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شنا ز  رشته زمين شناسیشته
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ميرشکرايی

کنن ه ات جواد محمدی پور: تھيه کننده 



اول ولفصل  ل 

ساختمان اتم



آموزش اھداف آموزشیاھداف
د ان ت د ا ل ف ن ا ه طال :پس از مطالعه ی اين فصل بايد بتوانيد:از

 تئوری اتمی دالتون را توضيح دھيد.
 اشعه کاتديک را بشناسيد.
ا ا ا ا ا ا کش نحوه کشف اجزای بنيادی اتم را بدانيد.
 مدل اتمی رادرفورد را بشناسيد.
 طيف خطی و طيف پيوسته را بدانيد.
 استنباط مکانيک کوانتومی را از الکترون بدانيد.
 آرايش الکترونی عناصر را بتوانيد رسم کنيد.
 انرژی يونيزاسيون را تعريف کنيد. ي ري ر يون يز يو رژ
  الکترونگاتيويته عناصر را بشناسيد.
  تفاوت الکترونخواھی و الکترونگاتيويته را بدانيد.
دھيد توضيح عناصر تناوبی خواص مورد در بتوانيد و بشناسيد را عناصر تناوبی .جدول تناوبی عناصر را بشناسيد و بتوانيد در مورد خواص تناوبی عناصر توضيح دھيدجدول
  علت تغييرات شعاع ، انرژی يونيزاسيون و الکترونگاتيويته را در گروه و تناوب توضيح

.دھيد



تئوری اتمی دالتون

ل ماده از ذرات ريزی به نام اتم تشکيل شده است و اتم ھا غير١)
.قابل تجزيه می باشند

.اتم ھای يک عنصر يکسانند و وزن يکسانی دارند٢)
ھای٣) اتم پيوستن ھم به از شيميايی ترکيب يا مرکب ی ماده ی ) م  ن  م پيو ز ب  يی  ي ي يب  ر ب ي  ر  ی 

.عناصر مختلف تشکيل شده است



اتم بنيادی ذرات بنيادی اتمذرات

ذره وجود٣۵امروزه مشخص شده است که در داخل اتم حدود م
نوترون را به  -٣پروتون  -٢الکترون -١دارد که سه ذره ی 

معنوان ذرات بنيادی اتم می شناسيم و خواص اتم ھا بر اساس م م
.ھمين سه ذره قابل توجيه است



الکترون کشف و کاتديک ی اشعه المپ اشعه ی کاتديک و کشف الکترونالمپ

تجزيه ی مواد شيميايی توسط جريان الکتريسيته ھامفری ديويد و شاگردش فاراده  را به اين 
يک الکت اھيت بايد د ش يکديگ به ھا ات ند پي باعث که ل عا که اند ه نتيجه رساند که عاملی که باعث پيوند اتم ھا به يکديگر می شود بايد ماھيتی الکتريکینتي

.داشته باشد 
جان استونی  شاگرد فاراده اعالم نمود که مواد بايد ماھيتی الکتريکی داشته باشند و عاملی را 

.گذاشت الکترونکه به مواد ماھيت الکتريکی می داد نامش را 
.بيشترين اطالعات در باره ی الکترون از مطالعه ی اشعه ی کاتديک به دست آمد



خصوصيات اشعه ی کاتديک

.جرم دارد١.

.در خط مستقيم حرکت می کند٢.

در ميدان مغناطيسی منحرف می٣.
.شود

ک۴ الکت ا در ميدان الکتريکی به سمت ۴.
.قطب مثبت می رود 

کاتد۵ آند ن ه آن ا خ خواص آن به جنس آند ، کاتد و۵.
.گاز داخل المپ بستگی ندارد



کاتديک ی اشعه ی مطالعه از گيری نتيجه گيری از مطالعه ی اشعه ی کاتديکنتيجه

چون تمامی عناصر شناخته شده و قابل دسترس آن زمان اشعه ھای
کاتديک با خواص يکسان ايجاد می کردند پيشنھاد شد که اشعه  

که به عنوان کاتد(کاتديک که از اختصاصات تمامی عناصر )
می باشد ھمان الکترون پيشنھادی استونی ) به کار برده می شدند

.می باشد



الکترون e/mآزمايش تامسون  و تعيين 
)اشعه ی کاتديک(  

اشعه ی کاتديک را تعيين کند آن را به طور ھمزمان  e/mتامسون برای اين که بتواند     
يدان از يک شدت داد ا ق ھ ب د ع غناطي يک الکت يدان د تاثي ت تحت تاثير دو ميدان الکتريکی و مغناطيسی عمود بر ھم قرار داد و شدت يکی از ميدانت
ھا را ثابت و شدت ميدان ديگر را طوری تغيير داد که اشعه ی کاتديک از مسير خود 

.منحرف نشود
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ميليکان آزمايش ميليکانآزمايش

تعيين بار و جرم الکترون



پروتون کشف پروتونکشف

بررسی ھايی که توسط گلداشتاين بر روی المپ اشعه ی کاتديک انجام گرفت نشان داد که 
ھمزمان با حرکت الکترون از کاتد به آند جريانی نيز از آند به سمت کاتد در حرکت 

ش ا ال کا اش ا ا .است ، اين جريان اشعه ی کانالی ناميده شدا
:خصوصيات اشعه ی کانالی 

.بار دارد و بارش مثبت است١. رش و ر ر

.٢e/m  آن به جنس گاز داخل حباب بستگی دارد و خيلی کوچک تر ازe/m   الکترون
.است

مقدار٣ باشدe/mبيشترين ھيدروژن حباب داخل گاز که شود م حاصل زمان .زمانی حاصل می شود که گاز داخل حباب  ھيدروژن باشدe/mبيشترين مقدار٣.
:نتيجه گيری

بررسی ھای انجام شده روی اشعه ی کانالی نشان داد که تمامی اتم ھا واحد ھايی از بار مثبت 
ا ژ ات ط ا ا ق ا ک ک ل ا يون.را با خود حمل می کنند که مضربی از مقدار بار مربوط به اتم ھيدروژن است ا

مثبت حاصل از اتم ھيدروژن يون پروتونيوم و بنابر اين بار مثبت اتم ھيدروژن 
.پروتون ناميده شد



تامسون اتم مدل اتمی تامسونمدل

پس از کشف الکترون و پروتون سوال اين بود که اين ذرات در اتم
.به چه شکلی قرار می گيرند

.اولين مدل ارائه شده مدل کيک کشمشی تامسون بود
در که شد گرفته نظر در ای کره يک صورت به اتم مدل اين ردر ر    ر  ر  ی  ر  ور ي  م ب  ل  ين  ر 

.آن بار ھای مثبت ومنفی در داخل اين کره پراکنده اند



رادرفورد آزمايش رادرفوردآزمايش
ا آ ا شا ث طال ا ک ا ق آلفا اش ا ا ا ف رادرفورد با تاباندن اشعه ی آلفا به ورقه ی نازکی از طال و ثبت مشاھدات به دست آمده برایا

.اتم ساختمانی را پيشنھاد کرد که بر اساس آن بتواند مشاھدات حاصل را توجيه کند



رادرفورد اتم مدل اتمی رادرفوردمدل



نوترون کشف نوترونکشف

چون جرم يک اتم از مجموع جرم الکترون ھا و پروتون ھايش بيشتر بودل
برای توجيه اين تفاوت جرمی رادرفورد وجود ذرات بدون باری را به نام 
بمباران با چادويک نام به دانشمندی کردکه پيشنھاد اتم ی ھسته در نوترون در ھسته ی اتم پيشنھاد کردکه دانشمندی به نام چادويک با بمباراننوترون

اتم ھای سبک توسط اشعه آلفا و بررسی نتايج به دست آمده ، نوترون 
.پيشنھادی رادرفورد را کشف کرد ر ر ر ر ر پ

Rutherford
protons 1919protons 1919

James Chadwick
neutrons 1932



نشانه ھای اتمی 

ھر اتمی با يک عالمت اختصاری مشخص می شود که حرف اول
نام التين آن عنصر می باشد؛ عناصری که حرف اول نام آن ھا 

گ .يکسان است ، حرف اول و دوم مورد استفاده قرار می گيردل
C , Cl ,Ca

:برای ھر عنصری دو عدد تعريف می شود
اتم اتم):Z(عدد يک ی ھا پروتون تعداد مجموع .مجموع تعداد پروتون ھا ی يک اتم):Z(عدد اتمی

.مجموع تعداد پروتون ھا و نوترون ھای يک اتم):A(عدد جرمی
A=Z+N 

XA XZ



ايزوبار ، ايزوتوپ ، ايزوبارايزوتوپ

اتم ھای مختلف يک عنصر که در تعداد نوترون ھا:ايزوتوپ
.باھم متفاوت می باشند

اتم ھا ی عناصر مختلف که عدد جرمی يکسانی دارند: ايزوبار.

ايزوبار                                ايزوتوپ                  
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عنصر يک متوسط اتم جرم اتمی متوسط يک عنصرجرم
آ ت ز ط ا از ن ک ط ت :جرم اتمی متوسط يک عنصر از رابطه ی زير به دست می آيدات

.....332211 nn XAXAXAXA 

رابطه اين وXدر ايزوتوپ ھر فراوان درصد ،Aم ايزوتوپ آن ،جرم
100

332211 nn

،جرم آن ايزوتوپ میA، درصد فراوانی ھر ايزوتوپ وXدر اين رابطه
.باشد
:مثال

 amu 14.0031نيتروژن مرکب از دو ايزوتوپ است؛ يکی با جرم واقعی 
و  amu 15.0001و ديگری با جرم  %99.63و درصد فراوانی 

ان ا ف د 0د د؟37% کن ا ا ژن ت ن ط ت ات جرم اتمی متوسط نيتروژن را حساب کنيد؟.%0.37درصد فراوانی

اتم =جر amu0068140031.1463.990001.1537.0



=جرم اتمی amu0068.14

100




رادرفورد اتم مدل ضعف مدل اتمی رادرفوردضعف

در اين مدل الکترون ھا در مدار مشخصی در اطراف ھسته درط
حال حرکتند و بر اساس قوانين فيزيک الکترون بايد به تدريج 

ل انرژی خود را از دست بدھد و با حرکتی حلزونی داخل ھستهل
بيفتد؛ چون چنين اتفاقی نمی افتد پس تئوری اتمی رادرفورد 

.مورد شک و ترديد قرار می گيردگ



سياه جسم )داغ(تشعشعات )داغ(تشعشعات جسم سياه



امواجامواج

 Electric and magnetic fields 
propagate as waves through 
empty space or through a 
medium.

 A wave transmits energy.



EM RadiationEM Radiation

Low 

High 



الکترومغناطيس تشعشعات الکترومغناطيسیتشعشعات

= c
where  => frequencywhere  => frequency

 => wavelength
c => speed of light



پالنک کوانتوم ی فرضيه ی کوانتومی پالنکفرضيه

ل قا ک ف ل ا ق ک ک اغ ک ا ش چون تشعشعات يک جسم داغ به کمک قوانين معمولی فيزيک قابلتش
توجيه نبود پالنک فرضيه ی کوانتومی خود را برای توجيه 

کرد بيان زير رت به داغ ج :تشعشعات جسم داغ به صورت زير بيان کرد:تشعشعات
در جسم داغ نوسان کننده ھايی با فرکانس معين وجود دارد که 
از بايد بلکه باشد اھ دلخ مقدار ھر اند ت نم آنھا انرژی آنھا نمی تواند ھر مقدار دلخواھی باشد بلکه بايد از انرژی

رابطه ی                 تبعيت کند به عبارت ديگر نوسان کننده 
می منتشر و دريافت ای پيمانه مقادير صورت به را نور ھا

nhE 
ھا نور را به صورت مقادير پيمانه ای دريافت و منتشر می 

.کنند
و باشد داشته ای پيمانه يا کوانتومی ماھيتی بايد ھم نور ا ب وبنابراين ی ي پي ای  و وا ی  ھي ي  ور ھم ب براين  ب

.  انرژی ھر پيمانه از رابطه ی             به دست می آيد hE 



الکتريک فوتو ی پديده ی فوتو الکتريکپديده

ال اق ک ط کا ف ا اگ اگر نوری با فرکانس معين به سطح يک جسم براق در خال  
برخود کند الکترون ھايی از سطح فلز خارج می شود ؛ اين 

نامند م الکتريک ت ف را .پديده را فوتو الکتريک می نامندپديده
:اين پديده دارای خصوصيات زير بود

اأ ش تا کا ف ک الکت ت ف ا ا ا برای انجام پديده ی فوتو الکتريک فرکانس نور تابيده شده بايدأ-
.يک مقدار حداقلی باشد که به آن فرکانس آستانه می گويند

الکت ش ن ژ ان ش تا ن کان ف ش افزا ا با افزايش فرکانس نور تابيده شده ،انرژی جنبشی الکترونب-
.ھای کنده شده بيشتر می شود

شت ش کن ا الکت ا ت ن ت ش ش افزا ا با افزايش شدت نور تعداد الکترون ھای کنده شده بيشتر میج-
.گردد اما انرژی آنھا تغيير نمی کند



انيشتين توسط الکتريک فوتو ی پديده توجيه پديده ی فوتو الکتريک توسط انيشتينتوجيه

انيشتين با استفاده از فرضيه ی کوانتومی پالنک توانست پديده ی
فوتو الکتريک را توجيه و در نتيجه فرضيه ی کوانتومی پالنک 

.را اثبات نمايد
C= سرعت نور = chhE cm10103

ثابت پالنک  =
= آستانه فرکانس 20 1EE

hhE 



sergh .1062.6 27

0 فرکانس آستانه =

20

20
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20

2
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مثالمثال

وقتی نوری با فرکانس             به سطح يک فلز براق ط
بتابد،ماکزيموم انرژی جنبشی الکترون ھای منتشره برابر است 

Hz16102

انرژی فوتون تابيده شده ،سرعت الکترون ھا                   
منتشره و فرکانس آستانه را برای انجام پديده ی فوتو الکتريک

erg11105.7 
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عواملی که به ظھور تئوری اتمی بوھر کمک 
کرد

.فرضيه ی کوانتومی پالنک١.

.طيف خطی عناصر٢.
منظور از طيف خطی عناصر اين است که اگر نور حاصل از 

می دست به طيفی بتابانيم منشوری به را عنصر يک یبخارات ی ب   ي يم  ب وری ب ر ر ب  ر ي  ب
آيد که به صورت خطوط مجزا از ھم و با رنگ ھای مختلف 
و معين موج طول با نوری ی دھنده نشان خط ھر که ين واست وج  ول  وری ب  ن  ی  ر     

.انرژی معين است



عناصر خط طيف خطی عناصرطيف



بوھر اتم مدل اتمی بوھرمدل
ا ک ت ان ت ک ک ا ط ط ا خ ات بوھر مدل اتمی خود را طوری طراحی کرد که بتواند توضيح بدھد که چرال

.عناصر طيف خطی دارند
بوھر ھای :فرضيه ھای بوھر:فرضيه

اتم تشکيل شده از يک ھسته و تعدادی دواير متحد المرکز در اطراف آن ١)
که الکترون در برخی از اين مدار ھا مجاز به حرکت است و در حالت

.عادی انرژی از دست نمی دھد
مدارھای مجاز  برای حرکت الکترون ، مدار ھايی ھستند که گشتاور ٢)

از ض ھا آن د ن الکت ه اشدh/2πزا .باشدh/2πزاويه ی الکترون در آن ھا مضربی از
الکترون برای انتقال از يک حالت مجاز به حالت مجاز ديگر انرژی را ٣)

کند می مبادله کوانتايی صورت .به ی  ب  يی  و ور  .ب 



ک ان ت الکت ک ا ط 22ش شرط اين که الکترون بتواند در يک
مدار دايره ای حرکت مداوم داشته باشد
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شعاع مدارھای مجاز بوھر
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مدل بوھر برای اتم ھيدروژن
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بوھر مدل اساس بر الکترون انتقاالت و نقل و انتقاالت الکترون  بر اساس مدل بوھرنقل
ط١) ا از ال ا الکت ا ت اکث ل ا 2ا ² 2n²بر اساس مدل بوھر حداکثر تعداد الکترون ھای ھر اليه از رابطه ی ١)

شماره ی اليه است؛ بر اين مبنا اليه ی سوم  nبدست می آيد که در آن
.دارد 18=3²×2حداکثر گنجايش يش ج رر

پايدارترين حالت يک اتم اين است که الکترون ھا در پايين ترين سطوح ٢)
)حالت پايه.(انرژی مربوطه قرار بگيرند

گ ھنگام تحريک اتم ، الکترون می تواند با جذب انرژی مناسب از يک٣)
.سطح انرژی پايين تر به سطوح انرژی باالتر صعود نمايد

ه۴) ا الت ه االت ژ ان ط از ھا ن الکت ک ت ف ھنگا د در ھنگام رفع تحريک الکترون ھا از سطوح انرژی باالتر به حالت پايه۴)
ی خود بر می گردند و فوتون نوری منتشر می کنند که انرژی آن 

.اختالف انرژی حالت اوليه و نھايی است
فوتون نور ناشی از ھرکدام از اين نقل وانتقاالت مجاز يک فرکانس معين ۵)

.و در نتيجه يک طول موج معين دارد



نور وانتشار الکترون تحريک الکترون وانتشار نورتحريک



بوھر مدل اساس بر مجاز انتقاالت و نقل و انتقاالت مجاز بر اساس مدل بوھرنقل

طل ط فرکانس خطوط منتشره در محدوده n=1 :بهn»2انتقال از١.
)سری ليمان.(ماورابنفش است

فرکانس خطوط منتشره در محدوده ی :  n=2به  n»3انتقال ٢.
)سری بالمر.(مرئی است )(

فرکانس خطوط منتشره در ناحيه ی :  n=3به  n»4انتقال ٣.
است قرمز مادون به پاشن.(نزديک )سری ز  ر ون  ي ب  ن.(ز )ری پ

فرکانس خطوط منتشره در ناحيه ی :  n=4به  n »5انتقال ۴.
است قرمز پفوند(مادون )سری )سری پفوند.(مادون قرمز است



Lyman series   => ultraviolet

n > 1 ==> n = 1

Balmer series  => visible lighte se es v s b e g

n > 2 ==> n = 2

Paschen series => infrared

n > 3 ==> n = 3



ی Xاشعه Xاشعه ی

ل ل وقتی که عنصری توسط الکترون ھای پرانرژی حاصل از يک کاتدط
تحريک شود ، الکترون ھای اليه ی داخلی اتم کنده می شوند ، 
ل ل ل انتقال الکترون ھای اليه ی باالتر به اليه ی داخلی اشعه ای توليدل
می کند که فرکانس آن باال و طول موج آن بسيار کوچکتر از 

شل .ناميده می شودXاشعه ینور معمولی است ؛ اين اشعه ،



اتم عدد و موزل آزمايش موزلی و عدد اتمیآزمايش

ط ل ل موزلی عناصر مختلف شناخته شده زمان خودش را توسط اشعه 
کاتديک پر انرژی بمباران نمود و با مشاھده خطوط طيفی 
آ بدست آمده و Xمنتشره مشخص شد که بين جذر فرکانس اشعه

يک رابطه ی خطی وجود ) عدد اتمی(تعداد بارھای مثبت ھسته 
.دارد

√υ = (Z- b).a                            
Z-b : بار موثر ھسته

a & b : ھستند ثابتی اعداد عنصری ھر برای ھر عنصری اعداد ثابتی ھستند : a & bبرای



بوھر اتم مدل ايرادات برخی ايرادات مدل اتمی بوھربرخ

ط مدل بوھر توجيه صحيحی از طيف عناصر چند الکترونی١.
.نداشت

.قادر به توجيه پيوند کواالنسی نبود٢.

پيمانه٣. انرژی سطوح چرا اينکه بر مبنی توجيھی گونه ھيچ رژی پي. وح  ي چر  ی بر  ب وجيھی  و  يچ 
.ای در اتم بايد وجود داشته باشد توسط بوھر ارائه نشده بود



کوانتوم مکانيک کوانتومیمکانيک

لل ظ فيزيک نظری با دو اشکال مواجه بود ؛30-1920در سال ھای
و ديگری عقيده ی ) ذره–موج (يکی خصلت دوگانه ی نور

پيمانه ای يا کوانتيک بودن انرژی ، لذا وجود مکانيک جديدی کهل
.قادر به بيان مسائل فوق باشد احساس می شد



عواملی که در به ثمر رسيدن مکانيک کوانتومی 
موثر بودند

Lف١) i D b lذ نظ ا ا ا بر اساس اين نظريه به ھر ذره:Louis Debrogleفرضيه ی دوبروی١)
ی متحرکی می توان يک طول موج نسبت داد، بنابراين به الکترون ھم 

و  v= ، سرعت m=جرم(mv = h/λيک طول موج وابسته است،  ب و وج و ورجرم(ي
).λ=طول موج 

غير ممکن است به طور : Heisen Bergاصل عدم قطعيت ھايزنبرگ ٢)
ط ا الکت ثل ک ک ق ان ت ا ھمزمان بتوانيم موقعيت و سرعت جسم کوچکی مثل الکترون را به طورز
دقيق بيان کنيم ؛ به تعبير ساده تر اگر بخواھيم سرغت الکترون را به 
يمصورت دقيق مشخص کنيم در تعيين مکان آن دچار خطا خواھيم شد  و ر چ ن ن يين ر يم ص يق ور

.وبالعکس
به طور مختصر ، اگر سيمی را بين دو : طيف خطی اجسام ماکروسکوپی٣)

ا ا اشا ت ا ک ش ت ا آ ک نقطه محدود کرده و آن را مرتعش کنيم ھمه ی ارتعاشات برای سيم مجازقط
ارتعاشات مجاز ارتعاشاتی ھستند که طول سيم مضرب .نمی باشد

.صحيحی از نصف طول موج باشد ب وج و ز ی .ي



ماکروسکوپ اجسام خط طيف خطی اجسام ماکروسکوپیطيف

λ = , n = 1, 2, 3…2Lλ       , n  1, 2, 3…
n



و معادله ی ) کوانتومی(مکانيک موجی 
شرودينگر

وقتی که يک سيستم مرتعش را بين دو نقطه محدود می کنيم ، ھر ارتعاشی برای آن ١)
.مجاز نيست

) معادله سينوسی ( برای بيان حرکت اين سيم مرتعش می توان يک معادله رياضی ٢)
. نوشت

زشرودينگر با فرض اين که الکترون اتم ھيدروژن بين ھسته و يک فاصله بی نھايت از ھسته ي ھ ی ي و ين روژن ي م رون ين رض ر ي رو
برای حرکت الکترون اتم ھيدروژن . محدود به حرکت است وحرکت آن موجی می باشد

.يک معادله موج نوشته
، ھيدروژن اتم الکترون برای شرودينگر معادله حل کننده۴از محدود يا کوانتومی عدد روژن  ي م  رون  ی  ر بر ي رو ل   و  ز  ی ي  و و  

)s,m,l,n ( بدست آمد که با استفاده از آن ھا می توانيم موقعيت الکترون را در اتم
.مشخص کنيم

حضور احتمال که جايی ؛ شود می صحبت الکترون حضور احتمال از موجی مکانيک در مکانيک موجی از احتمال حضور الکترون صحبت می شود ؛ جايی که احتمال حضوردر
.باشد ، اوربيتال يا النه الکترون ناميده می شود% ٩٩الکترون بيشتر از 



کوانتوم اعداد کوانتومیاعداد
ل)١ ا انت ک شخدد ا ته ھ از ن الکت له فا ط ت که که متوسط فاصله الکترون از ھسته را مشخص:nعدد کوانتومی اصلی)١

.را شامل می شود ∞تا  ١می کند و می تواند اعدا صحيح از 
را شامل n-1که تمامی مقادير صحيح از صفر تا:lعدد کوانتومی فرعی)٢

گ
ح)

. می شود و بيانگر تعداد اليه ھای فرعی موجود در ھر اليه اصلی است
n = 1                    n = 2                     n = 3
l = 0 l = 0 1 l = 0 1 2l = 0                     l = 0,1                   l = 0,1,2

بر حسب قرار داد وقتی که 
                                 l = 0 است اسم اليه ی فر عیs ی ر ی ي م

                                  l = 1  است اسم اليه ی فر عیp
                                  l = 2  است اسم اليه ی فر عیd
                                 l = 3 است اسم اليه ی فر عیf

.می باشد                                                                                        



کوانتوم اعداد کوانتومیاعداد

اط)٣ ت ا تالک ا ک ا اش ک که ناشی از حرکت اوربيتالی:mعدد کوانتومی مغناطيسی )٣
را شامل می شود و  l±تا  0الکترون است و تمامی مقادير شامل 

فرع اليه ھر در د ج م ھای ربيتال ا تعداد کننده مشخص کننده تعداد اوربيتال ھای موجود در ھر اليه فرعی مشخص
.است

n = 1 اول اليه n = 2n  1  ول الي  n  2
l = 0  s  اليه فرعی l = 0 , 1
m = 0  فقط يک اوربيتال داريم l = 0                          l = 1

ف ال ف ال ا بنابراين اليه فرعی، اليه فرعیا m = 0                  m = 0 , -1,+1
.است 1s                                         2s  اليه فرعی p  اليه فرعی

عدد گرفته است٣، mچون    رچون
اوربيتال ٣دارای  pپس اليه فرعی  
.الکترون دارد ۶و حداکثر گنجايش  



Atomic Orbitals s type p typeAtomic Orbitals, s-type , p-type



Atomic Orbitals d typeAtomic Orbitals, d-type



کوانتوم اعداد کوانتومیاعداد

ل ل ناشی از حرکت الکترون حول محور:  Sعدد کوانتومی اسپين)۴
.را شامل می شود 1/2-و  1/2+خودش است و دو عدد 

S = ± ½



آفبا روش آفباروش

روش آفبا يعنی بنا کردن براساس اين روش اوربيتال ھا به ترتيبآ
سطح انرژی نوشته می شوند سپس در ھر اوربيتال حداکثر دو 

ل ط ل آ الکترون آن ھم با رعايت قانون ھوند و اصل طرد پائولی قرارل
.می گيرد



ھوند قانون ھوندقانون

ل ط اوربيتال ھايی که سطح انرژی يکسانی دارند ، مانند اوربيتال ھایل
p  ابتدا بايد به صورت منفرد پر شوند و سپس در صورت ،

.وجود الکترون زوج شدن شروع می شودل



پائول طرد اصل طرد پائولیاصل

ل دو الکترون در يک اوربيتال نمی توانند جھار عدد کوانتومی يکسان داشتهل
.باشند يا دو الکترون در يک اوربيتال بايد اسپين متفاوتی داشته باشند

n = 1             n = 1
l = 0              l = 0

m = 0            m = 0
S = + ½         S = - ½ 



پائول طرد اصل طرد پائولیاصل



مثالمثال

1675آ آرايش الکترونی           و   
  

O16
8As75

33

42216

310262622

422

43433221
22,1

d
pssO16

8

A75 310262622 43433,22,1 pdspspssAs75
33



پايدار الکترون آرايش و پر نيمه ھای اوربيتال ھای نيمه پر و آرايش الکترونی پايداراوربيتال

ھر چه ابر الکترونی يک اتم متقارن تر باشد پايداری آن بيشترآ
براين اساس گاھی آرايشی الکترونی عناصر با آنچه که . است

ظ .از روش آفبا انتظار داريم فرق می کندآ
:آرايش الکترونی اتم مس بر اساس روش آفبا م

9262622 3433,22,1 dspspss

:آرايش الکترونی مشاھده شده
10162622 3433,22,1 dspspss



پر می  3dزودتر از اليه فرعی  4sچرا اوربيتال 
شود؟

لل به سمت ناحيه شعاعی الکترون4sچون ميزان نفوذ الکترون ھای
ھای داخلی بيشتر است و اگر الکترونی در آن قرار بگيرد بار 

احساس می کند3dمثبت ھسته را بيشتر از الکترون موجود درل
.و اتم پايدارتر می شود



تناوب جدول و عناصر الکترون آرايش الکترونی عناصر و جدول تناوبیآرايش

ل ٨(جدول تناوبی عناصر تشکيل شده از يک سری ستون عمودی ل
) .دوره يا تناوب(و يک سری ستون افقی ) گروه

عناصری که در يک گروه قرار می گيرند آرايش الکترونی يکسانی 
.دارند

به عنوان مثال تمامی گازھای نادر دارای آرايش الکترونی                
آخر قشر در يعنی ، عناصر٨ھستند تمامی و دارند الکترون

62npns
ر  ر  ر  ی  ر  ي ی  ر و  رون 

ھستند ، عناصر موجود  ns²گروه دوم دارای آرايش الکترونی   
دارند يکسانی تقريبا شيميايی خواص گروه يک .در ر ی  ريب ي يی  ي ي وص  رو  .ر ي 



تناوب جدول تناوبیجدول
Alkali Metals Noble Gases

M i GAlkaline Earths Halogens Main Group

Transition Metals

Lanthanides and ActinidesMain Group



يونيزاسيون انرژی يونيزاسيونانرژی

مقدار انرژی الزم برای جدا کردن سست ترين الکترون يک اتم
منفرد گازی شکل

eNaNa 1 

شعاع افزايش با پايين به باال از گروه يک در يونيزاسيون انرژی

eNaNa gg 1)()( 

ع يش  ز يين ب  ز ب ب پ رو  ر ي  يون  يز رژی يو
اتمی کمی می شود  و در يک تناوب از چپ به راست با کاھش 

شود می زياد اتمی .شعاع و ی  ی زي  .ع 
اولين انرژی يونيزاسيون کمتر از دومين و دومين کمتر از سومين 

باشدو م .می باشد....و





الکترونگاتيويته و خواھ الکترون خواھی و الکترونگاتيويته الکترون

آ ):الکتروآفينيته(الکترون خواھی
ممقدار انرژی مبادله شده ھنگام افزايش يک الکترون به يک اتم م

منفرد گازی شکل
 )()( 1 gg CleCl

:الکترونگاتيويته
ل لک ک د ند ھا ن الکت ذ ا ات ک ل ا ت

)()( gg

تمايل يک اتم برای جذب الکترون ھای پيوندی در يک مولکول ،
.الکترونگاتيويته ناميده می شود



الکترونگاتيويته برای پائولينگ مقياس پائولينگ برای الکترونگاتيويتهمقياس

گ پائولينگ به الکترونگاتيوترين عنصر يعنی فلوئورگ
را نسبت داد و الکترونگاتيويته ساير عناصر  ۴الکترونگاتيويته 

ط .را نسبت به آن از رابطه ی زير محاسبه کردآ


REEN
2323

اختالف الکترونگاتيويته
EN

kcalانرژی رزونانس يونی پيوند بر حسب 

RE = انرژی واقعی پيوند–انرژی پيوند با فرض غير قطبی بودن

RE
ن بو بی ير رض ب پيو پيورژی ی و رژی



مثالمثال

ط گ اگر انرژی پيوند ھيدروژن يديد با فرض غير قطبی بودن برابر با 
71.2 kcal  الکترونگاتيويته يد چقدر خواھد بود . فرض شود .

گ .باشد2.1فرض کنيد الکترونگاتيويته ھيدروژن برابر بال

2170271RE

2302.1

2.1702.71
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مثالمثال
ن ن الکت ش ا تXآ ا 32622ت 33221 .به صورت                                         استXآرايش الکترونی عنصر

.به سواالت زير پاسخ دھيد
الکترون–الف دارند؟l=0چند

32622 33221 pspss

lچند الکترونالف دارند؟0
 6ھستند، بنابراين  l=0دارای  sتمامی الکترون ھای موجود در اوربيتال ھای 

.ھستندl=0الکترون دارای
دارند؟ m=0چند الکترون –ب 

-- و يکی از ھر کدام از  m=0دارای  sتمام الکترون ھای موجود در اوربيتال 
اا ا ا ا الک ا ا ا --p،m=09=1+2+6بنابراين تعداد الکترون ھا برابر است با.دارد.

دارند؟ n=3چند الکترون –ج 
ن5 ند3الکت دا .دارندn=3الکترون5



دوم ومفصل ل 

پيوند شيميايی



آموزش اھداف آموزشیاھداف

پس از مطالعه اين فصل بايد بتوانيد:
 پيوند را تعريف کنيد.
پيوند يونی را بشناسيد.
 پيوند کواالنسی و انواع آن را بدانيد.
  تفاوت انرژی تفکيک پيوند و انرژی متوسط پيوند را بدانيد.
شنا ا االن ک ا ش ن ا .شعاع يونی و شعاع کواالنسی را بشناسيدش
  ساختمان لوييس عناصر و مولکول ھا را بشناسيد.
 نحوه محاسبه بار قراردادی را بدانيد.
يد بشنا ا ل لک ھای بيتال .اوربيتال ھای مولکولی را بشناسيدا
  تئوری اوربيتال مولکولی را توضيح دھيد.
 تفاوت اوربيتال ھای مولکولی پيوندی ، ضد پيوندی و غير پيوندی بدانيد.
کنيد بين پيش را اتم دو ترکيبات مغناطيس خواص و و پيوند .مرتبه پيوند و و خواص مغناطيسی ترکيبات دو اتمی را پيش بينی کنيدمرتبه
 آرايش الکترونی مولکول ھای دو اتمی را رسم کنيد.
 پيوند فلزی را بشناسيد و بر اساس آن بتوانيد برخی خواص فلزات را پيش بينی کنيد.



تعاريفتعاريف
:پيوند :پيوند

.تمرکز ابر الکترونی بين ھسته دو يا چند اتم 
مقدار انرژی الزم برای شکستن يک پيوند مشخص در يک ترکيب : انرژی تفکيک پيوند 

شکل گازی ندشخ پي Cثال Hتان د – Cمثال پيوند.مشخص گازی شکل Hدر متان.
:انرژی متوسط پيوند 

مقدار انرژی الزم برای شکستن يک پيوند مشخص در ھر ترکيبی که اين نوع پيوند در آن  
ند پي تن شک ثال دارد د Cج Hھا کربن ھيدر کليه در – Cوجود دارد مثال شکستن  پيوند H در کليه ھيدروکربن ھا.

:طول پيوند 
چون اتم ھا در داخل مولکول دائم در حال حرکت ھستند بنابراين طول پيوند ھمواره در حال 

ت ا ،تغيير ند پي يک در کننده شرکت ی ھا ات ته ھ بين له فا ط مت حال عين در در عين حال متوسط فاصله بين ھسته اتم ھا ی شرکت کننده در يک پيوند ،.تغيير است
.طول پيوند ناميده می شود



اتم اندازه اتمیاندازه

:شعاع اتمی
محتمل ترين فاصله ھسته از الکترون ھای 
می ناميده اتمی شعاع ، خارجی قشر خارجی ، شعاع اتمی ناميده میقشر

.شود
شعاع اتم ھا در يک گروه جدول تناوبی !!! 

از تناوب يک در و زياد پايين به باال از باال به پايين زياد و در يک تناوب از از
.چپ به راست کم  می شود



کواالنس شعاع کواالنسیشعاع

نصف فاصله بين ھسته دو اتم يکسان که بوسيله يک پيوند 
کواالنسی ساده به ھم متصل شده اند ، شعاع کواالنسی ناميده 

.می شود
عمعموال شعاع کواالنسی از شعاع اتمی کمی کوچکتر است اما با ع

.مقداری تقريب اين دو را يکسان در نظر می گيرند



پيوند تشکيل علت تشکيل پيوندعلت

اتم ھا در تشکيل پيوند شرکت می کنند تا به آرايش پايدارتر برسندآ
و بدين منظور بين دو اتم يا الکترون مبادله می شود يا به 

.اشتراک گذاشته می شودگ
ليکن. برسند)تايی٨(در حقيقت اتم ھا می خواھند به آرايش پايدار )(م

تايی امکان پذير نيست  ٨برای تمامی عناصر رسيدن به آرايش 
تايی تنھا  ٨بنابراين آرايش . اما ترکيبات آن ھا پايدار ھستند
.آرايش الکترونی پايدار نيست



پيوند انواع پيوندانواع

پيوندی است که بين يک فلز و يک غيرفلز :پيوند يونی١)١)
بوجود می آيد؛ فلز با از دست دادن الکترون به صورت يون 

ل گ ل و غير فلز با گرفتن الکترون به صورت يون)کاتيون(مثبت
بين يون ھای مثبت و منفی جاذبه.در می آيد) آنيون(منفی 

.پيوند يونی ناميده می شود
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ھا يون اندازه يون ھااندازه

يون مثبت ھمواره از اتم:کاتيون
  .سازنده آن کوچکتر است

آنيون يا يون منفی  :آنيون
مھمواره از اتم سازنده آن 

.بزرگتر است



ا ت ا)(ک ت ل ا :از جدول تناوبی)دوره(در يک تناوب
.شعاع يونی يون ھا ی مثبت ھم الکترون از چپ به راست با افزايش بار ھسته کاھش می يابد

p =11         p =12         p =13
e =10         e =10          e =10
r =0.95       r =0.65        r =0.50

در يک دوره از جدول تناوبی از چپ به راست شعاع يونی يون ھای منفی ھم الکترون کاھش 
.می يابد

p =8         p =9 
e =10       e =10          
r =1.40     r =1.36



کواالنس پيوند کواالنسیپيوند
اک اش ا اال :پيون کواالنسی يا اشتراکیک

اگر اتم ھای شرکت . پيوندی است که جفت الکترونی پيوندی بين دو اتم به اشتراک گذاشته می شوند
.ناميده می شود) غير قطبی(کننده يکسان باشند پيوند ، پيوند کواالنسی خالص 

H:H  H-H

.اگر ھر اتم يک الکترون به اشتراک بگذارد ، پيوند کواالنسی ساده تشکيل می گردد
گردد می تشکيل دوگانه کواالنسی پيوند ، بگذارد اشتراک به الکترون دو اتم ھر راگر ی  يل  و  ی  واال ار  پيو  را ب رون ب ا و ا م  ر ھر ا .ا
.اگر ھر اتم سه الکترون به اشتراک بگذارد ، پيوند کواالنسی سه گانه تشکيل می گردد
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لوييس ساختمان لوييسساختمان

نمايش الکترون ھای قشر آخر يک اتم ، يون يا مولکول بصورتآ
.نقطه ، ساختمان لوييس ناميده می شود



قراردادی بار قراردادیبار
ا ا ک ط ا الک ف اال ک ا ل در تشکيل برخی پيوندھای کواالنسی ، جفت الکترون ھای پيوندی توسط يک اتم تامين می شک

)پيوند داتيو.(شوند
:پيوند کواالنسی و يک پيوند داتيو داريم ٣مثال در يون آمونيوم 

43در نتيجه طول و انرژی پيوند ھا بايد باھم متفاوت باشد ؟

..

NHHHN


 

.اما در يون آمونيوم ھر چھار پيوند انرژی و طول يکسانی دارند
برای توجيه اين واقعيت بايد  چنين  فرض کرد که اتم نيتروژن يک الکترون از دست می دھد ويک 
بار مثبت کسب می کند و با چھار الکترون باقی مانده با چھار اتم ھيدروژن ترکيب می شود و 

آ ا ک ن تلقا ا ا ق ا ا ن ژ ت ن ات ت ث ا ا اين بار مثبت روی اتم نيتروژن به عنوان بار قراردادی تلقی.چھار پيوند يکسان بوجود می آيد
.می شود

1
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نحوه محاسبه بارقراردادی يک اتم در يک 
مولکول

گ١) ا ش ب ب ا ل لک دھند تشکيل ھای ات ع ھای ن الکت داد داد(ت ت تعداد(تعداد الکترون ھای مجموع اتم ھای تشکيل دھنده مولکول را بر حسب شماره گروه ١)
.حساب می کنيم) الکترون ھای قشر آخر اتم

به ازای ھر بار مثبت يک الکترون از مجموع الکترون ھا کم و به ازای ھر بار منفی يک ٢)
.الکترون به مجموع الکترون ھا اضافه می شود ع

بين اتم مرکزی و اتم ھای ديگر )اتمی که ظرفيت باالتری دارد(اتم مرکزی را مشخص می کنيم ٣)
.به ازای ھر پيوند يک جفت الکترون مصرف می شود. يک پيوند ساده برقرار می کنيم 

تايی  ٨باقی مانده الکترون ھا را طوری تقسيم می کنيم که عناصر حتی االمکان به آرايش ۴)
کنيبرسند م استفاده چندگانه پيوند از است الز اوقات گاھ .گاھی اوقات الزم است از پيوند چندگانه استفاده می کنيم.برسند

:بار قراردادی ھر اتم را از رابطه زير حساب می کنيم۵)
بار قراردادی اتم  مجموع الکترون ھای قشر آخر اتم  =

- ی)(نصف مجموع الکترون ھای پيوندی+مجموع الکترون ھای غيرپيوندی) يرپيو ی رون وع ج ی پيو ی رون وع ج )



مثالمثال

بار قراردادی اتم ازت را در مولکول         حساب کنيد؟

ھا ن الکت داد 1+5+6×3ت 24


3NO

24=1+5+6×3تعداد الکترون ھا
N  اتم مرکزی
– 24 پيوند ساده برقرار می کنيم ٣ 6 = 18
کنيم١٨ م توزيع را باق آرايش(الکترون به ھا آرايش٨اکسيژن نيتروژن اما رسند م تاي٨تاي تايی ٨تايی می رسند اما نيتروژن آرايش ٨اکسيژن ھا به آرايش(الکترون باقی را توزيع می کنيم١٨

.)ندارد
.تايی می شود ٨اگر بين يک اتم از اکسيژن و نيتروژن پيوند دو گانه بر قرار کنيم نيتروژن ھم 

بار قراردادی ازت = 5 – ز1+ = (8×½+0) ی ر ر ر ب ( )
بار قراردادی اکسيژن دارای پيوند دوگانه  = 6 – (4 + ½×4) = 0
بار قراردادی اکسيژن دارای پيوند ساده = 6 – (6 + ½×2) = - 1
جمع جبری بار قراردادی اتم ھا مبار يون = ع



پيوند تشکيل و پتانسيل انرژی دياگرام انرژی پتانسيل و تشکيل پيونددياگرام

ھنگامی که دو اتم برای تشکيل پيوند به ھم نزديک  
می شوند نيرو ھای دافعه ی بين الکترون ھای دو 

اتم و بين ھسته ھای دو اتم و ھمچنين نيرو ھای 
گ ات ا الکت ات ت جاذبه بين ھسته ھر اتم و الکترون ھای اتم ديگراذ

.وارد عمل می شود
وقتی که پيوند تشکيل می شود يعنی جاذبه ھا بر دافعه 
کاھش عه مجم پتانسيل انرژی دارند غلبه ھا غلبه دارند و انرژی پتانسيل مجموعه کاھشھا

.می يابد 
فاصله ای که در آن انرژی پتانسيل مجموعه بيشترين 
را شده آزاد انرژی و پيوند طول ، دارد را ه راکاھش رژی آزا  ول پيو و ا ار ،  ھش را 

.انرژی پيوند می نامند 



تشکيل پيوند کواالنسی در مولکول ھيدروژن 
سولفيد

ا ال ا ش ک گ گ ا ژ ا ا اق ژ ا اتم ھيدروژن با 1sوقتی اتم ھای ھيدروژن به اتم گوگرد نزديک می شوند اوربيتال ھای
تک الکترونی اتم گوگرد در ھم می روند و پيوند کواالنسی را ايجاد می  3pاوربيتال ھای 

.نمايند



فسفيد ھيدروژن مولکول در پيوند تشکيل پيوند در مولکول ھيدروژن فسفيدتشکيل



مولکول ١اوربيتال ١اوربيتال مولکولی

ل لک تال اا ت ا ل لک کل ک تال ا يعنی اوربيتالی که به کل مولکول وابسته است:اوربيتال مولکولی
.و متعلق به اتم خاصی نيست 

ک ش ک ت ا ل تشک ا ات وقتی دو اتم برای تشکيل پيوند با ھم ترکيب می شوند و يک قت
مولکول را می سازند اوربيتال ھای اتمی آن ھا نيز با ھم 
سازند م را ل لک م ھای ربيتال ا ند ش م .ترکيب می شوند و اوربيتال ھای مولکولی را می سازندترکيب

اوربيتال مولکولی از ترکيب خطی اوربيتال ھای اتمی بدست می 
.آيندآيند



مولکول ٢اوربيتال ٢اوربيتال مولکولی

اا ال اا ل ل ال ا .اوربيتال مولکولی ساخته می شودnاوربيتال اتمی ،nاز ترکيب
تعدادی از اوربيتال ھای مولکولی سطح انرژی : اوربيتال مولکولی پيوندی

ا ق آ ن الکت اگ ن ا ازن ات ا تال ا از ت پايين تر از اوربيتال ھای اتمی سازنده دارند و اگر الکترونی در آن قرارا
به اين اوربيتال ھا اوربيتال مولکولی . بگيرد به تشکيل پيوند کمک می کند

گويند می .پيوندی می گويندپيوندی
تعدادی از اوربيتال ھای مولکولی سطح انرژی :اوربيتال مولکولی ضد پيوندی

رباالتر از اوربيتال ھای اتمی سازنده دارند و اگر الکترونی در آن ھا قرار ر ن ر ی رو ر و ر ز ی ی وربي ز ر ب
.بگيرد با تشکيل پيوند مخالفت می کند



مولکول ھای اوربيتال اختصاری عالئم اختصاری اوربيتال ھای مولکولیعالئم
ا ا ا ال ا ا ا ال ا ا ل لک ا ال )(ا ) πو  σ(اوربيتال ھای مولکولی نيز مانند اوربيتال ھای اتمی با عالئم اختصاری خاصی 

.مشخص می شوند
يبرای تشخيص اوربيتال ھای مولکولی ضد پيوندی از اوربيتال ھای مولکولی پيوند از يک ز پيو ی و و ی وربي ز ی پيو ی و و ی وربي يص ی بر

.ستاره استفاده می شود

 اوربيتال مولكولي ضد پيوندی سيگما               اوربيتال مولكولي پيوندی سيگما


*



ھر اوربيتال مولکولی يک انديس دارد که مشخص می کند چه اوربيتال ھای اتمی ای در  
اند داشته دخالت آن .تشکيل ن    .يل 

.ساخته شده است 2sاوربيتال مولکولی پيوندی که از اوربيتال ھای اتمی :                
.ساخته شده است 2sاوربيتال مولکولی ضد پيوندی که از اوربيتال ھای اتمی :                

s2
s2

*
 2pxاوربيتال مولکولی پيوندی که از درھم رفتن سربه سر اوربيتال اتمی :                

.بدست آمده است
که پيوندی مولکولی ------اوربيتال

px2

------اوربيتال مولکولی پيوندی که









ات تال ا انند ز ن ل لک ھا تال :ا :اوربيتال ھا مولکولی نيز مانند اوربيتال اتمی
.الکترون دارند ٢ھرکدام حداکثر گنجايش ١)
.اوربيتال ھا بايد به ترتيب سطح انرژی با الکترون پر شوند٢)
ش٣) ا ا ا آ ک ل ا ط ل ا قا .قانون ھوند و اصل طرد پائولی در پر کردن آن ھا بايد رعايت شود٣)
تئوری اوربيتال ھای مولکولی فقط برای عناصر تناوب اول و دوم به خوبی کاربرد ۴)

.دارد
ا۵) ا ال ا ک ش2گا ا آ ک ک ش ل شک در تشکيل پيوند شرکت می کنند ، دو آرايش  2pھنگامی که اوربيتال ھای اتمی ۵)

.الکترونی حاصل می شود
آرايش الکترونی برای مولکول دواتمی کوچکتر از اکسيژن و مولکول ھای دو اتمی –الف 

ته ھ )AB(ناھ )AB(ناھم ھسته
آرايش الکترونی برای اکسيژن و عناصر بزرگتر–ب 







پيوند مرتبه پيوندمرتبه
ش ف الک ل .در تشکيل ھر پيوند دو الکترون مصرف می شودشک

مرتبه پيوند =½× مجموع الکترون ھای پيوندی ) - (مجموع الکترون ھای ضد پيوندی
.بر اساس تئوری اوربيتال مولکولی مرتبه پيوند الزاما عدد صحيح نيست ح

BO = (e-
bond - e-

antibond )/2 

BO    = (1-0)/2 = ½ H2
+

BO = (2-0)/2 = 1BO     (2-0)/2  1 H2
+

BO      = (2-1)/2 = ½ He2
+

BO      = (2-2)/2 = 0 He2
+



ترکيبات مغناطيس خصلت مغناطيسی ترکيباتخصلت

ترکيباتی که الکترون فرد داشته باشند در ميدان مغناطيسی جذبط
.می شوند و پارامغناطيس ناميده می شوند

.ترکيباتی که فاقد الکترون فرد باشند ديامغناطيس ھستند



نامستقر ھای الکترون ھای نامستقرالکترون

برای اينکه بتوانيم مفھوم الکترون ھای غير مستقر را بيان کنيم به تشکيل پيوند در مولکول        
.می پردازيم

3H

است اتمی سه يون کوچکترين يون .اين

  32 HHH
  3HHHH cba

ی  رين يون   وچ .ين يون 
ھسته بتوانند در کنار يکديگر قرار بگيرند و ترکيب پايدار باشد شکل مولکول  ٣برای اينکه اين 

ھسته مدام در حال  ٣بايد مثلثی باشد و جفت الکترون ھم جای ثابتی نخواھد داشت بلکه بين 
بود خواھد .حرکت و بو .ر 



فلزی پيوند و فلزات عموم خواص عمومی فلزات و پيوند فلزیخواص
کش ت ل قا فلز ال ک الکت ا گ ت ا ت ل قا فلزات قابليت ھدايت گرما يی ، الکتريکی ، جالی فلزی و قابليت چکش فلزات
خواری دارند ؛ بنابراين پيوند فلزی بايد به نحوی بيان شود که بتواند 

.واقعيت ھای فوق را توجيه کند وجي ر وق ی ي و
در تعريف پيوند فلزی گفته می شود که فلزات تشکيل شده اند از يون ھای 

:مثبت که دريايی از الکترون غوطه ور ھستند به تعبير ديگر 
.در فلزات الکترون ھا غير مستقر ھستند–الف
.الکترون ھا به اتم خاصی وابسته نيستند–ب 

ق ا الک ا ا ا .ھر اتم از تمامی الکترون ھای غير مستقر سھم می برد–ج



12-7 Bonding in Metalsg



ندnقت ش کيب ت ھ با ات بيتال ندیnا پي خ ب که د ش ل ا ل لک بيتال ا اوربيتال مولکولی حاصل می شود که برخی پيوندی ، nاوربيتال اتمی با ھم ترکيب شوند nوقتی
.برخی ضد پيوندی و برخی غير پيوندی ھستند

ھر چه تعداد اوربيتال ھای اتمی بيشتر باشد تفاوت انرژی اين اوربيتال ھا کمتر شده به طوريکه 
دھند می را انرژی نوار يک تشکيل ھا اوربيتال سطح.اين طرف يک از چون نتيجه در و ی  رژی ر  ر  و يل ي  ل   وربي ح.ين  ر  ز ي  يج چون  ر  و 

انرژی اوربيتال ھای مولکولی خيلی به ھم نزديک و از طرفی تعداد الکترون ھا به اندازه 
بخش اعظم اوربيتال ھای مولکولی خالی . پرکردن تمامی اوربيتال ھای مولکولی نمی باشد 

،نقل و انتقال الکترون در آن ھا به آسانی صورت می گيرد و فلزات قابليت ھدايت الکتريکی ، 
کند م پيدا فلزی جالی و .گرمايی و جالی فلزی پيدا می کندگرماي



مفصل سوم

ساختمان ھندسی مولکول ھا



آموزش اھداف آموزشیاھداف
ان ت ا ل ف ا طال از پس از مطالعه اين فصل بايد بتوانيد:
  تعريف شکل ھندسی را بدانيد.
بتوانيد بر اساس ھيبريداسيون اتم مرکزی شکل ھندسی مولکول را پيش بينی کنيد. پ م
  مدل دافعه جفت الکترونی را بشناسيد و بتوانيد  شکل ھندسی مولکول ھا را با استفاده از

.آن توجيه کنيد
بشناسيد را ھا مولکول ھندسی اشکال انواع انواع اشکال ھندسی مولکول ھا را بشناسيد.
ممان دوقطبی را تعريف کنيد.
 بتوانيد ممان دوقطبی مولکول ھا را محاسبه کنيد.
خصلت يونی جزئی پيوند را بشناسيد.
 انواع جامدات بلوری را بشناسيد و بتوانيد خواص فيزيکی آن ھا را پيش بينی کنيد.



شکل ھندسی گونه ھا 
)مولکول ھا ، يون ھا( 

شکل ھندسی يعنی نحوه آرايش اتم ھا و جفت الکترون ھا ی آ
.اطراف اتم مرکزی در فضا

:شکل ھندسی يک گونه را به دو روش می شود معين کرد
مرکزی–الف اتم ھيبريداسيون اساس زیبر ر م  يون  يبري س  بر 
بر اساس مدل دافعه جفت الکترون–ب 



١ھيبريداسيون ١ھيبريداسيون

ھيبريداسيون يا ھيبريد شدن يعنی در ھم آميختن اوربيتال ھای آ
اتمی مختلف و ايجاد شکل جديدی از اوربيتال ھای اتمی با 

.آرايش فضايی خاص ھر ھيبريداسيونآ
ھيبريداسيون برای تعيين زوايای پيوندی و شکل ھندسی گونه ھا و
ھمچنين توجيه يکسان بودن پيوند ھا در برخی ترکيبات به کار 

.می رود



٢ھيبريداسيون ٢ھيبريداسيون
ن دا تالھ ا ک ختن آ ھ د تالاز ا دک ھ تال ا اد با spدو اوربيتال ھيبريد pو يک اوربيتالsاز در ھم آميختن يک اوربيتال:spھيبريداسيون

شکل مولکول خطی–درجه توليد می شود  180زاويه 

spps 211  spps 211 



:sp²ھيبريداسيون
شکل مولکول مثلثی مسطح–درجه120زاويه پيوندی حپ ی

ن ي يدا sp³:2321ھيب spps  :sp³ھيبريداسيون
شکل مولکول چھاروجھی–درجه  109.5زاويه پيوندی 

321 spps 

3431 spps 



:dsp²ھيبريداسيونا
2421شکل مولکول مربع مسطح dspdps 

:dsp³ھيبريداسيون 

421 dspdps 

3531درجه120و90زوايا–شکل مولکول دو ھرمی مثلثی dspdps 

:d²sp³ھيبريداسيون 
درجه 90زوايا –شکل مولکول دو ھرمی با قاعده مربع 

326231 dd  326231 spddps 



sp3d and sp3d2 Hybridizationsp3d and sp3d2 Hybridization



ھيبريداسيون تعيين روش تعيين ھيبريداسيونروش

:تعداد اوربيتال ھای ھيبريد مورد نياز 
تعداد الکترون ھای قشر آخر اتم مرکزی)×½ (تعداد اتم ھای متصل به اتم مرکزی به استثنای اکسيژن +

:مثال
ھيبريداسيون فسفر در         را مشخص کنيد؟ 

نياز مورد ھيبريدی ھای اوربيتال تعداد =
5PCl

35555 dsp


تعداد اوربيتال ھای ھيبريدی مورد نياز = 

3POClھيبريداسيون فسفر در            را مشخص کنيد؟ 

55
2

dsp

3035 تعداد اوربيتال ھای ھيبريدی مورد نياز = 

6SF66ھيبريداسيون فسفر در         را مشخص کنيد؟ 

344
2

035 sp


ي ص ر ر ر يون ري ي
تعداد اوربيتال ھای ھيبريدی مورد نياز = 

6
3266

2
66 spd





الکترون جفت دافعه ١مدل ١مدل دافعه جفت الکترونی

:فرضيه بنا نھاده شده است٣مدل دافعه جفت الکترونی بر اساس
مھر اتم سعی می کند با پرکردن اوربيتال ھای ظرفيتی به ١)

.آرايش گاز نادر رديف خود برسند
ھستند٢) مخالف اسپين با ھايی زوج ھا الکترون .اين پين  ) يی ب  رون  زوج  .ين 
مناسب ترين ساختمان ھندسی ، ساختمانی است که در آن ٣)

باشند داشته يکديگر از را فاصله بيشترين ھا الکترون .زوج الکترون ھا بيشترين فاصله را از يکديگر داشته باشندزوج



الکترون جفت دافعه ٢مدل ٢مدل دافعه جفت الکترونی

گ ظ ل .در مدل دافعه جفت الکترونی اتم مرکزی را يک کره در نظر می گيريمل
طوری روی اين کره توزيع ) اعم از پيوندی و غير پيوندی(جفت الکترون ھا 

اشن اشته ا ه اف اقل له فا اکث گ ک از که .می کنيم که از يکديگر حداکثر فاصله وحداقل دافعه را داشته باشندکن
، دو جفت الکترون پيوندی ) پيوند ساده (در اين مدل جفت الکترون پيوندی 

گانه( د ند کنند)پي م اشغال فضا در را مشابھ مکان .مکان مشابھی را در فضا اشغال می کنند)پيوند دوگانه(
جفت الکترون آزاد به علت اينکه فقط تحت تاثير ھسته يک اتم می باشد دافعه 

کند اعمال تواند می .بيشتری می تواند اعمال کندبيشتری



ھا الکترون جفت بين دافعه ميزان دافعه بين جفت الکترون ھاميزان

در اين مدل دافعه بين جفت الکترون ھای مختلف متفاوت
:است

جفت آزاد–جفت آزاد < جفت آزاد –جفت پيوندی < جفت پيوندی –جفت پيوندی 
LP – LP        >         LP – BP           >           BP – BP 

 Bو اتم ھای متصل به آن را با  Aدر اين مدل اگر اتم مرکزی را با 
.نمايش می دھيمEو جفت الکترون آزاد را با  ب ر ز رون ج يمو ی يش

شکل ھندسی مولکول را براساس تعداد و نوع جفت الکترون ھا می 
زنيم به حدس .توانيم حدس به زنيمتوانيم



تعداد جفت شکل ھندسیمثال
الکترون غير 

تعداد جفت 
الکترون 

تعداد کل جفت 
الکترون ھا

فرمول ترکيب

پيوندیپيوندی

٢٢_خطیط

٣٣مثلثی

2HgCl

BClAB
2AB

٣٣_مثلثی

١٢٣خميده

3BCl

SnClEAB
3AB

۴۴_چھار وجھی

2SnCl

4CF4AB

EAB2

١٣۴ھرمی مثلثی

4

3PHEAB

4

دو ھرمی 
ثلث

_۵۵

3PH

PClAB

EAB3

مثلثی 5PCl5AB



تعداد جفت شکل ھندسیمثال
الکترون غير 

تعداد جفت 
الکترون 

تعداد کل جفت 
الکترون ھا

فرمول ترکيب

پيوندیپيوندی

١۴۵چھاروجھ چھاروجھی
تغيير شکل 

يافته

١۴۵


4BrFEAB4

T ٢٣۵شکل
3ClF23EAB

٣٢۵خطی

۶۶ش
2XeF32EAB

۶۶_ھشت وجھی

١۵۶ھرم مربع

6SF

IF

6AB
ع ر رم
القاعده

مسطح ٢۴۶مربع

5IFEAB5

٢۴۶مربع مسطح
4XeF24EAB



قطب پيوند قطبیپيوند

.اگر در پيوند کواالنسی اتم ھای سازنده آن متفاوت باشند پيوند قطبی خواھد بود
بر پيوند در کننده شرکت ی ھا ات ھسته اثر که است اين پيوند قطبيت علت قطبيت پيوند اين است که اثر ھسته اتم ھا ی شرکت کننده در پيوند برعلت

.جفت الکترون پيوندی متفاوت است
می خود سمت به را پيوندی الکترون جفت دارد بيشتر الکترونگاتيويته که اتمی که الکترونگاتيويته بيشتر دارد جفت الکترون پيوندی را به سمت خود میاتمی
کشد و بار جزئی منفی کسب می کند و اتم ديگر به ھمان ميزان بار جزئی 

.مثبت پيدا خواھد کرد

   ClH

1  



قطب مولکول قطبیمولکول

شرط اينکه يک پيوند قطبی باشد اين است که اتم ھای سازنده آن متفاوت  
.بباشند

:اما شرط اينکه يک ترکيب قطبی باشد اين است که 
باشد–الف داشته قطبی پيوند .پيوند قطبی داشته باشدالف
مرکز بار مثبت و منفی در ترکيب بر ھم منطبق نباشد–ب 

ھای مولکول ، قطب پيوند داشتن رغم عل ، مثال عنوان به عنوان مثال         ،          علی رغم داشتن پيوند قطبی ، مولکول ھایCCl3BFبه
.غير قطبی ھستند

4CCl3BF



دوقطب ممان دوقطبیممان

اکثر پيوند ھا حد فاصل بين الکترونی خالص و کواالنسی خالص می باشند در نتيجه برای اينکه  
بتوانيم خصلت يونی بودن يا کواالنسی بودن يک پيوند را در يک مولکول مشخص کنيم از 

. ممان دو قطبی مولکول کمک می گيريم
ممان دو قطبی ×اندازه دو بار مساوی و مختلف العالمه = فاصله بين دو بار

μ δ×rμ = δ×r
و فاصله بين بار ھا را بر حسب سانتی  esuبر حسب قرارداد اگر اندازه بار را برحسب واحد 

.خواھد بود)D(متر بيان کنيم در اين صورت واحد ممان دو قطبی  دبای )(م
1 D = 

10 18 cmesu.10 18



پيوند جزئ يون خصلت يونی جزئی پيوندخصلت

خصلت يونی جزئی پيوند مشخص می نمايد که يک پيوند چه مقدار  
دارد يونی .خصلت ر ی  . يو

خصلت يونی جزئی پيوند ممان دو قطبی واقعی پيوند = ممان دو قطبی با فرض اينکه ترکيب  /
اشد ن د صددرصد يونی باشد                                                                      دد

جزئ ن ي لت خ = μ/μ' = (|δ| r) / (|e| r) = δ/eخصلت يونی جزئی = μ/μ' = (|δ|.r) / (|e|.r) = δ/e

ن زئ ن (δ/ ) درصد يونی جزئی پيوند100 = (δ/e) ×100



مثالمثال

 Aº 1.2و طول پيوند در آن   D 1.6برابر  XYاگر ممان دو قطبی واقعی مولکول  
است؟باشد چقدر مولکول بودن يونی درصد ر .ب ول چ و ن  ی بو ر يو

cmecuD .106.16.1 18

درصد يونی بودن
1061 18  cmesur %33.33

102.1108.4
.106.1100

.
.

810 



  cmesu

cmesu
re
r



مثالمثال

 D 3يونی است ، اگر ممان دو قطبی واقعی مولکول  XY  ،40%پيوند در مولکول  
مقدار ، است؟|δ|باشد چقدر مولکول اين در پيوند طول و ر ر |δ|ب   ول چ و ين  ر  ول پيو  و 

100δ40 

δ100104 840

100
e

40

10 



esu101.92δ
δ100104.840

10



103
cm.esu103r101.92

18

1810  

cm101.5
101.92

103r 8
10

18














ھا بلور انواع مشخصات انواع بلور ھامشخصات

نوع بلوراجزا سازندهنيروھای جاذبهخواصنمونه

نقطه ذوب 
باال،سخت،شکننده،

يون ھای مثبت و نيروھای کولمبی
منفی

يونی ,NaCl
ب

ھادی خوب 
الکتريسيته وقتی 
که ذوب می شود

ی

3

,
KNO
BaO

مولکول ھای قطبیمولکول ھای قطبیدوقطبی–دوقطبی نقطه ذوب 

3

2 ,OH
پايين،نرم،ھادی

ضعيف الکتريسيته

2

,
,

SO
BrCl

OH

2SO



نوع بلوراجزا سازندهنيروھای جاذبهخواصنمونه

نقطه ذوب خيلی 
پايين ، نرم ، ھادی 

مولکول ھای غير نيرو ھای واندروالز
قطبی

مولکول ھای غير 
قطبی 22 ,ClHرم يين پ

ضعيف  الکتريسيته
یی

2

22

,
,

CCl
CO

ClH

نقطه ذوب خيلی باال 
ل

شبکه ایاتم ھاپيوند ھای کواالنسی

4CCl

DiamondC ),(
، خيلی سخت ،
قابليت ھدايت 

الکتريسيته ندارد AlN
SiC,

نقطه ذوب نسبتا باال 
، نرم يا سخت

يون ھا مثبت  و پيوند ھا ی فلزی
خيلی ھای الکترون

فلزی
CuAg رم ,,  ي 

قابليت شکل پذيری 
و چکش خواری 

،ھادی خوب

ی  ي ی  رون ھ ا
متحرک

K
FeNa

g
,,
,,

وب ی
الکتريسيته

K



مفصل چھارم چ

زحالت گازی



آموزش اھداف آموزشیاھداف
د ان ت د ا ل ف ن ا ه طال :از پس از مطالعه اين فصل بايد بتوانيد:
 قانون بويل ماريوت را بشناسيد.
بشناسيد را چارلزگيلوساک .قانون ي و ر ب ي ز ر .ون چ
 قانون گازھای ايده آل و کاربرد آن را بدانيد.
 قانون فشار ھای جزئی دالتون را توضيح دھيد.
قانون نفوذ گراھام را توضيح دھيد و کاربرد آن را ذکر کنيد.
  ظرفيت حرارتی گاز در فشار ثابت و حجم ثابت را بدانيد و تفاوت آن ھا

بشناسيد .را بشناسيدرا
 کاربرد قانون گازھا در خصوص گازھای حقيقی بدانيد.
حجم مستثنی شده به ازای يک مولکول را توضيح دھيد. ح م



ھواسنجھواسنج
افشا ن ا ن به عنوان نيروی وارد بر :فشار

.سظح تعريف می شود
فشار)جو(اتمسفر زمين سطح بر بر سطح زمين فشار )جو(اتمسفر

وارد می کند و دستگاھی که برای 
اندازه گيری فشار جو بکار می 

ا نا ن .رود ، ھواسنج نام داردا
اگر فشار عادی جو در سطح دريا 
ستون ارتفاع ، شود گيری اندازه گيری شود ، ارتفاع ستون اندازه

 mm 760يا  cm 76جيوه برابر 
.خواھد بود torr 760جيوه يا 



ھا گاز بر حاکم قوانين حاکم بر گاز ھاقوانين

ل قانون بويل ماريوت:
.حجم يک نمونه گاز در دمای ثابت با فشار گاز نسبت عکس دارد 

گ به تعبير ديگر حاصل ضرب حجم در فشار يک نمونه گاز در دمای ثابتگ
.مقداری ثابت است

VPVP 2211 VPVP 



1
 Boyle 1662 P 

1
V PV = constant



مثالمثال

ا گاز ن ن 25ک ºC4ا2فشا liت اگا 25حجم يک نمونه گاز در دمای ºC2و فشار atm4برابر lit اگر. است
برسد ، حجم گاز چقد خواھد شد؟ atm 0.5فشار گاز به 

VPVP 2211 
V5.024 2

2211


litV

V
40
5.024

2

2

 litV 402



گيلوساک شارل ١قانون ١قانون شارل گيلوساک

نين ھ ثابت فشار در را ا د با گاز نه ن يک بين ارتباط ن قان اين اين قانون ارتباط بين حجم يک نمونه گاز با دما را در فشار ثابت و ھمچنين
.ارتباط بين فشار و دمای يک نمونه گاز در حجم ثابت نشان می دھد

اندازه به گاز نمونه يک دمای اگر ثابت فشار در که است کرده ثابت تجربه ثابت کرده است که در فشار ثابت اگر دمای يک نمونه گاز به اندازه تجربه
1ºC  حجم اوليه زياد می شود 1/273افزايش يابد حجم گاز به اندازه ی.

اوليه دمای = دما =
0T

CT 01ي و ی                                      
فشار  ثابت    =  فشار         ثابت    =
اوليه حجم = حجم =0V

CT0 1

1 VVV حجم اوليه حجم                                    0V
00 273

VVV 



ی اندازه به ا د يابدtاگر افزايش ه در
00 273

VtVV 
اگر دما به اندازه یt273.درجه افزايش يابد

)273( VtV






 00

273273
)273( TVtVV
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تعبير ساده اين قانون اين است که در فشار ثابت حجم يک نمونه گاز با دمای آن 
د دا تق ت ن ن کل ب
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.بر حسب کلوين نسبت مستقيم دارد



Charles 1787  bCharles 1787
Gay-Lussac 1802

V  T V = b T 



گيلوساک شارل ٢قانون ٢قانون شارل گيلوساک

اندازه به گاز نه ن يک ای د اگر ثابت در که ت ا کرده ثابت ربه تجربه ثابت کرده است که در حجم ثابت اگر دمای يک نمونه گاز به اندازه ت
1ºC  فشار اوليه زياد می شود 1/273افزايش يابد فشار گاز به اندازه ی.

اوليه دمای = دما =T CT 01دمای اوليه دما                                   = = 
حجم  ثابت    =  حجم          ثابت    =
اوليه فشار = فشار =

0T CT0 1

1 PPP Pفشار اوليه فشار                                 = = 00 273
PPP 

 T

0P











1

2
12.

T
TPPTKP
 1



کامل ھای گاز قانون گاز ھای کاملقانون

گاز نه ن يک فشا ، ت ا ه د بين تباط ا ل کا ھای گاز ن قانون گاز ھای کامل ارتباط  بين درجه حرارت ، فشار و حجم يک نمونه گازقان
را مشخص می کند و از تلفيق دو قانون بويل و شارل گيلوساک حاصل 

شود nRK.می

KTPV
V
TP





و .ی 

Kدارد بستگی گاز مقدار به گاز .ثابت

nRK 

Kر ی  ز ب ر  ز ب  .ب 
R ثابت عمومی گاز ھا ناميده می شود.

31489810820 JCalatmlitR 
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مثالمثال

ای د در ھلي گاز نه ن 4فشار27ºCيک 1 atm3ادل lit  27يک نمونه گاز ھليوم در دمایºC4.1و فشار atm3حجمی معادل lit
مقدار مول ھای گاز را حساب کنيد؟. را اشغال می کند 

PV 31.4  mol
RT
PVn 5.0

300082.0
31.4









مثالمثال

فشار در گاز نه ن 1يک 5 atmای با17ºCد ليتر4برابر  1.5حجم يک نمونه گاز در فشار atm17و دمایºC ليتر 4برابر با
چقدر است؟ 3ºC-و دمای  atm 2حجم اين نمونه گاز در فشار . است

T 29017273
T
T

2703273
29017273

2

1
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کامل گاز قانون ھای کاربرد برخی کاربرد ھای قانون گاز کاملبرخ

RT
M
WPV 

dRTPMRT
V
WPM

M


V

:مثال
4 grدمای در اکسيژن فشار27ºCگاز 2و atmی دانسيته ؟ دارد حجمی چه 4 gr27گاز اکسيژن در دمای C 2و فشار atmچه حجمی دارد ؟ دانسيته ی

گاز اکسيژن در اين شرايط چقدر است؟
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دالتون جزئ فشارھای قانون فشارھای جزئی دالتونقانون

که ، کند ال اع ا ی فشا ان ھ گاز يک ، شکل گازی ط خل يک د در يک مخلوط گازی شکل ، يک  گاز ھمان فشاری را اعمال می کند ، که
.اگر تنھا بود اعمال می کرد

گاز مول کسر با است برابر شکل گازی ھرمخلوط در گاز يک فشار فشار يک گاز در ھرمخلوط گازی  شکل برابر است با کسر مولی گاز
.ضرب در فشار کل مخلوط گازی شکل

RTVP PPP 
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RTnVP
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دالتون جزئ فشارھای قانون فشارھای جزئی دالتونقانون



مثالمثال

از ط ازت2خل گاز 16ل grای د در يژن اک در25ºCگاز 16مول گاز ازت و 2مخلوطی از gr 25گاز اکسيژن در دمایºC در
ھرکدام چه فشاری را اعمال می کند؟ فشار . ليتری قرار دارد 4يک ظرف 

است؟ چقدر مخلوط 29808202RTکل ر  و چ ل 
2.12

4
298082.02
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RTnPRTnVP

05.3
4

298082.05.05.0
32
16




 BB Pn 

25.15
432

 BAT PPP



گراھام نفوذ قانون نفوذ گراھامقانون

ذ عک با نفذ يک از گاز يک ھای ل لک عب عت سرعت عبور مولکول ھای يک گاز از يک منفذ با عکس جذر جرم
.مولکول آن گاز متناسب است

است دما تابع گاز يک ھای مولکول متوسط جنبش انرژی و سرعت سرعت و انرژی جنبشی متوسط مولکول ھای يک گاز تابع دما است.

VVVV  2222 11
BBAABBAA VmVmVmVm 
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مثالمثال

گاز ذ نف ایXرعت د در نفذ يک گاز¼،25ºCاز ر عب رعت سرعت نفوذ  گازX25از يک منفذ در دمایºC،¼سرعت عبور گاز
چقدر  Xھيدروژن از ھمان منفذ در ھمان زمان است جرم مولکولی گاز 
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مولکول سرعت توزيع سرعت مولکولیتوزيع

ظ گ ل مولکول ھای يک گاز در يک ظرف و در يک دمای معين سرعتل
ھای متفاوتی دارند ، برخی تند ، برخی کند و بيشتر مولکول ھا 

آط براساس يک توزيع آماری که به.سرعتی در حد متوسط دارند
بر اساس محاسبات آماری . توزيع ماکسول بولتزمن مشھور است

ل ل اگر نمودار تعداد نسبی مولکول ھا را بر حسب سرعت رسم کنيمگ
بيشترين  (ΔΝ/Ν)؛ سرعتی که در آن تعداد نسبی مولکول ھا 

.مقدار را بدست می دھد، محتملترين سرعت ناميده می شودل



Maxwell’s Distribution of SpeedsMaxwell s Distribution of Speeds



گرمای ويژه گازھا يا ظرفيت حرارتی گاز 
ھا
گ گ گ  يکگرمای ويژه ی يک گاز مقدار گرمايی است که بايد به

.سانتی گراد افزايش يابد يک درجهگاز داد تا دمای آن  مول

دارد وجود گازھا برای ويژه گرمای نوع :دو ر ز وجو  ی  ی ويژ بر ر وع  :و 
گرمای ويژه در حجم ثابت١)
ت٢) ثا فشا د ژ ا گ گرمای ويژه در فشار ثابت٢)



ثابت حجم در گاز ويژه C)گرمای ) (CV)گرمای ويژه گاز در حجم ثابت

يک ثابت در آن ای د تا داد گاز ل يک به بايد که ت ا اي گر مقدار گرمايی است که بايد به يک مول گاز داد تا دمای آن در حجم ثابت يکقدار
.درجه سانتی گراد افزايش يابد

RTE
2
3

 TRE 
2
3 R

T
ECV 2

3







:است cal 2تقريبا برابر  Rازآنجا که 
2 2 T 2

l3

ت ا ادق ل لک ک ھای گاز ای فقط طه ا ن ا
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.اين رابطه فقط برای گاز ھای يک مولکولی صادق است



ثابت فشار در گاز ويژه C)گرمای ) (CP)گرمای ويژه گاز در فشار ثابت

درجه يک ثابت فشار در آن دمای تا داد گاز مول يک به بايد که است گرماي مقدار مقدار گرمايی است که بايد به يک مول گاز داد تا دمای آن در فشار ثابت يک درجه
.سانتی گراد افزايش يابد

در اين حالت چون فشار ثابت است با افزايش درجه حرارت جنبش مولکول ھا زياد شده و 
در نتيجه مقداری از گرما ی جذب شده صرف تغيير . حجم گاز نيز زياد خواھد شد

حجم گاز می شود بھمين  جھت است که گرمای ويژه در فشار ثابت بيشتر از گرمای 
است ثابت حجم در TRVPRTPVويژه  .ويژه در حجم ثابت است

Rگرمای اضافی که صرف تغيير حجم می شود
T
VP

TRVPRTPV







م

RRRCRCC

T

PVP 2
5

2
3





.اين رابطه نيز فقط در مورد گاز ھای تک اتمی صادق است



آل ايده ھای گاز ھای ايده آلگاز

آ گ برخی از مشخصات گاز ايده آل به قرار زير است:

.حجم خود مولکول ھای گاز ايده آل صفر است١)
ندارد٢) وجود آل ايده گاز ذرات بين ای جاذبه نيروی گونه ھيچ .ھيچ گونه نيروی جاذبه ای بين ذرات گاز ايده آل وجود ندارد٢)
.برخورد بين مولکول ھای گاز ايده آل برخورد االستيک است٣)



حقيق گازھای برای حالت معادله حالت برای گازھای حقيقیمعادله

گ  در گاز ھای حقيقی حجم خود مولکول ھا صفر نيست و بين
بنابراين اگر . مولکول ھای گاز نيز نيروی جاذبه وجود دارد

گ ل بخواھيم معادله حالت را برای گاز ھای حقيقی بنويسيم بايد ل
.تغييراتی در حجم و فشار گاز بدھيم



اصالح حجم در معادله حالت برای گاز ھای 
حقيقی

گ ل ل چون حجم خود مولکول ھای گاز حقيقی صفر نيست بنابراين
حجمی که می شود با تغيير فشار يا تغيير دما (حجم فابل دسترس 

گآ عبارت خواھد بود از حجم گاز منھای حجم خود)آن را تغيير داد
.مولکول ھای گاز

( V – nb ) = حجم قابل دسترس
b = گاز مول يک ازای به شده مستثنی ز   bحجم ول  ی ي  ز ی  ب  جم 
n = تعداد مول ھای گاز



گاز مول يک ازای به شده مستثن حجم مستثنی شده به ازای يک مول گازحجم

اع ش به ای کره را گاز ل لک يک گازrاگر ل لک د ، بگيري نظر در در نظر بگيريم ، دو مولکول گازrاگر يک مولکول گاز را کره ای به شعاع
نمی توانند به يکديگر نزديک شوند بنابراين  حجم مستثنی شده  2rاز فاصله 

شعا به ای کره حجم گاز مولکول دو اين بود2rبرای (خواھد 4يعنی. 444 ی ب  ر  جم  ز  ول  و و  ين  ی  ی . ( و بو2rبر 4ي
)برابر حجم يک مولکول گاز  333 .

3
482

3
4.

3
4 rrRV  

حجم مستثنی شده برای يک مولکول گاز = 
3.

3
44 rز ر ی م

از آنجايی که تعداد مولکول ھا در ھر مول از يک ماده برابر با عدد آووگادرو 
:است 

3

34
حجم مستثنی شده برای يک مول گاز = b =

3.
3
44 rN 



اصالح فشار در معادله حالت برای گاز ھای 
حقيقی

يک که ی فشا اين بناب د دا د اذبه ی ني گاز ھای ل لک بين چون بين مولکول ھای گاز نيروی جاذبه وجود دارد بنابراين فشاری که يکن
مول گاز حقيقی بر جدار و ظرف وارد می کند کمتر از فشاری است که 

کند می اعمال آل ايده گاز مول .يک ی  ل  ل  ي  ز  ول  .ي 
:در نتيجه بايد اين کاھش فشار را به نحوی جبران کرد








2anP

فشار گاز حقيقی = 





 2V
P

ميزان کاھش فشار گاز حقيقی به تعداد مول ھای گاز در واحد حجم بستگی 
n2a.دارد ر

P + 
n2a 
V2 V – nb     = nRT 



مفصل پنجم پ

مايعات و جامدات



مفصل ششم

محلول ھا



آموزش اھداف آموزشیاھداف
د ان ت د ا ل ف ن ا ه طال :پس از مطالعه ی اين فصل بايد بتوانيد:از

.محلول را تعريف کنيد و انواع محلول را بشناسيد١)
.فرآيند انحالل را توضيح دھيد٢)
ا٣) ش ا الل ث ل ا .عوامل موثر بر حالليت را بشناسيد٣)
.واحدھای مختلف غلظت را بشناسيد۴)
.قانون رائول را شناخته و انحراف از آن را بيان کنيد ۵)
.تاثير يک حلشونده غير فرار را بر فشار بخار ، نقاط ذوب و جوش را بدانيد۶)
.بتوانيد اسمز و فشار اسمزی را شرح دھيد٧)
.ضريب وانتھوف را بيان کنيد٨) ي) ن ي ر و و ري



ھا محلول انواع محلول ھاانواع
ل :محلول:ل

.مخلوط ھای يکنواخت را محلول می نامند
گروه محلول ھای حقيقی ، محلول ھای کلوئيدی و  ٣محلول ھا را برحسب اندازه ذرات به 

لق ھای ط ن(خل ي کنند)پان بندی ي تق .تقسيم بندی می کنند)سوسپانسيون(مخلوط ھای معلق
محلول ھارا بر حسب حالت فيزيکی به محلول ھای گازی ، محلول ھای مايع و محلول ھای 
جامد تقسيم بندی می کنند که ھر کدام از آن ھا بر حسب حالت حل شونده و حالل انواع 

دارند .مختلفی دارندمختلفی
:محلول ھا بر حسب ساختمان ماده حل شده به دو دسته تقسيم می شوند

.محلول ھايی که در آن جسم حل شده و حالل ساختمان مولکولی کواالنسی دارند– ١
ت٢ ا ن ي ترکيب يک شده حل ج آن در که ھاي ل حل .محلول ھايی که در آن جسم حل شده يک ترکيب يونی است– ٢



انحالل ١فرآيند ١فرآيند انحالل

 ٢ھنگامی که ماده حل شونده کواالنسی در يک مايع حل شود گ
:حالت اتفاق می افتد

اگر ھم حالل و ھم حل شونده غير قطبی يا کمی قطبی باشند ، ١)
عنيرو ھای جاذبه منحصرا از نوع الندن خواھند بود در اين

يد در (صورت ماده حل شده به خوبی در حالل حل می شود 
)تتراکلريدکربن



آ ط ل ل ل ل مولکول ھای جسم حل شده و حالل ھر دو يا فقط يکی از آن٢)
در اين صورت دو حالت زير ممکن است اتفاق . ھا قطبی باشد

:بيفتد
ممولکول ھای حل شده و حالل باھم پيوند ھيدروژنی تشکيل– الف

)آب و الکل(دھند 
با–ب ھايی يون و شوند ترکيب ھم با وحالل شده حل ھای مولکول يی بب و و يون  يب  ر م  ل ب  ل  و ی  ول  و

)در آب HClحل شدن (بار مخالف توليد کنند 



انحالل ٢فرآيند ٢فرآيند انحالل

آ اگر جسم حل شونده يک ترکيب يونی باشد و بخواھد در آب گ
حل شود ؛ در اين صورت يون ھای مثبت توسط سر ) حالل(

ط آ ل منفی مولکول ھای آب و يون ھای منفی توسط سر مثبت ل
.مولکول ھای آب احاطه شده و يون ھا از بلور جدا می شوند



حالليت بر موثر عوامل موثر بر حالليتعوامل
فشا ا ن ش ل الل ت ا از تن ا ت الل ث ل عوامل موثر بر حالليت عبارتند از ماھيت حالل و حل شونده ، دما و فشارا

 ماھيت حالل و حل شونده:
اين د کند ل د خ د ا ن ھ ن ھ که ت ا اين آن اد بيان ساده آن اين است که ھمجنس ھمجنس را در خود حل می کند در اينبيان

صورت دو مايع ايده آل به ھر نسبتی در ھم حل می شوند و افزايش بی 
عانحالل جسم جامد در مايع با افزايش .نظمی به انحالل کمک می کند  م

آنتروپی ھمراه است در حالی که تمايل سيستم به کاھش انرژی سبب می
شود که جسم به صورت حل نشده باقی بماند به ھمين جھت حالليت جامد 

است محدود مايع .در مايع محدود استدر



ا دما:
ھر گاه اختالط دو مايع با آزاد شدن گرما ھمراه باشد اين دو مايع به طور  

ھمراه گرما جذب با مايع دو اختالط گاه ھر و شوند می حل ھم در محدود در ھم حل می شوند و ھر گاه اختالط دو مايع با جذب گرما ھمراهمحدود
.باشد باز ھم به طور محدود در ھم حل می شوند

عاگر انحالل جسم جامد در مايع با جذب گرما ھمراه باشد ، انحالل پذيری  م
محدود خواھد بود ؛ چناچه اين عمل گرمازا باشد انحالل پذيری زياد 

.خواھد بود 
گاز ذ الل ان ا د ش افزا ا ال ا ا د گاز ذ الل ان د در مورد انحالل پذيری گاز در مايع ، اصوال با افزايش دما انحالل پذيری گازد

.در مايع کاھش می يابد 



فشار:
عفشار بر انحالل پذيری مايع در مايع يا جامد در مايع تاثير چندانی ع ع

.ندارد اما بر انحالل پذيری گاز در مايع موثر است
يابد( می افزايش فشار افزايش با مايع در گاز پذيری .)انحالل ب( ی ي يش  ز ر  يش  ز يع ب  ر  ز  يری  .)ل پ



انحالل گرمای انحاللگرمای
الل ن ا ش ل الل ا ن ش ل ک نقت ش ل لالل حل–حالل و حل شونده –وقتی که حل شونده ای در حالل حل شود بايد پيوند بين حالل

.شونده شکسته شود، اصوال شکسته شدن پيوند عمل گرماگير است
جديدی بين حالل و حل شونده بايد بوجود بيايد ، اصوال تشکيل پيوند ) پيوند(در عوض ارتباط 
ا ا ا گ .عملی گرمازا استل

.جمع جبری بين اين دو ، گرمای انحالل ناميده می شود
ی:مثال در مورد ترکيبات يونی يو ي ر ور ر

انرژی الزم برای در ھم شکستن شبکه بلور+ گرمای آبدار شدن = گرمای انحالل 
+  انرژی آزاد شدن در اثر احاطه شدن يون ھا توسط مولکول ھای آب = گرمای آبدارشدن 

آب ھای مولکول بين ھيدروژن پيوند شکستن برای الزم انرژی الزم برای شکستن پيوند ھيدروژنی بين مولکول ھای آبانرژی



غلظت ھای موالريته:واحد موالريته:واحد ھای غلظت

موالريته عبارت است از تعداد مول ھای حل شده در يک ليتر
.محلول

موالريته (حجم کل محلول بر حسب ليتر) / (تعداد مول ھای ماده حل شده) =

تعداد مول ھا (جرم مولکولی) / (جرم ماده )=



مثالمثال

۴.گرم اسيد سولفوريک خالص در مقداری آب حل شده و حجم کل محلول به  ٩
250 ccکنيد حساب را محلول موالريته M=98(رسيده gr/mol( 250 ccرسيده  موالريته محلول را حساب کنيد).M=98 gr/mol(

05.0
98

9.4
 M

Wn

050
98M

2.0
250.0
05.0Molarity 



غليظ ھای محلول از رقيق ھای محلول تھيه محلول ھای رقيق از محلول ھای غليظتھيه
ا آ ا آ ات اطال ه ه ت ا اش ن شخ ظ غل ل ل غلظت اگر غلظت محلول غليظ مشخص نباشد با توجه به اطالعات روی برچسب آن بايد آن رااگ

مشخص کرد ؛ بر روی برچسب شيشه ھای حاوی مواد شيميايی اطالعاتی از قبيل جرم 
موالريته چنين محلول ھايی از . مولکولی ، درصد خلوص و دانسيته ذکر شده است

آيد ت بد زي :رابطه زير بدست می آيد:ابطه

M= جرم مولکولی 
خلوص a=درصد

daMolarity 


10
a=درصد خلوص
dM= دانسيته محلول 

Molarity



ا ا ط ا ا ق ل ل :برای تھيه محلول رقيق از رابطه زير استفاده می شودا

M2= غلظت محلول رقيق 

1

22
12211 M

VMVVMVM 
V2=حجم محلول رقيق

M1 =موالريته اسيد غليظ 

1M

V1= حجم اسد غليظ مورد نياز



غلظت ھای موالليته:واحد موالليته:واحد ھای غلظت

لل ا ل ا ا ا لا 1000عبارت است از تعداد مول ھای حل شده در:موالليته gr حالل.
موالليته (وزن حالل بر حسب کيلوگرم) / (تعداد مول ھای ماده حل شده) =

:مثالثال
6 gr   اوره)M = 60 gr/mol ( 100در gr  آب حل شده موالليته محلول چقدر است ؟

60
6

1
1.0

60Molality 
1.0



غلظت ھای نرماليته:واحد نرماليته:واحد ھای غلظت

گ عبارت است از تعداد اکی واالن گرم ھای ماده حل:نرماليته
.شده در يک ليتر محلول

نرماليته حجم محلول بر حسب ليتر ) / (تعداد اکی واالن گرم ھا) = )
يک اکی واالن گرم از يک ماده مقداری از آن ماده است که می تواند يک 

. گرم ھيدروژن توليد يا مصرف کندگ



يک اکی واالن گرم اسيد  (تعداد ھيدروژن ھای اسيد) / (جرم مولکولی اسيد) =
4998# 42 

MEqSOH

يک اکی واالن گرم باز (تعداد OH) / (جرم مولکولی باز) =

2242 q

يک اکی واالن گرم نمک (مجموع ظرفيت ھای فلزی نمک) / (جرم مولکولی نمک ) =

26
3
78

3
)(# 3 

MEqOHAl

667.70
3

212
13

# 43 



MEqPOK

در واکنش ھای اکسيداسيون و احيا (تغيير ظرفيت) / (جرم مولکولی ماده)



مثالمثال

ل ل ل ا ل آ ا آل ا ل 17.1 grسولفات آلومينيوم در مقداری آب حل شده است حجم کل محلول
رسيد نرماليته محلول چقدر است ؟ cc 500به 

342M

117

57
23

342
23









W

grMEq

3.0
57

1.17


Eq
Wn

6.0
5.0
3.0
Normality



تيتراسيونتيتراسيون

.تيتراسيون يکی از روش ھای حجم سنجی است 
آ ک ا اال اک نقط نا ا نقط ا ت :در تيتراسيون نقطه ای به نام نقطه ی اکی واالن داريم که در آن ت

تعداد اکی واالن گرم ھای تيترکننده= تعداد اکی واالن گرم تيتر شونده 
ھا گرم واالن اکی ليتر×نرماليته=تعداد حسب بر محلول حجم حجم محلول بر حسب ليتر ×نرماليتهتعداد اکی واالن گرم ھا

2

2211

WVN

VNVN 

:باشد mlاگر حجم بر حسب 
اش ناخال نظ ا اگ

2

2
11 Eq

VN 

1000 W :اگر ماده مورد نظر ناخالص باشد

2

2
11

2

2
11

1000

1000

Eq
WVN

Eq
WVN






2Eq



مثالمثال

ال لا ل آ ا 2 grسود ناخالص)M = 40 gr/mol(در مقداری آب حل شده و کل
مصرف می کند  1.5Nاسيد کلريدريک   cc 25محلول برای خنثی شدن 

کنيد؟ حساب را سود خلوص درصد خلوص سود را حساب کنيد؟درصد

40
1


MEqNaOH

210005125

1





%75
40

5.125





 %75 



رائول قانون و آل ايده ھای محلول ھای ايده آل و قانون رائولمحلول

ل ا ا گ ا آ گا ا ل ل آل ا ا ل محلول ھای ايده آل محلول ھايی ھستند که در ھنگام تھيه آن ھا گرمايی مبادلهل
نشود و تغيير حجمی صورت نپذيرد ؛ اين محلول ھا از قانون رائول پيروی 

کنند .می کنندم
برابر است با حاصل ) PA(در چنين محلول ھايی فشار بخار ھر جز در محلول 

خالص جز بخار فشار در)PAº(ضرب نظر مورد ماده مولی کسر در در کسر مولی ماده مورد نظر در )PA(ضرب فشار بخار جز خالص 
محلول 

PA = PAºXA PT = PA + PB

PB = PBºXB PT = PAºXA + PBºXB



رائول قانون از انحراف از قانون رائولانحراف

.محلول ھای حقيقی از قانون رائول انحراف دارند
يعنی اين که فشار بخار محلول از آنچه قانون :انحراف مثبت

انحراف مثبت وقتی پيش می . رائول تعيين می کند بيشتر باشد 
حل شونده ، ضعيف تر از –آيد که نيروی جاذبه بين حالل

.حل شونده باشد–حالل يا حل شونده –جاذبه ھای حالل 
شود می مصرف گرما ھايی محلول چنين تھيه ھنگام .در و ی  ر  ر  يی  ول  ين  ھي چ م   .ر 



آ يعنی اين که فشار بخار محلول از آنچه قانون :انحراف منفی
در چنين محلول ھايی .  رائول تعيين می کند کمتر باشد 

لل لل حالل  يا–حل شونده قوی تر از حالل –نيروھای جاذبه حالل
.حل شونده است– حل شونده 

.تھيه چنين محلول ھايی گرما زا می باشد



ھا محلول انجماد و جوش نقطه جوش و انجماد محلول ھانقطه

ل ا ل ا ا ق ل ا قانون رائول وقتی به درستی کاربرد دارد که حل شونده غير فراری در حاللقا
. حل شود 

ت :در اين صورتا
PA = PAºXA              PT = PAºXA

P º 0 P P º(1 X )PBº = 0                       PT = PAº(1-XB)
ھنگامی که حل شونده غير فراری در حالل حل شود فشار بخار محلول کاھش 

د نقطها ل نز ش نقطه د اعث ل ل خا فشا کاھش کاھش فشار بخار محلول باعث صعود نقطه جوش و نزول نقطه.می يابد
.انجماد محلول می گردد



صعود نقطه جوش و نزول نقطه انجماد برای 
محلول ھای غير يونی

کاھش فشار بخار محلول و در نتيجه صعود نقطه جوش يا نزول نقطه انجماد بستگی به تعداد ذرات  
.ماده حل شده دارد به نوع ، وزن و اندازه ذزات بستگی ندارد

ا ا ل ا ل ا ا ذ ا ا برای بيان تعداد ذرات ماده حل شده از مالليته استفاده می شودا
ΔTb = T2 – T1 = mKb

ΔTb= ،  صعود نقطه جوش m= موالليته   ،Kb= ثابت مالل صعود نقطه جوش حالل                   

ΔTf = mKf

ΔTf نزول نقطه انجماد =

شونده حل مولکولی حاللM=جرم شدهG=وزن حل ماده W=وزن
Wm 

1000
و ل  ی  و و ل   Mجرم  ل  Gوزن  Wوزن  

MG
m 



صعود نقطه جوش و نزول نقطه انجماد برای 
محلول ھای يونی 

اگر ماده حل شده در آب به صورت يون در بيايد تعداد ذرات زياد    
آ ط ا ا :می شود و در اين صورت رابطه به صورت زير در می آيدش

تعداد ذراتی که به ازای انحالل يک ذره در محلول ايجاد ): i(ضريب وانتھوف  
می شودش

bb

KWiT

KmiT




1000
..

bb

W

K
M
W

G
iT 

1000

000

ff K
M
W

G
iT 

1000



آ به علت نيروھای جاذبه بين يون ھا ضريب وانتھوف واقعی  با آنچهل
.که از نظر تئوری محاسبه می شود تفاوت دارد

باشد اما به علت نيروھای  2بايد  NaClبرای  iبه عنوان مثال 
.می باشد1.97جاذبه بين يون ھای کلر و سديم حدود م



مثالمثال

ط ل ل کدام يک از محلول ھای زير نقطه انجماد پايين تری دارد؟
موالل اوره در آب0.1محلول١) (
در آب NaClموالل  0.1محلول ٢)
0محلول٣) آبNa2SO4موالل1 در در آبNa2SO4موالل0.1محلول٣)

است چون غلظت ھا يکسان  Na2SO4موالل  0.1جواب محلول 
ت ا شت ل ل ن ا د ات ذ داد ت ا ا ت .است اما تعداد ذرات در اين محلول بيشتر استا



اسمزی فشار اسمزیفشار
ل ل ک آاگ ل ل ط ک ک ا شا ک ط ا شکل شکل را توسط يک غشا نيمه تراو نصف کنيم و در يک طرف لوله آبUاگر يک لوله

قرار دھيم در اين ) به طور کلی يک محلول ( خالص و در طرف ديگر محلول آب قند 
تعداد مولکول ( صورت مولکول ھای آب از جای با غلظت بيشتر به سمتی که غلظت 

کمتر است حرکت می کند تا مقدار مولکول ھای آب در دو طرف برابر ) ھای آب 
سرعت رفت و برگشت مولکول ھای آب از غشا يکسان . (شود و تعادل برقرار گردد

).شود )و
اين پديده اسمز ناميده می شود و اختالف ارتفاع مايع در دوطرف لوله مقدار فشار اسمزی 

.  را نشان می دھد
)Mت )ال )M=موالريته(

MRTRTnnRTV   MRTRT
V

nRTV  



ھا ھا=آزئوتروپ جوش ھم ھم جوش ھا=آزئوتروپ ھا

ط دو مايع مخلوط شدنی را بوسيله عمل تقطير می توانيم از ھم جداط
کنيم اما اگر دو مايع از قانون رائول انحراف داشته باشند 

ل آ ط .مخلوط ھای آزئوتروپ را تشکيل می دھندل
ممخلوط ھای ھم دما يا ھم جوش مخلوط ھايی ھستند با:آزئوتروپ م

ترکيب درصد مشخص که مانند يک مايع خالص در دمای 
مشخص می جوشند و توسط عمل تقطير نمی توان اين مخلوط 

.را بيشتر خالص سازی نمود



آزتوتروپ با نقطه جوش ماکزيموم و 
مينيموم

ط :آزئوتروپ با نقطه جوش ماکزيمومآ
مخلوطی است که ھمانند يک ماده خالص در دمای معينی به جوش می آيد که 

ا ل ل ت ا شت آ ازن ا ا از ا ک ش نقطه از نقطه جوش ھرکدام از اجسام سازنده آن بيشتر است و در محلول ھايیاز
.ديده می شود که از قانون رائول انحراف منفی دارند

مينيم ش ج نقطه با پ تر :آزئوتروپ با نقطه جوش مينيموم :آزئ
مخلوطی است که در دمايی به جوش می آيد که از دمای جوش ھر يک از 

است کمتر اش سازنده شوداجزا می ديده ھايی محلول در آزئوتروپ اين اين آزئوتروپ در محلول ھايی ديده می شود. اجزا سازنده اش کمتر است
.که از فانون رائول انحراف مثبت دارند



مفصل ھفتم

يترموديناميک ي و ر



آموزش اھداف آموزشیاھداف

ط پس از مطالعه اين فصل بايد بتوانيد:
سيستم و جھان سيستم را تعريف کنيد. م م
 تابع حالت را بشناسيد.
بشناسيد را ترموديناميک .قوانين ترموديناميک را بشناسيدقوانين
آنتالپی واکنش و آنتالپی استاندارد تشکيل ترکيبات را بشناسيد.

آ ط آ انرژی آزاد واکنش را بشناسيد و رابطه ی آنرا با امکان انجام
.يک واکنش بدانيد

ارتباط بين انرژی آزاد واکنش و ثابت تعادل را بدانيد.



آن انواع و سيستم و انواع آنسيستم
ت ت:ي ا شد دا د خ اف اط از شخ ز ک ط ت که ت ا ا ه .مجموعه ای است که توسط يک مرز مشخص از اطراف خود جدا شده است:سيستم

.پيرامون سيستم را محيط سيستم می نامند :  محيط سيستم
.مجموعه سيستم و محيط آن را جھان سيستم می نامند :  جھان سيستم
:انواع سيستم

.سيتمی است که با محيط خود تبادل جرم و انرژی دارد: سيستم باز ١)
بسته٢) دارد:سيستم انرژی تبادل خود محيط با که است .سيستمی م ب) ر:ي رژی  ل  ب و  ي  ی   ب  .ي
.سيستمی است که با محيط خود تبادل جرم و انرژی ندارد: سيستم منزوی ٣)

خاصيتی از سيستم است که در ھر حالت مقدار معينی دارد و مستقل از :  تابع حالت
است .مسير استمسير





ترموديناميک اول قانون و داخل انرژی داخلی و قانون اول ترموديناميکانرژی

). انرژی کل سيستم(ھر سيستمی دارای يک انرژی داخلی است
انرژی داخلی يک سيستم قابل اندازه گيری نيست اما تغييرات 

ل .انرژی داخلی قابل تعيين استل
قانون اول ترموديناميک ارتباط بين مقدار حرارت و کار مبادله
شده بين سيستم و محيط خارج را از يک طرف و تغييرات 

.انرژی داخلی سيستم را از طرف ديگر نشان می دھد



داخل انرژی تغييرات گيری UياΔEاندازه Uيا ΔEاندازه گيری تغييرات انرژی داخلی
اشد از تقل ت ا الت تا ت ک داخل ژ قتان وقتی. انرژی داخلی يک سيستم تابع حالت است و مستقل از مسير می باشد

می رسد تغييرات انرژی داخلی عبارت است  2به حالت  1سيستم از حالت 
:از 

ΔE = E2 – E1

برسد ، بايد به سيستم انرژی داده  2به حالت  1برای اين که سيستم از حالت 
ما برای سيستم يا داد انجام کاری بايد سيستم روی بر يا و شود گرفته يا شود يا گرفته شود و يا بر روی سيستم بايد کاری انجام داد يا سيستم برای ماشود

کار انجام دھد ؛ در اين صورت تغييرات انرژی به دو کميت قابل اندازه 
:گيری يعنی کار و انرژی وابسته می شود

ΔEΔE = q – w
عالمت مثبت و اگر گرما از دست  qبر حسب قرار داد اگر سيستم گرما بگيرد 

عالمت کار مثبت است وقتی سيستم برای ما.عالمت منفی داردqبدھد
ل

qم
.کار انجام می دھد و بالعکس



کار گيری اندازه گيری کاراندازه

ا ا ا ا ا ا ھنگامی که يک واکنش شيميايی انجام می شود تنھا راھی که سيستم میگا
.حجم است–تواند کاری انجام دھد کار ناشی از تغيير فشار 

vppdvw
v

v

  .
2

1

ش ا ا ظ ش اک اگ ا اا

vpqE
v


1

.استΔV = 0بنابراين اگر واکنش در ظرف سربسته انجام شود

vqE 



سيستم کارمکانيکی سيستمکارمکانيک

ا ا ل ل ا فرض کنيد گازی داخل يک سيلندر ھمراه با پيستون متحرک محبوس شدهگا
بيشتر شود  Pexاست در اين صورت اگر فشار گاز به مقدار جزئی از 

دھد م انجام سيسم که کاری صورت اين در شود م جابجا پيستون جابجا می شود در اين صورت کاری که سيسم انجام می دھدپيستون
برابر است با

Vpwdvpw ex

v

v ex   .2

1v1



Pressure Volume WorkPressure Volume Work

w = F × d 

= (P × A) × h  ( )

= PV

P Vw = PextV



پذيری برگشت کار برگشت پذيریکار
ذ گش ا ا ک ا گشک ااف برای. است) رفت و برگشتی (مسيری که در ترموديناميک اھميت دارد مسير برگشت پذير

اينکه مسير برگشت پذير داشته باشيم بايد اختالف فشار گاز و فشار خارجی خيلی جزئی 
باشد تا ھمان طور که گاز پيستون را به عقب می راند فشار خارجی آنرا به جای اول 

  در اين صورت. برگرداند 
Pex = Pگاز

PV = nRT 

V
nRTP 

2

1

2

1

dV
V

nRTwdVPw
v

v

v

v ex  

1

2

1

2 log303.2ln
V
VnRT

V
VnRTw 

11 VV



مثالمثال

لگ گ گرما به سيستمی داده شود و سيستم کار معادل cal 2000اگر
2500 cal  در مقابل فشار خارجی برای ما انجام می دھد

تغييرات انرژی داخلی چقدر است ؟ل
ΔE = q – wq
ΔE = +2000 – 2500 = -500 cal



مثالمثال

آل گ لل ثط و به) دما ثابت (به طور ايزوترمال25ºCحجم يک مول گاز ايده آل در 
تغييرات . افزايش می يابد  lit 2.2به  lit 2صورت برگشت پذير از 
است؟ چقدر داخل انرژی داخلی چقدر است؟انرژی

پس است ثابت دما ن استqچ صفر .صفر استqچون دما ثابت است پس
ΔE = q – w = – w 

cal
V
VnRTE 24.56

2
2.2log29898.11303.2log303.2 2 

V 21



ΔH:آنتالپ ΔH:آنتالپی

ش ا ا ثا فشا ا ش ا ش اک ل ا ک ا آ از آنجا که اغلب واکنش ھای شيميايی در فشار ثابت انجام می شوندا
بنابراين برای اندازه گيری تغييرات انرژی يک واکنش در فشار 

د ش م تفاده ا آنتالپ نا به جديدی تابع از ثابت از تابع جديدی به نام آنتالپی استفاده می شودثابت
H = E + PV
ΔH ΔE P ΔVΔH = ΔE + P ΔV
در واکنش ھای شيميايی اگر گازی توليد يا مصرف نشود تغييرات 

تPΔVزئ ا ک نظ ف ل قا قابل صرف نظر کردن استPΔVحجم جزئی و
ΔH ≈ ΔE



ل گ اما در حين انجام واکنش ، اگر گازی توليد يا مصرف شود در اينگ
صورت 

PV = nRT     P ΔV = ΔnRT

Δn = تعداد مول ھای گاز توليد شده – تعدا مول ھای گاز مصرف شده

ΔH = ΔE + ΔnRT



مثالمثال

ل تغييرات انرژی داخلی برابر27ºCبرای واکنش زير در دمای  
-26.5 kcalاست.ΔHواکنش را حساب کنيد؟

)()(2)( 2
1

ggs COOC 

11n

1
2
1

2
11 

kcalnRTEH 2.2630098.1
2
110005.26 



استاندارد آنتالپی استانداردآنتالپ

ال آ ا اگ ا ا ا ا ا گ ا ال آنتالپی يک ماده بستگی به فشار و دما دارد بنابراين اگر بخواھيم آنتالپیآ
.مواد مختلف را باھم مقايسه کنيم بايد حالت استانداردی را تغريف کنيم

فشا ا که ت ا الت ا ش ا ا ا تان ا 1الت t وatm 1حالت استاندارد برای مواد شيميايی حالتی است که ماده در فشار 
.پايدار باشد 25ºCدمای 

از است عبارت دھند م نشان باعالمت را تشکيل استاندارد آنتالپی استاندارد تشکيل را باعالمت          نشان می دھند و عبارت است از0Hآنتالپ
تغييرات آنتالپی در طی واکنشی که يک مول ماده مورد نظر در حالت 
استاندارد خودش از عناصر سازنده اش که آنھا نيز در حالت استاندارد

0
fH

ر ر يز ھ ش ز ر ز ش و ر
.می باشند ايجاد می شود

COOC  0HH 
.برای عناصر صفر در نظر گرفته می شود       

0
fH

)(2)(2)( ggs COOC  0
fHH 



ھس قانون ھسقانون

بر اساس اين قانون گرمای يک واکنش مستقل از مسيری است کهگ
واکنش طی می کند به عبارت ديگر اگر واکنش يکبار در يک 

گ ل ط گ مرحله و بار ديگر در طی چند مرحله انجام بگيرد جمع جبریل
گرمای واکنش در مراحل چندگانه برابر گرمای واکنش در 

ل .حالت يک مرحله ای خواھد بودل



EXAMPLEEXAMPLE
CH 2 O > CO 2 H OCH4(g) + 2 O2(g) -----> CO2(g) + 2 H2O(l)

CH4(g) -----> C(s) + 2 H2(g) H1

2 O2(g) -----> 2 O2(g) H2

C(s) + O2(g) -----> CO2(g) H3(s) 2(g) 2(g) 3

2 H2(g) + O2(g) -----> 2 H2O(l) H4

---------------------------------------------
CH4(g) + 2 O2(g) -----> CO2(g) + 2 H2O(l)

Hoverall = H1 + H2 + H3 + H4



مواد تعيين و ھس قانون
0
fHقانون ھس و تعيين      مواد

ل

f

چون امکان اين که به راحتی بتوانيم عناصر مختلف را باھم ترکيب کرده
و مواد گوناگون بسازيم وجود ندارد لذا با استفاده از قانون ھس می 

کنيم حساب را مواد .توانيم        مواد را حساب کنيم0Hتوانيم
برای واکنش کلی زير 

DCBA 

0
fH

  
کل اکنش الت ه ل ا اد

DCBA 

  00
ff HHH

مواد اوليه      محصوالت     واکنش کلی                                ff

   BHAHDHCHH 0000     BHAHDHCHH ffff
0000 



مثالمثال

ط ل ل ل آنتالپی تشکيل اتيلن را با استفاده از اطالعات زير حساب کنيد؟آ

223 OHCOOHC  molkcalH /3337)(2)(2)(2)(42 223 lggg OHCOOHC 

molkcalCOH f /2.942
0  molkcalOHH f /3.682

0 

molkcalH /3.337

OCOCO )3()22( 0000 

HCHH

OHHCHOHHCOHH

f

ffff

3.337)0()3.6822.942(

)3()22(

42
0

2
0

42
0

2
0

2
0





molkcalHCH

HCHH

f

f

/2.12

3.337)0()3.6822.942(

42
0

42







آنتروپ و ترموديناميک دوم قانون دوم ترموديناميک و آنتروپیقانون
ت:آنت ا نظ از ا معياری از بی نظمی است:آنتروپی

ھرچه بی نظمی بيشتر باشد آنتروپی 
بيشتر خواھد بود واکنش ھای 

خودبخودی در جھت افزايش بی 
.نظمی ھستند

ک نا د ت د ن ک:قان آنت آنتروپی يک:قانون دوم ترموديناميک
تابع حالت است در يک تحول 

پبرگشت پذير آنتروپی ثابت است و پ
در يک تحول غير برگشت پذير 

.آنتروپی افزايش می يابد



آنتروپ محاسبه آنتروپیمحاسبه

ل گ ل آ برای محاسبه آنتروپی بايد آن را به يک کميت قابل اندازه گيری تبديل کنيمآ
در يک تحول برگشت پذير تغييرات آنتروپی برابر است با گرمای . 

دما بر تقسيم پذير برگشت صورت به شده مبادله شده به صورت برگشت پذير تقسيم بر دمامبادله

 
22 1 qdqdqS rere

.اگر فرآيندی در دمای ثابت اتفاق بيفتد تغييرات انرژی داخلی صفر است

11 T

dq
TT

S re

wqE  wqE  0
rere wq  2log3032 VnRTq rereq

1

log303.2
V

nRTqre

1

2log303.2 V
VnR

T
qS re 

1VT



مثالمثال

ثا ا ذ گ ط آل ا گا ا ل دو مول از يک گاز ايده آل به طور برگشت پذير و در دمای ثابت حجمش
می رسد تفاوت آنتروپی را در اين تغيير حساب کنيد؟ lit 1.4به  lit 1از 

33141log98123032 
qS re 33.11

4.1log98.12303.2 
T

S e



آنتروپی معياری برای خودبخودی بودن يک 
فرآيند

وقتی يک مايع به جامد تبديل می شود بی نظمی کاھش می يابدظ
پس چرا وقتی که آب تا نقطه انجمادش سرد می شود خودبخود 

ل منجمد می شود؟ در حالی که اين عمل بر خالف قانون دوم ل
.ترموديناميک است

اگر بخواھيم از آنتروپی به عنوان معياری جھت خودبخود بودن 
يک فرآيند استفاده کنيم بايد تغييرات آنتروپی جھان سيستم را در 

نظر بگيريم
∆S = ∆S + ∆S∆S  ∆S  ∆S

محيط   سيستم    جھان سيستم                         



ا ا ثا ا ذ گ ال گ گرما می qدر يک تحول برگشت پذير و در دمای ثابت سيستم به اندازه ی 
دھد و محيط اين مقدار گرما را دريافت می کند

ت qط qسيستم محيط

ا

T
qS re


T
qS re

جھان                           
بنابراين اگر
شا اک

0
T
q

T
qS rere

ΔS>0واکنش خودبخودی>>>جھان
ΔS=0  واکنش تعادلی >>>جھان
ΔS<0واکنش در جھت نوشته شده خودبخود نخواھد بود>>>جھان.



غير برگشت ) دما ثابت(انبساط ايزوترمال 
پذير

ش گاز ط ت آ ت ق ک ک ا ت ق ف ظ ک کن فرض کنيد يک ظرف دو قسمتی داريم که يک قسمت آن توسط گاز پر شدهف
است و قسمت ديگر خالی است اگر در ديواره ظرف منفذی ايجاد شود گاز 

.کل ظرف را پر می کند ی پر ر ر
ظرف ھيچ گونه گرمايی به محيط نمی دھد يا از آن نمی گيرد بنابر اين 

.تغييرات آنتروپی محيط صفر است
ΔS = ΔS + ΔS = ΔS =2.303nRTlog(V2/V1)

سيستم   محيط    سيستم    جھان                                                                     
آ ل ا ا ذ ا ا ال ا اط ا پس انبساط ايزوترمال انجام پذير است چون دراين عمل آنتروپیV2 >V1چون

 V2 <V1زياد می شود اما تراکم خودبخود يک گاز امکان پذير نيست چون 
است ترموديناميک دوم قانون برخالف اين و يابد می کاھش آنتروپی ،. ي  ي و ر وم  ون  ين بر  ب و  ی ي ش  روپی   .



چرا گرما ھميشه از جسم گرم به جسم سرد منتقل 
می شود؟

ا ا گ ک اف ذ(گ ا)گش بدھد و جسم با) به صورت برگشت پذير(گرما به جسم سردqفرض کنيد جصم گرم به اندازه
محيط خود تبادل گرمايی نداشته باشد در اين صورت

ΔS = ΔS + ΔSΔS    ΔS        ΔS
جسم سرد   جسم گرم   تغييرات آنتروپی کل                                                   

rere qqS 
Thچون  >Tc  پس تغييراتΔS اما . مثبت است و گرما از جسم گرم به سرد منتقل می شود

منفی می شود و خالف قانون دوم ترموديناميکΔSعکس اين عمل اتفاق نمی افتد چون 

ch TT
-S 

چو ی وق ر وم و و و ی ی
.است

0Sqq-S rere  0S
TT

S
hc





ترموديناميک سوم قانون سوم ترموديناميکقانون
ا ف طل ف ل کا ل ک .آنتروپی يک بلور کامل در صفر مطلق صفر استآ

.با افزايش درجه حرارت آنتروپی جسم افزايش می يابد 
dq
T

dqdS re dTCdHdq pp 

 
T P

T

T dTCSSdS 0
Cp  =گرمای ويژه جامد در فشار ثابت

در اين ) مثال ذوب شود( تغيير حالت فيزيکی دھد  Tچنانچه جسمی قبل از رسيدن به دمای 
رت

 T T000

صورت

 



T PfT Pf dTCHdTCdS

'

C´p  =گرمای ويژه حالت مايع در فشار ثابت
 
Tf TTT

dS
0



آزاد انرژی آزادانرژی

ا ا ا اگ جھان ΔSگفتيم که برای پيش بينی در مورد خودبخود بودن يک واکنش بايد 
برای پيش بينی . سيستم را محاسبه کنيم که محاسبه اين کميت مشکل است 

آزاد انرژی نام به جديدی تابع واکنش يک بودن خودبخودی مورد در مورد خودبخودی بودن يک واکنش تابعی جديدی به نام انرژی آزاددر
گيبس تعريف می شود که ما را از محاسبه تغييرات آنتروپی جھان سيستم 

.بی نياز می کند ی ز ی
G = H – TS
ΔG = ΔH – TΔS – SΔT 
چون اغلب واکنش ھا در درجه حرارت و فشار ثابت انجام می شوند بنابراين

ΔG = ΔH – TΔSΔG  ΔH TΔS
ΔGº = ΔHº – TΔSº



اگراگ

محصوالت اوليه مواد
  000

ff SSS
مواد اوليه           محصوالت                      

  000
ff GGG
مواد اوليه           محصوالت                       

در اين صورت اگر در فرآيندی  
ΔG ا0 ش ذ(اک )گش

  ff GGG

ΔG < )غير برگشت پذير. (واکنش خودبخودی است>> 0
 ΔG = 0  << برگشت پذير.( واکنش تعادلی است(

ΔG > خودبخودی>>0 عکس جھت در بلکه نيست خودبخود شده نوشته جھت در واکنش ΔG > واکنش در جھت نوشته شده خودبخود نيست بلکه در جھت عکس خودبخودی>> 0
.است



مثالمثال

ل آ  kcal 40-، آنتالپی برابر با400ºKبرای يک واکنش در دمای
آيا امکان . است  kcal 50-است و تغييرات آنتروپی برابر با 
انجام چنين واکنشی وجود دارد؟

ΔG = ΔH – TΔS
ΔG = 40×1000 + 400×50 = 20000ΔG = -40×1000 + 400×50 = -20000

.منفی است پس واکنش امکان پذير است ΔGچون 



مثالمثال

ط ل 0ل توجه کنيد       عناصر .(برای واکنش تشکيل متانول اطالعات زير در دست است 
متانول را حساب کنيد؟).            صفر نيست

1
0

fH

0
fS

)(3)(2)(2)( 2
12 lggs OHCHOHC 

KmolcalCS f ./3.10  KmolcalHS f ./3.312
0 KmolcalCS f ./3.1 KmolcalHS f ./3.312

KmolcalOS f ./492
0  KmolcalOHCHS f ./5.863

0 
KmolkcalOHCHGf ./5.93

0 
000 STHG 

calS 9.1)23.3149
2
13.1(5.860 

f 3

2

calHH

HSTHG

f 8934

9.129810005.9
00

0000





f



تعادلΔGرابطه ثابت و و ثابت تعادلΔGرابطه

ا dDCbBAا  dDcCbBaAبرای واکنش فرضی 

TSPVEG
TSHG 

TdSSdTVdPPdVdEdG
TSPVEG




dT = 0در دمای ثابت  
VdPdG

TdSSdTVdPPdVPdVdqdG 

nRTPV
VdPdG




P
nRTV 

P



PG PnRTP

P

G

G P
PnRTdP

P
nRTdG ln

1

22

1

2

1

 

P
PnRTG )log(303.2

1

2

b

d
D

c
C PPRTGG )()(log303.20

1

 b
B

a
A PP )()(

g

د ادل ت ه اکنش که ت G∆د = د0 اھد خ .خواھد بودG = 0∆در صورتی که واکنش به تعادل برسد

PKRTG log303.20  Pg



مثالمثال

ا ا ا اا Kp25را برای واکنش                                    در دمایºC محاسبه
کنيد؟

)(2)(42 2 gg NOON 

kJONG 9970  kJNOG 3510 kJONG 9970  kJNOG 3510 kJONGf 9.9742  kJNOGf 3.512 kJONGf 9.9742  kJNOGf 3.512 

7.49.973.5120  kJG

log303.20  pKRTG

15.0823.0log  pp KK



KcباKpارتباط KcباKpارتباط 
n

dc PP

CRTPRT
V
nPnRTPV 

)()(
b

B
a

A

DC
p PP

PPK 
)()(
)()(

badc
cpb

B
a

A

d
D

c
C

p RTKK
RTCRTC
RTCRTCK 

)()(
)()( )(

n
cp

BA

RTKK  )(

)()(

.خواھد شد Kp = Kcشود  Δn = 0چنانچه 



تعادل ثابت بر حرارت اثر حرارت بر ثابت تعادلاثر

)(2)(2 2)( gg NOgON  molkcalH /5.43
بر اساس اصل لوشاتليه ، افزايش درجه حرارت باعث بيشتر شدن توليد

NO  می شود علت اين است که با افزايش درجه حرارت ثابت تعادل
تعادل ثابت دما افزايش د ب گرمازا اکنش اگر اما يابد م افزايش واکنش افزايش می يابد اما اگر واکنش گرمازا بود افزايش دما ثابت تعادلاکنش

:بين ثابت تعادل و دما رابطه زير برقرار است . واکنش را کم می کرد

)(log 122 TTHK 
 )(

303.2
og

121 TTRK



مثالمثال

CA20ث برابر با                  27ºCثابت سرعت واکنش                        در دمای
اين واکنش را حساب  H∆. برابر با              است  57ºCو در دمای 

کنيد؟

CBA 20108 
16106.1 

کنيد؟

TT
TT

R
H

K
K )(

303.2
log

12

12

1

2 


H

TTRK

)300330(106.1log

303.2
16

121




 

kcalH 67.49

)
300330

(
98.1303.2108

log 20


 



مفصل ھشتم

سينيتيک واکنش



آموزش اھداف آموزشیاھداف

ل ل :پس از مطالعه ی اين فصل بايد بتوانيدط
 سرعت متوسط واکنش را تعريف کنيد.
قانون سرعت ديفرانسيل را بشناسيد.
  بدانيد که درجه واکنش چيست و چگونه تعيين می شود.
 قانون سرعت کامل را بشناسيد.
  بدانيد که قانون تجربی سرعت چيست.
  عوامل موثر بر سرعت را بيان کنيد.
  مکانيزم واکنش را بشناسيد.
  واکنش ھای مقدماتی را بشناسيد.
 ارتباط بين درجه حرارت و انرژی فعال کننده يک واکنش را بدانيد.



سرعت بر موثر عوامل و واکنش متوسط سرعت متوسط واکنش و عوامل موثر بر سرعتسرعت

لظ ا ا ا ل ا ا لظ تغييرات غلظت مواد اوليه نسبت به زمان يا تغييرات غلظت محصوالت نسبتا
.به زمان را به عنوان سرعت متوسط تعريف می کنيم

V ΔC/ΔTVm = ΔC/ΔT
اما از آنجا که با پيشرفت زمان غلظت مواد اوليه کم می شود سرعت واکنش به 

يابد م کاھش زمان ر .مرور زمان کاھش می يابدمر
:عوامل موثر بر سرعت عبارتند از 

غلظت غلظت•
کاتاليزور•

ت ا ه د درجه حرارت•
سطح تماس•



 R t f h f t ti ith ti Rate of change of concentration with time.

3+( ) 2+ 2+( ) 4+( )2 Fe3+(aq) + Sn2+ → 2 Fe2+(aq) + Sn4+(aq)

t = 38.5 s [Fe2+] = 0.0010 M

Δt = 38.5 s Δ[Fe2+] = (0.0010 – 0) M
Δ[Fe2+] 0 0010 M

Rate of formation of Fe2+=                 =                    = 2.610-5 M s-1
Δ[Fe ]

Δt

0.0010 M

38.5 s
2 Fe3+(aq) + Sn2+ 2 Fe2+(aq) + Sn4+(aq)

Δ[Sn4+]

2 Fe3+(aq) + Sn2+ → 2 Fe2+(aq) + Sn4+(aq)

Δ[Fe2+]  1 Δ[Fe3+]  =
1

Δt
[ ]
Δt

=
2 Δt

=  -
2



ديفرانسيل سرعت قانون سرعت ديفرانسيلقانون

برای اينکه سرعت در ھر لحظه از زمان با سرعت در
لحظه قبل تفاوت زيادی نداشته باشد بايد تغييرات 

اندازه ) لحظه ای(غلظت را در زمان ھای بسيار کوتاه 
کرد .گيری کردگيری

dDcCbBaAبرای واکنش کلی  

dT
Dd

ddT
Cd

cdT
Bd

bdT
Ad

a
][1][1][1][1



mn BAK
dTddTcdTbdTa

][][



ماده يک به نسبت واکنش درجه واکنش نسبت به يک مادهدرجه

ط mnا BAKR t ][][ در رابطه
n  درجه واکنش نسبت به مادهA  وm  درجه واکنش نسبت به مادهB است .

ن+ نا اکنش کل ه ا

mn BAKRate ][][

n+mرا درجه کلی واکنش می نامند.
برای تعيين . درجه واکنش نسبت به يک ماده به طور تجربی تعيين می شود

ماده به نسبت اکنش مادهAدرجه غلظت ديگرBبايد شرايط ھمه و ھمه شرايط ديگر Bبايد غلظت ماده Aدرجه واکنش نسبت به ماده
را تغيير بدھيم سپس در ھر  Aواکنش را ثابت نگه داريم و غلظت ماده 
يم.آزمايش سرعت واکنش را حساب کنيم ب ر ش و ر يش ز

سرعت دو  Aثابت باشد و با دو برابر شدن غلظت ماده  Bاگر غلظت ماده 
.از درجه يک استAبرابر شود می گوييم واکنش نسبت به ماده م

برابر شود واکنش نسبت به  4سرعت واکنش  Aبرابر شدن غلظت  2اگر با 
.است 2از درجه  Aماده 



E lExample

R2 = k [HgCl2] [C2O4
2-] 1 2

+                              =    Third OrderFirst order Second order



سرعت تجرب رابطه تجربی سرعترابطه

رابطه ای که نشان می دھد که واکنش نسبت به ھر ماده ای از چه درجه ایط
است و به طور تجربی بدست آمده است ، رابطه تجربی سرعت ناميده می 

dشود .شود
mn BAK

dT
Ad

a
Rate ][]exp[][1



:باشد در اين صورت  m=1و  n=2فرض کنيد  ][]exp[ 2 BAKRate 

اد ه ت ن اکنش که ت ا د ک ت ثا ه ز ت د ش هAگفته د 2از 2از درجه Aگفته می شود تجزبه ثابت کرده است که واکنش نسبت به ماده
.است 1از درجه  Bاست و نسبت به ماده 



مثالمثال

 در واکنش فرضیA+B D تجربه ثابت کرده که وقتی
دو برابر شود سرعت  Aثابت و غلظت ماده  Bغلظت ماده 

لظلظ Bثابت و غلظت Aبرابر می شود اما وقتی غلظت4واکنش
. دو برابر شود تغييری در سرعت واکنش حاصل نمی شود

معادله سرعت اين واکنش را بنويسيد؟ل

2][][ AK
dT

AdRate 



dT



کامل سرعت قانون سرعت کاملقانون
آ ت ل ان ف ت قان از گ ال انتگ ا ل کا ت قانون سرعت کامل با انتگرال گيری از قانون سرعت ديفرانسيل بدست می آيد و قان

.نشان دھنده تغييرات علظت نسبت به زمان است
تجزيه واکنش که است کرده ثابت تجربه مثال عنوان درجهN2O5به واکنش يک يک واکنش درجه N2O5به عنوان مثال تجربه ثابت کرده است که واکنش تجزيه

.يک است
]exp[][

52
52 ONK

dT
ONdRate 




.
00

KT

KdT
c
dccK

dT
dcRate

c

c

T



  

طگ

303.2
logln 0

0

KT
c
cKT

c
c



را بر حسب زمان رسم کنيم خط مستقيمی ln cدر واکنش ھای درجه يک اگر
.است K-بدست می آيد که شيب آن 



15 5 Fi O d R i15-5 First-Order Reactions
H2O2(aq) → H2O(l) + ½ O2(g)

d
= -k [H2O2] 

d[H2O2 ]
dt

[k] = s-1

 
c

c

t

t
dtk

OH
OHd

0 0][
][ 22

[A]

OH0 0][ 22

= -ktln [A]t

[A]0
ln[A]t = -kt + ln[A]0



First Order ReactionsFirst-Order Reactions



دوم درجه واکنش درجه دومواکنش

ا ا ا ا اثا .است 2تجربه ثابت کرده است ديمرشدن بوتا دی ان يک واکنش درجه 

HCHC  12864
1

HCK
dT

HCdRate 


 2
64

64

12864

]exp[][
2

dTK
c
dccK

dT
cdRate

dT
Tc

c



  02

2]exp[][
0

KT
cc


0

11

رسم کنيم خط مستقيمی بدست می آيد که شيب آن  Tرا بر حسب  c/1اگر 
.است kبرابر  



Second Order ReactionSecond-Order Reaction



واکنش مکانيزم واکنشمکانيزم

ل ل بسياری از واکنش ھای شيميايی طی يک مرحله انجام نمی شوند بلکه ط
مجموعه مراحلی که منجر به تبديل مواد . مراحل متعددی را طی می کنند 

شود م ناميده واکنش مکانيزم گردد م محصوالت به .اوليه به محصوالت می گردد مکانيزم واکنش ناميده می شوداوليه

OHBrHBrOH 2222 222  

OHBHBHOB

OHHOBrHBrOH 222 







OHBHBOH

OHBrHBrHOBr 22

222 








مکانيزم يک واکنش را می توان با استفاده از معادله تجربی سرعت حدس 
زد

OHBrHBrOH 2222 222 

.زد



مقدمات ھای واکنش ھای مقدماتیواکنش
ک تق کت ک اکنش ن ا ت ا کل اکنش اکنشک ھر واکنش.يک واکنش کلی را می توان به چند واکنش کوچکتر تقسيم کرد

مجموع واکنش ھای مقدماتی را . کوچک را يک واکنش مقدماتی می گويند
.مکانيزم واکنش می نامند ی ش و يزم

3A+2BC+D                  واکنش کلی
A+BE                    واکنشھای مقدماتی
E+2AF
F+BC+D
------------------
3A+2BC+D 

در واکنش ھای مقدماتی بايد تعداد ذرات شرکت کننده کم باشند تا احتمال ل
.برخورد ھمزمان ذرات زياد باشد



واکنش درجه و مقدمات ھای واکنش ھای مقدماتی و درجه واکنشواکنش

گ ل ا ا ا ا واکنش ھای مقدماتی واکنش ھايی ھستند که در يک مرحله صورت می گيرندا
بنابراين درجه يک واکنش مقدماتی را می توان از روی معادله موازنه شده 

کرد تعيين مقدمات .واکنش مقدماتی تعيين کردواکنش
تعداد مولکول ھای ( به تعبير ساده تر در واکنش ھای مقدماتی مولکوالريته 

واکنش در کننده واکنش)شرکت يک يعنی برابرند باھم واکنش درجه و و درجه واکنش باھم برابرند يعنی يک واکنش)شرکت کننده در واکنش
.است 2مولکول از درجه  2مقدماتی 

EBAاگر يک واکنش مقدماتی باشد  ب ی ش و ي ر

]][[ BAKRate
EBA




.است 1ھرکدام از درجه  Bو  Aيعنی واکنش نسبت به 
باشد مقدماتی واکنش 2اگريک DCBA  ی ب ش  ري و

][][
2

2 BAKRate
DCBA







سرعت رابطه و واکنش مکانيزم واکنش و رابطه سرعتمکانيزم

.  واکنش ھای مقدماتی با سرعت ھای متفاوتی انجام می پذيرند
کند ترين مرحله ، يا آھسته ترين واکنش مقدماتی ، مرحله تعيين
کننده سرعت واکنش می باشد و درجه واکنش نسبت به مواد 

.اوليه بوسيله آن تعيين می شود



مثالمثال

HBBHث تجربه ثابت کرده است که واکنش                                           2
:دارای  معادله تجربی سرعت زير می باشد
HBrBrH 222 

2
1

]][[ BHKR t
:با توجه به معادله تجربی فوق می توان مکانيزم زير را پيشنھاد کرد

2
22 ]][exp[ BrHKRate 

     
سريع و تعادلی     

آ ل
BrBr 22 

مرحله آھسته    

HBrBrH
HHBrBrH 2




HBrHBr 2


HBrHBr 222 



ت ا ز ت ت ط ا ت آ ل ت Hd][ا :با توجه به مرحله آھسته رابطه سرعت به صورت زير است

طريق از که سرعتی رابطه که کرد نظر اظھار مکانيزم اين صحت مورد در توان می موقعی

]][[][
2

2 BrHK
dT

Hd




ريق  ز  ی   ر ب  ر  ر ر  ر  ھ يزم  ين  ور   ر  ن  و ی  ی  و
.مکانيزم پيشنھادی بدست می آيد با رابطه تجربی سرعت يکسان در بيايد

وجود  Br2اتمی داريم در صورتی که در معادله تجربی  Brدر معادله سرعت بدست آمده 
شوند تبديل ھم به نحوی به بايد که دارد که بايد به نحوی به ھم تبديل شونددارد

سريع و تعادلی                                               

2
11

][][][ BKBKB
][

][

2

2

Br
BrKeq 

BrBr 22 

.جايگزين می کنيم [Br2]مقدارش را بر حسب  [Br]حال به جای 

2
2

2
2 ][][][ BrKBrKBr eqeq 

11

][][

][][]][[

2
2

1

2

2
2

2
2

1
2

HBrKRate

HBrKKHBrK eq





چون معادله بدست آمده با معادله تجربی سرعت يکسان است پس مکانيزم پيشنھادی می تواند 
.صحيح باشد



مکانيزم واکنش ممکن است با تغيير شرايط تغيير 
!کند 

ل مثال:
در درجه حرارت ھای پايينNO2+COCO2+NOواکنش

دارای رابطه سرعت 

2][][ OCOd

از االت ھا ت ا ه د ت500ºKد طه ا ا دا

2
2][][ NOK

dT
COd



دارای رابطه سرعت500ºKو در درجه حرارت ھای باالتر از
زير است 

][COd ]][[][
2 CONOK

dT
COd





ا ت ا اکنش ز :مکانيزم واکنش در درجه حرارت پايينکان
مرحله آھسته                      

ي له
322 NONONONO 

مرحله سريع                     

باال ھای حرارت درجه در مکانيسم

223 NOCOCONO 

مکانيسم در درجه حرارت ھای باال

افتد می اتفاق مرحله يک در واکنش که شود می فرض

NOCOCONO  22

ی  ق  ر  ر ي  ش  و  و ی  رض 

]][[][
2 CONOK

dT
COdRate 

صرفا با استفاده از معادله تجربی سرعت نمی توانيم مکانيسم يک واکنش : توجه 
را حدس بزنيم بلکه برای اطمينان از مکانيزم پيشنھادی بايد واسطه ھای 

کن ا شنا ن ا .واکنش را به نحوی شناسايی کنيماکنش



سرعت بر موثر عوامل غلظت(بررس )افزايش )افزايش غلظت(بررسی عوامل موثر بر سرعت

وقتی غلظت مواد زياد شود تعداد ذرات در واحد حجم زياد میظ
شود ، تعداد برخورد ھا زياد می شود و در نتيجه تعداد برخورد 

.ھای موثر زياد شده و سرعت واکنش افزايش می يابد
مبنابراين برخوردھای موثر برخورد ھايی ھستند که منجر به انجام

واکنش می شوند يا برخوردھايی ھستند که انرژی فعال ساز 
.واکنش را تامين می کنند



سرعت بر موثر عوامل )دما(بررس )دما(بررسی عوامل موثر بر سرعت

وقتی دما افزايش می يابد جنبش مولکول ھا زياد شده تعداد 
برخورد ھا بيشتر می شود و در نتيجه تعداد برخورد ھای موثر 

بررسی منحنی.زياد می شود و سرعت واکنش افزايش می يابد
توزيع ماکسول بولتزمن نشان می دھد که با افزايش دما تعداد 

ل ل مولکول ھايی که انرژی باالتر از انرژی فعال ساز را دارندل
.زيادتر می شود و سرعت واکنش افزايش می يابد



سرعت بر موثر عوامل )کاتاليزور(بررس )کاتاليزور(بررسی عوامل موثر بر سرعت

کاتاليزور ماده ای است که سرعت يک واکنش شيميايی را افزايش
.می دھد و در پايان بدون تغيير باقی می ماند

نحوه تاثير کاتاليزور بر سرعت واکنش اين است که کاتاليزور 
واکنش را مسيری پيش می برد که نياز به انرژی فعال ساز 
کمتر داشته باشد در نتيجه برخوردھايی که قبال برخوردھای 

موثر نبودند ، با حضور کاتاليزور به برخورد موثر تبديل می 
.شوند و سرعت واکنش را افزايش می دھند



کاتاليزور ھموژنانواع کاتاليزگرھای کاتاليزگرھای ھموژن–انواع کاتاليزور 

گ ل گ کاتاليزگرھای ھموژن يعنی کاتاليزگرھايی که با مواد واکنش دھنده ھم فاز ھستند ، ل
.يعنی در يک حالل محلولند و فاز ھمگنی را بوجود می آورند

ض ا ا ت ا کن اکنش ک تال ز اکنش ثال ا ن به عنوان مثال واکنش بين سزيم و تاليم يک واکنش کند است اما در حضور يون         ه
.به عنوان کاتاليزور تسريع می شود

کند

Mn

کند     








334

334 22
MnCeMnCe
TlCeTlCe



 



34

4334 MnCeMnCe
MnCeMnCe




 34 TlMnMnTl

  334 22 TlCeTlCe



کاتاليزور ھتروژنانواع کاتاليزگرھای کاتاليزگرھای ھتروژن–انواع کاتاليزور

ا گ ال ا ا اظ لا ا گ ل ا ا کاتا ليزگرھايی ھستند که عمل)نايکنواخت(منظور از کاتاليزگرھای ھتروژن 
.کاتاليزوری آنھا در مرز بين دو فاز و يا در سطح کاتاليزور انجام می شود
کل ن ض ا ه ا ا غ ل ت ا ژنا آ نه نمونه آن ھيدروژناسيون يا تبديل روغن ھای مايع به جامد در حضور نيکلن

.است
H2+C2H4C2H6H2+C2H4C2H6

ھيدروژن بر روی سطح نيکل جذب می شود و اتم ھای ھيدروژن در شبکه 
مولکول از بيشتر سرعت با ھيدروژن اتم اين سپس شوند می وارد فلز بلور فلز وارد می شوند سپس اين اتم ھيدروژن با سرعت بيشتر از مولکولبلور

.ھيدروژن با پيوند دوگانه واکنش می دھد
H2+2Ni2NiHH2 2Ni2NiH
2NiH+C2H4C2H6+2Ni



دما و سرعت ثابت بين ارتباط بين ثابت سرعت و دماارتباط

آ ط ا ا ا ا ثا ط رابطه بين ثابت سرعت ، دما و انرژی اکتيواسيون توسط آرنيوس به ا
.صورت زير بيان شده است

RT
Ea

AK


K= ثابت سرعت 
Aثا

RTAeK 

A=عدد ثابت
Ea= انرژی اکتيواسيون 

کل T=دما بر حسب کلوينا
:با لگاريتم گيری از رابطه فوق داريم

RT
EAK a lnln
RT



ل ط :اگر رابطه را در دمای مختلف بنويسيمگ

lnln EAK a

بودن مشخص دمایEaبا يک در واکنش سرعت ثابت ھمچنين و
2

2 lnln
RT

AK 

و ھمچنين ثابت سرعت واکنش در يک دمایEaبا مشخص بودن
.معين می توان ثابت سرعت را در ھر دمايی تعيين نمود

11EK )11(ln
121

2

TTR
E

K
K a 

)(
3032

log 122

TT
TT

R
E

K
K a 


303.2 121 TTRK



مثالمثال

دو برابر ثابت سرعت 22ºCثابت سرعت واکنش در دمای
انرژی اکتيواسيون اين واکنش را . است  12ºCواکنش در دمای 

حساب کنيد؟

TTEK 122 
TT
TT

R
E

K
K a )(

303.2
log

12

12

1

2 

E
K
K a )

285295
285295(

98.3031.2
log

1

2






kcalcalEa 54.1111540 



مفصل نھم

محلول ھای آبی واسيدھا و بازھا 



آموزش اھداف آموزشیاھداف
ان ت ا ل ف ا طال از پس از مطالعه اين فصل بايد بتوانيد:
 تعاريف مختلف اسيد و باز را بيان کنيد.
اسيد وباز مزدوج را تعريف کنيد. ج
  PH  را تعريف نموده و خصلت محلول ھا را بر اساسPH بيان کنيد.
 بايد بتوانيدPH اسيد و بازھای قوی يک ظرفيت را حساب کنيد.
انيد بت يينPHبايد ت ا ا آن تفکيک د د کنيد به ا ا يف ض ھای باز يد ا بايد بتوانيدPHاسيد و باز ھای ضعيف را محاسبه کنيد و درصد تفکيک آنھا را تعيين

.کنيد
 بايد بتوانيدPH انواع نمک ھای خنثی را حدس بزنيد.
گ خصلت اسيدی ترکيبات را بر اساس الکترونگاتيويته و انرژی پيوند حدس بزنيد.
بايد بتوانيد در مورد خصلت اسيدی نمک ھای برخی فلزات اظھار نظر نماييد.



برونستد –آرنيوس (تعاريف اسيد وباز 
)لوييس–لوری 

آ ظ نظريه آرنيوس:
.اسيد جسمی است که در آب توليد يون       می کند H

)()(32)( aqaq ClOHOHHCl  

OHباز جسمی است که در آب توليد يون       می کند

)()(32)( aqaqg ClOHOHHCl 

.نظريه آرنيوس به محلول ھای آبی محدود می شود

)()(2)( aqaqs OHNaOHNaOH  

OH در محلول ھای آبی         به صورت ھای مختلف          ،          و         ديده می     
.        شود که متداول ترين شکل آن به صورت           می باشد

H
OH3


25OH


49OH

OH3



ل تد ن ه :نظ نظريه برونستد لوری:
.اسيد جسمی است که يون       توليد بکند 

.باز جسمی است که يون        را جذب کند
اش گذاش اک اش الک ف ا ذ ا ا ا

H
H

.باز ھای برونستد برای جذب يون        نياز جفت الکترون به اشتراک نگذاشته می باشند

در اين رابطه         اسيد است چون پروتون می دھد و       باز است چون پروتون را می 
ذ

H
)(3)(32)(3 aqaqaq NOOHOHHNO 

3HNOOH 2 .پذيرد

در اين رابطه         اسيد است چون پروتون می دھد و       باز است چون پروتون را می 
ذ

)(4)(2)(3 aqaqaq NHOHOHNH  

2

3NH OH 2 2.پذيرد



کونژوگه يا مزدوج باز و اسيد و باز مزدوج يا کونژوگهاسيد

.بر طبق نظريه برونستد لوری به ھر اسيدی يک باز وابسته است و برعکس 
.تفاوت اسيد و باز برونستد  در يک يون        می باشد H

  

باز اسيد

  COOCHOHOHCOOHCH 3323

اسيد         باز                                     
باز                                     اسيد                      

باز مزدوج                                    اسيد                

.  ھرچه يک اسيد قوی تر باشد باز مزدوج آن ، باز ضعيف تری خواھد بود



آب تفکيک آبتفکيک

ل آ ل تعداد محدودی از مولکول ھای آب در حالت عادی به صورت تفکيک شدهل
.می باشند



ل ا ت ثا ک ا ا ا ا ا ل ا ت ش اک ک آ ک تفک ش اک








)()(2

)()(322

aqaq

aqaq

OHHOH

OHOHOHOH

واکنش تفکيک آب يک واکنش تعادلی است بنابراين دارای يک ثابت تعادل می
چون تعداد مولکول ھای آب تفکيک شده کم است  غلظت آب ثابت . باشد 
است

)()(2 aqaq

.است

]][[ OHH 

][
]][[

2OH
OHHK 



.است                       25ºCدر دمای  14101 wK

گ

w

714 10][][10]][[   OHHOHHK
.حال اگر                    باشد محلول اسيدی است
.حال اگر                    باشد محلول خنثی است

10][][10]][[  OHHOHHKw

710][  H
.حال اگر                    باشد محلول بازی است

7

7

10][
10][









H
H

10][ H



آبPHمحاسبه آبPHمحاسبه
گ ظ ا ا ]log[ق HPHبر حسب قرارداد                     در نظر می گيرند.

در آب خالص

]log[ HPH

10][][ 7  OHH

10][
710log

10][][
7 







H
PH

OHH

PH

PHاگ ا7 ا ط
10][]log[

10][







OHOHPOH
H

POH

PH

.محيط  اسيدی استPH<7اگر
.محيط خنثی است PH=7اگر 
استPH>7اگر بازی محيط

14 POHPH

.محيط بازی استPH>7اگر



مثالمثال

ل ل الظ ا لظ 6][ OH ،           غلظت           محلولPHو غلظت          را حساب کنيد؟ ][ H610][OH

14

6

10
610log  PH

8
6

14

10
10
10][ 




 OH

10



ظرفيتPHمحاسبه يک قوی ھای اسيد اسيد ھای قوی يک ظرفيتیPHمحاسبه

آ ا ا ق ا ل ال ق ا اسيد ھای قوی الکتروليت ھای قوی ھستند و فرض براين است که تفکيک آنا
ھا به طور کامل انجام می شود بنابراين غلظت      و غلظت اوليه اسيد 

شود م گرفته نظر در برابر تقريبا

H
.تقريبا برابر در نظر گرفته می شود

موالر اسيد نيتريک را حساب کنيد؟ 0.01محلول  PH: مثال 

3323   NOOHOHHNO

201.0log
01.0][][ 3


 

PH
HHNO

g



مثالمثال
ال ک کل شا ل آ ا ق 7.3 grاسيد کلريدريک خالص)M=36.5 gr/Mol(در مقداری آب حل شده حجم

محلول را حساب کنيد؟ PHرسيده است  cc 500کل محلول به 
محاسبه موالرPHبرای غلظت اول محلول(بايد کنيم)موالريته حساب را ب والرPHبرای  ي اول   ول(ب يم)والري  ب  .را 

موالريته (حجم محلول برحسب ليتر)/(تعداد مول ھای ماده حل شده) =

536
3.7

4.0
1000

500
5.36 Molarity

4040log
][4.0][


 

PH
HHCl

4.04.0log PH



ظرفيتPHمحاسبه يک قوی ھای باز باز ھای قوی يک ظرفيتیPHمحاسبه

ل ا لظ ا ا ا ل ا ا ا گ ا ا فرض براين است که تفکيک اين گونه باز ھا کامل است بنابراين غلظت اوليها
.باز با غلظت        در محلول برابر است

ه2ثال ل ل کل ش ل آ ا ق 250خال

OH

cc 250سود خالص در مقداری آب حل شده حجم کل محلول به gr 2:مثال
محلول را حساب کنيد؟ PH.رسيده است 

][][
2








OHNaOH

OHNaOHNaOH

2.0][][2.0
1000

250
40

2
][][





OHNaOHMolarity

OHNaOH

3.1314
7.02.0log

1000




POHPH
POH



محاسبه و ضعيف ھای اسيد PHتفکيک اسيد ھای ضعيف و محاسبه PHتفکيک
ل ا ل کا ا آ ک ک اک ک ا ا ا اسيد ھای ضعيف اسيد ھايی ھستند که واکنش تفکيک آنھا کامل نيست و تعادلی میا

 xباشد و فرض کنيم به اندازه  cباشد در اين گونه اسيد ھا اگر غلظت اوليه اسيد 
داشت خواھيم شود تفکيک آن .از يم  و و  ي  ن  .ز 
  AOHOHHA 32

C                                      0              0

C-x x x xc
xx

HA
AOHKa 


 .

][
]][[ 3xPHHx log][  

بزرگتر باشد اسيد قويتراست و ميزان تفکيک بيشتر است   Kaھرچه 

C x                                   x              x ][



ضعيف اسيد تفکيک درصد تفکيک اسيد ضعيفدرصد
ش ف ت ا ک درصد تفکيک اسيد به صورت زير تعريف می شود تفک

ک ک ھای مولکول ھای(تعداد شده)مول تفکيک درصد تفکيک100× =

ھای مولکول ھای(تعداد شده)مول تفکيک 100
x

تفکيک شده)مول ھای(تعداد مولکول ھای
اوليه) مول ھای(تعداد مولکول ھای 

×100

درصد تفکيک =
 xو يا کمتر از آن باشد از  5بر حسب قرارداد چنانچه درصد تفکيک محلول 

ل نقا ش نظ شف فت گ نظ

تفکيک شده)مول ھای(تعداد مولکول ھای
اوليه) مول ھای(تعداد مولکول ھای 

c

– cصرف نظر می شود يعنیcدر مقابل x = cدر نظر گرفته می شود.



مثالمثال

PH  موالر اسيد ھيدروسيانيک را حساب کنيد؟ 0.01محلول
  )( CNOHOHHCN

0.01                   0           0
0.01-x                x           x

 )()(32 aqaq CNOHOHHCN

0.0

x
x

xc
xKa 




 

01.0
109.4

2
10

2

در مخرج کسر صرف نظر می شود و مسئله را حل می  xبرای حل اين مسئله ابتدا از 
يا کوچکتر بود  5درصد تفکيک را حساب می کنيم چنانچه درصد تفکيک . کنيم 

له ا ق ط از ا ت ا غ ت ا ک نظ پس صرف نظر کردن صحيح بوده است در غير اين صورت بايد از طريق معادلهف
.درجه دوم مسئله حل شود



6

612210

102.2][][
102.2109.401.0109.4









Hx
xx

][][

تفکيک درصد است بوده صحيح کردن نظر 100102.2صرف 6







5ي ر  يح بو                                                           ن  ر ر  100ر 
01.0 5

6.5102.2log 6  PH

6

612210 102.2109.401.0109.4


  xx
6102.2][][   Hx



ظرفيتPHمحاسبه چند ضعيف ھای اسيد اسيد ھای ضعيف چند ظرفيتیPHمحاسبه
که ت ا ک ف ف د ا ت ف ظ ند ف ض ھا د ا از د3ک دا نش ل قا ژن د ھ .ھيدروژن قابل يونش دارد3يکی از اسيد ھای ضعيف چند ظرفيتی اسيد فسفريک است که

  423243 POHOHOHPOH



 



43242

423243

POOHOHHPO

HPOOHOHPOH

POHOHOHPOH

8
2

3
1

102.6

105.7








a

a

K

K

  4324 POOHOHHPO 13
3 102.4 aK

در اين گونه اسيدھا ، جدا کردن پروتون ھای مراحل بعدی سخت تر از مرحله اول انجام می 
.شود بنابراين غلظت       حاصل از مراحل بعدی کوچک می باشند H

مرحله سوم       مرحله دوم      مرحله اول           کل               

][][][][   HHHH ][][][][



حاصل از مرحله اول            کل              
][][  HH

مرحله بعدی حداقل  Kaبا  Kaاين رابطه وقتی کاربرد مطلوبی دارد که 
][][   HH

.مرتبه تفاوت داشته باشد1000
.بنابراين در مورد اسيد فسفريک تقريب فوق صحيح خواھد بود



ضعيفPHمحاسبه ھای باز باز ھای ضعيفPHمحاسبه

ا اق ا آ ل ال ا .بازھای ضعيف نيز الکتروليتی ضعيف و تفکيک آنھا ناقص استا

                      c                     o       o
  OHNHOHNH 423

                   c-x                    x       x

xK 
2

xc
Kb 





مثالمثال

ل ل ل ا ل آ ا ا آ ل 0.01 500مول آمونياک در مقداری آب حل شده است حجم کل محلول به 
cc  اگر                     باشد ، . می رسدPH محلول را حساب کنيد؟ 5108.1 bK

010 02.0
5.0
01.0

2



x

Molarity

23106log106][

106.3108.1
02.0

44

75












POHOHx

x
x

xKb

8.102.314
2.3106log106][




PH
POHOHx



بين مزدوجKbوKaرابطه باز و اسيد اسيد و باز مزدوجKbو Kaرابطه بين









OHAHOHA
AHHA a HA

AHK 


][
]][[






OHHOH

OHAHOHA 2
b

KOHHKKK
A

OHAHK 







]][[
][

]][[

کوچکتر و باز  Kbبزرگتر و  Kaيعنی اين که ھرچه اسيد قوی تر باشد ، 
ا

  OHHOH 2 wba KOHHKKK   ]][[

baw KKK .
.ضعيف تر خواھد بود



مثالمثال
8

Ka  برای اسيدHX  برابر          وKa  برای اسيدHY  اوال .برابر            می باشد
بازھای مزدوج اسيد ھای فوق را مشخص کنيد؟ ثانيا قدرت اسيد و بازی آنھا را با ھم 

؟ کن ه قا

8102 
12105 

مقايسه کنيد؟
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XHX
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قدرت اسيدی                                               
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قدرت بازی                                               
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ھا نمک انواع نمک ھاانواع

نمک حاصل از اسيد قوی و باز قوی مانندNaClوKNO3

  نمک حاصل از اسيد قوی و باز ضعيف مانندNH4Cl
نمک حاصل از اسيد ضعيف و باز قوی مانندCH3COOK  وNaCN
  نمک حاصل از اسيد ضعيف و باز ضعيف مانندNH4CN



ھا نمک آب ھای محلول خواص و ھيدروليز و خواص محلول ھای آبی نمک ھاھيدروليز

.واکنش يک يون با آب که منجر به ايجاد خصلت اسيدی يا بازی شود ھيدروليز ناميده می شود 
نه کاتيون و نه آنيون ھيچ کدام ھيدروليز نمی : نمک حاصل از اسيد قوی و باز قوی –الف 

ند ھاPHش ک ن اين ل ت7ل ا .است 7محلول اين نمک ھاPH.شوند

آنيون ھيدروليز نمی شود اما کاتيون ھيدروليز : نمک حاصل از اسيد قوی و باز ضعيف –ب 
کند پيدا يدی ا لت خ ل حل د .می شود و محلول خصلت اسيدی پيدا می کندش
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ق از ف ض ا از ل ا ک ان از لت خ ل ل ش ز ل ھ ن آن آنيون ھيدروليز می شود و محلول خصلت بازی پيدا می: نمک حاصل از اسيد ضعيف و باز قوی –ج
.کند
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.ھم کاتيون و ھم آنيون ھيدروليز می شوند: نمک حاصل از اسيد ضعيف و باز ضعيف –د 
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محيط بازی Ka < Kbمحيط اسيدی                        اگر  Ka > Kbاگر 
محيط خنثیKa = Kbاگر                             

  OHHCNOHCN 2



خصلت اسيدی و بازی نمک ھای حاوی 
ھيدروژن اسيدی 

ش ل قا ک ا ک ا ک ژ ا ا بی کربنات سديم يا ھيدروژن سديم کربنات ، نمکی است که ھنوز پروتون قابل يونيزه شدنک
:وقتی اين نمک  در آب حل می شود دو امکان بوجود می آيد. دارد 
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.محلول خصلت اسيدی خواھد داشت و بالعکس Ka > Kbحال اگر 



مثالمثال

لل ل ل ا ل آ ا 0.01مولKCN 1در مقداری آب حل شده است ؛ حجم کل محلول به lit
برابر است با                  HCNبرای  Ka(محلول را حساب کنيد ؟  PH.می رسد 
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وابستگی خصلت اسيدی و بازی به ساختار 
ماده

بيشتر باشد  Xھرچه اختالف الکترونگاتيوته بين ھيدروژن و ) HX(در مورد اسيد ھای ھالوژن  
به علت کوتاه بودن طول پيوند علی رغم   HFجدا شدن پروتون راحت تر است اما در مورد 

است کمتر اسيدی قدرت باال الکترونگاتيويته .اختالف ر  ی  ي ر  يوي ب  رو  .
خصلت اسيدی و بازی به الکترونگاتيوته ) Y-O-H(ھستند  OHدرمورد ترکيباتی که دارای پيوند 

Y اگر . بستگی داردY  يک فلز باشد ، چون تمايل به گرفتن جفت الکترون اشتراکی بين خود و
بيشتر   Yھرچه الکترونگاتيويته . اکسيژن ندارد در نتيجه اين ترکيبات يون        ايجاد می کنند

ش شت ک ت ا لت خ ClOH(اش B OH IOH(اگYنا
OH عناصر Yاگر به )ClOH>BrOH>IOH(باشد خصلت اسيدی ترکيب بيشتر می شود

.می شوند Y-O-Hالکترونگاتيو متصل باشند باعث افزايش خصلت اسيدی پيوند 

< < <                            <                         <                        <

.افزايش می يابد Yقدرت اسيدی با افزايش عدد اکسايش عنصر 



باز و اسيد درباره لوييس نظريه لوييس درباره اسيد و بازنظريه
ا الک ف ذ ک ا اا ال ال کا ا ا و باز جسمی است که)اوربيتال خالی دارد(اسيد جسمی است که پذيرنده جفت الکترون است

).ترکيبات حاوی جفت الکترون آزاد و آنيون ھا .( دھنده جفت الکترون می باشد 
.بسياری از واکنش ھای عادی را می تواند بر اساس اسيد و باز لوييس توجيه کرد ر ي و وييس ز ب و ي س بر و ی ر ی ی ش و ز ری ي ب

4)(4 CNCuCNCu  

66 FeFFFe  

333

..

3 BFNHBFNH 



آب در فلزی ھای يون ھيدروليز يون ھای فلزی در آبھيدروليز
ا ت ن نک ا لت خاک ا قل ت ا قل فلزات Mا Mيون ھای فلزات قليايی          و حتی قليايی خاکی         به علت اينکه نسبت بار يون به

اما ھرچه نسبت بار . شعاع يون عدد کوچکی است خصلت اسيدی از خود نشان نمی دھند
يون به شعاع افزايش يابد پيوند مولکول ھای آب با يون فلزی قوی تر می شود به 

لت خ ل ل به د ک آزاد ن ي انند ت ھا ل لک اين از خ ب يکه ط

M M

Hطوريکه برخی از اين مولکول ھا می توانند يون      آزاد کرده و به محلول خصلت
.اسيدی بدھند
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بر اين اساس يون ھای         و         و          می توانند در آب از خود خصلت اسيدی 
.نشان دھند
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