
  :هاي ديده شده در نمودار انرژي يونيزاسيونتوجيه برخي نظام

الصه آنهـا  هاي متعددي رسيديم که خ    يونيزاسيون عناصر به نظام   ي  دار نخستين انرژ  با مطالعه نمو  

هـاي   سيون وجود دارد که همگـام بـا دوره    هاي يونيزا هاي تناوبي در مقدار انرژي      چنين بود که نوعي دوره    

در هـر دوره نـوعي تمايـل کلـي بـراي      . رود فيزيکي شيميايي عناصر پيش مي  واص  مشهود در خ  تناوبي  

اين . داست که در پايان دوره قرار دارافزايش انرژي يونيزاسيون وجود دارد که ماکزيمم آن در گاز نجيبي 

  .شود جريان مجدداً در دوره بعد تکرار مي

 ظريـف نيـز در نمـودار ديـده          چـک و  هاي کو نيممها و مي  فوق، نوعي ماکزيمم   بر نظام کلي     اضافه

، مجدداً مرور يمدآور  ه کمک آگاهيهاي بيشتري که بدستصدد هستيم، آنها را ب شود که هم اکنون در   مي

  .کرده و با عمق بيشتري توجيه کنيم

هاي الکترونـي و تغييـرات   انعکاسي از خواص تناوبي در آرايشها توجيه کلي آن است که اين نظام  

  .هاستوربيتالمنظم در تراز انرژي ا

  .بررسيهاي خود را به صورت تعدادي چراجويي انجام خواهيم داد

  ؟از ئيدروژن استاسيون هليم بيش چرا انرژي يونيز

، انرژي اتصال )است n=1در مورد ئيدروژن و هليم(رگاه سطح انرژي اصلي ثابت باشد دانيم ه  مي

ايش بار هسته از ئيدروژن تـا هلـيم،         بنابراين با افز  . شود  س مي  به افزايش بار هسته حسا     الکترون نسبت 

 سطح 2 به 1از  Zافزايش عدد اتمي. نرژي يونيزاسيون نيز افزايش يابدرود که انرژي اتصال يا ا انتظار مي

هد که اين مقدار افزايش بار هسته بايد    د محاسبه نشان مي  . آورد   را به شدت پايين مي     s2ربيتالوانرژي ا 



لوکالري بر مول در هليم     کي 1254 کيلوکالري بر مول در ئيدروژن تا        314به افزايش انرژي يونيزاسيون از      

 567دهـد کـه انـرژي يونيزاسـيون هلـيم فقـط برابـر                که واقعيت تجربي نشان مي    در صورتي . بيانجامد

است که از پايداري اتـم هلـيم    نتروي از دافعه ميان دو الک   کيلوکالري بر مول است و اين نتيجه مستقيم       

 بايد همواره هم  نبنابراين در بحث درباره انرژي يونيزاسيو     . کاهد   به مقدار مورد انتظار به شدت مي       نسبت

  . ها را به حساب آوريمسته و هم اثر دافعه ميان الکتروناثر افزايش بار ه

  ؟عاده کمتر از هليم استال ، فوق دارد3اي ونيزاسيون ليتيم که بار هستهژي يچرا انر

2آرايش الکتروني ليتيم   11 2s s بنابراين براي رسيدن به يون      است ،+Li   بايد تنها الکترونs2  را 

، انرژي يمدهد که اگر همه عوامل را ثابت بگير شان ميمحاسبه ن. که در فاصله دورتري قرار دارد، برداشت

اين عامـل خـود باعـث       . يابد  ، کاهش مي  )nکوانتوميعدد  (با افزايش سطوح انرژي      الکترون   اتصال يک 

    ، تغيير در عـدد   افزايش بار هسته ليتيم    چرا   ولي. شود  ونيزاسيون ليتيم نسبت به هليم مي     کاهش انرژي ي  

n   ها  شکل توزيع احتمال شعاعي الکتروناين. جستجو نمودکند؟ علت را بايد در شکل زير        ميرا جبران ن

 اغلـب وقـت خـود را در نزديکيهـاي     s1کامالً روشن است که الکترونهاي. دهد  مي نرا در اتم ليتيم نشا    

   .اغلب اوقات در شعاعهاي دورتري قرار دارددر  ،s2رونکه الکتدر صورتي. گذرانند هسته مي
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ه نظـر مـي     اي مهم است که خيلـي منطقـي        تأثير اين عامل به اندازه     بگـوييم کـه   ، اگـر  رسـد   ـب

. روند  اثر جذب هسته، به شمار مي    از لحاظ دسترسي به    ،s2در حکم حائلي براي الکترون     s1الکترونهاي

 ثير بار تقريبيکند، بلکه تحت تأ  را نمي3+ اوقات احساس وجود بار در اغلب s2الکترون،   ديگر تعباربه  

ه   3+شود و بـار       ک هسته مي   نزدي s2قع نادر است که الکترون    افقط در مو  .  قرار دارد  3-2=1 برابر  را ـب

که شـامل  ( اثر افزايش عدد کوانتومي اصلي ه بارا، همشي الکترونهاي داخلياين اثر پوش. "بيند  چشم مي "

ونيزاسيون هليم و ليتيم فـراهم  هاي ي قبولي براي تفاوت بزرگ در انرژيتوجيه قابل ،  )افزايش فاصله است  

  .نمايد مي


