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« سرگذشت جدول تناوبی عنصرها »

اگر چه تا پيش از سال  6876شماری از شيمیدان ها دسته بندی های ويژه ای را برای عنصرها پيش بينی كرده بودند ،اما ديميترری منردفيد در
اين سال به وجود خصلت تناوبی در ميان عنصرهايی پی برد .مندفيد برای طبقه بندی عنصرها ،آن ها را بر حسر ازریايش جررت اتمری در رديرد
هايی كنار هم قرار داد و آن هايی را كه خواص زيیيکی و شيميايی نسبتاً مشابه داشتند ،در يک گروه زير هم قرار داد.
ابتکارهای مندلیف در طراحی جدول تناوبی:
 -1خالی گذاشتن برخی از خانه های جدول:
مندفيد برای رعايت اصل تشابه زيیيکی و شيميايی ناگیير شد كه برخی از خانه های جدول پيشنهادی خود را خافی بگذارد .او پيش بينی كرد كره
اين جاهای خافی بايد به عنصرهايی تعلق داشته باشد كه تا آن زمان شناخته نشده بودند .جاهای خافی مشخص شده با جرت هرای اتمری  18 ،44و
 78مربوط به عنصرهايی است كه در زمان مندفيد شناخته نشده بودند.
پیش بینی خواص عنصرهای ناشناخته:
يکی از موارد بینظمی كه در جدول مندفيد مشاهده می شد ،جای خافی يک عنصر ميان كلسيم و تيتانيم بود.
مندفيد معتقد بود اين محل به عنصری تعلق دارد كه تا آن زمان كشد نشده بود .امروزه اين عنصر را با نات اسکانديم می شناسريم .او هرم چنرين
خواص گافيم و ژرمانيم و هفت عنصر ديگر را پيش بينی كرد كه اين پيش بينی ها در هشت مورد درست بود .مندفيد به خراطر ايرن پريش بينری
های درست خود تا اين اندازه مشهور شده است.
 -2قرار دادن عنصر سنگین تر قبل از عنصر سبک تر برای رعایت اصل تشابه:
مندفيد در مواردی برای قرار دادن عنصرهايی با خواص مشابه در يک ستون ،ترتي قرار گرزتن عنصرها بر حس ازیايش جرت اتمی را برر هرم زد.
به عنوان مثال ،در جدول پيشنهادی او نيکل بعد از كبافت و نيی يد بعد از تلور آمده است در صورتی كه جرت اتمی نيکل و يد به ترتي از كبافرت و
تلور كم تر است .زرض مندفيد اين بود كه چنين بی نظمی هايی به علت خطا در اندازه گيری جرت اتمی روی داده است .اما مدتی بعد معلروت شرد
كه اين اندازه گيری ها كامالً درست بوده است.
جدول تناوبی امروزی عنصرها:
چهل سال پس از مندفيد ،مونرفی و رادرزورد كشد كردند كه بار مثبت هسته يا عدد اتمی هر عنصر منحصربهزرد است و اترم عنصررهای مختلرد
عدد اتمی متفاوتی دارند .هنگامیكه آنها عنصرها را برحس ازیايش عدد اتمی مرت كردند ،بینظمریهرای موجرود در جردول منردفيد ،كره در
نتيجه مرت كردن عنصرها برحس ازیايش جرت اتمی پيش آمده بود ،به آسانی توجيه شد .از آن زمان تاكنون عنصررها را برحسر ازریايش عردد
اتمی به شکل جدوفی در كنار هم میچينند ،به اين جدول ،جدول تناوبی عنصرها میگويند .اين جدول براساس قانون تناوبی عنصرها استوار است.
قانون تناوبی عنصرها:
«هر گاه عنصرها را بر حس ازیايش عدد اتمی در كنار يک ديگر قرار دهيم ،خواص زيیيکی و شيميايی آن ها به صورت تناوبی تکرار می شرود» از
آن جا كه رزتار شيميايی هر عنصر به وسيله آرايش افکترونی آن تعيين می شود ،مهم ترين نکته در جردول تنراوبی تشرابه آرايرش افکترونری يره
ظرزيت عنصرهای يک خانواده در بسياری از گروه های جدول است.
در نتيجه خواص شيميايی عنصرهای هم گروه به اين دفيل مشابه اند كه آرايش افکترونی يه ظرزيت آن ها به يک ديگر شبيه است.
جدول تناوبی :آرايشی از عنصرهای شيميايی به صورت دورهها و گروهها است كه در آن عنصرها بر پايه ازیايش عدد اتمی كنار هم چيده شدهاند.
ویژگی های جدول تناوبی:
هر عنصر خانه ای در جدول دارد كه شامل نماد شيميايی ،عدد اتمی و عدد جرمی آن عنصر است .عنصرها به ترتي ازیايش عدد اتمی از چر بره
راست در اين خانه ها قرار می گيرند.
به هر رديد ازقی در جدول تناوبی دوره ،رديد يا تناوب گفته می شود.
جدول تناوبی دارای  7دوره يا تناوب است.
به هر ستون از جدول تناوبی گروه يا خانواده گفته می شود .جدول تناوبی دارای  68ستون يا گرروه مری باشرد كره از چر بره راسرت از  6ترا 68
شمارهگذاری می شود .در حافی كه بر اساس روش قديم جدول دارای  61گروه است 8 .گروه اصلی ( Aدو گروه در سمت چ و  1گرروه در سرمت
راست جدول) و  8گروه زرعی  Bكه شامل  60ستون می باشد كه عنصرهای واسطه می باشند و بين گروه هرای  )IIA(8و  )IIIA(65قررار گرزتره
اند .به جدول تناوبی در انتهای كتاب رجوع كنيد.
بين عنصرهای گروه  )IIIB(5و  )IVB(4دو دسته ازقی از عنص رهای واسطه داخلی به نات نتانيدها و اكتينيدها قرار گرزته انرد كره معمرو ً در دو
رديد در پايين جدول آورده می شوند و جیو گروه  )IIIB(5محسوب می شوند.
نتانيدها و اكتينيدها به ترتي در تناوب  1و  7قرار گرزته اند.

« ویژگی گروهی عنصرها »

در حدود  26عنصر از جدول تناوبی در طبيعت يازت می شوند اين عنصرها را به سه دسته زلی ،نازلی و شبه زلی تقسيم می كنند.
فلزها:
بيش از  % 80عنصرها زلی هستند مانند عنصرهای قليايی ،قليايی خاكی ،واسطه و عنصرهای ديگری مانند قلع ،آفومينيم ،بيسموت و....
رسانای خوب گرما و برق
دارا بودن سطح براق

ویژگی های مشترك فلزها

قابليت چکش خواری و شکل پذيری
نقطه ذوب و جوش با

نافلزها :بيش تر نازلیها مانند نيتروژن ،اكسيژن ،زلوئور و كلر در زشار  6atmو دمای اتاق به صورت گاز هستند .در بين عنصرهای طبيعری تعرداد
 68عنصر نازلی هستند كه  1عنصر آن گازهای نجي می باشند .ويژگی های نازلیها معمو ً عکس زلیات است.
رساناهای خوبی برای گرما و برق نيستند.
در حافت جامد شکننده اند.
ویژگی های مشترك نافلزها

سطح براقی ندارند.
معمو ً نقطه ذوب و جوش پايينی دارند.

شبه فلز :اگر يک عنصر را نتوان جیء زلیها يا نازلیها طبقه بندی كرد آن را جیء شبه زلیها قرار می دهند .اين عنصررها برخری از خرواص زلیهرا و
نازلیها را دارند.
به عنوان مثال سيلسيم عنصری درخشان (خصوصيت زلیی) و شکننده (خصوصيت نازلیی) است .ازیون بر اين سيليسيم عنصری نيمره رسرانا نيری
است.
گروه اول ( :)IAفلزهای قلیایی
زهرست عنصرهای اين گروه در جدول مقابل آمده است.

« فـلــزات »
فيتيم
سديم
پتاسيم
روبيديم
سیيم
زرانسيم

5
66
62
57
33
87

ویژگی های این گروه عبارتند از:
 -6زلیهای نرت و بسيار واكنش پذيرند به طوری كه با چاقو به راحتی بريده می شوند( .به جی فيتيم)
 -8سطح براق آن ها به سرعت با اكسيژن واكنش داده و تيره می شوند .به همين دفيل در زير نفت نگهداری مری شروند ترا از تمراس مسرتقيم برا
اكسيژن هوا و رطوبت در امان باشند.
 -5واكنش پذيری زيادی دارند به طوری كه حتی با آب سرد نيی به شدت واكنش می دهند و محلوفی با خاصيت قليرايی يرا برازی بره وجرود مری
آورند .در اين واكنش گاز هيدروژن نيی توفيد می شود.
 -4در آخرين يه خود يک افکترون دارند و آرايش افکترونی آن ها به  6ختم می شوند.
 -3با از دست دادن يک افکترون به آرايش افکترونی پايدار گاز نجي قبل از خود می رسند.
در فلزهای قلیایی از باال به پایین (با افزایش عدد اتمی):
نقطه ذوب ،نقطه جوش و انرژی نخستين يونش ،كاهش می يابد.
در فلزهای قلیایی از باال به پایین (با افزایش عدد اتمی):
شعاع اتمی و واكنش پذيری (زعافيت يا خواص زلیی) ،ازیايش می يابد.
دفيل ازیايش شعاع اتمی ايجاد يه جديد در هر اتم نسبت به اتم قبلی است .واكنش پذيری زلیها رابطه مستقيم با تمايل به از دست دادن افکترون
و تشکيل كاتيون دارد كه هر چه تعداد يه ها بيش تر باشد زاصله افکترون از هسته بيش تر شده و راحت تر از نيروی جاذبه هسته خارج می شود.
 :مقايسه واكنش پذيری
به عنوان مثال فيتيم به آرامی با آب واكنش می دهد اما سرعت واكنش سديم با آب زياد است .در صورتی كه سرعت و شدت واكنش پتاسيم و ...برا
آب به قدری است كه با آتش و انفجار همراه می باشد.
فيتيم در سطح نفت شناور می ماند بنابراين چگافی آن كم تر از نفت است.

