
٤٨٤٨

در بخش1 با آرايش الكترونی اتم ها آشنا شديد و مالحظه كرديد كه اتم گازهای نجيب 
كه در انتهای هر يك از دوره های جدول تناوبی عنصرها قرار گرفته اند در بيرونی ترين اليۀ 
 1s آن  الكترونی  اليۀ  بيرونی ترين  كه  هليم  اتم  دارند (بجز  الكترون  هشت  خود  الكترونی 
است و با دو الكترون پر می شود). اين عنصرها تك اتمی هستند و همان طور كه می دانيد 

از نظر شيميايی بی اثرند يا ميل تركيبی كمی دارند.
بنابراين، به نظر می رسد كه وجود اين اليۀ هشتايی، اين اتم ها را پايدار كرده است.

قاعدۀ هشتايی (اوکتت) و  و اکنش پذيری اتم ها
هشتايی شدن تعداد الكترون های موجود در بيرونی ترين اليۀ الكترونی (اليۀ ظرفيت) 

ترکيب های يونی 

۳بخش
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پايداری اتم ها و در  گازهای نجيب مبنايی برای سنجش  الكترونی  و دست يابی به آرايش 
واقع ميزان واكنش پذيری آنهاست. انجام شدنی ترين واكنش ها آنهايی هستند كه طی آنها 
پايدار  هشتايی  آرايش  به  اتمی  وقتی  می يابند.  دست  پايدار  هشتايی  آرايش  اين  به  اتم ها 
می رسد، از واكنش پذيری آن كاسته می شود و ديگر تمايلی به تشكيل پيوندهای بيشتر، از 
خود نشان نمی دهد. پس،اتمی كه در ترازهای s و p بيرونی ترين اليۀ الكترونی خود كمتر از 
هشت الكترون دارد واكنش پذير است، زيرا می تواند برای رسيدن به آرايش هشتايی پايدار، 

با اتم های ديگر  به مبادلۀ الكترون بپردازد.
تفاوت  بگيريد.  درنظر  را  پتاسيم  و  آرگون  كلر،  اتم های  الكترونی  آرايش  اكنون 
آرايش الكترونی اتم پتاسيم با اتم آرگون تنها در وجود يك الكترون در اوربيتال 4s  است. 
واكنش پذيری پتاسيم تنها به علت وجود اين تك الكترون در اليۀ ظرفيت آن است، زيرا با از 
دست دادن اين الكترون ذره ای به دست می آيد كه آرايش الكترونی آن با آرايش الكترونی 

پايدار اتم آرگون (گاز نجيب پيش از آن) يكسان خواهد بود. 
           17Cl :  1s2 2s2 2p6 3s2 3p5      كلر      
    18Ar :  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6   آرگون 
        19K :  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6  4s1   پتاسيم

با مقايسۀ آرايش الكترونی اتم كلر و اتم آرگون درمی يابيم كه اتم كلر در اليۀ ظرفيت 
خود يك الكترون كمتر از اتم آرگون دارد. از اين رو اتم كلر می تواند با گرفتن يك الكترون 
به آرايش الكترونی پايدار اتم آرگون (گاز نجيب پس از خود) دست يابد. به اين ترتيب اتم 
كلر برای رسيدن به آرايش الكترونی هشتايی تمايل دارد تا از طريق انجام دادن واكنش های 
شيميايی اين كمبود الكترون خود را جبران كند. بر اين مبنا واكنش پذيری اتم های پتاسيم 
برای  اتم ها  تمايل  ديگر  عبارت  به  و  اوكتت  يا  هشتايی  قاعدۀ  است.  توجيه  قابل  كلر  و 
رسيدن به آرايش الكترونی گازهای نجيب (آرايش هشتايی) راهی مناسب برای سنجش 

ميزان واكنش پذيری اتم ها است.
مشاهده ها نشان می دهد كه فلزها عنصرهايی هستند كه اتم آنها با از دست دادن 
عنصرهايی  نافلزها  كه  درحالی  می رسند.  هشتايی  آرايش  به  خود  ظرفيت  الكترون های 

هستند كه با گرفتن الكترون به اين آرايش پايدار دست می يابند.
از آن جا كه اتم ها ذره هايی خنثی هستند با از دست دادن يا گرفتن يك يا چند الكترون 
به ذره های بارداری به نام يون تبديل می شوند. كاتيون و آنيون نام هايی است كه به ترتيب 
به اين ذره ها اطالق شده است. اتم فلزها با از دست دادن الكترون به كاتيون و اتم نافلزها 

با گرفتن الكترون به آنيون تبديل می شوند.

كاتيون ذره ای با بار مثبت 
منفی  بار  با  ذره ای  آنيون  و 

است.
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خود را بيازماييدخود را بيازماييد
1ــ هر يك از اتم های روبيديم، كلسيم، اكسيژن، يد و نيتروژن از چه راهی به آرايش 
هشتايی پايدار می رسند؟ ذرۀ باردارِ حاصل از آنها آنيون يا كاتيون است؟ آرايش الكترونی 

آنها را رسم كنيد.

آرايش  آنها  از  يك  هر  كه  كنيد  معين  زير،  يون های  الكترونی  آرايش   نوشتن  با  2ــ 
الكترونی كدام گاز نجيب را دارد؟

Br- ,   Na+  ,   Be2+  , S2- 

يون های تک اتمی
بسياری از عنصرهای گروه های اصلی جدول تناوبی با از دست دادن يا به دست آوردن 
يك يا چند الكترون يون هايی با آرايش گاز نجيب تشكيل می دهند. برای مثال فلزهای گروه 
1 با از دست دادن يك الكترون، كاتيونی با بار+1  و فلزهای گروه 2 با از دست دادن دو 

الكترون كاتيونی با بار +2  توليد می كنند.
در سمت راست جدول تناوبی، نافلزهای گروه 16 با به دست آوردن دو الكترون  آنيونی 
توليد    1- بار  با  آنيونی  الكترون  يك  آوردن  به دست  با   17 گروه  نافلزهای  و    2- بار  با 

می كنند.

يون تك اتمی كاتيون 
تنها  كه  است  آنيونی  يا 
شده  تشكيل  اتم  يك  از 

است.

جدول 1 يون های تك امتی متداول (يون هايی كه كمتر متداول اند با عالمت * مشخص شده اند.)

بار مثبت نام يون بار منفی  نشانۀ شيميايی نام يون  نشانۀ شيميايی

1+

يون هيدروژن*
يون ليتيم
يون سدمي
يون پتاسيم
يون سزمي
يون نقره

H+

Li+

Na+

K+

Cs+

Ag  +

1-

يون هيدريد*
يون فلوئوريد
يون كلريد
يون برميد
يون يديد

H-

F-

Cl-

Br-

I-

2+

يون منيزمي
يون كلسيم

يون استرانسيم*
يون بارمي 
يون روی

Mg2+ 
Ca2+

Cr 2+

Ba 2+

Zn 2+

2- يون اكسيد
يون سولفيد

 

O٢-

S٢-

3+ يون آلومينيم Al3+ 3- يون نيتريد* N٣-
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به هر يونی كه از يك اتم، آن هم بر اثر گرفتن يا از دست دادن يك يا چند الكترون 
تشكيل می شود يون تك اتمی می گويند. برای نشان دادن يك يون تك اتمی بايد هم نماد 
شيميايی عنصری كه يون از اتم آن ايجاد شده است و هم نوع و ميزان بار آن را بنويسيم. 
چنانچه  است.  آمده   1 جدول  در  اتمی  تك  يون  چندين  بار  و  شيميايی  نشانۀ  از  فهرستی 
بار يون +1  يا -1  نباشد، برای مثال در مورد يون منيزيم، آن را به صورت +Mg 2  و در مورد 
يون اكسيد آن را به صورت  -O 2 می نويسيم. نوشتن آن به صورت های  Mg+2 يا ++ Mg  درست 

نيست.
برای ناميدن كاتيون های تك اتمی، پيش از نام عنصر كلمۀ يون را اضافه می كنيم، 
مانند يون سديم (+Na ) و يون منيزيم (+Mg 2 ). برای ناميدن يك آنيون تك اتمی، افزون 
بر  به كار بردن كلمۀ يون پيش از نام آنيون، به انتهای نام نافلز (يا ريشۀ نام آن) پسوند «يد» 

.(N 3- ) و يون نيتريد (S 2- ) يون سولفيد ،(Cl - ) اضافه می كنيم، مانند يون كلريد
تعيين بار برخی از يون ها، به ويژه يون فلزهای واسطه، با به كار بردن قاعدۀ هشتايی 
پايداری  به  نجيب  گاز  الكترونی  آرايش  داشتن  بدون  يون ها  اين  زيرا  نيست،  امكان پذير 
اين،  بر  افزون  است.)  كتاب  اين  محدودۀ  از  خارج  موضوع  اين  پيرامون  (بحث  می رسند. 
برخی از اين عنصرها می توانند يون هايی با بارهای متفاوت داشته باشند. برای مثال، آهن 
يون های +2  و +3 ، مس يون های +1  و +2  و كروم يون های  +2 و  +3 تشكيل می دهند. اين 
يون ها را به ترتيب يون آهن ( II) و يون آهن ( III) ، يون مس ( I) و يون مس ( II) و يون كروم 
( II) و يون كروم ( III) می نامند. به طوری كه مالحظه می كنيد بار اين يون ها با عدد  رومی 
در داخل پرانتز نشان داده شده است. برای نشان دادن بار يون عنصرهايی كه تنها يك نوع 
كاتيون تشكيل می دهند، مانند يون های سديم و منيزيم كه بار آنها به ترتيب +1 و +2  است، 
هرگز عدد رومی به كار نمی بريم. برای مثال نام گذاری يون منيزيم به صورت يون منيزيم 
( II) درست نيست. بارهای متداول برخی از يون ها در شكل 1 آمده است. فهرست تعدادی 

از فلزهايی كه بيش از يك يون تك اتمی می دهند در جدول 2 آمده است.

H +

Li +

Na +

K +

Rb +

Cs +

Mg2+

Ca2+

Sr2+

Ba2 +

Cr3+

Cr6+
Mn2+

Mn3+
Co2+

Co3+
Fe2+

Fe3+
Cu +

Cu2+

Ag +

Zn2+

Cd2+

Hg2+

Al 3+

N3− O2− F−

S2− Cl −

Br−

I −

1

2

3 4 5 6 7 8 10 11 129

13 14 15 16

17 18

H

Ni2+

Ni3+

1

2

3

4

5

6

−

Sc
3+ Ti 2+

Ti 4+
V3+

V5+

شكل 1 برخی از يون های تك اتمی متداول

وب
تنا

 

گروه
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جدول 2 چند فلز كه بيش از يك يون تك امتی تشكيل می دهند.

    نام قدميینام جديدفرمول يونعنصر

كروم

منگنز

آهن

كبالت

مس

Cr 2+

Cr 3+

Mn 2+

Mn 3+

Fe 2+

Fe 3+

Co 2+

Co 3+

Cu+

 Cu 2+

*(II) يون كروم
(III) يون كروم
(II) يون منگنز

*(III) يون منگنز
(II) يون آهن
(III) يون آهن
(II) يون كبالت

*(III) يون كبالت
(I) يون مس
(II) يون مس

يون كرومو
يون كروميك

يون فرو
يون فريك

يون كوپرو
يون كوپريك

يون هايی كه با عالمت * مشخص شده اند كمتر متداول اند.

بيشتر بدانيدبيشتر بدانيد
يون ها در بسياری از فعاليت های زيستی موجودات زنده نقش مهمی دارند. برای نمونه، بيرون و 
درون سلول های بدن بايد از نظر الكتريكی خنثی باشد. وجود يون های پتاسيم (+K)  و هيدروژن فسفات 
HPO)  درون سلول و يون های سديم (+Na) و كلريد (-Cl)  بيرون آن موجب می شود كه مايع بين  )−24

سلولی هر دو محيط از نظر الكتريكی خنثی باقی بماند.
يون ديگری كه در فعاليت های زيستی نقش مهمی ايفا می كند، يون منيزيم (+Mg 2) است. اين 
يون در سبزينۀ گياهان يافت می شود. همچنين  ، يون منيزيم در سلول های عصبی و به هنگام فعاليت های 
ماهيچه ای مورد استفاده قرار می گيرد. يون آهن (II)(+Fe 2)  كه در ساختار مولكول هموگلوبين وجود 
دارد، بخش اصلی سامانه (سيستم) انتقال اكسيژن در بدن است. يون كلسيم (+Ca 2)  از اجزای مادۀ 

تشكيل دهندۀ استخوان ها و دندان هاست و نقش مهمی در انعقاد خون دارد.

ترکيب های يونی
است.  بی نمك  يا  شور  غذا  اين  كه  گفته ايد  خود  يا  شنيده ايد  اغلب  غذا  سفرۀ  سر 
آياهيچ گاه از خود پرسيده ايد كه اين نمك خوراكی چيست؟ و از چه عنصرهايی تشكيل شده 
است؟ نمك خوراكی همان سديم كلريد است كه در طبيعت يافت می شود و آن را با فرمول 
شيميايی NaCl نشان می دهند. اين فرمول نشان می دهد كه سديم كلريد از دو عنصر سديم 
و كلر تشكيل شده است. سديم فلزی نرم و بسيار واكنش پذير است و به گروه  1جدول تناوبی 
عنصرها تعلق دارد. از طرف ديگر، كلر يك نافلز است كه به صورت مولكول دو اتمی و گازی 

از٪6  بيش  سديم كلريد 
در  شـده  حــــل  ذره هـــای 
پالسمای خـون بدن انسان 

را تشكيل می دهد.

از ميان عنصرهای اصلی 
بيش  نيز  قلع  نمونه  برای 
تشكيل  يون  نوع  يك  از 
می دهد.+Sn  2 (يون استانو) 
 Sn  4 و+  (II ) قلع  يون  يا 
 (يون استانيك) يا يون قلع 

.(IV)
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شكل وجود دارد. كلر گازی سّمی و خورنده و به نوبۀ خود بسيار واكنش پذير است. كلر به 
گروه 17جدول تناوبی عنصرها تعلق دارد. وقتی اين دو عنصر در كنار هم قرار بگيرند با 
انجام يك واكنش شديد و گرماده، همان طور كه در شكل 2 نشان داده شده است، تركيب 

سفيد رنگی برجای می گذارند كه همان نمك خوراكی است.
بارداری تشكيل شده اند كه در نتيجۀ داد و ستد الكترون  همۀ نمك ها از ذره های 
به وجود آمده اند. سديم كلريد مثال مناسبی برای شرح چگونگی تشكيل اين نوع پيوند است 
و توجيه خواص اين نمك برمبنای ماهيت چنين پيوندی انجام می شود، شكل 3. بی شك  
و  سخت  بلورها  اين  ديده ايد.  نزديك  از  را  سديم كلريد  شكل  مكعبی  بلورهای  به حال  تا 
شكننده اند. سديم كلريد در C °8۰1  ذوب می شود و در C °1413  به جوش می آيد. سديم 
كلريد مانند بسياری از نمك های ديگر در آب حل می شود و به صورت محلول يا در حالت 

مذاب جريان برق را از خود عبور می دهد. 

شكل 2 از واكنش سديم 
مذاب و گاز كلر، جامد سفيد 
اين  می ماند.  برجای  رنگی 
همان  رنگ  سفيد  جامد 
نمك خوراكی(NaCl) است. 
به  عنصر  دو  اين  واكنش 
شدت گرماده است و با آزاد 
زيادی  گرمای  و  نور  شدن 

همراه است.

شكل 3 نمايش انتقال الكترون در هنگام تشكيل سديم كلريد
 در هنگام انتقال الكترون چرا شعاع يون ها در مقايسه با شعاع اتم ها تغيير كرده است؟

 اتم سديم

يون كلريد
اتم كلر

 گرفتن الكترون

يون سديم 

از دست دادن الكترون

خواص مشاهده شده برای سديم كلريد را می توان به نوع و خواص ذره های سازندۀ 
يونی  تركيب های  ساختار  به  نزديك تر  نگاهی  خواص  اين  بهتر  درك  برای  داد.  نسبت  آن 
می اندازيم. بين يون های سديم و يون های كلريد موجود در بلور سديم كلريد نيروی جاذبه ای 
بسيار قوی وجود دارد كه آنها را محكم كنار هم نگاه می دارد. به اين نيروی جاذبه ای كه 
ميان يون هايی با بار ناهم نام برقرار است پيوند يونی می گويند. در تمام نمك ها اين نوع 
پيوند وجود دارد. ساختار نمك ها نشان می دهد كه اين نيروی جاذبه تنها محدود به يك 
كاتيون و يك آنيون نيست بلكه در تمام جهت ها و ميان همۀ يون های ناهم نام مجاور و در 
فواصل مختلف وجود دارد. در نتيجه تعداد بسيار زيادی از يون های سديم و كلريد به سمت 
يكديگر كشيده می شوند و يك آرايش منظم از يون ها را به وجود می آورند. بخشی از ساختار 

بلور سديم كلريد در شكل4 نشان داده شده است.

پـيـونــد يـــونــی نــيــروی 
جــاذبـــه ای است كــه ميان 
يــون هايی بـــا بـار ناهم نام 

به وجود می آيد.

سديمگاز كلر

17e

e−

18e

11p

10e

11e

11p

17p
17p+

+
+

+
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يون سديم  

يون كلريد   
1

2

3
4

5

6

ترين  نزديك  تعداد  به 
نـــــاهم نـــــام  يـــــون هـــــای 
يــون  هــر  پيرامون  موجود 
عـدد كــوئورديـــنــاسيون 
آن يــون مـــی گويند. عـــدد 
كوئورديناسيون يون سديم 
در سديم كـــلـــريد چــقــدر 

است؟

تركيبی  يونی  تركيب 
خنثی است كه از گردهمايی 
ميلياردها ميليارد كاتيون و 
آنيون به وجود آمده است، 
كل  مقدار  كه  طوری  به 
در  منفی  و  مثبت  بارهای 

آن با هم برابر است.

شكل 4  آرايش يون ها در يك بلور سديم كلريد. هر يون سديم به وسيلۀ شش 
يون كلريد و هر يون كلريد نيز به وسيلۀ شش يون سديم احاطه شده است. 

آيا می توانيد اين يون ها را روی شكل مشخص كنيد؟    

شكل 4 نشان می دهد كه در اطراف هر يون سديم شش يون كلريد و در اطراف هر 
يون كلريد نيز شش يون سديم وجود دارد. طبيعی است كه وقتی اين يون ها به هم نزديك 
می شوند يون های با بار ناهم نام در مجاورت يكديگر قرار می گيرند و يون های با بار هم نام تا 
حد امكان از هم فاصله می گيرند.( چرا؟) در نتيجه، نيروی جاذبۀ بين يون های با بار ناهم نام 
خيلی بيشتر از نيروی دافعۀ بين يون های با بار هم نام است. افزون بر اين، به علت گستردگی 
در  حاصل  جاذبه ای  نيروی  كه  می دهد  نشان  محاسبه ها  جهت ها،  همۀ  در  نيروها  اين  اثر 

مجموع حدود 1/76 برابر نيروی جاذبۀ موجود ميان يك جفت يون- Na +Cl تنها است.
مثبت  بار  مجموع  است،  يونی  نوع  از  آنها  پيوند  كه  تركيب هايی  ديگر  و   NaCl در 
كاتيون ها برابر با مجموع بار منفی آنيون هاست، به طوری كه آن تركيب در مجموع از لحاظ 
بار الكتريكی خنثی است. هر تركيب شيميايی كه يون های با بار ناهم نام ذره های سازندۀ 

آن هستند يك تركيب يونی  يا نمك ناميده می شود.

خواص ترکيب های يونی
اكنون كه با سديم كلريد آشنا شديد و نوع پيوند آن را شناختيد، قادر خواهيد بود به 

كمك اين دانسته ها خواص تركيب های يونی ديگر را پيش بينی كنيد.
برای هدايت جريان برق يك جسم بايد ذره های باردار داشته باشد و اين ذره ها بتوانند 
آزادانه حركت كنند. گفتنی است كه ذره های تشكيل دهندۀ يك تركيب يونی جامد (جامد 
يونی) در جاهای به نسبت ثابتی قراردارند و در آن جا جز حركت ارتعاشی حركت ديگری 
ندارند. از اين رو جامدهای يونی رسانای الكتريكی نيستند، زيرا يون ها در يك جامد يونی 

نمی توانند آزادانه حركت كنند.
خوبی  رسانای  كنند  حركت  آزادانه  بتوانند  يون ها  كه  حالتی  در  يونی  تركيب های 
برای جريان برق هستند. وقتی يك تركيب يونی ذوب می شود يون های تشكيل دهندۀ آن 

(Cl -)

( Na+  )

Na+
Cl -
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می توانند جريان برق را از خود عبور دهند. به همين ترتيب، وقتی چند بلور نمك خوراكی 
و  می شوند  پراكنده  آب  مولكول های  البه الی  در  آن  سازندۀ  يون های  می شود  حل  آب  در 
چون می توانند آزادانه حركت كنند به آسانی می توانند جريان برق را از درون محلول عبور 

دهند، شكل 5.

شكل 5  بررسی رسانايی الكتريكی محلول تركيب های يونی در آب. در كدام محلول
 مقداری نمك خوراكی حل شده است؟

(آ) (ب)

يون ها در بلور ترکيب های يونی آرايش های منظمی دارند
آرايش يون ها در تركيب های يونی به صورت يك الگوی تكراری است و هر يون در 
جای خود با چند يون كه بار ناهم نامی دارند، پيوند برقرار می كند. آرايش يون ها در بلور 
يك نمك بسته به اندازه های نسبی كاتيون و آنيون از الگوی خاصی پيروی می كند و اين 
الگو در سراسر بلور تكرار می شود. به ساختاری كه بر اثر چيده شدن ذره های سازندۀ يك 
جسم (در اين جا يون های مثبت و منفی) در سه بُعد به وجود می آيد، شبكۀ بلور آن جسم 

می گويند، شكل 4.

تشکيل شبکۀ بلور با آزاد شدن انرژی همراه است
انرژی شبكه مقدار انرژی آزاد شده به هنگام تشكيل يك مول جامد يونی از يون های 

گازی سازندۀ آن است. در مورد سديم كلريد انرژی شبكۀ آن kJ.mol-1 787/5  است.
Na+(g) + Cl-(g) → NaCl(s) + 787/5 kJ

انرژی شبكه مــی تــواند معيار خــوبی بــرای اندازه گيری قدرت پيوند در تركيب های 
يونی باشد. انرژی شبكۀ هاليدهای فلزهای قليايی در جدول 3 داده شده است. 

با  تركيب هايی  بلوری  شبكۀ  انرژی  با  بلوری  شبكه های  اين  انرژی  نيز  جدول 4  در 
يون های +2و+3 نشان داده شده است.

رايش  آ به  بلور  شبكۀ 
ها،  اتم  منظم  و  بُعدی  سه 
يك  در  يون ها  يا  مولكول ها 

بلور گفته می شود.
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   O٢-   F-
آنيون 

             كاتيون

2481923  Na+

37912957   Mg ٢+

159165492                                 Al ٣+

جدول 3 انرژی شبكۀ هاليدهای فلزهای قليايی
(kJ.mol-1)

جدول 4 مقايسۀ انرژی شبكۀ چند تركيب 
(kJ.mol-1) با يون های مختلف

 I-Br-Cl-               F-
 يون هاليد

                      يون فلز قليايی

7578۰78531۰36Li+

7۰4747787923 Na+

649682715821                                                         K+

63۰66۰689785 Rb+

6۰463165974۰Cs+

فکر کنيدفکر کنيد
با دقت به داده های دو جدول 3 و 4 نگاه كنيد.

آ) به نظر شما كدام نتيجه گيری های زير در مورد انرژی شبكۀ بلور تركيب های يونی 
درست است؟ چرا؟

1ــ هرچه اندازۀ كاتيون كوچك تر باشد، انرژی شبكه بيشتر است.
2ــ هرچه بار آنيون بيشتر باشد، انرژی شبكه كمتر است.

3ــ هرچه شعاع آنيون بزرگ تر باشد، انرژی شبكه بيشتر است.
4ــ انرژی شبكه با بار كاتيون رابطۀ مستقيم و با شعاع آن رابطۀ وارونه دارد.

ب) پيش بينی كنيد كه كدام تركيب يونی زير انرژی شبكۀ بيشتری داراست؟ چرا؟
MgO    يا CaO  

تمام تركيب های يونی به علت وجود نيروهای جاذبۀ قوی بين يون های آنها در برخی 
خواص مشتركند. برای مثال نقطۀ ذوب و نقطۀ جوش بيشتر تركيب های يونی باال است، 
می دهند،  تشكيل  محكمی  پيوندهای  يونی  تركيب های  در  يون ها  جا كه  آن  از   .5 جدول 
بنابراين برای شكستن اين پيوندها و جدا كردن يون ها از يكديگر به انرژی قابل مالحظه ای 

نياز است.

جدول 5 مقايسۀ نقطۀ ذوب و جوش برخی از تركيب های يونی

نقطۀ جوش /C° نقطۀ ذوب / C° تركيب يونی

NaCl
RbCl
KF
KBr

8۰1
715
858
734

1413
139۰
15۰5
1435

انرژی شبكه

Na Cl

BrNa

Na l

787

747

704



٥٧

فکر کنيدفکر کنيد
آيا می توان ميان انرژی شبكه و نقطۀ ذوب يك تركيب يونی رابطه ای درنظر گرفت؟ 

شرح دهيد.
راهنمايی: برای اين منظور داده های دو جدول 3 و 5 را با هم مقايسه كنيد.

 
نمك خوراكی مانند بيشتر تركيب های يونی به نسبت سخت و شكننده است. به علت 

وجود پيوند قوی بين يون ها اين دو خاصيت در تركيب های يونی مشترك است.
به طور  سه بعد  در  نمك  يك  بلور  شبكۀ  در  يون ها  شد  اشاره  باال  در  كه  همان طور 
منظم قرار گرفته اند. اين شبكه را می توان شامل اليه های بی شماری در نظر گرفت كه روی 
يكديگر در وضعيت ثابتی قرار گرفته اند. تركيب يونی سخت است، زيرا برای شكستن همۀ 
پيوندهای ميان يون ها، به انرژی بسيار زيادی نياز است. در هر حال، چنانچه بر اثر ضربۀ 
چكش يكی از اليه ها اندكی جابه جا شود آن گاه بارهای هم نام كنار هم قرار می گيرند و اثر 
دافعۀ متقابل ميان آنها به درهم ريختن شبكۀ بلور می انجامد. به اين ترتيب شكننده بودن 

بلور تركيب های يونی قابل توجيه است، شكل6.

ترکيب های يونی دوتايی
تشكيل شده است.  كلر  خوراكی از دو عنصر سديم و  همان طور كه می دانيد نمك 
به  تركيب های يونی متشكل از دو عنصر تركيب های يونی دوتايی می گويند. برای نمايش 
تركيب های يونی دوتايی از فرمول شيميايی استفاده می شود. در اين فرمول ها در سمت   چپ 
ابتدا نماد شيميايی كاتيون و سپس نماد شيميايی آنيون نوشته می شود. برای نام گذاری 
آنها نخست نام كاتيون را می نويسيم و سپس  نام آنيون را به آن می افزاييم. برای مثال تركيب 
يونی حاصل از دو عنصر سزيم و كلر به فرمول CsCl كه يون های +Cs  و  -Cl دارد و تركيب 
يونی حاصل از دو عنصر كلسيم و اكسيژن به فرمول CaO كه يون های +Ca 2  و -O 2  دارد به 

ترتيب سزيم كلريد و كلسيم اكسيد ناميده می شوند.
توجه داشته باشيد كه يك تركيب يونی از نظر بار الكتريكی خنثی است. بنابراين، در 
چنين تركيبی جمع بارهای كاتيون ها و آنيون ها برابر صفر است. پس در سديم كلريد يون های 
 Ca 2+  به نسبت 1 به 1 وجود دارند و در كلسيم اكسيد نيز كه در برابر هر يون Cl-  و Na+ 
يك يون -O 2 وجود دارد نسبت بار يون ها 1 به 1 است. اما، در كلسيم كلريد كه از يون های 
  +Ca 2 و  - Cl ساخته شده است، برای موازنه بودن بارها در اين نمك الزم است كه در برابر 

.جامدهای  آ    6 شكل 
بلوری بر اثر وارد شدن ضربه 
معينی  راستای  در  آنـهـا  بـه 
بـا  می شكنند  و  قطعه هايی 
سطوح صاف ايجاد می كنند. 
ب.نيروهـــــای جـــاذبــــــه ای 
يون هــای سازنده را در كنار 

هم نگه می دارد.
پ. هنگام وارد شدن ضربه
ت. پس از وارد شدن ضربه

(آ)

(ب)

(پ)

(ت)
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هر يون كلسيم دو يون كلريد وجود داشته باشد. بنابراين، نسبت كاتيون به آنيون در كلسيم 
كلريد 1 به 2 خواهد بود و فرمول اين نمك به صورتCaCl2  نوشته می شود. توجه داشته 
باشيد كه در فرمول شيميايی يك تركيب يونی دوتايی، زيروندهاكوچك ترين نسبت ممكن 
را برای كاتيون و آنيون نشان می دهند. از اين رو نبايد فرمول شيميايی كلسيم كلريد را به 
صورت Ca٢Cl۴  بنويسيم. تجزيۀ شيميايی كلسيم كلريد در آزمايشگاه نيز ساده ترين نسبت 
كاتيون به آنيون يعنی نسبت 1به2 را برای آن نشان می دهد، از اين رو به فرمول شيميايی 

كلسيم كلريد، CaCl2 ، فرمول تجربی نيز گفته می شود.
فرمول نويسی يك تركيب يونی دوتايی را می توان در سه مرحله خالصه كرد. برای 

نمونه به نوشتن فرمول شيميايی برای آلومينيم اكسيد توجه كنيد:
1) در اين اكسيد نماد كاتيون+Al 3  و نماد آنيون -O 2  است.

2) مطابق قاعدۀ فرمول نويسی تركيب های يونی دوتايی، نخست نماد كاتيون و سپس 
  Al 3+O 2- :نماد آنيون را می نويسيم

3) كوچك ترين مضرب مشترك بارهای اين دو يون برابر6(2×3)  است، پس برای داشتن 
6 بار مثبت بايد دو يون +Al 3  و برای 6 بار منفی بايد سه يون -O 2  داشته باشيم. از اين رو نسبت 

+Al 3 به -O 2  برابر 2 به 3 و فرمول شيميايی اين تركيب به صورت Al2O3  است.

اطالعات جمع آوری کنيداطالعات جمع آوری کنيد
با كمك معلم خود يك تركيب يونی دوتايی آشنا را انتخاب كنيد و در يك فعاليت گروهی 

در مورد خواص، روش تهيه و كاربردهای آن مقاله ای تهيه كرده ،  در كلاس ارايه دهيد.

يون های چند اتمی
تركيب های يونی ديگری مانند سديم سولفات، پتاسيم كربنات و آمونيوم نيترات وجود 
دارند كه يك يا هر دو يون  سازندۀ آنها از دو يا چند اتم يكسان يا متفاوت تشكيل شده است. 

به اين يون ها چنداتمی می گويند.
در ساختار يون های چند اتمی اتم ها با يكديگر پيوند كوواالنسی دارند و در واكنش ها 
به  صورت يك واحد مستقل عمل می كنند. اين يون ها می توانند آنيون يا كاتيون باشند. نام 

و بار الكتريكی برخی از يون های چند اتمی متداول را در جدول 6 مشاهده می كنيد.
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تركيب های ساخته شده از يون های چند اتمی مانند تركيب های دوتايی ساده، دارای 
كاتيون و آنيون هستند. در اين قبيل تركيب های يونی كاتيون، آنيون يا هر دو ممكن است 
تك اتمی يا چند اتمی باشند. برای نوشتن فرمول و نام گذاری اين تركيب های يونی نخست 

بايد تعيين كنيم كه كدام بخش آن كاتيون است.
شده  تشكيل  پتاسيم  عنصر  از  يونی  تركيب  اين  كه  می دهد  نشان    K2CO3 فرمول 
است. اين عنصر فلزی به گروه 1 تعلق دارد و همواره كاتيونی با بار +1  تشكيل می دهد. از 
آن جا كه هر تركيب يونی از نظر بار الكتريكی خنثی است، بخش ديگر اين تركيب بايد بار 
 CO3 بنابراين واحد -2 داشته باشد تا دوبار مثبت مربوط به دو كاتيون +K   خنثی شود. 

 يك آنيون چند اتمی است و بار -2  دارد. 
 CO −2

3

تعلق  مجموعه  كل  به  بلكه  خاصی  اتم  به  نه  آنيون  اين  در  توجه داشته باشيد كه بار -2  
دارد. 

در آمونيوم نيترات هم كاتيون (يون آمونيوم) و هم آنيون (يون نيترات) هردو به صورت 
+NH  نوشته می شود و بار +1  دارد. درحالی كه 

4 چند اتمی هستند. يون آمونيوم به صورت 
−NO  است و بار -1  دارد. 

3 يون نيترات به صورت 
دارد.  وجود  بار -1   با  آنيون  يك  بار +1   با  كاتيون  يك  برابر  در  نيترات  آمونيوم  در 
بنابراين، فرمول شيميايی اين نمك به صورت NH4NO3  است و نسبت كاتيون به آنيون، 

مانند NaCl ، 1 به 1 است. 
همان طور كه در نام گذاری اين نمك مالحظه كرديد نخست نام كاتيون می آيد و سپس 

نام آنيون نوشته می شود.
به  كرد.  خالصه  مرحله  دو  در  می توان  را  چندتايی  يونی  تركيب  يك  فرمول نويسی 

نوشتن فرمول شيميايی آمونيوم كربنات توجه كنيد. 

جدول 6   نام، فرمول شيميايی و بار    الكتريكی برخی يون های چند امتی

بار الكتريكیفرمول يوننام يونبار الكتريكیفرمول يوننام يون

نيترات

نيتريت

هيدروژن كربنات

هيدروژن سولفات

هيدروكسيد

NO−
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NO−
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3
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4
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كربنات
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3
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7
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SO −2
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O

O O
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)  را می نويسيم و كاتيون  CO −2
3 )  و كربنات ( NH+

4 1ــ نماد شيميايی يون های آمونيوم ( 
 NH CO+ −2

4 3 را در سمت چپ آنيون قرار می دهيم: 
2ــ يك تركيب يونی از نظر بار الكتريكی خنثی است، پس در برابر دو بار منفی بايد 

دو بار مثبت داشته باشيم، بنابراين فرمول اين نمك به صورت 2COCO3(NH4)  است.

اطالعات جمع آوری کنيداطالعات جمع آوری کنيد
با كمك معلم خود يك تركيب يونی دارای يون های چنداتمی انتخاب كنيد و در يك 
فعاليت گروهی در مورد خواص، روش تهيه و كاربردهای آن مقاله ای تهيه كرده، دركالس 

ارايه دهيد.

خود را بيازماييدخود را بيازماييد
1ــ تركيب های يونی زير را نام گذاری كنيد:

                    Fe2 O3  (پ                                MnO (ب                                     Li2 O  (آ
 Fe(OH)2  (ج                       Ca(NO2)2  (ث                                    CaCl2 (ت

(NH4)2 SO4  (ح                      Na3 PO4  (چ

2ــ فرمول شيميايی تركيب های يونی زير را بنويسيد:

آ) آهن (III) برميد                     ب) سزيم يديد                        پ) كبالت (II) اكسيد           
ت) منيزيم برميد                       ث) مس (II) سولفات                ج) روی فسفات 

چ) منيزيم سولفيت                خ) سديم سولفات

برخی نمک ها آب تبلور دارند
تشكيل  پيوند  آب  مولكول های  با  می توانند  نمك ها  از  برخی  در  موجود  يون های 
دهند و اين مولكول ها را درون شبكۀ بلور خود به دام بيندازند. اين تركيب ها را نمك های 

آبپوشيده می گويند.
است.  آبپوشيده  نمك  يك  از  مثالی   ، CuSO4. 5H2O آبه،   5 سولفات   (II) مس 
همان طوری كه می بينيد تعداد مولكول های آب تبلور را پس از نوشتن فرمول شيميايی، 
اثر  بر  كه  است  رنگی  سفيد  گرد  صورت  به  بی آب  سولفات   (II) مس  می كنند.  مشخص 

شكل 7 نمايش يون های 
چند تركيب يونی
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اضافه شدن آب به صورت بلورهای آبپوشيدۀ  CuSO4. 5H2O درمی آيد، شكل8. رنگ آبی 
نمك آبپوشيده، آن را از نمك بی آب متمايز می سازد.

شكل8  مس (II) سولفات       
ب) بی آبآ) آبپوشيده

آزمايش کنيدآزمايش کنيد

تعيين تعداد مولكول های آب تبلور و فرمول يك نمك آبپوشيده
هدف 

 تعيين  فــرمـول تجربی يك  نمك آبپوشيده هنگـــامــی كـــه فــرمــول تركيب بــی آب 
مشخص است.

وسايل مورد نياز: ترازو ، بوتۀ چينی ، گيره ، پايه ، دسيكاتور ، حلقۀ آهنی ، مثلث نسوز، 
قاشقك ، چراغ گاز

مواد مورد نياز: باريم كلريد آب دار
روش كار

توجه: در هنگام آزمايش، بوتۀ چينی و درپوش آن را فقط با گيرۀ بوتۀ چينی در دست 
بگيريد. چرا؟

1ــ بوتۀ چينی را با درپوش روی مثلث نسوز قرار دهيد. درپوش را طوری قرار دهيد 
كه برای خروج بخارها روزنه ای باقی بماند. بوتۀ چينی را آن قدر گرم كنيد تا بر اثر گرما 

سرخ شود. 
با استفاده از گيره، بوتۀ چينی و درپوش را به مدت 5 دقيقه در دسيكاتور قرار دهيد 
تا سرد شوند. هرگز بوتۀ چينی داغ را روی ترازو قرار ندهيد. وقتی كه بوتۀ چينی و در پوش 

سرد شدند، جرم آنها را (با دقت ۰/۰1 گرم) تعيين كرده، يادداشت كنيد. 
2ــ با استفاده از قاشقك، حدود 5 گرم باريم كلريد آب دار به بوتۀ چينی اضافه كنيد 

و عمل توزين را دوباره انجام دهيد.
3ــ بوتۀ چينی و باريم كلريد آب دار را روی مثلث نسوز قرار دهيد و دوباره درپوش را 
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طوری قرار دهيد تا روزنۀ كوچكی برای خروج بخارها وجود داشته باشد.
 بوتۀ چينی را ابتدا به آرامی و سپس به مدت 5 دقيقه به شدت (تا حد سرخ شدن) 
گرم كنيد. پس از اين كار اجازه دهيد بوتۀ چينی و درپوش و محتويات آن در دسيكاتور سرد 

شده به دمای محيط برسند. سپس جرم آنها را تعيين كنيد.
4ــ دوباره بوتۀ چينی درپوش دار و باريم كلريد را به مدت 5 دقيقه تا دمای سرخ شدن 
گرما دهيد. آنها را در دسيكاتور بگذاريد تا سرد شوند و سپس جرم آنها را تعيين كنيد. اگر 
دو جرم اندازه گيری شده بيشتر از ۰/۰1 گرم تفاوت نداشته باشند، می توان فرض كرد كه 
تمام آب تركيب ياد شده خارج شده است. در غير اين صورت عمليات انجام شده را آن قدر 
تكرار كنيد تا جرم تغييری نشان ندهد.در اين صورت همۀ آب تبخير شده است. اين مقدار 
ثابت را يادداشت كنيد. تركيب بی آب باقی مانده را دور نريزيد، زيرا می توان از آن در تهيۀ 

محلول ها استفاده كرد.
5  ــ در پايان آزمايش، وسايلی را كه مورد استفاده قرار داده ايد، تميز كنيد. از بسته بودن 

شير گاز اطمينان حاصل كنيد و پيش از ترك آزمايشگاه دست هايتان را بشوييد.
محاسبه ها

1ــ جرم باريم كلريد بی آب را محاسبه كنيد (ته مانده ای كه بعد از خارج شدن آب 
باقی می ماند).

2ــ تعداد مول های باريم كلريد بی آب را محاسبه كنيد.

                     جرم باريم كلريد بی آب
                                جرم مولی باريم كلريد     ( _________________ =  تعداد مول های باريم كلريد)

3ــ جرم آب خارج شده از نمك آبپوشيده را محاسبه كنيد.
4ــ تعداد مول های آب خارج شده از نمك آبپوشيده را محاسبه كنيد. 

                               جرم آب خارج شده
  (_______________ = تعداد مول های آب)

                                   جرم مولی آب

5  ــ اگر واكنش انجام شده برای اين آزمايش به صورت زير باشد:
BaCl2.nH2O(s) → BaCl2(s) + nH2O(g) 

                                                        يك نمك بی آب                    نمك آبپوشيده 

نسبت تعداد مول های آب خارج شده به مول های باريم كلريد بی آب (n) را محاسبه 
را  آبپوشيده  نمك  اين  تجربی  فرمول  كنيد.  گرد  صحيح  عدد  نزديك ترين  به  را  آن  كرده، 

به دست آوريد.
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پرسش 
كردند نتايج زير  دوتايی از دانش آموزان جسم جامدی را گرم   هنگامی كه سه گروه 
به دست آمد. با توجه به اين كه در هر مورد دانش آموزان، به وجود آمدن قطره های مايع را هنگام 

گرم كردن اين جسم جامد مشاهده كرده اند، به پرسش های مطرح شده، پاسخ دهيد:

شماره گروه

1
2
3

g  جرم پيش از گرم كردنg جرم پس از گرم كردن

توضيح  را  خود  دليل  باشد؟  آ بپوشيده  نمك  يك  می تواند  جامد  جسم  اين  آيا  آ) 
دهيد.

ب) اگر جرم يك مول از اين جسم جامد پس از گرم كردن 2۰8g  باشد و فرمول آن 
X باشد، فرمول نمك آ بپوشيدۀ آن را تعيين كنيد.

بيشتر بدانيدبيشتر بدانيد
نمك های آبپوشيده قرن هاست كه شناخته شده اند. برای نمونه  ، Na2SO4. 1۰H2O تركيبی است 
كه يك كيمياگر اهل مجارستان به نام جان   گلوبر برای نخستين بار در قرن هفدهم از آب چشمه های اين 
كشور به دست آورد. در همان زمان،  MgSO4. 7H2O را از چشمه های آب معدنی اِپسوم واقع در كشور 
انگلستان به دست آوردند. روزگاری از نمك گلوبر و نمك اِپسوم به عنوان ُمليّن استفاده می شد. در جدول 

زير، برخی از نمك های آبپوشيده معرفی شده  اند.

تعدادی از نمك های آبپوشيده
تركيبنام شيميايینام متداول

Na2SO4. 1۰H2Oسديم سولفات ده آبهنمك گلوبر       

CaSO4. 2H2Oكلسيم سولفات دوآبهسنگِ گچ         

MgSO4. 7H2Oمنيزيم سولفات هفت آبهنمك اِپسوم        

FeSO4. 7H2Oآهن (II) سولفات هفت آبهزاج سبز      

CuSO4. 5H2O   مس (II) سولفات پنج آبه                                كات كبود

CoSO4. 6H2Oكبالت (II) سولفات شش آبهزاج سرخ    

برخی از نمك های آبپوشيده به ويژه  Na2CO3. 1۰H2O و FeSO4. 7H2O  هنگامی كه در برابر 
هوای خشك قرار می گيرند، تمامی يا بخشی از آب تبلور خود را از دست می دهند. اين فرايند كه شكفتگی 

1/48
1/64
2/۰8

1/26
1/4۰
1/78
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نام دارد، موجب می شود كه بلور شيشه مانند نمك آبپوشيده خُرد شده، به گرد بی شكلی تبديل شود. 
اغلب، آبزدايی از اين نمك ها با تغيير رنگ همراه است. 

اغلب، شكل بلور يك نمك آبپوشيده با نمك بی آب آن كامالً تفاوت دارد. برای نمونه، بلور سديم 
اورات يك آبه (NaC5H3N4O3. H2O ) تيز و سوزنی شكل است و در مفاصل انسان (به ويژه شست پا) 
رسوب می كند و موجب بروز درد شديدی در اين بخش از بدن می شود. به اين بيماری نقرس می گويند. 

از سوی ديگر، بلور سديم اورات بی آب تقريباً كروی شكل است. 

(ب) بلور يك آبه، سوزنی شكل؛   تشكيل اين بلورها (آ) بلور بی آب  ، كروی شكل
در بدن موجب بروز بيماری نقرس می شود.

بلورهای سديم اوراتبلورهای سديم اورات  


