
  نواقص تئوري اتمي دالتون

ليكن در برخي از اصول آن تغييراتي .  اتمي دالتون به مفهوم كلي آن امروزه نيز معتبر استنظرية

 قوت و ضعف اين تئوري كه به مرور زمان روشن گشت، آورده شده  از در زير نكاتي چند. ايجاد شده است

  :است

  :نقاط قوت

  .تغيير حالت فيزيكي مواد توجيه مي شود .1

 .رمي ثابت را توضيح مي دهدتشكيل تركيبات به نسبت ج .2

  :نقاط ضعف

را توجيه ...) وجود الكترون، پروتون و نوترون، الكتروليز، ظرفيت عناصر و ( خواص الكتريكي ماده  .1

  .ندالتون اتم را تجزيه ناپذير مي دانمي كند زيرا د

 .خواص راديواكتيو عناصر را توجيه نمي كند .2

 ها خلق و يا نابود مي شوند و يا حتي مي توانند به امروزه مي دانيم در واكنشهاي هسته اي، اتم .3

 .1يكديگر تبديل شوند

 .براي تغيير تدريجي خواص عناصر در جدول تناوبي توضيحي ندارد .4

 .اتم  از اجزايي تشكيل يافته كه مغاير با فرضيات دالتون است .5



ان نداشته با پيدايش مفهوم ايزوتوپ، مي دانيم تمام اتم هاي يك عنصر ممكن است جرم يكس .6

باشند، در اينصورت بايد بگوييم كه تمام اتم هاي يك عنصر از لحاظ شيميايي به هم شبيه و اتم 

عالوه براين ما مي توانيم يك . هاي يك عنصر از لحاظ شيميايي با اتمهاي عنصر ديگر تفاوت دارند

اگر عنصر را از يك نوع در بسياري از محاسبات . جرم متوسط براي اتمهاي هر عنصر در نظر بگيريم

 .اتم با جرم متوسط بدانيم اشتباهي به وجود نمي آيد

در حال حاضر مي دانيم كه جزء بسيار ناچيزي از ماده در يك واكنش شيميايي قابل تبديل به انرژي  .7

 ! صحبت كنيم و نه فقط  قانون بقاي جرم" قانون بقاي جرم و انرژي '' بوده و از اين رو به جاست كه از 

22دالتون به وجود مولكول چند اتمي از قبيل  .8 ,... HOي يك عنصر پي نبرد و كوچكترين ذرة برا

 . عناصر را اتم هاي منفرد پنداشتهمة

رامون اتم ها وليكن در مجموع مي توان نظريه اتمي دالتون را يكي از نظريات مقدماتي و جامع پي

  .و رفتار آنها دانست

  

  

  

  

  



                                                                                                                                            

2mcE اين تبديل مطابق با رابطه جرم و انرژي انيشتين      1 سرعت نور مي c قابل محاسبه است كه =

 .باشد


