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کتاب درسی

« آشنایی با برخی روندهای تناوبی »
خواص فلزی و نافلزی:
فلزها با از دست دادن الكترون و تبدیل شدن به یون مثبت به آرایش پایدار گاز نجيب قبل از خود می رسند .اما نافلزها با گرفتن الكترون و تبددیل
شدن به یون منفی به آرایش پایدار گاز نجيب بعد از خود می رسند.
در هر تناوب كه از سمت چپ با یک فلز قليایی (گروه  )3شروع می شود و در سدمت راسدت بده یدک هدالورن (گدروه )33
می رسد ،خصلت فلزی به تدریج كاهش یافته ،بر خصلت نافلزی عنصرها افزوده می شود .در انتهای تناوب نيز آخرین عنصدر
یک گاز نجيب است .عنصری كه یا ميل تركيبی ندارد یا ميل تركيبی آن بسيار اندک است.
در هر گروه از باال به پایين خصلت فلزی افزایش می یابد( .یا در هر گروه از پایين به باال خصلت نافلزی افزایش می یابد).
 مثال:
آ) عنصرهای  Naو  kرا از نظر واكنش پذیری مقایسه كنيد.
ب) عنصرهای  Nو  Oرا از نظر واكنش پذیری مقایسه كنيد.
پ) عنصرهای  fو  clرا از نظر خصلت نافلزی مقایسه كنيد.
 جواب:
شعاع اتمی:
بيش تر فضای اتم خالی است و الكترون در محدوده هایی حركت می كنند كه شبيه به ابر به نظر می رسند .در نتيجه اندازه گيدری ابعداد اتدم هدا
دشوار است ،زیرا مرزهای یک توده ابر مانند ،نامشخص و متغير است .اندازه یک اتم به وسيله شعاع آن تعيين می شود.
روش های تعیین شعاع اتمی:
دو مولكول  4اتمی مشابه را در نظر بگيرید كه با یک دیگر مماس اند:
 -1شعاع کوواالنسی :به نصف فاصله ميان هسته دو اتم مشابه در یک مولكول دو اتمی ،شعاع اتمی (كوواالنسی)
گفته می شود.
شعاع كوواالنسی را با ( ) نمایش می دهند و معموالً بر حسب پيكومتر ( )pmمعادل
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 33متر بيان می شود.

 توجه :به فاصله ميان هسته ای این دو اتم (  )4طول پيوند كوواالنسی گفته می شود.
 -2شعاع وان در والسی :به نصف فاصله ميان هسته دو اتم مشابه مماس بر هم شعاع وان دروالسی مدی گویندد و آن را بدا
نمایش می دهند و معموالً بر حسب  pmبيان می شود.
شعاع وان دروالسی :به نصف فاصله ميان هسته دو اتم مشابه در یک بلور یک عنصر ،شعاع ون دروالسی می گویند.
 توجه :به دليل همين تنوع در روش های تعيين شعاع اتمی ،جدول های مربوط به این مقادیر معموالً با یکدیگر اندكی تفاوت دارد.

 مثال :در شكل مقابل شعاع كوواالنسی و وان دروالسی را محاسبه كنيد.
 جواب:

روند تغییر شعاع اتمی در جدول تناوبی:
 -3در یک گروه از باال به پایين شعاع اتمی به دو دليل زیر افزایش می یابد:
آ) با زیاد شدن تعداد الیههای الكترونی ،شعاع اتمی نيز افزایش مییابد .به عبارت دیگر الكترونها در فاصله دورتری نسبت به هسته قرار میگيرند.
به عنوان مثال در گروه اول  Na ،Liو  Kبه ترتيب دارای  0 ،4و  4الیه الكترونی هستند .به همين دليل شعاع اتمی آنها از باال به پدایين افدزایش
مییابد.
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ب) دليل دیگر برای افزایش شعاع اتمی این است كه با افزایش عدد اتمی در یک گروه تعداد اوربيتال هدای پدر شدده بدين هسدته و الیده الكتروندی
بيرونی (ظرفيت) اتم افزایش مییابد .وجود الكترونها در اوربيتالهای درونی ،از تأثير نيروی جاذبه هسته بر الكترونهای موجود در الیده الكتروندی
بيرونی میكاهد و در نتيجه افزایش فاصله الكترونهای بيرونی از هسته یا به عبارت دیگر افزایش شعاع اتمی را سبب میشدود .بده ایدن پدیدده اثدر
پوششی الكترونهای درونی گفته میشود .این اثر پوششی سبب میشود كه هسته بر الكترونهای الیه بيرونی نيروی جاذبه كمتری اعمال كندد .از
اینرو ،این الكترونها تحرک بيشتری نسبت به الكترونهای درونی دارند و به این دليل میتوانند در فواصل دورتری از هسته حضور یابند.
 -4در یک تناوب از چپ به راست شعاع اتمی كاهش می یابد .زیرا با افزایش عدد اتمی در هر دوره بار مؤثر هسته نيز افزایش
می یابد .در حالی كه تعداد الیه های اصلی ثابت می ماند ،در نتيجه بر اثر افزایش تدریجی نيروی جاذبده هسدته بدر الكتدرون
های الیه ظرفيت ،فاصله این الكترون ها تا هسته كم شده و شعاع اتمی نيز كاهش می یابد.
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بار مؤثر هسته :به بار مثبتی كه یک الكترون در فاصله معينی از هسته احساس می كند بار موثر هسدته بدرای آن الكتدرون
می گویند.
در شكل روبهرو مقایسه شعاع اتمی عنصرها آورده شده است.
 توجه :در این نمودار مقایسه شعاع اتمی بين گروه های اصلی جدول یعندی  3و  4و  30الدی  33آمدده اسدت و بده دليدل عددی تعریدف شدعاع
كوواالنسی برای گازهای نجيب ،شعاع اتمی این عناصر آورده نشده است.

مقایسه شعاع یون ها:
کاتیون ها :اتم ها با از دست دادن یک یا چند الكترون به كاتيون (یون مثبت) تبدیل می شوند .همان طور كه قبالً نيز ذكر شد شعاع كداتيون هدا
كم تر از شعاع اتم اوليه است .این امر به دو دليل است.
 -3معموالً در فلزات با از دست دادن الكترون یک تراز اصلی (الیه) كم می شود.

شعاع كاتيون > شعاع اتم

 -4با از دست دادن الكترون ،دافعه بين الكترون های الیه ظرفيت كاهش یافته و الكترون ها در فاصله نزدیک تری نسبت به هسته قرار می گيرند.
آنیون ها :اتم ها با دریافت یک یا چند الكترون به آنيون (یون منفی) تبدیل می شوند .شعاع آنيون ها بزرگ تر از شعاع اتم اوليه است .این امر بده
این دليل است كه با دریافت الكترون دافعه بين الكترون های الیه ظرفيت افزایش یافته و الكترون هدا در فاصدله دورتدری نسدبت بده هسدته قدرار
شعاع آنيون < شعاع اتم
میگيرند.

