﻪ بﻴﻦ روابط  90 0و  120 0بﻮده ودو اتــﻮم کﻠﻮرﻳﻦ در ﻣاﻟﻴکﻮل در ﻣﻴاﻧﺔ
پﻴراﻣﻴد اخذ ﻣﻮقعﻴت ﻧﻤﻮده وسﻪ اتﻮم دﻳﮕر آن ﻣﻮقعﻴت استﻮاﻳﻰ بﻰ پﻴراﻣﻴد را اشغال ﻧﻤﻮده است .
بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب جﻮره اﻟکتروﻧﻰ در  SF4ﻧﻴز تﻨظﻴﻢ ﮔردﻳد است  .شکﻞ ( )9– 4را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
ســﻠفر عﻨصرى اســت کﻪ در ﮔروپ  VIاصﻠﻲ قرار دارد  ،از جﻤﻠﺔ شــش اﻟکترون وﻻﻧســﻰ
چﻬــار اﻟکترون را براى تشــکﻴﻞ روابط بــﻪ کار برده واز آن ﻳک جــﻮرة اﻟکتروﻧﻰ آزاد باقﻰ
ﻣﻰﻣاﻧــد ،اﻳﻦ جــﻮره اﻟکتروﻧﻰ آزاد ﻣﻤکﻦ در ﻣﻮقعﻴــت ﻣﻴاﻧﺔ عﻤﻮدى قرار داشــتﻪ و ﻳا اﻳﻦکﻪ
ﻣﻮقعﻴت اســتﻮاﻳﻰ را اشــغال ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد  ،استقرار آنﻫا در ﻣﻮقعﻴت اســتﻮاﻳﻰ با تﻴﻮرى ژﻳﻠﻴسپﻰ
( ) Jillespiو ﻧاﻳﻬﻮﻟــﻢ ( ) niholmﻣطابقــت دارد کــﻪ اوربﻴتال جــﻮره اﻟکترونﻫاى آزاد
ﻧســبت بﻪ اوربﻴتالﻫاى رابطﻪ وى ﻧزدﻳک تر بﻪ ﻫستﻪ ﻣتﻤرکز ﮔردﻳده اﻧد  .جﻮره اﻟکتروﻧﻰ در
اﻳﻦ تﻨظﻴﻢ زاوﻳﻪ  120 0با دو اوربﻴتال وتحت زاوﻳﺔ  90 0بادوى دﻳﮕر قرار دارد .
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PCl5

ClF3

شکﻞ ( ) 9 –4تﻨظﻴﻢ  Trigonal Bipyramidجﻮره ﻫاى اﻟکتروﻧﻰ وﻻﻧسﻰ در بعضﻰ ﻣرکبات .
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ﻣاﻟﻴکﻮل ﻫاى  IF7داراى ﻫفت اوربﻴتال بﻪ اطراف اتﻮم ﻣرکزى بﻮده وتﻨظﻴﻢ روابط بﻪ شکﻞ پﻨتاﮔﻮﻧال
بﻰ پراﻣﻴد ﻣﻰباشد  .شکﻞ ذﻳﻞ را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤاﻳﻴد:

شکﻞ ( ) 11 – 4ساختﻤان پﻨج کﻨجﻰ  -ﻣﻨشﻮرى
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ﻓﻌاﻟﻴت
اشکال ذﻳﻞ را بﻪ دقت ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤﻮده بﻪ سؤاﻻت تحرﻳر شدة زﻳر جﻮاب ارائﻪ بدارﻳد:

شکﻞ ( ) 12 - 4فﻮرﻣﻮل و ساختﻤان فضاﻳﻰ پﻨتافﻠﻮرو فاسفﻴت

 – 1ساختﻤان ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣر کب ﻣذکﻮر بﻪ کدام ساختﻤان ﻫﻨدسﻰ ﻣطابقت دارد؟
 – 2ﻫاﻳبرﻳد فاسفﻮرس درﻳﻦ ﻣرکب کدام است؟
 – 3زاوﻳﺔ وﻻﻧســﻰ بﻴﻦ روابط فﻠﻮرﻳﻦ بﻪ کدام اﻧدازه خﻮاﻫد بﻮد ؟ فﻠﻮرﻳﻦ در تشــکﻴﻞ
روابط کدام ﻧﻮع اوربﻴتالﻫا را بﻪ کار برده است؟
 : 5- 4ساختﻤان ﻣاﻟﻴﻜﻮل آب
ﻣاﻟﻴﻜﻮل آب ﻏﻴر خﻄﻰ است .
ﻣاﻟﻴکﻮل آب داراى داى پﻮل ﻣﻮﻣﻨت بﻮده  ،اﮔر ﻣاﻟﻴکﻮل آب خطﻰ ﻣﻰبﻮد  ،درﻳﻦ صﻮرت
داى پــﻮل ﻣﻮﻣﻨت روابط O- Hﻣتقابﻼ" باﻳک دﻳﮕر تﻼفﻰ ﻣﻰشــد  ،داى پﻮل ﻣﻮﻣﻨت ﻣاﻟﻴکﻮل
آب ﻣساوى بﻪ صفر ﻣﻰبﻮد و ﻣاﻟﻴکﻮل آن قطبﻰ ﻧﻤﻰبﻮد  .پدﻳدة داى پﻮل ﻣﻮﻣﻨت تﻮسط اوربﻴتال
اتﻮﻣﻰ ﻣشخص ﻣﻰﮔردد کﻪ در تشکﻴﻞ رابطﻪ سﻬﻴﻢ ﻣﻰباشد .
اﮔر آکســﻴجﻦ براى تشــکﻴﻞ روابط دو اوربﻴتال  pرا بﻪ کار برده باشــد ،باﻳد زاوﻳﺔ روابط
آن بــا ﻫاﻳد روجــﻦ در ﻣاﻟﻴکﻮل آب  90 0باشــد  .ﻣطا ﻟعات و تحقﻴقات عﻠﻤﻰ ﻧشــان ﻣﻰدﻫد
کﻪ عﻤ ً
ﻼ زاوﻳﺔ ﻣذکﻮر ﻣســاوى بﻪ  104.50درجﻪ اســت  .در ﻣاﻟﻴکﻮل آب اتﻮم آکسﻴجﻦ داراى
حاﻟــت  sp 3ﻫاﻳبرﻳــد بﻮده کــﻪ در آن دو جﻮره اﻟکترون رابطﻪ وى ودوجــﻮره اﻟکترون آزاد
ﻣﻮجﻮد ﻣﻰباشد
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.

( شکﻞ  )13– 4را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤاﻳﻴد:

3

شکﻞ(  sp hybridization- ) 13 - 4اوربﻴتال در ﻣاﻟﻴکﻮل آب .

تفاوت بﻴﻦ کﻤﻴت زاوﻳﺔ وﻻﻧســﻰ آب (  ) 104.5و زاوﻳﺔ تترا ﻫاﻳدرى )  (109.5oطﻮرى تﻮضﻴح
ﻣﻰﮔــردد کﻪ قﻮة دفــع بﻴﻦ جﻮرهﻫاى اﻟکتروﻧﻰ آزاد ﻧســبت بــﻪ جﻮرهﻫاى اﻟکتروﻧــﻰ رابطﻪ وى
اوربﻴتالﻫا بزرگ بﻮده ؛ ازاﻳﻦ سبب اﻳﻦ زاوﻳﻪﻫا از ﻫﻢ فرق دارد .
ﻓﻌاﻟﻴت اول
تﻨظﻴﻢ روابط وساختﻤان ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا را در ﻣرکبات ذﻳﻞ تﻮضﻴح ﻧﻤﻮده شکﻞ ﻫﻨدسﻰ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا
را تحرﻳر دارﻳد .
اﻟف  F2O -ب  SeCl 4 -ج  ICl 3 -د COCl 2 -

ﻓﻌاﻟﻴت دوم
شکﻞ ذﻳﻞ را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤﻮده بﻪ سؤاﻻت ﻣربﻮط آن کﻪ در زﻳر تحرﻳر شده است ،جﻮاب
ارائﻪ بدارﻳد .
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شکﻞ (  ) 14 - 4اشکال اوربﻴتاﻟﻰ سﻠفر وﻫاﻳدروجﻦ در ﻫاﻳدروجﻦ سﻠفاﻳد

 - 1اتﻮم سﻠفر در ﻣرکب ﻣذکﻮر کدام ﻫاﻳبرﻳد را دارا خﻮاﻫد بﻮد؟
 - 2چرا زاوﻳﺔ روابط ﻣرکب ﻣذکﻮر ﻧسبت بﻪ زاوﻳﺔ روابط ﻣاﻟﻴکﻮل آب کﻮچکتر است؟
 – 3ساختﻤان ﻫﻨدسﻰ ﻣرکب ﻣذکﻮر را تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد .
 : 6- 4ساختﻤان ﻣاﻟﻴﻜﻮل اﻣﻮﻧﻴا
ﻧاﻳتروجﻦ غرض تشکﻴﻞ روابط سﻪ اﻟکترون طاقﺔ اوربﻴتالﻫاى  2pرا بﻪ کار ﻣﻴبرد کﻪ در باﻻى
سطح عﻤﻮدى قرار دارﻧد .
تحقﻴقات ﻧشان داده است کﻪ زاوﻳﻪ بﻴﻦ روابط در ﻣاﻟﻴکﻮل اﻣﻮﻧﻴا ﻣساوى بﻪ  107درجﻪ بﻮده و
اتﻮم ﻧاﻳتروجﻦ حاﻟت  sp 3ﻫاﻳبرﻳد را دارا ﻣﻰباشــد کﻪ از جﻤﻠﺔ چﻬار اوربﻴتال  sp 3ﻳک اوربﻴتال
آن تﻮسط جﻮره اﻟکترونﻫاى آزاد اشغال ﮔردﻳده است ؛ اﻣا سﻪ اوربﻴتال دﻳﮕر آن تﻮسط جﻮره
اﻟکترونﻫاى رابطﻪ وى پر ﮔردﻳده است .

شکﻞ ( ) 15 - 4ساختﻤان ﻣاﻟﻴکﻮل اﻣﻮﻧﻴا .
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قﻴﻤت زاوﻳﺔ وﻻﻧســﻰ بﻴﻦ روابط  107درجﻪ از حاﻟت تترا ﻫاﻳدر ( 109.5درجﻪ ) فرق دارد؛ زﻳرا
قﻮة دفع بﻴﻦ جﻮره اﻟکتروﻧﻬاى آزاد و جﻮره اﻟکترونﻫاى رابطﻪ وى ﻧسبت بﻪ بﻴﻦ جﻮرهﻫاى دوﮔاﻧﻪ
اوربﻴتاﻟﻰ کﻪ رابطﻪ برقرارﻧﻤﻮده اﻧد  ،قﻮى ﻣﻰباشد  .شکﻞ ( ) 15 - 4را ﻣﻼحطﻪ ﻧﻤاﻳﻴد .
ﻓﻌاﻟﻴت
در ﻣرکــب  N F3کــدام ﻧﻮع روابط را اتﻮم ﻫــاِى فﻠﻮرﻳﻦ با اتﻮم ﻣرکزى ( ﻧاﻳتروجﻦ )
بر قرار کرده اســت ؟ ساختﻤان ﻫﻨدسﻰ ﻣاﻟﻴکﻮل آن بﻪ اﻣﻮﻧﻴا شباﻫت دارد وﻳا خﻴر ؟ بﻪ اساس
دﻟﻴﻞ ﻣﻨطقﻰ در باره تﻮضﻴحات ارائﻪ بدارﻳد.
 : 7 – 4اﻧﻮاع ﻣاﻟﻴﻜﻮلﻫا (ﻗﻄبﻰ ،ﻏﻴر ﻗﻄبﻰ وآﻳﻮﻧﻰ )
ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى قطبﻰ کدام ﻧﻮع ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا را ﮔﻮﻳﻨد ؟ کدام عﻮاﻣﻞ باعث تبارز قطبﻴت ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى
ﻣرکبات ﻣﻰشﻮﻧد ؟ اصطﻼح قطب ()Polarچﻪ ﻣفﻬﻮم را اراﻳﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳد ؟
قطبﻴت ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣرکبات بﻪ طرز روابط اتﻮمﻫاى ﻣتشــکﻞ وخاصﻴت اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ ﻫﻤچﻮ
اتﻮمﻫا ﻣربﻮط است  .اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ اتﻮمﻫاى عﻨاصر سبب تشکﻴﻞ روابط قطبﻰ در ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻬاشده،
طﻮرى کﻪ ﻳک قسﻤت ﻣاﻟﻴکﻮل چارج ﻣﻨفﻰ قسﻤﻰ وطرف دﻳﮕر آن چارج ﻣثبت قسﻤﻰ را حاصﻞ
ﻧﻤﻮده وﻣاﻟﻴکﻮل دوقطبﻰ را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد .
زﻣاﻧﻰکﻪ دو اتﻮم عﻴﻦ عﻨصر ﻳک رابطﻪ کﻮوﻻﻧســﻰ را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد ؛ بﻪ طﻮر ﻣثال H 2 :و Cl 2

ﻫر ﻳکﻰ از اتﻮمﻫا عﻴﻦ سﻬﻢ اﻟکتروﻧﻰ را درتشکﻴﻞ رابطﻪ دارا اﻧد  .کثافت ابر اﻟکتروﻧﻰ در دو اتﻮم
اﻳﻦ رابطﻪ ﻳکســان ﻣﻰباشــد ؛ زﻳرا اﻟکترونﻫا بطﻮر ﻣساوى تﻮسط ﻫر دو ﻫستﻪﻫاى اتﻮمﻫا جذب
ﻣﻰﮔردﻧد  ،اﻳﻦ ﻧﻮع رابطﻪ غﻴر قطبﻰ ( )Non polarبﻮده وﻣاﻟﻴکﻮل غﻴر قطبﻰ است.
ﻣﻮقــع کــﻪ دواتﻮم عﻨاصرﻣختﻠــف باﻫﻢ ﻣرتبط ﻣﻰﮔردﻧد؛ بــﻪ طﻮر ﻣثال :در ﻣاﻟﻴکــﻮل  HClدر
اﻳﻦ صﻮرت قﻮه جاذبﻪ ﻫردوﻫســتﻪﻫا ﻳکســان ﻧبﻮده وﻳکﻰ ازﻫســتﻪ بﻨابرداشتﻦ قﻮة جاذبﺔ ﻣثبت
اﻟکترونﻫا را بﻪ طرف خﻮد کشــﻴده و کثافت ابر اﻟکتروﻧﻰ باﻻى آن زﻳاد شــده  ،در ﻧتﻴجﻪ چارج
ﻣﻨفﻰ قســﻤﻰ ()– δراحاصﻞ ﻧﻤﻮده و اتﻮم دﻳﮕرى کــﻪ اﻟکترونﻫاى آن کش ﮔردﻳده  ،بااﻟﻤقابﻞ
چارج ﻣثبت قسﻤﻰ( )+ δراحاﻳزﻣﻰﮔردد ؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :در ﻣاﻟﻴکﻮل (  )HClﻫاﻳدروجﻦ چارج
قسﻤﻰ ﻣثبت وکﻠﻮرﻳﻦ چارج قسﻤﻰ ﻣﻨفﻰ را دارا است کﻪ بﻪ شکﻞ

Cl

 H +تحرﻳر ﻣﻰﮔردد.

رابط کﻪ در دو اﻧجام آن چارجﻫاى قسﻤﻰ ﻣثبت و ﻣﻨفﻰ وجﻮد دارد  ،بﻪ ﻧام رابــطﻪ قطبﻰ ( Polar
 ) bondﻳاد ﻣﻰشــﻮد و ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى داراى روابط قطبﻰ بﻪ ﻧام ﻣاﻟﻴکﻮل دوقطبﻰ ( )Dipoleﻳاد
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ﻣﻰﮔردد  .طﻮرﻳکﻪ قب ً
ﻼ ارائﻪ شــد ،چارج قســــــﻤﻰ ر ا(  ) δافاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد وفاصﻠﻪ را بﻪ ( ) L
ﻧشان ﻣﻰدﻫﻨد ؛بﻪ طﻮر ﻣثالCl :

+

H

شکﻞ ( ) 16 – 4کشش ابراﻟکتروﻧﻰ وقطبﻴت در ﻣاﻟﻴکﻮل ﻫاﻳدروجﻦ کﻠﻮراﻳد

اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ چارج قســﻤﻰ (  ) Particle Chargesﻣثبت( )+0,17و اتﻮم کﻠﻮرﻳﻦ
چارج ﻣﻨفﻰ قسﻤﻰ ( )-0,17را دارا است .
بﻪ طﻮر عﻤﻮم داى پﻮل ﻣؤﻣﻨت قطبﻰ را بﻪ  µافاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد  ،پس داى پﻮل ﻣﻮﻣﻨت دوقطبﻰ
عبارت از حاصﻞ ضرب چارج قسﻤﻰ و فاصﻠﻪ چارجﻫاى قسﻤﻰ از ﻫﻢ دﻳﮕر است:
=µ

 µ = q lﻳا l

درحقﻴقــت داى پــﻮل ﻣؤﻣﻨــت ﻳک ﻣاﻟﻴکــﻮل کﻤﻴت ﻣقدارى عدم تشــابﻪ چارجﻫا درآن
19

esu = 1.6 10

10

= e = 4.81 10

ﻣاﻟﻴکﻮل است  .دوچارج ﻣخاﻟف با کﻤﻴت چارج C
کﻪ بﻪ فاصﻠﺔ  1A°ازﻳکدﻳﮕر قراردارﻧد  ،داراى داى پﻮل ﻣؤﻣﻨت ذﻳﻞ است :
esu cm

18

Cm

29

esu 10 8 cm = 4,8 10
o

m(A) = 1,6 10

10

10

C 10

µ = q l = 4,81 10
19

µ = q l = 1,6 10

 4,8 10 18 esu cmﻳــک دباى (  ) Debye ( ) Dتعرﻳف ﻧﻤــﻮده اﻧد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :طﻮل رابطﻪ
o
درﻣاﻟﻴکﻮل  HClﻣساوى بﻪ (  ) 1 27 Aاست  ،داى پﻮل ﻣؤﻣﻨت آن ﻣساوى ( )2.03Dاست.
ﻣاﻟﻴکﻮل  HClﻳک رابطﻪ دارد و اﻳﻦ رابطﻪ قطبﻰ اســت ،پس ﻣاﻟﻴکﻮل داراى ﻳک رابطﻪ قطبﻰ
اســت .ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى کﻪ ﻣشابﻪ بﻮده وبﻴشتر ازﻳک رابطﻪ خطﻰ را دارا اﻧد ،اﻳﻦ رابطﻪﻫا عﻤﻞ قطبﻰ
ﻳک دﻳﮕررا خﻨثﻰ ساختﻪ بد ﻳﻦ ﻣﻠحﻮظ با وجﻮدﻳکﻪ رابطﻪﻫا قطبﻰ بﻮده اﻣا؛ ﻣاﻟﻴکﻮل بﻪ صﻮرت کﻞ
غﻴرقطبﻰ است کﻪ ﻣثال آﻧرا ﻣﻴتﻮان در  CCl 4 , BCl 3 , CO 2ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣشابﻪ اراﻳﻪ کرد.
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کﻪ در شــکﻞ ﻫاى داده شده ﻣاﻟﻴکﻮل ﻫاى ﻧشان داده شــد کﻪ چطﻮر داى پﻮل ﻣؤﻣﻨت رابطﻪﻫاى
خطﻰ خﻨثﻰ شــده وداى پﻮل ﻣؤﻣﻨت عﻤﻮﻣﻰ ﻣاﻟﻴکﻮل صفر ﻣﻰباشــد  ،اﻳــﻦ داى پﻮل ﻣؤﻣﻨتﻫا بﻪ
(

 ) +افاده شده است کﻪ سﻤت تﻴر بﻪ اﻧجام ﻣﻨفﻰ داى پﻮل تﻮجﻪ ﻣﻰباشد:

شکﻞ( ) 17 – 4داى پﻮل ﻣؤﻣﻨت روابط حذ ف شده وﻣاﻟﻴکﻮلﻫا بﻪ صﻮرت غﻴر قطبﻰ

ﻣﻌﻠﻮﻣات ﺿرورى
شــکﻞ فضاﻳﻰ ﻣاﻟﻴکﻮل درســﻮﻳﺔ قطبﻰ بﻮدن آن بســﻴار تأثﻴردارد ؛بﻪ طــﻮر ﻣثال  :بطﻮرعﻤﻮم
ﻣاﻟﻴکــﻮل  MXnرادرﻧظربﮕﻴرﻳــد کﻪ درآن  Mاتــﻮم ﻣرکزى و Xعبــارت از اتﻮم وﻳاﮔروپ
ازاتﻮمﻫاى باشــدکﻪ بﻪ آن ﻣرتبط اســت ،درصﻮرتﻰکﻪ تﻤام اتﻮمﻫاى  Xﻳکســاﻧﻰ باشﻨد ( بﻪ طﻮر
ﻣثال :در ﻣاﻟﻴکﻮل  ) CCl 4 , BCl 3 , CO 2واتﻮم ﻣرکزى  Mداراى جﻮره اﻟکتروﻧﻬا آزاد ﻧباشــد،
ﻣاﻟﻴکﻮل حاصﻞ غﻴرقطبﻰ اســت ،درصﻮرتﻰکﻪ اتﻮم ﻣرکزى داراى جﻮره اﻟکتروﻧﻬاى آزاد باشد،
ﻣعﻤــﻮﻻً داى پﻮلﻫــاى رابطﻮى حذ ف ﻧﮕردﻳــده وﻣاﻟﻴکﻮل قطبﻰ ﻣﻰباشــد  ،ﮔرچﻪ ﻣطﻠب فﻮق
عﻤﻮﻣﻰ ﻧبﻮده  ،اﻳﻦ پدﻳده براى ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻬاى آب واﻣﻮﻧﻴا کﻪ ﻫردوى آن قطبﻰ است  .درشکﻞ ذﻳﻞ
ارائﻪ ﮔردﻳده است:
قطبﻴت رابطﺔ دوﮔاﻧﻪ در ﻣاﻟﻴکﻮل آب حذف ﻧﻪ ﮔردﻳده است

قطبﻴت رابطﺔ دوﮔاﻧﻪ در ﻣاﻟﻴکﻮل اﻣﻮﻧﻴا حذف ﻧﻪ ﮔردﻳده است

شکﻞ ( :) 18 –4داى پﻮل ﻣؤﻣﻨت روابط حذف ﻧﻪ شده وﻣاﻟﻴکﻮلﻫا ى قطبﻰ .
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بﻪ طﻮر ﻣثال  :در ﻣاﻟﻴکﻮل  HFکثافت ابر اﻟکتروﻧﻰ در ساحﺔ روابط بﻪ اتﻮم فﻠﻮرﻳﻦ ﻧزدﻳک
تر از اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ بﻮده  ،زﻳرا اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ اتﻮم فﻠﻮرﻳﻦ ﻧســبت بﻪ اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ بﻴشتر
اســت ،درﻳــﻦ ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکز ثقﻞ چارج ﻣﻨفﻰ (کﻪ با اﻟکتــرون رابطﻪ دارد ) با ﻣرکز ثقﻞ چارج
ﻣثبت ( کﻪ ﻣربﻮط بﻪ ﻫسﻪ است) ﻣطابقت ﻧدارد .
ﻓﻌاﻟﻴت
فﻮرﻣﻮﻟﻬــاى

Cl

 +و
C

O

 +را بﻪ دقت ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤﻮده وبﻪ ســؤاﻻت ذﻳﻞ
C

جﻮاب دﻫﻴد:
 - 1در فﻮرﻣﻮلﻫاى فﻮق رابطﻪ بﻴﻦ کاربﻦ وکﻠﻮرﻳﻦ ورابطﻪ بﻴﻦ کاربﻦ وآکســﻴجﻦ
کدام ﻧﻮع رابطﻪ است ؟
 - 2آﻳا ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا قطبﻰ است وﻳاخﻴر ؟ زاوﻳﻪ روابط بﻴﻦ اتﻮمﻫا چقدر است ؟
ساختﻤان فضاى آنﻫا را رسﻢ ﻧﻤﻮد ه  ،باﻫﻢصﻨفان خﻮد در ﻣﻮرد ﻣﻨاقشﻪ ﻧﻤاﻳﻴد .

خﻼﺻﺔ ﻓﺼﻞ چﻬارم
*اتﻮم ﻣرکزى در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا عبارت از ﻫﻤان اتﻮمﻫاى اﻧد کﻪ بﻠﻨد ترﻳﻦ ﻧﻤبر اکسﻴدﻳشﻦ و وﻻﻧس
را در ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکب دارا باشﻨد .
*تشــکﻴﻞ روابط ﻣربﻮط بﻪ ساختﻤان قشر وﻻﻧســﻰ ﻳعﻨﻰ قشر خارجﻰ اتﻮمﻫاى عﻨاصر بﻮده کﻪ
اﻟکترونﻫاى وﻻﻧسﻰ در آنﻫا قرار دارﻧد .
زﻣاﻧﻴکــﻪ اتﻮمﻫا با ﻫﻢ ﻧزدﻳــک ﻣﻰﮔردد  ،اتﻮم اوربﻴتالﻫاى آنﻫا با ﻫﻢ تداخﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣاﻟﻴکﻮل
اوربﻴتالﻫا را تشــکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد .اﮔر جــﻮره اﻟکترون رابطﻪ وى ﻣاﻟﻴکﻮل اوربﻴتالﻫا را باداشــتﻦ
اﻧرژى پاﻳﻴﻦ اشغال ﻧﻤاﻳﻨد  ،دراﻳﻦ صﻮرت رابطﺔ کﻮوﻟﻨت را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد.
* ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى خطﻰ  :تﻨظﻴﻢ خطﻰ اتﻮمﻫا در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا تجرﻳد اعظﻤﻰ دو جﻮرة اﻟکتروﻧﻰ را
از ﻳک دﻳﮕر تأﻣﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
*ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣسطح  :اﮔر بﻪ اطراف اتﻮم ﻣرکزى ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣرکبات سﻪ جﻮره اﻟکترون قرار
داشــتﻪ باشد ،دراﻳﻦ صﻮرت روابط در ﻳک سطح قرار داشتﻪ وزاوﻳﻪ بﻴﻦ آنﻫا  120درجﻪ بﻮده
و سﻪ اتﻮم در رأ س ﻣثﻠث بﻪ اطراف اتﻮم ﻣرکزى قرار دارﻧد .
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* در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫــاى چﻬار وجﻬﻰ  ،چﻬار جﻮرة اﻟکتروﻧﻰ بﻪ رأسﻫاى چﻬار ســطحﻰ ســﻤت دﻫﻰ
ﮔردﻳده است .
* ﻣاﻟﻴکﻮل آب داراى داى پﻮل ﻣﻮﻣﻨت بﻮده  ،اﮔر ﻣاﻟﻴکﻮل آب خطﻰ ﻣﻰبﻮد  ،درﻳﻦ صﻮرت داى
پــﻮل ﻣﻮﻣﻨت روابط  O- Hﻣتقابﻼ" با ﻳک دﻳﮕر جبران شــده  ،داى پﻮل ﻣﻮﻣﻨت ﻣاﻟﻴکﻮل آب
ﻣســاوى بﻪ صفر بﻮده و ﻣاﻟﻴکﻮل آن قطبﻰ ﻧﻤﻰبﻮد  .پدﻳدة داى پﻮل ﻣﻮﻣﻨت تﻮسط اوربﻴتال اتﻮﻣﻰ
ﻣشخص ﻣﻰﮔردد کﻪ در تشکﻴﻞ رابطﻪ سﻬﻴﻢ ﻣﻰباشد .
* تحقﻴقات ﻧشــان داده اســت کﻪ زاوﻳﻪ بﻴﻦ روابط در ﻣاﻟﻴکﻮل اﻣﻮﻧﻴا ﻣساوى بﻪ  107درجﻪ بﻮده
و اتﻮم ﻧاﻳتروجﻦ حاﻟت  sp 3ﻫاﻳبرﻳد را دارا ﻣﻰباشــد کﻪ از جﻤﻠﺔ چﻬار اوربﻴتال  sp 3ﻳک اوربﻴتال
آن تﻮســط جﻮره اﻟکترونﻫاى آزاد اشغال ﮔردﻳده اســت؛ اﻣا سﻪ اوربﻴتال دﻳﮕر آن تﻮسط جﻮره
اﻟکترونﻫاى رابطﻮى اشغال ﮔردﻳده است .
* رابطﺔ کﻪ دردواﻧجام آن چــــارجﻫاى قســـــــــﻤﻰ ﻣثبت وﻣﻨفﻰ وجﻮد دارد  ،بﻪ ﻧام رابــــــطﻪ
قطبﻰ (  ) Polar bondﻳاد ﻣﻰشــﻮد وﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى داراى روابــط قطبﻰ بﻪ ﻧام ﻣاﻟﻴکﻮل دوقطبﻰ
( ) Dipoleﻳاد ﻣﻰﮔردﻧد .
داى پﻮل ﻣﻮﻣﻨت دوقطبﻰ عبارت از حاصﻞ ضرب چارج قســﻤﻰ وفاصﻠﻪ چارجﻫاى قســﻤﻰ ازﻫﻢ
دﻳﮕر است = q L .

تﻤرﻳﻦ ﻓﺼﻞ چﻬارم
سؤالﻫاى چﻬار جﻮابﻪ
 – 1اتﻮم ﻣرکزى در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣرکبات عبارت از ﻫﻤان اتﻮمﻫاى اﻧد کﻪ  -----را داشتﻪ
باشد .
اﻟف  -ﻧﻤبر اکسﻴدشﻦ ﻣﻨفﻰ ب  -ﻧﻤبراکسﻴدﻳشﻦ ﻣثبت بزرگ ج – ﻧﻤبر اکسﻴدﻳشﻦ ﻣﻨفﻰ
بزرگ د – ﻫﻴچکدام
 - 2تشکﻴﻞ روابط ﻣربﻮط بﻪ کدام ساختﻤان اتﻮم بﻮده است ؟
اﻟف – ﻫستﻪ ب – قشر خارجﻰ اﻟکتروﻧﻰ ج – تﻤام اقشار د – ﻫﻤﻪ جﻮابات درست است.
 - 3اﮔر جﻮره اﻟکترون رابطﻪ وى ﻣاﻟﻴکﻮل اوربﻴتالﻫا را باداشتﻦ اﻧرژى پاﻳﻴﻦ اشغال ﻧﻤاﻳﻨد ،
دراﻳﻦ صﻮرت  -------را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد .
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اﻟف – عﻨصر  ،ب  -رابطﺔ کﻮوﻟﻨت ج – رابطﺔ آﻳﻮﻧﻰ

د – رابطﺔ کﻮاردﻳﻨﻴشﻦ

 - 4در ﻣا ﻟﻴکﻮلﻫاى چﻬار وجﻬﻰ  ----------بﻪ رأسﻫاى چﻬار ســطحﻰ ســﻤت دﻫﻰ
ﮔردﻳده است
اﻟف  -چﻬارجﻮرة اﻟکتروﻧﻰ ،ب -دوجﻮره ﻫاﻟکتروﻧﻰ  ،ج  -سﻪ جﻮرة اﻟکتروﻧﻰ ،د – ﻳک
جﻮرة اﻟکتروﻧﻰ
 - 5زﻣاﻧﻴکﻪ اتﻮمﻫا با ﻫﻢ ﻧزدﻳک ﻣﻰﮔردﻧد  ،اتﻮم اوربﻴتالﻫاى آنﻫا با ﻫﻢ تداخﻞ ﻧﻤﻮده و
--را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد .اﻟــف  -ﻣرکبــات آﻳﻮﻧــﻰ  ،ب – ﻣرکبات غﻴر عضﻮى  ،ج – اتــﻮم اوربﻴتال  ،د -ﻣاﻟﻴکﻮل
اوربﻴتال
 - 6کدام ﻳک از شکﻞ ذﻳﻞ رابطﻪﻫاى قطبﻰ را ﻧشان ﻣﻰدﻫﻨد ؟
اﻟف Cl -

+

C

بO -

+

ج – اﻟف وب ﻫردو د – ﻫﻴچکدام

C

 - 7ﻳک دباى ( )D( )Debyeعبارت است از:
اﻟف  4,8 10 18 esu cm -ب 10 28 esu cm -ج  - 10 20 esu. cmد – ﻫﻴچکدام
 - 8پدﻳدة داى پﻮل ﻣﻮﻣﻨت تﻮسط  --------ﻣشخص ﻣﻰﮔردد کﻪ در تشکﻴﻞ رابطﻪ سﻬﻴﻢ
ﻣﻰباشد .
اﻟف  -قﻮة دافعﻪ ب – قﻮاى جاذبﻪ ج  -اوربﻴتال اتﻮﻣﻰ د  -ساختﻤان ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ
 - 9رابطــﺔ کــﻪ در دو اﻧجام آن چارجﻬاى قســﻤﻰ ﻣثبت و ﻣﻨفﻰ وجــﻮد دارد  ،بﻪ ﻧام  --ﻳاد
بpolar bond -

ﻣﻰشﻮد .اﻟف  -رابطﻪ قطبﻰ

ج – اﻟف وب ﻫردو د – ﻫﻴچکدام

 - 10ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکب  PCl 5با داشتﻦ پﻨج جﻮرة اﻟکتروﻧﻰ رابطﻪ وى داراى ساختﻤان----
ﻣﻰباشد.
اﻟف – ﻣسطح ،ب  -خطﻰ ،ج  -تترا ﻫاﻳدرال ،د  -تراى ﮔﻮﻧال پﻴراﻣﻴد
 - 11زاوﻳﻪ بﻴﻦ روابط در ﻣاﻟﻴکﻮل اﻣﻮﻧﻴا ﻣساوى بﻪ  ----درجﻪ بﻮده و اتﻮم ﻧاﻳتروجﻦ حاﻟت
ﻫاﻳبرﻳد  ---را دارا ﻣﻰباشد.
اﻟف –  120°و sp 2

ب  107 -و sp 3
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ج  180° -و sp

د 90° -وp

سؤالﻫاى تشرﻳحﻰ
 – 1فﻮرﻣﻮل ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ اتﻮمﻫاى را تحرﻳر دارﻳد کﻪ ساختﻤان ﻫﻨدسﻰ ذﻳﻞ را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫد:
اﻟف – خطﻰ ب – ﻣسطح ﻣثﻠثﻰ ج – چﻬار وجﻬﻰ د – اوکتاﻳدرى
 – 2کدام عﻠت براى ﻣطاﻟب ذﻳﻞ ﻣﻮجﻮد است ؟
اﻟف -دو ﻣرکب ﻣختﻠف با فﻮرﻣﻮل ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻳکسان .
ب – ﻣﻮقعﻴت فضاﻳﻰ اتﻮمﻫا در  BF3و  NH 3ﻣﻰ باشد .
ج – چرا زاوﻳﻪ در  NH 3ﻧسبت بﻪ آب بزرگ است ؟
 - 3طبﻴعت روابط و ﻣﻮقعﻴت فضاﻳﻰ آنﻫا را در ﻣرکبات ذﻳﻞ تحرﻳر دارﻳد .
اﻟف  CO2 -ب  HCN -ج NO 3 -

 – 4ساختﻤان ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻫﻨدسﻰ ﻣرکبات ذﻳﻞ را ﻧشان دﻫﻴد:
اﻟف  CO 2 3 -ب  PCl6 -ج -

NO2

 - 5اﻧﻮاع ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا را تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد .
-----------------------------------------------------
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ﻓﺼﻞ پﻨجﻢ

ﻗﻮاى بﻴﻦ ﻣاﻟﻴﻜﻮﻟﻰ
در بارة ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻬاى ﻣرکبات کﻴﻤﻴاوى در دروس ﮔذشتﻪ ﻣعﻠﻮﻣات حاصﻞ ﻧﻤﻮدﻳد ،آﻳا
ﻣﻴداﻧﻴد  ،بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣرکبات کدام قﻮهﻫا ﻣﻮجﻮد اســت کﻪ آنﻫا را باﻫﻢ ﻣتحد
ســاختﻪ اﻧد؟ قﻮة واﻧدر واﻟس چﻴســت؟ رابطﺔ ﻫاﻳدروجﻨﻰ چﻪ ﻧﻮع رابطﻪ اســت؟ بﻴﻦ
ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى قطبﻰ چﻪ ﻧﻮع رابطﻪ ﻣﻮجﻮد اســت؟ اﮔر ﻣرکبات حاﻟت ﻣاﻳع را داشــتﻪ
باشــد  ،بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى آنﻫا کدام ﻧﻮع قﻮه ﻣﻮجﻮد بﻮده؟ واﻳﻦ قﻮه چﻪ تأثﻴرى باﻻى
خﻮاص فزﻳکﻰ آ ﻧﻬا وارد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد؟
ﻣعﻠﻮﻣاتﻰ کﻪ در اﻳﻦ فصﻞ ارائﻪ ﻣﻰﮔردد ،بﻪ سؤاﻻت فﻮق اﻟذکر جﻮابات قﻨاعت
بخــش وﻣقتضــﻰ داده وﻫﻢ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا را با تﻤام ﻣشــخصات رابطﻪ وى  ،ســاختﻤاﻧﻰ
وخﻮاص فزﻳکﻰ تﻮضﻴح ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد.
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 : 1- 5تﻔاوتﻫا بﻴﻦ روابﻂ ﻛﻴﻤﻴاوى وﻗﻮة بﻴﻦ ﻣاﻟﻴﻜﻮﻟﻰ
اتﻮمﻫا بﻪ اســاس روابط آﻳﻮﻧﻰ وﻳا روابط کﻮوﻻﻧســﻰ با ﻫﻢ ﻣتصﻞ ﮔردﻳده و ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى
ﻣرکبات کﻴﻤﻴاوى را تشــکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد .اکثر ﻣرکبــات داراى روابط آﻳﻮﻧﻰ  ،در آب ﻣﻨحﻞ بﻮده
و ﻣحﻠﻮلﻫــاى آنﻫــا داراى آﻳﻮنﻫاى آزاد ﻣﻰباشــﻨد و تحت عﻤﻠﻴﺔ اﻟکتروﻟﻴــز قرار ﻣﻰﮔﻴرﻧد.
ﻣاﻟﻴکﻮلﻫــاى ﻣرکباتﻰ کــﻪ رابطﺔ کﻮوﻻﻧســﻰ را دارا اﻧد ،اکثرا ً در آب ﻣﻨحﻞ ﻧﻤﻰباشــﻨد و در
صﻮرتﻰکﻪ حﻞ ﮔردﻧد ،بﻪ شــکﻞ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ از کتﻠﺔ بزرگ جدا شــده ودرﻣحﻠﻮلﻫا ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى
آنﻫا بﻪ ﻣﻼحظﻪ ﻣﻴرســﻨد  .زﻳادتر از ﻣرکبات کﻮوﻻﻧت در ﻣحﻠﻞﻫاى عضﻮى ﻣاﻧﻨد پروپاﻧﻮن و
کاربﻦ تترا کﻠﻮراﻳد ﻣﻨحﻞ ﻣﻴبا شﻨد.
طــﻮرى کﻪ در ﻣبحث روابط کﻴﻤﻴاوى ﻣطاﻟعﻪ ﮔردﻳد ،اتﻮم ﻫادر تشــکﻴﻞ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣرکبات
کﻴﻤﻴاوى ،رابطﻪﻫاى آﻳﻮﻧﻰ ،کﻮوﻻﻧســﻰ وﻳا کﻮاردﻳﻨﻴشﻦ را بر قرار ﻧﻤﻮده  ،ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا را تشکﻴﻞ
ﻣﻰدﻫﻨــد کﻪ بﻪ اﻳﻦ اســاس ﻣا ﻟﻴکﻮلﻫا ى ﻣرکبات از ﻟحاظ خــﻮاص ﻣختﻠف بﻮده ؛ زﻳرا روابط
اتﻮمﻫا در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣرکبات ﻣختﻠف ،داراى اشــکال ﻣختﻠف ﻣﻴباشــﻨد؛بﻨابراﻳﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى
ﻣرکبات ﻣختﻠف داراى خﻮاص وســاختﻤان ﻣختﻠف بﻮده واجســام ﻣختﻠف را با اشکال ﻣختﻠف
تشــکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد ،در ﻫﻤچﻮ اجسام ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا بﻪ اساس ﻳک قﻮه با ﻫﻢ ﻣتحد ﮔردﻳده و اجساﻣﻰ
داراى حاﻟتﻫاى ﻣختﻠف را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد.
تفاوتﻫاى عﻤده بﻴﻦ روابط کﻴﻤﻴاوى وقﻮة بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ را ﻣﻴتﻮان قرار ذﻳﻞ تﻮضﻴح کرد:
روابط کﻴﻤﻴاوى بﻪ اســاس اﻟکترونﻫاى وﻻﻧسﻰ اتﻮمﻫا بر قرار ﻣﻰﮔردد کﻪ اﻳﻦ روابط بﻴﻦ اتﻮمﻫا
ﻣﻴتﻮاﻧﻨد آﻳﻮﻧﻰ ،کﻮوﻻﻧسﻰ و ﻳا اشتراکﻰ ﻳک طرفﻪ بﻮده باشﻨد ،در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى کﻪ رابطﻪ بﻴﻦ اتﻮمﻫا
آﻳﻮﻧﻰ باشد ،ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا بﻪ شکﻞ آﻳﻮﻧﻰ وقطبﻰ ﻣﻮجﻮد بﻮده وبﻪ اساس قﻮة جذب بﻴﻦ اﻳﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا
اجســام کرستاﻟﻰ بزرگ حاصﻞ ﻣﻰشــﻮﻧد ،در صﻮرتﻰکﻪ رابطﺔ اتﻮمﻫا در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا کﻮوﻻﻧسﻰ
باشــد ،اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا بﻪ اســاس قــﻮة داى پﻮل– داى پﻮل ﻣﻮﻣﻨت ،قــﻮة واﻧدر واﻟس و رابطﺔ
ﻫاﻳدروجﻨﻰ باﻫﻢ ﻣتحد ﮔردﻳده ،اجسام ﻣکروﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ (ﻣاﻟﻴکﻮل ﻫاى بزرگ) وﻳا ﻣاﻳکروﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ
(ﻣاﻟﻴکﻮل ﻫاى خﻮرد) را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد.
بﻪ ﻋبارت ذﻳﻞ تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد
درروابــط کﻴﻤﻴاوى اﻟکتروﻧﻬاى وﻻﻧســﻰ اتﻮمﻫا ســﻬﻴﻢ بــﻮده  ،ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا  ،آﻳﻮنﻫا وﻳا
رادﻳکاﻟﻬا را تشکﻴﻞ داده؛ اﻣا ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا بﻪ اساس قﻮهﻫاى ﻣختﻠف با ﻫﻢ ﻣتحد ﮔردﻳده اجسام
بزرگ را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫد و اﻳﻦ قﻮهﻫارا در زﻳر ﻣطاﻟعﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:
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 : 2 – 5اﻧﻮاع ﻗﻮة جذب بﻴﻦ ﻣاﻟﻴﻜﻮﻟﻰ
در فصــﻞ چﻬــارم روابط کﻴﻤﻴاوى ( ﻣبحــث رابطﺔ کﻮوﻟﻨت ) درﻣﻮرد جــذب بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا
دارﻧدة روابط کﻮوﻟﻨت بحث ﮔردﻳد ،اﻧﻮاع ﻣختﻠف قﻮة جذب بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا ﻣﻮجﻮد است کﻪ
در ذﻳﻞ اﻳﻦ قﻮهﻫاى جذب را ﻣطاﻟعﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
اشــکال ﻣختﻠف عﻤﻞ ﻣتقابﻞ بﻴﻦ اتﻮمﻫا وﻣاﻟﻴکﻮلﻫا ﻣﻮجﻮد است کﻪ سبب تشکﻴﻞ روابط بﻴﻦ
آنﻫا ﻣﻰﮔردد  ،ازجﻤﻠﻪ عﻤﻞ ﻣتقابﻞ داى پﻮل – داى پﻮل  ،عﻤﻞ ﻣتقابﻞ قﻮة واﻧدر – واﻟس و
رابطﺔ ﻫاﻳدروجﻨﻰ ﻣﻰباشد.
 : 1- 2- 5ﻋﻤﻞ ﻣتﻘابﻞ داى پﻮل – داى پﻮﻟﻰ
دراجســام جاﻣد  ،ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى قطبﻰ غرض تشکﻴﻞ ســاختﻤانﻫاى ﻣﻨظﻢ عﻤﻞ ﻣتقابﻞ رااﻧجام
داده وعﻤﻞ ﻣتقابﻞ داﻳپﻮل – داﻳپﻮﻟﻰ بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا زﻣاﻧﻰ اﻧجام ﻣﻰپذﻳرد کﻪ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا با ﻫﻢ
ﻧزدﻳک شده ،دراﻳﻦ صﻮرت اﻳﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا چارج قسﻤﻰ ﻣثبت وﻣﻨفﻰ را دارا بﻮده وﻳک دﻳﮕر
راجذب واجسام جاﻣد راتشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد.
کرســتالﻫاى قطبــﻰ درﻣحﻠﻞﻫاى قطبﻰ بﻪ خﻮبﻰ حﻞ ﻣﻰﮔردﻧد ،اﻧــرژى ضرورى براى جدا
کردن روابط درشــبکﻪ کرستاﻟﻰ تﻮسط آن ﻣقداراﻧرژى تأﻣﻴﻦ ﻣﻰﮔردد کﻪ اﻳﻦ اﻧرژى درﻧتﻴجﺔ
عﻤﻞ ﻣتقابﻞ بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى قطبﻰ ﻣادة ﻣﻨحﻠﻪ با ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣحﻠﻞ قطبﻰ آزاد ﻣﻰﮔردد.
2
1

+
+
+

+

 - 1ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى پﻮﻻر درکرستال

+

+

3

 -2ﻣاﻟﻴکﻮل پﻮﻻر ﻣادة ﻣﻨحﻠﻪ

+

 - 3ﻣاﻟﻴکﻮل پﻮﻻر ﻣحﻠﻞ .

شکﻞ (  ) 1-5پروسس (عﻤﻠﻴﻪ) حﻞ شدن
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اﻧرژى ﺿرورى براى تخرﻳب شبﻜﻪ ﻛرستاﻟﻰ
(E Solvatation ) E Solve = E Solution
چﻨﻴﻦ ﻧﻮع عﻤﻞ ﻣتقابﻞ رابﻪ ﻧام  solvationﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،درصﻮرتﻰ کﻪ ﻣحﻠﻞ آب باشــد ،بﻪ
ﻧام Hydrationﻳاد ﻣﻰﮔردد
ﻓﻌاﻟﻴت
اشکال ذﻳﻞ را بﻪ دقت ﻣطاﻟعﻪ ﻧﻤﻮده وبﻪ سؤاﻻت ﻣربﻮط بﻪ آنﻫا جﻮاب ﻻزﻣﻪ ارائﻪ بدارﻳد.
 - 1کدام ﻣﻮاد اﻳﻦ شکﻞ رادارد؟ بﻪ کﻤک استاد ،سﻴت اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد ترتﻴب ﮔردد.
 – 2قﻮاى دافعﻪ و جاذبﻪ را در اشکال ﻣذکﻮر ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤﻮده عﻠت آن را تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد.

 : 2- 2 -5ﻗﻮهﻫاى واﻧدر  -واﻟس ( )Vander – Walls Forcesوﻟﻨدن
براى ﻧزدﻳک شد ن ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻬا در اﻳجاد حاﻟت ﻣاﻳع وﻳا جاﻣد ﻣﻮاد بﻴﻦ آنﻫا حتﻤﻰ قﻮهﻫاى
جذب عﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد .ﻣطاﻟعﺔ خﻮاص ﮔازﻫا ،واﻧدرواﻟس را در ســال (  ) 1873بﻪ ﻧتاﻳج راجع بﻪ
ﻣﻮجﻮدﻳت قﻮة دفع وجذب بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا با درﻧظرداشت خﻮاص غﻴرآﻳﻮﻧﻰ وغﻴر اﻟکترووﻻﻧسﻰ
اﻳشــان ﻧاﻳﻞ ساخت ؛ از اﻳﻦ ﻧﻮع قﻮهﻫا ﻣﻴتﻮان برداشــت ﻣختﻠف راداشتﻪ باشﻴﻢ؛ ﻻکﻦ بﻪ صﻮرت
عﻤﻮم اﻳﻦﻫا کﻨﻴﺔ (اساس) قﻮة واﻧدر -واﻟس را دارا اﻧد.
بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى غﻴرقطبﻰ قﻮة جذب ﻣﻮجﻮد است  .ﻣطابق بﻪ تﻴﻮرى ﻟﻨدن اﻳﻦ قﻮهﻫا ﻣربﻮط بﻪ
پﻮﻻرﻳزﻳشﻦ ﻟحظﻮى ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا ﻣﻰباشد کﻪ سبب عﻤﻞ ﻣتقابﻞ ثابت قﻮهﻫاى جذ ب ﻣﻰشﻮﻧد.
ﻳکﻰ از اشــکال قــﻮة واﻧد رواﻟس ﻫﻤان عﻤــﻞ ﻣتقابﻞ داﻳپﻮل– داﻳپﻮﻟﻰ بﻴــﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى قطبﻰ
ﻣﻰباشــد .قﻮهﻫاى جذب بﻴــﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى غﻴر قطبﻰ ﻧﻴز ﻣﻮجﻮد بــﻮده؛ حتﻰ اتﻮمﻫاى ﮔازات
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ﻧجﻴب بســﻴار ضعﻴف با ﻳکدﻳﮕر جذب ﻣﻰشــﻮﻧد؛ ازﻳﻦ سبب بﻪ طﻮر ﻣشخص آنﻫا ﻣﻴتﻮاﻧﻨد
حاﻟت ﻣاﻳع را اختﻴار ﻧﻤاﻳﻨد.
بﻴــﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى غﻴرقطبﻰ قﻮة خاص واﻧدر – واﻟس عﻤــﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد و آن عبارت از قﻮهﻫاى
 Dispersionﻳا قﻮة ﻟﻨدن ﻣﻰباشد؛ عﻠت بﻪ وجﻮد آﻣدن اﻳﻦ قﻮهﻫا تﻮسط تﻴﻮرى فزﻳکدان
بﻪ ﻧام ﻟﻨدن ( درسال  )1930بﻪ ترتﻴب ذﻳﻞ تﻮضﻴح شده است:
قرار ﮔرفتﻦ دوﻣاﻟﻴکﻮل غﻴرقطبﻰ بسﻴار ﻧزدﻳک بﻪ ﻳک دﻳﮕر را ﻣﻼحظﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ؛ چﻮن
اﻳﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا غﻴر قطبﻰ ﻫســتﻨد ؛ بﻨابرآن تقســﻴﻢ شــدن کثافات ابر اﻟکتروﻧﻰ بﻪ طﻮر اوســط
ﻣتﻨاظر ﻣﻰباشــد؛ اﻣادر ﻫرﻣﻮﻣﻨت ﻣشخص زﻣاﻧﻰ تقسﻴﻢ اﻟکترون ﻫادرﻳکﻰ ازﻣاﻟﻴکﻮلﻫا ﻣﻤکﻦ
غﻴر ﻣتﻨاظر باشــد ؛ طﻮرﻣثال  :درﻟحظﺔ براى اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا ﻣﻮﻣﻨت داى پﻮﻟﻰ ظاﻫر ﻣﻰشــﻮد.
درشــکﻞ ( ) 2 - 5ﻧشان داده شده است کﻪ چطﻮر اﻳﻦ ﻧﻮع داﻳپﻮل زﻣاﻧﻰ درﻳکﻰ از ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا
( )Aﻣﻴتﻮاﻧد ابر اﻟکتروﻧﻰ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻫﻤجﻮار ( )Bراجذب ﻧﻤاﻳد ؛ بﻨا براﻳﻦ ﻫردو ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا
ﻣﻮﻣﻨت داﻳپﻮﻟﻰ داشــتﻪ وسﻤت آن طﻮرى است کﻪ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا جذب شد ن ﻳک دﻳﮕر را آغاز
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،چﻮن اﻟکترونﻫا باسرعت زﻳاد حرکت ﻣﻰﻧﻤاﻳد اﻳﻦ جذ ب ﻣؤقتﻰ ﻣﻰباشد:

شکﻞ () 2 - 5جذب بﻴﻦ داﻳپﻮلﻫاى زﻣاﻧﻰ
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 - 1ابر اﻟکتروﻧﻰ ﻣؤﻣﻨت ﻣشخص جابﻪ جا شده بﻪ طرف چپ .
 - 2جذب ابر اﻟکتروﻧﻰ را ﻧشان ﻣﻰدﻫد کﻪ بﻪ طرف چپ حرکت ﻣﻰﻧﻤاﻳد .
 - 3سﻤت داﻳپﻮل ﻟحظﻮى.
 - 4سﻤت داﻳپﻮل قﻴاس شده.

ﻫﻤچﻨان داﻳپﻮل ﻣﻮﻣﻨت بعدى ﻣاﻟﻴکﻮل  Aﻣﻤکﻦ بﻪ ســﻤت ﻣخاﻟف ارسال شده باشد و داى پﻮل
ﻣﻮﻣﻨتﻫاى جدﻳد قﻴاس شــده (ﻫداﻳت شــده ) رادرﻣاﻟﻴکﻮل  Bطﻮرى برقرار ﻣﻰســازد کﻪ بﻴﻦ
ﻣاﻟﻴکﻮلﻫــا جــذب بﻮجﻮد ﻣﻰآﻳد وخﻮد داﻳپــﻮل ﻣﻮﻣﻨت تﻨﻬا درﻟحظﺔ بﻪ وجــﻮد آﻣده؛ اﻣا تأثﻴر
ﻣجﻤﻮعﻰ آنﻫا عﻤﻞ ﻣتقابﻞ داشتﻪ وآن عبارت از قﻮه جذ ب عﻤﻞ کﻨﻨده داﻳﻤﻰ است.
ﻓﻌاﻟﻴت
اشکال زﻳر را ﻣشاﻫده ﻧﻤﻮده و بﻪ سؤاﻟﻬاى ذﻳﻞ بﻪ شکﻞ ﮔروپﻰ جﻮاب بدﻫﻴد:
 - 1در صﻮرتﻰکــﻪ قﻮة ﻟﻨدن دراثر بﻪ وجﻮد آﻣدن داى پﻮل ﻣﻮﻣﻨت اﻳجاد ﻣﻰشــﻮد ،پس
عاﻣﻞ کﻪ بﻪ وجﻮد آﻣدن اﻳﻦ داى پﻮل ﻣﻮﻣﻨتﻫا ﻣﻰﮔردد ،چﻴست؟
 – 2بﻪ اساس تبارز کدام خﻮاص ﻣاده ﻣﻰتﻮان اﻳﻦ داى پﻮل ﻣﻮﻣﻨت را درک کرد؟
 – 3بﻴــﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫــا واتﻮمﻫا ى  Aو  Bشــکﻞ اﻟــف وب ذﻳﻞ کدام ﻣﻨاســبات ﻣﻼحظﻪ
ﻣﻰﮔردد ؟ دراﻳﻦ باره بﻪ شکﻞ ﮔروپﻰ ﻣعﻠﻮﻣات ارائﻪ بدارﻳد:

شکﻞ (  )3 – 5چﮕﻮﻧﮕﻰ اﻳجاد دوقطبﻰ ﻟحظﻮى بﻴﻦ دو ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا و دو اتﻮمﻫا
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ﻋﻮاﻣﻞ ﻣؤثر باﻻى ﻗﻮت ﻗﻮهﻫاى ﻟﻨدن
چــﻮن قﻮهﻫاى ﻟﻨدن در ﻧتﻴجﺔ بﻪ وجﻮد آﻣدن داى پــﻮل ﻣﻮﻣﻨت اﻳجاد ﻣﻰﮔردد وﻫر عاﻣﻠﻰ کﻪ
پراﮔﻨده ﮔﻰ ابر اﻟکتروﻧﻰ را در ﻣاﻟﻴکﻮل بﻴشــتر سازد ،اﻳﻦ داى پﻮل را بﻴشتر ساختﻪ و اﻳﻦ عاﻣﻞ
عبارت اﻧد از :
اﻟﻒ – حجﻢ ﻣاﻟﻴﻜﻮلﻫا

با افزاﻳش تعداد اﻟکترونﻫا در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا وقشــرﻫاى اﻟکتروﻧﻰ بﻪ اطراف ﻫر اتﻮم وﻳا با افزاﻳش
تعداد اتﻮمﻫا در ﻳک ﻣاﻟﻴکﻮل  ،حجﻢ واﻧدازة ابر اﻟکتروﻧﻰ آن بزرگ ﻣﻰشﻮد .بﻪ ﻫر اﻧدازه کﻪ
ابراﻟکتروﻧﻰ بﻴشتر و از ﻫستﻪ دور واقع باشد  ،پراﮔﻨده ﮔﻰ اﻟکتروﻧﻬا بﻴشتر و قﻮة ﻟﻨد ن ﻧﻴز زﻳاد
بــﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد  .افزاﻳش قﻮت قﻮة ﻟﻨدن وازدﻳاد حجﻢ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻬا راﻣﻴتﻮان درﻣقاﻳســﻪ ﻧﻤﻮدن
ﻧقطﺔ ذوبان و غﻠﻴان بعضﻰ از ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا بﻪ اساس ﮔراف فعاﻟﻴت ذﻳﻞ درﻳافت کرد:
ﻓﻌاﻟﻴت
ﮔراف ذﻳﻞ را بﻪ دقت ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤﻮده بﻪ سؤاﻻت زﻳر جﻮاب ارائﻪ بدارﻳد:
 – 1درجﺔ غﻠﻴان ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى کدام عﻨصر ﻫﻠﻮجﻦ بﻠﻨد است؟ عﻠت آﻧرا تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد.
 – 2درجﺔ ذوبان ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى کدام عﻨصر ﻫﻠﻮجﻦ بﻠﻨد است؟ عﻠت آﻧرا تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد.

شکﻞ (:) 4 - 5ﮔراف ﻣقاﻳسﺔ درجﺔ غﻠﻴان
ﻫﻠﻮجﻦﻫا
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ب – ﻛتﻠﺔ ﻣاﻟﻴﻜﻮل

ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻫاﻳدروجﻦ عادى )  ، (11Hدﻳترﻳﻢ ) (12Dوترﻳشﻴﻢ )  (31Tﻫرســﻪ غﻴر قطبﻰ اﻧد.حجﻢ
ﻣاﻟﻴکﻮل و طﻮل رابطﻪ در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻫر ســﻪ اﻳزوتﻮپ ﻫاﻳدروجﻦ ﻣساوى است؛ اﻣا کتﻠﻪ ﻫرسﻪ
آنﻫــا از ﻫﻢ فرق دارد ،دراﻳﻦ صــﻮرت اﻳﻦ کﻤﻴت باﻻى درجﺔ غﻠﻴان وذوبان آنﻫا تأثﻴر داردکﻪ
در جدول ذﻳﻞ دﻳده ﻣﻰشﻮد؛ پـــــس ﻧتﻴجﻪ ﮔﻴرى ﻣﻰشﻮدکﻪ کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮل ﻫاﻧﻴز در قدرت قﻮة
ﻟﻨدن تأثﻴر دارد  .جدول ذﻳﻞ را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤاﻳﻴد:
جدول ( :)1– 5بعضﻰ ﻣشخصات اﻳزوتﻮپﻫاى ﻫاﻳدروجﻦ
ﻧقطﺔ جﻮش ( ) Kﻧقطﺔ ذوب( )Kکتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ

فﻮرﻣﻮل ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ

فﻮرﻣﻮل

طﻮل رابطﻪ
()pm

20.39

13.957

2.00

74.14

H2

) (11 H

23.67

18.73

4.03

74.14

D2

)(12 D

25.04

20.62

6.03

74.14

T2

)(13 T

ج – شﻜﻞ ﻣاﻟﻴﻜﻮل وسﻄح تﻤاس

ﻣاﻟﻴکﻮلﻫــاى دارﻧــدة ســطح تﻤاس بﻴشــتر با ﻫﻢ دﻳﮕر ﻧزدﻳک شــده و قﻮة ﻟﻨــدن زﻳاد تر
قﻮى ﻣﻰشــﻮد .ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣسطح وخطﻰ ﻧسبت بﻪ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻫرﻣﻰ و خﻤﻴده وﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى
زﻧجﻴرى ﻧســبت بﻪ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣﻨشــعب وشاخﻪ دار سطح تﻤاس بﻴشــتر را دارا بﻮده و قﻮة ﻟﻨدن
دربﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى آنﻫا بﻴشترﻣﻰباشد .جدول ذﻳﻞ را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤاﻳﻴد:
جدول )  :( 2 - 5تأثﻴر شکﻞ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا باﻻى قﻮة ﻟﻨدن
ﻧقطﺔ غﻠﻴان )  ( 0 Cﻧقطﺔ ذوب ) ( 0 C
0

-138

-12

-159

فﻮرﻣﻮل ساختﻤاﻧﻰ
CH 2

CH 3

CH 2

CH 3
CH 3 CH CH 3
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فﻮرﻣﻮل ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ
CH 3

C4 H10

C4 H10

ﻓﻌاﻟﻴت
در جدول ذﻳﻞ بعضﻰ از خﻮاص فزﻳکﻰ آب سبک وسﻨﮕﻴﻦ داده شده است  ،شﻤا تفاوت
خﻮاص آبﻫاى ﻣذکﻮر را در ﻳافت ودر کتابچﻪﻫاى تان ﻳادداشــت وعﻠت اﻳﻦ تفاوتﻫا را
تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد .
جدول ( :) 3– 5خﻮاص اﻧﻮاع آبﻫا
کتﻠﻪ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ

ﻧقطﺔ غﻠﻴان ﻧقطﺔ ذوب

) (0 C

) (0 C

باﻻتر از
()D

فﻮرﻣﻮل
ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ

100

0

18.0151

1.84

H 2O

101.42

3.81

20.0276

1.84

D2O

ﻣﻌﻠﻮﻣات اﺿاﻓﻰ
قﻮة ﻟﻨدن ﻧﻪ تﻨﻬــا در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى غﻴر قطبﻰ بﻠکﻪ در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى قطبﻰ ﻧﻴز ﻣﻮجﻮد
بﻮده ؛ اﻣا اﻳﻦ قﻮه بﻪ ﻣراتب کﻤتر از تأثﻴر داى پﻮل – داى پﻮﻟﻰ است.
 : 3-2-5رابﻄﺔ ﻫاﻳدروجﻨﻰ ()Hydrogen Bond
روابــط ﻫاﻳدروجﻨــﻰ ﻳکﻧــﻮع رابطﺔ خــاص کﻴﻤﻴاوى بــﻮده کﻪ بﻴــﻦ ﻫاﻳدروجــﻦ وعﻨاصر
اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴــف (  ) N ،O ، Fدرصﻮرتــﻰ برقرارﻣﻰﮔــردد کــﻪ اتﻮم ﻫاﻳدروجــﻦ بﻪ ﻫﻤﻴﻦ
عﻨاصراﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴف رابطﻪ داشــتﻪ باشــد ،اﻳﻦ رابطﻪ بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا تشــکﻴﻞ ﮔردﻳده وﻳا اﻳﻦ
کــﻪ بﻴﻦ اتﻮمﻫاى ﻫاﻳدروجﻦ واتﻮمﻫــاى عﻨاصـراﻟکتروﻧﮕاتﻴف عﻴــﻦ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻬا( رابطﻪ داخﻠﻰ
ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ) برقرارﻣﻰﮔردد .
طﻮرى کﻪ ﻣعﻠﻮم است  ،ﻣرکبات ﻫاﻳدروجﻦ دار کﻪ درترکﻴب ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ شان عﻨاصر غﻴر فﻠزى
اﻟـکتروﻧﮕا تـﻴف ﻣﻮجﻮدباشد (  ،) F. N.Oداراى خﻮاص کاذب ودرجﻪ غﻠﻴان بﻠﻨد ﻣﻴباشﻨد.
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جدول ( :)4– 5درجﻪ غﻠﻴان سﻠسﻠﻪ ﻳﻰ ﻣرکبات دارﻧده عﻨاصر اکسﻴجﻦ  ،ﻧاﻳتروجﻦ وفﻠﻮرﻳﻦ:
درجﻪ غﻠﻴان

ﻣرکبات

درجﻪ غﻠﻴان

ﻣرکبات

19°C

HF

100°C

H 2O

84°C

HCl

60°C

H2S

57°C

HBr

41°C

H 2 Se

53°C

HI

2°C

H 2Te

طﻮرى کﻪ درسﻠســﻠﻪ ﻣرکبات فﻮق دﻳده ﻣﻰشــﻮد ،درجﺔ غﻠﻴان آب  100 0 Cبﻮده وﻣرکبات
دﻳﮕرسﻠســﻠﺔ عﻨاصرﻫﻢ ﮔروپ آکســﻴجﻦ(  ) O 2پاﻳﻴﻦ اســت ،درسﻠســﻠﺔ دﻳﮕر ﻣرکبات درجﺔ
غــــﻠﻴــان )  (HFبﻠﻨــد وﻣرکبــات د ﻳﮕرعﻨاصر ﮔروپ فﻠﻮرﻳﻦ(  ) F2پاﻳﻴﻦ اســت .عﻠت آن
ﻣﻮجﻮدﻳت عﻤﻞ ﻣتقابﻞ بﻴﻦ ﻫاﻳدروجﻦ وآکســﻴجﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣختﻠف آب بﻮده وﻫﻢ در HF
عﻤــﻞ ﻣتقابﻞ بﻴﻦ اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ ﻳک ﻣاﻟﻴکﻮل HFﻳا اتﻮم فﻠﻮرﻳﻦ ﻣاﻟﻴکﻮل دﻳﮕر آن ﻣﻰباشــد
 .اﻳﻦ عﻤﻞ ﻣتقابﻞ بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ قطع آنﻫارا ازﻫﻢ د ﻳﮕر ﻣشــکﻞ ســاختﻪ ،ﻣفرﻳت آنﻫا کﻢ شده
ودرجﻪ غﻠﻴان ﻣرکبات ﻣربﻮطﻪ آنﻫا بﻠﻨد ﻣﻴرود.
درﻧتﻴجﺔ تفاوت اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮتﻰ زﻳاد اتﻮمﻫا ،روابط کﻴﻤﻴاوى بﻴﻦH – N . H – O . H – F

فﻮق

اﻟعاده زﻳاد قطبﻰ بﻮده؛بﻨابرﻳﻦ اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ قســﻤاً چارج ﻣثبت و اتﻮمﻫاى فﻠﻮرﻳﻦ ،آکســﻴجﻦ
وﻧاﻳتروجﻦ قسﻤاً چارج ﻣﻨفﻰ را حاصﻞ ﻧﻤﻮده و قﻮة کﻮﻟﻤب بﻴﻦ چارجﻬاى ﻣخاﻟف عﻤﻞ ﻧﻤﻮده،
اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ داراى چارج قســﻤﻰ ﻣثبت ﻳک ﻣاﻟﻴکﻮل تﻮســط اتﻮم اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴف ﻣاﻟﻴکﻮل
دﻳﮕر کش ﮔردﻳده ،رابطﺔ جدﻳد برقرار ﻣﻰﮔردد و ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻬا ﻣرتبط ﻣﻰشﻮﻧد:

شکﻞ ( :) 5 – 5رابطﻪ ﻫاﻳدروجﻨﻰ  ،اﻟف –  ، HFب – اﻣﻮﻧﻴا  ،ج – ﻳخ
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 : 1- 3- 2- 5ﻣاﻫﻴت رابﻄﺔ ﻫاﻳدروجﻨﻰ
ﮔرچﻪ تﻮافقﻰ در ﻣﻮرد ﻣاﻫﻴت رابطﺔ ﻫاﻳدروجﻨﻰ ﻣﻮجﻮد ﻧﻴســت؛ اﻣا دراﻳﻦ جا بعضﻰ از
ﻣشخصاتﻰ را ﻣﻮرد بحث قرار ﻣﻴدﻫﻴﻢ تا وﻳژه ﮔﻰﻫاى ﻣختﻠفﻰ را در ﻣﻮرد اﻳﻦ قﻮه بﻬتر بشﻨاسﻴد
 .در جدول ذﻳﻞ خﻮاص چﻨد ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکبات ﻣختﻠف باداشــتﻦ اﻳﻦ رابطﻪ و وﻳژه ﮔﻰ قﻮه بﻴﻦ
آنﻫا بﻪ طﻮر ﻣقاﻳسﻮى ارائﻪ شده است:
جدول ( :) 5 – 5خﻮاص فزﻳکﻰ بعضﻰ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا
ﻣاﻟﻴکﻮل

ﻧﻮع رابطﻪ بﻴﻦ
ﻣاﻟﻴکﻮل

طﻮل رابطﺔ طﻮل رابطﺔ
ﻫاﻳدروجﻨﻰ اتﻮمﻫا
درﻣاﻟﻴکﻮل
pm
pm

F

120

120

H 2O

O H ...O

170

100

NH 3

N

220

90

HF

H ...F

H ...N

اﻧرژى رابطﺔ داى پﻮل
ﻫاﻳدروجﻨﻰ ﻣﻮﻣﻨت
ﻣاﻟﻴکﻮل

داى پﻮل
ﻣﻮﻣﻨت
رابطﻪ

1.8D

1.9D

1.82D

1.5D

1.47D

1.4D

-19kj/
mol
-22kj/
mol
-17kj/
mol

ﻣقاﻳســﺔ داى پﻮل ﻣﻮﻣﻨت روابط ﻧشــان ﻣﻰدﻫد کﻪ با ازدﻳاد قطبﻴت رابطﻪ وازدﻳاد چارجﻫاى
قســﻤﻰ باﻻى ﻫر اتﻮم قابﻠﻴت رابطﺔ ﻫاﻳدروجﻨﻰ را بﻴشــتر ﻣﻰسازد ،بﻪ اﻳﻦ اساس ﻣﻰتﻮان رابطﺔ
ﻫاﻳدروجﻨــﻰ را ﻣشــابﻪ بﻪ قﻮه اى داى پــﻮل – داى پﻮﻟﻰ داراى اﻫﻤﻴت اﻟکتروســتاتﻴکﻰ قبﻮل
ﻧﻤﻮد.
وﻳژه ﮔﻰ خاص رابطﺔ ﻫاﻳدروجﻨﻰ در اﻳﻦ اســت کﻪ با قرار ﮔرفتﻦ ســﻪ اتﻮم ) H ...Y

(X

در ﻳک خط ﻣســتقﻴﻢ قدرت اﻳﻦ رابطﻪ را بﻴشتر ﻣﻰســازد و رابطﺔ ﻫاﻳدروجﻨﻰ جﻬت دار ﻣﻰﮔردد
 .جﻬت دار بﻮدن آن ﻣربﻮط بﻪ رابطﺔ کﻮوﻻﻧســﻰ بــﻮده و رابطﺔ آﻳﻮﻧﻰ ﻫﻢ اﻳﻦ خاصﻴت را دارا
ﻧﻤﻰباشــد ؛ زﻳرا قﻮه بﻴﻦ آﻳﻮنﻫا در تﻤام سﻤتﻫا ﻳکسان ﻣﻰباشد؛ اﻣا باآﻧﻬﻢ رابطﺔ ﻫاﻳدروجﻨﻰ
را ﻧﻤﻰتﻮان کﻮﻻﻧســﻰ ﻳا آﻳﻮﻧﻰ فرض کرد؛ زﻳرا در قدم اول اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ داراى اوربﻴتال s
در قشــر اوﻟﻰ ووﻻﻧســﻰ خﻮد بﻮده وﻧﻤﻰ تﻮاﻧد بﻴشتر از ﻳک رابطﺔ کﻮ وﻻﻧسﻰ را بر قرار ﻧﻤاﻳد
واز طرف دﻳﮕر اﻧرژى رابطﺔ کﻮ وﻻﻧســﻰ وآﻳﻮﻧﻰ اکثرا ً بﻴش از  100kJ/molاســت  ،ﻧتﻴجﻪ
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اﻳﻨکﻪ رابطﺔ ﻫاﻳدروجﻨﻰ باوجﻮدﻳکﻪ با قﻮهﻫاى داى پﻮل – داى پﻮﻟﻰ وروابط کﻴﻤﻴاوى شــباﻫتﻰ
دارد؛ اﻣـــــا با ﻫﻴچ ﻳک از آنﻫا ﻳکسان ﻧﻤﻰباشد .
اﻧــرژى رابطــﻪ ﻫاﻳدروجﻨﻰ  21 29Kjoul / molبﻮده و (  )10اﻟﻰ  ) ) 20ﻣراتبﻪ ﻧســبت بﻪ
روابط کﻮوﻟﻨت ضعﻴف ﻣﻰباشــد؛ اﻣا بﻪ ﻣراتب ﻧســبت بﻪ قﻮه واﻧدرواﻟس قﻮى تراســت  .رابطﺔ
ﻫاﻳدروجﻨــﻰ باعث تشــکﻴﻞ داﻳﻤﻴرﻫا  (HF)2و  ) H 2O)2در حاﻟت بخــار ﻣﻰﮔردد  .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ترتﻴب درفارﻣﻴک اسﻴد داﻳﻤﻴرقرار ذﻳﻞ است :
O
C H

H O

O
H C

O

O H

رابطﺔ ﻫاﻳدروجﻨﻰ رابﻪ (  ) ...افاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .رابطﺔ ﻫاﻳدروجﻨﻰ درداخﻞ عﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮل ﻧﻴز
تشــکﻴﻞ ﻣﻰﮔردد ؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :در ﻣاﻟﻴکﻮل ﻫاﻳدروکسﻰ بﻨزاﻟدﻳﻬاﻳد ،رابطﻪ بﻴﻦ ﮔروپ– OH
و ﮔروپ کاربﻮتﻴﻞ ﻣﻮجﻮد ﻣﻰباشد :

از اﻳﻦ سبب درجﺔ غﻠﻴان اورتﻮﻫاﻳدروکسﻰ بﻨزاﻟدﻳﻬاﻳد ﻧسبت بﻪ پارا ﻫاﻳدروکسﻰ بﻨز اﻟدﻳﻬاﻳد
بﻪ اﻧدازه  1.6°Cزﻳاد است ؛ زﻳرا در ﻣرکب پارا ﻫاﻳدروکسﻰ بﻨزاﻟدﻳﻬاﻳد رابطﻪ ﻫاﻳدروجﻨﻰ بﻴﻦ
ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻣﻮجﻮد ﻧﻴست.
ﻓﻌاﻟﻴت اول
با در ﻧظرداشــت جدول ( )5 – 5بﮕﻮﻳﻴد کﻪ طﻮل رابطﺔ ﻫاﻳدروجﻨﻰ بزرگ اســت وﻳا
اﻳﻨکﻪ طﻮل رابطﺔ کﻮ وﻻﻧسﻰ بزرگ ﻣﻰباشد ؟ آﻳا بﻴﻦ طﻮل رابطﻪ بﻪ شکﻞ )  ( X H ...Yو
اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ کدام وابستﮕﻰ ﻣﻮجﻮد است و ﻳاخﻴر؟
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ﻓﻌاﻟﻴت دوم
شعاع واﻧدر -واﻟس اتﻮمﻫاى ﻫاﻳدروجﻦ  ، 120pmفﻠﻮرﻳﻦ  ، 147pmآکسﻴجﻦ 152pm

و ﻧاﻳتروجﻦ  155pmاســت ،ﻣجﻤﻮعﺔ شــعاع واﻧــدر واﻟس بﻴﻦ اتﻮمﻫــا را در رابطﻪ ﻫاى
 H...N ، H...O ، H...Fﻣحاســبﻪ ﻧﻤاﻳد و ﻫﻢ آن را با طﻮل واقعﻰ اﻳﻦ رابطﺔ ﻫاﻳدروجﻨﻰ
ﻣقاﻳسﻪ ﻧﻤﻮده  ،تفاوتﻫا را چﮕﻮﻧﻪ تﻮضﻴح ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد.
رابطﺔ ﻫاﻳدروجﻨﻰ ﻧﻪ تﻨﻬا درکﻴﻤﻴا رول اساســﻰ را بازى ﻧﻤﻮده  ،بﻠکﻪ دربﻴﻮﻟﻮژى ﻧﻴز رول
اساســﻰ را دارا است؛بﻪ طﻮر ﻣثال :رابطﺔ ﻫاﻳدروجﻨﻰ باعث تشکﻴﻞ فﻨردوﮔاﻧﻪ ﻧﻮکﻠﻴک اسﻴدﻫا
شده واﻧتقال ﻣعﻠﻮﻣات ارثﻰ را دراورﮔاﻧﻴزم حﻴﻪ تأﻣﻴﻦ ﻣﻰکﻨد.

شکﻞ ( :)6– 5ﻣاﻟﻴکﻮل .DNA
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 : 3 – 5تأثﻴر ﻗﻮهﻫا باﻻى خﻮاص ﻓزﻳﻜﻰ ﻣﻮاد
قﻮه بﻴﻦ ذرات ﻣﻮاد (ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا  ،اتﻮمﻫا وآﻳﻮنﻫا) باﻻى خﻮاص فزﻳکﻰ آنﻫا تأثﻴر برازﻧده را دارا
است کﻪ در اﻳﻦ بخش ،اﻳﻦ تأثﻴرات را باﻻى بعضﻰ از خﻮاص فزﻳکﻰ ﻣﻮاد ﻣطاﻟعﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
 : 1 – 3 -5تأثﻴر ﻗﻮهﻫاى جذب بﻴﻦ ﻣاﻟﻴﻜﻮﻟﻰ باﻻى ﻧﻘﻄﺔ ذوبان واﻧجﻤاد ﻣﻮاد

عﻤﻠﻴﺔ ذوبان وغﻠﻴان ﻣﻮاد عبارت از دادن اﻧرژى حرارتﻰ بﻪ بﻠﻮرﻫاى ﻣﻮاد غرض ﻣغﻠﻮب ســاختﻦ
اﻧرژى پﻮتﻨسﻴال ﻣﻮاد است کﻪ آنﻫا را باﻫﻢ چسپاﻧده است.
قابﻞ ﻳاد آورى اســت اﻳﻦکﻪ :عﻤﻠﻴﺔ ذوب وتبخﻴر ﻣﻮاد بﻠﻮرى ﻣﻨجر بﻪ تجزﻳﺔ ﻣﻮاد بﻪ اتﻮمﻫا وﻳا
آﻳﻮنﻫا واز بﻴﻦ بردن کاﻣﻞ تﻤاﻣﻰ قﻮهﻫاى کﻴﻤﻴاوى ﻧﻤﻰﮔردد  .درﻣﻮرد درک رابطﻪ بﻴﻦ قﻮهﻫاى
کﻴﻤﻴــاوى وخــﻮاص فزﻳکﻰ ﻣﻮاد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :ﻧقطﺔ ذوبان وغﻠﻴان ،ﻻزم اســت تا اﻧرژى اتصال
اجزاى ﻣتشــکﻞ ﻣﻮاد در حاﻟتﻫاى ســﻪ ﮔاﻧﺔ ﻣﻮاد با ﻫﻢ ﻣقاﻳســﻪ ﮔردد  .براى تبخﻴر ﻳک جسﻢ
جاﻣد صرف باﻳد ﻣقدار اﻧرژى ﻣعادل؛ ﻳعﻨﻰ اختﻼف اﻳﻦ دوحاﻟت را بﻪ اﻳﻦ جسﻢ داد.
ﻣﻮاد بﻠﻮرى کﻪ صرف تﻮســط قﻮة ﻟﻨدون باﻫﻢ ﻣتراکﻢ شــده اﻧد  ،بﻪ حرارت پائﻴﻦ ذوب شــده
وﻣاﻳع حاصﻠﻪ از آن بﻪ آساﻧﻰ غﻠﻴان ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،ﻣثال آن را ﻣﻴتﻮان ﮔازات ﻧجﻴبﻪ کﻪ ﻣﻨجﻤد ﮔردﻳده
باشــد ،اراﻳﻪ کرد .ﮔاز ﻫﻴﻠﻴﻢ بﻪ حرارت  269 0 Cورادون بﻪ حرارت  62o Cغﻠﻴان ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
اکثر ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣرکبات عضﻮى وغﻴر عضﻮى کﻪ ﻣﻮﻣﻨت قطبﻴت برقﻰ آنﻫا ضعﻴف باشد ،بﻪ
صﻮرت ﻣســتقﻴﻢ تصعﻴد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال  CH 4 ( s) :در  BF3 ، 262 0 Cدر  1010 Cو
 SF6در  64 0 Cتصعﻴد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد.
از آن جاﻳﻰ کﻪ قﻮة ﻟﻨدون بﻪ اساس ازدﻳاد قطبﻴت ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا افزاﻳش حاصﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد  ،اکثر ﻣﻮاد
دارﻧدة ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى بزرگ ،بﻪ اساس قﻮة ﻟﻨدن باﻫﻢ ﻣتراکﻢ ﮔردﻳده اﻧد ،بﻪ حرارت عادى حاﻟت
ﻣاﻳع را دارا بﻮده کﻪ ﻣثال آﻧرا ﻣﻴتﻮان  Ni (CO) 4ﻧقطﺔ غﻠﻴان  CCl4 ، 430 Cﻧقطﺔ غﻠﻴان. 77 0 C ،
 N 3 H 6با درجﺔ غﻠﻴان  530 Cارائﻪ ﻧﻤﻮد.
ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا در ﻣاﻳعات قطبﻰ تﻮسط عﻤﻞ ﻣتقابﻞ داى پﻮل – داى پﻮﻟﻰ و رابطﺔ ﻫاﻳدروجﻨﻰ باﻫﻢ
ﻣرتبط و ﻣتراکﻢ ﮔردﻳده اﻧد کﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ارتباط بﻪ ﻣراتب ﻣســتحکﻢ تر از ارتباط بﻪ اســاس قﻮة
ﻟﻨدن و واﻧدر واﻟس بﻮده؛ ازﻳﻦ ســبب ﻧقطﺔ غﻠﻴان اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد بﻠﻨد تر اســت ؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :آب،
اﻣﻮﻧﻴاى ﻣاﻳع  ،ســﻠفﻮرﻳک اســﻴد  ،کﻠﻮروفارم وغﻴره بﻨابر داشــتﻦ روابط داى پﻮل – داى پﻮﻟﻰ
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ورابطﺔ ﻫاﻳدروجﻨﻰ داراى درجﺔ غﻠﻴان بﻠﻨد اﻧد.
ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻬاى ســبک تر از قبﻴــﻞ  PH 3 , H 2 Se, H 2 S , H 2 Oو  HIﻧﻮع ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى
قﻮى قطبﻰ ﻧبﻮده ( اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ اﻳﻦ عﻨاصر غﻴر فﻠزى ﻣشــابﻪ بﻪ ﻫاﻳدروجﻦ ﻣﻰباشد)؛ ازﻳﻦ
ســبب ﻧقطﺔ غﻠﻴان اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣرکبات پاﻳﻴﻦ اســت ،بــا ازدﻳاد کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ شــان ،درجﺔ غﻠﻴان
آنﻫا ﻧﻴز افزاﻳش حاصﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .اوﻟﻴﻦ عضﻮسردستﺔ اﻳﻦ ﻣرکبات فﻮق اﻟـذکر عﻨاصرﮔروپ
 (NHدر حاﻟــت ﻣاﻳع بﻴــﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى خﻮد رابطﺔ
)O
ﻫاىVاﻟــﻰ, H 2 O)، NH 3 (, HVIIو HF 3
2
ﻫاﻳدروجﻨــﻰ را بر قــرار ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ؛ بﻨابر اﻳﻦ درجﺔ غﻠﻴان آنﻫا بﻠﻨد ﻣﻰباشــد؛ اﻣا در ﻣرکبات
دﻳﮕر اﻳﻦ سﻠسﻠﻪ رابطﺔ ﻫاﻳدروجﻨﻰ ﻣﻮجﻮد ﻧبﻮده ودرجﺔ غﻠﻴان پاﻳﻴﻦ را دارا اﻧد.
ﻣرکبات آﻳﻮﻧﻰ تﻮسط قﻮة بســﻴار قﻮى اﻟکتروستاتﻴکﻰ بﻴﻦ آﻳﻮنﻫاى ﻣخاﻟف چارج شان باﻫﻢ
ﻣتراکﻢ ﮔردﻳده اﻧد؛ ازﻳﻦ ســبب آﻳﻮنﻫاى آنﻫا را ﻧﻤﻰتﻮان بﻪ اﻧرژى کﻢ از ﻫﻢ دور ﻧﻤﻮد کﻪ
ﻫﻤچﻮ ﻣﻮاد داراى درجﺔ ذوبان وغﻠﻴان بﻠﻨد ﻣﻴباشــﻨد .زﻣاﻧﻰکﻪ بﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد حرارت داده شــﻮد
روابط شبکﺔ کرستاﻟﻰ آنﻫا قطع ودر ﻧتﻴجﻪ ذوب و بﻼخره غﻠﻴان ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
ازدﻳاد چارجﻫاى برقﻰ آﻳﻮنﻫاى ﻣتشــکﻞ ﻣﻮاد بﻠﻮرى باعث افزاﻳش اﻧرژى شــبکﺔ کرستاﻟﻰ
ﮔردﻳده ودرجﺔ ذوبان وغﻠﻴان آنﻫا افزاﻳش ﻣﻰﻧﻤاﻳد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :درجﺔ غﻠﻴان  NaFﻣساوى
بﻪ  997 0 Cواز  MgOﻣساوى بﻪ  2800 0 Cﻣﻰباشد.
اجساﻣﻰ کﻪ در حاﻟت جاﻣد روابط کﻮﻻﻧسﻰ ﻣستحکﻢ داشتﻪ و در حاﻟت ﮔاز روابط کﻮﻻﻧسﻰ
ضعﻴف دارﻧد ،درجﺔ ذوبان وغﻠﻴان آنﻫا بﻠﻨد بﻮده ﻣﻴتﻮاﻧد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :کاربﻦ بﻪ شکﻞ اﻟﻤاس
وﮔرافﻴت بﻪ حرارت  3700°Cتصعﻴد ﻣﻰﻧﻤاﻳد و ســﻠﻴکان داى اکساﻳد کﻪ بﻪ  1710°Cذوب
ﻣﻰﮔردد ،بﻪ حرارت باﻻتر از  22000 Cغﻠﻴان ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
روابط چﻬار ﮔاﻧﺔ اتﻮمﻫاى کاربﻦ در اﻟﻤاس کﻪ بﻪ حاﻟت جاﻣد قرار داشــتﻪ باشــد  ،ﻧﻮع رابطﺔ
ســﮕﻤا بﻮده؛ اﻣا اﮔر حاﻟت ﮔاز را داشتﻪ باشد ،دو رابطﺔ آن بﻪ رابطﺔ تبدﻳﻞ ﮔردﻳده و ﻧﻮع
رابطﺔ ضعﻴف ﻣﻰباشد:
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جدول (  :) 6 - 5اﻧرژى تفکﻴک ﻫﻼﻳدﻫاى فﻠزات اﻟقﻠﻰ در فاز جاﻣد ،ﻣاﻳع وﮔاز بﻪ KJ / mol

ﻣرکب

M

)X (g
+

)M (g) + X (g

M

)X (s
+

)M (g) + X (g

KJ / mol

تصعﻴد  22000 Cﻧسبت

KJ / mol

LiF

766

1033

268

LiCl

636

845

209

LiBr

615

799

184

LiI

573

741

167

NaCl

644

916

272

NaBr

556

778

222

NaI

536

741

205

KF

506

690

184

KBr

582

812

230

KI

494

707

213

RbF

477

678

201

RbCl

498

686

192

RbBr

463

661

213

اﮔر تعداد روابط کﻮوﻻﻧسﻰ در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى فاز ﮔاز ﻣساوى بﻪ تعداد روابط بﻪ حاﻟت جاﻣد آنﻫا
بﻮده باشــد وعﻴﻦ ثبات را با آنﻫا داشتﻪ باشــد ،عﻤﻞ تبخﻴر آنﻫا سرﻳع و ساده صﻮرت ﻣﻴﮕﻴرد،
ﻣثال آن را ﻣﻴتﻮان روابط پﻮﻟﻰ ﻣﻴرﻫا کﻪ در صدﻫا درجﺔ حرارت بر قرار ﻣﻰﮔردد ،اراﻳﻪ کرد؛ بﻪ
طﻮر ﻣثال :فاســفﻮرس ســرخ در  280°Cتصعﻴد ﻧﻤﻮده  ،دوباره بﻪ شکﻞ فاسفﻮرس سفﻴد ﻣﻨجﻤد
ﻣﻰﮔردد.
P
P

P
P

2n

n

P

P

P
P
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P
P

P
P

جدول ( :) 7 - 5درجﺔ ذوبان ﻫﻼﻳدﻫاى پﻮتاشﻴﻢ و ﻧقره
ﻣرکب

درجﺔ ذوبان

ﻣرکب

درجﺔ ذوبان

KF

880 0 C

AgF

4350 C

KCl

776 0 C

AgCl

4550 C

KBr

730 0 C

AgBr

4340 C

ﻓﻌاﻟﻴت
جدول ( ) 8 - 5را بﻪ دقت ﻣطاﻟعﻪ ﻧﻤﻮده درجﺔ ذوبان ﻣرکبات درج شــده را باﻫﻢ ﻣقاﻳسﻪ
ﻧﻤاﻳﻴــد ،عﻠت تﻨقﻴص وازدﻳاد آنﻫــارا تﻮضﻴح و ﻫﻢ چﮕﻮﻧﮕﻰ تفاوت آنﻫارا بﻪ اســاس
دﻻﻳﻞ اراﻳﻪ بدارﻳد.
جدول ( :) 8 - 5درجﺔ ذوبان وغﻠﻴان ﻫﻼﻳدﻫاى اﻟقﻠﻰﻫا واﻟقﻠﻰﻫاى زﻣﻴﻨﻰ
ﻣرکب

درجﺔ ذوبان درجﺔ غﻠﻴان

ﻣرکب

درجﺔ ذوبان درجﺔ غﻠﻴان

KBr

730 0 C

1380 0 C

CaBr2

7650 C

812 0 C

CsF

684 0 C

1250 0 C

BaF2

1280 0 C

21370 C

 : 2-3-5تأثﻴر ﻗﻮهﻫا باﻻى اﻧحﻼﻟﻴت
اﻧحﻼﻟﻴــت و خصﻠتﻫاى دﻳﮕر اجســام حﻞ شــده ﻣﻮضﻮع پﻴچﻴده بــﻮده  ،درﻳﻦ جا صرف
تﻮضﻴحات ﻣختصر ارائﻪ ﻣﻰﮔردد.
ﻣحﻠﻮلﻫاى اجســام غﻴر قطبﻰ در ﻣحﻠﻞﻫاى غﻴر قطبﻰ ساده ترﻳﻦ ﻧﻮع ﻣحﻠﻮلﻫا بﻮده  ،قﻮهﻫاى
کﻪ بﻴﻦ ﻣادة ﻣﻨحﻠﻪ وﻣحﻠﻞ در ﻣحﻠﻮلﻫا ﻣﻮجﻮد اســت ،ﻧــﻮع قﻮة ﻟﻨدن بﻮده و ﻧﻮع قﻮة ضعﻴف
ﻣﻰباشد .ﻣﻮجﻮدﻳت اﻳﻦ قﻮهﻫا بﻴﻦ ذرات ﻣادة ﻣﻨحﻠﻪ وﻣحﻠﻞ کﻪ ﻣﻨجر بﻪ اﻧحﻼﻟﻴت وچسپش اﻳﻦ
دو ﻣﻮاد ﻣﻰﮔردد ،تفاوت ﻫﻤچﻮ ﻣحﻠﻮلﻫا را با ﻣخﻠﻮط ﮔازات آﻳدﻳال افاده ﻣﻴﻨﻤاﻳﻴد.
در ﻣحﻠﻮلﻫاى آﻳدﻳال اجســاﻣﻰ داراى ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى غﻴــر قطبﻰ ،ﻣرکبات آﻳﻮﻧﻰ ﻣحﻠﻞﻫاى
بســﻴار قطبﻰ ﻣاﻧﻨد آب ﻣﻮجﻮد اﻧد ،براى اﻳﻨکﻪ ﻳک ﻣرکب آﻳﻮﻧﻰ در ﻣحﻠﻞ خﻮب حﻞ ﮔردد،
باﻳد باﻻى قﻮة جذب بﻴﻦ ذرات آﻳﻮﻧﻰ در شــبکﺔ کرســتاﻟﻰ غﻠبﻪ حاصﻞ ﻧﻤاﻳﻴد و اﻧرژى جاذبﺔ
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اﻟکتروســتاتﻴکﻰ بﻴﻦ آﻳﻮنﻫا باﻳد ﻣغﻠﻮب ﮔردد  .در ﻣحﻠﻮلﻫاى کﻪ آﻳﻮنﻫاى ﻣادة ﻣﻨحﻠﻪ تﻮسط
o

ﻣحﻠﻠــﻰ داراى ثابت داى اﻟکترﻳک بﻠﻨــد  ( ،بﻪ طﻮر ﻣثال ) H 2O = 87 :تجرﻳد ﻣﻰﮔردد  .قﻮة
جاذبﻪ بﻴﻦ اﻳﻦ آﻳﻮﻧﻬا کﻢ بﻮده وبﻪ آســاﻧﻰ ﻳک دﻳﮕر را جذب کرده ﻧتﻮاﻧســتﻪ ورســﻮب تشکﻴﻞ
ﻧﻤﻰﮔردد .قﻮة ﻣذکﻮر را ﻣﻴتﻮن تﻮسط قاﻧﻮن کﻮﻟب تﻮضﻴح کرد :
q1 q 2
o
r2

F=K

ثابت q1 ،و q1 q2
دراﻳــﻦ فﻮرﻣــﻮل  Fقﻮة جذب بﻴــﻦ ذرات آﻳﻮﻧﻲ ﻣخاﻟف اﻟعﻼﻣــﻪ q2 K،
ﻣقدار

چارجﻫا  r ،فاصﻠﺔ دوچارج و

o

ثابت داى اﻟکترﻳک ﻣحﻠﻞ را افاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد .

ﻳکــﻰ از عﻮاﻣﻞ قابﻠﻴــت اﻧحﻼﻟﻴت ﻣحﻠﻞﻫا عبارت از کﻮاردﻳﻨﻴشــﻦ آنﻫا بــا اتﻮمﻫاى ﻣرکزى
ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣادة ﻣﻨحﻠﻪ ﻣﻰباشد  .ﻣحﻠﻞﻫاى قطبﻰ با کتﻴﻮنﻫاى ﻣاده ﻣﻨحﻠﻪ بﻪ خﻮبﻰ کﻮاردﻳﻨﻴشﻦ
ﮔردﻳــده وعﻮاﻣﻞ دﻳﮕر آن ﻧﻮعﻴت آﻳﻮﻧﻬا ى شــاﻣﻞ ﻣحﻠﻮلﻫا ؛ ﻣاﻧﻨد :اﻧدازه  ،قابﻠﻴت تشــکﻴﻞ
روابط بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣحﻠﻞ وآﻳﻮﻧﻬا بﻪ جســاﻣت آﻳﻮنﻫاى اﻳﻦ ﻣاده وابســتﮕﻰ دارد و اﻧرژى
شــبکﺔ کرســتاﻟﻰ ﻧﻴز بﻪ جســاﻣت آﻳﻮن ﻣرکزى رابطﻪ دارد  .قﻮهﻫاى ﻣﻮجﻮد در شبکﺔ کرستاﻟﻰ
(آﻳــﻮن – آﻳﻮن ) از قﻮة بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣحﻠﻞ در ﻣجــاور آﻳﻮن (آﻳﻮن – داى پﻮﻟﻰ ) قﻮى تر
اســت  .اﮔر اﻧرژى شبکﺔ کرستاﻟﻰ ﻧسبت بﻪ سﻠﻮﻳشﻦ( )Solvationبزرگ باشد  ،ﻣحﻴط ﻫﻤچﻮ
ﻣحﻠﻮﻟﻬا سرد بﻮده  ،در صﻮرتﻰکﻪ اﻧرژى شبکﺔ کرستاﻟﻰ ﻧسبت بﻪ اﻧرژى سﻠﻮﻳشﻦ ()Solvation
در ﻣحﻠﻮل ﻫاکﻤتر باشد  ،ﻣحﻴط ﻣحﻠﻮلﻫا ﮔرم است.
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خﻼﺻﺔ ﻓﺼﻞ پﻨجﻢ
* ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣرکبات ﻣختﻠف داراى خﻮاص وســاختﻤان ﻣختﻠف بﻮده واجســام ﻣختﻠف را
با اشــکال ﻣختﻠف تشــکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد .در ﻫﻤچﻮ اجسام ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا بﻪ اساس ﻳک قﻮه با ﻫﻢ ﻣتحد
ﮔردﻳده و اجسام داراى حاﻟتﻫاى ﻣختﻠف را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد.
* درروابط کﻴﻤﻴاوى اﻟکتروﻧﻬاى وﻻﻧســﻰ اتﻮمﻫا سﻬﻴﻢ بﻮده ،ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا ،آﻳﻮﻧﻬا وﻳا رادﻳکاﻟﻬا
را تشــکﻴﻞ داده؛ اﻣا ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا بﻪ اساس قﻮهﻫاى ﻣختﻠف با ﻫﻢ ﻣتحد ﮔردﻳده اجسام بزرگ را
تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫد.
* اشکال ﻣختﻠف عﻤﻞ ﻣتقابﻞ بﻴﻦ اتﻮمﻫا وﻣاﻟﻴکﻮلﻫا ﻣﻮجﻮد است کﻪ سبب تشکﻴﻞ روابط بﻴﻦ
آنﻫا ﻣﻰﮔردد ،ازجﻤﻠﻪ عﻤﻞ ﻣتقابﻞ داى پﻮل – داى پﻮﻟﻰ ،عﻤﻞ ﻣتقابﻞ قﻮة واﻧدرس – واﻟس،
ﻟﻨدون و رابطﻪ ﻫاﻳدروجﻨﻰ ﻣﻰباشد.
* دراجسام جاﻣد  ،ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى قطبﻰ غرض تشکﻴﻞ ساختﻤانﻫاى ﻣﻨظﻢ  ،عﻤﻞ ﻣتقابﻞ را اﻧجام
داده  ،عﻤﻞ ﻣتقابﻞ داﻳپﻮل – داى پﻮﻟﻰ بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا زﻣاﻧﻰ اﻧجام ﻣﻰپذﻳرد کﻪ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا با ﻫﻢ
ﻧزدﻳک شده  ،دراﻳﻦ صﻮرت اﻳﻨﻬا ﻳک دﻳﮕر راجذب واجسام جاﻣد راتشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد.
*اﻧرژى ضرورى براى جدا کردن روابط درشــبکﻪ کرســتاﻟﻰ تﻮســط آن ﻣقــدار اﻧرژى تأﻣﻴﻦ
ﻣﻰﮔردد کﻪ اﻳﻦ اﻧرژى درﻧتﻴحﻪ عﻤﻞ ﻣتقابﻞ بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى قطبﻰ ﻣادة ﻣﻨحﻠﻪ با ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى
ﻣحﻠﻞ قطبﻰ آزاد ﻣﻰﮔردد.
*بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى غﻴرقطبﻰ قﻮة جذب ﻣﻮجﻮداست  .ﻣطابق بﻪ تﻴﻮرى ﻟﻨدون اﻳﻦ قﻮهﻫا ﻣربﻮط بﻪ
پﻮﻻرﻳزﻳشﻦ ﻟحظﻮى ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا ﻣﻰباشد کﻪ سبب عﻤﻞ ﻣتقابﻞ ثابت قﻮهﻫاى جذ ب ﻣﻰشﻮﻧد.
*رابطﺔ ﻫاﻳدروجﻨﻰ ﻳک ﻧﻮع رابطﻪ خاص کﻴﻤﻴاوى بﻮده کﻪ بﻴﻦ ﻫاﻳدروجﻦ وعﻨاصراﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴف
(  ) N . O . Fدرصﻮرتﻰ برقرارﻣﻰﮔردد کﻪ اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ بﻪ ﻫﻤﻴﻦ عﻨاصراﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴف
رابطﻪ داشتﻪ باشد.
*ﻣﻮاد بﻠﻮرى کﻪ صرف تﻮســط قﻮة ﻟﻨدون باﻫﻢ ﻣتراکﻢ شــده اﻧد  ،بﻪ حرارت پاﻳﻴﻦ ذوب شده
وﻣاﻳع حاصﻠﻪ از آن بﻪ آساﻧﻰ غﻠﻴان ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
*قﻮة جاذبﻪ بﻴﻦ آﻳﻮﻧﻬاى ﻣﻮاد در ﻣحﻠﻮلﻫا زﻣاﻧﻰ کﻢ بﻮده وبﻪ آساﻧﻰ ﻳک دﻳﮕر را جذب کرده
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ﻧتﻮاﻧستﻪ و رسﻮب تشــکﻴﻞ ﻧﻤﻰﮔردد کﻪ ثابت داى اﻟکترﻳک ﻣحﻠﻞ بزرگ باشد .قﻮة ﻣذکﻮر را
ﻣﻴتﻮان تﻮسط قاﻧﻮن کﻮﻟب تﻮضﻴح کرد :
q1 q 2
o
r2

F=K

*ازدﻳاد چارجﻫاى برقﻰ آﻳﻮنﻫاى ﻣتشــکﻠﺔ ﻣﻮاد بﻠﻮرى باعث افزاﻳش اﻧرژى شــبکﺔ کرســتاﻟﻰ
ﮔردﻳده ودرجﺔ ذوبان وغﻠﻴان آنﻫا افزاﻳش ﻣﻰﻳابد .
سؤاﻻت ﻓﺼﻞ پﻨجﻢ
سؤالﻫاى چﻬار جﻮابﻪ
 - 1ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى اجســام بﻪ اســاس ﻳک  ----با ﻫﻢ ﻣتحد ﮔردﻳده و اجسام داراى  ------را
تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد.
اﻟف  -قﻮه  ،حاﻟتﻫاى ﻣختﻠف ب – رابطﻪ  ،حاﻟتﻫاى ﻣختﻠف ج – اﻟف و ب ﻫردو
د  -ﻫﻴچکدام
 - 2ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا بﻪ اساس قﻮهﻫاى ﻣختﻠف باﻫﻢ ﻣتحد ﮔردﻳده  -----را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد .
اﻟف  -ﻣﻮاد کﻮچک ب -اجسام بزرگ ج – اﻳﻮنﻫا د – تﻤاﻣاً در ست است .
 – 3ﻣﻮجﻮدﻳــت کدام عﻨاصر در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣرکبات باعث رابطﺔ ﻫاﻳدروجﻨﻰ بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا
ﻣﻰﮔردد ؟
اﻟــف – ﻧاﻳتروجﻦ  ،آکســﻴجﻦ  ،فﻠﻮرﻳــﻦ وﻫاﻳدروجﻦ ب – تﻨﻬا آکســﻴجﻦ ج – تﻨﻬا فﻠﻮرﻳﻦ
د – ﻫاﻳدروجﻦ
 – 4شرط حتﻤﻰ تشکﻴﻞ رابطﺔ ﻫاﻳدروجﻨﻰ کدام ﻳک از ﻣﻮارد ذﻳﻞ خﻮاﻫد بﻮد ؟
اﻟف – ﻣﻮجﻮدﻳت ﻫاﻳدروجﻦ ،ب – ﻣﻮجﻮدﻳت ســﻪ عﻨصراﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴف ( فﻠﻮرﻳﻦ  ،آکسﻴجﻦ
وﻧاﻳتروجﻦ ) ورابطﺔ ﻫاﻳدروجﻦ بﻪ ﻫﻤﻴﻦ عﻨصر در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣرکبات
ج -اﻟف وب ﻫردو ،د – ﻫﻴچکدام
 - 5ﻣﻮاد بﻠﻮرى کﻪ صرف تﻮســط قﻮة ﻟﻨدون باﻫﻢ ﻣتراکﻢ شــده اﻧد  ،بﻪ حرارت ---ذوب شده
وﻣاﻳع حاصﻠﻪ از آن  ------غﻠﻴان ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .
اﻟف – پاﻳﻴﻦ ،بﻪ آساﻧﻰ ب – بﻠﻨد  ،بﻪ ﻣشکﻞ ج – ﻣتﻮسط  ،بطﻰ د– بسﻴار بﻠﻨد  ،ساده
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 - 6اﻧرژى ضرورى براى جدا کردن روابط درشــبکﻪ کرستاﻟﻰ تﻮسط آن ﻣقدار اﻧرژى تأﻣﻴﻦ
ﻣﻰﮔردد کﻪ اﻳﻦ اﻧرژى در ﻧتﻴحﺔ عﻤﻞ ﻣتقابﻞ بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى قطبﻰ ﻣادة ﻣﻨحﻠﻪ با ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى
ﻣحﻠﻞ قطبﻰ  ----ﻣﻰﮔردد .
اﻟف – آزاد

ب – جذب

د -خﻨثﻰ

د  -اﻟف وب ﻫردو

 - 7اکثر ﻣﻮاد دارﻧدة ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى بزرگ کﻪ بﻪ اساس قﻮة ﻟﻨدون باﻫﻢ ﻣتراکﻢ ﮔردﻳده اﻧد  ،بﻪ
حرارت عادى  -----را دارا بﻮده
اﻟف – حاﻟت جاﻣد ب – حاﻟت ﮔاز ج – حاﻟت ﻣاﻳع د – حاﻟت پﻼزﻣا
 - 8اجســاﻣﻰ کﻪ در حاﻟت جاﻣد روابط کﻮﻻﻧســﻰ ﻣستحکﻢ داشــتﻪ ؛اﻣا در حاﻟت ﮔاز روابط
کﻮﻻﻧسﻰ ضعﻴف دارﻧد ؛ درجﺔ ذوبان وغﻠﻴان آنﻫا  -----بﻮده ﻣﻴتﻮاﻧد
اﻟف – بﻠﻨد ب – پائﻴﻦ ج – ﻣتﻮسط د – بسﻴار پائﻴﻦ
 - 9ازدﻳاد چارجﻫاى برقﻰ آﻳﻮنﻫاى ﻣتشکﻞ ﻣﻮاد بﻠﻮرى باعث افزاﻳش اﻧرژى شبکﺔ کرستاﻟﻰ
ﮔردﻳده ودرجﺔ ذوبان وغﻠﻴان آنﻫا  ----ﻣﻰﻧﻤاﻳد .
اﻟف – تﻨزﻳﻞ ب – افزاﻳش ج – تغﻴﻴر ﻧﻤﻰﻧﻤاﻳد د  -فﻮق اﻟعاده تﻨزﻳﻞ
 - 10اﮔر روابط کﻮوﻻﻧســﻰ در ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى فاز ﮔاز ﻣســاوى بﻪ تعداد روابط بﻪ حاﻟت جاﻣد
آنﻫا بﻮده باشــد وعﻴﻦ ثبات را بﻪ آنﻫا داشــتﻪ باشــد  ،عﻤﻞ تبخﻴر آنﻫا  --------و ســاده
صﻮرت ﻣﻴﮕﻴرد .
اﻟف  -سرﻳع

ب – بطﻰ ج  -کﻤتر

د – ﻫﻴچکدام

سؤالﻫاى تشرﻳحﻰ
 – 1کدام شراﻳط براى تشکﻴﻞ رابطﺔ ﻫاﻳدروجﻨﻰ ﻻزم است ؟ درباره ﻣعﻠﻮﻣات اراﻳﻪ دﻫﻴد.
 – 2کدام اشکال قﻮهﻫاى بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ در ﻣﻮاد ذﻳﻞ ﻣﻼحظﻪ ﻣﻰﮔردد؟
اﻟف HBr(g ) -ب  Br2 ( g ) -ج  ICl (g ) -د HF (l ) -
 - 3درجﺔ غﻠﻴان آب  100°Cبﻮده وﻣرکبات د ﻳﮕرسﻠسﻠﺔ عﻨاصرﻫﻢ ﮔروپ آکسﻴــجﻦ ) (O2

پاﻳﻴــﻦ بﻮده ودرسﻠســﻠﻪ دﻳﮕر ﻣرکبات درجﺔ غﻠﻴان  (19 0 C ) HFبﻠﻨــد وﻣرکبات دﻳﮕرعﻨاصر
ﮔروپ فﻠﻮرﻳﻦ ( )  ) ( F2پاﻳﻴﻦ است  ،عﻠت آن را تﻮضﻴح کﻨﻴد.
 – 4ﻣرکبات ذﻳﻞ را بﻪ اســاس ازدﻳاد درجﺔ غﻠﻴان تﻨظﻴﻢ ﻧﻤﻮده وحﻞ خﻮد را تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳد
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.
اﻟف OH -

 C4 H 9ب  CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 -ج(CH 3 ) 3 CCH 3 -

د N2 -

 – 5قــﻮة جــذب بﻴﻦ ذرات ﻣﻮاد باﻻى درجــﺔ ذوبان وغﻠﻴان آنﻫا چﻪ تأثﻴــر دارد ؟ ﻣعﻠﻮﻣات
دﻫﻴد.
 – 6در اﻧحﻼﻟﻴت ﻣﻮاد کدام قﻮهﻫا تأثﻴر دارد ؟ ﻣعﻠﻮﻣات ارائﻪ دﻫﻴد.
 – 7کدام فکتﻮرﻫا در اﻧحﻼﻟﻴت آﻳﻮنﻫا ﻣؤثر اســت ؟ ثابت داى اﻟکترﻳک چﻴســت؟ در ﻣﻮرد
ﻣعﻠﻮﻣات دﻫﻴد.
 – 8در ﻣﻮرد فرق بﻴﻦ روابط کﻴﻤﻴاوى وقﻮة بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻣعﻠﻮﻣات ارائﻪ دﻫﻴد.
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ﻓﺼﻞ ششﻢ

حاﻻت ﻣاده
بــﻪ اطراف خﻮﻳش ﻣــﻮاد ﻣختﻠف را بــﻪ حاﻟتﻫاى ﻣختﻠف ﻣشــاﻫده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد ،آﻳا
ﻣﻴداﻧﻴــد کﻪ ﻣــاده در طبﻴعت بﻪ چﻨد حاﻟت ﻳافت ﻣﻰشــﻮد؟ حاﻟتﻫاى ﻣاده ﻣربﻮط بﻪ
کدام شراﻳط است؟ ﻣاده در حاﻟتﻫاى ﻣختﻠف داراى کدام خصﻮصﻴات است؟ حاﻟت
ﮔاز  ،ﻣاﻳــع و جاﻣد ﻣاده را چطﻮر ﻣﻴتﻮان بﻪ ﻳک دﻳﮕر تبدﻳﻞ کرد؟ کدام شــراﻳط در
تغﻴﻴرات حاﻟتﻫاى ﻣاده بﻪ ﻳک دﻳﮕر رول اساسﻰ را دارا اﻧد؟
با ﻣطاﻟعﺔ اﻳﻦ فصﻞ ﻣﻴتﻮان راجع بﻪ حاﻟتﻫاى ﻣاده ﻣعﻠﻮﻣات حاصﻞ وبﻪ ســؤاﻻت فﻮق
جﻮاب ارائﻪ کرد وﻫﻢ اﻣثال اﻳﻦ ﻧﻮع سؤاﻻت را حﻞ کرد.
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 - 1 – 6جاﻣدات  ،ﻣاﻳﻌات و ﮔازات
ﻫر ﻣاده ﻣﻴتﻮاﻧد ﻧظر بﻪ شــراﻳط ﻣحﻴطﻰ ســﻪ حاﻟت « جاﻣد ،ﻣاﻳع وﮔاز » را داشتﻪ باشد .ﮔرچﻪ در
حاﻟــت عادى ﻣﻮاد بﻪ حاﻟت ﮔاز کﻤتر ﻳافت ﻣﻰﮔردد ؛ اﻣــا ﮔازات از اﻫﻤﻴت خاصﻰ برخﻮردار
اﻧــد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :ﻣﻮجﻮدات حﻴﻪ از جﻤﻠﻪ اﻧســانﻫا در داخﻞ ﻣحﻠﻮل ﮔازى زﻧده ﮔﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
اتﻤﻮســفﻴر زﻣﻴﻦ ﻣخﻠﻮطﻰ از ﮔازﻫا اســت کﻪ قســﻤت زﻳاد آن از ﻧاﻳتروجﻦ و آکسﻴجﻦ تشکﻴﻞ
ﮔردﻳده است.
ﮔازات ﻣﻮادى اﻧد کﻪ ذرات تشــکﻴﻞ دﻫﻨدة آنﻫا باﻻى ﻳک دﻳﮕر تأثﻴر کﻤتر داشتﻪ وقﻮة جذب
ذرات آنﻫا باﻫﻢ کﻤتر است وحرکت ﻧاﻣﻨظﻢ را دارا اﻧد .بﻪ حرارت بﻠﻨد وفشار کﻢ حرکت ذرات
ﮔازات سرﻳع است .خﻮاص جاﻣدات از خﻮاص ﮔازات فرق داشتﻪ  ،ﮔازات داراى کثافت کﻤتر
بــﻮده ،در حاﻟﻴکــﻪ جاﻣدات کثافت بزرگ را دارا اﻧد .ﮔازات در ﻧتﻴجﺔ فشــار ﻣتراکﻢ شــده؛ اﻣا
جاﻣدات کﻤتر خاصﻴت تراکﻢ شــدن را دارا اﻧد؛ زﻳرا قﻮة جذب بﻴﻦ ذرات آنﻫا بﻪ ﻣراتب بﻴشتر
از قﻮة جذب بﻴﻦ ذرات ﮔازات ﻣﻰباشــد .جاﻣدات سخت وشکﻨﻨده بﻮده؛ در حاﻟﻴکﻪ ﮔازات اﻳﻦ
خﻮاص را دارا ﻧﻴستﻨد.
ﻣاﻳعات خاصﻴت خاصﻰ را ﻧســبت بﻪ جاﻣدات وﮔازات دارا بــﻮده؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :قﻮة جذب بﻴﻦ
ذرات ﻣﻮاد بﻪ حاﻟت ﻣاﻳع بﻴشــتر بﻮده؛ اﻣا ﻧسبت بﻪ جاﻣدات ضعﻴف ﻣﻰباشد  .اشکال ذﻳﻞ ذرات
ﻣﻮاد را در سﻪ حاﻟت آنﻫا ﻧشان ﻣﻰدﻫﻨد:

شکﻞ ( :) 1 - 6حاﻟت جاﻣد ،ﻣاﻳع وﮔاز

ﻣﻮادى داراى حاﻟت جاﻣد وﻣاﻳع تقرﻳباً داراى عﻴﻦ کثافت ﻣﻰباشﻨد کﻪ ﻣثال آﻧرا ﻣﻰتﻮان کثافت
آب جاﻣد ،ﻣاﻳع وﮔاز (بخارات آب ) ارائﻪ کرد .جدول ذﻳﻞ را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤاﻳﻴد:
.
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جدول ( :) 1 - 6سﻪ حاﻟت آب بﻪ حرارتﻫاى ﻣختﻠف.
حاﻟت

جاﻣد آب

ﻣاﻳع آب

ﮔاز (بخارات ) آب

ﻣشخصات
کثافت

0.997 g / cm 3

0.9168 g / cm3

0.326 g / cm 3

درجة حرارت

250 C

00 C

4000 C

 : 1- 1- 6بﻌﻀﻰ ﻣشاﻫدات اوﻟﻴﺔ جاﻣدات
تعرﻳف ﻣادة جاﻣد :ﻣاده جاﻣد ،کتﻠﻪ ،حجﻢ و شکﻞ ﻣعﻴﻦ را دارا است ،ﻳا تعرﻳف جاﻣع ﻣﻮاد
جاﻣد اﻳﻦ اســت کﻪ اجزاى تشــکﻴﻞ دﻫﻨدة ﻣﻮاد جاﻣد باﻧظﻢ خاص و ﻣتﻮاتر در کﻨار ﻫﻢ دﻳﮕر
قرار دارﻧد.
 : 2 – 1 – 6بﻠﻮرﻫا()Crystal
ﻳکﻰ از خصﻮصﻴات برازﻧدة جاﻣدات شکﻞ کرستاﻟﻰ آنﻫا بﻮده کﻪ ساختﻤان بﻠﻮرى را دارﻧد.
در ﻣباحــث ﻣختﻠف راجع بﻪ ﻧظام اتﻮمﻫا ﻳک ســاختﻤان ســﻪ بعدى از اتﻮمﻫــا در ﻳک جاﻣد
صحبت بﻪ عﻤﻞ آﻣده اســت  ،اﻳﻦ ســاختﻤان سﻪ بعدى را ﻳک شــبکﻪ بﻠﻮرى ﻣﻰﻧاﻣﻨد  .اﻧﻮاع و
اشکال شبکﻪﻫاى بﻠﻮرى قرار ذﻳﻞ است:
 : 1 – 2 – 1 - 6شبﻜﻪ ﻓﻀاﻳﻰ
ســاختﻤان ﻣﻨظﻢ ﻫﻨدسﻰ ﻧقاط را در فضا بﻪ ﻧام شبکﻪ فضاﻳﻰ ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد  .در شکﻞ ()2 - 6
ﻳک ﻧﻮع شــبکﻪ فضاﻳﻰ بﻪ ﻣﻼحظﻪ ﻣﻰرسد کﻪ تﻮسط خطﻮط با ﻳک دﻳﮕر وصﻞ ﮔردﻳده اﻧد،
اﮔر تصﻮر ﮔردد کﻪ تﻮصﻞ اتﻮمﻫا ى آﻫﻦ در چﻨﻴﻦ شبکﻪﻫا قرار دارد ،طﻮرﻳکﻪ ﻣرکز ﻫر اتﻮم
آﻫﻦ باﻻى ﻳک ﻧقط در چﻨﻴﻦ شبکﻪ واقع باشد ،دراﻳﻦ صﻮرت قسﻤتﻰ از شبکﻪ بﻠﻮر آﻫﻦ دﻳده
ﻣﻰشﻮد کﻪ آن را در سﻤت راست ﻫﻤﻴﻦ شکﻞ ﻣﻼحظﻪ ﻣﻰتﻮان کرد.
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شبکﺔ فضاﻳﻰ

شبکﺔ بﻠﻮرى

شکﻞ ( :)2 - 6شبکﻪ فضاﻳﻰ بﻠﻮرى .

ﻳک شبکﻪ بﻠﻮرى ﻣﻤکﻦ بﻪ شکﻞ ﻳک شبکﻪ فضاﻳﻰ تصﻮر ﮔردد کﻪ در آن ﻧقاط ﻣختﻠف را
اتﻮمﻫا آﻳﻮن ﻫا و ﻳا ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا و ﻳا ﮔروپﻰ از آنﻫا اشغال کرده باشد  .ساختﻤان ذرات درﻳک شبکﺔ
بﻠﻮرى بﻪ طﻮر ﻣتﻮاﻟﻰ در سﻪ بعد تکرار ﻣﻰشﻮد تا سرحدﻫاى فزﻳکﻰ ﻫر بﻠﻮر واحد حاصﻞ ﮔردد.
غرض تﻮصﻴف ﻳک شــبکﺔ بﻠﻮرى ﻻزم اســت تا سﻠﻮل و ﻳاحجرة واحد را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴﻢ  ،ﻳک
حجره واحد قســﻤتﻰ از شــبکﻪ بﻠﻮرى بﻮده کﻪ با حرکت دادن آن ﻣطابق بﻪ قﻮاعد ﻣعﻴﻦ ﻣﻰتﻮان
شبکﺔ کاﻣﻞ بﻠﻮرى را حاصﻞ کرد .
حجرة واحدى کﻪ بﻪ طﻮر ﻣعﻤﻮل براى شــبکﻪ فضاﻳﻰ اﻧتخاب ﻣﻰﮔردد  ،داراى شــکﻞ ﻣشخص
اســت ،اﻳﻦ حجرة واحد داراى شــش وجﻪ بﻮده کﻪ ﻫر وجﻪ آن ﻳک ﻣتﻮازى اﻻضﻼع اســت .
شــکﻞ (  )3 - 6ﻳک شــبکﻪ ﻣکعبﻰ ســاده و ﻳک حجرة واحد را ﻧشــان ﻣﻰدﻫد و دراﻳﻦ حجرة
واحد ﻣکعبﻰ در ﻫر کﻨج آن تﻨﻬا ﻳک ﻧقطﻪ ﻣﻮجﻮد است کﻪ بﻪ ﻧام حجره واحد ﻣکعبﻰ ساده ﻳاد
ﻣﻰشﻮد ،در ضﻤﻦ اﻳﻦ حجرة واحد ﻣکعبﻰ ﻳک حجرة واحد اساسﻰ است.

شکﻞ ( :) 3 – 6ﻳک شبکﺔ فضاﻳﻰ ﻣکعبﻰ ساده و واحد حجروى آن .
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دو ﻧﻮع دﻳﮕر شبکﻪﻫاى فضاﻳﻰ ﻣکعبﻰ ﻧﻴز ﻣﻮجﻮد است کﻪ حجرات واحدى آنﻫا ﻣعﻤﻮﻻً
داراى ﻣرکــز وﻳا غﻴر ﻣتﻨاظر ﻣﻰباشــد ( ﻣاﻧﻨد شــکﻞ ( . ) 4 - 6حجــرة واحد ﻣکعبﻰ دارﻧدة
ﻣرکــز عﻼوه بر ﻫشــت ﻧقطﺔ کﻪ در کﻨجﻫــاى ﻣکعب قرار دارﻧد  ،داراى ﻳــک ﻧقطﺔ دﻳﮕر در
ﻣرکز ﻣکعب ﻧﻴز ﻣﻰباشــد و ﻫﻢ در ﻫر وجﻪ آن ﻧﻴز ﻳک ﻧقطﻪ ﻣﻮجﻮد است .براى ﻫر ﻳک ازاﻳﻦ
واحدﻫاى حجروى دو ﻣﻮدل ارائﻪ ﮔردﻳده است ،ﻳکﻰ ﻣﻮدل تﻮپ و ﻣﻴﻠﻪ و دﻳﮕر آن کرهﻫاى
بزرگ است.

شکﻞ ( :) 4 – 6سﻪ واحد حجروى ﻣکعبﻰ تﻮپ  ،ﻣﻴﻠﻪ و کرهﻫاى بزرگ

شکﻞ ( :)5 – 6شبکﺔ فضاﻳﻰ ﻣکعبﻰ ساده و واحد حجروى آن
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در شــکﻞ ( )5 - 6ﻳک حجره واحد ﻣکعبﻰ با وجﻮه ﻣرکز دار ( غﻴر اصﻠﻰ ) ﻣﻼحظﻪ ﻣﻰﮔردد
و ﻫﻢ ﻳک حجره واحد بﻪ ﻣﻼحظﻪ ﻣﻰرسد کﻪ ﻧﻮع اصﻠﻰ ﻣﻰباشد.
ﻓﻌاﻟﻴت
با استفاده از چﻨد ﮔﻠﻮﻟﺔ پﻼستﻴکﻰ وسرش ﻣﻨاسب ﻫرﻳک از حجرة ﻫاى ﻣکعبﻰ ،ساده ،ﻣرکز
وجﻮه پررا آﻣاده ساختﻪ وآن را ﻧﻤاﻳش دﻫﻴد.
ﻣشﻖ و تﻤرﻳﻦ
ﻫر سﻠﻮل واحد ﻣکعبﻰ از چﻨدﻳﻦ اتﻮم پر خﻮاﻫد بﻮد ،اﻳﻦ سﻠﻮل را تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد.
اتﺼال ﻣتراﻛﻢ ذرات در ﻛرستالﻫا
در اکثرى از شــبکﻪﻫاى بﻠﻮرى ترتﻴب اتﻮمﻫا بﻪ شــکﻞ اتصال ﻣتراکﻢ اســت ﻳا بﻪ عبارت دﻳﮕر
سطح اتصاﻟﻰ اتﻮمﻫا در شبکﺔ بﻠﻮرى اعظﻤﻰ ﻣﻰباشد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :حجﻢ حجرة واحد کﻪ تﻮسط
اتﻮمﻫا اشغال ﮔردﻳده است  ،ﻣشخص ﻣﻰﮔردد.
ﻣثال  :ارﮔﻮن در ساختﻤان ﻣشابﻪ شکﻞ ( ) 6 – 6تبﻠﻮر حاصﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد  ،سﻮﻳﺔ اتصال ذرات اتﻮمﻫا
را در ارﮔﻮن جاﻣد ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳد.

شکﻞ ( :) 6 - 6ارﮔﻮن با ﻳک ساختﻤان ﻣکعبﻰ با وجﻪ ﻣرکز دار.

ا ﻟــف  -ﻣــﻮدل کرهﻫاى بزرگ  ،ب – اﻳﻦ ﻣﻮدل قســﻤﻰ از اتﻮمﻫــا را در حجرة واحد ﻣکعبﻰ
ﻧشان ﻣﻰدﻫد.
حﻞ :ﻧخست حجﻤﻰ را کﻪ اتﻮمﻫا ى کروى جاﻣد در ﻳک حجرة واحد اساسﻰ اشغال ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد،
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ﻣحاســبﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ  .براى اﻳﻦ ﻣﻨظﻮر ﻻزم اســت تا درﻳافت ﻧﻤاﻳﻴﻢ کﻪ چﻨد اتﻮم ارﮔﻮن بﻪ ﻫر
حجرة واحد قرار دارد .ﻫر حجره ﻫشــت اتﻮم را در رأسﻫا ،شــش اتﻮم را در ﻣرکزﻫاى سطح
خﻮد دارد ؛ اﻣا ﻫر ﻳک از رأسﻫا ى ﻳک حجرة واحد ،رأسﻫاى براى ﻫفت حجرة واحد دﻳﮕر

ﻧﻴز ﻣﻰباشــد ؛ بﻨابراﻳﻦ تﻨﻬا  1حصﺔ رأس ﻫر اتﻮم بﻪ ﻳــک حجرة واحد تعﻠق ﻣﻴﮕﻴرد؛ ﻫﻢ چﻨان
8

ﻫر ﻳک از شــش اتﻮم ﻣﻮجﻮد در ﻣرکز سطح بﻴﻦ دو حجرة واحد ﻣجاور ﻣشترک بﻮده ،صرف
ﻧصف ﻫرﻳکﻰ از اتﻮمﻫاى ﻣشترک بﻪ ﻫر حجره تعﻠق ﻣﻴﮕﻴرد.
چﻮن ﻫشــت اتﻮم در رأسﻫا و شــش اتﻮم در ﻣراکز ســطح حجرة واحد ﻣﻮجﻮد است ،تعداد
ﻣجﻤﻮعﻰ اتﻮمﻫاى ارﮔﻮن کﻪ بﻪ ﻫر حجره واحد تعﻠق دارد ،عبارت اســت از اتﻮمﻫاى رأســﻬا
بﻮده کﻪ قرار ذﻳﻞ ﻣحاسبﻪ ﻣﻰﮔردد:
اتﻮمﻫا ى رأس8 1 / 8 = 1 :
اتﻮمﻫا ى ﻣرکزسطح 6 1 / 2 = 3 :
تعداد ﻣجﻤﻮعﻰ اتﻮمﻫا درفﻰ واحد حجره واحد1 + 3 = 4 :
4 3
= ( Vحجﻢ کره)
r
3

در ارﮔﻮن جاﻣد وﻳا ﻣرکباتﻰ کﻪ داراى ســاختﻤان ﻣکعبﻰ بــا وجﻪ ﻣرکز دار اﻧد  ،بﻪ ﻫر حجرة
واحد چﻬاراتﻮم تعﻠق دارد .

 V = 4 r 3 = 4 4 r 3 = 16 r 3حجﻢ چﻬاراتﻮم کروى
3
3
3
حــال حجــﻢ حجــرة واحــد را بر حســب  rدرﻳافــت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ  ،قرار شــکﻞ ()6 - 6

ﻣﻴتــﻮان درﻳافت کرد کﻪ قطر ﻳک وجﻪ حجرة واحد ﻣســاوى بﻪ  4rبﻮده ؛ بﻨابراﻳﻦ با اســتفاده
از فﻮرﻣﻮﻟﻬاى رﻳاضﻴکﻰ ﻣﻴتﻮان طﻮل ﻳک ﻳال (  – eفصﻞ ﻣشــترک دو ﻣســتﻮى ﻳا دو وجﻪ در
ﻣﻨـــــــــشﻮر ﻣتﻮازى اﻟسطﻮح و ﻫرم را ﻳال ﻣﻰﻧاﻣﻨد) را بﻪ دست آورد.
2
2
 2 e = 16rپس (4 r ) 2 = e 2 + e 2

 e = 2 r 2و e2 = 8 r 2

چﻮن حجﻢ حجرة واحد (  Vcell = e3 ) Vcellاست؛ پس حاصﻞ ﻣﻰشﻮدکﻪ:

V = [2r 2 ] = 16r 3 2
3

ﻧسبت حجﻤﻰ حجره واحد را کﻪ اتﻮمﻫا ى ارﮔﻮن اشغال کرده عبارت است از:
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V
16 / 3 r 3
=
=
= 0.74
VCell 16r 3 2 3 2

 = 0.74 100 = 74%فﻴصدى اتصاﻻت
عﻨاصرى کﻪ در ســاختﻤانﻫاى با اتصال ﻣتراکــﻢ ﻣتبﻠﻮر ﻣﻰﮔردﻧد  ،عبارت از تﻤام ﮔازات
ﻧجﻴبﻪ و اضافﻪ تر از  40عﻨصر فﻠزى اســت .بعضﻰ از اجسام ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻣاﻧﻨد  CH 4 ، H 2و غﻴره
ﻧﻴز داراى ساختﻤان بﻠﻮرى با اتصال ﻣتراکﻢ اعظﻤﻰ ذرات ﻣﻰباشﻨد.
سﻮدﻳﻢ ﻛﻠﻮراﻳد
ســاختﻤان بﻠﻮرى  NaClبﻪ صﻮرت ﻣکعب با ســطﻮح ﻣرکز دار بﻮده کﻪ آﻳﻮن ﻫاى  Clکﻨجﻫا
و وســط آنﻫا را اشــغال ﻣﻰﻧﻤاﻳد ؛ اﻣا طﻮرىکﻪ در شکﻞ دﻳده ﻣﻰشﻮد ،آﻳﻮن ﻫاى  Na +وسط
ﻣکعب و وسط وجﻮه را ﻧﻴز اشغال کرده اﻧد.
در صﻮرتﻰکﻪ در ﻣقابﻞ ﻫر  Na +ﻳک  Clﻣﻮجﻮد باشــد ،دراﻳﻦ صﻮرت وضعﻴت روشﻦ خﻮاﻫد
بﻮد .با در ﻧظر داشــت اﻳﻨکﻪ در ﻳک شــبکﻪ ســﻪ بعدى آﻳﻮن ﻫاى کﻠﻮراﻳد  Clکﻪ در کﻨجﻫاى
سﻴســتﻢ قرار دارﻧد ،بﻪ ﻫشــت ﻣکعب تعﻠق دارﻧد ،دراﻳﻦ صﻮرت از  8آﻳﻮن کﻠﻮراﻳد ﻣﻮجﻮد در
1
کﻨجﻫا فقط ﻳکﻰ ( = 1
8

 ) 8بﻪ ﻫر حجره واحد تعﻠق ﻣﻴﮕﻴرد و در ضﻤﻦ تﻤام سطﻮح در ﻣرکز

خﻮد داراى ﻳک آﻳﻮن کﻠﻮراﻳد ﻣﻰباشﻨد .چﻮن ﻫر ﻳک از سطﻮح بﻪ دو ﻣکعب تعﻠق دارد  ،بﻨابراﻳﻦ

از ﻣجﻤﻮعﺔ شــش آﻳﻮن کﻠﻮراﻳد ﻣﻮجﻮد در وسط سطح ،سﻪ آن ) (6 1 = 3بﻪ ﻫر سﻠﻮل واحد
2
کﻠﻮراﻳد
واحد
چﻬار
اساســﻰ ﻣربﻮط ﻣﻰباشد .پس در ﻣجﻤﻮع در شش عدد حجره واحد ،
Cl
ﻣﻮجﻮد ﻣﻰباشــد؛ بــﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب در فﻰ عدد حجره واحد چﻬار آﻳﻮن  Na +ﻧﻴز ﻣﻮجﻮد اســت،
ﻳعﻨﻰ ﻳک آﻳﻮن کﻠﻮراﻳد باﻳک آﻳﻮن سﻮدﻳﻢ در حجره واحد ﻣطابقت دارد ،پس فﻮرﻣﻮل سﻮدﻳﻢ
کﻠﻮراﻳد  NaClاست.

شکﻞ ( :) 7 – 6حجره واحد  NaClﻣﻮدل تﻮپ و ﻣﻴﻠﻪ .
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ﻫر قدر کﻪ سرعت رشد و تشکﻴﻞ بﻠﻮرﻫا بطﻰ باشد  ،بﻪ ﻫﻤان اﻧداز کرستالﻫاى باکﻴفﻴت و خﻮب
تشکﻴﻞ ﻣﻰﮔردد .شکﻞ ( )8 – 6کرستال کاﻣـﻞ طبﻴعﻰ ﻣرکب زﻣچ KCr ( SO4 ) 2 12 H 2O

را ﻧشان ﻣﻰدﻫد:

شکﻞ ( :)8 - 6بﻠﻮرﻫاى کاﻣﻞ و از شکﻞ طبﻴعﻰ کاﻣﻞ خارج شدة KCr ( SO4 ) 2 12 H 2O

 : 3 – 1 – 6اﻧﻮاع جاﻣدات
خﻮاص جاﻣدات تا حدى بﻪ اشکال ﻫﻨد سﻰ شبکﻪﻫاى بﻠﻮرى آنﻫا ،خاصﻴت واحدﻫاى
قرارداده شــدة ،ﻳعﻨﻰ اتﻮمﻫــا ،آﻳﻮن ﻫا و ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا در ﻧقاط شــبکﻪ و قﻮه بﻴــﻦ آنﻫا ﻣربﻮطﻪ
ﻣﻰباشــد ،بﻪ اﻳﻦ اســاس ﻣﻰتﻮان جاﻣــــــــدات را بﻪ چﻬار ﻧﻮع ﻣﻼحـــظﻪ کرد کﻪ عبارت از
آﻳﻮﻧﻰ ،ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ،کﻮﻻﻧسﻰ و فﻠزى ﻣﻰباشﻨد.
 - 1جاﻣدات آﻳﻮﻧﻰ  :در شــبکﺔ جاﻣدا ت آﻳﻮﻧﻰ ،آﻳﻮنﻫاى ﻣثبت و ﻣﻨفﻰ ﻣﻮجﻮد است ،چﻮن
قﻮهﻫــاى اﻟکتروســتاتﻴکﻰ (روابط آﻳﻮﻧﻰ) بﻴــﻦ آنﻫا قﻮى بﻮده و بﻰ ترتﻴب ســاختﻦ اﻳﻦ ﻧﻮع
شبکﻪﻫا اﻣکان ﻧاپذﻳر است؛ ازاﻳﻦ سبب جاﻣدات ﻣتشکﻞ از آﻳﻮنﻫاى سخت اﻧد ؛ اﻣا اﻳﻦ ﻧﻮع
جاﻣدات شــکﻨﻨده بﻮده؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :ﻳک بﻠﻮر  NaClدر ﻣقابﻞ شــکﻨﻨدهﮔﻰ ﻣقاوﻣت شدﻳد
ﻧﻤﻮده ؛ اﻣا در صﻮرتﻰ کﻪ بشکﻨﻨد ،بﻪ پﻮدر ﻣبدل ﻣﻰﮔردد.

شکﻞ ( :) 9 – 6شکﻨﻨده ﮔﻰ جاﻣدات آﻳﻮﻧﻰ .
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جاﻣدا ت آﻳﻮﻧﻰ داراى ﻧقط ذوبان بﻠﻨد بﻮده و تﻮام بﻪ شکستﻦ شبکﻪ بﻠﻮرى ﻣﻰباشﻨد  .چﻮن
روابط آﻳﻮﻧﻰ فﻮق اﻟعاده ﻣســتحکﻢ بﻮده ؛ بﻨابرآن ذوب آنﻫا بﻪ حرارت بﻠﻨد صﻮرت ﻣﻴــــﮕﻴرد؛
بﻪ طﻮر ﻣثال  NaCl :بــﻪ حرارت  800°Cذوب ﻣﻰﮔردد .ﻫداﻳت برقﻰ جاﻣدات آﻳﻮﻧﻰ ضعﻴف
بﻮده؛زﻳرا آﻳﻮنﻫاى آنﻫا آزاداﻧﻪ حرکت کرده ﻧتﻮاﻧســتﻪ؛ اﻣا درحاﻟت ﻣذابﻪ داراى ﻫداﻳت برقﻰ
بﻠﻨد ﻣﻰباشﻨد.
ﻓﻜر ﻛﻨﻴد :
شعاع آﻳﻮﻧﻰ ،آﻳﻮنﻫاى  Naو  Clبترتﻴب  116pmو  167pmاست ،حجﻢ  Naو Cl
را بﻪ ﻣتر ﻣکعب وساﻧتﻰ ﻣتر ﻣکعب وکثافت ﻣﻮﻟﻰ آن را در ﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد.
 - 2جاﻣـدات ﻣاﻟﻴﻜﻮﻟـﻰ  :درجاﻣدات ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ واحدﻫاى کﻪ ﻧقاط ﻳک شــبکﻪ را تشــکﻴﻞ
ﻣﻰدﻫد  ،ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا اســت و در ﻫر ﻣاﻟﻴکﻮل اتﻮمﻫا بﻪ اســاس قﻮة کﻮوﻻﻧســﻰ ترکﻴب شده اﻧد،
رابطﻪ اشــتراکﻰ بﻴﻦ آنﻫا ﻣﻮجﻮد ﻣﻰباشــد ،بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا در اجسام جاﻣد ﻣاﻟﻴکﻮل قﻮة ضعﻴف
واﻧدر -واﻟس ﻣﻮجﻮد است  .قﻮه واﻧدر -واﻟس اﻧﻮاع ﻣختﻠف را دارا است کﻪ ﻣﻬﻢ ترﻳﻦ آنﻫا قﻮة
داى پﻮل – داى پﻮﻟﻰ (  ) Dipol –Dipolyو قﻮة ﻟﻨدن ( )Londonاست.
قﻮة داى پﻮل – داى پﻮﻟﻰ عﻤﻞ ﻣتقابﻞ اﻟکترﻳکﻰ بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى پﻮﻻر  Polarاســت  ،شکﻞ
ذﻳﻞ بﻪ طﻮر شﻴﻤاتﻴک ﻳک جﻮره ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى دوقطبﻰ ﻣجاور ﻳک دﻳﮕر را در ﻳک شبکﻪ ﻧشان
ﻣﻰدﻫد .قﻮة داى پﻮل – داى پﻮﻟﻰ ﻧسبت بﻪ قﻮة آﻳﻮﻧﻰ کﻮوﻻﻧسﻰ ضعﻴف است.

شکﻞ (  :)10 - 6قﻮهﻫاى داى پﻮل – داى پﻮﻟﻰ
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 – 3جاﻣدات ﻛﻮوﻻ ﻧسﻰ

جاﻣدات کﻮوﻻﻧســﻰ را بعضــاً بﻪ ﻧام جاﻣدات اتﻮﻣــﻰ ﻧﻴز ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد  .درﻳــﻦ ﻧﻮع جاﻣدات
واحدىﻫاى تشــکﻴﻞ دﻫﻨده در ﻧقاط شبکﻪ تﻮســط رابطﺔ کﻮوﻟﻨت با ﻳک دﻳﮕر وصﻞ ﮔردﻳده
اﻧد .اتﻮمﻫا شبکﺔ سﻪ بعدى را اﻳجاد ﻣﻴکﻨﻨد کﻪ حدود فزﻳکﻰ بﻠﻮر ﮔسترده وتﻮسعﻪ شده ﻣﻴباشﻨد.
ﻣثال ســاده جاﻣد کﻮوﻻﻧســﻰ سﻠﻴکان کار باﻳد  SiCاست  .در شــبکﺔ اﻳﻦ ﻣاده ﻫر اتﻮم  Siدر
ترتﻴــب چﻬار وجﻬﻰ با چﻬار اتﻮم کاربﻦ را بطﻪ داشــتﻪ وﻫر اتــﻮم کاربﻦ با چﻬار اتﻮم  Siرابط
برقرار ﻧﻤﻮده ودر ﻧتﻴجﻪ ﻣادة ســخت جاﻣد بﻠﻮرى را تشــکﻴﻞ داده است ،در جـــــﺔ ذوبان اﻳﻦ
ﻧﻮع جاﻣدات بﻠﻨد بﻮده ؛ زﻳرا اتﻮمﻫا با روابط قﻮى در شبکﻪ با ﻫﻢ قرار داشتﻪ و چﻮن دراﻳﻦ ﻧﻮع
جاﻣدات آﻳﻮن ﻫا واﻟکترونﻫاى ﻣتحرک ﻣﻮجﻮد ﻧﻴســت ؛ از اﻳﻦ ســبب ﻫادى برقﻰ ﻧﻤﻰباشﻨد
 .اﻟﻤــاس ﻧﻴز از جﻤﻠﺔ ﻧﻮع جاﻣدات کﻮوﻻﻧســﻰ بﻮده کﻪ ﻫر اتــﻮم کاربﻦ با چﻬار اتﻮم دﻳﮕر آن
رابطﻪ دارد.

شکﻞ ( :) 11 – 6ساختﻤان جاﻣد ﮔرافﻴت و اﻟﻤاس .
 - 4جاﻣدات ﻓﻠزى

در ﻳک جاﻣد فﻠزى ،واحدﻫاى کﻪ ﻧقاط شــبکﻪ را اشغال ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد  ،آﻳﻮنﻫاى ﻣثبت بﻮده کﻪ
ﻣثال آن را ﻣﻰتﻮان جاﻣد سﻮدﻳﻢ اراﻳﻪ کرد .آﻳﻮن ﻫاى  Na +ﻧقاط ﻳک شبکﻪ ﻣکعبﻰ ﻣرکز دار
را اشغال کرده اﻧد.
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سﻮدﻳﻢ ( ) Naﻳک اﻟکترون خﻮد را غرض تشکﻴﻞ ابر اﻟکتروﻧﻰ ﻣجﻤﻮعﻰ شبکﻪ از دست داده و
اﻟکترونﻫاى از دست داده شده در اختﻴار ﻳک و ﻳا دو اتﻮم ﻧبﻮده؛ بﻠکﻪ در تﻤام شبکﻪ در حال شﻨا
و حرکت ﻣﻰ باشــﻨد و غﻴر ﻣســتقر اﻧد .اﻳﻦ ﻧﻮع اﻟکترونﻫا را بﻪ ﻧام اﻟکترونﻫاى آزاد ﻳاد ﻣﻴکﻨﻨد.
بﻴﻦ آﻳﻮنﻫا و ابر اﻟکتروﻧﻰ ﻳک قﻮة جاذبﻪ خﻮبﻰ ﻣﻮجﻮد است کﻪ اﻳﻦ قﻮة جاذبﺔ ساختﻤان شبکﻪ
را ثابت و پاﻳدار ﻣﻰسازد و ﻫﻢ زﻣان اجازه ﻣﻰدﻫد کﻪ بدون فرو پاشﻰ شبکﻪ تغﻴﻴر شکﻞ ﻧﻤاﻳد؛
از اﻳﻦ سبب سﻮدﻳﻢ و بعضﻰ فﻠزات دﻳﮕر ﻧرم ﻣﻰباشد و بﻪ سادهﮔﻰ تغﻴﻴر شکﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد .بعضﻰ
فﻠزات بســﻴار ســخت بﻮده کﻪ ﻣثال آن را ﻣﻰتﻮان وﻟفرام ( )wو کروﻣﻴﻢ( )Crارائﻪ کرد ،در اﻳﻦ
ﻧــﻮع فﻠزات رابطﻪ قطبﻰ بﻮده ،ازﻳﻦ ســبب تﻤاﻳﻞ دارﻧد تا اﻧعطاف ســاختﻤان را کﻤتر و از تغﻴﻴر
شــکﻞ آن جﻠﻮﮔﻴرى ﻧﻤاﻳﻨد .درجﺔ ذوبان فﻠزات بﻨابر دﻻﻳﻞ فﻮق در اﻧتروال وســﻴع قرار دارد؛ بﻪ
طﻮر ﻣثال :درجﺔ غﻠﻴان کروﻣﻴﻢ  89 0 C؛ اﻣا از وﻟفرام  34150 Cاست.
اﻟکترونﻫاى آزاد فﻠزات ســبب ﻫداﻳت حرارتﻰ و برقﻰ آنﻫا شده  ،اﻟکترونﻫا ﻣﻰتﻮاﻧد از ﻳک
قســﻤت فﻠز بﻪ قســﻤت دﻳﮕر آن حرکت ﻧﻤاﻳﻨد کﻪ بدﻳﻦ اساس ﻫداﻳت اﻟـــــکترﻳکﻰ و حرارتﻰ
را سبب ﻣﻰﮔردﻧد .اﻟکترونﻫاى ﻣتحرک و آزاد در فﻠزات سبب جﻼى آنﻫا ﻧﻴز شده ،اﻟکترون،
ﻧﻮرى را کﻪ بﻪ سطح فﻠز بر خﻮرد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد  ،جذب ﻧﻤﻮده و دوباره بﻪ اطراف ﻣﻨتشر ﻣﻰسازد ،اﻳﻦ
عﻤﻞ طﻮرى اتفاق ﻣﻰافتد کﻪ ﻳک سطح فﻠزى ﻧﻮر را در تﻤام جﻬتﻫا ﻣﻨتشر ﻣﻰسازد:

شکﻞ ( :) 12 – 6شبکﺔ فﻠزى در فﻠز جاﻣد .
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 -5جاﻣدات اﻣﻮرف

بﻪ حرارتﻫاى پاﻳﻴﻦ ﻣاﻳعات فﻮق اﻟعاده سرد شده  ،اﻳﻦ حاﻟت ﻣاﻳع را بﻪ ﻧام ﻣـــاﻳع سرد شده
ﻳــاد ﻣﻴکﻨﻨــد ،ﻫر قدر کﻪ حرارت ﻣاده کﻢ شــﻮد  ،بﻪ ﻫﻤان اﻧدازه ﻣاﻳع حاﻟت ســﻴال خﻮد را از
دست داده وبﻪ حاﻟت جاﻣد ﻧزدﻳک شده تا اﻳﻦکﻪ حاﻟت جاﻣد را اختﻴار ﻧﻤﻮده ،دراﻳﻦ صﻮرت
ﻣاده حاﻟت ســخت را بﻪ خﻮد حاصﻞ ،حجﻢ وشــکﻞ ﻣعﻴﻦ را دارا ﻣﻰباشد؛ اﻣا ازﻧظر ساختﻤان
داخﻠﻰ ،اجزاى ﻣتشــکﻠﺔ آنﻫا بﻪ شکﻞ ﻧا ﻣﻨظﻢ قرار داشــتﻪ ،اﻳﻦ ﻧﻮع جاﻣدات را بﻪ ﻧام اﻣﻮرف
(( )Amorphبدون شــکﻞ) ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳــد وجاﻣــــــــدات داراى ســاختﻤان ﻣﻨظﻢ را بﻪ ﻧام
جـــــاﻣدات بﻠــﻮرى ()Crystalﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.

ب

اﻟف

شکﻞ ( :) 13– 6اﻟف  -کرستال ،ب  -اﻣﻮرف.

دراﻳﻦ جا ســؤال پﻴدا ﻣﻰشــﻮد کﻪ جاﻣدات اﻣﻮرف را ﻣﻰتﻮان جاﻣد ﮔفت؟ ﻻکﻦ باﻳد ﮔفت
کﻪ ﻫرشــﻰ داراى حجﻢ وشــکﻞ ﻣعﻴﻦ را ﻣﻰتﻮان جاﻣد ﮔفت؛ اﻣا جاﻣــدات اﻣﻮرف از ﻟحاظ
ساختﻤان داخﻠﻰ بﻪ ﻣاﻳعات شباﻫت دارﻧد .شﻴشﻪ ﻧﻴز از جﻤﻠﻪ جاﻣدات اﻣﻮرف است.
 : 1 – 1 –6خﻮاص جاﻣدات

جاﻣدات داراى حجﻢ و شــکﻞ ﻣعﻴﻦ بﻮده؛ اﻣا اﮔر حرارت آنﻫا بﻠﻨد برده شــﻮد ،کﻤتر ﻣﻨبسط
ﻣﻰﮔردﻧد .ضرﻳب اﻧبســاط حرارتﻰ (تغﻴرﻧســبتﻰ حجﻢ برافزاﻳش حرارت بﻪ اﻧدازه ﻳک درجﻪ)
جاﻣدات ﻧســبت بﻪ ﮔازات بســﻴار کﻮچک است ،تأثﻴر فشــار باﻻى جاﻣدات بسﻴار کﻢ است .
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جاﻣــدات تقرﻳبــاً غﻴر قابﻞ اﻧقباض اﻧد ؛ بﻪ طﻮرﻣثال  :اﮔر خﻮاســتﻪ باشــﻴﻢ کﻪ حجﻢ ﻳک ﻣقدار
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧقره را بﻪ ﻧصف برســاﻧﻴﻢ ،باﻳد باﻻى آن  5 10 5 atmفشار وارد ﮔردد .وابسطﻪ ﮔﻰ حجﻢ
جاﻣدات با فشار وحرارت ﻣربﻮط بﻪ ساختﻤان آنﻫا ﻣﻰباشد  .فاصﻠﻪ بﻴﻦ اتﻮمﻫا و ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا در
جاﻣدات بســﻴار کﻢ بﻮده؛ اﻣا در ﮔازات اﻳﻦ فاصﻠﻪ زﻳاد است .برعﻼوه ساختﻤان ،تقرﻳباًغﻴر قابﻞ
تغﻴﻴر ،ﻳک ﻣادةجاﻣد ﻧشــان ﻣﻰدﻫد کﻪ در ســاختﻤان جاﻣدات ﻣاﻟﻴکﻮلﻫــا و اتﻮمﻫا با ﻫﻢ دﻳﮕر
رابطﺔ ﻣستحکﻢ بر قرار ﻧﻤﻮده و حرکت ﻣا ﻟﻴکﻮلﻫا در جاﻣدات بطﻰ و حتﻰ بﻪ ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤﻰرسد.
ﻣاﻳعات بﻪ سرعت زﻳاد جارى شده و چﻮن در ﻣاﻳعات ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا بﻪ آساﻧﻰ ﻳکﻰ باﻻى سطح دﻳﮕر
ﻟغزﻳده و روى ﻫﻤﻴﻦ عﻠت اســت کﻪ ﻣاﻳعات شکﻞ ظروفﻰ را بﻪ خﻮد اختﻴارﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻨد کﻪ در آن
قرار داشــتﻪ باشــﻨد ،از طرف دﻳﮕر قﻮةجذب بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ در ﻣاﻳعات ﻧسبت بﻪ ﮔازات بﻴشتر و
قﻮى تر بﻮده ،اﻳﻦ عاﻣﻞ ســبب ﻣﻰشــﻮد تا ﻣقاوﻣت داخﻠﻰ در ﻣقابﻞ جارى شدن ﻳک ﻣاﻳع ﻧسبت
بﻪ ﮔازات بﻴشتر باشد.
 : 2– 6ﻣاﻳﻌات
ﻣاﻳعات را ﻣﻴتﻮان بﻪ دو طرﻳقﻪ بدست آورد:
 - 1طرﻳقﻪ ذوب جاﻣدات
 - 2طرﻳقﻪ ﻣاﻳع ساختﻦ ﮔازات
در طرﻳقﺔ اول ﻣادة جاﻣد اﻧرژى را جذب ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ اﻧرژى بﻪ ازدﻳاد اﻧرژى حرکﻰ ذرات آن بﻪ
ﻣصرف ﻣﻰرسد .در طرﻳقﺔ دوم قﻮة جاذبﻪ بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣﻮاد در فاز ﮔازى زﻳاد شده و سﻴستﻢ
بﻪ ﻣحﻴط ﻣاحﻮل اﻧرژى داده و بﻪ ﻣاﻳع تبدﻳﻞ ﻣﻰﮔردد ؛ چﻮن ذرات تشــکﻴﻞ دﻫﻨدة ﻣـــاﻳعات با
ﻫﻢ خﻴﻠﻰ ﻧزدﻳک اســت؛ از اﻳﻦ سبب ﻣاﻳعات ﻣشــابﻪ بﻪ جاﻣدات بﻮده ﻣﻰتﻮاﻧد و از طرف دﻳﮕر
چــﻮن ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا و ذرات ﻣاﻳعات آزاداﻧﻪ حرکت کرده ﻣﻰتﻮاﻧد؛ بﻨابراﻳﻦ ﻣشــابﻪ بﻪ ﮔازات ﻧﻴز
بﻮده ﻣﻰتﻮاﻧد .
 : 1 - 2- 6خﻮاص ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣاﻳﻌات
ﻣاﻳعات بﻪ ســرعت زﻳاد جارى شــده و چﻮن در ﻣاﻳعات ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا بﻪ آســاﻧﻰ ﻳکﻰ باﻻى
سطح دﻳﮕر ﻟغزﻳده و روى ﻫﻤﻴﻦ عﻠت است کﻪ ﻣاﻳعات شکﻞ ظروفﻰ را بﻪ خﻮد اختﻴارﻣﻰ ﻧﻤاﻳﻨد
کﻪ در آن قرار داشتﻪ باشﻨد ،از طرف دﻳﮕر قﻮة جذب بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ در ﻣاﻳعات ﻧسبت بﻪ ﮔازات
بﻴشتر و قﻮى تر بﻮده ،اﻳﻦ عاﻣﻞ سبب ﻣﻰشﻮد تا ﻣقاوﻣت داخﻠﻰ در ﻣقابﻞ جارى شدن ﻳک ﻣاﻳع
ﻧسبت بﻪ ﮔازات بﻴشتر باشد.
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 : 1- 1 – 2- 6ﻣﻘاﻳسﻪ اﻧتشار ﻣاﻳﻌات با ﮔازات
چﻮن حجﻢ ﮔازات را اکثرا ً فضاى خاﻟﻰ تشکﻴﻞ داده و تصادم ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا در آنﻫا کــﻢ است؛
اﻣا اﻳﻦ ﻣطﻠب در ﻣاﻳعات کﻤتر ﻣﻮجﻮد بﻮده؛ بﻨابراﻳﻦ ﮔفتﻪ ﻣﻴتﻮاﻧﻴﻢ کﻪ اﻧتشــار ﻣاﻳعات ﻧســبت بﻪ
ﮔازات سرﻳع بﻮده و برخﻮرد ﻣاﻟﻴکﻠﻮلﻫا در ﻣاﻳعات زﻳاد تر است؛ ازﻳﻦ سبب حرکت آنﻫا بﻪ
سﻤت ﻣعﻴﻦ صﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴرد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :اﮔر ﻳک قطره رﻧﮓ ﻣاﻳع را در آب عﻼوه ﻧﻤاﻳﻴﻢ،
دﻳده خﻮاﻫد شــد کﻪ رﻧﮓ درآب بﻪ آﻫســتﮕﻰ ﻣﻨتشر ﻣﻰﮔردد و تﻤام حجﻢ ظرف پراز آب را
احتﻮا ﻣﻰکﻨد ،قابﻠﻴت تراکﻢ پذ ﻳرى ﻣاﻳعات ﻧســبت بﻪ ﮔازات کﻤتر است ،ﻣاﻳعات داراى حجﻢ
خاص ﻣربﻮط بﻪ خﻮد بﻮده ،ﮔرچﻪ شــکﻞ ﻣاﻳع تابع شــکﻞ ظرف است؛ اﻣا ﻳک ﻣاﻳع برخﻼف
ﮔازات تﻤاﻣﻰ حجﻢ ظرف را اشــغال ﻧﻤﻰکﻨد .قﻮة جاذبﻪ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا باعث تراکﻢ ﻧســبﻰ آنﻫا
ﻧسبت بﻪ ﮔازات ﻣﻰﮔردد.
ﻣاﻳعات داراى کشش سطحﻰ بﻮده  ،کشش سطحﻰ عبارت از ﻣﻴﻞ ﻳک ﻣاﻳع جﻬت کاﻫش سطح
خﻮد ﻣﻰباشد کﻪ آن را تبارز ﻣﻰدﻫد و ﻧاشﻰ از عدم تﻮازن قﻮهﻫا در سطح ﻣاﻳع است  ،طﻮرىکﻪ
ﻣاﻟﻴکﻮلﻫــاى داخﻠﻰ باعث کشــش ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى خارجﻰ بﻪ داخﻞ ﻣﻰﮔــردد  ،دراﻳﻦ صﻮرت
باﻻى ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى سطحﻰ قﻮه ﻣﻮثرى جﻬت خﻨثﻰ ﻧﻤﻮدن قﻮه داخﻠﻰ ﻣﻮجﻮد ﻧﻤﻰباشد.
 : 2- 1- 2- 6تبخﻴر و ﻓشار بخار ﻣاﻳﻌات

شکﻞ ( :) 14 – 6تﻮزﻳع اﻧرژى ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ در ﻳک ﻣاﻳع .

ﻳکﻰ از خﻮاص ﻣﻬﻢ ﻣاﻳعات عبار ت از تبخﻴر آنﻫا اســت ،ســرعت ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣاﻳع ﻣاﻧﻨد
سرعت ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى جاﻣد و ﮔازات ﻣختﻠف بﻮده و در ﻣقابﻞ ،اﻧرژى حرکﻰ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣاﻳع

148

ﻧﻴز ﻣختﻠف بﻮده و در ﻫر ﻟحظﻪ بعضﻰ از ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا سرﻳع حرکت ﻧﻤﻮده و در آن ﻣحﻴط بعضﻰ از
ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا حرکت بطﻰ را دارا اﻧد .ﮔراف فﻮق ﻣطﻠب را بﻪ وضاحت تﻮضﻴح ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
ﮔــراف اﻧرژﻳکﻰ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا در ﻳک ﻣاﻳع و تﻮزﻳع آن قرارشــکﻞ فــﻮق تﻮضﻴح ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد کﻪ در
حــرارت بﻠﻨــد اکثر ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا با اﻧرژى حرکﻰ بﻴشــتر در ﻣحﻴط ﻣﻮجﻮد ﻣﻰباشــﻨد  .آن عده از
ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى کﻪ در سطح ﻳک ﻣاﻳع قرار دارﻧد  ،در صﻮرتﻰکﻪ خﻮد را از قﻮة جاذبﺔ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى
دﻳﮕر ﻧجات دﻫﻨد ،بﻪ بخار تبدﻳﻞ ﻣﻰشــﻮﻧد کﻪ اﻳﻦ عﻤﻠﻴﻪ را تبخﻴر ﻣﻰﻧاﻣﻨد  ،عﻤﻠﻴﻪ تبخﻴر در ﻫر
ﻟحظﻪ اﻣکان پذﻳر اســت  .ازدﻳاد حرارت باعث از دﻳاد اﻧرژى حرکﻰ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣاﻳع شده  ،عﻤﻠﻴﻪ
تبخﻴر سرﻳع ﻣﻰﮔردد.
 : 3- 1- 2- 6درجﻪ ﻏﻠﻴان ﻣاﻳﻌات
اﮔــر ﻣاﻳــع درﻳک ظرف ســر باز حرارت داده شــﻮد ﮔرﻣاى (حرارت) آن زﻳاد شــده ،غﻠﻴان
ﻣﻰﻧﻤاﻳد .در ﻣﻮقع جﻮش ﻳک ﻣاﻳع بﻪ فشار ثابت ﻧقطﺔ جﻮش آن ثابت ﻣﻰﻣاﻧد .در حقﻴقت بﻪ فشار ثابت
حرارتﻴکﻪ ﻣاﻳع در آن غﻠﻴان ﻣﻰﻧﻤاﻳد بﻪ ﻧام ﻧقطﺔ جﻮش ﻫﻤان ﻣاﻳع ﻳاد ﻣﻰﮔردد .در صﻮرت غﻠﻴان ﻳک
ﻣاﻳع ،فشار بخار ﻳک ﻣاﻳع ﻣساوى بﻪ فشار خارجﻰ وارده ﻳا اتﻤﻮسفﻴر ﻣﻰباشد.
پروسﺔ غﻠﻴان ﻣاﻳعات در ظروف سرباز روﻧﻤا شده؛ اﻣا در ظروف سربستﻪ صﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴرد .در
ظروف سرباز فشار وارده خارجﻰ باﻻى ﻣاﻳع ثابت بﻮده و با تغﻴﻴر فشار خارجﻰ درجﺔ غﻠﻴان ﻧﻴز
تغﻴﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،طﻮرىکﻪ با ازدﻳاد فشار درجﺔ غﻠﻴان ﻣاﻳعات زﻳاد شده؛ اﻣا باکاﻫش فشار حرارت
غﻠﻴان ﻣاﻳع کﻢ ﻣﻰشــﻮد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :درجﺔ غﻠﻴان آب در ﻳک اتﻤﻮسفﻴر فشار  1000Cبﻮده؛ اﻣا
در ﻣﻨاطق ﻣرتفع کﻪ فشار  650mmHgباشد ،آب در  950 Cغﻠﻴان ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
ﻓﻌاﻟﻴت
اﻟف – حرارت غﻠﻴان آب در بﻠﻨدى کﻮه زﻳاد است و ﻳا در قسﻤت پاﻳﻴﻦ آن ،چرا ؟
ب  -پختﻦ کچاﻟﻮ در آب در بﻠﻨدى کﻮه زﻣان بﻴشتر را در برﻣﻴﮕﻴرد وﻳا درقسﻤت پاﻳﻴﻦ آن ؟
ج – آﻳا آبﻰ کﻪ در باﻻى کﻮه ﻣﻰجﻮشــد  ،دســت را بﻴشتر ﻣﻰسﻮزاﻧد وﻳاآبﻰ کﻪ در پاﻳﻴﻦ
کﻮه ﻣﻰجﻮشد ،دست را بﻴشتر ﻣﻰسﻮزاﻧد؟
پروســﺔ غﻠﻴان در ظروف سربستﻪ عﻤﻼ"بﻪ وقﻮع ﻧﻤﻰپﻴﻮﻧدد ؛ زﻳرا در ظرف سربستﻪ بخارات
جﻤع شــده وســطح ﻣاﻳع را بخار احاطﻪ ﻧﻤﻮده و فشار ســطح ﻣاﻳع را افزاﻳش بخشﻴده و ﻣاﻧع
غﻠﻴان ﻣاﻳع ﻣﻰﮔردد  ،درﻳﻦ صﻮرت ﻫر قدر کﻪ حرارت باﻻى آن زﻳاد ﮔردد ،بﻪ ﻫﻤان اﻧدازه
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فشــار ﻣجﻤﻮعﻰ درسطح ﻣاﻳع در ظرف سربستﻪ زﻳاد شــده و دراﻳﻦ صﻮرت عﻤﻼ" پدﻳدة
غﻠﻴان بﻪ وقﻮع ﻧﻤﻰپﻴﻮﻧدد و تﻤام ﻣاﻳع ظرف سربستﻪ بﻪ بخار تبدﻳﻞ ﻣﻰشﻮد.
ﻓﻜر ﻛﻨﻴد
اﻟف  -آﻳا عﻤﻠﻴﺔ جﻮشــاﻧدن در دﻳﮓ بخار سربستﻪ باﻻى شعﻠﺔ آتش قرار ﮔرفتﻪ  ،صﻮرت
ﻣﻴﮕﻴرد؟
ب – چرا در باﻻى دﻳﮓﻫاى بخار سﻮراخ ﻫارا بﻪ وجﻮد ﻣﻰآورﻧد تادر ﻣﻮقع ﻣﻨاسب باز
وبخار خارج ﮔردد ؟
ج  -حرارت آب در دﻳﮓ بخار بﻴشتر است وﻳا اﻳﻨکﻪ در دﻳﮓﻫاى سر باز ،آب در کدام
دﻳﮓ در حاﻟت جﻮش بﻴشتر ﻣﻰباشد ؟
خﻼصﻪ اﻳﻨکﻪ حاﻟت جاﻣد و ﻣاﻳع ﻣاده تقرﻳباً ﻣشابﻪ بﻮده و از حاﻟت ﮔاز ﻣاده فرق دارد .
 : 4-1 - 2– 6حرارت وتﻐﻴﻴرات ﻣاده
اﮔر ﻳک ﻣادة جاﻣد حرارت داده شــﻮد ،کدام پدﻳده دﻳده خﻮاﻫد شــد؟ بﻪ صﻮرت عﻤﻮم ﻣادة
جاﻣد ذوب شــده بﻪ ﻣاﻳع تبدﻳﻞ ﻣﻰﮔردد ،اﮔر ﻣاﻳع حاصﻠﻪ ﻫﻨﻮز حرارت داده شــﻮد بﻪ ﻳک
درجﺔ ﻣعﻴﻦ حرارت غﻠﻴان ﻣﻰﻧﻤاﻳد و فاز ﮔاز را تشــکﻴﻞ ﻣﻰدﻫد .ﻣﻨحﻨﻰ ﮔرﻣا و زﻣان تغﻴﻴرات
سﻪ حاﻟت (جاﻣد  ،ﻣاﻳع و ﮔاز) آب را قرار ذﻳﻞ ﻣﻼحظﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:

شکﻞ ( :) 15 – 6ﮔراف ﻣﻨحﻨﻰ وابستﮕﻰ ﮔرﻣا و زﻣان تغﻴﻴرات سﻪ حاﻟت آب .
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اﻧــرژى کﻪ بﻪ داخﻞ ﻳخ ﻣﻰﮔردد  ،اﻫتزازات حرکﻰ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى آب را زﻳاد ســاختﻪ ،در ﻧتﻴجﻪ
ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا از ﻫﻢ جداشــده وشــبکﻪﻫاى کرســتاﻟﻰ از ﻫﻢ ﻣجزا ﻣﻰﮔردد کﻪ دراﻳﻦ صﻮرت ﻣادة
جاﻣــد بﻪ ﻣاﻳع تبدﻳﻞ ﻣﻰشــﻮد واﻧرژى ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا بﻪ اﻧدازه ﻳﻰ زﻳاد ﻣﻰﮔــردد کﻪ اﻳﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا
ﻣﻮقعﻴت خﻮد را در شبکﻪ از دست داده وﻣادة جاﻣد بﻪ ﻣاﻳع تبدﻳﻞ ﻣﻰﮔردد .
حرارت جاﻣدات در ذوب شــدن تا ﻫﻨـــﮕاﻣﻰ ثابت باقﻰ ﻣﻰﻣاﻧد کﻪ بﻪ طﻮر کاﻣﻞ ،ﻣادة جاﻣد
بــﻪ ﻣاﻳع تبـــدﻳﻞ ﻧﮕردﻳده باشــد  .بعد از ذوب درجﺔ حــرارت اﻟﻰ درجﺔ غﻠﻴان بﻠﻨد ﻣﻴرود ( در
صﻮرت آب بﻪ  100 0 Cبﻠﻨد ﻣﻰرود ) واﻳﻦ درجﺔ حرارت اﻟﻰ تبخﻴر شد ن کاﻣﻞ ثابت باقﻰ ﻣﻴﻤاﻧد
 .زﻣاﻧﻴکﻪ ﻣاﻳع کاﻣ ً
ﻼ تبخﻴر ﮔردد  ،درجﺔ حرارت بﻠﻨد ﻣﻴرود.
ﻓﻌاﻟﻴت
تحقﻴــق ﻧﻤاﻳﻴد کﻪ چرا ﻣﻮاد جاﻣد در اثــر ازدﻳاد حرارت ذوب ﻣﻰﮔردد ؟ چرا در اثر ازدﻳاد
حــرارت ﻣاﻳعات بﻪ بخار وﻳاﮔاز تبدﻳﻞ ﻣﻰﮔردﻧد ؟ اشــکال ذﻳﻞ را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤﻮده ،جﻮاب
اراﻳﻪ کﻨﻴد:

شکﻞ ( :) 16 – 6حاﻟتﻫاى آب در حرارتﻫاى ﻣختﻠف

ﻧقطــﺔ ذوبان وغﻠﻴان ﻳک ﻣاده تﻮســط فشــاربخار حاﻟتﻫاى جاﻣــد وﻣاﻳع تعﻴﻴﻦ ﻣﻰﮔردد .
ﮔراف ذﻳﻞ فشار بخار جاﻣد وﻣاﻳع آب را ﻧشان ﻣﻰدﻫد:
خط  : OAدر فشار ﻳک اتﻤﻮسفﻴر سرحد بﻴﻦ جاﻣد و ﻣاﻳع را ﻧشان ﻣﻴدﻫد کﻪ در فشار ثابت بﻪ تغﻴﻴر
A
درجﻪ حرارت جاﻣد بﻪ ﻣاﻳع تبدﻳﻞ ﻣﻰشﻮد.
B
خط  : OCاﮔر فشــار از ﻧقطﺔ ســﻪ ﮔاﻧﻪ کﻢ باشد فاز جاﻣد بﻪ فاز بخار
تبدﻳﻞ ﻣﻰ شﻮد( ،تصعﻴد).
خط  : OBسرحد بﻴﻦ ﻣاﻳع و بخار بﻮده کﻪ بﻪ ﻫر فشار و درجﻪ حرارت،
O
تعادل بﻴﻦ ﻣاﻳع و بخار را ﻧشان ﻣﻰ دﻫد .اﮔر فشار ثابت باشد بﻪ ازدﻳاد
C
درجﻪ حرارت ﻣاﻳع بﻪ بخار تبدﻳﻞ ﻣﻰ شﻮد.

شکﻞ (  :)17 - 6وابستﮕﻰ فشار بخار آب با حرارت
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 : 7 - 1- 2- 6اﻧجﻤاد ﻣاﻳﻌات
زﻣاﻧﻰکﻪ از ﻳک ﻣاﻳع حرارت ﮔرفتﻪ شــﻮد؛ دراﻳﻦ صﻮرت اﻧرژى حرکﻰ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا کﻢ شده،
حرارت ﻣاﻳع پاﻳﻴﻦ آﻣده  ،باﻵخره حاﻟت ثابت را بﻪ خﻮد اختﻴار ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ زﻣان بﻪ آن بﻠﻮرﻫاى
جاﻣد ﻣﻮاد حاصﻞ ﻣﻰشﻮد .درجﺔ اﻧجﻤاد ﻳک ﻣاﻳع عبارت از ﻫﻤان ﻣقدار درجﺔ حرارت است
کﻪ فاز جاﻣد و ﻣاﻳع ﻳک ﻣاده در حال تعادل با ﻳک دﻳﮕر قرار دارﻧد.
ﻣاﻳع

جاﻣد

واضح است کﻪ اﮔر حرارت از ﻳک ﻣاﻳع ﮔرفتﻪ شﻮد  ،سﻤت پروسﻪ بﻪ طرف راست اداﻣﻪ پﻴدا
ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،اﻳﻦ حاﻟت را اﻧجﻤاد ﻣﻰﻧاﻣﻨد  .در صﻮرتﻰکﻪ بﻪ ﻣﻮاد جاﻣد حرارت داده شﻮد ،جرﻳان
پروسﻪ قرار ﻣعادﻟﺔ فﻮق بﻪ طرف چپ اداﻣﻪ پﻴدا ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،اﻳﻦ پروسﻪ را ذوب ﻣﻰﻧاﻣﻨد .سرعت
اﻧجﻤاد ﻣعادل ســرعت ذوب ﻣﻰباشد ،طﻮرىکﻪ سﻴســتﻢ ﻧﻪ حرارت جذب و ﻧﻪ آزاد ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
چﻮن پروســﺔ رفت وبازﮔشت دراﻳﻦ سﻴستﻢ در عﻴﻦ درجﺔ حرارت اتفاق ﻣﻰافتد؛ بﻨابراﻳﻦ ﻧقطﺔ
ذوب و اﻧجﻤاد ﻳک ﻣادة خاﻟص ﻳکسان است.
تبدﻳﻞ حاﻟت جاﻣد اجسام را بﻪ طﻮر ﻣستقﻴﻢ بﻪ حاﻟت ﮔاز بﻪ ﻧام عﻤﻠﻴﺔ تصعﻴد()Sublimation
ﻳــاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .حاﻟت جاﻣد ﻣﻮاد ﻣاﻧﻨد حاﻟت ﻣاﻳع وﮔاز داراى فشــار بخــار بﻮده و چﻮن قﻮة
کشش بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ درجاﻣدات قﻮى بﻮده؛ بﻨابراﻳﻦ فشار بخار جاﻣدات کﻤتر ﻣﻰباشد.
در حاﻟت تعادل فشــار بخار جاﻣد و ﮔاز با ﻫﻢ ﻣســاوى بﻮده و درجﺔ حرارت سﻴستﻢ در حاﻟت
تعــادل ثابت ﻣﻰباشــد  .اﮔر حــرارت ﻣادة ﮔازى کﻢ ﮔــردد و بدون اﻳﻨکﻪ ﻣاﻳع شــﻮد  ،جاﻣد
ﻣﻰﮔردد ،اﻳﻦ پدﻳده را تبرﻳد (سرد ساختﻦ) ﻣﻰﻧاﻣﻨد ،بعضﻰ از ﻣﻮاد را ﻣﻴتﻮان در شراﻳط عادى
بــﻪ طرﻳقﺔ تصعﻴد و تبرﻳد خاﻟص کرد کﻪ ﻣثال آنرا ﻣﻰتﻮان آﻳﻮدﻳﻦ و ﻧفتاﻟﻴﻦ )  (C10 H 8ارائﻪ
کرد.
بﻪ صﻮرت عﻤﻮم ﻳک ﻣاده ﻧظر بﻪ شراﻳط ﻣﻴتﻮاﻧد

تبخﻴر

بﻪ سﻪ حاﻟت (جاﻣد ،ﻣاﻳع ،ﮔاز) ﻣﻼحظﻪ شﻮد کﻪ
تبدﻳﻞ اﻳﻦ سﻪ حاﻟت را بﻪ ﻳک دﻳﮕر شﻴﻤاى ذﻳﻞ
ارائﻪ ﻣﻴدارد.
شکﻞ ( :)18 – 6تبدﻳﻞ سﻪ حاﻟت ﻣاده بﻪ ﻳک دﻳﮕر
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: 3 -6ﮔـازات
 : 1 - 3 - 6ﺻﻔات ﮔازات

طبﻴعت ﮔازات بﻪ اﻧدازة قابﻞ ﻣﻼحظﻪ با ﻫﻢ ﻣشابﻪ بﻮده و اﻳﻦ تشابﻪ بﻪ ﻣا اﻣکان آن را ﻣﻴسر ﻣﻲسازد
تا ﮔاز اﻳدﻳال را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴﻢ و سپس خﻮاص ﮔازات حقﻴقﻲ را با خﻮاص ﮔازات اﻳدﻳال ﻣقاﻳسﻪ کرده
 ،درﻳﻦ صﻮرت خﻮاﻫﻴﻢ ﻳافت کﻪ ﮔازات حقﻴقﻲ و ﮔازات اﻳد ﻳال طبﻴعت ﻣشابﻪ را در بعضﻲ ﻣﻮارد
خﻮاﻫد داشت( .در صﻮرتﻲکﻪ فشار زﻳاد ﻧباشد و ﻫﻢ حرارت وارده باﻻي آنﻫا ﻧﻴز پاﻳﻴﻦ باشد) خﻮاص
ﮔازات از جﻤﻠﺔ فکتﻮرﻫاى ﻣﻮاد ﮔازي است کﻪ ﻣﻰتﻮان آن را تﻮسط قﻮاﻧﻴﻦ ساده تﻮضﻴح کرد ؛دراﻳﻦ
جا اول ﻻزم است تا فکتﻮرﻫاي را ﻣﻮرد بحث قرار دﻫﻴﻢ کﻪ باﻻيﮔازاتتاثﻴردارﻧد،آنﻫاعبارتازحجﻢ
،فشار ،ﻣقدارﮔازوحرارتبﻮدهواﻳﻦﻫاازجﻤﻠﺔ فکتﻮرﻫاياﻧدکﻪدرﻣباحثبعدياﻳﻦفصﻞکﻤکشاﻳاﻧﻲ
رادرﻣﻮردقﻮاﻧﻴﻦآزﻣاﻳشﻲخﻮاﻫدﻧﻤﻮد.
حجﻢ
چﻮن ﮔازات بﻪ طﻮر آﻧﻲ ﻣﻨبسط شده و ظرف ﻣربﻮط خﻮد را پر ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،پس حجﻢ ﮔازات
بــﻪ طﻮر عﻤﻮم ﻣعاد ل حجﻢ ظرف آنﻫا اســت؛ اﻣا اﻣروز تﻮصﻴﻪ ﮔردﻳده اســت کﻪ کﻤﻴتﻫاى
اﻧدازه ﮔﻴري حجﻢ ﮔازات باﻳد ﻣطابق بﻪ سﻴســتﻢ بﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ بﻪ شکﻞ واحد تعﻴﻴﻦ ﮔردد .چﻮن در
سﻴســتﻢ بﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ( )SIواحد فاصﻠﻪ ﻣتر ( )mاســت .بﻨابر آن واحد حجﻢ در ( )SIﻣتر ﻣکعب (
) m3بﻮده و عﻤدتاً بحﻴث واحد حجﻢ ( decm3دﻳسﻲ ﻣتر ﻣکعب) اﻧتخاب ﻣﻰﮔردد کﻪ حجﻢ
ﻳک دﻳسﻲ ﻣتر ﻣکعب را بﻪ ﻧام ﻟﻴتر ( )Literﻳاد ﻣﻴکﻨﻨد .براي اﻧدازه ﮔﻴري احجام ﻣﻮاد از اجزا و
اضعاف استفاده ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد کﻪ بطﻮر عﻤده  cm 3است و  1cc = cc = 1cm 3 = 1mLاست.
ﻓشار
قﻮه وارده فﻲ واحد سطح عبارت از فشار است
F
S

=P

واحد فشار در سﻴستﻢ  cgsعبارت از  ، Baryدر سﻴستﻢ  ،MKSپاسکال و در سﻴستﻢ  FPSپﻮﻧد
( )Lbتقسﻴﻢ بر  In 2بﻮده کﻪ  1atm = 14.7lb / In2است کﻪ بﻪ ﻧام پﻴسﻲ  Psiﻧﻴز ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
2
 1atm = 14.7 Lb Inch = Psi = 760mmHgاست  .واحدات فشار در کﻴﻤﻴا اتﻤﻮسفﻴر

و ﻣﻠﻲ ﻣترستﻮن سﻴﻤاب است.

1atm = 760mmHg = 760torr

1atm = 14.1b / inch2 = 101.3Kpa
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ﻣﻘدار ﻣادة ﮔازي
بــﻪ صــﻮرت عﻤــﻮم ﻣقدارﻣﻮاد بﻪ ﻣﻮل اﻧدازه ﻣﻰشــﻮد کﻪ بﻪ ( )nافــاده ﻣﻰﮔردد .ﻣقدار
ﻣﻮلﻫاى ﻣاده را ﻣﻰتﻮان از تقســﻴﻢ ﻧﻤﻮدن ﮔرامﻫــا ﻣاده ﻣطﻠﻮب بر کتﻠﻪ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻲ ﻳا اتﻮﻣﻲ آن
بﻪ دست آورد:

m
M

=n

حرارت ﮔازات
حــرارت ﮔازﻫــا بﻪ صﻮرت عﻤﻮم بﻪ کاﻟﻮﻳﻦ اﻧدازه ﻣﻰﮔردد کﻪ کاﻟﻮﻳﻦ را بﻪ ﻧام حرارت
ﻣطﻠقﻪ ﻧﻴز ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد:

TK = 0C + 273

 : 2- 3– 6ﻗاﻧﻮن باﻳﻞ (Boyls Law
در سال  1662م رابرت باﻳﻞ و آدام ﻣارﻳﻮت دو فزﻳکدان فراﻧسﻮي ﻣستقﻞ از ﻳک دﻳﮕر
رابطﻪ بﻴﻦ حجﻢ و فشــار ﮔازات را بﻪ حــرارت ثابت ﻣطاﻟعﻪ ﻧﻤﻮده اﻧد ،در ﻧتﻴجﻪ درﻳافت ﻧﻤﻮده
اﻧد کﻪ بﻪ حرارت ثابت ( )T= constantحجﻢ ﮔازات بﻪ ﻣقدار ﻣعﻴﻦ آن ،ﻣعکﻮســاً ﻣتﻨاســب
بﻪ فشار است.
1

P

1

V

عﻠﻤاي ﻣذکﻮر از دستﮕاﻫﻲ استفاده ﻧﻤﻮده اﻧد کﻪ در آن ﻳک ﻧﻤﻮﻧﺔ ﮔاز در قسﻤت تحتاﻧﻲ بستﻪ
شدة ﻣاﻧﻮ ﻣتر درجﻪ دار قرار داشت .با عﻼوه ﻧﻤﻮدن سﻴﻤاب بﻪ اﻧجام باز ﻣاﻧﻮ ﻣتر ﻣﻴتﻮان فشار ﮔاز
را افزاﻳش داد وبا ازدﻳاد فشار حجﻢ ﮔاز را در ﻣراحﻞ ﻣختﻠف اﻧدازه ﮔﻴري کرد:
Patm

PHg

Pgas

ﮔاز
Hg

Hg

شکﻞ ( :)19-6ﻣاﻧﻮﻣتر سرباز با ﮔاز ﻫاﻳدروجﻦ:
Patm + PHg = Pgas

ﻧتاﻳــج ﻳــک عده از اﻧدازه ﮔﻴريﻫاى فشــار -حجﻢ ﮔاز ﻫاﻳدروجــﻦ ﻣﻮرد تجزﻳﻪ کﻪ بﻪ
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حرارت  25°Cاﻧجام ﮔردﻳده است ،در جدول ذﻳﻞ تحرﻳر شده است:
جدول( :)1 – 6تراکﻢ ﮔاز ﻫاﻳدروجﻦ در حرارت 25 C
°

حجﻢ ضرب فشار

حجﻢ بﻪ ml

فشار بﻪ mm Hg

ﻧﻤبر تجارب

1.75 10 2

25

760

I

1.75 10 2

21.1

830

II

1.75 10 2

19.7

890

III

1.75 10 2

16.5

1060

IV

1.75 10 2

14.1

1240

V

1.75 10 2

11.6

1510

VI

دراﻳﻦ ﻧتاﻳج دو ﻧکتﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻬفتﻪ اســت  :اول اﻳﻨکﻪ با ازدﻳاد فشــار حجﻢ ﮔاز ﻫاﻳدروجﻦ کﻢ شده
و دوم اﻳﻨکﻪ ازدﻳاد فشــار و تﻨقﻴص حجﻢ طﻮري است کﻪ حاصﻞ ضرب فشار و حجﻢ ثابت باقﻲ
ﻣﻰﻣاﻧــد و اﻳــﻦ فکتﻮر ( )PVتﻮجﻪ باﻳﻞ و ﻣارﻳﻮت را بﻪ خﻮد جﻠب ﻧﻤﻮد کﻪ ﻣعادﻟﺔ آن قرار ذﻳﻞ
است:

PV = K

2

در رابطﺔ فﻮق  Pفشار  Vحجﻢ ﮔاز و  Kثابت بﻮده و ﻣقدار آن بﻪ حرارت و ﻣقدار ﮔاز ﻣربﻮط
است  .بﻪ اﻳﻦ اساس ﻣعادﻟﺔ  Iرا ﻣﻰتﻮان بﻪ طﻮرﻣکﻤﻞ قرار ذﻳﻞ ﻧﻴز تحرﻳر کرد:
T= Constant ، n= Constant
PV = K

3

ﻣعادﻟــﻪ 1و  2را بﻪ ﻧام قاﻧﻮن باﻳﻞ و ﻣارﻳﻮت ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد :اﻳﻦ ﻣعادﻟﻪ را ﻣﻰتﻮان قرار ذﻳﻞ تحرﻳر
کرد:

K
P

4

=V

بﻪ صﻮرت خﻼصﻪ ﮔفتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ کﻪ بﻪ حرارت ثابت حجﻢ ﻳک ﻣقدار ﻣعﻴﻦ ﮔاز ﻣعکﻮساً
ﻣتﻨاسب بﻪ فشار است.
ﻣثال :ﻳک ﮔاز آﻳدﻳال در دستﮕاه اﻧداره ﮔﻴري باﻳﻞ قرار دارد ،طـــــــــــﻮرﻳکﻪ بﻪ فشار
 625mmHgحجﻢ آن 247mLاســت  .در صﻮرتﻴکﻪ فشار بﻪ  825mmHgتغﻴﻴر ﻧﻤﻮده
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باشد ،حجﻢ ﮔازرا دراﻳﻦ تغﻴﻴر فشار ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻨد(.) T= Constant
حﻞ  :طبق قاﻧﻮن باﻳﻞ  P2 V2 = K, P1 V1 = Kاســت  ،پس  P1 V1 = P2 V2شــده
ﻣﻰتﻮاﻧد:

V P2
=
V1 =V247
mL1 mL
=
247
1
V2 P1

V1 V P2 P
2
=1
V2 V P=1 P
2
1
V1 P1V P
V2 =V = 1 1
2P
2 P

V1 P1
V
P1 =P625
mmHg
= 2
1 = 625mmHg
P2

2

P2 =P825
mmHg
2 = 825mmHg
247 mL 625mmHg
= 187 mL
247mL 265mmHg V2 247247
mLmL
265265
mmHg
mmHg
= 187
mL
= ?V1 V=V2
= V2
= 187
mLmL
825mmHg
=
?
V
=
= 187
1
2
825mmHg
825825
mmHg
mmHg

ﻣشﻖ و تﻤرﻳﻦ ﻛﻨﻴد
بﻪ فشـــــار  1.23atmحجـــﻢ ﮔاز آﻳدﻳال  4.63ﻟﻴتر اســـــت در صـــﻮرتﻴکﻪ فشار
 4.14 10 atmتغﻴﻴر ﻧﻤاﻳد ،حجﻢ ﮔاز را درﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد. )T= constant( .
ﻓﻌاﻟﻴت
2

در ﻣعادﻟــﺔ  K, PV = Kبــﻪ ﻧام ثابــت باﻳﻞ ﻳاد ﻣﻰﮔردد ،ﻣقدار اﻳــﻦ ثابت را براى
ﮔازات در شراﻳط ستﻨدرد بﻪ  atm L, mmHg L, pa m3درﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد.
 : 3- 3 – 6ﻗاﻧﻮن چارﻟس (تاثﻴر حرارت باﻻي ﮔازات)
در سال  1787م فزﻳکدان فراﻧسﻮي بﻪ ﻧام ج  .چارﻟس تغﻴﻴرات حجﻢ ﮔازات را با تغﻴﻴرات
حرارت بﻪ فشــار ثابت درﻳافت کرد .عاﻟﻢ ﻣذکﻮر ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤﻮد کﻪ در فشــار ثابت ()P=con
اﮔر حــرارت وارده را باﻻي ﮔازات از  00 Cاﻟﻲ  80 0Cتغﻴﻴر دﻫﻴــﻢ ،تغﻴﻴرات حجﻢ ﮔازات،
ﻣعادل ﻳک دﻳﮕر خﻮاﻫد بﻮد .در ســالﻫاى  1806تا  1808ﮔﻴﻠﻮ ســﮓ تﻮاﻧســت فﻬرست
ﮔازات چارﻟس را کاﻣﻞ سازد و در ضﻤﻦ ﻧام برده ﻧشان داد کﻪ بﻪ فشار ثابت ازدﻳاد ﻳک درجﻪ

1
ســاﻧتﻲ ﮔراد حرارت ،از ﻫر درجﺔ ســاﻧتﻰ ﮔراد حجــــﻢ ﮔاز
273

حجﻢ اوﻟﻰ اﻧبساط حاصﻞ

ﻣﻴﻨﻤاﻳد  .ﻧتاﻳج ســﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣطاﻟعات چارﻟس و کﻴﻠﻮ ســک در ﮔراف شکﻞ ( )20 - 6قرار

ذﻳﻞ اراﻳﻪ ﮔردﻳده است ،دراﻳﻦ ﮔراف براي سﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ با کتﻠﻪﻫاى ﻣختﻠف از ﻫاﻳدروجﻦ رابطﻪ
بﻴﻦ حرارت و حجﻢ تﻮضﻴح ﮔردﻳده اســت ،دراﻳﻦ تجربﻪ فشــار ثابت بــﻮده ،اﮔر اﻳﻦ خطﻮط
ﮔراف وابســتﮕﻲ حرارت و حجﻢ اداﻣﻪ داده شﻮد  ،ﻣحﻮر افقﻲ درجﺔ حرارت را در ﻳک ﻧقطﻪ
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Hg

Hg

ﻣشــخص کﻪ دراﻳﻦ ﻧقطﻪ  V= 0اســت  ،قطع خﻮاﻫد کرد  .از تجربﻪﻫاى ذکر شده ﻧتﻴجﻪ ﮔﻴرى
ﻣﻴشــﻮد کﻪ در صﻮرت تﻨزﻳﻞ حرارت بﻪ  (00C ) 2730 Cحجﻢ ﮔازات ﻣساوي بﻪ صفر است،
ظاﻫرا ً بﻪ حرارت  2730 Cﮔاز باﻳد از بﻴﻦ رود.
از تجارب اجرا شــدة ﻻزﻣﺔ باﻻي ﮔازات ﻣختﻠف ،ﻧتﻴجﻪ ﮔﻴري ﮔردﻳده اســت کﻪ از رسﻢ
ﮔرافﻴکﻲ آنﻫا خطﻮط ﻣســتقﻴﻤﻲ حاصﻞ ﻣﻲﮔردد وآنﻫــا تﻤاﻣاً ﻣحﻮر افقﻲ حرارت را در ﻳک
ﻧقطــﺔ ﻣعﻴﻦ )  ( 2730 Cقطع ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .چــﻮن حجﻢ کﻤتر از صفر ﻣﻮجﻮد بﻮده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ،پس
حرارت )  ( 2730 Cکﻤترﻳــﻦ حرارت بﻮده از اﻳﻦ ســبب آن را صفر ﻣطﻠق قبﻮل ﻧﻤﻮده اﻧد (رقﻢ
دقﻴق آن )  ( 273.150 Cاست .ﻣعادﻟﺔ عﻤﻮﻣﻲ خطﻮط ﻣستقﻴﻢ(شکﻞ) (20 – 6عبارت است
از :

)V = a (t + 273

1

در ﻣعاد ﻟﺔ ﻳک  Vحجﻢ ﮔاز  tدرجﻪ حرارت بﻪ  0Cو  aﻣﻴﻞ خط ﻣســتقﻴﻢ اســت.ﻣقﻴاس
درجﺔ ساﻧتﻰ ﮔراد را ﻣﻴتﻮان چﻨﻴﻦ تحرﻳر کرد Tk = °C + 273

پس:
V/T = a )n. p(……………………………………….……. II
ﻧﻤﻮﻧﻪ اول

ﻧﻤﻮﻧﻪ دوم

ﻧﻤﻮﻧﻪ سﻮم
273o C

200 o C

100

100

0

200

300

شکﻞ (  :)20 - 6رابطﻪ بﻴﻦ فشار وحرار ت
بﻪ فشــار ثابت ( )P=constantحجﻢ ﮔازات بﻪ ﻣقدار ﻣعﻴﻦ ،تﻨاســب ﻣســتقﻴﻢ بﻪ حرارت
دارد .قضﻴﺔ فﻮق ﻣربﻮط بﻪ چارﻟس و بﻪ قاﻧﻮن کﻴﻠﻮسک ارتباط دارد.
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اﮔر بﻪ فشار ثابت حجﻢ ﻳک ﻣقدار ﻣعﻴﻦ ﮔاز  V1باشد؛ دراﻳﻦ صﻮرت حرارت وارده اوﻟﻲ
ﮔاز ﻣذکﻮر  T1بﻮده ،در صﻮرتﻴکﻪ حرارت بﻪ  T2تغﻴﻴر ﻧﻤاﻳﻨد  ،حجﻢ ﮔاز  V2است ؛ بدﻳﻦ
اساس ﻧﻮشتﻪ کرده ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ کﻪ :
V = KT
V12
=K
TT1
V2
=K
T2
V1 V2
=
T1 T2

3
4

5

6

ﻣثال :ﻳک ﮔاز اﻳدﻳال در  250 Cبﻪ اﻧدازه  1.28Lحجﻢ را اشــغال ﻣﻴکﻨد .در صﻮرتﻴکﻪ
حرارت بﻪ  50 0Cتغﻴﻴر ﻧﻤاﻳد  ،حجﻢ ﮔاز ﻣذکﻮر چقدر خﻮاﻫد بﻮد؟ ( در فشار ثابت)
حﻞ:

V1 = 1.28L
T1 = 25 o C + 273 o C = 298 K

t 1 = 25 o C

T2 = 50 o C + 273 o C = 323 K

t 2 = 50 o C
? V2
V1 T1
=
V2 T2

V1T2 1.28L 323K
=
= 1.39L
T1
298K

= V2

ﻓﻜر ﻛﻨﻴد
0

بﻪ فشــار ثابت و حرارت  27 Cﻳک ﮔاز آﻳد ﻳال  128cm3حجﻢ را اشــغال ﻧﻤﻮده است،
در صﻮرتﻲ کﻪ حجﻢ ﮔاز ﻣذکﻮر بﻪ  214cm3تغﻴﻴر ﻧﻤﻮده باشد ،حرارت وارده چقدر خﻮاﻫد
بﻮد؟
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ﻣثال :بﻪ حرارت  250 Cو فشــار  1atmﻳک ﮔاز اﻳدﻳال  2.65Lحجﻢ را اشــغال ﻧﻤﻮده
اســت .اﮔر ﻫﻢ زﻣان حرارت  750 Cو فشار بﻪ  2atmبﻠﻨد برود  ،دراﻳﻦ صﻮرت حجﻢ ﮔاز
ﻣذکﻮر چقدر خﻮاﻫد بﻮد؟
حﻞ:
 - 1قرار قاﻧﻮن باﻳﻞ (  nو  Tثابت ( 1 :
P

V

 - 2قرار قاﻧﻮن چارﻟس ( nو  pثابت):

T

V

از ترکﻴب ﻣعادﻟﺔ باﻳﻞ و چارﻟس ﻣﻰتﻮان تحرﻳر کرد کﻪ
( nثابت)

CT
=V
P

درﻳﻦ جا  Cثابت تﻨاسب بﻮده کﻪ تﻨاسب را بﻪ ﻣساوات تبدﻳﻞ ﻧﻤﻮده است ؛پس:
PV
=C
T

رابطﺔ فﻮق را بﻪ ﻧام قاﻧﻮن ترکﻴب ﮔازات ﻳاد ﻣﻰکﻨﻨد کﻪ آن را ﻣﻰتﻮان بﻪ دو حاﻟت ﻣختﻠف
ﮔازات قرار ذﻳﻞ تحرﻳر کرد:
P1V1
=C
T1
P1V1T2 1atm 2.65L 348K
=
= 1.55L
P2 T1
2atm 298K

P2 V2
=C
T2

= V2

P1V1 P2 V2
=
T1
T2

 : 4 - 3- 6اﺻﻞ ا وﮔد رو
قرار قاﻧﻮن ﮔﻴﻠﻮســک :ﻧسبت حجﻢﻫاى ﮔازات تعاﻣﻞ کﻨﻨده در ﻳک تعاﻣﻞ کﻴﻤﻴاوي تحت
عﻴﻦ شــراﻳط فشــار و حرارت اعداد تام و کﻮچک اســت؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :ﻧاﻳتروجﻦ و ﻫاﻳدروجﻦ
تحت فشــارو حرارت زﻳاد با ﻫﻢ تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮده اﻣﻮﻧﻴا را تشکﻴﻞ ﻣﻴدﻫد ،ﻧسبت حجﻤﻰ ﻧاﻳتروجﻦ و
ﻫاﻳدروجﻦ درتشکﻴﻞ اﻣﻮﻧﻴا  1:3و ﻫﻤچﻨان برعکس آن  H 2 : N 2 = 3 : 1است؛ ﻳعﻨﻲ:
2 NH 3

دو حجﻢ
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3H 2 + N 2

ﻳک حجﻢ  +سﻪ

دراﻳﻦ ﻣﻮرد ســؤال ﻣطرح ﻣﻲﮔردد ،اﻳﻨکﻪ :چرا رابطﻪ بﻴﻦ حجﻢﻫا د قﻴقاً ﻫﻤان رابط اســت کﻪ
بﻴﻦ تعداد ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣﻮاد تعاﻣﻞ کﻨﻨده در تعاﻣﻞ کﻴﻤﻴاوي ﻣﻮجﻮد است؟
جﻮاب اﻳﻦ ســؤال طﻮري است کﻪ حجﻢﻫاى ﻣساوي ﮔازات ﻣختﻠف تحت عﻴﻦ شراﻳط فشار
و حرارت تعداد ﻣســاوي ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا را دارا اســت (قاﻧﻮن اول اوﮔد رو) .تعداد ﻣساوى ذرات
(ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا  ،اتﻮمﻫا وﻳا اﻳﻮنﻫا ) ﮔازات ﻣختﻠف تحت عﻴﻦ شــراﻳط فشار و حرارت حجﻢﻫاى
ﻣساوي را اشغال ﻣﻰﻧﻤاﻳد( .قاﻧﻮن دوم اوﮔد رو).
بﻪ اســاس اصﻞ اوﮔدرو حرارت و فشــار ثابت  ،حجﻢ ﮔازات ﻣســتقﻴﻤاً ﻣتﻨاسب بﻪ تعداد ﻣﻮل
ﻫﻤان ﮔاز است:
T=constant
P=constant
V
n
n
=K
V

1
2

ﻣشﻖ و تﻤرﻳﻦ ﻛﻨﻴد
اﻟف – حجﻢ اشــغاﻟﻰ  3.011 1023ﻣاﻟﻴکﻮل ﮔاز ﻧاﻳتروجﻦ در شــراﻳط  STPچﻨد
ﻟﻴتر خﻮاﻫد بﻮد؟
ب – حجﻢ ﻣﻮﻟﻰ ﮔازات ﻣربﻮط بﻪ کدام عاﻣﻞ است؟ بادر ﻧظر داشت حجﻢ ﻣﻮﻟﻰ در
شراﻳط ســتﻨدرد ،حجﻢ ﻣﻮﻟﻰ ﮔازات را درفشار ﻳک اتﻤﻮسفﻴر وحرارت  1270Cﻣحاسبﻪ
ﻧﻤاﻳد.
 : 5- 3 -6ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔازات اﻳدﻳال
قاﻧﻮن باﻳﻞ ،قاﻧﻮن چارﻟس و اصﻞ اوﮔدرو ﻫر سﻪ بﻴان کﻨﻨده تﻨاسبﻰ اﻧد کﻪ ﮔازات اﻳد ﻳال را
تﻮصﻴف ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،تﻨاسب عﻠﻤاي ﻣذکﻮر را قرار ذﻳﻞ خﻼصﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ:
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(  nو  Tثابت )

1
P
T

(  Pو  Tثابت )

n

(  nو  Pثابت )

( Vقاﻧﻮن باﻳﻞ )
( Vقاﻧﻮن چارﻟس )
( Vاصﻞ اوﮔدرو )

از اﻳﻦ سﻪ تﻨاسب ﻣﻰتﻮان تحرﻳر کرد کﻪ:
1
nT
P

3

V

اﮔرتﻨاســب ﻣعادﻟﻪ  3را بﻪ ﻣســاوات تبدﻳﻞ ﻧﻤاﻳﻴﻢ R ،راکﻪ بﻪ ﻧام ثابت ﮔازات ﻳاد ﻣﻰشﻮد ،
1
P

بﻪ طرف راست ﻣعادﻟﻪ ﻣعاﻣﻠﻪ ﻧﻤﻮده ،حاصﻞ ﻣﻰشﻮد کﻪ :

V = RTn

nRT
P
PV = nRT

=V

4

رابطــﺔ  4رابﻪ ﻧام ﻣعادﻟﺔعﻤﻮﻣﻲ حاﻟت ﮔازات آﻳدﻳال ﻳاکاﻣﻞ ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد  ،قﻴﻤت  Rﻣربﻮط بﻪ
حجﻢ  ،حرارت وفشاروﻣقدار ﮔازات بﻮده وﻧظربﻪ شراﻳط  ،ﻣقدار ﮔاز قﻴﻤت آن فرق دارد.
درشــراﻳط STPﻳک ﻣﻮل ﻫرﮔاز  22.4Lحجﻢ رااشغال ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .بﻪ اﻳﻦ اساس اﮔرقﻴﻤتﻫاى
 n.T.Pو  Vﮔازات آﻳد ﻳال درﻣعادﻟﻪ عﻤﻮﻣﻲ حاﻟت ﮔازات ﻣعاﻣﻠﻪ ﮔردد  ،قﻴﻤتﻫاى ﻣختﻠف
 Rﻧظربﻪ قﻴﻤتﻫاى پارا ﻣترﻫاي فﻮق اﻟذکر حاصﻞ ﻣﻲﮔردد:
P V = nRT
PV
=R
nT
J
101.3KPa 22.4 10 3 m 3
= 8.31
=R
mol K
1mol 273K

T = 0 0 C = 273K
P = 1atm = 101.3KPa
n = 1mol
V = 22.4L = 22.4 10 3 m 3
?= R

ﻣثال  :بﻪ فشــار 0.432atmﻳک ﮔازآﻳد ﻳال  .8.64Lحجﻢ رااشــعال ﻧﻤﻮده اســت .ﻣقدارآن
 0,176ﻣﻮل است حرارت وارده باﻻي ﮔازﻣذکﻮر رادرﻳافت ﻧﻤا ﻳﻴد.
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حﻞ :

= 258K

1

P V = nRT

?=T
P = 0.432

=T

n = 0.176mol

PV
0.432atm 8.64 L
=
nR o.176mol 0.0802atm L mol 1K

V = 8.64L = 8.64 10 3 m 3
1

R = 0.0802atm L mol 1 K

خﻮد را آزﻣاﻳش ﻛﻨﻴد
 5 gﮔازآکســﻴجﻦ در حرارت  35°Cبﻪ اﻧدازه  6Lحجﻢ رااشغال ﻧﻤﻮده است  .فشاروارده
باﻻي ﮔازﻣذکﻮرچقدرخﻮاﻫدبﻮد ؟
ﻛثاﻓت ﮔازات
کتﻠﺔ ﻣﻮﻟﻰ ﮔاز تقســﻴﻢ بر حجﻢ ﻳک ﻣﻮل ﮔاز در شــراﻳط ســتﻨدرد را بﻪ ﻧام کثافت ﻣﻮﻟﻰ ﮔاز
) m(mol
VSTP

ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد :

= Dmol

ﻣثال :
 5 gﮔاز ﻫاﻳدروجﻦ بﻪ حرارت  220Cوفشار ﻳک اتﻤﻮسفﻴر ) 61,5(101,3KPaﻟﻴتر حجﻢ
دارد .کثافت ﻣﻮﻟﻰ آن را در ﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد.
حﻞ:
m

چﻮن =  nاست  ،اﮔر قﻴﻤت  nرا در ﻣعادﻟﺔ  P V = nRTﻣعاﻣﻠﻪ ﻧﻤاﻳﻴﻢ ،دارﻳﻢ کﻪ :
M
P V = nRT

m
RT
M

ﻳــا

P M = dRT
PM
=d
RT

ﻳا

= PV

ﻳــا

m
RT
V

=  P Mﻳــا

101.3KPa 2.016g / mol
= 0.09g / L
8.31J mol 1 295K
1at 2.016 g / mol
= 0.09g / L
0.082 L at / mol K 295
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=d

=d

ﻣثال
کثافــت ﮔاز آکســﻴجﻦ را بــﻪ حرارت  350Kو فشــار  2.5atmدرﻳافــت ﻧﻤاﻳﻴد  ،کتﻠﺔ
ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﮔاز آکسﻴجﻦ  32amuاست .
حﻞ PM :
RT
1

=d
D

2.5atm 32 g mol 1
= dD
= 2.79 g L
0.082L atm mol 1 K 1 350K

ﻣشﻖ و تﻤرﻳﻦ ﻛﻨﻴد
فشــار ﻳک ﻧﻤﻮﻧﺔ ﮔاز ﻧاﻳتروجﻦ را کﻪ کثافت آن بﻪ حرارت  300Kﻣساوى بﻪ  2.0 g / Lباشد،
درﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد ،کتﻠﺔ ﻳک ﻣﻮل ﻧاﻳتروجﻦ ﻣساوى بﻪ  28 g / molاست .
 : 6 – 3- 6ﻣحاسبﻪ حجﻢ ﻣﻮﻟﻲ ﻳﻚ ﮔازآﻳدﻳال درشراﻳﻂ STP
ﻣحاســبات ﻧشان داده اســت کﻪ حجﻢ ﻳک ﻣﻮل ﮔاز آﻳدﻳال درشراﻳط  STPﻣساوى بﻪ 22.4L
است.

PV = nRT
= 22.4 L

273K

1

K

1

nRT 1mol 0.0802 atm mol
=V
=
1atm
P
V = 22.4 L

بﻪ اﻳﻦ اساس در شراﻳط  STPﻳک ﻣﻮل ﻫرﮔاز 22.4Lحجﻢ را اشعال ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
 : 7 - 3 -6درﻳاﻓت ﻛتﻠﻪ ﻣاﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﮔازات بﻪ اساس ﻣﻌادﻟﺔ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔازات و ﻛثاﻓت ﮔازات

ﻣعادﻟﺔه عﻤﻮﻣﻲ ﮔازات را در ﻧظر ﮔرفتﻪ ،بﻪ اساس آن ﻣﻰتﻮان کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﮔازات را درﻳافت
کرد:

1
2
mRT
PV

=M
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PV = nRT
m
=n
M
m
= PV
RT
M

ﻣثال :کثافت ﮔاز فاسفﻴﻦ بﻪ حرارت  50 0 Cو فشار  732mm Hgﻣساوي بﻪ 1.26 g / L

است ،ﮔاز ﻣذکﻮر آﻳدﻳال بﻮده کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻲ آن را ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
حﻞ:
mRT
MM= = mRT
PV
PV
1.126
g 62.36 mmHg mol 1 1KK1 1323
KK
323
MM= = .26g 62.36 mmHg mol
3 3 3 3
732
mmHg
732
mmHg1010 mm
MM= =3434
g g/ mol
/ mol

P P= =727
mmHg
727
mmHg

P = 732 mmHg

d d= =1,126
gg
,26
3 3 3
VV= =1L1L= =10103 m
m
0 0
TT= =5050
CC= =323
KK
323
1

1
1
RR= =6262
,36
mmHg
,36
mmHg mol
mol 1KK
? ?= =MM

ﻣشﻖ وتﻤرﻳﻦ ﻛﻨﻴد
بﻪ حرارت صفر درجﻪ ساﻧتﻲ ﮔراد و فشار  0,1 Paﻳک ﻟﻴتر ﮔاز ﻫاﻳدروکاربﻦ ﻣشبﻮع
 1.96gکتﻠﻪ دارد ،کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻲ و فﻮرﻣﻮل آن را درﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد.
 : 8 – 3- 6ﻣخﻠﻮط ﮔازات (ﻓشار ﻗسﻤﻲ ﻳا جزﻳﻲ داﻟتﻦ)
جان داﻟتﻦ در ســال  1801بﻪ اســاس ﻳک سﻠســﻠﻪ تجارب عﻤﻠﻲ ﻧتﻴجﻪ ﮔرفت کﻪ فشار
وارده باﻻي جدار ظرف پر از ﻣخﻠﻮط ﮔازات عبارت از ﻣجﻤﻮعﺔ فشــارﻫاى وارده ﻫر ﻳک از
ﮔازات اجزاي ﻣتشــکﻠﺔ ﻣخﻠﻮط ﮔازي است ،بﻨابرﻳﻦ فشار اﻧدازه شده ﻳک ﻣخﻠﻮط ﮔازي باﻳد
ﻣســاوي بﻪ حاصﻞ جﻤع فشــار ﮔازﻫاى باشــد کﻪ اﮔر ﻫر ﻳکﻰ از اجزاي ﻣخﻠﻮط ظرف را بﻪ
تﻨﻬاﻳﻲ اشغال کﻨد و فشار را باﻻي د ﻳﻮار ظرف وارد ﻧﻤﻮده باشد؛ پس ﻣطابق بﻪ فشارﻫاى جزﻳﻲ
داﻟتﻦ ﻣﻰتﻮان ﮔفت :فشــار ﻣجﻤﻮعﻲ وارد شده تﻮســط ﻳک ﻣخﻠﻮط ﮔازي ﻣساوي بﻪ حاصﻞ
جﻤع فشارﻫاى ﻫر ﻳک از اجزاي ﻣخﻠﻮط ﮔازات است ،فشار جزﻳﻲ ﻳا قسﻤﻲ را طﻮري تعرﻳف
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد کﻪ :اﮔر ﻳک ﮔاز بﻪ تﻨﻬاﻳﻲ ظرف را اشغال ﻧﻤاﻳد ،فشار ﻣعادل  ،فشار جزﻳﻲ خﻮد را
بر دﻳﻮار ظرف وارد کﻨد .اشــکال ذﻳﻞ فشــار جزﻳﻲ داﻟتﻦ و فشار ﻣجﻤﻮعﻲ ﮔازات ﻣخﻠﻮط را
ﻧشــان ﻣﻲدﻫﻨد؛ بﻪ طﻮرﻣثال :اﮔرفشار جزﻳﻰ ﻫﻴﻠﻴﻢ  100mm Hgو فشار جزﻳﻲ ﻫاﻳدروجﻦ
 300mm Hgباشــد؛ بﻨابراﻳﻦ فشار ﻣجﻤﻮعﻲ ﻳا فشار کﻠﻰ  400mm Hgاست .تقرﻳباً اکثر
ﻣخﻠﻮطﻫاى ﮔازات ،از قاﻧﻮن فشارﻫاى جزﻳﻲ داﻟتﻦ پﻴروي ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و شرط اساسﻲ اﻳﻦ است
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کﻪ ﮔازات ﻣخﻠﻮط شده با ﻫﻢ دﻳﮕر تعاﻣﻞ ﻧﻤﻴکﻨﻨد.

شکﻞ ( :)21 - 6قاﻧﻮن فشارﻫاى قسﻤﻲ داﻟتﻦ در حرارت ثابت

بﻪ اســاس رابطﺔ عﻤﻮﻣﻲ حاﻟت ﮔازات(  )PV = n RTﻣﻴتﻮان فشــار کﻠﻰ و فشــارﻫاى
جزﻳﻲ ﻫر ﮔاز را بدست آورد.

n RT
PTotal = Total
V
 Pi = ni RTفشارجرﻳﻲ
V
n i RT
n RT
Pi
V
=
= i
PTotal n Total RT n Total RT
V
Pi
n
= i
PTotal n Total

1
2

3

4

چﻮن ﻧسبت ﻣﻮﻟﻲ ﻳک جز ﻣﻮاد تقسﻴﻢ بر ﻣجﻤﻮعﺔ ﻣﻮلﻫاى اجزاي ﻣتشکﻞ ﻣخﻠﻮط ﻣﻮاد ﻣساوي
بﻪ کسر ﻣﻮﻟﻲ است .اﮔر کسر ﻣﻮﻟﻲ ﻳک جز را بﻪ  X iافاده ﻧﻤاﻳﻴﻢ  ،در اﻳﻦ صﻮرت دارﻳﻢ کﻪ:
5

Pi
= Xi
PTotal

6

Pi = PTotal X i
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ﻣثال :ﻳک ﮔرام ﻫرﻳک از ﮔاز ﻫــاي  N 2 ,O2و  H 2را داخﻞ ﻳک باﻟﻮن  10ﻟﻴتره ﻧﻤﻮده،
ﮔازﻫــاى ﻣذکﻮر ﻧــﻮع از ﮔازﻫاى اﻳد ﻳال بــﻮده  ،در صﻮرتﻴکﻪ حــرارت ﻣخﻠﻮط ﮔازﻫا
 1250 Cباشــد  ،فشــار کﻠﻰ ﻳا ﻣجﻤﻮعﻲ (  ) Totalرا درﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد( .بﻪ واحد atm
درﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد).
حﻞ:
1g
= 0.5mol
2 g / mol

=

1g
= 0,0625mol
16g / mol

=

1g
= 0,0714mol
14g / mol
0.5mol 0.082atm L 398K
=
= 1.63atm
10L mol K
0,0625mol 0.082atm L mol 1 K 1 398K
=
= 0,203atm
10L
=

mH 2

= nH 2

M

mO2

= n O2

M
mN2

= n N2

M
nRT
=
V
nRT
=
V

n N 2 RT

0,0714 mol 0.082 atm L mol 1 K 1 398 K
= 0,233atm
V
10 L
= PH 2 + PO2 + PN 2 = 1.63atm + 0,203atm + 0,233atm = 2,66atm
=

PH 2
PO 2

= PN 2
PTotal

بﻪ صﻮرت عﻤﻮم فشــار کﻞ سﻴســتﻢ ﻣخﻠﻮط ﮔازات را ﻣﻰتﻮان تﻮسط فﻮرﻣﻮل ذﻳﻞ ﻧﻴز
ﻣحاسبﻪ ﻧﻤﻮد:

nTotal RT
V

= PTotal

 : 9 – 3- 6ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮔراﻫام در ﻣﻮرد اﻧتشار و ﻧﻔﻮذ ﻣاﻟﻴﻜﻮلﻫاى ﮔازات
تﻮﻣاس ﮔراﻫام ( ) Tomas Grahamعاﻟﻢ اﻧﮕﻠﻴســﻲ در ســال  1829تحقﻴقات ﻻزﻣﻪ را در
ﻣﻮرد ســرعت اﻧتشــار ( )Diffusionو ﻧفﻮذ ( )Effusionﮔازات ﻣختﻠف اﻧجام داد .اﻧتشــار
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اصطﻼحﻲ اســت کــﻪ در ﻣﻮرد حرکت تﻮدهﻫاى ﻣــﻮاد از ﻳک ﻣحﻴط بﻪ ﻣحﻴط دﻳﮕر اســتعﻤال
ﻣﻲﮔردد .بﻪ طﻮر ﻣثال :زﻣاﻧﻲکﻪ غذا در حال پختﻦ باشد ،ﮔازات از ظرف پختﻦ غذا خارج و بﻪ
ﻣحﻴط ﻣاحﻮل پخش و ﻣﻨتشر ﮔردﻳده و ﻣا تﻮسط حس شاﻣﺔ خﻮد بﻮي غذا را حس ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.
ﮔراﻫام در ﻳافت ﻧﻤﻮده کﻪ :سرعت ﻧفﻮذ ﮔازات در ﻣحﻴط ﮔازي د ﻳﮕر ﻣعکﻮساً ﻣتﻨاسب بﻪ جذر
ﻣربع کثافت ﮔازات است:
 V = Kسرعت پخش ﮔاز

1

D

ﻧسبت ﻧفﻮذ دوﮔاز َ Aو  Bرا ﻣﻴتﻮان چﻨﻴﻦ در ﻳافت کرد :

 V = Kسرعت پخش ﮔاز:

2

DA

3
DB

4

DA

VA
=
VB

K
DB

A

=  Vسرعت پخش ﮔازB :

ﻣعادﻟﻪ  1و  4بﻪ ﻧام ﻣعادﻟﺔ قاﻧﻮن پخش ﮔراﻫام ﻳاد ﻣﻲﮔردد.
بﻪ حرارت و فشار ﻣعﻴﻦ  ،کثافت ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻲ ﮔازات و کتﻠﻪ ﻣاﻟﻴکﻮل ﮔازات با ﻫﻤدﻳﮕر رابطﻪ
ﻣستقﻴﻢ را دارا ﻣﻰباشﻨد.
5

6

m
V
nRT
=V
P
=D

.

قﻴﻤت  Vرا از ﻣعادﻟﻪ  6در ﻣعادﻟﻪ  5ﻣعاﻣﻠﻪ ﻧﻤﻮده ،حاصﻞ ﻣﻰﮔردد کﻪ

m
mP
=
nRT nRT
P
m
=n
M
mP
mP M
=
=D
mRT
1 mRT
M
PM
=D
RT
=D

7

8

9
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حاصﻞ ضرب و حاصﻞ تقسﻴﻢ دو ثابت ﻣساوي بﻪ ثابت سﻮﻣﻲ بﻮده؛ ﻳعﻨﻲ:
P
=K
RT
D = MK
D M

10
11

چﻮن کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻲ ﮔازات و کثافت ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻲ ﮔازات با ﻫﻢ رابط ﻣســتقﻴﻢ دارﻧد؛ پس قاﻧﻮن
پخش ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻲ ﮔراﻫام را ﻣﻴتﻮان براي دوﮔاز قرار ذﻳﻞ تحرﻳر کرد:
MB
MA

) VA (Diffusion
=
) VB (Diffusion

ﮔراﻫام در ســال  1826م ﻣقاﻟﻪ دﻳﮕر را ﻣﻨتشــر ســاخت کﻪ در آن در ﻣﻮرد ﻧفﻮذ ﮔازات از
دﻳﻮارﻫاى ﻣﻨفذ دار کﻮچک (ســﻮراخﻫاى کﻮچک) ﻣطاﻟب عﻠﻤﻲ ارائﻪ ﮔردﻳده اســت  ،ﻧفﻮذ
ﻣاﻟﻴکﻮﻟــﻲ ﻳک ﮔاز عبــارت از حرکت ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻲ آن از ﻣﻴان خاﻟﻴﮕاهﻫاى دﻳﻮار اســت  .قاﻧﻮن
ﻧفﻮذ ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣشابﻪ قاﻧﻮن پخش ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻲ بﻮده  ،سرعت ﻧفﻮذ ﮔازات از دﻳﻮار و غشاﻫاى ﻧﻴﻤﻪ
قابــﻞ ﻧفﻮذ با جذر ﻣربع کثافت ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻲ و جذر ﻣربع کتﻠﻪ ﻣاﻟﻴکﻮل آنﻫا تﻨاســب ﻣعکﻮس را
دارا است؛ ﻳعﻨﻲ:
 VA ( Effusion ) = M Bﻳا

MA

) VB ( Effusion

DB
DA

) VA ( Effusion
=
) VB (effusion

شکﻞ (  :) 22 – 6سرعت ﻧفﻮذ ﮔازات .
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ﻣثال :سرعت ﻧفﻮذ ﻳک ﮔاز ﻣجﻬﻮل  Xاز سﻮراخﻬاي د ﻳﻮار تخﻠخﻞ دار 0.279برابر سرعت
ﻧفﻮذ ﮔاز ﻫاﻳدروجﻦ از دﻳﻮار ﻣذکﻮر است (در صﻮرتﻴکﻪ شراﻳط  STPباشد) .کتﻠﻪ ﻣاﻟﻴکﻮل ﮔاز
ﻣجﻬﻮل را درﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد .کتﻠﻪ ﻣاﻟﻴکﻮل ﻫاﻳدروجﻦ  2.016است.
حل:
2,016
MX

M H2

= 0,279

MX

) VX ( Effusion
=
) VH 2 (effusion
2

2.016
0.279

جﻮاب M X = 26

= Mx

2.02
= Mx
0.279

ﻳا

ﻣثال  :از احتراق اﻳتان در ﻣﻮجﻮدﻳت آکسﻴجﻦ  H 2Oو  CO2حاصﻞ ﻣﻰﮔردد .اﮔر
 1.26Lاﻳتان با  4.50Lآکســﻴجﻦ سﻮختاﻧده شﻮد .چﻨد ﻟﻴتر  CO2و چﻨد ﻟﻴتر بخارات آب
تﻮﻟﻴد خﻮاﻫد شد؟ در صﻮرتﻴکﻪ حرارت  4000 Cو فشار  4.00atmباشد.
حﻞ:

) 4CO2 ( g ) + 6 H 2O(l
6L

) 2C2 H 6 ( g ) + 7O2 ( g
7L

4L

7L
1.26 L 7 L
= 4.41L
2L

1.26L 4 L
= 2.52L CO2
2L

= X1

X1

= X2

2L
2L
1.26 L

4L

2L

X2

1.26L

2 LC
L C22H
H66 6 LH 2 O6 LH 2O
1.26 L 6 L 11.26
L 6L
.76LL 4 L==32.78
XX3 3=== 3.26
.78LL
22LL
2L

= XX3 3

X3

12.LC
26 LC
H
2 H26 6

ﻣقدار اکسﻴجﻦ ﻣﻮجﻮد  4.50Lبﻮده ،آکسﻴجﻦ ﻣعادل  1.26L C2 H 6ﻣساوي بﻪ  4.41ﻟﻴتر
اســت کﻪ بﻪ ﻣقدار  0.094Lآکســﻴجﻦ بدون تعاﻣﻞ باقﻲ ﻣاﻧده  ،پس ﻣقدار  CO2و  H 2Oرا
ﻣﻴتﻮان قرار فﻮق از ﻣقدار حجﻤﻲ اﻳتان بدست آورد.
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ﻣشﻖ وتﻤرﻳﻦ ﻛﻨﻴد
پروپــان  C3 H 8بــا آکســﻴجﻦ احتــراق ﻧﻤﻮده ،کاربﻦ داي اکســاﻳد و بــﻪ آب ﻣبدل
شــده است .ﻳک ﻟﻴتر پروپان بﻪ حرارت  12 0 Cو فشار  8.44atmبا ﻣقدار اضافﻲ اکسﻴجﻦ
سﻮختاﻧده شده اســت  ،حجﻢ  CO2تﻮﻟﻴد شده را بﻪ حرارت  9250 Cو فشار ﻳک اتﻤﻮسفﻴر
بﻪ ﻟﻴتر ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
 : 10 –3- 6ﻧﻈرﻳﻪ جﻨبشﻲ (حرﻛﻰ) ﮔازات
تــا حــال خﻮاص ﻣﻬﻢ ﮔازات اﻳدﻳال را تحــت عﻨاوﻳﻦ قﻮاﻧﻴﻦ ﮔازات؛ از قبﻴﻞ قاﻧﻮن باﻳﻞ،
قاﻧــﻮن داﻟتــﻦ ،قﻮاﻧﻴﻦ ﮔراﻫام ...ﻣطاﻟعﻪ ﻧﻤﻮدﻳﻢ ،ازاﻳﻦ ﻣطاﻟعات ســؤال خﻠق ﻣﻰشــﻮد کﻪ چرا
خﻮاص ذکر شــده را ﮔازﻫا از خﻮد ﻧشان ﻣﻲدﻫﻨد؟ ﮔذشتﻪ ﻧشان ﻣﻰدﻫد کﻪ عﻠﻮم با ﻣشاﻫدات
و تجارب آغاز ﻳافتﻪ است ،ﻧظرﻳات ﻳا ﻣﻮدلﻫا بر پاﻳﺔ ﻫﻤﻴﻦ ﻣشاﻫدات و تجارب استﻮار ﻣﻴباشد،
از اﻳﻦ جا ﮔفتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ کﻪ ﻧظرﻳﻪ بر پاﻳﺔ ﻣﻮدل استﻮار است و بﻪ اساس ﻣﻮدل ﻣﻴتﻮان فﻮرﻣﻮل
و خﻮاص ﻣشاﻫده شده را در ﻳک سﻴستﻢ تﻮضﻴح کرد.
ﻧظر ﻳﺔ جﻨبشﻲ و حرکﻲ ﮔازﻫا کﻪ آن را ﻧظرﻳﺔ حرکﻰ ﻧﻴز ﻣﻲﻧاﻣﻨد ،ﻣﻮدل فزﻳکﻲ براي تﻮصﻴف
طبﻴعت و چﮕﻮﻧﮕﻲ رفتار ﮔازﻫا است ،اﻳﻦ ﻧظرﻳﻪ بر پاﻳﺔ فرضﻴﻪﻫاى ذﻳﻞ استﻮار است:
 - 1ﮔازﻫا از تعداد کثﻴر ذرات بسﻴار کﻮچک (اتﻮمﻫا ،ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا) تشکﻴﻞ ﮔـــردﻳده اﻧد
و اﻳــﻦ ذ رات بﻪ اﻧدازة کﻮچک اﻧد کﻪ اﻧدازةحجﻢ آنﻫا در ﻣقاﻳســﻪ با فﻮاصﻞ بﻴﻦ آنﻫا بﻪ
طــــــــﻮر اوسط وحجﻢ ظرف کﻪ ﮔازﻫا در آنﻫا قرار دارﻧد  ،بسﻴار کﻢ بﻮده و حد اعظﻤﻲ
ﮔازﻫاى داخﻞ ظرف را فضاي خاﻟﻲ بﻴﻦ ذرات احتﻮا ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
 - 2ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا و اتﻮمﻫاى تشــکﻴﻞ دﻫﻨدة ﮔازﻫــا بﻪ صﻮرت دواﻣدار در حال حرکت بﻮده و
حرکت آنﻫا بﻲ ﻧظﻢ ،ســرﻳع و ﻣستقﻴﻢ اﻟخط ﻣﻰباشــد .در ﻧتﻴجﺔ اﻳﻦ حرکت ذرات ﮔازات با
ﻳک دﻳﮕر تصادم ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ با جدار ظرف بر خﻮرد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،اﻳﻦ برخﻮردﻫا اﻻستﻴکﻲ بﻮده،
طﻮريکــﻪ در ﻫر تصادم اﻧرژي حرکﻲ در ﻣاﻟﻴکﻮل بر خﻮرد کﻨﻨده کﻢ و زﻳاد ﻧﻤﻰشــﻮد ،ﻳا بﻪ
عباره دﻳﮕر اﻣکان آن ﻣﻮجﻮد اســت کﻪ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا در ﻧتﻴجﻪ بر خﻮرد بﻴﻦ ﻫﻢ اﻧرژي ســﻴﻨﻴتک
(حرکﻰ) خﻮد را از دســت دﻫﻨد؛ اﻣا ﻣجﻤﻮعﻰ اﻧرژي سﻴﻨتﻴک دو ﻣاﻟﻴکﻮل تصادم کﻨﻨده ثابت
باقﻲ ﻣﻰﻣاﻧد.
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 - 3در ﮔازﻫا ﻣا ﻟﻴکﻮلﻫا و ﻳا اتﻮمﻫا ﻣجزا از ﻳک دﻳﮕر قرار داشتﻪ  ،ﻫﻴچ قﻮة دافعﻪ و جاذبﻪ
بﻴﻦ اتﻮمﻫا و ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا در ﮔازﻫا ﻣﻮجﻮد ﻧﻤﻰباشد ( .بﻪ استثﻨاي زﻣان برخﻮرد).
 - 4حرکت ذرات (ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا و ﻳا اتﻮمﻫا) در ﮔازﻫا در ﻟحظات ﻣختﻠف زﻣاﻧﻲ ﻣﻴتﻮاﻧد سرﻳع و
ﻳا بطﻲ بﻮده باشــد .بعضﻲ از ذرات حرکت ســرﻳع داشتﻪ و بعضﻲ از آنﻫا حرکت بطﻲ را اﻧجام
ﻣﻲدﻫﻨد؛ بﻨابر اﻳﻦ اﻧرژي حرکﻲ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﮔازات ﻧﻴز در ﻣحدودة وســﻴع در حاﻟت ﻧﻮ ســان
اســت؛ اﻣا اﻧرژي حرکﻲ ﻣتﻮســط ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا و اتﻮمﻫاى ﮔازﻫا بﻪ حرارت ﻣطﻠقﻪ رابطﺔ ﻣســتقﻴﻢ
دارد و در حــرارت ثابت و ﻣعﻴﻦ ثابت باقﻲ ﻣﻴﻤاﻧد .در شــکﻞ ( ) 23 - 6ﻣﻮدل تصﻮﻳري ﮔازﻫا
ارائﻪ ﮔردﻳده اســت ،در ﻣﻮدل ﻣذکﻮر ﻣﻼحظﻪ ﻣﻰشــﻮد کﻪ ﻣقدار ﻣعﻴــﻦ ﮔاز در حقﻴقت داراي
خاﻟﻴﮕاهﻫاى زﻳاد فضاﻳﻲ بﻮده و اﻳﻦ خاﻟﻴﮕاﻫا بﻪ سرعت تﻮسط ذرات ﮔازﻫا پر ﻣﻲشﻮﻧد.

اﻟف

ب

شکﻞ ( : ) 23 – 6اﻟف  -ﻣﻮدل حرکﻰ ﮔازات وحرکت بروﻧﻰ
ب -ﻣقدار ﻣعﻴﻦ ﮔاز خاﻟﻴﮕاه ظرف را تﻮسط ذرات پر ﻧﻤﻮده

 : 11 -3- 6ﮔازﻫاى حﻘﻴﻘﻲ
خﻮاص اﻳدﻳال را ﮔازاتﻲ از خﻮد ﻧشان ﻣﻲدﻫﻨد کﻪ عﻤﻞ ﻣتقابﻞ بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى آنﻫا بﻪ ﻣﻼحظﻪ
ﻧﻪ رســد (در صﻮرتﻰ کﻪ برخﻮرد اﻻســتکﻲ بﻴﻦ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا ﻣﻮجﻮد ﻧباشــد) و حجﻢ اشغال شده
تﻮســط ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا در ﻣقاﻳسﻪ با حجﻢ ظرف حاوي ﮔازات ﻣطﻠﻮب قابﻞ صرف ﻧظر باشد؛ ﻻکﻦ
باﻳد داﻧست کﻪ در ﮔازﻫاى حقﻴقﻲ شراﻳط فﻮق اﻟذکر را ﻧﻤﻰتﻮان صد فﻴصد ﻣﻼحظﻪ کرد؛ پس
ﮔفتﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ کﻪ ﮔازﻫاى حقﻴقﻲ از طبﻴعت و شﻴﻮة آﻳد ﻳال اﻧحراف ﻧشان ﻣﻴدﻫد.
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 : 1 -11 – 3- 6ﻣﻌادﻟﺔ حاﻟت براي ﮔازات حﻘﻴﻘﻲ
اﮔر براي ﻳک ﻣقدار ﻣعﻴﻦ ﮔاز ســﻪ ﻣتحﻮل V،Pو Tرا باﻫﻢ ارتباط دﻫﻴﻢ  ،درﻳﻦ صــــﻮرت
با ﻣعﻴﻦ بﻮدن دو ﻣتحﻮل ﻣذکﻮر  ،ﻣتحﻮل ســﻮﻣﻲ را بﻪ آساﻧﻲ در ﻳافت کرده ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ ؛بﻪ طﻮر
ﻣثال o.1mol :ﮔاز اکســﻴجﻦ بﻪ فشــار  o.5atmو حرارت ﻳک  39 0 Cحجﻢ ﻣشخص را
اشــــــــغال ﻣﻰﻧﻤاﻳد .بﻪ صﻮرت عﻤﻮم آن ﻣعادﻟﺔ رﻳاضﻴکﻲ کﻪ فشــار ،حجﻢ ،حرارت وتعداد
ﻣﻮلﻫــاى ﻳــک ﮔاز را باﻫﻢ رابطﻪ ﻣﻴدﻫد ،بﻪ ﻧــام ﻣعادﻟﻪ حاﻟت ﮔازﻫا ﻳاد شــده کﻪ عبارت از
 PV = nRTبــﻮده وﻣعادﻟﻪ حاﻟت ﮔاز اﻳد ﻳــال ﻳا کاﻣﻞ را افاده ﻣﻰکﻨــد؛ اﻣا ﻣعادﻟﺔ عﻤﻮﻣﻲ
حاﻟت ﮔازات ﻫﻴچ ﻧﻮعﻰ از ﮔازﻫاى حقﻴقﻲ را تﻮصﻴف کرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
در سال  1873واﻧدر -واﻟس ( )Vanderwaalsﻣعادﻟﺔ حاﻟت ﮔازﻫاى حقﻴقﻲ را بﻪ صﻮرت
2

 (P + an2 )(V nb) = RTبــراي ﻳک ﻣــﻮل ﮔاز حقﻴقﻲ بــا در ﻧظر داشــت ﻣعادﻟﺔ حاﻟت
V
ﮔازﻫاى کاﻣﻞ و تاثﻴر فشــار باﻻي ﮔازﻫاى حقﻴقﻲ ﻣشــخص ســاخت ،در ﻣعادﻟﻪ فﻮق  aوb
ثابتﻫــاى ﻣثبت بﻮده کﻪ از ﻣشــخصات اختصاصﻲ ﻫر ﮔازﻣﻰباشــد  ،زﻣاﻧــﻲ کﻪ کثافت ﮔاز
خﻴــــﻠــﻲ کﻢ باشــد  ،حجﻢ ﮔاز ( )vزﻳاد بﻮده وارزش  bدر ﻣقاﻳســﻪ باحجــﻢ ( )vفﻮق اﻟعاده

a
کﻮچک اســت کﻪ ﻣﻴتﻮان از آن صرف ﻧظر کرده ،دراﻳﻦ صﻮرت
V2

بﻪ صفر تقرب ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد

و ﻣعادﻟﺔ واﻧدر -واﻟس بﻪ طرف ﻣعادﻟﺔ حاﻟت ﮔازات اﻳد ﻳال تقرب حاصﻞ ﻣﻴکﻨد؛ طﻮرﻳکﻪ:
PV
=Z
RT
PV = nRT

,
,

an 2
)=P
V2
V nb = V

(P +

ﻣقدار  b. aرا ﻣﻰتﻮان تﻮســط تجربﻪ براي ﻫــر ﮔاز در ﻳافت کرد .در جدول ( ) 2 – 6ﻣقدار
ثابتﻫاى  b.aواﻧدر  -واﻟس را افاده ﻣﻴکﻨد.
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جدول ( :)3– 6ثابتﻫاى  b. aﮔازات حقﻴقﻲ
ﮔازات

) a (litler.atm / mol 2

b(liter / mol

H2

0.244

0266 .0

He

0.3412

0.0237

N2

1.390

0.03913

O2

1.360

0.03183

CO2

3.59

0.0427

CO

1.485

0.03985

CH 4

2.25

0.0428

NH 3

4.17

0.0371

H2O

5.464

0.03049

NO

1.340

0.02789

ﻣثال  :ﮔاز ﻣﻴتان بﻪ ﻣقدار  10gبﻪ حرارت  250 Cدر ﻳک ظرف ﻳک ﻟﻴتر ﻧﮕﻬداري شــده
است ،فشار وارده را باﻻي ﮔاز ﻣذکﻮر قرار قاﻧﻮن ﮔاز اﻳد ﻳال و ﻣعادﻟﻪ واﻧدر -واﻟس ﻣحاسبﻪ
ﻧﻤاﻳﻨد .قﻴﻤتﻫاى  b.aرا از جدول( ) 2 - 6بدست آورﻳد.
حﻞ :
298K

1

اﻟف :

mRT
=P
MV
10g 0.082atm L mol 1 K
=P
16g 1L
P = 15.3atm

(0.625 mol ) 2 2.25L2 atm
L2 mol 2

298 K

1

m = 10g

V = 1L
?=P
M = 16

nRT
n 2a
0.625 mol 0.082 atm L mol 1 K
=) ) ( 2
V nb
V
1L 0.625 mol 0,0428
P = 14.8atm

= (P
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ﻣعادﻟــﺔ واﻧدر واﻟس در ﻣقاﻳســﻪ با ﻣعادﻟﻪ عﻤﻮﻣﻲ حاﻟت ﮔازات بــﻪ خﻮبﻲ ﻣﻰتﻮاﻧد تا ﮔازات
حقﻴقﻲ را تﻮصﻴف ﻧﻤاﻳد  .ﮔراف شکﻞ ( ) 24 - 6چﮕﻮﻧﮕﻲ حاﻟتﻫا و وضعﻴت  PVﻳک
ﻣﻮل ﮔاز  CO2را در حرارت  350kبﻪ طﻮر تجربﻲ ﻧشــان داده؛ ﻫﻤچﻨان چﮕﻮﻧﮕﻲ حاﻟت و
خﻮاص تجربﻲ آنﻫا را با پﻴشــبﻴﻨﻲﻫاى ﻣعادﻟﻪ حاﻟت ﮔاز اﻳدﻳال و ﻣعادﻟﻪ واﻧدرواﻟس ﻣقاﻳســﻪ
ﻣﻴکﻨد .ﻣعادﻻت دﻳﮕرى ﻧﻴز بﻪ خاطر ﻣحاســبﺔ حاﻟت ﮔازات ارائﻪ شده اﻧد کﻪ ﻧسبت بﻪ ﻣعادﻟﻪ
واﻧدر واﻟس خﻮبتر بﻮده؛ اﻣا تعداد ثابتﻫاى آنﻫا بشتر از پﻨج است:

( )Vﻟﻴتر
شکﻞ ( :) 24 – 6ﮔراف حاﻻت براى ﻳک ﻣﻮل ﮔاز در حرارت ﻣطﻠقﻪ .
ﻣشﻖ و تﻤرﻳﻦ ﻛﻨﻴد
ﻣقدار  aو bرا براى ﻫر جﻮرة ﮔازﻫاى زﻳر ﻣقاﻳسﻪ ﻧﻤاﻳد .
اﻟف H 2 ( g ) -و )  NH 3 ( gب  N 2 ( g ) -و ) I 2 ( g
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جدول (  :) 3– 6بعضﻰ از ﻣشخصات ﮔازات ،ﻣاﻳعات وجاﻣدات :
جاﻣدات

ﻣاﻳعات

ﮔازات
 – 1شــکﻞ ﻣعﻴــﻦ ﻧداشــتﻪ
( حجــﻢ تﻤام ظــرف را کﻪ
درآن قــرار دارﻧــد ﻣکﻤــﻞ
اشغال ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد)

 – 1شکﻞ ﻣعﻴﻦ ﻧداشتﻪ ودر
 – 1شکﻞ ﻣعﻴﻦ دارﻧد
ظرفﻫاى ﻣختﻠف اشــکال
( ﻣقاوﻣت تغﻴﻴر شکﻞ )
- 2بﻪ طﻮر تقرﻳبﻰ غﻴر تراکﻢ ﻣختﻠف را اختﻴار ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد
 – 2داراى حجﻢ ﻣعﻴﻦ بﻮده
پذﻳر اﻧد
 - 2تراکﻢ پذﻳر اﻧد .
 – 3کتﻠﻪﻫاى شان ﻧسبت بﻪ و تراکﻢ پذﻳر ﻧﻤﻰباشﻨد .
 – 3کثافــت شــان ﻧســبتاً  – 3کثافــت کﻤتــر دارﻧــد
ﻣاﻳعات بزرگ است .
وکتﻠﻪﻫــاى شــان کﻮچک
 -4شکﻞ سﻴال را ﻧدارﻧد  .بزرگ است .
 – 5اﻧتشار ذرات شان کﻤتر  – 4حاﻟت سﻴال را دارا اﻧد .است .
بﻮده و حرکت ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى  - 5ذرات آنﻫا در ﻣاﻳعات  – 4شکﻞ سﻴال دارﻧد
شان بسﻴار بطﻰ است.
دﻳﮕر قابﻠﻴت اﻧتشــار را دارا  – 5حرکت ســرﻳع داشتﻪ و
 – 6ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى شان کاﻣ ً
پراﮔﻨده ﻣﻰباشﻨد .
ﻼ اﻧد.
با ﻫﻢ چســپﻴده بــﻮده ،تﻨﻬا  - 6خاﻟﻴﮕاه بﻴﻦ ذرات آنﻫا  - 6حرکــت بروﻧﻰ داشــتﻪ
حرکت اﻫتزازى دارﻧد.
کﻢ بﻮده وحرکت ســـــرﻳع وسرﻳع اﻟســﻴر ﻣﻰباشﻨد وبﻬر
و بﻰ ﻧظﻢ سﻪ بعدى دارﻧد .
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طرف بﻪ شــکﻞ ســﻪ بعدى
حرکت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد

خﻼﺻﺔ ﻓﺼﻞ ششﻢ
* ﻫر ﻣاده ﻣﻴتﻮاﻧد ﻧظر بﻪ شراﻳط ﻣحﻴطﻰ سﻪ حاﻟت « جاﻣد ،ﻣاﻳع وﮔاز » را داشتﻪ باشد.
* ﮔازات ﻣــﻮادى اﻧــد کﻪ ذرات تشــکﻴﻞ دﻫﻨدة آن باﻻى ﻳک دﻳﮕر تأثﻴر کﻤتر داشــتﻪ  ،قﻮة
جذب ذرات آنﻫا باﻫﻢ کﻢتر اســت وحرکت ﻧاﻣﻨظﻢ را دارا اﻧد  .بﻪ حرارت بﻠﻨد وفشــار کﻢ
حرکت ذرات ﮔازات سرﻳع است.
* خــﻮاص جاﻣــدات از خﻮاص ﮔازات فرق داشــتﻪ  ،ﮔازات داراى کثافت کﻢتر بﻮده  ،در
حاﻟﻰکﻪ جاﻣدات کثافت زﻳاد را دارا اﻧد  .ﮔازات در ﻧتﻴجﺔ فشــار ﻣتراکﻢ شــده ؛ اﻣا جاﻣدات
کﻤتر خاصﻴت تراکﻢ شدن را دارا اﻧد .جاﻣدات سخت وشکﻨﻨده بﻮده در حاﻟﻰ کﻪ ﮔازات اﻳﻦ
خﻮاص را دارا ﻧﻴستﻨد.
* ﻣاﻳعات خاصﻴت خاصﻰ را ﻧســبت بﻪ جاﻣدات وﮔازات دارا بﻮده ؛ بﻪ طﻮر ﻣثال  :قﻮة جذب
بﻴﻦ ذرات ﻣﻮاد بﻪ حاﻟت ﻣاﻳع بﻴشتر بﻮده ؛ اﻣا ﻧسبت بﻪ جاﻣدات ضعﻴف ﻣﻰباشد .
*بﻪ حرارت ثابت ( )T= constantحجﻢ ﮔازات بﻪ ﻣقدار ﻣعﻴﻦ آن بﻪ شکﻞ ﻣعکﻮس ﻣتﻨاسب
بﻪ فشار است.
* بﻪ فشــار ثابت ( )P=constantحجﻢ ﮔازات بﻪ ﻣقدار ﻣعﻴﻦ بﻪ شــکﻞ ﻣســتقﻴﻢ ﻣتﻨاسب بﻪ
حرارت است .قضﻴﻪ فﻮق ﻣربﻮط بﻪ چارﻟس بﻮده و بﻪ قاﻧﻮن کﻴﻠﻮ سک ارتباط دارد.
* حجﻢﻫاى ﻣساوي ﮔازات ﻣختﻠف تحت عﻴﻦ شراﻳط فشار و حرارت تعداد ﻣساوي ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا
را دارا است (قاﻧﻮن اول اوﮔدرو) .تعداد ﻣساوى ذرات (ﻣاﻟﻴکﻮل ﻫااتﻮمﻫا وﻳا اﻳﻮنﻫا ) ﮔازات
ﻣختﻠف تحت عﻴﻦ شــراﻳط فشار و حرارت حجﻢﻫاى ﻣســاوي را اشغال ﻣﻰﻧﻤاﻳد( .قاﻧﻮن دوم
اوﮔد رو).
*فشار ﻣجﻤﻮعﻲ وارد شده تﻮسط ﻳک ﻣخﻠﻮط ﮔازي ﻣساوي بﻪ حاصﻞ جﻤع فشارﻫاى جزﻳﻰ
ﻫر ﻳک از اجزاي ﻣخﻠﻮط ﮔازات است .
* ﮔراﻫام در ﻳافت ﻧﻤﻮده کﻪ :ســرعت ﻧفﻮذ ﮔازات در ﻣحﻴط ﮔازي د ﻳﮕر بﻪ شــکﻞ ﻣعکﻮس
ﻣتﻨاسب بﻪ جذر ﻣربع کثافت ﮔازﻫا است.
*ﻣعادﻟﺔ حاﻟت ﮔازات براي ﮔازي بﻪ ﻣقدار ﻳک ﻣﻮل عبارت از  PV=RTاســت کﻪ درﻳﻦ
ﻣعادﻟﻪ  Vعبارت از حجﻢ ﮔاز است.
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سؤاﻟﻬاى ﻓﺼﻞ ششﻢ
سؤاﻻت چﻬار جﻮابﻪ
 - 1ﮔازﻫا ﻣﻮادى اﻧد کﻪ ذرات تشکﻴﻞ دﻫﻨدة آنﻫا باﻻى ﻳک دﻳﮕر  ----را دارا اﻧد
اﻟف  -تأثﻴر کﻤتر ،ب  -قﻮة جذب ذرات آنﻫا باﻫﻢ کﻤتر ،ج -حرکت ﻧاﻣﻨظﻢ ،د – تﻤاﻣﻰ
 - 2جاﻣدات ﻣﻮادى اﻧد کﻪ  ----را دارا است ،
اﻟف – حجﻢ ﻣعﻴﻦ ،ب  -شکﻞ ﻣعﻴﻦ ،ج – اﻟف وب ﻫردو ،د – ﻫﻴچ کدام
 - 3اﻧتشــار ﻣاﻳعات ﻧســبت بــﻪ ﮔازات ----بــﻮده و برخﻮرد ﻣاﻟﻴکﻠﻮلﻫــا در ﻣاﻳعات -----
است،
اﻟف – بطﻰ  ،کﻢ ب  -سرﻳع  ،زﻳاد تر ج -ﻧﻮرﻣال  ،بسﻴار زﻳاد د  -زﻳاد و ﻧﻮرﻣال
 - 4بﻪ حرارت ثابت ( )T= constantحجﻢ ﮔازات بﻪ ﻣقدار ﻣعﻴﻦ  ،بﻪ فشــار کدام وابســتﮕﻰ
دارد؟
اﻟف – تﻨاســب ﻣســتقﻴﻢ ،ب  -تﻨاســب ﻣعکﻮس ،ج – تﻨاسب ﻧدارد ،د – جز اﻟف درست
است.
 - 5بﻪ فشــار ثابت و ازدﻳاد ﻳک درجﻪ ســاﻧتﻲ ﮔراد حرارت  ،حجﻢ ﮔاز بﻪ ﻧسبت  ----از 00C

اﻧبساط حاصﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
اﻟف  1: 273 -ب  1:1 -ج 3:2 -

د – 1 :100

 - 6حجﻢﻫاى ﻣســاوي ﮔازات ﻣختﻠف تحت عﻴﻦ شراﻳط فشار و حرارت تعداد ﻣساوي  ---را
دارا است.
اﻟف  -آﻳﻮﻧﻬا ب  -ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا ج – اتﻮمﻫا د – تﻤاﻣا"
 - 7درشراﻳط STPﻳک ﻣﻮل ﻫرﮔاز  ----حجﻢ رااشغال ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
اﻟف –  22.4Lب  22mL -ج –  22.4mLد 22.4m 3 -
 - 8کتﻠــﺔ ﻣﻮﻟﻰ ﮔاز تقســﻴﻢ بر حجﻢ ﻳک ﻣﻮل ﮔاز در شــراﻳط ســتﻨدرد را بﻪ ﻧــام  ---ﮔاز ﻳاد

ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد
اﻟف  -کتﻠﺔ ﻧسبتﻰ ب – کثافت ترکﻴبﻰ ج  -کثافت ﻣﻮﻟﻰ د  -وزن ﻣخصﻮص
 - 9واﻧدر -واﻟس ﻣعادﻟﺔ حاﻟت ﮔازﻫا حقﻴقﻲ را بﻪ صﻮرت -----افاده کرد :
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اﻟف  ( P + a )(V b) = RT -ب  PV = Z -ج – اﻟف وب د – ﻫﻴچکدام
RT
V2
ذرات بسﻴار کﻮچک تشکﻴﻞ ﮔـــردﻳده اﻧد:
 - 10ﮔازﻫا از تعداد کثﻴر
اﻟف -اتﻮمﻫا ،ب -ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا ،ج – اﻳﻮنﻫا ،د  -تﻤاﻣﻰ جﻮابﻫا درست است.
- 11حــداعظﻤﻲﮔازﻫاىداخﻞظــرفرافضــاي------بﻴــﻦذراتاحتــﻮاﻣﻰﻧﻤاﻳــد.
اﻟف  -پر

ب – خاﻟﻲ ج -اتﻮمﻫا

د – ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا

سؤاﻻت تشرﻳحﻰ
(در حﻞ تﻤام تﻤرﻳﻦﻫا باﻳد فرض شﻮدکﻪ ﮔازﻫا اﻳد ﻳال ﻫستﻨد )
 – 1چــرا بعضﻰ ﻣﻮاد در شــراﻳط عادى بﻪ حاﻟت ﻣاﻳع و بعضﻰ دﻳﮕر بــﻪ حاﻟت جاﻣد وﻳا ﮔاز
ﻳافت ﻣﻰشﻮﻧد؟
 - 2ﻳک ﻣقدار ﮔاز  N 2بﻪ حجﻢ 58mLتحت فشار ﻣحﻴطﻲ قرار دارد  .افزاﻳش فشار باﻻي
آن  125mm Hgبﻮده کﻪ حجﻢ آن بﻪ  49.6mLتﻨزﻳﻞ حاصﻞ ﻧﻤﻮده است ،فشار ﻣحﻴطﻲ
اوﻟﻲ باﻻي ﮔاز ﻣذکﻮر (بﻪ حرارت ثابت) چقدر خﻮاﻫد بﻮد؟
 - 3ظــرف  Aبــﻪ حجﻢ  48.2Lداراي ﮔاز  N 2اســت ،حــرارت وارده باﻻي آن 250 C

وفشــار  8.35atmﻣﻲ باشد  ،ظرف Bبا حجﻢ ﻧا ﻣعﻠﻮم داراي  Heبﻮده کﻪ فشـــار وارده باﻻي
آن  9.5atmو حرارت  250 Cاســت  ،ظروف  Aو  Bرا با ﻫﻢ ﻣتصﻞ ســاختﻪ ،فشار ﻣخﻠﻮط
ﮔازات در ﻫر دو ظرف بﻪ  8,71atmباﻟغ ﻣﻲﮔردد.حجﻢ Bرادر ﻳافت ﻧﻤاﻳد.
 - 4در ﻳک دســتﮕاه آزﻣاﻳشــﻲ درحدود  1.10 15 mmHgفشــار ﻣﻮجﻮد است ،ﻳک ظرف
0
ﻳک ﻟﻴتر را در دســتﮕاه آزﻣاﻳشــﻲ درﻧظر بﮕﻴرﻳد  .در صﻮرتﻲکﻪ حرارت  0 Cبا شد  ،ﻣقدار
ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا در آن ظرف کﻪ از ﻫﻮا پر است  ،چقدر خﻮاﻫد بﻮد؟
 - 5کثافت ﮔاز ﻫاﻳدروجﻦ درﻳک سﻴاره  10 g / Cm 3اســت و حرارت آن  100Kﻣﻰباشد .
فشار ﻫاﻳدروجﻦ درﻳﻦ سﻴاره چقدر خﻮاﻫد بﻮد؟
 - 6ﻳــک حبــاب کروي باﻻي ســطح آب بﻪ قطر  2 cm 2در حرارت  250 Cو فشــار ﻣحﻴط
 1atmداراي چﻨد ﻣاﻟﻴکﻮل بخار آب خﻮاﻫد بﻮد؟
 - 7بــﻪ حرارت  177 0 Cو فشــار  2atmکثافت ﮔاز ﻧاﻳتروجﻦ  1,52 g / Lاســت  ،چﻪ تعداد
ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا درﻳﻦ شراﻳط درظرفﻲ بﻪ حجﻢ  5Lآ ن ﻣﻮجﻮد است ؟
 - 8ﻳک ســﻠﻨدرﮔاز  N 2داراي  1.5kgﮔاز در فشار  31.8atmاست  ،چقدر  N 2بﻪ اﻳﻦ
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سﻠﻨدر عﻼوه ﮔردد ،تا در حرارت ثابت فشار سﻠﻨدر  75atmکرد؟
 - 9فرض کﻨﻴد کﻪ دوﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔاز ﻣختﻠف  A.Bرا بﻪ شﻤا داده اﻧد  .کتﻠﻪ ﻣاﻟﻴکﻮل ﮔاز  Aدو چﻨد
کتﻠﻪ ﻣاﻟﻴکﻮل ﮔاز  Bاســت ســرعت ﻣتﻮسط ﮔاز  Aدو چﻨد ســرعت ﻣتﻮسط ﮔاز  Bاست (اﻟبتﻪ
سرعت ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﮔازات ﻣذکﻮر است ) اﮔر کثافت ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻲ ﻫردو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳکسان باشد وفشار
ﮔاز  3atm Bبﻮده باشد  ،فشار ﮔاز  Aرا درﻳافت کﻨﻴد .
 - 10بﻪ حرارت ثابت وفشار  700mmHgﻳک ﮔاز  30ﻟﻴترحجﻢ دارد .حجﻢ ﮔاز ﻣذکﻮر را
بﻪ فشار  STPدرﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد .
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔتﻢ

تﻌاﻣﻼت ﻛﻴﻤﻴاوى
تغﻴﻴــرات وتبــدﻻت زﻳادى در طبﻴعت روﻧﻤا ﻣﻰﮔــردد کﻪ ﻣثال آن راﻣﻴتﻮان تبدﻳﻞ
آب بﻪ بخار وســرد شــدن دوبارة بخارات آب بﻪ شکﻞ باران وﻳا برف وژاﻟﻪ  ،پارچﻪ شدن
سﻨﮓﻫا وتبدﻳﻞ آنﻫا بﻪ خاک ورﻳﮓ وغﻴره ارائﻪ کرد ،چﻨﻴﻦ ﻧﻮع تغﻴﻴرات فزﻳکﻰ است
 .زﻧﮓ زدن فﻠزات  ،سﻮختﻦ ﻣﻮاد سﻮختﻰ ،استحصال ادوﻳﻪﻫا و ساختﻦ اﻧﻮاع وساﻳﻞ وﻣﻮاد
زﻳﻨتﻰ وغﻴره ﻧﻮع تغﻴﻴرات کﻴﻤﻴاوى است کﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع تغﻴﻴرات را بﻪ ﻧام تعاﻣﻼت کﻴﻤﻴاوى
ﻧﻴز ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .دراﻳﻦ فصﻞ اﻧﻮاع طرز تحرﻳر درســت ﻣعــادﻻت تعاﻣﻼت کﻴﻤﻴاوى را
بﻪ شﻴﻮةدرســت ﻣطاﻟعﻪ خﻮاﻫﻴد کرد و خﻮاﻫﻴد آﻣﻮخــت کﻪ تعاﻣﻼت کﻴﻤﻴاوى چﻨد ﻧﻮع
اســت ،چطﻮر ﻣﻰتﻮان ﻣﻮاد را باﻫﻢ تعاﻣﻞ داد؟ تعاﻣﻼت اﻧدوترﻣﻴک واکزوترﻣﻴک کدام
ﻧﻮع تعاﻣﻼت است؟ شﻴﻮه درست تحرﻳر ﻣعادﻻت چطﻮر است؟
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 : 1- 7ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌادﻟﺔ ﻛﻴﻤﻴاوى
ﻣعادﻟﺔکﻴﻤﻴاوى ﻧشــان دﻫﻨدةتعاﻣﻼت کﻴﻤﻴاوى بﻮده کﻪ بﻪ وســﻴﻠﻪ سﻤبﻮلﻫا وفﻮرﻣﻮلﻫاى
ﻣرکبات ﻧﻤاﻳش داده ﻣﻰشﻮد  .ﻣﻮادى کﻪ در تعاﻣﻞ سﻬﻢ ﻣﻴﮕﻴرﻧد بﻪ ﻧام ﻣﻮاد تعاﻣﻞ کﻨﻨده ﻳا ﻣﻮاد
اوﻟﻴﻪ ﻳاد شــده وﻣﻮادى کﻪ در ﻧتﻴجﺔ تعاﻣﻞ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ حاصﻞ ﻣﻰﮔردد  ،بﻪ ﻧام ﻣحصﻮل تعاﻣﻞ ﻳاد
ﻣﻰشﻮﻧد .
در ﻣعادﻻت کﻴﻤﻴاوى ﻣﻮاد تعاﻣﻞ کﻨﻨده را بﻪ طرف چپ وﻣحصﻮل تعاﻣﻞ را بﻪ طرف راست
ﻣعادﻟﻪ تحرﻳر ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و بﻪ عﻮض عﻼﻣﻪ (=) درﻣعادﻟﻪ از وکتﻮر (

) استفاده ﻣﻰﮔردد  .وکتﻮر

ﻣعﻨﻰ «ﻣﻰدﻫد » را افاده ﻣﻰکﻨد ؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :
سﻠفر +

آﻫﻦ ( )IIسﻠفاﻳد

آﻫﻦ

شکﻞ ( :)1 - 7تعاﻣﻞ آﻫﻦ وسﻠفر و تشکﻴﻞ فﻴرﻳﻢ سﻠفاﻳد

قبﻞ از اﻳﻨکﻪ ﻣعادﻟﺔ کﻴﻤﻴاوى را بﻨﻮﻳســﻴﻢ ،باﻳد ﻧﻮع تعاﻣﻞ وفﻮرﻣﻮل ﻣﻮاد را بداﻧﻴﻢ  .ﻣعادﻟﺔ
کﻴﻤﻴــاوى بﻴاﻧﮕر ﻧتاﻳج تجارب عﻤﻠﻰ بﻮده و ﻣﻮاد آن قابﻞ ﻟﻤس ودﻳد ﻣﻴباشــﻨد  .ﻳکﻰ از اﻫداف
کﻴﻤﻴا کشــف وتکﻮﻳﻦ اصﻮل وقﻮاﻧﻴﻦ است کﻪ ﻣحصﻮﻻت تعاﻣﻼت را پﻴش بﻴﻨﻰ کرده ﻣﻴتﻮاﻧﻨد،
ﮔرچﻪ ﻧﻮشــتﻪﻫاى صفحﻪ کاغذ بﻪ طﻮر ســﻤبﻮﻟﻴک ارائﻪ کﻨﻨدة خصﻮصﻴات ﻣﻮاد تعاﻣﻞ کﻨﻨده
وﻣحصــﻮل در ﻣعادﻟﻪ ﻧبﻮده ،با آن ﻫﻢ کﻴﻤﻴادانﻫا کﻮشــش ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد تا ﻣعادﻻت کﻴﻤﻴاوى را بﻪ
طﻮر درست ودقﻴق ﻧﻤاﻳش دﻫﻨد  .براى تحرﻳر ﻳک ﻣعادﻟﺔ کﻴﻤﻴاوى شﻴﻮهﻫاى ﻣختﻠف بﻪ کار رفتﻪ
است کﻪ در زﻳر بﻪ ﻣعرفﻰ ﻫرکدام آن ﻣﻰپردازﻳﻢ؛ اﻣا قبﻞ از اراﻳﺔ شﻴﻮهﻫاى تحرﻳر ﻣعادﻻت باﻳد
ﮔفت کﻪ در ﻣعادﻟﻪﻫاى کﻴﻤﻴاوى حاﻟتﻫاى ﻣﻮاد تعاﻣﻞ کﻨﻨده وﻣحصﻮل تعاﻣﻞ را ﻧﻴز ﻣشــخص
ﻣﻰسازﻧد ،در جدول زﻳر حاﻟـــــت ﻣﻮاد تعاﻣﻞ کﻨﻨده وﻣحصﻮل تعاﻣﻞ ارائﻪ شده است.
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جدول ( :) 1 – 7حاﻟت ﻣﻮاد تعاﻣﻞ کﻨﻨده وﻣحصﻮل تعاﻣﻞ
ﻣفاﻫﻴﻢ

سﻤبﻮلﻫا

) (Gas=gﻣاده بﻪ حاﻟت ﮔاز است
) (Liquid=lﻣاده بﻪ حاﻟت ﻣاﻳع است
) (Solid = sﻣاده بﻪ حاﻟت جاﻣد است

) (Aqueouse=aqﻣحﻠﻮل آبﻰ

) (Solved=solﻣحﻠﻞﻫاى ﻣختﻠف
ﻣﻰ دﻫد
تعاﻣﻞ دوطرفﻪ بﻮده  ،ﻣﻮاد ﻣحصﻮل دوباره
بﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ تبدﻳﻞ ﻣﻰشﻮد
تعاﻣﻞ در ﻣﻮجﻮدﻳت حرارت صﻮرت
ﻣﻰﮔﻴرد .
Ni

1200 C , 5 atm

ﻣﻮجﻮدﻳت کتﻠست در تعاﻣﻞ ضرورى
است
تعاﻣﻞ در ﻣﻮجﻮدﻳت فشار وحرارت

 : 1- 1- 7ﻣﻌادﻟﻪﻫاى تحرﻳرى حروﻓﻰ
دراﻳﻦ ﻧﻮع ﻣعادﻟﻪﻫا تﻨﻬا ﻧام ﻣﻮاد تعاﻣﻞ کﻨﻨده وﻣحصﻮﻻت تعاﻣﻞ بﻪ حروف تحرﻳر ﻣﻰﮔردد
کﻪ ﻧام تجارتﻰ وﻳا سﻴستﻤاتﻴک ﻣﻮاد تعاﻣﻞ کﻨﻨده وﻣحصﻮﻻت تعاﻣﻞ ﻣﻴباشﻨد  ،دراﻳﻦ ﻣعادﻻت
ﻣﻮاد تعاﻣﻞ کﻨﻨده بﻪ طرف چپ و ﻣحصﻮل تعاﻣﻞ بﻪ طرف راست وکتﻮر تحرﻳر ﻣﻰﮔردﻧد ،اﻳﻦ
ﻧﻮع ﻣعادﻻت اطﻼعات بﻴشترى را درﻣﻮرد تعاﻣﻞ ارائﻪ ﻧﻤﻰکﻨﻨد ؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :
حرارت
سﻨﮓ چﻮﻧﻪ (ﻧامﻫاى ﻣحﻠﻰ بﻪ درى )
ﮔاز کاربﻮﻧﻴک  +چﻮﻧﺔ زﻧده
حرارت
کﻠسﻴﻢ کاربﻮﻧﻴت ( ﻧامﻫاى سﻴستﻤاتﻴک )
کاربﻦ داى اکساﻳد  +کﻠسﻴﻢ اکساﻳد
 : 2 - 1 - 7ﻣﻌادﻟﻪﻫاى سﻤبﻮﻟﻴﻚ
دراﻳﻦ ﻧﻮع ﻣعادﻟﻪﻫا از ســﻤبﻮلﻫا وفﻮرﻣﻮلﻫاى کﻴﻤﻴاوى ﻣﻮاد بادر ﻧظر داشــت حاﻟتﻫاى
فزﻳکــﻰ ﻫرﻳک از ﻣﻮاد تعاﻣﻞ کﻨﻨده وﻣحصﻮل تعاﻣﻞ اســتفاده ﻣﻰشــﻮد  .چــﻮن از ﻣعادﻻت
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ســﻤبﻮﻟﻴک ﻣعﻠﻮﻣات واطﻼعات بﻴشتر ﻧسبت بﻪ ﻣعادﻻت تحرﻳرى حروفﻰ حاصﻞ ﻣﻰﮔردد  ،از
اﻳﻦ سبب آن را زﻳاد تر بﻪ کار ﻣﻰبرﻧد  .ﻣعادﻟﺔ تحرﻳرى حروفﻰ فﻮق را قرار ذﻳﻞ ﻣﻴتﻮان بﻪ شکﻞ
سﻤبﻮﻟﻴک تحرﻳر کرد:

) CaO ( s ) + CO 2 ( g

حرارت

) CaCO 3 ( s

ﻓﻌاﻟﻴت
براى افادهﻫاى زﻳر ﻣعادﻟﻪﻫاى تحرﻳرى حروفﻰ وسﻤبﻮﻟﻴک را بﻨﻮﻳسد
 – 1از تعاﻣﻞ سﻮختﻦ ﮔاز ﻣﻴتان  ،ﮔاز کاربﻦ داى اکساﻳد وآب تﻮﻟﻴد ﻣﻰﮔردد .
 - 2بــﻮرون ( )IIIاکســاﻳد جاﻣد وکاربﻦ (ﮔرافﻴت ) بﻪ حــرارت زﻳاد  ،بﻮر ون کارباﻳد
جاﻣد ( ) B2 C2وﮔاز کاربﻦ ﻣﻮﻧﻮاکساﻳدرا تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫد،
 – 3از تعاﻣﻞ ﮔاز ﻧاﻳتروجﻦ داى اکســاﻳد با آب ﮔاز ﻧاﻳترﻳک اســﻴد وﮔاز ﻧاﻳتروجﻦ ()II
اکساﻳد تﻮﻟﻴد ﻣﻰﮔردد،
 – 4ازتعاﻣﻞ ﮔاز اﻣﻮﻧﻴا با ﮔاز فﻠﻮرﻳﻦ  ،داى ﻧاﻳتروجﻦ تترا فﻠﻮراﻳد بﻪ دست ﻣﻰآﻳد
 – 5از تعاﻣﻞ اﻣﻮﻧﻴﻢ داى کروﻣﻴت در اثر حرارت  ،ﮔاز ﻧاﻳتروجﻦ  ،بخارات آب وکروﻣﻴﻢ
( )IIIاکساﻳدجاﻣد حاصﻞ ﻣﻰﮔردد.
 : 3 – 1 – 7ﻣﻌادﻟﺔ تﻮﺻﻴﻔﻰ
دراﻳﻦ روش از ﻧام ﻣرکبات وعﻨاصر تعاﻣﻞ کﻨﻨده وﻣحصﻮل تعاﻣﻞ در چﻮکات ﻳک جﻤﻠﺔ
تﻮصﻴفﻰ اســتفاده ﻣﻰﮔردد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال  :کﻠســﻴﻢ کاربﻮﻧﻴت در اثر حرارت بﻪ کﻠسﻴﻢ اکساﻳد و
ﮔاز کاربﻦ داى اکساﻳد تجزﻳﻪ ﻣﻰﮔردد.
ﻓﻌاﻟﻴت
 – 1اﻣﻮﻧﻴــﻢ ﻧاﻳتراﻳت تجزﻳﻪ ﮔردﻳده  ،ﮔاز اﻣﻮﻧﻴا وآب حاصﻞ ﻣﻰﮔردد  ،ﻣعادﻟﻪ تحرﻳرى
وسﻤبﻮﻟﻴک آن را بﻨﻮﻳسﻴد .
 – 2تﻴزاب ﻧﻤک وسﻮدﻳﻢ ﻫاﻳدروکساﻳد با ﻫﻢ تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮده ،ﻧﻤک وآب را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد،
ﻣعادﻟﻪ تحرﻳرى وسﻤبﻮﻟﻴک آن را بﻨﻮﻳسﻴد .
 : 4 - 1 – 7ﻣﻌادﻟﺔ شﻜﻠﻰ
دراﻳﻦ طرﻳقﺔ تحرﻳر ﻣعادﻻت از اشــکال براى ﻧﻤاﻳش اتﻮمﻫا وﻣاﻟﻴکﻮلﻫا غرض تحرﻳر ﻣعادﻻت
استفاده ﻣﻰﮔردد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال  :ﻫاﻳدروجﻦ باآکسﻴجﻦ تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮده آب را تشکﻴﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد کﻪ
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ﻣعادﻟﻪ شکﻠﻰ آن قرار ذﻳﻞ است:

شکﻞ ( :) 2 - 7ﻣعادﻟﺔ شکﻠﻰ تعاﻣﻞ ﻫاﻳدروجﻦ وآکسﻴجﻦ وتشکﻴﻞ آب

ﻓﻌاﻟﻴت
ﻣعادﻻت شکﻠﻰ تعاﻣﻼت ذﻳﻞ را تحرﻳر ﻧﻤاﻳﻴد .
 – 1تعاﻣﻞ ﻫاﻳدروجﻦ و ﻧاﻳتروجﻦ و تشکﻴﻞ اﻣﻮﻧﻴا
 – 2تعاﻣﻞ کاربﻦ وآکسﻴجﻦ و تشکﻴﻞ کاربﻦ داى اکساﻳد .
 – 3تعاﻣﻞ ﻫاﻳدروجﻦ وکاربﻦ و تشکﻴﻞ ﻣﻴتان
 : 2- 7اﻧﻮاع تﻌاﻣﻼت ﻛﻴﻤﻴاوى
در ﻣحﻴــط ﻣا ﻫﻤﻪ روزه تعاﻣﻼتﻰ صــﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد کﻪ باﻻى حﻴات ﻣا تأثﻴر ﻣســتقﻴﻢ وﻳا غﻴر
ﻣســتقﻴﻢ دارﻧد ،پس ﻻزم اســت تــا درﻣﻮرد تعاﻣﻼت کﻴﻤﻴــاوى ﻣعﻠﻮﻣات حاصــﻞ ﮔردد؛ اﻣا
تعاﻣﻼت کﻴﻤﻴاوى تا اﻧدازة زﻳاد است ﻻزم است تا ﻣطاﻟعات بﻴشتر و زﻣان بﻴشتر براى شﻨاخت
آنﻫا داشتﻪ باشﻴﻢ.

احتراق

ترکﻴبﻰ

تجزﻳﻮى
اﻧﻮاع تعاﻣﻼت
کﻴﻤﻴاوى

تعﻮﻳضﻰ ﻳﮕاﻧﻪ

تعﻮﻳضﻰ دوﮔاﻧﻪ

قابﻞ ﻳاد آورى اســت اﻳﻦکﻪ تعاﻣﻼت کﻴﻤﻴاوى قســﻤت اعظﻢ ﻣطاﻟعات کﻴﻤﻴاوى را تشــکﻴﻞ
ﻣﻰدﻫﻨد ؛ ازاﻳﻦ سبب کﻴﻤﻴادانﻫا تعاﻣﻼت کﻴﻤﻴاوى را بﻪ اﻧﻮاع ﻣختﻠف تقسﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﻧد واﻳﻦ
شﻴﻮة تقسﻴﻢ بﻨدى ﻫارا بادر ﻧظر داشت ﻣﻴخاﻧﻴکﻴت آنﻫا در جدول ذﻳﻞ خﻼصﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ :
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جدول ( :)2– 7اﻧﻮاع تعاﻣﻼت کﻴﻤﻴاوى
شﻤاره

طبقﻪ بﻨدى

اﻧﻮاع

تعرﻳفات

اﻧتقال اﻟکترون

اکسﻴدﻳشﻦ
ورﻳدکشﻦ

ﻧﻤبراکسﻴدﻳشﻦ
بعضﻰ اتﻮمﻫا تغﻴﻴر
ﻣﻰکﻨد

غﻴراکسﻴدﻳشﻦ
ورﻳدکشﻦ

ﻧﻤبر اکسﻴدﻳشﻦ
تغﻴﻴر ﻧﻤﻰکﻨد

اﮔزوترﻣﻴک
(حرارت زا)

ﻣقدار ﻣعﻴﻦ اﻧرژى
آزاد ﻣﻰﮔردد .

اﻧدوترﻣﻴک
(جذب کﻨﻨده
اﻧرژى)

اﻧرژى را از ﻣحﻴط
جذب ﻣﻰﻧﻤاﻳد

1

اﻧتقال اﻧرژى

2

برﮔشت پذﻳرى

3

ﻧﻮعﻴت ﻣﻮاد

ﻣثالﻫا
+4

2

C O2 + 2 H 2 O
Ca 2+ (OH ) 2
C O2 + E

4

C H 4 + 2O2
Ca 2+ O + H 2O
C + O2

2 Hg + O2

2 HgO + E

رجعﻰ

ﻣحصﻮل تعاﻣﻞ
دوباره بﻪ ﻣﻮاد
اوﻟﻴﻪ تبدﻳﻞ
ﻣﻰﮔردد

2 NH 3

3H 2 + N 2

غﻴر رجعﻰ

ﻣحصﻮل تعاﻣﻞ
دوباره بﻪ ﻣﻮاد
اوﻟﻴﻪ تبدﻳﻞ
ﻧﻤﻰﮔردد .

3 C O2 +

سﻮختﻦ

تعاﻣﻞ ﻣﻮاد
باآکسﻴجﻦ کﻪ
حرارت و روشﻨﻰ
تﻮﻟﻴد ﻣﻰﮔردد

ﻫاﻳدروﻟﻴز

پارچﻪ شدن ﻳک
ﻣاده بﻪ چﻨدﻳﻦ
ﻣاده تﻮسط
آب وعﻤﻞ
ﻣتقابﻞ آﻳﻮﻧﻬاى
آب وآﻳﻮﻧﻬاى
ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکب

خﻨثﻰ شدن

تعاﻣﻼت بﻴﻦ
تﻴزاب واﻟقﻠﻰ

4
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C3H 8 + 5O 2
4H 2 O + E

CO 2 + H 2 O

NH 4 OH + H + + Cl

NaCl + H 2 O

CH 4 + O 2

H O
2

NH 4 Cl

HCl + NaOH

5

رادﻳکال

تعاﻣﻼتﻰ کﻪ بﻪ
اساس رادﻳکاﻟﻬا
صﻮرت ﻣﻴﮕﻴرد

اضافﻪ شدن

ﻳک ﻣاده بﻪ ﻣادة
دﻳﮕر عﻼوه
ﻣﻰﮔردد

حذفﻰ

ﻳک جزء از
ﻣاﻟﻴکﻮل تجرﻳد
ﻣﻰﮔردد

اﻟکترون دوستﻰ

با تﻮﻟﻴد ﻳک ذره
اﻟکترون دوست
تعاﻣﻞ آغاز
ﻣﻰﮔردد.

تجزﻳﻪ

از ﻳک ﻣاده
چﻨدﻳﻦ ﻣاده
حاصﻞ ﻣﻰﮔردد.

ترکﻴب

از چﻨدﻳﻦ ﻣاده
ﻳک ﻣاده حاصﻞ
ﻣﻰﮔردد.

تعﻮﻳض ساده

ﻳک وﻳا چﻨد
اتﻮم جاى ﻳک ﻳا
چﻨد اتﻮم را در
ﻣاﻟﻴکﻮل اشغال
ﻣﻰﻧﻤاﻳد

تعﻮﻳض دوﮔاﻧﻪ

تعﻮﻳض آﻳﻮنﻫاى NaNO 3 + H 2 O
ﻣرکبات باﻳکدﻳﮕر

2H 2 +

ﻣقدار ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ
و ﻣحصﻮﻻت

6
تعﻮﻳض

7

2Cl .
C2H 6

C 2 H 4 + H 2O
HSO 4 +

ﻧﻮر

Cl 2

C2H 4 + H 2

C 2 H 6O
HNO 3 + H 2 SO 4
+

H 2O + N O2
+

C6 H 5 N2O
H2 +OH
2

2 H 2 + O2

+

N O2 + C6 H 6

2 H 2O
O2

2 H 2O
2 NaOH + H 2

2 H 2 + O2
2 Na + 2H 2O

HNO 3 + NaOH

 : 1- 2- 7تﻌاﻣﻼت تﻌﻮﻳﻀﻰ
 : 1- 1- 2 -7تﻌاﻣـﻼت تﻌﻮﻳﻀﻰ ﻳﮕاﻧﻪ ﻳا سـاده :در اﻳﻦ ﻧﻮع تعاﻣﻼت اتﻮمﻫاى ﻳک
عﻨصــر خاﻟص ،اتﻮمﻫاى عﻨصر دﻳﮕــررا در ﻳک ﻣرکب تعﻮﻳض ﻣﻰﻧﻤاﻳد  ،ﻳــا بﻪ عبارة دﻳﮕر
اتﻮمﻫــاى ﻳک عﻨصر خاﻟص اتﻮمﻫاى عﻨصر دﻳﮕر را از کدام ﻣرکب بﻰ جا ســاختﻪ و خﻮدش
جاى آن را در ﻣرکب اشــغال ﻣﻰﻧﻤاﻳد ؛ بطﻮر ﻣثال :کﻠﻮرﻳﻦ با پتاشﻴﻢ بروﻣاﻳد تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮده در
ﻧتﻴجﻪ بروﻣﻴﻦ ﻣرکب پﻮتاشﻴﻢ بروﻣاﻳد تﻮسط کﻠﻮرﻳﻦ قرار ﻣعادﻟﺔ زﻳر تعﻮﻳض ﻣﻰﮔردد:
) 2 KCl (aq) + Br2 (l

)Cl Cl ( g ) + 2 KBr (aq

(آﻳﻮن بروﻣاﻳد با آﻳﻮن کﻠﻮراﻳد ﻣبادﻟﻪ ﻣﻰشﻮد).
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اﻟﻤﻮﻧﻴﻢ با آﻫﻦ ﻣﻮجﻮد در اکساﻳد آﻫﻦ ﻣبادﻟﻪ ﻣﻰشﻮد:
)2Al(s) + Fe 2 O 3 (s

)Al 2 O 3 (s) + 2Fe(s

در بعضﻰ از تعاﻣﻼت تعﻮﻳضﻰ ساده ﻣﻴتﻮان از روابط زﻳر بﻪ حﻴث ﻧﻤﻮﻧﻪ استفاده کرد:
اﮔر Aفﻠز فعال باشد ﻣﻴتﻮاﻧد در ﻣرکب  (CuSO 4 )BCعﻨصر ﻣس ( )Bرا جدا ساختﻪ و ACرا ﻣﻰ سازد.
AC + B
FeSO 4 + Cu

A + BC
Fe + CuSO 4

شکﻞ زﻳر تعاﻣﻞ تعﻮﻳضﻰ ﻳﮕاﻧﺔ جست و ﻣس را درکاپر سﻠفﻴت با ﻣعادﻟﺔ آن ﻧشان ﻣﻰدﻫد:
) CuSO4 (aq ) + Zn ( s

) Cu ( s ) + ZnSO4 (aq

شکﻞ ( :) 3-7تعاﻣﻞ جست با کاپر سﻠفﻴت

اﮔر  Aﻳک غﻴر فﻠز فعال باشد جاى ﻳک غﻴر فﻠز دﻳﮕر را در ﻣرکب ﻣﻰ ﮔﻴرد ،ﻣثﻼ:
AB + C
NaCl + I 2

A + BC
Cl3 + NaI

ﻓﻌاﻟﻴت
اﻟف -تعاﻣﻼت زﻳر را بﻪ شکﻞ تعﻮﻳضﻰ ساده تکﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳﻴد.
 - 1اﻟﻤﻮﻧﻴﻢ با تﻴزاب ﻧﻤک تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮده اﻟﻤﻮﻧﻴﻢ کﻠﻮراﻳد و ﻫاﻳدروجﻦ را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫد.
-2

) C ( s ) + Al 2O3 ( s

-3

) K ( s ) + H 2O(l

 -4ﻣس با ﻣحﻠﻮل ﻧاﻳترﻳت ﻧقره تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮده است .
-5

) SiO2 ( s ) + C ( s
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ب -بﻴجا شدن ﻫاﻳدروجﻦ ازتﻴزاب ﻧﻤک تﻮسط فﻠز جست.
ساﻣان و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺿرورت :فﻼســک ،سر پﻮش ،ﻧﻞ زاﻧﻮ خﻢ ،ﻧﻞ رابرى بﻪ طﻮل 50cm

تشــت آب ،آب عادى ،تســت تﻴﻮبﻫا چﻬار عدد ،پاﻳﻪ  ،ﮔﻴرا  ،تســت تﻴﻮب داﻧﻰ ،تﻮتﻪﻫاى
جست  5ﻳا  6داﻧﻪ 10mL ،تﻴزاب ﻧﻤک وﻳا ﮔﻮﮔرد.
ﻃرز اﻟﻌﻤﻞ :تﻮتﻪﻫاى جســت را در فﻼســک اﻧداختﻪ ،باﻻى آن تﻴزاب ﻧﻤک عﻼوه ﻧﻤاﻳﻴد،
ﻣطابق بﻪ شکﻞ ذﻳﻞ ﻫاﻳدروجﻦ بﻴجا شده را اﻣتحان ﻧﻤاﻳﻴد.

شــکﻞ( :) 4 - 7تعاﻣﻞ جســت با تﻴزاب ﻧﻤک )(HCl

 - 1ﻣعادﻟﺔ تعاﻣﻞ را بﻨﻮﻳسﻴد.
 - 2کدام فﻠزات دﻳﮕر ﻫاﻳدروجﻦ را بﻴجا ﻣﻰسازﻧد؟ ﻟست ﻧﻤاﻳﻴد.
خﻮد را اﻣتحان ﻛﻨﻴد
بﻪ ﻣعادﻻت حروفﻰ و تحرﻳرى تعاﻣﻼت تعﻮﻳضﻰ ساده زﻳردقت کﻨﻴد
اﻟف  -ﮔاز ﻫاﻳدروجﻦ  +اﻟقﻠﻰ

آب  +فﻠزات فعال

ب  -ﮔاز ﻫاﻳدروجﻦ  +ﻧﻤک

ﻳکعده تﻴزابﻬا  +عدة از فﻠزات

ج  -غﻴر فﻠز ضعﻴف  +ﻧﻤک جدﻳد
د  -فﻠز ضعﻴف تر  +ﻧﻤک جدﻳد

ﻧﻤک  +غﻴر فﻠز فعال تر
ﻧﻤک  +فﻠز فعال تر

ﻣعادﻻت زﻳر بﻪ کد ام ﻳکﻰ از ﻣعادﻻت حروفﻰ فﻮق ﻣطابقت دارد؟ ﻧﻤبر آنﻫا را در ﻣقابﻞ
ﻣعادﻻت فﻮق قرار دﻫﻴد:
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Br2 + 2 NaI

1

2 NaBr + I 2
MgSO4 + Cu

Mg + CuSO4

2

2 NaOH + H 2

2 Na + 2 H 2O

3

Zn + 2 HCl

4

ZnCl2 + H 2

بﻴشتر بداﻧﻴد
Cu + HCl

تعاﻣﻞ ﻧﻤﻰکﻨد

 : 2- 1- 2 – 7تﻌاﻣﻼت تﻌﻮﻳﻀﻰ دوﮔاﻧﻪ
در اﻳﻦ ﻧﻮع تعاﻣﻼت آﻳﻮنﻫا وﻳا اتﻮمﻫاى ﻳکﻰ از ﻣرکبات تﻮسط آﻳﻮﻧﻬاﻳا اتﻮمﻫاى ﻣرکب
دﻳﮕــر تعﻮﻳض ﻣﻰﮔردد وﻳا بﻪ عبــارة دﻳﮕرآﻳﻮﻧﻬاى دو ﻣرکب جاﻫاى ﻳکد ﻳﮕر را در ﻣاﻟﻴکﻮل
اشــغال ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .تعاﻣﻞ دو ﻧﻤک ﻣﻨحﻞ کﻪ بﻪ تشــکﻴﻞ ﻳک ﻧﻤک غﻴر ﻣﻨحﻞ ﻣﻨجر ﻣﻰﮔردد ،از
جﻤﻠﺔ تعاﻣﻼت تعﻮﻳضﻰ دوﮔاﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮﻧد:

شکﻞ ( :) 5 – 7تعاﻣﻞ تعﻮﻳضﻰ و ﻣعادﻟﺔ شکﻠﻰ آن

.تعﻮﻳض کتﻴﻮن
)+2LiCl(aq

)PbCl 2 (aq) + Li 2SO 4 (aq

)PbSO 4 (s

تعﻮﻳض اﻧﻴﻮن
)Zn ( NO3 ) 2 (aq) + 2AgBr (s

)ZnBr2 (aq) + 2AgNO3 (aq

)Ba (ClO3 ) 2 (s

)BaCl 2 (aq) + 2KClO 3 (aq

)+2KCl(aq

شکﻞ عﻤﻮﻣﻰ تعاﻣﻼت تعﻮﻳضﻰ دوﮔاﻧﻪ طﻮر زﻳر است:
AD

+

CD

CB

ﻣرکب چﻬارم  +ﻣرکب سﻮم
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+

AB

ﻣرکب دوم  +ﻣرکب اول

بﻪ خاطر داشــتﻪ باشــﻴد کﻪ در تعاﻣﻼت تعﻮﻳضﻰ دوﮔاﻧﻪ حد اقﻞ ﻳکﻰ از ﻣحصﻮﻻت تعاﻣﻞ،
ﻣادة غﻴر ﻣﻨحﻞ ،آب ﻳا ﮔاز باشد.
ﻓﻌاﻟﻴت
تﻌاﻣﻞ ﻧاﻳترﻳت ﻧﻘره با سﻮدﻳﻢ سﻠﻔاﻳد

سـاﻣان و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﺿرورت :تســت تﻴﻮب ،ﻣﻴﻠﺔ شﻴشــﻪ ﻳﻰ ،ﻣﻨبع حرارت ،ﮔﻴرا ،ﻧاﻳترﻳت ﻧقره و
سﻮدﻳﻢ سﻠفاﻳد.
ﻃرز اﻟﻌﻤﻞ :ســﻮدﻳﻢ سﻠفاﻳد را در تســت تﻴﻮب اﻧداختﻪ ،باﻻى آن ﻧاﻳترﻳت ﻧقره عﻼوه ﻧﻤاﻳﻴد،
تســت تﻴﻮب را تﻮســط ﮔﻴرا ﮔرفتﻪ  ،براى ﻳــک دقﻴقﻪ آن را ﮔرم ﻧﻤاﻳﻴــد ،دراﻳﻦ صﻮرت
رسﻮب سﻴاه تشکﻴﻞ شده کﻪ عبارت از سﻠفاﻳد ﻧقره ﻣﻰباشد:
Ag 2 S ( s ) + 2 NaNO3

) 2 AgNO3 (aq ) + Na 2 S (aq

شکﻞ ( :) 6 - 7تعاﻣﻞ ﻧاﻳترﻳت ﻧقره با سﻠفاﻳد سﻮدﻳﻢ

عﻼوه از رسﻮب کدام ﻣادة دﻳﮕر را ﻣﻰبﻴﻨﻴد کﻪ سبب تغﻴﻴر در ﻣحﻴط تعاﻣﻞ ﮔردﻳده است؟
 : 2 – 2 – 7اﻧحﻼﻟﻴت وتشﻜﻴﻞ ﻣحﻠﻮلﻫا
ﻣﻮاد کﻴﻤﻴاوى بﻪ اســاس عﻤﻞ ﻣتقابﻞ کﻴﻤﻴاوى وﻳا بﻪ اساس عﻤﻞ ﻣتقابﻞ فزﻳکﻰ در ﻳک دﻳﮕر
حﻞ ﻣﻰﮔردﻧد؛ بﻨابر اﻳﻦ اﻧحﻼﻟﻴت ﻣﻮاد ﻧﻴز ﻣﻴتﻮاﻧد ﻳک ﻧﻮع تعاﻣﻞ قســﻤﻰ ﻣحســﻮب ﮔردد.در
زﻳر اﻧحﻼﻟﻴت ﻣﻮاد را درآب ﻣطاﻟعﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:
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ﻣﻮاد ﻣﻨحﻞ و ﻏﻴر ﻣﻨحﻞ در آب
ﻧﻤکﻫا ،اﻟقﻠﻰﻫا و تﻴزابﻫاى کﻪ بﻴشــتر از  0.1mol / Lآب حﻞ شــﻮﻧد ،بﻪ ﻧام ﻣﻮاد ﻣﻨحﻞ
و اﮔر بﻴﻦ  0.1 0.001mol / Lدرآب حﻞ شﻮﻧد،کﻤتر ﻣﻨحﻞ و اﮔر کﻤتر از 0.001mol / L

درآب حﻞ باشﻨد  ،بﻪ ﻧام ﻣﻮاد غﻴر ﻣﻨحﻞ ﻳاد ﻣﻰشﻮﻧد.
ﻧﻤکﻫاى کﻪ آﻳﻮنﻫاى ﻧاﻳترﻳت (  ) NO3را دارا اﻧد  ،در آب ﻣﻨحﻞ اﻧد.
تﻤام استﻴت ﻫا )  (CH 3COOدر آب ﻣﻨحﻞ اﻧد.
تﻤام ﻧﻤکﻫاى کﻠﻮرﻳت( ) ClO3ﻫا بﻪ اســتثﻨاى پتاشﻴﻢ کﻠﻮرﻳت در آب ﻣﻨحﻞ اﻧد ،پتاشﻴﻢ
کﻠﻮرﻳت کﻤتر ﻣﻨحﻞ است .
اکثر کﻠﻮراﻳد ﻫا(  ) Clدر آب ﻣﻨحﻞ اﻧد؛ بﻪ جز PbCl2 , CuCl, Hg2Cl2 , AgCl

کﻪ در آب غﻴر ﻣﻨحﻞ اﻧد (سرب )  (IIکﻠﻮراﻳد  PbCl2در آب جﻮش حﻞ ﻣﻰشﻮد) .
اکثر بروﻣاﻳد ﻫا(  ) Brدر آب ﻣﻨحﻞ ا ﻧد؛ بﻪ جز HgBr2 , PbBr2 , CuBr , Hg 2 Br2 , AgBr

کﻪ در آب غﻴر ﻣﻨحﻞ بﻮده و  HgBr2کﻤتر ﻣﻨحﻞ اﻧد.
اکثــر آﻳﻮداﻳدﻫا (  ) Iدر آب ﻣﻨحﻞ اﻧد؛ بﻪ اســتثﻨاى  PbI 2 ، CuI ، Hg 2 I 2 ، AgIو HgI 2
کﻪ در آب غﻴر ﻣﻨحﻞ ﻣﻰباشﻨد .
تﻤام سﻠفﻴتﻫا (  ) SO42بﻪ استثﻨاى  Hg 2 SO4 , BaSO4 , SrSO4 , CaSO4 , Ag 2 SO4در
آب حﻞ ﻣﻰشــﻮﻧد .بﻴشترﻳﻦ ســﻠفﻴتﻫاى غﻴر ﻣﻨحﻞ ﻣربﻮط بﻪ فﻠزات ﮔروپ اصﻠﻰ جدول دوره
ﻳﻰ عﻨاصر اﻧد.
ســﻠفاﻳد ﻫا(  ) S 2در آب غﻴر ﻣﻨحﻞ اﻧد ،بﻪ اســتثﻨاى سﻠفاﻳدﻫاى ﮔروپ اول ( )Iو دوم ()II
اصﻠﻰ جدول دوره ﻳﻰ عﻨاصر و اﻣﻮﻧﻴﻢ سﻠفاﻳد  ( NH 4 ) 2 Sکﻪ در آب ﻣﻨحﻞ اﻧد.
کاربﻮﻧﻴتﻫــا (  ) CO32در آب غﻴر ﻣﻨحﻞ اﻧد  ،بﻪ جز از کاربﻮﻧﻴتﻫاى ﮔروپ اول جدول
دوره ﻳﻰ عﻨاصر (فﻠزات اﻟقﻠﻰ) و اﻣﻮﻧﻴﻢ کاربﻮﻧﻴت  ( NH 4 ) 2 CO3در آب حﻞ ﻣﻰشﻮﻧد .
فاسفﻴتﻫا در آب غﻴر ﻣﻨحﻞ اﻧد؛ اﻣا  ( NH 4 ) 3 PO4در آب حﻞ ﻣﻰشﻮد
ﻫاﻳدروکســاﻳدﻫا (  ) OHدر آب غﻴر ﻣﻨحﻞ اﻧد  ،بﻪ جز از ﻫاﻳدروکســاﻳدﻫاى ﮔروپ اول
(فﻠزات اﻟقﻠﻰ)  Sr (OH ) 2 , Ba(OH ) 2 ،و کﻠسﻴﻢ ﻫاﻳدروکساﻳد کﻤتر ﻣﻨحﻞ اﻧد.
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ﻓﻌاﻟﻴت
ﻣحصﻮﻻت تعاﻣﻼت زﻳر را بﻨﻮﻳسﻴد:
) NaHCO3 (aq ) + HCl (aq

1

) CaO ( s ) + CO2 ( g

2

) AgNO3 (aq ) + Cu ( s

3

) Ca ( NO3 ) 2 (aq ) + Na2CO3 (aq

4

) NaCl (aq ) + AgNO3 (aq

5

) Ca ( HCO3 ) 2 (aq

6

 : 2- 2- 7تﻌاﻣﻼت تجزﻳﻮى
اکثر ﻣرکبات بﻪ واســطﺔ جذب اﻧرژى بﻪ شــکﻞ حرارت ،برق ،ﻧــﻮر وتصادﻣات ﻣﻴخاﻧﻴکﻰ
تجزﻳﻪ شده و بﻪ ﻣﻮاد ساده تبدﻳﻞ ﻣﻰﮔردد  .شکﻞ عﻤﻮﻣﻰ اﻳﻦ ﻧﻮع تعاﻣﻼت قرار زﻳر است:
C+D

AB

در ﻧتﻴجــﺔ تجزﻳــﺔ ﻣرکبات ،ﻣﻤکﻦ ﻣحصﻮﻻت ﻧﻴز ﻣرکبات باشــﻨد  ،در اﻳﻦ صﻮرت  Cو
Dﻣرکبات اﻧد .اﮔر ﻣحصﻮﻻت تعاﻣﻞ عﻨاصر باشﻨد ،در اﻳﻦ صﻮرت  Cو  Dﻧﻴزعﻨاصر بﻮده
) (A + Bو در صﻮرتﻰکــﻪ ﻣــﻮاد ﻣحصﻮل از تعاﻣﻞ ﻫﻢ عﻨصر و ﻫﻢ ﻣرکب باشــﻨد ،در اﻳﻦ
صﻮرت  Cو Dعﻨصر و ﻣرکب ﻣﻰباشد؛ بﻪ اﻳﻦ اساس ﻣﻴتﻮان ﻣعادﻻت ذﻳﻞ را بﻪ ﻧﻮع تعاﻣﻼت
ذکر شدة فﻮق تحرﻳر کرد:
 - 1ﻣرکب  +ﻣرکب حرارت ﻣرکب
 - 2عﻨصر  +ﻣرکب حرارت ﻣرکب
( - 3عﻨاصر) عﻨصر +عﻨصر حرارت ﻣرکب
اﮔر بﻪ اکساﻳد سﻴﻤاب حرارت داده شﻮد  ،سﻴﻤاب فﻠزى وﮔاز آکسﻴجﻦ تشکﻴﻞ ﻣﻰﮔردد:

شکﻞ ( :) 7 – 7ﻣعادﻟﺔ شکﻠﻰ تجزﻳﺔ ﻣرکﻴﻮرى اکساﻳد
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ﻓﻌاﻟﻴت
ﻣثالﻫاى زﻳر را بﻪ دقت ﻣشاﻫده ﻧﻤﻮده  ،با در ﻧظر داشت ﻧﻮع تعاﻣﻼت فﻮق در ﻣقابﻞ ﻫر تعاﻣﻞ
عدد  1ﻳا  2و ﻳا  3از صفحﻪ  192را کﻪ ﻧﻤبر تعاﻣﻼت ﻣذکﻮر در ﻣتﻦ درس است ،بﻨﻮﻳسﻴد:

)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(

) H 2 ( g ) + O2 ( g

) CdO ( s ) + CO2 ( g
) PbO ( s ) + H 2O(l

) H 2O ( g
) CdCO3 ( s
) Pb(OH ) 2 ( s

) 2 NO2 ( g

) N 2O4 ( g

2 Hg + O2

) 2 HgO ( s

) PCl3 ( s ) + Cl 2 ( g
) CO2 ( g ) + H 2O(l

) PCl5 ( s
) H 2CO3 (aq

خصﻮصﻴت ﻣشترک اﻳﻦ ﻧﻮع تعاﻣﻼت عبارت از تشکﻴﻞ ﻣﻮاد ساده از ﻣرکبات ﻣغﻠق ﻣﻰباشد .
قﻮاعد عﻤﻮﻣﻰ براى تعاﻣﻼت تجزﻳﻮى را ﻣﻰتﻮان طﻮر زﻳر ﻧﻮشت:
 + CO2فﻠز اکساﻳد

فﻠز کاربﻮﻧﻴت

 + CO2 + H 2Oفﻠز کاربﻮﻧﻴت
فﻠز سﻠفﻴت
 + SO2فﻠز اکساﻳد
 + O2فﻠز ﻧاﻳتراﻳت

فﻠز ﻧاﻳترﻳت

 + O2فﻠز کﻠﻮراﻳد

فﻠز کﻠﻮرﻳت

 + H 2Oﻧﻤک بدون آب
عﻨصر  + Bعﻨصر A

فﻠز ﻫاﻳدروجﻦ کاربﻮﻧﻴت

ﻧﻤک بﻠﻮرى آبدار
ﻧﻮر
ﻣادة ﻣرکب دو عﻨصرى
تﻴزاب اکسﻴجﻦ دار

آب  +اکساﻳد غﻴر فﻠز
برق
ﻧﻤک ذوب شده
فﻠز  +غﻴر فﻠز
ﻫاﻳدروجﻦ  +اکسﻴجﻦ برق آب
آب  +فﻠز اکساﻳد

فﻠز ﻫاﻳدروکساﻳد
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بﻴشتر بداﻧﻴد
ﻣرکب فﻠز ﻧاﻳترﻳت تﻮسط حرارت بﻪ فﻠز ﻧاﻳتراﻳت و ﮔاز آکسﻴجﻦ و در حرارت بﻠﻨد بﻪ فﻠز
اکساﻳد و ﮔازات ﻧاﻳتروجﻦ وآکسﻴجﻦ تبدﻳﻞ ﻣﻰﮔرددک
) 2KNO 2 (s) + O 2 (g
) K 2 O(s) + N 2 (g ) + 2O 2 (g

)2KNO 3 (s
حرارت بﻠﻨد

2KNO 3

جستجﻮ ﻛﻨﻴد
آﻳــا براى تعاﻣﻼت تجزﻳﻮى ﻣﻴتﻮاﻧﻴد ﻣثالﻫاى دﻳﮕرى بﻪ عﻼوه از ﻣثالﻫاى ذکر شــدة اﻳﻦ
درس تحرﻳر بدارﻳد؟
 : 3- 2- 7تﻌاﻣﻼت ترﻛﻴبﻰ
تعاﻣﻼت کﻪ در ﻧتﻴجﺔ آن دو ﻳا چﻨد ﻣاده ساده با ﻫﻢ ترکﻴب شد ﻳک ﻣادة ﻣغﻠق ﻳا ﻣرکب
را ﻣﻰســازد کﻪ از تعداد واﻧﻮاع بﻴشترى از اتﻮمﻫا تشکﻴﻞ شده باشد ،بﻪ ﻧام تعاﻣﻼت ترکﻴبﻰ ﻳاد
ﻣﻰشﻮﻧد.
شکﻞ عﻤﻮﻣﻰ آن قرار زﻳر است:

A+ B

CD

 CDﻣرکب است A ،و Bﻣﻤکﻦ عﻨاصر ﻳا ﻣرکبات باشﻨد و ﻳا  Aﻣرکب و  Bعﻨصر باشد.
بصﻮرت عﻤﻮم تعاﻣﻼت ترکﻴبﻰ بﻪ طﻮر زﻳر ﻧﻤاﻳش داده ﻣﻰشﻮﻧد:

شکﻞ ( :) 8 – 7ﻣعادﻟﺔ شکﻠﻰ تعاﻣﻞ تشکﻴﻞ فﻴرﻳﻢ( )IIسﻠفاﻳد

( - 1ﻣرکبات) ﻣرکب

ﻣرکب  +ﻣرکب

 – 2ﻣرکب

عﻨصر  +ﻣرکب

 - 3ﻣرکب

عﻨصر  +عﻨصر
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شکﻞ زﻳر تعاﻣﻞ جﻤعﻰ آﻫﻦ وکﻠﻮرﻳﻦ را ﻧشان ﻣﻰدﻫد .

شکﻞ ( :) 9 - 7تعاﻣﻞ آﻫﻦ با کﻠﻮرﻳﻦ
1

+3

0

0

) 2 Fe( s ) + 3 Cl 2 ( s

) 2 Fe Cl 3 ( s

بﻪ
ﻓﻌاﻟﻴت
تعاﻣﻼت زﻳر را بﻪ دقت خﻮاﻧده ،تﻮسط اعداد 2 ,1و  3از صفحﻪ  194کﻪ ﻧﻤبر ﻧﻮع تعاﻣﻼت
عﻤﻮﻣﻰ فﻮق اﻟذکراست ،بﻪ آنﻫا ارتباط دﻫﻴد:

(

)

(

)H 2 O ( l

) H 2 (g ) + O 2 (g

)

(

)HgO(s

)Hg(l) + O 2 (g

)

(

)NH 4Cl(g

)NH3 (g) + HCl(g

)

(

)CaSiO3 (s

)CaO(s) + SiO2 (s

)
n

H H
C C
H H

H

H
پﻮﻟﻰ ﻣﻴراﻳزﻳشﻦ

n C =C
H

H

اﻳتﻠﻴﻦ

پﻮﻟﻰ اﻳتﻠﻴﻦ

(

)

H
H

(

H

H H
H C C H
H

H

H

اﻳتﻠﻴﻦ

H

اﻳتﻠﻴﻦ
تبدﻳﻞ اﻟکاﻳﻦ بﻪ اﻟکﻴﻦ

H

C =C

H

اﻳتان

C =C

)

+ H2

H

2NaHCO3
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H + H2

C

C

H

استﻠﻴﻦ

Na 2CO3 + H 2O + CO2

اشکال عﻤﻮﻣﻰ تعاﻣﻼت ترکﻴبﻰ را ﻣﻴتﻮان طﻮر زﻳر فﻮرﻣﻮل بﻨدى ﻧﻤﻮد کﻪ بسﻴارى از تعاﻣﻼت
آن بﻪ اﻳﻦ اشکال ﻣطابقت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد:
آکسﻴجﻦ  +فﻠز

فﻠز اکساﻳد

آکسﻴجﻦ  +غﻴر فﻠز

غﻴر فﻠز اکساﻳد

(قﻠﻮى) فﻠز ﻫاﻳدروکساﻳد
تﻴزاب آکسﻴجﻦ دار
ﻧﻤک
پﻮﻟﻴﻤر
آب

آب  +فﻠز اکساﻳد
آب  +غﻴر فﻠز اکساﻳد

اکساﻳد غﻴر فﻠز  +اکساﻳد فﻠز
پﻮﻟﻴﻤراﻳزﻳشﻦ

ﻣﻮﻧﻮ ﻣر

آکسﻴجﻦ  +ﻫاﻳدروجﻦ

) NH 4 X x = ( F , Cl, Br, I

ﻣرکبات ﻣشبﻮع

ﻫاﻳدرو جﻨﻴشﻦ

 + HXاﻣﻮﻧﻴاک
 + H 2ﻣرکبات غﻴر ﻣشبﻮع

ﻣشتقات اکسﻴجﻨﻰ ﻫاﻳدروکاربﻦ ﻫا

آب  +ﻣرکبات غﻴر ﻣشبﻮع

)  , x = (Cl, Br, Iﻫاﻳدروکاربﻦﻫاى ﻣشبﻮع ﻫﻠﻮجﻨدار

 + X 2ﻣرکبات غﻴر ﻣشبﻮع

)  , x = (Cl, Br, Iﻫاﻳدروکاربﻦﻫاى ﻣشبﻮع ﻫﻠﻮجﻨدار

 + HXﻣرکبات غﻴر ﻣشبﻮع

ﻓﻌاﻟﻴت
جداﻛردن ﻣﻨﮓ سﻤاوارﻫا و چاى جﻮش ﻫا :در وساﻳﻠﻰ ﻣاﻧﻨد سﻤاوار و چاى جﻮش کﻪ
آب را در آنﻫا جــﻮش ﻣﻰدﻫﻨد  ،کﻠســﻴﻢ باى کاربﻮﻧﻴت و ﻣﮕﻨﻴزﻳﻢ باى کاربﻮﻧﻴت ﻣﻨحﻞ
در آبﻫاى عادى بﻪ اثر جﻮش شــدن ترســب ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و بﻪ ﻧﻤکﻫــاى غﻴر ﻣﻨحﻞ تبدﻳﻞ
ﻣﻰشﻮد .اﻳﻦ کاربﻮﻧﻴتﻫا در چﻨﻴﻦ ظروف و وساﻳﻞ رسﻮب کرده سبب ازدﻳاد کتﻠﻪ و بﻨدش
شــﻴردﻫﻦﻫا ﻣجراى خروجﻰ آب اﻳﻦ وســاﻳﻞ ﻣﻰﮔردد .براى تجرﻳد ﻣﻨﮓ از وســاﻳﻞ ،از
طرﻳقﻪﻫاى ﻣختﻠف استفاده ﻣﻴکﻨﻨد ،ﻳکﻰ از اﻳﻦ طرﻳقﻪﻫا تﻬﻴﺔ ﻣحﻠﻮل قﻠﻮى وعﻼوه ﻧﻤﻮدن
آن باﻻى ﻣﻨﮓ ﻣﻰباشد.
ﻣﻮاد و وسـاﻳﻞ ﻣﻮرد ﺿرورت :ﮔﻴﻼس ،ﻫاوﻧﮓ با دســتﻪ ،ترازو ،چاى جﻮش ﻣﻨﮓ ﮔرفتﻪ
شده  10 g ،ﻧﻤک طعام 9 g ،ســﻮدﻳﻢ ﻫاﻳدروکساﻳد 0.5 g ،پﻮتاشﻴﻢ کاربﻮﻧﻴت و 0.2 g
پﻮست بﻠﻮط.
ﻃرز اﻟﻌﻤﻞ :ﻧﻤک طعام  K 2CO3 ،و پﻮســت بﻠﻮط را طبق کﻤﻴتﻫاى فﻮق بﻪ طﻮر دقﻴق
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وزن کرده و باﻫﻢ ﻣخﻠﻮط ﻧﻤاﻳﻴد و در ﻫاوﻧﮓ آن را خﻮب بﻪ پﻮدر تبدﻳﻞ ﻧﻤاﻳﻴد ،سپس آن
را در ﻳک ﮔﻴﻼس اﻧداختﻪ و آن را براى از بﻴﻦ بردن ﻣﻨﮓ استعﻤال ﻧﻤاﻳد.
 2حصﺔ حجﻢ چاى جﻮش را از آب پر ﻧﻤاﻳﻴد ،بﻪ طﻮر تقرﻳبﻰ در ﻣقابﻞ ﻫر ﻟﻴتر آب 2 3 g
3

پــﻮدر اﻟقﻠﻰ تﻬﻴﻪ شــده را درآن عــﻼوه ﻧﻤاﻳﻴد .چاى جﻮش را باﻻى ﻣﻨبع حرارت ﮔذاشــتﻪ
بعــد از جﻮش آﻣدن آب ،بﻪ ﻣدت  3 5دقﻴقﻪ چاى جﻮش را از ﻣﻨبع حرارت دور ﻧﻨﻤاﻳﻴد و
حــرارت دادن را اداﻣــﻪ دﻫﻴد و بعد از آن چاى جﻮش را از آب تخﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮده  ،با آب عادى
و ﻣاﻳع ظرف شــﻮﻳﻰ چاى جﻮش را بشــﻮﻳﻴد  ،تغﻴﻴرات رادر چاى جﻮش ﻣشاﻫده ﻧﻤﻮده ودر
کتابچﻪﻫاى تان ﻳادداشت کﻨﻴد.
 : 3 – 2- 7تﻌاﻣﻼت احتراﻗﻰ ( سﻮختﻦ)
تعاﻣﻞ ﻣﻮاد با اکســﻴجﻦ در صﻮرتﻰکﻪ با تﻮﻟﻴد حرارت و ﻧﻮر ﻫﻤرا باشــد  ،بﻪ ﻧام ســﻮختﻦ
ﻳاد ﻣﻰشــﻮد .از تعاﻣﻞ ســﻮختﻦ فﻠزات ،اکســاﻳدﻫاى فﻠزى و از احتراق ﻣرکبات عضﻮى با
اکسﻴجﻦ  ، CO2آب و اﻧرژى تﻮﻟﻴد ﻣﻰﮔردد ،از احتراق عﻨاصر غﻴر فﻠزات ،اکساﻳدﻫاى غﻴر
فﻠز تﻮﻟﻴد ﻣﻰﮔردﻧد .از ســﻮختﻦ ﻫاﻳدروکاربﻦﻫا و ســاﻳر ﻣرکبات عضﻮى سﻠفر دار  ،سﻠفر
داى اکســاﻳد و از ســﻮختﻦ ﻣرکبات عضﻮى ﻧاﻳتروجﻦ دار ،اکساﻳدﻫاى ﻣختﻠف ﻧاﻳتروجﻦ،
بخصﻮص  NO2تﻮﻟﻴد ﻣﻰشﻮد.
بﻪ طﻮر ﻣثال :ﻣعادﻟﺔ سﻮختﻦ ﻣﻴتان را طﻮر زﻳر ﻧﻮشتﻪ کرده ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ:
) CH 4 ( g ) + 2O2 ( g

CO2 ( g ) + 2 H 2O ( g ) + E

اﮔر ﻣقدار آکسﻴجﻦ کﻢ باشــد ،ﻫﻤراه با  CO2ﻣقدار ﮔاز  COﻳا دود  Cﻧﻴز ﻣشاﻫده ﻣﻰﮔردد و
ﻣقدار حرارت آزاد شده کﻢ ﻣﻰباشد.
ﻫاﻳدروجﻦ در طبقات بﻠﻨد اتﻤﻮســفﻴر در ﻣﻮجﻮدﻳت اکســﻴجﻦ ســﻮختﻪ تﻮﻟﻴد آب و حرارت را
ﻣﻰﻧﻤاﻳد:
حرارت 2 H 2O +

اﻟﻤاسک

2 H 2 + O2

اکثر فﻠزات با اکسﻴجﻦ تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮده  ،اکساﻳد ﻣربﻮطﻪ  ،روشﻨﻰ و حرارت را تــــﻮﻟﻴد ﻣﻴـکﻨد؛ بﻪ
طﻮر ﻣثال  :اﮔر فﻠز ﻣﮕﻨﻴزﻳﻢ باﻻى شعﻠﺔ آتش قرار داده شﻮد ،شعﻠﻪ ورشده ،ﻣﻰسﻮزد.
حرارت و ﻧﻮر 2 MgO +

2 Mg + O2

آﻳا ســﻮختﻦ ﻣﻮاد ﻳکﻰ از اﻧﻮاع تعاﻣﻼت ترکﻴبﻰ ﻣﻰ باشــﻨد؟ سﻮختﻦ خﻮد بخﻮدى فاسفﻮرس در
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ﻫﻮاى ﻣرطﻮب ،ﻳکﻰ از تعاﻣﻼت ﻣﻬﻢ ســﻮختﻦ ﻣﻮاد اســت ،شکﻞ ذﻳﻞ سﻮختﻦ خﻮد بﻪ خﻮدى
فاسفﻮرس سفﻴد را ﻧشان ﻣﻰدﻫد:

شکﻞ ( :) 10 – 7سﻮختﻦ فاسفﻮر در ﻫﻮا
حرارت و روشﻨﻰ P4O10 ( s ) +

) P4 ( S ) + 5O2 ( g

ﻓﻜر ﻛﻨﻴد
آﻳا تعاﻣﻞ سﻮختﻦ ﻣﻮاد را ﻣﻴتﻮان ﻧﻮع تعاﻣﻼت ترکﻴبﻰ قبﻮل کرد؟
ﻓﻌاﻟﻴت
سﻮختﻦ ﻓﻠز ﻣﮕﻨﻴزﻳﻢ

ﻣﻮاد و ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﺿرورت :فﻠز ﻣﮕﻨﻴزﻳﻢ و ﮔﻮﮔرد.
ﻃرز اﻟﻌﻤﻞ 20cm :فﻴتﺔ فﻠز ﻣﮕﻨﻴزﻳﻢ را ﮔرفتﻪ تﻮســط ﮔﻮﮔرد بسﻮزاﻧﻴد ،حرارت و روشﻨﻰ
آن را ﻣشاﻫده ﻧﻤاﻳﻴد .تﻮﻟﻴد خاکستر سفﻴد را کﻪ اکساﻳد ﻣﮕﻨﻴزﻳﻢ بﻮده ﻣشاﻫده کﻨﻴد:

شــکﻞ ( :)11 - 7ســﻮختﻦ ســﻴﻢ ﻣﮕﻨﻴزﻳﻢ وتشــکﻴﻞ حرارت

 : 4 – 2 – 7تﻌاﻣﻼت اﻛزوترﻣﻴﻚ و اﻧدوترﻣﻴﻚ
تعاﻣﻼت کﻴﻤﻴاوى از ﻟحاظ جذب و ﻳا آزاد ﻧﻤﻮدن اﻧرژى بﻪ دو دســتﻪ تقســﻴﻢ ﻣﻰﮔردﻧد،
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دســتﺔ اول ﻧﻮع تعاﻣﻼت اســت کﻪ در ﻧتﻴجﻪ صﻮرت ﮔرفتﻦ آنﻫا عﻼوه بر ﻣحصﻮﻻت تعاﻣﻞ،
اﻧرژى بﻪ شکﻞ حرارت و ﻧﻮر ﻧﻴز آزاد ﻣﻰﮔردد  ،اﻳﻦ ﻧــــﻮع تعاﻣﻼت را بﻪ ﻧام تعاﻣــــــــــﻼت
اکزوترﻣﻴـــــک ()Exothermicﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد  .اکثر تعاﻣﻼت اﻟقﻠﻰﻫا با تﻴزابﻫا اکزوترﻣﻴک
بﻮده و با آزاد شدن حرارت صﻮرت ﻣﻴﮕﻴرﻧد ؛ بطﻮر ﻣثال:
حرارت NaCl + H 2O + E
اﻧرژى  +آب  +ﻧﻤک

NaOH + HCl
تﻴزاب ﻧﻤک  +سﻮدﻳﻢ ﻫاﻳدروکساﻳد

فﻠــزات فعــال با آب تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮده ﻧﻮر و حرارت را تﻮﻟﻴد ﻣﻰﻧﻤاﻳد؛ بطﻮر ﻣثال :وقتﻴکﻪ تﻮتﺔ
کﻮچک فﻠز سﻮدﻳﻢ در تشت پر از آب اﻧداختﻪ شﻮد ،تعاﻣﻞ بسﻴار سرﻳع صﻮرت ﮔرفتﻪ و با تﻮﻟﻴد
ﻧﻮر و حرارت ﻫﻤراه ﻣﻰباشد.:

شکﻞ ( :) 12 – 7تعاﻣﻞ اکزوترﻣﻴک سﻮدﻳﻢ در آب و تﻮﻟﻴد حرارت و ﻧﻮر

حرارت  +ﻧﻮر 2 NaOH + H 2 +

ﻫاﻳدروجﻦ  +سﻮدﻳﻢ ﻫاﻳدروکساﻳد

2 Na + 2 H 2O

آب  +سﻮدﻳﻢ

تعاﻣﻼت اکزوترﻣﻴک ﻧﻴز ﮔاﻫﻰ براى فعال شدن ﻣﻮاد داخﻞ تعاﻣﻞ بﻪ اﻧرژى ضرورت داشتﻪ؛ ﻣﮕر اﻧرژى
کﻪ در جرﻳان تعاﻣﻞ آزاد ﻣﻰﮔردد ،بﻴشــتر از آن ﻣقدار اﻧرژى است کﻪ براى فعال ساختﻦ ﻣﻮاد داخﻞ
تعاﻣﻞ بﻪ ﻣصرف ﻣﻴرسد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :فﻠز ﻣﮕﻨﻴزﻳﻢ را باﻳد ابتدا بﻪ شعﻠﺔ آتش ﻧزدﻳک سازﻳﻢ تا تعاﻣﻞ
آغاز ﮔردد ،وقتﻰکﻪ تعاﻣﻞ شــروع شــد ،ﻣقدار بﻰ ﻧﻬاﻳت اﻧرژى آزاد ﻣـــﻴشﻮد .ﻫﻢ چﻨان اﮔر باﻻى
پتاشــﻴﻢ پرﻣﻨﮕﻨﻴت ﮔﻠﻴســرﻳﻦ راعﻼوه ﻧﻤاﻳﻴﻢ ،در آغاز تعاﻣﻞ بﻪ اﻧرژى آفتاب ضرورت بﻮده کﻪ اﻳﻦ
اﻧرژى بﻪ ﻧام اﻧرژى فعال سازى ﻳا اﻧرژى اکتﻴــﻮﻳشﻦ ( )Activitionﻳاد ﻣﻰشﻮد.
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تعاﻣﻼتﻰ کﻪ با جذب اﻧرژى صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرﻧد ﻳا تعاﻣﻼتﻰ کﻪ ﻣستﻠزم حرارت اﻧد  ،بﻪ ﻧام
تعاﻣﻼت اﻧدوترﻣﻴک ()Endothermicﻳاد ﻣﻰﮔردﻧد .اکثر تعاﻣﻼتﻰ کﻪ در طبﻴعت صﻮرت
ﻣﻰﮔﻴرﻧد ،از اﻳﻦ جﻤﻠﻪ تعاﻣﻼت اﻧد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :اســتحصال چﻮﻧﻪ از ســﻨﮓ چﻮﻧﻪ با ﻣصرف
زﻳاد اﻧرژى اﻣکان پذﻳر است :

) CaO( s ) + CO2 ( g

) CaCO3 ( s

ﻓﻌاﻟﻴت
ﻣعــادﻻت تعاﻣــﻼت زﻳــر را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤــﻮده  ،تعاﻣــﻞ اکزوترﻣﻴک را بــﻪ حروف )  (Exو
اﻧدوترﻣﻴک را بﻪ حروف )  (Enدر کتابچﻪﻫاى خﻮد ﻧشاﻧﻰ کﻨﻴد:
) 2 H 2 (g ) + O 2 (g

2H 2O(l) + 571,6KJ

)CH 4 (g) + 2O 2 (g

CO2 (g) + 2H 2O(l) + 890KJ
2Cu(s) + O 2

2CuO(s) + 314,6KJ

) 2 H 2 (g ) + O 2 (g

2H 2O(l) + 571,6KJ

)H 2 O ( l

H 2O(s) + 6KJ

2HCl(g) + 185KJ

)H 2 (g)Cl2 (g

H 2O(s) + 6KJ

)H 2 O ( l

2Al2O3 + 3351,4KJ

)4Al(s) + 3O 2 (g

SnCl4 (l) + 511,3KJ

)Sn(s) + 2Cl2 (g

CO2 (g) + 393,5KJ

)C(s) + O 2 (g

 : 5 – 2 – 7دﻳاﮔرام اﻧرژى براى تﻌاﻣﻼت اﻛروتزﻣﻴﻚ و اﻧدوترﻣﻴﻚ
طــﻮرى کــﻪ ﮔفتﻪ شــد  ،تعاﻣــﻼت کﻴﻤﻴاوى از ﻧــﮕاه اﻧرژى بﻪ دو دســتﺔ اکزوترﻣﻴک
و اﻧدوترﻣﻴک تقســﻴﻢ ﻣﻰﮔردﻧد .تعاﻣــﻼت اکزوترﻣﻴک در ابتدأ تعاﻣﻞ بــﻪ ﻳک ﻣقدار اﻧرژى
ضرورت دارد کﻪ اﻳﻦ ﻣقدار اﻧرژى بﻪ ﻧام اﻧرژى فعال سازى ( )Activationﻳاد ﻣﻰشﻮد؛ وﻟﻰ
اﻧرژى کﻪ آزاد ﻣﻰﮔردد بﻴشتر از ﻣقدار اﻧرژى فعال سازى ﻣﻰباشد.
ﻣــﻮاد تعاﻣﻞ کﻨﻨده در تعاﻣﻼت اکزوترﻣﻴک داراى اﻧرژى ذخﻴروى زﻳاد بﻮده و ﻣﻮاد ﻣحصﻮل
تعاﻣﻞ آن اﻧرژى ذخﻴروى کﻢ را دارا ﻣﻴباشــﻨد .ﻣحصــﻮﻻت اکزوترﻣﻴک با ثبات بﻮده و براى
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تجزﻳﺔ آنﻫا بﻪ ﻫﻤان ﻣقدار اﻧرژى ضرورت است کﻪ در وقت تشکﻴﻞ آنﻫا آزاد ﮔردﻳده است.
تعاﻣــﻼت اﻧدوترﻣﻴــک در جرﻳــان تشــکﻴﻞ ﻣﻮاد ﻣحصــﻮل ،ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ اﻧــرژى جــــذب
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨــد؛ ﻟــذا اﻧرژى ذخﻴره وى ﻣــﻮاد ﻣحصﻮل تعاﻣﻞ بﻴشــتر از ﻣﻮاد تعاﻣﻞ کﻨﻨده ﻣﻰباشــﻨد.
ﻣحصــﻮﻻت تعاﻣﻼت اﻧدوترﻣﻴک بﻰ ثبات اﻧد ؛ زﻳرا ﻣقدار اﻧرژى کﻪ در وقت تشــکﻴﻞ خﻮﻳش
اخذ ﻧﻤﻮده اﻧد دوباره آن را آزاد ﻣﻰسازد.

شکﻞ ( ) 13 - 7دﻳاﮔرام اﻧرژى تعاﻣﻞ اکزوترﻣﻴک واﻧدوترﻣﻴک

اﻟف – سﻮختﻦ اسﻴتﻴﻠﻴﻦ در ﻣﻮجﻮدﻳت ﻫﻮا ( اکزوترﻣﻴک ) ،
ب  -تجزﻳﻪ ﻣرکﻴﻮرى ( )IIاکساﻳد (اﻧدوترﻣﻴک )

شکﻞ ( :) 14 - 7چراغ اکسﻰ اسﻴتﻴﻠﻴﻦ درﻣﻮقع سﻮختﻦ حرارت زﻳاد را تﻮﻟﻴد ﻣﻰکﻨد کﻪ در وﻟدﻧﮓ کارى وقطع فﻠزات بﻪ کار ﻣﻴرود
.
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خﻼﺻﺔ ﻓﺼﻞ ﻫﻔتﻢ
تعاﻣﻼت کﻴﻤﻴاوى تﻮسط ﻣعادﻻت کﻴﻤﻴاوى ﻧﻤاﻳش داده ﻣﻰشﻮﻧد.
تعاﻣــﻼت کﻴﻤﻴاوى ﻧﻮع جرﻳاﻧاتﻰ اﻧد کــﻪ در آنﻫا ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ بﻪ ﻣــﻮاد جدﻳد ﻳا ﻣحصﻮل
تعاﻣﻼت کﻪ داراى خﻮاص جدﻳد ﻣﻰباشﻨد ُ،تبدﻳﻞ ﻣﻰﮔردﻧد.
تعاﻣــﻞ تعﻮﻳضﻰ ســاده عبارت از تعاﻣﻠﻰ اســت کﻪ در آن ﻳک ﻳا چﻨــد اتﻮم جاى ﻳک ﻳا
چﻨدﻳﻦ اتﻮم ﻫارا در ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣتشکﻞ آنﻫا اشغال ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .
تعاﻣﻞ تعﻮﻳضﻰ دوﮔاﻧﻪ عبارت از تعاﻣﻠﻰ اســت کﻪ در آن ﻳک ﻳا چﻨد اتﻮم از ﻳک ﻣرکب
با ﻳک ﻳا چﻨد اتﻮم ﻣرکب دﻳﮕر تعﻮﻳض ﻣﻰﮔردد.
تعاﻣﻞ تجزﻳﻮى عبارت از تعاﻣﻠﻰ اســت کﻪ از تجزﻳﺔ ﻳک ﻣاده ،چﻨد ﻣادة جدﻳد بﻪ دســت
ﻣﻴآﻳد.
تعاﻣﻞ ترکﻴبﻰ عبارت از تعاﻣﻞ اســت کﻪ از ﻳک جاشدن دو ﻳا چﻨد ﻣاده ،ﻳک ﻣادة جدﻳد
تشکﻴﻞ ﻣﻰﮔردد.
تعاﻣﻞ احتراقﻰ عبارت از تعاﻣﻞ است کﻪ در آن ﻳک ﻣاده در ﻣﻮجﻮدﻳت آکسﻴجﻦ سﻮختﻪ،
تﻮﻟﻴد اکساﻳدﻫا ،حرارت و روشﻨﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳد .
ﻧﻤکﻫا ،اﻟقﻠﻰﻫا و تﻴزابﻫاى کﻪ بﻴشــتر از ( 0.1mol / Lﻣﻮل درفﻰ ﻟﻴتر آب) حﻞ شﻮﻧد،
بﻪ ﻧام ﻣﻮاد ﻣﻨحﻞ و اﮔر بﻴﻦ  0.1 0.001ﻣﻮل فﻰ ﻟﻴتر آب حﻞ شــﻮﻧد کﻤتر ﻣﻨحﻞ و اﮔر
کﻤتر از  0.001ﻣﻮل فﻰ ﻟﻴتر آب حﻞ باشﻨد ،بﻪ ﻧام ﻣﻮاد غﻴر ﻣﻨحﻞ ﻳاد ﻣﻰشﻮﻧد .
در تعاﻣﻞ اکزوترﻣﻴک در جرﻳان تعاﻣﻞ ﻳک ﻣقدار اﻧرژى آزاد ﻣﻰشﻮد.
* ﻣحصﻮﻻت تعاﻣﻼت اکزوترﻣﻴک با داشــتﻦ ﻣقدار کﻢ اﻧرژى با ثبات و ﻣحصﻮﻻت تعاﻣﻼت
اﻧدوترﻣﻴک با داشتﻦ ﻣقدار زﻳاد اﻧرژى بﻰ ثبات اﻧد.
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تعاﻣﻼت اکزوترﻣﻴک ﻧﻴز ﮔاﻫﻰ براى فعال شدن ﻣﻮاد داخﻞ تعاﻣﻞ بﻪ اﻧرژى ضرورت داشتﻪ
ﻣﮕر اﻧرژى کﻪ در جرﻳان تعاﻣﻞ آزاد ﻣﻰﮔردد ،بﻴشتر از آن ﻣقدار اﻧرژى است کﻪ براى فعال
ساختﻦ ﻣﻮاد داخﻞ تعاﻣﻞ بﻪ ﻣصرف ﻣﻴرسد.
تﻤرﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﻔتﻢ
سؤالﻫاى چﻬار جﻮابﻪ
 - 1عﻼﻣﺔ اختصارى براى حاﻟت ﻣﻮاد ﻣحﻠﻮلﻫاى آبﻰ  ------است .
اﻟف L-بl -

دsol -

جaq -

 - 2از سﻮختﻦ ﮔاز ﻣﻴتان ،ﮔاز کاربﻦ داى اکساﻳد و آب تﻮﻟﻴد ﻣﻰشﻮد .اﻳﻦ جﻤﻠﻪ چﻴست؟
ب -ﻣعادﻟﺔ تحرﻳرى است

اﻟف -ﻣعادﻟﺔ سﻤبﻮﻟﻴک است
ج -ﻣعادﻟﺔ تﻮصﻴفﻰ است
 - 3ﻣحصﻮل تعاﻣﻞ

د -ﻳک عبارت است.
)  K ( s) + H 2O(lعبارت است از:

اﻟف K 2O + H 2O2 -ب KOH + H 2 -جK + H 2 + O2 -

د -ﻫﻴچ کدام

 - 4تعاﻣﻞ تﻴزاب با اﻟقﻠﻰ از کدام ﻧﻮع تعاﻣﻼت ذﻳﻞ ﻣﻰباشد:
اﻟف -خﻨثﻰ سازى ب -تعﻮﻳضﻰ دوﮔاﻧﻪ

ج -رسﻮب دﻫﻨده د -اﻟف و ب ﻫردو

 - 5کدام سﻠفﻴتﻫاى زﻳر در آب غﻴر ﻣﻨحﻞ اﻧد:
اﻟف Na 2 SO4 -ب K 2 SO4 -ج BaSO4 -دFeSO4 -
 - 6تعاﻣﻞ CaO + CO2

اﻟف -ترکﻴبﻰ

) ، CaCO3 ( sکدام ﻧﻮع تعاﻣﻞ است؟

ب -تجزﻳﻮى

ج -سﻮختﻦ

د -اکزوترﻣﻴک

سؤالﻫاى ﺻحﻴح و ﻏﻠﻂ
جﻤﻠﺔ صحﻴح را بﻪ حرف (ص) و غﻠط را بﻪ حرف (غ) ﻧشاﻧﻰ کﻨﻴد.
 - 1ﻧﻤک ذوب شده تﻮسط جرﻳان برق بﻪ فﻠز و بقﻴﺔ تﻴزابﻰ تجزﻳﻪ ﻣﻰشﻮد(.
 - 2تبدﻳﻞ اسﻴتﻴﻠﻴﻦ بﻪ اﻳتﻠﻴﻦ تعاﻣﻞ ترکﻴبﻰ است( .
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)

)

 - 3تعاﻣﻞ ﻣﻮاد با اکسﻴجﻦ بﻪ ﻧام سﻮختﻦ ﻳاد ﻣﻰشﻮد(.

)

 - 4تعاﻣﻞ فﻠزات اﻟقﻠﻰ با آب و تﻴزابﻫا اکزوترﻣﻴک اﻧد(.
 - 5ﻣحصﻮﻻت اﻧدوترﻣﻴک با ثبات اﻧد(.

)

 - 6سﻤبﻮل  Sبراى ﻣاﻳعات در ﻣعادﻻت استعﻤال ﻣﻰﮔردد(.
-7

ﻣعﻨﻰ (ﻣﻰ دﻫد) را دارد(.

 - 8تعاﻣﻞ Fe + CO2

)
)

)

 C + FeOتعﻮﻳضﻰ دوﮔاﻧﻪ است(.

)

سؤالﻫاى خاﻧﻪ خاﻟﻰ
جاﻫاى خاﻟﻰ را بﻪ کﻠﻤات ﻣﻨاسب تکﻤﻴﻞ ﻧﻤاﻳﻴد.
 - 1ﻣﮕﻨﻴزﻳﻢ با ﻣس )  (IIسﻠفﻴت تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮده  .................و  .................را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫد.
 PbCl2 - 2در آب  .................اﻧد.
 - 3ﻣحصﻮﻻت تعاﻣﻞ تجزﻳﻮى  Pb(OH ) 2عبارت از  .................و  .................ﻣﻰباشﻨد.
 - 4شکﻞ عﻤﻮﻣﻰ تعاﻣﻼت ترکﻴبﻰ  .................ﻣﻰباشد.
 - 5ﻣحصﻮل ،فﻠز  +اکسﻴجﻦ عبارت از  .................ﻣﻰباشد.
 - 6ســﻮدﻳﻢ ﻫاﻳدروکســاﻳد با تﻴزاب ﻧﻤــک تعاﻣــﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳــد  .................و  .................را
ﻣﻰسازد.
 - 7تعاﻣﻼتﻰ کﻪ از ﻣحﻴط ﻣاحﻮل خﻮد اﻧرژى را جذب ﻣﻰﻧﻤاﻳد .................ﻧاﻣﻴده ﻣﻰشﻮد.
 - 8تعاﻣﻼتﻰ کﻪ بﻪ ﻣحﻴط اﻧرژى ﻣﻰدﻫد .................ﻧاﻣﻴده ﻣﻰشﻮﻧد.
سؤاﻟﻬاى تشرﻳحﻰ
 - 1تعاﻣﻞ کﻴﻤﻴاوى تﻮسط کدام ﻣفاﻫﻴﻢ ﻧشان داده ﻣﻰشﻮد؟
 - 2اﻧﻮاع عﻤدة تعاﻣﻼت کﻴﻤﻴاوى را تﻮضﻴح کﻨﻴد .
 - 3ﻣعادﻟﺔ تﻮصﻴفﻰ را با ﻳک ﻣثال تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد .
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 - 4ﻣعادﻟﺔ سﻤبﻮﻟﻴک را تﻮسط ﻳک ﻣثال تﻮضﻴح دﻫﻴد.
 - 5تعاﻣﻞ اکزوترﻣﻴک را با ﻳک ﻣثال تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد.
 - 6تعاﻣﻞ ترکﻴبﻰ را تعرﻳف و شکﻞ عﻤﻮﻣﻰ آﻧرا بﻨﻮﻳسﻴد.
 - 7تعاﻣﻞ تعﻮﻳضﻰ ساده را با ﻳک ﻣثال تﻮضﻴح کﻨﻴد .
 - 8آﻳا تعاﻣﻞ اﻟقﻠﻰ با تﻴزاب تعاﻣﻞ تعﻮﻳضﻰ است؟ چرا؟
 - 9دﻳاﮔرام تعاﻣﻼت اکزوترﻣﻴک و اﻧدوترﻣﻴک را ترسﻴﻢ ﻧﻤاﻳﻴد.
 - 10ﻣحصﻮل تعاﻣﻼت زﻳر را بﻨﻮﻳسﻴد و ﻫﻢ آن را بﻪ ﻳکﻰ از اﻧﻮاع تعاﻣﻼت ارتباط دﻫﻴد.
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) Al ( s) + HCl(l

1

) Fe( s) + H 2O(l

2

)C ( s) + Fe2O3 ( s

3

)NaOH (aq) + H 3 PO4 (aq

4

) C2 H 5OH (l ) + O2 ( g

5

ﻓﺼﻞ ﻫشتﻢ

تﻌاﻣﻼت اﻛسﻴدﻳشﻦ  -رﻳدﻛشﻦ
تعاﻣﻼت اکسﻴدﻳشــﻦ  -رﻳدکشــﻦ ﻳکﻰ از پروسسﻫاى بســﻴار ﻣﻬﻢ طبﻴعت ﻣﻰباشد.
سﻮختاﻧدن ﻣﻮاد سﻮختﻰ درسﻮخت ﮔاه  ،دﻳﮓﻫاى بخار ،رسﻮب اﻟکتروﻟتﻴکﻰ فﻠزات،
پروسﻪﻫاى کﻪ در عﻨاصر ﮔﻠﻮاﻧﻴکﻰ و بترىﻫا صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ،ﻫﻤﻪ بﻪ اساس تعاﻣﻼت
اکسﻴدﻳشــﻦ  -رﻳدکشــﻦ عﻤﻠﻰ ﻣﻰﮔردﻧد  .درﻳافت ﻣﻮاد اوﻟﻰ و ابتداﻳﻰ(آﻫﻦ ،کروم،
ﻣﻨﮕﻨﻴز ،طﻼ ،ﻧقره ،کﻠﻮر ،آﻳﻮدﻳﻦ ،و غﻴره) ﻫﻢچﻨان ﻣحصﻮﻻت ﻣشخص کﻴـــــــﻤﻴاوى
(اﻣﻮﻧﻴا ،تﻴزاب شﻮره ،تﻴزاب ﮔﻮﮔرد و دﻳﮕر تﻴزابﻫا) بﻪ اساس تعاﻣﻼت اکسﻴدﻳشﻦ-
رﻳدکشــﻦ حاصﻞ شده اســت .در اورﮔاﻧﻴزم ﻣﻮجﻮدات حﻴﻪ اعﻢ از ﻧباتات و حﻴﻮاﻧات
تعاﻣﻼت و تبادﻻت اکسﻴدشــﻦ  -رﻳدکشﻦ بسﻴارﻣﻬﻤﻰ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد کﻪ درجرﻳان
آن اﻧرژى تﻮﻟﻴد و ﻣجزا ﻣﻰﮔردد ،اﻳﻦ اﻧرژى تﻮﻟﻴد شــده براى بقاى حﻴات ﻣﻮجﻮدات
حﻴﻪ حتﻤﻰ و ضرورى ﻣﻰباشد
دراﻳﻦ فصﻞ راجع بﻪ اکسﻴدﻳشﻦ ورﻳدکشﻦ ﻣعﻠﻮﻣات حاصﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴد  ،ﻧﻤبراکسﻴدﻳشﻦ
اتﻮمﻫــا را در ﻣاﻟﻴکــﻮل ﻣرکب و تﻮزﻳﻦ ﻣعادﻻت تعاﻣﻼت اکسﻴدﻳشــﻦ ورﻳدکشــﻦ
را ﻣﻰآﻣﻮزﻳد ،ﻣﻴتﻮدﻫاى اساســﻰ تﻮزﻳﻦ تعاﻣﻼت اکسﻴدﻳشــﻦ – رﻳدکشﻦ را ﻧﻴز ﻳاد
خﻮاﻫﻴد ﮔرفت.
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 : 1- 8تﻌرﻳﻒ اﻛسﻴدﻳشﻦ ورﻳدﻛشﻦ
در زﻣانﻫــاى قدﻳﻢ اصطﻼح اکسﻴدﻳشــﻦ و رﻳدکشــﻦ بﻪ ﻣفﻬﻮم دﻳﮕرى بــﻪ کار ﻣﻰرفت ؛
طﻮرى کﻪ ﻧصب آکســﻴجﻦ راباﻻى ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکب بﻪ ﻧام عﻤﻠﻴﺔاکسﻴدﻳشﻦ ﻳاد ﻣﻰ ﻧﻤﻮدﻧد
؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :
SO2

S + O2

CO2

C + O2

عﻤﻠﻴﺔ اکسﻴدﻳشﻦ ﻣﻤکﻦ بدون ﻣﻮجﻮدﻳت آکسﻴجﻦ آزاد ،بﻠکﻪ بﻪ واسطﺔ ﻳک ﻣادة اکسﻴجﻦ
دﻫﻨدة ترکﻴبﻰ صﻮرت بﮕﻴرد ،تعاﻣﻞ ذﻳﻞ را ﻣﻼحظﻪ ﻧﻤاﻳﻴد:
2K ClO3 + 3S

2KCl + 3SO2

در تعاﻣﻞ فﻮق  K ClO3بﻪ حﻴث اکسﻴدى کﻨﻨده عﻤﻞ ﻧﻤﻮده و سﻠفر را تحﻤص ﻧﻤﻮده است.
عﻤﻠﻴﻪ ارجاع کشﻴدن آکسﻴجﻦ و ﻧصب ﻫاﻳدروجﻦ را در تعاﻣﻼت کﻴﻤﻴاوى بﻪ ﻧام ارجاع ﻳا
رﻳدکشﻦ ﻳاد ﻣﻰکﻨﻨد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال:
2 Fe + 3H 2O

Fe2O3 + 3H 2

2 Fe + 3CO2

Fe2O3 + 3CO

اکسﻴدﻳشﻦ عبارت از عﻤﻠﻴﻪ ﻳﻰ است کﻪ در آن ﻧﻤبر اکسﻴدﻳشﻦ(ﻣقدار چارج ﻣثبت قسﻤﻰ)
اتﻮمﻫاى بعضﻰ از عﻨاصر بﻠﻨد ﻣﻰرود ،عﻤﻠﻴﻪ ﻳﻰ پاﻳﻴﻦ آﻣدن ﻧﻤبر اکسﻴدﻳشــﻦ (ﻣقدار چارج
ﻣثبت قسﻤﻰ) اتﻮمﻫاى عﻨاصر را در ﻳک تعاﻣﻞ کﻴـــــﻤﻴاوى بﻪ ﻧام رﻳد کشﻦ ﻳاد ﻣﻰکﻨﻨد.
اکثر تعاﻣﻼت کﻴﻤﻴاوى ﻧﻮع تعاﻣﻼت اکسﻴدﻳشــﻦ ورﻳدکشﻦ ﻣﻰباشﻨد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال  :تعاﻣﻞ
سﻮختﻦ کاربﻦ ﻧﻮعﻰ از تعاﻣﻼت اکسﻴدﻳشﻦ – رﻳدکشﻦ است:
2

+4

0

C O2

ارجاع شده

0

C+ O

اکسﻴدى شده

اﻣا تعاﻣﻼت ذﻳﻞ ﻧﻮع تعاﻣﻼت اکسﻴدﻳشــﻦ – رﻳدکشﻦ ﻧﻤﻰباشد؛ زﻳرا ﻧﻤبرﻫاى اکسﻴدﻳشﻦ
اتﻮمﻫاى ﻣﻮاد تعاﻣﻞ کﻨﻨده بعد از تشکﻴﻞ ﻣحصﻮﻻت ﻧﻴز بﻪ حاﻟت اوﻟﻰ باقﻰ ﻣاﻧده است:
Ba(OH ) 2
Na2 SO4 + 2 H 2O

BaO + H 2O
2 NaOH + H 2 SO4
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ﻣعﻤﻮﻻً عﻤﻠﻴﺔ اکسﻴدﻳشﻦ ورﻳدکشﻦ در تعاﻣﻼت کﻴﻤﻴاوى ﻫﻢ زﻣان صﻮرت ﻣﻴﮕﻴرد و
تعداد اﻟکترونﻫاى ﮔرفتﻪ شــده ﻣساوى بﻪ تعداد اﻟکتروﻧﻬاى باختﻪ شده است ،در صﻮرتﻰ
کﻪ اﻟکترونﻫاى باختﻪ شده ﻣﻨفﻰ وﮔرفتﻪ شده ﻣثبت قبﻮل ﮔردد  ،ﻣجﻤﻮعﻪء اﻟجبرى آنﻫا
ﻣساوى بﻪ صفراست.
چﻮن ارجاع ﻳک ﻣادهء کﻴﻤﻴاوى با اکسﻴدﻳشﻦ ﻣادة دﻳﮕر ﻫﻢزﻣان صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد  ،بﻪ ﻫر
اﻧدازه کﻪ اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ اتﻮمﻫاى عﻨاصرزﻳاد باشــد  ،بﻪ ﻫﻤان اﻧدازه خاصﻴت اکسﻴدى
کﻨﻨده ﮔﻰ (اکســﻴداﻧﻰ) آنﻫا قﻮى ﻣﻰباشد( .اﻳﻦ خاصﻴت در عﻨاصر غﻴر فﻠزى زﻳاد است) و
بــر عکس ﻫر قدر کﻪ عﻨاصر داراى خاصﻴت اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ پاﻳﻴﻦ باشــد بﻪ ﻫﻤان اﻧدازه
خاصﻴت اکسﻴداﻧﻰ آنﻫا ضعﻴف بﻮده و خاصﻴت ارجاع کﻨﻨده ﮔﻰ آنﻫا قﻮى ﻣﻰباشد.
ﻓﻌاﻟﻴت
در تعاﻣﻞ ذﻳﻞ اکسﻴدى کﻨﻨدهﻫا وارجاع کﻨﻨده ﻫارا ﻣشخص سازﻳد .
NaClO + NaCl + H 2O

Cl2 + 2 NaOH

ﻓﻜر ﻛﻨﻴد
اﻟف – جرﻳان برق ﻧتﻴجﺔ اﻧتقال اﻟکترونﻫا است  ،آﻳا از تعاﻣﻼت اکسﻴدﻳشﻦ ورﻳدکشﻦ
ﻣﻴتﻮان جرﻳان برق را بدست آورد ؟
ب – چرا عﻤﻠﻴﺔ اکسﻴدﻳشﻦ و رﻳدکشﻦ ﻻزم وﻣﻠزوم ﻳک دﻳﮕر اﻧد ؟
 : 2 – 8ﻧﻤبر اﻛسﻴدﻳشﻦ ﻋﻨاﺻر
تﻮســط وﻻﻧسﻫاى عﻨاصر کﻴﻤﻴاوى ﻣﻴتﻮان قابﻠﻴت عﻨصر را در تشکﻴﻞ رابطﻪﻫاى کﻴﻤﻴاوى
داﻧســت (و ﻳا اﻳﻦکﻪ بﻪ ﻣعﻨﻰ فﻮق اﻟعاده بﻠﻨد ﻣقﻴاس قابﻠﻴت آنﻫا درتشــکﻴﻞ رابطﻪ کﻴﻤﻴاوى
پﻰ برد) .کﻤﻴت وﻻﻧس ،ارقام روابط کﻴﻤﻴاوى را تعﻴﻴﻦ ﻣﻰﻧﻤاﻳد کﻪ تﻮســط اتﻮمﻫا تشکﻴﻞ
ﮔردﻳده اســت .وﻻﻧسﻫا بﻪ حﻴث کﻤﻴت اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ اتﻮمﻫا کﻪ با اتﻮم ﻣشخص رابطﻪ
داشــتﻪ باشــد ،بﻪ شــﻤار ﻧرفتﻪ و عﻼﻣات (  ) +و ﻳا (  ) -را ﻧدارﻧد ؛ زﻳرا وﻻﻧس ارقام روابط
را درﻣاﻟﻴکﻮلﻫا ﻣشــخص ﻣﻰســازد ؛ ﻻکﻦ در ﻣرکبات اﻟکترونﻫاى کﻪ روابط کﻴﻤﻴاوى را
تشکﻴﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،باﻻى اتﻮمﻫاى اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴف بﻠﻨد ،اخذ ﻣﻮقعﻴت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد و درﻧتﻴجﻪ اتﻮم
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ﻫاچارج ﻣعﻴﻦ را کسب ﻣﻴکﻨﻨد  .تﻮسط درجﻪ اکسﻴدﻳشﻦ اتﻮمﻫا درﻣاﻟﻴکﻮلﻫا چارج برقﻰ قسﻤﻰ
ﻳا شرطﻰ اتﻮمﻫاى ﻣشخص بﻪ اساس استقرار اﻟکترونﻫاى وﻻﻧسﻰ باﻻى عﻨصر اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴف
 ،درﻳافت ﻣﻰﮔردد .ذرﻳعﻪى اﻳﻦ ﻧﻮع شــراﻳط پﻴش بﻴﻨﻰ ﻣﻰشــﻮد کﻪ اﻟکترونﻫاى ﻫرﻳک از
رابطﻪﻫا درﻣاﻟﻴکﻮل و ﻳا آﻳﻮن با اتﻮم فﻮق اﻟعاده اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴف تعﻠق دارد  .درجﺔ اکسﻴدﻳشــﻦ
اتﻮم تﻮسط عﻼﻣت (  ) +و ﻳا (  ) -ﻧشان داده ﻣﻰشﻮد .عﻼﻣت ﻣثبت درجﻪ اکسﻴدﻳشﻦ عﻨصر بﻪ
ارقام اﻟکترونﻫاى اتﻮم ﻣطابقت دارد کﻪ از آن جدا ﮔردﻳده اســت و کﻤﻴت درجﻪ اکسﻴدﻳشﻦ
ﻣﻨفﻰ پﻴﻮستﻦ اﻟکترون را ﻧشان ﻣﻰدﻫد کﻪ با اتﻮم عﻨصر ﻳکجا ﮔردﻳده است.
 : 1 – 2 – 8ﻗﻮاﻧﻴﻦ تﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤبر اﻛسﻴدﻳشﻦ
براى تعﻴﻴﻦ درجات اکسﻴدﻳشﻦ اتﻮمﻫا درحاﻟت آزاد ( عﻨصرى ) و درﻣرکبات کﻴﻤﻴاوى
با در ﻧظر داشت ﻣشخصات اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ آنﻫا قرار ﻣﻮاد ذﻳﻞ عﻤﻠﻰ ﻣﻰﮔردد .
 - 1اتﻮمﻫاى آکســﻴجﻦ درﻣرکبات ﻣﻰتﻮاﻧﻨد درجات اکسﻴدﻳشــﻦ تام وﻳا کســرى را
از خﻮد ﻧشان بدﻫد ؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :درجﻪ اکسﻴدﻳشﻦ آکسﻴجﻦ در  H 2Oﻣساوى (  ) - 2بـــﻮده،

در  - 1، H 2O2و درﻣرکبات  KOو  KO3بــﻪ ترتﻴــب  1و  1ﻣــﻰ باشــد  ،در ﻣرکب
2

2

3

اکســﻰ فﻠﻮراﻳد  OF2درجﻪ اکسﻴدﻳشﻦ آکســﻴجﻦ  + 2است  .بﻪ صﻮرت ﻣشخص درجﻪ
اکسﻴدﻳشــﻦ ﻫاﻳدروجــﻦ در ﻣرکبات کﻴﻤﻴــاوى  + 1بﻮده ؛ اﻣا درﻣرکبــات ﻫاﻳدراﻳدﻫاى
فﻠزات فعال ( )Hydride Metalsﻧﻤبراکسﻴدﻳشﻦ آن - 1ﻣﻰباشد .
 - 2درجﻪ اکسﻴدﻳشﻦ اتﻮمﻫا در آﻳﻮنﻫاى ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکبات ساده بﻪ اساس کﻤﻴت و عﻼﻣﻪ
آن ﻣســاوى بــﻪ چارج برقﻰ آﻳﻮﻧﻬاى آن ﻣﻰباشــد ؛ بﻪ طﻮر ﻣثــال :در ﻣرکب  KClدرجﻪ
اکسﻴدﻳشﻦ پﻮتاشﻴﻢ )  + 1( Kو از کﻠﻮرﻳﻦ( 1 1) Clاست کﻪ چارج آنﻫا بترتﻴب + 1و - 1ﻣﻰباشد.
 - 3درصﻮرتﻰ کﻪ ﻣاﻟﻴکﻮل بﻪ اســاس رابطﺔ کﻮوﻻﻧت وﻳا روابط آﻳﻮﻧﻰ -کﻮوﻻﻧســﻰ
تشــکﻴﻞ ﮔردﻳده باشــد ؛ بــﻪ طﻮر ﻣثــال  ) HNO3 , NH 4 NO3 , NH 4 NO2 , NH 3 ( :درجﻪ
اکسﻴدﻳشــﻦ اتﻮم اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴف قــﻮى عﻼﻣﻪ ( )-و اتــﻮم داراى خاصﻴت اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴف
ضعﻴف بﻪ عﻼﻣﻪ (  ) +ﻧشان داده ﻣﻰشﻮد.
براى د ا ﻧســتﻦ درجﻪ اکسﻴدﻳشــﻦ ﻣعﻴﻦ عﻨاصر سﻠســﻠﺔ از ﻣرکبات بﻪ شــکﻞ
ﻣعقﻮل ﻻزم اســت تا فﻮرﻣــﻮل ﮔرافـﻴکﻰ ﻣـرکب ﻣطﻠﻮب تحرﻳر ﮔــردد ،در ﻣرکبات
ﻧاﻳتروجــﻦدار (  HNO3, HNO2 , NH 4OH , NH 3و  ،) N 2 H 4بترتﻴب درجﻪ اکسﻴدﻳشــﻦ
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 + 5 ، + 3 ، - 3 ، - 3و - 2را دارا بﻮده کﻪ اﻳﻦ درجات اکسﻴدﻳشــﻦ بﻪ طﻮر آشــکار
درفﻮرﻣﻮل ســاختﻤاﻧﻰ آنﻫابﻪ ﻣﻼحظﻪ ﻣﻴرســد.
 - 4ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى کﻪ از اتﻮمﻫا عﻴﻦ عﻨصر تشکﻴﻞ شده باشﻨد ( ﻣاﻧﻨدN 2 , Br2 , Cl 2 , H 2 :

وغﻴــره ) درجﻪ اکسﻴدﻳشــﻦ اتﻮمﻫاى اﻳﻦ عﻨاصــر درﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى آنﻫا ﻣســاوى بﻪ صفر
ﻣﻰباشــد؛ زﻳرا قﻮة جذب اﻟکتروﻧﻰ بﻴﻦ ﻫﻢچﻮ اتﻮمﻫا در ﻣاﻟﻴکﻮل شــان ﻣﻮجﻮد ﻧﻤﻰباشد
واﻟکترونﻫاى ﻣشــترک بﻴﻦ ﻫســتﻪﻫاى ﻫر دو اتــﻮم قرار دارد؛ بﻪ طﻮر ﻣثــال :درﻣاﻟﻴکﻮل
ﻫاﻳدروجﻦ (  ) H : Hو کﻠﻮرﻳﻦ (  ) Cl : Clدرجﻪ اکسﻴدﻳشــﻦ ﻫر اتﻮم ﻣســاوى بﻪ صفر
بﻮده  ،ﻟﻴکﻦ( Covalenceوﻻﻧســﻰ ) آنﻫا با درﻧظرداشــت کﻤﻴــت جﻮره اﻟکترونﻫاى
وﻻﻧسﻰ بﻪ ﻳک ﻣطابقت دارد.
 - 5در اکثــر ﻣرکبــات عضﻮى ،روابط کﻴﻤﻴاوى خاصﻴت ضعﻴــف قطبﻰ را در اثر تفاوت
اﻟکتروﻧﻴﮕاتﻴﻮﻳتﻰ بﻴﻦ اتﻮم ﻫاى رابطﻪ اشتراکﻰ دارا بﻮده .درجﺔ اکسﻴدﻳشﻦ اتﻮمﻫا درآنﻫا
ﻣاﻧﻨد ﻣرکبات کﻮ وﻻﻧسﻰ قطبﻰ است.
 - 6فﻠزات درحاﻟت عﻨصرى داراى تﻮزﻳع ﻣﻨظﻢ کثافت اﻟکتروﻧﻰ بﻪ اطراف ﻫستﻪ ﻣﻰباشد
از اﻳﻦ سبب درجﺔ اکسﻴدﻳشﻦ آنﻫا ﻣساوى بﻪ صفرقبﻮل شده است.
 - 7درآﻳﻮن ﻣجﻤﻮعﺔ اﻟجبرى درجﺔ اکسﻴدﻳشﻦ تﻤام اتﻮمﻫا ﻣساوى بﻪ چارج آﻳﻮن است و
ﻣجﻤﻮعﺔ اﻟجبرى درجات اکسﻴدﻳشﻦ اتﻮمﻫا کﻪ درترکﻴب ﻣرکب خﻨثﻰ برقﻰ شاﻣﻞ است،
ﻣساوى بﻪ صفرﻣﻰ باشد.
 - 8در ﻣرکبات کاﻣپﻠکس بﻪ طﻮر ﻣعﻤﻮل درجﺔ اکسﻴدﻳشﻦ اتﻮم ﻣرکزى آنﻫا را ﻣشخص ﻣﻰسازﻧد؛

بﻪطﻮر ﻣثــال :درﻣرکب]  [Ni ( NH 3 )5 ]SO4 ، K 2 [Fe(SCN )5بﻪ ترتﻴب درجﻪ اکسﻴدﻳشــﻦ
آﻫﻦ ﻣســاوى بﻪ ) (3+بﻮده و درجﻪ اکسﻴدﻳشﻦ ﻧکﻞ ﻣساوى بﻪ ) (2+است .ﻻزم بﻪ ﻳاد آورى
است کﻪ داﻧستﻦ درجﺔ اکسﻴدﻳشﻦ بﻪ شکﻞ ظاﻫرى پدﻳدار شده و بﻪ طﻮر ﻣعﻤﻮل حاﻟت واقعﻰ
اتﻮم ﻣطﻠﻮب را در ﻣرکب ﻣشــخص ﻧﻤﻰسازد .دربسﻴارى حاﻻت درجﻪ اکسﻴدﻳشﻦ ﻣساوى بﻪ
وﻻﻧس عﻨصر ﻣشخص ﻧﻤﻰباشد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :درﻣﻴتان(  ،) CH 4فارﻣﻴک اسﻴد (،)HCOOH
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ﻣﻴـــتاﻧــﻮل (  ،) CH 3 OHفارم اﻟدﻳﻬاﻳــد (  ) CH 2 Oو کاربﻦ داى اکســاﻳد (  ) CO 2درجﻪ
اکسﻴدﻳشﻦ کاربﻦ بﻪ ترتﻴب ﻣساوى بﻪ  4+ ،0، 2-، 2+، 4-بﻮده و ﻫﻢ زﻣان با آن وﻻﻧس اتﻮم کاربﻦ
درتﻤام ﻣرکبات فﻮق اﻟذکر ﻣساوى بﻪ  4است  .داﻧستﻦ درجﻪ اکسﻴدﻳشﻦ بﻪ صﻮرت خاص درﻣطاﻟعﺔ
تعاﻣﻼتاکسﻴدﻳشﻦرﻳدکشﻦزﻳاد ﻣﻮرداستفادهقرارﻣﻰﮔﻴرد.
خﻮد را اﻣتحان ﻧﻤاﻳﻴد
ﻧﻤبر اکســﻴدﻳش ﻳکﻰ از اتﻮمﻫاى عﻨاصر در ﻣرکبات ذﻳﻞ راکﻪ ﻣجﻬﻮل ( )xاســت،
درﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد.

X

X

X

X

اﻟف  Ni( NH 3 ) 5 SO4 -ب  Al 2 (SO4 ) 3 -ج  Na Cl O -د H 3 P O3 -

ﻧﻤبر اکسﻴدﻳشــﻦ ســﻠفر  ، +6ﻫاﻳدروجﻦ  ، +1ﻧاﻳتروجﻦ  ، -3سﻮدﻳﻢ  +1و آکسﻴجﻦ
 -2است.
: 3- 8اﻧﻮاع تﻌاﻣﻼت اﻛسﻴدﻳشﻦ -رﻳدﻛشﻦ
تﻤام تعاﻣﻼت اکسﻴدﻳشﻦ -رﻳدکشﻦ را ﻣﻴتﻮان بﻪ اﻧﻮاع ذﻳﻞ تقسﻴﻢ ﻧﻤﻮد:
 - 1تعاﻣﻼت بﻴﻦ اتﻮمﻫا و ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻬاى اکسﻴدﻳشﻦ -رﻳدکشﻦ :عبارت از تبادﻟﻪ اﻟکترونﻫا بﻴﻦ
اتﻮمﻫاىﻣختﻠفﻣاﻟﻴکﻮلﻫاىﻣختﻠفوﻳاآﻳﻮنﻫاىﻣختﻠفبﻮدهکﻪبﻴﻦآنﻫاصﻮرتﻣﻰﮔﻴرد؛
ﻣثال :تعاﻣﻼت بسﻴط ترکﻴبﻰ و تعﻮﻳضﻰ
)2CaO( s

) 2Ca( s) + O2 ( g

2 HBr + I 2

Al2 ( SO4 )3 + 3Cu

2 HI + Br2

2 Al + 3CuSO4

 - 2تعاﻣﻞ اکسﻴدﻳشﻦ– رﻳدکشﻦ خﻮدى  ( Disproportionationتعاﻣﻼت غﻴر ﻣتﻮازن )
اﻳﻦ ﻧﻮع تعاﻣﻞ ﻣشخصﺔ ﻣرکبات و ﻳا ﻣﻮاد ساده بﻮده کﻪ بعضﻰ از اتﻮمﻫاى عﻴﻦ عﻨصردرﻣرکب
اکسﻴدى شده وﻫﻢ زﻣان عدة از اتﻮمﻫاى ﻫﻤﻴﻦ عﻨصر ارجاع ﻣﻰﮔردد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال:
NaClO+ NaCl + H 2O
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Cl2 + 2 NaOH

 - 3تعاﻣﻼت اکسﻴدﻳشﻦ رﻳدکشﻦ داخﻞ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا :
دراﻳﻦ ﻧﻮع تعاﻣﻼت ﻳک قســﻤت ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکب وظﻴفﻪ اکســﻴدى کﻨﻨده و قسﻤت دﻳﮕر
آن وظﻴفﺔ ارجاع کﻨﻨده را اجرا ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،ﻣثال ســادة اﻳﻦ ﻧﻮع تعاﻣﻞ را ﻣﻰتﻮان ،پروســس
ترکﻴبﻰ پارچﻪ شدن ﻣادة ﻣغﻠق بﻪ قسﻤتﻫاى ﻣختﻠف ﻣرکب ارائﻪ کرد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال:
2 NO2 + O2

1

2 NO3

2 KCl + 3O2

2 KClO3

2 Ag + 2 NO2 + O2

2 AgNO3

ﻓﻌاﻟﻴت
تعاﻣﻼت اکسﻴدﻳشــﻦ ـ رﻳدکشــﻦ ذﻳﻞ از جﻤﻠﻪ کدام ﻧﻮع تعاﻣﻼت بﻮده  ،ﻧﻮع آن
را ﻣشخص ساختﻪ وﻫﻢ اکسﻴدى کﻨﻨدهﻫا راﻣعﻠﻮم کﻨﻴد .
1 3( NH 4 ) 2 S + K 2Cr2O7 + H 2O

3S + 2Cr (OH ) 3 + 2 KOH + 6 N 2

2 NaClO3 + 6 NaI + 3H 2 SO4

NaCl + 3I 2 + 3 Na2 SO4 + 3H 2O
7
3K 2 SO3 + K 2 S + O 2
2
2 H 2O + N 2

4 NH 3 + N 2

3 4 K 2 SO4
4 NH 4 NO2
5 3N 2 H 4

 : 4 - 8ﻣﻴتﻮد ترتﻴب بﻴﻼﻧس تﻌاﻣﻼت Oxidation – Reduction
براى ترتﻴب و بﻴﻼﻧس تعاﻣﻼت اکسﻴدﻳشــﻦ -رﻳدکشــﻦ ﻻزم اســت تا خﻮاص اکســﻴدى
کﻨﻨدهﻫــا و ارجاع کﻨﻨدهﻫا کﻪ براى تشــکﻴﻞ ﻣرکبات فعاﻟﻴت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد  ،داﻧســتﻪ شــﻮد
.اکســﻴدى کﻨﻨدهﻫا و ارجاع کﻨﻨدهﻫا بﻪ صﻮرت ﻣعﻤﻮل بﻪ طﻮر ﻣجﻤﻮعﻰ بﻪ اساس خﻮاص
ﻣعﻠــﻮم عﻨاصر فــعــال ﻣﻰﮔردد .باﻳد ﻣد ﻧظر ﮔرفتﻪ شــﻮد کﻪ درتعاﻣﻼت اکسﻴدﻳشــﻦ -
رﻳدکشــﻦ بﻪ شــکﻞ آشــکار تﻨﻬا تبادﻟﻪ ﻣعادل «ﻣتﻮازن» اﻟکترونﻫا بﻴﻦ اکسﻴدى کﻨﻨده و
ارجــاع کﻨﻨده بــﻪ وقﻮع ﻣﻰپﻴﻮﻧدد ،ﻳعﻨــﻰ در ﻣجﻤﻮع اﻟکترونﻫا کﻪ تﻮســط ارجاع کﻨﻨده
داده شــده و اﻟکترونﻫاى ﻣجﻤﻮعﻰ کﻪ از اکسﻴدى کﻨﻨده ﮔرفتﻪ شده است  ،باﻫﻢ ﻣساوى
ﻣﻰباشد.
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درتﻤام تعاﻣﻼت کﻴﻤﻴاوى کﻤﻴتﻫاى ﻣجﻤﻮعﻰ اتﻮمﻫاى ﻳک عﻨصر بﻪ طرف چپ ﻣعادﻟﻪ
ﻣساوى بﻪ کﻤﻴت ﻣجﻤﻮعﻰ اتﻮمﻫاى ﻫﻤان عﻨصر بﻪ طرف راست ﻣعادﻟﺔ تعاﻣﻞ ﻣﻰباشد.
اﮔر تعاﻣﻼت  Redoxدرﻣحﻠﻮلﻫا اﻧجام ﮔردد ،دراﻳﻦ صﻮرت ﻻزم اســت تا تأثﻴر ﻣحﻴط
در تﻤرکز آﻳﻮنﻫاى آزاد شــدة  H + ، O 2ﻣد ﻧظر ﮔرفتﻪ شــﻮدکﻪ درﻣحﻴط تﻴزابﻰ با تشکﻴﻞ
شدن ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى کﻢ تفکﻴک شده آب ﻣﻨجر شده و درﻣحﻠﻮلﻫاى اﻟقﻠﻰ و ﻳا خﻨثﻰ آب با
آﻳﻮنﻫاى ﻣﻨفﻰ تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮده و آﻳﻮنﻫاى ﻫاﻳدروکساﻳد (  ) OHرا تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد.
2OH

HOH + O 2

بﻪ اساس دو ﻣﻴتﻮد ﻣﻰتﻮان ﻣعادﻻت تعاﻣﻼت  Red oxرا ترتﻴب و بﻴﻼﻧس ﻧﻤﻮد:
 : 1 – 4- 8ﻣﻴتﻮد بﻴﻼﻧس اﻟﻜتروﻧﻰ
بﻪ اســاس اﻳﻦ ﻣﻴتﻮد ﻣﻰتﻮان اﻟکترونﻫاى ﻣجﻤﻮعﻰ را تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد کﻪ از ارجاع کﻨﻨدهﻫا بﻪ
اکسﻴدى کﻨﻨدهﻫا اﻧتقال ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد  .تعداد اﻟکترونﻫاى ارجاع کﻨﻨده حتﻤاً ﻣساوى بﻪ ﻣجﻤﻮعﺔ
اﻟکترونﻫاﻳﻰ است کﻪ بﻪ ﻣاده اکسﻴدى کﻨﻨده پﻴﻮستﻪ است.
 : 2 – 4- 8ﻣﻴتﻮد ﻧﻴﻤﻪ تﻌاﻣﻼت ( ﻣﻴتﻮد آ ﻳﻮن اﻟﻜتروﻧﻰ )
دراﻳــﻦ ﻣﻴتــﻮد قســﻤتﻫاى جداﮔاﻧﺔ ﻣعادﻟــﻪ ( ﻣعادﻟﺔ ﻧﻴﻤــﻪ تعاﻣﻞ آﻳﻮﻧﻰ ) براى پروســس
اکسﻴدﻳشــﻦ -رﻳدکشــﻦ با جﻤع کردن بعدى آنﻫا درﻣجﻤﻮع ﻣعادﻟــﺔ آﻳﻮﻧﻰ در ﻧظر ﮔرفتﻪ
ﻣﻰشﻮد ،اﻳﻦ ﻣﻴتﻮد را بﻪ ﻧام ﻣﻴتﻮد ﻧﻴﻤﻪ تعاﻣﻼت آﻳﻮﻧﻰ ﻧﻴز ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .دراﻳﻦ ﻣﻴتﻮد آﻳﻮنﻫاى
حقﻴقﻰ کﻪ در ﻣحﻠﻮل آبﻰ ﻣﻮجﻮد است  ،ﻳادداشت ﮔردﻳده کﻪ بعد از ﻳادداشت ﻧﻤﻮدن تعداد
آﻳﻮنﻫا بﻪ ﻫردوطرف ﻣعادﻟﺔ تعاﻣﻞ  Oxidation – Reductionﻣساوى ساختﻪ ﻣﻰشﻮد.
دراﻳﻦ ﻣﻴتﻮد ﻻزم است تا ﻧﻪ تﻨﻬا ضرﻳب اکسﻴدى کﻨﻨدهﻫا و ﻳا ارجاع کﻨﻨدهﻫا درﻳافت ﮔردد
بﻠکﻪ ضرﻳب ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣحﻴط تعاﻣﻞ ( آب  ،تﻴزاب  ،اﻟقﻠﻰ ) ﻧﻴز درﻳافت ﻣﻰﮔردد.
وابســتﻪ بﻪ ﻣشــخصات ﻣحﻴط ارقام اﻟکترونﻫا کﻪ تﻮسط اکســﻴدى کﻨﻨده ﮔرفتﻪ شده و ﻳا
اﻳﻨکﻪ از ارجاع کﻨﻨده جدا ﮔردﻳده است  ،ﻣﻤکﻦ تغﻴﻴر ﻧﻤاﻳﻨد  .درﻫﻤﻴﻦ حاﻟت ﻣحﻴط ﻣﻮجب
تغﻴﻴرات پروسسﻫاى کﻴﻤﻴاوى ﻧﻴز ﻣﻰﮔردد :
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درﻣحﻴط اﻟقﻠﻰ ( : ) pH > 7
درﻣحﻴط تﻴزابﻰ ( ) pH < 7
3I 2 + 3H 2O

HIO3 + 5 HI

درﻣحﻴط خﻨثﻰ وﻳا اﻟقﻠﻰ ضعﻴف 7
As2O5 + 4 HI

pH

As2O3 + 2 I 2 + 2 H 2O

درﻣحﻴط تﻴزابﻰ ( ) pH < 7
درصﻮرتﻰکﻪ  pH ≤ 1باشــد  ،ﻫاﻳدروجﻦ پراکســاﻳد باﻻى آﻳﻮدﻳﻦ عﻨصرى تاثﻴر
ﻧﻤﻮده آن را اکســﻴدى وبﻪ آﻳﻮدﻳﻦ ترکﻴبﻰ تبدﻳﻞ ﻧﻤﻮد ه و بﻪ حﻴث اکســﻴدى کﻨﻨده تبارز
ﻣﻰﻧﻤاﻳد:

2 HIO3 + 4 H 2O

5 H 2O2 + I 2

بﻪ خاﻃر ﻣﻌﻠﻮﻣات بﻴشتر شﻤا
ﻣحﻴط تعاﻣﻞ ﻣﻤکﻦ تعاﻣﻞ را وادار سازد تا بﻪ سﻤتﻰ ﻣﻴﻼن داشتﻪ باشد کﻪ تعاﻣﻞ بﻪ
ﻫﻤان سﻤت جارى باشد ،اﻳﻦ تغﻴﻴرات ﻧﻴز وابستﻪ بﻪ غﻠظت ﻣﻮاد تعاﻣﻞ کﻨﻨده است.
ﻣعادﻟﺔ تعاﻣﻞ اکسﻴدﻳشﻦ  -رﻳدکشﻦ بﻪ سﻪ ﻣرحﻠﺔ ﻣتﻨاوب اداﻣﻪ پﻴدا ﻣﻰکﻨد:
 - 1ﻣرحﻠﺔ کﻪ ﻣحصﻮﻻت ابتداﻳﻰ بﻪ دست ﻣﻰآﻳد.
 - 2ﻣرحﻠﺔ ﻣحصﻮﻻت ابتداﻳﻰ و تﻤرکز آنﻫا.
 - 3ﻣرحﻠﺔ ﻣحصﻮﻻت ﻧﻬاﻳﻰ.
براى ﻣرحﻠﻪ ظاﻫرى دوم تعاﻣﻞ  ،ﻻزم است تا قاعدة تﻤرکز ﻣحصﻮﻻت را بداﻧﻴﻢ :
 - 1اتﻮمﻫاى درﻳافت شــده با داشــتﻦ درجﻪ اکسﻴدﻳشــﻦ ﻣثبت + 4 ، + 5 ، + 6 ، + 7
کﻪ در تعاﻣﻼت اکسﻴدﻳشــﻦ -رﻳدکشﻦ ســﻬﻴﻢ ﮔردﻳده اﻧد ،باآﻳﻮنﻫاى آکسﻴجﻦ تعاﻣﻞ
ﻧﻤﻮده و رسﻮبﻫاى بﻪ شکﻞ  [RO4 ] nو  [RO3 ] mرا تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد؛ کﻪ ﻣثال آنﻫا:
 SO42 , MnO41 , SO32 , CO32 , ClO41وغﻴره ﻣﻰباشد.
بعضﻰ اوقات  C ، S ، Mnدرﻣحﻴط خﻨثﻰ وﻳا تﻴزابﻰ ،داى اکساﻳدﻫا (  ) dioxidesرا تشکﻴﻞ
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ﻣﻰدﻫﻨد کﻪ ﻧﻤبر اکسﻴد ﻳشﻦ اﻳﻦ عﻨاصر  +4بﻮده و آن عبارت اﻧد از SO2 , MnO2 , CO2

ﻣﻰ باشد .
عﻨاصر اﻣفﻮتﻴر(  ) Amphotric Elementesبا داشــتﻦ درجﻪ اکســـــــــــﻴدﻳشﻦ ﻣثبت
(  )+ 4 ، + 3 ، + 2در ﻣحﻴط اﻟقﻠﻰ ﻣرکبات کاﻣپکﻠس ﻫاﻳدروکســاﻳد را قرار شــکﻞ ذﻳﻞ
تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد:

] ) [Me(OH ) ] , [Me(OH ) ] , [Me(OH

2

3

6

2

4

6

عﻨاصرى با داشتﻦ درجﻪ اکسﻴدﻳشﻦ ﻣثبت (  ) + 3 ، + 2 ، + 1در ﻣحﻴط تﻴزابﻰ ﻧﻤکﻫا را
تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد.
 - 2ﻣﻮجﻮدﻳــت آﻳــﻮن اضافــﻰ و بﻴش ازحد آکســﻴجﻦ (  ) O 2در ﻣحﻴــط تﻴزابﻰ با آﻳﻮن
ﻫاﻳدروجﻦ تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮده  ،ﻣاﻟﻴکﻮل کﻢ تفکﻴک شدة آب را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد:
O 2 + 2H +

H 2O

 - 3ﻣﻮجﻮدﻳت آﻳﻮن آکسﻴجﻦ بﻴش از حد درﻣحﻴط خﻨثﻰ و ﻳا اﻟقﻠﻰﻫا با ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى آب
تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮده آﻳﻮن  OHرا تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد:
O 2 + H 2O

2OH

 - 4آﻳــﻮن اضافــﻰ  H +درﻣحﻴط اﻟقﻠﻰ با آﻳﻮن  OHتعاﻣﻞ ﻧﻤــﻮده و ﻣاﻟﻴکﻮل آب را قرار
ذﻳﻞ تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫد:
2OH + 2 H +

2 H 2O

 - 5کﻤﻰ آﻳﻮن آکســﻴجﻦ (  ) O 2درﻣحﻴط تﻴزابﻰ وﻳا خﻨثﻰ از ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى آب ( ) H 2O
آﻳﻮن آکسﻴجﻦ جدا شده و درﻧتﻴجﻪ  H +تﻮﻟﻴد ﻣﻰﮔردد:
2H + + O 2

H 2O

 - 6قﻠت آﻳﻮن آکســﻴجﻦ درﻣحﻴط اﻟقﻠﻰ ،ازﮔروپﻫاى (  ) OHآﻳﻮن آکســﻴجﻦ کشﻴده
شده و درﻧتﻴجﻪ ﻣاﻟﻴکﻮل آب تﻮﻟﻴد ﻣﻰﮔردد:
H 2O + O 2

2OH

 - 7درصﻮرت قﻠت و کﻤﻰ آﻳﻮن  H +در ﻣحﻴط اﻟقﻠﻰ تعاﻣﻼت  Redoxاز ﻣاﻟﻴکﻮل آب
( ) H +کشﻴده شده و آﻳﻮن  OHتشکﻴﻞ ﻣﻰﮔردد.

OH + H +
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H 2O

 : 5- 8تﻌاﻣﻼت  Redoxدرﻣحﻴﻂﻫاى ﻣختﻠﻒ
 : 1 - 5 -8تﻌاﻣﻼت رﻳدوﻛس در ﻣحﻴﻂ تﻴزابﻰ
ﻣثال اول :اکســﻴد ﻳشــﻦ ﻫاﻳدروجﻦ ســﻠفاﻳد( ) H 2 Sبا ﻣحﻠﻮل آبﻰ  KMnO 4درﻣحﻴط
تﻴزابﻰ .
تعاﻣﻞ طبق ﻣعادﻟﺔ ذﻳﻞ اداﻣﻪ پﻴدا ﻣﻰﻧﻤاﻳد:

KMnO4 + H 2 S + H 2 SO4

K 2 SO4 + MnSO4 + S + H 2O

درپروسﺔ تعاﻣﻞ  ،درجﻪ اکسﻴدﻳشــﻦ  Mnکﻪ در  MnO41شاﻣﻞ است و درجﻪ اکسﻴدﻳشﻦ
سﻠفر کﻪ در ﻣرکب  H 2 Sشاﻣﻞ است  ،تغﻴﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
ﻣعادﻟﺔ آﻳﻮن – اﻟکتروﻧﻰ را تحرﻳر ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ کﻪ جرﻳان ارجاع  MnO41واکسﻴد ﻳشﻦ
 H 2 Sرا افاده ﻣﻰکﻨد :
I

+ 4 H 2O

2+

Mn
+

II

+

2 MnO + 8H + 5e

S + 2H

1
4

2e

H 2S

5

درقسﻤت راست و چپ ﻫرﻳک از ﻣعادﻻت باﻳد عﻴﻦ ارقام اتﻮمﻫاى عﻨاصر و ﻣجﻤﻮعﺔ
ذرات ﻣﻮجﻮد باشد ،تعاﻣﻞ رﻳدوکس فﻮق درﻣحﻴط تﻴزابﻰ جرﻳان دارد  ،ازﻳﻦ سبب غرض
تســاوى ارقام اتﻮمﻫاى آکســﻴجﻦ بﻪ طرف چپ ﻣعادﻟﺔ (  ) 1ﻫشــت آﻳﻮن ﻫاﻳدروجﻦ را
عﻼوه ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ و بﻪ طرف راســت ﻣعادﻟﺔ چﻬار ﻣاﻟﻴکﻮل آب را تحرﻳر ﻣﻰدارﻳﻢ  .کﻤﻴت
اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ و آکســﻴجﻦ بﻪ دوطرف ﻣعادﻟﺔ (  ) 1باﻳد ﻣســاوى باشد  .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب
ﻣساوى شدن کﻤﻴت اتﻮمﻫا و ﻣجــﻤﻮعﺔ اﻟجبرى آﻳﻮن – اﻟکترونﻫاى حاصﻞ شده ﻣعادﻟﻪ
تﻮســط پروسس اکسﻴد ﻳشــﻦ  H 2 Sقرار ﻣعادﻟﺔ (  ) IIﻣشــخص ﻣﻰﮔردد  .بعد از ﻣساوى
ســاختﻦ کﻤﻴت اﻟکترونﻫاى باختﻪ شده و ﮔرفتﻪ شــده ﻣعادﻟﺔ ﻣجـــــــــــــــﻤﻮعﻰ آﻳﻮن
 ا ﻟکتروﻧﻰ را تحرﻳر ﻧﻤﻮده ( ﻣعادﻟﻪ  )IIIو ضرﻳبﻫا را در ﻣـــعادﻟﺔ تعاﻣﻞ کﻪ بﻪ شــکﻞﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ بﻮده  ،قرارﻣﻰدﻫﻨد  ،ﻳعﻨﻰ :
III
IV

2 Mn + + 5S + 8 H 2O + 10 H +
K 2 SO4 + 2MnSO4 + 5S + 8H 2O
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2 MnO4 + 16 H + + 5 H 2 S
2 KMnO4 + 5H 2 S + 3H 2 SO4

خﻮد را آزﻣاﻳش ﻛﻨﻴد
اکســﻴد ﻳشــﻦ سﻠفاﻳد سرب(  ) PbSتﻮسط  HNO3راکﻪ شکﻞ ﻣعادﻟﺔ تعاﻣﻞ آن
قرار ذﻳﻞ است ،تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد:

PbS + HNO3

PbSO4 + NO2 + H 2O

PbS + 8 HNO3

PbSO4 + 8 NO2 + 4 H 2O

ﻣثال دوم  :ﻣعادﻟﺔ ذﻳﻞ را بﻴﻼﻧس ﻧﻤاﻳﻴد:
Br2 + Na 2 SO4 + H 2O

حﻞ :

2 H 2 SO4
NaBr + NaBrO3 +
Br2

2 BrO3 + 10e + 12 H +

Br2 + 6 H 2O
5 Br2 + Br2 + 6 H 2O
6Br2 + 6 Na 2SO 4 + 6H 2 O

2e

2 Br

10 Br + 2 BrO3 + 12 H +

5
1

10 NaBr + 2 NaBrO 3 + 6H 2SO 4

ﻣثال سﻮم  :ﻣعادﻟﻪ ذﻳﻞ را تﻮزﻳﻦ ﻧﻤاﻳﻴد .
7H
SnCl 2 + K 2Cr2O73+SnCl
H 2 SO
K7 2+SO
Sn4( SO4 ) 2 K
+ 2HSO
2 +4K 2 Cr2 O
2 SO
4 + CrCl 2 + 3Sn ( SO4 ) 2
4 +
2O
3

Sn 4+
2Cr 3+ + 7H 2 O

2e

+ 14H + + 6e

K 2SO 4 + 2CrCl 3 + 3Sn (SO 4 ) 2 + 7 H 2 O

Cr2 O 7

3

1

3SnCl 2 + K 2 Cr2 O 7 + 7 H 2SO 4

شکﻞ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ تﻮزﻳﻦ شدة ﻣعادﻟﻪ قرارفﻮق تحرﻳر ﻣﻰﮔردد.
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2

Sn 2+

13

خﻮد را آزﻣاﻳش ﻛﻨﻴد
ﻣعادﻻت آﻳﻮن -اﻟکترون وآﻳﻮن  -ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ تعاﻣﻞ  Oxidation – Reductionذﻳﻞ را
ترتﻴب وتﻮزﻳﻦ ﻧﻤاﻳﻴد:
KNO3 + Cr ( NO3 ) 3 + H 2 O

1 KNO 2 + K 2 Cr2 O7 + HNO3

KCl + Fe2 ( SO4 ) 3 + H 2 O

2 FeSO4 + KClO 4 + H 2 SO4
3 AS 2 S 3 + HNO3

H 3 AsO4 + NO + H 2 SO4
Zn ( NO3 ) 2 + NH 4 NO3 +
H 3 PO4 + NO +

4 Zn + HNO3
P + HNO3

5

 : 2 - 5 – 8تﻌاﻣﻼت  Oxidation – Reductionدرﻣحﻴﻂ اﻟﻘﻠﻰ
ﻣثـال اول :دراﻳــﻦ ﻣﻮرد ﻣثال تعاﻣــﻞ  ) Sodium Chromite ( NaCrO 2را با
بروﻣﻴﻦ ﻣﻼحظﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ کﻪ تعاﻣﻞ آنﻫا درﻣحﻴط اﻟقﻠﻰ قرار ذﻳﻞ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد:
NaCrO2 + Br2 + NaOH

Na2CrO4 + NaBr + H 2O

درپروسس تعاﻣﻞ  ،درجﻪ اکسﻴدﻳشﻦ کروم (  ) Crکﻪ درترکﻴب  CrO2شاﻣﻞ است و تغﻴﻴر
ﻣﻰﻧﻤاﻳد  .ﻣعادﻻت ﻧﻴﻤﻪ تعاﻣﻞ آﻳﻮن  -اﻟکتروﻧﻰ را تحرﻳر ﻣﻴﻨﻤاﻳﻴــــــــــــــﻢ کﻪ اکسﻴدﻳشﻦ
 ( CrO2ﻣعادﻟﺔ ) 1و پروسس ارجاعﻰ بروﻣﻴﻦ (ﻣعادﻟﺔ  ) 2را ﻣشخص ﻣﻰسازد.
درﻧظر ﻣﻴﮕﻴرﻳﻢ کﻪ اﻳﻦ تعاﻣﻞ  Redoxدرﻣحﻴط اﻟقﻠﻰ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد .
1

CrO42 + 2 H 2O

2

3e

2 Br

CrO2 + 4OH

22

Br2 + 2e

33

غرض ﻣســاوى ساختﻦ اتﻮمﻫاى آکســﻴجﻦ بﻪ طرف چپ ﻣعادﻟﻪ (  ) 1چﻬارآﻳﻮن

OH

تحرﻳر ﮔردﻳده اســت  ،بﻪ طرف راســت ﻣعادﻟﻪ ﻧﻴز ﻻزم اســت تا دو ﻣاﻟﻴکﻮل آب تحرﻳر
ﮔردد .حاصﻞ جﻤع طرف بﻪ طرف ﻣعادﻟﻪﻫاى ﻣذکﻮر قرار ذﻳﻞ تحرﻳر ﻣﻰﮔردد:
2CrO2 + 3Br2 + 8OH

2CrO42 + 4 H 2O + 6 Br

ضرﻳبﻫاى ﻻزﻣﻪ براى ﻫرﻳک از ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى تعاﻣﻞ کﻨﻨده و ﻣحصﻮﻻت تعاﻣﻞ بﻪ شــکﻞ
ذﻳﻞ در ﻣعادﻟﻪ فﻮق اﻟذکر بر قرار ﻣﻰﮔردد:
2 Na2CrO4 + 6 NaBr + 4 H 2O
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2 NaCrO2 + 3Br2 + 8 NaOH

ﻣثال دوم  :ﻣعادﻟﺔ تعاﻣﻞ ســﻮدﻳﻢ سﻠفاﻳت  Na2 SO3را بﻪ  KMnO 4درﻣحﻴط اﻟقﻠﻰ قﻮى
در اثرﻣقدارکﻢ ارجاع کﻨﻨده با سﻠسﻠﺔ ﻣراعات شدة ذﻳﻞ تﻮضﻴح ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:
 – 1ﻣعادﻟﺔ تعاﻣﻞ را تحرﻳر ﻧﻤﻮده  ،اکسﻴدى کﻨﻨده و ارجاع کﻨﻨده ﻫارا ﻣشخص ﻣﻴسازﻳﻢ .
Na 2SO 3 + KMnO 4 + KOH

Na 2SO 4 + K 2 MnO 4 + H 2 O

درﻣاﻟﻴکﻮل  Na2 SO3آﻳﻮن  SO3 2بــﻪ شــکﻞ ارجــاع کﻨﻨده پدﻳدار شــده  ،اﻳﻦ آﻳﻮن
دو اﻟکترون را از دســت داده و بﻪ آﻳﻮن  SO4 2تبدﻳﻞ ﻣﻰشــﻮد .در ﻣاﻟﻴکﻮل  KMnO 4آﻳﻮن
 MnO4بــﻪ حﻴث اکســﻴدى کﻨﻨده ﻧﻤاﻳان ﻣﻰشــﻮد  .در ﻣحﻴط اﻟقﻠﻰ غﻠﻴــظ و در اثر کﻤﻰ
ارجاع کﻨﻨده اﻳﻦ ﻣاﻟﻴکﻮل ﻳک اﻟکترون را اخذ ﻧﻤﻮده  ،بﻪ  MnO4 2ارجاع ﻣﻰﮔردد.
 - 2ﻣعادﻟﻪ ﻧﻴﻤﻪ تعاﻣﻞ را کﻪ پروســس اکسﻴدﻳشﻦ  -رﻳدکشﻦ را ﻣشخص ﻣﻰسازد  ،تحرﻳر
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ  ،در ﻧظر ﮔرفتﻪ ﻣﻰشــﻮد کﻪ اﻳﻦ تعاﻣﻞ در ﻣحﻴط اﻟقﻠﻰ جارى ﻣﻰباشــد  ،کﻤبﻮد
آکسﻴجﻦ آﻳﻮنﻫاى ارجاع کﻨﻨده از آﻳﻮن ﻫاى  OHتکﻤﻴﻞ شده کﻪ بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب ﻣاﻟﻴکﻮل
آب تشــــکﻴﻞ ﻣﻰﮔردد.ضرﻳبﻫا را درتعاﻣﻼت ﻧﻴﻤﻪ بررســﻰ ﻧﻤﻮده و ﻣجﻤﻮعﺔ ﻣعادﻟﺔ ﻧﻴﻤﻪ
تعاﻣﻞ را بﻪ شکﻞ آﻳﻮﻧﻰ ﻣﻰﻧﻮﻳسﻴﻢ:
2

MnO4

2

SO4 + H 2O

+ SO42 + H 2O

2e
2

MnO4 + 1e

2

SO3 + 2OH

1

2 MnO4

2

2 MnO4 + SO32 + OH

اﮔر ﻣعادﻟﺔ فﻮق بﻪ شکﻞ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ آن تحرﻳر ﮔردد  ،خﻮاﻫﻴﻢ داشت کﻪ :
2

2 K 2 MnO4 + Na2 SO4 + H 2O

2 KMnO4 + Na2 SO3 + 2 KOH
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 : 3- 5- 8تﻌاﻣﻞ  Red oxدر ﻣحﻴﻂ خﻨثﻰ
ﻣثال اول  :تعاﻣﻼت  Red oxرا درﻣحﻴط خﻨثﻰ بررسﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ و ﻣعادﻟﺔ ذﻳﻞ را غرض
بررسﻰ تحرﻳر ﻣﻴدارﻳﻢ:

KMnO 4 + Na 2 SO3 + H 2O

MnO + Na 2 SO4 + OH

SO + 2 H +

SO + H 2O 2e
2
3

2
4

MnO2 + 4OH

3

MnO4 + 2 H 2O + 3e

2MnO 2 + 3SO 24 + 6H + + 8OH

2

2MnO 4 + 3SO 32 + 7 H 2 O

+

آﻳﻮن ﻫاى  Hو آﻳﻮن ﻫاى  OHباﻫﻢ تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى آب را تشکﻴﻞ داده اﻧد
کﻪ بﻪ اﻧدازه کﻢ تفکﻴک ﻣﻰشﻮﻧد:
2KMnO 4 + 3Na 2SO 3 + 7 H 2 O

2MnO 2 + 3Na 2SO 4 + 6H 2 O + 2OH

2KMnO 4 + 3Na 2SO 3 + H 2 O

2MnO 2 + 3Na 2SO 4 + 2KOH

ﻣثال دوم
ﻣعادﻟــﺔ تعاﻣﻞ اکسﻴدﻳشــﻦ بﻴﻦ آﻳﻮن  SO3 2را با  Coبﻪ شــکﻞ آﻳﻮﻧﻰ آن درﻣحﻴط خﻨثﻰ
ترتﻴب ﻣﻴکﻨﻴﻢ  .ﻣعادﻟﺔ ﻧﻴﻤﻪ تعاﻣﻞ آنﻫا را تحرﻳر ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ و ضرﻳبﻫاى ﻻزﻣﻪ را بﻪ اساس
آن درﻳافت ﻣﻴکﻨﻴﻢ .کﻤﻰ آﻳﻮنﻫاى آکســﻴجﻦ را از ﻣاﻟﻴکﻮل آب پﻮره ﻧﻤﻮده کﻪ درﻧتﻴجﻪ
تعاﻣــﻞ ﻣحﻴط تﻴزابﻰ را حاصﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد  .ضرﻳبﻫاى حاصﻞ شــده را در ﻣجﻤﻮعﺔ ﻣعادﻟﻪ
تحرﻳر ﻣﻴدارﻳﻢ:

2

SO4 + 2 H +

2e + H 2 O

Co 2+
+ 2H + + Co 2+

2

SO 4

2

SO3

1

Co 3+ + 1e

2
2

SO 3 + Co 3+ + H 2 O
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خﻮد را آزﻣاﻳش ﻛﻨﻴد
ضرﻳبﻫاى ﻻزﻣﻪ را براى تﻮازن ﻣعادﻻت ذﻳﻞ درﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد:
11 KMnO
KMnO44 ++ MnSO43

2 MnO + K22 SO44 + H 2 SO4

2 KMnO4 + SO2

MnO2 + K 2 SO4
Cl2 + N 2 + H 3 PO4
CaCl 2 + NaOH + HBr

P + NH 4ClO4

3

4 NaBr + CaOCl 2 + H 2O

S + NaBr + NaOH
Ni 3+ + MnO2 + OH

5 Na2 S + Br2 + H 2O
+ MnO4 + H 2O

MnO2 + KMnO4 + KOH

2+

6 Ni

7 K 2 MnO4 + H 2O

 : 6 -8ترتﻴب بﻴﻼﻧس تﻌاﻣﻼت ﻛﻴﻤﻴاوى اﻛسﻴدﻳشﻦ -رﻳدﻛشﻦ بﻪ اشتراك
پراﻛساﻳد ﻫا  H 2O2 , CaO 2 , H 2 S 2 , FeO2وغﻴره
تﻤــام اﻳــﻦ ﻧــﻮع ﻣرکبات پراکســاﻳدﻫا حاوى آﻳــﻮن دو وﻻﻧســﻪ (  ) S – Sو ( O – O
) ﻣﻰباشــد؛ از اﻳﻦ ســبب ﻧﻤبر اکسﻴدﻳشــﻦ ﻫرﻳک از اتﻮمﻫاى آکسﻴجﻦ وســﻠفر کﻪ زﻧجﻴر
ﻣشــخص را تشــکﻴﻞ داده اﻧد  ،ﻣساوى بﻪ (  ) - 1اســت ،دراثر پارچﻪ شدن  H 2 O2ﻣاﻟﻴکﻮل
آب وﻣاﻟﻴکﻮل آکســﻴجﻦ باثبات بﻴشتر تشکﻴﻞ ﻣﻰﮔردﻧد کﻪ درجﺔ اکسﻴدﻳشﻦ آکسﻴجﻦ در
ﻣاﻟﻴکﻮل آب و ﻣاﻟﻴکﻮل آکسﻴجﻦ بترتﻴب (  ) - 2و (  ) 0ﻣﻰباشد .درتعاﻣﻼت اکسﻴدﻳشﻦ-
رﻳدکشﻦ ﻫاﻳدروجﻦ پراکساﻳد وابستﻪ با اشتراک کﻨﻨده ﮔان تعاﻣﻞ و شراﻳط تعاﻣﻞ ﻣﻰتﻮاﻧد
بﻪ حﻴث اکســﻴدى کﻨﻨده و ﻳا ارجاع کﻨﻨده ﻧقش اﻳفــا ﻧﻤاﻳد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :تعاﻣﻞ ﻫاﻳدروجﻦ
پراکساﻳد را بﻪ ﻧﻤاﻳﻨده ﮔﻰ دﻳﮕر ﻣرکبات پراکساﻳدﻫا ﻣﻼحظﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:
ﻫاﻳدروجﻦ پراﻛساﻳد بﻪ حﻴث اﻛسﻴدى ﻛﻨﻨده
ﻣثال اول

اﻟف  -درﻣحﻴط تﻴزابﻰ ،ﻣاﻟﻴکﻮل ﻫاﻳدروجﻦ پراکساﻳد دو اﻟکترون را ﮔرفتﻪ وبﻪ دو ﻣاﻟﻴکﻮل
آب قرار ﻣعادﻟﻪ ذﻳﻞ ﻣبدل ﻣﻰشﻮد:
+
H 2O2 + 2 H + 2e

2 H 2O
2

SO4 + 9 H +

8e

2

8 H 2O + SO4 + 9 H +

+ HS

4

1 4 H 2O

4 H 2O2 + 8 H + + HS + 4 H 2O
4 H 2O + H 2 SO4
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4 H 2O2 + H 2 S

4 H 2O2 + 2e

2OH

 درﻣحﻴط خﻨثﻰ- ب
:ﻣثال دوم

4H 2 O 2 + PbS

4

PbSO 4 + H 2 O

H 2O2 + 2e

1

2OH

PbS 8e + 4 H 2O2
4
4H
H 22O
O22 ++ PbS
PbS++44HH22OO2
PbS + 4 H 2 O2 + 4 H 2 O

PbSO 4 + 8 H +
+
88OH
OH ++ PbSO
PbSO4 4++88HH +

PbSO4 + ........

.  آب را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫد،  باﻫﻢ تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮدهOH  وH + درﻣعادﻟﺔ فﻮق آﻳﻮن ﻫاى
4H 2 O 2 + PbS + 4H 2 O
4 H 2O2 + PbS

PbSO 4 + 8H 2 O

PbSO4 + 4 H 2O

2OH :  درﻣحﻴط اﻟقﻠﻰH 2O2  با شرکتRedox  تعاﻣﻞ- ج

H 2O2 + 2e

As2 S3 + H 2O2 + NH 4OH

14
1
As 2S3

H 2 O 2 + 2e

As 2S3
28e

28e
NH 4 OH

14H 2 O 2 + 28e
As 2S3 + 14H 2 O 2

2

: ﻣثال سﻮم

AsO + SO4 + H 2 O
3
4

28OH
NH 4 OH

AsO 4

3

AsO 34 + 3SO 4

2

+ H 2O

+ 3SO 24 H 2 O

28OH
12 NH 4 OH

2( NH 4 ) 3 AsO 4 + 3( NH 4 ) 2 SO 4 + 20H 2 O

 ﻫاﻳدروجﻦ پراکساﻳد بﻪ حﻴث ارجاع کﻨﻨده- د
درﻣحﻴط تﻴزابﻰ ﻫاﻳدروجﻦ پراکساﻳد بﻪ حﻴث ارجاع کﻨﻨده عﻤﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد
H 2O2 + 2e

2O 2 + 2 H +
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ﻣثال چﻬارم
KMnO 4 + H 2 O 2 + 3H 2SO 4
O 2 + 2H +
MnO4 + 5e + 8 H +
Mn 2+ + 4 H 2O
2O 2 + 2 H +

2
5

H 2O2 + 2e

+ 5H 2 O 2 + 6H +

Mn 2+ + 8H 2 O + 5O 2 + 10H +

2MnSO 4 + 8H 2 O + 5O 2 + K 2SO 4

2

2MnO 4

2KMnO 4 + 5H 2 O 2 + 3H 2SO 4

ﻓﻌاﻟﻴت
ﻣعادﻟﺔ ﻧﻴﻤﻪ تعاﻣﻞ ( آﻳﻮن  -اﻟکتروﻧﻰ ) تعاﻣﻼت  Redoxرا براى تعاﻣﻼت ذﻳﻞ تحرﻳر
وتﻮازن آﻧرا بـر قـرار ﻧﻤــاﻳﻴد.
CaCl 2 + O2

1 KMnO4 + H 2O2 + CaOCl 2
2 H 2O2 + AuCl3 + NaOH

Au + O2 +

3 CrBr3 + H 2O2 + NaOH
Na2CrO4 + NaBr +
H 22O
O22 +
+ AuCl
AuCl33
Au
Au ++ O
O22
445 H
BaO 2 + +2AgNO
+ O 2 + Ba ( NO 3 ) 2
555 KMnO
+ MnO
H O 3
O Ag
2

2

2

2

4

668 BaO
KO2 + MnO2 + H 2 SO4
O + MnSO4
Ag + O2 +2
2 + AgNO3
79 FeS2 + HCl
FeCl2 + S + H 2 S
7
+
+
KO
MnO
H
SO
O2 + MnSO4
4
810 FeS2 2 + HNO2 3 2 Fe
2 ( SO4 ) 3 + NO +
FeCl 2 + S + H 2 S

Fe2 ( SO4 ) 3 + NO +

8 FeS 2 + HCl

9 FeS 2 + HNO3

 : 7 -8حاﻟتﻫاى خاص ترتﻴب و تﻮازن تﻌاﻣﻼت رﻳدوﻛس
اﮔردر تعاﻣﻼت کﻴﻤﻴاوى ﻣﻮادى ســﻬﻢ داشتﻪ باشد کﻪ براى آنﻫا ﻣحاسبﺔ درجﻪ اکسﻴدﻳشﻦ
ﻣشــکﻞ بﻮده باشــد  ( ،بﻪ طﻮر ﻣثال  FeAsS , B5 H11 :و ﻣرکبات عضﻮى ) ﻣﻰتﻮان ﻣﻴتﻮد
ســــــﻤبﻮﻟﻴک ( ﻣﻴتــﻮد شــکﻠﻰ ) بﻴﻼﻧس اﻟکتروﻧــﻰ را بﻪ کار برد کﻪ ﻣاﻫﻴــت آن قرار ذﻳﻞ
است:
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ﻣجﻤﻮعــﺔ اﻟجبرى چارجﻫاى طــرف چپ ﻣعادﻟﺔ تعاﻣﻞ  Redoxباﻳد ﻣســاوى بﻪ چارج
ﻣجﻤﻮعﻰ سﻤت راست ﻫﻤﻴﻦ ﻣعادﻟﻪ ساختﻪ شﻮد .
ﻣثال اول :

B2 H 6 + KClO3

KCl + H 3 BO3

اکسﻴدﻳشﻦ کﻨﻨده و ارجاع کﻨﻨده را در ﻣعادﻟﺔ فﻮق ﻣشخص ساختﻪ و ﻫﻢ ﻣعادﻟﻪ رابﻪ اساس
پروسس اکسﻴدﻳشﻦ – رﻳدکشﻦ تﻨظﻴﻢ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ:
2 H 3 BO3 + 12H +

B2 H 6 12e + 6 H 2O

در اﻳــﻦ تعاﻣــﻞ ارجــاع کﻨﻨــده ﻣرکب  B2 H 6بﻮده کــﻪ بﻪ ﻣرکب  H 3 BO3اکســﻴدى
ﻣﻰﮔردد:
H 3 BO3 + 12 H +

B2 H 6 + 6 H 2O

آﻳﻮنﻫاى کﻤبﻮد آکسﻴجﻦ براى تشکﻴﻞ  H 3 BO3را ﻣﻰتﻮان از ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى آب بﻪ دست
آورد کﻪ در اﻳﻦ صﻮرت  H +ﻧﻴز تشکﻴﻞ ﻣﻰﮔردد  .طﻮرى کﻪ دﻳده ﻣﻰشﻮد بﻪ طرف چپ
ﻣعادﻟﺔ فﻮق چارجﻫا صفر بﻮده؛ اﻣا طرف راست آن 12چارج ﻣثبت ﻣﻮجﻮد است؛ بﻨابراﻳﻦ
غرض تساوى چارجﻫا ازطرف چپ ﻣعادﻟﻪ باﻳد  12اﻟکترون کﻢ ﮔردد:
ﻣثـال دوم  :تعاﻣــﻞ رﻳدوکــس ﻣرکباتﻰ را ﻣطاﻟعﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ کــﻪ در آن ﻣرکبات
2

عضﻮى سﻬﻢ داشتﻪ باشد:

2CO3

2e + H 2 O

2

C2O4

درجﺔ اکسﻴدﻳشﻦ کﻠﻮرﻳﻦ و کاربﻦ در ﻧتﻴجﺔ تعاﻣﻞ ﻣرکبات آنﻫا تغﻴﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳد:
2

2e + H 2 O

2CO3

2

C2O4

ClO3 + 2 H 2O + 1e + 2 H +

ClO2 + H 2O
2

1
2
2

C2O4 + 2 H 2O + 2ClO3 + 4 H +

2CO3 + 2ClO2 + 2 H 2O

K 2 CO 3 + 2ClO 2 + H 2 O + CO 2
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H 2 C 2 O 4 + 2KClO 3

ﻣثال سﻮم :

CO ( NH 2 ) 2 + 6 NaOH + Br2

N 2 + CO 2 + NaBr + H 2 O

N 2 + CO2 + 5 H 2O

6e

CO ( NH 2 ) 2 + 6OH
2 Br

N 2 + CO2 + 6 Br + 5 H 2O

Br2 + 2e

1
3

CO ( NH 2 ) 2 + CO3 + 6OH + 3Br2

CO ( NH 2 ) 2 + 6 NaOH + 3Br2

N 2 + CO2 + 6 NaBr + 5 H 2O

بﻴشتر بﻴاﻣﻮزﻳد
تعاﻣﻼتــﻰ کــﻪ در اثــر حرارت صﻮرت ﻣﻴﮕﻴرد  ،تعاﻣﻞ و تــﻮازن ﻣعادﻻت اﻳﻦ ﻧﻮع
تعاﻣﻼت را ﻣﻴتﻮان تﻮسط ﻣﻴتﻮد اﻟکترون – آﻳﻮﻧﻰ عﻤﻠﻰ ﻧﻤﻮد.
ﻓﻌاﻟﻴت
بﻴﻼﻧس اﻟکترون – آﻳﻮﻧﻰ ﻣعادﻻت اکسﻴدﻳشﻦ – رﻳدکشﻦ ذﻳﻞ را برقرار ﻧﻤاﻳﻴد .
2CO2 + NaBr + Fe3O4
CO2 + I 2 + H 2O
MnSO4 + H 3 BO3 + K 2 SO4 + H 2O + BH 3
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1 Na 2CO3 + Fe3 Br6
2 I 2O4 + HCOOH + Br2

3 B5 H11 + KMnO4 + H 2 SO4

خﻼﺻﻪ ﻓﺼﻞ ﻫشتﻢ
اکسﻴدﻳشﻦ عبارت از عﻤﻠﻴﻪ ﻳﻰ است کﻪ در آن ﻧﻤبر اکسﻴدﻳشﻦ اتﻮمﻫاى بعضﻰ از عﻨاصر بﻠﻨد ﻣﻰرود.
عﻤﻠﻴﻪء پاﻳﻴﻦ آﻣدن ﻧﻤبر اکسﻴدﻳشﻦ اتﻮمﻫاى عﻨاصر را در ﻳک تعاﻣﻞ کﻴﻤﻴاوى بﻪ ﻧام رﻳدکشﻦ ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
درجﺔ اکسﻴدﻳشﻦ اتﻮم تﻮسط عﻼﻣت (  ) +و ﻳا (  ) -افاده ﻣﻰﮔردد .عﻼﻣت ﻣثبت درجﻪ اکسﻴدﻳشﻦ
عﻨصر بﻪ ارقام اﻟکترونﻫاى اتﻮم ﻣطابقت دارد کﻪ از آن جدا ﮔردﻳده است و کﻤﻴت درجﻪ اکسﻴدﻳشﻦ
ﻣﻨفﻰ ﻣﻠحق شدن اﻟکترون را ﻧشان ﻣﻰدﻫد کﻪ با اتﻮم عﻨصر ﻣﻠحق ﮔردﻳده است.
تﻤام تعاﻣﻼت اکسﻴدﻳشﻦ -رﻳدکشﻦ را ﻣﻰتﻮان بﻪ اﻧﻮاع ذﻳﻞ تقسﻴﻢ ﻧﻤﻮد:
 - 1تعاﻣﻼت اکسﻴدﻳشﻦ  -رﻳدکشﻦ بﻴﻦ اتﻮمﻫا و ﻣاﻟﻴکﻮل ﻫا عبارت از تبادﻟﻪ اﻟکترونﻫا بﻴﻦ اتﻮمﻫاى
ﻣختﻠف ،ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣختﻠف و ﻳا آﻳﻮنﻫاى ﻣختﻠف بﻮده کﻪ بﻴﻦ آنﻫا صــــــــﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد.
 - 2تعاﻣﻞ اکسﻴدﻳشــﻦ – رﻳدکشــﻦ(() Disproportionationتعاﻣﻼت غﻴر ﻣتﻮازن) :اﻳﻦ
ﻧﻮع تعاﻣﻞ ﻣشــخصﺔ ﻣرکبات و ﻳا ﻣﻮاد ســاده بــﻮده کﻪ بعضﻰ از اتﻮمﻫــاى عﻴﻦ عﻨصردرﻣرکب
اکسﻴدى شده وﻫﻢ زﻣان عدة از اتﻮمﻫاى ﻫﻤﻴﻦ عﻨصر ارجاع ﻣﻰﮔردد.
 - 3تعاﻣﻼت اکسﻴدﻳشﻦ رﻳدکشﻦ داخﻞ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا
دراﻳــﻦ ﻧﻮع تعاﻣﻼت ﻳک قســﻤت ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکب وظﻴفﺔ اکســﻴدى کﻨﻨده و قســﻤت دﻳﮕر آن
وظﻴفﺔارجاع کﻨﻨده را اجرا ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
بﻪ اساس دوﻣﻴتﻮد ﻣﻰتﻮان تعاﻣﻼت  Red oxرا ترتﻴب و بﻴﻼﻧس ﻧﻤﻮد:
ﻣﻴتﻮد بﻴﻼﻧس اﻟکتروﻧﻰ  :بﻪ اســاس اﻳﻦ ﻣﻴتﻮد ﻣﻰتــﻮان اﻟکترونﻫاى ﻣجﻤﻮعﻰ را تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد کﻪ
از ارجاع کﻨﻨدهﻫا بﻪ اکســﻴدى کﻨﻨدهﻫا اﻧتقال ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد  .تعداد اﻟکترونﻫاى ارجاع کﻨﻨده حتﻤا"
ﻣساوى بﻪ ﻣجﻤﻮعﺔ اﻟکترونﻫاﻳﻰ است کﻪ بﻪ ﻣاده اکسﻴدى کﻨﻨده ﻣﻠحق ﻣﻰﮔردد .
ﻣﻴتﻮد ﻧﻴﻤﻪ تعاﻣﻼت ( ﻣﻴتﻮد آ ﻳﻮن اﻟکتروﻧﻰ )  :دراﻳﻦ ﻣﻴتﻮد قســﻤتﻫاى جداﮔاﻧﺔ ﻣعادﻟﻪ ( ﻣعادﻟﺔ
ﻧﻴﻤﻪ تعاﻣﻞ آﻳﻮﻧﻰ ) براى پروسس اکسﻴدﻳشﻦ -رﻳدکشﻦ با جﻤع کردن بعدى آنﻫا درﻣجﻤﻮع ﻣعادﻟﺔ
آﻳﻮﻧﻰ در ﻧظر ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد ،اﻳﻦ ﻣﻴتﻮد را بﻪ ﻧام ﻣﻴتﻮد ﻧﻴﻤﻪ تعاﻣﻼت آﻳﻮﻧﻰ ﻧﻴز ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،دراﻳﻦ
ﻣﻴتﻮد آﻳﻮنﻫاى حقﻴقﻰ کﻪ در ﻣحﻠﻮل آبﻰ ﻣﻮجﻮد اســت ،ﻳادداشــت ﮔردﻳده کﻪ بعد از ﻳادداشت
ﻧﻤﻮدن تعداد آﻳﻮنﻫا بﻪ ﻫردوطرف ﻣعادﻟﺔ تعاﻣﻞ  Oxidation – Reductionﻣســاوى ســاختﻪ
ﻣﻰشــﻮد .دراﻳﻦ ﻣﻴتﻮد ﻻزم است تا ﻧﻪ تﻨﻬا ضرﻳب اکســﻴدى کﻨﻨدهﻫا و ﻳا ارجاع کﻨﻨدهﻫا درﻳافت
ﮔردد؛ بﻠکﻪ ضرﻳب ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣحﻴط تعاﻣﻞ ( آب  ،تﻴزاب  ،اﻟقﻠﻰ ) ﻧﻴز درﻳافت ﻣﻰﮔردد.
سؤاﻟﻬاى ﻓﺼﻞ ﻫشتﻢ
سؤاﻟﻬاى چﻬار جﻮابﻪ
 - 1تعاﻣﻼت اکسﻴدﻳشﻦ  -رﻳدکشﻦ بﻴﻦ اتﻮمﻫا و ﻣاﻟﻴکﻮل عبارت از تبادﻟﻪ -----ﻫا بﻴﻦ اتﻮمﻫاى
ﻣختﻠف ،ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣختﻠف و ﻳا آﻳﻮنﻫاى ﻣختﻠف بﻮده کﻪ بﻴﻦ آنﻫا صﻮرت ﻣﻴﮕﻴرد.
د -اﻟکترون
اﻟف – اﻳﻮنﻫا ب – اتﻮمﻫا ج – اﻧرژى
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 - 2تعاﻣﻼتﻰ کﻪ در آن بعضﻰ از اتﻮمﻫاى عﻴﻦ عﻨصردرﻣرکب اکســﻴدى شــده وﻫﻢ زﻣان عدة از
اتﻮمﻫــاى ﻫﻤﻴﻦ عﻨصر ارجاع ﻣﻰﮔردد ،بﻪ ﻧام  -----ﻳاد ﻣﻰﮔردد  .اﻟف -اکسﻴدﻳشــﻦ خﻮدى
ب -رﻳدکشﻦ خﻮد ى  ،ج – اکسﻴدﻳشﻦ –رﻳدکش خﻮدى د  -تعاﻣﻼت تعﻮﻳضﻰ
 - 3تعاﻣﻼت کﻪ ﻳک قســﻤت ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکب وظﻴفﺔ اکســﻴدى کﻨﻨده و قســﻤت دﻳﮕر آن وظﻴفﺔ
ارجاع کﻨﻨده را اجرا ﻣﻰﻧﻤاﻳد بﻪ ﻧام  ----ﻳاد ﻣﻰشﻮد .
اﻟف – تعاﻣﻼت اکسﻴدﻳشﻦ ب -اکسﻴدﻳشﻦ رﻳدکشﻦ داخﻞ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا
ج – رﻳدکشﻦ د – ﻫﻴچکدام
 - 4در تعاﻣﻼت رﻳدوکس تعداد اﻟکترونﻫاى ارجاع کﻨﻨده حتﻤﻰ ﻣســاوى بﻪ ﻣجﻤﻮعﺔ---ﻫاﻳﻰ
است کﻪ بﻪ ﻣاده اکسﻴدى کﻨﻨده ﻣﻠحق ﻣﻰﮔردد .
د  -پروتﻮن ﻫا
اﻟف – اﻟکترون ب – اتﻮمﻫا ج – ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا
 - 5ﻣعادﻟﺔ تعاﻣﻞ اکسﻴدﻳشﻦ  -رﻳدکشﻦ بﻪ  ---ﻣرحﻠﻪ ﻣتﻨاوب اداﻣﻪ پﻴدا ﻣﻰکﻨد.
د – سﻪ ﻣرحﻠﻪ
ج -پﻨج ﻣرحﻠﻪ
اﻟف – چﻬار ﻣرحﻠﻪ ب  -دوﻣرحﻠﻪ
 - 6در ﻣعادﻟﺔ Cu ( NO3 ) 2 + NO + H 2O
 Cu + HNO3اکســﻴدى کﻨﻨــده عبــارت
است از :
اﻟف  Cu -ب HNO3 -ج  H 2O -د NO -
 ClO + 6e + 3H Oکدام عﻨصر ارجاع ﮔردﻳده است؟
 - 7در تعاﻣﻞ Cl + 6OH
3
2
د -کﻠﻮرﻳﻦ وﻫاﻳدروجﻦ
ج -ﻫاﻳدروجﻦ
اﻟف  -کﻠﻮرﻳﻦ ب – آکسﻴجﻦ
 B2 H 6 + H 2Oضرﻳب ﻣاﻟﻴکﻮل آب  ----است
 – 8درﻣعادﻟﺔ H 3 BO3 + 12H +
د7 -
اﻟف  3 -ب 4 -ج6 -
 - 9در ﻣعادﻟﺔ تعاﻣﻞ  Oxidation – Reductionتعداد آﻳﻮنﻫا بﻪ ﻫردوطرف  .....ﻣﻰشﻮد.
ج  -ﻣساوى ساختﻪ د – تغﻴﻴر داده
ب  -ﻣﻨفﻰ
اﻟف  -جﻤع
سؤاﻻت تشرﻳحﻰ  :ﻣعادﻻت ذﻳﻞ را تﻮزﻳﻦ ﻧﻤاﻳﻴد:
I 2 + K 2 SO4 + H 2 O
Na2CrO4 +

1 H 2O2 + KI + H 2 SO4

NaCrO2 + H 2O2 + NaOH

2

S + HNO3

3

H 2 SO4 + NO2 +
CuSO4 + SO2 + H 2O
MnSO4 + CO2 + H 2O

4 Cu + H 2 SO4

MnO2 + HCOOH + H 2 SO4

5

H 3 PO4 + H 3 PO3

P2O4 + H 2O

6

Zn( NO3 ) 2 + NH 4 NO3 + .....

Zn + HNO3

7

P + HNO3

8

H 3 PO4 + NO + .............
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ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣحاسبات در ﻛﻴﻤﻴا
ﮔــر چﻪ ﻫر رشــتﺔ کﻴﻤﻴا داراى قﻮاﻧﻴــﻦ خاص ﻣربﻮط بﻪ خﻮد بﻮده ؛ اﻣا در کﻴﻤﻴا
بعضــﻰ از قﻮاﻧﻴﻦ ﻫﻢ وجﻮد دارد کﻪ در ﻫﻤﻪ بخشﻫاى کﻴﻤﻴا از آن پﻴروى ﻣﻰﮔردد ،
در اﻳﻦ فصﻞ قﻮاﻧﻴﻦ وﻣحاســبات تﻮضﻴح شــده کﻪ باﻣطاﻟعﺔ آن ﻣﻴتﻮان ﻣطاﻟب عﻠﻤﻰ
ذﻳﻞ را آﻣﻮخت :
بادر ﻧظر داشــت روﻧد تارﻳخﻰ کشــفﻴات عﻠﻤﻰ کﻴﻤﻴا  ،وسعت ﻧظر جدﻳد را در عﻠﻢ
کﻴﻤﻴا پﻴدا خﻮاﻫﻴد کرد
بﻪ اساس چﮕﻮﻧﻪ ﮔﻰ کاربرد قﻮاﻧﻴﻦ در ارتباط ﻣساﻳﻞ عﻠﻤﻰ وکشفﻴات ﻣعﻠﻮﻣات
حاصﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد  .با ﻣحاسبات در کﻴﻤﻴا آشﻨا ﻣﻴشﻮﻳد
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 : 1- 9پاﻳﻪﻫاى ﻣساﻳﻞ ﻋﻠﻤﻰ
بﻪ صﻮرت عﻤﻮم ﻳک ﻣسﻠﻪء عﻠﻤﻰ بﻪ چﻬار پاﻳﺔ زﻳر استﻮار است :
 – 1قﻮاﻧﻴﻦ
 – 2اصﻮل
 – 3ﻧظرﻳﻪﻫا وفرضﻴﻪﻫا
 - 4قرار دادﻫا وقﻮاعد
تﻼش عاﻟﻤﻰ بﻪ ﻧام ارشــﻤﻴدس براى حﻞ ﻳک ﻣســأﻟﺔ اجتﻤاعﻰ  ،ﻣثاﻟﻰ از غﻠبﺔ اﻧســانﻫا بر
ﻧاتﻮاﻧﻰﻫاى تخﻨﻴکﻰ وفﻨﻰ است  .بﻪ ﻳک روﻳداد اجتﻤاعﻰ تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
پادشــاه « ﻫﻴرو » ﻳک ﻣقدار طﻼى خاﻟص را بﻪ زرﮔر داد تا از آن تاجﻰ براﻳش تﻬﻴﻪ ﻧﻤاﻳد،
زرﮔر تاج را تﻬﻴﻪ کرد و بﻪ پادشــاه ســپرد  ،ﻧزد پادشاه سؤال پﻴدا شد کﻪ آﻳا اﻳﻦ تاج خاﻟص
طﻼ است وﻳا اﻳﻨکﻪ زرﮔر با طﻼ  ،ﻣس را ﻣخﻠﻮط ﻧﻤﻮده وازآن تاج ساختﻪ است ؛ اﻣا چﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻴتﻮان بﻪ حقﻴقت پﻰ برد؟ پادشاه بﻪ رﻳاضﻰ دان وستاره شﻨاس ﻣشﻬﻮر زﻣان خﻮد ارشﻤﻴدس
روى آورد .ارشــﻤﻴدس باوجﻮدى کﻪ براى درﻳافت حقﻴقت حﻞ ﻣســأﻟﺔ افزار و روشــﻰ را
ﻧﻤﻰشــﻨاخت بﻪ اتکاى قﻮة ذﻫﻦ وتفکر خﻮد دســتﻮر پادشــاه را پذﻳرفت او ﻣدتﻫا در اﻳﻦ
اﻧدﻳشﻪ بﻮد تا اﻳﻨکﻪ از ﻧظرﻳﻪ و فرضﻴﻪ خﻮد کار ﮔرفتﻪ و بﻪ ﻣسئﻠﻪ راه حﻞ درﻳافت کرد.
ﻓﻌاﻟﻴت
از ﻣتﻮن عﻠﻤﻰ ذﻳﻞ  ،ﻣفﻬﻮم اصﻞ عﻠﻤﻰ وقاﻧﻮن را پﻴدا کﻨﻴد .
 - 1ﻫرﮔاه ﻳک جســﻢ در آب شــﻨاور ﮔردد ،از وزن آن جســﻢ کاستﻪ ﻣﻰشﻮد  .ﻣقدار
کاﻫش وزن جسﻢ ﻣساوى بﻪ وزن ﻣاﻳع بﻰ جاشده تﻮسط ﻫﻤان جسﻢ است
 - 2رﻳزش بارانﻫاى اسﻴدى باعث اﻧقراض ﻧسﻞ حﻴﻮاﻧات بﻪ ﻧام داﻳﻨاسﻮر ﻫاشده است .
 - 3تﻤام ﻣﻮاد ازذرات کﻮچک بﻪ ﻧام اتﻮمﻫا ساختﻪ شده است ،خﻮاص ﻣختﻠف ﻣﻮاد
بﻪ عﻠت ﻣتفاوت بﻮدن اتﻮمﻫاى آنﻫا است.
فرضﻴﻪ و ﻧظرﻳﻪ ،تحقﻴق اﻧســانﻫا اســت .اﻧسانﻫا بعد از رو بﻪ روشدن با ﻳک ﻣسأﻟﻪ و
تــﻼش براى حﻞ آن ،اطﻼعات را جﻤــع آورى و پس از اﻳجاد ارتباط بﻴﻦ آنﻫا ،ﻧتﻴجﻪ
ﮔﻴــرى ﻣﻰﻧﻤاﻳد .در اﻳﻦ ﻣرحﻠﻪ فرضﻴﻪ بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد .در صﻮرتﻰ کﻪ درســتﻰ فرضﻴﻪ
چﻨدﻳﻦ بار و در زﻣاﻧﻬاى ﻣختﻠف بﻪ اثبات برسد آن را فرضﻴﺔ عﻠﻤﻰ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨد .اصﻼح و
بﻬبﻮد ﻧظرﻳﻪﻫا راﻫﻰ براى حﻞ سؤاﻻت است.
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ﻓﻜر ﻛﻨﻴد
 – 1سﻮﻳﺔ ارزش واعتبار ﻳک ﻧظرﻳﺔ عﻠﻤﻰ بﻪ کدام عﻮاﻣﻞ ارتباط دارد؟
 - 2تﻴﻮرى ﻳا ﻧظرﻳﻪﻫاى عﻠﻤﻰ با قاﻧﻮن عﻠﻤﻰ چﻪ فرق دارد؟
ﻳکﻰ از تﻴﻮرىﻫاى بســﻴار پﻴشرفتﻪ در کﻴﻤﻴاى ﻧظرى  ،تﻴﻮرى اتﻮﻣﻰ داﻟتﻦ است  .خﻮاﻧﻨده
ﮔان اﻳﻦ کتاب با تﻴﻮرى داﻟتﻦ آشــﻨاﻳﻰ خﻮاﻫﻨد داشت (در فصﻞ اول ذکر ﮔردﻳده است)
اﻳــﻦ تﻴﻮرى ﻣﻰتﻮاﻧد پدﻳدهﻫاى ﻣختﻠف را از قبﻴﻞ تبخﻴــر ،اﻧحﻼﻟﻴت ﻣﻮاد در ﻳک دﻳﮕر،
ﻧسبتﻫاى حجﻤﻰ ﮔازات در تعاﻣﻼت ،ثابت بﻮدن ﻧسبتﻫاى کتﻠﻮى وحجﻤﻰ ﻣﻮاد را در
تعاﻣــﻼت کﻴﻤﻴاوى تﻮضﻴح ﻣﻰﻧﻤاﻳــد ؛ اﻣا تﻮضﻴحات ﻻزم را در ﻣﻮرد پدﻳدهﻫاى از قبﻴﻞ
برق ساکﻦ ،اﻟکتروﻟﻴز ﻣحﻠﻮلﻫا  ،رادﻳﻮ اکتﻴﻮﻳتﻰ و تشعشعات ﻣﻮاد رادﻳﻮاکتﻴف وغﻴره اراﻳﻪ
کرده ﻧتﻮاﻧســت .واحدات اﻧدازه ﮔﻴرى ،ﻧامﻫا فﻮرﻣﻮلﻫا ،سﻤبﻮلﻫا ،روشﻫاى ﻧامﮔذارى
وغﻴره ﻣثالﻫاى قرار دادﻫاى عﻠﻤﻰ است.
ﻗرار داد ﻋﻠﻤﻰ
قرار داد عﻠﻤﻰ چﻴست؟
ﻣجﻤﻮعــﺔ تﻮافقاتﻰ کﻪ در ﻣﻮرد عﻠﻮم بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد تا ارتباط ﻣحققان ﻳک رشــتﻪ با ﻫﻢ
دﻳﮕر وحتﻰ ارتباط داﻧشــﻤﻨدان رشــتﻪ ﻫاى ﻣختﻠف عﻠﻤﻰ باﻫﻢ آسان تر ﮔردد  ،بﻪ ﻧام قرار
داد عﻠﻤﻰ ﻳاد ﻣﻰشﻮد.

ﻣﻌﻠﻮﻣات اﺿاﻓﻰ
آﻳﻮپــاک ( )IUPACعبارت از ســﻤبﻮل اختصارى ﻧام کﻤﻴتــﺔ بﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ کﻴﻤﻴاى
تجربﻰ وخاﻟص() Inter national Union of Pure and Applied Chemistry
است کﻪ داﻧشﻤﻨدان برجستﺔ کﻴﻤﻴا از ﻣﻤاﻟک جﻬان در آن عضﻮﻳت دارد وقراردادﻫاى
عﻠﻤﻰ را درﻣﻮرد ﻣساﻳﻞ کﻴﻤﻴا عقد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .
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 : 2 - 9ﻗاﻧﻮن بﻘاى ﻣاده و ﻳا تحﻔﻆ ﻛتﻠﻪ
در قرن 18م عاﻟﻢ فراﻧسﻮى بﻪ ﻧام ﻻوازﻳﻪ )( Antoine Loucent lavoisier 1794 1843

ابــراز ﻧظر ﻧﻤــﻮد کﻪ در ﻳک تعاﻣﻞ کﻴﻤﻴاوى ﻣجﻤﻮعﺔ کتﻠﻪﻫاى ﻣحصﻮل تعاﻣﻞ ﻣســاوى بﻪ
ﻣجﻤﻮعﺔ کتﻠﻪﻫاى ﻣﻮاد تعاﻣﻞ کﻨﻨده است:

) C ( s ) + O2 ( g

CO2 ( g ) + 94 kj / mol

اﻳﻦ قاﻧﻮن از ﻧظر تﻴﻮرى اتﻮﻣﻰ -ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ داﻟتﻦ درست بﻮده  ،درﻫر تعاﻣﻞ کﻴﻤﻴاوى تعداد
ﻣجﻤﻮعﻰ اتﻮمﻫاى عﻨاصر تشکﻴﻞ دﻫﻨدة ﻣﻮاد تعاﻣﻞ کﻨﻨده ﻣساوى بﻪ ﻣجﻤﻮعﻪ اتﻮمﻫاى ﻣﻮاد
ﻣحصﻮل تعاﻣﻞ اســت؛ اﻣا طﻮرى کﻪ دﻳده ﻣﻰشﻮد  ،تعاﻣﻼت کﻴﻤﻴاوى عﻤﻼ" تﻮأم با جذب
وﻳاآزاد شدن اﻧرژى صﻮرت ﻣﻴﮕﻴرد ،تعاﻣﻼت کﻪ در ﻧتﻴجﺔ صﻮرت ﮔرفتﻦ آنﻫا اﻧرژى آزاد
ﻣﻰشــﻮد ،بﻪ ﻧام تعاﻣﻼت ( Exothermicحرارت دﻫﻨده) ﻳاد شده و تعاﻣﻼت کﻪ در ﻧتﻴجﺔ
جذب اﻧرژى ( ﮔرﻣا) صﻮرت ﻣﻴﮕﻴرﻧد ،بﻪ ﻧام تعاﻣﻼت حرارت ﮔﻴرﻧده ()Endothermic
ﻳاد ﻣﻰشﻮﻧد.
در پروســﺔ تعاﻣﻞ فﻮق بﻴﻦ کاربﻦ و آکســﻴجﻦ اﻧرژى آزاد شــده و ﻧــــﻮعﻰ از تـــــعاﻣﻞ
 Exothermicاست کﻪ ﻣقدار اﻧرژى آزاد شده  94kj/molاست  .اﻳﻦ ﻣقدار حرارت
آزاد شده از تبد ﻳﻞ کتﻠﺔ کاربﻦ و آکسﻴجﻦ بﻪ اﻧرژى  ،حاصﻞ ﮔردﻳده است؛ بﻨابرآن باﻳد کتﻠﺔ
ﻣجﻤﻮعﻰ ﻣﻮاد ﻣحصﻮل تعاﻣﻞ کﻤتر از ﻣجﻤﻮعﺔ کتﻠﻪﻫاى ﻣﻮاد تعاﻣﻞ کﻨﻨده باشد.
در آغاز قرن  20م اﻧشــتاﻳﻦ ( )Ensteinاظﻬار داشت کﻪ اﻧرژى حاصﻞ از تعاﻣﻼت ،ﻧظﻴر
تعاﻣﻞ فﻮق ﻣربﻮط بﻪ تقﻠﻴﻞ کتﻠﺔ ﻣحصﻮل تعاﻣﻞ است و کتﻠﻪ کاستﻪ شده را بﻪ اساس فﻮرﻣﻮل
 E = mc 2خﻮد ﻣحاسبﻪ کرده و قاﻧﻮن بقاى کتﻠﻪ و اﻧرژى را بﻪ ﻣﻴان آورد  .در حقﻴقت کتﻠﺔ
تبد ﻳﻞ شده بﻪ اﻧرژى در تعاﻣﻼت  Exothermicبﻪ اﻧدازة کﻮچک است کﻪ بﻪ ﻫﻴچ وسﻴﻠﺔ
اﻧدازه شده ﻧﻤﻴتﻮاﻧد  ،ازﻳﻦ سبب قاﻧﻮن بقاى ﻣادة ﻻوازﻳﻪ پا بر جا ﻣﻰباشد؛ اﻣا زﻣاﻧﻰ کﻪ ﻫستﻪ
ﻳﻮراﻧﻴﻢ در رأکتﻮر ﻫستﻮى اﻧقسام حاصﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،اختﻼف کتﻠﺔ ﻣحصﻮل تعاﻣﻞ حاصﻞ از
تعاﻣﻞ اﻧقسام ﻳﻮراﻧﻴﻢ اوﻟﻰ فﻮق اﻟعاده قابﻞ ﻣﻼحظﻪ بﻮده و تقرﻳبا"  50ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣراتبﻪ بﻴشتر از
سﻮختﻦ کاربﻦ و آکسﻴجﻦ است:
+ 200 mev

1
Ba + 92
36 Kr +30 n

141
56

1
0

n

U +

235
92

در تعاﻣﻼت ﻫستﻮى فﻮق باﻳد قاﻧﻮن اﻧشتاﻳﻦ ﻳعﻨﻰ قاﻧﻮن بقاى ﻣاده و اﻧرژى را در ﻧظر ﮔرفت:
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ﻳــک ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻟکترو وﻟت ( )mevﻣعادل  3.8 10 14 caloryاســت  .بﻪ اســاس فﻮرﻣﻮل
 E = mc 2درﻳافــت ﻣﻴدارﻳﻢ کــﻪ  94kjoul/moleو 200mev/moleبا کدام کتﻠﻪ
ﻣعادﻟت دارد کﻪ بﻪ اﻳﻦ ﻣقدار اﻧرژى ﻣبدل ﮔردﻳده اﻧد:
E1
C2
94 kJ / mol
94 kjoul / mol
= m1
=
8
2
)(3 10 m / sec
9 1016 m 2 / sec 2
= m1

g / mol

10

m1 = 10.44 10

کتﻠﺔکاستﻪ شده در تعاﻣﻞ ﻫستﻮى فﻮق اﻟذکر قرار ذﻳﻞ حاصﻞ ﻣﻰﮔردد:
ﻳــک ﻣﻮل اتﻮم ﻳﻮراﻧﻴــﻢ  235gداراى ( 6.02 10 23بﻪ اﻧدازه عدد اوﮔدرو) اتﻮم ﻳﻮراﻧﻴﻢ
است ،چﻮن در ﻫر اﻧقسام ﻫستﻪ بﻪ اﻧدازه  200mevاﻧرژى آزاد ﻣﻰﮔردد؛ِبﻨابراﻳﻦ اﻧرژى
عﻤﻮﻣﻰ آزاد شده بﻪ ارگ ( )ergقرار ذﻳﻞ ﻣحاسبﻪ ﻣﻰﮔردد:
4.18 10 7 erg 6.02 10 23

14

calory = 200 3.8 10

E2 = 200 3.8 10

E 2 1.91 10 20 erg / mol
= m2 = 2
= 0.13g
C
(3 1010 cm / sec) 2

E 2 = 1.91 10 20 erg / mol
= 2.5 10 6

14

1

m1 / 235 molU
0.13 g / 235 g mol 1
=
=
m 2 / 12
molC 4.36 10 9 g / 12 g mol

از ﻧسبت داده شده در ﻣﻰﻳابﻴﻢ کﻪ اﻧرژى آزاد شده از فﻰ ﻣﻮل ﻳﻮراﻧﻴﻢ  2,5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣراتبﻪ
ﻧسبت بﻪ اﻧرژى آزاد شده از فﻰ ﻣﻮل کاربﻦ زﻳاد است.

اﻟف

شکﻞ ( 9

ب

–  :)1اﻟف  -کتﻠﻪ چراغﻫاى برقﻰ عکاسﻰ قبﻞ از سﻮختﻦ  ،ب – کتﻠﺔ چراغﻫاى برقﻰ عکاسﻰ بعد از سﻮختﻦ

232

 : 3–9ﻗاﻧﻮن ﻧسبتﻫا ثابت()1807-Proust
اﻳﻦ قاﻧﻮن را اوﻟﻴﻦ بار در سال  1807عاﻟﻤﻰ بﻪ ﻧام  Proustطرح رﻳزى کرده و ازﻳﻦ سبب
بﻪ ﻧام ﻣﻮصﻮف ﻧﻴز ﻣسﻤﻰ ﻣﻰباشد کﻪ قرار ذﻳﻞ بﻴان ﻣﻰﮔردد:
عﻨاصر ﻣتشــکﻞ ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکب  ،در تشــکﻴﻞ ﻣرکب بﻪ ﻧسبت وزﻧﻰ ﻳا کتﻠﻮى ﻣعﻴﻦ و ثابت
با ﻫﻢ تعاﻣﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .طرﻳقﻪﻫاى اســتحصال اﻳﻦ اجســام ترکﻴبﻰ ﻣﻰتﻮاﻧﻨد بﻪ ﻫرشﻴﻮه بﻮده
باشــد ،ﻣﻬﻢ اﻳﻦ است کﻪ دو جســﻢ ساده ﻫﻤﻴشﻪ بﻪ ﻳک ﻧســبت ثابت کتﻠﻮى با ﻫﻢ ترکﻴب
شده ،ﻣرکبات را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :ﻫاﻳدروجﻦ با اکسﻴجﻦ تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮد ،آب را
تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد ،ﻧسبت کتﻠﻮى ﻫاﻳدروجﻦ و اکسﻴجﻦ در تشکﻴﻞ آب  1:8است:
2 H 2 + O2

2 H 2O

2 1 2 + 16 2

2 18

+ 32 g

36 g

4g

H 2 : O2 = 4 g : 32 g = 1 : 8

چﻪ ﻓﻜر ﻣﻴﻜﻨﻴد ؟
ﻳکﻰ از ﻣرکبات آکسﻴجﻦ با ﻧاﻳتروجﻦ ﻳک ﮔاز بﻰ رﻧﮓ داراى فﻮرﻣﻮل  N 2O4است ،
آﻳا بﻪ کﻤک قاﻧﻮن ﻧسبتﻫاى کتﻠﻮى ﻣﻴتﻮان بﻪ اﻳﻦ فﻮرﻣﻮل کﻴﻤﻴاوى رسﻴد ؟
 : 4 -9ﻗاﻧﻮن ﻧسبتﻫاى ﻣتﻌدد ﻳا ﻗاﻧﻮن داﻟتﻦ()Dalton
دو عﻨصر با ﻫﻢ تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮده ،ﻧﻪ تﻨﻬا ﻳک ﻧﻮع ﻣرکب را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد ،در صﻮرتﻰ کﻪ ﻧسبت
کتﻠﻮى شــان تغﻴﻴرداده شــﻮد ،ﻣرکبات ﻣختﻠف را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد .ﻧسبت کتﻠﻮى ﻳکﻰ ازاﻳﻦ
عﻨصــر در ﻣرکبات ﻣختﻠف آن اعداد تام ثابت و کﻮچک اســت ،بــﻪ طﻮر ﻣثال :ﻧاﻳتروجﻦ و
آکسﻴجﻦ با ﻫﻢ تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮده پﻨج ﻧﻮع اکساﻳد را تﻮﻟﻴد ﻣﻴکﻨﻨد کﻪ ﻧسبت کتﻠﻮى اکسﻴجﻦ دراﻳﻦ
پﻨج ﻧﻮع اکساﻳد آن باﻧاﻳتروجﻦ 1:2:3:4:5است؛ اﻣا کتﻠﻪ ﻧاﻳتروجﻦ ثابت است؛ ﻳعﻨﻰ:
: O2

N 2 : O2

N2

1

4

:

7

1

N 2O 14 2 : 16

2

8

:

7

1

NO 14

3

: 12

7

1

N 2O3 14 2 : 16 3

4

16

:

1 7

: 16 2

NO2 14

5

20

:

1 7

N 2O5 14 2 : 16 5
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16

:

شکﻞ (  :) 2 – 9ﻣﻮدل ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى اکساﻳدﻫاى ﻧاﻳتروجﻦ

ﻧسبت آکسﻴجﻦ در پﻨج ﻧﻮع اکساﻳد آن با ﻧاﻳتروجﻦ  1:2:3:4:5است.
ﻓﻌاﻟﻴت
قاﻧــﻮن ﻧســبتﻫاى ﻣتعــدد را بــاﻻى چﻬــار ﻧــﻮع اکســاﻳد کﻠﻮرﻳــﻦ
)  (Cl 2O, Cl 2O3 , Cl 2O5 , Cl 2O7تطبﻴق کﻨﻴد .
 :5-9ﻗاﻧﻮن ﻣﻌادﻟت ﻫا
دو عﻨصر ﻫر ﻳک بﻪ صﻮرت جداﮔاﻧﻪ با عﻨصر ســﻮﻣﻰ بﻪ ﻳک ﻧســبت ﻣعﻴﻦ کتﻠﻮى تعاﻣﻞ
ﻧﻤﻮده ،ﻣرکبات را بدون بقﻴﻪ تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد .اﻳﻦ دو عﻨصر بﻴﻦ ﻫﻢ ﻧﻴز بﻪ ﻫﻤان ﻣقدار کتﻠﻪ
کﻪ با عﻨصر سﻮﻣﻰ تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮده اﻧد ،تعاﻣﻞ کرده ،ﻣرکب را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد:
AB

A

B

AC

C

234

BC

از تﻮضﻴحــات فﻮق ﻧتﻴجﻪ ﮔﻴرى ﻣﻰشــﻮد کــﻪ عﻨاصر بﻪ ﻣقاد ﻳر ﻣعﻴﻦ بــا ﻳکدﻳﮕر تعاﻣﻞ
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.کتﻠــﻪ ﻣعادل ﻳک عﻨصر عبارت از ﻫﻤان ﻣقدار کتﻠﻪ عﻨصر بﻪ ﮔرام اســت کﻪ با 8
ﮔرام اکسﻴجﻦ تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮده ،بدون بقﻴﻪ ،اکساﻳد ﻣربﻮطﺔ خﻮد را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد.
ﻣثال  :اکســاﻳد آﻫﻦ بﻪ ﻣقدار  1.5gﻣﻮجﻮد اســت کﻪ در آن 1.17gآﻫﻦ شاﻣﻞ است ،
کتﻠﻪ ﻣعادل آﻫﻦ را درﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد.
حﻞ:

0.33 gO2

1.17 gFe

mFe = 1.17 g

X

m Oxide = 1,5 g

X =.

mO2 = 0.33 g

8 g O2
1,17 gFe 8 gO2
= 28 gFe
0.33 gO2

کتﻠﻪ ﻣعادل ﻳاﻣعادل  -ﮔرام آﻫﻦ ﻣساوى بﻪ  28gاست.
کتﻠــﻪ ﻣعادل ﻳک عﻨصر عبارت از ﻫﻤان ﻣقدار کتﻠﺔ آن اســت کﻪ در ﻳک تعاﻣﻞ کﻴﻤﻴاوى
ﻳــک ﮔرام و ﻳا ﻳک اتﻮم -ﮔرام ﻫاﻳدروجﻦ را تعﻮﻳض و آزاد ﻣﻰســازد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :در
تعاﻣﻞ ذﻳﻞ کتﻠﺔ ﻣعادل کﻠسﻴﻢ  20بﻮده کﻪ قرار ذﻳﻞ ﻣحاسبﻪ ﻣﻰﮔردد:
Ca + H 2 SO4

CaSO4 + H 2

98g

2g
1g
40 g 1g
=X
= 20 g
2g

40 g
X

2g
1g

40 g
X

بــﻪ صــﻮرت عﻤــﻮم کتﻠــﺔ ﻣعــادل ﻳــک عﻨصــر عبــارت از کتﻠــﺔ اتﻮﻣــﻰ عﻨصــر
تقســﻴﻢ بــر وﻻﻧــس ﻫﻤــان عﻨصــر در ﻣرکــب تشــکﻴﻞ دﻫﻨــدة آن ﻣﻰباشــد.
کتﻠﻪ اتﻮﻣﻰ ﻧسبتﻰ
وﻻﻧس

= کتﻠﺔ ﻣعادل

ﻣثال :کتﻠﻪ اتﻮﻣﻰ ﻧســبﻰ اﻟﻤﻮﻧﻴﻢ  27amuبﻮده و وﻻﻧس آن  3است،کتﻠﻪ ﻣعادل آن را
درﻳافت ﻧﻤائﻴد.
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M A Al = 27 amu
M A Al
Volance
27 amu
= EqAl
= 9amu
3

VolanceAl = 3

= EqAl

? = Eq gAl

 : 1 –5–9درﻳاﻓت ﻛتﻠﺔ ﻣﻌادل ﻣرﻛبات ﻛﻴﻤﻴاوى
کتﻠﺔ ﻣعادل ﻣرکبات کﻴﻤﻴاوى عبارت از کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻧســبﻰ ﻣرکبات تقســﻢ بر وﻻﻧس
ﻣﻮثر در ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکب است:
تﻮجﻪ ﻧﻤاﻳﻴد
وﻻﻧس ﻣﻮثر در تﻴزابﻫا ﻣساوى بﻪ تعداد اتﻮمﻫاى ﻫاﻳدروجﻦ بﻮده و در اﻟقﻠﻰﻫا
ﻣســاوى بﻪ تعداد ﮔروپ ﻫاﻳدروکسﻴﻞ اســت ،بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب در ﻧﻤکﻬا وﻻﻧس ﻣﻮثر
عبــارت از وﻻﻧس کتﻴﻮنﻫاى فﻠزى ﻧﻤکﻫا بﻮده؛ بﻨابرآن بﻪ اســاس فﻮرﻣﻮلﻫاى ذﻳﻞ
ﻣﻴتﻮان کتﻠﻪ ﻣعادل ﻣرکبات ﻣذکﻮر را درﻳافت کرد:
(تعداد =

)

M Acides
H+

= Eq Acide

M Bases
=
OH
M Salts
Cathions Volance

Eq Bases

= EqSaltes

اﮔــر کتﻠﺔ ﻣعادل اتﻮمﻫا و ﻳا ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا بﻪ ﮔرام افاده ﮔردد ،اﻳﻦ کﻤﻴت بﻪ ﻧام ﻣعادل ﮔرام
اتﻮﻣــﻰ ﻳا ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ( )Equivalent-gramﻳــاد ﻣﻰﮔردد کﻪ بﻪ طﻮر عﻤﻮم بﻪ ()Eq-g
افاده ﻣﻰشﻮد.
ﻧا ﮔفتﻪ ﻧباﻳد ﮔذاشــت اﻳﻨکــﻪ :عﻨاصرى داراى وﻻﻧسﻫاى ﻣتحــﻮل ،کتﻠﻪ ﻣعادل ﻣختﻠف
رادارا ﻣﻰباشــد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال  :کتﻠﻪ ﻣعادل ﻣس در  Cu 2Oﻣســاوى بﻪ  63.4amuبﻮده ،
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در حاﻟﻰ کﻪ کتﻠﺔ ﻣعادل ﻣس در ﻣرکب  CuOﻣساوى بﻪ  31.7amuاست.
ﻣثـال :کتﻠــﺔ ﻣعادل  H 3 PO4را درﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد ،کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ  H 3 PO4ﻣســاوى بﻪ
 98است.
M H 3PO 4 =98 amu

حﻞ:
98 amu
= 32,6 amu
3

=

M H 3PO 4
+

H

? = Eq H 3 PO 4

= EqH 3 PO 4

H+ = 3

ﻣثال :کتﻠﺔ ﻣعادل )  Ca(OHرا درﻳافت ﻧﻤائﻴد .کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻧســبﻰ )  Ca (OHﻣساوى
2

2

بﻪ  74است.

M Ca ( OH ) 2 = 74 amu
? = Eq Ca ( OH ) 2
OH = 2
74 amu
= 37amu
2

=

M Ca ( OH ) 2
OH

= Eq Ca (OH) 2

ﻣثال :کتﻠﺔ ﻣعادل  MgSO4را ﻣحاســبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد،کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻧسبﻰ  MgSO4ﻣساوى
بﻪ  120amuاست؟
حﻞ :
M MgSO 4 = 120 amu
M MgSO 4

= Eq MgSO 4

Effictive Volance = 2

Eq MgSO 4

? = Eq MgSO 4

Cathion Volance
120 amu
=
= 60 amu
2

ﻣرکباتــﻰ کــﻪ در تعاﻣــﻼت  Redoxســﻬﻢ ﻣﻰﮔﻴرﻧد ،دراﻳﻦ صــﻮرت اتﻮمﻫا عﻨاصر
ﻣتشکﻞ ﻣاﻟﻴکﻮل آنﻫا ارجاع و ﻳا  Oxidationشده  ،کتﻠﺔ ﻣعادل آنﻫا را طﻮرى بﻪ دست
ﻣﻰآورﻧدکﻪ کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ آنﻫا را تقـسﻴﻢ اﻟکترونﻫاى باختﻪ شده ( )Loseseوﻳا ﮔــرفتﻪ
شده ( )gain electronsﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،ﻳعﻨﻰ:

M Compound

Losese or gain e
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= EqCompound

ﻣثال  :کتﻠﺔ ﻣعادل  H 2 SO4را در تعاﻣﻞ  Redoxذﻳﻞ ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد .
حﻞ :
CuSO4 + S + H 2O
oxidation

Cu + H 2 SO4
2e losese

Re duction

+ 6e gain

98amu
= 16,33amu
6

=

M H 2 SO4
gaine

= EqH 2 SO4

ﻣثال  :کتﻠﺔ ﻣعادل ﻣس را در تعاﻣﻞ فﻮق ﻣحاسبﻪ کﻨﻴد؟
63.5
= 31.7amu
2

=

کتﻠﻪ اتﻮم
اﻟکترون باختﻪ شده

= کتﻠﻪ ﻣعادل ﻣس

ﻓﻌاﻟﻴت
 - 1چطﻮر ﻣﻴتﻮاﻧﻴد کتﻠﺔ ﻣعادل ﻣرکبات ذﻳﻞ را درﻳافت کﻨﻴد ؟
H 3 PO4 , KOH , NaNO3

 - 2کتﻠﺔ ﻣعادل  H 2 SO4را در تعاﻣﻞ رﻳدوکس ذﻳﻞ درﻳافت ﻧﻤاﻳد .
Cu + H 2 SO4
CuSO4 + H 2 S + H 2O
 : 6 -9ﻗاﻧﻮن ﻧسبتﻫا حجﻤﻰ
قاﻧﻮن ﻧســبتﻫا حجﻤﻰ تﻮســط عاﻟﻤﻰ بﻪ ﻧام ﮔﻴﻠﻮســک ( ) Gay-Liusacطرح رﻳزى
ﮔردﻳد و قرار ذﻳﻞ است:
بﻪ حرارت و فشــار ثابت ﻧسبت حجﻤﻰ ﻣﻮاد ﮔازى تعاﻣﻞ کﻨﻨده و ﻣحصﻮل تعاﻣﻞ ﮔازى
ﻳا بخار آنﻫا اعداد تام  ،کﻮچک و ثابت اســت و ﻫﻢ ﻧســبت حجﻤــﻰ ﻣﻮاد تعاﻣﻞ کﻨﻨدة
ﮔازى اعداد کﻮچک و ثابت ﻣﻰباشــد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :ﻫاﻳدروجﻦ ﮔازى با کﻠﻮرﻳﻦ ﮔازى
تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮده ،ﮔاز ﻫاﻳدروجﻦ کﻠﻮراﻳد را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد .ﻧسبت حجﻤﻰ ﮔاز ﻫاﻳدروجﻦ
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و کﻠﻮرﻳــﻦ در تشــکﻴﻞ ﻫاﻳدروجﻦ کﻠﻮراﻳد  1:1اســت ،شــکﻞ ( )3-9و ﻧســبت حجﻤﻰ
ﻫاﻳدروجــﻦ و ﻫاﻳدروجﻦ کﻠﻮراﻳد  1:2و ﻧســبت حجﻤﻰ کﻠﻮرﻳــﻦ و ﻫاﻳدروجﻦ کﻠﻮراﻳد
 1:2است  ،ﻳعﻨﻰ:

شکﻞ (  :) 3 - 9احجام بعضﻰ ﮔازﻫا

 : 7– 9ﻗاﻧﻮن اوﮔدرو
عاﻟﻤــﻰ بﻪ ﻧــام برزﻳﻠﻴﻮس( )Berzeliusباﻻى ﻧســبتﻫا حجﻤﻰ تﻴــﻮرى اتﻮﻣﻰ را تطبﻴق و
درﻳافت کرد کﻪ حجﻢﻫاى ﻣساوى ﮔازات تحت عﻴﻦ شراﻳط فشار و حرارت تعداد ﻣساوى
اتﻮمﻫا را داراســت .قضﻴﺔ برزﻳﻠﻴــﻮس باﻻى ﮔازاتﻰ صدق ﻣﻰکﻨد کﻪ در طبﻴعت بﻪ شــکﻞ
اتﻮﻣﻰ ﻳافت ﻣﻰشــﻮﻧد؛ اﻣا در ﻣﻮرد ﮔازﻫاى ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ صد ق ﻧﻤﻰکﻨد ؛ ازﻳﻦ ســبب تﻴﻮرى
دﻳﮕرى بﻪ شــکﻞ قضﻴﻪ تﻮسط اوﮔدرو ارائﻪ ﮔردﻳد .اﻳﻦ قضﻴﺔ اوﮔد رو( )Avogadroدر
سال 1811م ارائﻪ ﮔردﻳده کﻪ قرار ذﻳﻞ است:
حجﻢﻫاى ﻣساوى ﮔازات تحت عﻴﻦ شراﻳط فشار و حرارت تعداد ﻣساوى ذرات (ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻬا ،اتﻮم،
آﻳﻮنﻫا و غﻴره) را دارا ﻣﻰباشــد .فرضﻴﻪ اوﮔدرو اکﻨﻮن شــکﻞ قاﻧﻮن را بخﻮد اختﻴار ﻧﻤﻮده و
تعداد زﻳاد حقاﻳق تجربﻮى را تﻮضﻴح ﻧﻤﻮده اســت (.قاﻧــﻮن اول اوﮔدرو)؛ چﻨاﻧچﻪ دو حجﻢ
ﻫاﻳدروجــﻦ کﻠﻮراﻳد زﻣاﻧﻰ تشــکﻴﻞ شــده ﻣﻰتﻮاﻧــد کﻪ ﻳک حجﻢ کﻠﻮرﻳــﻦ و ﻳک حجﻢ
ﻫاﻳدروجﻦ بﻪ شــکﻞ ﻣاﻟﻴکﻮل بﻮده بــا ﻫﻢ تعاﻣﻞ ﻧﻤاﻳد؛ دراﻳﻦ صــﻮرت ﻣاﻟﻴکﻮل کﻠﻮرﻳﻦ و
ﻫاﻳدروجﻦ دو قســﻤت شده و ﻫر قســﻤت ﻫر ﻳکﻰ از آنﻫا با ﻫﻢ ترکﻴب شده ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى
جدﻳد (دو ﻣاﻟﻴکﻮل جدﻳد) ﻫاﻳدروجﻦ کﻠﻮراﻳد را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد.
2 HCl

H 2 + Cl 2
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ﻣثال :قاﻧﻮن ﻧسبتﻫا حجﻤﻰ را در تعاﻣﻞ ذﻳﻞ براى اجزاى آن تطبﻴق ﻧﻤائﻴد:
+ N2

2 NH 3

3H 2

حﻞ:

+ N2

2 NH 3

دو حجﻢ

1حجﻢ

3H 2

3حجﻢ

N22 : N
H
N22 ==33: 1: 1
H 2 : NH3 = 3 : 2
N 2 : NH3 = 1 : 2

قاﻧﻮن اوﮔدرو را ﻣﻴتﻮان بﻪ طﻮر ﻣعکﻮس آن ﻧﻴز بﻴان کرد:
تعــداد ﻣســاوى ﻣاﻟﻴکﻮلﻫا و اتﻮمﻫاى ﮔازات تحت عﻴﻦ شــراﻳط فشــار و حرارت ،
حجﻢﻫاى ﻣساوى را اشغال ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد (.قاﻧﻮن دوم اوﮔدرو )
بﻴشتر بداﻧﻴد
ﻳک ﻣﻮل ﻫر ﻣاده بﻪ اﻧدازه عدد اوﮔدر )  (6.02 10 23ذرات را دارا بﻮده ،در
صﻮرتﻰ کﻪ ﻣاده حاﻟت ﮔازرا دارا باشد  ،ﻳک ﻣﻮل ﻫر ﮔاز بﻪ شراﻳط 22.4L STP
حجﻢ را اشغال ﻣﻰﻧﻤاﻳد کﻪ بﻪ اساس ﻣعاد ﻟﺔ عﻤﻮﻣﻰ ﮔازات کاﻣﻞ ؛ﻳعﻨﻰ
 PV = nRTﻣحاسبﻪ شده ﻣﻴتﻮاﻧد.
عــدد اوﮔدرو بﻪ طرﻳقﻪﻫاى ﻣختﻠف درﻳافت شــده اســت کــﻪ دراﻳﻦ جا از دو
طــــــرﻳقﺔ آن تذ کار بﻪ عﻤﻞ ﻣﻰآﻳد:
 - 1اﮔرکتﻠﻪ اتﻮﻣﻰ ﻧســبﻰ وﻳا ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻧســبﻰ بﻪ ﮔرام افاده ﮔردد (ﻣﻮل اتﻮم ﻳا
ﻣــﻮل ﻣاﻟﻴکﻮل) و اﻳﻦ کﻤﻴتﻫاى ﻣﻮﻟﻰ بر کتﻠﻪ حقﻴقــﻰ ﻳک اتﻮم عﻨصر و ﻳا ﻣاﻟﻴکﻮل
ﻣرکب تقسﻴﻢ ﮔردد ،در ﻧتﻴجﻪ عدد اوﮔدرو حاصﻞ ﻣﻰشﻮد:
کتﻠﺔ ﻧسبتﻰ عﻨصر بﻪ ﮔرام
کتﻠﺔ حقﻴقﻰ ﻳک اتﻮم عﻨصر
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= عدد او ﮔدرو

ﻳک ﻣﻮل ﻣرکب
کتﻠﺔ ﻳک ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکب

= عدد او ﮔدرو

ﻣثال :کتﻠﻪ اتﻮﻣﻰ ﻧســبﻰ کاربﻦ  12و کتﻠﻪ ﻳک اتﻮم آن  1.993 10 23 gاســت عدد
اوﮔد رو را درﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد:
کتﻠﺔ ﻳک اتﻮم کاربﻦ بﻪ ﮔرام
کتﻠﻪ ﻳک اتﻮم کاربﻦ
12 g
= 6.02 1023

kg

26

1.99 10

= عدد او ﮔدرو

=

عدد او ﮔدرو

خﻮد را آزﻣاﻳش ﻛﻨﻴد
کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮل آب  2.9898 10 26 kgاست و کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ آن 18amuاست،
عدد اوﮔدرو را بﻪ دست آورﻳد.
 - 2بﻪ طرﻳقﻪ اﻟکتروﻟﻴز ﻧﻴز ﻣﻴتﻮان عدد اوﮔدرو را بدست آورد؛ طﻮرى کﻪ اﮔر عــدد
فارادى) (F=96491Cتقســﻴﻢ بر قﻴﻤت چارج ) (e = 1.602 10 19 Cﮔردد عــــدد
اوﮔدرو حاصﻞ ﻣﻰشﻮد.
F
96491C
=
= 6.02 1023
19
e 1.602 10 C

= NA

قﻴﻤت چارج را عاﻟﻢ اﻣرﻳکائﻰ بﻪ ﻧام ﻣﻠﻴکان در قطرات تﻴﻞ کشف کرد .
 : 8– 9ﻛتﻠﻪ اتﻮﻣﻰ ﻧسبتﻰ
کتﻠﺔ حقﻴقﻰ اتﻮمﻫاى عﻨاصر کﻴﻤﻴاوى کﻤﻴتﻫاى کﻮچک بﻮده کﻪ بﻴﻦ 10 22 10 24 g
قرار دارد  .اﻳﻦ کﻤﻴتﻫاى کﻮچک با تﻮانﻫاى ﻣﻨفﻰ در ﻣحاســبات کﻴﻤﻴاوى ﻣشکﻼتﻰ را

اﻳجاد ﻣﻰﻧﻤﻮد  ،از اﻳﻦ سبب عﻠﻤاى ساﻳﻨس براى اتﻮمﻫاى عﻨاصر کﻴﻤﻴاوى کتﻠﻪ اتﻮﻣﻰ ﻧسبتﻰ
را تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﻧد  ،آنﻫا کتﻠﻪ ﻳک اتﻮم عﻨصر را تقســﻴﻢ  1حصﻪ کتﻠﺔ ﻳک اتﻮم اﻳزوتﻮپ

کاربﻦ (

C

12
6

12

) ﻧﻤﻮده  ،حاصﻞ تقســﻴﻢ را بﻪ حﻴث کتﻠﻪ اتﻮﻣﻰ ﻧسبتﻰ ﻫﻤان عﻨصرﻣطﻠﻮب قبﻮل

کردﻧد ؛ پس:
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mass per atomElemen ts
1
per atom of Carbon 12
12

= M atomic

جستجﻮ ﻧﻤاﻳﻴد
عﻠت استفاده از واحد کاربﻦ  12 -در چﻪ است ؟
اﮔر بﻪ عﻮض  126 Cاﻳزوتﻮپ ﻫاىC , 13 C ،
6

14
6

وﻳا  166 Cرا بﻪ کارببرﻧد در ﻣحاسبات کدام

تغﻴﻴراتﻰ روﻧﻤا خﻮاﻫد شد ؟

 1ام حصــــــــﻪ کتﻠــﺔ اتــﻮم اﻳزوتــﻮپ کاربﻦ  12-را بــﻪ حﻴــث واحــــــد کتﻠﺔ

12

اتــــــــــﻮﻣــﻰ (  ) Atomic . Mass .Uniteقبــﻮل ﻧﻤﻮده و بــﻪ (  ) amuافاده
ﻣﻰکﻨد ؛ﻳعﻨﻰ:

1
(  ) Amuواحد کتﻠﻪ اتﻮﻣﻰ بﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ =
12
26
چﻮن کـــتﻠﺔ ﻳک اتﻮم کاربﻦ  126Cﻣساوى بﻪ kg

ام حصﻪ کتﻠﺔ ﻳک اتﻮم کاربﻦ.

 amuعبارت است ازkg :

27

kg = 1 661 10

26

 1.993 10است  ،پس قﻴﻤت

1
1.993 10
12

= amu

از اﻳﻨجا ﻧﻮشتﻪ کرده ﻣﻰتﻮاﻧﻴﻢ کﻪ :
کتﻠﻪ ﻳک اتﻢ عﻨصر
kg

27

1 661 10

= کتﻠﻪ ﻳک اتﻮم ﻧسبتﻰ

27

ﻣثال :کتﻠﺔ ﻳک اتﻮم سﻮدﻳﻢ  3.8202 10 kgاســت  ،کتﻠﺔ اتﻮﻣﻰ ﻧســبتﻰ ســﻮدﻳﻢ را
درﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد.
حﻞ:

m peratom Na 3.8203 10 27 kg
= M atom Na
=
= 23amu
amu
1.661 10 27 kg

ﻣثـال :کتﻠﺔ ﻳــک اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ  1 674 10 27 kgاســت ،کتﻠﺔ اتﻮﻣﻰ ﻧســبتﻰ آن را
درﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد.
حﻞ:

mass peratomH 1.674 10 27 kg
= M atomic H
=
= 1.008amu
amu
1.661.10 27 kg
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ﻣﻌﻠﻮﻣات اﺿاﻓﻰ
در اکثر جدولﻫاى دوره ﻳﻰ عﻨاصر کتﻠﻪ اتﻮﻣﻰ عﻨاصر درج اســت و عبارت
از اوسط ﻣجﻤﻮعﻰ کتﻠﻪﻫاى اتﻮﻣﻰ اﻳزوتﻮپﻫاى ﻣختﻠف عﻨاصر ﻣﻰباشد .
ﻓﻌاﻟﻴت
اوسط ﻣجﻤﻮعﻰ کتﻠﻪﻫاى اتﻮﻣﻰ اﻳزوتﻮپﻫاى ﻣختﻠف عﻨاصر جدول زﻳر را ﻣحاسبﻪ
ﻧﻤاﻳﻴد.

O

O

18
8

0.2%
18.00

O

17
8

16

اﻳزوتﻮپ

8

0.04%

99.76%

17.00

15.99

فﻴصدى در طبﻴعت
کتﻠﺔ اتﻮﻣﻰ

: 9– 9ﻛتﻠﺔ ﻣاﻟﻴﻜﻮﻟﻰ ﻧسبتﻰ
کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻧســبتﻰ ﻣاﻟﻴکﻮلﻫاى ﻣرکبات کﻴﻤﻴاوى عبارت از ﻣجﻤﻮعﺔ کتﻠﻪﻫاى اتﻮمﻫاى
عﻨاصر ﻣتشکﻠﻪ ﻣاﻟﻴکﻮل است.
کتﻠﺔ اتﻮﻣﻰ آکسﻴجﻦ  +کتﻠﺔ دو اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ = کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ آب
MH 2 O = 1 2 + 16 = 18amu

ﻣشﻖ وتﻤرﻳﻦ ﻧﻤاﻳﻴد
کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻣرکبات زﻳر را ﻣحاسبﻪ کﻨﻴد:

شکﻞ ) :(4 - 9ﻣﻮدل اﻳتاﻧﻮل
اﻟف C6 H12 O6 -

ب OH -

C2 H 5
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ﻣﻌﻠﻮﻣات ﺿرورى
چﻮن کتﻠﻪﻫاى اتﻮﻣﻰ ﻧسبتﻰ عﻨاصر بﻪ اساس قﻴﻤت ( )amuدر ﻳافت ﮔردﻳده
اســت ؛ بﻨابراﻳﻦ اﮔر کتﻠﺔ ﻳک ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکب را داشــتﻪ باشــﻴﻢ و آن را تقســﻴﻢ قﻴﻤت
( )amuﻧﻤاﻳﻴﻢ کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻧسبتﻰ ﻣرکب ﻣطﻠﻮب حاصﻞ ﻣﻰشﻮد؛ﻳعﻨﻰ:
کتﻠﺔ ﻳک ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکب
 = --------------------کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻧسبتﻰamu
ﻣثال :کتﻠﺔﻳک ﻣاﻟﻴکﻮل آب ﻣساوى بﻪ  2.9898 10 26 kgاست  ،کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻧسبتﻰ
آب را در ﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد.
حﻞ -:کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ آب
2.9898 10 26 kg
= 18amu
1.661 10 27 kg

=

mH 2 O
amu

= M H 2O

ﻧﻮت :کتﻠﺔحقﻴقﻰ ﻫر ذره تقسﻴﻢ بر قﻴﻤت  amuﻣساوى بﻪ کتﻠﺔ ﻧسبتﻰ آن است.
 : 10- 9ﻣﻮل (اتﻮم -ﮔرام و ﻣاﻟﻴﻜﻮل -ﮔرام)
اﮔــر کتﻠﺔ اتﻮﻣﻰ ﻧســبﻰ عﻨاصر کﻴﻤﻴاوى بﻪ ﮔــرام افاده ﮔردد  ،اﻳــﻦ کﻤﻴت را بﻪ ﻧام
اتﻮم -ﮔرام ﻳا ﻣﻮل اتﻮﻣﻰ ﻳاد ﻣﻰکﻨﻨد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :کتﻠﺔ اتﻮﻣﻰ ﻧســبﻰ  Naﻣساوى بﻪ
 23amuاست؛ بﻨابراﻳﻦ ﻳک ﻣﻮل سﻮدﻳﻢ ﻣساوى بﻪ  23gاست.
بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب اﮔر کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻧســبتﻰ ﻣرکبات کﻴﻤﻴاوى بﻪ ﮔرام افاده ﮔردد ،اﻳﻦ
کﻤﻴت کتﻠﻮى را بﻪ ﻧام ﻣاﻟﻴکﻮل-ﮔرام ﻳا ﻣﻮل ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :کتﻠﺔ
ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻧســبتﻰ تﻴزاب ﮔﻮﮔرد )  ( H 2 SO4ﻣســاوى بﻪ  98amuاست ؛ بﻨابراﻳﻦ98
ﮔرام آن ﻳک ﻣﻮل اســت .بﻪ صﻮرت عﻤﻮم اﮔر کتﻠﺔ ﻧســبتﻰ ﻫر ذره کﻴﻤﻴاوى بﻪ ﮔرام
افاده شــﻮد ﻫﻤﻴﻦ کﻤﻴت کتﻠﻮى را بﻪ ﻧام ﻣﻮل ﻫﻤان ذره ﻳاد ﻣﻴکﻨﻨد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال :کتﻠﺔ
ﻧســبتﻰ اﻟکترون ﻣســاوى بﻪ  5.4 10 4 amuاســت ؛ بﻨابراﻳﻦ ﻳک ﻣﻮل آن ﻣساوى بﻪ
 5.4 10 4 gﻣﻰباشد.
چﻮن اتﻮم -ﮔرام  ،ﻣاﻟﻴکﻮل-ﮔرام ،اﻳﻮن-ﮔرام  .....تﻤاﻣا" بﻪ ﻧام ﻣﻮل ﻳاد شــده اســت و
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تﻤام ﻫﻤﻴﻦ کﻤﻴتﻫا بﻪ اﻧدازة عدد اوﮔدرو ذرات را دارا اﻧد؛ بﻨابراﻳﻦ بﻪ صﻮرت ﻣشــخص
ﻣﻴتﻮان ﻣﻮل را چﻨﻴﻦ تعرﻳف کرد:
ﻣﻮل :عبارت از کتﻠﺔذرات بﻪ اﻧدازه عدد اوﮔدرو بﻪ ﮔرام اســت ﻳا بﻪ عباره دﻳﮕر اﮔر
کتﻠــﺔ ذرات بﻪ اﻧدازه عدد اوﮔدروبﻪ ﮔرام افاده شــﻮد  ،اﻳــﻦ کﻤﻴت را بﻪ ﻧام ﻣﻮل ()Mole
ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد
ﻣثال 200g :سﻮدﻳﻢ ﻫاﻳدروکساﻳد چﻨد ﻣﻮل آن است ؟کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ آن 40amu
است.

m = 200 g

200 g 1mol
= 5mol
40 g

M = 40amu
?=n

40 g 1mo1
200 g n

=n

m
از ﻣثال فﻮق ﻣﻴتﻮان فﻮرﻣﻮل
M

=  nرا براى ﻣحاسبﻪ ﻣﻮل استﻨتاج کرد.

27

79,9 2

200,0

63

56

65

32

شکﻞ (  :) 5 – 9ﻣقدار ﻣﻮل ﻣس ،سﻴﻤاب ،اﻟﻤﻮﻧﻴﻢ  ،بروﻣﻴﻦ  ،آﻫﻦ ،جست و سﻠفر

245

 : 11 – 9درﻳاﻓت ﻓﻴﺼدى ﻋﻨاﺻر ﻣتشﻜﻠﺔ ﻣاﻟﻴﻜﻮلﻫاى ﻣرﻛبات
بــراى اﻳﻦ کﻪ فﻴصدى عﻨاصر ﻣتشــکﻞ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻣرکبات کﻴﻤﻴاوى را بدســت آورده
بتﻮاﻧﻴﻢ ،ﻻزم است تا ﻣقدار ﻫر عﻨصر را در کﻤﻴت ﻳک ﻣﻮل آن با در ﻧظر داشت کتﻠﺔ
ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻣرکــب درﻳافت ﻧﻤﻮده ،در اﻳﻦ صﻮرت ﻣقدار عﻨصر ﻣطﻠﻮب را کﻪ در ﻳک
ﻣﻮل ﻣرکب ﻣﻮجﻮد است  ،ضرب در عدد  100ﻧﻤﻮده و تقسﻴﻢ بر ﻣقدار ﻣﻮل آن ﻣرکب
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ ،کﻤﻴت حاصﻞ ﻣقدار فﻴصدى عﻨصر ﻣطﻠﻮب را افاده ﻣﻰﻧﻤاﻳد؛ﻳعﻨﻰ:
 .100ﻣقدار عﻨصر
= فﻴصدى عﻨصر در ﻣرکب
ﻳک ﻣﻮل ﻣرکب
ﻣثـال اول :فﻴصدى کاربــﻦ .ﻫاﻳدروجﻦ و اکســﻴجﻦ را در ﮔﻠﻮکﻮز ( ) ) (C6 H12O6
ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳد  ،در صﻮرتﻰ کﻪ کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﮔﻠﻮکﻮز  180amuبﻮده باشد ،کتﻠﺔ اتﻮﻣﻰ
ﻫاﻳدروجﻦ  ، 1amuکتﻠﺔ اتﻮﻣﻰ کاربﻦ  12amuو کتﻠﺔ اتﻮﻣﻰ آکسﻴجﻦ  16amuاست.
MC6 H12O6 = 12 6 + 1 12 + 16 6 = 180 amu

حﻞ:

MC6 H12O6 = 72 + 12 + 96 = 180 amu
mole C6 H12O6 = 72 g + 12 g + 96 g = 180 g
72 gC

180 g C6 H12O6

W%

100

72 gC 100
= 40%C
180 g
180 g C6 H12O6
96 gO
= W %C

W%

100

96 gO 100
= 53.33%O
180 g
180gC 6 H12 O 6
12gH

= W %O

100

W %H
12gH 100
= 6.7%H
180g

= W %H

ﻧﻮت :ﻣجﻤﻮعﻪ فﻴصدىﻫاى اجزاى ﻣتشــکﻞ ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکبات کﻴﻤﻴاوى ﻣساوى بﻪ
 100ﻣﻰشﻮد.
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 : 12 - 9ﻓﻮرﻣﻮل تجربﻰ و ﻓﻮرﻣﻮل ﻣاﻟﻴﻜﻮﻟﻰ
ﻳک ﻣرکب کﻴﻤﻴاوى را ﻣعﻤﻮﻻ" تﻮســط طرز ترتﻴب ســﻤبﻮلﻫاى عﻨاصر تشکﻴﻞ دﻫﻨدة آن
با ضراﻳب ﻧســبتﻰ کﻪ بﻪ ﻧام ضراﻳب ستﻴکﻴﻮ ﻣترى ()Stoichiometryﻧﻴز ﻳاد ﻣﻰشﻮد ،ﻧشان
ﻣﻰدﻫﻨد؛ بﻪ طﻮر ﻣثال  NaCl :ﻧشان دﻫﻨدة ﻧﻤک طعام و  H 2 Oﻧشان دﻫﻨده آب است کﻪ
طرز ترتﻴب سﻤبﻮلﻫاى اتﻮمﻫاى عﻨاصر تشکﻴﻞ دﻫﻨده با ضراﻳب ﻧسبتﻰ آنﻫا را درﻣرکبات
بــﻪ ﻧام فﻮرﻣﻮل ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .ﻳک ﻣاﻟﻴکﻮل آب از دو اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ و ﻳک اتﻮم
اکسﻴجﻦ تشکﻴﻞ ﮔردﻳده است  ،بﻪ اﻳﻦ اساس فﻮرﻣﻮل ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ آب  H 2 Oاست.
فﻮرﻣــﻮل ﻣاﻟﻴکﻮﻟــﻰ را ﻣﻴتــﻮان بﻪ اســاس تجزﻳــﻪ کﻴﻤﻴاوى تعﻴﻴــﻦ ﻧﻤﻮد  .ﻧــﻮع دﻳﮕرى از
فﻮرﻣﻮلﻫاى کﻴﻤﻴاوى عبارت از فﻮرﻣﻮل تجربﻰ است ،دراﻳﻦ فﻮرﻣﻮل تعداد ﻧسبتﻰ اتﻮمﻫاى
عﻨاصر ﻣختﻠف در ﻳک ﻣرکب ﻧشان داده ﻣﻰشﻮد(.کﻠﻤﻪ تجربﻰ دراﻳﻦ جا بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨﻰ است
کﻪ فﻮرﻣﻮل ارائﻪ شــده تﻨﻬا بﻪ اساس ﻣشاﻫده و اﻧدازه ﮔﻴرى ﻳعﻨﻰ تحﻠﻴﻞ تﻮصﻴفﻰ و ﻣقدارى
ﻣشخص ﮔردﻳده اســت) .ﻣاﻟﻴکﻮل ﮔﻠﻮکﻮز داراى  6اتﻮم کاربﻦ  12 ،اتﻮم ﻫاﻳدروجﻦ و 6
اتﻮم آکســﻴجﻦ بﻮده و فﻮرﻣﻮل تجربﻰ آن  CH 2 Oاســت کﻪ تﻨﻬا ﻧسبت اتﻮمﻫاى کاربﻦ،
اتﻮمﻫاى ﻫاﻳدروجﻦ و اتﻮمﻫاى آکســﻴجﻦ را در ﻣاﻟﻴکﻮل ﮔﻠﻮکﻮز ﻧشــان ﻣﻰدﻫد .چﻮن اﻳﻦ
ﻧســبتﻫا ﻫﻤﻮاره ســاده ترﻳﻦ شکﻞ ﻳک ﻣاده را آشکار ﻣﻰسازد  ،ازﻳﻦ سبب اﻳﻦ فﻮرﻣﻮل را
بﻪ ﻧام فﻮرﻣﻮل ساده ﻧﻴز ﻳاد ﻣﻴکﻨﻨد.
براى اﻳﻦ کﻪ فﻮرﻣﻮل ســادة ﻣرکبات را بﻪ درستﻰ تحرﻳر و درﻳافت ﻧﻤﻮده باشﻴﻢ ،ﻻزم است
تا تحﻠﻴﻞ تﻮصﻴفﻰ و ﻣقدارى ﻣرکب را بداﻧﻴﻢ  .با داﻧســتﻦ تحﻠﻴﻞ تﻮصﻴفﻰ و ﻣقدارى ﻣرکب
ﻣﻴتﻮان فﻮرﻣﻮل تجربﻰ آﻧرا قرار ﻣﻮاد ذﻳﻞ تحرﻳر و درﻳافت کرد :
 - 1کﻤﻴتﻫاى ﻣقدارى ﻫر عﻨصررا کﻪ در اثر اﻧاﻟﻴز حاصﻞ شده است  ،بﻪ ﻣﻮل تبدﻳﻞ ﻣﻴکﻨﻴﻢ.
 - 2ﻣقــدار ﻣﻮلﻫــاى ﻫر عﻨصر تشــکﻴﻞ دﻫﻨدة ﻣرکب را کﻪ قرار ﻣــاده  1حاصﻞ ﻧﻤﻮدﻳﻢ
 ،دقﻴقا"ﻣﻼحظــﻪ ﻧﻤﻮده کﻤﻴت کﻮچک آنﻫا را برﻣﻼ ﻣﻴســازﻳﻢ  ،ســپس تﻤام کﻤﻴت ﻣﻮﻟﻰ
عﻨاصر ﻣتشــکﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکب ﻣطﻠﻮب را تقســﻴﻢ بر ﻫﻤﻴﻦ کﻤﻴــت کﻮچک ﻣﻮﻟﻰ ﻧﻤﻮده ،
ارقام بدون واحدﻫاى قﻴاسﻰ حاصﻞ ﻣﻰشﻮد.
 - 3کﻤﻴتﻫــاى رقﻤــﻰ کﻪ طبق ﻣاده  2حاصﻞ ﻣﻰﮔردد  ،دقﻴقا" ﻣطاﻟعﻪ ﻧﻤﻮده ،در صﻮرتﻰ
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کﻪ اعداد تام باشد  ،ﻧسبتﻫاى اتﻮمﻫاى عﻨاصر ﻣتشکﻠﻪ ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکب را در فﻮرﻣﻮل ساده
ﻧشان داده و اﮔر ارقام تام ﻧباشﻨد ،آنﻫا را بﻪ طرﻳقﻪ روﻧداف و ﻳا ضرب ﻧﻤﻮدن کﻮچکترﻳﻦ
عدد تام ،بﻪ اعداد تام تبد ﻳﻞ ﻧﻤﻮده ،اﻳﻦ اعداد تام ﻧسبت اتﻮﻣﻰ عﻨاصر را در فﻮرﻣﻮل ساده
افاده ﻣﻰکﻨد ،ارقام ﻧسبتﻰ عﻨاصر را با درﻧظر داشت طرز تحرﻳر درست فﻮرﻣﻮل ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ
بﻪ سﻤبﻮلﻫاى عﻨاصر کﻴﻤﻴاوى ضﻤﻴﻤﻪ ساختﻪ ،فﻮرﻣﻮل ساده حاصﻞ ﻣﻰشﻮد.
 - 4غرض تحرﻳر درســت فﻮرﻣﻮل ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻣرکب ،عﻼوه از داشــتﻦ تحﻠﻴﻞ تﻮصﻴفﻰ و
ﻣقدارى باﻳد کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻣرکب ﻧﻴز ﻣعﻠﻮم باشــد ،بدﻳﻦ اســاس با در ﻧظر داشت تحﻠﻴﻞ
تﻮصﻴفــﻰ و ﻣقدارى قــرار ﻣﻮاد فﻮق فﻮرﻣﻮل ســاده را درﻳافت و کتﻠــﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻣرکب
ﻣطﻠﻮب را بﻪ کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻧســبتﻰ فﻮرﻣﻮل ساده تقسﻴﻢ و عدد تام حاصﻞ خﻮاﻫد شد کﻪ
اﻳﻦ عدد را بﻪ ﻧســبت عﻨاصر در فﻮرﻣﻮل ســاده ضرب ﻧﻤﻮده ودر ﻧتﻴجﻪ فﻮرﻣﻮل ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ
ﻣرکب حاصﻞ ﻣﻰﮔردد.
ﻣثال  :ﻳک ﮔرام از ﻳک ﻣرکب ﻣتشــکﻞ از کاربﻦ و ﻫاﻳدروجﻦ ســﻮختاﻧده شده کﻪ
در ﻧتﻴجﻪ  3.3gکاربﻦ داى اکســاﻳد (  ) CO2و  0.899gآب ) ( H 2Oحاصﻞ ﮔردﻳده،
فﻮرﻣﻮل ساده ﻣرکب را درﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد .
حﻞ :
 = 1gﻣقدار ﻣاده عضﻮى سﻮختاﻧده شده
 = 3.3gکاربﻦ داى اکساﻳد
0.899g

= آب حاصﻞ شده

ابتدا ﻣقدار ﻫاﻳدروجﻦ و کاربﻦ را در ﻣرکب ﻣطﻠﻮب بﻪ دست ﻣﻰآورﻳﻢ.

0.899 gH 2O 2 gH 2
= 0.1gH 2
18 gH 2O

= mH 2

12 g 3.3 gCO2
= 0.9 gC
44 gCO2

= mC
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2 gH 2

18 g H 2O

mH 2

0.899 g

12 gC

44 gCO2

mC

3.3 gCO2

nC = 0.9 g ÷ 12 g / mol = 0.075 mol
nH 2 = 0.1g ÷ 2 g / mol = 0.1mol
C = 0.075 mol ÷ 0.075 mol = 1
H 2 = 0.1mol ÷ 0.075 mol = 1.3
C =1 3 = 3
H 2 = 1.3 3 = 4

) (CH 2 = C = CH 2

C3 H 4

C =3
H2 = 4

ﻣشﻖ وتﻤرﻳﻦ ﻛﻨﻴد
 3.2gاکساﻳد آﻫﻦ با ﮔاز ﻫاﻳدروجﻦ حرارت داده شده است ،در ﻧتﻴجﻪ  2.24gآﻫﻦ
فﻠزى حاصﻞ ﮔردﻳده اســت  ،فﻮرﻣﻮل سادة اکساﻳد آﻫﻦ را درﻳافت ﻧﻤائﻴد ،کتﻠﺔ اتﻮﻣﻰ
آﻫﻦ  56و از آکسﻴجﻦ  16amuاست.
ﻣثـال  : 2در ترکﻴــب ﻳــک ﻣر کب  8gکاربــﻦ 1.33g،ﻫاﻳدروجﻦ و 10.667g
اکســﻴجﻦ شــاﻣﻞ اســت ،کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻣرکب 180amuاست فﻮرﻣﻮل ســاده و ترکﻴبﻰ
ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻣرکب ﻣطﻠﻮب را درﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد.
حﻞ:

nC = 8 g ÷ 12 g / mol = 0.667 mol
nH 2 = 1.33 g ÷ 1g / mol = 1.33mol

nO2 = 10.667 g ÷ 16 g / mol = 0.667

mC = 8 g
mH 2 = 1.33 g
mO2 = 10 .66 g

nC = 0.667mol ÷ 0.667mol = 1
nH 2 = 1.33mol ÷ 0.66mol = 2
nO2 = 0.667mol ÷ 0.667 mol = 1
C =1
H=2
O =1
CH 2O
M (CH 2O) n = 180
(30)n = 180
180
=6
=n
30
(CH 2O)n = (CH 2O)6
C6 H12O6
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خﻼﺻﺔ ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ:
* در ﻳک تعاﻣﻞ کﻴﻤﻴاوى ﻣجﻤﻮعﺔ کتﻠﻪﻫاى ﻣحصﻮل تعاﻣﻞ ﻣساوى بﻪ ﻣجﻤﻮعﺔ کتﻠﻪﻫاى
ﻣﻮاد تعاﻣﻞ کﻨﻨده است.
* عﻨاصر ﻣتشــکﻞ ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکب در ﻣﻮقع تشکﻴﻞ ﻣرکب بﻪ ﻧسبت وزﻧﻰ ﻳا کتﻠﻮى ﻣعﻴﻦ
و ثابت با ﻫﻢ تعاﻣﻞ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
* دوعﻨصر با ﻫﻢ تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮده ﻧﻪ تﻨﻬا ﻳک ﻧﻮع ﻣرکب را تشــکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد ،در صﻮرتﻰ کﻪ
ﻧسبت کتﻠﻮى شان تغﻴﻴرداده شﻮد ،ﻣرکبات ﻣختﻠف را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد .ﻧسبت کتﻠﻮى ﻳکﻰ
ازﻳﻦ عﻨاصر در ﻣرکبات ﻣختﻠف آن اعداد تام ثابت و کﻮچک است.
* دو عﻨصر ﻫر ﻳک بﻪ صﻮرت جداﮔاﻧﻪ با عﻨصر سﻮﻣﻰ بﻪ ﻳک ﻧسبت ﻣعﻴﻦ کتﻠﻮى تعاﻣﻞ
ﻧﻤﻮده ،بدون بقﻴﻪ ﻣرکبات را تشــکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد  .اﻳــﻦ دو عﻨصر بﻴﻦ ﻫﻢ ﻧﻴز بﻪ ﻫﻤان ﻣقدار
کتﻠﻮى کﻪ با عﻨصر سﻮﻣﻰ تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮده اﻧد  ،تعاﻣﻞ کرده ،ﻣرکب را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد.
* کتﻠــﺔ ﻣعــادل ﻳک عﻨصر عبارت از ﻫﻤان ﻣقدار کتﻠﺔ عﻨصر بﻪ ﮔرام اســت کﻪ با  8ﮔرام
آکسﻴجﻦ تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮده  ،بدون بقﻴﻪ اکساﻳد ﻣربﻮطﻪ خﻮد را تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫﻨد.
* کتﻠﺔ ﻣعادل ﻳک عﻨصر عبارت از ﻫﻤان ﻣقدار کتﻠﺔ آن است کﻪ در ﻳک تعاﻣﻞ کﻴﻤﻴاوى
ﻳک ﮔرام و ﻳا ﻳک اتﻮم -ﮔرام ﻫاﻳدروجﻦ را تعﻮﻳض و آزاد ﻣﻰسازد.
* کتﻠﺔ ﻣعادل ﻣرکبات کﻴﻤﻴاوى عبارت از کتﻠﺔ ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻰ ﻧســبتﻰ ﻣرکبات تقسﻢ بر وﻻﻧس
ﻣؤثر در ﻣاﻟﻴکﻮل ﻣرکب است:
* بﻪ حرارت و فشار ثابت ﻧسبت حجﻤﻰ ﻣﻮاد ﮔازى تعاﻣﻞ کﻨﻨده و ﻣحصﻮل تعاﻣﻞ ﮔازى
ﻳــا بخار آنﻫا اعداد تام  ،کﻮچک و ثابت اســت و ﻫﻢ ﻧســبت حجﻤﻰ ﻣــﻮاد تعاﻣﻞ کﻨﻨده
ﮔازى اعداد کﻮچک و ثابت ﻣﻰباشد.
* ﻳک ﻣﻮل ﻫر ﻣاده بﻪ اﻧدازه عدد اوﮔدر )  (6,02 10 23ذرات را دارا بﻮده ،در صﻮرتﻰ کﻪ
ﻣاده حاﻟت ﮔازرا دارا باشد  ،ﻳک ﻣﻮل ﻫر ﮔاز در شراﻳط  22.4L STPحجﻢ را اشغال
ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
* ﻣﻮل :عبارت از کتﻠﺔ ذرات بﻪ اﻧدازه عدد اوﮔدرو بﻪ ﮔرام اســت  ،ﻳا بﻪ عباره دﻳﮕر اﮔر
کتﻠﺔ ذرات بﻪ اﻧدازة عدد اوﮔدروبﻪ ﮔرام افاده شــﻮد  ،اﻳﻦ کﻤﻴت را بﻪ ﻧام ﻣﻮل ()Mole
ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد
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* ﻣقــدار عﻨصر ﻣطﻠﻮب را کﻪ در ﻳک ﻣﻮل ﻣرکب ﻣﻮجﻮد اســت ضرب ،در  100ﻧﻤﻮده و
تقســﻴﻢ بر ﻣقدار ﻣﻮل آن ﻣرکب ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴــﻢ  .کﻤﻴت حاصﻠﻪ ﻣقدار فﻴصدى عﻨصر ﻣطﻠﻮب را
افاده ﻣﻰﻧﻤاﻳد،
تﻤرﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ
سؤاﻟﻬاى چﻬار جﻮابﻪ
 - 1بﻪ صﻮرت عﻤﻮم ﻳک ﻣسأﻟﺔ عﻠﻤﻰ بﻪ  ------پاﻳﺔ استﻮار است :
ج – سﻪ د – چﻬار
ب – دو
اﻟف -ﻳک
 - 2کتﻠﻪﻫــاى ﻣجﻤﻮعﻰ ﻣحصﻮل تعاﻣــﻞ  -----بﻪ ﻣجﻤﻮعﻪ کتﻠﻪﻫاى ﻣــﻮاد تعاﻣﻞ کﻨﻨده
است.
اﻟــف  -زﻳــاد تــر ب  -کﻤتر ج – ﻣســاوى د  -بعضﻰ اوقات زﻳاد وبعضﻰ اوقات
کﻢ
 - 3عاﻟﻤــﻰ بــﻪ ﻧام -----قاﻧﻮن ﻧســبتﻫاى ثابت را طرح رﻳزى کرده و ازﻳﻦ ســبب بﻪ ﻧام
ﻣﻮصﻮف ﻧﻴز ﻣسﻤﻰ ﻣﻰباشد
اﻟف – ﻻوازﻳﻪ ب – ﮔﻴﻠﻮسک ج –  Proustد  -داﻟتﻦ
 - 4ﻧسبت آکسﻴجﻦ در ﻣرکب آب و ﻣرکب ﻫاﻳدروجﻦ پراکساﻳد  -----است
د1:2 -
ج 2:3 -
ب – 1:3
اﻟف – 2 :1
 - 5کتﻠﺔ ﻣعادل  H 3 PO4را کدام ارقام ذﻳﻞ ﻧشان ﻣﻰدﻫد ؟
د 22.6 -
اﻟف –  16ب  -15ج 32.6 -
 - 6بﻪ حرارت و فشار ثابت ،ﻧسبت حجﻤﻰ ﻣﻮاد ﮔازى تعاﻣﻞ کﻨﻨده و ﻣحصﻮل تعاﻣﻞ ﮔازى
آنﻫا  -----است
اﻟــف  -اعــداد تــام  ،کﻮچک و ثابت ب -اعداد کســرى ج – ارقام بــزرگ د – ﻫﻴچ
کدام
 - 7ﻳک ﻣﻮل ﻫر ﻣاده بﻪ اﻧدازه  -----ذرات را دارا است :
اﻟف  -عدد اوﮔدرو ،ب  ، (6.02 10 23 ) -ج  22.4 -ﻟﻴتر ،د – اﻟف وب ﻫردو
 - 8کتﻠﺔ اتﻮﻣﻰ ﻧســبتﻰ کاربﻦ  12و کتﻠﻪ ﻳک اتﻮم آن  1.993 10 23 gاست ،قﻴﻤت amu
است.
اﻟف  (1.661 10 24 g ) -ب  (6.02 10 27 ) -ج – اﻟف وب د – ﻫﻴچکدام
 - 9فﻴصدى کاربﻦ را در ﮔﻠﻮکﻮز (  ) C6 H 12 O6ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳد .
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د – 33%

ج 40% -
ب 23% -
اﻟف 50% -
 – 10ﻣﻮل عبارت از کتﻠﺔ ذرات بﻪ اﻧدازة  -------بﻪ ﮔرام است .
اﻟــف – کﻴﻠﻮﮔــرام ب  (6.02 10 23 ) -ج – عدد اوﮔدرو د – ب وج ﻫردو درســت
است
سؤاﻟﻬاى تشرﻳحﻰ
 - 1بﻪ حرارت و فشار زﻳاد ﮔاز ﻧاﻳتروجﻦ و ﻫاﻳدروجﻦ با ﻫﻢ تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮده ،اﻣﻮﻧﻴا را تشکﻴﻞ
ﻣﻰدﻫﻨد .اﮔر  4.20 10 26ﻣاﻟﻴکﻮل ﻧاﻳتروجﻦ با ﻫاﻳدروجﻦ تعاﻣﻞ ﻧﻤاﻳد ،ﻣقدار ﻫاﻳدروجﻦ
تعاﻣﻞ کﻨﻨده و تعداد ﻣاﻟﻴکﻮﻟﻬاى ﻫاﻳدروجﻦ تعاﻣﻞ کﻨﻨده چقدر خﻮاﻫد بﻮد ؟ اﻣﻮﻧﻴا حاصﻞ
شده چقدر و چﻨد ﻣاﻟﻴکﻮل خﻮاﻫد بﻮد؟
 - 2اﻣﻮﻧﻴــا با آکســﻴجﻦ تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮده  NOو آب حاصﻞ ﻣﻰﮔــردد  ،بﻪ تعداد 3.6 10 21
ﻣاﻟﻴکﻮل اکسﻴجﻦ چﻪ تعداد ﻣاﻟﻴکﻮل  NOرا تﻮﻟﻴد کرده ﻣﻴتﻮاﻧد؟
 - 3فﻴصدى  Bرا در ﻣرکب  HGa3 AlBSi2 O16ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
 - 4ﻣــس ســﻠفﻴت )  K 2 CrO4 ، (CuSO4و آب (  ) H 2 Oتحت شــراﻳط خاص با ﻫﻢ
تعاﻣﻞ ﻧﻤــﻮده ،ﻣحصﻮل تعاﻣﻞ آنﻫا ﻣرکبﻰ اســت کﻪ از  OH , CrO42 , Cu 2+تشــکﻴﻞ
ﮔردﻳده اســت  .تحﻠﻴﻞ ﻣقدارى ﻧشــان ﻣﻰدﻫد کﻪ در ﻣرکب ﻣطﻠﻮب اﻳﻮنﻫاى فﻮق اﻟذکر
بااﻟترتﻴب  35.6% , 48.7%و  15.7%ﻣﻮجﻮد اســت .فﻮرﻣﻮل تجربﻰ ﻣرکب ﻣذکﻮر
را درﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد.
 - 5کﻤﻴتﻫاى ﻣشخص شده ذﻳﻞ را ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
اﻟف -تعداد ﻣﻮلﻫاى ﻣﻮجﻮد در  9.32 10 25اتﻮم .Zn
ب-کتﻠﻪ  3.27ﻣﻮل ارﮔﻮن چﻨد ﮔرام است؟
ج -ذرات اتﻮﻣﻰ  3,07.10 20ﻧقره چﻨد ﻣﻠﻰ ﮔرام کتﻠﻪ دارد؟
د 46.5cm3 -آﻫﻦ چقدر اتﻮم را داراست (  ) d Fe = 7.68 g / cm 3است.
 - 6وزن اتﻮﻣﻰ فﻠزى را درﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد کﻪ فﻮرﻣﻮل تجربﻰ اکســاﻳد ﻣربﻮطﻪ آن Me2 O3
بﻮده و فﻴصدى فﻠزى ﻣطﻠﻮب در اکساﻳد آن  68.4%بﻮده باشد.
 - 7عﻨصر xبا کﻠﻮرﻳﻦ تعاﻣﻞ ﻧﻤﻮده ،ﻣرکب  XCl 4را تشکﻴﻞ داده است ،فﻴصدى آﻳﻮن را
(  (Clدر ﻣرکب ﻣذکﻮر %74بﻮده باشد x ،کدام عﻨصر است؟
 - 8بﻪ ﻣقدار  1.423gکســاﻳد اســکاﻧدﻳﻨﻴﻢ با  H 2تعاﻣﻞ و ارجاع ﮔردﻳده است کﻪ در
ﻧتﻴجﻪ  0.929gفﻠز Scو آب حاصﻞ شده است  ،فﻮرﻣﻮل اکساﻳد را درﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد.
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 - 9اﮔر  KClO3حرارت داده شﻮد طبق ﻣعادﻟﺔ ذﻳﻞ بﻪ  KClو اکسﻴجﻦ تبدﻳﻞ ﻣﻰﮔردد.
2 KCl + 3O2

2 KClO 3

اﮔر  %50ﻣرکب ﻣذکﻮرتجزﻳﻪ ﮔردد ،چقدر از وزن  KClO3کاستﻪ ﻣﻰشﻮد؟ در صﻮرتﻰ
کﻪ ﻣقدار آن  100gباشد.
 - 10ﻣخﻠــﻮط  NaClو  KClبــﻪ وزن ﻳــک ﮔرام ﻣﻮجﻮد اســت  ،زﻣاﻧﻰ کــﻪ ﻣخﻠﻮط در
آب حــﻞ ﮔــردد و باﻻى  AgNO3عﻼوه شــﻮد تﻤام اﻳﻮنﻫاى کﻠﻮراﻳد بــﻪ  AgClتبدﻳﻞ
شده ،رسﻮب ﻣﻰﻧﻤاﻳد  ،ﻣقدار  AgClرسﻮب کﻨﻨده ﻣساوى بﻪ  2.1476gاست  ،فﻴصدى
 NaClدر ﻣخﻠﻮط اوﻟﻰ چقدر خﻮاﻫد بﻮد؟
 - 11بــﻪ ﻣقدار  1.28 gکﻠســﻴﻢ در ﻣجاورت ﻫﻮا بــﻪ طﻮر کاﻣﻞ بــﻪ 1.8g CaOتبدﻳﻞ
ﮔردﻳده اســت .کتﻠﺔاتﻮﻣﻰ  Caرا درﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد  ،در صﻮرتﻰ کﻪ کتﻠﻪ اتﻮﻣﻰ اکسﻴجﻦ 16
باشد.
 - 12زﻣان کﻪ  2.75gﻣرکب  Pb3 O4را حرارت دﻫﻴﻢ  ،تجزﻳﻪ خﻮاﻫد ﮔردﻳد و بﻪ ﻣقدار
 0.064gآکســﻴجﻦ و اکساﻳد دﻳﮕر آن تشــکﻴﻞ ﻣﻰﮔردد ،فﻮرﻣﻮل اکساﻳد سرب تشکﻴﻞ
شده را درﻳافت ﻧﻤاﻳﻴد.
 - 13ﻳــک ﻣخﻠﻮط ﻫاﻳدروکاربــﻦ کﻪ شــاﻣﻞ  60فﻴصدکتﻠﻮى  C3 H 8وC x H y 40%
اســت ،بﻪ ﻣقدار 10ﮔرام آن ســﻮختاﻧده شده اســت .در ﻧتﻴجﻪ  CO2 29gو  18.8gآب
حاصﻞ ﮔردﻳده است فﻮرﻣﻮل ﻫاﻳدروکاربﻦ  C x H yرا درﻳافت ﻧﻤائﻴد.
 Li2CO3 -14فﻮرﻣــﻮل تجربﻰ ﻟﻴتﻴﻢ کاربﻮﻧﻴت اســت ﻫر واحد فﻮرﻣﻮل ﻣرکب ﻣذکﻮر
داراى کدام تعداد اتﻮمﻫاى عﻨاصر ﻣتشکﻠﻪ است؟
 - 15ﻧﻤﻮﻧــﺔ از ﮔاز ﻧاﻳتروجــﻦ داراى  4.6 10 22اتــﻮم ﻧاﻳتروجﻦ اســت .چﻨــد ﻣﻮل اتﻮم
ﻧاﻳتروجﻦ دراﻳﻦ کﻤﻴت اتﻮﻣﻰ ﻣﻮجﻮد است؟
 - 16سﻨﮓ آﻫک(کﻠسﻴﻢ کاربﻮﻧﻴت) را حرارت ﻣﻴدﻫﻴﻢ در ﻧتﻴجﻪ بﻪ  CaOو  CO2تبدﻳﻞ
ﻣﻰﮔردد اﮔر  40gســﻨﮓ آﻫک تجزﻳﻪ ﮔردد ،بﻪ ﻣقدار  22.4g CaOحاصﻞ ﻣﻰشــﻮد.
ﻣقدار  CO2را دراﻳﻦ تجزﻳﻪ ﻣحاسبﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
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