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 پیشگفتار:

کتابی که اینک ششمین ویرایش آن را پیش روی دارید طی سالها مراحل تکاملی خود را پیموده است. اصطالحات  

به عمل آمده در هر ویرایش نه تنها به این علت بوده که شیمی، علمی وسیع و همواره در حال پیشرفت است بلکه 

آن که عمدتا دانشجویان بوده اند پیوسته بیشتر و های مخاطبان به این علت نیز بوده که نیازها، عالیق و توانایی

بیشتر شده است. با وجود این، فلسفه و نگرش کلی این اثر بی تغییر ماند. در واقع هدف اصلی این تغییر توضیح 

و تبیین علم شیمی است و نه فقط ارائه واقعیات شیمیایی. از این رو هر مفهوم تازه تا آنجا که برای درک آن 

کرده به اجمال برگزار شده است بدون آنکه د به تفضیل توضیح داده شده و در جایی که ایجاب میضرورت دار

 هرگز از هدف اصلی فاصله گرفته باشد. 

در این ویرایش جدید، نخستین فصل مروری است بر تاریخ شیمی، بعضی اصطالحات شیمیایی، سیستم متری، 

کند. روشی که در این فصل برای محاسبه که در واقع صحنه را برای بقیه مطالب آماده میارقام با معنی و روش 

 آید.حل مسائل ارائه شده به آسانی قابل فهم است و برای موارد غیر شیمیایی نیز به کار می



یمی ها و شای بر نظریه اتمی، شرح تفصیلی ساختار الکترونی اتمفصل دوم فصل جدیدی است که شامل مقدمه

( آمده، اما مطالبی که درباره نظریه اتمی ارائه شده است پایه 73و  1هی های بعدی )فصلای در فصلهسته

 دهد.محکمی برای معرفی استوکیومتری به دست می

تنها در همه این دوره استوکیومتری محور فهم همه مفاهیم شیمیایی است. مطالب مقدماتی استوکیومتری نه

کند(، بلکه امکان شرح و بسط تدریجی این موضوع را نیز های دانشجو را تقویت میید )و مهارتآدرسی به کار می

آورد. از این گذشته این مقدمه طرح یک برنامه آزمایشگاهی هماهنگ شده را )که برای استوکیومتری فراهم می

رسد، مبتندی مشکل به نظر می کند. چون استوکیومتری غالبا برای دانشجویانها گنجانده شده( تسهیل میمحلول

رود. برای سهولت عمل، استوکیومتری به دو بخش تقسیم شده است. یک فصل تر پیش میشرح و بسط آن آهسته

 گیرد.  های شیمیایی را در بر می( واکنش4ها و مواد مرکب و فصل دیگر )فصل ( فرمول7)فصل 

است بر این واقعیت که علم شیمی هم با انرژی و هم با ای (، به دنبال استوکیومتری، تکیه5گرماشیمی )فصل 

ماده سر و کار دارد و محاسبات کمی برای هردوی آنها ضروری است. بحث اولیه گرماشیمی راه استفاده از مفاهیم 

 کند.انرژی )مانند انرژی یونش، انرژی شبکه و انرژی پیوند( را برای شرح و بسط موضوعات بعدی هموار می

ند. گیرل بعد، ساختار و خواص فیزیکی ماده به ترتیب افزایش پیچیدگی آنها مورد بحث قرار میدر هفت فص

، پیوند 3کند. پیوند یونی در فصل ( زمینه توجه به پیوند شیمیایی را فراهم می1ها )فصل ساختار الکترونی اتم

)گازها( و  61گیرند. فصل ث قرار میمورد بح 9های مولکولی در فصل و اوربیتال 8کوواالنس و رزونانس در فصل 

ها شامل بحثی درباره خواص فیزیکی محلول 67گیرد. فصل )مایعات و جامدات( حاالت ماده را دربرمی 66فصل 

است که در آخرین ویرایش ارائه گردید و به خوبی مورد پذیرش  67ها در محلول آبی موضوع فصل است. واکنش

ها، که دنباله منطقی آن است، جای داده شد. بحث درباره این گونه محلول قرار گرفت. این فصل بعد از فصل

های بعدی ای برای بحثدهند، شالودههای تحقیق شده را تشکیل میها  که بخش بزرگی از همه واکنشواکنش

ذشته، این گ های یونی، اسید و بازها، الکتروشیمی و شیمی توصیفی است. از اینترین آنها تعادلاست که برجسته

( آمده 71کاهش است که کمی پیش از فصل الکتروشیمی )فصل -های اکسایشای برای ارائه واکنشفصل وسیله

 است. 

ایی های شیمییابد. سرعت واکنشهای متوالی بعدی ادامه میاین بررسی تفصیلی از واکنش شیمیایی در فصل

شود که ( تعادل شیمیایی ارائه می68تا  65ی )است. در چهار فصل بعد 64)سینتیک شیمیایی( موصوع فصل 

( به طریقی نوشته شده است که بر واکنش 69موضوعی بسیار مهم و گسترده است. ترمودینامیک شیمیایی )فصل 

 های درحال تعادل متمرکز باشد.شیمیایی و سیستم



نامیک د، به طوری که اصول ترمودیافتهای مربوط به ترمودینامیک و تعادل به تعویق میالکتروشیمی تا بعد از بحث

توان برای رسیدن به ها( را میهای تعادل)به ویژه انرژی آزاد گیبس( و تعادل )به ویژه، عبارات مربوط به ثابت

 های الکترودی، معادله نرنست( به کار گرفت.مفاهیم الکتروشیمیایی )نیروی محرکه الکتریکی، پتانسیل

(، فلزات و 74تا  76های کند: نافلزات: )فصلقی مانده کتاب را اشغال میشیمی توصیفی بیشترین مطالب با

ای (. شیمی هسته79( و زیست شیمی )فصل 78(، شیمی آلی )فصل 71و  75های ترکیبات کمپلکس )فصل

 ( در این ویرایش به کلی بازنویسی شده است.73)فصل 

دف ترتیب مطالب کتاب به شکل موجود این بوده ها به معنی محدودیت آنها نیست. هسازمان بندی این عنوان

ها، بسیاری از فصول با کوشش است که تنظیم دوره درسی با دست باز و بدون قید و شرط ممکن باشد. طی سال

بسیار تقسیم شده است تا متن کتاب از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشد و تهیه طرح کلی دوره درسی 

صول مربوط به پیوندها، تعادل یونی و شیمی توصیفی نافلزات است(. در این ویرایش تسهیل شود )نمونه آنها، ف

 ساختار اتمی و استوکیومتری هر یک به دو فصل تقسیم شده است.

 مشخصات دیگر این کتاب که ممکن است برای دانشجویان مفید باشد عبارت اند از:

ند، به طور وسیعی در سراسر متن آمده است. کادرها، ها، که برای نشان دادن چگونگی حل مسائل طرح شده امثال

های مرحله به مرحله برای حل مسائل اصلی است.  این کادرها برای انجام تکالیف اولیه دانشجویان شامل راهنمایی

 و همچنین برای مراجعه بعدی آنان مفید خواهد بود.

ها م شده اند. دانشجویان با مطالعه این خالصهخالصه مطالب، که در پایان هر فصل آمده، برای این ویرایش تنظی

توانند مطالب هر فصل را به اجمال و در ارتباط با هم مرور کنند و دیدی تا حدی متفاوت به دست آورند. می

های مربوط به هر فصل( فهرست وار در پایان هر فصل تعریف شده اند. این اصطالحات کلیدی )با ارجاع به بخش

کند. ه مطالب هرفصل مفید خواهد بود و به دانشجویان در حل مسائل پایان هر فصل کمک میفهرست برای مطالع

این اصطالحات کلیدی، برای ارجاع سریع در کارهای بعدی، به صورت فرهنگ اصطالحات جمع آوری شده و در 

شده با حروف پیوست کتاب آمده است. اصطالحات جدید در هر جای متن که برای نخستین بار ارائه و تعریف 

درشت چاپ شده اند. مسائل پایان فصل، بنابر نوع مطلب مورد نظر گروه بندی شده اند و یک گروه مسائل طبقه 

ی از هایبندی نشده، نیز به آنها افزوده شده است. به جز مسائل طبقه بندی نشده، مسائل دیگر به صورت زوج

ست )به استثنای مسائل طبقه بندی نشده( در پیوست کتاب مسائل مشابه است. پاسخ مسائلی که شماره آنها فرد ا

هایی درباره اعمال ها شامل فرهنگ اصطالحات کلیدی، پاسخ  مسائل برگزیده، یادداشتآمده و دیگر پیوست

های ها شامل: پتانسیلهایی از دادهها و ضرایب تبدیل است. در ادامه آن فهرستهایی از ثابتریاضی، و جدول



های تشکیل آزاد های تشکیل استاندارد، انرژیهای ترمودینامیکی )آنتالپیهای تعادل، دادهثابت الکترودی،

 های میانگین پیوند است.های مطلق استاندارد(، و انرژیاستاندارد گیبس و آنتروپی

مانه ه داده اند صمیدر خاتمه از استادانی که این اثر را نقد و بررسی کرده اند و توصیه و پیشنهادهای سودمندی ارائ

 سپاسگذارم.

 چارلز مورتیمر
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