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 الخصائص الدورية )تنظيم الجدول الدوري(

 مقدمة عن الخصائص الدورية. من أجل ن التاسعة والعاشرةيتلمحاضرل نظرا

وخصائص عدة متشابهة،  تكافؤيةللعناصر في المجموعة نفسها من الجدول الدوري توزيعاٌت إلكترونية 

 من مثل:

  الليثيوم والصوديوم والبوتاسيومLi ،

Na ،K ول(  لجميعها )المجموعة األ

إلكترون تكافئي واحد، وهي معادن لينة 

 وفعالة.

  الهيليوم والنيون واألرغونHe ،Ne ،

Ar  المجموعة الثامنة  لجميعها سويات(

 ممتلئة، وهي خاملة. تكافؤية

 

بالخصائص الكيميائية المتشابهة للذرات  عتقاداال ا  وفي السنوات األخيرة من القرن التاسع عشر شاع كثير

يمكن توقّع عدد منها (ربة، وبعكس ذلك نُدرك اليوم أن االختالفات بين العناصر في مجموعة ما المتقا

 مهمة بقدر أهمية التشابهات. )وفق الخصائص الدورية 

(: المعادن القلوية الترابية في الجسم: كرة الدراسيةذفي الم موجودا   مثال من المحاضرة التاسعة )ليس

 .Liوم في مقابل الليثي Kوالبوتاسيوم  Naالصوديوم 

وكلها من المجموعة األول( في الجدول الدوري ـ  بدراسة شوارد الصوديوم والبوتاسيوم والليثيوم ـ

 نالحظ:

  كثافة  في الجسم، وهما ضروريتان لكثير من  )من جهة (أن لشاردتي الصوديوم والبوتاسيوم

بالزما الدم، وكذا العمليات الحيوية، فشاردة الصوديوم مثال  أكثر الشوارد الموجبة وفرة  في 

في الخاليا، ولكلتيهما أهمية في تنظيم وظيفة القلب ونقل اإلشارة  ا  شاردة البوتاسيوم أكثرها شيوع

في الخاليا العصبية. )لتبيّن قدرة الجسم عل( التفريق بين شوارد الصوديوم والبوتاسيوم؛ راجع 

 مثال القنوات الشاردية في المحاضرة العاشرة .

  وظيفة حيوية طبيعية معروفة لشاردة الليثيوم ـ من جهة أخرى ـ. يوجد الأنه 

يُضاف كل من سيترات الصوديوم وسيترات البوتاسيوم إل( المياه الغازية، وفي بداية العشرينيات من 

"، وُرّوج "سفن أباسم معروف بالقرن الماضي أُضيفت سيترات الليثيوم إل( نوع جديد من المياه الغازية 



 مبادئ علم الكيمياء – MITجامعة 

 م األحياءفي عل أمثلة

 أمثلة المحاضرة التاسعة 2

 

يكون ، وقد ن فوائد المياه الغازية المضاف إليها الليثيوم، ولليثيوم وزن جزيئي يساوي لعدد م

 سبب تلك التسمية.

 

 

في إزالة صداع  ا  ومساعد ا  منحف ا  أن للمياه الغازية المضاف إليها الليثيوم تأثير "سفن أب"ادعت إعالنات 

 الكحول.

كربونات الليثيوم بعد مدة قصيرة من تقديمها انتشار   FDA)اء منعت إدارة الغذاء والدو 1950وفي عام 

محتمال ، فقد اكتُشفت التأثيرات الخطيرة أو القاتلة للجرعة الزائدة من الليثيوم، وال تزال أدوية  ا  دواء  نفسيّ 

، لدى الهلوسيّةالليثيوم تُستخدم حت( اليوم في معالجة: االضطراب ثنائي القطب، وأمراض االكتئاب 

 ض المرض(.بع

المكوَن الفعال، من مثل: سيترات هي أمالح تكون فيها شاردة الليثيوم  ةتُعط( أدوية الليثيوم عادة في صيغ

  ، أو كربونات الليثيوم )التي فيها شاردة الليثيوم هي العنصر الفعال ."سفن أب"الليثيوم )كما في 

 

 سيترات الليثيوم


