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« مطالعه ساختار ماده ،تالشي به قدمت تاريخ »
ساختار اتم:
مطالعه روي عنصرها به حدود  1111سال پيش برميگردد.
تالس ،فيلسوف يوناني ،آب را عنصر اصلي سازنده جهان هستي ميدانست.
ارسطو دويست سال پس از تالس ،آب ،خاك ،آتش و هوا را عنصرهاي سازنده كائنات اعالم كرد.
نظر ارسطو تا دو هزار سال بعد مورد پذيرش دانشمندان بود.
در سال  1111ميالدي ،رابرت بويل در كتاب «شيميدان شكاك» عنصر را به عنوان مادهاي كه نميتووان آن را بوه موواد سوادهتوري تدوديل كورد،
معرفي كرد.
بويل ،شيمي را علمي تجربي ناميد و از دانشمندان خواست ،افزون بر مشاهده كردن ،انديشيدن و نتيجهگيري كردن (سه ابوزار يونانيوان در مطالعوه
طديعت) به پژوهشهاي عملي (آزمايش) نيز اقدام كنند.
دموكريت  1111سال پيش عقيده داشت كه همه مواد از ذرههاي كوچك و تجزيه ناپذيري به نام اتم ساخته شدهاند.
دالتون با اجراي آزمايشهاي بسياري در سال  1813با نظريه اتمي خود ،گام مهمي براي مطالعه ماده و ساختار آن برداشت.
دالتون با استفاده از واژه يوناني اتم كه به معناي تجزيه ناپذير است ،ذرههاي سازنده عنصرها را توضيح داد .دالتون نظريه اتمي خود را در هفت بنود
و به شرح زير بيان كرد:
نظريه اتمي دالتون:
 )1ماده از ذرههاي تجزيه ناپذيري به نام اتم ساخته شده است.
 )1همه اتمهاي يك عنصر ،مشابه يكديگرند.
 )3اتمها نه به وجود ميآيند و نه از بين ميروند.
 )4اتم عنصرهاي مختلف ،جرم و خواص شيميايي متفاوتي دارند.
 )1اتم عنصرهاي مختلف به هم متصل ميشوند و مولكولها را به وجود ميآورند.
 )1در هر مولكول از يك تركيب معين ،همواره نوع و تعداد نسدي اتمهاي سازنده آن يكسان است.
 )7واكنشهاي شيميايي شامل جابهجايي اتمها با تغيير در شيوه اتصال آنها در مولكولهوا اسوت .در ايون نووع واكونشهوا اتومهوا خوود تغييوري
نميكنند.

الكترون نخستين ذره ريزاتمي شناخته شده »

برقكافت (الكتروليز) :به تجزيه يك ماده به كمك جريان برق در حالت محلول يا مذاب برقكافت گفته ميشوود .اجوراي آزموايشهواي برقكافوت
توسط فارادي منجر به كشف الكترون گرديد.
جرج استوني در سال  1891ذرههاي حملكننده جريان برق را الكترون ناميد.
لوله پرتو كاتدي :لولهاي شيشه اي است كه تقريداً همه هواي درون آن به كمك پمپ خالء خارج شده است .در دو انتهاي اين لوله الكترود نصوب
شده است هنگاميكه يك ولتاژ بسيار قوي بين اين دو الكترود برقرار شود ،پرتوهايي از الكترود منفي (كاتد) به سمت الكترود مثدوت (آنود) جريوان
مييابد و به آن پرتوهاي كاتدي گفته ميشود.
جوزف تامسون با مطالعه پرتوهاي كاتدي توانست به برخي از ويژگيهاي پرتوي كاتدي پي بدرد كه عدارتند از:
 )1پرتوهاي كاتدي به خط راست حركت ميكنند.
 )1پرتوهاي كاتدي داراي بار الكتريكي منفي هستند.
 )3همه مواد داراي الكترون هستند.
مدل اتمي تامسون :جوزف تامسون با كمك آزمايشهاي خود ضمن اثدات وجود ذره اي به نام الكترون در اتوم و معرفوي آن بوه عنووان يوك ذره
زيراتمي موفق شد ساختاري براي اتم پيشنهاد كند.
ويژگيهاي مدل تامسون:
 )1الكترونها كه ذرههايي با بار منفي هستند ،درون فضاي كروي ابرگونهاي با بار الكتريكي مثدت ،پراكنده شدهاند.
 )1اتم در مجموع خنثي است ،بنابراين مقدار بار مثدت فضاي كروي ابرگونه با مجموع بار منفي الكترونها برابر است.
 )3اين ابر كروي مثدت جرمي ندارد و جرم اتم به تعداد الكترونهاي آن بستگي دارد.
 )4جرم زياد اتم از وجود تعداد بسيار زيادي الكترون در آن ناشي ميشود

از مدل اتمي تامسون به نامهايي چون مدل كيك كشمشي يا مدل هندوانهاي نيز ياد ميشود.

آزمايش رادرفورد :ارنست رادرفورد همكار نيوزلندي تامسون نيز به موضوع پرتوزايي عالقه مند شد و پس از سالها تالش فهميد تابشي كه بكرل
نخستين بار به وجود آن پي برده بود ،خود تركيدي از سه نوع تابش مختلف است.
آزمايش اول رادرفورد :رادرفورد مقداري از يك ماده پرتوزا را در يك محيط سربي قرار داد و شوكافي را در آن ايجواد كورد توا باريكوهاي از موواد
پرتوزا امكان عدور داشته باشد .وي پرتو را در يك ميدان الكتريكي قرار داد و مطابق شكل به وجود سه پرتو پي برد.

اين پرتوها عدارتند از:
 )1پرتوهاي آلفا ( :)αداراي بار الكتريكي مثدت هستند .زيرا به سمت قطب منفي ميدان الكتريكي منحرف ميشوند و از جنس هسته اتم هليم يوا
يون هليم (

 ) 41بوده (جرمي معادل چهار برابر جرم اتم هيدروژن دارند) و داراي دو پروتون و دو نوترون هستند.

1

 )2پرتوهاي بتا ( :)βداراي بار الكتريكي منفي هستند .زيرا به سمت قطب مثدت ميدان منحرف مويشووند و هماننود پرتوهواي كاتودي از جونس
الكترون هستند.
 )3پرتوهاي گاما ( :)γبدون بار هستند .زيرا در ميدان منحرف نميشوند و همانند پرتوهاي  Xاز جنس نور هستند..
آزمايش دوم رادرفورد :رادرفورد مطابق آزمايش اول يك باريكه پرتو را توليود نموود و مطوابق شوكل در مسوير آن يوك ورق كاكوذي ،يوك ورق
آلومينيومي و يك قطعه ضخيم سربي قرار داد.
مشاهدات رادرفورد:
 -1پرتوي  αقدرت نفوذ كمي دارد و توسط يك ورق كاكذي متوقف شده و از آن عدور نميكند.
 -1پرتوي  βاز ورق كاكذي عدور ميكند اما از يك ورق آلومينيومي عدور نميكند.
 -3پرتوي  γبيشترين قدرت نفوذ را دارد و از ورق كاكذي و آلومينيومي عدور ميكند ولي از ورق ضخيم سربي نميتواند عدور كند.
در آزمايش اول و دوم ،رادرفورد با استفاده از صفحه آكشته به مواد فلوئورسنت در مسير پرتوها وجود آنها را مشاهده كرد.

آزمايش سوم رادرفورد :رادرفورد در آزمايش خود ،ورقه نازكي از طال با ضخامت حدود  1111اتم را با ذرههاي آلفا بمداران كرد .بوه اميود آنكوه
همه ذره هاي پرانرژي و سنگين آلفا كه داراي بار مثدت نيز هستند با كم ترين انحراف از اين ورقه نازك عدور كننود .چورا؟ زيورا طدوق مودل اتموي
تامسون جرم اتم در فضاي اتم به طور يكنواخت پخش شده است و توانايي بازگرداندن پرتوي آلفوا را نخواهود داشوت ،اموا آزموايش نتوايي ديگوري
داشت.
مشاهدهها و نتايج آزمايش سوم رادرفورد:
مشاهده

نتيجهگيري

بيشتر ذره هاي آلفا بدون انحراف و در مسيري مستقيم
از ورقه نازك طال عدور ميكنند.

بيشتر حجم اتم را فضاي خالي تشكيل ميدهد.

تعداد زيادي از ذره هاي آلفا با زاويه اندكي از مسير اوليه منحرف ميشوند.

يك ميدان الكتريكي قوي در اتم وجود دارد.

تعداد بسيار اندكي از ذره هاي آلفا (در حدود يك از بيست هزار)
با زاويه تابش  91از مسير اوليه منحرف ميشوند.

اتم طال هستهاي بسيار كوچك با جرم بسيار زياد دارد.

ارائه مدل اتم هسته دار:
رادرفورد با استفاده از نتايي آزمايش خود نشان داد كه مدل اتمي تامسون نادرست است و مدل ديگري براي اتم پيشنهاد داد كه مدل اتموي هسوته
دار ناميده شد .در مدل اتم هسته دار ،همه بار مثدت اتم در حجم بسيار كوچكي در مركز اتم قرار دارد و الكترونها در اطراف هسته بوه سورعت در
حال گردش هستند.

