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واحد یادگیری 9

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

مولکول های ناقطبی چگونه همدیگر را می ربایند و کنار هم باقی می مانند؟ سپس 

تصویرهای زیر را که قباًل چاپ و تکثیر شده است، به گروه ها نشان بدهید و از آنها بخواهید 

که دربارۀ آنها هرچه می دانند، بیان کنند.

هدف های آموزشی 
دانش آموز   می رود  انتظار 

در پایان این واحد یادگیری:
١ــ با نیروهای بنی مولکولی 

لوندون و هیدروژنی آشنا شود.
نـیـروی  بـر  جـرم  اثـر  ٢ــ 

لوندون را درک کند.
و  مقایسه  مـهارت  ٣ــ 
جوش  و  ذوب  نقطۀ  پیش بینی 
مولکول های ناقطبی را در خود 

تقویت کند.
به  را  هیدروژنی  نیروی  4ــ 
عنوان نیروی بنی مولکولی قوی 

بشناسد.
نقطۀ  مقایسۀ  مهارت  5  ــ 
با  مولکول هایی  جوش  و  ذوب 
نیروی  اما  یکسان  مولی  جرم 
بنی مولکولی متفاوت را کسب 

کند.

ارزشیابی تشخیصی 
در   CH4 مولکول  چرا  ١ــ 
گاز  همچنان   -١00  °C دمای 

است؟
ناقطبی  مولکول  دو  آیا  ٢ــ 

می توانند همدیگر را بربایند؟
و  کوچک  عنصر  سه  ٣ــ 
نام  را  جدول  الکترونگاتیو 

ببرید.
ابر  صورت  چه  در  4ــ 
الکترونی یک مولکول می تواند 

نامتقارن باشد؟

Iدر کنار مولکول دیگر ٢ Iیک مولکول ٢

 Fدر مجاورت مولکول دیگر ٢ Fیک مولکول ٢

نظرهای دانش آموزان را بدون نقد کردن بر روی تابلو یادداشت کنید. سپس درستی 

یا نادرستی مطالب را با روش بحث و گفت وگو بررسی کنید و از آنها بخواهید به پرسش های 

زیر پاسخ دهند.

١ــ آ( آیا این مولکول های قطبی شده می توانند مولکول های کناری خود را قطبی 

کنند؟

ب( منظور از القای بار الکتریکی چیست؟

و  کنید  رسم  ردیف  دو  در   I٢ مولکول  چند  برای  را  الکترونی  ابر  فرضی  شکل  پ( 

جاذبۀ بنی آنها را توجیه کنید.

ت( ارتباط مقدار بار ایجاد شده با جرم مولکول ها چیست؟

٢ــ منودارهای صفحه بعد را تفسیر کنید.

یک مولکول تنها

یک مولکول تنها
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بررسی  با  بخواهید  دانش آموزان  از  و  کنید  رسم  تابلو  روی  را  زیر  جدول  سپس 

داده های جدول، نظر خود را دربارۀ جمله های زیر بیان کنند.

ماده
نقطۀ جوش 

)°C(
نقطۀ ذوب 

)°C(
جرم مولیقطبی/ ناقطبی

آرایش لوویس 
و شکل هندسی
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١ــ شکل هندسی باعث اختالف نقطۀ جوش H٢O و H٢S شده است.

٢ــ وجود پیوند C-H در مولکول های قطبی باعث باال رفنت دمای جوش می شود.

٣ــ دمای جوش باالی آب به دلیل جرم مولی آن است.

سپس به دانش آموزان وقت کافی بدهید و نظر آنها را بشنوید. حال این پرسش ها 

را مطرح کنید.

١ــ وجود کدام پیوند سبب باال رفنت دمای جوش می شود؟

٢ــ نقطۀ جوش کدام ماده باالتر است؟ چرا؟

CH٣CH٢OH  ،  CH٣CH٢Cl

OH در مولکول ها سبب قوی تر شدن نیروی بنی  ٣ــ به نظر شما چرا وجود پیوند 

H٢O و NH٣ ،HF مولکولی می شود؟ در پایان با معرفی پیوند هیدروژنی در مولکول های

توضیح کاملی در این مورد دهید و مطلب را جمع بندی کنید.
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ارزشیابی پایانی
١ــ در هر مورد نوع نیروی بنی مولکولی را تعینی کنید.

) ||
O

NH C NH− −2 2
ب( اوره )  ) | |

C H C H

OH OH

−2 2 آ( ضد یخ   ) 

)CH٣F) ت( فلوئورومتان پ( شکر  

)CHClج( کلروفرم )٣  )C7H8( تولوئن )ث

 )C٢Hح( اتنی )٢       )SiF4( سیلیسیم تترافلوئورید )چ
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واحد یادگیری 10

روش تدریس پیشنهادی
 ،SiH4  ،CH4( را   ١4 گروه  عناصر  هیدروژن دار  ترکیبات  تا  بخواهید  دانش آموزان  از 

را  از دانش آموزان علت  یکی  از  نقطه جوش مرتب کنند؛ سپس  براساس  را   )SnH4 و   GeH4

بپرسید.

سه  جوش  نقطۀ  منودار  ادامه  در 

تابلو  را روی  ترکیب هیدروژن دار گروه ١6 

تا  بخواهید  دانش آموزان  از  و  کنید  رسم 

دربارۀ باالبودن نقطه جوش H٢O نسبت به 

دو ترکیب دیگر بحث و گفت وگو کنند و نظر 

خود را به کالس ارائه دهند.

ترکیبات  جوش  نقطه  منودار  اکنون 

هیدروژن دار تناوب دوم )از کربن تا فلوئور( 

را بر روی تابلو رسم کنید و از دانش آموزان 

بپرسید:

 ،NH٣  ،HF  ،H٢O ترکیب  چهار  ١ــ 

CH4 به ترتیب دارای جرم های مولی  ١8، 

٢0، ١7 و ١6 هستند. آیا HF که بیشترین جرم مولی را دارد، نقطۀ جوش باالتری هم دارد؟
H٢O از نوع  HF، NH٣ و  ٢ــ با توجه به اینکه نیروی بنی مولکولی در سه ترکیب 

پیوند هیدروژنی است، چرا دمای جوش آنها با هم تفاوت دارد؟

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

سپس نظرات خود را بیان کنند. نظرات آنان را بشنوید اما قضاوتی نکنید.

اکنون به دانش آموزان یادآوری کنید که برای جوشیدن یک مایع باید متام نیروهای 

و  آمونیاک  آب،  در  هیدروژنی  پیوندهای  متام  باید  یعنی  شوند،  شکسته  مولکولی  بنی 

هیدروژن فلوئورید شکسته شوند تا آنها به جوش آیند.

 ،NHو ٣ H٢O اکنون از دانش آموزان بخواهید درباره تعداد پیوندهای هیدروژنی در

در گروه خود بحث کنند و نتیجه را به کالس گزارش کنند.

در پایان، مطالب مربوط را جمع بندی کنید و به کمک شکل های حاشیۀ صفحۀ بعد 

تعداد پیوندهای هیدروژنی آب را نشان دهید.

هدف های آموزشی 
دانش آموز   می رود  انتظار 

در پایان این واحد یادگیری:
١ــ مهارت مقایسۀ نیروهای 
بنی مولکولی را در خود تقویت 

کند.
پیوندهای  تعداد  با  ٢ــ 

هیدروژنی در آب آشنا شود.
از  را  هیدروژنی  پیوند  ٣ــ 

کوواالنسی تشخیص دهد.

ارزشیابی تشخیصی 
با  آب  مـولـکـول  هـر 
خــود  کنــاری  مـولـکـول هـای 
تشکیل  هیدروژنی  پیوند  چنـد 

می دهـد؟ 

جرم مولکولی

ش
جو

طه 
نق

شکل 28
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حال از دانش آموزان بپرسید:

نقطۀ  است؛ چرا  برابر   HF و   NH3 در  پیوندهای هیدروژنی  تعداد  آنکه  به  توجه  با 

جوش HF باالتر است؟

پاسخ های دانش آموزان را بشنوید و پاسخ های درست را تأیید و پاسخ های نادرست را 

اصالح کنید.

ارزشیابی تشخیصی
1ــ در هر یک از ترکیبات زیر نقطۀ جوش کدام ترکیب بیشتر است؟ چرا؟

 (آ
CH2

OH OH

CH2  ، CH3 - CH2OH

CH3OH ، CH2O (ب

NaCl ، CH3OH (پ

2ــ مولکول های زیر را برحسب افزایش دمای جوش مرتب کنید. دلیل خود را بنویسید.

SnH4 و GeH4 ، SiH4 ، CH4 )آ

HI و HBr ،HCl،HF )ب

بر دانش خود بیفزایید

ارتباط خواص مواد با قطبیت آنها
بخار،  فشار  انحالل پذیری،  ذوب،  جوش،  نقطۀ  مانند  مواد  فیزیکی  خواص  تفاوت 

آنتالپی تبخیر و ... دلیل مناسبی برای تأثیر قطبیت مواد روی خواص فیزیکی است. به 

داده های جدول های6 و7 دقت کنید.

جدول٦. اثر قطبیت بر روی نقطۀ جوش

قطبیتجرم مولی )g(نقطۀ جوش )C°(فرمول

N2-19628ناقطبی
CO-19228قطبی

SiH4-11232ناقطبی
PH3-8834قطبی

GeH4-8877ناقطبی
AsH3-6378قطبی

Br259160ناقطبی
ICl97162قطبی

منایش پیوندهای هیدروژنی در آب
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جدول٧. حالت فیزیکی برخی از مواد در دماهای مختلف

Cu )فلزی(NaCl )یونی(
)مولکولی، شدیدًا 

H٢O )قطبی
)مولکولی 
CO )قطبی

)مولکولی 
Oناقطبی( ٢

)°C)
نقطه جوش

٢٢0-جامدجامدجامدجامدجامد
٢١8-ذوب می شودجامدجامدجامدجامد

١99-مایعذوب می شودجامدجامدجامد

١9٢-مایعمی جوشدجامدجامدجامد

١8٣-می جوشدگازجامدجامدجامد

0گازگازذوب می شودجامدجامد
١00گازگازمی جوشدجامدجامد
80١گازگازگازذوب می شودجامد

١08٣گازگازگازمایعذوب می شود

١4١٣گازگازگازمی جوشدمایع

١6١0گازگازگازمی جوشدمایع
٢595گازگازگازمی جوشدمی جوشد

٢600گازگازگازمی جوشدگاز

به  اتاق  دمای  در  اغلب  ناقطبی  مولکول های  که  می دهند  نشان  جدول  داده های 

حالت گازی شکل بوده، در حالی که بیشتر مولکول های قطبی، مایع یا جامدند. ترکیب های 

یونی و فلزی در شرایط عادی همگی جامدند )به جز جیوه(. این داده ها همچنین نشان 

می دهند که نیروی بین ذره های قطبی از ذره های ناقطبی بسیار بیشتر است. جدول زیر 

نشان می دهد که هرچه نیروی بین مولکولی قوی تر باشد، مولکول ها و ذره ها همدیگر را 

محکم تر نگه می دارند.

ماده
نیروی 

بنی مولکولی
نقطۀ جوش 

)°C(
گرمای تبخیر 
)kJ.mol-١(

فشار بخار 
)mmHg(

٣57590/00١٢قویHg )جیوه(

H٢O١004١١7/5 )آب(

C6H680٣١75 )بنزن(

C4H١0O٣5٢644٢ )دی اتیل اتر(

89١٢7000-ضعیفC٢H6 )اتان(
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انواع جاذبه های شیمیایی
اساسًا بین دو ذرۀ باردار با بار الکتریکی ناهمنام جاذبۀ الکتریکی برقرار می شود. 

آنها  بین  با مجذور فاصلۀ  و  الکتریکی ذره ها نسبت مستقیم دارد  بار  با  این جاذبه  مقدار 

نسبت عکس دارد. جدول 8، نوع و انرژی این جاذبه ها را نشان می دهد.

در این جا به بررسی نیروهای بین مولکولی می پردازیم.

نیروهای دو قطبی ــ دو قطبی
, J.Van der waals( هنگام مطالعۀ رفتار گازها به  وان دروالس )١9٢٣ــ١8٣7 

این نکته مهم پی برد که نیروی جاذبۀ میان آنها روی خواص گازها اثر می گذارد. از این روی 

به بررسی نیروی بین انواع مولکول های قطبی پرداخت. او دریافت مولکول هایی که دارای 

مولاساس جاذبهانرژی )kJ.mol -1(مثال

کاتیون ــ آنیونNaCl400-4000پیوند یونی

هسته و جفت الکترون مشترک١١00-H-H١50پیوند کوواالنسی

الکتـرون های ١000-Fe75پیوند فلزی و  فلـز  کاتیـون های 
نامستقر )آزاد(

نیروهای بنی ذره ها
یون ــ دو قطبی

یون و مولکول قطبی40-600

پیوند قطبی H با O، N و 40F-١0پیوند هیدروژنی

مولکول های قطبی با یکدیگر٢5-5دو قطبی ــ دوقطبی

یون با مولکول ناقطبی١5-٣یون ــ دو قطبی القایی

مولکول قطبی با ناقطبی١0-٢دو قطبی ــ دو قطبی القایی

مولکول ناقطبی با ناقطبی40-0/05لوندون

Na      O

O    H    O    H

H
H

H H

+ ...

Fe      O2+
2

...

...

I    Cl    I    Cl...

H    Cl    Cl    Cl...

F    F    F    F...

Na      O

O    H    O    H

H
H

H H

+ ...

Fe      O2+
2

...

...

I    Cl    I    Cl...

H    Cl    Cl    Cl...

F    F    F    F...

Na      O

O    H    O    H

H
H

H H

+ ...

Fe      O2+
2

...

...

I    Cl    I    Cl...

H    Cl    Cl    Cl...

F    F    F    F...

Na      O

O    H    O    H

H
H

H H

+ ...

Fe      O2+
2

...

...

I    Cl    I    Cl...

H    Cl    Cl    Cl...

F    F    F    F...

Na      O

O    H    O    H

H
H

H H

+ ...

Fe      O2+
2

...

...

I    Cl    I    Cl...

H    Cl    Cl    Cl...

F    F    F    F...

Na      O

O    H    O    H

H
H

H H

+ ...

Fe      O2+
2

...

...

I    Cl    I    Cl...

H    Cl    Cl    Cl...

F    F    F    F...

جدول8. مقایسۀ نیروهای بین مولکولی
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گشتاور دو قطبی دائمی اند، همدیگر را جذب می کنند. همچنین علت تغییر رفتار گازها 

با مولکول های ناقطبی و قطبی را به نیروی بین مولکولی نسبت داد. از این رو به افتخار 

وی، نیروهای بین مولکولی را نیروهای وان دروالس مینامند. چند سال بعد از وی، یک 

دانشمند آلمانی ــ آمریکایی به نام لوندون )١954ــ١900، Frits W.london( جاذبۀ بین 

مولکول های ناقطبی را توجیه کرد، به طوری که امروزه جاذبۀ بین مولکولی را به صورت 

زیر دسته بندی می کنند.

نیروی وان دروالس 
)نیروهای دوقطبی ــ دوقطبی(

دوقطبی ــ دوقطبی 
القایی )لوندون(

دوقطبی ــ دوقطبی 
دائم

اما  ــ دو قطبی دائم است.  نیروی دو قطبی  نوعی  پیوند هیدروژنی  توجه کنید که 

به دلیل آنکه جاذبه بین مولکول هایی که پیوند هیدروژنی دارند، بسیار قوی است، آن را 

در دسته ای جداگانه قرار می دهند. اطالق کلمۀ پیوند صرفًا نشان دهندۀ قوی بودن این 

جاذبۀ بین مولکولی است.

آنها  قطبی  دو  ممان  که  مولکول هایی  دائمی:  دوقطبی  ــ  دوقطبی  نیروهای  آ( 

مخالف صفر است، دارای دو سر مثبت و منفی اند و یا یک سِر مولکول  دارای بار جزئی 

مثبت و سِر دیگر مولکول دارای بار جزئی منفی است.

در نتیجه بین مولکول های قطبی، جاذبه های دائمی وجود دارد )شکل ٢9(. میزان 

جاذبه  بین مولکول های قطبی به جرم مولی آنها بستگی دارد، به طوری که ، هرچه جرم 

مولی بزرگتر باشد، نیروی بین مولکولی قوی تر است.

شکل 29. نیروی بین مولکولی از نوع دو قطبی ــ دوقطبی های دائمی

آ ــ جامد ب ــ مایع
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برای نمونه به مثال های زیر توجه کنید:

H ـــــــ I    <    H ـــــــ Br    <   H ـــــــ Cl             )آ

)١-g.mol( جرم مولی ٣6/5 8١ ١٢8

-٣5 -66 -85)°C(  نقطۀ جوش

 
CH3CH3

O

C

O

C
HH

> ب(   

58  ٣0
56  -١9/5

)١-g.mol( جرم مولی 

)°C(  نقطۀ جوش

H

Cl

Cl

Cl

C >
H

H

Cl

Cl

C پ(   

)١-g.mol( جرم مولی 5/5١  ١١4/5

6١/٢  40/٢)°C(  نقطۀ جوش

ب( نیروهای دوقطبی ــ دوقطبی حلظه ای: ذره های تک امتی مانند گازی جنیب 

و مولکول های ناقطبی چگونه یکدیگر را نگه می دارند؟ نیروی بنی این ذره ها ناشی از دو 

پدیدۀ زیر است.

دالیل  به  مولکول ها  و  امت ها  الکترونی  ابر  توزیع   :)Dispersion( پراکندگی  1ــ 

مختلف پیوسته تغییر می کند. برای منونه اگر بتوانیم از امت های هلیم در زمان های مختلف 

عکس بگیرمی، خواهیم دید که شکل ابر الکترونی حلظه به حلظه  تغییر می کند )شکل ٣0(.

 حالت ٣                                       حالت ٢                                       حالت ١
جاذبه ضعیف

آ(

ب( توزیع ابر الکترونی در اتم 
هلیم در لحظه های مختلف

تصویر فرضی محل  شکل 30. 
الکترون ها در دو لحظۀ مختلف
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ایجاد  سبب  تغییر  این  می کند.  تغییر  حلظه  هر  الکترون ها  توزیع  تقارن  نتیجه  در 

قطبیت های حلظه ای می شود؛ به طوری که یک حلظه ایجاد می شود و حلظۀ بعد از بنی 

می رود. از آجنا که این پدیده پیوسته تکرار می شود، بنی امت های هلیم نیز جاذبۀ شیمیایی 

وجود دارد. میزان این جاذبه نیز با افزایش جرم مولی زیاد می شود چرا که با افزایش جرم 

مولی، تعداد الکترون ها افزایش می یابد و پراکندگی بیشتری رخ می دهد. برای منونه به 

پراکندگی الکترو ن ها در مولکول های متان توجه کنید )شکل ٣١(. 

بار -δδ الکترون های مولکول 
سمت چپ را دفع می کند.

مولکول  الکترون های   δδ+ بار    
سمت راست را جذب می کند.

جاذبهجاذبه

ب( نیروهای پراکندگی برای یک مولکول متانآ( توزیع فرضی ابر الکترونی در مولکول متان در لحظه های مختلف

پ( نیروهای پراکندگی در مولکول های متان

شکل 31

حلظۀ بعد در یک حلظه

الکترون

بسیار جزئی 
)δδ-( منفی

بسیار جزئی 
)δδ+( مثبت

پس از 
حلظه ای

پس از 
حلظه ای
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توجه داشته باشید که نیروهای پراکندگی در متام امت ها، یون ها و مولکول ها وجود 

بیشتر  الکترون ها  تعداد  نتیجه هرچه  در  الکترون اند.  دارای  ذره ها  این  زیرا متام  دارند؛ 

باشد، نیروهای پراکندگی بزرگتر خواهد بود )جدول 9(.

جدول9. رابطۀ نقطه جوش با جرم مولی مواد آــ گازهای جنیب ب ــ آلکان ها

آ.
جرم مولی )١-g.mol(تعداد الکترون هانقطۀ جوش )K(فرمول ماده

He4/٢٢4

Ne٢7١0٢0/١8

Ar87١8٣9/95

Kr١٢0٣68٣/80
Xe١6554١٣١/٢9

ب.

متانپنتاندکانایزوکاننام ماده

C٢0H4٢C١0H٢٢C5H١٢CH4فرمول ماده

١6٢8٢4٢١0تعداد الکترون ها
)g.mol-1( ٢8٢١4٢7٢١6جرم مولی

)°C( ١60-٣4٢١74٣6نقطۀ جوش

ناقطبی  مولکول های  در  الکترونی  ابر  توزیع   :Polarizability 2ــ قطبش پذیری 

متقارن است. این ابر الکترونی هنگام برخورد مولکول ها و اثر هستۀ هر یک از مولکول ها 

بر ابر الکترونی مولکول دیگر، از حالت تقارن خارج و مولکول قطبیده می شود. قطب های 

حلظه ای ایجاد شده و این گشتاورهای دوقطبی حلظه ای، مولکول های مجاور را قطبیده 

می کند و سبب ایجاد دو قطبی های القائی و حلظه ای می شود. از این رو مولکول ها دارای 

اندکی بار مثبت و منفی می شوند و بنی آنها جاذبه برقرار می گردد )شکل های ٣٢ و ٣٣(.

شکل 32. نمایشی از قطبش پذیری و ایجاد بارهای جزئی الکتریکی

 مولکول های مجاور

مولکول منفرد
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قطبش پذیری ذره ها به جرم مولی و اندازۀ آنها بستگی دارد. به طوری 

که هرچه حجم و جرم مولکول، یون یا ذره بزرگ تر باشد، قطبش پذیری آن 

بیشتر است. در نتیجه: 

و  حجم  افزایش  با  و  پاینی  به  باال  از  گروه  یک  در  قطبش پذیری  ١ــ 

بزرگ تر شدن ابر الکترونی افزایش می یابد.

٢ــ در طول یک دوره از چپ به راست، قطبش پذیری کاهش می یابد؛ 

زیرا بار مؤثر هسته زیادتر می شود و از گسترش ابر الکترونی می کاهد.

٣ــ کاتیون ها نسبت به آنیون ها قطبش پذیری کمتری دارند.

سؤال: چرا در مولکول هایی که دوقطبی دائمی دارند، نیروی وان دروالس با افزایش 

جرم افزایش می یابد و به میزان قطبیت بستگی ندارد؟

توجه داشته باشید که تنها نیروی موجود میان ذره های ناقطبی، نیروهای پراکندگی 

است، اما نیروهای پراکندگی میان متام ذره های قطبی و ناقطبی وجود دارند؛ به طوری 

ــ  )دوقطبی  دروالس  وان  مولکولی  بنی  جاذبه های  از  پراکندگی  نیروهای  سهم  که 

دوقطبی دائمی( بیشتر است. در حقیقت، فقط در مولکول هایی که پیوند هیدروژنی دارند، 

سهم نیروی بنی مولکولی پراکندگی کمتر است. برای منونه در مولکول HCl ،85 درصد 

نیروی بنی مولکولی ناشی از نیروهای پراکندگی و ١5درصد ناشی از نیروهای دوقطبی 

ــ  دوقطبی دائمی است. در حالی که در آب 75 درصد کل جاذبه ناشی از پیوند هیدروژنی 

ش
جو

ی 
دما

 

شمار الکترون ها

شکل 34. روند نقطه جوش هالوژن ها 
برحسب تعداد الکترون

شکل 33. مقایسه میزان قطبش پذیری 
.Iبا ٢ Fمولکول های ٢
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و ٢5 درصد باقی مانده، به طور عمده ناشی از نیروهای پراکندگی است.

در نتیجه می توان گفت: نیروهای لوندون و وان دروالس با افزایش جرم 

مولی، افزایش می یابد.

سؤال: چرا در میان مولکول های آلکان ها که نیروهای وان دروالس حاکم است، با 

افزایش شاخه های فرعی نیروی بنی مولکولی کاهش می یابد؟

بنی  برهم کنش  سطح  آلکان ها،  شدن  شاخه دار  اثر  در  کنید.  دقت  زیر  شکل  به 

مولکول ها کاهش می یابد. از این رو کل نیروی بنی مولکولی که سبب می شود مولکول ها 

همدیگر را بربایند، نیز کاهش می یابد.

)n - )a- پنتان )b( نئوپنتان

شکل 35. نمایش نحوۀ برهم کنش نیروهای بین مولکولی در آلکان ها

سؤال: با توجه به داده های جدول زیر چه نتیجه ای می توان گرفت؟

ممان دوقطبی )D(جرم مولی )g.mol-1(نقطۀ جوش )C°(فرمول مادهنام ماده

8١/CH٣F-78٣4١فلوئور متان

7/CH٣OH65٣٢١متانول

بررسی این داده ها نشان می دهد علیرغم این که ممان دو قطبی CH٣F و جرم مولی 

آن از متانول بیشتر است اما نیروی بنی مولکولی آن بسیار کمتر از متانول است. بنابراین 

متانول  مولکولی  بنی  نیروی  نیست.  دروالس  وان  نوع  از  متانول  مولکولی  بنی  نیروی 

چیست؟

سطح تماس برای 
برهم کنش کم است.

سطح تماس برای 
برهم  کنش  زیاد  است.
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پیوند هیدروژنی
پیوند هیدروژنی نوعی جاذبۀ بین مولکولی قوی است که معمواًل میان اتم H متصل 

به سه اتم کوچک و الکترونگاتیو O،N و F از یک مولکول، با این سه اتم کوچک از مولکول 

دیگر برقرار می شود. از آنجا که این جاذبه از انواع نیروهای بین مولکولی قوی تر است، 

از آن به عنوان یک پیوند یاد می شود. در واقع، واژۀ پیوند تنها برای تأکید بر قوی بودن 

این نیروی بین مولکولی است؛ چنان که این جاذبه، از پیوند کوواالنسی و یونی ضعیف تر 

است! به دیگر سخن، نیروی بین مولکولی هیدروژنی، یک جاذبۀ الکتریکی یا برهم کنش 

اوربیتالی میان اوربیتال نیمه پر از اتم +Hδ، با اوربیتال شامل جفت الکترون آزاد از سه اتم 

الکترونگاتیو O، N یا F است.

در ادامه، برای درک این واقعیت که تنها همین سه اتم در تشکیل پیوند یاد     شده 

بررسی  را  گوناگون  اتم های  با  هیدروژن  پیوند  قطبیت  اندازۀ  دارند،  بسزایی  سهم 

می کنیم.

جدول١، ویژگی های چند پیوند را نشان می دهد. بنابر داده های این جدول، پیوند 

H-F در مولکول هیدورژن فلوئورید، به شدت قطبی است؛ چنان که، اتم H دارای 0/4١ 

بار مثبت بوده، همین مقدار بار منفی روی اتم F وجود دارد. برای پیوندهای دیگر، مقدار 

بارها به این قرار است: 
+0/4١ -0/4١  -0/٣7 +0/٣7

H ــــــ F O ــــــ H 

-0 /٣0 +0/٣0  +0/١8 -0/١8

N ــــــ H H ــــــ Cl 

+0/08 -0/08  +0/١٢ -0/١٢

C ــــــ H H ــــــ Br

+0/06 -0/06

H ــــــ I

به کمک رابطۀ ١، می توان مقدار بار مثبت یا منفی روی هر یک از اتم های درگیر در 

یک پیوند را به دست آورد که در آن، نظریµ گشتاور دو قطبی با واحد دبای، Q بار روی اتم ها 

و r فاصلۀ میان دو اتم بر حسب متر است.

µنظری = Q.r )١(

نخست، برای محاسبۀ نظریµ باید فرض کنیم که پیوند، ١00 درصد یونی است. پس 

هر اتم، ١ مول بار دارد؛ یعنی ١0١9 C×6/١=Q. برای نمونه، برای پیوند H-F می توان 
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چنین نوشت:

µ١9-١0×١/6 = نظریC × 0/9١7×١0-١0m

= ١/468×١0-٣0C.m

اکنون با استفاده از رابطۀ ٢، درصد یونی پیوند را به دست می آوریم.

µ تجربی  
)٢(  ١00 × ـــــــــــــــــــــــــــــــ = درصد یونی پیوند

µ نظری  

H-F درصد یونی پیوند در 

C.m/ D /
D % /

/ C.m

−

−

× ×
= × =

×

30

30

1 82 3 34 10
100 41 4

1 468 10
 

پس در پیوند H-F، 0/4١ انتقال بار وجود دارد و در نتیجه، 0/4١ بار مثبت به روی 

H ایجاد شده است.

O، N  و F به شدت با کمبود الکترون روبه روست و از بار  H متصل به سه اتم  اتم 

مثبت چشمگیری برخوردار است. این در حالی است که اتم H متصل به اتم هایی همچون، 

I، Br، Cl، S، C و ... بار مثبت بسیار کمتری دارد. این امر، واقعیت قوی بودن جاذبه میان 

اتم H متصل به O، N یا F را با هر یک از این اتم ها در مولکول دیگر توجیه می کند.

برای تأکید بر این واقعیت که اتم های N، O و F در تشکیل پیوند هیدروژنی نقش 

کلیدی دارند، می توان از نمونه های زیر بهره گرفت )جدول ١0(.

جدول 10. ویژگی های چند پیوند کوواالنسی

طول پیوند )A(گشتاور دوقطبی )D(درصد یونیمقدار +δ روی امت Hنوع پیوند

F-H0/4١4١/4١/8٢0/9١7

O-H0/٣7٣7/٣١/650/96

N-H0/٣٣0١/٣9١/0١

Cl-H0/١8١8١/١١١/٢7

Br-H0/١٢١٢0/8١/4١

I-H0/0660/4١/6١

C-H0/0880/4١/09

نمونۀ 1: انحالل پذیری H٢S و NH٣ در ١00g آب، به ترتیب برابر با 0/٣5 و 47 گرم 

ـ مولکولی و مشابه یکدیگر است. است. گفتنی است که انحالل این دو ماده در آب، از نوع یونیـ 



256

آب  با  را   NH٣ و   H٢S مولکولی  بین  جاذبۀ  زیاد،  بسیار  اختالف  این  توجیه  برای 

بررسی می کنیم. NH٣ با آب، پیوند هیدروژنی تشکیل می دهد و در نتیجۀ برقرار شدن 

H٢S بیانگر  یک جاذبۀ قوی در آب حل می شود. از سوی دیگر، کم بودن انحالل پذیری 

برخوردارند،   H اتم  و  آزاد  الکترون  ازجفت  آن که  با  این ماده،  این است که مولکول های 

نتوانسته اند با مولکول های آب جاذبه ای قوی پیدا کنند.

نمونۀ 2: در جدول ١١، انحالل پذیری چهار ترکیب آلی داده شده است.

چنان که مشاهده می شود، اتیل آمین و اتانول به خوبی در آب حل می شوند. در واقع 

با مولکول های آب، پیوند هیدروژنی برقرار می کنند. اما  مولکول های هر دوی این مواد 

S، جفت  و   Cl اتم های  آنکه  با  تیول  اتان دی  مولکول های ١، ٢ــ دی کلرواتان و ١، ٢ــ 

الکترون آزاد دارند، تنها موفق به برقراری جاذبه ای ضعیف با مولکول های آب شده اند.

جدول 11. انحالل پذیری برخی مواد

CH3CH2NH2 CH2-CH2
   |             |       
  Cl     Cl 

CH2-CH2
   |             |                  
  SH    SH                  

CH3CH2OH مادۀ شیمیایی

بسیار زیاد 0/87 g بسیار کم بسیار زیاد
انحالل پذیری

)g/١00 g H٢O (

پیوند  کلروفرم،  و  استون  مولکول های  میان  که  می دهد  نشان  تجربه   :3 نمونۀ 

هیدروژنی برقرار می شود.

بنابراین انتظار می رود که یکی از اتم های H ــ که به اندازۀ کافی دارای بار مثبت 

است، با اتم الکترونگاتیو موجود در این مولکول ها چنین پیوندی تشکیل داده باشد. در 

کلروفرم، وجود سه اتم الکترونگاتیو Cl سبب ایجاد بار مثبت چشمگیر در اتم H می شود؛ 

به گونه ای که کلروفرم در استون حل می شود و آزئوتروپ منفی تشکیل می دهد.

NHو ٣ HF ،H٢O نمونۀ 4: مقایسۀ یک پیوند هیدروژنی در

بنا به یافته ها، هرچه مقدار بار مثبت روی اتم H متصل به N، O و Fبیشتر باشد، 

برهم کنش اوربیتالی میان اتم H و اتم های الکترونگاتیو یاد شده بیشتر و جاذبۀ هیدروژنی 

CH3CH3

CH3

CH3

O

C

O

O

C

C H C

Cl

Cl
Cl

HH
→
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قوی تری برقرار می شود. بنابراین، قدرت پیوند هیدروژنی در HF ،H٢O و NH٣ نسبت به 

یکدیگر از چنین ترتیبی پیروی می کند:

H  O2

H  N3

H

>

......... .........

.........

F 


H

H

O

H

N

F > 





یادآوری می شود که این ترتیب تنها برای زمانی است که تنها یکی از پیوندها درنظر 

گرفته شود.

پیوند  تشکیل  برای  ضروری  شرایط  از  یکی  که  برمی آید  چنین  شد،  گفته  آنچه  از 

هیدروژنی این است که اتم هیدروژن، دست کم دارای 0/٣ بار مثبت جزئی باشد. از آنجا 

که بنا به داده های جدول ١، مقدار بار موجود روی اتم H متصل به C تنها برابر با 0/08 

است، پس پیوند C-H نمی تواند در تشکیل پیوند هیدروژنی شرکت کند.

نمونۀ 5: پیوند هیدروژنی در آب قوی تر از هیدروژن فلوئورید و آمونیاک است.

نقطۀ جوش سه مادۀ یاد شده در فشار ١atm به این قرار است. آب C°١00، هیدروژن 

.-٣٣°C ٢0 و آمونیاک°C فلوئورید

این، در حالی است که دیدیم یک پیوند هیدروژنی در HF از آب و یک پیوند هیدروژنی 

در آب از آمونیاک، قوی تر است. برای توجیه این واقعیت باید به ساختار مولکولی این مواد 

توجه کنیم. هر مولکول NH٣ می تواند با مولکول های همسایۀ خود دو پیوند هیدروژنی 

برقرار کند:
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آب، می تواند چهار  اما هر مولکول  دارد؛  نیز همین شرایط وجود   HF در مولکول 

پیوند هیدروژنی با مولکول های اطراف خود تشکیل دهد. 
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پس تعداد پیوندهای هیدروژنی در آب بیشتر 

قدرت  و  اثر  مجموع،  در  بوده،  دیگر  مادۀ  دو  از 

پیوند هیدروژنی در آب بیشتر است. در واقع، برای 

جوشیدن یک ماده باید همۀ نیروهای بین مولکولی 

برای  الزم  انرژی  این رو،  از  شود.  شکسته  آن  در 

و   HF از  آب،  در  مولکولی  بین  پیوندهای  شکستن 

NH٣ بیشتر است.

خودارزشیابی
١ــ ترکیبی به فرمول ٢Cl٢)Pt)NH٣ دارای دو ساختار مربعی مسطح 

است.

O 




O






.........
.........

H

H

H

H

H

O




H

H

O






H

.........

)آ( )ب(

آ( این دو ترکیب چه رابطه ای با یکدیگر دارند؟ چرا؟

ب( گشتاور دو قطبی در کدام یک مخالف صفر است؟ چرا؟

٢ــ اگر گرمای داد و ستد شده 

ناچیز  پیرامون  محیط  و  یخ  میان 

رخ  چه  زمان  گذشت  با  باشد، 

می دهد؟ چرا؟

* این مطالب در مجله رشد شمارۀ 9٢ به چاپ رسیده است.

* ادامه این مطلب را می توانید در مجلۀ رشد شمارۀ 9٣ مطالعه کنید. 

* ترکیب ب، سیس پالتنی نامیده می شود که برای درمان سرطان به کار می رفت.
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روبه رو  شکل  نخست  ٣ــ 

را تفسیر کنید، سپس یک مثال 

شیمیایی هم ارز با آن بیاورید.

رونــد  کــدام  4ــ 

واکـنش  در  را  شکل  تـغیـیـر 

 SiF )g) F )g) SiF )g)− −+ →4 5

درست نشان می دهد؟ 

شکل  تغییر  روند  کدام  5  ــ 

نشان  را درست   SO SO −→ 2
3 3

می دهد؟ چرا؟

تفسیر  را  روبه رو  6  ــ شکل 

کنید.

االنسی
کوو کوواالنسی

فلزی

فلزی

یونی
 

 یونی
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7ــ به کمک منودار به پرسش ها پاسخ دهید:

آ( هر یک از منحنی های 

پیوند  تشکیل  روند   ،B و   A

نشان  را  مولکول ها  کدام  در 

می دهد )I٢ و Br٢(؟ چرا؟ 

انــرژی  پـایـۀ  بــر  ب( 

پتانسیل کدام مولکول پایدارتر 

است؟ چرا؟

آ(درصد  باشد،   6/٣٣  D با  برابر   NaF در  قطبی  دو  گشتاور  اگر  8   ــ 

خصلت یونی پیوند را گزارش کنید. فاصلۀ میان هسته های +Li و -F در بلور 

LiF برابر با ٢09pm است. 

ب( اگر گشتاور دو قطبی Cl-F برابر با D 0/88 باشد، طول پیوند آن 

را برحسب pm گزارش کنید.

9ــ در کدام گونه های زیر، نیتروژن، عدد اکسایش مثبت دارد؟ دور آنها 

خط بکشید.

NH٣   ،N٢H4  ،NH٢OH  ،N٢  ،N٢O  ،NaN٣  ، NO−
2   ،NO٢  ، C N −2

2 2   ،C    NO -           

١0ــ در ترکیب زیر، تعداد امت هایی را که آرایش مسطح مثلثی دارند، 
مشخص کنید.

A

B

انرژی پتانسیل

NC

CN

C
C

N N

CN

C

    −     +Ν   Κ 

NC
    
    
    
    
    

فرازش   ٣000°C در  آب  در  نامحلول  و  سفیدرنگ  جامد  اگر  ١١ــ 

)تصعید( یابد و در حالت جامد رسانای جریان برق نباشد، کدام یک را انتخاب 

می کنید؟ توضیح دهید.

NaCl ،CO٢ ،SiC ،SeO٢  

فاصلۀ بنی هسته ای
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از ذره های زیر برای هشت تایی شدن، به کاتیون تبدیل  ١٢ــ هر یک 

می شوند یا آنیون؟ توضیح دهید.

AlCl٣ ،NO٢ ،ClF٣ ،I٣ ، N+
5  

١٣ــ ساختار لوویس هر یک از گونه های زیر را رسم کنید، سپس بر پایۀ 

VSEPR شکل هندسی هر یک را پیش بینی کنید و حدود زاویۀ پیوندی را 

حدس بزنید.

CrO −2
4  ،HN٣ ،XeO4 ،C٢N٢ ،P4  

١4ــ در گونه های زیر، دور آنهایی که شکل هندسی چهاروجهی منتظم 

دارند، خط بکشید.

 SiF4 ، SCl4 ،  PCl+
4  ، FeCl−

26 4  ،  54XeF4 ، ICl−
53 4  ، ٢٢TiCl4  

مشخص   ]NF4[   ٢  ]NiF6[ در  را  نیکل  و  نیتروژن  اکسایش  عدد  ١5ــ 

کنید.


