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 کاتیون ها و آنیون ها

 

 

 انواع کاتیون: 

تٌْا بر رٍی یک عٌصر بار هثبت قرار گرفتِ است.  تک اتمی: - 432 SnAlMgNa ,,, 

از ایجاد پیًَد کَاالًسی بیي چٌد عٌصر هتوایس یک هَلکَل ایجاد شدُ کِ رٍی آى  چند اتمی: -

][هقداری بار هثبت قرار گرفتِ است.  4NH 

 

 های فلزات قلیاییکاتیون

 فلسات قلیایی کاتیَى ًام ظرفیت

 Li Li کاتیَى لیتین 1

 Na Na کاتیَى سدین 1

 K K کاتیَى پتاسین 1

 Rb Rb کاتیَى رٍبیدین 1

 Cs Cs کاتیَى سسین 1
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 فلزات قلیایی خاکی

 فلسات خاکی کاتیَى ًام ظرفیت

 2Mg Mg کاتیَى هٌیسین 2

 2Ca Ca کاتیَى کلسین 2

 2Sr Sr کاتیَى استراًسین 2

 2Ba Ba کاتیَى بارین 2

 

 (IIIA)لی گروه سوم اص

 گرٍُ سَم اصلی کاتیَى ًام ظرفیت

 3Al Al کاتیَى آلَهیٌین 3

 3Ga Ga الینگکاتیَى  3

 

 های گروه های اصلیههن ترین کاتیون

  عٌصر کاتیَى ًام ظرفیت

 IVAگرٍُ  2Pb Pb کاتیَى سرب 2

 VAگرٍُ  3Bi Bi کاتیَى بیسوَت 3
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 های فلزات واسطهکاتیون

       فلسات ٍاسطِ دارای کاتیَى ّای بسیار هتٌَعی ّستٌد. برخی از آًْا فقط یک ًَع کاتیَى تشکیل 

 دٌّد.هی

 فلس ٍاسطِ کاتیَى ًام ظرفیت

 2Zn Zn کاتیَى رٍی 2

 2Cd Cd کاتیَى کادهین 2

 Ag Ag کاتیَى ًقرُ 1

 3Sc Sc کاتیَى اسکاًدین 3

 

 های فلز واسطه تیتانیومکاتیون

 کاتیَى ًواد یَى ًام ظرفیت

 II Ti II 2Tiتیتاًیَم  2
 III Ti III 3Tiتیتاًیَم  3

 

 های فلز واسطه وانادینکاتیون

 کاتیَى ًواد یَى ًام ظرفیت

 II V II 2Vٍاًادین  2
 III V III 3Vٍاًادین  3
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 های فلز واسطه کرومکاتیون

 کاتیَى ًواد یَى ًام ظرفیت

 Cr II 2Cr )کرٍهَ( IIکرٍم  2
 Cr III 3Cr )کرٍهیک( IIIکرٍم  3

 

 های فلز واسطه هنگنزکاتیون

 کاتیَى ًواد یَى ًام ظرفیت

 II Mn II 2Mnهٌگٌس  2
 III Mn III 3Mnهٌگٌس  3

 

 های فلز واسطه آهنکاتیون

 کاتیَى ًواد یَى ًام ظرفیت

 Fe II 2Fe )فرٍ( IIآّي  2
 Fe III 3Fe )فریک( IIIآّي  3

 

 های فلز واسطه کبالتکاتیون

 کاتیَى ًواد یَى ًام ظرفیت

 II Co II 2Coکبالت  2
 III Co III 3Coکبالت  3
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 های فلز واسطه نیکلونکاتی

 کاتیَى َىًواد ی ًام ظرفیت

 II Ni II 2Niًیکل  2
 III Ni III 3Niًیکل  3

 

 های فلز واسطه هسکاتیون

 کاتیَى ًواد یَى ًام ظرفیت

 Cu I Cu )کَپرٍ( Iهس  1
 Cu II 2Cu )کَپریک( IIهس  2

 

 واسطه قلع های فلزکاتیون

 کاتیَى ًواد یَى ًام ظرفیت

 Sn II 2Sn )استاًَ( IIقلع  2
 Sn IV 4Sn )استاتیک( IVقلع  4

 

 های فلز واسطه جیوهکاتیون

 کاتیَى ًواد یَى ًام ظرفیت

Hg I 2 )هرکَری( Iجیَُ  1
2Hg 

 Hg II 2Hg ()هرکَریک IIجیَُ  2
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 انواع آنیون ها:

تٌْا بر رٍی یک عٌصر یا اتن بار هٌفی قرار گرفتِ است.  تک اتمی: - 23 OP , 

رٍی چٌد عٌصر یا اتن بار هٌفی قرار گرفتِ است.  چند اتمی: - 2
723 OCrNO , 

 

 خانواده اکسیژن

 اکسیصى

2O 2 اکسید 


2O سَپراکسید 
2
1 

2
2O 1 پراکسید 


3O ازًٍَئید 
3
1 

 

 خانواده نیتروژن

 ًیترٍشى

2N 3 ًیترید 


3NO 1 ًیترات 
2

2NO 1 ًیتریت 


3N آزید 
3
1 

 

 خانواده گوگرد

 گَگرد

2S 2 سَلفید 
2

4SO 2 سَلفات 
2

3SO 2 سَلفیت 
2

2SO َ2 سَلفیتّیپ 
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 خانواده فسفر

 گَگرد

3P 3 فسفید 
3

4PO 3 فسفات 
2

3PO 2 فسفیت 
2

2PO 2 ّیپَفسفیت 

 

IBrClXخانواده  ,, 

IBrClX ,, 

XO ً +َ1 ام ّالَشى+ یتّیپ 


2XO 1 ًام ّالَشى+ یت 


3XO 1 ًام ّالَشى+ ات 


4XO 1 پر+ ًام ّالَشى+ ات 

 

 خانواده کروم

2 کرٍم
4CrO 2 کرٍهات 
2

72OCr 2 دی کرٍهات 

 

 خانواده هنگنز

 هٌگٌس

4MnO 1 پرهٌگٌات 
2

4MnO 2 هٌگٌات 
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 خانواده اکسیژن و کربن و نیتروژن

اکسیصى ٍ کربي ٍ 

 ًیترٍشى

SCN 1 تیَسیاًید 

SNC 1 ایسٍتیَسیاًید 

 

 خانواده اکسیژن و کربن و هیدروژن

کربي ٍ  اکسیصى ٍ

 ّیدرٍشى

2
3CO 2 کربٌات 


3HCO 1 بی کربٌات 

 

 خانواده سیانید

 1 سیاًید CN سیاًید

NC 1 ایسٍسیاًید 

 

 خانواده هالوژن ها

 ّالَشى ّا

F 1 فلَئَرید 

Cl 1 کلرید 

Br 1 برهید 

I 1 یدید 

 

 خانواده آرسنیک

3 آرسٌیک
4ASO 3 آرسٌات 
2

3ASO 2 آرسٌیت 
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 خانواده هیدروژن و نیتروژن

 ّیدرٍشى ٍ ًیترٍشى

2NH 1 هیدآ 


4NH 1 آهًَیَم 

 

 

 

 

 

 

 


