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طول پیوند یا طول پیوند کوواالنسی
طول پیوند :به فاصله تعادلی هسته دو اتم در یک مولکول(بر حسب پیکومتر)گویند.
شعاع اتمی کوواالنسی :به نصف فاصله بین هسته ای دو اتم مشابه در یک مولکول دو اتمی می گویند.
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طول پیوند واندروالسی:
طول پیوند واندروالسی:فاصله هسته دو اتم مماس از دو ملکول مجاور
شعاع واندروالسی :نصف فاصله هسته دو اتم مشابه و یکسان از دو مولکول مجاور
 شعاع اتمی واندروالسی> شعاع اتمی کوواالنسی
 گازهای نجیب مولکول دو اتمی(مانند He2و)....تشکیل نمی دهند برای همین در مورد گازهای نجیب فقط می توان
شعاع اتمی واندروالسی را اندازه گرفت.
بررسی تغییرات شعاع اتمی در جدول تناوبی:
)Aدر یک تناوب :از چپ به راست شعاع اتمی کم می شود(عناصر گروه  18نیست چون شعاع کوواالنسی ندارند بلکه شعاع
واندوالسی دارند)

)Bدر یک گروه :از باال به پایین شعاع اتمی افزایش می یابد.؟ )1زیرا تعداد الیه های الکترونی از باال به پایین زیاد می شود
و) 2تعداد الکترونهای الیه های درونی بیشتر می شود و بار موثر هسته روی تراز آخر کم می شود و الکترون راحت تر دور می
شود.
همانطور که میدانیم همواره از سوی هسته اتم بر الکترون های الیه بیرونی نیروی جاذبه ای اعمال می شود که به آن بار
واقعی هسته می گویند اما اگر بین الکترون های الیه بیرونی و هسته اتم الکترون های دیگری قرار گیرند بخشی از جاذبه
هسته توسط این الکترون های میانی مصرف شده و مقدار جاذبه کمتری نسبت به جاذبه واقعی به الکترون های الیه بیرونی (
ظرفیت) میرسد به این پدیده اثر پوششی الکترون های درونی و به مقدار جاذبه ای که به الکترون های الیه بیرونی می
رسد بار موثر هسته می گویند.
اثر پوششی الکترون های الیه درونی – بار واقعی هسته = بار موثر هسته

بررسی شعاع یونها:
شعاع یونی منفی> شعاع اتم خودش

)1شعاع یون منفی:

CL<CL-

زیرا با گرفتن الکترون بین الکترون های الیه آخر دامنه ایجاد می شود و این الکترون ها در فاصله دورتری از هم قرار می
گیرند.
)2شعاع یون مثبت:

شعاع یونی مثبت< شعاع اتم خودش

Mg>Mg+2

زیرا یون های مثبت با ازدست دادن الکترون الیه الکترونی آنها کمتر می شود و شعاع آن کوچکتر می شود.

)3مقایسه شعاع یونها در یک گروه  :از باال به پایین شعاع یونی زیاد می شود،به دلیل افزایش الیه های الکترونی و اثر
پوششی الکترونهای درونی.

Li+< Na+< K+<Rb+

 )4مقایسه شعاع یونها دریک تناوب :هرچه بار مثبت یون در یک تناوب بیشتر،جاذبه هسته
روی الکترون های الیه آخر بیشتر است و شعاع کوچکتر می شود.
Al+3< Mg+2< Na+< Cl-<S-2< P-3

