
يتالبمفهوم اور  

ن در فـضاي  وابسته به يك الكترون را كه به تعريـف دانـسيته احتمـال توزيـع الكتـرو     Ψتابع موجي 

گويند، در صورتي كه براي الكترون مطابق نظريه بوهر،     مي" orbitalربيتالوا" گردد،   پيرامون هسته، منجر مي   

  . در نظر گرفته شده بودorbitمدار مشخصي به نام  

در حقيقت تابعي از دامنه است ولي معني فيزيكي آن با مثال ما در مورد فـشار هـوا يـا         Ψتابع موجي 

دانيم كه در امواج نوري يا صوتي، شدت موج متناسب بـا            مي. كتريك و مغناطيسي تفاوت دارد    شدت ميدان ال  

ونهـا بايـد باشـد،    اي بودن نور، شدت متناسب با تعداد فوت مي يا ذرهور نظريه كوانتچون د. مجذور دامنه است 

ضا را گرفت و گفـت  اي از ف هاي موجود در ناحيه     توان به جاي شدت موج، تعداد ذره         مي  تر،  پس به طور عمومي   

  . دارد2ψضا بستگي به مجذور دامنه موج يااي از ف هاي موجود در ناحيه تعداد ذره" كه 

  زيرا،. سزائي دارد  آرايش الكتروني در اتم اهميت ب       چگونگي براي مطالعة 2ψدر واقع مجذور تابع موج    

اين مقدار نمايشگر احتماالت حضور يك الكترون وابسته به يك سطح انرژي معين در واحد حجـم از فـضاي                 

ر را در آن ناحيـه از فـضا    دانسيته بار الكترون در واحد حجم مزبو    2ψبه عبارت ديگر،  . پيرامون هسته است  

  .دهد نشان مي

گـاه روي صـفحه   واقعيت آن است كه تصوير الكترون چرخان در مدارهايي به دور هسته را كه گاه و بي         

 ايـن  خود بوهر نيز بـر . كند ميبينيم، نوعي ميراث ادبيات علمي را منعكس      ها و كتابها مي     تلويزيون و در مجله   

توان از مكانيك نيوتني براي تفسير و پيش بينـي حركـت ذرات ريـزي چـون الكتـرون       امر واقف شد كه نمي  
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اتم بوهر مدل خوبي براي ربط دادن تغييرات انرژي در اتم با طول موج و انرژيهاي نشر شده يـا                    . استفاده نمود 

توزيـع  رود ولي اين مدل مطلب با ارزشي درباره چگـونگي    ميجذب شده در طيفهاي مشهود عناصر، به شمار 

قادر است احتمال پيدا كردن الكترون را در هر نقطه          2ψدر صورتيكه مقدار  . دهد الكتروني در فضا به ما نمي     

قطـه ديگـر   چگونگي رسيدن يك الكترون از يك نقطه بـه ن        تيار قرار دهد ولي از بيان     در اطراف هسته در اخ    

  .عاجز است

دهد و از     الكترون را پيرامون هسته نشان مي      توزيع يا احتمال يافتن      نحوة 2ψبنابراين و به طور كلي      

 و ايـن  دسـت آورد هاي معيني پيرامون هـسته ب    ناحيهتوان توزيع احتمال ماكزيمم الكترون را در         روي آن مي  

آن  درصـد وقـت خـود را در    90ن در حـدود  معموالً حجمي از فـضا را كـه الكتـرو   . خود ارزش فراواني دارد   

  .نامند مي" ربيتالوا"گذراند  مي

ـ شايد بتوان از نوعي تمثيل براي ايجاد تصوري ساده از چگونگي حركـت الكتـرون در اتـم        ويژه در و ب

 رشته كش ببنديم و سر ديگـر  ، به سر يك زيركوچك را مانند شكلهرگاه يك توپ  .  كرد ، استفاده sربيتالوا

اال و       دست گرفته و با وارد كردن مقدار نسبتاً ثابت نيرو،         را ب   توپ را در اطراف دست خود به چـپ و راسـت، ـب

  :رسيمن دور هسته ميد حركت الكترو برخي موارد تشابه زير در مور به ،پايين و اينجا و آنجا برانيم و بكشيم
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گاهي از . كند  بوده و مسير مشخصي را تعقيب نميتوپ همواره در جريان يك حركت تصادفي .1

 فاصله نسبتاً  شود، ولي اغلب و به طور ميانگين،  دور است و زماني به آن نزديك ميدست

  .مشخصي نسبت به آن دارد

 .ب و غيره در حركت استتوپ در همه جهات، باال و پايين، چپ و راست، جلو و عق .2

رژي را بـاال ببـريم   (ببريم ثر دست را به مقدار مشخصي باال حال اگر مقدار نيروي مؤ     ، شـعاع  )سطح اـن

انگيختـه شـدن   توان مسئله بر ر اينجا ميد. كند بزرگتري اشغال مي" كروي "  فضاي حركت توپ بيشتر شده و   

  .ح كردالكترون و رسيدن به سطح انرژي باالتر را به نحوي مطر

از . لكتروني اتم وجـود دارد    بديهي است كه موارد تفاوت متعددي بين اين تمثيل و واقعيت ساختمان ا            

اي در يك فضاي خالي و بدون اصطكاك دارد ولـي در ايـن    كترون انرژي ذاتي و حركت جاودانه    كه، ال جمله آن 

رسيم   به يك فضاي كروي مي   ثيلچنين در اين تم   هم.  از نيروي دست استفاده كرديم     تمثيل، براي حركت توپ   

  .كند نوع تراز انرژي در اتم مطابقت ميكه با يك 
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اشـته و معمـوالً آنهـا را بـا     ربيتالهاي با شكلهاي متفاوت وجود دارند كه ترازهـاي انـرژي خاصـي د        وا

ن دادن اي نيز براي نـشا   از حروف ويژه حسب قرار داد،بر. كنند عداد كوانتايي توصيف ميهايي به نام ا  مشخصه

اين حـروف   . رفتند  براي توصيف خطوط طيفي به كار مي        شود كه قبالً   انرژي استفاده مي  " فرعي"ترازهاي  انواع  

 lfundamenta از f  يا پراكنده و      diffuseاز   d يا اصلي،   principal از pيا تيز، sharpاز sعبارتند از   

  .يا بنيادي

 

www.ShimiPedia.ir

https://www.shimipedia.ir

