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 تفاوت پرتو کاتدی و پرتو بتا:

های فلز به کار رفته به باشد. منشا پرتو کاتدی الکترونها میمنشا آنها در باشند اما تفاوت آنرتو بتا هر دو از جنس الکترون میپرتو کاتدی و پ

 کند.ی اتمی است که پرتوزایی میاما منشا پرتو بتا هستهاتد است. عنوان ک

 

 مکانیسم نشر پرتو بتا:

ند  یک الکترون از یکی کبتا نشر می ی پرتوزا پرتوکترون دانست.  هنگامی که یک مادهای از یک پروتون و یک الهر نوترون را می توان مجموعه

و یک  یک پروتون به هسته ی اتم اضافه شده با نشر پرتو بتا شود بنابراینا از اتم خارج میبه صورت پرتو بتهای هسته آن خارج شده و از نوترون

 شود.واحد به عدد اتمی اضافه می
 

 آزمایش دوم رادرفورد:

دیگری برای رادرفورد نتوانست نشر پرتوهای پرتوزا را به کمک مدل اتمی تامسون توجیه کند. بنابراین در درستی این مدل شک کرد. او آزمایش 

 شناسایی ساختار اتم طراحی کرد.

 اتم( تابانید. 0777رادرفورد باریکه ای از یک پرتو آلفا حاصل از یک منبه پرتوزا را به یک ورقه ی بسیار نازک از طال )با ضخامت حدود 

 

 
 با توجه به اینکه:

 قابل توجهی دارند.ها زیاد است بنابراین انرژی جنبشی ع اند و جرم آنذرات آلفا بسیار سری -1

 طبق مدل تامسون جرم اتم در تمام فضای اتم به طور یکنواخت پخش شده است. -0

 داد.ری را نشان میهای دیگکنند. اما مشاهدات رادرفورد چیز ی طال عبوری ذرات آلفا به راحتی از ورقهرادرفورد انتظار داشت که همه 
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 نتیجه گیری های رادرفورد مشاهدات رادرفورد 

ی طال راف و در یک مسیر مستقیم از ورقهبیشتر ذرات آلفا بدون انح 1

 کنندعبور می

 دهد.ر حجم اتم را فضای خالی تشکیل میبیشت

ی اندکی از مسیر خود منحرف ابل توجهی از ذرات آلفا با زاویهتعداد ق 0

 شوند.می

 .یک میدان الکتریکی قوی )یعنی هسته اتم( وجود دارد

 تعداد بسیار کمی از ذرات آلفا )حدود  6

    
درجه  47یش از ی ب( با زاویه

 شوند.مسیر خود منحرف می

 ای بسیار کوچک و جرم بسیار زیاد دارداتم، هسته

 

 نتیجه آزمایش اول رادرفورد:

 مدل اتمی تامسون شد.ی آن مدل اتمی رادرفورد جانشین ی اتم بود که در نتیجهی مهم این آزمایش کشف هستهنتیجه

 

 مدل اتمی رادرفورد:

 باشند.عت در اطراف هسته در حال گردش میها به سرکوچکی متمرکز شده است و الکترون ی بسیاری بار مثبت اتم در ناحیهطبق این مدل همه

 
 باشد.نمیالکترون ها مشخص توجه: در این مدل مسیر و چگونگی حرکت 

 

متر تخمین زد. سانتی      ی اتم طال را سانتی متر و قطر تقریبی هسته     ی طال، قطر تقریبی یک اتم طال رادرفورد طی آزمایش ورقه

س فرض کنیم قطر اتم آن به ی یک توپ تنیزهی اتم طال را به انداعنی اگر قطر هستهی  آن است. یبرابر قطر هسته 177777ک اتم طال یعنی قطر ی

 گویند.رادرفورد، مدل استادیومی نیز می استادیوم فوتبال خواهد شد به همین دلیل به  مدل اتمیی یک اندازه
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 :و نوترون کشف پروتون -4

ی زیر اتمی یعنی پروتون نیز کشف دومین ذره 1414م دادند و در سال های دیگری برای کشف ساختار اتم انجارادرفورد و همکارانش آزمایش

 شد.

 

 کشف پروتون:چگونگی 

ی بین فرکانس شده از عناصر مختلف و کشف رابطه تولید Xی هنری موزلی روی پرتوهای مطالعات گسترده

 های تولید شده با جرم اتمی عنصرها زمینه ساز کشف پروتون شد.پرتو

پرتوهای حاصل را رکانس داد و فهایی از جنس فلزات مختلف قرار میندآ ،Xموزلی در دستگاه تولید کننده پرتو 

تولید  Xفرکانس پرتو  ،گرفت. وی مشاهده کرد که با افزایش جرم اتمی فلز به کار رفته به عنوان آنداندازه می

 یابد.شده افزایش می

 
 ابت در فضا عبور می کند.ثتعداد طول موج هایی که در واحد زمان از یک نقطه  فرکانس:

 

به وجود پروتون پی برد. رادرفورد بار مثبت هر یک از فلزها را محاسبه  ،های تجربی موزلیبا تجزیه و تحلیل داده ،رادرفورد استاد موزلی یعنی

ی  یعنی با افزایش بار مثبت هستهی مستقیم وجود دارد. تولید شده یک رابطه Xکرد و نشان داد که بین مقدار بار مثبت هسته و فرکانس پرتو 

یابد. سپس رادرفورد بار مثبت هسته را به مقدار بار الکتریکی پروتون تولید شده افزایش می Xفرکانس پرتو  ،وان آندفلز به کار رفته به عن

 ها را عدد اتمی نامید.های صحیحی به دست آمد که آنتیجه عددکولن( تقسیم کرد، در ن          )یعنی

  

 :جمع بندی

 یابد.افزایش می ،تولید شده Xفرکانس پرتو  ،فلز به کار رفته به عنوان آند اتمیجرم با افزایش  های موزلی:نتیجه پژوهش

 یابد.افزایش می ،تولید شده Xفرکانس پرتو  ،فلز به کار رفته به عنوان آند عدد اتمیبا افزایش  های رادرفورد:نتیجه پژوهش

 

  نکته بسیار مهم:

کشف عدد اتمی بین موزلی  ،اما در کتاب درسی .موزلی به عنوان کاشف عدد اتمی معرفی شده است ،های معتبر و منابع دانشگاهیدر تمام کتاب

 رادرفورد را کاشف عددکند. بنابراین در تست ها بیشتر به سمت رادرفورد سنگینی میی ترازو رد تقسیم شده است به طوری که کفهو رادرفو

 را کاشف عدد اتمی بدانید.در این صورت موزلی  ینه ها نباشداگر رادرفورد بین گز و اتمی بدانید

 

ی هسته نیستند ها تنها ذرات سازندهپروتون "به میان آورد. وی گفت:  ی دیگری سخند ذره، رادرفورد از وجو1407یک سال بعد یعنی در سال 

کتریکی ندارد اما جرم آن با جرم پروتون برابر لر ای دیگری نیز وجود داشته باشد که بادهد که در هسته باید ذرههای من نشان میبلکه آزمایش

 ".است

 ی او را بدون شواهد آزمایشگاهی قبول نکرد.ی علمی آن روزها کسی گفتهاما در جامعه سال بر این نکته تاکید کرد 10رادرفورد 

 

ک آزمایش با طراحی ی جیمز چادویکیکی از دانشجویان پرتالش و باذکاوت رادرفورد به نام  (1460در سال دوازده سال بعد )سرانجام 

 ی تازه کشف شده نوترون نامیده شد.در اتم به اثبات رسانید. این ذرهی خنثی راهوشمندانه وجود این ذره

 جمع بندی:

باشند. الکترون کاشف خاصی ندارد، پروتون توسط می نوترونو  نپروتو، الکترونی زیراتمی کشف شده به ترتیب نخستین، دومین و سومین ذره

 رادرفورد و نوترون توسط چادویک کشف گردید.
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 آتش بازی و کشف ساختار اتم:

ها نخستین مردمانی بوده اند که بیش از هزار سال پیش ری باستانی است. چینیهن ،استفاده از مخلوط مواد شیمیایی برای تولید مواد منفجره

 اند.کردهبرای آتش بازی استفاده میاز آن تهیه و باروت سیاه را 

 ، گرد زغال و گوگرد است.(    ) پتاسیم نیتراتباروت سیاه مخلوطی از 

 

 شود.تولید می نارنجی رنگهای آتش به باروت سیاه افزوده شوند جرقه های آهنبرادهمیالدی کشف شد که اگر  14ن قبل از قر

، نور سفید خیره های زیبا و گرد منیزیم و آلومینیومهای مس، استرانسیم و باریم، رنگیمی در قرن نوزدهم کشف شد که نمکبا پیشرفت ش

 د.  نبخشهای آتش میای به جرقهکننده

 

 آیند؟می ها چگونه به وجودسوال( این رنگ

 

 دستگاه طیف بین )چراغ بونزن(

 دستگاهی به نام  دستگاه طیف بین )چراغ بونزن( طراحی کرد که سهم بسزایی در پیشرفت شیمی داشت. (شیمیدان آلمانی ) رابرت بونزن

 
 

 کشف طیف نشری خطی توسط بونزن:

ی دستگاه طیف بین قرار داد و مشاهده کرد که رنگ ( را در شعله     (سولفات یاIIدار )کات کبود، مس )بونزن مقداری از یک ترکیب مس

 دهد.هنگام آتش بازی رخ می آبی شعله سبز رنگ می شود. همان اتفاقی که در هنگام اضافه کردن ترکیبات مس دار به جرقه های آتش

 شود الگویی مانند شکل زیر به دست می آید:ور داده میعب ،هنگامی که این نور سبز رنگ از منشوری که در دستگاه طیف بین تعبیه شده
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 بونزن این الگو را طیف نشری خطی نامید.

 

 دهد.فلز طیف نشری متفاوتی به دست می بونزن آزمایش خود را با چند ترکیب فلز دار دیگر تکرار کرد  و مشاهده کرد که هر

توان طیف نشری خاص خودش را دارد که از آن میهای بیشتر بونزن و همکارانش نشان داد که هر فلز بررسی

برای شناسایی فلزها استفاده کرد.این طیف نشری مانند اثر انگشت یا بارکد موجود روی اجناس مختلف عمل 

 می کند.

به طور کلی هر عنصر )فلز، نافلز و شبه فلز( طیف نشری خاص خودش را دارد که از آن می توان برای 

 اده کرد.شناسایی آن عنصر استف

 
 

 

 

 کشف روبیدیم و سزیم توسط بونزن:

با روش طیف بینی کشف کردند. طیف نشری  ،بونزن و همکارانش دو عنصر روبیدیم و سزیم را حین بررسی  طیف یک سنگ معدنی لیتیم دار 

خطی لیتیم قبال شناخته شده بود. آن ها در طیف نشری خطی حاصل از این سنگ معدن خط های سرخ و آبی پررنگی مشاهده کردند که 

 روبیدیم و سزیم را شناسایی و جداسازی شدند.نتوانستند دلیل آن ها را توجیه کنند. با برسی های بعد دو فلز 

  

 ع بندی:جم

 خالصه پژوهش های بونزن:

 کشف چراغ بونزن یا دستگاه طیف بین -1

 کشف طیف نشری خطی -0

 کشف اینکه هر عنصر، طیف نشری خاص خود را دارد. -6

 کشف روبیدیم و سزیم -9

  

 آزمون شعله:

 توان نوع فلز را شناسایی کرد.شعله میروی رنگ ای می دهند. بنابراین از ی چراغ بونزن رنگ ویژهاز ترکیبات شیمیایی فلز دار به شعلههر یک 

 شناسایی فلز موجود در محلول یک ترکیب شیمیایی است.، شعله هدف از آزمون

 

 روش انجام آزمون شعله:

روی  شود و پس از آغشته کردن به مقدار کمی از محلول ترکیب شیمیایی فلز دارفاده از یک گیره بوته برداشته میای با استی پنبهیک گلوله

 شود.ود فلز در محلول رنگ شعله عوض میگیرد. در اثر وجداغ ترین قسمت شعله قرار می
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 فلز موجود در ترکیب رنگ شعله

 آهن نارنجی

 سبز سبز

  منیزیم و آلومینیم نور سفید خیره کننده

 

 

 علت تغییر رنگ شعلع چراغ بونزن:

روند. حالت برانگیخته ناپایدار می های الکترونی باالترعنی به الیهشوند یهای فلز برانگیخته میی چراغ بونزن، الکترونبر اساس حرارت شعله

 دهند.د را به صورت نور مرئی از دست میاختالف انرژی خواست و بنابراین الکترون ها بالفاصله به حالت پایه برگشته و 

 

ی چراغ بونزن وارد شود شعله دیدنی تر و با وضوح بیشتری یک افشانه دستی به شعله شود و باتوجه: اگر محلول ترکیب فلز دار در اتانول تهیه 

 همراه خواهد بود.

 

 لوله ی تخلیه الکتریکی و طیف نشری خطی هیدروژن:

به جای اینکه لوله از هوا تخلیه شده باشد درون آن ی پرتو کاتدی است با این تفاوت که لیه الکتریکی مانند ساختمان لولهی تخساختمان لوله

 وجود دارد.)مثال هیدروژن(  (با فشار کم)یک گاز رقیق 

 کنند.درون لوله شروع به گسیل نور می های گاز رقیقف پتانسیل( باالیی اعمال شود اتماگر بین کاتد و آند ولتاژ )اختال
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 دلیل:

-ها در بین راه با اتماین الکترون گیرند.با سرعت زیاد به سمت آند شتاب میها از کاتد جدا شده و الکترونال اختالف پتانسیل زیاد، در اثر اعم

     های گاز رقیقی آن اتمشود که در نتیجهگازی منتقل می هایها به اتم، انرژی جنبشی الکترونبرخورد نموده و در اثر برخورد ی گاز رقیق اه

 کنند.بازگشت به حالت پایه نور نشر می در ،های برانگیختهین اتمشوند. ابر انگیخته می

 

ی بلکه از چند خط رنگ .شود که طیف آن پیوسته نیستیک منشور عبور داده شود مشخص می از ،ی تخلیه الکتریکیاگر نور گسیل شده از لوله

 آید.گاز رقیق درون لوله به دست میطی های متفاوت تشکیل شده است. با این کار در واقع طیف نشری خبا طول موج

 

 طیف نشری خطی هیدروژن:

شود که گاز کاتد و آند برقرار شود مشاهده میبین  ،اختالف پتانسیل باالگاز هیدروژن با فشار کم قرار گیرد و یک  ی تخلیه الکتریکیاگر در لوله

 آید.طیف نشری خطی هیدروژن به دست می یک منشور عبور داده شود اگر طیف حاصل از آید.رنگ صورتی روشن به التهاب در می درون لوله با

 

گیری دقیق طول موج هر احیه مرئی یافت و موفق به اندازهنخستین بار آنگستروم )فیزیکدان سوئدی( چهار خط طیف نشری هیدروژن را در ن

 خط شد که به صورت جدول زیر است:

 

 

 طول موج نحوه تشکیل

 بر حسب نانومتر

 خطرنگ 

 خط قرمز 353 0به تراز  6ناشی از انتقال الکترون از تراز 

 خط سبز 943 0به تراز  9ناشی از انتقال الکترون از تراز 

 خط آبی 969 0به تراز  5ناشی از انتقال الکترون از تراز 

 خط بنفش 917 0به تراز  3ناشی از انتقال الکترون از تراز 
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 مدل اتمی بور-11

خواست ارتباط بین طیف نشری خطی هیدروژن و ساختار اتم آن را پیدا کند. وی )دانشمند دانمارکی( مینیلز بور 

ی اتم که توسط مدل اتمی رادرفورد را برای توجیه این ارتباط نارسا دانست. بنابراین ضمن پذیرفتن وجود هسته

 اتم پیشنهاد نمود. های زیر برای ای بر پایه فرضرادرفورد پیشنهاد شده بود مدل  تازه

 
 

 ی مدل اتمی بور:هافرض

 به دور هسته گردش می کند. ای شکلدایرهدر اتم هیدروژن در یک مسیر الکترون  -1

ی الکترون از هسته  بیشتر شود انرژی آن فاصلهیعنی هر چه ی مستقیم دارد. ی اتم رابطهی آن از هستهانرژی این الکترون با فاصله -0

 بیشتر خواهد بود.

به عبارت دیگر الکترون تنها مجاز است مقادیر  های معین و ثابتی پیرامون  هسته گردش کند.تواند در فاصلهمی فقطاین الکترون  -6

تعداد این ترازها در اتم  گویند.می تراز انرژیای( مسیرهای دایرهها ) یا به عبارت دیگر به هر یک از این انرژیمعینی انرژی بپذیرد. 

 اندک است.

 گویند.می حالت پایهترین مدار به هسته( قرار دارد که به این تراز انرژی، تراز انرژی ممکن )نزدیک تریناین الکترون معموال در پایین -9

رژی حالت پایه )تراز با ان تواند ازالکترون میی اختالف انرژی دو تراز انرژی( )به اندازه اگر به این الکترون مقدار معینی انرژی داده شود  -5

 تر( به حالت برانگیخته )تراز با انرژی باالتر( منتقل شود.پایین

-الت پایه بر میدهد و به حنرژی را که قبال گرفته، از دست میالکترون در حالت برانگیخته ناپایدار است. به همین دلیل همان مقدار ا -3

 گردد.

 

بنابراین الکترون برانگیخته  شیوه برای از دست دادن انرژی، نشر نور است.ترین حالت برانگیخته قرار دارد مناسب برای یک الکترون که در

 دهد.تفاوت انرژی میان دو تراز پایه و برانگیخته را از طریق انتشار نور با طول موج معین از دست می

تواند هر مقدار انرژی دلخواه داشته مینی یک الکترون در یک اتم نعاست ی کوانتیدهدهد که انرژی الکترون در یک اتم شان میمدل اتمی بور ن

بور به هر یک از ترازهای انرژی کوانتیده، عدد خاصی نسبت داد و  پذیر است.عین انرژی برای یک الکترون امکانباشد بلکه تنها داشتن مقادیر م

  آن را عدد کوانتومی اصلی نامید. 

 پایدارترین انرژی مجاز برای الکترون است.    نمایش داد.   این عدد را با  وی

 

 مدل اتمی بور: اشکال

 بور نتوانست طیف نشری خطی سایر عناصر )به غیر از هیدروژن( را با مدل خود توجیه کند.
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  مدل اتمی شرودینگر )مدل کوانتومی اتم(: -10

  مقدمه:

 باشد:هان دو نوع رفتار قابل مشاهده میاساسا در ج

شوند. با هم از جایی به جایی منتقل می شود که جرم و انرژی هر دوه(:  این رفتار هنگامی مشاهده میای )رفتار شبیه به ذرذره رفتار -1

 مثال( یک شی در حال حرکت

 .شودآن هم در تمامی جهات جابه جا می شوند بلکه فقط انرژی وجرم و انرژی همزمان جابه جا نمی رفتار موجی: در رفتار موجی -0

 مثال( انرژی امواج دریا یا انرژی امواج خورشید.
 

 توجه:

ها را به شکل یک ذره و یا به شکل یک موج با طول موج توان آنمیای دارند. یعنی ذره-ی موجرفتار دوگانهها، بنیادی و از جمله الکترونذرات 

 مشخص در نظر گرفت.

 

 مدل اتمی شرودینگر:

 ی الکترون و با تاکید بر رفتار موجی آن مدلی برای اتم پیشنهاد داد.ن اتریشی( بر مبنای رفتار دوگانه)فیزیکدا، اروین شرودینگر 1403در سال 

سه بعدی به نام اوربیتال صحبت حضور الکترون در یک فضای  لای شکل، از احتماد کردن الکترون در یک مدار دایرهدر این مدل به جای محدو

 شود.می

ن گونه که برای مشخص کردن مکان یک جسم در فضا به سه عدد )طول، ای ریاضی، نتیجه گرفت همانجام محاسبات پیچیدهپس از شرودینگر 

 استفاده نمود.   و  n ،l های یک اتم نیز به سه عدد نیاز است. وی از سه عدد رای مشخص کردن هر یک از اوربیتالعرض و ارتفاع( نیاز است ب

 شود همان عددی است که بور برای مشخص کردن ترازهای انرژی در مدل خود به کار برده بود.لی نامیده میکه عدد کوانتمی اص   

 

  توجه:

 شود.استفاده می های الکترونیالیهاز واژه ی  ترازهای الکترونیی در مدل شرودینگر به جای واژه
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