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فصل اول  :ساختار اتم

صفحه 1

تنظیم  :امیر حسین آزوغ

 مطالعه روی عناصر به  0022سال پیش یعنی به زمان تالس و دموکریت برمیگردد تالس آب را عنصر اصلی سازنده جهان معرفی کرد ارسطو آب و خاک و هوا و آتش را عناصر اصلی سازنده جهان معرفی کرد یونانیان برای مطالعه طبیعت سه ابزار مشا هده و اندیشیدن و نتیجه گیری را بکار می بردند طبق نظر دموکریت :همه مواد از ذرات کوچک و تجزیه ناپذیری به نام اتم تشکیل شده اند رابرت بویل در کتاب شیمیدان شکاک :الف) شیمی را علم تجربی معرفی کرد
ب) مفهوم تازه ای از عنصر معرفی کرد یعنی ماده ای که به مواد ساده تر تبدیل نشود
ج) اقدام و توصیه به پژوهش های علمی کرد
 دالتون با اجرای آزمایشات بسیار مجددا به نظریه دموکریت دست یافت و اولین نظریه اتمی را در  7قسمتبیان کرد
( )1ماده از ذرات تجزیه ناپذیری به نام اتم ساخته شده
( )0همه اتم های یک عنصر مشابه یکدیگر هستند
( )3همه اتم های یک عنصر جرم یکسان وخواص شیمیایی مشابه دارند
( اتمهای عناصر مختلف جرم و خواص شیمیایی مختلف دارند)
( )4اتم ها نه بوجود می آیند نه از بین می روند
( )0واکنشهای شیمیایی شامل جابجاشدن اتمها یا تغییر در شیوه اتصال آنها در مولکول هاست ودر این واکنشها
اتم ها خود تغییری نمی کنند
( )6اتمهای عناصر مختلف به هم متصل می شوند و مولکولها را به وجود می آورند
( )7در هر مولکول از یک ترکیب همواره نوع و تعداد نسبی اتمهای سازنده آن یکسان است

صفحه 0

فصل اول  :ساختار اتم

تنظیم  :امیر حسین آزوغ

نقص های نظریه دالتون
الف) اتم تجزیه پذیر است ( رد بند اول)
ب) اتم های یک عنصر ممکن است جرم متفاوت دا شته با شند مثل ایزوتوپ ها (رد بند د وم)
ج) ممکن است د و عنصر مختلف جرم یا خواص شیمیایی یکسان داشته باشند( رد بند سوم)
د) اتم میتواند از بین برود و بوجود بیاید مثال در پدیده پرتوزایی ( رد بند چهارم)
ه) پدیده هایی مثل برقکافت-رسانایی الکتریکی-الکتریسیته ساکن-خواص مغناطیسی-ظرفیت پیوندو .....که
مربوط داد و ستد الکترون است با نظر دالتون توجیه نمی شود
 قانون بقای جرم -قانون نسبت های معین و تغییر حاالت فیزیکی با نظریه دالتون توجیه میشود اتم کوچکترین ذره ای است که خواص فیزیکی و شیمیایی یک عنصر به آن وابسته است مولکول کوچکترین ذره ای است که خواص فیزیکی و شیمیایی یک ترکیب به آن وابسته است ذرات کشف شده به ترتیب الکترون – پروتون -نوترون اجرای آزمایشات فراوان با الکتریسیته ساکن مقدمه شناخت ساختار درونی اتم بود مایکل فارادی پس ازکشف الکتریسیه ساکن (مالشی) توانست با الکترولیز(عبورجریان برق ازمیان محلول یکترکیب شیمیایی فلزدار ) موفق به کشف الکترون شد ولی هنوز به رابطه بین اتم و الکترون پی نبرده بود
 استونی ذرات حمل کننده جریان برق را الکترون نامید ( نامگذاری الکترون) تامسون وجود ذرات زیر اتمی را اثبات کرد جوزف تامسون با آزمایش لوله پرتو کاتدی نسبت بار به جرم الکترون را اندازه گرفت میلیکان با اندازه گیری بار الکترون توانست به جرم آن پی ببردبار واقعی الکترون 10- 19c

 - 1/6و بار نسبی آن  -1است

جرم الکترون 10-28 gr

 9/109است

صفحه 3

فصل اول  :ساختار اتم

تنظیم  :امیر حسین آزوغ

 لوله پرتو کاتدی C R T:لوله شیشه ای که درون آن تقریبا خال است و فشار هوای داخل بسیارکم است و با برقراری ولتاژبسیار باال
بین دو الکترود پرتوهایی از الکترود منفی (کاتد) به سمت الکترود مثبت (آند) جریان میابد که پرتو کاتدی
نام دارد و در اثر برخورد این پرتو با ماده فلوئورسنت نور سبز رنگی تولید میشود
 پرتو کاتدی از جنس الکترون است پرتو کاتدی به جنس الکترودها و گاز درون لوله بستگی ندارد-

پرتو کاتدی به خط راست حرکت می کند( تشکیل سایه جسمی که در مسیر آن باشد)

 پرتو کاتدی دارای بار الکتریکی منفی است ( به سمت قطب مثبت منحرف میشود) پرتو کاتدی هنگام عبور از لوله گاز رقیق درون آن را ملتهب می کند تغیر گاز درون لوله منجر به تغییر رنگ میشود ایجاد میدان مغناطیسی باعث تغییر مسیر پرتو کاتدی میشود کاهش فشارگازدرون لوله باعث کمرنگ شدن نور میشود و درخال مطلق رنگ درخشان وجود ندارد همه مواد داری الکترون هستند (اگر الکترودها را تغییر دهیم نتیجه فرق نمیکند) آزمایش پرتو کاتدی تاکید بر خاصیت ذره ای بودن الکترون دارد فسفرسانس و فلوئورسانس جزو خواص فیزیکی بعضی از مواد شیمیایی هستند که نور با طول موجمعین را جذب و به جای آن نوری با طول موج بلندتری می دهند
 در فلوئورسنت ها با قطع منبع تابش نور قطع می شود( مانند  ZnSدر المپ تلویزیون یا  ) znso4ولیدر فسفرسنت ها تابش تا مدت کوتاهی ادامه دارد ( مانند  BaSو  Casدر شب نما ها )
کاشف پرتوزایی بکرل بود( به طور تصادفی وقتی روی خواص فسفرسانس آزمایش می کرد)
نامگذاری پرتوزایی را ماری کوری انجام داد
کاشف پرتوهای پرانرژی رادرفورد بود
ترتیب کشف پرتوها  :کاتدی – X-پرتوزایی – پرتوهای پر انرژی( 𝛼و𝛽و𝛾(
-پرتو  Xرا رونتگن کشف کرد

-اندازه گیری فرکانس آن را موزلی انجام داد

صفحه 4

فصل اول  :ساختار اتم

تنظیم  :امیر حسین آزوغ

این پرتو از جنس نور است با قدرت نفوذ باال  -از تاباندن پرتوکاتدی روی یک آند فلزی بدست می آیدکاربرد آن در پزشکی و عکسبرداری از استخوان استفاده میشودرادرفورد بعد سالها تالش فهمید که تابشی که بکرل به وجود آن پی برده بود ترکیبی از سه پرتو است
انرژی𝛼 :

𝛽

𝛾

𝛼 توسط کاغذ جذب می شود

انحراف 𝛼 :

𝛽

جرم 𝛾 :

𝛽

𝛼

𝛽توسط آلومینیم جذب میشود 𝛾 توسط سرب جذب میشود

پرتو زایی با کاهش جرم اتم همراه است
پرتو آلفا :دارای بار مثبت است و از 0پروتون و 0نوترون تشکیل شده
در اثر متالشی شدن هسته اتمهای پرتوزا تولید می شود
جرم آن  4برابر جرم هسته اتم هیدروژن است
با جذب  0الکترون به اتم هلیم خنثی تبدیل می شود
خروج هر ذره آلفا  4واحد از جرم اتمی و  0واحد از عدد اتمی کم می شود
پرتو بتا  :دارای بار منفی و از جنس الکترون است( جریانی از الکترونهای پرانرژی میباشد)
پرتو گاما  :خنثی است و ازجنس نور میباشد
گاما جزو امواج الکترومغناطیسی با طول موج بسیار کوتاه است
مدل اتمی تامسون ( :مدل کیک کشمشی -مدل هندوانه ای )
 )1الکترون ها ذرات با بار منفی هستند که درون فضای کروی ابر گونه ای از بار مثبت قرار دارند
 )0اتم در مجموع خنثی است بنابراین مقدار بار مثبت فضای کروی ابر گونه با مجموع بار منفی الکترونها برابر
است
 )3این ابر کروی مثبت جرمی ندارد و جرم اتم به تعداد الکترونها بستگی دارد
 )4جرم زیاد اتم از وجود تعداد بسیار زیادی الکترون در آن نا شی میشود

فصل اول  :ساختار اتم

صفحه 0

تنظیم  :امیر حسین آزوغ

نارسایی مدل تا مسون عدم توجیه تشکیل تابش های حاصل از مواد پرتوزا بود و رادرفورد نتوانست پرتو زایی
را با مدل تامسون توجیه کند و در درستی مدل تامسون شک کرد
آزمایش دوم رادرفورد بمب باران ورقه طال ( ارائه مدل اتم هسته دار )
رادرفورد در بمب باران ورقه نازک طال به ضخامت  0222اتم توسط ذرات سنگین و پرانرژی آلفا ا نتظار داشت
بیشتر ذرات با کمترین انحراف عبور کنند چون اگر مدل تامسون درست باشد باید بار مثبت در تمام فضای اتم
پخش شده باشد وتراکم بار مثبت پایین میاید وذرات مثبت آلفا با کمترین انحراف عبور می کنند
مشاهدات رادرفورد:
 )1بیشتر ذرات بدون انحراف در مسیر مستقیم عبور کردند
نتیجه :بیشتر حجم اتم را فضای خالی تشکیل می دهد
 )0تعداد زیادی از ذرات آلفا با زاویه اندکی از مسیر منحرف شدند
نتیجه  :یک میدان الکتریکی قوی در اتم وجود دارد
 )3تعداد بسیار کمی از ذرات آلفا با زاویه  02درجه منحرف شدند
نتیجه  :اتم طال هسته بسیار کوچک با جرم بسیار زیاد دارد
رادرفورد برای کنترل بهتر تابش ماده پرتوزا از محافظ سربی استفاده کرد
افتخارات رادرفورد:
کاشف پرتوهای پرانرژی -کاشف هسته-ارائه مدل اتم هسته دار -اندازه گیری نسبت قطر اتم به هسته -پیشنهاد
وجود نوترون در هسته -فرکانس پرتو ایکس -بار مثبت هسته
مدل اتم هسته دار :
 -1بیشتر حجم اتم را فضای خالی تشکیل می دهد
 -0اتم هسته بسیار کوچک با جرم بسیار زیاد است که میدان الکتریکی قوی در اتم ایجاد می کند
رادرفورد به وجودذره خنثی که جرم مساوی باپروتون دارد اشاره کرد که بعدها توسط چادویک نوترون کشف شد

صفحه 6

فصل اول  :ساختار اتم

تنظیم  :امیر حسین آزوغ

موزلی در دستگاه مولد پرتو  Xبا قرار دادن آندهایی از فلزات مختلف دریافت فرکانس پرتو با افزایش جرم اتم
افزایش می یابد
رادرفورد پی برد فرکانس پرتو با افزایش بار مثبت هسته اتم افزایش می یابد و توانست عدد اتمی را با تقسیم بار
مثبت هسته به مقدار بار الکتریکی پروتون بدست آورد
ذرات زیر اتمی ( بنیادی )
نماد

نام

جرم

بارالکتریکی نسبی

الکترون

e

-1

-28

9/109 ×10

پروتون

P

+1

1/673 ×10-24

نوترون

n

صفر

1/675 ×10-24

جرم الکترون در مقایسه با پروتون و نوترون بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی است
عدد اتمی  :تعداد پروتونهای هسته z
عدد جرمی  :مجموع پروتون ها نوترونهای هسته A= Z +N
در اتم تعداد الکترون و پروتون برابرند چون خنثی است
نوکلئون  :ذرات سازنده هسته ( پروتون و نوترون ) را گویند
ذرات اتم :

p+e+n

ذرات باردار p + e :

ذرات هسته p + n :

همواره تعداد نوترونها بزرگتر یا مساوی پروتون است ( غیر از هیدروژن که نوترون ندارد )
اگر نوترونها بیشتر از  1/0برابر پروتون ها باشد ماده رادیو اکتیو است ( عناصر دوره هفتم همگی پرتوزا هستند)
ایزوتوپها اتم های یک عنصر هستند که عدد اتمی یکسان وعدد جرمی متفاوت دارند
شباهت

تفاوت

عدد اتمی

عدد جرمی

تعداد پروتون

تعداد نوترون

تعداد الکترون
خواص شیمیایی

خواص فیزیکی

فصل اول  :ساختار اتم

صفحه 7

تنظیم  :امیر حسین آزوغ

هیدروژن و اکسیژن  3ایزوتوپ پایدار و قلع  12ایزوتوپ دارند
تاکنون بیش از  0322ایزوتوپ ( طبیعی و ساختگی ) شناخته شده که  070ایزوتوپ پایدار هستند
ذرات با ا نتقال الکترون به یون تبدیل می شوند و پروتون تغییر نمی کند
یکای جرم اتمی ( amuواحد جرم اتمی ) که یک دوازدهم جرم اتم کربن  10-است .در این مقیاس جرم اتم
کربن10-دقیقا 10است
مثال در  23Naجرم اتمی برابر  23amuو جرم مولی برابر  23 gاست
جرم هر پروتون وهر نوترون تقریبا  1amuاست

1/66×10-24 gr

1amu

جرم هر الکترون تقریبا  0/0005 amuاست
دستگاه طیف سنج جرمی برای اندازه گیری دقیق درصد ایزوتوپ ها بکار می رود

=

جرم اتمی میانگین

نکته ( + 1 :کمترین جرم مولکولی ) – ( بیشترین جرم مولکولی ) = تعداد مولکولهای متفاوت یک ترکیب

باروت سیاه مخلوطی از پتاسیم نیترات و گرد زغال و گوگرد است (ناهمگن )
افزایش براده آهن رنگ نارنجی به جرقه ها می دهد
افزایش گرد منیزیم و آلومینیم نور سفید خیره کننده تولید میکند
افزایش نمکهای مس و استرانسیم و باریم رنگهای زیبا به جرقه ها میدهد

فصل اول  :ساختار اتم

صفحه 8

تنظیم  :امیر حسین آزوغ

بونزن :مخترع چراغ بونزن و دستگاه طیف بین است
با قرار دادن یک ترکیب مس دار مانند کات کبود در شعله چراغ دید رنگ آبی شعله به سبز ی می گراید
او متوجه شد هر فلزی طیف نشری خاص خود را دارد
آزمایش شعله برای شناسایی کاتیون فلزموجود درهرترکیب کاربرد دارد ودرمورد یونهای نافلزی کاربرد ندارد
کشف روبیدیم (سرخ) و سزیم (آبی) کار بونزن بود
نمک  ⟵ Cu2+رنگ شعله سبز

نمک  ⟵Sr 2+رنگ شعله سرخ درخشان

نمک  ⟵ Rb +رنگ شعله سرخ

نمک  ⟵ Ca2+رنگ شعله سرخ مایل به نارنجی

نمک  ⟵ Cs +رنگ شعله آبی

نمک  ⟵ Ba2+رنگ شعله زرد مایل به سبز

اگر بر یک لوله تخلیه الکتریکی که دارای گاز هیدروژن با فشار کم است ولتاژ باالیی اعمال شود در اثر تخلیه
الکتریکی گاز درون لوله ملتهب شده به رنگ صورتی کمرنگ و با عبور دادن نور حاصل از یک منشور طیف
نشری خطی هیدروژن بدست می آید
بدست آوردن چهار طیف نشری خطی هیدروژن و اندازه گیری طول موج آن توسط آنگستروم انجام شد
رنگهای طیف نشری خطی هیدروژن عبارتند از بنفش -آبی -سبز -قرمز
مدل اتمی بور  :مدلی است برای اتم هیدروژن فرض های زیر
 -1الکترون در اتم هیدروژن در مسیرهای دایره شکل به نام مدار دور هسته گردش می کند
 -0انرزی این الکترون با فاصله از هسته رابطه مستقیم دارد
 -3این الکترون فقط می تواند در فاصله های معین و ثابتی پیرامون هسته گردش کند
در واقع الکترون مجاز است مقادیر معینی انرژی را بپذیرد که به این مدارهای مجاز تراز انرژی گویند
تعداد ترازهای انرژی در اتم اندک است
 -4این الکترون معموال در پا ئینترین تراز انرژی ممکن (نزدیکتر به هسته ) قرار دارد و به آن حالت پایه گویند

فصل اول  :ساختار اتم

صفحه 0

تنظیم  :امیر حسین آزوغ

 -0الکترون می توا ند با گرفتن مقدارمعین انرژی به تراز باالتر برود (برانگیخته شود )
 -6الکترون در حالت برانگیخته ناپایدار است و همان مقدار انرژی که گرفته پس می دهد و به حالت پایه برمی
گردد ( مناسب ترین راه برای از دست دادن انرژی نشر نور است )
نور قابل دیدن بین  422تا  722نانومتر است
مدل پله کانی تصویر ساده ای از مدل اتمی بور را نمایش می دهد
مدل کوانتومی اتم :
الکترون انرژی را به صورت یک بسته های انرژی مبادله میکند وبه آن انرژی کوانتومی یا پیمانه ای گویند بور با کوانتیده در نظر گرفتن ترازهای ا نرژی توانست طیف نشری خطی هیدروژن را توجیه کند مدل کوانتومی را شرودینگر بر مبنای رفتار دوگانه الکترون و تاکید بر رفتار موجی آن پیشنهاد کرد و بجایمحدود کردن الکترون در به یک مدار دایره ای شکل از حضور الکترون در فضای سه بعدی به نام
اوربیتال سخن گفت
اوربیتال به فضایی در اطراف هسته که احتمال حضور الکترون در آن بیش از  02درصد با شد گویند
شرودینگر

بور
بیان مفهوم کوانتوم

ارائه مدل کوانتومی

کوانتیده بودن انرژی e-

رفتار دوگانه الکترون ( ذره ای – موجی )

عدد کوانتومی اصلی n

سایر اعداد کوانتومی

پیشنهاد مسیر های دو بعدی ودقیق (مدار یا تراز )

پیشنهاد الیه های الکترونی سه بعدی و احتمالی

 هرچه از هسته دورتر شویم تفاوت تراز انرزی دو الیه متوا لی کمتر می شود اطراف هسته حداکثر  7الیه داریم که الیه  n=1پایدارترین الیه است انتقال از الیه باالتر به پائینتر با نشر نور وانتقال از الیه پائین به باال با جذب همراه است -تعداد انتقالهای ممکن از مدار  nبه مدارهای پایین تر برابر

است

صفحه 12

فصل اول  :ساختار اتم

تنظیم  :امیر حسین آزوغ

عدد های کوانتومی و اوربیتال ها
 -1عدد کوانتومی اصلی( )nسطح انرژی اصلی را نشان می دهدکه مقادیر مجاز برای آن  1و 0و ....است
 nالیه ⟵  nزیر الیه ⟵  n2اوربیتال ⟵  2n2الکترون
 -0عدد کوانتومی اوربیتالی (  : )Lنشان دهنده نوع اوربیتال که مقادیر مجاز آن 2 ,1 , 0, …….n-1

d → L=2

F → L=3
تعداد اوربیتال هر الیه = 2L + 1

(S →L=0کروی )

(P →L=1دمبلی)

حداکثر الکترون هر الیه = 4L +2

 -3عدد کوانتومی مغناطیسی ( : )mLجهت گیری اوربیتال در فضا را مشخص میکند که مقادیر مجاز برای آن –
 L , …. 2 ,…..+Lمیباشد
→F

→d

→P

→S

 -4عدد کوانتومی اسپین ( :)msجهت گردش الکترون دور خودش را مشخص میکند و مقادیر  ±را دارد
گردش ساعتگرد )↑( +

و گردش خالف ساعت – (↓)

نکته  :الکترون دو نوع حرکت دارد اوربیتالی ( حرکت دور هسته) و اسپینی ( دور خودش )
اصل طرد پائولی :

 -1هیچ اوربیتالی در یک اتم نمی تواند بیش از  0الکترون داشته باشد

 -0در یک اتم هیچ دو الکترونی را نمی توان یافت که هر چهار عدد کوانتومی آن یکسان باشد
قانون هوند  :پایدارترین آرایش الکترونی اتمها آرایشی است که حداکثر تعداد الکترونهای جفت نشده را با اسپین
یکسان داشته باشند به عبارت دیگر جفت شدن اوربیتال زمانی شروع می شود که اوربیتال خالی وجود نداشته
باشد ( قانون اتوبوس سواری )
⟵p4

⟵d3

اصل آفبا ( بنا گذ اری )

ns ,(n-2)f,(n-1)d,np

مانند

 fشروع از 4f

 dشروع از 3d

1S/2S,2P/3S,3P/4S,3d,4P/5S,4d,5P/6S,4F,5d,6P/7S,5F,6d,7P

صفحه 11

فصل اول  :ساختار اتم

تنظیم  :امیر حسین آزوغ

نکته  3dپر شده قبل از  4sپر شده است
عدد اتمی گازهای نجیب را حفظ با شید

, 86Rn

54Xe

, 10Ne , 36Kr ,

2He

مثال :

پایداری اوربیتالها :

ناقص

نیمه پر

پر

 d 4و  d 9ممنوع :

برای کندن الکترون از دورترین فاصله الکترون جدا می شود

عناصر بر اساس الیه ظرفیت به چهار دسته تقسیم می شوند
 -1دسته s
 -0دسته p
 -3دسته d
 -4دسته f
در عنصرهای دسته  sالکترونهای زیر الیه  sالکترون های ظرفیتی هستند
در عنصرهای دسته  pالکترونهای زیر الیه sو  pالکترون های ظرفیتی هستند
در عنصرهای واسطه الکترونهای زیر الیه  sو زیرالیه  dقبل الکترون های ظرفیتی هستند

صفحه 12

فصل اول  :ساختار اتم
نام دانشمند

تنظیم  :امیر حسین آزوغ

فعالیت علمی

تالس

 0022سال پیش آب را عنصر اصلی سازنده جهان معرفی کرد

ارسطو

چهار عنصر آب و هوا و خاک و آتش را عناصر سازنده کاینات اعالم کرد

دموکریت

اولین کسی بود که پیش بینی کرد مواد از ذرات تجزیه ناپذیر به نام اتم تشکیل شده اند

رابرت بویل

در کتاب شیمی دان شکاک مفهوم تازه ای از عنصر را بیان کرد

جان دالتون

با استفاده از واژه یونانی اتم به معنی تجزیه ناپذیر ذرات سازنده عناصر را توضیح داد

مایکل فارادی

مشاهده کرد هنگام عبور جریان برق از محلول یک ترکیب شیمیایی فلزدار ( برقکافت ) یک
واکنش شیمیایی در آن انجام می شود

جورج استونی

ذره های حمل کننده جریان برق را الکترون نامید

جوزف تامسون

.1
.0
.3
.4

آزمایش لوله پرتو کاتدی
اندازه گیری نسبت بار به جرم الکترون
اثبات وجود الکترون در اتم و معرفی الکترون به عنوان ذره زیر اتمی
مدل اتمی کیک کشمشی یا هندوانه ای

رابرت میلیکان

اندازه گیری بار الکتریکی الکترون

هانری بکرل

پی بردن به خاصیت پرتوزایی به صورت تصادفی

ماری کوری

خاصیتی را که بکرل به آن پی برده بود را پرتوزایی و مواد دارای این خاصیت را پرتوزا نامید

ارنست رادرفورد

.1
.0
.3
.4
.0

بیان کرد تابشی که بکرل به وجود آن پی برد از سه نوع تابش مختلف تشکیل شده
در درستی مدل تامسون شک کرد
با بمب باران ورقه نازک طال با ذرات آلفا مدل اتم هسته دار را ارائه داد
به کمک نتایج آزمایشات موزلی توانست پروتون و عدد اتمی را کشف کند
برای اولین بار وجود ذره خنثی ( نوترون ) را بیان کرد

هنری موزلی

با مطالعه روی پرتو  Xتولید شده از عناصر مختلف زمینه ساز کشف پروتون شد

چادویک

کاشف نوترون

رابرت بونزن

طراحی و ساخت دستگاه طیف بین و بدست آوردن طیف نشری خطی فلزات مختلف

آنگستروم

اولین بار 4خط طیف نشری هیدروژن را یافت و طول موج دقیق هر خط را اندازه گرفت

نیلز بور

ارتباط بین  4خط طیف هیدروژن و ساختار اتم را پیشنهاد داد ( مفهوم کوانتومی بودن )

شرودینگر
پائولی

 .1پیشنهاد مدل کوانتومی بر مبنای رفتار دوگانه الکترون و تاکید بر رفتار موجی آن
 .0استفاده از مفهوم اوربتال در مدل اتمی خود و اعداد n , L ,ML
بیان کرد که هیچ اوربیتالی در یک اتم نمی تواند بیشتر از دو الکترون درخود جای دهد

صفحه 1

فصل دوم  :خواص جدول تناوبی

تنظیم  :امیر حسین آزوغ

اولین بار مندلیف جدول تناوبی را برای دسته بندی عناصر پیشنهاد داد که دو اصل زیر را رعایت کرد
 )1عناصر بر حسب افزایش تدریجی عدد اتمی از چپ به راست در ردیف ها کنار هم قرار دارند
 )0عنصرهایی که خواص فیزیکی و شیمیایی نسبتا مشابه دارند در یک گروه زیر هم قرار می گیرند
نکات جدول اولیه مندلیف
 دارای  10ردیف و  8ستون بود این جدول شامل  63عنصر بود سه عنصر مس و طال و نقره هم در گروه اول و هم در گروه هشتم ( آخر ) قرار داشتند ردیف نهم فاقد عنصر بود این جدول فاقد گازهای نجیب بود ( در زمان مندلیف گاز نجیب کشف نشده بود ) مندلیف برای رعایت اصل تشابه خواص فیزیکی و شیمیایی مجبور بود بعضی از خانه های جدول راخالی بگذارد و پیش بینی کرد که این عنصرها بعدا کشف می شوند
 جای های خالی مربوط به  44Sc , 68Ga, 72Ge , 100Tcبود که در آن موقع کشف نشده بودند مندلیف برخی از عناصر ناشناخته را پیش بینی کرد مانند اسکاندیم و گالیم ( اکا آلومینیوم) و ژرمانیم وهفت عنصر دیگر
 در کل  12مورد پیش بینی داشت که  8مورد آن درست بود و شهرت مندلیف به همین دلیل بود. در جدول او مجبور شد بدلیل رعایت اصل تشابه بی نظمی در جدول داشته باشد که عبارتند از Co ,Niو  ( ,Teفرض مندلیف برای بی نظمی خطا در اندازه گیری جرم اتمی می د ا نست )
 مندلیف در جدول خود فرمول اکسید گروه یک تا هشت را به صورت زیر در نظر گرفتگروه 8

گروه 7

گروه 6

گروه 0

گروه 4

گروه 3

گروه 0

MO4

M2O7

MO3

M2O5

MO2

M2O3

MO

 مندلیف فرمول ترکیب هیدروژن دار گروه  4تا  7را به صورت زیر فرض کردگروه 7

گروه 6

گروه 0

گروه 4

MH

MH2

MH3

MH4

گروه 1
M2O

صفحه 0

فصل دوم  :خواص جدول تناوبی

تنظیم  :امیر حسین آزوغ

موارد پیش بینی شده مندلیف
 )1اکابور  : Ebامروزه اسکاندیم  Scنام دارد-جرم اتمی آن  44پیش بینی شد-ظرفیت آن  3پیش بینی
شد-اکسید آن در اسید حل می شود
 )0اکا آلومینیم  : Eaامروزه گالیم  Gaنام دارد – جرم آن  68پیش بینی شد – ظرفیت آن 3
نقطه ذوب آن کم پیش بینی شد
 )3اکا سیلسیم  : Esامروزه ژرمانیم  Geنام دارد – جرم آن  70پیش بینی شد – ظرفیت آن 4
نقطه ذوب آن زیاد پیش بینی شد

نکات جدول امروزی
 جدول امروزی بر اساس افزایش عدد اتمی تنظیم شده پایه ریزی جدول امروزی را رادرفورد و موزلی انجام دادند دارای  18ستون و  7ردیف است تنها فلز مایع جیوه و تنها نافلز مایع برم است که هر دو سمی هستند(  Frهم مایع است و پرتوزا ) کوتاه ترین دوره  .دوره اول است با  0عنصر بلند ترین دوره  .دوره ششم است با  30عنصر -بلند ترین گروه .گروه  3است با  30عنصر دوره ناقص دوره هفتم است بیش از  82درصد جدول را فلزات تشکیل می دهند  17نافلز داریم و  8شبه فلز تعداد  01عنصر از جدول در طبیعت یافت می شوند که  3عنصر مایع و  11عنصر گازی و بقبه جامدند فراوانترین فلز قلیایی خاکی کلسیم است فراوانترین نافلز موجود در پوسته زمین اکسیژن است فراوانترین شبه قلز موجود در پوسته زمین سیلسیم است فراوانترین عنصر در جهان هیدروژن و در هوا کره نیتروژن و در پوسته زمین اکسیژن است ترتیب فراوانی عنصرها در جدول مندلیفشبه فلزات

نافلزات

فلزات اصلی

فلزات واسطه

صفحه 3

فصل دوم  :خواص جدول تناوبی

تنظیم  :امیر حسین آزوغ

بررسی گروه های جدول
گروه 1

گروه 0

گروه 17

گروه 18

فلزات قلیایی

فلزات قلیایی خاکی

هالوژن ها ( نمکساز )

گازهای نجیب

آرایش ns1

آرایش ns2

آرایش ns2np5

آرایش ns2np6

همگی فلز

همگی فلز

همگی نافلزات 0اتمی

همگی گاز تک اتمی

بسیار واکنش پذیرند و
زیر نفت نگهداری
میشوند

واکنش پذیری کمتر
ازگروه یک دارند

واکنش پذیرترین نافلزات واکنش پذیری بسیار
هستند(به حالت آزاد در کمی دارند و معروف به
طبیعت یافت نمی شوند) گاز بی اثر هستند

ازباال به پائین افزایش
واکنش پذیری دارند

ازباال به پائین افزایش
واکنش پذیری دارند

ازباال به پائین کاهش
واکنش پذیری دارند

از باال به پایین واکنش
پذیری افزایش می یابد

یون پایدار M+

یون پایدار M2+

یون پایدار M-

یون نمیشوند

فرمول اکسیدM2O

فرمول اکسیدMO

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

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

فرمول پراکسید M2O2

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

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

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

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

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

فرمول سوپراکسید---------------- MO2
ازباال به پائین افزایش
چگالی و جرم دارند

باالترین جوشBe:
پائین ترین جوش Mg :

کمترین چگالیCa :
ازباال به پائین کاهش
نقطه ذوب و جوش دارند بیشترین چگالی Ba :

ازباال به پائین افزایش
نقطه ذوب جوش دارند

شامل  6عنصر که در
تناوبهای دوم تا هفتم
هستند

شامل  4نافلز و یک شبه شامل  6عنصر که در
تناوب اول تا ششم قرار
فلز در تناوب دوم تا
دارند
ششم هستند

فلرات بسیار نرم که با
چاقو بریده می شوند

تنوع حالت فیزیکی این
گروه بیشتر از بقیه است

صفحه 4

فصل دوم  :خواص جدول تناوبی

تنظیم  :امیر حسین آزوغ

عناصر واسطه  ( :گروه سوم تا دوازدهم ) – واسطه خارجی
 الیه ظرفیت آنها  (n-1)d,nsمی باشد همگی فلز هستند بجز جیوه که مایع است بقیه جامدند در آرایش الکترونی آنها بی نظمی های متعددی وجود دارد واکنش پذیری شیمیایی آنها از فلز گروه اول و دوم کمتر است این فلزات نسبت فلزات گروه یک ودو همردیف خود سخت ترو چگالتر ودیرذوبترند (غیراز جیوه ) در الیه ظرفیت آنها بر خالف گروه  1و 0به تعداد مساوی الکترون وجود ندارد دارای ظرفیت مختلف هستند ترکیبات رنگی دارند -زیر الیه  dدر حال پرشدن است

عناصر واسطه داخلی
 -1النتانیدها  :عنصرهای خانه  07تا  72جدول را تشکیل می دهند (  14عنصر )
دوره ششم وگروه سوم
فلزات براق و واکنش پذیر هستند
زیر الیه  4fدر حال پرشدن است
 -0آکتنیدها  :عنصرهای  80تا  120جدول را تشکیل می دهند (  14عنصر )
دوره هفتم و گروه سوم
فلزات پرتوزا و واکنش پذیر هستند
ساختار هسته نسبت به آرایش الکترونی اهمیت بیشتری دارد
زیر الیه  f0در حال پرشدن است
مشهورترین آنها اورانیوم می باشد

صفحه 0

فصل دوم  :خواص جدول تناوبی

تنظیم  :امیر حسین آزوغ

اتم هیدروژن (خانواده تک اتمی )
 ساده ترین و کوچکترین اتم است که سبکترین مولکول  H2را دارد تنها عنصر فاقد نوترون است یک الکترون دارد ولی دافعه الکترونی ندارد (هم یون  H+دارد هم )H- از لحاظ شیمیایی شبیه هیچ عنصری نیست -به دلیل واکنش پذیری زیاد به حالت آزاد وجود ندارد

تعین دوره و گروه
دوره یا ردیف بیشترین ضریب میباشد
گروه به روش زیر مشخص می شود
الف) اتم های ختم به ⟵ S

توان  Sگروه است

ب) اتم های ختم به ⟵ P

p+12توان

ج) اتم های ختم بهd

⟵

S+d

د ) ختم به f

⟵

گروه سوم

نکته  :عنصرهای با عدد اتمی زوج در گروه زوج قرار دارند

یونهای پایدار:
گروه یک به یون M+

گروه دو به یون M2+

گروه  13به یون M3+

گروه  10به یون M3-

گروه  16به یون M2-

گروه  17به یون M -

بار موثر هسته  :بخشی از بار الکتریکی مثبتی هسته است که به یک الکترون با توجه به اثر پوششی
الکترونهای دیگر احساس می کند ( بار موثر هسته هم درگروه و هم در دوره افزایش می یابد)
اثر پوششی الکترونهای درونی  :وجود الکترون در اوربیتالهای درونی از تاثیر نیروی جاذبه هسته بر
الکترونهای موجود در الیه بیرونی می کاهد ( کاهش جاذبه هسته بر الکترونهای بیرونی توسط الکترونهای درونی
گویند )

صفحه 6

فصل دوم  :خواص جدول تناوبی

تنظیم  :امیر حسین آزوغ

شعاع
بیشتر فضای اتم خالی است  .در واقع الکترونها در محدوده هایی حرکت می کنند که شبیه ابر است و این نشان
می دهد که اندازه گیری شعاع اتم بسیار دشوار است زیرا مرزهای یک توده ابر مانند نامشخص است
اندازه هر اتم به وسیله شعاع آن تعییین می شود که دو روش برای تعیین شعاع وجود دارد

 -1شعاع اتمی ( شعاع کوواالنسی )
به نصف فاصله بین هسته های دو اتم مشابه در یک مولکول دو اتمی را گویند
شعاع کوواالنس rc

طول پیوند LC

 -0شعاع واندروالسی :
نصف فاصله بین هسته دو اتم مشابه مماس در دو مولکول مجاور را گویند
شعاع واندروالس rW

طول پیوند LW

نصف همپوشانی = Rw –RC
مثال :

همواره شعاع واندر والسی بزرگتر از کوواالنسی است
در هر دوره از چپ به راست شعاع کاهش می یابد
در گروه از باال به پایین شعاع افزایش می یابد ( استثنا آلومینیم و گالیم )

مراحل مقایسه شعاع
 -1الیه :

رابطه مستقیم با شعاع دارد

 -0بار موثر هسته :

را بطه عکس دارد

A2- > A- > A > A+ > A2+ -3

همپوشانی = LW – LC

صفحه 7

فصل دوم  :خواص جدول تناوبی

تنظیم  :امیر حسین آزوغ

الکترونگاتیوی  :تمایل نسبی به جذب الکترون های یک پیوند کواالنسی به سمت هسته خود را گویند
 برای گاز نجیب الکترونگاتیوی تعریف نمی شود به طور کلی در گروه از باال به پائین کاهش الکترونگاتیوی داریم ( غیر از ) Pb , Sn () AL ,Ga در ردیف ازچپ به راست افزایش الکترونگاتیوی داریم به اتم فلوئور بعنوان الکترونگاتیوترین عنصر عدد  4را نسبت می دهند در یک تناوب بیشترین الکترونگاتیوی مربوط به گروه هالوژن و کمترین مربوط به گروه یک است هنگام گذر از یک الیه به الیه بعدی الکترونگاتیوی به شدت کاهش می یابد الکترونگاتیوی با شعاع رابطه عکس دارد هرچه تفاوت الکترونگاتیوی دو اتم بیشتر باشد پیوند قطبی تر است در گروه  13بعد از اتم  Bبرخالف انتظار الکترونگاتیوی افزایش می یابد الکترونگاتیویهای مهمعنصر
الکترونگاتیوی

0F

8O

4

3/5

, 17CL

7N

3

35Br

2/8

, 16S ,53ɪ
2/5

6C

ا نرژی یونش
انرژی اولین یونش مقدار انرژی الزم برای جدا کردن یک مول الکترون از یک مول اتم گازی و تبدیل به یک
مول یون مثبت گازی است
A+(g) + E2 →A2+(g) + e-

A(g) + E1 →A+(g) + e-

نکات یونش :
 در گروه از باال به پایین کاهش می یابد به طور کلی در دوره از چپ به راست افزایش می یابد ( استثنا داریم از  0به  3و از  10به ) 16 هر اتم به اندازه الکترونهایی که دارد یعنی همان عدد اتمی یونش دارد و دیگر با دادن انرژی الکترونجدا نمی شود
-

صفحه 8

فصل دوم  :خواص جدول تناوبی

تنظیم  :امیر حسین آزوغ

 همواره بین یونشهای متوالی یک عنصر رابطه زیر برقرار استE1<E2<E3<E4 …….
 -بین یونشهای متوا لی یک عنصر با جهش بزرگ روبرو می شویم

از روی شماره اولین جهش میتوان تعداد الکترونهای الیه آخر را تعیین کردمقایسه یونش
 )1فاصله از هسته
 )2پایداری اوربیتال
 )3بار موثر هسته
استثنا  :گروه  0به  13و گروه  10به 16
در بین جهش ها بزرگترین جهش مربوط به جهش نزدیکتر به هسته است
در هر دوره کمترین  Enمربوط به گروه nام و بیشترین مربوط به گروه  n-1ام است
روند تغییرات یونش در هر دوره
1

13

2

14

16

15

17

18

نکته :
 )1در جدول تناوبی هلیم کوچکترین شعاع و بیشترین یونش را دارد
 )0در جدول تناوبی سزیم بزرگترین شعاع و کمترین یونش را دارد

صفحه 1

فصل سوم  :پیوند یونی و ترکیبات یونی

تنظیم  :ا میرحسین آزوغ

قاعده هشت تایی ( اوکتد )
 هشت تایی شدن تعداد الکترونهای موجود در بیرونی ترین الیه الکترونی که همان الیه ظرفیت است ودستیابی به آرایش الکترونی گازهای نجیب مبنایی برای سنجش پایداری اتم ها و میزان واکنش پذیری
آنها است
 انجام شدنی ترین واکنشها آنهایی هستند که طی آنها اتمها به این آرایش هشت تایی پایدار برسند فلزات با دادن الکترون به آرایش گاز نجیب دوره قبل خود می رسند و به کاتیون تبدیل می شوند نافلزات با گرفتن الکترون به آرایش گاز نجیب دوره بعد خود می رسند و به آنیون تبدیل می شوند بعضی عناصر واسطه بدون داشتن ارایش گاز نجیب به یون تبدیل می شوند ( بدون هشت تایی شدن )یون تک اتمی  :کاتیون یا آنیونی است که تنها از یک اتم تشکیل شده باشد
یون چند اتمی  :کاتیون یا آنیونی که از دو یا چند اتم یکسان یا متفاوت تشکیل شده
در ساختار یونهای چند اتمی  .اتمها با یکدیگر پیوند کوواالنسی دارند که در واکنشها به صورت واحد مستقل
عمل می کنند
نکته  :بعضی از عناصر واسطه دارای چند یون هستند که عبارتند از
Fe2+
فرو

Fe3+
فریک

Cr2+
کرومو

Cr3+
کرومیک
Cu+
کوپرو

Co2+

Cu2+
کوپریک

Co3+

Sn2+
استانو

Cr2+

Cr3+

Mn2+

Mn3+

Sn4+
استانیک

پیوند یونی :
 نیروی جاذبه ای که میان یونها با بار ناهمنام برقرار است را گویند در تمام نمکها این نوع پیوند وجود دارد این نیرو جاذبه محدود به یک کاتیون و آنیون نیست بلکه در تمام جهت و میان همه یونها با بار مخالفبرقرار است

فصل سوم  :پیوند یونی و ترکیبات یونی

صفحه 0

تنظیم  :ا میرحسین آزوغ

جدول یونهای مهم
نام

فرمول

نام

هیدرید

هیدروژن سولفیت

فلوئورید

هیدروژن سولفات

کلرید

هیدروژن کربنیت

برمید

هیدروژن کربنات

یدید

هیدروژن فسفات

سولفید

دی هیدروژن فسفات

اکسید

هیدروژن فسفیت

نیترید

دی هیدروژن فسفیت

فسفید

فرمول

کرومات
دی کرومات

هیدروکسید

کاربید

سیانید
هیپوکلریت

آزید

کلریت

پراکسید

کلرات

سوپراکسید

پرکلرات

اگزاالت

نیتریت

آمونیوم

نیترات

متانوات

کربنیت

اتانوات ( استات )

کربنات

سیانید

سولفیت

پرمنگنات

سولفات

منگنات
+

فسفیت

فلزات گروه 1

M

فسفات

فلزات گروه 0

M2+

B3+

یون بور
2+

یون آلومینیم

AL3+

نکته  :یون  4Beبدلیل شعاع کم و چگالی بسیار زیاد تشکیل نمیشود و فقط در شرایط آزمایشگاه وجود دارد

فصل سوم  :پیوند یونی و ترکیبات یونی

صفحه 3

تنظیم  :ا میرحسین آزوغ

عدد کوئوردیناسیون  :به تعداد یونهای با بار نا هم نام موجود در اطراف هر یون عدد کوئوردیناسیون گویند که
در بلور  NaCLاین عدد  6است

خواص ترکیبات یونی :
 در حالت جامد رسانای الکتریکی نیستند زیرا یونها نمی توانند آزادانه حرکت کنند
 در حالت محلول و مذاب که یونها آزادانه حرکت دارند رسانای برق هستند
 نقطه ذوب و جوش بیشتر آنها باال است
 هرچه انرژی شبکه بیشتر باشد نقطه ذوب و جوش باالتر است
 ترکیبات یونی سخت هستند
 ترکیبات یونی شکننده هستند زیرا دراثر ضربه یونهای هم نام کنار هم قرار می گیرندو در اثر دافعه
متقابل شبکه بلور میشکند
 ترکیب یونی در مجموع از نظر بار الکتریکی خنثی است
 نسبت تعداد کاتیون به آنیون در یک ترکیب یونی برابر است با نسبت عدد کوئوردیناسیون آنیون به عدد
کوئوردیناسیون کاتیون است
 وقتی یونهای یک ترکیب یونی به هم نزدیک میشوند یونهای نا همنام در مجاورت یکدیگر قرار می
گیرند و یونها با بار هم نام تا حد امکان فاصله میگیرند و در نتیجه نیروی جاذبه بین یونهای نا همنام
خیلی بیشتر از نیروی دافع بین یونهای هم نام است
شبکه بلور  :به آرایش سه بعدی و منظم اتم ها  .مولکولها یا یونها در یک بلور گفته می شود
آرایش یونها در یک بلور بسته به اندازه های نسبی یونها از الگوی خاصی پیروی می کند

انرژی شبکه :
 مقدار انرژی آزاد شده هنگام تشکیل یک مول جامد یونی از یونهای گازی سازنده آن را انرژی شبکهجامد یونی می گویند مانند

2Na + (g) + O2- (g) → Na2O (s) + 2481kj

Na + (g) + CL-(g) → NaCL (s) + 787/0 Kj
 انرژی شیکه می تواند معیار خوبی برای اندازه گیری قدرت پیوند در ترکیبات یونی باشد انرژی شبکه با بار یون ها رابطه مستقیم و با شعاع رابطه عکس دارد -بین انرژی شبکه و نقطه ذوب رابطه مستقیم وجود دارد

فصل سوم  :پیوند یونی و ترکیبات یونی

صفحه 4

تنظیم  :ا میرحسین آزوغ

نکات مربوط به نمک خوراکی
 نمک خوراکی )  (NaCLدر طبیعت به صورت کانه هالیت یافت می شود
 سدیم کلرید از دو اتم کلر و سدیم تشکیل شده که سدیم فلز نرم سفید مایل به نقره ای است و بسیار
واکنش پذیر در گروه  1و کلر نافلزاست که به صورت مولکول دو اتمی و گازی وجود دارد و یک گاز
سمی و خورنده و زرد رنگ در گروه  17است
 وقتی سدیم مذاب و گاز کلر در کنار هم قرار بگیرند با انجام یک واکنش شدید و گرماده ترکیب سفید
رنگ نمک طعام بوجود می آید
 بلورهای سدیم کلرید مکعبی شکل و سخت و شکننده هستند
 سدیم کلرید در  821درجه سیلسیوس ذوب می شود و در  1413درجه سیلسیوس به جوش می آید
 در حالت مداب یا محلول در آب رسانای الکتریکی است
 دربلور سدیم کلرید عدد کوئوردیناسیون کاتیون و آنیون هردو برابر  6هستند
 محاسبات نشان می دهد که نیروی جاذبه ای حاصل در مجموع حدود  1/76برابر نیروی جاذبه موجود
بین یک جفت یون  Na + , CL-می باشد

نمک های آبپوشیده
یونهای موجود در بعضی از نمکها می توانند با مولکول آب پیوند تشکیل دهند و این مولکولها را در شبکه بلور
خود به دام بیاندازند که به این ترکیبات نمک آب پوشیده گویند
نمکهای آبپوش در اثر حرارت آب خود را به صورت بخار از دست می دهند
)AB.n H2O (s) → AB (s) + n H2O(g
مس ( ) ɪɪسولفات پنج آبه یک نمک آبدار است که رنگ آبی دارد و در اثر حرارت به سولفات مس بدون آب
سفید رنگ تبدیل می شود

صفحه 1

فصل  ( 4پیوند کواالنسی)

تنظیم  :امیرحسین آزوغ

 انرژی پیوندکوواالنسی  :انرژی الزم برای شکستن پیوند کوواالنسی و تولید اتم های جدا از هم گازی
شکل است


به طور کلی طول پیوند با انرژی پیوند رابطه عکس دارد

 در برخی از موارد پیوندی که طول بیشتری دارد انرژی بیشتری هم دارد و این نشان میدهد که غیر از
طول پیوند عوامل دیگری در انرژی پیوند موثر هستند مانند
 ) 1مرتبه پیوند  :هرچه تعداد پیوندهای بین دو اتم بیشتر باشد پیوند قویتر است
پیوند سه گانه > پیوند دوگانه > پیوند یگانه
در ترکیبات که ساختار رزونانس دارند مرتبه پیوند از فرمول زیر حساب می شود
تعداد جفت الکترون پیوندی
تعداد قلمرو پیوندی

= مرتبه پیوند

 ) 0قطبیت  :هرچه اختالف الکترونگاتیوی بین دو اتم بیشتر باشد انرژی پیوند قویتر است

پیوند یونی <  > 1/7کوواالنس قطبی >  > 2/4کوواالنس ناقطبی
مرز یونی شدن

مرز قطبی شدن

 پیوند کوواالنسی وقتی تشکیل می شود که اتم ها به تعداد برابر الکترون به اشتراک بگذارند
( اشتراک دو جانبه )
 طول پیوند نشان دهنده جایگاه اتم ها در پایین ترین سطح انرژی یا پایدارترین حالت است
تشکیل پیوند کوواالنسی :
 هنگامی که دو اتم هیدروژن به هم نزدیک می شوند بین آنها نیروهای جاذبه و دافع بوجود می آید )1جاذبه قوی بین هسته یکی و الکترونهای دیگری
 ) 0دافعه بین الکترونها و هسته ها
 هنگام تشکیل پیوند کوواالنسی اثر نیروهای جاذبه بسیار بیشتر از مجموع نیروهای دافعه است و اینجاذبه اضافی دو تاتم را به سمت هم می کشاند و اساس تشکیل پیوند کوواالنسی بشمار می رود
 پس از تشکیل پیوند نیروهای جاذبه و دافعه برابر میشوند ودر فاصله تعادلی نسبت به هم قرارمیگیرند پیوند کوواالنسی مانند یک فنر است  .وقتی دو اتم از هم دور شوند نیروی جاذبه بیشتر می شود و وقتیبه هم نزدیک شوند نیروی دافعه بیشتر می شود
 اتم های هیدروژن در امتداد محور پیوند نوسان دارند ولی همواره هسته ها در یک فاصله تعادلی قراردارند

صفحه 0

فصل  ( 4پیوند کواالنسی)

تنظیم  :امیرحسین آزوغ

 به فاصله تعادلی میان هسته های دو اتم درگیر پیوند طول پیوند گویند طول پیوند برای هیدروژن  70پیکومتر است و انرژی پتانسیل آن  -436کیلوژول بر مول است سطح انرژی مولکول هیدروژن پایینتر از سطح انرژی دو اتم جدا از هم می باشد .بنابراین هنگام تشکیلپیوند انرژی آزاد می شود

ساختار لوئیس

اتم مرکزی اتمی است که
 .1تعداد کمتر داشته باشد
 .0الکترونگاتیوی کمتر داشته باشد
 .3هیدروژن و هالوژن در مرکز قرار نمی گیرند

صفحه 3

فصل  ( 4پیوند کواالنسی)

تنظیم  :امیرحسین آزوغ

پیوند داتیو  :نوعی پیوند کوواالنسی است که در آن هر دو الکترون تشکیل دهنده پیوند از سوی یکی از اتمها
تامین می شود ( اشتراک یک جانبه )
پیوند داتیو وقتی بوجود می آید که یک اتم دست کم یک جفت الکترون ناپیوندی داشته باشد و دیگری دست
کم یک اوربیتال خالی داشته باشد
دهنده داتیو  :گونه ای که جفت الکترون اضافه دارد مانند NH3 ,PH3 , CL - , H - , H2O :
گیرنده داتیو  :گونه ای که اوربیتال خالی دارد مانند H+ , ALCL3 , BF3 :
پیوند داتیو بعد از تشکیل تفاوتی با پیوند کواالنسی یگانه ندارد
ساختار رزونانس :
بعضی از مولکولها یا یونهای چند اتمی را می توان به کمک دو یا چند ساختار لوییس نشان داد مانند SO3 ,
 SO2 , O3 , C6H6و یونهایی مانند  CH3COO- , CO32-دارای رزونانس هستند
برای مولکولهایی که چند ساختار لوئیس دارند هیچکدام از ساختارها به تنهایی اعتبار ندارند .بلکه ساختار
میانگین ساختارها ( هیبرید رزونانس ) در نظر گرفته می شود
اندازه گیری نشان می دهد در شکل هیبرید رزونانس طول پیوند بین یگانه و دوگانه است
سطح انرژی مولکول واقعی پائینتر از سطح ساختارهای لوئیس جداگانه است

شکل هندسی مولکولها
 شکل هندسی مولکول عامل بسیار مهمی در تعیین خواص شیمیایی آن است
 معموال بین فرمول مولکولی و شکل هندسی یک ترکیب رابطه مشخصی وجود ندارد
 نظریه نیروی دافعه جفت الکترونهای الیه ظرفیت ) (VSEPRاز جمله نظریه هایی است که برای پیش
بینی شکل هندسی مولکولها ارئه شده و طبق این نظریه نیروی دافعه الکتروستاتیک موجود بین جفت
الکترونهای پیوندی یا ناپیوندی در یک مولکول موجب می شود که این جفت الکترونها تا آنجا که امکان
داشته باشد از یکدیگر فاصله بگیرند .این جهت گیری جفت الکترونها پایدارترین آرایش هندسی را برای
مولکول فراهم می کنند
 برای ساده تر شدن به جای جفت الکترونهای پیوندی و ناپیوندی از واژه قلمرو استفاده می شود
 قلمرو  :ناحیه ای است در اطراف اتم مرکزی که الکترون ها ( صرف نظر از تعداد ) در آنجا حضور دارند
در این تعریف پیوند یگانه و دوگانه و سه گانه و هرجفت اضافه یک قلمرو حساب می شوند

صفحه 4

فصل  ( 4پیوند کواالنسی)

تعداد قلمرو اتم مرکزی جفت الکترونهای ناپیوندی

تنظیم  :امیرحسین آزوغ
زاویه پیوندی

شکل هندسی

مثال

0

2

خطی

182

CO2

3

2

سه ضلعی مسطح

102

SO3

4

2

چهار وجهی منتظم

120/ 0

CH4

3

1

خمیده

کمتر از 102

SO2

4

1

چتری .هرم باقاعده3ضلعی

4

0

خمیده

کمتر از NH3 120/0
کمتر از H2O 120/0

عدد اکسایش
 به بار الکتریکی ظاهری نسبت داده شده به هر اتم در یک ترکیب گفته میشود برای تعیین عدد اکسایش از قوانین زیر استفاده می شود .1عدد اکسایش اتم ها در پایدارترین دگر شکل هر عنصر صفر در نظر گرفته می شود
 .0عدد اکسایش در سایر دگرشکل های یک عنصر لزوما صفر نیست مثال در  O3اعداداکسایش
اتمها  +1و  2و  -1است
 .3عدد اکسایش در تمام ترکیبات  -1است
 .4عدد اکسایش هیدروژن
 در حالت مولکولی صفر
 در ترکیبات معمولی +1
 در ترکیب با فلزات قلیایی -1
 .0عدد اکسایش لکسیژن
 در حالت مولکولی صفر
 در ترکیبات معمولی -0
 در پر اکسیدها -1
 در سوپر اکسیدها

مانند
مانند

H2O2 , Li2O2 , Na2O2 , K2O2, . . . ..
Li2O , Na2O , K2O , …..

 در ترکیب با فلوئور عددی مثبت
 .6عدد اکسایش فلزات در ترکیبات مثبت و برابر ظرفیت می باشد
 .7عدد اکسایش یونهای تک اتمی برابر بار آنها است
 .8جمع جبری اعداد اکایش یک ترکیب برابر با بار آن می باشد

صفحه 0

فصل  ( 4پیوند کواالنسی)

تنظیم  :امیرحسین آزوغ

 برخی عناصر فقط یک عدد اکسایش دارند مانند
عنصر
عدداکسایش

F

گروه 1

-1

+1

گروه 0

AL

Sc

Zn

Ag

+2

+3

+3

+2

+1

 در نافلزات گروه  14تا  17اعداد اکسایش متنوع هستند
باالترین و پائین ترین عدد اکسایش:
کمترین گروه منهای  18وبیشترین یکان گروه
گروه

گروه1

گروه0

باالترین

+1

+2

پائین ترین

0

0

استثنا  :اکسیژن از  -0تا +0
آهن  :صفر و +3

گروه13

فلوئور فقط صفر و -1

گروه14

گروه10

کروم  :صفر و +6

گروه16

منگنز :صفر و +7

مس  :صفر و +0

 هر سه ترکیب فرمالدئید و استیک اسید ( اتانوئیک اسید ) وگلوکز دارای فرمول تجربی  CH2Oهستند
جرم مولی ( گرم بر مول)

ویژگی

ترکیب

فرمول مولکولی

فرمالدئید

 1 ( CH2Oبرابر فرمول تجربی )

32/23

سمی و سرطان زا

استیک اسید

 0 ( C2H4O2برابر فرمول تجربی )

62/26

عامل ترش بودن سرکه

گلوکز

 6 (C6H12O6برابر فرمول تجربی )

182/18

نوعی قند ساده

 اتانول و دی متیل اتر ایزومر هم هستند
ترکیب
اتانول
دی متیل اتر

فرمول مولکولی

فرمول ساختاری

) (0Cنقطه جوش

)

( چگالی

C2H6O2

78

0/816

C2H6O2

-24/5

0/661

اتانول مایعی است که به عنوان حالل و ماده اولیه در صنایع شیمیایی کاربرد بسیار دارد
دی متیل اتر در گذشته به عنوان پیشرانه در افشانه ها و گاز های یخچال به کار می رفت

صفحه 6

فصل  ( 4پیوند کواالنسی)

تنظیم  :امیرحسین آزوغ

نکات گلوکز :
 .1نوعی قند معمولی با فرمول مولکولی  C6H12O6و فرمول تجربی  CH2Oمی باشد
 .0دارای  0گروه عاملی هیدروکسیل و یک گروه عاملی اتری است
 .3دارای  10جفت الکترون ناپیوندی و  04جفت الکترون پیوندی می باشد ( در مجموع  36جفت )
 .4تعداد پیوندها به صورت زیر است
پیوند

C—C

تعداد

5

O—H C—O
7

5

C—H
7

مولکولهای قطبی و ناقطبی
هر پیوند کوواالنس قطبی مانند یک بردار فرض می شود که جهت آن به سمت اتم الکترونگاتیوتر می باشد
مولکول قطبی  :اگر در یک مولکول برایند بردارهای قطبیت پیوند مخالف صفر باشد مولکول قطبی است و
توزیع الکترونها در همه جای مولکول یکسان نیست
در دوحالت مولکول قطبی می شود
 ) 1اتم مرکزی دارای جفت الکترون ناپیوندی باشد
 ) 0اتمهای جانبی یکسان نباشند
مولکول ناقطبی  :اگر در یک مولکول برایند بردارهای قطبیت پیوند صفر باشد مولکول نا قطبی است و توزیع
الکترونها در همه جای مولکول یکسان است
در دوحالت مولکول نا قطبی می شود
 ) 1اتم مرکزی جفت الکترون ناپیوندی نداشته باشد و اتمهای جانبی یکسان باشند
 ) 0مولکول دو اتمی جور هسته باشد

نیروهای واندر والسی
 بر هم کنشهای جاذبه ای از نوع مولکول – مولکول را نیروی واندروالسی گویند وجود نیروهای بین مولکولی مانند واندروالسی باعث می شود که مولکولها بتوانند در کنار یکدیگر قراربگیرند
 -خواص فیزیکی ترکیبات مولکولی به قدرت نیروهای جاذبه ای میان مولکولها بستگی دارد

صفحه 7

فصل  ( 4پیوند کواالنسی)

تنظیم  :امیرحسین آزوغ

برای نیروهای واندروالسی می توان حاالت زیر را در نظر گرفت
 )1دو قطبی – دوقطبی  :بین مولکولهای قطبی وجود دارد
 )0دو قطبی – دوقطبی القایی  :بین یک مولکول قطبی و یک ناقطبی وجود دارد
 )3دوقطبی القایی -دوقطبی القایی  :بین مولکولهای ناقطبی وجود دارد که به این نیروی ضعیف که بر اثر
ایجاد دوقطبی های لحظه ای و موقت تولید می شود نیروی جاذبه نشری لوندون گویند
 )4پیوند هیدروژنی  :از نوع نیروی جاذبه ای دوقطبی – دوقطبی میباشد و در مولکولهای داری  Hمتصل
به اتمهای الکتروتگاتیو و کوچک  N , O , Fوجود دارد
وجود پیوند هیدروژنی باعث افزایش نقطه جوش می شود
پیوند هیدروژنی بسیار ضعیفتر از پیوند کوواالنسی است
پیوند هیدروژنی را با نماد خط چین نشان می دهند
 )0مقایسه قدرت نیروهای جاذبه ای بین مولکولی
دوقطبی القایی -دوقطبی القایی < دو قطبی – دوقطبی القایی < دو قطبی – دوقطبی < پیوند هیدروژنی
 )6عوامل موثر بر مقدار نیروی واندروالسی عبارتند از
الف ) قطبیت مولکول  :بین مولکولها با جرم مولی نزدیک به هم هرچه قطبیت بیشتر باشد نقطه ذوب و جوش
هم بیشتر می شود
ب ) جرم و حجم  :با افزایش جرم و حجم نیروهای واندروالسی افزایش می یابد و نقطه ذوب وجوش باال می رود
روند تغییرات نقطه ج.ش ترکیبات هیدروژن دار گروه  14تا 17
شماره گروه

ترتیب نقطه جوش

14
15
16
17

SnH4 >GeH4>SiH4 >CH4
SbH3 >NH3>AsH3 >PH3
H2O >H2Te>H2Se>H2S
HF > Hɪ > HBr >HCL

 در گروه  16و  17بیششترین جوش مربوط به ترکیبی است که پیوند هیدروژنی دارد در گروه  NH3 10دومین رتبه را دارد در گروه  14افزایش جوش بر مبنای افزایش جرم و حجم است -مقایسه پیوند :

H--F > H--O > H--N

صفحه 1

فصل  ( 0شیمی آلی)

تنظیم  :امیرحسین آزوغ

شیمی آلی  :شاخه ای از علم شیمی که به مطالعه ترکیب های کربن و خواص آن می پردازد
 به شیمی آلی شیمی کربن نیز می گویندترکیب آلی  :موادی که عنصر اصلی و مشترک در آنها کربن باشد مثل هیدروکربنها و پالستیک ها و چربیها و
پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها و ....
هیدرو کربن  :هر ترکیبی که فقط از هیدروژن و کربن تشکیل شده باشد
نکته  :در سال  1860فردریک ولر با گرم کردن کربن و آلیاژی ازروی وکلسیم توانست کلسیم کاربید )(CaC2را
کشف کند  .سپس کلسیم کاربید را با آب واکنش داد و اتین ( استیلن ) را تهیه کرد

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2
از اتین می توان ترکیبات آلی بسیاری تهیه کرد  .بنابراین کشف کلسیم کاربید پلی بود که توسط ولر میان مواد
معدنی و ترکیبات آلی زده شد

کربن عنصر شگفت انگیز:
 اتم کربن تمایل عجیبی برای تشکیل پیوندهای کوواالنسی محکمی با خودش دارد و میتواند زنجیرها وحلقه های کوچک و بزرگی از اتمهای کربن تولید کند
 نافلزی است که در گروه  14قرار دارد و جهان زنده را می سازد زیست مولکولها همگی دارای کربن هستند مانند قند  ،چربی ...... ، کربن پیوندهای محکمی با نافلزات مثل  H , N , O , Sو هالوژنها تشکیل می دهد کربن تمایل به تشکیل پیوند دوگانه و سه گانه هم دارد مانند اتیلن و استیلن ولی تمایل به تشکیل یونندارد زیرا :
  COو  CO2و کربنات ها ( )CO32-جزو ترکیبات معدنی هستند نه آلی کربن تمایل دارد با به اشتراک گذاشتن چهار الکترون ظرفیتی با خود یا اتم عنصر های دیگر پیوندکوواالنسی تشکیل دهد
 کربن دارای دگرشکلهای گرافیت و الماس می باشد( دگر شکل یا آلوتروپ به شکلهای گوناگون یک عنصر در طبیعت می گویند )

فصل  ( 0شیمی آلی)

صفحه 2

تنظیم  :امیرحسین آزوغ

الماس
 در الماس هر اتم کربن با چهار پیوند یگانه به چهار اتم کربن دیگر اتصال یافته است
 اتم کربن دارای ساختار چهاروجهی منتظم است و هر چهاراتم کربن در گوشه های چهاروجهی هستند
 زاویه پیوندی پیرامون هر اتم کربن در الماس برابر  120/0درجه است
 الماس یک شبکه به هم پیوسته از اتمهای کربن است  .شبکه غول آسایی که از میلیاردها اتم کربن که
با پیوند کوواالنسی متصل هستند
 الماس یک جامد کوواالنسی سه بعدی است و بسیار سخت است
 نیاز روزافزون صنعت وگران بودن و محدود بودن منابع آن انسان را ناگریز به ساختن الماس کرده است
 طول پیوند کربن – کربن در الماس برابر  104پیکومتر است

گرافیت
 یکی از دگرشکل های کربن است با ساختار الیه ای
 در هر الیه هر اتم کربن با چهار پیوند(  0پیوند یگانه و  1پیوند دوگانه ) و با آرایش سه ضلعی مسطح
به سه اتم کربن دیگر متصل است
 زاویه پیوندی پیرامون هر اتم کربن درگرافیت برابر 102درجه است
 از اتصال  6اتم کربن شش گوشه هایی ایجاد شده اند که از اتصال آنها صفحه ای مشبک به وجود آمده
 پیوندهای موجوددر هر صفحه بسیار قویند و هر صفحه را یک مولکول غول آسای ورقه ای فرض میشود
 گرافیت یک جامد کوواالنسی دو بعدی است
 گرافیت بدلیل وجود پیوندهای دوگانه و رزونانس در یک الیه رسانای جریان برق است (جریان برق به
کمک الکترونهای مربوط به پیوند دوگانه که در حال رزونانس هستند منتقل میشود )
 مولکولهای صفحه ای غول آسا به وسیله نیروی بین مولکولی ضعیف ( واندروالس از نوع الندن ) روی
هم قرار دارند و براحتی روی یکدیگر می لغزند
 طول پیوند کربن – کربن در گرافیت کمتر از الماس است و برابر  140پیکومتر است
 طول پیوند کربن – کربن بین الیه ها  330پیکومتر است
جامد کوواالنسی  :جامدی که در آن تمام اتمها با پیوند کوواالنسی به هم متصل هستندو شبکه های دو یا سه
بعدی ایجاد کرده اندو در ساختار آنها واحد مستقل به صورت مولکول وجود ندارد مانند الماس و گرافیت و
سیلیس ) (SiO2

صفحه 3
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آلکانها :
 بیشترین جز نفت خام را آلکانها تشکیل می دهند به آلکانها سیر شده خطی یا اشباع سده زنجیری می گویند تمایل چندانی به انجام واکنش شیمیایی ندارند و به آنها پارافین می گویند واکنش سوختن و واکنش با هالوژن ها از جمله واکنشهایی هستند که آلکانها در آن شرکت میکنند هر اتم کربن با چهار اتم دیگر دارای چهار پیوند کواالنسی است فرمول کلی آنها  CnH2n+1می باشد جرم مولکولی آنها از فرمول  14n +2حساب می شود (  nتعداد کربن ) ساده ترین آلکان متان است ( گاز طبیعی به طور عمده از متان تشکیل شده ) از آلکانها برای پر کردن فندک( بوتان ) و افشانه ها (متیل پروپان) استفاده می شود فرمول سوختن کامل آلکانها به صورت-

CnH2n+2 +

O2 → n CO2 + (n+1) H2O

 - 1تعداد کل اتمها = تعداد جفت الکترون پیوندی

آلکن ها :
 هیدروکربنهای سیرنشده خطی هستند که دارای پیوند دوگانه  C=Cمی باشند واکنش پذیری بیشتری نسبت به آلکانها دارند فرمول مولکولی آنها  CnH2nمی باشد جرم مولکولی آنها از فرمول  14nحساب می شود (  nتعداد کربن ) -فرمول سوختن کامل آلکنها به صورت

O2 → n CO2 + n H2O

 محل انجام واکنشهای افزایشی پیوند دوگانه است -هر آلکن با یک مول هیدروژن به آلکان تبدیل می شود

CnH2n +

فصل  ( 0شیمی آلی)

صفحه 4

تنظیم  :امیرحسین آزوغ

آلکین ها :
 هیدروکربنهای سیرنشده خطی هستند که دارای پیوند سه گانه  C=Cمی باشند فرمول مولکولی آنها  CnH2n-2می باشد جرم مولکولی آنها از فرمول 14n - 2حساب می شود (  nتعداد کربن ) -فرمول سوختن کامل آلکنها به صورت

O2 → n CO2 + ( n-1) H2O

 محل انجام واکنشهای افزایشی پیوند سه گانه است هر آلکین با  0مول هیدروژن به آلکان تبدیل می شودسیکلو آلکانها :
 هیدروکربن های سیر شده حلقوی هستند فرمول کلی آنها  CnH2nمی باشد جرم مولکولی آنها از فرمول  14nحساب می شود (  nتعداد کربن ) -یر ساختار خود پیوند دوگانه ندارند

بنزن :
 مایع بی رنگ و فرّاری است با شعله زرد همراه با دوده می سوزد این هیدروکربن آروماتیک در نفت خام و قطران دغال سنگ یافت می شود فرمول مولکولی آن  C6H6می باشد و فرمول تجربی آن  CHمی باشد -با اثبات سرطان زا بودن آن به کارگیری آن در صنایع شیمیایی ممنوع شد

اتن ( اتیلن )
 ماده هورمون مانندی است که در بیشتر گیاهان وجود دارد در کشاورزی به عنوان ماده عمل آورنده استفاده می شود -فرمول مولکولی آن  C2H4است و فرمول تجربی CH2

CnH2n-2 +

فصل  ( 0شیمی آلی)

صفحه 0

تنظیم  :امیرحسین آزوغ

پلیمرها ( :بسپار )
 درشت مولکولهایی هستند که از به هم پیوستن تعداد بیشمار واحدهای کوچکتر به نام مونوم ( تک پار)تشکیل شده اند
 پلیمرها اغلب با موادی که درون آنها نگهداری می شوند واکنش نمی دهند پلیمرها بسیار مقاوم هستند و به سادگی در طبیعت تجزیه نمی شوند از پلی پروپن در تهیه ریسمان استفاده می شود پتوی آکریلیک از سیانواتن تهیه می شود  P.V.Cاز ونیل کلرید تهیه می شود -تفلون از تترا فلوئورواتن تهیه می شود

صفحه 6

فصل  ( 0شیمی آلی)

تنظیم  :امیرحسین آزوغ

گروه های عاملی
O

آلدهیدها :

 ترکیبات آلی اکسیژن دار هستند که دارای گروه عاملی  ( –C—Hعامل آلدهیدی ) هستند
 فرمول کلی آنها  CnH2nOمی باشد

O

 R می تواند  Hیا گروه آلکیل باشد

R—C—H

 ساده ترین آلدهید فرمالدهید ( متانال ) است که یک محلول آبی است و برای نگهداری نمونه های
جانوری استفاده می شود )CH2O (aq
 فرمالدهید یک ترکیب سمی و سرطان زا است
 بنزآلدهید در بادام وجود دارد C7H6O
O

کتونها :
 ترکیبات آلی اکسیژن دار هستند که دارای گروه عاملی

— ( –Cکربونیل ) هستند

 فرمول کلی آنها  CnH2nOمی باشد

O

 R و آلکیل هستند

—R—C

 پروپانون ( استون ) ساده ترین کتون است و مایع قطبی می باشد که در آب حل می شود و حالل
بسیاری از مواد آلی مانند چربی و الک و رنگ است
 هپتانون در میخک وجود دارد

C7H14O

الکل ها :
 دسته ای از ترکیبات آلی اکسیژندار هستند که دارای گروه عاملی  ( –OHهیدروکسیل ) هستند
 فرمول کلی آنها  CnH2n+2Oمیباشد  R –OHکه  Rگروه آلکیل است
 بوی گل محمدی و گل رز ناشی از مولکولهای آلی با گروه عاملی الکلی است
 اتیلن گلیکول (اتان دی ال ) ( ضد یخ ) یک الکل دو عاملی است
 گلیسرین (پروپان تری ال ) یک الکل سه عاملی است
 متانول معروف به الکل چوب است واز گرم کردن چوب در غیاب اکسیژن تا دمای

تولید میشود

 اتانول معروف به الکل میوه است و در اثر تخمیرقندها وکربوهیدرات های موجود در میوه توسط
آنزیم ها تولید می شود

فصل  ( 0شیمی آلی)

صفحه 7

تنظیم  :امیرحسین آزوغ

کربوکسیلیک اسیدها :
 ترکیبات آلی اکسیژن دار که دارای گروه عاملی  ( –COOHکربوکسیل ) هستند
 فرمول کلی آنها  CnH2nO2می باشند
 RCOOH که  Rمی تواند  Hو یا گروه آلکیل باشد
 فرمیک اسید یا متانوئیک اسید در بدن مورچه است و معروف به جوهر مورچه می باشد
 استیک اسید یا اتانوئیک اسید در سرکه یافت می شود
 الکتیک اسید در شیر ترش وجود دارد

استرها :
 ترکیبات آلی اکسیژن دار که دارای گروه عاملی  –COO-هستند
 فرمول کلی آنها  CnH2nO2می باشند


 RCOOکه  Rمی تواند  Hو یا گروه آلکیل باشد و

حتما گروه آلکیل هستند

 مزه آناناس ناشی از اتیل بوتانوئات می باشد

آمین ها :
 ترکیبات آلی نیتروژن دار هستند دارای گروه عاملی

N

( گروه آمینی )

 فرمول کلی آمین های سیر شده  CnH2n+3Nمی باشد
 بوی بد ماهی بدلیل آزاد شدن مولکول تری متیل آمین  N(CH3)3می باشد
O

آمید ها :
 ترکیبات آلی نیتروژن دار سیر نشده هستند دارای گروه عاملی

—C—N

 کوالر پلیمری است دارای گروه عاملی آمیدی و پنج برابر از فوالد هم وزن خود مقاومتر است
 از کوالر در تهیه تایر اتومبیلها و لباسهای مخصوص موتور سواری و بال هواپیما و قایق بادبانی و
جلیقه های ضد گلوله استفاده می شود
نکته  :آسپارتام ترکیب آروماتیک است که دارای گروه های عاملی استری و کربوکسیل ( اسیدی ) و آمینی و
آمیدی می باشد با فرمول مولکولی C14H18N2O5
آسپرین یک گروه اسیدی و یک گروه استری دارد و ایبوبروفن یک عامل اسیدی دارد

فصل ( 6واکنشهای شیمیایی و استوکیومتری )

صفحه 1

تنظیم  :امیرحسین آزوغ

شیوه های نمایش واکنش شیمیایی :
 ) 1معدله نوشتاری که فقط نام واکنش دهنده ها و فراورده ها را معلوم می کند و اطالعات بیشتری را نمی دهد
 ) 0معادله نمادی

اطالعاتی که مشخص شدن آنها در معادله نمادی الزامی است:
 فرمول شیمیایی واکنش دهنده ها فرمول شیمیایی فراورده ها نماد → به معنی می دهد حالت فیزیکی هر کدام از مواد شرکت کننده در واکنشاطالعاتی که مشخص شدن آنها در معادله نمادی مجاز اما غیرالزامی است:
 شرایط انجام واکنش مانند دما و فشار و گرما دادن واکنش دهنده هابه معنی انجام واکنش در دمای  402درجه سیلسیوس
به معنی انجام واکنش در فشار 150atm
به معنی گرما دادن واکنش دهنده ها

→

به معنی انجام استفاده از کاتالیزگر نیکل

→

گرما گیر یا گرماده بودن یک واکنش با نوشتن نماد  qیا مقدار گرمای مبادله شده در سمت چپ و راست معادله
مشخص می شود

A + B → AB + q
A + B + q → AB

گرما زا
گرما گیر

اطالعاتی مانند ترتیب مخلوط شدن مواد و سرعت واکنش و مراحل انجام واکنش و بازده واکنش و نکات ایمنی
و غیره در معادله نمادی واکنش قابل ارائه نیست

فصل ( 6واکنشهای شیمیایی و استوکیومتری )

صفحه 0

تنظیم  :امیرحسین آزوغ

قانون پایستگی جرم :
در واکنشهای شیمیایی اتم بوجود نمی آید و از بین نمی رود  .بلکه پس از انجام واکنش همان اتمها با شیوه
های دیگری متصل می شوند بنابراین تمام واکنشها از قانون پایستگی جرم پیروی می کنند
تغییرات فیزیکی  :تغییری که در آن تنها حالت فیزیکی ماده تغییر می کند و ساختار آن دچار تغییر نمی شود
مانند ذوب و میعان و انجماد و ....
تغییرات شیمیایی  :تغییری که در آن ساختار مواد عوض می شوند مانند زنگ زدن و تنفس و هضم غذا و . . .
انرژی فعال سازی ): (Ea
 حداقل انرژی الزم برای شروع واکنش را گویند حداقل انرزی الزم برای سست شدن بعضی از پیوندهای مواد اولیه را گویند اختالف سطح انرژی مواد اولیه با کمپلکس فعال( پیچیده فعال ) حداقل انرزی الزم برای برای تشکیل یک مول پیچیده فعال از مواد اولیه را گویندانرژی فعال سازی در اثر دادن گرما و تابش نور  .ایجاد جرقه  .تخلیه الکتریکی یا وارد کردن شوک مانند ضربه
زدن یا افزایش ناگهانی فشار تامین می شود
انرژی فعال سازی با سرعت واکنش رابطه عکس دارد
نکته  :در برخی کشورها آمونیاک مایع را به عنوان کود شیمیایی مستقیم به خاک تزریق می کنند

انواع واکنش های شیمیایی :
 )1سوختن
 )0ترکیب یا سنتز
 )3تجزیه
 )4جابجایی یگانه
 )0جابجایی دو گانه
بعضی از واکنشها را نمی توان به یک نوع خاص نسبت داد

فصل ( 6واکنشهای شیمیایی و استوکیومتری )

صفحه 3

تنظیم  :امیرحسین آزوغ

واکنش سوختن :
 واکنشی که در آن یک ماده به سرعت و شدت با اکسیژن ترکیب شود و با آزاد کردن مقدار زیادی
انرژی به صورت نور و گرما  .اغلب ترکیبات اکسیژن دار تولید می کند
 اگر واکنش ماده با اکسیژن شدت و سرعت کافی برای تولید شعله و نور نداشته باشد این واکنش
اکسایش محسوب می شود نه سوختن
 هیدروکربنها و الکلها هنگام سوختن کامل تولید آب و کربن دی اکسید می کنند
 سوختن ناقص انواع سوخت ها با تولید گاز سمی  COو یا دوده می کند
 با توجه به دمای باالی محیط واکنش در سوختن آب به صورت گازی تولید می شود
 نوار منیزیم در دمای باال به شدت با اکسیژن می سوزد و در دمای پائین به آرامی اکسید می شود
 الیاف آهن گداخته در هوا نمی سوزد ولی در اکسیژن خالص به شدت می سوزد
 تمام فلزات قلیایی و قلیایی خاکی در شرایط مناسب ( گرمای کافی و غلظت اکسیژن کافی ) می توانند
با اکسیژن بسوزند غیر از  Beکه در دمای پائینتر از

نور و گرما C + O2 → CO2 +

سوختن کربن :
سوختن متان :
سوختن منیزیم :
واکنش سنتز یا ترکیب :

 622نیز در هوا اکسید نمی شود

نور و گرما CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O +
نور و گرما 2Mg + O2 → 0MgO(s) +
A+B→C

 واکنشی که در آن چند ماده برهم اثر می کنند و فراورده تازه با ساختار پیچیده تر تولید می کنند
 پلیمر شدن ( بسپارش ) مجموعه ای از واکنشهای سنتزی هستند که طی آن هزاران مولکول کوچک
(مونومر یا تک پار ) ترکیب شده و درشت مولکولهایی به نام پلیمر یا بسپار تولید می کنند
) NH3(g) + HCL(g) → NH4CL(sتولید نشادر ( آمونیوم کلرید )
)Na2O (s) + CO2(g) + H2O (g) → 0NaHCO3 (s
تهیه اتانول

تهیه جوش شیرین

C2H4 + H2O → C2H5OH
CO + 2H2 → CH3OH
C2H4 + H2 → C2H6
Na2O + H2O→0NaOH
CaO + H2O → Ca (OH)2

تهیه متانول

فصل ( 6واکنشهای شیمیایی و استوکیومتری )

واکنش تجزیه :

صفحه 4

تنظیم  :امیرحسین آزوغ

AB → A + B

به واکنشی تجزیه می گویند که در آن یک ماده به مواد ساده تری تبدیل می شود ( عکس ترکیب )
در واکنشهای تجزیه کاهش جرم مواد موجود در ظرف ناشی از خروج گازهای تولید شده است
اغلب واکنش های تجزیه گرماگیرند ولی تجزیه مواد زیر گرماده است KCLO3 , H2O2, (NH4)2CrO4 ,
C3H5(NO3)3
انواع واکنش تجزیه :
.1

) + CO2 (gاکسید فلز →

کربنات فلز

Na2CO3→ Na2O + CO2
CaCO3 → CaO + CO2
AL2(CO3)3 →AL2O3 +3 CO2
-----------------------------------------------------------------------------------------------.0

) + O2(gکلرید فلز → کلرات فلز
2KCLO3 → 0KCL + 3O2
Mg(CLO3 )2 →MgCL2 + 3O2
0AL(CLO3)3 →0 ALCL3 +9O2
-----------------------------------------------------------------------------------------------

.3

) + O2(gنیتریت فلز

دما

نیترات فلز

-----------------------------------------------------------------------------------------------.4

) + H2O(g) + CO2(gکربنات فلز → هیدروژن کربنات فلز

فصل ( 6واکنشهای شیمیایی و استوکیومتری )
.0

صفحه 5

) + N2(g) + O2(gاکسید فلز

دما

نیترات فلز

گاز نیتروژن  +فلز → آزید فلز

.6

 .7تجزیه آمونیوم دی کرومات

)(NH4)2Cr2O7 (s) → N2 (g) + Cr2O3 (s) + 4H2O (g

 .8تجزیه آّب اکسیژنه

)2H2O (L) + O2 (g

کاتالیزگر

)2H2O2 (aq

)4C3H5(NO3)3 (L) → 12CO2 (g) + 6N2 (g) + 10 H2O (g) +O2 (g

 .0تجزیه نیتروگلیسرین

)AL2(SO4)3 (s) → AL2O3 (s) + 3SO3 (g

 .12تجزیه آلومینیم سولفات

)CH3OH (g) → CO (g) + 2H2 (g

 .11تجزیه متانل
 .10تجزیه پتاسیم پرمنگنات

واکنش جابجایی یگانه :

تنظیم  :امیرحسین آزوغ

)2KMnO4 (s) → K2MnO4 (s) + MnO2 (s) + O2 (g

A + BC → AC + B

واکنشی است که طی آن عنصری با یک ترکیب وارد واکنش شده و جای عنصر آزاد با یکی از عناصر داخل
ترکیب عوض می شود
واکنشهای جابجایی یگانه را می توان به  3دسته تقسیم کرد
 )1جابجایی فلز با فلز
 )0جابجایی فلز با هیدروژن
 )3جابجایی نافلز با نافلز
نکته  :شرط انجام واکنش این است که عنصر جایگزین شونده فعالتر از عنصری باشد که از ترکیب خارج
می شود

فصل ( 6واکنشهای شیمیایی و استوکیومتری )

واکنش جابجایی دوگانه :

صفحه 6

تنظیم  :امیرحسین آزوغ

AB + CD → AD + BC

واکنشی که در آن جای یک عنصر در یک ترکیب با عنصر دیگر در ترکیب دیگر عوض شود
در این واکنشها در دو سمت معادله دو ترکیب وجود دارد
در این واکنشها در هیچ کدام از دو سمت معادله عنصر دیده نمی شود
اگر چهار ترکیب موجود در واکنش نمک باشند و محیط واکنش آبی باشد باید حداقل یک نمک نامحلول در آب
باشد ( رسوب کند )
آّب  +نمک → باز  +اسید
نمک جدید  +اسید جدید → نمک  +اسید
واکنش متانول با سالیسیلیک اسید در مجاورت  HCLبه عنوان کاتالیزگر که تولید متیل سالیسیالت و آب می
کند جابجایی دوگانه است
آب  +متیل سالیسیالت → متانول  +سالیسیلیک اسید
C8H8O3 + H2O

C7H6O2 + CH3OH

شناسایی یونها
هر کاتیون با یک آنیون شناسایی می شود و برعکس
یون مورد شناسایی
Fe 3+

آنیون شناسایی شده
-

رسوب تولید شده

رنگ رسوب

OH

Fe(OH)3

قرمز قهوه ای

Ag+

CrO4 2-

Ag2CrO4

قرمز قهوه ای

Ag+

CL -

AgCL

سفید

Pb2+

ɪ-

Pb2+

CrO4 2-

Pb ɪ2
PbCrO4

زرد
زرد
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استوکیومتری  :واژه یونانی که از ترکیب دو واژه استویکیون به معنای عنصر و مترون به معنای سنجش گرفته
شده است
تجزیه عنصری  :روشی است که طی آن نوع عنصرهای تشکیل دهنده و درصد جرمی هر کدام رادر یک
ترکیب شیمیایی تعیین می شود
مول  :به

عدد از ذرات یک جسم یک مول گفته می شود

عدد آووگادرو  : NAبه عدد

عدد آووگادرو گویند

اتم گرم  :به جرم یک مول از یک اتم بر حسب گرم یک اتم گرم گویند
مولکول گرم  :به جرم یک مول از یک ترکیب مولکولی مولکول گرم گویند
 : amuیکای جرم اتمی و جرم مولکولی می باشد و برابر

جرم کربن –  10می باشد

طیف سنج جرمی  :دستگاهی که شیمیدانها به کمک آن جرم دقیق اتم ها و مولکول ها را حساب می کنند
قانون نسبتهای ترکیبی گازها (گی لو ساک)  :دردما و فشار ثابت گازها با نسبت حجمی معین واکنش
میدهند
قانون آووگادرو  :در دما و فشار یکسان یک مول ازگازهای مختلف حجم ثابت و برابری دارند
نکات :
 مس یک فلز سکه زنی است از پتاسیم کربنات برای تولید شیشه ها و لوازم الکترونیکی استفاده می شود یکای جرم مولکولی گرم بر مول است درترکیب های یونی مولکول وجود ندارد و به جای واژه مولکول گرم ازجرم مولی استفاده میشود وجود ایزوتوپهای مختلف و تفاوت در فراوانی آنها از جرم اتمی میانگین استفاده می شود آسپرین در پوست درخت بید یافت می شود که فرمول مولکولی و تجربی آن  C9H8O4است آسپرین در آزمایشگاه از واکنش سالیسیلیک اسید با استیک انیدرید تولید می شود -فرمول تجربی ساده شده فرمول مولکولی است

جرم مولکولی
جرم تجربی

فصل ( 6واکنشهای شیمیایی و استوکیومتری )
جرم اتمهای عنصر
جرم کل ترکیب

درصد جرمی یک عنصر در یک ترکیب

جرم ماده خالص

درصد خلوص

جرم ماده ناخالص

درصد بازده

صفحه 8
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گرم عملی
گرم نظری

برای حل مسائل استوکیومتری می توان از تناسب استفاده کرد
میلی لیتر گاز
ضریب

لیتر گاز

ضریب

اگر در مساله ای چگالی را بدهند کسر

ضریب

گرم
جرم مولی ضریب

جرم مولی ضریب

تعداد مول
ضریب

را مساوی سایر کسرها قرار می دهیم

محدود کننده :
 واکنش دهنده ای که به طور کامل مصرف می شود ( زودتر از بقیه مواد اولیه تمام می شود )
 مقدار فراورده به مقدار محدود کننده بستگی دارد
 واکنش دهنده ای که گرانتر است و به کارگیری آن دشوارتر به عنوان محدود کننده استفاده می شود
درصد خلوص :
 در خلوص برای مواد اولیه بیان می شود
 جرم ماده ای که درصد خلوص دارد همان مقدار ناخالص است
 مقدار خالص از استوکیومتری بدست می اید
 همواره مقدار خالص کمتر از ناخالص است
 همیشه مقدار بیشتری از یک ماده ناخالص را بر می دارند
 در روش تناسب عدد درصد خلوص را در ماده اولیه ضرب می کنند
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بازده درصد :
 بازده برای محصوالت بیان می شود
 مقدار تولید شده در آزمایش را مقدار عملی گویند
 مقدار بدست آمده از محاسبات را نظری گویند
 همواره مقدار عملی کمتر از نظری است

کیسه های هوا :
 تولید گاز در کیسه های هوا به علت انجام سریع یک واکنش شمیایی است
 حس گرهایی در جلوی خودرو تعبیه شده اند که هنگام برخورد شدید فعال می شوند و باعث انفجار
یک کالهک انفجاری کوچک می شوند و این انفجار انرژی الزم برای شروع واکنش مولد گاز را فراهم
میکند
 گازی که کیسه هوا را به سرعت پر می کند نیتروژن است
واکنش تجزیه سدیم آزید

)2NaN3 (s) → 2Na (s) + 3N2 (g

 واکنش به تنهایی نمی تواند باعث پر شدن ناگهانی کیسه هوا شود و همچنین سدیم فلزی تولید شده
ماده فعال و خطرناکی است  .برای حل این مشکل از واکنش بسیار سریع آهن (  ) ɪɪɪاکسید باسدیم
استفاده میشود که از نوع جابجایی یگانه است
گرما 6Na (s) + Fe2O3 (s) → 3Na2O (s) + 2Fe (s)+
 واکنش فوق با باال بردن ناگهانی دما تا بیش از صد درجه باعث انبساط سریع گاز نیتروژن می شود و
سدیم اکسید حاصل در مجاورت با کربن دی اکسید و رطوبت هوا به ماده بی خطر سدیم هیدروژن
کربنات ( جوش شیرین ) تبدیل می شود
)Na2O (s) + 2CO2 (g) + H2O (g) → 0NaHCO3 (s

واکنش ترکیب

 حجم گاز مورد نیاز برای پر شدن کیسه هوا به چگالی گاز وابسته است که آن هم به دما بستگی دارد
بنابراین برای محاسبه مقدار گاز مورد نیاز طراحان باید با استوکیومتری واکنش ها و تغییر انرژی آنها
که باعث تغییر دما و چگالی می شود به خوبی آشنا باشند

صفحه 12
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افزایش کارایی موتور :
 بهسوزی موتور به رعایت اصل استوکیومتری بستگی دارد
 بنزین یک ماده شیمیایی ساده نیست
 بنزین مخلوطی از چند هیدروکربن با  0تا  10اتم کربن است
 به طور میانگین بنزین را ایزواکتان خالص با  8کربن در نظر می گیرند
 معادله سوختن به صورت 2C8H18 (L) + 25 O2 (g) → 16CO2 (g) + 18H2O (g) +10900Kj
 تنها  02درصد حجم هوا اکسیژن است و راه مناسب بهسوزی موتور تنظیم عملی نسبت سوخت به هوا
می باشد
 از هر کدام واکنش دهنده ها بیشتر از نسبت استوکیومتری استفاده شود موتور کارایی خوبی ندارد و
ممکن است خاموش شود
 کارکرد نادرست موتور خودرو به دلیل سوختن ناقص بنزین است که باعث کاهش توان خودرو و باال
رفتن مصرف سوخت و افزایش آلودگی می شود
 نسبت مولی سوخت به اکسیژن  1به  10/0است که
در سرعت معمولی نسبت  1به  16است
در هنگام روشن کردن موتور ( استارت زدن )  1به  10است
در هنگام درجا کار کردن موتور  1به  0است
چند واکنش مهم
 برای تولید آهن از سنگ معدن آن  Fe2O3محدود کننده است)2Fe2O3 (s) + 3C → 4Fe (L) + 3CO2 (g
 متانول یک حالل و واکنش دهنده مناسب در صنعت است و در برخی کشور ها به عنوان سوخت تمیزمصرف می شود

)CO (g) + 2H2 (g) → CH3OH (L

 سیلسیم خالص که در تراشه های الکترونیکی و سلولهای خورشیدی استفاده می شود را از واکنشسیلسیم تترا کلرید مایع و منیزیم خالص تهیه می کنند
)SiCL4 (L) + 2Mg (s) → Si (s) + 2MgCL2 (s

