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« هیبرید رزونانسی »
برای برخی مولکول ها یا یون ها که در آن ها پيوند دوگانه یا سه گانه مجاور پيوندهای یگانه قرار دارد ،می توان بيش از یک ساختار لووویس رسو
کرد .به طوری که این ساختارها ارزش و احتمال برابری دارند و هيچ یک از آن ها به تنهایی اعتبار ندارد ،بلکه ساختار آن ميانگين این ساختارها یوا
به گفته شيمیدانها هيبرید رزونانسی از این ساختارها است.
ساختار رزونانسی :یک مولکول که بيش از یک ساختار لوویس دارد ،دارای سواختارهای رزونانسوی اسوت ایون سواختارها تنهوا در شويو توزیو
الکترونهایشان تفاوت دارند .رزونانس پدید ای است که رابطه این ساختارها را با ساختار واقعی مولکوول براسواج بابوهبوایی الکتورونهوا توبيوه
میکند.
به عنوان مثال اوزون دارای دو ساختار لوویس مقابل است.
مفهوم پيکان دو سر (↔) این است که هيچ یک از ساختارهای رس شد در دو سمت پيکان ساختار واقعی نيسوت و سواختار واقعوی هيبریودی از
شکل های رزونانسی است.
هر دو ساختار دارای یک پيوند یگانه و یک پيوند دوگانه است و از قاعد هشتایی تبعيت می کند .در یک ساختار ،پيوند دوگانه در سومت راسوت و
در سا ختار دیگر در سمت چپ قرار دارد .این دو ساختار را ساختارهای رزونانسی مولکول اوزون می نامند .هر دو سواختار احتموال برابوری دارنود و
مولکول واقعی اوزون ساختاری ميانگين این دو ساختار است که هيبرید رزونانسی گفته می شود.

« عدد اکسایش »
عدد اکسایش :به بار ظاهری ات یک عنصر در مولکول یک ترکيب (به فرض انتقال کامل بار الکتریکی به سمت اتمی با الکترونگواتيوی بويش تور)
عدد اکسایش گفته می شود.
دو اتمی که با پيوند کوواالنسی قطبی به یک دیگر متصل شد اند ،مانند یون ها بار کامل مثبت یا منفی ندارند ،ولی اغلب توزی الکتورون هوا بوين
آن دو ات یکسان نيست .اتمی که الکترونگاتيوتر است ،الکترون های مشترک را بيش تر به سوی خود بذب می کند و حامل مقدار بزیی بار منفی
می شود .در مقابل اتمی که الکترونگاتيوی آن ک تر است ،مقدار بزیی بار مثبت پيدا می کند در این موارد می توان فرض کرد که بار الکتریکی به
طور کامل روی ات ها منتقل شد است که به آن عدد اکسایش گفته می شود.
به عنوان مثال در مولکول  ،HFفلوئور الکترونگاتيوی بيش تری نسبت به هيدروژن دارد .پس فلوئور مقدار بزیی بار منفی (  )δو هيدروژن مقدار
بزیی بار مثبت (  )δپيدا می کند حال فرض می کني که این پيوند یونی است در این صورت فلوئور دارای بار منفی ( )-4و هيدروژن دارای بوار
مثبت ( )+4خواهد بود.
8
نشان می دهند .به عنوان مثال یون اکسيد به صوورت
نشان می دهند ،برعکس بار یون ها که به صورت
عدد اکسایش را به صورت
است اما عدد اکسایش اکسيژن به صورت  -8است.
عدد اکسایش فلزها هموار مثبت است اما عدد اکسایش نافلزها می تواند مثبت و منفی باشد.
قواعد تعیین عدد اکسایش:
 -4عدد اکسایش عنصرها در حالت آزاد صفر است مانند  5 ، 8 ،Mgو....
) برابور  +4و یوون سوولفيد
 -8عدد اکسایش یون های تک اتمی برابر با با ر الکتریکی آن ها است .به عنوان مثال عدد اکسایش یوون سودی (
(  ) 8برابر  -8است.
 -6عدد اکسایش فلوئور در یک ترکيب هموار برابر با ( )-4است.
 -5عدد اکسایش سایر هالوژنها در ترکيب با عنصرهای دارای الکترونگاتيوی ک تر از خود برابر ( )-4است .به عنووان مثوال عودد اکسوایش کلور در
 )-4( NaClاست.

 -4عدد اکسایش هيدروژن ( )+4است بز در هيدریدهای فلزی که در آن عدد اکسایش هيدروژن ( )-4است .مانند .NaH
4

 -4عدد اکسایش اکسيژن معموالً ( )-8است .اما در پراکسيدها (( )-4مانند  ) 8 8و در سوپراکسيدها (( ) 8مانند
عدد اکسایش اکسيژن در  8و  8 8به ترتيب  +8و  +4است و در  HOFعدد اکسایش اکسيژن صفر است.
 -7عدد اکسایش عنصرهای گرو اول و دوم و سيزده به ترتيب  +4و  +8و  +6است.
 -2برخی عنصرها ،می توانند بيش از یک عدد اکسایش داشته باشند مانند کربن که در  COو  8دارای اعداد اکسایش  +8و  +5است.
 -9بم ببری عددهای اکسایش در یک ترکيب خنثی برابر صفر و در یک یون چند اتمی برابر بار یون است.
با توبه به موارد ذکر شد می توان یک معادله تنظي نمود و عدد اکسایش بيش تر ات ها را در یک ترکيب یا یون چند اتمی به دست آورد.
8

) است.

« نامگذاری ترکیب های مولکولی »
ترکيب های مولکولی را می توان به یکی از دو روش زیر نامگذاری کرد.
 -1نامگذاری با استفاده از پیشوند یونانی
نامگذاری به روش پيشوند یونانی:
پيش وند  +نام عنصر با الکترونگاتيوی ک تر  +پيش وند  +ریشه یا نام عنصر با الکترونگاتيوی بيش تر  +پسوند «ید»
پيش وند بيانگر تعداد ات های موبود در ترکيب است .پيش وندهای رایج در بدول زیر آمد است.
پيشوند
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تعداد ات ها

مونو

دی

تری

تترا

پنتا

هگزا

هپتا

اوکتا

نونا

دکا

معموالً نخست نام عنصری نوشته می شود که الکترونگاتيوی ک تری دارد.
اگر فرمول مولکولی مورد نظر تنها یک ات از عنصر اول داشته باشد ،از به کار بردن پيش وند مونو پيش از نام این عنصر خودداری می کني .
 -2نامگذاری با استفاده از عدد اکسایش:
در این روش ابتدا نام عنصر با الکترونگاتيوی ک تر را می نویسي  ،سپس عدد اکسایش آن را با کمک اعداد رومی داخل پرانتز نوشوته و پوس از آن
ریشه یا نام عنصر با الکترونگاتيوی بيش تر و پس وند «ید» را می نویسي .
عنصر با الکترونگاتيوی ک تر (عنصر سمت چپ)  +عدد اکسایش عنصر سمت چپ  +ریشه یا نام عنصر با الکترونگاتيوی بيشتر (عنصر سمت راست)  +پسوند «ید»

« شیوه های نمایش فرمول شیمیایی »
آ) فرمول تجربی :ساد ترین فرمول شيميایی است که افزون بر نوع و تعداد عنصرهای سازند مولکول ،ساد ترین نسبت ات هوای موبوود در آن
را مشخص می کند.
 توجه :فرمول تجربی اطالعاتی دربار تعداد ات های موبود از هر عنصر در اختيار ما نمی گذارد برای به دست آوردن این اطالعوات بوه فرموول
مولکولی نياز داری .
ب) فرمول مولکولی :نوعی فرمول شيميایی است که نوع و تعداد واقعی ات ها را در یک مولکول نشان می دهد.
همانطور که در بدول صفحه قبل دید میشود فرمول مولکولی در هر مورد مضربی از فرمول تجربی است.

فرمول تجربی

 Xیک عدد صحيح است که از رابطه مقابل به دست می آید.

فرمول مولکولی
برم فرمول مولکولی
برم فرمول تجربی

با استفاد از فرمول ذکر شد در باال می تواني فرمول مولکولی یک ترکيب را به کمک فرمول تجربی آن به دست آوری .
پ) فرمول ساختاری :فرمول مولکولی نوع ات ها و تعداد آن ها را مشخص می کند اما برای دانستن نحو اتصال ات ها به فرمول سواختاری نيواز
داری .
فرمول ساختاری :افزون بر نوع ،تعداد عنصرها و تعداد ات های هر عنصر ،شيو اتصال ات ها به یک دیگر را در مولکول نشوان موی دهود .فرموول
ساختاری اطالعات زیادی دربار موقعيت ات ها در مولکول در اختيار می گذارد.
فرمول تجربی و مولکولی اتانول و دی متيل اتر  8 4است اما نحو آرایش آن ها متفاوت است که این تفاوت در فرمول سواختاری باعوا ایجواد
خواص شيميایی متفاوتی در آن ها شد است.
ایزومر یا همپار :به ترکيبهایی که فرمول مولکولی یکسانی دارند اما فرمول ساختاری آنها با یکدیگور متفواوت اسوت ایزومور یوا هو پوار گفتوه
میشود.
 توجه  :فرمول ساختاری مانند ساختار لوویس است با این تفاوت که بفت الکترون های ناپيوندی در آن نشان داد نمی شود در این فرمول خط
کوتا نمایان گر یک پيوند ساد (یگانه) بين دو ات است.

