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واحد یادگیری ٤

روش تدریس پیشنهادی: پرسش و پاسخ
توصیه می شود به دانش آموزان فرصت کافی بدهید تا صفحۀ یازده کتاب را در گروه 

ارائه  به کالس  را  از مطالب خوانده شده  بخواهید خالصه ای  از گروه ها  روخوانی کنند. 

دهند. در صورت نیاز، بحث را کامل کنید.  سپس از آنها بخواهید جدول زیر را کامل کنند. 

تعداد 
مناد عدد امتی عدد جرمی 

enp

88

101212
24Mg2+

٦٣2٩

1010٩…     
F-…     

به دانش آموزان فرصت کافی بدهید و بر کار آنها نظارت کنید. در پایان از یکی از 

پاسخ ها موارد  بررسی  بنویسد. ضمن  تابلو  را روی  پاسخ های صحیح  تا  گروه ها بخواهید 

درست را تأیید و موارد نادرست را اصالح منایید. در ادامه جملۀ زیر را روی تابلو بنویسید. 

عنصر  یک  امت های  و خواص  بود: جرم  معتقد  »دالتون  که:  این جمله 

باهم برابر است«. درست است یا نادرست؟

اکنون معلم به دانش آموزان گزارش 

می دهد که تصویر مقابل، یافته های جتربی 

نشان  زغـال سنگ  منونه  یک  مـورد  در  را 

می دهد. 

از  را  آنچه  بخواهید  آنها  از  حال 

تصویر متوجه می شوند روی برگه بنویسند. 

پس از شنیدن نظرات دانش آموزان مفهوم ایزوتوپ را توضیح دهید. سپس منودار دایره ای 

صفحۀ 12 کتاب درسی را به دانش آموزان نشان دهید و از یکی از گروه ها بخواهید دربارۀ 

منودار توضیح دهند. سپس مفهوم درصد فراوانی را توضیح دهید. اکنون جدول صفحۀ بعد 

را روی تابلو رسم کنید و به دانش آموزان فرصت کافی بدهید تا دربارۀ اطالعات موجود در 

این جدول بحث و گفت وگو کنند و به پرسش های مطرح شده پاسخ دهند. 

هدف های آموزشی 
انتظار می رود دانش آموز  
در پایان این واحد یادگیری: 

1ــ با ذره های سازندۀ امت 
آشنا شود. 

عدد  و  امتی  عدد  2ــ 
جرمی را بشناسد. 

و  استدالل  توانایی  ٣ــ 
نتیجه گیری را در خود تقویت 

کند. 
امتی  جرم  مفهوم  4ــ 

میانگنی را درک کند. 
تعداد  تعینی  مهارت  ٥ــ 
عدد  روی  از  را  nها  و    p ، e
امتی و جرمی در خود تقویت 

کند. 
 ٦ــ مهارت محاسبۀ جرم 
در  را  امت ها  میانگنی  امتی 

خود تقویت کند. 
ایزوتوپ  مفهوم  با  ٧ــ 

آشنا شود. 
تشابه  و  تفاوت  8ــ 
را  عنصر  یک  ایزوتوپ های 

بشناسد. 

ارزشیابی تشخیصی 
امتی  جرم  چرا  1ــ 
اعشاری  جدول  در  عنصرها 

است؟
 ، Al27

13
امت  برای  2ــ 

عدد جرمی و عدد امتی چند 
است؟ 

H1                              مناد  
1              H D=2 2

1 1      H T=3 3
1 1    

    تریتیم           دوترمی            هیدروژن                            نام 

ناچیز              0/0٥            ٩٩/٩8%         درصد فراوانی  

…     
O…     

…       
Cu…       
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  دوترمی  هیدروژن  تریتیم

H1                              مناد  
1              H D=2 2

1 1      H T=3 3
1 1    

    تریتیم           دوترمی            هیدروژن                            نام 

ناچیز              0/0٥            ٩٩/٩8%         درصد فراوانی  

1ــ تعداد ذره های زیرامتی را در هر ذره مشخص کنید. 

2ــ کدام یک جرم بیشتری دارد؟ 

٣ــ تفاوت این ذره ها را بیان کنید.

در ادامه به دانش آموزان توضیح دهید که نئون دارای سه ایزوتوپ با اعداد امتی و 

جرمی زیر است: 
Ne20

10         Ne21
10          Ne22

10  

%٩0/48       %0/2٩%       ٧/2٥  

حال از دانش آموزان بخواهید تا از روی جدول تناوبی جرم امتی Ne را گزارش دهند.

تناوبی  جدول  در  نئون  امتی  جرم  »چرا  بنویسید:  را  پرسش  این  تابلو  روی  اکنون 

اعشاری است و عدد صحیح نیست؟«

10 عدد سیب 42٥ گرمی، ٦ عدد سیب  »اگر در ظرفی  راهنمایی: 

    ٣٥0گرمی و 4عدد سیب 210گرمی داشته باشیم جرم میانگنی یک سیب 

چقدر است؟«

شکل 16

شکل 17
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نظرات دانش آموزان را بشنوید و دربارۀ آنها قضاوت نکنید. حال راهنمایی زیر را ارائه 

دهید و از دانش آموزان بخواهید نظرات خود را بررسی کنند و برای پرسش مطرح شده 

پاسخ مناسبی بیابند. سپس موارد الزم را اصالح کنید و در پایان نحوۀ محاسبۀ جرم امتی 

میانگنی را برای دانش آموزان توضیح دهید. 

اکنون شما همکار گرامی با بیان جمالت زیر مبحث واحد جرم امتی را یادآوری کنید:

برای اندازه گیری وزن کامیون به وسیله باسکول از واحد تن و برای اندازه گیری وزن 

میوه با ترازو از واحد کیلوگرم و برای اندازه گیری وزن طال از ترازوی دقیق تر با واحدهای 

کوچک تر مانند مثقال و گرم استفاده می شود. 

 برای اندازه گیری جرم امت منی توان از این واحدها و ابزار استفاده کرد. در این موارد 

اندازه های امتی است.  در  یکایی که  کاربرد؛  به  و مناسب تری  یکای کوچک تر  بهتر است 

به  عبارت دیگر سنگ وزنۀ ترازوی ما در مقیاس امتی از امت های یک عنصر انتخاب می شود. 

C12 را به عنوان مبنا انتخاب کرده اند. 
6

از بنی امت عنصرهای مختلف، امت کربن 

1
12

  = 1 a.m.u

a.m.u واحد اندازه گیری جرم امت است که جرم سایر امت ها نسبت به آن سنجیده 

می شود؛ وقتی گفته می شود، جرم اکسیژن amu 1٦ است، یعنی چه؟

دانش آموزان  برای  آن  بودن  نسبی  و   a.m.u مفهوم  تا  بیاورید  نیز  دیگر  مثال  چند 

کامل شود. در پایان از دانش آموزان بخواهید تا سؤال 1 صفحۀ 14 کتاب درسی را پاسخ 

دهند. 

بر دانش خود بیفزایید
جرم امتی 

برای همۀ ایزوتوپ ها به استثنای C 12 ) به دلیل توافق جهانی بنی متام شیمی دان ها( 

جرم امتی با عدد جرمی برابر نیست. با توجه به تعریف واحد جرم امتی، جرم های امتی را 

در  امت  یک  که  می گویند  ما  به  امتی  جرم های  واقع،  در  می نامند.  نسبی  امتی  جرم های 

H1 دارای جرم امتی 
1 مقایسه با امت کربن ــ 12 چقدر سنگنی تر است. به عنوان منونه، امت 

________1/00٧8٣  یا 
12       

H1  به اندازۀ 
1 amu 1/00٧8٣ است. این عدد نشان می دهد که یک امت 

 ،12 C ـ 12 است. به عبارت دیگر، جرم یک امت تقریبًا سنگنی تر از یک دوازدهم یک امت کربنـ 

شکل 18

* وزن با جرم تفاوت دارد، 
در این جا واژۀ وزن به جای 

جرم به کار رفته است.

جرم امت کربن 12
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 2٣/٩8٥04 amu 24 دارای جرم امتی Mg 1 است. یک امت H تقریبًا 12 برابر  جرم یک امت

که آن جا  از  و  است  ــ 12  کربن  امت  برابر یک  دو  تقریبًا   24  Mg امت  جــرم یک  است پس 

گرم  برحسب  را  امت  یک  جرم  می توان  بنابراین  است،    1amu = 1/٦٦0٥4 × 10-24g

محاسبه کرد. به عنوان منونه، جرم یک امت کربن ــ 12 )تنها امتی که عدد جرمی و جرم 

امتی آن باهم برابر است( برحسب گرم به صورت زیر محاسبه می شود: 

/ gamu / g
amu

−
−×× = ×

24
231 66054 10

12 1 99265 10
 

با این که نام واحد جرم امتی به دالتون )Da( تغییر کرده است، در ادامه از همان 

یا   12 Da( دالتون  12، جرم 12   C امت  استفاده می کنیم. یک  واحد جرم امتی  عبارت 

amu 12( دارد. 

جدول ٢. ویژگی های ذره های زیرامتی 

منادبار الکتریکی نسبییکای جرم امتی )amu( گرم )g( ذره

−1e-280/000٥48٥٧٩٩-10 × ٩/10٩٣8٣الکترون
0
1 -e یا 

+1p+241/00٧2٧٦-10 × 1/٦٧2٦22پروتون
1
1 +p یا 

241/008٦٦٥0n1-10 × 1/٦٧4٩2٧نوترون
0 n0 یا 

را  امت  یک  دقیق  جرم  )جدول2(  الکترون  و  نوترون  پروتون،  جرم  از  استفاده  با 

H1 )که هستۀ آن شامل یک پروتون است(، مجموع جرم 
1 منی توان محاسبه کرد. به جز 

ذره های تشکیل دهندۀ یک هسته، همیشه بزرگ تر از جرم واقعی آن هسته است. این 

نامیده  هسته  بستگی1  انرژی  که  است  چیزی  بیان کنندۀ  انرژی،  برحسب  جرم  تفاوت 

می شود. این مقدار انرژی را می توان از رابطۀ اینشتنی که هم ارزی ماده و انرژی را نشان 

همان  بستگی  انرژی  وجود  داشت،  هسته  گسسنت  امکان  اگر  آورد.  به دست  می دهد، 

انرژی الزم برای اجنام این کار بود. فرایند معکوس، یعنی متراکم کردن نوکلئون ها در 

هسته، باعث آزاد شدن انرژی بستگی و یا کاهش جرم خواهد شد.

خواص شیمیایی یک عنصر با پروتون ها و الکترون های موجود در امت های آن تعینی 

بنابراین،  ندارند.  نقشی  شیمیایی  تغییرهای  در  نوترون ها  عادی  شرایط  در  و  می شود 

خواص شیمیایی و واکنش پذیری ایزوتوپ های یک عنصر یکسان است. برای تعینی نوع 

ایزوتوپ های یک عنصر، جرم دقیق ایزوتوپ ها و مقدار نسبی هر ایزوتوپ، از طیف سنج 

جرمی استفاده می کنند )شکل 1٩ــ آ(.

binding energy ــ 1
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مثبت  یون های  الکترون،  وسیلۀ  به  ماده  امت های  بخار  مبباران  با  دستگاه،  این  در 

این  بار منفی جذب می شوند.  به سمت یک شکاف دارای  یون ها  این  تشکیل می شوند. 

ذره ها در اثر نیروی جاذبه شتاب می گیرند و با سرعت زیاد از شکاف می گذرند. سپس، 

پرتو یون های تشکیل شده، از یک میدان مغناطیسی عبور می کند. ذره های باردار هنگام 

از مسیر مستقیم خود منحرف شده و مسیری دایره ای را  از میدان مغناطیسی،  گذشنت 

طی می کنند. میزان انحراف هر ذره به نسبت جرم به بار )m/q( آن بستگی دارد. متام 

 m/q که  یون هایی  دارند.  یکسان   m/q مقدار  می گذرند،  شکاف  آخرین  از  که  یون هایی 

برای شتاب دادن، وادار  یا ولتاژ اعمال شده  با تنظیم میدان مغناطیسی  متفاوت دارند، 

به عبور از این شکاف می شوند. بنابراین، متام یون های تشکیل شده را می توان به صورت 

مستقل از شکاف عبور داد. آشکارساز طیف سنج جرمی، شدت هرکدام از پرتوهای یونی را 

که به مقدار نسبی هریک از ایزوتوپ های موجود بستگی دارد، اندازه گیری می کند. 

 12  C 28 به  Si از یک طیف سنج جرمی، نسبت جرمی  با استفاده  به عنوان مثال، 

به صورت زیر اندازه گیری می شود: 
28 Si جرم امت                                                                                                 

________________ = 2/٣٣1411  
12 C جرم استاندارد                                                                                             

از این نسبت جرمی، جرم ایزوتوپ Si 28 را به دست می آورمی: 
28 Si 12 × نسبت جرمی اندازه گیری شده = جرم ایزوتوپی C جرم  

= 2/٣٣1411 × 12amu = 2٧/٩٧٦٩٣amu  

افزون بر جرم ایزوتوپ ها، از طیف سنج جرمی، فراوانی نسبی هر ایزوتوپ در منونه ای 

شبکه منفی       

مغناطیس

آشکارساز

لوله شیشه 
تخلیه شده

 پمپ خألعددهای جرمی

 ورود گاز نئون  

پرتو الکترونی

افروزۀ داغ

فراوانی نسبی

شکل 19. آ( یک طیف سنج جرمی ساده که جداسازی ایزوتوپ ها را نشان می دهد. ب( طیف حاصل از دستگاه

100

80

60

40

20

0
20                    21                   22 (m / q)

)ب ()آ (
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از یک عنصر نیز به دست می آید )شکل 1٩ــ ب(. به عنوان مثال، درصد فراوانی Si 28 برابر 

جرم  آوردن  به دست  برای  موردنیاز  داده های  اندازه گیری هایی،  چنین  است.   %٩2/2٣

اتمی یک عنصر را در اختیار قرار می دهد. جرم اتمی میانگین، جرم ایزوتوپ های طبیعی 

بر مبنای فراوانی آنها است. 

ایزوتوپ طبیعی یک عنصر، بخش معینی از جرم اتمی آن را تشکیل می دهد.  هر 

دیدید که ٩2/2٣% از اتم های Si را Si 28 تشکیل می دهد. با استفاده از این درصد فراوانی 

به صورت یک کسر و ضرب کردن آن درجرم ایزوتوپی Si 28، بخشی از جرم اتمی Si به دست 

می آید که مربوط به Si 28 است: 

Si 28 در جرم اتمی Si 2٧/٩٧٦٩٣ = بخش مربوط بهamu ×0/٩22٣ = 2٥/80٣1amu

با محاسباتی مشابه، بخش مربوط به  Si ٣٥٣2amu(2٩/1=28/٩٧٦4٩٥amu × 0/04٦٧( و 

جمع  با  می آید.  به دست   )2٩/٩٧٣٧٧0amu×0/0٣10=0/٩2٩2amu( ٣0Si مربوط به 

این سه بخش )و گرد کردن نتیجه تا دو رقم اعشار(، جرم اتمی سیلیسیم به دست می آید: 

Si 2٥/80٣1= جرم اتمیamu + 1/٣٥٣2 amu + 0/٩2٩2amu    

 = 28/08٥٥amu = 28/0٩amu

توجه کنید جرم اتمی، مقداری میانگین است و میانگین ها را باید با احتیاط تفسیر 

باشد،   تعداد کودکان در هر خانواده 2/4نفر  میانگین  اگر در جامعه ای  برای مثال  کرد. 

از سیلیسیم،  اتمی  پایه هیچ  این  بر  مسلمًا هیچ خانواده ای 2/4 کودک نخواهد داشت. 

یک  آزمایشگاهی،  کاربردهای  بیشتر  در  حال  این  با  ندارد.   28/0٩ amu با  برابر  جرمی 

نمونه سیلیسیم را متشکل از اتم هایی با این جرم اتمی میانگین درنظر می گیریم. در شکل 

20، جرم اتمی به صورت نسبی نشان داده شده است. 

عدد جرمی، یک عدد صحیح 
است که مجموع شمار پروتون ها 
و نوترون هارا نشان می دهد. این 
عدد در سمت چپ و باالی مناد 
می شود.  نوشته  عنصر  شیمیایی 
جرم  امتی،  جرم  که  درحالی 
نشان   amu برحسب  را  امت  یک 
اغلب  دلیل  همنی  به  می دهد، 
عدد صحیحی نیست. با توجه به 
نزدیکی عدد جرمی و جرم امتی، 

نباید آنها را اشتباه به کار برد. 
اصلی  کمیت  هفت  در 
)طول، جرم، زمان، مقدار ماده، 
و  دما  الکتریکی،  جریان  شدت 
کمیت  شش  روشنایی(،  شدت 
یک  با  مقایسه  در  جرم(  )به جز 
می شوند،  اندازه گیری  مرجع 

یعنی:  
Δt = t - t مرجع

ΔT = T - T مرجع

 t ، زمان و T، دما را نشان 
می دهد.

نشده  تعریف  کمیتی  جرم 
است )در فیزیک همۀ تعریف ها 
متناسب  کمیت  یک  به صورت 
با جرم آمده است( و به صورت 
می شود  اندازه گیری  نسبی 
 .)1  kg بر  تقسیم  جسم  )جرم 
دلیل حاصل، عددی  به همنی 
می توان  اینک  یکاست.  بدون 

چننی نوشت:

                         جرم جسم 
    ___________ = x  →

1kg                                              
1kg × x = x kg = جرم جسم

atomC atomC amu
amu

= → =1
12 1 12

1
atomC atomC amu
amu

= → =1
12 1 12

1
بر این پایه: 

atomFe / atomFe / amu
amu

= → =1
55 847 1 55 847

1
atomFe / atomFe / amu

amu
= → =1

55 847 1 55 847
1

شکل ٢0. نسبت جرم امت های گوناگون در یک ترازو

)آ(

)ب(
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برای درک بهتر، یک مسئلۀ ساده طرح می شود. نقره )Ag 4٧( دارای 4٦ ایزوتوپ 

شناخته شده است، اما فقط دو ایزوتوپ Ag 10٧ و Ag 10٩ در طبیعت موجود است. با استفاده 

از داده های طیف سنجی جرمی که در جدول زیر آمده، جرم اتمی Ag را محاسبه کنید.
 

فراوانی )%(جرم )amu( ایزوتوپ

10٧ Ag10٦/٩0٥0٩٥1/84

10٩ Ag108/٩04٧٦48/1٦

از جرم و فراوانی دو ایزوتوپ Ag، باید جرم اتمی Ag )میانگین جرم های ایزوتوپی( 

تا بخش مربوط به هر  ایزوتوپی را در کسر فراوانی آن ضرب می کنیم  بیابیم. هر جرم  را 

ایزوتوپ در جرم اتمی به دست آید. مجموع این بخش های ایزوتوپی با جرم اتمی میانگین 

برابر است. 

یافتن بخش مربوط به هر ایزوتوپ در جرم اتمی: 

فراوانی کسری × جرم ایزوتوپی = بخش مربوط به Ag 10٧ در جرم اتمی 

= 10٦/٩0٥0٩amu × 0/٥184=٥٥/42amu

 ٥2/4٥amu = 108/٩04٧٦amu×0/481٦= بخش مربوط به Ag 10٩ در جرم اتمی 

amu 10٧/8٧ = ٥٥/42 + ٥2/٥4 = میانگین جرم اتمی نقره

بامعنی در مقادیر  ارقام  تعداد  زیرا  بامعنی گرد کرده ایم؛  تا چهار رقم  را  هر بخش 

فراوانی برابر 4 است. با مراجعه به جدول تناوبی مشخص می شود که این جرم اتمی )تا دو 

رقم بعد از اعشار( درست است. 
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واحد یادگیری 5

روش تدریس پیشنهادی: پرسش و پاسخ
توصیه می شود ابتدا دو پرسش زیر را روی تابلو بنویسید:

1ــ رنگ چیست؟ 

2ــ ارتباط رنگ با نور و انرژی چیست؟

یا نادرستی آن قضاوتی نکنید. حال  نظر دانش آموزان را بشنوید و دربارۀ درستی 

شکل 21 را به دانش آموزان نشان دهید. 

شکل ٢1 . عبور نور از منشور و ایجاد طیف پیوسته مرئی توسط نیوتن

دوباره با بررسی این شکل پاسخ پرسش های باال را از دانش آموزان بخواهید. 

سپس موضوع را به روش سخنرانی جمع بندی کنید و این سؤال را مطرح کنید که 

چرا یک جسم زرد به رنگ زرد دیده می شود؟ پاسخ دانش آموزان را بشنوید و پاسخ 

درست را تأیید کنید. در ادامه توضیح دهید که هر نور رنگی، دارای یک طول موج 

معنی است و به رنگ مشخصی دیده می شود. 

اکنون بستۀ مداد رنگی 48تایی را که از قبل تهیه کرده  و به کالس آورده اید 

باز  کنید و مدادهای مربوط به یک طیف رنگی را به هر گروه بدهید و از آنها بخواهید با 

استفاده از این مدادها یک نوار رنگی از پررنگ به کم رنگ رسم کنند. به دانش آموزان 

فرصت کافی دهید سپس برگه ها را جمع آوری کنید و روی تابلوی کالس بچسبانید 

هدف های آموزشی
انتظار می رود دانش آموز 
در پایان این واحد یادگیری: 

و  رنگ  مفهوم  با  1ــ 
ارتباط آن با نور آشنا شود. 

پیوسته  نشری  طیف  2ــ 
تشخیص  خطی  طیف  از  را 

دهد. 
٣ــ چگونگی تولید طیف 

نشری خطی را درک کند. 
4ــ با رنگ شعلۀ عنصرها 

آشنا شود. 
٥ــ با مدل بور آشنا شود. 
را  مهارت مدل سازی  ٦ــ 

در خود تقویت کند. 
در  بور  مدل  توانایی  ٧ــ 
را   H نشری  طیف  توجیه 

درک کند.  

ارزشیابی تشخیصی
به  قرمز  جسم  چرا  1ــ 

رنگ قرمز دیده می شود؟ 
دارای  رنگنی کمان  2ــ 

چند طول موج رنگی است؟ 
طول  با  موج  انرژی  ٣ــ 

آن، چه رابطه ای دارد؟ 
سدمی  المپ  رنگ  4ــ 

چگونه است؟ 

نور آبی عبور کرده

یاقوت سرخ
 نور سرخ عبور کرده

یاقوت آبی

برخورد نور سفید

 برخورد نور سفید

برخورد نور سفید

نور سبز بازتابیده

یاقوت سبز

شکل ٢٢
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را  هیدروژن  مدادرنگی ها طیف  به کمک  ادامه  در  دهید.  توضیح  پیوسته  دربارۀ طیف  و 

برای  بخواهید  دانش آموزان  از   )20 صفحۀ  شکل  )مطابق  دهید  نشان  دانش آموزان  به 

این طیف نامی انتخاب کنند و به این پرسش ها پاسخ دهند که: »در این طیف چند طول 

موج مشاهده می شود؟ آیا تعداد خطوط مشاهده شده در طیف هیدروژن محدود است یا 

نامحدود؟« به دانش آموزان فرصت کافی بدهید سپس پاسخ ها را بشنوید و در صورت نیاز 

آنها را اصالح و طیف نشری خطی را معرفی کنید.

حال از دانش آموزان بپرسید با کدام یک از دو مدل زیر می توان تولید طیف نشری 

خطی را توجیه کرد؟ 

تا مطالب صفحه های 1٩ و  از دانش آموزان بخواهید  از یکی  و  را بشنوید  پاسخ ها 

20 کتاب درسی را روخوانی کند. شما نیز هرجا که الزم می دانید، دربارۀ مطالب توضیح 

دهید. 

شکل ٢3   

 الکترون ها با بار منفی     

هسته با بار مثبت

مدل بور مدل امتی تامسون

 توپ با بار مثبت

 الکترون ها با بار منفی     

بر دانش خود بیفزایید

طیف های امتی و نظریۀ امتی بور1
با استفاده از نظریۀ اینشتنی یکی دیگر از مسائل فیزیک و پیچیدۀ قرن نوزدهم یعنی 

طیف های نشری امت ها نیز حل شد. 

با  اجزایی  از  خورشید  نور  داد  نشان  نیوتن  که  هفدهم  قرن  از  نشری:  طیف های 

رنگ های مختلف تشکیل شده و از ترکیب آنها، نور سفید )بخشی از طیف الکترومغناطیس( 

ایجاد می شود، شیمی دانان و فیزیک دانان به بررسی طیف های نشری )طیف های پیوسته 

یا خطی مربوط به تابش نشر شده از مواد(  پرداختند. طیف نشری یک ماده را می توان با 

دادن انرژی گرمایی یا نوع دیگری از انرژی )مانند تخلیۀ الکتریکی با ولتاژ باال برای مواد 

1- N. Bohr 
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شکل ٢٤.  آ( طیف نشری برخی عنصرها

گازی شکل( به ماده مشاهده کرد. برای منونه یک قطعه آهن که در کوره از شدت گرما 

قرمز یا سفید شده است، نوری ساطع می کند که بخش مرئی طیف نشری آن را تشکیل 

می دهد. یک ویژگی مشترک بنی طیف های نشری خورشید و یک ملتهب گرم شده، آن 

است که هر دو پیوسته اند. طیف نشری یک جامد داغ و ملتهب، به دما وابسته است. 

موج های  طول  از  پیوسته ای  گسترۀ  شکل،  گازی  امت های  نشری  طیف های  اما 

قرمز تا بنفش نیست. امت ها خطوط روشنی را در نواحی مختلفی از طیف مرئی تولید 

می کنند. این طیف های خطی در واقع مربوط به نشرهایی با طول موج های خاص اند 

)شکل 24  ــ آ (. 

جیوه

هلیم

لیتیم

تالیم

کادمیم

استرانسیم

بارمی

کلسیم

هیدروژن

سدمی

اساس طیف نشری و طیف جذبی امت های گازی هر عنصر همانند شکل 24ــ ب، 

پ و ت است. 

کـه  همـان گـونـه   *
نشان  سـدمی  نشری  طیف 
شعلۀ  زرد  رنگ  می دهد، 
بر  تأییدی  آن،  منک های 
موجود  خط  شاخص ترین 

در طیف آن است. 
المپ های  زرد  رنگ   *
را  مـه شکن  در  سدیـم 
بـاال  بـر  دلیـلی  می تـوان 
نـور  شکست  ضریب  بودن 

زرد دانست. 
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روند، طیف نشری  به کار  نوع طیف سنجی  اگر امت های گازی یک عنصر در هر دو 

خطی با طیف جذبی خطی همخوانی دارد به گونه ای که: 

1ــ از روی هم گذاشنت آنها طیف پیوسته ای همانند آنچه که هنگام عبور نور سفید 

از منشور رخ می دهد )رنگنی کمان( پدید می آید. 

2ــ امت های گازی هر عنصر، همان طول موج هایی را که در حالت برانگیخته نشر می کنند 

تا به حالت پایه برگردند همان طول موج را در حالت پایه جذب می کنند، تا برانگیخته شوند.

شکل ٢٤. ب( چگونگی ایجاد طیف پیوسته

شکل ٢٤. پ( چگونگی ایجاد طیف نشری خطی هیدروژن

شکل ٢٤. ت( چگونگی ایجاد طیف جذبی خطی هیدروژن

منبع نور سفید

منبع نور سفید

 آشکارساز

 آشکارساز

 آشکارساز

قوس الکتریکی

ولتاژ باال

منشور

منشور

منشور

طیف پیوسته

طیف نشری خطی

گاز هیدروژن

گاز هیدروژن 
سرد

طیف جذبی خطی
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شکل ٢5. طیف نشری و جذبی عنصرهای برم و کلر

نشر  

نشر  

جذب

جذب

هر عنصر طیف نشری منحصر به فردی دارد. از خطوط مشخصه در طیف های امتی 

می توان برای شناسایی امت ها استفاده کرد، درست مانند اثر انگشت که برای شناسایی انسان ها 

به کار می رود. استفاده از خطوط نشری برای شناسایی امت ها از مدت ها قبل در شیمی متداول 

بود، اما منشأ این خطوط بعدها و در اوایل قرن بیستم شناسایی شد )شکل 2٥(.

طیف نشری امت هیدروژن و مدل امتی بور 
نیلزبور  اینشتنی،  و  پالنک  کشف  از  پس  کمی  فاصلۀ  به   ،1٩1٣ سال  در 
هیدروژن  امت  نشری  طیف  از  نظری  توصیفی  دامنارکی،  فیزیک دان  )1٩٦2ــ 188٥(، 
توجیه  در  اما  نادرست است،  از جنبه هایی  این که  با  توصیف  این  داد.  ارائه  )شکل 2٦( 
طیف های امتی هیدروژن بسیار موفق بود و گام تاریخی مهمی در مسیر پیشرفت نظریۀ 
و  هسته  یک  از  متشکل  را  امت  فیزیک دانان  بور  از  پیش  می رود.  به شمار  امت  کوانتومی 
الکترونی که به دور آن می چرخد، می دانستند. در این مدل سیاره ای )شبیه حرکت یک 
بنی  الکترواستاتیکی جاذبه،  نیروی  که  دور زمنی، شکل 2٧(، فرض می شد  به  ماهواره 

الکترون و هسته دقیقًا با نیروی جانب به مرکز مربوط به چرخش الکترون موازنه می شود. 

مشکلی که در مورد مدل رادرفورد وجود دارد، آن است که، براساس مدل کالسیکی، 

الکترونی که به دور هسته می چرخد، یک شتاب جانب به مرکز به دست می آورد. از طرف 

دیگر، هنگامی که یک ذرۀ باردار شتاب دار می شود، از طریق نشر تابش الکترومغناطیس 

مقداری انرژی از دست می دهد و در نتیجه در مدار کوچک تری حرکت می کند. بنابراین، 

با پذیرفنت چننی مدلی، الکترون در زمانی برابر با s ٩-10 روی هسته سقوط می کند و هیچ 

امتی پایدار منی ماند. 
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شکل ٢6. طیف نشری امت هیدروژن 

شکل ٢7. حرکت یک ماهواره حول زمنی

منشور
منشور

 طول موج )نانومتر(

امت های هیدروژن حاصل از تخلیه الکتریکی

طیف نشری خطی هیدروژن 

مدار باالتر    
انرژی 

انرژی افزوده شده
بیشتر

انرژی کمتر

زمنی

الکترون  چرخشی  حرکت  برای  را  محدودیتی  ابهام،  این  به  دادن  پاسخ  برای  بور 

الکترون تک، فقط مجاز است در مدارهای  به دور هسته درنظر گرفت. در امت هیدروژن 

از آن جا که هر مدار به انرژی  آنها را حالت های ایستا نامید( حرکت کند.  او  معینی )که 

معینی وابسته است، انرژی های مربوط به حرکت الکترون در این مدارهای مجاز نیز باید 

زمانی  تا  الکترون  بور فرض کرد که یک  باشد.  یا کوانتیده  و  بوده  دارای مقادیری معنی 

که در یک مدار معنی قرار دارد، انرژی از دست منی دهد. همچننی خطوط طیف نشری 

مربوط به انتقال الکترون از یک مدار مجاز به مدار مجاز دیگری با انرژی پاینی تر است که 
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سبب آزاد شدن یک کوانتوم انرژی )یک فوتون( به شکل نور می شود )شکل 28(. انرژی 

این فوتون )hυ( برابر با اختالف انرژی دو مدار است. 

48٦nm
سبز ــ آبی

٦٥٧nm
قرمز

4٣4nm
بنفش

شکل ٢8. فرایند نشر در یک امت برانگیخته براساس نظریۀ بور

آورد.  به دست  هیدروژن  امت  معنی  مدارهای  انرژی  و  شعاع  برای  عبارت هایی  بور 

به  این منظور، او از این فرض استفاده کرد که اندازۀ حرکت زاویه ای الکترونی که به دور 

هسته می چرخد، کوانتیده است. در حالت ایستای n ام )n یک عدد صحیح مثبت است(، 

.)ħ = h/2π( است nħ اندازۀ حرکت زاویه ای الکترون برابر با

l = mvr                  )14(

در این رابطه m، نشان دهندۀ جرم، v نشان دهندۀ سرعت و r شعاع دوران است.

حرکت  مرکز  به  جانب  نیروی  و  الکترون  ــ  هسته  جاذبۀ  نیروی  برابری  فرِض  با 

چرخشی الکترون، می توان عبارتی برای سرعت الکترون به دست آورد: 

mv e ( )
r r

=
πε

2 2

2
0

15
4

خواهیم   )14( معادلۀ  در  دادن  قرار  و   )1٥( رابطۀ  از  الکترون  سرعت  محاسبۀ  با 

داشت: 

en ( )
v

=
πε

2

0

16
4



n
ev ( )

n
=

πε

2

0

17
4 
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برای شعاع مدار n ام دارمی: 

rn = n2a 0                                   )18( 
که در آن: 

a ( )
me
πε=

2
0

0 2

4
19



کمیت a0، شعاع بور نام دارد. با استفاده از مقادیر ثابت پالنک، بار و جرم الکترون، 

شعاع بور به دست می آید: 
a / m / A ( )−= × =11

0 5 292 10 0 5292 24


      )20(       
با  برابر  پایه قانون کولن  بر   )Z = 1( الکترون در امت هیدروژن پتانسیل  انرژی  اگر 

e باشد، در مورد انرژی کل یک الکترون می توان نوشت: 
rπε

2

04
eE mv ( )

r
= −

πε

2
2

0

1
21

2 4

با استفاده از معادلۀ )15( دارمی:

 e mv ( )
r

=
πε

2
2

0

22
4

بنابراین: 
n

n

e eE ( )
r a n

= − = −
πε πε

2 2

2
0 0 0

23
8 8

یا 
n HE R ( )

n
 = −   2

1
24

RH که ثابت ریدبرگ نام دارد، برابر با 18J-10 × 2/18 است. عدد n، عدد کوانتومی 

اصلی نام دارد و دارای مقادیر ∞ و 7… و n =1،2،3 است. 

عالمت منفی در معادلۀ )24( قراردادی و اختیاری بوده و نشان می دهد انرژی یک 

از  بی نهایت  درفاصلۀ  )الکترونی  آزاد  الکترون  یک  انرژی  از  پاینی تر  امت،  یک  در  الکترون 

اختصاص  صفر  مقدار  نیز  آزاد  الکترون  انرژی  به  قرارداد،  این  براساس  است.  امت(  هستۀ 

 )24( معادلۀ  در   n به جای  بی نهایت  دادن  قرار  با  معادل  ریاضی  نظر  از  که  داده می شود 

En ،)n منفی تر  )افزایش  به هسته  الکترون  نزدیک تر شدن  با   .E∞  =  0 به طوری که  است؛ 

و قدر مطلق آن بزرگ تر می شود. منفی ترین مقدار، مربوط به n = 1 بوده که با پایدارترین 

حالت انرژی همخوانی دارد. این حالت، حالت پایه یا تراز پایه نامیده می شود. با افزایش 

n، پایداری الکترون کاهش می یابد. هریک از ترازهای مربوط به … ,n =1,2,3 یک حالت )یا 

تراز( برانگیخته نام دارد که انرژی آن از حالت پایه بیشتر است. گفته می شود امت هیدروژنی 

که الکترون آن دارای n بزرگ تر از 1 باشد، برانگیخته شده است. شعاع هر یک از مدارهای 

در رابطۀ )24( با بزرگ شدن 

 کوچک شده، درحالی که 
n 2

1  ،n

 بزرگ تر می شود: 
n

−
2

1

 
... ( )− < − < − < < =

∞
1 1 1 1

0
1 4 9

در  الـکــتــرون  کــه  هـنـگـامی 
دورترین فاصله نسبت به هسته قرار 
هسته  جاذبۀ  میدان  از  و  می گیرد 
آن  با  برهم کنشی  می شود،  خارج 
ندارد و انرژی پتانسیل برابر با صفر 

خواهد شد.

یونش



39

بور به n2 بستگی دارد. بنابراین، با افزایش n، شعاع بور به سرعت افزایش می یابد. شکل 2٩ 

منودارهای شعاع و انرژی الکترون در امت هیدروژن را برحسب n نشان می دهد. 
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شکل ٢9. منودار تغییرات آ( شعاع تراز  ب( انرژی الکترون امت هیدروژن در نظریه بور

انرژی  کرد.  تفسیر  را  هیدروژن  امت  می توان طیف خطی  بور  نظریۀ  از  استفاده  با 

 n( انرژی کمتر  با  از حالتی  الکترون  به وسیلۀ امت سبب می شود که  تابشی جذب شده 

که  هنگامی  برعکس،  شود.  منتقل  بزرگ تر(   n( بیشتر  انرژی  با  حالتی  به  کوچک تر( 

الکترون از یک حالت پرانرژی تر به یک حالت کم انرژی تر می رود، انرژی تابشی )به شکل 

فوتون( نشر می شود. 

حرکت کوانتیدۀ الکترون از یک حالت انرژی به حالت دیگر، مشابه حرکت یک توپ 

تنیس به سمت باال یا پاینی در یک پلکان است. توپ می تواند روی هریک از پله ها باشد، اما 

هرگز بنی پله ها قرار منی گیرد. حرکت از پلۀ پاینی تر به پلۀ باالتر نیازمند صرف انرژی است، 

به  انرژی مبادله شده در یک حرکت  آزاد می کند. مقدار  انرژی  اما حرکت درجهت عکس، 

نیز مقدار  بور  به طور مشابه، در مدل امتی  دارد.  و مقصد بستگی  مبدأ  پله های  فاصله بنی 

انرژی الزم برای جابه جایی الکترون به اختالف انرژی بنی حالت های اولیه و نهایی بستگی 

دارد.

برای اعمال معادلۀ )24( به فرایند نشر در امت هیدروژن، فرض می کنیم که الکترون 

در ابتدا در یک حالت برانگیخته با عدد کوانتومی اصلی ni است. در فرایند نشر، الکترون 

به یک حالت کم انرژی تر با عدد کوانتومی اصلی nf سقوط می کند. این حالت کم انرژی تر، 

ممکن است یک حالت برانگیختۀ دیگر یا حالت پایه باشد. اختالف انرژی بنی حالت های 

نهایی و اولیه عبارت است از: 

 ΔE = Ef - Ei                      )2٥(  

n

rn=n2a0 :آ
n

n HE R
n

 = −   2

1 ب:
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با استفاده از معادلۀ )24( دارمی: 

i H
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E R
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= −    
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= −    
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بنابراین: 
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υ یا انرژی hυ منجر می شود  از آن جا که این انتقال به نشر یک فوتون با فرکانس 

)شکل 2٦(، می توان نوشت: 

H
i f

E h R ( )
n n

 
∆ = υ = −   

2 2

1 1
27

هنگامی یک فوتون نشر می شود که ni > nf باشد. بنابراین، جملۀ درون پرانتز منفی 

و ΔE نیز منفی است )انرژی در محیط آزاد می شود(. هنگامی انرژی جذب می شود که 

ni < nf باشد. در این صورت ΔE مثبت است. هر خط طیفی در طیف نشری با یک انتقال 

از امت های هیدروژن  زیادی  تعداد  خاص در امت هیدروژن متناظر است. هنگام مطالعۀ 

همۀ انتقال های ممکن، مشاهده شده و بنابراین همۀ خطوط طیفی نیز ظاهر می شوند. 

شدت روشنی خطوط طیفی به تعداد الکترون های نشر شده با طول موج معنی بستگی 

دارد.

تا  فروسرخ  از  موج ها  طول  از  وسیعی  محدودۀ  دارای  هیدروژن  نشری  طیف 

فرابنفش است )جدول ٣(. هرمجموعه براساس کاشف آن نام گذاری شده است. مطالعۀ 

سری باملر ساده تر است؛ زیرا تعدادی از خطوط طیفی آن در محدودۀ مرئی قرار دارد 

)شکل ٣0(.

جدول 3. سری های مختلف در طیف نشری امت هیدروژن 

ناحیۀ طیفیnfniسری

لیمان

باملر

پاشن

براکت 

1

2

٣

4

… ، 4 ، ٣ ، 2

… ، ٥ ، 4 ، ٣

… ، ٥ ، ٦ ، 4

… ، ٥ ، ٦ ، ٧

فرابنفش

مرئی و فرابنفش

فروسرخ

فروسرخ
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شکل 30. طیف نشری هیدروژن براساس مدل بور

سری پاشن 
)فروسرخ(

سری لیمان 
)فرابنفش(

400> فرابنفش

سری باملر 
)مرئی(

٧00< فروسرخ

جذب هانشرها

مدل بور با وجود موفقیت در توجیه خطوط طیفی امت هیدروژن، محدودیت هایی نیز 

دارد. این مدل اساسًا مدلی تک الکترونی است و فقط برای امت هیدروژن و دیگر گونه های 

N و  +O٧ و …( که یک الکترون دارند،  ,C ,B ,Be ,Li ,He+ + + + + +6 5 4 3 2 هیدروژن ــ مانند )

افزون بر جاذبه های  الکترون دارند،  از یک  برای گونه هایی که بیش  رضایت بخش است. 

هسته ــ الکترون، دافعه های الکترون ــ الکترون اضافی نیز وجود دارد که استفاده از مدل 

بور را ناممکن می کنند. افزون بر آن، مدل امتی بور قادر به توجیه شدت خطوط طیفی و 

ظهور خطوط طیفی اضافی در حضور میدان های مغناطیسی همچننی چگونگی تشکیل 

مولکول ها از امت ها نیست. با این که نظریۀ بور به عنوان یک توصیف دقیق و علمی از امت، 

n
∞
٦
٥
4
٣

2

  ٦٥٦ nm 

  48٦ nm
  4٣4 nm
  410 nm

1

n
/ JE

n

−×= 0 18

2
2 18 1

n =1 n =2
n =  ٣

n = 4
n = ٥

n =  ٧
n =  ٦
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=n 1

=n 2

=n 3

∆ =E / eV1 9

∆ =E / eV10 2

− / eV13 6

= = − = −
E / eVE / eV1

3
13 6

1 5
9 9

= = − = −
E / eVE / eV1

2
13 6

3 4
4 4

نادرست است اّما هنوز هم از عباراتی نظیر حالت پایه و حالت برانگیخته استفاده می شود 

و ایدۀ اصلی مدل بور یعنی کوانتیده بودن انرژی یک امت، همچنان معتبر است. 

انرژی هر تراز با تفاوت انرژی میان ترازها، همچننی فاصلۀ هر تراز تا 

هسته با فاصله میان ترازها، متفاوت است. این ویژگی ها در منودارهای زیر 

آمده است. 

* با افزایش n، به تدریج rn بزرگتر و Δr نیز بزرگتر می شود. 

* با افزایش n ، به تدریج En بزرگتر و ΔِE برای دو تراز متوالی کوچکتر 

می شود. 

انرژی

فاصله

=r a1 0
=n 1

=n 2 =r a2 04

=n 3 =r a3 09

∆ =r a05

∆ =r a03


