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  پيش گفتار

 كتاب ديجيتالدر اين است.  و المپياد شيميمربوط به شيمي  آموزشي ابزارهايكه در پيش رو داريد، بخشي از  كتاب ديجيتالي
جزوه شامل توضيح مفاهيم فيزيكي . ارائه شود ساختار اتممطالب مورد نياز دانش آموزان دبيرستاني در مورد شده است  تالش

، خواص اتمي و تناوبي و توضيح آنها بر ي، جدول تناوبمورد نياز، تاريخچه كشف ذرات ريز اتمي و خواص آنها، مدلهاي اتمي
به خواننده ديد روشني سعي شده است توضيحات شفاف و گويا بهمراه مثالهاي فراوان باشند تا  مبناي مدلهاي اتمي مي باشد.

 اتمساختار  وصفحه اي)  A )60 اتمساختار به دو صورت  اتمساختار  كتاب ديجيتالالزم بذكر است . نسبت به موضوع بدهند
A+ )150 اتمساختار ) آماده شده است كه صفحه اي A+ ، اتمساختار A  اتمساختار را در خود دارد و در واقع A  مطالب پايه

است. دانش آموزان سال اول دبيرستان كه مي خواهند خود را براي مرحله اول المپياد شيمي  +A اتمساختار اي تر و مهمتر 
را براي قبل از مرحله اول در سال اول دبيرستان در  A اتمساختار آماده كنند و مدت زمان كمي براي مطالعه دارند، بهتر است 

كول كنند. همچنين دانش آموزاني كه عالقه مند هستند بصورت را به بعد از مرحله اول مو +A اتمساختار نظر بگيرند و مطالعه 
را مطالعه  +A اتمساختار و بعدا  A اتمساختار پلكاني ( از آسان و خالصه به سخت و مفصل!) مطالب را كار كنند، بهتر است اول 

را  +A اتمساختار در  A اتمساختار ب داشته اند يا حوصله تكرار مطال اتمكنند. دانش آموزاني كه قبال مطالعاتي در زمينه ساختار 
براي مرحله دوم المپياد شيمي بشدت توصيه  +A اتمساختار بروند. مطالعه  +A اتمساختار ندارند!!، مي توانند يكراست به سراغ 

براي دانش آموزان و دانشجويان عالقه مند به شيمي مفيد واقع شود و به  كتابهاديگر و  كتاب ديجيتالاميد است اين  مي شود.
  نه يادگيري علم شيمي كمك شاياني بنمايد.ير زمپيشرفت آنان د

  مهندس شاهي
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  انرژي و بر نيرواي  مقدمه

الكتريكي و مغناطيسي و  ،بين دو جسم است. انواع و اقسام نيروها مثل نيروهاي گرانشي هلبه طور شهودي نيرو همان كشش يا 
ها و  ها و ساختار اتم ها در اتم ي قرارگيري الكترون ... داريم. نيروهاي الكتريكي و مغناطيسي مهم ترين نيروها در تعيين نحوه

به  به طور خيلي ساده نيروهاي الكتريكي نيروهايي هستند كه اجسام يا ذرات باردار به خاطر داشتن بار ها و مواد هستند. مولكول
در صورت  هم وارد مي كنند و نيروهاي مغناطيسي نيروهايي هستند كه آهن رباها يا قطب هاي مغناطيسي به هم وارد مي كنند.

بصورت جاذبه (كشش به سمت  نيروهاي الكتريكيناهمنام بودن بارها (يكي مثبت و يكي منفي) دو جسم يا دو ذره باردار بهم 
همديگر) وارد مي كنند، در حاليكه در صورت همنام بودن بارها (هر دو مثبت يا هر دو منفي) دو جسم يا دو ذره باردار بهم 

  بصورت دافعه (هل به سمت دور از هم) وارد مي كنند. نيروهاي الكتريكي
ي مستقيم و با مجذور فاصله  ي بارها رابطه نيرو با حاصل ضرب اندازهي  هاي مهم نيروهاي الكتريكي اين است كه اندازه از ويژگي

  ي عكس دارد. بين آنها رابطه
  و رابطه زير را براي آن داريم: انرژي جنبشي يك جسم، انرژي مربوط به حركت آن است

1
2
   

 سرعت حركت جسم است. Vجرم جسم و  mانرژي جنبشي جسم،  Kدر رابطه باال 

 ،كند تغيير مي ،مغناطيسي قرار دارندو  موقعيت اجسام كه تحت تأثير برخي نيروها مثل نيروي گرانش، الكتريكيهنگامي كه 
د. انرژي پتانسيل يك جسم بيانگر ند انرژي مبادله كننتوان شود و با محيط اطراف مي سطح انرژي آنها نيز دستخوش تغيير مي

تواند عوض شود.  است. با تغيير موقعيت يك جسم انرژي پتانسيل جسم ميفته شده در جسم به خاطر موقعيت جسم هانرژي ن
  افزايش انرژي پتانسيل نيازمند مصرف انرژي خواهد بود، در حالي كه كاهش انرژي پتانسيل همراه آزاد كردن انرژي خواهد بود.

  :داريمدهند و براي تغييرات آن چهار حالت زير را  نمايش مي U انرژي پتانسيل را معموالً با
  ∆     همراه با آزاد شدن انرژي همراه با كاهش انرژي پتانسيل  نزديك شدن با وجود جاذبه 1 0  
  ∆    نيازمند صرف انرژي       همراه با افزايش انرژي پتانسيل      دور شدن با وجود جاذبه 2 0  
   انرژي پتانسيل  افزايشهمراه با  يك شدن با وجود دافعه نزد3 ∆         نيازمند صرف انرژي    0  
   همراه با كاهش انرژي پتانسيل      دور شدن با وجود دافعه 4 ∆    همراه با آزاد شدن انرژي   0  
شوند. در حاليكه  معموالً به راحتي و به صورت خود به خودي انجام مي ،يراتي كه همراه با كاهش سطح انرژي پتانسيل هستنديتغ

تغييرات كه همراه با افزايش سطح انرژي پتانسيل هستند، معموالً نيازمند يك عامل خارجي براي تأمين انرژي مورد نياز هستند و 
معموالً خواهند توانست به  ،بااليي دارندگيرند. بنابراين اجسامي كه سطح انرژي پتانسيل  به صورت خود به خودي انجام نمي

باال به  Uشركت كنند و حالت خود را از يك حالت با  ،راحتي در فرآيندهاي گوناگوني كه همراه با كاهش انرژي پتانسيل هستند
با سطح انرژي پتانسيل باال معموال براحتي تغيير حالت مي دهند و در حالت اوليه خود اجسام پس پايين برسانند.  Uيك حالت با 

ي عكس دارند، به طور  شود پايداري و سطح انرژي پتانسيل با هم رابطه از اين رو كه گفته ميباقي نمي مانند و پايدار نيستند. 
تر كه همراه با پايداري بيشتر  سطح  انرژي پتانسيل پايينهاي فيزيكي اين است كه به  شود كه ذات طبيعي سيستم كلي بيان مي
  است، برسند.
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شود و انرژي پتانسيل آن را برابر صفر در نظر  در بررسي انرژي پتانسيل معموالً يك موقعيت به عنوان مرجع در نظر گرفته مي
ا خيلي دور بارها از هم است و به آن انرژي نهايت ي ي بي معادل فاصله ، مرجعگيرند. به عنوان مثال براي نيروهاي الكتريكي مي

  شود. پتانسيل برابر صفر نسبت داده مي
جايي مقدار تغييرات انرژي پتانسيل هم افزايش  بهي نيرو و جا درنهايت بايستي اين نكته را در نظر گرفته كه با افزايش اندازه

  يابد. مي
الف ) همنام          ب ) ناهمنام  در نمودار به  براي دو بار الكتريكي :را  )r( مثال : نحوه تغييرات انرژي پتانسيل برحسب فاصله

  طور تقريبي نمايش دهيد.
  حل:

سطح انرژي پتانسيل برابر صفر در نظر گرفته مي شود. در حالت (الف) موقع (خيلي دور) در هر دو حالت، در فاصله بينهايت 
و بنابراين سطح انرژي پتانسيل افزايش مي يابد و نزديك كردن نيازمند  نزديك شدن تحت اثر دافعه داريمنزديك كردن بهم، 

و بنابراين سطح انرژي پتانسيل داريم  نزديك شدن تحت اثر جاذبهصرف انرژي است. در حالت (ب) موقع نزديك كردن بهم، 
  كاهش مي يابد و نزديك كردن همراه با آزادشدن انرژي است. 

ن اندازه نيروها افزايش مي يابد. در نتيجه مقدار تغييرات انرژي پتانسيل بازاي يك مقدار در هر دو حالت، موقع نزديك شد
سرعت تغييرات انرژي پتانسيل نسبت به تغييرات  فاصلهجابجايي مشخص افزايش مي يابد. بهمين علت در هر دو حالت با كاهش 

  ات انرژي پتانسيل در فواصل كمتر بيشتر است).فاصله افزايش مي يابد (بازاي يك مقدار جابجايي مشخص، مقدار تغيير
  به صورت در ادامه آمده خواهند بود: به طور تقريبي هانموداربنابراين 

  
در دو حالت همنام (سمت راست) و ناهمنام  نحوه تغييرات انرژي پتانسيل برحسب فاصله براي دو بار الكتريكيتوضيح شكل: 

  (سمت چپ) 
*****  
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  بعبارتي داريم: شود. يا پتانسيل انرژي كل گفته مي جنبشيهاي يك جسم اعم از  ي انرژي به مجموع كليه
 

 به ترتيب انرژي كل، انرژي پتانسيل و انرژي جنبشي هستند. Kو  U,Eدر رابطه باال 

  
  ذرات زيراتمي

جزو اولين ذرات زير اتمي بودند الكترون، پروتون و نوترون  .در فيزيك يا شيمي ذرات زير اتمي ذرات كوچكتر از يك اتم هستند
  شويم. هاي مربوطه آشنا مي بررسي شده است. در ادامه ما آزمايش هاكه خواص آن
  پرتو كاتدي

به نام  1876مشاهده شدند و بعدا در سال ) Johann Hittorf(توسط هيترف  1869پرتوهاي كاتدي در ابتدا در سال 
همانطور كه شكل بعدي نيز نشان مي دهد، پرتو كاتدي خوانده شدند. ) Eugen Goldstein(پرتوكاتدي توسط گلداشتاين 

بعدها بررسي جرياني از الكترونهاي آزاد است كه از صفحه فلزي منفي كنده مي شوند و به سمت صفحه مثبت جذب مي شوند. 
  شد.  الكترونو نسبت بار به جرم  الكترونامسون منجر به كشف پرتوهاي كاتدي توسط دانشمندي به نام ت

  

  
  توضيح شكل: نمايش شماتيك براي پرتو كاتدي

  ي روغن ميليكان آزمايش قطره
را  الكترونميليكان با مشاهده و بررسي قطرات روغن باردار و حركت آنها در بين صفحات باردار در دو حالت روشن و خاموش بار 

  بدست آورد. 
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  )Wikipedia(منبع:  ميليكانقطره روغن آزمايش شماتيك ساده شده توضيح شكل: 

  كشف پروتون
ها در مدت زمان بلندمدتي شكل گرفته  ي بنيادي هيدروژن مانند به عنوان يكي از ذرات سازنده ساير اتم مفهوم وجود يك ذره

هاي اتمي اوليه مضربي از جرم اتمي هيدروژن بودند، پيشنهاد نمود كه  ويليام پراوت بر اين اساس كه جرم 1815است. در سال 
  شد.رد تر  اند. اساس پراوت با يافتن جرمهاي اتمي دقيق تمام اتمها از اتمهاي هيدروژن تشكيل شده

ي پراوت  ها وجود دارد. او تحت تأثير نظريه ي اتم هيدروژن در ديگر هسته ارنست را درفورد اثبات كرد كه هسته 1917در سال 
  د.وشمي در نظر گرفته  پروتونها در نظر گرفت. اين نتيجه به عنوان كشف  ي اتم هاي هيدروژن را جزء ذرات سازنده ي اتم هسته

  كشف نوترون
 1932مي دانشمندان را مجبور به در نظر گرفتن ذرات خنثي در هسته اتم نمود. در سال اختالف بين عدد اتمي و عدد جر

هستند و آزمايشنهايي براي اثبات ادعاي  پروتونتقريباً هم جرم با  بارجيمزچادويك پيشنهاد داد كه اين ذرات خنثي، ذرات بدون 
  خود انجام داد. اين ذرات نوترون ناميده شدند.

  پرتو آندي
دو صفحه فلزي درون يك حباب شيشه اي كه درونش محتوي يك گاز بود، قرار داده شدند و به اختالف  آندي يش پرتودر آزما

ولتاژ زيادي متصل شدند. در نتيجه دو صفحه فلزي به شدت باردار شدند و ميدان الكتريكي قوي در درون حباب شيشه اي توليد 
( جاذبه و تحت اثر نيروهاي الكتريكي يويته حاوي يون است. كردند. درون گاز بخاطر برخي پديده هاي طبيعي مثل راديو اكت

با اتم هاي اين يون هاي پرانرژي سرعت مي گيرند و انرژي جنبشي آنها زياد مي شود.  يون هااين دافعه با صفحات فلزي باردار) 
كنده شده و يون هاي مثبت  شكل موجود برخورد خواهند كرد و در اثر برخورد ممكن است الكترون از اتم هاي گازي شكل يگاز

به سمت صفحه  توليدشدهبه سمت صفحه مثبت و يون هاي مثبت  ي توليدشدهتوليد شود. بعد از چنين برخوردهايي الكترون ها
. اگر صفحه منفي هم يون توليد كنند و سرعت خواهند گرفت و ممكن است مجددا در اثر برخورد باز منفي حركت خواهند كرد

يون هاي مثبت مي توانند از آن عبور كنند و در آن سوي صفحه جرياني از يون هاي مثبت يا پرتوآندي خواهيم سوراخ دار باشد 
  داشت.
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  طيف سنج جرمي

ن براي ز آتوان ا رود. همچنين مي گيري جرم اتمها و مولكولها به كار مي جرمي دستگاهي است كه براي اندازه سنجدستگاه طيف 
ها به ذرات  كند كه آهنربا جرمي بر اين اساس كار مي سنجدستگاه طيف  گيري جرمشان استفاده كرد. اندازهها با  شناسايي مولكول

ي مستقيم  د. مقدار انحراف با بار ذره رابطهنشو شان مي كنند و باعث انحراف آنها از مسير اوليه باردار در حال حركت نيرو وارد مي
تواند نسبت بار به  گيري مقدار انحراف در تركيب  با روابط فيزيكي مربوط مي اين اندازهي معكوس، بنابر دارد و با جرم ذره رابطه

  جرم ذرات و در نهايت جرم ذره را نتيجه دهد.
شرط وارد شدن نيروي مغناطيسي به ذره و منحرف كردن آن باردار بودن ذره و در حال حركت بودن آن است. براي باردار كردن 

ابتدا ماده را به حالت بخار در مي آوريم و سپس توسط بمباران يك روش مي تواند بدين صورت باشد كه دار ذره يا توليد ذرات بار
مي دهيم  قرارصفحات الكتريكي  تحت تاثيربراي حركت كردن آنها ذرات باردار را  .كَنيمبهاي پرانرژي از ذرات بخار الكترون  با 

در نهايت آنها را از يك آهنربا عبور مي دهيم و  حركت ذره سرعت آنها افزايش يابد. تا تحت اثر نيروي الكتريكي در راستاي مسير
از آنجايي كه در بمباران معموالً يك الكترون كنده مي شود، بار ذره به اندازه ي بار يك انحراف آنها را اندازه گيري مي كنيم. 

از روي مقدار انحراف و روابط  بار به جرم بار و بدست آوردن نسبت بنابراين با معلوم بودن .خواهد بودو معلوم پروتون يا الكترون 
نمونه را  دستگاه طيف سنج جرميشكل بعدي نحوه عملكرد يك  فيزيكي مربوطه مي توان در نهايت جرم ذره را بدست آورد.

  بصورت شماتيك نشان ميدهد.

  
  نمونه دستگاه طيف سنج جرمينحوه عملكرد يك توضيح شكل: 

  جرمي بيشتر خواهد بود؟ سنجهاي زير در يك دستگاه طيف  انحراف كدام يك از يونمثال: 
     )د                  )ج                   )ب                )الف
  حل:

  يوني كه نسبت بار به جرم بزرگتري دارد. پس جواب گزينه (د) است.
*****  
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  هاي اتمي قبل از بور مدل

اي به نام اتم  كند. ماده از ذرات گسسته تئوري اتمي در فيزيك و شيمي يك تئوري علمي در مورد ماهيت ماده است كه بيان مي
  شويم. ساخته شده است. با تغيير و تحوالت تئوري اتمي در طول تاريخ در ادامه آشنا مي

ن باستان دموكرتيوس جزء اولين كساني بود كه در نظر گرفت پذير است. در يونا نهايت تقسيم شد كه ماده تا بي در ابتدا تصور مي
به نام اتم تشكيل شده است. اين نظريه توسط برخي  يناپذير پذير نيست و از اجزاي بسيار ريز تقسيم نهايت تقسيم ماده تا بي

ناپذير به نام اتم  تجزيه تشكيل شدن ماده از ذرات  1800هاي  دانشمندان و فيلسوفان زمان مثل ارسطو رد شد. در اوايل سال
  مجدداً توسط دالتون مطرح شد.

  تئوري اتمي دالتون
   بصورت زير هستند: نكته اصلي تئوري اتمي دالتون 5
  اند. العاده كوچكي به نام اتم تشكيل شده عناصر از ذرات فوق) 1
جرم و خواص ديگر يكسان هستند. اتمهاي عناصر مختلف از نظر اندازه، جرم و خواص ديگر  ،اتمهاي يك عنصر از نظر اندازه) 2

  متفاوت هستند.
  توان اتمهاي عناصر را تجزيه، توليد يا نابود كرد. نمي) 3
  توليد كنند. كبشوند تا تركيبات مر اتمهاي عناصر مختلف به نسبت اعداد كامل ساده با هم تركيب مي) 4
  شوند. شوند يا با هم جا به جا مي شوند، از هم جدا مي اي شيميايي اتمها با هم تركيب ميه در واكنش) 5

هاي ساده (معين) كه قبالً  هاي شيميايي و قانون نسبت ها و قوانين شيمي من جمله قانون بقاي جرم در واكنش بسياري از پديده
  سط تئوري اتمي دالتون توضيح داده شدند.به راحتي تو ،بودند، اما برايشان توضيحي وجود نداشت  كشف شده

ي يك ماده مركب همواره با يك نسبت جرمي ثابت و معين براي  كند كه عناصر سازنده هاي جرمي معين بيان مي  قانون نسبت
: توليد آن ماده مركب با هم تركيب مي   شوند. مثالً

:    2   16     با                
جرم هيدروژن
 اكسيژن رمج

2
16

1
8
 

تئوري اتمي دالتون قانون نسبت هاي جرمي معين را بدين صورت توضيح مي دهد كه مستقل از اينكه تعداد اتمهاي تركيب 
شونده چقدر است يا در چه زمان يا مكاني با هم تركيب مي شوند، هر ماده مركب از اتمهاي عناصر سازنده به نسبت اعداد كامل 

و از آنجائيكه جرم همه اتمهاي يك عنصر با هم برابر، تئوري اتمي دالتون)  4(مورد جود مي آيد ساده كه ثابت و معين است بو
، نسبت جرم عناصر سازنده يك ماده مركب كه همان نسبت جرم اتمهاي سازنده تئوري اتمي دالتون) 2(مورد  ثابت و معين است

  آنها است، ثابت و معين خواهد بود.
نابود  توليد ياها  اي اتم هاي هسته پذير هستند. ممكن است در واكنش كشف ذرات زير اتمي مانند الكترون نشان داد اتمها تجزيه

مدل  3و  2ها لزوماً دقيقاً با هم يكسان نيستند. بنابراين بندهاي  عالوه تمام اتمهاي يك عنصر باتوجه به وجود ايزوتوپ، بشوند
  هاي اتمي ديگر جايگزين شد. به همين علت تئوري دالتون با مدلدالتون مشكل دارند و 
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  اي) مدل اتمي تامسون (كيك كشمش يا هندوانه
شود كه  كرد. در اين مدل فرض مي ها در ساختار اتم اشاره مي هايي بود كه به وجود الكترون مدل اتمي تامسون جزء اولين مدل 

ها به طور تصادفي به صورت واحدهاي مجزا از هم در  پخش شده تشكيل شده است كه الكترون مثبتاتم از يك ماده زمينه با بار 
بود و به همين جهت كنار نادرفورد ري طالي  اند. مدل اتمي تامسون قادر به توجيه آزمايش صفحه ي زمينه پخش شده اين ماده

  گذاشته شد و به جاي آن مدل اتمي مورد نظر گرفته شد.
  

  
  مدل اتمي تامسونتوضيح شكل: 

  
  طال و مدل رادرفوردآزمايش صفحه 

(متشكل از دو پروتون و دو كه همان هسته هاي هليم  آلفا ذرات باردار و سنگين ي طالي رادرفورد،  در آزمايش صفحه
بدون انحراف يا با انحراف ناچيز  تر ذرات  ي نازك طال شليك شدند و مشاهده شد كه بيش به سمت يك ورقه ،هستندنوترون) 
شدند، همچنين  منحرف مي 180 ͦ ي نازك طال عبور كردند، اما ذرات آلفايي نيز بودند كه به مقدار قابل توجهي حتي از ورقه

ت يابد. مدل اتمي تامسون قادر به توجيه اين مشاهدا متناظر كاهش مي مشاهده شد كه با افزايش زاويه انحراف، تعداد ذرات 
  نبود و به جاي آن مدل اتمي رادرفورد در نظر گرفته شد.
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  رادرفوردصفحه طالي آزمايش توضيح شكل: 

ها به دور هسته در  اتم در فضاي بسيار كوچكي به نام هسته در مركز اتم قرار دارد و الكترون مثبتدر مدل اتمي رادرفورد تمام بار 
  دهد. ها و هسته تشكيل مي ها را فضاي خالي بين الكترون ي اتم حال چرخش هستند و قسمت عمده

   

  
  رادرفوردمدل اتمي توضيح شكل: 

از فضاهاي خالي بين اتمها يا داخل اتمها بدور از هسته عبور مي كنند و انحراف قابل  تر ذرات  ي طال، بيش در آزمايش صفحه
شوند. با كاهش  علت دافعه با هسته منحرف ميكنند ب از نزديكي هسته عبور مي كه ذرات توجهي تجربه نمي كنند، اما برخي از 

  شكل بعدي را در نظر بگيريد. شود. تر مي ها بيش ر و انحرافشديدت ها هاي طال، دافعه ي اتم از هسته فاصله مسير ذره آلفا 
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  رادرفوردمدل اتمي توضيح شكل: آزمايش صفحه طال بر اساس 

بايد انرژي از دست بدهد و به تدريج به سمت  ،بنابر فيزيك كالسيك الكترون كه در مدل اتمي رادرفورد يك ذره شتابدار است
هسته نزديك شود تا نهايتاً روي هسته سقوط كند. بنابراين اتم رادرفورد ناپايدار است، در حاليكه در دنياي واقعي اتمها پايدارند. 

ر گذاشته شد و به جاي هاي اتمي نبود. بر همين اساس مدل اتمي رادرفورد كنا همچنين مدل اتمي رادرفورد قادر به توجيه طيف
و بحث كوانتيده يا پيوسته  امواج الكترومغناطيسبايستي با  مدل اتمي بورقبل از آشنايي با  آن مدل اتمي بور در نظر گرفته شد.

  بودن كميت ها آشنا شويم.
  

  امواج الكترومغناطيس

دهد، اغلب امواج به صورت  ي را انتقال ميكند و انرژ در فيزيكي يك موج آشوب يا نوساني است كه در فضا يا ماده حركت مي
  حركات نوساني، تناوبي يا پريوديك هستند.

هاي امواج را  شوند. ويژگي بندي مي ي اصلي امواج مكانيكي مثل صدا و امواج الكترومغناطيسي يا همان نور طبقه ستهدامواج به دو 
  توان مشخص كرد.  مثل فركانس، طول موج، سرعت انتشار امواج و ... مي هاييبا كميت 
دهند، بيانگر تعداد نوسانات كامل در واحد زمان است. واحد فركانس برثانيه  (نو) نشان مي يا  آن را معموالً با كه فركانس 
1   است. يا هرتز  )(يا سيكل بر ثانيه   

  ي متوالي در موج است. رهدي دو قله يا دو  به صورت ساده همان فاصله ،دهند نشان مي λالً آن را با طول موج كه معمو
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  بيانگر سرعت حركت موج در فضا است.) V(سرعت انتشار يا پيشروي موج 

  داريم: را ي روبه رو  بين فركانس، طول موج و سرعت انتشار موج رابطه
 

شتابدار ذرات باردار توليد  حركتتوانند به خاطر  هاي الكتريكي و مغناطيسي هستند كه مي امواج الكترومغناطيسي نوسانات ميدان
  توانند به كار گرفته شوند.  هاي الكتريكي و مغناطيسي مي هاي حاوي برهمكنش شوند و براي تبادل انرژي با سيستم

 299792458 يعني سرعت نور امواج الكترومغناطيسي در خال باتمام  3يا   ⁄ 10   حركت  ⁄
  :ي زير برقرار است كنند. بنابراين براي تمام امواج الكترومغناطيسي رابطه مي

 
بعبارت  ي معكوس دارند. فركانس و طول موج امواج الكترومغناطيسي با يكديگر رابطه ،بنابراين براي تمام امواج الكترومغناطيسي

هم رابطه  تمام امواج الكترومغناطيس در خالء طول موج و فركانس اين امواج با انتشاربا توجه به يكسان بودن سرعت ديگر 
ي كه فركانس امواج الكترومغناطيسو با افزايش فركانس، طول موج حتما كاهش مي يابد و بالعكس. بعبارت ديگر  معكوس دارند

طبقه  رابراساس مقادير طول موج و فركانس مي توان امواج الكترومغناطيس ي دارند و بالعكس. بيشتري دارند، طول موج كمتر
)، Microwaves)، ميكروويو (Radio Wavesبه امواج راديويي ( امواج الكترومغناطيس. به ترتيب كاهش طول موج بندي نمود

 Ultraviolet)، تابش فرابنفش (Visible Light( )، نور مرئيInfrared Radiation or IRتابش مادون قرمز يا فرو سرخ (
Radiation or UV اشعه هاي ،(X )X-Rays) و اشعه هاي گاما (γ Rays( مي شوند. شكل بعدي اين طيف  طبقه بندي

را بهمراه محدوده تقريبي فركانس و طول موج هر دسته نشان مي دهد. همانطور كه در شكل نيز ديده مي  الكترومغناطيسامواج 
تا  400nmي كه توسط چشم انسان قبل تشخيص هستند، طول موجي در محدوده امواج الكترومغناطيسود، ناحيه نور مرئي يا ش

700nm  .دارد  
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هاي الكتريكي و  اي داشت در نگرش موجي نور به صورت نوسانات ميدان توان هم نگرش موجي و هم نگرش ذره به نور مي

  شود.  هاي حامل انرژي يا فوتون در نظر گرفته مي اي از بسته اي به صورت مجموعه مغناطيسي و در نگرش ذره
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  شود. اي به صورت زير محاسبه مي انرژي هر فوتون در نگرش ذره

انرژي هر فوتون    ,    ثابت پالنك 6.63 10  

  شود: فوتون به صورت زير محاسبه مي nاين انرژي براي 

 

  را در نظر بگيريد:   100نور با طول موج مثال: 
  فركانس اين نور را به دست آوريد. )الف
  كنيد.انرژي هر فوتون اين نور را حساب ب) 
  هاي اين نور هستيم؟ نيازمند چه تعداد فوتون 50تا  15آب از دماي  kg 1براي گرم كردن ج) 
  حل:
  الف)

3 10
10 10

3 10    

   )ب
6.63 10 3 10 1.99 10  

   )ج
∆ 1 4200 35 147000 1.47 10  

1.47 10 1.99 10 1.47 10 7.4 10     
*****  
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  هاي كوانتيده (گسسته) و پيوسته تكمي

هايي هستند كه  هاي پيوسته كميت و پيوسته تقسيم كرد. كميت(گسسته) هاي كوانتيده  ي كميت دسته دوتوان به  ها را مي كميت
توانند مقادير مشخص و  هايي هستند كه تنها مي كميت(گسسته) هاي كوانتيده  لخواهي داشته باشند. كميتدتوانند هر مقدار  مي

بعنوان مثال پركردن يك مخزن آب را يكبار  توانند مقداري مابين دو مقدار مجاز متوالي داشته باشند. باشند و نمي  مجزايي داشته
ري كامال پر در نظر بگيريد. در صورتيكه از شيلنگ آب استفاده كنيم، مي توانيم با آب شيلنگ و يكبار هم با بطريهاي آب يك ليت

آب بطور پيوسته وارد مخزن كنيم و حجم آب داخل مخزن را روي هر عدد دلخواهي با رعايت ظرفيت مخزن تنظيم كنيم. بعنوان 
ليتر آب درون مخزن داشته  34.7مثل  35و  34ليتر آب و هم هر عدد دلخواهي بين  35ليتر آب و هم  34مثال مي توانيم هم 

باشيم. اما در صورتيكه از بطريهاي آب يك ليتري كامال پر استفاده كنيم، فقط مي توانيم يك ليتر يك ليتر آب به مخزن اضافه 
ينجا حجم آب كنيم و بنابراين حجم آب داخل مخزن را در اينجا فقط مي توانيم روي اعداد طبيعي تنظيم كنيم. بعنوان مثال در ا

ليتر باشد. در حالت  34.7مثل  35و  34ليتر باشد، اما نمي تواند عددي بين  35ليتر آب و هم  34درون مخزن مي تواند هم 
د، يك كميت پيوسته است. در حاليكه در حالت دوم حجم داشته باش هر مقدار دلخواهياول حجم آب درون مخزن كه مي تواند 

تواند مقادير مشخص و مجزايي داشته باشند و نمي تواند مقداري ما بين دو مقدار مجاز متوالي تنها مي آب درون مخزن كه 
سطح يك در هنگام حركت بر روي را يكبار سگ يك ارتفاع بعنوان مثال ديگر مي توان  .د، يك كميت گسسته استداشته باش

ارتفاع سگ يك كميت پيوسته است، در در حالت اول . در نظر گرفتسطح پله دار يك هنگام حركت بر روي يكبار هم  و شيبدار
   يك كميت گسسته است. حالت دوم حاليكه در 

در حد اندازه هاي اتمي يا خيلي كوچك كميت هايي از قبيل انرژي، فاصله و .... از نوع كميت هاي گسسته هستند كه در فيزيك 
رفتار ماده و انرژي در سطوح و ابعاد مولكولي، اتمي و حتي  بعبارتي ديگر فيزيك كوانتومي مطالعه كوانتومي بررسي مي شوند.

كوچكتر است. رفتار ماده و انرژي در چنين ابعاد كوچكي با رفتار آنها در ابعاد ماكروسكوپي و معمولي زندگي روزمره ما تفاوت 
بصورت پيوسته هستند، در حاليكه  در ابعاد معمولي انرژي، فاصله و ....هاي قابل توجهي دارد، من جمله اينكه كميت هايي مثل 

هستند. مدل اتمي بور جز اولين تئوريهايي بود كه كوانتيده بودن كميت ها در  گسستههمين كميت ها در ابعاد اتمي بصورت 
  دنياي اتمها را در نظر مي گرفت.   
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  مدل اتمي بور

ي در اتمها را مطرح كرده و قادر به توجيه طيف اتمي هيدروژن مدل اتمي بور براي اولين بار كوانتيده بودن فواصل و سطوح انرژ
  شامل موارد زير بود: بوربود. مدل اتمي 

ر فاصلة مشخص، متناظر با يك سطح انرژي معين است و هها، يك كميت كوانتيده است.  ها از هسته در اتم ي الكترون فاصله) 1
,ها با حروف  شود. اليه يك اليه يا مدار ناميده مي , , , ,1يا با شماره  … 2, 3,  شوند. مشخص مي …

  اليه ها با شماره كمتر به هسته نزديكترند، سطح انرژي كمتري دارند و پايدارترند.
ن با ها جابه جا شود. الكترو ها با گرفتن يا از دست دادن انرژي دقيقاً برابر اختالف سطح انرژي اليه تواند بين اليه الكترون مي) 2

با از دست دادن  شود و بالعكس ي باالتر و دورتر از هسته جابه جا مي به اليهبه هسته تر  تر و نزديك ي پايين گرفتن انرژي از اليه
  .شود جابه جا ميبه هسته تر  تر و نزديك ي پايين ي باالتر و دورتر از هسته به اليه انرژي از اليه

  ها) صورت گيرد. ي انرژي نوراني (فوتون ند به صورت مبادلهتوا گرفتن يا از دست دادن انرژي مي) 3
  ها با كمترين سطح انرژي قرار بگيرند. ترين فاصله نسبت به هسته يا در اليه ها تمايل دارند در نزديك الكترون) 4

قرار داشته باشند، آرايش مربوطه، پايدارترين  هستهها نسبت به  ترين اليه هاي يك اتم در حد امكان در نزديك اگر تمام الكترون
شود. به آرايش الكتروني به غير از حالت پايه كه  حالت ممكن يا پايدارترين آرايش الكتروني براي اتم است و حالت پايه ناميده مي

شود. اتم در حالت  خته گفته ميآيد، حالت برانگي به دست مي دورتر از هستههاي  ا اليهيبا فرستادن الكترون به سطوح انرژي باالتر 
به حالت پايه برگردد. بالعكس با دادن انرژي به  ،فوتون و نشر برانگيخته تمايل دارد با از دست دادن انرژي مثالً به صورت توليد

  توان اتم را به حالت برانگيخته برد. اتم در حالت پايه مي
نشان مي دهد. در اين شكل پنج مدار اول يا پنج اليه اول  بور اتمي مدل  بر مبناي را شكل بعدي يك اتم نمونه مثل اتم هيدروژن

اتم هيدروژن نمايش داده شده اند. هر اليه با شماره يا حرف بخصوص خود مشخص شده است و فاصله (شعاع) و سطح انرژي 
هسته و سطح انرژي الكترون در  مشخص مي شود و فاصله الكترون از Kيا با حرف  n=1مخصوص خود را دارد. مثال اليه اول با 
مشخص مي شود و  Nيا با حرف  n=4اليه چهارم با  است، يا بعنوان مثال ديگر E1و  r1صورت قرارگيري در اين اليه به ترتيب 

 است.        E4و  r4فاصله الكترون از هسته و سطح انرژي الكترون در صورت قرارگيري در اين اليه به ترتيب 

  
،  n=1و ... از هسته ( متناظر با اليه هاي  r1  ،r2  ،r3  ،r4  ،r5الكترون اتم هيدروژن مي تواند در فاصله هاي  بوراتمي مدل بنابر 
n=2  ،n=3  ،n=4  ،n=5  و ...) قرار گيرد، اما نمي تواند در فاصله اي بغير از اينها مثال در فاصله اي مابينr1  وr2  يا كمتر از

r1  الكترون در اتم هيدروژن مي تواند سطح انرژيهايي برابر  بوراتمي مدل ( نزديكترين فاصله مجاز) قرار گيرد. همچنين بنابرE1  ،
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E2  ،E3  ،E4  ،E5  و ... ( در صورت قرارگيري در اليه هاي به ترتيبn=1  ،n=2  ،n=3  ،n=4  ،n=5  و ...) داشته باشد، اما
  ( كمترين سطح انرژي ممكن) داشته باشد. E1يا كمتر از  E2و  E1بغير از اينها مثال سطح انرژي بين  نمي تواند سطح انرژي اي

الكترون اتم هيدروژن مي تواند بين اين اليه ها به شرط مبادله انرژي مناسب به صورت فوتون جابجا شود.  بوراتمي مدل بنابر 
مقدار مناسب انرژي همان اختالف سطح انرژي دو اليه مبدا و مقصد است و اگر اليه مقصد سطح انرژي باالتري داشته باشد، 

سطح انرژي پايين تري داشته باشد، بايستي فوتون با اين انرژي توليد  بايستي فوتون با اين انرژي جذب شود و اگر اليه مقصد
برود و  E4-E1) با جذب يك فوتون با انرژي برابر n=4) به اليه چهارم (n=1شود. بعنوان مثال الكترون مي تواند از اليه اول (

) بيايد. اين مطلب در شكل n=1ه اليه اول () بn=4مي تواند از اليه چهارم ( E4-E1برعكس با توليد يك فوتون با انرژي برابر 
  بعدي نمايش داده شده است.

  

  

 
  و بالعكس در اتم هيدروژن و جذب و نشر فوتون مربوطه n=4به اليه  n=1توضيح شكل: نمايش انتقال الكترون از اليه 

ت فقط سطوح انرژي مدارها در در شكل سمت چپ مدارها در اتم هيدروژن نمايش داده شده اند، در حاليكه در شكل سمت راس
  دياگرام انرژي نمايش داده شده اند. 

  
بهترين حالت براي الكترون اتم هيدروژن قرارگيري آن در كمترين سطح انرژي كه متناظر با نزديكترين فاصله نسبت به هسته و 

است، مي باشد كه اين حالت، حالت پايه اتم هيدروژن خواهد بود. حالتهاي ديگر كه سطح انرژي هاي باالتري دارند،  n=1اليه 
 حالتهاي برانگيخته و نامطلوب محسوب مي شوند. شكل بعدي نمايشي براي اين مطلب است.
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طبقه بندي نمود.  يستم هاي چند الكترونيسو  سيستم هاي تك الكترونياتمها و يونهاي تك اتمي را مي توان به دو دسته 
فقط يك الكترون مثل اتم هيدروژن به سيستم هايي گفته مي شود كه هيدروژن مانند سيستم هاي يا سيستم هاي تك الكتروني 

به  از سيستم هاي تك الكتروني مي تواندارند و تنها برهم كنش، جاذبه ي هسته با هر تعداد پروتون با آن تك الكترون است. 
 , , , … . , , بعبارتي عالوه بر اتم هيدروژن، هر اتم ديگري كه تمام الكترونهايش بجز اشاره كرد.  …

 يا در مقابل سيستم هاي تك الكتروني سيستم هاي چند الكترونياست.  سيستم تك الكترونييكي را از دست داده باشد يك 
داريم كه حاوي بيش از يك الكترون هستند و عالوه بر جاذبه هسته با هريك از الكترون ها ا غير هيدروژن مانند رسيستم هاي 

, از سيستم هاي چند الكتروني مي توان به  برهم كنش هاي دافعه نيز دو به دو بين الكترون ها وجود دارد.   ,  , … .. 
هاي تك الكتروني در حالت كلي و اتم هليم بعنوان يكي از ساده  سيستمبعدي را بعنوان نمايش و مقايسه اي از اشاره كرد. شكل 

  در نظر بگيريد. سيستم هاي چند الكترونيترين 

  
به دست بصورت زير ي اليه و عدد اتمي  هاي تك الكتروني را برحسب شماره ها در سيستم بور توانست سطح انرژي و شعاع اليه

  :آورد
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 تك الكترون هاي سيستم براي   
2.18 10   

            13.6    

 ام   ي اليه شعاع    0.529  

يك الكترون ولت 1 1.6 10 يك آنگستروم            1  10  

ها در اتم  انرژي اليهده شده از اتم است. باتوجه به فرمولهاي قبلي سطح معادل الكترون كن ∞و  0با  ∞ي  اليه
  هيدروژن به صورت زير است:

براي اتم    

1 
 اول ي اليه    13.6 1

1
13.6   

2 
 دوم ي اليه   

 
13.6 1
4

3.4   

2 
 سوم ي اليه   

 
13.6 1
9

1.51   

. 

. 

. 

∞
نهايت بي   ي اليه   

  0  
در سيستم هاي تك  كه نشان مي دهد بعنوان يك مثال از سيستم هاي تك الكتروني ها در اتم هيدروژن سطح انرژي اليه

اختالف سطح انرژي  nبا افزايش همچنين  و هستيمسطح انرژي اليه ها شاهد افزايش يا دور شدن از هسته  nبا افزايش  الكتروني
ه خط و يكبار هم بصورت پلكاني نشان داده شده در شكل بعدي كه سطح انرژي اليه ها يكبار بصورت پار اليه ها كاهش مي يابد.

  است، اين نكات مشهود است.
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  اتم هيدروژن را در نظر بگيريد:مثال: 
  ي اول و سوم به دست آوريد. سطح انرژي الكترون را در اليه )الف 

  موجي؟  لچه طوكند يا نشر؟ با  در صورتي كه الكترون اتم هيدروژن از تراز سوم به اول برود، فوتون جذب ميب) 
  هستيم؟ و  ج) براي كندن الكترون اتم هيدروژن در حالت پايه نيازمند چه مقدار انرژي بر حسب 

  را بدست آوريد. )ج(طول موج فوتون مورد نياز براي قسمت  د)
  حل:
  الف)

1   
13.6 1
1

13.6   

3   
13.6 1
3

1.51   

انتقال از تراز با سطح انرژي باالتر به تراز با سطح انرژي پايين تر همراه با نشر فوتون است. طول موج فوتون نشر شده بصورت  )ب
 زير مي تواند بدست آيد:

∆ 1.51 13.6 1.6 10
6.63 10 3 10

 

  1.028 10 102.8   
  ج) 

انرژي مورد نياز ∆ 0 13.6 13.6   

13.6 
1.6 10

1
1
10

6.022 10
1

1310   

  د)

فوتون
6.63 10 3 10

13.6 1.6 10  

9.14 10 91.4   
*****  

  
  طيف هاي اتمي

توان با دادن انرژي مثالً به صورت گرما به يك اتم آن را به حالت برانگيخته درآورد. اتم در حالت برانگيخته تمايل خواهد  مي
ها يا طول  ي فركانس مجموعهبه از دست دادن انرژي، مثالً به صورت توليد يا نشر نور (فوتون) به حالت پايه برگردد.  باداشت 

ي  ن در زمينهگويند كه به صورت خطوط روش تواند نشر كند، طيف نشري آن اتم مي حالت برانگيخته ميهايي كه يك اتم در  موج
ها  اتم طول موج ،هاي ممكن را به يك اتم بتابانيم طور بالعكس در صورتي كه نور با تمام طول موج ها و فركانسسياه خواهد بود. ب

ب خواهد كرد و به صورت برانگيخته در خواهد آمد. به ذرا دارد، ج از در اتمدو ترهايي كه انرژي معادل اختالف انرژي  و فركانس
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گويند كه به صورت خطوط سياه در  مي  كند، طيف جذبي آن اتم جذبتواند  هايي كه يك اتم مي ها و طول موج مجموع فركانس
ادل يك اختالف انرژي به خصوص بي و اتم مكمل يكديگرند و هر خط طيفي در آنها معجذي روشن است. طيف نشري و  زمينه

  شكل بعدي نمايشي براي اين مطالب است. بين دو تراز اتم مربوطه است.
  

  
از آنجايي كه هر اتم ترازهاي انرژي به خصوص خود را دارد، هر اتم طيف نشري و جذبي به خصوص خود را خواهد داشت و طيف 

  د.وناسايي آن اتم به كار برتواند براي ش مي اثر انگشت نشري و جذبي هر اتم همانند
هاي  باشند، در مقابل طيف بدين معني كه شامل خطوط طيفي مجزا از هم مي ،هاي خطي هستند هاي اتمي جزء طيف طيف

  هاي پيوسته مثل طيف نور خورشيد را داريم. خطي، طيف
خط طيفي مي تواند توليد كند؟  اتم هيدروژن قرار دارد. در برگشت به حالت پايه اين الكترون چند n=3 مثال : الكتروني در تراز

  رابطه ي فركانس فوتون هاي توليد شده با انرژي اليه ها را بنويسيد.
  حل:

همراه با توليد  n=2به  n=3مي تواند سه نوع انتقال الكتروني از  در برگشت به حالت پايهدر تراز سوم  اتم هيدروژن الكترون
داشته باشد. انتقاالت الكتروني  cهمراه با توليد فوتون  n=1به  n=3و از  bهمراه با توليد فوتون  n=1به  n=2، از  aفوتون 

  ياد شده در شكل بعدي نمايش داده شده اند.
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هر انتقال الكتروني با اختالف انرژي بخصوص بين اليه هاي مبدا و مقصد معادل يك خط طيفي است. بنابراين سه خط طيفي 
رابطه ي فركانس فوتون هاي توليد خواهيم داشت. با توجه به اينكه اختالف انرژي اليه هاي مبدا و مقصد برابر انرژي فوتون است، 

 خواهد بود: بصورت زير شده با انرژي اليه ها

    :      

    :      

    :      

*****  
  الكترون اتم هيدروژن در تراز چهارم را در نظر بگيريد. مثال: 
  كند؟ ي تراز اول چند خط ايجاد مي اين الكترون در برگشت به حالت پايهالف) 
  خطوط طيفي با كمترين و بيشترين انرژي مربوط به كدام انتقاالت الكتروني هستند؟ب) 
  (نانومتر) چقدر است؟ nmبرحسب  الكترونطول موج خط طيفي با بيشترين انرژي براي اين ج) 
  حل:

  بصورت زير مي توان درنظر گرفت: الكترونيانتقال  6الف) 
4 3, 4 2, 4 1, 3 2, 3 1, 2 1 

  خواهيم داشت. خط طيفي 6طيفي نتيجه مي دهد، پس  خط يك(به شرط متفاوت بودن اختالف انرژي بين ترازها) هر انتقال 
اشد، انتقال الكتروني مربوطه انرژي و هر چه اختالف سطح انرژي اليه هايي كه الكترون بين آنها جابجا مي شود، بيشتر ب )ب

  n =1به اليه  n = 4انتقال از اليه فركانس بيشتر و طول موج كمتري خواهد داشت و بالعكس. از اين رو است كه در اينجا 
پس اختالف انرژي در  ،مي شود ترچون هر چه باالتر مي رويم سطح انرژي اليه ها بهم نزديك و فركانس را دارد. بيشترين انرژي

و فركانس و بيشترين طول كمترين انرژي  n = 3به اليه  n = 4انتقال از اليه در نتيجه در اينجا و است اليه هاي باالتر كمتر 
 را دارد.موج 

   )ج

∆
13.6
16

13.6
1

1.6 10
6.63 10 3 10

 

9.75 10 97.5   
***** 

در پيدايش و توسعه فيزيك كوانتومي و افزايش درك ما از ساختار اتمها تاثير قابل توجهي طيف نشري اتم هيدروژن مطالعه 
به  با اليه مقصد يكسان يك سري ناميده مي شود و نام سري هر مجموعه از خطوط طيفي طيف نشري اتم هيدروژن داشته است.

 طيف نشري اتم هيدروژنسريهاي نامگذاري شده و مهمتر  مطالعه كرده است. همربوط نام شخصي است كه بر روي خطوط طيفي
  كه در مابقي سيستم هاي تك الكتروني نيز بكار مي روند، به صورت زير هستند:
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از كه ناشي از انتقال الكترون از هر تراز باالتر  H: مجموعه خطوط طيفي در طيف نشري اتم )Lyman Series(سري ليمان 
  است. n=1به تراز  n=1  تراز

 از ترازكه ناشي از انتقال الكترون از هر تراز باالتر  H: مجموعه خطوط طيفي در طيف نشري اتم )Balmer Series( بالمرسري 
n=2  به ترازn=2 .است  
از تر كه ناشي از انتقال الكترون از هر تراز باال H: مجموعه خطوط طيفي در طيف نشري اتم )Paschen Series( پاشنسري 

  است. n=3به تراز  n=3 تراز
از كه ناشي از انتقال الكترون از هر تراز باالتر  H: مجموعه خطوط طيفي در طيف نشري اتم )Brackett Series( براكتسري 

  است. n=4به تراز  n=4 تراز
 از ترازكه ناشي از انتقال الكترون از هر تراز باالتر  H: مجموعه خطوط طيفي در طيف نشري اتم )Pfund Series( پفوندسري 
n=5  به ترازn=5 .است  
كه ناشي از انتقال الكترون از هر تراز  H: مجموعه خطوط طيفي در طيف نشري اتم )Humphreys Series( هامفريسري 
  است. n=6به تراز  n=6 از ترازباالتر 

  ياد شده است: شكل بعدي نمايشي از انتقاالت الكتروني سريهاي
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  مثال: پر انرژي ترين و كم انرژي ترين خطوط طيفي در سري پاشن اتم هيدروژن مربوط به كدام انتقاالت الكتروني هستند؟
  حل:

پر انرژي ترين مربوط به انتقال الكتروني بين اليه ها با بيشترين اختالف سطح انرژي و كم انرژي ترين مربوط به انتقال الكتروني 
و  n=3به  ∞=nه ها با كمترين اختالف سطح انرژي است. براي سري پاشن پر انرژي ترين مربوط به انتقال الكترون از بين الي

  خواهد بود. n=3به  n=4كم انرژي ترين مربوط به انتقال الكترون از 
*****  

انتقاالت الكتروني هستند؟ طول اتم هيدروژن مربوط به چه  ترين خطوط طيفي در سري بالمر پرانرژي ترين و كم انرژيمثال: 
  اي از امواج الكترومغناطيسي قرار دارند؟ موج آنها را بدست آوريد و بگوييد در چه ناحيه

  حل:
ترين انرژي پر  ∞ 2 

∆ 0 3.4 1.6 10
6.63 10 3 10

 

3.66 10 366    فرابنفش
ترين انرژي كم  3 2 

∆ 1.51 3.4 1.6 10
6.63 10 3 10

 

6.58 10 658    نور مرئي
*****  

و مابقي خطوط سري سري بالمر در ناحيه مرئي خط اول  4اتم هيدروژن سري ليمان در محدوده فرابنفش،  طيف نشري خطيدر
محدوده فرابنفش و مابقي سري ها در ناحيه فروسرخ قرار دارند. براي هر سري طيفي خطوط طيفي در انرژي هاي باال يا بالمر در 

( به سمت يك عدد ثابت كه همان حد سري است و  همگرا مي شوندبهمديگر نزديك مي شوند يا در واقع طول موج هاي كم 
خاطر است كه  اين مطلب بدين .صد آن سري است نزديك و نزديكتر مي شوند)به تراز مق ∞=nمربوط به انتقال الكترون از تراز 

بعنوان سطح انرژي اليه ها بهمديگر نزديكتر مي شود.  nطول موج با عكس اختالف سطح انرژي اليه ها رابطه دارد و با افزايش 
  مثال سري ليمان و بالمر اتم هيدروژن را در نظر بگيريد:
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با كاهش طول موج بهمديگر نزديك تر سري ليمان و بالمر  خطوط طيفيبوضوح قابل مشاهده است، همانطور كه در شكل هم 
) با خط دوم 656مي شوند و به سمت يك عدد ثابت ميل مي كنند. بعنوان مثال براي سري بالمر فاصله خط اول (

) و آنهم بيشتر از فاصله خط سوم 434) با خط سوم (486) بيشتر از فاصله خط دوم (486(
سري بالمر به سمت  طيفي) و الي آخر است و در نهايت خطوط 410) با خط چهارم (434(

  است، ميل مي كنند. n=2به  ∞=nكه مربوط به انتقال الكترون از  365
  توانيم از روابط زير استفاده كنيم: هاي تك الكتروني مي تمي فركانس و طول موج انتقاالت الكتروني در سيس براي محاسبه

:انتقال الكتروني  

انرژي فوتون  اختالف انرژي سطح دو اليه  

6.63 10
13.6 13.6

1.6 10  

3.28 10
1 1

 

1 1
1.093 10  

1 1
 

1
1.093 10  

1 1
 

1
   

1 1
       1.093 10    

ثابت ريدبرگ براي اتم هيدروژن  RH. شود و بيانگر تعداد موجهاي كامل در واحد طول است عدد موج ناميده ميعكس طول موج، 
  است. 107m-1×1.097است كه برابر 

را  در يون  (خط دوم سري پاشن) 3به تراز  5فركانس و طول موج مربوط به انتقال الكترون از تراز مثال: 
  بدست آوريد.

  حل:

3.28 10 9
1
9

1
25

2.1 10    

1
1.093 10 9

16
225

1.43 10 143  

*****  
  

  اصل عدم قطعيت هايرنبرگ

  كند كه براي اشيايي به كوچكي الكتروني تعيين دقيق سرعت و موقعيت به طور همزمان ممكن نيست. مياين اصل بيان 
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  مدل اوربيتالي اتم

با اصل عدم قطعيت هايرنبرگ سازگار نيست و به همين جهت كنار گذاشته شده است. به جاي آن مدل اوربيتالي  بورمدل اتمي 
هاي مشخص در اطراف هسته قرار داشته باشد. هر  تواند تنها در حالت اتم در نظر گرفته شد. در مدل اوربيتالي اتم هر الكترون مي

شود كه داراي شكل به خصوصي است و متناظر با يك سطح انرژي به خصوص  ه ميدر نظر گرفت يبر الكتروناحالت به صورت يك 
ها يا ابرهاي الكتروني  ي ميانگين به خصوص از هسته براي الكترون است كه در آن حالت قرار دارد. هركدام از اين حالت و فاصله

در ادامه آمده توجه كنيد. فرض كنيد مقداري آب براي كمك به درك بهتر به تشابه  شوند. يك اوربيتال يا تابع موجي ناميده مي
مايع درون يك ليوان داشته باشيم و با دادن انرژي آن را به صورت بخار يا يك ابر در آوريم. ابر حاصل شكل هاي متفاوتي مي 

رون ليوان) آب را به تواند داشته باشد و هر نقطه از ابر مي تواند غلظت متفاوتي از بخار آب داشته باشد. در ابتدا (آب مايع د
صورت متمركز داريم، در حاليكه بعد از تبخير آن را به صورت پخش كه پخش شدگيش شكل هاي متفاوتي مي تواند داشته 
باشد، داريم. مشابها الكترون در اتم نيز مي تواند بصورت يك ابر (يك ابر الكتروني) در نظر گرفته شود كه آن ابر شكل هاي 

  اشته باشد و هر نقطه از ابر مي تواند غلظت متفاوتي داشته باشد.متفاوتي مي تواند د
  

  قيدهاي كوانتوميو اعداد 

شود. در اتم هر اوربيتال با سه عدد كوانتومي شناسايي  ها از اعداد كوانتومي استفاده مي بندي و نامگذاري اوربيتال براي دسته
  عدد كوانتومي اوربيتالي  ) 3     فرعيعدد كوانتومي ) 2    عدد كوانتومي اصلي ) 1شود:  مي
ها با  ها متشكل از اوربيتال ها و زيراليه ها متشكل از زيراليه ها و اليه ها متشكل از اليه توان گفت كه ساختار الكتروني اتم مي

,1,2,3به صورت  مي اصلي ها با همان عدد كوانتو ي اليه ها با شماره باشند. اليه هاي مختلف مي گيري جهت … 
,0,1,2,3به صورت  ها نيز با عدد كوانتومي فرعي  شوند. زيراليه مشخص مي …يا  … , , , , , , مشخص  ,

به صورت  هاي مختلف با عدد كوانتومي مغناطيسي اوربيتال  گيري هاي موجود با جهت شوند. در هر زيراليه اوربيتال مي
,0,1اد اعد 1,2, 2, …يا حروف  … , , ,   شوند. مشخص مي ,
هايي به  هاي يك شهر در نظر گرفت و تشابه در خانه ها يك اتم را مشابه قرارگيري آدمهاي  اوربيتال درها الكترونتوان قرارگيري  مي

  صورت زير داشت:
                    شهر            خيابان  كوچه ها  شماره پالك گيرند مي  قرار  ها خانه  در  ها آدم  

آرايش الكتروني اتم اليه هاي اصلي ها اليه زير  گيري جهت    گيرند مي  قرار  ها اوربيتال  در  ها الكترون   

متناظر  ها كه اوربيتالاليدر ح ،ها فضاهاي ساخته شده از ماده هستند كه خانه، من جمله اينهايي نيز وجود دارد در تشابه باال تفاوت
  ها هستند. ها در اتم هاي متفاوت الكترون ها و قرارگيري با رفتار

  شويم. به تبعيت از قيدهايي هستند كه در ادامه با آنها آشنا مي مقيداعداد كوانتومي 
  :تغيير كند n -1تا  صفرمي تواند از  n ،ℓبراي اليه اصلي 

  ℓ 0,1 ,2, …… . ,   1   
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نوشته نمي شود. براي نمايش زير اليه اي كه  mlمشخص دارند، معموال  mlكه فقط يك  sدر نمايش باال براي اوربيتالهاي 
استفاده مي كنيم. بعنوان مثال مي  mlاوربيتال بدان تعلق دارد، همانطور كه قبال نيز گفتيم، از همان نمايش باال بدون آوردن 

براساس قيدهاي و ... هستند، در نظر گرفت.  7p,2p,1sو ... را كه متعلق به زير اليه هاي  7px,2pz,1sتوان اوربيتالهاي 
  اوربيتالهاي هر زير اليه براي چهار اليه اصلي اول در جدول زير آمده است: نماد و تعدادبهمراه  كوانتومي انواع زيراليه ها

   
شماره اليه اصلي  تعداد اوربيتال  زيراليهنماد  زيراليه ها   نماد اوربيتالها

n=1 l=0 or s 1s 1 1s 

n=2 l=0 or s 2s 1 2s 
l=1 or p 2p 3 2px,2py,2pz 

n=3 
l=0 or s 3s 1 3s 
l=1 or p 3p 3 3px,3py,3pz 
l=2 or d 3d 5 3dx2-y2,3dxy,3dxz,3dyz,3dz2 

n=4 

l=0 or s 4s 1 4s 
l=1 or p 4p 3 4px,4py,4pz 
l=2 or d 4d 5 4dx2-y2,4dxy,4dxz,4dyz,4dz2 
l=3 or f 4f 7 4fz3,4fxz2,4fyz2,4fxyz,4fz(x2-y2),4fx(x2-3y2),4fy(3x2-y2) 

  
تعداد الكترونهاي حاضر در يك اوربيتال يا زيراليه بصورت توان در نماد آن اوربيتال يا زيراليه نمايش داده مي شود. مثال منظور از 

2p4  2زيراليهp  الكترون است. بعدا خواهيم ديد كه هر اوربيتال حداكثر دو الكترون در خود جاي مي دهد. 4با 
  اوربيتال ها از نظر اندازه، شكل يا جهت گيري در فضا با هم متفاوتند كه در ادامه اين مطلب را بيشتر بررسي مي كنيم.

  و ℓ يكساناما  متفاوت اوربيتالهايي كه  ℓ  متفاوت اما شكل و جهت گيري و فاصله ميانگين الكترون از هسته دارند، اندازه
  داريم:. بعنوان مثال يكساني دارند

1s
2s

3s

4s

n=1
l=0
ml=0

n=2
l=0
ml=0

n=3
l=0
ml=0 n=4

l=0
ml=0  
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2pz
n=2
l=1
ml=0

3pz
n=3
l=1
ml=0

4pz
n=4
l=1
ml=0

  
است. تقريبا يكسان اما شكل متفاوت و فاصله ميانگين الكترون از هسته ، اندازه يكسان است nاما ،  متفاوتاوربيتالهايي كه براي 

  بعنوان مثال داريم:

  
 متفاوتاوربيتالهايي كه   ℓ،  اماn  وl  و شكل آنها نيز معموال يكسان  دارند، جهت گيري متفاوت اما اندازه يكساني دارنديكسان

با هم  mlاست، اما در  l=1و  n=2را مي توان در نظر گرفت كه براي هر سه  2pzو  2py,2px اوربيتالهاياست. بعنوان مثال 
 تفاوت دارند:

x

y

z

2px 2py 2pz  
 شكل اوربيتال )ℓ، عدد كوانتومي فرعي (اندازه اوربيتال (n)عدد كوانتومي اصلي با توجه به بحث و مثالهاي قبلي مي توان ديد كه 

  مي كند. مشخصرا  جهت گيري اوربيتال ℓعدد كوانتومي مغناطيسي اوربيتال ) و ℓ( گاهي اوقات در تركيب با 
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  مي مغناطيسي اسپينعدد كوانتو

تواند به صورت ساعتگرد يا  ) مييخود (حركت اسپين ربه دو شها داراي حركت چرخش به دور خود هستند كه اين چرخ الكترون
ها داراي خاصيت مغناطيسي هستند و مثل يك آهنربا عمل  پادساعتگرد باشد. به علت همين چرخش به دور خود، الكترون

نگر جهت حركت و ياداشته باشد، ب  و تواند دو مقدار  كترون ميكه براي ال كنند. عدد كوانتومي اسپين  مي
  شكل زير را در نظر بگيريد.ي جهت آهنرباي متناظر آن است.  چرخش الكترون به دور خود است و منعكس كننده

  
Clockwise CounterClockwise

N

S N

Se-e-
ms=+ ms=-

1
2
_ 1

2
_

  
الكترون متناظر با الكترون بعنوان يك آهنربا با قطب شمال همانطور كه در شكل نيز مي توان ديد، جهت چرخش ساعتگرد براي 

در باال است، در حاليكه جهت چرخش پاد ساعتگرد متناظر با الكترون بعنوان يك آهنربا با قطب شمال در پايين است. از آنجائيكه 
تناظر با فلش رو به باال و جهت آهنربا را با يك فلش يكطرفه از قطب جنوب به قطب شمال نمايش مي دهيم، چرخش ساعتگرد م

متناظر با فلش رو به پايين خواهد بود. از اين رو چرخش ساعتگرد اسپين رو به باال و چرخش پاد ساعتگرد  چرخش پاد ساعتگرد
و چرخش پاد ساعتگرد و اسپين  اسپين رو به پايين نيز درنظرگرفته مي شود. چرخش ساعتگرد و اسپين رو به باال با 

 مشخص مي شود. پايين با  رو به
 ندستهمشخص كننده ي اوربيتالي  ℓ وn ،  lمشخص مي شود كه  ،  n  ،ℓ  ،ℓعدد كوانتومي  4هر الكترون در اتم با 

  بيانگر جهت چرخش الكترون به دور خود است.   كه الكترون در آن جاي دارد و
  

  اصل طرد پائولي

توانند در تمام اعداد كوانتومي يكسان باشند و  الكترون در يك اتم يا هر سيستم كوانتومي ديگر نمي بنابر اصل طرد پائولي دو
  توانيم دو الكترون كامالً يكسان در يك اتم داشته باشيم. بايستي حداقل در يك عدد كوانتومي با هم متفاوت باشند. به عبارتي نمي

در صورتيكه يك  در خود جاي دهد. سوهاي ناهم ا اسپينبند حداكثر دو الكترون توا باتوجه به اصل طرد پائولي هر اوربيتال مي
اوربيتال را با يك پاره خط و الكترونهاي قرارگرفته درون آن را با فلش نمايش  دهيم، كه جهت فلش جهت اسپين الكترون است و 
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تنها  اصل طرد پاوليمي باشد، حالتهاي زير از نظر  و فلش رو به پايين بيانگر  فلش رو به باال بيانگر 
  حالتهاي مجازند:

Empty Orbital Orbital with one Electron Orbital with two Electron
or

  
  در حاليكه حالتهاي ديگر مثل حالتهاي زير مجاز نيستند و رد مي شوند:

  
ه اند، الكترونهاي جفت شده درنظر گرفته مي شوند، در حاليكه دو الكتروني كه در يك اوربيتال با اسپين هاي ناهمسو قرار گرفت

  الكترون تنها در يك اوربيتال الكترون جفت نشده محسوب مي شود.
  خواهد بود. 2ظرفيت هر اليه اصلي برابر  با توجه به بحث باال اوربيتال دارد،  از آنجاييكه هر اليه اصلي 

  
  اثر پوششي و بار مؤثر هسته

هاي دروني  هاي اليه اتم قرار دارند، هم بار مثبت ناشي از هسته و هم بار منفي الكترون يكهاي خارجي  هايي كه در اليه الكترون
تر  هاي خارجي هاي اليه ي كه الكترونلصي آنها بار خا هاي دروني و دافعه هاي اليه كنند. به علت وجود الكترون را احساس مي

هاي  هاي دروني جاذبه يا بار هسته را از الكترون گوييم كه الكترون بار واقعي هسته است. به اصطالح مي كنند، كمتر از احساس مي
كه يك الكترون از طرف هسته با  مثبتيبه بار  گويند. دهند و به اين اثر، اثر حائل يا اثرپوششي مي تر پوشش (حايل) مي خارجي

 .نشان داده مي شود Zeffيا  *Zو با  در نظر گرفتن اثر پوششي الكترون هاي ديگر احساس مي كند بار مؤثر هسته گفته مي شود
به شرطي كه الكترونهاي ديگر نباشند. شكل بعدي  ،همان بار هسته ديده شده توسط يك الكترون است *Zمي توان گفت 

  ي اين مطلب است:نمايشي برا

+Z +Z*

e-

e-

e-
e-

e-

e-

e-

rA rA

Electron AElectron A
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در  Z+از يك هسته با بار مثبت برابر  rAفرقي نمي كند كه در فاصله  Aهمانطور كه شكل نيز نمايش مي دهد، براي الكترون 
بدون حضور  *Z+از يك هسته با بار مثبت برابر  rAكنار حضور الكترونهاي ديگر قرار گيرد يا از طرف ديگر در همان فاصله 

 الكترونهاي ديگر قرار گيرد.
 خواهيم داشت: *Zنمايش دهيم، رابطه زير را براي  Sرا با  اثر پوششي الكترون هاي ديگردر صورتيكه 

Z*=Z-S = Zeff  
پوششي كمتر الكترون هاي هم اليه مهم براي يك الكترون در درجه ي اول اثر پوششي الكترون هاي زيرين و در درجه دوم اثر 

  شكل بعدي را در نظر بگيريد. براي يك الكترون از اثر پوششي الكترون هاي اليه خارجي مي توان صرف نظر كرد. .است
  

  
  

از طرفي اثر پوششي كمتري از طرف  و كنند هاي ديگر اعمال مي تري روي الكترونداخلي تر اثر پوشش بيشهاي  الكترون
يابد. نوع زيراليه و  ها به هسته، بار مؤثر هسته افزايش مي و نزديكتر شدن الكترون nبينند. بنابراين با كاهش  هاي ديگر مي الكترون

ي  بار مؤثر هسته عدد كوانتومي فرعي ها مؤثر است. با كاهش ي احساس شده توسط الكترون شكل اوربيتال نيز در بار مؤثر هسته
   يابد. احساس شده افزايش مي

  را با هم مقايسه نماييد.  4s,4p,4d,4fرا با هم و   1s,2s,3sمثال: بار موثر هسته  
  حل:

  با توجه به مطالب ياد شده داريم:
1 2 3 4     و      4 4 4                

***** 

  

  ) A(الكترون  الكترو هاي هم اليه با الكترون مد نظر
مد نظر داريم ( مثالً هر  eهاي هم اليه روي eاثر پوششي ناقص از طرف 

  بار هسته را پوشش مي دهد ) 0.3الكترون هم اليه حدود 

  ) Aالكترون هاي داخلي تر نسبت به الكترون مد نظر (الكترون 
مد نظر( مثالً هر الكترون  e رويتقريباً كامل الكترون هاي داخلي اثر پوششي 

  بار هسته را پوشش مي دهد) 1تقريباً 

  ) A(الكترون  نسبت به الكترون مد نظرالكترو هاي خارجي تر 
  از اثر پوششي اين الكترونها روي الكترون مدنظر ميتوان چشم پوشيد.
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  ها سطح انرژي اوربيتال

ي ميانگين  كمتر باشد، فاصله nاست. هرچه ) lعدد كوانتومي فرعي ( و) nعدد كوانتومي اصلي ( ها تابعي از سطح انرژي اوربيتال
با هسته ي الكترون در آن اوربيتال  ذبهادرنتيجه ج ،تر خواهد بودي احساس شده بيش ثر هستهالكترون از هسته كمتر و بار مؤ

 تريي بيش شد، الكترون بار مؤثر هستهكمتر با lتر خواهد بود و الكترون پايدارتر يا با سطح انرژي كمتر خواهد بود. هرچه بيش
كمتر باشد، اوربيتال پايداتر يا با سطح انرژي كمتر l و   nاحساس خواهد كرد و پايدارتر خواهد بود. به طور كلي هرچه مجموع

  كمتري داشته باشد. nپايدارتر خواهد بود كه  ييكسان باشد، اوربيتال n+lخواهد بود. در صورتي كه 
  را با هم مقايسه كنيد. 4pو  4s,3dمثال: سطح انرژي و پايداري اوربيتالهاي 

  حل:
  جدول زير را در نظر بگيريد:

4p 4s 3d   
4 4 3 n  
1 0 2 l  
5 4 5 n+l  

سطح انرژي كمتري دارد و  4sكمتر است، بين اين سه اوربيتال  4pو  3dاز اوربيتالهاي  4sاوربيتال براي  ℓ  +nمجموع چون 
كمتري دارد، پايدارتر است. پس  nكه  3dيكساني دارند، اوربيتال  ℓ  +nمجموع كه  4pو  3dپايدارتر است. بين اوربيتالهاي 

  داريم:
 :  4p>3d>4s ترتيب سطح انرژي  

 : 4s>3d>4p ترتيب پايداري 
*****  

كه كمترين سطح انرژي و بيشترين پايداري را  1sبا توجه به قواعد ياد شده ترتيب سطح انرژي اوربيتالها با شروع از اوربيتال 
 دارد، بصورت زير است:

 ها تالياورب   يانرژ سطح  1   2   2  3   3 4 3 4 5   4 5 6
4 5 6 7 5 6 7 …….   

از آشنايي با جدول تناوبي روش شايد بخاطر سپردن ترتيب سطح انرژي اوربيتالها به كمك شكل زير راحت تر باشد، بهر حال بعد 
بهتري براي پيداكردن ترتيب سطح انرژي اوربيتالها خواهيم ديد. در شكل از فلش هاي باالتر به پايين تر و روي هر فلش از باال به 

  پايين سطح انرژي اوربيتالها افزايش مي يابد.
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ي  ها فاصله ا عامل براي تعيين سطح انرژي اوربيتالبحث اثرپوشش مطرح نيست و تنه Hهاي تك الكتروني مثل اتم  در سيستم

تر است و رپايدا  كمتر باشد، اوربيتال nهاي تك الكتروني هرچه  است. بنابراين در سيستم nها از هسته يا همان  ميانگين الكترون
3يكسان مثل  nهاي با  اوربيتال , 3 , سيستم در  اوربيتال ها سطح انرژيدر شكل زير ترتيب  ند.دارسطح انرژي يكسان  3

  با هم مقايسه شده است:( سمت چپ)  الكتروني و چند( سمت راست)  هاي تك الكتروني
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  ي حداكثر چندگانگي هوند قاعده

يكسان در  nهاي با  شود. اوربيتال هاي هم تراز گفته مي هايي كه سطح انرژي يكساني داشته باشند، اوربيتال به اوربيتال
هاي چند الكتروني در غياب ميدان مغناطيسي خارجي،  يكسان در سيستم Lو  nهاي با  تروني و اوربيتالهاي تك الك سيستم
هاي هم تراز زماني به  ممكن هنگام اشغال اوربيتال حالتكند كه پايدارترين  . اين قاعده بيان ميهستند هاي هم تراز اوربيتال

و  np4,np3,np2آرايشهاي  پايدارترين حالتبعنوان مثال ها با اسپين همسو در آن ماكسيمم شود،  آيد كه تعداد الكترون دست مي
nd6 :بر اساس قاعده هوند بصورت زير هستند   

np2:

np3:

np4:

nd6:  
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  وني عناصرو آرايش الكتراصل بناگذاري آفبا 

آرايش الكتروني يك عنصر نحوه ي اشغال شدن اوربيتال ها توسط الكترون هاي آن عنصر را مشخص مي كند. براي بدست آوردن 
الكترون ها را در اوربيتال ها به ترتيب سطح انرژي اوربيتال ها با رعايت ظرفيت آنها ، اصل در حالت پايه آرايش الكتروني عناصر 

كه به بناگذاري آفبا استفاده كرده ايم. اصل بناگذاري آفبا در اينصورت در واقع از اصل د. نمي ده پاولي و قاعده هوند قرارطرد 
يا اصل بناگذاري) مربوط مي شود، توسط نيلز بور و  Building-up Principle( به معناي AufBauprinzipكلمه آلماني 

ارائه شد و بيان مي كند كه در ابتدا اوربيتالها با سطح انرژي كمتر پر مي شوند و بعد از آن  1920sولفگانگ پاولي در اوايل دهه 
پرشدن اوربيتالها با سطح انرژي باالتر شروع مي شود. اين اصل اتمها را با تك تك اضافه كردن الكترونها به گونه اي كه پايدارترين 

به الكتروني كه باعث تفاوت آرايش الكتروني دو عنصر متوالي مي شود الكترون  حالت ممكن بوجود آيد، بنا مي نهد. در اين راستا،
  داريم:با اعداد اتمي يك تا ده صر اآرايش الكتروني عنبعنوان مثال براي  متمايز كننده مي گويند.

1H: 1s1 or or

2He: 1s2 or or

3Li: 1s2 2s1 or or

4Be: 1s2 2s2 or or

5B: 1s2 2s2 2p1 or or

6C: 1s2 2s2 2p2 or or

7N: 1s2 2s2 2p3 or or

8O: 1s2 2s2 2p4 or or

9F: 1s2 2s2 2p5 or or

10N e: 1s2 2s2 2p6 or or

1s

1s

1s 2s

1s 2s

1s 2s 2p

1s 2s 2p

1s 2s 2p

1s 2s 2p

1s 2s 2p

1s 2s 2p

1s

1s

2s

2s

1s

1s

2s1s 2p

2s1s 2p

2s1s 2p

2s1s 2p

2s1s 2p

2s1s 2p  
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ماقبل آن عنصر و  جيبصورت تركيب آرايش الكتروني گاز نمتداول است كه براي ساده نويسي آرايش الكتروني هر عنصر به 
)، 36Kr)، كريپتون (18Ar)، آرگون (10Ne)، نئون (2Heگازهاي نجيب عبارتنداز: هليم (الكترون هاي باقي مانده نوشته شود. 

  داريم: 36تا  11با اعداد اتمي صر اآرايش الكتروني عنبعنوان مثال براي  ).86Rn) و رادون (54Xeزنون (
  

12Mg:1 2 2 3 [10Ne ] 3 11Na:1 2 2 3     [10Ne ] 3 

14Si:1 2 2 3 3  [10Ne ] 3 3 13Aℓ:1 2 2 3 3    [10Ne ] 3 3    

16S:1 2 2 3 3  [10Ne ] 3 3 15P:1 2 2 3 3    [10Ne ] 3 3 

18Ar:1 2 2 3 3  [10Ne ] 3 3 17Cl:1 2 2 3 3    [10Ne ] 3 3 

20Ca:1 2 2 3 3 4  or [18Ar ] 4 19K:1 2 2 3 3 4  or [18Ar ] 4 

22Ti: 1 2 2 3 3 3 4  or [18Ar ] 3 4 21Sc:1 2 2 3 3 3 4  or [18Ar ] 3 4 

24Cr: 1 2 2 3 3 3 4  or [18Ar ] 3 4 23V: 1 2 2 3 3 3 4  or [18Ar ] 3 4 

26Fe: 1 2 2 3 3 3 4  or [18Ar ] 3 4 25Mn: 1 2 2 3 3 3 4  or [18Ar ] 3 4 

28Ni: 1 2 2 3 3 3 4  or [18Ar ] 3 4 27Co: 1 2 2 3 3 3 4  or [18Ar ] 3 4 

30Zn: 1 2 2 3 3 3 4  or [18Ar ] 3 4 29Cu: 1 2 2 3 3 3 4  or [18Ar ] 3 4 

32Ge:[18Ar ] 3 4 4 31Ga:[18Ar ] 3 4 4 

34Se:[18Ar ] 3 4 4 33As:[18Ar ] 3 4 4 

36Kr:[18Ar ] 3 4 4 35Br:[18Ar ] 3 4 4 
  

3آرايش كروم و مس به ترتيب به جاي هاي باال درمي يابيم آرايش الكتروني با دقت در  3و  4 4s  به مورد انتظار
3صورت  4s  3و 4s .هاي نيمه پر مثل  زيراليه مي باشد, ,هاي پر مثل  زيراليهو  , پايداري  ,

مثالً به همين علت پايدار بودن آرايش  .شوند پر و پايداري پر ناميده مي مخصوص خودشان را دارند، كه به ترتيب پايداري نيمه
3نيمه پر و پر است كه آرايش كروم و مس به ترتيب به جاي  3و  4 3به صورت  4 4s  3و 4s .مي باشد  

  
ضافه كردن با ا را ها توان آرايش الكتروني آنيون آيد. همچنين مي ها به دست مي ها مشابه آرايش الكتروني اتم آرايش الكتروني يون

ها را با كندن الكترون از ناپايدارترين اوربيتال پر در آرايش  الكترون به پايدارترين اوربيتال خالي و آرايش الكتروني كاتيون
  الكتروني اتم خنثي به دست آورد.

  مثال: آرايش الكتروني يونهاي زير را بنويسيد.
   +83Bi3و)          +50Sn2ه)          -35Brد)          +20Ca2ج)          -16S2ب)          -7N3الف) 
  حل:

   1s22s22p6الف) 
   1s22s22p63s23p6   or [10Ne]3s23p6ب) 
   1s22s22p63s23p6   or [10Ne]3s23p6ج) 
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   1s22s22p63s23p63d104s24p6   or [18Ar] 3d104s24p6د) 
  1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s2   or [36Kr] 4d105s2ه) 
 1s22s22p63s23p63d104s24p64d104f145s25p65d106s2   or [54Xe] 4f145d106s2و) 

*****  
اما براي  1، سپس nsهاي  هاي خنثي، ابتدا اوربيتال بايستي توجه داشته باشيم كه هنگام نوشتن آرايش الكتروني اتم

 3dو سپس  4sهاي  شود، به عبارتي آرايش الكتروني كاتيون با كندن ابتدا الكترون پر مي nsو سپس  1ها ابتدا  كاتيون
   بعنوان مثال داريم: آيد. به دست مي

24Cr: [18Ar]3 4 3 4  :[18Ar] 22Ti 
24Cr2+: [Ar]3 22Ti2+: [18Ar] 3 
24Cr3+: [Ar]3 22Ti3+: [18Ar] 3 

اوربيتال بطور معمول فلزات واسطه خارجي براساس آرايش الكتروني هاي يادشده مي توان چنين نتيجه گيري نمود كه در اتم 
 است. در حاليكه در nsاوربيتال هاي هستند و بهمين جهت الويت پرشدن با  d(n-1) اوربيتال هايپايدارتر از  nsهاي 

هستند و بهمين جهت الويت پرشدن با  ns اوربيتال هايپايدارتر از  d(n-1)اوربيتال هاي كاتيونهاي فلزات واسطه خارجي 
  است. d(n-1)اوربيتال هاي 
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 جدول تناوبي

فرم استاندارد يا معمول جدول تناوبي هاي امروزي بصورت شبكه اي از عناصر است كه در هفت سطر و هيجده ستون بعالوه دو 
سطر در زير آنها قرار گرفته اند. صفحه بعدي اين مطلب را نمايش مي دهد. در جدول تناوبي سطرها معموال دوره يا تناوب و 

ا با شماره دوره از يك تا هفت و گروهها با شماره گروه از يك تا هيجده مشخص مي شوند. ستونها گروه ناميده مي شوند. دوره ه
 . بعبارتي زيراليهدنپر مي شوبترتيب ( در صورت وجود)  f, ns  ،(n-1)d  ،np(n-2)هاي  زيراليهدر هر دوره از جدول تناوبي 

   شدن آنها بصورت زير است:ي كه در هر دوره از جدول تناوبي پر مي شوند بهمراه ترتيب پر هاي
يتناوب  سطر اول جدول  اي دوره اول  1   
يتناوب  سطر دوم جدول  اي دوره دوم  2 , 2   
يتناوب  سطر سوم جدول  اي دوره سوم  3 , 3   
يتناوب  سطر چهارم جدول  اي دوره چهارم  4 , 3 , 4   
يتناوب  سطر پنجم جدول  اي دوره پنجم  5 , 4 , 5   
يتناوب  سطر ششم جدول  اي دوره ششم  6 , 4 , 5 , 6   
يتناوب  سطر هفتم جدول  اي دوره هفتم  7 , 5 , 6 , 7   

عنصر خواهد بود. از آنجائيكه  14و  10,6,2بترتيب شامل  fو  d,p,sبا توجه به ظرفيت زير اليه ها محل پرشدن زير اليه هاي 
عنصر خواهد بود و نمايش آن در محل واقعي منجر به بسيار طويل شدن جدول تناوبي و ايجاد  14شامل  fمحل پرشدن زيراليه 

در پايين ديگر زيراليه ها بصورت مستقل نمايش داده مي شود. شكل بعدي  fمحل پرشدن زيراليه  مشكل در نمايش آن مي شود،
 اين مطالب را نشان مي دهد.

 
1s   1s  n=1 

2p    2s  n=2 
3p  3s  n=3 
4p  3d 4s  n=4 
5p  4d 5s  n=5 
6p  5d 6s  n=6 
7p  6d 7s  n=7 

  
  4f   

5f 
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18 17 16 15 14 13 12  11 10 9 8 7 6  5  4  3  2  1  
VIIIA VIIA VIA VA IVA IIIA IIB  IB VIIIB VIIB VIB  VB  IVB  IIIB  IIA  IA  

2He    1H  

10Ne  9F  8O  7N  6C  5B  
  

4Be  3Li  

18Ar  17Cl  16S  15P  14Si  13Al  12Mg  11Na  

36Kr  35Br  34Se  33As  32Ge  31Ga  30Zn  29Cu  28Ni  27Co  26Fe  25Mn  24Cr  23V  22Ti  21Sc  20Ca  19K  

54Xe  53I  52Te  51Sb  50Sn  49In  48Cd  47Ag  46Pd  45Rh  44Ru  43Tc  42Mo  41Nb  40Zr  39Y  38Sr  37Rb  

86Rn  85At  84Po  83Bi  82Pb  81Tl  80Hg  79Au  78Pt  77Ir  76Os  75Re  74W  73Ta  72Hf  57La  56Ba  55Cs  

118Uuo 117Uus 116Lv  115Uup 114Fl  113Uut 112Cn  111Rg  110Ds  109Mt  108Hs  107Bh  106Sg  105Db  104Rf  89Ac  88Ra  87Fr  

  

    71Lu  70Yb  69Tm  68Er  67Ho  66Dy  65Tb  64Gd  63Eu  62Sm  61Pm  60Nd  59Pr  58Ce      

    103Lr  102No  101Md 100Fm 99Es  98Cf  97Bk  96Cm  95Am  94Pu  93Np  92U  91Pa  90Th      
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مي تواند تقسيم شود كه در هر بلوك، زيراليه مربوطه در حال پر شدن است. شكل بعدي  fو  d,p,sجدول تناوبي به چهار بلوك 
  را در نظربگيريد.

s     

p Block  

  

s Block  
d Block  

  

  f Block    

  
گروه عناصر قرار دارند)  pيا  s( يا در واقع در بلوك آنها در حال پرشدن است  pو  sدر جدول تناوبي، به عناصري كه اوربيتالهاي 

قرار دارند)  d( يا در واقع در بلوك آنها در حال پرشدن است d  عناصر اصلي، به عناصري كه اوربيتالهاييا بطور ساده تر  اصلي
( يا در واقع در بلوك آنها در حال پرشدن است  fفلزات واسطه و به عناصري كه اوربيتالهاي يا بطور ساده تر فلزات واسطه خارجي 

f  (4اوربيتالهاي كه  فلزات واسطه داخليبه فلزات واسطه داخلي گفته مي شود. قرار دارندf در حال پر شدن است، النتانيدها  آنها
  شكل بعدي را در نظر بگيريد. در حال پر شدن است، آكتينيدها مي گويند. آنها 5f اوربيتالهايكه  فلزات واسطه داخليو به 

      
p Block      

d Block  

  

  f Block    (النتانيدھا و آکتينيدھا ) عناصر واسطه داخلی

عناصر 
لی اصلی

ص
  ا
صر

عنا
 

 عناصر واسطه (خارجی)



  مولف: مهندس شاهي  www.youngchemist.com  ساختار اتم
 

 41  كليه حقوق اين اثر براي مولف محفوظ مي باشد©
 

همانطور كه گفتيم، گروهها با شماره گروه از يك تا هيجده مشخص مي شوند. در قديم كه امروزه نيز استفاده مي شود، گروههاي 
) مشخص 12تا  3(معادل  VIIIBتا  IB) و گروههاي عناصر واسطه با 18تا  13و  2، 1( معادل  VIIIAتا  IAعناصر اصلي با 

 ر واسطه بر اساس شباهت آنها با گروههاي عناصر اصلي از لحاظ ظرفيت بوده است.مي شدند. شماره گذاري گروههاي عناص
همچنين هر گروه معموال به نام عنصر بااليي يا همان سردسته گروه كه عنصر گروه با كمترين عدد اتمي است، خوانده مي شود. 

مثال گروه آهن را مي توان در نظر گرفت كه شامل آهن، روتنيم، اسميم و هاسيم است. برخي گروهها نيز نامهاي مخصوص 
  علت نامگذاري ذكر شده است.  خودشان را دارند كه در جدول زير بهمراه

   
  دليل نامگذاري  نام اختصاصي  شماره گروه

  گروه فلزات قليايي   IAيا  1گروه 
) Alkali Metals(  بوجود آوردن قليا (باز) موقع واكنش فلزات گروه با آب  

  گروه فلزات قليايي خاكي   IIAيا  2گروه 
) Alkaline Earth Metals( 

موقع واكنش اكسيد فلزات گروه با بوجود آوردن قليا (باز) 
آب كه اكسيد فلزات گروه زماني در طبقه بندي خاكيها يا 

زميني ها ( تركيبات غيرفلز نامحلول در آب و مقاوم در برابر 
  حرارت) قرار مي گرفتند.

  گروه نيكتوژنها   VAيا  5گروه 
) Pnictogens(  

ويژگي سرفه آورندگي يا خفه كنندگي نيتروژن در غياب 
  اكسيژن

  گروه كالكوژنها   VIAيا  6گروه 
) Chalcogens(  حضور در تركيبات اغلب سنگ هاي معدني  

  گروه هالوژنها   VIIAيا  7گروه 
) Halogens(  بوجود آوردن نمكها مثل نمك دريا  

  گروه گازهاي نجيب يا بي اثر   VIIIAيا  8گروه 
) Noble or Inert Gases(   پذيري خيلي كمعدم واكنش پذيري يا واكنش  

 
 عناصر واقع در گروههاي يكسان معموال در آرايش الكتروني بعد از گاز نجيب ماقبل خود مشابهند. بعنوان مثال آرايش الكتروني

و  6s24f145d2,[Kr]5s24d2,[Ar]4s23d2[Xe]به ترتيب بصورت  104Rfو  72Hf,40Zr,22Tiبراي عناصر گروه تيتانيم يعني 
[Rn]7s25f146d2  است كه همگي به(n-1)d2ns2  بعالوه )(n-2)f14 .البته گاهي اوقات نيز  در صورت وجود) ختم مي شوند

براي عناصر گروه نيكل يعني  آرايش الكتروني عناصر همگروه بطور جزئي با هم متفاوت است. بعنوان مثال آرايش الكتروني
46Pd,28Ni  78وPt  به ترتيب بصورت[Kr] 4d10,[Ar]4s23d8  و[Xe]6s15f145d9  است. عناصر واقع در گروههاي اصلي

يكسان حتما در آرايش الكتروني اليه اصلي آخر كه اليه واالنس نيز ناميده مي شود، يكسانند. جدول بعدي اين مطلب را نشان 
  مي دهد.

  



  مولف: مهندس شاهي  www.youngchemist.com  ساختار اتم
 

 42  كليه حقوق اين اثر براي مولف محفوظ مي باشد©
 

  گروه  آرايش الكتروني اليه آخر
  )1( IA)فلزات قليايي(  
  )2( IIA)فلزات قليايي خاكي(  

  )13( IIIA)گروه بور(  
  )14( IVA)گروه كربن(  
 )15( VA)گروه نيتروژن(  

 )16( VIA)گروه اكسيژن(  

 )17( VIIA)گروه هالوژن ها(  

 )18( VIIIA)گروه گازهاي نجيب(  
  

معموال خواص شيميايي كمابيش يكساني نشان مي دهند، البته با افزايش فاصله آنها در يك عناصر واقع در گروههاي يكسان 
گروه ممكن است تغييرات قابل توجهي از بابت خواص وجود داشته باشد. گاهي اوقات عناصر واقع در دوره هاي يكسان نيز خواص 

فتم يا به مقدار كمتر فلزات واسطه خارجي همدوره را مي مشابهي دارند، مثال النتانيدها در دوره ششم و آكتينيدها در دوره ه
توان در نظر گرفت. همچنين ممكن است براي برخي عناصر كه در يك يا چند ويژگي بخصوص مشتركند، دسته بندي هاي 

) را در نظر گرفت كه در طبيعت Precious Metalsمخصوصي در نظر گرفته شود. بعنوان مثال مي توان فلزات گرانبها (
  كميابند ، گرانبها هستند و شامل طال، نقره، پالتين، پاالديم، روتنيم، روديم، اسميم و ايريديم مي شوند.  

) طبقه بندي كرد. بطور معمول Metalloids) و شبه فلزات (Nonmetals)، نافلزات (Metalsعناصر را مي توان به فلزات (
الكترون از دست مي دهند و كاتيون بوجود مي آورند، در حاليكه اتمهاي نافلزات براحتي الكترون مي گيرند  اتمهاي فلزات براحتي

و آنيون بوجود مي آورند. شبه فلزات هم از نظر خواص مابين فلزات و نافلزات هستند. بعدها با خواص فلزات، نافلزات و شبه فلزات 
عنصر جدول تناوبي فلز هستند. شكل بعدي موقعيت فلزات،  118عنصر از  91بيشتر و دقيقتر آشنا خواهيم شد. در حدود 

نافلزات و شبه فلزات را در جدول تناوبي نشان مي دهد كه فلزات با رنگ طوسي، نافلزات با رنگ آبي و شبه فلزات با رنگ زرشكي 
  نيست، بدون رنگ هستند. نمايش داده شده اند. در جدول بعدي عناصري كه خواص شيميائيشان بطور دقيق معلوم

2He    1H  
10Ne  9F  8O  7N  6C  5B    4Be  3Li  
18Ar  17Cl  16S  15P  14Si  13Al  12Mg  11Na  
36Kr  35Br  34Se  33As  32Ge  31Ga  30Zn  29Cu  28Ni  27Co  26Fe  25Mn  24Cr  23V  22Ti  21Sc  20Ca  19K  
54Xe  53I  52Te  51Sb  50Sn  49In  48Cd  47Ag  46Pd  45Rh  44Ru  43Tc  42Mo  41Nb  40Zr  39Y  38Sr  37Rb  
86Rn  85At  84Po  83Bi  82Pb  81Tl  80Hg  79Au  78Pt  77Ir  76Os  75Re  74W  73Ta  72Hf  57La  56Ba  55Cs  

118Uuo  117Uus  116Lv  115Uup  114Fl  113Uut  112Cn  111Rg  110Ds  109Mt  108Hs  107Bh  106Sg  105Db  104Rf  89Ac  88Ra  87Fr  
  

    71Lu  70Yb  69Tm  68Er  67Ho  66Dy  65Tb  64Gd  63Eu  62Sm  61Pm  60Nd  59Pr  58Ce      
    103Lr  102No  101Md  100Fm  99Es  98Cf  97Bk  96Cm  95Am  94Pu  93Np  92U  91Pa  90Th      
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خوب است كه عناصر گروه هاي اصلي را بصورت گروه به گروه بعالوه سطر اول عناصر واسطه بخاطر بسپاريم. اين امر در حل 
تناوبي مي تواند مفيد واقع شود. بخاطر سپردن گازهاي نجيب به همراه اعداد اتميشان نيز مي تواند در سوالهاي مربوط به جدول 

  بدست آوردن آرايش الكتروني عناصر مفيد باشد. مثالهاي بعدي را در نظر بگيريد.
  ) را در حالت پايه بنويسيد.82Pbمثال: آرايش الكتروني سرب (

  حل:
) است. بنابراين آرايش الكتروني سرب به صورت 86Rn) و رادون (54Xeگازهاي نجيب زنون ( عدد اتمي سرب بين اعداد اتمي
الكترون باقيمانده خواهد بود. از آنجائيكه زنون گاز  28=54-82الكترون و آرايش الكتروني  54تركيب آرايش الكتروني زنون با 

 5d,4f,6sوط به تناوب بعدي يعني تناوب ششم كه عبارتنداز الكترون باقيمانده در زيراليه هاي مرب 28نجيب دوره پنجم است، 
  به ترتيب قرار خواهند گرفت و در نهايت آرايش الكتروني سرب به صورت زير خواهد بود: 6pو 

82Pb:[54Xe]4f145d106s26p2 
*****  

  شود؟ ختم مي  4s1در سطر چهارم جدول تناوبي آرايش الكتروني چند عنصر به مثال: 
  حل:

  پتاسيم، كروم و مس.: تا 3 
*****  

  را در حالت پايه بنويسيد. (52Te)آرايش الكتروني اتم تلوريم مثال: 
  حل:

52Te: [36Kr] 4d
10 5s2 5p4      

*****  
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  برخي خواص اتمي و تناوبي

  تناوبي داريم. هاي جدول ها و گروه ها در طول دوره خواص تناوبي بيانگر روندهاي كلي است كه براي تغييرات كميت
  

  مؤثر هستهبار 

يابد. اين مطلب بدين  ي اصلي آخر از چپ به راست افزايش مي هاي اليه در يك دوره از جدول تناوبي بار مؤثر هسته براي الكترون
ها  شود و افزايش مشابه در تعداد الكترون تدريج افزوده ميته بهاي هس هر دوره از چپ به راست به تعداد پروتوندر علت است كه 

  بعنوان مثال داريم:تواند از افزايش بار مؤثر هسته جلوگيري كند.  هاي هم اليه نمي به علت اثر پوششي ناقص الكترون
    افزايش بار مؤثر هسته در طول يك دوره 

 
 
ا در يك گروه از باال به پايين از هر عنصر به عنصر پاييني تعداد پروتونها و تعداد الكترونها به يك مقدار افزايش مي يابد، اما از آنج

كه از باال به پايين تعداد الكترونهاي هم اليه با اثر پوششي ناقص يا تعداد الكترونهاي واقع در يك اليه اصلي ماقبل با اثر پوششي 
كامل اما غيركامل افزايش مي يابد، افزايش تعداد الكترونها بطور كامل افزايش تعداد پروتونها را جبران نمي كند و در يك نزديك 

  من جمله خارجي ترين الكترونها افزايش مي يابد. بار مؤثر هسته براي كل الكترون هاگروه از باال به پايين 
  

  انرژي يونش

. بعنوان مي گويند شانرژي يون گازي شكل در حالت يا يون ، مولكولكندن الكترون از يك اتممقدار انرژي الزم براي حداقل به 
  :براي انجام واكنش زير است مقدار انرژي الزم، حداقل Aمثال انرژي يونش 
      

  يا واحد كيلوژول بر مول گزارش مي شود.  يا يون معموال با واحد الكترون ولت بازاي هر اتم، مولكول شانرژي يون
يك گونه بصورت انرژي يونش اول يا يونش هاي انرژي تعريف كرد. انرژي يونش مي توان تعداد الكترونهايش هرگونه ب براي

... ) و IE3)،انرژي يونش سوم يا سومين انرژي يونش (IE2)،انرژي يونش دوم يا دومين انرژي يونش (IE1نخستين انرژي يونش (
مشخص مي شوند كه در آنها اولين، دومين، سومين و ... بيانگر مرتبه يونش است و شماره الكتروني كه كنده مي شود، را نشان 

  . بعنوان مثال داريم: ن استيونش الكترون با بيشترين سطح انرژي كنده مي شود يا بعبارتي اولويت با ناپايدارتري در هر مي دهد.
  انرژي يونش اتم  = ونش نخستين انرژي ي=    

   يونانرژي يونش  = دومين انرژي يونش  =    
.                           .                
.                           .                
.                           .                

= n يونانرژي يونش  = امين انرژي يونش       

Li     Be     B  C   N   O   F   Ne
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  ) مربوط به كدام واكنش است؟ آرايش الكتروني گونه هاي دخيل را بنويسيد.16Sمثال: سيزدهمين انرژي يونش گوگرد (
  حل:

  مربوط به واكنش زير است:
 

  است. 1s22s1و  1s22s2بترتيب بصورت  و  كه در آن آرايش الكتروني 
***** 

  
  هاي متوالي يك عنصر ت انرژي يونشتغييرا

با افزايش مرتبه يونش، جداكردن الكترون به علت  .انرژي هاي يونش متوالي يك عنصر با افزايش مرتبه يونش، افزايش مي يابد
كاهش دافعه ها، سخت تر مي شود و انرژي  جاذبه ها و افزايش بار مثبت يوني كه الكترون از آن جدا مي شود و در نتيجه افزايش

يا شديدتر در مقايسه ( افزايش ناگهاني مورد نياز افزايش مي يابد. در تغييرات انرژي هاي يونش متوالي يك عنصر دو نوع جهش 
و بهم خوردن آرايش نيمه تغيير زير اليه ها معموال جهش هاي كوچك به خاطر : مشاهده مي شودبا روند افزايشي كلي معمول) 

جهش هاي كوچك و بزرگ منعكس كننده  .و جهش هاي بزرگ به خاطر تغيير اليه هاپر ( كه اولي معموال اهميت بيشتري دارد) 
 ا و اليه ها هستند.ي وجود زيراليه ه

. آرايش الكتروني فسفر در نظر بگيريدكه در ادامه آمده است، عنصر فسفر را  انرژي هاي يونش متوالينمودار جدول و بعنوان مثال 
  الكترون از دست مي دهند.  1sو درنهايت  2s,2p,3s,3pبترتيب زيراليه هاي  IE15تا  IE1و از  1s22s22p63s23p3به صورت 

 
1011.8 IE1  
1907 IE2  

2914.1 IE3  
4963.6 IE4  
6273.9 IE5  
21267 IE6  
25431 IE7  
29872 IE8  
35905 IE9  
40950 IE10  
46261 IE11  
54110 IE12  
59024 IE13  
271790 IE14  
296194 IE15  

 جدول انرژيهاي يونش متوالي فسفر بر حسب كيلوژول بر مول
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  فسفر بر حسب كيلوژول بر مولنمودار انرژيهاي يونش متوالي 

و از  n=2به  n=3بعلت تغيير اليه اصلي از  IE6به  IE5با توجه به اعداد جدول و همچنين از روي نمودار مي توان ديد كه از 
IE13  بهIE14  بعلت تغيير اليه اصلي ازn=2  بهn=1  جهش بزرگ داريم. از طرفي با توجه به اعداد جدول ازIE3  بهIE4  بعلت

 IE9به  IE8جهش كوچك داريم. همچنين از  2sبه  2pبعلت تغيير زيراليه از  IE12به  IE11و از  3sبه  3pتغيير زيراليه از 
  بعلت بهم خوردن آرايش نيمه پر جهش ريزي مشاهده مي شود.

مراتب ساده تر از تشخيص همانطور كه مثال انرژيهاي يونش متوالي اتم فسفر نيز نمايش مي دهد، تشخيص جهش هاي بزرگ به 
جهش هاي كوچك است. در جهشهاي بزرگ تغييرات انرژي يونش بسيار قابل توجه است ( گاهي اوقات حتي چهار تا پنج برابر 

اما معموال كمتر از   IEn-1بيشتر از  IEnمي شود)، در حاليكه در حالت عادي ( بدون جهش بزرگ حتي با وجود جهش كوچك) 
است. از تعداد و محل رخداد جهش هاي بزرگ مي توان براي تشخيص موقعيت عنصر در جدول تناوبي و شناسايي  IEn-1دو برابر 

در جدول  (n+1)متعلق به دوره يم، عنصرجهش بزرگ داشته باش nبراي عناصر اصلي اگر در كل عنصر استفاده كرد. بطور كلي 
  است. mAمتعلق به گروه ، عنصرباشد IEm+1به  IEmاگر اولين جهش بزرگ از تناوبي است و 

مثال : در كل انرژي هاي يونش متوالي يك عنصر ، دو جهش بزرگ مشاهده مي شود و اولين جهش بزرگ آن از انرژي يونش 
  لكتروني آن را بنويسيد.ا دوم به سوم رخ مي دهد. اين عنصر را با نام و نماد مشخص كرده و آرايش

  حل:
و نماد با توجه به مطالب بحث شده بايستي متعلق به گروه دوم تناوب سوم جدول تناوبي باشد و بنابراين منيزيم است كه براي 

 داريم: لكتروني آنا آرايش
: 1 2 2 3   

***** 
  عنصر را تعيين كنيد. هرعنصر از عناصر اصلي به صورت زير است، شماره گروه سه انرژي يونش اول  مثال: نه
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  IE9 IE8  IE7 IE6 IE5 IE4  IE3  IE2  IE1 

 401  805  1446  2009 2633 3623 4271 21997  25437  الف)
  118  1091  1651  2281 3192 3969 4808  6092  6913  ب)
  136  434  655  2765 3544 4391 5567  6558  7614  ج)
  

  حل:
  )VIIAالف) گروه هفت اصلي (

  )IAب) گروه يك اصلي (
 )IIIAج) گروه سه اصلي (

*****  
  

  در عنصرهاي مختلف تغييرات 

در نخستين انرژي يونش عناصر يك دوره الكترون از اليه ي يكساني كنده مي شود اما از چپ به راست بعلت افزايش بار مؤثر 
 نخستين انرژي يونش عناصرنمودار بعدي  هسته، جدا كردن الكترون سخت تر مي شود و نخستين انرژي يونش افزايش مي يابد.

 از ليتيم به نئون است. نخستين انرژي يونشتناوب دوم را نشان مي دهد و مي توان بوضوح ديد كه روند كلي افزايش 
 

  
  تناوب دوم نخستين انرژي يونش عناصر

از چپ به راست در يك دوره) از گروه دو  نخستين انرژي يونش افزايشديده مي شود، روند كلي ياد شده ( نمودارهمانطور كه در 
مي توان به صورت  هادر دوره دوم جدول تناوبي صادق نيست. براي توجيه آن اصلي به سه اصلي و از گروه پنج اصلي به شش اصلي

  استدالل كرد. در ادامه آمده
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الكترون اول  بريليمدر  .بيشتر از بور است مبريلياست، نخستين انرژي يونش بريليم عليرغم اينكه بار مؤثر هسته در بور بيشتر از 
 به و افزايش بار موثر هسته از بريليمپايدارتر است  2pاز  2s. زيراليه كنده مي شود 2pدر حاليكه در بور از  ،كنده مي شود 2sاز 
پس در بريليم در مقايسه با بور  .بريليم قرار دهد 2sبور را كمتر از سطح انرژي زيراليه  2pهم نمي تواند سطح انرژي زيراليه  بور

. در حاليكه افزايش بار بيشتر از بور است بريليمنخستين انرژي يونش الكترون اول از زيراليه پايدارتري كنده مي شود و از اين رو 
ار دهد و از اين بريليم قر 2sكربن را كمتر از سطح انرژي زيراليه  2pكربن مي تواند سطح انرژي زيراليه  به موثر هسته از بريليم

  .است بريليمبيشتر از  كربننخستين انرژي يونش رو 
عليرغم بار مؤثر هسته بيشتر اتم اكسيژن به اتم اكسيژن مي توان گفت كه  از اتم نيتروژننخستين انرژي يونش در مورد كاهش 

موقع كندن اولين الكترون از  بعبارت ديگر. نخستين انرژي يونش اتم نيتروژن به علت پايداري ناشي از آرايش نيمه پر بيشتر است
اتم از دست مي رود، در حاليكه موقع كندن اولين الكترون از  پايداري ناشي از آرايش نيمه پرو  نيمه پرآرايش  اتم نيتروژن

نخستين  به پايداري ناشي از آرايش نيمه پرپس  به دست مي آيد. پايداري ناشي از آرايش نيمه پرو  نيمه پراكسيژن آرايش 
نخستين انرژي يونش مي كاهد و از اين رو  اكسيژناتم  نخستين انرژي يونشمي افزايد، در حاليكه از  اتم نيتروژن انرژي يونش
  مي شود. اتم اكسيژن بيشتر از اتم نيتروژن

ايش فاصله الكترونهاي خارجي كه معموال همراه با افز تناوبي از باال به پايين تعداد اليه ها افزايش مي يابد جدولدر يك گروه از 
است. از اين رو بار مؤثر هسته  معموال مهمتر از افزايشاز باال به پايين در يك گروه از هسته نيز است. اين افزايش فاصله از هسته 

الكترون هاي خارجي با هسته از باال به پايين در يك گروه كم مي شود و نخستين انرژي يونش كاهش مي يابد.  جاذبه معموال
  عناصر گروه هفت اصلي ( هالوژنها) را نمايش مي دهد. نخستين انرژي يونشنمودار بعدي بعنوان مثال 

  

  
 هالوژنها نخستين انرژي يونش نمودار

  
مي توان اتم هاي اما برابر براي مقايسه انرژي هاي يونش مرتبه باالتر عناصر يا انرژي نخستين يونش كاتيون ها با بار دلخواه 

بدست آورد و براي اين اتم هاي خنثي كه قرار است در آن يونش الكترون از دست بدهند، را  ييخنثي هم الكترون با يون ها
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ا انرژي هاي يونش مرتبه يپس همين مقايسه را به كاتيون ها با بار دلخواه سمقايسه ي نخستين انرژي هاي يونش را انجام داد و 
  را در نظر بگيريد. در ادامه آمده مثال باالتر تعميم داد.

  سه كنيد.را با هم مقاي) 13Al) و آلومينيوم (12Mg)، منيزيم (11Naسديم(مثال: انرژي يونش سوم عناصر 
 حل:

و  9F ،10Neالكترون مي كنيم كه به ترتيب با  +Al3و  +Na2+ ،Mg2در يونش سوم سديم، منيزيم و آلومينيوم از كاتيونهاي 
11Na  هم الكترون هستند. از آنجائيكه ترتيب انرژي يونش اول فلوئور، نئون و سديم بصورتNe>F>Na  است، ترتيب انرژي

  كه همان ترتيب انرژي يونش سوم سديم، منيزيم و آلومينيوم است، بصورت زير خواهد بود:     +Al3و  +Na2+ ،Mg2يونش اول 
 

   
*****  

  
  خواهي انرژي الكترون

نشان داده  EAو با  يون هاي گازي شكل انرژي الكترون خواهي گفته مي شود ايبه انرژي آزاد شده هنگام افزودن الكترون به اتم 
امين nانرژي آزاد شده هنگام افزودن نشان داده مي شود، بيانگر  EAnام براي يك گونه كه با n انرژي الكترون خواهي. مي شود

  :آن گونه در فاز گاز است. بعنوان مثال داريم الكترون به
                  اول   يخواه  الكترون  يانرژ      
            دوم   يخواه  الكترون  يانرژ     

انرژي يا واحد كيلوژول بر مول گزارش مي شود. عالمت  يا يون معموال با واحد الكترون ولت بازاي هر اتم، مولكول الكترون خواهي
يمي و ترموديناميك معموال برعكس آنچه در گرماشيمي و ترموديناميك است، در نظر گرفته مي شود. در گرماش الكترون خواهي

مقدار انرژي مبادله شده در واكنشهاي گرمازا ( واكنشهايي كه همراه با آزاد كردن انرژي هستند) بصورت منفي و در واكنشهاي 
، الكترون خواهيگرماگير ( واكنشهايي كه همراه با گرفتن يا انرژي هستند) بصورت مثبت گزارش مي شود، در حاليكه معموال در 

بصورت مثبت و اگر واكنش گرفتن الكترون  انرژي الكترون خواهيگرفتن الكترون همراه با آزاد كردن انرژي باشد، اگر واكنش 
انرژي الكترون بصورت منفي گزارش مي شود. بعنوان مثال  انرژي الكترون خواهيهمراه با گرفتن يا مصرف كردن انرژي باشد، 

گزارش شده است و منظور از آن اينست كه اتم كربن موقع گرفتن اولين  122kJ/molاول اتم كربن در جداول برابر  خواهي
  انرژي آزاد مي كند. 122kJ/molالكترون باندازه 

الكترون الكترون جديد اضافه شده با هسته جاذبه الكتريكي و با ساير الكترونها دافعه هاي الكتريكي برقرار خواهد كرد. واكنش 
ند و هم ممكن است انرژي مصرف كند. آزادشدن انرژي بيانگر اهميت بيشتر جاذبه الكترون هم ممكن است انرژي آزاد ك خواهي

در واكنش  در حاليكه صرف كردن انرژي بيانگر اهميت بيشتر دافعه الكترون جديد با ديگر الكترونهاست. ،جديد با هسته است
الكترون واكنش ي شود، دافعه ها مهمترند و از اين رو دوم و به بعد كه الكترون منفي به يك يون منفي اضافه م الكترون خواهي

اول براي اغلب اتمها همراه با آزادكردن انرژي  الكترون خواهيواكنش دوم و به بعد همواره نيازمند صرف انرژي است.  خواهي
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ست كه در ادامه به بررسي است، اما براي برخي اتمها نيز (مثل اتمهاي گازهاي نجيب و فلزات قليائي خاكي) نيازمند صرف انرژي ا
  اول خواهيم پرداخت. الكترون خواهيدقيقتر روند تغييرات 

با افزايش تمايل اتم به گرفتن الكترون در واكنش الكترون خواهي انرژي بيشتري آزاد مي شود. نافلزات كه تمايل بيشتري براي 
به طور كلي با افزايش بار مؤثر  .كنند آزاد ميبيشتري در مقايسه با فلزات الكترون دارند در واكنش الكترون خواهي معموالً انرژي 

افزايش انرژي  ،هسته و كاهش شعاع اتم مقدار انرژي آزاد شده در واكنش الكترون خواهي اول افزايش مي يابد. بعبارتي روند كلي
ياد شده روند كلي  ن به باال در يك گروه است.آزاد شده در واكنش الكترون خواهي اول از چپ به راست در يك دوره و از پايي

بار مؤثر هسته و انرژي يونش گازهاي بعنوان مثال باوجود اينكه پر از استثناست. بخصوص در گروهها براي الكترون خواهي اول 
اليه ي ناشي مي شود كه  . اين مطلب از آنجاستانيازمند صرف انرژي  آنهادادن الكترون به ، نجيب در يك دوره بيشترين است

برود كه در آن هم بار موثر هسته خيلي كمتر است (تمام الكترونها به اليه ي دورتر جديد مجبور است و الكترون  استآخر آنها پر 
براي الكترون جديد الكترون داخلي با اثر پوششي كامل يا تقريبا كامل محسوب مي شوند) و هم فاصله از هسته بيشتر است. 

هم بعلت بي دارد، با اين وجود و شعاع كوچك خوببار مؤثر هسته  كه مثال ديگر مي توان اتم نيتروژن را در نظر گرفت بعنوان
اتم نيتروژن الكترونخواهي اول ، آنيون پايداري نمي دهد و ولالكترون خواهي ادر واكنش  خوردن آرايش نيمه پر پايدار نيتروژن

 اتم نيتروژناست و در برخي منابع ديگر بعلت ناپايدار بودن آنيون حاصل براي  گزارش شدهدر حد صفر در برخي منابع 
داراي هر دو كلر  و. مثال ديگر مقايسه انرژي الكترون خواهي اول فلوئور و كلر است. فلوئور گزارش نشده است الكترونخواهي اول

 ولالكترون خواهي اهستند و از نظر آن چندان اختالف ندارند، اما فلوئور كوچكتر از كلر است، بنابراين مؤثر هسته زياد  ربا
 349و  328 براي فلوئور و كلر به ترتيب برابر ولالكترون خواهي ابزرگتري براي فلوئور انتظار مي رود. با اين وجود انرژي 

كلر بزرگتر است و كلر انرژي بيشتري در مقايسه با فلوئور آزاد مي  ولي االكترون خواهكيلوژول بر مول است كه نشان مي دهد 
و موقع  تمايل بيشتري براي الكترون دارددر ابتدا بعلت اندازه كوچكتر  فلوئوركند. اين مطلب بدين صورت توجيه مي شود كه 

زودتر از الكترون اشباع مي  فلوئوراندازه كوچك علت اما ب الكترون فلوئور بيشتر از كلر انرژي آزاد ميكند، يا ناقص افزايش جزيي
علت همين دهد و ب طور چشمگيري افزايش ميبكوچك در فلوئور افزودن كامل يك الكترون دافعه ي بين الكترون ها را شود و 

توجه به مطالب باال با  كلر آزاد مي كند. آن فلوئور در الكترون خواهي اول انرژي كمتري در مقايسه با ازدافعه و ناپايداري ناشي 
 آزاد مي كند.در بين ساير عناصر اتم كلر در الكترون خواهي اول بيشترين انرژي را  ميتوان توجيه نمود كه چرا

 
  شعاع هاي اتمي و يوني 

شعاع هاي اتمي و يوني براي مشخص شناختن حد و مرز اتم ها و يون ها به كار مي روند. با توجه به مدل اوربيتال اتمي براي يك 
اما در ساختار بلوري مواد جامد كه اتم ها و يون ها در كنار هم قرار مي  ،ا يون جدا و تنها نمي توان حد و مرز قائل شدياتم 

 Ionic Radius(  شعاع هاي يوني با فرض آنها بصورت كره هاي صلب به آنهاآنها را مشخص كرد و گيرند مي توان حد و مرز 
 Van(  و واندروالسينشان داده شود)  rcكه مي تواند با  Covalent Radius( ، كوواالنسي نشان داده شود) riكه مي تواند با 

der waals Radius  كه مي تواند باrv  (بطور خالصه و ساده فاصله مراكز هسته هاي دو يون مماس نسبت داد. نشان داده شود
بر هم برابر مجموع شعاعهاي يوني آن دو يون، فاصله مراكز هسته هاي دو اتم تشكيل دهنده پيوند كوواالنسي با هم برابر مجموع 
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ع شعاعهاي واندروالسي آن دو اتم در شعاعهاي كوواالنسي آن دو اتم و فاصله مراكز هسته هاي دو اتم مماس بر هم برابر مجمو
بعنوان مثال براي شعاع يوني، فاصله يونهاي سديم و كلريد مماس بر هم در بلور سديم كلريد مي تواند برابر نظر گرفته مي شود. 

  ) در نظر گرفته شود. شكل بعدي را در نظر بگيريد:يونهاي سديم وكلريد ( شعاعهاي يونيمجموع 

  
كوواالنسي دو اتم كلر شعاعهاي بعنوان مثال براي شعاع كوواالنسي، فاصله اتمهاي كلر در مولكول كلر مي تواند برابر مجموع 

  ) در نظر گرفته شود. شكل بعدي را در نظر بگيريد:2(

  
واندروالسي دو اتم شعاعهاي بعنوان مثال براي شعاع واندروالسي، فاصله اتمهاي آرگون در بلور آرگون مي تواند برابر مجموع 

  ) در نظر گرفته شود. شكل بعدي را در نظر بگيريد:2آرگون (
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نسي و واندروالسي اتم برم را در شكل زير تمرين: دو مولكول برم مماس بر هم در شكل زير نمايش داده شده اند. شعاع هاي كوواال

  با آنها را بنويسيد. r2و  r1مشخص نمائيد و ارتباط فواصل 

  
***** 

فاصله مراكز نزديكترين  براي فلزات عالوه بر شعاع هاي يوني، كوواالنسي و واندروالسي مي توان شعاع فلزي نيز در نظر گرفت.
  آن دو اتم در نظر گرفته مي شود. فلزيبرابر مجموع شعاعهاي  پيوند فلزي در بلور فلزفلز مشاركت كننده در هسته هاي دو اتم 

گاهي اوقات از اصطالح شعاع اتمي استفاده مي شود كه ابهام دارد و در منابع مختلف گاهي بجاي شعاع هاي كوواالنسي، گاهي 
ار رفته است. در اينجا هر وقت صحبت از شعاع اتمي بجاي شعاع هاي واندروالسي و گاهي بجاي شعاع هاي فلزي اما نه يوني بك

  است، بدين معني است كه مطلب ارائه شده براي هر سه نوع شعاع يعني كوواالنسي، واندروالسي و فلزي صادق است.
وان مثال شعاع بعنشعاع اتم ها از باال به پايين بعلت افزايش تعداد اليه ها، افزايش مي يابد. معموال در يك گروه از جدول تناوبي 

و  153 ,173 ,231 ,249 ,268به ترتيب برابر  Raو  Ba, Sr,Ca, Mg, Beواندروالسي اتمهاي فلزات قليائي خاكي يعني 
در برخي  از باال به پايين پيكومتر هستند كه از بريليم به باريم يا از باال به پايين در گروه افزايش نشان مي دهد. گاهي اوقات 283

 در بخش بعدي بدان خواهيم پرداخت. fو  dگروه ها افزايش قابل توجه نداريم يا حتي كاهش داريم كه در بحث اثر 
بعنوان مثال شعاع  در يك دوره از جدول تناوبي شعاع اتمي از چپ به راست بعلت افزايش بار مؤثر هسته كاهش مي يابد.

را مي توان در نظر گرفت كه  Arو  Cl, S, P, Si, Al, Mg, Naتناوبي يعني كوواالنسي اتمهاي عناصر تناوب سوم جدول 
آنگستروم هستند كه از سديم به آرگون يا از چپ به  0.97و  1.54 ,1.30 ,1.18 ,1.11 ,1.06 ,1.02 ,0.99بترتيب برابر 
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ش شعاع افزايش داريم كه داليل راست در برخي دوره ها بجاي كاهبه  چپاز  گاهي اوقات راست در دوره كاهش نشان مي دهد.
راست به  ) از چپ IIBبه گروه  VIIIBمختص خودشان را دارند. بعنوان مثال شعاع فلزي در اواخر سري عناصر واسطه ( از گروه 

بجاي كاهش افزايش مي يابد كه مي تواند به كاهش قدرت پيوند فلزي، ضعيف تر شدن جاذبه ها براي غلبه بر دافعه ها و كمتر 
             نزديك شدن اتمها بهم نسبت داده شود.

با كندن الكترون و حذف دافعه هاي بين الكتروني بار مؤثر هسته و قدرت كنترل هسته بر روي الكترون ها افزايش مي يابد و در 
  بعنوان مثال داريم: طور بالعكس با افزودن الكترون شعاع افزايش مي يابد.ابد. بنتيجه شعاع كاهش مي ي

  
شعاع جاذبه هسته با الكترونها افزايش مي يابد و  ،براي يون هاي هم الكترون ( ايزوالكترون) با افزايش تعداد پروتون هاي هسته

 بعنوان مثال داريم: .كم مي شود
    

با توجه به نكات باال مي توان ديد كه در مقايسه شعاع يونها در حالت كلي بايستي هم به تعداد اليه ها و هم به بار يون توجه 
نمود. همانطور كه بحث كرديم تعداد اليه هاي كمتر و بار مثبت تر منجر به شعاع كمتر براي يون مي شود و بالعكس. بعنوان 

مي تواند به  +Rbاز  -O2پيكومتر است. كمتر بودن شعاع يوني  118و  152,140بترتيب  +Sr2و  -Rb+, O2مثال شعاع يوني 
مي تواند به  +Sr2از  -O2نسبت داده شود، در حاليكه بيشتر بودن شعاع يوني  -O2اهميت بيشتر كم بودن تعداد اليه ها در 

  و بار موثر هسته بيشترش نسبت داده شود. +Sr2اهميت بيشتر مثبت تر بودن 
  مثال : كدام گزينه براساس افزايش شعاع از چپ به راست مرتب شده است ؟

,ب )                 Na , Mg , Al , Siالف )  , ,  
,ج )  , , ,د )                 , , ,  
  حل:

در گزينه (الف) از چپ به راست يعني از سديم به سيليسيم حركت در دوره سوم از چپ به راست را داريم كه بعلت افزايش بار 
كاهش تعداد الكترونها و  +Oبه  -O2موثر هسته بايستي كاهش شعاع داشته باشيم. در گزينه (ب) از چپ به راست يعني از 

 +Csبه  +Liيستي كاهش شعاع داشته باشيم. در گزينه (ج) از چپ به راست يعني از افزايش بار موثر هسته را داريم، پس با
در گزينه  حركت در گروه فلزات قليائي از باال به پائين را داريم كه بعلت افزايش تعداد اليه ها بايستي افزايش شعاع داشته باشيم.

ي هم الكترون را داريم، پس بايستي كاهش شعاع داشته افزايش عدد اتمي در يونها +Kبه  -S2(د) از چپ به راست يعني از 
 گزينه (ج) پاسخ صحيح است. باشيم. بنابراين

***** 
ده اي بيان مي عشود. قا در نظر گرفته pm 231برابر  NaFبه صورت مماس برهم در جامد يوني  و  مثال : فاصله بين 

مؤثر هسته هاي آنهاست. اگر بار مؤثر هسته ي  ريوني برابر عكس نسبت باكند كه براي يون هاي هم الكترون نسبت شعاع هاي 
 را بدست آوريد. و   هاي در نظر گرفته شود، شعاع يون 5يون فلوئوريد تقريباً 

  حل:
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  دو معادله و دو مجهول بصورت زير مي توانيم تشكيل دهيم:
231

 

يون سديم نياز داريم. براي تعيين آن بدين صورت مي توانيم عمل كنيم كه يونهاي سديم و فلوئوريد هم  *Zدر روابط باال به 
الكترون هستند، پس تعداد الكترونها، آرايش الكتروني و نحوه قرار گرفتن الكترونها نسبت بهم در آنها يكسان است و بنابراين 

مي توان نتيجه گيري  Z*=Z-Sيكسان باشد. در اينصورت با استفاده از رابطه ) در آنها Sبايستي اثر پوششي الكترونها روي هم (
كرد كه چون عدد اتمي يون سديم دو واحد از عدد اتمي يون فلوئوريد بيشتر است، بار موثر هسته آن هم دو واحد بيشتر از يون 

و   هاي شعاع يونمجهول باال مي توانيم  دو معادله و دويون سديم در  *Zاست. سپس با جايگذاري  7فلوئوريد است و برابر 
 بصورت زير بدست آوريم: را 

96.25 , 134.75   
*****  

  يرابطه ي قطر

روند تغييرات اغلب خواص اتمي مثل بار مؤثر هسته، انرژي يونش، شعاع هاي اتمي و يوني و .... از چپ به راست و از باال به پايين 
تناوبي متضاد هم است. به همين علت براي هر عنصر، عنصر واقع در يك گروه و يك تناوب بعد از لحاظ خواص اتمي در جدول 

ليم با يم با منيزيم و برياين تشابه رابطه ي قطري ناميده مي شود. رابطه ي قطري معموالً براي ليت شباهت خواهد داشت.
  آلومينيوم در نظر گرفته مي شود.

  
  )Scandide & Lanthanide Contractionيا انقباض اسكانديدي و النتانيدي (  fو اثر  dاثر 

طور مؤثر هسته ب راثر حايل يا پوششي كمي دارند و به همين در هنگام پر شدن اين زير اليه ها با fو  dالكترون هاي زير اليه ي 
دگي هايي در روند تغييرات خواص عبروز بي قاگير بار مؤثر هسته منجر به  چشم گيري افزايش پيدا مي كند. افزايش چشم

، مجموع سه بعنوان مثال نخستين انرژي يونش تناوبي در عناصر بالفاصله بعد از پر شدن اين زيراليه ها براي اولين بار مي شود.
  و شعاعهاي اتمي و يوني عناصر گروه بور را در نظر بگيريد: انرژي يونش اول

 
 IE1+IE2+IE3(kJ/mol) IE1(kJ/mol)  IIIA        اتميشعاع      3 شعاع يون

0.23  0.88 6887.4  800.6  B  
0.51  1.43 5139 577.6  Al  
0.62  1.22 5521.1  578.8  Ga  
0.81  1.63 5083 558.3  In  
0.95  1.70 5438.4  589.3  Tl  
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شعاع  ، مجموع سه انرژي يونش اول وقرار دارد، انرژي يونش اول Alپايين تر از عنصر  Gaعنصر  IIIAبا وجود اينكه در گروه 
كمتر از و بيشتر  ،به ترتيب بيشتر( كاهش انرژي يونش و افزايش شعاع از باال به پايين در گروهها) برخالف روند كلي  Gaاتمي 

انقباض  يا dاثر  كهبراي اولين بار ز آن و افزايش بار موثر هسته ناشي ا dاست. اين مطلب به پر شدن زير اليه ي  Al همانها براي
بعبارتي گاليم  نسبت داده مي شود. ناميده مي شود، )d-block Contraction or Scandide Contractionاسكانديدي (

قرار دارد، افزايش بار موثر هسته ناشي از آن را تجربه مي كند، درحاليكه قبل از  براي اولين بار dپر شدن زير اليه ي كه بعد از 
و افزايش بار موثر هسته ناشي از آن وجود ندارد. از اين رو گاليم در  dپر شدن زير اليه ي همگروه بااليي آن ( يعني آلومينيوم) 

  رژي يونش بيشتر و شعاع اتمي كمتر گاليم مي شود. بار موثر هسته بيشتري دارد كه منجر به ان مقايسه با آلومينيوم
را ميتوان در  dاثر  .ديگر اهميت آن كمتر است عناصر اصليكاربرد دارد و در  Gaو  Alعمدتاً براي مقايسه ي خواص  d اثر

يونش اول انرژي  IVBبعنوان مثال در گروه  عناصر واسطه خارجي بخصوص گروههاي واقع در ابتداي دوره نيز مشاهده كرد.
) واقع IE1=658kJ/mol) واقع در ابتداي دوره پنجم از عنصر همگروه بااليي خود يعني تيتانيم (IE1=660kJ/molزيركونيم (

 در ابتداي دوره چهارم بيشتر است.
و افزايش بار موثر  fپر شدن زير اليه ي كه مربوط به  )Lanthanide Contraction( النتانيديانقباض  يا fاثر بطور مشابه 

پر شدن زير اليه ي النتانيدي نيز ناميده مي شود كه انقباض  از آن جهت fاثر  است، وجود دارد.براي اولين بار هسته ناشي از آن 
f  در طول سري النتانيدها صورت مي گيرد و همراه با كاهش شعاع در طول  براي اولين بارو افزايش بار موثر هسته ناشي از آن

تقريبا هم اندازه با عناصر  5dخودش را نشان مي دهد. عناصر بلوك  5dسري است كه در عناصر بعد از سري يعني عناصر بلوك 
ر را مي توان عالوه بر مقايسه شعاعهاي هستند، با وجودآنكه يك اليه اصلي نسبت به آنها اضافه تر دارند. تاثير اين اث 4dبلوك 

مقايسه انرژي هاي يونش، شعاع هاي يوني و ديگر خواص اتمي آنها هم مشاهده كرد. عالوه بر اين  در 4dو  5dاتمي عناصر بلوك 
تاليم و  را نداريم) با fپر شدن زير اليه ي در مقايسه خواص اتمي برخي عناصر اصلي بخصوص اينديم و قلع ( كه قبل از آنها 

  يز حائز اهميت است. را براي اولين بار داريم) ن fپر شدن زير اليه ي سرب ( كه قبل از آنها 
با اثر پوششي تعداد الكترون هاي بيشتري  fاثر در چون  ،مهمتر است dاز  fاثر ميتوان گفت كه  fو اثر  dاثر در مقايسه اهميت 

  ولي مهم نيست. ميتوان در نظر گرفت،هم  pاثر است كه  . الزم بذكراضافه مي شود كمتر
  ) بصورت  زير است: VBتمرين: مقادير انرژي يونش اول عناصر گروه واناديم ( گروه 

650 , 664 , 761  

با توجه به مقادير انرژي يونش اول عناصر اين گروه مي توان ديد كه انرژي يونش اول از باال به پايين بجاي كاهش، افزايش مي 
يابد. عالوه بر اين افزايش انرژي يونش اول از نيوبيم به تانتال بيشتر از افزايش انرژي يونش اول از واناديم به نيوبيم است. چگونه 

  توجيه مي كنيد؟ 
  
  
  

*****  
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 )Stern-Gerlach Experiment( گرالخ –آزمايش اشترن 

در اين آزمايش انجام دادند.  1922) اين آزمايش را در سال Walther Gerlach) و والتر گرالخ (Otto Sternاوتو اشترن (
بخار اتم هاي نقره از يك ميدان مغناطيسي غير يكنواخت عبور داده شد و مشاهده شد كه بخار اتم هاي نقره به دو نيمه شكافته 

  شكل بعدي اين موضوع را نشان مي دهد.شدند و در دو جهت مختلف شروع به حركت كردند. 

  
  

آرايش الكتروني اتم نقره . نشات مي گيردالكترون ذاتي د خصلت مغناطيسي وجواز  بخار اتم هاي نقره به دو نيمهه شدن شكافت
اتم نقره مي تواند هم اسپين رو به باال و هم اسپين رو به  5sاست. از آنجائيكه الكترون  4d105s1[36Kr]در حالت پايه بصورت 

ميدان مغناطيسي غير پايين داشته باشد، متناظرا اتمهاي نقره هم خصلت مغناطيسي در دو جهت مخالف خواهند داشت و در 
بحث يزيك كوانتومي در فالزم بذكر است كه نيمي از آنها به يك سمت و نيم ديگر به سمت مخالف جابجا خواهند شد (يكنواخت 

  ). در صورتي كه چند حالت سطح انرژي دقيقاً يكساني داشته باشند، توسط اتم ها با تعداد يكسان اشغال مي شوندميشود كه 
  

  مغناطيسي مواد  خصلت

ديامغناطيس  )،Paramagnetismاز نظر خصلت مغناطيسي مواد معموال در يكي از دسته هاي پارامغناطيس (
)Diamagnetism( ) و فرومغناطيسFerromagnetism ميدان مغناطيسي ( مثالً ) قرار مي گيرند. موقع قرار گرفتن در

خصلت آهنربايي بصورت مخالف با آهنرباي خارجي القا مي شود و بنابراين  سمغناطيادي، در مواد ناشي از يك آهنرباي خارجي)
پارامغناطيس و فرومغناطيس خصلت آهنربايي بصورت موافق ، درحاليكه در مواد دفع مي شوند خارجيتوسط ميدان مغناطيسي 

مواد  خارجيميدان مغناطيسي . بعد از حذف مي شوند خارجي جذبتوسط ميدان مغناطيسي با آهنرباي خارجي القا مي شود و 
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بايي خود را پارامغناطيس خصلت آهنربايي القا شده را از دست مي دهند، درحاليكه مواد فرومغناطيس مي توانند خصلت آهنر
  حفظ كنند.

  

  
 ) ديامغناطيس بر روي آهنرباي دائمي خارجيPyrolytic Carbonشناور شدن كربن پيروليتيك (

شده در يك ماده باعث جذب آن ماده توسط ميدان مغناطيسي خارجي مي شود. اين جذب شدن به نوجود الكترون هاي جفت 
عنوان يك آهنرباي كوچك با الكترون ببين  جاذبه هاي مغناطيسيبرقراري و با آهنرباي خارجي ين الكترون پخاطر همسوشدن اس

ميدان مغناطيسي خارجي است. وجود جفت الكترون جفت شده باهم باعث دفع يك ماده توسط ميدان مغناطيسي مي شود. 
علت اگر يك ماده  جذب به خاطر الكترون هاي جفت نشده خيلي بيشتر از دفع به خاطر الكترون هاي جفت شده است به همين

توسط ميدان مغناطيسي جذب مي  ، معموالحتي يك الكترون جفت نشده در حضور تعداد زيادي الكترون جفت شده داشته باشد
كه الكترون  و موادي يا فرومغناطيس هستند پارامغناطيس ، معموال بصورتدارندموادي كه الكترون جفت نشده بنابراين شود. 

و جاذبه با ميدان مغناطيسي پارامغناطيسي  خصلت هاي جفت نشده eتعداد با افزايش . هستند سناطيديامغ، جفت نشده ندارند
الكترون جفت نشده  دقت داشته باشيد بسياري از اتمهايي كه در آرايش الكتروني خود در حالت پايه خارجي افزايش مي يابد.

خود  پارامغناطيسي خصلت جفت نشده هايالكترون، موقع تركيب شدن باهم بعلت جفت شدن الكترونها با هم و از بين رفتن دارند
هستند، در حاليكه اتمهاي هيدروژن تركيب شده با  پارامغناطيسرا از دست مي دهند. بعنوان مثال اتمهاي هيدروژن مجزا از هم 

 .هستند سديامغناطيهم يا مولكولهاي هيدروژن 
  باشند؟ سديامغناطيكداميك و  پارامغناطيسمثال: انتظار داريد كداميك از اتمها يا يونهاي زير بصورت مجزا 

, , , , ,  
  حل:

داشته باشند، در غير الكترون جفت نشده آرايش الكتروني خود  خواهند بود كه در پارامغناطيساتمها يا يونهايي بصورت مجزا 
 باشند. سديامغناطي +N3-,Sc3+,Kr,Agو  پارامغناطيس B,Tiانتظار مي رود خواهند بود. بنابراين  سديامغناطياينصورت 

*****  
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متناظر تمايل دارند هم جهت شوند و باهم جاذبه برقرار كنند و از طرف  خصلت مغناطيسي ذرات و آهنرباهايدر حالت عادي 
بعلت جنب و جوش هاي گرمايي اين هم جهت شدن مگر تحت  پارامغناطيسمواد ديگر يك آهنرباي بزرگتر بوجود آورند. در 

جهت آهنربايي ذرات بعلت توزيع تصادفي آهنرباي خارجي  تاثير يك آهنرباي خارجي رخ نمي دهد و در صورت عدم حضور
در فاقد خصلت آهنربايي در مقياس ماكروسكوپي هستند.  پارامغناطيسمواد تشكيل دهنده كه همديگر را خنثي مي كنند، 

آهنرباي بعلت هم جهت شدن جهت آهنربايي ذرات تشكيل دهنده با جهت  پارامغناطيسمواد آهنرباي خارجي  صورت حضور
كامل همديگر را خنثي نكنند، داراي خصلت آهنربايي در مقياس ماكروسكوپي مي شوند كه ديگر بطور خارجي كه منجر مي شود 

مقدار خصلت آهنربايي آنها با افزايش قدرت ميدان مغناطيسي آهنرباي خارجي بعلت هم جهت تر شدن تعداد بيشتري از ذرات 
توزيع نب و جوش هاي گرمايي و برقراري مجدد با حذف ميدان بعلت بهم خوردن آرايش همسوي ذرات بر اثر ج افزايش مي يابد.

ين الكترون پاسمواد فرومغناطيس در از بين مي رود.  پارامغناطيسخصلت مغناطيسي مواد  تصادفي جهت خصلت مغناطيسي آنها
 يا بطور كلي خصلت مغناطيسي ذرات تشكيل دهنده ( كه هر ذره معادل يك آهنرباي كوچك است) شده اتم هانهاي جفت 

همسو تشكيل دهند. در مواد فرو  خصلت مغناطيسيي با يل دارند هم جهت شوند و در مقياس ماكروسكوپي حوزه هاتماي
ند و ماده فرومغناطيس حتي پس از حذف ميدان نمغناطيس در ميدان مغناطيسي خارجي حوزه هاي همسو با ميدان رشد مي ك

  شكل بعدي را در نظر بگيريد.ودن نشان مي دهد. ويژگي آهنربا باعمال شده قبلي به طور خالص درجهت ميدان 

  
)a) حالت اوليه بدون خصلت مغناطيسي (b ( ميدان مغناطيسي خارجي) در حضورc ميدان مغناطيسي خارجي) بعد از حذف  

مي شوند و براحتي  براحتي آهنربامواد فرو مغناطيس نرم به دو دسته نرم و سخت مي توانند تقسيم شوند. مواد فرو مغناطيس 
بسختي ) رباآهن هاي بكاررفته درآلياژمثل ( مواد فرومغناطيس سخت هم خصلت آهنربايي خود را از دست مي دهند، در حاليكه 

  .مي شوند و بسختي هم خصلت آهنربايي خود را از دست مي دهند آهنربا
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