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گروه دوم ( :)IIAفلزهای قلیایی خاکی:
فهرست عنصرهای اين گروه در جدول مقابل آمده است.
بريليم
منيزيم
كلسيم
استرانسيم
باريم
راديم

0
26
64
78
52
88

ویژگی های این گروه عبارتند از:
 -2نسبت به فلزهای قليايی هم دوره خود سخت تر و چگال تر (سنگين تر) هستند و نقطه ذوب و جوش باالتری دارند.
 -6در آخرين اليه خود (اليه ظرفيت) دو الکترون دارند و آرايش الکترونی آنها به  6ختم می شوند.
 -7با از دست دادن دو الکترون به آرايش گاز نجيب قبل از خود می رسند.
 -0واكنش پذيری زيادی دارند اما واكنش پذيری كم تری نسبت به فلزهای قليايی هم دوره خود دارند .چون برای رسيدن بهه آرايهش گهاز نجيهب
خود بايد دو الکترون از دست دهند در حالی كه گروه اول يک الکترون از دست می دهند و چون از دست دادن يک الکترون راحت تهر اسهت په
واكنش پذيری گروه اول بيش تر از گروه دوم در يک تناوب است.
 -5با آب واكنش داده و محلول بازی و گاز هيدروژن توليد می كنند.
در فلزهای قليايی خاكی از باال به پايين شعاع اتمی افزايش و انرژی نخستين يونش كاهش می يابد.
فلزهای واسطه (گروه سوم تا دوازدهم):
عنصرهای واسطه ،گروه های سوم تا دوازدهم جدول تناوبی را شامل می شوند و ويژگی های زير را دارا هستند:
 -2همه اين عنصرها فلز هستند اما واكنش پذيری شيميايی آن ها كم تر از گروه های اول و دوم می باشد.
 -6به جز جيوه ،اين فلزها از فلزهای گروه اول و دوم سخت تر ،چگال تر و ديرذوب تر هستند.
6
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 -7آرايش الکترونی اليه ظرفيت اتم اين عنصرها معموالً به صورت
 -0اوربيتال های زير اليه  dدر حال پر شدن است از اين رو به آن ها عنصرهای دسته  dگفته می شود.
 -5در اليه ظرفيت اين عنصرها تعداد الکترونها متغير است .در اوربيتال  sبرخی از آنها يک الکترون و بيشتر آنهها دو الکتهرون وجهود دارد .بهه
عنوان مثال در تناوب چهارم ،اتمهای  60و  62در اوربيتال  0sخود يک الکترون دارند اما ساير عنصرهای واسطه اين تناوب در اوربيتهال ،0s
دو الکترون دارند.
عنصرهای واسطه داخلی:
عنصرهای واسطه داخ لی شامل النتانيدها و اكتينيدها است كه در پايين جدول قرار داده شده اند و هر كدام دارای  20عنصر هستند.
 -1النتانیدها:
النتانيدها عنصرهای  58تا  32جدول تناوبی را تشکيل می دهند كه زير اليه  0fآن ها در حال پر شدن اسهت .نهام ايهن دسهته از عنصهرها از فلهز
النتان (  ) 53گرفته شده است.
 توجه :النتان جزو النتانيدها محسوب نمی شود.
النتانيدها فلزهايی براق هستند و واكنش پذيری شيميايی قابل توجهی دارند.
 -2اکتینیدها:
اكتينيدها عنصرهای  24تا  247جدول تناوبی را تشکيل می دهند كه زير اليه  5fآن ها در حال پر شدن می باشد.
نام اين دسته از عنصرها از فلز اكتينيم (  ) 82گرفته شده است.
 توجه :اكتينيم جزو اكتينيدها محسوب نمی شود.
در اين عنصرها ساختار هسته نسبت به آرايش الکترونی از اهميت كاربردی بيش تری برخوردار است .همه اكتينيدها هسته ناپايداری دارند ،به ايهن
علت از جمله عنصرهای پرتوزا به شمار می آيند.
مشهورترين اكتينيد ،اورانيم است كه از فروپاشی هسته آن انرژی الزم برای توليد برق در نيروگاهها ،زيردريايیها و ناوهای هواپيمابر فراهم میشود.

هسته پايدارترين شکل عنصر اورانيم تا نزديک به  0/5ميليارد سال پايدار است .اما عمر هسته بقيه اكتينيدها (به جهز تهوريم) بهه انهدازه ای كوتهاه
است كه هر مقدار از آن كه در زمان پيدايش زمين تشکيل شده است ،بايد تاكنون متالشی شده باشد.
عنصرهای گروه های سیزدهم تا هجدهم:
عنصرهای اين گروه ها به عنوان عنصرهای دسته  pمحسوب می شوند ،زيرا در آن ها اوربيتال های  pدر حال پر شدن هستند.
اين عنصرها شامل برخی فلزها ،برخی نافلزها و تمام شبه فلزها هستند.
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آرايش الکترونی اليه ظرفيت اتم اين عنصرها به صورت
سيليسيم از گروه  20و اكسيژن از گروه  22فراوان ترين عنصرهای موجود در پوسته زمين هستند.
از ميان گروه های  27تا  28گروه هالوژن ها و گروه گازهای نجيب نام های اختصاصی دارند .گروه هالوژن ها عنصرهای گروه  23و گازههای نجيهب
عنصرهای گروه  28را تشکيل می دهند.
هالوژن ها:
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هالوژن ها به آسانی با فلزها ،به ويژه فلزهای قليايی ،واكنش می دهند و نمک ها را می سازند .هالوژن در زبان التين به معنی نمک ساز است .ماننهد
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نمک خوراكی:
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آرايش الکترونی هالوژن ها  6 5می باشد.
هالوژن ها با گرفتن يک الکترون به آرايش گاز نجيب بعد از خود می رسند.

نمک

هالوژن

فلز قليايی

 نكته  :هالوژن ها واكنش پذيرترين نافلزها هستند زيرا برای رسيدن به آرايش پايدار گاز نجيب فقط نياز به يک الکترون دارند.

گازهای نجیب:
عنصرهای گروه  28يا گازهای نجيب در گذشته به گازهای بیاثر معروف بودند اين عنصرها را از آن جهت بیاثر می ناميدند كه تا مهدت هها تصهور
می شد در هيچ واكنش شيميايی شركت نمی كنند.
تاكنون هيچ تركيب شيميايی پايداری از عنصرهای هليم ،نئون و آرگون شناخته نشده است.
گازهای نجيب
هليم
6
نئون
24
آرگون
28
كريپتون
72
زنون
50
رادون
82

آرايش الکترونی گازهای نجيب  6 2است( .به جز هليم كه  2 6می باشد).
به دليل واكنش پذيری بسيار كم اين گازها می توان نتيجه گرفت كه پايداری آن ها نتيجه داشتن چنين آرايشی از الکترون ها است ،از سوی ديگر
هنگامی كه در يک واكنش شيميايی اتم يک عنصر فلزی يا نافلزی يک يا چند الکترون از دست می دهد يا به دست می آورد آرايش الکترونی يهون
حاصل مشابه يک گاز نجيب می شود.
گازهای نجيب عنصرهايی تک اتمی هستند كه كاربردهای بسياری دارند.
از نئون در تابلوهای روشنايی تبليغاتی و ليزرهای گازی استفاده می شود.
هیدروژن یک خانواده تک عضوی:
هيدروژن از آن جهت در يک خانواده جداگانه قرار می گيرد كه به لحاظ شيميايی به عنصرهای ديگر شباهت ندارد.
هيدروژن در تناوب اول و در باالی فلزهای قليايی (گروه  )2قرار می گيرد.
وجود يک ال کترون در اطراف هسته اين اتم كه تنها از يک پروتون تشکيل شده است ،سبب می شود كه اين عنصر به آسانی با بيش تهر عنصهرها از
جمله با اكسيژن واكنش دهد.
به دليل واكنش پذيری زياد هيدروژن با عنصرهای گوناگون نمی توان آن را به حالت آزاد در طبيعهت يافهت .در صهورتی كهه تركيهب ههای آن بهه
فراوانی يافت می شود.
آب فراوان ترين تركيب هيدروژن دار است.

