
  جتداخل سازنده و مخرب اموا

تشکيل پيوند را بر پايه هايي براي ساختار مولکولي مورد بحث قرار گرفتند که نحوه         تاکنون نظريه 

در ايـن   .  اسـت  ، ديدگاهي متفاوت  روش اوربيتالهاي مولکولي  . دادند  اوربيتالهاي اتمي مورد بحث قرار مي     

افزودن کتروني مولکول را با ساختار ال. شوند   کل مولکول در نظر گرفته مي      ها در ارتباط با   ديدگاه، اوربيتال 

همانگونـه کـه    . آورنـد  الکترون به اين اوربيتالهاي مولکولي، طبق يک نظم مناسب بناگذاري، بدست مي           

اني        مرسوم است، اوربيتال  ... و,spهاي اتمي با حروف     نشان دادن اوربيتال   هاي مولکولي نيز با حـروف يوـن

σ)گماسي( ،π) شوند گذاري مي و غيره نشانه) پي.  

)فاز که طول موج   اگر دو موج هم    )λ   و دامنه( )aگر را  ، يکدي کسان دارند با يکديگر ترکيب شوند     ي

aaaنه آن، اما دامکند طول موج تغيير نمي ،در موج حاصل). شکل الف(کنند  تقويت مي    .  است+=2

ر   حاصل و دامنه موج)  بشکل(کنند  باشند، يکديگر را حذف مي» فازناهم«و موج کامالً اگر د  براـب

( ) 0=−+ aaامواج يا افزايشي است و يا کاهشيپس ترکيب . است.  
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  فازهمحذف امواج نا) ب(يت امواج همفاز تقو) الف(شکل 

  

 از دو اتم هيـدروژن  s1پوشاني دو اوربيتال، از هم2Hهاي مولکولي تصور کرد که اوربيتالتوان  مي

احيـه بـين   ، چگالي الکتروني در ن)ترکيب افزايشي (نجامد  اويت موج بي  پوشاني به تق  اگر هم . حاصل شوند 

 نسبت به اين بار الکتروني اضـافي، مولکـول را بـه هـم نگـه            جاذبه دو هسته  . دو هسته زياد خواهد بود    

  .شود  نشان داده ميσشود و با نماد اوربيتال پيوندي سيگما ناميده مياوربيتال مولکولي حاصل . دارد مي

يتـال  اورب. اند، بايد دو اوربيتال مولکولي بدست آيد   ترکيب شده  چون دو اوربيتال اتمي با يکديگر     

در اين حالت چگالي الکترونـي      . است) ترکيب کاهشي (امواج  » ناهمفاز«مولکولي ديگر، حاصل از ترکيب      

کننـد و در فاصـله بـين     ن دو هسته مثبت يکديگر را دفع ميچو. ر ناحيه بين دو هسته خيلي کم است د

، لذا نزديک نگهداشتن دو اي قوي نيست  جبران اين دافعه با ايجاد جاذبهآنها چگالي کم الکتروني قادر به

با نـشانه   (ي را اوربيتال ضد پيوندي سيگما       اين اوربيتال مولکول  . ه در اين حالت نيازمند انرژي است      هست

∗σ (ن کند بلکه عمل آن در جهت دور کرد اتم کمک نميداشتن دو ، چون نه تنها در به هم نگه      نامند  مي

، به دور محوري که دو هسته را به يکـديگر           ) هر دو  σ∗وσ(هاي سيگما   بيتال اور .دو اتم از يکديگر است    

اي در    بـل مـشاهده   ، تغييـر قا   د و چرخش مولکول به دور اين محور       اي دارن  کند، تقارن استوانه    متصل مي 

  .آورد شکل اوربيتال بوجود نمي

  


