
  استدالالت دالتون

وي پنداشت همه مـواد از ذرات  . دالتون تئوري اتمي خود را بر مبناي مشاهدات تجربي استنباط كرد  ژ

  .وس بودن جا كار او مشابه تفكرات دموكريتتا اي. بسيار ريز و تجزيه ناپذيري به نام اتم تشكيل يافته اند

او اين مفهوم مهم . ازيه بودالو›› قانون بقاي جرم‹‹ نخستين مبناي تئوري اتمي دالتون، نتيجه گيري از 

 مشخص اتم هاي مختلف تشكيل يافتـه كـه در دگرگونيهـاي          جيه نمود كه مواد اوليه از مجموعة      را چنين تو  

  .واكنش، جاي خود را تغيير داده و به هيئت يك آرايش جديد در محصوالت عمل در مي آيند

بت وزني كلر بـه  براي مثال نس. بود› ›قانون نسبتهاي ثابت  در يك تركيب ‹‹ دومين مبناي اين تئوري  

 خالص از نمك طعام مقداري ثابت و برابر          سديم  در هر نمونة    
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است، برداشت دالتون از اين پديده نيـز  5/35

چنين بود كه هر يك از عناصر كلر و سديم از اتم هايي با وزن مشخص تشكيل يافته كه نسبت آنهـا هنگـام       

  .شودتركيب رعايت مي 

با غير قابل تجزيه بودن اتم ها تفـسير  . دالتون از بين نرفتن مواد را كه مربوط به قانون بقاء جرم است        

به . نمود و گفت كه فقط جاي اتم ها در واكنشها تغيير مي كند ولي همواره آنها وجود دارند و از بين نمي روند     

بر اين چون جرم اتم يك عنصر ثابت است، پس نـسبت  اضافه . همين دليل است كه جرم كلي تغيير نمي كند 

  .تركيب آن با عنصر ديگر نيز ثابت است

ولي شيميدان كيب ثابت، دانشمندان با نظريه برت در حقيقت قبل از بيان نظريه اتمي دالتون و قانون تر          

ي تغيير كند   وي عقيده داشت كه يك تركيب يك ماده مركب مي تواند به مقدار زياد             . فرانسوي موافق بودند  



ـ   جوزف.  آن ماده دارديزان اين تغيير بستگي به روش تهيةو م  ولي در  پروست نشان داد كه مـواد مركـب برت

  .ولي را رد كردوطهايي بيش نيستند، لذا نظريه برتحقيقت مخل

پس از مطرح شدن تئوري اتمي دالتون، دانشمندان ديگر با استفاده از اين تئوري به انجام تفسيرها و              

ييـد  را پيش بيني كردند كـه تأ ) د گانه چن( گوييهاي ديگر پرداختند و از جمله قانون نسبتهاي مضاعف         پيش

 . دالتون بودي اين قانون حمايت محكمي از نظريةتجرب


