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فصل اول

ساختار امت



2

واحد یادگیری 1

روش تدریس پیشنهادی
همکار گرامی، توصیه می شود منت داستان زیر را تکثیر کرده و در اختیار گروه ها 

قرار دهید و از آنها بخواهید با مطالعۀ آن نظر خود را درباره پیام داستان بیان کنند. 

داستان پسرک هوشیار
در زمان های قدمی، مردی با االغ خود، باری را برای فروش به شهری 

دیگر می ُبرد. اما از بدحادثه و پس از عبور از یک مزرعه، االغ خود را گم کرد. 

او به دنبال االغ خود می گشت. برای همنی از پسری در آن حوالی پرسید: 

»آیا تو االغ مرا دیده ای؟« 

پسر گفت: همان االغی که چشم چپش کور بود!! 

همان االغی که پای چپش می لنگید!!!

همان االغی که باِر گندم داشت!!

آن مرد خوشحال شد و گفت آری خودش است. حال بیا برومی و آن را 

به من حتویل بده. 

پسرک گفت: من آن را ندیده ام. 

مرد تعجب کرد و گفت: دروغ می گویی، تو دزد االغ من هستی. 

از شنیدن  ُبرد. قاضی بعد  را نزد قاضی  او  و  مرد دست پسر را گرفت 

ماجرا رو به پسرک کرد و گفت: شواهد نشان می دهد که تو االغ را دیده ای و 

باید آن را حتویل بدهی، مگر این که جواب قانع کننده ای داشته باشی. 

چشم های  با  من  قاضی  آقای  گفت:  قاضی  پاسخ  در  هوشیار  پسرک 

خودم االغ را ندیده ام اما با توجه به شواهد زیر نتیجه گیری کردم و ویژگی های 

االغ را پیش بینی کردم. 

راست  از علف های سمت  مزرعه دیدم که کمی  شاهد )١(: در مسیر 

جاده خورده شده؛ ولی علف های سمت چپ جاده دست نخورده مانده است. 

شاهد )٢(: در مسیر مشاهده کردم که اثر پای چپ االغ عمیق تر است. 

شاهد )٣(: دیدم که در کنار مسیر حرکت االغ، گندم روی زمنی ریخته 

شده است. 

هدف های آموزشی
دانش آموز  می رود  انتظار 

در پایان این واحد یادگیری: 
با ماهیت علم جتربی  ١ــ 

آشنا شود. 
٢ــ روش مشاهدۀ مستقیم 

و غیرمستقیم را بشناسد. 
دالتون  امتی  مدل  با  ٣ــ 

آشنا شود. 

ارزشیابی تشخیصی
مشاهدۀ  از  منظور  ١ــ 

غیرمستقیم چیست؟ 
٢ــ عنصر چیست؟ 



3

شما معلم گرامی پس از شنیدن نظر گروه ها، مفهوم مشاهدۀ مستقیم و غیرمستقیم 

روش  و  می روند  به کار  شناسایی  ابزار  عنوان  به  هردو  که  کنید  بیان  و  دهید  توضیح  را 

مشاهدۀ غیرمستقیم یک روش بسیار مفید و ارزشمند در علوم جتربی، به ویژه برای مطالعۀ 

ساختار امت است. در ادامه از دانش آموزان بخواهید صفحه ٢ و ٣ را از روی کتاب در گروه 

خود روخوانی و دربارۀ جمله های زیر بحث و گفت وگو کنند. 

)١( متام مواد در طبیعت به صورت عنصر یافت می شوند. 

)٢( امت ها کوچک ترین ذره های سازندۀ موادند. 

)٣( عنصرها ساده ترین اجسام اند و منی توان آنها را به مواد ساده تر تبدیل کرد. 

)٤( در مولکول آب )H2O( همواره نسبت امت های H به O ثابت و به صورت ٢ به ١ است. 

)٥( امت اکسیژن با نسبت های مختلف با امت هیدروژن ترکیب می شود، برای منونه 

H2O )آب(، H2O2 )آب اکسیژنه(. 

در ادامه از یکی از گروه ها بخواهید تا نظر خود را دربارۀ جمله های باال به کالس 

ارائه دهند و گروه های دیگر دربارۀ درستی یا نادرستی آن اظهارنظر کنند. سپس موضوع 

را جمع بندی کنید و دربارۀ آزمایش فارادی و الکتریسیتۀ ساکن به روش سخنرانی توضیح 

کامل ارائه دهید. 

بر دانش خود بیفزایید

قبل از دالتون
امت از واژۀ یونانی »atomos« به معنی تقسیم ناپذیر گرفته شده است. دموکریتوس١ 

او  نظریۀ  در  داد.  ارائه  ماده  از  امتی  دیدگاهی  که  بود  کسی  اولنی  م(  ق   ٣٧0 تا   ٤٦0(

در  که  می رسد  امت  نام  به  تقسیم ناپذیری  ذره های  به  نهایت  در  پی درپی  تقسیم  با  ماده 

بنی آنها چیزی به جز فضای خالی وجود ندارد. با این حال، ارسطو٢ )٣٨٤ تا ٣٢٢ق م( که 

نظریه  این  با  به طور جدی  اعتقاد داشت،  آتش(  و  باد، خاک  )آب،  به عنصرهای چهارگانه 

نام »هیچ« )همان فضای خالی نظریۀ دموکریتوس(  به  او می گفت که چیزی  بود.  مخالف 

وجود ندارد. نظریۀ امتی حتت تأثیر این مخالفت ارسطو ٢000 سال مسکوت ماند. 

از ذره های  اظهار داشت که هر عنصر  انگلیسی  دانشمند  بویل٣  رابرت  در قرن ١٧ 

ساده ای تشکیل شده است که همه از یک نوع اند. این ذره ها باهم ذره های مرکب را می سازند. 

همچننی از جتزیۀ ذره های مرکب نیز ذره های ساده تولید می شوند. در این دیدگاه، ذره های 

ساده نقش همان امت ها را دارند. این نظر، مقدمۀ مشاهده و کشف های شگفت انگیزی شد. 

Aristotle ــ  Democritus   2 ــ 1
R. Boyle ــ  3
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عنصر  را  ماده ای  الوازیه  شد.  اثبات  الوازیه  آنتوان  توسط  بعد  درقرن  عنصر،  از  بویل  بیان 

می دانست که قابل جتزیه به مواد ساده تر نباشد. او همچننی نشان داد که یک مادۀ مرکب 

به درستی شناسایی کرد.  را  تشکیل می شود. الوازیه ٢٣ عنصر  ترکیب شدن عنصرها  از 

البته الوازیه به غلط، نور، گرما و چند ترکیب ساده را نیز در فهرست خود آورده بود. در قرن 

١٨، مطالعات دیگری اجنام گرفت که به قوانینی برای سنجش جرم نسبی موادی منجر شد 

که با هم واکنش می دهند. ترکیب ها موادی هستند که از دو یا چند عنصر به نسبت های 

ثابت تشکیل شده اند. قانون نسبت های معنی نخستنی بار توسط ژوزف پروست در ١٧٩٩ 

ارائه شد. این قانون بیان می کند که یک ترکیب خالص همیشه شامل عنصرهای معینی با 

نسبت جرمی ثابت است. به عنوان منونه، آب همیشه از عنصرهای هیدروژن و اکسیژن با 

نسبت ١١/١٩ درصد جرمی هیدروژن و ٨٨/٨١ درصد جرمی اکسیژن تشکیل می شود. 

سپس در اوایل قرن ١٩ جان دالتون )١٨٤٤ــ١٧٦٦( مدل امتی ای ارائه داد که با توضیح 

این قواننی، مقدمۀ پیشرفت سریع علم شیمی شد. البته مشاهده های بعدی قرن ١٩، لزوم 

اوایل قرن  از مشاهده های دقیق تری که در  را مطرح کرد. پس  دالتون  اصالح مدل امتی 

بیستم اتفاق افتاد، مدلی مطرح شدکه امروزه برای امت ها پذیرفته شده است. 

نظریۀ امتی دالتون1
به صورت  ثابت  نسبت های  قانون  و  جرم  پایستگی  قانون   ،١٨00 دهۀ  اوایل  در 

توصیف هایی کلی از رفتار مواد پذیرفته شد. جان دالتون که معلم دبیرستان بود، تالش 

کرد توجیهی برای این قواننی بیابد. در سال ١٨0٨ مطالعات دالتون به مدلی منجر شد 

که امروزه به نام نظریۀ امتی دالتون شناخته شده است. اصول موضوعۀ نظریۀ امتی دالتون 

را می توان به صورت زیر خالصه کرد )شکل ١(. 

همۀ امت های یک عنصر جرم یکسانی داشته و 
امت های دو عنصر متفاوت، جرم متفاوتی دارند.

یک عنصر از امت های یکسان تشکیل شده است.امت ها جتزیه نشده، از بنی منی روند و پدید منی آیند. 

امت های عنصرها ممکن است در نسبت های 
کوچک و صحیح با یکدیگر ترکیب شوند. 

شکل1. نظریه امتی دالتون

J. Dalton ــ1 
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 دالتون جنبه های کمی نظریۀ خود را از دو قانون مربوط به تغییر شیمیایی پیش از 

واکنش به دست آورد. این دو قانون به صورت زیر بیان می شوند.

1ــ قانون پایستگی جرم: در یک واکنش شیمیایی تغییر قابل اندازه گیری ای در 

از  پیش  شیمیایی  واکنش  یک  در  مواد  کل  جرم  دیگر  عبارتی  به  منی آید.  به وجود  جرم 

واکنش با جرم کل مواد پس از واکنش برابر است و یا جرم مواد برای یک واکنش شیمیایی 

به وجود  نه  امت ها  فرایندها  این  در  زیرا  است.  ثابت  اجنام می شود،  بسته ای  در ظرف  که 

می آیند، نه از بنی می روند و جرم همۀ امت های وارد شده در یک واکنش شیمیایی صرف نظر 

از شیوۀ گروه بندی آنها، ثابت است. 

٢ــ قانون نسبت های معنی: یک ترکیب خالص همیشه شامل عنصرهای یکسان با 

نسبت جرمی یکسان است. از آن جا که یک مادۀ معنی نتیجۀ ترکیب دو یا چند عنصر با 

نسبت های ثابت است، نسبت جرمی عنصرهای موجود درآن ماده ثابت است. 

قانون  یعنی  شیمیایی  ترکیب  سوم  قانون  توانست  دالتون  نظریه،  این  براساس 

نسبت های چندگانه١ را بیان کند. به عنوان منونه، کربن و اکسیژن دو ترکیب شیمیایی 

کربن دی اکسید و کربن مونواکسید را تشکیل می دهند. 

این  از  CO2 جرم هرکدام  و   CO در  و کربن  اکسیژن  از درصد جرمی  استفاده  با   

عنصرها در ١00 گرم CO و CO2 به دست می آید. 

کربن دی اکسید کربن مونواکسید جرم عنصرهای سازنده 

٥٧/١٧٢/٧گرم اکسیژن در ١00 گرم ترکیب

٤٢/٩٢٧/٣گرم کربن در ١00 گرم ترکیب

/نسبت جرمی اکسیژن به کربن  /
/

=57 1
1 33

42 9

/ /
/

=72 7
2 66

27 3

درصورتی که ٢/٦٦ را بر ١/٣٣ تقسیم کنیم خواهیم داشت: 

 در کربن دی اکسید 
__________ گرم اکسیژن 
             ٢/٦٦       گرم کربن 

 ٢
                                   

_________________________________________  = ___  

__________  گرم اکسیژن     در کربن مونواکسید 
    گرم کربن

  ١              ١/٣٣                                  

law of multiple proportions ــ 1
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این روند نشان می دهد که کسر جرمی یک عنصر نسبت 

به عنصر دیگر براساس نسبت هایی از این اعداد تغییر می کند. 

برای مثال باال این نسبت ٢ به ١ است، یعنی مقدار اکسیژن در 

CO2 همواره ٢ برابر مقدار اکسیژن در CO است )شکل ٢(. 

بررسی جتربی قانون نسبت های چندگانه، تأییدکنندۀ 

نظریۀ دالتون بود. 
کربن دی اکسید، یک امت کربن 

دو امت اکسیژن

کربن منواکسید، یک امت کربن 
یک امت اکسیژن

شکل٢. قانون نسبت های چندگانه برای 
کربن مونواکسید و کربن دی اکسید

باید توجه داشت، گرچه CO و CO2 از اکسیژن و کربن تشکیل شده اند اما خواص 

 ١/٢٥ g/L متفاوتی دارند. به عنوان مثال، در شرایط فیزیکی یکسان، چگالی کربن مونواکسید

و کربن دی اکسید g/L ١/٩٨ است. کربن مونواکسید، سمی و قابل اشتعال است اما کربن 

دی اکسید چننی نیست. 

ذره های زیر امتی
براساس نظریۀ امتی دالتون، یک امت واحد اصلی سازندۀ یک عنصر تعریف شده که 

می تواند در ترکیب شیمیایی وارد شود. دالتون امت را بسیار کوچک و جتزیه ناپذیر فرض 

کرد. با این حال، مجموعه مطالعاتی که در دهۀ ١٨٥0 آغاز شد و تا قرن بیستم ادامه یافت، 

به روشنی نشان داد که امت ها خود در واقع دارای ساختار درونی هستند، به این معنی که 

از ذره های بنیادی کوچک تری به نام ذره های زیرامتی تشکیل شده اند. این پژوهش ها به 

کشف سه ذرۀ بنیادی به نام  الکترون، پروتون و نوترون منجر شد. 

آ

ب
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واحد یادگیری ٢

بر دانش خود بیفزایید 

کشف الکترون ها 
در اوایل دهۀ ١٨00، هامفری دیوی )١٨٢٩ــ ١٧٧٨( شیمی دان انگلیسی، دربارۀ 

الکتریکی  جریان  عبور  هنگام  کرد  مشاهده  او  بود.  آورده  فراهم  شواهدی  امت  ساختار 

کلسیم،  پتاسیم،  )سدمی،  عنـصر  پنج  دیـوی  می شوند.  جتزیه  مواد  این  مواد،  بـرخی  از 

استرانسیم و بارمی( را با استفاده از عبور جریان الکتریسیته، هنگام جتزیۀ مواد کشف کرد. 

در نتیجه، او به این فرضیه رسید که عنصرهای سازندۀ یک ترکیب شیمیایی با نیروهای 

الکتریکی در کنار یکدیگر نگه داشته شده اند. درسال های ١٨٣٢ تا ١٨٣٣، مایکل فارادی١ 

الکتریسیتۀ مورد  رابطه ای کّمی بنی مقدار  بود،  )١٨٦٧ــ١٧٩١( که دانشجوی دیوی٢ 

استونی٣   جورج  کرد.  برقـرار  شیمیایی  واکنش  پیشرفت  میـزان  و  بـرقکافت  در  استفاده 

)١٩١١ــ١٨٢٦( با پیگیری بررسی های فارادی، در سال ١٨٧٤ به این نتیجه رسید که 

واحدهای بار الکتریکی با امت ها مرتبط اند. در سال ١٨٩١، او نام الکترون را برای این 

واحدها پیشنهاد کرد. 

محکم ترین شواهـد بـرای وجود الکترون از آزمایش هـای لولۀ پرتو کاتدی )شکل ٣( 

دارد  قـرار  بسته ای  لولۀ شیشه ای  الکتـرود در  دو  آزمـایش،  این  در  آمـده است.  به دست 

برقـرار  قوی، جریـان  ولتاژ  اعمال یک  بـا  است.  پـرشده  پاینی  بسیـار  فشار  بـا  گازی  از  و 

مستقیم  روی خطوطی  پرتوها  ایـن  منفی( خارج می شود.  )الکترود  کاتد  از  پرتوهایی  و 

حـرکت می کنند و لکه ای روشن بر دیـوارۀ روبه روی کاتد ایجاد می کنند. اگـر جسمی در 

مسیر پرتـو کاتدی قرار داده شود، بـر صفحۀ روی سولفید قرار داده شده در نـزدیکی آند 

سایه می انـدازد. این سایه نشان می دهـد که پرتوها از کاتـد نشر می شوند. افـزون بر آن، 

این پـرتوها در حضور میدان های الکتریکی و مغناطیسی در جهت مورد انتظار برای ذره ها 

با بار منفی، منـحرف می شونـد. همچننی پرتوهای کاتـدی جرم دارند؛ زیرا می توانند چرخ 

پـره داِر کوچکی را که در مسیر آنها قرار داده شده، بچرخانند. به شکل های ٣)آ( تا ٣)ت( 

توجه کنید. 

M. Faraday ــ 1
H. Davy ــ 2
George Stoney ــ 3
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برای عبور  باریک  شیار 
انحراف الکتریکی شعاع باریکی از پرتوها  

پرتو الکترونی 

مغناطیسی  انحراف 
پرتو الکترونی 

صفحه های باردار و 
میدان الکتریکی

الکترونی  پرتو 
منحرف نشده

مادۀ فلوئورسنت

الکترود منفیالکترودهای مثبت 
سیم لوله مغناطیسی 

عمود بر میدان الکتریکی

) آ (

)ب( اثر میدان مغناطیسی روی پرتو کاتدی

)پ(

بنابراین،  دارد.  نام  الکتریکی  پتانسیل  الکتریکی،  بار  شارش  عامل 

نقطه ای  از  الکترون ها  جابه جایی  برای  عاملی  الکتریکی  پتانسیل  اختالف 

مانند  فراهم شود،  نقطه  دو  میان  بار  اگر مسیر شارش  است.  دیگر  نقطۀ  به 

رقیق، شارش  گازهای  یا  و  یونی  محلول های  گرافیت،  فلزها،  داشنت  وجود 

رخ خواهد داد. 

درخشندگی گاز درون لولۀ پرتو کاتدی به فشار آن بستگی دارد. باید توجه داشت که 

در فشارهای پاینی رنگ درخشش لولۀ پرتو کاتدی به نوع گاز وابسته است )این درخشندگی 

به دلیل برانگیختگی ذره های گاز و نشر فوتون، هنگام برگشت به حالت پایه است(.
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چرخ پره دار

شکل ٣. برخی از آزمایش های مربوط به لولۀ پرتو کاتدی که ماهیت پرتوهای کاتدی را نشان می دهد.

)ت(

منبع ولتاژ باال     

لوله تخلیه الکتریکی  

 آند

به سمت پمپ خأل   

 هوا با فشار بسیار کم
  قرمز درخشان

 کاتد

شکل ٤. تولید پرتوهای آندی. در لولۀ پرتو کاتدی گاز نئون، رنگ قرمز، 
بخارسدمی رنگ زرد و بخار جیوه رنگ آبی مایل به سبز دارد.

J.J. Thomson ــ1 
Goldstein ــ2 

در آزمایش های دقیق اجنام شده با استفاده از کاتدهای روزنه دار نوع جدیدی از پرتوها، 

معروف به پرتوهای آندی )کانالی( نیز شناخته شد. این پرتوها از آند به سوی کاتد حرکت کرده 

و از میان روزنه های موجود در سطح کاتد عبور می کردند. پرتوهای آندی بار مثبت دارند و 

بنابراین به پرتوهای مثبت نیز معروف اند. این پرتوها ذره هایی با بار مثبت را حمل می کنند و 

نسبت e/m آنها از گازی به گاز دیگر متغیر است؛ در حالی که ذره های تشکیل دهندۀ پرتوهای 

آندی،  پرتوهای  این ذره های مثبت تشکیل دهندۀ  واقع  در  دارند.  ثابت   e/m کاتدی نسبت 

چیزی جز امت های گاز نیستند که پس از جدا شدن یک یا چند الکترون، برجای مانده اند. این 

پرتوها نخستنی بار در آزمایش های اجنام شده توسط دانشمند آملانی، اوژن گلدشتاین در 

١٨٨٦ مشاهده شد. بررسی های بعدی ویلهلم وین و جی . جی. تامسون١ بر روی پرتوهای 

آندی به پیدایش طیف سنجی جرمی منجر شد. گلدشتاین٢ در آزمایش های خود از یک کاتد 
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روزنه دار در یک لولۀ تخلیه الکتریکی استفاده کرد که فشار هوای درون آن بسیار کم و تنها در 

حدود 0/00١میلی متر جیوه بود. هنگام اعمال ولتاژ قوی در حدود ١0000 ولت به درون لولۀ 

تخلیۀ الکتریکی، پرتو نورانی ضعیفی در پشت کاتد روزنه دار مشاهده شد. این پرتوها هنگام 

برخورد با دیواره های لولۀ تخلیه، در پشت کاتد، نوری همانند شکل ٤ تولید می کردند.

هیدروژن سبک ترین عنصر است و کوچک ترین ذره های مثبت را تولید می کند که 

به پروتون مشهورند. بار حمل شده به وسیلۀ یک پروتون یا یک الکترون منفرد، کوچک ترین 

باری است که هر ذره ای حمل می کند. به همنی دلیل بار یک پروتون، بار مثبت واحد و 

پرتو آندی دارای ویژگی های زیر است  نامیده می شود.  بار منفی واحد  الکترون،  بار یک 

)شکل ٥(: 

آ( حرکت در مسیر مستقیم و تولید سایه برای اجسامی که در مسیر آنها قرار دارد. 

ب( تولید اثر مکانیکی؛ به صورت چرخاندن چرخ پره دار موجود در مسیر آنها 

پ( بار مثبت؛ انحراف به سمت صفحۀ منفی میدان الکتریکی اعمال شده در مسیر آنها 

ت( وابستگی ماهیت پرتوها به گاز مورد استفاده در لولۀ تخلیۀ الکتریکی؛ گازهای 

با جرم ها  تولید می کنند که محتوی ذره هایی  کانالی  پرتوهای  از  انواع مختلفی  مختلف 

گازهای  از  حاصل  مثبت  پرتو  ذره های  برای   e/m نسبت  بنابراین،  مختلف اند.  بارهای  و 

مختلف ثابت نیست. 

کاتد سوراخ دار

 آند پرتوهای کاتدی  پرتوهای کانالی

یون های مثبت
مولکول های گاز

 به سوی پمپ خأل  
  الکترون

شکل 5. خواص پرتو آندی یا کانالی
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آزمایش تامسون 
در سال ١٨٩٧، جوزف جان تامسون )١٩٤0ــ ١٨٥٦( این ذره های با بار منفی 

الکترون )که پیش تر استونی  نام  از  این ذره ها  برای  او  با دقت بیشتری بررسی کرد.  را 

پرتوهای کاتدی در  انحراف  با مطالعۀ میزان  تامسون  بود( استفاده کرد.  پیشنهاد کرده 

را   )m( آن  به جرم   )e( الکترون  بار  نسبت  مختلف،  مغناطیسی  و  الکتریکی  میدان های 

به دست آورد. 

با استفاده از یک جفت سیم پیچ هلمهولتز١، می توان یک میدان مغناطیسی عمود بر 

محور لوله اعمال کرد. هر سیم پیچ از N دور سیم مسی تشکیل شده که با استفاده از منبع 

تغذیه ای با ولتاژ پاینی، جریان I از آنها عبور داده می شود. هنگامی که سیم پیچ ها به درستی 

متصل و در محل مناسبی قرار داده شوند، القای مغناطیسی B در مرکز لوله برابر است با: 

NIB ) (
a

µ= = 08
1

5 5   

آن  مقدار  و  است  مغناطیسی  نفوذپذیری  ثابت   ،μ0 و  a، شعاع سیم پیچ  آن  در  که 

در SI برابر با Tm/A ٧-١0 × ٤π = µ0 است. نیروی F وارد بر 

الکترون در این میدان، نیروی لورنتس٢ نام دارد که بر بردار 

سرعت الکترون و میدان مغناطیسی، عمود و اندازۀ آن عبارت 

است از )شکل ٦(: 
 

F = Bev                       )٢(

اعمال  مغناطیسی  میدان  که  هنگامی  است.  آن  سرعت   v و  الکترون  بار  مقدار   e

الکترون در مسیری دایره ای قرار می گیرد. روشن است، ذره ای که در مداری  می شود، 

بنابراین،  دارد.  دایره  مرکز  جهت  در  و   v2/R بزرگی  به  شتابی  می کند،  حرکت  دایره ای 

نیروی عمل کننده بر الکترونی با جرم m در مداری به شعاع R برابر است با: 

mvF ) (
R

=
2

3
        

با استفاده از قانون دوم نیوتن٣ )تساوی معادله های ٢ و ٣( می توان نتیجه گرفت که 

Helmholtz ــ 1

Lorentz force ــ 2

I. Newton ــ 3

R
F

V

B

شکل 6. مسیر الکترون در یک 
میدان مغناطیسی عمودی

الکترون یک واژۀ یونانی 
هم ارز با کهرباست.

میدان  یکای  مناد   ،  T
مغناطیسی به نام تسال 

است .
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نسبت بار به جرم )e/m( برای الکترون برابر است با: 
e v ) (
m BR

= 4

کاتدی  پرتو  در  را  الکترون ها  انرژی می توان سرعت  پایستگی  قانون  از  استفاده  با 

با  زیر  به صورت  وارد می شود،  پرتو کاتدی  لولۀ  آند  به  V که  باالی  ولتاژی  محاسبه کرد. 

سرعت آن ارتباط دارد: 

eV mv ) (= 21
5

2

بنابراین 
eVv ) (
m

= 2
6

در نهایت، با قرار دادن معادلۀ )٦( در رابطۀ )٤( به دست می آورمی: 
e V ) (
m B R

=
2 2

2
7

همۀ کمیت های سمت راست این معادله را می توان اندازه گیری کرد. 

مقداری که اکنون برای این نسبت پذیرفته شده، عبارت است از: 

e/m = ١ × ١/٧٥٨٨٢0١١ C/kg  

تغذیۀ  منبع  ماهیت  و  الکترودها  جنس  لوله،  درون  گاز  نوع  از  مستقل  مقدار  این 

الکتریکی است. مفهوم روشنی که از مطالعۀ آزمایش تامسون استنباط می شود آن است 

که الکترون ها ذره هایی بنیادی اند که در همۀ امت ها وجود دارند. امروزه می دانیم که این 

نتیجه گیری درست است و همۀ امت ها، تعداد صحیحی الکترون دارند. 

آزمایش میلیکان 
یکی  تعینی  برای  آزمایش دیگری  به  الکترون،  به جرم  بار  نسبت  با مشخص شدن 

از نسبت آن دو  با استفاده  نیز  تا کمیت دیگر  نیاز است  الکترون  یا جرم  بار  از دو کمیت 

به دست آید. در سال ١٩0٩، رابرت اندروز میلیکان١ )١٩٥٣ــ ١٨٦٨( این مشکل را با 

آزمایش معروف قطرۀ روغن حل کرد. 

میلیکان با استفاده از دستگاهی که در شکل ٧ نشان داده شده است، بار الکترون 

مانند صفحه های یک خازن  فلزی موازی دارد که  این دستگاه دو صفحۀ  تعینی کرد.  را 

عمل می کنند. قطره های کروی بسیار کوچک روغن با یک افشانه تولید می شوند. تعداد 

R. Millikan ــ 1
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کمی از قطره ها از منفذی که در صفحۀ باالیی قرار دارد، پاینی می افتند. در بنی دو صفحه 

یک باریکۀ افقی پرتو X و میکروسکوپی برای مشاهدۀ قطره ها قرار دارد. قطره های روغن 

این  از  استفاده  با  شوند.  می  دیده  کوچک  ستاره های  به صورت  میکروسکوپ  این  درون 

میکروسکوپ می توان موقعیت عمودی قطره را به دقت اندازه گیری و سرعت آن را تعینی 

به  ایکس  پرتوهای  برخورد  اثر  در  که  را  الکترون هایی  روغن،  قطره های  از  برخی  کرد. 

که  منفی می شوند. هنگامی  بار  دارای  و  آزاد شده اند، جذب میکنند  هوا  مولکول های 

پاینی حرکت  به سمت  نیروی جاذبه  اثر  در  قطره ها  نباشد،  برقرار  ولتاژی بنی صفحه ها 

می کنند. با اعمال ولتاژ به صفحه ها، قطرۀ روغن در اثر نیروی جاذبۀ صفحۀ )مثبت( باالیی 

باال،  یا  پاینی  به سمت  اندازه گیری سرعت حرکت قطره  با  باال حرکت می کند.  به سمت 

می توان بار آن را به دست آورد. 

 منبع نور برای روشن سازی 
ریزقطره ها برای بررسی

صفحه با بار مثبت

 ولتاژ به کار رفته برای صفحه ها

صفحه با بار منفی

منبع پرتو ایکس

 افشانه مولکولی روغن

 منبع نور

تلسکوپ

 ریزقطره های روغن 
 افشانه مولکولی روغنقابل مشاهده

  منبع پرتو ایکس

شکل 7. آزمایش قطره روغن میلیکان. آ( در غیاب میدان الکتریکی، ب( در حضور میدان الکتریکی 

با بررسی نیروهای عمل کننده بر قطرۀ روغن می توان آزمایش میلیکان را به صورت 

نیروی  و  پاینی  به سمت   mg نیروی جاذبۀ  الکتریکی،  نبود میدان  کّمی بررسی کرد. در 

اصطکاک bv به سمت باال به قطره وارد می شود. معادلۀ حرکت قطره عبارت است از: 

dvmg bv m ) (
dt

− = 8

b از قانون استوکس به دست می آید: 
b a ) (= πη6 9

) آ (

) ب (
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e

bv

mg

 نیروی شناورسازی

وزن

قطره

.) mg=bv( که با سرعت حدی در حال سقوط است e شکل 8. یک قطره روغن با بار

که در آن η گرانروی هوا و a شعاع قطره است. سرعت حدی )مربوط به موازنه شدن 

نیروها یا حرکت بدون شتاب( برای سقوط قطره برابر است با: )شکل ٨ را ببینید(

f
mgv ) (
b

= 10

هنگامی که میدان الکتریکی E اعمال می شود، حرکت روبه باالی بار qn از معادلۀ 

زیر پیروی می کند: 

n
dvq E mg bv m ) (
dt

− − = 11

بنابراین، سرعت حدی صعود قطره در حضور میدان الکتریکی برابر است با: 
n

r
q E mgv ) (

b
−= 12

با این شرایط قطره ها خیلی سریع به سرعت حدی می رسند که در این حالت قطرۀ 

روغن، فاصلۀ L را با سرعت ثابتی به سمت باال یا پاینی طی می کند. با ترکیب معادالت 

)١0( و )١٢( خواهیم داشت: 

f
n f r

f f r

mgTmgq )v v ( ) (
Ev E T T

 
= + = + 

 

1 1
13

r زمان صعود است.  rT L v= که Tf = L/Vf زمان سقوط و 

جرم قطرۀ کروی را می توان از حجم آن ])که با محاسبۀ شعاع قطره با استفاده از 

از  استفاده  مزیت  کرد.  محاسبه  روغن  چگالی  و  می آید([  به دست   )١0( و   )٩( معادالت 

روغن بر مایع های دیگر آن است که قطرۀ روغن تبخیر منی شود و بنابراین جرم آن تغییر 

منی کند. 

میلیکان این آزمایش را برای هزاران قطره با بارهای مختلف اجنام داد. برخی از بارهای 

 ،  ٨/0١ × ١0-١٩C ، ٤/٨0١ × ٦0-١٩C از:  الکتریکی به دست آمده برای قطره ها عبارت اند 

١٩C-١0 × ١0/٢١٤ و … متام این بارها مضرب صحیحی از یک عدد ثابت بودند که او این عدد 

را بار یک الکترون درنظر گرفت. این مقدار ثابت برابر با ١٩C-١0 × ١/٦0٢١٨ است. اینک با 



15

استفاده از نسبت بار به جرم، مقدار زیر برای جرم یک الکترون به دست می آید: 

gm / C / g
/ C

− −= × × = ×
×

19 28
8

1
1 60218 10 9 10940 10

1 75882 10  

این مقدار ١٨٣٦ بار کوچک تر از جرم امت هیدروژن )سبک ترین امت( است. میلیکان 

اولنی فردی بود که این حقیقت شناخته شده را اثبات کرد: »همۀ امت ها تعداد صحیحی 

توسط   m و   e تامسون همچننی  توسط   e/m برای  آمده  به دست  مقادیر  دارند«.  الکترون 

میلیکان اندکی با مقادیر داده شده در باال تفاوت دارد؛ زیرا با ابزارهای موجود در آن زمان 

امکان اندازه گیری دقیق فراهم نبوده است. 
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واحد یادگیری ٣

روش تدریس پیشنهادی: پرسش و پاسخ

مدل امتی تامسون، درست یا نادرست؟!

شما همکار گرامی با توجه به مطالب جلسۀ قبل، مدل امتی تامسون را روی تابلو 

رسم کنید و توضیح دهید که دانشمندی به نام رادرفورد برای بررسی درستی مدل امتی 

 α تامسون ورقه ای از طال به ضخامت نازک ترین الیۀ پیاز تهیه کرد و آن را در مقابل تابش

قرار داد. فکر می کنید رادرفورد چه انتظاری از این آزمایش داشت؟ 

پیش بینی شما دربارۀ هریک از موارد زیر چیست؟ 

١ــ آیا همۀ پرتو ها از این ورقۀ نازک عبور می کنند؟ 

٢ــ آیا امکان دارد پرتو های α از ورقه عبور نکنند یا منحرف شوند؟ 

کنند.  گفت وگو  و  بحث  پرسش ها،  دربارۀ  تا  بدهید  کافی  فرصت  دانش آموزان  به 

پاسخ های آنان را بشنوید اّما دربارۀ آنها قضاوتی نکنید. 

اکنون از دانش آموزان بخواهید به شکل ٢ صفحه ٩ کتاب درسی دقت کنند و 

توضیح دهید که رادرفورد یک حلقه را با مادۀ فلوئورسنت پوشش داد و آن را اطراف 

α به ورقۀ طال برروی مادۀ فلوئورسنت نقاطی  تاباندن پرتو  از  ورقۀ طال قرار داد. پس 

تولید  نور  با مادۀ فلوئورسنت   α پرتو  اثر برخورد  نورانی مشاهده کرد. می دانید که در 

می شود. 

١ــ تشکیل این نقاط نورانی به چه معناست؟

٢ــ آیا اندازۀ نقاط نورانی برابر است؟ 

٣ــ چرا اندازۀ این نقاط نورانی باهم تفاوت دارد؟ 

٤ــ از اینکه بیشتر پرتوها بدون انحراف عبور کرده اند، چه نتیجه ای می گیرید؟ 

٥ــ با توجه به این آزمایش، پاسخ های مرحلۀ قبل خود را مرور کنید و هرجا الزم است 

پاسخ های خود را اصالح منایید. به دانش آموزان فرصت کافی بدهید و سپس پاسخ های 

آنها را بشنوید. اما دربارۀ درستی یا نادرستی آنها قضاوت نکنید. 

اکنون از دانش آموزان بخواهید تا برای آزمایشی که اجنام می دهید، یک مدل امتی 

پیشنهاد دهند. 

هدف های آموزشی 
انتظار می رود دانش آموز  در 

پایان این واحد یادگیری: 
رادرفــورد  آزمـایش  بـا  ١ــ 

آشنا شود. 
نادرستی  یا  درستـی  بـه  ٢ــ 

مدل امتی تامسون پی ببرد. 
٣ــ با مدل امت هسته دار آشنا 

شود. 
٤ــ مهارت مقایسۀ مشاهده ها 

را در خود تقـویت کند. 
تکامل پذیری  ماهیت  به  ٥ــ 
علمی  نظریه های  و  جتربی  علم 

پی ببرد. 
را در  ٦ــ مهارت مدل سازی 

خود تقویت کند.

ارزشیابی تشخیصی 
حال  در  توپ  یک  اگر  ١ــ 
و  سنگنی  جسم  یک  به  حرکت 
اتفاقی  چه  کند،  برخورد  ساکن 

می افتد؟ 
حال  در  توپ  یک  اگر  ٢ــ 
سبک تر  جسم  یک  به  حرکت 
توپ  کند، مسیر حرکت  برخورد 

چه تغییری می کند؟ 
یک   N قطب  هرگاه  ٣ــ 
یک   N قطب  کنار  از  را  آهن ربا 
سرعت  با  دیگر  قوی  آهن ربای 
عبور دهید، چه اتفاقی می افتد؟ 
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کوچک  استوانه ای  مقوا،  یک  روی  آزمایش:  شرح 

بچسبانید. سطح مقطع این استوانه را مرکز یک دایره قرار 

دهید و با شعاع مشخصی اطراف آن یک دایرۀ بزرگ رسم 

کنید. روی این دایرۀ بزرگ ٣ عدد میخ بزنید و یک تکه 

مقوای دایره ای شکل را روی این میخ ها بچسبانید. 

را  آن  اطراف  و  بپوشانید  پنبه  با  را  مقوا  این  روی 

زیر  بودن  خالی  که  به طوری  دهید؛  پوشش  پنبه  با  نیز 

مقوا قابل رؤیت نباشد و دانش آموزان گمان کنند که یک 

را  تیله ها  از  تعدادی  اکنون  می بینند.  را  پنبه ای  نیم کرۀ 

رها کنید تا از زیر پنبه ها عبور کنند. 

چرا تیله ها عبور کردند؟!

این کار را چندبار تکرار کنید تا چند تیله به استوانۀ وسط برخورد کنند و منحرف 

شوند یا بازگردند. سپس دلیل این امر را جویا شوید. 

حتمًا دانش آموزان از عبور تیله ها تعجب می کنند و هنگامی که تیله ها منحرف شده 

یا برمی گردند دنبال پاسخی برای این پدیده خواهند بود. 

به دانش آموزان فرصت کافی دهید تا دربارۀ آنچه دیده اند، بحث کنند و خود را در 

شرایط رادرفورد ببینند و مدل امتی ارائه دهند. پاسخ ها را بشنوید و آنها را راهنمایی کنید 

را مشاهده کرده اند،  توجیه هرآنچه  توانایی  ارائه می دهند،  را  وقتی مدل امتی خود  که 

داشته باشند. در پایان معلم مدل ها را بررسی و مطالب را جمع بندی می کند. 

ارزشیابی پایانی: از دانش آموزان بخواهید تا »فکر کنید« صفحه ٩ را پاسخ دهند. 

بر دانش خود بیفزایید

پرتوزایی
در سال ١٨٩٥، ویلهلم کنراد رونتگن )١٩٢٣ــ١٨٤٥(، فیزیک دان آملانی، دریافت 

که شیشه و فلزها در اثر برخورد پرتوهای کاتدی، تابش های غیرعادی نشر می کنند. این 

تابش های پرانرژی قادر به نفوذ در مواد و سیاه کردن صفحۀ عکاسی پوشش دار بودند و در 

بسیاری از مواد باعث ایجاد فلوئورسانس می شدند. از آن جا که این پرتوها در میدان های 

باردار  کاتدی  پرتوهای  برخالف  که  شد  گرفته  نتیجه  منی شدند،  منحرف  مغناطیسی 

نیستند. رونتگن نام این پرتوها را پرتو ایکس )X( نهاد؛ زیرا ماهیت آنها روشن نبود. 

.

.

.

شکل 9

شکل 10

استوانهمیخ ها

پنبه

فضای خالی به 
اندازۀ عبور تیله

}
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)١٩0٨ــ١٨٥٢(،  بکرل٢   هنری  آنتوان   ، رونتگن١  کشف  از  پس  کمی  فاصلۀ  به 

فیزیک دان فرانسوی، که مطالعۀ خواص فلوئورسانس مواد را آغاز کرده بود، به صورت کاماًل 

تصادفی دریافت که با قرار دادن صفحۀ عکاسی با پوشش ضخیم در معرض ترکیب های 

معینی از اورانیم، این صفحه کدر می شود. برخی از پرتوهای حاصل از ترکیب های اورانیم 

مانند پرتوهای ایکس، پرانرژی بوده و در میدان های مغناطیسی منحرف منی شدند، اما 

برخالف پرتوهای ایکس، به صورت خودبه خود و بدون نیاز به حتریک به وسیلۀ پرتوهای 

کاتدی، نشر می شدند. ماری کوری٣  )١٩٣٤ــ١٨٦٧( برای توضیح این نشر خودبه خود 

ذره ها و انرژی، از واژۀ پرتوزایی )رادیواکتیویته( استفاده کرد. از آن زمان، هر عنصری که 

قادر به نشر خود به خودی تابش باشد، پرتوزا نامیده می شود. 

 ذره های بتا 
به  جذب شده 

صفحه  

پرتوهای 
گاما

 ذره های آلفا
جذب شده به صفحه

 صفحه های 
باردار

 شیار 
باریک

عنصر پرتوزا

  فیلم عکاسی

محفظه سربی

شکل 11. سه نوع پرتو نشر شده از عناصر پرتوزا

در اثر تالشی برخی مواد پرتوزا، سه نوع پرتو تولید می شود که دو نوع از آنها، به سوی 

 )α( آلفا بار مخالف دارند، منحرف می شوند )شکل ١١(. پرتوهای  صفحه های فلزی که 

منحرف  مثبت  بار  با  صفحه هایی  با  بنابراین  و  شده اند  تشکیل  مثبت،  بار  با  ذره هایی  از 

می شوند. پرتوهای بتا )β( همان الکترون ها هستند و با صفحه هایی با بار منفی منحرف 

می شوند. نوع سوم تابش پرتوزا از پرتوهایی پرانرژی به نام پرتوهای گاما )γ( تشکیل شده 

است که مانند پرتوهای X بدون بارند و در حضور میدان های خارجی منحرف منی شوند. 

خواص این پرتوها در جدول ١ آمده است. 

Roentgen ــ1 
H. Becquerel ــ2 
M. Curie ــ 3 

پرتوهای غیر 
شکسته گاما 

)منحرف نشده(
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جدول ١. خواص پرتوهای نشر شده از عنصرهای پرتوزا

نوع تابش 
نشر شده 
و عالمت 

ماهیت تابش 
مناد 

هسته ای 
پرتو

آنچه  و   نفوذ  قدرت 
مانع نفوذ آن می شود. 
ماده  چگالی  )هرچه 
تابش  باشد،  بیشتر 
کمتری  بار  یا  بیشتر 
قدرت  و  شده  جذب 

نفوذ بیشتر می شود(

قدرت یونندگی 
)قابلیت جدا کردن 
الکترون ها از امت ها 

برای تشکیل یون های 
مثبت(

α
آلفا

 ٢ با  هلیم  هستۀ  یک 
پروتون و ٢ نوترون جرم 

٤، بار  ٢+

He +4 2
2

نفوذ کم، بیشترین جرم 
و بار، با چند سانتی متر 
هوا یا تکه کاغذی نازک 

متوقف می شود. 

قدرت یونندگی بسیار 
و  جرم  بیشترین  باال، 

بار در میان سه تابش

β
بتا

انرژی  با  الکترون هایی 
جرم  باال،  جنبشی 

، بار ١- ١     _____
١837

e−
0

1
جـرم  متـوسط،  نـفـوذ 
ناچیز ولی بار  الکتریکی 
از   mm چند  با  دارند، 
فلزهایی مانند آلومینیم 
مـتـوقــف  آن  بـیـشـتــر 

می شود. 

یــونــنـدگــی  قـــدرت 
بار  و  جرم  با  متوسط، 

کمتر از ذره آلفا

γ
گاما 

تابش الکترومغناطیسی 
زیاد،  بسیار  فرکانس  با 

جرم = ٠، بار = ٠

γ جرم باال،  بسیار  نفوذ 
الیۀ  با  نداشته،  باری  و 
یا  فوالد  از  ضخیمی 
متوقف  آن  بیشتر  بنت 
چند  حتی  می شود، 
چگالی  با  سرب  از   cm
متوقف  را  آن  متام  باال 

منی کند.

کمترین قدرت  یونندگی 
تــابـش،  سه  میــان  در 
هــیــچ  گــامــا  تـــابش 
حـمـل  الکتــریـکی  بــار 
هیچ  تقـریبًا  و  منی کنـد 

جرمی ندارد. 

گونه ابرمانند مثبت

الکترون های منفی

شکل ١2. مدل کیک کشمشی تامسون برای امت

E. Rutherford ــ1 

تامسون در لولۀ پرتو کاتدی 
را  الکترون ها  از  جریانی 
که  درحالی  کرد؛  بررسی 
در تابش مواد پرتوزا افزون 
الکترون ها  از  جریانی  بر 
از  جــریــانــی   ،)β )پـرتـو 
 )α )پرتو  مثبت  یون های 
پرانرژی  تابش  همراه  به 
می شود.  تشکیل  نیز  گاما 
رادرفورد١   دلیل  همنی  به 
تامسون  مدل  درستی  به 

تردید داشت. 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ ـــ

ـــ

ـــ

ـــ
ـــ
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رادرفورد )١٩٣٧ــ١٨٧١(  ارنست  نام  به  زالندنو  از  فیزیک دانی   ،١٩١0 در سال 
به  رادرفورد  کند.  استفاده   α ذره های  از  امت ها،  ساختار  بررسی  برای  که  گرفت  تصمیم 
)١٩٧0ــ١٨٨٩(  مارسدن  ارنست  و   )١٨٨٢ ــ   ١٩٤٥( گایگر  هانس  همکارش،  همراه 
ورقه های  آنها  در  که  دادند  اجنام  را  آزمایش هایی  مجموعه  کارشناسی،  دورۀ  دانشجوی 
بسیار نازک طال و فلزهای دیگر با پرتوهای آلفای حاصل از منبعی پرتوزا مبباران می شد 
از  انحراف  بدون  طال  ورقۀ  با  برخورد  در  ذره ها  بیشتر  کردند  مشاهده  آنها   .)١٣ )شکل 
نیز  اما، گاهی  ایجاد می شد.  آنها  بسیار کوچکی در مسیر  انحراف  یا  آن عبور می کردند 
آلفا  ذره های  مواردی  در  منحرف می شد. حتی،  یا  پراکنده  بزرگ  زاویه ای  با   α ذرۀ  یک 
کاماًل در جهت مخالف جهت اولیۀ خود برمی گشتند. این مشاهده برای آنها غافلگیر کننده 
بود، زیرا براساس مدل تامسون، بار مثبت یک امت درون آن پخش شده است و منی تواند 
انحرافی همۀ ذره های  بدون هیچ  باید  و  ایجاد کند   α انحرافی در مسیر ذره های  چننی 
آلفا از درون آن عبور کند. رادرفورد در واکنش به این کشف ابراز داشت: »این همان قدر 
باورنکردنی است که گلوله ای سربی را به سمت یک تکه دستمال کاغذی شلیک کنید و 

آن گلوله برگردد و به خودتان برخورد کند«. 
امتی  مدل  یک  برحسب  را   α پراکندگی  آزمایش  نتایج  توانست  بعدها  رادرفورد 
جدید توضیح دهد. براساس مدل رادرفورد، بیشتر حجم امت فضای خالی است )به همنی 
دلیل بیشتر ذره های α بدون انحراف از ورقۀ طال عبور می کنند(. همچننی بار مثبت امت 
کاماًل در هسته، متمرکز شده است. هنگامی که ذرۀ α از نزدیکی هسته می گذرد، نیروی 
دافعۀ بزرگی بر آن وارد می شود و انحراف بزرگی در مسیر آن ایجاد می کند. افزون بر آن، 
ذره هایی که مستقیمًا به هسته برخورد می کنند، کاماًل دفع می شوند و جهت حرکت آنها 

معکوس می شود. 

ورقه طال

شکل 1٣. طرح آزمایش رادرفورد برای اندازه گیری پراکندگی ذرۀ α با تکه ای از ورقۀ طال

ذره های آلفای 
منحرف شده        

ذره های آلفای 
منحرف نشده        

صفحه فلوئورسنت پوشیده 
شده از روی سولفید

صفحۀ 
ZnS فلوئورسنت

 هسته

امت ها در ورقۀ 
نازک طال

منبع تولید باریکه ای از 
ذره های آلفا پر سرعت

فضای بیرونی هسته و 
اشغال شده با الکترون

اندکی از ذره های آلفا 
منحرف می شوند

ورقه بسیار 
نازک طال      

آلفا  ذره های  بیشتر 
منحرف منی شوند

α تابش
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ذره های با بار مثبت در هسته، پروتون نامیده می شوند. در آزمایش های جداگانه ای 
مشخص شد که هر پروتون مقدار باری برابر با بار الکترون داشته اما جرم آن نیز ١٨٣٧برابر 
جرم یک الکترون است. در این مرحله تصویری که دانشمندان از امت داشتند، به این صورت 
بود که جرم یک هسته تقریبًا همۀ جرم کل امت را تشکیل می دهد، اما هسته تنها در حدود 
 حجم امت را اشغال می کند. اگر برای بیان ابعاد امتی و مولکولی از واحد پیکومتر 

13

1

10
 ١00 pm ١( در آن صورت، شعاع امت در حدودpm = ١ × ١0-١٢m( ،استفاده کنیم )pm(

است، در حالی که شعاع هستۀ امت حدود ٣pm-١0 × ٥  است. 

31cm
=1mL

310cm
=10mL

3100cm
=100mL

31000cm
=1000mL

1g

10g

100g

1000g
=1kg

1mg

10mg

100mg

1000mg
=1g

شکل 1٤. پروتون ها و نوترون های یک امت در یک هستۀ بی نهایت کوچک، انباشته 
شده اند. الکترون ها به صورت یک ابر اطراف هسته نشان داده شده اند.

تقریبًا ١0-١0 متر

هسته

فضای اشغال شده با 
الکترون ها

       تقریباً ١٤-١0
سانتی متر  یک  قطر  با  هسته  این 
قطر  باید  و  شده  داده  نشان 
اشغال  الکترون ها  با  که  ناحیه ای 

می شود صدمتر باشد.

پروتون  نوترون

پاسخ »فکر کنید« صفحۀ 7
١ــ فیلم عکاسی که درون پوششی محافظ جای داشت و در معرض تابش نور مرئی 
نبود، لکه های سیاه برروی آن ظاهر شده بود که دور از انتظار بکرل بود و پنداشت که با 

پدیده ای نو روبه رو است. 
٢ــ خیر بلکه باید در شرایط معنی و تعریف شدۀ دیگری با همنی ویژگی ها آزمایش 

خود را تکرار کند. 
روی  را  اورانیم دار  سنگ های  از  گوناگونی  تکه های  که  است  این  ما  پیشنهاد  ٣ــ 
فیلم های عکاسی دارای پوشش با اندازه متفاوت در اتاق تاریک قرار داده و فرضیه خود را 

تعمیم دهد.

حجمجرم
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نوترون ها 
مدل امتی رادرفورد مشکل مهمی را حل نشده باقی گذاشت. در آن زمان، روشن بود 
که امت هیدروژن )ساده ترین امت( تنها یک پروتون و امت هلیم دو پروتون دارد. بنابراین، نسبت 
جرم یک امت هلیم به جرم یک امت هیدروژن باید دو به یک باشد )به سبب جرم بسیار کوچک 
الکترون ها از جرم آنها صرف نظر می شود(. با این حال، در واقعیت این نسبت چهار به یک 
بود. رادرفورد و دیگران فرض کردند که باید نوع دیگری از ذره های زیرامتی نیز در هستۀ 
امت وجود داشته باشد. در سال ١٩٣٢، این فرضیه را جیمز چادویک١  )١٩٧٢ــ١٨٩١(، 
 α فیزیک دان انگلیسی، اثبات کرد. هنگامی که چادویک ورقۀ نازکی از بریلیم را با ذره های

مبباران کرد، تابش بسیار پرانرژی ای مشابه پرتوهای γ از فلز نشر شد.  
 Be He C n+ → +4 4 12 1
9 2 6 0

ذره های  نوع سوم  از  واقع متشکل  در  پرتوها  این  که  داد  نشان  بعدی  آزمایش های 
زیرامتی اند. چادویک این ذره ها را نوترون نامید. این ذره ها از نظر الکتریکی خنثی و جرم 

آنها کمی بزرگتر از جرم پروتون است.
یافتۀ جدید، امکان کشف راز نسبت جرمی هلیم و هیدروژن فراهم شد. در  این  با 
هستۀ امت هلیم دو پروتون و دو نوترون، اما در هستۀ امت هیدروژن تنها یک پروتون وجود 

دارد. به همنی دلیل نسبت جرمی آنها چهار به یک است. 
شکل ١٤ موقعیت ذره های بنیادی )پروتون ها، نوترون ها و الکترون ها( را در یک امت 
نشان می دهد. ذره های زیر امتی دیگری نیز وجود دارند. اما این سه ذره، اجزای اصلی 

سازندۀ امت بوده که در شیمی اهمیت دارند. 

ایزوتوپ ها
گاهی همۀ امت های یک عنصر معنی، جرم یکسانی ندارند؛ زیرا بیشتر عنصرها دو 
یا چند ایزوتوپ دارند )شکل ١٥(. ایزوتوپ ها امت هایی با عدد امتی یکسان و عدد جرمی 
متفاوت اند. مثاًل، هیدروژن سه ایزوتوپ دارد. ایزوتوپ نخست که از آن با عنوان هیدروژن 
یا پروتیم یاد می شود، تنها یک پروتون داشته و نوترون ندارد. دومنی ایزوتوپ، دوترمی، یک 

پروتون و یک نوترون دارد و تریتیم ایزوتوپی با یک پروتون و دو نوترون است. 

شکل 15. ایزوتوپ های برخی از عنصرها

 کلر کروم

J. Chadwich ــ1 

ذرۀ آلفا
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ادامه شکل 15. ایزوتوپ های برخی از عنصرها

قلع ژرمانیم

پاسخ »فکر کنید« صفحۀ 1٤ 

١ــ برای عنصرهایی که دارای دو یا چند ایزوتوپ پایدار با فراوانی ثابت و معنی در 

طبیعت هستند، جرم امتی میانگنی براساس رابطۀ زیر گزارش می شود: 

… + )فراوانی آن × جرم امتی ایزوتوپ ٢( + ) فراوانی آن × جرم امتی ایزوتوپ ١( 
____________________________________________________ = جرم امتی میانگنی عنصر 

                                                          فراوانی کل 

( = جرم امتی میانگنی بور ( ) ( /× + × += = =
+

10 6 11 24 60 264 324
10 8

6 24 30 30

، درنظر  O16
8 ٢ــ برای پاسخ به این پرسش نخست امت مرکزی در مولکول آب را امت 

بگیرید سپس دو امت هیدروژن را از میان امت های D ، H و T انتخاب کنید. در این شرایط ٦ 

نوع مولکول آب از حلاظ جرمی خواهیم داشت. با داشنت سه نوع  امت مرکزی )سه ایزوتوپ 

اکسیژن( ١٨ نوع مولکول آب خواهیم داشت. 

مولکول های آب و جرم مولکولی آن هاامت مرکزی

16O H2O(18)  ،D2O(20)  ،T2O(22) ،DHO(19)  ،THO(20) و TDO(21)
17O  H2O(19)  ،D2O(21)  ،T2O(23)  ،DHO(20) ،THO(21)  و TDO(22)
18OH2O(20)  ،D2O(22)  ،T2O(24)  ،DHO(21) ،THO(22)  و TDO(23)

٣ــ چگالی )s(H٢O کمتر از )l(H٢O و چگالی )s(D٢O کمتر از )D٢O)l است. پس 

هر نوع یخ برسطح همان نوع آب شناور می ماند. شکل و داده های جتربی نشان می دهند 

آب  در  آرامی  به   D٢O)s( دلیل  همنی  به  است،   H٢O)l( از  بیشتر   D٢O)s( چگالی  که 

فرو  رفته و در ته ظرف آن شناور می شود. 


