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« مولکول های قطبی و ناقطبی »
در پيوندهای قطبي توزیع الكترون ها یک نواخت نيست و الكترون ها بيش تر در اطراف اتم الكترونگاتيوتر قرار دارند.
این توزیع ناهمگون الكترون ها یک مولكول دو اتمي را به یک دو قطبي تبدیل مي كند كه به چنين مولكولي قطبي مي گویند.
مولکول قطبی :مولكولي است كه دارای پيوند قطبي است و قطبي بودن این پيوندها در كل ،دو قطب مثبت و منفي روی مولكول ایجاد مي كند.
 نكته :در مولكول قطبي برایند بردارهای قطبي صفر نيست و توزیع بار الكترون ها به طور یكنواخت (متقارن) نمي باشد .مولكول های قطبي در
حضور ميدان الكتریكي به سمت قطب های ميدان جهت گيری مي كنند ،به طوری كه قطب مثبت مولكول به سمت قطب منفیي ميیدان و قطیب
منفي مولكول به سمت قطب مثبت ميدان منحرف مي شود.
مولکول ناقطبی :دارای پيوندهای ناقطبي است یا پيوندهای قطبي آن در مولكول طور ی قرار گرفته اند كه در كل مولكول دو قطب مثبت و منفي
مشاهده نمي شود.
 نكته :در مولكولهای ناقطبي برآیند بردارهای قطبي صفر است و توزیع بار الكترون ها به طور یک نواخت (متقارن) صورت مي گيرد.
طرز شناسایی مولکول های قطبی و ناقطبی:
 -1در مولکول های دو اتمی:
آ) اگ ر دو اتم یكسان باشند پيوند بين آن ها ناقطبي و مولكول نيز ناقطبي خواهد بود .مانند  9 ، 9و 9
ب) اگر دو اتم متفاوت باشند پيوند بين آن ها قطبي و مولكول نيز قطبي خواهد بود .مانند  CO ،HClو .NO
 -2در مولکول های چند اتمی:
و 4
3 ،
آ) اگر اتم مركزی فاقد الكترون ناپيوندی باشد و اتم های جانبي یكسان باشند مولكول ناقطبي است .مانند 9
ب) اگر اتم مركزی دارای جفت الكترون ناپيوندی باشد یا اتمهای جانبي یكسان نباشند مولكیول قطبیي خواهید بیود .ماننید 3 ، 9
.HCN

،

9

و

« نیروهای بین مولکولی »
هنگام تشكيل پيوند كوواالنسي نيروی جاذبهای قوی ميان هسته یک اتم و الكترونهای اتم دیگر ،عامل اصلي نزدیک شدن اتمها به یکدیگر است.
در مولكول ها كه مجموعه ای از اتم های متصل به هم هستند ،نيروهای جاذبه ميان هسته اتم های یک مولكیول و الكتیرون هیای مولكیول دیگیر
عامل اصلي نزدیک شدن مولكول ها به یک دیگر است .وجود این نيروها سبب مي شود كه مولكول ها بتوانند در كنار هم قرار بگيرند.
نیروهای وان دروالسی :به برهمكنشهای جاذبه ای از نوع مولكول -مولكول نيروهای وان دروالسي گفته مي شود.
انواع نیروهای
وان دروالسی

نيروی دوقطبي القایي -دوقطبي القایي (لوندون)

نيروی دوقطبي -دوقطبي معمولي
نيروی دوقطبي -دوقطبي
پيوند هيدروژني

 توجه :نيروهای وان دروالسي دیگری نيز وجود دارد كه در سال بعد با آن آشنا مي شوید مانند نيروی دو قطبي -دو قطبي القایي ،نيروی ییون-
دو قطبي ،نيروی یون -دو قطبي القایي.
عوامل موثر بر میزان نیروهای وان دروالسی:
 )1قطبیت :هر چه مولكول قطبي تر باشد نيروی جاذبه بين مولكول ها قوی تر است.
 )2اندازه مولکول :هرچه مولكول بزرگتر (حجم و جرم بيشتر) باشد قطبشپذیری آن بيشتر بوده و نيروی جاذبه بين آنها قویتر خواهد بود.
 )3شکل هندسی مولکول :هر چه سطح تماس مولكول ها بيش تر باشد نيروهای بين مولكولي قوی تر خواهد بود بنابراین مولكول های مسیطح
نيروی بين مولكولي بيش تری نيز خواهند داشت.
 -1نیروی دو قطبی -دو قطبی:
این نيروی جاذبه بين مولكول های قطبي كه دارای دو قطب مثبت و منفي هسیتند بیه وجیود میي آیید و بیه دو قطبیي
دایمي نيز معروف است.

هنگامي كه مولكول های قطبي كنار یک دیگر قرار مي گيرند قطب مثبت یک مولكول ،قطب منفي مولكول مجاور را جذب مي كند و قطیب منفیي
آن نيز قطب مثبت مولكول دیگر را جذب مي كند تا آخر .مانند
 -2نیروی لوندون:
هنگامي كه مولكول های ناقطبي كنار هم قرار مي گيرند در یک لحظه تراكم ابر الكتروني در یک سمت مولكول بیيش تیر از سیمت دیگیر آن میي
شود .به طوری كه در سمتي از مولكول مقدار كمي بار منفي و در سمت دیگر مقدار كمي بار مثبت ایجاد مي شیود .یعنیي مولكیول دارای قطبيیت
لحظه ای مي شود .سپس این دو قطبي لحظه ای باعث القای قطب های مثبت و منفي در مولكول های مجاور مي شود .نيروی جاذبه ای كیه بیين
این مولكول های دو قطبي لحظه ای به وجود مي آید نيروی جاذبه ای نشری لوندون یا دو قطبي القایي -دو قطبي القایي گفتیه میي شیود كیه در
مقایسه با نيروهای دو قطبي -دو قطبي ضعيف تر هستند .مانند مولكول 9

عوامل موثر بر پیدایش دو قطبی لحظه ای:
 -9تأثير متقابل هسته هر اتم بر الكترون های اتم مجاور
 -9حركت الكترون ها در اطراف هسته كه مي تواند باعث به هم خوردن توزیع یک نواخت ابرالكتروني در یک لحظه شود.
 -3حركت دایمي ذره ها و برخورد آن ها به یكدیگر كه باعث بر هم خوردن تقارن ابرالكتروني مي شود .به ایین ترتيیب كیه در ییک لحظیه كوتیاه،
هسته در مركز اتم قرار نمي گيرد و ابر الكتروني در یک سمت اتم بيش تر از سمت دیگر آن مي شود.
 توجه :اگر دو تركيب با جرم نزدیک به هم داشته باشيم ،از آن جا كه نيروی لوندون آن ها تقریباً مشابه هم است .نيروی دو قطبي تعيين كننده
ميزان نيروی بين مولكول ها و نقطه جوش تركيب خواهد بود .مانند  COو  3كه نقطه جوش  COبه دليل قطبي بودن بيش تر است .امیا اگیر دو
تركيب اختالف جرم زیادی داشته باشند ممكن است نيروی لوندون تركيب با جرم بيش تر (و غيرقطبي) بر نيروی دو قطبي تركيب با جیرم كمتیر
(و قطبي) غلبه كند به عنوان مثال:
 9یک تركيب غيرقطبي است كه در دمای اتاق جامد است اما  9یک تركيب قطبي است كه در دمای اتاق مایع است این مثال نشان مي دهید
كه نيروی لوندون یک تركيب مي تواند از نيروی دو قطبي -دو قطبي تركيب دیگر بيش تر باشد.
 توجه :در مولكول های قطبي نيز نيروی لوندون وجود دارد ولي چون مهم ترین نيروی بين مولكولي خواسته شده است از آن در مقابیل نيیروی
دو قطبي -دوقطبي صرفنظر كردیم.

« پیوند هیدروژنی »

پیوند هیدروژنی :نوعي جاذبه دو قطبي -دو قطبي شدید است كه ميان اتم هيدروژن متصل به  O ،Nو  Fاز یک مولكول با یكي از اتیم هیای ،N
 Oو  Fاز مولكول دیگر به وجود مي آید كه به خاطر استحكام بيش از اندازه آن ،پيوند هيدروژني ناميده مي شود.
مولكول هایي كه دارای پيوند هيدروژني هستند معموالً نسبت به سایر تركيب های مولكولي نقطه جوش باالتری دارند.
علت تشکیل پیوند هیدروژنی:
عناصر  O ،Nو  Fبه دليل الكترونگاتيوی زیاد و اندازه كوچک در پيوند با هيدروژن بار جزیي چشم گيری ایجاد مي كنند و همانطور كه میي دانیيم
هر اندازه مقدار بارهای الكتریكي ناهمنام بيش تر باشد نيروی جاذبه بين آن ها نيز قوی تر خواهد بود.
به علت این كه فلوئور الكترونگاتيوی بيش تر و حجم كوچک تری دارد بيش ترین قدرت پيوند هيدروژني را دارد و  Nكه الكترونگیاتيوی كیم تیری
نسبت به اكسيژن دارد قدرت پيوند هيدروژني كم تری نسبت به اكسيژن دارد .در نتيجه قدرت پيوند پيوند هيدروژني به صورت زیر است:
 :مقایسه قدرت پيوند هيدروژني
توانایي تشكيل دو پيونید هيیدروژني را دارنید بیه همیين
مولكول های آب توانایي تشكيل  4پيوند هيدروژني را دارند اما مولكول های  HFو 3
دليل نقطه جوش آب از دو تركيب دیگر بيش تر است.
 : 9مقایسه نقطه جوش
3
واژه پيوند هيدروژني گمراه كننده است ،زیرا این نوع نيروی جاذبیه ،ماننید دیگیر نيروهیای جاذبیه بیين مولكیولي بسیيار ضیعيف تیر از پيونیدهای
كوواالنسي بين اتم هاست .اما از سایر نيروهای بين مولكولي بيش تر است.
نيروی لوندون > نيروی دوقطبي -دوقطبي > پيوند هيدروژني >> پيوند كوواالنسي  :ترتيب قدرت جاذبه ها
 نكته :طول پيوند هيدروژني از طول پيوند كوواالنسي بيش تر است و آن را با خط چين نشان مي دهند.
 نكته :پيوند هيدروژني ميان مولكول های متفاوت به شرط دارا بودن شرایط تشكيل پيوند هيدروژني نيز تشكيل مي شود.

