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« مولکولها را چگونه نمایش میدهند؟ »
از اتصال اتم ها به یک دیگر مولکول ها به وجود می آیند برای نشان دادن چگونگی اتصال اتم هاا باه یکادیگر و نشاایل مولکاول ااصاد از مادل
الکترون نقطه ای یا ساختار لوویس استفاده می شود.
ساختار لوویس :شيوه ای برای نشایل مولکول ها و یون ها است .به گونه ای که افزون بر نوع ،تعاداد و شايوه اتصاال اتام هاا ،آرایال الکترونای
مولکول را بر مبنای قاعده هشتایی نشان می دهد.
برای نشایل ساختار لوویس هسته و الکترون های الیه های درونی را با نشاد شيشيایی عنصار و الکتارون هاای رفيتای را باا اساتفاده از نقطاه در
اطراف نشاد شيشيایی عنصر نشان می دهند.
در ساختار لوویس پيوندهای کو واالنسی (جفت الکترون های پيوندی) به وسيله جفت نقطه ها یا خط های کوتاه ( )-نشان داده مای شاوند .جفات
الکترون های ناپيوندی را به وسيله جفت نقطه هایی در کنار نشانه شيشيایی عنصر نشایل می دهند.
جفت الکترون پیوندی :به جفت الکترون به اشتراک گذاشته شده در یک پيوند کوواالنسی گفته می شود.
جفت الکترون ناپیوندی :جفت الکترونی است که در تشکيد پيوند کوواالنسی شرکت نشی کند و فقط به یکی از اتم ها تعلق دارد.
 نكته :پيوند ساده (یگانه) نتيجه به اشتراک گذاشتن یک جفت الکترون بين دو اتم است.
کاربرد جفت نقطه ها برای نشان دادن جفت الکترون های پيوندی و ناپيوندی تشخيص آرایل هشتایی پایدار را برای هر اتم آساان مای کناد .اگار
چهار طرف هر اتم به وسيله جفت الکترون های پيوندی یا ناپيوندی اااطه شده باشد اتم مورد نظر (به اساتننای  Hو برخای عناصار دیگار) دارای
آرایل هشتایی پایدار است.
پیوند دوگانه :این پيوند کوواالنسی از به اشتراک گذاشتن دو جفت الکترون ( 4الکترون) بين دو اتم ایجاد می شود.
پیوند سه گانه :این پيوند کوواالنسی از به اشتراک گذاشتن سه جفت الکترون ( 4الکترون) بين دو اتم ایجاد می شود.
 نكته :پيوند دو گانه و سه گانه در ششارش تعداد پيوند کوواالنسی به ترتيب  4و  4پيوند کوواالنسی محسوب می شوند.
پیوند داتیو نوع خاصی از پیوند کوواالنسی:
پیوند داتیو :نوعی پيوند کوواالنسی است که در آن جفت الکترون اشتراکی از سوی یکی از اتم های درگير در پيوند تامين می شود.
پيوند داتيو هنگامی به وجود می آید که یکی از رو اتم تشکيددهنده پيوند دست کم یک جفت الکترون ناپيوندی و دیگری دست کم یک اوربيتاال
خالی داشته باشد.
جفت الکترون ناپيوندی

⏟

⏞

اوربيتال خالی

نام دیگر پيوند داتيو ،پيوند کوواالنسی کوئوردینانسی است.
پيوند داتيو را می توان با یک پيکان (→) نشان داد که جهت آن به سشت اتم گيرنده جفت الکترون است پس از تشاکيد پيوناد داتياو ،ایان ناوع
پيوند هيچ تفاوتی با پيوندهای کوواالنسی دیگر نخواهد داشت و قابد تشخيص نخواهد بود.
پيوند بين مولکول آمونياک و یون هيدروژن که منجر به توليد کاتيون آمونيوم میشود از نوع داتيو است کاه در آن اتام نيتاروژن کاه دارای جفات
الکترون ناپيوندی است هر دو الکترون پيوندی خود را به اشتراک میگذارند و یون هيدروژن که دارای اوربيتال خالی است پذیرنده جفات الکتارون
خواهد بود.

کروشه های موجود در اطراف ساختار لوویس یک یون چند اتشی مانند یون آمونيوم ،نشان می دهد که بار منبت به اتم خاص تعلق ندارد بلکاه باه
کد مجشوعه (اتم ها) متعلق است.

« رسم ساختار لوویس »
برای رسم ساختارهای لوویس می توانيم از روش های زیر استفاده نشایيم.
روش اول (روش کتاب درسی):
در این روش مراحل زیر را به کار می بریم.
 -1محاسبه تعداد کل الکترون های ظرفیت ( :) 4
برای این کار عدد یکان گروه های اصلی یا ششاره گروه قدیشی (گروه  )Aرا در تعداد اتم ضرب کرده و با اتم های دیگر جشع می کنيم.
 -2کنار هم قرار دادن اتم ها و هشتایی کردن اتم ها:
نشانه شيشيایی اتم ها را به ترتيبی می نویسيم که نشان دهد چگونه به یک دیگر متصد شده اند .جفت نقطه ها را به گونه ای توزیع می کنايم کاه
از قاعده هشتایی تبعيت شده باشد ،مگر در مورد هيدروژن که می تواند اداکنر دو الکترون داشته باشد.
 نكته :معشوالً اتشی را که تعداد کم تر یا الکترونگاتيوی کم تر با کم ترین ششاره گروه را در ترکيب دارد به عنوان اتم مرکزی در نظر می گياریم
و اتم های دیگر را در اطراف آن قرار می دهيم.
 -3مقایسه تعداد الکترون های به کار رفته در ساختار لوویس (  ) 4با تعداد الکترون های ظرفیت ( :) 4
اگر تعداد الکترون های به کار رفته در ساختار با تعداد الکترون های رفيت برابر باشد ساختار لوویس درست رسم شده است.
 نكته :اگر تعداد الکترون های به کار رفته در ساختار لوویس بيل تر از تعداد الکترون های رفيت باشد به این معنی است که پيوند دوگانه یاا
سه گانه در ساختار ترکيب وجود دارد .به این منظور به ازای اذف هر دو جفت الکترون ناپيوندی که اتشاً یکی از جفت الکترون ها از اتم مرکازی
است یک جفت الکترون پيوندی بين دو اتم قرار می دهيم .در این االت پيوندهای دوگانه و سه گانه ایجاد می شود.
 -4به جای هر جفت الکترون پیوندی یک خط کوتاه ( )-قرار می دهیم:
 منال :ساختار لوویس یون های زیر را رسم کنيد.
ب)
آ) 4
 جواب:
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