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« چگونه می توان شکل هندسی مولکول ها را پیش بینی کرد؟ »
شکل هندسی مولکول عامل بسيار مهمی در تعيين خواص شيميايی آن است.
مولکول هايی كه فرمول مولکولی به نسبت ساده ای دارند ،شکل هندسی آن ها هم ساده استت .در متورد مولکتول هتای دم اتمتی ماننتد مولکتول
هيدرمژن (  ) 4تنها يک شکل امکان پذير است( .خطی)
يکی از نظريههايی كه برای پيشبينی شکل هندسی مولکولها ارائه شده است ،نظريه نيرمی دافعه جفتت الکرترمنهتای یيته فرفيتت ()VSEPR
است.
نظریه ( :)VSEPRمدلی برای پيش بينی شکل مولکول است كه بنا به اين نظريه زمج الکررمن های ناپيوندی اطراف اتتم مركت ی تتا آن جتا كته
ممکن است دمر از يک ديگر قرار می گيرند به طوری كه نيرمهای دافعه الکررمنی به كم ترين مقدار ممکن برسد.
مطابق با نظريه ( )VSEPRنيرمهای دافعه الکررمسراتيک موجود بين جفت الکررمن های پيوندی يا ناپيوندی موجود در يک مولکتول موجتم متی
شود كه اين جفت الکررمن ها تا آن جا كه امکان داشره باشد از يک ديگر فاصله بگيرند .اين جهت گيری جفت الکررمن ها بته گونته ای استت كته
پايدارترين آرايش هندسی را برای مولکول فراهم می كند .آرايش ميژه ای از اتم ها كه سبم می شود ميان جفت الکررمن های پيوندی م ناپيونتدی
مولکول كم ترين دافعه مجود داشره باشد.
در اين رمش به جای جفت الکررمن های پيوندی م ناپيوندی از ماژه قلمرم الکررمنی اسرفاده می شود.
قلمرو الکترونی :به ناحيه ای اطراف اتم مرك ی گفره می شود كه همه الکررمن های پيوندی يا ناپيوندی مرعلق به آن را در بر می گيرد.
هر يک از پيوندهای يگانه ،دمگانه يا سه گانه م جفت الکررمن ناپيوندی م حری تک الکررمن آزاد ،يک قلمرم به شمار می آيند.
برای تعيين شکل هندسی مولکول ها از رمی ساخرارهای لوميس به شيوه زير عمل می شود.
 -1ساخرار لوميس مولکول را رسم می كنيم.
 -4تعداد قلمرمهای الکررمنی در اطراف اتم مرك ی را معين می كنيم.
 -3آرايش هندسی مناسم را بر اساس تعداد قلمرمهای الکررمنی نريجه می گيريم.
زاویه پیوند :به زاميه ای كه سه اتم مرصل به هم با يک ديگر می سازند .زاميه پيوند می گويند .اين زاميه حداكثر  150درجه است.
دو قلمرو الکترونی :ساختار خطی
مطابق نظريه  VSEPRمولکولی كه دارای دم قلمرم الکررمنی در اطراف اتم مرك ی است
آرايش خطی دارد م زاميه پيوند در آن  150درجه است .مانند مولکول 4
سه قلمرو الکترونی :ساختار سه ضلعی مسطح
مقری اتم مرك ی سه قلمرم الکررمنی پيوندی داشره باشد آرايش هندسی مولکول
سه ضلعی مسطح خواهد بود م زاميه پيوند در اين آرايش  140درجه است .مانند 3
چهار قلمرو الکترونی :ساختار چهار وجهی
مقری اتم مرك ی  2قلمرم الکررمنی پيوندی داشره باشد آرايش هندسی مولکول چهار مجهی م زاميه پيوندی  10808درجه خواهد بود.
آرايش چهار مجهی را می توان به صورت سه پايه ای در نظر گرفت كه پايه چهارمی به سمت بای بر آن سوار شده است.
 نكته :اگر  2اتم مرصل به اتم مرك ی يکسان باشد شکل هندسی تركيم چهار مجهی منرظم خواهد بود .ماننتد
مرصل به اتم مرك ی يکسان نباشد شکل هندسی تركيم چهار مجهی نامنرظم خواهد بود .مانند:
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شيوه های نمايش ساخرار چهار مجهی (مانند مولکول مران) به صورت زير است:
آ) فرمول ساختاري:
ب) مدل گلوله و میله :گلوله نمادی برای نمايش اتم م ميلته نمتادی بترای
نمايش پيوند كوماینسی است.
پ) مدل فضا پرکن:

ت) مدل خطچین و گوه :خطچين نمادی برای نمايش جهتتگيتری اتتم-
دمر از بيننده م گوه نمادی برای نمايش جهتگيری اتم -ن ديک به بيننده.

ث) نمایش مولکول متان با ادغام هر سه مدل:
 -2در صورت جفت الکررمن های ناپيوندی ،زمايای پيوندی را طوری تنظيم می كنيم تا برای قلمرمهای الکررمنی مربوط به جفتت هتای ناپيونتدی
فضای ب رگ تری باز شود.
يک جفت الکررمن ناپيوندی در مقايسه با يک جفت الکررمن پيوندی ،فضای بيش تری را اشغال می كند ،زيرا جفت الکررمن ناپيوندی تحتت تتیرير
جاذبه يک هسره است .حال آن كه جفت الکررمن پيوندی تحت تیرير جاذبه دم هسره قرار دارد .در نريجه ،نيرمی دافعه بين جفت های ناپيونتدی-
پيوندی اندكی بيش تر از نيرمی دافعه بين جفت الکررمن های پيوندی -پيوندی است .بر ارر اين ماقعه بيش تر ،جفت الکررمن های پيونتدی كمتی
به سوی يکديگر رانده می شوند.
به عنوان مثال در مولکول  4داريم:
β

γ

 : αمقايسه زاميه

به طور كلی ترتيم مي ان دافعه جفت الکررمن ها به صورت زير است:
جفت پيوندی -جفت پيوندی > جفت پيوندی -جفت ناپيوندی > جفت ناپيوندی -جفت ناپيوندی  :نيرمی دافعه
در نريجه زاميه پيوندی بين يک پيوند دم گانه يا سه گانه با يک پيوند يگانه ب رگ تر از زاميه بين دم پيوند يگانه است.
به عنوان مثال در مولکول اتن داريم:
β

 : αمقايسه زاميه

سه قلمرو الکترونی (یک قلمرو ناپیوندي) :ساختار خمیده
مقری اتم مرك ی سه قلمرم الکررمنی داشره باشد كه يکی از آن ها جفت الکررمن ناپيوندی باشد آرايش هندسی مولکول به جای سه ضلعی مستطح
خميده م زاميه پيوندی در آن كم تر از  140درجه خواهد بود .مانند 4
 توجه :زاميه پيوندی در

4

برابر  11808درجه است اما در مولکول های مشابه مانند

3

اين زاميه ممکن است كمی فرق داشره باشد.

چهار قلمرو الکترونی (یک قلمرو ناپیوندي) :ساختار هرمی
مقری اتم مرك ی چهار قلمرم الکررمنی داشره باشد كه يک قلمرم آن جفت الکررمن ناپيوندی باشد ،آرايش هندسی
مولکول به جای چهارمجهی ،هرمی خواهد بود م زاميه پيوندی در آن كمتر از  10808خواهد بود مانند 3

چهار قلمرو الکترونی (در قلمرو ناپیوندي) :ساختار خمیده
مقری اتم مرك ی چهار قلمرم الکررمنی داشره باشد كه دم قلمرم آن جفت الکررمن ناپيوندی باشد ،آرايش هندستی
مولکول به جای چهار مجهی ،خميده خواهد بود م زاميه پيوندی در آن كم تر از  10808درجه است مانند 4

