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  سريزه

بريد نه لري او دا ستره نېكمرغي مې  نن دومره نېكمرغه يم چې هيڅزه درنو لوستونكيو، 
او خپل ولس ته د ډالۍ  گيو بل اثر خپل هېوادني فرهنمې نن  چېله دې كبله په برخه شوې 

ولس ته د  ران هېواد افغانستان او خپلگچې خپل   وياړمزه د زړه له تله لپاره چمتو كړ . 
. څښتن  او په دې الر كې نه ستړي كېدونكي يون ته دوام وركوم د الرې يو الروى يمخدمت 

ړي ته همدغسې ستره بې پايه گتعالى دې زما هر هېوادوال او د دې ځمكې پر سر بل هر و
خوشالي، نېكمرغي او تلپاتې وياړ ور په برخه كړي . زما لپاره د ال ډېرې نېكمرغۍ خبره دا 

ني هڅوب كاروان د ودې پر لور په خوځښت كې دى او خپل نه ستړي ده چې زموږ د هېواد
كېدونكي يون ته دوام وركوي . په اوسني تاريخي پړاو او د ودې په دې الر كې پښتو ژبه تر 

  له نعمته ډېره برخمنه ده .  گبل هر مهال د پرمخت

او پوهنيزه  هره ژبه تر هر څه لومړى د كتاب پر مټ پوهنيزه كېداى شي، پوهنيز بنسټونه
زېرمه يې پرې پياوړې كېداى شي . پښتو ژبه هم لكه د نړۍ د نورو ټولو لويو ژبو په څېر د 

ال پسې ډېريږي . ورځ تر بلې يې اثارو او كتابونو زېرمې ته اړتيا لري او اړيزه هرې پوهنې 
. ډېرى  ژبه كې هر ډول اثار ولرو، د هرې پوهنې زېرمه مو بايد شتمنه وي موږ بايد په خپله

مهال داسې احساسيږي چې د پښتو ژبې څېړونكيو او ليكوالو پام تر ډېره بريده ادبي، 
تاريخي او سياسي څېړنو ته اوښتى وي او داسې برېښي لكه ساينسي پوهنې چې هېرې 

چاپ ليكل شوي او د ساينسي او طبېعي پوهنو په برخه كې  چيرې كوم اثار شوې وي . كه
ه لږ دي چې د نورو بشري او ټولنيزو پوهنو د اثارو په منځ كې يې وي نو هغه دومر هم شوي

رونو كې څېړنې، ليكنې گشتون نه محسوسيږي . دا ډېره اړينه ده چې د ټولو پوهنو په ډ
  موازي ډول پر مخ يووړل شي . ټولو پوهنو كې په وشي او دا چارې په 
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په نړۍ كال تر بله وده كوي او كيميا يوه له هغو ډېرو ارزښتناكو طبېعي پوهنو څخه ده چې 
) په نامه د  IUPAC» (ايوپاك«ز كال د  1919. ان ال پر  نيزه زېرمه ال ډېريږيكې يې پوه

نن  سره مرسته كوي او گودې او پرمخت د دې پوهنې له كيميا نړيواله ټولنه جوړه شوه چې
او پوهه د داسې ه كې زده كړې گكارندويي ته دوام وركوي . د كيميا په څان ورځ هم خپلې

نړيوالو ستونزو، لكه د اوبهوا نړيوال بدلون، د پاكو او څښاك وړ اوبو د ډاډمنو سرچينو 
په خاطر د  ، د ټولو انسانانو د سوكالۍ او هوساينېسمبالتيا، خوراكتوكيو او انرژۍ

چاپيريال ساتنه، او داسې نورو د حل لپاره ستر ارزښت لري . د كيميا روغتيا بښونكي 
ې د عملي لوريو له بركته دارو درمل، سونتوكي، فلزونه، لنډه دا چې د درانه او پوهن

  سپك صنعت ټول توكي توليديږي .  

غونډه  63په خپله  19ز كال د ډيسمبر پر  2008ريو ملتو سازمان عمومي اسامبلې د گد مل
ز كال د  2011د  ه اعالن كړ .گز كال يې د كيميا د نړيوال كال په تو 2011كې پرېكړه وكړه او 

نېټه د فرانسې په پالزمېنه پاريس كې د يونسكو په مركزي دوتر كې د كيميا  27جنوري پر 
نړيوال كال په رسمي ډول پرانيستل شو . د تيوريكي او عملي كيميا نړيوالې ټولې 

كيميا زموږ ژوند دى، «كړى وو :  شعار وړاندې د كيميا د نړيوال كال لپاره دا» ايوپاك«
په اوسنۍ زمانه كې زموږ ژوند موږ ته دا راښيي چې د بشريت » . ا زموږ راتلونكې دهكيمي

  په پرله پسې او سمه وده كې د كيميا پوهنې رول ډېر ارزښتناك او مهم دى . 

اثر په څېړنه كې هڅه شوې د شونتيا تر بريده » كيميايي عنصرونه«اړينه ده وويل شي چې د 
چې تر دې مهاله كشف شوي، بشپړ پوهنيز او مالوماتي  د ټولو هغو كيميايي عنصرونو،

انځور وكښل شي . د دې اثر په لومړي څپركي كې د عنصرونو دوره يي جدول، په دويم كې 
د دوره يي جدول گروپونه او په درېيم څپركي كې هر كيميايي عنصر جال جال تشرېح او 

تيني، انگريزى او روسى نوم هم بيان شوى دى . په درېيم څپركي كې د هر كيميايي عنصر ال
ښودل شوى چې د انگريزي او روسي ژبو ژباړونكي او څېړونكي هم كوالى شي د اړيزې پر 

تر سرليك الندې » كيميايي نومونې«مهال كار ترې واخلي . د كتاب په وروستۍ يانې د 
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ر كې برخه كې هغه كيميايي او نورې بېالبېلې نومونې مانا او تعريف شوې چې په دې اث
لوستونكي ورسره مخامخېداى شي . په كتاب كې د مېچولو يو شمېر هغو واحدونو لپاره 
چې ډېر تكراريږي، مخفف توري كارېدلي چې د لوستونكيو پام ورته رااړوم، او هغه دا 
چې د سانټي گراډ لپاره (س . گ)، د سانتي مترمكعب لپاره (س . م . م )، د كيلوين لپاره 

ر لپاره (پ . م) كارېدلي دي . زه باور لرم چې دا اثر به د زده كوونكيو، (ك)، او د پيكومت
زده كړيالو، ښوونكيو، استادانو او نورو ټولو مينه والو لپاره گټور وي . ستاسو ټولو د 

  نېكمرغۍ، سوكالۍ، ښېرازۍ، روغتيا، او د پښتو ژبې د ټوليزې ودې  په هيله .  

  محمد طاهر كاڼى

  ينسكيگوول -روسيه

  11كال د كب  لمريز 1393د 

  2كال د مارچ  ېږديز 2015د 
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  لومړى څپركى

  جدول ميايي عنصر او د مندليف دوره ييكي

  

  ميايي عنصر څه شى دى ؟ كي

چې د هستو چارج يې يو ډول او د  ه دهگصر د داسې اټومونو يوه ټولميايي عنكي
له ل كې له پرجدو نصرونو په دوره ييدا شمېر د ع.  وي مساوي سرهپروتونونو شمېر يې 

كيميايي عنصر خپل التيني نوم لري، خپل هر  . سره برابر دى پسې (اټومي) شمېرې
تيوريكي او عملي د  ،جوړ وي دوو التيني توريو چې له يو يا لري ميايي سېمبولكي

 د ، منل شوي اوويله خوا طرحه ش) IUPAC» (ايوپاك«ميا نړيوالې ټولنې (تطبيقي) كي
  دي .  جدول كې راوړل شوي په دوره يي مندليف

  دي .  (يو عنصره) توكي د شتون بڼه سادهميايي عنصرونو ډول د كييا نږه په خپلواك 

ميايي عنصرونه كشف شوي دي . له كي 118 ز كال تر ډيسمبره 2013تر اوسني مهاله، يانې د 
  . په رسمي ډول نه دي منل شوي  ځينې دغه شمېر څخه يې تر اوسه

   تاريخچه  د رامنځته كېدود عنصر د مانا 

كالسيك ، ان ال په  بولي) lementumE( چې په التيني ژبه كې يې د عنصر ويي
مخزېږد  43-106( »سيسيرون«د روم د لرغوني سياستوال او فيلسوف پېر كې  )لرغوني(

ږدي زې 18يا  17-مخزېږد 43( »پوبليوس اوديوس ناسو«، لرغوني رومي شاعر كلونه) 
مخزېږد كلونه)  8-65( »پالكوسكوينتوس هوراتيوس «او بل لرغوني رومي شاعر كلونه) 
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د رغښت (جوړښت) توك او داسې نور) په ، كوم څيز د يوې برخې (د وينا توك له خوا د
ه چې گلكه څن«په لرغونيو زمانو كې داسې يوې مقولې هم شتون درلود : .  ه كارېدهگتو
.» ه عنصرونو څخه جوړې دي غسې مادې ل، هماڅخه جوړ ديييونه (كلمې) له تورو و

  .  دغه ويي ريښه راپيل شوې وي له همدې ځايه دچې  احتمال لري

 د كيميايي فلسفې سېستم مانا وهنږدې  هميايي عنصر له اوسنۍ مانا سره تر ټولو ډېرد كي
شكمن « دله خوا  )1691- 1627( »روبرټ بويل« مياپوهكي زيكپوه اويليسي فگد انچې 

د ارستو څلور  چې دا ښودلې وه »بويل«ې وه . نده شوگپه كتاب كې څر) 1661(» مياپوهكي
ه گرو درې پرنسيپونه نه شي كېداى چې د عنصرونو په توگماتوكي (عنصرونه) او د كي

 . دا دي آره نه تجزيه كېدونكي توكيله  عنصرونه د بويل د تيورۍ له مخېومنل شي . 
، چې په لرونكيو كوشنيو ذرو ، يو ډول خواصو، يو بل ته ورتهنسټيزو، بتوكي له لومړنيو

ولې ټدي .  ، څخه جوړبولي )corpusculum( »كورپوس كوليم«التيني ژبه كې يې 
څخه جوړې دي او په همدغو كورپوس كوليم) رو (پېچلې مادې له همدغو كوشنيو ذ

، او ې، كچ)بڼېجولې ( چې د كورپوس كوليم كېداى شيرو تجزيه كېداى شي . كوشنيو ذ
 ېورڅخه جوړ توكي يا مادېير ولري . كورپوس كوليم چې له پلوه له يو بل څخه توپكتلې 

  ، د توكيو د بدلېدو پر مهال بې بدلونه پاتې كيږي . دي

 »يرزدې الوې الورينټ انتوان«پوه مياميا بنسټ اېښودونكي پرانسي كيد اوسنۍ كي
كتاب كې د نوې كيميا په » ا ابتدايي كورسمييد ك« ز كال 1789پر ) 1794 -1743(

چې په  راوړىميايي عنصرونو نوملړ (د ساده توكيو جدول) د كي پېښليك كې لومړى ځل
ميايي عنصرونو سره يو شمېر ساده توكي دى لومړى ځل له كي.  څو ډولونو وېشل شوى دى

 ٢H هايډروجن، ٢N روجننايټ، ٢O جند هغوى په شمېر كې اكسي.  (يو ډول مني) برابروي
.  شامل ول فلزونه پېژندل شويټول  لهتر هغه مهااو  C نوكارب،  P فاسفورس، S سولفور، 

(په » توكي ه جوړوونكي خاورينگمال«او  تودوخه زېږوونكي، رڼاد عنصرونو په شمېر كې 
او داسې نور)  ايډنيزيم اكسگم، ايډكلسيم اكس لكهونه ايډتجزيه كېدونكي اكس سختۍ
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ځكه  تجزيوي په نامه ياده شوې -يد تجرب نظريه د عنصرونو په اړه داكړاى شول .  هم شامل
د ، هه غوره كړگد معيار په تو د عنصر د نومېرلو لپاره تجربه او يوازې تجربه» زيرالوې«چې 

، زمايښتي ډول ناشونى دى چې پوخ شي، چې پخپله شتون يې په ااتومونو او ماليكولونو
  ردوله .  مفكوره يير تجربپه اړه يې بله هره غ

) 1844- 1766» (نجان ډالټو«مياپوه او هواپوه ليسي كيگاند كې په سر پېړۍ زېږدي  19د 
ميايي عنصر يې د اتومونو د ليكولي تيورۍ پرې برتري خپله كړه چې كيما- اتوميله بركته 

نه و ښود، په طبيعت كې يې د ساده او پېچليو توكيه وبالهگبېل او خپلواك ډول په تويو 
او هغوى يې له يو ډول يا هم د اتومونو له بېالبېلو ډولونو څخه جوړ شوي وبلل .  وكړه

ډېر مهم خاصيت دى  د عنصرونو يواتومي وزن چې  لومړى ځل دا يادونه كوي» نډالټو«
» ياكوب برسيليوسيونس «مياپوه د سويډني كيعت ټاكي . ميايي طبېكي چې د دوى

عنصرونو  د پېژندل شويوهغه مهال  پر له بركته )پيروانو(ليونو په د او د د) 1779-1848(
په نيمايي كې  پېړۍ ز 19د اتومي وزنونه (اتومي كتلې) په ډېر كره ډول ونومېرل شول . 

د جرمني په ز كال  1860پر ميايي عنصرونه كشف شول . ڼ شمېر نوي كيگښايسته 
د اتوم او ماليكول ماناوې ره كې گمياپوهانو په نړيواله كنښار كې د كي» كارلسروهه«

  . ونومېرل شوې 

(مندليف) » مېندېلېېف ميتري ايوانوويچد«نامتو روسي كيمياپوه ز كال د  1869پر 
» مندليف«ول .  عنصرونه پېژندل شوي 63تر كشفه  قانون د دوره ييله خوا ) 1907 - 1834(

يزيكي او وى ته د فې دچ، د بنسټيزو برخوپېچليو توكيو  د ساده يا ميايي عنصرونهكي
كشفياتو دا شونتيا  »فمندلي«د ه ټاكل . گ، په توپه برخه كوي ه ورگكيميايي خواصو ټول

د هغوى د  او عنصرونو د شتون) شفوچې پر هغه مهال د يو شمېر نامالومو (ناك برابره كړه
  كړ .  لپاره يې پوهنيز بنسټ رامنځته او د هغوى د ډلبندۍو په اړه وړاندوينه وشي خواص

توالي پر بنسټ زيامخ په ، چې د اتومي وزن د دې ته اړوت چې د عنصرونو »مندليف« خو
ځايونه يې بدل څو بدلونونه رامنځته كړي (، په پرله پسې توب كې ځاى پر ځاى شوي ول
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عت شي . همدا راز توب مرا و دوره ييد كيميايي خواصاو دا د دې لپاره چې  رابدل كړي)
جوړ كړل . ځايونه (خانې) په جدول كې ونو لپاره مخكې له مخكې عنصر يې د ناكشفه

توب يي  نده شوه چې د كيميايي خواصو دورهگڅر وپېړۍ پر لومړيو لسيزز  20د  وروسته
، نه د عنصر په اتومي د هستې په چارج) پورې اړه لري (د اتوميا لمبر په اتومي شمېرې 

او د هغوى د  وپونو د شمېرايزوټ نكيوپايښت لرود عنصر د اتومي كتله كتلې پورې . 
داسې وپونه ايزوټ بيا هم د عنصر پايښت لرونكي.  نومېرل كيږيله مخې  طبېعي خپرېدنې

، ځكه چې په هسته كې د ډېرو د كوم اهميت له مخې ډله كيږيچې  اټومي كتلې لري
نو د شمېر د د پروتونووي .  پايښتهبې وپونه وترونونو درلودونكي ايزوټاضافي يا د لږو ني

چې په ټوله كې  ،ترونونود نيو زياتېدو (يانې د اټومي شمېرې د زياتېدو) په صورت كې
قانون  دوره ييچې  ځكه خو كېداى شي، شمېر هم زياتيږي . هسته جوړوي پايښت لرونكې

، كه څه هم دا تړاو په له اټومي كتلې سره د كيميايي خواصو تړاو، لكه افاده شيهم داسې 
  نه مراعتيږي .  كېڅو پېښو 

 يې يو ډول مثبت ه ده چې هستېگد اټومونو هغه ټول، عنصر اوسنى تعريف د كيميايي
د ، د عنصر له شمېرې سره مساوي وي جدول كې په دوره ييشمېر يې ولري او چارج 

ليسي گبل ان، او ز كال 1915له خوا پر ) 1915-1887» (هنري موزلي«زيكپوه يليسي فگان
كره او بنسټيزو كارونو  كال د ز 1920له خوا پر ) 1974- 1891(» ويكچېډ جېمز«زيكپوه يف

   له بركته راپيدا شو .

  ميايي عنصرونه كي پېژندل شوي

كشف شوي او پوهنيزې نړۍ ته  ډيسمبرهز كال تر  2013، چې د ميايي عنصرونود هغو كي
پرله پسې شمېره جدول كې د دغو عنصرونو  ته رسيږي . په دوره يي 118، شمېر  مالوم دي

عنصره په طبېعت كې  94دې شمېر څخه يې  لهپاى ته رسيږي .  118څخه پيل او پر  1له 
يې په عنصره  24، او نور ه)(ځينې يې په ډېره لږه كچ، موندل شوي او كشف شوي
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ډېرو درنو  د دې نوروتعامل په پايله كې الس ته راغلي دي .  مصنوعي ډول د هسته يي
 شمېر څخه داو له هغه  ز هڅې هم شوېد سينتې ،دي ورانيم وروستهتر يچې ، عنصرونو

) 124يم (اونبيكواډ) Unbiquadium(د ندونې شوې لكه گز څرېداسې عنصرونو د سينت
) او 120نيليم (اونبي)  Unbinilium، لكه د (اسې عنصرونو په اړه ناسيده شواهدد او د، 
)Unbihexium( اونبيهكسي) تر اوسه نه دي منل شوي او پخلى چې  ښودل شوي )126يم

د و كې گپه بېلميايي عنصر ) كيThorium(توريم  عيطبې دراز همدا يې نه دى شوى . 
)Unbibium) شوې خپره  په نامه عنصر د راپيدا كېدا په اړه هم خبرتيا) 122) اونبيبييم

د نورو او مېتودونو په كارولو سره ، خو پر راتلونكي مهال په دې اړه د ال ډېرو كره وه
د ، سربېره پر دېد راټولولو په پايله كې د نوموړې خبرتيا پخلى ونه شو .  مالوماتو

په اړه هم د نښو نښانو د داسې ذرو د ټكرونو اسماني ډبرو په ماده كې  په نامه» ميټيوريټ«
په  كې پورې دي او دا په ماهيت 130څخه تر  105له  چې اتومي شمېرې يې مات شتهمالو

د ي . ډېرو درنو هستو د شتون ثبوت و پايښت لرونكيوچې د  كېداى شيډول ناسيده 
 وروسته په جدول كې تر يورانيم، د تيورۍ له په پام كې نيولو سره )ثبات ټاپو( ټيكاو ټاپو

، خو تر يورانيم رسېدلې پاى ته نه ديپه بري  وسهتر الټونې  په اړهډېرو درنو عنصرونو 
تېزول (مصنوعي جوړول) د روسيې، امريكا، جرمني او يند نويو عنصرونو س وروسته

  .  دوام لريله خوا  د پوهانو د نړيوالو ډلوكې  يا اټومي څېړنو په منځيو جاپان د هسته يي

، چې اتومي شمېره يې تر يورانيم لوړه عنصرونو سينتېز ال ناكشفوعت كې ، په طبېد نويو
د په لومړي سر كې ، وروسته وي)ورانيم جدول كې تر ي د عنصرونو په دوره ييوي (

بټيو كې د  په اټومي په مرسته ترونونو د ډېر ځليز اشغالويورانيم د هستو په واسطه د ني
ه شرايطو كې ترسره روجني چاودنې پاو د اټومي او هايډ بهير ړنديگوترونونو د ډېر ني

 شمېرې ټوميد ا ،تجزيه كيږي - هستې بېتا ڼ شمېرگترونونو ود نيتر دې وروسته .  كيږي
ه كيږي او ، يوه هسته په بله تجزي، هستې ځنځيري بڼه خپلويرامنځته كويزياتوالى 

،  )Z  =٩٣(نيپتونيم  وي .  Z  <٩٢اټومي شمېره يې چې  نورې نوې هستې جوړوي
په دې  )100( يممفير) او 99( ينيمټاينش، )97يليم (بيرك، )95( امريسيم، )94( ونيمپلوت
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 هم كېداى شي په همدې ډول) 98(يم نليفورااو ك) 96(يوريم ك.  ډول كشف شوي دي
ماشين ړندي كوونكي گپه  د ذروعنصرونه لومړى ځل  تر السه شي، خو دا اوز شي ينتېس

 تر دېوركولو سره كشف شوي ول .  وگپه وړانته  كيوريمونيم او پلوت ذرو پر مټ -كې د الفا
سپكو ايونونو پر مټ د  د يوازېه نيولې عنصر څخ )101( له مندليفيمډېر درانه عنصرونه 

كې تر السه ماشين ړندي كوونكي گ په ذروي و وركولو سرهگونو نښو ته په وړاناكټينيډ
  كېداى شي . 

همدا نوى عنصر تر ، چا چې د نومولو حق هغه چاته وركول كيږيميايي عنصر د نوي كي
د ناپېيلو په بهير كې د نوي كشف په اړه خبر د څو كلونو كشف كړى وي .  ټولو مخكې

د او د پخلي (تصديق او ثبوت) په صورت كې  كنتروليږياو  څارلالبراتوارونو له خوا 
د نوي عنصر د په رسمي ډول ) IUPAC» (ايوپاك«ميا نړيواله ټولنه عملي كيتيوريكي او 

  نامه پخلى كوي . 

دايمي منل شوي ميا د نړيوالې ټولنې له خوا او عملي كي د تيوريكي عنصرونه 118ټول 
ونه، چې عنصر هندادرډېر تر ټولو له رسمي منل شويو عنصرونو څخه يې نومونه نه لري . 

ز كال په مى كې ورته د  2012شمېره عنصر دى چې د  116دايمي رسمي نومونه لري ، 
  دى .  فليروويمشمېره عنصر  114او  ،نوم وركړ شوى رموريمليو

 2010- 2002ر او پ دي 118او  117، 115، 113رې يې شمې چې ،د نومونو د ډېرو درنو عنصرونو
ال  تر السه شوي، تر اوسهاو امريكا متحدو ايالتونو كې  ز كلونو په روسيې فدراسيون

   نومونه لري .  دى شوى . دوى لنډمهالهرسمي پخلى نه 

 ډېرى مهال د هغه سېستم، اوسه يې ال پخلى نه دى شوىځينې يا هم هغه عنصرونه چې تر 
د جدول كې  په دوره يياو هغه دا چې  چې د مندليف له خوا كارېده، له مخې نومول كيږي

» دوي«يا هم كله كله د » ايكا«اسې چې د د ،اخيستل كيږي له نامه څخهپاسني متجانس 
ناوې لري . دا ما» دوه«او » يو«د مختاړي ورزياتيږي . دا مختاړي په سانسكرېټي ژبه كې 
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ه گې په تود سار . دورې پورته ځاى پر ځاى دى 2كه  او 1چې متجانس  په دې پورې اړه لري
او الندې ځاى پر ځاى دى  Siتر سيليكون جدول كې  په دوره يي ، چېعنصر Ge د جرمانيم

، يكاسيليكون په نامه يادېدهد اتر كشف مخكې ، دليف يې په اړه وړاندوينه كړې وهمن
د ) 114، (انون اكتيمروويم يفل، نامه پهرادون هم د ايكا) Uuo )118م اونون اكتي

  په نامه .  ايكاسرپو

   د كيميايي عنصرونو سېمبولونه

د سېمبول ه كاريږي . گد عنصرونو د نومونو د لنډون په تو د كيميايي عنصرونو سېمبولونه
اړيزې په صورت كې  او د لومړى تورى رااخيستل كيږيد عنصر د نامه  لپاره زياتره

ا هم د نامه د بلې برخې تورى يې ورسره يوځاى كيږي او د سېمبول په ، يورپسې بل تورى
د  . يږيسېمبول د عنصر د التيني نامه له لومړيو توريو څخه جوړ زياترهه ټاكل كيږي . گتو

، ټاكل شوى) Cu، سېمبول يې (دى) cuprumمس چې التيني نوم يې (ه گپه تو ساري
وسپنه چې  ،ټاكل شوى )Ag(سېمبول يې  دى ) argentumچې التيني نوم يې ( سپين زر

) aurumسره زر چې التيني نوم يې ( ،دى) Feدى سېمبول يې ( )ferrumالتيني نوم يې (
سېمبول  ،دى )hydrargirumسيماب چې التيني نوم يې (، او )Auسېمبول يې ( ،دى

 د سويډنيز كال  1811پر  د كيميايي سېمبولونو دا سېستمټاكل شوى دى .  )Hgيې (
د له خوا وړانديز شوى وو . ) 1848- 1779» (يونس ياكوب برسيليوس«مياپوه كي

او  ، چې د دوى د دايمي نومونو او سېمبولونو د نومېرنېسېمبولونه عنصرونو لنډمهال
وى د اتومي دد چې  له دريو توريو څخه جوړ شوي، كاريږيپخلي پورې  تر رسميټاكنې 

 ، هگد ساري په تو.  التيني نومونو مانا لري مودريو ارقاد وني ثبت كې گشمېرې په لس
همدا راز د پاسني .  دى Uuoيې  لنډمهاله سېمبول، شمېره عنصر دى 118اونون اكتيم چې 

  او داسې نور . ) Pb-Rn, Eka-Eka(هم كاريږي  سېستمد ماناوو  متجانس
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لري :  وېي، داسې ماناومبول ته نږدې ېسد عنصر  او كوشنۍ اندازه يېهغه رقمونه چې 
ښۍ ، واته ښكته پرله پسې شمېره (لمبر)كيڼې خ، د اتومي كتلېرقمونه كيڼې خواته پاس 

په مانا شمېر د په ماليكول كې د اتومونو يې ښۍ خواته ښكته ، خواته پاس د ايون چارج
  . دي

  

  ه  د ايون چارج                                                                اتومي كتل

  د عنصر سېمبول                                              

  په ماليكول كې د اتومونو شمېر                      پرله پسې شمېره  

   :  ېگبېل

 روجن له دوو اتومونو څخه جوړ دى . ل چې د هايډروجن ماليكود هايډ   •

 دى .  2 +  مثبت دوه د مسو ايون چې چارج يې  •

سره  12و اتومي كتله يې له دى ا 6د هستې چارج يې پوره ن اتوم چې واربد ك   •
 ده .  مساوي

  

تشرېح  په الندې ډول كارتپېژندعنصر د  جدول كې د كيميايي عنصرونو په دوره يي
  : ښودل شوى دى)  Ruه كې روټينيم گكيږي (په دې بېل
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  .  Ru مبولسېعنصر  مياييد كي.  1

په التيني ژبه كې  ،)Рутений( يميايي عنصر نومپه روسي ژبه كې د ك.  2
)Ruthenium  ( دى .  

د پروتونونو له شمېر يې د اتوم په هسته كې چې  44د كيميايي عنصر پرله پسې شمېره .  3
  سره مساوي ده .  

پايښت لرونكيو د كې  جيوسفير اتومي كتله : د ځمكې د غونډاري په پاسني كلك قشر.  4
د تر ټولو ډېر عمر لرونكي يا  ،(اندازه، مقدار) همنځنۍ كچ ي كتلېد اتوم وپونوايزوټ
  عنصرونو لپاره) .  د راديواكتيفياتومي كتله (وپ ايزوټ

  .  باندې د الكترونونو وېش سويويكي . د اتوم پر انرژ 5

   . فورمول  الكتروني وېشد اتوم د .  6
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  ميايي عنصرونو شتون عت كې د كيېپه طب

چې د ځمكې په پاسني كلك قشر كې  ونو له شمېر څخه هغه عنصرونهنصرميايي عيد ك
دا عنصرونه له دي .  Siسيليكون او  ٢O جني، هغه اكسنورو ډېره پراختيا موندلېيې تر 

 ، K پوتاسيم، Naسوډيم ،  Ca ، كلسيم Fe ، وسپنهAl لومينيمانورو عنصرونو لكه 
 99څه د پاسه د كتلې ځمكې د قشر  سره د Ti انيماو ټيټ  ٢H روجنهايډ ، Mg نيزيمگم

په سمندري اوبو عنصرونو ته پاتې كيږي .  نوره څه كم يوه سلنه برخه  نوروسلنه جوړوي . 
 كلورينشتون لري لكه هم  اكسيجن او هايډروجن سربېره تر ټولو ډېر دا عنصرونهكې پر 

٢Cl ،ر وسولفنيزيم ، گم، سوډيمS ،٢ن برومي، پوتاسيمBr نواو كارب C  . د ځمكې په
د كالرك شمېرې يا د عنصر (اندازه، مقدار) ه كچكتلوي  پاسني كلك قشر كې د عنصر

و ، اوبځمكې په قشر دد عنصرونو كالرك  د كالرك شمېره ياپه نامه ياديږي . ( كالرك
O٢H ميايي يا تشيال سېستمونو او ، تشيال (كيهاني) اجسامو، په جيوكي، په ځمكه

  ) . ه ښييكچصرونو منځنۍ يميايي عننورو كې د ك

خپله په ځمكه كې د عنصرونو له ه پكچپاسني كلك قشر كې د عنصرونو د ځمكې په 
» منټل«قشر  د دويمد ځمكې ، كې د پاسني قشرد ځمځكه چې  ،ې څخه توپير لريكچ

)antleM (  د تركيبونه په خپل منځ كې توپير لري .  مياييكياو پخپله د ځمكې د هستې
په ) موقعيت لري ژوره كې كيلومترو په 2900د ځمكې له پاسني قشر څخه  دسته (ځمكې ه

او په ټوله كې په پينۍ په خپل وار په لمريز نظام څخه جوړه ده .  ونيكل ټوله كې له وسپنې او
ر چې په هغه عنصه د ځمكې له هغې څخه توپير لري . كچهم د عنصرونو (كايناتو) كې 

 هيليمروجن پسې دويم ځاى په هايډروجن دى . هغه هايډډېر دى،  كې تر نورو ټولو پينۍ
He  . د وپونو او د دوى د ايزوټميايي عنصرونو په تشيال (كيهان) كې د كينيولى دى

د او د اسماني اجسامو د لمريز نظام ، بهيرونود  زېهسته يي سينتڅېړنه د  نسبتي پراختيا
  .په اړه د مالوماتو مهمه سرچينه ده  اوږدمهاله بدلون
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ميايي عنصرونو د ځمكې په پاسني كلك قشر كې د كي د كالرك د شمېر له مخېانځور : 

  د سلنې په شمېر ه كچ

  تشرېح :  انځورپاسني د 

) سلنه نهه څلوېښت اشاريه څلور( 4,49په سلو كې د ځمكې په پاسني قشر كې .  1
  .   ښودل شوى گرناسماني شنه  ى چې په انځور كې پهجن داكسي

  برخه) . گسيليكون دى . (د تور وزمه پوالدي رنسلنه  8,25و كې په سل . 2

  برخه) .   گ. (د پوالدي رن الومينيم ديسلنه  5,7 په سلو كې.  3

  برخه) .  گوسپنه ده . (د سره رنسلنه  7,4ه سلو كې پ. 4
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  برخه) .  گ. (د زرغون رن سلنه كلسيم دي 4,3 په سلو كې. 5

  برخه) .  گالبي رنگ(د .  سوډيم ديسلنه  6,2په سلو كې . 6

  برخه) .  گشنه رن د پيكه. ( پوتاسيم ديسلنه  2 ,4په سلو كې . 7

  برخه) .  گ. (د پوالدي وزمه رن نيزيم ديگمسلنه  1 ,9په سلو كې .  8

  برخه) .  گروجن دى . (د زېړ رنسلنه هايډ 0 ,9په سلو كې . 9

  برخه) .  گارغواني رن انيم دى . (دټيټسلنه  0 ,6په سلو كې .  10

  برخه) .  گنور پاتې عنصرونه جوړوي . (د تور رنبرخه سلنه  0 , 8په سلو كې . 11

  جوړېدنه يې 

كې  )د ځمكې په پاسني قشر( ) په طبېعت94څخه يې  118(له  ميايي عنصرونهډېرى كي
 يموندل شوي دي . له دوى څخه يې ځينې په لومړي سر كې په مصنوعي ډول تر السه شو

، پرله Pm  يمپروميټ، 43، پرله پسې شمېره يې Tcټيكنيټيم  نومونه يې دا دي :ول چې 
همدا راز په دوره يي جدول كې ، 85، پرله پسې شمېره يې Atاسټاټين ، 61پسې شمېره يې 

ونيم لوتپاو ، 93، پرله پسې شمېره يې Npنيپتونيم عنصرونه لكه  تر يورانيم وروسته
Pu ،په د دوى تر مصنوعي جوړونې وروسته عنصرونه  5دا .  94ې پرله پسې شمېره ي
د راديواكتيفي  Th وريمتاو   U ويورانيمدوى د شول .  ه كشفكچت كې په ډېره لږه عطبې

پر مټ د  وهمدا راز د يورانيم ،هگه تو(ارتباطي) هستو پ واټنيزود منځپه پايله كې تجزيې 
په دې ډول د يږي . په پايله كې جوړ تجزيې -د بېتاوى ورپسې د داو  وترونونو د اشغالني

ه عنصرونه پ 94ځمكې د غونډاري په پاسني كلك قشر كې د مندليف جدول ټول لومړي 
  و سره شتون لري . كچډېرو بېالبېلو 
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څخه ، سني قشر كې موندل شوي او كشف شوي، چې د ځمكې په پاعنصرونو 94دغو  له
په پايله كې د ز ېدوى د هسته يي سينت.  لومړني عنصرونه ديعنصرونه)  83(يې ډېرى 

او دا عنصرونه داسې په كهكشان كې راپيدا شوي لمريز نظام تر جوړېدو مخكې 
ځكه خو د يا خو ډېر اوږد عمر لري . دي او  پايښت لرونكي (تلپاتې)يا چې  ايزوټوپونه لري

وټې شوي او ميلياردو كلونو په تېرېدو سره هم ټ 4 ,567 د ، يانېدومره اوږدې زمانې
، پولونيم، يمټ، پروميټيكنيټيم لكه عي عنصرونه طبې 11ور نتجزيه شوي نه دي . 

 ونيمپلوټ نيپتونيم او، پروټاكټينيم، اكټينيم، راډيم ،مفرانسي، راډون، اسټاټين
دومره اوږده عمر عنصرونه د  داعنصرونه دي . ) radiogenic elementنيك (يوجيراډ

دغو عنصرونو ټول شته  ، ځكه خو د ځمكې په پاسني قشر كې ديوپونه نه لرلرونكي ايزوټ
  شوي دي . جوړ  په پايله كې راديواكتيفي تجزيې د نورو عنصرونو دعي اتومونه طبې

(پرله  Puونيم كې تر پلوټ جدوليي  په دوره ټول هغه عنصرونه چې د كيميايي عنصرونو
له دوى څخه يې ې هيڅ نشته . ، د ځمكې په پاسني قشر كوروسته راغلي )94 پسې شمېره

و د ي) ستورupernovaSد سوپرنووا ( چې په تشيال (كيهان) كې كېداى شي ځينې
 ايينيم وپونود ټولو پېژندل شويو ايزوټعنصرونو  د دېچاودنې په پايله كې جوړ شي . 

 عي عنصرونو ډېراټكلي طبېد ډېرو درنو دي .  لنډد ځمكې د زماني شتون په پرتله  ونهعمر
  تر اوسه كومې پايلې نه دي وركړې .  ونو لټ ليزوك

د ستورو د هسته يي  كې په كايناتو، سپكوډېرو ، پرته له څو ډېرى كيميايي عنصرونه
په  زېسينت د هسته يي. (تر وسپنې پورې عنصرونه راپيدا شوي دي په بهير كې ز ېسينت

وترونونو د هستو د پرله پر مټ د نيد هستو د اتومونو ، د ډېرو درنو عنصرونو پايله كې
املونو كې په يو شمېر نورو هسته يي تع، همدا راز تجزيې - د بېتااو ورپسې  پسې اشغال

، هايډروجن او هيليم نږدې بشپړ رامنځته شوي دي) . تر ټولو ډېر سپك عنصرونه لكه
(لومړني ) Big Bang(ې چاودنې تر سترې كچتر يوې  B بورون او Be بيريليم،  Li ليټيم

   مړيو دريو دقيقو كې جوړ شوي دي . وروسته په لوز) ېسته يي سينته
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رچينو څخه بايد ډېرو درنو عنصرونو يوه له مهمو سړي ډول گپه ځاند ، د محاسبو له مخې
چې په بهير  ويتروني ستورو يو ځاى كېدل (سره يو كېدل) ود نيكې  په پينۍ (كايناتو)

، چې په پايله كې د نويو رځول كيږي)(غوسې عنصرونه ازاديږي ڼ شمېر داگكې يې 
   . په جوړېدنه كې برخه اخلي و ستوريو (سيارو)رځندگپر شاوخوا وى او د د ستوريو

  ه گبرخې په تو ميايي توكيو د تركيبيكيميايي عنصرونه د كي

د ساده  چې ه جوړ شوي ويميايي عنصركي يا مادې كېداى شي چې له يوه كيميايي توكي
جوړ وي څخه ميايي عنصرونو او هم كېداى شي چې له بېالبېلو كي، مادې په نامه يادي

  .  چې د پېچلې مادې يا كيميايي مركب په نامه ياديږي

)، چې د قابليتوړتيا (د يوه عنصر دا جوړوي .  ساده توكي 500نږدې  كيميايي عنصرونه
كې پل منځ په خ داسې بېالبېلو ساده توكيو په بڼه شتون لرالى شي چې د خواصو له پلوه

په په نامه ياديږي .  يا څو بڼه توب ييزيانې بل بڼه  )Allotropy(الوتروپي ، د توپير لري
د نومونه د اړوندو عنصرونو له نومونو سره سمون لري .  ډېرى پېښو كې د ساده توكيو

د څو بل بڼه ييزونو د د ساده مادې خو او كلورين .  الومينيم، جسته گساري په تو
 د ساريكېداى شي په خپل منځ كې توپير ولري .  د شتون په حالت كېعنصر  اوو گمخبېل
ن د يو واو د كارب، رافيتگ؛ الماس، )٣Oازون ( او )٢O ،اكسېجن ډاىجن (ه اكسيگپه تو
  بې بڼې (بې شكله) حالتونو سره شتون لري . ن له ود كاربې گر نورو بل بڼه ييزو مخبېلشمې

، ٢H روجنلكه هايډبڼه شتون لري .  از پهگد د ساده مادو  عنصرونه 11په عادي شرايطو كې 
، Arون گ، ار٢Clكلورين ، Ne، نيون ٢Fفلورين ، ٢O جناكسي،  ٢N روجن، نايټ He هيليم
اوبلن   Hgسيماب  او ٢Brبرومين دوه يې  . Rn ونراډ او  Xeكسينون ،  Krون كريپټ

     نور عنصرونه جامد دي . (مايع) دي،
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  جدول دوره يي نوصروميايي عند كي

 وىدد چې  ده روپ بنديگداسې  نوصروعن غوجدول د همد دوره يي نوصروميايي عند كي
قانون  دا سېستم د دوره يي . تړيسره  له چارج وى د اټومي هستود د خواصبېالبېل 

- 1834» (يتري ايوانوويچ مېندېلېېفدم«مياپوه د روسي كي چې ښودنه دهرافيكي گ
كې نوم په روسي ژبه » فمندلي«د ز كال اوډل شوى وو . ( 1869له خوا پر ) 1907

له » مندليف«ل (وريانټ) د دغه سېستم لومړنى ځې د )تلفظ او ليكل كيږي .» مېندېلېېف«
وى د اټومي وزن وو چې د عنصرونو خواص يې د دز كلونو طرحه شوى  1871-1869خوا پر 

د  هغه مهال د دوره يي جدول(چې اوس يې اټومي كتله بولي) له هستې سره تاړه . 
هنيز مېچپو، شوي ول، لكه كاږه شننيز جدولونه انځورونې لپاره څو ځېلونه وړانديز

ړه مالومات په په اكې د عنصرونو ځېل  په اوسني جدول د.  (هندسي) شكلونه او داسې نور
يزيكي او ف و بنسټيزونصرروپ د عنگچې هر  وني) جدول كې وړاندې شويگ(دوه  گغبر

لي مقياس كې يو بل ته ورته چې په ټاك مانا لري اكي او كرښې يې د دوروټ كيميايي خواص
  دي . 

  كشف تاريخچه جدول د د 

ر ځلي دا هڅې او ډې عنصرونه كشف شوي ولميايي كي 63ټول  پېړۍ تر نيمايي ز 19د 
يوهان «مياپوه ي كيالمانز كال  1829پر وموندل شي . قاعدې  چې په دغه شمېر كې وشوې

چاپ كړ او هغه دا چې : د شوى قانون  ده له لوري جوړ د) 1849-1780( »دوبيرينر گنگولف
 ونهصر، هغه عناټومي وزن ته نږدې دى نوصرود دوو نورو عن اټومي وزن نوصروډېرو عن

، كلورين؛ كلسيم او باريم، مسترونتيله پلوه سره نږدې دي . لكه  ايي خواصوچې د كيمي
» الېكساندر اېميل شانكورتوا«مياپوه او كي رانسي ځمكپېژندونكىپ.  وډيناياو  ينبروم

د  ونهصرعن چې دا هڅه وكړهز كال  1862پر يې  هغه سړى وو چې لومړى ځل) 1820-1886(
ه دپه پام كې نيولو سره په ترتيب سره ځاى پر ځاى كړي . وى د اټومي وزنونو د زياتوالي د
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ميايي او د كيكرښې په اوږدو كې ځاى پر ځاى كړل ) (تاو لرونكې يگسپيريند  ونهصرعن
پام ځان ته  غو دواړو مودلونو د پوهانود خوتكرار يې په عمودي ډول سره وښود .  خواصو

   ور وانه ړاوه .

 1866 پر) 1898-1837(» جان الېكساندر نيولېنډس« او موسيقي پوهمياپوه ليسي كيگنا
 مودل ظاهرې بڼه ويد وړاندې ش ده له لوري دجدول خپل ځېل وړاندې كړ .  ز كال د دوره يي

چې  دا هڅه كوله ارگموړي په ټينه چې نوگخو لكه څن ،ورته وهيو څه هغه ته » فمندلي«د 
، نو له دې المله يې ښه نوم ونه ړيهمغږي پيدا ك ماورالطبيعي هپټد موسيقۍ په جدول كې 

 څوپه الره كې  ي اوډنېستماتيكد سې نوصروميايي عنپه همدغه لسيزه كې د كياټه . گ
 - 1830(» يريوليوس لوتر ما«مياپوه كي المانى له دې شمېر څخه؛ نورې هڅې هم وشوې

  ي ځېل ته ډېر نږدې شو . ) وروست1895

خپله جدول  دوره يي لومړنيد  نوصروعنميايي يد ك» د . اى . مندليف«د روسي كيمياپوه 
وى له اټومي وزن نو د خواصو تناسب د دصرود عن« ز كال 1866پر  لومړنۍ سرسري نقشه

  .  هچاپ كړمجله كې » ميايي ټولنهد روسيې كي«ليكنه كې » سره

د جدول مفكوره په خوب كې  نوصروميايي عنته د كي» مندليف«ويل كيږي چې داسې 
، دې پوښتنې په ځواب كې ه يوه ورځ ددخو  انا دا چې په خوب يې لېدلې وه) .(م ورغلې وه .

شل كاله فكر  غه سېستمد ما پر«، وويل : ه كشف كړگڅن دوره يي جدول نوصروده د عنچې 
  ». ناست وم او ....ناڅاپه هر څه چمتو شول چې كوئ ، تاسې فكروكړ

وى له كشف شوي ول، چې د د ونهصرنع 63نو (هغه مهال ټول صروميايي عنكي لهمندليف 
او له دوو نورو  په اصل كې تركيبي وو Di» ډيډيميم«يو عنصر وروسته څخه يې هم شمېر 

.) څخه جوړ وو  Nd» نيوډيميم«او  Pr» يميمپرازيوډ«يو ځل بيا كشف شويو عنصرونو 
سره  كوشنيو كاغذونو كې ليكي، دا كاغذونه بېلو په بېلو خواص بنسټيزڅخه د هر يوه 

په خپل منځ كې سره ، هغه عنصرونه چې خواص يې ، ځايونه يې بدلويادلون بدلونوي
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بيا دا ليكې په خپل منځ كې . يې ترتيبوي راولي او ، هغوى په يوه ليكه كې ورته والى لري
دې كار پايله  د مياپوهد كي. مندليف په وارو وارو دا بدلونونه پكې راولي . سره پرتله كوي 

، چې د دوى پر اټومي وزن او تجربه د جدول نوصرود عن«ز كال  1869پر  دىې چ دا كيږي
او نورو و پوهنيزو موسس د روسيې وريانټ لومړنى» والي باندې بنسټ لري ميايي ورتهكي

ځاى پر  شوي او ليكو كې نيول افقي 19په  ونهصركې عن دغه جدولپه هېوادو ته استوي . 
پونه شول ورگ نوصرود همدغو عنليكې  نوصروورته عن(د په خپل منځ كې ځاى شوي ول . 

كرښو  عمودي 6په جدول روپونو) په نامه ياديږي) . گروپ (گاو په اوسني جدول كې د 
د «ز كال  1870ف پر مندليپه نامه ونومول شول .  ونكې كې د دوروچې په راتل ووېشل شو

چې زموږ لپاره تر ډېره  دويم ځېل چاپوي» نو طبېعي جدولصرود عن« كې» كيميا بنسټونه
عمودي  8وى پر افقي ليكې د د نوصروعند ، ولي او اشنا بڼه لري : هغه دا چېممابريده 

چې په ، داسې دورو بدلې شوېعمودي ليكې په  6روپونو بدلې شوې؛ د لومړي ځېل گ
هره دوره بيا پر دوو ليكو  هالوجين پاى ته رسېدې .يلېدې او په فلز پ) الكلي (القلي

  ى جوړاوه . روپكگبيا  نوصروعنليكو شاملو بېالبېلو  روپ كې لهگپه يوه شل شوه ؛ ووې

د اټومي كتلې له  نوصروميايي عند كيچې  په دې كې وو د مندليف د كشف ماهيت
و د بېالبېل ترډول بدليږي .  په يو ډول نه، بلكې په دوره ييوى خواص زياتېدو سره سم د د

وروسته، چې د اټومي وزن د  نووصرميايي عنكيدرلودونكي ټاكلي شمېر  خواصو
د ساري وى خواص په تكرارېدو پيل كوي . زياتېدو په ترتيب سره ځاى پر ځاى شوي، د د

ښكاره .  او مسو ته، سره زر سپينو زرو ته وكلورين فلورين، تهپوتاسيم  سوډيم، هگپه تو
ف د د مندليراضافه كيږي . بدلونونه هم وخبره ده چې خواص ټول كره نه تكراريږي، پر دوى 

د ډلبندۍ  نوصروده د عنچې  ونو سره دا وومياپوهانو له كاركار توپير تر ده د مخكينيو كي
يې د عنصر اټومي كتله او بل يې چې يو  لودل، بلكې دوه بنسټه درلپاره يو بنسټ نه

د  ،شيه مراعت گد دې لپاره چې دوره يي توب په بشپړه توميايي ورته والى وو . كي
اټومي  نوصرو، ده د ځينو عنهغه دا چېامونه واخيستل شول . گله خوا ډېر زړور  مندليف

او ، انيمټيټ، سيريم، توريم، يورانيم، نډيميا، بيريليمد ه گد ساري په تو. كتلې سمې كړې 
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، له دې سره سره چې هغه مهال په خپل جدول كې ځاى پر ځاى كړل ونهصرده څو عن.  ايتريم
تاليم لكه والى لري،  ته ورته نوصروداسې عن ونهصرعن منل شوي وو چې داا تصورات د

په پام كې  ظرفيته د لوى د هغعنصر  ده دا. ڼل كېده گ ونو څخهالكلي (القلي) فلزله چې 
 تشې خانېدې لپاره  دنوموړي په جدول كې روپ كې ځاى پر ځاى كړ . گدرېيم  نيولو سره په

پكې ځاى پر  ونهصرمهال نور نوي كشفېدونكي عن ونكيچې پر راتل پرې ښودل )ځايونه(
يې د مهال  چې بڼه يي قانون جوړ كړ د خپلو دغو كارونو پر بنسټ دورهمندليف ځاى شي . 

  په تېرېدو سره يوڅه بشپړه شوه . 

پوهنيز كره والي او اعتبار پر راتلونكي ډېر لنډ مهال پوخوالى خپل كړ . قانون  دوره ييد 
 كشف شول ونهصرعن Ge مانيمجر او ، Sc سكانډيم، Ga اليمگد كلونو ز  6188 - 1875پر 

په د شتون  نوصرودغو عن دنه يوازې  له دوراني سېستم څخه په كار اخيستنېمندليف . 
هم په هېښنده يې  يزيكي او كيميايي خواص، بلكې د هغوى يو شمېر فاړه وړاندوينه وكړه

  .  ن كړلبيا كره ډول

د چې  دا مالومه كړاى شوهكې د اټوم د جوړښت له كشف سره سم  پېړۍ په سر 20د 
ستې په چارج ، بلكې د هپه اټومي وزن سره نهتوب  نو د خواصو د بدلون دوره ييصروعن

او د الكترونونو له شمېر سره ، داسې چې له اټومي شمېرې (لمبر) سره ټاكل كېداى شي
كيميايي  هد داندې د الكترونونو وېش باټوم په الكتروني قشرونو عنصر د د برابر وي . 

  .  ټاكي خواص

تشو خانو له ډكولو سره  جدول د نو د دوره ييصرود عنسېستم راتلونكې وده  د دوره يي
لكه ، چې په هغوى كې نوي نوي كشفېدونكي عنصرونه ځاى پر ځاى كېدل . تړاو لري

ز  2010پر في عنصرونه . تر السه شوي راديواكتي عي او په مصنوعي ډولطبې، ازونهگنجيبه 
مندليف د  .دوره پاى ته ورسېده  7جدول  د دوره ييز سره شمېرې عنصر له سينتې 117د كال 

څخه د يوې مسئلو  ميا له ډېرو مهمود اوسنۍ تيوريكي كي هجدول د الندينۍ پولې مسئل
  ه پاتې ده . گپه تومسئلې 
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  جدول جوړښت د دوره يي 

تر ټولو ډېره پراختيا  ځېلونو (وريانټونو) جدول دريو د كيميايي عنصرونو د دوره يي
 هر اوږدد جدول په ډې ر اوږد ځېل .او درېيم ډې اوږد ځېل ، دويملومړى لنډ ځېل . موندلې

اكټينيډونه او ونه النټانيډپه اوږده ځېل كې هرې دورې پوره يوه كرښه نيولې ده . ځېل كې 
په اصطالح نښتېځلى چې جدول يې  شوى ندې ځاى وركړ، لږ الله جدول څخه ايستل شوي

او تر  ې، څلورمځېل كې پر دې سربېره لنډد جدول په او لنډ كړى (كومپاكت) كړى دى . 
  نيولې دي .  كرښې دوې دوې وروسته دورو هغې

د تيوريكي او «ز كال  1989پر ، روپونه يې لرلگ 8د جدول لنډ ځېل، چې د عنصرونو 
ه دې سال سره سره چې ښه به دا للغوه شو .  له خوا رسمي» د نړيوالې ټولنې مياكي عملي

په ډېرو الرښودونو او د روسيې  ځېل يې لنډ، وي، چې د جدول اوږد ځېل وكارول شي
له بهرنيو كتابونو څخه د جدول لنډ ځېل وټيو كې د پخوا په شان چاپيږي . گمالوماتي كتاب

  ځېل كاريږي .  پر ځاى د جدول اوږده او د ده لري شوى گپه بشپړه تو

مياپوه او امريكايي كي ټونكيگه كې د نوبل ډالۍ گز كال د كيميا په څان 1951پر 
د كيميايي ز كال  1970پر ) 1999 -1912(» گسيبورور ټيوډلين گ«اټومپوه  - زيكيف

ز كال د  1922پر ، زيكپوهيف بل ډنماركيجدول وړانديز كړ .  عنصرونو پراخ دوره يي
د ) 1962-1885(» بور نيلس هينريك ډېويډ« ټونكيگد نوبل ډالۍ ه كې گفيزيك په څان

ڼ گجدول نورې  د دوره ييبڼې جوړولو باندې كار كاوه . هرمي) زينه يي (پر جدول يي  دوره
دغه جدول  چې لږ او يا خو بېخي نه كاريږي . نن ورځ د شمېر انځور شوې بڼې هم شتون لري

   پوهان نوي او ال نوي ځېلونه وړانديزوي . خو  سوه انځور شوي ځېلونه شتون لري څو

  روپونه گد دوره يي جدول 
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 د قاعدې له مخېيا ډلې په نامه ياديږي .  روپگجدول له ستونونو څخه يې يو د  د دوره يي
لري . د ړنې گاو ځانلوري  ه ناڅه روښانه دوره ييروپونه څگد دورو (پيريودونو) په پرتله 

تشرېح داسې  روپي ټوليزوالىگ تيورۍ يميكانيك - كوانتومي اټومي جوړښت اوسنۍ
يو ډول الكتروني  په خپلو ظرفيتي قشرونو كېروپ كې شامل عنصرونه گپه يوه  چې كوي
په دوديز ، ڼل كيږيگروپ پورې تړلي گپه يوه  پر دې بنسټ هغه عنصرونه چېلري .  وېش

 سره سم د خواصو په ليزياتوا شمېرې (لمبر) لهاو د اټومي لري  ډول ورته كيميايي خواص
په  fاو  dد ه گ، د ساري په تود جدول په ځينو برخو كېښكاره قانونمندي ښيي . كې  بدلون

ند گورته والى هماغومره مهم وي، يا ښايي ډېر جوت څركېداى شي افقي بالكونو كې 
  ، البته د عمودي هغو په پرتله . وي

څخه پيل او پر  1، چې له ې وركړ شوېته شمېرروپونو گ سره سم د جدول له نړيوال سېستم
پيليږي ، يانې له الكلي (القلي) فلزونو څخه ښۍ خواته پاى ته رسيږي . شمېرې له كيڼې 18

په . ارقام كارېدل پخوا د دوى د مالومولو لپاره رومي لور ځي .  ازونو پرگاو د نجيبه 
 تورى ليكل  A دكې ورسره  گپه څنتر رومي ارقامو وروسته امريكايي پراكتيك كې 

كه ( تورى ليكل كېده  B د ، يا به همبالك كې وو) Pيا S روپ پهگكه چيرې به البته ( كېده
شمارنيزو د اوسنيو ې پېژندنښې هغه مهال كارېدلبالك كې وو) .  dروپ په گ چيرې به

روپ له گ 4د ه گپه تو ېگد بېلرقم سره برابرښت لري . ي وروستښودونكيو له (ارقامي) 
روپ په نامه گ 14نن ورځ د ، او هغه عنصرونه چې ښت درلودنوم برابر IVBنو سره د عنصرو
، البته پرته له هم دې ته ورته سېستم كارېده نوم . په اروپا كې  IVAله هغو سره د ، ياديږي

توري   B، او د دهروپونو پورې اړه درلوگتر لسمې شمېرې  توري Aدې استثنا څخه چې د 
روپونه گ 10او  9،  8روپونو پورې اړه درلوده . گوروسته نورو ټولو  بيا تر لسمې شمېرې

ز كال د  1988پر وه .  VIII، چې پېژندنښه يې ڼل كېدهگروپ گونى گمهال يو درې  ډېرى
له خوا د پېژندنښو نوى ) IUPAC» (ايوپاك« نړيوالې ټولنې مياي كيتيوريكي او تطبيق

  روپونو پخواني نومونه له كارېدنې ووتل . گ تم رامنځته او پر كار واچول شو او دسېس



٢٤ 

. غير سيستماتيك نومونه وركړل شول عادي (ناپوهنيز) روپونو څخه يې ځينو ته گله دغو 
لنډه دا چې له دوى او داسې نور . » ونههالوجين«، »الكلي خاورين فلزونه«ه گپه تو د ساري

ډون گروپ په گ 14، يانې د رېروپ پوگ 15څخه نېولې تر  3له څخه يې ځينې لږ كاريږي . 
روپ د گهم د روپونه يا د شمېرو (لمبرونو) پېژندنښې لري يا گ دادا ډول نومونه نه لري . 

او  » روپگ يكوبالټ«، »روپگ يانيمټيټ«ه گپه تو ساريد  په نامه ياديږي . لومړي عنصر
هم له عمودي  يالږ ورته والى لري بل سره  له يوپه خپل منځ كې ، ځكه چې دوى داسې نور

  سره لږ برابرښت لري .  قاعدو

 د اټوم نيمايي قطر د قاعدې له مخې، روپ پورې اړه ولريگونه چې په يو ه عنصرهغ
منفيت  او الكترونيي ژ) انريونيزېشند ايون جوړولو (ا، (شعاع) په برخه كې ټاكلي تمايل

څومره . لويږي  مايي قطرد اټوم ني روپونو په اډانه كېگد  ښكته لور مخ پر له پاسهښيي . 
ظرفيت يې له هستې څخه د ، په هماغه اندازه ډېرې ډكې وي سويې ۍژده د انر چې د

له ، كيږي كمزورې يكيپه اتوم كې اړ ،كميږيي يې ژد ايونيزېشن انر ؛ترونونه لري ويالك
چې  لكه الكتروني منفيت هماغسې كترون اخيستل ترې هم اسانه كيږي،همدې المله د ال

و كې په دغو قاعدد ظرفيتي الكترونونو او هستې تر منځ واټن هم لويږي .  په خپل وار دى .
لوري مخ پر ښكته  له پاسهروپ كې گ 11په ، هگ. د ساري په تو يږيهم مستثناوې پېښ

  كميږي . الكتروني منفيت 

  د جدول دورې 

ل، وويل شوه چې پاس هم گلكه څنده .  يوه ليكهجدول  يا (پېريود) د دوره ييدوره 
چې د عمودي  داسې برخې هم شتهپه جدول كې  ، خولري او قاعدې مهم لوري روپونهگ

چې  بالك f لكه د هگې په توگد بېلدى .  پرتله پكې افقي لورى ډېر ارزښتناكلوري په 
  پرله پسې توبونه جوړوي .  مهم افقي د عنصرونو دوه پكېونه او اكټينيډونه النټانيډ
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د ، (د اټوم نيمايي قطراړخونو پاس يادو شويو ې عنصرونه په ټولو دريو د دورې په اډانه ك
د د الكترون  ، همدا رازكې ټاكلې قانونمندۍ) الكتروني منفيتي او ژانر ايونيزېشن

د اټوم نيمايي قطر كميږي (له دې  زياتره له كيڼې ښۍ خواتهښيي .  تمايلۍ ژانرتركيبي 
جي ذرې زياتيږي او الكترونونه هستې ته نږدې راتلونكي عنصر چارالمله چې د بل هر 

هم زياتيږي . څومره چې په اتوم كې  يژوړولو انرايون ج ) او له دې سره موازي دكيږي
ۍ ته اړيزه پيدا كيږي ژاخيستو لپاره ډېرې انركترون د ، هماغومره د الاړېكى پياوړى وي

په اړه بايد  يلۍ د مژركيبي انرد الكترون د تډېريږي .  نفيت هممروني تكه دې سره سم الل .
و ښۍ خواته د نافلزونو ، اكيڼې برخې د فلزونو دغه شاخص لږ دى چې د جدول د وويل شي

  .  ازونوگ(غيرفلزونو) دا خاصيت ډېر دى، البته پرته له نجيبه 

  بالكونه د جدول 

بېلې برخې جدول بېال ، د دوره ييالي الملهرزښت د زياتود اتوم د بهرني الكتروني قشر د ا
چې وروستى  له هغه څه سره سم نومول كيږي او انيږيه بيگكله كله د بالكونو په تو

، يانې الكلي او الكلي ه رانغاړيروپگبالك لومړي دوه   S دالكترون په كوم قشر كې دى . 
 6ستيو بالك له ورو p؛ د نغاړيهم ورسره راروجن او هيليم همدا راز هايډخاورين فلزونه . 

ميا نړيوالې ټولنې له خوا د نومول شوي د تيوريكي او عملي كي(، و څخه جوړ شوىروپونگ
  VIIIAتر څخه  IIIA، يا له ډون) پورېگپه  18(د  18څخه تر  31له  ستاندارت له مخې

ټول فلز  سربېره او پر نورو عنصرونو) سره سمون لري ، چې له امريكايي سېستمپورې
، ړيوالې ټولنې له معيارونو سره سمميا ني او عملي كيې شامل دي . د تيوريككوزمه هم پ

، چې له امريكايي روپونه شامل ديگډون) گپه  12(د  12څخه تر  3په بالك كې له  Dد 
ڼل كيږي . په دوى كې ټول انتقالي فلزونه شامل گپورې   IIBڅخه تر  IIIBله سېستم سره 

ونو النټانيډ، له ل شوى ويبهر ايستد جدول له بريدونو څخه  چې زياترهبالك ،  Fد  دي . 
     جوړ دى .  ووناكټينيډاو 
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    جدول بالكي جوړښت دوره ييميايي عنصرونو د كيد انځور : 

  قاعدې  نورې دوره يي   

ځينې نورې د عنصرونو قانون  ړنو سربېره، داگځان پر پورته يادو شويوقانون يي  د دوره
  ړنې هم لري : گځان

ه گتكرارېدونكې دوره يي بېل د الكترونونو ځايونه ټاكلې . وېشد الكترونونو  •
ونو د قشرونو پرله پسې توب نيولى، چې په لومړي قشر، دويم الكترونښيي . 

و څخه جوړ سويله ر خپل وار وى بيا پباندې نومول شوي دي . د نور قشر او داسې 
مېر له زياتېدو د اټومي شتورو په نښه شوي دي .  g، او  s  ،p  ،d  ،fپه چې ، شوي

ي؛ هر ځل چې كله الكترون ه سم الكترونونه په تدريج سره دا قشرونه ډكوسر
 وېش په الكتروني. نوى قشر نيسي، په جدول كې نوې دوره پيليږي  لومړى وار
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 خواص جوړوي، چې څېړنې يې د دورهته ورته  د عنصرونو خواصوكې ورته والى 
  قانون كشف رامنځته كړ . يي 

 ،ۍژد انر )زېشنايون جوړولو (ايونيد نافلزيت) . \نافلزوالى يا (فلزيت\فلزوالى •
له كمېدو سره سم تمايل د ۍ ژالكترون د تركيبي انرد  او ونوالكتروني منفيتد 

وى له زياتېدو و د دخ، خواص ويفلزي  له ارهچې  اسې خواص خپلويدعنصرونه 
د يادو شويو .  چې نافلزي خواص وي داسې خواص خپلويمعكوس سم بيا سره 

د دورې په ند فلزونه گولو ډېر روښان څر، تر ټقاعدو سره سمنظم او و له خواص
روپونو كې بيا گپه  ې .، خو نافلزونه يې بيا په پاى كپيل كې ځاى پر ځاى شوي

مخ پر ښكته له حركت سره سم فلزي خواص پياوړي  ، له پاسهحالت معكوس دى
ره سم دا حالت له ځينو مستثناوو سره هم مل قاعدې س كيږي، كه څه هم له ټوليزې

د افقي او عمودي قاعدو يوځاى والى د فلزونو او نافلزونو ترمنځ د وېش دى . 
دغې كرښې په اوږدو كې ځاى پر ځاى  شرطي كرښې ته زينه يي بڼه وركوي . د

     ه ټاكل كيږي .گ) په توه كله كله د فلز وزمو (شبه فلزونوشوي فلزون
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   يايي عنصرونو دوره يي جدول مد كي انځور :
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  دويم څپركى

   روپونهگميايي عنصرونو د كي

  :  وېشل شوي روپونوگ 10په الندينيو  جدول سره سم دوره يي ميايي عنصرونه لهكي

، وروسته فلزونه تر انتقال 4 انتقالي فلزونه ، 3 ،الكلي خاورين فلزونه 2  ،. الكلي فلزونه 1
 10، النټانيډونه  9، ازونهگنجيبه  8هالوجينونه،   7ه، نافلزون  6 ،فلزونه) فلز وزمه (شبه 5

   تشريح شي . روپ بېلگدلته به يې هر ونه . اكټينيډ

  . الكلي (القلي) فلزونه 1

دې عنصرونو . د روپ عنصرونه دي گجدول د لومړي  فلزونه د عنصرونو د دوره ييالكلي 
 Csزيم سي،  Rbيم روبيډ،  Kپوتاسيم ،  Naسوډيم ،  Liيم ليټدادي : او سېمبولونه ونه نوم

يږي او الندې پيلالكلي فلزونه په دوره يي جدول كې تر هايډروجن .  Frفرانسيم  او ،
  يم دى . لومړى (پاسنى) عنصر يې ليټ

 ايډونه جوړيږيروكسايډېدونكي هحلېدو په پايله كې په اوبو كې د الكلي فلزونو د حل
    ه ياديږي .د الكلي په نامچې 

   د الكلي فلزونو ټوليز خواص

فلزونو د  ، ځكه خو د الكليازونو وروسته راځيگكې دوى تر نجيبه  په دوره يي جدول
يو الكترون ه كې په بهرنۍ انرژيكي سويچې  اتومونو د جوړښت خاصيت په دې كې دى

نو د ظرفيت دا ښكاره ده چې د الكلي فلزودى .   ١ns وېش داسېد دوى الكتروني  لري .
يكي پلوه د اتوم لپاره دا نۍ لري كړاى شي، ځكه چې له انرژكېداى شي په اساالكترونونه 

 له دې المله ټول الكلياز ترتيب تر السه كړي . گالكترون وبايلي او د نجيبه ټوره ده چې گ
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د د اتوم زيم (د سي يوانرژد  ايون جوړولودا د دوى د لري .  فلزونه د بيا جوړېدو خاصيت
الكتروني منفيت د ټيټ اهميت پخلى څخه ده) او د  ي يوه له ډېرو ټيټوايون جوړولو انرژ

   كوي . 

  يې  يزيكي خواصاو ف ځينې اتومي

زيم څخه چې سپينو سي رته له(البته پلري  گرن ول فلزونه سپينو زرو ته ورتهې ډلې ټد د
د جراحۍ په چاكو داى شي چې كې . دا فلزونه ډېر نرم ديلري)  گزرو ته ورته خو زېړ رن
  تر اوبو سپك دي او نه ډوبيږي . ، سوډيم او پوتاسيم يمليټ  . باندې پرې كړاى شي 

، چې يو چارج لرونكي په طبيعت كې د مركبونو په بڼه ليدل كېداى شيالكلي فلزونه 
 ې پهگروپ فلزونه لري . د بېلگد لومړي  نرالونه په خپل تركيب كېيډېر م . كتيونونه لري

پوتاسيم  له )Feldsparsفيلډسپار (، يا )Orthoclaseاورتوكالز (ه گتو
ډول  ، همدا Al٢K]١٦O٦Si٢[  چې فورمول يې دادې :  څخه جوړ دى الومينوسيليكاټ

. د   Al٢Na]١٦O٦Si٢[ ، داسې تركيب لري :) لريAlbiteالبيت (-سوډيم چې ينرالم
 KCl  سيلويټ-پوتاسيم، ېگماله كې ، خو په خاورلري NaCl ايډسوډيم كلور سمندر اوبه

پولي ،  ٢KCl • MgCl  •O٢H٦  كارناليټ،  NaCl • KCl  ، سيلوينيټ
    .  ٤SO٢K MgSO •٤ CaSO •٤  •O٢H٢  هاليټ

  يې  كيميايي خواص

زيم سي، Liيم ليټ( په وړاندې د الكلي فلزونو روجند نايټجن او كله كله هم ، اكسيد اوبو
Cs ( دوى د خاورو تېلو (كېراسين) تر قشر الندې ساتل  عاليت الملهفميايي كيد ډېر لوړ

د فلز يوه اړينه ټوټه د ، دې لپاره چې له الكلي فلز سره كيميايي تعامل ترسره شي دكيږي . 
د ، سكالپېل چاكو په واسطه په احتياط د خاورو تېلو تر قشر الندې ترې راپرې كيږي

چې له هوا سره په  ښه پاكويدغه فلز دو څخه له هغو موا موسفير كېتپه ااز گ Arون گار
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په تعاملي لوښي كې اېښودل تر دې وروسته ، ويكې پرې له پاسه راپيدا شوي  تعامل
  كيږي . 

 دپه وړاندې اوبو  د د الكلي فلزونو مهم خاصيت.  ه اوبو سره د الكلي فلزونو تعامل. ل 1
 يې له اوبو سره تعامل چې تر نورو له دوى څخه يې ليټيم هغه فلز دىدوى لوړ فعاليت دى . 

  :  ډېر ارام (بې چاودنې) ترسره كيږي

          

او يوه كوشنۍ په زېړې لمبې سره سوځي سوډيم تعامل په ترسره كولو كې ډول  د دې
له پوتاسيم سره په دا ډول تعامل كې  تر دې هم ډېر فعال دى .. پوتاسيم چاودنه پېښيږي 

   لري .  گاو لمبه يې چوڼيا رن هرايه پياوړې دگچاودنه څو 

بېالبېل په  هوا كې د الكلي فلزونو سوځېدونكي مواد .  سره يې تعامل ٢O جن. له اكسي 2
سوځېدو  وا كې پهپه هيم ليټيوازې ، البته دا د فلز په فعاليت پورې اړه لري . تركيب لري

تعامل  د چېجوړوي  ايډتركيب لرونكى اكس) Stoichiometry(وكيومتري د سټسره 
  : ده  معادله يې دا

  

ه كچيوه چې جوړيږي   ٢O٢Na ايډراكسسوډيم پ په پايله كې د سوځېدو Naد سوډيم 
  :  ده ، د تعامل معادله يې داډ ويگهم ورسره   ٢NaO ايډسوډيم سوپراكس

   

شتون   ونهايډاكسرپ و كېپه سوځېدونكيو توكي Cs زيمسياو  Rbيم روبيډ، Kد پوتاسيم 
   لري :
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يا  ايډكسارپ، ايډكسوايډرد ه لپاره د الس ته راوړلوونو ايډاكسد پوتاسيم او د سوډيم 
، چې اكسيجن ورسره يو ځاى نه توديږي داسېله ښه ډېر فلز سره مخلوطونه  ايډسوپراكس

   : ، مانا دا چې بې اكسيجنه وييو

  

  

  

له لويدو سره  د نيم قطر د كتيوندا الندې قاعده لري : د الكلي فلزونو اكسيجني مركبونه 
٢−ايون - ايډراكسپمركبونه  كسيجني مركبونو پايښت هم زياتيږي او داد اسم 

٢О  او
−ايون  - ايډسوپراكس

٢O    . لري  

) دى (د پر اكسايډ مركبونو يو ډولونو ي فلزونه د پايښت لرونكيو اوزونيډدرانه الكل
چې  ونه لريگبېالبېل رن ټول اكسيجني مركبونهدى .   ٣ЭОتركيب يې چې  لري خواص

  ژورتيا موندلې ده . پورې  Csسيزيم څخه تر   Liيم ليټشدت يې په ستون كې له 

 . ونه لرييډاسټيز ډول يې اكسبن چې په هغه خواص لريټول  ونهيډاد الكلي فلزونو اكس
  : ي سره تعامل كو ونو او تېزابونويډاي اكس، اسيډO₂Н دوى له اوبو

  

  

  

    ښيي : كوونكيو خواص يډااكس د پياوړيويې  ونهيډااكسسوپرونه او ډياراكسپ
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كوي او  سره شديد تعامل O₂Нيې له اوبو ونه يډاونه او سوپراكسيډاراكسپ
     ونه جوړوي :يډاروكسډياه

  

  

ي . د تودېدو ونو سره تعامل كونافلزډېرو الكلي فلزونه له .  يې تعاملسره  وتوك له نورو.  3
، له هالوجينونوونه جوړوي . ډريډياهروجن سره يوځاى كيږي او ايډپر مهال دوى له ه

سره د يوځاى كېدو په پايله كې ن او سيليكون وكارب، فاسفورس، نايټروجن، سولفور
  جوړوي :  ونهډياسونه او سيليكاربيډ، فاسفيډونه، يټريډونهان، سولفيډونه، هاليډونه

  

  

  

  

  

له نورو فلزونو سره تعامل ې دا قابليت لري چې په حالت ك د ويلي كېدوالكلي فلزونه 
الكلي فلزونه په فعال جوړ كړي . ډوله فلزونه گ )Intermetallic(انټرميټاليك  وكړي او 

  ٣NH امونيااوبلنه (مايع) فلزونه په  دا.  كوي سره تعامل نو(له چاودنې سره) له تېزابوډول 
  :  يحليږكې  ونونه په جوړو شويو امينونو او اميډ او له هغې

  



٣٤ 

 او دا، لكترون له السه وركوي (بايلي يې)اېدو پر مهال د حل په اوبلنه امونيا كېالكلي فلز 
شين او محلول ته احاطه كيږي (كالبنديږي) الكترون د امونيا د ماليكولونو په واسطه 

 چېتجزيه كيږي  ۍونه د اوبو پر مټ په اساننكي اميډجوړېدووركوي .  گ(اسماني) رن
  جوړوي :  ٣NH او امونيا) كليانې (القليانېال

  

 له ،ايډونه جوړوي، چې الكوكسكوي تعامل له عضوي توكيو الكولونو سرهالكلي فلزونه 
   جوړوي :  ېگمال او كوي تعامل ونو سرهكاربوكسيليك اسيډ

  

  

ي ژايون جوړولو انرد د الكلي فلزونو ه چې گلكه څند الكلي فلزونو كيفي نومېرنه . .  4
د يو ځاى كېدو پر مهال د ده د مركب يا له لمبې سره  نو د فلز د تودېدو پر مهال، ډېره نه ده

   وركوي :  گاو لمبې ته ټاكلى رنايوني كيږي اتوم 

گوى د مركبونو د لمبې رند د الكلي فلزونو او د  

 د الكلي فلز نوم او سېمبول يې  گد لمبې رن

Li سوربخون  - ري گځي                             يم         ليټ

 سوډيم                               Na زېړ  

 پوتاسيم                             K چوڼيا

Rb سوربخون -قهوه يي  يم                          روبيډ  

Cs سوربخون -چوڼيا  زيم                               سي  
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   ل وړد الكلي فلزونو الس ته را

د ويلي شويو هاليډونو د دوى په ټوله كې لپاره  د الكلي فلزونو د الس ته راوړلو.  1
ډېرى  الكتروليز كاريږي، مانا دا چې د هاليډونو د الكتروليز كولو له الرې الس ته راځي،

  وي : نه جوړنرالويعي ممهال له هغو كلورايډونو څخه كار اخيستل كيږي چې طبې

  

: Li+ + e → Li كتود 

 : 2Cl− — 2e → Cl  انود 

      

د دوى ويلي شوي هايډروكسايډونه لپاره  له د الكلي فلزونو د الس ته راوړلو. كله ك 2
  الكتروليز كيږي :  

  

: Na+ + e → Na كتود 

: 4OH− — 4e → 2H2O + O2  انود 

نيزيم، سيليكون او نورو جوړوونكيو گكېداى شي چې د كلسيم ، م . الكلي فلز 3
درجو تودوخه كې له اړوند ) گ(س . راد گسانتي  900-600بشپړوونكيو) پر مټ په (

  شي : را ايډ څخه الس تهبروميا  ايډ،كلور

  

له د تقطير بايد  ازاد الكلي فلز جوړېدونكى، ه چې تعامل په اړين لوري والړ شيدې لپار د
بېل او  Zr كونيمزير طريقې شونې ده چېې غهم په همدڅخه  ټله كروماالرې لري شي . 
په شتون كې  CaCO٣ كلسيم كاربوناټد چې  دا مېتود هم نامتو دىرامنځته شي . 
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 او راد درجې تودوخه وركول كيږيگسانتي ) گ(س .  1000  په مرستهسكرو  ته دكاربوناټ 
  الس ته راځي . Na سوډيمپه پايله كې يې 

د كې  ميايي ځنځيركيالكتروفعاليت په د فلزونو د  ه چې الكلي فلزونهگلكه څن
ولونو څخه په الكتروليتي و له محلگد مالنو ، هايډروجن كيڼې خواته ځاى پر ځاى دي

  روجن جوړوي . هايډالكلي او يوازې كې په دې حالت ناشوني دي؛  وى تر السه كولډول د د

  مركبونه د الكلي فلزونو 

په ټوله لپاره  ته راوړلو ايډونو د السروكسايډد الكلي فلزونو د هيې : ايډونه روكسايډه
 NaCl ېگلړو مااد خو ناژلرونكىتر ټولو يې ډېر ټكې الكتروليتي مېتودونه كاريږي . 

 ايډروكسايډد سوډيم هالرې له د الكتروليز  محلول كې گد اوبو په ټين(سوډيم كلورايډ) 
NaOH توليد دى  :  

  

 كتود  : 

 انود   : 

  ده :  ه يې دالمعاد ر السه كېده چېله الرې ت تعامل يوضالكلي د تعپخوا 

  

) سره ډېر  كاربوناټ سوډيم( ٣CO٢Na له سوډاپه دې طريقې سره تر السه كېدونكى الكلي 
  .  وي ډگ

د اوبو محلولونه چې  دي توكي روسكوپيگياسپين هونه ايډروكسايډد الكلي فلزونو ه
و تعاملونو كې برخه اخلي ټولو هغدوى په ي . ونه) د(باز ونهميايي بنسټكي ياوړيپيې ډېر 
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 ، اوايډونواكس وامفوتېريك ،، تېزابي، له تېزابونوچې د بنسټ (باز) خواص لري
  :  كوي سره تعامل ونوايډروكسايډامفوتېريكو ه

  

  

  

(سوبليمېشن)  تصعيدد تودوخې وركولو پر مهال  ونو تهايډروكسايډالكلي فلزونو هد 
روپ گجدول د دويم  هم د دوره يي ، دىتثنا دىترې مس LiOH ايډروكسايډيم ه. ليټكيږي 

 H٢O او اوبو ايډد تودوخې وركولو پر مهال په اكسونو په څېر ايډروكسايډد فلزونو د ه
  :  كيږي او وېشلتجزيه 

  

، مصنوعي فيبر ،ېزي مينځونكيو وسايلو، سينتد صابون NaOH ايډروكسايډسوډيم ه
   په جوړولو كې كاريږي . OH٥H٦C ه فينولگې په توگد بېل، عضوي مركبونو

  يې ې)گ(مال ونهكاربوناټ 

 يا سوډيم كاربوناټلري هغه سوډا  خپل تركيب كېپه  چې الكلي فلز مهم توكى هغه
Na٢COارنست « مياپوه بلجيمي صنعتي كي په ټوله نړۍ كې د سوډا ډېره برخه ددى .   ٣

و . ۍ په پيل كې وړاندې كړى وپېړ 19ه دا مېتود ال د د.  مېتود پر مټ توليديږيد » سولوې
 امونيا ته محلول اوبو د aClNې گماليا خواړو  ايډد سوډيم كلوردى چې  داسې دا مېتود

٣NH ٢كاربون ډاى اكسايډ په  درجو كې گ . س 30-26 تودوخې په د ډيږي اوگورOC از گ
الس ته   NaHCO3سوډيم بيكاربوناټ ېدونكى حل لږيې  په پايله كې.  يمشبوع كيږباندې 
  : ده  او د تعامل معادله يې داياديږي هم د خواړو سوډا په نامه ، چې راځي
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محلول ته چې  تېزابي چاپېريال د لري كولو (خنثا) كولو لپاره وراضافه كيږيهغه امونيا د 
په  امونياد  او، يدا شوى وياز د ورخوشي كولو پر مهال راپگايډ ي اكسان ډود كارب

تل ته ښكته د  د سوډيم بيكاربوناټ ، چې 3HCO− ايون  - بيكاربوناټ وراضافه كولو سره
، هغه محلول چې د خواړو سوډا تر بېلولو وروسته، الس ته راځي . كېدو لپاره اړين دى

تودوخه يو ځاى سره  ٢Ca(OH) ايډوكسرايډله كلسيم هلري  Cl٤NH ايډامونيم كلور
د تعامل معادله  ؛ته يې راستنوي، ترې بېلېږي رگاو امونيا، چې تعاملې ډوركول كيږي 

  يې په الندې ډول ده : 

  

(تفاله)  يوازينۍ پوسهپر مهال  رې پر مټ د سوډا د الس ته راوړلود امونيايي ال په دې ډول
    دى .  ٢CaCl ايډكلسيم كلور، هغه ده كاريږيحدواو ډېره مچې په محلول كې پاتې كيږي 

، يا په بله كلسيمي سوډاته د تودوخې وركولو په پايله كې  NaHCO3سوډيم بيكاربوناټ 
الس  ٢COايډ اكس اىكاربن ډاو ) ٣CO٢Na  سوډيم كاربوناټ(د مينځلو لپاره سوډا  وينا

  هير كې كاريږي : د الس ته راوړلو په ب د سوډيم بيكاربوناټدا بيا چې  ته راځي

  

  سوډا د ښيښې جوړولو صنعت كې ډېره كاريږي .  

پوتاسيم  څخه په توپير كې) NaHCO٣ كاربوناټسوډيم بي( ېگمالېدونكې تروې لږ حل له
د   ٣CO٢K يم كاربوناټ، ځكه خو پوتاسيږيپه اوبو كې ښه حل ٣KHCO بيكاربوناټ

از د اغېز گ ٢CO ايډاكس ډاى نوكاربد  پر محلول باندې КОН ايډروكسايډپوتاسيم ه
  كولو له الرې تر السه كېداى شي : 
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  كې كار اخيستل كيږي .  صابون په جوړولو د ښيښې او اوبلنڅخه  له پوتاسيم كاربوناټ

 د دې ښكارندېالس ته نه دى راغلى .  ازينى الكلي فلز دى چې بيكاربوناټ يېيويم ليټ
چې څه  ري او ده ته دا شونتيا نه وركويل نيم قطر يم ايون ډېر كوشنىد ليټچې  المل دا دى

−  ايونناڅه لوى 
٣HCO  . له ځان سره وساتي    

   

  . الكلي خاورين فلزونه 2

دويم  پهجدول  د عنصرونو د دوره يي چې روپ دىگد فلزونو هغه  ين فلزونهورالكلي خا
، Srترونتيم س، Caكلسيم ،  Mgنيزيم گم،  Beبيريليم لكه  روپ كې ځاى پر ځاى دي،گ

  .  Raيم او راډ،  Baباريم 

  د الكلي خاورينو فلزونو شتون په طبېعت كې 

ه چې دا گشتون لري . لكه څن وكچنه په طبېعت كې په بېالبېلو ټول الكلي خاورين فلزو
(نږه) ډول نه موندل كيږي  خپلواكت لري، نو له دې كبله دوى په فلزونه ډېر كيميايي فعالي

ينو فلزونو څخه تر ټولو ډېر پراختيا موندونكى (يا تر ټولو ډېر) كلسيم دى . له الكلي خاور
(درې اشاريه اته دېرش) سلنه يې جوړه  38,3چې د ځمكې د غونډاري د پاسني كلك قشر  

كړې ده . بل هغه فلز چې تر كلسيم وروسته يې د ډېروالي له پلوه دويم ځاى نيولى هغه 
سلنه يې جوړه كړې ده .  2 ,35د پاسني كلك قشر  نيزيم دى چې د ځمكې د غونډاريگم

همدا راز باريم او سترونتيم هم په طبېعت كې شتون لري ، چې لومړى يې د ځمكې د 
سلنه جوړه كړې ده . بيريليم يو كمپېښه (كميابه) عنصر  0 ,034او دويم يې  05,0پاسني قشر 

يو راديواكتيفي راډيم چې  سلنه يې جوړه كړې ده . ٦·١٠−٤قشر دى چې د ځمكې د پاسني 
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د الكلي خاورينو فلزونو له شمېر څخه تر ټولو ډېر لږ پيدا كېدونكى عنصر دى .  عنصر دى
ه شتون لري . راډيم له دغو يورانيمي كچو په ناپاكو ډبرو كې په لږه راډيم تل د يورانيم

ه  كچنصر پاسني كلك قشر كې د دې عډبرو څخه په كيميايي ډول جال كيږي . د ځمكې په 
  سلنه ده .   ١·١٠−١٠

  يې د نومونو ريښه 

په اوبو كې ونه يډادوى اكس دچې  ه نامه نومول شويلكلي خاورينو پدا فلزونه ځكه د ا
ونه يې د تودوخې په وړاندې د لوړ طاقت لرلو يډااكس، سربېره پر دېالكلي تعامل كوي . 

، ځمكې«ونه پخوا د يډاغوى اكس، د هيډونو ته ورته دياالمله د الومينيم او وسپنې اكس
  په ټوليز نامه سره يادېدل . » خاورې

 سترونتيم ، ، پورې يوازې كلسيمفلزونو نو په الكلي خاورينو  كه په كوټلي ډول وويل شي
و دى د ډېرى خواصبيريليم دى . روپ لومړى عنصر گ دې داړه لري . نيزيم گمډېر لږ ، باريم

روپ دويم گد دې  ته نږدې دى . الومينيمونو په پرتله د نورو عنصرروپ گدغه  دله پلوه 
ډېر ونو څخه ونو له پلوه له الكلي خاورينو فلز. دا عنصر هم د ځينو اړخنيزيم دى گمعنصر 

   .توپير لري 

   يزيكي خواص يې ف

توكي  تودوخې په درجو كې كلكهوا د د كوټې د  ،لري گالكلي خاورين فلزونه خړ رن ټول
او په چاكو باندې نه پرې كيږي (له زونو په پرتله دوى ډېر كلك دي د الكلي فلدي . 

، بيا يوالى يوازې له كلسيم څخه پيليږيښكاره لوله دې سره سره چې  پرته) . سترونتيمه
تر ټولو د الكلي خاورينو فلزونو كثافت له پرله پسې شمېرې سره يو ځاى زياتيږي .  هم

 =ρ)٧,٨٧٤  بر دىبراه پلوه له وسپنې سره چې د كثافت ل راډيم دىدروند عنصر يې 

)٣г/см  .  
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  كيميايي خواص يې 

الكلي  او له لري  ²ns وېشې الكتروني سوييكي ژرالكلي خاورين فلزونه د بهرنۍ ان
الكلي ) يا د اېس عنصرونو په نامه ياديږي . block-sد اېس بالك (فلزونو سره يو ځاى 

 ۍپه اسانالكترونونه لري  )الينسيوظرفيتي (دوه خاورين فلزونه په داسې حال كې چې 
مثبت دوه يې د اكسايډ جوړولو (اكسيډېشن) درجه وركوي او په ټولو مركبونو كې  هغوى

  + درجه ښيي . 1ر لږ، كله كله ډې+ ده، 2

 بيريليموى د پرله پسې شمېرې له زياتوالي سره ډېريږي . فلزونو كيميايي فعاليت د د د دې
، ان هالوجيني عنصرونو سره تعامل كوي لهاو نه هم  اكسيجن سرهنه له  بڼه كې هپه كمپاكت
او نورو له اكسيجن هم ورسيږي . درجو پورې  600سره كېدو تر  اود تودوخې كه چيرې 

، ال ډېرې لوړې تودوخې ته اړيزه لري تر دې هم د تعامل لپارهعنصرونو سره كالكوجيني 
هوا د د د كوټې  ،پر مټ ساتل شوىي قشر ايډنيزيم د اكسگم . مستثنا ديترې فلورين 

او وړاندې ) درجو كې گس .  650تودوخې په درجه كې او تر هغې هم لوړو (د تودوخې تر 
تودوخې په درجه كې، د اوبو د بړاسونو په د هوا د كوټې د كلسيم ېشن كيږي . يډاكس هم نه

، ې په اكسيجن كې سوځيد تودېدو په ټيټه درجه ك اوكيږي  ايډورو ورو اكس  شتون كې،
په يم ، باريم او راډسترونتيم. ثابت دى  په وچه هوا كېد درجې تودوخې هوا د خو د كوټې د 

، ځكه خو دوى يټريډونو مخلوط جوړوياايډونو او ند اكس، ډېشن كيږييهوا كې ژر اكس
 له نهفلزو داهمدا راز ساتل كيږي .  كې خاورو تېلو يم په څېر پهد الكلي فلزونو او كلس

 د دېنه جوړوي .  ونهاوزونيډاو ونه ايډسوپراكس لري چېتوپير  الكلي فلزونو څخه دا
له زياتېدو  شمېرې له پسې لري چې د پر دا ميلونه ايډروكسايډونه او هايډاكسفلزونو 

   كيږي . يې بنسټيز خواص پياوړيسره 

  ساده توكي يې 

  ې جوړوي : گمالنو سره تعامل كوي او له كمزوريو او پياوړيو محلولو نوبيريليم د تېزابو
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   . پر مټ غير فعال كيږي 3HNO يټريك اسيډاند خو 

او رى گسره مل تعامل د هايډروجن له ازادېدود الكليو د اوبو له محلولونو سره د بيريليم 
  ونه جوړوي : روكسو بيريالټايډه

   

په  تعاملد بيريليم  د درجو كې گس .  500- 400تودوخې په  سره دالكلي  له ويلي شوي
  جوړيږي :  ونهډاى اكسو بيريالټپايله كې 

  

سره د تعامل په پايله كې الكلي  H٢O له اوبويم نيزيم، كلسيم، سترونتيم، باريم او راډگم
نيزيم گد م چې يكوتعامل يوازې هغه مهال  چې له اوبو سره نيزيمهگمجوړوي (پرته له 

  ) : چول شياوبو ته وروا تودوخه وركړ شوى) پوډرډېره سور شوى (

  

ن او و، كارببورونروجن ، نايټ، همدا راز كلسيم، سترونتيم ، باريم  او راډيم له هايډروجن
. په دې الندينيو  مركبونه جوړوي )بيناريوني (گدوه او  نورو نافلزونو سره تعامل كوي

د تعاملونو  N٢او نايټروجن   Srسترونتيم  ، H٢او هايډروجن  Caو كې د كلسيم گدوو بېل
  ې وړاندې شوې دي : گبېل
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  ونه ايډد الكلي خاورينو فلزونو اكس

 كاني (غيرعضوي)و گپه ټيندى چې  ايډاكس ريكامفوتييو  BeOايډ بيريليم اكس
و كې يې له سوډيم گې جوړوي . په دې الندې بېلگيږي او مالتېزابونو او الكليو كې حل

سره تعاملونه  HCl(هايډروكلوريك اسيډ)  ې تېزابوگمالاو  NaOHهايډروكسايډ  
  :   دل شوي ديښو

  

  

  .  كيږي يې تعامل نهاو بازونو (بنسټونو) سره له كمزوريو تېزابونو  تر دې خو

، تعامل نه كويسره (بازونو) بنسټيزو مركبونو  وگله نريو او ټين MgOايډ نيزيم اكسگد م
  ل كوي : سره په اسانۍ تعام O2H له تېزابونو او اوبوخو 

  

  

 له اوبو، ايډونه دي، چې بنسټيز اكسايډونهاكسيم باريم او راډد كلسيم ، سترونتيم ، 
O2H ونو او ايډاكس امفوتيريكله ، له پياوړيو او كمزوريو محلولونو ، د تېزابونو
  نو سره تعامل كوي : وايډروكسډياه
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  يې  ونهايډروكسايډه

سره  بازونو (بنسټونو)پياوړيو  ، لهامفوتيريك دى ٢Be(OH)ايډ روكسايډد بيريليم ه
ې گد بيريليم تېزابي مالتېزابونو سره په تعامل كې ، له جوړوي ونهبيريالټپه تعامل كې 

ې تېزابو گمالاو   KOHپوتاسيم هايډروكسايډ و كې يې له گې الندې بېلدجوړوي . په 
HCl يتعاملونه ښودل شو سره  :      

  

  

 چې بازونه دي، ،ايډونوروكسايډهد يم ، باريم او راډ، سترونتيمزيم، كلسيمنيگد م
راډيم  تر ډېر پياوړي څخه 2Mg(OH) نيزيم هايډروكسايډگم له كمزوريځواك 

د چې  دي توكي وهونكي گاسې پياوړي زن، دزياتيږي پورې  2Ra(OH) هايډروكسايډه
وى په اوبو كې ښه دهم پياوړي دي .  KOH ايډروكسايډيم هستر پوتافعاليت له پلوه 

دوى له . ) هايډروكسايډاو كلسيم ه ايډروكسايډه نيزيمگم(البته پرته له يږي حل
ونو سره د تعامل ايډكسروايډونو او هايډريك اكسامفوتي ،ايډونو، تېزابي اكستېزابونو

  وړتيا لري : 
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  . انتقالي فلزونه  3 

هغه شمېر جدول  عنصرونو د دوره يي (انتقالي عنصرونه) د كيميايييا انتقالي فلزونه 
په كې يې الكترونونه راپيدا كيږي .  بيتالونواور  fاو   dپه اتومونو  دچې  ديعنصرونه 

په الندې ډول  چې د انتقالي عنصرونو الكتروني جوړښت ټوليزه بڼه كې كېداى شي

، نور يې يو يا دوه الكترونه وياوربيتال كې  nsپه  .    : وښودل شي 

د ظرفيت ه چې يې گلكه څناوربيتال كې دي .  په يتي الكترونونه يې ظرف
چې د انتقالي  هغه ساده توكي، نو د اوربيتالونو له شمېر څخه لږ دى الكترونونو شمېر

او د انتقالي فلزونو (عنصرونو) نومونه فلزونه دي . عنصرونو له خوا جوړ شوي هغه 
  په الندې ډول دي : سېمبولونه 

 كوبالټ، Feوسپنه ،  Mnانيز گنم،  Crكروميم ، Vيم واناډ،  Tiانيم ټيټ،  cSيم سكانډ
Co  ، نيكلNi ،مس Cu ، جستZn ، ايتريمY ، زيركونيمZr  ، نيوبيمNb  ،ينيم موليبډ

Mo  ،يم ټيكنيټTc ،ينيم روټRu  ،يم روډRh  ،يم پاالډPd  ، سپين زرAg ،ميم كاډCd  ،
،  Irيم ايريډ، Osاوسميم ، Reرينيم ،  W (ولفرام)ن ستگتن،  Taټېنټاليم ،  Hfهافنيم 
بوريم ، Sgيم گسيبور، Dbدوبنيم ، Rfيم رفورډراد، Hgسيماب ،  Auسره زر ،  Ptپالتين 

Bh ، هاسيمHs ،نريم مايټMt ، دارمشتاډيمDs ،ينيم گرونټRg ،رنيسيم كوپCn ،
، Smساماريم ، Pmيم ټيپروم، Ndيميم نيوډ،  Prيميم پرازيوډ، Ceسيريم ،  Laانيم النټ

توليم ، Erايربيم ، Hoهولميم ، Dyيسپروزيم ډ، Tbتيربيم ، Gdولينيم اډگ، Euيوروپيم 
Tm ، ايتربيمYb ،يم لوټيټLu  ،ينيم اكټAc  ، توريمTh ،ينيم پروټاكټPa ،يورانيم U ،

، Cfكاليفورنيم ، Bkليم يبيرك، Cmوريم يك، Amريسيم ام،  Puونيم پلوټ،  Npنيپتونيم 
  .  Lrالورينسيم ، Noنوبيليم ، Mdليفيم ندم، Fmفيرميم ، Esينيم ينشټا

   د انتقالي فلزونو ټوليز خواص
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  لري :  ټوليز خواص فلزونه الندينيټول انتقالي 

 منفيت يې دومره لوى نه دى . ني الكترو •

 dنږدې د ټولو يې بدلون موندونكې دي .  درجې )ېشناكسايډ جوړولو (اكسيډد  •
دوه ظرفيتي كې يې  هسوي nsپه بهرنۍ اتومونو  ، چې دلپارهعنصرونو 

 + ده . 2چې  مالومه ده د اكسيډېشن درجه، شتون لريالكترونونه 

، عنصرونو څخه پيل dله روپ گد دريېم جدول  د كيميايي عنصرونو د دوره يي •
بنسټيز ، چې كې مركبونه جوړوي سويهپه ټيټه  اكسايډ جوړولو هغه عنصرونه د

   فوتيريك دي  . امكې  ، په واټنيزهتېزابيه كې سوي، په لوړه ييخواص ښ

 

ړنهگد مركب ځان   د مركب نوم او فورمول  

  منگانيز هايډروكسايډ دوه        Mn(OH)٢ د منځني ځواك بنسټ  

Mn(OH)٣ كمزورى بنسټ      انيز هايډروكسايډ درېگمن

Mn(OH)٤ امفوتيريك هايډروكسايډ      وكسايډ څلور     انيز هايډرگمن   

H٢MnO٤ پياوړي تېزاب                      انيك اسيډ گمن

HMnO٤ ډېر پياوړي تېزاب     انيك اسيډ                        گپر من

 

    لري . خواص د جوړولوقالي فلزونه د مجموعي مركبونو ټول انت
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لري . د  پاڼې كېدلو وړتيالو، څټك وهلو، توږ زونه د بڼې د بدلون وړتيا لري، دفل انتقالي
له دوى چې  اړينه ده وويل شيقاومت لري . م، فشار او كشېدو په وړاندې وزار (ضربې)گ

    ، سپين زر او سره زر نرم فلزونه دي .څخه يې مس

  ى گروپگ د مسو

،  Cuمس دا عنصرونه شامل دي :  ي كېگروپگپه د مسو جدول  د مندليف د دوره يي
، د فلزونه د لوړ كثافت درلودونكي ديټول ي گروپگد دې .  Au او سره زر Agسپين زر 

 يونكښه تېرو د تودوخې او برېښنا، درجې يې لوړې ديد تودوخې كېدو او اېشېدو  ويلي
    .دي 

 هسويلوري نه دويمه  له بهرد اتوم وى دى چې د د ي د فلزونو خاصيت داگروپگد مسو د 

ه د الكترون د ټوپ اچولو المله ې څخسوي snوى له د د، چې دا ډكه ده   
لوړ  پايښت او ټيكاو سويې ډكېبشپړې  dچې د  ې ښكارندې المل دادىد دترسره كيږي . 

، ځكه خو سره زر او ې فعاليتۍ ته زمينه برابرويي بميايو كييساده توكد ړنه گدا ځاندى . 
   د نجيبه فلزونو په نامه ياديږي .سپين زر 

  مس 

ميايي الكتروكيپه  د فعاليتد فلزونو لري .  گزېړبخون رن -ورمس يو نرم فلز دى چې س
پوره كوونكيو  ، ځكه خو يوازې پهر ځاى دىه ښي لور ته ځاى پروجنله هايډ كې ځنځير

سولفوريك اسيډ  گټين او،  ٣HNOيټريك اسيډ ان گټين په(، تېزابونو كې حليږي
٤SO٢H كې حليږي : (  
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 تودوخې په درجه كې يېهوا د د كوټې د دا توپير لري چې زرو څخه سپينو او سرو  مس له
او د  ٢CO ايډاكس اىن ډو. له كاربكيږي  ايډاكساو هوا سره  ٢O له اكسيجن پاسنى قشر هم

كاربوناټ  (II)د مسو چې  نيسي گكې يې پاسنى مخ زرغون منشتون  اوبو د بړاسونو په
[Cu(OH)]2CO   . بنسټ دى  

، خو يو شمېر داسې مركبونه ړنه لريگځان +  درجې2جوړولو  ايډاكستر ټولو ډېره د  دا فلز
   + درجه ښيي . 1ايډ جوړولو د اكس چې په هغو كې مسيې هم شته 

  

    انځور : د فلزي مسو ټوټې

  ايډاكس  )II(مس د 

تر اغېز تعاملونو  )redoxد ريډوكس (ې ماده ده . گيوه تور رن CuO ايډاكس) II(د مس 
  الندې د تودوخې وركولو پر مهال په فلزي مسو بدليږي : 
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وى ته لري چې د گشين رن محلولونه وگو مالټولد مسو  )والينسيظرفيتي (دوه د 

خواړو د  وگو مالنكد مسو پر حلېدو.  وركوي   ايډراټي ايونونهه
 (II)د مسو نكى كېدولږ حل  ولو پر مهالچد ا) ٣CO٢Na سوډا (سوډيم كاربوناټ

  ي : جوړيږ [Cu(OH)]٣CO٢ الكيټا، يانې مكاربوناټ

   ايډروكسايډه (II)د مس 

د و باندې د الكليو گو مالېدونكحل (II)د مس   ٢Cu(OH) ايډروكسايډه (II) د مس
  :  په پايله كې جوړيږي اچولو

  

 ايډروكسايډه (II) ود مسلري .  گرن شيندى چې په اوبو كې لږ حلېدونكى توكى  دا
د ډېرې تودوخې وركولو لري . خواص  ايډ دى چې بنسټيز (بازي)روكسايډريك هامفوتي
  تجزيه كيږي :  ) الندې mother solutionيا تر (

  

فه كولو په پايله كې وراضا ٣NH باندې د امونيا ٢Cu(OH) ايډروكسايډه (II)پر مس 
  جوړوي :  مجموعه ېگاو تېز شين رنيږي ايډ حلروكسايډه  (II)مس 
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   )٢ОН)Cu ايډروكسايډتازه جوړ شوى ه  (II)انځور : د مس 

  مسو مركبونه  د يو ظرفيتي

، يا هم  ٢Cu+، ځكه چې مس هڅه كوي چې يا ډېر بې ثباته دي مسو مركبونه ظرفيتيد يو 
0Cu  د مسو ېدونكي مركبونه دي، لكهي . باثباته يې نه حلتېر ش ته (I) سولفيډ S2Cu د ،

لكه  ډول مجموعې او دا CuClكلورايډ  (I)، د مسو CuCNسيانيډ  (I)مسو 

     .  

  سپين زر 

د سپينو زرو  د ساتلو پر مهال، خو په هوا كې مسو په پرتله ډېر بې فعاليته دي سپين زر د
  پايله كې توريږي :  د جوړېدو په S٢Agسولفيډ 

  

  يږي : و كې حلتېزابون بشپړوونكو يا ريډوكس سپين زر په
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ميا كې د سپينو كي په شننيزهده . + 1 هولو ډېره باثباته درجكېدو تر ټ ايډد سپينو زرو د اكس
نومېرنې باكيفيته ايونونو د   I−, Br−Cl ,−او د ، كاريږي ٣AgNO يټراټانېدونكى حلزرو 

  ه كاريږي : گپه تو) eagentR( د كيميايي كاشفلپاره (ټاكنې) 

  

د د الكلي محلول د وراضافه كولو په پايله كې محلول ته  ٣AgNO يټراټاسپينو زرو ن د
  توربخون خټبېل جوړيږي :   قهوه يي O٢Ag ايډاكس سپينو زرو

   

ليږي، ڼ شمېر لږ حلېدونكي مركبونه په مجموعې جوړونكيو توكيو كې حگد سپينو زرو 
  كې :   ٣O٢S٢Naسوډيم ټيوسولفاټ او  ٣NHه په امونيا گپه تو د ساري
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  سپينو زرو كريستالونه  انځور : د

  سره زر 

او ، او ښايسته ظاهري بڼه لريميايي بې فعاليتي ډېره كيچې  فلز دىداسې سره زر يو 
سره زر له مسو او  . ه جوړولو او توليد كې بې جوړې كړى دىاڼو پگد  خپلې دې ښكال
ړاندې ډېر بې فعاليته دي، خو د سولفور په ود اكسيجن او ه په توپير كې سپينو زرو څخ

 ره تعامل كوي . په دې الندې معادلهله هالوجيني عنصرونو س تودوخې وركولو پر مهال
    تعامل ښودل شوى دى : سره  ٢Cl وكې يې له كلورين

  

، ځكه خو اړين دي يايډكوونك، پياوړي اكسړول شيوا دې لپاره چې سره زر په محلول د
 گټيناو  HCl تېزابوو گله ټينې گد مالچې  حلېداى شيسره زر په داسې مخلوطونو كې 

     : )٣HNO  +٣ HCl څخه جوړ وي ( سلطاني تېزاب  ٣HNOيټريك اسيډ ان
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تعامل  )nchemical transport reactioچې د (كريستالونه  سرو زرو نږهد : انځور 
  پر مټ جوړ شوي دي مېتود 

 

  تر انتقال وروسته فلزونه .  4

 ورۍگه د هغو كيميايي عنصرونو د كټېنومون» تر انتقال وروسته فلزونه«ميا كې د په كي
ه دا فلزونه د عنصرونو پله پلوه سړي ته فلز ور په يادوي .  د خپلو خواصو چې لپاره كاريږي

ريكي او عملي د تيوزونو ښۍ خواته ځاى پر ځاى دي . انتقالي فل جدول كې د دوره يي
 12- 3روپونه ، يا هم گ 11-3 له دغو عنصرونو شتون لپاره د» ايوپاك«ميا نړيواله ټولنه كي

روپ گ 12 سره سم تر انتقال وروسته فلزونه ټاكلي دي . له لومړي پخلي روپونهگپورې 
د پولونيم  او، انټيموني، انيمكه څه هم جرماو سيماب .  كاډميم، ، لكه جسترانغاړي

د .  روپ كې شاملوي گ، خو كله كله يې په دې فلز وزمه (شبه فلزونه) ديقاعدې له مخې 
روپ گ د فلزونو په دېروپ نه شي كوالى چې گ 12سره سم  عنصرونو له دويمې نومېرنې دې



٥٤ 

چې دواړه  هرافونو زده كړې وښودگكتابونو او مونو درسيد ز كال  2003كې ونيول شي . پر 
 پخلي نږدې په يو برابر سره كارېدلي دي . 

  مياكي د تر انتقال وروسته فلزونو

روپ گ 11لزونه په ميا په ډېرى درسي كتابونو كې انتقالي فز كال د غيرعضوي كي 1950پر 
روپ كې نيول گ 12ه په گلكه د اضافونې په تو، سپين زر او سره زر كې نيول شوي ول، مس

تيوريكي او د ، انتقال وروسته فلزونو دا ټاكنه، چې پاس يې يادونه وشوهر د تشوي ول . 
نړيواله ټولنه يې سال نه وركوي چې كار ترې واخيستل شي، خو بيا هم تر  ميالي كيعم

  ال كاريږي .   اوسه

 پاى ته  d، يا هم د نابشپړ قشر لري  dد له دويم ځېل او پخلي سره سم انتقالي فلزونه يا 
ز ېسينت ٤HgF ايډفلور (IV)د سيمابو ز كال  2007پر وړتيا لري .  قشر د جوړولونارسېدلي 

د قشر يې بشپړ نه دى .   dد چې  اتوم لريداسې كې د سيمابو  دا مركب په خپل تركيبشو . 
مانا دا چې د شتون وړاندوينه شوې ده .  دغسې خاصيت درنيسيم په اړه هم كوپ دې ته ورته

جوړ شي . په دې صورت كې  وېشي ډول بايد همدغه شان الكتروني عنصر هم په اټكل دې د
   ميم په ځان كې رانغاړي . كاډتر انتقال وروسته فلزونه يوازې جست او 

ڼل كيږي . الومينيم نه گ، فلز او كله كله خو ال تر انتقال وروسته فلز فلز وزمهيموني انټ
كيميايي او د قشر نه لري  dدا فلز د  ، ځكه چېدى او نه تر انتقال وروسته فلزانتقالي فلز 

   جدول كې تر انتقالي فلزونو پاس ځاى پر ځاى شوى دى .په دوره يي  عنصرونو

  سپك فلزونه 

په جدول  د دوره ييچې  فلزونو په نامه بيانويهغو ، سپك فلزونه كله كله د ونى نومگدرې 
p   . درجې د انتقالي د تودوخې د دوى د ويلې كېدو او اېشېدو بالك كې ځاى پر ځاى دي

؛ د انتقالي فلزونو په پرتله د دوى الكتروني منفيت لوړ دى فلزونو له هغو څخه توپير لري . 
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وزمه (شبه فلزونو) څخه توپير دوى له فلزوى په پرتله دومره كلك نه دي . سپك فلزونه د د
كې په  پراخ ځېلجدول په  د ډېرې لوړې درجې المله د دوره يي، خو د دوى د اېشېدو لري

  يوه كرښه كې ځاى پر ځاى دي . 

ميا د نړيوالې ټولنې له خوا نه ده پخه د تيوريكي او عملي كينومونه » سپكو فلزونو«د 
په  بيسموټ سرپ او، قلع، يماينډ، اليمگ، الومينيمچې  داسې دود دى(تصديق) شوې . 

روپ گهم په دغه پولونيم  اويموني انټ، . كله كله جرمانيمڼل كيږي گروپ كې شامل گدغه 
موريم او د ليور، فليروويمفلزوزمه هم دي .  ڼل كيږي، له دې سره سره چې دوىگكې شامل 

ړنې ولري گهماغه ځان ، ښاييډمهاله نومونه وركړ شويشمېرې عنصرونه چې لن 115، 113
وسه ز كول تر اېايي عنصرونو سينتيمو كې د دغو كيكچلپاره په وزني د څېړنې  . د خواصو

   ناشونى دى . ال

 

13 14 15 16 

Al 
 الومينيم

   

Ga 
اليمگ  

Ge 
 جرمانيم

  

In 
يماينډ  

Sn 
 قلع 

Sb 
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Tl 
 تاليم 

Pb 
 سرپ

Bi 
 بيسموټ

Po 
 پولونيم

Uut Fl Uup Lv 
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  . فلزوزمه (شبه فلزونه)  5           

لزونو او نافلزونو جدول كې د ف فلزوزمه هغه شمېر كيميايي عنصرونه دي چې په دوره يي
بلوري بڼې د اړيكي  )(كووالينټدا فلزونه د اشتراكي ځاى پر ځاى شوي دي . ترمنځ 

  لري .  او برېښنا تېرولو وړتيا خاصيتجوړولو 

، داسې ل توكي د فلزوزمو په نامه ياديږيكې بېالبې د فلزوزمو د جامد حالت فيزيك
تېروونكيو تر منځ  برېښنا نيمد فلزونو او ړنو له پلوه يې گتوكي چې د برېښنايي ځان

  خپل كړى وي .  منځواټنيز حالت

، Geجرمانيم ، Bبورون ، Siسيليكون زمو په شمېر كې راځي هغه ې د فلزوهغه فلزونه چ
ين اسټاټ ،Po ونيمپول، Biبيسموټ كله كله ، Teلوريم ټي، Sbيموني انټ، Asنيك ارسي

At ، قلع همدا راز Sn جوړښت د رافيت گ- ند كارباو ، ې د برېښنا نيم تېروونكې بڼه لريچ
   . نكې ده) درلودود بېالبېلو بڼو (موديفيكېشن

، خو د برېښنا فلزونه نه دي) (ماناو له پلوه نافلزونه دي فلزوزمه د خپلو كيميايي خواص
  تېروونكيو پورې اړه لري .  په برېښنا تېرولو د وړتيا له پلوه

نونتريموا پنتيم انون فليروويم   ليورموريم 

  پنتيم ،  وننونونتريم ، فليروويم ، اويموني ، پولونيم ، اجرمانيم ، انټ

     ته فلزونه او نوريې سپك فلزونه ديتر انتقال وروس او ليورموريم
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، يانې صفر فلزوزمه د تودوخې په ټيټ ترينه څخه په توپير كې برېښنا نيم تېروونكيو له
يې د تودوخې د درجې  څخه په توپير كېفلزونو  او لهړتيا لري د برېښنا تېرولو ودرجه كې 

  د برېښنا تېرولو وړتيا ډېريږي . په لوړېدو سره 

چې  كمزورې بندېدنه ده رونوگډاو برېښنا تېرولو  ظرفيتيد  ړى خاصيتگد فلزوزمو ځان
د د برېښنا ان د تودوخې تر صفر درجې پورې فلزوزمه  چې داسې يو حالت رامنځته كوي

يا لېږدوونكي ډېر زمه كې د برېښنا د بهير وړونكي په فلزو.  پاتې كيږي تېرولو وړبهير 
    لري .) effective mass(اغېزمنه كتله  ، خو كوشنۍخوځند (متحرك) دي

  لري چې هغه :  ړي خوصگدوه ځان فلزوزمه

  ونو په حالت موندل كيږي . ايډريك اكسلومړى : فلزوزمه زياتره د امفوتي

      د برېښنا نيم تېروونكي دي . فلزووزمه زياتره م :يدو
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   نافلزونه. 6

 سنى ښىد دوره يي جدول پا او نافلزي خواص لري نافلزونه هغه شمېر عنصرونه دي چې
ترتيب په الندې يو گوى د ځايدكې د يو او دورو گروپگپه جدول  دكونج يې نيولى دى . 

   ډول دى :

  

 III IV V VI VII VIII روپگ

 دوره  – 1

     
He  

B دوره  – 2  C  N O  F  Ne 

 دوره  – 3

 
Si P  S  Cl Ar 

 دوره  – 4

  
As Se Br Kr 
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 دوره  – 6
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٥٩ 

  

شمېره  2نومونه او سېمبولونه دادي : پرله پسې شمېرې، نافلزونو د په دوره يي جدول كې 
شمېره  N ،8شمېره نايټروجن  C ،7ون كاربشمېره  B ، 6بورون  شمېره He ، 5هيليم 

شمېره  Si  ،15يليكون شمېره س Ne  ،14شمېره نيون  F ،10شمېره فلورين  O ،9اكسيجن 
 Ar ،33ون گشمېره ار Cl  ،18شمېره كلورين  S ،17سولفور  شمېره P، 16فاسفورس 

شمېره  Br ،36شمېره برومين  Se ،35شمېره سيلينيم  As ،34شمېره ارسينيك 
 Xe ،85شمېره كسينون  I ،54شمېره ايوډين  Te ،53شمېره ټيلوريم  Kr ،52ون ريپټك

   . Rnشمېره راډون  86 او Atشمېره اسټاټين 

  د نافلزونو په شمېر كې راځي .  هم ، هايډروجنسربېره پر دې

د الكترونونو د  ه كېسوييكي ژيت د دوى د اتومونو په بهرنۍ انرند خاصگد نافلزونو څر
له دوى سره د اضافي الكترونونو د يوځاى كېدو  دا د فلزونو په پرتلهشمېر زياتوالى دى . 

  ېشني فعاليت ښكارندويي كوي . د لوړ اكسيډ ډېرې وړتيا، او د

 ريډوكشن ځواك لوړ لوى الكتروني منفيت او، الكترون لوړ تركيبي ميل دنافلزونه 
)Reduction potential( . لري    

د ، د دوى اتومونه كوالى شي چې له بركته لوړ اهميتد ۍ ژجوړولو د انر د نافلزونو د ايون
 كي (كووالينټاشتراكي اړينصرونو له اتومونو سره ريك عو امفوتينورو نافلزونو ا

عت څخه په ايوني طبېلوړ د جوړښت له د عادي فلزونو د مركبونو اړيكي) جوړ كړي . 
عت د جوړښت اشتراكي طبې، همدا راز د نافلزونو مركبونه ، ساده نافلزي توكيتوپير كې

  لري . 

، اكسيجن، نايټروجن كلورين ،فلورين ، لكه ، ساده مادې نافلزي عنصرونهدا 
، ايوډينلكه  . دا نافلزونه  ونه ديازگ ه ډولنږ يا ازونه په خپلواكگنجيبه ، هايډروجن
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او سيليكون ، ونكارب، ارسينيك، فاسفورس، ټيلوريم، سيلينيم، سولفور، اسټاټين
په اوبلن تودوخې په درجه كې هوا د د كوټې د  برومين كېداى شي چې جامد وي .بورون 
  حالت سره شتون لري . (مايع) 

ازي اكسيجن د جوړښت دوه حالتونه گ. ځينې نافلزونه د جوړښت بېالبېل حالتونه لري 
 ،C ډېرې بڼې لري لكه الماسن ودى . جامد كارب O٣ازون و ا O٢، چې هغه اكسيجن لري

كاربين، ، Cرافيټ گ، ) ≡n(CH رافانگ،  nC رافينگ)، Astralenes( استرالينيس
، ونكارب ، دوه اتومه)glassy carbon(ن وكارب ، ښيښه ييفوليرين ،C ېليټلونسډ

، وني نانه لولېبراك ،وني نانه مخروطونه، كاربون نانوفواننانه جوړښتونه (كاربني وكارب
ورې چې ن ون چې اوس كشف شوى او كېداى شيريك كاربامفوتي) او وني نانه فيبركارب

  ن . وفلزي كارباو  C چاويټه لك شي هم كشف) يې ونه(موديفيكېشن بڼې داسې

داسې نافلزونه ليدل كيږي  او په ماليكولي بڼه د، د ساده توكيو په ډولاعت كې په ازپه طبې
لكه  په مركبي ډول شتون لرينافلزونه ډېرى مهال سولفور . ، اكسيجن او لكه نايټروجن

 نه او بوراټونهاټوسففا، كاټونهسيلي بېالبېل)، rockغرنۍ ډبرې (، مينرالونه، O٢Hاوبه 
هغه نافلزونه ډېر توپير لري .  خپرېدنه ه ياكچ د ځمكې په پاسني كلك قشر كې د نافلزونو. 

 هايډروجن ديسيليكون او ، شر كې تر نورو ډېر دي هغه اكسيجنچې د ځمكې په پاسني ق
     ين دي .ايوډسيلينيم او ، ارسينيكهغه نافلزونه چې ډېر لږ دي هغه  .

  

   . هالوجينونه7

، پيدا زېږېدنه«يانې ) genes( او »هگمال«يانې ) halos(هالوجين د يوناني ژبې له 
.  ) بوليhalogenرېزي كې يې (گچې په ان ه اخيستل شوېڅخ »، زېږېدلىكېدنه

 17په  جدول دوره يي د ميايي عنصرونه دي چېهغه كي(هالوجيني عنصرونه) هالوجينونه 
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او سېمبولونه نومونه پر له پسې شمېرې، ونو عنصر د دېروپ كې ځاى پر ځاى دي . گ
شمېره  Br ،53شمېره برومين  Cl ،35شمېره كلورين  F ،17شمېره فلورين  9دادي : 
    . Uusنون سيپتيم وامصنوعي عنصر شمېره  117 او Atشمېره اسټاټين  I ،85ايوډين 

ټول . تعامل كوي  سره ې له نورو ټولو ساده توكيونږد، دا عنصرونه، پرته له ځينو فلزونو
عت كې يوازې د په طبې، ځكه خو ايډ جوړوونكي دياكس هالوجيني عنصرونه فعال

وى د دد هالوجينونو د پرله پسې شمېرې له زياتولي سره مركبونو په ډول موندل كيږي . 
ميايي فعاليت كي  At−, I−, Br−, Cl−F ,− ايون -هالوجينيد، د فعاليت كميږي مياييكي

  كميږي . 

  و انځورونه وړاندې شي : گبه د هالوجينونو د څو بېل دلته

  

  Iين ډايوشمېره  53انځور : 
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    Brشمېره برومين  35انځور : 

  
   Clشمېره كلورين  17انځور : 

الكترونونه شتون  7ه كې يې په بهرنۍ انرژيكي سويد اتوم ول هالوجينونه نافلزونه دي . ټ
كوونكى يانې د الكترونونو  ايډكس(اكوونكي دي . ايډچې پياوړي اكس لري

كى راپيدا كيږي او ايوني اړيكې په پايله  تعامل سره يې د له فلزونواخيستونكى) . 
منفيت درلودونكيو  الكتروني له لوړ)  Fهالوجينونه (پرته له فلورينه ې جوړيږي . گمال
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لوړې  ن) تركوالى شي چې ان د اكسايډ جوړولو (اكسيډېش كې په تعامل عنصرونو سره
  خواص وښيي .  بشپړوونكي+ پورې 7درجې 

   شتون او د ساده توكيو الس ته راوړل يې عت كې د هالوجينونو طبېپه 

ونه د تعامل كولو ډېره وړتيا لري، ځكه خو په هالوجينه چې پاس هم وويل شول، گلكه څن
  موندل كيږي .  ه بڼهد مركبونو پ كې زياتره عتطبې

 د اتوم په لور ويند ايوډڅخه  وله فلورينكې د دوى خپرېدنه د ځمكې په پاسني كلك قشر 
د  ين شتوند اسټاټ د ځمكې په پاسني قشر كېسره كميږي .  قطر له زياتېدو ايينيم

فلورين، عت كې نشته . يې بيا په طبې اونون سيپتيم وزه كيږي، خرامونو په شمېر انداگ
وى څخه يې كلورين په ، له دليديږيسره تو په صنعتي پيمانوين ايوډبرومين او ، كلورين

  ي . توليديږ هكچډېره 

(پرته له ايوډينه، بڼه موندل كيږي په  )alideH(ونو د هاليډعت كې دا عنصرونه په طبې
د د الكلي فلزونو يم پوتاس، يا هم په بڼه موندل كيږي NaIO٣ اتيم ايوډين هم د سوډايوډ

) . موندل كيږيپه بڼه  ٣KIO اسيم ايوډاټد پوت كې(كانونو)  موندنځايونو په نوويټراټان
 په اوبو كې حليږي، نو داونه ايوډايډ، ايډونهبروم، ه چې ډېرى كلورايډونهگلكه څن

د فلورينو اوبو كې شتون لري .  عيطبېد اچارو (برينو) په په سمندرونو او انيونونه 
 خټبېل د اودى  ېدونكىايډ لږ حلكلسيم فلوردى .  ٢CaF ايډكلسيم فلوربنسټيزه سرچينه 

  .  چې دى  ٢CaF  لكه فلوريټ، ڼل كيږيگتوكيو له ډولونو څخه 

.  ي(اكسيډېشن) دكول  ايډاكس د هاليډونو بنسټيزه الر يې د ساده توكو د الس ته راوړلو
  : لكه  الكترودي ځواكونه ستاندارتيمثبت لوړ 

 В ٢,٨٧) = +−/F٢(FoE او В ١,٣٦) = +−/Cl٢(CloE        
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ن كېداى ېشايډكوونكيو پر مټ اكسيډاكسپياوړيو  دايونونه يوازې  Cl−او   F−ښيي چې 
 الس ته راوړلو د ود فلورينېشن كاريږي . اكسيډپه صنعت كې يې يوازې الكتروليتي  . شي

سره  ځواك، ځكه چې اوبه په ډېر ټيټ و محلول ونه كارول شيپر مهال بايد د اوب
فلورين فلورين ژر له اوبو سره تعامل كوي .  ياو جوړېدونك  +)١,٣٢ (В ېشنيږي اكسيډ

» نري مواسانديريك هناند فريفيردي«مياپوه كي پرانسي ز كال 1886پر  لومړى ځل
د  ٢KHF ايډيم بيفلورد پوتاسكې   HF ايډروفلوريك اسيډهپه بې اوبو  )1852-1907(

  .  تر السه كړ محلول په الكتروليز سره

د سوډيم ړيو الكتروليتي لوښيو كې گپه ځانكلورين  په ټوله كې كې )صنعترغاوه (په 
د دې په پايله كې دا د الكتروليز كولو پر مټ الس ته راوړي . د اوبو محلول  NaCl ايډكلور

  الندې تعاملونه ترسره كيږي :  

 د انود نيم تعامل  : 

   د كتود نيم تعامل: 

 چې له تر كارونې الندې راځيتوكي سې د داېشن د الكترود پر انود باندې د اوبو اكسيډ
ينيم روټ(دا توكى برېښنايي توب ولري . په نسبت لوړ  ٢O اكسيجن څخه د ٢Cl كلورينو

   ) .دى  ٢RuO ايډاكس

ري ايون تبادله د پوليمي رونهگكتودي او انودي ډپه اوسنيو الكتروليتي لوښيو كې 
وركوي چې  دا شونتياته تيونونو ك  Na+د  ممبرانبېلې شوې دي . مټ  پر ممبران يكوونك

د  كتيونونو دا تېرېدنهد ته تېر شي .  رگر څخه كتودي (د كتود) ډگله انودي (د انود) ډ
، ځكه ساتي) ايي منځنيتوب (يا مساوي توببرېښن كېپه دواړو برخو لوښي  الكتروليز د

 ٢Clپه   Cl٢−، يانې  في ايونونه له انود څخه لري كيږيمنچې د الكتروليز په بهير كې 
ى هم كېدالېږدېدنه  OH− لوري ته د مخامخ ) . OH−( او له كتود سره زېرمه كيږيدليږي ب
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سره  ٢Cl ن لهايو OH−، خو په دې صورت كې د شي چې برېښنايي مساويتوب وساتي
  صفر ته رسوي . ټې او گيې بې او ټوله پايله تعامل كوي 

، ون لري، چې په سمندري اوبو كې شتايون ايډن پر مټ برومېشد كيميايي اكسيډبرومين 
و د الس ته ينايوډد ، وي غني  I−چې په  څخه) برينعي اچارو اوبو (له طبېتر السه كوي . 

ايډ څخه د اكس و. په دواړو عمليو كې له كلورين كاريږي الر لپاره هم همدغه راوړلو
جوړ . لري  ډېر اكسيډېشني خواص، هغه كلورين چې ه كار اخيستل كيږيگكوونكي په تو

  د هوا د بهير پر مټ لري كيږي . له محلول څخه  ٢I ايوډين او ٢Br برومين شوي

  يې  فيزيكي خواص

 كلورين بيا په اسانۍ ، خواوړي ه اوبلن حالتپ داسې عنصر دى چې په سختۍ فلورين يو
 داز دى چې تېز بوى لري . گپه اوبلن حالت اوښتونكى، ساه بندوونكى (خپك كوونكى) 

د ښكته برابر بدلون نه مومي . مخ پر  له پاسه كي د دوى د ليكېۍ اړيژهالوجينونو د انر
فلورين له چې . دا له دې الم ىد) موله 151(  ىډېر ټيټ د بې نورمه د اړيكي ځواك وفلورين

موله) \كيلوجوله   ٢Cl Br٢٤٣ ,٢ I١٩٩ ,٢ At١٥٠,٧ ,٢ ١١٧نورو ( لهاو ه نه لري سوي dد 
د ينه تر اسټاټ له كلورينو كي جوړ كړي .يي كوالى چې يونيم اړنه شكې  څخه په توپير

له لويوالي سره  او دا پېښه د اتوم  د نيمايي قطر، كمزورى كيږيكو ځواك ورو ورو اړي
) حالت ډول نانورمي (ناقاعده يي همدادرجې هم  د دوى د اېشېدو (ويلي كېدو)لري . تړاو 
  لري : 
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  د اېشېدو درجه

  گ . د س

 په شمېر

د ويلي كېدو 

  درجه

  گ .  د س

 په شمېر

  د عنصر نوم

 او فورمول

188  - 220 - Fفلورين٢  

34 - 101 - Clكلورين٢ 

58 7  - Br٢   برومين 

885 , 184  5 , 113  I٢   ايوډين 

309 244 At٢   اسټاټين 

  يېميايي خواص كي      

ين ته په تېرېدو څخه اسټاټ ويډېشني فعاليت لري، چې له فلورينلوړ اكسټول هالوجينونه 
، بې له استثنا له ټولو فعال دى. فلورين د هالوجينونو له شمېر څخه تر ټولو ډېر سره كميږي 

پخپله اور اخلي  ر كېپه اتموسفي وڅخه يې ډېر د فلورين . له فلزونوفلزونو سره تعامل كوي 
  ه : گې په توگ، د بېله تودوخه ازادويكچچې ډېره 
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,кДж ٣  +٢٩٨٩AlF٢  =٢F٣Al + كيلوجوله تودوخه)     2989( يانې   ٢  

.кДж ٣  +١٩٧٤FeF٢  =٢F٣Fe + كيلوجوله تودوخه)       1974(يانې  ٢  

، ٢Hهايډروجن له ، لكه افلزونو سره هم تعامل كويله ډېرو ن دولوپرته له تو فلورين
ډېر تودوخيز دا ټول تعاملونه سره .  Pفاسفورس ،  Siسيليكون ،  Cكاربون ، Sسولفور 

    ه : گ، د ساري په تودي، ازادوونكي) (تودوخه وركوونكي

Н٢ + F٢ = ٢HF + ٥٤٧ кДж,   كيلوجوله تودوخه)    547(يانې 

Si + ٢F٢ = SiF٤(г) + ١٦١٥ кДж.    كيلوجوله تودوخه)  1615(يانې  
   

 ٢Hal F +٢  =alFН٢دې له نور ټول هالوجينونه  ولو په پايله كېفلورين ته د تودوخې ورك

په  HalFد  او سره مساوي دى Hal = Cl, Br, I, At چې ېشنوياكسيډسره برابر  فورمول
  + ده . 1ېشن درجه ډد اكسي يناو اسټاټ وينايوډ، وبرومين، ومركبونو كې د كلورين

سره هم تعامل  )ازونوگغير فعالو (نجيبه ان له اخيستو پر مهال  ېگباالخره فلورين د وړان
  سره تعامل ښودل شوى دى :  Xeكسينون . په دې الندينۍ معادله كې يې له  كوي

.кДж ٢  +١٥٢= XeF ٢FХе +    كيلوجوله تودوخه)  152(يانې  

. په دې ډول دى اوبه ي ترسره كيږي ژډېر باانر تعامل ورينوكيو سره هم د فلوله پېچليو ت
  ړنه لري : گتعامل چادونيزه ځان وي (اكسايډ ورسره جوړوي) او داتكسيد

.٢О٢НHF + ٢ + ↑٤OFО = ٢+ ЗН ٢F٣  

، له دې سره سره چې تر همدې ډول د تعامل ډېره وړتيا لريكلورين هم په ه نږيانې  خپلواك
پرته له اكسيجنه، نايټروجنه، او نجيبه  كلورين خپلواك.  كم دى يې فعاليت ورينفلو

له دلته به د پرتلې لپاره تعامل كوي . ټولو ساده توكيو سره نورو په سيده ډول له ، ازونوگ
   راوړو :  د تعامل معادلې و، د كلورينلپاره هم دي وهماغو ساده توكيو سره، چې د فلورين
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٢Al + ٣Cl٢ = ٢AlCl٣(кр) + ١٤٠٥ кДж,   كيلوجوله)     1405(يانې 

٢Fe + ЗCl٢ = ٢FeCl٣(кр) + ٨٠٤ кДж,   كيلوجوله)  804(يانې 

Si + ٢Cl٢ = SiCl٤(Ж) + ٦٦٢ кДж,   كيلوجوله)   662(يانې 

Н٢ + Cl٢ = ٢HCl(г)+١٨٥кДж.     كيلوجوله)   185(يانې  
ې په عادي درجه هوا د تودوخړې لېوالتيا لري . د كوټې د گروجن سره تعامل ځانله هايډ

، خو د تودوخې وركولو يا هم روجن سره تعامل نه كويكې، چې رڼا نه وي، كلورين له هايډ
اوړل شوي ځنځيري له الندې ردا تعامل ه سيده د لمر په رڼا كې) گرڼا كې (د ساري په توپه 

  :  له چاودنې سره ترسره كيږي، ميكانيزم سره سم

Cl٢ + hν → ٢Cl, 

Cl + Н٢ → HCl + Н, 

Н + Cl٢ → HCl + Cl, 

Cl + Н٢ → HCl + Н 
  او داسې نور . 

زيه ماليكولونه په اتومونو تج ٢Clد  فوتونونو، چې  )ν)hتعامل تحريكېدنه د  دې د
كيو له دې سره يو ځاى د يو په بل پسې سرته رسېدونتر اغېز الندې ترسره كيږي . كوي، 

د چې  ذره راپيدا كيږيكې يې داسې  په هر يو تعامل او، تعاملونو ځنځير رامنځته كيږي
  نكې وي . ووپيلبل راتلونكي پړاو 

ميايي ځنځيري تعاملونو د فوتوكيتعامل  تر منځ  ٢Cl كلورينو او ٢Н هايډروجن د
)photochemical reactions ( ه خدمت گرونو په توگډ يو له لومړنيود د څېړنې لپاره

 كيمياپوه، پر- فيزيكولو لويه ونډه روسي ه كې تر ټپه اړه ودوكړ . د ځنځيري تعاملونو 
نيكوالى نيكوالېويچ « ټونكيگ ه كې د نوبل ډالۍگد كيميا په څانز كال  1956

   درلودلې ده .)  1986- 1896(» سيميونوف
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له او  د ځايناستي كېدوه گ، د ساري په تويكلورين له ډېرو پېچليو توكيو سره تعامل كو
  :  تعاملونه يې  روكاربونونو سره يو ځاى كېدوډياه

СН٣-СН٣ + Cl٢ → СН٣-СН٢Cl + HCl, 

СН٢=СН٢ + Cl٢ → СН٢Cl — СН٢Cl. 
      

 ٢I وباسي، يا ايوډين ٢Br بروميند تودوخې وركولو پر مهال كوالى شي چې  ٢Clكلورين 
  ، يا له فلزونو سره د هغوى له مركبونو څخه لري كړي : H٢ له هايډروجن

Cl٢ + ٢HBr = ٢HCl + Br٢, 

Cl٢ + ٢HI = ٢HCl + I٢, 

Cl٢ + ٢KBr = ٢KCl + Br٢,  
   ٢Cl Н +٢ = HCl + HClOО — ٢٥ кДж.  سره تعامل كوي :  H٢O له اوبو همدا راز

ى سره تعامل كوي، لكه څه ډول ې پورې له هغوكچن په اوبو كې حليږي او تر يوې كلوري
اوبو په  يورينچې د كل كيو انډوليز (برابر) مخلوط جوړوي، د توچې پاس ښودل شوې

  نامه ياديږي . 

 صفركېدو  ۍ معادلې په كيڼه برخه كې د اكسايډموږ همدا راز وينو چې كلورين د وروست
−١  كېدو درجه ايډد يو شمېر اتومونو د اكس ود تعامل په پايله كې د كلورينلري .  درجه

HCl)(в     

كې)  HOCl تېزابو مهپه كلورين وز( + 1 ه يېكېدودرج ايډ، د نورو اتومونو د اكسشوې
 ډونگ د نامتناسب، يا هم ه دهگيوه بېل د له خپل ځان سره تعامل كولوتعامل  داشوې ده . 

)Disproportionation( ه ده . گتعامل بېل  
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ډون تعامل گد نامتناسب چې له الكلي عنصرونو سره هم همدغسې  كلورين كوالى شي
  وكړي : 

   Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO +H2O(په ساړو كې) 

  3Cl2 + 6KOH = 5KCl + KClO3 + 3H2O(د تودوخې وركولو پر مهال) 

، خو له دې ه لږ دىميايي فعاليتتر كي واو كلورين ود فلورينميايي فعاليت كي ود برومين
ه لومړني ، ځكه خو د دپه اوبلن حالت كې كاريږي لوه بيا هم ډېر دى چې برومين زياترهپ

  .  دي ډېر وتر كلورينه نورو برابرو شرايطو كې پ )كونسنتراتونهتوكي (گټين

 ترمنځ د تعامل ٢H روجنسره د هايډ Si سيليكون او ٢Br وبرومين ه لهگپه تو د ساري
  ه : گبېل

Si + ٢Br٢ = SiBr٤(ж) + ٤٣٣ кДж,  )433  (كيلوجوله 

Н٢ + Br٢ = ٢HBr(г) + ٧٣ кДж.  )73  (كيلوجوله 
         

ميا ه دى، په عضوي كيگ) په توeagentR( كاشف» نرم«د  برومين په داسې حال كې چې
  كې ډېر كاريږي . 

 ېكچتر يوې  ،په څېر په اوبو كې حليږي ٢Cl ولوريند ك ٢Br چې برومين اړينه ده وويل شي
 ٢I وينايوډپه اوبوكې د .  بروميني اوبه جوړيږيله هغو سره تعامل كوي او په پايله كې يې 

او دا تر برومين  رامه دهگ 3395,0ر كې يټپه يو لكې درجو  گ . س 25د تودوخې په حلېدنه 
د ين كوالى شي چې  ايوډ په نامه ياديږي .» د ايوډيني اوبو«د اوبو محلول  وده، د ايوډين لږ

  انيونونه جوړ  كړي : مجموعي او ونو په محلولونو كې حل شي يډاايوډ

٣
−→ I −+ I ٢I  
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  په نامه ياديږي . ) 's solutionLugol(ول محلول گجوړ شوى محلول د لو

ډېرى  دى لهير لري . ر توپډې ه تر نورو هالوجينونوين د كيميايي فعاليت له پلوايوډ
ورو ورو  سره يوازې د تودوخې په وركولو، خو له فلزونو نافلزونو سره تعامل نه كوي

ترسره  په ډېرې تودوخې وركولو يوازې تعامل وايوډينروجن سره د له هايډتعامل كوي . 
) ndothermicEتعامل ( تودوخه جذبوونكي كيمياييتعامل د  ترمنځ داد دوى  . كيږي

  ډېر معكوس (راستنېدونكى) دى :  چې  په نامه ياديږي

кДж. ٥٣ — HI٢  =٢+ I ٢Н  )53  (كيلوجوله  

ينه په پرله پسې ډول څخه تر اسټاټ وله فلورين ينونو كيميايي فعاليتد هالوجپه دې ډول 
له ده سره د كې هر هالوجيني عنصر كوالى شي چې په ليكه  At-F درو كميږي . ورو و
ې دا چې هر ، يان(ازاد كړي) له خپله ځايه وباسي مركب بل راتلونكىيا فلزونو روجن هايډ

سره بل هر راتلونكي هالوجيني عنصر  لهلري چې  دا وړتياه بڼه هالوجين د ساده توكي پ
وړتيا لري،  هم د تعامل كولو لږه وينايوډين تر ايون) . اسټاټنيډ (هالوجيجوړ كړي  ايډاكس

                  :  سره Liله ليټيم ه گد ساري په تو، له فلزونو سره تعامل كوالى شي هم  خو دى

     ٢Li + At٢  =LiAt٢ —ليټيم اسټاټيډ 

 HAt+At:، د پر مهال يې نه يوازې چې انيونونه، بلكې كتيونونه هم جوړيږيد حلېدو 
   باندې .  At-+H-+At+HAt=H٢++حلېدل (تجزيه) په 

   

  ازونه گ. نجيبه 8

جدول په يي  هغه عنصرونه دي چې د دوره ازونه)گاو بې فعاليته  ازونه (يا كمپېښهگنجيبه 
 2 ډون لري لكهگ ازونو په ډله كې دا عنصرونهگد نجيبه روپ كې ځاى پر ځاى دي . گ 18
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 Kr ،54ون كريپټشمېره  Ar ،36ون گشمېره ار Ne ،18نيون شمېره  He ،10هيليم  شمېره 
 وي .  Uuoاونون اكتيم شمېره  118او ښايي چې  Rnډون راشمېره  Xe ،86شمېره كسينون 

  ازونو كيميايي خواص گد نجيبه  

 او امريكايي ليسيگانز كال  1962بيا هم پر نه لري .  ازونه كيميايي فعاليتگنجيبه 
ل په ټاكليو شرايطو كې كوالى چې دوى ټو وښوده) 2008-1932( »يټرټلنيل ب« هكيمياپو

ون تر ټولو يې ني.   سره وپه ډېرې لېوالتيا له فلورين په تېره بياشي چې مركبونه جوړ كړي . 
د دې لپاره چې دوى دې ته اړايستل شي چې په تعامل كې برخه  .دي  او هيليم ډېر نافعال

په هر اتوم  په مصنوعي ډولاو  تل شيزيار وايس ي،ډېرې هڅې وش، اړينه ده چې واخلي
زښت ډېر فعال دى (البته د نون بيا معكوس كسيشي .  )ايونېزېشن( ايونونو مشبوع شي

 ايډاو د اكس شرايطو كې هم تعامل كوي ازونو لپاره)، ان په عاديگ او نجيبه فعالهنا
، كيميايي فعاليت لري ډېر ون همراډښيي .  +8+، 6+ ، 4+، 2+، 1 ټولې درجېجوړولو نږدې 

كيږي، ځكه خو د كسينون په پرتله د ده د  او ژر تجزيهخو دى ډېر راديواكتيفي دى 
  ستونزمنه ده .  څېړنه كيميايي خواصو بشپړه

 روپ پورې اړه لري، ښاييگ) 18( 8جدول په يي  هد دور ې سره سره چېاونون اكتيم له د
نسبي په عادي شرايطو كې د ل كيږى چې داسې اټك ځكه، از ونه بلل شيگچې نجيبه 

ږدې يې د الكترونونو پر حركت چارج لرونكې هستې ته ن اغېزونو المله، چې د ده د ډېر
    په جامد حالت كې شتون ولري .به  دى، كوي

  فيزيكي خواص يې 

ونو په غر او د ډبرينوه په هوا كې او بوى نه لري . دوى په لږه كچه دي گازونه بې رنگنجيبه 
ستوريو (سيارو) په رزنده گهمدا راز د ځينو سترو .  شتون لري برخو كې ځينو

 اتموسفيرونو كې هم شتون لري . 



٧٣ 

  يې كارېدنه 

ې كبله د يخ ، چې له همددو ټكي ډېر ټيټ ديو او ويلي كېازونو د اېشېدگد نجيبه 
توكي  د كاريد يخ توليدولو ماشينونو كې ترې ، په تخنيك كې )cryogenics( پېژندنې

) نكيلوي 2,4( گ  س 268 ,95تودوخې په چې د  اوبلن هيليمتل كيږي . ه كار اخيسگپه تو
ايلو لرونكيو وس د تودوخې د ډېرې لوړې درجې په وړاندې مقاومت، درجو كې اېشي

وړيو د سړولو لپاره هم . گسترو . له هغه شمېره د الكترومقناطيسي  كاريږي كېجوړولو 
نه شي ، د سوړوالي دومره ټيتو درجو ته لكه اوبلن هيليم چې رسيږيهم كه څه اوبلن نيون 

(د بړاس  د ده سړوونكي خواص، ځكه چې په يخ پېژندنه  كې كاريږي، خو بيا هم رسېداى
هغه درې  روجن تررايه ښه ده، او د اوبلن هايډگ 40د اوبلن هيليم تر هغه ړې تودوخه) گځان

  رايه ښه ده . گ

روجن د نايټ ،كې ، په تېره بيا په شحمياتوالمله م د حلېدو د ټيټ كچهيلي كې د په مايعاتو
، البته په داسې حالت كې تر فشار ه كاريږيگازونو د يوې برخې په توگد تنفسي پر ځاى 

ه او په وينالندې د تنفس كولو لپاره چې سړى تر اوبو الندې المبو وهلو په حالت كې وي . 
د تر فشار الندې لوړيږي .  ېدو كچد حلازونو گې د ك )ووبونو (نسجونوبيولوجيكي  په

نې په كارود  ازي مخلوطونوگيا هم نورو نايټروجن لرونكيو  هواد عادي تنفس لپاره 
  روجني مسمومتيا د اغېز المل شي .  صورت كې كېداى شي چې د نايټ

ران المله نكو (حجرو) د ممبد ژونديېدو له بركته د هيليم اتومونه حلكې د لږ  شحمياتوپه 
سې تنفسي مخلوطونو كې كاريږي لكه دا، ځكه خو هيليم په دريږي (مخنيوى يې كيږي)

چې د  نېشه يي اغېز كمويهغه ازونو گ)، د Helioxليوكس (هياو ) Trimix(تريميكس 
بدن په مايعاتو د ، سربېره پر دېاوبو په ژورتيا كې د المبو وهلو پر مهال راپيدا كيږي . 

خه د انسان د اوبو له ژور تل څچې  دا شونتيا راپيدا كويېدو ټيټه وړتيا لكې د هيليم د ح
ازي مخلوطونو د فشار د كمېدو المله ناروغۍ گژر راپورته كېدو پر مهال د 
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)Decompression sickness ( . از د پاتې شوني گپه بدن كې د حل شوي څخه ژغوري
دا  . جوړيږي) (حبابونه ازي كوبيگ لږال چې له اوبو څخه د راوتو پر مه دا مانا لري كمېدنه

تر اوبو الندې ون گاز ارگكموي . بل نجيبه واښ گ) د ناروغۍ ir embolismAپېښه د (
  ه كاريږي . گلپاره د قشر په توړې وچې درېشۍ گد ځان المبو وهلو

ز اگ. په اتموسفير كې د دې  از دىگله شمېر څخه تر ټولو ډېر ارزان  ازونوگد نجيبه ون گار
څخه د  له هوا، كولو، پرې كولو گد ولډين څيزونوون د فلزي گرا.  دهسلنه  1ه نږدې يوه كچ

روجن سره د لپاره كاريږي چې له اكسيجن او نايټفلزونو د بېلولو (پټ ساتلو) هغو 
و جوړولو لپاره هم (مايع) پوالد ود اوبلنتودوخې وركولو پر مهال تعامل كوي . همدا راز 

  كاريږي . 

رالوېدو  هوايي بالون تر)  ١٢٩LZ Hindenburg( 129 گنبورد هيندي ز كال 9371پر 
نه  د اور خطر لرونكي هايډروجن ځاى ، هوايي پوكڼيو كېهوايي بالونونو پهوروسته 

د المبو وهلو (د اوبو ، له دې سره سره چې ونيوهيليم او اور نه اخيستونكي سوځېدونكي 
   كمه ده .سلنه  6,8ډروجن په پرتله پر سر پاتې كېدو) وړتيا يې د هاي

  
برېښنايي بهير  ر ځاى شوي اوځاى پ ښه يي سربندو لولو كېازونه په ښيگانځور : نجيبه 

  ترې تېر شوى دى 
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  ونه النټانيډ. 9

ځاى پر ځاى شوي دي . په دوره كې  6جدول په  چې د دوره يي عنصرونه دي 14ونه النټانيډ
 يميمشمېره پرازيوډ Ce ،59ريم سيشمېره  58ري لكه ډون لگدې شمېر كې دا عنصرونه 

Pr ،60  شمېره نيوډيميمNd ،61 يم ټشمېره پروميPm، 62 ساماريم  شمېرهSm ،63 
شمېره  Tb ،66شمېره تيربيم  Gd ،65ولينيم اډگشمېره  Eu  ،64شمېره يوروپيم 

 Tm ،70يم شمېره تول Er ،69شمېره ايربيم  Ho ،68شمېره هولميم  Dy ،67ډيسپروزيم 
له دې سره سره چې په  Laانيم النټ . Luيم شمېره لوټيټ 71او  Ybشمېره ايتيربيم 

يو لپاره د اسانتيا د پرتلې عنصرونو سره  له دغوډېرى مهال النټانيډونو پورې اړه نه لري، 
  . ځاى كيږي 

عنصرونو سره د كمپېښه خاورينو  Y ريماو ايت Scيم سكانډ، انيمالنټونه له النټانيډ  ټول
  روپ كې راځي . گپه 

شوروي ز كال د  1948پر نومونې په څېر » ونهاكټينيډ«نومونه لكه د » النټانيډونه«د 
ى الېكساندروويچ گسېر«پروفيسر د د دولتي پوهنتون  گاتحاد د سانت پيتربور

  له خوا وړانديز شوې وې . )  1984 -1893(» شوكارېف

  ونو څېړنه د النټانيډ

پېړۍ په سر كې پيل  18د نويو عنصرونو ورزياتېدنه د  وىدپر څېړنه او پر  ونود النټانيډ
سيريمي  .روپونو وېشل كيږي گپه دوو  ي) ډولدا شمېر عنصرونه په شرطي (فرضشوه . 

له چې  او ايتريمي، يوروپيم پورې عنصرونه رانغاړيريم څخه پيل او تر چې له سي
هغه  ،دا په دې پورې اړه لريصرونه رانغاړي . يم پورې عنتر لوټيټپيل او څخه ولينيم اډگ

ه خپل منځ كې ډېر سره نږدې ، پروپ كې راځيگريمي په سيه گپه تو د ساريعنصرونه چې 
  .  والى لرينږدې ه خپل منځ كېروپ عنصرونه بيا پگ، همدا راز د ايتريمي دي
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پېړۍ له  18د  نوم» نصرونهكمپېښه خاورين ع«او له هغې سره د نومونه » كمپېښه ځمكې«د 
په دې نامه ، په طبېعت كې نشته ې په نږه ډول، چونهايډاكس هغه مهالسرچينه اخلي .  پيله

، هشو هبدل »ونهالنټانيډ«نومونه په » كمپېښه ځمكې«د  خو د مهال په تېرېدوسره نومېدل
  يې هم راونغاړل .  Y ريماو ايت Scيم سكانډ

 هانو دهغه مهال راښيي چې كيمياپو مالوماتلومړني په اړه د كمپېښه خاورينو عنصرونو 
ك . «ز كال سويډني افسر  1787پر . كړې الرې چارې نه وې زده  ه توكيو د الس ته راوړلونږ

لس كاله تور مينرال وموند .  نامالوم ښار ته نږدې يو) Ytterbyربي (يايتد » سارينيو
ې ، په هغه كمينرال وڅېړه دا) 1852-1760» (وليناډگيوهان «وروسته فنلېنډي كيمياپوه 

 ايډ يې مالوم كړ . وروسته دا، يانې چې اكسشتون مالوم كړ» ، خاروېځمكې«يې د نوې 
) په نامه Gadolinite(» يټوليناډگ«د ، چې له ايتيربي څخه راوړل شوى وو مينرال

» د ايتيربي خاورې«همدغه مينرال څخه بېل شوى وو، ، چې له ايډاو نوى اكس ونومول شو
  نامه ونومول شو .  په

او له ده سره ) 1817- 1743» (كالپروت اينريشمارتين ه«كيمياپوه  المانيز كال  1803پر 
د ) 1848- 1779(» يونس ياكوب برسيليوس« ډني كيمياپوهيسواو » رگو . هيزين«هممهال 

په » يريټس«د د سويډن په خاوره كې موندل شوى او وروسته بيا  ، چېالرنمي» هريتوا«
احتمال وموندل شوه . » يريټ خاورهد س«په اصطالح  د څېړنې پر مهال ،ونومول شو نامه

وركړ  ېدو په وياړ د كشف) Ceres(» سيريس«نوم نږدې هغه مهال د نوي ستوري  دالري چې 
» نوليكاو سنيكوال لويس«كيمياپوه  پرانسې وتليشوى وي . تر دې كشف وروسته د 

ايډ) (اكس خاوره» سيره يي«ېړه او ويي ښوده چې وڅ» سيريټ«لومړى ځل  )1829- 1763(
 ريمسيچې  په دې ډول لومړى ځل دا وښودل شوه، توره او نارنجي . كېداى شي دوه ډوله وي

خاوره بشپړه كړه او دې پايلې ته راغى » سيره يي« »لويس واكولين« بڼې لري . دوه ظرفيتي
عنصرونو ته  هال پېژندل شويوپر هغه م ، بلكې يو داسې فلز دى چېسيريم خاوره نهچې 

  ورته نه دى . 
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يونس ياكوب «ز كال  1814پر څېړنې پر همدې ځاى پاى ته ونه رسېدې .  خو د سيريټ
يو «ده له ي خاوره سربېره ايتيريتي خاوره هم ومونده . په سيريټ كې پر سيريټ »برسيليوس

 يې  K٢SO٤ يم سولفاټپوتاس ،يو ځاى ايتيريتي خاوره په تېزابو كې حل كړه هسر» . هان
عمليې سره دوى دا هم وكړاى شول چې  په دېاو محلول يې بلوري كړ .  پرې وراضافه كړ

 - د پوتاسيم  ېگمال ونېگدوه  سيريم د سولفاټله ايتيريتي خاورې څخه لومړى ځل 
ريمي او ايتيريتي ركړه چې د سيڅېړنو دوى ته دا پايله په الس و.  كړي ېبېلريم په بڼه سي

يونس «تر دې وروسته د كې شتون لري .  ر ورته والى شته او په طبېعترو تر منځ ډېخاو
 »روستاف موسانډگكارل « ، سويډني ډاكتر او كيمياپوهردگشا د »برسيليوس ياكوب

ايډونه نه اكس بېل بېل كوم» خاورې« داله خوا داسې پايلنيوى وشو چې ) 1797-1858(
   ونو مخلوطونه ول .ايډورته ډېرى فلزونو د اكس ، بلكې د په خپل منځ كې يو بل تهول

د  ه توكينږيې د ريمي خاورې څخه له سيپه داسې حال كې چې » روستاف موسانډگكارل «
، له هغې څخه يې باندې پاكوله ٣HNO يټريك اسيډان هغه يې په، څې كولېهجال كولو 

دې چې  ا راز مالومه كړهده همدبلوري كوله . ه گد هغې مالاوبه بړاسولې او په دې ډول يې 
كله چې بدليږي .  او په زېړبخون توكيتجزيه كيږي  دا ې ته د تودوخې وركولو پر مهالگالم
نو  پاك كړ، شوى ووډ گورسره  يټريك اسيډازېړ خاورين پاتې شونى، چې ن» رموسانډ«

 دا خو په تېزابو كې نه حليږي .، يې خپل كړى گه هغه برخه چې ډېر تېز رند دويي ليدل چې 
 ، چېوو ٢CeO ايډاكس ډاى ريمدا سي، ځكه چې ښكاره خبره وه چې همدغسې بايد واى

له محلول څخه د سيريم تر  لومړى ځل ورسره مخ شوى وو .  »لويس نيكوالس واكولين«
د او دا نوې خاوره  يى شول چې نوې خاوره الس ته راوړوكړا» رموسانډ« وروسته جالكولو
 »انوسالنټ«)  λανθάνως(د يوناني ژبې له ، چې ه ونومول شوهه نامپ ي خاورېالنټانيډ

  څخه اخيستل شوې ده .  »پټ«يانې 

ڼ پاټكيزې گ له د النټانيډي خاورې د سولفاټدوه كاله وروسته  خپلو څېړنو تر» رموسانډ«
په نامه ونومول شو . » يمډيډ«ايډ بېل كړ، چې د ده له خوا د نوى اكسبلوري كونې څخه 
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 . دا ځكه چې دى د خپلو خواصو) لريمانا » عنصر ونيگدوه « ناني ويي دى چې ديويم (ډيډ
 خاوره په دريو نويو دوه كاله وروسته د ايتيريمي ده همدا رازته ورته وو . انيم النټله پلوه 

+ د امونيم» رموسانډ«، ايربي او تربي خاورې . يريپخپله ايت .برخو ووېشله 
٤NH  په

 څخه په لومړۍ برخه كې زېړهكېناستنې  برخيزې له ونوايډروكسايډهد تل ته ډولو سره گور
 ه ايترييگالبي تربي او په درېيمه كې يې بې رنگ په بله كې يې . (ايربي) خاوره تر السه كړه

 )Ytterbyايتيربي ( دمونه ون Er او ايربيم Tb تيربيمعنصرونو كيميايي  د دووخاوره . 
  . ښار له نامه څخه اخيستل شوي دي 

پر  د څېړنو له بركته» يونس ياكوب برسيليوس«او  »لويس نيكوالس واكولين«د 
فلزونو  ره د دوه ظرفيتيله آراتلونكيو كلونو دا پايلنيوى وشو چې كمپېښه خاورې 

ريم دا وړتيا لري چې لوړ ظرفيت وښيي . سيچې  همدا راز دا مالومه شوه . نه ديوايډاكس
 چې مفكوره درلودهدا (مندليف) » مېندېلېېفايوانوويچ دميتري «روسي كيمياپوه  نامتو

كمپېښه خاورين عنصرونه درې ، چې يا په خپلو څېړنو كې پخلى هم وكړوروسته يې ب
شمېر  ڼگچې د پېړۍ په لومړۍ نيمايي كې نه يوازې ز  19د په پايله كې دي .  ظرفيتي

ېلو خواصو څېړنې هم رينو عنصرونو شتون مالوم كړاى شو، بلكې د ځينو بكمپېښه خاو
  شوې . و

 Spectral( كترالي شننېسپيد كې  عت په څېړنهد كمپېښه خاورينو عنصرونو د طبې

analysis ( دي .  ز كلونو الس ته راغلي 1880-1870ونه پر له بركته لوى برياليتوب   

 »ناكگډ دې مارياليسارگ جان چارلز«سويسي كيمياپوه  ، يا ښاييپرانسي كيمياپوه
 Yb ربيميايتد ز كال  1878پر مټ  سپيكترالي څېړنې پرد ايربي خاورې د  )1894 - 1817(

) 1905- 1840» (پېر ټيوډور كليوي« سويډني كيمياپوهراوايست . يو كال وروسته عنصر 
د وو .   Ho هولميماو بل يې  Tm توليمچې يو يې  دوه نور عنصرونه وموندلپه ايربيم كې 
سويډن د پالزمېنې د هولميم زاړه نامه په وياړ ونومول شو .  دد سكانديناويا توليم عنصر 

كوك پول ايميل لي«كيمياپوه پرانسي د التيني نامه په وياړ ونومول شو . د ښار كولم سته



٧٩ 

پر مهال په هغه كې يم د هر اړخيزې ژورې څېړنې د ډيډ) 1912- 1838(» بودراندې بويس 
 د سامارسكيټد دې عنصر نوم وو .  Sm ساماريم نوى عنصر وموند چې هغهبل 

)Samarskiteيو مهال د  دې مينرال نوم بيا دتل شوى دى . ) مينرال له نامه څخه اخيس
-1803( » څبيخووي-وويچ سامارسكيرافگواسيلي ېف«ال روگانجينير ډروسي غرني 

   نومول شوى وو .  له نامه څخه اخيستل شوى او د هغه په وياړ )1870

د  ز كال 1885پر ) 1929- 1858» (لسباخويكارل اوېر فون «اپوه اتريشي كيميهمدا راز 
ووېشه چې يو  نويم په دوو عنصروسپيكترالي (هر اړخيزې، ژورې) تجزيې له بركته ډيډ

د ول . يم) (زرغون ډيډ Pr يميميم) او بل يې پرازيوډډيډ (نوى Nd يميمنيوډيې 
و گعنصر د مال شوى، چې د دې د زرغون ويي له دې المله تړليميم له نامه سره پرازيوډ

  لري .   گمحلولونه زرغون رن

څخه پر هغه  ايډله اكسد ساماريم » كوك دې بويس بودرانميل ليپول اي« ز كال 1886پر 
لومړي ېښه خاورينو عنصرونو د دا عنصر د كمپعنصر جال كړ .  پېژندل شوىمهال 

ليكوك دې بويس «.  يږينوم Gd ولينيماډگوياړ نومول شوى چې په د نامه  وونكيكشف
(دا ويي كړي .  بېل Dy يسپروزيمډڅخه بل نوى عنصر  له هولميمچې  وكړاى شول» بودران

په سختۍ سره «يا » الس نه رسېدونكي« څخه په ژباړه كې د δυσπρόσιοله يوناني ژبې  د
  ) . مانا لري» الس ته راتلونكي

كترالي د سپي) 1903- 1852(» سېدېماراناتول اېژېن «پرانسي كيمياپوه ز كال  1900پر 
وموند .  Eu يوروپيمپه هغه كې يې نوى عنصر وڅېړه او  ايډتجزيې له الرې د ساماريم اكس

النټانيډونو د  دد دې عنصر نوم د اروپا د لويې وچې له نامه څخه اخيستل شوى دى . 
كيمياپوه  ينسد پرا موندنې اوږده الرهډېرى عنصرونو د وى د څېړنې او په طبېعت كې د د

 «د ز كال  1907پر له خوا پاى ته ورسېده . نوموړي ) 1938-1872» (يس اورباينگيورگ«
.  شتون مالوم كړعنصر  Lu يملوټيټد  په ايتيربيم كې »ناكگاليسارډ دې ماريگجان چارلز 
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(التيني ) Lutetiaيه (پخواني نامه لوټيټله پاريس پالزمېنې  دغه عنصر نوم د پرانسې دد 
   څخه اخيستل شوى او عنصر يې په وياړ نومول شوى دى .) ويي

عنصرونه په بېالبېلو كمپېښه خاورين كترالي تجزيې دا شونتيا برابره كړه چې سپي
و خپه اړه پايلنيوى وشي،  والي د كچ هنږوى د شي، تر السه شي، د د ښارونو كې وموندل 

په اړه مالومات سړي ته  ادې تجزيې نه شو كوالى چې د النټانيډونو د لومړنۍ خپرېد
ته هغه مهال  وروستۍ پوښتنېاو د نويو عنصرونو د شتون په اړه وړاندوينه وشي . وښيي 

 انځوريزې -يزې گوړان د كمپېښه خاورينو عنصرونو، كله چې ځواب وموندل شو
مټ دا  رپ) Moseley's law( لي قانوند موزڅېړنې ترسره شوې . هر اړخيزې » نييگرونټ«

ونو له شمېر څخه تر ټولو او د النټانيډ، ده 57پرله پسې شمېره  انيمالنټ دچې  شوهمالومه 
په پايله ني) هر اړخيزو څېړونو يگانځوريزو (رونټ - يزوگوړان د.  71 -  ډېر دروند عنصر دى

ي عنصرونو) د پرله پسې شمېرو تر كې د ټولو پېژندل شويو النټانيډونو (النټانيډ
داسې عنصر نشته چې پرله پسې  د دوى له شمېر څخه چې ه شوهگوروسته په ډامالومولو 

  وي .  61شمېره دې يې 

 50ټانيډي توكيو شمېرې) عنصر لټونې پيل شوې . د الن 61عنصر (يانې  هغه وو چې د دې
انځوريزې ژورې تجزيې الندې ونيول - يزېگكترالي هر اړخيزې او وړانې تر سپيگبېل

وړانديز وكړ چې » پراندتل« كيمياپوه شو . الماني يدا نهشمېره عنصر پ 61، خو بيا هم شوې
چې  Tc ټيكنيټيم لكه له آره نشته او يا خو په طبېعت كې همدومره لږ دىيا خو  دا عنصر

چې د  )1978- 1896» (اك تاكېيډا نوډ«كيمياپوه -، فيزيكڅېړنپوه خو المانۍدى . 
، ه نامتو وهگپه توعنصرونو د لټونكې ته ورته   Reرينيم ، په تېره بيا ته ورته Mgنيزيم گم

 ا دا چې دا، مانريپايښت نه لشمېرې عنصر اتومونه  61د  داسې اټكل وړاندې كړ چې
  عنصر راديواكتيفي دى . 

كمزورې راديواكتيفي  Smساماريم شمېره عنصر  62چې  د دې اټكل لپاره بنسټ دا وو
 61خلى يې وشو، ځكه خو د خوت او پوروسته دا اټكل رښتونى راوه درلوده . گوړان
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پاچا د د سكائيانو  او د لرغوني يونان د اسطوري خداى، چې وروسته شمېرې عنصر
 ،نوم وركړ شو Pmيم د پروميټ) په نامه ونومول شو او Prometheus( »يوسپروميټ«

امريكايي څېړونكيو ز كال  1947پر له بركته تر السه شول .  ونوتعامل د هسته يي اتومونه
 Pm١۴٧ ديم پروميټ لومړى ځل» ليېچ . كور«او » نينلينډيگل . «، »مارينسكيج . «

د همدغو په اټومي بټۍ كې جوړيږي . چې  په ډول له داسې توكيو څخه بېل كړ ايزوټوپ
  ز كال تر السه شو .  1945ال پر يم د شتون ثبوت د پروميټ څېړونكيو له خوا لومړى ځل

  ونو شتون په طبېعت كې د النټانيډ

چې ټول النټانيډونه هم ، ه چې پاس هم وويل شول، كمپېښه خاورين عنصرونهگلكه څن
كلك قشر كې د دوى د ځمكې په پاسني كې ډېر خپاره شوي دي .  رانغاړي، په طبېعت

روپ گد ځمكې په پاسني قشر كې د دغه سلنه ده .  )صفر اشاريه صفر پېنځلس( 0 ,015 هكچ
 كمپېښه خاورينو عنصرونو له تر منځ دي .  ٥·١٠−٣—٨·١٠−٥ د ځينو عنصرونو سلنې د 

ډېر او پالتينو ، وسيلينيم، څخه يې د ځينو په مستثنا، نور يې تر سپينو زرو، سيمابو
كې د  طبېعتچې په ، جستو، ارسينيك، قلعې، سرپود  ېدنهرد دوى خپدي . شوي خپاره 

كې پر سر داسې غرني د ځمې ته نږدې ده . كچنصرونو په شمېر كې نه راځي، پېښه عكم
نور دې په ډېره ، ايتريم او داسې يميمپرازيوډ، النټانيمريم ، سيچې  نشتهډبرين سورتونه 

كاني ډبرو او نورو توكيو په تركيب ،النټانيډونه د داسې مينرالونوه هم ونه لري . كچلږه 
 ،بازالټ ډبره، رانيټ ډبرهگ، باريټ مينرال، د اپاتيت مينرالكې شتون لري لكه 

او داسې نورو  په سمندري اوبو، ړې خټه)گخړه (ځان، اندېزيټ ډبره، پيروكسينيټ ډبره
، ژويو او په بېالبېلو خاورو، د دوى شتون په ډبرو سكرو، پيترولو، كې . سربېره پر دې

  دى .  كې هم كشف شوىبوټيو 

ه ل انيزمونو كېگين عنصرونه په ژونديو اورورچې كمپېښه خا داسې اټكل شتون لري
چې  ه دوى په هغو غړيو كې زېرمه كيږيكلسيم سره يو ډول دنده ترسره كوي . له همدې المل
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په خاورو كې د كمپېښه خاورينو غړيو په پرتله ډېر دى .  د كلسيم شتون پكې د نورو
د  عنصرونه بوټيو ته لېږدول كيږي . له خاورې څخه داده .  24,0 د شتون سلنه عنصرونو

، )myrtillus Vacciniumواكسينيوم ميرتيلوس (، ندرجغو ،)Lupinusلوپينوس (
دا هم مالومه شوې بېالبېلو اوبړيو او ځينو نورو بوټيو كې د دغو عنصرونو شتون ډېر دى . 

روپ فلزونه گد سيريم  ،سكانډيمه، پرته له د ژويو په شيدو، وينه او هډوكيو كېچې 
  .  شتون لري

په نورو څيزونو كې تر دې هم  كچهنو د شتون ه خاورينو عنصروكې د كمپېښ په طبېعت
 نرالونه په نښهپېړۍ په دويمه نيمايي كې يو شمېر داسې مي 19ان ال د .  ېكشف شو هډېر

د كتلې په ، چې . د هغو مينرالونو د ډولونو شمېرونه ول تركيب كې يې النټانيډپه چې  شول
 65تر  60ړه كړې، له جو صرونوكمپېښه خاورينو عنپورې برخه يې  سلنې 8تر  5سلو كې له 

ه ته نږدې فلزونه (سيريمي فلزونه) په مينرالونو كې دسيريم عنصر او د  تر ټولورسيږي . 
درانه  او Yايتريم هغه  ده ه تر دې لږ كمهكچكې يې نو هغه عنصرونه چې په مينرالوډېر دي . 
    ونه دي .النټانيډ

  يې  كانونه

د  . ډېر شتمن كانونه په هند كې دي تر ټولونصرونو) ونو (كمپېښه خاورينو عد النټانيډ
د په سويل لويديځ كې د تراوانكور، برازيل، د هنې گ) مينرال شMonazite( مونازيټ

، سكانديناويا او داسې نورو سيمو سمندري استراليا، امريكا متحدو ايالتونو، افريقا
خاورين فلزونه په خپل تركيب  چې كمپېښه په اروپا كې هغه مينرالونهغاړو ته راټوليږي . 

د اورال (له جغرافيايي پلوه د روسيې او قزاقستان ، ټاپووزمه» كوال«روسيې د د  كې لري
   ، قزاقستان او سايبيريا كې دي . اوكراين ، اسيا، په خاوره كې دى) په سيمه
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او جوړولو د رامنځته كولو ونو يډد ورته هال  په رغاوه (صنعت) كېانيم او النټونه النټانيډ
د ويلي شويو د الكتروليز كولو له الرې تر السه ، يا هم كلسيم سره د يو ځاى كولو نږهله 

    كيږي .

  فيزيكي خواص يې 

هال يې بڼه بدلون مومي، وهلو پر م ك، د څټلري گالنټانيډونه سپينو زرو ته ورته رن
 804له  چې ،ريل كچ ىاو د ويلي كېدو درجې يې منځن(سختوالى) يې كم دى  كلك والى

ونو د كثافت د ارزښت په د النټانيډ. پورې ده ) يملوټيټ(درجو  1700) څخه تر سيريمدرجې (
ه . په لومړي رانسپك او د .روپونو ووېشل شي گپه دوو  پام كې نيولو سره دوى كېداى شى

، ساماريم، نيوډيميم، يميمپرازيوډ، انيمالنټي لكه روپ كې دا عنصرونه راځگ(سپك) 
 8تر (س . م . م)  دغو فلزونو كثافت پر يو سانتي متر مكعب دولينيم . اډگيم او وپيور

، چې كثافت يې پرته له روپ جوړويگنور عنصرونه يې دويم . ) ټيټ دى ٨ ³г/смرامو (گ
) Lu (لوټيټيم 482,9پر يو سانتي مترمكعب او ) Tb (تيربيم 272,8 د ، څخه Yb ايتيربيم

  تر منځ دى . 

ايونونه  د ډېرى النټانيډونو درې چارجهلري .  خاصيت ونه پارامقناطيسيانيډفلزي النټ
، څخه Ce سيريم، پرته له ڼل كيږي . د فلزي النټانيډونو څخه يې ځينېگامقناطيسي پار

رو ټيټو درجو كې هم ساتي (د اوبلن ان د تودوخې په ډې خپل پارامقناطيسي خواص
خپل پارامقناطيسي دوخې د درجې له بدلون سره نور يې د تو ،روجن د تودوخې درجه)نايټ

  توب هم بدلوي . 

 Yb ربيمايتتېرولو وړتيا لري . له دوى څخه يې  النټانيم او النټانيډونه د تودوخې او برېښنا
،  Ce ، سيريم La انيمالنټ،  Y ايتريم، تېرولو وړتيا لري د برېښنا هرنورو ټولو ډې تر

او  Gd ولينيماډگبيا د برېښنا تېرولو لږه وړتيا لري .  Nd يميماو نيوډ Pr يميمپرازيوډ
 وويل شي بنسټ اړينه ده پر همدېلږه وړتيا لري .  بيا د برېښنا تېرولو تر ټولو Tb تيربيم
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د دوى د پرله پسې شمېرې له لوړېدو سره برابر  تېرولو د وړتيا بدلون چې د دوى د برېښنا
   روپونو وېشل شوي دي . گونه په دوو النټانيډه كيږي، او د همدغه خاصيت المله نه ترسر

له پرله پسې شمېرو لري .  خاصيت دې هم ال ډېر د نابرابر بدلون د اتوم حجم ترونو د النټانيډ
ماتې كرښې  ديا هم د اتومي حجم تړاو  د نيمايي قطرونوونو د اتومونو د النټانيډسره 

په دې ډول د النټانيډي فلزونو د . څوكې لري ، منځ او پاى كې په پيل ړتيا لري چېگځان
روپونو د دوى گدوو  له كې د دوى دويم دورانيتوب او پرډ په دېو بدلون فيزيكي خواص

  روپ . گايتريمي روپ او گروپونه يانې چې د سيريمي گدوه  .ښيي وېش 

(الوتروپي) توب  د جوړښت د بل بڼېونو په څېر النټانيم او النټانيډونه، د اكټينيډ
β  (α ,، انيم كېداى شي چې درې ډولونه ولريه، النټگد ساري په تولرونكي دي . خاصيت 

γ),    ،د )α( ) ،الفاβ ( بېتا او)γ( سيريم كېداى شي چې څلور ډوله وي  انيم .ټالن اماگ-(α

)-δ -, γ-, β بېالبېل يې كېداى شي چې  هر يو ډولدېلتا سيريم . اما او گ،  الفا، بېتا
د دې دوو  په عادي شرايطو كې. بلورونه يانې الفا بڼې ،  αد ه گي په تو، د سارخواص ولري

  لري .  ) سېستم خاصيتونالگزاگشپږ څنډيز (هيد  ۍ جوړښتد بلوري جال فلزونو

(سستو ترونونو ود تودوخيزو نيچې دوى  نيډونو مهم فيزيكي خاصيت دا دىاالنټ د
، اډولينيم، ساماريمگه گړې توگپه ځانپه دې برخه كې د جذبولو وړتيا لري . نيوترونونو) 

د تودوخيزو نيوترونونو ه د سيريم لپاره گپه تو د سارييسپروزيم فعال دي . او ډ، يوروپيم
ولينيم لپاره اډگبره ده، په داسې حال كې چې د بارنه سره برا 73,0له  اشغال د عرضي مقطع

ترونونه ښه وه عنصرونه چې ني، نور هغپر سيريم سربېرهسره برابريږي .  46000 لهه كچدغه 
ترونونو د ودى چې د عرضي مقطع په ډول يې د تودوخيزو ني Yايتريم يو نه جذبوي هغه 

  بارنه كيږي .  3,9ه يېكچانيم دى چې دغه او بل النټ، بارنه 3,1 هكچجذبولو 

ى ونه كېداځكه خو النټانيډډكيږي .   ١٤f٤ونو په اتوم كې ژور پروت څلورم قشر د النټانيډ
د دوو بهرنيو ه چې د دوى د هستې د چارج له زياتېدو سره گوي . لكه څن 14شي چې يوازې 
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ه يو بل ته ورته وننو له دې المله ټول النټانيډ روني قشرونو جوړښت بدلون نه مومي،الكت
  لري .  كيميايي خواص

الرو چارو  ه كيمياييپله دوى څخه يې ري دي . گونه له يو بل سره ملپه طبېعت كې النټانيډ
   ورته دي . د ځينو بېلول يوه ډېره ستونزمنه دنده ده، ځكه چې د دوى خواص يو بل ته ډېر

   كيميايي خواص يې 

 او سولفيډونههاليډونه،  ايډونه،اكس ، دوىالنټانيډونه ډېر كيميايي فعاليت لري
كوي .  سره تعاملونه Pفاسفورس  او ٢N روجننايټ، C ، كاربون ٢Hجوړوي، له هايډروجن 

يټريك ا، او ن ٤SO٢H، سولفوريك اسيډ  HCl ې په تېزابوگتجزيه كوي، د مال O2H اوبه
او فاسفوريك اسيډ   Hfايډروفلوريك اسيډ ونه په هانيډالنټكې حليږي .  ٣HNOاسيډ 

٤PO٣H په ايډونوفلور او سفاټونوفاو گلږ حلېدونكيو مالد ځكه چې ، كې ثابت دي 
   . دفاعي قشرونو پوښل كيږي

ونو د د النټانيډونه جوړوي . كبمر وعيجمم ونو له لړۍ سرهونه د عضوي مركبالنټانيډ
 يامينيايتيلينيډ او) (سيټريك اسيډ ٧O٨H٦C وتېزابله د لېمو لپارهاو بېلولو وېش 

  لري .  ارزښت ډېر سره مجموعې 8O2N16H10C ترااسيټيك اسيډيت

  ونه . اكټينيډ10

 روپ دىگيواكتيفي كيميايي عنصرونو يوه راد 14د  (اكټينيډي عنصرونه)ونه اكټينيډ
 90دوره كې ځاى پر ځاى دي او اتومي شمېرې يې له  7په  جدول چې د مندليف د دوره يي

   پورې دي .  103څخه تر 

شمېره  Pa ،92شمېره پروټاكټينيم  Th ،91توريم شمېره  90روپ له گد عنصرونو دا 
، Amامريسيم  شمېره Pu، 95شمېره پلوتونيم  Np ،94شمېره نيپتونيم  U ،93يورانيم 
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شمېره  Cf ،99شمېره كاليفورنيم  Bk ،98يليم بيركشمېره  Cm ،97يوريم كشمېره  96
  Noليم ينوبشمېره  Md ،102شمېره مندليفيم  Fm ،101شمېره فيرميم  Es ،100اينشټينيم 

د پرتلې د ى مهال عنصر ډېر Acد اكټينيم څخه جوړ دى .  Lrورينسيم الشمېره  103او 
په ، خو له آره يو ځاى تر كتنې الندې نيول كيږي اسانتيا لپاره له دې عنصرونو سره

   ونو پورې اړه نه لري . اكټينيډ

   يې  زېنتاو سي څېړنه

 روپگيو  و لرونكيو عنصرونوو په څېر د يو بل ته ورته خواصوناكټينيډونه هم د النټانيډ
تر يورانيم ى يې گروپگ يو وېشل شوي : لومړىگپروگاكټينيډونه په دوو جوړوي . 

چې ، كې تر يورانيمجدول  وروسته عنصرونه دي، يانې هغه عنصرونه چې په دوره يي
تر پلوتونيم،  ى يېگروپگدويم وروسته ځاى پر ځاى شوي دي .  ده، 92اتومي شمېره يې 

 ي پهگروپگاړه دو دغو عنصرونو دا د عنصرونه دي .وروسته  ده،94 اتومي شمېره يېچې 
عنصرونه ورينسيم وروسته ال ، او كوالى شي چې تر ښودل شويو اډانو كې نه محدوديږي

او داسې نور هم په ځان  دى،  Rfيې  او سېمبول 104اتومي شمېره يې رادرفورډيم، چې لكه 
ېز كيږي . د سينت هكچپه زښته لږه عنصرونه  دا د دې المله ده چې داكې راونغاړي . 

ه موندل كچه) چې په طبېعت كې په ښكاره څخ  ميپرتله (پرته له پروميټ ونو پهالنټانيډ
د سارى  . خو استثنايي حالتونه هم شتهز كيږي . ېونه په ستونزې سره سينتكيږي، اكټينيډ

يا په ، ېز شيورانيم او توريم سينتي ه تر نورو ټولو ډېر په اسانۍ سره كېداى شي چېگپه تو
پروټاكټينيم او ، اكټينيم، امريسيم، تر دوى وروسته پلوتونيم ندل شي .كې ومو طبېعت

تر السه كولو لپاره ايزوټوپونو تر پلوتونيم وروسته عنصرونو د  نيپتونيم دي . اوسمهال
ې گته وړان ډېرو سپكو عنصرونو مټ پرنيوترونونو  د لومړۍ دوه بنسټيزې الرې كاريږي .

 صل كې تر دويمې. لومړۍ الره يې په ا دي چټكې چارجي ذرې وركول هدويم دي . وركول
ترونونو د لوى ود نيد موخې توكي ته په اټومي بټيو كې يوازې ، ځكه چې ډېره مهمه ده

 ه السكچ ډېره پلوتونيم وروسته عنصرونوتر ې وركولو سره كېداى شي چې گپه وړانبهير 



٨٧ 

تر پلوتونيم  ،دا شونتيا وركوي ښه والى په دې كې دى چې د دويمې الرېشي . ته را
ې وركولو گوتروني وړان، چې د نيوترون لرونكي ايزوټوپونهد لږ نياو  عنصرونه وروسته
  ، تر السه شي .  جوړيږي له الرې

چې تر ځمكې الندې  يكا متحدو ايالتونو كې هڅه وشوهز كلونو په امر 1966- 1962پر 
د دغو ترسره كړي .  زېپونو سينتوپر مټ تر يورانيم وروسته ايزوټ شپږو اټومي چاودنو

، اينچووي ، پار ، باربېل او چاودنو نومونه دا ول : اناكوستيا، كېنېبېكاټومي 
نو له تر چاودنو وروسته سمالسي د چاود د چاودنو د توكيو د څېړنې لپارهسيكالمېن . 

د څېړنې په پايله كې راواخيستل شوې . د څېړنې لپاره  ېگېلسيمې څخه د خاورې ځينې ب
چې د  عنصرونو ايزوټوپونه تر السه كړي د داسې درنو نه شول چې په دې بريالي څېړونكي

له دې سره سره چې هغه مهال د دوى لپاره دا وړاندوينه ې وې . لوړ 257يې تر شمېرې  كتلې
.  تر السه كړي كچه ډېره عمر ايينيم د تجزيې - الفا )α( به د هگپه پرتليزه تو شوې وه چې

تجزيه پخپله  سره مونه په ډېرې چټكۍچې اتو يي چې دا د دې المله پېښ شوي ويښا
ونونو وترد نيالمله ( د تجزيې د خاصيتوپونو لرونكيو ايزوټ لنډ عمرد  ، يا همكېدل

   وېش) .د هستې ، ازادېدنه

 

  رانيم وروسته عنصرونو الس ته راوړلود تر ي

(طريقه)  الر د الس ته راوړلو  د عنصر نوم د كشف كال  

ترونونو د بمبارۍ پر مټ  ود ني  238U نيپتونيم 1940 د 

د ديترونونو د بمبارۍ پرمټ    238U د    پلوتونيم  1941 

پر مټ ترونونو د بمبارۍ ود ني    239Pu د       1944  امريسيم 
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  شتون ونو د اكټينيډكې  په طبېعت

كې ډېر  طبېعتپه  ورانيميتوريم او  له شمېر څخه يېصرونو) (اكټينيډي عن ونوډينيټد اك
د ځمكې په سلنې دي .  2·10−5 او 3·10−4 ې)كچوى اټومي كالركونه (دد كې  طبېعتپه  . يد

 - ټيټكارنو ،8O3U -ټاورانينيپه مينرالي بڼې ورانيم يپاسني قشر كې 
O2H3·4VO2KUO ، اوتون O2·nH2)4(PO2)2Ca(UO  بڼو موندل كيږي .  داسې نوروپه او

خاورينو  ورانيم د كمپېښهيلري . همدا راز  گلونه يې زېړ رني دوه مينرادا وروست
كې شتون  واو داسې نور يټنيوكسي ،ټسامارسكي، ټوسونيگمينرالونو په ټولو بڼو فير

  لري . 

ايزوټوپ،  U٢٣۵د  ،سلنه 2739,99، ايزوټوپي ډېروالى يې U٢٣٨ د كې طبېعتورانيم په ي
 ،سلنه 0057,0، ايزوټوپي ډېروالى يې  U٢٣۴ او سلنه، 7204,0وټوپي ډېروالى يې ايز

د الفا ذرو د بمبارۍ پر مټ     ٢٣٩Pu د       1944 وريميك   

د الفا ذرو د بمبارۍ پر مټ    241Am ليميبيرك  1949 د  

د الفا ذرو د بمبارۍ پر مټ    242Cm 1950  د  كاليفورنيم 

1952  د هسته يي چاودنې په توكيو كې موندل شوى  ينيماينشټ   

يي چاودنې په توكيو كې موندل شوى د هسته    1952  فيرميم 

د بمبارۍ پر مټ د الفا ذرو    253Es د    مندليفيم  1955 

د بمبارۍ پر مټ    243Am د  ستوپه ه   15N نوبيليم  1965 د 

1971- 1961 د 10B  او نورو په هستو د  252Cf د بمبارۍ پر مټ  ورينسيمال   
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 نيم عمر اوږد تر نورو ټولووپ ټايزو U٢٣٨ په بڼه موندل كيږي . له دوى څخه يې د ټوپايزو
  كاله دى .  ٤,٥١·٩١٠چې  لري

ې د ه پاسني قشر كد ځمكې پ عنصرونو په شمېر كې راځي . يت شويوتورانيم د كمپېښه ي
عنصر ټوليزې زېرمې ميليونونو ټنو ته  ېد دسلنه ده .   2·10−4 تخميننه كچ وورانيمي

بدلون چې ډېرى يې  شوي پېژندلډولونه  200نږدې ه له مينرالي بڼو څخ وورانيميد رسيږي . 
  .  تركيب لري(بدلېدونكى) موندونكى 

،  ThSiO)4( ټري، توThO)2( ټريانيتوتوريم څخه تر ټولو ډېر غني مينرالونه  له
،  ))SiO4)(POCe ,Ca ,Th,4(( ټشېرالي، ټمونازي

نږدې د ټولو په څېر  وورانيمتوريم هم د ي  دي . x4(OH)−x1)4(Th(SiO( ټوميگتورو
 و دگو د شتمنو شد مونازيټرى دى . گكمپېښه خاورينو عنصرونو له مينرالي بڼو سره مل

امريكا متحدو ايالتونو او ، ازيل، استراليا، افريقا، كاناډادو سيمې په هند، برپيدا كې
  سيلون كې دي . 

اتومي سلنه  ٥·١٠−١٥ ، يانې چېشتون ډېر لږ دىينيم ټاكد ځمكې په پاسني قشر كې د 
 2600ه كچټوليزه ينيم ټځمكې په پاسنى قشر كې د اك ، چې ددا شمېرل شوې كيږي . كالركه

ينيم د داسې طبېعي ټاكميليونه ټنه دى .  40پوره م پكې يډه راگې په توگټنه ده، د بېل
اكسيجن لرونكيو ، ونوټسيليكا، ونوډسولفي دلكه  كې شتون لري تركيبتوكيو په 
كې د  طبېعت پهډولو څخه هم كم دي . گورانيمو ډبرينو يپه طبيعي اوبو كې، د ؛ مينرالونو

دا عنصر په ډېره ره برابرښت لري . له انډول س  U٢٣۵ وپونوټد زېږوونكيو ايزوه كچ ينيمټاك
،  ټريټي، كاسيټالكوپيريك، ټنيډيموليبه په داسې مينرالونو كې موندل كيږي لكه كچ

ه بل ځاي ته لېږدېدو مهاجرتي او له يو ځايينيم ټاكد او داسې نور .  ټپيرولوزي، كوارتز
ډېر ينيم بيا ټاكټپروه . ينيم خپرېدا لږ دټپه پرتله د اك وورانيميد ، مانا دا چې وړتيا لږ ده
د امريكايي ز كال  1913ينيم پر ټاكټپروسلنه دى .  ١٠−١٢ او اټومي كالرك يې خپور شوى
 په وورانيميد  له خوا» گرينيگاو . «او ) 1975-1887( »انسجفا زكازيمير«كيمياپوه 
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ه د كچينيم ټوليزه ټاكټپرود  كې كلك قشرپاسني د ځمكې په ډبره كې وموندل شو .  كاني
د تجزيې پر مهال جوړيږي)  U٢٣۵ دوپونه ټينيم ايزوټاكټپرود ې سره (كچله  وورانيمي

т هكچشيندو غرونو په توكيو كې يې په غرنيو سيمو او د اورده .  ٤,٤·٧١٠ 
г/т هكچكې يې  ډبرو ياسمان »ميټيوريټ« په، ده ٠,٨·١٠−٦  г/т ده . ٠,٠٢·١٠−٦   

د ځمكې د عمر   عمر ايينيمايزوتوپ   Np٢٣٧ ر لرونكيتر ټولو ډېر اوږده عمنيپتونيم د  د
په نه موندل كيږي .  په طبېعي مينرالونو كې نيپتونيم، ځكه خو د دى نډه بېخي لپه پرتل

په  نيپتونيميوازې د هسته يي تعامل پر مټ جوړېداى شي .  ايزوټوپونهه دد ځمكه كې 
د منځمهاله توكي په  ، يا په بله وينامتود نيم چوپونو د تجزيې ټد نورو ايزومينرالونو كې 

  شتون لري .  هگتو

ز كال  1942لومړى ځل پر ه كچلږه  شتون په پلوتونيم مينرالي بڼو كې دپه  وورانيمي د
 Pu٢۴۴ وپټد تر ټولو اوږده عمر لرونكي ايزود پلوتونيم په ځمكه كې شو .  وپېژندل
، چې په كاناډا او د ټيټكارنواو  ټنياوراني. دا مالومه ده چې ده   ٣·١٠−٢٢ г/гخپرېدنه 

ه گوړان- الفا ونيمټپلود ، په كولورادو ايالت كې موندل شوي امريكا متحدو ايالتونو
 ډبرو كې هم د مينرالي په يو شمېر وورانيميد ه لري . كچلږه  Pu٢٣٩ وپټايزو خپروونكي

ې شونو څخه د توليد له پاتايزوټوپ  Pu٢٣٩ دچې وروسته  شوى ونيم شتون مالومټپلو
 ټيټ، او كارنوټوسونيگفير، ټمونازي، ټاورانينيله دغو لكه ونيم بېل شوى دى . ټپلو

وپ ونه ټونيم بل ايزوټپلود  ،څخه 239-ونيمټپلو پرته له، په يوه كې هممينرالونو څخه يې 
  ونيم نه دى موندل شوى . ټو كې هم پلوگوږمۍ د خاورې په بېلد سپ. موندل شو 

   يې فيزيكي خواص

دي، سپينو  نرمدا فلزونه ټول ي فلزونه دي . ړگځانونه ډينيټاكد فيزيكي ليدټكي له پلوه 
ښه ، د څټك وهلو او فشار راوړلو پر مهال يې بڼه لريلوړ كثافت ، لري گزرو ته ورته رن
توريم د له دغو فلزونو څخه يې ځينې كېداى شي چې په چاكو هم پرې شي . بدلون مومي . 
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توريم، چې تودوخه وركړ شوې  هنږ لهي له پلوه نرمو پوالدو ته ورته دى . عنصر د كلكوال
، يا هم كېداى شي كش كړاى شي او مزي ترې كېداى شي فلزي پاڼې جوړې شي، څخه وي

تر دوى دواړو ، خو سپك دى وپلوتونيماو  ورانيمتر يورايه گتوريم نږدې دوه جوړ شي . 
او توريم له دوى څخه يې راديواكتيفي دي .  كچ په لږ يا ډېرونه ډينيټټول اككلك دى . 

  كې موندل كيږي .  طبېعته په كچم په څه نا څه ډېره ورانيي

درې او كاليفورنيم  ، نيپتونيمورانيميلري، خو بڼې (موديفيكېشنونه)  اووه څو  ونيمټپلو
لې ښت د خپجوړجالۍ بلوري د  واو پلوتونيم نيپتونيم، ورانيميينيم، ټاكټد پرولري . 

جوړښت   3dد انتقالي فلزونو د  نه لري او ونو په منځ كې سارىډانيټپېچلتيا له پلوه د الن
 د جوړښتبلوري جالۍ  دپه ټكي كې  ونه د ويلي كېدوډانيټسپك النته ډېر ورته دي . 

 محوريد جالۍ جوړښت يې بيا ، خو له پلوتونيم څخه پيل او وړاندې لريسېستم  منځډك
  كيږي . 

الكترونونو د شمېر له بدلېدو سره بدلون  -  fونو د ويلي كېدو درجه د دوى د ډينيټد اك
د دوى د ويلي كېدو د تودوخې درجه . د دغو الكترونونو د شمېر له زياتېدو سره مومي 

وريم يك، خو وروسته بيا له امريسيم څخه ټيټيږيپلوتونيم ته ينيم څخه ټاكټپرو لومړى له
 - 6dاو  -f 5د  دغه عنصر دكمپېښه ټيټه درجه  يلي كېدود ود پلوتونيم  لوړيږي .ته 

كو جوړېدل دي . يفلزونو كې د لوريو وركړ شويو اړ او په دغو هايبريډايزېشناوربيتالونو 
، خو وروسته بيا ټيټيږيدرجه  د تودوخېينيم پورې د ويلي كېدو ټتر اينشوريم څخه يله ك
ډول كږه وږه درجه  همدغهد ويلي كېدو ي . لوړې كچې ته رسيږيم ته په رسېدو سره بيا مفير
   ورينسيم پورې هم تكراريږي .ال ه تر فيرميمله 

  يې ي خواص كيمياي

عنصرونه  -  f دونو په څېر ډانيټد النونه كيميايي فعال فلزونه دي . ډينيټټول اك
په وړاندې لوړ كيميايي سولفور  روجن اوټيان، هالوجينونو، ونه) هم د اكسيجنډينيټ(اك
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ورو ورو په تودوخې په درجه كې هوا د د كوټې د ورانيم او نيپتونيم يتوريم، عاليت لري . ف
هوا ته ښكاره پاتې  چېپلوتونيم  نږه. كوي)  له اكسيجن سره تعامل(كوي  ډياهوا كې اكس

  وړه شوې بڼه يې دا وړتيا لري چې له تودوخې وركولو پرته پخپله اور واخلي .  ، نوشي

 چې و ترمنځ توپير په دې كې دىخواصونو د كيميايي ډانيټو النونو اډينيټد اك
. دا پر دې  حالتونه لرياو بېالبېل ظرفيتي (والينسي)  تعامل كوي ونه په اسانۍډينيټاك

 f 4د ه كچ) ونو اوربيتالونهډينيټد اك( اوربيتالونو f 5د چې  بنسټ تشريح كېداى شي
او د هغوى د  كوشني دي ې په پرتلهكچ) د ونو د اوربيتالونوډانيټ(د الناوربيتالونو 

 اوربيتالونو -p 6او  -s 6، ځكه خو د هرنيو الكترونونو په ساتنې سره تشرېح كېداى شيب
ته ميل لري . دا په تېره  يو ځاى كېدوونه د اوربيتالونو ډينيټاكد پراختيا وړتيا لري .  نه بهر

دا پر الكترونونو شمېر يې لږ دى .  - f 5د  چې د اتومونو ىد خاصيت عنصرونوبيا د هغو 
  ۍ ډېرې نږدې دي . ژانر نوكچو – d 6او  – f 5 -  ،s 7د چې  دې بنسټ تشرېح كېداى شي

 ثابتوډېرو تر ټولو كولو بېالبېلې درجې لري او په  ډياد اكسروپ ډېرى عنصرونه گ ېد د
  نديږي : گالندې درجې راڅر جوړولو ډياد اكسمركبونو كې يې 

  +  3 ـــــ ــــــــــينيم ـټاك

  +  4 ـــــــــتوريم ــــــــــ

  +  5ـــــ  ينيمټاكټپرو

  +  6ورانيم ــــــــــــــــ ي

  +  5نيپتونيم ــــــــــــ 

  +  4پلوتونيم ــــــــــــ 

  +  3ــــــــــــــ ونه ډيينټامريسيم او نور اك
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م كې پر اگاو دا په لومړي  ر په يادويانيم وټالن پلوه سړي ته و له خواصد كيميايي  ينيمټاك
انيم ټد النيو بل ته ورته دي .  د دوى د ايونونو نيم قطرونه چې دې بنسټ تشرېح كېداى شي

انيم څخه دا ټالن ينيم لهټاك+ درجه لري . 3يوازې  ډ جوړولوياينيم هم د اكسټاكپه څېر 
و د خواصيزو (لومړنيو) ې او د بنسټريې ډېره كمزو ي چې د تعامل كولو وړتياتوپير لر

د   ٣Ac+ يېڅخه  له شمېر ه د نورو درې چارجه ايونونودد لو وړتيا يې ډېره روښانه ده . دښو
 هډېرپه د اوبو په محلولونو كې ينيم ټلري، يانې دا چې اك خواص يكمزور ډ جوړولويااكس

  روليز كيږي . ډياه ه كچهلږ

 ډياروپ د عنصرونو په څېر د اكسگڅلورم  هم د دا عنصرم لوړ كيميايي فعاليت لري . توري
ون اوربيتالونو كې د الكترونونو د نه شت  f 5او   d 6عنصر په  ې+ درجه لري . د د4 جوړولو

په غير عادي ډول ايون   ٤Th+ ه د دنه لري . د  گتوريم مركبونه رن يالمله د څلور ظرفيت
ه په تړاو كې دى سر) ercoordination numb(ۍ شمېرې له همغږ . لري لوى نيم قطر

سره د توريم د  دغه خاصيتله همارزښت ومني .   Å 14,1 څخه تر 95,0 چې له كوالى شي
وړتيا يت) د حل كولو (محلول وگتوريم د مالد روليز كېدو وړتيا تړاو لري . ډياو د هگمال

   په يو بل ته ورته عضوي حل كوونكيو كې هم شتون لري .، بلكې نه يوازې په اوبو كې

حالت په  ثابتدي . د پېنځه ظرفيتي  4او  5حالتونه لري چې  ينيم دوه ظرفيتيټاكټپرو
د هوا د اكسيجن پر  په محلولونو كې په ډېرې اسانۍينيم ټاكټپرو، څلورظرفيتي پرتله
ينيم په ټاكټپرو همدې المله څلورظرفيتي د.  ډ جوړويياپورې اكس  ٥Pa+تر مټ 

موسفير كې په فعاليت سره پياوړي بشپړوونكي تر السه روجن په اتډمحلولونو كې د هاي
دا او توريم ته نږدې دى .  IVUو له پلوه خواصد كيميايي ينيم ټاكټپرو رظرفيتيڅلوكوي . 

 بلوريډېر ) isostructural( داو توريم له مركبونو سره  IVU، د IVPaمالومه ده چې 
 او ډاټونهايو، ټونهاسفايپوفاه، ټونهسفااف، ونهډيافلور. مركبونه جوړوي 

.  نه حليږيكې  نريو (رقيقو) تېزابونو په اوبو كې او په ډېرو IVPa ټونهنيالرسونايف
پېنځه له پلوه  خواصو يروليتډياد هونه جوړوي . ټكاربوناحلېدونكي ينيم ټاكټپرو
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پېچلتيا  چلندد كيميايي  وټاكټينيمپرد ته نږدې دى .  NbVاو   VTaينيم ټاكټظرفيتي پرو
  مدارونو پيدا كېدل دي .  f٥ونو د د اتومد دغه عنصر 

ډون گبالك كې  d هغه عنصرونه چې د مندليف جدول پهډېرو عنصرونو ( dد  لكه ورانيمي
 پورې 6تر  3له  ورانيمي، له هغه شمېر څخه كولو څو درجې لري ډياپه څېر د اكس) لري

+ ده . 6درجه  ثابتهېشن) تر ټولو ډېره ډ(اكسي ډ جوړولوياه د اكسد ظرفيتي ارزښت مني، د
انډول  يو بشپړد الكترونونو روپ د عنصرونو گحالت كې د شپږم  شپږظرفيتيورانيم په ي

ر منځ ورته ډېر توپير د دوى تكې  ونوقطر ايينيم پهايونونو  ٦W+او   ٦U+، كه څه هم د دى
نيونونو او ځينو اوكسياونو ډياخو دوى بيا هم د لوړو اكس، سرسري كوي والى

)oxyanionاو څلورظرفيتي د.  ه گې په توگد بېل . ) يو ډول تركيب لري 
Non-( يو شمېر لنډمهال مركبونه په مركبونو كې وورانيمظرفيتي يشپږ

stoichiometric compounds ( د . دى  بدلون موندونكىتركيب يې  چې، لريشتون
په سم ډول داسې ليكل  ٢UO كيميايي فورمول  ډيااكس ډاىورانيم يد ه گپه تو ساري
ورانيم شپږظرفيتي ي د+ پورې ارزښت لري . 32,0څخه تر   - 4,0 لهيې   xچې  x٢UO+كيږي 

 يه جوړوونكمركبون وورانيمڅلورظرفيتي ي . دجوړوونكي نه دي  ډياډېر اكسمركبونه 
درې ظرفيتي  د.  كوي ډياد هوا له اكسيجن سره ښه اكسه گپه تو ساريښيي، د  خواص

فلزي عضوي مركبونو جوړولو د دا عنصر ډېر پياوړي جوړوونكي دي . مركبونه  وورانيمي
  اوربيتالونه لري .  dچې دى د  ىله دې المله د خاصيتدا  دې فلزد ته تمايل لري . 

چې په محلولونو  دى كوالى شيشوني دي .  ظرفيتونه 7او  6، 5، 3،4د لپاره  د نيپتونيم
د نيپتونيم د ايوني دا  . كې هممهال له دغو ظرفيتونو څخه يې په څو ظرفيتونو كې واوسي

و (غليظو) محلولونو كې گپه ټين، جوړوونكي ځواك د نږدې شتون الملهډ ياجوړو د اكس
په محلولونو كې د نيپتونيم تر دى .  ډون الملهگنيپتونيم د نامتناسب  د پېنځه ظرفيتي

ظرفيت  4دى او  ثابتنيپتونيم په جامدو مركبونو كې دي .   VNp ونه داايون ډېر ثابتټولو 
ايونونه، لكه ) نيپتونيم  IVNp( څلورظرفيتي او ) IIINp درې ظرفيتي ( د(والينس) ښيي . 
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شويو  ټراډياايونونو د هشويو د نيپتونيم د پاس يادو  ونو په شانډينيټد نورو اك
په كمزوري  ) IIINp درې ظرفيتي نيپتونيم ( ه په اوبو كې شتون لري .گپه توكتيونونو 

 ېد دنيپتونيم د تعامل كولو ډېره وړتيا لري . فلزي روليز كيږي . ډياهچاپيريال كې  الكلي
  ډېر ميل لري .  روليز جوړونې تهډياد مجموعي (همغږو شويو) مركبونو او هعنصر ايونونه 

شوني دي . د  پورې ظرفيتونه 7تر  3له نيپتونيم لپاره  د پلوتونيم لپاره هم همدغسې لكه د
چې دى . له كيميايي  واو نيپتونيم وورانيميهماغسې دى لكه د پلوتونيم كيميايي سلوك 

س .  50، د تودوخې په جوړوي ډيادى په هوا كې اكسپلوتونيم يو ډېر فعال عنصر دى . پلوه 
درجو كې  گس .  50تر  25له  ان د تودوخې پلوتونيم قشر جوړوي .نرى  PuO د درجو كې گ

 او له هالوجينونوه گفلزي پلوتونيم په ډېره كارنده توروجن سره تعامل كوي . ډله هاي
ډوله فلزونو گ انټرميټاليك ددا عنصر .  تعامل كوي سره ونوډروجن هاليډهاي

)Intermetallicنونو د د ايود پلوتونيم و جوړولو لپاره پياوړى ځواك لري . ) د مركبون
، ډېر بېالبېل دي . درجې لريجوړولو بېالبېلې  ډيا، چې د اكسروليز تعاملونهډياه

د پوليمير جوړولو  د شرايطو په پام كې نيولو سره ) IVPu( څلورظرفيتي پلوتونيم
  لري .  تعامل(پوليميريزېشن) 

 ډياعنصر د اكس اوالى لري . دا بشپړه مالومه شوې چې دبېل د امريسيم عنصر ډېر بېال
امريسيم يوازې په وچو مركبونو او په بې اوبو  دوه ظرفيتيلري .  + درجې6تر + 2له جوړولو 

امريسيم د اوبو په محلولونو كې د دى . كې تر السه شوى ) اسيتونيتريل(محلولونو 
ڼ شمېر جامد مركبونه گول د ده همدا ډ وخ، خپلوي درجې+ 6+ او 5+ ،  3جوړولو  ډيااكس
، ډيااكس ډاىمركبونه جوړوي ( جامد يدارپاامريسيم  څلورظرفيتيشوي دي .  پېژندلهم 

لول كې د بېالبېلو دى د اوبو په مح . )ډياروكسډياد امريسيم ه، ډياروكسډياه، ډيافلور
يم په الكلي چې امريس داسې خبر خپور شوى وومركبونو په بڼه شتون لري .  مجموعي

، خو دا مالومات تېروتنيز جوړ كړي ډيااكس تر اووه ظرفيتي حالته ى شيمحلول كې كوال
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، په + دى3 ظرفيت پايدارد اوبو په محلول كې د امريسيم تر ټولو ډېر (اشتباهي) وختل . 
  + دى . 4+ او 3جامدو مركبونو كې يې 

ظرفيت السبرى يو  پورې لپارهورينسيم تر ال+ ظرفيت د نورو ټولو ورپسې عنصرونو 3د 
حالت سره په جامدو  وريم په څلورظرفيتييك. ښايي چې نوبيليم ترې مستثنا وي) دى (

بو په محلول كې يوازې ، خو د اوكې شتون لري) ډيااكس اىډوريم يد ك، ډيافلورمركبونو (
چې  وخبر خپور شوى و داسېي مجموعي مركبونو په بڼه شتون لري . ډيافلور، د ناپايښته

نورو ، خو جوړ كړي ډيااكس تر شپږظرفيتي حالتهوريم كوالى شي د اوبو په محلول كې يك
  څېړونكيو ونه شو كوالى چې دا پايله تر السه كړي . 

وريم څخه يك، چې له + ظرفيت هم لري4+ ظرفيت سربېره همدا راز د 3پر ليم عنصر كيد بير
او د  ډيابونه ځواب وايي لكه فلورته يو شمېر جامد مرك ظرفيت ېد . دى يدارډېر پا

  ٤+Ce د سيريم ايون پايښت د ٤Bk+خو د اوبو په محلول كې يې د  ،ډيااكس ډاىليم يبيرك
كره او ډاډمن يوازينى  او فيرميم ينيمټاينش، د كاليفورنيمپايښت ته نږدې دى . ايون 

، چې د درې دوه ظرفيتي حالت لري نوبيليممندليفيم او  دا زباد شوې چې+ دى . 3 ظرفيت
  دى .  ثابتد نوبيليم هغه څه نا څه ډېر حالت په پرتله  يظرفيت

 يمډرادرفوراو  Lr ورينسيمالعنصرونو دوو وروستيو د تر پلوتونيم وروسته عنصرونو د 
Rf ه چې په گورينسيم لكه څنالچې  دا مالومه شوې . زوري او نا بشپړ ديډېر كم ونهظرفيت

يم ډرادرفور، خو + درجې ظرفيت ښيي3و كې يوازې د محلول كې هماغسې په وچو مركبون
عنصر، يانې داسې ښكاري چې  Hfد هافنيم داسې سلوك كوي لكه په بڼه  ډياد كلور

   وي . يظرفيتڅلور

ايډ جوړولو لوړې پايدارې درجې ورانيم د اكسينيم او يپروټاكټ، له دې المله چې توريم
كه .  په عنصرونو كې راوړل كيږي يوگروپگ، پېنځم او شپږم دوى كله كله د څلورم، لري

نيم وروسته عنصرونه ورايدرلوداى، نو تر چيرې رښتيا هم داسې مفكورې او لوري شتون 
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واى او د دوى لوړ  ر ځاى شويروپونو كې ځاى پگجدول په اووم او اتم  دوره ييبايد د 
ى . خو داسې كوم څه نه ليدل كيږي، ند شوى واگپه اسانۍ څر وورانيميظرفيت بايد تر 

، د جوړولو + وي6، چې ظرفيت يې د داسې مركبونوامريسيمه ورانيمه تر يځكه چې له 
په ستاندارتو  چې سړى په دې صورت كې ډاډمنېداى شي پر دې باندېوړتيا كميږي . 

  تر السه شي :  ځواك  جوړولوډ ياد اكس ي) شرايطو كې(عاد

 (و)  -  0 , 32ورانيم : ي •

 +  0 ,34نيپتونيم :   •

 + 1 , 04پلوتونيم :   •

  +1 , 34 امريسيم :  •

تر  هړوونكې وړتيا له امريسيمايون جو 4M+د چې  شي كېداى شي وويلپر دې بنسټ 
  ورانيمه لوړيږي . ي

، هالوجينونو، له اكسيجن ونو په څېرډانيټلكه د الن، ي فلزونهډينيټټول اك
د امريسيم . سره په اسانۍ مركبونه جوړوي  روجن او سولفورډهاي، كاربونكالكوجينونو، 

تر السه ) روجن لرونكى تركيبډهاي( ډريډياتوكى ه ادچې ښايي  ېلپاره دا مالومه شو
درجو تودوخه  گس .  250په روجن سره ډله هايورانيم هم يينيم او ټاكټپرو.   3AmH -كړي 
د خپل  ټونهراډياه ونه جوړوي .ډينيټاو نور اك ټونهراډيادوى همركبونه جوړوي . كې 

دوى ټول مركبونه  دپه يادوي .  ې ورگسړي ته مال مخې و لهخواصد  3MHټوليز فورمول 
  لري .  گتور رن

چې ټوليز ، ونه جوړويډربيان سره په تعامل كې تر ډېره بريده ككاربوونه له ډينيټاك
ونه له سولفور سره په ډينيټاكدى .  3C2Uهغه يې  وورانيميدى او د  2MC, MCفورمول يې 
      دى .   2MSاو   3S2Mونه جوړوي چې ټوليز فورمول يې ډسولفيتعامل كې 
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  زهريت  د اكټينيډي عنصرونو

  : ې يې او په پايله كزيان اړوونكى (مضر) اغېز كوي  بدنپر  راديواكتيفي توكي د انسان

له راديواكتيفي توكيو سره د كوم  هگې په توگ، چې د بېلد بدن يوه برخه ككړوي •
  . يږي)گو پر مهال پر بدن توييږي (لډولو يا هم شيندلگاوبلن 

نه په بدن كې دنپايله كې وپونو د ننوتو په ټاكتيفي ايزونسان بدن ته د راديود ا •
 .  يږيخپر ېگراديواكتيفي وړان

و د گوړان γاما گاو  βبېتا  راديواكتيفيتر ټولو ډېرو پياوړيو د  د انسان پر بدن •
  . ېدلگل ېكچډېرې 

و) او گينيم عنصر د انسان بدن ته ننوزي، نو د انسان په بډوډو (پښتورټاكټكه چيرې د پرو
 03,0 هكچ ينيم بې خطرهټاكټ. د انسان د بدن لپاره د پرو زېرمه كيږيو كې يهډوك

سره  ورامگمايكرو 5,0وپ له ټايزو Pa٢٣١ ينيم دټاكټوز د پروډا د .وري ده يمايكروك
تر  ) په بڼه شتون لري،erosolAوپ، چې په هوا كې د ايروسول (ټايزو ا. د ىبرابره د

كچه يې كثافت چې د زهري دى، (البته ډېر  رايهگ  ٢,٥·٨١٠ ،  HCNډ روجن سيانيډهاي
   . سره برابره وي)
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او  β، بېتا αنيم او سرپو څخه د الفا ميو، الور كې له كاغذپه دې انځ:  حد انځور تشرې

ښۍ خواته لومړۍ پاڼه څخه  په انځور كې له كيڼېودل شوي . و تېرېدل ښگوړان γاما گ
خو تر ټولو ډېره اغېز .  بالك د سرپو دى پرېړو او درېيم ، دويمه پاڼه د المونيمكاغذ

نيم او ان سرپو له يمو، الكاغذ ترده چې ه گاديواكتيفي وړانر) γاما (گه د گكوونكې وړان
  ه تېره شوې ده . كچبالكه هم يوه  پرېړ
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 تر ټولو ډېر اوږد عمر وى ددوره يي جدول عنصرونه د د د دېد كيميايي عنصرونو انځور : 

ينه ده يادونه نو په نښه شوي (اړوگعمر پېر سره سم په رن ايينيم لرونكيو ايزوټوپونو له
لرونكي ايزوټوپ له  د تر ټولو ډېر اوږده عمره ړى فعاليت زياتره د دگد عنصر ځان چې وشي

  وپ له مخې ټاكل كيږي) . لرونكي ايزوټ د تر ټولو لنډ عمر ، بلكېمخې نه

نه عنصرونه هغه عنصرو په نښه شوي گرن پېروزه ييجدول كې په  په پاسني دوره يي      
  . وپ لريايزوټيو پايښت لرونكى چې لږ تر لږه  دي
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د دغو  عنصرونه راديواكتيفي دي . په نښه شوي گرن په زرغونپه جدول كې       
ې څه د چ ايي عمر ډېر اوږد دىنيم لرونكى ايزوټوپعمر  د تر ټولو ډېر اوږدهعنصرونو 

   . ميليونه كاله كيږي 4پاسه 

عمر  د تر ټولو ډېر اوږدهچې  يفي عنصرونه په نښه شويراديواكتهغه  گپه زېړ رن      
  .   دى كلونو  34000څخه تر  800له يې  عمر ايينيم وپايزوټ نكيرول

 وپلرونكي ايزوټ د تر ټولو ډېر اوږده عمرهغه راديواكتيفي عنصرونه دي چې  دا      
  . دى كلونو 103ه يوې ورځې تر يې لعمر  ايينيم

راديواكتيفي عنصرونه دي . د دې  نښه شوي عنصرونه ډېرپه  گرنري گځي په     
تر يوې  له څو دقيقو عمر ايينيم وپلرونكي ايزوټعمر  د تر ټولو ډېر اوږدهعنصرونو 
   . ورځې دى

 د تر ټولو ډېر اوږده عمرچې  في عنصرونه : دا هغه عنصرونه ديزښت ډېر راديواكتي
والي او د دوى د ډېر د ناپايښتدى .  ډعمر يې تر څو دقيقو لن ايينيم وپلرونكي ايزوټ

    نو په اړه مالومات ډېر لږ دي .روعنص دغو له كبله د راديواكتيفيت
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  درېيم څپركى

  ميايي عنصرونهكي

كيميايي عنصرونه  118ل ټول جدو په درېيم څپركي كې به د كيميايي عنصرونو د دوره يي
د كيميا پوهنې اړه به د شونتيا تر بريده په  ههر يود وى او د د جال جال وڅېړل او تشرېح شي

د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول  مالومات وړاندې شي . دا څپركىله ليدټكي څخه 
  روجن باندې پيلوو . په لومړي عنصر يانې هايډ

  جنرو. هايډ 1

چې لومړى عنصر دى لومړۍ دورې  عنصرونو د دوره يي جدول د هايډروجن د كيميايي
 التيني ژبه كې دى . د دې عنصر نوم په H او سېمبول 1 ېاتومي شمېره ي

)Hydrogenium( ريزيگان، په ) كېHydrogen () او په روسي ژبه كېВодоро́д (
يانې ) genes(او » اوبه«، يانې ) hydroله (يوناني ژبې لرغونې دى . هايډروجن د 

په پنځ (طبېعت) كې  . مانا لري» كوونكياوبه پيدا«چې د  خه اخيستل شوى) څ»پيداكوم«
   ده .  )1333-74- 0) شمېره يې (CASد ثبت د سي اې اېس ( يې ډېره پراختيا موندلې ده .

، خپل نومونه لريوپونه ايزوټ 3 ده داز دى . گه، بې بويه او بې خونده گروجن يو بې رنهايډ
دى  )T( يومتريت  H3، او درېيم يې  )Dم (وديوتيري  H2 ) ، بل يې H( پروتيوم  H1چې يو يې 

 .  
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د سوځېدو وړ او سره په مخلوط كې  ٢O دى . له هوا يا اكسيجنساده توكى  2Hروجن هايډ
 و كې لكه وسپنهاو يو شمېر فلزون OH5H2C ر لري . زهرجن نه دى . په ايتانولچاودنې خط د

Fe نيكل ، Ni  ،يمپاالډ Pd انيم، ټيټ Ti پالتين او Pt ېدو وړ دى . كې د حل   

  
  د هايډروجن د ساده توكي ظاهري بڼه     انځور :

  تاريخچه يې 

كيميا د رامنځته كېدو په لومړيو ه د گد پوهنې په تو زېږدي پېړيو كې 17او  16ال په 
از بېلېده . گسوځېدونكى (د سون وړ) سره  ېزابونو او فلزونو په تعاملوختونو كې د ت

» ل واسيلېويچ لومونوسوفيميخا« پوه، كيمياپوه او فيزيكپوهطبېعت پوهاندروسي 
چې  ه په دې پوهېدهگپه نومېرلې تو اودنه كړې وه، روجن د بېلولو ښود هايډ) 1765- 1711(

نري هي«او كيمياپوه  ليسي فيزيكپوهگ. ان توكى نه دى) phlogiston(د فلوجيستون دا 
كې سوځېدون«يې د  از څېړنه وكړه او دىگز كال د دې  1766پر ) 1810-1731( »كاوينډيش

ه گ، خو لكه څنوا د سوځېدو پر مهال اوبه وركولېسوځېدونكې هپه نامه ونوماوه . » هوا
 رزېدهگدې خنډ و نو دا ژمنتيا ده ته د، تيورۍ ته ژمن وو د فلوجيستون» يشكاوينډ«چې 
انتوان الورينټ دې « وكړي . پرانسي كيمياپوه او كره پايلنيوى په دې برخه كې سمچې 

ړيو گد ځانډه گسره په » ژان باپتيست ميوسنير«له انجينر  )1794- 1743» (الوېزير
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او  ز كال اوبه سينتېز كړې 1783خيستنې سره پر ازمتر) نه په كار اگازمېچوونكيو (گ
ول ده . په دې ډسره شوې وسپنه يې د اوبو بړاس ته وركړه ، وروسته يې بيا اوبه تجزيه كړې

او كېداى شي ډون لري گپه تركيب كې  H2O د اوبو» سوځېدونكې هوا«چې  مالومه كړه
  چې له اوبو څخه تر السه شي .  

   يې  د نامه ريښه

يانې ) hydro، چې د لرغونې يوناني ژبې له ()hydrogène(روجن ته د هايډ »الوېزير« 
په روسي نوم وركړ . » اوبه پيدا كوونكى« نا لريما »پيدا كوم«يانې ) genes(او  »اوبه«

پر » م . ف . سوالويوف«روسي كيمياپوه » وادارود« »водород«ن نوم روجژبه كې د هايډ
  .  ته وړانديز كړ» لومونوسوف« ز كال 1824

  جن شتون روپه كايناتو كې د هايډ

ې ډېر ك(كايناتو) روجن هغه عنصر دى چې تر نورو ټولو كيميايي عنصرونو په پينۍ هايډ
 سلنه اتومونه د هيليم 11 ,3 نږدې ،جن دهرود هايډ سلنه 88 , 6 دى . د ټولو اتومونو نږدې

He د سلنې په شاوخوا كې ده .  )ېصفر اشاريه يو(  1,0خه د  دي، د نورو ټولو عنصرونو بر
و د تودوخې د ستوري.  روجن جوړه دهال ډېره برخه له هايډستوريو او ستوريو تر منځ تشي

) گ(س . راډ گسانټي  6000 پاسنۍ سطحې تودوخهه د لمر د گتوپه  په شرايطو كې (د ساري
ځ تشيال كې د روجن د پالزما په بڼه شتون لري . دا عنصر د ستوريو ترمنهايډده) درجې 

داسې ، اتومونو او ايونونو په بڼه شتون لري او كوالى شي چې خپلواكو ماليكولونو
، كثافت او تودوخې درجې له پلوه په خپل منځ ېكړې چې د كچ ې جوړېماليكولي ورېځ

 وپير ولري . كې ت
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  انيزمونو كې گروجن د ځمكې په پاسني قشر او ژونديو اورهايډ

ې له پلوه كچچې د خپرېدا د  يوه سلنه ده 1 هكچروجن ډد ځمكې په پاسني قشر كې د هاي
، بلكې د اتومونو د شمېر له طبېعت كې د ده رول د كتلې له مخې نه خو پهلسم عنصر دى . 

يانې چې تر . ده  17كې  په سلو يې ونډهصرونو كې په نورو عنچې  كيږيمخې ټاكل 
و په هغو ځكه خ.  سلنه ده، وروسته دويم ځاى لري 52 د اتومونو برخه يې چې ،اكسيجن

همدومره  نږدې رزښتروجن اډچې په ځمكه كې پېښېږي، د هاي ،كې بهيرونوكيميايي 
 مركبيځمكه هم په ه توپير كې، چې پر له اكسيجن څخه پ چې دى . ستر دى لكه د اكسيجن
پر ځمكه نږدې ټول د مركبونو په ډول روجن ډشتون لري، هايكې او هم په خپلواك حالت 

(د  هوكي په بڼه په اتموسفير كې شتروجن د ساده تډه هايكچ يوازې په ډېره لږه . شتون لري
  ) . سلنه 00005,0 ه شمېروچې هوا لپاره د حجم پ

شتون كې او په ټولو ژونديو ژوندينكو (حجرو)  و عضوي توكيو په تركيبد ټول دا عنصر
   روجن دي .ډسلنه اتومونه د هاي 63 ې نږدېپه سلو ك ژونديو ژوندينكو د.  لري

  الس ته راوړل يې 

د ژوند په لړۍ كې د  ۍ نه بېلېدونكې برخه،ژوجن صنعتي توليد د هايډروجني انرد هايډر
نه موندل كيږي او  بڼه نږهپه  عت كېپه طبېدا عنصر ۍ كړۍ ده . لومړهايډروجن كارونې 

  بايد په بېالبېلو كيميايي مېتودونو سره له نورو مركبونو څخه رابېل شي . 

ڼو څخه گۍ يوه له لويو ښېژانرروجني هايډ د ې الرېبېالبېل د هايډروجن د الس ته راوړلو
انسان ته د اومو توكيو له ځينو ډولونو څخه  بې خطرتوب زياتوي اويكي ژانر، ځكه چې ده

  دي :  الرې دا الس ته راوړلوروجن د د هايډخپلواكي وربښي . 

 ؛از بړاسي بدلونگاو طبېعي  ٤CH د ميتان •

 ؛ازي كولگد سكرو  •
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 ؛ د الكتروليزولو له الرې O٢Н د اوبو •

 ؛ ) له الرېPyrolysisد تودوخيزې تجزيې يا پيروليز ( •

 ؛له الرې )كولو و (اكسيډېشنولډد برخيزې اكسي •

 ؛ ۍ له الرې د هايډروجن الس ته راوړلژكنالود بيوت •

 ؛ لڅخه الس ته راوړ ازگله ژور د ځمكې د غونډاري  •

د  بهير ډېر د السرسي وړ او ارزانتر ټولو  الس ته راوړلوروجن د په اوسني وخت كې د هايډ
د اټكلونو له مخې د هايډروجن د الس ته دى .  از بړاسي بدلونگاو طبېعي  ٤CHميتان 

كې  الرې په لومړي پړاوته د تېرېدو د (اقتصاد) روجني وټې دا مېتود به هايډراوړلو 
كله ، ه شي، يانې داستونزه په اسانۍ هوار» ۍگې او هگچر«دې لپاره چې د  ، دييږوكار

) د نه شتون المله د هايډروجني موټرو تقاضا نه وي د infrastructureچې د بېخبنا (
جديد پذيرې په لرې راتلونكې كې ت ه بېخبنا نه جوړيږي .روجني موټرو د نه شتون الملهايډ

ۍ د دودولو يوه له لويو موخو څخه ژروجني انر، ځكه چې د هايډۍ ته تېرېدل اړين ديژانر
ي وي، يا ژچې د باد انر يي كېداى شژدا انرد وتو كمول دي . ازونو گلخانه يي گد هوا ته 

  ولو شونتيا برابروي . ، چې د اوبو د الكتروليز كي ويژهم د لمر انر

  روجن توليد د هايډد بېالبېلو اومو توكيو له سرچينو څخه 

    روكاربونونو څخهايډله ه

 ېه والي په كچنږهايډروجن كېداى شي د بېالبېل :  از بړاسي بدلونگد ميتان او طبېعي 
ار ېل فشه والي پورې . هايډروجن تر بېالبنږسلنې  98 تر 95سره تر السه شي، يانې له 

 700 لهد اوبو بړاس فشار كې .  MPaاپاسكال گمي 2,4څخه تر  0,1الندې الس ته راځي، له 
او په  ډيږيگسره تر فشار الندې  ټاليسټاو ك ٤CH له ميتان درجو تودوخه كې 1000څخه تر 

از له يوې بټۍ څخه بلې بټۍ ته گجال شوى .  ړيو بټيو كې ترې هايډروجن جال كيږيگځان
از ترې گسړيږي او په دې دويمه بټۍ كې د ټاكلي پارامترونو هايډروجن ، لېږدول كيږي
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 5تر  1، چې له هايډروجن الس ته راځي هنږسلنې  5,98تر  95متو كيږي . په پايله كې له چ
په اوسني وخت كې وي .  2COكاربون ډاى اكسايډ او  СОكاربون مونوكسايډ  سلنې پكې

  ديږي . نږدې نيمايي هايډروجن په دې ډول تولي

په راتلونكې كې ښايي چې .  ده ډالرو 5تر  2يه له روجن د جوړولو سربرام هايډگد يو كيلو
  ډون . گ، البته د لېږدولو او ساتنې په راټيټه شي ې تر دوه يا دوه نيمو ډالرو پورېبيه ي

 ه پخوانۍېرتر ټولو ډ ايډروجن د الس ته راوړلوازي كولو له الرې : دا د هگد سكرو د 
سره كيږي  درجو پورې گ . س 1300څخه تر  800سكاره د تودوخې له هغه دا چې، .  ده قهطري

په لويه  څلوېښتمو كلونو رپېړۍ پز  19از لومړنى جنراتور د گاو هوا پرې بندوي . د 
) FutureGen(چې د  يكا متحد ايالتونه داسې پالن لرد امريبريتانيا كې جوړ شوى وو . 

به  سكرو ازي كېدونكيوگبرېښنايي سټېشن جوړ كړي چې په  يو داسېپروژې پر بنسټ 
وجن به د رجوړوي او هغه هايډ) fuel cellپيلونه ( برېښنا به سونتوكيزكار كوي . 

  ازي كولو په بهير كې تر السه كيږي . گه كاروي، چې د سكرو د گسونتوكيو په تو

او بوټيو څخه تر السه (د ژويو ) Biomassيا توكيو (يوكتلو له بڅخه : توكيو له بيو
كيميايي ، يا هم د بيوتودوخيزې تجزيې پر مټد روجن هايډ څخهكېدونكي توكي) 

  د اكسيجن زې تجزيې د مېتود پر بنسټ بيوكتلې ته. د تودوخي الس ته راځيطريقې پر مټ 
يو د پوسو (تفالو) لپاره)، گتودخه وركوي (د لر درجو گ . س 800-500تر له ورننوتو پرته 

، ٢Hهايډروجن  په پايله كې بهيرد دوخې ډېره ټيټه ده . توازي كولو تر گد سكرو د چې 
رام گكې د يو كيلو بهيردې  پهږي . سره بېلې ٤CHاو ميتان  СОكاربون مونوكسايډ 

چې بيه  كېداى شيكې ډالرو ده . په راتلونكې  7تر  5توليدېدونكي هايډروجن سربيه له 
  يټه شي . دريو او يوه ډالره راټيې تر 

  كې هايډروجن د بېالبېلو باكټرياوو له خوا جوړيږي .   بهير )بيوكيمياييژونكيميايي (په 
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كنالوجيو پر جوړولو كار روان دى . د ټهايډروجن د توليد لپاره د نويو  له كثافاتو څخه : د
يزو رگرتيا ادارې له ښاري او سوداگز كال د لندن د هايډروجن د مل 2006ه پر گساري په تو

په لندن كثافاتو څخه د هايډروجن د شوني توليد څېړنه چاپ كړه . د دغې څېړنې له مخې 
انايروبيك ټنه هايډروجن په پيروليز او  141كې هره ورځ كېداى شي له كثافاتو څخه 

)anaerobic . طريقو سره توليد شي (   

انجنونه راق) (داخلي احت سون يد دنننبس موټرونو، چې  13750ټنه هايډروجن د  141
 8000. اوسمهال په لندن كې څه د پاسه  لپاره بسنه كويولري او په هايډروجن كار وكړي، 

  بسونه كاريږي . 

ز كال د امريكا متحدو ايالتونو د  2007پر له فلزونو سره د اوبو د كيميايي تعامل له الرې : 
)Purdue ډوله فلز په مرسته له اوبو گ) پوهنتون، د الومينيموO2H  څخه د هايډروجن د

  توليد مېتود كشف كړ . 

يو له پوسو او كرنې گتورب، د لر(له ) pellets( په ډوله فلزگ Gaاليم گاو  Alالومينيم له 
) په ټانكۍ pelletsكې جوړيږي . پيليټونه ( )له پوسو څخه جوړېدونكى سونتوكى دى

دو په پايله كې رامنځته كېكې له اوبو سره اچول كيږي . په ټانكۍ كې د كيميايي تعامل د 
اليم د الومينيم پر شاوخوا يو قشر جوړوي او دا قشر د الومينيم د گي . هايډروجن توليديږ

د الومينيم اكسايډ او   2Hاكسايډ كېدو مخنيوى كوي . د تعامل په پايله كې هايډروجن 
  جوړيږي . 

څه د پاسه په سوځولو الومينيم څخه كېداى شي چې د هايډروجن  )رامهگ 453يو پونډ (له 
كيلوواټ  2سه ي او له اوبو سره د الومينيم د تعامل پر مهال څه د پاژكيلوواټ ساعته انر 2

بټيو د  په راتلونكې كې به د څلورم نسل اټوميي الس ته راشي . ژساعته تودوخيزه انر
 سره، د هغه هايډروجن، چې د تعامل په بهير كې الس ته ۍ په كارونېژبرېښنايي انر
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ېلن پيترولو له گليتره  3, 8راځي، سربيه د پيترولو له بيې سره برابره شي، يانې چې د يو 
  ډالرو سره به برابره شي .  3بيې 

رامه) گكيلو 158پونډه ( 350، له انجن ولري سون ې يو موټر چې د دنننيكچد منځنۍ 
ه ې به د دومركيلومتره واټن ووهي . په راتلونكې ك 560الومينيمو سره كوالى شي چې 

د برېښنا د څلورم نسل اټومي بټيو كې د الومينيم اكسايډ  ډالره وي، چې 63بيه  گواټن ت
  ښت كې راځي . گد جوړېدو بيه هم په همدغه ل

 UC( د كاليفورنيا ايالت د بيركلي د اوبړيو كارونه : د امريكا متحدو ايالتونو

Berkeleyلپاره  ه كړه چې كه چيرې د اوبړيودا مالوم ز كال 1999 ر) پوهنتون پوهانو پ
كمزوري كيږي  ډېرد فوتوسينتېز بهيرونه يې بسنه ونه كړي نو  Sاو سولفور  2O اكسيجن

  ي . وجن جوړېدنه پيليږاو په توپاني ډول سره د هايډر

ه گروپ كوالى شي چې هايډروجن جوړ كړي، د ساري په توگد زرغونو اوبړيو يو 
)Chlamydomonas reinhardtii(  اوبړۍ كوالى شي چې له دريابي (سمندري) اوبو .

  له اوبو څخه هايډروجن توليد كړي . يا هم د كاناليزاسيون 

د هايډروجن د توليد كورنى سېستم : د هايډروجني ټانكونو د جوړولو پر ځاى كېداى شي 
د  H2Oتوليد شي، يا د اوبو هايډروجن از څخه گاوو كې له طبېعي گچې په كورنيو دست

په نامه د موټر او موټرسايكل ) Hondaهونډا (جاپان د د كتروليز پر مټ جوړ شي . ال
اه گپه نامه دست» يكي سټېشنژد هونډا كورنى انر«جوړولو نړيواله نامتو كمپنۍ 

از گاه چې د كور لپاره وي او وكړاى شي په كور كې له طبېعي گازمايښت كوي . داسې دست
دې ډول الس ته راغلي هايډروجن يوه برخه كېداى شي د په څخه هايډروجن توليد كړي . 

توليدوونكو بېټريو لپاره چې د كور د اړتياوو د پوره كولو لپاره د تودوخې او برېښنا 
ي . د هايډروجن پاتې برخه كېداى شي د موټر ټانكۍ ته ورواچول شي او د يږوكار

  ه وكاريږي .  گسونتوكي په تو
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هايډروجن د توليد لپاره د ز كال د  2007پر )  ITM Power Plcبرتانوي كمپنۍ (
د دې لپاره چې د ، ا پر مټگجوړه او وازمويله . د دغې دستاه گدستكورنۍ الكتروليز 

ې له خوا هايډروجن د شپ ،ۍ پر كارېدنې فشار را نه شيژانرورځې له خوا د برېښنا 
اه له اوبو څخه هايډروجن گوواټه ځواك لرونكې الكتروليز دستكيل 10د  .توليديږي 

 Fordبار فشار الندې يې ساتي . دا توليدېدونكى هايډروجن د ( 75توليدوي او تر 

Focusكيلومترو واټن لپاره بسنه كوي . نوموړې  40پيترولي موټر د \) هايډروجني
ز كال پيل كړي .  2008يد پر اوو تولگكمپنۍ داسې پالن لري چې د دا ډول الكتروليز دست

 164 ه دسربيد يو كيلوواټ  اووگالكتروليز دست دهمدا اوس ) كمپنۍ ITM Powerد (
  ته رسېدلې ده .  ډالرو كچ

درجو په تودوخې لرلو  گ . س 1000د اوبو له بړاس سره بدلون د ) په ډول Conversionد (
  سره : 

  

  ، د اوبو بړاس تېريږي : تودوخه ولريدرجې  گ . س 1000، چې د ډبرو سكرو كوكس څخه

  

  :  پر مټ  الكتروليزد و د اوبو محلولونو گد مال

  

  كول :  ايډي اكسټاليسټك H2 روجناو هايډ O2اكسيجن  د
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 تېزابونو د اچولو د عمليې پر مټ باندې د نريوفلزونو  پركې په البراتوار په البراتوار كې : 
 Zn تعامل د ترسره كولو لپاره ډېرى مهال جست غسېد . دهايډروجن الس ته راتالى شي 

  :  ده چې د تعامل معادله يې دا كاريږي ٤SO٢H ډسولفوريك اسي نرى شوى او

  

الس ته راځي چې د تعامل   2H پر مټ هايډروجنتعامل د  Caسره د كلسيم  O2H له اوبو
  ده :   معادله يې دا

   

له  په دې الندې معادله كې يې . ته راتالى شيله الرې هم الس د هايډروليز د هايډريډونو 
   : د هايډروليز تعامل پر مټ الس ته راوړل ښودل شوي NaHسوډيم هايډريډ  اوبو سره د

   

په پايله كې هم هايډروجن  چولواد ) باندې د الكليو (القليو Alو نيمومييا ال Zn جستو پر
،  NaOHله سوډيم هايډروكسايډ م په دې الندې لومړۍ معادله كې الوميني ته راځي . الس

په  . ځاى شوي او هايډروجن يې جوړ كړى سره يو H2Oچې د الكلي فلز مركب دى، او اوبو 
او اوبو سره يو ځاى شوي او   KOHله پوتاسيم هايډروكسايډ دويمه معادله كې جست 

  هايډروجن يې جوړ كړى دى :  

  

  

 ونو يا تېزابونو په الكتروليز كولو سره پرد الكليو د اوبو محلول . د الكتروليز پر مټ 
  ه : گ، د ساري په توباندې هايډروجن راپيدا كيږيكتود 
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  د هايډروجن تر ټولو لوى توليدوونكي :  

 Airد هايډروجن د توليد يوه له تر ټولو لويو كمپنيو څخه د فرانسې د ( •

Liquide ښار كې ده . ز كال جوړه شوې او په پاريس  1902) كمپنۍ ده چې پر 

ز كال  1878چې پر ده ) كيميايي كمپنۍ AG Lindeبله لويه نړيواله د جرمني د ( •
 جوړه شوې او په ميونشن ښار كې ده . 

) كارپورېشن دى چې پر Praxairدرېيمه لويه يې د امريكا متحدو ايالتونو د ( •
   ز كال جوړ شوى او مركزي دوتر يې په كونيكټيكوټ ايالت كې دى . 1907

  هايډروجن اتوم  د

د هايډروجن اتوم هغه فيزيكي سېستم دى چې د اتوم له هستې څخه جوړ دى او مثبت 
برېښنايي چارج لري، همدا راز يو الكترون لري چې منفي برېښنايي چارج لري . د اتوم په 
هسته كې كېداى شي چې پروتون، يا پروتون له يوه يا څو نيوترونونو سره شتون ولري چې 

وجن ايزوټوپونه جوړوي . الكترون د اتوم د هستې په شاوخوا كې كوبۍ (حباب) د هايډر
ته ورته په نازك قشر كې شتون لري چې د اتوم الكتروني قشر جوړوي . د هايډروجن د اتوم 

په پايښت لرونكي حالت كې د بور له  تر ټولو ډېر احتمالي نيمايي قطر د الكتروني قشر
  .   ٠a  =٠,٥٢٩ Åبرابر دى ) سره Bohr radiusنيم قطر (

كې  نسبيتي كوانتومي ميكانيكروجن اتوم په كوانتومي ميكانيك او په ډد هاي
له كره يا اټكليز شننيز حل ئمسجسمونو ړى ارزښت لري، ځكه چې د ده لپاره د دوو گځان

ړ لري . دا حل د هايډروجن د بېالبېلو ايزوټوپونو لپاره له اړوندو سمونونو سره د كارونې و
  دى . 
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د هايډروجن اتوم په كوانتومي ميكانيك كې د دوه ذره يي (دوې ذرې درلودونكي) 
ه گه يا د دوه ذره يي څپه ييزې دندې په توگ) په توdensity matrixكثافت ماتريكس (

  تشرېح كيږي . 

) د 1962-1885» (نيلس هينريك ډېويډ بور«ه ز كال ډنماركي فيزيكپو 1913پر 
ڼ شمېر فرضيې او ساده والى يې درلود گيو داسې مودل وړانديز كړ چې هايډروجن د اتوم 

) وايست . د spectrumې سپيكټروم (گاو له دغه مودل څخه يې د هايډروجن د وړان
سم  يكي سويوژانر ه سمې نه وې، خو بيا يې هم د اتوم دگمودل فرضيې ټولې په بشپړه تو

  ده . ارزښت ښو

ميكانيكي تجزيې،  - كلونو د كوټلې كوانتومي  ز 1926-2519د محاسبو پايلې پر » بور«د 
د » رگشروډين«پر معادلې يې بنسټ درلود، پر مټ تصديق شوې . د » رگشروډين«چې د 

 كې په تجزيوي بڼه رگډاتيكي الكتروستمعادلې حل د الكترون لپاره د اتوم د هستې په 
(سپيكټروم)، ر گډې گاو د وړانې سويۍ ژون د انررامنځته كيږي . دا حل نه يوازې د الكتر

  بلكې د اتومي اوربيتالونو بڼه هم بيانوي .  

 اتومي واحده ده .  1 ,00811؛ 00784,1د هايډروجن اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .  ١s١د اتوم الكتروني وېش يې په دې فورمول  -

     دى . (پ . م) پيكومتره  53د اتوم نيمايي قطر يې  -

  
   م يو پروتون او يو الكترون لري اتو روجنانځور : د هايډ
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   فيزيكي خواص يې

درجو (ك) كيلوين  273(د تودوخې په د هايډروجن كثافت په عادي شرايطو كې  -
كې (س . م . م) سانتي متر مكعب  په يودرجو كې) ) گ(س . راډ گاو صفر سانټي 

 رامه دى . گ 0000899,0

ده . (د  -16,259شمېر منفي  په) گ(س . راډ گدرجه يې د سانټي  د ويلي كېدو -
 ده) .  99,13په شمېر (ك) كيلوين 

ده . (د   - 879,252په شمېر منفي ) گ(س . راډ گد اېشېدو درجه يې د سانټي  -
 ده) .  271,20په شمېر (ك) كيلوين 

 .  ىموله د\كيلوجوله 0 ,117د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 .  ىموله د\كيلوجوله 0 ,904د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى .  \جوله 28 ,47د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

  موله دى . \(س . م . م)  سانتي مترمكعب 1,14مولي حجم يې  -

له همدې رايه سپك دى . گ 4,14از دى . دى له هوا څخه  گر سپك روجن تر ټولو ډېهايډ
وا ته پورته كبله كوشنى كوبى (ډومبك، حباب) هم كه چيرې له هايډروجنه ډك وي، نو ه

د  ، هماغومرهولونوكتله كوشنۍ وي، څومره چې د ماليكنده خبره دهگكيږي . دا څر
ه چې د هايډروجن ماليكونه گخوځښت چټك وي . لكه څن وىد د په يوه درجه كېتودوخې 

چې له يو  ېر سپك دي، نو له همدې المله كوالى شيازونو تر ماليكولونو ډگد نورو ټولو 
پر دې بنسټ ويالى شو چې ولېږدوي .  ه په ډېرې چټكۍ تودوالىخه بل جسم تجسم څ

. د ده د  وړتيا لري ډېرهتر ټولو كې د تودوخې تېرولو  شمېر توكيو په ازيگهايډروجن د 
  ه ده . رايه زياتگ 7وړتيا نږدې تودوخې تېرولو وړتيا د هوا د تودوخې تېرولو تر 
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ه، بې گپه عادى شرايطو كې يو بې رن نصر. دا ع  2Нدوه اتومه لري وجن ماليكول رد هايډ
په اوبو  و ده .رامگكيلوجول پر  120,9·610 د سوځېدو تودوخه يې. از دى گبويه او بې خونده 

  .  حليږيميلي ليتره  18 , 8يې  ر اوبو كېيټپه يو ل، كې ښه نه حليږي

ښه حليږي، كې  او نورو Pd يمپاالډ ،  Ptپالتين ،  Niنيكل په ډېرو فلزونو لكه روجن هايډ
په فلزونو كې د كې) .  Pdيوه حجم په  2Hحجمونه  850(يم كې په تېره بيا په پاالډ

ډوله فلز (د گتر كاربوني ؛ دې كې ده چې دى تر فلزونو تېريږيوړتيا په  روجن د حلېدوهايډ
وي يې)، ځكه گډوله فلز خرابوي (ړنگكله جن تېرېدنه كله ور) د هايډوه پوالدگساري په تو

  كې نه حليږي .  Ag روروجن په سپينو زهايډ.  كوي هايډروجن له كاربون سره تعامل چې

منفي  له ، يانېرجو په ډېر لنډ واټن كې شتون لريد د روجن د ساړواوبلن (مايع) هايډ
بې دا .  په اوبلن حالت كې شتون لري درجو ترمنځ گ . س - 2,259څخه تر منفي  -76,252
درجو كې يې  گ . س - 253د ساړو په منفي  . نكې مايع دهاو بهېدوډېره سپكه  ،هگرن

 درجو كې يې گ . س -253منفي  د ساړو په.  دى رامهگ 0 , 0708م كې . م . س يوپه كثافت 
 د ساړو په ډېر ټيټ دي،روجن بحراني پارامترونه د هايډ پوازه دى . 8,13خټنه (خټوالى) 

په مايع  د همدې المله يې.  موسفيره دىات 12 , 8 فشاريې  درجو كې گ . س -2,240منفي 
لت كې د برابر وزن (انډوليز) باندې بدلېدو حالت كې ستونزې رامنځته كيږي . په اوبلن حا

  څخه جوړ دى .   2H-para  ،21,0 2H-orthoسلنه له   79,99 په سلو كې روجنهايډ

منفي  د ساړو پهكثافت يې ، ده گ . س - 2,259منفي  د ويلي كېدو درجه روجنجامد هايډد 
د ، رامه دى، چې واورې ته ورته كتله دهگ 0807,0 م كې . م . په يو س درجو كې گ . س - 262

  mmc6P/روپ يې گ لري، فضايي سېسم )ونالگزاگهي( شپږڅنډيزد يې  بلورونو جوړښت
  دى . 

، (موديفيكېشن) كې شتون لري ،)spin formپه دوو سپيني بڼو (روجن ماليكولي هايډ
د روجن په بڼو . )، يانې د اورتوهايډروجن او پاراهايډparaپارا (او   )orthoتو (اورد 
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د  او درجې گس .  - 10,259منفي  چې د ويلي كېدو درجه يې،  2H-oروجن اورتوهايډ
 په ماليكول كې هسته يي سپينونه، درجې ده گ . س - 252 ,56منفي  اېشېدو درجه يې

)spin (2 روجند اورتوهايډ.  موازي ديH-o  2روجن او پاراهايډH-p   د برابر وزن لرونكى
په نامه  2H-eروجن درجه كې د برابر وزن لرونكي هايډ مخلوط د تودوخې په وركړ شوې

  ياديږي . 

روجن د د اوبلن نايټ كابونپه فعال  چې كېشنونه كېداى شييفمودي ياد شوي روجند هايډ
د پر مټ سره بېل شي . ) tionAdsorpد پاسني (سطحي) جذب (تودوخې په درجه كې 

نږدې  د اورتوهايډروجن او پاراهايډروجن تر منځ انډول تودوخې په ډېرو ټيټو درجو كې
ي د ژد پاراماليكول انر ه د پاراهايډروجن په لور لېږدېدلى وي، ځكه چېگتو په بشپړه

دفع  دى . 1 : 1نږدې  نسبت كې  К  80 دوى د بڼو په دۍ ډېره ټيټه ده . ژاورتوماليكول تر انر
روجن دى په اورتوهايډته د تودوخې وركولو پر مهال  روجن(نا جذبه) پاراهايډ شوي

تودوخې په درجه كې د برابر وزن لرونكى مخلوط جوړوي هوا د او ان د كوټې د بدليږي 
  اليسته پرته دا بدلون ورو ورو ترسره كيږي . ټ. له ك)  75 : 25 پارا : -(اورتو 

   :  ړښت يېد بلوري جالۍ جو

 ونال) سېستم لري . گزاگشپږڅنډيز (هيد هايډروجن د بلوري جالۍ جوړښت  -

 سترومه دى . گان  =٣,٧٨٠a =٦,١٦٧cد جالۍ پارامترونه يې  -

 كيلوينه ده .   110د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

         

  ونال) سېستم لري گزاگشپږڅنډيز (هيد هايډروجن د بلوري جالۍ جوړښت انځور : 



١١٧ 

   يې ميايي خواصكي

 دى . (پ . م) ه ترپيكوم 32قطر  نيم(كووالينټ) د هايډروجن كووالينسي  -

 دى . (پ . م) ) پيكومتره - e 1( 54د ايون نيمايي قطر يې  -

 ه دى .  گپاولين 20,2الكتروني منفيت يې  -

 دي .  - 1، 0،  1د اكسايډ جوړولو درجې يې  -

موله \لهكيلوجو 3,1311ي يېژانر(ايونيزېشن) ړولو د ايون جو د لومړي الكترون -
  ) الكترون ولټه ده .   595,13ده . يا په بل شمېر (

ډون گليكولونه ډېر محكم دي او د دې لپاره چې هايډروجن په تعامل كې روجن ماد هايډ
  ښت شي : گل يژچې ډېره انرده اړينه ، وكړي

       - كيلو جول  432

ډېرو فعالو فلزونو سره تعامل يوازې له  روجن د تودوخې په عادي درجو كېځكه خو هايډ
  جوړوي :  ٢CaHد كلسيم هايډريډ چې په پايله كې  سره Ca له كلسيم، لكه كوي

  

روجن هايډچې په پايله كې يې  تعامل كوالى شي سره ٢F وفلورين نافلز او له يوازيني
  جوړوي :  HF ايډفلور

  

م د كوم بل ، يا هې په لوړه درجه كېنو سره د تودوخروجن له ډېرى فلزونو او نافلزوهايډ
   سره :  2Oپه رڼا كې له اكسيجن  هگ، د ساري په تواغېز پر مټ تعامل كوي
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 هگ، د ساري په تواكسيجن واخلي (خپل كړي) ونو څخهايډچې له ځينو اكس دى كوالى شي
  :  څخه CuOد مسو له اكسايډ 

  

  خواص ښيي : بشپړوونكي يا  )Redoxروجن د ريډوكس (الندې معادله د هايډدا 

  

  ونه جوړوي : هايډروجن هاليډد سره (هالوجيني عنصرونو) له هالوجينونو 

، دا تعامل په تياره كې د تودوخې په هره درجه كې له چاودنې  
  سره ترسره كيږي . 

  ، خو يوازې په رڼا كې . ې سره ترسره كيږيدا تعامل له چاودن 

  خې وركولو په حالت كې تعامل كوي : د ډېرې تودوله اورغۍ (لوۍ) سره 

  

روجن له فعالو هايډ :  روجن تعاملونهله الكلي او الكلي خاورينو عنصرونو سره د هايډ
،  Naونه جوړوي . په دې الندې معادلو كې يې له سوډيم يډرايډهفلزونو سره په تعامل كې 

   سره تعاملونه ښودل شوي :  Mgنيزيم گاو م Caكلسيم 
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. په دې الندې  كيږي جامد توكي دي او په اسانۍ هايډروليز، ه وزمهگيډونه مالايډره
   : دل شوىهايډروليز ښو ٢CaHسره د كلسيم هايډريډ  O2Hمعادله كې له اوبو 

  

روجن د هايډسره ونو ايډله اكسفلزونو  دبالك)  dعنصرونو (د  dد مندليف جدول د 
  تعامل

  ونه تر فلزه پورې بشپړيږي : ايډاكس

  

  

  

 ماليكولي هايډروجن، د عضوي مركبونو د بيا بشپړولو: د عضوي مركبونو هايډريډېدل 
دو تعاملونو ېايډريډد ه دا بهيرونه.  نتېز كې په پراخه پيمانه كاريږيوي سيپه عضلپاره 

د تودوخې په لوړه درجه او لوړ فشار  په شتون سره ټاليسټتعاملونه د ك په نامه ياديږي . دا
ون كينسد ويل(يو ډول) وي (لكه  متجانسچې هم  كېداى شي ټاليسټكسره كيږي . كې  تر

  پر سكرو باندې) .  يمپاالډ، و هم غيرمتجانس وي (لكه د ريني نيكلا )ټاليسټك

ي ټاليسټد مشبوعو مركبونو د ك نونو او الكاينونوالكيد داسې لكه  شمېر نه دې له
  :  بونه جوړيږيمشبوع مركمهال د الكانونو  لو پروايډريډه
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  ايزوټوپونه يې 

او دا درې  ي، چې خپل بېل نومونه لريشتون لردريو ايزوټوپونو په بڼه  هايډروجن د
) Tتريتيوم (  H3)، او درېيم يې Dديوتيريوم (  H2 ) ، بل يې Hپروتيوم ( H1 ايزوټوپونه 

  . (تريتيوم يې راديواكتيفي دى) .  يد

. دي  2او  1يښت لرونكي ايزوټوپونه دي چې د كتلو شمېرې يې پروتيوم او ديوتيريوم يې پا
او د دويم هغه    0 , 0070  ± 9885,99ه د لومړي هغه  كچپه طبېعت كې د دوى د شتون 

سلنه ده . دا نسبت كېداى شي چې د هايډروجن د الس ته راوړلو د  0 , 0070 ± 0 , 0115
  مومي . سرچينې او طريقې په پام كې نيولو سره بدلون و

كاله دى .  32,12 عمر اييايزوټوپ پايښت نه لري . د ده نيم  H3روجن د تريتيوم ډد هاي
  .  يشتون لر كچېلږ  ېكې په ډېر تريتيوم په طبېعت

 7تر 4نور ايزوټوپونه هم پېژندل شوي چې د كتلو شمېرې يې له  4همدا راز د هايډروجن 
،  H٦،  H٥،  H٤ي . دا څلور واړه ايزوټوپونه د 10−22—10−23 عمر يې هم  اييپورې دي او نيم

Hسينتېز شوي او په طبېعت كې نه موندل كيږي .  ٧  

 2H(ديتيري هايډروجن) ماليكولونو څخه جوړ دى چې د  HDاو   2Hطبېعي هايډروجن له 
 2Dه ديتيري هايډروجن نږدى . په طبېعت كې د  3200 : 1نسبت يې تخمين  ېكچ HDاو 

  .  هد 6400 : 1تخمينن  كچه  2Dاو   HD. د  هدتر دې هم لږ  كچه

د ټولو كيميايي عنصرونو له ايزوټوپونو څخه د هايډروجن د ايزوټوپونو فيزيكي او 
كيميايي خواص په خپل منځ كې ډېر توپير لري . دا د ده د اتومونو د كتلو له ډېرو نسبتي 

  بدلونونو سره تړاو لري . 
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 p ,2D-o ,2D-p-ن اورتو او پارا موديفيكېشنونه لري : ديوتيريوم او تريتيوم د هايډروج

2T-o ,2T  لېوالتيا لرونكي ايزوټوپ هايډروجن د . له مخالف جنس (لوري) سره(HD, 

HT, DT) . اورتو او پارا موديفيكېشنونه نه لري   

  
  انځور : د هايډروجن د پروتيوم، ديوتيريوم او تريتيوم ايزوټوپونه  

  ا روجن جيوكيميد هايډ

ي لومړنيو اسمان) eteoriteM( د ميټيوريټ او) سيارو(رزنده ستوريو گ، سترو د لمر
او دا له دې المله چې  هلږ د(مقدار، اندازه)  كچهه ځمكه كې د هايډروجن پ په پرتلهډبرو 

، لكه د د كتلې ډېره برخهروجن د هايډ ازه شوې وه .گډېره بې د جوړېدو پر مهال  ځمكه
، د لويېدو پر مهال او يا له هغه ه څېره كېدو (الوتونكيو) عنصرونو پنورو هوا ته پورت

د رزنده ستوري (ځمكې) گزموږ د خو .  ځمكې څخه ووتهڅخه وروسته سمالسي له 
، په مستثنا)(د ځمكې له پاسني قشر څخه  كچهاز كره گدغه  جيوسفير په تركيب كې د

   نه ده مالومه چې څومره ده .او د ځمكې په هسته كې ) antleMل (نټم، استينوسفير
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، خو د ليدل كيږيه لږ گازونو كې په پرتليزه توگځمكې په د  ٢Hروجن هايډ نږهيا خپلواك 
. د اورشيندو  يه برخه لره ارزښتناكگكې په بشپړه تو بهيرونوپه بڼه په جيوكيميايي اوبو 

، يا هم د ځمكې و شويو ځينو غرنيوگ، د ړنازونو كې هم هايډروجن مالوم شوىگغرونو په 
هايډروجن  كچه ه(چاكونو) په اوږدو كې يوپه ځينو ځايونو كې د راپيدا شويو چاودونو 

    از راوتل ليدل شوي دي .گدې  د سكرو په ځينو كشف ځايونو كې داو ، بهېدلى ليدل شوى

+ د امونيم كېداى شي چې هايډروجن د مينرالونو په تركيب كې
٤NH د ، د ايون

  لري . ه بڼه شتون وپ O2Hاو اوبو ن روكسيل ايوايډه

، چې ازگ O٢CHد فورمالډيهيډ روجن په پرله پسې ډول په اتموسفير كې ماليكولي هايډ
ايډ جوړولو په ځنځير كې جوړيږي، د تجزيې يا كوم بل عضوي توكي د اكس ٤CH د ميتان

، يم سوځېدنېو پر مټ، د بېالبېلو سونتوكيو او بيوتوكيو د نگد لمر د وړان، په پايله كې
  له الرې جوړېداى شي . د تثبيت  ٢N روجند نايټانيزمونو پر مټ گله هوا څخه د ميكرو اور

له نورو توكيو سره د ، كوشنۍ كتله لريپه داسې حال كې چې روجن ماليكولونه د هايډ
د چټكتيا له پلوه دويمه كيهاني چټكي ډېدو گچټكي لري (د ځاى كېدو ډېره ډېدو او يو گ

چې تشيال مكان ته  سره كوالى شي ورننوتو د اتموسفير پاسنيو قشرونو ته پهاو ده) 
  رامه دى . گكيلو 3حجم يې په يوه ثانيه كې  گله منځه تد وروالوزي . 

  ) تدابير( رې چارېالاحتياطي 

د اكسي ، چې د چاودنې خطر لرونكى مخلوط جوړويډېدو كې گروجن له هوا سره په هايډ
ډېر خطر  د چاودېدو هغه مهالاز گدا ي . از په نامه ياديږگ )enOxyhydrog( هايډروجن
روجن او هوا وي، يا خو هايډ 2 : 1 از حجم يې د نسبت په شمېر له اكسيجن سرهگلري چې د 

 سلنه 21 په سلو كې اكسيجن د هوا ، ځكه چېږدې ويته ن 2 : 5 ډ وي چېگداسې سره 
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د روجن كه چيري اوبلن هايډهم لري .  روجن د اور اخيستو خطرهمدا راز هايډجوړوي . 
  ، نو كېداى شي چې د ډېر سوړوالي المله پوست وسوځوي . انسان پر پوست توى شي

سلنې  96تر  4مخلوط له  گايډروجن ټينڼل كيږي چې له اكسيجن سره د هگداسې 
دا دى .  سلنې 75تر  4وط كې د حجم له مخې له ا سره په مخلله هوحجمونو پورې دى . 

په بشپړه چې  تابونو كې شتون لري او كېداى شيونه اوسمهال په ډېرى مالوماتي كرقم
يو څېړنو وروستچې  اړينه ده دا په پام كې ولرل شي خو.  رېږيارزونې لپاره وكا د هگتو

روجن په لويو كېداى شي هايډچې  زېږدي كلونو پاى) دا مالومه كړې(تخمينن د اتيايمو 
څومره چې د هايډروجن حجم ) كې هم خطرناك وي . (غلظت واليگو سره په لږ ټينحجمون

  خطر ډېر دى .  والىگټين هماغومره يې د لږ زيات وي

روجن چاودنيز خطر په د هايډچې  شوې تېروتنې سرچينه په دې كې دهخپرې  د دې ډېرې
ه چې له اكسيجن سره د گلكه څنلږو حجمونو سره په البراتوارونو كې څېړل كېده . 

سره  يكالي ميكانيزمچې په ازاد راډ، يو ځنځيري كيميايي تعامل دىتعامل روجن هايډ
(يا په بله وينا د كوشنيو ذرو » وژنه«يكالونو د ازادو راډپر دېوالونو باندې ، ترسره كيږي

   د ځنځير د ادامې لپاره بحراني ده .له پاسه) 

    كارونه يې

  ږي . كې كاري گروجني ولډينهايډ-روجن په اتومياتومي هايډ

يك په صابون او پالسټ،  OH٣CH انولميټ،  ٣NH د امونياپه كيميايي صنعت كې : 
  جوړولو كې كاريږي . 

رين په نامه گله اوبلنو نباتي غوړيو څخه د مارصنعت كې : په د خواركتوكيو  •
 غوړيو جوړولو كې ترې كار اخيستل كيږي .
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دى (پوښل  شوىه ثبت گپه تو ٩٤٩Eد خوراكي زياتوونكي توكي هايډروجن  •
او د روسيې ، ډون لريگزياتوونكيو په نوملړ كې توكيو د ) . پر خوراكازگشوى 

كې د توكيو په توليد ون كې د خوراكتوكيو په صعنت كې، د خوراكپه فدراسي
 توكي د كارولو اجازه وركړل شوې ده .  مرستندوى

. په پخوا  ورته كيږياز دى او په هوا كې تل پگهايډروجن ډېر سپك :  كې هوايي صنعتپه 
روجنه ډكېدې . له هايډهوايي پوكڼۍ لويي او » ديريژابلونه«وختونو كې هوايي بالونونه 

هايډروجن چې په بهير كې يې  شولناورينونه پېښ پېړۍ په دېرشمو كلونو كې څو  20خو د 
 لههوايي بالونونه كې  . په اوسني وخت هوايي بالونونه وچاودېدل او وسوځېدللرونكي 

  از بيه لوړه هم ده . گازه ډكيږي، له دې سره سره چې د دې گ  He هيليم

د  ))Balloon (aircraftپېژندنه كې د الوتونكيو بالونونو (په هواپه هوا پېژندنه كې : 
  ډكولو لپاره ترې كار اخيستل كيږي . 

  ه كاريږي . گروجن د توغنديو د سونتوكيو په توه : هايډگد سونتوكي په تو

روجن څخه د كوشنيو (تېزرفتارو) سني وخت كې داسې څېړنې روانې دي چې له هايډپه او
(احتراق  نسو يد دنننه كار واخيستل شي . گاو باركښو موټرونو د سونتوكي په تو

ازونه گكې هوا ته وتونكي مضر  و په پايلهروجن كارولد هايډانجنونو كې داخلي) 
ه د د ده د الس ته راوړلو، د د روجن كارونهايډه د هگتوپه دې دومره نه ككړوي ( چاپيريال

. له ايكالوجيكي پلوه  )اغېزمنتيا ستونزمنويښتونو ټيټه گل كښېكاږلو او لېږدولو د
ۍ ژد تودوخيزې انر گد سټيرلين، همدا راز وټرونه (موترهاى برقي) ډېر ښه ديبرېښم
برېښنا زېږوونكيو هايډروجن د پياوړيو هم راتلونكې لري . ) Stirling engine(انجن 

   جنراټورونو د سړولو لپاره كاريږي .
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  . هيليم 2

چې اتومي  عنصر دىدويم د لومړۍ دورې جدول  ه ييدورد  نوصروعنكيميايي د  هيليم
د دې روپ په سر كې دى . گازونو د گد نجيبه  هيليم.  ىد Heاو سېمبول يې  2 شمېره يې
 او په روسي ژبه كې )Helium( رېزي كېگان په، )Helium( په التيني ژبه كې عنصر نوم

)Ге́лий( سي اې اېس ثبت د د .  دى)CAS ( شمېره يې)نجيبهدا يو . ) ده 7440-59-7، 
    از نه دى . گزهري  . هيليماز دى گه، بې خونده او بې بويه گ، بې رنهكمپېښه، يو اتوم

ا عنصر د ډېروالي له د . شوى  وركې ډېر خپ ناتويكاه هغو عنصرونو څخه دى چې پ يو له دا
روجن ډهمدا راز د سپكوالي له پلوه هم تر هايروجن وروسته دويم ځاى لري . ډپلوه تر هاي

از څخه د تودوخې د ټيټې درجې گهيليم له طبېعي وروسته دويم كيميايي توكى دى . 
  .  الس ته راځيپر مټ ، د تجزيه يي تقطير په نامه ياديږي، چې وېش

  
  از دىگه، بې خونده او بې بويه گ، بې رنهكمپېښه، يو اتوم ،يو نجيبه انځور : هيليم
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  تاريخچه يې 

ز كال د  1868د ، )1907- 1824( »نيانسجزار يول سپېر ژ«، ستورپوه پرانسي پوهاند
تندر د بشپړ لمر د  ،ونتور په ښار كې ووگپه داسې حال كې چې د هند د  18سټ پر گا

» نيانسج«څېړه . وبهرنى قشر (كروموسفير) ل د لمر لومړى ځ نيونې پر مهال (كسوف)
د لمر د چې  داسې عيار كړي )spectroscopeكتروسكوپ (يسپ وكوالى شول چې

، بلكې په عادي اى شو نه يوازې د لمر په كسوف كېكېداتموسفير د بهرنيو قشرونو لړۍ 
 ) لړۍووتليو ځايونيو (گبرجستپر دې بله ورځ د لمر د ورځو كې هم وليدل شي . 

او ه گاسماني رن-، زرغونروجن له كرښو سره، چې شنېډد هايليدنې ۍ سپيكتروسكوپ
او د لمر » نيانسج«په لومړي سر كې  چې هه زېړه كرښه وموندلگډېره ټين ، يو ځاىسرې وې

» نيانسج«كرښه ده .  Dچې دا د سوډيم  داسې فكر وكړنورو تماشه كوونكيو ستورپوهانو 
وروسته مالومه شوه چې پرانسې د پوهنو اكاډمۍ ته ليك وليكه . سمالسي په دې اړه د 

ږي او تر دې مهاله له د سوډيم له كرښې سره نه برابريد لمر په لړۍ كې زېړه كرښه  روښانه
   عنصرونو څخه يې په يوه پورې هم اړه نه لري . كيميايي او كشف شويو  پېژندل شويوټولو 

-1836( »ريجوزيف نورمن لوك«ستورپوه ليسي گان 20د اكتوبر پر دوې مياشتې وروسته 
، په همدې ډول د لمر لړۍ څېړنه وكړه له طرحو خبر نه وو، چې د خپل پرانسي همكار )1920

وو (ډېر كره يې  هنانومتر 588چې د څپې اوږدوالى يې  يوه نامالومه زېړه كرښه ومونده ده. 
 كرښو فرانهوفير دد سوډيم چې هغه  ، ځكهپه نښه كړه 3Dده هغه په وو. نانومتره ) 56,587

)Fraunhofer lines( )59 , 589 (1 نانومترهD او )2 نانومتره) 588 ,99D  ته ډېره
- 1825(» نډيادوارد فرانكل«ليسي كيمياپوه گله ان »ريلوك«دوه كاله وروسته نږدې وه . 

وي عنصر وړانديز وكړ چې ن ډهگسره په ، ده ورسره په همكارۍ كې كار كاوه ، چې)1899
) Helios( »هيليوس«ه د لرغونې يوناني ژبې لويي هيليم د نوم وركړ شي . » هيليم«دې د ته 

  .  په مانا دى» لمر«خيستل شوى چې د څخه ا
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د ز كال  1868يانې د ، پر يوه ورځ ليكونه » ريلوك«او » نيانسج«د په زړه پورې ده چې 
ليكونه، چې ده څلور » ريلوك«خو د  ،رسېدلووهنو اكاډمۍ ته پ د پرانسې 24اكټوبر پر 

د . پر دې بله ورځ دواړه ليكونه ورسېدل  ، څو ساعته مخكېورځې دمخه ليكلي ول
لمر د د چې  نسې د پوهنو اكاډمۍ پرېكړه وكړهد پرااكاډمۍ په غونډه كې ولوستل شول . 

د  مخد مډال پر يو د څېړنې د نوي مېتود په وياړ مډال ووهي (جوړ كړي) .  يوگبرجست
او پر بل  و له پاسهگد څان )Laurus nobilisغار ونې (انځورونه د » ريلوك«او » نيانسج«

چې د ، )Apolloاپولو ( وټيگخدايد  لمررڼا او كې د  لرغوني يونان په اسطورو دمخ يې 
  وكښل شو . انځور ، اډۍ اداره كويگاسڅلورو اسونو 

د  )1896-1807( »لميريالويجي پ«هواپوه  زلزله پوه او، فيزيكپوهايټالوي ز كال  1881پر 
زېړ نرى ده يو  كړ . د هيليم د كشفولو په اړه خبر چاپازونو كې گپه اورشيندو غرونو 

مورۍ د ازونو له دارو څخه گ) اورشيند غره د Vesuvioچې د ويزويو (، غوړين توكى
ازي گپر  وكىت اغره د د اورشيند »لميرياپ«وڅېړه . ، ته توى شوى وو (خولې) شاوخوا

د وتلو لړۍ كتله .  ونوازگڅخه يې د وى او له هغسوري به يې پكې كول  ،منقل كېښود
خپله تجربه واضيحه نه وه بيان » لميرياپ«ځكه چې ، خبر باور ونه كړ ېد رپوهنيزو كړيو پ

په )  fumarole( »فومارول«توكي  گرن زېړنري د ياد شوي ډېر كلونه وروسته كړې . 
  وموندل شول .   Ar ونگاره هيليم او كچيوه  رښتيا هم تركيب كې په

ز كال د كيميا په  1904سكاټلېنډي كيمياپوه، پر  كاله وروسته 27 هيليم تر لومړني كشف
په ځمكه ز كال  1895پر  )1916- 1852( »يويليام رمز«ټونكي گ ډالۍكې د نوبل  هگڅان

د تجزيې پر مهال تر السه كړي ل مينرا) Cleveite( ټييده هغه مهال د كليو . كې وموند
، چې پخوا د لمر په لړۍ زېړه كرښه وموندهتكه  ې يې هماغهه وڅېړله او په هغه كگاز بېلگ

ليسي كيمياپوه او فيزيكپوه گانه د اضافي څېړنې لپاره گبېل ااز دگد ل شوې وه . وندكې م
چې د توكي په  پخلى وكړ ااو هغه د هواستول شو) ته 1919- 1832( » وكسوويليام كر«

د » يرمز« 23ز كال د مارچ پر  1895د سره برابرښت لري .  3Dله هيليم ه كې زېړه كرښه گبېل
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 نامتو يې د، همدا راز پر ځمكه هيليم كشف كړچې ده  ن شاهي ټولنې ته دا خبر واستاوهلند
وهنو د پرانسې د پله الرې  )1907-1827» (ټلټرين بيلين مارسيژيپېر ا«پرانسي كيمياپوه 

  اكاډمۍ ته هم خبر وركړ . 

 ى شولړاوك» لېگن . لېن«او ) 1905-1840( »پېر ټيوډور كليوي« پوهانوكيمياسويډني 
چې د نوي عنصر اتومي وزن  از وباسيگه دومره كچپه پوره  څخه مينرال ټييله كليوچې 
  ي . ل شوټاكپرې 

ې دوه كاله وروسته او تر د »رډنيلډفري گبرگيز«، »كايزر اينريشه«ز كال  1896پر 
امريكايي مخكې ال » يرمز«كې د هيليم شتون زباد كړ . تر په اتموسفير » ادوارد بېلك«

ه په د، خو هيليم بېل كړى وو) 1925 -1853(» ډنېبري فرېنسيس هيلويليام «كيمياپوه 
ته » يمزر«او په ليك كې يې  الس ته راوړىروجن ټده نايڼله چې گتېروتنې سره داسې 

  چې د كشف لومړيتوب يې ستا دى .  ووليكلي 

، دا مالومه كړه چې په دغو توكيو حال كې چې بېالبېل توكي يې څېړل په داسې» يرمز«
ز  1906، خو ډېر كلونه وروسته يانې پر ري ديگورانيم او توريم هم مليكې له هيليم سره 

چې  مالومه كړه دا » سډروي«او ) 1937-1871» (ډفورارنست رادر«برتانوي فيزيكپوه كال 
دې څېړنو د اتوم د جوړښت د ذرې د هيليم هستې دي . -د راديواكتيفي عنصرونو الفا
  اوسنۍ تيورۍ بنسټ كېښود . 

هالېنډي فيزيكپوه او  ټونكيگ ډالۍكې د نوبل  هگڅانز كال د فيزيك په  1913پر 
د چې  لوكوالى شوز كال  1908پر  )1926-1853( »اونيس گرلينيهېيك كام« كيمياپوه

ې كېدې چې اوږده موده هڅ) له الرې اوبلن هيليم تر السه كړي . chokingخپك كولو (
 گرلينيكام«د  درجه كې هم كيليون 71,0 په ، ان د تودوخېجامد هيليم تر السه شي

 ړاىونه شو ك) 1956-1876(» يسومريك كډنيه يملوي«ي فيزيكپوه المانرد گشا» اونيس
اتموسفير څخه  35 تروكوالى شول چې  ز كال 1926پر يې يوازې چې كوم څه تر السه كړي . 
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اوبلن هيليم په خنثا كولو سره  د او سوړ كړيكېكښل شوى هيليم  فشار په كارولو سره لوړ
  يې بلورونه بېل كړي . 

له تودوخې سره د اوبلن هيليم د تودوخې د ظرفيت د بدلون » يسومك«ز كال  1932پر 
 ظرفيتد د تودوخې سره درجې لوين يك 19,2په  چې نږدې لومه كړهه دا ماد. خاصيت وڅېړه 

د تودوخې كوږ ظرفيت د يوناني  په ناڅاپي لوېدنې سره بدلون مومي اوورو لوړوالى ورو 
چې  ې ته،تودوخ ېهغ له همدې الملهبڼه غوره كوي .  توري) Lambdaمبدا (ې) ل λ(ژبې د 

فرضي نوم وركړ شوى  »مبدا ټكىېل  λ«د  ،ې د تودوخې ظرفيت ژور بدلون موميپه هغې ك
  دى . 

- 1894(» ويچ كاپيڅهپيوتر ليونيدو«اكاډميسين ز كال شوروي فيزيكپوه  1938پر 
خټنې د چې دا بهېدنه  بهېدو د لوړې كچې وړتيا كشف كړه د 2- د اوبلن هيليم) 1984

   اكه بهيږي .احتكبې له چې المله يې هيليم  هپه ژوره ټيټېدنه كې د  ضريبد  (خټوالي)

  يې د نامه ريښه 

  رېزي كېگپه انو ا »لمر«يانې ) Helios( »هيليوس«ه ل د هيليم ويي د يوناني ژبې
)Helios (صر لپاره عن ېدا فاكټ د پاموړ دى چې د دپه مانا دى .  »يوټگد لمر خداي« يانې

يا برخه د پاى  ېفلزونو لپاره كاريږي (د كلمچې په ټوله كې د  ىېدلداسې يو نوم كار
چې ده كشف  داسې اټكل كاوه» ريلوك« ، دا ځكه چې)«um»-« «Heliumروستاړى 

ازونو د نومونو په گاز وو . د نورو نجيبه گى عنصر فلز دى، په داسې حال كې چې هغه كړ
.  نوم اېښودل شوى واى )«Helion»( »هيليون« پر ده دچې  سره دا منطقي وه لرلوپام كې 

د هستې له نامه  3- ، هيليموپټد هيليم د سپك ايزونوم » هيليون«وهنه كې د په اوسنۍ پ
 سره تړاو لري .  
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  كې د هيليم شتون  په كايناتو

اى لري او د دويم ځ روجن وروسته(كايناتو) كې د خپرېدو له پلوه تر هايډهيليم په پينۍ 
ه (كميابه) يليم كمپېښه كې هنيولې ده . خو په ځمك سلنه 23كتلې له پلوه يې په سلو كې 

ته د څو تر ترسره كېدو وروس) Big Bang(ټول هيليم د سترې چاودنې  دى . د كايناتو
په اوسنۍ پينۍ كې شوى دى .  جوړنتېز پر مهال هستو د لومړني سي، د دقيقو په بهير كې

ته نتېز (هسد هسته يي سيد ستوريو تر پاسني قشر الندې برخه كې  هيليمنوى نږدې ټول 
په ځمكه كې هيليم د درنو عنصرونو د جوړيږي . روجن څخه پايله كې له هايډ يي تعامل) په

ي، ې خپروگتجزيې پر مهال وړان -الفاچې د  (الفا ذرېجوړيږي . تجزيې په پايله كې  -الفا
راپيدا كيږي او د  تجزيې پر مهال - چې د الفا د هيليم يوه برخه) . هسته ده 4-د هيليم البته

كې د  ازگا نيول كيږي . په طبېعي از له خوگد طبېعي ، رننوزي ځمكې پاسني قشر ته و
  . وي  او تر دې هم لوړهسلنه  7كېداى شي چې د حجم په سلو كې  هكچهيليم 

  د ځمكې په پاسني قشر كې 

 ونگد څومره والي له پلوه تر ار د ځمكې په پاسني قشر كې روپ په اډانه كې هيليم گد اتم 
Ar  وروسته دويم ځاى لري .  

د تجزيې په پايله كې  Uورانيم ي، Thتوريم ، Acينيم ټاكد ( هكچكې د هيليم  په اتموسفير
په دى . سلنه  7,24·10−5 كتلې له پلوه او د سلنه  5,27·10−4 د حجم له پلوهجوړيږي) 
كيږي .  مترمكعبه м 1410·5© كې د هيليم زېرمېروسفير ډياليتوسفير او ه، اتموسفير

هيليم لري  ې پورېسلن 2 تر له قاعدې سره سم د حجم په شمېرازونه گعي هيليم لرونكي طبې
  .  يسلنې و 16تر  8ه له كچيم چې په هغوى كې دې د هيل ازونه ډېر لږ ليدل كيږيگداسې . 

 رامه،گميلي  003,0 كېرام گكيلو په يود توكي ه كچ مكني توكي كې د هيليم منځنۍپه ځ
په داسې مينرالونو  كچه هد هيليم تر ټولو ډېر رامه ده .گ 003,0ټن كې  شمېر په يو په بليا 
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، نووسگفير، ټييلكه په كليو ،ولري ساماريم، توريم او ورانيميچې  شتون لريكې 
ټ ولينيډاگ ،YFe)٣+٢Fe+(٢U,Th,Ca(Nb,Ta)٨O٢ ټسامارسكي

١٠O٢Si٢FeBe٢(Ce,La,Nd,Y) ،٤ ټمونازي(Ce, La, Nd, Th)PO  په هند او برازيل)
 د رام كېگكيلو په يومينرالونو  دغود كې .  ٢ThO ټيانيتورې) او گش ټمونازيد كې 

 په يو ټتورياني د، خو رام وي)گليتره ده (ښايي چې كيلو 3, 5څخه تر  8,0له ه كچهيليم 
 He4يوازې د  اونيك دى يجدا هيليم راديوره ده . يټل 5,10ه بيا يې كچ رام كېگكيلو

د فرعي  وىدورانيم، توريم او د ي، چې د ذرو - لفادا هيليم له اايزوتوپ لري . 
  ، څخه جوړيږي . ه وركول كيږيگتجزيې پر مهال وړان - الفا د وايزوټوپونورادي

  توم اد هيليم 

شاوخوا په  اتوم د هستېوړه ده . د ج ترونونووني 2پروتونونو او  2هسته له  د هيليم د اتوم
اتوم د  شاوخوا راڅرخي . د دې عنصر شتون لري چې د هستې پرونه الكترون 2يې كې 

پروتون او يو الكترون لري، هم كوشنى دى، ځكه چې  ، چې يوډېر سپكهغه روجن تر هايډ
الكترونونه د  وي .بډېر نږدې راجذبې ډېر ځواك الكترونونه ځان ته د هيليم د هستې د جاذ

الكترنونو د  دا داو  جوړوي» ورېځ«پر حلقوي مدار باندې څرخي او هستې پر شاوخوا 
، كوالى الكترونونه لري 2پروتونونه او  2ڼل كيږي . د هيليم ايزوټوپونه، چې گى ځا شتون

د هيليم د اتوم د انرژيكي سويو ونونه ولري . رتوڅخه تر څلورو پورې ني شي چې له يو
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او  ه لري .ده، يانې چې يوه انرژيكي سوي 1شمېره 

   دى .  4رونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) نيوت

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  002602,4د هيليم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .   ٢s١د اتوم الكتروني وېش يې په دې فورمول  -

   دى .  . م پ 31د اتوم نيمايي قطر يې  -
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   م د اتوم جوړښت انځور : د هيلي

   يې  فيزيكي خواص  

 رامه دى . گ 147,0كې  م . م . س فت په عادي شرايطو كې په يود هيليم كثا -

 95,0 ك په شمېرد ( ده .   - 272 ,20په شمېر منفي  گ . د سدرجه يې  دود ويلي كې -
 .  فشار كې)اپاسكاله گمي 2 , 5البته په ده . 

 222,4ده . (د ك په شمېر  - 268 ,928په شمېر منفي  گشېدو درجه يې د س . د اې -
  ده).  

 موله دى . \كيلوجوله 08,0د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى .  \جوله 20 ,79ظرفيت يې د تودوالي مولي  -

     .  موله دى\م . م . س 31 , 8مولي حجم يې  -

، گيو ساده توكى، زهري نه دى، رن دابه او كمپېښه كيميايي عنصر دى . هيليم يو نجي
د ويلي كېدو ټكى يې از دى . گ هپه عادي شرايطو كې يو اتومبوى او خوند نه لري . 

 . دى ټيټتر ټولو  له شمېر څخه، چې د ټولو ساده توكيو دى) K 4,215=  T(لپاره  He4د 
، د اتموسفير په فشار ر څخه لوړ فشار كې تر السه شوىاتموسفي 25تر جامد هيليم يوازې 

د هيليم د لږو هم وي .  كې جامد فاز ته نه تېريږي، ان كه د تودوخې درجه مطلق صفر
، دوى ټول په ېچلي شرايط اړين ديغير عادي او پكيميايي مركبونو د جوړولو لپاره 

   عادي شرايطو كې پايښت نه لري .
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  : جوړښت يې د بلوري جالۍ 

 ونال) سېستم لري . گزاگشپږڅنډيز (هيد هيليم د بلوري جالۍ جوړښت  -

  سترومه دي .گان a=٣,٥٧٠ ;c Å=٥,٨٤د جالۍ پارامترونه يې  -

   

   ونال) سېستم لري گزاگشپږڅنډيز (هيد هيليم د بلوري جالۍ جوړښت انځور : 

   يې  كيميايي خواص

 .   م دى.  پ 28د هيليم كووالينسي نيم قطر  -

 م دى .  .  پ 93د ايون نيمايي قطر يې  -

 ه دى . گپاولين 5,4الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه يې صفر  ځواكالكترودي  -

 درجه يې صفر ده .  (اكسيډېشن) د اكسايډ جوړولو -

په بل موله ده . يا \كيلوجوله 3,2361 ي يېد ايون جوړولو انرژ د لومړي الكترون -
  ه ده .  ) الكترون ولټ24 , 47( شمېر

د تر ټولو لږ كيميايي فعال عنصر دى . ازونو) گروپ (نجيبه گ 8جدول د  دوره ييد  هيليم
، حركو ماليكولونو په بڼه شتون لريبرېښنايي متد  از په فاز كېگوازې د ډېر مركبونه ي ده

اصلي حالت يې  و، خوني تحريك شوى حالت يې پايښت لريهغه ماليكولونه چې الكتر
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 ډياكلورهيليم ، HeF ډيافلورهيليم  ،2He+ماليكولونه  هم دوه اتومي . هيليپايښت نه لر
HeCl  يا  ډياهم له فلور، يا د برېښنايي خنثا والي برېښنايي متحرك ماليكولونه. جوړوي
  .  جوړيږي تراغېز الندې وگماوراى چوڼيا وړانمخلوط باندې د  سره د هيليم په ډياكلور

، چې د هستو تر موله ده\كالوريكيلو 58ي ژانركي د اړي  2eH+د هيليم د ماليكولي ايون 
 دىپېژندل شوى كيميايي مركب  LiHeد هيليم د ده .  مساويسره  Å  1 ,09يې له  منځ واټن

.   

   ازي فاز كې د هيليم خواص گپه 

په ټولو  دىه چلند كوي . گاز په توگشرايطو كې د يو ايډيالي (مثالي)  يم په عادهيلي
 ب كېكعپه يو مترمتوكى دى . په عادي شرايطو كې يې كثافت  هيو اتومې شرايطو ك

 واټه 0 , 1437كې  لوينيمتر ك په يو د برېښنا تېرولو وړتيا يېرامه دى . گكيلو 17847,0
ډېر لوړ يې تودوخې ظرفيت د  . زياته ده )روجنهډازونو (پرته له هايگده، چې تر نورو ټولو 

 23,14 د پرتلې لپارهلوينه ده . يرام كگكيلو\ هكيلوجول )К)·(кг⁄кДж 5,23=  рс او دى
  .  ده لپاره 2Н روجنډد هاي لوينيرام كگكيلو\هكيلوجول

د ، نو ډكه شي او برېښنايي بهير ورپرې ښودل شي كه چيرې له هيليم څخه كومه ميله
ورې اړه از په فشار پگبه پكې راپيدا شي، چې په ميله كې د  ونو ليكې او لړۍگو رنبېالبېل

 البي،گد فشار له كمېدو سره سم لري .  گد هيليم د لړۍ د ليدلو وړ رڼا زېړ رن زياتره لري .
دا له دې المله ونه هم بدليږي . گزرغون وزمه او زرغون رن -، زېړزېړ گنارنجي، زېړ ، ټين

 گسره الندې رن ترلړۍ د  د چې خړې ليكې شتون لريكې څو  ليكو)چې د هيليم په لړۍ (
)nfraredI ( د الكترون د فشار كمېدل شتون لري . كې  رگډترمنځ  گرن تر چوڼيا پاساو

ي ژانرد ټكر پر مهال يې ، مانا دا چې د هيليم له اتوم سره زياتوي د خپلواكې منډې واټن
دساحې ليكې چې په پايله كې يې  ۍ سره تحريكويژډېرې انردا پېښه اتومونه له ډېروي . 

  پاس څنډې ته لېږدوي .  گرنتر چوڼيا  څنډې څخه  گله تر سره الندې رن
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چې يو  لري ېكرښ ېخړ ېبېلبېال ېپه خپل منځ كې ډېر ى سپيكټرومد هيليم ښه څېړل شو
پېړۍ په پاى  19د ، ځكه خو يد )1S3( ېونگدرې يې شمېر او بل  )0S1( ېونگيې يوشمېر 

او ) 1927-1856(» يگرون كارل ډېويډ تولمي«الماني شمېرپوه او فيزيكپوه ، »ريلوك«كې 
ته وړانديز ) 1947- 1865(» نيپاشلويس كارل هاينريش فريدريش «بل الماني فيزيكپوه 

كې زېړه  )ساحهسپيكټروم (يوه يې په  . ازونو له مخلوطه جوړ دىگهيليم د دوو چې  وكړ
دوى . متره وه ونان 6,501 چېلرله بل يې زرغونه كرښه  نانومتره وه . 56,587 ه چېللركرښه 

چې له  په نامه ونومول شي (Asterium)د استيريم از دې گدويم  اوړانديز وكړ چې د
 او» ويليام رمزى«خو يوناني ژبې څخه رااخيستل شوى او د ستوريز (د ستوري) مانا لري . 

د هيليم ساحه چې  وښوده) 1961- 1872(» رسيوېترموريس ويليام « ليسي كيمياپوهگان
 ميلي متره 8-7از د فشار په گد  هغه دا چې ،ورې اړه لريپ په شرايطو(سپيكټروم) 

د فشار له كمېدو سره د زرغونې كرښې شدت  . زېړه كرښه ډېره تكه زېړه ويكې  سيماب
، د كوانتومي ميكانيك له جوړوونكيو فيزيكپوه المانيد هيليم د اتوم ساحې زياتيږي . 

 »گنبريزارنر كارل هيو«ټونكي گ لۍډاه كې د نوبل گد فيزيك په څانز كال  1932او پر 
الكترونونو د د په اتوم كې  )ساحهسپيكټروم ( . ېكړز كال تشرېح  1926) پر 1976- 1901(

ږدول ، هغه اتوم چې پر مخالفو لوريو لېپه دوه اړخيز لوري پورې اړه لري )spinسپينونو (
د پاراهيليم شويو سپينونو درلودونكى وي (اوپتيكي ساحې ته زرغونه كرښه وركوي) 

)parahelium (ده كرښه واقع شوي پر يوه سي، او هغه اتوم چې په نامه ياد شوى
په نامه  )orthoheliumاورتوهيليم ( د) (په ساحه كې زېړه كرښه لريسپينونه لري 

د ونې دي . گد اورتوهيليم هغه درې ، وښې) ديگيوازينۍ (د پاراهيليم كرښې ياديږي . 
د دې لپاره چې د هيليم اتوم وني حالت كې دى . گپه يو ايطو كېعادي شرهيليم اتوم په 

ښت گۍ لژولټه انر الكترون 77,19 كار يې رپاړينه ده چې  شيوني حالت ته راوړل گدرې 
تېرېدنه ډېره لږ  پخپل سر ي حالت ته د هيليم د اتومونگوني حالت څخه يوگله درې شي . 

كې لږ  ماهيت خپله ېرېدنه ترسره كيږي پې تدا حالت چې ډېر ژور حالت ته يپېښيږي . 
 له دې الرې كېداى شياتوم ايستل د له لږ باثباته حالت څخه باثبات حالت ته الي دى . احتم
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چې د الكترونونو سپينونه يې له  )ونى حالتگد هيليم يو، (پر اتوم له بهره اغېز وشي چې
يې له صفر سره عي شېبه مجمو د سپينونو ،ته لېږدول شوي وي الف لوريويو بل سره مخ

پر يوه سيده كرښه وني حالت كې (اورتوهيليم) د الكترونونو سپينونه گپه درې برابره ده . 
يا غير  د بنديزد پاولي .  له يوه سره مساوي ده ، چې د سپينونو مجموعي شېبه يېواقع وي

په يو نه دا منع كوي چې دوه الكترونو) Pauli exclusion principle( قاعدهامكان 
يكي ژد اورتوهيليم د ټيټ ترين انر، ځكه خو (يوه) كوانتومي شمېره كې واقع ويډول 

لويې چې بېالبېلې  ، دې ته اړوتينه، چې يو ډول سپينونه ولريحالت الكترونو
، دويم د اوربيتال كې s1په لكه دا چې يو الكترون يزې) كوانتومي شمېرې ولري . گ(وړان

s2  يې  قشر حالت(د لري اوربيتال له هستې څخهs2s1 ( . د پاراهيليم ځاى پر ځاى دى
  .  دى) 2s1حالت كې قرار لري (د قشر حالت يې  s1په دواړه الكترونونه 

د له ټيټ حالت څخه  ) كېازگه د ستوريو ترمنځ گپه تو ساريې ټكره چاپيريال (د په ب
فوتونونو دوو  تېرېدنه رپخپل سته  1S01هيليم پارااصلي (بنسټيز) حالت  1S32اورتوهيليم  

  د يو فوتوني دوه قطبي مقناطيسي لېږدېدنې ، يا هم ې وركونې له الرېگانته د هممهال وړ
)1(M د دوه د اورتوهيليم د اتوم د ژوند موده په دې شرايطو كې  . شونې ده په پايله كې

يو نلومړه ده . كال  9,7 يا هم с 810·2,49دومره   γ2+  1S01→  1S32فوتوني تجزيې په مرسته 
د ژوند موده  قطبي مقناطيسي لېږدېدنې المله د دوهچې  ښودلهوتيوريكي ارزونو دا 

د لمر ، ستهوور دريو لسيزو يوازې تر، مانا دا چې دوه فوتوني تجزيه السبرې ده . اوږده ده
-ونيوگد درې د بهرنيو قشرونو په ساحو كې هيليم ته ورته ځينو ايونونود اتموسفير 

حالت يو فوتوني  1S32د چې  دا مالومه شوه وروستهتر ناڅاپي كشف و لېږدېدنو نيوگيو
په دې چينل كې د تجزيې پر مهال د ژوند  .ډېره احتمالي ده تجزيه دوه قطبي مقناطيسي 

  ثانيې ده .  с 310·8» ټول ټال«موده 

وند موده د لومړي تحريك شوي حالت د ژ د اتوم  1S02چې د پاراهيليم  اړينه ده وويل شي
يوه دې حالت لپاره  د د غوراوي قاعدېهم د اتومي مقياسونو له مخې ډېره لويه ده . 
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 ، خو د دوه فوتوني تجزيې لپاره د ژوند مودهمنع كوي  γ + 1S01→  1S02فوتوني لېږدېدنه 
  ميكروثانيې ده .  5,19

، چې ر اوبو كېيټلپه يو په پرتله په اوبو كې لږ حليږي .  ازگپېژندل شوي هيليم د بل هر 
ره په يو يټميلي ل 9 ,78 (حليږي ره يټميلي ل 8 , 8 ، نږدې درجې وي گ . س 20تودوخه يې 

ر اوبو كې چې يټره په يوليټميلي ل 10,10، او وبو كې چې تودوخه يې صفر درجه وير ايټل
په ، د تودوخې ر كېيټپه يو ل O٦H٢C د ايتانول، حليږي) . درجې وي گ . س 80تودوخه يې 

درجې تودوخه  گس .  25ر ايتانول يټغه يو لدره، خو كه هميټميلي ل 2 , 8،  درجو سره 15
 هوا ترچټكي  سامو يې د تېرېدوتر جامدو اجره حليږي . يټميلي ل 3, 2، نو بيا پكې ولري
  سلنه لوړه ده .   65روجن ډهاي ترزياته ده او  رايهگدرې 

د چاپيريال د  ازگ. دا  پرتله صفر ته نږدې دى از پهگد هيليم د ماتېدو ضريب، د بل هر 
يانې دا چې دى هغه  ،منفي ضريب لري اغېزد تومسن  - د جول تودوخې په عادي درجه كې 

 - د جول  يوازېخپلواكې زياتېدنې شونتيا وركړ شي . كله چې ده ته د حجم د  مهال توديږي
كې د كيلوينه)  40ر كې تخمينن په عادي فشاتومسن د تودوخې د بدلون په ټيټ حالت (

كېداى شي چې تر سړېدو وروسته تر دغې درجې الندې خپلواكې پراختيا پر مهال سړيږي . 
از سړوونكي گد دا سړېدنه ، البته د سړېدونكې پراختيا پر مهال . په مايع بدل شيهيليم 

   پر مټ ترسره كيږي . ) turboexpanderيا ( ديتاندرماشين 

  يې  خواص ازونو) فشويو (غليظو گد ټين

ز  9081پر  )1926- 1853( »اونيس گرلينيهېيك كام«فيزيكپوه او كيمياپوه  يهالېنډ
 25 ترجامد هيليم يوازې ي . الس ته راوړلن هيليم چې اوب لومړى ځل وكوالى شول كال

ي فيزيكپوه المانز كال  1926ين تودوخه كې پر لويپه نږدې يو كاتموسفير فشار الندې 
- د هيليمهمدا راز » يسومك«. راوړ ) الس ته 1956- 1876(» يسوميك كرډنيه يمويل«
4 He)4( ه د د . كشف كړتودوخه كې  كيلويندرجو  2 ,17په  د فازي لېږدېدنې شتون هم
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شوروي فيزيكپوه  ز كال 1938پر . كيلوينه ټيت وبلل  2 ,17تر فازونه  2 - او هيليم  1 -يليم ه
خټنه  2- هيليم ېچ دا مالومه كړه )1984- 1894(» يڅهپيوتر ليونيدوويچ كاپ«اكاډميسين 

ټيټه تودوخه كې  كيلوين 0026,0زې تر اويكې د بهيدا وړتيا  3-په هيليمنه لري .  (خټوالى)
ي د كوانتومد بهېدنې زښتې ډېرې وړتيا لرونكى (ډېر بهاند) هيليم راپيدا كيږي . 

يوازې د كوانتومي ميكانيك كروسكوپي سلوك يې چې ما ايعاتو په ډله پورې اړه لريم
ندوالي د ز كال د جامد هيليم د ډېر بها 2004پر بيانېداى او تشرېح كېداى شي . پر مټ 

خو په نامه ياديږي . اغېز )  upersolidS( ډكشف په اړه خبر خپور شو، چې د سوپرسولي
ډېر شوى اغېز د بلور له زښت  كشفز كال  2004ړونكي په دې اند دي چې پر ڼ شمېر څېگ

رښتوني  دغې ښكارندې په ت كې دډ څه نه لري . په اوسني وخگبهاندوالي سره كوم 
  ڼ شمېر ازمايښتي او تيوريكي څېړنې ادامه لري . گلپاره  ود پوهېد ماهيت

   يې  وپونهايزوټ

پاى  10پيل او پر  2 له چې د كتلو شمېرې يې ايزوټوپونه پېژندل شوي 9د هيليم په ټوله كې 
- د هيليم يو يېچې  جوړ دى وپونوټهيليم له دوو پايښت لرونكيو ايزوطبېعي  ته رسيږي .

يې ډېر كمپېښه  بل سلنه دى . 99 ,99986يې ډېروالى  كې تطبېعايزوټوپ دى چې په  4
په  كېداى شيالى ويې ډېرپه بېالبېلو طبېعي سرچينو كې چې وپ دى ټايزو 3-هيليم د
چې دي  مصنوعي راديواكتيفييې ايزوټوپونه  7 نور . پراخو بريدونو كې شتون ولري وېرډ

 806 , 7يې  ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر He۶ د يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى
   ثانيې دى . ميكرو

درانه ايزوټوپه جوړ دى، چې  4- د ځمكې په اتموسفير كې نږدې ټول شته هيليم له هيليم
تجزيې په  - نو د الفاوراديواكتيفي عنصر دى بيا د يورانيمو، توريمو، او اكټينيم درنو

ميلياردونه كاله پخوا  پايله كې جوړيږي . يوازې يوه كوشنۍ برخه يې لرغونې ده، يانې چې
 He٣ه بېخي لږ ده . دا مالومه شوې چې د ايزوټوپ كچ He٣. په اتموسفير كې د  جوړ شوى
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زيې په پايله كې جوړيږي . تج -د بېتا  H٣ايزوټوپ د هايډروجن د درانه ايزوټوپ تريتيوم 
اسنيو قشرونو كې په يو لړ د ځمكې په پاسني كلك قشر او د اتموسفير په پ دا تجزيه

  . هسته يي تعاملونو كې پېښيږي

   الس ته راوړل يې 

په اوسني وخت كې د .  الس ته راځيازونو څخه گيم په صنعت كې له هيليم لرونكيو هيل
كار اخيستل كيږي، چې شتون يې څخه  ونواز له كانگ ېد السه كولو لپاره د هيليم د تر

 . له الرې بېليږي ېداازونو څخه د ډېرې ژورې سړگله نورو دا عنصر سلنه دى .    <0,1 پكې
ه د سړولو كار د دد ډېر په ستونزې سره اوبلنيږي (مايع كيږي) .  نوازوگدى تر نورو ټولو 

او  2CO له كاربون ډاى اكسايډ ،كېله الرې په څو پړاوونو  )Throttle( خپك كولو
او ، Neنيون  ،په پايله كې د هيليم.  ترسره كيږي له الرې د پاكولوڅخه  ونوروكاربونډياه

تر  70له  ،چې د خړ هيليم په نامه يې يادوي ،دا مخلوطمخلوط جوړيږي .  ٢H روجنډهاي
پر مټ  CuOيډ د مسو اكساسلنې هايډروجن څخه  5تر  4سلنې حجم يې هيليم دى، له  90

  .  جال كيږيكيلوين درجو كې  800-650د تودوخې په 

په اوسني وخت .  الس ته راوړل كيږيازونو څخه گوسيه كې هيليم له طبېعي او نفتي په ر
» گبورنيازپروم دابيچه ارگ«ې څخه، چې د كارخاند روسيې د هيليمو له كې هيليم 

  .  الس ته راځي، څخه نوميږي

ز كال  2003پر مكعبه دي .  ډميليار 45 , 6 د هيليمو زېرمې) ، مقياسسطح( كچ نړيوال رپ
تحدو چې له دې شمېر څخه يې د امريكا م وميليون مكعبه و 110يليم توليد په نړۍ كې د ه
، د روسيې هغه ميليون متر مكعبه 16مكعبه، د الجزاير هغه متر ميليون  87ايالتونو برخه 

  . هد پاسه يو ميليون متر مكعبه وو د پولېنډ هغه څه ميليون متر مكعبه ا 6څه د پاسه 

  



١٤٠ 

  د هيليم لېږدونه 

او په لري  گقهوه يي ته ورته رنچې  و لپاره پوالدي بالونونه كاريږيازي هيليم د لېږدولگد 
ړيو كانتينرونو كې ځاى پر ځاى وي . د لېږدولو لپاره كېداى شي چې د ترانسپورت گځان

  ورسره مراعت شي .  دې بايدلېږدولو قاع ازگاو د  ريږيټول ډولونه وكا

اكليو قاعدو په . د ټ ړي ترانسپورتي لوښي كاريږيگد لېږدولو لپاره ځاناز گد اوبلن هيليم 
و نور ، موټريز امراعتولو سره كېداى شي چې د ده د لېږدولو لپاره د وسپنې الرې

رو په عمودي حالت سره ي . د اوبلن هيليم لوښي بايد هرو مترانسپورتي ډولونه وكاريږ
   وساتل شي .

  
ره اوبلن هيليم ليټ 250چې د هر يوه ځايښت ، اوږدې مودې ساتلو لپاره دوه لوښي دانځور : 

   ، كاريږي دى
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  كارونه يې 

ه گوټه كې په پراخه تو چې له همدې المله په صنعت او هيليم ډېر كمپېښه خواص لري
  كاريږي :  

ه فلزونو په ويلي نږ، د هگز په تواگدفاعي نجيبه كې د لز ويلي كولو ف هيليم په •
 كولو كې كاريږي . 

 ه كاريږي . گپه تو  939Eزياتونو هيليم په خوراكتوكيز صنعت كې د خوراكي  •

د ساړو د ډېرو ټيټو درجو د تر السه ه گپه تو ) refrigerant(د سړوونكي توكي  •
 و لپاره كاريږي . كول

) aerostat، ايروستاتونو () dirigible or airship(ازي بالونونو گد هوايي  •
ته كولو ه د هوايي بالون د پوركچكه چيري د هيليم كومه  د ډكولو لپاره كاريږي .

هيليم يو داسې  نو هيڅ خطر نه شي پېښوالى، ځكهپر مهال له هغه څخه ووزي، 
  .  )روجن د اور اخيستو خطر لريډاز دى چې اور نه اخلي . (هايگ

څېړنې  ، يا تر اوبو الندې بېړيو كېي، چې تر اوبو الندې المبو وهنود هغو المبوز •
 كاريږي .  كېازي مخلوط جوړولو گهغوى لپاره تر اوبو الندې تنفسي ، د كوي

 او د هوا پېژندنې بالونونه ترې ډكيږي . هوايي پوكڼۍ  •

 نلكۍ ترې ډكيږي . ازگد په برېښنا چارج كېدونكې  •

 ه كاريږي . گپه تو وړونكيدوخه په ځينو اټومي بټيو كې د تو •

 د پيدا كولو لپاره كاريږي . كې د سوريو (ليكونو) كړايانو او  يكولپه نل •

د  )Working massكتلې ( يكې د كار زريالنيوني  -هيليمي  پهاز گد هيليم  •
 ه كاريږي . گيوې برخې په تو

تروني خپرېدنې په تخنيك كې د قطب ود ني ايزوټوپ He3د هيليم د  •
 ه كاريږي . گوموونكي په تومال

  چې راتلونكې لري .  ۍ لپاره داسې سونتوكى دىژيي انرد هسته ايزوټوپ  He3د  •
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او هوا ته ازه ډكيږي گله هيليم  )dirigible or airshipسنى هوايي بالون (اوانځور : 

  پورته كيږي 

  ) كې جيولوجۍنه (هيليم په ځمكپېژند 

د هيليم د لټونې پر مټ كېداى شي د دى .  يو ښه الرښود لپاره هيليم د ځمكپېژندونكو
د  ازگدا مالوم كړاى شي .  پر مخژور چاودونه او سره جال شوي ځايونه د ځمكې ځمكې 

بوع مش چې د ځمكې پاسنى قشر، هگد محصول په تو راديواكتيفي عنصرونو د تجزيې
چاكونو له الرې له ځمكې څخه راوزي او اتموسفير ته پورته كيږي .  ، د چاودونو اوكوي

د هيليم ، په تېره بيا د هغوى د يو بل قطع كولو په ځايونو كې دغسې چاودونو ته نږدې
د جيوفيزيكپوه دا ښكارنده لومړى ځل د شوروي اتحاد دى .  والى (غلظت) ډېرگټين

ډبرو د لټون پر مهال مالومه  و د كانيمورانيله خوا د ي» ور نيكوالېويچگاي يانيڅكي«
 ه او كمپېښه فلزونو د كانيگد رن ،ېتود د ځمكې د ژور جوړښت د څېړنې. دا مشوې وه 

  ډبرو د لټون لپاره كاريږي .  
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) )Asteroid، (ستورى ى (وړوكىگستوررزنده گد هيليم په وياړ يو په ستورپوهنه كې : 
ز كال كشف شوى  1918ى پر گستوررزنده گدغه  ) په نامه نومول شوى دى .895د هيليو (

  وو . 

  

  يم. ليټ 3

دورې يو عنصر دى چې اټومي د دوره يي جدول د دويمې  ليټيم د كيميايي عنصرونو
)، په Lithiumد دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( دى . Liسېمبول يې او  3 شمېره يې

دا يو نرم الكلي فلز دى چې  ى .) دЛи́тийاو په روسي ژبه كې () Lithiumليسي كې (گان
ده )  7439- 93- 2(شمېره يې )CAS(د سي اې اېس د ثبت  لري او گسپينو زرو ته ورته رن

 .  

  
  لري  گانځور : ليټيم يو نرم الكلي فلز دى چې سپينو زرو ته ورته رن
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  تاريخچه يې 

 »سونډېووست ارفگيوهان او«او مينرالپوه  سويډني كيمياپوه ز كال 1817يم پر ټلي
سته او ورو كشف كړمينرال كې  10AlO4(Li,Na)[Si[ ټاليټپه پي لومړى) 1841 -1792(

او  6O2LiAl[Si[ومين ډپه سپو بيايې 
يم لومړى ځل ټفلزي ليوموند .  كې ونومينرال 10AlO3[Si1.5Al1.5KLi(F,OH)[2 ټوليډليپي
س ته ال )1829- 1778( »ري ډېويمفه« وهفيزيكپ او ليسي كيمياپوهگان ز كال 1825پر 

  راوړ . 

، دا ځكه چې څخه اخيستل شوى »ډبره«يانې  )lithosليټوس ( د يوناني ژبې لهيم نوم ټد لي
، خو په نامه يادېده» يونټلي«كې د سر شوى وو . په لومړي  لومړى ځل په ډبرو كې موندل

له خوا  )1848- 1779» (يونس ياكوب برسيليوس«پوه د سويډني كيميا اوسنى نوم يې
  .  ووانديز شوى ړو

  شتون د ليټيم كې  په طبېعت

پورې اړه   عنصرونو وفيلټايون لرونكيو ليپه لوى  و له پلوهخواصيم د جيوكيميايي ټلي
د ځمكې د او سيزيم هم راځي .  يمډروبي ،پوتاسيمكې  شمېرعنصرونو په  وفيلټد ليلري . 

او د سمندري  . امه دهرگ 21ټن كې  يو په هكچ يمټكې د لي لويو وچو په پاسني قشر
  رامه ده . گميلي  17,0 هكچر كې يې يټاوبو په يو ليو گسمندر

 نيپيروكساو   10AlO3[Si1,5Al1,5KLi(F, OH) [2 ټوليډليپي يم بنسټيز مينرالونهټد لي
په پراخه  ، نوخپلواك مينرالونه جوړ نه كړييم ټكله چې ليدي .  6O2LiAl [Si[ ومينډسپو

  .  پوتاسيم ځاى نيسي (د پوتاسيم دنده ترسره كوي)د  رالي ډبرو كېمينخپرو شويو  هگتو

روزيون ټي اينټرانيگ لهكمپېښه فلزونو د يم د پيدا كېدو او كشف ځايونه ټد لي
)intrusion( ټيټماگپييم لرونكې ټلي رهكو كې ورسيچې په اړ سيمو پورې تړل شوي 
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، چې د پيدا كېدو ځايونه لولونومح (سرو) اوبو د يا هم د اېشېدونكيوډبرې وده كوي . 
ه وويل گړې توگده په ځان اړينهاو نور فلزونه ولري .  Bi ټبيسمو، Wستن گتن ،Sn قلع
او  ٢F ډېر فلورين سره )Topazمايي زبرجد (گماله ي ډبرې ټرانيگ-يټونيگاونچې  شي
چې له ېالبېل كمپېښه عنصرونه شتون لري ه بكچ، په تركيب كې يې په ډېره لري O2H اوبه

ځينې د اچارو اوبه يم د پيدا كېدو بله سرچينه ټد ليهم دى .  Li يمټهغه شمېر څخه لي
   ين جهيلونه دي .گلرونكي ډېر مال

  يې  كانونه

د امريكا متحد ايالتونه، ، ) په چيلي، بولېوياد پيدا كېدو سيمېكانونه (يم د ليټ
سلنې  50تريمو ليټ د روسيه كې، او استراليا كې دي . په و، چين، سربياگكان، ارجنټاين

واليت  »مورمنسكايا«چې په  د كمپېښه فلزونو د راايستلو په سيمو كې ديډېرې زېرمې 
  كې شتون لري . 

  ل يې ړوالس ته را

ه طبېعي مينرالونه يا په ديم د الس ته راوړلو لپاره د ټپه اوسني وخت كې د فلزي لي
له كلسيم يا  ،ابي طريقه يې بولي)(چې تېزتجزيه كيږي كې  ٤SO٢Hيډ سولفوريك اس

(چې الكلي طريقه يې يو ځاى سره  ٣CaCOكلسيم كاربوناټ ، يا هم له  CaO ډيااكس
پوتاسيم د ، يا هم يو جامد حالت اړول كيږي پهد تودوخې د لوړې درجې پر مټ بولي) 
په ، تر دې وروسته )يې بولي ې طريقهگد مالچې ( چاڼل كيږيپر مټ   4SO2K ټسولفا

يم ټليلږ حلېدونكى كې له تر السه شوي محلول څخه  هر حالت . پهاوبو مينځل كيږي 
 ويلي شوى اړول كيږي .  LiCl ډياكلوريم ټپه ليوروسته بيا چې  بېليږي 3CO2Li ټربونااك
سره يو ځاى (په  2BaCl ډياباريم كلور، يا له  KCl ډياوتاسيم كلورله پ ډيايم كلورټلي

ې درجې د ې د مخلوط د ويلي كولو د تودوخگمال ادكيږي .  الكتروليزمخلوط كې) 
  :  ټيټولو لپاره كاريږي
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 Vacuum(د خال تقطير (تر خال الندې تقطير) يم تر دې وروسته ټلي الس ته راغلى

distillation ( ه كيږينږپر مټ  .   

  يم اتوم د ليټ

. د اتوم د هستې په نيوترونونو جوړه ده  4او  پروتونونو 3له هسته كې  د اتوميم د ليټ
د دې عنصر  . شاوخوا راڅرخيپر  چې د هستې الكترونونه شتون لري 3خوا كې  يې شاو
د اتوم  ده .2و شمېره اتوم د انرژيكي سوي په بله وينا د ليټيم د ې لري،انرژيكي سوي 2اتوم 

د  الكترون سره وېشل شوي دي . 1ويمه كې يې او په د 2يې ه كې په لومړۍ انرژيكي سوي
  .  دى 7) ېرهد كتلې شمشمېر ( ونونو ټوليزد پروتونونو او نيوتريې اتوم په هسته كې 

  خواص يې : نور ا توم 

 ده .  اتومي واحده 997,6؛  938,6د ليټيم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .    [He]١s٢د اتوم الكتروني وېش يې په دې فورمول  -

  م دى .  .  پ 145د اتوم نيمايي قطر يې  -

  
  جوړښت اتوم د انځور : د ليټيم 
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  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى .  گ 0, 534م كې  . م . س شرايطو كې په يوم كثافت په عادي د ليټي -

په شمېر  ده . (د ك 50,180په شمېر  گ . د سد ويلي كېدو د تودوخې درجه يې  -
 ) . ده 65,453

ده)  1603په شمېر  ده . (د ك 1330په شمېر  گ . د اېشېدو د تودوخې درجه يې د س -
 . 

 .  موله دى\كيلوجوله 2 , 89د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 148د بړاس تودوالى يې  -

  (كيلوين . موله) دى . \جوله 86,24د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

   موله دى . \. م م . س 1,13مولي حجم يې  -

سوډيم ، تر ز دى او قاتېدونكي (كږېدونكى) دىفل لرونكى گرن يم سپينو زرو ته ورتهټلي
  نرم دى . خو تر سرپو  ،كلك

(د لري  مكعبي منځډك بلوري سېستمد تودوخې په درجه كې هوا د يم دكوټې د ټفلزي لي
  .  دى m3mيې روپ) گروپ (د بلور پېژندنې گ، فضايي ده) 8همغږۍ شمېره يې 

درجې  ېكېدو او اېشېدو تر ټولو لوړد ويلي څخه  له شمېر د ټولو الكلي فلزونو دا عنصر
(په يو كثافت لري  لږپه تودوخه كې تر ټولو هوا  دد كوټې  څخه له شمېرد ټولو فلزونو  لري .

  رايه كم دى) . گنږدې دوه  ه، د اوبو تر كثافترامه دىگ 0, 533 كې . م م . س

دى له  هگپه تو ساري دراپيدا كوي .  خواص يړگفلز ځان يم د اتوم كوچنۍ اندازې دټلي د
و له ويلي شوي خ ،ږيډيگكې  ودرج گ . څخه ټيټو س 380 تر د تودوخېيوازې سوډيم سره 

د الكلي فلزونو نورې ، په داسې حال كې چې ډيږيگسره نه  سيزيم او يمډروبي، پوتاسيم
  ډيږي .  گكې له يو بل سره  تسبپه هر ډول ن جوړې



١٤٨ 

   :  د بلوري جالۍ جوړښت يې

 مكعبي منځډك سېستم لري . د ليټيم د بلوري جالۍ جوړښت  -

 ه دى . سترومگان 490,3پارامترونه يې  د جالۍ -

 كيلوينه ده .  400د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

    

   مكعبي منځډك سېستم لريد ليټيم د بلوري جالۍ جوړښت انځور : 

   كيميايي خواص يې 

 دى .  . م پ 134د ليټيم كووالينسي نيم قطر  -

 دى .  . م +) پe 1( 76د ايون نيمايي قطر يې  -

 ه دى . گپاولين 98,0كتروني منفيت يې ال -

 دى . ولټه  - 06,3يې  ځواككترودي ال -

 + ده . 1د اكسايډ جوړولو درجه يې  -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 9,519ي يې لكترون د ايون جوړولو انرژد لومړي ا -
   ) الكترون ولټه ده .39,5شمېر (

او ان له وچ  له وچې هوا ه پايدار دى .گپه پرتليزه تو ، خو په هوا كېيم يو الكلي فلز دىټلي
تودوخې په درجه كې تعامل هوا د سره تر ټولو لږ فعال عنصر دى او د كوټې د  ٢O اكسيجن

ورو تېلو كې نه ساتل چې په خا هغه يوازينى الكلي فلز دى دى. له همدې المله  نه كوي
په خاورو تېلو كې واچول  وټهچې كه چيرې يې كومه ټ دومره لږ دىيم كثافت ټكيږي . د لي
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دا عنصر كېداى شي چې په لنډ مهال سره په ازاده هوا كې اپورته كيږي . ، نو سر ته يې رشي
  پاتې او وساتل شي .  

ازونو سره، چې په هوا كې شتون گ هغواو نورو  ٢N روجنټپه لنده هوا كې ورو ورو له ناي
يم ټلياو  LiOH ډياروكسډيايم هټلي، N3Li يډرټيايم نټلياو په تعامل كوي ، لري

په اكسيجن كې د تودوخې وركولو پر مهال سوځي او په .  بدليږي  3CO2Li ټربونااك
 100 تودوخې لهد چې  ىد دا خاصيتپه زړه پورې  دې عنصرد بدليږي .  O2Li ډيايم اكسټلي

نه جوړوي .  ډيااو نور اكسپوښل كيږي  ي قشرډياپه تت اكسواټن كې  درجو گ . س 300تر 
څخه ، ونه وركويډاوزونيونه او ډياوپر اكسسپايښت لرونكي ، چې له نورو الكلي فلزونو

  پايښت لرونكي مركبونه نه دي .  ډيم اوزونيټاو لي ډيايم سوپراكسټد ليپه توپير كې 

چې  ) دا مالومه كړه1853-1788( »لينيمگ ډليوپول«كيمياپوه  الماني ز كال 1818پر 
د ښه  نومېرلو ديم ټلي وركوي، دا د گرنسور  -ري گځيې لمبې ته گه مالديم او د ټلي

 300په شمېر  گ . سدرجه د د تودوخې خپل سر اور اخيستنې ه ه د پدد نښه ده .  كيفيت
جهاز  تنفسي يې د انسان ستونى او محصول توكي تر سوځېدو وروستهشاوخوا كې ده . 

  تخريشوي . 

 ډياروكسډيايم هټلياخيستنې تعامل كوي او  اوربې له اوبو سره ارام، بې چاودنې او 
OHLi  2روجن ډهاياوH  ايتانولجوړوي . همدا راز له O6H2C )سره تعامل  )تيل الكوليا

 د درجو كې گ . س 700-500 د تودوخې پهروجن سره ډله هايجوړوي .  ډياالكوكسكوي او 
ي او هالوجين ٣NH له امونيا، جوړوي LiH ډريډيايم هټلي په پايله كېمل كولو اتع

ودوخې د تتعامل كوي . سره يوازې په تودوخه وركولو)  ٢I وينډ(له ايوهم  سره عنصرونو
په جوړوي .  S2Li ډيايم سولفټليتعامل كوي او سره  S سولفورله  درجو كې گ . س 130 په

سره تعامل كوي  C له كاربون درجو كې گ . لوړو س 200 ترد تودوخې  كې) Vacuum(خال 
 Si سيليكونله درجو كې  گ . س 700- 600 د تودوخې په جوړوي .  2C2Li ډربيايم كټلياو 
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جوړوي . په اوبلنه (مايع) امونيا كې د ساړو   2Si6Li ډيايم سيليسټلياو سره تعامل كوي 
  ل جوړوي . شين محلواو  يږيحل درجو كې گ . س - 40منفي  په

- 3 , 045لرى ( ځواك الكترودي تر ټولو ډېر ټيټ ستاندارتي وبو په محلول كېد ا دا عنصر
 hydration( سيونراډياه كوشنۍ او د هكچيم د ايون ټدا له دې المله چې د لي او )

reaction ( . كچه يې لوړه ده  

 كې ساتل كيږي) نزينيبازولين (گ، پارافين، لپاره د پيترولو په ايترد اوږدې مودې ليټيم 
چې ښه كلك سرپټي  ه داسې فلزي كوتيو كې ساتل كيږيپكاني (نفتي) غوړيو كې  يا\او

يږي او ستوني ته گولو گستر ،د انسان په النده بدن، پوست يمټفلزي ليكه چيري . وي 
   ننوزي نو سوځوي يې .

  يې  وپونهايزوټ

دى ايزوټوپ  Li۶چې هغه يو  دى وپونو جوړټيم له دوو پايښت لرونكيو ايزوټطبېعي لي
 سلنه دى 92, 5يې  الىوډېر دى چېايزوټوپ  Li٧. دويم يې د  سلنه دى 5,7يې  چې ډېروالى

 وپونو د طبېعي ياټايزود  وپي نسبت كېداى شي چېټو كې ايزوگبېل يم په ځينوټد لي. 
او جربو ايي تټوټې كېدنې المله له منځه يووړل شي . اړينه ده دا د هغو كره كيمي مصنوعي

 يمټ. د لي ه مركبونه پكې كاريږيديم يا د ټچې لي يپر مهال په پام كې ونيول شازمايښتونو 
(ايزوميري يې هسته يي ايزوميرونه  2 اووپونه ايزوټراديواكتيفي مصنوعي  7 نور

څخه پيل او پر  3ايزوټوپونو د كتلو شمېرې يې له  9شوي چې د ټولو  پېژندلهم حالتونه) 
 وپ دى چېټايزو Li٨ د اوږده عمر لرونكىډېر د څخه يې تر ټولو  دوىله . ى ته رسيږي پا 12

   . ثانيې دى 8403,0 يې عمر ايينيم
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نتېز پر يهسته يي سد لومړني چې  وپونو څخه دىټيو له هغو لږو ايزويې وپ ټايزو  Li٧ د
يقو پورې مهال تر دريو دقله لومړۍ ثانيې څخه يانې چې تر سترې چاودنې وروسته (مهال 

   نتېز پر مهال جوړ شوى دى .يهم د لومړني هسته يي س وپټايزو  Li۶ د.  دى جوړ شوى )كې

  كارونه يې 

د ډوله فلز گ S2Cu ډد مسو سولفياو  S2Li ډيم سولفيټد لي:  رموالكتريكي توكيت
  .  رموالكتريكي جوړوونكيو توكيو لپاره د برېښنا نيم اغېزمن تېروونكى دىت

(پيلونو، بېټريو)  د كيميايي سرچينو يم څخه د برېښناټله لي: كيميايي سرچينې  اد برېښن
كلوريني بېټريو - يميټبالتيو، لي ېدونكيوبېټريو، چارجپيلونو، لكه د ، انودونه جوړيږي

انودونه ، ، چې جامد الكتروليت لرياو د يوځلي كارونې بالتيو ،او داسې نورو انودونه
ثبت يمي بېټريو د مټد لي )4OMo2Li( ټاډبييم مولټاو لي ټاټباليم كوټلياو داسې نور . 

  دي .  يښودل خواص هښ ه د كارونې ډېرگتوپه ۍ د ځايښتوونكي ژاو د انرالكترود 

څخه د الكلي بېټريو لپاره د الكتروليت په جوړولو كې د  LiOH ډياروكسډيايم هټليله 
، ميميډكا-يكلي، ننيكلي-وزينوسپد ه كار اخيستل كيږي . گيوې تركيبي برخې په تو

د بېټريو د كار موده  ډولگور ډياروكسډيايم هټليته د ت الكتروليجستي بېټريو  -نيكلي
و ټيم نيكالټد لي(دا  سلنه زياتوي 21رايه زياتوي او ځايښت يې گې (استهالك دوره) در
 3O2Al ډياالومينيم اكس-تايب- سيزيم ، پر 2LiAlO ټيم الوميناټليجوړېدو له بركته) . 

   .ډېر كلك اغېزمن الكتروليت دى  سربېره

 د لوړ اغېزمونوبلورونه (كريستالونه)  LiF ډيايم فلورټد لي: ه گپه توتوكي  رييزالد 
  لو كې كاريږي . ود لوړ كيفيت اوپتيكي وسايلو جوړ، همدا راز زرونو جوړولويرونكيو الل

ډ ياكوونكي (اكسډياد اكس 4LiClO ټيم پركلوراټ: ليه گپه توجوړوونكي   ډيااكسد 
  ه كاريږي . گجوړوونكي) په تو
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  كتوسكوپۍ كې كاريږي . يفيدپه   4SO2Li ټيم سولفاټد لي:  كتوسكوپييفيد

په  )پيروتخنيكد اورلوبو څراغونو ( 3LiNO ټراټيايم نټد ليد اورلوبو څراغونه : 
   لو كې كاريږي . وجوړ

ډ ويلي گ ، همدا راز له مسو سرهله سپينو زرو او سرو زرو يمټلي : ډوله فلزونو كېگپه 
 الومينيماو  ميمډكا ،مسو، يمډسكان، نيزيمگله مكولو سيم ترې جوړيږي . او د لېم كيږي 

، لري پېژندنې لپاره نوي لرليدونه  تشيال د هوايي تخنيك او ويلي كول ډگ يمټد ليسره 
پر  Si3O2Li ټيم سيليكاټلياو  2LiAlO ټيم الوميناټد ليځكه چې دا فلزونه سپك دي . 

تودوخې په درجه كې هوا د چې د كوټې د  يشو ) جوړeramicCداسې سيراميك (بنسټ 
او په  كې ترې كار اخيستل كيږي فلز ويلي كولو ،په پوځي نقليه وسايطو ،كلكيږي

 - الومينيم  -يمټهغه ښيښې چې د ليي . يږۍ كې وكارژهسته يي انرراتلونكې كې به په 
سيليكون  لى ورتها، البته دا كلكو، ډېرې كلكې ويجوړې شوې وي پر بنسټ ټسيليكا

ډې ويلي كېدنې او په پايله گ سرپونورو عنصرونو سره د  لهيم ټليوركوي .   SiC ډربياك
   وركوي .ندې د مقاومت وړتيا اړوهلو په و گږېدو راكږېدو او د زند كډوله فلز ته گكې 

په راديوالكترونيكي سامان  ټيم تريبوراټلي - سيزيم :  و كېالكترونيكي سامان االتپه 
 ټاالټنټېيم ټلي او 3LiNbO ټيم نيوباټد ليه كاريږي . گد اوپتيكي توكي په تواالتو كې 

3LiTaO ) غيرخطيnonlinear material (غيرخطيپه  اوپتيكي توكي دي چې 
دا  . كاريږيكې  اوپتوالكترونيكاو  optics)-(Acousto پېژندنهغږاو  اوپتيك، رڼا

د  كولو پر مهال كاريږي .از څخه ډگله  روپونوگبرېښنايي ي ډفلزي هاليد همدا راز  عنصر
يم ټلي، نو په الكتروليت كې يې د اوږده شي موده دې لپاره چې د الكلي بېټريو د كار

  وراضافه كيږي .  ډياروكسډياه

 كېاو فلز ويلي كولو ) Metallurgyفلزپوهنه (ه گتوره او رنپه : كې  په فلز ويلي كولو
بې  فلزونو دد  په خاطرد زياتوالي او كلكوالي  وړتيافلزونو د كشېدو ډوله گد يم ټلي
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) metallothermyرمي (الوتټميكله كله د  دا فلزكولو لپاره كاريږي .  اكسيجن
  لپاره كاريږي .  د كمپېښه فلزونو د بشپړلو مټ رپمېتودونو 

ډول دا گډولو په سېستم كې د ليټيم ورگ د فلزونو د: كې   فلز ويلي كولو يالومينيمپه 
چې د كلكوالي  ډوله فلزونه تر السه شيگسې نوي چې د الومينيم دا يا راپيدا كويشونت

  وي .  كچ يې ډېر لوړ

الي مودول يې لوړوي . د كلكوډوله فلز كثافت كموي او گد ډول گيم ورډوله فلز ته د ليټگ
د وهلو په وړاندې  گد زن، نو سلنه وي 1 , 8ه لز كې د ليټيم كچډوله فگكه چيري په يو 

نو په ، سلنه وي 1 ,9ه ډوله فلز كې كچگپه ، خو كه چيري يې مقاومت ټيټ ويډوله فلز گ
ډوله فلز كې د گ. كه چيري په  وهلو المله چاودونه نه راپيدا كيږي گډوله فلز كې د زنگ

د ماتېدو او چاودونو راپيدا كېدو احتمال يې  ، نولوړه شيپورې  3,2 تريم سلنه ليټ
الي او ، هغه دا چې د كلكوكې يې ميكانيكي خواص بدلون موميدې حالت  پهډېريږي . 

  يې كميږي .  خواص وړتياكشېدو خو د  بهېدو بريدونه يې لوړيږي

 خواص اټومي (هسته يي) لبېالبېوپونه ټايزو 7- او ليټيم 6- يمټد لي: ۍ كې په اټومي انرژ
وى د داو د ل) ، تر تعامل وروسته توكي يا محصوترونونو جذبولو(د تودوخيزو نيلري 

(نرى ښيښه وزمه  ميناړې گځاند   3HfO2Li ټيم هافناټد ليدي .  بېالبېل رونهگډكارونې 
د خښولو  پوسو (تفالو)چې د هغو ډېرو فعالو اټومي  يډون لرگتركيب كې  په، قشر) پوښ

  ۍ كې كاريږي . ژپه هسته يي انر ايزوټوپ يې 6-يمټليد چې پلوتونيم لري .  لپاره كاريږي

راديواكتيفي  پر مهال الس ته راوړلود  ايزوټوپ 6-ليټيم دمټ  رترونونو پوتودوخيزو نيد 
  :   چې معادله يې دا ده الس ته راځي  H3تريتيوم 
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ي ديواكتيفي، پايښت نه لرونكد راايزوټوپ  6- يمټليد كېداى شي چې دې له بركته د هم
، په همدې هگپه تو ې كارونېاسبنامند كې روجني وسله) ډ(هايپوځي په  هگتريتيوم په تو

روجني ډه هايپكاريږي . ونتېز) كې ياداره كېدونكي هسته يي س( موخوډول په سوله ييزو 
و ټيپه هغو اټومي بايزوټوپ  7-يمټليد كاريږي .   LiD6 ډديتيري 6-يمټد لي زياترهوسله كې 

توريم يا ورانيم، يو عنصرونو لرونكي تعاملونه كاروي، لكه چې د درن كې كاريږي
  ونيم .  ټپلو

له د ټيټې مقطع  اشغالترونونو د واو د تودوخيزو ني ړي ظرفيتگد تودوخې د ډېر لوړ ځان
د تودوخيزې  ډوله فلز په بڼه)گد سيزيم سره سوډيم يا (ډېرى مهال له  7- يمټبركته اوبلن لي

ډ يافلور يمبيريل له ډيافلور 7-يمټد ليه خدمت كوي . گۍ د اغېزمن لېږدوونكي په توژانر
)2BeF  ٪34  +LiF  ٪66 ( فاليب« كېفلز  ډولهگپه سره «(FLiBe) د ډېرې لوړې يږينوم ،

ۍ د ډېر اغېزمن ژزې انرد تودوخيو لرونكيو بټيو كې گتودوخې په اوبلنو مال
د  اوه گپه توونو د اغېزمن حلوونكي ډياد فلور واو توريم وورانيميد  ،لېږدوونكي

  .  كاريږيد توليد لپاره  تريتيوم

د فشرده اوبو په اټومي بټيو  ،غني ويوپ ټپه ايزو 7-يمټد لييم هغه مركبونه چې ټد لي
) PWR (كې د همدغو بټيو د اوبو -) يم ټليكيميايي رژيم څخه د مالتړ كولو
ه د اوبو پاكوونكي په لومړني و څخگله مينرالي مال از، همدا ر)LiOHډ ياروكسډياه

  يستل كيږي . ترې كار اخكې (حلقه) مدار 

يم ټلياو  LiBr ډيايم برومټلي بوونكيذجبل  : د لوړې كچې لنده كې وچونهپه ازونو گد 
   وچولو لپاره كاريږي .د ازونو گد هوا او نورو  LiCl ډياكلور

د لوړې ») يمي صابونټلي(«  CH٢LiO)٢C(٣CH١٦ ټياراټيم سټپه ملهم جوړولو كې : لي
  ږي . ه كاريگتودوخې لرونكي ملهم په تو
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 اىله كاربون ډ LiOH ډياروكسډيايم هټلي:  و كېاو بشپړول وپاكولپه  2O د اكسيجن
له اكسيجن څخه په دې كې وروستى مركب  . د هوا پاكولو لپاره كاريږيڅخه  2CO ډيااكس
٢O٢Li٢  +٢CO٢  →  هگې په توگد بېل ،وتل شويو توكيو سره تعامل كويدې له 

٢+ O ٣CO٢Liاز ضد ماسك، د هوا پاكولوكارتوسو كې، په گ دې ، چې له بركته ي ٢
  او په تشيال بېړيو كې د هوا پاكولو لپاره كاريږي .  اوبتلونو

ي صنعت (د سيراميك، ټسيليكاه مركبونه په ديم او د ټليي صنعت كې : ټپه سيليكا
ړيو گد ښيښې د ځان ،)وجوړولپه ، د سيليكون له طبېعي مركبونو څخه د سيمټو ښيښې

  كې په پراخه پيمانه كاريږي . وركوونكيو توكيو  قشر له پاسهو او چيني شيانو ته ونسورت

صنعت كې (د ټوكرانو په  د ټوكر اوبدلو پهه مركبونه ديم او د ټكې : لي رونوگډپه نورو 
او د ارايش ، په درمل جوړولو كې، سپينولو)، خوراكي صنعت، لكه په كانسرواوو كې

  .  سامان په جوړولو كې كاريږي

      

  . بيريليم 4

عنصر دى چې اتومي  يو جدول د دويمې دورې ه ييدوركيميايي عنصرونو د بيريليم د 
، په ) Beryllium( ه كېپه التيني ژبد دې عنصر نوم . دى  Beسېمبول  او 4شمېره يې 

 جندا يو ډېر زهر دى .) Бери́ллий( ه كې) او په روسي ژبBeryllium(رېزي كې گان
- 41-7 ( شمېره يې) CAS(سي اې اېس د چې د ثبت  بيريليم ساده توكى دى عنصر دى .

قيمت يې سپين بخون خړ دى او  گچې رن ه كلك فلز دىگپه پرتليزه تو بيريليم. ده ) 7440
  يې ډېر لوړ دى . 
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  ماتېدونكى فلز دى ژر خو  ه سختگبيريليم په پرتليزه توانځور : 

  تاريخچه يې 

ز كال  1798پر  )1829- 1763(» لويس نيكوالس واكولين«ياپوه پرانسي كيمبيريليم 
په نامه ونوماوه . دې عنصر ته اوسنى نوم » ليسيليگ«ه لومړى دا عنصر د ددى .  كشف كړى

او سويډني كيمياپوه  ) 1817-1743» (مارتين هاينريش كالپروت« ي كيمياپوهالماند 
او د بيريليم د مركبونو ز وركړ شو . په وړاندي) 1813-1767(» گبريكياوستاف گيرس انډ«

ايوان واسيلېويچ «په برخه كې روسي كيمياپوه  د مالومولود تركيب ه د مينرالونو دد 
دا  ډيابيريليم اكسد  دا وښوده چې» اودېېف«كړى دى .  كار ډېر) 1865- 1818» (اودېېف
  تركيب لري .  BeOدا بلكې  لرينه   3O2Beتركيب 
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- 1794(» وسيبانتوان الېكساندر «بڼه د پرانسي كيمياپوه انې نږه يبيريليم په خپلواكه 
له ) 1882- 1800» (فريدريش ويوهلر«كيمياپوه  المانياو د  ز كال 1828له خوا پر ) 1882

له خوا د ويلي » بويل«ز  كال د پرانسي فيزيكپوه  1898خوا هم بېل شو . نږه فلزي بيريليم پر 
   تر السه شو .و د الكتروليز پر مټ گشويو مال

  يې  د نامه ريښه

 »بيريلوس« لهكې  هلرغونې يوناني ژبپه  مينرال له نامه او »يلبير«نوم د  د بيريليم
)beryllos ( ټسيليكااو الومينيم څخه اخيستل شوى دى . د بيريليم )18O6Si2Al3Be( 

ې چې مدراس ته نږد وزيښار نامه ته » لوريب«په سويلي هند كې د ريښه يې چې  دى
، له لرغونيو زمانو راهيسې په هند كې د زمردو، چې د بيريل يو ډول دى . موقعيت لري

، په اوبو كې حليږي او له همدې د بيريليم مركبونه خوږ خوند لري كانونو شتون درلود .
چې د لرغونې يوناني  په نامه ونومول شو» لوسينيمگ«د المله دا عنصر په لومړي سر كې 

  په مانا دى .  »خوږ«) څخه اخيستل شوى چې د  ykysgl( ليكيسگ ژبې له

  شتون د بيريليم كې  په طبېعت

رامه ده . گميلي  8,3رام كې  گكيلو په يو هكچپاسني قشر كې د بيريليم منځنۍ  د ځمكې په
 د پالژيوكالز شتون لري او دا مايي ډبرو كېگپه ماد بيريليم بنسټيزه برخه 

)Plagioclase( د بيريليم ځاى سيليكون ، ځكه چې په دغو مينرالونو كېمينرالونو المله 
Si  . هد هډېرمينرالونو كې  ټه او مسكويگرن وربخونپه ځينو ت هكچدې عنصر  د خونيسي  .  

  رامه ده . گميلي  ٦·١٠−٧ كېاوبو ر يټ، يانې په يو لده ډېره لږه كچ يېپه سمندري اوبو كې 

لږ و ډېر خپاره  6 وى څخه يېدشوي، خو له  لپېژند مينرالونه 30پاسه څه د  دې عنصرد 
ټ يډبيرتران، ٤O٢BeAl كريزوبيريل، 18O6(Si3[Be2Al[( ريليبلكه  ،ڼل كيږيگشوي 
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٢](OH)٧٠٢[Si٤Be ،4يټ فيناكSiO2Be ،ټهيلوي )S١٢O٣Si٣(Be٤Mn ټ اناليډ او
S٤(٣(SiO٣Be٤

+٢Fe  . لري .  ريل صنعتي ارزښتيبيې له دوى څخه  

 - ې شين وزمه چ،  18O6Si2Al3Be اكوامارينڼل كيږي ، لكه گيتمي ډبرې ق ريل ډولونهيد ب
او روښان زرغون  گزرغون رن گچې ټين 18O6Si2Al3Be ؛ زمردلرى گزرغون بخون رن

ريل يو شمېر نور يد بلري .  گچې زېړ رن 18O6Si2Al3Be (بيريل) هيليودور؛ لري گرن
البي، سره، گشين،  گ، لكه ټينپير لرييو تر بل تويې ونه گچې رن شوي پېژندلډولونه هم 

   .وركوي گريل ته رنيد بېالبېلو عنصرونو تركيب به او داسې نور . گ، بې رنگنرى شين رن

، روسيې او هند، د بيريليم مينرالونه د برازيل، ارجنټاين، اپريكا (افريقا):  كانونه يې
  ځينو نورو هېوادو په خاورو كې موندل كيږي . 

   د بيريليم اتوم

د اتوم د هستې په شاوخوا  جوړه ده . ترونونووني 5او  پروتونونو 4 له د بيريليم د اتوم هسته
 2اتوم  د دې عنصر .چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي  شتون لريالكترونونه  4 كې يې

 2او په دويمه كې يې هم  2ه كې يې په لومړۍ انرژيكي سويد اتوم  انرژيكي سويې لري .
او نيوترونونو ټوليز  د پروتونونويې د اتوم په هسته كې  .دي ي ل شووېش الكترونونه

  دى .  9) د كتلې شمېرهشمېر (

  خواص يې : نور د اتوم 

 واحده ده . اتومي  9 ,012182د بيريليم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .   ] He  [²s٢د اتوم الكتروني وېش يې په دې فورمول  -

  دى .  . م پ 112د اتوم نيمايي قطر يې  -
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  جوړښت  اتومد انځور : د بيريليم 

   فيزيكي خواص يې

 رامه دى . گ 1 , 848كې  . م م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود بيريل -

 ,15په شمېر  ده . (د ك 1278په شمېر  گ . د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س -
 ده) .  1551

په شمېر  كد ده . ( 2970په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
 ) . ده 15,3243

 موله دى . \كيلوجوله 21,12د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 309د بړاس تودوالى يې  -

 لوين . موله) دى . (كي\جوله 44,16د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

  موله دى . \م . م . س 5 ,0م يې مولي حج -

)، خو ماتېدونكى فلز موسه دى درجې 5,5 يې كلكوالي(ه كلك گبيريليم په پرتليزه تو
ڼل كيږي . گېرو كلكو فلزونو څخه يو له ډ ه ډولنږلري . په  گينو زرو ته ورته رن، چې سپدى

د كشېدونكي خاصيت مودول يې .  كلك ديورانيم ترې ياو ، ستنگتن ،اوسميم  يوازې 
په هوا كې په .  دى GPa اپاسكالهگيگ 210-200د پوالدو هغه دى .  GPa اپاسكالهگيگ 300
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غږيزې پوښل كيږي .  BeO يانې بيريليم اكسايډ ي قشرډياه په پايښتي اكسگفعاله تو
، متره دى 60012ړنديتوب گثانيه كې يې يوه  په ي اوڅپې په بيريليم كې ډېرې ښې خپريږ

   ډېر دى .  كېتر نورو فلزونو  رايهگ 3- 2چې 

  :د بلوري جالۍ جوړښت يې 

 ونال) سېستم لري . گزاگشپږڅنډيز (هيد بيريليم د بلوري جالۍ جوړښت  -

 سترومه دي . گان  =٢,٢٨٦a=c ;٣,٥٨٤د جالۍ پارامترونه يې  -

    كيلوينه ده . 1000د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

  ونال) سېستم لري گزاگشپږڅنډيز (هيبيريليم د بلوري جالۍ جوړښت انځور : د 

  كيميايي خواص يې 

 م دى . .  پ 90نيم قطر  كووالينسي د بيريليم -

 م دى . .  پ e 2 (+35( د ايون نيم قطر يې -

 ه دى . گوليناپ 1 , 57 الكتروني منفيت يې -

 دى . ولټه   -69,1 يې ځواكالكترودي  -

  دي . 2؛  1 يې ېجوړولو درجډ ياد اكس -

موله ده . يا په بل \ولهكيلوج 898 , 8 ي يېژانر لود ايون جوړود لومړي الكترون  -
   ) الكترون ولټه ده . 32,9شمېر (
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يې هم چې  ،دىونى خاصيت لرونكى) گدوه (ريك يامفوت ډياروكسډيااړوند هبيريليم د 
جوړوي)   Be(OH)]٤[٢-[ (چې  يډيا، هماغسې يې اكسجوړوي) ٢Be+چې ( ېبنسټيز
 ه ييد عنصرونو په دور، پلوهو له خواصبيريليم د ډېرو كيميايي دي .  يكمزور خواص

  الومينيم ته ورته دى .  نيزيم په پرتلهگشوي متر ده الندې ځاى پر ځاى  جدول كې

 لږ هگتودوخې په درجه كې د فلزي بيريليم د تعامل كولو وړتيا په پرتليزه توهوا د د كوټې د 
سوركېدو او د اوبو له بړاس سره ان د تودوخې د  O2H ومپاكتي ډول دى له اوبوده . په ك

له هوا سره  تودوخه كې درجو گ . س 600 تر اودرجه كې هم تعامل نه كوي خپلولو  گرن
ر مهال په روښانه لمبې . د بيريليم پوډر (پوډري بڼه) ته د اور اچولو پ نه جوړوي ډيااكس

لوړه  گ . س 600 ترهالوجينونه جوړوي .  ډريټيااو ن ډيااكساو ورسره يو ځاى  سره سوځي
سره يې تعامل تر دې هم  ينونوجتعامل كوي، خو له كالكو تودوخه كې له بيريليم سرهدرجه 

ه درجو څخه لوړ گ . س 1200تر د تودوخې له بيريليم سره  ٣NH امونياتودوخه غواړي .  ډېره
د كاربون سره يې ، خو له جوړوي ٢N٣Be ډريټياد بيريليم نكوي او تعامل  تودوخه كې
بيريليم په سيده .  جوړوي С٢Ве ډربيابيريليم ك تعامل درجو كې گس .  1700 تودوخې په
  سره تعامل نه كوي .  ٢H روجنډډول له هاي

او  ٤SO٢Hډ ، سولفوريك اسيHCl تېزابو ېگلكه د مال د داسې تېزابونو دا عنصر
 گه اسانۍ حليږي، خو سوړ او ټينمحلولونو كې پپه د اوبو  ٣HNOډ ريك اسيټيان
حلولونو سره د بيريليم تعامل د الكليو د اوبو له مفلز غير فعالوي .  ډريك اسيټيان

يې د  په دې الندې معادله كې . ونه جوړويټروكسوبيريالډياهروجن ازادوي او ډهاي
  : دل شوى دى له محلول سره تعامل ښود اوبو  NaOHسوډيم هايډروكسايډ 

  

تعامل په د  درجو كې د بيريليم گس .  500- 400د تودوخې په له ويلي شوي الكلي سره 
  ونه جوړيږي : ټبيريال پايله كې
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   يې  وپونهايزوټ

د  شمېر څخه يې يوازې يو له دې ايزوټوپونه پېژندل شوي چې 12 كيميايي عنصر د بيريليم
Beپر دې بنسټ دا عنصر د يو .  ايښته دييې بې پ 11او نور ټول ايزوټوپ پايښت لرونكى  ٩

بې پايښته ايزوټوپونو  11له په نامه هم يادېداى شي .  عنصر ايزوټوپي (مونوايزوټوپي)
يې  عمر نيمايي ايزوټوپ دى چې Be١٠ ديو تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي  څخه يې

د  ورځې دى . 22,53 يې ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر Be٧ د دى . بل يېميليونه كاله  39,1
ثانيو پورې دى، د ډېرى  85,13ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر  نورو ټولو راديواكتيفي

  ميلي ثانيو پورې رسيږي .  20هغو نيمايي عمر يې تر 

  ل يې ړوالس ته را

وستل كېده تر اغېز الندې را K د پوتاسيم ٢BeCl ډياپېړۍ كې بې اوبو بيريليم كلور 19په 
عادله كې چې الس ته راته، لكه په دې الندې مه گپه تو(په نږه ډول)  ياده توكاو بيريليم د س

  :  يې تعامل ښودل شوى

     

 )٢BeF ډيا(بيريليم فلور ډياه د فلوردپر مټ د  Mg نيزيمگمد په اوسني وخت كې بيريليم 
   له الرې تر السه كيږي :  )Redoxيا ريډوكس ( چاڼلود 

  

الس لوطونو د الكتروليز پر مټ د ويلي شويو مخ ونوډياد كلور سوډيمد بيريليم او يا هم 
   كيږي . ته راوړل
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  توليد او كارونه يې 

هېوادونه د ، په نړۍ كې د بيريليم تر ټولو لوى توليدوونكي ز كال د شمارنو له مخې 2000د 
و ايالتون وپه دوى كې يې د متحد، روسيه او قزاقستان دي . امريكا متحد ايالتونه، چين

رسېدله  ې لږ برخهسلن ېيوتر نورو هېوادو باندې د بيريليم د نړيوال توليد  ربرخه لويه ده . پ
 .  

ډوله فلزونو ويلي كولو ته وراضافه كيږي . گبيريليم په ټوله كې د نورو ونه يې : ډوله فلزگ
، د يډوله فلزونو كلكوالى او پياوړتيا زياتوگډوله فلزونو ته د بيريليم وراضافه كول د گ
، چې په ژېړو د بيريليمي په تخنيك كېوهلو په وړاندې يې مقاومت زياتوي .  گزن
 5,0كه پوالدو ته ډول ډېر نوم لري .  )BeB د () بولي، Bronze( رېزي كې يې برونزگان

ونه دومره گ. دا سپيرينونه ترې جوړېداى شي گ، نو سپيرينبيريليم وراضافه شي سلنه
كه ، ړۍ وزغمي . سربېره پر دېميلياردونو وزني فشاري ل پهكوالى شي چې  طاقت لري

  ، نو بڅري نه وركوي . ډبره يا بل فلز ووهل شي ري ژېړ پبيريليم

 هد، ځكه خو له جذبوي لږه) radiation-X(ه گد ايكس وړانبيريليم : په راديوتخنيك كې 
ه گيكس وړانالرې د ا دغو تيوبونو له د( جوړيږي )ray tube-X(څخه د ايكس تيوبونه 

مكتشفينو ( كشفوونكيو الو) كې كاريږي  -اماگبهر ته وزي) او د پراخې ساحې لرونكيو 
 .  

 ونوونكيگترونونو غبروله بيريليم څخه د اټومي بټيو لپاره د ني: ۍ كې په اټومي انرژ
)neutron reflector( رو كولو (سستولو) لپاره ترونونو د وود ني دا عنصر . جوړيږي

تروني وپه نيونو سره په مخلوطونو كې ډاكتيفي نوكليراديو الفا αشمېر  له يو كاريږي .
 د تعاملذرو ترمنځ  - الفا αد هستو او  9- ، ځكه چې د بيريليمامپولي سرچينو كې كاريږي

تر  BeOډ يا. د بيريليم اكس  ٩ + n +α Ве → C١٢ترونونه راپيدا كيږي : ودا نيپر مهال 
 )عايق(تېروونكي نه لوړ تودوخه تېروونكى دى او د نه تودوخه ونو ډېر ډيااكس نورو ټولو
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د  ه دا چې پر فلزي بيريليم سربېرهد اور په وړاندې مقاومت لري او بل ،ه خدمت كويگپه تو
ونوونكي په گترونونو د ورو كولو او غبروه بيريليم په پرتله په اټومي تخنيك كې د نينږ
مخلوط د يو ډېر اغېزمن اټومي  ډيااكسورانيم ي او ډياد بيريليم اكسه خدمت كوي . گتو

د ډوله فلز گ LiF ډيايم فلورټلي او ٢BeF ډيابيريليم فلورد ه كاريږي . گسونتوكي په تو
د و لرونكيو اټومي بټيو كې گد لوړې تودوخې لرونكيو اوبلنو مال، تودوخه لېږدوونكي

په اټومي  ډيابيريليم فلوريږي . ه كارگو حلوونكي په توگ، پلوتونيم او توريم د مالورانيمي
ترونونو د كوشنيو بهيرونو و، چې د نيپخولو لپاره كاريږي د داسې ښيښې دتخنيك كې 
   دى : تركيب دااو باكيفيته كنالوجيكي ټد دغو ښيښو تر ټولو ډېر اوډنه كوي . 

%) ٢−١٦%, CaF ٢−١٠%, MgF ٣−١٠%,AlF ٤−٤%,PuF ٢−٦٠(BeF           

ه گكارونې يوه بېله د پلوتونيم د مركبونو د گد جوړوونكي توكي په تواره په ښك تركيبدا 
  ښيي . 

په اليزري تخنيك كې د كلك جسمه  4O2BeAl ټبيريليم الومينا : په اليزري توكيو كې
  ) ) په جوړونه كې كاريږي . Plate(، (ميلېه كوونكيو گوړان

او د كشفوونكي  )hieldheat sد تودوخيزو ډالونو (:  ايروكيهاني تخنيك كېپه 
د بيريليم فلز سيالي نه شي كوالى .  يريليم سره بل جوړښتيزسېستم په جوړونه كې له ب

، هم كلك دي او هم د تودوخې د لوړو توكي هممهال هم سپك ديپربنسټ جوړښتيز 
ډوله فلزونه له الومينيم څخه گ ډون داگد بيريليم په درجو په وړاندې ښه مقاومت لري . 

ونو ونه (له نورو فلزبيريليډ ړيو پوالدو هم ډېر كلك دي .گتر ځان او رايه سپك ديگ يونيم
 جوړونه توغنديو او الوتكو ته په پوښ وركولو او انجنونو ډوله فلزونه)گسره د بيريليم 

   كاريږي .، همدا راز په اټومي تخنيك كې كې
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نو په ، ى او لوړه بيه لريډېر زهرجن دچې فلزي بيريليم ه گلكه څن: د توغنديو سونتوكى 
زهريت يې لږ  چې نكي سونتوكي جوړ شيروچې داسې بيريليم ل دې تړاو ډېرې هڅې شوې

  دى .  2BeH ايډريډبيريليم هڅخه هم  يو له دغسې مركبونواو بيه يې هم ټيټه وي . 

 BeO ايډبيريليم اكس ړيو حالتونو كې لهگپه ځان: د اور په وړاندې طاقت لرونكي توكي 
  ه كار اخيستل كيږي . گپه تو طاقت لرونكي توكي وړاندې د ډېر لوىه د اور په څخ

  . بورون 5

چې اتومي  عنصر دىيو  جدول د دويمې دورې ه ييبورون د كيميايي عنصرونو د دور
ه ، پ)Borum( په التيني ژبه كېنوم  دې عنصرد  دى . Bاو سېمبول يې  5شمېره يې 

 حالت يا نږه بڼه په ازاد دا عنصر . دى) Бор( ي ژبه كېاو په روس) Boron( رېزي كېگان
د بورون د توكى دى . ) amorphous( يامورفيا تور بخون ، ه، خړ يا سور بلوريگبې رن

 پېژندلكېشنونه يفيمود 10څه د پاسه ) Allotropy( الوتروپيد ، يا بڼې توب بېالبېل
  شوي دي . 

     
  تور توكى دى   قهوه يي يا هم-بورون توربخونانځور : 
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  تاريخچه او د نامه ريښه يې 

 »وساكېلگف لويي يوزج«فيزيكپوه كيمياپوه او پرانسي  ځل لومړى د بورون عنصر
بورون ) 1857- 1777» (ټينارډ وسژاك يسلو«بل پرانسي كيمياپوه ، او )1850 -1778(

. څو  السه كړ د تودوخې وركولو له الرې تريو ځاى ته  پوتاسيماو فلزي  3O2B ډيااكس اىتر
بورون ويلي شوى ) 1829- 1778( »ېويډهمفري «ليسي كيمياپوه گانمياشتې وروسته 

  الكتروليز كړ او بورون يې ترې تر السه كړ .   3O2Bډ يااكس اىتر

ويي څخه  »بوره«، يا هم د پارسي ژبې له ويي څخه» بورق«وم د عربي ژبې له د دې عنصر ن
   مينرال لپاره كارېده .  ٧O٤B٢Na×O٢H١٠ د بورهچې  اخيستل شوى

  كې د بورون شتون  په طبېعت

د  رامه ده .گميلي  4رام وزن كې گلوكي په يوه كچكې په پاسني قشر كې د بورون د ځم
دى نه موندل كيږي . مينرالونو كې » پردو«په  . شوي دي پېژندلمينرالونه  100رون نږدې بو

مجموعې (په د بورون انيوني خپرې شوې  چې دې تشرېح كېداى شي ر هر څه لومړى پهدا ت
بورون وكي نه لري . ډېرى مينرالونو په تركيب كې دى) همدا ډول ت همدې ډول او بڼه دى د

او د فلورين لرونكيو مركبونو  سره تړاو لري 2O له اكسيجن نږدې په ټولو مينرالونو كې
ډېرو مركبونو بورون په طبېعت كې نه موندل كيږي . دى د  هنږډېر لږ شمېره دى . روپ يې گ

 . ونو سرهكثافت لږوتېره بيا په ، په او ډېره پراختيا يې موندلې دهلري  ډونگپه تركيب كې 
د هغو بڼه  رييايزوممخلوطي  ، همدا راز پهونو په بڼهټبوراونو او ټدى د بوروسيليكا

توكيو سره يو ځاى  څخه د راوتونكيوله ځمكې چې  ډون لريگمينرالونو په تركيب كې 
په و اوب(دريابي) سمندري  د او سمندري اوبو كې هم شتون لري .په نفتي  دا عنصرراوزي . 
ينو اوبو په جهيلونو، د اېشېدونكيو اوبو گد مال رامه ده .گميلي  6,4 هكچيې كې يو ليټر 
  ، او چټلو اورشيندو غرونو كې هم شتون لري .  په چينو
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  :  ې مينرالي بڼې داديد بورون بنسټيز

  8O2Si2CaB ټانبوريډ،  OH4CaBSiO ټوليټاډونه : ټبوروسيليكا •

 ټروبوراسيډياه،  2MgBO(OH) ټاشاري،  O2H10•  7O4B2Naبوره ونه : ټبورا •
O2H6•  11O6(Ca, Mg)B  ،ټاينو (اينوي (O2H13•  11O6B2Ca  ،ټكاليبوري 
O2H9•  19O11B2KMg  . 

  د پيدا كېدو (كشف) څو ډوله ځايونه شتون لري :  همدا راز د بورون

 ونو د كشف په ځايونو كې : ټد بورا لرونكيو هېوادو ډيانيزيم اكسگم د •

 ؛ ناطيسي ډبرېقم -ي ټيگدويي او لوټيگلودوي •

 ؛ ي ډبرېټويټكوكې د  او كالسيفيرونو ي مرمروټولوميډپه  •

 ناطيسي ډبرې؛ قم - ي ټي او اشاريټاشاري •

 ؛ ونو د كشف ځايونهټوسيليكاد بور •

 غرونو څخه راوتونكي توكي :  له اورشيندو

دو كيو په راټولېچې له اورشيندو غرونو څخه د راوتونكيوو تو هغه بوروني ډبرې •
 ؛ سره جوړې شوې وي

 ؛ ي ډبرېټجوړې شوې بوراپه تل كې  د والړو اوبو (جهيلونو) •

 ي ډبرې .ټالندې شوې بورا او تر خاورې) خټبېلي( د اوبو تل ته ښكته شوې •

 كشف ځايونه : رسوبي  - هالوجيني 

 ؛ ونو د كشف ځايونهټپه هالوجيني رسوباتو كې د بورا •

 ؛ ونو د كشف ځايونهټبورا دخولۍ كې  چو پهگد  له پاسه ومبتوگينو گد مال •
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سيمه  »پريموريا«دغه هېواد د لري ختيځ په  په روسيه كې يې د پيدا كېدو لوى ځايونه د
 دشتون لري .  سلنه 3ې د نړۍ د بورون د ټولو زېرمو كې شتون لري . په همدغه يوه ځاى ك

توليديږي چې  كيميايي موسسه كې بورون لرونكي محصوالت -غرني  پههماغه ځاى كې 
سلنه  75حصوالتو په سلو كې يې د م گدې تر څن د روسيې د دنننۍ اړتياوې پوره كوي . د

  ، جاپان او چين ته صادريږي . كوريا

   الس ته راوړل يې 

ي . الس ته راځله الرې د پيروليز كولو (بورانونو)  ډريډياد بورون هتر ټولو ډېر نږه بورون 
نتېزونو د يتوكيو او نريو كيميايي ستېروونكيو (نيمه هادي) نيم برېښنا  دا ډول بورون د

  توليد لپاره كاريږي . 

  

سوډيم نيزيم او گ(ډېرى مهال له ممېتود پر مټ ) etallothermyM(رمي الوتيټد م
  ي : الس ته راځڅخه) 

  

  

ي ولفرامي ره شودرجو سره س گس .  1200- 1000د تودوخې په  كېپه شتون  2H روجنډد هاي
وان تجزيه كول (د   3BBrډ يابروم اىبورون تر(تودوخيز) ډول د  كيرميپه تي پر مټ مز

  اركېل مېتود) : 
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  د بورون اتوم 

د اتوم د هستې په شاوخوا  جوړه ده . ونيوترونون 6او  وپروتونون 5 له اتوم هستهد د بورون 
 2اتوم  عنصردې د .  الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا چورلي 5كې يې 

د اتوم په ده .  2و شمېره سوييكي ژه بله وينا د بورون د اتوم د انرپې لري، سوييكي ژانر
د اتوم .  الكترونونه وېشل شوي دي 3كې يې  و په دويمها 2كې يې  هسويانرژيكي  لومړۍ

 دى .  11(د كتلې شمېره)  رونونو ټوليز شمېرتد پروتونونو او نيوپه هسته كې يې 

  نور خواص يې : د اتوم 

 اتومي واحده ده .   10 , 821؛  10 , 806د بورون اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .   [He]٢s٢ ١p٢د اتوم الكتروني وېش يې په دې فورمول  -

    م دى ..  پ 98د اتوم نيمايي قطر يې  -

  
   : د بورون د اتوم جوړښت انځور

   يې فيزيكي خواص

 رامه دى . گ 2 ,34كې  م.  م . س په يون كثافت په عادي شرايطو كې د بورو -
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 2349په شمېر  ده . (د ك 2076په شمېر  گ . د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س -
 ده) . 

ده)  4200په شمېر  ده . (د ك 3927په شمېر  گ . د اېشېدو د تودوخې درجه يې د س -
  . 

 موله دى . \كيلوجوله 60,23د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 5,504لى يې د بړاس تودوا -

 (كيلوين . موله) دى . \جوله 09,11د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

   موله دى .\م.  م . س 6,4يې  مولي حجم -

 C4Bډ ربيااو بورون ك  NB ډريټيابورون ن، يوازې الماسډېر كلك توكى دى .  تبورون زښ
 ترې كلك دي . انيمټيټ- ډربياك- يم ډډوله فلز، د سكانگسيليكون  -كاربون  -د بورون 

  لري .  م تېرولو وړتياينازكوالى او د برېښنا ن

   : د بلوري جالۍ جوړښت يې

 سېستم لري .  رومبوهيډرالد بورون د بلوري جالۍ جوړښت  -

  سترومه دى . گان =١٠,١٧a=α ;٦٥,١٨د جالۍ پارامترونه يې  -

 كيلوينه ده .   1250د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

   ري سېستم ل رومبوهيډرالانځور : د بورون د بلوري جالۍ جوړښت 
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   يې  كيميايي خواص

 دى .  . م پ 82د بورون كووالينسي نيم قطر  -

 دى .  . م + ) پe 3( 23د ايون نيمايي قطر يې  -

 ه دى .  گپاولين 2 ,04الكتروني منفيت يې  -

 + ده . 3د اكسايډ جوړولو درجه يې  -

له ده . يا په بل مو\كيلوجوله 2,800ي يې لكترون د ايون جوړولو انرژد لومړي ا -
  ) الكترون ولټه ده .    8 ,29ېر (شم

سيليكون ورپه يادوي . و له پلوه سړي ته خواصد ډېرو فيزيكي او كيميايي نافلز بورون 
تودوخې په درجه كې يوازې له هوا د او د كوټې د غير فعال دى بورون له كيميايي پلوه 

  :  چې معادله يې دا ده سره تعامل كوي ٢F وينفلور

  

هالوجيني عنصرونو سره تعامل ې وركولو پر مهال دا عنصر له نورو بورون ته د تودوخ
  NB ډريټيابورون نكې سره په تعامل  ٢N روجنټله نايونه جوړوي . ډهالي اىتراو كوي 

سره هم په  C ، او له كاربون BP ډسفيافبورون په تعامل كې سره  P له فاسفورس، جوړوي
 د اكسيجن.  2C13, B3C12C, B4(B(لكه  ،يونه جوړوډربياتعامل كې د بېالبېلو تركيبونو ك

٢O  چې ډېره تودوخه  دوخې وركولو پر مهال بورون سوځياتموسفير يا په هوا كې د توپه
    : د تعامل معادله يې دا ده او جوړوي  3O2B ډيااكس اىبورون ترازادوي او 

  

بورون داسې شمېر  ڼگ، كه څه هم سره په سيده ډول تعامل نه كوي 2H روجنډبورون له هاي
فلزونو د ، الكلي خاورينو د الكلي ،يبونه لريترك بېالبېلچې  شوي پېژندلونه ډريډياه
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په دې الندې معادله كې د  . له الرې تر السه كيږي چاڼلو ونو دډياد بورپر مټ  نوتېزابو
  :  تعامل ښودل شوى HClهايډروجن كلورايډ او  2B3Mgنيزيم بورايډ گم

  

ښيي . دى دا  صخوااو بېلوونكي  يبشپړوونك B ې وركولو پر مهال بوروند ډېرې تودوخ
. په دې كړي  رابېلونو څخه ډياوى له اكسدد  P فاسفورسيا  Si سيليكونچې وړتيا لري 

 ٥O٢Pفاسفورس پينتاكسايډ او  ٢SiOسيليكون ډاى اكسايډ  يې له كې دلومعا نيوالندې
   :  ودل شويښسره تعاملونه 

  

  

 گټينډېر كې  3O2B ډيااكس اىپه بورون ترچې دى  ىله دې المله  د خاصيتد بورون دا 
  لري .  كييكيميايي اړ

ثابت په وړاندې د اغېز د الكليو د محلولونو كوونكيو په نه شتون كې بورون  ډياد اكس
او سلطاني  4SO2H ډسولفوريك اسي ، 3HNOډ ريك اسيټيان يوش هپه سر دا عنصر.  دى

  . جوړوي  3BO3H ډبوريك اسيكې حليږي او   HCl 3+  3HNOتېزابو

سره تعامل كوي  O2H دى له اوبودى .  ډياعادي تېزابي اكس يو 3O2B ډيااكس اىتر بورون
  :  چې معادله يې په الندې ډول ده جوړوي 3BO3H ډبوريك اسياو 

  

ې گچې دا مال ې پيدا كيږيگمال پر مهال تعاملد  3BO3H ډد بوريك اسي له الكليو سره
3−يونونه (چې ان ونهټې يانې بوراگمال ډبوريك اسي ه دپخپل

3BO بلكې نه دي )لري ،
سوډيم يې له  ه له دې الندې معادلې سره سمگساري په تود  . يونه دټترابورايت
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ه يې جوړه گمال 7O4B2Naترابوراټ يسره تعامل كړى او د سوډيم ت HONaهايډروكسايډ 
   كړې ده : 

 

   يې وپونهټايزو

 19پيل او پر  6چې د كتلو شمېرې يې له شوي  پېژندلوپونه ټايزو 14د بورون وسمهال ا
وپونه پايښت لرونكي دي ټايزو B١١ او B١٠ يانې دې شمېر څخه يې دوهله  . پاى ته رسيږي

لرلو سره شتون لري . نور ټول په سلنې  81او  19رون په تركيب كې د او د طبېعي بو
 هتر ټولو د ډېر اوږد وى څخه يېد، له (راديواكتيفي دي) لريوپونه يې پايښت نه ټوايز

   دى . انيېث 0 , 77يې  رعم ايينيم وپ دى چېټايزو  B٨ عمر لرونكى د

د  B١٠ ځكه خو ب ډېره لوړه مقطع لري،ذترونونو د جوخيزو نيود توديې وپ ټايزو B١٠ د
) د eactivityrپه تركيب كې په اټومي بټيو كې د تعامليت ( 3BO3H ډبوريك اسي

    عيارولو او اداره كولو لپاره كاريږي .

  كارونه يې 

د هغوى د كلكولو  ډو شويو (كمپوزيتي) توكيو كېگډېرو په  بورون: بورون  هعادي نږ
د چې د پوالدو  ه كاريږيگډوله فلز په توگميكروفلز ويلي كولو كې د  په لپاره كاريږي .

وترونونو د د بورون د ني په طب كې دا عنصروي . ډېر كلك كلكېدو وړتيا زياتوي او پوالد
 په له منځه وړلو كې خطري پړسوبونو د ژوندينكو دكاريږي . كې (تېراپي) درملنه  اشغال

  . كاريږي 

په جوړولو كې ) bearing( گيناميك بيرينډايرود   C4B ډربيابورون ك:  يې  مركبونه
  كاريږي . 
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تخنيكي محصول يې تر ايون لري)   2)2(O2[B(OH)4[2−( د ونه ټپروكسوبورا\ ونهټپربورا
، د دوى پر بنسټ داسې سپينوونكي جوړيږي لري» فعال اكسيجن« سلنې 4,10
  او داسې نور . » پېرسول«،  »پېرسيل«، لكه »كلورين يې په تركيب كې نشته«ېچ

زښت ډېر كلك دى او ډوله فلز گسيليكون -كاربون- د بورونچې  اړينه ده وويل شيدا هم 
د بل هر  پرته BN ډريټيابورون ن له الماسو او د ميكروكلكوالي له پلوهچې  دا وړتيا لري

ټولو بشريت ته تر  ، د بيې او د توږلو د اغېزمنتيا له پلوهونيسيتوږونكي توكي ځاى 
   .  ىمالومو كلكو توكيو هم كلك د

په اوسني وخت كې د ) 2MgB ډبوريډاى نيزيم گم(ډوله فلز گنيزيم سره د بورون گله م
ډېره لوړه بحراني تودوخيزه درجه  شمېر څخهله ډېرې تودوخې تېروونكيو  لومړۍ درجه

  لري . 

ترونونو د ود ني كې (PWR)بټيو اټومي يكي ژاوبلنو انرپه   3BO3H ډبوريك اسي
فيزيكي خواصو او په اوبو كې د حلېدو د - ترونيوه كاريږي . د خپلو نيگپه تو بوونكيذج

 ،ډول نه پ وهونكيونه د اټومي بټۍ ځواك په ټوكار ډركته، د بوريك اسيا له بشونتي
   بلكې ورو ورو عياروي .

د توغنديو لپاره ډېر اغېزمن ونه ډريډياد بورون ه:  يې عضوي مركبونه ونه اوايډريډه
له او داسې نور .  10H4Bترابوران ي، ت 9H5B پينتابوران،  6H2Bيبوران ډ، لكه وكي ديسونت

او تودوخې لوړو  يي اغېزد كيميا ميري مركبونهيسره يې ځيني پولاو كاربون روجن ډهاي
  .  يكټنامتو پالسپه نامه  22 - د كاربوران، لكه ثابت دي درجو په وړاندې زښت ډېر

له د الكترونونو د تركيب (بورازون)   NB ډريټيابورون ن:  ايډريډكساههيه بورازون او د د
چې عضوي  روپ جوړيږيگراخ ه پر بنسټ د مركبونو پدپلوه كاربون ته ورته دى . د 

جوړښت له پلوه ، د 3BNH3H ډريډياكساههيد بورازون مركبونو ته يو څه ورته والى لري . 
 . م . س په يوپه عادي شرايطو كې جامد مركب دى چې كثافت يې  ،ته ورته دى ٦H٢C ايتان
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د . دى كېداى شي چې  روجن دىډسلنه يې هاي 20نږدې د كتلې ، رامه دىگ 0 ,78م كې 
    . يږيره وكاگپه توبېټريو  نتوكيزوسو د )برېښنايي موټرونواډو، گبرېښموټرونو(برېښ

     

  . كاربون 6

چې پرله پسې  دىعنصر  يودورې جدول د دويمې  ه يياربون د كيميايي عنصرونو د دورك
د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې  دى .  Cسېمبول يې  او 6يې  اتومي شمېرهاو 

)Carboneumليسي كې (گ)، په انCarbon () او په روسي ژبه كېУглеро́д ( . دى
) شمېره CASافيت) يا هم روڼ (الماس) عنصر دى چې د ثبت د سي اې اس (رگكاربون تور (

   ) ده .   7440- 44-0يې (

   
 او بل رافيټگته يې دوه ډوله يو توربخون دل چېانځور : د كاربون (ساده توكي) ظاهري بڼه 

  روڼ الماس ښودل شوي دي 
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  تاريخچه يې 

و كې د فلزونو د ويلي كولو لپاره په ډېرو لرغونيو زمانسكرو ډول  يوگبون د لررد كا
   . پېژندلېله پخوا خلكو  ټرافيگالوتروپي بڼې لكه الماس او د كاربون داسې كارېده . 

كيمياپوه  المانيچې  يستون تيوري راپيدا شوهجد فلوپه سر كې  18پېړۍ په پاى او ز  17د 
رنست ا گيورگ« ي ډاكتر او كيمياپوهالمانبل او ) 1682-1635( »ريكيوهان يواهيم ب«

ندوله چې په هر سوځېدونكي گه . دې تيورۍ داسې څركړ ) وړاندې1734 - 1659( »لسټا
د ډېرې  . پورته كيږيد سوځېدو پر مهال هوا ته ړى توكى شته چې گجسم كې داسې ځان

 . لږ سكاره لري چې لږ خو داسې ايره پاتې كيږي وروسته لږ ې سكرو تر سوځېدوكچ
) كىتوونساور اخيستونكى جيستون (لوفه نږچې سكاره  كل كاوهټاانو داسې نفلوجيست

فعاليت تشرېح » د اور اخيستونكي سونتوكي«. د همدې خبرې پر بنسټ دوى د سكرو دى 
او يو ډول كاني له اهاكو (چونې) څخه فلزونه چې يې تشرېح كوله وى دا وړتيا دكاوه، د 

او نور ورو ورو په » منگرب«، »ميورريو«لكه  اننفلوجيستداسې راوروسته . وي جوړډبرې 
الورينټ دې  انتوان«پوه پرانسي كيمياسكاره ابتدايي توكى دى .  چې دې پوه شول

 بهيرنورو توكيو د سوځولو ) په هوا او اكسيجن كې د سكرو او 1794-1743( »الوېزير
 درنارب سيلو« انود پرانسي كيمياپوهه سكاره په دې نامه ومنل . نږيې  ړى ځلملو ه اووڅېړ

انتوان دې «او » رتولېيب«، »ريزېالو انتوان الورينټ دې «، )1816- 1737» (ون دې موروټيگ
د پرانسي كې كتاب  په) 1787(» مېتود نېنومښودد كيميايي «، )1809-1755(» فوركروا

د نوم راپيدا شو . ) carboneكاربون (د پر ځاى ) charbone pur» (نږه سكاره«نامه 
كاربون په همدغه د ساده توكيو په جدول كې » درسي كتاب ويكيميايي توك د« ،»ريزېالو«

  نامه راغلى دى . 

 چې لومړى كس وو) 1815 - 1761(» ټناسميټسون ټي«كيمياپوه  ىليسگز كال ان 1791پر 
(تودوخه وركړ  يشو ورسبړاسونه د فاسفورس د ده  . تر السه كړيې كاربون (نږه) خپلواك 
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او  PO3Ca)4(2ټ سفااكلسيم فاى تريې  چې په پايله كې ولتېر هله پاستباشير  )يشو
ټول سوځي او څه نه دى كاربون جوړ كړ . دا چې الماسو ته د ډېرې تودوخې وركولو پر مهال 

 يمړلوي امپراتور المانز كال  1751، ال پخوا خلك ترې خبر ول . ان ال پر ترې پاتې كيږي
جربه تجربې لپاره ت ناو الماس د سو Cr3O2Al: ياقوتچې  فرانس له دې سره هوكړه وكړه

تجربو وښوده چې يوازې تجربې يو ډول موډ شوې .  اد وروسته تر هغه ،كوونكيو ته وركړي
  Cr3O2Al: مخلوطسره د كروميم  ډيااكسله  د الومينيم چې ، خو ياقوتالماس سوځي

مهاله  وخه تر ډېرې تودگډېرې تودې وړان د عدسيې (اور بلوونكې) د اور اچوونكې ،ىد
د لوى اور اچوونكي ماشين پر مټ د الماسو د » ريزېالو« پرته له كومه بدلونه زغملى شي . 

 بلوري (كريستالي)په اصل كې الماس او دې پايلې ته راغى چې سوځولو نوې تجربه وكړه 
د  ټرافيگدى . (چې يو ډول مينرال دى)  ټرافيگد كاربون دويم ډول كاربون دى . 

) plumbago(د بڼه بدلوونكيو سرپو ځال په نامه يادېده او نوم يې كې  ېررۍ په پگكيميا
دا كشف كړه ) 1777- 1692(» يوهان هاينريش پوټ«كيمياپوه  الماني ز كال 1740پر  . وو

كارل «سويډني كيمياپوه .  ه دىنږمانا دا چې ، نشته كومه كچهكې د سرپو  ټرافيگچې په 
حال كې چې په داسې او څېړنه وكړه  ټرافيگز كال د  1779 پر )6178-  1742(» هلشيويلهلم 

 اڼهگومينرالي سكور  ىړگداسې ځان او توكىسولفوري ړى گيې ځانهغه  ،فلوجيست وو
  .  لري كچه هاو فلوجيستون ډېر 2СО» هوايي تېزابو«د  چې

احتياط ته په  والماس »ون دې موروټيگ دبرنار يسلو«پرانسي كيمياپوه  شل كاله وروسته
 او وروسته يې د سكرو په تېزابو بدل كړ ټرافيگودوخې وركولو پر مټ هغه په سره ت

   . بدل كړ) ٣CO٢H(كاربونيك اسيډ 

   يې د نامه ريښه

د «د كاربون لپاره كله كله كتابونو كې  په كيمياژبې د روسي  دپېړۍ په سر كې ز  19د 
روسي كيمياپوه او  . ) 1815، ينگېرسېو؛ 1807(شېرېر، نوم كارېده » سكرو پيدا كوونكي
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د ز كاله راهيسې  1824له ) 1856- 1785» (يوفف ل فيودوروويچ سولوميخاي« فيزيكپوه
 پخپله د.  نوم دود كړ» سكاره جوړوونكى«يانې ) Углеро́д(» ليرودگاو«د  ن لپارهوكارب

» سكرو«د چې  ېڅخه اخيستل شو) carbō  ،carbōnis د التيني ژبې له (نومونه كاربون 
 د سكرو«دى چې  »ليرودگاو« »Углеро́д« اوسنى روسى نوممانا لري . د كاربون 

  په مانا دى .  »جوړوونكي

  په طبېعت كې د كاربون شتون 

و كې د الماس طبېعتكاربون په  نږهسلنه ده .  1,0ه كچه پاسني قشر كې د كاربون د ځمكې پ
چونې، ( ونوټزه كتله د طبېعي كاربوناپه ډول شتون لري . د كاربون بنسټي ټورافيگاو 

)، لري كاربون سلنې 97څخه تر  94(له  ټ) ، انتراسيCO)(CaMg)3(2 ونهټولوميډ
 76له ، ، د ډبرو سكارهلريسلنې كاربون  80څخه تر  64له  ،ه سكارهگقهوه يي رنتوربخون 

له ، نفت، لري سلنې كاربون 78څخه تر  56له ، ډبرې ، نفتيلري سلنې كاربون 95څخه تر 
 ميتان سلنې 99تر  ،ازونهگ، طبېعي سوځېدونكي لريسلنې كاربون  87څخه تر  82
٤CH په  دا عنصرمدا راز قير او داسې نور . ، هلريسلنې كاربون  56څخه تر  53، تورب له

په هوا كې يې  . په بڼه شتون لري 2СО ډاكساي ىروسفير كې د كاربون ډاډيااتموسفير او ه
يو، او گسلنه، د سيندونو، سمندر0 ,0 46 ه د كاربون ډاى اكسايډ په بڼه كچ هد كتلې له پلو

سلنه  ~18 رايه كم دى . كاربون د بوټيو او ژويو په تركيب كېگ ~60سمندرونو په اوبو كې 
  دى . 

 300د انسان بدن ته كاربون له خواړو سره يو ځاى ننوزي چې د يو شواروز نورم يې نږدې 
يو سلنه ده، يانې كه چيرې د  21ه نږدې كچكاربون ټوليزه  ن په بدن كې دانسا رامه دى . دگ

رامه وي . د بدن د گكيلو 15رامه وي نو د كاربون برخه به پكې گكيلو 70انسان د بدن وزن 
برخه كاربون  3\1 برخه او د هډوكيو د ووبونو د كتلې3\2 غړيو د غوښينې برخې د كتلې
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ډ پر مهال د كاربون ډاى اكساي )تنفسساه ايستلو (خه د د انسان له بدن څ دا عنصردى . 

2CO ډپه بڼه او له ميتيازو سره د اوره (كاربامي( CO2)2(NH وزي .  په بڼه  

د طبېعي سونتوكيو د  . بيولوجيكي لړۍ لري هپه طبېعت كې د كاربون دوره وهل يو
ازونو، گو غرونو له په بڼه د اورشيند 2СО ډسوځېدو پر مهال كاربون د كاربون ډاى اكساي

د سرو (اېشېدلو) اوبو مينرالي چينو، د سمندري اوبو له پاسنيو قشرونو څخه، د تنفس، 
تخمير، او ځينو توكيو د ورستېدو پر مهال اتموسفير ته وزي . بيولوجيكي لړۍ يې په دې 

 يربهنتېز په يپه بڼه له تروپوسفير څخه د فوتوسډ يااكس اىكې ده چې كاربون د كاربون ډ
كې بوټي جذبوي، يانې چې د بوټيو له خوا جذبيږي . تر دې وروسته كاربون بيا له بيوسفير 
څخه جيوسفير ته راستنيږي او تر دې وروسته يې يوه برخه د ژويو او انسانانو د 

  په بڼه اتموسفير ته وزي .  2СО ډيااكس اىانيزمونو له الرې د كاربون ډگاور

په بڼه د لمر په  ونوسره د مركب ٢H روجنډاو هاي ٢N روجنټيله نا ،كاربون د بړاس په بڼه
كې په ډبرو او وسپنيزو توكيو كې (سيارو)  ويرزنده ستورگاتموسفير كې كشف شوى، په 

  كشف شوى دى . 

روكاربونونه جوت كووالينسي مركبي خاصيت ډياد كاربون ډېرى مركبونه، په تېره بيا ه
، د ښتگټينكو يو اړيونگو او درېيونگي ساده، دوه لري . د كاربون د اتومونو د خپلمنځ

ڼ گو ځنځيرونو او سيكلونو د جوړولو وړتيا د يكاربون له اتومونو څخه د پايښت لرونك
شمېر كاربون لرونكيو مركبونو، چې د عضوي كيميا له خوا څېړل كيږي، د شتون شونتيا 

  برابروي . 

سلنه جامد   ≈25 ه تركيب كې يېپه نامه مينرال شته چې پټ يگپه طبېعت كې د شون
  شتون لري . ډياكاربون او ډېره برخه د سيليكون اكس
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  د كاربون اتوم 

د اتوم د هستې په شاوخوا .  ه دهجوړ وترونونوني 6او  پروتونونو 6 له د كاربون د اتوم هسته
 2اتوم  دې عنصرد .  شتون لري چې د هستې پر شاوخوا څرخيالكترونونه  6كې يې 

 الكترونونه 4كې يې  او په دويمه 2ه كې يې سوييكي په لومړۍ انرژ . ې لريسوييكي ژانر
د كتلې د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (.  وېشل شوي دي

  دى .  12 )شمېره

  د اتوم نور خواص يې : 

 واحده ده . اتومي  12 ,0116؛ 12 ,0096د كاربون اتومي كتله  -

   فورمول سره ښودل كيږي .  [He]٢s٢ ٢p٢م الكتروني وېش يې په دې د اتو -

      م دى .  .  پ 91د اتوم نيمايي قطر يې  -

  
  جوړښت اتوم د انځور : د كاربون 

   فيزيكي خواص يې

 رامه دى . گ 25,2كې  م . م . س ن كثافت په عادي شرايطو كې په يود كاربو -
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په شمېر  ده . (د ك 3500په شمېر  گ . س د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د -
 ده) .  15,3773

 15,5100په شمېر  ده . (د ك 4827په شمېر  گ . د اېشېدو د تودوخې درجه يې د س -
 ) .  ده

 اپاسكاله دى . گمي 12كيلوينه،  4130بحراني ټكى يې  -

 (كيلوين .موله) دى .  \جوله رافيټ لپاره)گ(د  54,8د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

  موله دى . \م.  م . س 5 ,3حجم يې مولي  -

د كاربون  دي . او فيزيكي خواص يې ډېر بېالبېلډولونه لري  ڼ شمېر الوتروپيگربون كا
ډولونو كو د چې دى د بېالبېلو كيميايي اړيي بېالبېل والى له دې المله دى شنېكموديفي

  .  ا لريجوړولو وړتي

    : د بلوري جالۍ جوړښت يې

ونال) گزاگشپږڅنډيز (هيرافيټ هغه يې) گالۍ جوړښت (د د كاربون د بلوري ج -
 سېستم او د الماسو هغه يې مكعبي بلوري سېستم لري .  

سترومه او د گان =٢,٤٦a=c ;٦,٧١ رافيټ هغهگجالۍ پارامترونه يې د د  -
 سترومه دى . گان =٣,٥٦٧а الماسو هغه 

    كيلوينه ده . 1860د ډيباى د تودوخې درجه يې (د الماسو)  -

  كيميايي خواص يې 

 دى .  . م پ 77د كاربون كووالينسي نيم قطر  -

 م دى . .  ) پ-e 4 (+260 )e 4( 16د ايون نيمايي قطر يې  -

 ه دى .  گپاولين 2 ,55الكتروني منفيت يې  -

 دي .  -4، - 3، -2، - 1، 0، 1، 2، 3، 4د اكسايډ جوړولو درجې يې  -
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موله ده . يا په بل \كيلوجوله 1085 ,7ي يې لكترون د ايون جوړولو انرژد لومړي ا -
  ) الكترون ولټه ده .    25,11(شمېر 

د تودوخې په ډېرو لوړو درجو كې له ډېرو  ون په عادي تودوخه كې غيرفعال دى .كارب
بشپړوونكى خاصيت ښيي . د كاربون د بېالبېلو  بونه جوړوي او پياوړىعنصرنو سره مرك

په هوا كې د  رافيټ او الماس وژني، دوىگبڼو كيميايي فعاليت بې شكله كاربون، 
  درجو كې په خپل سر اور اخلي .  گ . س 1000- 850او  700-600، 500-300تودوخې په 

د اكسايډ  4CH+ ده، د ميتان  4د اكسايډ جوړولو درجه   2COد كاربون ډاى اكسايډ 
+ وي او 2كله   د اكسايډ جوړولو درجه كله СОده، د فلزونو كاربونيلونو  -  4جوړولو درجه 
  1 ,27د الكترون د جذبولو ميل يې  + ده ؛ 3د اكسايډ جوړولو درجه  2N2Cد سيانوجين 

   الكترون ولټه دى .

  يې  ونهوپايزوټ

او پيل څخه ) C٨( 8 يې له ايزوټوپونه پېژندل شوي چې د كتلو شمېرې 15د كاربون عنصر 
دي او هغه پايښت لرونكي زوټوپونه اي 2 له دې شمېر څخه يېپاى ته رسيږي . ) C٢٢( 22 رپ

 98 ,93 هكچ ووپونټايزودوو دغو  په طبېعي كاربون كې د ايزوټوپونه دي . C١٣او  C١٢د 
چې له  يد(بې پايښته)  يراديواكتيفايزوټوپونه  13نور  دې عنصرد  سلنه ده . 1 ,07سلنه او 

عمر  دى چې نيماييوپ ټايزو 14- دوى څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى د كاربون
كاربون يو  او د ځمكې په پاسني كلك قشر او اتموسفير كې شتون لري . كاله دى 5700يې 

زيكي ي، يانې دا چې د فنه د كتلې له پلوه ډېر توپير لريوپوټزوه ايدسپك عنصر دى او د 
ى كې دو بهيرونوعي ې، ځكه خو په ډېرو طبپلوه هم په خپل منځ كې توپير لريخواصو له 

  ټوټې ټوټې كيږي او سره بېليږي . 
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ې گترونونو پر مټ د وړانود ني) N١۴( وپټايزو 14-روجنټوپ د نايټايزو 14- د كاربون
  : معادله يې دا ده  تعامل دچې  په پايله كې جوړيږي لووركو

  

 تموسفير كې لهتر اغېز الندې په ا ې وركولوگوپ د كيهاني وړانټايزو 14- د كاربون
چټكتيا سره د ځمكې په  ايزوټوپ له لږې 14-بونكارد ه جوړيږي . روجنټناي ياتموسفير

  پاسني قشر كې هم جوړيږي . 

له نورو مصنوعي راديواكتيفي ايزوټوپونو څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى د 
Cدقيقې دى . د نورو ټولو راديواكتيفي  334,20 ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې ١١

ميلي ثانيو هم  200نيمايي عمر يې تر  ثانيو لنډ دى، د ډېرى 20ايي عمر تر ونو نيمايزوټوپ
    لنډ دى .

  ډولونه   د كاربون

شوي دي .  پېژندليې  8څه د پاسه  ، چېنورو ټولو زيات دي تر الوتروپي ډولونه د كاربون
چې له  يو تر بل ډېر ژور توپيرونه لري و له پلوهخواصد خپلو بون الوتروپي ډولونه رد كا
 دي نيولې تر قيمته پورې ورزان، له انيولې تر كلكه پورې، له نارڼو نيولې تر رڼو پورې هنرم

، دي لكه سكارهجامد بې شكله اجسام (توكي) د كاربون دا الوتروپي ډولونه د كاربون . 
 پنډوسونه، الماس، نانوتيوبونه ونه لكهبلوري الوتروپ، گ، نانوځاورغۍ (لوۍ ، دوده)

  .  ټرافيياو س، ليټډيسډلون، ټرافيگ، )lerenefulيا (

   بلوري ډولونه د كاربون 

نه «او د  لېددېژبې څخه نورو ژبو ته لېږ له عربي ـ د الماس كلمهالماس  •
په عادي شرايطو د الوتروپي مكعبي بڼه ده . دا د كاربون مانا لري .  »ماتېدونكي
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تون موده يې محدوده نه د ش تاپايښت لرونكى دى، يانې دا چې كوالى شييم كې
خې از كې د تودوگيا په نجيبه كې  كه چيرې په خال. او اوږده موده شتون ولري وي 

  بدليږي . ټرافيگتر لوړو درجو الندې راوستل شي، نو ورو ورو په 

چې د كاربون د اتومونو له  دوه بعدي الوتروپي ډول دىن ودا د كارب- نيرافگ •
 ه دى . كچالى يې د يو اتوم په ې پرېړوداسې قشر څخه جوړ شوى چ

د يو بل په  ې يې كېداى شيگد بلوري جالۍ مالچې  يو مينرال دىدا - ټرافيگ •
ڼ گيز، ه يڼ بڼگتيپونو ( د پولياو  وړاندې په بېالبېل ډول ځاى پر ځاى شي

  . ) ځنځير جوړوييزگبېل

يا   –С≡С–С≡С– يكياړ يونگد كاربون داسې ډول دى چې درې نربياك-ربيناك •
 لري .  =С=С=С=С=  يكيمتراكم اړ گغبر

  الماس دى .  )ونالگزاگهي( څنډيزشپږدا يو - ټليډيلونس •

 لري . ډول د جوړښت مكعبي بلوري سېستم  داد كاربون - نانوالماس •

 ن دا ډول يو ماليكولي مركب دى . ود كارب - ن) يريپنډوسي (يا فول •

تر  5والى يې له پرېړچې  لرينري تارونه  داسې ډېر دكاربون دا ډول-د كاربون فيبر •
 تارونه د كاربون له اتومونو جوړ دي .  اميكرونو پورې دى او د 51

 نيرافگاو د  بوني جوړښتونه ديرندر ته ورته كادا سل- فيبرني نانووكارب •
  قشرونو څخه جوړ دي .مخروطي ته ورته 

  ډولونه (امورفي)  بې شكلهد كاربون 

كيو چې له بېالبېلو كاربون لرون كى دىدا دانه يي غوندې تو- فعال كاربون •
، رو كوك، د ډبرو سكيو سكارهگرد ل ، لكهيالس ته راځيو څخه عضوي توك
 او داسې نور . ، د كوپريو (كوكوس)نفتي كوك

يو گلر يوچې پر سوځېدل الس ته راځيداسې ن دا ډول ود كارب -يو سكاره گد لر •
 (سكروټو) باندې هوا او اكسيجن بنديږي . 
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 اسيت سكاره . د انتر •

 داسې نور كوك .  ډبرو سكرو، نفتي او د •

 تخنيكي كاربون .  •

  . )، دودهلوۍ( اورغۍ •

  ونه .گځني نانووكارب •

  ونكي كاربونونه لر د بېالبېلو بڼو

 .  كاربون) astralenesاستراليني ( •

 كاربون (دوه اتوم لرونكى كاربون) .  هدوه اتوم •

   مخروطونه .كاربوني نانو •

   يې  جوړښت

 هايبريډايزېشن الكتروني اوربيتالونو له وى ددد  الونهتالكتروني اوربيد اتوم ون د كارب
)ybridizationH( د كاربون اتوم درې  بېالبېلې هندسي بڼې (شكلونه) لري سره سم .

  بنسټيزې هندسي بڼې لري : 

 ٣spد څخه جوړيږي (الكترونونو  pاو دريو  Sله يوه چې  بڼه څنډيزهڅلور  •
له څلورو ، په منځ كې موقعيت لري څنډيزد څلوربون اتوم رد كا) . هايبريډايزېشن

نۍ په پاس څنډيزد څلور سره، واتومونله د كاربون  اوكو ي) اړσما (گسي برابرو
د كاربون د الوتروپي ډولونو لكه الماسو د كاربون د اتوم دا هندسي بڼه .  برخه كې

 پهې گد بېل هايبريډايزېشنكاربون دا ډول د سره برابروالى لري . ليټ ډيساو لون
 كاربونونو كې شتون لري . ورډيانورو هميتان او ه په گتو

الكتروني اوربيتالونو له يو ځاى كېدو  pاو دوو  Sيو  ، دا بڼه دونال بڼهگد تري •
د كاربون اتوم درې برابر نوميږي .  هايبريډايزېشن ٢spد چې  څخه جوړيږي
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 120د  كچ (سطح)له يو بل سره پر يو چې  كي لريياړ σما گارزښت لرونكي سي
كې برخه نه  هايبريډايزېشنچې په  اوربيتال  pموقعيت لري . د درجو په زوايه كې 

 دله نورو اتومونو سره ، په وړاندې عمودي موقعيت لري كچ σما گد سي، اخلي
دا ډول د ډولونه نول او نور ي، فټرافيگد د كاربون .  كو لپاره كاريږيياړ ) π پي (

 بڼو درلودونكي دي .  هندسي

 يتال په يو ځاى كېدواورب pاو يوه  بيتالاور S بڼه د يودا ، (د قطر بڼه) قطري بڼه •
له دې سره يو ځاى دوه په نامه ياديږي .  هايبريډايزېشن spچې د  سره جوړيږي

نامتقارنو د يوه لوري په اوږدو كې غځېدلې او الكتروني ورېځې 
)asymmetrical ( . د ډمبلو ته ورته بڼه لريр پي دوه نور الكترونونه د π 

ربين يو اد كاربون د ك كاربوناتوم لرونكى دې ډول هندسي بڼې  دوركوي .  كىياړ
 ل جوړوي . ډو ړىگځان

(مونومېري) مركب او همكارانو داسې پوهنتون » ينهېم سټيوېن ليډلټنو«د ز كال  201 0پر 
موقعيت لري . تر دې مخكې د  كچ كي پكې پر يويچې د كاربون د اتوم څلور اړ تر السه كړ

توكي لپاره وړاندويل  د له خوا » فون شلېيرپاول «شونتيا د » اربونهوار ك«
  نتېز نه شو . يشوى وو، خو دا توكى س
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:  c، ټرافيگ:  b، : الماس a، ېد جوړښت بڼد بېالبېلو ډولونو  كاربوند انځور : 
كله : بې ش 70C ،g: فوليرين  540C  ،f: فوليرين  60C ،e باكيبول-نيري: فول d، ليټډيلونس

    : كاربوني نانولوله . h(امورفي) كاربون، 

  او الماس  رافيټگ 

ېړل شوي تر نورو ټولو ډېر او ښه څ ټرافيگالوتروپي ډولونه الماس او  د كاربون بنسټيز
، خو پايښت لرونكى دى ټرافيگيناميكي پلوه يوازې ډدي . په عادي شرايطو كې له ترمو

د اتموسفير په ي . لر) Metastabilityه حالت (ته ورت پايښتالماس او نور ډولونه يې 
 ټرافيگالماس ورو ورو په  كېدرجو څخه لوړو كيلوين  1200فشار كې او د تودوخې له 

درجه كې يې بدلون په يوه ثانيه كې پاى ته  لوينيك څخه لوړه 2100 د تودوخې تربدليږي، 
او د په عادي فشار كې كاربون موله .  \كيلوجوله 1 , 898 تېرېدنه  0НΔ د رسيږي . 
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اوبلن كاربون . (سوبليمېشن كيږي) يږي صعيدكې ت درجو لوينيك 3780په تودوخې 
 = Тبړاس  - مايع  -  ټرافيگوني ټكي : گدرېيوازې په ټاكلي بهرني فشار كې شتون لري . 

10,7=  р K, 4130  بدلېدل د  ټرافيگيده ډول په الماسو باندې د . په سپاسكاله اگمي
  دى .  ىاپاسكاله فشار كې شونگيگ 12- 11او  درجو لوينيك 3000په تودوخې 

ډول د جوړېدو اټكل  3-ر كې د ډېر كثافت لرونكي كاربوناپاسكاله لوړ فشاگيگ 60تر 
په پرتليزه  او ) . په لوړو فشارونودى ډېرنه سل 20- 15(كثافت يې د الماس تر كثافته  كيږي

څخه  ټرافيگله لوړ عيار شوي  كې شاوخوا) لوينيك 1200د ( ټيټو درجود تودوخې په ه گتو
  .  ډول جوړيږي ونال) سېستم لرونكىگزاگشپږڅنډيز (هيد كاربون 

  ) نانو الماسونه( ډېر كوشني

كې چې د ډيناميكي فشار په شرايطو  و په شوروي اتحاد كې دا كشف شوهلونز ك 0198پر 
ډېرو ، چې د كړي تونه جوړچې الماسو ته ورته جوړښ كاربون لرونكي توكي كوالى شي

په اوسني وخت كې ورته ورځ تر بلې د نانوالماس  الماسو په نامه ونومول شول . كوشنيو
ډېرو  د.  هد(واحد) ه د نانومتر په يوون كچي . په دغسې توكيو كې د ذرو نومونه ډېره كاريږ

دو پر د چاودېد چاودېدونكيو توكيو چې  د جوړېدو شرايط كېداى شيالماسو  كوشنيو
د ساري په  . انډول (بېالنس) ورسره مل وي، چې ډېر لوى منفي اكسيجني مهال پلي شي

 همدا راز دامخلوطونه .  6O6N6H3Cن هيكسوجاو  6O3N5H7C تروتولويند تريني ه گتو
ېدو پر مهال هم رامنځته گد لله ځمكې سره د اسماني اجسامو كېداى شي چې شرايط  ډول
 1908د  او داسې نور . سكاره، تورب لكهورسره وي ونكي توكي ، البته چې كاربون لرشي

د  ې د اسماني ډبرې تر لوېدو وروستهك »اوسكگتون«د روسيې په  17د جوالى پر ز كال 
 الماس وموندل شول .  ډېر كوشني ډبرې د لوېدو په ځاى كې
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  ربين اك

او د  تمبلوري سېس ونال)گزاگشپږڅنډيز (هي هغه ډول دى چېربين د كاربون اك
كې  سلولچې په واحد  شوې پېژندلو بڼې ربين څاد كماليكولونو ځنځيري جوړښت لري . 

ربين په طبېعت كې د اك.  يو تر بل توپير لري ه او كثافتكچ سلول، د يې د اتومونو شمېر
په بڼه موندل ، دى O)2(OH;F)·H10O4Si2(K(Ca;Na)، چې فورمول يې مينرال ټچاروي
ډ ياد اكس څخه 2H2C يلينټاسي له ،ونه شتون لري)گسپين ريې  كې ټرافيگ(په  كيږي

الس ته ې د اغېز كولو پر مټ گباندې د اليزر وړان ټرافيگپر په مصنوعي ډول جوړولو او 
  دى .  راغلى

 2څخه تر  1 ,9كې له  م . م . س چې كثافت يې په يو ه پوډر دىگبلوري تور رن ووړين رباك
، څخه د اتومونو له اوږدو ځنځيرونو ي شرايطو كې د كاربونين په مصنوعربادى . ك ورامگ

  دى .  الس ته راغلى، ترتيب لريخپل منځ كې په موازي ډول ه چې پ

يا خو په ربين په ماليكول كې د كاربون اتومونه په نوبت سره په ځنځيرونو كې اد ك
.  و ځاى شوي دييكو كې يو اړيونگدوه  ېپه تلپات هم، يا كو كېيو اړيونگو او يويونگدرې

 و«كيمياپوهانو اتحاد پېړۍ د شپېتمو كلونو په سر كې د شوروي  20دا توكى لومړى ځل د 
» يو . پ . كودريافڅېف« او ،»و . اى . كساتوچكين«، »ا . م . سالدكوف«، »و . كورشاكوف .

د عنصرونو او عضوي مركبونو په انستيتيوت د شوروي اتحاد د پوهنو اكاډمۍ له خوا 
او د رڼا تر اغېز الندې يې د برېښنا  ربين د برېښنا نيم تېروونكى دىاكتر السه شو . كې 

  تېرولو وړتيا ډېريږي .
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   تيوبونه نانوفوليرينونه او كاربوني 

 C90, C80, C70, С60С ,100نامتو دى لكه رو په بڼه ذ) cluster( يسټروكاربون همدا راز د كل
تيوبونه او د پېچلي جوړښتونو  ورافينونه، نانگمدا راز او دې ته ورته (فوليرينونه)، ه

    استرالينونه .لرونكي لكه 

  بې شكله كاربون (جوړښت) 

مونوبلوري بې نظمه  رافيټگبنسټ كې د ه كاربون د جوړښت پ(امورفي) د بې شكله 
ه گدا توكي كوك، قهوه يي رن.  ډ ويگنور توكي ورسره  ، يانې چې تلجوړښت پروت دى

  . دى اورغۍ (لوۍ) او فعال كاربون تخنيكي كاربون ، ، برو سكارهاو د ډ

  
  ه گانځور : د فعال كاربون يوه بېل

  غير عضوي مركبونه يې 

ه مركبونه خپل نومونه لري دتعامل كوي . له نافلزونو سره د كاربون له ډېرو عنصرونو سره 
  .   4CF ترافلوروميتانيت او 4CH  لكه ميتان
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او  CO ډياكاربون مونوكسدو په پايله كې رامنځته كېدونكي توكي د كاربون د سوځې
هم  2O3Cكاربون ډاى اكسايډ  تراى ناپايدارد كاربون دي .  2CO ډيااكس اىكاربون ډ

 7 يې تودوخه، او د اېشېدو درجې گس .   -111 يې تودوخهچې د ويلي كېدو  پېژندل شوى
 ډيارډيهانيك ټليمي، لكه ه هم لريونډياهمدا راز ځينې نور اكس درجې ده .  گس . 

9O12C ،2 ډيااكس اىپينتاكاربون ډO5Cټتريسوكساالن روكسي بينزيډياه ، هيكزا 

12O12C  .٢ روجنډاو بې شكله كاربون له هاي ټرافيگH  درجو  گس .  1200سره د تودوخې په
    درجو كې . گس .  900هم په سره  ٢F وله فلورين وي اوكې تعامل ك

 3CO2Hډ كاربونيك اسي ىكمزور له اوبو سره تعامل كوي او 2COډ يااكس اىكاربون ډ
په ځمكه كې يې ونه جوړوي . ټې يانې كاربوناگمال، چې دوى بيا په خپل وار جوړوي

 ټ، كلسيد مرمر ډبرو، تباشير(يانې مينرالي بڼو يې لكه  3CaCO ټ كلسيم كاربونا

3CaCO   (3 ټونانيزيم كاربگماو ، د اهك ډبرې او نوروMgCO   د)مينرالي  ټولوميډ
  ډېره پراختيا موندلې ده .  تر ټولو) بڼه

مركبونه جوړوي . د  ټراټد كال سره، الكلي فلزونو او نورو توكيو له هالوجينونو ټرافيگ
په روجن ټد نايد سكرو د الكترودونو ترمنځ برېښنايي چارج د خوشي كولو پر مهال 

او   2Нروجن ډهاي د تودوخې په لوړو درجو كې د.  جوړوي 2N2C سيانوجين اتموسفير كې
الس   HCNډ روجن سيانيډهاي د تعامل په پايله كې له مخلوط سره د كاربون 2Nروجن ټناي

تعامل ښودل شوى  4CHد ميتان سره  ٣NHله امونيا . په دې الندې معادله كې يې ته راځي 
  :  جوړ كړى HCNډ روجن سيانيډهاياو په پايله كې يې 

  

، همدا راز جوړيږي 2CS ډسولفي اىكاربون ډد كاربون د تعامل پر مهال سره  S له سولفور
دي .  پېژندل شويمركبونه هم  2S3C ډبسولفيابون سركااو  CS كاربون مونوسولفيډ د يې

معادلو  الندې په دې . ونه جوړويډربياككاربون له ډېرى فلزونو سره په تعامل كولو كې 
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 Caله كلسيم او  3C4Alالومينيم كاربيډ سره د تعامل په پايله كې  Alكې يې له الومينيم 
    جوړ كړى دى :  2CaCكاربيډ سره د تعامل په پايله كې كلسيم 

  

  

معادلې  . له دې الندې تعامل مهم دى C بړاس سره د كاربون له O2H په صنعت كې د اوبو
  جوړ كړي دي :  2Hو هايډروجن ا CO ډياكاربون مونوكسسره سم يې د تعامل په پايله كې 

  

تر فلزونو پورې ونه ډيافلزونو اكسكاربون د  وركولو پر مهال كاربون ته د تودوخې
   ويلي كولو صنعت كې ډېر كاريږي . فلز خاصيت په ا. د كاربون ديې وي ړجوبشپړوي او 

  يې  عضوي مركبونه

مدې المله د كاربون پر ه لهاو ځنځيرونه جوړ كړي  لري چې پوليميري كاربون دا وړتيا
پر دې  ډېر دي . مركبونو خوراعضوي ڼ شمېر مركبونه رامنځته كوي چې تر غيرگبنسټ 
وى له شمېر څخه يې تر ټولو ډېر كيميا بحث كوي او څېړي يې . د د مركبونو عضوي شمېر
  او نور دي .  شحمياتغوړي، ، پروټينونه، هايډروكاربونونهروپونه گپراخ 

تر ډېره بريده د داسې وى خواص نه د ځمكني ژوند بنسټ جوړوي او د دركبود كاربون م
 ژوندينكو ژونديو پهټاكي چې د ژوند دا ډول بڼې پكې شتون درلوداى شي .  رگشرايطو ډ

، د كتلې له پلوه يې سلنه ده 25په سلو كې د اتومونو د شمېر له پلوه د كاربون ونډه  كې
  سلنه ده . 18ونډه نږدې 
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   كارونه يې

، جوړولو صنعت كې كاريږي، خو له خټې سره په مخلوط كې )نسلپوچكښ (په  رافيټگ
ړيو لوړو او ساړو په گځان ډېروتودوخې په كموي . همدا راز يې د  د ده نرموالىځكه چې 

لري او له د ويلي كولو ډېره لوړه درجه  رافيټگه كاريږي . گې د ملهم په توډېرو ټيټو درجو ك
و د ) جوړ اcrucible(خه اوكلۍ ته ورته لوښي ه څنتيا برابروي چې له ددا شوهمدې المله 

دا وړتيا چې د  رافيټگد .  رۍ) لپاره وكاريږيگويلي شويو فلزونو د تويښت (ريخته 
  د لوړ كيفيت الكترودونه ترې جوړ شي .  ، هم دا شونتيا برابروي چې برېښنا بهير تېروي

ه څخه د له د.  لو او غوڅولو په برخه كې ساري نه لريد توږړي كلكوالي المله گالماس د ځان
وي توږل ش، برمو ماشينونو او نورو په جوړولو كې كار اخيستل كيږي . سربېره پر دې ارو

كې  اڼو په جوړولوگرۍ په چارو او گپه ډول د زر قيمتي ډبرو او غميو الماس د ډېرو
تر ټولو غميو فيت له بركته الماس او تاريخي كي ښكالييز ،لوړ زينتي ،. د كميابۍ كاريږي

نيم تېرولو  د برېښنا لري،تودوخې تېرولو لوړه وړتيا  د الماس قيمت ترين غمى دى .
 ه ترې كار اخيستل كيږي او ښه راتلونكې لري . گپه تو يسرونو كې د قشرپروس په تخنيك

و ستونزمن كار په دې ه د توږل) او د دډالره ده 50رام بيه يې گيوه د  خو د الماسو لوړ قيمت (
  ه كارونه لږه كړې او محدوده كړې ده .  برخه كې د د

، لكه او طب كې د كاربون بېالبېل مركبونه كاريږيماكولوجۍ) ارنه (فپه درملپوه
، پوليميرونه يكونههيتروسيكل، بېالبېل او كاربوني تېزابونه 3CO2Hكاربونيك اسيډ 

د جذبولو او ايستلو  له بدن څخه د بېالبېلو زهرو) كاربون(فعال كاربولين او نور مركبونه . 
د  د ناروغۍ د درملنې لپاره كاريږي . د پوست(د ملهمو په بڼه)  رافيټگ اره كاريږي .لپ

كې ) (راديوكاربوني نېټه ټاكنهپوهنيزو څېړنو  پهوپونه كاربون راديواكتيفي ايزوټ
  كاريږي . 
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، كارونه همدومره ډېره بېالبېله دهه د دبوي . د انسان په ژوند كې ډېر ستر رول لو دا عنصر
شمېر څخه كاربون د  له دېدى . ڼ مخيز گاو عنصر بېالبېل  داخپله لكه څومره چې پ

برخه ده . د پوالدو په سلو كې تر كې يو حتمي عنصر او د هغه يوه حتمي پوالدو په جوړولو 
سلنه كاربون  2 ,14څه د پاسه كاربون دى، د چوون په تركيب كې هم په سلو كې  سلنه 2 ,14

  .  شتون لري

ه جوړ انيزم تر ډېره بريده له كاربونگهر ژوندى اوركاربون د ټولو عضوي توكيو بنسټ دى . 
د له اتموسفير يا له اوبو څخه مونو لپاره انيزگد ژونديو اوردى . كاربون د ژوند بنسټ دى . 

 نتېز په پايله كېدى د فوتوسي دى . 2СО زياتره كاربون ډاى اكسايډكاربون سرچينه 
او يو بل خوري  ، ژوندي موجودات په خپل واروجيكي غذايي ځنځيرونو ته داخليږيبيول

 بيولوجيكي دوره د دې عنصرپه دې ډول كاربون د خپل بدن د جوړېدو لپاره تر السه كوي . 
ې د سكرو يا ك، يا هم په ځمكه ه جوړولو سره اتموسفير ته ستنيږيپ ايډيا د كاربون د اكس

  له الرې پاى ته رسيږي .  نفتو د خښېدو

، لكه سكاره او هگسونتوكي په تو(له ځمكې څخه تر السه كېدونكي) د طبېعي  دا عنصر
ۍ يوه له ډېرو مهمو سرچينو از) د بشريت لپاره د انرژگايډروكاربونونه (نفت، طبېعي ه

   څخه ده .

  زهري اغېز د كاربون 

، چې ډون لريگپه تركيب كې ) erosolA( ونود ايروسولسفير د اتمو دا كيميايي عنصر
دا د لمريزو ورځو شمېركم شي . او  ېداى شي سيمه يزه اوبهوا بدله شيپه پايله كې يې ك

د  ،كېازونو په تركيب گبهر شويو د  د موټريز ترانسپورت له خواچاپيريال ته  عنصر
كرو جوړولو، تر ازاده فضا كې د سپه ، د سكرو د سوځولوكې تودوخيز سټېشن په برېښنا 

 ) جوړولو اوconcentrate( توكيگټين، د سكرو د ازي كولوگد  وىدځمكې الندې د 
ځېدو پر سرچينه باندې د . د سو، دوده) په بڼه وزي داسې نورو له الرې د اورغۍ (لوۍ
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په سيمه ، د لويو ښارونو راموگميكرو   400تر  100متر مكعب كې له  په يو ډېروالىكاربون 
 ، په كليوالي سيمو كې په يوورامگميكرو 15 ,9څخه تر  2 ,4په يو مترمكعب كې له كې 

ازي گټېشن له سد برېښنا اټومي .  ىرامو دگميكرو 8,0څخه تر  5,0  متر مكعب كې له
 2СО14كرېله يب  )6—15·(910ساعته كې  24په ال ته ايروسولونو سره يو ځاى چاپيري

  .  باسيو

، په تېره بيا د تنفسي جهاز ړيو ناروغۍ زياتويگزياتېدنه د و ر كې د كاربونپه اتموسفي
د .  راپيدا كوي و د برانشيت ناروغۍياو د سږ، د انتراكوزپه ټوله كې و ناروغۍ . ياو سږ

د متر مكعب كې  په يو ترينه كچهلوړد پرې ښودو وړ  ونكاري سيمې په هوا كې د كارب
خنيكي كاربون او ، ت10 ,0 ، د ډبرو سكاره 6 , 0 ، انتراسيت 8 , 0 رام په شمېر : الماسگميلي 

ه يو شواروز كې ، پ0 , 15  هكچير هوا كې د لوړ بريد په اتموسف؛ ده 4 ,0 رد گكاربوني 
  رامه په يو متر مكعب كې . گميلي  05,0ه كچمنځنۍ 

ډون گكې  ليكولونو په تركيبچې د بيولوجيكي ما، وپټراديواكتيفي ايزو 14- د كاربون
او د ار اېن ماكروماليكول   (DNA)ډي اېن اې  پهلري (په تېره بيا 

 يزگوړانډ گ ه ددد ذرو سره -بېتا β له زهري اغېز، كې)ماكروماليكول  (RNA)اې 
چې د ماليكول د كيميايي تركيب  شي له مخې ټاكل كېداى )N)14 → (β) С14فعاليت 

پرې ښودو د  وپټراديواكتيفي ايزو  14- ربونكې د كا رگډ يپه كاربدلون رامنځته كوي . 
ر يټپه يوه ل اوبو دكرېله،يب 4,4، د اتموسفير په هوا كې كرېله دهيب 3,1 ه كچترينه لوړوړ 

كاربون د نسان له تنفسي جهاز څخه يې په يو كال كې د د اكرېله ده . يب 3، 0 -10 4كې  
    كرېله ده .يب  3، 2 -  10 8ه  كچتېرېدو لوړه 
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  روجننايټ . 7

چې اتومي  ىد دويمې دورې يو عنصر دجدول  ه ييروجن د كيميايي عنصرونو د دورټناي
، )Nitrogeniumدې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( ددى .  Nاو سېمبول يې  7شمېره يې 

په عادي حالت دا عنصر  دى . )Азо́т او په روسي ژبه كې () Nitrogenكې ( ريزيگپه ان
از دى . گه، بې خونده او بې بويه گ، بې رنهفعال دى . دا يو دوه اتوماو شرايطو كې غير

د روجن جوړه كړې . ټبرخې ناي 3 تر 4د اتموسفير له  دى . د ځمكې 2Nفورمول يې كيميايي 
  ) ده . 7727 -  37-9شمېره يې () CAS(ثبت د سي اې اېس 

  
ه، بې خونده او بې بويه گيطو كې يو بې رنراپه عادي ستاندارتو ش نايټروجناوبلن انځور : 

  از دى  گ

  د كشف تاريخچه يې 

يوه  )1810- 1731( »يشډنينري كاويه« برتانوي فيزيكپوه او كيمياپوهز كال  1772ر پ
، تر دې رو باندې ډېر ځله هوا ورخوشي كړهه په سرو شويو سكدداسې تجربه وكړه : 
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 ترې پاتې شو توكى ، په پايله كې يو داسېكړل په الكلي باندې پاك وىوروسته يې هغ
ۍ كيميا له دريځه مالومه د اوسن.  ونومولهپه نامه د خپك كوونكې هوا  »يشډنيكاو«چې 
ډ كاربون ډاى اكسايكې  تعاملپه  د اكسيجنهوا چې له سرو شويو سكرو سره د  ېشو

2СО  د دې په ترځ كې د پاتې كېدوني .  ېدهچې وروسته په الكلي باندې جذب كېدهراپيدا
ن بېل كړ، خو پوه نه شو چې روجټناي »يشډنيكاو«روجن وو . په دې ډول ټاز ډېره برخه نايگ
دې تجربې په اړه  د »يشډنيكاو«كيميايي عنصر دى . پر هماغه كال  توكىنوى ساده  اد
  ته خبر وركړ . ) 1804- 1733( »ليټجوزيف پريس«تانوي كيمياپوه بر

نايي بهير روجن له اكسيجن سره د برېښټه وكوالى شول نايدپه زړه پورې دى چې  دا فاكټ
د پاتې از گ كچه لږيې ونو تر جذبولو وروسته ډياروجن د اكسټد ناي . ړييو ځاى ك مټ رپ

ويي  روجن د پېښې په څېرټلكه د ناي خوكړ چې كورټ غير فعال وو، ه تر السه گشوني په تو
 ونگد ارړى او دا نوى عنصر الس ته راونوى كيميايي عنصر يې نه شو كوالى پوه شي چې 

Ar  از دى . گنجيبه  

چې په هغوى كې  ويو ازمايښتونو لړۍ ترسره كولهنداسې د  كېدې وخت  په» ليټپريس«
 ،لري كاوه يې ډكاربون ډاى اكساي الس ته راوړىاو سره يو ځاى كاوه  د هوا اكسيجنيې 

د السبرې مهال  داالسه كاوه خو په داسې حال كې چې  روجن ترټيانې دا چې هغه هم ناي
ه له دې يې كورټ ناسمې تعبير كړې . د پايل ، تر السه كړېپلوى وو تيورۍفلوجيستون 

، بلكې د ازي مخلوط څخه اكسيجن نهگ، هغه دا چې له وسرچپه و(پروسه)  بهيرليده 
روجن) ټپاتې شوې هوا (يانې ناي . ه فلوجيستونه مشبوع كېدهسوځولو په پايله كې هوا ل

 »ليټپريس«څه هم ښكاره خبره ده چې كه شوي فلوجيستون په نامه ياد كړ .  ه د مشبوعد
خو د خپل كشف په ماهيت پوه ، او الس ته يې راوړي روجن بېل كړيټوكړاى شول چې ناي

  ڼل كيږي . گوونكى نه روجن لومړنى كشفټنه شو، ځكه د ناي

دې ته ورته ازمايښتونه له  )1786-1742» (هلشيكارل ويلهلم «سويډني كيمياپوه  هممهال
  همدې ډول پايلو سره كول . 
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روجن د ټز كال ناي 1772) پر 1819- 1749( »فورډرادردانيېل «وه كيمياپنډي سكاټلې
ه د ماسټرۍ رساله چاپ ده بيان كړ . گتود ساده توكي په تر نامه الندې » خرابې شوې هوا«

روجن له الكليو ټدا چې ناي هغهل . دروجن بنسټيز خواص وښوټاو په هغې كې يې د نايكړه 
د » يېل رادرفورډدان«همدغه وړ نه دى . كولو  تنفس او سره تعامل نه كوي، د سوځېدو

، ځكه خو ون تيورۍ پلوى ووهم د فلوجيست دى نل كيږي .گروجن لومړنى كشفوونكى ټناي
دي . په دې او الس ته راوړي ده هم ونه شو كوالى پر دې پوه شي چې څه شى يې بېل كړي 

   نومېرل ناشونى دى . يوونككشف يلومړند روجن ټپه كره ډول د ناي ډول ويالى شو چې

  يې  د نامه ريښه

و شويو تعبيرونو له خپر د ډېرو . دى) zoteA(» ازوټ«روجن نوم په پرانسي ژبه كې ټد ناي
څخه اخيستل » ازوټوس) «ζωτοςἄ ()azotosدا كلمه د لرغونې يوناني ژبې له ( مخې
ډېر «، »ون شوىفلوجيست«د دمخه يې  تر دېمانا لري .  »، مړهبې ژونده«چې د  شوې

انتوان «پرانسي كيمياپوه ز كال  1787پر نومونه » ه شوې هواخراب«، »بدبويه، ډډوزى
كې د  چې هغه مهال يې د نورو پرانسي پوهانو په ډله لو يوړانديز كړ »الورينټ دې الوېزير

هغه مهال دا ، ل شويده چې پاس ښوگلكه څنطرحه كول .  آرونه كيميايي نومښودنې
دې عنصر دا خاصيت يې تر  دروجن د تنفس او سوځېدو وړ نه دى . ټوه چې ناي مالومه شوې

روجن برعكس د ټولو ټشوه چې ناي ندهگڅركه څه هم وروسته دا  ټولو ډېر مهم وباله .
، خو نوم يې په پرانسي او روسي ژبو كې موجوداتو لپاره ډېر ارزښتناك دى ژونديو

  هماغسې وساتل شو . 

نومښودنې په او د  »الوېزير«كلمه ) зотA) (zoteA( »ټازو«ن لري . د و بل تعبير هم شتوي
د كې په لومړيو منځينو پېړيو  دا نوم ال ان د.  ه همكارانو نه ده رغولېدچارو كې د 

او هغه مانا يې درلوده » فلزونو د لومړني توكيد« او وو ىرۍ په كتابونو كې راغلگكيميا
پر يوحنا «يا » يوحنا مكاشفې«ندونه له گدا څرڼله . گ» اگالفا او اومي«يې د ټولو موجوداتو 
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زه اووه الفا «ه اخيستل شوې : يسى (ع) د وحې او مكاشفې له كتابيا په بله وينا د ع» وحې
يو له لومړيو او پاى تور(الفبې)  ابېڅېد دريو ژبو د  ويي. دا » ا يم، پيل او پاىگاو اومې

دا ژبې هغه مهال ني او لرغونې يهودي ژبه ده . ، يونااو دا ژبې التيني ىڅخه جوړ شو
له رواياتو سره سم پر هغه صليب  چې عيسى (ع)  ، ځكه چې د انجيلڼل كېدېگسپېڅلې 

  зет، الفا، الف او  аچې ( په همدغو دريو ژبو ليكل شوي وو ، باندېيې پرې راځړولى وو
 ې كلمېدغ نكي دد نوې كيميايي نومښودنې اوډو) . тав -AAAZOTH، اگي، اومتيز

ون دې ټيگ دبرنار يسلو«پرانسي كيمياپوه  رگد رغولو نوښت ېدله شتونه ښه خبر ول؛ د 
ې نومونې د ) كې د د1786» (ديكه انسكلوپېډيامېتو«په خپله  )1816- 1737» (مورو

  نده كړې وه . گرۍ مانا څرگكيميا

، »ذات- اذ«، يا له ويراغلې  څخه عربې كلمو وله دو كلمه ) zoteA( »ټازو« كېداى شي د
څخه چې د سيماب مانا » زيبق«له ، يا هم ه مانا دىپ» واقعيت ينندن«يا » ماهيت«چې د 

   .لري

   د نايټروجن شتون  په طبېعت كې

ازي غبارونو، د لمر په اتموسفير، اورانوس، گروجن په ټبهر ناي د ځمكې له ساحې
كې كشف شوى دى . تر  نيپتون، د ستوريو ترمنځ تشيال او داسې نورو ځايونو

روجن په لمريز نظام كې د خپرېدا د ډېروالي ټناي ،روجن، هيليم او اكسيجن وروستهډهاي
  له پلوه څلورم عنصر دى . 

ه كچده  او د كړې په بڼه د اتموسفير لويه برخه جوړه ٢Nماليكول  هروجن د دوه اتومټناي
، يانې نږدې لنه دهس 78 ,084 سلنه، يا د حجم له پلوه 6,75پكې د كتلې له پلوه 

т دى )ه ويكې د ده كچټن  په يو(دا وروستى رقم ښايي چې  ٣,٨٧·١٥١٠  .  
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 - 10  15د مالوماتو له مخې  سرچينوه د بېالبېلو كچروجن ټد ځمكې په پاسني قشر كې د ناي
) يانې حاصلخېز قشر humusټنه ده . د ځمكې په پاسني ډېر نري هوموس ()  1 , 5 – 0 , 7(

 »لټمن« ږ الندېاوخوا كې ده، خو د ځمكې په لټنو په ش ٦·١٠١٠ тه د كچې كې ي
)mantle ( ه كچكې يې قشرт ول نسبت داسې اټكل رامخې ټنه ده . د كتلو دا ډ ١,٣·١٦١٠

 دا عنصرپاسنۍ برخه ده، له هغه ځايه قشر  »لټمن«روجن لويه سرچينه د ټنايچې د  ته كوي
  رشيندو غرونو سره ورځي . د ځمكې نورو قشرونو ته هم له او

هال په ، د دې په پام كې لرلو سره چې هممروجن كتلهټروسفير كې د حل شوي نايډياپه ه
، ترسره كيږي بهيرونهد وتو  هدروجن د حلېدو او اتموسفير ته د ټاوبو كې د اتموسفير د ناي

т سربېره پر دې تخمينن  . هدټنه   ٢·١٣١٠т وسفير كې د رډياروجن په هټنايټنه  ٧·١١١٠
  مركبونو په ډول شتون لري .

  يې  وپونهټايزو

 14- نايټروجن يو دهغه چې  جوړ دى وپونوټروجن له دوو پايښت لرونكيو ايزوطبېعي نايټ
 چې كچهدى  ايزوټوپ 15-نايټروجن بل يې دلنه ده . س 635,99يې  يزوټوپ دى چې كچها

وپونه او يو هسته يي ايزومير ايزوټراديواكتيفي  14 نور نايټروجن د . سلنه ده 0 ,365يې 
چې د دوى له شمېر څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر  او تر السه شوي يهم پېژندل شو

د نورو ټولو  . دقيقې دى  965,9ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  13- لرونكى د نايټروجن
ر يې تر يوې ثانيو لنډ دى، د ډېرى هغو نيمايي عم 15,7تر  ايزوټوپونو نيمايي عمر يې

شمېرې كمې دي،  14ثانيې هم لنډ دى . د ډېرى هغو ايزوټوپونو، چې د كتلو شمېرې يې تر 
او د ډېرى هغو ايزوټوپونو چې د كتلو شمېرې تجزيه دى،  -مثبت - بېتا β+ د تجزيې ډول

 تجزيه دى .  -منفي-بېتا β−لوړې دي، د تجزيې ډول  15تر يې 
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  د نايټروجن زهريت 

باندې  يود انسان پر بدن او تي لرونكيو ژو ډېر غير فعال دى، روجنټفيري نايپخپله اتموس
او خپك كول خو بيا هم په لوړ فشار كې ټوليزه بې هوښي، نېشه توب  اغېز نه لري . سيده

د روجن ټد فشار د ژر كموالي پر مهال ناي . اكسيجن د كموالي په حالت كې) لري(د 
)Decompression sicknessوجن ډېر مركبونه ډېر رټد نايي راپيدا كوي . ) ناروغ

  دي .  جنفعال او زهر

  ل يې ړوالس ته را

د تجزيې په   ٢NO٤NH ټريټياچې د امونيم ن رونو كې كېداى شيبراتواپه الروجن ټناي
  تعامل سره تر السه شي : 

   

 ېد د نو له دې كبلهكيلوجوله) تودوخه ازادوي،  335(يا كالوري   80 د سون تعامل يې
يې د ، خو د تعامل د پيلولو لپاره ر مهال د لوښي سړولو ته اړتيا دهتعامل د ترسره كولو پ

  تودولو ته اړتيا ده .  ٢NO٤NH ټريټياامونيم ن

تودوخه ، محلول 2NaNOټ ريټياسوډيم ن مشبوع شوى چې داسې ترسره كيږيدا تعامل 
اڅكو په ډول وراضافه ته د څ 4SO2)4(NHټ امونيم سولفااو مشبوع شوي وركړ شوي 

امونيم ضي تعامل په پايله كې جوړېدونكى يعوتپر دې مهال د  ؛كيږي
  سمالسي تجزيه كيږي .  ٢NO٤NH ټريټيان

او از گ  O٢N ډياكسا سروټني له ،ازگ ٣NH امونيا لهاز گپر دې مهال ازادېدونكى 
لپاره  جالكولوروجن د راټه څخه د نايداو له  چاڼلواز د گد دې  نو، وي ډگسره  ٢Oاكسيجن 

 ونوله محلول ٤OSFe ټلفاوسپنې سو، ٤SO٢H ډريك اسيفولود سپه پرله پسې ډول  دى



٢٠٢ 

الس ته راغلى . تر دې وروسته  څخه تېريږياو له سرو شويو (تودوخه وركړ شويو) مسو 
  روجن وچيږي . ټناي

 ټكرومااى پوتاسيم ډ د چې ده دا و يوه بله الرالس ته راوړل روجن دټپه البراتوار كې د ناي
٧O٢Cr٢K   4ټ امونيم سولفااوSO2)4NH( 2 : 1 تبد كتلې له پلوه يې نسچې ، مخلوط ته 

  سره سم ترسره كيږي : لو دمعا له الندينيو دا تعامل.  تودوخه وركول كيږي ،وي

  

  

څخه تر السه  )3N )zidesA−ونو ډازيروجن كېداى شي چې د فلزونو له ټه ناينږتر ټولو ډېر
د سوډيم ازيډ الس ته راوړلو لپاره ه نايټروجن د د نږ. په دې الندې معادله كې يې شي 

3NaN  تجزيوي تعامل ښودل شوى  :  

  

، له روجن مخلوطټازونو سره د نايگروجن، يانې له نجيبه ټناي» اتموسفيري«يا » هوايي«د 
په  . د تعامل په پايله كې الس ته راځيسره د هوا تودوخه وركړ شوي) كوك ډېره سره شوي (

جوړيږي چې د كيميايي از گ) په نامه cer gasroduP» (هوايي«د دې بهير كې 
 د اړتيا په صورت كې كېداى شياو سونتوكيو لپاره اوم توكى (ماده خام) دى . نتېزونو يس

  .  بېل شيترې روجن ټنايجذب شي او له هغه څخه  CO ډياچې د كاربون مونوكس

الس ته  څخه (ډيسټيلېشن) ولوتقطيراوبلنې هوا له د روجن ټپه صنعت كې ماليكولي ناي
ي . شرا الس تهپر مټ  د همدغه مېتودكېداى شي چې هم » روجنټاتموسفيري ناي« راځي .

ازونو د گد ، چې اوېگدستاو  ونهماشينهغه  الس ته راوړلود روجن ټد ناي همدا راز
   په پراخه پيمانه كاريږي . ، همپكې كاريږيېلولو مېتود باو جذبي ممبراني 
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پر  (II) د مسودرجو كې  گس .   ~ 700د تودوخې په هم  هه يوله البراتواري طريقو څخ
  :  چې معادله يې دا ده ورخوشي كول دي 3NH باندې د امونيا CuO  ډيااكس

  

د مسو ي . الس ته راځدوخې وركولو په مرسته ې مشبوع شوي محلول ته د تودامونيا د 
روجن تر ټنايزياته ده .  رايهگې څخه دوه كچه له په حساب كې نيول شوې كچ CuO ډيااكس

چې  او دا پاكېدنه داسې ترسره كيږي اكسيجن او امونيا څخه پاكيږيكارولو مخكې له 
ورخوشي  CuO (II) ډياپه مسو او د هغو په اكسدرجو كې  گس .  ~700د تودوخې په  دى

دا او وچو الكلي وچوي .   4SO2H ډسولفوريك اسي گيې په ټين، تر دې وروسته كيږي
روجن ډېر ټد ناي، ځكه چې ه كيږي، خو په دې ارزي چې ترسره شيورو ورو ترسر ېرډ بهير

    . ترې الس ته راځي ازگ نږه

  روجن اتوم د نايټ

وترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په ني 7او  پروتونونو 7د نايټروجن د اتوم هسته له 
د دې عنصر ي . رخالكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅ 7شاوخوا كې يې 

د ده .  2و شمېره د اتوم د انرژيكي سوي ې لري، په بله وينا د دې عنصرانرژيكي سوي 2اتوم 
الكترونونه سره وېشل شوي  5ويمه كې يې او په د 2 يې ه كېاتوم په لومړۍ انرژيكي سوي

  دى  14 نونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره)ود اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوتر.  دي

  د اتوم نور خواص يې : 

 اتومي واحده ده .  00728,14؛  00643,14د نايټروجن اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .   [He]٢s٢ ٣p٢ فورمول د اتوم الكتروني وېش يې په دې -

       دى .  م.  پ 92د اتوم نيمايي قطر يې  -
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  انځور : د نايټروجن د اتوم جوړښت 

   يې  خواصفيزيكي 

رامه دى . د گ 001251,0. م كې  م . س جن كثافت په عادي شرايطوكې په يوود نايټر -
 رامه دى . گ 0 , 808درجو كې  گ . س - 195 , 8ساړو په منفي 

 29,63په شمېر  درجو كې ويلي كيږي . (د ك گ . س  -  209 , 86د ساړو په منفي  -
 كيږي) .   درجو كې ويلي 

په شمېر  كې په اېشېدو راځي . (د كدرجو  گ . س - 195 , 75د ساړو په منفي  -
 درجې كيږي) .  4,77

 موله دى . \كيلوجوله 0 , 720د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى .  \كيلوجوله 5 , 57د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى . \جوله 125,29د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

  موله دى .  \م. م . س 3,17مولي حجم يې  -

 100، ، په اوبو كې لږ حليږياز دى، بوى نه لريگه گيو بې رنشرايطو كې  يعاد روجن پهټناي
رامه گ 100 ؛حليږيكې اوبو ره يټميلي ل 3,2په  درجه كې گس . د تودوخې په صفر يې رامه گ

  كې حليږي . اوبو ره يټميلي ل 5,0په درجو كې  گ . س 80د تودوخې په يې 
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روجن ټد اوبلن ناي، خوځښت كوونكې مايع ده . هگد اوبو په څېر بې رناوبلن نايټروجن 
  . رامه دى گكيلو 808مترمكعب كې  په يوكثافت 

، چې واورې ته يا هم درجو كې جامد حالت غوره كوي گس .   -209 , 86په منفي  ساړود 
مهال له هغې  له هوا سره د تماس پرلويو تكو سپينو بلورونو (كريستالونو) ته ورته وي . 

روجن كې د اكسيجن ټي، خو له دې سره يو ځاى ويلي كيږي او په ناراجذبوي څخه اكسيجن
  محلول جوړوي . 

  29,63څخه تر  61,36له د تودوخې شوي دي .  پېژندلبلوري ډولونه  3روجن ټد جامد ناي
د بلوري جالۍ جوړښت يې چې لري شتون  فاز 2N-βروجن ټناي- تاېبلوين واټن كې د يك

د جالۍ پارامترونه ،  mmc36P/ يې رپگ فضايي ؛لريسېستم  ونال)گزاگشپږڅنډيز (هي
Å 6,50c=и Å  3,93a=  ټيټه تودوخيزه درجه كې د لوينيك 36, 61تر دي . سترومه گان 

مكعبي د بلوري جالۍ جوړښت يې ، چې فاز پايښت لرونكى دى 2N-α نايټروجن  -الفا
تر  . پېر لرونكى دىسترومه گان  =Å 5,660a  او دى 312Pيا   3Pa روپ يېگفضايي   ،دى

-اماگ د يې ټيټو درجو كې كيلوين 83تر  الندې او د تودوخېزيات اتموسفير فشار  3500
ونال) گزاگشپږڅنډيز (هيفاز جوړيږي چې د بلوري جالۍ جوړښت يې   2N-γ نايټروجن

  .  رامنځته كوي سېستم

  : د بلوري جالۍ جوړښت يې 

 سېستم لري .   ونال)گزاگڅنډيز (هيايټروجن د بلوري جالۍ جوړښت شپږد ن -

  سترومه دى . گان 661,5د جالۍ پارامترونه يې  -
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  ونال) سېستم لري گزاگانځور : د نايټروجن د بلوري جالۍ جوړښت شپږڅنډيز (هي

  ماليكول جوړښت يې د كيميايي خواص او 

 دى .  . م پ 75ي نيمايي قطر نسد نايټروجن كووالي -

 دى . . م  ) پ-e 5 (+171 )e 3( 13قطر يې  د ايون نيم -

 ه دى . گپاولين 04,3الكتروني منفيت يې  -

 دي .   -3،  - 2،  - 1، 0، 1، 2، 3، 4، 5د اكسايډ جوړولو درجې يې  -

په بل موله ده . \كيلوجوله 5,1401ي يې لكترون د ايون جوړولو انرژد لومړي ا -
     ) الكترون ولټه ده . 53,14شمېر (

چې  شتون لري ډولپه  2Nماليكول  هحالت كې د دوه اتومې نږه يانجن په خپلواك روټناي
zσ4©الكتروني وېش يې په دې فورمول  

x, yπ2*sσ©sσ  د  روجنټتشرېح كيږي او د ناي سره
 N≡Nd  = كي اوږدوالى يې ي(د اړسره سمون لري  N≡Nكو يونيو اړگاتومونو ترمنځ له درې

په عادي .  روجن ماليكول ډېر كلك ويټايكې د ند دې په پايله نانومتره دى) .  0,1095
او په كمزورۍ  ناقطبي دى روجن ماليكولټماليكول نه تجزيه كيږي . د ناي يېشرايطو كې 

ډېر كمزوري  ډ دوه اړخيز فعاليت ځواكونهگيې د د ماليكولونو ترمنځ  سره قطبي كيږي .
  دى .  ازگيو روجن په عادي شرايطو كې ټ، ځكه خو نايدي
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سلنه  1,0كچه  د تودوخيزې تجزيې  2Nروجن ټد ناي درجو كې گس .  3000ې په ان د تودوخ
درجو كې څو سلنو ته رسيږي (په عادي فشار  گس .   5000، او يوازې د تودوخې په نږدې ده

د ماليكولونو فوتوكيميايي  روجنټوسفير په پاسنيو قشرونو كې د نايد اتمكې) . 
)Photochemistry ( . البراتواري شرايطو كې كېداى شي چې اتومي  هپتجزيه پېښيږي

ت كې د په حال د ډېر چارج بايللوروجن ټناي يازگاو هغه داسې چې  يشالس ته راروجن ټناي
روجن تر اتومي نايټجوړوي .  روجنټاتومي نايه تېريږي او رگډ لوړ برېښنايي چارج تر

ادي درجو كې له شمېره د تودوخې په ع ، له دېډروجنه ډېر فعال دىماليكولي هاي
  .  سره تعامل كوي سيمابو او له يو شمېر فلزونو لكه ارسينيك ،فاسفورس، سولفور

دي  تودوخه جذبوونكي ه ځينې مركبونهدد  روجن د ماليكول د ډېر كلكوالي الملهټد ناي
 )Enthalpyوى د جوړښت انتالپي (ديانې د ونه) ډيا، اكسونهډونه، ازيډ(ډېرى هالي

روجن مركبونه له تودوخيز پلوه لږ پايښت لرونكي دي او د تودوخې ټايمثبت ده، خو د ن
روجن ډېره برخه ټله همدې المله په ځمكه كې د ناي وركولو پر مهال په اسانۍ تجزيه كيږي .

  په خپلواك حالت كې ده . 

سره  Liيم ټليډېر نافعال دى نو په عادي شرايطو كې يوازې له  2N روجنټه چې نايگلكه څن
  :   ده جوړوي چې معادله يې دا N3Liاو ليټيم نايټريډ كوي  تعامل

  

 او لزونو او نافلزونو سره هم تعامل كويفو نورله ځينو  مهالد تودوخې وركولو پر 
نيزيم گمفلز سره د تعامل په پايله كې  Mgنيزيم گله م هگ. د ساري په تو ونه جوړويډريټيان

جوړوي  BNبورون نايټريډ د تعامل په پايله كې  سره Bبورون له نافلز  او  ٢N٣Mgنايټريډ 
   :  دي معادلې يې داد تعاملونو چې 
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روجن ټنايله ډېر عملي ارزښت لري چې  ٣NH(امونيا)  ډريټياروجن نډد هايتر ټولو ډېر يې 
  .  يږيكې جوړ په پايله د تعاملروجن ډد هايسره 

. جوړوي  NO ډياسكريك اټيااو نسره تعامل كوي  2Oكې له اكسيجن  په نابرېښنايي توب
  دي .  ېبيان شو مجموعېونه گڅو لس روجن سرهټله ماليكولي ناي

   اتموسفيري نايټروجن په صنعت كې

په ډېرې پراخې پيمانې سره كاريږي، ان دا شونتيا نه روجن مركبونه په كيميا كې ټد ناي
ه د گپه تو يد سار .ي روجن لرونكي توكي پكې كاريږټياد شي چې ناي رونهگډټول  هغه لري

، دارو درمل او داسې نور وونكيگچاودېدونكي توكي، رن، سرې (كود) صنعتكيميايي 
خو د پاس ياد ، ته السرسى شته الس ته راوړلوروجن ټڅه هم له هوا څخه د زښت ډېر ناي كه. 

 روجن لرونكې هواټله ناياوږده موده د ماليكول د ډېر كلكوالي المله  2Nروجن ټشوي ناي
ډېره برخه  د دې كيميايي عنصر . ستونزه ناحله پاتې وه الس ته راوړلود مركبونو د څخه 

 خو د.   3NaNO) ټراټيالكه ښوره (سوډيم ن تر السه كېده ه له داسې مينرالونودمركبونه د 
روجني مركبونو ته د اړتياوو د زياتېدو المله ټدو او نايسرچينو د زېرمو د كمېټورو گدغو 

  ه كار واخيستل شي . روجنټرامنځته شو چې له اتموسفيري ناي دا حالت

د امونيايي طريقې تر ټولو ډېره پراختيا موندلې .  يو ځاى كولوروجن د ټد اتموسفيري ناي
  :  تعامل(دوه اړخيز يا دوه لوريز)  راستنېدونكىنتېز يد س 3NHامونيا 

  

) د حجم له كموالي سره مل وله كيلوج 92(تودوخيز اغېز يې  تعاملتودوخه وركوونكى 
سره  اصلله » لې شاتيليه براون«البته د لپاره  لېږدولوځكه خو ښي لور ته د انډول د  ،دى

 ددي . خو د حركتي ليدټكي په پام كې نيولو سره  سم د مخلوط سړول او لوړ فشارونه اړين
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 گس .  007، ځكه چې د تعامل چټكتيا د تودوخې په ټور نه ديگتودوخې د درجې ټيټول 
  ه د عملي كارونې لپاره ډېره كمه ده . د درجو كې ډېره كميږي، د تعامل چټكتيا د

دا  ر)اليزټككټاليسټ كوونكى (وړ  ځكه چې، كاريږي اليسټكټه دغسې حالتونو كې پ
څخه زياته كړي .  لېږدولو (ټېله كولو) تعامل چټكي پرته د انډول له شونتيا برابروي چې د

كې نږدې شل زره بېالبېل مركبونه ازمايښت شول  بهيرد پلټنې په  نكيكټاليسټ كوود وړ 
، ارزاني) ي فعاليت، د مسمومېدو په وړاندې مقاومتسټاليټ. د خواصو د ټوليزوالي (ك

ونو ډياد اكسپوتاسيم چې د الومينيم او  ڼل شوگډېر د كارونې وړ و سټاليټكله پلوه هغه 
 گس .  600 - 400د تودوخې په  بهيرمتو شوى دى . پر بنسټ چ د فلزي وسپنېله تركيب سره 

  كې ترسره كېده . فشار اتموسفير  1000- 10درجو او په 

روجن له ټروجن او نايډلوړ اتموسفير فشار كې د هاي 2000چې تر  اړينه ده وويل شي
ساري  دپه ډېرې چټكۍ ترسره كيږي .  سټهاليټنتېزول پرته له كيمخلوط څخه د امونيا س

ر كې د محصول د وتلو اتموسفير فشا 4500درجو او په  گس .  850د تودوخې په  ،هگپه تو
  سلنه ده .  97ه كچ

پراختيا موندونكې  يوه بله لږيا يو ځاى كونې روجن د صنعتي تړنې ټد اتموسفيري ناي
 گس .  1000مېتود دى چې د تودوخې په  )Cyanamidي (ډسيانامياو هغه  طريقه هم شته

دې تعامل په  . د بنسټ لري تعامل رپ 2CaCډ ربياكلسيم ك سره د 2N روجنټله نايدرجو كې 
  جوړيږي :   2CaCNپايله كې كلسيم سيانيډ 

  

د چې  دى) xothermic reactionE( تعامل(ازادوونكى)  تودوخه وركوونكىدا 
  .  ىكيلوجوله د 293تودوخې اغېز يې 

   روجن تر السه كيږي .ټټنه ناي  1·610هر كال د ځمكې له اتموسفير څخه په صنعتي ډول 
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  روجن مركبونه د نايټ

   + دي .  5+ ،  4+ ،  3+ ،  2+ ،  1،  0،  - 1،  -  2،   -  3جوړولو درجې  ډياروجن د اكسټد ناي

ه ونو سرډريټيان له، لريدرجه   -3 جوړولو ډيااكس دهغه مركبونه چې روجن ټد ناي •
 ده .  3NHامونيا  هارزښتناك هلو ډېروى له شمېر څخه يې تر ټود چې د وړاندې شوي

ونو سره ډريټيارنله پ درجه لري - 2جوړولو  ډياد اكسهغه مركبونه چې  دې عنصرد  •
  4H2N ډريټيارنروجن پډهايد  شتون لري . له دوى څخه يې تر ټولو ډېر ارزښتناك

پايښته بې روجن يو ډېر ډ(همدا راز د هاي دى . 4H2N رازينډياه  يا
  . نوميږي) ډيميډهم شته چې   2H2N ډريټيارنپ

مين) روكسيالډيا(هه لري درج -1جوړولو  ډياروجن هغه مركبونه چې د اكسټد ناي •
 OH2NH ، نتېز كې د ي، په عضوي س(باز) دىبنسټ  پايښتهبې
 . و سربېره كاريږيگروكسيالمين پر مالډياه

 اكسايډ سروټ، ناي+ ده 1ه يې جوړولو درج ډياهغه مركبونه چې د اكسروجن ټد ناي •
O2N دى از)گخوشالوونكى ، ډياروجن اكسټ(د ناي . 

ريك ټيان، + ده 2ه يې جوړولو درج ډيااكس هغه مركبونه چې د دې عنصرد  •
  .دى  )ډياكساروجن مونوټ(د ناي  NO (II) ډيااكس

روجن ټناي اىډ، + ده3 ه يېجوړولو درج ډيااكس روجن هغه مركبونه چې دټد ناي •
روجن ټناي، مشتقات  2NO -د انيون ،  2HNO ډس اسيورټيان،  3O2N ډيااكس اىتر
  . دي NF)3( ډيافلور اىتر

 روجنټنايد ، + ده 4ه يې ولو درججوړ ډياچې د اكس روجن هغه مركبونهټد ناي •
(IV) 2  ډيااكسNO 2 ډيااكس اىوجن ډرټ(نايNO ،لرونكى گرن ې ته ورتهقهو 

  . دى از)گ
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روجن ټناي اىډ، + ده5ه يې جوړولو درج ډياهغه مركبونه چې د اكسروجن ټد ناي •
نور  او ټونهراټيانې گه مالد، د  HNO)3( ډريك اسيټيان،  5O2N ډياپينتاكس
  .دي ې گه مالداو د   4NF+ امونيم وفلور ترايت، همدا راز مشتقات

  كارونه يې 

  كې كاريږي .  كريوتراپي او پهه گپه تو) refrigerant(روجن د ټاوبلن ناي

د اور روجن ټناي يازگبنسټ لري .  پر نافعالتوب هدروجن صنعتي كارونه د ټاين ازيگد 
په جوړولو او ورستېدو مخنيوى كوي .  ډيا، د اكساخيستو او چاودېدو خطر لري

، تر او نلليكو د ډكولو) reservoirمخزنونو (روجن د ټ(نفتي كيميا) كې نايپيتروكيميا 
په د توليد زياتولو لپاره كاريږي . د كشف ځايونو  او ر الندې د نلليكو د كار د څارنېفشا

مهال په كانونو كې د چاودېدونې  ټورو سرچينو د راايستنې پرگد طبېعي كې غرنيو سيمو 
  ره كاريږي . اطرناكې سيمې جوړولو لپخ

 ىد رگډنتېزولو يبېالبېلو مركبونو د سهغو ه د نورو گروجن د كارولو ارزښتناكه څانټد ناي
، روجني سرې (كودونه)، چاودېدونكي توكيټامونيا، نايروجن لري لكه ټيچې داسې نا

  وونكي توكي او داسې نور . گرن

په دې شمېره ه گكي اضافي توكي په تود خوراروجن ټخوراكتوكيو په صنعت كې ناي د
941E د يخ جوړولو ماشينونو كې د ، اچول او سرغوچ كول دوىكې د  ، په كوتيوثبت شوى

)refrigerant(  دولو او په روجن په لوښيو كې د غوړيو په بنټكاريږي . اوبلن نايه گپه تو
  ازي څښاك د اضافي فشار لپاره كاريږي . گنرمو بوتلونو كې د نا

.  ډكيږي ازهگله روجن ټناي دنه د ټايرونو ټوپو(لكه الوتكو او نورو) د الوتونكيو وسايلو 
د خپلو  روجنټهم په نايدانو په منځ كې ، په دې وروستيو كې د موټرو خاونسربېره پر دې
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د  روجنټسره سره چې د هوا پر ځاى په ناي ، له دېيشو موټرو د ټايرونو د ټوپونو ډكول دود
  ند . گو د اغېزمنتيا ثبوت تر اوسه نه دى څرډكولد ټوپونو  موټرو د

ره ټلي 007 نږدېاو  ږيبړاسېسره  درجو پورې تودېدو گس .  20تر  روجنټر اوبلن نايټيو لي
و لوښيو كې تر ړيو كلكو سربندگروجن په ځانټجوړوي . له همدې المله اوبلن ناياز گ

روجن ټساتل كيږي . د همدې دليل پر بنسټ د اور وژلو لپاره اوبلن ناي ړي فشار الندېگځان
اړين د ادامې لپاره اور د د  په دې ډول او ږيېروجن بړاسټنايد اور وژلو پر مهال كاريږي . 

، روجن له اوبوټه چې نايگلكه څنهغه دى چې اور هم مړ كيږي . او  كوي مخنيوىجن اكسي
روجني اور وژنه تر ټولو ټهوا ته الوزي، ناي ږي اوېبړاس سرهاو پوډرو څخه په توپير  ونوگځ

   ڼل كيږي .گډېره اغېزمنه او سمه 

  اكسيجن.  8        

اتومي  چې  عنصر دىيو دورې  د دويمېجدول  ه ييكسيجن د كيميايي عنصرونو د دورا
، په )Oxygeniumپه التيني ژبه كې (نوم  دې عنصرد دى .  Oاو سېمبول يې  8شمېره يې 

يي اكسيجن يو كيميادى . ) Кислоро́дكې (ژبه او په روسي  )Oxygen(رېزي كې گان
، پولونيم او لوريمټي، سيلينيم، سولفورد  يانېفعال نافلز او له كالكوجينونو څخه 

ثبت ، د پك عنصر دى . دا يو ساده توكى دىس تر ټولو ډېرڅخه  ډلې عنصرونو يورموريمل
ه، بې گپه عادي شرايطو كې يو بې رن) ده .  7782-  44-7(شمېره يې ) CAS(سي اې اېس د 

دى، چې  ٢O ، فورمول يېله دوو اتومونو جوړ دىماليكول يې ، از دىگخونده او بې بويه 
خو  لري گ. اوبلن اكسيجن نرى شين رن په نامه هم ياديږيكسيجن ا اىله همدې المله د ډ

  لرونكي بلورونه (كريستالونه) دي .  گجامد اكسيجن بيا نري شين رن

د ثبت د سي اې اېس ه ازون چې گې په توگبېل د . ن د الوتروپي نور ډولونه هم لرياكسيج
)CAS () از دى گلرونكى  گن رنشي، په عادي شرايطو كې ) ده10028 - 15 - 6شمېره يې
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 ٣Oمول يې ر، فوجوړ دى سيجن له دريو اتومونوماليكول يې د اكى بوى لري او ړگچې ځان
  دى . 

  
، خو د تودوخې په ټيټو درجو از دىگه، بې بويه او بې خونده گاكسيجن يو بې رنانځور : 

  لري  گكې اوبلن وي او نرى شين رن

  تاريخچه يې 

 »ليټجوزيف پريس«ليسي كيمياپوه گان چې اكسيجنڼل كيږي گپه رسمي ډول داسې 
د تجزيې له  HgO ډيااكس (II) سيمابود سټ پر لومړۍ گز كال د ا 1774د  )1804 -1733(

، داسې چې ېيه په ډېر كلك سربندي لوښي كې كړه د سيمابو تجزددى . ى الرې كشف كړ
په دې برې كړې او وربرا پر مټ عدسيېې د پياوړې گدې مركب ته د لمر وړان »ليټپريس«

   :  چې معادله يې دا دهډول يې اكسيجن ترې بېل كړ 
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ه داسې دكى كشف كړى، چې ده نوى ساده تو سر كې پوه نه شو يپه لومړ »ليټپريس«خو 
چې د هوا له تركيبي برخو څخه يې يوه برخه بېله كړې او هغه يې د  ڼلهگ
)dephlogisticated air (د خپل كشف په اړه پرانسي  »يلټپريس«.  ولهپه نامه ونوم

ز كال دا  1775پر » الوېزير. «ته خبر وركړ » انتوان الورينټ دې الوېزير«كيمياپوه  وتلي
او په ډېرو توكيو كې شتون يوه تركيبي برخه ده او تېزابونو چې اكسيجن د هوا  مالومه كړه

  لري . 

اكسيجن » هلشيارل ويلهلم ك«ز كال سويډني كيمياپوه  1771يانې پر  هتر دې څو كاله دمخ
سره  ٤SO٢H ډسولفوريك اسيته له  3NaNO) ټراټياسوډيم نه ښورې (دتر السه كړى وو . 

تجزيه كړ .  ډياريك اكسټيا، بيا يې تر السه كړى نيو ځاى تودوخه وركړه، سره يې كړل
ب كې اړه يې په هغه كتااو د خپل كشف په  ونوماوهپه نامه » اورنۍ هوا«از د گدا » هليش«

وركړ شوي له خوا د » ليټپريس«(دا ځكه چې كتاب د ز كال چاپ شو  1777چې پر  بيان وكړ
د اكسيجن » ليټپريس« . روسته چاپ شوى ووخبر، چې كشف يې كړى، څخه و

  .  ته خبر وركړ» الوېزير«هم د خپلې تجربې په اړه » هليش«ڼل كيږي) . گ ىكشفوونك

 څخه له ترالسه كړيو مالوماتو نه په» هليش«او » ليټيسپر«له  »انتوان الوېزير«په پاى كې 
ده كار ډېر ستر ارزښت  داز په ماهيت تر پايه پوه شو . گ الس ته راوړيكار اخيستنې سره د 

چې د كيميا  ،نظريهد فلوجيستون السبرې پر هغه مهال  كار له بركته ېد د، ځكه چې درلود
 ازمايښتبېلو توكيو د سوځولو د بېال» وېزيرال«.  رد شوهوو،  په وده كې يې ځنډ راوستى

د فلوجيستون تيوري يې رد او ، د سوځول شويو عنصرونو د وزن په اړه يې پايلې چاپ وكړ
ته د دې » الوېزير«ن څخه زيات وو او دې پېښې د ايرو وزن د عنصرونو له لومړني وزكړه . 

نه) ترسره ېدجوړ ډيا(اكس چې د سوځېدو پر مهال د توكيو كيميايي تعامل پخلي حق وركړ
 رډېريږي او پ تر سوځېدو وروستهتوكي كتله (ناسوځېدلي) ، د دې المله د لومړني كيږي

  د فلوجيستون تيوري ردوي .  بنسټ دې
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سره كې درې كسان په خپل منځ كې  په عملاو وياړ په دې ډول د اكسيجن د كشف خدمت 
   ي .د» الوېزير «او » هليش«، »ليټپريس«وېشي چې هغه 

  يېد نامه ريښه 

 پېړۍ په 19كلمه (ال د  »اكسيجن«يانې  )кислород( »كيسلورود«په روسي ژبه كې د 
، كيمياپوه او فيزيكپوه روسي پوهانديوه بريده د تر  سر كې د اكسيجن په نامه يادېده)

ه له بل دله خوا راپيدا شوې، چې  ) 1765 - 1711( »ميخايل واسيلېويچ لومونوسوف«
په دې ډول د روسي ژبې  . هيانې تېزابو سره يو ځاى دود كړ» كيسله تا«زم نيولوجي

څخه اخيستل ) oxygèneد پرانسي ژبې له (يانې اكسيجن په لومړي سر كې » كيسلورود«
او د لرغونې يوناني ژبې له  له خوا وړانديز شوى وو» انتوان الوېزير«چې د  شوى وو

)ξύςὀ (»او» ، تېزتريو ) γεννάω ( »تېزابو پيدا «چې د  څخه اخيستل شوى »داكومپي
چې  مانا سره تړاو لري »تېزاب« يلومړ لهه دژباړل كيږي او دا د  »، جوړوونكىكوونكى

پر  نېنومښود ېنړيوال ۍاوسناكسايډونو د  دخه له هغو پخوانيو توكيو څخه ده چې مو
    بنسټ نومول شوي دي . 

  په طبېعت كې د اكسيجن شتون 

پاسني كلك قشر ډېر خپور شوى عنصر دى . د ځمكې د  كه كې تر ټولواكسيجن په ځم
ونو كې) اكيسجن جوړه سلنه كتله (د بېالبېلو مركبونو، په تېره بيا په سيليكاټ  47 نږدې

د كتلې  اكسيجن لري چې زښت ډېر په خپل تركيب كې خوږې اوبهاو نورې كړې . د سمندر 
اكسيجن از په ډول) گاتموسفير كې د خپلواك (كيږي . په  سلنه 85 , 82 د كچې له پلوه

 د. ټنه)  ١٥١٠(نږدې سلنه ده  10,23 سلنه ده او د كتلې له پلوه 95,20د حجم له پلوه ه كچ
  ه په خپل تركيب كې اكسيجن لري .  مركبون 1500كلك قشر څه د پاسه پاسني د ځمكې 
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ميليارد  5,3كېدو دمخه ) تر راپيدا Archaea( لرغونيانو د لومړنيو فوتوسينتېز شويو
په  سره ې كچېازي اكسيجن په ډېرگه نږه اتموسفير كې نه وو . كاله پخوا اكسيجن پ
كاله پخوا) د  ميليارد 3- 2 , 3() پېر كې Paleoproterozoicپاليوپروتيروزويك (

په پايله كې په راپيدا كېدو شو . (اكسيجني ناورين، ټكر) اتموسفير د تركيب د بدلون 
يو ميليارد كاله ټول اكسيجن په سمندرونو كې د حل شوې وسپنې له خوا جذبېده لومړني 

وسفير كاله پخوا ده په اتم ميليارد 3- 7,2ورته ډبرين رسوبات يې جوړول .  جزپيليټ تهاو 
  سلنې ته ورسېد .  10ميليارده كاله پخوا د اوسنۍ كچې  1 ,7كې په بېلېدو پيل وكړ او 

او اتموسفير كې د اكسيجن د ډېرې حل شوې او خپلواكې برخې په دريابونو (سمندرونو) 
انيزمونه مړه او له منځه والړل . بيا هم د گ) اورanaerobicانايروبيك (ڼ شمېر گالمله 

انيزمونو د ژوندينكو تنفس دوى ته دا گ) اورaerobicاكسيجن په مرسته د ايروبيك (
 تله ډېر اډينوزين تراى فاسفاټانيزمونو په پرگد انايروبيك اورشونتيا وركړه چې 

3P13O5N16H10C   . توليد كړي چې دوى يې السبري كړل  

يليونه كاله پخوا د اكسيجن كچه م 540له پيله يانې ) پېر Cambrianن (امبريد كې
سكرو د پېر  سلنې وه . د ډبرو 30تر  15د حجم له پلوه له  (اندازه، مقدار)

)Carboniferous (ميليونه كاله پخوا يې د حجم كچه  300ې په پاى كې يانې نږد
ڼ شمېر حشراتو او گسلنې ته ورسېده، چې ښايي په دغه وخت كې يې د  35لوړترين بريد 

ذوحياتينو (په وچه او اوبو كې ژوند كونكيو) ژويو له راپيدا كېدو سره مرسته كړې وي . 
ټنه اكسيجن  7 000000000چې په كال كې له دې سره سره  او كارندويي د انسان ژوند

ډېر لږ اغېز لري . د فوتوسينتېز د  ه اكسيجن پر كچهاتموسفير كې د نږسوځوي، بيا هم په 
كسيجن په كاله اړين دي چې ټول ا 2000اوسنۍ چټكتياوو په پام كې لرلو سره نږدې 

  اتموسفير كې بشپړ شي .
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كې  ژوندينكو و په ټولو ژونديوډون لري اگاكسيجن د ډېرو عضوي توكيو په تركيب كې 
، د سلنه 25په ژونديو ژوندينكو كې د اتومونو د شمېر له پلوه نږدې  دا عنصرشتون لري . 

  سلنه ده .  65 كتلې له پلوه يې ونډه نږدې

  يې  الس ته راوړل

په صنعتي  له هوا څخه تر السه كيږي .په اوسني وخت كې په رغاوه (صنعت) كې اكسيجن 
د كې درجو څخه ټيټو   - 153تر منفي  ساړو د الر نسټيزهلو بد  الس ته راوړ ډول د اكسيجن
همدا راز د اكسيجن د الس ته راوړلو او توليد دى .  ازونو تجزيه او وېشگاوبلنې هوا او 

ورو اوو پر مټ د هوا له نگد دغو دست يانې ،اوې هم كاريږيگلپاره اكسيجني دست
  ۍ پر بنسټ كار كوي . ژكنالوټي ناوې د ممبراگدا دستږي . ېلېتركيبونو څخه اكسيجن ب

چې په پوالدي  توليد څه كار اخيستل كيږي اكسيجن له صنعتيهغه په البراتوارونو كې د 
  فشار الندې ځاى پر ځاى شوى وي .  پاسكالاگمي 15بالونونو كې تر 

ته د تودوخې  ٤KMnO ټناگپوتاسيم پرمن كېداى شي چې كچهد اكسيجن تر ټولو ډېره 
   :چې معادله يې دا ده الس ته راشي  وركولو پر مټ

  

 MnO ډيااكس اىډز انيگمن او 2O2Hډ ياراكسروجن پډهاي همدا راز د

  هم كاريږي :  تعاملتجزيې ي ټاليسټكد   ٢

  

 الس ته راي تجزيې پر مټ ټاليسټد ك 3KClO ټد پوتاسيم كلوراچې  اكسيجن كېداى شي
  شي : 
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د الكليو (القليو) د اوبو د له الرو څخه يوه هم  وړلوالس ته راپه البراتور كې د اكسيجن د 
د سيمابو كې  درجو گس .  100همدا راز د تودوخې په  . محلول د الكتروليز كولو مېتود دى

  شي :  الس ته راتالىيه كولو له الرې هم د تجز HgO ډيااكس

  

سوډيم د  زياترهد انسانانو د تنفس كولو په پايله كې كې  په اوبتل (تحت البحري)
  تعامل رامنځته كيږي :  2COډ او كاربون ډاى اكساي ٢O٢Na ډياراكسپ

   

  يې  وپونهايزوټ

څخه پيل او پر  12ايزوټوپونه پېژندل شوي چې د كتلو شمېرې يې له  13اكسيجن تر اوسه د 
پايښت لرونكيو ايزوټوپونو جوړ دى او هغه  3پاى ته رسيږي . طبېعي اكسيجن له  24
O١۶ ،O١٧ ،O0 ,037، سلنه 99 ,759 هد دې ايزوټوپونو منځنۍ كچ ايزوټوپونه دي . ١٨ 

 O١۶ وى څخه د ډېر سپكدوپونو په مخلوط كې له ټ. د ايزو سلنه ده 204,0 او سلنه،
 8وپ د اتوم هسته له ټايزو 16- اكسيجن وپ ډېروالى له دې سره تړاو لري چې دټايزو

تيوري ښيي،  رغښته چې د اتوم د هستې د گڅنترونونو جوړه ده . لكه وني 8پروتونونو او 
ره) گ(د اكسيجن د اتوم هسته دوه ځلي جادويي (كوډړى پايښت لري . گدا ډول هستې ځان

 16-دي يانې د پروتونونو او نيوترونونو شمېر) . د اكسيجن 8+ 8شمېره لري چې هغه 
دونكي هسته يي ايزوټوپ د ډېروالي بل المل دا دى چې دى په ستوريو كې د رامنځته كې

از د گ Neايزوټوپ د نيون  16-سينتېز په بهير كې جوړيږي . سربېره پر دې د اكسيجن
  سوځېدو پر مهال هم جوړيږي .  

 O١۵ د ي يولرونك څخه تر ټولو د ډېر اوږده عمر ووپونټيفي ايزوتراديواك 10 له د اكسيجن
ايزوټوپ دى  چې نيمايي  O١۴بل يې د ثانيې دى .  24,122وپ دى چې نيم عمر يې ټايزو
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 27ثانيې دى . د نورو ټولو راديواكتيفي ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر  70, 606عمر يې 
ه د گميلي ثانيو هم لنډ دى . د ساري په تو 83ثانيو لنډ دى، د ډېرى هغو نيمايي عمر يې تر 

O٢۴  ميلي ثانيې دى . 61ايزوټوپ نيمايي عمر يې    

  د اكسيجن اتوم 

اتوم د هستې په د وترونونو جوړه ده . ني 8او  پروتونونو 8جن د اتوم هسته له د اكسي
اتوم  دې عنصر. د  يون لري چې د هستې پر شاوخوا څرخشتالكترونونه  8 شاوخوا كې يې

ده . په  2شمېره  يكي سويوې عنصر د اتوم د انرژې لري، په بله وينا د دانرژيكي سوي 2
د اتوم په  الكترونونه شتون لري . 6كې يې  و په دويمها 2كې يې  كي سويهيلومړۍ انرژ

   دى .  16كتلې شمېره)  د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (ديې هسته كې 

  د اتوم نور خواص يې : 

 اتومي واحده ده .  15 ,99977؛  15 ,99903د اكسيحن اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .  [He] ٢s٢ ٤p٢ فوورمول د اتوم الكتروني وېش يې په دې -

   دى . م.  ) پ48( 60د اتوم نيمايي قطر يې  -

  
  جوړښت  اتومد انځور : د اكسيجن 
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  يې  فيزيكي خواص

رامه گ 0 ,00142897كې  م .  م . س ن كثافت په عادي شرايطو كې په يود اكسيج -
 دى . 

 8,54ده . (د ك په شمېر  -218 ,35په شمېر منفي  گ . درجه يې د س د ويلي كېدو -
 ده) . 

 ده .  - 96,182منفي په شمېر  گد اېشېدو درجه يې د س .  -

 موله دى . \كيلوجوله 444,0د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 4099,3د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى .  \جوله 4,29د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

  موله دى . \. م م . س 0,14مولي حجم يې  -

ر ټه يو ليداز دى . د گه، بې خونده او بې بويه گادي شرايطو كې يو بې رنپه ع ناكسيج
ميلي ليتره  9,4. ږي په اوبو كې ښه نه حليلږ دروند دى .  اهو تر، چې رامه كتله لريگ 1 ,429
يې د ميلي ليتره  2 ,09 حليږي .رامه اوبو كې گ 100په  درجه كې گس . صفر  په خېوتوديې د 

 ه په الكولو كېگرنهمدا . حليږيرامو اوبو كې گ 100په  درجو كې گس .  05تودوخې په 
.  ، حليږيوي 25رامو الكولو كې چې د تودوخې درجه يې گ 100ميلي ليتره / په  78,2

د تودوخې  2Oحجمه اكسيجن  22كې ښه حليږي .  Ag اكسيجن په ويلي شويو سپينو زرو
ومونو ترمنځ حليږي . د اكسيجن د ات ېكو په يوه حجم سپينو زر درجو كې گس . 961 په

ناطيسي مق په بهرنۍ، يانې چې ناطيسي دىا عنصر پارامقدنانومتره دى .  0 ,12074واټن 
  ناطيسي كيږي . مقساحه كې 

وېشل  په اتومونو مجموعېيې ماليكولي  وركولو پر مهالته د تودوخې ازي اكسيجن گ
 3درجو كې  گس .  2000د تودوخې په   .ه ده مال بېرته راستنېدونكې عملي، خو دا همكيږي
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، سلنه 59 درجو كې گس .  4000، په سلنه 1 درجو كې  گس .  2600، د تودوخې په سلنه 0,0
  سلنه ده .  5,99 درجو كې گس .  6000په 

، نرى شين ده  -182 ,98 په شمېر منفي گد س . يېدرجه  شېدوې، چې د ااوبلن اكسيجن
  -218 ,35منفي  په شمېر گد س .  ، چې د ويلي كېدو درجه يېنجامد اكسيجلري .  گرن
وى له دچې د  پېژندل شويوري (كريستالي) فازونه بل 6د اكسيجن ، شنه بلورونه دي . ده

  او هغه دا دي :  فشار كې شتون لري 1د اتموسفير په  3شمېر څخه يې 

لوين درجو كې ټيټو كي 65,23د تودوخې تر ، بلوري فاز  2О-α اكسيجن - الفاد  •
پورې  سېستم مونوكلينيك بلوري  پهچې  دا روښانه شنه بلورنه دي . شتون لري

c Å, 3,429=b Å, 5,403=a=5,086 پارامترونه يې د واحد سلول ،اړه لري

132,53°β= Å;  . دي 

كيلوين درجو تر  65,43او  65,23د تودوخې د  بلوري فاز 2О-β اكسيجن-بېتاد  •
 د فشار له زياتېدو سره، لرونكي بلورونه دي گن رنى شيدا نر . منځ شتون لري

واحد سلول  لري، د معيني بلورى سېستم.  البي بدليږيگله شنه څخه په  گرن يې
 دي .   α= Å, 4,21=a°46,25پارامترونه يې

كيلوين  21,54 څخه تر  65,43 تودوخې له د فازبلوري  2О-γاكسيجن  - اماگد  •
مكعبي بلوري چې  لرونكي بلورونه دي گرن نرى شين . شتون لري درجو كې

 دى . سترومه گان  Å 6,83=a، د جالۍ پېر يې سېستم لري

  :  يفازونه يې په لوړ فشار كې جوړيږ دا الندې درې

، او كيلوينه 240تر  20له يې  فاز د تودوخې د درجو واټند  2О-δاكسيجن  - د دېلتا •
 لرونكي بلورونه دي .  گ، نارنجي رناپاسكاله دىگيگ 8تر  6له فشار يې 
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ه دى، د اپاسكالگيگ 96تر  10فشار واټن له د د فاز  4О-εاكسيجن - پسيلونيد ا •
، د بلورونو سېستم يې سره څخه تر توره پورې دي گټينيې له  گبلورونو رن

 مونوكلينيك دى . 

لزي حالت يې يو ، فاپاسكاله لوړ دىگيگ 96ز فشار تر د فا nО-ζاكسيجن -تايد ز •
يې د برېښنايي بهير په وړاندې ، د تودوخې په ټيټو درجو كې زي ځال لريډول فل

   . صفر ته رسيږيمقاومت 

   : د بلوري جالۍ جوړښت يې

 سېستم لري .  جن د بلوري جالۍ جوړښت مكعبي سادهد اكسي -

  =١٣٥,٥٣β،  =٥,٠٨٦c ،   =٥,٤٠٣a =٣,٤٢٩bد جالۍ پارامترونه يې  -
 سترومه دي . گان

  كيلوينه ده . 155دوخې درجه يې د ډيباى د تو -

     

  د اكسيجن د بلوري جالۍ جوړښت مكعبي ساده سېستم لريانځور : 
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و كې ډېره او په په سړو اوب كچه 2O كې د خپاره شوي اكسيجن رسمندپه نړيوال انځور : 

  ده  لږتودو اوبو كې 

   يې كيميايي خواص

 م دى . .  پ 73قطر  لينسي نيمد اكسيجن كووا -

 م دى . .  پ )-e2( 132د ايون نيمايي قطر يې  -

 ه دى . گپاولين 44,3الكتروني منفيت يې  -

 يې صفر دى .  ځواكالكترودي  -

 +  دي . 2+، 1، 2\1،  0،  - 3\1،  -2\1،  - 1،  - 2د اكسايډ جوړولو درجې يې  -

په بل موله ده . \كيلوجوله 1,1313ي يې لكترون د ايون جوړولو انرژد لومړي ا -
  ) الكترون ولټه ده . 61,13شمېر (

، له ټولو عنصرونو سره تعامل كوي او جوړوونكى دى ډيااكسيجن پياوړى اكس
ده . له قاعدې سره سم د  -2 منفي دوه جوړولو درجه يې ډياونه جوړوي . د اكسډيااكس
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او د تودوخې په لوړو درجو كې يې چټكي جوړولو تعامل پر مهال تودوخه ازادوي  ډيااكس
  2LiOسايډ سره ليټيم سوپراك Li مټيله لي تودوخې په درجه كېهوا د د كوټې د . زياتيږي 

   دي :  دايې ې گبېل ونود تعامل جوړوي چې SrOاكسايډ سترونتيم  سره Srسترونتيم له او 

  

  

جوړولو د  ډياپه تركيب كې يې د اكسچې  جوړوي ډيااكسيجن له هغو مركبونو سره اكس
سره  ٢NOپه دې الندې معادله كې يې له نايټروجن ډاى اكسايډ  .ه وي عنصروندرجې  ټيټې

  :   تعامل ښودل شوى

  

 له . په دې الندې معادله كې يېجوړوي  ډياله ډېرى عضوي مركبونو سره اكس دا عنصر
  :  اكسايډ جوړولو تعامل ښودل شوى سره د O6H2Cايتانول 

  

جوړونه ترسره  ډيايې نرمه اكس چې له عضوي مركب سره په ټاكليو شرايطو كې كېداى شي
  شي :  

  

يا د \كې، د تودوخې وركولو پر مهال او په سيده ډول (په عادي شرايطو اكسيجن
 Auسرو زرو ، البته پرته له ه ټولو ساده توكيو سره تعامل كويپه شتون كې) ل ټاليسټك

 او ، Xeنون ي، كس Krون ټيپ، كر Arون گ، ار Ne، نيون Heهيليم يانې ازونو گاو نجيبه 
ونه په برېښنايي بې له هالوجينونو (هالوجيني عنصرونو) سره يې تعاملڅخه .  Rnون ډرا

) په شتون كې Ultraviolet (و گچوڼيايي وړانچارجۍ (بې چارجه حالت) كې يا هم 
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او   Xe نونيازونو كسگدرنو غيرفعالو او  Auپه ناسيده ډول يې له سرو زرو .  ترسره كيږي
جن په ټولو دوه عنصره د اكسيونه تر السه شوي دي . ډياتعامل اكس ه دسر Rnون ډرا

  څخه .  ٢F وفلورين، خو پرته له جوړوونكي رول لري ډيا، اكسيجن د اكسمركبونو كې

، چې دا ونه جوړويډياراكسكېدلو له درجې سره پ ايډد اتوم د اكس د اكسيجن اكسيجن
  سره برابره ده .   - 1درجه په سرسري ډول له 

ونه په اكسيجن كې د الكلي فلزونو د سوځېدو پر مهال ډياراكسه، پگې په توگد بېل
د سوډيم پراكسايډ  په سوځېدو سره  Na، لكه په اكسيجن كې د سوډيم رامنځته كيږي

٢O٢Na جوړېدل  : 

      

 ډياباريم اكسپه دې الندې تعامل كې چې  ، لكهبيا اكسيجن جذبويونه ډياځينې اكس
BaO   2باريم پراكسايډ جذب كړى او اكسيجنBaO يې جوړ كړى  : 

    

الېكسى «اكاډميسن  وهشوروي اتحاد د بيوكيمياپ، چې د د سون د تيورۍ له مخې
 ډيااكس، له خوا طرحه شوې» لېرگنيك . او . ا«او ) 1946- 1857» (نيكوالېويچ باخ

جوړوي . دا  ي مركبډياراكسپ منځمهاليزچې  و كې ترسره كيږينجوړېدنه په دوو پړاو
روجن د ډد سوځېدونكي هاي لگه په كنگمركب كېداى شي چې د ساري په تو منځمهاليز

روجن ډهايسربېره  O2H ، چې په پايله كې يې پر اوبولمبې د سړولو له الرې تر السه شي
 جوړيږي :  2O2H يداراكسپ
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، يانې ريدرجه ل −½جوړولو  ډياونو كې په سرسري ډول د اكسډياپه سوپراكس دا عنصر
. د ايون)  O−2(د ى رسېدلر دوو اتوموتو باندې يو الكترون دا چې د اكسيجن پ

دا الندې توكى  خې درجه كېوپه لوړ فشار او تودسره  تعاملونو او اكسيجن په ډياراكسپ
و اسره تعامل ښودل شوى  2O2Na ډياراكسسوډيم پيې له ه كې گتر السه كيږي . په دې بېل

  :  يې جوړ كړى ٢aONاكسايډ سوډيم سوپر

  

ونه ډياسوپراكسله اكسيجن سره تعامل كوي او  Csاو سيزيم  Rbيم ډروبي،  Kپوتاسيم 
پوتاسيم سره د تعامل په پايله كې  Kپوتاسيم . په دې الندې معادله كې يې له جوړوي 

 :  جوړ كړى ٢KOسوپراكسايډ 

  

 رده . پ −1/3درجه يې جوړولو  ډيا، چې د اكسيجن د اكسايون لري O−3د  ونهډنيوزا
دا الندې توكي د الكلي فلزونو  اغېز په پايله كې د 3O ونو باندې د ازونډياروكسډياه
په دې الندې معادله كې يې له پوتاسيم هايډروكسايډ ه گد ساري په تو. ي س ته راځال

KOH 3 پوتاسيم ازونيډ سره د تعامل په پايله كېKO   او اوبهO2H  جوړې كړې او
 :  يې ازاد كړى 2Oاكسيجن 

    

ده . په  ½+جوړولو سرسري درجه  ډياد اكسيجن د اكسكې  2O+په ايون ينيل گاكسي اىد ډ
  :  سره تعامل ښودل شوى 6PtF ډياكزافلوريپالتين ه يې لهكې  هگالندې بېلدې 
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  ماليكول  2Oانځور : د اكسيجن 

  ونه  ايډد اكسيجن فلور

، د الكلي له + ده 2جوړولو درجه يې  ډياسيجن د اكس، د اك ٢OF ډيافلور اىاكسيجن ډ
د همدغې ه كې گ. په دې الندې بېل الس ته راځيد تېرولو له الرې  ډيامحلول څخه د فلور

، چې يو الكلي سره NaOHله سوډيم هايډروكسايډ  2Fفلورين عمليې د سرته رسولو لپاره 
  ٢OF ډيافلور اىاكسيجن ډره او اوبو سربې NaFپر سوډيم فلورايډ او تعامل كړى دى، 

  يې جوړ كړى :    

  

سره د  2O + ده . له اكسيجن1جوړولو درجه يې  ډيااكس د، ٢F٢O ډيافلور اىاكسيجن ډ اىډ
چې د  يالس ته راځدرجو كې  گس .   - 196 منفيپه ساړو د له مخلوط څخه  2F وفلورين

  :  ده تعامل معادله يې دا

  

 glowه ټاكلي فشار او تودوخې درجه كې له (او اكسيجن مخلوط پ ود فلورين

discharge2ونه  ډيا) څخه تېريږي او د اكسيجن لوړ فلورF3O   ،2F4O  ،2F5O   2اوF6O 
  .  الس ته راځي
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+ كوانتومي ميكانيكي محاسبې د تريفلورواكسونيم
٣OF )rifluorooxoniumT ( د

يون په رښتيا هم شتون لري، رې دا اكه چيايون د پايښت لرونكي شتون وړاندوينه كوي . 
  وي .  مساوي+ سره 4جوړولو درجه له  ډياه به د اكسيجن د اكسد رنو پ

مرسته كوي وى سره له دمالتړ او  بهيرونو دورستېدو ، سوځولو او اكسيجن د تنفس كولو
 .  

يانې (ازون) دى .  ٣Oاو بل يې   ٢Oيې چې يو  دوه الوتروپي ډولونه لري نږه ډولدا عنصر په 
او پولېنډۍ فيزيكپوه او ) 1906- 1859( »پېر كيوري« پرانسي پوهاند او فيزيكپوه

 ز كال دا مالومه كړه 1899پر  )1934-1867» (مارييا سكلودوفسكايا كيوري« كيمياپوه
   بدليږي . ٣Oې تر اغېز الندې په اكسيجن گد ايوني شوې وړان ٢O اكسيجن چې 

  كارونه يې 

ر ډكسپانيد تورباا كېپېړۍ په نيمايي  20دنه د د اكسيجن پراخه صنعتي كارې
)urboexpanderT ر يو ډول ډكسپانيتورباايل شوه . پتر اختراع وروسته ) ماشين

د اوبلنې هوا د تركيبونو ۍ بدلوي . همدا راز ژانر په ميكانيكي يژاز انرگد ماشين دى چې 
  د بېلولو لپاره كاريږي . 

ډوله فلز گ) Matte(مېټ او د توليد  د پوالدو ټيو كېبپه : ويلي كولو كې  فلز اكسيجن په
په ډېرو فلز ويلي كوونكيو ماشينونو كې د تړاو لري .  سرهله كارونې اكسيجن  جوړونه د

ه كار هوايي مخلوط- ې لپاره د هوا پر ځاى له اكسيجنيسونتوكيو د اغېزمنې سوځېدن
  اخيستل كيږي . 

ازي لمبې پر گو بالونونو كې اكسيجن د گن رنلزي شيپه ف: او غوڅونه  گد فلزونو ولډين
  ږي . كولو كې كاري گپه ولډين مټ د فلزونو په پرېكولو او فلزونو
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، جوړولو لپاره اوبلن اكسيجن ډياد توغنديو د سونتوكي د اكس: د توغنديو سونتوكى 
له اكسيجن څخه غني مركبونه او نور  3HNO ډريك اسيټيان،  2O2H ډياراكسروجن پډهاي
مخلوط د توغنديو د سونتوكيو يو له ډېرو  3O زوناكسيجن او اوبلن ا د اوبلن.  ريږيكا

(د  مپولسيد مخلوط منځنى ازون ا -د اكسيجن (جوړوونكيو څخه دى .  ډياپياوړيو اكس
 ډيافلور اىاكسيجن ډ - روجن ډهايفلورين او  - روجن ډد هاي) ځواكه، د حركت حركت كچ

2OF رويډېاېمپولس  ىد جوړې منځن . (  

بالونونو كې ساتل كيږي (هغه  فلزيپه اكسيجن د لوړ فشار طبي يا روغتيايي : كې  طبپه 
 ،لري گبالونونه شين رن اداز لپاره وي) . گيا اوبلن بالونونه ، چې د كېكښل شوي 

اپاسكاله گمي 15اكسيجن پكې تر  ،پورې دى ليترو 10څخه تر  1,2يې له  ځايښت (ظرفيت)
كې عمومي بې هوښۍ په ماشين (سامان االتو) فشار كې ساتل كيږي او د  اتموسفير) 150(

ساه د ، تنفس د ښه كولوخراب شوي د  ،خلوطونو د غني كولو لپارهازي مگد تنفسي 
د هاضمې جهاز د دردونو او ، ) لري او رفع كولوHypoxia(  كموالىاكسيجني  ،لنډۍ

په بڼه )  oxygen cocktail( »لېټكوك«څښاك د اكسيجني  ښه كولو لپاره د ناروغيو
ړې كڅوړې، چې د گځان د انفرادي كارونې لپاره له اكسيجني بالونونو څخه كاريږي .

  .   ډكيږي ،په نامه ياديږي(په روسي ژبه كې د اكسيجني بالښتونو)  كڅوړواكسيجني 

ه گوونكي په توجوړ ډيااكسپه كيميايي صنعت كې اكسيجن د : په كيميايي صنعت كې 
، والديهيدون، ولكه الكولون، په اكسيجن لرونكيو مركبونو هگه توې پگد بېل . يږيكار

د  ونو كې اكسيدول .ډياپه اكسروجن ټناي ، امونيا دروكاربونونوډياد هكې  وتېزابون
، المله پاس ياد ايډ جوړولو پر مهال رامنځته كيږي، چې د اكستودوخې د لوړو درجو

  وځي . اور اخلي او س شوي توكي زياتره

د ، په چمتو كولول ېټ، د اكسيجني كوك)greenhouseلخانو (گاكسيجن د : په كرنه كې 
   وى اوبه په اكسيجن غني كولو كې كاريږي . دد او  ه زياتولو، د كبانو په روزنهژويو د وزن پ
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بېړنيو پېښو لپاره اړينو چارو او د  زېرمه شوى اكسيجنفلزي بالونونو كې شنو انځور : په 
  اريږيك

  د اكسيجن زهري توليد  

، ي اكسيجنټليگسين، لكه (د اكسيجن رياكتيفي بڼې) اتاكسيجن ځينې توليد د

ډېر يكال ډروكسيلي راډياهزون او ا،  ډ ياسوپراكس،  ٢O٢H ډياراكسروجن پډهاي
 بهيره د يوې برخې د بشپړولو په دد اكسيجن د فعالولو يا د  توكي دي . دا توكي جنزهر

او  ډياراكسروجن پډهاي، يكال)ډي راډيا(سوپراكس ډياسوپراكسي . كې جوړيږ
چې د انسان او ژويو د بدن په ژوندينكو او ووبونو  يكال كېداى شيډروكسيلي راډياه

ې ژوندينكو ته زيان ، يان) Oxidative stressس (ياتيفي سترډيااو اكس جوړ شيكې 
  ي . كړتكليف راپيدا  ونكىاړو
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  فلورين.  9

يو عنصر دى چې اتومي د دويمې دورې جدول  ه ييرين د كيميايي عنصرونو د دورلوف
په )، Fluorum( ژبه كېالتيني نوم په دې عنصر  ددى .   Fاو سېمبول يې  9شمېره يې 

فلورين زښت ډېر كيميايي دى . ) Фтор( ژبه كې يروسپه او  )Fluorine( كې يرېزگان
تر ټولو  روپگ دجوړوونكى او د هالوجينونو  ډيااكستر ټولو ډېر پياوړى  ،فعال نافلز دى

په ده . ) 7782- 41-4( شمېره )CAS(سي اې اېس ثبت د د  ود فلورينډېر سپك عنصر دى . 
او تېز بوى لري  گنرى زېړ رن، دى  2F، فورمول يې از دىگ هعادي شرايطو كې دوه اتوم

   كلورين ور په يادوي . زون يا چې سړي ته ا

       
از په بڼه بې گلرونكې مايع ده، خو د  گدرجه كې زېړ رن فلورين د ساړو په ډېره ټيټه:  انځور

   لري گ، په ډبلو قشرونو او عادي شرايطو كې  زرغون وزمه زېړ رنهگرن
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  تاريخچه يې 

شوى  ن شوى او ثبتز پېړۍ په پاى كې بيا 15د  مركب  لومړنى 2CaF ټفليوري - د فلورين 
تر  HFهايډروفلوريك اسيډ  »هلشيكارل ويلهلم «سويډني كيمياپوه ز كال  1771دى . پر 
   .  السه كړ

 ، خوز كال وړاندويل شوى وو 1810ه پر گد يو اتوم په تو هايډروفلوريك اسيډفلورين د 
» نري مواسانهريك يديرديناند فريف«پرانسي كيمياپوه  ز كال 1886كاله وروسته پر  76

د الكتروليز له الرې بېل  HF  ډياروجن فلورډياهو بې اوبو اوبلن (مايع) خد  )1852-1907(
   وو . تركيب كې  يې هم په 2KHF ډياپوتاسيم فلورچې  كړ

  يې نامه ريښه  د

چې د ) څخه اخيستل شوې φθόροςرغونې يوناني ژبې له (لد فلورين نومونه د 
زيكپوه پرانسي في نامتولپاره د عنصر د همدې ز كال  1810پر  او مانا لري» ويجاړۍ، ضرر«
 ه وړانديز شوى او لهگد نامه په تو) له خوا 1836-1775( »اندرې ماري امپير«پوه شمېرو ا

كې يې نوم له  په ډېرو هېوادو.  هماغه مهاله په روسي او يو شمېر نورو ژبو كې كارېده
څخه اخيستل  ) fluere( له په خپل وار او ېڅخه رغول شو «fluorum»التيني نامه 

مركب د  CaF)2( ټفلوريد  ود فلورينو ا، مانا لري »، بهېدنه، بهېدلبهاند«د ې چشوې 
  .  هد ېغوره شو سره په پام كې لرلوخاصيت 

  شتون د فلورينو په طبېعت كې 

ني جدول كې ېر له مخې په الندېه د اتومونو د سلنې د شمد د و كچهپه طبېعت كې د فلورين
  : ل شوې ښود
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و كچهد فلورين  

  )دازهان( 
  يا ځاى سيمه

 په خاوره كې  02 ,0

 د سيندونو په اوبو كې  0,00002

 د سمندر په اوبو كې  0,0001

 د انسان په غاښونو كې 0,01

  

ه چې د كتلې ل همينرال كې د 2CaF ټپه ټوله كې په فلوري كچه هډېر وپه طبېعت كې د فلورين
قشر كلك . د ځمكې په پاسني  يد فلورينسلنه  48 , 8او  Caكلسيم سلنه   51 , 2 لوه يېپ
)rustC (ه له گز په پرتليزه توپياسرې مۍ او دى . رامه گ 650 په يوه ټن كې كالرك كې يې

  غني دي .  فلورينو

ځكه چې د دغو ، يازونو څخه راپيدا شوگكې فلورين د اورشيندو غرونو له  په خاوره
   وي . HFډ ياروجن فلورډياه زياترهازونو په تركيب كې گ

  وپي تركيب  ايزوټ ود فلورين

څخه پيل او پر  14ايزوټوپونه پېژندل شوي چې د كتلو شمېرې يې له  18  وفلورينتر اوسه د 
په طبېعت  پېژندل شوى دى  . دا عنصر mF١٨پاى ته رسيږى او يو يې هسته يي ايزومير  31
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پر دې بنسټ دا  . ىايزوټوپ د F١٩پايښت لرونكى ايزوټوپ لري چې هغه د كې يوازې يو 
عنصر د مونوايزوټوپي عنصر په نامه يادېداى شي . له راديواكتيفي ايزوټوپونو څخه يې 

دقيقې  109 , 771ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  F١٨تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى د 
يي ېرى هغو نيماعمر يې تر يوې دقيقې لنډ دى، د ډ دى . د نورو ټولو ايزوټوپونو نيمايي

  تر يوې ثانيې پورې دى . عمر يې 

  وپونو هسته يي خواص د فلورين د ايزوټ

ثانيې  64, 5يې  نيم عمر ده، اتومي واحده 0020952,17ايزوټوپ كتله  F١٧ فلورين د د. 1
 O١٧د د اكسيجن په پايله كې يې  ى، چېتجزيه د -مثبت-تاېب β+ ، د تجزيې ډول يېدى

يې  ارزښت مقناطيسيهسته يي ، دى 2\5يې ) spin( هسته يي سپين. جوړيږي وپ ټايزو
  .  ىد 4.  722

 1 , 83يې  ايي عمرنيم اتومي واحده ده . 18 ,000938كتله  ايزوټوپ F١٨د  . د فلورين 2
د د اكسيجن  تجزيه دى، چې په پايله كې يې- مثبت - بېتا β+ ساعته دى . د تجزيې ډول يې

Oدى .  1. هسته يي سپين يې ايزوټوپ جوړيږي  ١٨  

 ده . پايښت لرونكى دى . اتومي واحده 18 ,99840322ايزوټوپ كتله  F١٩ . د فلورين د 3
   .  دى 2.  629دى . هسته يي مقناطيسي ارزښت يې  2\1هسته يي سپين يې 

 11يې  عمر ايينيم اتومي واحده ده . 19 ,9999813كتله  وپوټايز F٢٠ . د فلورين د 4
د  نيوند  ى، چې په پايله كې يېتجزيه د -منفي -بېتا  β− ېد تجزيې ډول ي ثانيې دى .

Ne094هسته يي مقناطيسي ارزښت يې دى .  2هسته يي سپين يې  .جوړيږي وپ ايزوټ ٢٠  .
  .  دى 2
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 2,4يې  عمر ايينيم .ده  اتومي واحده 20 ,999949وپ كتله ټايزو F٢١ . د فلورين د 5
 Ne٢١ نيوند  ى، چې په پايله كې يېتجزيه د - يمنف - بېتا β− د تجزيې ډول يې. ثانيې دى 

  دى .  2\5هسته يي سپين يې  .ايزوټوپ جوړيږي 

ثانيې  23,4عمر يې  ايىنيم اتومي واحده ده . 22 ,00300كتله  ايزوټوپ F٢٢ د فلورين د.  6
 Ne٢٢ د نيونتجزيه دى، چې په پايله كې يې  -منفي - بېتا  β−د تجزيې ډول يې  .دى 

  دى .  4هسته يي سپين يې  .ړيږي ايزوټوپ جو

ثانيې  2,2عمر يې  ايينيم اتومي واحده ده . 00357,23 كتله  ايزوټوپ  F٢٣ . د فلورين د 7
 Ne٢٣ د نيون تجزيه دى، چې په پايله كې يې - منفي -بېتا β− د تجزيې ډول يې .دى 

  دى .  2\5هسته يي سپين يې . ايزوټوپ جوړيږي 

  بلوري جالۍ يې 

   .موسفير فشار كې پايښت لرونكي دي چې په ات بلورونو دوه ډوله جالۍ جوړوي د فلورين

 وري جالۍ يې، بلكې شتون لري ټيټه درجه هكيلوين 6,45فلورين د تودوخې تر -الفا.  1
 a  =0,550 ، پارامترونه يې دى c/2 Cروپ يې گ، فضايي لري مونوكلينيك سېستم

  دي .   = Z = 102,17°β ,4نانومتره ،  c  =728,0، نانومتره  b  =0,328، نانومتره

، بلوري كيلوين درجو تر منځ شتون لري 53 ,53  ÷  45 , 6 تودوخې د فلورين د - بېتا .  2
  .  ينانومتره د 8Z = нм,  0,667=  a، پارامترونه يې مكعبي سېستم لريجالۍ يې 
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   پايښت لرونكى دى) د اتموسفير په فشار كې(فلورين بلوري جوړښت  - الفا انځور : د

  الس ته راوړل يې  

او غني كول  راايستل ډبروكاني ي ټفلوري دالر  الس ته راوړلو دونعتي ډول د فلورينپه ص
 تجزيه كول دى )كونسنتراتتوكي (گټيند  هدپر مټ د  4SO2H ډلفوريك اسيوس ، ددي

    . جوړويتې شوني الكتروليتي پاه داو د   HF ډياروجن فلورډياهچې په پايله كې بې اوبو 

تجزيه د ځينو مركبونو چې  ده ولو طريقه داالس ته راوړلو د براتوار  كې د فلورينپه ال
 نږه و له همدې المله لهننه موندل كيږي په پوره اندازه  ا ټول په طبېعت كې، خو دكاريږي

   فلورين څخه تر السه كيږي . 

  اتوم  ود فلورين

. د اتوم د هستې په  جوړه ده وترونونوني 10او  تونونوپرو 9د اتوم هسته له  ود فلورين
د دې عنصر  شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي .الكترونونه  9شاوخوا كې يې 

د ده .  2و شمېره بله وينا د فلورينو د اتوم د انرژيكي سويپه  انرژيكي سويې لري، 2اتوم 
الكترونونه سره وېشل شوي  7 كې يېاو په دويمه  2ه كې يې توم په لومړۍ انرژيكي سويا
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دى  19د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) يې د اتوم په هسته كې  دي .
 .  

  د اتوم نور خواص يې : 

 اتومي واحده ده .  18 ,9984032و اتومي كتله د فلورين -

  سره ښودل كيږي .  [He]٢s٢ ٥p٢ فورمول د اتوم الكتروني وېش يې په دې -

  م دى . .  پ 73د اتوم نيمايي قطر يې  -

   

   جوړښت  اتوم و دانځور : د فلورين

   يې  فيزيكي خواص

ر يټاز په بڼه په يوه لگكې : د  م.  م . س و كثافت په عادي شرايطو كې په يود فلورين -
رامه دى . په گ ١,٥١٦-١٨٨ م كې.  م . س رامه دى . په اوبلنه بڼه په يوگ  - 1 , 696كې 
 رامه دى .  گ  - ١,٧-٢٢٨كې  م.  م . س د حالت كې په يوجام

ده . (د ك په  -70,219په شمېر منفي  گ . د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س -
 ده) .  درجې 53 ,53مېر ش

ده . ( د ك په شمېر  -12,188په شمېر منفي  گدرجه يې د س . د اېشېدو د تودوخې  -
 .  درجې ده) 85 ,03
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 اپاسكاله دى . گمي 5 ,215كيلوينه،  4,144بحراني ټكى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله F)-(F 51 , 0د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى .  \كيلوجوله 6 , 54د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى . \جوله 31 ,34د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

   موله دى .\. م م . س 1,17مولي حجم يې  -

ل والي پر مهال يې بوى سړي ته هممهاگ، د لږ ټيناز دىگلرونكى  گفلورين نرى زېړ رن
   .  زهرجن دى ،ازون او كلورين ور په يادوي

د  دىدې المله چې فلورين د اېشېدو (ويلي كېدو) له نورم څخه ډېره ټيټ درجه لري . دا له 
d ى چې له نورو هالوجيني عنصرونو څخه په توپير كې نه شي كوال نه لري او كوشنۍ سويه

راييتوب گكو د اړي (په نورو هالوجيني عنصرونو كېيونيمي اړيكي جوړ كړي . 
  ) . دى 1 ,1تخمينن  (چندوالى)

  كيميايي خواص يې 

 م دى . .  پ 72الينسي نيم قطر وكو ود فلورين -

 دى .  . م پ e 1 - (133د ايون نيمايي قطر يې ( -

 ه دى . گپاولين 98,3الكتروني منفيت يې  -

 دى .  ولټه  2 , 87يې  اكځوالكترودي  -

 دي .  0،  -1د اكسايډ جوړولو درجې يې  -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 1680 , 0يې  ومړي الكترون د ايون جوړولو انرژيد ل -
  ) الكترون ولټه ده . 17 , 41شمېر (

 ولو توكيو سرهنږدې له ټ ونوډيافلور، پرته له ټولو نافلزونو ډېر فعال نافلز دىفلورين تر 
كمپېښه  ، لهړولو كچې يې ډېرې لوړې ديجو ډياچې د اكس، ډېر فعال تعامل كوي
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، د هغوى له ډېرى سره په تعامل كې سوځي يفلوروپوليميرونه دهغه چې  څخه استثناوو
دې ځينې فلزونه په وړان وتودوخې په درجه كې د فلورينهوا د كوټې د او چاودنه كوي . 

چې له  قشر جوړوي يو ډول داسې كلك زونه له پاسه، ځكه چې دا فلمقاومت كوونكي دي
مس ،  Mgنيزيم گم ، Al   الومينيمدا فلزونه  سره د تعامل كولو مخنيوى كوي . وفلورين

Cu نيكل  اوNi   . تماس يا يو ځاى كېدل ان د تودوخې په وروجن سره د فلورينډله هايدي 
په  وور اخلي او چوي . د فلوريندرجو پورې) ا گس .  -252ډېرو ټيټو درجو كې (تر منفي 

    اتموسفير كې ان اوبه او پالتين هم سوځي :

  

  

ونو ډيا، د لوړو فلورين پكې په سرسري ډول جوړوونكى دىچې فلور نههغه تعاملو
او  ٣CoFد كوبالټ تراى فلورايډ يې لومړى دلته  هگې په توگد بېل . تعاملونه دي يويتجز

  :  شوي تجزيوي تعاملونه وړاندې  ٤MnF ترافلورايډيانيز تگمند  ورپسې

  

  

جوړ  ډياچې په برېښنايي ناچارجۍ كې له اكسيجن سره اكس فلورين همدا راز كوالى شي
  . جوړ كړي  2OF ډيافلور اىډاكسيجن او په پايله كې كړي 

درجه ښيي . د دې لپاره چې  -  1 هجوړولو منفي يو ډياپه ټولو مركبونو كې د اكس دا عنصر
غير ماليكول جوړول يا هم ري يكسيميا، د جوړولو مثبه درجه وښيي ډيان د اكسفلوري

 د اتومونو مصنوعي ايون ودا كار د فلورينعادي (شديدو) شرايطو جوړولو ته اړيتا ده . 
   شن) غواړي .ېزيوني(ا جوړول
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  ساتنه يې 

روجن په يټو په اوبلن حالت كې (د اوبلن نااز په حالت كې تر فشار الندې اگ فلورين د
ډوله گچې له نيكل، له ده سره له  ساتل كيږيلوښيو كې په داسې مرسته سړولو سره) 

نه وهونكيو پوالدو  گاو زن ژېړو، ډوله فلزونوگمسو، الومينيم او له ده سره له ، فلزونو
ې يې ساتنه له دې المله شونې ده چې دا فلزونه او په دې ډول لوښيو كڅخه جوړ شوي وي . 

  تېرېداى . ترې ونه نه شي ايډفلور نه) داسې قشر جوړوي چېولې (تركيبي فلزوډگوى د د

  په كيميا كې يې كارونه 

   لپاره كاريږي : الس ته راوړلودې الندې توكيو د  ازي فلورين دگ

 لپاره ته راولو د السه 4UF يورانيم تيترافلورايډ او 6UFډ يازافلورگيورانيم هيد  •
  وپونو د بېلولو لپاره كاريږي . ټد ايزو وورانيميچې د اټومي صنعت لپاره د 

چې د توغنديو د سونتوكيو  لپاره الس ته راوړلود  3ClF ډيافلور اىكلورين ترد  •
 جوړوونكى دى .  ډياپياوړى اكس

ازي عايق دى چې په گلپاره، يو  الس ته راوړلود  6SF ډيازافلورگيسولفور هد  •
  الكتروتخنيكي صنعت كې كاريږي . 

) چې  Vاو   Wه گې په توگلپاره (د بېل الس ته راوړلوونو د ډيانو د فلورد فلزو •
  ټور خواص لري . گځينې 

ښه سړوونكي توكي (ريفري  چې لپارهد تر السه كولو ) Freon(ونو د فريون •
  ونه) دي . ټيرانگ

كيميايي غير فعال  چې لو لپارهالس ته راوړد  n4F2(C( يلينټفلورويترايتپولي د  •
  ه دي . پوليميرون

چې وروسته  لپارهالس ته راوړلو د  AlF3Na]6[ ټميناالوزافلوروگيد سوډيم ه •
  .  الس ته راځيترې د الكتروليز په مرسته الومينيم 
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  لپاره .   د الس ته راړولود بېالبېلو مركبونو  وريند فلو •

 ايډه مركبونه د توغنديو د سونتوكيو د اكسفلورين او د د: په توغنديز تخنيك كې 
   ه په توغنديز تخنيك كې كاريږي .گجوړوونكيو په تو

ه گې په توگد بېلد فلوريني كولو لپاره (كاربونونو روډياد ه:  په طب كې كارونه
ه گ) په طب كې د وينې د بلونج (بديل) په تو) perfluorodecalineيكالين (ډرفلوروپ

لكه ، ين شتون لرييې فلور ڼ شمېر داسې دارو درمل شته چې په تركيب كېگكاريږي . 
  .  او داسې نور )Fluorouracilفلوروراسيل (، )Halothaneان (ټهالو

  زهريت  ود فلورين

خرابوونكى اغېز  توكى دى . تخريش كوونكى اوتعرضي) يرغليز (تهاجمي، ډېر  ينروفل
ز يې احتمال لري له اغې زهرجنرايه پياوړى دى . گ څخه څو HF ايډروجن فلورهايډيې له 
يكالونو د ازادو راډانيزم له ووبونو سره گد اورچې  له وي چې فلورين دا شونتيا لريدې الم

از سره د انسان د بدن د پوست د تماس په دوو ثانيو گله دې ډون وكړي . گپه تعاملونو كې 
، د از څخه ژوبل شوي ولگداسې كسان كتل شوي چې له فلورين  252كې پوست سوځوي؛ 

  ې وې . كړې ، سرې كړې او پړسول ې ژوبلېگكسانو يې ستر 57

  

  نيون .10

چې اتومي شمېره  جدول د دويمې دورې يو عنصر دى ه ييد كيميايي عنصرونو د دور نيون
ريزي كې گ) ، په انNeonد دې عنصر نوم په التيني ژبه كې (دى .  Ne او سېمبول يې 10يې 

)Neon) او په روسى ژبه كې (Нео́н  . اكسيجن او ن، هيليمروجډدا عنصر تر هاي) دى ،
ځاى لري . نيون ساده  5 په پينۍ (كايناتو) كې د خپرېدا د ډېروالي له پلوه كاربون وروسته
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يو غيرفعال، يو دا ) ده . 7440 -  01- 9شمېره يې ( )CAS(سي اې اېس ثبت د د  اوتوكى دى 
  از دى . گاو نجيبه بې بويه  ،هگاتومه، بې رن

                                 
    از دىگاو نجيبه بې بويه  ،هگيو اتومه، بې رن ،غيرفعال ور : نيونانځ 

  تاريخچه يې 

ليسي گاو بل ان) 1916-1852( »ىويليام رمز«ليسي كيمياپوه گد انز كال  1898نيون پر 
از له نورو گا له خوا كشف شو . دوى د )1961-1872(» رسيوېترموريس ويليام «كيمياپوه 

پر مټ بېل كړ، كله چې اكسيجن، » استثنايي مېتود«سته تر هغه د څخه ورو توكيو
نوم » نيون«عنصر ته د وروسته دې تر روجن او د هوا نور درانه توكي په مايع بدل شول . ټناي

ز كال په ډيسمبر  1910د مانا لري . » نوي«وركړ شو، چې له يوناني ژبې څخه په ژباړه كې د 
، چې له نيون څخه ډك روپ جوړ كړگبرېښنايي  ازگد » جورج كلود«پرانسي مخترع ې ك

   شوى وو .

» نوي«چې د  ) څخه اخيستل شوېnéonد نيون كلمه د يوناني ژبې له (: د نامه ريښه يې 
    . لري مانا
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» ويلي«كلن زوى  13 »يرمز« په اصل كې داو هغه دا چې  ايت او بيان هم شتهداسې يو رو
د  دىاز گنوي  دېپر لي وو چې غواړي وي تهپالر  هد . وركړى عنصر ته دا نوم ېد
»novum  « ده د پالر دا مفكوره خوښه  ته وايي . د» نوي«چې په التيني ژبه كې  كېږدينوم

او د  اني هممانا كلمې څخه اخيستل شوېنوم له يون» نيون«چې د  ڼلهگداسې يې و ، خوشوه
    يږي .گسره په سړي ښه لنوم په تلفظ كولو » نيون«

  په كايناتو كې د نيون شتون 

و كې د ى خپور شوى، خو په ټوله كې په كايناتكې يو برابر نه د نيون په نړيوال توكي
تر ټولو  ازگد دې .  سلنه دى 0 , 13 نيسي او د كتلې له پلوه نږدېوالي له پلوه پېنځم ځاى ډېر

د  ازي غبارونو، د لمريز نظامگتوريو كې، په مر او نورو سرو (تودو) سپه ل ډېر تمركزيت
كې  په اتموسفيرونواورانوس او نيپتون ، زحل، مشتريرزندو ستوريو لكه گبهرنيو 

روجن ستوريو په اتموسفيرونوكې تر هايډ ډېروالي له پلوه د نورود  ا عنصرد شتون لري .
  او هيليم وروسته درېيم ځاى لري . 

  د ځمكې په پاسني كلك قشر كې 

د مندليف جدول د دويمې دورې تر ټولو پايښت لرونكيو عنصرونو څخه نيون په ځمكه 
روپ په اډانه كې نيون د ځمكې په پاسني گكې لږ خپور شوى دى . د نوموړي جدول د اتم 

ځينې ازي غبارونه او گدرېيم ځاى لري .  وروسته He او هيليم Arون گتر ار كلك قشر كې
  نيون لري .  رډېرايه گستوري تر ځمكې څو 

، چې د حجم په اتموسفير كې ليدل كيږيې دد زياتوالى تر ټولو ډېر  ازگدې په ځمكه كې د 
د ارزول كيږي . مترمكعبه  ٧,٨·١٤١٠ ³м يې ټوليزې زېرمې ؛سلنه ده ١,٨٢·١٠−٣له پلوه 

 دى . كه له هيليم نيون )سانتي متره مكعبس . م . م ( 2,18هوا په يوه متر مكعب كې نږدې 
م هيليم دى . د ځمكې په پاسني  . م . س 2,5نو د هوا په همدومره حجم كې  سره پرتله شي
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 دسلنه كيږي .   ٧·١٠−٩چې د كتلې له پلوه  ر كې د نيون منځنۍ اندازه لږ دهكلك قش
چې له  ټنه كيږي . په هغو توكيو كې ٦,٦·١٠١٠ټوله اندازه  يېځمكې په غونډاري (كره) كې 

ټنه ده . د ځمكې او غرونو د  ٩١٠اندازه نږدې  ، د دې عنصره راوتليخڅغرونو  اورشيندو
يږي . له ېدو پر مهال نيون راوزي او اتموسفير ته پورته كگډبرو د بېالبېلو ځايونو د ړن

  ده .  كچه يې لږ، خو دا ته پورته كيږي از اتموسفيرگطبېعي اوبو څخه د نيون 

چې ځمكې يو مهال خپل لومړنى اتموسفير  يځمكې نيوني نېستي په دې كې وينپوهان د 
ونو لويه كتله له ځان سره وړې ده، چې د ازگاو هماغه اتموسفير د نجيبه  كړىورله السه 

ايي پلوه له هغو عنصرونو سره ازونو په څېر يې ونه شو كوالى له كيميگاكسيجن او نورو 
   كې پاتې شي . چې په مينرالونو كې ول او په دې ډول په ځمكه كړي گټين اړېكى

  د نيون اتوم 

د اتوم د هستې په شاوخوا و جوړه ده . ترونونوني 10او  وپروتونون 10 له هسته د نيون د اتوم
 2د دې عنصر اتوم  شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي .الكترونونه  10كې يې 

د اتوم په ده .  2په بله وينا د نيون د اتوم د انرژيكي سويو شمېره  انرژيكي سويې لري،
د  . سره وېشل شوي ديالكترونونه  8ويمه كې يې او په د 2ه كې يې سوييكي ژلومړۍ انر

   دى . 20د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) يې اتوم په هسته كې 

  د اتوم نور خواص يې : 

 اتومي واحده ده .  1797,20د نيون اتومي كتله  -

 فورمول سره ښودل كيږي .    [He]٢s٢ ٦p٢ېش يې په دې د اتوم الكتروني و -

     م دى . .  پ 38د اتوم نيمايي قطر يې  -
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   جوړښت اتومد انځور : د نيون 

  يې فيزيكي خواص 

 گس .  -246د نيون كثافت په عادي شرايطو كې : اوبلن يې د تودوخې په منفي  -
 گس .  - 0په منفي صفر  تودوخې د رامه دى؛ گ 204,1كې  م.  م . درجو په يوه س

 رامه دى . گ 0009002,0كې  م.  م . س كيلوپاسكاله فشار كې په يو 325,101جه كې در

په  ده . (د ك -59,248په شمېر منفي  گد تودوخې درجه يې د س . د ويلي كېدو  -
 ) . درجې ده 24 ,56شمېر 

ه شمېر پ ده . (د ك - 046,246په شمېر  گدرجه يې د س . د تودوخې د اېشېدو  -
 ده) . درجې  104,27

 موله دى . \كيلوجوله 1 ,74د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى .  \جوله 20 , 79د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

 موله دى . \م . م . س 8,16مولي حجم يې  -

  : د بلوري جالۍ جوړښت يې 

 محوري سېستم لري .  د نيون د بلوري جالۍ جوړښت مكعبي -

 سترومه دى . گان 430,4ترونه يې د جالۍ پارام -
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      كيلوينه ده . 00,63د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

  محوري سېستم لري انځور : د نيون د بلوري جالۍ جوړښت مكعبي

  كيميايي خواص يې 

 م دى . .  پ 58د نيون كووالينسي نيم قطر  -

 م دى . .  پ 112د ايون نيم قطر يې  -

 ه دى . گپاولين 4,4الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه يې صفر  ځواكالكترودي  -

موله ده . په بل \كيلوجوله 4,2079ي يې لكترون د ايون جوړولو انرژد لومړي ا -
    ) الكترون ولټه ده .  21 ,55شمېر (

   يې  وپونهايزوټ

 34څخه پيل او پر  16ايزوټوپونه پېژندل شوي چې د كتلو شمېرې يې له  19عنصر  نيوند 
ايزوټوپ دى  Ne٢٠ يو د هغهاو  پايښت لرونكي دي 3. له دې شمېر څخه يې پاى ته رسيږي 

ايزوټوپ دى چې ايزوټوپي  Ne٢١ سلنه دى . بل يې د  48,90چې ايزوټوپي ډېروالى يې 
 ډېروالى يېوپي ايزوټ ايزوټوپ دى چې Ne٢٢ درېيم يې د اوسلنه دى،  0 , 27ډېروالى يې 

يفي ايزوټوپونو څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر راديواكت 16سلنه دى . له نورو  25,9
دقيقې دى . د نورو ټولو پاتې  38,3ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  24- لرونكى د نيون

شمېرې پايښت لرونكي  20تر  . دىايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر يوې دقيقې پورې 
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 او جزيه دىت-مثبت-تابې β+ پونو د تجزيې ډول يېد راديواكتيفي ايزوټو ايزوټوپه پورې
وروسته راديواكتيفي ايزوټوپونو د تجزيې ډول  رونكي ايزوټوپهشمېرې پايښت ل 22 تر

−β  شمېرې پايښت لرونكي ايزوټوپه پورې د راديواكتيفي  20تر تجزيه دى . - منفي- بېتا
ايزوټوپونه  ٢F، او فلورينو 2N ، نايټروجن2O ايزوټوپونو د تجزيې په پايله كې د اكسيجن

شمېرې پايښت لرونكي ايزوټوپه وروسته راديواكتيفي ايزوټوپونو د  22جوړيږي او تر 
    ايزوټوپونه جوړيږي . Naد سوډيم  تجزيې په پايله كې

  يې  الس ته راوړل

او ) كولواوو كې د هوا د اوبلنولو (مايع گدستپه لويو صنعتي نيون له هيليم سره يو ځاى 
 -نيوني«ه تر السه كيږي . د گپه توتې شوني) توكي په پروسه كې د اضافي (پا بېلولو

د سرسري (سطحي) جذب پر وېش يا بېلول د تودوخې په ټيټو درجو كې  مخلوط» هيليمي
  .   ميعان او ترسره كيږي مټ

د چې  ې د نيون پر هغه وړتيا بنسټ لريسرسري جذب مېتود له هيليم څخه په توپير ك د
روجن باندې سوړ شوى وي . ټچې په اوبلن ناي شي فعال كاربون پر مټ سرسري جذبهغه 

 پرون روجن پر مټ د مخلوط د سړولو او د نيډد اوبلن هايميعاني (د ميعان) مېتود يې 
روجن د ټ(اصالحي) ډول يې د هيليم او ناي . د سمونې ل كولو باندې بنسټ لريگكن

  اېشېدو د درجو تر منځ توپير باندې بنسټ لري .  

ازي نيون او گه هوا څخه بېليږي . وا په دوه ځلي بېلونې ماشينونو كې لنيون د اوبلنې ه
انې په بړاس وركوونكي ، يبرخه كې راټوليږي ۍستون په پاسن هيليم د لوړ فشار د

ور ټماگيفلېډد  فشار الندېاپاسكال گمې 55,0 ، له هغه ځايه بيا تركاندنسر كې
)dephlagmator ه لروجن پر مټ سړيږي . ټاوبلن ناياو د ته تېريږي  خال) نل ته ورته
له روجن څخه د پاكولو لپاره ټمخلوط له ناي غني شوىهيليم ور څخه د نيون او ټماگيفلېډ

، له هغوى څخه تر تودولو و ځاى جذب كوونكيو ته استول كيږيفعال كاربون سره ي
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او يون كې د ن (په مخلوطازساتنځي) ته استول كيږي گاز ساتلو ځاى ته (گ د وروسته
له ده .  ٠.٥-٠.٦ازونو د مخلوط د راايستلو درجه گد ؛ نې رسيږي)سل 70ه تر كچډه گهيليم 

كار يې كېداى شي  روجن څخه يې وروستۍ پاكونه او د نيون او هيليم يو تر بل بېلولوټناي
د ميعاني روجن د تودوخې په مرسته، يا هم ټد اوبلن ناي ر مټجذبونې پي ټچې يا د سيليكا

روجن له ډپر مټ ترسره شي . د هايروجن يا نيون ډوينا د اوبلن هاي ، په بلهپر مټمېتودونو 
د روجن په كارونې سره ډڅخه يې اضافي پاكونه د اوبلن هاي كچې (اندازې)كومې برخې يا 

په پايله كې ترسره كيږي .  درجو گس .  700 په مرسته د تودوخې په CuO ډيامسو د اكس
  ه نيون الس ته راځي . نږلنې س 9,99كې د حجم له پلوه د 

تودوخې په ټيټه  د بنسټيز صنعتي مېتود الس ته راوړلود نيون د په وروستۍ لسيزه كې 
؛ د له هيليم څخه بېلول) ترسره كيږي (نيون وبېلولپه هيليم د مخلوط -درجه كې  د نيون

څخه وجن رډهاياو روجن ټقدماتي ډول په هغه كې له شته ناينيون او هيليم مخلوط په م
 . سوځول كيږي خارۍ) كې(ب ۍپه تودناو  سره ډكيږي) ټاليسټپه كروجن ډ(هايپاكيږي 

د تر كې  )ورونوټماگيفلېډ(په ټيټه درجه لرونكيو ماشينونو  د تودوخېروجن يې ټناي
جو لرونكيو جذبوونكيو په بالك كې، چې له فعال كاربون څخه ټيټو در څخه -153منفي 

د هيليم مخلوط  -د نيون  روجن تر لري كولو وروستهټناي ديږي . ، په مرسته لري كډك وي
ه لېږل كيږي (مخكې له مخكې د او د جالكولو ځاى تمټ كښېكاږل كيږي  ور پركومپرېس

ه ړاسد د تودوخې درجې د ټيټولو لپاره روجن د اېشېدو تر درجې پورې سړول كيږي) . ټناي
اپاسكاله پورې كميږي . د گمې 2,0 - 3,0اپاسكاله څخه تر گمې 25فشار له مخلوط  شوي

هغه هيليم رااخيستل كيږى برغولي الندې  ر تروستون له پاسنۍ برخې څخه د كوندنسات
د ستون په الندينۍ برخه كې اوبلن نيون الس  . سلنې پورې نيون وي 20چې مخلوط يې تر 

 9999,99ې تر شونتيا برابروي چجال كولو مېتود دا  هيليم د مخلوط د-د نيونته راځي . 
  سلنې پورې نږه نيون الس ته راشي . 
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په اوكراين او  چې لپاره صنعتي ماشينونه جوړ شوي الس ته راوړلووړ سوچه نيون د د ل
   فدراسيون كې په پراخه پيمانه ترې كار اخيستل كيږي . ېروسي

  كارونه يې 

ه كاريږي . گوپه تتوكي اوو كې د سړوونكي گد ساړو د ټيټو درجو په دستاوبلن نيون 
از تر ده گ  Arون گارد ، خو ه كارېدهگې فعاله چاپيريال په توپخوا نيون په صنعت كې د ب

  ده پر ځاى دود شو .  او دنو ځكه خو يې ځايناستى شو  ډېر ارزانه وو

په ځينو  راديوتخنيكي سامان االتو د، وروپونگازي برېښنايي گ وځين څخه پهاز گنيون  له
ږي ر اخيستل كيكې كا )  rectifierټريو او ريكتيفايرونو(لمريزو بې ،نوروپوگنالي گسي

  ه كاريږي . گاليزرونو كې د كاري توكي په تو ازيگد نيون او هيليم مخلوط په . 

له هغوى څخه د برېښنا د بهير  روجن له مخلوطه ډكې شوې ويټهغه لولې چې د نيون او ناي
ې المله هغوى په ريكالمي چارو كې ډېر ، له دنارنجي رڼا كوي-لو پر مهال سرهتېرو

ونه ولري او له نورو گر رنچې نو بلل كيږي» نيوني«ې هغه لولې هم د دود له مخكاريږي . 
روپونه په سمندري اډو، گبرېښنايي  د نيون (يا نيوني) ازونو څخه ډكې شوې وي .گنجيبه 

وى دږي، ځكه چې د نال لپاره كاريگو نورو كې د سيرونو اگ، هوايي ډځيوم، تبندرونو
   مټ ډېر لږ كمزورى كيږي . ررد او غبار پگد  گسور رن

  
  او ليكل شوې لوحه  څخه جوړه شوېروپونو گبرېښنايي له نيون  انځور :
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  سوډيم .11

چې اتومي  جدول د درېيمې دورې يو عنصر دى ه ييسوډيم د كيميايي عنصرونو د دور
په ، )Natrium( ژبه كېالتيني نوم په د دې عنصر دى .  aNاو سېمبول يې  11شمېره يې 

د  اوسوډيم ساده توكى دى . ) На́трий( ژبه كې يروسپه او ) Sodium( كې رېزيگان
چې سپينو  الكلي فلز دىدا يو نرم ) ده . 7440- 23-5شمېره يې ( )CAS(سي اې اېس د ثبت 

  لري .  گزرو ته ورته رن

  
  فلز دى  نرم لرونكى گته ورته رنسپينو زرو  انځور : سوډيم 

  تاريخچه او د نامه ريښه يې 

ه سوډا گې په توگد بېله مركب) له پخوا زمانو څخه كاريږي . دسوډيم (كه كره وويل شي د 
له  لرغونيو مصريانوموندل كيږي . كې د مصر د نتروني جهيلونو په اوبو په طبېعت كې 
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په  ټوكرانوبوجۍ ته ورته  رۍ لپارهگد انځور، سوډا څخه د مړيو په موميايي كولوطبېعي 
په جوړولو كې ) Glazeالز (گد سيراميك ونو او گ، د رند خواړو په اېشولو، سپينولو

) كلونه ز 79- 25،  24 , 22(د  »وسينليايوس پگ«دويم لرغونى رومي ليكوال كار اخيست . 
له اوبو د سيند ډېره وه)  سوډا (په هغې كې د سوډا اندازهدلتا كې د نيل سيند په ليكي چې 

ول  ډگټوټو په بڼه پلور ته وړاندې كېده، ځكه چې سكاره ورسره سوډا د لويو  څخه بېلېده .
  به يې درلود .  گخړ او ان تور رن چې

 ) νίτρονلرغونې يوناني ژبې له (منځنۍ او د ) natriumد سوډيم نوم د التيني ژبې له (
رو ماناوو په ، د نوڅخه اخيستى)  rṯnژبې له ( له آره د منځنۍ مصري او هغې همڅخه 

  ماناوې درلودې .  » ، تېز نترسخت«، »سوډا«كې يې د  گڅن

ترانو د ټولنې د سويډني ډاك كلمه لومړى ځل) natriumمخفف توري او د (» Na«د 
 )1848-1779(» يونس ياكوب برسيليوس« او كيمياپوه اكاډميسين بنسټ اېښودوونكي

چې سوډا يې هم په تركيب  وگ، د هغو مالكارولې و د ټاكنې لپارهگمال د طبېعي مينرالي
څخه ) sodiumد التيني ژبې له (چې  (سوډيېم)دا عنصر پخوا د  ډون درلود .گكې 

  ، په نامه يادېده . اخيستل شوې

د «چې  وې ويڅخه اخيستل ش) suda(چې د عربي ژبې له ريښه ښايي  ) نومsodiumد (
هغه مهال سوډا د سرخوږۍ (سر دردۍ) د ښه كولو د درمل په  ، ځكهمانا لري» سر خوږي

  ه كارېده . گتو

ز كال د  1807پر  )1829- 1778» (ېويډ يهمفر«ليسي كيمياپوه گان سوډيم لومړى ځل
 .  ته راوړالس لكتروليز كولو له الرې د ا  NaOH ډياروكسډياسوډيم هويلي شوي 
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  شتون د سوډيم په طبېعت كې 

په رامه دى . گكيلو 25د ځمكې په پاسني كلك قشر كې د سوډيم كالرك په يوه ټن كې 
رامه ده . فلزي سوډيم د گ 5,10د مركب په بڼه په يوه ليتر كې  سمندري اوبو كې يې اندازه

 گته شين رن) NaCl ډياسوډيم كلورډبرې (ې گمالد مخلوط په بڼه موندل كيږي چې 
  ې تر اغېز الندې خپلوي . گوړاند رادياسيون  گه دا رنگمالوركوي . 

  ل يې ړوالس ته را

د سوډيم رميك تعامل سره په كاربوت وړلالس ته را لومړى ځلد سوډيم په صنعتي ډول 
درجو  گس .  1000وسپنيز لوښي كې د  مخلوط ته په ېبشپړول او د  ٣OC٢Na ټكاربونا

  د ډېويل طريقې په نامه ياديږي) : . (دا  ترسره شوسره تودوخې په وركولو 

  

د وسپنې او (فيروسيليكون ،  Siسيليكون ،  Alالومينيم ،  ٢CCa ډكلسيم كاربي
هم كېداى شي په له فلز) ډوگسيليكون الومينيم او ، سيلومين (د )ډوله فلزگسيليكون 

  ي . يږمدې ډول وكاره

او  ته راوړلو بله الر ډېره عملي ده د سوډيم د السد برېښنايي انرجۍ په تر السه كېدو سره 
الكتروليزول  NaCl ډياسوډيم كلوريا  NaOH ډياروكسډياه سوډيمويلي شوي هغه د 

    په اوسني وخت كې د سوډيم د الس ته راوړلو تر ټولو بنسټيزه طريقه الكتروليز دى .. دي 

  يې  وپونهايزوټ

پيليږي  18ېژندل شوي چې د كتلو شمېرې يې له ايزوټوپونه پ 20د سوډيم كيميايي عنصر  
پېژندل  Nam٢۴او  Nam٢٢يې د اتوم هسته يي ايزوميرونه  2پاى ته رسيږي او  37او پر 
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ايزوټوپ دى او په دې  Na٢٣شوي دي . د دې عنصر يوازينى پايښت لرونكى ايزوټوپ د 
ايزوټوپونو له  ډول دى يو مونوايزوټوپي عنصر بلل كېداى شي . د نورو راديواكتيفي

ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر  Na٢٢شمېر څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي يو د 
ساعته دى . د نورو  15ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Na٢۴كاله دى . بل يې د  2 , 6يې 

ډېرى ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر يوې دقيقې لنډ دى . له دوو هسته يي ايزوميرونو څخه 
 2,20ايزومير دى چې نيمايي عمر يې  Nam٢۴يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى د 

پايښت لرونكي ايزوټوپه مخكې راديواكتيفي  23-ميكروثانيې دى . تر سوډيم
تجزيه دى چې په پايله كې يې يو - مثبت- بېتا β+ايزوټوپونو د تجزيې ډول يې د ډېرى هغو 

پايښت لرونكي  23-وپونه جوړيږي . تر سوډيمايزوټ Neاو نور د نيون  2Oد اكسيجن 
تجزيه دى - منفي- بېتا β−ايزوټوپه وروسته راديواكتيفي ايزوټوپونو د تجزيې ډول يې 

  ايزوټوپونه جوړيږي .   Mgنيزيم گچې په پايله كې يې د م

  د سوډيم اتوم 

ستې په هاتوم د ترونونو جوړه ده . د وني 12او  نوپروتونو 11د سوډيم د اتوم هسته له 
دې عنصر ي . د شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخالكترونونه  11شاوخوا كې يې 

د ده .  3و شمېره انرژيكي سويې لري، په بله وينا د دې عنصر د اتوم د انرژيكي سوي 3اتوم 
ه ي سوييك، او په درېيمه انرژ 8، په دويمه كې يې 2يې  ه كېپه لومړۍ انرژيكي سوياتوم 

د پروتونونو او نيوترونونو يې د اتوم په هسته كې .  لكترون سره وېشل شوي ديا 1كې يې 
   دى . 23ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

  د اتوم نور خواص يې : 

 واحده ده . اتومي  22 ,98976928د سوډيم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .  فورمول  [Ne]١s٣د اتوم الكتروني وېش يې په دې  -

          م دى . .  پ 190طر يې د اتوم نيمايي ق -



٢٥٤ 

  
  ر : د سوډيم د اتوم جوړښتانځو

  يې فيزيكي خواص 

 رامه دى . گ 971,0كې  م . م . س ت په عادي شرايطو كې په يود سوډيم كثاف -

په شمېر  د ك(ده .  794,97په شمېر  گد تودوخې درجه يې د س .  د ويلي كېدو -
 .  )ده 944,370

د ك په شمېر (ده .  940,882په شمېر  گد س .  وخې درجه يېد اېشېدو د تود -
 .  )ده 900,1156

 موله دى . \كيلوجوله 2 ,64د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 9,97د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى . \جوله 28 ,23د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

   موله دى .\. م م . س 7,23مولي حجم يې  -

د ، لري گچوڼيا رن نرىلږ لږ ، په نريو قشرونو كې لري گرن ته ورتهنو زرو سوډيم سپي
يم تازه پرې ډود س ؛په چاكو په اسانۍ پرې كيږي، ان نرم دى، وړتيا لري كشېدوكږولو او 

تر  . خورا لوړ دييې د برېښنا تېرولو او تودوخې تېرولو ظرفيتونه  شوى ځاى ځال كوي .
  .  سور شيد ياقوت په څېر يې  گرن فشار الندې روڼ شي او 
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، فضايي د بلورونو مكعبي سېستم جوړوي د كوټې د هوا د تودوخې په درجه كې  دا فلز
نانو متره   2Z = нм,  0,42820=  a مترونه يېپارا ولسلواحد د ، دى m3m Iروپ يې گ

، يته تېريږ فازبلوري  )ونالگزاگيهشپږڅنډيز ( درجو كې - 268د تودوخې په منفي دي . 
c нм, 0,3767=  a  =پارامترونه يې هم  سلول، او د mmc36 P/روپ يې هم گفضايي 

2=  Z нм, 0,6154  . نانومتره وي   

  :جالۍ جوړښت يې  د بلوري

 د سوډيم د بلوري جالۍ جوړښت مكعبي منځډك سېستم لري .  -

 سترومه دى . گان 2820,4د جالۍ پارامترونه يې  -

    كيلوينه ده . 015د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

  د سوډيم د بلوري جالۍ جوړښت مكعبي منځډك سېستم لري انځور : 

  يې  كيميايي خواص

 دى .  . م پ 154د سوډيم كووالينسي نيم قطر  -

 دى .  . م +) پe 1( 97د ايون نيمايي قطر يې  -

 ه دى . گپاولين 93,0الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه   -2 , 71يې  ځواكالكترودي  -

 ده .  1اكسايډ جوړولو درجه يې  د -
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په بل موله ده . \كيلوجوله 6,495ي يې لكترون د ايون جوړولو انرژد لومړي ا -
  ) الكترون ولټه ده .    5 , 14شمېر (

جوړوي . د هوا  ډيااكس  O2Naه ډياسوډيم اكستر  ۍالكلي فلز په هوا كې په اساند سوډيم 
  . ورو په تېلو كې ساتل كيږي د خاله اكسيجن څخه د ساتنې لپاره سوډيم 

  

 ٢O٢Na ډيار اكسسوډيم پد سوځېدو پر مهال  Naكې د سوډيم  2O په هوا يا په اكسيجن
  ده :  معادله يې داد تعامل چې جوړيږي 

  

داسې ، د تعامل كولو پر مهال سره ډېر توپاني تعامل كوي O2Hله اوبو  Na سوډيم
د فلز ټوټې د اوبو ، يا وچويسر اور واخلي خپل ه پ شي چې كوالى ازادوي 2H روجنډهاي

   او كېداى شي چې ويلي شي : سر ته راپورته كيږي 

  

ه دى او له ډېرو نافلزونو سره پ څېر پياوړى بشپړوونكي د ټولو الكلي فلزونو په دا فلز
په دې .  )ازونو څخهگين، كاربون او نجيبه ډروجن، ايوټناي رته لهپ( كوي تعامل هگفعاله تو

يې  NaClسوډيم كلورايډ  سره تعامل كړى او ٢Cl وله كلورين سوډيمو كې گدې دوو بېلالن
جوړ يې  NaHاو سوډيم هايډريډ سره كړى  2H. دويم تعامل يې له هايډروجن  جوړ كړى

  :  كړى چې معادلې يې دا دي

  

  



٢٥٧ 

عامل ښه ت) كې glow dischargeپه (سره  2N روجنټله ناييم ډېر فعال دى . ټليسوډيم تر 
حالت  معكوسپه .  جوړوي  N٣Na ډريټياسوډيم ن، او ډېره پايښت نه لرونكې ماده  نه كوي

  :   ده ه يې داچې د تامل معادل جوړوي N3Liډ ريټيايم نټلي كې په اسانۍ سره

   

 . ادي فلز په څېر ورسره تعامل كوي، نو د عډ شيگتېزابونه وراضافه او ورسره كه چيرې 
سوډيم په پايله كې يې  تعامل كړى چېسره  HClهايډروجن كلورايډ له  Naسوډيم  دلته

  ده :  معادله يې دا يې ازاد كړى چې 2Hجوړ كړى او هايډروجن  NaClكلورايډ 

  

، توكي ازادوي پړوونكيجوړوونكيو تېزابو سره د تعامل پر مهال بشډ يااكس وگله ټين
  ل شوى : سره تعامل ښود ٣HNO يټريك اسيډاله نلكه دلته چې يې 

  

  حليږي او شين محلول جوړوي : كې   ٣NHسوډيم په اوبلنه امونيا 

  

ه په دې تعامل گ. د ساري په تودوخې وركولو پر مهال تعامل كوي ازي امونيا سره د توگله 
او هايډروجن يې جوړ   ٢NaNHدرجې تودوخه وركړ شوې او سوډيم اميډ  گس .  350كې 

  كړي دي : 

  

د چې د سوچه فلز پر ځاى  جوړوي Na(Hg)ام گسوډيم امالتعامل كې  له سيمابو سره په
نو اوبلن  ډ ويلي شيگچيرې له پوتاسيم سره  ه كاريږي . كهگپه تو ډېر نرم بشپړوونكي

  ډوله فلز جوړوي . گ
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د سوډيم عضوي چې  د فلز له پرېمانۍ سره كوالى شي (هالوالكانونه) ونهډالكيل هالي
په هوا كې اور اخلي او له اوبو سره  زياترهمركبونه دي چې  عالډېر ف ؛ دامركبونه وركړي

  .    رامنځته كيږي )Wurtz reactionد ورتز تعامل (د فلز د كموالي په صورت كې چوي . 

د عضوي حل كوونكيو په شتون كې كې (كراون مركبونو) ن ايترونو كراوسوډيم په 
ادي جوړولو غيرع ډياسوډيم د اكس(په وروستي كې وركوي  ډالكالييا ، الكتريد حليږي

    ) .ده -1يوه درجه لري چې منفي 

  
  فلزي سوډيم په اوبلنو غوړيو كې ساتل شوى انځور : 

  كارونه يې 

ا او په صنعت كې لكه د پياوړي نتېزي كيمييد توكيو جوړونې او سفلزي سوډيم 
د  كې هم .يلي كولو فلز و چې له هغه شمېر څخه په كاريږي كچ ه په پراخگپه توبشپړوونكي 

سوډيم په توليد كې د ډېرو انرجۍ د وچولو لپاره كاريږي .  ايترعضوي حلوونكيو لكه 
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كله) فلزي سوډيم ډېر لږ (كله سولفوري بېټريو په جوړولو كې كاريږي .  -سوډيم لرونكيو 
  برېښنايي بهير لپاره جوړيږي .  ، هغه مزي چې د ډېرپه برېښنايي مزيو كې كاريږي

د لوړ كيفيت  كېفلز ډوله گاو سيزيم سره په  يمډروبيله ، همدا راز پوتاسيمم له سوډي
ه فلزونه چې په ډولگشمېر څخه هغه  دېله ه كاريږي . گلرونكيو تودوخه تېروونكيو په تو

، د ويلي ډون لريگسلنه سيزيم  41سلنه پوتاسيم،  47سلنه سوډيم،  12تركيب كې يې 
درجې كيږي او همدغه   -78 په شمېر منفي گ.  ري چې د سره ټيټه درجه لكېدو زښته ډې

اوو د گيكي دستژپاره د كاري توكي او د اټومي انرډوله فلز د يوني توغنديو د انجنونو لگ
  ه وړانديز شوى وو . گتودوخې تېروونكي په تو

روپونو گازي برېښنايي لوړ او ټيت فشار لرونكيو گو گيو شمېر مخبېلهمدا راز سوډيم د 
اره د روښانولو لپاو صنعتي سيمو  واټونو ،، الروپونه د ښار كوڅوورگدا اره كاريږي . لپ

د كار موده يې هم زېړه رڼا كوي . يو ډول نور يې بيا سپينه رڼا كوي .  نرۍدوى  ډېر كاريږي .
د  فلزي سوډيم پورې كار وركوالى شي .  زرو ساعتو 24زرو څخه تر  12له  ،خورا اوږده ده

  يو په باكيفيته تجزيه كې كاريږي . عضوي توك

راهيسې د  ې له لرغونيو زمانوتوكى دى چ هغهه) گ(د خواړو مال ClNa ډياسوډيم كلور
  انسانانو له خوا د خوند او كنسروا كولو لپاره كاريږي . 

په الس ته راوړلو كې   ٣N(Pb(٢  ډد سرپو ازيفلز ويلي كولو او  په ٣NaN ډسوډيم ازي
   كاريږي . 
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 و پر مهالحلېد په اوبو كې دجوړښت .  NaClې گمال د سوډيم كلورايډ يا د خواړوانځور : 
     يې دا جوړښت تجزيه (ټوټې) كيږي

    رې چارې (تدابير)  ال احتياطي

 سربندورام كېداى شي چې په گيانې نږدې يو كيلو هكچ ې د سوډيم لږو كپه البراتوارون
، په دې ډول چې د خاورو تېل د وساتل شي كېاورو تېلو خ پهښيښه يي مرتبانونو كې 

كې (سيف)  المارۍ دا مرتبان بايد په فلزي نه سوځېدونكېسوډيم ټول فلز پټ كړي . 
، د ونيول شيورته (پڅه بياتي) باندې يا امبور ته سوډيم بايد په نوسي وساتل شي . 

(پر جراحۍ په چاكو (سوډيم نرم دى او په چاكو په اسانۍ پرې كيږي) په وچ ځاى باندې 
، بلكې په ښيښه يي پياله كې) اړين ځاى يې پرې كيږي او پاتې برخه يې سمالسي مېز نه
، خو كې پټ ويې ډول چې په خاورو تېلو ، په دپه ښيښه يي مرتبان كې اچول كيږي بېرته

يا هم سمالسي  و (وچو كېراسينو) كې ساتل كيږيپرې شوې ټوټه يې يا په وچو خاورو تېل
اړينه ده چې د بې  چې له سوډيم سره پر كار پيل وشيمخكې تر دې ډيږي . گپه تعامل كې 

ومړى ځل له سوډيم سره كار خطرۍ الرښوونې او پراكتيك ترسره شي . هغه كسان چې ل
چې په دې  ې او كنترول الندې يې ترسره كړيكسانو تر الرښوون داسېده چې د اړينه  پيلوي

 كچهدومره  په البراتواري شرايطو كې د تعامل لپاره زياترهبرخه كې تجربه او پوهه لري . 
ه په گې په توگ، د بېلرامو زيات نه وي . په نمايشيگنو وگتر څو لس چې سوډيم غوره كيږي
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رام زيات سوډيم له ځان گميا د درس لپاره اړينه ده چې تر يو ښوونځيو او لېسو كې د كي
په ټولو لوښيو او سوډيم په  سره وا نه خيستل شي . له فلزي سوډيم سره تر كار وروسته

او الس ته راغلى محلول د تېزابو په كمزوري محلول سره پاتې شونو الكول اچول كيږي 
مخكې تر دې چې وغورځول ، پام وشي ړىگدې ته بايد ځان(خنثا) له منځه وړل كيږي . 

، ځكه چې سوډيم خنثا شيبايد شوې ټوټې  ېد سوډيم ټول پاتې شوني او غوڅ ،شي
اور ورته كړي او په كاناليزاسيون كې هم د كاناليزاسيون  دانۍ ته تاكثاف ېكوالى شي چ

ه دپه كور كې ونه ساتل شي او د  ښه به دا وي چې سوډيم .وي) دوانلونه والوزوي (وچ
  كومې تجربې ونه شي . 

اى كېدل چاودنه له اوبو او نورو ډېرو عضوي مركبونو سره د فلزي سوډيم تماس او يو ځ
د بدن كوم ځايونه ، يا يې هم كوي او كوالى شي چې انسانان په جدي ډول ژوبل كړي

كه چيرې په لوڅو السو كې د سوډيم كومه ټوټه ونيول شي نو كېداى شي چې وسوځوي . 
او د پوست د سختو ، د بدن د پوست د لوندوالي اور واخلي (كله كله چوي هم) وډيمس

سوډيم ، ايروسول ډياد سوډيم سوځېدنه د اكسالكلي جوړوي .  المله سوډيمسوځېدو 
چې ورانوونكى او  جوړوي  NaOH ډياروكسډياسوډيم هاو   ٢O٢Na ډياراكسپ

  تخريشوونكي اغېز لري .  

  نيزيمگم.  12

يو عنصر دى چې اتومي د درېيمې دورې جدول  ه ييعنصرونو د دوريميايي كنيزيم د گم
، )Magnesium( ژبه كېالتيني  دې عنصر نوم پهد دى .  Mgاو سېمبول يې  12شمېره يې 

دى . دا يو ساده توكى ) Ма́гний( ي ژبه كېروسيپه او ) Magnesium( كې ريزيگانپه 
د يو سپك،  نيزمگده . م) 7439- 95 - 4(شمېره يې  )CAS(سي اې اېس د د ثبت دى چې 

  .  ونكى فلز دى لر گسپينو زرو ته ورته رن او څټك وهلو وړ
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  ونكى فلز دى لر گسپينو زرو ته ورته رن او د څټك وهلو وړيو سپك،  نيزيمگمانځور : 

  د كشف تاريخچه يې 

 تريخ خوند ېچ ه بېله كړاى شوهگداسې مال كېښار پسوم ېالستان په گز كال د ان 1695پر 
ترخې «كى د تو ارلود . د درملتونونو خاوندانو داو د قبضيت د رفع كولو اغېز يې د

د نوم هم وركړ .  »ېگمال اېپسومۍ«ليسۍ يا گا راز يې د ان، همدونوماوهپه نامه  »ېگمال
په كمكۍ اسيا  صر التيني نومد دې عندى .  O2H7·  4MgSO دا تركيبمينرال  ټاېپسومي

چې په شاوخوا سيمو كې يې  څخه اخيستل شوى» نيزياگنيسيا، مگم«ي ښار كې د لرغون
  شتون لري . ځايونه  مينرال د پيدا كېدو ٣MgCO ټينيزگد م

 )Austriumپرې د (ده چې  الس ته راوړيو نوى فلز » ريهتانتون فون روپ«ز كال  1792پر 
سكرو پر مټ ) څخه د  OMg ډيانيزيم اكسگمنيزيا (گسپينې ميې له دا فلز .  نوم كېښود
 ډېر ټيټ كچد سوچه والي نيزيم گد م )Austrium( چې وروسته  مالومه شوهتر السه كړ . 

  ډه وه . گورسره ه وسپنه ډېر ، ځكه چېلري

» ېويډهمفري « كپوهفيزي او ليسي كيمياپوهگان ډولخالص نيزيم لومړى ځل په گم
د تقطيرولو له الرې څخه د سيمابو  امگامالنيزيمي گله مز كال  1808پر  )1829 -1778(
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سيمابو د نيم اوبلن او   MgOډ يانيزيم اكسگد مام يې گامال نيزيميگم الس ته راوړ .
   مخلوط د الكتروليز كولو له الرې تر السه كړى وو . 

  نيزيم شتون گد مپه طبېعت كې 

دا رامه دى . گكيلو 5,19 په يوه ټن كېنيزيم كالرك گمد ځمكې په پاسني كلك قشر كې د 
نيزيم گو څخه دى . د مشويو عنصروند ځمكې په پاسني كلك قشر كې يو له ډېرو خپرو 

ر ټولو لوى اومه د پيدا كولو ت دې عنصرد  په سمندري اوبو كې ده . كچه (اندازه)ډېره 
  په الندې ډول دي : ډوله ډبرې او داسې نور) گ، غرنۍ ېگمال، توكي (مينرالونه

سلنې  0 ,13تر څخه  0 ,12له (اندازه، مقدار) ه كچنيزيم د شتون گي اوبو كې د مپه سمندر.  1
  .  ده

  .  ده سلنه 8 ,7 كې  O 2H6•  KCl • 2MgClمينرال ټپه كارنالي.  2

  ه . د سلنه 11 ,9 كې O 2H6•  2MgCl مينرال ټپه بيسچوفي.  3

  ه . د سلنه 6,17كې   O 2• H 4MgSOمينرال ټپه كيزيري.  4

  ه . دسلنه  3,16كې   O 2H7•  4MgSOټ مينرالپه اېپسومي.  5

  ه . دسلنه  9 , 8 كې  O 2H3•  4MgSO • KClمينرال ټپه كايني.  6

  ه . دسلنه  28 ,7 كې  3MgCO مينرال  ټنيزيگپه م.  7

  ه . دسلنه  1,13 كې MgCO3CaCO.3 المينر ټولوميډپه .  8

    ه .دسلنه  6,41 كې 2Mg(OH) مينرال ټپه بروسي.  9
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د ينو جهيلونو په رسوبونو كې موندل كيږي . گمال د كچهې په ډېره گنيزيمي مالگم
، كانونه په ډېرو هېوادو كې لري و طبېعي زېرمې، چې رسوبي بنسټگد هغو مال ټكارنالي

  شتون لري . 

شرايطو  رمال)روتډيا، سرو يا اېشېدونكيو اوبو د چينو ( هد تودوتر ډېره بريده  ټنيزيگم
هم يو  ټولوميډلري .  اړهروترمالي ځايونو پورې ډيارمال هد منځني ت جوړيږي او كې

نه په پراخه يدا كېدا ځايود پ ټولوميډ. د نيزيمي اوم توكى (اومتوكى) دى گارزښتناك م
ې او كانونه په رسوبي ډول ي زېرمټولوميډاو زېرمې يې خورا سترې دي .  شتون لري پيمانه

ځمكې له پاسه اوبو كې په اهاكو د چې تر ځمكې الندې يا هم  جوړيږي، خو كېداى شي
   جوړ شي .  ي محلولونو د اغېز په پايله كېرمالروتډياباندې د ه

  

   هسلنه د 41 , 6ه نيزيم كچگكې د م 2Mg(OH)وسيټ مينرال انځور : په بر

  ډولونه يې  د پيدا كېدو د ځايونو

  دي :  نيزيم طبېعي سرچينې داگد م
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ونه : كاربوناټنيزيمي گم-پوتاسيمينيزيمي او گطبېعي مينرالي رسوبونه (م.  1
  ) .  نيزيټگډولوميټ، م

  سمندري اوبه . .  2

  جهيلونو اوبه)  ينوگد اچارو اوبه (د مال.  3

متحد ايالتونه، هېوادونه د امريكا نيزيم تر ټولو ډېر لوى توليدوونكي گپه نړۍ كې د م
په سلو كې ، چې  ناروي سلنه، 26ټې هېوادونه، په سلو كې گ، همسلنه 43چې په سلو كې 

   او چين دي . لري، سلنه 17

  الس ته راوړل يې 

 ډيانيزيم كلورگ، د بې اوبو متي مېتودعادي صنع الس ته راوړلونيزيم د گد فلزي م

2MgCl  ،ډيابې اوبو سوډيم كلور NaCI ډيااو بې اوبو پوتاسيم كلور KCl  د ويلي شويو
تر   2MgClډ يانيزيم كلورگپه ويلي شوي مخلوط  كې مطونو الكتروليزول دي . مخلو

  :  جوړېدو الندې راځي 

   

نيزيم گم ه تهدتروليزي لوښي څخه رااخيستل كيږي او له الك ويلي شوى فلز وخت ناوخته
ه چې په دې ډول الس ته راوړل شوى گاومه توكي وراچول كيږي . لكه څننور لرونكي 

په  د اړيزېسلنه)  1,0(نږدې لري  توكي په خپل تركيب كې ه ډېرگزيم په پرتليزه تونيگم
دې لپاره  . د چاڼل كيږيډول  يم يو ځل بيا په اضافينيزگم» اوم يا خام«صورت كې 
 )  flux(او د ، په خال كې بيا ويلي كيږي ترسره كيږيسوچه كونه (پاكونه)  الكتروليتي

، ډ ويگنيزيم سره گلري كوي چې له مدا توكي هغه مخلوطي توكي توكي وراضافه كيږي . 
 999,99نيزيم نږه والى گو سوچه شوي مد پاك شوي ا.  قطيريږيتيا هم فلز په خال كې 

   ته رسيږي . او تر دې هم لوړې سلنې سلنې 
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په الر ده .  رميكه)تودوخيزه (تچې هغه  ته راوړلو بله الر هم طرحه شوې نيزيم د السگد م
 د تودوخې په لوړه درجه كې جوړولو لپاره  OMg ډيانيزيم اكسگد مه كې دې طريق

   كاريږي : ) Coke(يا كوك  Siسيليكون 

  

كه له نيزم الس ته راشي لگڅخه م ، له داسې توكيسيليكون كارونه دا شونتيا وركوي د
 Caنيزيم او كلسيم گد دې لپاره مخكې له مخكې د م څخه، MgCO٣CaCO·٣ ټولوميډ

   : په الندې ډول ترسره كيږي  ونهډون تعاملگپه  ټولوميډد بېلولو ته اړتيا نشته . 

  

  

نيزيم گيا برابروي چې مدا شونت ښه والى په دې كې دى چې رميك) مېتودد تودوخيز (ت
، يوازې مينرالي اومه توكي نيزيم د الس ته راوړلو لپاره نهگد مشي . راه ت الس هډېر نږ

    بلكې سمندري اوبه هم كاريږي .

  ايزوټوپونه يې 

 پاى ته رسيږي . 40څخه پيل او پر  19ايزوټوپونه لري چې د كتلو شمېرې يې له  22نيزيم گم
 Mg٢۴ ،Mg٢۵ ،Mg٢۶ رونكي دي چې هغهايزوټوپونه پايښت ل 3يې  له دې شمېر څخه

ايزوټوپه جوړ دى . له نورو  24-نيزيمگنيزيم له مگسلنه م 79نږدې شمېرې ايزوټوپونه دي . 
ايزوټوپ  Mg٢٨راديواكتيفي ايزوټوپونو څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى د  19

د دې عنصر هغه راديواكتيفي ايزوټوپونه چې ساعته دى .  20 ,915دى چې نيمايي عمر يې 
د دي،  (په جدول كې پاس)  شمېرې پايښت لرونكي ايزوټوپه مخكې 24سپك دي او تر 
ايزوټوپونه  Naسوډيم  تجزيې په پايله كې يې د تجزيه دى چې د- مثبت- اتجزيې ډول بېت

شمېرې پايښت لرونكي  26ديواكتيفي ايزوټوپونه يې چې درانه دي او تر جوړيږي . هغه را
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تجزيه دى چې د تجزيې په پايله -منفي-ايزوټوپه وروسته دي، د هغوى د تجزيې ډول بېتا
     ايزوټوپونه جوړيږي .     Alكې يې د الومينيم 

  نيزيم اتوم گد م

د اتوم د هستې په  ونو جوړه ده .ترونوني 12پروتونونو او  12نيزيم د اتوم هسته له گد م
دې عنصر هستې پر شاوخوا راڅرخي . د  الكترونونه شتون لري چې د 12 يې وخوا كېشا

ده . د  3و شمېره انرژيكي سويې لري، په بله وينا د دې عنصر د اتوم د انرژيكي سوي 3اتوم 
ه كې سوي يكيژراو په درېيمه ان ،8په دويمه كې  ،2 يې ه كېسوييكي ژاتوم په لومړۍ انر

د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو .  سره وېشل شوي ديالكترونونه  2يې 
  .  دى 24شمېر (د كتلې شمېره)  ټوليز

  د اتوم نور خواص يې : 

 اتومي واحده ده .   307,24؛  304,24نيزيم اتومي كتله گد م -

 ښودل كيږي .   فورمول سره  [Ne]٢s٣د اتوم الكتروني وېش يې په دې  -

      دى .  . م پ 160د اتوم نيمايي قطر يې  -

  

  نيزيم د اتوم جوړښتگانځور : د م
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   يې  فيزيكي خواص

 رامه دى .  گ 1 ,738كې . م  م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يونيزيگد م -

 923د ك په شمېر (ده .  650په شمېر  گد ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
  .  )ده

 )ده 1363د ك په شمېر (ده .  1090په شمېر  گد اېشېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
 . 

 .  موله دى\كيلوجوله 20,9د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 131 , 8د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى . \جوله 90,24ي مولي ظرفيت يې د تودوال -

   موله دى . \م.  م.  س 0,14مولي حجم يې  -

نيزيم له پاسه گم په عادي شرايطو كې.  لرونكى فلز دى گو زرو ته ورته رننيزيم سپينگم
 گس .  600په  وي، چې په هوا كې پوښلىپه كلك دفاعي قشر  MgO ډيانيزيم اكسگد م
، ډېره تېزه سپينه لمبه سوځيتر دې وروسته فلز  . جو تودوخې وركولو سره له منځه ځيدر

د نيزيم چې ډېر سوچه وي نو گم. جوړوي   2N3Mg ډريټيااو ن ډيانيزيم اكسگمد كوي او 
د كاغذ په څېر لوله كيږي او د پرې ، كږېدو تاب لري، ښه كېكښل كيږي (پرېس كيږي)

    كېدو وړتيا لري .

   :  د بلوري جالۍ جوړښت يې

 ونال) سېستم لري . گزاگنيزيم د بلوري جالۍ جوړښت شپږڅنډيز (هيگد م -

 نانومتره دى .  c=٠,٥٢٠٠٠نانومتره،   a=٠,٣٢٠٢٩الۍ پارامترونه يې د ج -

  كيلوينه ده .  318د ډيباى د تودوخې درجه يې  -
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  ونال) سېستم لري گزاگنيزيم د بلوري جالۍ جوړښت شپږڅنډيز (هيگانځور : د م

  كيميايي خواص يې 

 دى .  . م پ 136نيزيم كووالينسي نيم قطر گد م -

 دى .   . م +) پe 2( 66ي قطر يې د ايون نيماي -

 ه دى . گپاولين 1 ,31الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه   - 37,2يې  ځواكالكترودي  -

 ده .  2د اكسايډ جوړولو درجه يې  -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 3,737ي يې لكترون د ايون جوړولو انرژد لومړي ا -
   ) الكترون ولټه ده .64,7(شمېر 

 ډيااكسنيزيم گمچې  كې تودوخه وركړ شي نو سوځي 2Oته په هوا  Mg منيزيگيرې مكه چ
MgO   2جوړوي . له نايټروجنN  ٢ ډريټياننيزيم گم )مقدار( ه كچهلږسرهN٣Mg  . جوړوي

   انرجي ازاديږي :  دې وخت كې ډېره تودوخه او رڼا لرونكېپه 

  

   

  وسوځي : كې هم  CO2ډ ى شي چې ان په كاربون ډاى اكساينيزيم كوالگم
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، چې په سره ډېر فعال تعامل كوي O2H نيزيم له اوبوگسور شوى (تودوخه وركړ شوى) م
   نيزيم اور نه شي كېداى چې په اوبو مړ شي :گپايله كې د اور اخيستي م

   

  ه دا الندې تعامل هم شونى دى :  گهمدا رن

   

. په روجن ازادوي ډږي او هايزابونو كې په اسانۍ حلي، په تېنيزيم اغېز نه لريگپر م الكلي
  سره تعامل كړى :  HClهايډروجن كلورايډ ه كې يې له گدې بېل

  

ي او د تعامل پر مهال چاودنه جوړوونكيو سره تعامل كو ډيانيزيم له پياوړيو اكسگم
  سره .   ٤KMnO ناټگپوتاسيم پرمنپوډري ، لكه له كوي

  كارونه يې 

لپاره كار  د جوړولو Ti انيمټيټفلزي د  څخه ٤lTiCډياتراكلوريانيم تټيټله نيزيم گم
جوړولو كې ترې كار اخيستل  ډوله فلزونو پهگاخيستل كيږي . د سپكو او ډېرو سپكو 

او اور  رڼا كوونكيو  همدا راز د.  تكه جوړولو او موټرو په توليد كېلكه په الو، كيږي
  ونو په جوړولو كې ترې هم كار اخيستل كيږي . گبلوونكيو فيشين

يو ډېر  كې له فلز په هوايي او موټريز صنعتډوگنيزيم سره گله م: ډوله فلزونه گنيزيم گد م
د يو  دې فلزد ، ځكه چې ډېر سپك او كلك دى . جوړوونكى توكى دى ارزښتناك
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 8,2رام بيه له گز كال يې د يو كيلو 2012الره وه . پر امريكايي ډ 3ز كال  2006بيه پر  رامگكيلو
  الره وه . ډ 9,2څخه تر 

ه د كيميايي مركب په بڼه گرن، همداد فلز په بڼه نيزيمگم: كيميايي سرچينې  د برېښنا
د ، لكه د ډېرو پياوړيو برېښنايي بېټريو په توليد كې كاريږي) پركلوراټ، يډا(بروم

- كلوريكي سرپي، نيزيمي بېټرۍگم- سولفوريك، بېټرۍ پركلوراټ -نيزيم گم
نيزيمي گم-كلوريكي مسي، نيزيمي بېټرۍگم- پينو زروكلوريكي س، نيزيمي بېټرۍگم

ې د سرچينې چ د برېښناه وچو بېټريو كې هم كاريږي . بېټرۍ او داسې نورې . همدا راز پ
ړنې او د چارجېدو ډېر لوړ گ، ډېرې لوړې انرژيكي ځاننيزيم پر بنسټ جوړې شوې ويگم

  طاقت لري . 

و لوى حجم لرونكيو له ډېر هروجن يوډد هاي  2MgH ډريډيانيزيم هگم: نيزيم مركبونه گد م
  چې د هغه د ساتلو لپاره كاريږي .  بېټريو څخه ده

فلزويلي كولو  په MgO ډيانيزيم اكسگد مد اور په وړاندې لوړ طاقت لرونكي توكي : 
كې ويلي شوي فلزونه اچوي ، چې په هغوي ې كاريږيكد داسې لوښيو په جوړولو  بټيو كې

 .  

د ژورې وچونې لپاره ازونو گد په البراتوارونو كې   4Mg(ClO(2 ټنيزيم پركلوراگم
، البته د ه كاريږيگپاره د الكتروليت په تواو د برېښا د كيميايي سرچينو ل كاريږي

ه په گورونو په تود سينتېتيكي مونوبل  2MgF ډيانيزيم فلورگمډون سره . گنيزيم په گم
  منشورونو) كې كاريږي . ، اوپتيكي (عدسيو

ه گد برېښنايي بهير د كيميايي زېرمو لپاره د الكتروليت په تو  MgBr2 ډرومينيزيم بگم
  ږي .  كاري
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ونو په گي فيشيننالگنيزيم په پوځي تخنيك كې د رڼايي او سيگپه پوځي چارو كې : م
همدا راز د  ،وځېدو پر مهال تكه سپينه رڼا كويد س دا فلز، ځكه چې جوړولو كې كاريږي

بمونو په جوړولو كې كاريږي .  اچوونكيووليو، او اور گوسلې د رسام كارتوسو، توپونو د 
ونو سره په تركيب كې د رڼا كوونكيو او شور كوونكيو مهماتو په چارج طله اړوندو مخلو

   ڼل كيږي .گكې يو بنسټيز توكى 

چې د بدن په ټولو ووبونو كې  حياتي توكى دى ارزښتناك نيزيم يو ډېرگم: كې  په طب
د شتون لري او د ژوندينكو (حجرو) د نورمال كار او فعاليت لپاره اړين بلل كيږي . 

و د غړيو ، د عصبي اېمپولسونو په لېږدېدنه اكې برخه اخليزم په ډېرى تعاملونو ابوليټمي
د وينې په نه لخته كېدو (خټه ، د خوږ (دردونو) په ښه كېدو، په انقباض كې برخه اخلي

ې په دوديز گمال اوونه ډيانيزيم اكسگد مونو په نه بندېدو كې مرسته كوي . گكېدو) او د ر
نيزيم گم، اسپاركام(استرواينترولوجۍ گ، جۍ، نيورولوجۍيولوډډول د طب په كار

 هلو ډېرونيزيم تر ټگد م .كې كاريږي ) Mg٧O٦H٦C ټراټنيزيم سيگم،  ٤MgSO ټسولفا
د .  مينرال دى  MgCl2 . 6H2O ټد بيسچوفيسرچينه په زړه پورې طبېعي 

و د يد هډوك ،ام كې د مالتير (شمزۍ)گ، په لومړي ڼ شمېر ناروغيوگوتراپي د ټيسچوفيب
ونو د سېستم د ناروغيو گ، د زړه او ربندونو ناروغيو، د ژوبل شويو ځايونو، عصبي

  درملنه كې كاريږي . 

 ټراټياباريم نزياتونو (جوړوونكيو  ډيانيزيمي پوډر له اكسگم: په عكاسۍ كې 
٣(٢Ba(NO  ،٤ ټناگپوتاسيم پرمنKMnO، ټيارووكليپاسوډيم ه NaOCl  ، پوتاسيم

نيزيمي گاو داسې نور ) په عكاسۍ كې، په كيميايي فلشونو (م KClO3ټ كلورا
  فلشونو) كې كارېدل او اوس هم كله كله كاريږي .  

سولفوري بېټرۍ له ډېرو ښو او راتلونكې لرونكيو بېټريو څخه -نيزيميگپه بېټريو كې : م
دا  بېټريو هم ښې دي، خو اوسمهالليټيمي -دي، د حجم د تيورۍ له پلوه تر ايوني

    كنالوجي د ځينو تخنيكي ناټاكلتياوو المله د البراتواري څېړنو په پړاو كې ده .ټ



٢٧٣ 

  

  . الومينيم 13

درېيمې دورې يو عنصر دى چې اتومي  جدول د ه ييعنصرونو د دوركيميايي د لومينيم ا
، )Aluminium( ژبه كېالتيني  دې عنصر نوم په د دى .  Alاو سېمبول يې  13شمېره يې 

الومينيم د دى . )Алюми́ний( په روسي ژبه كېاو ) Aluminium( كېي ريزگانپه 
د ځمكې په پاسني كلك قشر كې تر اكسيجن او روپ پورې اړه لري . گفلزونو په  سپكو

  د ډېروالى له پلوه درېيم كيميايي عنصر دى .  سيليكون وروسته 

) ده . الومينيم 7429- 90- 5شمېره يې () CAS(دا يو ساده توكى دى چې د ثبت سي اې اېس 
بڼه يې  لرونكى فلز دى چې په اسانۍ گزرو ته ورته رن ، سپينوپارامقناطيسي، يو سپك

د  دا فلز، او ميخانيكي بدلون موندالى شي . كيږي ري)گتويښت (ريخته ، بدلېداى شي
 ، ځكهوهلو په وړاندې ډېر مقاومت لري گ، د زنلري وړتيا ډېرهتودوخې او برېښنا تېرولو 

له نور اغېز څخه  چې پاسنۍ سطحه يې ي قشرونه جوړويډياچې ډېر زر داسې كلك اكس
   ساتي .

  
 گ، د كږېدو تاب لرونكى او سپينو زرو ته ورته رننرم ، سپكانځور : الومينيم يو 

   لرونكى فلز دى 
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  تاريخچه يې  

 »ډيټسورهانس كريستيان ا« فيزيكپوه يډنمارك كالز  1825پر  الومينيم لومړى ځل
ورزياتولو او اغېز ام گامالپوتاسيم د باندې  3AlClيد اپه الومينيم كلور) 1851 -1777(

د دې عنصر نوم د التيني ژبې له .  راوړالس ته او بيا د سيمابو په تقطيرولو سره كولو 
)alumen( ې مانا گمال ونېگدوه  د مانا لري او(زاج) » خورۍ«د  چې څخه جوړ شوى

  .  وركوي

  شتون د الومينيم ت كې په طبېع

لومړى څخه  له شمېرالومينيم د ځمكې په پاسني كلك قشر كې د ډېروالي له پلوه د فلزونو 
درېيم ځاى لري، يانې دا چې يوازې اكسيجن او سيليكون ترې  شمېر كېعنصرونو په او د 

تلې زيات دي . د بېالبېلو څېړنو له مخې د ځمكې په پاسني كلك قشر كې د الومينيم د ك
  سلنه ده .   8 ,14څخه تر  45,7اندازه له له 

   يې  طبېعي مركبونه

الومينيم د ډېر كيمياي فعاليت المله په طبېعت كې نږدې يوازې د مركبونو په ډول موندل 
  كيږي . د الومينيم ځينې طبېعي مينرالونه دا دي : 

 III)( ، د وسپنې ٢SiO ډيااكس اىچې سيليكون ډ، ٣O٢Al H ·O٢ ټبوكسي •
 .  ډ ويگره هم ورس ٣CaCO ټ، او كلسيم كاربونا ٣O٢Fe  ډيااكس

 .   AlSiO٣KNa]٤[٤نيفيلين  •

 .   (Na,K)Al٤SO٢·SO٢)٤(٣·٣Al(OH)٤ ټالوني •

، كلسيم  ٢SiO ډيااكس اىچې كاولين، سيليكون ډ،  ٣O٢Al ډياالومينيم اكس •
 ډوي . گهم ورسره  ٣MgCO ټنيزيگ، م ٣CaCO ټكاربونا
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چې شين يا نيلي ياقوت، ياقوت (سور ياقوت)، باټ ،  ٣O٢Alوم ډكورون •
 ډ وي . گ(ايميري) هم ورسره 

 .   (K,Na)٣O٢O·Al٢·Ca[Al٢SiO٦ ,٨O٢Si٢[سپار ډفيل •

 .   ٣O٢Al·٢SiO٢  ·O٢H٢ ټكاوليني •

 .  ډ ويگچې زمرد او اكوامارين هم ورسره ،  ٣ AlВеО ·٣О٢  ·٢SiO٦بيريل  •

 .    ٤O٢BeAl) ټكريزوبيريل (الېكساندري •

ه نږنه) د ړيو جوړوونكيو شرايطو كې (لكه اورشيندي غروگخو بيا هم په ځينو ځان
  .  هد ېموندل شو ه كچهلږ هالومينيم ډېر

په طبېعي اوبو كې الومينيم د لږو زهري كيميايي مركبونو په بڼه شتون لري، لكه الومينيم 
اوبو د چاپيريال په تېزابي ام كې د گ. د كتيون يا انيون ډول يې په لومړي  ٣AlF ډيافلور

   . هرامه دگميلي  0 ,01  هكچد الومينيم  يوه ليتر كېپه  سمندري اوبو د والي پورې اړه لري .

  يې  الس ته راوړل

 . د نورو فلزونو په پرتله له كانيكى جوړوي يكيميايي اړ گټين الومينيم له اكسيجن سره
(لكه ه ډېرى كاني ډبرې ددى، ځكه چې د د الومينيم راايستل ډېر ستونزمن كار  ډبرې څخه

 ر مټد كاربون پاو ويلي كېدو د تودوخې لوړه درجه لري .  د تعامل لوړه وړتيابوكسيټونه) 
 ډېرهنيم جوړوونكې وړتيا ځكه چې د كاربون په پرتله د الومي نه شي كېداى چاڼيې سيده 

ډ الومينيم كاربي توكى واټنيزمنځ، خو داسې چې د الومينيم سيده جوړونه شونې ده . هد
Al4C3  2000-1900خې په چې د تودو الومينيم مركب الس ته راځي، يانې له كاربون سره د 

الومينيم د الس ته راوړلو دا  دتجزيه كيږي او بيا الومينيم جوړوي . درجو كې  گس . 
ښكاري،  ټورهگډېره  بهيرتر » اېروهول «او د طريقه اوسمهال تر كار او بشپړېدو الندې ده 

  جوړوي .  CO2ډ لږ كاربون ډاى اكساياو غواړي ښت گل ۍځكه چې د لږې انرج
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ز كال  1886پر  بهير (پروسه)» اېرو هال«د  يانېد الومينيم د الس ته راوړلو اوسنى مېتود 
- انجينيرد پرانسي او  )1914-1863» (ين هالټچارلز مار«كيمياپوه - انجينيرامريكايي  د

داسې  بهير. دا   له خوا طرحه شوې وه) 1914- 1863» (هيرولټ اېرو پول لويس«كيمياپوه 
، مينرال كې حليږي  6AlF3Naټ كريولي په ويلي شوي  3O2Al ډياالومينيم اكسچې  ىد

دا  الس ته راوړلود الومينيم د الكترودونو په كارولو سره . ي ټرافيگيا  يالبته د كوك
پېړۍ كې ورته اړتيا ز  20په ځكه خو يوازې ، غواړيښت گمېتود د برېښنايي انرجۍ لوى ل

  وه . 

 3O2Al ډياالومينيم اكسرامه گكيلو 1920 لپاره تورو الومينيمو د توليدرامو گكيلو 1000د 
رامه گكيلو 3AlF  ،600 ډياالومينيم فلوررامه گكيلو 35، مينرال ټرامه كريوليگكيلو 65، 

  ار ده . ساعته برېښنا په ك كيلوواټ 17000انودي كتله او 

» فريدريش ويوهلر« ي كيمياپوهالمانپه البراتوار كې د الومينيم د الس ته راوړلو طريقه 
د سره  ٣AlClالومينيم كلورايډ  لهز كال وړانديز كړه . دا طريقه  1827پر  ) 1882 -  1800(

، تعامل ته يې بنسټ لري او د الومينيم پر جالكولو د يو ځاى كولو K فلزي پوتاسيم
   ه وركول كيږي او داسې ترسره كيږي چې هوا نه ورپرې ښودل كيږي : تودوخ

     

  د الومينيم اتوم 

ترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په وني 14پروتونونو او  13د الومينيم د اتوم هسته له 
د دې عنصر پر شاوخوا راڅرخي .  هستې الكترونونه شتون لري چې د 13 شاوخوا كې يې

د ده .  3سويې لري، په بله وينا د دې عنصر د اتوم د انرژيكي سويو شمېره يكي انرژ 3اتوم
يكي ژاو په درېيمه انر ،8كې  كې يېپه دويمه ، 2يې ه كې سوييكي ژاتوم په لومړۍ انر
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الكترونونه سره وېشل شوي دي . د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او  3 يې ه كېسوي
   دى .  27مېره) نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې ش

  د اتوم نور خواص يې 

 اتومي واحده ده .  9815386,26د الومينيم اتومي كتله  -

 فورمول سه ښودل كيږي .   [Ne]٢s٣ ١p٣د اتوم الكتروني وېش يې په دې  -

      م دى . .  پ 143د اتوم نيمايي قطر يې  -

  
  م د اتوم جوړښت انځور : د الوميني

  يې  فيزيكي خواص

 رامه دى . گ 6, 6989 كې م. م . س په يو په عادي شرايطو كېكثافت د الومينيم  •

 933د ك په شمېر (ده .  660په شمېر  گد ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س . •
 .  )ده

د ك په شمېر (ده .  2518 , 82په شمېر  گد اېشېدو د تودوخې درجه يې د س .  •
 .  )ده 2792

 موله دى . \لهكيلوجو 75,10د ويلي كېدو تودوالى يې  •
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 موله دى . \كيلوجوله 1,284د بړاس تودولى يې  •

 (كيلوين . موله) دى .  \جوله 35,24د تودوالي مولي ظرفيت يې  •

 موله دى .  \. م م . س 0,10مولي حجم يې  •

ډوله فلزونه گډوله فلزونه جوړوي . تر ټولو ډېر نامتو گالومينيم نږدې له ټولو فلزونو سره 
) نوميږي سيلومينچې او سيليكون ( ، نوميږي) دورالومينچې (زيم نيگميې له مسو او 

   سره دي .

  : د بلوري جالۍ جوړښت يې 

 مكعبي محوري سېستم لري . د الومينيم د بلوري جالۍ جوړښت  -

 سترومه دى .  گان 050,4د جالۍ پارامترونه يې  -

  كيلوينه ده .   394د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

  مكعبي محوري سېستم لري يم د بلوري جالۍ جوړښت انځور : د الومين

  كيميايي خواص يې  

 دى .  . م پ 4  ± 121د الومينيم كووالينسي نيم قطر  -

 دى .  . م پ 184 يې) van der Waals radius(قطر ر والس نيمايي د وان ډي -

 دى .  . م +) پe 3( 51د ايون نيمايي قطر يې  -

 دى .   هگپاولين 1 ,61يې  الكتروني منفيت -



٢٧٩ 

 دى . ولټه  -1 ,66يې  ځواكالكترودي  -

 ده .  3د اكسايډ جوړولو درجه يې -

موله ده . په بل \كيلوجوله 5,577يې  ومړي الكترون د ايون جوړولو انرژيلد  -
             كترون ولټه ده . ) ال5 ,984شمېر (

خو له  وي او ځكه شوى پوښلي قشر ډياپه عادي شرايطو كې په نري كلك اكسالومينيم 
ډ ريك اسيټيااو ن ٢Oاكسيجن ،  O٢Hاوبو  لكه جوړوونكيو ډيااكس داسې كالسيكو

3HNO  نه  گد همدې له بركته الومينيم زن.  تعامل نه كويسره پرته له تودوخې وركولو
ي قشر د خرابېدو يا له ډياوهي او په اوسني صنعت كې په پراخه پيمانه كاريږي . خو د اكس

+د امونيم  هگې په توگل(د بې په حالت كې گمنځه ت
٤NH له سرو شويو و سرهگله مال ،

) الومينيم ام كولو په پايله كېگد امال(تودوخه وركړ شويو) الكليو سره په تماس كې او 
  يو فعال جوړوونكى فلز وي . 

  الومينيم له داسې ساده توكيو سره په اسانۍ تعامل كوي لكه : 

   : جوړوي  ٣O٢Al ډياومينيم اكسالسره تعامل كوي او  ٢Oله اكسيجن 

  

يا  ډيا، برومډياد الومينيم كلورله هالوجينونو (پرته له فلورينه) سره تعامل كوي او 
  :جوړوي  3AlIډ يډيواالومينيم 

     

  دوخې وركولو پر مهال تعامل كوي :  له نورو نافلزونو سره د تو

چې د تعامل جوړوي   3AlF يداالومينيم فلورسره د تعامل په پايله كې  ٢F وله فلورين
  : معادله يې دا ده 
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چې د تعامل جوړوي  ٣S٢Al ډالومينيم سولفيد تعامل په پايله كې سره  S له سولفور
  : معادله يې دا ده 

  

چې د تعامل  جوړوي AlNډ ريټياالومينيم نسره د تعامل په پايله كې  2N روجنټله ناي
   :  دهپه الندې ډول معادله 

  

چې د تعامل معادله  جوړوي 3C4Alډ الومينيم كاربيسره د تعامل په پايله كې  C ربونله كا
   : يې په الندې ډول ده

    

    روليز كيږي :ډيابشپړ ه 3C4Al ډكاربيالومينيم او   ٣S٢Alډ د الومينيم سولفي

  

   

  له پېچليو توكيو سره يې تعاملونه : 

په ه گې په توگلې، د بلري كېدو وروسته ي قشر ترډيااكسد دفاعي سره ( O2Hله اوبو 
يا هم د سرو شويو الكليو په مرسته يې د دفاعي قشر تر لري كېدو وروسته  ام كېدوگامال

  :   تعامل كوي )
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ونه جوړوي ټاو نور الومينا ټكسوالوميناروډياتراهيتله الكليو سره د تعامل په پايله كې 
سره  NaOHسوډيم هايډروكسايډ ه كې يې له گبېللومړۍ ه دې الندې ه پگ. د ساري په تو

وړ كړى دى . په دويمه ج 4Na[Al(OH)[تراهايډروكسوالوميناټ يپه تعامل كې سوډيم ت
يم الوميناټ سوډسره په تعامل كې  NaOHسوډيم هايډروكسايډ  له يې  ه كېگبېل

3AlO3Na جوړ كړى  :  

  

 

 ډنري شوي سولفوريك اسي او )HClډ روكلوريك اسيډياه(ې په تېزابو گالومينيم د مال
٤SO٢H په اسانۍ حليږي :  كې   

  

  

لومينيم د ا كې حليږي او جوړوونكيو تېزابونو ډيااكسكه تودوخه وركړل شي نو په 
 ډسولفوريك اسيو كې چې يې له گ. لكه په دې الندې بېلې جوړوي گېدونكې مالحل
٤SO٢H   ٣نايټريك اسيډ اوHNO ړې دي : سره په تعاملونو كې جوړې ك     

  

   

. په دې الندې ) نوميږي رميالومينوتدا مېتود ( يرابېلوونو څخه ايډوى له اكسفلزونه د د
سره تعاملونه  ٣O٢Crاكسايډ  (III)او كروميم  4O3Feوسپنې اكسايډ  و كې يې لهگبېل
      : دل شوي وښ
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  يې  وپونهايزوټ

 21رونه پېژندل شوي چې د كتلو شمېرې يې له ايزومي 4ايزوټوپونه او  22د الومينيم ټول 
ه له يوه يوازيني گپه بشپړه تونږدې طبېعي الومينيم پاى ته رسيږي .  42پر څخه پيل او 

 Al٢۶ د سلنه دى . 9,99چې طبېعي ډېروالى يې دى جوړ Al٢٧ وپهټپايښت لرونكي ايزو
ر اوږد عمر لرونكى ډېد وپ تر ټولو ټوپ د شتون نښې پكې بېخي لږ دي . دا ايزوټايزو

زره (اووه لكه شل زره) كاله دى . دا  720عمر يې  اييوپ دى چې نيمټراديواكتيفي ايزو
د  ر مټپو د پروتونونو گۍ لرونكيو كيهاني وړانژوپ په اتموسفير كې د لوړې انرټايزو

شمېرې  27د دې عنصر تر  پر مهال جوړيږي . وپ د هستو د تجزيېټايزو Ar۴٠ ون دگار
تجزيه دى، چې د تجزيې په -مثبت- اديواكتيفي ايزوټوپونو د تجزيې ډول بېتامخكې ر

شمېرې پايښت  27نيزيم، نيون او سوډيم ايزوټوپونه جوړيږي . تر گپايله كې يې د م
تجزيه دى -منفي- لرونكي ايزوټوپه وروسته رادياكتيفي ايزوټوپونو د تجزيې ډول بېتا

  ايزوټوپونه جوړيږي .  iSچې د تجزيې په پايله كې يې د سيليكون 

  كارونه يې 

برخه كې د الومينيم ښه  ه په پراخه پيمانه كاريږي . په دېگالومينيم د جوړښتي توكي په تو
(په هوا كې ، په وړاندې مقاومت وگ، د زن، د ټاپې وهلو وړتياه سپكوالىدوالى د 

ه د نور د، چې د وښل كيږيپه قشر پ  ٣O٢Al ډياد الومينيم اكسالومينيم سمالسي 
ه د مركبونو بې دجوړولو مخنيوى كوي)، د تودوخې تېرولو ډېره وړتيا، او د ډ يااكس

ډېر نامتو كړى چې ان د پخلنځي د دومره  دى وخواص ېزهري توب دى . د الومينيم د
لوښيو په جوړولو كې هم ترې كار اخيستل كيږي . همدا راز د خوراكتوكيو په صنعت كې 

دريو لومړيو صفاتو  ډېرې كاريږي .نغښتلو او پټولو لپاره  دنرۍ پاڼې الومينيمي 
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ه څخه بنسټيز توكى جوړ كړى دى . په دې دپه هوايي او كيهاني صنعت كې له الومينيم 
 ىرو ورو زياتوالى پرې السبروروستيو كلونو كې د نورو كمپوزيتي (مركبي) توكيو و

  كاربوني ووب توكى . ام كې گ، په لومړي كيږي

ه ناكلكوالى دى، يانې دومره دړتيا د گبنسټيزه نيم د الومينيم هگكي په توي تود جوړښت
ډ گنيزيمو سره گسو يا مم كچېله لږ  زياترهخو يې د كلكوالي لپاره دى  ، ځكهكلك نه دى
  نوميږي . دورالومين ډوله فلز گ، دا ويلي كيږي

رايه گ 4الومينيم نږدې  ؛مه دهرايه كگ 1 , 7 يوازې برېښنا تېرولو وړتيا تر مسود الومينيم د 
ه د برابر مقاومت لپاره اړينه ده چې درايه كم دى . د گ 3,3، دا ځكه چې كثافت يې ارزان دى

په جوړولو كې په د مزيو  رايه كم وي . ځكه خو دى په الكتروتخنيك كېگوزن يې دوه 
ي ډياه د دفاعي اكسده له پاس چې د ده داړتيا گيوه بله نيم دې فلزد . ه كاريږي گپراخه تو

  قشر المله دى په ستونزو سره لېم كيږي . 

ېلو وسايلو د جوړولو لپاره له الومينيم څخه د بېالب: ډوله فلزونه گد الومينيم پر بنسټ 
ډوله فلز څخه گه له در نه اخيستل كيږى، بلكې د له سوچه الومينيم څخه كا زياتره
  ستل كيږي . يكاراخ

ډوله فلز كلكوالى قناعت بښونكى گ. د دې   Mg-Alوله فلزونه ډگنيزيمي گم - الومينيمي 
په وړاندې  گكيږي او د زن گ، ډېر ښه ولډيندو او كږېدو ښه وړتيا او تاب لري، د تاوېدى

   هم مقاومت لري . 

ډوله گنيزيم هره سلنه گه كلكوالى زياتوي . د مدنيزيم زياتوالى د گكې د م ډوله فلزگپه 
  ا پاسكاله زياتوي . گمي 20، او د بهېدو بريد يې كلكوي ا پاسكالهگمي 30فلز 

د ، د كوټې سلنو پورې وي 3كتلې له پلوه تر  ه پكې دكچنيزيم گډوله فلزونه چې د مگ هغه
له جوړښتي پلوه پايښت  هغې نه د تودوخې په لوړو درجو كې لهاو هوا د تودوخې د درجې 
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 6نيزيم سلنه تر گكې د مډوله فلز گيرې په كه چ، ان په ډېر ساړه حالت كې هم . لرونكي دي
  ډوله فلز مقاومت كموي . گپه وړاندې د  گ، نو د زنزياته شي

ه ته د ارهد كلكوالي د ښه كولو لپد سېستم   Mg-Alډوله فلز گنيزيم گد الومينيم او م
هڅه .  وراضافه كيږي Vيم ډوانايا  Si سيليكون، Tiانيم ټيټ، Mnانيز گمن،  Crكروميم 

، ځكه چې مس او وسپنه وراضافه نه شي كېډوله فلزونو گپه دغه سېستم  ږي چې دكي
  ډېدلو د كلكوالي وړتيا كموي . گاو د نه وهلو  گډوله فلز د زنگهغوى د 

له فلز ښه كلكوالى لري، د كږېدو تاب لري، ډوگسېستم   Mn-Alانيزي گمن -الومينيميد 
  ښه وړتيا لري .  ډېدوگكې د په خپل منځ  ، اونه وهلو لوړه وړتيا گد زن

 او  Fe ډوله فلز د سېستم بنسټيز فلزونه وسپنهگ  Mn-Alانيزي گمن- د الومينيمي
سېستم  ېد دانيز حلېدنه كموي . گد مندا دواړه فلزونه په الومينيم كې دي .  Si سيليكون

  وي .  ډگه ورسر Tiانيم  ټيټيي جوړښت د الس ته راوړلو لپاره ډوله فلزونو د واړه دانه گد 

ډوله فلزونو گسېستم د  ېد ډوله فلزونه . دگ Mg)-Cu-Cu (Al-Alمسي -الومينيمي
له ډوگ. دا  نديږىگڅرد لوړ مقاومت حالت كې  د تودوخې په وړاندې انيكي خواصميك

و په وړاندې ټيټ گړتيا هم لري او هغه د زنگخو دوى يوه نيم ،كنالوجيكي ديټ ډېرفلزونه 
له دوى سره يزه رامخته كوي چې دفاعي قشرونه ورته وكارول شي . مقاومت دى چې دا اړ

ډولو لپاره په پام كې نيول گد   Mgنيزيم گماو ،  Feوسپنه ،  Siسيليكون ،  Mn انيز گمن
  شوي دي . 

فلزونو  Cu)-Mg-Zn-Mg (Al-Zn-Al ډوله فلزونو بل سېستم د گله الومينيم سره د 
او د ښه تكنالوجيك والي د ډېر كلكوالي وى دزونه د ډوله فلگدغو فلزونو  سېستم دى . د

د دوى دومره لوړ كلكوالى د تودوخې په لوړو درجو كې ارزښت لري .  ر(جوړښت) المله ډې
خو د دغو فلزونو لويه حلېدل دي . ) ښه سلنه 4,17(  Mg نيزيمگسلنه) او م Zn )70د جستو 
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غو د پر وړاندې د گقاومت لري . د زنم لږ و په وړاندې ډېرگوى د زندده چې  ړتيا داگنيم
  ه شي . افده چې مس وراض لپاره ښه دا زياتولوډوله فلزونو د مقامت د گ

ډوله فلزونو كې د گه دا چې په هغ ،ياده شيكشف شوې قاعده هم دلته  كلونو 60 راړينه ده پ
له دغه كشف په پاي دشتون طبېعي زړښت ورو كوي او مصنوعي زړښت چټكوي .   Li يمټلي

Mg-Al-يم ټلي- نيزيمگم-الومينيمچې هغه  له فلزونو نوي سېستمونه جوړ شولډوگكې د 

Li يم ټلي - مس-، الومينيمLi-Cu-Al  يم ټلي-مس- منيزيگم-او الومينيمLi-Cu-Mg-Al  
  ول . 

ته ښه جوړيږي .  )رۍگريخته تويښت (ډوله فلزونه (سيلومينونه) گسيليكوني -الومينيمي
  و څخه ډېرى مهال د بېالبېلو ميخانيزمونو باډۍ جوړيږي . ډوله فلزونگله دغو 

  په نامه ياديږي . » اويال«ونه د ډوله فلزگد الومينيم پر بنسټ كومپلكسي 

ډوله فلزونو مهم گالومينيم د ډېرو  :ه گډوله فلزونو ته د اضافونې په توگنورو  الومينيم
تركيبونه مس او  كې بنسټيزه په الومينيمي ژېړو گود ساري په تتركيبي توكى دى . 

ه ډېرى مهال الومينيم گوله فلزونو كې د زياتونې په تو ډگنيزيمي گالومينيم دي . په م
  كاريږي . 

اڼې گه څخه به يې بېالبېلې د، نو له چې الومينيم ډېر قيمته وو كله:  رۍ كېگالومينيم په زر
د ځان لپاره له ) 1873- 8081رانسې واكمن درېيم ناپليون (ه د پگد ساري په توجوړولې . 

ته پر  »مندليف«نامتو روسي كيميا پوه  . جوړو شويو تڼيو فرمايش وركړى وو الومينيمو د
چې پلې يې له سرو زرو او الومينيمو ه وركړ شوه گالۍ په توداسې تله د ډز كال  1889

له دې  لوجۍ راپيدا شوې، نوكناالومينيمو د الس ته راوړلو نوې ټ له چې دكجوړې وې . 
كنالوجيو د م سمالسي له منځه والړ او همدغو ټسامان موډ ه جوړ شوي رۍگزر فلز څخه د

اڼې په جوړولو كې گكله كله د ارزانې  اوس دا فلزالومينيم سربيه هم سمالسي ټيټه كړه . 
  كاريږي . 
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 ومله الومينيد سپينو زرو پر ځاى اڼې په توليد كې گدوديز سامان او ښكال د  اپان دپه ج
   . كار اخيستل كيږي

لومينيمو د پرانسې د واكمن درېيم ناپليون په امر له ا: الومينيم په خوړنځي سامان كې 
ډو شاندارو غرمنيو كې گه په د ده او له مېلمنو سره د دچې  كاچوغې او پنجې جوړې شوې

كاچوغو په دې وخت كې به نورو مېلمنو له هغو كار به يې ترې اخيست .  به وركول كېدې او
  او پنجو كار اخيست چې له سرو او سپينو زرو جوړې شوې وې . 

پراختيا ومونده او ډېرې دود  وروسته په خوړنځيو كې الومينيمي كاچوغو او پنجو ډېره
ندوي چې الومينيم گڅر پوهان داگڅان له دې سره سره چې ډېر، شوې، خو په اوسني وخت

ونو كې وليدل شي . ولنيزو خوړنځايټپه ځينو  هم كېداى شي چې، انسان بدن ته زيان لريد 
ه بدلوي او د د گپه تېرېدو سره رن الومينيمي سامان د وخت سربېره پر دې د خوراك لپاره

  د نرموالي له امله يې لومړنۍ بڼه بدليږي . 

او ، اسفاټالومينيم ف، ايډفلورالومينيم  په ښيښه جوړونه كېونه كې : ړپه ښيښه جو
  كاريږي .  ايډالومينيم اكس

الومينيم په خوراكي صنعت كې د خوراكي (غذايي) زياتونې په په خوراكي صنعت كې : 
  ثبت شوى دى . ه گتو

ه مركبونه د توغنديز د لوړ كيفيت لرونكي دوه داو د  الومينيم:  په توغنديز تخنيك كې
په  رخېې تركيبي بپه جامدو سونتوكيو كې د يوه او د توغنديو گتركيبي سونتوكي په تو

  ه ډېر كاريږي : گد توغنديو د سونتوكيو په تودا الندې مركبونه  وه كاريږي . د الومينيمگتو

همدا راز د پوډر او پوډري الومينيم د توغنديو په جامدو سونتوكيو كې .  •
 كاريږي .  روكاربونونو كېډياپه هسوسپينسيون په بڼه 

 .    ٣AlH ډريډياالومينيم ه •
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 .  ټالومينيم بورانا •

 .   ٣Al(CH(٣ميتيل الومينيم  اىتر •

  .   5H2C(Al(3 اتيل الومينيم  اىتر •

  . Al21H9C الومينيم پروپيل  اىتر •

  سيليكون.  14

جدول د  درېيمې دورې يو عنصر دى چې اتومي  ه ييليكون د كيميايي عنصرونو د دورسي
په ، )Silicium( ژبه كېالتيني په  دې عنصر نومد دى .  Siاو سېمبول يې  14شمېره يې 

دا يو ساده توكى دى چې دى . ) Кре́мний( ژبه كې  يروسپه او  )Silicon( كېي ريزگان
   ده . ) 7440-21-3شمېره يې () CAS(د ثبت سي اې اېس 

  
، خو بلوري بڼه يې توربخون خړ لرونكى پوډر دى گرنانځور : سيليكون قهوې ته ورته 

 لري او ځال كوي   گرن
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  تاريخچه يې  

جوزيف «پوهانو كيميا پرانسي ز كال د 1811د سيليكون عنصر په سوچه ډول لومړى ځل پر 
له خوا بېل ) 1857- 1777» (ټينارډ وسژاك يسلو«او ) 1850-1778» (لوساكېگ لويي

  كړاى شوى وو . 

- 1779(» يونس ياكوب برسيليوس«ز كال سويډني كيمياپوه  1825پر : د نامه ريښه يې 
اغېز كولو په پايله كې سوچه د فلزي پوتاسيم   ٤SiF ډياترافلوريت پر سيليكون) 1848

) څخه silexچې د التيني ژبې له ( »سيليس«نوي عنصر ته د سيليكون تر السه كړ . 
لرغونې يوناني ژبې  ددا نوم  . ، نوم وركړ شورالي جوړښت دىيو ډول مين اخيستل شوې او

  مانا لري .  »غر ،پاڼ« چې د  ) څخه اخيستل شوى κρημνός( له

  په طبېعت كې شتون 

، د كتلې د بېالبېلو مالوماتو له مخېه كچپاسني كلك قشر كې د سيليكون د ځمكې په 
كې په پاسني كلك قشر ده . په دې ډول سيليكون د ځم سلنې 5,29څخه تر  6,27له پلوه له 

په يوه  ي اوبوسمندر دله پلوه تر اكسيجن وروسته دويم ځاى لري .  )اندازېكچې (كې د 
  رامه ده . گميلي  3 هليتر كې يې كچ

. دا د سيليكون په بڼه موندل كيږي   2SiOډ يااكس اىسيليكون ډسيليكون ډېرى مهال د 
ه بنسټيز هغسلنه ده .  12ه كچپاسني كلك قشر كې يې دى چې د ځمكې په  يو مركب

، ې بڼه لريگد ش جوړې وي، ډهيااكس اىمينرالونه او غرنۍ ډبرې، چې له سيليكون ډ
چې  روپگد سيليكون د هغو مركبونو .  دي ونهټفيلډسپا ، فلينټ اواو كوراتزيتونهكوارتز 

 ټونهالومينوسيليكاونه او ټد ډېروالي له پلوه دويم ځاى لري، هغه سيليكا په طبېعت كې
   ه سيليكون د پيدا كېدو پېښې ډېرې لږ دي .نږپه طبېعت كې د دي . 
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  ل يې الس ته راوړ

 ېسپيند  ٢SiOسيليكون ډاى اكسايډ  سره د Mgنيزيم گچې له م سيليكون كېداى شي نږه
  :  له الرې الس ته را شي ې وركولو او سور كولوتودوخ كولو،يوځاى د  ېپوډري بڼ

   

   جوړيږي . ه پوډرگقهوه يي رند امورفي سيليكون د دې په پايله كې 

ويلي چې  الس ته راځيه په دې ډول والي سرسيليكون په صنعت كې په تخنيكي سوچه 
و په ويلي او د كاني ډبرډيږي گور) Coke(ته كوك   ٢SiO ډيااكس اىسيليكون ډشوي 

س ته راغلي د په دې ډول ال.  درجې تودوخه وركول كيږي گس .  1800 كونكيو بټيو كې
توكي كاربون او  ډگ رسيږي . (له سيليكون سرهسلنې ته  9,99سيليكون سوچه والى 

  لزونه وي) . ف

  سوچه كول هم شوني دي . ډېر  الد سيليكون تر دې 

نيزيم گد مپه البراتواري شرايطو كې د سيليكون پاكونه كېداى شي چې  •
د مقدماتي تر السه كولو له الرې ترسره شي . تر دې وروسته د  Si٢Mg ډياسيليس

نيزيم گپه مرسته له م )٢O٤H٢C ډيك اسيټاسيتېزابو ( سركېيا تېزابو ې گمال
الس ته راځي . مونوسيالن بيا د  ٤SiHسيالن مونو يازگڅخه  ډياسيليس

)Rectification(،  كيږي او تر دې جذب او نورو مېتودونو پر مټ سوچه
روجن ډكې په سيليكون او هايشاوخوا  درجو گس .  1000 پهوروسته د تودوخې 

 كيږي .   سره تجزيه

د سيليكون سوچه كول په سيده ډول د سيليكون د كلورينولو  ېپه صنعتي پيمان •
سيليكون (كلورين وركولو) له الرې ترسره كيږي . د دې عمليې په پايله كې د 

دا يږي . مركبونه جوړ  H٣SiClكلوروسيالن  اىتراو   ٤SiCl  ډياتراكلوريت
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الرو چارو پاكيږي او سوچه كيږي څخه په بېالبېلو  توكيوونه له نورو ډياكلور
 900له  گ. د س ه وروستي پړاو كېپاو  )Disproportionation تقطير اولكه (

 .  چاڼل كيږيروجن په واسطه ډد سوچه هايكې تودوخه درجو  1100څخه تر 

كنالوجي جوړيږي . ټعتي غېزمنه صند سيليكون د سوچه كولو لپاره ال ارزانه او ا •
د سوچه كولو لپاره  د سيليكونيوه هم  ز كال 2010پر  له دا ډول سوچه كولو څخه

د كنالوجي ټا  د . كنالوجۍ كارول ديټد سوچه كولو  ود فلورينپر ځاى  وكلورين
، چې د توكي هغهكنالوجي نور ټدا  . تقطيروي SiOډ ياسيليكون مونواكس

 له منځه وړي .   ،نو) د پولو ترمنځ ځاى پر ځاى ويوبلورنو (كريستال

» نيكوالى نيكوالېويچ بېكېتوف«د روسي كيمياپوه  سوچه كولو الره د سيليكون د
  طرحه شوې وه .  له خوا) 1911 -1827(

  د سيليكون اتوم 

ا د هستې په شاوخوترونونو جوړه ده . وني 14پروتونونو او  14د اتوم هسته له  نسيليكود 
 3دې عنصر اتوم  دچې د هغې پر شاوخوا راڅرخي . الكترونونه شتون لري  14يې كې 

وم په اتده . د  3شمېره  بله وينا د سيليكون د اتوم د انرژيكي سويوپه انرژيكي سويې لري، 
 4ه كې يې سوي يكيژاو په درېيمه انر ،8يې  كې، په دويمه 2ه كې يې سوييكي ژلومړۍ انر

د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز يې د اتوم په هسته كې  . شوي ديسره وېشل الكترونونه 
  دى .   28شمېر (د كتلې شمېره) 

  د اتوم نور خواص يې : 

 اتومي واحده ده .  28 , 086؛  28 ,084د سيليكون اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي . ورمول ف  [Ne]٢s٣ ٢p٣د اتوم الكتروني وېش يې په دې  -

   دى .  . م پ 132يې د اتوم نيمايي قطر  -
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  انځور : د سيليكون د اتوم جوړښت 

   يې  فيزيكي خواص

 رامه دى . گ 33,2ن كثافت په عادي شرايطو كې په يو س . م . م كې د سيليكو -

د ك په شمېر (ده .  1414, 85په شمېر  گد ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
 .  )ده 1688

د ك په شمېر (ده .  2349 , 85په  شمېر  گد اېشېدود تودوخې درجه يې د س .  -
 .  )ده 2623

 موله دى . \كيلوجوله 6,50د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى .  \كيلوجوله 383د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى .  \جوله 16,20يت يې د تودوالي مولي ظرف -

  موله دى . \. م م . س 1,12مولي حجم يې  -

، چې پارامتر يې تم لري، لكه د الماسو هغهسېس مكعبي محوري لۍد سيليكون بلوري جا
0,54307а =   . پولي په لوړو فشارونو كې د سيليكون نور څو بڼه توبونه (نانومتره دى
، البته كو الملهيد اتومونو ترمنځ د لوى واټن اړ Si—Si، خو د سه شوي) هم تر المورفونه

يو ماتېدونكى  دايكون كلكوالى ډېر لږ دى . سيل، د كو د اوږدوالي په پرتلهيد اړ С—Сد 
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درجو څخه لوړې تودوخې وركولو پر مهال  گس .  800، يوازې له نصر دىنازك غوندې ع
   په يو كږېدونكي او كشېدونكي توكي بدليږي .

  د لوري جالۍ جوړښت يې : 

 د سيليكون د بلوري جالۍ جوړښت مكعبي الماسي سېستم لري .   -

 سترومه دى . گان 5 ,4307ه يې د جالۍ پرامترون -

  كيلوينه ده .  5 ± 645د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

    ځور : د سيليكون د بلوري جالۍ جوړښت مكعبي الماسي سېستم لريان

  كيميايي خواص يې 

 دى .  . م پ 111قطر  د سيليكون كووالينسي نيم -

 دى .  . م ) پ- e (271 )e 4 4(+ 42د ايون نيم قطر يې  -

 ه دى .  گپاولين 1 ,90روني منفيت يې الكت -

 دى .  ولټه  يې صفر  ځواكالكترودي  -

 دي .  - 4، 0+،2+، 4د اكسايډ جوړولو درجې يې  -
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موله ده . په بل \كيلوجوله 0,786يې  يلو انرژد لومړي الكترون د ايون جوړو -
   ) الكترون ولټه ده .8 ,15شمېر (

يو  بل سره بيتالونه هم له يواور ٣spد مونو د اتود كاربون د اتومونو په څېر د سيليكون 
په تړاو سوچه  (هايبريډايزېشن) ې يا. د همدغې يو ځاى كېدنكيږي  )يزېشنډاهايبريځاى (

 يور ظرفيتچې سيليكون پكې څل الماس ته ورته داسې جالۍ جوړويبلوري سيليكون 
عنصر  يور ظرفيتخپل ځان د څل زياتره هم په همدې ډولكې د سيليكون په مركبونو دى . 
د وي .  - 4+ يا منفي څلور  4 مثبت څلور ړولو درجه يېجو ډيا، چې د اكسه ښييگپه تو

، يا SiO ډيا، لكه سيليكون مونواكسشتون لري مركبونه هم ظرفيتيسيليكون دوه 
  ) . SiOاكسايډ  (II)(سيليكون 

ي فلورين سره ازگله ميايي پلوه لږ فعال دى او يوازې په عادي شرايطوكې له كي دا عنصر
يكون د سيلجوړوي .  ٤SiF ډيافلورتراييې سيليكون تپه پايله كې  ، چېفعال تعامل كوي

د غير فعال له پاسه د نانو اندازې قشر  ٢SiO ډيااكس اىد سيليكون ډ» نافعالتوب«دا 
  هوا يا اوبه جوړوي (د اوبو بړاسونه) . په شتون كې سمالسي چې د اكسيجن  والي المله دى

مهال له  درجو لوړې تودوخې وركولو پر 500 - 400په شمېر تر  گ . ليكون ته د سسي
 بهيرد تعامل له  . جوړوي ٢SiO ډيااكس اىسيليكون ډاو  سره تعامل كوي ٢Oاكسيجن 

د اتومي  بهيرجوړولو  ډياد اكسكيږي او  پرېړ پاسه قشر له ډيااكس اىهممهال د ډسره 
  تر قشر ورننوزي .   ډيااكس اىد ډ د انتشار او خپرېدا پر مټاكسيجن 

 وبرومين، ٢Cl ودرجو تودوخې وركولو پر مهال له كلورين گس .  500 -400ته تر  دې عنصر
٢Br  ،٢ وينډاو ايوI  ٤ونه ډهاليارتيتاړوند په اسانۍ الوتونكي  اوتعامل كوي سرهSiHal 

  ونه جوړ كړي . ډي د ډېر پيچلي تركيب لرونكي هاليښايجوړوي او 

روجن سره د ډډول تعامل نه كوي، له هاي مخامخسره په  ٢Hروجن ډله هاي ليكونسي
دى او په ناسيده   ٢HnSi+٢nسيليكون مركبونه پياوړي دي چې ټوليز كيميايي فورمول يې 
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د محلولونونو په تعامل كې  نوونو او د تېزابوډياد فلزونو د سيليسډول الس ته راځي . 
 الندې په دې، لكه د سيالن په نامه ياديږي) ازاديږيوازې ( ډېر مهال ي 4SiHمونوسيالن 

د تعامل په پايله  HClې تېزابو گد مالاو  Si2Caډاى كلسيم سيليسايډ د ه كې چې گبېل
  كې ازاد شوى : 

  

وى له دډ وي، چې د گسره نور سيالنونه هم  ٤SiHسيالن  له جوړ شويپه پاسني تعامل كې 
په دوى كې د سيليكون د  .هم دي  ٨H٣Siسيالن  اىترو ا،  ٦H٢Siسيالن  اىډشمېر څخه 

  .  )—Si—Si—Si—(كي لري يوني اړگچې په خپل منځ كې يو شتون لري اتومونو ځنځير

او  امل كويعكې تتودوخه درجو  گس .  1000په  سره سيليكون Bبورون او   ٢N روجنټله ناي
ايښت لرونكي سيليكون او له تودوخيز او كيميايي پلوه پ 4N3Siډ ريټياسيليكون ن

   بورايډ جوړوي .  ١٢SiB، او  ٦SiB سيليكون هيكزابورايډ ، ٣SiBبورايډ 

كې كېداى شى چې د سيليكون او په دوره يي جدول كې تودوخه لوړو درجو  گس . 1000تر 
جوړ شي، چې  SiCده ته تر ټولو ډېر نږدې او ورته عنصر كاربون مركب سيليكون كاربيډ 

ه په گسيليكون كاربيډ د توږونكي توكي په توميايي فعاليت يې لږ دى . ډېر كلك، خو كي
وى سيليكون كې په زړه پورې خبره دا ده چې ويلي ش گد دې په څنپراخه پيمانه كاريږي . 

رافيټ د لويو ټوټو په بڼه له كاربون سره تماس ولري، هغه نه گكوالى شي چې اوږده موده د 
  نه كوي . رافيټ سره تعامل گحلوي او له 

، او  Sn، قلع  Geروپ الندې ځاى پر ځاى عنصرونه جرمانيم گ 4 په دوره يي جدول كې تر
د نورو ډېرى فلزونو په څېر په بې بريده اندازه په سيليكون كې حليږي .  Pbسرپ 

چې  د تودوخې په وركولو سره كېداى شينو سره يو ځاى سيليكون ته له فلزو
 .ووېشل شي روپونو گونه كېداى شي چې په دوو ډياسونه جوړ كړي . سيليډياسيليس
خاورينو فلزونو - ونه، د الكليوډياد الكليو سيليس، كووالينسي-روپ يې ايونيگلومړى 
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 Si٢Ca، ډاى كلسيم سيليسايډ   Si٢Mgسيليسايډ نيزيمگمه كلسې ونه او داډياسيليس
د فعالو فلزونو .  ونهډياسلكه د انتقالي فلزونو سيلي، روپ فلز وزمه ديگدويم .  داسې نور

ونه ډيا، د انتقالي فلزونو سيليسزابونو تر اغېز الندې تجزيه كيږيونه د تېډياسيليس
فلز ته ورته (فلز وزمه) نه تجزيه كيږي .  زابونو تر اغېز الندېېاو د ت كيميايي پايښت لري

ې) . تر پورتودوخې درجو  گس .  2000ونه د ويلي كېدو لوړې درجې لري (تر ډياسيليس
 ,MeSiلكه  ، چې تركيب يې دا دىونه جوړيږيډياډېرى مهال فلز وزمه سيليس ټولو ډېر

٢MeSiи  ٣Si٥, Me٣Si٢, Me٢Si٣Me   .د ونه غير فعال ديډيافلز وزمه سيليس ،
  اكسيجن د اغېز په وړاندې ان د تودوخې په لوړو درجو كې هم پايښت لرونكي دي . 

utectic E(مخلوط  د يوټيكټيك له وسپنې سرهچې سيليكون  ده وويل شي اړينه

mixtureد سيراميك د فيروسيليكون دا توكي دا شونتيا برابروي چې  ، او) جوړوي
په ټيټو  د تودوخو، البته د وسپنې او سيليكون د ويلي كېدو ويلي شي جوړېدو لپاره

   درجو كې . 

د  2SiO ډيااكس اىكون ډسيليد سيليكون په واسطه د درجو كې  گس .  1200د تودوخې په 
د په پرله پسې ډول  دا بهير جوړيږي . SiO ډياسيليكون مونواكسجوړولو پر مهال 

، ځكه د توليد پر مهال ليدل كيږي باندې د سيليكون د بلورونو »ونوچوخرالسكي مېتود«
چې د سيليكون توكي  يږيكارنتينرونه اك 2SiO ډيااكس اىچې په هغوى كې د سيليكون ډ

  لږ ناولى كوي .  تر ټولو

سيليكون اتومونه د  چې د يكون لرونكي عضوي مركبونه جوړوي، سيلسيليكون
نځيرونو په څېر پكې يوځاى شوي د اوږدو ځجوړونكيو اتومونو په مرسته  د اكسيجن

توم سره دوه عضوي سربېره د سيليكون له هر ا نواو د اكسيجن پر دوو اتومو،  —О—ي د
او داسې   3CF2CH2, CH5H6, C5H2, C3= CH 2Rи  1Rلكه  ييكالونه هم يو ځاى شوډرا

  نور .  
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له  3HNO ډريك اسيټيان او HFډ روفلوريك اسيډياه دد سيليكون د حل كولو لپاره 
 اىكروميم ترړيو حل كوونكيو كې  گانځ په ځينومخلوط څخه كار اخيستل كيږي . 

  .  اضافه كيږياو نور توكي  3CrO ډيااكس

ډېر ژر د تودوخې د اېشېدو تر درجې پورې ل تېزابي حل كوونكى محلول د حلېدو پر مها
  رايه (ډېر چنده) زياتيږي :  گرسيږي او د حلېدو چټكتيا ډېر 

1  .O 2+H2+NO+NO2=SiO3HNO2Si +       

2  .O2H2+4HF=SiF4+2SiO 

3  .3SiO2↓H +6SiF2H2O=2H3+4SiF3    

د الكليو په ي . يږو د اوبو محلولونه وكارالكلي لو لپاره كېداى شي چې دود سيليكون د حل
 گ . چې د محلول د تودوخې درجه د س، ېدنه داسې پيليږيد سيليكون حل محلولونو كې

  درجو زياته وي .  60په شمېر تر 

1  .↑ 2H2+3SiO2O=K2KOH+H2Si+    

2  .KOH2+3SiO2H↔ O2H2+3SiO2K     

  ايزوټوپونه يې 

څخه پيل او پر  22و شمېرې يې له لتد ك ندل شوي چېايزوټوپونه پېژ 24د سيليكون عنصر 
 Si٢٨ د ايزوټوپونه پايښت لرونكي دي چې هغه 3شمېر څخه يې  پاى ته رسيږي . له دې 45

 ،Siاو  ٢٩Siيې د  شوى تر ټولو ډېر خپور ونه دي .ايزوټوپ ٣٠Siايزوټوپ دى چې طبېعي  ٢٨
ايزوټوپ  Si٣٠او د  67,4 ى يېايزوټوپ ډېروال Si٢٩د سلنه دى .  23,92ډېروالى يې 

ېر اوږده تيفي ايزوټوپونو څخه يې تر ټولو د ډراديواك 21له نورو .  سلنه دى 1,3يې ډېروالى 
كاله ټاكل شوى دى . تر  150ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې تخمينن  Si٣٢د  عمرلرونكى
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 Si٣١رى هغه د شمېرې وروسته بل هغه ايزوټوپ چې د اوږده عمر له پلوه دويم ځاى ل 32
دقيقې دى . د نورو ټولو ايزوټوپونو نيمايي عمر  3,157ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې 

  ثانيو پورې دى .  7 يې تر

   يې  كارونه

  كې كاريږي :  وگڅانتخنييكي سيليكون په الندينيو 

ډوله گاو سيلومين ، د ژېړو .ه گوليد لپاره د اومه توكي په تود فلز ويلي كولو ت •
لو پر د چوون او پوالدو د ويلي كو . ه وراضافه كيږيگد يوې برخې په تونو ته فلزو

   . مهال هغوى ته وراضافه كيږي
او ميتالورجۍ سيليكون د توليد د اومه  پولي كريستالين سيليكوند ډېر سوچه  •

  كاريږى .  په نښه ښودل شوى)  Si»-«umgه (په كتابونو كې د گتوكي په تو
، هگتوليد لپاره د اومه توكي په توعضوي توكيو د د سيليكون لرونكيو  •

   . سيالنونه
ډوله فلز گه دوچه سيليكون او له وسپنې سره د كله كله تخنيكي س •

   .  روجن د توليد لپاره كاريږيډري شرايطو كې د هايگپه ډ(فيروسيليكون) 
  د لمريزو بېټريو د توليد لپاره كاريږي .   •

 نږهتوليد كې كاريږي .  الكتروني سامان االتو پهسيليكون د ځينو (خالص) ه نږډېر 
وري د بلالورجيكي سيليكون ټه سيليكون پاتې شوني، پاك شوى مينږ، د سيليكون

  ۍ لپاره بنسټيز اوم توكى دى . ژسيليكون په ډول د لمريزې انر

ازي گۍ سربېره د ژاالتو او لمريزې انرمونوكريستالي سيليكون پر الكتروني سامان 
  ندارو په جوړونه كې كاريږي . ېو د هرونزيال
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ټورو كيميايي گونه په صنعت كې د ډياله سيليكون سره د فلزونو مركبونه يانې سيليس
 ډياه په پراخه پيمانه كاريږي (د اكسگبرېښنايي او اټومي خواصو لرونكيو توكيو په تو

ونه يې ډياسد يو شمېر عنصرونو سيليرونونو په وړاندې پايښت لري) . وتيجوړولو او ن
  رموبرېښنايي توكي دي . مهم ت

ي ټه خدمت كوي . سيليكاگبنسټ په تو د سيليكون مركبونه د ښيښو او سيمټو د توليد د
ي ټدا صنعت همدا راز سيليكامټو د توليد پر چارو بوخت وي . يصنعت د ښيښې او س

  ليدوي ) او له هغه څخه جوړ شوي شيان هم توFaience، (خښتې، چيني باب، سيراميك

  فاسفورس.  15         

فاسفورس د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د درېيمې دورې يو عنصر دى چې اتومي 
، )Phosphorusنوم په التيني ژبه كې ( دې عنصرد دى .   Pاو سېمبول يې  15شمېره يې 

نومونه د  دى . دا) Фо́сфорاو په روسي ژبه كې ( )Phosphorusرېزي كې (گپه ان
مانا  »يكوونك رڼا«څخه اخيستل شوې چې د ) phōsphoros(غونې يوناني ژبې له لر

ېرو خپرو شويو عنصرونو څخه دى چې دا د ځمكې په پاسني كلك قشر كې يو له ډښندي . 
په يو گاو سمندرد سمندر جوړه كړې ده .  سلنه 0 , 09څخه تر  0 , 08له يې  د كتلې له پلوه

سفورس ډېر فعال ه چې فاگلكه څنرامه ده . گميلي  0 ,07يتر كې بو كې يې اندازه په يوه لاو
مينرالونه  190نږدې  دا عنصرډول نه موندل كيږي .  نږهنو له دې المله په  كيميايي عنصر دى

او  ټفاسفوري ، 3)4(PO5Ca(F,Cl,OH) ټيټاپاارزښتناك يې ډېر چې تر ټولو  جوړوي
، خو په لريبوټيو په ټولو برخو كې شتون  فاسفورس د زرغونودي . مينرالونه ځينې نور 

نو او نورو نود پروټي، كې شتون لري . د ژويو په ووبونو تخمونو او مېوو كې يې ال ډېر دى
وكسي يډ، 3P13O5N16H10Cټ سفااف اىينوزين ترډاډېرو مهمو عضوي مركبونو (

  ږي .  ، د ژوند يو عنصر بلل كيډون لريگپه تركيب كې  )) DNA( ډريبونوكليك اسي
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   فاسفورس ، زېړ او تور سپين، سورانځور : 

  تاريخچه يې 

) له 1710- 1630( »نډابر گنييه« رگكيمياد يو  گهامبورجرمني د د لومړى ځل فاسفورس 
ه څېر هڅه كوله چې رانو پگد نورو كيميا» نډابر«ز كال كشف شوى دى .  1669خوا پر 
الس ته  توكى ى، خو يو رڼا كوونككړياو پيدا يې ولټوي ډبره (د جادو ډبره)  فلسفي

انساني بولو (ميتيازو) باندې تجربو كولو ته ډېر پام وكړ او پرې بوخت  پر» نډابر«.  ىورغ
په  دوىلري نو د  گسرو زرو ته ورته رن ميتيازېه چې گده فكر كاوه لكه څن هځك ،شو

شي . ه ترې تر الس داسې څه پكې وي چې نور متركيب كې به سره زر وي او يا كېداى شي كو
يې د څو ورځو په بهير كې ارامې پرې  ميتيازېچې  ووپه لومړي سر كې د ده مېتود داسې 

چې يو  ېواېشول تر دې وروسته يې دومرهد دې لپاره چې بد بوى يې ورك شي .  ،ښودې
تر دې چې  وركړههم  تودوخه ه دې توكي ته نورهد.  ترې جوړ شو توكىسريښو ته ورته  گټين

ېدو په گد توكي د ال ټينر دا هيله درلوده چې گۍ (حبابونه) پكې راپيدا شوې . كيمياكوب
توكي  ېو ډېرو چټكو اېشولو وروسته له دسره زر راښكاره شي . تر څو ساعتپايله كې به 

، چې په ډېرې روښانه لمبې سره ېشو ېجوړ ي ذرېمومو ته ورته توك وسپين څخه
) phosphorus mirabilisدا توكى د (» نډابر«وله . كڼا او په تياره كې يې رسوځېدې 
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له خوا نډ اد بره . دپه مانا  »معجزه يي رڼا كوونكي« چې په التيني ژبه كې د ونوماوهپه نامه 
پېر څخه راهيسې د نوي عنصر لومړنى كشف (لرغوني)  كالسيكد فاسفورس دا كشف له 

  وو .  

الس ته  فاسفورس ) هم1702-1630( »ليكوهان كوني« رگكيميا المانيلږه موده وروسته 
  راوړ . 

روبرټ «ياپوه او فيزيكپوه ليسي كيمگان فاسفورسسربېره » ليكونك«او » نډابر«پر 
 ميتيازوله انساني «يې په خپله ليكنه ه په اړه داو د  كړ هم تر السه) 1691 -  1627( »بويل

 14ز كال د اكټوبر  1680كنه د پر نوموړې ليكې بيان وكړ . » څخه د فاسفورس الس ته راوړل
  ز كال چاپ شوې وه .  1693نېټه ليكل شوې او پر 

د برلين د  ،كيمياپوه الماني ز كال 1743پر  مېتود ىشو بشپړ الس ته راوړلوفورس د د فاس
  .  كړ چاپ) 1782-1709( »رفگيسموند مارگاندرياس سي«پوهنو اكاډمۍ غړي 

.  الس ته راوړى وورو هم گپېړۍ عربي كيميا ز 12پر  دا عنصر ه چېلومات هم شتما داسې
   كړه .بوت ث »الوېزير «پرانسي كيمياپوه ، دا موضوع دا چې فاسفورس يو ساده توكى دى

  د نامه ريښه يې 

و (يانې اوبه ترې ايستل شويو) گټين ې اوگسپينې شد  ز كال 1669پر » نډابر گنييه«
كولو په پايله كې په تياره كې رڼاكوونكى  ته د تودوخې وركولو او بړاسمخلوط ميتيازو 

په نامه ونومول شو . د فاسفورس » ساړه اور«چې په لومړي سر كې د  توكى الس ته راوړ
څخه اخيستل شوى  ) phōsphoros(د يوناني ژبې له » فاسفورس«دويم ټاكل شوى نوم 

ورو كې د په لرغونيو يوناني اسطمانا وركوي . » رڼا كوونكى«يا » رڼا كوم«چې د 
څخه ) Φωσφόρος له ( (په لرغونې يوناني ژبه كې» ايوسفور«نوم يا » فاسفورس«

  .  نوم وو انود پهره دار) زهرېد سبا ستوري (، اخيستل شوى
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  الس ته راوړل يې 

او ) Coke(له كوك د ډبرو سكرو  درجو تودوخه كې گ . س  1600 په نږدې فاسفورس
 ټاو فاسفوري 3)4(PO5Ca(F,Cl,OH) ټيټاپا دسره  ٢SiO ډيااكس اىسيليكون ډ
  ده :  معادله يې دا چېپه پايله كې الس ته راځي  تعاملمينرالونو د 

  

از حالت څخه په گالندې د راټولېدو په ځاى كې له  جوړېدونكي بړاسونه د اوبو تر قشر
ادي د عي او د سپين پوډر په بڼه د فاسفورس يو بل ډول ترې جوړيږي . بدليږاوبلن حالت 

كېداى شي چې د فاسفورس پر ځاى  ټفاسفوري فاسفورس د الس ته راوړلو لپاره د
له دې شمېر ه گ، د ساري په توكړاى شير مټ سوچه نه د سكرو پغيرعضوي او نور مركبو

  هم :  ٣HPO ډميتافاسفوريك اسيڅخه 

 

  د فاسفورس اتوم 

د هستې په شاوخوا جوړه ده . وترونونو ني 16پروتونونو او  15د فاسفورس د اتوم هسته له 
 3اتوم  دې عنصر. د چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي ون لري تالكترونونه ش 15كې يې 

. په ده  3و شمېره انرژيكي سويې لري، په بله وينا د دې عنصر د اتوم د انرژيكي سوي
 5 ېه كې ي، او په درېيمه انرژيكي سوي8كې يې  ، په دويمه2ه كې يې لومړۍ انرژيكي سوي

د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز  ته كې يېهسد اتوم په .  الكترونونه سره وېشل شوي دي
  دى .  31شمېر (د كتلې شمېره) 

  د اتوم نور خواص يې : 

 اتومي واحده ده .   973762,30اتومي كتله د فاسفورس  -
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 سره ښودل كيږي .   [Ne]٢s٣ ٣p٣ فورمول د اتوم الكتروني وېش يې په دې -

  دى .  . م پ 128توم نيمايي قطر يې د ا -

  

   رس د اتوم جوړښتانځور : د فاسفو

  يې فيزيكي خواص 

(د سپين فاسفورس)  د فاسفورس كثافت په عادي شرايطو كې په يو س . م . م . كې -
 رامه دى . گ 1 , 82

(د ك په شمېر ده .  15,44په شمېر  گدوخې درجه يې د س . د ويلي كېدو د تو -
 .  )ده 3,317

 553د ك په شمېر (ده .  279 , 85په شمېر  گد اېشېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
 .  )ده

 موله دى . \كيلوجوله 2 , 51د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 49 , 8د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى . \جوله 21 ,6د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

  موله دى . \. م م . س 0,17مولي حجم يې  -
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ه شتون گڅو پايښت لرونكيو الوتروپي ډولونو په توفاسفورس په عادي شرايطو كې د 
) تر پايه نه دي څېړل ز كال 2014د لري . د فاسفورس ټول شوني الوتروپي ډولونه تر اوسه (

، تور او فلزي ډولونه شتون لري چې هغه سپين، سور 4ه دپه دوديز ډول د شوي . 
، الوتروپي ډولونو په نامه ياديږي كله كله د فاسفورس دا ډولونه د مهمو فاسفورس دي .

 عادي پهدغو څلورو ډولونو مخلوط دى .  ده چې نور ټول ډولونه يې د چې موخه يې دا
ه سپين فاسفورس گپه تو ساريد  . ډولونه پايښت لرونكي ديشرايطو كې يې يوازې درې 

او د مهال په تېرېدو سره په سره لوه بې پايښته دى پۍ) ژ(تودوخيز او انريناميكي رموډله ت
عنصر فلزي بڼه له  ېو په شرايطو كې د دد ډېرو لوړو فشارونفاسفورس بدليږي . 

، كثافت، نورو گد فاسفورس ټول ډولونه د رنرموډيناميكي پلوه پايښت لرونكې ده . ت
ه يو تر بل توپيرېداى له پلو، په تېره بيا د كيميايي فعاليت وخواصكيميايي او فيزيكي 

رموډيناميكي پايښت لرونكي ډول ته تېر شي نو كيميايي ډېر ت كه چيرې دا توكىشي . 
، تور يا ه پسې ډول د سپين فاسفورس په سرهه په پرلگد ساري په تو.  يږيمفعاليت يې ك

  په حالت كې .  بدلېدنېفلزي فاسفورس باندې 

چې ځينې نور توكي  المله، له دې ى دىتوك سپين يو ن فاسفورسسپي: سپين فاسفورس 
ته ورته يا پارافينو د ظاهري بڼې له پلوه مومو لږ زېړبخون دى . يې  گرن ډ ديگورسره 

   سره يې بڼه بدلون مومي .  پرې كيږي او د لږ ځواك په كارولو ، په چاكو په اسانۍدى

اليكولي ، د سپين فاسفورس مد جوړښت ماليكولي بلوري جالۍ لريسپين فاسفورس 
په پاسنيو برخو ) etrahedronT( )وجهي( مخيز څلور اتومونه يې د ،دى ٤Pفورمول 

په د هوا  . يې بڼه د ډكو يا خښتو ته ورته دهپه غير فعال چاپيريال كې كې ځاى پر ځاى دي . 
ړيو نافعالو چاپيريالونو كې ساتل گ، د پاكو شويو اوبو تر قشر الندې په ځاننه شتون كې

  كيږي .  

 اىكې په اسانۍ حليږي . په كاربون ډ، خو په عضوي حل كوونكيو په اوبوكې ښه نه حليږي
ډو شويو توكيو څخه د گد سپين فاسفورس حلېدنه له ده سره د نورو  كې ٢CS ډسولفي
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ه د ټولو ډولونو تر كثافته لږ دد سپين فاسفورس كثافت د صنعتي پاكونې لپاره كاريږي . 
 1,44په  گ . سپين فاسفورس د سرامه دى . گكيلو 1823نږدې ې ك مترمكعب دى او په يو

په حالت كې د فاسفورس ماليكولونه سره بېليږي  بړاسد كې ويلي كيږي . تودوخه درجو 
  . كوي)  انفكاك(

هوا دى ان د كوټې د  هگښت ډېر فعال دى . د ساري په توسپين فاسفورس له كيميايي پلوه ز
زرغونه رڼا  نرۍجوړوي او  ډياله اكسيجن سره ورو ورو اكسكې د هوا  هتودوخې په درجد 

د جوړولو كيميايي تعاملونو په پايله كې دا ډول رڼا  ډياد اكسكوي . 
)Chemiluminescence ( . كله كله په تېروتنې سره د فاسفورپه نامه ياديږي) سينس
)Phosphorescence (په نامه هم ياديږي . (  

؛ ، بلكې ډېر زهري هم دىله كيميايي پلوه فعال دىوازې چې نه يسپين فاسفورس 
يدا ناروغي راپ) Necrosisد نيكروسيز (وكيو ماغزه ژوبلوي او د ژامو ، د هډهډوكي
 رامهگ 0 , 1څخه تر  0 , 05وز له ډس د انسان (د لوى انسان) د وژنې د سپين فاسفوركوي . 

  دى . 

، همدا راز درجو تودوخې وركولو پر مهال ږلر په بې هوا چاپيريال كې ت د رڼا تر اغېز الندې
تر اغېز الندې سپين فاسفورس په سره ) radiation onisingI(ې گوړانشوې يوني اد 

   فاسفورس بدليږي .

  

    ماليكول ٤P د سپين فاسفورسانځور : 
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امه ياديږي . دا يو ډېر په ن» زېړ فاسفورس«د  زياترهناپاك سپين فاسفورس : زېړ فاسفورس 
زېړ څخه تر توربخون قهوه يي  نريتونكى بلوري توكى دى چې له ، اور اخيسزهري تېز

+  34، د تودوخې په رامه دىگ  1 , 83كې  . م م . ړى وزن يې په يوه سگلري . ځان گرنپورې 
و كې اېشي . په اوبو كې نه درج گس . + 280، د تودوخې په درجو كې ويلي كيږي گس . 

د سوځېدو پر مهال په جوړوي او پخپله اور اخلي .  ډياانۍ اكس، له هوا سره په اسحليږي
او ى كوي گسپين لو گزرغونې لمبې سره سوځي چې ټين - ، ړندوونكې روښانهډېرې تېزې

  دي . رې ذوړې  ١٠O٤Pترا فاسفورس يت ډياكا اكسيدد ى په اصل كې گلو اد

كې تعامل تودوخه جو څخه لوړو در  500له  گ . له اوبو سره د س ه چې فاسفورسگلكه څن
( دا د دې لپاره چې د اور  ډېرې اوبه د اور اخيستي فاسفورس د اور وژلو لپاره، نو كوي

د د مسو ) يا هم شي او فاسفورس جامد حالت خپل كړياخيستنې مركز له منځه يووړل 
د دې ه اچول كيږي . گلنده ش وروسته پر فاسفورس تر اور وژنېپكاريږي . محلول  ټسولفا

د ساتنه او لېږدونه زېړ فاسفورس د ، پل سر اور اخيستنې مخنيوى يې وشيد پخچې ره لپا
   . كيږي قشر الندې )محلول ٢CaCl ډياكلسيم كلورد ( بواو

دى . دا  ډول وډيناميكي پايښت لرونكىرميو ډېر ته دسور فاسفورس د : سور فاسفورس 
له خوا سپين » ر. شريوت ا«ال د سويډني كيمياپوه ز ك 1847فاسفورس لومړى ځل پر 

په اتموسفير كې  CO ډياد كاربون مونوكسپه بند شوي ښيښه يي امپول كې فاسفورس ته 
  وركولو پر مهال تر السه شو .  خېدرجو تودو گس .  500د 

ر دى . د الس ته ياو يو پېچلى جوړښت لرونكى پوليم دى nРفاسفورس فورمول  هرد س
ډ گله سره شين  گرن فاسفورس هرد سام كې نيولو سره راوړلو او ميده كولو د كچې په پ

چوڼيا خو له لږ  گټينلري، خو د بهېدو په حالت كې  گولې تر چوڼيا پورې رنيه نگرن
يي فعاليت د سپين ي ځال لري . د سره فاسفورس كيميااو فلز گډ رنگسره  گمسي رن
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ږي . سور فاسفورس ؛ دا فاسفورس ډېر لږ حليرس تر كيميايي فعاليته ډېر كم دىفاسفو
 ټبيسمواو  Pbلكه سرپو  ، په داسې فلزونوځينو ويلي شويو فلزونو كې حليږي يوازې په

Bi  . له همدغو فلزونو څخه كله كله د سره فاسفورس د لويو بلورونو د الس ته راوړلو كې
م لهوهان ويلي«يكپوه او كيمياپوه ي فيزالمان هگد ساري په تولپاره هم كار اخيستل كيږي . 

، خو د اندازې له پلوه ډېر ښه جوړ شويلومړى ځل ز كال  1865) پر 1914- 1824( »هيتورف
رس په هوا كې ان د تودوخې (د هيتورف فاسفورس) . سور فاسفوواړه بلورونه تر السه كړل 

سپينې بڼې ته د  پر مهال تصعيد(د  درجو كې هم پخپله اور نه اخلي گس .  250- 240په 
د  . پر مهال پخپله اور اخليد سولولو يا ټكان وركولو (غورځولو) ، خو اوښتلو پر مهال)

نزين يب، دا فاسفورس په اوبو) رڼا نه لري . Chemiluminescenceفاسفورس دا ډول د (
 اىفاسفورس تر، خو په كې نه حليږياو نورو   ٢CSډ سوفلي اى، كاربون ډ6H6C (بينزول)

ه كې سور فاسفورس په بړاس تودوخې په درجد  تصعيدد كې حليږي .   3PBrډ يابروم
  ، چې د سړېدو پر مهال سپين فاسفورس جوړوي . بدليږي

كه خو دى په پراخه پيمانه ، ځدىلږ رايه گاسفورس تر زهريته زر د ده زهريت د سپين ف
يتو د كوتيو دوه گد اورل.  ړو) په توليد كېگوگيتو (گه د اورلگد ساري په تو . كاريږي

ورس پر بنسټ جوړ شوى د سره فاسف، ورسره سولول كيږي يت خلىگاورل، چې د ړخها
رامه گكيلو 2400كې  متر مكعب دى او په يو ډېر د سره فاسفورس كثافت هم.  لريقشر 

جوړوي  ډياسور فاسفورس د ساتنې پر مهال د لنده بل په شتون كې ورو ورو اكسكيږي . 
او تر دې وروسته د لمديږي ، اوبه جذبوي او جوړوي ډيااكس روسكوپيكگهياو 

خوله او فاسفورس په كلك تړل شويو ځكه خو دا  ،تېزاب جوړو(غليظ)  گفاسفورس ټين
   لوښيو كې ساتل كيږي . بندو

رموډيناميكي پايښت ي فاسفورس تر ټولو ډېر تتور فاسفورس د عاد: تور فاسفورس 
ز كال  1914لومړى ځل پر  لرونكى او له كيميايي پلوه ډېر لږ فعال ډول دى . تور فاسفورس

 ټونكيگه كې د نوبل ډالۍ گز كال د فيزيك په څان 1946، پر زيكپوهد امريكايي في
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نتېزولو يتر السه شو . د تور فاسفورس د س) له خوا 1961-1882( »جمنرسي ويليام برييپ«
ودوخه درجې ت 200نږدې  گ . زره اتموسفيره) فشار او د س 02فشار (  2·910 » جمنبري«لپاره 

 گس .  230شاوخوا او د تودوخې نږدې  اتموسفير فشار 13000و پيل د د ژر تېرېدوكارله . 
  درجو كې دى . 

، د الس وهلو پر مهال غوړ احساسيږي يو تور توكى دى چې فلزي ځال لري تور فاسفورس
رافيتو ته ډېر ورته وي . دا فاسفورس په اوبو يا عضوي حل كوونكيو كې هيڅ نه گاو 
نږه ، خو مخكې له مخكې بايد د فورس ته كېداى شي چې اور ورته شيتور فاسږي . حلي

ړ شي . تور تودوخه ورك پورېدرجو  گس .  400ښه سور شي، تر اكسيجن په اتموسفير كې 
فاسفورس د ويلي  دېد .  يو د برېښنا نيم تېروونكي خواص لراتېروي  فاسفورس برېښنا

  . ترسره كيږي فشار الندې ) Paپاسكال ( 18·510تر  درجې او گس .  1000 تودوخه كېدو

پاسكال فشار كې نوي، ال ډېر كثافت   8,3·1010تور فاسفورس په : فلزي فاسفورس  
او تر  رامه دىگ 3, 56كې  س . م . م از ته تېريږي، چې كثافت يې په يوفعال ف او غير لرونكي

 او د بلوري جوړښت مكعبي  نور ډكيږيپاسكال فشاره ال  1,25·1110دې ال نور فشار يانې تر 
يږي . رامو ته رسگ 3 , 83كې  ې حالت كې د ده كثافت په يو س . م . م .په د . سېستم خپلوي

  ښه تېروي .  هډېر فلزي فاسفورس برېښنا

  كيميايي خواص يې 

 دى .   پ . م 106قطر  ي نيمنسسفورس كوواليد فا -

 دى .  ) پ . م-e 5 (+212 )e 3( 35د ايون نيمايي قطر يې  -

 ه دى .  گپاولين 2 ,19الكتروني منفيت يې  -

 دى .  ولټه  يې صفر  ځواكالكترودي  -

 دي .   - 3، -1،  0،  1،  3،  5د اكسايډ جوړولو درجې يې  -
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موله ده . يا په بل شمېر \ولهكيلوج 1011 ,2ي د ايون جوړولو انرژ د لومړي الكترون -
  ) الكترون ولټه ده .  10 ,48(

كيميايي  د فاسفورس دى . ډېرتر هغه  2Nروجن ټنايد ورس كيميايي فعاليت د فاسف
سپين فاسفورس ډېر فعال ه په الوتروپي ډولونو پورې اړه لري . دخواص تر ډېره بريده د 

ليت كميږي . كې يې كيميايي فعا بهيرفاسفورس باندې د بدليدو په  ، خو پر سره او توردى
پر  كولو ډياله اكسيجن سره د اكسكې  هتودوخې په درجهوا د د كوټې د  سپين فاسفورس

 ) تعامل Photoemissionجوړولو په ( ډياد فاسفورس د اكساو دا رڼا  مهال رڼا كوي
  پورې اړه لري . 

 گس .  800د تودوخې تر  حالت كې، همدا راز په بړاسي فاسفورس په اوبلن او ويلي شوي
درجو كې يې  گس . لوړو  800د تودوخې تر ماليكولونو څخه جوړ دى .  4Рدرجو كې له 
 گس .  2000. د تودوخې تر  2Р2= 4Р:  انفكاك كوي)جال كيږي (داسې سره ماليكولونه 

   كيږي . يې ماليكولونه په اتومونو تجزيه لوړو درجو كې

   ده توكيو سره د فاسفورس تعاملله سا

ه په دې الندې گي په تو. د سارجوړوي  ډياسره اكس 2Oفاسفورس په اسانۍ له اكسيجن 
 5O2Pفاسفورس پينتا اكسايډ ه كې يې له اكسيجن سره د تعامل په پايله كې گلومړۍ بېل

   جوړ كړي دي :   3O2Pډاى فاسفورس تراى اكسايډ يې ه كې گاو په دويمه بېل

  (د اكسيجن له پرېمانۍ سره )   

، يا د اكسيجن د جوړولو پر مهال ډيا(د ورو ورو اكس  
  ي پر مهال) كموال
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له ځينو ، سولفور، له هالوجينونولكه ، كوي تعاملله ډېرو ساده توكيو سره فاسفورس 
  كوونكي او جوړوونكي خواص ښيي :  ډيااكس فلزونو سره

ه كې چې يې گ، لكه په دې الندې بېلونه جوړويډفاسفي يجوړوونكډ ياله فلزونو سره اكس
    :  جوړ كړى ٢P٣Caم فاسفيډ د تعامل په پايله كې كلسيسره  Caكلسيم له 

   

؛ له نافلزونو جوړوي ٣РН فاسفينونه د اوبو او تېزابونو په واسطه تجزيه كيږي او ډفاسفي
كې  وگ، لكه په دې الندېنيو بېل) تعامل كويoxidation-Reductionيا ( ريډوكس سره

ه كې يې له گاو په دويمه بېل  3S2Pډاى فاسفورس تراى سولفيډ سره  Sسولفور چې يې له 
  جوړ كړي دي :  ٥PClفاسفورس پينتاكلورايډ سره  ٢Clكلورينو 

  

  

په واسطه د ځينو  O2H خو د اوبو ،سره مركب نه جوړوي 2H روجنډفاسفورس له هاي
ه كې گپه دې الندې بېللكه ، له الرې يې ورسره كوالى شيتعامل  يويتجز دونو ډفاسفي

  :  تجزيه شوى ٢P٣Caكلسيم فاسفيډ چې 

  

الس ته  3HР )فاسفينروجن (ډغوندې فاسفورسي هاي 3NHلكه د امونيا كېداى شي چې 
  راشي .

   :  تعامليې له اوبو سره 

، دا كوي تعامل درجو كې گس . لوړو  500فاسفورس د اوبو له بړاس سره د تودوخې تر 
 د نامتناسبې ونډې تعامل ياله خپل ځان سره تعامل، د تعامل 
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)nDisproportionatio (3 چې فاسفين په نامه ياديږيPH  ډفاسفوريك اسياو 
٤PO٣H  : جوړوي   

  

   :  تعامليې له الكليو سره 

ورو ورو ترسره  د نامتناسبې ونډې تعامل يې هممحلولونو كې  وگد الكليو په سړو ټين
سره همدا ډول تعامل  КОН له پوتاسيم هايډروكسايډكې يې  ، په دې الندې معادلهكيږي

   :  ښودل شوى

  

   :  خواص يې بشپړوونكي

. په دې باندې اړوي  ٤PO٣Hډ په فاسفوريك اسيجوړوونكي  ډياپياوړي اكسفاسفورس 
ه كې يې له گاو په دويمه بېل ٣HNOله نايټريك اسيډ ه كې يې گالندې لومړۍ بېل

  :  سره دا ډول تعاملونه ښودل شوي  ٤SO٢Hسولفوريك اسيډ 

  

  

او ، يت د بلولو پر مهال ترسره كيږيگلتعامل د اور جوړولو ډياد فاسفورس د اكس
  كار وركوي : ه گړوونكي په توجو ډياد اكس 3KClO ټپوتاسيم كلورا
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  ايزوټوپونه يې  

پاى ته  46څخه پيل او پر  24ي چې د كتلو شمېرې يې له ايزوټوپونه لر 23 فاسفورس ټول
 ،پايښت لرونكى دىايزوټوپ  P٣١ ايزوټوپونو څخه يې يوازې يو دشمېر رسيږي . له دې 

يې بې نور ايزوټوپونه ڼل كېداى شي . گله همدې كبله دا عنصر مونوايزوټوپي عنصر 
پايښته (راديواكتيفي) دي . له راديواكتيفي ايزوټوپونو څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر 

  P٣٢دى . بل يې د  ورځې 25 ,34ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  P٣٣لرونكي يو د 
. د نورو ټولو ايزوټوپونو نيمايي عمر يې ورځې دى  14, 263يې  ايزوټوپ چې نيمايي عمر

 P٢۵ د دقيقو لنډ دى، د ډېرى هغو نيمايي عمر يې تر  يوې ثانيې پورې د ى .  5,2تر 
نانوثانيې دى چې تر ټولو د ډېر لنډ عمر لرونكى  30 ايى عمرنيم راديواكتيفي ايزوټوپ

 ږي .  ڼل كيگايزوټوپ 

   يې  كارونه

په پراخه پيمانه  عنصر دى او په صنعت كې نيكيبيوج ارزښتناكفاسفورس يو ډېر 
يتو په توليد كې كاريږي . همدغه فاسفورس له ډېرې نرۍ گكاريږي . سور فاسفورس د اورل

اړخونو يتو د كوتي په دوو گوړې شوې ښيښې او سريښو سره يو ځاى كيږي او بيا د اورل
او  3KClOټ له پوتاسيم كلورا ، چې د سرونو تركيب يېيت خليگد اورل وهل كيږي .

  يت پر هماغه اړخ باندې وهل كيږي او اور اخلي .  گد اورل، څخه جوړ دى Sسولفور 

د ځان په خدمت كې ترې كار خاصيت چې انسان  هغه لومړنىد فاسفورس : فاسفورس ه نږ
اور اخيستنه ډېره د فاسفورس وړتيا ده . او اور بلولو  اور اخيستوه د د د ، هغهواخيست

  ه په الوتروپي ډولونو پورې اړه لري . لويه ده او د د

چې  ، ځكهفاسفورس يې تر ټولو ډېر فعال، زهري او اور اخيستونكى دى») ړزې(«سپين 
   چارو كې ډېر كاريږي .  و) بمونو او ځينو نوردى په اورنيو (اور اچوونكيو
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ډول دى . دا  يو ډېر بنسټيز تولېدېدونكى او كارېدونكى سور فاسفورس په صنعت كې
يتو، چاودېدونكيو توكيو، اور اخيستونكيو مركبونو، بېالبېلو گفاسفورس د اورل

غوړولو  اوو د پرزو دگ، ماشينونو او نورو بېالبېلو دستسونتوكيو، همدا راز د انجنونو
 ازگونو په توليد كې د پروگ، د برېښنايي سره كېدونكيو ريسو په جوړولوگلپاره د 

  يږي . ه كارگجذبوونكي په تو

نيك يه ډول يو له درېو ډېرو مهمو بيوج) پټسفااد (ف فاسفورسد مركبونو كارېدنه يې : 
نتېز كې برخه يپه س  3P13O5N16H10Cټ  سفااف اىينوزين ترډاچې د  عنصرونو څخه دى

د الس ته (كود) رې رس سد فاسفوبرخه  ډېره ډوريك اسيفاسفتوليدېدونكي . د اخلي 
د  خټبېل،  8O2P4CaHټ سفاامونوكلسيم ف، د داسې سرو لكه راوړلو لپاره كاريږي

    اموفوس سره او داسې نورې .

  سولفور.  16  

چې د درېيمې دورې يو عنصر دى  دوره يي جدول د ونوكيميايي عنصر د(سلفر) سولفور 
، په )sulfurنصر نوم په التيني ژبه كې (د دې ع.  دى  Sسېمبول يې او  16اتومي شمېره يې 

روجني او اكسيجني ډهاي ددى . ) Се́раاو په روسي ژبه كې ( )Sulfurليسي كې (گان
ې جوړوي . گ، ډېر تيزابونه او مالتركيب كې شتون لري يونونو پهاد بېالبېلو  مركبونو

  ې په اوبو كې لږ حليږي . گډېرى سولفور لرونكې مال
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  ، ژر ماتېدونكى او جامد توكى دى لرونكى، نازك گيو زېړ رن سولفورانځور : 

  د كشف تاريخچه يې 

ه، طبېعي الس نه خوړلې بڼه، همدا راز د سولفوري مركبونو په بڼه له لرغونيو سولفور په نږ
زمانو راهيسې انسانانو پېژاند . احتمال لري چې د سوځېدونكي سولفور له خپك 

له ډېر بد بوى سره انسان تر پېښليك (تاريخ)  S2H كوونكي او د هايډروجن سولفيډ
سولفور په ديني دوديزو لوي كړې وي . د همدغو خواصو المله گمخكينيو زمانو كې پېژند
ارانو (كشيشانو) د سپېڅليو څكول كېدونكيو توكيو په گمراسمو كې ديني خدمت

، يا د تر ځمكې الندې تركيب كې كاراوه . سولفور د ارواوو نړۍ د تر انسان لوړو موجوداتو
ڼل كېده . دا عنصر په ډېرو پخوا زمانو كې د پوځي موخو لپاره د گوټيو د الس اثر گخداي

بېالبېلو سوځېدونكيو مخلوطونو په تركيب كې كارېده . د لرغوني يونان نامتو شاعر 
، له سوځېدونكي سولفور څخه جال »سولفوري بړاسونو«ال د ) پېړۍ 8د مخزېږد ( »هومر«
احتمال لري چې سولفور به د لرغوني ېدونكي او وژونكي اغېز په اړه ليكل كړي وو . ك
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ډون درلود . دې اورنۍ وسلې پر دوښمن باندې يو ډېر گپه تركيب كې » يوناني اور«يونان د 
پېړۍ په سر كې چينيانو سولفور د اورلوبو د څراغونو  8بد او هيبتناك حالت راووست . د 

باروتو په مخلوط كې كاراوه . د سولفور د اوراخيستنې او سپكوالي په مخلوطونو او د 
سره يې يو ځاى كوي او سولفيډونه جوړوي، په دې تشريح كېداى خاصيت، چې له فلزونو 

ڼل گاو د فلزي كاني ډبرو حتمي تركيبي برخه » اور اخيستنې پرنسيپ«شي چې دا عنصر د 
) د سولفيډي مسي كاني ډبرې 1125-0701» (تيوفيلوس پريس بيټر«خصيت ديني شكېده . 

د اكسايډي سره كولو په اړه بيان كړى، احتمال لري په لرغوني يونان كې هم خلكو ته مالوم 
تيوري راپيدا شوه سولفوري -پېر كې د فلزونو د تركيب سيمابي رۍ پهگوو . د عربي كيميا

(د فلزونو پالر) په او د دغې تيورۍ له مخې سولفور د ټولو فلزونو د يوې حتمي برخې 
دريو پرنسيپونو څخه يو رانو له گڼل كېده . په راتلونكې كې دا تيوري د كيمياگه گتو

د » د سوځېدنې يا اور اخيستنې اصل«په راوروسته وختونو كې  پرنسيپ شو .
رزېد . د سولفور بنسټيز خواص د اوسنۍ كيميا بنسټ گفلوجيستون تيورۍ بنسټ و

) د سون 1794 -1743» (زيرانتوان الورينټ دې الوې«پوه پرانسي كيميااېښودونكي 
تجربو له مخې مالوم كړل . په اروپا كې د باروتو له دودېدو سره سم د طبېعي سولفور د 

پيريټو څخه د الس ته راوړلو د طريقې ودې پيل وكړ . سولفور په لرغونې راايستلو، او له 
» ريكوالگس اويگيورگ«اني پوهاند روسيه كې هم خپور شوى وو . لومړى ځل يې د الم

په كتاب كې بيان شوى وو . په دې ډول ويالى شو چې د په اړه له خوا  )1555 -1494(
ه چې پاس وويل شول، گسولفور كره ريښه مالومه شوې او پېژندل شوې نه ده، خو لكه څن

و زمانو دا عنصر د عيسى (ع) تر زوكړې دمخه كارېده او دا د دې مانا لري چې له لرغوني
  څخه انسانانو پېژاند .   
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   د نامه ريښه يې 

پېړۍ راهيسې دود  15يانې سولفور كلمه له » سېره«) Се́раد (په لرغونې روسي ژبه كې 
خيري، «څخه اخيستل شوې چې د » سېرا) «сѣраشوې، چې د زړې سالوياني ژبې له (

دې كلمې ريښه پوهنه  مانا لري . د» د سوځېدونكي توكي، غوړيو«، په ټوله كې »كنډ
(ايتمالوجي) تر اوسه نه ده مالومه شوې، ځكه چې د دې توكي لومړنى ټوليز سالوياني 

  نوم له منځه تللى او اوسنۍ روسي ژبې ته يې ناسمه بڼه پاتې شوې . 

د  )1962-1886(» ماكس جوليوس فريدريش فاسمر«د په خټه روسي خو الماني ژبپوه 
) سرامنې serum، يا (»موم«) يانې seraد التيني ژبې له (ي وي» سېره«د اټكل له مخې، 

  (خوناب) څخه اخيستل شوى دى . 

) ډول ليكل شوي Hellenisticه له هيلينيستي شوي () نوم يې د دsulfurد التيني ژبې (
) swelpڅخه اخيستل شوى، چې تخميني ډول يې د هند و اروپايي ( )sulpurنامه (

   په مانا دى .  »وسوځېدل«ريښه لري چې د 

  د سولفور طبېعي مينرالونه 

دا عنصر ځاى لري .  16سولفور د ځمكې په پاسني كلك قشر كې د كيميايي خپرېدا له پلوه 
  ډ ډول موندل كيږي . گاو له نورو توكيو سره  هيا نږپه خپلواك 

 ډسولفي اىيا د وسپنې ډ ټتر ټولو ډېر ارزښتناك مينرالونه دادي : پيري دې عنصرد 

2FeS ،ډ يا د جستو سولفي ټسفاليريZnS ،الينا يا د سرپو سولفيډ گPbS سينابار يا د ،
. سربېره پر دې، سولفور په  3S2Sb، او انټيمونيټ (ستيب نيټ) HgSسيمابو سولفيډ 

) كې هم شتون لري . دا Oil shaleازونو او نفتي ډبرو (گنفتو، طبېعي سكرو، طبېعي 
ندازې له پلوه شپږم عنصر دى، په ټوله كې د ايون سولفاټ په په طبېعي اوبو كې د ا عنصر

انيزمونو گد لوړو اور سختوالى رامنځته كوي .» تېتلپا«بڼه موندل كيږي او د خوږو اوبو 
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لپاره د ژوند ارزښتناك عنصر، او د ډېرو پروټينونو تركيبي برخه ده چې په وېښتانو كې 
     متمركز كيږي .

  الس ته راوړل يې 

غونيو زمانو كې سولفور داسې تر السه كېده چې لوى خټين لوښى (چاټۍ) به يې په په لر
ځمكه كې خښه كړه، د هغې له پاسه به يې بله داسې چاټۍ كېښوده چې تل به يې سورى 

تركيب كې به درلود . دا پاسنۍ چاټۍ به يې له داسې توكيو او كاڼي ډبرو ډكه كړه چې په 
به يې تودوخه وركوله . په دې ډول سره به په پاسنۍ چاټۍ تر دې وروسته  يې سولفور وو،

    كې له سولفور لرونكيو توكيو څخه سولفور ويلي كېده او الندېنۍ چاټۍ ته به ورتويېده . 

په اوسني وخت كې سولفور د ده د موندل كېدو په ځايونو كې، تر ځمكې الندې د طبېعي 
كاني ډبرې د شرايطو په پام  ږي . د دې عنصررې الس ته راوړل كيسولفور د ويلي كولو له ال

ازونو سره گنږدې تل له زهرجنو كانونه  ېلو الرو تر السه كيږي . د دهكې لرلو سره په بېالب
ازونه د سولفور مركبونه دي . دا بايد په ياد ولرل شي چې د سولفور دا گري وي، او دا گمل

   كانونه يا زېرمه ځايونه كېداى شي چې اور واخلي . 

چې په اسكواتور داسې دى  د سولفور د الس ته راوړلو ښكاره او پرانيستى ډول
(ميكانيكي يوم) باندې يې خاوره يا ډبرې تر هغه پورې لري كيږى، څو چې سولفور 

الوزي (چاودوي يې) او د . تر دې وروسته كاڼيز ډبرين ځاى  لرونكيو توكيو ته ورسيږي
ولفور ويلي كولو كارخانې ته لېږدول كيږي او هلته ټونه او كركنډې د سگكاني ډبرو لوى 

  له دې كركنډو څخه سولفور ايستل كيږي .  

ز كال وړانديز وكړ چې سولفور  1890پر  )1914- 1815( »رمن فراشهي«الماني كيمياپوه 
انو له الرې دې د تېلو په شان راوايستل شي . گدې تر ځمكې الندې ويلي كړاى شي او د څا

درجه، چې دومره لوړه نه ده،  گس .  113ه د سولفور د ويلي كېدو د تودوخې گوپه پرتليزه ت
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ز كال يې ازمايښتونه پيل شول چې په  1890د مفكورې پخلى كوالى شواى . پر » فراش«د 
  سېدل .  وربري سره پاى ته 

چې  ته راوړلو څو مېتودونه پېژندل شويله سولفوري كاني ډبرو څخه د سولفور د الس 
او د بېلولو  چاڼيز (فلټري)، او تودوخيز، سينتريفوژياوبو او بړاس،  هغه د

  ) مېتود دى . Extractionايكسترېكشن (

ازي بڼه شتون لري، لكه د گاز كې په گه په طبېعي ه سولفور په ډېره كچگهمدارن
د راايستلو  وري انهيډرايډونو په ډول . دا عنصراو د سولف  S2Hهايډروجن سولفيډ 

) پر مهال دننه په نلونو او نور سامان پورې نښلي او له كاره يې باسي . له همدې (استخراج
از څخه الس ته راوړل شي . د پوډر گالمله هڅه كيږي چې تر راايستلو وروسته سمالسي له 

ه سولفور د كيميايي او ربړ جوړولو صنعت لپاره يو ډېر ښه اوم راغلى نږ په بڼه ووړ الس ته
   توكى دى . 

د روسيې د كوريل له د اورشيندو غرونو منشا لري، ه سولفور تر ټولو ډېر لوى كانونه د نږ
  انو څخه په ايتوروپ ټاپو كې شتون لري . گټاپو

  د سولفور لوى توليدوونكي هېواونه 

د سولفور لوى توليدوونكي هېوادونه د امريكا متحد ايالتونه، د چين ولسي جمهوريت، 
 عربي متحده امارات،پان، سعودي عربستان، قزاقستان، روسيه، كاناډا، جرمني، جا

  دي .  او ځينې نور مكسيكو 

  كارونه يې 

، د ربړونو، الستيكونو، او پالستيك په توليد كې  4SO2Hسولفور د سولفوريك اسيډ 
  ډيږي .  گكاريږي . دا عنصر همدا راز د الرو او سړكونو له قير، او سيمټو سره هم 
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  د سولفور اتوم  

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  16پروتونونو او  16سولفور د اتوم هسته له د 
د دې عنصر الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي .  16شاوخوا كې يې 

ده . د  3سويې لري، په بله وينا د دې عنصر د اتوم د انرژيكي سويو شمېرهيكي انرژ 3اتوم 
ه ، او په درېيمه انرژيكي سوي8دويمه كې يې ، په 2كې يې  كي سويهاتوم په لومړۍ انرژي

الكترونونه سره وېشل شوي دي . د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او  6كې يې 
  دى .  32كتلې شمېره) د اتوم نيوترونونو ټوليز شمېر (د 

  اتوم نور خواص يې :  د

 مي واحده ده . د كتلې اتو 32 ,076؛ 32 ,059د سولفور اتومي كتله  -

  فورمول سره ښودل كيږي .   [Ne]٢s٣ ٤p٣د اتوم الكتروني وېش يې په دې  -

     دى .  پ . م 127اتوم نيمايي قطر يې د  -

  

  ور د اتوم جوړښت انځور : د سولف
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  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 070,2س . م . م كې  ر كثافت په عادي شرايطو كې په يود سولفو -

د ك په شمېر (ده .  112 , 85په شمېر  گتودوخې درجه يې د س . د ويلي كېدو د  -
 .  )ده 386

 , 824د ك په شمېر (ده .  67,444په شمېر  گدوخې درجه يې د س . د اېشېدو د تو -
 .  )ده 717

 موله دى . \كيلوجوله 1 ,23د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 10 , 5د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى .  \جوله 22 , 61مولي ظرفيت يې  د تودوالي -

 موله دى . \. م م . س 15 ,5مولي حجم يې  -

له اكسيجن څخه د سولفور لوى توپير په دې كې دى چې سولفور له اتومونو څخه پايښت 
لرونكي ځنځيرونه او لړۍ جوړوي . د سولفور تر ټولو ډېر پايښت لرونكې لړۍ ييزې 

او مونوكلينيك  )rhombدي چې د تاج بڼه لري، معيني ( ٨Sلونه  (سلسه يي) ماليكو
لرونكى  گسولفور جوړوي . دا يو بلوري (كريستالي) سولفور دى چې نازك دى او زېړ رن

 S)S٤ ,٦( توكى دى . همدا راز د سولفور د تړليو او پرانيستو ځنځيرونو د ماليكولونو 
ه گقهوه يي رن تركيب لري او دا يو ولفور دا ډولجوړښت هم شونى دى . پالستيكي س

 پالستيكيژر سړولو له الرې الس ته راځي . سولفور د ډېر  يدى چې د ويلي شوتوكى 
خپلوي او ورو ورو په معيني سولفور  گنسولفور څو ساعته وروسته نازك كيږي، زېړ ر
ه هم ليكل كيږي، ځكه چې دا عنصر كه څ Sبدليږي . د سولفور فورمول ډېرى مهال يوازې 

ماليكولي جوړښت لري، خو د بېالبېلو ماليكولونو لرونكيو ساده توكيو مخلوط دى . 
سولفور په اوبو كې د حلېدو وړ نه دى، خو د ده ځينې ډولونه په عضوي حل كونكيو كې 

ونو په غوړيو  ، د غوزه لرونكيو (تل زرغونو) ٢CS كاربون ډاى سولفيډ ، لكه پهحليږي
نه زياتيږي . سل 15حجم نږدې  . د ويلي كولو پر مهال يې) كې Turpentine(تورپينټين 
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س .  160خوځېدونكې مايع ده چې د تودوخې تر  ، په اسانۍگد زېړ رن ويلي شوى سولفور 
س .  190په  ه ډېره نرۍ كتله بدليږي . دا عنصرگلوړو درجو كې په توربخونه قهوه يي رن گ
د تودوخې تر دې پورته نورو  لت خپلوي .حا) viscosity( ېر خټندرجو تودوخه كې ډ گ

ى وشويلي درجو كې  گلوړ س .  300او د تودوخې تر  حالت كميږي يې خټندرجو كې 
سولفور بيا متحرك كيږي . دا له دې سره تړلى چې سولفور ته د تودوخې وركولو پر مهال 

 190تر ته  ردې عنصكه چيرې وليميري كيږي او د ځنځير لړۍ اوږدوي . دا عنصر ورو ورو پ
ېدو پيل كوي . دا ماتيې په پوليميري كړۍ  ړل شي نوتودوخه ورك درجو څخه ډېره گس . 

ه خدمت وكړي . گې په توگ) د يوې ساده بېلElectretالكټريټ (كوالى شى چې د  عنصر
  منفي چارج اخلي .  چيري سولفور وسولول شي نو پياوړى كه

  جالۍ جوړښت يې :  د بلوري

 وري جالۍ جوړښت معيني ساده (اورتورومبيك) سېستم لري . د سولفور د بل -

 سترومه دى . گان  =١٠,٤٣٧a =١٢,٨٤٥b =٢٤,٣٦٩cد جالۍ پارامترونه يې  -

  

  انځور : د سولفور د بلوري جالۍ جوړښت معيني ساده (اورتورومبيك) سېستم لري 

  كيميايي خواص يې  

 پ . م دى .   102د سولفور كووالينسي نيم قطر  -

 ) پ . م دى . - e 6 (+184 )e 2( 30ايون نيمايي قطر يې د  -
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 ه دى . گپاولين 58,2الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه يې صفر  ځواكالكترودي  -

 دي .   - 2، -1، 0+، 1+، 2+، 4+، 6يډ جوړولو درجې يې اد اكس -

موله ده . يا په بل \ولهكيلوج 0,999 ي يېژد ايون جوړولو انر لومړي الكترون د -
   ) الكترون ولټه ده . 35,10( شمېر

از دى او گه گچې يو بې رن جوړوي ٢SOډاى اكسايډ  سولفور سولفور په هوا كې سوځي او
   تېز بوى لري، د تعامل معادله يې دا ده :

  

ې پر مټ مالومه شوې چې په ډاى اكسايډ ك )Spectral analysisد سپيكترالي شننې (
ترسره كېدو يې يو شمېر نځيري تعامل دى چې په يو ځ د سولفور د اكسايډ جوړېدو بهير

، ماليكولي  ٢O٢Sمنځواټنيز) توكي جوړيږي، لكه د سولفور مونواكسايډونه منځواټنه (
خپلواك  SOخپلواك اتومونه، او د سولفور مونواكسايډ  S، د سولفور  ٢Sسولفور 

  راډيكالونه .  

ره د سولفور په تعاملونو كې له سره جوړوونكي خواص له نورو نافلزونو س د دې عنصر
سره تعامل  ٢F ويوازې له فلورين د هوا د تودوخې په درجه كېنديږي، خو د كوټې گراڅر
   ده : امل معادله يې داجوړوي چې د تع ٦SFسولفور هيكزافلورايډ او كوي 

  

تعامل كوي، په پايله كې يې شونې ده چې دوه ټيټ سره  ٢Clكلورينو ويلي شوى سولفور له 
 ډاى كلورايډ روډاى سولف، او  ٢lСSسولفور ډاى كلورايډ ورايډونه جوړ كړي، يانې كل

2Cl2S   :  
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پولي د سولفور د ډېروالي په حالت كې هم كېداى شي چې بېالبېل ډاى كلورايډونه 
  .    ٢ClnS سولفورونه جوړ شي، لكه 

ه تعامل كوي او د سر Pله فاسفورس د تودوخې وركولو او تودولو پر مهال هم سولفور 
فاسفورس د سولفيډونو مخلوط جوړوي، چې د دوى له شمېر څخه يې لوړترين سولفيډ 

  د تعامل معادله يې دا ده :  دى چې  ٥S٢Pفاسفورس پينتاسولفيډ 

   

او  C، كاربون  2Hهايډروجن له نو سربېره پر دې، كه چيري سولفور ته تودوخه وركړ شي 
     سره تعامل كوي : Siسيليكون 

       (د هايډروجن سولفيډ) 

    (د كاربون ډاى سولفيډ) 

د تودوخې وركولو پر مهال سولفور له ډېرو فلزونو سره تعامل كوي، زياتره په ډېر توپاني 
ډول سره . كله كله له سولفور سره د فلز مخلوط د اور ورته كولو پر مهال سوځي . د دې 

سوډيم و كې سولفور له گپه دې الندې څلورو بېل.  تعامل په پايله كې سولفيډونه جوړيږي
Na  ، كلسيمCa  ، الومينيمAl   او وسپنېFe  سره تعاملونه كړي او اړونده فلزونو

  سولفيډونه يې جوړ كړي دي :  
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د الكلي فلزونو د سولفيډونو محلولونه له سولفور سره تعامل كوي او پولي سولفيډونه 
چې په  سره تعامل ښودل شوى S2Naه كې يې له سوډيم سولفيډ گبېلپه دې الندې جوړوي . 

  :  جوړ كړى دى   ٢S٢Naپايله كې يې سوډيم ډاى سولفيډ 

   

له پېچليو توكيو څخه اړينه ده چې تر هر څه لومړى له ويلي شوي الكلي سره د سولفور 
ل (له خپل د نامتناسبې ونډې تعامپه څېر  وتعامل ياد شي، چې سولفور پكې د كلورين

  ) ښيي :  Disproportionationځان سره تعامل) (

   

   سولفيډ په نامه ياديږي .  وليډوله فلز د پگالس ته راغلى 

او  ٣HNOتېزابونو نايټريك اسيډ كوونكيو ) oxidants-acid( وگله ټين دا عنصر
د اوږدې دوام لرونكې تودوخې په وركولو سره  سره يوازې  ٤SO٢Hسولفوريك اسيډ 

    تعامل كوي : 

 (конц.)   

 (конц.)   

كه چيرې يې تودوخه زياته شي نو د سولفور په بړاسونو كې په ماليكولي كميتي تركيب 
  كې يې بدلونونه راځي . په ماليكول كې يې د اتومونو شمېر كميږي :  

   



٣٢٤ 

ولفور درجو كې يې بړاسونه په ټوليز ډول له دوه اتومه س گس .  1400- 800د تودوخې په 
  څخه جوړ وي :  

   

  درجو كې سولفور يواتومه كيږي :  گس .  1700د تودوخې په 

    

  ايزوټوپونه يې 

څخه پيل او پر  26ي چې د كتلو شمېرې يې له لرايزوټوپونه 25كيميايي عنصر د سولفور 
 S٣٢ وټوپونه پايښت لرونكي دي چې هغه يو دايز 4له دې شمېر څخه يې پاى ته رسږي .  49

ايزوټوپ دى چې ډېروالى  S٣٣ ديې دويم  دى . سلنه 95 ,02يزوټوپ دى چې ډېروالى يې ا
او  دى،  سلنه 21,4ايزوټوپ دى چې ډېروالى يې  S٣۴ درېيم يې د دى . سلنه 0 , 75يې 

د نورو راديواكتيفي سلنه دى .  02,0ايزوټوپ دى چې ډېروالى يې  S٣۶ څلوريم يې د
دى چې  ايزوټوپ S٣۵ د ي يواوږده عمر لرونك د ډېر تر ټولو څخه يېوپونو له شمېر ايزوټ

 170ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  38-. بل يې د سولفور ورځې دى 87نيمايي عمر يې 
ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر  49- سولفور ډېر لنډ عمر لرونكى يې دد تر ټولو  دقيقې دى .

  نانوثانيې دى .  200يې 

   

   



٣٢٥ 

  كلورين.  17

يو عنصر دى چې اتومي  دول د درېيمې دورېج ه ييعنصرونو د دوركيميايي د  كلورين
په ، )Chlorum( ژبه كېالتيني نوم په  دې عنصردى . د  Clاو سېمبول يې  17شمېره يې 

دا يو كيميايي فعال نافلز دى . ) Хлор( ي ژبه كېروسپه او ) Chlorine( كېي ريزگان
ډون لري . دا يو ساده توكى دى چې د گروپ كې گ كلورين د هالوجيني عنصرونو پهدى . 
په عادي شرايطو كې يو زهرجن  ) ده .7782-50- 5شمېره يې ( )CAS(سي اې اېس د ثبت 

 و، تېز بوى لري . د كلورينلري، تر هوا دروند دى گزرغون رن - از دى چې زېړبخونگ
  دى .   2Clاو كيميايي فورمول يې  هماليكول دوه اتوم

  
  كې  مكعبراڼه په سربند شوي بلن كلورين انځور : او

  يې  تاريخچه

 برتانويلومړى ځل  HClډ ياروجن كلورډهايازي گمركب  وكلوريند  روجن سرهډله هاي
 1774كلورين پر  . الس ته راوړز كال  1772پر  )1804-1733» (ليټجوزيف پريس«كيمياپوه 
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چې د ، ړورا هت الس )1786- 1742» (هويلهلم شيلكارل «سويډني كيمياپوه  ز كال
يله ډ فعاليت په پاگد يو ځاى كېدو او  HCl وې تېزابگاو د مالمينرال  2MnOټ پيرولوزي

   په اړه په خپله رساله كې پرې بيان كړى وو :  ټكې جوړ شوى او ده د پيرولوزي

   

له ، بوى ته ورته وو HCl 3+3HNO د سلطاني تېزابوچې  ونومېرهبوى  ود كلورين» هشيل«
و سپينول ده دهمدا راز د ، وړتيالو كو تعامل ه ددسره د  HgS سيناباراو  Auزرو  سرو

كې د  ې په كيميازمان د هغې» هشيل«مات وړاندې كړي ول . خو په اړه يې مالو خاصيت
ې گد مال كلورين په اصل كېاټكل وكړ چې  سېداسره سم  نظريېفلوجيستون له السبرې 

انتوان  « او) 1822- 1748(» يټولټريبكلوډ لويس « انووهپرانسي كيمياپ.  يد HCl تېزاب 
د تيزابونو د اكسيجني تيورۍ په اډانه كې دا داليل ) 1794- 1743( »الوېزيرالورينټ دې 

ه د دوي . خو د  ډيا) اكسmurium(نوى توكى بايد د اټكلي عنصر وړاندې كړل چې 
تر كارونو پورې بې  )1829 -  1778» (مفري ډېويه«يسي كيمياپوه لگد ان بېلولو هڅې ان

سوډيم ه په گد الكتروليز په مرسته وكړاى شول چې د خواړو مال» ډېوي«بري پاتې شوې . 
   . يكړ ثبوتبنسټيز خواص  ولوريند ك ) او په دې ډولتجزيه كړيسره ووېشي ( وكلوريناو 

  شتون  وپه طبېعت كې د كلورين

. د ځمكې  ىد Cl٣٧ او Cl٣۵ يږي چې هغهوپونه موندل كټه ايزوودو بېعت كې د كلورينپه ط
 دىتر ټولو ډېر دى .  كلورين هالوجيني عنصرونو له شمېر څخهپه پاسني كلك قشر كې د 

ټولو عنصرونو سره مركبونه جدول نږدې له  ه ييفعال دى او په سيده ډول د دور ډېر
ه تركيب كې نرالونو پميداسې ځكه خو په طبېعت كې يوازې د مركبونو په ډول د  ،جوړوي

 ټسيلوي ،بلوري بڼه NaClډ يايا د سوډيم كلور) ټې ډبره (هاليگد مال، لكه موندل كيږي
ClК ،ټسيلويني KCl · NaCl ،ټ  بيسچوفيO2H6.2MgCl  ،ټ  كارنالي

O)2(H6.3KMgCl ټ كايني اوO٢H٤·٣KCl·MgSO   .تر ټولو لويې زېرمې د  ود كلورين
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يو  سمندري اوبو پهو په تركيب كې شتون لري . د گيو او سمندرونو د اوبو د مالگسمندر
اتومونو د ټوليز شمېر په سلو كې د ځمكې د پاسني قشر د رامه ده . گ 19 هكچ ليتر كې يې

 , 017(يا د عنصر كالرك) د كالرك شمېره  دې عنصرد  . دي وسلنه اتومونه د كلورين 025,0
ري . د انسان او د يونونه لا ونه د كلورينسل 0 , 25ه . د انسان بدن د كتلې له پلوه دسلنه  0

چې له هغه ، ينكو ترمنځ مايعاتو كې شتون لرينيزمونو كې كلورين د ژونداگژويو په اور
رزښتناك په عيارونه كې ا بهيرونو) Osmosis(ي اسموسيزاو د  ،شمېر څخه وينه هم د

عصبي ژوندينكو له  ي چې دلررول  منكې هم ارزښت بهيرونوهمدا راز په هغو  . رول لوبوي
   كار سره تړاو لري . 

    يې  وپونهايزوټ

څخه پيل او  28ايزوټوپونه پېژندل شوي چې د كتلو شمېرې يې له  24د تر اوسه د كلورينو 
 Clm٣٨او  Clm٣۴پاى ته رسيږي . همدا راز يې دوه ايزوميرونه پېژندل شوى چې هغه  51پر 

ايزوټوپ دى  Cl٣۵او هغه يو د  يښت لرونكي ديايزوټوپونه پا 2دي . له دې شمېر څخه يې 
سلنه  22,24ايزوټوپ دى چې ډېروالى يې  Cl٣٧سلنه دى . بل يې د  75 ,78چې ډېروالى يې 

 Cl٣۶دى . له راديواكتيفي ايزوټوپونو څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى د 
يزوټوپونو نيمايي عمر يې د نورو ټولو اكاله دى .  301000يې  عمر پ دى چې نيماييايزوټو

تر يو ساعت لنډ دى، د ډېرى هغو نيمايي عمر يې تر يوې ثانيې هم لنډ دى . دلته يې د يو 
 شمېر ايزوټوپونو هسته يي خواص وړاندې كيږي : 

اتومي واحده ده، پايښت لرونكى  968852721,34ايزوټوپ كتله  Cl٣۵ د و. د كلورين 1
  دى .   3\2) يې Spinين (، هسته يي سپ(نه تجزيه كيږي) دى

يې  ايي عمرنيم اتومي واحده ده، 35 ,9683069 ايزوټوپ كتله Cl٣۶ د. د كلورينو  2
 ونگارد  تجزيه دى، چې د تجزيې په پايله كې يې- بېتا β كاله دى، د تجزيې ډول يې 301000

  ، هسته يي سپين يې صفر دى . جوړيږيايزوټوپ  Ar٣۶د 
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، كى دىده، پايښت لروناتومي واحده  96590262,36ټوپ كتله ايزو Cl٣٧ د و. د كلورين 3
  دى . 2\3سپين يې  هسته يي

 ده، نيمايي عمراتومي واحده  37 ,9680106وپ اتومي كتله ايزوټ  Cl٣٨ د و. د كلورين 4
د  تجزيه دى، چې د تجزيې په پايله كې يې -بېتا β دقيقې دى، د تجزيې ډول يې 2,37يې 

  دى .  2، هسته يي سپين يې وپ جوړيږيايزوټ Ar٣٨د ون گار

 , 6ده، نيمايي عمر يې اتومي واحده  38 , 968009ايزوټوپ كتله   Cl٣٩ د و. د كلورين 5
ون د گتجزيه دى، چې د تجزيې په پايله كې يې د ار -بېتا دقيقې دى، د تجزيې ډول يې 55
Arدى .  2\3ي سپين يې ، هسته يوپ جوړيږيايزوټ ٣٩  

 1 , 38ده، نيمايي عمر يې اتومي واحده  97042,39وپ كتله ايزوټ Cl۴٠ د و. د كلورين 6
د  ونگد ار تجزيه دى، چې د تجزيې په پايله كې يې -بېتا دقيقې دى، د تجزيې ډول يې

Ar۴دى .  2، هسته يي سپين يې وپ جوړيږييزوټا ٠  

ثانيې  34ر يې ده، نيمايي عماتومي واحده  9707,40وپ كتله ايزوټ Cl۴١ د و. د كلورين 7
 Ar۴١ون د گتجزيه دى، چې د تجزيې په پايله كې يې د ار - بېتا دى، د تجزيې ډول يې

  . وپ جوړيږي ايزوټ

 46 , 8ده، نيمايي عمر يې اتومي واحده  41 ,9732وپ كتله ايزوټ Cl۴٢ د و. د كلورين 8
 Ar۴٢د ون گار دد تجزيې په پايله كې يې  تجزيه دى، چې -بېتا ثانيې دى، د تجزيې ډول يې

  . وپ جوړيږي ايزوټ

 3,3يې  ده، نيمايي عمراتومي واحده  42 ,9742وپ كتله ايزوټ Cl۴٣ د و. د كلورين 9
ون د گارد يې  تجزيه دى، چې د تجزيې په پايله كې -بېتا ثانيې دى، د تجزيې ډول يې

Ar۴وپ جوړيږي ايزوټ ٣ .   
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  اتوم  ود كلورين

د اتوم د هستې په  نيوترونونو جوړه ده . 18روتونونو او پ 17د اتوم هسته له  ود كلورين
دې عنصر ې پر شاوخوا راڅرخي . د ستچې د ه الكترونونه شتون لري 17يې  شاوخوا كې

د ده .  3و شمېره د دې عنصر د اتوم د انرژيكي سوي په بله ويناانرژيكي سويې لري،  3اتوم 
ه ، او په درېيمه انرژيكي سوي 8 يې  كې ، په دويمه2ه كې يې اتوم په لومړۍ انرژيكي سوي

الكترونونه سره وېشل شوي دي . د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او  7 يې كې
  دى .  35نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

  د اتوم نور خواص يې : 

 ] اتومي واحده ده .  35 ,457 ؛ 35 ,446اتومي كتله [  ود كلورين -

 سره ښودل كيږي .   فورمول  [Ne]٢s٣ ٥p٣وېش يې په دې د اتوم الكتروني  -

  پ . م دى .   100د اتوم نيمايي قطر يې  -

  

   جوړښت  اتومد  وانځور : د كلورين
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  فيزيكي خواص يې 

 گس .  - 35س . م . م كې د ويلي شوي هغه د ساړو په منفي  د كلورينو كثافت په يو -
 9درجو كې  گس .  -105ساړو په منفي رامه دى . د جامد هغه د گ 1 , 557درجو كې 

 رامه دى . گ 1 ,

(د ك په شمېر درجې ده .   -101 , 5په شمېر منفي  گدرجه يې د س .  د ويلي كېدو -
 .  )ده 6,171

 .  )ده 11,239(د ك په شمېر ده .  -04,34په شمېر منفي  گد اېشېدو درجه يې د س .  -

 اپاسكاله دى . گمي 991,7كيلوينه كې  9,416بحراني ټكى يې په  -

 موله دى .  \كيلوجوله 41,6د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 41,20د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى . \جوله 21 , 838د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

   موله دى . \. م . م س 7,18مولي حجم يې  -

ازي گ ك كوونكى بوى لري .چې خپاز دى گلرونكى  گزرغون رن - يو زېړبخون كلورين
 8اپاسكاله (گمې 0 , 8ي (په مايع بدليږي) . د فشار له اوبلنيږ ۍكلورين په اسان

تر  اتموسفيره) څخه كلورين د كوټې د تودوخې په درجه كې اوبلن وي . كه چيرې كلورين
اوبلن كيږي .  ، نو د اتموسفير په عادي فشار كې همدرجو پورې سوړ كړاى شي  -34منفي 

د ډېر  نولري (د ماليكولوكولو ډېر لوړ اغېز  گچې د زن زرغونه مايع ده- اوبلن كلورين زېړه
+ 144كې كېداى شي چې د تودوخې تر مثبت  المله) . د فشار د زياتولو په صورت كثافت

ته د فشار په بحراني درجو درجو (د تودوخې تر بحراني درجې) پورې اوبلن پاتې شي، الب
   كله كې . اپاسگمې 6,7يانې 

  د بلوري جالۍ جوړښت يې : 

 د كلورينو د بلوري جالۍ جوړښت معيني ساده (اورتورومبيك) سېستم لري .  -
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 سترومه دى .  گان  =٦,٢٩a =٤,٥٠b =٨,٢١cد جالۍ پارامترونه يې  -

  

  انځور : د كلورينو د بلوري جالۍ جوړښت معيني (اورتورومبيك) سېستم لري 

  خواص يې  كيميايي

 پ . م دى .  99ينو كووالينسي نيم قطر د كلور -

 پ . م دى .  e7 (+27 )e1- (181د ايون نيمايي قطر يې ( -

 ه دى .  گپاولين 16,3الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه يې صفر  ځواكالكترودي  -

 دي .  - 1،  0،  1،  3،  4،  5،  6،  7د اكسايډ جوړولو درجې يې  -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 9,1254يې  لكترون د ايون جوړولو انرژيد لومړي ا -
   ) الكترون ولټه ده . 13 ,01شمېر (

كچه كې يو بې جوړې  : د كلورينو اتوم په ظرفيتيد الكتروني قشرونو جوړښت يې 
سره مساوي ظرفيت  1، ځكه خو له  ٢s١ ٢s٢ ٦p٢ ٢s٣ ٥p٣(ناجفته) الكترون شتون لري : 

تش  كوچنۍ سويې dپه اتوم كې د . د كلورينو ډېر پايښت لرونكى دى  د اتوم لپاره
   اتوم كولى شي چې د  اكسايډ جوړولو نورې درجې هم وښيي .  واوربيتال المله د كلورين
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 6او  4اتوم پكې په سرسري ډول د  وداسې مركبونه هم شته چې د كلورين د دې عنصر
. خو  ٦O٢Clايډ ، او ډاى كلورين هيكزاكس ٢ClOظرفيت ښيي، لكه كلورين ډاى اكسايډ 

  وښى (بې جوړې، ناجفته) الكترون لري . گدا مركبونه راډيكالونه دي، مانا دا چې دوى يو 

له  دې له ټولو فلزونو سره تعامل كوي .سره تعامل يې : كلورين په سيده ډول نږله فلزونو 
ندې مهال تعامل كوي . په دې ال پر وځينو فلزونو سره يوازې د لنده بل يا تودوخې وركول

   :  سره تعاملونه ښودل شوي Feاو وسپنې ،  Sbانټيموني ،  Naو كې يې له سوډيم گبېل

   

  

   

له نافلزونو سره تعامل يې : كلورين له نافلزونو سره، البته له كاربون، اكسيجن او نجيبه 
     ي :ويډونه جوړاند كلوروړكې ا د تعامل په پايله ازونو سرهگ

   

   

  يا : 

   

ه (كله كله له چاودنې سره) د گپه رڼا كې، يا د تودوخې وركولو پر مهال په فعاله توكلورين 
 وله هايډروجن سره د كلورينراډيكالي ميكانيزم له مخې له هايډروجن سره تعامل كوي . 

و وركولو پر مهال گهايډروجن ولري، د وړان سلنې 88 , 3څخه تر  5 , 8مخلوطونه، چې له 
مخلوط  ٢Cl وسره د كلورين 2Hجوړوي . له هايډروجن  HClرايډ هايډروجن كلو چوي او
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لري . د  گزرغون رن-ه وي، يا هم زېړگلمبه يې بې رن نه وي، سوځي او گچې ټين
  :  ده 2200په شمېر  گينه درجه د س . كلوريني لمبې د تودوخې لوړتر- هايډروجني

     

ړوي، چې دى پكې د اكسايډ له اكسيجن سره په تعامل كولو كې اكسايډونه جو دا عنصر
، كلورين ډاى  O2Clډاى كلورين مونوكسايډ  ښيي . + درجې7+ څخه تر 1جوړولو له 

دوى .  ٧O٢Cl ين هيپتاكسايډور، ډاى كل 5O2Clډاى كلورين پينتاكسايډ ،  2ClOاكسايډ 
له تودوخيز او فوتوكيميايي پلوه پايدار نه دي، چاودنيزې تجزيې ته ميل تېز بوى لري، 

  ري . ل

فلورايډونه كې كلورايډ نه، بلكې كولو په تعامل  ٢Cl ود كلورينسره  ٢F وله فلورين
   و كې چې ښودل شوي : گي، لكه په دې الندې بېلجوړيږ

   

   

   

له هايډروجن او فلزونو سره د دوى له   ٢Iايوډين او  ٢Brبرومين : كلورين نور خواص يې 
  HBrو كې چې يې له هايډروجن برومايډ گې بېللكه په دې الندمركبونو څخه وباسي . 

   :  ايستلي دي ٢I ايوډينڅخه  INa يډاله سوډيم ايوډاو  ٢Br برومين څخه 

  

   

  جوړيږي :  2COClفوسجين  سره يې په تعامل كې CO له كاربون مونوكسايډ
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(له خپل ځان  ې تعاملد نامتناسبې ونډ كې د حلېدو پر مهاللكليو اپه اوبو يا  ٢Cl كلورين
؛ د جوړوي HClOهايپوكلوروس اسيډ ) كوي، Disproportionationسره تعامل) (

يا هم د دوى  HClې تېزاب گاو د مال  ٣HClOتودوخې وركولو پر مهال كلوريك اسيډ 
  ې جوړوي :  گمال

   

   

    

 يټارهايپوكلوډاى  سره كلسيم ي كولوورپه كل Ca(OH))٢د وچ كلسيم هايډروكسايډ 
Ca(Cl)OCl  : الس ته راځي  

   

اچولو او اغېز كولو په پايله كې كېداى شي چې  وباندې د كلورين ٣NHپر امونيا 
  الس ته راشي :   ٣NCl نايټروجن تراى كلورايډ

   

. په  ي اكسايډ جوړوونكي دي: كلورين ډېر پياوړاكسايډ جوړوونكي خواص  ود كلورين
  شوى :  سره تعامل ښودل S٢Hولفيډ دې معادله كې يې له هايډروجن س

   

  محلول په اوبو كې د ټوكرانو او كاغذ د سپينولو لپاره كاريږي .   ود كلورين

   له عضوي توكيو سره يې تعاملونه . له مشبوعو مركبونو سره : 
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تر السه كونه، تعامل يې   3CHCl(د كلوروفورم   
له نامشبوعو جوړوي) .  ٤CClكلورايډ ترايپه څو پاټكيو كې ترسره كيږي او كاربون ت

    ځاى كيږي :  وكو له پلوه ينو سره د متعددو اړيمركبو

   

وماري (د گاروماتيك مركبونه د هايډروجن اتوم د كټاليسټونو په شتون كې كلورين ته ور
  :   )٣FeClيا د وسپنې كلورايډ   ٣AlClه دالومينيم كلورايډ گساري په تو

   

  يميايي مېتودونه يې د الس ته راوړلو ك

دا ښت غواړي . گد الس ته راوړلو كيميايي مېتودونه كم اغېزه دي او ډېر ل ود كلورين
       مېتودونه نن ورځ په ټوله كې تاريخي ارزښت لري .   

پر  »شيله«الس ته راوړلو صنعتي الرې د  مېتود : په لومړي سر كې د كلورينو د »شيله«د 
د تعامل په   2MnOسره د پيرولوزيټ  HClې تېزابو گچې له مالمېتود بنسټ درلود، يانې 

  پايله كې الس ته راته :  

  

ز كال د  1867 پر» ديكون هنري«پوه  ټكنالوجي-ليسى كيمياپوهگانمېتود :  »ديكون«د 
ي اكسايډ جوړونې پر مټ د كتاليسټ HClد هايډروجن كلورايډ  هوا د اكسيجن په مرسته

اوړلو مېتود طرحه كړ . د ديكون پروسه په اوسني وخت كې له د الس ته ر ود كلورين
د راايستلو لپاره كاريږي، چې په صنعتي ډول د  وهايډروجن كلورايډ څخه د كلورين
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(پاتې شونيو) خو كاري عضوي مركبونو كلورينولو (كلورين كولو) پر مهال د اضافي 
   ه وي . گتوكيو په تو

    

او  NaOHنن ورځ كلورين له سوډيم هايډروكسايډ الكتروكيميايي مېتودونه يې : 
) د محلول د الكتروليز NaClې (سوډيم كلورايډ گهايډروجن سره يو ځاى د خواړو مال

يې كېداى شي په دې الندې  يږي، چې بنسټيز بهيرونهكولو له الرې الس ته راوړل ك
  مجموعي فورمول سره وښودل شي :  

   

ټونه) كاريږي . له كتروكيميايي مېتود درې ځېلونه (ورياند الس ته راوړلو د ال ود كلورين
مي او ممبراني مېتودونه، گله جامد كتود سره الكتروليز دى، يانې ديافرا 2دوى څخه يې 

درېيم يې له اوبلن (مايع) سيمابي كتود سره الكتروليز دى، چې د توليد سيمابي مېتود په 
 وكلورين و سره  د الس ته راوړونكومېتودون نامه هم ياديږي . په الكتروكيميايي

    يت) دومره ډېر توپير نه لري .والى (كيفگڅرن

د سازماني كولو او  وكيميايي مېتودونو څخه يې د بهيرمي مېتود : له الكترگديافرا
د الس ته راوړلو تر ټولو ډېر ساده  وجوړښتيزو توكيو له پلوه د الكتروليز لپاره د كلورين

  ود دى .  مي مېتگمېتود ديافرا

يكي پلوه تر ټولو ډېر اغېزمن و د توليد ممبراني مېتود له انرژد كلورينممبراني مېتود : 
  دى، خو په جوړونه او كارونه كې پېچلى دى . 

مي مېتود ته ورته دى، گله ليدټكي څخه ممبراني مېتود ديافرا كيميايي بهيرونود الكترو
ونونو لپاره د كتيون د تبادلې په كلك ه د انيگخو انودي او كتودي فضا په بشپړه تو
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مي الكتروليز گ، ځكه خو په ممبراني الكتروليز كې له ديافراهممبران سره بېله شوې د
  څخه په توپير كې يو نه، بلكې  دوه بهيرونه دي .  

د الس ته راوړلو د الكتروكيميايي  وسيمابي مېتود له اوبلن كتود سره : د كلورين
  ه كلورين الس ته راځي .  سيمابي مېتود سره تر ټولو ډېر نږه يې په مېتودونو له شمېر څخ

ام تجزيه كونكى او سيمابي گلماد سيمابي الكتروليز سامان االت د الكتروليز لوښي، د ا
  كو پر مټ سره تړل شوي دي . دى چې په خپل منځ كې د سيمابي اړيپمپ 

رينو ته د السرسي په پام كې لرلو سره، كلوپه البراتوار كې يې د الس ته راوړلو مېتودونه : 
په البراتواري پراكتيك كې زياتره اوبلن كلورين، چې په بالونونو كې وي، كاريږي . په 

د تېزابونو د اغېز   NaClOالبراتوار كې كلورين كېداى شي چې پر سوډيم هايپوكلوريټ 
  پر مټ الس ته راشي :  

   

و تعامل بل ډول ي، نې تېزاب وكاريږگيرې د مال. كه چپه پايله كې اكسيجن هم ازاديږي 
  معادله يې دا ده :  ښكاري، چې

   

كاريږى، چې له پياوړيو  ه راوړلو لپاره زياتره داسې بهيرونهالس ت وكلورين د لږ كچې
پر اكسايډ جوړولو بنسټ لري . لكه  HClاكسايډ جوړوونكيو سره د هايډروجن كلورايډ 

، د سرپو ډاى 4KMnOناټ گرولوزيټ)، پوتاسيم پرمن(پي 2MnOانيزډاى اكسايډ گمن
انيز ډاى اكسايډ يا گاو داسې نور . زياتره من 3KClO، پوتاسيم كلوراټ 2PbOاكسايډ 

  ناټ كاريږي . د تعامل معادله يې دا ده :  گپوتاسيم پرمن
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  ساتنه او خوندي كونه  د كلورينو

الدي بالونونو كې تر لوړ فشار الندې ړيو لوښيو يا هم په پوگتوليدېدونكي كلورين په ځان
لري،  گړى رنگساتل كيږي . هغه بالونونه چې اوبلن كلورين پكې ځاى پر ځاى وي، ځان

چې د كلورين لرونكيو  پټارې سره وي . اړينه ده وويل شييې له زرغونې  گدفاعي رن
تراى بالونونو د اوږدمهاله كارونې پر مهال په دوى كې ډېر چاودېدونكي نايټروجن 

بايد وخت ناوخته پرې د كلورينو دا بالونونه  زېرمه كيږي . پر دې بنسټ  3NClكلورايډ 
  مينځل شي او له نايټروجن تراى كلورايډ څخه پاك كړاى شي .  

  كارونه يې 

  كلورين د صنعت، پوهنې او كورني ژوند په بېالبېلو برخو كې كاريږي :  

له ټيكونو، ربړ جوړوونكي توكي : ، پالس Cl)n3H2(Cد پولي وينيل كلورايډ  •
ربړي پوښ جوړيږي، د پالسټيكي -خه د برېښنا مزيو لپاره پالسټيكيدوى څ

ولي ايتيلين، وچ (سرغوچ)، پگ، سوركړكيو په اډانه (چوكاټ) كې كاريږي
سيلوفان، د بېالبېلو توليدېدونكيو توكيو راڼه پالستيكي پوښونو، كاليو او 

فرشونو، د غږ ثبتوونكيو ټيكليو، سټيروفام  بوټونو، پالستيكي يا ليلوني
) Styrofoam د ماشومانو د لوبو سامان، ودانيزو توكيو او نورو ډېرو په ،(

 C=CHCl2Hتوليد كې كاريږي . پولي وينيل كلورايډ د وينيل كلورايډ 
پوليميريزېشن ترسره كوي، چې نن ورځ ډېرى مهال د كلورينو له مخې د واټنيز 

) د بيالنس شوي مېتود له الرې له ايتيلين dichloroethane(ډاى كلورويټان 
 څخه جوړيږي . 

له لرغونيو زمانو راهيسې انسانانو ته مالوم ول، كلورينو سپينوونكي خواص  د •
ه اكسيجن، چې د اتوميو نه كوي، بلكې » سپينول«كه څه هم پخپله كلورين 

O → HCl + 2+ H 2Cl د تجزيې پر مهال جوړيږي   HClOهايپوكلوروس اسيډ 
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HCl + O2HClO →   هغه يې سپينوي . د ټوكرانو، كاغذ، كارتني كاغذ د ،
 سپينولو دا مېتود څو پېړۍ كيږي چې كاريږي . 

اينسيكټيسيډ  د مضرو حشراتو، چې بوټي او كښتونه له منځه وړي، د وژونكيو •
)insecticide (په تر  توكيو په جوړولو كې كاريږي . د بوټيو د ساتنې د وسيلو

 يږي .  گډېره برخه ل وكلورين السه كولو كې د توليدېدونكو

او نورو مسموموونكيو توكيو په توليد كې  د پوځي مسموموونكي توكي •
) او فوسجين  S2Cl8H4Cاز (سولفور موستاد گكاريږي، د داسې لكه د ايپريټ 

 .   2COClاز گ

نامتو الره يې د څښاك اوبو د كلورين د اوبو د پاكولو لپاره كاريږي . تر ټولو ډېره  •
انيزمونو څخه د سوتره گد څښاك اوبو د پاكولو او له ژونديو اور پاكولو الر ده؛

كلوريني ،  Cl٢NH، كلورامين  2ClO، كلورين ډاى اكسايډ وكلورينله كولو لپاره 
ې د ازاد كلورين د پرې په اوبو كڅخه كار اخيستل كيږي .  Ca(Cl)OCl وپوډر

.  رامو دهگميلي  0 , 5څخه تر  0 , 3لېتر كې له  دازه، مقدار) په يوښودو كچه (ان
د مانا دا چې تر دې بايد زيات نه وي . په روسيه كې ځينې پوهان او سياستوال 

ولو (په كلورين سره پاكولو) نظريه باندې نيوكې كوي . ښايي چې د اوبو د كلورين
اوبو ازونول  ره بلونج (بديل) دڼي . د دې لپاگانسان د روغتيا لپاره به يې مضر 

از سره د اوبو پاكول دي . هغه كلورين لرونكي توكي چې د گ 3Oدي، يانې په ازون 
اوبو نلونه ترې جوړيږي، په نلونو كې له كلوريني شويو اوبو سره په بېالبېل ډول 

 كلورين د پولي ايتيلين پر بنسټ د اوبو د نلونو د كار او او نږه تعامل كوي . ازاد
 خدمت دوره ډېره لنډوي .  

) په شمېرې 925Eه د (گكلورين په خوراكي صنعت كې د خوراكي زياتونې په تو •
 سره ثبت دى . 
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، پوتاسيم 2Ca(ClO)، كلسيم ډيپوكلورايټ HClې تېزابو گكلورين د مال •
، د فلزونو كلورايډونو، زهرو، دارو درملو، او سرې په 3KClOكلورايټ 

 ږي .  كيميايي توليد كې كاري

او  Ta، ټېنټاليم  Sn، قلع  Tiه فلزونو لكه ټيټانيم په فلز ويلي كولو كې د نږ •
 د توليد لپاره كاريږي .   Nbنيوبيم 

ډېرى پرمخ تللي هېوادونه هڅه كوي چې په كورني ژوند كې د كلورينو كارونه محدوده 
د ډاى اكسين  الد سوځولو پر مهدى چې د كلورين لرونكيو كثافاتو  يو المل يې دا ،كړي

)Dioxin( زهرى توكى جوړيږي .  ډېره كچه  

  زهريت يې  

از دى، سږو ته د ننوتو په صورت كې سوځول كوي، گكلورين يو زهرجن ساه بندوونكى 
د هوا په يو  و كچهيانې د سږو ووبونه سوځوي او انسان خپك كوي . كه چيرې د كلورين

  ژوبلوي . رامه وي نو تنفسي جهاز گميلي  6مترمكعب كې 

و شواروز كې په ه په الندې ډول ده : په يينو د پرې ښودو وړ لوړترينه كچپه هوا كې د كلور
ه يې په يو رامه ده . يوځلي لوړترينه كچگ ميلي 0 , 03مترمكعب كې  منځني شمېر په يو

 ي موسسو په كاري خونو كې يې كچه په يورامه ده . د صنعتگميلي  0 , 1مترمكعب كې 
  رام دى .  گميلي  1هوا كې  مترمكعب

تل ړې دفاعي درېشۍ واغوسگله كلورينو سره د تماس يا كار كولو پر مهال اړينه ه چې ځان
فسي جهاز نپه السو شي . د ت هنماغوړي السگاو ځان از ضد ماسك واغوستل شيگشي، د 

دې د  باندې په مول وهلو سره وساتل شي؛ غړي كېداى شي چې د لنډمهال لپاره په ټوكر
. د مول وهلو  خوله او پوزه يې له تنفس كولو څخه وساتل شيلپاره چې بدن ته ننه نه وزي 
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  3O2S2Na، يا سوډيم تيوسولفاټ  3SO2Naټوكر بايد مخكې له مخكې د سوډيم سولفيټ 
  په محلول لوند شي . 

ړې گكلورين يو له هغو كيميايي مسموموونكيو توكيو څخه وو چې د لومړۍ نړيوالې ج
په سيمه  ښار» ايپر«ز كال د بلجيم د  1915. لومړى ځل پر  مهال د المان له خوا وكارېد پر

    . ړه كې وكارېدگكې په ج

  ونگ. ار 18

يو عنصر دى چې اتومي  يي جدول د درېيمې دورېد كيميايي عنصرونو د دوره  ونگار
په ، )Argon( ژبه كې التينينوم په د دې عنصر دى .  Ar او سېمبول يې 18شمېره يې 

روجن او ټون تر نايگاردى . ) Арго́н( ي ژبه كېروسپه او  )Argon( كې ريزيگان
د خپرېدا له پلوه درېيم ځاى لري او د اكسيجن وروسته د ځمكې په پاسني كلك قشر كې 

ساده توكى دى چې د ثبت د سي اې اېس  دا يو سلنه نيولې ده . 0 ,93حجم له پلوه يې 
)CAS ( ) ه، گيو اتوم لرونكى، بې رننجيبه، يو غيرفعال،  ى) ده . د7440- 37- 1شمېره يې

  از دى . گبې خونده او بې بويه 
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  از دى  گه، بې خونده او بې بويه گبې رن ،نافعالنجيبه، ون يو گانځور : ار

  تاريخچه يې 

ليسي فيزيكپوه او گ، كله چې انز كاله پيليږي 1785له ون د كشف تاريخچه گد ار
مالومه كړي  ، پرېكړه وكړهد هوا تركيب څېړه) 1810- 1731( »يشډنينري كاويه«كيمياپوه 

ه له اكسيجن دنه . د ډېرو اونيو په بهير كې  جوړوي او كه ډيااكسروجن ټچې د هوا ټول ناي
چې په پايله كې  ي اغېز الندې راووستډوله نلونو كې تر برېښناي Uمخلوط په  سره د هوا

ونه بيا څېړونكي په ډياېدل . همدغه اكسړونه جوډياه اكسگنروجن قهوه يي رټد ناييې 
، خو د پاتې ونو جوړېدنه بنده شوهډياالكلي كې حلول . تر څه مهال وروسته د اكس

حجم يې د اكسيجن په چې  تې شواپ ىگاز يو كوشنوټى بوتلگد اكسيجن تر تړلو وروسته 
ي گپه بوتل» يشډنيكاو«مېده . شتون كې د برېښنايي بې چارجۍ تر اوږده اغېز الندې نه ك

ونه شو كړاى  »يشډنيكاو«وارزاوه .  120\1 د هوا له لومړني حجم څخه از حجمگكې د پاتې 
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، او ان د هغې ودرولهيې خپله څېړنه  نو هغه وو چېي معما مالومه كړي، گاز د بوتلگچې د 
رك يكلجېمز «ليسي فيزيكپوه گكلونه وروسته ان ډېرپايلې يې هم چاپ نه كړي . 

 يادښتونه او نسخې قلمي ناچاپه البراتواري »كاوينډيش« د)  1879 -  1831»  ( »ليماكسو
    .  كړل چاپ او راټول

-1842( »رېلى ويليام جان« ميخانيك او فيزيكپوه برتانوي د كشف راتلونكى ونگار د
 د بيا تېره په ،كړل بېل ته څېړنې كثافت د ازونوگ د كاله څو ده.  لري تړاو سره نامه له) 1919

 د نايټروجن راغلى ته الس ليتر يو څخه هوا له چې شوه مالومه.  ته څېړنې نايټروجن
 د چې نايټروجن هغه تر وو، دروند رامهگ ميلي 1,  6 څخه ليتر يوه له نايټروجن »كيميايي«

 ډاى له هگتو په ساري د وو، شوى السه تر واسطه په تجزيې د څخه مركب كوم له نايټروجن
 كارباميډ( يوريا ، NH3امونيا ، NO اكسايډ نايټريك ، N2O مونوكسايډ نايټروجن

)NH2)2CO  (نايټراټ امونيم هم يا NH4NO3 څخه ) .د او 1,  2521 وزن نايټروجن لومړي د 
 دې تېروتنه تجربې د چې وو نه هم كوچنى دومره توپير دا.   وو رامهگ 1,  2505 هغه دويم

 همدغه شو راوړل ته الس نايټروجن ځل هر چې به څخه سرچينې هرې له.  واى شوې ڼلگ
 .  تكرارېده تل پكې به توپير

) طبېعت( يانې» Nature«  د كال ز 1892 پر يې نو كړاى، شو ونه راسپړنه معما د »رېلى«
 تشرېح ورته فاكټ دا چې وكړه ترې يې هيله او كړ چاپ ليك يو خپل ته پوهانو كې مجله
 تر اندازه او قيمت بېالبېل كثافت د ده كې ډول هر په راوړلو ته الس د جننايټرو د چې كړي
 ده د چې كړاى شو ونه هم يې يوه خو ولوست پوهانو ډېرو ليك نوموړى.  كوله السه

 .  ووايي ځواب ته پوښتنې

 ځواب چمتو هم) 1916-1852( »رمزى ويليام« كيمياپوه ليسيگان شوي نامتو مهال دې پر
 اټكل وهڅاوه ته دې »رمزى« شهود.  كړه وړانديز همكاري خپله ته »رېلى« ده خو درلود، نه

 بل دى . ډگ ازگ دروند ده تر او نامالوم داسې بل سره نايټروجن له هوا د چې وكړي،
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 د پام »ريلى« د) 1923- 1842( »ډيوار جېمز« كيمياپوه او فيزيكپوه سكاټلېنډي
   .  وې شوې چاپ مهاله دې تر چې هغه ورواړاوه، ته تجربو زړو »كاوينډيش«

 خپله كړي، مالومه ځانته برخه تركيبي پټه هوا د يې غوښتل چې حال داسې په پوهاند هر
 تخنيكي لوى ال په او مقياس شوي لوى په تجربه »كاوينډيش« د »رېلي. « كړه غوره الر جال
 له الندې شارف ولټه 6000 تر) ترانسفورماتور( ترانسفرمر يو ده.  كړه تكرار سره كچ

.  وركول يې بڅركي برېښنايي ډېر چې كېښود كې لوښي شوي كړاى ډك په نايټروجنه
 د جوړوله،) فواره داره، تيندكه،( تندوبه محلول الكلي د كې لوښي په توربين ړيگځان

 وچ »ريلي« ازگ شوى پاتې.  جذبوله يې ډولهگ اكسايډ ډاى كاربون د او اكسايډ نايټروجن
 پوډري( شوې وړه شوې وركړ تودوخه مسو د چې وايست داسې يې نلكۍ چيني تر او كړ
 ځان له او ځنډوله برخه شوې پاتې اكسيجن د مسو شويو واړه.  وه كړې ډهگ ورسره يې) بڼه

 .   درلود دوام ورځې څو تجربې دې.  كوله تم يې سره

 تودوخه چې، دا هغه او وه كړې كشف ده چې واخيست كار څخه طريقې هغې له »رمزي«
 نايټريډ نيزيمگم جامد او كړي جذب نايټروجن شواى كوالى نيزيمگم فلزي شوي وركړ

Mg3N2 ده چې كړ تېر څخه اهگدست هغې له ځلي ډېر نايټروجن ليتره څو ده.  كړي جوړ 
 په او) كمېده نه نور( ودرېده كمېدنه حجم د ازگ د وروسته ورځو لسو تر.  وه كړې ترتيب

 چې اكسيجن هغه جوړولو مركب په سره مسو له هممهال.  شو وتړل ننايټروج ټول ډول دې
 وكړاى سره تجربې لومړۍ په طريقې دې د »رمزي. « شو كړاى لري وو، ډگ سره نايټروجن له

   . كړي بېل ازگ نوى م . م . س 100 نږدې چې شول

 تر عنصر نوى دا چې شوه مالومه دا.  شو كشف عنصر نوى ډول دې په چې وو هغه
 غږيزو د »رمزى. « جوړوي برخه 80\1 هوا د او دى دروند رايهگ يونيم نږدې يټروجننا

 دې تر دى، جوړ اتومه يوه له ماليكول ازگ نوي د چې كړه مالومه دا مرسته په معيارونو
 ډېره څخه دې له.  شوي موندل وو نه سره حالت لرونكي پايښت په ازونهگ داسې مهاله
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 نو دى اتومه يو ماليكول ازگ نوي د چې هگڅن لكه دا هغه ه،شو السه تر پايله ارزښتمنه
 .  دى توكى) نږه( ساده يو بلكې نه، مركب كيميايي پېچلى يو ازگ دا چې ده خبره ښكاره

 پر وړتيا د كولو تعامل د ازگ دې د سره توكيو فعالو كيميايي نورو له »رېلي« او »رمزي«
 ازگ دا چې  راغلل ته پايلې دې كېده، انتظار ېي چې هگڅن لكه خو.  كړ تېر وخت ډېر څېړنه
 ډېر دومره بل مهاله دې تر چې ځكه وه، پېښه هېښنده ډېره زښته دا.  دى نافعال كورټ

 .  پېژندلى وو نه چا توكى غيرفعال

 د ازگ شوي بېل د څخه هوا له.  ولوباوه رول لوى شننې سپيكترالي كې څېړنه په ازگ نوي د
 له ازونوگ شويو پېژندل نورو د مهاله دې تر ليكې، زرغونې او نې،ش نارنجي، رگډ داخلي
 »كرووكس ويليام« فيزيكپوه او كيمياپوه ليسيگان.  توپيرېدې ډېرې څخه رونوگډ داخلي

 وو، څخه پوهانو سپيكتراسوكوپي نومياليو ډېرو له يو مهال هغه د چې ،) 1832-1919(
 د ازگ دې د مهال هغه.  وموندې) كرښې( ليكې 200 نږدې كې رگډ داخلي په ازگ دې د

 كتنې او څېړنې تر چې شي، مالومه كړه نه برابره شونتيا دا كچ ودې د شننې سپيكترالي
 مالومه دا وروسته كاله څو.  دى رگډ داخلي عنصرونو څو د كه او يو د رگډ داخلي الندې

    .  لرل ازونهگ نافعال وڅ بلكې نه، نااشنا يو كې السونو خپلو په »رېلي« او »رمزي« چې شوه

 د او كيمياپوهانو فيزيكپوهانو، برتانوي د كې، اكسفورد په 7 پر سټگا د كال ز 1894 د
 وركړ خبر اړه په كشف د عنصر نوي د كې غونډه په ټولنې د پوهانوگڅان د پوهنو طبېعي

 چې وكړ پخلى دا كې رپوټ خپل په »رېلي. « شو ونومول نامه په »ونگار« د عنصر دا او شو
 فاكټ دا.  لري شتون ازگ ونگار د) سلنه 1,  288(  رامهگ 15 نږدې كې مترمكعب هر په هوا د

 دا هوا د كوالى شو ونه) نسلونو( پښتونو څو پوهانو د چې وو احتمالي غير ډېر زښت
 بېالبېلو د! سره كچې په سلنې بشپړې د هم هغه كړي، يې مالومه او وويني برخه تركيبي
 يې كنترول او وڅارلې تجربې »رېلي« او »رمزي« د پوهانو ونوگلس پوهنو طبېعي د هېوادو

 ازگ ونگار د كې تركيب په هوا د چې شوه ثبوت او شو، نه پاتې شك كوم كې دې كړې . په
 .  لري شتون
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 شويو خپرو ډېرو ټولو تر د ته »رېليويليام  جان « كال زېږدي 1904 پر وروسته كاله لس
 « او شوه وركړ ډالۍ نوبل د كې هگڅان په فيزيك د خاطر په څېړنې د ونوكثافت د ازونوگ

 په كيميا د خاطر په كشف د ازونوگ نافعالو بېالبېلو د كې اتموسفير په ته »رمزيويليام 
     .  شوه وركړ ډالۍ نوبل د كې هگڅان

  يې ريښه نامه د

 شوى وركړ پكې خبر كشف د عنصر نوي د چې وو مشر غونډې هغې د چې ،»مېډن« ډاكتر
 لرغونې د چې وركړ، نوم »ونگار« د ته عنصر كړي كشف نوي »رمزي« او »رېلي« د وو،

 دا.  لري مانا نافعال او »سست لټ،« د چې شوى اخيسستل څخه) ἀργός(  له ژبې يوناني
 غير كيميايي ده د هغه چې كوي، وتهگ په خاصيت مهم ډېر ټولو تر عنصر همدغه د نوم

    .  ىد فعالوالى

  خپرېدنه ونگار د كې كايناتو په

 .  دى سلنه 0,  02 تخمينن پلوه له كتلې د كچه ونگار د كې ماده نړيواله په

 په.  لري شتون كې غبارونو ترمنځ ستوريو او ستوريو ځينو په سره) Ne نيون( له ونگار
  Cl2  ورينوكل او P فاسفورس ، Ca كلسيم د كچه ونگار د كې) كيهان( تشيال په كې ټوله

     . دى معكوس حالت يې كې ځمكه په چې كې حال داسې په دى، ډېر كچو تر

  كې قشر پاسني په ځمكې د

 درېيم پلوه (مقدار) له كچې د كې هوا په وروسته O2 اكسيجن او N2  نايټروجن تر ونگار
 د او سلنه 0,  934 پلوه له حجم د كچه منځنۍ ده د كې اتموسفير په ځمكې د.  لري ځاى

 د دا عنصر.  دي ټنه 1014•4 زېرمې ده د كې اتموسفير په.  ده سلنه 1, 288 پلوه له كتلې
 كې مترمكعب 1 په هوا د . دى ازگ نافعال شوى خپور ډېر ټولو تر كې اتموسفير په ځمكې
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 2,18 كې هوا حجم همدومره په چې ووايو بايد لپاره پرتلې د.  ده ليتره 34,9 اندازه يې
 09,0 او ، Kr ونكريپټ م . م . س He ، 1, 1 هيليم م م . . س Ne ، 2, 5نيون كعبمترم انتيس

 .   لري شتون  Xe كسينون م . م . س

 ليتر هر په اوبو د سمندر د.  ده سلنه 6−10•4 پلوه له كتلې د هكچ ونگار د كې ليتوسفير په
  5−10•5,5 له اندازه يې كې اوبو) وړ څښاك( خوږو په شوى، حل ونگار م . م . س 0, 3 كې

 ځمكې د او ټنه 1011•7,5 اندازه ونگار د كې سمندر نړيوال په.  ده سلنې  5−10•9,7 تر څخه
     . ده ټنه  1011•16,5 شوى، جوړ څخه وتوك له غرونو اورشيندو د چې كې برخو هغو په قشر د

  ټاكنه او مالومونه ونگار د

 بنسټيزې ده د او كشفيږي مټ پر شننې )emission spectrum(  د ونگار ډول كيفي په
 كمي په.  دي نانومتره 811,  53 او 434,  80 چې مالوميږي) ليكې( كرښې خاصيتي
 او H2 هايډروجن ، N2 نايټروجن ، O2 اكسيجن لكه ازونهگ مله سره ده له يې كې مالومونه

 كلسيم له هلك مومي تړاو سره توكيو كاشفو ړيوگځان داسې له ،CO2 اكسايډ ډاى كاربون
Ca ، مسو Cu ، انيزگمن )II (اكسايډ MnO هايډروكسايډ سوډيم او NaOH  ،هم يا سره 

 پر محلولونو د اوبو د سولفاټو غيرعضوي او عضوي د لكه بېليږي، مټ پر جذبوونكيو د
 سطحي بېالبېلې په مټ پر كاربون فعال د بېلونه يې څخه ازونوگ نافعالو نورو له.  مټ

 فيزيكي بېالبېلو پر چې كاريږي يې مېتودونه داسې تجزيې د.  كيږي سرهتر سره جذبونې
 يې لپاره بېلولو د.  نور داسې او وړتيا تېرولو تودوخې د كثافت، لكه لري، بنسټ خواصو

 شننې رافيگكروماتو او) Mass spectrometry( سپيكترومتري ماس د راز همدا
  . كاريږي هم مېتودونه
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   ون اتومگد ار

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په 22پروتونونو او  18ن د اتوم هسته له وگد ار
دې عنصر چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي . د  الكترونونه شتون لري 18ا كې يې شاوخو

ده . د  3و شمېره بله وينا د دې عنصر د اتوم د انرژيكي سويپه لري،  انرژيكي سويې 3اتوم 
ه سوييكي ژاو په درېيمه انر،  8كې يې  ، په دويمه2يې كې ه يسويكي ژراتوم په لومړۍ ان

د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او .  سره وېشل شوي ديالكترونونه  8كې يې هم 
  . دى 40ټوليز شمېر (د كتلې شمېره)  نيوترونونو

  د اتوم نور خواص يې : 

 اتومي واحده ده .  948,39ون اتومي كتله گد ار -

  سره ښودل كيږي .    [Ne]٢s٣ ٦p٣ وني وېش يې په دې فورمولد اتوم الكتر -

  پ . م دى .  71د اتوم نيمايي قطر يې  -

  
  ون د اتوم جوړښت  گانځور : د ار
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  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى .  گ  ١,٧٨٤·١٠−٣س . م . م كې  ن كثافت په عادي شرايطو كې په يووگد ار -

رامه دى گ 1 ,40افت په يو س . م . م . كې ودوخې په درجه كې يې كثد ويلي كېدو د ت -
 . 

 8,83(د ك په شمېر ده .  - 189 , 35په شمېر منفي  گد ويلي كېدو درجه يې د س .  -
 .    )ده

 3,87(د ك په شمېر ده .  - 185 , 85په شمېر منفي  گد اېشېدو درجه يې د س .  -
 .  )ده

 موله دى . \كيلوجوله رامگكيلو\كالوري 05,7د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 45,6د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى .  \جوله 20 , 79د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

    موله دى .\. م م . س 2,24مولي حجم يې  -

روجن تر ټاكسيجن تر هغې لږ ټيټه او د ناي يې د از دى چې د اېشېدو درجهگون يو اتومه گار
ميلي  3,3 درجې وي گس .  20 يې هې تودوخ، چميلي ليتره اوبو كې 100 ده . په هغې لږ لوړه

 نكيو كېوكې د حلېدو په پرتله په ځينو عضوي حل كواوبو  په ازگدا  .ون حليږي گليتره ار
   . ډېر ښه حليږي

  :د بلوري جالۍ جوړښت يې 

 مكعبي محوري سېستم لري .  ون د بلوري جالۍ جوړښت گد ار -

 سترومه دي . گان 5 ,260يې  د جالۍ پارامترونه -

 كيلوينه ده .    85د ډيباى د تودوخې درجه يې  -
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   مكعبي محوري سېستم لريون د بلوري جالۍ جوړښت گانځور : د ار

  كيميايي خواص يې  

 پ . م دى .  106ون كووالينسي نيم قطر گد ار -

 پ . م دى .   154د ايون نيمايي قطر يې  -

 ه دى . گنپاولي 3,4الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه يې صفر  ځواكالكترودي  -

 يډ جوړولو درجه يې صفر ده . اد اكس -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 6,1519ي كترون د ايون جوړولو انرژد لومړي ال -
 ) الكترون ولټه ده .  15 , 76شمېر (

 ونگار يې يو چې شوي پېژندل مركبونه كيميايي دوه يوازې ونگار د اوسه تر
 كې درجو ټيټو ډېرو په تودوخې د چې ، دى CU(Ar)O يې بل او HArF ايډريډفلوروه
 يانې جوړوي، ماليكولونه) Excimer( ايكسيميري ونگار ، دې پر سربېره.  لري شتون
 دى ناپايدار يې حالت بنسټيز او پايدار يې حالت متهيج الكتروني چې ماليكولونه داسې

 مركب، پايښته بې ډېر  Ar ـــــــــــ Hg ونگار او سيمابو د چې شي وويل شته بنسټ داسې. 
 چې شي كېداى.  دى مركب) والينسي( كيميايي اصلي يو جوړيږي، كې چارجۍ بې په چې

 ته الس هم مركبونه) والينسي( ظرفيتي نور ونگار د به سره 2O اكسيجن او  2F فلورينو له
 د كلورينو او ونگار د هگتو په اريس د.  وي پايښته بې ډېر بايد هم مركبونه همدا او راشي
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 تعامل فاز ازيگ د چې ده شونې كې توب هيجاني يا تحريكوالي برېښنايي په مخلوط
 يې ترمنځ ماليكولونو د چې توكيو، هغو ډېرو له راز همدا.  كړي جوړ  ArCl او شي ترسره

 هايډروكينون ، OH5H6C فينول ، O2Н اوبه لكه( كوي فعاليت اړيكي هايډروجني

2O6H6C ، ( كالټراټي سره) نور اوinclusion compounds (دغو په.  جوړوي مركبونه 
 له توكي »كوربه« د كې جالۍ بلوري په هگتو په »مېلمه« د لكه اتوم ونگار د كې مركبونو

 .  لري شتون كې تشه شوې جوړه څخه ماليكولونو

 CUO څخه كېدو ځاى يو له 2O اكسيجن او  C كاربون ، U يورانيمو د مركب CU(Ar)O  د
 ونگار او Si سيليكون - Ar ونگار لكه مركبونو لرونكيو اړيكو داسې د.  دى شوى السه تر

Ar   - كاربون C 3:  لري احتمال شتونFArSiF او FArCCH  .    

  ايزوټوپونه يې 

څخه پيل او پر  30ايزوټوپونه پېژندل شوي چې د كتلو شمېرې يې له  24از گون نجيبه گد ار
له دې شمېر څخه پېژندل شوى دى .  mAr٣٢ ايزومير يږي او يو يې هسته ييپاى ته رس 53

نكي دي چې د ځمكې په اتموسفير كې موندل كيږي . ايزوټوپونه پايښت لرو 3يې يوازې 
ايزوټوپ دى چې ډېروالى يې  Ar٣۶ څخه يې يو د له دريو پايښت لرونكيو ايزوټوپونو

، او درېيم دى سلنه 063,0ايزوټوپ دى چې ډېروالى يې  Ar٣٨ دويم يې دسلنه دى .  0 , 337
له نورو سلنه دى .  6,99ايزوټوپ دى چې په ځمكه كې يې ډېروالى  Ar۴٠ يې د

ايزوټوپ  Ar٣٩ يو دتر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي  راديواكتيفي ايزوټوپونو څخه يې
 ,9يې  نيمايي عمر دى چې ايزوټوپ Ar۴٢ بل يې د كاله دى . 269دى چې نيمايي عمر يې 

د نورو ورځې دى .  35 ,04ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Ar٣٧كاله دى . بل يې هم د  32
نيمايي عمر  ، د ډېرىساعتونو لنډ دى 2ټولو راديواكتيفي ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر 

 يې تر يوې دقيقې هم لنډ دى . 
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  الس ته راوړل يې 

نيمه ون د گېش په پايله كې ارروجن باندې د هوا د وټنايپه صنعت كې په اكسيجن او 
د (  -185 ,9 په منفي گ . د سون گاره الس ته راځي . گتفالې) توكي په تونيمه ( پوسې

، د تودوخې په حالت بدليږي څخه په اوبلناز حالت گله ) درجو كې 88لوين په شمېر يك
  (بلورونه جوړوي) .  بلوري كيږيكې درجو ) كيلوين 83( گس .   -4,189منفي

 درجې كيلوين 90اكسيجن د اېشېدو د ، او كيلوينه 88ون د اېشېدو گچې د ار له دې المله
ستونزمن دغو برخو وېش  تقطيرولو په طريقې سره د) ectificationR(د سره نږدې دي ، 

د يوې برخې په او يوازې هغه تخنيكي اكسيجن ته  توكى دىډونگانه گون يو بېگاردى . 
   سلنه وي . 96ډېداى شي چې سوچه والى يې گه ورگتو

  كارونه يې 

  كې كاريږي :   وگڅانون په الندينيو گار

 ؛ رونو كېزيوني الگپه ار •

و ښيښو تر منځ تشځي ترې گبرغروپونو كې او د گسره كېدونكيو په برېښنايي  •
 ؛ډكيږي

نا  ، (د فلزونو اوه كاريږيگپر مهال د دفاعي ساحې په تو كارۍ گد ولډين •
 فلزونو) . 

د پالسما كې  )torch plasma( ولو او پرې كولو پر مهال پهگولډين د •
 ؛ ه كاريږيگجوړونكي په تو

ثبت  938Eه په دې شمېره گد غذايي زياتونې په تو صنعت كې توكيوپه خوراك •
 ؛ شوى دى

 ؛ ږيه كاريگاز توكي په توگوژنې (اطفايې) په بالونونو كې د د اور  •
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اتو پر مهال د هوا د پاكولو او د عملياتېدونكي ناروغ د په طب كې د عملي •
دې هيڅ ون نږگ، ځكه چې اريو ځايونو د پاكولو لپاره كاريږيغوڅېدونك

 ؛ كيميايي مركبونه نه جوړوي

، مريخ ته د سفر پر هگاتموسفير د تركيبي برخې په تو ازمايښت د 500- د مريخ •
موالي په موخه د دې لپاره د ك مهال د تشيال بېړۍ په دننه كې د اكسيجن د كچې

 ؛ چې د اور بلېدو د خطر مخنيوي وشي، كاريږي

ا بمتر اوبو الندې ل، نو ون ډېر لږ تودوخه تېروونكى دىگارله دې المله چې  •
، خو په ډكولو كې ترې كار اخيستل كيږي درېشيوربړي وزمه وچو  د »گنيډايو«

 ؛ هد يقيمت ازگ او هغه د دېهم لري  ړتياوېگځينې نيم

، په هوا كې له بې نافعال اتموسفير د جوړولو لپاره ، دنتېز كېيپه كيميايي س •
   .  و سره د كار كولو پر مهال كاريږيپايښته مركبون

  . پوتاسيم 19

 چې دى عنصر لومړى دورې څلورمې د جدول يي دوره د عنصرونو كيميايي د پوتاسيم
 ،)Kalium( كې ژبه التيني په نوم صردې عن د.  دى K يې سېمبول او 19 يې شمېره اتومي

 دى توكى ساده يو دا.  دى) Ка́лий( كېژبه  روسي په او) Potassium( كې رېزيگان په
 الكلي، نرم يو پوتاسيم.  ده) 7440- 09- 7(  يې شمېره) CAS( اېس اې سي د ثبت د او

 .  دى فلز لرونكى گرن ورته ته زرو سپينو

 د كيږي، موندل كې مركبونو په سره عنصرونو ورون له يوازې كې طبېعت په دا عنصر
 اكسايډ ژر ډېر سره هوا له.  كې مينرالونو ډېرو په او كې اوبو سمندري په هگتو په ساري

او  سره اوبو له بيا تېره په كوي، ډونگ كې تعاملونو كيميايي په اسانۍ ډېرې په او جوړوي
 ډېر ته هغو سوډيم د خواص يمياييك پوتاسيم د پلوه له اړخونو ډېرو د.  جوړوي الكلي
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 له كارونې د ده د خوا له انيزمونوگاور ژونديو د او دندې بيولوجيكي د خو دي، نږدې
   . لري توپير كې منځ خپل په دوى څخه ليدټكي

  
  دى  فلز نرم لرونكى گرن ورته ته زرو سپينو پوتاسيم:  انځور

  يې ريښه نامه د او تاريخچه

 »پوتاشه« د.  كارېده راهيسې زمانو لرغونيو له) مركبونه ده د يوووا كره كه( پوتاسيم
 ز 11 په كارېده، هگتو په مادې مينځونكې د چې توليد،)  3CO2K كاربوناټ پوتاسيم(

 له جوړيږي، كې پايله په سوځېدو د يوگلر يا پروړې د چې ايره هغه.  درلود شتون كې پېړۍ
) . وركاوه بړاس( بړاساوه وروسته چڼلو تر يې لولمح راغلى ته الس او ډوله،گ يې سره اوبو

 او سوډا ، 4SO2K سولفاټ پوتاسيم سربېره كاربوناټ پوتاسيم پر توكي شوي پاتې وچ
 .  درلودل هم KCl كلورايډ پوتاسيم

 خبر كې لكچر يوه په »ډېوي همفري« كيمياپوه ليسيگان 19 پر نوامبر د كال ز 1807 د
 مټ پر الكتروليزولو د KOH هايډروكسايډ پوتاسيم تېز وا تند شوي ويلي د چې وركړ،
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 ز 1807 د ده چې وښوده دا كې نسخه قلمي په لكچر د »ډېوي«.  دى كړى بېل پوتاسيم يې
 التيني د.  ونوماوه نامه په »پوتاسيم« د يې هغه او كړى كشف پوتاسيم 6 پر اكټوبر د كال
 په اوسه تر كيږي، ليكل سره) ss( ډبل يا دوه په كې ژبو ځينو په چې ،) potasium( ژبې

 ل« كال ز 1809 پر.  كاريږي كې ژبو پولېنډي او اليگپورت ،اسپانيايي پرانسي، رېزي،گان
 عربي د او) kalium( له ژبې التيني د( چې نوم، »كالي« د لپاره عنصر دې د »هيلبرت.  و. 

 دود كې ژبه الماني په نوم دا.  كړ وړانديز وو، شوى اخيستل څخه) پوتاش-القالي له ژبې
 څخه هغوى له چې ولېږدېد، ته ژبو ډېرى اروپا ختيځې او شمالي د بيا څخه هغې له او شو
 بريالى هم كې ټاكنه په سېمبول K د لپاره عنصر همدې د نوم همدا او وه ژبه روسي هم يوه
   . شو

  شتون پوتاسيم د كې طبېعت په

 مينرالونو، ميكا د عنصر دا.  كيږي موندل نه ه ډوليا نږ خپلواك په كې طبېعت په پوتاسيم
 ،KCl سيلويټ د راز همدا پوتاسيم.  لري شتون كې تركيب په نورو داسې او سپاټ،

 O2H6•4KCl•MgSO كاينيټ ،O2H6•2KCl•MgCl كارناليټ ، KCl•NaCl سيلوينيټ
 3CO2K كاربوناټ د كې ايره په بوټيو ځينو د راز همدا لري . شتون كې تركيب په مينرالونو

 ځمكې د.  لري ډونگ كې تركيب په ژوندينكو ټولو د پوتاسيم.  لري شتون بڼه په) پوتاش(
) . دى عنصر 7 او فلز 5 پلوه له خپرېدا د( دى سلنه 4,2 كالرك يې كې قشر كلك پاسني په
   . ده رامهگ ميلي 380 كې يې كچه ليتر يو په اوبو يوگسمندر او سمندري د

 كې خاورو په بيالروسيې او روسيې كاناډا، د كانونه لوى ټولو تر پوتاسيم ديې :  كانونه
 . لري شتون
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  يې راوړل ته الس

 د فلزونو الكلي يا كلورايډونو شويو ويلي د څېر په فلزونو الكلي نورو د لكه پوتاسيم
 تودوخې د كېدو ويلي د كلورايډونو د چې  هگڅن لكه.  راځي ته الس الرې له الكتروليز

 شويو ويلي د يې مهال ډېرى نو) درجو ده 650 څخه 600 له شمېر په گ.  س د( ده لوړه درجه
 پوتاش يا سوډا پورې سلنې 12 تر ته دوى چې كيږي ترسره داسې الكتروليز فلزونو الكلي

 ويلي باندې كتود په مهال پر الكتروليزولو د كلورايډونو شويو ويلي د.  كوي وراضافه
 :  راټوليږي كلورين باندې انود په او پوتاسيم شوى

  

   

 او پوتاسيم شوى ويلي راز همدا باندې كتود په مهال پر الكتروليزولو د فلزونو الكلي د
 :  ده ډول الندې په يې معادله چې راټوليږي 2O اكسيجن باندې انود په

   

 اكسيجن يا 2Cl كلورينو له پوتاسيم چې لپاره دې د.  بړاسيږي ژر اوبه څخه شوي ويلي له

2O اېښودل استوانه مسي پرې پاسه له او جوړيږي څخه مسو له كتود كړي، ونه تعامل سره 
 استونې د هم انود.  راټوليږي كې استوانه په ډول شوي ويلي په پوتاسيم شوى جوړ.  كيږي

 له هم يا) څخه كولو الكتروليز له فلزنو الكلي د( څخه نيكلو له خو جوړيږي، بڼه په
 ) . څخه كولو الكتروليز له كلورايډونو د( څخه يټورافگ

 صنعتي لوى مېتود كولو سوچه) الرې له وركولو تودوخه( ترموكيميايي د پوتاسيم د
 Na سوډيم د يې كې هگبېل دې په.  كيږي وړاندې ډول الندې په يې معادله چې لري، ارزښت

 سوډيم پر كې پايله په چې شوى ښودل تعامل KOH هايډروكسايډ پوتاسيم او
 :   دى راغلى ته الس K پوتاسيم شوى سوچه سربېره NaOH هايډروكسايډ
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 كلورايډ پوتاسيم شوي ويلي له واسطه په سيليكون يا الومينيم، ،2CaC كاربيډ كلسيم د
KCl  كيږي سوچه او كيږي راايستل هم څخه  .     

  يې ايزوټوپونه

) K٣٢( 32 له يې شمېرې كتلو د چې شوي پېژندل ايزوټوپونه 25 ټول فلز الكلي د پوتاسيم
 چې دى جوړ ايزوټوپونو دريو له پوتاسيم طبېعي.  رسيږي ته ) پاىK۵۶( 56 پر او پيل څخه
 چې دى ايزوټوپ K٣٩د  يو يې څخه لرونكيو پايښت دوه له.  دي لرونكي پايښت يې دوه

 چې دى ايزوټوپ K١۴د  يې دويم.  دى سلنه 3,93 يې) خپرېدنه ايزوټوپي( ډېروالى
دى او راديواكتيفي  نه لرونكى پايښت چې يې ايزوټوپ درېيم.  دى سلنه 6, 7 يې ډېروالى

 يې عمر نيمايي چې دى ايزوټوپ فعال بېتا يو دا.  دى سلنه 0 ,012 يې ډېروالى دى،
د  شمېر منځني په كې ثانيه يوه په كې رامگ هر په پوتاسيم طبېعي د.  دى كاله 109•1,251

Kبدن په انسان يو د هگتو په ساري د يې بركته له چې كيږي، تجزيه هستې 32 ايزوتوپ  ٠٢ 
 كيږي تجزيې راديواكتيفي 4000 نږدې كې ثانيه هره په وي، رامهگكيلو 70 يې وزن چې كې،

 لكه دى ډېر ورته السرسى چې مركبونه، هغه پوتاسيم د كې ژوند كورني په خو ځكه. 
  3KNO نايټراټ پوتاسيم ،KCl كلورايډ پوتاسيم ،)3CO2K ټكاربونا پوتاسيم( پوتاش

 د لپاره كنترول د) روگمېچ( ډوزمترونو كورنيو د چې شي كېداى) نور داسې او
 له ايزوټوپ 40-پوتاسيم د . وكاريږي هگتو په سرچينو راديواكتيفي ازمايښتي
 جيوترمال( انرجۍ تودوخيزې الندې ځمكې تر د ځاى يو سره Th توريم او Uيورانيمو

 څخه 40 له چټكتيا بشپړه راوتو د انرجۍ دغې . د ده څخه سرچينو بنسټيزو له يوه) انرجۍ
 ورو ورو لري، كې تركيب خپل په پوتاسيم چې كې مينرالونو هغو په.  كيږي ارزول واټه 44

 څخه محصول له تجزيې د ايزوټوپ 40-پوتاسيم د چې كيږي زېرمه ايزوټوپ 40-ونگار د
 د.  كړي مالوم عمر ځايونو نورو او ډبرينو غرنيو د چې برابروي شونتيا دا او دى
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 له يو) جيوكرونولوجۍ( ليك ځمكنېټه اتومي د مېتود ښودنې نېټه ونيگار-پوتاسيمي
د نورو ټولو ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر يوې ورځې دى، د  . دى څخه مېتودونو بنسټيزو

  ې هم لنډ دى . ډېرى هغو نيمايي عمر يې تر يوې دقيق

  اتوم پوتاسيم د

 په هستې د اتوم د.  ده جوړه نيوترونونو 20 او پروتونونو 19 له هسته اتوم د پوتاسيم د
 عنصر دې د.  راڅرخي شاوخوا پر هستې د چې لري شتون الكترونونه 19 يې كې شاوخوا

د .  ده 4 شمېره سويو انرژيكي د اتوم د عنصر دې د وينا بله په لري، سويې انرژيكي 4 اتوم
 په او ،8 هم يې كې درېيمه په ،8 يې كې دويمه په ،2 يې كې سويه انرژيكي لومړۍ په اتوم

 د يې كې هسته په اتوم د.  سره وېشل شوي دي الكترون 1 يې كې سويه انرژيكي څلورمه
    . دى 39) شمېره كتلې د( شمېر ټوليز نيوترونونو او پروتونونو

 :  يې خواص نور اتوم د

 .    ده واحده اتومي 0983,39 كتله اتومي پوتاسيم د  -

 .  كيږي ښودل سره   [1s4Ar[ فورمول دې په يې وېش الكتروني اتوم د  -

   .   دى م.  پ 235 يې قطر نيمايي اتوم د  -
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  سيم د اتوم جوړښت انځور : د پوتا

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 0 , 856م كې س . م .  م كثافت په عادي شرايطو كې په يود پوتاسي -

(د ك په شمېر ده .  5,63په شمېر  گد ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
 .   )ده 7,336

 .  )ده 1032(د ك په شمېر ده .  759په شمېر  گد اېشېدو د تودوخې درجه يې د س .  -

 موله دى . \كيلوجوله 2 ,33يلي كېدو تودوالى يې د و -

 موله دى . \يلوجولهك 9,76د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى .  \جوله 6,29د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

    موله دى . \. م م . س 45 ,3مولي حجم يې  -

ړې ځال لري . ډېر سپك دى او گلرونكى توكى دى او ځان گپوتاسيم سپينو زرو ته ورته رن
ام جوړوي . كه گو اماله په سيمابو كې ښه حليږي اگپه اسانۍ ويلي كيږي . په پرتليزه تو

چوڼيا -البيگبې ته ونيول شي نو لمبې ته چيري پوتاسيم او د ده مركبونه  د اشټوپ لم
    وركوي . گرن
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   :  د بلوري جالۍ جوړښت يې

 مكعبي منځډك سېستم لري .  د پوتاسيم د بلوري جالۍ جوړښت  -

 سترومه دى . گان 332,5د جالۍ پارامترونه يې  -

     كيلوينه ده .   100جه يې د ډيباى د تودوخې در -

  

  مكعبي منځډك سېستم لري انځور : د پوتاسيم د بلوري جالۍ جوړښت 

  يې خواص كيميايي

 پ . م دى .   203د پوتاسيم كووالينسي نيمايي قطر   -

 پ . م دى .  133د ايون نيم قطر يې   -

 ه دى . گپاولين 0,  82الكتروني منفيت يې   -

 دى . ولټه  – 2,  29الكترودي ځواك يې   -

 ده .  1د اكسايډ جوړولو درجه يې   -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 418, 5ي يې ژانر ن د ايون جوړولود لومړي الكترو  -
 الكترون ولټه ده .    ) 34,4شمېر (

عادي او نږه پوتاسيم لكه د نورو الكلي فلزونو په څېر عادي فلزي خواص ښيي، له 
ال دى او پياوړى سوچه كوونكى دى . كه چيرې اوږده موده له كيميايي پلوه ډېر فع
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ه مات او خراب شي گاتموسفير سره په تماس كې پاتې شي، نو كوالى شي چې په بشپړه تو
. له اوبو سره د تعامل پر مهال چوي . د دې لپاره چې له هوا او اوبو سره تماس ونه كړي، 

،  Naيكون غوړيو كې وساتل شي . له سوډيم اړينه ده چې په پيترولو، خاورو تېلو يا سيل
سره په تعامل كولو كې د انټرميټاليك  Bi، بيسموټو  Pb، سرپو  Sn، قلع  Tiتاليم  

     ډوله فلزونه جوړوي .گ

  

انځور : پوتاسيم له اوبو سره فعال تعامل كوي . ازادېدونكى هايډروجن پخپله اور اخلي 
محلول  4O14H20Cوركوي . د فينول فتالېين  گيي رناو د پوتاسيم ايونونه لمبې ته چوڼيا

خپلوي او د الكلي تعامل ښيي چې پوتاسيم  گري ته ورته ډك سور رنگپه اوبو كې ځي
   جوړوي .   KOHهايډروكسايډ 

 له هوا د كې درجه په تودوخې د هوا د كوټې د پوتاسيم:  تعاملونه يې سره توكيو ساده له
 كې توپير په څخه سوډيم او ليټيم له كوي؛ تعامل سره وعنصرون هالوجيني او اكسيجن،

 له مهال پر وركولو تودوخې) معتدلې( منځنۍ د.  كوي نه تعامل سره نايټروجن له
 350-200 په تودوخې د. ( جوړوي KH هايډريډ پوتاسيم او كوي تعامل سره 2H هايډروجن

    : كې) درجو گ.  س
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   :  كوي تعامل كې درجو گ.  س 200 -  100 په تودوخې د سره عنصرونو كالكوجيني له

   

 پوتاسيم چې جوړوي  2KO سوپراكسايډ پوتاسيم سره سوځېدو په كې هوا په پوتاسيم
   :  كيږي ښودل ډول الندې په يې معادله تعامل د.  وي ډگ ورسره هم  2O2K پراكسايډ

   

 جوړوي  فاسفيډ سېدا كې كولو تعامل په سره فاسفورس له كې اتموسفير فعال غير په
    ) : كې درجو گ.  س 200 په تودوخې د( لري گرن زرغون چې

   

 اوبو له كې درجو په تودوخې د هوا د كوټې د پوتاسيم:  تعاملونه يې سره توكيو پېچليو له
 3NH امونيا اوبلنه په كې درجو -50 منفي په تودوخې د كوي، تعامل فعال سره تېزابونو او

   :  جوړوي محلول لرونكى گرن شين گټين او حليږي كې

   

   

  

 هگتو ژوره په) 3HNO( اسيډ نايټريك او 4SO2H اسيډ سولفوريك) رقيق( نرى پوتاسيم
    :  راولي يې ته حالت خپل او بشپړوي
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 روپگ هايډروكسي د دى مهال پر كولو ويلي د پوتاسيم د ځاى يو سره عنصرونو الكلي له
 پوتاسيم له يې كې هگبېل الندې دې په.  يې كوي وچهس او كوي راجال هايډروجن

   :   شوى ښودل تعامل سره КОН هايډروكسايډ

   

 امايډ پوتاسيم او كوي تعامل سره 3NH امونيا ازيگ له سره وركولو تودوخې معتدلې په

2KNH كې درجو گ.  س 105 -65 په تودوخې د( جوړوي: (    

   

 په هگتو په سارې د.  جوړوي الكوكسايډونه او كوي لتعام سره الكولونو له پوتاسيم فلزي
 او كړى تعامل سره) دى الكول يو چې( OH5H2C ايتانول له يې كې هگبېل الندې دې

    :  دى كړى جوړ يې  KO5H2C ايتاكسايډ پوتاسيم

   

 ډېر)) K2CO3CH(  ايتانواټ پوتاسيم كې پېښه دې په( الكوكسايډونه فلزونو الكلي د
 .  كاريږي پيمانه پراخه په كې سينتېز عضوي په او دي ونهبنسټ پياوړي

 كې تعامل په K پوتاسيم د سره 2O اكسيجن له هوا د:  مركبونه پوتاسيم د سره اكسيجن له
 2KO سوپراكسايډ پوتاسيم او 2O2K پراكسايډ پوتاسيم بلكې نه، اكسايډ پوتاسيم

   :   ده دا يې معادله تعامل د چې جوړيږي،
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 چاپيريال داسې په ته فلز دې چې راشي، ته الس ډول دې په شي كېداى اكسايډ سيمپوتا د
 فلزي له هم يا ولري، اكسيجن لږ ډېر چې شي وركړ تودوخه درجو گ.  س 180 تر كې

   : شي وركړ تودوخه ته مخلوط 2KO سوپراكسايډ پوتاسيم د سره پوتاسيم

   

 تېزابي او تېزابونو ،O2H اوبو له لري، خواص بنسټيز جوت روښانه اكسايډونه پوتاسيم د
 پراكسايډونه.  لري نه اهميت عملي دوى.  كوي تعامل توپاني چټك ډېر سره اكسايډونو

 هايډروجن او الكلي حليږي، ښه كې اوبو په چې دي پوډرونه سپين بخون زېړ يې
   :  جوړوي 2O2Hپراكسايډ 

  

  

    

 ماسكونو ځينو په ازگ د بدلوي، اكسيجن په 2CO اكسايډ ډاى كاربون چې يې، خاصيت دا
 2O2Na پراكسايډ سوډيم او 2KO سوپراكسايډ پوتاسيم د.  كاريږي كې اوبتلونو په او

 په چيرې كه.  كاريږي هگتو په جذبوونكي د مخلوط) Equimolar( لرونكى مولي برابر
 په زياتوالي د پراكسايډ سوډيم د نو لري، ونه كتله مولي برابره توكي وال برخه كې مخلوط
 د 2CO اكسايډ ډاى كاربون حجمه دوه د.  جذبيږي ډېر پرتله په بېلېدو د ازگ كې صورت
 د خو كميږي، كې فضا بنده په فشار او بېليږي، 2O اكسيجن حجم يو مهال پر جذبولو

 جذبولو د اكسايډ ډاى كاربون حجمه دوه د( كې حالت په پرېمانۍ د سوپراكسايډ پوتاسيم
 هم فشار او بيليږي ازگ ډېر پرتله په جذبېدو د) بېليږي اكسيجن حجمه رېد مهال پر

 .  لوړيږي
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 او جذبېدونكى به كې حالت په)  4O2:K2O2Na  =1:1( مخلوط لرونكي مولي برابر د
 پر جذبېدو د 2CO اكسايډ ډاى كاربون حجمونو څلورو د( وي برابر سره ازگ بېلېدونكى

 ) . ږيبيلي 2O اكسيجن حجمه څلور مهال

 د كې صنعت نساجۍ په دوى خو ځكه دي، جوړوونكي اكسايډ پياوړي پراكسايډونه
  .  كاريږي لپاره سپينولو د ټوكرانو

 راځي ته الس پراكسايډونه مهال پر كولو سور او وركولو تودوخې د ته فلزونو كې هوا په
 .  ازاديږي څخه اكسايډ ډاى كاربون له چې

 پوتاسيم د.  لري گرن سور-نارنجي چې شوى پېژندل هم 3KO ازونايډ پوتاسيم د راز همدا
.  س د يې درجه تودوخې د چې داسې كيږي، ځاى يو سره 3O ازون له KOH هايډروكسايډ

   :   جوړيږي  3KO ازونيډ پوتاسيم  يې كې پايله په تعامل د او وي نه زياته 20 تر شمېر په گ

    

 په تودوخې د هگتو په ساري د دى، جوړووكى اكسايډ پياوړى ډېر 3KO ازونايډ پوتاسيم
 او 4SO2K سولفاټ پوتاسيم تر او جوړوي اكسايډ سره S سولفور له كې درجو گ.  س 50

    : رسوي يې پورې 7O2S2K سولفاټ ډاى پوتاسيم

   

 جامد، سپين، يو) پوتاسيم تېز يا( هايډروكسايډ پوتاسيم د:  هايډروكسايډ پوتاسيم د
 د چې دي بلورونه) جذبوونكي بړاس اوبو د څخه هوا له( روسكوپيگهاي ډېر راڼه، غير

 الكلي په هايډروكسايډ پوتاسيم د.  كيږي ويلي كې درجو گ.  س 360 په تودوخې
 اوبو په.  ازادوي تودوخه ډېره او حليږي ښه ډېر كې اوبو په دى.  لري اړه پورې عنصرونو

 گ.  س 20 يې تودوخه چې كې، اوبو راموگ 100 په چې ده داسې حلېدنه پوتاسيم تېز د كې
    . حليږي پوتاسيم تېز رامهگ 112 وي، درجې
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  يې كارونه

 او پټو په توكى ډولهگ اوبلن سوډيم او پوتاسيم د كې درجه په تودوخې د هوا د كوټې د  •
 تودوخې د كې اووگدست اټومي په نيوترونونو چټكو د لكه كې، سېستمونو تړليو

 ځاى يو يې سره Cs سيزيم او Rb روبيډيم له دې پر سربېره.  كاريږي هگتو په تېروونكي
 سلنې 47 سوډيم، سلنې 12 د.  كاريږي پيمانه پراخه په فلز ډولهگ اوبلن شوى ويلي

 لري، درجه ريكارډي ټيټه ډېر زښته كېدو ويلې د فلز ډولهگ سيزيم سلنې 41 او پوتاسيم
 .     ده درجې گ.  س  -78 منفي چې

 هگتو په سرې د خو ځكه دى، عنصر بيوجينيك ارزښتناك ډېر يو مركبونه وتاسيمپ د  •
 عنصرونو بنسټيزو ډېرو هغو له يو سربېره فاسفورس او نايټروجن پر پوتاسيم.  كاريږي

 كې توپير په څخه فاسفورس او نايټروجن له.  دى اړين لپاره ودې د بوټيو د چې دى څخه
 وي، لږ پوتاسيم كې بوټيو په چيرې كه.  دى كاتيون) وليسل( يي حجره بنسټيز يو پوتاسيم

 چې ځايونه هغه بيا تېره په خرابيږي، او وركوي السه له حالت عادي ژوندينكې دوى د نو
 چې نديږيگڅر داسې كې بڼه ښكاره په بوټي د حالت دا.  كيږي ترسره پكې فوتوسينتېز

 وركړ سره پوتاسيمي ته بوټي چيرې كه.  ځي منځه له او وچيږي ورو ورو ژېړيږي، يې پاڼې
 مضرو د او ډېريږي يې حاصالت ډېريږي، كتله) Vegetative mass( د بوټي د نو شي،

 .  كيږي پياوړى مقاومت يې وړاندې په حشراتو

 پيمانه پراخه په كې تخنيك) Electroplating( گالكتروپالټين په ېگمال پوتاسيم د  •
 ډېرې زياتره څخه وگمال ډول دا له سوډيم د دوى يې سره سره بيې لوړې له كاريږي،

 په كار الكتروليتونو د كې كثافت لوړ په بهير برېښنايي د خو ځكه وي، حلېدونكې
  . سمبالوي چټكۍ
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  مركبونو كارېدنه يې  ارزښتناكو د

 په درمل د لپاره ارامۍ د سېستم عصبي د او كې طب په مركب  KBr برومايډ پوتاسيم د  •
 .  يږيكار هگتو

 ازونوگ د او كې بېټريو الكلي په) پوتاسيم تېز( مركب KOH  هايډروكسايډ پوتاسيم د  •
 .  كاريږي لپاره وچولو د

 د ښيښې د راز همدا كاريږي، هگتو په سرې د) پوتاش) (3CO2K( كاربوناټ پوتاسيم د  •
 .  كاريږي هگتو په توكيخوراك اضافي د لپاره مرغانو د او) جوړولو( اېشولو

 .  كاريږي هگتو په سرې د) »هگمال پوتاسيم د« سيلويټ،( KCl كلورايډ پوتاسيم د  •

 .  ده برخه تركيبي يوه باروتو تورو د او سره، ډول يو 3KNO نايټراټ پوتاسيم د  •

 د توغنديو د يتو،گاورل د 3KClO كلوراټ پوتاسيم او 4KClO پركلوراټ پوتاسيم د  •
 او جوړولو په توكيو چاودېدونكيو وليو،گ) امرس( كوونكيو رڼا باروتو،

 .  كاريږي كې توليد په)  Electroplating( گالكتروپالټين

 كروميك« د دى، جوړوونكى اكسايډ پياوړى چې ، 7O2Cr2K كروماټ ډاى پوتاسيم د  •
) پخولو څرمن( پخولو پوستكيو مينځلو، د لوښيو كيميايي د لپاره، جوړولو د »مخلوط

 .  كيږي اخيستل ترې كار هم كې كارخانو په 2H2C اسيټيلين د راز همدا.  ږيكاري لپاره

 د كې طب په دى، جوړوونكى اكسايډ پياوړى يو  4KMnO ناټگپرمن پوتاسيم د  •
 لپاره راوړلو ته الس د اكسيجن د كې البراتوار په او كاريږي، هگتو په درمل ضد عفوني
 .  كاريږي

 هگتو په) piezoelectrics( د O2H4•6O4H4KNaC تارتراټ سوډيم پوتاسيم د  •
 .  كاريږي
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 مونو د 4PO2KD پوتاسيم ډيټيروفاسفاټ ډاى او ،4PO2KH فاسفاټ مونوپوتاسيم د  •
 .  كاريږي كې تخنيك اليزري په هگتو په) كريستالونو( بلورونو

) البحريو تتح( اوبتلونو په  2KO اكسايډ سوپر پوتاسيم او  2O2K پراكسايډ پوتاسيم د  •
 اكسيجن او جذبولو د اكسايډ ډاى كاربون د كې ماسكونو ضد ازگ په پاكولو، د هوا د كې

 .  كاريږي لپاره ازادولو

 يو لپاره) كولو لېم( لېمولو د فلزونو هگرن او پوالدو د  4KBF فلوروبوراټ پوتاسيم د  •
 .  دى توكى ارزښتناك

) وركولو اوبو زرو سرو او سپينو د( گالكتروپالټين په KCN سيانيډ پوتاسيم د  •
 پروسه كولو مشبوع د برخې پاسنۍ د پوالدو د او راايستنه په زور سرو د كې، تخنيك

)Carbonitriding (كاريږي كې  . 

 د باندې اكسيجن او هايډروجن په ځاى يو سره 2O2K پراكسايډ پوتاسيم له پوتاسيم  •
 .  كاريږي كې جزيهت يا وېش) تودوخيز( ترموكيميايي په اوبو

     . كاريږي هگتو په سرې د  4SO2K سولفاټ پوتاسيم  •

  

 طب په كې، لوله يي ښيښه بنده په بلورونه مركب 4KMnO ناټگپرمن پوتاسيم د:  انځور
     كاريږي هگتو په درمل ضد عفوني د كې
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  . كلسيم 20

 اتومي چې دى رعنص يو دورې څلورمې د جدول يي دوره د عنصرونو كيميايي د كلسيم
په  ،)Calcium( ژبه كې التيني د دې عنصر نوم په.  دى Ca يې سېمبول او 20 يې شمېره

 دى توكى ساده يو دا.  دى) Ка́льций( په روسي ژبه كې او) Calcium( كې رېزيگان
 فعال كيميايي نرم، يو كلسيم.  ده) 7440-70- 2( يې شمېره) CAS( اېس اې سي د ثبت د چې

     . لري گرن ورته ته زرو سپينو چې دى فلز ينخاور الكلي

  
     دى فلز خاورين الكلي لرونكى گرن ورته ته زرو سپينو نرم، يو كلسيم:  انځور

 يې ريښه نامه د او تاريخچه

 نرمې« ،»چونې« د چې شوى اخيستل څخه) calx ، calcis( له ژبې التيني د نوم كلسيم د
 وړانديز خوا له »ډېوي همفري« كيمياپوه ليسيگان د كال ز 1808 پر نوم دا.  لري مانا »ډبرې
 لوند »ډېوي. « وو كړى بېل سره مېتود الكتروليزي په توكيو د كلسيم فلزي ده.  وو شوى

 په Pt پالتينو د مخلوط HgO اكسايډ سيمابو د او 2Ca(OH) هايډروكسايډ كلسيم
) مايع( اوبلنو په چې وو، سيم تينوپال د يې كتود.  كړ الكتروليز وو، انود چې ټوټه، هواره

.  راغى ته الس  امگامال كلسيم د كې پايله په الكتروليز د.  وو شوى كړاى ډوب كې سيمابو
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 نامه په كلسيم د چې راوړ ته الس يې فلز يو داسې او كړل لري سيماب څخه هغه له »ډېوي«
 .   شو ونومول

 كلسيم راز همدا( ډبرې چگ د ډبرې، رمرم د ډبرې،) اهك( چونې د يانې مركبونه كلسيم د
 زره څو ان) توكي پاتې وروسته) وركولو اور( سوځولو تر ډبرې چونې د او) CaO( اكسايډ

 CaO اكسايډ كلسيم پېړۍ 18 تر كيمياپوهانو.  كارېدلې كې چارو ودانيزو په ال پخوا كاله
 كيمياپوه پرانسي ياېښودونك بنسټ كيميا اوسنۍ د كال ز 1789 پر.  باله توكى عادي يو
 نيزيمگم ، CaO اكسايډ كلسيم چې وكړ اټكل داسې»  الوېزير دې الورينټ انتوان«

 اكسايډ ډاى سيليكون او ، 3O2Al اكسايډ الومينيم ، 4BaSO باريټ ، MgO اكسايډ

2SiO دي توكي پېچلي .   

  شتون كلسيم د كې طبېعت په

 نه ډول خپلواك يا نږه په كې طبېعت په نو دى، عنصر فعال ډېر كلسيم چې المله دې له
 38,3 پلوه له كتلې د كچه عنصر دې د كې قشر كلك پاسني په ځمكې د.  كيږي موندل

 له ډېروالي د خپرېدا د وروسته وسپنې او الومينيم، سيليكون، اكسيجن، تر چې ده، سلنه
    .  ده امهرگ ميلي 400 كچه يې كې ليتر يوه په اوبو سمندري د.  لري ځاى پېنځم پلوه

 د او سيليكاټونو په برخه ډېره كلسيم : د كې مينرالونو او ډبرو غرنيو په
 فليډسپاټونو بيا تېره په نېيسونو،گ رانيټو،گ لكه توكيو بېالبېلو د الومينوسيليكاټونو

)8O2Si2CaAl-8O3NaAlSi – 8O3KAlSi  (لري شتون كې  . 

 د كې ټوله په چې لري شتون ډول په ډبرې اكواه او تباشير د بڼه رسوبي په مركبونه كلسيم د
 په چې ده ډبرې مرمر د بڼه بلوري كلسيم د.  دي جوړ څخه مينرال له) 3CaCO( كلسيټ
 .  كيږي موندل لږ كې طبېعت
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 ، 3CaCO كلسيټ لكه موندلې پراختيا ډېره خورا هم مينرالونو ډول دې دې عنصر د
 ، O2H2•4CaSO ډبره چونې يا چگ د وا O2H0.5•4CaSO االباسټر ، 4CaSO انهيډريټ

 په.  CaCO3MgCO•3 دولوميټ ،) 4(PO5Ca(F,Cl,OH3) اپاټيټ ، 2CaF فلوريټ
 .  ښيي كلكوالى اوبو د شتون نيزيمگم او كلسيم د كې اوبو طبېعي

 په او شوى ځاى پر ځاى كې قشر كلك پاسني په ځمكې د چې كې حال داسې په كلسيم
 د چې جوړوي مينرالونه 385 شوى، زېرمه كې مونوسېست جيوكيميايي بېالبېلو

   . دى نيولى ځاى څلورم يې پلوه له شمېر د مينرالونو

 كاربوناټي« كې كېدنه ځاى پر ځاى طبېعي په كلسيم : د كې قشر كلك پاسني په ځمكې د
 بېرته له 3CaCO كاربوناټ كلسيم د سره اوبو له دا او لوبوي رول لوى »انډول

 كلسيم( كاربوناټ بي كلسيم حلېدونكى چې لري، اړه سره املتع راستنېدونكي
 :  ده ډول الندې په يې معادله تعامل د او جوړوي  3Ca(HCO(2) هايډروكاربوناټ

    

 خواته ښۍ يا كيڼې انډول سره نيولو كې پام په واليگټين د 2CO اكسايډ ډاى كاربون د(
   ) . كيږي لېږدېدل

  يې ايزوټوپونه

 پاى 57 پر او پيل څخه 34 له يې شمېرې كتلو د چې يلر ايزوټوپونه 24 له كېپه ټو كلسيم
،  Ca۴٠ هغه او دي لرونكي پايښت ايزوټوپونه 5 يوازې يې څخه شمېر دې له.  رسيږي ته

Ca۴٢ ،Ca۴٣  ،Ca۴۴  ،Ca۴۶  ايزوټوپونه دي . همدا راز يو بلCa۴د دومره اوږده عمر  ٨
ڼل شي گعملي موخو لپاره كېداى شي پايښت لرونكى ولرونكى ايزوټوپ لري چې د ټولو 

سلنه دى . دا  97,96ايزوټوپ يې تر ټولو ډېر خپور شوى دى چې ډېروالى يې  40-. د كلسيم
ايزوټوپ هم لري او هغه د (كوسموجينيك) همدا راز كيهاني منشا لرونكى  عنصر
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خو له كيهاني ه دى . كال 102000راديواكتيفي ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  41-كلسيم
ايزوټوپ د  40-ايزوټوپ د كلسيم 41-منشا لرونكيو ايزوټوپونو څخه په توپير كې كلسيم

  نيوتروني فعاليت پر مټ جوړيږي .  

ايزوټوپ  45-له راديواكتيفي مصنوعي ايزوټوپونو څخه يې تر ټولو ډېر پايدار د كلسيم
 163يزوټوپونو نيمايي عمر يې تر ورځې دى . د نورو ټولو ا 163دى چې نيمايي عمر يې 

   ورځو لنډ دى، د ډېرى هغو نيمايي  عمر يې تر يوې دقيقې هم لنډ دى . 

  كې بيوسفير په

 ژونديو د.  لري شتون كې ووبونو حيواني او انساني ټولو په مركبونه كلسيم د
 پاټيټال هايډروكسي هگتو په ساري د.  لري شتون كلسيم ډېر كې تركيب په انيزمونوگاور
OH3)4(PO5Ca، ٢كې  ثبت بل په ياOH)Са(·٢)٤(PO٣Caد ژويو لرونكيو شمزۍ د ٣ 

 كلسيم له دى . هم انسان څخه شمېر هغه له چې دى، بنسټ) نسجونو( ووبونو د هډوكيو
 داسې او پوټكي يوگه د كاسې، صدفونه، ژويو شمزۍ بې ډېرى د څخه 3CaCO كاربوناټ

 كلسيم سلنه 1,  4 - 2 پلوه له كتلې د كې ووبونو ژونديو هپ ژويو او انسان د.  دي جوړ نور
 كلسيم رامهگكيلو 7,1 كې بدن په وي، رامهگكيلو 70 يې وزن چې انسان، يو د لري . شتون
 كې تركيب په توكي ترمنځ ژوندينكو د هډوكيو د بدن د كې ټوله په عنصر دا.  لري شتون

   .   وي

  يې راوړل ته الس

 80 تر څخه 75 له چې( 2CaCl كلورايډ كلسيم شوي ويلي د راوړل هت الس كلسيم فلزي د
 كلسيم او 2CaCl كلورايډ كلسيم شوي ويلي د يا ،KCl كلورايډ پوتاسيم او) وي سلنه

 كې درجو گ.  س 1200- 1170 په تودوخې د راز همدا څخه، كولو الكتروليز له 2CaF فلورايډ
   :  راځي ته الس مټ پر چاڼ الومينوترميك د CaO اكسايډ كلسيم د
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  اتوم كلسيم د

 په هستې د اتوم د.  ده جوړه نيوترونونو 20 او پروتونونو 20 له هسته اتوم د كلسيم د
دې  د.  راڅرخي شاوخوا پر هستې د چې لري شتون الكترونونه 20 يې كې رگډ شاوخوا

 كې دويمه په ،2 ېي كې سويه انرژيكي لومړۍ په اتوم د.  لري سويې انرژيكي 4 اتوم عنصر
 سره الكترونونه 2 يې كې سويه انرژيكي څلورمه په او ، 8 هم يې كې درېيمه په ،8 يې

 كتلې د( شمېر ټوليز نيوترونونو او پروتونونو د يې كې هسته په اتوم د.  دي شوي وېشل
     . دى 40) شمېره

  د اتوم نور خواص  يې :   

  ده . اتومي واحده  078,40م اتومي كتله د كلسي -

 سره ښودل كيږي .  [Ar]٢s٤د اتوم الكتروني وېش يې په دې فورمول  -

     پ . م دى .  197د اتوم نيمايي قطر يې  -

  

  يم د اتوم جوړښت انځور : د كلس
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    فيزيكي خواص يې

 رامه دى . گ 1 ,55م كثافت په عادي شرايطو كې په يو س . م . م كې د كلسي -

 1115( د ك په شمېر ده . 842په شمېر  گس .  د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د -
 .  )ده

 1757(د ك په شمېر ده .  1484په شمېر  گد اېشېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
 .  )ده

 موله دى . \كيلوجوله 20,9ي كېدوتودوالى يې د ويل -

 موله دى . \كيلوجوله 6,153د بړاس تودوالى يې  -

 وين . موله) دى . (كيل\جوله 25 ,9د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

   موله دى .  \. م م . س 9,29مولي حجم يې  -

د تودوخې تر  α-Caكلسيم  - د كلسيم فلز په دوو الوتروپي ډولونو كې شتون لري . الفا
درجو پورې پايښت لرونكى او د جالۍ جوړښت يې مكعبي محوري سېستم  گس .  443
د جالۍ جوړښت يې  β-Caكلسيم - انانومتره دي . د بېت а = 0,558پارامترونه يې .  لري

  a = 0,448(پارامترونه يې  α-Feمكعبي منځډك سېستم لري، لكه د الفا وسپنې 
يې د ستاندارتې انتالپي (په ثابت فشار كې د  α → βنانومتره دي) . له الفا څخه بېتا ته 

 موله ده .  \كيلوجوله 93,0تودوخيز سېستم مقدار) تېرېدنه 

وړولو پر مهال د برېښنا نيم تېروونكي خاصيت پيدا كوي، خو د دې د فشار د ورو ورو ل
كلمې په ټولې مانا سره د برېښنا نيم تېروونكى كيږي نه (په دې حالت كې فلز هم نه وي) . د 
فشار د نورې لوړتيا پر مهال فلزي حالت ته راستنيږي او د برېښنا د ډېر تېروونكي 

رايه زياته ده او د برېښنا گ 6وړتيا يې تر سيمابو خاصيت ښيي (د برېښنا د ډېر تېروونكي 
تېرولو د وړتيا له پلوه تر نورو ټولو عنصرونو مخكې كيږي) . د كلسيم دا كمپېښه چلند 

   ته ورته دى، يانې په دوره يي جدول كې موازيات ساتل كيږي .  Srسترونتيم 
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  يې :  جوړښت جالۍ بلوري د

 .   لري سېستم محوري بيمكع جوړښت جالۍ بلوري د كلسيم د  -

 .   دى سترومهگان 5,  580 يې پارامترونه جالۍ د  -

   . ده كيلوينه 230 يې درجه تودوخې د ډيباى د  -

   

   لري سېستم محوري مكعبي جوړښت جالۍ بلوري د كلسيم انځور : د

  يې خواص كيميايي

 .  دى م.  پ 174 قطر نيم(كووالينټ)  كووالينسي كلسيم د  -

 .  دى م.  پ e2  (+99يې ( قطر نيم وناي د  -

 .  دى هگپاولين 1, 00 يې منفيت الكتروني  -

 .  دىولټه   - 2,  76 منفي يې ځواك الكترودي  -

 .  ده 2 يې درجه) اكسيډېشن( جوړولو اكسايډ د  -

 589,  4 يې انرژي(ايونيزېشن)  جوړولو ايون د الكترون لومړي د  -
    .   ده ولټه الكترون)  6,  11(  مېرش بل په يا.  ده موله\كيلوجوله
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 الكلي درنو د ده تر خو دى، ډېر فعاليت كيميايي ده د.  دى فلز خاورين الكلي يو كلسيم
 د او اكسايډ ډاى كاربون اكسيجن، له فلز دا.  دى لږ فعاليته كيميايي تر فلزونو خاورينو

 تته زياتره سطحه نۍپاس ده د خو ځكه كوي، تعامل اسانۍ په سره لوندوالي له هوا
 خاورو په كې مرتبان خولپټي كلك په زياتره كې البراتوار په المله دې له نو وي، خړبخونه

 .  كيږي ساتل پټ كې پارافين اوبلن يا تېلو

 پر ځاى ته لور كيڼ هايډروجن د كلسيم كې ليكه په )پوتنسيالونوځواكونو ( ستاندارتو د
 اوبو له دى، ولټه  Ca2+/Ca0 −2,84 يې ځواك يستاندارت الكترودي جوړې د.  دى ځاى
H2O ده دا يې معادله تعامل د اخلي، نه اور خو كوي، تعامل هگتو فعاله په سره :    

    

 عادي په سره Br2 برومين ،Cl2 كلورين ،O2 اكسيجن لكه نافلزونو فعالو داسې له كلسيم
    : كوي تعامل كې شرايطو

  

  

 پخې د او اخلي اور سر په خپل كلسيم مهال پر وركولو وخېتود د كې اكسيجن يا هوا په
 لكه نافلزونو فعالو لږ له.  سوځي سره لمبې بخونې نارنجي او گرن سره په خښتې

 نورو او P فاسفورس ،N2 نايټروجن ، Si سيليكون ،C كاربون ، B بورون ،H2 هايډروجن
   : هگتو په ساري د كوي، تعامل مهال پر وركولو تودوخې د سره
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 سيليسايډ كلسيم او Ca3P2فاسفيډ  كلسيم كېدونكيو السه تر پر كې تعاملونو دې په
Ca2Si لكه تركيبونه دا فاسفيډونو كلسيم د راز همدا ، سربېره СаР  او СаР5 كلسيم د او 

 .  دي شوي پېژندل هم تركيبونه CaSi2 دا او  CaSi ، Ca3Si4 دا سيليسايډونو

 ازاديږي تودوخه ډېره مهال پر كېدو ترسره د تعاملونو شويو يادو پاس د سم سره قاعدې له
 له.  ده+  2 دوه مثبت درجه جوړولو اكسايډ د كلسيم د كې مركبونو ټولو په سره نافلزونو له. 

 هگتو په ساري د كيږي، تجزيه اسانۍ په مټ پر اوبو د مركبونه ډېرى كلسيم د سره نافلزونو
:     

   

   

و لمبې ته كلسيم گه دى . كه چيرې د كلسيم د حلېدونكيو مالگبې رن ٢Ca+يم ايون د كلس
 خپل كړي .  گورنږدې كړو نو لمبه به د پخې خښتې سور رن

 كلسيم ،CaBr2 برومايډ كلسيم ،CaCl2 كلورايډ كلسيم لكه ېگمال داسې كلسيم د
 ېگمال دا كلسيم د.  حليږي ښې كې اوبو په Ca(NO3)2 نايټراټ كلسيم او ،CaI2 ايوډايډ

 تراى ،CaSO4 سولفاټ كلسيم ،CaCO3 كاربوناټ كلسيم ،CaF2 فلورايډ كلسيم لكه
 نه كې اوبو په نورې ځينې او CaC2O4 اكساالټ كلسيم ، Ca3(PO4)2 فاسفاټ كلسيم
 .  حليږي
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 تريو كلسيم كې د توپير په څخه CaCO3 كاربوناټ كلسيم له چې لري ارزښت حالت ډېر دا
 كې طبېعت په دا.  دى وړ حلېدو د كې اوبو په Са(НСО3)2) هايډروكاربوناټ( ناټكاربو

 ډاى كاربون په چې اوبه، سړې سيند يا باران د چې كله.  كوي رامنځته پروسې الندينۍ
 نو ورسيږي، ته ډبرو) اهك( چگ د او ننوزي الندې ځمكې تر وي، شوې مشبوع اكسايډ

 شوې مشبوع باندې هايډروكاربوناټ كلسيم په ېك ځايونو هماغو په او حليږي هغوى
 رزېدونكىگرا ډول دې په او توديږي وگوړان په لمر د راوزي، ته سر ځمكې د اوبه

   :  كيږي ترسره تعامل) راستنېدونكى(

   

  يې كارونه

 گزن او مسو نيكل، لكه داسې د بيا تېره په فلزونو د كارونه مهمه ټولو تر كلسيم فلزي د
 په د هايډريډونه ده د او كلسيم راز همدا.  ده كې راوړلو السته په پوالدو وهونكيو نه

 ته الس په U يورانيم او ، Th توريم ، Cr كروميم لكه فلزونو بشپړېدونكيو سره ستونزې
 گبېرين د او جوړولو په بېټريو د فلز ډولهگ كلسيم د سره سرپو له.  كاريږي كې راوړلو

 كمپېښه د كې ميټالوترمي په كلسيم فلزي نږه.  كاريږي كې فلزونو ډولهگ په جوړولو
 .  كاريږي هم لپاره راوړلو ته الس د عنصرونو خاورينو

 او اغېزمنو ډېرو له يو لپاره توليد د عنصرونو درنو ډېرو د ايزوټوپ 48-كلسيم د
 دى توكى مهم لپاره كشف د عنصرونو نويو د جدول مندليف د او څخه توكيو كارېدونكيو

 د خو ځكه ده، هسته) رهگجادو( رهگكوډ ځلي دوه 48-كلسيم چې لري تړاو سره دې له دا. 
 د واوسي؛ نيوتروني ډېر لپاره هستې سپكې د چې وركوي شونتيا دا ته هد مقاومت ده

  .  ده اړينه پرېماني نيوترونونو د مهال پر سينتېزولو د هستو درنو ډېرو
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  . سكانډيم 21

 اتومي چې دى عنصر يو دورې څلورمې د جدول يي دوره د ونوعنصر كيميايي د سكانډيم
 په ،)Scandium( كې ژبه التيني په نوم عنصر دې د.  دى Sc يې سېمبول او 21 يې شمېره

 دى توكى ساده يو دا.  دى) Ска́ндий( ژبه كې روسي په او) Scandium( كې رېزيگان
 دى فلز سپك يو سكانډيم.  ده) 7440-20- 2(  يې شمېره) CAS( اېس اې سي د ثبت د چې
   .  لري پړك يا ځال زېړه او گرن ورته ته زرو سپينو چې

   
 او گرن ورته ته زرو سپينو چې دى فلز خاورين كمپېښه سپك، ، نرم لږ سكانډيم:  انځور

    لري پړك زېړ

  تاريخچه يې 

ه هغه پ (مندليف)» دميتري ايوانوويچ مېندېلېېف«يم د نامتو روسي كيمياپوه ډسكان
) يې ليكلې  29(د زاړه كليز له مخې د نوامبر پر  11ز كال د ډيسمبر پر  1870ليكنه كې چې د 
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-1840( »الرس فريدريك نيلسن«سويډني كيمياپوه  ، خو عنصروه، وړاندويل شوى وو
  دا عنصر د سكانديناويا په وياړ ونوماوه .  »نيلسن«.  كړز كال كشف  1879پر  )1899

  شتون سكانډيم د كې طبېعت په

 د.  ده رامهگ 10 كې ټن يوه په كچه منځنۍ سكانډيم د كې قشر كلك پاسني په ځمكې د
 ته النټانيډونو او  La النټانيم ،Y ايتريم سكانډيم، پلوه له خواصو فيزيكي او كيميايي

 ، Al الومينيم نورو شان په ده د لكه كې مركبونو طبېعي ټولو په سكانډيم.  دى نږدې
 مساوي سره 3 له چې ښيي) والينس( ظرفيت مثبت داسې څېر په La النټانيم او Y ايتريم

 كې پروسو) Reduction and oxidation( اكسايډېشن او ريډوكشن په خو ځكه دى،
.  لري شتون كې تركيب په مينرالونو ډېرو د چې دى عنصر شوى خپور يو دا . كوي نه ډونگ

ويټيټ  تورت يو هغه چې شوي، څېړل او شوي ژندلپې مينرالونه سكانډيمي 2 يې اوسه تر

7O2Si2(Sc,Y) 3 چې دىO2Sc 4 • [ سټيريټيټ يې بل او پورې، سلنې 53,  5 تر يېSc[PO

2H2O  ،چې دى Sc2O3  ډېر ټولو تر يې هگتو پرتليزه په.  لري شتون پورې سلنې 39,  2 تر 
 د سكانډيم چې المله ېد له.  دى شوى كشف كې مينرالونو 100 په تخمينن تمركزوالى

 Fe ، TR وسپنې ، Mn  انيزگمن ، Ca كلسيم ، Al الومينيم ، Mg نيزيمگم پلوه له خواصو
 ته  Zr زيركونيم ، U ايورانيمو ، Th توريم ،Hf هافنيم ،)عنصرونه خاورين كمپېښه(

 خپلو په چې شوې وېشل او شوې تيت كې مينرالونو داسې په كتله لويه ده د نو دى، نږدې
 د عنصرونو خاورينو كمپېښه د سكانډيم.  لري عنصرونه شوي ياد كې تركيبونو

 كسينوتيم لكه كې، مينرالونو ايتريمي په بيا تېره په دى، هم شوى ځايناستى ايزووالينس
)4YPO(، 7 ويټيټ تورتO2Si2(Sc,Y)  .  

ورې پكې سلنې پ 1(تر  ټې ډېر دى هغه فلورييم يې په تركيب كډهغه مينرالونه چې سكان

3O2Sc كاسيشتون لري ،(2 ټ يريټSnO  له)سلنې پورې) ، بيريل 0 , 2څخه تر  0 , 00 5 
)]18O6(Si3[Be2Al   تر)بازيټ   0 , 2 ،(18سلنې پورېO6Si2Sc3Be )بيريل پكې  يميډسكان
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توليدي سيمونو د  يميډسكان دوى داو د  ماتيكي ډبروگد ماسلنه) شتون لري .  3- 44,14
ماتيكي ډبرو په توربخونو مينرالونو كې تيت گكې د دوى ډېره كتله د ما يربهجوړېدو په 

.  هرالونو كې تمركز شوى دماتيكي جوړښتونو وروسته ځينو مينگشوې او په لږه كچه تر ما
 او) Ultramafic(داسې په برخه )  3O2Scرامه گ 30يم تر ټولو ډېره (په يوه ټن كې ډد سكان

نيزيمي گم- ه تركيب كې يې بنسټيز رول وسپنيز، چې پن لريبنسټيزو غرنيو ډبرو كې شتو
كې د  ډبروپه  منځني تركيب د.  ټيټ، امفيبول او بيو، لكه پيروكسينمينرالونه لوبوي

كې يې په يوه  وه ترو، پرامه دهگ 10منځنۍ اندازه په يوه ټن كې   3O2Sc ډيايم اكسډسكان
، لكه په نو كې تيتيږيوله مينراگنو رنپه توربخويم ډرامه ده . دلته هم سكانگ 2ټن كې 

  ، زيركون10O3(AlSi2KAl(OH)(2   ټكې، خو په موسكوي ټيټهورن بلېنډ او بيو

4ZrSiO ،5  ټانيټيټCaTiSiO يې  يو په اوبو كېگنديږي . د دريابونو او سمندرگكې راڅر
  رامه ده . گميلي  0 ,00004اندازه په يوه ليتر كې 

تر نورو ډېر  يم څخهډ(هغه مينرال چې له سكان 7O2Si2(Sc,Y)ټ يټد تورت وي: يې  كانونه
    په مدغاسكر او ناروي كې دي . كانونه تر ټولو لوىغني دى) 

  وپونه يې ايزوټ

ايزوټوپونه پېژندل شوي چې د كتلو شمېرې يې له  25د سكانډيم كيميايي عنصر ټول 
ونكى ايزوټوپ لري او په پاى ته رسيږى، خو يوازې يو پايښت لر 60څخه پيل او پر 36

ايزوټوپ دى . له  Sc۴۵طبېعت كې يې يوازې همدا يو ايزوټوپ موندل كيږي چې هغه د 
همدې المله سكانډيم يو مونوايزټوپي عنصر دى . له نورو راديواكتيفي ايزوټوپونو څخه 

ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  46-يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي يو د سكانډيم
ورځې  35,3ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  47- ورځې دى . بل يې د سكانډيم 8,83

ساعته دى . د نورو  7,43ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  48-دى . بل يې هم د سكانډيم
ساعتونو لنډ دى، د ډېرى هغو نيمايي  4ټولو راديواكتيفي ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر 
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ايزوټوپ دى چې  Sc٣٩ى . تر ټولو د ډېر لنډ عمر لرونكى يې د دقيقو هم لنډ د 2عمر يې تر 
  نانوثانيو لنډ دى .  300نيمايي عمر يې تر 

    اتوم يمد سكانډ

ا نيوترونونو جوړه ده . د هستې په شاوخو 24پروتونونو او  21له  هسته يم د اتومډد سكان
 4دې عنصر اتوم  دچې د هستې پر شاوخوا راڅرخي .  الكترونونه شتون لري 21كې يې 

د اتوم په ده .  4و شمېره بله وينا د دې عنصر د اتوم د انرژيكي سويپه ې لري، انرژيكي سوي
لورمه او په څ 9، په درېيمه كې يې  8كې يې  ، په دويمه2ه كې يې سوي يكيژلومړۍ انر

سره وېشل شوي دي . د اتوم په هسته كې يې د الكترونونه  2ه كې يې سوييكي ژانر
  .  دى 45ټوليز شمېر (د كتلې شمېره)  ونونو او نيوترونونوپروت

  د اتوم نور خواص يې : 

 اتومي واحده ده .  955912,44د سكانډيم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .    [Ar]١d٣ ٢s٤د اتوم الكتروني وېش يې په دې فورمول  -

  پ . م دى .  162د اتوم نيمايي قطر يې  -

  

   جوړښت اتومد  انځور : د سكانډيم
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  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 99,2م كثافت په عادي شرايطو كې په يو س . م . م كې د سكانډي -

 1814(د ك په شمېر ده .  1541په شمېر  گد ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
 .   )ده

 3109(د ك په شمېر ده .  2836په شمېر  گد اېشېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
 .  )ده

 موله دى . \كيلوجوله 15 , 8لي كېدو تودوالى يې د وي -

 موله دى . \كيلوجوله 332 , 7د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى .  \جوله 25 , 51د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

     موله دى .  \. م م . س 15 ,0مولي حجم يې  -

 دوو په عنصر دا.  ىاو زېړ پړك لر گ، چې سپينو زرو ته ورته رنيم يو سپك فلز دىډسكان
 بلوري چې دى  Sc-α سكانډيم- الفا يې يو:  لري شتون كې ډولونو بلوري موديفيكېشني

β- سكانډيم - بېتا يې بل او لري سېستم) ونالگزاگهي( شپږڅنډيز نيزيمگم د يې جوړښت

Sc بېتا او الفا د.  لري سېستم منځډك مكعبي يې جوړښت بلوري چې دى β↔α  د ډولونو
 .  درجې ده گ.  س 1336 تودوخه تېرېدو د منځ تر

 نه په 2O اكسيجن د البته( دى لوړ دې تر او 99,  5 كې سلو په والى سوچه سكانډيم د
 او كږولو وهلو، څټك د مانا شي، كېداى وركول بدلون ميخانيكي اسانۍ په ،)كې شتون

   لري .  وړتيا غځولو

  د بلوري جالۍ جوړښت يې :  

ونال) گزاگسكانډيم) شپږڅنډيز (هي-لۍ جوړښت (د الفاد سكانډيم د بلوري جا -
 سېستم لري . 
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 سترومه دى . گان =٣,٣٠٩a =٥,٢٦٨cسكانډيم) -د جالۍ پارامترنه يې (د الفا -

     

ونال) گزاگسكانډيم) شپږڅنډيز (هي-انځور : د سكانډيم د بلوري جالۍ جوړښت (د الفا
  سېستم لري 

   يې خواص كيميايي

 .  دى م.  پ 144 قطر نيم الينسيكوو سكانډيم د -

 .  دى م.  پ  e3 (+3 , 72( يې قطر نيمايي ايون د -

 .  دى هگپاولين 1,  36 يې منفيت الكتروني -

 .  دىولټه  صفر يې ځواك الكترودي -

 .  ده 3 يې درجه جوړولو اكسايډ د -

 شمېر بل په يا.  ده موله\كيلوجوله 630,  8 يې يانرژ جوړولو ايون د الكترون لومړي د -
   .  ده ولټه الكترون)  6, 54(

 ټولو په عنصر دا.  دي ورته ته خواصو كيميايي الومينيم د خواص كيميايي سكانډيم د
 په( مهال پر تماس د سره هوا له.  ښيي درجه+ 3 درې مثبت جوړولو اكسايډ د كې مركبونو

 خپلولو گرن سره تر يرېچ كه.  كيږي پيدا قشر اكسايډي پاسه له سكانډيم د) كې هوا
 سره فاسفورس او كاربون نايټروجن، اكسيجن، ،وفلورين له نو شي وركړ تودوخه پورې

 سره ايوډينو او برومينو كلورينو، له كې درجه په تودوخې د هوا د كوټې د.  كوي تعامل



٣٨٥ 

 اكسايډ وگټين دكوي .  تعامل سره نوتېزابو پياوړيو شويو نري له.  كوي تعامل
 وگټين له الكليو د.  فعاليږي غير مټ پر  HF فلورايډ هايډروجن او تېزابونو يوجوړوونك
 .  كوي تعامل سره محلولونو

 همغږۍ د يې كې محلولونو په اوبو د ديامقناطيسي، هگرن بې ٣Sc+ ايون سكانډيم د
 يانې( امفوتيريك Sc٣O٣H هايډروكسايډ سكانډيم د څېر په الومينيم د لكه.  ده 6 شمېره

 په تېزابونو د هم چې دى،) ولري خواص الكليو د هم او تېزابي هم چې توكي كيميايي هغه
 نه تعامل سره محلول نري له 3NH امونيا د حليږي . كې پرېمانۍ په الكليو د هم او پرېمانۍ

 او 3ScI ايوډايډ سكانډيم ، 3ScBr برومايډ سكانډيم ، 3ScCl كلورايډ سكانډيم د.  ويك
 د برخې يوې د يې محلول چې حليږي، ښه كې اوبو په SO2Sc)4(3 سولفاټ سكانډيم

 تعامل هايډراټېشن د وگمال اوبو بې د او لري ونگغبر تريو كې صورت په هايډروليزولو
)hydration reaction (سكانډيم د.  دى مل سره ازادولو له تودوخې رېډې د يې 

 دې په يې فلورايډ خو حليږي، نه كې اوبو په  PSc4O فاسفاټ سكانډيم او  3ScF فلورايد
٣- كې پايله په او وي يوځاى ورسره ايونونه ډېر ښه فلورايډ د چې حليږي كې حالت

٦ScF 
 كاربوناټ سكانډيم وا 3S2Sc سولفيډ سكانډيم ، ScN نايټريډ سكانډيم د.  جوړوي

3)3(CO2Sc له مركبونه عضوي سكانډيم د.  كيږي هايډروليز باندې اوبو په هگتو بشپړه په 
 ډېر سره هوا او اوبو له خو دي، لرونكي پايښت هگتو پرتليزه په پلوه) ترميكي( تودوخيز

 د او شوي جوړ مرسته په كواړي - σ دېلتا C-Sc د كې ټوله په دوى.  كوي تعامل توپاني
    .  دي شوي وړاندې خوا له پينټاډينيډونو سيكلو پوليميري او اشتقاقي الكيلي

   الس ته راوړل يې

و په ايرو كې شتون لري او د ه د ډبرو سكريم ډېره كچاړينه ده وويل شي چې د سكانډ
 په مصنوعي ډول په اوبلن سونتوكي يم د راايستلو او جوړولو د تكنالوجۍ مسئلهسكانډ

  رو اړول دي . باندې د سك
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  يم نړيوالې سرچينې د سكانډ

كنالوجۍ ټ راايستلووفيل عنصر دى، ځكه خو د دې عنصر د ټوى لييم يو تيت شډسكان
ه راوايستل شي گشپړه تو، چې له تر الس او كار الندې ډبرو څخه په به دهاكارزښتندا لپاره 

 ه د راايستلو كلنىدم د له ودې سره س فلزويلي كولو يم لرونكيو غرنيو ډبرو دډاو د سكان
وى څخه د تر درونكې بنسټيزې غرنۍ ډبرې او له يم لډحجم ورسره زياتيږي . الندې سكان

  :  يم كتله ښودل شوېډالسه كېدونكي سكان

ه د ، څخڼل كيږياچ ه يوه كال كېټنه، چې پ ميليون 71له  ټ كاني ډبرېد بوكسي •
 ؛ الس ته راځييم ډنو پورې سكانټ 1420تر  710له  گنورو توكيو تر څن

ڼل اميليونو ټنو څخه، چې په يوه كال كې چ 50ډبرو له كاني ورانيم لرونكيو يد  •
 ؛ الس ته راځييم ډسكان ټنو 500تر  50له  گد نورو توكيو تر څن، كيږي

ڼل اڅخه، چې په يوه كال كې چميليونو ټنو  2مينرال له  3FeTiOټ د ايلميني •
 ؛ الس ته راځييم ډسكان ټنو 40تر  20له  گ، د نورو توكيو تر څنكيږي

د تر السه  گو تر څنڅخه د نورو توكي مينرال WO(Fe,Mn)٤ ټولفرامي له •
 ؛ ټنه ده 70تر  30كال كې له  ه پهكچيم ډكېدونكي سكان

، د ڼل كيږيازره ټنو څخه، چې په يوه كال كې چ 200مينرال له  2SnOټ يريټد كاسي •
 ؛ الس ته راځييم ډټنه سكان 25ر ت 20په كال كې له  گتوكيو ترڅن نورو

و ڼلو څخه د نورو توكيازره ټنه چ 100په يوه كال كې له مينرال   4ZrSiO  د زيركون •
 يم الس ته راځي . ډټنو سكان 12تر  5له  گتر څن

څېړل شوي چې په تركيب كې يې شوي او  پېژندلداسې مينرالونه  100ه د پاسه څټول 
او بل  (Sc,Y)٧O٢Si٢ ټيټوي مينرالونه يو تورت يم شتون لري، خو د ده خپلډسكان

  چې ډېر كمپېښه (نايابه) دي .  دى 6O2NaScSi ټجيرويسي
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څخه يې د راايستلو لپاره  وىه تركيب كې هم شتون لري او له هغيم د ډبرو سكرو پډسكان
او د  تر سره شي اڼن) لرونكيو توكيو چړيو بټيو كې د چوون (چودگكېداى شي چې په ځان

په دې وروستيو كلونو كې په يو شمېر پرمخ تلليو هېوادو كې پيل يې  بهيردا ډول  اڼچ
   شوې ده .

سيمه كې د سكانډيم ي شوروي اتحاد په چې په روسيه او د پخوان اړينه ده وويل شي
وړلو په اړه راايستلو او الس ته راپه دې سيمه كې د دې عنصر د  زېرمې سترې دي .

دې فلز د الس ته  د پوهانو له مالوماتو سره سمگناپېيلو څان مالومات بېالبېل دي او د
يم له حجم سره برابر يا هم تر هغه زيات چه د توليدېدونكي سكانډحجم په نړيواله ك راوړلو

پوهانو د مالوماتو له مخې، په اوسني وخت كې د گلو څانڼل كيږي . په ټوله كې د ناپېيگ
، اوكراين او ي هېوادونه روسيه، چينو لوى توليدوونكتر ټول ايډيم اكسسكانډ

په استراليا، چې پر راتلونكو لنډو كلونو به  دي . په ټاكلې كچه انتظار كيږي قزاقستان
  يم د اومو توكيو توليد زيات شي . كاناډا او برازيل كې هم د سكانډ

، زېرمې په اړينه ده دا هم وويل شي چې د كمپېښه خاورين توكي، چې سكانډيم ولري
 كې هم شته چې پر راتلونكې د سكانډيمي صنعت او د سكانډيمي فلزويلي كولوليا وگمن

  د ودې لپاره راتلونكې سرچينه ده . 

پېړۍ فلز وبلل شي او د ده د راايستنې، بيو  21يم د په زړورتيا سره كېداى شي چې سكانډ
 ټ چې د ډبرواو دا پر دې بنس لوړوالى او تقاضا د ژورې زياتېدنې په اړه وړاندوينه وشي

، په تېره بيا په روسيه كې د اوبلن سونتوكي پر بنسټ او توليد ډېرېدونكى دى سكرو چاڼ
  د ډبرو سكرو د راايستنې چارې . 
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  كارونه يې 

 هگد يوې تركيبي برخې په تو يمډسكاند ډوله فلزونو كې گ په:  كې ويلي كولو فلزپه 
ينيم ه د الومگى اغېز لري . د ساري په تولو ډوله فلزونوگمېر ارزښتناكو پر يو ش كارېدنه

ډوله فلز لنډمهاله گيم وراضافه كول د دغه ډسلنې سكان0 , 4ډوله فلز ته د گنيزيم گاو م
 65په وړاندې يې له  سلنه او بهيدو 35يانې د ماتېدو په وړاندې يې ، لوړوي مقاومت
سلنې  0 , 67څخه تر  0 , 3ته يې له  Crسلنې پورې مقاومت لوړيږي . كروميم  84څخه تر 

 توي ان د تودوخې تره مقاومت زيادجوړولو په وړاندې د  ډياپورې وراضافه كول د اكس
د تودوخې د لوړې درجې سيراميك د توليد  ډيايم اكسډدرجو پورې . د سكان گس .  1290

ل د د تودوخې وركولو پر مها . والي لري ښه ونو په وړاندې يولړډياره، البته د نورو اكسلپا
درجو كې خپل لوړترين  گس .  1030 كلكوالى زياتيږي او د تودوخې په ډيايم اكسډسكان

او د تودوخې خې تېرولو ډېره لږه وړتيا د تودو ډيايم اكسډته رسيږي . هممهال د سكان كچ
او نور فلزي اوو گد فلزي دست ټاډسكان ايتريم د وزار په وړاندې لوړ مقاومت لري . گد 

چې د تودوخې په لوړو درجو كې  و ښو توكيو څخه دىلپاره يو له ډېر تخنيك د جوړولو
 ټيرماناگتل د (مقدار) ه كچلې يوه ټاك ٣O٢Sc اكسايډ يمډسكاند  كار وركوالى شي .
  نيك لپاره كاريږي .  ود اوپتيكي الكترښيښو په توليد كې 

غه له الومينيم سره ه ډوله فلز چې ډېر كاريږيگيم هغه ډد سكان: ډوله فلزونه گيم د سكانډ
ډنډې  ډوله فلز جوړول دي، چې د ورزشي موټرسايكلونو، د بېسبالگويلي كول او  ډگد ده 
، ترې كار قاومت توكيو په جوړولو كې كاريږي، چې د كلك مورو ټولو هغو چارو كېاو ن

ډوله فلز جوړولو گيم په يو ځاى ويلي كولو او ډل كيږي . له الومينيم سره د سكاناخيست
او توغنديو په جوړونه كې د  الوتكوره ال كلكوالى او د كږېدو تاب خپلوي . د س

كارونه دا شونتيا برابروي چې د مساپرو او پيټي د لېږد رالېږد  ډوله فلزونوگ يميډسكان
 د انجنونو په نوموټرود  . يا ډېره لوړه شيښت كم شي او د كارونې سېستمونو ډاډمنتگل

، چې له هافنيم ډوله فلزونه كلكويگالومينيم هغه د  دا فلزږي . يم كاريډكې هم سكانتوليد 
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Hf   رگى ډيم مهم او تر اوسه ال نه څېړل شوډاند سكوي .  يډ جوړ شوي او ويلي شوگسره 
هماغسې د سوچه الومينيم او  ،فلز ولهډگه چې د الومينيم او ايتريم گلكه څن ى،د دا

ډوله گيم ډښنا تېرولو وړتيا ډېروي . د سكاند برېډوله فلز د برېښنايي مزيو گيم ډسكان
. وليو په توليد كې تر ټولو ډېره راتلونكې لري گفلزونه د رهبري شويو (اداره كېدونكيو) 

او  Yيم ارزښتناك رول (له هغه شمېر څخه ايتريم ډپه دې وروستيو كلونو كې د سكان
وړېدو كې يې كاربون نه لرونكيو پوالدو(هغه پوالد چې په ج ټد مارتينسي)  Luيم ټيټلو

 ٢кг/мм ( 700(و كلكوالى تر گځينو بېلد ، چې وي كارېدلى) په جوړولو كې جوت دى
    اپاسكاله) لوړ دى .گمې 7000پاسه رامه يا (څه د گكيلو

 2450 تودوخه يې(د ويلي كېدو  ډيايم اكسډد سكان: سكانډيم په مايكروالكترونيك كې 
ونه ټهغه فيري .نو په توليد كې ارزښتناك رول لوباوه ده) د سوپر كمپيوټرودرجې  گس . 

ساتلو په  ) لري، د مالوماتو دInductionوكشن (ډنيا ىچې كوشنډوله فلزونه) گ(
  جوړښتونو كې دا شونتيا برابروي چې د مالوماتو د ادلون بدلون چټكي زياته كړي . 

په تركيب كې)  ٣O٢Sc ډيايم اكسډيم (د سكانډرامه سكانگكيلو 80د رڼا په سرچينه كې : 
 اىيم ترډهر كال د لوړ شدت رڼا كوونكيو توكيو او سامان په توليد كې كاريږي . سكان

روپونه چې د گروپونو ته وراضافه كيږي، هغه گازي برېښنايي گ - سيمابي   ٣ScI ډيډاايو
 لمر رڼا ته ډېره ورته رڼا كوي او د ټلويزيوني كمرو د فېلم اخيستلو پر مهال ښه رڼا

  سمبالوي . 

په اټومي صنعت كې له  ډيريټيډيم ډاو سكان ډريډيايم هډد سكانپه اټومي انرجۍ كې : 
بري سره كاريږي، دوى په پياوړيو كومپاكتي جنراټورونو كې د نيوترونونو ډېر ښه ورو 

  (اهسته) كوونكي دي .  

لوړې ه، د ددرجې  گس .  2250يې و تودوخه، چې د ويلي كېد2ScBډ بوري اىيم ډډسكاند 
ډوله فلزونو لپاره كاريږي . همدا راز د برېښنايي گ لرونكيوتودوخې په وړاندې مقاومت 
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په اټومي صنعت كې د  ډيم بيريليډسكاند ه هم كاريږي . گالو د كتودونو د توكي په تو
ه خدمت كوي او له هغه شمېر څخه گوونكيو (منعكسوونكيو) په توگنيوترونونو د راغبر

په څېر د اټومي بم په جوړښت كې د نيوترونونو د  ډد ايتريم بيريليدا توكى لكه 
  ه وړانديز شوى دى . گوونكي په توگغبر

په روغتيا (طب) كې ارزښتناك رول لوبوي او   ٣O٢Sc  ډيايم اكسډپه روغتيا كې : سكان
    هغه دا چې له دې توكي څخه د ډېر لوړ كيفيت مصنوعي غاښونه جوړيږي .

يميم د ډته د كروميم او نيو ټراناگولينيمي ډاگ -يميډسكان -اليميگ: اليزري توكي 
 Energyټورې انرجۍ (گډولو سره دا شونتيا برابره كړه چې د گايونونو په ور

 conversion efficiency (13يا  10ه پر راتلونكيو گتر السه شي . د ساري په تو كچه 
پر بنسټ جوړ  ټراناگلينيمي وډاگ-يميډسكان - اليميگد  كلونو دا انتظار كيږي چې

په بېالبېلو هېوادو كې د الوتكو او  Sc٣BO ټيم بوراډشوي اليزري توكي او د سكان
  ي . يږولو كې وكارچورلكو د فعالې دفاع لپاره په اليزري سېستم باندې د هغوى په سمبال

  

يم او الومينيم له يزو الوتكو بېالبېلې برخې د سكانډړه يگجډوله  29-گانځور : د مي
    ډوله فلز څخه جوړيږيگ
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  انيمټيټ.  22

څلورمې دورې يو عنصر دى چې اتومي د  و د دوره يي جدولټيټانيم د كيميايي عنصرون
ليسي نوم گ) ، انTitaniumني نوم (دى . د دې عنصر التي Tiاو سېمبول يې  22شمېره يې 

سي اې ثبت چې د  ) دى . دا يو ساده توكى دىТита́н) او روسى نوم يې (Titaniumيې (
 گټيټانيم يو سپك سپينو زرو ته ورته رن) ده . 7440 - 32 - 6شمېره يې () CAS(اېس 

  لرونكى فلز دى . 

  
  لري  گينو زرو ته ورته رنپ، كلك او د غځېدو وړ فلز دى چې سانځور : ټيټانيم يو سپك

  تاريخچه يې 

ليسي گان دوو پوهانو هگله يو بل څخه په ناپېيلې تو هممهال 2TiO ډيااكس اىټيټانيم ډ
» مارتين هاينريش كالپروت«كيمياپوه  المانياو ) 1817- 1761(» روگيرگ ويليام«كانپوه 

ه گوسپنيزه ش طيسيپه داسې حال كې چې مقنا »روگيرگ«ى دى . كړ) كشف 1743-1817(
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د  او) بېله كړه ډيا(اكس» خاوره«، نوې ز كال) 1791لستان، گيې څېړله (كريد، كرنوول، ان
په » كالپروت«كيمياپوه  الماني ز كال 1795. پر  ونومولهنامه يې  خاورې پهمېناكيني 

دوه مينرال كې نوى عنصر كشف كړ او هغه يې د ټيټانيم په نامه ونوماوه .  ٢ТіО يلټرو
يل او مېناكيني خاوره د يوه عنصر ټدا مالومه كړه چې رو» كالپروت«وروسته ه كال

وړانديز » ټيټانيم« »كالپروت« هماغه عنصر دى چې نوم يې او دا عنصر ونه ديډيااكس
هغه دا . لس كاله وروسته ټيټانيم درېيم ځل كشف شو . او په همدې نامه پاتې شوكړى وو 

په  2TiO ټيټانيم د اناتاز) 1829-1763» ( س واكولينلويس نيكوال«پرانسي پوهاند چې 
   ونو سره يو شان وو . ډيااكس هماغو د ټيټانيم له چېنامه مينرال كې كشف كړ 

-1779» (يونس ياكوب برسيليوس«ه سويډني كيمياپوه گد فلزي ټيټانيم لومړنۍ بېل
 نږهستونزو المله  ه د سوچه كولو ددد لوړ كيميايي فعاليت او د الس ته راوړه . ) 1848

 ډيډاترا ايويز كال د ټيټانيم ت 1925 پر» دې بور«او » ا . وان اركېل«هالېنډيانو  Tiټيټانيم 
٤TiI الس ته راوړتجزيې له الرې  د بړاسونو د تودوخيزې  .  

  د نامه ريښه يې 

ل څخه اخيستخداى له نامه ان ټيټ د د لرغوني يونان په اسطورو كې د دې فلز نوم ټيټانيم
، د كيميايي »مارتين هاينريش كالپروت«كيمياپوه  دې فلز ته المانيشوى دى . 

، كيميايي ښوونځي سره په انډول كې پرانسي له ،ښودنې په اړه خپلو ليدونو سره سمنوم
د ټيټانيم نوم  پلو كيميايي خواصو له مخې ونوموي،چېرته چې يې غوښتل دا عنصر د خ

د دې نوي عنصر  چې د نده كړهگونكي پخپله دا څره چې الماني څېړگلكه څنوركړ . 
عنصر  يورانيم له مخې ناشونې ده، نو لكه ده چې پرايډ ه د اكسيوازې د دخواصو څېړنه 

  نوم غوره كړ .  نوي عنصر لپاره هم له اسطورو څخه، هماغسې يې د دې وو نوم اېښى

، چې د شوروي ه ليكنه كېكلونو په پاى كې په يوز  1980، چې د خو د يو بل تعبير له مخې
، د په نامه مجله كې چاپ شوى وه (د ځوانانو تخنيك)» تېخنيكه ماالديوژي«د اتحاد 
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، بلكې په ياوړي خداى ټيټان له نامه څخه نهټيټانيم نوم د لرغوني يونان د اسطورو د پ
كې په شپه  د دوبي«د ويليام شيكسپير » (ټيټانيا«كې د ښاپېريو د ملكې الماني اسطورو 

مېرمن) له نامه څخه اخيستل د (خيالي موجود)  »اېلف«كومېډي ډرامه كې د » خوب ليدل
   او لږ كثافت سره تړلى دى .» سپكوالي«شوى دى . دا نوم د فلز له ډېر 

  شتون  ټيټانيمد  په طبېعت كې

ځاى لري . د ځمكې په پاسني كلك  10ټيټانيم په طبېعت كې د عنصرونو د خپرېدو له پلوه 
يو گدريابسلنه ده . د دريابونو او  57,0ه د كتلې له پلوه كچدې عنصر  شر كې دق

رامه ده . په گميلي  0 , 001 يې كچه ليتر كې په يو وباو د يو) گ(سمندرونو او سمندر
او په  رامهگ 300ټن كې  اندازه په يو ) غرنيو ډبرو كې يېUltramaficاولترامافيك (

ه په كچپه تروو غرنيو ډبرو كې يې  . رامه دهگكيلو 9ټن كې  ه په يوكچبنسټيزو هغو كې يې 
كې ) په نامه غرنيو ډبرو Schist( ټاو د سچيس، په رسوبي خټو رامهگكيلو 3,2يوه ټن كې 

ه پاسني كلك قشر كې نږدې عنصر د ځمكې پ ارامه ده . دگكيلو 5,4يو ټن كې ه په كچيې 
ډول (نږه) نو كې شتون لري . په خپلواك دى او يوازې په اكسيجني مركبو ظرفيتيتل څلور

 ٣O٢Al ډيانه موندل كيږي . ټيټانيم د هوا وهنې او رسوبي شرايطو كې له الومينيم اكس

ه ) قشر پweathering crustد ( دىولو او يو ځاى كېدو وړتيا لري . گكو ټينيد اړسره 
  30تر اټوليږي . اوبو په خټينو رسوبونو كې رد يو گ) كې او د سمندرBauxite( ټيسبوك

د وزن له پلوه په ځينو خټو كې زېرمه كيږي . د  2TiO ډيااكس اىډسلنې پورې ټيټانيم 
ټيټانيم مينرالونه د هوا وهنې په وړاندې مقاومت لري او لوى تمركزيت او راټولېدنه يې 

 چې په تركيب كې يې شوي پېژندلداسې مينرالونه  100ه يي بڼه غوره كوي . څه د پاسه دان
، 3FeTiO ټنييلمي، ا٢ТіОيل ټينرالونه يې روتر ټولو ارزښتناك مټيټانيم شته . 

  دي .  ٥CaTiSiOاو ټيټانيټ  ٣CaTiO ټپيروسكي، ٣FeTiO Fe +٤O٣ ټيټنيگټيټانوم
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پيدا كېدو سيمې او كانونه په چين، روسيه، د سويلي افريقا د ټيټانيم د : يې  كانونه
، سويلي كوريا او قزاقستان ن، برازيل، سيلويا، هندجمهوريت، اوكراين، جاپان، استرال

   كې دي .

  زېرمې او راايستنه يې 

،  ٢TiOيل ټ، رو ٣FeTiO ټلمينييسرچينې د ا ېه لرونككچو ډېره د ټيټانيم تر ټول
  مينرالونه دي .  ٥CaTiSiOټيټانيټ 

ونكى دسلنه راايستل كې 90تر دې مهاله په سلو كې  ز كال د شمارنو له مخې 2002د 
 اىده . په نړيواله كچه د ټيټانيم ډد توليد لپاره كارې ٢TiO ډيااكس اىټيټانيم د ټيټانيم ډ

 ډيااكس اىټنه وه . په نړۍ كې د ټيټانيم ډ ميليونه 5,4ه په كال كې كچد توليد  ډيااكس
ميليونو ټنو ته رسيږي . د  800شوې زېرمې (له روسيې پرته) نږدې  ېشوې او جوت پېژندل

جيولوجيكي خدماتو له مالوماتو سره سم، د  د ز كال د امريكا متحدو ايالتونو 2006
ي ټلمينييا ټيټانيم لرونكيوپه شمېر د  ډيااكس اىروسيې له زېرمې پرته، د ټيټانيم ډ

يلي ټيټانيم ټد رو . ميليونو ټنو پورې رسيږي 673تر  څخه 603ډبرو زېرمې له  غرنيو
ميليونو ټنو پورې رسيږي . په دې ډول د ټيټانيم  52 , 7تر څخه  49 , 7لرونكو ډبرو زېرمې 

په پام كې نيولو سره (پرته له روسيې څخه) د دې عنصر  راايستلو د اوسنۍ چټكتيا د
  كلونو لپاره بسنه كوي .  150نړيوالې زېرمې د څه د پاسه 

يټانيم د د ټ د زېرمو له پلوه دويم هېواد دى . روسيهروسيه د ټيټانيم تر چين وروسته 
بنسټيز او دانه يي  11، چې له هغوى څخه يې ځايونه (كانونه) لري 20اومو توكيو  - مينرالي

دي . دا كانونه د روسيې د خاورې په بېالبېلو ځايونه كې شتون لري . په دې هېواد كې د 
كيلومتره واټن  25ښار څخه په » اوخته«جمهوريت له » كومي«كان د  ىتر ټولو لو ټيټانيم

رده ټنه ټيټانيم ميليا 2په سيمه كې پروت دى . د دې كان زېرمې » سكويېگيارې«د كې 
  سلنه ده .  10ه پكې نږدې كچمنځنۍ  ٢TiO ډيااكس اىلرونكې ډبرې دي چې د ټيټانيم ډ
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AVISMA -VSMPOه توليدونكې موسسه د روسيې د (تر ټولو ستر دې فلزپه نړۍ كې د 

Corporation (كې يې كمپنۍ بوليژبه روسي ، چې په كارپورېشن دى .   

  الس ته راوړل يې 

 اىد توليد لپاره لومړنى توكى ټيټانيم ډ ه د مركبونودله قاعدې سره سم، د ټيټانيم او د 
شمېر څخه كېداى شي  دېي . له ډ وگورسره هم  توكيه نور كچدى چې يو څه  2TiO ډيااكس

كولو  غرنيو ډبرو له غنيانيمي چې د ټيټ وي )تكونسنترا( توكىگټينيل ټچې يو هم د رو
حدودې دي او ډېرى مهال م ډېرېيل زېرمې په نړۍ كې ټڅخه الس ته راځي . خو د رو

يا پاكولو څخه پاتې د له ب ټلمينيي، چې د ا(پوسه) خيرىنيمي يل يا ټيټاټمصنوعي رو
 ټلمينييد الس ته راوړلو لپاره د ا خيري د ټيټانيم د، كاريږي . توكي دي يشو گټين
ه په فلزي فاز او پر دې مهال وسپن جوړيږيبټۍ كې  قوسيبرېښنايي  پهتوكى گټين

نورو مخلوطونو نا بشپړ شوي (ناجوړ شوي)  ږي او د ټيټانيم اوېلې(چوون) كې ب
ي يا د سولفوريك ډياونه د پاتې شونيو فاز جوړوي . دا غني پاتې شوني د كلورډيااكس
  ي . او سوچه كيږ چاڼلپه مرسته  4SO2H ډاسي

يا د لوړې تودوخې لرونكې  ډتوكى د سولفوريك اسيگټين د ټيټانيمي غرنيو ډبرو
طه د سوچه كولو توكى د په واس ډر مټ سوچه كيږي . د سولفوريك اسيالورجۍ پټمي

په (ميټالورجۍ) فلز ويلي كولو  لوړې تودوخې پوډر دى . د 2TiO ډيااكس اىټيټانيم ډ
ي چې په پايله كې په واسطه سوچه كيږ ٢Clو كلوريند  سره يو ځاىله كوك واسطه توكى 
  بړاسونه الس ته راځي :   4TiCl ډياتراكلورييې د ټيټانيم ت

  

درجو كې د  گس .  850 جوړ شوي بړاسونه د تودوخې په 4TiCl ډياتراكلوريد ټيټانيم ت
   : الس ته راځي چې د تعامل معادله يې دا دهپر مټ سوچه او  Mgنيزيم گم
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ي يا ډيډكيږي او پاكيږي . ټيټانيم په ايويو ځل بيا ويلي » اسفنج«راغلى ټيټانيمي  الس ته
ه څخ 4TiCl ډيااو له ټيټانيم تيتراكلور كيږي ڼل كيږياچپه الكتروليزي طريقو سره 

 قوسيد يو ځل بيا جال كيږي . د ټيټانيمي خښتو د الس ته راوړلو لپاره   Tiټيټانيم 
   پالزمايي سوچه كول ترسره كيږي .) يا  treatment]electron beamبرېښنايي (

  د ټيټانيم اتوم 

هستې په اتوم د نيوترونونو جوړه ده . د  26پروتونونو او  22د ټيټانيم د اتوم هسته له 
د دې عنصر چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي .  الكترونونه شتون لري 22ا كې يې شاوخو

، 8يې  كې، په دويمه 2ه كې يې سوييكي ژلومړۍ انروم په د اتې لري . انرژيكي سوي 4اتوم 
سره وېشل شوي الكترونونه  2كې يې ه سوييكي ژاو په څلورمه انر ،10په درېيمه كې يې 

 48ټوليز شمېر (د كتلې شمېره)  د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو.  دي
   .  دى

   خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  47 , 867د ټيټانيم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .    2s4 2d3[Ar]د اتوم الكتروني وېش يې په دې فورمول  -

  پ . م دى .  147د اتوم نيمايي قطر يې  -
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  يم د اتوم جوړښت يټانانځور : د ټ

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 54,4م كې .  م . س په عادي شرايطو كې په يو كثافتد ټيټانيم  -

په شمېر  د ك(ده .  1668شمېر  په گ . درجه د سد تودوخې انيم د ويلي كېدو د ټيټ -
 .  )درجې ده 1941

 3560 د ك په شمېر(ده .  3287 په شمېر گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
 .   )ده

 موله دى . \كيلوجوله 18 , 8د ويلي كېدو تودوالى يې  -

  ى .موله د\كيلوجوله 422 , 6د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى .  \جوله 1,25د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

    موله دى . \م.  م . س 10 , 6مولي حجم يې  -

بلوري دى چې د  Ti-α ټيټانيم  -يو يې الفا ،دا عنصر په دوو بلوري ډولونو كې شتون لري
 Ti-β ټيټانيم - يې بېتا او دويم ،سېستم لري )ونالگزاگيهشپږڅنډيز (جالۍ جوړښت يې 
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د  β↔α. د الفا او بېتا ټيټانيم سېستم لري  منځډك يدى چې د جالۍ جوړښت يې مكعب
بل بلوري جوړښت ته د پولي مورفي (الوتروپي) بدلون (يانې له يوه بلوري جوړښت څخه 

  ده .درجې  گس .  883 ه) تودوخبهيرتېرېدو 

هال په پرې لو پر مه د پرې كوگ، د ساري په تود ميخانيكي بدلون وركولوته  دې فلز
ړيو گ، ځكه خو تر پرې كېدو دمخه پرې كوونكې اله بايد په ځانكوونكې اله پورې نښلي

  ريسو يا كومو نورو غوړينو توكيو غوړه شي . گ

دفاعي نافعال په  ٢TiO ډيااكس اىد ټيټانيم ډ د تودوخې په عادي درجو كېد هوا 
، خو پرته له هغه نه وهي گدا فلز زن همدې له بركتهاو د  كوونكي قشر باندې پوښل كيږي

   چاپيرياله چې الكلي پكې وي . 

 . درجه يې د سد تودوخې د چاودېدو خاصيت لري . د اور اخيستو  )ردگدوړه (ټيټانيمي 
   ) د اور اخيستو خطر لري .د ټيټانيم د ارې بوره (ميده شوى ده . 400 په شمېر گ

  : جالۍ جوړښت يې  د بلوري

ونال) گزاگټيټانيم) د بلوري جالۍ جوړښت شپږڅنډيز (هي - فاد ټيټانيم (ال -
 سېستم لري . 

 =٢,٩٥١a =٤,٦٩٧с α)-(Tiټيټانيم)   - د جالۍ پارامترونه يې (د الفا -

 سترومه دي .  گان

   كيلوينه ده . 380د ډيباى د تودوخې درجه يې  -
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ونال) سېستم گزاگيټيټانيم) د بلوري جالۍ جوړښت شپږڅنډيز (ه -انځور: د ټيټانيم (الفا
  لري

  كيميايي خواص يې     

 .  ىد م.  پ 132 نيم قطرد ټيټانيم كووالينسي  -

 .  ىد م.  پ e 4 (+ 68 )e 2 (+ 94( يې نيمايي قطر ايون د -

 .  ه دىگوليناپ 1 , 54الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه   – 1 , 63يې  ځواكالكترودي  -

 ي . د 4او  3،  2جوړولو درجې يې  ډياد اكس -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 657 , 8ي يې ژايون جوړولو انرلومړي الكترون د د  -
  ده .    ه) الكترون ولټ 6 , 82(شمېر 

ه چيرې د پوډر په بڼه ووړ ، خو كنه وهي گي قشر په خپلولو سره زنډياټيټانيم د اكس
له كومې تودوخې كې بې  ، نو په هواېرې نرۍ فلزي ريتاړې ترې جوړې شييا هم ډ (ميده)
  پخپل سر اور اخلي .  وركولو

ون نه ښيي گغبر ډولو سرهگورد ډېرو تېزابونو د محلولونو او الكليو (القليو) په  ټيټانيم
 گاو ټين، 4PO3Hډ ، فاسفوريك اسيHFډ روفلوريك اسيډيا، خو پرته له هاو ثابت دى

  څخه .  4SO2Hډ سولفوريك اسي
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، د تېزابونو سره په اسانۍ تعامل كويله كمزورو جوړوونكيو په شتون كې  مجموعو د
جوړونې  مجموعيسره دى د انيون د  HFډ اسيروفلوريك ډياه له هگساري په تو

−٦[٢[TiF  كوي .  تعاملډ گله بركته  

، لمبه يې اور اخلي درجې تودوخه وركړل شي نو گ . س 1200 ټيټانيم ته په هوا كېكه چيرې 
ي فازونه جوړوي . د ټيټانيم ډيابدلېدونكي تركيب اكس xTiO لري او د گروښان سپين رن

رسوب كيږي  xH٢TiO(OH)·O٢ ډياروكسډياټيتانيم هو له محلولونو څخه گد مال
 ٢TiO ډيااكس اىكې د ټيټانيم ډ تياط سره تودوخې وركولو په پايله، او د په اح(كېني)

 ډيااكس اىيم ډاو ټيټان xH٢TiO(OH)·O٢ ډياروكسډياالس ته راځي . د ټيټانيم ه
وني خواصو په گچې د دوه  تېزابي او هم د الكلي خواص لري ، يانې چې همريك دييامفوت

  نامه هم ياديږي . 

د اوږدې اېشونې پر مهال سره  ٤SO٢H ډله سولفوريك اسي ٢TiO ډيااكس اىد ټيټانيم ډ
 ٣CO٢K ټا) يا له پوتاسيم كاربون ٣CO٢Na ټسوډا (سوډيم كاربوناد كاليو .  تعامل كوي

چې د تعامل معادله جوړوي ټيټاناټ  ٢TiO ډيااكس اىد ويلي كولو پر مهال ټيټانيم ډ سره
  يې په الندې ډول ده : 

  

له هالوجينونو سره  شي او تود شي نو كوالى شي چې ه وركړته تودوخ Ti ټيټانيمكه چيري 
ده، په ه ماده گې رنپه عادي شرايطو كې يوه ب ٤TiCl ډياي . ټيټانيم تيتراكلوروكړتعامل 

چې په  روليز المله دىډياد ه ٤TiCl ډياد ټيټانيم تيتراكلور او دا ى كويگهوا كې ډېر لو
ډېر كوشني څاڅكي او د ټيټانيم  HClډ ياروجن كلورډيا، د ههوا كې د اوبو بړاسونه لري

  جوړوي .  )uspensionS( سوسپين سيون ٢Ti(OH) ډياروكسډياه

 (سوچه كوونكيو) كوني او نورو پياوړيو بشپړوونكيو، سيليروجني، الومينيميډد هاي
او  ٣TiCl ډياكلور اىپه بشپړولو سره د ټيټانيم تر ٤TiCl ډياد ټيټانيم تيتراكلورپر مټ 
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چې پياوړي  يدا جامد توكي د . دي ياغلالس ته ر 2TiCl ډياكلور اىټيټانيم ډ
سره  ٢I وينډاو ايو ٢Br ورومينله ب Tiخواص لري . ټيټانيم  بشپړوونكي او سوچه كوونكي

  تعامل كوي . 

سره كولو درجه كې په تعامل  گس . لوړه  400 سره د تودوخې تر ٢Nروجن ټټيټانيم له ناي
د  تعامل كولو په پايله كې دد ټيټانيم  سره C كاربون لهجوړوي .  TiN ډريټياټيټانيم ن

  جوړيږي .  TiC ډټيټانيم كاربي

 جذب  ٢Hروجن ډهاي ه وركړ شي او تود شي نو كوالى شي چېټيټانيم ته تودوخكه چيرې 
ي . د تودوخې كړ جوړ x= хTiH)١,٣ — ٢(ي او د بدلون موندونكي تركيب مركب كړ

ازادوي . ټيټانيم له نورو   ٢Hروجن ډونه تجزيه كيږي او هايډريډياه اوركولو پر مهال د
    ډوله فلزونه جوړوالى شي .گډېرو فلزونو سره 

  

د څلورظرفيتي ټيټانيم اكسايډ دى، سپين پوډر ته  ٢TiO: د ټيټانيم ډاى اكسايډ انځور 
تېزابونو (پرته له هايډروفلوريك اسيډه)  غيرعضوياوبو او نري شويو  لري، پهورته بڼه 

    كې نه حليږي 
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  ايزوټوپونه يې 

څخه  38د كتلو شمېرې يې له ايزوټوپونه پېژندل شوي چې  26د ټيټانيم كيميايي عنصر 
پايښت  5خو په طبېعت كې موندل كېدونكى ټيټانيم له پاى ته رسيږي .  63پيل او پر 

دي .  ايزوټوپونه Ti۵٠،  Ti۴٩،  Ti۴٨، Ti ۴۶  ،Ti۴٧لرونكيو ايزوټوپونو جوړ دى او هغه 
سلنه  8,73ايزوټوپ طبېعي ډېروالى  48- ټيټانيم له پايښت لرونكيو ايزوټوپونو څخه د

 راديواكتيفي ايزوټوپونو څخه يې 21له نورو ه ډېره ده . وټوپونو يې كچى چې تر ټولو ايزد
كاله  60ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  44-ټيټانيم عمر لرونكي يو د ر ټولو د ډېر اوږدهت

 بل يې د دقيقې دى . 8,184يې  عمر ايزوټوپ دى چې نيمايي 45- ټيټانيم بل يې د دى .
 52-ټيټانيم او بل يې هم د ،دقيقې دى 5 ,76يې  ي عمرچې نيماي ايزوټوپ دى 51-ټيټانيم

د نورو ټولو پاتې راديواكتيفي  ټيټانيمد دقيقې دى .  1 ,7يې  چې نيمايي عمر ايزوټوپ دى
دى، د ډېرى هغو نيمايي عمر يې تر نيمې ثانيې  نډل ثانيو 33مايي عمر تر ايزوټوپونو ني

  هم لنډ دى . 

نو د ايزوټوپوراديواكتيفي رونكي ايزوټوپه مخكې شمېرې پايښت ل 46د دې عنصر تر 
 Sc د تجزيې په پايله كې يې د سكانډيمتجزيه دى چې -مثبت-بېتا β+تجزيې ډول 

شمېرې پايښت لرونكي ايزوټوپه وروسته راديواكتيفي  50تر ايزوټوپونه جوړيږي . 
كې يې د  تجزيه دى چې د تجزيې په پايله-منفي-بېتا β−ايزوټوپونو د تجزيې ډول يې 

    ايزوټوپونه جوړيږي . V واناډيم

   يې  كارونه

يي تعاملونو د سرته رسولو د بټيو، د ټيټانيم فلز په كيميايي صنعت كې د كيميا •
ځي صنعت كې د زغره والو واسكټونو، زغره ، په پونلليكو، پمپونو په جوړولو

ۍ په باډ نو، د اوبتلوكې د اور ضد كټارو ، په هوايي ځواكونووال تخنيك
د سلولوز او  ،ڼلو او پاكولو ماشينونواد اوبو چ كې بهيرونو، په صنعتي جوړولو
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، د بدن د كاغذ په جوړولو، د موټر جوړولو، كرنيز او خوراكتوكيو صنعت كې
، په ولوځينو ځايونو د سوري كولو او د هغوى لپاره د ښكال شيانو په جوړ

و ځينو نورو برخو كې، توماتولوجۍ اروغتيايي (طبي) صنعت كې لكه په س
نونو په جوړولو ، د موبايل ټيليفواڼې په جوړولوگپه جوړولو، د  نزشي سامارو

، تل كيږي . ټيټانيم د هوايي تخنيككې كار اخيس وگڅاناو داسې نورو 
 توغنديو او بېړۍ جوړولو په برخو كې يو تر ټولو ډېر ارزښتناك توكى دى .  

 رافيتي بڼو په خاليي بټيو كې سرته رسيږي . دگد  )ريگريخته تويښت (د ټيټانيم  •
كنالوجيكي ستونزو المله دا فلز د هنري څيزونو په جوړولو كې لږ كاريږي . په ټ

جوړه شوې  ه، چې له ټيټانيمپژۍ (مجسمه) نړيوال پراكتيك كې هغه لومړنۍ
چ يوري الېكسېېوي«هغه د شوروي اتحاد د تبعه لومړني تشياليوني (كيهانورد) 

» لېنينسكي پراسپېكت«، چې د مسكو ښار د ) پژۍ ده1968 - 1934» (ريناگاگ
 والړه ده .  كې» رگارين ډگاگ«واټ په 

ټيټانيم د بنسټيزو فلزونو د فيزيكي يا كيميايي خواصو د ښه كولو په موخه ځينو  •
 و ته . لكه پوالد ،ډيږيگورو فلزونو ته ورن

په طب او ) نوميږي، itinolN( »ينولټني« چې ډوله فلزگد نيكلو او ټيټانيم  •
 تخنيك كې كاريږي . 

مقاومت  ردې ډېجوړولو او تودوخې په وړان ډياونه د اكسډياد ټيټانيم الومين •
و المله په هوايي تخنيك او موټر جوړولو كې خواصلرونكي دي او د همدې 

 كاريږي . 

د لوړې چې جذبوونكيو توكيو څه دى  ازگم يو له ډېرو پراختيا موندونكيو ټيټاني •
  خال لرونكيو پمپونو كې كاريږي . 
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ټيليفونونه له قيمتي ټيليفونونو څخه (موبايل) رزنده گه جوړېدونكي له ټيټانيمانځور : 
   ڼل كيږيگ

   د ټيټانيم د مركبونو كارونه 

، همدا راز د كاغذ او ونو په جوړولوگد رن TiO)٢( ډيااكس اىد ټيټانيم سپين ډ •
ه گاريږي . دا توكى خوراكتوكيو ته د ورزياتونې په توپالستيك په جوړولو كې ك

 شمېرې الندې ثبت شوى دى .   ١٧١Eهم كاريږي ، چې تر 

تيترابوتوكسي ټيټانيم ه گد ساري په توټيټانيمي عضوي مركبونه ( •
Ti٤O٣٦H١٦C( په  ټاليسټونو په صنعت كې د كگيشو او رن، د وارنپه كيميايي
 ه كاريږي . گتو

ې د ووبونو په ، د ښيښضوي مركبونه په كيميايي، الكترونيعنيم غيرد ټيټا •
 كاريږي .  صنعت كې

د  TiCN ډريټيا، ټيټانيم كاربون ٢TiB ډبوري اىټيټانيم ډ، TiCډ د ټيټانيم كاربي •
 او درانده توكي دي .  ارزښتناكفلزونو د پاكولو لپاره ډېر 
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اڼې په گاو د  د پوښلو ومبتوگ، د كليساوو د د سامان او الو TiNډ ريټياټيټانيم ن •
 ته ورته دى .  گيې د سرو زرو رن گ، ځكه چې رنتوليد كې كاريږي

او يو شمېر نور ټيټاناټونه  ٣PbTiO، د سرپو ټيټاناټ ٣BaTiOباريم ټيټاناټ د  •
 دي . ) Ferroelectricity(فيروالكتريستي 

شمېر څخه  دېله لري . ډوله فلزونه شتون گفلزونو سره د ټيټانيم  بېالبېلو ڼ شمېر نوروگله 
فلز  ،Mnانيز گ، منMoينيم ډموليب، Vيم ډ، واناlАله داسې فلزونو سره لكه الومينيم 

  او داسې نورو سره .  Siوزمه سيليكون 

       

  

  يمډوانا.  23

چې اتومي  دورې يو عنصر دىڅلورمې د جدول  ه ييد كيميايي عنصرونو د دوريم واناډ
، په )Vanadiumدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( V او سېمبول يې 23شمېره يې 

دى . دا يو ساده توكى دى ) Вана́дий) او په روسي ژبه كې (Vanadiumرېزي كې (گان
كږېدو  ، د) ده . واناډيم يو ښكلى7440- 62-2شمېره يې () CAS(چې د ثبت د سي اې اېس 

  لرونكى فلز دى .  گن، سپينو زرو ته ورته او خړ راو څټك وهلو وړتيا لرونكى
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  ، د څټك وهلو وړتيا لرونكى فلز دى هگسپينو زرو ته ورته خړ رنانځور : واناډيم 

  تاريخچه يې 

) 1849-1764» (يل دېل ريوس مانوياندر«مكسيكويي پروفيسر  ز كال 1801واناډيم پر 
، ديز كړنوم ورته وړان» پانخرومي« ه چې كله دا نوى فلز وموند نو يې ددى دى . كشف كړ

د » ديل ريو«بدل كړ . » ايريترون«پراخې ساحې المله يې نوم په  د گخو د هغه د مركب د رن
و اروپايي كيمياپوهان د ده په كار ننړۍ كې كومه اتوريته نه درلوده  اروپا په پوهنيزه

له السه وركړه او هم په خپل كشف باندې ډاډمنتيا » ديل ريو«شكمن شول . وروسته پخپله 
  كشف كړى دى .   4PbCrOټ ده يې كړه چې يوازې يې د سرپو كرومانگڅر

» ابريېل سيفستريوم گنيلس «ز كال واناډيم يو ځل بيا د سويډني كيمياپوه  1830پر 
او » برسيليوس« دې عنصرپر ) له خوا په وسپنه لرونكې ډبره كې كشف شو . 1845 -1787(
  .  كېښودنوم  »واناډيم«د » سيفستريوم«
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) هم درلود . 1882-1800» (فريدريش ويوهلر«يم د كشفولو چانس الماني كيمياپوه د واناډ
په مكسيكويي غرنۍ ډبره څېړله او پر دې مهال تر كشف لږ مخكې » موسيفستري«د ده 
و نور يې نه شو كوالى چې څېړنې ته دوام نباندې مسموم شو  HFډ ياروجن فلورډهاي

 ثبوت كړه و دا يې بشپړنه تر پايه سرته ورسوله اد غرنۍ ډبرې څېړ» ويوهلر«خو وركړي . 
    ، بلكې واناډيم شتون لري .نه Crچې د دغې ډبرې په تركيب كې كروميم  

 گه چې دا كيميايي عنصر داسې مركب جوړوي، چې ښكلى رنگڅنلكه :  يې د نامه ريښه
رب  ړېگكال او ج، ښسكانديناويايي اسطورو كې د مينې- ، نو دا نوم په المانيلري

او د هغې په وياړ د  لور له نامه څخه واخيستل شو» انوو«، يانې د »واناډيس«النوعې 
    په نامه ونومول شو .» واناډيم«

  شتون  د واناډيم په طبېعت كې

څخه دى او په طبېعت كې په خپلواك ډول نه  شمېراناډيم د تيت شويو عنصرونو له و
سلنه  ١,٦·١٠−٢ه د كتلې له پلوه كچ يېكې په پاسني كلك قشر كې موندل كيږي . د ځم

ماتيكي غرنيو ډبرو څخه د گله ماسلنه ده .  ٣·١٠−٧ه كچ؛ د دريابونو په اوبو كې يې ده
څخه  230ټن كې يې له  ، چې په يوډبرو كې ده ټاو بازال ابروگواناډيم تر ټولو ډېره اندازه په 

اسفالت، ( ټډېره اندازه په بيوليد واناډيم  رامو پورې كيږي . په رسوبي ډبرو كېگ 290تر 
او سيليكون لرونكيو غرنيو  ټ، همدا راز د اولي ټ، بوكيسسكرو او نورو)، سچيست

ماتيكو غرنيو ډبرو گنږدېوالى او په ما نيمايي قطرونو. د واناډيم د ايونونو د ده ډبرو كې 
كې  بهيرونوورو ، چې واناډيم په ژيم ډېره پراختيا دې ته خبره رسويكې د وسپنې او ټيټان

ه د تيتوالي په حالت كې دى او خپل مينرالونه نه شي جوړوالى . دى د ټيټانيم گپه بشپړه تو
،  5CaTiSiO ، ټيټانيټټيټنيگټيټانوملكه په ، (ڼ شمېر مينرالونو كې شتون لريگه پ

د واناډيم  ، چې، پيروكسين او لعل كېميكا كې) ، په 3FeTiOټ نيياو ايلم ٢ТіО يلټرو
، 4VS ټمينرالونه يې پتروني ارزښتناك ت لري .پرتله لوړ ايزومورفي حجميپه 
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د الس ته راوړلو تر ټولو بنسټيزه او  دې فلزاو ځينې نور دي . د   VO٥Pb)٤(Cl٣واناډينيټ 
   شتون لري .  گلويه سرچينه د وسپنې غرنۍ ډبرې دي چې واناډيم پكې د نورو توكيو تر څن

نونه په پيرو، امريكا متحدو ايالتونو، د سويلي افريقا د واناډيم كاكانونه يې : 
  جمهوريت، فنلېنډ، استراليا، ارمنستان او روسيه كې دي .

  
  مينرال  )VO٥Pb)٤(Cl٣(د واناډينيټ  انځور :

  الس ته راوړل يې  

ترسره  په صنعت كې له غرنيو وسپنې لرونكيو ډبرو څخه د واناډيم الس ته راوړل داسې
، چې د واناډيم شتون پكې ) چمتو كيږيconcentrate( توكىگى يې ټينكيږي چې لومړ

ېشني پاكونې له الرې د ډياوي . تر دې ووسته واناډيم د اكسسلنې پورې  16تر  8له 
ته رسول كيږي او په اوبو كې په اسانۍ  +5وړولو لوړې درجې يانې مثبت پېنځه ج ډيااكس

 ٤SO٢H ډې بېليږي . د سولفوريك اسيتر  3NaVO سره حلېدونكى سوډيم ميټاواناډاټ
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كيني او د دغه رسوب په وچولو سره په الندې رسوب يفيكېشن) سره ډ(اسيتحمض په 
  سلنې پورې واناډيم وي .  90هغه كې تر څه د پاسه 

، الس ته جوړيږيړيو ويلي كوونكيو بټيو كې گپه ځان(كونسنترات)  توكىگلومړنى ټين
ډوله فلز په جوړولو كې كاريږي او دا گواناډيم او وسپنې راوړل كيږي او تر دې وروسته د 

 پكې واناډيم وي . سلنې 80څخه تر  35يږي چې له په نامه يادډوله فلز د فيروواناډيم گ
څخه الس ته   ٢VCl ډياله واناډيم كلور ر مټروجن پډفلزي واناډيم كېداى شي چې د هاي

 پينتا واناډيم ، يا هم د٣O٢V يډااكستراى د واناډيم  ر مټم د كلسيم پ، يا هراشي
واناډيم ډاى  ددې لپاره  ته د تودوخې وركولو په پايله كې الس ته راشي . د  ٥O٢V ډيااكس

    تودوخيزه تجزيه (بېلونه) او نور مېتودونه كاريږي . ٢VI ايوډايډ

   يې  وپونهايزوټ

زوټوپ دى چې اي V۵١د واناډيم فلز يوازې يو پايښت لرونكى ايزوټوپ لري او هغه د 
. همدا راز په طبېعت كې يو بل ايزوټوپ هم لري  سلنه ده 750,99ايزوټوپي خپرېدنه يې 

سلنه او نيمايي  250,0ډېروالى يې  چې ايزوټوپ دى كمزورى راديواكتيفي V۵٠چې هغه د 
كاله دى، يانې چې د ټولو موخو لپاره كېداى شي چې پايښت لرونكى  ١,٥·١٧١٠عمر يې 

نور راديواكتيفي ايزوټوپونه هم لري چې د دوى له شمېر څخه يې  24ا عنصر وبلل شي . د
 330ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  49-تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي يو د واناډيم

ورځې دى  15 ,9735ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  48- ورځې دى . بل يې هم د واناډيم
پونو نيمايي عمر يې تر يو ساعت لنډ دى، د ډېرى هغو . د نورو ټولو راديواكتيفي ايزوټو

 42-ثانيو هم لنډ دى . تر ټولو د ډېر لنډ عمر لرونكى يې د واناډيم 10نيمايي عمر يې تر 
  نانوثانيې دى .  55ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې 

شمېرې پايښت لرونكي ايزوتوپه مخكې راديواكتيفي ايزوټوپونو د تجزيې ډول يې  51تر 
ايزوټوپونه جوړيږي . تر  Tiالكتروني اشغال دى، چې د تجزيې په پايله كې يې د ټيټانيم 
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شمېرې پايښت لرونكي ايزوټوپه وروسته راديواكتيفي ايزوټوپونو نيمايي عمر يې  51
د ونه جوړيږي . پايزوټو Crكروميم  د تجزيه دى، چې د تجزيې په پايله كې يې-منفي-بېتا

پاى ته  65څخه پيل او پر  40ژندل شويو ايزوټوپونو د كتلو شمېرې له پې 26واناډيم د ټولو 
  رسيږي . 

  د واناډيم اتوم 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  28پروتونونو او  23د واناډيم د اتوم هسته له 
چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي . د دې عنصر  الكترونونه شتون لري 23ا كې يې شاوخو

د ده .  4و شمېره بله وينا د دې عنصر د اتوم د انرژيكي سويپه  ژيكي سويې لري،انر 4اتوم 
او په  ،11 يې كې درېيمه ، په8 يې كې ، په دويمه2 يې ه كېسوييكي ژاتوم په لومړۍ انر

د اتوم په هسته كې يې د .  سره وېشل شوي دي الكترونونه 2 يې ه كېسوييكي ژڅلورمه انر
  .  دى 51ټوليز شمېر (د كتلې شمېره)  وپروتونونو او نيوترونون

  د اتوم نور خواص يې : 

 اتومي واحده ده .  9415,50د واناډيم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږى .    [Ar]٣d٣ ٢s٤د اتوم الكتروني وېش يې په دې فورمول  -

  پ . م دى .  134د اتوم نيمايي قطر يې  -

  

  ډيم د اتوم جوړښت انځور : د وانا
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  يې فيزيكي خواص 

  رامه دى . گ 11,6كې  . م.  م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود واناډي -
 2160په شمېر  د ك( ده . 8871 په شمېر گ . د سيې درجه د تودوخې د ويلي كېدو  -

 .  )ده

 3650د ك په شمېر ( ده . 3377 په شمېر گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
 .  )ده

 .  ىموله د\كيلوجوله 17 , 5د ويلي كېدو تودوالى يې  -

  .  ىموله د\كيلوجوله 460د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى . \جوله 95,24د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

      موله دى . \. م م . س 8 ,35مولي حجم يې  -

چې  لرونكى فلز دى گزرو ته ورته رن ، سپينود كږېدو او څټك وهلو تاب لرونكى واناډيم
ړې تودوخې درجو څخه لو گس .  300په هوا كې تر . پوالدو ته ورته ده لږ څه ڼه يې ظاهري ب

روجن مخلوط ټروجن او نايډ. د اكسيجن، هاينازك (ژر ماتېدونكى) شي  وركولو پر مهال
    ډېر كموي خو كلكوالى او نازكوالى يې زياتوي .) lasticityPموموالى (د واناډيم 

  : د بلوري جالۍ جوړښت يې 

 مكعبي منځډك سېستم لري . واناډيم د بلوري جالۍ جوړښت  د -

 سترومه دى . گان 024,3د جالۍ پارامترونه يې  -

  كيلوينه ده .  390د ډيباى د تودوخې درجه يې  -
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  مكعبي منځډك سېستم لري د واناډيم د بلوري جالۍ جوړښت انځور : 

  كيميايي خواص يې   

 .  ىد م . پ 122 نيم قطرد واناډيم كووالينسي  -

 .  ىد م.  پ  e 5 (+ 59 )e 3 (+ 74( يې نيم قطر د ايون -

 ه دى . گوليناپ 1 , 63الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه يې صفر  ځواكالكترودي  -

 دي .  0 ،2، 3،  4، 5 جوړولو درجې يې ډياد اكس -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله  1,650ي يې ژد ايون جوړولو انرد لومړي الكترون  -
    ده .  الكترون ولټه ) 6 , 74(ر شمې

ې تېزابو گ، د ماليو اوبوگدى . د سمندري او سمندر واناډيم له كيميايي پلوه ډېر غيرفعال
او  ٤SO٢Hډسولفوريك اسي ، HNO)٣( ډريك اسيټيا) ، نHCl ډروكلوريك اسيډيا(ه

  .  الكليو په وړاندې ثابت دى

 (واناډيم VO ډيااكسمونوهغه واناډيم و ونه جوړوي اډياواناډيم له اكسيجن سره څو اكس
(II) (٣ ډيااكس تراى ، واناډيماكسايډO٢V  واناډيم)(III) ډيااكسډاى  واناډيم )اكسايډ 

٢VO   واناډيم)(IV) (٥ ډياكسااپينت، او واناډيم اكسايډO٢V ) واناډيم(V) دي )اكسايډ  .
بخون  ورشين تدى چې  ډيايو تېزابي اكس ٥O٢Vډ يااكسپينتا نارنجي واناډيم 

تېزابي او هم د الكلي خاصيت  ونى همگ، يانې چې دوه ريك دىييې امفوت ٢VO ډيااكس
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روليز كيږي ډياونه هډهالي دې عنصرسټيز (بازي) دي . د ونه بنډياد واناډيم نور اكس . لري
چې  ونه جوړويډډېر الوتونكي (هوا كوونكي) هالي له هالوجينونو سره دا عنصر. 

، او څو   ٢XV = VXI,Br ,Cl ,F (X ,(VX٣ ,٤ = X) VFBr ,lC ,F ,(٥تركيبونه يې 
دا  او ځينې نور) . تر اوسه د واناډيم VOF٢VOCl, VOCl ,٣ونه لكه (ډاكسوهالوجيني

   دي : شوي پېژندلونه  ډياالندې اكس

رامه دى، د ويلي كېدو گ 67,5م . م كې  ، كثافت يې په يو س .VO. واناډيم مونوكسايډ  1
يې  گدرجې ده، رن گس .  3100درجې ده، د اېشېدو تودوخه يې  گس .  1830تودوخه يې 

  تور دى .  

رامه دى، د ويلي كېدو گ 4, 87، كثافت يې په يو س . م . م كې 3O2V. واناډيك اكسايډ  2
يې  گدرجې ده، رن گس .  0030درجې ده، د اېشېدو تودوخه يې  گس .  1967تودوخه يې 

  تور دى . 

رامه دى، د ويلي كېدو گ 65,4كثافت يې په يو س . م . م كې  ،2VO. واناډيم ډاى اكسايډ  3
يې  گدرجې ده، رن گس .  2700درجې ده، د اېشېدو تودوخه يې  گس .  1542تودوخه يې 

  شين توربخون دى .  

رامه دى، د ويلي گ 357,3و س . م . م كې ، كثافت يې په ي 5O2V. واناډيم پينتاكسايډ  4
 گدرجې ده، رن گس .  2030درجې ده، د اېشېدو تودوخه يې  گس .  670كېدو تودوخه يې 

   يې زېړبخون سور دى .  

+ درجو كې پياوړي 3+ او مثبت درې 2جوړولو په مثبت دوه  ډياد واناډيم مركبونه د اكس
  ډيا+ درجو كې د اكس5ړولو په جو ډيا، د اكسدي )ونكيبشپړوونكى (سوچه كو

، چې د  VC ډكاربي ويلي كېدونكي په سختۍ سرهواناډيم د جوړوونكيو خواص ښيي . 
د ،  VNډريټياواناډيم ند ، ده пл(t=٢٨٠٠ (C° درجې گس .  2800 ويلي كېدو درجه يې

له  . پېژندل شوي دياو نور مركبونه هم  Si٣V ډياواناډيم سيليسد ، ٥S٢V ډسولفيواناډيم 
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، يانې د واناډيم د ونهټتعامل واناډا  V2O5 ډيا) اكسVواناډيم (د ونو سره ډيابنسټيزو اكس
  دى .   ٣HVOې جوړوي چې احتمالي تركيب يې گتېزابو داسې مال

  كارونه يې 

ډوله فلزونو كې گو سره په له نورو فلزونسلنه  80د توليدېدونكي واناډيم په سلو كې 
، سامان االتو نكيو پوالدو او د كاربون لرونكيونه وهو گزن، په تېره بيا په كاريږي

  جوړولو لپاره پوالدو كې كاريږي . 

د ۍ كې ژروجنۍ انرډهاي -په اټومي ډياد واناډيم كلور: ۍ كې روجني انرژهايډ- په اټومي
، »جېنېرال موتورس« بهيري ډياكلور-يايي تجزيه كې كاريږي (واناډيمياوبو په ترموكيم

  په توري ښودل كيږي .  Fكې د  فلز ويلي كولوواناډيم په  .حد ايالتونه) د امريكا مت

يمي بالتيو او ټپه پياوړيو لي 5O2Vايډ نتا اكسيواناډيم پ: كيميايي سرچينې  د برېښنا
په   AgVO٣ ټواناډاد سپينو زرو ه كاريږي . گتوپه بېټريو كې د مثبت الكترود (انود) 

  ه كاريږي . گتوزېرمه يي بالتيو كې د كتود په 

 ٣SO ډيااكس اىپه سولفور تر ايډنتا اكسيپ واناډيم:  د سولفوريك اسيډ په توليد كې
    ه كاريږي .گپه تو ټاليسټد اړولو په پېر كې د ك  2SOډ يااكس اىد سولفور ډباندې 

  كروميم.  24

چې اتومي  دورې يو عنصر دىجدول د څلورمې  ه ييد كيميايي عنصرونو د دوركروميم 
، په )Chromiumدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( Cr او سېمبول يې 24شمېره يې 

) دى . دا يو ساده توكى دى چې Хромكې (ژبه ) او په روسي Chromiumرېزي كې (گان
چې  ) ده . كروميم يو كلك فلز دى7440-74- 3شمېره يې () CAS(سي اې اېس د د ثبت 

  ڼل كيږي . گه د تورو فلزونو له شمېر څخه كله كل ،لري گشين بخون سپين رن
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  لرى  گچې شين بخون سپين رن انځور : كروميم يو كلك فلز دى

  يې  او د نامه ريښه تاريخچه

فو كې داسې يو مينرال وموندل شو  ښار په اطرا گز كال د روسيې د ايكاتېرينبور 1766پر 
. د دغه مينرال اوسنى نوم   ٤PbCrO، په نامه ياد شو» يريا د سرو سرپود سايب«چې 

» لويس نيكوالس واكولين«ز كال پرانسي كيمياپوه  1797دى . پر   ٤PbCrO كروكويټ
چې  ي(داسې ښكارويلي كېدونكى فلز بېل كړ  په سختۍغه څخه نوى ه) له 1829- 1763(
    تر السه كړى وي) . ډكروميم كاربي» واكولين«

څخه اخيستل شوى، ځكه چې د  »گرن«يانې  )chrōma( د دې عنصر نوم د يوناني ژبې له
 ونه لري . گه مركبونه بېالبېل رند
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  شتون د كروميم په طبېعت كې 

. د كروميم سلنه ده  02,0د كتلې له پلوه يې خپرېدنه . دى  ډېر خپور شوى عنصر كروميم
 دى . د ارزښتناكۍ له پلوه يې دويم مينرال كروكويټ ٣O٢FeO·Cr ټكرومي بنسټيز مركب

4CrOPb  . دى  

د كروميم تر ټولو ډېر لوى كانونه په سويلي افريقا جمهوريت، قزاقستان، : يې  كانونه
او  ، برازيلپه توركيه، هند، ارمنستان همدا راز . كې دي، زيمبابوى او مدغاسكر روسيه
عنصر  قزاقستان كې د دې چې په كې هم موندل كيږي . كاني كشفياتو ښودلېين فيليپ

   چې په نړۍ كې دويم ځاى لري . ميليونو ټنو ته رسيږي 350اسه پ زېرمې څه د

  د كروميم جيوكيميا او مينرالوجي 

ه تل په كچتوكيو په تركيب كې د كروميم له اورشيندو غرونو څخه د راوتل كېدونكيو 
رامو گكيلو 2ټن كې تر  يو ډبرو (پيريډوټيټ) پهغرنيو په بنسټيزو د بدلون كې ده . 

رامه ده، او په گ 200ټن كې  ه په يوكچاو نورو كې يې  ټډبرو لكه بازال ېداسرسيږي، په 
رامه ده . د ځمكې په پاسني كلك قشر كې د گونه گټن كې لس ه په يوكچو كې يې ټرانيگ

په عنصر دى او نږدې ټول  وفيلټو لي. دا ي ىرامه دگ 83ټن كې  م كالرك په يوكرومي
له وسپنې، ټيټانيم،  دا فلز.  ىرالونو كې دنمي) chromospinelide( ډكروموسپينيلي

  انيز سره يو ځاى يوه جيوكيميايي كورنۍ جوړوي . گ، واناډيم او مننيكل

 ,Mg) ټنوكروميگچې هغه ما بل توپير لري ېالبېل مينرالونه يو ترد كروميم درې ب

٤O٢Fe)Cr ٤ ټيټ، كروم پيكوO٢(Mg, Fe)(Cr, Al) ټكرومياو الومو (Fe, Mg)(Cr,  

٤O٢)Al له يو بل څخه توپير نه لري او په ناكره ډول د دي . د ظاهري بڼې له پلوه دوى
  په نامه ياديږي . د دوى تركيب بدلون موندونكى او په الندې ډول دى : » ونوټكرومي«

 .  سلنې 62څخه تر  18له  ٣O٢Crډيااكس (III)د كروميم  •
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 سلنې .  18څخه تر  1له  FeOډ يااكس (II)د وسپنې  •

 سلنې .  16تر  5له  MgOډ يايزيم اكسنگم •

 سلنې) .  33(تر  0 , 4تر  0 , 2له  ٣O٢Al ډياالومينيم اكس •

 سلنې .  30تر  2له  3O2Feډ يااكس (III)د وسپنې  •

 سلنې .  2تر مخلوطونه   ٢TiO ډيااكس اىد ټيټانيم ډ •

 سلنې .  0 , 2تر  5O2Vډ يااكس (V)واناډيم  •

  سلنې . 5تر  ZnO ډياد جستو اكس •

، نيكل او نور هم ټسلنې؛ همدا راز كوبال 1تر   MnOډ يااكس (II)انيز گد من •
 شتون لري . 

، ونو سربېرهټه كمپېښه دى . پر بېالبېلو كروميگتو هپه پرتليز ٤O٢FeCr ټپخپله كرومي
، كروم ټفوكسي، لكه ډون لريگنرالونو په تركيب كې هم كروميم د يو شمېر نورو مي

  4SiO(2Cr3Ca(3ټ ان، كروم ديوپسيد، كروم تورمالين، يووارووي، كروم ويزوويټكلوري
، خو پخپله كوم صنعتي ري ويگمهال له كاني ډبرو سره مل ، چې ډېرىاو داسې نور

ارزښت نه لري . په بهر زېږندويو شرايطو كې كروميم لكه د وسپنې په څېر د سوسپان 
ر ټولو ډېره خوځنده رمه شي . تچې په خټو كې زې كوالى شي او مهاجرت كوي سيون په ډول
   . ىد ټبڼه يې كروما

  الس ته راوړل يې 

په بڼه موندل كيږي . له  ٢Fe(CrO(٢ ټېعت كې په ټوله كې د وسپنې كروميكروميم په طب
الس ته  (FeCr)فيروكروم په مرسته ) C هغه څخه په برېښنايي بټيو كې د كوك (كاربون

  : ، چې معادله يې په الندې ډول ده راځي
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فيروكروم د تركيبي پوالدو (هغه پوالد چې د ټاكليو خواصو لپاره نور فلزونه ورسره 
  ډيږي) په توليد كې كاريږي . گ

  ، تعامل يې په الندې ډول ترسره كيږي : ه كروميم الس ته راشينږ پاره چېد دې ل

كې  سره يو ځاى په هوا ٣CO٢Naكاربوناټ  سوډيمله  )٢rOСFe(٢ ټ. د وسپنې كرومي 1
  ويلي كيږي :  

  

  ؛  څخه جال كيږي ډياحليږي او د وسپنې له اكس 4CrO2Na ټ. سوډيم كروما 2

 ټكروما اى، محلول تېزابي كيږي او ډباندې اړول كيږي ټكروما اىډپه  ټ. كروما 3
   بلوري كيږي ؛

ه كروميم نږڅخه  7O2Cr2Naټ كروما اىسوډيم ډله په مرسته ) C(كاربون . د سكرو  4
  الس ته راځي : ډ اكساي

  

د يې ه كې گپه دې الندې بېل ، چېمرسته فلزي كروميم الس ته راځي . د الومينوترمي په 5
     :  تعامل ښودل شوى  Alالومينيم او  ٣O٢Crاكسايډ  (III)كروميم 

  

هم  ٤SO٢H ډله محلول، چې سولفوريك اسي ٣CrO ډيااكس اى. په اوبو كې د كروميم تر 6
دې ، څخه د الكتروليز په مرسته الكتروليتي كروميم الس ته راځي . پر وراضافه شوى وي
  ترسره كيږي :  بهيرونه 3مهال پر كتودونو 
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يم جوړېدل او په ظرفيتي كروميتي (والينسي) كروميم پورې د شپږتر درې ظرف •
 ؛ ه بدلېدلدمحلول باندې د 

 ؛ دېدلوجن ازارډهاي يازگن د ايونونو بې چارجه كېدل او د روجډد هاي •

ي كروميم ايونونو بې چارجه كېدل او د فلز ظرفيتي كروميم لرونكيود شپږ •
 ؛ )، خټبېل كېدلرسوبېدل (ښكته كېناستل

   

  د كروميم اتوم 

په د اتوم د هستې  و جوړه ده .نيوترونون 28او  وپروتونون 24 لهد كروميم د اتوم هسته 
دې عنصر د .  ر شاوخوا راڅرخيچې د هستې پ شتون لريالكترونونه  24شاوخوا كې يې 

 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې سوييكي ژوم په لومړۍ انراتې لري . د انرژيكي سوي 4اتوم 
 سره وېشل شوي ديالكترون  1ه كې يې سوييكي ژاو په څلورمه انر ،13كې يې  ، په درېيمه

   دى .  52شمېره)  د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې. 

   خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  51 ,9961د كروميم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .     [Ar]٥d٣ ١s٤د اتوم الكتروني وېش يې په دې فورمول  -

     پ . م دى .  130د اتوم نيمايي قطر يې  -



٤٢٠ 

  
  وميم د اتوم جوړښت : د كر انځور

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 19,7افت په عادي شرايطو كې په يو س . م . م كې م كثد كرومي -

 2180(د ك په شمېر ده .  1907په شمېر  گد ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
 .  )ده

 )ده 2944(د ك په شمېر ده .  2671په شمېر  گد اېشېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
  . 

 دى .  موله \كيلوجوله 21د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 342د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى .  \جوله 3,23د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

  موله دى .  \. م م . س 23,7مولي حجم يې  -

كې تودوخه درجو  39په  گ . . د س ډول شين وزمه سپين فلز دىه) (نږ خپلواك كروميم په
فيرومقناطيسي (د نېل د تودوخې ټكى) حالت  له پارامقناطيسي حالت څخه په انتي

  بدليږي . 



٤٢١ 

، بيريليمتر  ڼل كيږي .گه فلزونو څخه نږچې يو له ډېرو كلكلو  دىموسه  5 يې كلكوالى
وميم د ميخانيكي بدلون (څټك وهلو، كر . ډېر نږه دى وروسته وورانيمياو  ستنگتن

  ښه وړتيا لري .  )كږولو او نورو

  : بلوري جالۍ جوړښت يې د 

 .  لري سېستممكعبي منځډك  د بلوري جالۍ جوړښتد كروميم  -

 سترومه دي . گان 2 , 885د جالۍ پارامترونه يې  -

  كيلوينه ده .  460ډيباى د تودوخې درجه يې  د -

  

   لري سېستممكعبي منځډك انځور : د كروميم د بلوري جالۍ جوړښت 

  كيميايي خواص يې 

 .  ىد م. پ 118 نيم قطر د كروميم كووالينسي -

 .  ىد م.  پ e 6 (+ 52 )e 3 (+ 63( يې نيم قطرد ايون  -

 ه دى . گوليناپ 1 , 66الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه   - 0 ,74يې  ځواكالكترودي  -

 دي .  0 ، 2، 3، 6 جوړولو درجې يې ډياد اكس -

 موله \كيلوجوله 4,652انرجي يې  )شنېزيايونلومړي الكترون د ايون جوړولو (د  -
 ) الكترون ولټه ده . 76,6( يا په بل شمېرده . 
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    لري . گد كروميم ټول مركبونه رن

 له المله همدې د.  دى لرونكى پايښت كې هوا په المله فعالېدو غير د كروميم:  توكى ساده
 س 2000 چيرې كه.  كوي نه تعامل سره 3HNO اسيډ نايټريك او 4SO2H اسيډ سولفوريك

 اكسايډ) III( كروميم لرونكى گرن زرغون او سوځي نو شي، وركړ تودوخه درجې گ. 

3O2Cr ،بازي( بنسټيز هم او تېزابي هم ونيگ دوه يانې خاصيت، امفوتيريك چې جوړوي (
 .  لري خاصيت

 ، B 2Cr، CrB  بورايډونه كروميم د لكه شوي سينتېز سره B بورون له مركبونه كروميم د
 4B3Cr،  2CrB، 4CrB  3 اوB5Cr  .3 لكه دي شوي سينتېز سره بونكار لهC7, Cr6C23Cr او 

2C3Cr  .سيليكون له Si  3 سيليسايډونه دا لكه شوي سينتېز  سرهSi5Si, Cr3Cr او CrSi  .
 .  N2Cr او  CrN نايټريډونه دا لكه شوي سينتېز سره نايټروجن له

 بنسټيز د هد د درجه+ 2 جوړولو اكسايډ د كروميم د:  مركبونه درجې+ 2 مثبت د كروميم د
 د( ېگمال 2Cr+د .  لري سمون سره) تور( CrO اكسايډ) II( كروميم يانې اكسايډ) بازي(

 چاپيريال) تېزابي( تروه په هم يا مهال، پر جوړولو د وگمال 3Cr+د ) محلولونه گرن ژور
 په هايډروجن د كې شېبه په ازادېدو د(« جوړيږي مرسته په كروماټ ډاى جستو د كې

     : دى ډول الندې په يې فورمول او) »مرسته

  

 له هايډروجن كې حالت ارام په چې دې تر ان دې، جوړوونكې پياوړي ېگمال 2Cr+ ټولې دا
 اكسايډ سره 2Cr+له  كې چاپيريال تېزابي په بيا تېره په اكسيجن، هوا د.  وباسي څخه اوبو

 .  بدليږي محلول زرغونه په ژر محلول شين يې كې پايله په چې جوړوي

 د ته محلولونو وگمال د) II( كروميم د 2Cr(OH) هايډروكسايډ زېړ يا يي قهوه كروميم د
 ) . كيږي خټبېل( كېني ښكته سره كولو اضافه ور په الكلي
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 .  2CrI او CrBr2, CrCl2CrF ,2 لكه شوي سينتېز هاليډونه ډاى دا كروميم د

 امفوتيريك له ده د درجه +3جوړولو اكسايډ د كروميم د:  مركبونه+ 3 د كروميم د
؛ دواړه ه سمون لريسر 3Cr(OH) ډياروكسډيااو ه  3O2Cr  (III)  كروميم يانې اكسايډ،
جوړولو په  ډيالري . د ا د كروميم تر ټولو ډېر پايښت لرونكې درجه ده . د اكس گزرغون رن

تر  ) 6O)2[Cr(H[3+څخه نېولې (ايون  چوڼيا-نه له چټلدرجه كې د كروميم مركبودې 
  ونه لري (د همغږۍ ساحه كې انيونونه شتون لري) .  گزرغونه پورې رن

  لري .  ميلو جوړولو ته ټج) ډوله سولفاورۍ ، زا(خ SOIM)O2H12·2)4Crد  3Cr+د 

 (III)سره د كروميم  ډولوگپه ور 3NHو محلولونو ته د امونيا گد مال (III)د كروميم 
  جوړيږي :  3Cr(OH) ډياروكسډياه

  

 لي سره د حلېدو وړا، خو د هغوى په ډېر زياتوييږشي چې الكلي وكاركېداى 
  روكسوكومپلكس جوړيږي : ډياه

  

  

الس ته  ټليو سره يو ځاى ويلي شي نو كروماله الك 3O2Cr ډيااكس (III)كه چيرې كروميم 
سره تعامل  NaOHه كې چې يې له سوډيم هايډروكسايډ گ، لكه په دې الندې بېلراځي

  :  يې جوړ كړى  2NaCrO (III) يم كروماټسوډكړى او 
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د  نه وي (تودوخه وركړ شوې نه وي) ، چې سور شوى3O2Crډ يااكس (III)د كروميم 
ې گماله كې چې يې له گ، لكه په دې الندې بېلمحلولونو او تېزابونو كې حليږي الكليو په

   سره تعامل ښودل شوى :  HClتېزابو 

  

 (VI)، د الكليو په چاپيريال كې د كروميم ړولو پر مهالجو ډياد اكس (III)د كروميم 
  مركبونه جوړيږي : 

  

جوړوونكيو  ډياپه الكليو يا اكسد ويلي كولو پر مهال  3O2Cr ډيااكس (III)د كروميم 
سې پېښه رامنځته كيږي . پر دې مهال همدا ، يا هم په هوا كې په الكليو باندې همباندې

  ي : خپلو گويلي شوى توكى زېړ رن

  

د ) ٣CrOاكسايډ  (VI)يا (كروميم  ٣CrO ډيااكس اىد كروميم تر: + مركبونه 4د كروميم د 
كروميم شرايطو كې  )روترمالډياهد سرو اوبو د دوره وهلو ( په احتياط تجزيه كولو سره

، چې فيرومقناطيس دى او الس ته راځي 2CrO )ډيااكس (IV)(كروميم  ډيااكس اىډ
)vitymetallic conducti . لري (  

تر ټولو ډېر پايښت  ٤CrF ډياكروميم فلورڅخه  له شمېرونو ډاليد كروميم د تيتراه
   يوازې په جوړو كې شتون لري . ٤CrCl ډيا، د كروميم تيتراكلورلرونكى دى

 اى+ درجه له تېزابي كروميم تر6جوړولو د  ډياد كروميم د اكس: مركبونه  +6يم د د كروم
چې تر منځ يې انډول شتون  ريمېر نورو داسې تېزابونو سره سمون لاو يو ش ٣CrO ډيااكس

 اىاو دوه كروميمي، ډ ٤CrO٢H ډيې تر ټولو ډېر ساده كروميك اسي وى څخهدله لري . 
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او نارنجي  ټې جوړوي : زېړ كروماگوې ليكې مالدوى ددي .   ٧O٢Cr٢H ډكروميك اسي
  .  ټكروما اىډ

لو او تعامل د محلولونو په يو ځاى كو ټكروما ىااو ډ ٤SO٢H ډسولفوريك اسي گد ټين
له اوبو سره د  ډياجوړيږي . همدا ډول تېزابي اكس ٣CrO ډيااكس اىكروميم تر كولو سره

 ٤CrO٢H ډجوړوي، لكه كروميك اسي ونهي تېزابټكروما ناپايدارډېر  په پايله كې تعامل
، چې ټوليز ونه)ډاسي نور كاني تېزابونه (غيرعضوي او ٧O٢Cr٢H ډكروميك اسي اى، ډ

د  لد كچ لويېد )وليميريزېشنپ( پوليمير جوړېدنې دى . د ٣OnCr٢H+١nفورمول يې 
له كمېدو سره سم ، مانا دا چې د تېزابيب له زياتېدو سره سم   рНروجني شاخص ډهاي

  رامنځته كيږي : 

  

، چول شيته د الكليو محلول ور وا  ٧O٢Cr٢K ټكروما اىخو كه چيرې نارنجي پوتاسيم ډ
چې د تعامل  جوړيږي ٤CrO٢K ټكه چې بيا پوتاسيم كروما، ځږيييې بېرته زېړ گرن نو

  معادله يې دا ده :  

  

ينيم ډاو موليب W ستنگتنه چې گ، لكه څنتر لوړ كچ )پوليميريزېشنپوليمير جوړېدنه (
Mo اىپه كروميم تر ډپولي كروميك اسيځكه چې  پورې نه رسيږي، ته ورپېښيږي 
  ، چې د تعامل معادله يې په الندې ډول وړاندې كيږي : اوبو وېشل كيږياو  ٣CrO ډيااكس

  

له هغه شمېر .  ده برابرهد حلېدو له وړتيا سره  ټد حلېدو وړتيا تخمينن د سولفا ټد كروما
 ټكروما اىمحلولونو ته او هم د ډ ټهم د كروما 4BaCrOټ څخه زېړ باريم كروما

  و له وراضافه كولو سره ښكته كيږي (تل ته كېني) : گلمحلولونو ته د باريم د ما
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د سنجش  جوړېدنه ،لري گ، چې وينو ته ورته سور رنټكروما ىد سپينو زرو لږ حلېدونك
و زرو د مالومولو لپاره كاريږي . كروميم نډوله فلزونو كې د سپيگپه مرسته په  ډاسي

شوي دي .  پېژندل ٦CrF ډياافلوراو لږ پايښت لرونكى كروميم هېكز 5CrF ډياپينتافلور
 ډيا(كروميل كلور ٢Cl٢CrOاو  ٢F٢CrOونه ډاكسي هالي الوتونكي همدا راز د كروميم

٢Cl٢CrO  . هم الس ته راغلي دي (  

  ه :  گ، د ساري په توجوړوونكي دي ډيامركبونه پياوړي اكس (VI)د كروميم 

  

او  ، ٤SO٢H ډته سولفوريك اسي ټكروما اىډ  ٢O٢H ډياروجن پراكسډكه چيرې د هاي
جوړوي چې  L٥CrO ډياپراكس (VI)، نو د كروميم ډ شيگعضوي حلوونكى (ايتر) ور

؛ دا د حلوونكي ماليكول دى)، او عضوي قشر ته وزيتورى  Lلري (دلته د  گشين رن
   ه كاريږي . گپه تو تعامل شننيزتعامل د 
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 گكلورايډ يو جامد توكى دى چې چوڼيا رن تراىبې اوبو مركب كروميم  انځور : د كروميم
هيكزاهايډراټ وې بڼه يې شدى . تر ټولو ډېره خپره  ٣CrCl مول يېلري، كيميايي فور

xO)٢(H٣CrCl  ولو لپاره كاريږى  گه او د وړيو د رنگچې د كټاليسټونو په تودى  

  ونه يې ايزوټوپ 

 42ايزوټوپونه پېژندل شوي چې د كتلو شمېرې يې له  26تر اوسه د كروميم كيميايي عنصر 
)Cr۴( 67څخه پيل او پر ) ٢rC۶يوازې  ږي . له دې ټولو ايزوټوپونو څخه يېيپاى ته رس) ٧

،  Cr۵٣،  Cr۵٢ ، Cr۵٠ او هغه دچې په طبېعت كې موندل كيږي دي  پايښت لرونكي 4
Cr۵۴   . دايزوټوپونه دي Cr۵ډېر خپور شوى چې ډېروالى يې  ايزوټوپ يې تر ټولو ٢

- بېتا β+β+وټوپ د ايز 50- داسې شك شتون لري چې د كروميمسلنه دى .  789,83
د جوړ شي . ايزوټوپ  Ti۵٠ټيټانيم كې يې د  هپه پايل مثبت تجزيه ولري او-بېتا-مثبت

 22نور  دې عنصرد .  دىكلونو زيات  ١٧١٠x١.٨تر  نيمايي عمر د دې ايزوټوپكروميم 
تر ټولو د ډېر اوږده د دوى له شمېر څخه يې  .كتيفي ايزوټوپونه ټول مصنوعي دي راديوا
ورځې دى . د نورو ټولو  7,27چې نيمايي عمر يې  دىايزوټوپ  51-د كروميمرونكى عمر ل
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تر يوې عمر يې ساعتونو لنډ دى، د ډېرى  24مايي عمر تر راديواكتيفي ايزوټوپونو ني
 چې هغههم لري (متهيج حالتونه) هسته يي ايزوميرونه  2دقيقې هم لنډ دى . دا عنصر 

Crm۴۵ او Crm۵دي .  ٩  

شمېرې پايښت لرونكي ايزوټوپه مخكې راديواكتيفي ايزوټوپونو د  52تر  د كروميم
شمېرې پايښت لرونكي ايزوټوپه وروسته  54 تجزيې ډول الكتروني اشغال دى، او تر

   تجزيه دى .  -منفي-راديواكتيفي ايزوټوپونو د تجزيې ډول بېتا

  كارونه يې 

، همدا راز د يو وهونكيو پوالدو) نه گېر څخه د زنډوله پوالدو (له هغه شمگكروميم د 
نورو فلزونو ته د ويلي كولو پر  ارزښتناك تركيبي توكى دى .ډوله فلزونو گشمېر نورو 

نه وهلو  گډوله فلزونو كلكوالى زياتوي او د زنگمهال د كروميم وراضافه كول د دغو 
  وړتيا يې پياوړې كوي . 

، او ، پالزما تورچ90- او كروميم 30-وميمونو په توليد كې كاريږي : كرډوله فلزگد  دا فلز
   په تشيال (كيهاني) صنعت كې هم كاريږي .

  انيزگمن.  25

دورې يو عنصر دى چې اتومي څلورمې جدول د  ه ييانيز د كيميايي عنصرونو د دورگمن
، )Manganumدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( Mnاو سېمبول يې   25شمېره يې 

انيز ساده گ) دى . منМа́рганецكې (ژبه ) او په روسي Manganese(رېزي كې گپه ان
پينو زرو ته ) ده . دا س7439-96- 5شمېره يې () CAS(توكى دى او د ثبت د سي اې اېس 

د تورو فلزونو په  هډوله فلزونو او وسپنې سرگ، چې د ده له لرونكى فلز دى گورته رن
  . شمېر كې راځي 



٤٢٩ 

  
  لرونكى فلز دى  گرن ماتېدونكى سپينو زرو ته ورتهخو ژر  ،انيز يو سختگانځور : من

  تاريخچه يې 

ه لرغونيو زمانو كې د پ )٢OMn( ټبنسټيزو مينرالونو څخه پيرولوزي انيز يو لهگد من
غوى د روښانتيا لپاره ه دكې نيزيا په نامه نامتو وو او د ښيښو په جوړولو گتورې م

نكښ اڼه او دا فاكټ چې دا توكى وسپگوسپنې يو ډول  4O3Feټ يټنيگيې د م ىكارېده . د
 »ايوس پلينيوس سيكوندوسگ«يكوال ، لرغوني رومي ل(مقناطيس) ځان ته نه راكشاوه

نيزيا ښځينه نوم دى نو ځكه يې گتوره مز كلونه) داسې تشرېح كاوه چې  79 - ز 24او  22(
- 1742» (هليكارل ويلهلم ش«سويډني كيمياپوه  په وړاندې وسپنكښ لېوالتيا نه ښي .

ز كال دا وښوده چې د نوموړې كاني ډبرې په تركيب كې يو نامالوم فلز  1774) پر 1786
يوهان «ي كيمياپوه ري بل سويډنگې خپل ملگڅو بېلده د دغې كاني ډبرې شتون لري . 

له سكرو سره يو ځاى په  ټهغه پيرولوزي ته واستولې او) 1818-1745» (اهنگوتليب گ
انيز الس ته گ، تودوخه يې وركړه او په پايله كې يې فلزي من(بخارۍ) كې واچول ۍتودن

وم ومنل شو چې د الماني ن» انومگمن«عنصر لپاره د  ېپېړۍ په سر كې د دز  19راووړ . د 
   انيز كاني ډبرې مانا لري .گ) څخه اخيستل شوى او د من Manganerzژبې له (



٤٣٠ 

  انيز شتون گپه طبېعت كې د من

وسپنې وروسته دويم دروند فلز  او تر عنصر دى 14كې د خپرېدا له پلوه انيز په ځمكه گمن
و له ټوليز شر د اتوموند ځمكې د دغه ق كچهمكې په پاسني كلك قشر كې يې چې د ځ دى

له تروو څخه، چې په يوه ټن كې  كچه انيز وزنيگمن. د  هسلنه د 0 , 03شمېر څخه په سلو  كې 
دى . دا عنصر د وسپني رامه گكيلو 2 ,2ډبرو پورې په يوه ټن كې  عمومي تر، رامه دىگ 600

ډبرو كې  ي، يانې د وسپنې په ډېرو كانرى دىگي ډبرو كې له هغې سره ملنپه ډېرو كا
. د  شتون لري كېدو خپلواك ځايونه هم ، خو د ده د پيدا انيز هم موندل كيږيگمن
سلنه متمركز شوې ده .  40انيز كاني ډبرو گالۍ كې د منولسو» كوتايسي«ورجيستان په گ

، اوبه يې ورو ورو وړي او د نړيوال په غرنيو كاني ډبرو كې شتون لري انيز چېگهغه من
يو په اوبو كې گدري او سمندرخو له دې سره سره يې د سمنډوي . گور سمندر اوبو ته يې

سلنې  3,0تر  كچهپه ژورو ځايونو كې يې  د سمندرسلنه كيږي .  ١٠−٧—١٠−٦او  هلږ د كچه
وي او په پايله جوړ ډيا، ځكه چې په اوبو كې له حل شوي اكسيجن سره اكسپورې زياتيږي

چې هيدراتي شوې  جوړيږي ډيااكس انيزگكې يې په اوبو كې نه حلېدونكى من
او هلته په تل كې يې د سمندر ټيټو قشرونو ته ښكته كيږي  MnO)٢·٢Hx(Oبڼه 

) جوړوي . په دغو concretionانيزي مينرالي ډبرې ته ورته جوړښت (گمن -ووسپنيز
 45كېداى شي چې تر  كچهانيز گورته جوړښتونو كې د منانيزي ډبرو ته گمن -وسپنيزو

ډ وي . دا گمخلوط هم  وټهغوى كې د مسو، نيكلو او كوبال ږي . همدا راز پهورسي سلنې
انيز سرچينه گډبرې ته ورته جوړښتونه كېداى شي چې په راتلونكې كې د صنعت لپاره د من

 شي . 

 

 

  



٤٣١ 

  انيز مينرالونه گد من

  :  يد انيز مينرالونه داگد من

چې په سلو كې  تر ټولو ډېر خپور شوى مينرال دى ، ٢OMn·O٢Hx ټپيرولوزي •
 ؛ انيز لريگسلنه من 2,63

چې په سلو كې  انيزي كاني ډبره دهگې منگغنم رن ، دا MnO(OH)انيټ گمن •
 ؛  انيز لريگسلنه من 5,62

 ؛ انيز لريگسلنه من 69 , 5، په سلو كې  ٣OSi·Mn٣O٢Mn٣براونيټ  •

OIII(٤هاوسمانيټ  •
٢MnII(Mn  ؛ 

ري گسور ځي، دى )Spat ټ (انيز لرونكى سپاگ، يو من ٣MnCOوكروزيټ ډرو •
 ؛ انيز لريگمن سلنه 47, 8لري ، او په سلو كې  گرن

سلنې  60څخه تر  45ه ، په سلو كې ل ٢MnO • MnOm • O٢Hnپسيلوميالن  •
 ؛ انيز لريگمن

  انيز لري .گسلنې من 65څخه تر  36، په سلو كې له  ٣Mn+PO]٤[پورپوريټ  •

  

چې په  تر ټولو ډېر خپور شوى مينرال دىانيز گد من  ٢OMn·O٢Hx ټپيرولوزيانځور : 
   انيز لريگسلنه من 2,63سلو كې 



٤٣٢ 

  الس ته راوړل يې 

، پاكيږيچاڼل  ٣O٢Mn ډيااكس (III)انيز گد الومينوترمي مېتود په واسطه من •
 جوړيږي :   ر مټپ كولو)ور ېد سره كولو (تودوخ 2MnOټ د پيرولوزي چې

        

  

كيږي او  چاڼلي كاني ډبرې ډياانيز كوك په واسطه وسپنې لرونكې اكسگد من •
فلز ويلي كولو كې  په زياترهسه كيږي . په دې مېتود سره التر  انيز ترېگمن

 ) . انيزگسلنه من 80ته راځي (  انيز السگفيرومن

  س ته راځي . انيز د الكتروليز په واسطه الگنږه فلزي من •

  ايزوټوپونه يې 

ايزوټوپ  Mn۵۵انيز يوازې له يوه پايښت لرونكي ايزوټوپه جوړ دى او هغه د گطبېعي من
راديواكتيفي ايزوټوپونه هم لري چې پېژندل شوي او د دوى له شمېر  25دى . دا عنصر نور 

ي عمر يې ايزوټوپ دى چې نيماي  Mn۵٣څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي يو د 
ورځې دى،  312 , 3ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Mn۵۴ميليونه كاله دى . بل يې د  7,3

ورځې دى . د نورو ټولو  5 , 591ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Mn۵٢او بل يې هم  د 
ساعتونو لنډ دى، د ډېرى نيمايي عمر يې تر  3راديواكتيفي ايزوټوپونو نيمايي عمر تر 

 3ايزوټوپ نيمايي عمر نامالوم دى . دا عنصر  45-انيزگهم لنډ دى . د منيوې دقيقې 
ايزوټوپونو د كتلو شمېرې له  26هسته يي ايزوميري حالتونه هم لري . د دې عنصر د ټولو 

   پاى ته رسيږي .   69څخه پيل او پر  44



٤٣٣ 

  انيز اتوم گد من

. د اتوم د هستې په  هد هجوړ نيوترونونو 30پروتونونو او  25له هسته اتوم د انيز گد من
دې عنصر د الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي . د  25شاوخوا كې يې 

، په دويمه كې 2ه كې يې سوييكي ژاتوم په لومړۍ انرده . د  4و شمېره اتوم د انرژيكي سوي
سره وېشل نه الكترونو 2ه كې يې سوي او په څلورمه انرژيكي ،13، په درېيمه كې يې 8يې 

د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) .  شوي دي
  دى .  55

  يې : خواص نور د اتوم 

  اتومي واحده ده .  938045,54انيز اتومي كتله گد من -

 سره ښودل كيږي .   [Ar]٥d٣ ٢s٤د اتوم الكتروني وېش يې په دې فورمول  -

  پ . م دى .  135طر يې د اتوم نيمايي ق -

  
  نيز د اتوم جوړښت اگانځور : د من



٤٣٤ 

   فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 21,7كثافت په عادي شرايطو كې په يو س . م . م كې  انيزگد من -

 1519(د ك په شمېر ده .  1246په شمېر  گد ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
 .  )ده

 )ده 2334(د ك په شمېر ده .  2061په شمېر  گد اېشېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
 . 

 موله دى . \كيلوجوله 4,13د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 221د بړاس تودودالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى . \جوله 3,26 يې مولي ظرفيت د تودوالي -

  موله دى .  \. م م . س 39,7مولي حجم يې  -

 څلور څنډيز يې مكعبي او يو ډول يې 4، چې لري الوتروپي ډولونه 5انيز گمن
  بلوري جالۍ جوړښت لري . )ونالگترايت(

   :  د بلوري جالۍ جوړښت يې

 انيز د بلوري جالۍ جوړښت مكعبي سېستم لري . گد من -

 سترومه دي . گان 8 , 890د جالۍ پارامترونه يې  -

  كيلوينه ده .  400د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  يې  كيميايي خواص

 .  ىد م.  پ 117 نيم قطرانيز كووالينسي گد من -

 .  ىد م.  پ e 7 (+ 46 )e 2  (+80( يې نيمايي قطرايون  د -

 .  ىه دگوليناپ 1 , 55الكتروني منفيت يې  -

 .  ىولټه د  - 1 ,180يې  ځواكالكترودي  -



٤٣٥ 

  + دي .  7+ ،  6،  5+  4+ ،  3+ ،  2،  0+ ،  1جوړولو درجې يې  ډياد اكس -
په بل يا  ده . موله\ولهكيلوج 716, 8ي يې ژانر ايون جوړولوړي الكترون د لومد  -

  ) الكترون ولټه ده .   7 , 43(شمېر 

په اكسيجن كې  پوډري بڼهانيز گد منكېدو پر مهال غير فعال كيږي .  ډياپه هوا كې د اكس
وجن رډپر مهال اوبه تجزيه كوي، هاي لود تودو انيزگ. من  Mn + O)٢ MnO →٢(سوځي 

جوړېدونكى انيز گ، د من  + Mn)٢O →(t) Mn(OH)٢H٢ H +٢(↑ جال كوي
  تعامل ورو كوي .  ډياروكسډياه

انيز كې د گسره يې په منپه لوړېدو درجې  دروجن جذبوي، د تودوخې ډانيز هايگمن
روجن سره تعامل كوي او ټدرجو كې له ناي گس .  1200 د تودوخې پهحلېدو وړتيا زياتيږي . 

  ونه جوړوي . ډريټياېل تركيب لرونكي ند بېالب

ونه ډاو نور كاربي  C٣Mn ډانيز كاربيگعامل كوي، منانيز سره تگكاربون له ويلي شوي من
  ونه هم جوړوي . ډونه او فاسفيډيا، بورونهډياجوړوي . همدا راز سيليس

 سره سمالندينۍ معادلې  لهسره  ٤SO٢H ډاو سولفوريك اسي  HCl ې تېزابوگله مال
  امل كوي :  تع

   

چې په پايله كې يې ده  سره يې د تعامل كولو معادله دا ٤SO٢Hډ اسي سولفوريك گله ټين
     جوړيږي :  O2Hاوبه او  ٢SOسولفور ډاى اكسايډ  ، 4MnSOسولفاټ  (II)انيز گد من

  

نايټراټ  (II)انيز گمن پايله كې په سره د تعامل كولو ٣HNOايټريك اسيډ ن له نري
٣(٢Mn(NO  ، نايټريك اكسايډNO  او اوبهO2H  : جوړوي چې د تعامل معادله يې دا ده  



٤٣٦ 

   

  انيز د الكلي په محلول كې ثابت او بې بدلونه دى . گمن

 (III)انيز گ، من MnO ډيااكس (II)انيز گونه جوړوي لكه منډيادا الندې اكس دا عنصر
(په ازاد  3MnO ډيااكس (III)انيز گ، من 2MnOډ يااكس اىانيز ډگمن،   3O2Mnډيااكس
    .  7O2Mn ډيااكسانيز هيپتگنه دى بېل شوى) او من ډول

 گټين، توكى دى طو كې يو اوبلن غوړينپه عادي شراي ٧O٢Mn ډيااكسانيز هيپتگمن
سره يې په  ٤SO٢H ډسولفوريك اسي گله ټين ؛ىد ناپايدارلري او ډېر  گون رنزرغ

س .  90 د تودوخې په ٧O٢Mn ډيايپتاكسانيز هگمنمخلوط كې عضوي توكي اور اخلي . 
ونه يې ډيالرونكي اكس يښتله چاودنې سره تجزيه كيږي . تر ټولو ډېر پادرجو كې  گ
 ډياډ اكسگدي . همدا راز  2MnOډ يااكس اىانيز ډگمن او  3O2Mnډ يااكس (III) انيزگمن

  .  ه)گمال  ٤MnO٢Mnيا د  ٢MnO·MnO٢(   ٤O٣Mnډ يااكس (II,III)انيز گلكه من

جن ويلي كول د اكسي يوځاى) ټ(پيرولوزي  ٢MnO ډيااكس اىانيز ډگله الكليو سره د من
له پوتاسيم ه كې چې يې گ، لكه په دې الندې بېلناټونه جوړويگپه شتون كې من

 4MnO2Kناټ گپوتاسيم مند يو ځاى ويلي كېدو په پايله كې سره  KOHهايډروكسايډ 
  جوړ كړى دى : 

  

د تروه كولو پر مهال يې تعامل په الندې ډول لري .  گزرغون رن گينناټ محلول ټگد من
  ترسره كيږي :  



٤٣٧ 

−محلول د 
٤MnO خپلوي او له هغه  گري رنگد انيون د راپيدا كېدو المله سور او لږ ځي

  لرونكى رسوب ښكته كيږي .  گقهوه يي رن ډياد اكس ډياروكسډياه (IV)انيز گڅخه د من

 20وړي دي، خو پايښت لرونكي نه دي؛ هغه نه شي كېداى چې تر انيزي تېزاب ډېر پياگمن
 ډياناټونه) پياوړي اكسگې (پرمنگه مالداو د خپله تېزاب . پكړاى شي  گسلنې زيات ټين

روجني ډهايمحلول د د  4KMnO ناټگه پوتاسيم پرمنگجوړوونكي دي . د ساري په تو
ې انيز تر داسگاو د من جوړوي ډيااكسسره  يوو توكبېالبېلله په پام كې نيولو سره  pH وزن

 لو بېالبېلې درجې لري . په تېزابيجوړو ډيا، چې د اكسمركبونو پورې بدليږي (بشپړيږي)
انيز گ، په منځني (خنثا) چاپيريال كې د منتر مركبه پورې (II)انيز گچاپيريال كې د من

(IV)  انيز گ، په ډېر پياوړي الكلي چاپيريال كې تر منمركبه پورېVI)(  . مركبه پورې  

دا د تجزيه كيږي او اكسيجن ازادوي .  نو تودوخه وركړل شيناټونو ته گكه چيري پرمن
. د تعامل كولو  يوه له البراتواري طريقو څخه ده اكسيجن د الس ته راوړلوخالص يا نږه 

  ې سره) په الندې ډول ده : گپه بېل 4KMnO ناټگمعادله يې (د پوتاسيم پرمن

  

ه په دې دايون د   ٢Mn+انيز دا گجوړوونكيو تر اغېز الندې د من ډيااكس د پياوړيو
−
٤MnO  : ايون بدليږي  

  لپاره كاريږي .  او ټاكنې د كيفي مالومونې ٢Mn+دا تعامل د 

انيز گو محلولونو ته د الكلي وركولو پر مهال له هغوى څخه د منگد مال Mn (II)انيز گمن
(II) په هوا كې جوړولو پر مهال ډ يا، چې د اكسښكته كيږيته تل خټبېل  ډياروكسډياد ه

  طغياني كيږي . ژر 



٤٣٨ 

ې بې پايښته گمال  SO٢Mn)٤(٣ ټانيز سولفاگاو من  ٣MnCl ډياكلور اىانيز ترگد من
انيز گاو من، ٢Mn(OH) ډياروكسډياانيز هگ، لكه منونهډياروكسډياهدا انيز گدي . د من

(III) ٣ ډياروكسډياهMn(OH)   ډياانيز اكسگد من، خاصيت لريبنسټيز -
ډېر بې  ٤MnCl ډياكلور (IV)انيز گريك دى . د منيامفوت ٢MnO(OH) ډياروكسډياه

د الس ته راوړلو  و، كه تودوخه وركړ شي نو تجزيه كيږي او دا طريقه د كلورينپايښته دى
  ده :  ، چې معادله يې دالپاره كاريږي

   

اخيستونكو  -  πتاو  او وركوونكو -  σما گسي د جوړولو صفر درجه ډياانيز د اكسگد من
انيز لپاره د كاربونيل گنديږي . د منگونو په مركبونو كې څرډانگلي

  پېژندل شوى دى . هم  ٢Mn(CO)١٠تركيب 

ونو نور مركبونه هم ډانگاخيستونكو لي -  πوركوونكو او تاو  -  σما گانيز د سيگد من
  .  PF)NO, N٣ ,P(C٢ ,٥H٥(٣(شوي دي لكه  پېژندل

  په صنعت كې كارونه 

د ويلي كولو پر مهال په هغوى كې د په صنعت كې د پوالدو انيز بڼه گد فيرومنانيز گمند 
ډول گانيز ورگسلنې من 13- 12لو لپاره كاريږي . پوالدو ته د حل شوي اكسيجن د لري كو

ونو سره ډوله فلزگله نورو  ،الوى پوالدو په نامه ياديږي)گمن (چې د هادفيلډ پوالدو يا
مقاومت ډېروي . دا ډول پوالد  وزارونو او دروندوالي په وړاندې يېگ، د پوالد ډېر كلكوي
وونكيو (ميده كوونكيو)  ، ځمكه كېندونكيو او ډبرو وړه)all millB( د چره ييزو ژرندو

 20ته تر » د هېندارو چوون«ي . ، زغره وال اوزار او نورو په جوړونه كې كاريږماشينونو
  ډيږي .  گانيز ورگنسلنې م



٤٣٩ 

يو ځاى ويلي كول او  Niسلنې نيكلو  4او  Mnانيز گسلنې من Cu  ،13سلنې مسو  83د 
انين) ډېر لوړ برېښنايي مقاومت لري او د تودوخې له بدلون سره ډېر لږ گډوله فلز (منگ

، د (د برېښنا د مقاومت عياروونكىډوله فلز د پوتنسيومتر گبدلون مومي . ځكه خو دا 
  په جوړولو كې كاريږي .  اژ وېش كوونكى) او نورو ولټ

  ډيږي . گانيز له برونز او ژېړو (برنج) سره هم گمن

الوانيكي پيلونو (سلولونو) په توليد گ- ډېره برخه د جستي ٢MnO ډيااكس اىانيز ډگد من
  پيلونه د برېښنا كيميايي سرچينې دي) .  الوانيكي گكې كاريږي . (

 اىانيز ډگمننتېز كې (يه پراخه پيمانه هم په نري عضوي سپ ركبونهانيز مگد منه گرنهمدا
ه) او هم په گپه تو جوړوونكيو ډياد اكس  4KMnO ناټگاو پوتاسيم پرمن ٢MnO ډيااكس

، ونو برخېټاليسټجوړولو د ك ډياروكاربونونو د اكسډياهنتېز كې (د يصنعتي عضوي س
 ډياپه توليد كې د كسيلين د اكس CO٤H٦C)٢(٢H ډاليك اسيټفتيري ه د گپه تو د ساري

  كاريږي .  جوړول په لوړو غوړينو تېزابو) ډيا، د پارافينو اكسجوړولو په واسطه

 magnetocaloricاغېز ( وكالوريكټنيگډېر ستر م MnAs ډارسينيانيز گد من

effectچې تر فشار الندې پياوړى كيږي . ) لري ،  

الكترو ترمو.  يو ترموالكتريكي توكى دى ې لپارهد راتلونك MnTe ډيلوريټانيز گد من
   . دى  мкВ/Кميكرو ولټه  500 خوځېدونكى (حركت كوونكى) ځواك يې

      

 

 

  



٤٤٠ 

  وسپنه.  26

څلورمې دورې يو عنصر دى چې اتومي  جدول د ره ييوسپنه د كيميايي عنصرونو د دو
، په )rumFer( دى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې Fe او سېمبول يې 26شمېره يې 

د ځمكې په پاسني  وسپنه ) دى .Желе́зо( او په روسي ژبه كې) Iron( رېزي كېگان
چې د ډېروالي له پلوه تر الومينيم  له ډېرو خپرو شويو فلزونو څخه دىكلك قشر كې يو 

  وروسته دويم ځاى لري . 

چې  ىد ) ده . دا يو ساده توكى7439-89- 6شمېره ( )CAS( سي اې اېسثبت د د وسپنې د 
. دا  ، د څټك وهلو او د كيميايي تعامل كولو ډېره وړتيا لريلري گو ته ورته رنرسپينو ز

وهي او خوړل كيږي .  گ، يا د هوا په ډېر لنده بل كې ژر زنفلز د تودوخې په لوړو درجو
  وړه شوې (پوډري) بڼه يې په هوا كې پخپله اور اخلي .   ،اكسيجن كې سوځي نږه وسپنه په

 0 , 8، يانې چې له دې سره تر ډوله ويگه هغه فلزونه ياديږي چې وسپنې په نام د زياتره
وړتيا ساتي . ه فلز نرموالى او كږولو راكږولو نږ، چې د ډ شوي ويگسلنې پورې نور فلزونه 

، چې پوالد نوميږي . ډوله فلزونه كاريږيگره د كاربون له وسپنې س زياترهخو په عمل كې 
 د . كاربون ويلي شي پوالد ترې جوړيږيسلنه  2 ,14ه د وزن له پلوه ې له وسپنې سركه چير

سلنه كاربون يو ځاى  2 ,14ه سره د وزن له پلوه څه د پاس وسپنېچوون جوړولو لپاره له 
، وړولو لپاره له وسپنې سره كروميمد جنه وهونكيو پوالدو  گزند كيږي . همدا راز 

ړيو خواصو گځاى ويلي كيږي . د وسپنې د ځانانيز ، نيكل او ځينې نور فلزونه يو گمن
  ې دا فلز د انسان لپاره د ارزښت (اهميت) له پلوه په لومړۍ درجه فلز بدل كړى دى .  گټول

-ر د وسپنيزو، ډېرى مهال دا عنصډېره لږ په سوچه ډول موندل كيږي وسپنه په طبېعت كې
ې په د ځمكتون لري . په تركيب كې ش اسماني ډبرو) eteoriteM( »ټيوريټمي«نيكلي 

، سيليكون او ، يانې دا چې تر اكسيجنهسلنه د 65,4 دې فلز كچه پاسني كلك قشر كې د 



٤٤١ 

ڼل كيږي چې د ځمكې د هستې لويه برخه گالومينيم وروسته څلورم ځاى لري . داسې 
    وسپنې جوړه كړې ده .

  
  لرونكى فلز دى  گ، سپينو زرو ته ورته رن: وسپنه د څټك وهلو وړتيا لرونكىانځور 

  تاريخچه يې 

ه له لرغونيو زمانو راهيسې نامتو ده . له وسپنې گوسپنه د اوزار جوړوونكي توكي په تو
 ندنو كې موندل شوي جوړ شوي سامان االت د لرغونپوهنې په كې څخه تر ټولو ډېر لرغوني

نو او د ، چې په لرغونيو سومرياد (ميالد دمخه) څلور زره كاله دىمخزېږد چې عمر يې 
، يانې چې د وسپنې او ي وسپنې څخهټيوريټدا له ميلرغوني مصر په تمدن پورې اړه لري . 

د  ) د مصرده 30څخه تر  5سلنه پكې له (د نيكل ډوله فلز څخه جوړ شوى سامان گنيكل له 
كال پورې اړه لري . له دې  3800، چې د مخزېږد نږدې پر اڼه دهگلرغونيو قبرونو زينتي 

 3100په د مخزېږد  او ښار څخه دى» اورا«ه يې يو خنجر دى چې د سومريانو له سامان څخ
د وسپنې يو نوم هم سرچينه  ي وسپنې اسماني ريښې څخهټيوريټكال پورې اړه لري . د مي



٤٤٢ 

مانا » د ستوري ،ستوريز«بولي، چې د » سيدر«او التيني ژبو كې يې چې په يوناني  اخلي
  لري . 

 ، دد اريايانو د مهاجرتجوړ شوي شيان او سامان ان اروپا ته  له ويلې شوې وسپنې څخه
، له مهاله مالوم ديد مهاجرت ړاندې سيمو ته و هغوى ترانو او گي ټاپوگمديترانې سمندر

د مخزېږد د څلورمې زريزې له پاي او درېيمې زريزې له پيله . تر ټولو ډېر لرغونى يانې 
(بل نوم د  )Great Pyramid of Gizaم (هر سترله » جيزه«د وسپنيز سامان د مصر 

كال  2530نوموړى هرم د مخزېږد پر نږدې » جيزه«. د  ىد ىتر السه شو څخهخيوپس هرم) 
كېندنو ښودلې چې پر ) صحرا كې Nubian Desert» (النوبة«جوړ شوى دى . د افريقا په 

درنې مهال له  ه يې كوله د راايستلو پر، په داسې حال كې چې هڅهماغو وختونو مصريانو
سو سره سرې كولې ، هغه كاني ډبرې يې له سبويې څخه سره زر بېل كړگشي ټيټنيگما

، چې كاربون يې په تركيب كې وو . په پايله كې به د ويلي شويو سرو زرو (تودوخه وركوله)
دغې وسپنې وسپنيز قشر بېل پاكاوه . له  اې قشر راپيدا شو او بيا به يې دله پاسه د وسپن

په هرم كې » جيزه«چې د  غه اوزار هم ولله دغو اوزارو څخه ه او به يې اوزار جوړولڅخه 
 6524 - 2471(د مخزېږد ) يا (منكور» منكورع«تر لمسي  »خيوپس«خو د وموندل شول . 

 وديني كېش له مشراشرافو د ، رامنځته شوې تنېف او په مصر كې فسادكلونه) وروسته 
واكمنه كورنۍ راوپرزوله او د په الندې مشرۍ  تر» رع«د خداى يو ځاى ارو سره گخدمت

ه واك و ځواك ته رسېدليو اشخاصو زور زياتى پيل شو . دا حالت د فرعونانو گناقانونه تو
ځواك ته رسېدو سره پاى ته  په واك و» اوسېركار«د بلې راتلونكې كورنۍ د فرعون 

 شوه اعالن گد زوى په تو» رع«خداى له خوا پخپله د ارانو گد ديني كېش خدمت اوورسېد، 
 اڼه . (له هماغه مهاله دا د فرعونانو د رسميگاو د هغه له لوري يې پر دوى رانازل شوى و

تنو او فساد په بهير كې د مصريانو كولتوري او فه پاتې شو) . د دغو گدرجې په تو
له  هنرنۍ د اهرامونو د ودايې ه چې گتخنيكي پوهه ډېره ټيټه او كمزورې شوه او لكه څن

لوجي هم له كناټهماغسې يې د وسپنې د توليد ،  سره مخامخاوه گكامۍ او له منځه تنا
كې يې د  وروسته مصريانو په داسې حال كې چې د سينا په ټاپووزمه منځه يووړه . تر دې



٤٤٣ 

شتو وسپنې لرونكيو كاني ډبرو ته هيڅ پام ونه كړ او  مسو د كانونو لټون كاوه، هلته يې
  څخه تر السه كوله . او ميتيانيانو اونډيو هېتيانو گله وسپنه يې 

، په دې اړه د هېتيانو په لرغونيو (تر وسپنې د ويلي كولو مېتود زده كړ لومړى هېتيانو د
كاله پخوا) متنونو كې يادونه شوې ده . هېتيانو خپله امپراتوري د اوسنۍ  2000مخزېږد 

په » انيتا«ه د هېتياتو د پاچا گد ساري په تو توركيې د اناتوليا په خاوره كې جوړه كړه .
  :  دي كال) داسې راغلي 1800متن كې (د مخزېږد پر 

وروش هانده) ښار ته لښكركشي وكړه، نو يو سړى له (پ» پوروس هانده«كله چې ما د «
د يې ماته  ۍ او تعظيم په خاطر راغى (...؟) اوار څخه ماته د ارادتمندښپوروس هانده 

  ه يو وسپنيز پالز او يوه وسپنيزه امسا (؟) راوړل ... گاطاعت په تو

او د هېتيانو د پخواني پېښليك ځينې مسئلې . د » د انيتا متن« گ.  گادزې . گيورگ 
  ڼه . گ 4ز كال  1965، د خپرونه» وېستنيك درېونۍ ايستوري«

ماسټران  له وسپنې څخه د څيزونو د جوړولو ښه پښان او »خاليبان« په لرغونيو زمانو كې
تخمينن  وناتانو په اړه (د كولخيس دولت ته د دوى لښكر كشيگكې د ار روايتول . په يو 

ويل كيږي چې د كولخيسانو پاچا  )كاله وروسته ترسره شوه 50ړې څخه گج» تروا« له
دې لپاره  ، دته وسپنيزه يوې (كولبه) وركړه» ياسون«وناتانو مشر او الرښود گد ار» اېت«

په اړه پكې داسې بيان شوى دى » نواخاليب«د ده د اتباعو  كړي او يوېځمكه  »اريس«چې د 
 :  

ڼو او زرغونو چمنونو كې رمې گ، په كوي، د مېوې ونې پكې نه كېنوي يوېدوى ځمكه نه 
خوراكتوكي  او وسپنه راباسي او په هغوىنه پيايي ؛ دوى له ځمكې څخه كاني ډبرې 

ي كې او گلو گټين ، پههشپتياره ، دوى كاره نه پيليږيتبادله كوي . د دوى ورځ بې درانه 
  په كار كولو تېروي ...  كرۍ ورځ 



٤٤٤ 

د خپل » خاليبانو«:  اوړلو طريقه داسې بيان كړېارستو د دوى له خوا د پوالدو د الس ته ر
رنده برخه چې ، په دې ډول يې تور تركيي توكى (ده څو ځلي پرې مينځلهگسيند شهېواد د 

؛ كې يې ويلي كاوه بټيو، بېالوه او په څخه جوړه وه) ټيټاو هيما ټيټنيگه مپه ټوله كې ل
  و نه واهه . گدرلود او زن گالس ته راغلي فلز سپينو زرو ته ورته رنسره په دې ډول 

چې ډېرى مهال  ې كارېدېگي شټيټنيگه مگاره د اومه توكي په تود پوالدو د ويلي كولو لپ
-، تيتانوټيټنيگې د مگي شټيټنيگيږي . دغه مي غاړو ته ليدل كگد تور سمندر

، په وړو دانو له مخلوط او د نورو ډبرو له ټوټوڅخه جوړې دي د ټلمينيييا هم ا ټيټنيگم
ډوله فلز گ، يانې چې كېدونكي پوالد نور مخلوط درلودله خوا ويلي » د خاليبانو«دې ډول 

ړې طريقه د دې گول ځانډ وو او ډېر ښه خواص يې لرل . د وسپنې د الس ته راوړلو دا
د  او ه خپره كړهگكنالوجيكي توكي په توټد  وسپنه يوازې» خاليبانو«چې  وى وهښكارند

ډ مېتود وي . خو د گوى طريقه نه شو كېداى چې د وسپنې د سامان االتو د صنعتي توليد د
ودې فلز ويلي كولو د چارو د راتلونكې  دې لپاره خدمت وكړ چې د وسپنې د دوى توليد د

  لپاره يو خوځښت شي . 

ل اثر ز كلونه) په خپ 215 -150» (ټوس كالويوس كليمېنټيټ«ني ليكوال عيسوي دي
ې له داياتو له مخې وسپنه (ښايي چې د چې د يوناني رو كې يادونه كوي» ستروماتي«

. غره كې كشف شوې ده » ايډا«ټاپو په » ټكري«كاني ډبرې څخه ويلې شوې وسپنه وي) د 
كې » ايلياد«هومر په اثر ته نږدې د غرنۍ لړۍ نوم وو . (د لرغوني يوناني ليكوال » اترو« دا

ړې گج ړيو تر منځگو» تروا« له غره څخه د يونانيانو او» ايډا«د  »يوسز«چې  ويل شوي
كاله وروسته پېښه شوه،  73ېښې څخه د اوبو ډوبېدنې له پ» ديوكاليون«دا د ) . سيل كاوه

؛ مانا دا كال رامنځته شوې وه 1528زېږد پر د مخله تاريخ سره سم » اريانپ«ډوبېدنه د  ااو د
مخزېږد كال كشف  1455چې له كاني ډبرو څخه د وسپنې د ويلي كولو مېتود تخمينن پر 

د ده  له بيان څخه دا سمه نه جوتيږي چې» ټوس كالويوس كليمېنټيټ« شوى وو . خو د
غر څخه دى، او » ايډا«ويديزې اسيا له ويل ل، د سطلب له خپل بيان څخه همدغه غر دىم



٤٤٥ 

س پوبليو«، چې په اړه يې لرغوني رومي شاعر غره څخه» ايډا«ټاپو كې له » ټكري«كه په 
كې ليكلي چې دا غر د » انييد«په خپل اثر كلونه)  19-70(د مخزېږد  »يليوس ماروگوير

  ړيو پلرنى ټاټوبى دى . گو» تروا«

ه اړه ليكي چې غره پ» ايډا« هد هغ» ټوس كالويوس كليمېنټيټ«چې   ده ډېره احتمالي دا
د جوړېدونكيو  ونې وسپنيزې نېزې او له وسپنې، ځكه چې هلته لرغته نږدې دى» تروا«

 يانود فرعون په اړه لومړني ليكنيز شواهد د مصر دې فلز زونو نغري موندل شوي دى . دڅي
(د مخزېږد  »اخناتون«او  )لونهك 1351/ 1353 - 1388مخزېږد د ( »امينهوتيپ«درېيم 
كلونه) د ارشيف په خټينو ليكنو كې شتون لري او په هماغې زمانې پورې  1375-1336

ې د سوچه هلته د كپكاز (قفقاز) په سويل كې د وسپنمخزېږد كلونه) .  1400- 1450(اړه لري 
اى شي چې په نامه نومولي وو او كېد »وسډكولهي«چې يونانيانو د  كولو په اړه ويل شوي

ه نوموړيو خټينو ليكنو كې راغلي چې ويي بله بڼه وي . پ »وسډهالي«وس ويي د ډد كولهي
دويم ، د ارمنستان او سويلي كپكاز واكمن د مصر فرعون هېواد پاچا» ميتاني«د 
 318له « ته )مخزېږد كلونو د مصر واكمن وو 1397- 1428(تخمينن په  »پيامينهوت«

هېتيانو هم همدا » . جوړ شوي خنجرونه او كړۍ ولېږلې وسپنېمينځو سره يو ځاى له ښې 
  ډول ډالۍ فرعونيانو ته لېږلې . 

، او د كېده زرو هم ډېره لوړه بيه وركولتر سرو ته  ه ډېرو لرغونيو زمانو كې وسپنېپ
كلونه)  24/ 23 - 63/ 64(سترابو) (د مخزېږد » بونسترا«يوناني تاريخپوه او جغرافيه پوه 

فونټه سره زر وركول  10 فونټ وسپنهه مخې ، د افريقايي قبيلو په منځ كې يې په يو د بيان ل
د څېړونو له مخې، په لرغونيو هېتيانو كې د مسو، سپينو » . ارېشيان گ«ه . د تاريخپو

وې . هغه مهال وسپنه لكه د   ١  :١٦٠  :١٢٨٠  :٦٤٠٠.، سرو زرو او وسپنې بيې زرو
ك و ځواك نور ، او د شاهي واې څخه پالز (تخت)ده؛ له كارېده گرۍ توكي په توگزر

ات د وروستني كتاب ، چې د توركې» تثنيه«ه په گساري په تو؛ د اړوند سامان جوړېده
  په اړه بيان شوى دى . » اډۍگ ېوسپنيز«پاچا د » گاو«(برخې) نوم دى، د 
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رامځاى ) په اكلونو واكمن 1323- 1332د مخزېږد پر ( »توت عنخ امون«د مصر د فرعون 
، چې د سرو زرو اوبه وخنجر وشيان وموندل شول چې يو هم پكې وسپنيز وسپنيز  19 كې

فرعون ته د هېتيانو له خوا د ديپلوماتيكو موخو لپاره دا خنجر ښايي چې  . وركړ شوې وې
كنالوجي په پراخه پيمانه ټې دوي . خو هېتيان دې ته نه هڅېدل چې وسپنه او د  ډالۍ شوى

د هېتيانو پاچا ه د خوسر داو د » توت عنخ امون«فرعون  كړي او دا دليل د مصر د خپاره
 په مكاتبهنديږي . گ، ښه څرتر منځ له مكاتبې، چې زموږ تر زمانې ساتل شوې »هاتوسيلي«

، خو د هېتيانو پاچا داسې كې فرعون له خپل خوسره هيله كوي، چې ډېره وسپنه ورولېږي
نو پر ختمې شوې، پښان په كرنيزو چارو بوخت شوي،  ېرمېځواب وركوي چې د وسپنې ز

 ، چې لههيله عملي كړي او يوازې يو خنجر دى نه شي كوالى چې د خپل زوم پاچا دې بنسټ
ه چې ښكاري، هېتيانو گه ته ورلېږي . لكه څن، هغښې وسپنې (يانې پوالدو) جوړ شوى

ه وكاروي او په دې برخه كې لپار گچې خپله پوهه په پوځي چارو كې د پرمخت هڅه كوله
دوى سره  لهته يې دا شونتيا نه وركوله چې  نورو اوتر نورو سياالنو ځانونه ړومبي كړي 

تر » تروا«يوازې د  واوزار وي چې له همدې المله وسپنيزځانونه برابر كړي . داسې برېښ
هال كله چې ، هغه مموندلې ويپراختيا  ډېرهاتې وروسته ړې او د هېتيانو د دولت تر مگج

، او د وسپنې هوپېژندلكنالوجي ډېرو ټپنې ريز فعاليت له بركته د وسگد يونانيانو د سودا
نې وسپ«د پاى ته ورسېد او » ژېړو پېر«د راايستلو نوي ځايونه كشف شول . په دې ډول د 

   . پيل شو» پېر

كال) پر مهال  1250ړې (د مخزېږد تخمينن گج» تروا«، كه څه هم د د بيان له مخې »هومر«د 
، خو وسپنه هم پر دغه مهال ښه نامتو وه او ډېره جوړه وه و او ژېړوټوله كې له مس وسله په

د خپل  »هومر«، هگه . د ساري په توگتي فلز په توخو تر ډېره بريده د قيم، ضا يې درلودهاتق
له اتل) ي يونان اسطوري (د لرغون» اخيليس«، چې سندره كې بيان كوي 23په  »ايلياد« اثر

 رځولو سيالۍ كې بريمن ته ډالۍ كړغو ، د ټيكليداسې وسپنې څخه جوړ شوى ټيكلى
د  نوسپنه نه وه . دا وسپنه اخياناه ونږډ ول، يانې چې ټوله گچې ځينې نور توكي ورسره 
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په سيمه » خاليبانو«، همدا راز د ) 473,7اونډيو سيمو كې (ايلياد گپه  په سيمه او» تروا«
  ړه كوله . گړيو په پلوۍ جگو» تروا«تله . خاليبانو د كې هم راايس

ل چې اخيانان يې دې ته وهڅو- ، چې يونانيې وسپنه يو له هغو علتونو څخه وهښايي چ
او په همدغه كمكۍ اسيا كې دوى د وسپنې د توليد په  كمكۍ اسيا ته لښكركشي وكړي

كال پر شاوخوا او  1100ېږد د رازونو پوه شول . د يونان په اتن كې كېندنو وښوده چې د مخز
او ان ي) گ(تبره ، تبرونالونو كې له وسپنې جوړې شوې تورې، نېزېتر دې راوروسته مه

د يوشع صحيفه، يا د يوشع كتاب، چې د انجيل يوه خپاره شوي ول . هم  وسپنيز مېخونه
زې ډېرې وسپني او يوناني قبيلو كې داسې بيان شوى چې لرغونيو فلسطينيانو، برخه ده

دا چې پر دغه مهال وسپنه په پراخه پيمانه او ډېرې اندازې  نا، ماۍ) درلودېگاډۍ (بگ
  سره كارېده . 

په نامه » ډېر ستونزمن فلز«د يو كې وسپنه » اديسى«او » ايلياد«په خپلو اثارو  »هومر«
  يادوي . 

ې د دكې د ادوي چې په لرغونيو زمانو د يو ډېر ستونزمن فلز په نامه ي وسپنهځكه هومر 
الس ته راوړلو بنسټيزه طريقه په ابتدايي بټيو كې د بنۍ په واسطه باد وركول وو . په بټۍ 

يو سكرو قشرونه يو پر بل باندې سره اېښودل گكې به د وسپنې لرونكو كاني ډبرو او د لر
بټۍ ، چې د تودوخې درجه پكې ښه لوړه شي . بنۍ په واسطه به باد وركول كېده كېدل او د

په ځمكه كې كېندل كېده او له پاسه به دودكښ وركول كېده . په دغه بټۍ كې ناسوچه  به
 ته راغلې كېده . خو بيا هم الس وسپنه د سرو شويو سكرو په مرسته يو څه ناڅه سوچه

ه وسپنه د ناسوچ اد. تر دې وروسته به  ډ ولگ توكينه وه او په هغې كې ځينې نه سوچه وسپ
له وزارونو سره به گټكولو پر مټ سوچه كېده . د څټك په پياوړو  دڅټك او سندان تر منځ 

دومره لوړه درجه نه . په لومړنيو بټيو كې د تودوخې  لوسپنې څخه اضافي خيري لرې كېد
، يانې د چوون د ويلي كېدو تر درجې يې شواى جوړېداى، چې وسپنه پكې ويلي شي

د دې ه لږ كاربون درلود . گپه پرتليزه تو، ځكه خو الس ته راتلونكې وسپنې تودوخه ټيټه وه
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له سكرو سره وسپنې ته ډېر ځلي  ناسوچه ،ې له وسپنې څخه كلك پوالد جوړ شيلپاره چ
مشبوع كېده او  قشر په كاربون ى، پر دې مهال د فلز پاسنتودوخه وركول كېدهيو ځاى 

ې دې كار ډېر زحمت سره سره چالس ته راتله . له دې » ښه وسپنه«په دې ډول سره كلكېده . 
، ډېر الس ته راغلى څيز له هغه څيز څخه چې له ژېړو به جوړېدل، خو په دې ډول سره غوښت

  كلك وو . 

لو لپاره نورې لوړې بټۍ كلكوپوالدو جوړولو او  ،وسته خلكو د وسپنې د سوچه كولوور
اى چې په روميانو كوالى شو ان الباد به د بنۍ په واسطه وركول كېده .  ، چېجوړې كړې

 1400 تر په شمېر نږدې گ . الدو د ويلي كولو تر درجې (د سبټۍ كې د تودوخې درجه د پو
ورسوي . پر  درجو كې ويلي كيږي) پورې 1535، سوچه وسپنه د تودوخې په درجو پورې

درجو پورې  1200څخه تر  1100ه ل تودوخه يېويلي كېدو  ، چې ددې مهال چوون جوړيږي
ژر ماتېدونكى (ان د څټك وهلو وړتيا نه لري) او د پوالدو كلكوالى ، خو وي، ډېر محكم

، خو ڼل كېدهگه گپاتې شوني توكي په توهم نه لري . په لومړي سر كې چوون د مضر 
ړندي باد وركولو سره گوروسته مالومه شوه چې كه چيرې يو ځل بيا په بټۍ كې په ډېر 

، ځكه چې اضافي كاربون ه كيفيت لريې پوالدو بدليږي چې ښ، نو چوون په داسويلى شي
طريقه  اد ، اوټور ووگوالدو توليد ډېر ساده او سوځي . له چوون څخه د دغسې دوه پړايزو پ

وكيو په او زموږ تر زمانې پورې هم د فلزي تډېرې پېړۍ كارېده  له كوم لوى بدلونهپرته 
   .  هتوليد كې دود پاتې د

  د نامه ريښه يې 

، په اوكرايني ژبه كې )жалезаوياني ريښه (په بېالروسي ژبه كې (د وسپنې د نامه سال
)залізо() په زړه سالوياني كې ،желѣзо) په بلغاريايي كې ، (желязо( په سربي ،

) په سلواكي كې železo,) ، په چيكي كې (żelazo) په پولېندۍ ژبه كې (жељезоكې (
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)železo((په ليتوانيايي كې  ) ) په بالټيكي ژبو كې ښكاره موازيانې لرېgeležis (  او ،
  ) .  dzelzsپه التويايي كې 

د راتلونكې ايتمالوجۍ څو نور تعبيرونه  نومونهسالوياني - د وسپنې دا بالتيكي
  (وريانټونه) هم لري . 

) سره تړي چې د وسپنې او مسو χαλκός) له يوناني (*želězoيو وريانټ يې سالوياني (
يكت لري ) له ويي سره نږد*žely) ويي د (*želězoعبير له مخې د (مانا يې درلوده ؛ د بل ت

چې ټوليزه مانا يې  ) هم د (كمر، يا پاڼ) مانا وركوي*ъglazاو ( په مانا ده» كيشپ«چې د 
چې د وسپنې نوم له كومې لرغونې نامالومې  . درېيم وريانټ داسې وړانديز كويده » ډبره«

  ژبې څخه اخيستل شوى دى . 

سپانيايي كې د ا)، fer، پرانسي كې د ()ferroه رومي ژبو كې ( ايټالوي كې د (وسپنه پ
)hierroالي كې د (گ) ، پورتferro) او رومانيايي كې د (fier په نامه ياديږي) د (

 ferzom* (< ferrum(د التيني ژبې ) ويي ته ادامه وركوي . ferrumالتيني ژبې د (
ومان له فينيقي ژبې څخه اخيستل گپه غالب ، داسې ښكاري چې له كومې ختيځې ژبې

، په )barzelژبه كې يې (» ېوريت«په منځنۍ عبراني (عبري) يانې د يهودو شوى دى . 
) parzilla) ، په اشوري (اسوري) ژبه كې يې (barzalسومري (د سومريانو) ژبه كې يې (

  ييونو څخه وي . ) ريښه هم احتمال لري چې له همدغو وburdinaبلله . د باسكي ژبې د (

، )eisarnژبې له ( وتيكگد ، يانې له سيلتي (كيلتي) ژبو څخهنې نوم جرمنۍ ژبو د وسپ
، د ) ijzer) د هالېنډۍ ژبې له (Eisen، د المانۍ ژبې له ()ironرېزي ژبې له (گد ان

   څخه اخيستى دى .) järn) او د سويډنۍ ژبې له (jernډنماركۍ ژبې له (

كلمه (د ) *isarno() د  Celtic language-Proto) ژبې (د پروتوسيلتي (كيلتي
) احتمال لري د لومړنۍ  hoiarnلرغونې برتانوۍ ژبې ،  iarnلرغونې ايرلېنډي ژبې 

) څخه اخيستل شوى وي *no-r٢٢٢٢esh١١١١hهندواروپايي ژبې (د هند و اروپايي ژبو انا) له (
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 �» سور« �» خونړى« لوه يې) له پSemanticsمانا لري او د ماناپوهنې (» خونړى«چې د 
د بل اټكل له مخې دا ويي د لومړنۍ هند و اروپايي ژبې له  په بڼه وده كړې وي .» وسپنه«
)ro٢٢٢٢(H)ish د فوق العاده (غير طبېعي پېڅليسپياوړي، «) څخه اخيستل شوې، چې د ،

  مانا لري .  »ډېر ځواك لرونكى)

غې سرچينې څخه اخيستل شوې هما ) لرغونې يوناني كلمه ښايي چې لهσίδηροςد (
  . ، او بالټيكي ژبو كلمه چې د سپينو زرو لپاره كاريږي وي، چې د سالوياني، الماني

) څخه sidereusد التيني ژبې له () 3FeCOټ نوم (سيديري ټد وسپنې د طبېعي كاربونا
 ه چې، د ستوري) مانا لري ؛ په رښتيا هم هغه لومړنۍ وسپناخيستل شوى، چې د (ستوريز

ښايي چې دا به يو يوه برخه وه . اسماني ډبرې  »ټيوريټمي« د انسانانو الس ته ورغلې وه، د
چې د وسپنې لپاره  »يدېروسس«) )σίδηρος(تصادف نه وو . لرغونې يوناني كلمه (

ډه سرچينه گ، احتمال لري چې يوه مانا لري» ستوري«)، چې د sidus، او التيني (كارېدلې
  ولري . 

   يې  وپونهايزوټ

څخه ) Fe۴۵( 45ايزوټوپونه پېژندل شوي چې د كتلو شمېرې يې له  28تر اوسه د وسپنې 
پنه له څلورو پايښت لرونكيو طبېعي وسپاى ته رسيږي . خو ) Fe٧٢( 72پيل او پر 

 خپرېدنهوپي ټوپ دى چې ايزوټايزو Fe۵۴ وى څخه يې يو ددله  چې جوړه ده وپونوټايزو
درېيم  . سلنه ده 754,91يې  كچه چې وپ دىټيزوا  Fe۵۶ يې د م. دوي سلنه ده 5 , 845يې 

وپ دى ټيزوا Fe۵٨ او څلورم يې د ،سلنه ده 2 ,119يې  كچهوپ دى چې ټايزو Fe۵٧ يې د
د تر ټولو  څخه يې بې پايښته ايزوټوپونو 24د وسپنې له نورو سلنه ده .  0 , 282يې  كچهچې 
ز كال له كره  2009چې د نيم عمر پېر يې د  پ دىوټايزو Fe۶٠ د يو لرونكي اوږده عمرډېر 

عمر  ايينيموپ دى چې ټايزو Fe۵۵ ميليونه كاله دى . بل يې د 2 , 6شويو مالوماتو سره سم 
شواروزه  495,44عمر يې  ايينيم چې وپ دىوټايز Fe۵٩ بل يې د . كاله دى 737,2يې 
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د نورو  . اعته دىس 8 ,527عمر يې  ايينيم چې وپ دىټايزو Fe۵٢ او بل يې هم د ،دى
   دى .  لنډ يې تر لسو دقيقو وپونو نيم عمروټايز

شمېرې پايښت لرونكي ايزوټوپه مخكې راديواكتيفي ايزوټوپونو د  54د وسپنې تر 
او كروميم  Mnنيزيم گمتجزيه دى چې د تجزيې په پايله كې يې د -مثبت-تجزيې ډول بېتا

Cr  . شمېرې پايښت لرونكي ايزوټوپه وروسته  85د دې عنصر تر ايزوټوپونه جوړيږي
تجزيې په پايله كې يې  تجزيه دى چې د- منفي- راديواكتيفي ايزوټوپونو د تجزيې ډول بېتا

  ايزوټوپونه جوړيږي .    Coكوبالټ د 

   د وسپنې جيوكيميا

، له هغه نظام كې تر ټولو ډېر خپاره شويريز وسپنه يو له هغو عنصرونو څخه دى چې په لم
رزنده ستوريو د وسپنې لويه برخه د هغو گروپ گڅخه په ځمكه كې هم . د ځمكنيز شمېر 

سلنه ده . د  90ه نږدې كچماتو له مخې يې چې د مالو په هستو كې دهرزنده ستوريو گ
قشر )  mantleل (ټ، خو په منهسلنه د 5 هكچني كلك قشر كې د وسپنې ځمكې په پاس

وسپنه فلزونو څخه شتو په پاسني كلك قشر كې له سلنه ده . د ځمكې  12ه نږدې كچكې يې 
 86خو د ځمكې په هسته كې نږدې  د ډېروالي له پلوه تر الومينيم وروسته دويم ځاى لرى .

ې چې له اورشيندو غرونو سلنه ده . په هغو توكيو ك 14ل كې يې ټسلنه وسپنه ده، په من
ټولو  دې پهكې وسپنه نږ توكيوگټين. په صنعتي  هد ډېره كچه، د وسپنې ه راوزيخڅ
)Exogenous) او (endogenni( ځمكې په پاسني كلك قشر كې ، چې د پروسو كې

، يانې هلږ د هډېر دې فلز كچه اوبو كې ديو گسمندر ، زېرمه كيږي . په سمندري اوپېښيږي
ه لږ كچدي اوبو كې يې . په سين هرامو دگميلي  02,0څخه تر  002,0په يوه ليتر اوبو كې له 

  رامه ده . گميلي  2، يانې په يوه ليتر كې يې ره دهډې
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   يې  جيوكيميايي خواص

جوړولو څو درجې دي .  ډياې د اكسدړتيا د گره مهمه جيوكيميايي ځاند وسپنې تر ټولو ډې
، ښايي چې كې شتون لري د ځمكې په هسته ډول فلزيه نږ، يانې په وسپنه په خپلواك ډول

ې په پاسني كلك قشر كې ډېره لږ موندل كيږي . د وسپنې ، او د ځمكل كې هم ويټمن په 
ل او پاسني كلك ټوله كې په همدې بڼه د ځمكې په من، چې په ټهغه بڼه ده  FeOډ يااكس

د ځمكې په ډېرو  3O2Fe )ډيا(فيريك اكس ډيااكس (III)قشر كې شتون لري . د وسپنې 
  هم دي .  چې له هغوى څخه يې رسوبي ډبرې سنيو برخو كې شتون لريپا

او كلسيم   ٢Mg+نيزيم ايون گد بلوري كيميايي خواصو له پلوه د م  ٢Fe+د وسپنې ايون 
چې د ځمكې د ټولو  همو عنصرونو ايونونو ته ورته دىاو نورو هغو م  ٢Ca+ايون 

په  دا فلزوالي المله جيولوجيكي ډبرو ډېره برخه يې جوړه كړې ده . د بلوري كيميايي ورته 
بدلون لرونكي تركيب  د.  ځاى نيسيم او لږ لږ د كلسيم نيزيگونو كې د مټډېرو سيليكا

   د تودوخې له ټيټېدو سره ډېريږي . زياتره كچه دې فلز ينرالونو كې دم

   يې  مينرالونه

د ځمكې د پاسني كلك  . ډېره خپره شوې ده هښ هد ځمكې په پاسني كلك قشر كې وسپن
 ټولو عنصرونو پهډېروالي له پلوه د جوړه ده، چې د سلنه له وسپنې  1,4نږدې  ېكتلد قشر 
په  دېل او د ټكې دويم ځاى لري . د ځمكې په منشمېر كې څلورم، او د فلزونو په  شمېر

و ځاى ، خو له دې سره يونو كې متمركز شوېټپه ټوله كې په سيليكا ر كېپاسني كلك قش
كيب لرونكيو او منځنيو غرنيو ه په بنسټيزو غرنيو ډبرو كې ډېره او په تروه تركچې دد 

  ډبرو كې لږ ده . 

 چې وسپنه په خپل تركيب كې لري . ي ډبرې او مينرالونه پېژندل شويڼ شمېر داسې كانگ
 70ې تر پك كچهچې د وسپنې  پراكتيكي ارزښت لري ٣O٢Fe ټيټهيما تر ټولو ډېر يې
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همدا راز د  . لري سلنه وسپنه 4,72، چې دى  4O3Fe ټيټنيگمينرال يې م . بل دهسلنې 
نامه بل مينرال يې  په )O)2.nH3O2FeOOH.(Fe ټيټويگروډياه او ټيټويگ( ټليموني

چې باد وهلي  په هغو ځايونو كې موندل كيږي زياتره ټيټويگروډيااو ه ټيټويگهم شته . 
صلي او لومړنى جوړښت ، يانې ادا راز كېداى شي چې دوى رسوبي سرچينه ولريوي . هم

يو د غاړو نږدې سيمو گ، يا د سمندري محلولونو څخه جهيلونوډ، له كولوييې رسوبي وي
يا حبوباتي وسپنه لرونكې كاني ډبرې ترې ) Oolite( ته ورتويږي . په پايله كې اولوتي

مينرال  O2H8.2)4(PO3Fe ويانيټي ود  ې ډېرى مهالجوړيږي . په دغو كاني ډبرو ك
  يز كاني توكي جوړوي . گوړان - عيچې تور اوږده بلورونه او شعا موندل كيږي

هم   +1FenSn او پيروټيټ ٢FeS ټونه پيريډا راز په طبېعت كې د وسپنې سولفيهمد
د الس ته   ٤SO٢H ډد سولفوريك اسي ټدوى د وسپنې كاني ډبرې نه دي، پيري.  يشتون لر

  لري .  ټپه خپل تركيب كې نيكل او كوبالراوړلو لپاره كاريږي او پيروټيټ 

  نې د كاني ډبرو د زېرمو له پلوه روسيه په نړۍ كې لومړى ځاى لري . د وسپ

  سلنه ده .  ١·١٠−٥—١·١٠−٨ه كچيو اوبو كې د وسنپې گو سمندرپه سمندري ا

  دي :  ، داوندل كيږينور هغه مينرالونه چې ډېرى مهال م دې فلزد 

- ونلري . زېړ بخسلنه وسپنه  35تخمينن په خپل تركيب كې ، 3FeCOټ يريډسي •
  م.  م . س هوه يي پړك لري . كثافت يې په يوخړ يا ق شيچټل  چې لري، گسپين رن

 موسه دى .  4, 5 څخه تر 5,3له  رامه دى او كلكوالى يېگ 3كې 

 گن) په څېر زېړ رBrassسلنه وسپنه لري . لكه د براس ( ٢FeS  ،6,46 ټماركازي •
 4,7-7كې  م.  م . س يو . كثافت يې په) معيني بلورونه دي bipyramidal، (لري

 موسه دى .  5,5 -5رامه دى؛ كلكوالى يې گ
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نيكو سلنه وسپنه لري . د سپينو مونوكلي FeAsS  ،3,34 ټ ارسينوپيري •
رامه گ  2,6-5 ,6كې  . م.   م . س ې په يوچې كثافت ي منشورونو په بڼه موندل كيږي

 موسه دى .  6 - 5,5دى او كلكوالى يې 

زرغونه (يا خړ البته  ،، په طبېعت كې لږ موندل كيږي٤FeSO·O٢H٧ ټميالن تيري •
لري او نازك دى د مخلوطونو المله) مونوكلينيك بلورونه دي چې ښيښه يي ځال 

 رامه دى . گ 9,1-8,1كې  . م . م . س . كثافت يې په يو

خړو -لرونكيو يا زرغونو گخړو رن-ند ش،  PO٣Fe)٤(٢·O٢H٨ ټوي وياني •
 . س چې كثافت يې په يو يك بلورونو په بڼه موندل كيږيلينلرونكيو مونوك گرن
 موسه دى .  2 - 1 ,5رامه دى او كلكوالى يې گ 95,2م كې .  م

په دې الندې مينرالونو كې هم شتون لري پر پورتنيو يادو شويو مينرالونو سربېره وسپنه 
   لكه :

 ټفيبروفيري،  Fe](Fe, Mg)٤O٢[ ټيټنيگنوماگ، م ٣FeTiO ټلمينييا
O٢H٤,٥(OH)·٤eSOF  ،٦ ټجاروسي(OH)٤(٢(SO٣KFe ،ټكوكيمبي 
O٢H٤(٣·٩(SO٢Fe  ،ټرويميري O٢H٤·١٤)٤(SO٢

+٣Fe+٢Fe ،ټرافتونيگ (Fe, 

٤(٢(PO٣Mn) ،ټيډسكورو O٢H٤·٢AsO+٣Fe ،ټيگرينټس O٢H٤·٢FePO ،
،  SiO٢Fe٣Ca]٤[٣ ټيډراډان،  SiO٢Al٣Fe]٤[٣ ينډالمان،  ٤SiO٢Fe ټفايالي

 ,Na) يرينگاي، Si](Ca, Fe)٦O٢[ ټيگينبرډياه،    ,Si٢Mg)(Fe]٦O٢[ ينټهيپيرس

]٦O٢Fe)[Si ،ټشاموزي O٢·nH٦](OH)١٠O٣Al[AlSi٤
+٢Fe  ،٣+ , ټرونيټاو نونFe

O٢·nH٢](OH)١٠O٤[Si٢Al) .  
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ډېره  ،ې رسيږيسلن 70پكې تر  هكچد وسپنې چې  ،مينرال ٣O٢Fe انځور : د هيماټيټ
 پراختيا موندلې ده 

  يې  هلوى كانون

د  ز كال له مالوماتو سره سم 2011د  د امريكا متحدو ايالتونو د جيولوجيكي خدماتو
لوى كانونه په  . د دې فلزميليارده ټنه دي  178وسپنې لرونكيو كاني ډبرو نړيوالې زېرمې 

برازيل (لومړى ځاى لري)، استراليا، د امريكا متحد ايالتونو، كاناډا، سويډن، اليبيريا، 
ه روسيه كې وسپنه په كورسك واليت، كوال ټاپو ، فرانسه او هند كې دي . پناوكرايي

تل  ، كوريل او سايبيريا كې راايستل كيږي . په دې وروستيو وختو كې د سمندر لهوزمه
 انيز او نور فلزونه هم ورسره وي . گچې من څخه وسپنه ډېره راايستل كيږي
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  الس ته راوړل يې 

ونكيو كاني ډبرو څخه الس ته راځي، په ټوله كې له نې لرپه صنعت كې وسپنه له وسپ
  څخه الس ته راځي . مينرالونو  FeO·Fe)٣O٢( ټيټنيگاو م Fe)٣O٢( ټيټهيما

له كاني ډبرو څخه د وسپنې د راايستلو بېالبېلې الرې شتون لري . تر ټولو ډېره خپره شوې 
  ) ده . blast furnace processد (طريقه يې 

 blastلومړى پړاو په لوړه بټۍ ( جال كولوكولو او له نورو توكيو څخه د وسپنې د پا

furnace پاكول دي . په لوړه بټۍ كې  درجو كې په كاربون گس .  2000) كې د تودوخې په
) Ока́тышاوكاتيش (يا  ټلوميراگپنه لرونكې كاني ډبره د اكاربون د كوك په بڼه او وس

يو ځاى له پاسه لوري  سره) fluxفلوكس (له او بڼه  په) )Pellet( ټرېزى كې پيليگ(په ان
، او له ښكته لوري ډېره تاوجنه او سره (ډېره تودوخه لرونكې) هوا وركول وركول كيږي

  كيږي . 

جوړوي . دا  ډياپورې اكس CO هډياكسبون د كوك په بڼه تر كاربون مونوپه بټۍ كې كار
  هال جوړيږي : په كموالي كې د سوځېدو پر م 2O د اكسيجن ډيااكس

  

جال پنې لرونكې كاني ډبرې څخه راخپل وار وسپنه له وسه پ COډ ياكاربون مونو اكس
 از دگتود شوى  COايډ د كاربون مونواكس لپاره چې دا تعامل ژر ترسره شي . د دې كوي

  چې معادله يې په الندې ډول ده :  تېروي 3O2Feډ ياتر اكس (III) وسپنې

   

ه د) په دې كې دى چې د 3CaCOټ ز (په دې پېښه كې كلسيم كاربوناې) اغfluxد فلوكس (
  تجزيه كيږي :   ډياد تودولو پر مهال دى په خپل اكس
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سره يو ځاى كيږي (مركب جوړوي)  2SiOډ يااكس اىله سيليكون ډ CaO ډياد كلسيم اكس
  ) جوړوي : Slagاضافي توكى ( 3CaSiOټ د كلسيم سيليكا او

  

ه بټۍ كې پ څخه په توپير كې ٢SiOډيااكس اىسيليكون ډ ، خيرى) له(پوسه ىضافي توكا
يلي شوې وسپنې له پاسه ، د ونې ډېر سپك دىپ، چې تر وستوكى يويلي كيږي . اضاف

، لكه پېروى چې د شيدو پر سر وي . د ده دا خاصيت دا شونتيا برابروي چې المبو وهي
) وروسته په ودانيزو چارو او Slag(وسپنه له اضافي توكي څخه بېله كړي . اضافي توكى 

، ې له لوړې بټۍ څخه ترالسه شوې ويهغه ويلي شوې وسپنه چد كرني چارو كې كاريږي . 
كېداى شي نور هم ، خو سربېره پر دې ) لري . چوون په سيده ډول كاريږيډېر كاربون (چوون

  ي . ش پاك

) hearth furnaces Openپه (، فاسفورس) (سولفور اضافي كاربون او نور مخلوطونه
لري كيږي . په واسطه يا تكسيد ) Redox( ريډوكسد بټيو كې يا هم په بدلوونكيو 

  ډوله پوالدو د ويلي كولو لپاره كاريږي . گبرېښنايي بټۍ د 

هم پراختيا  بهيرول د وسپنې د الس ته راوړلو ، په سيده ډسربېره بهير د لوړې بټۍ پر 
ې له مخكې وړې شوې وسپنه لرونكې كاني ډبرې له كې مخك بهيرپه دې موندلې ده . 

تر هغه مهاله تودوخه  ډيږي او غونډاري جوړوي . دې غونډارو تهگړې خټې سره گځان
از بدل شوي گسره شوي ميتان  ، بيا په كاني بټۍ كې دچې ښه سره شي وركول كيږي

له نورو  په اسانۍ وسپنه   2H روجنډډيږي . هايگ، ورسره روجن لري ډتوكي، چې هاي
  ، چې معادله يې په الندې ډول ده : توكيو څخه بېلوي
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، نه ككړيږي لكه سولفور او فاسفورسپه دې الس ته راوړنه كې وسپنه په داسې توكيو 
، خو سره الس ته راغلې وسپنه كلكه وي ډ وي . په دې طريقېگچې له ډبرو سكرو سره تل 

  كې ويلي كيږ ي .  په بيا بيا په برېښنايي بټيو په راتلونكې كې

و د محلولونو په واسطه الس گوسپنه د الكتروليز له الرې د دې د مال نږهله كيميايي پلوه 
     ته راځي .

       
    كې رۍ) په حالگ(ريخته  تويښتانځور : ويلي شوې وسپنه په قالبونو كې د 

  د وسپنې اتوم 

جوړه ده . د اتوم د هستې په  نيوترونونو 30پروتونونو او  26د وسپنې د اتوم هسته له 
 دې عنصرچې د هستې پر شاوخوا راڅرخي . د  الكترونونه شتون لري 26ا كې يې شاوخو

ده . د  4و شمېره سوييكي ژد اتوم د انر دې عنصرې لري، په بله وينا د سوييكي ژانر 4اتوم 
او په  ،14 يې ، په درېيمه كې8يې  ، په دويمه كې2ه كې يې سوييكي ژوم په لومړۍ انرات
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د اتوم په هسته كې يې د ي . الكترونونه سره وېشل شوي د 2ه كې يې ي سوييكژنرڅلورمه ا
   دى .  56پروتونونو او نيوترونونو (نوكليونونو) ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

   : يې خواص نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  55 , 847د وسپنې اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .      [Ar]٦d٣ ٢s٤په دې فورمول د اتوم الكتروني وېش يې  -

       پ . م دى . 126د اتوم نيمايي قطر يې  -

  
  انځور : د وسپنې د اتوم جوړښت 

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 874,7ې كثافت په عادي شرايطو كې په يو س . م . م كې د وسپن -

 1181د ك په شمېر (.  ده 1538په شمېر  گد ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
 .  )ده

 3134(د ك په شمېر ده .  2862په شمېر  گد اېشېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
 .  )ده
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 موله دى . \كيلوجوله 1,247د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 340 ~رامه  گكيلو\كيلوجول  ~ 6088د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى .  \جوله 25 ,14د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

  موله دى .  \. م م . س 1,7مولي حجم يې  -

چې خړ بخون پړك  لري گسپينو زرو ته ورته رن بڼه يې نږه، فلز دىه ييز گوسپنه يو بېل
ډ شوي گه دې سره بېالبېل ل، ټك وهلو او بڼې بدلولو وړتيا لريكوي . سوچه وسپنه د څ

ند خواص گد وسپنكښ (مقناطيسي) روښانه څر.  يې كلكوالى زياتوي لكه كاربون توكي
، چې هغه د دريو فلزونو (درې برخيز فلز) جوړويلري . ډېرى مهال درې برخيزه وسپنه 

لزونه يو دي . دا ف Niاو نيكل  Co ټ، كوبال Feروپ دى او دا درې فلزونه پخپله وسپنه گ
  ت لري . او الكتروني منفي نيم قطرونهبل ته ورته فيزيكي خواص، اتومي 

بلوري جوړښتيز  څلور وړتيا او )پولي مورفيزمډېر بڼه لرونكي (وسپنېه د 
  كېشنونه لري : فييمود

د  ) ده چېټ(فيري Fe-αوسپنه  - درجو پورې د الفا گس .  769 د تودوخې تر •
او فيرومقناطيسيت لري . د  سېستم جوړښت يې مكعبي منځډك جالۍبلوري 

 درجې او د ك 769 په شمېر گ . د ستودوخه)  وسپنې د كيوري ټكى يا (د كيوري
  ده . درجې 1043په شمېر 

شتون لري، چې له   Fe-βوسپنه  -كې بېتا هتودوخ درجو 917- 769 په گ . د س •
د  سېستممكعبي منځډك جوړښت د جالۍ د بلوري  خه يوازېڅ وسپنې -الفا

  .ناطيسيت په خواصو سره توپير لري د پارامقپارامترونو او 

  Fe-γوسپنه  -اماگدرجو واټن كې د  گس .  1394-917 خې پهودد تو •
  .  لري سېستم مكعبيد بلوري جالۍ جوړښت يې  چېشتون لري ) ټينيټ(اوس

 - درجو څخه لوړه تودوخه كې د دېلتا گس .  1394 فيكېشن يې تريڅلورم مود •
 لري . مكعبي منځډك سېستم جوړښت يې جالۍ  چې د ده Fe-δوسپنه 
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ه د يو بېل فاز وسپن - بېتا  Fe-βد ) Extractive metallurgyالورجي (ټياستخراجي م
ڼي . تر كيوري ټكي لوړه درجه گيو ډول يې  Fe-αوسپنې  - ، او د الفاه نه بېلويگپه تو

وسپنې يا پوالدو ته د تودوخې وركولو كې  ك درجو) 1043درجو او  گس .  769(يانې تر 
) مقناطيسي شېبې spinالكترونونو د سپينونو (پر مهال د ايونونو تودوخيز حركت د 

ويم ډول فازي بدلون رامنځته ، د ديرومقناطيسيت پارامقناطيسيت كيږي، فويگړن
، خو د لومړي ډول فازي بدلون د بلورونو له بنسټيزو فيزيكي پارامترونو سره نه كيږي

  رامنځته كيږي . 

عادي فشار كې دا الندې  نه پهوسپ خالصه ټكي څخهله ليدالورجۍ ټد استخراجي مي
  پايښت لرونكي (ثابت) موديفيكېشنونه لري : 

فيكېشن پايښت يمود - الفاكې درجو  گس .  910 له مطلق صفر څخه د تودوخې تر •
 ؛ مكعبي منځډك سېستم لرياو بلوري جالۍ يې  لرونكى دى

موديفيكېشن  -اماگكې  تودوخه  درجو گس .  1400 څخه تردرجو  گس .  910له  •
لري مكعبي محوري سېستم جوړښت يې بلوري جالۍ  ښت لرونكى دى، چې دپاي

.  

موديفيكېشن  -د دېلتا كېتودوخه درجو  گس .  1539 څخه تر گس .  1400له  •
لري مكعبي منځډك سېستم جوړښت يې بلوري جالۍ  د ، چېنكى دىپايښت لرو

 . 

ل ته د تېرېدو د تودوخې له يو فاز څخه ب شتوناو نورو عنصرونو په پوالدو كې د كاربون 
دېلتا وسپنه كې د   δاو  αدرجه په بنسټيز ډول بدلوي . د كاربون جامد محلول په الفا 

او د  ټدېلتا فيري - δپه نامه ياديږي . كله كله د تودوخې د لوړې درجې لرونكى  ټفيري
، كه ) يو تر بل توپيريږيټ(يا عادي فيري ټالفا فيري - αتودوخې د ټيټې درجې لرونكى 

وسپنه كې د  - اماگوى اتومي جوړښتونه يو ډول دي . د كاربون جامد محلول په دڅه هم د 
  په نامه ياديږي .   ټينيټاوس
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 3,128، په بل شمېر تر لوړ GPaاپاسكاله گيگ 13كې (تر  رگډد لوړو فشارونو په  •
موديفيكشن راپيدا كيږي  -ε ايپسيلون فشار كې د وسپنې د ) لوړاتموسفيره

 لري .  سېستمډك  )ونالگزاگيهبلوري جالۍ جوړښت يې شپږ څنډيز ( دچې 

اما گ-ده . د الفاارزښتناكه ه لپاره ډېر د ويلي كولود پوالدو  د پولي مورفيزم ښكارنده
)γ—α رسول  سرته د پوالدو تودوخيز عملياتله بركته  )بدلونتېرېدنې () د بلوري جالۍ

ه دومره پراخه كارونه گلكه د پوالدو د بنسټ په تو، وسپنې به كيږي . پرته له دې ښكارندې
  نه واى خپله كړې . 

تودوخه يې معتدله او منځنى  ود هغو فلزونو په شمېر كې راځي چې د ويلي كېددا فلز 
، يانې دا چې د په سختۍ سره ويلي كېدونكيو فلزونو په شمېر كې نه راځي . د حالت لري

مخكې  روجنډپه ليكه كې وسپنه تر هاي )الونوسيپوتنځواكونو (ستاندارتي الكترودي 
او له نريو تېزابونو سره په اسانۍ تعامل كوي . په دې ډول ويالى شو چې وسپنه د  راغلې

  منځني فعاليت لرونكيو فلزونو په شمېر كې راځي . 

  : د بلوري جالۍ جوړښت يې 

 مكعبي منځډك سېستم لري .  د وسپنې د بلوري جالۍ جوړښت  -

 سترومه دى . گان 2 , 866رامترونه يې د جالۍ پا -

 كيلوينه ده .   460د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

   مكعبي منځډك سېستم لري د وسپنې د بلوري جالۍ جوړښت  انځور :
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  كيميايي خواص يې 

 .  ىد م.  پ 117 نيم قطر د وسپنې كووالينسي -

 .  ىد م.  پ e 3(+ 64 )e 2 (+ 74( يې نيم قطرد ايون  -

 .  ه دىگوليناپ 1 , 83وني منفيت يې الكتر -

 .  دىولټه  ٣Fe←Fe ، 0,44− +2Fe←Fe+ −٠,٠٤ يې  ځواكالكترودي  -

 دي .  0 ،  2،  3،  6 جوړولو درجې يې ډياد اكس -

ده . يا په بل موله \كيلوجوله 1,759 ي يېژانر ايون جوړولولومړي الكترون د د  -
  ده .   الكترون ولټه) 7, 87 (شمېر 

ې الس ته گ، يوازې يې مالډول الس ته نه دي راغلي(نږه) زاب په خپلواك د وسپنې تې
  راغلې دي . 

  + درجې لري .  3+ او مثبت درې  2جوړولو مثبت  ډياوسپنه د اكس

 ډياروكسډيااو زرغون ه FeO ډياې له تور اكسد+ درجه د 2جوړولو د  ډيانې د اكسوسپ د
٢Fe(OH)  (بازي) ٢( خاصيت لري . د وسپنې پهسره سمون لري . دوى بنسټيزFe(+ 
  ، چې كمزورى تكسيد (ريډوكس) دى . و كې د كتيون په ډول شتون لريگالم

او قهوه  ٣O٢Fe ډياه اكسگقهوه يي رن - ې له سرهد+ درجه د 3جوړولو  ايډد اكس دې فلزد 
 م تېزابي دي او بنسټيز خواص يېكه څه ه سره تړلې ده . دوى ٣Fe(OH) ډياروكسډيايي ه
په بشپړ ډول ان په  ٣Fe+. د وسپنې ايونونه  ريك خاصيت لريي، خو امفوت وري ديكمز

ه يوازې پ ٣Fe(OH) ډياروكسډياه (III)روليز كيږي . د وسپنې ډياتېزابي چاپيريال كې ه
له  ٣O٢Fe ډيااكس (III)، هغه هم په بشپړ ډول نه . د وسپنې الكليو كې حليږي وگټين

هغه  ونهټوركوي (فيري ونهټو پر مهال تعامل كوي، فيريې د ويلي كېدالكليو سره يواز
   : ) ډول سره شتون نه لري په نږهتېزابو   ٢HFeOروكسي  ډياهې دي چې د گمال
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جوړوونكي خواص ښيي  ډياډېرى مهال كمزوري اكس جوړولو وسپنه  ډيااكسدرجې + 3د 
 .  

شرايطو د بدلون پر  (ريډوكس)تكسيدي + درجې د  3+ او  2جوړولو  ډياد وسپنې د اكس
  مهال په اسانۍ سره په خپل منځ كې يو بل ته تېريږي . 

جوړولو سرسري  ډياكې د وسپنې د اكس ٤O٣Fe ايډاكس (II,III)، د وسپنې سربېره پر دې
 (II) ټهم كېداى شي چې د وسپنې فيري ډياده . خو دغه اكس  +٨/٣درجه 

٢(٢O٣+(Fe٢+Fe   . وبلل شي  

جوړولو د دغې درجې  ډيا+ درجه هم لري . د اكس6جوړولو  ډياكسد ا دا فلزهمدا راز 
 ټونهالسه شوې چې فيرا ې يې ترگ، خو مالشتون نه لري ډياروكسډيااو ه ډياخپلواك اكس

درجې اكسايډ جوړولو + 6. د   ٤FeO٢K ټه پوتاسيم فيراگد ساري په تو.  هم نوميږي
  جوړوونكي دي .  ډياپياوړي اكس ټونهاډول شتون لري . فيروسپنه په هغوى كې د انيون په 

  ه گد وسپنې خواص د ساده توكي په تو

چې  پوښل كيږيپه كلك قشر  ډيادرجو كې وسپنه ورو ورو د اكس گس .  200 د تودوخې په
شر و په خوړين قگوسپنه د زنده هوا كې نجوړونې مخنيوى كوي . په ل ډياد فلز د نور اكس

ه د خرابېدو مخه نه نيسي . داو د  گ، د اكسيجن د ورت، چې فلز ته د لنده بلوښل كيږيپ
مول ره تخميني يا هغه ته نږدې كيميايي فود، خو د تركيب نه لريتلپاتې كيميايي  گزن

  .   xH٣O٢Fe·O٢كېداى شي داسې وليكل شي لكه 

  .  كوي تعاملتېزابونو سره  هلوسپنه 
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په تعامل كوي  سره ) يډروكلوريك اسډيا(ه HCl تېزابو ېگمال له  Fe  وسپنه •
چې ازادوي  2Hجوړوي او هايډروجن   2FeClكلورايډ  (II)د وسپنې پايله كې يې 
 ده :  معادله يې دا

    

تعامل كوي، په پايله كې يې د سره  ٤SO٢H ډله نري سولفوريك اسي Feوسپنه  •
 جوړوي او هايډروجن ازادوي :  4FeSOسولفاټ  (II)وسپنې 

   

يرفعالوي . وسپنه غ  ٤SO٢Hډ او سولفوريك اسي  ٣HNO ډريك اسيټيان گټين •
 كوي تعامل تودوخې وركولو پر مهال سره يوازې دډ سولفوريك اسي گله ټين

، سولفور ډاى اكسايډ  SO2Fe)4(3سولفاټ  (III)د وسپنې چې په پايله كې يې 
٢SO   او اوبهO2H چې معادله يې داده  جوړوي : 

  

 :  يې تعامل سره ٢O جناكسيله  •

سره شوې (ډېره توده شوې) وسپنه په هوا كې ، يسوځ كې ٢Oسپنه په اكسيجن و •
  خو د وسپنې وړه (پوډري) بڼه بې تودولو هم په هوا كې پخپله اور اخلي :  سوځي،

    

د وسپنې يا هوا تېرولو په پايله كې  ٢Oڅخه د اكسيجن  Feله ويلي شوې وسپنې  •
(II)  اكسايډFeO  ده : جوړيږي چې معادله يې دا   
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په تعامل د پوډر ته د تودوخې وركولو پر مهال له ده سره د وسپنې  Sد سولفور  •
  :   جوړيږي FeSسولفيډ  (II)پايله كې د وسپنې 

  

ه په گد ساري په تو.  له هالوجينونو سره د تودوخې وركولو پر مهال تعامل كوي •
كلورايډ  )(IIIد وسپنې  د سوځېدو په پايله كې Feكې د وسپنې  ٢Clكلورينو 

٣FeCl  : جوړيږي 

    

د وسپنې په تعامل كولو سره د بړاسونو په لوړ فشار كې  ٢Brد برومينو وسپنه  •
(III) 3يډ ابرومFeBr   ل دهوپه الندې ډمعادله يې تعامل د جوړوي چې  : 

  

  8I3Feيډ اايوډ )II,III(د وسپنې يې د تعامل په پايله كې  سره ٢I وينډله ايو •
 :  جوړيږي

  

سره د تودوخې وركولو  ٢Nروجن ټله نايوسپنه :  تعامله نافلزونو سره د وسپنې ل •
                    معادله يې دا ده :  جوړوي چې N3Feد وسپنې نايټريډ تعامل كوي او پر مهال 

  

 جوړويد وسپنې بېالبېل فاسفيډونه تعامل كوي او  پر مهال ولوسره د تود Pله فاسفورس 
 :  
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 :  جوړوي  C3Feد وسپنې كاربيډ د تعامل په پايله كې  سره Cكاربون له  •

  

جوړوي چې   FeSiد وسپنې سيليسايډ د تعامل په پايله كې  سره Siله سيليكون  •
 : معادله يې دا ده 

  

د تعامل په ترسره كېدو سره په اور د سرې شوې وسپنې له بړاس سره  O2H د اوبو •
 : ازاديږي  2Hجوړيږي او هايډروجن  4O3Feاكسايډ  (II,III)د وسپنې 

  

ې چې د فعاليت په ليكه ك له نورو توكيو پاكوي او سوچه كويوسپنه هغه فلزونه  •
مسو  يې د ه كېگه په دې بېلگ. د ساري په توتر دې ښۍ خواته ځاى پر ځاى دي 

(II)  4سولفاټCuSO څخه مس Cu  او سوچه كړى دي : رابېل كړي 

  

 مركبونه بشپړوي :  II)(Iد وسپنې  Fe وسپنه •

  

، په سره تعامل كوي او اوبلن COډ يافلزي وسپنه په لوړ فشار كې له كاربون مونوكس
د جوړوي .  ٥Fe(CO)نتاكاربونيل يكې په اسانۍ الوتونكى د وسپنې پ عادي شرايطو

 اىدي لكه د وسپنې ډ ، چې تركيبونه يې داشوي پېژندلوسپنې نور كاربونيلونه هم 
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 دې فلزد .   ٣Fe(CO)١٢ډوډيكاكاربونيل  اىد وسپنې تر او ٢Fe(CO)٩نيل نوناكاربو
ه خدمت گلومړنيو توكيو په تو نتېز كې ديعضوي مركبونو په سد كاربونيلونه د وسپنې 

  هم دي .  η)٥-٥Н٥С(Fe٢چې له هغه شمېر څخه فيروسين  كوي

د  .لرونكې ده  ه فلزي وسپنه په اوبو او د الكليو په نريو محلولونو كې پايښتنږ
و سړو تېزابونو كې نه گټين په ٣HNO ډريك اسيټيااو ن  ٤SO٢Hډلفوريك اسيوس

، چې غير فعال دى . په اور ي قشر شتون لريډياكلك اكسې له پاسه دحليږي، ځكه چې د 
جوړوونكى دى او  ډياډېر پياوړى اكس ډ(تودوخه وركړ شوى) سولفوريك اسي سور شوى

   . كوي تعاملله وسپنې سره 

  مركبونه  (II)وسپنې دوه ظرفيتي د 

 (II)ه ته د وسپنې د، بنسټيز (بازي) خواص لري FeO ډيااكس (II)وسپنې دوه ظرفيتي د 
نرى زرغون ې گمال (II)بنسټ (باز) ځواب وايي . د وسپنې   ٢Fe(OH)ډياروكسډياه

پورې د   (III) تر وسپنې، كې هوانده ل، په تېره بيا په وى د ساتلو پر مهالدلري . د  گرن
د ساتلو پر مهال  و د محلولونوگد مال (II)خپلوي . د وسپنې  گالمله قهوه يي رن ډيااكس

  ترسره كيږي :  بهيرهم همدغسې 

  

امونيم  (II)و څخه د وسپنې گله مال (II)وسپنې دوه ظرفيتى د 
پايښت  په اوبو كې) ټسولفا ونىگدوه ( هگمال  ٤OSFe)·٤HN(٤OS٢·O٢H٦ ټسولفا

    لرونكې ده .

د  په محلول كې ه) كوالى شي چېگ(سره مال Fe٣K](CN)٦[ ډپوتاسيم فيري سياني
ه خدمت وكړي . د وسپنې د گپه تو)  reagentشف توكي (اد ك  ٢Fe+وسپنې د ايونونو 
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+٢Fe  ٦[٣−او[Fe(CN)  الجوردي (نيلي) پروسيان  د ډ فعاليت كېگايونونو په
)Prussian blue (18N7Fe18C  : خټبېل ښكته كيږي  

  

روپ بندي گباندې  ټنوفيراپوتاسيم هېكزاسيا -د وسپنې كې په دننه چې د ماليكول
  كيږي : 

  

، فين كاريږي ₂N₈H₁₂C لپاره په محلول كې فينان ترولين د كمي نومېرنې (II)د وسپني 
ه يې كچجوړوي (د رڼا جذبولو لوړه مجموعه  هرس ٣FePhenسره د  (II)چې له وسپنې 

    ) دى .рН) (4-9( شاخصجني روډهاييې كې  رگډنومتره ده) په پراخ نا 520

  مركبونه  (III)وسپنې درې ظرفيتي د 

، ده ته تر وسپنې ريك دىيى امفوتروكمز ٣O٢Fe ډيااكس (III)وسپنې درې ظرفيتي د 
(II) ٢ ډياروكسډياهFe(OH) د وسپنې  څخه ال ډېر كمزورى بنسټ(III) ډياروكسډياه 

  ځواب وركوي ، چې له تېزابونو سره تعامل كوي : 

  

وى كې د وسپنې دو جوړولو ته ميل لري . په ټراډياې د بلوري هگمال ٣Fe+د وسپنې د 
+٣Fe  ډول ايون له قاعدې سره سم د اوبو د شپږو ماليكولونو په واسطه كالبند دى . دا

  لري .  گرن البي يا هم چوڼياگې يا گمال

روجن په ډ. د هاي يږيروليز كډيابشپړ ه چاپيريال كې تېزابيايون ، ان په  ٣Fe+د وسپنې د 
٤pH> ه د وسپنې گسره دا ايون په بشپړه تو شاخص(III) ٣ ډياروكسډياهFe(OH)  په بڼه

  خټبېل كيږي : 
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ڼ هسته يي اكسو او گروليز كېدو پر مهال ډياايون د يوې برخې د ه  ٣Fe+د وسپنې د 
 گرنه ته ورت، چې له همدې المله محلولونه قهوه يي تيونونه جوړيږيك روكسوډياه

  خپلوي . 

ند گبنسټيز خواص په ډېر كمزوري ډول سره څر ٣Fe(OH) ډياروكسډياه (III)د وسپنې 
و محلولونو سره تعامل گكوالى شي چې يوازې د الكليو له ټين ډياروكسډيادا هدي . 

  وكړي : 

  

يوازې د الكليو په  مجموعېروكسو ډياه ېجوړېدونك (III)پر دې مهال د وسپنې 
ډولو سره دوى گدي . محلولونو ته د اوبو په ور ېلونو كې پايښت لرونكپياوړيو محلو

  ه ښكته كيږي . گد خټبېل په تو  ٣Fe(OH)خرابيږي (له كاره لويږي) او 

ويلي  د  ٣O٢Fe ډيااكس (III)د وسپنې ونو سره ډياله الكليو او د نورو فلزونو له اكس
  ونه جوړيږي : ټكېدو پر مهال بېالبېل فيري

  

  :  جوړيږيوسپنې په واسطه  مركبونه په محلولونو كې د فلزي (III)ې د وسپن

  

 ونىگدوه و سره لكه خورۍ (زاج) تيونونكوالى شي چې له داسې يو چارجه ك (III)وسپنه 
 ټياواپاي، وسپنيزې پوتاسيمي خورۍ (زاجونه) هگې په توگ، د بېلجوړ كړي ټسولفا

٤(٢KFe(SO ٢امونيمي خورۍ  ې، وسپنيز)٤(SO)Fe٤(NH  . او داسې نور  
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مركبونو په محلول كې د باكيفيته كشفونې لپاره د وسپنې  (III)وسپنې درې ظرفيتي د 
 پر دېسره كاريږي .  SCN− ټفيته تعامل له غير عضوي تيوسياناايونونو باكي  ٣Fe+د 

 [Fe(SCN)]٢+ ,مجموعې جوړيږي  ټتيوسيانا لرونكې گمهال د وسپنې تېز سور رن

[-]٤, [Fe(SCN)٣, Fe(SCN)+]٢[Fe(SCN)گ. د مخلوط تركيب (يانې دا چې د هغه د رن 
، ځكه خو د وسپنې د كره او باكيفيته پورې اړه لريتېزوالى هم) په بېالبېلو فاكټورونو 

  نومېرنې) لپاره دا مېتود د پلې كېدا وړ نه دى . مالومونې (

پوتاسيم ) reagentف) توكي (شامالوموونكي (كباكيفيته  ايونونو بل ٣Fe+د وسپنې د 
 ٣Fe+ه ده . د وسپنې د گلرونكې مال گ، چې زېړ رندى Fe(CN)٤K]٦[ ډفيروسياني
جوردي (نيلي) ) لرونكي (ال گد تېز شين رن پر مهال تعاملد  Fe(CN)]٦[٤−ايونونو او 

  : يږي جوړخټبېل   پروسيان

  

ايونونو له كمي پلوه د سرو (په كمزوري تېزابي چاپيريال كې) يا زېړو (په  ٣Fe+د وسپنې د 
مجموعو په سره د   S6O6H7Cډ له سولفوساليسيليك اسي كمزوري الكلي چاپيريال كې)

ي ، ځكه چې ځينلونه غواړيسمه راټود بوفير محلولونو دا تعامل  . جوړېدو نومېرل كيږي
 S6O6H7Cډ او له سولفوساليسيليك اسي) له وسپنې ټاټانيونونه (له هغه شمېر څخه اسي

    ډې مجموعې جوړوي .گ سره

  ) مركبونه VIوسپنې (شپږظرفيتي د 

په خپلواك ډول سره شتون نه  ٤FeO٢Hچې د وسپنې تېزابو  ې ديگداسې مال ټونهفيرا
لوه سړي جوړولو د خواصو له پډ ياد اكسنكي مركبونه دي چې لرو گلري . دا د چوڼيا رن

 يازگد  ټونه. فيرا ټونهو د حلېدو د خواصو له پلوه سولفا، خور په يادوي ونهناټگته پرمن
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 ٣Fe(OH)ډ ياروكسډياه (III)په واسطه په الكليو كې د وسپنې  ٣O زونيا ا ٢Cl وكلورين
  كولو پر مټ الس ته راځي : باندې د اغېز ) suspensionسوسپانسيون (پر 

  

ل په الكتروليز سلنې محلو 30د وسپنې په انود د الكلي د  چې اى شيهم كېد ټونهفيرا 
  ، چې معادله يې په الندې ډول ده :  كولو الس ته راشي

  

چاپيريال كې ورستيږي او اكسيجن  يجوړوونكي دي . په تېزاب ډياپياوړي اكس ټونهفيرا
٢O  : ازادوي  

  

د پاكولو لپاره ترې كار اوبو ضد دي او د  عفونيخواص  جوړوونكي ډيااكس نووټاد فير
  اخيستل كيږي . 

  مركبونه  )VIIIاو   VII(اووه او اته ظرفيتي وسپنې  د 

اته ظرفيتي په الكتروكيميايي الرو چارو د كېداى شي داسې مالومات شتون لري چې 
(VIII)  چې د دغو پايلو پخلى  خپلواك كارونه، خو داسې مركبونه الس ته راشي وسپنې

  ، نشته . وكړي

  كارونه يې 

توليد او نړيوال فلز ويلي كولو  پهېر كاريږي . چې تر ټولو ډ وسپنه يو له هغو فلزونو څخه ده
  سلنه وسپنه كاريږي .  95كې په سلو كې 
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د تخنيكي  ،بنسټيز او لوى تركيب دى و (چودنو)ونوسپنه د پوالدو او چو •
 او سامان االتو په جوړولو كې ډېر ارزښتناك توكى دى .  ماشينونو

، د داسې ډون ولريگله فلزونو په تركيب كې ډوگچې د نورو  وسپنه كوالى شي •
 ډوله فلزونه . گلكه نيكلي 

 د كمپيوټري اوږدمهاله حافظې په )ټيټنيگ(م ډياد وسپنې مقناطيسي اكس •
 hard diskليو (ټيك هارډلكه د  .توكى دى  توليد كې يو ارزښتناك

(HDD) drive ( . ډيسكېټو او داسې نورو په جوړولو كې ، 

په ډېرو تور  ، يا نانوپوډرپوډر) ultradisperseاولتراډيسپريس ( ټيټنيگد م •
) Toner(ونر ټله پوليميري دانو سره د  رو (پرينټرونو) كېگاو سپين اليزري چاپ

داسې  دىكاريږي، ځكه چې  گتور رن ټيټنيگ. دلته هممهال د م كاريږي هگپه تو
 وركولو په مقناطيسي شوي رولر پورې نښلي .  گخاصيت لري چې د رن

ډوله فلزونو كمپېښه فيرومقناطيسي خواص په گد وسپنې پر بنسټ د يو شمېر  •
د ترانسفرماتورونو او الكتروانجنونو د مقناطيسي هستو الكتروتخنيك كې 

 .  كويوى له پراخې كارونې سره مرسته د  د لپاره

ي پراكتيك راډيويي تخنيك (كلوريني وسپنه) په ٣FeCl ډياكلور (III)د وسپنې  •
 ) كې كاريږي . دړه چاپي مدارد چاپي مدار فيبر ( كې

په په مخلوط كې سره  4CuSO ټد مسو له سولفا  4FeSOټ سولفا (II)د وسپنې  •
  ريږي . سره په مبارزه كې كا »  ungiF«بڼوالۍ او ودانيزو چارو كې د مضرو 

ه كاريږي گهوايي بېټريو كې د انود په تو-او وسپنيزو نيكلي- وسپنه په وسپنيزو •
 . 

 (III)درې ظرفيتي وسپنې د او  ٢FeClډ ياكلور د دوه ظرفيتي (II)د وسپنې  •
٣FeCl ټسولفا ېدو، همدا راز د د اوبو په محلولون ډياد كلور y)٤(SOxFe   د

او ناوليو اوبو د پاكولو په د طبېعي  د اوبو په چمتو كولو كېصنعتي موسسو 
     ه كاريږي .گپه تو) coagulantكې د ( بهير
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  كوبالټ.  27

چې اتومي  د څلورمې دورې يو عنصر دى جدول ه ييوبالټ د كيميايي عنصرونو د دورك
تر  وجدول كې د وسپنې او نيكل ه ييپه دور ټكوبالدى .  Coاو سېمبول يې  27شمېره يې 

رېزي كې گ، په ان)Cobaltumد دې عنصر نوم په التيني ژبه كې (ى دى . منځ ځاى پر ځا
)Cobalt) او په روسي ژبه كې (Ко́бальт( سي اې د ثبت چې د  يو ساده توكى دى دى . دا

لرونكى، لږ لږ  گلټ سپينو زرو ته ورته رنكوبا) ده . 7440 - 48-4شمېره يې ( )CAS(اېس 
     ين وزمه پړك لرى .ه يا شگالبي رنگچې  زېړبخون فلز دى

  
 لرونكى فلز دى  گ، سپينو زرو ته ورته رنانځور : كوبالټ يو ځالند

 

  



٤٧٥ 

  تاريخچه يې 

، ؛ شنې كوبالټي ښيښېيد كوبالټ مركبونه انسان له لرغونيو زمانو راهيسې پېژن
د مصر د د لرغوني مصر په ارامځايونو كې موندل كيږي .  ونهگرن چونه اوگميناكاري 

، ي ښيښې ډېرې ټوټې موندل شوېپه ارامځاى كې د شنې كوبالټ »عنخ امون توت«فرعون 
ونو جوړونه شعوري كار وو او كه تصادفي . د گاو رن دا مالومه نه ده چې د دا ډول ښيښو

  كال پورې اړه لري .  1800ونو لومړنۍ جوړونه په گشنو رن

  د نامه ريښه يې 

، چې د تل شوى) څخه اخيسKobold(د كوبالټ كيميايي عنصر نوم د الماني ژبې له 
، چې په انا لري . هغو كوبالټي مينرالونوم) ، ډورف، ارواروح ي(كورند يانې » دومووى«

زهرجن وى څخه دته د تودوخې وركولو پر مهال له ، لري Asخپل تركيب كې ارسينيك 
 ،ه لريمينرالونچې دا  و،كاني ډبر وږي . هغېبېل 3O2As ډيااكس اىارسينيك تر الوتونكى

نوم خپل كړى دى . لرغونيو نارويژيانو د » د كوبولډ غرنۍ اروا« رو په منځ كېگارگد كاني 
دغې بدې اروا كار  سپينو زرو د ويلي كولو پر مهال د ويلي كوونكيو كسانو مسمومتيا د

  اڼه . په دې كې د كوبالټ د نامه ريښه د نيكلو د نامه له ريښې سره ورته والى لري .  گ

چې له  ز كال وكړاى شول 1735) پر 1768-1694( »نډټېبر گيورگ«ي مينرالپوه سويډن
يې د كوبالټ فلز  ال كړي چې تر دې دمخه نامالوم وو او ددغه مينرال څخه يو داسې فلز بې

 گر مركبونه ښيښې ته شين رنعنص دېد چې  ه همدا راز مالومه كړهدپه نامه ونوماوه . 
كې لرغونيو اشورانو كار خواصو څخه ان ال په بابل  ېد دغو مركبونو له د . وركوي
   . اخيست



٤٧٦ 

  

  انځور : له كوبالټي شنې ښيښې جوړ شوي لوښي 

  شتون د كوبالټ په طبېعت كې 

د دې الندې  دا فلزسلنه ده .  ٤·١٠−٣ كچهك قشر كې د كوبالټ د ځمكې په پاسني كل
 ټيټ، كوبال٤S٣Co ټينيي، ل٤S٢CuCo ټلكه كارولي ډون لريگمينرالونو په تركيب كې 

CoAsS ٣، سفيروكوبالټيټCoCO، ٢ ډكوبالټ ارسينيCoAs  ،ټسكوتيروډي 
٣Ni)As (Co,  كوبالټ لرونكي مينرالونه پېژندل شوي دي . له  30او داسې نور . ټول
ري وي . د سمندرونو گانيز او مس هم ملگ، منوبالټ سره په مينرالونو كې وسپنه، نيكلك

  .  هسلنه د )١,٧·(١٠−١٠نږدې  كچهبو كې د كوبالټ يو په اوگندراو سم

جمهوريت و دموكراتيك گد كوبالټ تر ټولو لوى توليدوونكى هېواد د كانيې :  كانونه
، قزاقستان او روسيه رانسه، زامبياكاناډا، امريكا متحدو ايالتونو، پدى . همدا راز په 

 كې يې هم كانونه شتون لري .  

  



٤٧٧ 

  الس ته راوړل يې 

كاني ډبرې د سولفوريك  اد . ډبرو څخه الس ته راځي نيكلي كانيله كې ټ په ټوله كوبال
د الس ته  په محلول سره پاكيږي . همدا راز يې ٣NHپه محلول يا د امونيا  ٤SO٢H ډاسي

، چې خواص يې كوبالټ ته وېتودونه هم كاريږي . له نيكلم الورجۍټراوړلو لپاره د پيرومي
 Co(ClO)٣(٢( ټكاريږي، او كوبالټ كلورا ٢Cl لو لپاره كلوريند بېلويې څخه ، نږدې دي

  ، خو د نيكلو مركبونه په محلول كې پاتې كيږي . ول ښكته كيږيد خټبېل په ډ

  يې  وپونهايزوټ

دى چې  وپټايزو Co۵٩ وپ لري او هغه دټبالټ يوازې يو پايښت لرونكى ايزوكوطبېعي 
اديواكتيفي ر 28نور  عنصر د دېده .  سلنه 100يې يا ډېروالى  وپي خپرېدنهټايزو

 47له يې د كتلو شمېرې ونو ايزوټوپټولو پېژندل شويو د  . هم پېژندل شويونه ايزوټوپ
- ه چې پاس هم وويل شول يوازې د كوبالټگپاى ته رسيږي او لكه څن 75څخه پيل او پر 

تر ټولو خه يې د راديواكتيفي ايزوټوپونو له شمېر څ نكى دى .ايزوټوپ يې پايښت لرو 59
كاله  5 ,2714پ دى چې نيمايي عمر يې ايزوټو 60- كوبالټ دد ډېر اوږده عمر لرونكي يو 

بل يې د دى .  ورځې 8,271ايي عمر يې مايزوټوپ دى چې ني 57-بل يې د كوبالټدى . 
ورځې دى . بل د څه ناڅه اوږده عمر  27,77دى چې نيمايي عمر يې ايزوټوپ  56-كوبالټ

د نورو ټولو ورځې دى .  86,70زوټوپ دى چې نيمايي عمر يې اي 58-كوبالټ لرونكى يې د
 نيمايي عمر ساعتونو لنډ دى . د ډېرى هغو 18راديواكتيفي ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر 

د ټولو نيمايي لري چې  هسته يي ايزوميرونه هم 11تر يوې ثانيې هم لنډ دى . دا عنصر يې 
 كمې 59 د كوبالټ هغه ايزوټوپونه چې د كتلو شمېرې يې تر.  دقيقو لنډ دى 15عمر يې تر 

لري، يا هم د الكتروني اشغال له (پوزيتروني تجزيه) تجزيه  پوزيتروندي، په ټوله كې د 
نوې جوړې شوې (زېږېدلې) هستې د وسپنې يې د تجزيې په پايله كې الرې تجزيه كيږي . 



٤٧٨ 

Fe دي، د  زياتې 59شمېرې يې تر  چې د كتلو ايزوټوپونه دي . د كوبالټ هغه ايزوټوپونه
   ايزوټوپونه جوړيږي .  Niچې په پايله كې د نيكل تجزيه دى - منفي-تجزيې ډول يې بېتا

يزوټوپونه كېداى شي چې د بېالبېلو هسته يي تعاملونو پر مټ الس ته اراديواكتيفي 
ړندي گوي حلق ته دوسپنې  پايزوټو) Co۵٧( 57- ه د كوبالټگ. د سارى په توراشي 

ايله كې ې وركولو په پگپر مټ وړان»  yclotronC«(سيكلوټرون)  كوونكي ماشين
  تعامل معادله يې دا ده : هسته يي د  جوړيږي او الس ته راځي، چې

Co٥٧ H → n +٢ Fe +٥٦   

  د كوبالټ اتوم 

ه نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې پ 32پروتونونو او  27د كوبالټ د اتوم هسته له 
دې عنصر د الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي . د  27شاوخوا كې يې 

، په دويمه كې 2ه كې يې سوييكي ژوم په لومړۍ انراتده . د  4و شمېره اتوم د انرژيكي سوي
سره وېشل الكترونونه  2ه كې يې سوييكي ژاو په څلورمه انر ،15، په درېيمه كې يې 8يې 

م په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) د اتودي .  شوي
  دى .   59

   خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .   58 ,933195اتومي كتله  د كوبالټ -

 سره ښودل كيږي .      [Ar]٧d٣ ٢s٤د اتوم الكتروني وېش يې په دې فورمول  -

    پ . م دى .  125د اتوم نيمايي قطر يې  -



٤٧٩ 

    

  وبالټ د اتوم جوړښت انځور : د ك

  فيزيكي خواص يې     

 رامه دى . گ 8 ,9ټ كثافت په عادي شرايطو كې په يو س . م . م كې د كوبال -

 1768(د ك په شمېر ده .  1495په شمېر  گد ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
 .   )ده

 )ده 3200(د ك په شمېر ه . د 2927په شمېر  گد اېشېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
 . 

 موله دى . \هلكيلوجو 48,15د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 1,389د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى .  \جوله 24 , 8د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

    موله دى . \. م . م  س 7,6مولي حجم يې  -

كوبالټ  - ڼې (موديفيكېشن) لري چې يوه يې د الفادوه بلوري ب او يو كلك فلز دىكوبالټ 
Co-α بله يې د .  سېستم لريونال) گزاگشپږڅنډيز (هيچې د بلوري جالۍ جوړښت يې  دى

سېستم لري . د  مكعبي محوري دى چې د بلوري جالۍ جوړښت يې Co-βكوبالټ  -بېتا



٤٨٠ 

ا د كوټې د هو ده .ې درج گس .  427خه تر منځ د تېرېدو تودو β↔αبېتا كوبالټونو الفا او 
ن پورې يې د الفا موديفيكېشدرجې  گس .  427 د تودوخې له درجې څخه نيولې تر
 گ) س . 1495كېدو د تودوخې (څخه د ويلي  427 پايښت لرونكى دى . د تودوخې له

 . كوبالټ رونكى دىد كوبالټ بېتا موديفيكېشن پايښت لواټن كې پورې درجې 
ونو ډيادرجې دى . د اكس 1121 په شمېر گ . د سيې ټكى د كيوري دى، فيرومقناطيسي 

  نرى قشر ده ته زېړبخون پړك وركوي . 

   :  د بلوري جالۍ جوړښت يې

 ونال) سېستم لري .  گزاگشپږڅنډيز (هيد كوبالټ د بلوري جالۍ جوړښت  -

 سترومه دى . گان  =٢,٥٠٥a =٤,٠٨٩cد جالۍ پارامترونه يې  -

   كيلوينه ده .  538د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

       

  ونال) سېستم لري گزاگشپږڅنډيز (هيد كوبالټ د بلوري جالۍ جوړښت انځور : 

  كيميايي خواص يې 

 .  ىد م.  پ 116 نيم قطرد كوبالټ كووالينسي  -

 .  ىد م.  پ e 3 (+ 63 )e 2 (+ 72( يې نيم قطر د ايون -

 ه دى . گوليناپ 1 , 88الكتروني منفيت يې  -



٤٨١ 

 ولټه دى .   Co٠E)٢+ = (Co/-٠,٢٧٧يې  واكځ يالكترود -

 دي .    - 1، 0، 2،  3ېجوړولو درجې ي ډياد اكس -

په بل يا ده .  موله \كيلوجوله 758 , 1يې  يژيون جوړولو انرالومړي الكترون د  د -
  ده .  ) الكترون ولټه 7 , 86(شمېر 

  :  يې ونهډيااكس

 جوړوي .  ډياكې اكسه تودوخدرجو لوړو  گس .  300تر كوبالټ له هوا سره  •

 يو ډياكوټې د هوا د تودوخې په درجه كې د كوبالټ پايښت لرونكى اكس د •
، چې په جوړښت لريمينرال  4O2MgAl د سپينيل ،دى ٤O٣Co ډياپېچلى اكس

، او بله برخه يې ونو نيولېايون ٢Co+بلوري جوړښت كې يې د غوټيو يوه برخه د 
د  او كيږيكې تجزيه  هدرجلوړه  گس .  900تر د تودوخې ؛ ايونونو ٣Co+هم د 

 جوړوي .  CoO ډياكسمونوكوبالټ 

  αد الفا  CoO ډياكسمونوچې د كوبالټ  تودخې په لوړو درجو كې كېداى شي د •
 بڼه الس ته راشي .   βبڼه يا بېتا 

. د  (سوچه كيږي)بشپړيږي  ر مټپ ٢H روجنډونه د هايډياټول اكسدې عنصر د  •
د  4O3Coاكسايډ  (II,III)د كوبالټ ه كې گالندې بېله په دې گساري په تو

 يې ترې جال كړى دى :  Coپر مټ سوچه شوى او كوبالټ  2Hهايډروجن 

  

مركب ته د  (II)كېداى شي چې د كوبالټ  3O2Coډ يااكس (III)د كوبالټ  •
الندې  په دېه گپه تو سارىد  . شيرا الس ته  ر مټولو او سور كولو پتودوخې ورك

د سور كولو له الرې  2Co(OH)هايډروكسايډ  (II)د كوبالټ ې يې ه كگبېل
 نوموړى اكسايډ جوړ شوى دى :    

  



٤٨٢ 

  : نور مركبونه يې 

او د  له هالوجينونو سره تعامل كويدى هال كوبالټ ته د تودوخې وركولو پر م •
په دې الندې لومړۍ سره جوړيږي .  ٢F ومركبونه يوازې له فلورين (III)كوبالټ 

فلورايډ  (III)د كوبالټ د تعامل په پايله كې سره  ٢F وكې يې له فلورين هگبېل

3CoF (كوبالټ تراى فلورايډ) ٢له كلورينو ه كې يې گجوړ كړى . په دويمه بېلCl 
 جوړ كړى دى :    2CoClكلورايډ  (II) كوبالټسره 

  

  

دوه بېالبېل  CoS سولفيډ (II)د كوبالټ  سره S كوبالټ له سولفور •
، چې سپينو زرو ته ورته او خړ بڼه ده α. يو يې د الفا  يكېشنونه جوړويموديف

بڼه  β، او دويم يې د بېتا پر مهال جوړيږي ود ويلي كېد نوپوډرولري او د  گرن
 لري او په محلولونو كې د خټبېل په بڼه ښكته كيږي .  گده چې تور رن

ته د  CoS فيدسول (II)ټ لابوك په اتموسفير كې S2Hډ روجن سولفيډد هاي •
 الس ته راځي .  ٨S٩Со ډپېچلى سولفي تودوخې وركولو پر مهال

، روجنټكاربون، فاسفورس، ناي ونكيو عنصرونو لكهجوړو ډياله نورو اكس •
او په داسې  ون او بورون سره كوبالټ پېچلي مركبونه جوړوي، سيليكسيلينيم

 درجې ولري .  3،  2،  1جوړولو  ډياد اكس ټحالتونو كې مخلوطونه وي چې كوبال

نه كړي .  ، خو كيميايي مركبونه جوړل كړيروجن حډكوبالټ كوالى شي چې هاي •
ونه ډريډياه) Stoichiometryدوه ستوكيومتري ( دې فلزپه ناسيده ډول د 

كوبالټ بل او  ٢СоН كوبالټ ډاى هايډريډ ديو ، چې هغه نتېز شوييس
 دي .  СоН مونوهايډريډ



٤٨٣ 

 (II)، كوبالټ  ٤CoSO ټسولفا (II)لكه د كوبالټ نه و محلولوگد كوبالټ د مال •
 گالبي رنگاوبو ته نرى  )٣NOСо(٢ نايټراټ (II)د كوبالټ  ، او٢CoCl ډياكلور

دې لري . د  گشين رن گلونه ټينو محلوگوركوي . په الكولو كې د كوبالټ د مال
 ې نه حليږي . گډېرې مال فلز

 پر بنسټ .  ٣NHد امونيا  مهال ىبالټ مجموعي مركبونه جوړوي . ډېركو •

 (III)كوبالټ  مينااهيكزد  تر ټولو ډېرې پايښت لرونكې مجموعې يې
روزوسول او لري  گدي چې زېړ رن ونهلوتيوسول  Co(NH]٣(٦[٣+ ډياكلور

+٣O]٢H٣(٥[Co(NH   لري .  گالبي رنگدي چې سور يا  

−،  CN−ه كوبالټ د گهمدا ران •
٢NO  او نورو پر بنسټ مجموعې جوړوي.  

  كارونه يې 

، ړويمقاومت لو پوالدوډول د تودوخې په وړاندې د گور پوالدو ته د كوبالټ •
ډوله گډ ويلي شوي فلزونو (گميخانيكي خواص يې ښه كوي . له كوبالټ سره 

، فلز پرېكوونكې بياتي او سامان او اوزار جوړيږي لكه برمه ) څخه داسېوفلزون
 داسې نور .  

مقناطيسي خواص د مقناطيسي ثبت په سامان االتو  ډوله فلزونوگد كوبالټ د  •
 ه په الكتروانجنونو او ترانسفرماتورونو كې هم كاريږي . گكې كاريږي ، همدارن

ډوله فلز گه كله كله داسې د دايمي وسپنكښو (مقناطيسونو) د جوړولو لپار •
 ولري .  Crيا كروميم  V، همدا راز واناډيم سلنه كوبالټ ولري 50، چې كاريږي

 ه كاريږي . گپه تو ټاليسټد كيميايي تعاملونو د ك دا عنصر •

يمي بېټريو د توليد لپاره د اغېزمن مثبت ټد لي LiCoO)٢( ډيايم كوبالټ اكسټلي •
 ه كاريږي . گالكترود په تو
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 يتريكي توكى دى او دا شونتيا وركوډېر ښه ترموالك CoSi ډياكوبالټ سيليس •
 ترموالكتروجنراتورونه توليد شي .   ټور اغېز ضريب درلودونكېگچې د لوړ 

 5 ,271چې د نيم عمر پېر يې ايزوټوپ، راديواكتيفي  60- كوبالټد د دې عنصر  •
اما گړتيا موندنه (گنيم - اماگپه روغتيا (طب) كې په  ،كاله دى

 ديفېكتوسكوپي) كې كاريږي . 

 )ريواټومي بېټ( وپي سرچينووټوپ د انرجۍ په راديوايزټايزو Co۶٠ د كوبالټ د •
   ه كاريږي .گد سونتوكي په تو كې

  نيكل.  28       

چې اتومي  يو عنصر دىجدول د څلورمې دورې  ه يينيكل د كيميايي عنصرونو د دور
، په )Niccolumدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( Niاو سېمبول يې  28شمېره يې 

چې د  دا يو ساده توكى دى) دى . Ни́кель) او په روسي ژبه كې (Nickelرېزي كې (گان
لو وړتيا لرونكى د څټك وه ) ده . نيكل7440 -02 -0شمېره يې () CAS(ثبت د سي اې اېس 

، د تودوخې په عادي درجو كې په هوا كې يلر گرن انتقالي فلز دى چې سپينو زرو ته ورته
  ؛ كيميايي فعاليت يې لږ دى . پوښل كيږي ي قشرډياپه نري اكس
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  لرونكى فلز دى  گرن پينو زرو ته ورتهانځور : نيكل س

  تاريخچه يې 

، خو ز كال كشف شوى 1751) پر Nickel(ليسي او جرمني ژبو كې گ، انرانسيپنيكل په 
تر دې ډېر مخكې د ساكسون كاني كاركوونكو داسې كاني ډبره ښه پېژندله چې ظاهري بڼه 

وركولو لپاره كارېده  گرن يې مسو ته ورته وه او په ښيښه جوړولو كې ښيښې ته د زرغونه
او  ولې هڅې په ناكامۍ پاى ته ورسېدېته راوړلو ټ . له دغې كاني ډبرې څخه د مسو د الس

 كېښودل) نوم Kupfernickelكوپفيرنيكل ( دكاني ډبرې  ېدپر پېړۍ په پاى كې  17د 
پر ) NiAs ټپيري دا كاني ډبره (سور نيكلي.  وه» مسي ابليس« مانا يې تخميني شو، چې

وڅېړله . ) 1765-1722» (اكسيل فريديريك كرونستيدت«پوه ز كال سويډني مينرال 1751
له الرې  پاكولوتر السه كړي او د هغه د  ډيالرونكى اكس گه وكړاى شول چې د زرغون رند

سويډني كيمياپوه او بل ، چې د نيكل په نامه ياد شو . كله چې الس ته راوړي نوى فلز
ه ده ډول الس ته راوړ، نو نږدا فلز په ) 1784- 1735(» منگريبولوف توربرن ا«مينرالپوه 

نوره مفصله  و؛ د نيكلخواصو له پلوه وسپنې ته ورته دى مالومه كړه چې دا فلز د خپلو
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نورو ډېرو او ) څخه پيل 1826-1754(» ټوزيف لويس پروسژ«سي كيمياپوه رانپڅېړنه له 
ژبه كې د ښكنځلو ويي دى . دا رو ترمنځ گني كارسره كړه . د نيكل ويي د كاكمياپوهانو تر

څو ماناوې يې درلودې . خو چې ، كلمې كږه شوې (بدله شوې) بڼه ده ) دNicolausويي د (
پر دې، د سربېره  . ) كلمه تر ډېره بريده د دوه مخيو خلكو لپاره كارېدهNicolaus د (

     وې يې هم درلودې .اسې نورې مانااو د» لټ يتېرايستونك«، »نۍ شوخې ارواشكو«

د شريرې اروا (ببو) له د غرونو  دې عنصر ته نوم په الماني اسطورو كېد نامه ريښه يې : 
نيكلي ځال -نامه څخه اخيستل شوى، چې د مسو لټونكيو ته به يې داسې ارسينيكي

ډبرې ته ورته وو او په منځنۍ جرمني ژبه  يلرونكى مينرال ورغورځاوه، چې د مسو كان
د نيكل لرونكيو كاني ډبرو د ويلي كولو پر مهال له هغوى  يادېده .) په نامه Nickel(كې د 

ازونه بېلېدل، چې له همدې المله يې منفي شهرت او بد نوم ورپورې تاړه گڅخه ارسينيكي 
 .  

  شتون د نيكلو په طبېعت كې 

نږدې  هكچمكې په پاسني كلك قشر كې يې د ځ ؛ډېر خپور شوى هنيكل په طبېعت كې ښ
 . ډول موندل كيږي مركبي (تړلي)كې يوازې په سلنه ده . د ځمكې په پاسني كلك قشر 0 , 01

ده . په  سلنې 8ه تر كچ وه نيكلنږ، د اسماني ډبرو كې چې وسپنه لري »يټيورټمي« په هغو
هغو  يرايه تر تېزابگ 200ه تخمينن كچ ) غرنيو ډبرو كې يېUltramaficاولترامافيك (

رامه ده . په اولترامافيك غرنيو ډبرو كې گ 8او  1 ,2يانې په يو ټن غرنۍ ډبرو كې زياته ده . 
نيكل لري .  سلنې 41,0-13,0، چې له و لريا) سره تړolivineله اليوينو ( ه كچهډېر ود نيكل

نيزيم دفاع كوي . د نيكلو يوه كوشنۍ برخه د گدى په ايزومورفي ډول د وسپنې او م
د هغو فلزونو خواص، چې وسپنې ته نږدې دي او د  دا فلزن لري . وونو په بڼه شتډسولفي

ما كې د سولفور گي كاني ډبرو پورې اړه لري . په ماډهغو فلزونو خواص لري چې په سولفي
ونه راپيدا كيږي چې مس، ډداسې سولفي ود نيكل له زياتېدو سره كچې (مقدار) د
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روترمال ډيا(هوهل  دورهد سرو اوبو روپ عنصرونه لري . گكوبالټ، وسپنه او د پالتيني 
له كوبالټ ، ارسينيك او سولفور سره يو ځاى، كله كله له  نيكلسيركولېشن) كې 

ونه او ډد لوړ كثافت ارسيني واو سپينو زرو سره هم د نيكل وورانيمي، وټبيسمو
نيكلي كاني - ي او ارسينيك لرونكيو مسيډپه سولفي زياتره دا فلزونه جوړوي . ډسولفي

  مينرالونه دا دي : كاني ډبرې او د نيكلو ځينې رو كې شتون لري . ډب

 .  NiAs، كوپفيرنيكل) ټنيكيلين (سور نيكلي پيري •

  مينرال .  As(Ni, Co, Fe)٢) ټ(سپين نيكلي پيري ټسكوتيروډي •

 ونه . ټاو نور سيليكامينرال  (Mg, Ni)Si٦)١١O٤(OH)(H٦*O٢ ټارنييريگ •

 .  S(Fe, Ni, Cu( ټمقناطيسي پيري •

 مينرال .  NiAsS) ټورفيډيرسگنيكلي ځال (- ارسينيكي •

  مينرال .  (Fe,Ni)٨S٩ ټيډپينتالن •

وزني سلنه، په سمندري ژويو كې   ٥·١٠−٥په منځني شمېر  كچه وپه بوټيو كې د نيكل
.  دهسلنه  ١…٢·١٠−٦انيزم كې گ، د انسان په اور١·١٠−٦، د وچې په ژويو كې  ١,٦·١٠−٤

 ه مالومه شوېگ. د ساري په تو شوي دي څېړلپه اړه ډېر څه  وكې د نيكلانيزمونو گپه اور
انيزم گد ژويو په اور . ه د عمر په تېرېدو سره بدلون موميكچه دچې د انسان په وينه كې د 

انيزمونه شته گاو بله خبره دا چې ځينې داسې بوټي او ميكرو اور هد ډېره كچه وكې د نيكل
   ه ده .ډېررايه گونو گونو او ان زرگه په سلكچ وې د نيكلكې د چاپيريال په پرتله پك

  د نيكلي كاني ډبرو د پيدا كېدو سيمې 

، د سويلي افريقا د نيكلو د پيدا كېدا ډېرې لويې سيمې په كاناډا، روسيه، كيوبا
 رانسې تر الس الندې نوې كاليدونيا او اوكراين كې دي . جمهوريت، د پ
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   يې  وپونهايزوټ

چې په دى  ايزوټوپ Ni۵٨ ديو او هغه  وپونه لريوټپايښت لرونكي ايز 5 طبېعي نيكل
دى چې په طبېعت كې يې د  وپوټايز  Ni۶٠ دبل  . سلنه دى 27,68طبېعت كې يې شتون 

دى چې په طبېعت كې يې د  وپټايزو  Ni۶١دى . بل يې  سلنه 26 ,10 شتون ډېروالى يې
دى چې په طبېعت كې يې د شتون  وپټايزو Ni۶٢ د دى . بل يې سلنه 13,1 شتون ډېروالى

دى چې په طبېعت كې يې د شتون  وپټايزو Ni۶۴ دبل يې هم ، او دى سلنه 59,3 ډېروالى 
وپونه هم وټايزراديواكتيفي مصنوعي نور  26 وه د نيكلگسلنه دى . همدارن 91,0 ډېروالى
عمر  اييى چې نيمدايزوټوپ  Ni۵٩ ديو  چې تر ټولو ډېر پايښت لرونكي يېشوي  پېژندل

بل يې كاله دى، او  100عمر يې  اييچې نيمدى وپ ټايزو  Ni۶٣ دبل يې  . كاله دى 76000 يې
د نورو ټولو راديواكتيفي دى .  ورځې 6يې  عمر اييچې نيمدى وپ ټايزو  Ni۵۶ دهم 

ثانيو  30مر يې تر لنډ دى، د ډېرى هغو نيمايي ع ساعتو 60ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر 
څخه پيل او  48د دې عنصر د ټولو پېژندل شويو ايزوټوپونو د كتلو شمېرې له  هم لنډ دى .

  پاى ته رسيږي .    78پر 

  د نيكل اتوم 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  31پروتونونو او  28د اتوم هسته له  ود نيكل
د دې عنصر د څرخي . الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا را 28شاوخو كې يې 

، په دويمه كې 2ه كې يې سوييكي ژپه لومړۍ انرد اتوم ده .  4و شمېره اتوم د انرژيكي سوي
سره وېشل ونونه رتالك 2 ه كې يېسوييكي ژاو په څلورمه انر ،16 يې ، په درېيمه كې8يې 

شمېره)  د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې.  شوي دي
  دى .   59
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   :يې خواص نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .   6934,58د نيكلو اتومي كتله  -

 دى .    [Ar]٨d٣ ٢s٤ دا د اتوم د الكتروني وېش فورمول يې -

   پ . م دى .  124د اتوم نيمايي قطر يې  -

  

  كل د اتوم جوړښت انځور : د ني

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 902,8كې په يو س . م . م كې و كثافت په عادي شرايطو د نيكل -

 1728(د ك په شمېر ده .  1455په شمېر  گد ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
 .  )ده

 )ده 3003(د ك په شمېر ده .  2730په شمېر  گد اېشېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
 . 

 موله دى .  \كيلوجوله 61,17د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 6,378دوالى يې د بړاس تو -

 (كيلوين . موله) دى . \جوله 1,26د تودوالي مولي ظرفيت يې  -
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  موله دى . \. م م . س 6,6مولي حجم يې  -

، په هوا كې توريږي نه او توربخون خاپونه فلز دى لرونكى گرننيكل سپينو زرو ته ورته 
څټك وهلو او فشار راوړلو په وړاندې ، د ه ډول ډېر د كږېدو تاب لرينږ په. نه پيدا كوي 

درجې  گ . س 385 بڼه بدلوي . نيكل فيرومقناطيسيت لرونكى او د كيوري ټكى يې
  ده . تودوخه 

 ميكرو اومه متره دى .  0684,0ړى برېښنايي مقاومت يې گځان •

كې درجه  گس .  د تودوخې په صفر درجهضريب يې  اپراختي الي دد تودو •
١−K ١٣,٥∙١٠−٦α=   دى  . 

 دى .  =٣٨β—٣٩∙١٠−٦ K−١پراختيا حجمي ضريب يې  الي دد تودو •

   اپاسكاله دى .گيگ 210- 196مودل يې  گناد ي •

   :  د بلوري جالۍ جوړښت يې

 محوري سېستم لري .   د نيكلو د بلوري جالۍ جوړښت مكعبي -

 سترومه دي . گان 524,3د جالۍ پارامترونه يې  -

    وينه ده .كيل 375د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

  محوري سېستم لري  انځور : د نيكلو د بلوري جالۍ جوړښت مكعبي
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  كيميايي خواص يې 

 .  ىد م.  پ 115 نيم قطر كووالينسي ود نيكل -

 .  ىد م.  پ e 2(+ 69( يې نيم قطر ايوند  -

 ه دى . گوليناپ 1 ,91الكتروني منفيت يې  -

 .  ىولټه د  -0 ,25يې  ځواك يالكترود -

 دي .  0،  2، 3 جوړولو درجې يې ډياد اكس -

په بل  ياده .  موله\كيلوجوله 2,736ايون جوړولو انرجي يې لومړي الكترون د د  -
    الكترون ولټه ده .  )7 , 63( شمېر 

دل كيږي . سره ښو ٢s٤٨d٣بهرنى الكتروني وېش لري چې په دې فورمول  ونهاتوم ود نيكل
  . حالت دى  )Redoxريډوكس (د  Ni(II) د لپاره تر ټولو ډېر پايښت لرونكى ود نيكل

+ درجه يې 4جوړولو  ډيادرجې لري . د اكس+ 4او + 3،+2 +،1 جوړولو ډياد اكس دا فلز
جوړوونكى  ډياډېر پياوړى اكس ٣O٢Ni ډيااكس (III)د نيكل  كمپېښه او بې پايښته ده .

   دى .

په يو شمېر هم كليو كې او ، هم په الوهلو په وړاندې هم په هوا، هم په اوبو گنيكل د زن
 چې غير فعال والي مقاومت له دې المله دى ده كيميايي د.  ډېر مقاومت لري تېزابونو كې

په  دا فلز.  يي قشر جوړيږي، چې دفاعي اغېز لرډيا، او له پاسه پرې كلك اكسته ميل لري
او   3Ni(NO(2د نيكل نايټراټ چې  كې په فعال ډول حليږي HNO)٣( ډريك اسيټيانري ن

  ده :   معادله يې داد تعامل  جوړوي چې NOنايټروجن مونواكسايډ 

  

چې په كې هم حليږي  ٤SO٢H ډسولفوريك اسي گوخه وركړ شوي) ټيناو په سره (تود
  جوړوي :  O2Hاو اوبه  2SO، سولفور ډاى اكسايډ   4NiSOسولفاټ  (II)پايله كې د نيكل 
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سره يې تعامل ورو ورو ترسره  ٤SO٢Hډ ريك اسيواو نري سولف HCl تېزابو ې لهگد مال
، خو د تودوخې وركولو پر مهال نيكل غير فعالوي ٣HNO ډريك اسيټيان گكيږي . ټين

 اىروجن ډټبنسټيز توكى ناي سوچه كولو روجن دټد ناي. يې تعامل بيا هم سرته رسيږي 
   دى . ٢NO ډيااكس

ى او ډېر زهرجن نيكل وتونكسره په اسانۍ ال CO ډياكسمونوانيكل د كاربون له 
  . جوړوي  ٤Ni(CO)كاربونيل تيترا

يوازې د پوډر په بڼه سوځي . دى دوه  دا فلز.  ليسر اور اخ نرى ووړ پوډر پخپل ود نيكل
 ٣O٢Ni ډيااكستراى  نيكل او بل NiO ډيااكسل مونوچې هغه يو نيك يونه جوړوډيااكس

او  ٢Ni(OH) ډياروكسډياه (II)ل ، چې نيكه جوړويډياروكسډيادى . همدا راز دوه ه
ې گحلېدونكې مال ارزښتناكېتر ټولو و دى . د نيكل ٣Ni(OH) ډياروكسډياه (III)نيكل 

ټ راټيا، د نيكل ن ٢NiClيد اكلور (II)، نيكل 4NiO6H4Cټ اټاسي (II)د نيكل 

2)3Ni(NO   او د نيكل(II) ٤ ټسولفاNiSO  زياترهو د اوبو محلولونه يې گمال دي . د 
دې فلز نه  لري . د گزېړ رن - ې يې زېړ يا قهوه ييگبې اوبو ماللري او  گرغون رنز

تور يې   NiSډ سولفيمونو ،لري گزرغون رن ټسفاااو ف ټسولفاې گحلېدونكې مال
او د نيكل سولفيد  ،لري گبرنجي (ژېړو) رن -زېړبخون ٢S٣Ni ټ ، هيزليووډيلري گرن
٤S٣Ni ڼ شمېر مجموعي مركبونه جوړويگكل دا راز ني. هم لري گپينو زرو ته ورته رنس ،

، چې په تېزابي چاپيريال كې  ٢O٢N٦H٤Ni(C(٢ ټليوكسيماگيل ټمياى ډد نيكل لكه 
وركوي او د نيكل د كشف لپاره په باكيفيته شننه كې په پراخه پيمانه  گجوت سور رن

  كاريږي .  

 ايون لري  Ni(H]٢(٦O[٢+ I)(I نيكلكواااهيكسو د اوبو محلولونه د گد مال (II)د نيكل 
د محلول د ورزياتولو پر مهال د  ، د امونيامحلول ته چې دا ايونونه پكې وي ې. هغه د
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 گ، چې زرغون رنخټبېل كيږي (تل ته ښكته كيږي) ٢Ni(OH) ايډروكسايډه (II)نيكل 
د  Ni(NH]٣(٦[٢+ (II)ژيالتين ته ورته توكى دى . دا خټبېل د هيكسامين نيكل لرونكى 

  په ورزياتولو سره حليږي .  ې كچېد ډېر ٣NH ايونونو د جوړېدو په پايله كې د امونيا

ه تيترا گساري په تو جوړوي . د بعي جوړښت مجموعېد څلورضلعي او هوار مر دا فلز
 (II) ټڅلورضلعي جوړښت لري او د تيتراسيانونيكيال NiCl] (II)٤[٢− ټكلورونيكيال

−٤[٢[Ni(CN)  عي جوړښت لري . هوار مرب مجموعه  

م د د بوتانديون ديوكسيد ايونونو د كشف لپاره په كيفي او كمي شننه كې  (II)د نيكل 
روسي په نامه هم ياديږي .  2O2N8H4C ليوكسيمگيل ټمياى ډالكلي محلول كاريږي، چې د 

ز كال  1905) پر 1922-8731» (فېاگلېف الېكساندروويچ چو« او شوروي كيمياپوه
 ېسره د د له ايونونو (II). د نيكل  شف توكى دىاچې دا توكى د نيكل ك وو  ىمالوم كړ
بوتانديون ديوكسيماتو بيس ، چې پر مهال سور مجموعي مركب جوړيږي تعاملتوكي د 

 - وټ) مركب دى او بوتانديون ديوكسيماChelationي (ټنوميږي . دا يو كيال (II)نيكل 
   ) دى . bidentateي (ټاټنډي، بيډانگلي

  

په اوبو، الكولو او يو زرغون پوډر دى چې مركب   2NiCl ډياكلورډاى  انځور : د نيكل
  ) كې حليږي  stersEايسټرونو (
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  الس ته راوړل يې 

ز كال د پيل له مالوماتو  1998ه د كچعنصر ټوليزه  ېكاني نيكل لرونكيو ډبرو كې د د په
ني ډبرې نيكيلين (كوپفيرنيكل) لويې بنسټيزې كا وميليونه ټنه ده . د نيكل 135سره سم 

NiAs ټ، ميليري NiS٨ ټيډ، پينتالنS٩(FeNi)  ،ارسينيك، وسپنه او سولفور  چېدي
موندل كيږي . نورې هغه كاني ډبرې  ټيډهم پينتالنكې  +1FenSn ټيټپيروپه  . هم لري

يم . نيزگ، وسپنه او ملږ نور فلزونه هم لري لكه كوبالټ، مسچې نيكل ترې ايستل كيږي لږ 
كنالوجۍ كې د ټد نورو فلزونو په  زياترهبنسټيز توكى وي، خو  بهيرڼ د اه د چكله كل دا فلز

كره زېرمې بېالبېلو مالوماتو سره سم  لهه الس ته راځي . گتوكي په تواضافي (پاتې شوني) 
كې شتون لري، » يو نيكلي كاني ډبروي شوډياپه اكس«نيكل سلنې  66څخه تر  40له يې 
ز كال د  1997د .  سلنه يې په نورو كې شتون لري 0 , 7ونو او ډيې په سولفي سلنه 33

ي شويو نيكلي كاني ډبرو څخه تر السه ډيا، چې له اكسونډه ونيكل وشمارنو له مخې د هغ
وه . په صنعتي شرايطو كې  40حجم  په سلو كې  شويد ټول توليد  و، د نيكلوېش

نيزيمي او گچې هغه م ډولونو وېشل شوېدوو  راني ډبرې پي شوې نيكلي كډيااكس
  نيزم لرونكې او وسپنه لرونكې) .  گوسپنيزې دي (يانې م

نيزيمي گكاني م(د ويلي كېدو د ډېرې لوړې تودوخې لرونكې) ويلې كېدونكې په سختۍ 
  د قاعدې له مخې په فيرونيكل كې په برېښنايي ډول ويلي كيږي .  ډبرې

الورجۍ ټروميډياكاني ډبرې د ه) Lateriteريټي (ټيوسپنه لرونكې ال هټولو ډېر تر
يك ي الكلي كيږي يا خو سولفورټكاربونا- چې امونيايي چاڼل كيږي مټ رونو پمېتود

  شوې الكلي وركول كيږي . ډاسي
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  كارونه يې 

ډوله فلزونو بنسټ جوړوي چې د تودوخې په گرى هغو نيكل د ډې:  يې  ډوله فلزونهگ
پر بنسټ ځينې  وايروكيهاني صنعت كې كاريږي . د نيكلپه مقاومت لري او وړاندې ډېر 

  ډوله فلزونه په الندې ډول دي : گ

 76تر  65ډوله فلز دى چې په سلو كې له گدا د نيكل پر بنسټ هغه  ،ل فلزيمون •
 لري، تر Mnانيز گسلنه من 1، جمع Cuسلنې مس  32تر  30جمع له  Niنيكل  سلنه
 .  ينه وهيې  گزن مقاومت لري، ېدرجو تودوخې په وړاند گس .  500

، لريسره زر سلنه  5,58ماډل سرو زرو  585ه د گري په تود سا.  سپين سره زر •
 ؛ ډ ويگورسره  Pdپاالډيم همدا راز سپين زر او نيكل يا هم 

سلنه نيكل  60يانې ، ډون لريگ Crكروميم ډوله فلز كې نيكل او گ، په دې نيكروم •
 .  كروميمسلنه  40 او

 2 او سلنه مس، 5سلنه وسپنه،  17سلنه نيكل،  76ډوله فلز كې گپه دې  ،وىپرمال •
 ؛ ډون لري، ډېر لوړ مقناطيسي حساسيت لريگسلنه كروميم 

ې د چ ډون لريگسلنه نيكل  35 او سلنه وسپنه 65ډوله فلز كې گ، په دې نواراي •
 ؛ تودوخې وركولو پر مهال نه اوږديږي

كروميمي نيكلي پوالد هم نيكلي او  سرهفلزونو  ډولهگ له و، د نيكلسربېره پر دې •
لكه كونستانتان، نيكيلين او  ډوله فلزونهگاو نور بېالبېل   د نېيزيلبر ،لري اړه
  هم لري . انين گمن

ه گتركيبي برخې په تويوې د  نه وهونكيو پوالدو كې گېر زنپه يو شمنيكل  •
   شتون لري .

د كوم فلز د ساتلو په موخه هغه ته له پاسه د  وهلو څخه گله زن كول ينيكل: كول  ينيكل
قشر وركول يا د نيكلو اوبه وركول دي . دا چاره د الكتروليتونو په كارونې سره د  ونيكل
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، سوډيم  ٤NiSOټ سولفا (II)، چې د نيكل كيږي ټډ فعاليت پر بنسگفلزونو د دوو 
د نيكلو  ، اوتوكيښوى فعال  -له پاسه، ٣BO٣H ډياروكسډيا، بورون هNaCl ډياكلور

ميكرومتره  36- 12والى پرېړراتلونكي نيكلي قشر  د الس ته. لري حلېدونكي انودونه 
ته  ميم كولو په واسطه السوچې له پاسه د كر رون) وي . د ځال پايښت كېداى شي(ميك

  ) ميكرومتره وي . 0 , 3 پرېړواليراشي (د كروميم د قشر 

 ټيپوفاسفيايم هاو د سوډ 2NiCl ډياكلور (II) بې برېښنايي بهيره نيكلي كول د نيكل

2H2NaPO 7 ټراټسوډيم سي اىد مخلوط په محلول كې، چې ترO5H6C3Na  هم ورسره
  ل ده : ومعادله يې په الندې ډ ترسره كېداى شي، چې، وي

  

  درجو كې ترسره كيږي .  گس .  95 تودوخې په او د рН 4  - 6 روجن دډد هاي بهير

جستي،  -كاډميمي، نيكلي-نيكلي، نيكلي- كې : نيكل د وسپنيزو يو په توليدد بېټر
  روجني بېټريو په توليد كې كاريږي .  ډهاي -نيكلي

كې رېني نيكل  بهيرونوكنالوجيكي ټ - : په ډېرو كيميايي كنالوجۍ كېټپه كيميايي 
)Raney nickel (ه كاريږي .  گپه تو ټاليسټد ك  

ې ذر -بېتا β−چې د  ايزوټوپ Ni۶٣ د ود نيكلكنالوجۍ كې : ټراډېشن) (يزه گوړانپه 
، روپونوگبرېښنايي كرايتون  يواز لرونكگ، په كاله دى 100عمر  ايينيم، يخپروه گوړان

كاريږي رو كې گپه حس(اشغال) د الكتروني نېواك كې رافۍ گروماتوازي كگهمدا راز په 
 .  

  په روغتيا كې : 

 ې كاريږي . ) كDental bracesنيكل د غاښونو لپاره په ( •
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 د مصنوعي غاښونو په جوړونه كې كاريږي .  •

ايالتونو كې  د تورو روپيو په توليد كې په پراخه پيمانه كاريږي . په امريكا متحدو دا فلز
   په نامه ياديږي .» نيكل«سېنټه توره روپۍ د خلكو په منځ كې د  5د 

ودوخه تېروونكى دى كله كله ه نيكل له دې المله چې ډېر لږ تنږ: په تودوخه ساتونكيو كې 
ه كاريږي، او بل دا چې گڅيزونو د نيونكي په تو سرو (ډېرې تودوخه لرونكيو) الو يا د

 و ښه برېښنا تېروونكى دى . له هغه شمېر څخه له نيكلو، ډېر كلك دى اتودوخه ښه ساتي
  روپونو كې نيوونكې الې جوړيږي .  گپه سيمابي برېښنايي 

   : نيكل د موسقۍ د االتو د فلزي تارونو په پوښلو كې كاريږي . د موسيقۍ په صنعت كې

    

  مس.  29

جدول د څلورمې دورې يو عنصر دى چې اتومي  ه ييمس د كيميايي عنصرونو د دور
، په )Cuprumنوم په التيني ژبه كې ( دې عنصر دى . د Cuاو سېمبول يې  29شمېره يې 

دى . دا يو ساده توكى دى چې د ) Медь() او په روسي ژبه كې Copperرېزي كې (گان
) ده . مس د بڼې بدلېدو وړتيا لرونكى 7440 - 50-  8شمېره يې () CAS(ثبت د سي اې اېس 

ي قشر په نه شتون كې ډيالري (د اكس گالبي رنگاو انتقالي فلز دى چې سرو زرو ته ورته 
  وا كاريږي . لري) . له پخوا زمانو راهيسې د انسانانو له خ گالبي ته ورته رنگ
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 گالبي ته ورته رنگ، سرو زرو او بدلېدو وړتيا لرونكىانځور : مس يو د كږېدو او بڼې 

  لرونكى فلز دى  

  تاريخچه او د نامه ريښه يې 

د ه گپه پرتليزه تو ه دى چې له مس لرونكيوكاني ډبرو څخهمس يو له هغو فلزونو څخ
. په لرغونيو زمانو كې  په شمېر كې راځيد ويلي كېدو د لږ درجې لرونكيو السرسي وړ او 

، چې وسله او نور شيان به ترې ه كارېدهگله فلز يانې ژېړو په توډوگسره د  ېمس له قلع
  جوړېدل . 

) څخه  Aes cuprium, Aes cypriumچې له لرغوني () Cuprumد مسو التيني نوم (
د په درېيمه زريزه كې د مخزېږ رس ټاپو له نامه څخه اخيستل شوى چېد قب ،اخيستل شوى

  سرته رسېدې . پكې پكې د مسو كانونه ول او د مسو د ويلي كولو چارې 
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) مس د (سترابو» سترابون«اثر ليكونكي » پېښليك«، د لرغوني يوناني تاريخپوه
. وو  ښار څخه يې نوم اخيستل شوى» خالكيدا«يونان له  ، چې دنوموليپه نامه » خالكوس«

ړو شويو او لرغوني يونان له مسو څخه د پښانو په كسب كې جوله همدغه نامه څخه د 
د مسو دويم التيني نوم ) څيزونو نومونه اخيسل شوي دي . رۍگتويښت شويو (ريخته 

)Aes د سانسكريټ ژبې له) (ayas  وتي ژبې له گ، دaiz  د جرمنۍ ژبې له ،erz  او
چې  هغه كسانه ځاى مانا لري . څخه) د كاني ډبرې يا كاني ډبرو زېرم oreرېزي ژبې له گان
) ويي (د медьريښې د تيورۍ پلويان دي، د روسي ژبې د (هندوجرمني د  ايي ژبواروپد 

، يانې فلز smida) د لرغونې جرمني ژبې له  medاو د چيكي ژبې   miedzپولېنډي ژبې 
 ڼي . داسې نورې كلمېگې يانې پښ) سره نږد Smithليسي ژبې له گ(د ان Schmiedاو 

) له همدغې كلمې څخه راوتلې دي .  medaille، (په پرانسي ژبه كې لكه مډال، ميډاليون
) يانې مسي كلمې په لرغونيو روسي ادبي اثارو كې медный) يانې مس او (медьد (

په نامه نومولي ول . په ال ډېرو لرغونيو ) Venus( زهره رو مس دگهم ليدل كيږي . كيميا
    نوم كارېدلى دى . »مريخ«يانې ) Mars( زمانو كې د مسو لپاره د

  شتون د مسو په طبېعت كې 

)٤,٧-(كالرك) د كتلې له پلوه  هكچمسو منځنۍ  ځمكې په پاسني كلك قشر كې د د

ه ډېره كمه ده يانې كچيو په اوبو كې يې گاو سمندر سلنه ده . د سمندرونو ٥,٥·(١٠−٣
  سلنه ده .  ١٠−٧ه كچاو د سيندونو په اوبو كې يې سلنه   ٣·١٠−٧

 كالكوپيريټد ډول موندل كيږي .  خالصهم د مركبونو په ډول او هم په مس په طبېعت كې 
٢CuFeS كالكوزيټ ، S٢Cu ٤بورنيټ  اوFeS٥Cu  . له مينرالونه يې صنعتي ارزښت لري

، كوپريټ  CuSدوى سره يو ځاى يې نور داسې مينرالونه هم موندل كيږي لكه كوويليټ 
O٢Cu٢يټ ، ازور(OH)٣(٢(CO٣Cu ، ٢ماالكيټ  او(OH)٣CO٢Cu ه نږله مس په . كله ك

ونه په ډټنه پورې رسيږي . د مسو سولفي 004، چې د ځينو كتله يې تر ډول هم موندل كيږي
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ونو كې جوړيږي . همدا راز په رسوبي گروترمال رډياټوله كې د منځنۍ تودوخې لرونكيو ه
له دا ې او سچيست هم نوميږي . گچې مسي ش ،رو كې هم د مسو زېرمې موندل كيږىډب

كې » زابايكال «سيې په ډول مس لرونكيو ځايونو څخه يې تر ټولو ډېر نامتو د رو
، او د جرمني په ان، د منځنۍ افريقا مسي كمربند، د قزاقستان په جزكازغ»اودوكان«

يالتونو كې د مسو نور ډېر شتمن ځايونه په چيلي او امريكا متحدو امانسفيلډ كې دي . 
  دي . 

ډبرو لويه برخه په پرانيستې طريقې سره راايستل كيږي . د مسو په كاني  نياد مسو د ك
   .  ىسلنې د 1 ,0څخه تر  3,0له  كچهمسو  ډبرو كې د

   يې  وپونهايزوټ

  Cu۶۵ او  Cu۶٣ چې هغه د پونو جوړ ديوټوطبېعي مس له دوو پايښت لرونكيو ايز
سلنه او دويم يې  1,69ت كې د اتومونو د سلنې په شمېر ې په طبېعي وپونه دي . لومړىټايزو

وپونه هم لري ټايزو(راديواكتيفي) بې پايښته  نور 27دا عنصر سلنه خپور شوى دى .  9,30
 چې وپ دىټايزو  Cu۶٧ى عمر لرونك ډېر اوږده وى له شمېر څخه يې بيا تر ټولو د دچې د 

ايزوټوپ دى   Cu۵۴ولو ډېر د لنډعمر لرونكى يې د  تر ټساعته دى .  83,61يې  عمر ايىنيم
 رى ايزوټوپونونانوثانيې دى . د دوى له شمېر څخه يې د ډې 75چې نيمايي عمر يې نږدې 

نيمايي عمر تر يوې دقيقې لنډ دى . د مسو هغه بې پايښته ايزوټوپونه چې د كتلو شمېرې  
تجزيه لري، او هغه ايزوټوپونه چې -مثبت -بېتا β+ټيټې دي، د قاعدې له مخې د  63يې تر 

- تجزيه لري . د مسو -منفي-بېتا  β−لوړې دي، د قاعدې له مخې  65د كتلو شمېرې يې تر 
  تجزيه لري .   -منفي - مثبت او هم بېتا - ايزوټوپ هم بېتا 64

 هسته يي ايزوميرونه هم لري . له دوى څخه يې تر ټولو ډېر پايښت لرونكى 7 دا عنصر
Cum۶دقيقې دى . تر ټولو ډېر بې پايښته يې د 75,3ير دى چې نيمايي عمر يې ايزوم ٨ 
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Cum۶نانوثانيې دى . د مسو د ټولو ايزوټوپونو د  360ايزومير دى چې نيمايي عمر يې  ٩
  پاى ته رسيږي .  80څخه پيل او پر  52كتلو شمېرې له 

  د مسو اتوم 

و جوړه ده . د اتوم د هستې په نيوترونون 35پروتونونو او  29د مسو د اتوم هسته له 
دې عنصر د چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي . د  الكترونونه شتون لري 29ا كې يې شاوخو

 ، په دويمه كې2ه كې يې سوييكي ژوم په لومړۍ انراتده . د  4و شمېره اتوم د انرژيكي سوي
سره وېشل  الكترون 1 ه كې يېسوييكي ژاو په څلورمه انر ،18 يې ، په درېيمه كې8 يې

د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) .  شوي دي
   دى .  64

    :يې خواص نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .   546,63د مسو اتومي كتله  -

 دى .    [Ar]١٠d٣ ١s٤فورمول يې دا  د اتوم د الكتروني وېش -

       ى . پ . م د 128د اتوم نيمايي قطر يې  -

  
  و د اتوم جوړښت انځور : د مس
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  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 92,8و كثافت په عادي شرايطو كې په يو س . م . م كې د مس -

(د ك په شمېر ده .  62,1084په شمېر  گيې د س . د ويلي كېدو د تودوخې درجه  -
  .  )درجې ده 77,1357

 2835(د ك په شمېر ده .  2562په شمېر  گد اېشېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
 .  )ده

 موله دى .  \كيلوجوله 01,13د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 6,304د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى . \جوله 44,24مولي ظرفيت يې د تودوالي  -

  موله دى .   \. م م . س 1,7مولي حجم يې  -

پوښل  ي قشرډيا، په هوا كې ژر په اكسرونكى فلز دىل گالبي ته ورته رنگ-مس سرو زرو 
نرۍ پاڼې د رڼا په  دې فلز دوركوي .  گسور غوندې رن- زېړبخون نرى كيږي، چې مسو ته

   لري . گشين رن-ن بخونوړاندې زرغو

يو له هغو څلورو فلزونو څخه دى ، مس سربېره Au او سرو زرو Csسيزيم ، Osاوسميم  پر
څخه توپيريږي .  گداسې چې د نورو فلزونو له خړ يا پوالدي رن، يني لريگچې ښكاره رن

ينوالى يې له دې المله دى چې د مسو د اتوم د درېيم ډك اوربيتال او څلورم نيم ډك گدا رن
د  ڼايكي توپير د نارنجي رژر منځ انرد دوى ت .منځ الكترونونه تېريږي نيم تش اوربيتال تر 

ته همدغه ميكانيزم ځواب  گړي رنگ. د سرو زرو ځان څپې له اوږدوالي سره برابرښت لري
  وايي . 

د برېښنا تېرولو د څخه  له شمېرد فلزونو ؛ ه وړتيا لريډېرمس د تودوخې او برېښنا تېرولو 
ړې وړتيا يې گولو ځان. د برېښنا تېر ر سپينو زرو وروسته دويم ځاى لريښې وړتيا له پلوه ت
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مس ) ده . siemensسيمينسه ( 58- 5,55و متر كې درجو كې په ي گس .  20 د تودوخې په
  . ريب لري ضد مقاومت ښه لوى تودوخيز 

) Brassبرېس (چې  مس له جستو سره ډوله فلزونه شتون لري لكهگد مسو يو شمېر 
مس او نيكل چې ، او نورو عنصرونو سره ،نوميږيژېړ مس له قلعي سره چې ، نوميږي

   ، او داسې نور .بولييې  )Babbittچې بابيټ ( مس له سرپو سره ،كوپرونيكل يې بولي

   :  جالۍ  جوړښت يې بلوري د

 مكعبي محوري سېستم لري . د مسو د بلوري جالۍ جوړښت  -

 سترومه دى .  گان 615,3ارامترونه يې د جالۍ پ -

  كيلوينه ده .  315د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

  سېستم لري مكعبي محوري انځور : د مسو د بلوري جالۍ جوړښت 

  كيميايي خواص يې 

 .  ىد م.  پ 117 نيم قطرد مسو كووالينسي  -

 .  ىد م.  پ e 2 (+73 )e 1 (+77(يې  نيم قطر د ايون -

 .  ىه دگوليناپ 1 ,90منفيت يې  الكتروني -

 .  ى+ ولټه د0 , 521 \+ ولټه 0 ,337يې  ځواكالكتردوي  -

 دي .  0، 1، 3،2 جوړولو درجې يې ډياد اكس -
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په بل يا ده . موله \كيلوجوله 745 ,0 ي يېژجوړولو انر ايونالكترون د  لومړي د -
  ) الكترون ولټه ده .     7 , 72(شمېر 

دي . له دوى  + 2+ او  1جوړولو دوه درجې ښيي، چې هغه  ډيامس په مركبونو كې د اكس
لېدونكيو مركبونو كې ډون ته ميل لري او يوازې په نه حگڅخه يې لومړۍ نامتناسب 

ډ ياكلور (I)، د مسو (د مسو ډاى اكسايډ) O٢Cu ډيااكس (I) لكه د مسو ايښت لري .پ
CuCl د مسو ،(I) ډيډاايو CuI د ساري په ، يا په مجموعي هغو كې . او داسې نور

ولو ډېره پايښت جوړولو تر ټ ډياه دي . د اكسگ. د ده مركبونه بې رن  Cu(NH]٣(٢[+ه گتو
په غير عادي ې وركوي . گمال گزرغون رن -شنه او شنه+ ده، چې د 2لرونكې درجه يې 

+ درجه الس ته راشي . د 5+ درجه او ان 3جوړولو  ډياچې د اكس شرايطو كې كېداى شي
٣−جوړولو دا وروستۍ درجه يې د  ډيااكس

١١(٢H١١Cu(B 1994، چې پر و كې ويگپه مال 
    دي . ېز كال الس ته راغل

په نه  2COډ بون ډاى اكسايپه هوا كې د لنده بل او كار دا فلزه : گمس د ساده توكي په تو
ې له نريو گ، له اوبو او د مالزورى جوړوونكى دىشتون كې بدلون نه مومي . دى يو كم

 ډريك اسيټيااو ن 4SO2H ډسولفوريك اسي گله ټينسره تعامل نه كوي .  HClتېزابو 
)3(HNOسلطاني تېزابو ، HCl 3+  3HNO  2، اكسيجنO جينونو او د نافلزونو له ، هالو

ونو سره ډروجن هاليډد تودوخې وركولو پر مهال له هاي جوړوي . ډياونو سره اكسډيااكس
    تعامل كوي . 

  جوړوي :  3CuCOټ كاربونا (II)ي او د مسو كيږ ډيامس په لنده هوا كې اكس

  

، CuO اكسايډ (II)د مسو سره تعامل كوي،  4SO2H سولفوريك اسيډ گله ساړه ټين
  ي : وجوړ O2H او اوبه 2SOسولفور ډاى اكسايډ 
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، د تعامل كويسره  4SO2Hډ سولفوريك اسي گوخه وركړ شوي) ټينتودډېره له سره (
  ازادوي :  2SOاو اوبه جوړوي، سولفور ډاى اكسايډ ،  4CuSOسولفاټ  (II)مسو 

  

او په كوي  درجو كې تعامل گس .  200 سره د تودوخې په ډله بې اوبو سولفوريك اسي
  جوړوي :  4SO2Cuسولفاټ  (I) د مسوپايله كې يې 

  

، د تودوخې وركولو پر سره، چې اكسيجن هم ورسره وي ډله نري شوي سولفوريك اسي
  مهال تعامل كوي : 

  

  3Cu(NO(2نايټراټ  (II)سره تعامل كوي او د مسو   3HNO ايټريك اسيډن گله ټين
  جوړوي :    

  

   سره تعامل كوي :  3HNOډ ك اسيريټياله نري ن Cuمس 

  

  سره تعامل كوي :  HCl 3+  3HNO له سلطاني تېزابو

  

  سره تعامل كوي :  HCl ې تېزابوگو مالگټين شويوله سرو 
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 (II) ي او د مسوپه شتون كې تعامل كو 2O سره د اكسيجن HCl ې تېزابوگيو مالله نر
  جوړوي :  2CuCl كلورايډ 

  

 درجو كې تعامل كوي گس .  600 - 500سره د تودوخې په  HCl ډياورروجن كلډياازي هگله 
  :  جوړوي 2CuClكلورايډ   (II)او د مسو 

  

  : سره تعامل   HBrډ ياروجن برومډياله ه

  

سره د اكسيجن ) COOH3CH ډيك اسيټسركې تېزابو (اسي گه له ټينگهمدارندا عنصر 

2O   : په شتون كې تعامل كوي  

  

كې حليږي او د امينونو كومپلكس  O2.H3NHډ ياروكسډيايم هامون گمس په ټين
  جوړوي : 

  

 په كموالي كې د تودوخې په، د اكسيجن جوړوي ډياپورې اكس O2Cuډ يااكس (I)د مسو 
، د اكسيجن په يجوړو ډياپورې اكس CuOه ډيااكس (II)درجو كې تر مسو  گس .  200
  و كې : درج گس .  500 -400ېمانۍ كې او د تودوخې په پر
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او له ، كې) 2CSډسولفي ډاىكاربون په مايع ( S، سولفور  ٢Cl ود مسو پوډر له كلورين
ه گ، چې په لومړۍ بېلد تودوخې په درجو كې تعامل كوي سره د كوټې د هوا  2Br وبرومين

د سره  وله برومين، په دويمه كې يې 2CuClايډ كلور  (II)د مسو كې يې له كلورينو سره 
د مسو مونوسولفيډ ه كې يې له سولفور سره گاو په درېيمه بېل 2CuBrبرومايډ  II)(مسو 
CuS  : جوړ كړى چې د تعاملونو معادلې يې دا دي  

  

  

  

په چې سره تعامل كوي  Se سيلينيماو  Sدرجو كې له سولفور  400 - 300د تودوخې په 
ه كې يې له گدويمه بېلاو په  S2Cuسولفيډ  (I)له سولفور سره د مسو ه كې گلومړۍ بېل

 جوړ كړى دى :  Se2Cuد مسو سيلينيډ سيلينيم سره 

  

  

 معادلو سره سم يې، چې له دې الندې تعامل كويهم ونو سره ډياد نافلزونو له اكس Cuمس 
، CuOاكسايډ  (II)د مسو او  S2Cuسولفيډ  (I)مسو  دسره  2SOله سولفور ډاى اكسايډ 

، له  2Nاو نايټروجن  CuOاكسايډ  (II)د مسو  سره NOله نايټروجن مونوكسايډ 
ډاى ، له  2Nاو نايټروجن  CuO اكسايډ  (II) سره د مسو  2NOنايټروجن ډاى اكسايډ 

نايټروجن  او 3Cu(NO(2نايټراټ  (II)د مسو سره   4O2Nنايټروجن تيتراكسايډ 
  ي : جوړ كړي د NOمونوكسايډ 
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 ، الكليټسيانوكوپراډاى ، پوتاسيم تعامل كوي سره KCNډ له پوتاسيم سياني دا فلز
  جوړوي :  2H روجنډاو هاي )KOH(پوتاسيم هايډروكسايډ 

  

  وي : ك لتعام سره 3KClOټ او پوتاسيم كلورا  HCl ې تېزابوگمال وگله ټين

  

 ډيا، د اكسلري گنارنجي رن -چې سور ، O2Cu ډيااكس (I)د مسو : مركبونه  I)(د مسو 
، ژر تجزيه كيږي او لري گيې، چې زېړ رن CuOH ډياروكسډيالري . ه + درجه1جوړولو 

  بنسټيز (بازي) خواص ښيي .  CuOH ډياروكسډياجوړوي . د مسو ه ډيااكس

چې  ه دي . دا داسې تشرېح كېداى شيگلري يا خو بې رن گ+ ډېر مركبونه سپين رن1د مسو 
  ونونو په جوړو ډك دي . اوربيتالونه د الكتر d 3،  5ايون كې ټول  uС+د مسو په 

 ايونونه د اوبو په محلول كې پايښت نه لري او په اسانۍ نامتناسبه ونډه خپلوي (I)د مسو 
  :  )له خپل ځان سره تعامل كوي(

  

د مركبونو په بڼه موندل كيږي، چې په اوبو كې نه حليږي، يا خو د  (I)پر عين مهال مس 
پايښت  CuCl]2[−ايون  - ټكلوروكوپرا اىډ هگتركيب كې وي . د ساري په تو هپمجموعو 



٥٠٩ 

 وې تېزابگته د مال CuClډ ياكلور (I)چې د مسو  لرونكى دى . دى كېداى شي
  شي : راه ت الس كېدو سرهوراچول په ) HCl ډروكلوريك اسيډيا(ه

  

شمېر  دېركبونو خواصو ته ورته دي . له د م (I)د مركبونو خواص د سپينو زرو  (I)د مسو 
نه  CuI ډيډاايو (I)او د مسو  CuBr ډيا، د مسو بروم CuClډ ياكلور (I)مسو  ديې څخه 

  شتون لري .   4SO2Cu ه د مسو بې پايښته سولفاتگحلېدونكي دي . همدا رن

درجه د مسو تر ټولو ډېره پايښت لرونكې درجه  IIمركبونه : د اكسايډ جوړولو  (II)د مسو 
 همدا درجه لري ٢Cu(OH) ډياروكسډيااو د مسو شين ه CuOده . د مسو تور اكسايډ 

  چې په والړ حالت كې اوبه بېلوي (جالكوي) او هممهال توريږي : 

  

د مسو په حلېدو سره الس ته كې  نوابوجوړوونكيو تېز ډياې په اكسگمال (II)د مسو 
 ډسولفوريك اسي گاو ټين ٣HNO ډريك اسيټياجوړوونكي تېزابونه ن ډيادا اكس. راځي 

٤SO٢H لري .  گې شين يا زرغون رنگجوړولو په دې درجه كې ډېرى مال ډيا. د اكس دي  

د . ږي جوړولو كمزوري خواص لري، چې په شننه كې كاري ډيامركبونه د اكس (II)د مسو 
  .  ) كشفوونكي توكي كارونهeagentRنټ (يگريا گلينيه د فگساري په تو

، پژيو (مجسمو) او هغو چې د ودانيو، لري گزرغون رن 3CuCOټ كاربونا (II)د مسو 
مسو له  دخپلوي چې له مسو جوړ شوي وي، يا  گرن نورو څيزونو ځينې برخې زرغون

سره د  2COډ د هوا له كاربون ډاى اكساي گن رنجوړ شوي وي او دا زرغو ډوله فلزونوگ
كې راپيدا كيږي . د  د تعامل كولو په پايلهي قشر سره ډياپه شتون كې له اكس O٢Нاوبو 
پر مهال د ) ydration reactionH(ېشن تعامل اټرډياد ه 4CuSO ټسولفا (II)مسو 
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 ډيسيگلرونكي بلورونه وركوي، چې د فون گشين رن ٤CuSO∙O٢H٥ ټسولفا (II)مسو 
  ه كاريږي . گ) په تويتوك ي(دفع كوونكى يا له منځه وړونك

د الس ته راوړلو  YBa)٧O٣Cu٢-δ( ډيااكس باريم او مسو، د ايتريم ډيااكس (II)د مسو 
   ) د الس ته راوړلو لپاره بنسټ دى .superconductor، چې د (لپاره كاريږي

 ډيادرجې د اكس IVاو  IIIجوړولو  ډياد مسو د اكس: ) مركبونه  IVاو مسو ( )III(د مسو 
بونو له خوا ښودل كيږي چې جوړولو لږ ثابت او لږ پايښت لرونكې درجې دي او د هغو مرك

  ، فلورين ولري يا مجموعي مركبونه وي . اكسيجن

 Bunsenڅراغ ( شي چې په محلول كې د بونزين مس كېداى د مسو شننيزه كيميا : 

burner ؛ داسې چې د يا كشف كړاى شي باندې مالوم گرنشين  -) د لمبې په زرغونه
مبې ته وروړل كيږي پالتينو سيم په نوموړي محلول كې وهل كيږي او بيا د بونزين د څراغ ل

  خپلوي .  گشين رن - او لمبه زرغون

ه څخه د دې د مسو كمي ټاكل يا نومېرل له په دوديز ډول په كمزوريو محلولونو ك •
 ډولو سره ترسره كېدل، پر دې مهال د مسو سولفيپه تېر  S2H روجن سولفيدډهاي

 ه تل ته ښكته كيږي . گد خټبېل په تو

كې د مزاحمت كوونكيو يا خنډ اچوونكيو ايونونو په نه شتون كې  په محلولونو •
) ، potentiometry، يا (س كېداى شي چې په كومپلكس ميتريكم

 ايونوميتريك ډول ونومېرل شي . 

كترالي مېتودونو سره ييكروكميت په حركي او سپد مسو م په محلولونو كې •
 نومېرل (ټاكل) كيږي . 
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يو غيرعضوي توكى، د دوه د مسو يو مركب، ،  3Cu(NO(2نايټراټ  (II)د مسو انځور : 

په اصل كې بې اوبو نايټراټ دى،  (II)ه ده، د مسو گمالظرفيتي مسو او نايټريك اسيډ 
    خپلوي  گنو بيا شين رنړي جذب ك خو چې اوبه بلورونه دي هگبې رن

  الس ته راوړل يې 

مس د مسو له كاني ډبرو او مينرالونو څخه الس ته راځي . د دې فلز د الس ته راوړلو 
 رجيالوټروميډيا، هجي (د لوړې تودوخې لرونكې پروسې)الورټپيروميبنسټيزې طريقې 

  او الكتروليز دي . 

. دي برو څخه د مسو الس ته راوړل ي كاني ډډالورجي مېتود يې له سولفيټپيرومي •
 :  څخه 2CuFeSټ ه له كالكوپيريگد ساري په تو

  

 ٣NH امونيا يا د ٤SO٢H ډجي مېتود يې په نري سولفوريك اسيالورټروميډياه •
؛ له الس ته راغليو محلولونو څخه مس ول كې د مسو د مينرالونو حلول ديپه محل

 د فلزي وسپنې په واسطه ايستل كيږي : 
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 د محلول الكتروليز كول :  4CuSO ټسولفا (II)د مسو لكتروليزي مېتود يې . ا •

  

  

  

  

  كارونه يې 

، مله (يوازې تر سپينو زرو وروستهړي ټيټ مقاومت الگمس د ځان: په الكتروتخنيك كې 
ميكرو اوم  0 , 0180 -  0 , 01724ړى مقاومت گدرجو كې يې ځان گس .  20 د تودوخې پهچې 

 ونكيولكتروتخنيك كې د ځواكمنو كېبلونو، برېښنا تېروپه پراخه پيمانه په ا ،متره دى
 printed( دړېه د چاپي مدار گد ساري په تو يا نورو برېښنا تېروونكيو وسايلومزيو 

circuit board (PCB) ( . او وونكيو مزي په خپل وار په كنترولپه جوړونه كې كاريږي
 كېترانسفرماتورونو  ايي انجنونو او ځواكمنو، برېښنموتورونو برېښنا سپموونكيو

نور  ځينېې له مسو سره ؛ كه چيروي نږهيد د مسو فلز ډېر كاريږي . د دې موخو لپاره با
كه چيرې له مسو ه گي . د ساري په توې ډېره كميږ، نو د برېښنا تېرولو وړتيا يډ ويگتوكي 

   سلنه كموي . 10لو وړتيا نږدې د برېښنا تېروډ وي نو د مسو گسلنه الومينيم  02,0سره 
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  چې په جوړونه كې يې مس كاريږي   دړهد چاپي مدار انځور : 

وړتيا ده . دا وړتيا دا  ډېرهد تودوخې تېرولو  خاصيتټور گ د مسو بل: تودوخيزه تبادله 
تودوخه ، په تودوخه لري كوونكيو سامان االتو بېالبېلوشونتيا برابروي چې مس په 

او پرزې ر څخه يو شمېر داسې سامان االت وى له شمېدي چې د يږكيوكې وكارتبادله كوون
، په مركز )، كولرmap-DVB، د كمپيوټرونو د ډي وي بي نقشې (رټليلي دي لكه د موټر

او ، )كولرد سړولو سېستم (د كمپيوټرونو  ،مۍ كې كارېدونكې تودېدونكې وسيلهرگ
    . تودوخيزې نلليكې

،كږون او لوړ ميخانيكي كلكوالي د خواصو د ميخانيكي بدلون:  د نلليكو په توليد كې
د  ډېرې كاريږي .نلليكې  له مسو جوړې شوېازونو د لېږدولو لپاره گد مايعاتو او  المله

، د و په دننني سېستم كېاز سمبالولگ، ه د اوبو سمبالولو، تودولوگساري په تو
جوړېدونكې  هېوادو كې له مسو په يو شمېر كانديسيونر او يخچالونو په پرزو كې .

، چې د دغو موخو لپاره په كار وړل و تر ټولو ډېر كارېدونكى توكى دىنلليكې بنسټيز ا
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از سمبالولو گ، لويه برتانيا او استراليا كې د ودانيو د ه په فرانسهگكيږي . د ساري په تو
كې مسي  گكان گ، امريكا متحدو ايالتونو او هانلپاره مسي نلليكې، په لويه برتانيا

، په لويه برتاينا او سويډن كې مسي نلليكې د ودانيو د تودولو نلليكې د اوبو سمبالولو
  په سېستم كې كاريږي . 

په پراخه پيمانه په  جوړې شوې نلليكې ډوله فلزونوگمسو او د مسو له سربېره پر دې له 
   اره كاريږي . لپ ، د مايعاتو او بړاس د لېږدولوبېړۍ جوړونه

ډوله فلزونه په پراخه گو كې د مسو گد تخنيك په بېالبېلو څان: ډوله فلزونه گمسو د 
ونو تر ټولو ډېره فلز ډولهگ) Brassبرېس (د ژېړو او ى څخه يې دوله پيمانه كاريږي ، 
ډوله فلزونه د توكيو د گ، چې پاس يې يادونه وشوه . د مسو دا دواړه پراختيا موندلې

نيكل، چې  ر قلع او جستو سربېره كېداى شي، چې پنومونه دي پړې كورنۍ لپاره ټوليزبش
، چې ز)ه د توپي فلز (د توپونو فلگد ساري په توډ شي . گاو نور فلزونه هم ورسره  ټبيسمو

، په تركيب ه جوړولو كې ترې كار اخيستل كېدهپېړيو په رښتيا هم د توپونو پ 17او  16پر 
، قلع او جست ؛ تركيبي نسخه يې د توپ ه مسلك ،كې ټول درې بنسټيز فلزونه شامل دي
د  د ممهاتو ونوفلز ډېره برخه د توپډوله گد برېس جوړولو د مهال او ځاى سره بدليده . 

، دا ول كيږيگ) په جوړولو كې لپوچكووسلې د كارتوسو د توليو (د سپكې او  خولونو
د پرزو لپاره له مسو سره  ه ده . د موټروډېريكي او د بڼې بدلولو وړتيا يې كنالوجټځكه چې 

ه مس پكې نه (نږډوله فلزونه كاريږي گاو نور  ، سيليكونېد جستو، الومينيمو، قلع
ډوله فلزونو په يو ميلي متر مربع له گد . ه فلزونه ډېر كلك دي ډولگ، ځكه چې دا كاريږي)

ه تر څخ 25، د سوچه مسو په يو ميلي متر مربع له ځواك راځي ورامگكيلو 40څخه تر  30
ژېړو او ځينو الومينيمي پرته له بيريليمي ډوله فلزونه (گځواك دى . د مسو  ورامگكيلو 29

، د دوى ميخانيكي مهال خپل ميخانيكي خواص نه بدلويژېړو) د تودوخيزو عمليو پر 
ه دايي تركيب او پر جوړښت باندې د واص او د زړښت په وړاندې مقاومت يوازې د كيميخ

مودل)  گډوله فلزونو ارتجاعي قابليت يا (د يونگد مسو د ل كيږي . د اغېز له مخې ټاك
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، تر پوالدو ټيټ دى) . د رام ځواكه دىگكيلو 12000څخه تر  900له (په يو ميلي متر مربع 
 pair of(چې په ، م ښه والى د سولېدو ټيټ ضريب دىډوله فلزونو تر ټولو ډېر مهگمسو د 

sliding  ( چې د كږېدو يبلل كيږ هاو سم هړي ډول معقولگوى كارونه په ځاندكې د ،
 ډېروهلو په وړاندې د  گد زنمهاجمو چاپيريالونو كې او په ځينو  راكږېدو د لوړ تاب

ډوله فلزونو د گسي مد ټولو ډوله فلزونو سره سمون لري . گمقاومت لرونكيو ډېرو 
ت په وړاندې خواص او د زړښ، خو ميخانيكي ضريب تخمينن يو ډول دى كچېسولېدو د 

ډوله فلز په تركيب پورې گوهلو په شرايطو كې سلوك يې د  گه د زنگ، همدا رنمقاومت
، خو ډوله فلزونو كلكوالى لوړ دىگ هې بيا په جوړښت پورې . د دوه فازاو تركيب ي اړه لري

 ډېراوږدول او داسې نور) قابليت پاڼې جوړول، ، بيا د بڼو بدلولو (كږول، راكږول هفازد يو 
ويلي  ، چې دلزونو) ارزښتناكه تركيبي برخه دهډوله فگلېم كولو سيمونو ( دى . مس د

د نښلېدو  له ډېرى فلزونو سره چې دهدرجې  گ . س  880-590يې  تودوخه كېدو
)Adhesion (په يو ځاى كولو ، د بېالبېلو فلزي پرزو د(يوځاى كېدو) ښه وړتيا لري ،

  توغنديزو انجنونو پورې .  يكو څخه نېولې تر اوبلنوللتېره بيا د بېالبېلو فلزونو له ن

، چې مس ى) دDuraluminيورالومين (ډيو هم  يد مهمله فلزونه چې مس پكې ډوگهغه 
   .ي سلنه د 4,4يورالومين كې ډمس په ي، ډ دگمو سره له الوميني

ډوله گ او سرو زرو رۍ په چارو كې ډېرى مهال د مسوگد زر: اڼه كې گسامان او په رۍ گد زر
، اڼه كلكه وي، كږه نه شي، ماته نه شي، ونه سوليږيگدا د دې لپاره چې  . فلزونه كاريږي

، د ميخانيكي اغېز او فشار په وړاندې مقاومت نه ه چې خالص سره زر ډېر نرم فلز دىځك
  لري . 

 ډياد اكس ٧O٣Cu٢YBa-δباريم مسو ايتريم ، ونه د ډياد مسو اكس:   د مركبونوكارېدنه يې
د الس ته ) superconductor( لوړې تودوخې ، چې دد الس ته راوړلو لپاره كاريږي

او  ) Lalande cell–Edison( سلول ډاره بنسټ دى . مس د اډيسون الالنراوړلو لپ
  د توليد لپاره كاريږي .  )بالټيوپيلونو (
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ه تر ټولو ډېر لپار د پوليميريزېشن 2H2C(اتين)  يلينټمس د اسي: په نورو برخو كې كارونه 
له مسو څخه هغه جوړې شوې نلليكې، چې د  دى . له همدې المله ټاليسټكارېدونكى ك

ه ي چې د نلليكو پيږيوازې هغه مهال كېداى شى وكار، يلينو د لېږدولو لپاره ويټاسي
  سلنې زياته نه وي .  64ه تر كچتوكيو كې د مسو 

 پاسني مخ ته د نريو مسي پاڼو نيو. د ودامس په معمارۍ كې په پراخه پيمانه كاريږي 
 كاله 150څخه تر  100مله له نه وهلو ال گوركول د همدغو مسي پاڼو د زناونري مسي څادر 

  كار وركوي . 

سو كارونه ال ډېره پراختيا چې په راتلونكې كې به د م اوسمهال داسې اټكل كيږي
لكه پولي كلينيكونو، ، ه موخه به په روغتيايي موسسو، او د باكټرياوو د وژنې پومومي

، د وى الستي، د اوبو سمبالولو سامان، د زينې كټارهدورونه، د  روغتونونو او نورو كې
ونه او نورې ټولې هغه پخلنځي مېزد  يږي،گونو هغه ځايونه چې الس پرې لفلزي كټ

    جوړ شي . يږي، له مسوگپاسنۍ سطحې، چې د انسان الس پرې ل

   

  جست.  30

چې اتومي  جدول د څلورمې دورې يو عنصر دى ه ييعنصرونو د دورجست د كيميايي 
، په )Zincumدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې (  Znاو سېمبول يې  30شمېره يې 

جست يو ساده توكى دى چې د  دى .) Цинк) او په روسي ژبه كې (Zincرېزي كې (گان
په عادي شرايطو كې يو ) ده . 7440- 66- 6( شمېره يې) CAS(س سي اې اېد ثبت 

په هوا كې لږ خپ ، لري گسپين بخون رن -چې شين اسمانيماتېدونكى انتقالي فلز دى 
  .  وښل كيږيپ رپه نري قش ZnO ډياكيږي او د جستواكس
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  لرونكى فلز دى .  گسپين بخون رن-اسماني شين انځور : جست ماتېدونكى

  تاريخچه يې 

ال په لرغوني يونان، ړ نوميږي (په پارسي كې برنج) چې ژې ډوله فلزگمسو سره د جستو له 
زېږدي پېړۍ خلكو ته مالوم  11پر  چين كې او پهزېږدي پېړۍ  7پر هند كې په ، لرغوني مصر

په ز كال  1738جست الس ته راوړي . پر  نږه ږده موده خلكو نه شو كوالى چېوو . او
مېتود پر مټ  تقطيرولو د لومړى ځل) 1789 - 1709(» ويليام چېمپيون«لستان كې گان

جست الس ته راوړل او د كشف حق يې تر السه كړ . په صنعتي چارو كې د جستو ويلي كول 
 »فرگموند ماريسگاندرياس سي«ي تبعه المان ز كال 1746پېړۍ پيل شول . پر  18هم پر 

له سكرو لومړى په جرمني كې همدې ته ورته يانې د تقطير مېتود پر مټ  )1709-1782(
تودوخه وركوله كې )  retort په خټينو معوجونو (يو ځاى ته   ZnOډياد جستو اكسره س

بيا يې په يخچالونو كې د جستو  هوا يې نه ورپرې ښوده،چې داسې ، ه كول يېراو س
خپل مېتود » رفگمار«بړاسونه ميعان كول او په دې ډول يې سوچه جست الس ته راوړل . 

ډول يې د جستو د توليد د تيورۍ بنسټونه كېښودل .  په مفصل ډول تشرېح كړ او په دې
  ځكه خو دى ډېرى مهال د جستو د لومړي كشفوونكي په نامه ياديږي . 
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  د نامه ريښه يې 

) په 1541- 1493» (پاراسيلسوس« رگالماني كيميا -مه لومړى وار د سويسيد جست كل
دا فلز د ب كې په كتا » Liber Mineralium II«د  دهاثارو كې ليدل شوې ده . 

»zincum « يا»zinken« احتمال لري چې دا كلمه د الماني ژبې له .  ىد ىپه نامه ياد كړ
»Zinke « ځكه چې د فلزي مانا لري »تېره غاښ يا ستن«څخه اخيستل شوې وي چې د ،

  جستو بلورونه ستنو ته ورته بڼه لري . 

  شتون د جستو په طبېعت كې 

ټ زينسيدي لكه  ينې داځ وى له شمېر څخه يېدشوي، د  پېژندلمينرالونه  66د جستو 
ZnO ،ټ سفاليريZnS ،4[ټ ويليمي[SiO2Zn ، هيميمورفيټO2.H2(OH)7O2Si4Zn ،

تر ټولو ډېر خپور شوى مينرال يې .   4O2ZnFeټ او فرانكليني 3ZnCOټ سونييټ سم
نور ورسره دى، او  ZnS ډال لوى تركيبي توكى د جستو سولفيدى . د دې مينر ټسفاليري
د دې مينرال مالومول ستونزمن ونه وركوي . گدې توكي ته بېالبېل رن يتوك ډگبېالبېل 

د جستو دا كار دى او له همدې المله د (غولونكي، يا تېرايستونكي) په نامه هم ياديږي . 
شمېرې عنصر (جست) نور  30تېر اېستونكى مينرال لومړى مينرال بلل كيږي چې د 

 او، ZnOټ زينسي،  ٣ZnCO ټسوني ټسميدي لكه جوړ شوي  مينرالونه ورڅخه
ټوټه له لري سړي ته داسې  دې ډول كاني ډبرې د.  O2.H2(OH)7O2Si4Zn هيميمورفيټ 

  ژوى چې وي .  ارې پټارېښكاري لكه كوم پټ

په هغو توكيو  . هدسلنه  ٨,٣·١٠-٣ه كچني كلك قشر كې د جستو منځنۍ د ځمكې په پاس
ه كچ د تروو توكيو په پرتلهيې و غرونو څخه راوتلي وي، په هغوى كې كې چې له اورشيند

جست په اوبو كې له يوه ځايه بل ځاى ته يو باانرجي ده . سلنه  )١,٣·١٠-٢(لږ ډېره 
اوبو په چينو كې يې  سرور ځمكې الندې په تودو اوبو او د ، په تېره بيا تونكى دىلېږدېد

كېني  ډو اوبو څخه يې تل ته د جستوسولفيهمدغله سره ډېر دى .  Pbمهاجرت له سرپو 
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چې د صنعت لپاره لوى ارزښت لري . همدا راز جست د ځمكې د سر او تر  (ښكته كيږي)
  S٢H ډروجن سولفيډهاييې بيا ته  دې اوبو تلاو د  هغې الندې اوبو كې ډېر مهاجرت كوي

  ، د خټو جذب او نور بهيرونه پكې لږ رول لوبوي . نيكې

ه كچانيزمونو كې يې منځنۍ گرعضوي (بيوجينيك) عنصر دى، په ژونديو اوجست مهم 
ه پكې كچد جستو  هم شته چې انيزمونهگځينې داسې استثنايي اورخو ده . سلنه  ٥·١٠-٤

   ل ځينې ډولونه .گد چمبېل ډېره ده لكه 

  
  دى  تر ټولو ډېر خپور شوى مينرالد جستو كيميايي عنصر  ZnSانځور : سفاليريټ 

  نونه يې  كا

پيرو، امريكا، كاناډا، مكسيكو، استراليا،  د جستو كانونه په چين ولسي جمهوريت،
او  ايرلېنډ هند، قزاقستان، سويډن، روسيه، بوليويا، برازيل، ايران، پولېنډ، توركيه

ولسي  په چين كانونه يې لوىډېر خو تر ټولو  ،ځينو نورو هېوادو كې موندل كيږي
  تراليا كې دي . اساو جمهوريت، پېرو 
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  الس ته راوړل يې 

سې كاني ډبرو څخه الس ته دا عنصر له داه ډول نه موندل كيږي . نږجست په طبېعت كې په 
اليك كاني ډبرو ټپولومي، په بله وينا له ه خپل تركيب كې لرينه پڼ شمېر فلزوگ راځي چې
  .  لريپه بڼه  ډسلنې پورې جست د سولفي 4تر 1له  څخه چې

جست په دوو الرو الس ته راتلى شي . له دې دوو څخه يې ه نږ څخه ZnO ډيااكس د جستو له
د جستو تودوخې په ډېرو لوړو درجو سره د  په واسطه، يا الورجي)ټد تقطير (پيرومي هيو
ته تف  يجست لرونك يشو هر. په تودوخه س . دا مېتود له پخوا څخه شتون لريه كول دي نږ

از ترې تېر شي، تر دې گچې دانه دانه غوندې شي او  جوشي وركول كيږي د دې لپاره
د تودوخې په يا هم د ډبرو سكرو د كوك (كوكس) په واسطه وروسته يې د سكرو 

Zn + COС = °C: ZnO +  ه كيږي . نږ درجو كې ١٢٠٠—١٣٠٠  

ده . الر ) هرجيكوالټروميډهايد السته راوړلو تر ټولو لويه الر الكتروليتي ( دې فلزد 
ر پ ٤SO٢H ډد سولفوريك اسيونكي توكي چې ښه ډېره تودوخه وركړ شوې وي جست لر

الس ته راغلى محلول د جستو د غبار د ښكته كېناستو له الرې له  ټد سولفا . پاكيږي مټ
او په شاورونو ته ورته لوښيو كې، چې دننه خوا ته ورته سرپ اضافي توكو څخه پاكيږي 

ت په الومينيمي كتودونو باندې راټوليږي چې په جسوركړل شوي وي، الكتروليز كيږي . 
په نامه ) induction furnace( لري كيږي (توږل كيږي) او دساعتو كې ترې را 24هرو 
سلنه  95,99د الكتروليتي جستو سوچه والى  زياترهړيو بټيو كې يې ويلي كوي . گځان

كاډميم ،  Cuس م،  Pbسرپ ، ټڅخه يې د جستو سولفا توليدي پوسو (تفالو)له . وي 
Cd  ، سره زرAu سپين زر  اوAg  اينډيم  ؛ كله كله خو الالس ته راځي In  ،اليم گGa  ،

 هم ترې الس ته راځي .  Tlتاليم ، او Geجرمانيم 
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  ايزوټوپونه يې  

،  Zn۶۴ ،Zn۶۶ ،Zn۶٧ چې هغه د پايښت لرونكيو ايزوټوپونو جوړ دي 5طبېعي جست له 
Zn۶او  ٨Znايزوټوپ تر ټولو ډېر  64-د جست د دوى له شمېر څخه يې دي .ايزوټوپونه  ٧٠

نور راديواكتيفي ايزوټوپونه هم پېژندل  25سلنه دى . د دې عنصر  6,48دى او ډېروالى يې 
ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر  65-جست يې يو د نكيشوي چې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرو

ساعته  5,46 پ دى چې نيمايي عمر يېايزوټو 72-جست بل يې د ورځې دى . 26,244يې 
 د ډېرى هغو ډ دى،لن ساعتو 14وټوپونو نيمايي عمر تر دى . د نورو ټولو راديواكتيفي ايز

د هم لري . هسته يي ايزوميرونه  10راز  صر همدانيمايي عمر تر يوې ثانيې هم لنډ دى . دا عن
     اى ته رسيږي . پ 83څخه پيل او پر  54جستو د ايزوټوپونو د كتلو شمېرې له 

  د جستو اتوم 

كې شاوخوا  هد هستې پو جوړه ده . نيوترونون 35او  وپروتونون 30 لهاتوم هسته د د جستو 
دې عنصر د اتوم د انرژيكي د ې پر شاوخوا راڅرخي . دالكترونونه شتون لري چې د  30 يې

، په 8 يې ه كې، په دويم2ه كې يې سوييكي ژوم په لومړۍ انراتده . د  4و شمېره سوي
.  سره وېشل شوي ديالكترونونه  2ه كې يې سوييكي ژ، او په څلورمه انر18 يې درېيمه كې

  دى .  65د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  38,65د جستو اتومي كتله  -

 دى .    [Ar]١٠d٣ ٢s٤ي وېش فورمول يې دا د اتوم د الكترون -

       پ . م دى .  138د اتوم نيمايي قطر يې  -
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  و د اتوم جوړښت انځور : د جست

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 133,7و كثافت په عادي شرايطو كې په يو س . م . م كې د جست -

ك په شمېر  (دده .  53,419په شمېر  گرجه يې د س . د ويلى كېدو د تودوخې د -
  .  )ده 68,692

 1180(د ك په شمېر ده .  907په شمېر  گد ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
 .  )ده

 موله دى . \كيلوجوله 28,7د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 8,114د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى . \جوله 4,25ي مولي ظرفيت يې د تودوال -

   موله دى . \. م م . س 2,9ي حجم يې مول -

د كوټې د هوا د . لرونكى فلز دى  گرن ېدونكى سپينو زرو ته ورتهه جست ډېر كږنږ
يې نري ټيكلي د كږولو پر مهال جستو د د  . نازك او ماتېدونكى دى تودوخې په درجو كې

 گس .  150 -100. د تودوخې په  ړى غږ اورېدل كيږيگخپلمنځي سولېدنې ځاند د بلورونو 
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كه چيرې له جستو سره ځينې نور توكي، عنصرونه درجو كې كږېدونكى (د كږولو وړ) دى . 
    ډ وي نو بيا يې د ماتېدو وړتيا نوره هم زياتيږي .گ

  يې : د بلوري جالۍ جوړښت 

 ونال) سېستم لري . گزاگشپږڅنډيز (هيد جستو د بلوري جالۍ جوړښت  -

 دى .  =٢,٦٦٤٨a =٤,٩٤٦٨cد جالۍ پارامترونه يې  -

  كيلوينه ده . 234د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

   

  ونال) سېستم لري گزاگشپږڅنډيز (هيانځور : د جستو د بلوري جالۍ جوړښت 

  كيميايي خواص يې 

 .  دى م.  پ 125ي نيم قطر نسد جستو كووالي -

 .  پ . م دى  e 2(+ 74( يې د ايون نيم قطر -

 ه دى . گنولياپ 1 ,65الكتروني منفيت يې  -

 ولټه دى .   -76,0ځواك يې الكترودي  -

 + ده . 2ايډ جوړولو درجه يې د اكس -

په بل يا ده . موله \كيلوجوله 905 ,8 ي يېن جوړولو انرژد ايود لومړي الكترون  -
  ده .   ) الكترون ولټه 9 , 39(شمېر 
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ونكي درلود (هم تېزابي او هم الكلي خواصو)ريك) خواصو يوني (امفوتگجست د دوه 
ريك يامفوت ٢Zn(OH) ډياروكسډهاي اداو  ZnO ډيااكس اده دد  وي .ړمركبونه جو

    دي .مركبونه 

ه كه چيرې ډېره تودوخپوښل كيږي .  په نري قشر ZnO ډياپه هوا كې د جستواكسدا فلز 
 ZnO ډيااكس خاصيت لرونكى) ونىگدوه ريك (ينو سوځي او سپين امفوت يوركړ ش

  په الندې ډول ده : جوړوي چې معادله يې 

   

  ده :  هم د تېزابونو له محلولونو سره تعامل كوي چې معادله يې دا ZnO ډياد جستو اكس

   

  سره : له محلولونو  الكليو داو هم 

    

  د عادي سوچه والي جست د تېزابونو له محلولونو سره كارنده تعامل كوي : 

    

  او د الكليو له محلولونو سره تعامل كوي : 

   

ه جست د تېزابونو او الكليو له نږډېر جوړوي .  ټونهكسو زينكاروډياد جستو هاو 
څو څاڅكي  4CuSOټ سولفا (II)د مسو خو كه چيرې محلولونو سره تعامل نه كوي . 

  نو پر تعامل كولو پيل كوي . وراضافه شي 
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جستو د تعامل كوي او هالوجينونو سره دى له  تو ته د تودوخې وركولو پر مهالجس
د جستو  سره د تعامل په پايله كې P له فاسفورس دا فلز جوړوي .  ٢ZnHalونه ډهالي

يلوريم ټ او Seسيلينيم ته ورته هغه  او Sله سولفور جوړوي .  ٢ZnPاو   ٢P٣Zn ونهډسفياف
Te  ٢جوړوي لكه دا  ونهډياينجكالكود جستو بېالبېل سرهZnS, ZnSe, ZnSe  اوZnTe 

 .  

سره په مخامخ ډول تعامل نه  بورون او سيليكونروجن، كاربون، ټوجن، نايرډله هاي دا فلز
تودوخه وركول كيږي  درجو گ . س 600څخه تر  550سره له  ٣NHامونيا جستو ته له كوي . 

  الس ته راځي .   ٢N٣Zn ډريټياد جستو نيې  او د تعامل په پايله كې

او   Zn(H]٢(٤O[٢+و د جست  ٢Zn+اوبو په محلولونو كې د جستو ايونونه  د
+٦[٢O)٢[Zn(H  ) اكوا مجموعېaquo complexesوړوي .) ج   

  اليمگ.  31

جدول د څلورمې دورې يو عنصر دى چې اتومي  ه يياليم د كيميايي عنصرونو د دورگ
، په )Galliumدې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( دى . د Gaاو سېمبول يې  31شمېره يې 

د سي اې اېس د ثبت  دى .) Га́ллийپه روسي ژبه كې ( ) اوGallium(ليسي كې گان
)CAS () فلز دى چې سپينو زرو ته ورتهده . دا يو نرم ماتېدونكى ) 7440 -55 - 3شمېره 

پړك وزمه لري چې شين  گوزمه سپين رن لري . د ځينو نورو مالوماتو له مخې خړ گرن
  كوي . 
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فلز دى چې شين وزمه پړك لرونكى  گه رنېدونكى سپينو زرو ته ورتاليم نرم ماتگانځور : 

      كوي 

  تاريخچه يې 

ز  1869ده پر له خوا وړاندويل شوى وو .  »مندليف«اليم شتون د نامتو روسي كيمياپوه گد 
 ه يي قاعدېد ده له خوا د دور جدول د جوړولو پر مهال ه ييكال د كيميايي عنصرونو د دور

ته ورته عنصرونو لپاره ځايونه پرې اېښي ول . كون سيليالومينيم او  د راايستلو پر بنسټ
وى د خواصو پر هغونډي عنصرونه يې ښه څېړلي ول د اگچې په داسې حال كې  »مندليف«

د كشف مېتود بلكې  ،خواص په كره ډول وښودل يييې نه يوازې فيزيكي او كيميابنسټ 
نېټه په يوه  11پر  ز كال د ډيسمبر 1870نوموړي د يې هم وښوده .  كتروكوپييسپيانې 

دا وښوده چې د  كې چاپ شوې وه،» د روسيې د كيميايي ټولنې مجله«ليكنه كې چې 
 . س يې په يو ړى وزنگځان، نږدې دى ته 68اتومي وزن اليم دى) گ(موخه يې اېكاالومينيم 

  .  ويلي كېدونكى وي رامه دى . دا فلز به په اسانۍگ 6 م كې. م 

» پول ايميل ليكوك دې بويس بودران«رانسي كيمياپوه پد يم الگپر راتلونكي لنډ مهال 
ز كال د  1875ه بېل كړاى شو . د گكشف او د ساده توكي په تو) له خوا 1838-1912(

ه د دنوي عنصر د كشف او د  ېد پوهنو اكاډمۍ په غونډه كې د دد پاريس  20سيپټمبر پر 
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په همدغه ليك ك ولوستل شو . لي »ليكوك دې بويس بودران«خواصو د څېړنې په اړه د 
دې  په نامه ونومول شي . د )Gallium» (اليمگ«نوى عنصر دې د  كې ده وړانديز وكړ چې دا

ه كچموندل شوې كاني ډبره كې يې  ځكه چې په ،عنصر بېلول له ډېرو ستونزو سره تړلى وو
ر السه كړي . دا وكړاى شول چې دا نوى عنصر ت» كوكيل«سلنې هم لږ وه . په پايله كې  1,0تر 

  هم مالومه شوه چې دا عنصر د خواصو له پلوه جستو ته ورته دى . 

، نو خبر شو هله چاپ شوي رپوټ هد دې عنصر له كشف »مندليف«كله چې روسى كيمياپوه 
ورته مالومه شوه چې د نوي عنصر په اړه بيان نږدې له ټول هغه بيان سره سر خوري چې ده 

 ده په دې اړهلومينيم نوم ورته ټاكلى وو) وړاندوينه كړې وه . ايې مخكې له مخكې (د اېكا
 م . س ه يووليكل چې د دې نوي فلز كثافت پ كېليك په يو ته  »كوكيل«ي كيمياپوه رانسپ
. په دې  وي  0,6 - 9,5بايد  رامه نه دى، يانې ناسم ټاكل شوى، سم كثافت يېگ  7,4م كې  .

  مندليف په حق دى . مالومه شوه چې  هاړه له سم كنترول

  د نامه ريښه يې 

رانسې په وياړ ونوماوه، پدا عنصر د خپل هېواد » پول ايميل ليكوك دې بويس بودران«
  ) سره سم يې ونوماوه . Galliaرانسې له التيني نامه (پيانې د 

 په نامه كې عنصرواكې د عنصر كشفوونكي د گته چې داسې يوه بې السونده كيسه هم ش
هم پټ كړى او ځاى كړى دى . د عنصر التيني نوم يانې ) Lecoqكوك (يلنوم خپل كورنى 

)Gallium (پلوه غږيز (فونيمي) له )gallus(  ته  »گچر«ته نږدې دى چې په التيني ژبه كې
رانسې هېواد پد او  )le coq( كې ژبه رانسيپپه  گدا هم د يادولو وړ ده چې چروايي . 

   سېمبول دى .
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  شتون اليم گد په طبېعت كې 

يو  دارامه ده . گ 19ه په يو ټن كې كچاليم منځنۍ گي كلك قشر كې د د ځمكې په پاسن
د ده بلوري  له دې المله چېكيميايي طبېعت لري .  ىونگخپور شوى عنصر دى، چې دوه 

او له ته نږدې دي او ځينو نورو  Feوسپنې  ، Al الومينيم كيميايي خواص (كريستالي)
لويې  خپل كالرك له لويوالي سره سره داليم گى كېدو ورته والى لري، يو ځا هغو سره د

 ټرييسفاللكه لري په خپل تركيب كې  ه كچهاليم ډېرگا الندې مينرالونه د زېرمې نه لري . د
ZnS   دا عنصرونه)Fe ،Cd   ،In  ،Ga ټ يټنيگم سلنې، 0 ,1څخه تر  0له  صفر ) هم لري

4O3Fe  2ټ  يريټكاسيلنې، س 003,0صفر څخه تر  0لهSnO  لعل يا سلنې،  005,0څخه تر  0له
 0له  18O6(Si3[Be2Al[(ل بيريسلنې،  003,0تر  صفر څخه 0له  SiO2+3R3+2R]4[3) ټارنيگ(

څخه  0له  18O6Si3)3[(BO4[(OH)6Al3Na(Li,Al)[ تورمالينسلنې،  003,0صفر څخه تر 
 ټوپيگفلوسلنې،  07,0ه تر څخ 001,0 له  6O2LiAl(Si(  ومينډسپوسلنې،  01,0تر 

2].(F,OH)10AlO3[Si3KMg ټ يټبيوسلنې،  005,0څخه تر  0 , 001  له

2][OH,F]10AlO3[Si3K(Mg,Fe)  ټموسكوويسلنې،  1,0څخه تر  0صفر له 

2)(OH)10O3(AlSi2KAl  ټ سلنې، سيريسي01,0ر څخه ت 0 صفرله
٢(OH)١٠Al)O٣(Si٢KAl  سلنې،  005,0څخه تر  0له

ټ كلوريسلنې،  03,0څخه تر  001,0له   ١٠O٣Al(Al,Si)٢KLi(F,OH)٢ ليپيډوليټ 
٢((Si,Al)٨(OH)٦(Mn,Al)  سلنې،  01,0څخه تر  0له  ټفيلډسپاسلنې،  001,0څخه تر  0له

 01,0له   S)2(Cl24O6Si6Al8Naټ كمانيېهسلنې،  1,0څخه تر  0له  AlSiO(Na,K)4 نيفيلين
او سمندري  د. سلنې  1,0څخه تر  0 له O)2(H2.10O3Si2Al2Na ټروليټناسلنې،  07,0څخه تر 
  رامه ده . گميلي  3·10−5 كچهاليم گد  په يو ليتر كېيو اوبو گسمندر

ټې هېوادو كې گد پيدا كېدو سيمې په سويل لوېديځه افريقا، روسيه او په هم دې فلزد 
    دي .
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  الس ته راوړل يې 

دى چې په  ٢CuGaS ټاليگ كمپېښه غهاليم په لرلو سره نامتو دى هگهغه مينرال چې د 
له . د دې مينرال نښې نښانې تل  شتون لري ډاليم سولفيگاو  ډد مسو سولفيتركيب كې يې 

ه يې د كچره موندل كيږي . تر دې ډېره مينرالونو س ټجرمانياو  ټ، كالكوپيريټسفاليري
د لو لويه سرچينه اليم د الس ته راوړگځينو ډبرو سكرو په ايرو كې موندل شوې ده . خو د 

اليكو كاني ډبرو ټهمدا راز له پولوميدا فلز  ي ډبره او د نيفيلين مينرال دى .كان ټبوكسي
 اليم د الكلي مايعاتو د الكتروليزگاو سكرو څخه الس ته راتالى شي . له دې توكيو څخه 

كې رېزي گواټنيز توكي دي چې په اناصل كې منځاو دا توكي په  پر مټ ايستل كېداى شي
پر مټ  ٣O٢Al ډيا) په نامه يادوي چې د الومينيم اكسintermediate productيې د (

 Bayer(بهير ونو تر پاكولو وروسته پاتې شوني توكي دي . په باير ټطبېعي بوكسيد 

process( ه په يوكچ اليمگمحلول كې د  ټپه الكلي الوميناسته وكې تر تجزيه كېدو ور 
كاني ډبرو څخه د  ټپه صنعتي ډول له بوكسيرامو ده . گي ميل 150تر  100ليتر كې له 

اليم لويه برخه له گپه نامه ياديږي . په دې طريقو سره د  بهيرباير توليد د   ډياالومينيم اكس
كاربونېزېشن الومينيم څخه بېليږي، اوپه وروستي پړاو كې يې خټبېل سره راټوليږي او 

اليم گبېل د چونې (اهك) پر مټ پاكيږي، يو ځاى كيږي . تر دې وروسته غني شوى خټ
دې وروسته  محلول ته راتېريږي او له محلول څخه دا فلز بيا د الكتروليز پر مټ بېلېږي . تر

ڼل كيږي (فلتر كيږي) او په ااوبو مينځل كيږي، تر دې وروسته چ هاليم پگچټل او ناپاك 
ډ گيب كې ورسره په تركچې ) ځاى كې د دې لپاره تودوخه وركول كيږي گوگتش (

اليم د الس ته راوړلو لپاره كيميايي تعامل(د گه نږونكي توكي ترې لري شي . د ډېر الوت
و تر منځ تعامل)، الكتروكيميايي تعامل (د محلولونو الكتروليز) او د فيزيكي گمال
نه) د الكتروليتي سل 999,99په ډېر سوچه ډول ( دا فلزجزيه كېدنې) مېتود كاريږي . (ت

د  ٣GaCl ډياكلور اىاليم ترگروجن پر مټ په كره ډول د ډد هايپر مټ او همدا راز  لوچڼ كو
  غلى دى . اسوچه كولو له الرې الس ته ر
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  ايزوټوپونه يې 

ه مخلوطه جوړ دى او هغه يو د دوو پايښت لرونكيو ايزوټوپونو لكيميايي عنصر اليم گد 
 29نور  مدا راز د دې عنصرهدى . ) Ga٧٠( 70- اليمگاو بل يې ) Ga۶٩( 69- اليمگ

ې د دوى له شمېر څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده راديواكتيفي ايزوټوپونه هم پېژندل شوي چ
د بل يې . ورځې دى  3,3دى چې نيمايي عمر يې ايزوټوپ  67- اليمگ د يو عمر لرونكي

 73-ليماگد  ساعته دى . بل يې 95,14ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  72- ليماگ
چې  دىايزوټوپ  68-اليمگد دى . بل يې هم  ساعته 4, 86ټوپ دى چې نيمايي عمر يې ايزو

هسته يي ايزوميرونه هم پېژندل شوي  3 د دې عنصر.  دقيقې دى  71,67نيمايي عمر يې 
 56د كتلو شمېرې له  نود ټولو ايزوټوپو اليمگدي . د  Gam٧۴او  Gam۶۴ ،Gam٧٢ چې هغه

 سيږي . اى ته رپ 86څخه پيل او پر 

   اليم اتوم گد 

 هد اتوم د هستې پ جوړه ده . ونيوترونون 39او  وپروتونون 31 لهاليم د اتوم هسته گد 
الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي . د دې عنصر  31يې  كېشاوخوا 

اتوم  دده . 4و شمېره يې دې عنصر د انرژيكي سويپه بله وينا د  انرژيكي سويې لري، 4اتوم 
او په  ،18يې ، په درېيمه كې 8يې ، په دويمه كې 2 يې ه كېسوييكي ژپه لومړۍ انر

اليم د اتوم په هسته گد وېشل شوي دي .  سرهالكترونونه  3 يې ه كېسوي يكيژڅلورمه انر
   دى .  70كې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

   :يې خواص نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .   723,69اتومي كتله اليم گد  -

 سره ښودل كيږي .   [Ar]١٠d٣ ٢s٤ ١p٤د اتوم الكتروني وېش يې په دې فورمول  -

   پ . م دى .  141د اتوم نيمايي قطر يې  -
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  اليم د اتوم جوړښت گ نځور : دا

  فيزيكي خواص يې 

 دى .  رامهگ 91,5م كثافت په عادي شرايطو كې په يو س . م . م كې اليگد  -

(د ك په شمېر ده .  78,29 په شمېر گد ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
 .  )ده 93,302

 15,7626(د ك په شمېر ده .  2403په شمېر  گد اېشېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
 .   )ده

 موله دى . \كيلوجوله 59,5د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 دى .  موله\كيلوجوله 3,270د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى . \جوله 07,26د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

     موله دى .\س . م . م 11 , 8مولي حجم يې  -

بڼې لري، خو يوازې يوه بڼه يې ترموډيناميكي  څو پوليمورفي اليمگبلوري (كريستالي) 
و لري اسېستم رومبيك) (اورتومعيني دى چې بلوري جالۍ يې  (I)پايښت لري او هغه 

   = ٤,٥٢٥٦cسترومه او گان   = ٧,٦٥٧٠b مه،وسترگان   = ٤,٥١٨٦аپارامترونه يې 
له اېپسيلون ) εدېلتا، () δاما، (گ) γ(، بېتا )β( بڼې لكه ېاليم نورگد سترومه دي . گان
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اليم گشار په حالت كې د د لوړ فبلوري كيږي .  او واړه (ميده) شوي فلز څخهساړه شوي 
يې  ونهچې د بلوري جالۍ جوړښت هم ليدل شوې)  III) او (IIي بڼې (پولي مورف ېنور دوې

  سېستمونه لري .  ونال)گڅلورڅنډيز (تيترااو مكعبي 

يا په بله وينا درجې  گس .  78,29 يې تودوخهچې د ويلي كېدو  ،كثافتاليم گاوبلن د 
°C) ٢٩,٨=пл.(t امد كېدو پر مهال رامه دى . مانا دا چې د جگ 095,6 كې م . م . س ده، په يو

كې يې د تودوخې  حالت دى چې په اوبلن يو خاصيت دا دې عنصرد حجم زياتيږي .  اليمگد 
د درجو پورې دى . سربېره پر دې  گس .  2230څخه تر  30دى يانې له  لوىد درجې واټن 

 الياليم د تودوگد جامد درجو كې ټيت دى .  گس .  1200- 1100بړاس فشار يې د تودوخې په 
.  ىد رامگكيلو\جوله 7,376درجو كې  گس .  24څخه تر  0د تودوخې له  ړى ظرفيتگانځ

ړى گځان واليد تود درجو كې گس .  100څخه تر  29په اوبلن حالت كې يې د تودوخې له 
  دى .  هرامگكيلو\جوله 410 ظرفيت

وخې تود او د، برېښنايي مقاومت يې په جامد او اوبلن حالت كې سره مساوي دىړى گځان
درجو  گس .  30د تودوخې په  ،اوم سانتي متره دى ٥٣,٤·١٠−٦ см·омپه صفر درجه كې 

د  )viscosityوالى (نخټاليم گد اوبلن تي متره . اوم سان  ٢٧,٢·١٠−٦ см·омكې 
روجن په ډد هاي دى .سره مساوي ) poise( پواز 1 ,612تودوخې په بېالبېلو درجو كې له 

 735,0درجو كې اندازه شوى سطحي كشش  گس .  30په اتموسفير كې يې د تودوخې 
 ون او انتقالگد غبرلپاره  ستروم اوږدوالي څپوگان 5890و د ا 4360د نانومتره دى . 

  سلنې دى .  3,71او  6,75ضريب 

  كيميايي خواص يې 

 .  دى م.  پ 126 كووالينسي نيم قطراليم گد  -

 .  دى م.  پ e3 (+62  )e1(+ 81( يې  د ايون نيم قطر -

 ه دى . گوليناپ 1 ,81الكتروني منفيت يې  -
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 دى . ولټه يې صفر  ځواكالكترودي  -

 ده .  3جوړولو درجه يې ايډد اكس -

په بل يا  موله ده .\كيلوجوله 7,578يې  ييون جوړولو انرژالومړي الكترون د  د -
  ) الكترون ولټه ده . 6 ,00(شمېر 

اليم تعامل له قاعدې گې دي، خو د فلزي كيميايي خواص د الومينيم هغو ته نږد دې فلزد 
ي قشر يې چې ډياسره سم د لږ كيميايي فعاليت المله ډېر ورو (سست) ترسره كيږي . اكس

  ساتي .  كېدلو ډياله اكس اليمگ ،له پاسه جوړيږي په خپلواكه هوا كې د دې فلز

  : ه چې معادله يې په الندې ډول داوبو سره ورو ورو تعامل كوي  له سرو دا فلز

      

اليم گمركب (د   GaOOHدرجو كې) سره د  گس .  350له سره شوي بړاس (د تودوخې په 
  ) جوړوي : ډاليك اسيگيا  ټراډياه ډيااكس

   

ې گلاروجن ازادوي او مډكوي چې هاي تعاملسره  نومينرالي (كاني) تېزابواليم له گ
اليم گره د تعامل په پايله كې س HClې تېزابو گه كې يې له مالگپه دې الندې بېل . جوړوي

  : ه ده، جوړه كړې گيوه مالې تېزابو گاليم فلز او مالگد  ، چې 3GaClتراى كلورايډ 

   

په پايله كې د تعامل  ټاو سوډيم كاربونا ټپوتاسيم كاربونا د الكليو،اليم سره گله 
−اليم د گدي چې د  ټونهاالگروكسو ډهايتوكي جوړېدونكي 

٤Ga(OH)  ٣−او
٦Ga(OH) 

  ايونونه لري : 
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و بروميناو  ٢Clو ينورله كل .الوجيني عنصرونو) سره تعامل كوي له هالوجينونو (ه دا فلز
٢Br ٢و فلورينله خو تودوخې په درجو كې سرته رسيږي، هوا د مل د كوټې د سره يې تعاF 

ر وخوا كې په ادرجو په شاو گس .  20و كې تعامل كوي (د درج گس .  - 35سره په منفي 
  د تودوخې وركولو پر مهال تعامل كوي . سره  ٢Iينو ډاخيستو سره تعامل كوي)، له ايو

سره تعامل نه  B او بورون Si سيليكون،  ٢N روجنټ، ناي C ، كاربون2H روجنډاليم له هايگ
  كوي . 

وكي ټوټې ټوټې كړي او د ده كوالى شي چې بېالبېل تد تودوخې په لوړو درجو كې  دا فلز
چې د ، مينرال ټرافيگد ه گپياوړى دى . د ساري په تو هفلزويلي شوي بل هر  تراغېز 

 800اليم په وړاندې د تودوخې تر گ شويد ويلي  ستنگتناو  ، كاربون يو الوتروپي ډول دى
 ډيااكس بيريليمد  يم اوډلون، ادرجو پورې مقاومت لري او پايښت لرونكي دي گس . 
BeO  م يالټنټې ،پايښت لرونكي دي ورېو پدرج گس .  1000د تودوخې ترTaينيمډ، موليب 

Mo او نيوبيم Nb  درجو پورې پايښت لرونكي دي .  گس .  450تر  400د تودوخې له  

، روپگ ه د جستوگرنهمدا Biټ بيسموخو ونه جوړوي، ډهالياليم له ډېرى فلزونو سره گ
د  ډهالي Ga٣Vونو څخه د ډاليم له هاليگد ترې مستثنا دي .  Ti ټيټانيماو ،  Sc سكانډيم

    د تودوخې ډېره لوړه درجه لري .ته د تېرېدو ) ١٦,٨ K(برېښنا لوړ تېروونكي حالت 

  اليم بنسټيز مركبونه گد 

 كېدونكى)ته پورته يو الوتونكى (هوا  Ga2H6 )االنگ اىډاليم (گوډريډياه اىډ •
د اېشېدو ده، درجې  گس .   -4,21 تودوخه يې منفي توكى دى . د ويلي كېدو

 ده . درجې  گس .  139يې  تودوخه

  يې تودخه، د ويلي كېدو ى، دا سپين يا زېړ پوډر د٣O٢Ga ډيااكس (III)اليم گد  •
بڼه يې  . لومړۍ فيكېشني بڼو كې شتون لرييده . په دوو موددرجې  گس .  1795
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ال بلورونه دي چې كثافت يې ونگه تريگبې رندى،  ٣О٢Ga-α ډيااليم اكسگ -الفا
.  ، په تېزابونو كې حليږيرامه دى، په اوبو كې لږ حليږيگ 48,6م كې  . م . س په يو

يك مونوكلينه گبې رندا دى،  ٣О٢Ga-β ډيااليم اكسگ- دويمه بڼه يې بېتا
رامه دى، په اوبو، تېزابونو گ 5 , 88م كې  . م . س بلورونه دي چې كثافت يې په يو

په تودوخې درجو  گس .  260په هوا كې د ه تاليم گفلزي او الكليو كې لږ حليږي . 
 ټاليم سولفاگيا  ټراټيااليم نگيا د اكسيجن په اتموسفير كې، يا هم د  وركولو،

 ته د تودوخې وركولو پر مټ الس ته راځي . 

ونو او ټد الكلي فلزونو د كاربونا ٣Ga(OH) ډياروكسډياه (III)اليم گ •
 محلولونود و گد مال اليمگ) نسيوالي( د درې ظرفيتيونو پر مټ ډياروكسډياه

، ه د خټبېل په شان تل ته كېنيگجوړولو پر مهال كريم ته ورته توكي په تو
 ه امونياگپه ټيندى . دا مركب  7,9يې ) pH(يانې پي اېچ روجني ځواك ډهاي

3NH  ،٣ ټامونيم كاربونا گټين دCO٤(٢(NH  د  حليږي اوپه محلول كې
 ته ٣Ga(OH) ډياروكسډيااليم هگخټبېل كيږي . اېشېدو پر مهال ښكته كېني او 

 GaOOH ډياروكسډياه ډيااليم اكسگ د تودوخې وركولو پر مټ كېداى شي چې
او په پاى كې  H٣O٢Ga·O٢او اوبه  ډيااليم اكسگالس ته راشي، تر دې وروسته 

روليز ډياه و دگچې د مالكېداى شي باندې بدل كړاى شي .  ٣O٢Ga ډيااليم اكسگ
  اليم الس ته راشي . گې ظرفيتي پر مټ در

س .  950تودوخه يې چې د ويلي كېدو سپين پوډر دى  ٣GaF ډيافلور (III)اليم گ •
م .  م . س كثافت يې په يودرجې ده .  گس .  1000د اېشېدو تودوخه يې ، دهدرجې  گ

يې  ٣GaF·O٢Н٣ ټارډيادا بلوري هرامه دى . په اوبو كې لږ حليږي . گ 47,4كې 
ته د تودوخې  ډيااليم اكسگپه اتموسفير كې  ٢Fو د فلورين.  ىد شوىپېژندل 

 وركولو پر مټ الس ته راځي . 

(له هوا څخه د اوبو بړاسونو د روسكوپي گيا، دا ه٣GaCl ډياكلور اىاليم ترگ •
د او ، گس .  78 و تودوخه يېبلورونه دي . د ويلي كېد )لرونكي جذبولو وړتيا
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 47,2م كې  . م . س ده . كثافت يې په يودرجې  گس .  215يې  تودوخهاېشېدو 
كيږي . په روليز ډيارامه دى . په اوبو كې ښه حليږي . د اوبو په محلولونو كې هگ

ډ ياكلور اىاليم ترگبې اوبو ه كاريږي . گپه تو ټسيالټعضوي سينتېزونو كې د ك

3GaCl  ٣ ډياالومينيم كلوردAlCl ى كوي . گپه لنده هوا كې لو په څېر  

بلورونه دي . د روسكوپي گياه هگ. دا مركب بې رن ٣GaBr ډيابروم (III)اليم گ •
ده درجې  گس .  279يې  تودوخهد اېشېدو او ، گس .  122 يېتودوخه ويلي كېدو 

په اوبو كې حليږي . د اوبو په رامه دى . گ 69,3م كې  . م . س يو كثافت يې په. 
په سيده ډول له لږ حليږي . ا كې په امونيروليز كيږي . ډيامحلولونو كې ه

 عنصرونو څخه الس ته راځي . 

ستنې دي . د ويلي  لرونكې گرن زېړ نرى ،روسكوپيگياا هد ٣GaI ډيډااليم ايوگ •
ده . كثافت درجې  گس .  346يې  تودوخه، د اېشېدو گس .  212يې  تودوخهكېدو 

روليز كيږي . په ډياټ هد تودو اوبو پر مرامه دى . گ 15,4كې .  م . م . س يې په يو
 سيده ډول له عنصرونو څخه الس ته راځي . 

) پوډر دى . د امورفيبې شكله (، دا زېړ بلورونه يا سپين  ٣S٢Gaاليم سولفيد گ •
 65,3كې  م . م.  س كثافت يې په يو ،درجې ده گس .  1250يې  تودوخهويلي كېدو 

د  روليز كيږي .ډياه شپړه تعامل كوي او ټول برامه دى . دا مركب له اوبو سرگ
په  تعامل اليم دگسره د  S٢H ډروجن سولفيډهاييا له  تعاملد سولفور اليم او گ

 پايله كې الس ته راځي . 

ه په اوبو گدا يو بې رن، SO٢Ga)٤(٣·O٢H١٨ ټراډياكاه ياكتاډ ټاليم سولفاگ •
اليم گاليم، گسره د  ٤SO٢H ډله سولفوريك اسيكې ښه حلېدونكى توكى دى . 

د الكلي په پايله كې الس ته راځي .  تعامل د ډياروكسډيااليم هگاو  ډيااكس
جوړوي، لكه په اسانۍ خورۍ (زاج)  سرهاو امونيم  نووټفلزونو له سولفا

О.٢Н٤(٢·١٢KGa(SO   . 
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كې  OH5H2C په اوبو او ايتانول ،هگمركب بې رن ٣NO(Ga(٣·O٢H٨دا  •
 (III)اليم گاو د مهال تجزيه كيږي  د تودوخې وركولو پربلورونه دي .  حلېدونكي

په   3HNOډ ريك اسيټياد نته  ډياروكسډياه اليمگجوړوي .  ٣O٢Ga ډيااكس
  ډولو سره الس ته راځي .گور

  

  جرمانيم.  32

عنصر دى چې اتومي  د څلورمې دورې يوجدول  ه ييمانيم د كيميايي عنصرونو د دورجر
كې ژبه رېزي گپه ان نصر نومد دې عدى .  Geاو سېمبول يې  32شمېره يې 

)Germanium () او په روسي ژبه كېГерма́ний ( سي اې ثبت د دى . د جرمانيم د
او فلزي  گسپين رن ،ده . دا يو كلك فلز دى چې خړ) 7440 - 56-4شمېره ( )CAS( اېس
  لري .  ځال

  
  دى  نصررونكى او نيم برېښنا تېروونكى عل جرمانيم خړوزمه سپين، د فلزي ځال انځور :
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  د كشف تاريخچه او د نامه ريښه يې 

 ) د جرمني1904-1838» (كليمينس الېكساندر وينكلر«كيمياپوه  المانيز كال  1885پر 
د دغه » وينكلر. «وموند   6GeS8Ag  ټيډيروگاريو نوى مينرال كې كان  په يو» گفرايبر«د 

د وكړاى كشف كړ . پوهان مينرال د كيميايي شننې پر مهال په هغه كې نوى كيميايي عنصر
دې عنصر سره د   Sbيموني ټانله همدا راز عنصر بېل كړي . ده  از كال د 1886شول چې پر 

د نوي كشف كړي عنصر په اړه په يوه نوموړي  عنصر ورته والى مالوم كړ . يكشف شونوي 
ې يې د ك خبرپه دې  . يو خبر خپور كړ 6ز كال د فبرورۍ پر  1886دوه مخيزه ليكنه كې د 

پر » وينكلر«كړل . كيمياپوه سېمبول وړانديز   Geنوم او د ) Germaniumعنصر لپاره د (
د خواصو په اړه مفصل بيان  دوو نورو لويو ليكنو كې د عنصر ز كلونو په 1886-1887
ز  1886او د كشف كال يې » وينكلر«په دې ډول د نوي عنصر جرمانيم كشفوونكى وكړ . 

  كال ومنل شو .  

، خو دا په نامه ونوموي» نيپتونيم«نصر د په لومړي سر كې غوښتل چې نوى ع يمياپوهك
نوم كوم بل اټكلي عنصر ته وركړ شوى وو، ځكه خو نوي كشف شوي عنصر ته د هغه د 

  وركړ شو .  نوم  »جرمانيم«كشفوونكي د هېواد جرمني په وياړ 

د جرمانيم اتومي وزن مالوم كړ،  د شننې له الرې ٤GeCl ډياتراكلوريجرمانيم توينكلر د 
  همدا راز يې د دغه فلز څو نوي مركبونه هم كشف كړل . 

ړې پر مهال گيمې نړيوالې جز كلونو تر پايه په صنعت كې نه كارېده . د دو 1930جرمانيم د 
   . كې )diodeونو (ډيوډپه ځينو الكتروني جوړښتونو كې كارېده په تېره بيا په   دا عنصر

  شتون د جرمانيم كې په طبېعت 

 سلنه ده . ١,٥·١٠−٤ه د كتلې له پلوه كچلك قشر كې د جرمانيم ټوليزه د ځمكې په پاسني ك
د جرمانيم څخه زيات دى .  Bi ټسمواو بي Ag، سپينو زرو Sb يمونيټانمانا دا چې تر 
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ډېرو او له ځينو  ه لږ دهكچمكې په پاسني كلك قشر كې يې عنصر له دې المله چې د ځ
يا له هغوى سره د يو ځاى كېدو وړتيا والى ورته  عنصرونو سره جيوكيمياييرو شويو خپ

لرل دا حالت رامنځته كوي چې د خپلو مينرالونو د جوړولو وړتيا يې كموي او د نورو 
ډېر لږ موندل كيږي  هځكه خو د جرمانيم خپل مينرالونمينرالونو بلوري جالۍ ته ورننوزي . 

 ټجرمانيلكه  ،دي )Sulfosalt mineralsسولفوسالټ ( ټولمينرالونه نږدې  ا. د
 ٤(S, As) ٢(Cu, Fe, Ge, Zn)٢Cu ، سلنې جرمانيم لري، 10تر  6چې له 

٨Ag ,Sn)ټيډكونفيلسلنې جرمانيم لري،  7څخه تر  6,3چې له  ،٦GeS٨Ag ټيډيروگار

 ٦Ge) S ،  پېښه (كميابه) دا مينرالونه يې كماو داسې نور . سلنې جرمانيم لري،  2چې تر
د جرمانيم بنسټيزه او لويه كتله د ځمكې د .  ټاو فرانكېي ټ، رانېريټاولترابازيدي لكه 

ټ ه د ځينو سفاليريگ. د ساري په توپاسني قشر په غرنيو ډبرو او مينرالونو كې شتون لري 
ZnS ٤ ټنارجيي، د ارامو ته رسيږيگڅو كيلو كچه په يو ټن كې د جرمانيم مينرالAsS٣Cu 

 10تڼ كې تر  په يو مينرال ٣SbS٣Ag ټيريگد پيرار رامو،گكيلو 5تر ټن كې  په يو مينرال
مينرالونو په يو ټن كې تر  Zn,Ag,Ge,Inټ يياو فرانك 4VS3Cuټ ، د سولوانيراموگكيلو

ټن كې  ه په يوكچونو كې يې ټونو او سيليكاډپه نورو سولفيرسيږي . رامه گيوه كيلو
د ډېرو فلزونو په كانونو، پيدا كېدو  دا عصرمو ته رسيږي . راگونو گونو او سلگلس

ي كاني ډبرو، د وسپنې په كاني ډبرو، په ځينو ډپه سولفي ه فلزونوگځايونو، د رن
ونو ډياباز، وټرانيگ)، يل او نوروټرو، ټيټنيگم، ټكروميلكه (ي مينرالونو ډيااكس

)Diabase( ،ونو ټمانيم نږدې په ټولو سيليكادې جر سربېره پر لري . شتونكې  وټو بازالا
تون لري . د سمندر او شډبرو سكرو او نفتو په ځينو كانونو كې ، د كې شتون لري

   رامه ده . گميلي  ٦·١٠−٥ يې كچهكې په يو ليتر اوبو  يوگسمندر

  الس ته راوړل يې 

يكلي، اليك (بېالبېلو فلزونو لرونكيو) لكه نټه له پولي ميگډوله توكي په توگجرمانيم د 
ونو كې موندل كيږي . د كاني ډبرو د غني ټستن په كاني ډبرو او همدا راز په سيليكاگد تن



٥٤٠ 

 ډياكولو د درانه كار او سختو عمليو د سرته رسولو په پايله كې جرمانيم د جرمانيم اكس

2GeO  گس .  600روجن پر مټ د تودوخې په ډر دې وروسته بيا د هايتپه بڼه بېلېږي چې 
  ده :    ه الس ته راځي چې معادله يې داگاكيږي او د ساده توكي په تودرجو كې پ

  

) مېتود د ويلي كولو پر مټ الس ته راځي Zone meltingجرمانيم الس ته راوړل د ( د نږه
   . رزويگه توكيو څخه نږله ډېرو كيميايي  او دا مېتود دى يو

  وپونه ايزوټ

دى چې وپ ټايزو Ge٧٠ د چې هغه يوكيږي  وپونه موندلوټايز 5په طبېعت كې د جرمانيم 
دى چې ډېروالى  وپټايزو Ge٧٢ ددويم يې .  دى سلنه 55,20ېعت كې د كتلې له پلوه په طب

څلورم  . دى سلنه 67,7 دى چې ډېروالى يې وپټايزو Ge٧٣ د درېيم يې . دى سلنه 37,27 يې
 وپټايزو Ge٧۶ دهم  پېنځم يېاو  ،سلنه 74,36 دى چې ډېروالى يې وپټايزو Ge٧۴ ديې 

خو وپونه يې پايښت لرونكي دي، ټ. لومړي څلور ايزو دىسلنه  76,7 دى چې ډېروالى يې
ونې گد بېتا دوه يې كمزورى راديواكتيفي دى، پ وټايزو  76-د جرمانيمپېنځم يانې 

  كاله دى .  ١,٥٨·٢١١٠يې  رعم ايينيم تجزيه لري چې

شوي او د دوى له شمېر څخه يې تر ټولو د ډېر  ېزنتيس وپونهټراديوايزو 27 نور د جرمانيم
دى . تر  ورځې 95,270يې  عمر اييوپ دى چې نيمټايزو 68-اوږده عمر لرونكي يو جرمانيم

 كرومي 30يې عمر  ايينيموپ دى چې ټايزو 60- مانيمجر د د ډېر لنډ عمر لرونكى يې ټولو
څخه پيل او  58كتلو شمېرې له د دې عنصر د ټولو پېژندل شويو ايزوټوپونو د ثانيې دى . 

 پاى ته رسيږي .  89پر 
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  د جرمانيم اتوم 

ې په د اتوم د هستو جوړه ده . نيوترونون 41او  وپروتونون 32 لهد جرمانيم د اتوم هسته 
دې عنصر د د  . الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي 32 شاوخوا كې يې

، په دويمه كې 2 يې ه كېي سوييكژاتوم په لومړۍ انر. د ده  4و شمېره اتوم د انرژيكي سوي
سره وېشل  الكترونونه 4ه كې يې سويي يكژاو په څلورمه انر ،18 يې ، په درېيمه كې8يې 

د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) يې د اتوم په هسته كې  ي .شوي د
  دى .  73

   يې :  خواصنور اتوم  د

 اتومي واحده ده .   630,72اتومي كتله د جرمانيم  -

 دى .   [Ar]١٠d٣ ٢s٤ ٢p٤د اتوم د الكتروني وېش فورمول يې دا  -

  پ . م دى .  5,122ر يې د اتوم نيمايي قط -

      
 جوړښت  اتومد  انځور : د جرمانيم
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  فيزيكي خواص يې 

 ى . رامه دگ 5 ,323م كثافت په عادي شرايطو كې په يو س . م . م كې د جرماني -

(د ك په شمېر ده .  25,938په شمېر  گدوخې درجه يې د س . د ويلي كېدو د تو -
 .   )ده40,1211

 3106(د ك په شمېر ده .  2833په شمېر  گد ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
 .   )ده

 موله دى . \كيلوجوله 8,36د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 ى . موله د\كيلوجوله 328د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين .موله) دى .   \جوله 32,23د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

    موله دى . \س . م . م  6,13مولي حجم يې  -

بلوري جالۍ يې پايښت فلز دى . نيم لرونكى سپين  گسپينو زرو ته ورته رنجرمانيم 
تېروونكى دى . كه د برېښنا نيم  دا عنصرفېكشن او مكعبي سېستم لري . لرونكى مودي

د برېښنا تېرولو لويه وړتيا پيدا  نوډ او يو ځاى ورسره ويلي شي گ اليمگسره  يرې له دهچ
  كوي . 

  د بلوري جالۍ جوړښت يې :  

 د جرمانيم د بلوري جالۍ جوړښت الماسي سېستم لري .  -

 سترومه دي . گان 660,5د جالۍ پارامترونه يې  -

  كيلوينه ده .   360د ډيباى د تودوخې درجه يې  -
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  جوړښت  ريور : د جرمانيم بلوانځ

  كيميايي خواص يې 

 .  دى م.  پ 122 د جرمانيم كووالينسي نيم قطر -

 .  دى م.  پ e 4 (+53  )e2 (+73يې ( د ايون نيم قطر -

 ه دى . گوليناپ 2 ,01الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه صفر يې  الكتردوي ځواك -

  .  دي 2،  4 يې ايډ جوړولو درجېد اكس -

په بل يا  موله ده .\كيلوجوله 760يې  يالكترون د ايون جوړولو انرژلومړي د  -
  .  الكترون ولټه ده )7 , 88شمېر (

ظرفيت  4ظرفيت (والينس) ښيي . د  2يا  4د  امولننيم په كيميايي مركبونو كې مجرما
او  لرونكي مركبونه يې پايښت لرونكي دي . په عادي شرايطو كې د هوا او اوبو، الكليو

روجن ډهايد ،  HCl 3+  3HNO سلطاني تېزابو، په يبونو په وړاندې پايدار دتېزا
 .  كې حليږي په الكلي محلول 2O2Hډ ياپراكس
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   د جرمانيم غير عضوي مركبونه 

 اى، تر جرمان  اى، ډ جرمان ،     ونه : لكه جرميلنډريډياه
  .  جرمان 

  .   ډيااكس اىم ډ، جرماني  ډياجرمانيم مونوكسونه يې : لكه ډيااكس

  .   ډياروكسډياه (II)يم جرمانونه يې : لكه ډياروكسډياه

  ډيډاايو (II)جرمانيم ،   ډيابروم (IV)جرمانيم ونه يې : ډ، هاليې گمال
 ډياتراكلوري، جرمانيم ت ډياترافلوريجرمانيم ت،   ډيډاايو (IV)، جرمانيم 

 اىجرمانيم ډ،  ډجرمانيم مونوسولفي،  ډريټيان (IV)جرمانيم ، 

  .   ټسولفا (IV)جرمانيم  او  يډسولف

  د جرمانيم عضوي مركبونه 

.  كى ولريياړ» كاربون- جرمانيم«نه هغه مركبونه دي چې د د جرمانيم فلزي عضوي مركبو
كله كله ټول هغه عضوي مركبونه چې په خپل تركيب كې جرمانيم ولري د جرمانيم عضوي 

  مركبونو په نامه يادوي .  

كيمياپوه  الماني 5H2(Ge(C(4( تيل جرمانيميترا ايت ى عضوي مركبنمړد جرمانيم لو
  وو .  جوړ كړىز كال  1886پر  »نس وينكلريميكل«

 3(CH(3GeH2CHCH2(، ايزوبوتيل جرمان CH)Ge)3(4(تراميتيل جرمانيم ينور يې ت
  . دي
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  ارسينيك.  33

عنصر دى چې څلورمې دورې يو  جدول د ه ييسينيك د كيميايي عنصرونو د دورار
. د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې  ده 33او اتومي شمېره يې  Asسېمبول يې 

)Arsenicumليسي كې (گ)، په انArsenic) او په روسي ژبه كې (Мышья́к . دى (
او  گده توكى، ماتېدونكى، فلزوزمه (شبه فلز) دى چې پوالدي رنارسينيك يو سا

ده ) 7440 - 38-2شمېره ( )CAS(سي اې اېس بت د ثزرغون وزمه پړك لري . د ارسينيك د 
 .  

  
  او زرغون وزمه پړك لرونكى عنصر دى  )ور : ارسينيك يو فلزوزمه (شبه فلزانځ

   د نامه ريښه يې تاريخچه او 

يانې »  мышь«په نامه يادوي چې له  )Мышья́кپه روسي ژبه كې د ( ارسينيك ويي د
دا له دې ك لپاره زهر (د موږك وژنه) مانا لري . د موږ اوكلمې څخه اخيستل شوې  »موږك«

د  مركب بلكې د ده ،په اصل كې پخپله دا عنصر نهالمله ورته دا نوم غوره شوى چې 
د  )ρσενικόνἀموږكانو او مږو د له منځه وړلو لپاره كاريږي . د دې عنصر يوناني نوم (
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د خلكو په مينرال مانا لري . » تزېړ اورپيمين«د  ) په بله ويناzarnikپارسي ژبې له زرنيخ (
  سره تړي .  »نارينه«يانې ) ρσενικόςἀ منځ كې يې د نامه ريښه د لرغونې يوناني ژبې له (

 )ρσενικόνἀپه سيده ډول د يوناني ژبې له () arsenicumد عنصر التيني نوم (
دا  »انتوان الورينټ دې الوېزير«رانسي كيمياپوه پز كال  1789پر اخيستل شوى دى . 

  د كيميايي عنصرونو په نوملړ كې شامل كړ . په نامه ) arsenicعنصر د (

انو ليپتيك (د انسان د گد اور »د موږك وژنه«يا   »мышьяк«كېده چې د  داسې اټكل
او  )المسېالسونو (، (سامعې) غوږونو پوزې (شامې)، (باصرې) وگلكه سترحسي غړيو 

كې د ارسينيك د كاني و هېواد (سويلي اورال) واصو له پلوه د ښارونحد  (ذايقې) خولې
او غوړه ځال لري چې سړي ته د موږك  گنورو څخه، چې خپ خړ رن او ټارسينوپيريډبرو 

داسې بوى سور كولو پر مهال  پر سكرو باندې د تودوخې وركولو ياپوست ورپه يادوي، 
د دې په ستې ده . سرچينه اخيسړي ته د موږك د فاضله موادو بوى ور په يادوي،  چې كوي

ڼل گداسې كې د ارسينيك نور ټول هغه بهرني نومونه چې له موږك سره تړاو لري،  گڅن
درېيمه پېړۍ كې د لرغونې اريايي واكمنۍ له پېر - يږى چې له آره د مخزېږد په دويمهك

  څخه سرچينه اخلي . 

   شتون د ارسينيك په طبېعت كې 

ه د كتلې له كچه پاسني كلك قشر كې يې مكې پشوى عنصر دى . د ځ تيتارسينيك يو 
 003,0 هكچكې يې په يو ليتر بو او يوگسمندر ري اوسمند دسلنه ده .  ١,٧·١٠−٤%پلوه 

 020ه ډول وموندل شي . تر اوسه نږدې نږه . دا توكى كېداى شي چې په رامه دگميلي 
و سپينو زرو ې سره د سرپو، مسو اكچپه لږې .  شوي پېژندلارسينيك لرونكي مينرالونه 

سينيك دوه طبېعي مركبونه، چې سولفور لري، په ډېرى كاني ډبرو كې شتون لري . د ار
؛ دويم يې دى AsSار گرېللرونكى او روڼ  گسور رن- نارنجي. لومړى يې ډېر موندل كيږي 

، FeAs٢FeS•٢يا  FeAsS مينرالونه يې لكه ارسينوپيريټدا دى .  ٣S٢As ټاورپيمينزېړ 
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ډېره برخه  دې عنصر دصنعتي ارزښت لري .   ٤FeAsO، سكوروډيټ ٢As(Fe( يټگلولين
يو كاني د ارسينيك لرونكيو، سرو زرو، سرپو، جستو، مسو او نورو عنصرونو لرونك

  سره هممهال الس ته راځي .  او نږه كولو، چاڼلوډبرو د 

  يې  كانونه

ارسينيكو -. د مسو دى FeAsSارسينوپيريټ د ارسينيك تر ټولو ډېر مهم صنعتي مينرال 
ورجيستان، منځنۍ اسيا، قزاقستان، د امريكا متحدو گد موندل كېدو لوى ځايونه په 

يدا كېدو ځايونه په كوبالټو د پ-كې دي . د ارسينيكو ايالتونو، سويډن، ناروي او جاپان
لستان كې شتون لري . گد پيدا كېدو ځايونه په بوليويا او انقلعي  - كاناډا، د ارسينيكو

نه په امريكا متحدو ايالتونو او ارسينيكو د موندل كېدو ځايو - دې د سرو زروربېره پر س
دغه  درانسه كې شتون لري . د روسيې په خاوره كې د ارسينيكو د موندل كېدو ځايونه پ

   كې دي . او چوكوتكا سيمو  ، اورال، سايبيريا، زابايكالجمهوريت» ياكوتيا«په هېواد 

   يې  وپونهايزوټ

چې د كتلو هسته يي ايزوميرونه پېژندل شوي  10وپونه او ټايزو 33اوسه د ارسينيك  تر
 75- ارسينيك څخه يې يوازې د ې شمېرله د.  پاى ته رسيږي 92پيل او پر  60شمېرې يې له 

)As٧۵ (وپه جوړ دى ټېعي ارسينيك يوازې له همدغه ايزواو طب وپ پايښت لرونكىټايزو
د مونوايزوټوپي كيميايي عنصر دى . يل شي چې ارسينيك پر دې بنسټ كېداى شي وو. 

  As٧٣ د ي يواوږده عمر لرونك راديواكتيفي ايزوټوپونو له شمېر څخه يې د ډېر 32نورو 
ايزوټوپ دى چې نيمايي  As٧۴ يې د بلورځې دى .  80 عمر يې ايييمنوپ دى چې ټوايز

ورځې  1 ,942ې نيمايي عمر يې چدې  ايزوټوپ As٧۶بل يې هم د ورځې دى .  77,17عمر يې 
 دى . 
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  د ارسينيك اتوم 

. د اتوم د هستې په  جوړه ده ونيوترونون 42او  وپروتونون 33 له د ارسينيك د اتوم هسته
دې عنصر د خوا راڅرخي . د والكترونونه شتون لري چې د هستې پر شا 33خوا كې يې شاو

، په دويمه كې 2ه كې يې سوييكي ژۍ انروم په لومړاتده . د  4و شمېره اتوم د انرژيكي سوي
سره وېشل  الكترونونه 5ه كې يې سويكي يژاو په څلورمه انر ،18، په درېيمه كې يې 8يې 

د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره)  ي .شوي د
    دى .  75

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  60921,74د ارسينيك اتومي كتله  -

 فورمول سره ښودل كيږي .    [Ar]١٠d٣ ٢s٤ ٣p٤الكتروني منفيت يې په دې  -

  . ىد م.  پ 139يې  نيم قطرد اتوم  -

 

  يك د اتوم جوړښت انځور : د ارسين
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  خواص يې  فيزيكي

 رامه دى . گ 73,5 م كې . م . س شرايطو كې په يو د ارسينيك كثافت په عادي -

 كيلوينه ده .  886درجه يې  تودوخېد اېشېدو د  -

 .  )دى 1090(د ك په شمېر درجې دى .  817په شمېر  گد س .  ونى ټكى يې گرې د -

 موله دى . \كيلوجوله 44,24د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 4,32د بړاس تودوالى يې  -

   دى . (كيلوين . موله)\جوله 05,25ولي ظرفيت يې م د تودوالي -

 موله دى . \م. م  س . 1,13ولي حجم يې م -

  د بلوري جالۍ جوړښت يې : 

 ونال سېستم لري . گتريد ارسينيك د بلوري جالۍ جوړښت  -

    . نانومتره دي  a=٠,٤١٢٣ ,α нм=°٥٤,١٧پارامترونه يې د جالۍ  -

    كيلوينه ده .   285د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

    ونال سېستم لري گړښت تريانځور : د ارسينيك د بلوري جالۍ جو
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  كيميايي خواص يې 

 پ . م دى .  120د ارسينيك كووالينسي نيم قطر  -

 پ . م دى .  e 5 (+46 )e3- (222د ايون نيم قطر يې ( -

 ه دى . گپاولين 18,2الكتروني منفيت يې  -

 الكترودي ځواك يې صفر ولټه دى .  -

 دي .   - 3، 3، 5د اكسايډ جوړولو درجې يې  -

موله ده . يا په \كيلوجوله ده  2,946الكترون د ايون جوړولو انرژي يې د لومړي  -
  ) الكترون ولټه ده .   9 , 81بل شمېر (

  الس ته راوړل يې 

، فيلسوف رگكيمياالماني د ارسينيك د الس ته راوړلو د مېتود كشف د منځنيو پېړيو له 
پېړۍ كې يې  ز 13چې په لري  ) سره تړاو1280-1200» (نوسگوس ماالبرټ« لوى او پوهاند

يك په ارسين رو كوالى شواى چېگژوند كاوه . خو تر ده وړاندې هم يوناني او عربي كيميا
له بېالبېلو عضوي توكيو سره د ته  ٣O٢As ډيااكس اىازاد ډول، يانې ارسينيك تر

  تودوخې وركولو له الرې تر السه كړي .  

د تصعيد شتون لري . لكه  ڼ شمېر الرې چارېگد الس ته راوړلو  دې عنصرد 
د ارسينيك د تجزيه،  (ترميكي) هتودوخيزمينرالونو د ارسينيك ، عمليه) سوبليمېشن(

  ه كول او داسې نورې . نږ ونوډريډانهي

 FeAsSارسينوپيريټ  د ډېرى مهالپه اوسني وخت كې د ارسينيكو د الس ته راوړلو لپاره 
تودوخه وركول په دې ډول ړيو بټيو كې گپه نامه ځان) muffle furnaceد (مينرال ته 

د تودوخې وركولو پر مهال ارسينيك د چې د هوا د ورننوتو الرې يې بندې وي .  كيږي
وسپنيزو نلونو كې  ه(په مايع بدليږي) او پ كيږيبيا ميعان يې بړاس په بڼه ازاديږي، بړاس 
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يز نلونه له بټۍ دغه وسپنپه جامد ارسينيك باندې بدليږي . چې له بټۍ څخه وتلي وي 
هغه پاتې لوښيو سره وصل شوي وي . (غيرفلزي) ړيو سيراميكو گڅخه وتلي او له ځان

شوني چې په بټيو كې پاتې كيږي هغوى ته بيا د هوا په ور پرې ښودو سره تودوخه وركول 
ه فلزي نږباندې بدليږي .  ٣O٢As ډيااكس اىپه ارسينيك تركيږي او دا ارسينيك بيا 

لويه برخه په سپين  او د ارسينيك لرونكې ډبرې ه الس ته راځيكچډېره لږه ارسينيك په 
د ارسينيك لرونكي باندې بدليږي چې  ډيااكس اى، يا په بله وينا ارسينيك ترارسينيك

  په نامه هم ياديږي .  ٣О٢As ډريډانهي

يكو ه الر پر اور باندې د ارسينسينيك د  الس ته راوړلو تر ټولو لويه او بنسټيزراد 
  الس ته راځي :  ډياسولفيدي ډبرو پخول (سوځول) دي چې په پايله كې يې د سكرو اكس

  

  

  كارول يې 

د چرو (ساچمو) د كارتوسو ډ ويلي كيږي او د ښكاري ټوپكونو گله سرپو سره ك ارسيني
  په جوړولو كې ترې كار اخيستل كيږي . 

ټورو برېښنا نيم گړ مهمو سلنه) د يو ل99 ,9999(ړې كتلې لرونكى ارسينيك گد ځان
نورو برېښنا  او) GaAs ډاليم ارسينيگد  هگونو (د ساري په توډسينيارتېروونكيو توكيو 

   د سينتېز لپاره كاريږي . نيم تېروونكيو توكيو 

رۍ كې گپه انځور AsSار گرېلاو  ٣S٢Asي مركبونه لكه اورپيمينټ ډد ارسينيك سولفي
له پوستكي څخه د وړيو او وېښتانو د منې په صنعت كې د څره كاريږي او گونو په توگد رن

  ه كاريږي . گلري كولو د وسيلې په تو
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د اورلوبو  كې )Pyrotechnics( په پيروتخنيكمركب  AsSار گد ارسينيك د رېل
د ولو پر مهال گچې د ل ور د الس ته راوړلو لپاره كاريږيا» هندي«او » يوناني«د څراغونو 

 مركبونه يېځينې خلوطونه سپينه روښانه لمبه كوي . ملتپيټر سااو سولفور  ،ارگرېل
  .  3AsCl2H2Cټ ليويزيړه ييز مسموموونكي توكي دي لكه گج

  سيلينيم.  34 

د څلورمې دورې يو عنصر دى چې اتومي جدول  ه ييلينيم د كيميايي عنصرونو د دورسي
)، په Seleniumبه كې (دى . د دې عنصر نوم په التيني ژ Seاو سېمبول يې  34شمېره يې 

نوى دى . دا يو ماتېدونكى، ) Селе́нاو په روسي ژبه كې ( )Seleniumرېزي كې (گان
سي اې د ثبت چې د  نافلز دىلرونكى  گد تور رنځالند، مات شوى يا غوڅ شوى ځاى يې 

  ) ده . 7782- 49 -2شمېره يې ( )CAS(اېس 

       
 پي بڼې لري الوترو هره او س، خړهسيلينيم تورانځور : 
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   د نامه ريښه يېاو  تاريخچه

ى دى . د كړكشف » ياكوب برسيليوسيونس «سويډني كيمياپوه  ز كال 1817سيلينيم پر 
  سيلينيم د كشف په اړه پخپله د دغه كيمياپوه بيان ساتل شوى او هغه داسې دى : 

 كال كې» هولم ريپسگ«په څېړنه وكړه چې  د داسې مېتودډه گسره په » وتليبگما له يوهان «
كې داسې  ډره كاريږي . موږ په سولفوريك اسيد توليد لپا ٤SO٢H ډد سولفوريك اسي
درلود . دا  گقهوه يي رن- او بلې يې روښان گيوې برخې يې سور رن خټبېل وموند چې

او د سرپو د ملۍ بوى يې كاوه ، وازمويل شوړي البراتواري پيپ په مرسته گځانخټبېل د 
د شتون مانا وركوي .  Te يلوريمټبوى د  داله ليده » تكالپرو«د وله . وړه خښته يې جوړ

د تېزابو د توليد لپاره اړين په كان كې، هلته چې ښار » فاول«د د سويډن وليدل چې » هان«
يلوريم شتون ورښيي . ټا ډول بوى احساسيږي چې سړي ته د هم همدسولفور راټوليږي، 

چې په دغه قهوه يي خټبېل كې به كېداى شي نوى  ه تلوسه دې څيز راپيدا كړهډېر زما
څېړنه پيل وكړ . ما نيت وكړ  كمپېښه فلز وموندل شي . هغه وو چې ما هم د دغه خټبېل پر

تر دې وروسته مې .  يلوريم كشف نه كړټيلوريم ترې بېل كړم، خو په خټبېل كې مې ټچې 
د ) фалунская сера(د د څو مياشتو په بهير كې ټول هغه څه سره راټول كړل چې 

 كچهډېره  ي ول اود الس ته راوړلو پر مهال جوړ شو ډسوځولو له الرې د سولفوريك اسي
ماته مالومه شوه چې خټبېل مې تر ژورې هر اړخيزې څېړنې الندې ونيو . الس ته راغلى 
نه دى پېژندل شوى،  تر اوسهداسې كوم فلز لري چې ېل) په خپل تركيب كې كتله (يانې خټب

سره مې نوى  لرلويلوريم ته ډېر نږدې دى . د دې ورته والي په پام كې ټد خواصو له پلوه  وخ
 »سپوږمۍ«يانې ) σελήνη(  په نامه ونوماوه چې د يوناني ژبې د) Selenium( توكى د

نومول شوى  وياړپه  )Tellus( يلوريم زموږ د ځمكې د غونډاريټپه مانا دى، ځكه چې 
  .» دى 
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دا څخه اخيستل شوى دى .  »سپوږمۍ«يانې ) σελήνηد يوناني ژبې له ( سيلينيم نومد 
يميايي پلوه ده ته عنصر له  دې المله په دې نامه نومول شوى چې دى په طبېعت كې له ك

يلوريم د ځمكې د غونډاري (كرې) په وياړ ټرى دى . گسره مل Teيلوريم ټورته بل عنصر 
  نومول شوى دى . 

  شتون  مسيلينيد  په طبېعت كې

رامه ده . د گميلي  500ټن كې  ه په يوكچپاسني كلك قشر كې د سيلينيم د ځمكې په 
ايوني  Sسولفور  د ړنېگځمكې په پاسني قشر كې د سيلينيم د جيوكيميا بنسټيزې ځان

مينرالونه  37كيږي . سيلينيم  د نږدېوالي له مخې نومېرل قطرته د ده د ايوني نيم قطر 
ډون ولري لكه گكې دا الندې مينرالونه بايد  ه شمېرپجوړوي چې د هغوى 

، ٢Bi(Se, S)٣واناجواټيټ گ، HgSe، ټيمانيټ  PbSe، كالوسټاليټ  FeSeاشاواليټ 
ونو سره يو ځاى ډسولفيچې له بېالبېلو  ٢PbBi(S, Se)٣، پالټينيټ ٢CoSeهاسټيټ 

ي ډسولفي موندل كيږي .لږ سيلينيم ډېر  هنږسره هم .  SnO2 كاسيټيريټ له كيږي او كله كله
 7كې له ټن  ه په يوكچونو كې د سيلينيم ډلوى صنعتي ارزښت لري . په سولفييې  كانونه

  رامه ده . گميلي  ٤·١٠−٤ ه كچكې يې په يو ليتر سمندري اوبو  درامو ده . گ 110څخه تر 

  الس ته راوړل يې 

د څخه الس ته راځي .  )الووسو (تفالكتروليتي توليداتو له پ -د مسيه كچد سيلينيم ډېره 
ه د دد .  يپه بڼه شتون لر Se2Ag ډو زرو سيلينيد سپين توكيو كې سيلينيمپه دغو  پوسو

 اىاو د سيلينيم ډي سوځونه ډيااكسيې  هالس ته راوړلو لپاره څو الرې كاريږي : يو
سولفوريك  گته له ټين وسويې پالر  هدي؛ بل )سوبليمېشنتصعيدېدل ( 2SeO ډيااكس

د مركبونو پورې  2SeO هډيااكس اىسيلينيم ډسره تودوخه وركول، تر  4SO2H ډياس
سرسري ويلي كول او يو ځاى كول له سوډا سره بله الر يې ؛ ول او بيا تصعيدول ديډيااكس
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پورې بدلون وركول كيږي   Se(IV)د سيلينيم د مركبونو الس ته راغلي مخلوط ته تر .  دي
  رسول كيږي .   هسيلينيم هنږتر  په مرسته 2SO ډيااكس اىد سولفور ډاو بيا 

   يې  وپونهايزوټ

،  Se٧۴ ،Se٧۶  ،Se٧٧:  وپونه شتون لري او هغه دا ديټايزو 6په طبېعت كې د سيلينيم 
Se٧٨  ،Seاو   ٨٠Se5شمېر څخه يې  ېوپ . لكه څومره چې مالومه شوې له دټايزو  ٨٢ 

تجزيه لري - منفي- بېتاونې گوپ يې دوه ټايزو 82 -سيلينيم پايښت لرونكي دي او يو د
راديواكتيفي  24كاله دى . سربېره پر دې د سيلينيم نور  ٩,٧·١٩١٠عمر يې  اييچې نيم

چې د دوى له شمېر څخه يې د ډېر اوږده عمر لرونكي يو  ،وپونه مصنوعي جوړ شويوټايز
يزوټوپ دى چې ا Se٧۵كاله دى . بل يې د  327000ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Se٧٩د 

ورځې دى . بل  40,8ايزوټوپ نيمايي عمر يې  Se٧٢ورځې دى . بل يې د  120نيمايي عمر يې 
هسته يي  9سيلينيم ساعته دى .  15,7ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Se٧٣يې د 

ايزوميرونه هم لري چې د دوى له شمېر څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي يو د 
Semدقيقې دى . بل يې د  28,57ر دى چې نيمايي عمر يې ايزومي ٨١Semايزومير دى   ٧٣

 65كتلو شمېرې له د  دې عنصر د ايزوټوپونو ددقيقې دى .  39 , 8چې نيمايي عمر يې 
  پاى ته رسيږي .   94 پيل او پر څخه

  د سيلينيم اتوم 

 هستې پهاتوم د د  نيوترونونو جوړه ده . 45پروتونونو او  34د سيلينيم د اتوم هسته له 
دې عنصر د د الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي .  34شاوخوا كې يې 

 ، په دويمه كې2ه كې يې ۍ انرژيكي سوياتوم په لومړده . د  4و شمېره اتوم د انرژيكي سوي
ل سره وېشالكترونونه  6ه كې يې او په څلورمه انرژيكي سوي ،18 يې ، په درېيمه كې8 يې
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شوي دي . د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 
  دى .    79

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  96,78د سيلينيم اتومي كتله  -

 فورمول سره ښودل كيږي .    4p4 2s4 10d3[Ar]په دې الكتروني منفيت يې  -

  .    دى م.  پ 140يې  د اتوم نيم قطر -

  

  نيم د اتوم جوړښت انځور : د سيلي

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 79,4م كثافت په عادي شرايطو كې په يو س . م . م . كې د سيليني -

 494(د ك په شمېر ده .  221په شمېر  گد ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
 .   )ده

 .   )ده 958(د ك په شمېر ده .  685په شمېر  گد اېشېدو د تودوخې درجه يې د س .  -

 موله دى . \كيلوجوله 23,5يې  د ويلي كېدو تودوالى -

 موله دى . \كيلوجوله 7,59د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى .  \جوله 4,25د تودوالي مولي ظرفيت يې  -
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   موله دى .  \س . م . م  5,16مولي حجم يې  -

ټولو ډېر پايښت لرونكى يې خړ سيلينيم دى .  جامد سيلينيم څو الوتروپي بڼې لري . تر
لږ پايښت لرونكى دى . خړ سيلينيم ته د تودوخې وركولو پر سور سيلينيم د امورفي ډول 

خړ  ويلي شوى سيلينيم الس ته راځي، خو كه چيرې نوره تودوخه هم وركړل شي نو مهال 
سيلينيم ميعان پر مهال  ژر سړونې (سړولو)د بړاسونو  او خړ بړاسونه جوړوي . د بړاسېږي

  الوتروپي ډول باندې اوړي .  گو د سره رنا كيږي

  د بلوري جالۍ جوړښت يې : 

 ونال) سېستم لري . گزاگشپږڅنډيز (هيد سيلينم د بلوري جالۍ جوړښت  -

 سترومه دى . گان a=٤,٣٦٤; c=٤,٩٥٩د جالۍ پارامترونه يې  -

  كيلوينه ده .   90د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

  ونال) سېستم لري گزاگشپږڅنډيز (هيانځور : د سيلينم د بلوري جالۍ جوړښت 

  كيميايي خواص يې 

 .  دى م.  پ 116 د سيلينيم كووالينسي نيم قطر -

 .  دى م.  پ e6 (+42 )e2- (191يې ( د ايون نيم قطر -

 .  ه دىگاولينپ 55,2الكتروني منفيت يې  -
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 دى . ولټه يې صفر  الكترودي ځواك -

 دي .   - 2،  4،  6جوړولو درجې يې  ډايد اكس -

په بل  ده . موله\كيلوجوله 4,940ايون جوړولو انرژي يې لومړي الكترون د د  -
    ون ولټه ده .  رت) الك75,9(شمېر 

جوړولو درجه يې  ډياد اكس  Se2H ډجن سيلينييډرواو د هاسولفور ته ورته دى سيلينيم 
 ډ+، او د سيلينيك اسي4 جوړولو درجه ډياد اكس 2SeO ډيااكس اىد سيلينيم ډ،  - 2

4SeO2H خو له سولفور سره په توپير كې د سيلينيم هغه + ده . 6لو درجه وجوړ ډياد اكس
جوړوونكي دي، د سيلينيم  ډيا+ ده پياوړي اكس6جوړولو درجه يې  ډيامركبونه چې د اكس

ه پياوړي د سولفور د همدې ډول مركبونو څخجوړوونكي مركبونه  ډيااكس ېدرج -2د 
  ريډوكس كوونكي دي . 

تر سولفور ډېر لږ كيميايي فعاليت لري . سيلينيم له سولفور څخه په توپير كې  سيلينيمنږه 
يوازې په اضافي  دا عنصرپه هوا كې په خپلواك ډول د اور اخيستلو وړتيا نه لري . 

شنې لمبې ورو ورو په  پر مهال د تودوخې وركولو ،جوړوي ډياتودوخې وركولو سره اكس
له الكلي فلزونو  دا عنصرباندې بدليږي .  2SeO ډيااكس اىپه سيلينيم ډسره سوځي او 

  يوازې په هغه حالت كې تعامل كوي چې ويلي شوى وي او تعامل يې ډېر توپاني دى . سره 

از نه بلكې گ  2SeO ډيااكس اىسيلينيم ډ ير كېه په توپڅخ 2SO ډيااكس اىله سولفور ډ
SeO)2  + ډد سيلينوس اسيالي) توكى دى چې په اوبو كې ښه حليږي . بلوري (كريست

)3SeO2O → H2H   3 ډسولفوروس اسيالس ته راوړل دSO2H ستونزمن  تر الس ته راوړلو
 ډكلوريك اسيه گد ساري په تو ،جوړوونكى ډياپياوړى اكس هدكه چيرې پر نه دى . 

3HClO 4 ډيلينيك اسينو سشي  اچولوSeO2H  هماغسې پياوړى نږدې اځي، او الس ته ر
  . 4SO2H ډلكه سولفوريك اسي
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  كارونه يې 

د  دي، راايستل مو لوريو څخه د دې عنصركنالوجۍ يو له ډېرو مهټد سيلينيم د  •
ونو) نيم برېښنا تېروونكي خواص، له نورو ډده او د ده د مركبونو (سيليني

رول لوبوي . د  مهمعنصرونه، چې سيلينيم پكې ډېر ډوله گعنصرونو سره د دوى 
 ،او بيه يې لوړيږي ، تقاضا يې زياتيږيسيلينيم دا رول په پرله پسې ډول زياتيږي

  دې عنصر كموالى ډېر دى .  همدې المله دله 
وپ پر بنسټ داسې پالزمايي اليزر جوړيږي ټراديواكتيفي ايزو 74-د سيلينيم •

 رايه) .  گميليارد  يې زښته ډېره پياوړې ده (نږدې يو رگډد چوڼيا له پاسه چې 

لپاره ) inspectionډيفيكتوسكوپي ( وپ دټاديواكتيفي ايزور 75-د سيلينيم •
 ه كاريږي .  گې د پياوړې سرچينې په توگاما وړانگد 

بو څخه سره يو ځاى له او 5O2V ډيااكس (V)واناډيم  له Se٢K ډد پوتاسيم سيليني •
 ته راوړلو كې كاريږي . روجن او اكسيجن په الس ډپه ترموكيميايي ډول د هاي

ه كاريږي . گې په توسيلينيم د سرطان ضد يوې پياوړې وسيل: كارونه  ب) كېپه روغتيا (ط
ساعتو  24د څېړنو له مخې په ڼ شمېر نورو ناروغيو د وقايې لپاره كاريږي . گهمدا راز د 

سلنې  58تر رامو سيلينيم كارول د غټې كولمې د سرطان ناروغۍ خطر گميكرو 200كې د 
وي، له سلنه كم 46سلنه، د سږو د سرطان خطر  63كموي، د پروستاتيت د پړسوب خطر 

  سلنه كموي .  39سرطاني ناروغيو څخه ټوليزه مړينه 

شنډوي او له همدې  ه بلورونه)گ(بې رنهيستامين  كچه هد سيلينيم لږانيزم كې گپه اور
هڅوي، د  )cell growth( وعنصر همدا راز د ووبون كبله حساسيت ضد اغېز ښندي . دا

  ښه كوي .  كارندويي او د بدن د دفاعي سېستممرغېړي،  تيموسد يو، زړه، گد هنارينه 

د  او د درملنېد كموالي المله د راپيدا شويو ناروغيو  وسره يو ځاى د ايوډين 2Iو له ايوډين
د ټيټ فشار  ې د وينېگمرغېړي د ناروغۍ د درملنې لپاره كاريږي . د سيلينيم مال تيموس
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له ښه كېدو سره مرسته  )Collapseكوالپس (له ښه كولو سره، د شوك له ښه كولو او د 
    كوي .

  برومين.  35

 اتومي جدول د څلورمې دورې يو عنصر دى چې ه ييرومين د كيميايي عنصرونو د دورب
په  ،)Bromumدې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( ددى .  Brاو سېمبول يې  35شمېره يې 

فلز نافعال  دى . دا يو كيميايي )Бромاو په روسي ژبه كې () Bromineرېزي كې (گان
برومين يو ساده توكى دى چې د ثبت د سي  ډون لري .گروپ كې گهالوجينونو په د  او دى

د سره او ده . په عادي شرايطو كې يوه درنه ) 7726- 95 - 6شمېره يې ( )CAS( اې اېس
ماليكول دوه  وچې تېز بد بوى لري . د برومين زهري مايع دهې لرونك گقهوې ته ورته رن

  دى .   ٢Br ول يېرماتومه لري، فو

  
  لرونكې زهري مايع ده چې تېز بد بوى لري  گانځور : برومين د سره او قهوې ته ورته رن
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  د نامه ريښه يې  او تاريخچه

 مرويانتوان ج«ښوونكي ځوان  ښار د كالج »مونپېلې«رانسې د د پز كال  1826برومين پر 
  دې كشف دى په ټوله نړۍ كې اوڅار كړ . » دباالر«. د  كشف كړ )1876-1802(» دباالر

څخه اخيستل شوى چې د  »بروموس«) bromos(د دې عنصر نوم د لرغونې يوناني ژبې له 
  مانا لري .  »ډډوزې«يا  »بوى بد«

  شتون   د برومينو په طبېعت كې

رامه ده . برومين په گ 1 ,6په يو ټن كې  كالرك وقشر كې د برومينكلك د ځمكې په پاسني 
نږدې ټول  دې عنصرځايونو كې موندل كيږي . د  نږدې په ټولو او ىتيت شو ډېرېعت كې طب

له غرنيو جامدو توكيو څخه د مايعاتو پر مټ  مركبونه په اوبو كې حليږي او له همدې المله
 ،ونو مينرالونو كې شتون لريگه سله پگبرخې په تود يوې  دىپه اسانۍ رابېلېداى شي . 

ينو زرو او مسو د سپخو يوازې لږ شمېر مينرالونه يې شته چې په اوبو كې نه حليږي او هغه 
دى . نور مينرالونه  AgBr ريټيگبرومارله دوى څخه يې تر ټولو ډېر نامتو ونه دي . ډهالي

ونه ځكه مينرال ود برومين دي . l, Br)Ag(Cايمبوليټ  او Ag(Br, Cl, I)يې ايوډيبروميټ 
بلوري او نه شي كوالى چې د نورو عنصرونو په  ىد ىډېر لو نيم قطرلږ دي چې د ده ايوني 
په  وتيونونو سره يو ځاى په ډاډمن ډول كلك شي . د برومينې ككچجالۍ كې له منځنۍ 

په  بهيرونو دغو د . بنسټيز رول لوبوي بهيرونهو د بړاس زېرمه كېدو كې د سمندري اوب
په غرنيو  دا عنصرپايله كې برومين هم په اوبلن (مايع) او هم په جامد فاز كې زېرمه كيږي . 

اوبو سره يو ځاى له يوه له خټينو د ځمكې د سر  ه ډول شتون لري چېد ايونونو پ ډبرو كې
د  انيزمونو كېگيوه برخه د بوټيو په اور دې عنصرد جرت كوي . ااى ته مهځايه بل ځ

ځينې بوټي په پېچليو او ډېره برخه يې په نه حلېدونكيو عضوي مركبونو كې شتون لري . 
ه برومين زېرمه كوي . دا بوټي حبوبات لكه چڼې، لوبيا، نسك او سمندري گكارنده تو

ينو گيو كې راټوله شوې ده . همدا راز د مالگلويه برخه په سمندر ود بروميناوبړۍ دي . 
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ولري،  سونتوكي ورسره تړاو چېكې ځينو برخو يلونو، تر ځمكې الندې (تروو) اوبو په جه
په  دا عنصرهم شتون لري .  كې) ې ډبرهگد مال( په هاليټ و اوگمالپه پوتاسيم  همدا راز د

چې وچ دوبى او سوړ ژمى  ،د هغو سيمو د هوا په پرتلهشتون لري او هم اتموسفير كې 
   . تل ډېره وي ه نږدېكچ يېكې د سمندري سيمو په هوا  ،ولري

  د توليد لپاره له دې الندې توكيو څخه كار اخيستل كيږي  لكه :  ود برومين

  .  ديرامه برومين گميلي  65ر كې يې تيپه يو ل، چې سمندري اوبه.  1

  وبى . گينو جهيلونو مالگد مال.  2

  .  محلولتوليدي ) lye( دد پوتاسيم .  3

  دا كېدو د سيمو تر ځمكې الندې اوبه .  از د پيگاومو پيترولو او د .  4

  الس ته راوړل يې 

  خه الس ته راځي : وبي څگله مال  Br−له  (طريقې) په كيميايي الرېبرومين 

    

  ايزوټوپونه يې 

څخه پيل او پر  66د كتلو شمېرې يې له ايزوټوپونه پېژندل شوي چې  32تر اوسه د برومينو 
پايښت لرونكي دي چې هغه وپه ه يې يوازې دوه ايزوټڅخ اى ته رسيږى . له دې شمېرپ 97
چې ايزوټوپ دى  Br٨١ ديې بل  سلنه دى . 69,50ايزوټوپ چې ډېروالى يې  Br٧٩ د يو

ې تر ټولو د ډېر ايزوټوپونه يې راديواكتيفي دي چ 30نور . سلنه دى  31,49ډېروالى يې 
ساعته  036,57ي عمر يې ايزوټوپ دى چې نيماي 77- بروميند يو يې  اوږده عمر لرونكي

ساعته دى . بل يې هم د  282,35ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  82- بل يې د بروميندى . 
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هسته يي  14دا عنصر ساعته دى .  2,16ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  76-برمين
  Brm٨٠چې د دوى له شمېر څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى د ايزوميرونه هم لري 

  . ساعته دى  4205,4ايزومير دى چې نيمايي عمر يې 

   

  اتوم  ود برومين

په شاوخوا هستې د  جوړه ده . ونيوترونون 45او  وننوپروتو 35 له د اتوم هسته ود برومين
اتوم د  دې عنصر دخوا راڅرخي . د وچې د هستې پر شا شتون لريالكترونونه  35كې يې 

، 8يې  ، په دويمه كې2ه كې يې سوييكي ژۍ انرپه لومړ اتومده . د  4و شمېره انرژيكي سوي
سره وېشل شوي الكترونونه  7ه كې يې ي سوييكژاو په څلورمه انر ،18په درېيمه كې يې 

دى  80د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) .  دي
 .  

   خواص يې : نور م د اتو

 اتومي واحده ده .  907,79؛  901,79له د برومينو اتومي كت -

 سره ښودل كيږي .  [Ar]١٠d٣ ٢s٤ ٥p٤د اتوم الكتروني وېش يې په دې فورمول  -

       پ . م دى . 120د اتوم نيمايي قطر يې  -

  
  مينو د اتوم جوړښت انځور : د برو
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  خواص يې فيزيكي 

 په يو )درجو كې گس .  25د تودوخې په (كثافت په عادي شرايطو كې  ود برومين -
 رامه دى . گ 102,3م كې  . م . س

ر په شمې د ك(ده .   - 7 , 2 په شمېر منفي گد س .  د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې -
 .  )ده 265 ,8

 )ده 332په شمېر  د ك(ده .  58 ,8په شمېر  گد س . درجه يې د تودوخې شېدو ېد ا -
 . 

 دى . موله \كيلوجوله 57,10د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 56,29د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 69,75مولي ظرفيت يې  واليد تود -

 موله دى . \م.  م . س 5,23مولي حجم يې  -

، ىه مايع ده چې تېز بد بوى لري، زهري دگقهوه يي رن - برومين په عادي شرايطو كې سره 
و پوست يې سوځوي . برومين يو له هغو دوو ساده يږي نگكه چيرې د انسان پر بدن ول

توكيو (او نافلزونو څخه يوازينى) توكى دى چې د سيمابو په څېر د كوټې د هوا د تودوخې 
م كې  . م . س درجه كې په يو گس . كې مايع وي . كثافت يې د تودوخې په صفر  وپه درج

ته ورته بړاسونو باندې  گرنقهوه يي  شول شي نوېې برومين واررامه دى . كه چيگ 19,3
  .  او ژوبلوي يې بدليږي . كه چيري تنفس شي نو تنفسي جهاز تخريشوي

   : د بلوري جالۍ جوړښت يې

 (اورتورومبيك) سېستم لري . ساده معيني  د بلوري جالۍ جوړښتد برومينو  -

    سترومه دي . گان  =٦,٦٧a =٤,٤٨b =٨,٧٢c Åد جالۍ پارامترونه يې  -
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   (اورتورومبيك) سېستم لريساده د بلوري جالۍ جوړښت معيني انځور : د برومينو 

   
سانتي  5كې چې اوږدوالى يې  په دننه كې په امپول برومين د يو مكعبي كريستالانځور : 

  متره دى  

  كيميايي خواص يې   

 .  ىد م.  پ 114 نيم قطركووالينسي  ود برومين -

 .  ىد م.  پ e 5  (+47 )e 1- (196يې ( نيمايي قطرد ايون  -

 ه دى . گوليناپ 96,2الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه يې صفر  ځواكالكترودي  -
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 دي .   - 1،  0،  1،  3،  5،  7درجې يې ولو ړجو ډياد اكس -

ده . يا په بل موله \كيلوجوله 0,1142ي يې ژايون جوړولو انرمړي الكترون د لود  -
  ) الكترون ولټه ده .   11 , 84( شمېر

د  اتومونوپه . په بڼه شتون لري  ٢Brډول د دوه اتومه ماليكول (نږه) ه خپلواك برومين پ
ه ورسول درجو ت گس .  800هغه مهال رامنځته كيږي چې تودوخه يې  ماليكولونو تجزيه

 ٢Br د ماليكوال ود برومينتودوخه يې ال زياته شي نو تجزيه يې هم زياتيږي . كه شي او 
دوو اتومونو د هستو تر منځ ماليكول كې يې د  پهنانومتره سره مساوي دى .  323,0له قطر 

  نانومتره دى .  228,0واټن 

 گس .  20د تودوخې په برومين لږ زيات خو تر نورو هالوجينونو په اوبو كې ښه حليږي . 
بروميني رامه برومين حلېداى شي . دا محلول د گ 58,3رامو اوبو كې گ 100درجو كې په 

روجن ډهاي ږي چې په پايله كېكي ترسره تعاملپه بروميني اوبو كې اوبو په نامه ياديږي . 
د تعامل معادله يې  چېجوړيږي  HBrO ډيپوبروماس اسيهابې پايښته او  HBr ډيابروم

  په الندې ډول ده :  

   

دې بهير كې ډېرى ډيږي او په گكو كې يوونكيو سره په ټولو اړله ډېرى عضوي حل دا عنصر
د كيميايي فعاليت له دى ماليكولونو برومي كېدل پېښيږي . وونكيو د مهال د عضوي حل

ونو سره ايوډيډونو له محلولد .  منځنى حالت لريتر منځ  ٢Iو ايوډيناو  ٢Cl وكلوريند پلوه 
  د تعامل په پايله كې ازاد ايوډين بېلېږي :   ود برومين

   

خپلواك شي نو  اچولونو كلورين وډيابرعكس كه چيرې د اوبو په محلولونو كې پر بروم
   برومين ترې بېليږي : 
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  ٢Br٢S ډيابروم اىډ سولفور اىډ د تعامل په پايله كې ٢Br وسره د برومين Sسولفور له 
 ډيابروم اىفاسفورس ترد تعامل په پايله كې  ود برومين سره Pفاسفورس جوړيږي . له 

٣PBr ٥ ډيانتابرومياو فاسفورس پPBr  . سيلينيم لكه نافلزونو داسې له  نيبرومجوړيږي
Se  يلوريم ټاوTe  تعامل كوي . هم سره  

كيږي د تودوخې وركولو او تودولو پر مهال ترسره تعامل  ود برومينسره  ٢H روجنډله هاي
محلول د   HBr ډياروجن برومډپه اوبو كې د هاي جوړوي . HBr ډياروجن برومډهاياو 
. د  دى ته نږدې HCl ې تېزابوگد مالدى چې د ځواك له پلوه  ډاسي ډياروجن برومډهاي
نيزيم گم، NaBrډ ياسوډيم برومونه دي لكه ډيادا برومې گمال ډاسي ډياروجن برومډهاي

  او داسې نور .   3AlBrډ يايم برومالومين ، ٢MgBr ډيابروم

دا عنصر له نورو روجن سره په سيده ډول تعامل نه كوي . ټله اكسيجن او ناي برومين
بې سره  ٢Fو فلورين له هگپه تو شمېر بېالبېل مركبونه جوړوي . د ساري ڼگهالوجينونو سره 

 ٢Iو ايوډين له . يجوړو ٥BrF ډيانتافلورياو برومين پ ٣BrF ډيافلور اىومين تررپايښته ب
ونه ډياپر مهال بروم تعامل له ډېرو فلزونو سره د جوړوي . IBr ډياايوډين مونوبرومسره 

،  ٢CuBr ډيابروم (II)د مسو ،  ٣AlBr ډيابروم اىالومينيم تره گجوړوي، د ساري په تو
 Ptن پالتي، Ta ميالټنټېد اغېز په وړاندې  ود بروميناو  نور .   ٢MgBr ډيانيزيم برومگم

مقاومت يې د اغېز   Pb وسرپاو  Tiټيټانيم ،  Ag وزر وسپيند مقاومت لري او پايدار دي، 
  په وړاندې لږ دى . 

 ډيابروم اىد سرو زرو ترسره په اسانۍ تعامل كوي او  Auبرومين له سرو زرو  اوبلن
٣AuBr هد معادله يې داتعامل د چې  جوړوي  :   
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پورې  ټتر سولفاايون - ټسولفا ، دى ددى جوړوونكى ډيابرومين پياوړى اكس
له عضوي مركبونو، چې  دىپورې او داسې نور .  ټراټياايون تر ن- ټراټياوي، د نډياساك

  او اړوند اشتقاقونه وركوي : كې يوځاى كيږي  تعاملكي ولري، سره په يوني اړگدوه 

   

 ياړيك يونگ درېهمدا راز برومين له هغو عضوي ماليكولونو سره، چې په تركيب كې يې 
ى ود، له بدلول گيا رن، ه كېدلگرن . د بروميني اوبو بې شتون ولري، هم يو ځاى كيږي

 از ياگپه ډول د دې شاهدي وركوي چې گوى ته د مايع ورداز د تېرولو پر مټ يا گڅخه د 
  مايع كې غير مشبوع مركب شتون لري . 

 )بينزولنو له بينزين (ركړ شي سره يو ځاى تودوخه و ټاليسټله كته  وكه چيرې برومين

6H6C  بروموبينزينسره تعامل كوي او Br5H6C  . د الكليو له محلولونو او د جوړوي
په پايله كې  تعاملد  وله محلولونو سره د برومين ټيا د پوتاسيم كاربونا ټسوډيم كابونا

 ټسوډيم بروما،  NaBrډ يا(سوډيم بروم ونه جوړيږيټماونه او بروډيااړوند بروم
٣NaBrO( ه گد ساري په تو :  

   

، برومين HBrه ډاسي ډيامروروجن بډهايبې اكسيجنه پرته له :  ونهبرومين لرونكي تېزاب
 ډبروميك اسي، ٤HBrO ډپربروميك اسيلكه  ،و لړ اكسيجني تېزابونه هم جوړويي
٣HBrO ،٢ ډبروماس اسيHBrO ډهايپوبروماس اسي او HBrO  .  
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  كارونه يې 

  كې په كيميا 

پر بنسټ جوړ شوي توكي په عضوي سينتېز كې په پراخه پيمانه  ود برومين •
 كاريږي . 

د غير مشبوع عضوي مركبونو د (د برومين د اوبو محلول) » بروميني اوبه« •
 كاريږي . ه گپه تو )Reagentباكيفيته ټاكنې لپاره د كاشف توكي (

  په تخنيك كې 

ه گد رڼا حس كوونكي توكي په تو په عكاسۍ كې  AgBr ډياد سپينو زرو بروم •
 كاريږي . 

ينو، نساجي توكيو كې د دې لپاره كاريږي چې د اور په وړاندې گد پالستيكي، لر •
 يې مقاومت زيات شي . 

د رياكتيفي سونتوكيو د ډېر پياوړي كله كله  ٥BrF ډيانتافلوريبرومين پ •
 ه كاريږي .  گجوړوونكي په تو ډيااكس

د په اوسني وخت كې انجني سونتوكيو ته  ٢rB٤H٢C 1،2 -ډي بروميتان •
 .  ه وراضافه كيږيگغير چاودنيز توكي په تود پر ځاى   )Pb4)5H2C تراايتيلېډيت

 ونو محلولونه د نفتو په استخراج كې كاريږي . ډياد بروم •

 Flotationد (ه گپه تو» درنو مايعاتو«ونو محلولونه د ډياد درنو فلزونو د بروم •

process (په غني كولو كې كاريږي .  ورو طبېعي توكيوټگد د سره په مېتو 

د كرنې په د له منځه وړلو پوډرو او  وحشراتډېرى عضوي مركبونه د  ود برومين •
  ه كاريږي . گچارو كې د زهري توكيو په تو
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ارام بښونكي توكي په د  KBr ډياپوتاسيم بروماو  NaBrډ ياسوډيم برومپه طب كې : 
   ه كاريږي . گتو

ړه ييزو گړې له وختونو راهيسې د جگسلې په توليد كې : برومين د لومړۍ نړيوالې جد و
  ه كاريږي . گنكيو توكيو په توووممسمو

  ړتياوې گسره د كار كولو ځان وله برومين

از گړې دفاعي درېشي واغوستل شي، د گپر مهال اړينه ده ځان سره د كار كولو ومينروله ب
 وه چې د برومينگلكه څنالسو شي .  پر هنغوالسماړي گشي، ځان اسك واغوستلضد م

بړاسونه او مايع برومين له كيميايي پلوه ډېر فعال او زهرجن دي، نو اړينه ده چې په پرېړ 
بند شوي لوښي كې وساتل شي . هغه لوښى چې برومين پكې خوله ښيښه يي او كلك 

ه وي، د گوخوا يې شساتل كيږي بايد په داسې بل لوى لوښي كې ځاى پر ځاى شي چې شا
دې لپاره چې د ټكان خوړلو پر مهال برومين ساتونكى لوښى مات نه شي او برومين بهر ته 

غاړې ونه نيول شي، ځكه چې له السه د ښويدو  برومين لرونكى لوښى بايد ترراونه وزي . 
 او پر ځمكه د لوېدو احتمال يې ډېر وي . يا خو كېداى شي چې غاړه يې ماته شي او نور

  ولوېږي او تيت شي .  سره پر غولي ولوښى له برومين

  ونټكريپ.  36 

جدول د څلورمې دورې يو عنصر دى چې اتومي  ه ييون د كيميايي عنصرونو د دورټكريپ
، په )Kryptonدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( Krاو سېمبول يې  36شمېره يې 

دا يو ساده توكى دى دى . ) Крипто́нاو په روسي ژبه كې () Kryptonليسي كې (گان
ون يو اتومه، بې ټكريپده .  )7439-90-9شمېره يې ( )CASسي اې اېس (ثبت د چې د 

  از دى . گه، بې خونده، بې بويه نجيبه گرن
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    د برېښنا په وركولو سپينه رڼا كوي  ه ډك دىونپيپ چې له كريپټ ازيگ: انځور 

  يې او د نامه ريښه تاريخچه 

ډون لري . گروپ كې گازونو په گجدول د نجيبه دوره يي ون د كيميايي عنصرونو د ټكريپ
خكې يې له لندې هوا څخه (مخكې له م »ىويليام رمز«ليسي كيمياپوه گز كال ان 1898پر 

داسې مخلوط بېل كړ چې په ترې بېل كړي ول)  Arون گروجن او ارټاكسيجن، ناي
 او بل يې )»پټ(«ون ټول . يو يې كريپ ازه كشف شويگوه كترالي مېتود پكې ديسپ
   وو . از گ) مانا لري »غيرعادي« او »پردي«د (  Xeنون يكس

» پټ«د چې  ېڅخه اخيستل شو )kryptos( كريپټوس ون نومونه د يوناني ژبې له ټد كريپ
  مانا لري . 

  شتون  د كريپټون په طبېعت كې

ده، ټوليزه زېرمه يې  سلنه 14,1. 10 - 4ه كچون ټد كريپد حجم له پلوه په اتموسفير هوا كې 
³мاز شتون گون ټم كريپ.  م . كې نږدې يو سمترمكعبه ده . په يو مترمكعب هوا   ٥,٣·١٢١٠

  لري . 
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دى . د ړنديتوب سره تړلى كار گۍ له ژانر د ډېرې از الس ته راوړلگون ټله هوا څخه د كريپ
څه د پاسه ه راوړلو لپاره اړينه ده چې از د الس تگواحد حجم  ون د يوټه د كريپگساري په تو

  هوا چڼ شي .  هيو ميليون واحده حجم

پايښته بې وپونه (د ټون پايښت لرونكي ايزوټد كريپ كې وسفيرټهمدا راز د ځمكې په لي
اكتيفي عنصرونو د په د اوږده ژوند لرونكيو راديو) د تجزيې د ځنځير له الرې ايزوټوپونو

از گون ټاتموسفير پر همدغه كريپ بهير داهال جوړيږي، تجزيې پر م ه ييخپل سر هست
   باندې غني كوي .

  نومېرنه او ټاكنه 

ړې گكشفيږي (ځانپر مټ ) Spectroscopyكوپۍ (سكترويد سپ پلوه ه كيفيلون ټكريپ
په ماس . له كمي پلوه  )نانومتره دي 96,431نانومتره او  03,557كرښې يې 

او ) Chromatographyرافۍ (گكروماتو، )Mass spectrometryسپيكترومتري (
  كيږي . كل د جذب د شننې پر مټ ټا

  ون اتوم د كريپټ

د اتوم د هستې په نيوترونونو جوړه ده .  48پروتونونو او  36ون د اتوم هسته له ټد كريپ
ده  4و شمېره دې عنصر د اتوم د انرژيكي سويالكترونونه شتون لري . د  36شاوخوا كې يې 

او په  ،18 يې ، په درېيمه كې8 يې ، په دويمه كې2يې كې ه سوييكي ژه لومړۍ انراتوم پ. د 
د اتوم په هسته كې يې د .  سره وېشل شوي ديالكترونونه  8ه كې يې سوييكي ژڅلورمه انر

   دى .  84پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  798,83 ون اتومي كتلهټد كريپ -
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  سره ښوول كيږي .  [Ar]١٠d٣ ٢s٤ ٦p٤ د اتوم الكتروني وېش يې په دې فورمول -

  .  ىدم .  پ 88يې  نيم قطرد اتوم  -

  
  كريپټون د اتوم جوړښت  انځور : د

  فيزيكي خواص يې 

س . م . م كې  (په اوبلن حالت كې، د تودوخې په منفي  د كريپټون كثافت په يو -
مه دى . په عادي شرايطو كې په يو س . م . م كې راگ 155,2 درجو كې) گس .  - 153

 رامه دى . گ 003749,0

(د ك په ده .   - 55,156په شمېر منفي  گد تودوخې درجه يې د س . د ويلي كېدو  -
 .  )ده 6,116شمېر 

  . )ده 85,120مېر د ك په ش(ده .  - 3,152په شمېر منفي  گدرجه يې د س .  د اېشېدو -

 موله دى . \كيلوجوله 05,9د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى .  \جوله 79,20د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

  موله دى .  \س . م . م 2,32مولي حجم يې  -

   رايه دروند دى . گدرې  از دى . تر هواگبې خونده او بې بويه  ه،گون يو اتومه، بې رنكريپټ
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  : جالۍ جوړښت يې  وريد بل

 محوري سېستم لري . مكعبي  ريپټون د بلوري جالۍ جوړښتد ك -

 سترومه دي . گان 638,5د جالۍ پارامترونه يې  -

   كيلوينه ده . 72د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

  محوري سېستم لري د كريپټون د بلوري جالۍ جوړښت مكعبي انځور : 

     

  كيميايي خواص يې 

 .  ىد م.  پ 116 نيم قطرون كووالينسي ټد كريپ -

 .  ىد م.  پ 169يې  نيم قطرد ايون  -

 ه دى . گوليناپ 0,3الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه يې صفر  ځواكالكترودي  -

 ده .  2جوړولو درجه يې  ډياد اكس -

په بل يا  . موله ده\كيلوجوله 1350ي يې ژن جوړولو انرد ايود لومړي الكترون  -
  ) الكترون ولټه ده .   13 ,99(شمېر 

سره تعامل  ٢Fو . په سختو شرايطو كې له فلورين از دىگن له كيميايي پلوه نجيبه وټكريپ
 كو سرهيله دې ډول اړڅه موده مخكې يې جوړوي .  2KrF ډيافلور اىن ډپټوكريكوي او 
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O -Kr ټيلوراټنتافلورو اكسويون بيز پټومړى مركب الس ته راغى، كريپل

)2)5(Kr(OTeF    .  

 ډياترافلوريون تټكريپلكه د ، ونو الس ته راوړل اعالن شولكبردې م ز كال يې د 1965پر 

4KrF ، O2·H3KrO   4اوBaKrO  . وروسته يې شتون رد كړاى شو .  

د  2H2Cيلين ټاسي ون اوټد كريپ وني بنسټ باندېټپر كريپ ز كال يې په فنلېنډ كې 2003پر 
 Kr -Cيلينټسيواټروكريپډياهى مركب نلومړتجزيې پر مټ  )photolysis( فوتوليز

(HKrC≡CH  . الس ته راغى  

  وپونه يې ايزوټ

يې د ځينو ايزوټوپونو هسته يي  10او  وپونهټايزو 33كيميايي عنصر ون ټاوسمهال د كريپ
پاى ته  101څخه پيل او پر  69چې د كتلو اتومي شمېرې يې له  ،شوي ندلپېژايزوميرونه 

ټوپونو جوړ دى، چې دوه يې له يو ايزوښت لرونكپاي 6طبېعي كريپټون له . رسيږي 
 د له دې ايزوټوپونو څخه يې يو.  راديواكتيفي ويتيوريكي پلوه كېداى شي چې لږ څه 

Krد دويم يې  . سلنه ده 35,0 يې  كچه يېدى چې وپ ټايزو  ٧٨ Krدى چې كچه وپټايزو  ٨٠ 
څلورم يې  . دى سلنه 58,11 دى چې كچه يې وپټايزو  Kr٨٢ ددرېيم يې دى .  سلنه 28,2 يې 

دى چې  وپټايزو Kr٨۴ دپېنځم يې دى .  سلنه 49,11 يې دى چې كچه وپټايزو Kr٨٣ د
له ده .  سلنه 30,17 يې دى چې كچه وپټايزو Kr٨۶ شپږم يې د، او ده سلنه 00,57 يې كچه

ايزوټوپ دى  81- يو د كريپټون راديواكتيفي ايزوټوپونو څخه يې د ډېر اوږده عمر لرونكي
 ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر 85 - بل يې د كريپټون . دى كاله 230000يې  عمرچې نيمايي 
 35ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې   79- بل يې د كريپټونكاله دى .  10, 67يې تخمينن 
   تر يوې ورځې لنډ دى .  ايزوټوپونو نيمايي عمر د نورو ټولو راديواكتيفيساعته دى . 
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  الس ته راوړل يې 

د كې بهير  د وېش په )اجزاووتركيبي برخو (اوو كې د هوا د گصنعتي دستپه پټون كري
  ه الس ته راځي . گنوني مخلوط په ډول د اضافي توكي په تويكس - ونيټكريپ

، چې په تركيب كې د اوبلن اكسيجن ې په ټيټو درجو كېد تودوخكې  بهيرد هوا د وېش په 
د (  Xeكسينون  ون اوټه كريپلك داسې اجزاوې بېليږينه لري، روكاربونوډاوبلن هاي

روكاربونونو سره د چاودنې د بې خطرتوب د سمبالولو ډاكسيجن د اجزاوو اخيستل له هاي
  لپاره اړين دي) . 

په و لپاره له اخيستل شويو اجزاوو څخه راايستلد  Xe او كسينون Kr ونټد كريپ
او اربونونه لري كيږي روكډدرجو كې هاي گس .  600- 500ي بټيو كې د تودوخې په ټاليسټك

د ې ته د دې لپاره ورلېږل كيږى چې اكسيجن ترې لرې شي . گاضافي بېلوونكې څان
Kr+Xe  ي بټيو كې يو ځل بياټاليسټيې په ك وروستهسلنې غني كولو  99-98مخلوط تر 

چې له  ،پاكوي، تر دې وروسته يې د جذبوونكيو بالك تهروكاربونونو څخه ډهايله 
   څخه ډك وي، ورلېږي .) Adsorptionتيون (پاډسور ا(ي) ca gelSiliيل (گسيليكا

، ازونو د مخلوط تر پاكولو وروستهگد لنده بل څخه روكاربونونو او ډهاي يوله پاتې شو
ړې گشي او په ځان ړيو بالونونو كې اچول كيږي د دې لپاره چې ولېږدولگمخلوط په ځان

دا له دې المله چې په هره موسسه كې د  . ون او كسينون يو تر بل بېل شيټاه كې كريپگدست
  .  لرينه اه شتون گبېلولو دست د Xeاو   Krد او ، اوېگد اجزاوو بېلوونكې دست هوا

د  ي، نو له يو بل څخه د دوى ه توكيو بدل شنږپه  ون او كسينونټد دې لپاره چې كريپ
ۍ كې د پاتې ي بټټاليسټپه تماسي كپه الندې ډول ترسره كيږي .  بهير بېلولو نور

 ډيادرجو كې د مسو په اكس گس .  400- 300بونونو لري كول، د تودوخې په روكارډهاي
باندې  )Zeolitesپه زيوليټ (څخه پاكول،  له نمكول، په جذبوونكي (جاذب) كې باندې ډ
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لومړۍ شمېره بېلوونكي  د وېش لپارهاه كې سړول، گدست تودوخه بدلوونكېپه ډكول، 
 وټي ښكتنۍ برخه)گله مكعبي تشځاى (د بېلوونكي ځاي، چيرته چې ته ورلېږل وټيگځاي

ي . هغه لږ لږ دوټي ته استول گشمېرې ځاي 3او  رااخيستل كيږي Xeاوبلن كسينون څخه 
څخه نور هم پاكيږي، تر دې  هغوىډ پاتې وي په دې ځاى كې له گره چې ورس نور توكي

په مرسته  )gas compressor() كومپريسوركښېكاږونكي (ممبراني از د گ روسته دو
برغولي الندې  تروټي گشمېرې ځاي 1د لومړۍ از گون ټكريپ دبالونونو كې اچول كيږي .  په

ږدول كيږي . دلته دى له پاتې وټي ته لېگشمېرې ځاي 2رااخيستل كيږي او  ځاى څخه
ون ټشېدو درجه د كريپېد دوى د ا. څخه پاكيږي   Arون گار ،٢O اكسيجن،  ٢N روجنټناي
ون ټكريپ نږهه يي له مكعبي تشځاوټگشمېرې ځاي 2. د  ه ټيټه دهشېدو تر درجې ډېرېد ا

رااخيستل كيږي او د ممبراني كښېكاږونكي (كومپريسور) پر مټ په بالونونو كې اچول 
  كيږي . 

  كارونه يې 

په توليد كې ) excimer laser ( اليزرونو رييمسيكډېرو پياوړيو اون د ټكريپ •
   كاريږي .

ه گپه توجوړوونكي  ډياكسد توغنديو د سونتوكي د اونه ډياون فلورټد كريپ •
 .  يوړانديز شوي د

  يمډروبي.  37

چې جدول د پېنځمې دورې لومړى عنصر دى  ه ييبيډيم د كيميايي عنصرونو د دوررو
د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې دى .  Rbاو سېمبول يې  37اتومي شمېره يې 

)Rubidium( گان، په) ليسي كېRubidium () او په روسي ژبه كېРуби́дий(  . دى
) ده . 7440-17- 7(شمېره يې ) CASسي اې اېس (ثبت د دا يو ساده توكى دى چې د 
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لرونكى فلز  گ، په اسانۍ ويلي كېدونكى، الكلي، سپينو زرو ته ورته رنروبيډيم يو نرم
  دى . 

  
   لرونكى فلز دى  گرن انځور : روبيډيم يو نرم، سپينو زرو ته ورته

  تاريخچه يې 

الماني  او )1899- 1811( »روبرټ ويلهلم بونزين« كيمياپوهالماني ز كال  1861پر 
پر مټ د  ېد سپيكترالي شنن )1887- 1824( »وفشوستاو روبرټ كيرگ«فيزيكپوه 

، چې په هغوى كې نوى عنصر وموند د څېړنې پر مهال نووټالومينوسيليكاطبېعي 
له مخې د روبيډيم  گو پياوړيو ليكو د رنډېرد تر ټولو  وم)سپيكټرطيف (د  هوروسته د د

  په نامه ونومول شو .  

  يزه كېدل گراديواكتيف والي ډاد د روبيډيم 

له خوا » ووډ«او » كېمپ بېل«ز كال د پوهانو  1906راديواكتيف والى پر روبيډيم طبېعي  د
د » گو.سټرون«ز كال يې  1909د ايونيزېشن مېتود په مرسته كشف شو او پر 

)Photographic emulsion( روسي او شوروي ز كال  1930پر پخلى وكړ .  په مرسته
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د » رگر.و. اېهېل بر«او ) 1939-1888» (ېف والديميروويچ ميسوفسكيل«فيزيكپوه 
)cloud chamber ديواكتيف والى د دا وښوده چې دا را) په نامه يوې الې په مرسته

ل شوه چې دا راديواكتيف والى ده كيږي . وروسته وښوگېدو سره بدروشي كذرو په خ-بېتا
    بنسټ لري .  تجزيه -وپ پر بېتا ټطبېعي ايزو  Rb٨٧ د روبيډيم د

لرونكيو ليكو له  گد ډېر سره رن) سپيكټروم(د طيف   دې عنصر ته د ده: د نامه ريښه يې 
، »سره«څخه اخيستل شوى چې د  ) rubidus(د التيني ژبې له نوم وركړ شوى، يانې مخې 

  مانا لري .  » گسره رن گټين«

  شتون د روبيډيم په طبېعت كې 

ې د سلنه ده چ) ٧,٨·١٠−٣(  7 , 8.  10-3ه كچپاسني كلك قشر كې د روبيډيم د ځمكې په 
روبيډيم د ځمكې په پاسني كلك قشر زېرمې سره برابره ده .  ټولېنيكلو، مسو او جستو له 

ځاى لري، خو په طبېعت كې په پاشل شوي حالت سره  20(ډېروالي) له پلوه  كې د خپرېدا
پېژندل  نه دي . د دې عنصر خپل مينرالونه شتون لري، روبيډيم يو پاشل شوى عنصر دى

سره  Kپوتاسيم له نورو الكلي عنصرونو سره يو ځاى موندل كيږي، تل له  دى.  شوي 
ينرالونو كې موندل شوى، له هغه شمېر څخه په دى په ډېرو غرنيو ډبرو او مرى وي . گمل

 هغو غرنيو ډبرو او مينرالونو كې چې په شمالي امريكا، سويلي افريقا او روسيه كې
 ډېره كچيو څه  وليټ مينرالډد ليپييوازې .  هلږ د هډېر هكچموندل شوي، خو هلته د ده 

روبيډيم لري (د روبيډيم نې سل 3تر  1سلنه، او ډېر لږ مهال له  2,0له كله روبيډيم لري، ك
  په شمېر) .  O٢Rb ډيااكس

يو او والړو اوبو (جهيلونو) په اوبو كې حل شوې گې د سمندرونو، سمندرگد روبيډيم مال
رامه گميكرو 100 ر كېټيده، په منځني شمېر په يو ل ه په دې اوبو كې لږكچو گې مالدي . د د

ي گرد تورسمنده گڅه زياته ده . د ساري په تو ه يوكچنو ځايونو كې بيا د روبيډيم ده . په ځي
ي د اوبو گاو د كسپين سمندررامه ده، گميكرو 670ر كې يټپه يو لد اوبو غاړو  د د ادېسې
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ه د كچزياته  يوڅهروبيډيم  د.  رامو ته رسيږيگميكرو 5700 هكچر كې يې بيا يټپه يو ل
  برازيل په ځينو مينرالي چينو كې موندل شوې ده . 

 د، په تېره بيا ينو خټبېلونو ته لېږدېدلىگمال يميسپوتاله سمندري اوبو څخه ر دا عنص
سيمې په د » سوليكامسك«د روسيې د او  ټ. د ستراسفوركارناليټ مينرالونو ته 

سلنې پورې ده . د كارناليټ  15,0سلنې څخه تر  037,0له ه كچد روبيډيم  كې كارناليټونو
ونو جوړ دى او ډياله كلورنيزيم گد پوتاسيم او مى چې مينرال يو پېچلى كيميايي مركب د

. روبيډيم هم د همدغه  ٢KCl·MgCl·O٢H٦ ډې دي؛ فورمول يې دا دىگاوبه هم ورسره 
ې يو گدواړه مال ، پوتاسيمي او روبيډيمي ٢RbCl·MgCl·O٢H٦ه وركوي گتركيب مال

سره بلوري كيږي . ډ گپرله پسې ځنځير جوړوي، او د جامدو محلولونو  ،ډول جوړښت لري
زحمت نه غواړي .  ډېرد مينرال ماتول (راسپړل)  كارناليټ په اوبو كې ښه حليږي، ځكه خو

شوي او بيان شوي  اوسمهال په كتابونو كې داسې معقول او اقتصادي مېتودونه طرحه
 گچې د هغوى په كارولو سره له كارناليټ مينرال څخه د نورو عنصرونو د راايستلو تر څن

  ډيم په سم ډول راايستل كېداى شي . روبي

  يې  كانونه

 زينوالډيټ، ١٠O٣Al(Al,Si)٢KLi(F,OH)٢(ليپيډوليټ روبيډيم لرونكي مينرالونه لكه 
]10O3[AlSi2(OH,F)3K(Li,Fe,Al) ،پولوسيټ O٢]·nH٦O٢[AlSi (Cs,Na) ،

ان توركمنست، ناميبيا، زيمبابوى، ياد جرمني، چك، سلواك) K,Na)AlSi3O8 امازونيټ
  او ځينو نورو هېوادو په خاورو كې موندل كيږي . 

  الس ته راوړل يې 

د څخه مينرال  ١٠O٣Al(Al,Si)٢KLi(F,OH)٢( له ليپيډوليټډېره برخه  روبيډيم د
ه الس ته راځي . د گتوكي په تو(جانبي) د اضافي  توليد پر مهالراايستنې او د  Liليټيم 
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 motherله (يټيم تر بېلېدو وروسته روبيډيم په بڼه د ل ډياروكسډيايا ه ټكاربونا

liquor(  الومينيمي ، الومينيمي پوتاسيمي او الومينيمي روبيډيميمحلول څخه د
٤RbAl(SO(٢·٢H١٢ ,Oل كيږي :د مخلوطونو په ډول خټبې) زاجونوسيزيمي خورۍ (

O٢H٤(٢·١٢O, CsAl(SO٢H٢·١٢)٤KAl(SO   مخلوط د ډېرځليز بلوري كولو .
  كولو) په مرسته سره بېليږي .  ي(كريستال

الكتروليت څخه بېليږي، هغه الكتروليت چې له كارناليټ  له كارېدليمدا راز ه دا عنصر
د وسپنې  روبيډيم نيزيم د الس ته راوړلو پر مهال الس ته راځي . له ده څخهگڅخه د م

ږى . تر دې بېلېجذب پر مټ ونو له خټبېلونو څخه د ډكل فيروسيانيونو يا د نيډفيروسياني
او روبيډيم كاربوناټ ونه سره كيږي (تودوخه وركول كيږي) ډوروسته فيروسياني

٣CO٢Rb پوتاسيم لږ لږ  ، چېK  او سيزيمCs  كېداى شي  ډ وي، الس ته راځي .گهم ورسره
نيفيلين  لهكنالوجيكي محلولونو څخه راوايستل شي چې ټله هغو چې روبيډيم 

٤(Na,K)AlSiO  ٣ ډيااكسالومينيم څخه دO٢Al  . د ترالسه كولو پر مهال جوړيږي  

(د يو رافي گد كروماتوتبادلې  ياو د ايون )Extractionلپاره د ( روبيډيم د بېلولو د
د پولي  مركبونه ونه كاريږي . د روبيډيم ډېر نږهمېتود مخلوط د اجزاوو د بېلولو مېتود)

  الس ته راځي .  لو سرهوونو په كارډهالي

الس ته راوړلو په بهير كې بېليږي، ځكه  د Liي روبيډيم لويه برخه د ليټيم د توليدېدونك
كې د ليټيم له كارولو سره د ډېرې لېوالتيا  بهيرونوپه هسته يي ز كلونو  1950خو پر 

ې سره يو ځاى د روبيډيم ، او له دډېرولو ته ورسوله د راايستلوخبره د ليټيم راپيدا كېدل 
   م . له همدې المله د روبيډيم مركبونو ته السرسى ډېر شو .زياتولو ته ه راايستنې د
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   يې  وپونهايزوټ

پاى ته رسيږي  102څخه پيل او پر  71ايزوټوپونه لري چې د كتلو شمېرې يې له  32روبيډيم 
 پايښت لرونكى Rb٨۵ ديو يې  طبېعي دي، چېوپونه ټايزو 2. له دې شمېر څخه يې يوازې 

وپ ټايزو  Rb٨٧ راديواكتيفي-بېتاد . بل يې  ىسلنه د 2,72 ېي ډېروالى چېوپ دى ټايزو
ميليارده كاله  23,49 عمر اييوپ نيمټسلنه دى . د دويم ايزو 27, 8 ډېروالى يې دى چې

د  په پايله كېد تجزيې د دې ايزوټوپ .  رايه زيات دىگ 11مكې له عمر څخه د ځ، چې دى
په روبيډيم لرونكيو مينرالونو كې د .  جوړيږيوپ ټايزوپايښت لرونكى  87- سترونتيم

راديوجينيك سترونتيم ورو ورو زېرمه كېدنه دا شونتيا برابروي چې په دغو مينرالونو 
 لو پر مهال د دغو مينرالونو عمر مالوم شي . دمېچود  كچېكې د روبيډيم او سترونتيم د 

Rb670فعاليت  ړىگځانوپ د راديواكتيف والي له بركته د طبېعي روبيډيم ټايزو  ٨٧ 
  رامه دى . گكيلو\كيلوبيكريل

تو د هسيې  13او وپونه الس ته راغلي ټراديواكتيفي ايزو 30په مصنوعي ډول د روبيډيم 
ايزوټوپ سربېره، د دې عنصر بل د  87-. پر روبيډيم دي ايزميري حالتونه پېژندل شوي
 2,86ي عمر يې يزوټوپ دى چې نيمايراديواكتيفي ا 83-اوږده عمر لرونكى د روبيډيم

بل يې  ورځې دى . 1,33ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  84-ورځې دى . بل يې د روبيډيم
ورځې دى . د نورو ټولو  642,18ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  86-هم د روبيډيم

  راديواكتيفي ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر يو شواروز لنډ دى . 

  د روبيډيم اتوم 

. د اتوم د هستې په  نيوترونونو جوړه ده 48پروتونونو او  37له  هسته مد روبيډيم د اتو
د دې عنصر د الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي .  37شاوخوا كې يې 

د ې لري . انرژيكي سوي 5ه بله وينا د روبيډيم اتوم پده،  5اتوم د انرژيكي سويو شمېره 
، په 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2يې ه كې م په لومړۍ انرژيكي سوياتو
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د  . الكترون سره وېشل شوي دي 1ه كې يې ، او په پېنځمه انرژيكي سوي8لورمه كې يې څ
  دى .  85د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) يې اتوم په هسته كې 

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  4678,85د روبيډيم اتومي كتله  -

  سره ښودل كيږي .   [Kr]١s٥ د اتوم الكتروني وېش يې په دې فورمول -

  .  ىد م.  پ 248يې  نيم قطرد اتوم  -

  

  روبيډيم د اتوم جوړښت  انځور : د

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 532,1افت په عادي شرايطو كې په يو س . م . م . كې د روبيډيم كث -

(د ك په شمېر ده .  30,39په شمېر  گخې درجه يې د س . دود ويلي كېدو د تو -
 .   )ده 45,312

 .  )ده 961(د ك په شمېر ده .  688په شمېر  گد اېشېدو د تودوخې درجه يې د س .  -

 موله دى . \كيلوجوله 20,2د ويلي كېدو تودوالى يې  -
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 موله دى . \كيلوجوله 8,75د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى .  \جوله 1,31 د تودوالي مولي ظرفيت يې -

       موله دى . \س . م . م 9,55مولي حجم يې  -

كه چيرې يې كومه ټوټه  جوړوي . بلورونهنرم لرونكي  گته ورته رن روروبيډيم سپينو ز
پر سره  د برينل په مېتود كلكوالى يېپرې شي نو نوى غوڅ شوى ځاى يې فلزي ځال لري . 

رام گكيلو 02,0مربع  ي مترپر يو ميليا په بل شمېر، ا نيوټنه دى . گمي 2,0 يومترمربع باندې
   .  ه دىځواك

  د بلوري جالۍ جوړښت يې :

 مكعبي منځډك سېستم لري . د روبيډيم د بلوري جالۍ جوړښت  -

 سترومه دى . گان 710,5د جالۍ پارامترونه يې  -

 كيلوينه ده .   56د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

     مكعبي منځډك سېستم لري ډيم د بلوري جالۍ جوړښت انځور : د روبي

  كيميايي خواص يې 

 .  دى م.  پ 216 بيډيم كووالينسي نيم قطرد رو -

 .  دى م.  پ e1+ (147يې ( د ايون نيم قطر -

 ه ده . گوليناپ 82,0الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه   -925,2الكترودي ځواك يې  -
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 ده .  1جوړولو درجه يې  ايډد اكس -

موله ده . په بل \كيلوجوله 8,402 ي يېجوړولو انرژ ايونلومړي الكترون د د  -
  ) الكترون ولټه ده .  17,4شمېر (

له هوا سره د ډېرو لږو اوبو په شتون دى، په هوا كې ډېر بې پايښته دى، روبيډيم الكلي فلز 
ه هغه ډېره كچټول ډولونه جوړوي، په  وگ. د مال تعامل كوي او په خپل سر اور اخليكې هم 

  ې چې په اسانۍ حليږي .  گمال

د ښيښې او نورو جوړښتيزو  مركب RbOH ډياروكسډياد روبيډيم هد روبيډيم مركبونه : 
روبيډيم او كانتينري توكو پر وړاندې يو ډېر تعرضي توكى دى، ويلي شوى 

   ېرى فلزونه خرابوي او شړوي يې . ډ ډياروكسډياه

  كارونه يې 

كنالوجۍ كې ډېر ارزښتناك رول لوبوي . دلته كېداى ټنۍ فلز په اوسدا كمپېښه الكلي 
الكتروني ، هگسټ په تواليټكد ې يادې شي لكه گشي د ده د كارونې دا الندې لويې څان

(د روبيډيم مركبونه تثبيت كوونكي  طبړى اوپتيك، اټومي صنعت، گصنعت، ځان
  خواص لري) . 

ډوله فلزونو كې او د گځينو نورو فلزونو سره په ه ډول، بلكې له نږروبيډيم نه يوازې په 
روبيډيم ښه اوم توكيز، تر سيزيم هم مساعد بنسټ كيميايي مركبونو په ډول هم كاريږي . 

رونه هم پراخيږي گته السرسى ډېريږي هماغسې يې د كارونې ډ دې فلزچې  هگلري . لكه څن
 .  

ړتياوو كشف او گصو او نيمد نواقكتوسكوپي (فېيد- اماگوپ په ټايزو 86-د روبيډيم
دارو درملو او خوراكتوكيو په  د، اندازه كوونكي تخنيك كې، همدا راز )مالومونه

 Cs او له سيزيم ډيمروبيكې كاريږي .  انيزمونو له منځه وړل)گستيريليزېشن (د ميكرو اور
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نو توربينوډېر ښه سړوونكي دي او د تودوخې د ډېرې لوړې درجې  ډوله فلزونهگده  سره د
يم او سيزيم لوى په دې تړاو په وروستيو كلونو كې روبيډ، لپاره كاري چاپيريال دى

لكه  ډوله فلزونهگوني گد روبيډيم درې په سړوونكي سېستم كې ارزښت خپل كړى .
  .  تر ټولو ډېر كاريږي سيزيم-روبيډيم- روبيډيم، او سوډيم-پوتاسيم- سوډيم

ي سينتېز كې كاريږي . په عضوي او هم غيرعضوهم  هگپه تو )اليزټكد كټاليسټ (روبيډيم 
ي فعاليت په ټوله كې له نفتو څخه د يو لړ مهمو محصوالتو په جوړولو ټاليسټروبيډيم ك د

د سينتېز د ميتانول  RbC٢H٣O٢ه روبيډيم اسيټاټ گد ساري په تواو توليد كې كاريږي . 
تر ينتېز لپاره كاريږي، چې از څخه د نورو ډېرو لوړو الكولونو د سگلپاره او له اوبلن 

از باندې د سكرو په بدلولو، د موټرو لپاره د اوبلنو مصنوعي گځمكې الندې په 
د  دا عنصرسونتوكيو او رياكتيفي سونتوكيو د توليد په تړاو خورا ارزښتمن دي . 

ريسو په برخه كې گاو كيهاني تخنيك په چارو كې د لوړ كيفيت درلودونكي غوړين توكي 
  . كاريږي 

د تودوخې د ډېرو لوړو درجو  ډوله كېگسره په  ډياد مسو له كلور RbCl ډياروبيډيم كلور
  په اندازه كولو كې كاريږي .  درجو پورې) 400(تر 

په پيلونو (بېټريو)  وند س ډياروبيډيم كلور كې كاريږي . د زرونويپه الد روبيډيم بړاسونه 
په پيلونو  ونهم د س ډياروكسډياروبيډيم ه ه كاريږي، همدا راز دگد الكتروليت په توكې 

   ه ډېر اغېزمن دى . گكې د الكتروليت په تو

  سترونتيم.  38

سترونتيم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د پېنځمې دورې يو عنصر دى چې اتومي 
ه ، پ)Strontiumدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( Srاو سېمبول يې  38شمېره يې 

سترونتيم يو ساده ) دى . Стро́нцийاو په روسي ژبه كې ( )Strontiumكې ( سيليگان
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ده . دا يو نرم او د ) 7440- 24-6يې () شمېره CASتوكى دى چې د ثبت د سي اې اېس (
كيميايي  لري . گفلز دى چې سپينو زرو ته ورته رنالكلي خاورين كږېدو وړتيا لرونكى 

زر له لنده بل او اكسيجن سره  تعامل كوي، او په زېړ ، په هوا كې ډېر يې ډېر دىفعاليت 
    پوښل كيږي . ي قشرډيانري اكس

  
   لرونكى نرم فلز دى  گسترونتيم سپينو زرو ته ورته رنانځور : 

  تاريخچه او د نامه ريښه يې 

 امه يو كلي ته نږدې د سرپو په يوپه ن» سترونشيان«ز كال د سكاټلېنډ د  1764دا عنصر پر 
كې كشف كړاى شو، او نوي كشف شوي عنصر ته مينرال  ٣SrCOسترونټيانيټ  په ېكان ك

شتون پر  ډيامينرال كې د نوي فلز د اكس ېپه دنوم هم له همدغه نامه څخه واخيستل شو . 
 )زكال 1811، يا 1810مړينه پر ( »ويليام كرويكشانك« ليسي كيمياپوهگد انز كال  1787

له خوا مالوم كړاى شو ) 1795-1748( »اډېر كراوفورډ«پوه او سكاټلېندي ډاكتر او كيميا
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 له خوا) 1829- 1778( »همفري ډېوي« هفيزيكپو او يسي كيمياپوهلگاند كال ز  1808 پر. 
     ه ډول بېل كړاى شو . نږپه 

  شتون  سترونتيمد  په طبېعت كې

تركيب كې شتون  مينرالونو په 40ډول نه موندل كيږي . دا عنصر نږدې د  نږهسترونتيم په 
 2,51په سلو كې  مينرال دى چې ٤SrSO سيليسټينلري . له هغوى څخه تر ټولو ډېر مهم د 

سلنه يې  4,64مينرال چې  ٣SrCOهمدا راز د سترونټيانيټ  سلنه يې سترونتيم دى .
سترونتيم صنعتي ارزښت لري . يې دا دوه مينرالونه  يږي .راايستل كسترونتيم دى، هم 

ه شتون لري . پر نورو سربېره گبېالبېلو كلسيمي مينرالونو كې د يوې برخې په توزياتره په 
  دا عنصر د دې الندې مينرالونو يوه برخه جوړوي : 

، F٣Al(CO٢Sr(٥سټينونيټ ، AsO٣SrAl)SO٤(٤(OH)٦كيمليټ زيټ 
ويازيټ گ،  CO٢SrAl)٣(٢(OH)٤•О٢Н سترونتيوډريسيريټ 

О٢Н•٥(OH)٤(٢(PO٣SrAl ،وډكينيټ گOH٢)٤Al(PO٢Sr ،يټ گسوانبير
٦(OH)٤)SO٤(PO٣SrAl  ، ٢سلوسونيټ)٤Sr(AlSiO بريوسټيريټ ،

О٢Н٨(٢•٥O٣Sr(AlSi ، فيرموريټF٣)٤(AsO٥Sr ، سترونتيوجينوريټ
О٢Н٢٣•(٨O١٤(B٢Sr ،رډيټ گسترونتسيوهيلО٢Н)Cl•٩O٥(B٢Sr ، ليوسونيټ
О٢Н•٥(OH)٤(٢(PO٣SrFe  ، سانتېفييټО٢Н٢•٤)٤(VO٢SrMn  ،يټ بيلوو

OH٤(٣(PO٥Sr   هاراډايټ او)٧O٢SrV(Si  .  

ځاى  23 فيزيكي خپرېدا د كچې له پلوهد قشر كې كلك ه پاسني د ځمكې پسترونتيم 
سني سلنه) . د ځمكې په پا 045,0وسفير كې ټسلنه ده (په لي014,0لري، د كتلې برخه يې 

 8ر كې يټو په يو ل. سترونتيم د سمندري اوب سلنه ده 0029,0ه كچدې فلز كلك قشر كې د 
  رامه شتون لري . گميلي 
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سترونتيم د امريكا متحدو ايالتونو په كاليفورنيا، روسيه او ځينو نورو هېوادو كې 
   موندل كيږي .  

  
لري،  سلنه سترونتيم 2,51چې په سلو كې  مينرال ٤SrSOد سيليسټين  انځور : د سترونتيم

  ڼل كيږي  گتر ټولو مينرالونو يې ډېر مهم 

  الس ته راوړل يې 

  د سترونتيم د الس ته راوړلو درې الرې شتون لري : 

 تجزيه . (ترميكي)  د ده د ځينو مركبونو تودوخيزه •

 . پر مټ الكتروليز د  •

 له الرې .   چاڼلود  ٢SrCl ډيايا سترونتيم كلور SrO ډياد سترونتيم اكس •

د الومينيم پر مټ د ده د په صنعتي ډول د فلزي سترونتيم د الس ته راوړلو مهمه الره 
صعيد (سوبليمېشن) د ت تر دې وروسته دي . الس ته راغلى سترونتيم چاڼل ډيااكس

  ه كيږي . نږعمليې پر مټ 
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له ويلي شوي مخلوط څخه د   NaCl ډيااو سوډيم كلور  ٢SrCl ډياد سترونتيم كلور
ده موندلې، ځكه چې الكتروليز پر مټ د سترونتيم الكتروليتي الس ته راوړلو پراختيا نه 

د د برېښنايي بهير پر مټ لږ وزي او سترونتيم پر نورو مخلوطونو باندې ډېر چټل وي . 
 هړو سترونتيمد  تجزيې پر مهال ېد تودوخيز ډريټيايا سترونتيم ن ډريډياسترونتيم ه
  الس ته راځي چې سستې اور اخيستنې ته ميل لري .  پوډري بڼه 

  پونه يې ايزوټو

ايزوټوپ دى   Sr٨۴پايښت لرونكي طبېعي ايزوټوپونه لري چې هغه يو د  4فلز  د سترونتيم
ايزوټوپ دى چې ډېروالى  Sr٨۶سلنه دى . دويم يې د  56,0چې په طبېعت كې يې ډېروالى 

سلنه دى، او څلورم  0,7ايزوټوپ دى چې ډېروالى يې   Sr٨٧سلنه دى . درېيم يې د  86,9يې 
  سلنه دى .  58,82روالى يې ايزوټوپ دى چې ډې Sr٨٨يې د 

راديواكتيفي ايزوټوپونو له شمېر څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر  29د دې عنصر د نورو 
  Sr٨۵كاله دى . بل يې د  9,28ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Sr٩٠لرونكي يو د 

ورځې دى . د نورو ټولو راديواكتيفي  835,64ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې 
دقيقو  100ورځو لنډ دى، د ډېرى هغو نيمايي عمر يې تر  55وپونو نيمايي عمر يې تر ايزوټ

  هم لنډ دى .  

 90- ورځې دى، او د سترونتيم 57,50ايزوټوپ چې نيمايي عمر يې  89- د سترونتيم
ايزوټوپ په طب او صنعت كې  90-ڼل كيږي .د سترونتيم گايزوټوپ مهم ايزوټوپونه 

پاى  105پيل او پر  73پېژندل شويو ايزوټوپونو د كتلو شمېرې له كاريږي . د دې عنصر د 
    ته رسيږي .

  



٥٩١ 

   د سترونتيم اتوم 

د اتوم د هستې په  نيوترونونو جوړه ده . 50پروتونونو او  38د سترونتيم د اتوم هسته له 
 5و شمېره دې عنصر د اتوم د انرژيكي سويالكترونونه شتون لري . د  38شاوخوا كې يې 

، په 18يمه كې يې ، په درې8 يې ، په دويمه كې2ه كې يې اتوم په لومړۍ انرژيكي سوي. د ده 
الكترونونه سره وېشل شوي دي .  2ه كې يې او په پېنځمه انرژيكي سوي، 8څلورمه كې يې 

  دى .   88د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

  اص يې : خونور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  62,87د سترونتيم اتومي كتله  -

 ل كيږي . دسره ښو  [Kr]٢s٥الكتروني وېش يې په دې فورمول د اتوم  -

    . ىد م.  پ 215يې  قطر ايينيمد اتوم  -

  
  سترونتيم د اتوم جوړښت انځور : د 
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  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 54,2م كې .  م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود سترونتي -

 )ده 1050په شمېر  د ك(درجې ده .  777 په شمېر گد ويلي كېدو تودوخه يې د س .  -
 . 

 .  )ده 1650په شمېر  د ك(ده . درجې  1377په شمېر  گتودوخه يې د س . شېدو د اې -

 موله دى . \كيلوجوله 20,9 د ويلي كېدو تودوالى يې -

 ه دى . مول\كيلوجوله 144د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 79,26د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

 موله دى .  \م . م . س 7,33مولي حجم يې  -

لرونكى فلز دى، د كږېدو راكږېدو وړتيا لري، پر  گسترونتيم نرم، سپينو زرو ته ورته رن
    ۍ غوڅيږي . چاكو په اسان

د .  شوې پېژندلبڼې ې ردې عنصر د عنصر دى . د )پولي مورفيكڅو بڼه ييز ( سترونتيم
- استرونتيم دى چې الف مكعبي محوري درجو پورې پايدار گس .  215تودوخې تر 
شپږڅنډيز  درجو تر منځ 605او  215) نوميږي . د تودوخې د Sr-αسترونتيم (

 605خې تر و، او د تود) نوميږيSr-βسترونتيم (-بېتاسترونتيم دى چې  ونال)گزاگ(هي
-اماگسترونتيم دى چې بڼې لرونكى سېستم  مكعبي منځډك يې بيا د ېو درجو كلوړ

   ) نوميږي .  Sr-γسترونتيم (

  د بلوري جالۍ جوړښت يې :

 مكعبي محوري سېستم لري .  د سترونتيم د بلوري جالۍ جوړښت  -

 سترومه دى . گان 080,6د جالۍ پارامترونه يې  -

  كيلوينه ده .  147د ډيباى د تودوخې درجه يې  -
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  مكعبي محوري سېستم لري د سترونتيم د بلوري جالۍ جوړښت  انځور : 

  كيميايي خواص يې  

 .  دى م پ 191 ي نيم قطرنستيم كوواليد سترون -

 .  دى م.  پ e 2  (+112يې ( د ايون نيم قطر -

 ه دى . گوليناپ 95,0الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه   -89,2ځواك يې ي ودالكتر -

 ده .  2رجه يې جوړولو د ايډد اكس -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 0,549د ايون جوړولو انرژي يې د لومړي الكترون  -
  .     لټه ده) الكترون و5 ,69(شمېر 

. دا عنصر د خواصو له  + درجه ښيي2جوړولو  ډياسترونتيم په خپلو مركبونو كې تل د اكس
  منځنى حالت لري . ته نږدې دى او د دوى تر منځ  Baباريم او  Caپلوه كلسيم 

له ټولو ډېرو فعالو فلزونو (ليكه) كې سترونتيم د تر  محدودهپه د الكتروكيميايي ولټاژ 
 O2H. له اوبو  ىولټه سره مساوي د - 89,2له  ځواكالكترودي  عاديد ده .  دى شمېر څخه

 2Hاو هايډروجن  جوړوي ٢Sr(OH) ډياروكسډياسترونتيم ه ،سره فعال تعامل كوي
   ده :  تعامل معادله يې داكيميايي  دچې  ازادوي،
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انه فلزونه وباسي . له و څخه درگسترونتيم له تېزابونو سره تعامل كوي، د هغوى له مال
سره كمزورى  ٣HNO ډريك اسيټيااو ن  ٤SO٢H ډسولفوريك اسي لكه و تېزابونوگټين

  تعامل كوي . 

سترونتيم چې پر قشر جوړوي  ، زېړ بخونيږيډ كيافلزي سترونتيم په هوا كې ژر اكس
 ٢N٣Sr ډريټيااو سترونتيم ن ٢SrO ډياتل پكې سترونتيم پراكسسربېره  SrO ډيااكس

پر  د تودوخې وركولو او تودولوهم شتون لري . ) ٢N٣Sr ډريټيان اىسترونتيم ډ اىتر(
 په هوا كې په خپل سر اور اخيستو ته سترونتيم پوډري بڼهد مهال په هوا كې اور اخلي، 

  ميل لري . 

او له هالوجيني  Pفاسفورس ،  Sسولفور له داسې نافلزونو سره كارنده تعامل كوي لكه 
سره  ٢N روجنټلوړو درجو كې او له ناي گس .  200تر  سره 2H روجنډله هايعنصرونو سره . 

نه  ملسره تعا(الكليو) كوي . له الكلي فلزونو  تعاملكې تودوخه لوړو درجو  گس .  400تر 
  ي .  كو

تعامل كوي او  سره 2CO ډيااكس اىكاربون ډد تودوخې په لوړو درجو كې له سترونتيم 
  ده :  معادله يې داتعامل  دجوړوي چې  ٢СSr ډسترونتيم كاربي

   

−ې له انيونونو سره گد سترونتيم مال
٣, NO−, I−Cl له دې انيونونو سره  په اسانۍ حليږي .

٣−ې گمال
٤, PO−٢

٣, CO−٢
٤, SO−F ې لږ حلېدونكې دي .ي    
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  كارونه يې 

ډيږي، د بېټريو لپاره د سرپو له گډوله فلزونو سره گسترونتيم له مسو او د مسو له ځينو 
لري كولو  څخه د سولفور د ، مسو او پوالدون (چودن)وله چو ډيږي،گډوله فلزونو سره گ

   . لپاره كاريږي

له مركبونو  U وورانيمي دسترونتيم ي ه والنږ 99 ,999- 99,99 د كې : فلز ويلى كولوپه 
  ه كولو او رابېلولو لپار كاريږي . نږڅخه د دغه فلز د 

د دايمي مقناطيسونو د د سترونتيم كلك مقناطيسي وسپنكښونه مقناطيسي توكي : 
  ه كاريږي .  گتوليد لپاره د توكيو په تو

د دې لپاره چې  كيو كېپه اور زېږوونكيو توپه اور زېږوونكيو توكيو (پيروتكنيك) كې : 
 ټ، پركلوراټراټيا، نټكاربوناد سترونتيم  ،وركړي گسور رن- ريگد اور لمبې ته ځي

ډوله فلز د اورلوبو لپاره د اور زېږوونكيو توكيو او گسترونتيم -منيزيگ. د م كاريږي
  څيزونو په تركيب كې كاريږي . 

لو كې جن په الس ته راوړد هايډرو 4SrUOوراناټ يۍ كې : د سترونتيم ژپه اټومي انر
ورانيمي لړۍ، د امريكا متحد ايالتونه، لوس ي- رول لوبوي (د سترونتيم ارزښتناك

يې په  له هغه شمېر څخه . )يژهايډروجني انر - اټوميانجلس) په ترموكيميايي الرې سره (
د هستو د تجزيې  U وورانيمياناټ په تركيب كې په سيده ډول د وريمرسته د سترونتيم 

ې پر يروجن او اكسيجن باندې د اوبو د تجزډهاي هپد دې لپاره چې  ودونه طرحه كيږيمېت
  خه الس ته راشي . مهال تودو

د ځينو ډېرې برېښنا زېرمه  ٢SrF ډياسترونتيم فلوركيميايي سرچينو كې : د په د برېښنا 
  كوونكيو بېټريو په جوړوونه كې كاريږي . 
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هم د بېټريو د ځينو پرزو په ډوله فلزونه گتيم سره د سترون Pbسرپو او  Sn ېله قلع
الواني گ( الواني پيلونوگد ډوله فلز گكاډميم  - جوړولو كې كاريږي . د سترونتيم 

  د انودونو لپاره كاريږي . ) galvanic cellسلونونو) (

 55,50يې  عمر ايينيم وپ چېټاتومي كتلې لرونكى ايزو 89تيم د په طب كې : د سترون
   ه كاريږي .گپه بڼه) د پړسوب ضد وسيلې په تو ډيا، (د كلورشواروزه دى

  

  ايتريم.  39

يو عنصر دى چې اتومي ايتريم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د پېنځمې دورې 
)، په Yttriumدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( Yاو سېمبول يې  39شمېره يې 

¼Иكې ( او په روسي ژبه )Yttriumليسي كې (گان ттрий ( دى . دا يو ساده توكى دى چې
 گرن خړ او ايتريم يو سپين) ده . 7440-65- 5شمېره يې ( )CASد ثبت د سي اې اېس (

  لرونكى فلز دى . 
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   فلز دىكمپېښه خاورين لرونكى  گينو زرو ته ورته رنسپايتريم انځور : 

  تاريخچه يې 

له ايتربيټ (اوسنى نوم ) 1852-1760( »ينولډاگيوهان «ز كال فنلېنډي كيمياپوه  1794پر 
دا نوم بېل كړ او ده د ايتريم په نامه ونوماوه .  ډياد عنصر اكس مينرال څخه) ولينيټډاگيې 

په » ريساريو«چې د كړ  له نامه څخه ورته غوره ابادځاى) ايتربي Ytterby(يې د سويډني 
ز كال  1843شوى وو . پر ټاپو كې موقعيت لري . د ايتربيټ مينرال همدغلته موندل 

دا  دا زباد كړه چې )1858- 1797» (رډموسان وستافگكارل «سويډني ډاكتر او كيمياپوه 
او له  ونو يو مخلوط دىډياد اكس Tbتيربيم او  Erپه اصل كې د ايتريم، ايربيم  ډيااكس

او  تيربيمفلزي ايتريم چې د ايربيم، بېل كړ .  ٣O٢Y ډياايتريم اكسدغه مخلوط څخه يې 
د الماني ز كال  1828ډې وې، لومړى ځل پر گونو برخې ورسره ډياونو د اكسډانيټنورو الن

  الس ته راغى . له خوا  )1882 -1800» (لرهفريدريش ويو«كيمياپوه 
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  شتون  د ايتريم په طبېعت كې

رى او ده ته ډېر نږدې دى . د ځمكې په پاسني كلك گيو كيميايي مل La انيمټالنايتريم د 
او سمندري  دده .  26بله وينا د كالرك شمېره يې په رامه ه . گ 26ټن  ه په يوكچ ر كې يېقش

د مينرالي او رامه ده . ايتريم نږدې تل گميلي  0003,0ه كچيې  ر كېپه يو ليټبو اويو گسمندر
  .  وي ونو سره يو ځاىډانيټالنله عنصر لرونكيو ډبرو په تركيب كې 

 او ٤YPOكسينوټيم او مهم مينرالونه  تر ټولو ډېر لوى دې عنصرد 
په چين، استراليا، هند، يې پيدا كېدو لويې سيمې  د دي . ١٠O٢Si٢FeBe٢Y ولينيټډاگ

  برازيل، او ماليزيا كې دي .  

  الس ته راوړل يې 

 )تبادلېد ايوني ادلون بدلون (مېتود او ) Extractionد ايتريم مركبونه د ايكسترېشن (
فلزي طونو څخه الس ته راځي . ومخلډو گپېښه خاورينو فلزونو سره له له الرې له نورو كم

او تر دې  چاڼلود پر مټ  Caيا كلسيم  Liليټيم  د ونو څخهډهاليايتريم د ايتريم له بې اوبو 
  پر مټ الس ته راځي .   چاڼوروسته يو ځل بيا 

  د ايتريم اتوم 

. د اتوم د هستې په  جوړه ده ونوننيوترو 50او  وپروتونون 39 له هسته د ايتريم د اتوم
 5و شمېره سوي يكيدې عنصر د اتوم د انرژد الكترونونه شتون لري .  39شاوخوا كې يې 

، په 18، په درېيمه كې يې 8 يې ، په دويمه كې2ه كې يې سوييكي ژاتوم په لومړۍ انرده . د 
.  ره وېشل شوي ديسالكترونونه  2يې  ه كېسوييكي ژنراو په پېنځمه ا ،9يې څلورمه كې 

  دى .  89د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليزشمېر (د كتلې شمېره) 
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   :  خواص يېنور  د اتوم

 اتومي واحده ده .  90585,88د ايتريم اتومي كتله  -

 ل كيږي . دسره ښو   [Kr]١d٤ ٢s٥الكتروني وېش يې په دې فورمول د اتوم  -

         .  ىد م.  پ 178 يې نيمايي قطرد اتوم  -

  

  د ايتريم د اتوم جوړښت  انځور :

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى .  گ 47,4م كې .   م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود ايتري -

 1799شمېر  په د ك(ده . درجې  1526 په شمېر گد ويلي كېدو تودوخه يې د س .  -
  .  )ده

 .    )ده 3203په شمېر  د ك( درجې ده . 2730 رپه شمې گ . د ستودوخه يې شېدو ېد ا -

 .  ىموله د\كيلوجوله 5,11د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 367د بړاس تودوالى يې  -
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 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 52,26د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

 موله دى .\ م . م . س 8,19مولي حجم يې  -

فېكشنونو) كې يدا عنصر په دوو بلوري بڼو (موددى . ايتريم يو سپين بخون خړ فلز 
 يېد بلوري جالۍ جوړښت  بڼه ده چې )Y-αايتريم (- اچې يوه يې د الف يشتون لر

ي ؛ فضاي =٣,٦٤٧٤a  ;٥,٧٣٠٦с=Å ;Å سېستم لري، )ونالگزاگيهشپږڅنډيز (
β-(ايتريم -دويمه يې د بېتا دى . mmc٣٦P/يې دا روپ) گروپ (يا د بلور پېژندنې گ

Y٢، سېستم لري مكعبي منځډك ) بڼه ده چې د جالۍ جوړښت يېÅ; z= ٤,٠٨a=  ،
 1482 يې هتودوخ β↔α. له يوې نه بلې بڼې ته د تېرېدو دى  m٣Imروپ يې گفضايي 

  ده . درجې  گس . 

  : د بلوري جالۍ جوړښت يې 

 سېستم لري .  )ونالگزاگيهشپږڅنډيز ( د بلوري جالۍ جوړښتايتريم د  -

   سترومه دى .گان  =٣,٦٤٧a =٥,٧٣١cپارامترونه يې د جالۍ  -

 كيلوينه ده .       280د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

   سېستم لري )ونالگزاگيهشپږڅنډيز ( د بلوري جالۍ جوړښتايتريم د انځور : 
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  كيميايي خواص يې 

 .  ىد م.  پ 162 نيم قطرسي ند ايتريم كووالي -

 .  ىد . م.  پ e3 (+3,89يې ( نيم قطر د ايون -

 .   ىه دگوليناپ 1 ,22الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه يې صفر  ځواكالكترودي  -

   ده . 3جوړولو درجه يې ډياد اكس -

په بل موله ده . يا \كيلوجوله 4,615ي يې ژد ايون جوړولو انرد لومړي الكترون  -
   الكترون ولټه ده .) 6 ,38(شمېر 

س  425 - 370. د تودوخې په  وښل كيږيپ دفاعي قشري ډياايتريم په هوا كې په كلك اكس
جوړونه يې د  ډياتت تور قشر جوړوي . شدت لرونكې اكس ډيادرجو كې د اكس گ. 

شېدونكو ېاكسيجن سره په ا هپدرجو كې پيليږي . دا فلز د هوا  گس .  750تودوخې په 
 ډاسي يكټاسي(تېزابو سركې  نو اوجوړوي، له مينرالي تېزابو ډيااوبو كې اكس

COOH٣CH ( ،ډياروجن فلورډله هايسره تعامل كوي HF   . ايتريم د سره تعامل نه كوي
 تعاملسره سولفور او فاسفورس روجن، ټروجن، نايډهالوجينونو، هايتودولو پر مهال له 

بنسټ  )٣ОН)Y ايتريم هايډروكسايډ د بازي خواص لري، ٣О٢Y ډياايتريم اكسكوي . 
    . دىيونكى ځواب ود ده  (باز)

  پونه يې ايزوټو

. د دې وپ دى ټيزوا  Y٨٩ د جوړ دى او هغه هوپټايزو يپايښت لرونك يو لهايتريم طبېعي 
د دوى له شمېر څخه يې تر  نور راديواكتيفي ايزوټوپونه هم پېژندل شوي چې 26عنصر 

.  ورځې دى 6,106ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Y٨٨ د ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي يو
ايزوټوپ  Y٨٧ دبل يې ورځې دى .  51,58نيمايي عمر يې  ايزوټوپ دى چې  Y٩١ بل يې د
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 ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې Y٩٠ د بل يې هم  ساعته، او 8,79دى چې نيمايي عمر يې 
  لنډ دى .   تر يوه شواروزهيې ساعته دى . د نورو ټولو ايزوټوپونو نيمايي عمر  64

  كارونه يې 

فلز دى چې يو لړ كمپېښه خواص لري، او دې خواصو تر ډېره بريده دا داسې  ايتريم يو
شونتيا برابره كړې چې نن ورځ له ده څخه په صنعت كې پر ډېره پراخه پيمانه كار اخيستل 

ايتريم  نږهد او احتمال لري چې پر راتلوكې به ال ډېره پراخه كارونه خپله كړي . كيږي 
د فلزي ايتريم دى .  )رامهگكيلو 30پر يو ميلي متر مربع (له اپاسكاگيم 300كلكوالى نږدې 

ډوله فلزونو لپاره ډېر مهم كيفيت دا دى چې دى د يو كيميايي فعال گاو د ده د يو شمېر 
 يږي او دا قشر دى دك پوښلپر قشر  ډريټيااو ن ډياد اكسه په هوا كې گعنصر په تو

   ساتي . جوړولو څخه ډيادرجو پورې له نور اكس گس .  1000 تودوخې تر

په وړاندې  د تودوخې لوړو درجو ٣O٢Y ډياايتريم اكس د: د اور مقاومت لرونكي توكي 
 900ډېر مقاومت لري، د تودوخې د درجې په لوړېدو سره نور هم كلكيږي (لوړترينه درجه له 

پخپله د  شمېر څخه دېد ويلي كولو لپاره كاريږي، له )، د يو لړ ډېرو فعالو فلزونو 1000تر 
ړى رول گكې ځانرۍ) گتويښت (ريخته  په U وورانيميد  ډياد ايتريم اكسايتريم هم . 

و څخه د لوړې تودوخې په گد كارونې يوه له ډېرو مهمو څان ډيالوبوي . د ايتريم اكس
(ريخته  يښتپوالدو تو هكيفيتباه او ه د اوږدمهالگمقاومت لرونكي توكي په تود وړاندې 

وړول دي، له اوبلنو (ويلي شويو) پوالدو سره په تماس كې د ايتريم اوو جگرۍ) دستگ
تر ټولو ډېر كلك او مقاومت لرونكى توكى  ،يوازينى هغه نامتوكارونه مهمه ده .  ډيااكس

 ډياسكانډيم اكس وړتيا لرونكى توكى له اوبلنو پوالدو سره په تماس كې ډياايتريم اكس
٣O٢Sc   . دى خو ډېر قيمت دى  

- ې هواييگراتلونكې څان ډوله فلزونو د كارونې لويېگد ايتريم د : ډوله فلزونه گيم د ايتر
ده چې ايتريم  لو صنعت دى . ډېره مهمه داوكيهاني صنعت، اټومي تخنيك او د موټر جوړ
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سره تعامل نه كوي  Pu وپلوتونيماو  U وورانيمي يوشو له ويلي ډوله فلزونهگاو د ده ځينې 
  فاز توغنديز انجن كې وكارول شي ازي گتيا وركوي چې دوى په اټومي او دا كار د دې شون

  زيركونيم.  40

دى چې اتومي  عنصر زيركونيم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د پېنځمې دورې يو
)، په Zirconiumدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( Zrل يې وباو سېم 40شمېره يې 

دا يو ساده توكى دى .  )Цирко́нийو په روسي ژبه كې (ا) Zirconiumليسي كې (گان
سپينو زرو  ندځاليو دا ) ده . 7440-  67-7) شمېره يې (CASسي اې اېس (ثبت د دى چې د 

وهلو  گلرونكى فلز دى . دكږېدو راكږېدو لوړ تاب لري، او د زن گته ورته او خړ وزمه رن
  په وړاندې مقاومت لري . 

  
   لرونكى فلز دى  گنو زرو ته ورته رنانځور : زيركونيم سپي
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  تاريخچه او د نامه ريښه يې 

» مارتين هاينريش كالپروت«الماني كيمياپوه  ز كال 1789 پرلومړى ځل زيركونيم 
د تجزيې او مينرال  ٤ZrSiOد زيركون په بڼه  ٢ZrO ډيااكس اىكونيم ډد زير )1743-1817(

  . بېل كړ ل څخه اله دې مينر شننې په پايله كې

يونس ياكوب «د سويډني كيمياپوه ز كال  1824پر ډول  نږهپه  لومړى ځل زيركونيم
له خوا بېل كړاى شو . نږه او له هر ډول مخلوطونو څخه پاك ) 1848-1779(»  برسيليوس

  پېړۍ په پيل كې تر السه شو .  20م يوازې د زيركوني

 «مه د عربي ژبې له كل ښايي چې داپخپله د زيركونيم نومونې ريښه نامالومه ده . 

 zarkûn« سينابره اخيستل شوې وي چې د خڅ HgS »Cinnabar « د  او مينرال مانا لري
  څخه اخيستل شوې ده .   )گ، طاليي رنگ) (زرين رنzargunپارسي ژبې له (

  شتون  د زيركونيم په طبېعت كې

پر بنسټ د  الوماتو. د بېالبېلو م وسفير كې پراختيا موندلېټد زيركونيم مركبونو په لي
د  يوگندرونو او سمندرمد سرامو ده . گ 250څخه تر  170له ټن كې  زيركونيم كالرك په يو

عنصر  وفيلټليزيركونيم يو رامه ده . گميلي ) ٥·١٠−٥( 10.5- 5 هكچ ر كې يېپه يو ليټاوبو 
ول ونو په ډټونو او سيليكاډيااكسد ده مركبونه د  له اكسيجن سره په طبېعت كېدى . 

 40يو تيت شوى عنصر دى، داسې نږدې  دىي دي . له دې سره سره چې شو پېژندل
په طبېعت كې و په بڼه شتون لري . گيا مال ونوډيامينرالونه شته چې دا عنصر پكې د اكس

پېچلي  او بېالبېل ZrO)٢(باډيليټ ، ZrSiO)٤( )٦٧,١ ZrO %٢(زيركون يې د 
او داسې نور  (Na, Ca)٥ ,١٧O٦Fe, Mn)[O,OH,Cl][Si(Zr[ اوډياليټلكه  مينرالونه

 Hfهافنيم له زيركونيم سره په ځمكه كې د پيدا كېدو په ټولو ځايونو كې .  شتون لري
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الى لري واتوم د زيركونيم اتوم ته ايزومورفي ورته د هافنيم كيميايي عنصر .  رى ويگمل
  په مينرالونو كې شتون لري .   Zr او له همدې المله د زيركونيم

 روزيركون د زيركونيم تر ټولو ډېر خپور شوى مينرال دى . دى په ټولو دې ته ورته غرنيو ډب
 پهد امريكا متحدو ايالتونو ټو او سينيټو كې . رانيگكې موندل كيږي، په تېره بيا په 

موندل  داسې بلورونه كې د زيركونيمغرنۍ ډبره ماټيټ گشمالي كارولينا ايالت كې په پي
الى يې څو سانتي متره دى . همدا راز په مدغاسكر هېواد كې يې داسې شوي چې اوږدو

  .   دي رامونوگيې په كيلو ونهبلورونه موندل شوي چې وزن

كمون له خوا په برازيل كې موندل شوى وو . د پيدا » يوساك«ز كال د  1892باډيليټ پر 
هلته د باډيليټ ي . كې دپه سيمه » كالډس -دي -پوسو«وى ځايونه يې د برازيل په كېدو ل

د اوبو په باډيليټ ټنه دى .  30 نږدې موندل شوى چې وزن يې(ستره ډبره) ټ گ يو داسې
ه ډول موندل كيږي چې قطر يې تر د ډبرې پ )Alluviumد ( كې بهير او د پاڼونو په اوږدو

كيب په نامه نامتو ده . فاوس زياتره په خپل تر» فاوس«چې د  (اوه نيم) ميلي متره وي 5,7
               لري .  2ZrO ډيااكس اىزيركونيم ډسلنه  90كې څه د پاسه 

  
چې سپين پوډر ته مركب دى ونى گدوه د زيركونيم   2ZrO ايډاكس انځور : زيركونيم ډاى

، په طبېعت كې د باډيليټ مينرال په بڼه شتون لري خو په صنعت كې د ورته بڼه لري
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پخولو (سوركولو) پر مټ الس ته باندې رايډ په اور زيركونيم سولفاټ يا زيركونيم كلو
   راځي

  يې  كانونه

د ، ونه د امريكا متحدو ايالتونو، استراليا، برازيل، هندد زيركونيم تر ټولو ډېر لوى كان
نيم د او ځينو نورو هېوادو په خاورو كې دي . روسيه د زيركو سويلي افريقا جمهوريت

ر استراليا او سويلي افريقا جمهوريت وروسته د تسلنه لري، چې  10نړيوالو زېرمو 
  .  ه پلوه په نړۍ كې درېيم هېواد دىزيركونيم د زېرمې ل

  الس ته راوړل يې 

 توكىگټينالس ته راوړلو لومړى او د پيل توكى زيركونيمي  د زيركونيمد په صنعت كې 
)zirconium concentrate(  ٢ ډيااكس اىد زيركونيم ډچې ديZrO تر  60ه ه يې لكچ

  سلنې كمه نه وي او د زيركونيمي كاني ډبرو د غني كولو پر مټ الس ته راځي .  65

ي او الكلي يډايډي، فلوراكلورد فلزي زيركونيم د الس ته راوړلوبنسټيز مېتودونه 
  دي .  بهيرونه

زيركونيم الوتونكي پر مټ  عمليې(سوبليمېشن) د تصعيد  يې بهيري يډاكلور
يې   هتودوخكولو تصعيد  د، چې (اړول دي) ل ديته د زيركونيم تېرو  ٤ZrCl ډياتراكلوريت
په نيزيم پر مټ گد مورپسې ه كيږي او نږوروسته بيا  درجې ده . 331په شمېر  گ.  س د

يا كلورين ي كولو ريند كلو )كونسنتراتتوكي (گټيند زيركونيمي اسفنج بدليږي . 
د  توكيگټينله كوك سره د زيركونيمي : يو يې  كاريږي دوه ځېله (وريانټه)وركولو 

كې كلوريني  درجو گس .  1000 -900وريني كول دي چې د تودوخې په مخلوط سيده كل
له كوك سره د زيركونيم د درجو كې  گس .  900- 400، او دويم يې د تودوخې په كيږي
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ه ونو د مخلوط د مخكې له مخكې (په مقدماتي ډول) الس تډونو او كاربيډريټيابونركا
  كلوريني كول دي چې معادلې يې دا دي :   توكيگټينراغلي 

  

  

زا گيپوتاسيم هله ته  توكيگټينمېتود كې په لومړي پړاو كې زيركونيمي  يډيافلورپه 
  :  كيږي تودوخه وركول درجې گس .  700-600 سره يو ځاى ٦SiF٢K فلوروسيليكاټ

  

په سرو   ٦ZrF٢K زيركوناټوفلورزاگله كې جوړ شوى پوتاسيم هيد پاسني تعامل په پاي
د پر مټ  ) fractional crystallizationاو د (پرې مينځل كيږي (ډېرو تودو) اوبو 

 زاگيپوتاسيم هد له مخلوط څخه پاكيږي . تر دې وروسته  ٦HfF٢Kزافلورهافناټ گيه
له الكتروليز مخلوط ويلي شوي د  يډونوااو د پوتاسيم او سوډيم كلور زيركوناټ وفلور
  فلزي زيركونيم الس ته راځي . څخه 

ه نږډول د په تخنيكي  بهيريانې الكلي الر ه راوړلو درېيمه د فلزي زيركونيم د الس ت
د الس ته راوړلو مېتود دى چې فلزي زيركونيم ورڅخه په  ٢ZrO ډيااكس اىډزيركونيم 

وډيم له سكې  بهيرپه دې يډي مېتود سره تر السه كېداى شي . ايډي يا فلوراكلور
درجو تودوخې  گس .  650- 600 په ته )نسنتراتوكتوكي (گټينيډ سره يو ځاى اروكسډياه
درجو تودوخې وركولو، يا د كلسيم  1100- 900ته په  ٣CO٢Na سوډيم كاربوناټركولو، و

په  زيركونيم سرهدرجو تودوخې  1300- 1000له مخلوط سره په  يډاكاربوناټ او كلسيم كلور
كلسيم يا  ٣ZrO٢Naتر دې وروسته جوړ شوى سوډيم زيركوناټ  . محلولي بڼه بدليږي

باندې مينځل  ٤SO٢H سولفوريك اسيډيا  HClې تېزابو گمالپه  ٣CaZrOزيركوناټ 
  كيږي :  
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او  چاڼليډ يا زيركونيل سولفاټ د اوبو محلولونه اد زيركونيل كلورتر دې وروسته 
ته تودوخه وركول خټبېل   ٢ZrO(OH) يډاروكسډياه (IV)زيركونيم د روليز كيږي، ډياه

  ترې الس ته راځي .  ٢ZrOيډ ااكس اى، سور كيږي او تخنيكي زيركونيم ډكيږي

  د زيركونيم اتوم 

. د اتوم د هستې په نيوترونونو جوړه ده  51پروتونونو او  40د زيركونيم د اتوم هسته له 
د دې عنصر د ا راڅرخي . ون لري چې د هستې پر شاوخوتالكترونونه ش 40شاوخوا كې يې 

، په دويمه كې 2ه كې يې د اتوم په لومړۍ انرژيكي سويده .  5و شمېره اتوم د انرژيكي سوي
 2ه كې يې او په پېنځمه انرژيكي سوي ،10، په څلورمه كې يې 18، په درېيمه كې يې 8يې 

ونونو ټوليز د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوتر.  الكترونونه سره وېشل شوي دي
  دى .   91شمېر (د كتلې شمېره) 

  :  خواص يېنور د اتوم 

  مي واحده ده . اتو 224,91د زيركونيم اتومي كتله  -

   ل كيږي .دسره ښو  [Kr]٢d٤ ٢s٥الكتروني وېش يې په دې فورمول د اتوم  -

         . ىد م.  پ 160يې  نيمايي قطرد اتوم  -
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  يركونيم د اتوم جوړښت انځور: د ز

  خواص يې  فيزيكي

 رامه دى . گ 506,6م كې  . م . س كثافت په عادي شرايطوكې په يود زيركونيم  -

 2128د ك په شمېر (ده . درجې  1855په شمېر  گ . س يې د تودوخهد ويلي كېدو  -
  .  )ده

 .  )ده 4650شمېر د ك په (ده . درجې  4377په شمېر  گ . د س تودوخه يېشېدو ېد ا -

 .  ىموله د\كيلوجوله 2,19دوالى يې د ويلي كېدو تو -

 موله دى . \كيلوجوله 567د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 3,25د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

 موله دى . \ م.  م . س 1,14مولي حجم يې  -

په دوو بلوري  دا عنصرلرونكى فلز دى .  گو ته ورته خړ وزمه رنرسپينو ز ندزيركونيم ځال
  كې شتون لري : بڼو
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 شپږڅنډيز ده چې د بلوري جالۍ جوړښت يېبڼه ) Zr-αزيركونيم (-االفد يوه يې  •
 = ٣,٢٣١а  ;٥,١٤٦с = Å  د جالۍ پارامترونه يې ؛سېستم لري )ونالگزاگيه(

٢Å; z =   روپ يې گفضايي  سترومه دي؛ گان/mmc٣٦P دى  . 

مكعبي ي جالۍ جوړښت يې چې د بلور هدبڼه ) Zr-βزيركونيم (- بېتا د يې  هدويم •
سترومه گان  = ٣,٦١a  = ٢Å; z د جالۍ پارامترونه يې ؛سېستم لريمنځډك 

 β↔α دى . د الفا او بېتا بڼو تر منځ د تېرېدنې m٣Imروپ يې گ؛ فضايي دي
 درجې ده .  گ . س 863 تودوخه يې

رامه گ 5107,6ې م ك.  م . س درجو كې په يو گس .  20زيركونيم كثافت د تودوخې په  -د الفا
 گس .  4377يې  تودوخهشېدو ېده . د ادرجې  گس .  1855 تودوخه يېدى . د ويلي كېدو 

  ده . درجې 

ړى مقناطيسي محسوسوالى يې د گ. ځان(مقناطيسي كيږي) زيركونيم پارامقناطيسي دى 
سره   ١,٢٨·١٠−٦درجو كې له   -73په  گ . وركولو پر مهال لوړيږي او د ستودوخې 

ه نږسره مساوي دى .  ١,٤١·١٠−٦درجو كې له  گس .  327د تودوخې په  . ي دىمساو
زيركونيم د كږولو راكږولو وړتيا لري، په تاوده او ساړه ډول د څټك وهلو تاب لري . كه 

، هايډروجن او كاربون شتون ه اكسيجن، نايټروجنكچيرې په زيركونيم كې په كومه چ
نو زيركونيم نازك كوي  ي،نصرونو مركبونه شتون ولرد دغو عيا له زيركونيم سره ، ولري
  .  ېدو خاصيت خپلويژر ماتد يانې 

   :  د بلوري جالۍ جوړښت يې

 سېستم لري .  )ونالگزاگيهشپږڅنډيز ( د بلوري جالۍ جوړښتد زيركونيم  -

   سترومه دى .گان  =٣,٢٣١a =٥,١٤٨cد جالۍ پارامترونه يې  -

 لوينه ده .  كي 291د ډيباى د تودوخې درجه يې  -
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    سېستم لري )ونالگزاگيهشپږڅنډيز (د بلوري جالۍ جوړښت انځور : د زيركونيم 

  كيميايي خواص يې 

 پ . م دى .  145ي نيم قطر نسد زيركونيم كووالي -

 پ . م دى .  e 4+ (79د ايون نيم قطر يې ( -

 ه دى . گپاولين 1 ,33الكتروني منفيت يې  -

 .  الكترودي ځواك يې صفر ولټه دى -

 + دي .  4+،  3+،  2+،  1،  0د اكسايډ جوړولو درجې يې  -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 7,659د لومړي الكترون د ايون جوړولو انرژي يې  -
   ) الكترون ولټه ده .  6 , 84شمېر (

 4جوړولو درجه يې  ډيادى . د اكس ٢s٥٢d٤ داسې د زيركونيم د اتوم بهرنى الكترني وېش
او  و، برومينو+ يوازې له كلورين3+ او 2لو تر دې ټيټې درجې يې لكه ويډ جوړا+ ده . د اكس

  سره د ده په مركبونو پورې اړه لري .  وايوډين

يډ جوړولو پيل كوي، د ادرجو كې ورو ورو پر اكس گس .  400-200زيركونيم د تودوخې په 
درجو كې  گس . وړو ل 800د تودوخې تر  . يږيوښل كپه قشر پ ٢ZrOيډ ااكس اىزيركونيم ډ

كوي . د دې فلز وړه پوډري بڼه د تودوخې په عادي  تعامل د هوا له اكسيجن سره كارنده
درجو  گس .  300شي چې په خپل سر اور واخلي . زيركونيم د تودوخې په  والىدرجو كې ك
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 ZrH زيركونيم دا ه د هايډروجن په جذبولو پيل كوي، جامد محلول او دگكې په كارنده تو
، ٢ZrH  يډريډونه جالكيږي او ټول ااه كې ترې هگيډريډونه جوړوي . په سرپټه خالياه

تودوخه درجو  گس .  800-700په  دا عنصرهايډروجن كېداى شي چې له فلز څخه لري شي . 
لوړو  گس .  900 ترجوړوي . له كاربون سره  ZrNيټريډ اكې له نايټروجن سره زيركونيم ن

  ZrCجوړوي . زيركونيم كاربيډ  ZrCوي او زيركونيم كاربيډ كې تعامل كتودوخه  درجو
زيركونيم كاربيډ .  په سختۍ ويلي كېدونكي جامد مركبونه دي ZrNيټريډ ازيركونيم ن او

و له فلورين دا فلزد الس ته راوړلو لپاره نيمه توكى دى .  ٤ZrClيډ اتراكلوريد زيركونيم ت
٢F ٢ وكوي، خو له كلورين سره د تودوخې په عادي درجو كې تعاملCl ٢و ، برومينBr  او

 ٤ZrHalكې تعامل كوي او لوړ هاليډونه درجو تودوخه  گس .  لوړو 200سره تر  ٢Iو ايوډين
  پكې هالوجين دى) .  Halجوړوي (چې 

او د اوبو په بړاسونو كې پايدار  O2H درجو پورې په اوبو گس .  300د تودوخې تر دا فلز 
درجو څخه نيولې) كې پارا  گس .  700و درجو (تخمينن له وخې په لوړدتو دى، د

   :  زيركونيمي تودوخه ازادوونكى تعامل پيليږي

,٢H٢  +٢O = ZrO٢H٢Zr +   

يا ورو كوونكيو اټومي بټيو كې په ويجاړوونكيو پېښو كې \چې د اوبو تودوخه لرونكيو
  ډېر ارزښت لري . 

) او سلنې 50(تر  ٤SO٢Hريك اسيډ او سولفو HClزيركونيم له هايډروكلوريك اسيډ 
او سلطاني  ٣HNOريك اسيډ ټياهمدا راز د الكليو له محلولونو سره تعامل نه كوي . له ن

كوي . په  تعاملدرجو كې  گس . پورته  100تر سره د تودوخې  HCl 3+  3HNO تېزابو
 ٤SO٢H) سولفوريك اسيډ ي(ډېر تود شو يشو هسر گاو ټين HF هايډروفلوريك اسيډ

  كې حليږي . 
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  ايزوټوپونه يې 

،  Zr٩١،  Zr٩٠ د چې هغه پايښت لرونكيو ايزوټوپونو جوړ دى 4طبېعي زيركونيم له 
Zrاو  ٩٢Zr٩۴ . راديواكتيفي ايزوټوپ يې د ډېر  96-يو بل يانې د زيركونيم ايزوټوپونه دي

واكتيفي رادي 27 كاله دى . نور 10 18×  20اوږده عمر لرونكى دى چې نيمايي عمر يې 
اوږده عمر ډېر  ايزوټوپونه يې هم پېژندل شوي چې د دوى له شمېر څخه يې تر ټولو د

بل ميليونه كاله دى .  1 ,53ايزوټوپ دى چې نيمايي  عمر يې  93-د زيركونيم لرونكي يو
- بل يې د زيركونيم ورځې دى . 02,64دى چې نيمايي عمر يې ايزوټوپ  95 - د زيركونيميې 
 89- د زيركونيمبل يې هم او  ورځې دى، 4,63چې نيمايي عمر يې  دىايزوټوپ  88

د نورو ټولو ايزوټوپونو نيمايي عمر ساعته دى .  41,78دى چې نيمايي عمر يې ايزوټوپ 
يل او پر څخه پ 78د دې عنصر د ايزوټوپونو د كتلو شمېرې له ه لنډ دى . زويې تر يو شوار

    پاى ته رسيږي .  110

  ده د مركبونو كارونه  د زيركونيم او د

ه چې دا فلز گكلونو راهيسې كاريږي . لكه څندېرشمو  پېړۍ له 20كونيم په صنعت كې د زير
  ډېر قيمت دى نو كارونه يې هم محدوده ده . 

د جمهوريت » اودمورتيا«موسسه د روسيې د  يوازينۍد زيركونيم د توليد  په روسيه كې
 »دنېپرادېرژينسك«م همدا راز د اوكراين په ونيزيركميخانيكي كارخانه ده .  »چېپېڅك«

  ښار كې هم توليديږي . 

او د ډېره لږ مقطع  ونيوترونون وتودوخيزد  زيركونيم :ډوله فلزونه گفلزي زيركونيم او د ده 
په خپل تركيب  Hfهافنيم چې فلزي زيركونيم  وړه درجه لري . له همدې الملهويلي كېدو ل

د تودوخه وركوونكيو بالټيو (يا فلزونه په اټومي انرجۍ كې  ډولهگكې ونه لري او د ده 
   په جوړولو كې كاريږي . او د اټومي بټيو د نورو پرزو ښايي چې بېټريو) 
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زيركونيم د هوا په اكسيجن كې د اور اخيستو ډېره ښه وړتيا لري . د : كې  په پيروتكنيك
ى نه كوي او ډېره چټكتيا گلو درجې ده چې گس .  250 ه يېاور اخيستو تودوخ په خپل سر

له شمېر  پورې رسيږي چې د فلزونودرجو  4650اور اخيستو پر مهال يې تودوخه تر  دلري . 
د تودوخې د ډېرې لوړې درجې پر مټ ڼل كيږي . گيې تر ټولو ډېره لوړه درجه  څخه

ډېره رڼا كوي چې له همدې المله په  ٢ZrO ډيااكس اىزيركونيم ډجوړېدونكى 
نيك كې كاريږي او د پيروتكنيك سامان بيا په اورلوبو كې، د رڼا د كيميايي پيروتك

ونه، گفيشينسرچينو په توليد كې چې د انسان د ژوند په بېالبېلو برخو كې (لكه پانوس، 
   توليد كې ترې كار اخيستل كيږي . رڼايي بمونه) او نورو په

، تر په وړاندې لوړ مقاومت لري زيركونيم د بيولوجيكي چاپيريالونو د اغېز: په طب كې 
لري ) Biocompatibilityاو ډېر ښه (يې هم مقاومت زيات دى  Tiټيټانيم  دې چې ان تر

چې له همدې المله د مصنوعي هډوكيو، بندونو، غاښونو او همدا راز د جراحۍ سامان په 
  لو كې ترې كار اخيستل كيږي . وجوړ

اسې لوښي چې لو كې كاريږي، دوو لوښيو په جوړبېالبېل زيركونيم د: په كورني سامان كې 
  له بركته ډېر ښه صحي خواص لري .  د لوړ كيميايي مقاومت

 

  نيوبيم.  41

اتومي ېنځمې دورې يو عنصر دى چې ميايي عنصرونو د دوره يي جدول د پنيوبيم د كي
په  ،)Niobiumدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( Nbاو سېمبول يې  41شمېره يې 

نيوبيم يو ساده توكى دى . ) Нио́бийاو په روسي ژبه كې ( )Niobiumليسي كې (گان
زرو ينو سپ نديو ځال ده . دا )7440 -03- 1) شمېره يې (CASدى چې د ثبت د سي اې اېس (

    لرونكى فلز دى . گته ورته رن
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ين وزمه لرونكى فلز دى چې په ش گانځور : نيوبيم يو ځالند سپينو زرو ته ورته رن

   ي وښل كيږپ يډي قشرااكس

  تاريخچه يې 

په ) له خوا 1847- 1765» (چارلز هاټچيټ«پوهاند ليسي گز كال د ان 1801نيوبيم پر 
كشف شوى دى . د كولومبيټ مينرال د كولمبيا سيند مينرال كې   6O2Nb+2Fe كولومبيټ

  .   د كولومبيټ نوم پرې اېښودل شوىپه حوزه كې موندل شوى وو ځكه خو 

د عنصر نوم بدل كړ او ) 1864- 1795(» ش روسهيهاينر«ز كال الماني كيمياپوه  1844پر 
د  »الوسټانټ«پاچا دا نوم يې ورته د لرغوني يونان په اسطورو كې د په نيوبيم يې ونوماوه . 

د دې عنصر ته  Taبل كيميايي عنصر ټېنټاليم  دې ډول يېپه وياړ وركړ او په  »نيوبه«لور 
اوږده لستان كې گخو په ځينو هېوادو لكه امريكا متحدو ايالتونو او انوښود .  الىورته و

د تيوريكي ز كال  1950ساتل شوى وو او يوازې پر  »كولمبيم«موده د عنصر پخوانى نوم 
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له پرېكړې سره سم عنصر ته د )  IUPAC( »ايوپاك«نړيوالې ټولنې د او عملي كيميا 
  نيوبيم نوم وركړ شو .  

ريك يديرديناند فريف«پرانسي كيمياپوه  پېړۍ په پاى كې 19يم لومړى ځل د نيوبنږه 
 ډياد نيوبيم اكسپر مټ  Cد كاربون كې  تودنۍپه برېښنايي  )1907- 1852» (نري مواسانه
  له الرې په الكتروترميكي ډول تر السه كړ .  چاڼد 

  شتون  د نيوبيم په طبېعت كې

غرنيو ډبرو ) Ultramaficد اولترامافيك (رامه دى . گ 18ټن كې  د نيوبيم كالرك په يو
 ه پكې په يوكچڅخه د تروو ډبرو (د نيوبيم  رامه ده)گ  2,0ټن كې  ه پكې په يوكچنيوبيم (د 

يو بل ته  Taټېنټاليم  د نيوبيم اوه هم ډېريږي . كچلور د نيوبيم  ررامه ده) پگ 24ټن كې 
شتون  دوى دواړه په يو ډول مينرالونو كې وته كوي چېگپه  نږدې كيميايي خواص دا را

نيوبيم كوالى شي چې په يو لړ ټيټانيم ډون لري . گكې  بهيرونو يجيولوجيكډو گلري او په 
االنيټ ،  5CaTiSiO لكه ټيټانيټ لرونكيو مينرالونو

(OH)٤(٣(SiO٣)٣+(Al,Fe٢(Ce,Ca,Y,La)  ، 3پيرووسكيټCaTiO  او بيوټيټK (Mg, 

٢OH, F]] [١٠AlO٣[Si٣Fe)  ټيټانيم كې دTi  په طبېعت كې د نيوبيم د . ځاى ونيسي
او  ډبرو )Igneous rock(په يانې ، ه ويبڼ ه تيتهپكېداى شي چې  ،بېالبېله دهشتون بڼه 

شوي چې د نيوبيم  پېژندلمينرالونه داسې  100پاسه  په ټوله كې څه دمينرالي ډبرو كې . 
ېر څخه يې يوازې ځينې ځينې په صنعت كې شم ېنصر په خپل تركيب كې لري . له دع

 ,Na, Ca, TR)، پيروكلور (Nb, Ta)(Fe, Mn)٦O٢ټيټانيټ  - كولومبيټ كاريږي لكه 

%) ٥ ٠ — ٦٣O٢(OH, F) (Nb٦O٢(Nb, Ta, Ti)٢U)  ،اريټ لوپ(Na, Ca, Ce)(Ti, 

%) ٥ ٨ — ١٠O٢((Nb, Ta)٣Nb)O اوكسينيټ ، كله كله
٦O٢(Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)، ٦وروليټ تO٢SnTa ، ايلمينوروټيل

2O)+3Ti,Nb,Fe(، شتون لري  ه كچهلږ هډېر پهمينرالونه چې نيوبيم پكې  هغه همدا راز
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د هم كاريږي .  WO(Fe,Mn)٤ولفراميټ ،  2SnO كاسيټيريټ،  3FeTiOايلمينيټ لكه 
  . رامه ده گميلي  ١·١٠−٥ هكچنيوبيم كې د  رپه يو ليټاوبو د  يوگسمندرونو او سمندر

و، موزمبيق، نايجريا، گاستراليا، برازيل، كاناډا، كاند نيوبيم د پيدا كېدو سيمې په 
   دي . جاپان، او روسيه كې، امريكا متحدو ايالتونورواندا، 

  الس ته راوړل يې 

غرنۍ او له فلز څخه شتمنې نه دي .  دي ډبرې زياتره مجموعي رونكې غرنۍد نيوبيم ل
(د لوپاريټي سلنه،  37پيروكلوري ډبرې يې لري .  ٥O٢Nbيډ انتاكسيد نيوبيم پډبرې يې 

د لري .  ٥O٢Nbيډ انتاكسيسلنو نيوبيم پ 60تر  30له كولومبيټي يې سلنه،  8يې لوپاريټ) 
پر  )Ferroniobiumد (د اليوموترميك يا سيليكاترميك طريقې سره  دوى ډېره برخه

يك سره په پېچلي تخنرونكيو ډبرو څخه فلزي نيوبيم له غرنيو نيوبيم لكيږي . چاڼل بنسټ 
  تر السه كيږي :  په الندې دريو پړاوونو

ه له يو بل څخ Taد نيوبيم او ټېنټاليم .  2(ماتول)،  پرانيستلد نيوبييم لرونكيو ډبرو .  1
ډوله گده د د فلزي نيوبيم او د .  3ه كيميايي مركبونو الس ته راوړل . نږبېلول او د دوى د 

سوډيم وترميك، ينصنعتي توليد مېتودونه الومبنسټيز د . د نيوبيم  ڼلاچ فلزونو
او اورغۍ له مخلوط  5O2Nb ډيانتاكسينيوبيم پترميك، كاربوترميك : لومړى د 

د هايډروجن په اتموسفير كې كاربيډ درجو كې  گس .  1800د تودوخې په څخه (دودې) 
د كاربيډ او درجو كې  گس .  1900 - 1800د تودوخې په  الس ته راوړل كيږي . تر دې وروسته

اه كې د نيوبيم فلز الس ته گپه سربنده خاليله مخلوط څخه   ٥O٢Nb ډيانتاكسينيوبيم پ
(هغه  ډو فلزونوگډوله فلز د الس ته راوړلو لپاره همدغه مخلوط ته د گد نيوبيم راځي . 

 ي شوي وي)ښه كېدو په خاطر نور فلزونه ورسره يو ځاى ويل فلزونه چې د كيفيت د
په ، يوبيم د تودوخې په لوړو درجو كېله مخې ن ځېلوراضافه كيږي . د بل ونه ډيااكس

اورغۍ (دودې) پر مټ الس ته څخه د   ٥O٢Nb ډيانتاكسيله نيوبيم پ ،اه كېگسرپټې خالي
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پتافلورونيوباټ يله پوتاسيم هد سوډيم پر مټ سوډيم ترميكي مېتود يې راوړل كيږي . 
٧NbF٢K  ډيانتاكسيله نيوبيم پالومينوترميك مېتود يې دي .  بېلوليوبيم د نڅخه 
٥O٢Nb  . څخه د الومينيم پر مټ د نيوبيم بېلول دي  

  د نيوبيم اتوم 

د اتوم د هستې په  جوړه ده . ونيوترونون 52او  وپروتونون 41 لهد نيوبيم د اتوم هسته 
دې عنصر د خوا راڅرخي . د چې د هستې پر شاو يالكترونونه شتون لر 41خوا كې يې شاو

 ، په دويمه كې2ه كې يې سوييكي ژاتوم په لومړۍ انرده . د  5و شمېره اتوم د انرژيكي سوي
 1ه كې يې سوييكي ژاو په پېنځمه انر ،12 يې ، په څلورمه كې18 يې ، په درېيمه كې8 يې

نونو ټوليز وسره وېشل شوي دي . د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترالكترون 
   دى .   93شمېر (د كتلې شمېره)

   :   خواص يېنور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  90638,92د نيوبيم اتومي كتله  -

 ل كيږي . دسره ښو  [Kr]٤d٤ ١s٥الكتروني وېش يې په دې فورمول د اتوم  -

    . ىد م.  پ 146يې  اتوم نيم قطرد  -
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  نيوبيم د اتوم جوړښت  انځور : د

  ص يې فيزيكي خوا

 رامه دى . گ 57,8م كثافت په عادي شرايطو كې په يو س . م . م كې د نيوبي -

 2741(د ك په شمېر درجې ده .  2468. په شمېر  گد ويلي كېدو تودوخه يې د س .  -
 .  )ده

 .  )ده 5015(د ك په شمېر درجې ده .  4742په شمېر  گد اېشېدو تودوخه يې د س .  -

 موله دى . \كيلوجوله 8,26د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 680د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى . \جوله 44,24مولي ظرفيت يې  د تودوالي -

 موله دى .  \س . م . م 8,10مولي حجم يې  -

  د بلوري جالۍ جوړښت يې : 

 سېستم لري .  مكعبي منځډك د نيويم د بلوري جالۍ جوړښت -

 سترومه دى . گان 301,3ې د جالۍ پارامترونه ي -
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  كيلوينه ده .   275د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

      سېستم لري  مكعبي منځډك انځور : د نيويم د بلوري جالۍ جوړښت

  كيميايي خواص يې 

 .  ىم د.  پ 164 نيم قطرد نيوبيم كووالينسي  -

 .  ىد م.  پ e 5  (+69يې ( نيم قطرايون د  -

 ه دى . گوليناپ 1 ,6الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه يې صفر  ځواكالكترودي  -

  دي .  1،  2،  3،  4،  5 جوړولو درجې يې ډياد اكس -

يا په بل موله ده . \كيلوجوله 6,663ي يې ژد ايون جوړولو انرد لومړي الكترون  -
 .  الكترون ولټه ده) 6 ,88(شمېر 

ركړ شي او سور شي رته تودوخه ونيوبيم له كيميايي پلوه ډېر پايدار دى . كه په هوا كې و
بلوري بڼې  10يې نږدې  ډياجوړوي . دا اكس ډياپورې اكس ٥O٢Nb ډيانتاكسينو تر نيوبيم پ

بڼه  -بېتا  βد  ٥O٢Nb ډيانتاكسيد نيوبيم پ يې په عادي فشار كې(موديفيكېشنونه) لري . 
  پايښت لرونكې ده . 

د ويلي كولو په پايله  ٥O٢Nb ډيانتاكسيونو سره د نيوبيم پډياله بېالبېلو اكس •
نيوباټونه كېداى نيوباټونه الس ته راځي .  FeNb٢٩О١٠Nb٢Ti ,١٢٤О٤٩د كې 

دوى په ميتانيوباټو ڼل شي . گه وگو په توگشي چې د نيوبيمي فرضي تېزابو د مال
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٣MNbO  ، ٤اورتونيوباټوNbO٣M ٧، پيرونيوباټوO٢Nb٤M يا پولي نيوباټو ،
— (M ٥O٢O·nNb٢M تيونرجه كيو چا )٢-١٢, n =   . د باندې وېشل كيږي

 شوي دي .  پېژندلدوه او درې چارج لرونكي كتيونونه يې هم 

د الكلي فلزونو له ،  Hf ډنيوباټونه له هايډروفلوريك اسي •
ځينې نيوباټونه كوي .  تعاملسره    4NH +امونيم او  ٢KHFيډونو اهايډروفلور

٥O٢O/Nb٢M روليز كيږي : ډياه  

NaOH١٩  +١٠O٦Nb٨O = Na٢H٤  +٥bON٣Na٦   
  

، يو لړ  NbO ډيا، نيوبيم مونوكس ٢NbO ډيااكس اىنيوبيم، نيوبيم ډ •
تر منځ دي او د رغښت (جوړښت) له  ٢,٥٠NbOاو  ٢,٤٢NbOونه، چې د ډيااكس

 ) بڼې ته نږدې دي، جوړوي . βبېتا (  ٥О٢Nbپلوه د 

او  ٤NbHalتراهاليډونه يت ،٥NbHalنتاهاليډونه ينيوبيم له هالوجينونو سره پ •
پونه پكې دي، روگ ٢Nbيا  ٣Nb، چې د فازونه ٢,٦٧NbHal — x٣NbHal+د 

 روليز كيږي . ډياپه اسانۍ ه په اوبوونه ډنتاهالييجوړوي . د نيوبيم پ

او نيوبيم   ٥NbClيډ انتاكلورين د بړاسونو په شتون كې نيوبيم پد اوبو او اكسيج •
(V) ٥يډ ابرومNbBr   ٣داNbOCl   ٣او  داNbOBr چې جوړوي  ونهاكسوهاليډ

  .  ته ورته توكي دي خوړين پومبې

 NbCاو دا  C٢Nbدا سره  تعاملد كاربون يو ډول دى) په ( Cرافيټ گد نيوبيم او  •
نيوبيم كاربيډونه جوړيږي چې جامد او د ډېرې تودوخې په وړاندې مقاومت 

څو تركيب  موندونكي د بدلونسېستم كې  N — Nbپه لرونكي مركبونه دي . 
نيوبيم له فاسفورس .  شتون لري N٢Nb  ،NbNريدونه ټيااو د نيوبيم دا نفازونه 

P   او ارسينيكAs  چلند لري . له سولفور هم همدا ډول په سېستمونو كې سرهS 
، او  ٢NbSسولفيډ  اىنيوبيم ډ،  NbSنيوبيم سولفيډ  په پايله كې تعامل سره د
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دوه ) سوډيمالس ته راغلي دي . د نيوبيم او پوتاسيم ( ٣SNbسولفيډ  اىنيوبيم تر
 .  NbF٢K]٧[يډونه سينتېز شوي دي اوني فلورگ

تر اوسه څوك په دې نه دي توانيدلي چې د اوبو له محلولونو څخه په  •
ډوله فلزونو، گالكتروكيميايي ډول نيوبيم بېل كړي . په الكتروكيميايي ډول د 

  لري، الس ته راوړل شوني دي .چې نيوبيم په خپل تركيب كې و

  ايزوټوپونه يې 

ايزوټوپ  Nb٩٣ طبېعي نيوبيم يوازې له يوه پايښت لرونكي ايزوټوپه جوړ دى او هغه د
 ديو يې  تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي نور ټول ايزوټوپونه يې راديواكتيفي دي چېدى . 
Nbد بل يې دى .  ميليونه كاله 7,34ايزوټوپ دى چې نيمايي  عمر يې  ٩٢ Nb٩۴  ايزوټوپ

نيمايي عمر يې دى چې ايزوټوپ  Nb٩١بل يې د كاله دى .  20300دى چې نيمايي عمر يې 
 Nb٩۶ورځې . بل يې د  35چې نيمايي  عمر يې ايزوټوپ   Nb٩۵بل يې د كاله دى .  680

ې دى چايزوټوپ  Nb٩٠بل يې هم د ، او دى ساعته 4,23دى چې نيمايي عمر يې ايزوټوپ 
ونو نيمايي عمر و پاتې ډېرى راديواكتيفي ايزوټوپساعته دى . د نور 6,14نيمايي عمر يې 

شمېرې پايښت لرونكي ايزوټوپه مخكې  93د دې عنصر تر  لنډ دى . نووتر دوو ساعت
 ايزوټوپه 93ال دى، او تر همدغه وني اشغرتالك راديواكتيفي ايزوټوپونو د تجزيې ډول

  تجزيه دى . - منفي-بېتاوټوپونو د تجزيې ډول يې وروسته راديواكتيفي ايز

ېژندل شوي، چې د پيې د هستو ايزوميرونه  25او ايزوټوپونه  33دې عنصر ټول د  تر اوسه
  پاى ته رسيږي .  113پر  پيل او 81تلو شمېرې يې له ك

  كارونه يې 

يك، و كيهاني تخنې د توغنديو توليد، هوايي اگډېرې لويې څان ېنيوبيم د كارون د
  ي ده .  ژسامان االتو جوړونه او اټومي انرد كيميايي ، الكترونيك، كيراډيوتخن
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 گزن، د لو كېوپه جوړ )solenoid( )ول سيمونهگد لوله سيمونو ( ډوله فلزونهگد نيوبيم 
  ، اونورو برخو كې كاريږى . پوالدو په جوړولونه وهونكيو 

په  ټاليسټصنعت كې د ك په كيميايي ٥O٢Nb ډيانتاكسينيوبيم پد  د نيوبيم مركبونه لكه
د تودوخې د لوړې درجې طاقت لرونكيو توكيو، نه يې ريږي، ځينې نور مركبوه كاگتو

رياكتيفي اټومي  د جامد فاز لرونكيولو، وپه جوړ ړيو ښيښوگ)، ځانcermetسيرميتو (
  د ډېرو نريو برېښنا تېروونكيو پاڼو په توليد كې كاريږي .او  ،انجنونو

   ينيمډموليب.  42

 دى چې رصرونو د دوره يې جدول د پېنځمې دورې يو عنصموليبډينيم د كيميايي عن
دى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې  Moاو سېمبول يې  42اتومي شمېره يې 

)Molybdaenumليسى كې (گ)، په انMolybdenum او په روسي ژبه كې (
)Молибде́н سي اې اېس (ثبت د د ) دى . دا يو ساده توكى دى چېCAS( ) 7شمېره يې-

   لري .  گسپين بخون خړ رن ،دا يو انتقالي فلز دىده . ) 7439 -98

  
  ځالند سپين بخون خړ فلز دى  ينيمډموليبانځور : 



٦٢٤ 

  تاريخچه او د نامه ريښه يې 

) كشف 1786-1742» (كارل ويلهلم شيله«مياپوه ز كال سويډني كي 1778موليبډينيم پر 
موليبډينيم ده د موليبډينيمي تېزابو د سره كولو (تودوخې وركولو) پر مهال . كړى دى 

بل سويډني كيمياپوه  وړ . په فلزي حالت سره لومړى ځلالس ته را 3MoOيډ ااكس اىتر
يډ پر مټ د بېلولو له از كال د سكرو د اكس 1782پر ) 1813- 1746( »اكوب هيلمي پيتر«

د موليبډينيم كاربيډ  راوړ چې كاربون او هيبډينيم الس تالرې الس ته راوړ . ده داسې مول
يونس ياكوب «سويډني كيمياپوه ز كال  1817ه موليبډينيم پر نږ.  لډ وگورسره 

  يډ پر مت بېل او تر السه كړ . اد هايډروجن اكس» برسيليوس

څخه اخيستل  »موليبډوس«)  olybdosMله ( اني ژبې ند دې عنصر نوم د لرغونې يو
چې ، مينرال  ٢MoSپه مانا دى . دا له دې المله چې د موليبډينيټ » سرپو«ې د چشوى 

سرپو ته ورته دى . له دغه مينرال  گظاهري رن ،هم دى ٢MoSسولفيډ  اىموليبډينيم ډ
چې د سرپو سولفيډ  ،بېل كړاى شو ډياڅخه لومړى ځل هماغه مهال د موليبډينيم اكس

(PbS) )رافيټگ ،موليبډينيټد پېړۍ  18تر ده . ځال يې درلو) الينيټ مينرالگ C  او د
ټوليز نامه  په» موليبډين«، دا مينرالونه د ترمنځ توپير چا نه  شو كوالىسرپو د ځال 

    . نومېدل

  شتون د موليبډينيم په طبېعت كې 

ده . سلنه  ٣·١٠−٤ه د كتلې له پلوه كچني كلك قشر كې د موليبډينيم د ځمكې په پاس
ډول نه موندل كيږي . دا عنصر د ځمكې په پاسني كلك قشر كې په  نږهموليبډينيم په 

او سيندي اوبو كې، د  دريابونو پههمدا راز موليبډينيم ه برابر خپور شوى دى . گپرتليزه تو
 اوبود (سمندرونو)  د دريابونو كرو او پيترولو كې هم شتون لري .بوټيو په ايره كې، په س

د هغو اوبو په پرتله چې ژورې رامه ده . گميكرو 12 , 2څخه تر  8 ,9له  هيې كچ كې ريټپه يو ل
لږې  په موليبډينيم د غاړو په اوږدو كې اوبه او لوړ قشرونه يې ،سواحلو لري ويله وي او 
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، ميكروسكوپي سولفيډي بڼو پهپه غرنيو ډبرو كې په موليبډاټي او  دا عنصر.  غني دي
موليبډينيم د اكسيجن په پرتله له سولفور سره  شتون لري . ډول ايزومورفي او تيت شوي

يانې  ډسولفيد څلور ظرفيتي موليبډينيم يې ډېر نږدېوالى لري او په كاني اجسامو كې 
  موليبډينيټ جوړيږي . 

د موليبډينيم د بلوري كېدو لپاره تر ټولو ډېر جوړوونكى چاپيريال او ډېر تېزابيت مساعد 
په  جوړيږي . ٦Мо+ې يې زياتره اكسيجني مركبونه دي . په پاسنيو (سطحي) شرايطو ك

ونو گد نريو مسي رځينو كاني ډبرو كې له ولفراميټ او بيسمونيټ، د مسو له مينرالونو (
  سفاليريټ سره يو ځاى موندل كيږي .  او الينهگ لرونكې كاني ډبرې)، همدا راز

ې تر ټولو ډېر مهم مينرالونه پېژندل شوي دي . له دوى څخه ي 20د موليبډينيم نږدې 
سلنه  ٤СаМоО، 48پوويليټ ، سلنه موليبډينيم لري 60ه سلو كې پ، ٢MoSموليبډينيټ 

 ولفينيټاو  ،سلنه موليبډينيم لري ٤Fe(MoO ، 60(nH٣·O٢، موليبډيټ موليبډينيم لري
٤PbMoO  . دي  

  يې  كانونه

يكو، چيلي، ونه په امريكا متحدو ايالتونو، مكسد دې عنصر د پيدا كېدو لوى كان
كاناډا، استراليا، ناروي، روسيه او ځينو نورو هېوادو كې دي . د نړيوالې زېرمې څه د 

  سلنه يې په ارمنستان كې ده .   7پاسه 

  الس ته راول يې 

عنصر  ېپر مټ د د )Flotation process د (په صنعتي ډول د موليبډينيم الس ته راوړل 
 )نسنتراتوكتوكى (گټينموليبډينيم الس ته راغلى  دد كاني ډبرو له غني كولو پيليږي . 

ته ورسيږي،   ٣МоОيډ اموليبډينيم اكس تر څو چې د اور سور كيږيتر هغه مهاله پر 
  دى :  يې دا معادله
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يډ ااكس اىموليبډينيم تر.  كيږيچاڼل په اضافي ډول يو ځل بيا الس ته راغلى توكى 

3MoO  2د هايډروجنH  دى :  يې دا عادلهمكيږي چې نږه پر مټ  

  

ړې گد ځانسوركول، ه كيږي، لكه نږى چمتو شوى توكى د فشار پر مټ الس ته راغل
   ، او اوږدول دي .يا په څټك وهل، پالسټيكي شكل وركولاه پر مټ گدست

  د موليبډينيم اتوم 

ې په د اتوم د هست و جوړه ده .نيوترونون 54او  وپروتونون 42 لهد موليبډينيم د اتوم هسته 
دې عنصر د الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي . د  42شاوخوا كې يې 

، په دويمه كې 2ه كې يې سوييكي ژاتوم په لومړۍ انرده . د  5و شمېره اتوم د انرژيكي سوي
 1ه كې يې سوييكي ژاو په پېنځمه انر ،13، په څلورمه كې يې 18، په درېيمه كې يې 8يې 

د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز . دي ي وېشل شو سرهالكترون 
  دى .   96شمېر (د كتلې شمېره) 

   :  خواص يېنور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  96,95د موليبډينيم اتومي كتله  -

 ل كيږي . دفورمول سره ښو   [Kr]٥d٤ ١s٥الكتروني وېش يې په دې د اتوم  -

         . ىد م.  پ 913يې  نيم قطرد اتوم  -



٦٢٧ 

  
  يبډينيم د اتوم جوړښت ځور : د مولان

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 22,10م كثافت په عادي شرايطو كې په يو س . م . م كې د موليبډيني -

 2896په شمېر  د ك(ده .  2623په شمېر  گ . د س يې د تودوخې درجهد ويلي كېدو  -
 .   )ده

 4912د ك په شمېر (ده .  4639په شمېر   گ . س يې د د  تودوخې درجهشېدو د اې -
 .    )ده

 موله دى . \كيلوجوله 28ېدو تودوالى يې د ويلي ك -

 موله دى . \كيلوجوله  ~ 590د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين .موله)\جوله 93,23د تودوالي مولي ظرفيت يې -

 موله دى . \م. م  . س 4,9مولي حجم يې  -

مقناطيسي كېدونكى ، دى m٣Imروپ يې گفضايي  . خړ فلز دى موليبډينيم سپين بخون
. ميخانيكي خواص يې لكه د ډېرى فلزونو  دى موسه 5,4 دى، كلكوالي )پارامقناطيسي(
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څومره  . ترميكي پاكولو له مخې ټاكل كيږيميخانيكي او ه والي، د ترنږد فلز د په شان 
د موليبډينيم ختيا ډېر ټيټ ضريب لري . د تودوالي د پرا.  اغومره نرم ويوي هم نږهچې فلز 

  . نكى فلز دى د ډېرې لوړې درجې درلودوويلي كېدو 

  :جالۍ جوړښت يې بلوري د 

 سېستم لري .  مكعبي منځډك د موليبډينيم د بلوري جالۍ جوړښت -

  سترومه دى . گان 147,3د جالۍ پارامترونه يې  -

   كيلوينه ده .  450د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

  سېستم لري  مكعبي منځډكد موليبډينيم د بلوري جالۍ جوړښت نځور : ا

  كيميايي خواص يې 

 .  ىد م.  پ 130 نيم قطر موليبډينيم كووالينسي د -

 .  ىد م.  پ e 6 (+62 )e 4 (+70يې ( نيم قطرد ايون  -

 ه ده . گوليناپ 16,2الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه   -2,0يې  ځواكالكترودي  -

 دي .  ،  2،  3،  4،  5،  6جوړولو درجې يې  ډياد اكس -

يا په بل موله ده . \وجولهكيل 8,684ي يې ژد ايون جوړولو انرد لومړي الكترون  -
     .    ) الكترون ولټه ده 7 ,10(شمېر 
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  ډينيم د كوټې د هوا د تودوخېموليب
تر ژر وي او ېدل پيلډيااكس كېدرجو لوړو  گس .  600په درجو كې ثابت دى . د تودوخې تر 

 اىله موليبډينيم ډ هم ډيادا اكسكيږي .  ډيااكس ٣МоОه ډيااكس اىموليبډينيم تر
د تودوخيزې  NH)٤(٢٤O٧Mo٦·O٢H٤ موليبډاټامونيم اورتو د او 2MoS ډسولفي

   . اخلي ډياڅخه اكس )thermolysis( ترموليز بهيرتجزيې له 

او  ٣МоО ډيااكس اىبډينيم ترمولي د ، 2MoO ډيااكس اىډ موليبډينيم د موليبډينيم
  ونه جوړوي . ډياترمنځ يو لړ منځني اكس ډيااكسي موليبډينيم تر

لو په بېالبېلو درجو كې يو لړ مركبونه جوړوي وجوړ ډيادا عنصر له هالوجينونو سره د اكس
په  تعاملد موليبډينيم د پوډر د  سره ٣МоО ډيااكس اىيا له موليبډينيم تر 2F و. له فلورين

شېدونكې مايع ېه په اسانۍ اگ، چې يوه بې رن ٦MoFيډ ازافلورگيله كې موليبډينيم هپاي
 ٤MoHalجامد هاليډونه جوړوي لكه موليبډينيم  +5+ او 4 دده، الس ته راځي . 

 ٢MoIيډ اډايويډ سره يوازې موليبډينيم ا. له ايوډ = ٥MoHal   )Br ,Cl ,F (Halاو 
 ډياترافلوريموليبډينيم اكسات لكه ،هاليډونه جوړويموليبډينيم اكسامالوم دى . 

٤MoOF ،٤يډ اتراكلوريت موليبډينيم اكساMoOCl ، موليبډينيم(VI) يډي ااكس اىډ
 ٢Br٢MoO،  ٢Cl٢MoOيډ اي كلورډيااكس اىډ (VI)، موليبډينيم  ٢F٢MoOيډ افلور

 ،٣MoOBr   . او نور  

 اىيبډينيم ډو پر مهال مولوركول سره موليبډينيم ته يو ځاى د تودوخې Sسولفور له 
  ٢MoSeسيلينيډ  اىموليبډينيم ډسره يو ځاى  Seسيلينيم ، له يږيجوړ ٢MoSسولفيډ 

د د ويلي كېدو شوي چې  پېژندل  MoCاو   C٢Mo ونه  ينيم دا كاربيډ د موليبډجوړوي . 
  . په همدې ډول هم ٢MoSiدرجه يې ډېره لوړه ده او د موليبډينيم سيلينيډ تودوخې 
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  وپونه يې ايزوټ

چې  ،پېژندل شويهسته يي ايزوميرونه  4او وپونه ايزوټ 33موليبډينيم كيميايي عنصر د 
له دې شمېر څخه يې يوازې پاى ته رسيږي .  115پيل او پر  83د اتومي كتلو شمېرې يې له 

،  Mo٩۴  ،Mo٩۵ ،Mo٩۶،  Mo٩٢ هغه دپه طبېعت كې موندل كيږي چې  ونهايزوټوپ 7
Mo٩٧  ،Mo٩٨  ،Moوپونه دي .ېرې ايزوټشم  ١٠٠   

 نيمايي عمر ،هغه يوازينى طبېعي ايزوټوپ دى چې پايښت نه لرييې  100- د موليبيډينم
ايزوټوپ باندې  100- لري چې په روټينيم تجزيه- ونې بېتاگاو دوه كاله دى،  1 × 1019 يې

ځمكه كې د ټول چې په ، ايزوټوپ يې تر ټولو ډېر خپور شوى 98- د موليبډينيمبدليږي . 
د دې عنصر د نورو راديواكتيفي ايزوټوپونو له سلنه جوړوي .  24 ,14شته موليبډينيم 

ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Mo٩٩شمېرڅخه تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي يو د 
بل ساعته دى .  56,5 ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې Mo٩٠ورځې دى . بل يې د  7489,2

  دقيقې دى .  49,15چې نيمايي عمر يې ايزوټوپ دى  Mo٩١يې هم د 

  كارونه يې 

يې ونه وهي  گموليبډينيم د دې لپاره چې د تودوخې په وړاندې لوړ مقاومت ولري او زن
له موليبډينيمه ياديږي .  هپه نامډوله فلز گنه وهونكي  گډيږي چې د زنگله پوالدو سره 

روپونو ته د گو، د برېښنا د لوړې تودوخې طاقت لرونكيو بټي جوړ شوي مزي (سيمونه)
سولفيډونه، برېښنا د ورننوتو په برخو او توليد كې كاريږي . د دې عنصر دا مركبونه لكه 

، او د دانېگرنونو گرند ونه دي، ټاليسټوليبډاټونه د كيميايي تعاملونو كيډونه، مااكس
په  ٦FMoيډ ازافلورگيد موليبډينيم هه كاريږي . گكاشي لوښيو لپاره د لعاب په تو

د   2MoS سولفيډ اىموليبډينيم ډبېالبېلو توكيو كې د فلزي موليبډينيم له پاسه كاريږي . 
ه كاريږي . گپه تو خې د لوړې درجې طاقت لرونكي غوړوونكي توكيتودو كلك او
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د دې عنصر دا ډون لري . گپه تركيب كې  موليبډينيم د مايكروسرو (مايكرو كودونو)
د ده  T Mo99)١/٢ ٦٦(ч او  T Mo93)١/٢ ٦,٩٥(ч وپونهټراديواكتيفي ايزو

)radioactive tracer ( . ې له موليبډينيم څخه د اپان كجز پېړيو كې په  13- 11پر دي
  تورې، خنجر، چړې او نورو په جوړولو كې كار اخيستل كېده . ، لكه سړې وسلې

ډينيم نړيوال د موليبز كال  2005پر د مالوماتو له مخې  «Sojitz Alloy Division»د 
زره ټنه  2,144ز كال يې توليد  2003ه وو . پر زره ټن 2,172ه موليبډينيم په شمېر) نږتوليد (د 

ازوډيناميك گه مونوبلوري (مونوكريستالي) موليبډينيم د هېندارو او د پياوړيو نږوو . 
ورونو د د ترموالكتروجنرات  MoTe2يډ اموليبډينيم ټيلوراليزرونو په توليد كې كاريږي . 

 اىموليبډينيم ترتوليد لپاره ډېر ښه ترموالكتريكي (تودوخيز برېښنايي) توكى دى . 
د  )لكه بېټرۍجوړې وي ( Li هليټيمهغو سرچينو كې چې له  برېښنا پهد  3MoO ډيااكس

  نه كاريږي . ماه په پراخه پيگمثبت الكترود په تو

  

  يمټيكنيټ .  43

ه يي جدول د پېنځمې دورې يو عنصر دى چې اتومي ټيكنيټيم د كيميايي عنصرونو د دور
)، Technetiumدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( Tcاو سېمبول يې  43شمېره يې 

ټيكنيټيم يو  دى . ) Техне́ций) او په روسي ژبه كې (Technetiumليسي كې (گپه ان
ده . دا يو  )7440- 26-8) شمېره يې (CASساده توكى دى چې د ثبت د سي اې اېس (

لري . دا تر ټولو هغه  گخړ رناو  فلز دى چې سپينو زرو ته ورته انتقالي كتيفييواراد
لومړنى دا په دوره يي جدول كې وپونه نه لري . ټپك عنصر دى چې پايښت لرونكي ايزوس

   .  دىشوى كيميايي عنصر  مصنوعي جوړ
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  واكتيفي فلز دى رادي لرونكى گسپينو زرو ته ورته رن يمټيكنيانځور : ټ

  يې  او د نامه ريښه تاريخچه

ارنست «ټونكي گ مريكايي فيزيكپوه او د نوبل ډالۍز كال ا 1936دا عنصر لومړى ځل پر 
كاليفورنيا ايالت د بېركلي  دد امريكا متحدو ايالتونو  )1958-1901(» نسيارالندو الور

توليد  كلوټرون ماشين پر مټاېنچي سي 37د  كې» لي البراتوارالورينس په نامه م«د ښار 
  عنصر وو چې بشريت مصنوعي جوړ كړ .  كيميايي . دا لومړنى  كړ

څخه اخيستل شوى  »وسټيكنيټ«) technetos د ټيكنيټيم نوم د لرغونې يوناني ژبې له (
  ، او د سينتېز پر مټ د عنصر كشف ښيي . مانا لري »مصنوعي«چې د 

   شتون د ټيكنيټيم په طبېعت كې 

ه موندل كيږي، يانې كچلږ په كاني ډبرو كې په  وورانيمنيټيم عنصر په ځمكه كې د يد ټيك
مانا دومره لږ دى ټيكنيټيم موندل كيږي . رامه گ ٥·١٠−١٠سره  U وورانيمي رامگكيلو ه يول

) د مېتودونو پر Spectroscopyروسكوپۍ (ټد سپيكچې په نشت شمېرل كېداى شي . 
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ټيكنيټيم شتون كشف شوى د  كې ستوروپه ځينو لړۍ  )Andromedaد اندروميډا (مټ 
  دى . 

  الس ته راوړل يې 

  الس ته راځي .  څخه وپوسله راديواكتيفي  الرو چاروكيميايي په  ټيكنيټيم

 U٢٣٨ د وورانيميد ،  U٢٣٣ د U وورانييد ، Th٢٣٢ د Thتوريم د  دا عنصرسربېره پر دې، 
جوړيږي او كېداى شي چې په پر مهال تجزيې  د ايزوټوپونو Pu٢٣٩ د Puپلوتونيم او د 

  رامونو زېرمه شي .گپه كيلوكې كې په كال  اټومي بټيو

  اتوم  يمټيكنيټد 

د اتوم د هستې په  و جوړه ده .نيوترونون 55او  وپروتونون 43 له د ټيكنيټيم د اتوم هسته
دې عنصر د د  الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي . 43شاوخوا كې يې 

، په دويمه كې 2يې كې ه سوييكي ژاتوم په لومړۍ انرده . د  5و شمېره اتوم د انرژيكي سوي
 1ه كې يې سوييكي ژاو په پېنځمه انر ،14، په څلورمه كې يې 18، په درېيمه كې يې 8يې 

ز سره وېشل شوي دي . د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټولي ونهالكترون
  دى .  98شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده  ده .  9072,97د ټيكنيټيم اتومي كتله  -

 ل كيږي . دفورمول سره ښو  [Kr]٥d٤ ٢s٥د اتوم الكتروني وېش يې په دې  -

             .  ىد . م.  پ 136يې  نيم قطرد اتوم  -
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  ټيكنيټيم د اتوم جوړښت انځور : د 

  خواص يې  يفيزيك

 رامه دى . گ 5,11د ټيكنيټيم كثافت په عادي شرايطو كې په يو س . م . م كې  -

درجو كې  2430درجوكې ويلي كيږي (د ك په شمېر په  گس .  2157د تودوخې په  -
 ويلي كيږي) .  

 4538درجو كې په اېشېدو راځي . (د ك په شمېر په  گس .  4265د تودوخې په  -
 ېدو راځي) .  درجو تودوخه كې په اېش

 موله دى . \كيلوجوله 8,23د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 585د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى . \جوله 24د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

 موله دى .  \س . م . م  5,8مولي حجم يې  -

 .  لري گو ته ورته رنرټيكنيټيم راديواكتيفي انتقالي فلز دى، سپينو ز

  د بلوري جالۍ جوړښت يې : 
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 ونال) سېستم لري . گزاگد بلوري جالۍ جوړښت شپږڅنديز (هي ټيكنيټيمد  -

 دي .   =٢,٧٣٧a =٤,٣٩١cرونه يې د جالۍ پارامت -

  كيلوينه ده .       453د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  كيميايي خواص يې 

 .  دى م.  پ 127 ي نيم قطرنسد ټيكنيټيم كووالي -

 .  دى م.  پ e 7 + (56يې ( ن نيم قطرايو د -

 .   ه دىگاولينپ 1 ,9الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه يې صفر  ځواكالكترودي  -

تر ټولو ډېره پايښت  ؛ + پورې دي 7څخه تر  - 1رجې يې له جوړولو د ايډد اكس -
 + ده . 7لرونكې يې 

په بل يا ده . موله \كيلوجوله 2,702 ي يېجوړولو انرژ ايونلومړي الكترون د د  -
    ) الكترون ولټه ده .     28,7شمېر (

ته نږدې دى، په مركبونو  Reرينيم او  Mnانيز گټيكنيټيم د كيميايي خواصو له پلوه من
پر مهال  تعاملېدل ښيي . له اكسيجن سره د ډيا+ درجو پورې اكس7څخه تر   - 1كې له 

و كلورينجوړوي، له  ٢TcO ډيااكس (IV)او ټيكنيټيم  ٧O٢Tc ډيااكس (VII)ټيكنيټيم 
٢Cl ٢ واو فلورينF  ٦سره هاليډونه جوړوي لكهTcX  ،٥TcX  ،٤TcX .  له سولفورS  سره دا

.  ٢TcSسولفيډ  اىټيكنيټيم ډاو  ٧S٢Tcتاسولفيډ پيټيكنيټيم هسولفيډونه جوړوي لكه 
 organometallicمركبونو او فلزي عضوي مركبونو ( مجموعيد  دا عنصر

compounds(  د فلزونو د ولټاژ په ليكه كې د هايډروجن ښي  ډون لري .گپه تركيب كې
ريك اسيډ ټياسره تعامل نه كوي، خو په ن HCl ې له تېزابوگاى پر ځاى دى، د ماللور ته ځ

٣HNO  ٤او سولفوريك اسيډSO٢H . كې په اسانۍ حليږي      

  يې  وپونهايزوټ



٦٣٦ 

پايښت لرونكي ايزوټوپونه بېعت كې يو مصنوعي كيميايي عنصر دى چې په طټيكنيټيم 
ايزوټوپونه پېژندل  34د ده په څېر بل عنصر پروميتيم دى . تر اوسه د ټيكنيټيم نه لري . 

پاى  118پيل او پر  85له  د اتومي كتلو شمېرې يې چې ټول يې راديواكتيفي دي او شوي
ايزوټوپ دى  cT٩٨ د وپونو څخه يې تر ټولو ډېر پايښت لرونكيله دې ايزوټ ته رسيږي .

يې  ايي عمرنيم ايزوټوپ دى چې Tc٩٧ ميليونه كاله دى . بل يې د 2,4يې  چې نيمايي عمر
زره كاله  1,211يې  ايي عمرنيم ايزوټوپ دى چې Tc٩٩ درېيم يې هم د . ميليونه كاله دى 2 , 6

 Tc۵٩ د بل يې ورځې دى . 28,4چې نيمايي عمر يې دى ايزوټوپ  Tc٩۶ دبل يې هم  دى .
نيمايي  چېدى ايزوټوپ  Tc٩۴ د . بل يېساعته دى  20چې نيمايي عمر يې دى ايزوټوپ 

ساعته  75,2عمر يې  اييچې نيمدى ايزوټوپ  Tc٩٣ د بل يې . ساعته دى 4, 883يې  عمر
  د نورو ډېرى راديواكتيفي ايزوټوپونو نيمايي عمر تر يوه ساعته لنډ دى .  . دى

هم لري چې د دوى له  ايزوميري حالتونه ي ايزوميرونه، ياهسته ي 22ه دا عنصر گهمدا رن
 عمر دى چې نيمايي ايزومير  Tcm٩٧ ديو كي رونېر ااوږده عمر لتر ټولو د ډشمېر څخه يې 

نيمايي دى چې ايزومير  Tcm٩۵ دبل يې االكترون ولټ) . گمي 097,0ورځې دى . ( 1,90 يې
   .  ورځې دى 61 يې عمر

  كارونه يې 

تريخي، سږو، ينې،  مرغېړي،  يموس، د تاټومي طب كې د ماغزو، زړه دا عنصر په
د  او همدا راز د څېړنې  د هډوكيو، وينې(سكيلېټ) و (بډوډو) د هډوانې گپښتور

  لپاره كاريږي .  د نومېرنې (تشخيص) پړسوبونو

ضد خواص لري، ځكه چې  گد زنې) گمال 4HTcOډ يكنيټيك اسيټد پريكنيټاټونه (ټپر
−د 

٤TcO ناټگپرمن ايون يې د −
٤MnO او  −

٤ReO  ايونونو په پرتله د وسپنې او پوالدو
    اغېزمن توكى دى .ډېر   لوتر ټونه وهلو  گد زنلپاره 
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  ينيمټرو.  44

د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د پېنځمې دورې يو  عنصر دى چې اتومي ينيم ټرو
)، Rutheniumم په التيني ژبه كې (د دې عنصر نودى .  Ru او سېمبول يې 44شمېره يې 

دى . دا يو ساده توكى  )Руте́ний) او په روسي ژبه كې (Rutheniumكې ( ليسيگپه ان
يو انتقالي فلز  ينيمټروده . ) 7440-18- 8) شمېره يې (CASدى چې د ثبت د سي اې اېس (

   .  ډون لريگكې  روپگدا فلز د پالټيني فلزونو په لري .  گچې سپينو زرو ته ورته رندى 

  
  فلز دى   لرونكى او سپين گيم سپينو زرو ته ورته رنانځور : روټين

  يې او د نامه ريښه تاريخچه 
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كارل كارلوويچ «پروفيسر  پوهنتون روسي كيمياپوه او د كازان د روټينيم كيميايي عنصر
د دې نوي عنصر د » كالوس«.  ز كال كشف كړى دى 1844) پر 1864- 1796( »كالوس

بل په جرمني ژبه په خپل يو ليك كې  خواصو په اړه، د الس ته راوړلو مېتود او كشف
ته خبر وركړ ، هغه ) 1850 -1802(» ېسگېرمن ايوانوويچ گ«اكاډميسين روسي كيمياپوه 

د پوهنو اكاډمۍ په  گد روسيې د پيتربور 13ز كال د سيپټمبر پر  1844بيا دا ليك د 
دا متن د اكاډمۍ په بولټن كې چاپ شو او په روسي  غونډه كې ولوست . تر دې وروسته

روټينيم د » كالوس«.  هكې چاپ شو »غرنۍ مجله«ورني ژورنال) يانې گپه (ژبه ژباړه يې 
له چې دا عنصر بېل كړ او دايې وښوده ډول تين لرونكې كاني ډبرې څخه په نږاورال له پال

  ته ورته دى .  Ptپالتين ،  Irيم ډايري،  Osاوسميم ،  Pdيم ډپاال،  Rhيم ډرو

د روسيې د لرغوني نامه  دا عنصر» كارل كارلوويچ كالوس«وونكي فد روټينيم كش
دى چې د روسيې مانا لري . د ) Rutheniaپه وياړ ونوماوه چې په التيني ژبه كې (» روس«

ه د هغ )1866-1796( »وتفريد ويلهلم اوزانگ«الماني كيمياپوه ز كال  1828روټينيم نوم پر 
په اصل كې يې  يانېعنصر لپاره وړانديز كړى وو چې ده په تېروتنې سره كشف كړى وو، 

نوم  ه رښتيا هم روټينيم كشف كړ نو داپ» كالوس«نه وو كشف كړى . خو كله چې  نوى عنصر
   يې پر دغه عنصر كېښود . 

  الس ته راوړل يې 

په ډول الس ته  پوسېو څخه د ه كولو او چاڼلنږ لهروټينيم د پالتينو او پالتيني فلزونو 
رچينه د اټومي توكيو عنصر د الس ته راوړلو س ه د دېپه ټوله كې په ډېره كچراځي . 

  .  ټوټې ديورانيم، توريم) (پلوتونيم، ي

-يمټيكنيټ پاره داسې ټكنالوجي جوړه شوې چې لهد الس ته راوړلو لد روټينيم همدا راز 
  ني تجزيې په مرسته الس ته راځي . څخه د نيوترو ايزوټوپراديواكتيفي  99



٦٣٩ 

 ؛ نړيوالې زېرمېول ايستل شويټنه روټينيم را 9,17ز كال  2009ه او زېرمې يې : پر راايستن
   ټنه شمېرل شوې دي .   5000يې 

  ايزوټوپونه يې 

،  Ru٩۶  ،Ru٩٨پايښت لرونكيو ايزوټوپونو جوړ دى چې هغه د  7طبېعي روټينيم له 
Ru٩٩  ،Ru١٠٠  ،Ru١٠١  ،Ru١٠٢  ،Ru١٠۴  نور  27شمېرې ايزوټوپونه دي . سربېره پر دې

ډېر د تر ټولو د دوى له شمېر څخه يې راديواكتيفي ايزوټوپونه يې هم پېژندل شوي چې 
بل ورځې دى .  59,373ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Ru١٠۶ د اوږده عمر لرونكي يو

ايزوټوپ  Ru٩٧بل يې د ورځې دى .  26,39نيمايي  عمر يې دى چې ايزوټوپ  Ru١٠٣يې د 
نيمايي عمر يې دى چې ايزوټوپ  Ru١٠۵ دبل يې ورځې دى .  9,2نيمايي عمر يې دى چې 

دى . بل  ساعته 643,1نيمايي عمر يې دى چې ايزوټوپ  Ru٩۵ د دى . بل يې ساعته 44,4
واكتيفي دقيقې دى . د نورو ټولو رادي 51 , 8نيمايي عمر ايزوټوپ دې چې  Ru٩۴ د يې

   دقيقو لنډ دى .  5ايزوټوپونو نيمايي عمر تر 

  د روټينيم اتوم 

په اتوم د هستې د  جوړه ده . نيوترونونو 57پروتونونو او  44د روټينيم د اتوم هسته له 
دې عنصر د شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي . د  الكترونونه 44شاوخوا كې يې 

، په دويمه كې 2ه كې يې اتوم په لومړۍ انرژيكي سويه . د د 5و شمېره اتوم د انرژيكي سوي
 1ه كې يې او په پېنځمه انرژيكي سوي ،15، په څلورمه كې يې 18كې يې  ، په درېيمه8يې 

الكترون سره وېشل شوي دي . د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز 
   دى .   101شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور م ود ات

 اتومي واحده ده .   07,101د روټينيم اتومي كتله  -
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 ل كيږي . فورمول سره ښود  [Kr]٧d٤ ١s٥الكتروني وېش يې په دې د اتوم  -

    .    دى م.  پ 134يې  د اتوم نيم قطر -

       
  انځور : د روټينيم د اتوم جوړښت  

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 41,12 م كې . م . س يوه وټينيم كثافت په عادي شرايطو كې پر د -

 2607(د ك په شمېر ده .  2334په شمېر  گ . د سيې  د ويلي كېدو د تودوخې درجه -
  .  )ده

 4350د ك په شمېر (ده .  4077په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې شېدو د اې -
  . )هد

 دى .  موله\كيلوجوله 5,25د ويلي كېدو تودوالى يې  -

  دى . موله\جوله 0,24 رفيت يېظمولي تودوالي  د -

 دى .  موله\م.  م.  س 3,8مولي حجم يې  -
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رينيم لوړې درجې لرونكى عنصر دى چې له دې پلوه يوازې د روټينيم د ويلي كېدو د ډېرې 
Re  ، اوسميمOs  ،ستن گتنW  ،م يالټنټېTa  نيوبيم اوNb  . عنصرونه ترې مخكې دي   

  د بلوري جالۍ جوړښت يې : 

سېستم  )ونالگزاگهي( شپږڅنډيزجالۍ جوړښت  )كريستاليبلوري (م د د روټيني -
 لري . 

  سترومه دى . گان =٢,٧٠٦a =٤,٢٨٢cد جالۍ پارامترونه يې  -

 كيلوينه ده .  600د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

  ونال) سېستم لري گزاگ(هي شپږڅنډيزجالۍ جوړښت  انځور : د روټينيم د بلوري

  كيميايي خواص يې 

 .  دى م.  پ 125 وټينيم كووالينسي نيم قطرد ر -

 .  دى م پ e 4  (+67يې ( د ايون نيم قطر -

 ه دى . گوليناپ 2 ,2الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه يې صفر  ځواكالكترودي  -

 دي .  0+،  8+،  6+،  4+،  3جوړولو درجې يې  ايډاكس د -



٦٤٢ 

په بل يا موله ده . \كيلوجوله 3,710 ي يېجوړولو انرژ ايونلومړي الكترون د د  -
  ) الكترون ولټه ده .  7 ,36شمېر (

  روټينيم ډېر يو كيميايي غيرفعال فلز دى .  

خو له نه حليږي . كې   HCl 3+  3HNO تېزابوسلطاني روټينيم په : غيرعضوي مركبونه يې 
او د سره تعامل كوي  ٢Cl وكلورينلوړو درجو كې له  گس .  400د تودوخې تر  دې سره سره

ډ ويلي گد  سره راټټياند الكليو له مخلوط او جوړوي .  ٣RuClيډ اكلور (III)ټينيم رو
  .  ٤RuO٢Naسوډيم روټيناټ ه گجوړوي، د ساري په تو ونهروټيناټكولو پر مهال 

جوړولو له بېالبېلو درجو سره  ډياداسې مركبونه وركړي چې د اكس كوالى شيروټينيم 
  سمون لري :  

8 ٣· PCl ٤; RuO٤RuO    

7 ]٤M[RuO   

6 ٦]; RuF٨[RuF٢]; M٤[RuO٢M     

5 ٥]; RuF٦M[RuF      

4 ]٦[RuCl٢; M٢; RuO٤RuCl      

3 ]٦[RuCl٣М; ٣RuCl     

2 ]٦[Ru(CN)٤]; M٤[RuCl٢M     

1 BrnRu(CO)      

0 nRu(CO)      
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د روټيييم عضوي کيهيا : روټيييم يو لړ فلزي عضوي نرکبوىه جوړوي او فعال کټاليسټ 

 دى . 

 کارونه يې 

 اىيمټيټ Ti  وهلو په وړاىدې د  گروټيييم ورزياتول د زى سليې ً,ٌته د لږې کچې

 هغه نقاونت زياتوي .  

  وپالتييله Pt  ډوله فلز د برېښيايي تهاس د ډېرو کلکو او گسره د روټيييم

 نقاونت لروىکيو په توليد کې کاريږي .  

  دا عيصر د ډېرو کيهيايي تعانلوىو لپاره کټاليسټ دى . په تشيال کې د تشيال

 تهځيو )کيهاىي سټېشيوىو( د اوبو د پاکولو په سېستم کې ډېر نهم رول لوبوي . 

ايروکيهاىي تخييک کې د تودوخې په وړاىدې د ډېر ډوله فلزوىه په گروټيييم او د ده 

درجو تودوخې  گس .  ۰ًًٌه کاريږي چې تر گنقاونت لروىکيو جوړښتيزو توکيو په تو

تر   Wستو گتياو   Moيييم ډنوليبپورې نقاونت کوالى شي او د کلکوالي له پلوه د 

 ډوله فلزوىو هم کلک دى . گ

 

 

 

 ې دى.برخه ک هپه دويه ليکځاخ



 

  

 د ليكوال لنډه پېژندنه

محمد طاهر كاڼى د ژباړن ليكوال او  ژبې پښتود 
د دښت  د كندوز واليتل ل كال په پسرلي كې  1344

ۍ په يوه بزگره كورن شېرخان جم ارچي ولسوالۍ د
ت ارچي ښلومړنۍ زده كړې يې د دى . كې زېږېدلى د

 1360ولسوالۍ په دوران كلي (كوكچې) ښوونځي كې تر نهم ټولگي پورې ترسره كړې . پر 
دغې لېسې  ل كال د 1363لېسې په نهم ټولگي كې شامل او پر  د رحمان باباكال د كابل  ل ل

د شوروي اتحاد د  زده كړو لپارهل كال د لوړو  1365فارغ شو . پر  څخهله دولسم ټولگي 
زېږدي كال يې ) 1991ل ( 1370ته ولېږل شو . پر ر پوهنتون ښالووف د  جمهوريتاوكراين 

د ډېر شه (سره) ديپلوم په اخيستلو سره نوموړى پوهنتون د كولتورپوهنې په څانگه كې 
  .  پاى ته ورساوه

ژوند كوي . پر ډوال په توگه د كه راهيسې په روسيه كې ز كال 1993 لهمحمد طاهر كاڼى 
 8ز كال د اپرېل له  2003د زېږدي كلونو يې د رسنوالۍ چارې سرته رسولې .  2000 -  1997
په  ند كډوالو په اداره كې د ژباړ يې د مسكو واليت 30ز كال د اپرېل تر  2006د څخه مې 

 26ال د ډيسمبر تر ز ك 2014څخه د كال د فبرورۍ له لومړۍ نېټې ز  2007. د  توگه كار كاوه
درلوده . په توگه دنده او ژباړن  وىڅانگه كې د ويندد روسيې غږ راډيو د افغانستان په يې 
كاله كيږي چې د ليكوالۍ او ژباړې پر چارو بوخت دى او  18ز كاله راهيسې يانې  1997له 

  تر اوسه يې دا الندې اثار چاپ شوي دي :  

 چاپ . كال مسكو  ېږديز 2000،  لمريز 1379د شعرونو ټولگه)، د ( تنكۍ پاڼې.  1

  پېښور چاپ .   ز كال 2001ل،  1380د  ،ژباړه)( افغانستان زما وروستۍ جگړه. 2



 

 .  ز كال مسكو چاپ 2002ل،  1381باړه)، د (ژ كوچنى شاهزاده.  3

 .  ز كال پېښور چاپ 2003ل،  1382، د (ژباړه) افغانستان له شخصي دوسيې څخه.  4

  .   ز كال پېښور چاپ 2003ل،  1382، د . د ماسكو الس (ژباړه) 5

  .   ز كال پېښور چاپ 2004ل،  1383د  (ژباړه)،. د جرمني امپراتورۍ افغاني جگړه  6

  ز كال پېښور چاپ .   2005ز كال، د  1384. افغانستان او د پامير پر سر شخړه (ژباړه)، د  7

  ز كال پېښور چاپ .  2006ز كال،  1385. په منځنۍ اسيا كې لويه لوبه (ژباړه)، د  8

و برتانوي امپراتورۍ (ژباړه)، د . د افغانستان د شمال لوېديزې پولې ټاكل، روسي ا 9
  ز كال پېښور چاپ .    2009ل كال، د  1388

. د افغانستان له الرې هند ته د فرانسې او روسيې د لښكركشيو پالنونه (راټولونه او  10
  ز كال پېښور چاپ .  2010ل، د  1389ژباړه)، د 

ت باندې د پارس ناكام . د امير دوست محمد خان دربار ته د روسي سفير سفر او پر هرا11
  ز كال پېښور چاپ .    2010ل،  1389يرغل (راټولونه او ژباړه)، د 

  ز كال چاپ .  2011ل، د  1390، د اد خان افغان (څېړنه). اعليحضرت از 12

  ز كال چاپ .  2011ل، د  1390. په تشيال كې لومړنى افغان (راټولونه او ژباړه)، د  13

ز كال الهور  2012ل، د  1391ن او روسان (راټولونه او ژباړه)، د . سردار عبدالرحمان خا 14
  چاپ . 

ز كال د  2013ل،  1392. پاكستان د نړيوالې ترهگرۍ ځاله (راټولونه او ژباړه)، د  15
   افغانستان د سيمه ييزو مطالعاتو مركز كابل چاپ . 

     . كيميايي عنصرونه (همدا اثر، څېړنه) .  16







Message from the Ministry of Higher Education 

 

In history, books have played a very important role in 
gaining, keeping and spreading knowledge and science; and they are the 
fundamental units of educational curriculum which can also play an effective 
role in improving the quality of Higher Education. Therefore, keeping in mind 
the needs of the society and today’s requirements and based on educational 
standards, new learning materials and textbooks should be provided and 
published for the students. 

I appreciate the efforts of the lecturers and authors and I am very thankful to 
those who have worked for many years and have written or translated textbooks 
in their fields. They have offered their national duty and they have motivated the 
motor of improvement. 

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish textbooks in 
their respective fields so that, after publication, they should be distributed 
among the students to take full advantage of them. This will be a good step in 
the improvement of the quality of higher education and educational process. 

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make available 
new and standard learning materials in different fields in order to better educate 
our students. 

Finally I am very grateful to the chief of German Committee for Afghan 
Children, Dr. Eroes, and our colleague Dr. Yahya Wardak who have provided 
opportunities for publishing textbooks of our lecturers and authors. 

I am hopeful that this project should be continued and increased in order to 
have at least one standard textbook for each subject, in the near future.  

 

Sincerely, 

Prof. Dr. Farida Momand 

Minister of Higher Education 

Kabul, 2015 
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