
مدل اتمی بور
ساختار  و  هيدروژن  خطی  نشری  طيف  ثابت  الگوی  ميان  بامعنا  ارتباطی  وجود 
اتم های آن، ذهن بسياری از دانشمندان را به خود مشغول ساخت. درسال 1913 نيلز بور 
دانشمند دانماركی در راه كشف اين رابطه  ،  مدل اتمی رادرفورد را برای توجيه اين ارتباط 
نارسا دانست و مدل تازه ای برای اتم هيدروژن پيشنهاد كرد. او اين مدل را با فرض های 

زير ارايه كرد:
1ــ الكترون در اتم هيدروژن در مسيری دايره ای شكل كه مدار ناميده می شود، به 

دور هسته گردش می كند.
2ــ انرژی اين الكترون با فاصلۀ آن از هسته رابطه ا ی مستقيم دارد.در واقع هر چه 

الكترون از هسته دورتر می شود، انرژی آن افزايش می يابد.
گردش  هسته  پيرامون  ثابتی  و  معين  3ــ اين الكترون فقط می تواند در فاصله های 
كند. در واقع الكترون فقط اجازه دارد كه مقادير معينی انرژی داشته باشد. به هر يك 
از اين مقادير انرژی تراز انرژی می گويند. تعداد محدودی از  اين ترازهای انرژی در اتم 

وجود دارد.
4ــ اين الكترون معموالً در پايين ترين تراز انرژی ممكن (نزديك ترين مدار به هسته) 

قرار دارد. به اين تراز انرژی حالت پايه می گويند.
5  ــ با دادن مقدار معينی انرژی به اين الكترون می توان آن را قادر ساخت كه از 
انتقال  باالتر)  انرژی  با  (ترازی  برانگيخته  حالت  به  كمتر)  انرژی  با  (ترازی  پايه  حالت 

پيدا كند.
6   ــ الكترون درحالت برانگيخته ناپايدار است، از اين رو همان مقدار انرژی را كه پيش 

از اين گرفته بود از دست می دهد و به حالت پايه باز می گردد.
از آن جا كه برای الكترون نشر نور مناسب ترين شيوه برای از دست دادن انرژی است، 
از اين رو الكترون برانگيخته به هنگام بازگشت به حالت پايه انرژی اضافی خود را كه درواقع 
تفاوت انرژی ميان دو تراز انرژی ياد شده است، از طريق انتشار نوری با طول موج معين از 

دست می دهد، شكل 7 را نگاه كنيد.
به اين گونه انرژی كه به صورت يك بستۀ انرژی مبادله می شود، انرژی كوانتومی يا 
پيمانه ای می گويند. بور با كوانتومی درنظر گرفتن ترازهای انرژی توانست با موفقيت طيف 

نشری خطی هيدروژن را توجيه كند، شكل های  7   و 8 .

نيلزبور
 (1962ــ1885)

آنگستروم  بار  نخستين 
(.Ångström,A)  فيزيك دان 
سوئدی درسال 1862 چهار 
خط طيف نشری هيدروژن را 
يافت و نه سال بعد موفق به 
اندازه گيری دقيق طول موج 

هر خط شد.

اين  از  يك  هر  به  بور 
كوانتومی،  انرژی  ترازهای 
داد  نسبت  را  خاصی  عدد 
كوانتومی  عدد  را  آن  و 
عـدد  اين  او  ناميد.  اصلی 
نـمـايش     n حــرف  بـــا  را 
تراز  پايدارترين   n=1.داد
الكترون  برای  مجاز  انرژی 

است.
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بيشتر بدانيدبيشتر بدانيد
اساساً در جهان دو نوع رفتار قابل مشاهده است. رفتاری شبيه ذره و رفتاری شبيه موج. هنگامی 
رفتاری مانند ذره مشاهده می شود كه جرم و انرژی هر دو با هم از جايی به جای ديگر منتقل شوند. به 
عبارت ديگر هنگام جابه جايی، هر دو در يك جسم يا ذره  ،  مستقر باشند. يك توپ درحال حركت چنين 
رفتاری دارد. درحالی كه در رفتار شبيه موج، هم زمان با حركت جسم يا ذره  ،جرم جابه جا نمی شود بلكه 
انرژی به تنهايی آن هم در همۀ جهت ها انتقال می يابد. برای مثال برآمدگی های روی سطح آب دريا موج 
هستند و بدون آن كه آب جابه جا شود، انرژی به ساحل انتقال می يابد.مطالعۀ خواص نور نشان داد كه هر 

دو نوع رفتار را می توان  يك جا انتظار داشت.
امروزه می دانيم كه نور، رفتاری دو گانه دارد، در عين حال كه موج است و پديده هايی چون تداخل و 
پراش را از خود نشان می دهد، خود از ذره هايی به نام فوتون نيز تشكيل شده است. چشم های الكترونيكی 
از جمله دستگاه هايی هستند كه براساس خاصيت ذره ای نور طراحی شده اند. در اين دستگاه ها كه بيشتر 
مانند يك كليد برق عمل می كنند، با برخورد فوتون های نور با الكترون های موجود روی سطح فلز موجود 

در آنها، جريان الكتريكی در مدار برقرار می شود. 

توجيه بخش مريی طيف نشری خطی اتم هيدروژن با مدل اتمی 
بور

شكل 7  نمايش بخش مريی طيف نشری خطی هيدروژن و علت 
ايجاد آن

شكل8 يك مدل پلكانی برای ترازهای انرژی در اتم هيدروژن ( اگر 
الكترون را چون توپی روی اين پلكان در نظر بگيريد،آيا اين توپ 

می تواند در جايی ميان پله ها بايستد؟)

656 486 434 410

(پايدارترين تراز انرژی)

n = ∞
n = 7
n = 6
n = 5
n = 4

n = 3

n = 2

n = 1

(يونش)

الكترون بر انگيخته

(nm)طول موج

لكترون  ا كه  هنگامی 
بيشتری  مقدار  گـرفتن  بـا 
نـرژی  ا ز  تـرا بـه  نـرژی  ا
(∞=n)  انتقال  بی نهايت 
ذبۀ  جا ميدان  ز  ا بد،  يا
در  می شود.  خارج  هسته 
اين هنگــام مـی گــويند كــه 
اتم الكترون خود را از دست 
تبديل  مثبت  يون  به  داده، 
فرايند  اين  به  است.  شده 

يونش می گويند.

كوانتومی بودن به معنای 
بودن  بسته ای  يا  پيمانه ای 

يك كميت است.

گاز نئون به طور گسترده 
در ساخت تـــــابــــلــــوهـــای 
تبليغاتی استفاده می شود. 
جريان  يك  تابلوها،  اين  در 
درون  از  را  الــكــتــريــكــی 
لوله ای كه دارای گاز نئون 
عبور  است،  كم  فشار  با 
می دهند. درنتيجۀ برقراری 
سريع  حركت  برق  جريان 
می شود  موجب  الكترون ها 
اتم های  الكترون های  كه 
نئون به تراز انرژی باالتری 
جهش يابند. بر اثر بازگشت 
اين الكترون های برانگيخته 
به تراز انرژی پايين تر، نوری 
به  مايل  نارنجی  رنگ  به 

سرخ منتشر می شود. 
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گسترش مفهوم دوگانگی موج ــ ذره به ماده، توسط لويی دوبروی فيزيك دان فرانسوی انجام شد. 
وی به الكترون كه ذره ای بودن آن قبالً به اثبات رسيده بود، طول موجی نسبت داد. شواهد گوناگونی وجود 
دارد كه درستی ديدگاه دوبروی را ثابت می كند. ريزنگاشت (ميكروسكوپ) الكترونی برمبنای اين رفتار 
الكترون طراحی شده است. با كمك اين دستگاه می توان تصاوير بسيار دقيقی از اجسام بسيار كوچكی را 

ديد كه مشاهدۀ آنها با ريزنگاشت های نوری آن هم با اين جزييات امكان ندارد.

مدل کوانتومی اتم
در سال 1926 اروين شرودينگر فيزيك دان مشهور اتريشی بر مبنای رفتار دوگانۀ 
الكترون و با تأكيد بر رفتار موجی آن مدلی برای اتم پيشنهاد داد. وی در اين مدل به جای 
محدود كردن الكترون به يك مدار دايره ای شكل، از حضور الكترون در فضايی سه بعدی 
رياضی  پيچيدۀ  بسيار  محاسبه های  انجام  از  پس  او  آورد.  ميان  به  سخن  اوربيتال  نام  به 
نتيجه گرفت، همان گونه كه برای مشخص كردن مكان يك جسم در فضا به سه عدد (طول، 
عرض و ارتفاع) نياز است، برای مشخص كردن هر يك از اوربيتال های يك اتم نيز به چنين 
داده هايی نياز داريم. شرودينگر به اين منظور از سه عدد l ،n و ml  استفاده كرد كه عددهای 

كوانتومی خوانده می شوند.
n كه عدد كوانتومی اصلی گفته می شود، همان عددی است كه بور برای مشخص كردن 
ترازهای انرژی در مدل خود به كار برده  بود. در مدل كوانتومی به جای ترازهای انرژی از واژۀ 
اليه های الكترونی استفاده می شود و n تراز انرژی آنها را معين می كند.  n = 1 پايدارترين 
اليۀ الكترونی را نشان می دهد و هرچه n باالتر رود تراز انرژی اليۀ الكترونی افزايش می يابد. 

پيرامون هستۀ اتم حداكثر هفت اليۀ الكترونی مشاهده شده است.

فکر کنيد
مثبت  يون  ايجاد  و  اتم  از  الكترون  يك  كردن  خارج  معنای  به  يونش  كه  آموختيد 
انرژی الزم،  انرژی نياز دارد. از آن جا كه اندازه گيری و گزارش مقدار  است. اين عمل به 
برای يونش يك مول اتم آسان تر است، انرژی يونش را به عنوان انرژی الزم برای فرايند زير 

تعريف می كنند.
X(g)  X+(g) + e-             IE1    kJ.mol-1

به عبارت ديگر، به انرژی الزم برای خارج كردن يك مول الكترون از يك مول اتم 
در حالت پايه (مثالً اتم X) درحالت گازی كه به توليد يك مول يون يك بار مثبت در حالت 

گازی می انجامد، انرژی نخستين يونش می گويند.

عدد  برای  مجاز  مقادير 
(n) اصلـــی  كــوانــتــومــی 

مثبت  صحيح  عــــددهـــای 
…    , 3 , 2,      1هستند. 

يونش  هنگام  به  معموًال 
از  الكترون ها  سست ترين 

اتم جدا می شوند.
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به همين ترتيب انرژی دومين يونش، انرژی الزم برای خارج كردن يك مول الكترون 
درحالت  مثبت  بار  دو  يون  مول  يك  ايجاد  و  درحالت  گازی  مثبت  بار  يك  يون  يك مول  از 

گازی است. 
X+(g)  X٢+(g) + e-          IE2    ( kJ.mol-1 )

و به همين ترتيب انرژی های يونش بعدی تعريف می شود.
نمودار زير تغيير انرژی هــای يونش متوالی منيزيم   12Mg    را نشان می دهد. با بررسی 

آن به پرسش های مطرح شده پاسخ دهيد.
آ) جدا كردن كدام الكترون آسان تر است؟ چرا؟

ب) روند تغيير انرژی های يونش متوالی را توصيف كنيد.
پ) بر روی نمودار، تغييرات شديد در انرژی های يونش را مشخص كنيد و علت آن 

را توضيح دهيد.
ت) دانشمندان اين مشاهده ها را شاهدی بر وجود اليه های الكترونی در اتم می دانند. 

چرا؟

 IE كـــوتـاه شدۀ عـبارت

Ionization  Energy است.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2/5
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5/5

شمارۀ الكترون های خارج شده

ش
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ی 
نرژ
م ا
ريت
لگا

مشاهده ها نشان داده است كه الكترون های موجود در يك اليۀ الكترونی، گروه های 
تعداد   n می گويند.  زيراليه  گروه ها  اين  از  يك  هر  به  می دهند.  تشكيل  نيز  كوچك تری 
زيراليه های هر اليۀ الكترونی را نيز مشخص می كند. برای مثال در اليۀ الكترونی  n = 2 دو 
زيراليه وجـــود دارد. زيراليه هـــا را بـــا عــدد كـوانتومـی اوربيتالـی (l) مشخص مــی كنند. 
l می تواند عـــددهـــای درست ۰ تــا n -1  را در بــر بگيرد. اين مـقـادير عـــددی را معـمـوالً 
بــا حــروف d ، (l =1)  p ، (l =۰) s (l = ۲) و f (l =3) نشان می دهند. برای مثال در دومين 
اليۀ الكترونی (n =2) دو زيراليۀ s و p وجود دارد. افزون بر اين ها l شكل و تعداد اوربيتال ها 
را نيز مشخص می كند. همان طوری كه در شكل9 می بينيد شكل اوربيتال های موجود در 

زير اليه های s و p به ترتيب كروی و دمبلی هستند.
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می شود،  گفته   (ml) مغناطيسی  كوانتومی  عدد  كه  كوانتومی  عدد  سومين 
جهت گيری اوربيتال ها را در فضا معين می كنند. ml همۀ عددهای صحيح بين  l- تا l+  را 
دربر می گيرد. برای مثال اگر l = 1  باشد، برای ml مقادير 1-، ۰ و 1+ به دست می آيد. در 
الكترونی نخستِ اتم  موجود در سه اليۀ  اوربيتال های  برای  كوانتومی  عددهای  جدول 2 

هيدروژن نشان داده شده است.
  l = 1 كه p 2  اوربيتال وجود دارد. برای مثال در زيراليۀl + 1 در هر زيراليه به تعداد
است، 3 = (1 + 1 × 2) اوربيتال يافت می شود. همان طوری كه در شكل  9  ــ ب  ديده می شود، 
 py ، px .آنها را از يكديگر متمايز می كند  ، p  تنها جهت گيری اوربيتال های موجود در زيراليۀ

و  pz نمادهايی هستند كه برای نمايش اين اوربيتال ها به كار می روند.

جدول 2 عددهای كوانتومی برای اوربيتال های موجود در سه اليۀ الكترونی نخست اتم هيدروژن

n
l(اليۀ الكترونی)

نوع
زير اليه

تعداد
mlزير اليه

تعداد اوربيتال ها
(ml تعداد)

تعداد كل
اوربيتال ها

(n2)

1۰s1۰11

2۰
1

s
p

2۰
-1   ,  ۰  ,  +1

1
34

3
۰
1
2

s
p
d

3
۰

-1,   ۰    ,   +1
-2,  -1  ,  ۰  ,+1 , +2

1
3
5

۹

 
را  زيراليه  يك  برابر،   l مقدار  با  اوربيتال ها  از  مجموعه ای  شد  گفته  كه  همان طوری 

z

y

x

z

y

x

z

y

x

p y

p x
p z

    p اليــــۀ  زيـــــر  هــــر  در  ب) 
سه اوربيتال وجود دارد.

1s 2s 3s3s2وs،1sآ) اوربيتال های 

شكل 9 

n = 1  ,   2 ,  3   ,  ...

l = ۰  ,1,  ...  ,  (n -1)

ml = -l  ,  ... ,   ۰   ,  ...  ,   + l
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ايجاد می كنند و مجموعه ای از زيراليه ها با n برابر، يك اليۀ الكترونی را تشكيل می دهند. 
بنابراين، برای دادن آدرس اوربيتال ها به شيوۀ زير عمل می شود:

برای مثال 2p  نشان می دهد كه اين اوربيتال دمبلی شكل در اليۀ الكترونی دوم و 
در زيراليۀ p قرار دارد.

چهارمين عدد کوانتومی و اصل طرد پائولی
با كمك سه عدد كوانتومی l ، n و ml  اندازه، شكل و جهت گيری اوربيتال های اتمی 
تعيين می شود. اما، دانشمندان در توجيه مشاهده های تجربی، اين سه عدد را برای مشخص 
كردن آدرس يك الكترون در اتم كافی ندانستند. زيرا، توجيه برخی خواص فيزيكی اتم ها 
با نسبت دادن حضور دو الكترون در يك اوربيتال امكان پذير بود. برای توضيح اين نكته 
دانشمندان  گيرند،  جای  اوربيتال  يك  در  می توانند  هم نام  بار  با  الكترون  دو  چگونه  كه 
افزون بر حركت اوربيتالی (حركت الكترون به دور هستۀ اتم) يك حركت اسپينی (حركت 
به دور خود) نيز به الكترون نسبت داده اند. مطابق شكل 1۰ ــ آ، الكترون با گردش حول 
محور خود به يك آهن ربای ريز تبديل می شود. حال اگر اين دو الكترون ناگزير شوند كه 
كنار هم قرار گيرند، بايد يك نيروی جاذبۀ قوی در برابر دافعۀ ميان آنها به وجود بيايد. اين 
جاذبه هنگامی به وجود می آيد كه قطب های مغناطيسی الكترون دوم در برابر قطب های 
مغناطيسی ناهم نام الكترون اول قرار گيرد، شكل 1۰  ــ ب. با دقت به شكل 1۰ ــ ب می توان 
مشاهده كرد كه شرط الزم برای چنين آرايشی در يك اوربيتال آن است كه الكترون ها در 
دو جهت مخالف هم (يكی در جهت حركت عقربه های ساعت و ديگری برخالف آنها) به دور 

محور خود بگردند.

مناد حرفی مشخص كنندۀ زير 
شمارۀ اليه الكترونی اليه (شكل اوربيتال)

(اندازۀ اوربيتال)

 آدرس زير اليهجهت گيری اوربيتال

n l ml

N

S

     حركت در خالف جهت حركت 
عقربه های ساعت

sm = −
1

2

     حركت در جهت حركت 
عقربه ها ی ساعت

sm = +
1

2

  آ)  آهن ُربای ريز ايجاد شده بر اثر 
حركت اسپينی الكترون

ب)  جهت گيری پايدار دو الكترون 
در يك اوربيتال

( آ ) 

S

N

شكل 1۰

(ب)

N

S

٢٣



عدد  يك  حالت،  هر  به  الكترون ها،  گردش  جهت  كردن  مشخص  برای  اين رو  از 
كوانتومی نسبت داده شد كه به آن عدد كوانتومی مغناطيسی اسپين (ms ) می گويند. 
1+  برای چرخش در 

2
همان طوری كه در شكل مشاهده می شود اين عدد تنها دو مقدار (

عقربه های  حركت  جهت  خالف  در  چرخش  1−  برای 
2

و  ساعت  عقربه های  حركت  جهت 
ساعت) خواهد داشت.

اصل  كه  اصلی  ارايۀ  با  پائولی  نام  به  اتريشی  فيزيك دان  يك  سال 1925  در 
طرد پائولی نام گرفت اظهار داشت كه: «هيچ اوربيتالی در يك اتم نمی تواند بيش از 
دو الكترون در خود جای دهد.» اين اصل با توجه به بحث اسپين و معرفی چهارمين 
عدد كوانتومی كامالً قابل درك است. به طوری كه در بيان ديگری از اصل طرد پائولی 
می خوانيم: «در يك اتم هيچ دو الكترونی را نمی توان يافت كه هر چهار عدد كوانتومی 
آنها (ml ،  l ،  n و ms ) با هم برابر باشد.» يك نتيجه گيری مهم اين اصل آن است كه در 
هر اوربيتال حداكثر دو الكترون آن هم با اسپين مخالف قرار می گيرند. اگر هر اوربيتال 

را با يك چهارگوش (مربع) و هر الكترون را بسته به عدد كوانتومی مغناطيسی اسپين 

sm ) نشان دهيم، در اين صورت  = −
1
2

sm و  ↓ برای  = +
1
2

آن با يك پيكان (↑  برای  

زير  صورت  به  می توان  را  هليم  و  هيدروژن  اتم های  در  الكترون ها  گرفتن  قرار  شيوۀ 

نشان داد:

شيوۀ منايشآدرس الكترون

تعدادامت
الكترون ها

اليۀ الكترونی
(n)

زيراليه
(l)

اوربيتال
m l

اسپني
ms

نوشتاری*منوداری

H

1

1

1

1

٠
(s)

٠
(s)

٠
(s)

۰
(s)

+
1

2

يا
−
1

2

↑

↓

1s1

1s1

He21۰
(s)۰(s)

+
1

و2
−
1

2

↑↓1s2

* در شيوۀ نوشتاری، تعداد الكترون ها به صورت باالنويس روی نماد مشخص كنندۀ زير اليه يا اوربيتال قرار می گيرد.
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1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s

2p 3p 4p 5p 6p 7p

3d 4d 5d 6d

4f 5f

آرايش الکترونی اتم
به اين ترتيب مدل كوانتومی اتم به ما اين امكان را می دهد كه چگونگی آرايش الكترون ها 
در اتم ها را تعيين كنيم. از آن جا كه الكترون ها همواره تمايل دارند تا در پايين ترين تراز انرژی 

قرار گيرند، بنابراين ترتيب پر شدن زير اليه ها به شكل زير خواهد بود،  شكل 11 .

شكل 11  شيوۀ پرشدن زيراليه ها

برای نمونه جدول 3 آرايش الكترونی اتم برخی از عنصرها را نشان می دهد. با بررسی 
آن، جاهای خالی را  پر كنيد.

جدول3   آرايش الكترونی امت ده عنصر متوالی

مناد شيميايی عنصرآرايش الكترونی منوداریآرايش الكترونی نوشتاری

1s1

1s2 پر شدن نخستني اليۀ الكترونی 

1s22s1

1s22s2 پر شدن نخستني زيراليه 
1s22s22p1از دومني اليۀ الكترونی

1s22s22p2

…………
 
نيمه پر شدن دومني زيراليه
…………از دومني اليۀ الكترونی

…………
………… پر شدن اليۀ الكترونی دوم 

1s  2s           2p     

1H

2He

3Li

4Be

5B

6C

7N

8O

9F

10Ne

انرژی  هم  اوربيتال های 
می گويند  اوربيتال هايی  به 
قرار  انرژی  تراز  يك  در  كه 
يكسانی  انرژی  می گيرند و 
دارند. زير اليۀ p دارای سه 
زير  و  انرژی  هم  اوربيتال 
اوربيتال  پنج  دارای   d اليۀ 

هم انرژی است.
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پر  هنگام  هوند:  قاعدۀ 
شدن اوربيتال های هم انرژی 
يا  و   p اوربيتال های  (مانند 
اوربيتال هایd) تا زمانی كه 
نيمه  اوربيتال ها  از  يك  هر 
پر نشده باشد، هيچ كدام پر 

نمی شود.

آرايش الكترونی عنصرها در اين جدول نشان می دهد كه پر شدن زير لايه هايی كه 
بيش از يك اوربيتال هم انرژی دارند به گونه ای است كه ابتدا در هر اوربيتال يك الكترون 
وارد می شود و اين كار تا نيمه پر شدن زير لايه ادامه می يابد. سپس زير لايۀِ نيمه پر شده شروع 

به كامل شدن می كند. به اين قاعده، قاعدۀ هوند می گويند.

اصل آفبا و جدول تناوبی عنصرها
و  كنيم  شروع  هيدروژن  اتم  از  ديگر  عنصرهای  اتم   الكترونی  آرايش  رسم  برای  اگر 
سپس يك به يك بر تعداد پروتون های درون هسته و الكترون های پيرامون آن بيفزاييم، به 
اين گونه   ، اتم عنصرهای سنگين تر از هيدروژن را به ترتيب افزايش عدد اتمی ساخته ايم. 

اين شيوۀ دست يافتن از يك اتم به اتم ديگر را اصل بناگذاری يا آفبا می گويند.

فکر کنيد
در جدول زير آرايش الكترونی برخی از اتم ها را مشاهده می كنيد كه بر مبنای اصل 

بناگذاری رسم شده است . با مطالعۀ آن به پرسش های مطرح شده پاسخ دهيد.
1ــ جدول را كامل كنيد.

نماد شيميايیعدد اتمیآرايش الكترونینماد شيميايیعدد اتمیآرايش الكترونی

[Ar]4s119K 1s11H

[Ar]4s220Ca 1s22He

[Ar]3d14s221Sc [He]2s13Li

………………22Ti [He]2s24Be

………………23V [He]2s22p15B

[Ar]3d54s124Cr [He]2s22p26C

[Ar]3d54s225Mn ………………7N

[Ar]3d64s226Fe ………………8O

………………27Co ………………9F

………………28Ni ………………10Ne

[Ar]3d1۰4s129Cu [Ne]3s111Na

[Ar]3d1۰4s230Zn [Ne]3s212Mg

آفبا (Aufbau) يك واژۀ 
يا  رشد  معنای  به  آلمانی 

افزايش گام به گام است.

هــــا  دان  شيـمــی  بـــرای 
الكترون های ظرفيتی اهميت 
به طور  زيرا  دارند،  بسياری 
عمده اين الكترون ها هستند 
يك  شيميايی  خــواص  كـــه 

عنصر را تعيين می كنند.
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………………31Ga [Ne]3s23p113Al

………………32Ge [Ne]3s23p214Si

………………33As [Ne]3s23p315p

………………34Se ………………16S

………………35Br ………………17Cl

………………36Kr ………………18Ar

2ــ فعاليت های زير را انجام دهيد.
آنها  ظرفيت  اليۀ  يا  الكترونی  اليۀ  آخرين  الكترون های  تعداد  كه  را  عنصرهايی  آ) 
يكسان است، به صورت ستونی و به ترتيب افزايش عدد اتمی بچينيد. توجه: برخی ستون ها 

ممكن است تك عضوی باشد.
يك  در  است،  شده  پر  كامل  به طور  آنها  الكترونی  اليۀ  آخرين  كه  را  عنصرهايی  ب) 

ستون و به ترتيب افزايش عدد اتمی مرتب كنيد.
اتم  هر   (n الكترونی (بزرگ ترين  اليۀ  آخرين  در  موجود  الكترون های  تعداد  اگر  پ) 
را الكترون های ظرفيتی بناميم، اين تعداد را برای هر ستون رسم شده در بند 1محاسبه 

كرده، باالی ستون بنويسيد.
توجه: برای عنصرهايی كه اوربيتال d آنها درحال پر شدن است مجموع الكترون های 
موجود در اوربيتال های s اليۀ آخر و d اليۀ پيش از آخر، الكترون های ظرفيتی درنظر گرفته 
می شوند.در ضمن برای عنصرهايی كه اوربيتال  p آنها در حال پر شدن است، شمارۀ ستون 

با افزودن عدد 1۰به تعداد الكترون های ظرفيت مشخص می شود.
ت) ستون ها را طوری كنار هم قرار دهيد كه تعداد الكترون های ظرفيتی و عدد اتمی 

عنصرها در ستون های كنار هم از چپ به راست افزايش يابد.
3ــ بر پايۀ پيشنهادهای زير عنصرها را دسته بندی كنيد.

 s آنها در حال پر شدن است، عنصرهای اصلی دستۀ s آ) به عنصرهايی كه زير اليۀ
می گويند. با كشيدن يك چهارگوش آنها را مشخص كنيد.

ب) به عنصرهايی كه زير اليۀ p آنها در حال پر شدن است، عنصرهای اصلی دستۀ 
p می گويند. با كشيدن يك چهارگوش آنها را مشخص كنيد.

واسطه  عنصرهای  است،  شدن  پر  حال  در  آنها   d اليۀ  زير  كه  عنصرهايی  به  پ) 
می گويند. با كشيدن يك چهارگوش آنها را مشخص كنيد.

4ــ تعداد عنصرهای موجود در هر رديف را چگونه توجيه می كنيد؟

اليه هـــای  كـــــه  آن جـا  از 
الكترونی در گازهای نجيب 
برای  ًال  معمو هستند  پر 
آرايش های  كردن  خالصه تر 
اليه های  جای  به  الكترونی، 
د  نما شده  پر  لكترونی  ا
شيميايی گاز نجيب با همان 
تعداد الكترون را  درون يك 

كروشه قرار می دهند.
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ـ اگر علت واكنش پذيری عنصرها را تمايل آنها برای دستيابی به اليه های الكترونی  5ـ 
پر تعريف كنيم، كدام عنصرها از اين ديد واكنش ناپذيرند؟ آنها را نام ببريد.

ـ آرايش الكترونی مورد انتظار برای 24Cr و 29Cu  را رسم كنيد. تفاوت مشاهده شده  6ـ 
ميان اين آرايش و آرايش الكترونی داده شده را چگونه توضيح می دهيد؟

بيشتر بدانيدبيشتر بدانيد
از دهۀ 1960 ميالدی به اين سو، كشف تعداد زيادی ذرۀ زير اتمی دانشمندان را به اين فكر فرو 
برد كه درك پيشين آنها از ساختار اتم بويژه تصور آنها از پروتون ها و نوترون ها به عنوان ذره   های بنيادی 
نارسا و ناكافی بوده است. اين نارسايی با ارايۀ نظريۀ كوارك ها در سال 1964 تا حدودی برطرف شد 
ولی اين يافته ها طی سی سال گذشته ، زمينه ساز ارايۀ نظريۀ تازه   ای شد كه به مدل استاندارد ذره ها و 
بر  هم كنش ها معروف شده است. اين نظريۀ جديد طی اين سال ها به تدريج گسترش يافت و هر روز بر 
مقبوليت آن افزوده شد. اما، در اين رهگذر الكترون های پيرامون هسته كمتر مورد توجه قرار گرفته  اند، 

شايد به اين علت كه برای شيمی دان ها مدل كوانتومی اتم هنوز هم بهترين به شمار می آيد.
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