
  دادي  قرارربا

ـ         در تشكيل برخي پيوندهاي كو     مين از دو اتـم تـأ      ياالنسي هر دو الكترون اشـتراكي توسـط يك

)3NH مثالً در واكنش آمونياك    .شود  مي اتم هيدروژني كه الكتـرون خـود را از دسـت      (با يك پروتون   (

كـار  ، براي تشكيل يك پيوند كواالنسي جديد، ب       3NH، جفت الكترون ناپيوندي اتم نيتروژن     )داده است 

  : رود مي

  

  

  

ناميـده  »  كوئوردينانـسي  -االنـسي   پيونـد كو  «شود، اغلـب      يق تشكيل مي  پيوندي كه به اين طر    

سي  -االنـسي  پيوند كو« نامگذاري نامعقول باشد، زيرا برچسب ولي شايد اين. شود  مي  روي »كوئورديناـن

االنسي است، در صورتي كه قائل شـدن   دانستن آن، از ساير پيوندهاي كو      ه معني متفاوت  پيوند خاصي، ب  

همه الكترونهـا، از هـر منبعـي كـه باشـند، همانندنـد و تمـام        . پذير نيست   چنين تمايزي چندان توجيه   

4NHهاي پيوند   .يكسان هستند و تميزدادن آنها از يكديگر ممكن نيست +

4NHوجه كنيد كه تعداد پيوندهاي جفت الكتروني روي اتم نيتروژنولي ت   با تعدادي كه انتظـار  +

رود  ، انتظار مـي ) استVA در گروه N(چون اتم نيتروژن پنج الكترون واالنس دارد   . رود متفاوت است    مي



 درست، ولي در    3NHگويي براي   اين پيش . تايي برسد   كه با اشتراك سه جفت الكترون به ساختار هشت        

4NHمورد    . نادرست است+

4NHدادي اتمها دربا محاسبه بار قرار   .توان اين مشاهده را توضيح داد  مي،+

شود و با كمك  ت داده ميبار قراردادي يا بار اسمي بار الكتريكي است كه به هر اتم در تركيب نسب 

االنس برابر   ظرفيت يك اتم در تشكيل پيوند كو       دانيم   مي .توان ظرفيت اتم را تعيين و توجيه نمود         آن مي 

بنـابراين  . ز خود برسدبا تعداد الكترونهايي است كه بايد اتم بگيرد تا به آرايش الكتروني گاز نجيب بعد ا            

 دو الكتـرون  VIA، )سه ظرفيتي( سه الكترون  VA، )رفيتيچهار ظ(  چهار الكترون IVAهاي عناصر گروه 

امـا  . اثر برسند   نياز دارند تا به آرايش الكتروني گاز بي       ) يك ظرفيتي ( يك الكترون    VIIAو  ) ظرفيتي دو(

شود كه يك اتم معين در تركيبات مختلف و يـا حتـي در يـك تركيـب            از موارد مشاهده مي    يدر بسيار 

2NHبراي مثال نيتروژن در يون آميد     . استداراي ظرفيتهاي متفاوتي      3NHدو ظرفيتي در آمونيـاك     −

4NHظرفيتي و در يون آمونيوم      سه 2م ظرفيتي است و در يـون هيـدرازوني         چهار + 3NH NH  هـر دو    +

ها  بارهاي قراردادي متفاوت نيتروژن    علت اين اختالف به   . كنيم  تروژن مشاهده مي   را براي ني   4 و   3ظرفيت  

بار قراردادي نيتروژن در آمونياك صفر است و مفهوم بار قراردادي صفر ايـن اسـت كـه               . شود  مربوط مي 

ميـد  آدر يـون  . باشـد  تعداد الكترونهاي اليه ظرفيت نيتروژن در اين تركيب به مانند اتم آزاد پـنج مـي             

2NH توان اين چنين تصور كرد كه آرايـش    است، يعني به طور قراردادي مي     -1 بار قراردادي نيتروژن     −

2NHالكتروني نيتروژن در     باشد، بنابراين چون در جدول تنـاوبي از نظـر              به مانند اكسيژن خنثي مي      −

Nيابـد پـس ظرفيـت    ايم يك ظرفيت كـاهش مـي      حد به جلو رفته   تعداد الكترون اليه ظرفيت يك وا      − 



در + 1با بار قـراردادي  توان به خوبي درك كرد كه چرا نيتروژن       با همين استدالل مي   .  دو است  Oهمانند  

  .دارد 4CHم همان ظرفيت اتم كربن با بار قراردادي صفر را در متانيون آموني

نخست الكترونهـاي   : شود   به طريق زير محاسبه مي     )يا يون  (بار قراردادي هر اتم در يك مولكول        

االنسي يك الكترون    به نحوي كه از هر پيوند كو       ،ده آن وجود آورن د را به طور مساوي بين دو اتم ب        هر پيون 

ن عمل سهم هر اتم شده اسـت بـا         سپس تعداد الكترونهايي را كه از اي      . كنيم  به هر اتم برسد، تقسيم مي     

  .كنيم تعداد الكترونهاي واالنس آن مقايسه مي

4NHدر چـون اتـم   . بـرد  االنسي دارد چهار الكترون سـهم مـي  ، اتم نيتروژن كه چهار پيوند كو  +

4NH بنابراين اتم نيتروژن در      دارد، نيتروژن در واقع پنج الكترون واالنس      يك الكترون كمبـود دارد و       +

4NHهر اتم هيدروژن در   . شود   نسبت داده مي   1+به آن يك بار قراردادي        داراي همان يك الكترونـي      +

بـه ايـن ترتيـب، بـار        . گيـرد   است كه اتم هيدروژن منفرد دارد، از اين رو بار قراردادي به آن تعلق نمي              

 الكترونهايي كه در يك ساختار     ل تعداد الكترونهاي واالنس يك اتم آزاد عنصر و تعداد         قراردادي از تفاض  

وي باشند، اتم عنصر در ساختار اين دو تعداد، مسااگر . آيد دست ميگيرد، ب  به دور آن اتم قرار مي  يسلوئ

يس  ساختار لوئر اما اگر تعداد الكترونهاي اطراف اتم د.يس مورد بحث بار قراردادي صفر خواهد داشت   لوئ

كمتر از تعداد الكترونهاي واالنس اتم باشند، در واقع به آن معني است كه بار مثبت هسته كـامالً خنثـي            

در حالي كـه اگـر تعـداد        . شود  نشده است، لذا به تعداد كمبود الكترون، به اتم بار مثبت نسبت داده مي             

ار منفـي            الكترونهاي دور اتم، بيشتر از الكترونهاي واالنس باشد،          ه اتـم ـب به تعداد الكترونهاي اضافي ـب

  .شود نسبت داده مي

  .توان عمليات باال را به صورت يك فرمول درآورد بنابراين براي محاسبه بار قراردادي يك اتم، مي



1)تعداد الكترونهاي مشترك( -) تعداد الكترونهاي غيرمشترك  (
2

  بار قراردادي =)ستعداد الكترونهاي واالن(−

4NHدر) VAعنـصر گـروه      (Nچون اتـم     ، چهـار جفـت الكتـرون مـشترك دارد و الكتـرون             +

4NH در Nغيرمشترك نيز ندارد، بار قراردادي    :ست از اعبارت +

   بار قراردادي= +5 - 4 - 0 =1+

4NH در Hبار قراردادي هر اتم    . صفر است+

   بار قراردادي= +1 - 1 - 0 = 0

4NH در Nبار قراردادي    :دهند  را به صورت زير نشان مي+

  

  

  

4NH در  Nتوان تعداد پيوندهاي اتم      اكنون، مي  Nفرضياتم  .  را توضيح داد   + ، چهار الكتـرون    +

د و  واالنـس دار  پنج الكترون N در حالي كه اتم واقعي .واالنس دارد و قادر است چهار پيوند تشكيل دهد 

  .آورد وجود ميتنها سه پيوند كواالنسي ب

در تخصيص بارهاي قراردادي،    . گونه كه از اسم آن معلوم است، قراردادي است        بار قراردادي، همان  

 ايـن فـرض،   .ند سـهيم يكسان در جفت الكتـرون پيونـد  شود كه اتمهاي پيوند شده، به طور ي    فرض مي 

  N چگـالي الكترونـي روي اتـم    . با احتياط تفـسير كـرد    قراردادي را بايد   هايمعموالً صحيح نيست و بار    



4NHدر 4NH در Nولي بار واقعي اتم .  وجود دارد3NH در مولكولN كمتر از آن است كه روي اتم         + + 

  .ونهاي پيوندي مساوي نيست در جفت الكترH و  Nيك بار مثبت كامل نيست، زيرا سهم 

  :گيريم را در نظر مي3POClبراي مثالي ديگر از روش محاسبه بار قراردادي، مولكول

  

  

  

  : عبارت است ازOبار قراردادي اتم 

1)تعداد الكترونهاي مشترك (-) تعداد الكترونهاي غيرمشترك  (
2

   بار قراردادي=)هاي واالنستعداد الكترون(−

6 1 6 1= + − − =    بار قراردادي−

  : عبارت است ازPبار قراردادي اتم 

   بار قراردادي= +5 - 4 - 0 =1+

  : عبارت است ازClبار قراردادي هر اتم 

  بار قراردادي =+7 - 1 - 6 = 0

  :پس ساختار مولكولي به صورت زير است

  



جمع جبـري بارهـاي   . صفر است 3POClدقت كنيد كه جمع جبري بارهاي قراردادي در ساختار       

اردادي اتمهاي يك يون برابر بار الكتريكـي آن         قراردادي در تمام مولكولها صفر و جمع جبري بارهاي قر         

  .يون است

اساس شماره گروه از  يس برابر تعدادي است كه برداد پيوندهاي آن در يك ساختار لوئ    اتمي كه تع  

يس يك مولكول بايد به نحوي  در صورت امكان، ساختار لوئ.رود، آن اتم بار قراردادي ندارد     آن انتظار مي  

 اما اين   .شود  بيني مي   وندهاي هر اتم، همان باشد كه بر پايه شماره گروه آن پيش           ترسيم شود كه تعداد پي    

  .كار هميشه ميسر نيست

دافعه بين . اند نبايد بار قراردادي همنام داشته باشد        دو اتمي كه در يك مولكول به هم پيوند شده         

 از ايـن قاعـده بارهـاي    يسي كه در آن ساختار لوئ.اين بارها سبب شكستن پيوند بين دو اتم خواهد شد       

دهنده صحيح ساختار مولكول يا يون نيستند پس به طـور خالصـه    مجاور تخطي شده باشد معموالً نشان    

  :خواهيم داشت

  بارهاي قراردادي

توان با استفاده از فرمول زير محاسـبه          بار قراردادي هر اتم در يك ساختار لوئيس را مي          .1

  :كرد

1)تعداد الكترونهاي مشترك (-) تعداد الكترونهاي غيرمشترك (  
2

   بار قراردادي=)تعداد الكترونهاي واالنس(−

در يك يون، جمع جبـري  . در يك مولكول، جمع جبري بارهاي قراردادي بايد صفر باشد       .2

  .بارهاي قراردادي با بار الكتريكي آن يون برابر است



دهاي يك اتم در يك مولكول، همان باشد كه شـماره گروهـي آن حكـم                اگر تعداد پيون   .3

در صورت امكان، ساختار لوئيس يك      . كند، آن اتم در آن مولكول بار قراردادي ندارد          مي

مولكول، بايد به نحوي ترسيم شود، كه تعداد پيوندهاي هر اتم، آن باشـد كـه بـر پايـه                    

  .ر هميشه ميسر نيستاما، اين كا. شود بيني مي شماره گروه آن پيش

. اند، نبايد بار قراردادي همنام داشته باشند      اتمهايي كه در يك مولكول به هم پيوند شده         .4

 معمـوالً   تخطـي شـده باشـد،    » بارهاي مجـاور  «ساختار لوئيسي كه در آن از اين قاعده         

  .دهنده صحيح ساختار مولكول يا يون نيستند نشان

  .دست آوريدهاي زير ب دادي فسفر را در گونهقرار  بار.مثال

  

  

  )ب)                                                                                       (الف                                     (

  

  

  )د                                    ()                                                    ج                                       (

15                                                                                  .الف. حل 6 2 0
2

F C. ( )= − × + =  

  .ظرفيتي است  بنابراين فسفر سه

  

 
 

 



15                                                                                              .ب 8 0 1
2

F C. ( )= − × + = +  

همان آرايش الكتروني اليه ظرفيت كربن يا     + 1ظرفيتي است، زيرا فسفر با بار قراردادي         پس فسفر چهار  

  .ظرفيتي است سيم را دارد، بنابراين مانند آنها چهاريسيل

  

15                                                                                               .ج 4 4 1
2

F C. ( )= − × + = −   

  .ظرفيتي است  مثل اكسيژن و گوگرد با بار قراردادي صفر دو-1فسفر با بار قراردادي 

15                                                                                                     .د 6 2
2

F C. ( )= − × + = o  

قراردادي و ظرفيتهاي يكـسان دارد ولـي    بار) د(و ) الف(توجه كنيد كه عليرغم اينكه فسفر در مثالهاي      

  . است-3PH ،3و در + 3PCl ،3عدد اكسايش فسفر در

هاي متفاوت ايـن اتـم را تفـسير     موارد زير ظرفيت  بدست آوردن بار قراردادي بريليم در      با   .تمرين

    .كنيد

  

  

  

  )ج)                                                             (ب)                                                    (الف           (           

  

 


