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 پیوند کواالنسی

 اشرتاک الکرتونها بین نافلزات•

 نافلزات متایل و توانایی مشابهی برای جذب الکرتون دارند•
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 یگانه کواالنسیپیوند 
 متشکل از یک جفت الکرتون•

 با اسپین مخالف –

 هر کدام یک اوربیتال از هر دو اتم–

 .پیوند شده را اشغال می کنند
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 پیوند کواالنسیاستحکام 
 ناشی از جاذبه متقابل دو هسته و ابر منفی الکرتونهای پیوندی •

بزرگی نیروهای جاذبه و دافعه مختلف بین هسته ها و الکرتونها، •
 .به مقدار نزدیک بودن امتها بستگی دارد
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 طول پیوند
 فاصله بهینه بین هسته ها•

 نیروهای جاذبه خالص بیشینه•

 مولکول در پایدارترین حالت •
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 طول پیوند
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 طول پیوندها
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 انرژی تفکیک پیوند 

 مقدار انرژی الزم برای شکسنت•

 :پیوند شیمیایی در مولکول مجزا در حالت گازی  

 مثبتهمواره مقدار  •

  

 (همواره منفی: یا انرژی آزاد شده در طی تشکیل پیوند)
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 انرژی تفکیک پیوندها
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 کوواالنسی خالص

 I2مثل •

 مولکول هایی با دو اتم مشابه•

 توانایی جذب الکرتون هر دو اتم کامال یکسان•

غلظت ابر الکرتونی پیوندی در اطراف هر دو اتم •
 یکسان

 سهم هر دو اتم از الکرتونهای پیوندی یکسان•
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 کوواالنسی خالص
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 حالت یونی
 (نافلز و فلز)بین آنیون و کاتیون •

 .یون مثبت ابر الکرتون را به سمت بون منفی می کشد•
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  گذار بین یونی و کواالنسی
 ترکیبات با پیوند خالص یونی یا خالص کواالنسی بسیار معدودند•

اکرث ترکیبات، حالت پیوندی خصلتی بینابین پیوند یونی و •
 کوواالنسی است 
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  گذار بین یونی و کواالنسی
 .امتهاستتفاوت الکرتونگاتیوی قطبیت پیوند شیمیایی ناشی از •

 

 توانایی یکی از امتها برای کشیدن الکرتونهای مشرتک  
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 الکرتونگاتیوی
 مقادیر نسبی دارد•

 روش ساده و مستقیم برای اندازه گیری ندارد•

 (الکرتونگاتیوی  )جاذبه کم برای جذب الکرتونهای واالنس :فلزات 

الکرتونگاتیوی: نافلزات 
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  گذار بین یونی و کواالنسی
•  
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 قطبش پذیری
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 پذیریقطبش اثر آنیون در 
سهولت تغییر شکل آنیون به 

 -I- > F     حجم –

 -S2- > Cl    تعداد بارهای منفی–

 .بستگی دارد    
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 در قطبش پذیری اثر کاتیون 
توانایی کاتیون در تغییر شکل آنیون: 

 (توانایی تولید ترکیب کوواالنس    حجم)حجم کاتیون –

 ( توانایی تغییر شکل آنیون    بار )تعداد بار مثبت –

 .بستگی دارد       
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 سوال
 داشته باشد، نادر است+ 3ترکیب یونی حقیقی که کاتیون •

 

چرا؟ 
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 نکته
 مقادیر الکرتونگاتیوی می تواند معیاری برای

 .فلزات و نافلزات باشدمیزان واکنش پذیری اندازه گیری  
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 نتیجه مهم

هر چه اختالف الکرتونگاتیوی بیشرت   باشد 

 استپیوند قطبی تر  
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 گشتاور دوقطبی

وقتی مجموعه ای از مولکولها در میدان الکرتیکی بین دو صفحه باردار •
و + مولکول به سمت صفحه  -قرار می گیرند، می چرخند تا زمانی که رس 

 قرار گیرد –به سمت صفحه + رس 

گشتاور دوقطبی(= بار()فاصله)  

          𝜇 = 𝑞. 𝑑 
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𝜇 
 گشتاور دوقطبی برای 

H2 

Br2 

Cl2  

 .است صفر 

 

 .افزایش می یابدافزایش قطبیت با مقدار گشتاور 
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𝜇 

از مقایسه مقدار گشتاور دوقطبی محاسبه شده و مقدار 
واقعی اندازه گیری شده، می توان خصلت یونی را به صورت 

 .بیان کرد درصد

 .است(D)دبای  𝜇واحد اندازه گیری 
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𝜇 

هر یک دارای باری  -Clو  +Hاگر یونهای  HClبرای مولکول •
× C 1.6معادل    ? = 𝜇باشد، pm127باشند و طول پیوند 10−19

1D = 3.34 × 10−30  

 

 باشد، درصد خصلت یونی  D 1.03برابر با  𝜇مقدار آزمایشی •

 .را به دست آورید
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 موفق باشید


