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فصل اولفصل اول
تقارن در شیمیتقارن در شیمی



مقدمهمقدمه  --
هاي  هاي    تقارن یکی از فراگیرترین مفاهیم در جهان است که در طبیعت نمونهتقارن یکی از فراگیرترین مفاهیم در جهان است که در طبیعت نمونه

شماري از آن وجود دارد، بطوریکه بشر در تمام موارد توجیهی این مفهوم  شماري از آن وجود دارد، بطوریکه بشر در تمام موارد توجیهی این مفهوم    بیبی
..بردبرد  کلی را به شکل کم و بیش پیچیده بکار میکلی را به شکل کم و بیش پیچیده بکار می

   از نظر غیر ریاضي، تقارن بھ معني نظم و ترتیب در شكل، تناسب خوش آیند از نظر غیر ریاضي، تقارن بھ معني نظم و ترتیب در شكل، تناسب خوش آیند
و یا ترتیب ھماھنگ مي باشد، بنابراین مي توان گفت كھ تقارن معموال آمیختھ و یا ترتیب ھماھنگ مي باشد، بنابراین مي توان گفت كھ تقارن معموال آمیختھ 

..با احساس زیبایي مي باشدبا احساس زیبایي مي باشد
از نظر ھندسي تقارن را مي توان بیشتر بررسي نموداز نظر ھندسي تقارن را مي توان بیشتر بررسي نمود  .  .
در واقع یک عمل هندسی است که اگر بر روي در واقع یک عمل هندسی است که اگر بر روي   قارنقارنبطوریکه هر عمل تبطوریکه هر عمل ت

ملکولی انجام گیرد، آن را در همان وضعیت اولیه یا هم ارز با وضعیت اولیه آن ملکولی انجام گیرد، آن را در همان وضعیت اولیه یا هم ارز با وضعیت اولیه آن 
..دهددهد  قرار میقرار می

   این اعمال مي توانند بھ صورت خط، نقطھ یا صفحھ باشند كھ بھ ترتیب محور این اعمال مي توانند بھ صورت خط، نقطھ یا صفحھ باشند كھ بھ ترتیب محور
تقارن، مركز تقارن و صفحھ تقارن نامیده مي شودتقارن، مركز تقارن و صفحھ تقارن نامیده مي شود



تقارن در شیمیتقارن در شیمی
 یکی از مسائل مهم شیمی که همواره با آن مواجه هستیم درك یکی از مسائل مهم شیمی که همواره با آن مواجه هستیم درك

ساختار مولکولی است، یعنی چگونه اتمها در یک ملکول به یکدیگر ساختار مولکولی است، یعنی چگونه اتمها در یک ملکول به یکدیگر 
گردند و رابطه هر یک از این ملکولها به تنهایی در گردند و رابطه هر یک از این ملکولها به تنهایی در   در فضا مربوط میدر فضا مربوط می

..یک ساختار بلوري چگونه استیک ساختار بلوري چگونه است
  هاي مجرب و کارآزموده، مزایاي زیادي از طریق هاي مجرب و کارآزموده، مزایاي زیادي از طریق   براي شیمیدانبراي شیمیدان

..مطالعه تقارن فراهم می گرددمطالعه تقارن فراهم می گردد
  باشدباشد  هاي معادل در ملکول میهاي معادل در ملکول می  ترین آنها تشخیص اتمترین آنها تشخیص اتم  یکی از سادهیکی از ساده..
   بنابراین وقتی که در اتان فقط یک امکان جانشینی و در پروپان دو بنابراین وقتی که در اتان فقط یک امکان جانشینی و در پروپان دو

امکان جانشینی و غیره وجود دارد، می تواند بعنوان مثالی براي امکان جانشینی و غیره وجود دارد، می تواند بعنوان مثالی براي 
باشدباشد  دانشجویان بر مبناي بررسی تقارن دانشجویان بر مبناي بررسی تقارن 



عناصر و اعمال تقارنعناصر و اعمال تقارن
 عناصر تقارن و اعمال تقارن بطور الینحل بھ یكدیگر عناصر تقارن و اعمال تقارن بطور الینحل بھ یكدیگر

    مربوط مي گردندمربوط مي گردند

اظ  ن لح ند، از ای اوت مي باش ھ متف ا دو مقول یكن آنھ ل
.درك و فھمیدن تفاوت بین آنھا بسیار مھم است



تعریف عمل تقارنتعریف عمل تقارن
 عمل تقارن عبارت از حرکتی از جسم است، بطوریکه پس از انجام آن عمل تقارن عبارت از حرکتی از جسم است، بطوریکه پس از انجام آن

در در ) ) یا شاید همان نقطهیا شاید همان نقطه((حرکت هر نقطه جسم مطابق با نقطه معادل حرکت هر نقطه جسم مطابق با نقطه معادل 
. . جهت اولیه گرددجهت اولیه گردد

گیري جسم قبل و بعد از انجام گیري جسم قبل و بعد از انجام   به عبارت دیگر اگر به وضعیت و جهتبه عبارت دیگر اگر به وضعیت و جهت
حرکت توجه کنیم، آن حرکت در صورتی یک عمل تقارن است که دو حرکت توجه کنیم، آن حرکت در صورتی یک عمل تقارن است که دو 

گیري جسم قبل و بعد از آن حرکت غیر قابل گیري جسم قبل و بعد از آن حرکت غیر قابل   وضعیت و جهتوضعیت و جهت
..باشدباشد  تشخیص تشخیص 



تعریف عنصر تقارنتعریف عنصر تقارن

 عنصر تقارن یك وجود ھندسي مانند خط، صفحھ و یا یك عنصر تقارن یك وجود ھندسي مانند خط، صفحھ و یا یك
نقطھ مي باشد كھ نسبت بھ آنھا مي توان اعمال تقارني را نقطھ مي باشد كھ نسبت بھ آنھا مي توان اعمال تقارني را 

. . انجام دادانجام داد
 ھمچنانكھ قبال اشاره گردید، عناصر تقارن و اعمال تقارني ھمچنانكھ قبال اشاره گردید، عناصر تقارن و اعمال تقارني

مكمل یكدیگرند، زیرا اعمال تقارن فقط در رابطھ با عناصر مكمل یكدیگرند، زیرا اعمال تقارن فقط در رابطھ با عناصر 
. . تقارن تعریف مي گردد تقارن تعریف مي گردد 

 ضمنا وجود یك عنصر تقارن را فقط با نشان دادن وجود ضمنا وجود یك عنصر تقارن را فقط با نشان دادن وجود
..دادداد  اعمال تقارني مربوط مي توان نمایشاعمال تقارني مربوط مي توان نمایش



عنصرها و عملهاي تقارنیعنصرها و عملهاي تقارنی
عملهاي تقارنعملهاي تقارنعنصر هاي تقارنعنصر هاي تقارن

انعکاس نسبت به صفحه انعکاس نسبت به صفحه صفحه تقارنصفحه تقارن

وارونه کردن اتمها نسبت به مرکزوارونه کردن اتمها نسبت به مرکزمرکز تقارن یا مرکز وارونگیمرکز تقارن یا مرکز وارونگی

nn//ππ22یک یا چند دوران بدور یک محور به اندازه زاویه یک یا چند دوران بدور یک محور به اندازه زاویه nnمحور دوران محض مرتبه محور دوران محض مرتبه 

  nnمحور دوران مرکب مرتبه محور دوران مرکب مرتبه 
یا محور دوران انعکاسیا محور دوران انعکاس

و بدنبال آن انعکاس در یک و بدنبال آن انعکاس در یک   nn//ππ22دوران به اندازه زاویه دوران به اندازه زاویه 
صفحه عمود بر محور دورانصفحه عمود بر محور دوران



دوران حول یک محور متعارفدوران حول یک محور متعارف
اي، منتج به اي، منتج به   چنانچه در دوران ملکولی حول یک محور با هر زاویهچنانچه در دوران ملکولی حول یک محور با هر زاویه

گیریی گردد که قابل انطباق به حالت اولیه باشد، محور را گیریی گردد که قابل انطباق به حالت اولیه باشد، محور را   جهتجهت
..نامندنامند  محور دوران میمحور دوران می

  اي را که ملکول بایستی به اندازه آن دوران کند تا اي را که ملکول بایستی به اندازه آن دوران کند تا   حال اگر زاویهحال اگر زاویه
بگیریم، در آن صورت گفته بگیریم، در آن صورت گفته   θθیک تصویر قابل انطباق بدست آید یک تصویر قابل انطباق بدست آید 

درجه را دارد که آن را به درجه را دارد که آن را به   θθ//360360شودکه ملکول یک محور دوران شودکه ملکول یک محور دوران   میمی
درجه محور بوده و برابر درجه محور بوده و برابر   nnدهد که در آنجا دهد که در آنجا   نشان مینشان می   Cn Cnصورت صورت 
..استاست) ) cyliccylic((عالمت دوران عالمت دوران   CCباشد و باشد و   میمی  θθ//360360==nnاست با است با 



 چنانچه چنانچهmm   بار ملکولی را به اندازه بار ملکولی را به اندازهθθ//ππ22    به طور متوالی به دور  به طور متوالی به دور
CCnnبچرخانیم این عمل تقارنی را با نماد کلیبچرخانیم این عمل تقارنی را با نماد کلی  CCnnمحور محور 

mm      نشان    نشان
.  .  دهنددهند  میمی

اگر عمل تقارنیاگر عمل تقارنیCCnn ، ،nn   بار انجام شود بار انجام شود))nn   = =mm ( (  ملکول به  ملکول به
گردد، از این رو آن را عمل یکسانی  گردد، از این رو آن را عمل یکسانی    اش باز میاش باز می  وضعیت اولیهوضعیت اولیه

E = CE = Cnnدهند دهند   آن را نشان میآن را نشان می   E Eنامند و با نمادنامند و با نماد  میمی
mm..    



اصلیاصلی  انتخاب محورانتخاب محور
 اگر ملکولی تنها داراي یک محور تقارن باشد آن را محور اگر ملکولی تنها داراي یک محور تقارن باشد آن را محور

اصلی آن ملکول در نظر می گیرند، به عنوان مثال مولکول اصلی آن ملکول در نظر می گیرند، به عنوان مثال مولکول 
22تنها یک محور تقارن مرتبه تنها یک محور تقارن مرتبه   22--11آب بر اساس شکل آب بر اساس شکل 

))22CC   ( (دارد که محور اصلی آن می باشددارد که محور اصلی آن می باشد . .



22CCnnقبل وبعد از عمل قبل وبعد از عمل   HH22OO) : ) : 22ــ11((شکل شکل 
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نمایش محورھاي دوران محض گونھ ھاي سطح نمایش محورھاي دوران محض گونھ ھاي سطح ) : ) :   33ــ11((شكل شكل 
))33BFBFمانند مانند ((مثلثي مثلثي 
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C2
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آنیون مسطح مربعی تتراکلرید پالتینآنیون مسطح مربعی تتراکلرید پالتین))IIII ( (––22]]44PtClPtCl  [  [
  22داراي چهار محور تقارن مرتبه داراي چهار محور تقارن مرتبه ) )   44ــ11((مطابق شکل مطابق شکل 

  ""22CCاز راسهاي روبرو و دو محوراز راسهاي روبرو و دو محور  ''22CCدو محوردو محور( ( 
و و ))گذرندگذرند  ازوسط ضلعهاي روبروي مربع میازوسط ضلعهاي روبروي مربع می

باشد، باشد،   میمی) ) عمود برمرکز شکلعمود برمرکز شکل((  44یک محور تقارن مرتبه یک محور تقارن مرتبه 
 44بنابراین محوراصلی این ملکول بنابراین محوراصلی این ملکولCC  باشدباشد  میمی



- - مربعیمربعی    نمایش محورهاي دوران محض یک گونهنمایش محورهاي دوران محض یک گونه) : ) :   44ــ11((شکل شکل 

22))44PtClPtCl((
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مرتبهمرتبه    چنانچه ملکولی داراي چندین محور تقارن همچنانچه ملکولی داراي چندین محور تقارن هم
و یا از بین محورهاي و یا از بین محورهاي ) ) درجات محور تقارنی یکساندرجات محور تقارنی یکسان((باشدباشد

تقارنی آنها دو یا چندین محور، باالترین مرتبه یکسان را  تقارنی آنها دو یا چندین محور، باالترین مرتبه یکسان را  
داشته باشند، محور اصلی محوري خواهد بود که از تعداد داشته باشند، محور اصلی محوري خواهد بود که از تعداد 

..کندکند  هاي بیشتري عبور میهاي بیشتري عبور می  اتماتم
)  )    55ــ11((به عنوان مثال در ملکول اتیلن مسطح بر طبق شکل به عنوان مثال در ملکول اتیلن مسطح بر طبق شکل   

و دو و دو   22CCیک محوریک محور((  22داراي سه محور تقارنی با مرتبه داراي سه محور تقارنی با مرتبه 
..باشدباشد  میمی) )   ''22CCمحورمحور

گذرد، گذرد،   آن از دو اتم مرکزي میآن از دو اتم مرکزي می  22CCچون محورچون محور  
شودشود  ، محور اصلی ملکول محسوب می، محور اصلی ملکول محسوب می22CCبنابراین محوربنابراین محور



اتیلناتیلن  در ملکولدر ملکول  نمایش محورهاي دوران محضنمایش محورهاي دوران محض) : ) :   55ــ11((شکل شکل 



مرتبه بوده و از مرتبه بوده و از   ، چنانچه همه محورهاي مرتبه باالتر، هم، چنانچه همه محورهاي مرتبه باالتر، هم
ها هم یکسان باشند، بطوریکه نتوان  ها هم یکسان باشند، بطوریکه نتوان    نظرعبور آنها ازاتمنظرعبور آنها ازاتم

تفاوتی بین آنها در نظر گرفت، در آنصورت هریک از آنها  تفاوتی بین آنها در نظر گرفت، در آنصورت هریک از آنها  
..را می توان به نوبت بعنوان محور اصلی در نظر گرفترا می توان به نوبت بعنوان محور اصلی در نظر گرفت



 به عنوان مثال در ملکول چهار وجهی متان، داراي سه محور به عنوان مثال در ملکول چهار وجهی متان، داراي سه محور
است که هر یک از چهار  است که هر یک از چهار    33CCو چهار محور تقارن و چهار محور تقارن   22CCتقارنتقارن

آن از یک راس و مرکز وجه روبروي آن آن از یک راس و مرکز وجه روبروي آن   33CCمحور تقارن محور تقارن 
..می گذرد، از اینرو هیچ تفاوتی با هم ندارندمی گذرد، از اینرو هیچ تفاوتی با هم ندارند

  توان هریک از آنها را به عنوان یک محور اصلی توان هریک از آنها را به عنوان یک محور اصلی   بنابراین میبنابراین می
در نظر گرفت، یعنی گونه هاي چهار وجهی منتظم داراي  در نظر گرفت، یعنی گونه هاي چهار وجهی منتظم داراي  

..باشندباشند  میمی  33CCچهار محور اصلی چهار محور اصلی 

   همچنین ملکولهاي هشت وجهی منتظم داراي سه محور همچنین ملکولهاي هشت وجهی منتظم داراي سه محور
..گذرندگذرند  می باشند که از رأسهاي روبروي آن میمی باشند که از رأسهاي روبروي آن می44CCاصلیاصلی



مرکز تقارن و عمل وارونگیمرکز تقارن و عمل وارونگی
 اگر در یک ملکول، خط مستقیمی از هریک از اتمهاي آن به اگر در یک ملکول، خط مستقیمی از هریک از اتمهاي آن به

مرکز ملکول وصل نموده و آن را در همان راستا و به همان مرکز ملکول وصل نموده و آن را در همان راستا و به همان 
اندازه امتداد دهیم، به اتمهاي مشابهی برخورد می نماییم،  اندازه امتداد دهیم، به اتمهاي مشابهی برخورد می نماییم،  

..شود که آن ملکول داراي مرکز تقارن استشود که آن ملکول داراي مرکز تقارن است  گفته میگفته می

 عمل وارونگی عملی است که در نتیجه آن نیمی از ملکول عمل وارونگی عملی است که در نتیجه آن نیمی از ملکول
..شودشود  بوسیله نیم دیگر آن تولید میبوسیله نیم دیگر آن تولید می



هاي داراي مرکز تقارنهاي داراي مرکز تقارن  ملکولملکول)  : )  :   77ــ11((شکل شکل 
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انعکاس در یک صفحه تقارنانعکاس در یک صفحه تقارن
 صفخه تقارن، صفحه ایست که ملکول را به دو قسمت نموده که صفخه تقارن، صفحه ایست که ملکول را به دو قسمت نموده که

..باشندباشند  اي یکدیگر میاي یکدیگر می  هریک تصویر آیینههریک تصویر آیینه
  نامند و آن نامند و آن   اي را در ملکول، صفحه تقارن میاي را در ملکول، صفحه تقارن می  یک چنین صفحه آیینهیک چنین صفحه آیینه

..دهنددهند  نشان مینشان می  δδرا با عالمت را با عالمت 
بطوریکه با بطوریکه با . . عمل انعکاس نیز بوسیله همین نشانه مشخص می شودعمل انعکاس نیز بوسیله همین نشانه مشخص می شود

انجام عمل انعکاس براي بار نخست، آرایشی معادل آرایش آغازي انجام عمل انعکاس براي بار نخست، آرایشی معادل آرایش آغازي 
بدست می آید ولی با تکرار عمل انعکاس، مجدداً به آرایش اولیه بر بدست می آید ولی با تکرار عمل انعکاس، مجدداً به آرایش اولیه بر 

..گردیمگردیم  میمی
  گیریم که صفحه انعکاس مولد یک عمل تقارن گیریم که صفحه انعکاس مولد یک عمل تقارن   از این رو نتیجه میاز این رو نتیجه می

  ..استاست



معموال با توجه به وضعیت صفحه تقارن نسبت به محور اصلی  معموال با توجه به وضعیت صفحه تقارن نسبت به محور اصلی  
..سه نوع صفحه تقارن در ملکول وجود داردسه نوع صفحه تقارن در ملکول وجود دارد

صفحه تقارن عمودي صفحه تقارن عمودي : : الفالفδδvv

صفحه تقارن افقی صفحه تقارن افقی : : ببδδhh

صفحه تقارن مورب صفحه تقارن مورب : : ججδδdd



ـ صفحه تقارن عمودي ـ صفحه تقارن عمودي ))الفالفδδvv   : : صفحه تقارن عمودي صفحه تقارن عمودي
..صفحه ایست که دربردارنده محوراصلی ملکول باشدصفحه ایست که دربردارنده محوراصلی ملکول باشد

صفحه تقارنی افقی صفحه : δhـ صفحه تقارنی افقی )ب
 .ایست که بر محوراصلی ملکول عمود می باشد

اگر ملکولی داراي : δdصفحه تقارنی مورب:) ج
  عمود بر محور اصلی بوده و داراي 2Cمحورهاي 

هاي تقارن عمودي باشد، آن صفحات ، صفحات  صفحه
.می نامند δdتقارنی مورب 



، ،   IClICl44־־هاي مربعی هاي مربعی   نمایش صفحات تقارنی مختلف در گونهنمایش صفحات تقارنی مختلف در گونه) : ) :   99ــ11((شکلشکل
    CC66HH66مسطح مربعی مسطح مربعی 

CC55HH55وپنج ضلعی مسطحوپنج ضلعی مسطح



 فرض کنید که ملکولی حول محوري دوران کند و جهت فرض کنید که ملکولی حول محوري دوران کند و جهت
گیري حاصل از این دوران را در صفحه اي عمود بر این  گیري حاصل از این دوران را در صفحه اي عمود بر این  

منعکس گردد ، بطوریکه جهت گیري منعکس گردد ، بطوریکه جهت گیري ) ) عمل تقارنعمل تقارن((محور محور 
حاصل قابل انطباق بر ملکول اولیه باشد، گفته می شود که حاصل قابل انطباق بر ملکول اولیه باشد، گفته می شود که 

..انعکاس می باشدانعکاس می باشد  __این ملکول داراي محور دوران این ملکول داراي محور دوران 

    ،این محور چرخش را که محور نامتعارف نیز می گویند،  این محور چرخش را که محور نامتعارف نیز می گویند
..نشان می دهندنشان می دهند  SSnnبعالمت بعالمت 

انعکاسانعکاس––محور دوران محور دوران 



نامتعارف  نامتعارف    نمونه هایی از چند نوع محور چرخشینمونه هایی از چند نوع محور چرخشی) : ) : 1111- - 11((شکل شکل 
))SSnn((



عمل یکسانیعمل یکسانی
  عمل یکسانی در واقع یک عمل تقارنی هست و یک حالت  عمل یکسانی در واقع یک عمل تقارنی هست و یک حالت

است که مرتبه آن است که مرتبه آن ) ) CCnn((بخصوصی از محور دوران متعارف بخصوصی از محور دوران متعارف 
..استاست  nn= = 11یعنی یعنی 

   بنابراین عنصر یکسانی همان محور دوران بنابراین عنصر یکسانی همان محور دورانCC11 می باشد که می باشد که
..درجه استدرجه است  360360شامل دوران باندازه شامل دوران باندازه 

   این عمل هر شیء یا مولکولی را بدون تغییر می گذارد و این عمل هر شیء یا مولکولی را بدون تغییر می گذارد و
نشان می دهند، پس هر شیء یا مولکولی نشان می دهند، پس هر شیء یا مولکولی   EEآنرا با عالمت آنرا با عالمت 

..داراي عمل یکسانی استداراي عمل یکسانی است



ضرب اعمال تقارنیضرب اعمال تقارنی
 اگر بخواهیم دو عمل تقارنی اگر بخواهیم دو عمل تقارنیAA   و وBB   را به نوبت انجام دهیم، در را به نوبت انجام دهیم، در

نوشته     می شود، یعنی براي نوشته     می شود، یعنی براي   AA××BBآنصورت ضرب آنها به صورت آنصورت ضرب آنها به صورت 
را را   AAو سپس عمل و سپس عمل   BBبدست آوردن این حاصلضرب ابتدا عمل بدست آوردن این حاصلضرب ابتدا عمل 

انجام داده و جواب حاصلضرب بوسیله یک عمل تقارنی براي تبدیل انجام داده و جواب حاصلضرب بوسیله یک عمل تقارنی براي تبدیل 
..حالت اولیه به نهایی خواهد بودحالت اولیه به نهایی خواهد بود

 باید توجه داشت که ترتیب انجام عمل تقارنی از راست به چپ باید توجه داشت که ترتیب انجام عمل تقارنی از راست به چپ
ابتدا عمل ابتدا عمل   ABABاست، یعنی همانطوریکه گفته شد در حاصلضرب است، یعنی همانطوریکه گفته شد در حاصلضرب 

. . انجام داده می شودانجام داده می شود  AAو سپس عمل تقارنی و سپس عمل تقارنی   BBتقارنی تقارنی 
 در صورتیکه نتیجه حاصلضرب در صورتیکه نتیجه حاصلضربABAB   با حاصلضرب با حاصلضربBABA   یکسان یکسان

..را نسبت به هم تعویض پذیر گویندرا نسبت به هم تعویض پذیر گویند    BBو و   AAباشد، دو عمل تقارنی باشد، دو عمل تقارنی 



گروه نقطه اي تقارنگروه نقطه اي تقارن
 مجموعه عمل هاي تقارنی که درباره یک مولکول می توان مجموعه عمل هاي تقارنی که درباره یک مولکول می توان

..گروه تقارن آن مولکول  می نامندگروه تقارن آن مولکول  می نامند  ""انجام داد را اصطالحاانجام داد را اصطالحا
   چون این مجموعه عمل هاي تقارنی موجب جابجا شدن و چون این مجموعه عمل هاي تقارنی موجب جابجا شدن و

انتقال مولکول از نقطه اي به نقطه اي دیگر نمی گردد، یعنی آنرا انتقال مولکول از نقطه اي به نقطه اي دیگر نمی گردد، یعنی آنرا 
در همان نقطه اي که درفضا وجود داشته باقی می گذارد و یا  در همان نقطه اي که درفضا وجود داشته باقی می گذارد و یا  

اینکه حداقل یکی از نقاط مولکول در درون آن جابجا نمی اینکه حداقل یکی از نقاط مولکول در درون آن جابجا نمی 
گردد، از اینرو آن مجموعه اعمال تقارنی را گروه نقطه اي آن گردد، از اینرو آن مجموعه اعمال تقارنی را گروه نقطه اي آن 

.  .  مولکول می نامندمولکول می نامند



گروهی که در آن کلیه عمل هاي ضرب تعویض پذیر باشد، گروهی که در آن کلیه عمل هاي ضرب تعویض پذیر باشد،   ..
..گروه آبلی نامیده می شودگروه آبلی نامیده می شود

، گروھی است کھ از عنصری از  hیک گروه حلقوی از رتبھ .
.آن گروه بھ ھمراه کلیھ توان ھای آن عنصر تشکیل شده باشد

.  یعنی از یک عنصر آن بتوان عنصرهاي دیگر را به دست آورد 
.ویژگی مهم گروه هاي حلقوي تعویض پذیر بودن آنهاست

:بدین معنی کھ 
Xn Xm = Xm Xn

.بنابراین ھر گروه حلقوی یک گروه آبلی است 



تشکیل یک گروه نقطه اي بایستی شرایط زیر یعنی  تشکیل یک گروه نقطه اي بایستی شرایط زیر یعنی  
..مجموعه عناصر تقارنی آن مولکول برقرار باشدمجموعه عناصر تقارنی آن مولکول برقرار باشد

11--    نتیجه حاصلضرب هر عنصري در عنصر دیگر گروه و همچنین مجذور هریک  نتیجه حاصلضرب هر عنصري در عنصر دیگر گروه و همچنین مجذور هریک
..از عنصرهاي گروه، خود نیز عنصر دیگري از آن گروه باشداز عنصرهاي گروه، خود نیز عنصر دیگري از آن گروه باشد

یکی از عنصرھای این گروه، باید با سایر عنصرھای آن تعویض پذیر  -2
  .این عنصر، عنصر یکسانی نامیده می شود. باشد و تغییری در آنھا ندھد

.نشان می دھند Eعنصر یکسانی را با حرف 
E X = X E =X

.  در بین عنصرھای گروه، پیروی از قانون شرکت پذیری ضرب حاکم باشد -3
:یعنی داشتھ باشیم

A (B C) = (A B) C
ھر عنصری از گروه باید وارونھ خود را، کھ آن نیز بھ طبع عنصری از  -4

:یعنی. ھمان گروه است، داشتھ باشد
A A-1 =A-1 A = E



 تعداد عنصرھا در یک گروه، مرتبھ آن گروه نامیده می شود کھ ممکن است تعداد عنصرھا در یک گروه، مرتبھ آن گروه نامیده می شود کھ ممکن است
                                                                                            ..نشان می دھندنشان می دھند  HHمحدود یا نامحدود باشد و آنرا بھ محدود یا نامحدود باشد و آنرا بھ 

                                                  زیر گروھھازیر گروھھا
گروھھای کوچکتری کھ در ھر گروه یافت شده و ھمھ ویژگیھای گروه را 

نشان می دھند و  Gداشتھ باشد، زیر گروه آن گروه نامیده و آنرا بصورت 
است،  Gمضرب صحیحی از مرتبھ زیر گروھھای خود  Hھمواره مرتبھ گروه 

:داریم
H = K . G

عنصرھای مزدوج گروه
از گروھی برقرار باشد،  Bو  Aھرگاه رابطھ در مورد دو عنصر دلخواه 

 Aرا تبدیل مشابھتی  Bاین دو عنصر را مزدوج یکدیگر نامیده و " اصطالحا
.می نامند



طبقه ها یا کالسهاي گروهطبقه ها یا کالسهاي گروه

هر مجموعه از عنصرهاي مزدوج یک گروه را اصطالحاهر مجموعه از عنصرهاي مزدوج یک گروه را اصطالحا""    
آن گروه می نامند که در واقع مجموعه  آن گروه می نامند که در واقع مجموعه    ))کالسکالس((طبقه طبقه یک یک 

..هاي کوچکتري از عنصرهاي یک گروه اندهاي کوچکتري از عنصرهاي یک گروه اند



بررسی گروههاي نقطه اي
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فصل دومفصل دوم
بررسی ساختار اتمبررسی ساختار اتم



مدل موجيمدل موجي: : بررسي ساختار اتمبررسي ساختار اتم

بھ بھ   ... ... رادرفورد ورادرفورد و،،توسط بوھرتوسط بوھر  ارائھ شدهارائھ شده  اتمیاتمی  مدلھايمدلھاي
دالیلي در مورد اتمھاي چند الكتروني با عدم موفقیت دالیلي در مورد اتمھاي چند الكتروني با عدم موفقیت 
روبرو گردید، از اینرو ارائھ نظریھ كاملتري در مورد روبرو گردید، از اینرو ارائھ نظریھ كاملتري در مورد 

حركت الكترون بھ دور ھستھ و وضعیت انرژي آن توجھ حركت الكترون بھ دور ھستھ و وضعیت انرژي آن توجھ 
دانشمندان را بخود جلب نمود، كھ در این رابطھ با توجھ دانشمندان را بخود جلب نمود، كھ در این رابطھ با توجھ 

موج تابش ھاي الكترو موج تابش ھاي الكترو   --بھ خصلت دوگانگي ذرهبھ خصلت دوگانگي ذره
..مغناطیسي، نظریھ مكانیك موجي ارائھ گردیدمغناطیسي، نظریھ مكانیك موجي ارائھ گردید



موج تابش ھای موج تابش ھای   --خصلت دوگانگي ذرهخصلت دوگانگي ذره
الکترومغناطیسيالکترومغناطیسي

 ذره برای تابش ھای ذره برای تابش ھای ––خاصیت دو گانگي موج خاصیت دو گانگي موج
دو دو ––توسط لوئي توسط لوئي 19241924الکترومغناطیسي و ماده در سا ل الکترومغناطیسي و ماده در سا ل 

برحسب این نظریھ الکترو ن کھ بھ برحسب این نظریھ الکترو ن کھ بھ . . بروی  ارائھ گردید بروی  ارائھ گردید 
صورت ذره است، مي تواند دارا ی خاصیت موجي نیز صورت ذره است، مي تواند دارا ی خاصیت موجي نیز 

باشدباشد



دوبروي با استفاده از انرژي هر فوتو ن و  دوبروي با استفاده از انرژي هر فوتو ن و    --لوئیلوئی
انرژي یک ذره بر حسب رابطه انیشتنی ، این  انرژي یک ذره بر حسب رابطه انیشتنی ، این  

    ::بیان نمودبیان نمود  خاصیت دوگانگی را بصورت زیر خاصیت دوگانگی را بصورت زیر 
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فرض اساسي دو بروی این بودکھ ذرات از خود خاص موجی با فرض اساسي دو بروی این بودکھ ذرات از خود خاص موجی با 
..طول موجی برابر                        نشان  میدھندطول موجی برابر                        نشان  میدھند

m
h

د، الزم  اقی بمان ت ایستاده ب رون درحال رای اینکھ یک الکت حال ب
است کھ آن را بھ صورت یک موج ایستاده در اطراف ھستھ در 
د مضرب صحیحی  ا ی دار، ب نظر گرفت ، بھ عبارت دیگر محیط م

.از طول موج باشد
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::اصل عدم قطعیت اصل عدم قطعیت 

 بر طبق این اصل نمی توان در یک زمان و بدقت ، ممان و بر طبق این اصل نمی توان در یک زمان و بدقت ، ممان و
زیرا براي مشخص زیرا براي مشخص . . موضع یک الکترون را مشخص نمودموضع یک الکترون را مشخص نمود

کردن محل الکترون  بایستی از تابانیدن فوتون  پر انرژی کردن محل الکترون  بایستی از تابانیدن فوتون  پر انرژی 
بھ آن استفاده نماییم،کھ این امر باعث خطا در محل و بھ آن استفاده نماییم،کھ این امر باعث خطا در محل و 

این موضوع را می توان بھ این موضوع را می توان بھ ..ھمچنین ممان آن می گرددھمچنین ممان آن می گردد
::صورت زیر بیان نمود صورت زیر بیان نمود 
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. hxm 



    معادلھ حرکت موجی الکترونمعادلھ حرکت موجی الکترون

 شرودینگر یک معا دلھ موجی را برای شرودینگر یک معا دلھ موجی را برای 19261926در سال در سال
حرکت الکترون بااستفاده از معادلھ انتشار موج در سھ بعد حرکت الکترون بااستفاده از معادلھ انتشار موج در سھ بعد 

معادلھ معادلھ . . ورا بطھ انرژی کل الکترون بدست آورد ورا بطھ انرژی کل الکترون بدست آورد 
::انتشارموج در سھ بعد بھ صورت زیر نوشتھ مي شودانتشارموج در سھ بعد بھ صورت زیر نوشتھ مي شود
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منظور سادگي ، سھ جملھ این معادلھ را کھ فقط بھ مختصات منظور سادگي ، سھ جملھ این معادلھ را کھ فقط بھ مختصات 
    مکاني ذره در فضا بستگي دارد با عالمت      نشان مي دھندمکاني ذره در فضا بستگي دارد با عالمت      نشان مي دھند

..
2

این معادلھ کھ بھ سھ بعد مکاني ویک بعد زماني بستگي دارد، 
معادلھ انتشار موج در فضا مي نامند
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معادلھ موجمعادلھ موج
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حل معادلھ شرودینگر در مورد اتم ھیدروژنحل معادلھ شرودینگر در مورد اتم ھیدروژن

 در معادلھ شرودینگر بجا ی انرژی پتانسیل در معادلھ شرودینگر بجا ی انرژی پتانسیل  مقدارش، مقدارش ،
         را کھ پتانسیل جاذبھ یک الکترون یا ھستھ اتم را کھ پتانسیل جاذبھ یک الکترون یا ھستھ اتم

ھیدروژن است قرار می دھیم، معادلھ شرودینگر برای اتم ھیدروژن است قرار می دھیم، معادلھ شرودینگر برای اتم 
..ھیدرژن بدست  می آیدھیدرژن بدست  می آید
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رابطھ بین مختصات دکارتي و قطبي بھ صورت رابطھ بین مختصات دکارتي و قطبي بھ صورت 
::زیرمي باشدزیرمي باشد

با جایگزینیبا جایگزینیz , y , x z , y , x  معادلھ جدیدي بھ دست مي آید کھ معادلھ جدیدي بھ دست مي آید کھ
مي باشد کھ در مي باشد کھ در   r, θ, vr, θ, vدر آنجا تابع موج شامل سھ متغیر  در آنجا تابع موج شامل سھ متغیر  

::معادلھ شرودینگر  بھ صورت زیر خواھد بودمعادلھ شرودینگر  بھ صورت زیر خواھد بود  22آنجا آنجا 
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R(r)R(r)،،نمودار تابع موج شعاعينمودار تابع موج شعاعي

معادلھ تابع موج شعاعي اوربیتالھايمعادلھ تابع موج شعاعي اوربیتالھايss11s,s,22   و وpp22   در اتم در اتم
بصورت زیربصورت زیر  ،،ھیدروژن و یونھاي ھیدروژن مانندھیدروژن و یونھاي ھیدروژن مانند

  مي باشدمي باشد::
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اتم هیدروژناتم هیدروژن  برايبراي  rrبر حسب بر حسب ) ) rr((تغییرات تابع موج شعاعی تغییرات تابع موج شعاعی : : 



22R(r) R(r) 22rr44نمودار تابع احتمال شعاعي،نمودار تابع احتمال شعاعي،

 تابع احتمال شعاعي متناسب با مجذور دامنھ تابع موجي تابع احتمال شعاعي متناسب با مجذور دامنھ تابع موجي
براي این منظور معموال براي این منظور معموال . . مي باشدمي باشد  rr((22RR((شعاعي یعنی شعاعي یعنی 

تغییرات احتمال یافتي الکترون را در الیھ اي کروي تغییرات احتمال یافتي الکترون را در الیھ اي کروي 
..در نظر گرفتھ مي شوددر نظر گرفتھ مي شود  rrو و ) ) r + drr + dr((حدفاصل بین حدفاصل بین 
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نمودار توابع توزیع شعاعي احتمال براي اتم ھیدروژننمودار توابع توزیع شعاعي احتمال براي اتم ھیدروژن



نمودار توابع موجي زاویھ اينمودار توابع موجي زاویھ اي

 این توابع مستقل از عدد کوانتومي اصلي ھستند و بعالوه این توابع مستقل از عدد کوانتومي اصلي ھستند و بعالوه
بوده و بوده و   φφو و   θθمستقل از زاویھ مستقل از زاویھ   SSتوابع اوربیتالھاي توابع اوربیتالھاي 

ھمواره یک مقدار ثابت مي باشد وبھمین جھت است کھ ھمواره یک مقدار ثابت مي باشد وبھمین جھت است کھ 
..ھمواره کروي ھستندھمواره کروي ھستند  SSاوربیتالھاي اوربیتالھاي 

 قسمت زاویھ اي قسمت زاویھ ايPPzz   مستقل از زاویھ مستقل از زاویھφφ   بوده و فقط بستگي بوده و فقط بستگي
بھ ھر دو زاویھ بھ ھر دو زاویھ   ppxxو و ppyyدارد ولي اوربیتالھاي دارد ولي اوربیتالھاي  θ θبھ زاویھ بھ زاویھ 

θθ   و وφ φ بستگي داردبستگي دارد..

),( X



حل معادلھ شرودینگر براي اتم ھاي چند الکترونيحل معادلھ شرودینگر براي اتم ھاي چند الکتروني

 معادلھ شرودینگر را فقط میتوان بھ طور دقیق براي اتم معادلھ شرودینگر را فقط میتوان بھ طور دقیق براي اتم
 . .ھیدروژن حل نمودھیدروژن حل نمود

حل دقیق این معادلھ براي حتي ساده ترین اتمھاي دیگر 
مانند ھلیوم کھ فقط دو الکترون دارد، امکان پذیر نمي 

.باشد
ً بھ سبب نیروھاي دافعھ بین الکترون   علت این امر عمدتا

.در اتم ھلیوم مي باشد
بعالوه مختصات مکاني این دو الکترون نیز با یکدیگر  

متفاوت است و این دو الکترون بطور مستقل از یکدیگر 
  حرکت مي کنند



 با قرار دادن این مقدار بجای با قرار دادن این مقدار بجایVV   در معادلھ شرودینگر برای در معادلھ شرودینگر برای
::اتم ھلیوم، خواھیم داشتاتم ھلیوم، خواھیم داشت
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انرژي اوربیتالھاي مختلف در اتمھائیکھ بیش از یک الکترون انرژي اوربیتالھاي مختلف در اتمھائیکھ بیش از یک الکترون 
دارند، از دو جنبھ با انرژي اوربیتالھاي اتم ھیدروژن تفاوت دارند، از دو جنبھ با انرژي اوربیتالھاي اتم ھیدروژن تفاوت 

..دارنددارند

11--   نیروي جاذبھ کولمبي بین ھریک از نیروي جاذبھ کولمبي بین ھریک ازZZ   الکترون با بار الکترون با بار
––ee   و بقیھ آن با بار و بقیھ آن با بار+Ze +Ze 

اثر پوششي الکترونھاي داخلي تر در مقابل  -2
  ھستھ روي انرژي ترازھاي بعدي



رابطھ بین انرژي اوربیتالھا با نحوه پر شدن آنھارابطھ بین انرژي اوربیتالھا با نحوه پر شدن آنھا



::اصل آفبااصل آفبا

 براي تعیین آرایش الکتروني حالت پایھ عناصر از اصل براي تعیین آرایش الکتروني حالت پایھ عناصر از اصل
با توجھ بھ قانون ھوند و اصل طرد پاولي استفاده مي با توجھ بھ قانون ھوند و اصل طرد پاولي استفاده مي آفباآفبا

..کنند کھ آنھا را مي توان بھ شرح ذیل خالصھ نمودکنند کھ آنھا را مي توان بھ شرح ذیل خالصھ نمود

 اوربیتالھا برحسب ترتیب انرژي پر مي شوند، یعني ابتدا اوربیتالھا برحسب ترتیب انرژي پر مي شوند، یعني ابتدا
اوربیتالھای با سطح انرژی پایین تر و سپس اوربیتالھای اوربیتالھای با سطح انرژی پایین تر و سپس اوربیتالھای 

..با سطح انرژی باالتر پر مي شودبا سطح انرژی باالتر پر مي شود



نحوه پر شدن اوربیتالھا بر اساس انرژينحوه پر شدن اوربیتالھا بر اساس انرژي: : 



::قانون ھوند قانون ھوند 

 برحسب این قانون در یک مجموعھ ھم تراز اوربیتالي، تا برحسب این قانون در یک مجموعھ ھم تراز اوربیتالي، تا
این کھ ھمھ اوربیتالھا  با یک الکترون اشغال نگردند،  این کھ ھمھ اوربیتالھا  با یک الکترون اشغال نگردند،  

بھیچوجھ الکترون ھا در اوربیتالھای دیگر جفت نمي بھیچوجھ الکترون ھا در اوربیتالھای دیگر جفت نمي 
شوند الکترونھاي منفردی کھ اوربیتالھای ھم تراز را شوند الکترونھاي منفردی کھ اوربیتالھای ھم تراز را 

اشغال کرده اند، ھمگي دارای اسپین ھای موازی بوده، اشغال کرده اند، ھمگي دارای اسپین ھای موازی بوده، 
..مي باشند مي باشند   mmssدارای عدد کوانتومي اسپیني دارای عدد کوانتومي اسپیني 



  ::اصل طرد پاولياصل طرد پاولي

 در یک اوربیتال بھ ھیچ وجھ دو الکترون را با چھار عدد در یک اوربیتال بھ ھیچ وجھ دو الکترون را با چھار عدد
.  .  نمي توان یافتنمي توان یافت      n , l , mn , l , ml l , m, mssکوانتایي کوانتایي 

 یعني ھر اوربیتال بطور  ماکزیمم مي تواند دو الکترون را یعني ھر اوربیتال بطور  ماکزیمم مي تواند دو الکترون را
..در خود جای دھد در خود جای دھد         mmssبا دو مقدار مختلف با دو مقدار مختلف 



فصل سومفصل سوم
خواص تناوبی عنصرهاخواص تناوبی عنصرها



شرح مختصر جدول تناوبيشرح مختصر جدول تناوبي
 الووازیھ دانشمند فرانسوي، اولین كسي بود كھ عناصر راطبقھ الووازیھ دانشمند فرانسوي، اولین كسي بود كھ عناصر راطبقھ

..بندي نمودبندي نمود


دستھ اول، عناصري كھ . او عناصر را بھ دودستھ كلي تقسیم كرد
در تركیب با اكسیژن، اسیدھا رابھ وجود 

مي آورند، عناصرغیرفلزي و دستھ دوم كھ در واكنش با اكسیژن 
.چنین خصلتي ندارند، عناصرفلزي نام گرفتند

برزیلیوس براساس نظریھ الكتروشیمیایي، عناصررابھ دودستھ  
فلزات و غیرفلزات تقسیم بندي كرد

عنصر را برحسب افزایش وزن اتمي طبقھ بندي 60 مندلیف
نمود و متوجھ شد كھ عناصرمشابھ با خواص شیمیایي مشابھ در 

.كنار یكدیگر قرار مي گیرند



خواص تناوبي عنصرھا با توجھ بھ محل آنھا در جدول خواص تناوبي عنصرھا با توجھ بھ محل آنھا در جدول 
تناوبي و بررسي تغییرات كلي این خواصتناوبي و بررسي تغییرات كلي این خواص

 آرایش ھاي الكتروني اتم ھا یك تغییر تناوبي را با افزایش آرایش ھاي الكتروني اتم ھا یك تغییر تناوبي را با افزایش
این خواص، این خواص، . . بھ نمایش مي گذارندبھ نمایش مي گذارند) ) بار ھستھبار ھستھ((عدد اتمي عدد اتمي 

كھ بھ طور تناوبي در جدولي كھ بر حسب عدد اتمي مرتب كھ بھ طور تناوبي در جدولي كھ بر حسب عدد اتمي مرتب 
شده است تكرار مي شود، بھ ترتیب مرتب شدن الیھ ھاي شده است تكرار مي شود، بھ ترتیب مرتب شدن الیھ ھاي 

..كوانتایي تغییر مي كنندكوانتایي تغییر مي كنند



بھ طور كلبھ طور كل

 در جدول تناوبي، آندستھ از عناصر كھ تعداد الیھ ھاي در جدول تناوبي، آندستھ از عناصر كھ تعداد الیھ ھاي
مجاز الكتروني آنھا با ھم برابر و عدد كوانتومي اصلي مجاز الكتروني آنھا با ھم برابر و عدد كوانتومي اصلي 

الیھ ظرفیت آنھا یكسان  باشد، یك دوره را در جدول تناوبي الیھ ظرفیت آنھا یكسان  باشد، یك دوره را در جدول تناوبي 
 .تشكیل مي دھند

ر دوره تناوبي، ادر ھ ي  ب ھ ھاي الكترون دن الی پرش
ورت  ھ ص ي ب ش الكترون ا آرای ایي نھایت  s2p6كوانت

تم رد ر خ از بي اث ك گ اختمان ی ش و س ھ آرای ده و ب آم
.مي شود



 عناصري كھ آرایش الكتروني یكسان در الیھ عناصري كھ آرایش الكتروني یكسان در الیھ
ظرفیت خود داشتھ باشند، در جدول تناوبي ظرفیت خود داشتھ باشند، در جدول تناوبي 

تشكیل یك گروه را داده و در زیر ھم و در یك تشكیل یك گروه را داده و در زیر ھم و در یك 
ستون قرار مي گیرندستون قرار مي گیرند



::بار مؤثر ھستھ و نحوه محاسبھ آنبار مؤثر ھستھ و نحوه محاسبھ آن
 در اتم ھاي چند الكتروني، بار منفي ھر الكترون، مقداري در اتم ھاي چند الكتروني، بار منفي ھر الكترون، مقداري

از بار مثبت آن اتم را خنثي كرده و از تاثیر تمام بار مثبت از بار مثبت آن اتم را خنثي كرده و از تاثیر تمام بار مثبت 
این تاثیر را این تاثیر را . . ھستھ، بر الكترون ھاي باقیمانده، مي كاھدھستھ، بر الكترون ھاي باقیمانده، مي كاھد

..مي نامندمي نامند  اثر پوششياثر پوششياصطالحاً اصطالحاً 

ر پوششي  مقداري از بار مثبت ھستھ كھ پس از تاثیر اث
م  تھ ات ي ھس ار حقیق ده، از ب ش دھن اي پوش الكترون ھ

د،  وثر ھستھبراي الكترون مورد نظر باقي مي مان ار م  ب
.نامیده مي شود



در كل، ھر چھ اثر پوششي بیشتر باشد، بار موثر ھستھ، یعني در كل، ھر چھ اثر پوششي بیشتر باشد، بار موثر ھستھ، یعني 
باري كھ واقعا باعث جذب الكترون ھاي مدار خارجي مي باري كھ واقعا باعث جذب الكترون ھاي مدار خارجي مي 

..شودكمتر خواھد شدشودكمتر خواھد شد

 رابطھ زیر ارتباط بین عدد اتمي و بار موثر ھستھ را نشان رابطھ زیر ارتباط بین عدد اتمي و بار موثر ھستھ را نشان
  zzثابت پوششي الكترون ھاي ترازھاي پایین تر،ثابت پوششي الكترون ھاي ترازھاي پایین تر،  ssمي دھد مي دھد 

..بار موثر ھستھ اتم مورد نظر استبار موثر ھستھ اتم مورد نظر است  *z*zعدد اتمي و عدد اتمي و 

Z* = Z – S



نحوه محاسبھ بار موثر ھستھنحوه محاسبھ بار موثر ھستھ

روش اسلیترروش اسلیتر) ) الفالف::

  قواعد اسلیتر را براي محاسبھ اثر پوششي بصورت زیر
رتب کرد             مي توان م 

:قرار داشتھ باشد  pیا  sالكترون مورد نظر در ترازھاي اگر



الكترون ھاي موجود در الیھ ھاي الكتروني را بھ صورت زیر مرتب الكترون ھاي موجود در الیھ ھاي الكتروني را بھ صورت زیر مرتب   --11
::مي كنیممي كنیم

((11s), (s), (22s,s,22p), (p), (33s,s,33p), (p), (33d), (d), (44s,s,44p), (p), (44d), (d), (44f), (f), (55s,s,55p),p),……

22--   براي تمام الكترون ھایي كھ نسبت بھ الكترون مورد نظر در براي تمام الكترون ھایي كھ نسبت بھ الكترون مورد نظر در
..تراز انرژي باالتري ھستند، ثابت پوششي برابر صفر استتراز انرژي باالتري ھستند، ثابت پوششي برابر صفر است

33--   براي ھر یك از الكترون ھاي براي ھر یك از الكترون ھايnsns   و وnpnp   ثابت پوششي ثابت پوششيs =s =
00..3535  11این ثابت براي الكترون ھاي موجود در اربیتال این ثابت براي الكترون ھاي موجود در اربیتال ((استاستss ، ،

).).استاست  3/03/0برابر برابر 
44--   ھر یك از الكترون ھا در ترازھاي ھر یك از الكترون ھا در ترازھاي))nn--11 ( ( داراي ثابت پوششي ، داراي ثابت پوششي ،

..مي باشندمي باشند  ss= =   85/085/0برابر برابر 
55--   ھر یك از الكترون ھا در ترازھاي ھر یك از الكترون ھا در ترازھاي))nn--22 ( ( و یا پایین تر داراي و یا پایین تر داراي

..مي باشندمي باشند  s = s = 11ثابت پوششي ثابت پوششي 



باشد، قواعد زیر را باشد، قواعد زیر را   ffو یا و یا   ddالكترون مورد نظر در تراز الكترون مورد نظر در تراز   اگراگر
::در نظر مي گیریمدر نظر مي گیریم

11--   براي ھر الكترون موجود در تراز براي ھر الكترون موجود در ترازdd   ویا ویاff ، ،
.است s = 0.35ثابت پوششي برابر 

براي الكترون ھاي باقي مانده در ترازھاي پایین تر، ثابت  -2
.است s = 1پوششي 



    روش كلمانتي و ریمونديروش كلمانتي و ریموندي:  :  ب ب 
 ثابت پوششي یكساني براي ھمھ الكترون ھاي موجود ثابت پوششي یكساني براي ھمھ الكترون ھاي موجود در این روش در این روش

در یك تراز اصلي در نظر گرفتھ نمي شوند و تنھا براي الكترون ھاي در یك تراز اصلي در نظر گرفتھ نمي شوند و تنھا براي الكترون ھاي 
موجود در ھر تراز فرعي ، ثابت پوششي ، برابر فرض مي شود موجود در ھر تراز فرعي ، ثابت پوششي ، برابر فرض مي شود 

دیگر اینكھ، الكترون ھایي كھ نسبت بھ الكترون مورد نظر در دیگر اینكھ، الكترون ھایي كھ نسبت بھ الكترون مورد نظر در 
فاصلھ دورتري نسبت بھ ھستھ وجود دارند نیز، در اثر پوششي فاصلھ دورتري نسبت بھ ھستھ وجود دارند نیز، در اثر پوششي 

..دخالت داده مي شونددخالت داده مي شوند
 در این روش براي ھر اربیتال در ھر تراز یك رابطھ ریاضي در در این روش براي ھر اربیتال در ھر تراز یك رابطھ ریاضي در

::نظر گرفتھ مي شود نظر گرفتھ مي شود 
SS33s = s = 1515..505 505 + + 00..09710971(N(N33s) + s) + 00..84338433(N(N33d) + d) + 00..068 068 (N(N33f)f)



تغییرات بار موثر ھستھ در طول دوره ھا و گروه ھاي تغییرات بار موثر ھستھ در طول دوره ھا و گروه ھاي 
جدول تناوبيجدول تناوبي

 در ھر دوره، كمترین بار موثر را در فلزات قلیایي و بیشترین بار موثر در ھر دوره، كمترین بار موثر را در فلزات قلیایي و بیشترین بار موثر
..را در گازھاي بي اثر توان یافترا در گازھاي بي اثر توان یافت

  
 ھمین روند در مورد عناصر واسطھ ھر دوره دیده مي شود، اما چندان ھمین روند در مورد عناصر واسطھ ھر دوره دیده مي شود، اما چندان

موقعیت موقعیت   ddمحسوس نیست بھ دلیل اینكھ در این عناصر الیھ فرعي محسوس نیست بھ دلیل اینكھ در این عناصر الیھ فرعي 
..دروني تري دارددروني تري دارد

   بھ طور كل، در طول ھر دوره، با افزایش عدد اتمي، بار موثر ھستھ نیز بھ طور كل، در طول ھر دوره، با افزایش عدد اتمي، بار موثر ھستھ نیز
. . افزایش مي یابدافزایش مي یابد

 در یك گروه از جدول تناوبي، با افزایش عدد اتمي، بار موثر ھستھ نیز در یك گروه از جدول تناوبي، با افزایش عدد اتمي، بار موثر ھستھ نیز
..افزایش مي یابدافزایش مي یابد



تغییر اندازه اتم ھا برحسب بار موثر ھستھتغییر اندازه اتم ھا برحسب بار موثر ھستھ
اندازه یونھا بوسیلھ نیروي جاذبھ اي كھ روي الكترون ھاي خارجياندازه یونھا بوسیلھ نیروي جاذبھ اي كھ روي الكترون ھاي خارجي
 ) )از سوي بار موثر ھستھ وارد مي شود، از سوي بار موثر ھستھ وارد مي شود، ) ) الكترونھاي الیھ ظرفیتالكترونھاي الیھ ظرفیت

..تعیین مي گرددتعیین مي گردد

وارد شدن الكترون ھا بھ اربیتال ھایي با اثر پوششي ضعیف 
باعث مي شود بار موثر ھستھ اي در طول یك دوره  p ،d ،fمانند

از جدول تناوبي از چپ بھ راست افزایش یابد و در نتیجھ شعاع 
.كاھش پیدا كند

در ھرگروه نیز از باال بھ پایین الكترون ھاي الیھ واالنس یا 
ظرفیت در اربیتال ھایي با عدد كوانتومي اصلي بزرگتر یعني در 

اربیتال ھاي بزرگتر قرار مي گیرند، در نتیجھ شعاع افزایش 
.مي یابد



::انرژي یونیزاسیون انرژي یونیزاسیون 

 حداقل انرژي الزم براي خارج كردن سست ترین الكترون از حداقل انرژي الزم براي خارج كردن سست ترین الكترون از
اتم در حالت پایھ و تبدیل آن بھ یون مثبت گازي در ھمان اتم در حالت پایھ و تبدیل آن بھ یون مثبت گازي در ھمان 

))  IEIE.(.(مي گویندمي گویند» » انرژي یونیزاسیونانرژي یونیزاسیون« « حالت پایھ را حالت پایھ را 



محاسبھ انرژي یونیزاسیونمحاسبھ انرژي یونیزاسیون
روش طیف بینيروش طیف بیني: : الفالف::

انرژي یونیزاسیون عناصر را از روي نتایج طیفي آنھا مي توان بھ دست آورد
براي این منظور مي توان از فرمول بالمر، فركانس خطوط مشھود را بدست .

. آورد
mn = R ( 1 / n2 – 1 / m2 )

ثابت  »R« . تراز بي نھایت است» m«  تراز ظرفیت و » n«   در این فرمول
و با توجھ بھ فرمول زیر انرژي الزم جھت خارج شدن الكترون از . ریدبرگ است

.الیھ ظرفیت بدست مي آید
E = h c = h  × 109678 × z2( 1 / n2 – 1 / m2 ) = h c×

109678 (z/n)2

و یا فقط با دانستن فركانس و یا طول موج یونش، انرژي یونش را مي توان 
.محاسبھ كرد



::روش طیف بیني جرميروش طیف بیني جرمي) ) بب

از برخورد از برخورد   در این روش، با سنجش یون ھاي مثبت حاصلدر این روش، با سنجش یون ھاي مثبت حاصل
طرف طرف   یك یك   ازاز  ،،الکترونھا بھ چشمھ یونی طیف سنج الکترونھا بھ چشمھ یونی طیف سنج 

واندازه گیري انرژي الكترون ھا از طرف دیگر انرژي واندازه گیري انرژي الكترون ھا از طرف دیگر انرژي 
..یونیزاسیون تعیین مي گرددیونیزاسیون تعیین مي گردد

روش ترمودینامیكيروش ترمودینامیكي) ) جج::
این روش برمبناي قانون ھس استوار استاین روش برمبناي قانون ھس استوار است
استفاده مي شوداستفاده مي شود» » سیكل بورن ھابرسیكل بورن ھابر««از چرخھ یا از چرخھ یا وو..



روش استفاده از بار موثر ھستھروش استفاده از بار موثر ھستھ) ) دد

 با استفاده از بار موثر ھستھ و قواعد اسلیتر نیز مي توان با استفاده از بار موثر ھستھ و قواعد اسلیتر نیز مي توان
در این روش انرژي در این روش انرژي . . انرژي یونیزاسیون را محاسبھ كردانرژي یونیزاسیون را محاسبھ كرد

یونیزاسیون اختالف انرژي بین اتم در حالت خنثي و یون یونیزاسیون اختالف انرژي بین اتم در حالت خنثي و یون 
..حاصل از آن اتم مي باشدحاصل از آن اتم مي باشد

   براي خارج كردن الكترون از حیطھ جاذبھ ھستھ اتم، باید براي خارج كردن الكترون از حیطھ جاذبھ ھستھ اتم، باید
نیرویي اعمال شود كھ بر نیروي جاذبھ بین الكترون نیرویي اعمال شود كھ بر نیروي جاذبھ بین الكترون 

این نیرو كھ این نیرو كھ . . وھستھ اتم غلبھ كرده و آن را خنثي كندوھستھ اتم غلبھ كرده و آن را خنثي كند
..مي باشد مي باشد   انرژي یونشانرژي یونشھمان ھمان 



..انرژي یونیزاسیون از رابطھ زیر بدست مي آیدانرژي یونیزاسیون از رابطھ زیر بدست مي آید
EI = A (Z* / nEI = A (Z* / n--σσ))22

))σσ ( ( افت كوانتوم و افت كوانتوم و))n n -- σσ ( (عدد كوانتومي موثر مي باشدعدد كوانتومي موثر مي باشد  .  .
nn   ،عدد كوانتومي اصلي و یا الیھ ظرفیت مي باشد، ، عدد كوانتومي اصلي و یا الیھ ظرفیت مي باشد ،

-- n n((رابطھرابطھ σσ ( ( را با را باn*n*  نمایش مي دھندنمایش مي دھند::
n* = n n* = n --σσ
n*n*  عدد كوانتومي اصلي موثر مي باشدعدد كوانتومي اصلي موثر مي باشد..
 براي مقادیر مختلف براي مقادیر مختلفnn عدد كوانتومي اصلي عبارت است ، عدد كوانتومي اصلي عبارت است ،

::ازاز



n        n        1       2       3       4       5       61       2       3       4       5       6
n*      n*      1       2       3       31       2       3       3..7    4       47    4       4..33

  و براي مقادیر مختلف  و براي مقادیر مختلفnnافت كوانتومي عبارت است از، افت كوانتومي عبارت است از ،::

n        n        1       2       3       4       5       61       2       3       4       5       6
 0        0       0      00        0       0      0..3     1       13     1       1..55

بھ این ترتیببھ این ترتیب::
EI =EI = 1313..6 6 (Z* / n*) (Z* / n*) 22



    روند تغییر انرژي نخستین یونیزاسیون در جدول تناوبيروند تغییر انرژي نخستین یونیزاسیون در جدول تناوبي

 در ھر دوره از جدول تناوبي، انرژي یونش از چپ بھ در ھر دوره از جدول تناوبي، انرژي یونش از چپ بھ
در طول ھر دوره عدد كوانتومي در طول ھر دوره عدد كوانتومي . . راست افزایش مي یابدراست افزایش مي یابد

ثابت است و عاملي كھ باعث این افزایش ثابت است و عاملي كھ باعث این افزایش ) ) nn((اصلي اصلي 
انرژي نخستین انرژي نخستین . . مي گردد، افزایش عدد اتمي موثر استمي گردد، افزایش عدد اتمي موثر است

::یونش با مجذور عدد اتمي موثر رابطھ مستقیم داردیونش با مجذور عدد اتمي موثر رابطھ مستقیم دارد
EI EI  (A/n(A/n22) (Z*)) (Z*) 22

A/nA/n22  براي ھر دوره یك مقدار ثابت مي باشدبراي ھر دوره یك مقدار ثابت مي باشد



    روند تغییرات انرژي نخستین یونش اتم ھا بر حسب عدد اتميروند تغییرات انرژي نخستین یونش اتم ھا بر حسب عدد اتمي



 در ھر گروه از جدول تناوبي انرژي نخستین یونش، از باال در ھر گروه از جدول تناوبي انرژي نخستین یونش، از باال
..بھ پایین جدول، با افزایش عدد اتمي كاھش مي یابدبھ پایین جدول، با افزایش عدد اتمي كاھش مي یابد

   ،در طول ھر گروه علي رقم اینكھ با افزایش عدد اتمي، در طول ھر گروه علي رقم اینكھ با افزایش عدد اتمي
بارموثر ھستھ نیز افزایش مي یابد اما در ھر گروه با بارموثر ھستھ نیز افزایش مي یابد اما در ھر گروه با 

نیز افزایش نیز افزایش ) ) nn((افزایش عدد اتمي، عدد كوانتومي اصلي افزایش عدد اتمي، عدد كوانتومي اصلي 
و و     EI = A (Z*/n*)EI = A (Z*/n*)22توجھ بھ این رابطھ   توجھ بھ این رابطھ   با با مي یابد و مي یابد و 

n* = n n* = n --σσ تاثیري كھ عدد كوانتومي اصلي ، تاثیري كھ عدد كوانتومي اصلي ،))nn ( ( بر بر
كاھش انرژي یونش مي گذارد بر تاثیر بار موثر ھستھ كاھش انرژي یونش مي گذارد بر تاثیر بار موثر ھستھ 

))Z*Z* ( (غلبھ مي كندغلبھ مي كند..



::الكترونخواھيالكترونخواھي
 الكترونخواھي شامل یك نیم واكنش كاھش است كھ در طي الكترونخواھي شامل یك نیم واكنش كاھش است كھ در طي

آن اتم گازي در حالت پایھ و خنثي، یك الكترون جذب كرده آن اتم گازي در حالت پایھ و خنثي، یك الكترون جذب كرده 
و و 

تبديل به يك يون منفي گازي در حالت پايه مي شود

 ::نيم واكنش كاهش را مي توان به صورت زير نوشت 

A(g)    +     ē                    A¯(g)



 انرژي الكترونخواھي از نظر مقداري برابر با آنتالپي انرژي الكترونخواھي از نظر مقداري برابر با آنتالپي
..الكترونخواھي و از نظر عالمت مخالف ھم ھستندالكترونخواھي و از نظر عالمت مخالف ھم ھستند

EEEAEA =  =  -- ΔΔHHEA                                                                  EA                                                                  

روند تغییرات انرژي الكترونخواھي عناصر جدول تناوبي



تغییرات الكترونخواھي در جدول تناوبيتغییرات الكترونخواھي در جدول تناوبي  كليكلي  روندروند

 اتم ھایي در جدول كھ داراي آرایش پر یا نیمھ پر ھستند اتم ھایي در جدول كھ داراي آرایش پر یا نیمھ پر ھستند
تمایل كمتري بھ جذب الكترون دارند در نتیجھ انرژي تمایل كمتري بھ جذب الكترون دارند در نتیجھ انرژي 

الكترونخواھي نسبتا كوچكي دارندالكترونخواھي نسبتا كوچكي دارند
 اتم ھایي كھ با جذب الكترون بھ آرایش پایدار مي رسند اتم ھایي كھ با جذب الكترون بھ آرایش پایدار مي رسند

..داراي انرژي ھاي الكترونخواھي بسیار بزرگي ھستندداراي انرژي ھاي الكترونخواھي بسیار بزرگي ھستند



    الكترونگاتیویتھالكترونگاتیویتھ

 الكترونگاتیوتیھ الكترونگاتیوتیھ  ))عبارت است از تمایل اتم یك عبارت است از تمایل اتم یك ) ) كايكاي
عنصر براي جذب الكترون ھاي پیوندي بھ سمت خود، در عنصر براي جذب الكترون ھاي پیوندي بھ سمت خود، در 

..یك ملكول استیك ملكول است
  

ھ عدد .  در كل خصلت الكترونگاتیوي یك عنصر معین، ب
بھ عبارت . اكسایش آن، در تركیبات مختلف بستگي دارد

ت روي  ار مثب دیگر الكترونگاتیوي یك اتم، با باال رفتن ب
.اتم در ملكول، افزایش مي یابد



::محاسبھ الكترونگاتیويمحاسبھ الكترونگاتیوي

روش پاولینگروش پاولینگ) ) الفالف::

 این روش بر اساس خواص ترمودینامیكي است و از طریق
مقایسھ انرژي ھاي تفكیك پیوند مولكول ھا صورت مي گیرد

-ΔE(Aبا ریشھ دوم  Δ(AB)اختالف الكترونگاتیوي دو اتم 
B) رابطھ مستقیم دارد.

)(~)( BAEKAB 



ΔΔاگر مقداراگر مقدار EE برحسب كیلوژول بر مول باشد، اختالف الكترونگاتیوي برحسب كیلوژول بر مول باشد، اختالف الكترونگاتیوي
:  :  عبارتست ازعبارتست از  BBو و   AAبین دو اتم بین دو اتم 

ΔΔEE اختالف الكترونگاتیوي براساس میانگین حسابي و ھندسي اختالف الكترونگاتیوي براساس میانگین حسابي و ھندسي ،،بر حسب كیلوكالري بر مول بر حسب كیلوكالري بر مول
ΔΔEE  عبارت خواھد بود ازعبارت خواھد بود از  :  :

میانگین حسابيمیانگین حسابي



و میانگین ھندسيو میانگین ھندسي  

                    
 و چنانچھ مقدار و چنانچھ مقدارΔΔEE  برحسب الكترون ولت بیان شود این اختالف برابر خواھد بود بابرحسب الكترون ولت بیان شود این اختالف برابر خواھد بود با::

 در اینجا مقدارثابت در اینجا مقدارثابتKK  برابر واحد در نظر گرفتھ شده استبرابر واحد در نظر گرفتھ شده است..

EBAAB  102.0)( 

EBAAB  208.0

EBAAB  182.0

EBAAB  



روش مولیكنروش مولیكن) ) بب
اد ا نھ ي بن ف اتم ھ داده ھاي طی ر پای ف خود را ب ادمولیكن تعری ا نھ ي بن ف اتم ھ داده ھاي طی ر پای ف خود را ب وي وي . . مولیكن تعری

نشان دادكھ تمایل یك اتم نسبت بھ اتم دیگر در یك مولكول كھ بھ آن نشان دادكھ تمایل یك اتم نسبت بھ اتم دیگر در یك مولكول كھ بھ آن 
پیوستھ است، براي جذب الكترون بھ اشتراك گذاشتھ شده ي پیوندي پیوستھ است، براي جذب الكترون بھ اشتراك گذاشتھ شده ي پیوندي 

..با متوسط انرژي یونش و انرژي الكترونخواھي متناسب استبا متوسط انرژي یونش و انرژي الكترونخواھي متناسب است

  )(
2
1

ionEAM EE 

 :ارتباط الكـترونگاتيوي موليكن و پاولينگ توسط رابطه زير تعيين مي شود

 

2.034.0  mp 

)



  روش آلرد ـ  ركوروش آلرد ـ  ركو) ) جج
 ر روي سطح ي ب دان الكتریك ر روي سطح در این روش الكترونگاتیوي توسط می ي ب دان الكتریك در این روش الكترونگاتیوي توسط می

ھ از . . اتم مشخص مي شوداتم مشخص مي شود ھ از این میدان در واقع نیروي جاذبھ ایست ك این میدان در واقع نیروي جاذبھ ایست ك
ال مي شود ال مي شودطرف ھستھ بھ الكترون ھاي الیھ ظرفیت یا واالنس اعم . . طرف ھستھ بھ الكترون ھاي الیھ ظرفیت یا واالنس اعم

::این نیروي جاذبھ الكتروستاتیكي از رابطھ زیر بدست مي آیداین نیروي جاذبھ الكتروستاتیكي از رابطھ زیر بدست مي آید
  

2
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r
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بر طبق تعریف آلرد ـ ركو عناصري باالكترونگاتیویتھ باال آنھایي ھستند 
با بار ھستھ اي موثر بزرگ و شعاع كوواالنت كوچك، این عناصر در 

نزدیكي فلوئور ھستند



روند تغییرات الكترونگاتیوي در جدول تناوبيروند تغییرات الكترونگاتیوي در جدول تناوبي
 درطول ھر دوره از عناصر اصلي، الكترونگاتیوي از چپ بھ راست درطول ھر دوره از عناصر اصلي، الكترونگاتیوي از چپ بھ راست

بھ این دلیل كھ در طول ھر دوره بھ این دلیل كھ در طول ھر دوره . . افزایش مي یابدافزایش مي یابد

ردد م مي گ اد شده و شعاع كواالنسي ك وثر ھستھ زی ار م ي، ب ر . با افزایش عدد اتم ھ
.دوي این عوامل تاثیر مستقیم گذاشتھ و باعث افزایش الكترونگاتیوي مي شود

ھ در  زایش یافت در ھر گروه از عناصر اصلي با افزایش عدد اتمي ، شعاع كواالنسي اف
وثر . نتیجھ الكترونگاتیوي كاھش مي یابد ار م با افزایش عدد اتمي در طول ھر گروه ب

ھ  اثیري ك زان ت ا می ردد ام اتیوي مي گ ھستھ افزایش مي یابد كھ باعث افزایش الكترونگ
وثر ھستھ  ار م ذارد بسیار بیشتر از ب افزایش شعاع كواالنسي بر الكترونگاتیوي مي گ

.است بنابراین الكترونگاتیوي كاھش مي یابد



پارامترھاي موثر برالكترونگاتیويپارامترھاي موثر برالكترونگاتیوي

الف ـ ھیبریداسیونالف ـ ھیبریداسیون::
 در ھیبرید شدن اربیتال ھاي اتمي ھر قدر درصد اربیتال ھاي در ھیبرید شدن اربیتال ھاي اتمي ھر قدر درصد اربیتال ھايss   در در

اربیتال ھاي ھیبریدي بیشتر باشد، الكترونگاتیوي بیشتر خواھد شد اربیتال ھاي ھیبریدي بیشتر باشد، الكترونگاتیوي بیشتر خواھد شد 
  ppسطح انرژي پایین تري نسبت بھ اربیتال ھاي سطح انرژي پایین تري نسبت بھ اربیتال ھاي   ssزیرا اربیتال ھاي زیرا اربیتال ھاي 

..دارنددارند  ddو و 
:ب ـ بار اتم

مقدار بار الكتریكي جزئي ھر اتم اعم از بار جزئي مثبت یا 
با . بار جزئي منفي در مقدار الكترونگاتیوي موثر است 

بررسي ھاي دقیقترمشخص شد كھ مقدار بار الكتریكي جزئي 
در ارتباط مستقیم با مجموع انرژي یونش و ) δ±(اتم 

.انرژي الكترونخواھي است
E = Eion +  E EA = βδ2 + α 



::عالئم ترمي براي اتم ھا و یونھاعالئم ترمي براي اتم ھا و یونھا

 در اتمھاي چند الكتروني بواسطھ اثرات دافعھ در اتمھاي چند الكتروني بواسطھ اثرات دافعھ
الكتروني،ممكن است كھ یك آرایش الكتروني معین داراي الكتروني،ممكن است كھ یك آرایش الكتروني معین داراي 

.  .  چندین حالت انرژي اتمي باشد چندین حالت انرژي اتمي باشد 

ھریك  یا) حالتھاي ریز اتمي(حالتھاي انرژي متفاوت 
از این حالتھاي ریز را بوسیلھ یك عالمت جملھ طیفي 

.مشخص مي كنند



جفت شدن ممانھاي اسپیني و اربیتالي در میدان قويجفت شدن ممانھاي اسپیني و اربیتالي در میدان قوي

 درمیدان قوي، ممان اندازه حركت زاویھ اسپیني ھر الكترون با درمیدان قوي، ممان اندازه حركت زاویھ اسپیني ھر الكترون با
ھمان الكترون با یكدیگر ھمان الكترون با یكدیگر ) ) ll((ممان اندازه حركت زاویھ اي اربیتاليممان اندازه حركت زاویھ اي اربیتالي

با با ) )   jj( ( مي شوند وسپس ممان برآیند حاصل    مي شوند وسپس ممان برآیند حاصل    ) ) جمع برداريجمع برداري((زوج زوج 
--jjكھ آن را زوج شدن كھ آن را زوج شدن . . یكدیگر جفت مي گردندیكدیگر جفت مي گردند jj  مي نامندمي نامند..

چگونگي زوج شدن ممانھاي اسپیني و اربیتالي در میدان قويچگونگي زوج شدن ممانھاي اسپیني و اربیتالي در میدان قوي

J

l

s



میدان ضعیفمیدان ضعیف  زوج شدن ممانھاي اسپیني و اربیتالي درزوج شدن ممانھاي اسپیني و اربیتالي در

در میدانھاي ضعیف ممانھاي اندازه حركت زاویھ اسپینيدر میدانھاي ضعیف ممانھاي اندازه حركت زاویھ اسپیني  )  )
ss   ( ( الكترونھا با یكدیگر و ممانھاي اندازه حركت زاویھ اي الكترونھا با یكدیگر و ممانھاي اندازه حركت زاویھ اي

الكترونھا با یكدیگر زوج و سپس ممانھاي الكترونھا با یكدیگر زوج و سپس ممانھاي ) ) ll((اربیتالھا اربیتالھا 
و ممانھاي برآیندو ممانھاي برآیند) ) ممان اندازه حركت اسپیني كلممان اندازه حركت اسپیني كل((  SSبرآیند برآیند 

LL  ))با یكدیگر جفت شده و با یكدیگر جفت شده و ) ) ممان اندازه حركت اربیتالي كلممان اندازه حركت اربیتالي كل
را تشكیل را تشكیل ) )   JJ((ممان برآیند اندازه حركت زاویھ اي كل ممان برآیند اندازه حركت زاویھ اي كل 

..مي دھندمي دھند
 این نوع زوج شدن ، زوج شدن این نوع زوج شدن ، زوج شدنL L –– SS   یا زوج شدن یا زوج شدن

..راسل ـ ساندرز مي نامندراسل ـ ساندرز مي نامند



–– L Lچگونگي زوج شدنچگونگي زوج شدن SSدر میدان ضعیفدر میدان ضعیف



برحسب روش راسل برحسب روش راسل ) ) حاتھاي ریزحاتھاي ریز((اتمياتمي  تعیین حالتھاي مختلف انرژيتعیین حالتھاي مختلف انرژي
ـ ساندرزـ ساندرز

 برطبق این روش جملھ طیفي براي ھر حالت انرژي اتمي كھ داراي برطبق این روش جملھ طیفي براي ھر حالت انرژي اتمي كھ دارايLL  ،  ،SS  ووJJ  
مشخصي است بصورتمشخصي است بصورت

22s+s+11LLjjنوشتھ مي شودنوشتھ مي شود..

 4،3،2،1،04،3،2،1،0،،……در عالیم جملھ ھاي طیفي براي اعداد كوانتایي در عالیم جملھ ھاي طیفي براي اعداد كوانتایي = =LL   بھ بھ
  JJمقادیر ممكن مقادیر ممكن . . بكار برده مي شودبكار برده مي شود  ……وو SS  ،،PP  ،،DD  ،،FF ، ،G Gترتیب حروف بزرگ ترتیب حروف بزرگ 

::كھ ممان زاویھ اي كل را مشخص مي كند، بوسیلھ رابطھ زیر تعیین میگرددكھ ممان زاویھ اي كل را مشخص مي كند، بوسیلھ رابطھ زیر تعیین میگردد

J=L+S   ,J=L+S   , L+SL+S--1   1   ,      L,      L--S                                           S                                           
    )  )11++SS22   ( (را چندگانگي اسپیني مي نامندرا چندگانگي اسپیني مي نامند



::تعیین جملھ ھاي طیفي یا ترمھاي اتميتعیین جملھ ھاي طیفي یا ترمھاي اتمي

(a(a   آرایش ھاي تك الكتروني آرایش ھاي تك الكتروني::

رايش الكـتروني پس يک . يك الكـترون به دو صورت مي تواند در اين اربيتال قرار گيرد) ns(1در آ

نجا مي توان جمله طيفي يد كه از آ ورد از دو حالت ريز بوجود م آ .مربوطه را بدست آ

me = 0                 ML = 0                                 L = 0
(ns)1 J = ½

ms = ½               MS = ½ , -½                   S = ½

 0=L   تفاده از ا اس ھ ب ي مربوط ھ طیف س جمل ت پ Ljاس
1+s2  ورت  2/1بص

S1+2/1×2  2/1یعنيS2 خواھد بود.



 تعداد حالتھاي ریز براي ھر حالت ترمي برابر با تعداد حالتھاي ریز براي ھر حالت ترمي برابر با
در ھم ترازي در ھم ترازي ) ) 22ss++11( ( حاصلضرب چندگانگي  اسپین حاصلضرب چندگانگي  اسپین 

..اربیتالھا مي باشداربیتالھا مي باشد

N' = ( 2l + 1 ) ( 2s + 1 )

  ″nھمینطور تعداد حالت ھاي ریز براي ھر حالت فرعي 
                      n″ = (2J +1)مي باشد 2j+ 1برابر 



(b(b  آرایشھاي الكتروني با الیھ پر  آرایشھاي الكتروني با الیھ پر))ss22 ، ،pp66 ، ،dd1010:  ( .:  ( .

 مانند مانند پرپربراي یك الیھ پر، یعني تمام الیھ ھاي الكتروني براي یك الیھ پر، یعني تمام الیھ ھاي الكترونيss2 2 

 ، ،pp66 ، ،dd1010   ، ،ff1414    طبق اصل طرد پاوليطبق اصل طرد پاولي
  00   = =MMss=Σm=Σmss و وS=S=00    00است و  است و   = =MMll=Σm=Σmll و و

L=L=00     است پس ھمگي آنھا داراي یك حالت انرژي بوده و است پس ھمگي آنھا داراي یك حالت انرژي بوده و
SSjjجملھ طیفي ھمگي آنھا جملھ طیفي ھمگي آنھا 

..خواھد بودخواھد بود    11



c(c)آرایشھاي دو الكتروني آرایشھاي دو الكتروني 

 براي آرایشھاي دو الكتروني ، این سھ عدد كوانتومي براي آرایشھاي دو الكتروني ، این سھ عدد كوانتوميSS   عدد كوانتومي اسپین عدد كوانتومي اسپین
عدد كوانتومیممان عدد كوانتومیممان   JJعدد كوانتومي ممان زاویھ اي كل الكترون و عدد كوانتومي ممان زاویھ اي كل الكترون و   LLكل و كل و 

::زاویھ اي كل  بھ شرح زیر محاسبھ مي گرددزاویھ اي كل  بھ شرح زیر محاسبھ مي گردد
دار 1 نش اسپیني داراي دو مق  = Sو   S = 0ـ دو الكترون در اثر اندر ك

 خواھد بود زیرا   1
S = s1 +s2 ,   s1+s2 –1  ,…. │s1-s2│

ـ بطریق مشابھ باال در اثر جفت شدن ممان زاویھ اي اربیتال دو الكترون با  2
یكدیگر ، ممان زاویھ اربیتالي كل بدست مي آید

L = l1 +l2 ,   l1+l2 –1 , …. │l1-l2│



33   ـ در اثر جفت شدن ممان زاویھ اربیتالي با ممان زاویھ ـ در اثر جفت شدن ممان زاویھ اربیتالي با ممان زاویھ
) )   LL--S  S((اي اسپیني كھ بھ نام جفت شدن راسل ـ ساندرز اي اسپیني كھ بھ نام جفت شدن راسل ـ ساندرز 

بدست مي آیدبدست مي آید   J Jمعروف است ، ممان زاویھ اي كل معروف است ، ممان زاویھ اي كل 

J = L +S,   L+S –1,  …. │L-S│



    تعیین ترم ھای اتمی یا حالت ھای طیفی بھ شرح ذیلتعیین ترم ھای اتمی یا حالت ھای طیفی بھ شرح ذیل
::می باشدمی باشد

ممان زاویھ ای اوربیتالی و ممان زاویھ ای اسپینی را بر حسب اصل طرد پاولی ممان زاویھ ای اوربیتالی و ممان زاویھ ای اسپینی را بر حسب اصل طرد پاولی ––) ) الفالف
..بنویسیدبنویسید

))مقادیرمقادیر  --))ببMMLL  ووMMSSرا براي ھریك از تركیبات بدست آمده باال را بنویسیدرا براي ھریك از تركیبات بدست آمده باال را بنویسید  .  .

))بزرگترین مقدار بزرگترین مقدار   --))ججMMLL   و وMMSS   یعني یعنيS=MS=MSS ,L=M,L=MLL را انتخاب نمایید و از آنجا با را انتخاب نمایید و از آنجا با
..تعیین نماییدتعیین نمایید     22s+s+11LLj jبدست آمده جملھ ھاي طیفي را بااستفاده ازبدست آمده جملھ ھاي طیفي را بااستفاده از    LLو و   SSاستفاده از مقادیر استفاده از مقادیر 

))كلیھ مقادیركلیھ مقادیر) ) جج((پس از تعیین جملھ طیفي در مرحلھ پس از تعیین جملھ طیفي در مرحلھ   - - ))ددMMLL   و وMMSS   ناشي از ترم بدست ناشي از ترم بدست
..آمده حذف نماییدآمده حذف نمایید

))را با دومین مقدار ماكزیمم باقیمانده از اعداد را با دومین مقدار ماكزیمم باقیمانده از اعداد ) ) دد((و و ) ) جج((سپس مراحل سپس مراحل   - - ))ههMMLL   و وMMSS  
  MMLLتكرار نمایید و ترم ھا را بدست آورید و بھمین ترتیب انجام عمل را تا حذف كلیھ مقادیر تكرار نمایید و ترم ھا را بدست آورید و بھمین ترتیب انجام عمل را تا حذف كلیھ مقادیر 

.  .  ادامھ دھیدادامھ دھیدMMSSو و 



    آرایش ھاي دو الكتروني ناھم ارزآرایش ھاي دو الكتروني ناھم ارز

 الكترون ناھم ارز، الكترونھایي ھستند كھ بھ اربیتالھاي الكترون ناھم ارز، الكترونھایي ھستند كھ بھ اربیتالھاي
بعنوان مثال آرایش الكتروني بعنوان مثال آرایش الكتروني . . مختلفي متصل مي باشندمختلفي متصل مي باشند

pp11dd11 , n, n11pp11
,, nn22pp11     دراین حالت، اصل طرد پاولي ، دراین حالت، اصل طرد پاولي ... ... و و ،

امكانپذیر امكانپذیر   SSو و  L Lخودبخود تبعیت نشده و كلیھ تركیبھاي خودبخود تبعیت نشده و كلیھ تركیبھاي 
..استاست



آرایشھاي دو الكتروني ھم ارزآرایشھاي دو الكتروني ھم ارز

 اي ھ اربیتالھ ھ ب ایي ھستند ك م ارز، الكترونھ اي الكترونھاي ھ ھ اربیتالھ ھ ب ایي ھستند ك م ارز، الكترونھ الكترونھاي ھ
ال  وان مث ق مي باشند، بعن ال یكساني متعل وان مث ق مي باشند، بعن ndnd22یكساني متعل , np, np22  وو…… ، ،

ي  ش الكترون ك آرای ز ی االت ری رازي ح ل ھمت داد ك ھ تع ي البت ش الكترون ك آرای ز ی االت ری رازي ح ل ھمت داد ك ھ تع البت
: : معین از رابطھ زیر بدست مي آیدمعین از رابطھ زیر بدست مي آید



)!()!24(
)!24(.

NNl
lDT





N  ا و ل الكترونھ داد ك ي  lتع متي م ومي س دد كوانت ع
.باشد



))جملھ ھاي طیفيجملھ ھاي طیفي((تعیین ترتیب نسبي حالتھاي انرژي تعیین ترتیب نسبي حالتھاي انرژي 

11 ـ جملھ طیفي كھ باالترین چندگانگي اسپیني را دارد درسطح انرژي پایین تر ـ جملھ طیفي كھ باالترین چندگانگي اسپیني را دارد درسطح انرژي پایین تر
..قرار مي گیردقرار مي گیرد

22 ـ چنانچھ دو جملھ طیفي كھ داراي چندگانگي اسپیني یكسان داشتھ باشند، آن ـ چنانچھ دو جملھ طیفي كھ داراي چندگانگي اسپیني یكسان داشتھ باشند، آن
را دارد ، داراي سطح انرژي پایین تري را دارد ، داراي سطح انرژي پایین تري    L Lجملھ طیفي كھ بیشترین مقدار جملھ طیفي كھ بیشترین مقدار 

..خواھد بودخواھد بود

33--   اگر در آرایش الكتروني، اربیتالھا كمتر از نیمھ پر اشغال شده باشد، جملھ اگر در آرایش الكتروني، اربیتالھا كمتر از نیمھ پر اشغال شده باشد، جملھ
..را دارد درسطح انرژي پایین تر قرار مي گیردرا دارد درسطح انرژي پایین تر قرار مي گیرد   j jطیفي كھ كمترین مقدار طیفي كھ كمترین مقدار 

--44 در صورتیكھ اربیتالھا بیشتر از نیمھ پر الكترون داشتھ باشند آن جملھ طیفي در صورتیكھ اربیتالھا بیشتر از نیمھ پر الكترون داشتھ باشند آن جملھ طیفي
..را دارد، در سطح انرژي پایین قرار مي گیردرا دارد، در سطح انرژي پایین قرار مي گیرد  j  jكھ بیشترین مقدار كھ بیشترین مقدار 



  فصل چهارمفصل چهارم

پیوند هاي شیمیاییپیوند هاي شیمیایی



 برای بررسی پیوندھای شیمیایی در مولکول ھا و مطالعھ برای بررسی پیوندھای شیمیایی در مولکول ھا و مطالعھ
اشکال ھندسی آنھا چندین روش وجود دارد کھ اھم آنھا بھ اشکال ھندسی آنھا چندین روش وجود دارد کھ اھم آنھا بھ 

::شرح زیر استشرح زیر است
نظریھ ساختار لویسنظریھ ساختار لویس::
 روش دافعھ زوج الکترونھای الیھ واالنس روش دافعھ زوج الکترونھای الیھ واالنس))VSEPRVSEPR((
 روش پیوند ظرفیتی روش پیوند ظرفیتی))VBTVBT((  
 روش اوربیتال مولکولی روش اوربیتال مولکولی))MOTMOT((



  ))VBTVBT((روش پیوند ظرفیتی روش پیوند ظرفیتی 

 . . اساس این روش برانگیختھ شدن اتم مرکزی و سپس اساس این روش برانگیختھ شدن اتم مرکزی و سپس
ھیبرید شدن اوربیتالھای الیھ ظرفیت می باشد و شکل ھیبرید شدن اوربیتالھای الیھ ظرفیت می باشد و شکل 

مولکول و یا یون بھ طور عمده با توجھ بھ خصلت جھت مولکول و یا یون بھ طور عمده با توجھ بھ خصلت جھت 
..دار بودن اوربیتالھای ھیبریدی قابل پیش بینی می باشددار بودن اوربیتالھای ھیبریدی قابل پیش بینی می باشد



انواع ھیبریداسیونانواع ھیبریداسیون

 ھیبرید ھیبریدspsp                                                                 مولکول مولکولBeClBeCl22
                                                                                                 33مولکول مولکولBHBH 2spھیبرید 
  )چھار وجھی منتظم(3spھیبرید  

)چھاروجھي( s3dھیبرید 

)مربعي( p2dsھیبرید 

 5PF ،5PCl  ،5AsClمولکول ھایd3spھیبرید 

4CHمولکول 

4

2
4

2
44 ,,, MnOMnOCrOVCl
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4

2
4

2
43 ,)()( PtClCNNiوNHCu



::انرژي ھیبریداسیونانرژي ھیبریداسیون

 انرژي ھیبریدشدن، نشان دھنده سطح انرژي اربیتالھاي انرژي ھیبریدشدن، نشان دھنده سطح انرژي اربیتالھاي
ھیبریدي مي باشد و برابر با متوسط انرژي اربیتالھاي ھیبریدي مي باشد و برابر با متوسط انرژي اربیتالھاي 
اتمي شرکت کننده در تشکیل اربیتالھاي ھیبریدي مورد اتمي شرکت کننده در تشکیل اربیتالھاي ھیبریدي مورد 

نظرنظر
  مي باشدمي باشد..



شعاع كوواالنسي اتمھاشعاع كوواالنسي اتمھا  --طول پیوند كوواالنسيطول پیوند كوواالنسي
 فاصلھ تعادلي بین ھستھ ھاي دو اتم تشكیل دھنده ھر پیوند فاصلھ تعادلي بین ھستھ ھاي دو اتم تشكیل دھنده ھر پیوند

نصف طول پیوند نصف طول پیوند . . كوواالنسي را طول آن پیوند مي نامندكوواالنسي را طول آن پیوند مي نامند
كوواالنسي ساده بین دو اتم از ھر عنصر شعاع كوواالنسي ساده بین دو اتم از ھر عنصر شعاع 

..كوواالنسي آن اتم نامیده مي شودكوواالنسي آن اتم نامیده مي شود

نمایش شعاع كوواالنسي و شعاع وان دروالسي در دو ملكول دو اتمي: 



تأثیر الكترونگاتیوي بر طول پیوندتأثیر الكترونگاتیوي بر طول پیوند

 تفاوت الكترونگاتیوي دو عنصر، موجب قطبي شدن پیوند اتمھاي تفاوت الكترونگاتیوي دو عنصر، موجب قطبي شدن پیوند اتمھاي
بھ علت بھ علت . . آنھا و ظاھر شدن بارھاي الكتریكي روي اتمھا مي شودآنھا و ظاھر شدن بارھاي الكتریكي روي اتمھا مي شود

.  .  افزایش جاذبھ بین دو اتم طول پیوند بین آنھا كاھش مي یابدافزایش جاذبھ بین دو اتم طول پیوند بین آنھا كاھش مي یابد
 بین طول پیوند شعاعھاي كوواالنسي دو اتم و تفاوت بین طول پیوند شعاعھاي كوواالنسي دو اتم و تفاوت

.  .  الكترونگاتیوي آنھا رابطھ زیر وجود داردالكترونگاتیوي آنھا رابطھ زیر وجود دارد
1 1 = r= rAA + r+ rBB –– 00..09 09 ∆∆

،در این رابطھ،در این رابطھl l      طول پیوند كوواالنسي بین دو اتم طول پیوند كوواالنسي بین دو اتمAA   و وBB   ، ،rr  
تفاوت الكترونگاتیوي آنھاستتفاوت الكترونگاتیوي آنھاست∆∆شعاع كوواالنسي این اتمھا و شعاع كوواالنسي این اتمھا و 



تأثیر ھیبرید شدن اوربیتالھاي اتم مركزي در تأثیر ھیبرید شدن اوربیتالھاي اتم مركزي در 
طول پیوندطول پیوند

 ھر چھ سھم اوربیتال ھر چھ سھم اوربیتالss   در ھیبرید شدن بیشتر باشد، الیھ در ھیبرید شدن بیشتر باشد، الیھ
ظرفیت اتم بھ ھستھ نزدیكتر و طول پیوند حاصل كوتاھتر ظرفیت اتم بھ ھستھ نزدیكتر و طول پیوند حاصل كوتاھتر 

–– C Cبراي مثال طول پیوند كوواالنسي ساده براي مثال طول پیوند كوواالنسي ساده . . خواھد بودخواھد بود CC  
) ) spsp22با ھیبرید با ھیبرید ((گرافیت گرافیت ) ) spsp33با ھیبرید شدن  با ھیبرید شدن  ((در الماس در الماس 

≡ N ≡Nو سیانوژن،  و سیانوژن،   C C –– C ≡ NC ≡ N   ، ،)) با ھیبرید شدن با ھیبرید شدنspsp ( (
.  .  آنگستروم استآنگستروم است  40/140/1و و   42/142/1و و   54/154/1بھ ترتیب برابر بھ ترتیب برابر 



    تأثیر مرتبھ پیوند بین دو اتم در طول پیوندتأثیر مرتبھ پیوند بین دو اتم در طول پیوند

 ھر چھ مرتبھ پیوند بین دو اتم بیشتر باشد، تراكم ابر الكتروني بین ھر چھ مرتبھ پیوند بین دو اتم بیشتر باشد، تراكم ابر الكتروني بین
دو ھستھ و در نتیجھ جاذبھ بین آنھا بیشتر مي شود و طول پیوند دو ھستھ و در نتیجھ جاذبھ بین آنھا بیشتر مي شود و طول پیوند 

.  .  بین دو اتم كاھش مي یابدبین دو اتم كاھش مي یابد

اكسیژن نسبت بھ مرتبھ این پیوند -نمودار تغییر طول پیوند كوواالنسي



انرژي پیوندانرژي پیوند
 مقدار انرژي الزم براي تفكیك یك مول از یك پیوند و تبدیل مقدار انرژي الزم براي تفكیك یك مول از یك پیوند و تبدیل

آن بھ اتمھاي گازي تشكیل دھنده آن را انرژي آن پیوند آن بھ اتمھاي گازي تشكیل دھنده آن را انرژي آن پیوند 
.  .  گویندگویند

)بر حسب کیلوکالري بر مول(انرژي برخی از پیوندهاي کوواالنسی یگانه 

3939N N –– OO116116As As –– FF

142142N = ON = O7474As As –– ClCl

3434O O –– O O 6161As As –– BrBr

119119O = O O = O 7171As As –– HH

5151O O –– F F 7979As As –– OO

4949O O –– ClCl7979B B –– BB

111111OO-- H H 154154B B –– FF

4747P P –– PP106106B B –– Cl Cl 

119119P P –– F F 8888B B –– BrBr



 ھر عاملي كھ موجب كوتاه شدن طول پیوند شود، انرژي آن پیوند ھر عاملي كھ موجب كوتاه شدن طول پیوند شود، انرژي آن پیوند
زیرا با كوتاھتر شدن طول پیوند، تراكم زیرا با كوتاھتر شدن طول پیوند، تراكم . . را افزایش مي دھدرا افزایش مي دھد

الكتروني در فضاي بین دو ھستھ بیشتر مي شود و سطح انرژي الكتروني در فضاي بین دو ھستھ بیشتر مي شود و سطح انرژي 
–– C Cنمودار تغییر انرژي پیوند نمودار تغییر انرژي پیوند . . پایینتر مي رودپایینتر مي رود CC   نسبت بھ طول نسبت بھ طول

.  .  این پیوند براي نمونھ در شكل نشان داده شده استاین پیوند براي نمونھ در شكل نشان داده شده است

نمودار تغییر 
– Cانرژي پیوند 

C  نسبت بھ طول
پیوند



تأثیر ھیبرید شدن اوربیتالھا در انرژي پیوندتأثیر ھیبرید شدن اوربیتالھا در انرژي پیوند
 ھیبرید شدن اوربیتالھا ھمواره با شركت اوربیتال ھیبرید شدن اوربیتالھا ھمواره با شركت اوربیتالSS  )) كھ نفوذ كھ نفوذ

صورت مي گیرد كھ سبب تراكم ابر صورت مي گیرد كھ سبب تراكم ابر ) ) بیشتري بھ سمت ھستھ داردبیشتري بھ سمت ھستھ دارد
در در   ssھر چھ سھم اوربیتال ھر چھ سھم اوربیتال . . الكتروني در راستاي معیني مي شودالكتروني در راستاي معیني مي شود

ھیبرید شدن بیشتر باشد طول پیوند كوتاھتر و انرژي پیوند بیشتر ھیبرید شدن بیشتر باشد طول پیوند كوتاھتر و انرژي پیوند بیشتر 
.  .  مي شودمي شود

– Cتأثیر هیبرید شدن بر طول و انرژي پیوند :  H در چند هیدروکربن

–– C (A)C(A)طول پیوند طول پیوند نوع هیبرید شدن  نوع هیبرید شدن  ترکیب ترکیب  HH   انرژي پیوند انرژي پیوندC C –– H H 
kcal/molkcal/molبر حسب بر حسب 

--CHCHرادیکال  رادیکال   (~ p)(~ p)12/112/18080

spsp3309/109/19898متان  متان  

spsp2207/107/1106106اتیلن اتیلن 

spsp06/106/1121121استیلن  استیلن  



زاویھ پیونديزاویھ پیوندي

 پیوندھا از ھمپوشاني اوربیتالھاي اتمي خالص یا ھیبریدي پیوندھا از ھمپوشاني اوربیتالھاي اتمي خالص یا ھیبریدي
..تشكیل مي شوندتشكیل مي شوند

   چون، اوربیتالھا در راستاي مشخصي با زاویھ معیني از چون، اوربیتالھا در راستاي مشخصي با زاویھ معیني از
یكدیگر قرار دارند، پس بین پیوندھایي كھ از ھمپوشاني یكدیگر قرار دارند، پس بین پیوندھایي كھ از ھمپوشاني 

آنھا تشكیل مي شود، زاویھ ھاي معیني بھ وجود مي آید كھ آنھا تشكیل مي شود، زاویھ ھاي معیني بھ وجود مي آید كھ 
..زاویھ پیوندي نامیده مي شودزاویھ پیوندي نامیده مي شود

   براي مثال چون در مولكول براي مثال چون در مولكولBeClBeCl22   دو اوربیتال ھیبریدي دو اوربیتال ھیبریدي
spsp   اتم مركزي در یك راستا قرار دارند، بین دو پیوند اتم مركزي در یك راستا قرار دارند، بین دو پیوند

. . وجود داردوجود دارد  180180̊˚زاویھ زاویھ 



    عوامل موثر بر زاویھ پیونديعوامل موثر بر زاویھ پیوندي
الكترونھاي ناپیوندي اتم مركزي الكترونھاي ناپیوندي اتم مركزي : : الفالف
 الكترونھاي ناپیوندي روي اتم مركزي در یك تركیب سبب الكترونھاي ناپیوندي روي اتم مركزي در یك تركیب سبب

بھ علت دافعھ اي بھ علت دافعھ اي ((كاھش اندازه زاویھ بین پیوندھا مي شود كاھش اندازه زاویھ بین پیوندھا مي شود 
).  ).  كھ بر الكترونھاي پیوندي اعمال مي كندكھ بر الكترونھاي پیوندي اعمال مي كند



الكترونگاتیويالكترونگاتیوي: : بب
 ھر چھ الكترونگاتیوي اتم مركزي در تركیبي بیشتر باشد، بار ھر چھ الكترونگاتیوي اتم مركزي در تركیبي بیشتر باشد، بار

جزئي اتمھایي كھ با آن پیوند دارند، بیشتر مي شود و دافعھ جزئي اتمھایي كھ با آن پیوند دارند، بیشتر مي شود و دافعھ 
الكتروستاتیك میان آنھا افزایش مي یابد و سبب دورتر شدن آنھا و الكتروستاتیك میان آنھا افزایش مي یابد و سبب دورتر شدن آنھا و 

.  .  بزرگتر شدن زاویھ پیوندي مي شودبزرگتر شدن زاویھ پیوندي مي شود

 ھمچنین بیشتر شدن الكترونگاتیوي اتم مركزي سبب نزدیكتر شدن ھمچنین بیشتر شدن الكترونگاتیوي اتم مركزي سبب نزدیكتر شدن
..الكترونھاي پیوندي بھ آن و افزایش یافتن زاویھ پیوندي مي شودالكترونھاي پیوندي بھ آن و افزایش یافتن زاویھ پیوندي مي شود

   افزون بر این، الكترونھاي ناپیوندي از ھستھ اتم مركزي دورتر افزون بر این، الكترونھاي ناپیوندي از ھستھ اتم مركزي دورتر
مي شوند و میزان دافعھ آنھا روي الكترونھاي پیوندي كاھش مي شوند و میزان دافعھ آنھا روي الكترونھاي پیوندي كاھش 

..مي یابدمي یابد
   در نتیجھ، جفت الكترونھاي پیوندي بھ یكدیگر نزدیكتر و زاویھ در نتیجھ، جفت الكترونھاي پیوندي بھ یكدیگر نزدیكتر و زاویھ

.  .  پیوندي بزرگتر مي شودپیوندي بزرگتر مي شود



مرتبھ پیوندمرتبھ پیوند: : جج

 افزایش مرتبھ پیوند سبب افزایش تعداد الكترونھاي افزایش مرتبھ پیوند سبب افزایش تعداد الكترونھاي
پیوندي و افزایش دافعھ الكتروستاتیك میان آنھا و در پیوندي و افزایش دافعھ الكتروستاتیك میان آنھا و در 
.  .  نتیجھ، سبب بزرگتر شدن زاویھ ھاي پیوندي مي شودنتیجھ، سبب بزرگتر شدن زاویھ ھاي پیوندي مي شود



حجم اتمھا و طول پیوندحجم اتمھا و طول پیوند: : دد

. . با افزایش حجم اتمھا و افزایش طول پیوند، زاویھ پیوندي كوچكتر مي شودبا افزایش حجم اتمھا و افزایش طول پیوند، زاویھ پیوندي كوچكتر مي شود
AsHAsH33زاویھ ھاي پیوندي در مولكولھاي زاویھ ھاي پیوندي در مولكولھاي  , PH, PH33 , NH, NH33  بھ ترتیب برابربھ ترتیب برابر

    3/1073/107   و و  3/933/93   و و  8/918/91   است كھ مي توان این كاھش تدریجي زاویھ است كھ مي توان این كاھش تدریجي زاویھ
را تا حدي بھ افزایش تدریجي حجم اتم مركزي و بیشتر را تا حدي بھ افزایش تدریجي حجم اتم مركزي و بیشتر   AsHAsH33تا تا   NHNH33پیوندي از پیوندي از 

شدن طول پیوند نسبت دادشدن طول پیوند نسبت داد

 ھیبرید شدن اوربیتالھاي اتم مركزيھیبرید شدن اوربیتالھاي اتم مركزي: : ھـ ھـ
 ،ھر چھ امكان ھیبرید شدن اوربیتالھاي اتم مركزي در تركیبي كمتر باشد، ھر چھ امكان ھیبرید شدن اوربیتالھاي اتم مركزي در تركیبي كمتر باشد

. . نزدیكتر مي شودنزدیكتر مي شود  9090̊˚اندازه زاویھ بین پیوندھا در آن كوچكتر و بھ اندازه زاویھ بین پیوندھا در آن كوچكتر و بھ 
 بر ھمین اساس در یك سري از مولكولھاي مشابھ مربوط بھ عنصرھاي یك بر ھمین اساس در یك سري از مولكولھاي مشابھ مربوط بھ عنصرھاي یك

گروه با افزایش عدد اتمي اتم مركزي، چون امكان ھیبرید شدن اوربیتالھاي گروه با افزایش عدد اتمي اتم مركزي، چون امكان ھیبرید شدن اوربیتالھاي 
نزدیكتر مي شودنزدیكتر مي شود  9090̊˚الیھ ظرفیت آن كاھش مي یابد، زاویھ پیوندي بھ الیھ ظرفیت آن كاھش مي یابد، زاویھ پیوندي بھ 



  P , SP , Sمیان زاویھ ھاي پیوندي و درصد خصلت میان زاویھ ھاي پیوندي و درصد خصلت ارتباط ارتباط 
اوربیتالھاي ھیبریدي پیوندياوربیتالھاي ھیبریدي پیوندي
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P , S  بھ ترتیب درصد خصلتP , S  اوربیتالھاي
زاویھ پیوندي را نشان مي دھد ھیبریدي و 



: : قاعده بنتقاعده بنت
– Xدر پیوند  A – X  ھر چھ الكترونگاتیوي اتمX  بیشتر باشد، خصلتP این پیوند بیشتر است و زاویھ آن

.كوچكتر خواھد بود

 SP3dبراي مثال در ھیبرید شدن (در آرایشھایي كھ اتم مركزي داراي اوربیتالھاي ھیبریدي ناھم ارز است  
اتمھا یا گروھھایي كھ الكترونگاتیوي بیشتري دارند، تمایل بھ تشكیل پیوند با ) در آرایش دو ھرمي مثلثي

كمتري دارند از خود نشان مي دھند Sاوربیتالھاي ھیبریدي كھ خصلت 



))ππعدم استقرار الكترونھاي پیوند عدم استقرار الكترونھاي پیوند ((رزونانس رزونانس 

 مفھوم رزونانس این است كھ الكترونھاي تشكیل دھنده ، مفھوم رزونانس این است كھ الكترونھاي تشكیل دھنده ،
در این نوع تركیبھا غیر مستقر است و مي تواند در این نوع تركیبھا غیر مستقر است و مي تواند   ππپیوند پیوند 

بین ھمھ پیوندھاي سیگماي مولكول بھ طور یكسان توزیع بین ھمھ پیوندھاي سیگماي مولكول بھ طور یكسان توزیع 
. . شود و مولكول داراي ساختار رزونانس باشدشود و مولكول داراي ساختار رزونانس باشد

 ھیچ یك از این ساختارھاي رزونانسي، بھ تنھایي تمام ھیچ یك از این ساختارھاي رزونانسي، بھ تنھایي تمام
..خواص مولكول را توصیف نمي كندخواص مولكول را توصیف نمي كند

   اما تركیبي از این ساختارھا مي تواند نشانگر ساختار اما تركیبي از این ساختارھا مي تواند نشانگر ساختار
واقعي مولكول باشد كھ در اصطالح ھیبرید رزونانس واقعي مولكول باشد كھ در اصطالح ھیبرید رزونانس 

نامیده مي شود نامیده مي شود 





چند قاعده در مورد تعیین ساختارھاي رزونانسي و پایداري نسبي آنھاچند قاعده در مورد تعیین ساختارھاي رزونانسي و پایداري نسبي آنھا

--11 قاعده ھشتایيقاعده ھشتایي««اتمھاي نافلزي دوره دوم بھ بعد، بھ طور معمول از اتمھاي نافلزي دوره دوم بھ بعد، بھ طور معمول از « «
. . پیروي مي كندپیروي مي كند

--22 در بین ساختارھاي رزونانسي ساختاري پایدارتر است كھ در آن اتمھا در بین ساختارھاي رزونانسي ساختاري پایدارتر است كھ در آن اتمھا
. . بارقراردادي نداشتھ باشندبارقراردادي نداشتھ باشند

--33 در بین ساختارھاي رزونانسي، ساختاري پایدارتر است كھ بار قراردادي در بین ساختارھاي رزونانسي، ساختاري پایدارتر است كھ بار قراردادي
منفي بھ اتم الكترونگاتیوتر تعلق داشتھ، توزیع الكترونھا با آرایش منفي بھ اتم الكترونگاتیوتر تعلق داشتھ، توزیع الكترونھا با آرایش 

. . الكتروني اتمھا سازگاري بیشتري داشتھ باشدالكتروني اتمھا سازگاري بیشتري داشتھ باشد
--44 در نوشتن ساختار رزونانسي وضعیت نسبي اتم مركزي و تعداد پیوندھا در نوشتن ساختار رزونانسي وضعیت نسبي اتم مركزي و تعداد پیوندھا

..نباید تغییر كندنباید تغییر كند
--55 تعداد جفت الكترونھاي ناپیوندي تمام ساختارھاي رزونانسي باید با ھم تعداد جفت الكترونھاي ناپیوندي تمام ساختارھاي رزونانسي باید با ھم

. . برابر باشدبرابر باشد
--66 ،ساختاري كھ در آن بار الكتریكي روي یكي از اتمھا تمركز داشتھ باشد، ساختاري كھ در آن بار الكتریكي روي یكي از اتمھا تمركز داشتھ باشد

.  .  ناپایدار استناپایدار است



كوواالنسيكوواالنسي  --رزونانس یونيرزونانس یوني

 این نوع رزونانس در مولكولھایي كھ پیوند قطبي دارند، مشاھده این نوع رزونانس در مولكولھایي كھ پیوند قطبي دارند، مشاھده
روي دو اتم روي دو اتم   (δ(δ±±))بھ علت پیدایش كسري از بار الكتریكي بھ علت پیدایش كسري از بار الكتریكي . . مي شودمي شود

جاذبھ بین آنھا بیشتر، طول پیوند كوتاھتر و انرژي پیوند بیشتر جاذبھ بین آنھا بیشتر، طول پیوند كوتاھتر و انرژي پیوند بیشتر ،،
میزان این افزایش انرژي تابعي از توان دوم تفاوت میزان این افزایش انرژي تابعي از توان دوم تفاوت . . مي شودمي شود

.  .  دو اتم استدو اتم است  ((22∆)∆)الكترونگاتیوي الكترونگاتیوي 

IIIIII
ClHClHClH







بار قراردادي بار قراردادي 
 براي مشخص كردن پیوند داتیو در ساختارھاي رزونانسي براي براي مشخص كردن پیوند داتیو در ساختارھاي رزونانسي براي

را در نظر را در نظر ) ) --((و براي اتم پذیرنده عالمت و براي اتم پذیرنده عالمت (+) (+) اتم دھنده عالمت اتم دھنده عالمت 
یعني پیوند یعني پیوند . . مي گیرند كھ بار قراردادي این اتمھا نامیده مي شودمي گیرند كھ بار قراردادي این اتمھا نامیده مي شود

++BBرا بھ صورت را بھ صورت ) ) گیرندهگیرنده((  AAو و ) ) دھندهدھنده((  BBداتیو بین دو اتم داتیو بین دو اتم  -- AA--  
.  .  نشان مي دھندنشان مي دھند

)
2
1( BNV nnnq 

q  م راردادي ات ار ق ت،  nVب ھ ظرفی اي الی داد الكترونھ اي   nNتع داد الكترونھ تع
. تعداد الكترونھاي پیوندي آن اتم در تركیب مورد نظر است nBناپیوندي و 



نظریة اوربیتال مولکولينظریة اوربیتال مولکولي
با توجھ بھ روش ترکیب خطي اوربیتالھای اتمي ، چنانچھ با توجھ بھ روش ترکیب خطي اوربیتالھای اتمي ، چنانچھ       

و و  A Aو و     B  Bدر یک مو لکول دو اتمي ، دو اتم با نمادھای در یک مو لکول دو اتمي ، دو اتم با نمادھای 
اوربیتالھای اتمي آن ھا بھ ترتیب با نمادھای           اوربیتالھای اتمي آن ھا بھ ترتیب با نمادھای           

نشان داده شوند، برای بھ دست آوردن دو اوربیتال نشان داده شوند، برای بھ دست آوردن دو اوربیتال 
مولکولي، این اوربیتالھای اتمي را با ھم تر کیب مي کنیم مولکولي، این اوربیتالھای اتمي را با ھم تر کیب مي کنیم 

::

AB و 

BAb  

BAa  



  .
AB )الف و  ب( براي هر یک از اتمهاي هیدروژن( BAb  

 .

2 تابع احتمال اوربیتال پیوندي،) ج( 
b

  .

BAa  )د (   

 .

2 تابع احتمال اوربیتال ضد پیوندي ،) ه ( 
a

  .



    نرمال کردننرمال کردن
مکان الکترون را میتوان بھ وسیلة یک تابع احتمال تعریف کردمکان الکترون را میتوان بھ وسیلة یک تابع احتمال تعریف کرد  .  .

نامیده مي شود و متناسب با مجذور نامیده مي شود و متناسب با مجذور   این تابع بھ طور معمول این تابع بھ طور معمول 
چنانچھ حجم کوچکي از فضا را بر چنانچھ حجم کوچکي از فضا را بر . . است است ] ] یا   یا   [    [    توابع موج توابع موج 

بھ بھ   zzوو  xx   ، ،yyحسب فواصل بسیار جزئي در امتداد سھ محور حسب فواصل بسیار جزئي در امتداد سھ محور 
ddxxddyyddzzصورت صورت  = dt= dt   تعریف کنیم، در آن صورت برابر با ، تعریف کنیم، در آن صورت برابر با ،

..   ..   استاست  dtdtاحتمال یافتن الکترون در آن حجم کوچک احتمال یافتن الکترون در آن حجم کوچک 

22

    











 1)( 2 dtNdtdxdydz 

N ثابت نرمال کردن  



 وقتي مجذور یک تابع موج،، کھ روي تمامي فضا انتگرال وقتي مجذور یک تابع موج،، کھ روي تمامي فضا انتگرال
گیري شود، برابر واحد باشد، این بدین معنی است کھ    گیري شود، برابر واحد باشد، این بدین معنی است کھ    

 در چنین حالتي گفتھ مي شود کھ تابع موج نرمال شده در چنین حالتي گفتھ مي شود کھ تابع موج نرمال شده
..استاست

 12dt



متعامد بودن متعامد بودن   --

 مطابق با مكانیك كوانتومي، شرط الزم براي این كھ دو مطابق با مكانیك كوانتومي، شرط الزم براي این كھ دو
تابع موج مولكولي تابعھاي خاص یك سیستم باشند، تابع موج مولكولي تابعھاي خاص یك سیستم باشند، 

شرط متعامد بودن از نظر ریاضي شرط متعامد بودن از نظر ریاضي . . متعامد بودن آنھاستمتعامد بودن آنھاست
این است كھ حاصلضرب دو تابع موج كھ روي تمامي این است كھ حاصلضرب دو تابع موج كھ روي تمامي 
فضا انتگرال گیري شده برابر صفر شود، یعني داشتھ فضا انتگرال گیري شده برابر صفر شود، یعني داشتھ 

:  :  باشیمباشیم

0 dab



 سرانجام باید بھ این نكتھ اشاره كنیم كھ آن دستھ از توابع سرانجام باید بھ این نكتھ اشاره كنیم كھ آن دستھ از توابع
موج را كھ ھم متعامد و ھم نرمال شده اند، توابع موج را كھ ھم متعامد و ھم نرمال شده اند، توابع 

.  .  اورتونرمال مي نامنداورتونرمال مي نامند

– Ψb Ψa = (ΦA+ΦB)(ΦAنمودار حاصلضرب  ΦB)



انواع ھمپوشاني اوربیتالھاي اتمي و ارتباط آنھا با انواع انواع ھمپوشاني اوربیتالھاي اتمي و ارتباط آنھا با انواع 
اوربیتالھاي مولكولي اوربیتالھاي مولكولي 

اي : : ھمپوشاني مثبتھمپوشاني مثبت: : الفالف اي ھر گاه اوربیتالھاي دو اتم بھ وسیلھ لپھ ھر گاه اوربیتالھاي دو اتم بھ وسیلھ لپھ
د ت مي نامن اني را مثب دیگر ھمپوش ا یك ود ب ام خ دھمن ت مي نامن اني را مثب دیگر ھمپوش ا یك ود ب ام خ وع . . ھمن ن ن وع ای ن ن ای

. . ھمپوشاني بھ تشكیل اوربیتالھاي مولكولي پیوندي منتھي مي شودھمپوشاني بھ تشكیل اوربیتالھاي مولكولي پیوندي منتھي مي شود



ھرگاه دو اتم بھ وسیلھ لپھاي ھرگاه دو اتم بھ وسیلھ لپھاي : : ھمپوشاني منفيھمپوشاني منفي: : بب
ناھمنام اوربیتالھاي خود با یكدیگر ھمپوشاني كنند، این ناھمنام اوربیتالھاي خود با یكدیگر ھمپوشاني كنند، این 

نوع ھمپوشاني را منفي مي نامند كھ بھ تشكیل اوربیتالھاي نوع ھمپوشاني را منفي مي نامند كھ بھ تشكیل اوربیتالھاي 
.  .  مولكولي ضد پیوندي منتھي مي شودمولكولي ضد پیوندي منتھي مي شود



دو اتم نتوانند بھ روشي بھ ھم نزدیك دو اتم نتوانند بھ روشي بھ ھم نزدیك : : ھمپوشاني صفرھمپوشاني صفر: : جج
شوند كھ امكان ھمپوشاني اوربیتالھاي آنھا بھ وجود آید و شوند كھ امكان ھمپوشاني اوربیتالھاي آنھا بھ وجود آید و 

یا اینكھ ضمن ھمپوشاني اوربیتالھاي آنھا امكان یا اینكھ ضمن ھمپوشاني اوربیتالھاي آنھا امكان 
ھمپوشاني مثبت و منفي بھ یك اندازه وجود داشتھ باشد، ھمپوشاني مثبت و منفي بھ یك اندازه وجود داشتھ باشد، 

در نتیجھ در نتیجھ . . بین اوربیتالھا ھمپوشاني صورت نمي گیردبین اوربیتالھا ھمپوشاني صورت نمي گیرد
اوربیتالھاي اتمي بھ صورت ناپیوندي در مولكول باقي اوربیتالھاي اتمي بھ صورت ناپیوندي در مولكول باقي 

..خواھند ماندخواھند ماند



    شرایط ھمپوشاني اوربیتالھاشرایط ھمپوشاني اوربیتالھا

فقط اوربیتالھایي مي توانند با یكدیگر فقط اوربیتالھایي مي توانند با یكدیگر : : شرط تقارنشرط تقارن: : الفالف
ھمپوشاني كنند كھ نسبت بھ محور اصلي مولكول تقارن ھمپوشاني كنند كھ نسبت بھ محور اصلي مولكول تقارن 

).  ).  ھمپوشاني محوريھمپوشاني محوري. (. (یكساني داشتھ باشندیكساني داشتھ باشند

فقط اوربیتالھایي مي توانند با یكدیگر فقط اوربیتالھایي مي توانند با یكدیگر : : شرط انرژيشرط انرژي: : بب
ھمپوشاني كنند كھ در یك سطح انرژي قرار داشتھ و یا ھمپوشاني كنند كھ در یك سطح انرژي قرار داشتھ و یا 
. . سطوح انرژي آنھا بھ اندازه كافي بھ یكدیگر نزدیك باشدسطوح انرژي آنھا بھ اندازه كافي بھ یكدیگر نزدیك باشد



HeHe22نمودار تراز انرژي اوربیتال مولكولي براي یونھاي نمودار تراز انرژي اوربیتال مولكولي براي یونھاي  , , 
HeHe22+, H+, H22 , H, H22++



نمودار تراز انرژي اوربیتالھاي مولكولي عنصرھاي دوره نمودار تراز انرژي اوربیتالھاي مولكولي عنصرھاي دوره 
دوم دوم 

مولكولھاي دو اتمي با ھستھ ھاي جور مولكولھاي دو اتمي با ھستھ ھاي جور : : الفالف

از لیتیم تا نیتروژن -دستھ اول 

افي  P , sدر مورد این عنصرھا ترازھاي  دازه ك ھ ان ت ب الیھ ظرفی
د  ا ھیبری ان ھمپوشاني و ی ھ امك ھ طوري ك د، ب دیگر نزدیك ان ھ یك ب

ود دارد راز وج ن دو ت اي ای ین اوربیتالھ دن ب طح . ش ھ س در نتیج
ولي  اي مولك رژي اوربیتالھ رژي  πz , πyان طح ان ایینتر از س پ

ولي  ال مولك اي ( pاوربیت وري اوربیتالھ اني مح ھ از ھمپوش ك
دي  ود spھیبری ل مي ش واره ) حاص رژي ھم راز ان ودار ت ي نم ول

. وضعیت متقارني خواھد داشت



اكسیژن، فلوئور و نئوناكسیژن، فلوئور و نئون  - - دستھ دومدستھ دوم

 در مورد این عنصرھا ترازھاي در مورد این عنصرھا ترازھايp , sp , s   الیھ ظرفیت بھ الیھ ظرفیت بھ
اندازه كافي از یكدیگر فاصلھ دارند و تأثیرھاي متقابل بر اندازه كافي از یكدیگر فاصلھ دارند و تأثیرھاي متقابل بر 

یكدیگر اعمال نمي كنند و امكان ھمپوشاني بین اوربیتالھاي یكدیگر اعمال نمي كنند و امكان ھمپوشاني بین اوربیتالھاي 
..این دو تراز وجود ندارداین دو تراز وجود ندارد

   در نتیجھ اوربیتال مولكولي پیوندي در نتیجھ اوربیتال مولكولي پیوندي22pp نسبت بھ ، نسبت بھ ،
در سطح انرژي در سطح انرژي   ππ22ppاوربیتالھاي مولكولي پیوندي اوربیتالھاي مولكولي پیوندي 

).  ).  برعكس عناصر دستھ اولبرعكس عناصر دستھ اول. (. (پایینتري قرار مي گیردپایینتري قرار مي گیرد
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NN2 2 , Li, Li22نمودارھاي تراز انرژي مولكولھاي نمودارھاي تراز انرژي مولكولھاي 



و و   OO22) ) الفالف((نمودارھاي تراز انرژي اوربیتالھاي مولكولي الیھ ظرفیت نمودارھاي تراز انرژي اوربیتالھاي مولكولي الیھ ظرفیت 
    NN22) ) بب((



(AB)(AB)مولكولھاي دو اتمي ناجور ھستھ مولكولھاي دو اتمي ناجور ھستھ : : بب

 و بھ طور كلي و بھ طور كلي ((در مورد این نوع مولكولھا در مورد این نوع مولكولھا
بھ علت تفاوت بھ علت تفاوت ) ) مولكولھاي ناجور ھستھمولكولھاي ناجور ھستھ

الكترونگاتیوي دو عنصر، ترازھاي انرژي دو اتم الكترونگاتیوي دو عنصر، ترازھاي انرژي دو اتم 
. . تشكیل دھنده پیوند در یك سطح قرار ندارندتشكیل دھنده پیوند در یك سطح قرار ندارند



HF , LiHHF , LiHنمودارھاي تراز انرژي مولكولي تقریبي نمودارھاي تراز انرژي مولكولي تقریبي 



  NONOمولكول مولكول 
((11S)S)22((11S*)S*)22((22S)S)22((22S*)S*)2 2 ((22pz)pz)22((ππ22px)px)22((ππ22py)py)22((ππ22px*px*, π, π22py*)py*)11

 COمولكول 
(1S)2(1S*)2(nb)2()2(π)4(nb)2



ππخطي بدون پیوند خطي بدون پیوند   (AB(AB22))مولكولھاي سھ اتمي مولكولھاي سھ اتمي : : جج

 مولكول مولكولBeHBeH22  (g+)2 (u-)2

BeH2نمودار تراز انرژي اوربیتالھاي مولكولي 



ππبدون پیوند بدون پیوند ) ) غیر خطيغیر خطي((مولكول سھ اتمي خمیده مولكول سھ اتمي خمیده : : دد

 مولكول مولكولHH22OO

نمودار تراز : 
انرژي 

اوربیتالھاي 
مولكولي ھمراه 

با نمودار 
H2Oكانتور 



ππبدون پیوند بدون پیوند   (AB(AB33))مولكولھاي چھار اتمي مسطح مثلثي مولكولھاي چھار اتمي مسطح مثلثي : : ھـ ھـ 

 مولكول مولكولBHBH33  

نمودار تراز انرژي 
اوربیتالھاي 

BH3مولكولي 



    ABAB33مولكولھاي چھار اتمي ھرمي شكل مولكولھاي چھار اتمي ھرمي شكل : : وو

 مولكول مولكولNHNH33  

نمودار ترازھاي 
انرژي 

اوربیتالھاي 
مولكولي ھمراه 
با نمودارھاي 

NH3كانتور 



ABAB44مولكولھاي پنج اتمي چھار وجھي مولكولھاي پنج اتمي چھار وجھي : : زز

 مولكول مولكولCHCH44

نمودار تراز 
انرژي 

اوربیتالھاي 
مولكولي 

CH4  بدون در
نظر گرفتن 
  ھیبرید شدن



فصل پنجمفصل پنجم
جامدات یونیجامدات یونی



ساختمان جامدات یونيساختمان جامدات یوني

 ،تركیبات یوني شامل نمكھا، اكسیدھا، ھیدروكسیدھا، تركیبات یوني شامل نمكھا، اكسیدھا، ھیدروكسیدھا
..سولفیدھا و تعداد زیادي از تركیبات معدني مي باشندسولفیدھا و تعداد زیادي از تركیبات معدني مي باشند

   بھ طور كلي پیوند یوني بین فلزات فعالي كھ داراي انرژي بھ طور كلي پیوند یوني بین فلزات فعالي كھ داراي انرژي
    ..وجود داردوجود دارد  ھستندھستند) ) عناصر الكتروپوزیتیوعناصر الكتروپوزیتیو((یونش پایین یونش پایین 



 باشد، باشد،   7/17/1اگر اختالف الكترونگاتیوي بین فلز و نافلز اگر اختالف الكترونگاتیوي بین فلز و نافلز
خصلت كوواالنسي خصلت كوواالنسي % % 5050خصلت یوني و خصلت یوني و % % 5050پیوند پیوند 
دارد دارد 

 در صورتي كھ اختالف الكترونگاتیوي از این مقدار بیشتر در صورتي كھ اختالف الكترونگاتیوي از این مقدار بیشتر
باشد، خصلت یوني پیوند بیش از خصلت كوواالنسي آن باشد، خصلت یوني پیوند بیش از خصلت كوواالنسي آن 

. . خواھد بودخواھد بود



 براي طبقھ بندي تركیبات یوني از عدد كوئوردیناسیون استفاده براي طبقھ بندي تركیبات یوني از عدد كوئوردیناسیون استفاده
..مي شودمي شود

   طبق تعریف عدد كوئوردیناسیون طبق تعریف عدد كوئوردیناسیونAA++   در شبكھ بلوري در شبكھ بلوريAXAX   عبارت عبارت
كھ در فاصلھ اي برابر با طول پیوند در كھ در فاصلھ اي برابر با طول پیوند در   --xxاست از تعداد یونھاي است از تعداد یونھاي 

..یون قرار دارندیون قرار دارند    --AAاطراف اطراف 

   بر عكس، تنھا یونھاي بر عكس، تنھا یونھايAA++   ،كھ در فاصلھ اي برابر با طول پیوند، كھ در فاصلھ اي برابر با طول پیوند
  --xxقرار دارند، بیان كننده عدد كوئوردیناسیون قرار دارند، بیان كننده عدد كوئوردیناسیون   --xxدر اطراف یون در اطراف یون 

.  .  استاست



 . . در شبكھ ھاي یوني با توجھ بھ كروي بودن یونھا در شبكھ ھاي یوني با توجھ بھ كروي بودن یونھا
 نیروھاي كولني جھت بخصوصي ندارند، یعني در تمام جھات نیروھاي كولني جھت بخصوصي ندارند، یعني در تمام جھات

اندازه شعاع یونھاست كھ نقش مھم و اساسي را اندازه شعاع یونھاست كھ نقش مھم و اساسي را   بنابراینبنابراینموثرند،موثرند،
..در تعیین ساختمان ھندسي بلورھا بازي مي كنددر تعیین ساختمان ھندسي بلورھا بازي مي كند

   شكل ھندسي بلور بیشتر بر اساس نسبت شعاع شكل ھندسي بلور بیشتر بر اساس نسبت شعاع(r(r++)A)A++   بھ شعاع بھ شعاع
(r(r--)A)A--  یعني       و یا       تعیین مي شودیعني       و یا       تعیین مي شود.. +r

r -

-r
r +



محاسبھ مقادیر حد نسبت شعاع         براي چند شبكھ بلورمحاسبھ مقادیر حد نسبت شعاع         براي چند شبكھ بلور

مثلثي مسطحمثلثي مسطح((  33عدد كوئوردیناسیون عدد كوئوردیناسیون : : الفالف:(:(

+r
r -

 :مي توان نوشت ABCبا توجھ بھ مثلث متساوي االضالع 
AB = BC = AC = 2r –

BD = r - + r + 
BE = r – 

155.0
866.0
134.0

866.0)866.01(

866.030cos




















r
r

rr
rr

r
BD
BE

.  خواھد شد DBE = 30است، پس زاویھ  60برابر  ABCچون اندازه ھر یك از زوایاي داخلي مثلث 
:لذا مي توان نوشت

:بنابراین



راي آرایشھاي  ف (ساختمان ھندسي براي محاسبھ مقادیر حد نسبت شعاع        ب ال
.ھشت وجھي) و(چھار وجھي و ) ھـ(مثلثي مسطح، ) و ب و ج و د

+r
r -



))ھشت وجھيھشت وجھي((  66عدد كوئوردیناسیون عدد كوئوردیناسیون 

 در مثلث قائم الزاویھ در مثلث قائم الزاویھABCABC                                                  چون                                                  ، چون ،

     و زاویھ     و زاویھABC = ABC = 4545  است، پس مي توان نوشتاست، پس مي توان نوشت  :  :

  rrCABArDB ,

414.0
707.0
293.0

707.0)707.01(

707.045cos
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    ):):مكعبيمكعبي((  88عدد كوئوردیناسیون عدد كوئوردیناسیون 
 در مثلث قائم الزاویھ در مثلث قائم الزاویھCDECDE   با استفاده از رابطھ فیثاغورث خواھیم با استفاده از رابطھ فیثاغورث خواھیم

: : داشتداشت


چون قطر                            است، چون قطر                            است،   ECBECBدر مثلث قائم الزاویھ در مثلث قائم الزاویھ 
:  :  پس با استفاده از رابطھ فیثاغورث مي توان نوشتپس با استفاده از رابطھ فیثاغورث مي توان نوشت
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ساختمان ھندسي براي محاسبھ مقادیر حد نسبت ساختمان ھندسي براي محاسبھ مقادیر حد نسبت 
r+شعاع        براي آرایش مكعبيشعاع        براي آرایش مكعبي

r -



    ::ساختمان فشرده كره ھاساختمان فشرده كره ھا

 ساختمان فشرده، بھ ساختماني اطالق مي شود كھ اتمھا یا ساختمان فشرده، بھ ساختماني اطالق مي شود كھ اتمھا یا
یونھاي كروي با شعاعھاي یكسان بھ نحوي كنار یكدیگر یونھاي كروي با شعاعھاي یكسان بھ نحوي كنار یكدیگر 

..قرار گیرند كھ فضاي خالي بھ حداقل برسدقرار گیرند كھ فضاي خالي بھ حداقل برسد
   ،در این تركیبات مي توان فرض كرد كاتیونھاي كوچك، در این تركیبات مي توان فرض كرد كاتیونھاي كوچك

منافذ موجود در یك آرایش انباشتھ آنیونھاي كروي بزرگتر منافذ موجود در یك آرایش انباشتھ آنیونھاي كروي بزرگتر 
را اشغال مي كنند و در فلزات كھ آرایش فشرده یونھاي فلز را اشغال مي كنند و در فلزات كھ آرایش فشرده یونھاي فلز 

در یك ابر الكتروني غیر مستقر كھ آنھا را بھ ھم پیوند در یك ابر الكتروني غیر مستقر كھ آنھا را بھ ھم پیوند 
.  .  مي دھد غوطھ ور است دیده مي شودمي دھد غوطھ ور است دیده مي شود



 براي ایجاد ساختمان فشرده یك شبكھ در سھ بعد، تنھا بھ دو طریق براي ایجاد ساختمان فشرده یك شبكھ در سھ بعد، تنھا بھ دو طریق
مي توان اتمھا و یونھاي كروي را دركنار یكدیگر قرار داد، بھ مي توان اتمھا و یونھاي كروي را دركنار یكدیگر قرار داد، بھ 

درصد فضا بھ وسیلھ درصد فضا بھ وسیلھ   7474طوري كھ در ھر یك از این حاالت طوري كھ در ھر یك از این حاالت 
درصد فضاي باقي مانده درصد فضاي باقي مانده   2626گویھاي كروي اشغال مي شود و در گویھاي كروي اشغال مي شود و در 

حفره ھاي چھاروجھي و ھشت وجھي كھ از خصوصیات حفره ھاي چھاروجھي و ھشت وجھي كھ از خصوصیات 
..ساختمانھاي فشرده مي باشند تشكیل مي شودساختمانھاي فشرده مي باشند تشكیل مي شود

گویھاي كروي را مي توان بھ دو روش كنار یكدیگر قرار دادگویھاي كروي را مي توان بھ دو روش كنار یكدیگر قرار داد::    

 آرایش شش گوشھ اي فشرده آرایش شش گوشھ اي فشرده(hcp)(hcp)    
 آرایش مكعب فشرده آرایش مكعب فشرده((ccp)ccp)



 در ھر یك از این دو ساختمان عدد كوئوردیناسیون ھر گوي برابر در ھر یك از این دو ساختمان عدد كوئوردیناسیون ھر گوي برابر
یعني ھر گوي با دوازده گوي دیگر در تماس یعني ھر گوي با دوازده گوي دیگر در تماس . . دوازده مي باشددوازده مي باشد

مستقیم است كھ شش فقره از آن در یك صفحھ بھ دور كره اصلي مستقیم است كھ شش فقره از آن در یك صفحھ بھ دور كره اصلي 
سھ فقره دیگر در صفحھ باال و سھ عدد دیگر در صفحھ پایین قرار سھ فقره دیگر در صفحھ باال و سھ عدد دیگر در صفحھ پایین قرار 

..دارنددارند

رايش شش گوشه اي فشرده، كره هاي اليه سوم مستقيماً در . تفاوت اين دو تنها در اليه سوم است در آ

نشـان  …ABABABروي كره هاي اليه اول قرار مي گيرند و ترتيب اليه ها را مي توان به صـورت 

رايش اليه ها به طور يك در ميان با هم يكسان هستند. داد .در اين آ

اليه هاي مختلف كره ها چنان بر روي يكديگر قرار ) مكعب مراكز وجوه پر(در ساختمان مكعب فشرده  

تكـرار  … ABCABCمي گيرنـد كـه اليـه ها دو در ميـان بـا هـم برابرنـد، يعنـي اليـه ها بـه ترتيـب 

. مي گردند



آرایش شش گوشھ اي فشرده) الف(ترتیب الیھ ھا در ساختمانھاي : 
آرایش مكعب فشرده) ب( 



در آرایش شش گوشھ اي فشرده  …ABABنمایش الیھ ھاي  -الف
.در آرایش مكعب فشرده …ABCABCنمایش الیھ ھاي  -ب



در ساختمانھاي فشرده دو نوع حفره وجود دارددر ساختمانھاي فشرده دو نوع حفره وجود دارد

--11 حفره چھار وجھي حفره چھار وجھي((TTdd))  ،كھ توسط چھار كره احاطھ مي شود،كھ توسط چھار كره احاطھ مي شود
   بنابراین عدد كوئوردیناسیون اتم یا یوني كھ در آن قرار دارد بنابراین عدد كوئوردیناسیون اتم یا یوني كھ در آن قرار دارد

.  .  برابر با چھار استبرابر با چھار است
--22 حفره ھشت وجھي حفره ھشت وجھي((OOhh))   كھ توسط شش كره احاطھ مي شود؛ كھ توسط شش كره احاطھ مي شود؛

بنابراین عدد كوئوردیناسیون اتم یا یوني كھ در آن قرار دارد بنابراین عدد كوئوردیناسیون اتم یا یوني كھ در آن قرار دارد 
برابر با شش استبرابر با شش است

 حفره ھاي ھشت وجھي از حفره ھاي چھاروجھي بزرگترند حفره ھاي ھشت وجھي از حفره ھاي چھاروجھي بزرگترند
..مي توانند كاتیونھاي بزرگتري را در خود جاي دھندمي توانند كاتیونھاي بزرگتري را در خود جاي دھندوو

   تعداد حفره ھاي ھشت وجھي برابر با تعداد كره ھا و تعداد تعداد حفره ھاي ھشت وجھي برابر با تعداد كره ھا و تعداد
    ..حفره ھاي چھاروجھي دو برابر تعداد كره ھا استحفره ھاي چھاروجھي دو برابر تعداد كره ھا است



Ohآرایش مكعب فشرده كھ در آن حفره ھاي  , Td نشان داده شده است.



طبقھ بندي جامدات یونيطبقھ بندي جامدات یوني

جامدات یوني نوع جامدات یوني نوع : : الفالفAX (CsCl , NaCl , ZnS)AX (CsCl , NaCl , ZnS)::  



  ::(ZnS)(ZnS)ساختمان سولفور روي ساختمان سولفور روي   --11
عاع  بت ش ھ نس ھ ب ا توج عاع ب بت ش ھ نس ھ ب ا توج ھ               44..00 = =ب بكھ ب ن ش ا در ای ش یونھ ھ آرای بكھ ب ن ش ا در ای ش یونھ آرای

اروجھي  اروجھي صورت چھ زي . . استاستصورت چھ ون فل ر ی زي ھ ون فل ر ی ار   (Zn(Zn++22))ھ یلھ چھ ھ وس ار ب یلھ چھ ھ وس ب
اتیون   (S(S--22))و ھر یون منفي و ھر یون منفي   (S(S--22))آنیون آنیون  ار ك اتیون بھ وسیلھ چھ ار ك   (Zn(Zn++22))بھ وسیلھ چھ

..استاست  44::44محاصره مي شود، در نتیجھ، این تركیب داراي آرایش محاصره مي شود، در نتیجھ، این تركیب داراي آرایش 
  

ف  بكھ مختل ولفور روي در دو ش ف س بكھ مختل ولفور روي در دو ش دروي((س ت و بالن درويورتزی ت و بالن ور ) ) ورتزی ور متبل متبل
..مي شودمي شود

تشكیل مي شود و تشكیل مي شود و   SS--22ساختمان فشرده در ھر دو بلور بھ وسیلھ یونھاي ساختمان فشرده در ھر دو بلور بھ وسیلھ یونھاي   
..حفره ھاي چھار وجھي را اشغال مي كنندحفره ھاي چھار وجھي را اشغال مي كنند  ZnZn++22یونھاي یونھاي 

ب    دروي سلول واحد مكع ب تفاوت این دو شبكھ آن است كھ در شبكھ بالن دروي سلول واحد مكع تفاوت این دو شبكھ آن است كھ در شبكھ بالن
ت . . استاست  (fcc)(fcc)مراكز وجوه پر مراكز وجوه پر  ت در صورتي كھ سلول واحد در ورتزی در صورتي كھ سلول واحد در ورتزی
. . استاست  (hcp)(hcp)شش گوشھ اي شش گوشھ اي 

+r
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(NaCl)(NaCl)ساختمان سدیم كلرید ساختمان سدیم كلرید 22--

 است، پس عدد است، پس عدد               5252..00 = =در این شبكھ چون نسبت در این شبكھ چون نسبت
شش شش ) ) --ClClو یا  و یا    ++NaNa((كوئوردیناسیون براي ھر یك از یونھا كوئوردیناسیون براي ھر یك از یونھا 

..مي باشدمي باشد
   در نتیجھ ھر یون با شش یون مخالف خود تشكیل آرایش ھشت در نتیجھ ھر یون با شش یون مخالف خود تشكیل آرایش ھشت

.  .  وجھي مي دھدوجھي مي دھد
 در شبكھ سدیم كلرید سلول واحد بھ شكل مكعب مراكز وجوه پر در شبكھ سدیم كلرید سلول واحد بھ شكل مكعب مراكز وجوه پر

(fcc)(fcc)   مي باشد كھ بھ وسیلھ یونھاي مي باشد كھ بھ وسیلھ یونھايClCl--   در یك ساختمان فشرده در یك ساختمان فشرده
ccpccp   درست مي شود و یونھاي درست مي شود و یونھايNaNa++   حفره ھاي ھشت وجھي آن را حفره ھاي ھشت وجھي آن را

.  .  پر مي كنندپر مي كنند
 آرایش یونھاي سدیم در شبكھ سدیم كلرید نیز بھ شكل مكعب مراكز آرایش یونھاي سدیم در شبكھ سدیم كلرید نیز بھ شكل مكعب مراكز

.  .  وجوه پر مي باشدوجوه پر مي باشد

+r
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ساختمان سدیم كلرید

 ورتزيت) ب(بالندروي ؛ ): الف( ZnSساختمان 



Na(Na22O , CaFO , CaF22)جامدات یوني نوع جامدات یوني نوع : : بب , TiO, TiO22 , SiO, SiO22) A) A22X , AXX , AX22

11--  فلوئوریتفلوئوریت((ساختمان كلسیم فلوئوریدساختمان كلسیم فلوئورید((

.در این شبكھ دو نوع كوئوردیناسیون مشاھده مي شود
یون كلسیم كھ داراي عدد كوئوردیناسیون ھشت است، در نتیجھ -الف

بھ وسیلھ ھشت یون فلوئور كھ گوشھ ھاي یك مكعب قرار گرفتھ اند 
.محاصره مي شود

آرایش یونھاي كلسیم در این شبكھ بھ صورت مكعب مراكز وجوه پر  
.  مي باشد

م ھر یون فلوئور بھ صورت چھاروجھي بھ وسیلھ چھار یون كلسی-ب
   .محاصره مي شود

.  آرایش آنیونھاي فلوئور در این شبكھ بھ صورت مكعب ساده است



سلول واحد شبكھ آنتي فلوئوریت: ساختمان شبكھ فلوئوریت   ب: الف



((TiOTiO22))ساختمان روتیل ساختمان روتیل 22--

 در این شبكھ یونھاي مثبت در این شبكھ یونھاي مثبت(Ti(Ti++44))   كج كج ((حفره ھاي ھشت وجھي حفره ھاي ھشت وجھي
را كھ در اثر انباشتگي یونھاي اكسید تشكیل را كھ در اثر انباشتگي یونھاي اكسید تشكیل ) ) شكلي چھارگوشھ ايشكلي چھارگوشھ اي

شده اند اشغال مي كنند، یعني داراي عدد كوئوردیناسیون شش شده اند اشغال مي كنند، یعني داراي عدد كوئوردیناسیون شش 
..مي باشندمي باشند

   چون تعداد یونھاي اكسید دو برابر یونھاي چون تعداد یونھاي اكسید دو برابر یونھايTiTi++44   است، یونھاي است، یونھاي
یعني ھر آنیون با آرایش مثلثي بھ یعني ھر آنیون با آرایش مثلثي بھ . . اكسید برابر سھ خواھد شداكسید برابر سھ خواھد شد

..وسیلھ سھ كاتیون احاطھ مي شودوسیلھ سھ كاتیون احاطھ مي شود

   سلول واحد براي یونھاي تیتانیوم در این شبكھ تقریباً بھ صورت سلول واحد براي یونھاي تیتانیوم در این شبكھ تقریباً بھ صورت
..مكعب مركز پر مي باشدمكعب مركز پر مي باشد



  (TiO2)ساختمان روتیل



    ::ساختار سلول واحد در شبكھ ھاي یونيساختار سلول واحد در شبكھ ھاي یوني
 براي آشنایي با نحوه تعیین تعداد اتمھا یا یونھایي كھ در ساختار براي آشنایي با نحوه تعیین تعداد اتمھا یا یونھایي كھ در ساختار

.  .  یك سلول واحد شركت دارند، از قواعد زیر استفاده مي شودیك سلول واحد شركت دارند، از قواعد زیر استفاده مي شود
تعداد اتمھایي كھ در ساختن سلول واحد مكعبي شركت دارند تعداد اتمھایي كھ در ساختن سلول واحد مكعبي شركت دارند : : الفالف

: : بھ صورت زیر محاسبھ مي شوندبھ صورت زیر محاسبھ مي شوند
--11 ھر یك از اتمھا كھ در داخل مكعب قرار دارد، معادل یك اتم ھر یك از اتمھا كھ در داخل مكعب قرار دارد، معادل یك اتم

.  .  محاسبھ مي شودمحاسبھ مي شود
--22 ھر یك از اتمھا كھ در مركز وجھ مكعب قرار دارد، چون بین دو ھر یك از اتمھا كھ در مركز وجھ مكعب قرار دارد، چون بین دو

.  .  اتم محاسبھ مي شوداتم محاسبھ مي شود½  ½  سلول واحد مشترك است معادل سلول واحد مشترك است معادل 
--33 ھر یك از اتمھا كھ در یال مكعب قرار دارد، چون بین چھار ھر یك از اتمھا كھ در یال مكعب قرار دارد، چون بین چھار

اتم محاسبھ مي شوداتم محاسبھ مي شود¼ ¼ سلول واحد مشترك است، معادل سلول واحد مشترك است، معادل 



تعداد اتمھایي كھ در ساختن سلول واحد آرایش شش گوشھ اي تعداد اتمھایي كھ در ساختن سلول واحد آرایش شش گوشھ اي : : بب
: : فشرده شركت دارند، بھ صورت زیر محاسبھ مي شوندفشرده شركت دارند، بھ صورت زیر محاسبھ مي شوند

11--  یك یك   ھر یك از اتمھا كھ در داخل سلول واحد قرار دارد، معادلھر یك از اتمھا كھ در داخل سلول واحد قرار دارد، معادل
.  .  اتم محاسبھ مي شوداتم محاسبھ مي شود

22--   ھر یك از اتمھا كھ در مركز قاعده سلول واحد قرار دارد، چون ھر یك از اتمھا كھ در مركز قاعده سلول واحد قرار دارد، چون
..بین دو سلول واحد مشترك است، معادل       اتم محاسبھ مي شودبین دو سلول واحد مشترك است، معادل       اتم محاسبھ مي شود

    
33--   ھر یك از اتمھا كھ در یال سلول واحد قرار دارد، چون بین سھ ھر یك از اتمھا كھ در یال سلول واحد قرار دارد، چون بین سھ

.  .  سلول واحد مشترك است، معادل       اتم محاسبھ مي شودسلول واحد مشترك است، معادل       اتم محاسبھ مي شود

44--   اتم واقع در ھر گوشھ، چون بین شش سلول واحد مشترك اتم واقع در ھر گوشھ، چون بین شش سلول واحد مشترك
..است، معادل      اتم محاسبھ مي شوداست، معادل      اتم محاسبھ مي شود
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  ::ساختمان بلور اكسیدھاي فلزي مختلطساختمان بلور اكسیدھاي فلزي مختلط

 اكسیدھاي مختلط بھ اكسیدھایي گفتھ مي شود كھ در اكسیدھاي مختلط بھ اكسیدھایي گفتھ مي شود كھ در
ساختمان بلور آنھا دو یا تعداد بیشتري كاتیون ساختمان بلور آنھا دو یا تعداد بیشتري كاتیون 

در اینجا بھ چند نمونھ از این در اینجا بھ چند نمونھ از این . . مختلف شركت دارندمختلف شركت دارند
..نوع اكسیدھا اشاره خواھد شدنوع اكسیدھا اشاره خواھد شد



::(FeTiO(FeTiO33))ساختمان ایلمنیت ساختمان ایلمنیت 11--

  در ایلمنیت       حفره ھاي ھشت وجھي بھ وسیلھ یونھاي  در ایلمنیت       حفره ھاي ھشت وجھي بھ وسیلھ یونھاي
FeFe++22   و     دیگر بھ وسیلھ یونھاي و     دیگر بھ وسیلھ یونھايTiTi++44  پر شده اندپر شده اند..

   این ساختمان بھ وسیلھ اكسیدھاي این ساختمان بھ وسیلھ اكسیدھايABOABO33   وقتي كھ وقتي كھ
BBاندازه ھاي دو كاتیون اندازه ھاي دو كاتیون  ,, AA   تقریباً یكسان است، اختیار تقریباً یكسان است، اختیار

..مي شودمي شود

   در اینجا ضروري نیست كھ بار این دو كاتیون یكسان در اینجا ضروري نیست كھ بار این دو كاتیون یكسان
.  .  باشدباشد  66++باشد، ولي مجموع بار آنھا باید باشد، ولي مجموع بار آنھا باید 
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  ::  (CaTiO(CaTiO33))ساختمان پروسكیت ساختمان پروسكیت 22--
 در اكسیدھاي مختلط در اكسیدھاي مختلطMTiOMTiO33 (M(M++22 = Ca , Sr , Ba)= Ca , Sr , Ba)   كھ اندازه كھ اندازهMM++22   بھ مراتب بھ مراتب

..است، تركیب در شبكھ پروسكیت متبلور مي شوداست، تركیب در شبكھ پروسكیت متبلور مي شود  TiTi++44  بزرگتر ازبزرگتر از

   در این ساختمان یونھاي اكسید و كاتیون بزرگتر در این ساختمان یونھاي اكسید و كاتیون بزرگتر(M(M++22))   یك شبكھ یك شبكھccpccp   تشكیل تشكیل
..حفره ھاي ھشت وجھي را اشغال مي كنندحفره ھاي ھشت وجھي را اشغال مي كنند  (Ti(Ti++44))مي دھند و كاتیون كوچكتر مي دھند و كاتیون كوچكتر 

   در شبكھ پروسكیت اگر آنیون یك ظرفیتي باشد، مثل در شبكھ پروسكیت اگر آنیون یك ظرفیتي باشد، مثلKMgFKMgF33   فرمول عمومي فرمول عمومي
. . نوشتھ مي شودنوشتھ مي شود  MM++11MM++22XX33ساختمان بھ صورت ساختمان بھ صورت 

 این كاتیون این كاتیون(M(M++22))  حفره ھاي ھشت وجھي را اشغال مي كندحفره ھاي ھشت وجھي را اشغال مي كند..

   در ساختمان پروسكیت عدد كوئوردیناسیون كاتیون بزرگتر دوازده و كاتیون در ساختمان پروسكیت عدد كوئوردیناسیون كاتیون بزرگتر دوازده و كاتیون
..كوچكتر شش مي باشدكوچكتر شش مي باشد



 : :ساختمان پروسکیتساختمان پروسکیت



  ::انرژي شبكھانرژي شبكھ
 انرژي آزاد شده براي تشكیل یك مول بلور جامد از یونھاي گازي شكل را انرژي آزاد شده براي تشكیل یك مول بلور جامد از یونھاي گازي شكل را

. . مي نامندمي نامند  (U)(U)انرژي شبكھ انرژي شبكھ 
 بھ طور كلي انرژي شبكھ را مي توان با در نظر گرفتن شكل ھندسي ساختمان بھ طور كلي انرژي شبكھ را مي توان با در نظر گرفتن شكل ھندسي ساختمان

بلور و پاره اي از خواص یونھا محاسبھ كردبلور و پاره اي از خواص یونھا محاسبھ كرد
 براي تشكیل پیوند یوني الزم است كھ فاصلھ بین دو یون براي تشكیل پیوند یوني الزم است كھ فاصلھ بین دو یونXX--z z ,, MM+z+z   بھ بھ   ∞∞از ازrr  

. . محاسبھ مي شودمحاسبھ مي شودزیرزیردر این حالت انرژي آزاد شده از رابطھ در این حالت انرژي آزاد شده از رابطھ . . كاھش یابدكاھش یابد

از محاسبھ انتگرال نتیجھ مي شود كھاز محاسبھ انتگرال نتیجھ مي شود كھ  :  :

 از آن جھت منفي است كھ نیروي كولني ربایشي است؛ حركت از آن جھت منفي است كھ نیروي كولني ربایشي است؛ حركت معادلھ معادلھ انرژي انرژي
..تا بي نھایت مستلزم انجام كار استتا بي نھایت مستلزم انجام كار است  rrدادن الكترون علیھ این نیرو از دادن الكترون علیھ این نیرو از 
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بر حسب فاصلھ بین یونھا (u)تغییرات انرژي پتانسیل شبكھ بلور 



الند معروف است، الند معروف است، ––بھ كمك كھ بھ معادلھ بورن بھ كمك كھ بھ معادلھ بورن 
مي توان انرژي شبكھ تركیبات یوني را محاسبھ كردمي توان انرژي شبكھ تركیبات یوني را محاسبھ كرد
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الند نكات مھمي وجود دارد كھ در الند نكات مھمي وجود دارد كھ در   --در معادلھ بورندر معادلھ بورن
زیر بھ چند نمونھ از آنھا اشاره مي شودزیر بھ چند نمونھ از آنھا اشاره مي شود

--11 چون انرژي شبكھ با طول پیوند نسبت عكس دارد، بنابراین با چون انرژي شبكھ با طول پیوند نسبت عكس دارد، بنابراین با
انرژي شبكھ بلور افزایش یافتھ در نتیجھ انرژي شبكھ بلور افزایش یافتھ در نتیجھ   rrكاھش مقدار كاھش مقدار 

..ساختمان بلور پایدارتر مي شودساختمان بلور پایدارتر مي شود
    
--22 بار یونھا بار یونھا(Z(Z++ , Z, Z--))   اثر بار یونھا در انرژي شبكھ بھ مراتب اثر بار یونھا در انرژي شبكھ بھ مراتب

..از اثر ثابت مدالنگ بیشتر استاز اثر ثابت مدالنگ بیشتر است
    
--33 مي توان گفت كھ ھر چھ مقدار مي توان گفت كھ ھر چھ مقدار   22و و   11با توجھ بھ بند با توجھ بھ بندrr   كوچكتر كوچكتر

و بار یونھا بیشتر باشد، انرژي شبكھ تركیب یوني بیشتر خواھد و بار یونھا بیشتر باشد، انرژي شبكھ تركیب یوني بیشتر خواھد 
شد، در نتیجھ نقطھ ذوب و سختي آن نیز افزایش مي یابدشد، در نتیجھ نقطھ ذوب و سختي آن نیز افزایش مي یابد



ھابرھابر  --چرخھ بورنچرخھ بورن

 این چرخھ كھ انرژي شبكھ بلور را بھ سایر اطالعات ترمودینامیكي این چرخھ كھ انرژي شبكھ بلور را بھ سایر اطالعات ترمودینامیكي
میالدي توسط میالدي توسط   19191919ساختمان یوني مربوط مي سازد، در سال ساختمان یوني مربوط مي سازد، در سال 

..بورن و ھابر بر اساس قانون ھس ارائھ شده استبورن و ھابر بر اساس قانون ھس ارائھ شده است

   با توجھ بھ قانون ھس انرژي یك واكنش شیمیایي تنھا بھ انرژي با توجھ بھ قانون ھس انرژي یك واكنش شیمیایي تنھا بھ انرژي
مواد و اكنش دھنده و انرژي محصوالت واكنش بستگي دارد و مواد و اكنش دھنده و انرژي محصوالت واكنش بستگي دارد و 

ھیچگونھ ارتباطي بھ مكانیسم واكنش یعني مراحلي كھ مواد اولیھ ھیچگونھ ارتباطي بھ مكانیسم واكنش یعني مراحلي كھ مواد اولیھ 
..را بھ محصول واكنش تبدیل مي كنند نداردرا بھ محصول واكنش تبدیل مي كنند ندارد

   بھ ھمین دلیل تركیب یوني از ھر راھي كھ تولید شود، آنتالپي بھ ھمین دلیل تركیب یوني از ھر راھي كھ تولید شود، آنتالپي
تشكیل آن مقداري است ثابت، خواه واكنش در یك مرحلھ و خواه تشكیل آن مقداري است ثابت، خواه واكنش در یك مرحلھ و خواه 

.  .  در چند مرحلھ صورت گیرددر چند مرحلھ صورت گیرد



رابطھ بین اثر قطبي كنندگي كاتیون و میزان خصلت رابطھ بین اثر قطبي كنندگي كاتیون و میزان خصلت 
قواعد فاجانسقواعد فاجانس  --كوواالنسي پیوندكوواالنسي پیوند

در تركیبات مختلف سھ نوع پیوند تشكیل مي شوددر تركیبات مختلف سھ نوع پیوند تشكیل مي شود::
پیوند یوني مثل پیوند یوني مثل : : الفالفNaClNaCl  
پیوند كوواالنسي نظیر پیوند كوواالنسي نظیر : : ببH H –– HH    
پیوند قطبي مانند پیوند قطبي مانند : : ججH H –– CLCL     كھ داراي درصدي خصلت كھ داراي درصدي خصلت

.  .  یوني و درصدي خصلت كوواالنسي استیوني و درصدي خصلت كوواالنسي است



براي پیدا كردن عواملي كھ خصلت قطبي بودن پیوند را تعیین مي كنند براي پیدا كردن عواملي كھ خصلت قطبي بودن پیوند را تعیین مي كنند 
استفاده مي شوداستفاده مي شود) ) میالديمیالدي  19241924((از قواعد تجربي فاجانس از قواعد تجربي فاجانس 

--11 ھر چھ بار كاتیون بیشتر شود شعاع آن كوچكتر شده، در نتیجھ خصلت ھر چھ بار كاتیون بیشتر شود شعاع آن كوچكتر شده، در نتیجھ خصلت
قطبي كنندگي آن بیشتر خواھد شد و با قدرت بیشتري بار منفي آنیون را بھ قطبي كنندگي آن بیشتر خواھد شد و با قدرت بیشتري بار منفي آنیون را بھ 

..خصلت كوواالنسي پیوند را افزایش مي دھدخصلت كوواالنسي پیوند را افزایش مي دھددر نتیجھ در نتیجھ طرف خود كشیده طرف خود كشیده 

   طبق تعریف، نسبت بار كاتیون بھ شعاع آن را طبق تعریف، نسبت بار كاتیون بھ شعاع آن را [[ھر چھ پتانسیل یوني ھر چھ پتانسیل یوني
باال رود، خصلت قطبي كنندگي كاتیون باال رود، خصلت قطبي كنندگي كاتیون .] .] اصطالحا پتانسیل یوني  مي گوینداصطالحا پتانسیل یوني  مي گویند

..نیز بیشتر خواھد شدنیز بیشتر خواھد شد

--22 ھر چھ بار آنیون بیشتر شود، شعاع آن بزرگتر میگردد و در نتیجھ ھر چھ بار آنیون بیشتر شود، شعاع آن بزرگتر میگردد و در نتیجھ
بھ ھمین دلیل میزان بھ ھمین دلیل میزان . . آمادگي آن براي تغییر شكل یافتن زیادتر مي شودآمادگي آن براي تغییر شكل یافتن زیادتر مي شود

NN--33قطبش پذیري آنیونھاي قطبش پذیري آنیونھاي  , H, H-- , I, I--  زیاد مي باشدزیاد مي باشد . .

--33آرایش الكتروني كاتیون در قطبي كردن پیوند نقش اساسي داردآرایش الكتروني كاتیون در قطبي كردن پیوند نقش اساسي دارد . .



::اثر قطبیت پذیري در خواص تركیبات یونياثر قطبیت پذیري در خواص تركیبات یوني
11--تركیبات یوني در آب كھ یك حالل قطبي است حل تركیبات یوني در آب كھ یك حالل قطبي است حل : : اثر قطبیت در حاللیتاثر قطبیت در حاللیت

.  .  مي شوند، در صورتي كھ تركیبات كوواالنسي در آب غیر محلول ھستندمي شوند، در صورتي كھ تركیبات كوواالنسي در آب غیر محلول ھستند
 بنابراین با افزایش خصلت كوواالنسي پیوند، حاللیت تركیب در آب كاھش بنابراین با افزایش خصلت كوواالنسي پیوند، حاللیت تركیب در آب كاھش

..مي یابدمي یابد
نقطھ ذوب و جوش در تركیبات یوني بھ دلیل وجود نیروھاي جاذبھ  -2

ھر چھ قدرت قطبي كنندگي كاتیون . الكتروستاتیكي قوي بین یونھا باال مي باشد
بیشتر شود، چون خصلت كوواالنسي پیوند افزایش مي یابد، پس نقطھ ذوب تركیب 

. نیز كاھش مي یابد
ھ  -3 اي تجزی د در دم ت پیون أثیر قطبی ھ : ت ا ب رارت، كربناتھ ر ح در اث

CO2 و اكسید مربوطھ تجزیھ مي شوند .
در اینجا هر چه قدرت قطبـی کننـدگی کـاتیون بیشـتر باشـد، بهتـر       
می تواند زوج الکترونهاي ناپیوندي اکسـیژن را بـه طـرف خـود     

– Cکشیده، باعـث تضـعیف پیونـد     O     و کـاهش دمـاي تجزیـه
. کربنات شود



::انواع نقص ھاي بلوريانواع نقص ھاي بلوري

نقص اسکاتکی شامل خالی بودن جاي کاتیون و آنیون در شـبکه هـاي کـامال    ::نقص اسكاتكينقص اسكاتكي: : الفالف
یونی است کـه در آنهـا انـدازه کـاتیون تقریبـا مشـابه آنیـون اسـت و عـدد          

. کوئوردیناسیون در آنها نیز باال می باشد
در صـورت وجـود نقـص اسـکاتکی در     .   , KBr NaCl , CsCl , KClنظیر  
وجـود دارد و   -Bحذف شده، یک حفره خالی براي  +Aبه ازاي هر  ABبلور 

 (-B)حذف شده دو حفره خالی بـراي دو آنیـون    A+2به ازاي هر  AB2یا در 
.موجود است



    ::نقص فرنكلنقص فرنكل: : بب
 نقص فرنكل در بلورھایي متداول است كھ اندازه كاتیون در آنھا بھ مراتب نقص فرنكل در بلورھایي متداول است كھ اندازه كاتیون در آنھا بھ مراتب

مثل مثل . . كوچكتر از آنیون است و عدد كوئوردیناسیون در آنھا نیز پایین مي باشدكوچكتر از آنیون است و عدد كوئوردیناسیون در آنھا نیز پایین مي باشد
AgBr , AgCl , AgI , ZnSAgBr , AgCl , AgI , ZnS    .  .

در نقص فرنكل تنھا یك حفره وجود دارد كھ در اثر جابھ جایي كاتیون از محل 
.اصلي خود و انتقال بھ حفره ھاي درون شبكھ أي تشكیل مي شود



::نقص استوكیومتري كاتیونينقص استوكیومتري كاتیوني: : جج

 مانندماننداین نقص بیشتر در تركیبات فلزات واسطھ، بھ خصوص اكسیدھا این نقص بیشتر در تركیبات فلزات واسطھ، بھ خصوص اكسیدھا  FeOFeO    
..مي باشندمي باشند  ccpccpدر آن یونھاي اكسید داراي آرایش در آن یونھاي اكسید داراي آرایش کھ کھ 

   در ساختمان نقص دار این اكسید مثل در ساختمان نقص دار این اكسید مثلFeFe00..99OO   تعدادي از حفره ھاي ھشت تعدادي از حفره ھاي ھشت
وجھي خالي مي باشند، در مقابل در مواضع چھاروجھي عده اي از یونھا بھ وجھي خالي مي باشند، در مقابل در مواضع چھاروجھي عده اي از یونھا بھ 

. . ھستند تا شبكھ یوني از نظر بار الكتریكي خنثي باشدھستند تا شبكھ یوني از نظر بار الكتریكي خنثي باشدFeFe  33++صورت صورت 
 بھ طور كلي بھ ازاي خالي بودن یك حفره ھشت وجھي، دو حفره چھار وجھي بھ طور كلي بھ ازاي خالي بودن یك حفره ھشت وجھي، دو حفره چھار وجھي

.  .  اشغال مي شونداشغال مي شوند  FeFe++33بھ وسیلھ دو یون بھ وسیلھ دو یون 



::نقص استوكیومتري آنیونينقص استوكیومتري آنیوني: : ھـ ھـ 

 اگر بلور اگر بلورNaClNaCl   در مجاورت بخار سدیم حرارت داده این بلور بخارات سدیم در مجاورت بخار سدیم حرارت داده این بلور بخارات سدیم
. . را تشكیل مي دھدرا تشكیل مي دھد  NaNa11+y+yClClرا جذب كرده را جذب كرده 

 در این حالت كاتیون در این حالت كاتیونNaNa++   جذب شده از بخار سدیم بھ طور عادي محل یك جذب شده از بخار سدیم بھ طور عادي محل یك
..كاتیون در شبكھ را اشغال مي كندكاتیون در شبكھ را اشغال مي كند

   در صورتي كھ الكترون آزاد شده از یونش سدیم، حفره خالي یك یون كلر را در صورتي كھ الكترون آزاد شده از یونش سدیم، حفره خالي یك یون كلر را
.  .  اشغال مي كنداشغال مي كند



فصل ششمفصل ششم
شیمی اسید وبازشیمی اسید وباز



  بازباز––شیمی اسید شیمی اسید 

 نخستین شناسایی ترکیبات بھ عنوان اسیدھا وبازھا بر نخستین شناسایی ترکیبات بھ عنوان اسیدھا وبازھا بر
اسیدھا اسیدھا . . مبنای مزه، احساس یا میزان خطرناکی آنھا بودمبنای مزه، احساس یا میزان خطرناکی آنھا بود

ترش و بازھا حالت صابونی داشتند،امروزه باالترین تولید ترش و بازھا حالت صابونی داشتند،امروزه باالترین تولید 
مادًه شیمیایی مربوط  بھ اسید سولفوریک است وبازھای مادًه شیمیایی مربوط  بھ اسید سولفوریک است وبازھای 

آمونیاک وآھک در جایگاه پنجم و ششم ازلحاظ تولید آمونیاک وآھک در جایگاه پنجم و ششم ازلحاظ تولید 
. . ھستندھستند



  تعاریف متفاوت از اسیدھا و بازھاتعاریف متفاوت از اسیدھا و بازھا

11--   لوریلوری––تعریف برونشتد تعریف برونشتد::
 HFبه عنوان مثال .  اسیدها دهنده پروتون و بازها گیرنده  پروتون هستند

یک اسید برونشتد است که می تواند یک پروتون به مولکول دیگر مانند 
H2O                 هنگامی که درآن حل می شود، بدهد                                                 .

 .
HF(g)  +  H2O(l)                   H3O+(aq) + F  (aq)   

می تواند به عنوان باز برونشتد درنظرگرفت که درواکنش زیـر  NH3و 
.گیرنده پروتون است

NH3(g) + H2O(l)                  OH (aq) + NH4



    ::تعریف آرینوستعریف آرینوس--22

 اسیدھا ترکیباتی ھستند کھ درمحیط ، تولید اسیدھا ترکیباتی ھستند کھ درمحیط ، تولیدHH33OO++ می می
--OHOHکنند وبازھا ترکیباتی ھستند کھ در محیط تولید یون کنند وبازھا ترکیباتی ھستند کھ در محیط تولید یون 

 می کنند می کنند..
   این تعریف در محیط غیر آبی، گازی و جامد کارآیی ندارند این تعریف در محیط غیر آبی، گازی و جامد کارآیی ندارند



  فلودفلود––تعریف الکس تعریف الکس --33

این نظریھ مخصوص سیستم ھاي دی اکسیدی استاین نظریھ مخصوص سیستم ھاي دی اکسیدی است..
 بر طبق این تعریف باز بھ ماده ای گفتھ می شود کھ دھندًه بر طبق این تعریف باز بھ ماده ای گفتھ می شود کھ دھندًه

.  .  باشدباشد--OO22باشد و اسید ماده ای است کھ پذیرندۀ باشد و اسید ماده ای است کھ پذیرندۀ --OO22یون یون 



  ::تعریف لوییستعریف لوییس--44

 بر اساس این نظریھ اسید لوییس بھ ماده ای گفتھ می شود بر اساس این نظریھ اسید لوییس بھ ماده ای گفتھ می شود
کھ گیرندۀ جفت الکترون آزاد می باشد و باز لوییس ماده کھ گیرندۀ جفت الکترون آزاد می باشد و باز لوییس ماده 
ای است کھ بھ عنوان دھندۀ زوج الکترون آزاد عمل می ای است کھ بھ عنوان دھندۀ زوج الکترون آزاد عمل می 

واکنش اساسی میان بازھا واسیدھای لوییس واكنش واکنش اساسی میان بازھا واسیدھای لوییس واكنش . . کندکند
..ھاي تشکیل کمپلکس استھاي تشکیل کمپلکس است



نمونھ ھایی از اسید لوییس بھ قرار زیر تعریف می نمونھ ھایی از اسید لوییس بھ قرار زیر تعریف می 
::شوندشوند

11--   یک کاتیون فلزی کھ در یک ترکیب کئوردیناسیون می تواند بھ یک زوج یک کاتیون فلزی کھ در یک ترکیب کئوردیناسیون می تواند بھ یک زوج
..الکترون متصل شودالکترون متصل شود

22--   یک مولکول کھ دارای اکتت غیر کامل است و بنابراین می تواند با پذیرش یک مولکول کھ دارای اکتت غیر کامل است و بنابراین می تواند با پذیرش
..الکترون، اکتت خود را کامل کندالکترون، اکتت خود را کامل کند

33-- مولکول یا یونی با اکتت کامل می تواند الکترونھای واالنس خود را باز مولکول یا یونی با اکتت کامل می تواند الکترونھای واالنس خود را باز
..آرایی کند تا زوج الکترون اضافی را دریافت کندآرایی کند تا زوج الکترون اضافی را دریافت کند

44-- مولکول یا یونی کھ بھ اندازه ای بزرگ است کھ می تواند بیش از یک اکتت مولکول یا یونی کھ بھ اندازه ای بزرگ است کھ می تواند بیش از یک اکتت
..الکترون دریافت کندالکترون دریافت کند

 این نوع اسیدیتھ لوییس برای ھالیدھای عناصر سنگین تر مانند این نوع اسیدیتھ لوییس برای ھالیدھای عناصر سنگین تر مانندPXPX55     و و
ASXASX33     و وSiXSiX4 4  کامأل متداول است کامأل متداول است..

55--   مولکولی با قشر بستھ می تواند یکی ازاوربیتال ھای ملکولی ضد پیوندی مولکولی با قشر بستھ می تواند یکی ازاوربیتال ھای ملکولی ضد پیوندی
..خود را جھت ورود زوج الکترون استفاده کندخود را جھت ورود زوج الکترون استفاده کند



ترکیب آمفی پروتیکترکیب آمفی پروتیک

 ترکیباتی کھ می توانند در یک واکنش ھم نقش اسید ترکیباتی کھ می توانند در یک واکنش ھم نقش اسید
برونشتد وھم نقش باز برونشتد را ایفا کنند، آب نمونھ ای برونشتد وھم نقش باز برونشتد را ایفا کنند، آب نمونھ ای 

از این ترکیبات است کھ می تواند بھ عنوان اسید وباز از این ترکیبات است کھ می تواند بھ عنوان اسید وباز 
..برونشتد عمل کندبرونشتد عمل کند



))پلی پروتیک پلی پروتیک ((اسیدھای چند پروتونی اسیدھای چند پروتونی 

 اسیدھا ی چند پروتونی ترکیباتی ھستند کھ می توانند بیش اسیدھا ی چند پروتونی ترکیباتی ھستند کھ می توانند بیش
برای این اسیدھا برای این اسیدھا . . از یک پروتون در محیط آزاد کننداز یک پروتون در محیط آزاد کنند

ھمیشھ کوچکتر از اولین ثابت ھمیشھ کوچکتر از اولین ثابت ) ) KKaa22((دومین ثابت اسیدی دومین ثابت اسیدی 
بھ طور کلی بزرگتراز بھ طور کلی بزرگتراز     PKPKaa22است بنابراین است بنابراین ) ) KKaa11((اسیدی اسیدی 
PKPKaa11استاست..



اثر ھمترازکنندگی حاللاثر ھمترازکنندگی حالل
 اسیدھایی کھ در آب ضعیف ھستند ممکن است در یک حالل بازی، قوی بھ اسیدھایی کھ در آب ضعیف ھستند ممکن است در یک حالل بازی، قوی بھ

نظر آیند و بنابراین غیرممکن است کھ آنھا را بر حسب قدرت اسیدیشان مرتب نظر آیند و بنابراین غیرممکن است کھ آنھا را بر حسب قدرت اسیدیشان مرتب 
کرد زیرا ھمۀ آنھا بھ طور کامل دپروتونھ خواھند شد، بھ عبارتی پروتون کرد زیرا ھمۀ آنھا بھ طور کامل دپروتونھ خواھند شد، بھ عبارتی پروتون 

..خود را از دست خواھند دادخود را از دست خواھند داد
  
 بازھایی کھ در آب ضعیف ھستند ممکن است در یک حالل اسیدی ، قوی عمل بازھایی کھ در آب ضعیف ھستند ممکن است در یک حالل اسیدی ، قوی عمل

کنند و نتوان آنھا را برحسب قدرتشان مرتب کرد زیرا ھمۀ آنھا بھ طورکامل کنند و نتوان آنھا را برحسب قدرتشان مرتب کرد زیرا ھمۀ آنھا بھ طورکامل 
..پروتونھ می شوند پروتونھ می شوند 

  
   بھ این ترتیب ثابت اتوپروتولیز حالل نقش مھمی در تعیین دامنھ ای از قدرت بھ این ترتیب ثابت اتوپروتولیز حالل نقش مھمی در تعیین دامنھ ای از قدرت

ھاي دی اسیدی یا بازی قابل تمایز ، برای گونھ ھایی کھ در آن حل شده اند، ھاي دی اسیدی یا بازی قابل تمایز ، برای گونھ ھایی کھ در آن حل شده اند، 
.  .  ایفا می کندایفا می کند



تمایز در حالل ھای غیر آبیتمایز در حالل ھای غیر آبی

 دامنھ ای کھ در آن قدرتھای اسیدی و بازی در یک حالل دامنھ ای کھ در آن قدرتھای اسیدی و بازی در یک حالل
معین قابل تمایز است بھ ثابت یونیزاسیون خودی معین قابل تمایز است بھ ثابت یونیزاسیون خودی 

    PKw = PKw = 1414برای آب برای آب . . حالل بستگی داردحالل بستگی دارد) ) اتوپروتولیزاتوپروتولیز((
..واحد استواحد است  1414و دامنۀ تشخیص بھ اندازۀ  و دامنۀ تشخیص بھ اندازۀ  



قواعد پاولینگقواعد پاولینگ

11--   فرمول کلی برای محاسبۀ فرمول کلی برای محاسبۀPKPKaa     و مقایسۀ قدرت و مقایسۀ قدرت
::اسیدی بصورت زیر است اسیدی بصورت زیر است 

  nn   = =         تعداد گروه ھای اکسو         تعداد گروه ھای اکسوPKPKaa = = 8 8 –– 55n        n        

22--  مقادیرمقادیرPKPKaa آنھایی آنھایی ((متوالی برای اسیدھای پلی پروتیک متوالی برای اسیدھای پلی پروتیک
واحد برای انتقال ھر پروتون واحد برای انتقال ھر پروتون   55، بھ اندازۀ ، بھ اندازۀ ) ) q > q > 11بابا

PKPK22: : افزایش می یابد یعنی افزایش می یابد یعنی  = PK= PK11 + + 5                     5                     



::این قواعد را بھ طریق دیگری می توانیم بیان کنیماین قواعد را بھ طریق دیگری می توانیم بیان کنیم

11 - -   اگر اگرa =a = b b    باشد باشدPKPKaa11  ، اسید بسیار ضعیف ، اسید بسیار ضعیف   7  7
PKPKaa11با     با       HH33BOBO33خواھد بود مانند خواھد بود مانند  = = 99..2424    

22--   اگر اگرa =a = b b –– PKPKaa11باشدباشد 1 1  ، اسید ضعیف خواھد ، اسید ضعیف خواھد  2 2
PKPKaa11با       با             HH33POPO44بود مانند بود مانند  = = 22..1212  

33--  اگراگرa =a = b b -- PKPK11باشد باشد   2  2  -- ، اسید بسیار قوی ، اسید بسیار قوی  3 3
HH22SOSO44خواھد بود مانند خواھد بود مانند 

PKPK1 1 = = 33      و  وPKPK22 = = 11..99  
44--  اگراگرa =a = b b –– PKPK11باشد باشد    3 3 = = -- ، اسید بسیار قوی ، اسید بسیار قوی  8 8

HClOHClO44خواھد بود مانند خواھد بود مانند 



بازباز––تعریف کلی برای اسید تعریف کلی برای اسید 

 قدرت اسیدی بھ خصلت مثبت یک گونۀ شیمیایی است کھ قدرت اسیدی بھ خصلت مثبت یک گونۀ شیمیایی است کھ
بر اثر واکنش با یک باز کاھش می یابد و بھ طریق مشابھ بر اثر واکنش با یک باز کاھش می یابد و بھ طریق مشابھ 

قدرت بازی بھ عنوان خصلت منفی یک گونۀ شیمیایی قدرت بازی بھ عنوان خصلت منفی یک گونۀ شیمیایی 
. . است کھ بر اثر واکنش با یک اسید کاھش پیدا می کنداست کھ بر اثر واکنش با یک اسید کاھش پیدا می کند



  باز و فاکتورھای موثر بر آن باز و فاکتورھای موثر بر آن ––قدرتھای نسبی اسید قدرتھای نسبی اسید 

    ::اثر در القاییاثر در القایی--11
ده در  رون گیرن اثر القایی مشابھ اثرات گروه ھای الکترون دھنده والکت

. شیمی آلی می باشد

:اثرھای حالل پوش-2

کھ در فاز گازی، اثرات القایی گروه ھای استخالفی آلکیل، موجب افزایش 
دانسیتھ الکترونی بر روی اتم نیتروژن و افزایش خصلت منفی آن و در 

در فاز محلول، این روند درست . نتیجھ افزایش قدرت بازی می شود
معکوس می شود، 



 ترتیب انرژی حالل پوشان برای آمین ھای استخالفی بھ ترتیب انرژی حالل پوشان برای آمین ھای استخالفی بھ
::صورت زیر استصورت زیر است

NHNH44++ > RNH> RNH33++ > R> R22NHNH22++ > R> R33NHNH++

تأثیر حالل روی قدرت ھای نسبی اسیدی آب و الکل ھای استخالفی می 
:در فاز گازی قدرت اسیدی بھ ترتیب . باشد

H2O > R(10 )OH > R(20 )OH > R(30 )OH



  اسیدھا وبازھای سخت و نرماسیدھا وبازھای سخت و نرم
 مفھوم اسیدھا وبازھای سخت مفھوم اسیدھا وبازھای سخت(HSAB) (HSAB)  توسط رالف پیرسون توسط رالف پیرسون((Ralph Ralph 

Pearson) Pearson)    در بررسی ثابت ھای پایداری برخی از کمپلکس در بررسی ثابت ھای پایداری برخی از کمپلکس ..گسترش یافت گسترش یافت
ھای فلزی نظام ھای معینی مشاھده می شود یکی از این ارتباطات توسط ھای فلزی نظام ھای معینی مشاھده می شود یکی از این ارتباطات توسط 

..ویلیامز نشان داده می شودویلیامز نشان داده می شود––سری اروینگ سری اروینگ 

   برای یک لیگاند معین، پایداری کمپلکس ھای تشکیل شده با یون ھای دو برای یک لیگاند معین، پایداری کمپلکس ھای تشکیل شده با یون ھای دو
::ظرفیتی فلزی بھ قرار       می باشدظرفیتی فلزی بھ قرار       می باشد

BaBa22++ < Sr< Sr22++ < Ca< Ca22++ < Mg< Mg22++ < Mn< Mn22++ < Fe< Fe22++ < Co< Co22++ < Ni< Ni22++ < Cu< Cu22++ < Zn< Zn22++

 در بررسی برھم کنش اسیدھا وبازھا، می توان آنھا را بھ دو گروه اصلی در بررسی برھم کنش اسیدھا وبازھا، می توان آنھا را بھ دو گروه اصلی
. . این دو گروه ھمان اسیدھا وبازھای نرم وسخت ھستنداین دو گروه ھمان اسیدھا وبازھای نرم وسخت ھستند. . تقسیم نمود تقسیم نمود 



 تفاوت بین سخت ونرم بودن بھ قطبش پذیری، میزان تفاوت بین سخت ونرم بودن بھ قطبش پذیری، میزان
سھولت انحراف مولکول یا یون در اثر برھمکنش با سھولت انحراف مولکول یا یون در اثر برھمکنش با 

..مولکول دیگر بستگی دارد مولکول دیگر بستگی دارد 

اسیدھا وبازھای سخت نسبتأ کوچک، متراکم و قطبش ناپذیراند برعکس اسیدھا و -
.بازھای نرم، بزرگتر و قطبش پذیری بیشتری دارند

اسیدھای نرم ترکیباتی ھستند کھ الکترونھا یا اوربیتال ھای آنھا برای تشکیل -
می باشند   بھ راحتی قابل دسترس) (پیوند

زرگ - ت ب ار مثب ا ب اتیونی ب ر ک ر   3+( ھ ا بزرگت ا ) ی ا ی ھ الکترونھ اتیونی ک ر ک ھ
د کیل پیون رای تش ای آن ب ال ھ زو ) (اوربیت تند، ج ترس ھس ل دس ر قاب بتأ غی نس

. اسیدھای سخت می باشند



تفسیر سختیتفسیر سختی

 پیوند میان بازھا و اسیدھای سخت برحسب برھمکنش پیوند میان بازھا و اسیدھای سخت برحسب برھمکنش
. . دی پل یا یونی قابل تفسیر استدی پل یا یونی قابل تفسیر است––ھای دی پل ھای دی پل 

 اسیدھا و بازھای نرم بیشترازاسیدھا و بازھای سخت اسیدھا و بازھای نرم بیشترازاسیدھا و بازھای سخت
قطبش پذیرھستند وخصلت کوواالن بیشتری از خود نشان قطبش پذیرھستند وخصلت کوواالن بیشتری از خود نشان 

.  .  می دھندمی دھند
  



باز و سختی ونرمیباز و سختی ونرمی––قدرت اسید قدرت اسید 
 نرم نرم ––مفھوم سختی ونرمی اشاره بھ پایداری ویژه برھمکنش ھای نرم مفھوم سختی ونرمی اشاره بھ پایداری ویژه برھمکنش ھای نرم

. . سخت دارد و باید از قدرت اسید یا بازی ذاتی تشخیص داده شودسخت دارد و باید از قدرت اسید یا بازی ذاتی تشخیص داده شود––وسخت وسخت 

قدرت قدرت . . یک اسید یا باز می تواند سخت یا نرم و از طرفی قوی یا ضعیف باشدیک اسید یا باز می تواند سخت یا نرم و از طرفی قوی یا ضعیف باشد
نرمی آن مھمتر باشد اما ھر نرمی آن مھمتر باشد اما ھر ––اسید یا باز ممکن است از ویژگی ھای سختی اسید یا باز ممکن است از ویژگی ھای سختی 
..دو عامل را باید بھ طور ھمزمان در نظر گرفتدو عامل را باید بھ طور ھمزمان در نظر گرفت

 اگر دو باز نرم برای یک اسید در رقابت باشند، بازی کھ قدرت بازی ذاتی آن اگر دو باز نرم برای یک اسید در رقابت باشند، بازی کھ قدرت بازی ذاتی آن
بیشتر باشد ممکن است ترجیح داده شود مگر اینکھ میزان نرمی آنھا بھ طور بیشتر باشد ممکن است ترجیح داده شود مگر اینکھ میزان نرمی آنھا بھ طور 

. . چشمگیری تفاوت داشتھ باشدچشمگیری تفاوت داشتھ باشد



الکترونگاتیوی و سختی ونرمی الکترونگاتیوی و سختی ونرمی 
 معموأل گونھ ھایی کھ الکترونگاتیوی نسبتاً زیادی دارند سخت و معموأل گونھ ھایی کھ الکترونگاتیوی نسبتاً زیادی دارند سخت و

آنھایی کھ الکترونگاتیوی کمی دارند نرم ھستند ، برای این مقایسھ آنھایی کھ الکترونگاتیوی کمی دارند نرم ھستند ، برای این مقایسھ 
..مناسب تراست کھ یون ھا در نظر گرفتھ شوند مناسب تراست کھ یون ھا در نظر گرفتھ شوند 

    
  بھ عنوان مثال  بھ عنوان مثالLi Li   الکترونگاتیوی کمی دارد ولی یون  ، الکترونگاتیوی کمی دارد ولی یون ،LiLi++

الکترونگاتیوی نسبتأ زیادی دارد و بنابراین بھ عنوان سخت طبقھ الکترونگاتیوی نسبتأ زیادی دارد و بنابراین بھ عنوان سخت طبقھ 
..بندی می شودبندی می شود

    
 بر عکس فلزات واسطھ در حالت اکسایش پایین بر عکس فلزات واسطھ در حالت اکسایش پایین ) )CuCu++   و وAgAg++     (   (

انرژی یونش و الکترونگاتیوی کمی دارند ورفتارنرم از خود بروز انرژی یونش و الکترونگاتیوی کمی دارند ورفتارنرم از خود بروز 
..می دھندمی دھند



جمع بندی کلی در مورد اسیدھا و بازھای سخت و نرمجمع بندی کلی در مورد اسیدھا و بازھای سخت و نرم

 اسید سخت بھ اسیدی گفتھ می شود کھ عدد اکسایش و اسید سخت بھ اسیدی گفتھ می شود کھ عدد اکسایش و
.  .  الکترونگاتیوی باال، حجم و شعاع کوچک داشتھ باشدالکترونگاتیوی باال، حجم و شعاع کوچک داشتھ باشد

 اسید سخت، یک اسید قوی و اسید نرم کھ خصوصیات عکس اسید اسید سخت، یک اسید قوی و اسید نرم کھ خصوصیات عکس اسید
..سخت را دارد یک اسید ضعیف استسخت را دارد یک اسید ضعیف است

    
 ،عنوان باز سخت بھ بازی اطالق می شود کھ الکترونگاتیوی باال، عنوان باز سخت بھ بازی اطالق می شود کھ الکترونگاتیوی باال

قطبش پذیری و عدد اکسایش پایین و شعاع کوچکی داشتھ باشد، قطبش پذیری و عدد اکسایش پایین و شعاع کوچکی داشتھ باشد، 
لذا باز سخت یک باز ضعیف بوده و باز نرم کھ قطبش پذیری و لذا باز سخت یک باز ضعیف بوده و باز نرم کھ قطبش پذیری و 

.  .  عدد اکسایش باال دارد، یک باز قوی استعدد اکسایش باال دارد، یک باز قوی است



،مطابق تئوری اسید وباز سخت ونرم،مطابق تئوری اسید وباز سخت ونرم
  یک اسید و یک باز زمانی با ھمیک اسید و یک باز زمانی با ھم
  بھترین برھمکنش را دارند کھبھترین برھمکنش را دارند کھ
  ھر دو نرم یا ھر دو سخت باشندھر دو نرم یا ھر دو سخت باشند..



  پارامترھای ترمودینامیکی اسیدیتھپارامترھای ترمودینامیکی اسیدیتھ

 باز، از پارامترھایی باز، از پارامترھایی ––برای ارزیابی برھمکنش ھای اسید برای ارزیابی برھمکنش ھای اسید
. . کھ بھ طور تجربی تعیین می شوند می توان استفاده کردکھ بھ طور تجربی تعیین می شوند می توان استفاده کرد

برای مثال آنتالپی واکنش زیر،برای مثال آنتالپی واکنش زیر،
A(g)  +  B(g)                A A(g)  +  B(g)                A –– B(g)                       AHB(g)                       AH00 ((AA--B)B)

   برای مجموعھ ای ازاسیدھا وبازھا تعیین می شوند و در برای مجموعھ ای ازاسیدھا وبازھا تعیین می شوند و در
ً بھ آن خواھیم پرداخت، با پارامترھای  ً بھ آن خواھیم پرداخت، با پارامترھای معادلۀ دراگو کھ بعدا معادلۀ دراگو کھ بعدا

. . متعلق بھ اسیدھا و بازھا ارتباط داده می شوندمتعلق بھ اسیدھا و بازھا ارتباط داده می شوند



معادلۀ دراگومعادلۀ دراگو

  .  . با معادلۀ مذکور، واکنش اسید و باز را می توان بدست با معادلۀ مذکور، واکنش اسید و باز را می توان بدست
::آوردآورد

-H =   EAEB +  CACB H0 ( Kj. Mol-1 )

 "E  " ارامتر کوواالنسی و ی "   C"پ از م پارامترالکتروستاتیکی اسید و ب
. باشند

م "  E" در واقع دراگو آنتالپی را بھ دو مؤلفۀ جدا کرد کھ درآن  ر ھ میزان ظرفیت ب
دھای کوواالنسی "  C" کنش ھای الکتروستاتیک و  رای تشکیل پیون میزان تمایل ب

. است



EE   ، ،CCو و HSABHSABمقایسھ مقایسھ 

 بازباز––سیستم دراگو بر دو عامل مؤثر در قدرت اسید سیستم دراگو بر دو عامل مؤثر در قدرت اسید
   ) ) در دو جملۀ معادلۀخود برای در دو جملۀ معادلۀخود برای ) ) الکتروستاتیکی و کوواالنسی الکتروستاتیکی و کوواالنسی
 آنتالپی واکنش تأکید می کند، در حالیکھ پیرسون تأکید آشکارتری آنتالپی واکنش تأکید می کند، در حالیکھ پیرسون تأکید آشکارتری
 دارددارد" " کوواالنسی کوواالنسی " " روی عامل روی عامل..

  پیرسون معادلۀ  پیرسون معادلۀLogK =  SLogK =  SAASSBB + + AABBرارا
  پیشنھاد می کند کھ درآن قدرت ذاتیپیشنھاد می کند کھ درآن قدرت ذاتی""S S  " " با عامل نرمی با عامل نرمی " "   "   "

..تصحیح می شودتصحیح می شود
    



سوپر اسیدھاسوپر اسیدھا

 بھ ھر محلولی کھ خصلت اسیدی آن بیش ازاسید سولفوریک بھ ھر محلولی کھ خصلت اسیدی آن بیش ازاسید سولفوریک
..غلیظ باشد، اصطالحاً سوپر اسید گویندغلیظ باشد، اصطالحاً سوپر اسید گویند

 چون در سیستم آبی قویترن اسید چون در سیستم آبی قویترن اسیدHH33OO++  ))PH=PH=00  ((   ،می باشد، می باشد
الزاماً سوپر اسید در محیط ھای غیرآبی می باشند و چون الزاماً سوپر اسید در محیط ھای غیرآبی می باشند و چون 

PHPH   منفی معمول نیست، برای این سیستم ھا، فاکتور منفی معمول نیست، برای این سیستم ھا، فاکتورHH00
))HammetHammet ( (استفاده می شوداستفاده می شود..    



 بنابراین قدرت اسیدی سوپراسیدھا اغلب تابع قدرت اسیدی بنابراین قدرت اسیدی سوپراسیدھا اغلب تابع قدرت اسیدی
اندازه گیری می اندازه گیری می   (Hammet acidity function  (Hammet acidity function))ھامتھامت
..گرددگردد

H0 = PKBH+ - Log
BH +

B 



فصل هفتمفصل هفتم
شیمی توصیفی عناصر اصلیشیمی توصیفی عناصر اصلی



شیمي توصیفي عناصرشیمي توصیفي عناصر

 در این فصل برخی از مھمترین داده ھای فیزیکی و در این فصل برخی از مھمترین داده ھای فیزیکی و
..شیمیایی مربوط بھ عناصر گروه ھای اصی ارائھ می شودشیمیایی مربوط بھ عناصر گروه ھای اصی ارائھ می شود



::ھیدروژنھیدروژن





::خواص شیمیایی ھیدروژن خواص شیمیایی ھیدروژن 

11 ( ( ھیدروژن می تواند با گرفتن یک الکترون و تشکیل ھیدروژن می تواند با گرفتن یک الکترون و تشکیل
    یون ھیدریدیون ھیدرید

اتم ھیدروژن می تواند در واکنش ھای شیمیایی یک  -3
الکترون بھ اشتراک گذارد ویک پیوند کوواالنسی تشکیل 

.دھد

اتم ھیدروژن می تواند با ازدست دادن یک الکترون بھ  -2
.، تبدیل شود +Hپروتون 



فلزھایی قلیاییفلزھایی قلیایی) )   IAIA( ( گروه اول گروه اول 



فلزات قلیایی خاکیفلزات قلیایی خاکی)  )    IIAIIA((گروه دوم گروه دوم 



، خانواده بور، خانواده بور  IIIA(IIIA)((گروه سوم گروه سوم 



شیمی بورشیمی بور
علت این علت این . . عنصر بور با دیگر عناصر کمی متفاوت استعنصر بور با دیگر عناصر کمی متفاوت است

تفاوت شعاع نسبتاً کوچک و پتانسیل یونی بسیار زیاد آن تفاوت شعاع نسبتاً کوچک و پتانسیل یونی بسیار زیاد آن 
این عنصر تمایل زیادی بھ تشکیل پیوند کوواالنسی این عنصر تمایل زیادی بھ تشکیل پیوند کوواالنسی . . استاست
..دارددارد

 از لحاظ شیمیایی بورغیرفلزاست و از نظر تمایل بھ تشکیل از لحاظ شیمیایی بورغیرفلزاست و از نظر تمایل بھ تشکیل
پیوند کوواالنسی شباھت زیادی بھ کربن و سیلسیم دارد تا بھ پیوند کوواالنسی شباھت زیادی بھ کربن و سیلسیم دارد تا بھ 

آلومینیوم و دیگرعناصراین گروه ؛ بنابراین مانند کربن آلومینیوم و دیگرعناصراین گروه ؛ بنابراین مانند کربن 
ھیدریدھای زیادی تشکیل می دھد و مانند سیلسیم و کانیھای ھیدریدھای زیادی تشکیل می دھد و مانند سیلسیم و کانیھای 

..اکسیژن دار با ساختار کمپلکس ایجاد می کنداکسیژن دار با ساختار کمپلکس ایجاد می کند
 



 بورانھا دارای فرمول کلی بورانھا دارای فرمول کلیBBnnHH(n(n ھستند مانند بوران ھستند مانند بوران     ((44++
BB22HH66   یا ، یا ،BBnnHH(n(n دی دی . .   BB44HH1010مانند تترا بوران مانند تترا بوران     ((66 + +

با ھیدرید لیتیم تھیھ با ھیدرید لیتیم تھیھ     BFBF33بوران را می توان از واکنش بوران را می توان از واکنش 
..کردکرد

در ترکیبات بورھیدریدی کھ بورانھا نامیده می شوند، 
ھیدروژن اغلب بھ عنوان پل بین اتم ھای بورعمل می کند



 برھمکنش ممکن بین اوربیتال ھای ھیبریدی و ھیدروژن ھای پلساز



، خانوادۀ کربن، خانوادۀ کربن))  IVAIVA((گروه چھارم گروه چھارم 



خانواده نیتروژنخانواده نیتروژن  (V)(V)گروه پنجم گروه پنجم 



خانواده گروه اكسیژنخانواده گروه اكسیژن  (VI)(VI)گروه ششم گروه ششم 

 پارامغناطیس و پارامغناطیس وOO33  ھمان طور كھ در ھمان طور كھ در . . دیامغناطیس استدیامغناطیس است
در نتیجھ در نتیجھ   OO22شرح داده شد، پارامغناطیس بودن شرح داده شد، پارامغناطیس بودن   55فصل فصل 

بھ وسیلھ دو الكترون با بھ وسیلھ دو الكترون با   PP22((ππ((اشغال اوربیتالھاي اشغال اوربیتالھاي 
. . اسپینھاي موازي مي باشداسپینھاي موازي مي باشد

براي گوگرد بیش از ھر عنصر دیگري آلوتروپ شناختھ 
شده است، و پایدارترین شكل آن در دماي اطاق 

– αاورتورومبیك ( S8 ( داراي ھشت اتم گوگرد در آرایش
.حلقوي جمع شده مي باشد



ھالوژنھاھالوژنھا: : (VIIA)(VIIA)  1717گروه گروه 

 شیمي ھالوژنھا بھ مقدار زیادي تحت تأثیر تمایل آنھا براي شیمي ھالوژنھا بھ مقدار زیادي تحت تأثیر تمایل آنھا براي
در در . . گرفتن یك الكترون و رسیدن بھ آرایش گاز بي اثر استگرفتن یك الكترون و رسیدن بھ آرایش گاز بي اثر است

نتیجھ، ھالوژنھا عوامل اكسنده بسیار خوبي ھستندنتیجھ، ھالوژنھا عوامل اكسنده بسیار خوبي ھستند



گازھاي نجیبگازھاي نجیب  (VIIIA)(VIIIA)  1818گروه گروه 

 1818عناصر گروه عناصر گروه  (VIIIA)(VIIIA)   مدتھا گازھاي بي اثر یا نادر مدتھا گازھاي بي اثر یا نادر
نامیده شده اند ولي دیگر این نامگذاري در موردشان نامیده شده اند ولي دیگر این نامگذاري در موردشان 

آنھا اكنون شیمي جالبي ھر چند نسبتا آنھا اكنون شیمي جالبي ھر چند نسبتا . . مصداق نداردمصداق ندارد
..محدود دارند، و تقریبا فراوان ھستندمحدود دارند، و تقریبا فراوان ھستند

   براي مثال ھلیم دومین عنصر از نظر فراواني در جھان براي مثال ھلیم دومین عنصر از نظر فراواني در جھان
است و در ھواي خشك آرگون سومین عنصر از نظر است و در ھواي خشك آرگون سومین عنصر از نظر 

برابر كربن برابر كربن   3030فراواني است، تقریبا فراواني حجمي آن فراواني است، تقریبا فراواني حجمي آن 
.  .  دیوكسید استدیوكسید است


