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کتاب درسی

« ديگر ذرههاي سازنده اتم »
آزمايش بعدي رادرفورد و همكارانش از ديگر اسرار اتم پرده برداشت و در سال  4444دومين ذره سازنده اتم نيز شناسايي شد ،اين ذره پروتون ناا
گرفت.
پروتون ذرهاي با بار الكتريكي مثبت است بزرگي بار الكتريكي پروتون با بار الكترون برابر است و جرمي  4463بار سنگينتر از جر الكترون دارد.
يك سال بعد رادرفورد از وجود ذره ديگري در اتم سخن به ميان آورد .وي گفت« :پروتونها تنها ذره سازنده هسته نيستند بلكه آزماايشهااي مان
نشان ميدهد كه در هسته اتم بايد ذره ديگري وجود داشته باشد كه بار الكتريكي ندارد اما جر آن با جر پروتون برابر است».
رادرفورد مدت ها به اين نكته تأكيد كرد ،اما در جامعه علمي آن روز كسي گفته او را بدون ارايه شواهد آزمايشگاهي پاييرا نباود .ساران ا در ساال
 4468جيمز چادويك با طراحي آزمايشي وجود اين ذره خنثي در اتم را به اثبات رسانيد و نوترون نامي بود كه به اين ذره تازه كشا شاده نهااده
شد.
مطالعات گسترده هنري موزلي روي پرتوهاي  Xتوليد شده از عنصرهاي مختل زمينه ساز كش پروتون به عنوان دومين ذره زيراتمي شد .اماروزه
از او به عنوان كش كننده پروتون ياد ميشود اگرچه استاد او رادرفورد با ت زيه تحليل دادههاي ت ربي موزلي به وجود پروتون پي برد.
رادرفورد با استفاده از نتايج مطالعات موزلي توانست مقدار بار مثبت هسته برخي از اتمها را تعيين كند وي مقادير بار اندازهگيري شده را باه مقادار
بار الكتريكي پروتون (  ) 4 368 46 44تقسيم كرد .در نتي ه عددهاي معيني به دست آمد كه وي آن را عدد اتمي ناميد.
عدد اتمي :بيانگر تعداد پروتونها در اتم ميباشد و با حرف  Zنمايش داده ميشود.
 نكته :از آنجا كه اتم ذره اي خنثي است ،بنابراين مقدار پروتونها با تعداد الكترونها برابر است .پس عدد اتمي تعداد الكترونها در ياك اتام را
نيز مشخص ميكند.
 نكته :رادرفورد بر اين باور بود كه عدد اتمي همه اتمهاي يك عنصر ،يكسان است .بنابراين ميتوان به كمك عدد اتمي نوع عنصر را تعيين كرد.
عدد جرمي:
جر اتم به تعداد پروتونها و نوترونهاي درون هسته آن بستگي دارد و جر الكترونها حتي اگر بيش از  466الكترون هم داشته باشد ،بر جر اتم
تأثير چشمگيري نخواهد داشت.
نوكلئون :به پروتون يا نوترون ،نوكلئون يا ذره سازنده هسته گفته ميشود.
عدد جرمي :به م موع تعداد پروتونها و نوترونهاي يك اتم عدد جرمي ميگويند كه آن را با نماد  Aنمايش ميدهند.
تعداد نوترونها  +تعداد پروتونها (عدد اتمي) = عدد جرمي
A=Z+N
شيميدانها براي هر اتم اين اطالعات را به طور خالصه به صورت زير مينويسند:
 نكته :در كاتيونها و آنيونها بار يون از رابطه مقابل بدست ميآيد:

نماد شيميايي عنصر
تعداد الكترون

تعداد پروتون

عدد جرمي
عدد اتمي

بار يون

ايزوتوپ:
دانشمندان با كمك دستگاهي به نا طي سنج جرمي ،جر اتمها را با دقت بسيار زيادي اندازهگيري ميكنند .اين اندازهگيري نشان مايدهاد كاه
همه اتمهاي يك عنصر جر يكساني ندارند .از آنجا كه عدد اتمي و در واقع تعداد پروتونها در همه اتمهاي يك عنصر يكسان اسات ،پاس تفااوت
جر بايد به تعداد نوترونهاي موجود در هسته اتم مربوط باشد .اين مطالعات به معرفي مفهو ايزوتوپ ان اميد.
ايزوتوپ :به اتمهاي يك عنصر گفته ميشود كه عدد اتمي يكسان و عدد جرمي متفاوت دارند.

تاكنون بيش از  8666ايزوتوپ مختل (طبيعي و ساختگي) شناخته شده است .در اين ميان فقط  834ايزوتوپ پايدار وجود دارد .برخاي عنصارها
مانند فلوئور ،فسفر و آلومينيو تنها يك ايزوتوپ پايدار دارند .در حالي كه برخي از دو يا تعداد بيشتري ايزوتوپ پايادار دارناد باراي نموناه قلاع ده
ايزوتوپ پايدار دارد.
پايداري ايزوتوپها به تعداد پروتونها و نوترونهاي درون هسته بستگي دارد براي نمونه همه هستههايي كه  41يا بيش از اين تعداد پروتون دارند،
نوترون

ناپايدار هستند .اما برطبق يك قاعده كلي اگر براي هستهاي نسبت تعداد نوترون به پروتونها (پروتون)  4/4يا بايش از ايان باشاد ،هساته يااد شاده
ناپايدار خواهد بود .اين گونه هستههاي ناپايدار بر اثر واكنشها تالشي ،هستهاي به هستههاي پايدار تبديل ميشود.
فراواني ايزوتوپها در طبيعت يكسان نيست .برخي فراوانتر و برخي كمياب ترند .براي مثال از هر چهار اتم كلر موجود در طبيعت ساه اتام
 63تشكيل ميدهد.
 64و  84درصد آنها را
 63است به عبارت ديگر  34درصد از اتمهاي كلر را
يك اتم
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 نكته :غده تيروئيد در جلوي گردن قرار دارد و هورمونهاي تيروئيدي
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) را ترشح ميكند.

اين غده براي ساختن اين هورمون ها مقدار زيادي از يد موجود در مواد غيايي را در خود جمع ميكناد .از ايانرو رادياو ايزوتاوپ ياد 464 -باراي
تشخيص بيماريهاي غده تيروئيد به كار ميرود .استفاده از نمك يددار در رژيم غيايي براي سالم ماندن غده تيروئيد ضروري است.
هيدروژن داراي سه ايزوتوپ است كه عبارتند از:
نا ايزوتوپ

نا معمولي

پروتيم

هيدروژن معمولي

دوتريم

هيدروژن سنگين

تريتيم

هيدروژن پرتوزا

نماد شيميايي

تعداد پروتون

تعداد الكترون

تعداد نوترون
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جرم يك اتم:
شيميدانها ابتدا به طور ت ربي جر اتمها را به طور نسبي اندازهگيري ميكردند .براي مثال جر يك اتم اكسيژن  4/66برابر جر يك اتم كربن و
جر يك اتم كلسيم  8/4برابر جر يك اتم اكسيژن است .استفاده از ايان نسابتهاا در محاسابههااي آزمايشاگاهي كاار دشاواري باود .از ايانرو،
شيميدانها ناگزير شدند جر خاصي را به يك عنصر معين نسبت دهند و سپس به كمك نسبتهاي اندازهگياري شاده جار عنصارهاي ديگار را
محاسبه كنند.
48
در نهايت فراوانترين ايزوتوپ كربن يعني كربن ) 3 ( 48 -به عنوان استانداردي براي اندازهگيري جر اتمها انتخاب شد.
از هر هزار اتم كربن موجود در نمونههاي طبيعي  444اتم آن كربن 48 -و تعداد  44اتم آن كربن 46 -است .اتم كاربن 48 -داراي  3پروتاون و 3
نوترون است .دانشمندان جر اين اتم را دقيقاً برابر  48/666در نظر گرفتهاند .با اين حساب اتم اكسيژن كه جرمي معادل  4/66برابر جر اتم كربن
دارد ،در اين مقياس جرمي برابر  43/666خواهد داشت .شيميدانها براي جر يك اتم يا جر اتمي amu ،را كه كوتااه شاده عباارت atomic
 mass unitبه معناي واحد جر اتمي است ،به عنوان يكاي جر اتمي معرفي كردند.
جر اتم كربن 48 -برابر با  48/666amuو جر اتم اكسيژن  43/666amuخواهد بود .در اين مقيااس جار پروتاون و ناوترون تقريبااً 4amu
4

است .در حالي كه جر الكترون تقريباً يك دو هزار ( )8666اين مقدار است .در جدول زير ويژگيهاي ذرههاي زيراتمي را مشاهده ميكنيد:
در نماد ذرات زيراتمي عددهاي سمت چپ از باال به پايين به ترتيب جر نسبي و بار نسبي ذره را مشخص ميكند:
مثل؛

 4جر نسبي
 4بار نسبي

همواره مقدار بار الكتريكي ذره هاي سازنده اتم را نسبت به مقدار بار الكتريكي الكترون مي سن ند در اين مقياس نسبي باار الكتارون ( )-4در نظار
گرفته ميشود.
 توجه :از آنجا كه جر پروتونها و نوترونها با هم برابر و حدوداً برابر با  4amuاست ،ميتوان از روي عدد جرمي يك اتم ،جر آن را تخماين
زد.
با توجه به وجود ايزوتوپها و تفاوت در فراواني آنها ،براي گزارش جر نمونه هاي طبيعي از اتم عنصرهاي مختلا جار اتماي مياانگين باه كاار
ميرود .به عنوان مثال در جدول تناوبي جر اتم كربن به جاي  48/644 ،48گزارش شده است.
جرم اتمي ميانگين :به ميانگين جر اتمي ايزوتوپهاي يك عنصر با توجه به درصد فراواني آنها در طبيعت گفته ميشود .باراي محاسابه جار
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اتمي ميانگين از رابطه روبهرو استفاده ميشود:
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و ...جر ايزوتوپها و
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و
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و ...درصد فراواني (يا تعداد) ايزوتوپها است.

 توجه :اگر نسبت فراواني به صورت درصد بيان شود م موع
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برابر  466است.
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) ( جر اتمي ميانگين

