آيا تا به حال به شکل سنگ نمک توجه کردهايد؟
ساختار يک سنگ کوارتز را ديدهايد؟ چه چيزي در
ظاهر اين سنگها براي شما جالب بوده است؟
بلورهاي (کريستالهاي) نمک طعام همگي به
شکل مکعب هستند و بلورهاي کوارتز داراي
ساختار هرمي ميباشند .مطالعات و بررسيهاي
مختلف نشان دادهاند که بلورهاي يک ماده داراي
شکلهاي يکساني هستند.
اين موضوع نشان ميدهد که ذرههاي موجود در
بلورهاي يک ماده هميشه به يک شکل در کنار
هم قرار ميگيرند و ساختار نهايي آنها يکسان
خواهد بود .البته گاهي اوقات رشد بلورها نامتقارن
بوده و شکلشان کامل نيست .اما حتي در چنين
شرايطي نيز ديدن شکل عمومي آنها کار
دشواري نخواهد بود .مواد جامدي که چنين
ساختارهاي منظمي دارند ،جامدهاي بلوري ناميده
ميشوند.
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◄ مطالعهي ساختار
همانطور که ميدانيد ذرههاي سازندهي يک ماده
ممکن است اتم ،يون يا مولکول باشند .در جامدهاي
بلوري ،شيوهي قرار گرفتن ذرههاي سازنده در کنار هم
ميتواند باعث به وجود آمدن ساختارهاي متفاوتي
شود.
بررسي ساختار مواد مختلف به دستگاهها و تجهيزات
قدرتمندي احتياج دارد .معموالً اين کار با استفاده از
دستگاه اشعهي ايکس ) (Xانجام ميشود .فرض کنيد
يک پارچهي نازک را جلوي يک المپ قوي قرار داده
و به آن نگاه ميکنيد .در اين صورت نخهاي تار و پود
شيوهي قرار گرفتن ذرهها در
کنار هم براي ساختن بلورهاي
مکعبي و شش ضلعی

به کار رفته در داخل آن را بهتر مشاهده خواهيد کرد و
ميبينيد که ساختار پارچه بر خالف تصور ابتدايي شما
کامالً صاف و يکنواخت نيست .بعضي از جاهاي آن
نازکتر يا ضخيمتر از قسمتهاي ديگر هستند ،در

حالي که بدون کمک المپ روشن متوجه اين موضوع نشده
بوديد .اشعهي  Xنيز در مطالعهي ساختار مواد چنين نقشي را دارد
و ميتواند اطالعات دقيقتري را در مورد چگونگي قرار گرفتن
ذرههاي سازندهي ماده در اختيار ما قرار دهد.
قرار گرفتن منظم ذرهها در بلور موادي مثل سنگ نمک يا کوارتز،
باعث ساخته شدن شبکه (بلور) خواهد شد.
● به شکل بلورهاي يک دانهي برف توجه کنيد:
به تصوير اشعهي  Xمربوط
به  DNAانسان توجه کنيد.
نظم موجود در ساختار آن
به راحتي قابل مشاهده
است DNA .مادهاي است که
ويژگيهاي ژنتيکي ما را
تعيين ميکند.

41

آ) برف از چه مادهاي ساخته شده است؟
ب) ذرههاي سازنده برف از چه نوعي (اتم ،مولکول يا يون) هستند؟
پ) علت يکسان بودن شکل تمام بلورهاي برف چيست؟
ت) به نظر شما ذرههاي سازندهي برف به چه شکلي در کنار هم قرار ميگيرند که بلور نهايي آنها داراي چنين
ساختاري شده است؟
آزمايش کنيد :بلورهاي شيرين!
يک ليوان آب جوش تهيه کرده و تا جايي که ممکن است در آن شکر حل کنيد .سپس اجازه دهيد تا محلول به
آرامي سرد شود و آن را در ليوان کاغذي يا پالستيکي شفاف بريزيد و کنار بگذاريد.
 با تبخير آب ،چه چيزي مشاهده ميکنيد؟
 شکل بلورهاي ساخته شده چگونه است؟
 اگر آب سريعتر تبخير شود ،اندازهي بلورهاي ساخته شده چه تغييري خواهند کرد؟
◄ ساختار مواد
کاربرد مواد مختلف به خواص و ويژگي آنها بستگي دارد .همهي مواد از ذرههاي کوچکتري ساخته شدهاند .اگر
چگونگي قرار گرفتن اين ذرهها در کنار يکديگر (ساختار) و شيوهي اتصال آنها به هم (پيوند) را بشناسيم،
ميتوانيم خواص مواد را نيز توجيه کنيم .مثالً مس رساناي خوبي است زيرا پيوند فلزي موجود بين ذرههاي
سازندهي آن ،امکان حرکت الکترونها در ساختار اين فلز را (در هنگام اتصال آن به باطري) فراهم ميکند .امکان
حرکت و لغزش اتمهاي مس بر روي يکديگر نيز دليل تبديل راحت اين فلز به شکل مفتول است.
خاک رس مرطوب ،نرم بوده و به راحتي قالبگيري ميشود ،زيرا مولکولهاي آب در بين ساختار مسطح و دو
بعدي آن قرار دارند .با حرارت دادن خاک رس ،تمام مولکولهاي آب موجود در آن تبخير ميشوند .به اين ترتيب
اتمهاي موجود در يک اليه با اتمهاي موجود در اليههاي بااليي و پاييني خود پيوند برقرار ميکنند .اين شرايط
موجب به وجود آمدن يک ساختار سه بعدي براي خاک رس شده و آن را به قدري سخت و محکم ميکند که
براي ساختن ظروف و وسايل مختلف مناسب باشد.
با مطالعهي ساختار و نوع پيوند ذرههاي سازندهي يک ماده ،ميتوان به خواص آن پي برد.
بازي کنيد
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يک قرص ويتامين  Cرا داخل يک ليوان آب بياندازيد .مشاهده ميکنيد که به سرعت حبابهاي گاز توليد مي-
شوند .مجموع جرم ليوان پُر از آب و قرص جوشان را قبل از انداختن قرص در آب يادداشت کنيد .جرم محلول
پس از انداختن قرص در آب را نيز بنويسيد.
آ) علت اين کاهش جرم را توضيح دهيد.
ب) براي ذرههاي ويتامين  Cپس از ريخته شده آنها در آب چه اتفاقي ميافتد؟
پ) حل شدن قرصها در آب گرم سريعتر از آب سرد خواهد بود .چرا؟
با استفاده از دستگاه اشعهي  Xميتوان به چگونگي قرار گرفتن ذرهها در يک ماده (ساختار ماده) پي برد ،اما
مطالعهي نيروهاي موجود بين اين ذرهها (پيوند آنها) کار دشوارتري است .همانطور که قبالً گفته شد ،تمام مواد
فقط از سه نوع ذره (اتم ،مولکول يا يون) ساخته شدهاند .اين سه نوع ذره ،ميتوانند چهار ساختار جامد گوناگون را
ايجاد کنند که عبارتند از:
 ساختارهاي فلزي شبکهاي
 ساختارهاي کوواالنسي (مولکولهاي بسيار بزرگ) شبکهاي
 ساختارهاي مولکولي ساده
 ساختارهاي يوني شبکهاي
در جدول زير به طور خالصه ،ذرههاي سازندهي اين چهار ساختار ،نوع موادي که تشکيل ميدهند و چند مثال از
آنها را مشاهده ميکنيد:
نوع ساختار

ذرههاي موجود در

مثال

نوع مواد

ساختار
فلزي شبکهاي

فلزها و آلياژها (مخلوطي ،Na

اتمها

از چند فلز)

،Fe

،Cu

فوالد ،برنج ،برنز

کوواالنسي شبکه -مولکولهاي بسيار بزرگ نافلزها يا ترکيبهاي الماس ،گرافيت ،ماسه
اي
مولکولي ساده

يوني شبکهاي

ساخته شده از هزاران اتم
مولکولهاي

ساخته شده از نافلزها

) ،(SiO2پلي اتيلن

کوچک نافلزها يا ترکيبهاي يُد ) ،(I2اکسيژن ،آب،

ساخته شده از چند اتم

ساخته شده از نافلزها

يونها

)(CO2
ترکيبهاي ساخته شده نمک خوراکي ،آهک
از فلزها و نافلزها

کربن

دي

)،(CaO

اکسيد

مس

سولفات )(CuSO4
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◄ ساختارهاي کوواالنسي شبکهاي
شايد باور اين موضوع کمي سخت باشد که الماس و گرافيت هر دو فقط از کربن خالص ساخته شدهاند در حالي
که خواص و کاربردهاي کامالً متفاوتي دارند .الماس يک جامد بسيار سخت و شفاف است در حالي که گرافيت
يک جامد نرم و سياه
رنگ ميباشد .برخي از الماسها براي بريدن سنگها و يا
حکّاکي بر روي شيشه استفاده ميشوند ،اما گرافيت در مغز
مداد به کار ميرود!
● با اينکه عنصر سازندهي الماس و گرافيت يکسان است ،اما
اين دو ماده تفاوتهاي زيادي با يکديگر دارند .به نظر شما
علت اين موضوع چيست؟
اتمهاي کربن موجود در الماس به وسيلهي پيوندهاي

الماسها انواع مختلفي دارند .برخي از آنها که

کوواالنسي قوي به يکديگر متصل شدهاند .در داخل الماس

براي ساخت جواهرات مناسب نيستند ،در برش

هر اتم کربن با چهار اتم کربن ديگر پيوند يافته است .شيوهي

شيشهها ،فلزها و سنگهاي مختلف مورد

برقراري اين پيوندها در تمام ساختار الماس باعث شده که

استفاده قرار ميگيرند.

اين ماده يک ساختار شبکهاي گسترده داشته باشد.
توجه داشته باشيد که در ساختار واقعي الماس ،ميلياردها اتم
کربن در کنار هم قرار گرفتهاند ،مهمترين ويژگيهاي الماس
عبارتند از سختي زياد ،نقطهي ذوب باال و عايق بودن در
برابر عبور جريان برق .همين ويژگيها موجب استفادههاي
متفاوتي از الماس در صنايع مختلف شده است.
 چرا به الماس «مولکول غول پيکر» نيز گفته مي-
شود؟
 فهرستي از موارد کاربرد الماس را تهيه کنيد .اين

شيوهي قرار گرفتن اتمهاي کربن درکنار
يکديگر در ساختار الماس

موارد استفاده چگونه به خواص و ساختار الماس ارتباط دارند؟
بيشتر بدانيد:
الماس «کولينان» بزرگترين الماس خالص جهان است که تاکنون پيدا شده و نزديک به  066گرم وزن دارد!
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در ساختار گرافيت ،اتمهاي کربن در اليههاي موازي با هم قرار گرفتهاند .هر اليه داراي ميلياردها اتم کربن است
که به شکل شش ضلعي در کنار هم هستند .هر اتم کربن در يک اليه به وسيلهي پيوندهاي کوواالنسي قوي به
سه اتم کربن ديگر متصل شده است .به اين ترتيب هر اليه يک مولکول بسيار بزرگ بوده و گرافيت نيز مانند
الماس داراي ساختار شبکهاي گسترده خواهد بود .اما
فاصلهي بين اليههاي کربني در گرافيت نسبتاً زياد است.

در گرافيت ،اتمهاي کربن در هر اليه به شکل
شش ضلعي قرار گرفتهاند .فاصلهي بين اتمهاي
ساختار اليهاي گرافيت و امکان لغزش اين اليهها بر
روي يکديگر باعث شده است که از آن براي ساخت
روغنهاي روان کننده نيز استفاده شود.

کربن متصل به هم در هر اليه  241پيکومتر
است در حالي که فاصلهي بين اليهها از يکديگر
 333پيکومتر خواهد بود.

گرافيت نيز با توجه به ساختار خاص خود ،داراي ويژگيهاي متعددي است که مهمترين آنها عبارتند از :روان
کنندگي ،نقطهي ذوب زياد و رسانايي الکتريکي.
 فهرستي از مهمترين کاربردهاي گرافيت را تهيه کنيد.
 با تهيهي يک جدول ،شباهتها و تفاوتهاي بين الماس
و گرافيت را مشخص کنيد.
 اگر زيپ کاپشن شما به سختي باز و بسته ميشود ،مي-
توانيد با کشيدن يک مواد نرم بر روي آن ،باعث روانتر
شدن حرکت زيپ شويد .علت اين موضوع چيست؟
 به نظر شما چرا براي روان کردن ماشينهاي داغ استفاده

از رشتههاي گرافيت براي تقويت راکت-
هاي بدمينتون استفاده ميشود.

از گرافيت بهتر از روغن کاري است؟
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 در مغز مداد عالوه بر گرافيت مقداري خاک رس نيز وجود دارد .فکر ميکنيد پُر رنگ يا کم رنگ بودن
مداد به کدام يک از اين دو ماده مربوط باشد؟
الماس و گرافيت هر دو از کربن خالص ساخته شدهاند ،اما شيوهي قرار گرفتن اتمها در کنار يکديگر،
خواص متفاوتي به آنها داده است.
◄ مواد مولکولي ساده
اکسيژن و آب نمونههاي مشهور و قابل قبولي براي مواد مولکولي ساده به شمار ميآيند .اين مواد داراي
مولکولهاي سادهاي با چند اتم هستند .بسياري از نافلزها و ترکيبهاي نافلزي از مولکولهاي ساده درست شده-
اند .به عنوان مثال هيدروژن به صورت  ،H2کلر به شکل  ،Cl2کربن دي اکسيد به صورت  CO2و گاز طبيعي
(متان) نيز  CH4خواهد بود .مولکولهاي شکر ) (C6H12O6در مقايسه با تمام اين مولکولها بزرگتر هستند
اما همچنان به صورت يک مولکول عمل ميکنند .در مواد مولکولي ساده ،اتمها به وسيلهي پيوندهاي کوواالنسي
قوي به يکديگر متصل ميشوند اما نيروي بين مولکولهاي جدا از هم ،بسيار ضعيف است .اين نيروهاي ضعيف
بين مولکولها را نيروهاي واندروالسي مينامند .در جدول زير ،نام و فرمول برخي از مواد مولکولي ساده را
مشاهده ميکنيد:
پيوند بين اتمها

نام و فرمول ماده
هيدروژن H2 :

H

H

اکسيژن O2 :

O

O

آب H2O :

H

O

H

H

متان CH4 :
H

C

H

H

هيدروژن کلريد HCl :

Cl

کلر Cl2 :

Cl

کربن دي اکسيد CO2 :

O

H
Cl

C

O

توجه داشته باشيد که پيوندهاي کوواالنسي بين اتمها در هر مولکول بسيار قويتر از نيروهاي جاذبهي بين
مولکولي هستند .مواد مولکولي ساده ،نرم هستند و نقطهي ذوب و جوش کمي دارند .ضمن آنکه امکان رسانايي
الکتريکي براي آنها وجود ندارد.
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مواد مولکولي ساده از مولکولهاي جدا از هم ساخته شدهاند که نيروهاي جاذبهي بسيار ضعيفي بين آنها وجود
دارد .در اين مولکولها ،اتمها با پيوند کوواالنسي به يکديگر متصل شدهاند.
ترکيبهاي مولکولي
فلزها ميتوانند با يکديگر مخلوط شده و آلياژها را درست کنند ،اما هيچگاه براي ساخت ترکيبهاي شيميايي با
هم واکنش نميدهند .مثالً روي و مس ميتوانند با هم مخلوط شده و آلياژ برنج را بسازند اما هرگز نميتوانند با
يکديگر واکنش شيميايي بدهند ،چرا که هر دوي آنها مانند همهي فلزها تمايل دارند که در واکنشهاي
شيميايي ،الکترون از دست بدهند .اما نافلزها ميتوانند به صورت شيميايي با يکديگر واکنش داده و يک ترکيب
جديد بسازند .چنين ترکيبهاي نافلزي ،هم به صورت ترکيبهاي مولکولي ساده وهم به شکل ترکيبهاي
مولکولي با شبکههاي بسيار بزرگ (مانند سيليس با فرمول  SiO2و يا پليمرها) وجود داشته باشند .گاهي اوقات
چنين ترکيبهايي را ترکيبهاي مولکولي نيز مينامند.
 مواد مولکولي ساده معموالً بوي خاصي را از خود در هوا منتشرميکنند در حالي که فلزها چنين خاصيتي
ندارند .به نظر شما علت اين موضوع چيست؟
 مادهاي در اختيار داريم که رسانايي الکتريکي آن ناچيز است .در دماي  122°Cجامد بوده و در
 083°Cشروع به جوشيدن ميکند .اين ماده داراي کدام يک از حالتهايي است که تاکنون با آنها
آشنا شدهايد (فلز ،نافلز ،مولکول بسيار بزرگ ،جامد يوني ،جامد مولکولي ساده)؟ چرا؟
 به نظر شما مادهي اصلي سازندهي کره خوراکي چه ويژگيهايي از خود نشان ميدهد که مربوط به
موادي مولکولي ساده هستند؟
◄ ساختارهاي يوني شبکهاي
ترکيبهاي يوني هنگامي ساخته ميشوند که فلزها و نافلزها با يکديگر واکنش دهند .به عنوان مثال اگر سديم در
مجاورت کلر قرار بگيرد ،در شرايط ويژهاي با آن واکنش داده و سديم کلريد تشکيل ميشود .اين ماده داراي
يونهاي سديم و کلريد است:
¯Na+ Cl
يون کلريد يون سديم

→

Cl
اتم کلر

+

Na
اتم سديم

اين يونها با انتقال الکترون ايجاد شدهاند! در طي واکنش هر اتم سديم يک الکترون از دست داده و يک يون
سديم را توليد ميکند:

¯Na → Na+ + e

اين الکترون توسط يک اتم کلر جذب شده و يون کلريد ايجاد ميشود:
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¯Cl + e¯ → Cl

در هنگام تشکيل ترکيبهاي يوني اتمهاي فلزي با از دست دادن
الکترون ،يونهاي مثبت توليد ميکنند در حالي که نافلزها با به
دست آوردن الکترون به يونهاي منفي تبديل ميشوند .البته بايد
توجه داشت که در اين واکنشها ممکن است بيش از يک الکترون
انتقال پيدا کنند .مثالً براي توليد منيزيم اکسيد 1 ،الکترون از منيزيم
به اکسيژن منتقل ميشود.
پيوند و ويژگيهاي ترکيبهاي يوني
در ترکيبهاي يوني ،يونهاي مثبت و منفي به وسيلهي نيروهاي
جاذبهي الکتريکي در کنار يکديگر قرار ميگيرند .مثالً در شبکهي بلوري نمک خوراکي يونهاي  Na+و ¯ Clبه
ترتيب در رديفهاي منظمي در کنار هم قرار دارند.
اگر بتوانيد تصوير درستي از چگونگي قرار گرفتن يونها در حالت سه بعدي در ذهنتان ايجاد کنيد ،متوجه مي-
شويد که در اطراف هر يون  ،Na+يونهاي  Cl-قرار دارند و هر يون  Cl-نيز در اطراف خود چند يون Na+
دارد .اين شيوهي قرار گرفتن يونها در کنار يکديگر نيز مثال ديگري از ساختار شبکهاي است .نيروي جاذبهي
بين يونهاي داراي بار مثبت و منفي را
پيوند يوني مينامند .پيوندهاي يوني قوي باعث ميشوند که
يونها بسيار نزديک به هم قرار بگيرند .به همين دليل ترکيبهاي
يوني ويژگيهاي خاص خود را دارند .اين ترکيبها موادي سخت
و محکم هستند ،نقطهي ذوب و جوش بااليي دارند ،در حالت
جامد ،عايق جريان الکتريکي هستند و در حالت محلول يا مذاب ،از
خود رسانايي الکتريکي نشان ميدهند.
پيوند يوني با انتقال الکترون از فلز به نافلز ساخته شده و موجب

مدل سه بعدي قرار گرفتن يونهاي
 Na+و  Cl-در بلور نمک خوراکي

تشکيل ساختار شبکهاي ميشود.

توجه داشته باشيد که در فرمول شيميايي ترکيبهاي يوني بايد مقدار بارهاي مثبت و منفي با يکديگر برابر باشند
و فرمول نهايي بار الکتريکي (مثبت يا منفي) نداشته باشد.
 به نظر شما کدام يک از مواد داده شده و در چه حالتي (جامد يا مايع) ميتوانند رسانايي الکتريکي داشته
باشند؟
الماس ،پتاسيم کلريد ،مس ،کربن دي اکسيد ،سديم اکسيد ،گوگرد
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 با توجه به شکل سه بعدي شبکهي بلور  ،NaClدر اطراف هر يون  Na+چند يون  Cl-وجود دارد؟
تعداد يونهاي  Na+موجود در اطراف هر يون  Cl-چقدر است؟
 فرض کنيد يک ترکيب يوني با فرمول  ABاز يونهاي  A+و  B-ساخته شده باشد و ترکيب يوني
 CDنيز داراي يونهاي  C2+و  D2-ميباشد .اگر اندازهي يونهاي  A+و  C2+با هم برابر بوده و
يونهاي ¯ Bو  D2-نيز هم اندازه باشند ،انتظار داريد نقطهي ذوب و جوش کدام ترکيب يوني باالتر
باشد؟ براي پاسخ خود چه دليلي داريد؟
در خانه
 -2در جدول زير رکوردهاي ثبت شده در مسابقات پرش ارتفاع جهان از سال  2216تا سال  2226را مشاهده مي-
کنيد:
سال

2216

2236

2246

2236

2206

2226

2286

2226

ارتفاع پرش (برحسب

4/1

4/3

4/3

4/0

4/8

3/3

3/2

0/2

متر)
آ) با رسم يک نمودار ،چگونگي تغيير ارتفاع در طي سالهاي
مختلف را بررسي کنيد.
ب) در کدام دهه اختالف ارتفاع بيشتري حاصل شده است؟
تصور نکنيد که در طي اين سالها يک جهش ژنتيکي رخ
داده است و انسانهاي پرنده به دنيا آمدهاند! بلکه مهمترين
دليل تغيير رکوردهاي پرش ارتفاع ،تغيير جنس نيزههايي
است که در اين رشته مورد استفاده قرار گرفتهاند .نيزههايي
که در سالهاي اخير به کار گرفته شدهاند معموالً از جنس
«فايبر گالس» بودهاند .فايبر گالس يک «چند سازه»
(کامپوزيت) است .چند سازهها موادي هستند که از دو يا چند
مادهي مختلف ساخته شدهاند .فايبر گالس از ترکيب کردن
الياف شيشهاي با پالستيک تهيه ميشود و در نتيجه
استحکام و انعطاف پذيري اجزاي خود را دارد .تا قبل از سال  ،2206نيزههاي مورد استفاده در مسابقات پرش
ارتفاع از جنس آلومينيوم بودند .قبل از آلومينيوم از چوب بامبو براي اين منظور استفاده ميشد .در دههي 2286
الياف کربني جايگزين الياف شيشهاي شده و نتايج بهتري را ايجاد کردند.
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پ) کدام يک از اجزاي فايبر گالس باعث ايجاد استحکام در آن ميشوند و کدام جزء عامل انعطاف پذيري آن
ميشود؟
ت) به نظر شما چرا نيزههاي ساخته شده از فايبر گالس مناسبتر از نيزههاي آلومينيومي هستند؟
ث) دليل شما براي اين که نيزههاي آلومينيومي بهتر از چوب بامبو عمل ميکردند ،چيست؟
ج) تحقيق کنيد که چه ويژگيهايي از الياف کربني ،آنها را به مواد مناسبي براي ساخت نيزهها تبديل کرده
است.

نقشهي مفهومي
-

ساختار مواد
فلزی

کوواالنسی

مولکولی

يونی

پرسش و فعاليت
 -2با تحقيق بر روي مواد داده شده ،جدول زير را کامل کنيد:
کلسيم اکسيد

نام ماده

کربن دي اکسيد

فرمول ماده
حالت

فيزيکي

(در
50

آمونياک

متان

)52°C
انحالل پذيري در آب
نوع پيوند پيوند اتمها
يک کاربرد مهم
 -1در جدول زير برخي از ويژگيهاي الماس و گرافيت نوشته شدهاند:
گرافيت

الماس

□ جامدي سياه رنگ و نسبتاً براق

□ بي رنگ و داراي بلورهاي شفاف است

□ سختترين مادهي طبيعي شناخته شده تاکنون است
ميباشد

□ به راحتي پوسته پوسته ميشود

□ عايق جريان الکتريکي است

□ رسانايي جريان الکتريکي مي-
باشد

آ) به چه دليلي بايد انتظار داشت که اين دو ماده ويژگيهاي مشابهي داشته باشند؟
ب) توضيح دهيد که چرا الماس و گرافيت ويژگيهاي يکساني ندارند؟
پ) دليل عدم توانايي الماس در رسانايي الکتريکي چيست؟
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