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 شیمیایی  هایپیوند

 تعریف پیوند شیمیایی 
دو دسته   شود.تشکیل ترکیبات شیمیایی میسبب است که  ها یون یا  ها مولکول ، ها اتم ، نوعی جاذبه بین پیوند شیمیایی

، به بررسی هیدروژنی پیوندهایهستند. سایر پیوندها همچون    کوواالنسیو   پیوندهای یونیاصلی در پیوندهای شیمیایی،  

 پردازند.می مولکولی نیروهای بینپیوندهای حاصل از 

 ای در پیوند شیمیایی تعاریف پایه 

 مولکول قطبی الکترونگاتیوی

  ک ی  لی تما   انگریو ب  ییا یمیش  تیخاص  کی،  یویالکترونگات

  به سمت خود است  یالکترون اشتراکاتم به جذب جفت 

  جدول تناوبی برای آن در  مشخصی روندهای تناوبیکه 

 د. نوجود دار

 فضایی گیریجهت مولکولی که در آن، پیوندهای قطبی در 

 کنند.بعدی( یکدیگر را خنثی نمی )سه

واالنس نظریه پیوندهای  

 شود.شیمیایی میها موجب تشکیل پیوندهای پوشانی اوربیتالکند که همنظریه پیوندهای واالنس بیان می 

(𝝈) پیوند سیگما (𝝅)   پیوند پای

ها، اوربیتال پوشانی سر به سراولین پیوند ناشی از هم 

 پیوند سیگما نام دارد.  

  pهای پوشانی اوربیتال پیوندهای بین دو اتم که ناشی از هم 

 د، موسوم به پیوند پای است. نباش

 

 

 انواع پیوندهای شیمیایی 

 پیوند کوواالنسی پیوند یونی

است که جاذبه   ییا یمیش وندی از پ ینوع یونی وندیپ

و به   شود ی با بار ناهمنام را شامل م ون ی دو  نیب کیالکترواستات

 .دیآی به شمار م یونی باتیدر ترک یکنش اصلعنوان برهم 

پیوند کوواالنسی، پیوندی است که بین دو نافلز روی  

ها بین اتم ها الکترون گذاری دهد و شامل اشتراکمی

 است. 
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 پیوند کوواالنسی قطبی
 

 ناقطبی کوواالنسی پیوند

ها به طور مساوی بین دو  پیوند کوواالنسی که در آن، الکترون به  
د، پیوند کوواالنسی قطبی  ناتم به اشتراک گذاشته نشده باش

  گویند. می

های خود  ، الکترون هیدروژن زمانی که دو اتم مانند دو اتم  
را با یکدیگر به اشتراک بگذارند، پیوند حاصل از این  

 دارد.  پیوند کوواالنسی ناقطبی نام   اشتراک،

 پیوند فلزی

، فلزات به  گویند که در این پیوند، بر اساس نظریه دریای الکترونیفلزی می به پیوند ایجاد شده بین دو اتم  پیوند فلزی 

پیوندهای فلزی به طور معمول، هادی شوند. های الیه ظرفیت در نظر گرفته میاز هسته اتم و الکترون  مخلوطیصورت 

 پذیر( هستند.خوار و خمش ها، نرم )چکش ت و الکتریسیته و ترکیبات حاصل از آن خوب حرار

 

 انواع نیروهای بین مولکولی 

 )پیوندهای واندروالس( نیروهای واندروالس

های ناقطبی )با پیوندهای قطبی( و همچنین مولکول  𝑪𝒍𝟐و   𝑰𝟐های ناقطبی همچون این نوع از پیوندها را در مولکول 

اکسید کربن به یکدیگر نزدیک های ناقطبی همچون دی توان بررسی کرد. زمانی که مولکول اکسید کربن میهمچون دی 

- دوقطبی  هایکنشاند که شامل برهمهای مثبت و منفی ایجاد خواهند شد که به نیروهای واندروالس موسوم شوند، دوقطبی 

 دوقطبی و نیروهای پراکندگی الندن هستند.

 دوقطبی-کنش دوقطبیبرهم

جایی که هیچ تقارنی شود. از آن دیده می   2SOو    HCl  ،3PH  ،S2Hهایی همچون  نوعی از نیروهای بین مولکولی که در مولکول 

دوقطبی  - های دوقطبیکنشبرهم  بوسیلهکه  وجود دارند  هایی با بار مثبت و منفی  های قطبی وجود ندارد، قطب بین مولکول 

 شوند.شناخته می

 نیروهای پراکندگی الندن

شوند که حاصل از قرارگیری جاذبه موقتی تعریف می آید که به صورت نیروهای مولکولی به شمار می نیروی بینترین ضعیف

 های مجاور و تشکیل دوقطبی موقت است. اتم 
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 پیوند هیدروژنی

  ل ی تشک یزمان وندیپ نیهستند. ا یدوقطب- یجاذبه دوقطب جادیاست که موجب ا ییروها یاز ن یفینوع ضع یدروژنیه پیوند

اتم   کی داشته و همزمان در کنار  ییباال یو یدهد که آن اتم، الکترونگات ل یتشک وندیپ یبا اتم دروژن یاتم ه کیکه  شودیم

 است. یوندیناپ الکترونجفت   یباشد که دارا یگرید  ویالکترونگات

 

 دلیل تشکیل پیوندهای شیمیایی 

 شوند.با یکدیگر ترکیب نمی  به دلیل ساختار الکترونی پایداری که دارند ،گازهای نجیب همچون هاییاتم  •
، برای رسیدن به آرایش پایدار گاز نجیب، با یکدیگر پیوند تشکیل  های شیمیاییواکنش  ها از طریقتمامی اتم  •

 دهند.می
های الیه ظرفیت هستند که  های الیه ظرفیت درگیر هستند و این الکترون ی، تنها الکترون در پیوندهای شیمیای •

 کنند.خواص یک اتم را تعیین می
 

 

 هاتشکیل یون 

، در الیه ظرفیت خود تعداد کمی الکترون دارند و در نتیجه، تمایل دارند تا با از دست دادن این  یهای فلزاتم  •

 ایجاد کنند.  )کاتیون( مثبتهای ها، یون الکترون 

های منفی )آنیون( های ظرفیت بیشتری دارند و در نتیجه، با دریافت الکترون، به یون ، الکترونهای غیر فلزیاتم  •

 شوند.تبدیل می
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 االنسی ونکات تکمیلی در پیوندهای یونی و کو 

 پیوند یونی

 . هستندهای فلزی و نافلزی پیوندهای شیمیایی، حاصل جاذبه الکترواستاتیک بین اتم  •

 دهد.پیوند یونی بین یک اتم فلزی و یک یا چند اتم نافلزی رخ می •

پایدار گاز   آرایش الکترونی هها از یک اتم فلزی به یک اتم نافلزی برای رسیدن بپیوند یونی شامل انتقال الکترون  •

 وند.شهای مثبت و منفی تشکیل می نجیب است که در اثر این پیوند، یون 

هستند و تحت این شرایط، هادی خوب    پذیرانحالل ها در آب،  ند و بیشتر آن ارباالیی د  نقطه ذوبپیوندهای یونی،   •

 آیند.الکتریسیته به شمار می 

 پیوند کوواالنسی

 دهد.کوواالنسی بین دو یا چند اتم نافلزی رخ می پیوند  •

های نافلزی ها بین اتم. پیوند کوواالنسی با مفهوم اشتراک الکترون شوندها تشکیل می در اثر این پیوند، مولکول  •

 کند. معنا پیدا می

شوند. عالوه بر این، در صورت انحالل  ها در آب حل نمیپیوندهای کوواالنسی، نقطه ذوب پایینی دارند و بیشتر آن •

 در آب، هادی الکتریسیته نیستند.  

پذیر و  پیوندهای کوواالنسی قطبی، نقطه ذوبی در دامنه متوسط دارند و برخی از این ترکیبات نیز در آب انحالل  •

 هستند.  هدایت الکتریکیفاقد 

 

 جدول مقایسه بین پیوندهای یونی و کوواالنسی 

 کووالنسیپیوند  پیوند یونی محل تفاوت

 فقط نافلز فلز و نافلز  های شرکت کنندهاتم 

 گذاری الکترون اشتراک  انتقال الکترون  نحوه تشکیل پیوند 

 فاقد هدایت الکتریکی )به غیر از گرافیت(  هادی الکتریسته در حالت محلول  هدایت الکتریکی 

 .نیستندپذیر به طور معمول، انحالل  .هستندپذیر انحالل  به طور معمول،  پذیری در آب انحالل
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 مثال 

 های زیر را تعیین کنید.نوع پیوند در مولکول

NaCl یونی 

 کوواالنسی )COOH3CH( استیک اسید

 هیدروژنی ( OH2CH3CH) اتانول

 

 مثال تصویری از پیوندها 

 پیوند هیدروژنی پیوند فلزی پیوند یونی پیوند کوواالنسی
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 قطبیت پیوند 

  گشتاور دوقطبی شود مولکول، گویند که سبب می به میزان جدایش بارهای الکتریکی در طول یک پیوند می  قطبیت پیوند، 

 پیدا کند.

 تعیین نوع پیوند به کمک قطبیت پیوند

 . یمگیرالکترنگاتیوی دو اتم بهره میبرای تعیین قطبیت پیوند از اختالف 

 کوواالنسی : ۴/۰-۰اختالف الکترونگاتیوی بین  •

 : کوواالنسی قطبی ۴/۱-۵/۰اختالف الکترونگاتیوی بین  •

 : یونی۴-۵/۱اختالف الکترونگاتیوی بین  •

است. این اختالف الکترونگاتیوی، پیوند   ۳و  ۵/۲ به ترتیب برابر با  نیتروژن، الکترونگاتیوی کربن و CNدر مولکول  :مثال

 دهد. کوواالنسی قطبی را نتیجه می

 

 

 )+کلیک کنید( فرادرس دروس شیمیهای مجموعه آموزش 

 

 .کنیدمراجعه  این لینکهای« مجله فرادرس، به نامه »تقلب سایربرای مشاهده 

 

 مجله فرادرس عضو شوید. کانال تلگرام نتشر شده، در های منامهجهت آگاهی از آخرین تقلب

 
 

 مجله فرادرس تهیه و تنظیم:

 

 

 

 

 

 

[+]    ۱  منبع  
[+]    ۲منبع    
[+]    ۳  منبع  
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