
  :ثر هسته اتمهاروند تغييرات بار مؤ

 تناوبي  يثر هسته اتم، مانند بسياري از خواص ديگر آن، نسبت به عدد اتمي، روند             تغييرات بار مؤ  

ثر هـسته  اثر بيشترين مقدار بار مؤ زهاي بيكه در هر دوره، فلزات قليايي، كمترين مقدار و گا        بطوري .دارد

كـه در  توان دريافـت    از روند اين نمودار مي     عالوه بر آن،  . ارندديگر آن دوره، د   را نسبت به عناصر اصلي      

بسياري از خواص ديگـر     مانند  (ثر هسته   عناصر اصلي، تغيير بار مؤ    مورد عناصر واسطه هر دوره، برخالف       

نسبت به عدد اتمي، چندان محـسوس       ) الكترونگاتيوي و غيره  اتم نظير اندازه شعاع، انرژي يونيزاسيون،       

عناصر واسـطه   ( به ويژه در عناصر واسطه سري اول         dان به عمقي بودن تراز      تو   عمدتاً مي  ا علت ر  .نيست

  .نسبت داد) دوره چهارم

  :ها ثر هسته اتم در دورهروند تغييرات بار مؤ

اتـم نيـز   ثر هـسته  بـار مـؤ  يش عدد اتمي عناصر، مقدار در طول هر دوره از جدول تناوبي، با افزا    

ثر هسته براي الكترون متمايز كننده اتم عناصر در مورد عناصر          ، مقادير بار مؤ   نهبراي نمو . يابد  افزايش مي 

اصـر اصـلي گـروه     مثالً در مورد عن  .يابد  ثر هسته اتم افزايش مي    ه نيز با افزايش عدد اتمي، بار مؤ       هر گرو 

ـ                مقدار بار مؤ    اول، ه   يمثر هسته براي الكترون متمايز كننده در مورد هيدروژن، ليتـيم، سـديم و پتاس  ـب

  . است495/3، 507/2، 279/1، 00/1ترتيب برابر 

 نقشي اساسي در خواص بنيادي هر اتم، ويژگيهاي اين خواص و نيز توجيه روند     ثر هسته اتم  بار مؤ 

  .   ها و گروههاي جدول تناوبي دارد تغييرات آنها در دوره



) :ثر هسته اتم در مولكولبار مؤ )eff molZ  

Aدر مولكول  A با توجه به اينكه تمام الكترونهاي اتم   B×
o بر الكترون پيوندي كه به هسته اتم ،A 

ر  Aتوان قبول كرد كه الكترونهاي اليه ظرفيت اتم       كند، مي   اثر پوششي اعمال مي   بسيار نزديك است،       ـب

  بـر ايـن الكتـرون جلـوگيري     Aير كامل بار هسته ثاثر پوششي دارند و از تأ نيز    Bاتم  الكترون پيوندي   

كـه مـورد بررسـي قـرار     )در حالت گازي(ثر هسته در اتم مجزا از اين رو، عالوه بر مفهوم بار مؤ  .كنند  مي

ثر توان در نظر گرفت كه آن را بار مؤ        ثر هسته مي  نيز بار مؤ  ) يا پيوند ( يك مولكول    گرفت، براي هر اتم در    

)نامند و با عالمت     هسته اتم در مولكول مي     )eff molZ  تـوان   براساس اين مفهـوم، مـي  . دهند   نشان مي

ابق توان مط ثر هسته در مولكول را مي مقدار بار مؤ  .  را توجيه كرد   انرژي پيوندي و ميزان پايداري مولكول     

ر   ندكافي است كه الكترون پيو    (ثر هسته اتم، حساب كرد      قواعد مربوط به محاسبه بار مؤ      ي اتم ديگر را ـب

  ،2Li مثالً در مورد ليتيم، با در نظر گـرفتن مولكـول         ).اليه ظرفيت اتم مورد نظر، افزود     عده الكترونهاي   

2 آرايش الكترونيLiتوان براي  مي 21 2s sاز اين رو، داريم.  را در نظر گرفت:  
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ر      2Hثر هسته اتم هيـدروژن در مولكـول       اين اساس، بار مؤ   بر  (   در نظـر گرفتـه     95/0نيـز براـب

توانيـد رونـد    مـي ). ثر هـسته  روشهاي جديد محاسبه بـار مـؤ      ( قبلي    با رجوع به جدول بخش     .)شود  مي

  .كنيد در جدول تناوبي را به دقت بررسي ثر هستهتغييرات بار مؤ

  


