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  اما دانستند؛ ی جزء ممکن ماده م نیدانشمندان در ابتدا اتم را کوچکتر 
  شده اند که لیتشک   یاز ذرات کوچکتر  زیبعدها مشخص شد اتم ها خود ن

 نیدر اول دی شا .دهند ی جرم و بار هستند و ساختار اتم را شکل م یدارا
شود چطور   ی نم  دهیکه با چشم د   یباشد ذره ا بیشما هم عج ینگاه برا

 ی. براستیتمام ماجرا ن نیا اما  .وجود دارد یگر ی در داخلش ذرات د
 .دیبا ساختار اتم با ما همراه باش شتریب یی آشنا

 

 (Structure of Atom) ساختار اتم 1#

 

  لیتشک ریعنصر است که خود آن از ذرات ز کیذره سازنده  نیکوچکتر اتم
 :شده است
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 پروتون  •
 نوترون  •
 الکترون  •

دهند که جرم هر اتم به   ی م لیها و نوترون ها هسته را تشک پروتون
راف هسته را الکترون ها احاطه کرده اند اط یفضا گردد و ی هسته آن بر م 

 .شود ی آن مربوط م  یهر اتم به الکترون ها  یی ایمیکه رفتار ش
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 (Nucleus) هسته 2#

 

 .کشف شد یوزلندین کدانیزیتوسط ارنست رادرفورد، ف  1911در سال  هسته
بار مثبت اتم   یذرات دارا ی، رادرفورد نام پروتون را برا 1920سال  در
کرد که معتقد است در هسته   یپرداز  هی نظر نیهمچن یو .داد شنهادیپ
و   ی سیانگل کدانیز یف ک،یچادو  مزیج وجود دارد که ی ذره خنث کی

تمام جرم  با  یتقر  .کند دییتوانست آن را تأ 1932رادرفورد در سال  یدانشجو
دهنده   لیتشک یها و نوترون ها  پروتون .اتم در هسته آن قرار دارد کی
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 هی کمتر است( و حرکت زاو ی دارند )پروتون کم ی کسانیجرم  با  یهسته تقر 
  ،یقو یروین کی ساختار اتم، هسته توسط  در .دارند کسانیچرخش  ای یا

 یرویپروتون ها و نوترون ها بر ن نیب روین نیا .به هم متصل است
صورت بود پروتون ها از  نیا ریدر غ  اگر کند که ی دافعه غلبه م ی ک یالکتر

 یروین رایهستند؛ ز داریناپا ی اتم  یاز هسته ها ی برخ .شدند ی هم دور م 
  در .مختلف بر اساس اندازه هسته متفاوت است یاتم ها  یاتصال برا

 .شوند ی م لی تبد یگر یاتم ها به عناصر د نیا جهینت
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 پروتون در ساختار اتم 3#

 

  یبار مثبت هستند که در هسته ها یساختار اتم پروتون ها ذرات دارا در
در  1919تا  1911 یسال ها نیآن ها را ب رادرفورد .شوند ی م  افتی ی اتم 
 .اشعه کاتد کشف کرد ی با لوله ها شی آزما

پروتون   تعداد .باشد ی جرم نوترون ها م 99.86٪ با  ی پروتون ها تقر جرم
  دروژنیه یعنوان مثال، اتم ها به .تم مخصوص هر عنصر استا کی یها
پروتون  8 یدارا  ژنیاکس یو اتم ها 6 یکربن دارا یپروتون، اتم ها  کی

 .آن عنصر است ی هر اتم عدد اتم  یواقع تعداد پروتون ها در .هستند
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مرتبط با تعداد پروتون ها بوده و    زیعنصر ن یی ایمیطور رفتار ش نیهم
 بیبه ترت  ی عناصر در جدول تناوب دمانیچ .شود ی م ن ییتوسط آن ها تع

 .باشد ی م  ی عدد اتم  شیافزا

 

 نوترون در ساختار اتم 4#

 

وجود نوترون توسط رادرفورد در سال  کا،یآمر  ی ک یزی گفته انجمن ف طبق
ها  نوترون .شدکشف  کیتوسط چادو  1932سال  در شد و زهیتئور  1920
کشف   م،یلیورق نازک از جنس بر کیاتم ها به  کیهنگام شل ی ش ی آزما ی ط
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ساختار  در .بدون بار آزاد شدند ی اتم  ریها به شکل ذرات ز نوترون .شدند
)به جز   ی اتم یاتم نوترون ها ذرات بدون بار هستند که در تمام هسته ها 

بزرگتر   ی نوترون نسبت به پروتون کم جرم .شوند ی م  افتی ( دروژنیه
 .است

 

 الکترون در ساختار اتم 5#
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 اریبا پروتون ها و نوترون ها بس سهیساختار اتم الکترون ها در مقا در
 طبق .نوترون( هستند ایکوچکتر از پروتون  برابر 1800از  شیکوچک )ب

  .نوترون ها جرم دارند ۰.۰۵۴جفرسون، الکترون ها در حدود ٪ شی آزما
  کدانیزیعلم، جوزف جان تامسون، ف خیاطالعات موسسه تار طبق
  ی بار منف یها دارا الکترون .کشف کرد 1897الکترون را در سال  ،ییایتانیبر

 .شوند ی مثبت م  یب پروتون هاجذ  ی کیهستند و از نظر الکتر

مطرح    ،ی شیاتر  کدانی زیف نگر،یشرود نیتوسط ارو  یا دهیا ۱۹۲۰دهه  در
به نام  یی رهایآن هسته اتم توسط الکترون ها در مس مطابق شد که
هستند، اما   یاطراف اتم کرو ی داخل یها تالیاورب .احاطه شده اند تالیاورب
 کی الکترون در  نشیچ .باشند ی تر م دهیچیپ اریبس ی خارج یها تالیاورب

  شیتوجه به آزما با .الکترون ها در آن اتم اشاره دارد یاتم، به مکان ها
  ک،یزیالکترون و اصول ف نشیها با استفاده از چ دانیم یلوس آالموس، ش

را   یی وش و رسانانقطه ج ،یدار ی اتم مانند پا  کی ات یتوانند خصوص  ی م
 .کنند ی نیب شیپ
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 یعدد جرم 6#

 

عنصر مجموع تعداد پروتون ها و   کی (mass number) ی جرم  عدد
 ی سهم اندک  تنها  .دهند ی نشان م A تعداد نوترون ها است که آن را با نماد

 ی مربوط به جرم الکترون است که در محاسبه عدد جرم   ی از عدد جرم
محاسبه  یبرا ی توان به راحت  ی جرم م بیتقر  نیا از .شود ی گرفته م  دهیناد

  ی عنصر، با کم کردن تعداد پروتون ها از عدد جرم کی  یتعداد نوترون ها
  کی  با  یساختار اتم، پروتون ها و نوترون ها هر دو تقر در .استفاده کرد

 .وزن دارند (amu) ی م اتم واحد جر
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 زوتوپی ا 7#

 

آن ها   یهستند که تعداد پروتون ها یها اشکال موجود عنصر  زوتوپیا
از عناصر   ی برخ .آن ها متفاوت است یتعداد نوترون ها  اما است؛ کسانی

  .هستند ی ع یطب زوتوپی ا نیچند یدارا ومیو اوران می مانند کربن، پتاس
ها ابتدا توسط عنصر خود و سپس توسط مجموع پروتون ها و   زوتوپیا

به ذکر است در ساختار اتم با   الزم .شوند ی م  فی موجود تعر ینوترون ها
 ات یخصوص اما مختلف متفاوت است، یها زوتوپیکه جرم ا نی وجود ا

 ماند.   ی م ی باق ریی موارد بدون تغ شتریآن ها در ب  یی ایمیو ش  ی کیزیف


