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  سريزه

بريد نه لري او دا ستره نېكمرغي مې  نن دومره نېكمرغه يم چې هيڅدرنو لوستونكيو، زه 
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 
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تر سرليك الندې » كيميايي نومونې«مهال كار ترې واخلي . د كتاب په وروستۍ يانې د 
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 



٦٤٤ 

 

 

  يمډرو.  45

دى چې اتومي صر دوره يي جدول د پېنځمې دورې يو عن د كيميايي عنصرونو دروډيم 
)، په Rhodiumدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( Rh مبول يېاو سې 45شمېره يې 

يو ساده توكى دى چې  دادى . ) Ро́дий( ) او په روسي ژبه كېRhodiumليسي كې (گان
فلز دى چې ) ده . دا يو كلك انتقالي 7440 -16-6) شمېره يې (CASد ثبت د سي اې اېس (

  روپ نجيبه فلز دى .  گلري . روډيم د پالتيني  گرن سپينو زرو ته ورته

  
   لرونكى كلك فلز دى گته ورته رن روانځور : روډيم سپينو ز
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  امه ريښه يې تاريخچه او د ن

ه نږپر  )1828- 1766» (ويليام هايډ والسټون« اندپوه يسيلگان ز كال 1803م پر روډي
   د كار كولو پر مهال كشف كړ . وپالتين

 »البگ« څخه اخيستل شوى چې د) rhodonد روبيډيم ويي د لرغونې يوناني ژبې له (
لري . كه چيرې دا فلز په  گسور رن توربخونعادي مركبونه ژور  (III)مانا لري . د روډيم 

    كې حل شي نو كېداى شي چې وليدل شي .  HCl 3+  3HNO سلطاني تېزابو

  شتون د روډيم په طبېعت كې 

وپ ټايزو Rh١٠٣ روډيم ډېر كمپېښه تيت شوى عنصر دى . په طبېعت كې يې يوازې د
 1.  10- 7په ه د كتلې له پلوه كچپاسني كلك قشر كې يې منځنۍ  موندل كيږي . د ځمكې په

په سلنه ده . ) ٤,٨·١٠−٥ ( 8,4 .10- 5ه كچاسماني ډبرو كې يې ډبرينو  پهسلنه ده . ) ١·١٠−٧ (
ده . روډيم خپل  ډېرهه كچو ډبرينو كتلو كې يې غرني) Ultramaficاولترامافيك (

و كې موندل كيږي . د گمينرالونه نه لري . د سويلي امريكا په ځينو سرو زرو لرونكيو ش
ي او پالتيني كاني ډبرو په تركيب كې د ساده مركب په ډول شتون لري . په سلو كې تر نيكل
. همدا راز  ونو څخه الس ته راځيكانله  راايستنېډيم د مكسيكو د سرو زرو د سلنې رو 43

سلنې، او  3,3په يو ډول بڼه ييز مخلوط كې تر مينرالونو روپ گاوسميمي د  Irد ايريډيم 
 ايريډوسميند اوسميمي ايريډيم كمپېښه ي ډبرو كې موندل كيږي . نيكلي كان-په مسي

Os3Ir —IrOs  لري . سلنې روډيم 3,11څخه تر ټولو ډېر غني دى او تر  ډيمله رو مينرال    

د سويلي افريقا  ټنه روډيم توليديږ ي . د دې فلز كانونه 30څه كم  هر كال په نړۍ كې
 اورو كې دي .  جمهوريت، كاناډا، كولمبيا، روسيې په خ
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  د روډيم اتوم 

د اتوم د هستې په  نيوترونونو جوړه ده . 58پروتونونو او  45 د روډيم د اتوم هسته له
دې عنصر د  . د چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي الكترونونه شتون لري 45شاوخوا كې يې 

، په دويمه كې 2ه كې يې لومړۍ انرژيكي سوياتوم په  ده . د 5و شمېره اتوم د انرژيكي سوي
 1انرژيكي سويه كې يې ېنځمه او په پ ،16 ، په څلورمه كې يې18، په درېيمه كې يې 8يې 

. د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز  الكترون سره وېشل شوي دي
  دى .   103شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

 تومي واحده ده . ا 90550,102م اتومي كتله د روډي -

 ل كيږي . دفورمول سره ښو   [Kr]٨d٤ ١s٥الكتروني وېش يې په دې د اتوم  -

       .  دى م.  پ 134يې  نيمايي قطرد اتوم  -

  
  د روډيم د اتوم جوړښت  انځور :
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  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 41,12م كې  . م . س افت په عادي شرايطو كې په يود روډيم كث -

 2237د ك په شمېر (ده .  1964په شمېر  گ.  درجه يې د س تودوخې كېدو دد ويلي  -
   ده) .

 3968ده . (د ك په شمېر  3695په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې شېدو د اې -
 ) . ده

 دى .   موله\كيلوجوله 8,21د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 دى .  موله\كيلوجوله 494د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين .موله)\جوله 95,24يې  ظرفيتمولي د تودوالي  -

   دى .  موله\ م . م . س 3,8مولي حجم يې  -

روم) ليدلو وړ طيف (سپيكټ لري . د گفلز دى، چې سپينو زرو ته ورته رن روډيم يو كلك
سرسري، «لوړ ضريب لري، ځكه خو د ون گو د غبرگبرخه يې د الكترومقناطيسي وړان

  ږي .  په جوړولو كې كاريهېندارو » سطحي

  د بلوري جالۍ جوړښت يې : 

 سېستم لري .  مكعبي محوريد روډيم د بلوري جالۍ جوړښت  -

 سترومه دى . گان =٣,٨٠٣aپارامترونه يې د جالۍ  -

 كيلوينه ده .  480د ډيباى د تودوخې درجه يې  -
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     سېستم لري  مكعبي محوريانځور : د روډيم د بلوري جالۍ جوړښت 

  كيميايي خواص يې 

 .  دى م.  پ 125 ډيم كووالينسي نيم قطرد رو -

 .  دى م.  پ e 3+ (68يې ( د ايون نيم قطر -

 ه دى . گوليناپ 28,2الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه يې صفر  ځواكالكترودي  -

 دي .  5،  4،  3،  2، 1،  0جوړولو درجې يې  ايډد اكس -

په بل يا ه ده . مول\كيلوجوله 5,719ايون جوړولو انرژي يې لومړي الكترون د د  -
 ) الكترون ولټه ده .   7 ,46شمېر (

ونو وهونكيو چاپيريال گ، د كيميايي پايدارۍ له پلوه په ډېرى زنروډيم يو نجيبه فلز دى
په ويلي شوي ، حليږيشولو پر مهال ېد اپه سلطاني تېزابو كې  مخكې دى . وكې تر پالتين

كې د تودولو پر  ٤SO٢Hيډ سولفوريك اس گپه ټين،  ٤ОSКНپوتاسيم بي سولفاټ 
او سولفوريك  2O2H ډياد هايډروچن پراكس الكتروكيميايي ډولمهال، همدا راز په 

  اسيډ په مخلوط كې حليږي . 

تودوخې وركولو پر مهال د كيميايي پايداري لري . له نافلزونو سره يوازې د  ډېره دا فلز
ميده شوى) روډيم ورو  ر ووړكوي . ووړ شوى (ډې تعاملد خپلولو په حالت كې  گنسره ر
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اكسايډ  (III)او روډيم  كيږي ډياكې اكستودوخه لوړو درجو  گس .  600تر  ورو يوازې

3O2Rh  ده :  معادله يې داد كيميايي تعامل چې جوړوي  

   

سوډيم ، ٤SO٢H سولفوريك اسيډ گټيند تودوخې وركولو پر مهال ورو ورو له  روډيم ته
د ډېرې تودوخې كوي . تعامل سره  HBrيډ اايډروجن بروماو ه،  NaClOهايپوكلوريټ 

 ٢O٢Naيډ ا، سوډيم پراكس ٤KHSOپوتاسيم بي سولفاټ  ويلي شويله وركولو پر مهال 

  دي :   سره تعامل كوي چې معادلې يې دا ٢BaOيډ ااو باريم پراكس

  

  

د  مجموعو د RhX]٣[٣−، هغه مهال كله چې د يډونو په شتون كېاد الكلي فلزونو د كلور
  ه : گتعامل كوي، د ساري په توسره  2Clو روډيم له كلورينجوړولو شونتيا وي، 

  

بنسټيز خواص  ٣O٢Rhيډ ااكس (III)او روډيم  ٣Rh(OH)يډ اهايډروكس (III) روډيم
  جوړوي :  مجموعې (III)د روډيم ښيي، له تېزابونو سره د تعامل كولو په پايله كې 

  

كې ښيي، او همدغه روډيم   ٦RhFيډ ازافلورگيهه + پ6لوړه درجه  يډ جوړولواد اكس دا فلز
روډيم د سيده سوځونې په پايله كې جوړيږي . دا كې د  ٢Fو په فلورين 6RhFيډ ازافلورگيه

 2Clو كلورين ه نږهيډ لازافلورگياوبو د بړاسونو په نه شتون كې ه دپايدار نه دى . مركب 
  يډ كوي : اسره اكس
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 + درجو كې مجموعي مركبونه جوړوي .  2+ او 1جوړولو په ټيټو  ډياروډيم د اكس

   يې  وپونهايزوټ

ايزوټوپ  Rh١٠٣ دوپه جوړ دى او هغه ايزوټ طبېعي روډيم يوازې له يوه پايښت لرونكي
ايزوټوپونه يې ټول راديواكتيفي دي . له راديواكتيفي ايزوټوپونو څخه يې تر  33نور دى . 

كاله دى . بل يې  3,3دى چې نيمايي عمر يې  101- لرونكي يو روډيم ډېر اوږده عمر ټولو د
دى چې ايزوټوپ  99-يمد روډبل يې ورځې دى .  207دى چې نيمايي عمر يې  102-روډيم

 8,20نيمايي عمر دى چې ايزوټوپ  100- يمد روډبل يې د ورځې دى .  1,61 نيمايي عمر 
د ساعته دى .  36,35مايي عمر يې ني دى چېايزوټوپ  105 -د روډيم . بل يې ساعته دى

  لنډ دى . يوه ساعته يې نورو ډېرى ايزوټوپونو نيمايي عمر تر 

راديواكتيفي ايزوټوپونو د  مخكې 103-ت لرونكي ايزوټوپه روډيمتر يوازيني پايښ
 ايزوټوپه وروستهشمېرې  103په ټوله كې نيوتروني اشغال دى، او تر يې تجزيې ډول 

شمېرې مخكې  103تر تجزيه دى . -منفي - ټوپونو د تجزيې ډول يې بېتاراديواكتيفي ايزو
ايزوټوپونه جوړيږي . تر  Ruراديواكتيفي ايزوټوپونو د تجزيې په پايله كې يې د روټينيم 

شمېرې ايزوټوپه وروسته راديواكتيفي ايزوټوپونو د تجزيې په پايله كې يې د پاالډيم  103
Pd . ايزوټوپونه جوړيږي   

د  هسته يي ايزوميرونه هم لري چې تر ټولو ډېر پايښت لرونكي يې يو 24همدا راز روډيم 
Rumورځې دى، او بل يې د 207دى چې نيمايي عمر يې ايزومير   ١٠٢ Rhmدىايزومير  ١٠١ 

ايزوټوپونو د كتلو شمېرې پېژندل شويو  روډيم د دورځې دى .  34,4چې نيمايي عمر يې 
    ه رسيږي .پاى ت 122پيل او پر   89له 
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 كارونه يې 

 ه كاريږي . گپه تو ټاليسټسلنه د ك 81م د ټول توليد روډيد  •

د توليد لپاره ډېر اغېزمن  ٣HNOريك اسيډ ټياډوله فلز د نگ ود روډيم او پالتين •
يډ كولو سره او تر اوسه په دې اپه اكس ٣NHدى البته د هوا د امونيا  ټاليسټك

 ه لري .  برخه كې د كارونې بلونج (بديل) ن

كريستالي جوړښتونو د توليد د  وليد كې كاريږي . د اوبلنوروډيم د ښيښې په ت •
د ښيښې په ز كال  2003زياتوالي المله د روډيم كارونه په چټكۍ سره زياتيږي . پر 

 ټنه روډيم كارېدلى دى .  55,1 ز كال 2005ټنه روډيم او پر  81,0توليد كې 

 يو اليزري سېستمونو په توليد كې كاريږي . فلزي روډيم د هېندارو، د پياوړ •

، د ډوله فلز څخه جوړ شوي لوښي په البراتواري څېړنو كېگله  ود روډيم او پالتين •
 د ودې (جوړولو) لپارهالكترواوپتيكي كريستالونو  ځينو قيمتي ډبرو او

 كاريږي . 

بټيو كې د  په اټومي رونهگاو حس الې كشفوونكې ېشو ېه روډيم څخه جوړل •
   كولو لپاره كاريږي . اندازهنيوتروني بهير د 

  يمډپاال.  46

دى چې اتومي پاالډيم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د پېنځمې دورې يو عنصر 
)، په Palladiumدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( Pdاو سېمبول يې  46شمېره يې 

يو ساده توكى  دا) دى . алла́дийП) او په روسي ژبه كې (Palladiumليسي كې (گان
د څټك وهلو تاب  دا ) ده .7440-05 -3) شمېره يې (CASدى چې د ثبت د سي اې اېس (

روپ گلرونكى فلز دى . پاالډيم د پالتيني  گته ورته رن ورلرونكى انتقالي، سپينو ز
  نجيبه فلز دى . 
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   لرونكى فلز دى  ك وهلو وړتيالرونكى، نرم، د څټ گرن انځور : پاالډيم سپينو زرو ته ورته

  تاريخچه يې 

-1766» (ويليام هايډ والسټون«پوه كيمياليسي گان ز كال 1803پر لومړى ځل پاالډيم 
نوموړي دا عنصر له هغې پالتين لرونكې كاڼي ډبرې څخه بېل كړ .  كړى دىكشف  )1828

  چې ده له سويلي امريكا راوړې وه .  

كې  HNO3 + 3 HClكاني ډبره په سلطاني تېزابو » ونسټوال«د دې عنصر د بېلولو لپاره 
د محلول پر مټ خنثا كړل، تر دې  NaOHيډ اروكسډسوډيم هايحل كړه، تېزاب يې د 

پالتين له محلول څخه د اغېز پر مټ (نوشادر)  Cl٤NHيډ اوروسته يې د امونيم كلور
دې وروسته محلول  ). تركيږي خټبېل 2PtCl6(NH4)امونيم كلوروپالټيناټ خټبېل كړل (

وراضافه شوى وو او د پاالډيم سيانيډ يې جوړ كړى وو .  ٢Hg(CN)د سيمابو سيانيډ ته 
ه پاالډيم الس ته نږخه وركړې وه او تر دې وروسته يې ته تودوبيا يې د پاالډيم سيانيډ 

   راوړى وو .
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  د نامه ريښه يې 

ز كال د الماني ستورپوه  1802، چې پر ني ستوريشپه نامه كو» پاالس«د ويي پاالډيم د 
شوى دى . يانې  امه څخه اخيستلنله له خوا كشف شوى وو،  »هاينريش ويلهلم اولبرس«

د  پخپلهنى ستورى د پاالډيم عنصر تر كشف لږ مخكې كشف شوى وو . شنوموړى كو
او اتن ښار ړې گمنظمې جد  بيا په لرغونيو يوناني اسطورو كې نى ستورىشكو »پاالس«

په وياړ نومول شوى وو . پاالډيم د نامتو  »پاالدا«اتنا د خور (الهه) وټې گخداي ساتونكې
د نه ماتېدنې (نه » تروا«ين انځور وو چې له اسمانه رالوېدلى وو . د گلر ااتند » پاالدا«

د  وروسته تر  هغه ماتې وخوړه كله چې» تروا«مغلوبېدنې) له شرايطو څخه يو شرط وو . 
» پاالدا«د شپېني بريد پر مهال  »ديوميدس«او » وسياوديس« ودغې الهې مينه وال

  وتروښله (وتښتوله) . 

  الس ته راوړل يې 

ه كولو څخه الس او نږ سو د سولفيډي كاني ډبرو له چاڼلوپاالډيم د نيكلو، سپينو زرو او م
   ته راځي . 

   يې  ونهوپټايزو

، Pd١٠۴، Pd١٠٢ او هغه دجوړ دى  وپونوټايزوپايښت لرونكيو  6طبېعي پاالډيم له 
Pd١٠۵  ،Pd١٠۶ ،Pd١٠٨ ،Pdله راديواكتيفي (بې پايښته)  .پونه دي وټوايز ١١٠

 اييدى چې نيمايزوټوپ  Pd١٠٧ ديو  يلرونكعمر  اوږدهډېر د څخه يې تر ټولو  وپونوټايزو
ورځې  17 ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې Pd١٠٣ دبل يې ميليونه كاله دى .  5,6يې  عمر
 Pd١١٢بل يې هم د  ورځې دى . 63,3ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Pd١٠٠ د . بل يې دى

ايزوټوپ دى چې نيمايي  Pd١٠٩بل يې د ساعته دى .  21ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې 



٦٥٤ 

 

ساعته  47,8دى چې نيمايي عمر يې ايزوټوپ  Pd١٠١ دبل يې .  ساعته دى 7,13عمر يې 
  هم لنډ دى .  ر يې تر نيم ساعتو نيمايي عمد نورو ډېرى ايزوټوپون دى .

راديواكتيفي ايزوټوپونو د تجزيې ډول  پايښت لرونكي ايزوټوپه مخكې 106-مپاالډي تر
ول د تجزيې ډونو راديواكتيفي ايزوټوپ شمېرې وروسته 106ني اشغال دى، او تر روالكت
زوټوپونو د تجزيې اياكتيفي راديو شمېرې ايزوټوپه مخكې 106تر تجزيه دى . -منفي -بېتا

 ايزوټوپه وروستهشمېرې  106ونه جوړيږي، او تر ايزوټوپ Rh د روډيم په پايله كې
 دايزوټوپونه جوړيږي .   Agد سپينو زرو  يې په پايله كېراديواكتيفي ايزوټوپونو د تجز

 ېكتلو شمېر ته رسيږي چې د اتومي 37وپونو شمېر ټايزوپېژندل شويو دې عنصر د ټولو 
 پاى ته رسيږي . 128ر پيل او پڅخه  91 يې له

  د پاالډيم اتوم 

. د اتوم د هستې په  جوړه ده ونيوترونون 60او  وپروتونون 46 لهد پاالډيم د اتوم هسته 
دې عنصر د الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي . د  46شاوخوا كې يې 

، په دويمه كې 2ه كې يې سوييكي ژومړۍ انراتوم په لده . د  5و شمېره اتوم د انرژيكي سوي
 ه كېسوييكي ژپه پېنځمه انرخو  ،18په څلورمه كې يې هم  ،18ې ، په درېيمه كې ي8يې 

اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې  دالكترونونه نه لري . 
  دى .   106شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

 ده .   اتومي واحده 42,106كتله  يمد پاالډيم اتو -

 ل كيږي . دسره ښو  [Kr]١٠d٤ فورمول الكتروني وېش يې په دېد اتوم  -

      . ىد م.  پ 137يې  نيم قطرد اتوم  -



٦٥٥ 

 

  
  جوړښت اتوم د انځور : د پاالډيم 

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 02,12م كې . م  . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود پاالډي -

 ده . (د ك په شمېر 9,1554په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې ويلي كېدو  د -
 ) . ده 05,1828

 3236ده . (د ك په شمېر  2963په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې شېدو ېد ا -
 ده) . 

 موله دى . \وجولهكيل 24,17د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 4,372د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 8,25ظرفيت يې  مولي تودواليد  -

     موله دى . \ م . م . س 9,8مولي حجم يې  -
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كږېدونكى د كږولو وړ  . دا يو لرونكى فلز دى گزرو ته ورته رن پاالډيم يو انتقالي، سپينو
ميكروزياتونه پرې وشي نو فلز دى، كه د نيكلو، كوبالټو، روډيمو، يا روټينيمو 

    نيكي كيفيت يې ښه كيږي او كلكوالى يې زياتيږي .ميخا

  د بلوري جالۍ جوړښت يې : 

 محوري سېستم لري . د پاالډيم د بلوري جالۍ جوړښت مكعبي  -

 ترومه دي . سگان 890,3د جالۍ پارامترونه يې  -

 كيلوينه ده .  274د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

  محوري سېستم لري ي انځور : د پاالډيم د بلوري جالۍ جوړښت مكعب

  كيميايي خواص يې 

 .  ىد م.  پ 128 نيم قطرد پاالډيم كووالينسي  -

 .  ىد م.  پ e 4+ (65 )e 2 (+80يې (نيم قطر  د ايون -

 ه دى . گوليناپ 20,2الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه يې صفر  ځواكالكترودي  -

 + دي . 6+، 5+، 4+، 3+، 2+، 1،  0يډ جوړولو درجې يې اد اكس -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 5,803ي يې ژد ايون جوړولو انرد لومړي الكترون  -
  ) الكترون ولټه ده . 8 ,33شمېر (
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، الكليو، او د امونيا له محلول سره تعامل نو، له نري شويو تېزابوO2H له اوبو Pd پاالډيم
3HNO  +ېزابو ، سلطاني ت٣HNOريك اسيډ ټيااو ن HCl ې تېزابوگمالو گكوي . له ټيننه 

HCl 3 ، هالوجينونو او سولفورS  . ٤له پوتاسيم بي سولفاټ سره تعامل كويKHSO  سره
  يډ جوړوي : اد ويلي كولو پر مهال اكس

  

  

   

  كارونه يې 

ه كاريږي، په تېره بيا د ترانس غوړيو (غير اشباع غوړي) گپه تو ټليسټاپاالډيم زياتره د ك
يا د په هوا  ه،گپه تو ټاليسټد كيډ اد پاالډيم كلورې . ) كcrackingاو د پيترولو په (

د ې (ميكرواندازې) كچد ډېرې لږې  COيډ اد كاربون مونوكسكې ازونو په مخلوطونو گ
  كشف لپاره كاريږي . 

د  ډيږي، نو پاالډيمگتر پاالډيم ډېر ښه تېريږي او ورسره   H2 ه چې هايډروجنگلكه څن
دا وړتيا لري چې  دا فلزلپاره كاريږي . همدا راز  لوكو هنږهايډروجن د ژورې پاكونې او 

د  او بېرته خپل لومړنى حالت خپل كړي .هايډروجن سره راټول او يو ځاى زېرمه كړي 
په موخه په توليد كې د  څخه د كار اخيستلو (اقتصادي كولو) وټېقيمتي پاالډيم لپاره له 

ونو د بېلولو لپاره له نورو فلزونو سره د وپټاره ممبران او د هايډروجن د ايزوهايډروجن لپ
 Yډوله فلز جوړولو الر موندل شوې، تر ټولو ډېر اغېزمن او اقتصادي يې له ايتريم گده د 

   ډوله فلز دى .گسره د پاالډيم 
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 پاالډيم د -ه د سرو زروگساري په تو رۍ په چارو كې دگپاالډيم د زر: رۍ په چارو كې  گد زر 
په نامه يې يادوي . په ټوله » د سپينو سرو زرو«ه راوړلو كې كاريږي چې ډوله فلز په الس تگ

سپينو  گد سرو زرو رن هم كوالى شيسلنه)  1(  دا وړتيا لري چې په ډېره كچهكې پاالډيم 
ډوله گرۍ كې له سپينو زرو سره د پاالډيم د گبدل كړي . په زر گسپين رنپه زرو ته ورته 

له پاالډيم څخه كله كله په لږ وله فلزونه ډېر نامتو دي . ډگره شمې 850شمېره او  500فلزونو 
   اري ايكۍ (سكې) هم وهل كيږي .گشمېر ياد

  . سپين زر 47

د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د پېنځمې دورې يو عنصر دى چې اتومي سپين زر 
)، په entumArgد دې عنصر نوم په التيني ژبه كې (دى .  Agاو سېمبول يې  47شمېره يې 

دى . سپين زر يو ساده توكى دى  )Серебро́) او په روسي ژبه كې (Silverليسي كې (گان
) ده . دا د څټك وهلو تاب 7440 - 22-4() شمېره يې CASچې د ثبت د سي اې اېس (

    . لرونكى نجيبه فلز دى  گلرونكى، كږېدونكى، سپين رن

  
  جيبه فلز دى لرونكى ن گانځور : سپين زر يو نرم، سپين رن
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  تاريخچه يې 

. دا له دې كبله چې سپين زر پر خپل  له لرغونيو زمانو راهيسې پېژني سپين زر بشريت
ډول ډېر موندل كېدل او د سپينو زرو لرونكيو كاني  هال لكه د سرو زرو په څېر په نږهم

بېالبېلو  اړتيا نه پيدا كېده . له همدې المله د ه يې راايستلو او ويلي كولو تهډبرو څخ
او و ډېر لوى رول لوباوه . په اشور (اشوريه) ولسونو په كولتوري دودونو كې سپينو زر

ڼل كېده او د سپوږمۍ سېمبول وو . په منځنيو پېړيو كې گ سپين زر سپېڅلى فلزبابل كې 
ز پېړۍ له منځنيو څخه د  13الى درلود . د وډېر نامتو رو په منځ كې سپينو زروگد كيميا

په يكيو (سكو) د ا تر ننهوړولو لپاره يو دوديز فلز وو . سربېره پر دې سپين زر ج لوښيو
  كاريږي .  هم وهلو كې 

  د نامه ريښه يې 

)، د پولېنډي ژبې серебро( »سېرېبرو«نده ده چې په روسي ژبه كې د گدا څر
)srebro) د بلغاريايي ژبې ،(сребро) د زړې سالوياني ژبې ،(сьребро ( د سالويني

د ليتوانيايي ژبې له نه اخلي چې د بالټيكي ژبو () څخه سرچيrebroьs( له مورينې ژبې
)sidabras() د لرغونې پروسي ژبې ،sirablan ( وتيك ژبې له گد او جرمني ژبو () سره
)silubr( ، د الماني ژبې له)Silber(ليسي ژبې لهگ، د ان )silver ( سره معادله ده . د

څخه بهر د دې كلمې ريښه پېژندنه  كړۍاني ژبو له سالوي - بالټيكي - جرمني
subau-يا خو به د اناتولي ژبو له (ه ده، خو داسې اټكل كيږى چې ) نامالوممالوجي(ايټي

ro ( اكدي ژبې له  »ځالند، ځال لرونكي«چې د) په مانا دى، يا خو به د نږدې ختيځ له ژبو
)sarpu  ( په مانا دى، ي »د پاكو سپينو زرو«چې څخه) ا به د اكدي ژبې لهsarapu چې د (
څخه  هندواروپايي ژبو ا لهدى، يا به هم د لرغونې اروپ په مانا» پاكولو، ويلي كولو«

    ) ) څخه اخيستل شوې وي .zilar(د باسكي ژبې له (ژبو  مخكينيو
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»erǵó₂*H- ,په نامه ياديږي چې له  »يروسگار« «árgyros» د سپين زر په يوناني ژبه كې

»-íǵer₂*H   په مانا ده . د » ځالند«، »سپين«هندواروپايي ريښې څخه اخيستل شوې او د
   هم له همدغې ريښې څخه اخيستل شوى دى . «argentum»سپينو زرو التيني نوم 

  په طبېعت كې د سپينو زرو شتون 

د شوروي اتحاد جيوكيمياپوه، د شوروي اتحاد د پوهنو اكاډېمۍ د اكاډميسين 
د ځمكې په پاسني سره سم  څېړنو) له 1975 -1895( »رادوفگولوويچ وينوالېكساندر پا«

ه كچده . د دې فلز تر ټولو ډېره رامه گميلي  70ټن كې  ه په يوكچې د سپينو زرو كلك قشر ك
رام ته گ 1ټن كې يو  ه يې په يوكچشتون لري او كې په خټينو بڼو غرنيو ډبرو  د شيست
بڼې ډېر لږ يو ډول د  دې عنصر ديكي شاخص لري چې ژانرسپين زر د ايونونو ټيټ رسيږي . 

ه په ستونزې سره د نورو مينرالونو په جالۍ كې گوالى (ايزومورفيزم) او په پرتليزه تو
ننوتنه ښيي . يوازې د سپينو زرو او سرپو د ايونونو د بڼې تلپاتې يو ډول والى ليدل كيږي . 

و زرو سولفيډونو او د مسو د سولفيډي ه سرنږنو زرو ايونونه په طبېعت كې د د سپي
يلوريډونو په تركيب كې، د وده ټه د گډون لري . همدا رنگو په جالۍ كې گمال

د سولفيډي او  -اليكو او په تېره بيا د سرو زروټنكيو، په ځينو حاالتو كې پولي ميموندو
  كوارتزي پيدا كېدو ځايونو كې شتون لري . - سرو زرو

دا فاكټونه په ه بڼه موندل كيږي . نږ و ټاكلې برخه په طبېعت كې پهنه فلزوگد نجيبه او رن
سپينو زرو ډېرې لويې ټوټې موندل  شوي چې په طبېعت كې د نږه السوندونو سره پاخه

د اوسني چېك او المان ترمنځ د پولې په سيمه  ز كال 1477ه پر گساري په تو شوې دي . د
يوه دومره لويه ټوټه موندل شوې وه  پينو زروس نږهد په كان كې » يگيورگسپېڅلي «د  كې

متره وه،   ١  ١х×٢,٢ه يې كچنو زرو پر دې ستره ټوټه، چې ټنه وو . د سپي 20چې وزن يې 
تر دې وروسته يې په وړو ټوټو سره ماته كړه او  . ړى له پاسه جشني غرمنۍ وخوړل شوهلوم

زرو يوه ټوټه اېښودل شوې چې ن په موزيم كې د سپينو گد ډنمارك د كوپن هاويي تلله . 
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» گسبرگكون«ز كال د ناروي په  1666رامه دى . د سپينو زرو دا ټوټه پر گكيلو 254وزن يې 
كان كې موندل شوې وه . د دې نجيبه او قيمتي فلز لويې ټوټې په نورو لويو وچو كې هم 

ه نږرو داسې په ودانۍ كې د سپينو زموندل شوې . په اوسني وخت كې د كاناډا د پارلمان 
دا پاڼې د كاناډا د كوبالټو په كان كې  رامه دى .گكيلو 612 وزن يېپاڼې خوندي دي چې 

او د خپل يوه بله پاڼه چې په همدغه كان كې موندل شوې د سپينو زرو موندل شوې وې . 
 30نوم اېښودل شوى، نږدې » له سپينو زرو جوړه شوې د پليو الر«لويوالي المله پرې د 

موندل شويو ټوټو سره  ډېرو لويوله سپينو زرو  خو دټنه وو .  20ږده وه او وزن يې متره او
ه ډېر كيميايي فعاليت د سرو زرو تر كيميايي فعاليت دې فلزاړينه ده وويل شي چې د  سره

د د همدغه علت له كبله ه بڼه لږ موندل كيږي . نږ له همدې المله په طبېعت كې پهدى او 
 اوبو كې يې(سمندري)  دريابير هغې زياته ده او په ت وروړتيا د سرو ز د حلېدو ورسپينو ز

 04,0اوبو كې  سمندرير يټه په يو لكچيو زرو ده (د سپن ډېرهه د سرو زرو په پرتله كچ
  ) . ده رامهگميكرو 004,0ر كې يټو هغه په يو لرو د سرو زرامه ده، خگميكرو

شوي او دا النديني مينرالونه يې تر ټولو ډېر  مينرالونه پېژندل 50د سپينو زرو څه د پاسه 
  صنعتي ارزښت لري :  

  ؛ه موندل كېدونكي سپين زرنږپه طبېعت كې  •

 ؛)سپين زر-(سره زر Au•Ag الكتروم •

 ؛)سره زر- زرسپين (  Ag,Auيليټ كيوسټ •

 ؛ سولفور)-(سپين زرAg2S  يټټينگار •

 ؛ )سولفور- ارسينيك - سپين زر( ٣AsS٣Ag پروسټيټ  •

 ؛ )برومين- سپين زر( AgBr يريټگبرومار •

 كلورين)؛ -(سپين زر lСgАيريټ گكلورار •

 ؛ )سولفور- يمونيټان -سپين زر( ٣SbS٣Agيريټ گپيرار •

 ؛ )سولفور-يمونيټان- سپين زر( 4SbS5Agسټيفانيټ  •
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 ؛ )سولفور- يمونيټان-مس- سپين زر11S2Sb9Ag6)Cu,Ag(Cu )پولي بازيټ  •

 ؛ )سپين زر-ورسولف -مس(  13S4Sb2Fe4Cu6Agيټ  گفريبر •

 ؛ )سولفور-وسپنه -سپين زر2)4(SO3AgFe )(OH)6جاروزيټ ينټوگار •

 ؛ )يمونيټان - سپين زر( Sb٣Agډيسكرازيټ  •

 او نور . ) سولفور- سيلينيم- سپين زر( SeS4Agويالريټ گا •

  

ه پكې له ډ مينرال دى چې د سپينو زرو كچگد سپينو او سرو زرو  Au•Agالكتروم ځور : ان
  ې وي سلن 50تر  15

  يې  كانونه

ونه په دې هېوادو كې دي لكه جرمني، اسپانيا، پيرو، د سپينو زرو تر ټولو ډېر لوى كان
چيلي، مكسيكو، چين، كاناډا، د امريكا متحد ايالتونه، استراليا، پولېنډ، روسيه، 

ري، او ناروي . گ، سلواكيا، اتريش، هنجمهوريت كېقزاقستان، رومانيا، سويډن، چ
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كې هم شتون  ټاپو يارديناد ايټاليا د ساو  ارمنستان، قبرس ه داسې هېوادو لكههمدا راز پ
   . لري 

   يې  وپونهايزوټ

 او Ag١٠٧هغه  او ىجوړ د نووپووو طبېعي پايښت لرونكيو ايزوټدله  زرو عنصر د سپينو
Agوپ يې په طبېعت كې تر ټولو ډېر او ايزوټ 107- د سپينو زرووپونه دي . ايزوټ ١٠٩

وپونه هم لري او راديواكتيفي ايزوټ 28دا فلز نور  سلنې ته رسيږي . 839,51لى يې ډېروا
ر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي ونو څخه يې تپووي دي . له دې بې پايښته ايزوټپېژندل ش

ايزوټوپ  Ag١١١ بل يې دورځې دى .  29,41يې  ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر Ag١٠۵ يو د
ايزوټوپ دى چې نيمايي  عمر يې  Ag١١٢ ورځې دى . بل يې د 45,7دى چې نيمايي عمر يې 

ي عمر يې تر يوه ساعته لنډ د نورو ټولو راديواكتيفي ايزوټوپونو نيمايساعته دى .  13,3
هسته يي  ڼ شمېرگدقيقو هم لنډ دى . دا عنصر  3د ډېرى هغو نيمايي عمر يې تر  دى،

ايزومير دى چې  mAg١٠٨مر لرونكي يې يو د و د ډېر اوږده عتر ټولايزوميرونه هم لري چې 
 79,249ايزومير دى چې نيمايي عمر يې  mAg١١٠ كاله دى . بل يې د 418نيمايي عمر يې 

  ورځې دى .  28,8ايزومير دى چې نيمايي  عمر يې  mAg١٠۶ ورځې دى، او بل يې هم د

زوټوپونو د مخكې راديواكتيفي اي ټوپهشمېرې پايښت لرونكي ايزو 107 ترد دې عنصر 
وروسته راديواكتيفي  هايزوټوپشمېرې  107كتروني اشغال دى او تر همدېتجزيې ډول ال

شمېرې مخكي راديواكتيفي  107تر .  تجزيه دى-منفي-وپونو د تجزيې ډول بېتاايزوټ
 107همدغه تر ايزوټوپونونه جوړيږي .  Pd ايزوټوپونو د تجزيې په پايله كې د پاالډيم

 Cdروسته راديواكتيفي ايزوټوپونو د تجزيې په پايله كې د كاډميم وايزوټوپه شمېرې 
 93د دې عنصر د ټولو پېژندل شويو ايزوټوپونو دكتلو شمېرې له ايزوټوپونه جوړيږي . 

  پاى ته رسيږي .   130څخه پيل او پر 
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  د سپينو زرو اتوم 

د اتوم د هستې په  . نيوترونونو جوړه ده 61پروتونونو او  47سپينو زرو د اتوم هسته له  د
 دې عنصرد  چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي . الكترونونه شتون لري 47شاوخوا كې يې 

ده  5ه يې و شمېرانرژيكي سويې لري، په بله وينا د دې عنصر د اتوم د انرژيكي سوي 5اتوم 
په ، 18، په درېيمه كې يې 8يمه كې يې ، په دو2ه كې يې . د اتوم په لومړۍ انرژيكي سوي

ي الكترون سره وېشل شوي د 1ه كې يې ژيكي سوياو په پېنځمه انر ،18څلورمه كې يې هم 
   دى .   108د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) . 

  خواص يې : نور د اتوم 

 واحده ده . اتومي  8682,107د سپينو زرو اتومي كتله  -

 ل كيږي . دسره ښو  [Kr]١٠d٤ ١s٥ فورمول په دې وېش يېالكتروني د اتوم  -

      .  دى م.  پ 144يې  د اتوم نيمايي قطر -

  
  پينو زرو د اتوم جوړښت انځور : د س
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  فيزيكى خواص يې  

 رامه دى . گ 5,10كې   م. م. س و كثافت په عادي شرايطو كې په يود سپينو زر -

 په شمېر ده . (د ك 78,961 شمېرپه  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ) . ده 93,1234

) ده 2435 په شمېر ده . (د ك 2162په شمېر  گ . س ددرجه يې د تودوخې د اېشېدو  -
  . 

 موله دى . \كيلوجوله 95,11د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 1,254د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  ين .موله)(كيلو\جوله 36,25ظرفيت يې مولي د تودوالي  -

  موله دى . \م. م . س 3,10مولي حجم يې  -

د كږولو راكږولو  دا فلز ه دي .ندي، تر سرپو سپك خو تر مسو درا هه سپين زر ډېر دراننږ
سلنې ته نږدې دى . د كاغذ په څېر د سپينو  100ون ضريب يې گد رڼا د غبر ؛ډېره وړتيا لري

لري . د مهال په تېرېدو سره فلز  گرن پاڼه د چوڼيا لر مهازرو نرۍ پاڼه باندې د رڼا تېرېدو پ
د سپينو او سره تعامل كوي  S٢H لږ لږ شته هايډروجن سولفيډخپ كيږي، په هوا كې له 

 گالبي وزمه رنگړى گنرى قشر جوړوي . دا نرى قشر فلز ته يو ځان  S٢Agزرو سولفيډ 
د كوټې لري .  تر ټولو ډېره وړتياېرولو سپين زر د فلزونو له شمېر څخه د تودوخې توركوي . 

.  شويو فلزونو د برېښنا تېرولو ډېره وړتيا لري پېژندلتودوخې په درجو كې تر ټولو  د هوا د
اوم متره  ١,٥٩·١٠−٨درجو كې  گس .  20ودوخې په د برېښنا منځنى مقاومت يې د ت

)м·Ом . درلودونكى دى . ه د ويلي كېدو لوړې درجې گپه پرتليزه تو) دى    

  سپينو زرو د بلوري جالۍ جوړښت :  د

 سېستم لري .  مكعبي محوريد سپينو زرو د بلوري جالۍ جوړښت  -



٦٦٦ 

 

 سترومه دى . گان 086,4د جالۍ پارامترونه يې  -

   كيلوينه ده .   225د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

  سېستم لري  مكعبي محوريانځور : د سپينو زرو د بلوري جالۍ جوړښت 

  

  ه سپين زر  په طبېعت كې موندل شوي نږ نځور :ا

  كيميايي خواص يې 

 .  ىد م.  پ 134يې  نيم قطرد سپينو زرو كووالينسي  -

 .  ىد م.  پ e 2 (+89 )e 1 (+126يې ( نيم قطرد ايون  -

 ه دى . گوليناپ 1 ,93الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه + 0 ,799يې  ځواكالكترودي  -
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 دي .  1 ، 2يډ جوړولو درجې يې اد اكس -

موله ده . (الكترون \كيلوجوله 5,730 ي يېژانر ايون جوړولولومړي الكترون د د  -
درېيم د موله (الكترون ولټه) ده . \كيلوجوله 2070 ېدويم الكترون يد ولټه) ده . 

    موله (الكترون ولټه) ده . \كيلوجوله 3361الكترون يې 

مل كولو وړتيا ه يې د تعاگپرتليزه تو سپين زر په داسې حال كې چې يو نجيبه فلز دى، په
او نري شوي سولفوريك  )HClهايډروكلوريك اسيډ ې په تېزابو (گمال دټيټه ده . دا فلز 

په ، 3HNOريك اسيډ ټيالكه ن، يډي چاپيريالاكې نه حليږي . خو په اكس 4SO2Hاسيډ 
ه د ازاد سر HCl ې تېزابوگ، همدا راز له مال 4SO2H سولفوريك اسيډ گسور شوي ټين

  :   سپين زر حليږي اكسيجن په شتون كې

   

توكي (د (توږونكى) حليږي چې د سولوونكي كې  3FeClيډ اسپين زر د وسپنې كلور
   سامان االتو يا كومو پرزو د پاسني قشر د لري كولو او سولولو) لپاره كاريږي : 

   

يمابو او سپينو زرو او د س كې ويلي كيږي Hg سپين زر همدا راز په اسانۍ په سيمابو
  ام) جوړوي . گډوله فلز (امالگمايع 

يډ نه كوي، خو د نري اسره اكس ٢O ان د تودوخې په لوړو درجو كې هم له اكسيجن دا فلز
 د چوڼيا له پاسهسره  3Oقشر په بڼه كېداى شي چې له اكسيجني پالزما سره يا له ازون 

ده هوا كې د نپه ليډ جوړ كړي . ااكس د اخيستو په صورت كې  )Ultraviolet( ېگوړان
د ) ان ربړ، 3O2S2Na  سوډيم تيوسولفاټ،  S2Hدوه ظرفيتي سولفور (هايډروجن سولفيډ 

ډېر نرى قشر  S2Agپه شتون سره هم د سپينو زرو د لږ حلېدونكي سولفيډ  كچې ېلږ ېډېر
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 وركوي (پيكه كوي گجوړوي چې له سپينو زرو جوړو شويو څيزونو ته خپ غوندې رن
  يې) :  

   

د سپينو زرو تعامل كوي او  سره S2Hله هايډروجن سولفيډ  د اكسيجن په نه شتون كې
   جوړوي، چې معادله يې دا ده :  S2Agسولفيډ 

   

په ، ويجوړيډ ااكستر هاليډونو پورې سره  Ag ازاد هالوجينونه په اسانۍ له سپينو زرو
چې په پايله كې يې ه راغلې گيډ كولو بېلاسره د اكس I2و ايوډيندې الندې تعامل كې يې له 

    :  جوړ كړى AgIيډ اد سپينو زرو ايوډ

   

يډه) ورو اخو په رڼا كې دا تعامل بېرته راستنيږي او د سپينو زرو هاليډونه (پرته له فلور
وركړ شي نو د  سره يو ځاى تودوخه Sله سولفور كه چيرې سپينو زرو ته ورو تجزيه كيږي . 

   :  ده د تعامل معادله يې دا چې يجوړيږ S2Agيډ سولفسپينو زرو

   

 ،كې نه حليږي HCl 3+  3HNO سپين زر له سرو زرو څخه په توپير كې په سلطاني تېزابو
يډ نرى قشر جوړيږي او همدغه قشر يې د حلېدو مخنيوى اځكه چې له پاسه پرې د كلور

  كوي .  

د امونيا + ده . 1و ډېره پايداره درجه يډ كولو تر ټولاپه مركبونو كې د سپينو زرو د اكس

3NH  د سپينو زرو په شتون كې(I)  په اوبو كې په اسانۍ حلېدونكې مجموعه مركبونه
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+]2)3[Ag(NH  . هم مجموعې  سره نوتيوسولفاټو له سيانيډونو او دا فلزهمدا راز  وركوي
سپينو زرو ولو او له جوړوي . مجموعې د سپينو زرو د لږ حلېدونكيو مركبونو د حل

جوړولو لوړې  ډياد اكسلپاره كاريږي . د سپينو زرو د راايستلو  لرونكيو كاني ډبرو څخه
 (I)سپين زر  -يډ ااكس (III)د سپينو زرو + سپين زر له اكسيجن سره (3+ او 2درجې يانې 

AgO ،3يډ اد سپينو زرو اكسO2Ag( 2و او له فلورينF  . دا سره په مركبونو كې ښيي
  مركبونو په پرتله لږ پايښت لرونكي دي .  (I)سپينو زرو  مركبونه د

يډ) په اوبو كې نه اراټ، پركلوراټ، فلورټياله لږې استثنا څخه (نې گمال (I)د سپينو زرو 
حليږي، ډېرى مهال د اوبو په محلول كې د هالوجينونو د ايونونو د مالومولو لپاره 

    .كاريږي

  كارونه يې 

او په عادي  تودوخې تېرولو ډېره وړتيابرېښنا تېرولو، ه چې سپين زر د گلكه څن •
يډ كولو په وړاندې مقاومت لري نو د اشرايطو كې له اكسيجن سره د اكس

د ريالى ه گالكتروتخنيكي توليداتو د تماسونو لپاره كاريږي، د ساري په تو
)relay ، () الميالlamella( ) په روسي ژبه كې المېلЛаме́ль همدا راز د ،(
 لپاره كاريږي .  كانډنسرونوو سيراميكو قشريز ڼگ

ډون لري گنو په تركيب كې د لېم كولو سيم په تركيب كې : د داسې لېم كولو سيمو •
سپينو زرو څخه جوړ شوي سيمونه، چې د بېالبېلو مهمو سامان االتو -لكه مسي

 اڼه كې كاريږي . گپه  ۍرگد زرد يو ځاى كولو، بېالبېلو فلزونو، 

الوانيكي پيلونو (بالټيو) د كتودونو په گد لزونو په تركيب كې : ډوله فگد  •
  جوړولو كې كاريږي . 

، كله كله له نيكلو او له مسو سره زياترهرۍ په چارو كې گه د زرگه تود قيمتي فلز پ •
 ډ كاريږي . گنورو فلزونو سره 
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 يكيو (سكو) په وهلو، نښانونو او مډالونو په جوړولو كې كاريږي .  اد  •

په عكاسۍ كې   ٣AgNOراټ ټياو نرينو زپسپينو زرو هاليډونه او د س د •
 كاريږي، ځكه چې د رڼا په وړاندې لوړ حساسيت لري . 

لپاره » د ورېځو د شړلو«ايوډيني سپين زر د اوبهوا (اقليم) د ادارې لپاره كاريږي  •
 . 

ومينيم ون لرونكيو هېندارو لپاره كاريږي . په عادي هېندارو كې الگد لوړ غبر •
 كاريږي . 

له پسې رونه پرگفلز د كارونې ډ ې. د د رونه خورا ډېر ديگد سپينو زرو د كارونې ډ
د ډوله فلزونه بلكې كيميايي مركبونه يې هم كاريږي . گپراخيږي او دا نه يوازې د دوى 

او چارج بېټريو كاډميمي -جستي او سپينو زرو- د سپينو زروه تل كچسپينو زرو ټاكلې 
يكي كثافت، ژ. دا بېټرۍ او بالټۍ ډېر لوړ انرښتيږي گو بالټيو د توليد لپاره لكېدونكي

   . ني مقاومت سره ډېره برېښنا وركړينني دنشيكي حجم لري او كولى شي چې په كوژلوړ انر

  يستنه  ازرو را د سپينو

 - 5000ي ځايونه د مخزېږد پر (نا كېدو لومړدو د پيزر وسپيند داسې اټكل كيږي چې 
) كلونو په سوريه كې موندل شوي ول اوهلته يې شتون درلود . له سوريې څخه دافلز 0034

  مصر ته وړل كېده .  

كانونو ته » الوري«مركز د يونان د  د سپينو زرو د راايستنېپېړيو  5 -  6د مخزېږد پر 
  ولېږېدول شو . 

د توليد د ډېروالي  پېړۍ څخه د مخزېږد د لومړۍ پېړۍ تر پايه د سپينو زرو 4د مخزېږد له 
  لومړى ځاى درلود . ) Ancient Carthageاو كارتاژ (له پلوه اسپانيا 
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زېږدي پېړيو په اروپا كې د سپينو زرو د راايستنې ډېر كوچني كانونه ول چې ورو  13- 2پر 
  ورو تش شول .  

 13-12چلند ته يې اړيزه درلوده، پر  ، چې د پيسوكو له پراختيا سره سم يريزو اړگد سودا
غرونو په ختيځ  كې د تيرول  پد ال ) په غرنۍ سيمه،Harz( د المان د هرز زېږدي پېړيو

)Tirol (د كارپات په غرنۍ سيمه او ترانسيلوانيا، وروسته په سيليزيا،  ،په سيمه
پېړۍ تر  15پېړۍ له نيمايي څخه د  ز 13د سويډن كې د سپينو زرو توليد زيات شو . 

پېړۍ په  15وو . د  ټنو 30تر  25كلنى توليد له  وركې د سپينو ز منځنيو پورې په اروپا
ټنو ته ورسېده . د المان د سپينو زرو په كانونو كې دا  50-45ه كچدويمه نيمايي كې يې 

ه سپينو زرو د پيدا كېدو تر ټولو ډېر نږد  رانو كار كاوه .گزرو (يولك) كار 100مهال نږدې 
  كال كشف شو .   ز 1623ې پر چن وو كا گسبرگځاى د ناروي د كين لوى

د سپينو زرو تر ټولو ډېره روسته وې د خاورې تر تسخيرولو دد امريكا تر كشف او د 
دو مهم ځاى مكسيكو شو كشف شوه . د سپينو زرو د پيدا كې» كورډيليراس«شتمنه سيمه 

مدغه پر ه چې لزره ټنه سپين زر وايستل شو 205ز كلونو پكې نږدې  1954-1521چې پر 
و زرو په تر د سويلي امريكا د سپينپړاو د ټولې نړۍ د سپينو زرو نږدې درېيمه برخه كېده . 

  820513893د  ز كال تر پايه 1783څخه د  1556كې له  »پوتوسي« ځاى ىلو ټولو ډېر
  سپين زر توليد شول .  ) peso (پېسو 

اني ډبرو په چارو كې كې د كز كال په جوالى  1687په روسيه كې لومړني سپين زر پر 
د  كې »زابايكال«په د روسيې ز كال  1701پر ويلي كړل . » ارتگالورېنتي نې« پوهگڅان

كاله وروسته يې په پرله پسې  3ې چكولو لومړنۍ كارخانه جوړه شوه  سپينو زرو د ويلي
ز  20كې راايستل كېده . يوازې د  »التاى«ه په كچر پيل وكړ . د سپينو زرو يوه ډول په كا

ونه كانڼ شمېر گسپينو زرو د راايستنې پېړۍ په نيمايي كې د روسيې په لرې ختيځ كې د 
  وموندل شول .  
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ټنه وو . تر ټولو لومړى ځاي پكې د  20900ز كال د ټولې نړۍ د سپينو زرو توليد  2008پر 
 0030ې دويم ځاى د مكسيكو وو چ . ټنه سپين زر يې توليد كړل 3600ې پيرو هېواد ونيو چ

 . ټنه سپين زر يې توليد كړل 2600ې درېيم ځاى د چين وو چ . ټنه سپين زر يې توليد كړل
 پېنځم ځاى د استراليا وو چې . ټنه سپين زر يې توليد كړل 2000ې څلورم ځاى د چيلي وو چ

توليد ټنه سپين زر يې  1300پولېنډ وو چې شپږم ځاى د  . نه سپين زر يې توليد كړلټ 1800
او اتم  ،ټنه سپين زر يې توليد كړل 1120چې وو وم ځاى د امريكا متحدو ايالتونو او . كړل

  ين زر يې توليد كړل . سپ ټنه 800ځاى هم د كاناډا وو چې 

د توليد هغه كمپنۍ چې ډېر سپين زر يې توليد  وز كال په روسيه كې د سپينو زر 2008پر 
پين زر يې توليد كړي ول . د روسيې ټنه س 535كمپنۍ وه چې » پولي ميټال«كړي ول هغه د 

 . ټنه سپين زر توليد كړل 538ال كې ز كلونو په هر ك 2010او  2009كمپنۍ پر » پولي ميټال«
 570000د سپينو زرو ټولې نړيوالې زېرمې ټنه سپين زر توليد كړل .  619ې ز كال ي 2011پر 

  (پېنځه لكه اويا زره) ټنه ارزول كيږي .  

  ميمډكا.  48

يم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د پېنځمې دورې يو عنصر دى چې اتومي كاډم
)، په Cadmiumدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( Cdاو سېمبول يې  48شمېره يې 

يو ساده توكى دى  دا ) دى .Ка́дмий) او په روسي ژبه كې (Cadmiumليسي كې (گان
ده . په عادي شرايطو كې نرم،  )7440-43- 9( ) شمېره يېCASچې د ثبت د سي اې اېس (

لري  گرن سپينو زرو ته ورتهكږېدونكى، د څټك وهلو تاب لرونكى، انتقالي فلز دى چې 
يډ نرى قشر جوړيږي چې د اده هوا كې له پاسه پرې د اكسن. په وچه هوا كې پايدار دى، په ل

  يډكېدلو مخنيوى كوي .  افلز د نور اكس
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لرونكى  گته ورته رن روږېدونكى، د څټك وهلو تاب لرونكى، سپينو زانځور : كاډميم ك

  فلز دى 

  يې  او د نامه ريښه د كشف تاريخچه

ز كال  1817 پر )1835 - 1776» (فريدريش سترومير«يمياپوه الماني ككاډميم لومړى ځل 
ا د د څېړنې پر مهال ZnOيډ اپوهانو د جستو اكسگڅان» گدېبورگما«المان د  د.  كړكشف 
د  »سترومير «. كيمياپوه ه شتون لري كچلږه  Asد ارسينيك وكړ چې په هغه كې  شك

كړ او  نږهبېل كړ، د هايډروجن پر مټ يې يډ اه اكسگيډ څخه قهوه يي رناجستو له اكس
  لرونكى فلز يې الس ته راوړ چې د كاډميم نوم يې خپل كړ .  گسپينو زرو ته ورته رن

باندې ونوماوه چې په ) kadmeia( ي ډبرې په يوناني نامهد هغې كان دا فلز» سترومير«
كاني ډبرې ته د لرغوني يونان د اسطورو د اتل دغې  . المان كې ترې جست الس ته راتلل

 .نوم وركړ شوى وو » كاډميا«د په وياړ » كاډما«
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  شتون د كاډميم په طبېعت كې 

 درامه ده . گميلي  130ن كې ټ وه په يكچميم منځنۍ د ځمكې په پاسني كلك قشر كې د كاډ
 11,0 ه يې كچ كېاوبو ر يټپه يو ليو) گ(سمندرونو او سمندر يوگدريابونو او درياب

 يوېدى د  . تيت شويو عنصرونو له شمېر څخه دىرامه ده . كاډميم د كمپېښه گميكرو
كاډميم  ه په ډېرو مينرالونو كې شتون لري او تل د جستو په مينرالونو كې . دگبرخې په تو

 77 چې،  CdSينوكيټ رگيې د  رالونه پېژندل شوي دي . تر ټولو ډېر كمپېښهمين 6ټول ټال 
، مونټي پونيټ  ٣CdCOاټاويټ (همدغه مينرال دى)،  CdSهوليټ يې كاډميم دى،  سلنه

CdO كاډموسيليټ ،CdSe ، كسانټوهرويټ سلنه كاډميم لري،  47چې په سلو كې
хO)٢CdS(H  ، ډېره كتله  دې عنصرميم لري، مينرالونه دي . د سلنه كاډ 77چې په سلو كې

لكه د  ،سلنه) په داسې مينرالونو كې تيت ده چې په ټوله كې سولفيډي دي 50(څه د پاسه 
ينرالونو كې . تر ټولو انيز او سيمابو په سولفيډي مگمنجستو، سرپو، مسو، وسپنې، 

 5مينرال كې تر  ZnS ه بيا په سفاليريټپه تېر ،ه يې د جستو په مينرالونو كې دهكچډېره 
. په نورو  سلنې زياته نه وي 6,0-4,0ه تر كچسفاليريټ كې د كاډميم په  زياترهده .  سلنې

په ده .  سلنې 2,0څخه تر  003,0له  يې كچهسټانين كې ه په گسولفيډونو كې د ساري په تو
څخه  006,0له  كې 2CuFeSريټ كالكوپي. په  هسلنې د 02,0څخه تر  005,0له كې  PbSالينا گ

  نه ايستل كيږي .  زياترهدغو سولفيډونو څخه كاډميم  . له هد سلنې 12,0تر 

 دهد كانونه نه لري او د نورو فلزونو د كاني ډبرو په تركيب كې شتون لري .  خپلواك دا فلز
پيريټي - مسيپه جستي او ډېرى مهال -ه د منځنۍ تودوخې لرونكيو سرپوكچپرتليزه 

مه او د خټې په يو راگميكرو 06,0رام كې گكيلو يونو كې موندل كيږي . د خاورې په يوځا
  رامه كاډميم شتون لري .گميكرو 3,0رام كېگكيلو
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  الس ته راوړل يې 

. دا مينرال دى  CdSرينوكيټ گيوازينى مينرال چې كاډميم ترې الس ته راتالى شى هغه د 
سره يو ځاى مينرال ه كولو پر مهال له سفاليريټ نږاو  چاڼلونرال د جستو د كاني ډبرو د مي

 توجانبي محصوال م پهكاډمي كې بهيرپه  چاڼلود نوموړيو ډبرو د  الس ته راځي .
)byproduct (په اوسني وخت راټوليږي او وروسته له هغوى څخه راايستل كيږي .  كې

    ټنه كاډميم توليديږي . 20000نږدې شل زره  په كال كې كې

  يې  وپونهټايزو

يې  پايښت لرونكي 6دا پايښت لرونكي دي .  6وپونو څخه يې ټطبېعي ايزو 8د كاډميم له 
د دوه نورو  ايزوټوپونه دي . Cd١١۴ ، اوCd١١٢ ،Cd١١١ ،Cd١١٠ ،Cd١٠۶، Cd١٠٨ د

راديواكتيف والى كشف شوى طبېعي ى وپونو يې كمزورټايزوطبېعي خو راديواكتيفي 
 - ، د بېتاىسلنه د 22,12يې  ډېروالى وپ دى چېټايزو Cd١١٣ يې يو د هوپټدا دوه ايزودى . 

وپ دى، ټايزو Cd١١۶ دويم يې د . كاله دى  ٧,٧·١٥١٠يې  عمر ايينيم ، اوتجزيه لري
 عمر ايينيمتجزيه لري چې  ونېگدوه  - ، د بېتاسلنه ده 49,7يې  ډېروالى وپيټايزو
پونو له شمېر څخه چې په طبېعي چاپيريال د كاډميم د هغو ايزوټو كاله دى . ٣,٠·١٩١٠يې 

 910- كې شتون نه لري، او راديواكتيفي دي، تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي يو د كاډميم
ايزوټوپ دى  115 - شواروزه دى . بل يې د كاډميم 6,462ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې 

ايزوټوپونو نيمايي عمر تيفي ساعته دى . د نورو ټولو راديواك 46,53چې نيمايي عمر يې 
  دقيقو هم لنډ دى .  5تر  ساعته دى، د ډېرى هغو نيمايي عمر يې 5,2يې 

هسته يي ايزوميرونه  هم لري چې د دوى له شمېر څخه يې تر ټولو د  8دا عنصر همدا راز 
 كاله دى . بل يې 1,14 عمر يې ايزومير دى چې نيمايي Cdm١١٣يو د  ډېر اوږده عمر لرونكي

ايزومير  Cdm١١٧ د ورځې دى . بل يې هم 6,44 نيمايي عمر يېدى چې ايزومير  Cdm١۵١ د
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د دې عنصر د ټولو پېژندل شويو ايزوټوپونو د  ساعته دى .  36,3 نيمايي عمر يېدى چې 
  پاى ته رسيږي .   132څخه پيل او پر  95كتلو شمېرې له 

  د كاډميم اتوم 

د اتوم د هستې په  جوړه ده . نيوترونونو 64و پروتونونو ا 48د كاډميم د اتوم هسته له 
ا راڅرخي . د دې عنصر الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخو 48شاوخوا كې يې 

ده . د  5مېره و شبله وينا د كاډميم د اتوم د انرژيكي سوي په انرژيكي سويې لري، 5اتوم 
، په 18ه درېيمه كې يې ، پ8، په دويمه كې يې 2ه كې يې ي سوييكاتوم په لومړۍ انرژ
سره وېشل شوي الكترونونه  2ه كې يې او په پېنځمه انرژيكي سوي ،18څلورمه كې يې هم 

 112د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) دي . 
  دى .  

  خواص يې : نور د اتوم 

 ومي واحده ده . ات 411,112د كاډميم اتومي كتله  -

 ل كيږي .  دسره ښو  [Kr]١٠d٤ ٢s٥ فورمول الكتروني وېش يې په دېد اتوم  -

  .  دى م.  پ 154يې قطر  د اتوم نيمايي -
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  د كاډميم د اتوم جوړښت انځور : 

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 65,8م كې .  م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود كاډمي -

ده . (د ك په شمېر  07,321په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ) . ده 22,594

 .  )ده 1040ده . (د ك په شمېر  767په شمېر  گ . س درجه يې دد تودوخې د اېشېدو  -

 موله دى .  \كيلوجوله 11,6د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى .  \كيلوجوله 1,59د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  كيلوين .موله)(\جوله 0,26ظرفيت يې  مولي د تودوالي -

   موله دى .\ م.  م . س 1,13مولي حجم يې  -

. كه چيرې د كاډميم يوه نرۍ فلزي  دىلرونكى نرم فلز  گكاډميم سپينو زرو ته ورته رن
لښته كږه كړو نو يو ډول كرپېدونكى غږ اورېدلى شو او دا غږ د فلز د ميكرو كريستالونو 
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نرۍ لښتې كږول هم  دفلز  Sn ېد قلعږ دى . يو له بل سره د سولېدو غ په خپل منځ كې
   .  همدغسې غږ كوي

  د بلوري جالۍ جوړښت يې : 

  ونال) سېستم لري . گزاگد كاډميم د بلوري جالۍ جوړښت شپږڅنډيز (هي -

 سترومه دى . گان =٢,٩٧٩a =٥,٦١٨cد جالۍ پارامترونه يې  -

  كيلوينه ده .   209د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

  ونال) سېستم لري گزاگكاډميم د بلوري جالۍ جوړښت شپږڅنډيز (هي انځور : د

  كيميايي خواص يې  

 .  دى م.  پ 148 د كاډميم كووالينسي نيم قطر -

 .  دى م.  پ e 2 (+97يې ( د ايون نيم قطر -

 ه دى . گوليناپ 1 ,69الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه   - 403,0ځواك يې الكترودي  -

 ده .   2يې  يډ جوړولو درجهاد اكس -

په بل موله ده . يا \كيلوجوله 2,867د ايون جوړولو انرژي يې د لومړي الكترون  -
  ) الكترون ولټه ده . 8 ,99(شمېر 
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روپ گ و سيمابو سره په يوكاډميم د كيميايي عنصرونو په دوره يي جدول كې له جستو ا
د دغو عنصرونو  منځ واټنيز ځاى يې نيولى، له همدې المله وى ترډون لري، د هغگكې 

يډونه په اعنصرونو سولفيډونه او اكس خواص يو بل ته ورته دي . د دېځينې كيميايي 
  سره تعامل نه كوي او كاربيډونه نه جوړوي .  Cاوبو كې نه حليږي . كاډميم له كاربون 

    كارونه يې 

 لزونوډوله فگپر بنسټ جوړو شويو  د سپينو زرو، مسو، جستوكاډميم ډوله فلزونه يې : گ
درجې د ټيټولو تودوخې ه د هغوى د ويلي كېدو د گد جامدو لېم كولو د يوې برخې په تو

رۍ په چارو او د ويلي كېدو د گسلنه د زر 10د توليدېدونكي كاډميم نږدې  لپاره كاريږي .
 وله فلزډگسره د كاډميم  Au ډوله فلزونو كې كاريږي . له سرو زروگټيټې درجې لرونكيو 

  لري .  گرن زرغون بخون

نه وهلو په  گسلنه د نورو فلزونو د زن 40دفاعي كارونه يې : د توليدېدونكي كاډميم 
نه وهلو  گ. د پوالدي پرزو كاډميمي كول پوالدو ته د زنموخه د هغوى له پاسه وهل كيږي 

  اوبو كې .   سمندريومت وركوي، په تېره بيا په په وړاندې لوى مقا

سلنه د كاډميمي الكترودونو په  20ينو كې : د كاډميم نږدې د برېښنا په كيميايي سرچ
كاډميمي بېټريو -كاډميمي او د سپينو زرو-كاريږي . دا الكترودونه په نيكليجوړونه كې 

كاډميمي پيل، -په ريزرفي بالټيو (د سرپوكې  )Weston cell، د ويسټون پيلونو (كې
  .   كاريږيكاډميمي پيل) او نورو كې - سيمابي

غيرعضوي  داسې سلنه كاډميم د 20وونكيو توكيو په جوړونه كې : نږدې گد رن
 CdSه د كاډميم سولفيډ گساري په تو ، دوگمال وډگ، وسولفيډونلكه  وونكيو توكيوگرن
  كاريږي .  كېتوليد  په ،
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دا راز د هم ،كاريږيپه نورو برخو كې : د كاډميم سولفيډ د لمريزو بېټريو په جوړولو كې 
تودوخيز نيوترونونه ډېر ښه  دا فلزه خدمت كوي . گتوكى په تو ترموالكتريكي يو ډېر ښه

لو او توليد كې كاريږي . د ونيسي او په اټومي بټيو كې د عياروونكيو منځتوكيو په جوړ
نورو فلزونو د لېم كولو يو مهم مرستندوى  د الومينيم او  8CdF2Bكاډميم فلوروبوراټ 

ې تېرولو ظرفيت مطلق صفر ته نږدې تر ټولو فلزونو لوړ دى، د كاډميم د تودوختوكى دى . 
   تخنيك لپاره كاريږي . ) cryogenicsد ساړو پېژندنې (ځكه خو كاډميم كله كله 

  اينډيم.  49 

دى چې اتومي اينډيم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د پېنځمې دورې يو عنصر 
)، په Indiumر نوم په التيني ژبه كې (دى . د دې عنص Inاو سېمبول يې  49شمېره يې 

ИQ) او په روسي ژبه كې (Indiumليسي كې (گان ндий . اينډيم د سپكو فلزونو په ) دى
-74-6) شمېره يې (CASچې د ثبت د سي اې اېس (دا يو ساده توكى دى شمېر كې راځي . 

لرونكى فلز  گد څټك وهلو تاب لرونكى، ډېر نرم، سپينو زرو ته ورته رن ىد) ده . 7440
او د ظاهري بڼې له پلوه جستو ته ورته اليم ته گدى . د كيميايي خواصو له پلوه الومينيم او 

  دى .  

  
    لرونكى فلز دى  گانځور : اينډيم ډېر نرم سپينو زرو ته ورته رن
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  يې  او د نامه ريښه تاريخچه

تيودور «) او 1882 - 9179» (فېرديناند رايخ«ياپوهانو ز كال الماني كيم 1863اينډيم پر 
مينرال كې  ZnS  سفاليريټ د سپيكتروسكوپۍ څېړنې پر مهال په) 1898- 1824( »ريختر

په  پر ځاى يې  نې كرښېد دغه عنصر د زرغوعنصر لټاوه خو  Tlدوى د تاليم كشف كړ . 
ونو ړندتوب گد رن »رايخ«(پروفيسر روښانه نامالومه كرښه ومونده  گد شنه رنمينرال كې 

)or blindnessCol ( ونو ترمنځ يې توپير گاو د سپيكترالي كرښو د رن هدرلودناروغي
روسته دا فلز . و )نو ځكه خو ټولې كتنې د ده اسيسټېنټ ريختر ثبتولې ،نه شو كوالى

، چې په پاريس نړيوال نندارتونهغه په ز كال  1867پر سره بېل كړ خو  كچېپه لږ » ريختر«
  رامه خښته نندارې ته وړاندې كړه .  گنډيم فلز نيم كيلود اييې كې كې جوړ شوى وو، 

د » وگايندي«لري .  گرن» وگايندي«كې روښانه كرښه د  )ومركټسپيطيف (د اينډيم په 
نيلي «په پارسي كې ورته د او چوڼيا تر منځ دى . شنه  گيو ډول دى چې د ټين گچوڼيا رن

مله ښايي چې د اينډيم نوم پرې د يووالي ال گد همدغه رننوم كارول شوى دى . » سير
  اېښودل شوى وي .  

  مينرالونه يې  جيوكيميا او

د كالكوفيل عنصرونو كه چيرې د اينډيم د اتوم جوړښت په پام كې ونيول شي نو دا عنصر 
په طبېعت لږ اينډيمي مينرالونه پېژندل شوي او هغه  10تر اوسمهاله تر په شمېر كې راځي . 

، كاډموينډيټ  ٤S٢FeInاينډيټ ،  ٢CuInSروكيزيټ اينډيم،  ه موندل كېدونكىنږكې 
٤S٢CdIn  ، ٣ډژالينډيټIn(OH)  ، ٤ساكورانيټInS٣(CuZnFe)  پاټروكيټ او
٤(Sn,In)S٢(Cu,Fe,Zn)  تركيب په د وسپنې لرونكي سفاليريټ اينډيم په ټوله كې . دي

ظاهري  سرهصرونو تو عننورو شله  مخلوطمينرال كې يې  ېكې داسې شتون لري چې په د
او  2CuFeSد كالكوپيريټ ونو سلنو ته رسيږي . گه يې پكې لسكچاو  يو ډول والى لري
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 د سلنې لسمې برخې، او هكچ په ځينو ډولونو كې د اينډيم ونومينرال 4FeSnS2Cuسټانيټ 
ه د سلنې زرمې برخې ته رسيږي . كچكې يې   +1FenSn او پيروټيټ ٢SnO كاسيټيريټ په

نورو ځينو او  WO(FeMn)4 ، ولفراميټ FeAsS، ارسينوپيريټ  2FeSپه پيريټ 
او نور  S(Zn,Fe) سفاليريټ . تر اوسه هرام دگه په يو ټن كې يو كچمينرالونو كې د اينډيم 

 دا عنصرسلنې كمه نه وي .  1,0ه پكې تر كچد اينډيم هغه مينرالونه صنعتي ارزښت لري چې 
ي، بلكې د نورو فلزونو د كاني ډبرو په تركيب كې شتون د پيدا كېدو خپلواك ځايونه نه لر

(ډبرو) او د ) Skarnsلرونكيو سكارنونو ( ه كاسيټيريټپه كچتر ټولو ډېره  دهد لري . 
 كاسيټيريټي ډبرو د بېالبېلو ډولونو د پيدا كېدو په ځايونو كې شتون لري . د- سولفيډي

دا فلز تر رامه ده . گ 25,0ټن كې  الرك) په يوه (ككچ يېځمكې په پاسني كلك قشر كې 
يې  كېر په يو ليټاوبو  يوگسمندراو  سمندري د.  رايه زيات خپور شوىگو زرو درې سپين

  رامه ده . گميلي  018,0ه كچ

  وپونه يې ايزوټ

 In١١٣ چې هغه دلري  وپټايزو ىپايښت لرونك يو كيميايي عنصر يوازېاينډيم د 
 ايزوټوپونه يې 38. نور ټول  ىسلنه د 3,4يې طبېعي ډېروالىچې دى، وپ ټايزو

-بېتا In١١۵ د د دوى له شمېر څخه تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي يو راديواكتيفي دي او
يې  رعم نيمايي سلنه او 71,95وپي خپرېدنه يې ټوپ دى چې ايزوټايزو راديواكتيفي

ورځې دى .  8047,2 يزوټوپ دى چې نيمايي عمر يېا In١١١ بل يې دكاله دى .  ٤,٤١·١٤١٠
ه شواروزه لنډ دى . دا عنصر د نورو ټولو راديواكتيفي ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر يو

 د  نكىهسته يي ايزوميرونه هم لري چې له دوى څخه يې د ډېر اوږده عمر لرو 47راز  همدا
In1m114   ورځې دى . د نورو ټولو ايزوميرونو  51,49ايزومير دى چې نيمايي عمر يې

ه لنډ دى، د ډېرى هغو نيمايي عمر يې تر يوه ساعته هم لنډ وزنيمايي عمر يې تر يوه شوار
    دى . 
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  د اينډيم اتوم 

د هستې په شاوخوا كې  نيوترونونو جوړه ده . 66پروتونونو او  49د اتوم هسته له  د اينډيم
اتوم د ې پر شاوخوا راڅرخي . د دې عنصر د الكترونونه شتون لري چې د هغ 49 يې

، 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې ده . د اتوم په لومړۍ انرژيكي سوي 5 و شمېرهانرژيكي سوي
 3ه كې يې او په پېنځمه انرژيكي سوي ،18، په څلورمه كې يې هم 18په درېيمه كې يې 

د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز دي .  الكترونونه سره وېشل شوي
  دى .  115كتلې شمېره) شمېر (د 

  خواص يې : نور د اتوم 

  ومي واحده ده . ات 818,114د اينډيم اتومي كتله  -

 ل كيږي . دسره ښو   [Kr]١٠d٤ ٢s٥ ١p٥ فورمول الكتروني وېش يې په دېد اتوم  -

  .   دى م.  پ 166يې  د اتوم نيمايي قطر -

  
  د اينډيم د اتوم جوړښت انځور : 



٦٨٤ 

 

  فيزيكي خواص يې  

 رامه دى . گ 31,7م كې  . م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يوډيد اين •

ده . (د ك په شمېر  61,156په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  •
 .  )ده 76,429

 15,2273ده . (د ك په شمېر  2000شمېر  په گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  •
 ) .  ده

 موله دى . \كيلوجوله 24,3د ويلي كېدو تودوالى يې  •

 موله دى . \كيلوجوله 1,225د بړاس تودوالى يې  •

 دى .  (كيلوين .موله)\جوله 7,26ظرفيت يې مولي  د تودوالي •

  موله دى .\م.  م . س 7,15مولي حجم يې  •

يزه درجه يې (اتموسفير فشار) د برېښنا تېرولو د ډېرې لوړې وړتيا بحراني تودوخ •
 كيلوينه ده .  405,3

  اسونو فشار يې د ميلي متر سيمابو په شمېر : د بړ

 ميلي متر سيمابه دى .  01,0درجو تودوخه كې  912په  گ . د بړاسونو فشار يې د س •

 ميلي متر سيمابه دى .  1,0درجو تودوخه كې  گس .  1042په  •

 ميلي متر سيمابه دى .  1درجو تودوخه كې  گ . س 1205په  •

 ميلي متر سيمابه دى .   01درجو تودوخه كې  گ . س 1414په  •

  ميلي متر سيمابه دى . 100درجو تودوخه كې  گ . س 1688په  •

 0د تودوخې له صفر ) يې په دايمي فشار كې، وړتيا( ړى ظرفيتگد تودوالي ځان •
  .  دى رامهگكيلو\جول 238,0 درجو كې گس .  150څخه تر 
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   :  جالۍ جوړښت يې بلوري د

 سېستم لري .  )ونالگترايتڅلورڅنډيز ساده (ت د اينډيم د بلوري جالۍ جوړښ -

 ي . سترومه دگان =٣,٢٥٢a =٤,٩٤٦cد جالۍ پارامترونه يې  -

 كيلوينه ده .  129د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

  سېستم لري  )ونالگترايتڅلورڅنډيز ساده (اينډيم د بلوري جالۍ جوړښت  انځور : د

  كيميايي خواص يې 

 پ . م دى .  144قطر ي نيم نسد اينډيم كووالي •

 پ . م دى .  e 3 (+81د ايون نيم قطر يې ( •

  ه دى .  گپاولين 1 ,78الكتروني منفيت يې  •
 ولټه دى .   -34,0ځواك يې الكترودي  •

 + دي . 3+ ، 1د اكسايډ جوړولو درجې يې  •

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 0,558 ي يېژد لومړي الكترون د ايون جوړولو انر •
 ) الكترون ولټه ده .    5 ,78(شمېر 

اينډيم د كوټې د هوا د تودوخې په درجو كې (چې هوا يې وچه وي) نه خپ كيږي، خو د 
 چېشين وي  او يې چوڼيا گسوځي او د لمبې رنلوړو درجو كې  گس .  800تودوخې تر 
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كې حليږي، خو په  HClې تېزابو گاو مال ٤SO٢Hيډ جوړوي . په سولفوريك اسيډ ااكس
د تودولو پر مهال له  . كې زر حليږي 4HClO  او پركلوريك اسيډ ٣HNOاسيډ  ريكټيان

داسې عضوي تېزابونه لكه د مېږتنو  ؛كوي سره ورو ورو تعامل HFهايډروفلوريك اسيډ 
)، د سركې تېزاب HCOOH(مېږانو) تېزاب (فورميك اسيډ، يا ميټانوييك اسيډ 

ريك ټاو د ليمو تېزاب (سي (COOH)�)، اكساليك اسيډ COOH٣CHيك اسيډ ټ(اسي
د الكليو له محلولونو سره، ان چې د اېشېدو په  ) اينډيم ورو ورو حلوي .٧O٨H٦Cاسيډ 

سره تعامل كوي  ٢Brو او برومين ٢Clو له كلورين حال كې هم وي، دومره ډېر تعامل نه كوي .
 كېتودوخه درجو لوړو څخه  گس .  620سره تر  S، سولفور ٢Iو د تودولو پر مهال له ايوډين .

 گس .  600سره تر  ٢SOيډ ااكس اى، او سولفور ډ Te، ټيلوريم  Seله سيلينيم  ؛تعامل كوي
يډ اسره هم تعامل كوي . د اكس Pكې تعامل كوي . له فاسفورس تودوخه لوړو درجو 

 + پورې دي، درې ظرفيتي مركبونه لري . 3+ څخه تر 1جوړولو درجې يې له 

  الس ته راوړل يې 

) او و(تفال وله پوسد توليد  Sn او قلعې Pb او په لږه كچه د سرپو Zn جستو د ډيماين
مه توكي په خپل تر دا او څخه الس ته راځي .) Intermediate goodواسطه توكيو (

ه نږتوكيو څخه لومړى د اينډيم نيم اينډيم لري . له دې  سلنې 1,0څخه تر  001,0كيب كې له 
ناسوچه فلز الس ته راځي چې بيا چاڼل كيږي . ه توكي څخه بيا ږنتوكى توليديږي، له نيم 

او اينډيم محلول ته لېږدول  چاڼلپر مټ  ٤SO٢Hاومه لومړني توكي د سولفوريك اسيډ 
يا  )كونسنتراتتوكى (گټينله محلول څخه بيا د هايډروليزي خټبېل كولو پر مټ  . كيږي

پر بنسټ رابېليږي  يمجستو او الومين ده فلز نږه توكي څخه نانږ ه توكى بېليږي . له نيمنږنيم 
 Zoneه د (گفلز د چاڼلو لپاره بېالبېل مېتودونه كاريږي، د ساري په تو(ناسوچه) ه نږ. د نا

melting . مېتود (  
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ز كال يې  2012و هېوادو څخه يو چين دى چې پر و ډېرو لويو توليدوونكيد اينډيم له تر ټول
كاناډا، جاپان او سويلي يې هېوادونه توليدوونكي و . نور ټنه اينډيم توليد كړى و 390
     ټنه اينډيم توليدوي . 70 نتخمين په كال كېهر يو ا دي چې كوري

له كارول شويو او ټنه نور  650راايستل شوى او اينډيم ټنه  475ز كال په نړۍ كې  2007پر 
د دى .  ىې الس ته راغليا راايستلو له الرله كاره غورځول شويو سامان االتو څخه د ب

په توليد كې د الس ته راتلونكي  د اوبلنو بلوري سكرينونو ونونويكمپيوټرونو او ټلويز
  ښت كېده . گل لنېس 70څخه تر  50اينډيم له 

 امريكايي ډالره وه، خو د دې فلز د كارونې 100رام اينډيم بيه گز كال د يوه كيلو 2002پر 
ډالرو  900-400رام اينډيم بيه د گد يوه كيلوز كلونو  2009- 2006ر ه بيه لوړه كړه . پدزياتېدا د 

 د اوسنيو ارزونو له مخې كه چيرې د دې فلز د كارول شويو او زړو شويو سامانتر منځ وه . 
ه د بيا راايستلو كار سرته ونه رسيږي نو د اينډيم زېرمې داالتو او تخنيكي وسايلو څخه د 

   امې شي . كلونو تم 20به پر راتلونكيو 

  كارونه يې 

كاريږي . په  د اوبلنو بلوري سكرينونو په توليد كې نواينډيم د كمپيوټرونو او ټلويزيونو
ه كاريږي او يا نږلپاره  كله كله هېندارو ته د قشر وركولوميكروالكترونيك كې كاريږي . 

يښو كې هم ډ كاريږي، له هغه شمېر څخه د موټرو د څراغونو په ښگخو له سپينو زرو سره 
د لومينوفور د اينډيم مركبونه كې كاريږي .  ) cell solar( په لمريزو بېټريوكاريږي . 

)luminophor (د اينډيم دي انجنونو په توليد كې كاريږي . د ډيزيله كاريږي . گپه تو 
Inاو ١١١ Inرو شنو س«د  ه كاريږي .گدرملو په تووپونه د راډيوفورماكولوجيكو ټايزو ١١٣

مټو ته د اضافه يد غاښو س  P4InO سفاټااورتوفاينډيم ډون لري . گپه تركيب كې » زرو
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سيم  كولولېم  يې تودوخې تېروونكډېرډ د گسره  له قلعېږي . ه كاريگكوونكي توكي په تو
 برخو كې كاريږي .  و، او په نورو ډېرهگپه تو

 

  قلع.  50

يو عنصر دى چې اتومي شمېره  قلع د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د پېنځمې دورې
)، په Stannumدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( Snاو سېمبول يې  50يې 

ОQاو په روسي ژبه كې ( )Tinليسي كې (گان лово ( . د سپكو فلزونو په فلز قلع د دى
، د څټك وهلو تاب لري، روپ كې راځي . دا عنصر په عادي شرايطو كې ساده توكى دىگ

-5) شمېره (CASد دې عنصر د ثبت د سي اې اېس (.  يلر گسپينو زرو ته ورته رن ندځال
  ) ده . 31-7440

     
 -، د څټك وهلو تاب لرونكى (د بېتالرونكى، نرم گانځور : قلع سپينو زرو ته ورته رن

 قلع) فلز دى   -قلع)، يا خړه پوډري بڼه لرونكى (الفا 
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  تاريخچه يې 

ه كې انسانانو ته مالومه وه او پېژندله يې . دې فلز ته خلكو لږ زريز 4قلع د مخزېږد پر 
په لرغونيو څيزونو كې له السرسى درلود او قيمته وو، ځكه خو د لرغوني روم او مصر 

د قلعې په اړه په عيسوي سپېڅلي كتاب بايبل او د جوړ شوي شيان لږ ليدل كيږي .  قلعې
كې يادونه شوې ده . قلع د مسو تر م كتاب) (د تورات په څلورموسى (ع) په څلورم كتاب 

ريزې په پاى يا نيمايي كې د ژېړو له تركيبي برخو څخه ده چې د مخزېږد د درېيمې ز گڅن
ډوله گه چې په هغو زمانو كې ژېړ له پېژندل شويو فلزونو او گ. لكه څن كشف شوې وه

» ستراتېجيكي فلز«كې يو په اوږدو » ژېړو پېر« وو، نو قلع د ټولفلزونو څخه تر ټولو كلك 
يو  پېړيو كې) 11- 35د مخزېږد په  كالو په بهير كې (تخمين 2000 د اسهوو، يانې څه د پ

 .  وو» ستراتېجيكي فلز«

  د نامه ريښه يې 

مقاومت «له سانسكريټي نامه سره تړاو لري چې د ) stannumد قلعې التيني نوم (
ډوله فلز په دې نامه گسرپو او سپينو زرو  په لومړي سر كې د . په مانا دى» لرونكي، كلك

سلنه يې قلع وه،  67كې ډوله فلز، چې په سلو گپر بل  منومول شوى وو، وروسته دا نو
  زېږدي پېړۍ له پيل سره سم دا نوم پخپله پر قلع كېښودل شو .    4د  . كېښودل شو

(په  دل لريخپل معا ) كلمه چې په بالټيكي ژبو كېолово» (اولووه«د روسي ژبې د 
 )alwis(، په پروسي ژبه كې »alvas alavas,  - »олово«منځنۍ ليتوانيايي كې د 

، التيني »زېړ«يانې ) elo((د لرغونې پاسنۍ جرمنۍ ژبې   olد دا كلمه ) . ده »سرپ«يانې 
)albus ( په دې ډول دا فلز د ده د  . د ريښې وروستاړيز جوړښت دى) او نورو» سپين«يانې

   نومول شوى .  م كې نيولو سرهپاه پ گرن
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  شتون د قلعې په طبېعت كې 

د ځمكې په پانسي كلك قشر كې د خپرېدا له پلوه  ؛ قلع يو كمپېښه خپور شوى عنصر دى
ه د بېالبېلو مالوماتو له كچاسني كلك قشر كې يې د كالرك ځاى لري . د ځمكې په پ 47

ده . د قلعې تر ټولو ډېر مهم مينرال  نېسل ٨·١٠−٣څخه تر   ٢·١٠−٤له  د كتلې له پلوه مخې،
 ٤FeSnS٢Cu سټانيټ دسلنې قلع لري .  8,78چې تر  دى ٢SnO(قلعي ډبره) كاسيټيريټ 

سلنه  5,27دا مينرال يې په خپل تركيب كې  موندل كيږي، ه طبېعت كې ډېر لږپمينرال يې 
  قلع لري . 

  د پيدا كېدو سيمې يې 

ه (كانونه) په سويل ختيځه اسيا، په تېره په چين، د قلعې د پيدا كېدو نړيوال ځايون
اندونيزيا، ماليزيا، او ټايلېنډ كې دي . همدا راز د سويلي امريكا په داسې هېوادو لكه 

روسيه هم يو له هغو په لويه وچه كې هم پيدا كيږي . بوليويا، پيرو، برازيل، او د استراليا 
حوزه،  »پريموريا«كورواكه حوزه، » كاچوكوت«هېوادو څخه دى چې د قلعې زېرمې يې د 

   شتون لري . كې او ځينو نورو سيمو جمهوريت » ياكوتيا«حوزه، او » خباروفسك«

  په طبېعت كې خپرېدنه  

) submicrogramرام (گپه زښته ډېره لږه سوب ميكروپه ناچټلو برسېرنو اوبو كې قلع 
 1متر كې  مكعب ډيسيپه يو  هكچځمكې الندې اوبو كې يې  په تر ې سره شتون لري .كچ

يمې ته په نږدې كېدو سره يې يږي او د قلعې د كاني ډبرو د پيدا كېدو سرام ته رسگميكرو
  ه ورو ورو زياتيږي . كچ
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يو امفوتيريك عنصر دى، يانې داسې عنصر چې كوالى شي تېزابي او بنسټيز (بازي) دا 
ړتياوې ټاكي . د گدو ځانخواص وښيي . د قلعې دا خاصيت په طبېعت كې د دې د خپرې

   خواص ښيي . ياو سيډروفيل، يكالكوفيل، يوفيلټليوني خاصيت له بركته قلع گدغه دوه 

  د موندل كېدو بڼې يې 

 دا فلز . خوپه غرنيو كاني ډبرو او مينرالونو كې د قلعې د شتون بنسټيزه بڼه تيت شوې ده 
ماتيكو غرنيو ډبرو گتروو مازې په او په دې بڼه ډېرى مهال نه يوا مينرالي بڼې هم جوړوي

سټانيټ او سولفيډي ( )٢SnOيډي (كاسيټيريټ ااكسپه  كې موندل كيږي، بلكې
٤FeSnS٢Cu (  گټينبڼو كې صنعتي) هم جوړوي .  )نسنتراتوكتوكى  

  ، مينرالونه د قلعې جامد فاز

    :كېداى شي په طبېعت كې د قلعې د شتون الندې بڼې بېلې شي

نه ده په دې ډول كې د قلعې د موندل كېدو كومه ټاكلې بڼه  بڼه : يته)خپره شوې (ت.  1
   . مالومه

شوې ده . له  پېژندلمينرالونو كې  )نسنتراتوكتوكي (گټين. مينرالي بڼه يې : قلع په  2
بيوټيټ، لكه  ،وسپنه پكې شتون لري  Fe+٢قاعدې سره سم دا هغه مينرالونه دي چې د 

  ټورمالين او داسې نور . نيټيټ، گمپيروكسين، ، )لعلارنيټ (گ

، سفاليريټونود قلعې د پيدا كېدو په سولفيډي ځايونو كې قلع په ايزومورفي عنصر 
ه موندل كچوټيټ مينرال كې د قلعې ډېره . په پيرډون لري گكې  پيريټونوكالكوپيريټونو، 

 شوې ده .  
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  يډي مركبونه اد قلعې اكس

مينرال دى چې له   ٢SnO كاسيټيريټبڼه د يډي مركب ااكسد د قلعې تر ټولو ډېر نامتو 
د يزې سپيكتروسكوپۍ ونگغبر- اماگد اټومي مركب دى . ډ گسره د قلعې  ٢Oاكسيجن 

  شتون لري .    Sn+٤مينرال كې  ېمالوماتو له مخې په د

ه اخيستل شوې چې د قلع خ) څkassiteros( »كاسيټيروس«كاسيټيريټ د يوناني ژبې له 
مينرال دى . له تيوريكي پلوه  دا د قلع الس ته راوړلو لپاره تر ټولو مهم كانيمانا لري . 

    رامه دى .گكيلو 7120-6040 ال كثافت په يو متر مكعب كېد دې مينرسلنه قلع لري .  62,78

   يې  سولفيډي مركبونه

ي بېالبېل مركبونه رانغاړي . دا د صنعتسره  Sد دې عنصر سولفيډي مركبونه له سولفور 
تر يې روپ دى . له دوى څخه گارزښت له پلوه د قلعې د پيدا كولو د مينرالي بڼو دويم مهم 

سربېره پر چې د ارزښت له پلوه دويم مينرال دى . دى  4FeSnS2Cu   سټانيټټولو ډېر مهم 
،  ١٤S٢Sb٣Sn٥Pbفرانكييټ دې دا الندې مينرالونه يې هم د ياودنې وړ دي لكه 

. د  ٤ZnSnS٢Cuكيسټيريټ او  ٢PbSnSټيليټ ،  ٢SnSيرنډټيټ ، ب SnSيټ گهيرزينبر
او دا مينرالونه له سرپو، سپينو قلعې نور ډېر پېچلي سولفيډي مينرالونه هم پېژندل شوي 

 گه مسو سره د قلعې ټينلزرو، مسو سره دي چې په ټوله كې مينرالوجيكي ازرښت لري . 
عې د كاني ډبرو د پيدا كېدو په ځايونو كي دا حالت رامنځته كوي چې ډېرى مهال د قلياړ

 شتون ډگد كالكوپيريټ  - د كاسيټيريټمينرال  ٢CuFeSد كالكوپيريټ كې 
      شرايط چمتو كوي . )paragenesis( ينيزيس)گ(پارا

دا د  . يانې قلع څخه اخيستل شوى ) stannumد التيني ژبې له ( ٤FeSnS٢Cuسټانيټ 
دا دى .  ٤FeSnS٢Cuرال دى چې عمومي فومول يې روپ يو مينگقلعې د سولفيډونو د 

يو  Feفورمول د كالكوپيريټ له فورمول څخه راايستل شوى په دې ډول چې د وسپنې 
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،  Cuسلنه مس  58,29دا مينرال په خپل تركيب كې په اتوم بدل شوى .   Snد قلعې اتوم 
،  Zn جست همدا راز. لري  Sسولفور  29, 8او  Snقلع سلنه  Fe  ،5,27 سلنه وسپنه 99,12

ينرال د دا مډ دي . گهم لږ لږ ورسره   Agسپين زر او  Pb سرپ،  Cd، كاډميم  Sbيموني ټان
له د پيدا كېدو ځايونو كې پراختيا موندلې ده او ډېرى مهال  ېروسيې او تاجكستان د قلع

ې سلن 40تر  10د ټوليزې قلعې له مينرال سره يو ځاى  (O,OH)(Sn,Fe)2 ورالموفيټ
   رانغاړي .

   د قلعې شتون په مايع بڼه

هم د كاسيټيريټو مينرالونو  دا د قلعې د جيوكيميا تر ټولو لږ څېړل شوې برخه ده، خو بيا
شوى دى . د ټاكليو قلع درلودونكيو طبېعي محلولونو د شننې په  پېژندل اوبلن فاز - ازيگ

تكيه لري  مايښتي څېړنو پر پايلود از اړه كار نه دى شوى . په ټوله كې يې په اړه مالومات
په دغو څېړنو چې يوازې په محلولونو كې د قلعې د احتمالي بڼو د شتون په اړه بيان كوي . 

لېري وا« اكاډميسينجيوكيمياپوه -شوروي او روسي ځمكپوهكې ارزښتناك رول په 
  ) پورې اړه لري .  1992 - 1928» (ليونيدوويچ بارسوكوف

  توليد يې 

داسې وړيږي (ميده كيږي)  )كاسيټيريټليد لپاره قلع لرونكې كاني ډبرې (د قلعې د تو
كاسيټيريټ تر دې وروسته په صنعتي ژرندو كې ميلي مترو ته رسيږي .  10چې اندازه يې 

د ډبرې له جاذبي مېتود پر مټ - د اهتزازيپه خپل پرتليز لوړ كثافت او لوړې كتلې سره 
دې وروسته د قلعې كاني ډبرې په اضافي ډول د تر .  ه بېلېږيعادي او تشې برخې څخ

)Flotation process ( په دې ډول په تر كار الندې كاني ډبرو  كيږي چاڼلمېتود پر مټ .
د ارسينيك تر دې وروسته د سولفور او سلنې لوړيږي .  70څخه تر  40كې د قلعې شتون له 

ته تودوخه وركول  )تراتنسنوكتوكي (گټين يالس ته راغل د لري كولو لپارهمخلوطونو 
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كيږي او سور كيږي . تر دې وروسته د قلعې لرونكې ډبرې الس ته راغلى توكى په بټيو كې 
ه كيږي، داسې چې قلع نږسكرو پر مټ  يوگد ويلي كولو په بهير كې قلع د لرويلي كيږي . 

الومينيم پاسه اېښودل كيږي، يا هم د  لهبل د  ي ډبرې او سكاره قشر پر قشر يوكان ېلرونك
   :  الس ته راځي په دې ډول(جستو) پر مټ په برېښنايي بټيو كې 

٢+ C = Sn + CO ٢SnO   

د الكتروكيميايي چاڼلو له  ښنا نيم تېروونكې ويچې د برېه قلع نږداسې ه گړې توگپه ځان
    ڼل كيږي .امېتود پر مټ چ) Zone melting(، يا هم د الرې چمتو كيږي

  وپونه يې ايزوټ

ه كيميايي عنصر دى چې د پايښت لرونكيو ايزوټوپونو شمېر يې تر نورو ټولو قلع هغ
د دې  ايزوټوپونو جوړه ده . پايښت لرونكيو 10طبېعي قلع له عنصرونو ډېر دى . 

دي .  124، او 122، 120، 119 ،118 ،117، 116، 115، 114،  112 ايزوټوپونو د كتلو شمېرې دا
 66,0 ايزوټوپ ډېروالى يې Sn١١۴ ، دسلنه 96,0يې  وپ طبېعي ډېروالىايزوټ Sn١١٢ د

 30,14 ايزوټوپ ډېروالى يې Sn١١۶ د ،سلنه 35,0 ايزوټوپ ډېروالى يې  Sn١١۵د  ،سلنه
 03,24 ايزوټوپ ډېروالى يې Sn١١٨ د ،سلنه 61,7 ايزوټوپ ډېروالى يې Sn١١٧ د ،سلنه
 85,32 يزوټوپ ډېروالى يېا Sn١٢٠ سلنه، د 58,8ايزوټوپ ډېروالى يې   Sn١١٩د  ،سلنه
 94,5 ايزوټوپ ډېروالى يې Sn١٢۴ او د ،سلنه 72,4 ايزوټوپ ډېروالى يې Sn١٢٢د  ،هسلن

   .  سلنه دى

ډېر پايښت لرونكي ايزوټوپونه لري او دا له دې سره  ونورو ټولو كيميايي عنصرون قلع تر
هستو كې د  ونو پهد قلعې د اتوم.  دهشمېره ه رگيا جادو هرگه كوډيو 50اړه لري چې 

په دې ډول د  په هسته كې پروتوني ډك قشر تشكيلوي او چې دى 50پروتونونو شمېر 
وپونه ټد قلعې دوه دوه ځلي جادويي ايزوي زياتوي . ژكي انريهستې پايښت او د اړ
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پايښت له  - د بېتادي، ځكه چې  وپونه يې راديواكتيفيټشوي او دا دواړه ايزو پېژندل
و اايزوټوپ  ٥٠Z = N = (  Sn١٠٠( لرونكىنيوترون لږ يو يې د  .دي  ې ايستل شويپټار

  دى .  ايزوټوپ  Z(  Sn١٣٢  =٥٠, N  =٨٢( ىبل يې د پرېمانه نيوترون لرونك

چې د دوى له شمېر څخه  نور راديواكتيفي ايزوټوپونه هم پېژندل شوي 29د قلعې عنصر 
كاله دى . د  230000چې نيمايي عمر يې  ايزوټوپ دى 126-د ډېر اوږده عمر لرونكى د قلع يې

جادويي شمېرو لرونكي  132-او قلعې 100-راديواكتيفي ايزوټوپونو (چې د قلعې 28نورو 
پېژندل شويو د دې عنصر د ايزوټوپونه هم پكې راځي) نيمايي عمر يې تر يوه كاله لنډ دى . 

   پاى ته رسيږي . 137 پيل او پر 99ايزوټوپونو د كتلو شمېرې له 

  د قلعې اتوم 

د اتوم د هستې په . جوړه ده  ونيوترونون 69او  وپروتونون 50 لهد قلعې د اتوم هسته 
دې عنصر د الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي . د  50شاوخوا كې يې 

، په دويمه كې 2ه كې يې سوييكي ژده . د اتوم په لومړۍ انر 5 و شمېرهسوييكي ژاتوم د انر
ه كې يې سويي يكژ، او په پېنځمه انر18ه كې يې هم ، په څلورم18، په درېيمه كې يې 8 يې
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو  . دي يسره وېشل شوالكترونونه  4

    دى .   119ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

   ده . اتومي واحده 118 ,710د قلعې اتومي كتله  -

 ل كيږي . دسره ښو   [Kr]١٠d٤ ٢s٥ ٢p٥الكتروني وېش يې په دې فورمول د اتوم  -

      .  ىد م.  پ 162يې  نيمايي قطرد اتوم  -
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    د قلعې د اتوم جوړښت انځور : 

  فيزيكي خواص يې  

 رامه دى . گ 31,7كې  م.  م . س ې كثافت په عادي شرايطو كې په يود قلع -

ر په شم ده . (د ك 39,231په شمېر  گ . درجه يې د سخې د تودود ويلي كېدو  -
 ده) .  08,505

) ده 2875 ده . (د ك په شمېر 2602په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
.   

 موله دى . \كيلوجوله 07,7د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \يلوجولهك 296د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين .موله)\جوله 11,27 ظرفيت يېمولي د تودوالي  -

  موله دى . \م . م . س 3,16مولي حجم يې  -

  ٢٢,٤•١٠−٦ К−١;درجو تودوخه كې  گ . س 100- 20په  ضريبد تودوالي د پراختيا د قلعې 
 226درجو تودوخه كې  گ . س 20په ت كې په جامد حالد تودوالي ظرفيت يې  دى .
د جوله دى؛  268يلي كېدو په درجه كې د و؛ په مايع حالت كې د تودوخې دى\جوله
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د  دى؛ К)•(м\واټه 8,65درجو تودوخه كې  گ . س 20په  تودوالي تېرولو ظرفيت يې
د برېښنا  ميكروم متره دى؛ 115,0درجو كې  گس .  20برېښنا مقاومت يې د تودوخې په 

 .  ا سيمنس متره دىگمې 69,8كې  درجو گس .  20تېرولو ظرفيت يې د تودوخې په 

- اپه عادي شرايطو كې د بېت.  عنصر دى) پولي مورفيڅو بڼه ييز (قلع يو ساده توكى او 
لرونكى،نرم، د  گبڼې (سپينې قلعې) په ډول شتون لري . سپينه قلع سپينو زرو ته ورته رن

  رامه دى . گ 7 ,228م كې  . م . ) كثافت په يوه سSn-βقلعې (-د بېتا.  كږولو وړ فلز دى

بڼې ته اوړي (خړه  -باندې په ساړو كې سپينه قلع الفاه د گمهال، د ساري په تو د سړېدو پر
قلع كيږي). خړه قلع د الماس جوړښت لري (د بلوري جالۍ جوړښت يې مكعبي سېستم 

    . )نانومتره دي  = ٠,٦٤٩١аلري، د جالۍ پارامترونه يې 

  د بلوري جالۍ جوړښت يې : 

څنډيز ې) د بلوري جالۍ جوړښت څلورقلعې، يا سپينې قلع-(بېتاد قلعې  -
 لري .  ونال) سېستمگ(تيترا

 سترومه دي . گان =٥,٨٣١a=c;٣,١٨١د جالۍ پارامترونه يې  -

  كيلوينه ده .  00,170د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

قلعې، يا سپينې قلعې) د بلوري جالۍ جوړښت څلورڅنډيز -د قلعې (بېتاانځور : 
  لري  ونال) سېستمگ(تيترا
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  كيميايي خواص يې  

 .  ىد م.  پ 141 نيم قطر(كووالينټ) ي سند قلعې كووالي -

 .  ىد م.  پ e 4 (+71 )2 (+93يې ( نيمايي قطرد ايون  -

 ه دى .  گوليناپ 1 ,96الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه   -0 ,136يې  ځواكالكترودي  -

 + دي .  4+،2درجې يې (اكسيډېشن) يډ جوړولو اد اكس -

موله \كيلوجوله 2,708ي يې ژانر(ايونيزېشن) د ايون جوړولو ترون د لومړي الك -
   ) الكترون ولټه ده .7 ,34(په بل شمېر ده . يا 

(چې په دوره عنصر  Ge روپ جرمانيمگاونډي گقلع د كوټې د هوا د تودوخې په درجو كې د 
ړاندې پايدار د هوا يا اوبو د اغېز په وته ورته دى .  يي جدول كې د دې له پاسه واقع دى)

يډونو قشر جوړيږي ادا ډول غير فعال توب يې له دې المله دى چې له پاسه پرې د اكسدى . 
يډ ااكسسره  ٢Oهغه مهال په هوا كې له اكسيجن  دا فلزو هغه يې له نور اغېزه ساتي . ا

د تعامل په پايله او  لوړه شي درجو گ . س 150تر  جوړول پيلوي چې د هوا د تودوخې درجه
  ده :   معادله يې داجوړيږي چې  ٢SnOيډ ااكس اىې يې د قلعې ډك

   

د تودوخې وركولو (تودولو) پر مهال قلع له ډېرى نافلزونو سره تعامل كوي . په دغو 
يډ اوړيږي، ځكه چې د اكسج+ درجه كې مركبونه 4يډ جوړولو اتعاملونو كې د اكس

+ درجې په پرتله، د ساري په 2البته د + درجه د قلعې له خواصو سره برابرښت لري 4جوړولو 
     : يږيجوړ  4SnClيډ اكلورې تيتراد قلع د تعامل په پايله كې سره ٢Clو كلورينله  هگتو
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  : ورو تعامل كوي  وسره ور HCl ې تېزابوگمال وگقلع له ټين

   

سولفوريك اسيډ سره ډېر  گنه حليږي، خو له ټين كې ٤SO٢H په نري سولفوريك اسيډ
  ورو تعامل كوي .   ورو

والي پورې گسره د قلعې د تعامل د تركيب توكي د اسيډ په ټين ٣HNOريك اسيډ ټياله ن
جوړيږي (كله كله د   -nH٢SnO·O٢د قلعې اسيډ  ريك اسيډ كېټيان گاړه لري . په ټين

. په  دې ډول تعامل كې قلع داسې سلوك  ) ٣SnO٢Hدغه اسيډ فورمول په دې ډول ليكي 
  نافلز :  كوي لكه

  

د فلز خواص ښيي . د تعامل په پايله  سره په تعامل كې ٣HNOريك اسيډ ټياله نري شوي ن
  ه جوړيږي :  گمال 3Sn(NO(2  راټټيان (II) كې يې د قلعې

  

كوالى شي چې د الكليو د اوبو له محلولونو  د سرپو په څېر لكه د تودولو پر مهال Sn قلع
 (II)بېلېږي او د قلعې  ٢Hمهال هايډروجن سره تعامل وكړي . د تعامل پر 

  ه :  گهايډروكسوكومپلكس جوړيږي، د ساري په تو

   

يډ اتراكلوريد قلعې تكېداى شي د دې الندې تعامل، يانې  ٤SnHسټانان  ريډډياد قلعې ه
٤SnCl 4ريډ ډيااو ليټيم الومينيم هLiAlH   : د تعامل پر مټ الس ته راشي  
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  صفر درجه كې تجزيه كيږي .  0دار دى او د تودوخې په ريډ ډېر ناپايډيادا ه

د اوبو په چې د قلعي تېزابو ،  ٢SnOيډ ااكس اىد قلعې ډيډونه يو اقلعې ته دوه اكس
د ته ځواب وايي .  SnOيډ ااكسمونود قلعې او بل  ،كموالي يا بې اوبو كېدو سره جوړيږي

په خوله  ٢Sn(OH)يډ اروكسډياه (II)كېداى شي چې د قلعې   SnOيډ ااكس (II) قلعې
  ا كې په لږ تودولو سره الس ته راشي :  گپټه (سر تړلې) خالي

   

يډ جوړولو او ااكسد  پخپلهپه صورت كې د ډېر تودولو  SnOيډ ااكسمونو (II)د قلعې 
  ) حالت رامنځته كوي :  له ځان سره تعامل كولوبشپړولو (

  

  يډ كيږي : اورو ورو اكس SnOيډ اونواكسد قلعې مپه ازاده هوا كې د ساتلو پر مهال 

  

روليز كولو پر مهال سپين خټبېل جوړيږي چې د ډياو د محلولونو د هگد مال (IV)د قلعې 
  ه نامه ياديږي : تېزابو پ قلعي - الفا 

  

  

   په تېزابونو او الكليو كې حليږي :  اسيډ - االف د قلعي تازه الس ته راغلى
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 - βوساتل شي نو زړيږي، اوبه له السه وركوي او په بېتا  اسيډ - كه چيرې د قلعې الفا
ې پر محلول گد مال (II)د قلعې . فعاليت نه لري  كيميايي چې قلعي اسيډ باندې بدليږي

  تل ته ښكته كيږي :   خټبېل  SnSد قلعي مونوسولفيډ سولفيډونو د اغېز پر مهال باندې د 

  

سولفيډ  اىقلعې ډ ترسولفيډ د محلول پر مټ  د امونيم پوليدا سولفيډ كېداى شي چې 
٢SnS   يډ شي : اپورې اكس  

   

  كې حليږي :   NH)٤(S٢په امونيم سولفيډ   ٢SnSسولفيد  اىى ډجوړ ېدونك

   

سينتېز  روپ جوړوي، چې په عضويگڅلور ظرفيتي قلع د قلعي عضوي مركبونو پراخ 
   كاريږي . ه او نورو برخو كېگوكي په توري تپه كرنه كې د حشراتو د له منځه وړلو د زه، كې

  د قلعې طاعون  

سلنه زياتيږي او په خپل  6,25ه قلعې حجم نږكې د  درجو گس .  2,13د هوا د تودوخې په 
 چې په بلوري يدليږب  Sn)-(αقلع  - يا الفايانې په خړه قلع  ،سر بل فازي حالت ته تېرېږي

لري . څومره چې د چاپيريال د هوا د تودوخې يو بل ته لږ نږدېوالى جالۍ كې يې اتومونه 
 -33درجه ټيټه وي هماغومره يوه بڼه (مودېفيكېشن) پر بله بڼه ژر اوړي . د هوا په منفي 

قلع ماتيږي او په پوډر درجو كې يې دا بدلون د چټكوالي لوړې كچې ته رسيږي .  گ . س
نه قلع ره يو ځاى شي نو سپيباندې بدليږي . كه چيرې خړه او سپينه قلع په خپل منځ كې س

ته دا اوسنى  بهيردې  په نامه ياديږي .» طاعون ېد قلع«ه گښكارندو ټول ېمسموميږي . د د
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ز كال د  1870فازي بدلون پوهنيزه څېړنه پر  ېوركړى دى . د د» .كوېن گ«ز كال  1911پر نوم 
) 1871- 1808(» يولي فيودوروويچ فريشه«او اكاډميسين  كيمياپوه گروسيې د پيتربور

پر سپينې قلعې باندې د خړې قلعې الوتروپي  بهيردا جوته شوې چې دا پيل كړې وه . 
دميتري «كيمياپوه روسي نامتو  په دې اړهبدلون دى چې د الماسو رغښت خپلوي . 

د «په خپل اثر  ډېرې ارزښتناكې كتنې )1907-1834((مندليف) » ايوانوويچ مېندېلېېف
  ې دي . كې كړ» كيميا بنسټونه

ونال جوړښت لري گترايچې ت فلز دى ، ځالندلرونكى گسپينه قلع، سپينو زرو ته ورته رن
خړه قلع كووالينسي كريستال دى، فاز لري . -  βاو د بېتا  ٢p٢sاو الكتروني حالت يې 

له سپين څخه خړ فاز لري .  -الفا α دى او د  ٣spيې  تالماسي جوړښت لري الكتروني حال
سره  له جوړښتد الكتروني څخه سپين فاز ته د قلعې فازي تېرېدنه راتېرېدنه ته او له خړ 

  رې ده . گسلنې) حجمي اغېز سره مل 25 ,6جوړېدو سره او له پياوړي (

مخنيوۍ له وسايلو څخه يوه هم قلعې ته د تثبيت كوونكي وراضافه  د» د قلعې طاعون«
امونيم له بل پلوه د . وراضافه كول  Bi ټد بيسموه گكول دي، د ساري په تو

د تېرېدو  اليسټ خړې قلعې ته د سپينې قلعېټك NH)٤(٦SnCl٢زاكلوروسټاناټ گيه
  د تودوخې په ډېرو ناټيټو درجو كې چټكوي .   بهير

  يمونيانټ.  51

عنصر دى چې  يموني د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د پېنځمې دورې يوانټ
)، Stibiumد دې عنصر نوم په التيني ژبه كې (ده .  15او اتومي شمېره يې  Sbسېمبول يې 

) دى . دا يو ساده توكى دى Сурьма́) او په روسي ژبه كې (Antimonyليسي كې (گپه ان
د فلز وزمه (شبه يموني انټ) ده . 7440-36 -0) شمېره يې (CASچې د ثبت د سي اې اېس (

دا يو .  ډون لريگ كې روپگ هم بولي، په »نيمه فلز«ې يې فلزونو) چې په روسي ژبه ك
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، ځيږ جوړښت لرونكى لرونكى، شين بخون پړك لرونكى گرنسپينو زرو ته ورته 
  دى .  فلزوزمه

  
  لرونكى فلز وزمه (شبه فلز) دى   گيموني سپينو زرو ته ورته رنانځور : انټ

  

  تاريخچه يې 

و كې دا عنصر د خلكو ته مالوم دى . په ختيځ هېواد يموني له ډېرو لرغونيو زمانوټان
كاله مخكې دورو كې د لوښيو په جوړولو كې كارېده . په لرغوني مصر كې  3000مخزېږد تر 

يا ) mesten(د  )٣S٢Sbيموني سولفيډ ټ(د انيموني پوډر ټد انپېړۍ كې  19د مخزېږد په 
)stem ( اخيستل  (رانجو) كار ترېد رنجو  و د تورولو لپاره كارېده، يانېځورود په نامه
 په نامه نامتو وو، التيني نوم)  στίβι(يا  )στίμμι(په لرغوني يونان كې د ېده . ك
)stibium (پېړيو پر شاخوا يې د  ز 14- 12. د  اخيستل شوى دى له همدغه يوناني نامه يې
)antimonium( يموني د خواصو، د ده او د ده د مركبونو د الس ته ټنوم راپيدا شو . د ان

كړى وو .  »باسيل والينټين«ر گي كيمياالمانز كال  1604پر بيان  راوړلو په اړه مفصل
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يموني د ټز كال ان 1789) پر 1794- 1743» (انتوان الورينټ دې الوېزير«پرانسي كيمياپوه 
)antimoine( ليسى نوم گپه نامه د كيميايي عنصرونو په نوملړ كې ونيو، چې اوسنى ان

نوم يې  المانياو ) antimonio(نوم يې  او ايټاليايي نيايي، اسپا)antimony(يې 
)Antimon ( . دى  

) sürmä(ري ژبې له اد توركي او كريميا تات» сурьма« »سورمه«د دې عنصر روسى نوم 
لپاره كارېده، )  PbSسولفيډ  (II)د سرپو (پوډر د سرپو د ځال دا نوم  . څخه اخيستل شوى

د پارسي ژبې له » سورمه«ه مخې و لد نورو مالومات، د وروځو د تورولو لپاره كارېده
  .   يانې فلز څخه اخيستل شوى دى» ېرموس«

  يموني شتون په طبېعت كې د انټ

رامه دى . د خټبېلي (رسوبي) گميلي  500ټن كې  يموني كالرك په طبېعت كې په يوټد ان
وونكيو غرونو څخه راوتلي وي د توكيو په پرتله په هغو توكيو كې چې له اور غورځو

شيستونو  خټينو ه پهكچډېره تر ټولو  ه يېه كمه ده . له رسوبي ډولونو څخكچيموني ټان
)Schist او كاني ډبرو په بوكسيټ رامه ده . گ 2,1) كې شتون لري چې په يو ټن كې

 اهاكو په رسوبي ډبرو درامه ده . گ 2ټن كې  په يوه كچيې كې  ونو (ډبرو)فاسفوريټ
كې يې ) په رسوبي ډبرو Sandstoneېنډسټون (د ساو  » Limestone« )ليميسټون(

د رامه ده . د سكرو په ايره كې گ 0 ,3 ټن كې يانې چې په يو ،ېره لږ دهه تر ټولو ډكچ
يو  په طبېعي مركبونو كې د فلز خواص لري او ې خواه ډېره ده . دا عنصر له يوكچيموني انټ

د فلز وزمه (شبه له بلې خوا مينرال جوړوي .  ٣S٢Sb او د سټيب نيټ كالكوفيلي عنصر دى
ښتونو كې ړجو) Sulfosaltچې په بېالبېلو سولفوسالټ (فلزونو) خواص لري 

ترااېډريټ ېت، 11S4Sb2Pbبوالنژيريټ ، 3PbCuSbSلكه په بورنونيټ  ،نديږيگڅر

13S4Sb12(Cu,Fe) ،١٤ جېمسونيټS٦FeSb٤Pb ،٣يريټ گپيرارSbS٣Ag  . له داسې او نور
رميټاليك ټكوالى شي چې انمسو، ارسينيك او پاالډيم سره انټيموني فلزونو سره لكه له 
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د ارسينيك او  ٣Sb+ نيم قطروركړي . د انټيموني ايوني ډوله مركبونه) گمركبونه (يا 
په  نږدې دي، چې له بركته يېته تر ټولو ډېرې  نيم قطرونود ايونونو  بيسموټ

)Fahlores(  ٨  يوكرونيټگاو سولفيډونوS٢)(Sb, As٥Pb  كې د انټيموني او 
كوبيليټ حالت ليدل كيږي، په ډول والي تعويضي  د بڼې يوارسينيك 

١٦S٢Sb٤FeBi٦Pb  د بڼې يو ډول والي تعويضي  بيسموټ انټيموني اواو نورو كې د
رامونو لسمې برخې، گرامونو، د گ(د سره  ې كچېلږ  ېانټيموني په ډېرحالت ليدل كيږي . 

 3S2Bi، بيسموټينيټ  ZnSسفاليريټ ،  PbSالينا گپه وه ټن كې) كله كله سلمه برخه په ي
د انټيموني د الوتلو (هوا ته پورته او نورو سولفيډونو كې شتون لري .  AsSار گريال

 ٣SbClهاليډ ه ټيټه ده . د انټيموني گكېدلو) وړتيا د ده په يو لړ مركبونو كې په پرتليزه تو
سټيب نيټ شرايطو كې ) supergeneپه سوپرجين ( د الوتلو تر ټولو ډېره وړتيا لري .

. په پايله كې   ٣S٢Sb  +٢O٦ Sb =SO٢)٤(٣: يډ كيږي اسره سم اكس معادلېالندې  لهنږدې 
او په انټيموني ږي يروليز كډيار هژ پايدار نه دى،يډ سولفاټ اپيدا شوى انټيموني اكس

٤O٢Sb  •ونيټ ، سټيبيك٤O٢Sbسيروانټيټ يانې په ) Antimony Ochreاوكر (

O٢nH ٣، والينټينيټO٢Sb  لږيې د حلېدو وړتيا ډېره  په اوبو كې. بدليږي او نورو باندې 
سولفوري د الكليو په محلولونو او ، خو دا وړتيا يې ده رامهگميلي  1 ,3ر كې يټپه يوه ل، ده

لكه  جوړوي ونهټتيوكسيالكې ډېره لوړيږي او په پايله كې يې داسې فلزونو (سولفيډونو) 
ر په يو ليټو اوب سمندري د.  ٣SbS٣Naتيو انټيموناټ)  اى(سوډيم ترسوډيم تيوكسيالټ 

يې ډېر صنعتي ارزښت لري  مينرال  ٣S٢Sbرامه ده . د سټيب نيټ گميكرو 0 ,5ه كچيې  كې
ترااېډريټ ېت دا سولفوسالټ مينرالونه يې لكه سلنه يې انټيموني دى . 7,71چې 
١٣S٤Sb١٢Cu  ٣، بورنونيټPbCuSbS  ،  ١١بوالنژيريټS٤Sb٥Pb  او جېمسونيټ ،
١٤S٦FeSb٤Pb  صنعتي ارزښت نه لري .  ډېر  

، ر، ارمنستان، تاجكستانايانټيموني د سويلي افريقا جمهوريت، الجز كانونه يې :
   په خاورو كې موندل كيږي . ، فنلېنډ، چين، قرغزستان، او كاناډا بلغاريا، روسيې
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  وپونه يې ايزوټ

 Sb١٢١ د او هغه يو جوړ دى وپونوټدوو پايښت لرونكيو ايزو لهانټيموني  طبېعي
وپ دى چې ټايزو Sb١٢٣ دويم يې د ى .سلنه د 36,57يې  ډېروالىوپ دى چې ټايزو

وپونه هم پېژندل ټراديواكتيفي ايزونور  35 د دې عنصر.  ىسلنه د 64,42يې  ډېروالى
 125-ي يو د انټيمونيلرونكعمر  اوږدهر ېد ډد هغوى له شمېر څخه يې تر ټولو  چې يشو

ايزوټوپ دى چې  124-ونيد انټيمبل يې كاله دى .  76,2يې  نيمايي عمر ايزوټوپ دى چې
دى چې نيمايي عمر ايزوټوپ  126- د انټيموني ورځې دى . بل يې هم 2,60نيمايي عمر يې 

و ورځو لنډ دى، د څلورتر يې  وپونو نيمايي عمرټد نورو ټولو ايزو ورځې دى . 35,12يې 
پېژندل شويو  37ټولو دې عنصر د د يې تر يوه ساعته هم لنډ دى .  ډېرى نيمايي عمر

  پاى ته رسيږي .   139څخه پيل او پر  103ايزوټوپونو د كتلو شمېرې يې له 

  د انټيموني اتوم 

ستې په هاتوم د د  جوړه ده . ونيوترونون 71او  وپروتونون 51 لهد انټيموني د اتوم هسته 
دې عنصر د الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي . د  51شاوخوا كې يې 

، په دويمه كې 2ه كې يې سوييكي ژده . د اتوم په لومړۍ انر 5 و شمېرهسوييكي ژاتوم د انر
ه كې يې سوييكي ژنر، او په پېنځمه ا18، په څلورمه كې يې هم 18، په درېيمه كې يې 8يې 

د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو  . سره وېشل شوي دينونه الكترو 5
  دى .  122ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

 احده ده . اتومي و 760,121د انټيموني اتومي كتله  -

 ل كيږي . دسره ښو [Kr] ١٠d٤ ٢s٥ ٣p٥  فورمول الكتروني وېش يې په دېد اتوم  -
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      . ىد م.  پ 159يې  يمايي قطرند اتوم  -

  

 ني د اتوم جوړښت انځور : د انټيمو

  فيزيكي خواص يې   

 رامه دى . گ 691,6م كې  . م . س يوپه د انټيموني كثافت په عادي شرايطو كې  -

ده . (د ك په شمېر  63,630 په شمېر گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 .  ده) 78,903

) ده 1908ده . (د ك په شمېر  1635په شمېر  گ . درجه يې د سخې د تودود اېشېدو  -
 . 

 موله دى . \كيلوجوله 08,20د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 2,195د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 2,25ظرفيت يې  الي موليد تودو -

  وله دى .  م\ م.  م . س 4,18مولي حجم يې  -
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په داسې لرونكي كريستالونه جوړوي .  گته ورته رن ورحالت كې سپينو ز نږهوني په انټيم
حال كې چې ظاهري بڼه يې سړي ته فلز وريادوي، كريستالي (بلوري) انټيموني د ډېر ژر 

له او برېښنا تېرولو وړتيا يې هم كمه ده .  خېو (نازكوالى) خاصيت لري، د تودوماتېد
 Pbد سرپو  Sbانټيموني سړېدو سره سم پراخيږي .  له توپير كېڅخه په نورو ډېرى فلزونو 

ډوله فلز د جامد كېدو پر مهال د گد ويلي كېدو او بلوري كېدو ټكي راټيټوي، او پخپله 
     حجم له پلوه يو څه پراخيږي .

د انټيموني څلور فلزي الوتروپي بڼې پېژندل شوې چې په بېالبېلو فشارونو كې شتون 
  چاودنيز، تور او زېړ انټيموني دي .   چې هغهي شكله (امورفي) ډولونه لرلري، درې بې 

   : جالۍ جوړښت يې بلوري د

 ونال سېستم لري . گد انټيموني د بلوري جالۍ جوړښت تري -

 دى .  hexa=٤,٣٠٧; hexc=١١,٢٧د جالۍ پارامترونه يې  -

   كيلوينه ده . 200د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

     ونال سېستم لريگوني د بلوري جالۍ جوړښت تريد انټيمانځور : 

  كيميايي خواص يې 

 .  ىد م.  پ 140 نيم قطرانټيموني كووالينسي  د •
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 .  ىد م.  پ e6+ (62 )e 3 - (245يې ( نيم قطرد ايون  •

 ه دى . گوليناپ 2 ,05الكتروني منفيت يې  •

 دى . ولټه يې صفر  ځواكالكترودي  •

 دي .  -3،3، 5يډ جوړولو درجې يې اد اكس •

په بل موله ده . يا \كيلوجوله 3,833 ي يېژجوړولو انر د ايوند لومړي الكترون  •
   ) الكترون ولټه ده .8 ,64(شمېر 

چې انټيمونيډونه نوميږي . په مركبونه جوړوي  رميټاليكټله ډېرو فلزونو سره ان دا عنصر
ډ كوونكي تېزابونه له يااكس گدي . ټين Vاو  IIIمركبونو كې يې بنسټيز ظرفيتي حالتونه 
  انټيموني سره په فعال ډول تعامل كوي .  

باندې  SO2Sb)4(3) سولفاټ  IIIانټيموني په انټيموني ( ٤SO٢Hسولفوريك اسيډ 
 ازادوي :    2SOاز گاو سولفوري بدلوي 

  

 باندې اړوي :   4SbO3Hاسيډ په انټيموني انټيموني  ٣HNOريك اسيډ ټيان

  

  ي : حليږكې  HCl 3+  3HNO تېزابو انټيموني په سلطاني

په غيرفعال سره  ٢I وله ايوډين. ه په اسانۍ تعامل كوي له هالوجينونو سر Sb انټيموني
او په پايله كې انټيموني تراى  اتموسفير كې په لږې تودوخې وركولو سره تعامل كوي

 :  جوړوي 3SbIيډ اايوډ
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 خې له درجې سره برابر تعامل كوي : په بېالبېل ډول د تودوسره  ٢Cl وله كلورين

  

    

  الس ته راوړل يې 

د دې عنصر د الس ته راوړلو تر ټولو ډېره بنسټيزه الر د انټيموني د سولفيډي ډبرو سره 
كول دي .  يډ سره چاڼل او نږهاتودوخه وركول) او تر دې وروسته د سكرو په اكسډېره كول (

د  3S2Sbسره د انټيموني سولفيډ  C او كاربون 2Oو كې له اكسيجن گو بېلودپه دې الندې 
  :  نږه كولو تعاملونه ښودل شوي

  

  

  كارونه يې 

په  ) diode(انټيموني د نيم برېښنا تېروونكيو توكيو د توليد په صنعت كې د ډيوډونو 
، د هال اغېز )infrared detector(ر ماشين گپيسو مالوموونكي حس، د توليد كې 

همدا راز د مخ په زياتېدو ده . يې نه كاريږي او كارېد په توليد كې) ectHall effوسايلو (
ارتوسو پ قالبونو، د سپكې وسلې او رسام كد چا، ډوله فلزونوگد سولېدو ضد بالټيو، 
سيمونو په توليد او دارو درملو، د لېم كولو يتو، گاورلد كېبلونو د پوښونو، ، (مرميو)

   نورو برخو كې كاريږي . 
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 او ٣NaSbO سوډيم انټيموناټ يډونو، سولفيډونو په بڼه،اي مركبونه د اكسموند انټي
تودوخې طاقت لرونكيو، سيراميكو  ډېرېضد او  د اور ٣SbClيډ اكلور اىانټيموني تر

د انټيموني  Sb٢O٣يډ ااكس اىانټيموني ترچونو، ښيښې او نورو په توليد كې كاريږي . گ
تودوخې په وړاندې  ډېرېركب دى او په ټوله كې د مهم مله مركبونو څخه تر ټولو ډېر 

د يتو د خليو گد انټيموني سولفيډ د اورلطاقت لرونكيو سامان االتو كې كاريږي . 
    سروكيو د توكيو يوه برخه جوړوي . 

په لرغونيو زمانو كې په طب او ارايش  ٣S٢Sbسټيب نيټ د انټيموني طبېعي سولفيډ 
ه گال تر اوسه په ځينو پرمختلليو هېوادو كې د درمل په توسامان كې كارېده . سټيب نيټ 

  كاريږي .  

او سوډيم  (انټيمونياټ) لومين انټيموناټگميانټيموني داسې مركبونه لكه د 
) ناروغۍ په Leishmaniasisد ليشمانياز ( 2Sb26O3Na38H12Cلوكوناټ گسټيبو

   .درملنه كې كاريږي

  

  ټيلوريم.  52

صرونو د دوره يي جدول د پېنځمې دورې يو عنصر دى چې اتومي ټيلوريم د كيميايي عن
)، په Telluriumد دې عنصر نوم په التيني ژبه كې (دى .  Teاو سېمبول يې  52شمېره يې 

دى . دا عنصر د فلز وزمه ) Теллу́р) او په روسي ژبه كې (Telluriumليسي كې (گان
لرونكى  گټيلوريم سپينو زرو ته ورته رنپه شمېر كې راځي .  ونويا نيمه فلز(شبه فلزونو) 

      ) ده .13494- 80- 9( ) شمېره يېCASفلز وزمه دى چې د ثبت د سي اې اېس (
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  دى (شبه فلز) لرونكى فلز وزمه  گانځور : ټيلوريم سپينو زرو ته ورته رن

  يې او د نامه ريښه تاريخچه 

په سره زر لرونكيو  »سيلوانياتران«د  ريگهن-د اتريشز كال  1782ټيلوريم لومړى ځل پر 
فرانس جوزيف ميولر فون «كاركوونكي او طبېعت ازمايښتوونكي  ي ډبرو كې د غرنيكان
مارتين «الماني كيماپوه ز كال  1798كشف كړ . پر ) 1825- 1742يا  1740( »خين شتاينيرا

  .   ټيلوريم له نورو توكيو بېل كړ او د ده مهم خواص يې ونومېرل »هاينريش كالپروت

 »ځمكې«) څخه اخيستل شوې چې د tellus ،tellurisله ( د ټيلوريم كلمه د التيني ژبې
   . لري مانا
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  شتون  د ټيلوريم په طبېعت كې

 100سلنه ده . د ټيلوريم نږدې  ١·١٠−٦ هكچك قشر كې د ټيلوريم د ځمكې په پاسني كل
يډونه يې تر نورو اټيلور سو، سرپو، جستو او سرو زرومينرالونه پېژندل شوي دي . د م

ه په ډېرو كچ) ايزومورفينورو عنصرونو ته د ټيلوريم ورته (ټولو ډېر موندل كيږي . 
د  د بڼې يو ډول والى (ايزومورفيزم)سولفور -د ټيلوريمونو كې لېدل كيږي، خو ډسولفي

 دوداو سولفيډونه د ټيلوريم په مح ،ند دىگلږ څر سولفور د بڼې تر يو ډول والي-سيلينيم
، ТеPbالټايټ  له شمېر څخهنرالونو ډون لري . د دې عنصر د ميگناخالص توب كې 

  ,Au)]، كرينيريټ Ag)٢(Teهيسيټ ، AuTe)٢(، كاالويريټ AgAuTe)٤(سيلوانيټ 

Ag)Te] ، ٢(پيتزيټAuTe٣(Ag ، موټمانيټ[(Ag, Au)Te]  ، مونټبرېيټ)٣Te٢(Au ،
ړى ارزښت گمينرالونه ځان Bi)٢Te٢(Sټ ، تتراډيميPb])٥[٥S٤Au(Te, Sb)(يټ گياگنا

يډ ااكس اىه ټيلوريم ډگكيږي، د ساري په تو د ټيلوريم اكسيجني مركبونه هم موندل لري .
٢ТеО   .  

 ي، لكهسره هم موندل كيږ Sسولفور او  Seټيلوريم له سيلينيم  نږهڅه ناڅه په طبېعت كې 
    . سلنه سيلينيم 06,0سلنه ټيلوريم لري او  17,0جاپانى ټيلوريمي سولفور 

   الس ته راوړل يې

پخيږي  ې. پوس يد ېچاڼلو پوسد ټيلوريم بنسټيزه سرچينه د مسو او سرپو د الكتروليتي 
 ااو د ، ټيلوريم په پاتې شوني توكي كې پاتې كيږي)خښتې چې په اور پخيږياومې (لكه 

تروه -ينگاغلي مالمينځل كيږي . له الس ته ر  HCl ې په تېزابوگاتې شونى توكى د مالپ
  تېروي او ټيلوريم ترې بېلېږي .  ٢SOيډ ااكس اىسولفور ډمحلول څخه 

وراضافه  ٤SO٢H ټيلوريم د بېلولو لپاره سولفوريك اسيډد سيلينيم او له ټيلوريم څخه 
خټبېل كيږي (تل ته ښكته كيږي)  ٢ТеОيډ ااكس اى. له دې سره يو ځاى د ټيلوريم ډ كيږي
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 ٢ТеОيډ ااكس اىكې پاتې كيږي . له ټيلوريم ډ په محلول ٣SeO٢Hسيلينوس اسيډ او 
  كيږي .  راايستل كيږي او نږهڅخه ټيلوريم د سكرو پر مټ 

 بشپړوونكي تر)  Znجست ،  Alالومينيم ( د وريم پاكولليله سولفور او سيلينيم څخه د ټ
 ٢Te٢Na يډاټيلور اىسوډيم ډ اىپه حلېدونكي ډاغېز الندې په الكلي چاپيريال كې 

  باندې بدليږي : 

   

  :  تېر ايستل كيږي ٢Oد ټيلوريم د خټبېل كېدو لپاره له محلول څخه هوا يا اكسيجن 

  

  كيږي :  ٢Cl د الس ته راوړلو لپاره دى كلوريني Te ه ټيلوريمنږړي گد ځان

  

د تقطير يا  ٤TeClيډ اتراكلوريټيلوريم ت د پاسني تعامل پر مټ جوړ شوى
)Rectification يډ د اوبو اتراكلوريه كيږي . تر دې وروسته تنږ) پر مټO2H   پر مټ
    روليز كيږي : ډياه

  

  پر مټ پاكيږي :  ٢Hد هايډروجن  ٢ТеОيډ ااكس اىجوړ شوى ټيلوريم ډ
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    وپونه يې ايزوټ

پېژندل شوي چې د اتومي كتلو ايزوميرونه هسته يي  17او وپونه ايزوټ 38د ټيلوريم 
ايزوټوپونو جوړ  8طبېعي ټيلوريم له . سيږي پاى ته ر 142څخه پيل او پر  105شمېرې يې له 

ايزوټوپونه  6دا .  Te١٢۴ ، Te١٢۵  ،Te١٢۶،  Te١٢٣،  Te١٢٢، Te١٢٠دي چې هغه دا  دى
وټوپونه هم د پايښت ايز Te١٣٠او  Te١٢٨ د يې په لومړي سر كېيې پايښت لرونكي دي . 

ونې گچې دوه  وپېژندل شولكتيفي راديواخو وروسته  په شمېر كې راغلي ول، لرونكيو
 Xe١٣٠ او Xe١٢٨ پهكسينون تر تجزيې وروسته د  لري او) β −β−(تجزيه -منفي-بېتا

دى .  كاله هسيپټيليون 2,2د لومړي ايزوټوپ نيمايي عمر يې  باندې بدليږي . نوايزوټوپو
ن په بل شمېر سره داسې يو سيپټيليو ،(يو سيپټيليون يو ميليون سيكسټيليونه كيږي)

 ٢۴10 ې دالنډه بڼه ي او) 1000،000،000،000،000،000،000،000( صفره لري 24ليكل كيږي چې 
له يليونه كاله دى . تر 790 نيمايي عمر د دويم راديواكتيفي ايزوټوپ. ) ٢٤١٠يانې ( ،ده

 Te١٢١د  نورو مصنوعي راديواكتيفي ايزوټوپونو څخه يې د ډېر اوږده عمر لرونكى
ورځې دى . له ايزوميرونو څخه يې هم ځينې  19ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې نږدې 

ايزومير دى چې نيمايي  Tem١٢١ اوږد عمر لري چې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى يې د
  ورځې دى .  154عمر يې 

اله سيپټيليون ك 2,2چې پاس مو يادونه وكړه  ،ايزوتوپ نيمايي عمر Te١٢٨ د ټيلوريم د
  رايه (چنده) زيات دى . گتريليون  160دى، د پينۍ (كايناتو) تر ارزول شوي عمر 

  د ټيلوريم اتوم 

د اتوم د هستې په  نيوترونونو جوړه ده . 76پروتونونو او  52 د ټيلوريم د اتوم هسته له
دې عنصر د الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي . د  52شاوخوا كې يې 

، په دويمه كې 2ه كې يې ده . د اتوم په لومړۍ انرژيكي سوي 5م د انرژيكي سويو شمېره اتو
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ه كې يې ژيكي سوي، او په پېنځمه انر18يې هم كې ، په څلورمه 18يې ، په درېيمه كې 8يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو . الكترونونه سره وېشل شوي دي  6

  دى .  128ې شمېره) ټوليز شمېر (د كتل

  خواص يې : نور اتوم  د

 احده ده . اتومي و 60,127ټيلوريم اتومي كتله  د -

 سره ښودل كيږي .   [Kr]١٠d٤ ٢s٥ ٤p٥ الكتروني وېش يې په دې فورمولد اتوم  -

      .  دى م.  پ 160يې  د اتوم نيم قطر -

  

  د ټيلوريم د اتوم جوړښت انځور : 

  ص يې افيزيكي خو 

 دى . رامه گ 24,6كې م  . م . س كثافت په عادي شرايطو كې په يو موريد ټيل -

ده . (د ك په شمېر  51,449په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ) .  ده 66,722
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 ) . ده 1261ده . (د ك په شمېر  988په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -

 موله دى . \ولهكيلوج 91,17د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 8,49د اېشېدو تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 8,25ظرفيت يې مولي د تودوالي  -

  موله دى . \ م.  م س . 5,20مولي حجم يې  -

لرونكى او د فلزي  گټيلوريم غوټ ماتېدونكى (ژر ماتېدونكى)، سپينو زرو ته ورته رن
ريو قشرونو (پاڼو) په بڼه سوربخون قهوه يي، او د بړاسونو په ځال لرونكى توكى دى . د ن

    كوي .و زرو او زېړ بخونه رڼا يا ځالبڼه د سر

  د بلوري جالۍ جوړښت يې : 

 ونال) سېستم لري .  گزاگد ټيلوريم د بلوري جالۍ جوړښت شپږڅنډيز (هي -

  سترومه دى .گان  a=٤,٤٥٧ c=٥,٩٢٩د جالۍ پارامترونه يې  -

   

  ونال) سېستم لري گزاگ: د ټيلوريم د بلوري جالۍ جوړښت شپږڅنډيز (هيانځور 

  كيميايي خواص يې 

 .  ىد  م.  پ 136 نيم قطري سند ټيلوريم كووالي -

 .  ىد م.  ) پ- e6+ (56211 )e2يې ( نيم قطر د ايون -

 ه دى . گوليناپ 1,2الكتروني منفيت يې  -
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 دى . ولټه يې صفر  ځواكالكترودي  -

 دي .  - 2+،2+،4+،6لو درجې يې يډ جوړواد اكس -

په بل موله ده . يا \كيلوجوله 0,869ي يې ژد ايون جوړولو انرد لومړي الكترون  -
 ) الكترون ولټه ده . 9 ,01(شمېر 

ريك ټياكې حليږي، د ن . دى په الكليوټيلوريم د سولفور په پرتله لږ كيمايي فعاليت لري 
 يوپه نرې گد مال، خو الندې راځي ېزتر اغ ٤SO٢H او سولفوريك اسيډ HNO)٣( اسيډ

درجو تودوخه كې تعامل  گ . س 100په  حليږي . فلزي ټيلوريم له اوبو سره لږكې  HCl تېزابو
يډ كيږي او د اپيلوي، خو د پوډر په بڼه ان د كوټې د هوا د تودوخې په درجو كې هم اكس

  جوړوي .   ٢TeO يډااكس اىټيلوريم ډ

 ٢TeOيډ ااكس اىودېدو پر مهال سوځي او ټيلوريم ډو يا تپه هوا كې د تودوخې وركول
ځكه  ،لوتلو (هوا كولو) لږه وړتيا لريمركب پخپله د ټيلوريم په پرتله د ا جوړوي . دا كلك

يډونو څخه د ټيلوريم د پاكولو لپاره له بهيدونكي (تېرېدونكي) هايډروجن اخو له اكس
  ر اخيستل كيږي . درجو كې كا گس .  600 - 500څخه د تودوخې په 

غير فعال دى، ځكه خو د ده په ويلي كولو كې د ټيلوريم په ويلي شوي حالت كې ډېر 
   كاريږي . 2SiO  زاو كوارټ(د كاربون يو ډول دى)  رافيټگ هگكانتينري توكيو په تو

  كارونه يې 

ري (د ډوله فلزونو په توليد كې، چې د تاوېدو راتاېدو زښت ډېر تاب لگټيلوريم د سرپو د 
  تېزابي بېټريو په توليد كې كاريږي . -د سرپو كېبلونو په توليد كې) كاريږي .

په توليد كې لوى رول لري . پر  توكيو او سامان د برېښنا نيم تېروونكيو (نيمه هادي)
ډوله گډوله فلزونه او له سيلينيډونو سره د ده گيډونه، د دوى اراتلونكيو كلونو به ټيلور
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ټورې گ)، چې د Thermoelectric generatorsكترو جنراتورونو (د ترموالفلزونه 
 78څخه تر  72يانې له لوړ اغېز ) Energy conversion efficiencyانرجۍ د توليد (

اغېز لرونكي جنراتورونه به وي او دا به داسې شونتيا برابره كړي چې د  ړسلنې پورې لو
  موټرو په صنعت كې وكارول شي .   

دى، (كسټ) ، چې لنډ نوم يې ټيلوريم-سيماب-ډوله فلزونه لكه كاډميمگې يم داسد ټيلور
و وتل كشفوي او پر مټ يې له تشيال (كيهان) څخه له گد توغنديو له توغولو څخه د وړان

ډوله گونى گدرې  (كسټ) داتموسفيري كړكيو څخه د مخالفينو (دوښمنانو) څارنه كيږي . 
ي الكتروني تخنيك كې يو له ډېرو قيمتي توكيو په اوسن) ټيلوريم-سيماب- كاډميمفلز (

  څخه دى . 

، ونو(ماډل وگړيو مخبېلگښيښو د ځان؛ د د ربړ جوړولو او توليد كې كاريږيټيلوريم 
سربېره پر دې د څخه كار اخيستل كيږي .   ٢TeOيډ ااكس اىكې له ټيلوريم ډ) ونومارك

سې خاصيت غونكې دي او د دې نيم برېښنا تېروډون ځينې جوړې شوې ښيښگټيلوريم په 
  لرونكې ښيښې په الكترونيكي تخنيك كې كاريږي . 

ړې جوړې شوې ښيښې (دا ښيښې ډېرې رڼې، د تودوخې په لږ گځان ډونگپه  دې فلز وزمهد 
تعاملونو د سرته رسولو  د كيمياييدرجو كې ويلي كيږي، او برېښنا تېروونكې دي) 

روپونو په گټيلوريم د ځينو برېښنايي كې كاريږي . ړيو سامان االتو گپه ځان بټيوكيميايي 
  توليد كې كاريږي .  

  Mitsubishi Chemical، په تېره بيا د (ليو كېټيك) RW-CD( په ډوله فلزگد ټيلوريم 

Corporation () كارپورېشن دVerbatimرك په ټيكليو كې كاريږي .) ما    
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  ايوډين.  53

سېمبول  ايوډين د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د پېنځمې دورې يو عنصر دى چې
، په )Iodum. د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( ده 53او اتومي شمېره يې  Iيې 

او  ال نافلز دىكيميايي فعيو دى . دا ) Ио́дاو په روسي ژبه كې ( )Iodineليسي كې (گان
چې د ثبت د سي اې اېس  . ايوډين يو ساده توكى دى ډون لريگكې روپ گد هالوجينونو په 

)CAS ( شمېره يې)لرونكي  گخړ رن په عادي شرايطو كې تور اوده .  )7553- 56-2
ه بړاسونه جوړوي گپه اسانۍ چوڼيايي رنفلزي ځال كوي .  گد چوڼيا رنبلورونه دي چې 
  دى .    ٢Iدوه اتومه ماليكول لري او فورمول يې  . ايوډين چې تېز بوى لري

    
 گاز حالت كې چوڼيايي رنگلرونكى نافلز دى، په  گځالند تور او خړ رنانځور : ايوډين 

  لري  

  يې  تاريخچه او نوم

 )1850 - 1778( »لوساكېگجوزيف لويي « او فيزيكپوه پرانسي كيمياپوهدې عنصر نوم  د
چې د  ىخيستل شوه اخڅ) iodes( لهد عنصر نوم د لرغونې يوناني ژبې  . ووړانديز كړې و
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د  وچوڼيايي دى، د ايوډين گل رنگته ورته مانا لري . د توتكۍ  )لگبنفشه ل (گتوتكۍ 
د «د ورته والي له كبله يې نوم له يوناني ژبې څخه  گرن دنو  ،هم چوڼيايي دى گړاس رنب

-1777(» برنارد كورتويس«كتنه پرانسي كيمياپوه دا مانا وركوي . » ل ته ورتهگتوتكۍ 
 سمندري اوبړيو ېلرونك ٤SO٢Hسولفوريك اسيډ  گټينداسې كړې وه چې د ) 1838
پكې ليدلى وو  گاو بيايي نوموړى رنته يې تودوخه وركړې وه ) mother liquor(ايرې 

 تر نيمايي پېړۍ 20م چې د پخوانۍ نومښودنې سره سد عنصر له  كې لوجۍپه طب او بيو. 
  .  »د يد محلول«ه گساري په تو د ،په نامه ياديږي »يد«د  زياتره يې شتون درلود،

د ايوډين نوم كاريږي . همدا حالت په ځينو نورو ژبو كې په اوسنۍ كيميايي نومښودنه كې 
 كرهيې دى او له نومونپوهنيز پلوه ) Jod(ه په المانۍ ژبه كې گشتون لري . د ساري په تو

)Iod ( ده سېمبول هم له  ز كلونو د عنصر د نامه له بدلون سره هممهال د 1950ى . پر د)J  (
   ل شو .بد)  I(څخه په 

د سمندري ) 1838- 1777» (د كورتويسربرنا«ز كال پرانسي كيمياپوه  1811ايوډين پر 
دى د كيميايي عنصر په  »ېلوساكگ«ز كال څخه   1815اوبړيو په ايره كې كشف كړ او له 

  اڼه او ومانه . گه وگتو

  شتون  وپه طبېعت كې د ايوډين

ه ټول ټال كچځمكې د پاسني كلك قشر په يو ټن كې يې ايوډين يو كمپېښه عنصر دى . د 
ړتيا لري او هغه په طبېعت كې د ده زښت ډېر گرامه ده . خو ايوډين يوه ځانگميلي  400

نه دى خو بيا هم په هر ځاى  په داسې حال كې چې دى ډېر خپور شوى عنصرتيتوالى دى . 
د سمندري اوبو په يو . و كې شتون لري اوب سمندريډونو په بڼه په ياد ايوډكې شتون لري . 

ه په كچانيزمونو كې، په ډېره گو اور. په ژوندي رامو دهگميلي  30تر  20ه له كچټن كې يې 
ي سمندري كرم څخه له يو ټن وچ شو(سمندري بوټيو، د اوبو واښو) كې شتون لري . اوبړيو 
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ه گپه وچ طبېعت كې هم په ازاد ډول د مينرال په تورامه ايوډين الس ته راځي . گكيلو 5
سرو د كوشني ټاپو د » ولكانو«ايټاليا د او د موندل كيږي، خو دا مينرالونه يې ډېر لږ دي 

كيږي،  ونه ټنه ارزوليميل 150يډونو زېرمې اد طبېعي ايوډموندل كيږي .  اوبو په چينو كې
سلنه زېرمې يې په چيلي او جاپان كې دي . په اوسني وخت كې په دغو هېوادو كې د  99

 Atacamaه د چيلي (گد ساري په تو . روان دىچټك  كار د راايستلو وايوډين

Mineralsتر ټولو نامتو  وټنه ايوډين توليدوي . د ايوډين 720 څه د پاسه ) په كال كې
ايوډوبروميټ ځينې نور مينرالونه  دې عنصرمينرال دى . د  ٣Ca(IO(٢د الوټاريټ مينرال 

Ag(Br, Cl, I)  ، اېمبوليټAg(Cl, Br)  ، مايېرسيټ(Ag,Cu)I  . دي  

پيترولي (نفتي)  الس ته راوړلو لپاره اومه توكي د ايوډينو په روسيه كې په صنعتي ډول
د  ونونه نه لري، د ايوډين، خو په هغو بهرنيو هېوادو كې چې د پيترولو كااوبه دي برمه يي

 The(  راټوټياچيلي د سوډيم ند همدا راز  . اوړلو لپاره سمندري اوبړۍ كاريږيالس ته ر

mother liquor ،(وتاسيمي او سوډيمي توليداتود پ ) الىlye( چې له دغسې اومه ،
ره لپاد الس ته راوړلو  ود ايوډين، هم رايه قيمته كويگتوليد څو  وتوكي څخه د ايوډين

   .  كاريږي

  د ايوډينو اتوم 

د اتوم د هستې په  و جوړه ده .نيوترونون 74او  وپروتونون 53 لهد ايوډينو د اتوم هسته 
د  دې عنصرراڅرخي . د الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا  53شاوخوا كې يې 

، په دويمه كې 2 ه كې يېسوييكي ژده . د اتوم په لومړۍ انر 5مېره و شسوييكي ژاتوم د انر
ه كې يې سويي يكژ، او په پېنځمه انر18ه كې يې هم ، په څلورم18، په درېيمه كې يې 8يې 

د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو  . دي يسره وېشل شوالكترونونه  7
    دى .    127ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 
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  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  90447,126(د اتوم كتله) ه د ايوډينو اتومي كتل -

 دى .   [Kr]١٠d٤ ٢s٥ ٥p٥ دا د الكتروني وېش فورمول يېد اتوم  -

      .  ىد م.  پ 136يې  نيمايي قطر اتومد  -

   
  ايوډينو د اتوم جوړښت  انځور : د

  فيزيكي خواص يې 

 مه دى . راگ 93,4م كې .  م . س و كثافت په عادي شرايطو كې په يود ايوډين -

ده . (د ك په شمېر  7,113 په شمېر گ . د س درجه يېد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ) . ده 85,386

 4,457ده . (د ك په شمېر  3,184 په شمېر گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
 ) . ده

 موله دى . \كيلوجوله 52,15د ويلي كېدو تودوالى يې  -
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 ه دى . مول\كيلوجوله 95,41د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 44,54ظرفيت يې مولي د تودوالي  -

  .  موله دى \ م. م.  س 7,25مولي حجم يې  -

سره ښودل كيږي .  ٥p٢s٥ ولپه دې فورم اتوم د بهرني قشر الكتروني وېشد د دې عنصر 
،   Iيې (ظرفيتونه + درجې ښيي . 7+، او 5+، 3+،1، 0، - 1جوړولو  ډياپه مركبونو كې د اكس

III ،V  اوVII دي (  

  ٧I+او   ٥I+،   I−يې له  نيم قطرونه، ايوني ىنانومتره د 136,0 نيم قطرد خنثا اتوم  ود ايوډين
دې د ي . كيږنانومتره   ٠,٠٥٦-٠,٠٦٧؛  ٠,٢٠٦ ;٠,٠٥٨-٠,١٠٩، چې سره مساوي دي

لكترون ولټه ا 33 ١٠,٤٥ ;١٩,١٠د خنثا اتوم د پرله پسې ايون جوړولو انرجي له  عنصر
ايوډين د  الكترون ولټه ده . 08,3ي يې ژالكترون سره د يوځاى كېدو انرله سره مساوي ده .

  شمېر كې راځي . نافلزونو په 

ړى گځان او، فلزي ځال گتور او خړ رنتوكى دى، په عادي شرايطو كې يو جامد  دا عنصر
عضوي ي په غير قطبچې غسې لكه محلولونه الري، هم گرن بړاسونه يې چوڼيابوى لري . 

 لهپه قطبي الكولو كې البته كې،  C6H6 ه په بينزينگد ساري په تو . حل كوونكيو كې وي
ر كې يټه يو لپ، . په اوبو كې ښه نه حليږيشتون لري  قهوه يي محلول څخه په توپير كې

چې  ښه حليږي يډونو د اوبو په محلولونو كېاد الكلي فلزونو د ايوډ . امه حليږيرگ 28,0
  .   KI3يډ اوډاي اىپوتاسيم تره گد ساري په تو، يډونه جوړوياډايو اىپه پايله كې تر

لرونكي كريستالونه دي .  گرن چوڼيا گپه درجو كې ټين ايوډين د كوټې د هوا د تودوخې
يانې په  ،كيږي(سوبليمېشن) تصعيد په اتموسفير هوا كې د تودوخې وركولو پر مهال 

بړاس د سړېدو پر مهال پرته له دې  ولري . د ايوډين گرن چې چوڼيا بدليږي ونوبړاسداسې 
په پراكتيك كې په همدې ډول له نورو نه چې مايع فاز غوره كړي، كريستال كيږي . 

     . راايستل كيږيه خالوتونكيو توكيو څ
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  : جالۍ جوړښت يې  د بلوري

 م لري .  سېست )اورتورومبيكمعيني ساده (د ايوډينو د بلوري جالۍ جوړښت  -

  دي . =٧,١٨a =٤,٧١b =٩,٨١cد جالۍ پارامترونه يې  -

  

   سېستم لري )اورتورومبيكمعيني ساده (د ايوډينو د بلوري جالۍ جوړښت انځور : 

    
  لري  گچوڼيا رنبړاسونه  وانځور : د ايوډين

  كيميايي خواص يې   

 .   ىد م. پ 133 نيم قطرد ايوډينو كووالينسي  -

 .   ىد م.  پ e 7 (+50 )e 1- (220يې ( نيم قطرد ايون  -

 ه دى . گوليناپ 66,2الكتروني منفيت يې  -
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 دى . ولټه يې صفر  ځواكالكترودي  -

 دي .   - 1،  0،  1،  3،  5،  7و درجې يې يډ جوړولاد اكس -

يا په بل موله ده . \كيلوجوله 3,1008 ي يېلومړي الكترون د ايون جوړولو انرژد  -
    ولټه ده .) الكترون 45,10(شمېر 

الكتروني فورمول (الكتروني وېش) په  . روپ كې دىگايوډين د هالوجينونو په شمېر يا 
  دې ډول دى : 

٥p٥٢s٥١٠d٤٦p٤٢s٤١٠d٣٦p٣٢s٣٦p٢٢s٢٢s١    

،  HIOهايپو ايوډوس اسيډ ،  HIيډ اهايډروجن ايوډلكه  ايوډين يو لړ تېزابونه جوړوي 
  .   ٤HIOايوډيك اسيډ پر،  ₃HIOايوډيك اسيډ ،  ٢HIOايوډوس اسيډ 

لږ فعال  ٢Br واو برومين ٢Cl وكلورينله كيميايي پلوه خورا ډېر فعال دى،خو تر  دا عنصر
   دى . 

ده تعامل دى چې په  سره د n(C6H10O5) ډېر نامتو كيفي تعامل له نشايستې ود ايوډين
لري .  گنراټ شين رټمركبونه يا كال) inclusion compoundپايله كې يې جوړ شوي (

كشف » وتې دې كلوبريگنري فرانسوا ه«او » نيژان ژاك كول«ز كال  1814دا تعامل پر 
 كړى دى . 

يډونه ااو ايوډ له فلزونو سره د لږې تودوخې وركولو پر مهال فعال تعامل كوي دا عنصر
جوړ كړى  ٢HgIيډ اسيمابو ايوډ سره د Hg له سيمابو په دې الندې تعامل كې يې . جوړوي

  : دى 
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يوازې د تودولو (نابشپړ تودولو) پر مهال تعامل كوي او سره  ٢Hايوډين له هايډروجن 
 :  جوړوي HI يډاهايډروجن ايوډ

  

. د هايډروجن  يډ كوونكى نه دىاايوډين تر فلورينو، كلورينو او برومينو ډېر پياوړى اكس
دى ) Redox( او نور تكسيد كوونكي 3O2S2Naسوډيم تيوسولفاټ د  ،S٢Hسولفيډ 

 ايونه بشپړوي :   I−تر 

  
  

  

د مالومولو او ټاكلو لپاره  ووروستى تعامل په شننيزه (تحليلي) كيميا كې هم د ايوډين
  كاريږي . 

سره تر يوې اندازې تعامل  H2Oد حلېدو پر مهال ايوډين له اوبو  وپه اوبو كې د ايوډين
  جوړوي :  HIOډ هايپو ايوډوس اسي او HI يډاهايډروجن ايوډچې  كوي

  

  دى :  د جوړولو تعامل يې دا NI3 يډاايوډ اىروجن ترټد ناي

  

په وچ كريستالي (بلوري) حالت كې تجزيه كيږي او د  NI3يډ اايوډ اىروجن ترټد ناي
 ه بړاسونه ازادوي چې د اغېزمن كيميايي تعامل په ډول ښودل كيږي .  گچوڼيا رن وايوډين
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په محلولونو كې ډېر تمايل لري چې د هالوجينونو ماليكولونه  يډونهاد الكلي فلزونو ايوډ
 اىپوتاسيم ترلكه  ،جوړ كړييډونه) ا(پرايوډيډونه اراجذب كړي (حل كړي) او پولي ايوډ

 :   ٢KIClايوډاټ كلورو اى، پوتاسيم ډ ٣KIيډ اايوډ

     
  

           

  انځور : د جامد ايوډين جوړښت 

  وپونه يې ايزوټ

څخه  108شمېرې يې له چې د كتلو وپونه پېژندل شوي ټايزو 37يميايي عنصر ك ود ايوډين
وپ ټايزو I١٢٧ ه يې يوازې يو دوپونو څخټله دغو ايزو پاى ته رسيږي . 144پيل او پر 

تر ټولو ده  د په دې ډول ايوډين يو مونوايزوټوپي كيميايي عنصر دى . . پايښت لرونكى دى
 يې نيمايي  عمر ايزوټوپ دى چې I١٢٩ دكتيفي ايزوټوپ د ډېر اوږده عمر لرونكى راديوا

ورځو لنډ دى . له دوى  60تر يې  وپونو نيمايي عمرټايزوټولو د نورو ميليونه كاله دى .  7,15
 131-او ايوډين 125-، ايوډين124- ، ايوډين123- څخه يې دا څلور ايزوټوپونه لكه ايوډين

  يې په طب كې كاريږي . 
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  كارونه يې 

خم شاوخوا ته نږدې پوست سلنه الكولي محلول د ټپ، يا كوم بل ز 5د ايوډينو ې : په طب ك
ډينو د كموالي په صورت كې انيزم كې د ايوگاره كاريږي، خو په اورپلد ضد عفوني كولو 

، )adductاضافي مركب ( وله نشايستې سره د ايوډينجهاز له الرې نه كاريږي .  ېد هاضم
او يوكس، پوويډون ايوډين ، يانې ايوډينول» شنه ايوډين«(د  نور لوړ ماليكولي مركبونه

  ضد دي . عفوني څه ناڅه نرم .)  نور

 كچپه كريميناليسټيك كې پر كاغذي بړاسونه  وسټيك كې : د ايوډينپه كريمينالي
 ره د پيسو پگوتو د نښو د مالومولو لپاره كاريږي، د ساري په توگباندې د الس د (سطح) 

   . وټونو باندې ن

ايوډيني - و (الكتروموبيل) لپاره په ليټيميد بېټريو په توليد كې : ايوډين د برېښموټرون
  ه كاريږي . گبېټريو كې د مثبت الكترود د برخې په تو

د محركو  وځينې ايوډيني عضوي مركبونه د ايوډينهسته يي سينتېز كې :  يزريپه ال
توليد لپاره كاريږي . (په صنعت كې د  يزرونو دازي الگاتومونو پر بنسټ د ډېرو پياوړيو 

  يي سينتېز په برخه كې څېړنې) . يزري هسته ال

  كسينون.  54

كسينون د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د پېنځمې دورې يو عنصر دى چې اتومي 
دى . كسينون د دوره يي جدول د پېنځمې دورې وروستى  Xeاو سېمبول يې  54شمېره يې 

) او په Xenonليسي كې (گ)، په انXenonعنصر نوم په التيني ژبه كې (عنصر دى . د دې 
) CASدى . دا يو ساده توكى دى چې د ثبت د سي اې اېس () Ксено́нروسي ژبه كې (
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ه، بې خونده او بې بويه گ) ده . كسينون نجيبه، يو اتومه، بې رن7440 - 63- 3شمېره يې (
  از دى .  گ

  تاريخچه او د نامه ريښه يې  

موريس ويليام «) او 1916- 1852» (ويليام رمزى«انو كيمياپوه ليسيگانسينون ك
 Krون ټدوى دا عنصر له كريپ. كشف كړى دى  ز كال 1898پر  )1961- 1872(» ويرسېتر

    ه كشف كړ . گډ توكي په توگسره د لږ 

چې  څخه اخيستل شوې» كسينوس) «ξένος ()enosXد كسينون كلمه د يوناني ژبې له (
هوا ورو  اوبلنه» ويرسېموريس ويليام تر« او» ىويليام رمز« پوهانومانا لري .  »پردي«د 

تر ټولو ډېرې نه الوتونكې  دېسپيكتروسكوپي مېتود پر مټ يې د ورو بړاس كړه او د 
سره د يوې از دى) گ(چې دى هم ون ټكسينون له بل كيميايي عنصر كريپ برخې وڅېړلې .

 1000 . په عادي شرايطو كېكسينون ډېر كمپېښه عنصر دى  . ه كشف شوگډې برخې په توگ
   سانتي متر مكعب كسينون لري . 87 هوا متر مكعب

  خپرېدنه يې 

ه د لمر په اتموسفير كې، پر ځمكه، د گكسينون په پرتليزه توپه لمريز نظام كې : 
رونكيو لكۍ ل په نامه اسماني ډبرو اوو لوى وي) رمت 30(تر ) Asteroids(يرويډونو اسټ

د دى .  ه كمپېښهگپه پرتليزه تو ېك )لوى وي ه او تر دېكيلومتر comet( )3ستوريو (
عنصر له  ېد ځمكې په اتموسفير كې د د هكچپه اتموسفير كې د كسينون ستوري مريخ 

رېزي كې داسې تشرېح گده، چې په انميليوني برخه ده، يانې  مساويې سره كچ
 proپه يوناني ژبه كې يې (دى . ) ppm(مخفف يې  parts)-million,-per ١٠–٦(كيږي 

pro mille . د كسينون د برخه . 0 ,08په بل ډول د يوميليون ) بولي Xه پ هكچوپ ټايزو ١٢٩
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ه چې گ. لكه څنترې زيات دى  ې كمه ده، يانې په مريخ كېكچځمكه يا لمر كې د مريخ تر 
يږي، الس ته راغلي مالومات وپ د راديواكتيفي تجزيې په بهير كې جوړټنوموړى ايزو

او دا ښايي د له السه وركولو شاهدي وركړي،  اتموسفير د لومړني كېداى شي چې د مريخ
ميليونو كالو په بهير كې پېښ شوي وي .  100مريخ ستوري تر جوړېدو وروسته د لومړيو د 
ې د هغه په اتموسفير كهلته د  . ستوري كې حالت بيا معكوس دى) Jupiter(مشتري  په

  رايه زياته ده . گنږدې دوه  هغې ترد لمر  په غيرعادي ډول ډېره ده، يانې هكچكسينون 

ه شتون لري، كچ ږهپه ډېره ل د ځمكې په اتموسفير كې كسينون: د ځمكې په كلك قشر كې 
ازونو كې هم موندل كيږي چې د گهمدا راز په هغو ده .  هكچميليوني  ٠,٠٠١±٠,٠٨٧يانې 

 وپونه لكهټد كسينون ځينې راديواكتيفي ايزوچينو له خوا خوشي كيږي . سرځينو مينرالي 
Xeاو  ١٣٣Xe١٣۵ د  اخيستنې ېگمي سونتوكيو د نيوتروني وړانپه اټومي بټيو كې د اټو

  ه رامنځته كيږي . گپايلې په تو

  يې (ټاكنه) نومېرنه 

رښې يې ړې كگكشفيږي (ځان) پر مټ emission spectrum(كسينون له كيفي پلوه د 
 ) اوMass spectrometryد (نانومتره دي) . له كمي پلوه  43,462نانومتره او  13,467

همدا راز د جذبي شننې مېتود پر مټ كشفيږي . ) Chromatography( رافۍ گكروماتو
)Absorption Methods of Analysis(  نومېرل كيږي .  پر مټ  

  د كسينون اتوم 

د اتوم د هستې په  نيوترونونو جوړه ده . 77روتونونو او پ 54د كسينون د اتوم هسته له 
 هستې پر شاوخوا راڅرخي . د دې عنصرالكترونونه شتون لري چې د  54شاوخوا كې يې 

ده  5ه يې و شمېرانرژيكي سوياتوم د انرژيكي سويې لري، په بله وينا د دې عنصر د  5اتوم 
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، په 18، په درېيمه كې يې 8يمه كې يې ، په دو2ه كې يې . د اتوم په لومړۍ انرژيكي سوي
الكترونونه سره وېشل شوي  8ه كې يې ژيكي سوي، او په پېنځمه انر18څلورمه كې يې هم 

 131د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) .  دي
  دى . 

  خواص يې : نور د اتوم 

 ي واحده ده . اتوم 293,131د كسينون اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .   [Kr]١٠d٤ ٢s٥ ٦p٥ الكتروني وېش يې په دې فورمولد اتوم  -

       .   دى م.  ) پ108؟ (  يې د اتوم نيمايي قطر -

  
 د كسينون د اتوم جوړښت انځور : 
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  فيزيكي خواص يې 

  -05,107(د ساړو په منفي  م . م . س په يو د كسينون كثافت په عادي شرايطو كې -
درجه كې)   گ . رامه دى . (د ساړو په صفر سگ  52,3  درجو كې) گ.  س

 رامه دى .  گ 005894،0

 161 ,3ده . (د ك په شمېر   -85,111په شمېر منفي  گ . س درجه يې دد ويلي كېدو  -
 .  )ده

 ) .  ده 1,166ك په شمېر ده . (د  -05,107په شمېر منفي  گ . د اېشېدو درجه يې د س -

 موله دى . \كيلوجوله 27,2كېدو تودوالى يې د ويلي  -

 موله دى . \كيلوجوله 65,12د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 79,20ظرفيت يې مولي د تودوالي  -

    موله دى .\ م.  م . س 42 ,9مولي حجم يې  -

  جالۍ جوړښت يې :  بلوري د    

 تم لري . سېس مكعبي محوريد كسينون د بلوري جالۍ جوړښت  -

 سترومه دي .   گان 200,6د جالۍ پارامترونه يې  -

   

  سېستم لري   مكعبي محوريانځور : د كسينون د بلوري جالۍ جوړښت 
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  ازي چارجي نلكۍ  گانځور : له كسينون څخه ډكه شوې 

  كيميايي خواص يې 

 .  ىد م.  پ 140 نيم قطري سند كسينون كووالي -

 .  ىد م.  پ 190يې  نيم قطرد ايون  -

 ه دى . گوليناپ 6,2الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه يې صفر  ځواكالكترودي  -

 دي . +  8+،  6+،  4+، 2+، 1،  0ې يې يډ جوړولو درجاد اكس -

) 13,12موله ده . يا (\كيلوجوله 0,1170 يېي ژجوړولو انر د ايوند لومړي الكترون  -
  .  هالكترون ولټه د

. د دې عنصر د  لكيميايي مركبونه يې الس ته راغل ى چېاز دگكسينون هغه لومړنى نجيبه 
كسينون ، 4XeFيډ اترافلوريكسينون ت، ٢XeFيډ افلور اىكسينون ډې گمركبونو بېل

او نور دي  4XeO2Hكسينيك اسيډ ،  ٣XeOيډ ااكس اىكسينون تر،  6XeFيډ ازافلورگهي
 .   
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) 2008-1932(» ل بارټليټني«كيمياپوه او امريكايي ليسي گلومړنى مركب ان دې عنصرد 
په پايله كې الس  د تعامل ٦PtFيډ ازافلورگهي ود پالتينسره  Xeله كسينون ز كال  1962پر 

ونه مركبونه تر گې پېښې وروسته د څو كالو په بهير كې د دې عنصر څو لسته راوړ . تر د
اشتقاقونو چې د كسينون د نورو ټولو يډونه هم ول االسه شول، له هغه شمېر څخه يې فلور
  توكي دي . يا بنسټيز (جوړو شويو) د سينتېز لپاره لومړي 

يډونه، د ااكسيډونه او د هغوى بېالبېلې مجموعې، اپه اوسني وخت كې د كسينون فلور
كي ياړ N-Xeاشتقاقونه، د  كووالينسي، د تېزابونو لږ پايدار يډونهااكسيفلوركسينون 

كې د  په دې وروستيو نه بيان شوي دي .د كسينون عضوي مركبو او لرونكي مركبونه،
  دى . ) ligand(انډ گلي ن يېكسينوچې  شوه تر السه مجموعه سرو زرو پر بنسټ داسې

خوا شوي بيانونه تصديق شوي پپه اړه د شتون يډونو اكلور رونكيوون د پايښت لند كسي
 . )لح شويډونه بيان او تشرېاكلور) xcimerEوروسته د كسينون ايكسيميري (( . نه دي

  وپونه يې ايزوټ

 او پرپيل څخه  110له يې اتومي كتلو شمېرې چې د  ېژندل شويونه پوپټوايز 38 د كسينون
ايزوټوپونه پايښت لرونكي دي چې د كتلو  8 شمېر څخه يې . له دېپاى ته رسيږي  147

كسينون د پايښت  . 134، 132، 131، 130، 129، 128 ،126، 124: شمېرې يې دا دي 
دويم ځاى لري،  نو كېكيميايي عنصرو لوه پهله پ نكيو ايزوټوپونو د شمېر د ډېرواليلرو

  دي .  10د پايښت لرونكيو ايزوټوپونو شمېر ترې زيات دى چې   Sn يوازې د قلعې

 ه هم لريوپونيزوټراديواكتيفي ا 30نور پر پايښت لرونكيو ايزوټوپونو سربېره كسينون 
تجزيه -منفي-ونې بېتاگايزوټوپ دى چې دوه  Xe١٣۶ ديو  ېي عمر لرونكى چې د ډېر اوږده

)−β −β (٢١١٠ لري او نيمايي عمر يې × (sys) 0.059(stat),  0,016(2.165  . بل كاله دى
 Xe١٣٣ بل يې هم د دى . ورځې 345,36يې  ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر Xe١٢٧ ديې 
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يې  و ايزوټوپونو نيمايي عمردى . د نور ورځې 2475,5يې  نيمايي عمر ايزوټوپ دى چې
  دى .  ساعتو لنډ 20تر 

د ډېر تر ټولو څخه يې له دوى  هسته يي ايزوميرونه هم پېژندل شوي چې 12د دې عنصر 
شواروزه دى . بل  84,11يې  ايزومير دى چې نيمايي عمر mXe١٣١ د يو اوږده عمر لرونكي

 دبل يې هم ه دى، او وزشوار 8 , 88يې  نيمايي عمردى چې ايزومير  mXe١٢٩ د يې
mXeشواروزه دى .    19,2يې  نيمايي عمردى چې ايزومير  ١٣٣  

  الس ته راوړل يې 

جانبي په ميټالورجيكي موسسو كې د اوبلن اكسيجن د توليد پر مهال د اضافي كسينون 
  ه الس ته راځي . گتوكي په تو

جانبي هال د اضافي د هوا د وېش پر م په اكسيجن او نايټروجنپه صنعت كې دا عنصر 
) Rectification(سمونې پاكونې د  زياترهه الس ته راځي . تر دې وېش، چې گتوكي په تو

 Krون ټكريپ هكچ اوبلن اكسيجن لږ الس ته راغلىد مېتود پر مټ سرته رسيږي، وروسته 
په اوبلن اكسيجن ) Rectificationه سمونه او پاكونه (نور.  لري Xe او كسينون

او دا مخلوط  غني كويسلنې پورې  ٠.١-٠.٢ %تر كسينوني مخلوط باندې  - ونيټكريپ
د يا هم وچوونكي توكي پر مټ،  )Silica gelيل (گيا د سيليكاد سطحي جذب پر مټ 

وني ټريپك-كسينونيكېداى شي چې له باالخره د تقطير پر مټ جال كيږي . تقطير پر مټ 
  څخه بېل شي . له يو بل كسينون  اوون ټكريپ څخه )نسنتراتوكتوكي (گټين

ازونو گاز تر نورو ډېرو سپكو نجيبه گ(لږ دى) دا  له دې المله چې كسينون لږ خپور شوى
 قيمت دى .  
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  كارونه يې 

  له دې سره سره چې كسينون قيمت دى، په يو لړ پېښو كې بې بلونجه (بې بديله) دى لكه :  

كولو كې رپونو په ډگ) له كسينون څخه د برېښنا تودېدونكيو (سره كېدونكيو •
 كار اخيستل كيږي . 

په وپونه ټاكتيفي ايزوديونور را او  Xe١٢٧، Xe١٣٣،  Xe١٣٧ دد كسينون  •
و گوگ ، پهپه طب كې د ناروغيو په نومېرنه (تشخيص) كېرافۍ، گراديو

  يږي .ركا كې د سوريو د كشفولو او مالومولو لپارهاوو گ(خاليي) دست

 يږي . و (غيرفعال كولو) كې كارزونو په پسيف كولد فليډونه اد كسينون فلور •

له بړاسونو سره وپ ټايزو 133- سيزيم، د  Csسيزيم د ه ډول او هم نږكسينون هم په  •
 انجنونو لپاره رياكتيفي (ايوني او پالزمايي) اوو د الكتروگد تشيال دستډ گ

 ده .  )Working massمنه كاري كتله (يوه اغېز

ه گهوښۍ او درد نه احساسولو د وسيلې په تو بې ټوليزې دپېړۍ په پاى كې  20د  •
هوښۍ د كارونې په  د ټوليزې بي كسينون دد كسينون د كارولو مېتود جوړ شو . 

ز كال راپيدا شوې . پر  1993اړه لومړنۍ دفاع شوې رسالې په روسيه كې پر 
د (په طب كې، په تنفسي بيهوښۍ ز كال دا اجازه وركړ شوه چې كسينون  1999

 .  ريږيپوزې له الرې) وكا

 ه كاريږي . گيزرونو د كاري چاپيريال په تواوبلن كسينون كله كله د ال •

د سونتوكيو د او بېړيو  توغنديوتشيال يډونه د ايډونه او اكساد كسينون فلور •
ازي گد  يزرونو لپارهه، همدا راز د الگيډ كوونكيو په تواډېرو پياوړيو اكس

 ه وړانديز شوي دي .   گپه تو مخلوطونو د تركيبي برخو
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 )spin(وپ كې كېداى شي چې د هسته يي سپينونو ټايزو Xe١٢٩ د كسينون په •
لويه برخه د يو لوري درلودونكيو موازي سپينونو د حالت جوړولو لپاره قطبي 

   ) په نامه ياديږي . Hyperpolarization(ا حالت د شي، د

  ږي .د لېږدولو لپاره كاري وكسينون د فلورين •

  زيميس.  55

د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د شپږمې دورې لومړى عنصر دى چې سيزيم 
)، Caesium( دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ده . د 55او اتومي كتله يې  Csسېمبول يې 

دى . سيزيم يو ساده توكى ) Це́зий) او په روسي ژبه كې (Caesiumليسي كې (گپه ان
نرم، الكلي، سپينو  يوده . دا  )7440 - 46- 2) شمېره يې (CASي اې اېس (دى چې د ثبت د س

) mission spectrumEده په ( نوم دته دې عنصر لرونكى فلز دى .  گزېړ رن زرو ته ورته
د شنه اسماني  )caesius(د دوو روښانه شنو كرښو له مخې وركړ شوى (په التيني كې كې 

  په مانا دى) .  گرن

  
  لرونكى فلز دى  گم ډېر نرم، سپينو زرو ته ورته زېړ رنانځور : سيزي
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  تاريخچه يې  

او ) 1899-1811( »بونزينروبرټ ويلهلم « انوالماني كيمياپوه ز كال 1860سيزيم پر 
 د سيمې د» هايم باد دورك«په جرمني كې د ) 1887- 1824» (وفوستاو روبرټ كيرشگ«

مېتود پر مټ كشف كړ . په دې  وسكوپۍوپتيكي سپيكترامينرالي سرچينې په اوبو كې د 
پر مټ  )Spectral analysisسپيكترالي شننې (ډول دا هغه لومړنى عنصر شو چې د 

ك . «ز كال د سويډني كيمياپوه  1882ه ډول لومړى ځل پر نږكشف شوى دى . سيزيم په 
مهال الكتروليز پر د  Baباريم  او (CsCN)سيزيم سيانيډ ويلي شوي له خوا د  »گرسيترب

  تر السه شو . 

 په طبېعت كې د سيزيم شتون

ډون لري چې زېرمې يې محدودې دي، دا گروپ كې گسيزيم د هغو كيميايي عنصرونو په 
روپ فلزونه، گ، د پالتين Reرينيم ، Be، بيريليم Taټېنټاليم ، Hfهافنيم عنصرونه 

د سيزيم  ډبرو زېرمې د دې عنصر د ټوليزو نړيوالو كاني. دي  Te ټيلوريماو  Cdكاډميم 
سيزيم او روبيډيم پر تېرو وختونو او اوسمهال د . زره ټنه دي  180يډ په شمېر نږدې ااكس
Rb  ټنه دى، خو په  9بيې ډېرې لوړې وې او دي . د سيزيم نړيوال توليد په كال كې نږدې

م زياتيږي . نوره ه بل ته هكالله يوه ټنه هم ډېر ضرورت دى او دا اړيزه  85ورته تر كې كال 
كې تيت  بهيردا چې دا توكى د كارېدنې په ، هغه ړتياوې او نواقص هم لريگيزيم نيمس

سيزيمي كاني  كيږي او په دې ډول يې د بېرته راستنېدو چانس نشته او له منځه ځي . د
ې زياتېدونكې تقاضا دي او نه شي كوالى چې د فلزي سيزيم پرله پس ډبرو زېرمې ډېرې لږ

 فلز ويلي كولواو په  هد هرايه زياتگ 8 ,5ې كچده د راايستلو تر  د اړيزهفلز ته دې  كړي . پوره
ډېره د تر وضعې هم  )ميټالورجۍفلز ويلي كولو (رينيم د او  ټېنټاليم  يې وضعه دكې 

) الي پر كچه ونږسلنې  999,99-9,99لري (د  اړيزهفلز ته  نږهنې وړ ده . صنعت ډېر اندېښ
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 نږه بشپړه ده . د خلزونو په ميټالورجۍ كې يوه له ډېرو ستونزمنو دندو څاو دا د كمپېښه ف
ډېر مېتود ) Rectification(په سيزيم د الس ته راوړلو لپاره اړينه ده چې كاني ډبرې يې 

فلزي سيراميكو فلټرونو پر مټ چاڼ شي، د هايډروجن، نايټروجن،  دكړاى شي،  چاڼځل 
 »يټرگ«توكي  از جذبوونكيگله بايد و لپاره د پاكولاكسيجن له مخلوطونو څخه 

)getter ( دا  او ډېر ځليزه پاټكيزه بلوري كېدنه يې وشي . تودوخه وركړ شي سره يو ځاى
ړې گه داسې كلكو لوښيو كې ساتنه غواړي چې له ځانپډېر فعال او متحرك دى او  عنصر

 وساتل شي . فير كې يا هايډروجن په اتموس Arون گد ار اړينه ده چې ښيښې جوړ وي او

  يې  كانونه

ډېروالي له پلوه كاناډا  د nH6O2(Cs,Na)[AlSi*[02يټ  د سيزيم د كاني ډبرو پولوس
كان د سيزيم د نړيوالو » لېيك- بېرنيك« دواليت » مانيتوبا«د كاناډا د لومړى ځاى لري . 

زيمبابوى كې هم د پولوسيټ ډبرې يې همدا راز په ناميبيا او .  لريسلنه  70نږدې  وزېرم
، په ختيځ زمهوپه ټاپو» كوال«د ونه ناكروسيې په خاوره كې يې لوى  راايستل كيږي . د

وليا او گان، مند پولوسيټ كانونه همدا راز په قزاقست.  كې دي »زابايكاليې«سايان او 
د سيزيم ارزښت نه لري .  وټندوىدي او لوى  كوشنۍاليا هم شته، خو د هغوى زېرمې ايټ

   ى .ټنه د 20نړيوال توليد نږدې  كلنى

  د سيزيم جيوكيميا او مينرالوجي 

ه . په ځينو رامه دگ 7,3كې ټن  ه په يوكچي كلك قشر كې د سيزيم منځنۍ د ځمكې په پاسن
رامو پورې پكې شتون لري . د دې گ 5ټن كې تر  ليدل كيږي او په يو ىځايونو كې يې زياتول

نۍ برخه يې په مينرالونو كې ده . شوې او يوازې كوشعنصر لويه برخه په طبېعت كې تيت 
، سلنې سيزيم لري 4څخه تر  1له ، 18O6(Si3[Be2Al[(په داسې مينرالونو لكه بيريل 

 اډريټگو، اولري سلنه سيزيم 5نږدې ، 28O12(B,Be)4Be4(K,Cs)Alروډيزيټ 



٧٤١ 

 

4(K,Cs)BF ٢(، او ليپيډوليټ(F,OH)١٠O٣Al(Al,Si)٢KLi   ،85, 0 لري زيمسلنه سي، 
خواصو له  كيميايي د بلوريه تل ورو ورو د زياتېدو په لور ليدل كيږي . كچسيزيم  كې د

ه پوتاسيمي ته ډېر نږدې دى . پ Tlاو تاليم  Kپوتاسيم روبيډيم،  پلوه سيزيم تر ټولو
مايي گدا خاصيت لري چې د ماه ډېره ده . سيزيم لكه د روبيډيم په څېر كچمينرالونو كې يې 

يې زياتوالى ماټيټ غرنۍ ډبرو كې گاو په پيپه وروستيو پړاوونو كې زېرمه شي  نوبهيرو
 01,0ه نږدې كچټيټو ډبرو كې د سيزيم منځنۍ ماگرانيټو او پيگرسيږي . په  تر لوړې كچې

 nH6O2(Cs,Na)[AlSi*[02 پولوسيټ چې ،ونوگټيټي رماگسلنه ده، خو په ځينو پي
رايه گ 400ې كچرانيټو كې تر گرسيږي چې په  سلنې 4,0ه ان تر كچالونه ولري، كې يې مينر

سيزيم په لږه  )شرايطو كې يا سطحي سرنيوساحه (په ) hypergenesisپه (ى . دزيات 
رامه ده گ 15ټن كې  په يوه كچسيزيم تر ټولو ډېره  ه په خټو او خاوره كې هم شتون لري . دكچ

رامه ده . پخپله د سيزيم گميكرو 5,0 هچيې ك ر كېيټپه يو ل اوبو يوگد سمندري او سمندر. 
 ,Cs) لوسيټپوله مينرالونو څخه يې دا مينرالونه ډېر خپاره شوي لكه 

O٢]·nH٦O٢Na)[AlSi ، يډ اسيزيم اكسسلنې  36څخه تر  22لهO٢Cs  لري، بيريل
)١٨O٦(Si٢CsAl٢Be  ٤اډريټ گاوو او(KCs)BF  5,7تر . وروستي دوه مينرالونه يې 

   يډ لري . ااكسسلنې د سيزيم 

  الس ته  راوړل يې 

 ,Cs)مينرالونه د پولوسيټ  ارزښتناكد سيزيم تر ټولو ډېر لوى او 

O٢]·nH٦O٢Na)[AlSi  اډريټ گاوو او ډېر كمپېښه]٤(K,Cs)[BF  مينرال دى . سربېره پر
ه شتون لري لكه گسيزيم د ډېرې كوچنۍ برخې په تونو كې وسيليكاټويندې په ځينو الوم
وپيټ گ، فلو ١٠O٣Al(Al,Si)٢KLi(F,OH)٢(وليټ په ليپيډ

٢]·(F,OH)١٠AlO٣[Si٣KMg  ٢، بيوټيټ] [OH, F]١٠AlO٣[Si٣K (Mg, Fe)  ،
،  Be٢Al]Si٣)١٨O٦[(، بيريل  AlSi]١٠O٤Li[، پيټاليټ  AlSi(K,Na)٨O٣امازونيټ 



٧٤٢ 

 

او كارناليټ   ٦O٢K[AlSi[ليوسيټ ،  ٣K(Li,Fe,Al)(OH,F)AlSi٢]١٠O٣[زينوالډيټ 
O٢H٢·٦·MgClKCl  ه گليپيډوليټ يې د صنعتي اومو توكيو په توپولوسيټ او . كې

  كاريږي .  

له پولوسيټ په صنعتي ډول د سيزيم د الس ته راوړلو پر مهال سيزيم د مركب په ډول 
يډي يا سولفاټي پرانيستنه ده . لومړى مينرال د امينرال څخه راايستل كيږي . دا يوه كلور

انټيموني او د پر مټ پاكيږي ) يډ(هايډروكلوريك اس HClزابو ې تېگتودو شويو مال
خټبېل شي، تر دې  Sb٣Cs]٩Cl٢[ دې لپاره وراضافه كيږي چې داد   ٣SbClيډ اكلور اىتر

 CsClريډ اچې سيزيم كلو مينځل كيږي په محلول ٣NHد امونيا وروسته په سرو اوبو يا 
او  پاكيږي پر مټ ٤SO٢Hډ يك اسيدويم مينرال يې د تود شوي سولفورجوړوي . 

  جوړوي .  ٤CsAl(SO(٢  ·O٢H١٢لومينيمي سيزيمي خورۍ (زاجونه) ا

كېداى شي په دې ډول  دىاتواري مېتودونه شتون لري . د سيزيم د الس ته راوړلو څو البر
  تر السه شي : 

مخلوطونو ته په  7O2Cr2Cs كروماټ اىسيزيم ډيا  4CrO2Cs كروماټسيزيم د  •
 ؛ لوښي كې د تودوخې وركولو له الرېاو سرپټ  گوگ

 ؛ د تجزيه كولو له الرې 3CsN (تشځاى) كې د سيزيم ازيډ گوگپه  •

پر  Ca چمتو كړي كلسيم يړگد مخلوط د تودولو او د ځان CsCl يډاد سيزيم كلور •
 مټ . 

ا شونتيا وركوي چې د لوړ كچ دا ټول مېتودونه يې ډېر زيار او زحمت غواړي . دويم يې د
ه زو، خو د چاودنې خطر لري او د ترسره كېدو لپاره يې څو شوارزيم تر السه شيه سينږ

  وخت په كار دى .  

  



٧٤٣ 

 

  وپونه يې ايزوټ

 112پېژندل شوي چې د كتلو شمېرې يې له  ايزوټوپونه 40ټول كيميايي عنصر د سيزيم 
پاى ته رسيږي . خو طبېعي سيزيم يوازې له يوه پايښت لرونكي  151څخه پيل او پر 

راديواكتيفي  39نورو له  د دې عنصر دى . وپايزوټ Cs١٣٣ جوړ دى او هغه د هوپايزوټ
وپ دى چې نيمايي ايزوټ Cs١٣۵ د عمر لرونكي يو ډېر اوږدهوپونو څخه يې تر ټولو د ايزوټ
يې  ايي عمرنيم ايزوټوپ دى چې Cs١٣٧ د يې لميليونه كاله دى . ب 3,2يې  )١/٢Tعمر (

 Cs١٣۴بل يې د ) . ١/٢T=٣٠,١٧كيږي : ( تشرېح يې داسې يلفورمو كاله دى، 17,30
د دې عنصر د نورو ټولو ايزوټوپونو  .كاله دى  2 ,0652ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې 

  نيمايي عمر تر دوو اونيو لنډ دى، د ډېرى هغو نيمايي عمر يې تر يوه ساعته هم لنډ دى .  

  د سيزيم اتوم 

جوړه ده . د اتوم د هستې په  ونيوترونون 78نو او نوپروتو 55د سيزيم د اتوم هسته له 
 دې عنصرهستې پر شاوخوا راڅرخي . د  الكترونونه شتون لري چې د 55شاوخوا كې يې 

ده . د اتوم په  6 و شمېرهسوييكي ژانردې عنصر د په بله وينا د  ې لري،سوييكي ژانر 6اتوم 
، په څلورمه كې 18، په درېيمه كې يې 8 ، په دويمه كې يې2ه كې يې سوييكي ژلومړۍ انر

سره وېشل الكترون  1ه كې يې سوييكي ژاو په شپږمه انر ،8، په پېنځمه كې يې 18يې هم 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره)  . دي يشو

  دى .   133

  خواص يې : نور د اتوم 

  واحده ده . اتومى 9054519,132د سيزيم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .   [Xe]١s٦الكتروني وېش يې په دې فورمول د اتوم  -
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       . ىد م.  پ 267يې  نيمايي قطر د اتوم -

  
  د سيزيم د اتوم جوړښت  انځور :

  فيزيكي خواص يې  

 رامه دى . گ 873,1م كې  . م . س يوعادي شرايطو كې په د سيزيم كثافت په  -

 301 ,7ده . (د ك په شمېر 5,28په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې  د ويلي كېدو -
 ده). 

 .  )ده 944 په شمېر ده . (د ك 671 په شمېر گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -

 موله دى . \كيلوجوله 09,2د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 3,68د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 21,32يې ظرفيت  الي موليد تودو -

   موله دى .\م . م . س 0,70مولي حجم يې  -

كېدو د ټيټې درجې د لرلو المله د كوټې د هوا د تودوخې په  يرم فلز دى، د ويلسيزيم ن
لرونكى  گجه كې په نيم مايع حالت كې وي . فلزي سيزيم د سرو زرو او سپين بخون رندر
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ته ورته ده، خو روښان دى . ويلي شوى سيزيم يوه  ورو زتوكى دى، ظاهري بڼه يې سر
 ته ډېر ورته كيږي . اوبلن سيزيم رڼا ورسپينو ز گمحركه مايع ده او په دې حالت كې يې رن

په لوړ فشار كې لري .  گزرغون بخون شين رن يې بړاسونه وي (منعكسوي) .گښه راغبر
 گټين( ٣NHسيزيم په امونيا .  في بڼو باندې بدل شيولي مورپه نورو پكوالى شي چې 

   . كې حليږي CsOHيډ ااو سيزيم هايډروكس) ونهمحلول يلرونك گشين رن

   :  جالۍ جوړښت يېبلوري د 

  سېستم لري .  مكعبي منځډكسيزيم د بلوري جالۍ جوړښت  د -

 سترومه دي . گان 140,6د جالۍ پارامترونه يې  -

   كيلوينه ده . 2,39د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

    

  سېستم لري  مكعبي منځډكانځور : د سيزيم د بلوري جالۍ جوړښت 

  كيميايي خواص يې 

 .  ىد م.  پ 235 نيم قطرد سيزيم كووالينسي  -

 .   ىد م.  پ e 1 (+167يې ( نيمايي قطرد ايون  -

 ه دى . گوليناپ 79,0الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه  - 2 ,923يې  ځواكالكترودي  -

  ده .  1لو درجه يې يډ جوړواد اكس -
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يا په بل موله ده . \كيلوجوله 5,375 ي يېژجوړولو انر د ايوند لومړي الكترون  -
   ) الكترون ولټه ده .3, 89(شمېر 

سره الس ته  كچېپه مايكروسوكوپي  ډېر كيميايي فعال فلز دى چې يو داسېسيزيم 
پسې شمېرې سره وى له پرله دد  فعاليت ه چې د الكلي فلزونوگڅن راغلى دى . لكه

 كچېفعال وي، خو په مايكروسكوپي به ال ډېر   Frفرانسيم  ، نو احتمال لري چېزياتيږي
سيزيم .  دى لنډيې نيمايي عمر  ووپونټايزو وټولد دى راغلى، ځكه چې نه سره الس ته 

په هوا كې  دىپياوړى بشپړوونكى (په ريډوكس تعاملونو كې الكترون وركونكى) دى . 
د  ٢Oجوړوي . د اكسيجن  ٢CsOيډ اسيزيم سوپراكساو  اور اخلي يډ كوي،ااكسسمالسي 

له اوبو سره يې تعامل له يډ كيږي . ااكس O٢Csيډه اتر سيزيم اكس محدودولو پر مهال
او  (CsOH)يډ اسيزيم هايډروكسچاودنې سره ترسره كيږي، او د تعامل محصول يې 

 . درجو ساړو كې هم تعامل كوي - 120منفي ل سره ان په گله كن دا عنصردى .  ٢Hهايډروجن 
د درنو فلزونو له هاليډونو، عضوي مركبونو، هالوجيني ساده الكولونو، همدا راز له 

سره ل سره يې تعامل له پياوړې چاودنې سره ترسره كيږي) گ(له وچ كن لگ، وچ كننوتېزابو
د لوړ منفي  نه يوازې ه تعامل كوي . د سيزيم فعاليتله بينزين سرتعامل كوي . 

ټيټو درجو تودوخې د ، بلكې د ويلي كېدو او اېشېدو د ىالمله د ځواكايي الكتروكيمي
وده كوي او د  د سيزيم تماسي سطحه د اېشېدو پر مهال په ډېرې چټكۍ.  ىهم د المله

يډونه، اراټونه، كلورټياې لكه نگ. د سيزيم ډېرې جوړېدونكې مال تعامل چټكي زياتوي
ازيډونه، سيانيډونه، ناټونه، گيډونه، كروماټونه، منايډونه، ايوډاوريډونه، فلابروم

 . كوونكيو كې په ډېرې اسانۍ حليږي كاربوناټونه او داسې نور په اوبو او يو لړ حل
كنالوجۍ ټه كولو نږيم د الس ته راوړلو او چې د سيز، پركلوراټونه يې لږ حلېدونكي دي

 په پرتله زښت ډېر فعال فلز دى، Li سيزيم د ليټيم . له دې سره سره چې دي ارزښتناكلپاره 
په او يو شمېر نورو فلزونو څخه په توپير كې  Mgنيزيم گ، م Caكلسيم ،  Baله باريم 
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او ان په ډېر تودولو (ډېرې تودوخې  سره تعامل نه كوي ٢Nله نايټروجن عادي شرايطو كې 
   . مركبونه جوړ كړيدا وړتيا نه لري چې له نايټروجن سره وركولو) سره هم 

او ډېر برېښنا د اوبو په محلول كې ډېر پياوړى بنسټ (باز)  CsOHيډ اسيزيم هايډروكس
ه له ده سره د كار كولو پر مهال اړينه ده دا په پام كې ونيول گد ساري په تو . دىتېروونكى 

ښيښه ان د تودوخې په عادي درجو كې هم  CsOHيډ اسيزيم هايډروكس گټينشي چې 
 ، نيكلCo ټ، كوبالFe وسپنهيډ اهايډروكسويلي شوى سيزيم  . بوي او شړوي يېخرا
Ni، پالتين Pt  ٣، كورونډومO٢Al ٢يډ ااكس اىكونيم ډ، او زيرZrO ،ان سپين زر  شړوي

او سره زر هم ورو ورو شړوي (د اكسيجن په شتون كې يې ډېر زر شړوي) . يوزاينى فلز چې 
ځينې ده  او د Rhروډيم ډ كې پايدار پاتې كيږي هغه ياپه ويلي شوي سيزيم هايډروكس

     دي . ډوله فلزونهگ

  

د سيزيم مركب دى، ويلي شوى حالت يې ښيښه  CsOH انځور : د سيزيم هايډروكسايډ
شړوي او له منځه يې وړي، ځكه خو بايد له ده سره د كار كولو پر مهال له ښيښه يي لوښي 

ايډ ډېرى فلزونه شړوي، سره او كسسيزيم هايډرو څخه كار وانه خيستل شي . ويلي شوى
    سپين زر ورو ورور شړوي او خرابوي يې
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  كارونه يې 

، هغه مهال كله چې د ده مينرالونه وموندل شول ېده پيل كې وكارپېړۍ پ 20سيزيم يوازې د 
ده په اوسني وخت كې سيزيم او د كنالوجي جوړه شوه . ټه ډول د ده د الس ته راوړلو نږ او په

تكنولوجيست د راډيولوجۍ په الكتروتخنيك، راډيوتخنيك، ه الكترونك، پ مركبونه
)radiologic technologist ،( ،كيميايي صنعت) طب او اټومي ، )اوپتيكنورپوهنه

 وپټلرونكى ايزو پايښت 133- د سيزيم په ټوله كې يېۍ كې كاريږي . ژ(هسته يي) انر
د برېښنا د  وپ يېټوپ يې لږ كاريږي . دا ايزوټزوراديواكتيفي اي 137-كاريږي، د سيزيم

د ټوټو له تجزيې  Thاو توريم   Puپلوتونيمو ، U وورانيمي د اټومي سټېشنونو په بټيو كې
   .  څخه بېليږي

ه ډېر كاريږي (په گپه تو ټاليسټ: سيزيم په توليدي كيميا كې د ك هگپه تو ټاليسټكد 
، ٣NHد امونيا  ي فعاليتټاليسټيم كيزعضوي او غير عضوي سينتېز كې) . د س

كې  بهيرد الس ته راوړلو  )الكولو(بوتانولي د بوتانول ، ٤SO٢Hسولفوريك اسيډ 
په  )له كوم يو مركب څخه د هايډروجن راجالكولهايډروجينېشن ( اىد ډكاريږي، 

په الس ته راوړلو كې كاريږي . (فورميك اسيډ)  HCOOH تعاملونو، او د مېږتنو تېزابو
ر لري بلكې د راتلونكې ودې گاليزم كې سيزيم نه يوازې د كارونې پراخ ډټه ټوله كې په كپ

يو ځاى ډېره ونو كې روبيډيم له سيزيم سره ټاليسټه يو شمېر كپلوى لرليدونه هم لري . 
  .  ي فعاليت ډېرويټاليسټبل ك دواړه فلزونه د يو؛ اغېزمنه كارونه لري

جامد الكتروليت جوړ  د لوړ اغېز: د سيزيم پر بنسټ  د برېښنا په كيميايي سرچينو كې
ۍ ژموټرونو لپاره هم) او د ډېرې انراو د تودوخيزو پيلونو لپاره (له هغه شمېر څخه د شوى 

  زېرمه كوونكيو بېټريو كې كاريږي . 
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، )ديفتيرۍستوني ناروغۍ ( دېډې زخم، گد په طب كې : د سيزيم د مركبونو پر بنسټ 
ده  د د درملنې لپاره دارو درمل جوړيږي . )Schizophreniaيا (يزوفرينچسشوك، 

  وكړي .  تثبيت او تشخيص او كوالى شي چې ې د ليټيم دارو درملو ته ورته دي گمال

په تشيال كې د ايوني انجنونو لپاره د سيزيم ايوني شوي بړاسونه كې :  ۍ او تشيالژپه انر
  ده .  )Working mass( تر ټولو ډېره ښه كاري كتله

د دې په پام كې نيولو سره چې سيزيم د تودوخې زېرمه ييزه، او تودوخې تېرولو ډېره لويه 
ډوله فلزونه چې د ويلي كېدو ډېره ټيټه گوړتيا (ظرفيت) لري نو له دې المله يې يو شمېر 

 Na )12سوډيم  ده كاريږي . گپه اټومي بټيو كې د تودوخې تېروونكي په تودرجه لري، 
ډوله فلزونه د ويلي كېدو زښته ډېره گ Csسيزيم  سلنه) او 47( K وتاسيم سلنه)، پ
  . درجه لري  گ . س )-78منفي ( هټيټريكارډي 

يزرونو د جوړولو لپاره د يزرونو په توليد كې : په دې وروستيو كلونو كې سيزيم د الد ال
ستر، ونه د ډېر يزره تر څېړنې الندې دى . دا الگڅېړنيز چاپيريال او كاري كتلې په تو

 لېوالتيا اود  ته تر ډېره بريده بهير. دې  درلودونكي دي ريكارډي ځواك او كاري وړتيا
ر ته لورى گۍ د الس ته راوړلو ډژهسته يي انر او سره د وسلې لرلوونې په پام كې گپان

  وركړ شوى دى .  

كې په  ۍژوجني انرهايډر-ۍ كې : فلزي سيزيم په اټوميژانر هايډروجني- په اټومي
  ترموكيميايي ډول سره د اوبو په تجزيه كولو كې كاريږي . 

روپونه په گ؛ دا روپونو په توليد كې كاريږيگړيو گد الوتكو په دفاع كې : سيزيم د ځان
او په هوا كې د دوښمن د توغنديو پر وړاندې تودوخيز الكتروني ډول رهبري كيږي 

لوتكو كې نصبيږي او په اړه ييزو گجسنيو روپونه په اوگخنډونه جوړوي . دا ډول سيزيمي 
    ړه كې د الوتكو په اصطالح د ژوند موده ډېره اوږدوي .گج



٧٥٠ 

 

  

  باريم.  56

ه يي جدول د شپږمې دورې يو عنصر دى چې اتومي رد دود كيميايي عنصرونو باريم 
)، په Bariumدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( Baاو سېمبول يې  56شمېره يې 

يو ساده توكى دى چې د  دادى .  )Ба́рий) او په روسي ژبه كې (Bariumليسي كې (گان
يو نرم، د څټك وهلو تاب  باريمده .  )7440-39-3) شمېره يې (CASثبت د سي اې اېس (

كيميايي فعاليت لرونكى فلز دى . ډېر  گته ورته رن الكلي خاورين، سپينو زرولرونكى، 
  لري .  

  
 گالكلي خاورين، سپينو زرو ته ورته رننرم، د څټك وهلو تاب لرونكى،  انځور : باريم يو
   لرونكى فلز دى 

  يې  او د نامه ريښه تاريخچه
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يوهان «او ) 1786- 1742(» كارل ويلهلم شيله« انوسويډني كيمياپوهز كال د  1774باريم پر 
ليسي گان.  په بڼه كشف شو  BaOيډ اد باريم اكس) له خوا 1818 -1745( »ناهگوتليب گ

د النده باريم  له سيمابي كتود سره ز كال 1808پر  )1829-1778» (همفري ډېوي«كيمياپوه 
؛ د تودوخې السه كړ ام ترگد الكتروليز پر مټ د باريم امال ٢Ba(OH) يډايډروكساه

  وركولو پر مهال د سيمابو تر بړاسېدو وروسته يې فلزي باريم ترې بېل كړ .   

څخه اخيستل » دروند«يانې »  βαρύς (»barysونې يوناني ژبې له (د باريم نوم د لرغ
ړتيا وركړ شوې وه چې د گ) ته داسې ځانBaOيډ اشوى، ځكه چې د ده اكسيډ (باريم اكس

 دغسې توكيو لپاره يو غير عادي كثافت دى .  

  په طبېعت كې د باريم شتون  

سمندري او  سلنه ده؛ د 05,0وه له پله د كتلې ه پاسني كلك قشر كې د باريم كچد ځمكې پ
باريم يو فعال عنصر رامه ده . گميلي  02,0 هيې منځنۍ كچ ر كېپه يو ليټاوبو  يوگسمندر

 يې په پوره ډولډون لري او په مينرالونو كې گروپ كې گپه  دى، د الكلي خاورينو فلزونو
او  BaSO)٤(باريټ تر ټولو لوى او بنسټيز مينرالونه يې كي جوړ كړي دي . اړي گټين

  دي .  BaCO)٣(ويټيريټ 

، هيالوفان BaAl2Si2O8سيلسيان (سيلزيان) د باريم كمپېښه مينرالونه 
)K,Ba)[Al(Si,Al)Si2O8[،  نيټروباريټBa(NO3)2   . او نور دي  

و له مخې د باريم كاني ډبرې په گد مينرالي ټول: د پيدا كېدو د ځايونو ډولونه يې 
د سولفيډي (-مجموعي هغه يې په باريټيرو وېشل كيږي . مونومينرالي او مجموعي ډب

سره نيكل، قلع،  خو هم لري،، د وسپنې پيريټ سولفيډونه سرپو، جستو، كله كله د مسو
كلسيټ  سلنې 75تر ( كلسيټي- )، باريټيزر او سپين زر ډېر لږ او په ډيرو لږو كې وي

٣CaCO 4نيټيټ گمباريټي (- ، وسپنيز)لريO3Fe ، 3هيماټيټO2Fe ، او په پاسنيو برخو
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پر فلووريټي (-لري) او باريټي 3Fe2O3.4H2Oويټيټ گهايډرو، FeO(OH)ويټيټ گكې 
لري،  ٣CaCOاو كلسيټ  ٢SiOكوارتز  زياترهسربېره،  2CaFاو فلووريټ  4BaSOباريټ 

د جستو، سرپو، مسو او سيمابو سولفيډونه هم وي) وېشل شوي  كله كله پكې په لږه كچه
  دي . 

سولفيډي -يډروترمالي، مونومينرالي، باريټيلي ليدټكي له پلوه يې د پيداكېدو هاد عم
فلووريټي ځايونه ډېره لېوالتيا لري . همدا راز د پيدا كېدو ځينې - او باريټي

ځايونه يې صنعتي ارزښت لري او رسوبي قشري وزمه ) Metasomaticميټاسوماټيك (
لږ موندل كيږي و عادي كيميايي خټبېلونه دي، . د پيدا كېدو  رسوبي ځايونه يې چې د اوب

  او كوم لوى رول نه لوبوي .  

لكه ( ټورې برخې لريگل تركيب كې نورې د قاعدې له مخې باريټي كاني ډبرې يې په خپ
توكيو گټينپه صنعتي  Au، سره زر Cuمس ،  ZnS، سفاليريټ  PbSالينا گفلووريټ، 

   .ډول كاريږي وعيځكه خو دوى په مجم ،كې) نو)راتونسنتوك(

  وپونه يې ايزوټ

،  Ba١٣۴،  Ba١٣٢ :پايښت لرونكيو ايزوټوپونو جوړ دى او هغه دا دي  6طبېعي باريم له 
Ba١٣۵  ،Ba١٣۶  ،Ba١٣٧ ،Baيې تر ټولو ډېر  وپشمېره ايزوټ 138وروستى يانې .  ١٣٨

 پېژندل شويوپونه هم وټراديواكتيفي ايزنور  34د باريم  ) .سلنه 66,71خپور شوى دى (
ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر  130-د باريم له دوى څخه يې د ډېر اوږده عمر لرونكي يو چې
 51,10نيمايي عمر يې دى چې ايزوټوپ  133- د باريم كاله دى . بل يې )0.5- 2.7× ( 1021 يې

 ورځې دى . بل يې هم 752,12 يې ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر 140-بل يې د باريم كاله دى .
د دې عنصر د پېژندل شويو ورځې دى .  5,11ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  131-باريم د

  پاى ته رسيږي .    153څخه پيل او پر  114ايزوټوپونو د كتلو شمېرې له 
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  الس ته راوړل يې 

دى چې په خپل وار  ٤BaSOباريم سولفاټ د باريم د الس ته راوړلو لپاره بنسټيز اوم توكى 
د باريم ) مېتود پر مټ الس ته راځي . Flotation processڅخه د ( رالمين له باريټ
  : پاكيږي از پر مټ گيا د طبېعي  د ډبرو سكرو د كوكوروسته   ٤BaSOسولفاټ 

  

   

پورې  ٢Ba(OH)تر باريم هايډروسولفيډ د تودوخې پر مټ تر دې وروسته سولفيډ 
ېز الندې په نه حلېدونكي باريم تر اغ ٢COكاربون ډاى اكسايډ د يا هايډروليز كيږي 

يډ اباريم كاربوناټ په باريم اكس چې تر دې وروسته ،باندې اړول كيږي ٣BaCOكاربوناټ 
BaO ٢باريم هايډروسولفيډ د  اړول كيږي (البتهBa(OH)  گس .  800لپاره د تودوخې په 

  :  تودوخه كې) درجو گس .  1000لپاره تر  ٣BaCOباريم كاربوناټ او د درجو كې 

  

  

  

  

ځاى كې د  گوگبند په خوله  پر مټ Al الومينيمڅخه د  BaOيډ اباريم اكس فلزي باريم له
 هم ٣O٢Al يډاالس ته راځي او الومينيم اكس درجو كې گ . س 1250- 1200تودوخې په 

      جوړوي : 
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ږي، ه كينږ او سرپټي تشځاى كې پاكيږي او په سربندپر مټ (ډيسټيلېشن) تقطير باريم د 
   . ) پر مټ سوچه كيږيZone meltingد برخيزې ويلي كونې (يا هم 

  د باريم اتوم 

د اتوم د هستې په  جوړه ده . ونيوترونون 81او  وپروتونون 56 لهد باريم د اتوم هسته 
دې عنصر د  چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي . د الكترونونه شتون لري 56شاوخوا كې يې 

ه دويمه كې ، پ2ه كې يې سوييكي ژه لومړۍ انراتوم پ ده . د 6 ېرهو شمسوييكي ژاتوم د انر
مه ، او په شپږ8، په پېنځمه كې يې 18كې يې هم مه ور، په څل18، په درېيمه كې يې  8يې 
د اتوم په هسته كې يې د . دي ي سره وېشل شو الكترونونه 2 ه كې يېسويي يكژانر

  دى .  137ې شمېره) كتل پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د

  خواص يې : نور د اتوم 

  اتومي واحده ده .  327,137د باريم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .   [Xe]٢s٦الكتروني وېش يې په دې فورمول د اتوم  -

    .   ىد م.  پ 222يې قطر  نيماييد اتوم  -
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  : د باريم د اتوم جوړښت  انځور

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 5,3م كې .  م . س ادي شرايطو كې په يوم كثافت په عد باري -

 1000 شمېر(د ك په  ده . 727شمېر په  . گ . د س د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې -
   ) .ده

ده)  2118په شمېر  ده . (د ك 1845 په شمېر گ . س د د تودوخې درجه يېد اېشېدو  -
 . 

 موله دى . \كيلوجوله 66,7د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 0,142د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 1,28ظرفيت يې مولي د تودوالي  -

  موله دى . \ م. م . س 0,39مولي حجم يې  -
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لرونكى فلز دى . له سخت او  وړتيالرونكى، د څټك وهلو  گورته رن باريم سپينو زرو ته
د تودوخې تر  . دوه الوتروپي بڼې لري ا عنصرداو ټوټې كيږي . وزار سره ماتيږي گدرانه 
) بڼه پايداره ده، د بلوري جالۍ جوړښت Ba-α باريم (- درجو پورې يې د الفا گ . س 375

β-باريم (-لوړو درجو كې يې د بېتا 375ې تر د تودوخ . تم لريسېس مكعبي منځډك يې

Ba . د خاورو تېلو   موسه دى . باريم 1 ,25د موس په شمېر  لى يېكلكوا)شتون لري
  ) كې يا د پارافين تر قشر الندې ساتل كيږي .  و(كيراسين

  د بلوري جالۍ جوړښت يې : 

  سېستم لري .  مكعبي منځډكري جالۍ جوړښت د باريم د بلو -

      سترومه دي . گان 020,5د جالۍ پارامترونه يې  -

          
   لري سېستم مكعبي منځډكري جالۍ جوړښت باريم د بلوانځور : د 

  كيميايي خواص يې  

 .  ىد م.  پ 198 نيم قطرد باريم كووالينسي  -

 .  ىد م.  پ e2+ (134يې ( نيم قطرد ايون  -

 ه دى . گوليناپ 89,0الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه   -906,2يې  ځواكالكترودي  -

 ده .  2يډ جوړولو درجه يې اد اكس -
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) 21,5موله ده . يا (\كيلوجوله 502 ,5ي يې ژد ايون جوړولو انرد لومړي الكترون  -
   الكترون ولټه ده .

باريم او  BaOيډ ايډ كيږي، د باريم اكساباريم الكلي خاورين فلز دى . په هوا كې ژر اكس
پر مهال پخپله اور اخلي . له  لږې تودوخې وركولو مخلوط جوړوي . خو د ٢N٣Baريډ ټيان

  جوړوي :  )٢ОН)Baډ يااوبو سره فعال تعامل كوي او باريم هايډروكس

   

ې په اوبو كې يا نه حليږي يا لږ گسره فعال تعامل كوي . د باريم ډېرى مال نوله نريو تېزابو
،  ٣BaCOبوناټ رباريم كا،  ٣BaSO، باريم سولفيټ ٤BaSOباريم سولفاټ حليږي . لكه 

 پيرڅخه په تو CaSكلسيم سولفيډ  له  BaSباريم سولفيډ .  PO٣Ba)٤(٢سفاټ اباريم ف
ې دا شونتيا برابروي چې په محلول گد باريم حلېدونكې مالپه اوبو كې ښه حليږي . سره 

او د باريم سولفاټ د سپين خټبېل، چې په اوبو او  ٤SO٢Hكې د سولفوريك اسيډ 
و گكې نه حليږي، په رسوب كېدو سره د سولفوريك اسيډ د حلېدونكو مال نوتېزابو

  ي . كړ شتون مالوم

  و سره په اسانۍ تعامل كوي او هاليډونه جوړوي . له هالوجينون

يډريډ بيا اجوړوي او باريم ه ٢BaHيډريډ اباريم ه سره د تودولو پر مهال ٢Hله هايډروجن 
مجموعه   ٣Li[BaH[ دسره د تعامل په پايله كې  LiHيډريډ اله ليټيم هپر خپل وار 

  جوړوي . 

 ٢BaHيډريډ اباريم ه ،ل كويسره تعام  ٣HNامونيا  ته د تودوخې وركولو پر مهال لهباريم 
     جوړوي :   Ba٣N٢ريډ يټااو باريم ن
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مل سره تعا CO يډاله كاربون مونوكسنو  تود كړاى شي  ٢N٣Baيټريډ اباريم نكه چيرې 
    جوړوي :  BaOيډ اكسباريم ا او  ٢Ba(CN)باريم سيانيډ  كوي چې په پايله كې

  

 لرونكى محلول جوړوي چې كېداى شي گشين رن گټين هسر ٣NHامونيا  ېباريم له اوبلن
چې سرو زرو ته ورته ځال لري، په ترې بېل كړاى شي،  Ba(NH]٣(٦[زامونياټ گباريم هې

د  Ba(NH]٣(٦[زامونياټ گيباريم هترې رابېلېږي .  ٣NHاسانۍ تجزيه كيږي او امونيا 
   جوړوي :  Ba(NH2)2 د باريم اميډ اوپه شتون سره تجزيه كيږي  ټاليسټپالتيني ك

  

باريم د له سكرو سره  كې(قوسي بټۍ)  قوس بټۍ په كېداى شي چې ٢BaCد باريم كاربيډ 
باريم په تعامل كولو كې  سره P له فاسفورسد تودولو پر مټ الس ته راشي .  BaOيډ ااكس

ونه او سولفيډونه د يډونه، هاليډاد ډېرو فلزونو اكس دا عنصرجوړوي .  ٢P٣Baفاسفيډ 
   وى تر خپلو فلزونو پورې بشپړوي .د

  

  انيمالنټ.  57

انيم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د شپږمې دورې يو عنصر دې چې اتومي النټ
، )Lanthanumدې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( دى . د Laاو سېمبول يې  57شمېره يې 

دا يو ساده توكى ى . ) دЛанта́н) او په روسي ژبه كې (Lanthanumكې ( يليسگپه ان
، ندانيم يو ځالټ) ده . الن7439- 91-0) شمېره يې (CASدى چې د ثبت د سي اې اېس (

 14د روپ گونو د ډانيټد مندليف جدول د النلرونكى فلز دى چې  گرن سپينو زرو ته ورته
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 17، چې كيميايي عنصرونو او همدا راز د كمپېښه خاورينو عنصرونو په شمېر كې
   راځي .  عنصرونه دي،

  
  لرونكى فلز دى  گنرم، د څټك وهلو تاب لرونكى، سپينو زرو ته ورته رنانيم انځور : النټ

  تاريخچه يې 

كلونو په بهير كې ونه شو كېداى چې كشف شي .  36ه د گانيم د كيميايي عنصر په توالنټ
ېړه، يو مينرال وڅ» يونس ياكوب برسيليوس«كيمياپوه  سويډني كلن 24ز كال  1803پر 

په نامه ياديږي ) Ce,La,Ca)9(Mg,Fe+3)(SiO4)6(SiO3OH)(OH)3  سيريټچې اوس د 
او يوه بله كمپېښه خاوره، چې خاوره)  Yايتريمي خاوره (د ايتريممينرال كې  په دې .

 Ceسيريمي خاورې (د سيريم ره د اوايتريمي خاورې ته ډېره ورته وه، كشف شوه . دا خ
- 1797(» وسانډروستاف مگكارل «كيمياپوه  سويډنيه . خاورې) په نامه ونومول شو

د تركيب له پلوه سيريمي خاوره وڅېړله او دې پايلې ته راغى چې ز كال  1826) پر 1858
» موسانډر«ون لري . تسربېره يو بل نوى عنصر هم پكې ش Ceسيريم پر  اوتوكى نه دى  نږه
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لتيا ثبوت كړي . ده هغه مهال ز كال وكوالى شول د سيريمي خاورې پېچ 8391يوازې پر 
    .  سيريټ مينرال ډېره كچه الس ته ورغله يې دچې كله وكوالى شول نوى عنصر بېل كړي، 

  د نامه ريښه يې 

د » برسيليوس«مينرالونو كې كشف شوى وو، د  موسانډيريټاو  نوى عنصر چې په سيريټ
عنصر د كشف د تاريخچې په دا نوم د انيم په نامه ونومول شو . وړانديز پر بنسټ د النټ

څخه اخيستل ) λανθάνω  «)lanthanō«وياړ وركړ شوى او د لرغونې يوناني ژبې له 
    مانا لري . » پټېږم«شوى چې د 

  انيم شتون په طبېعت كې د النټ

په هغو كمپېښه خاورينو عنصرونو  سره يو ځاى Ndاو نيوډيميم  Ceسيريم انيم له النټ
انيم ځمكې په پاسني كلك قشر كې د النټ و ډېر خپاره شوي دي . دپورې اړه لري چې تر نور

 ر كې يېپه يو ليټ يو اوبوگسمندراو  سمندري ده . د سلنه ٢,٩·١٠−٣ه د كتلې له پلوه كچ
تر ټولو مهم او لوى صنعتي مينرالونه  . د دې عنصررامه ده گميلي   ٢,٩·١٠−٦ هكچ

 ،CO(Ce,La,Y)F٣باسټنايزيټ ،  ,٤La, Nd, Th) PO(Сеمونازيټ 
دي .  O(Ti,Nb,Fe)(Na,Ce,Ca,Sr,Th)٣لوپاريټ او  3]4[PO5(Ca (F,Cl,OH)اپاټيټ

  ډون لري .  گه نورې كمپېښه خاورې هم گد دې مينرالونو په تركيب كې همدارن

  الس ته راوړل يې 

ډبرو له وېش سره تړاو لري .  انيم الس ته راوړل په برخو برخو باندې د ده د كانيټد الن
يو ځاى شتون لري . د دوى له سره  Ndاو نيوډيميم  Prپرازيوډيميم ، Ceانيم له سيريم ټالن

شن كعنصرونه د ايكسترېسيريم بېلېږي او ورپسې دا نور  مخلوط څخه لومړى
)Extraction  . مېتود پر مټ سره بېلېږي (   
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  وپونه يې ايزوټ

او يوه راديواكتيفي  La١٣٩ يوه پايښت لرونكي ايزوټوپه النټانيم په طبېعت كې له
يې  پايښت لرونكي ايزوټوپ طبېعي 139-جوړ دى . د النټانيمڅخه  La١٣٨ ايزوټوپه

 نورو له سلنه دى چې تر نورو ټولو ايزوټوپونو يې ډېر خپور شوى دى . 91,99ډېروالى يې 
پ ايزوټو La١٣٨ د ې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكيراديواكتيفي ايزوټوپونو څخه ي 38

ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې   La١٣٧ بل يې دكاله دى .  910×102دى چې نيمايي عمر يې 
د . ورځې دى  1 , 6781نيمايي عمر يې دى چې ايزوټوپ  La١۴٠ د بل يې كاله دى . 60000

نورو راديواكتيفي ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر يوې ورځې لنډ دى، د ډېرى هغو نيمايي 
ايزوميرونه يې هم لري، چې د دوى هسته يي  12 دقيقې هم لنډ دى . دا عنصرعمر يې تر يوې 

ايزومير دى چې نيمايي  mLa١٣٢ بيا تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى د له شمېر څخه يې 
د دې عنصر د ټولو پېژندل شويو ايزوټوپونو د كتلو شمېرې له دقيقې دى .  3,24عمر يې 

  رسيږي .  پاى ته 155څخه پيل او پر  117

   انيم اتوم د النټ

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  82پروتونونو او  57هسته له انيم د اتوم ټد الن
د  دې عنصرتې پر شاوخوا راڅرخي . د الكترونونه شتون لري چې د هس 57شاوخوا كې يې 

، په دويمه كې 2ه كې يې سوييكي ژده . د اتوم په لومړۍ انر 6مېره و شسوييكي ژاتوم د انر
، او په شپږمه 9پېنځمه كې يې ، په 18، په څلورمه كې يې هم 18، په درېيمه كې يې 8يې 
سره وېشل شوي دي . د اتوم په هسته كې يې د الكترونونه  2ه كې يې سوييكي ژانر

   دى .  139پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 
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  اتومي واحده ده . 90547,138انيم اتومي كتله ټد الن -

  سره ښودل كيږي .  [Xe]١d٥ ٢s٦الكتروني وېش يې په دې فورمول د اتوم  -

   . ىد م.  پ 187يې  نيمايي قطر د اتوم -

  
  النټانيم د اتوم جوړښت انځور : د 

  فيزيكي خواص يې 

 18,6څخه تر  162,6كې له  م . م . س په يوكې  انيم كثافت په عادي شرايطوټد الن -
 انيم) . ټبڼې الن - رامو دى (د الفاگ

په شمېر په  (د ك . هد 920 شمېر په گد س .  د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې -
  . )ده 1193

. (د ك په شمېر په  ده 3464په  په شمېر  گد اېشېدو د تودوخې درجه يې د س .  -
 ) . ده 3737
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 وله دى . م\كيلوجوله 5,8د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 402د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 11,27ظرفيت يې  الي موليد تودو -

  موله دى . \ م . م . س 5,22مولي حجم يې  -

انيم نرم او د كږولو نږه النټ دى . لرونكى فلز گورته رن انيم ځالند، سپينو زرو تهالنټ
  پارامقناطيسي خاصيت يې كمزورى دى . راكږولو وړتيا لرونكى دى . 

) په نامه ياديږي چې د La-αانيم (النټ - لري : لومړۍ بڼه يې د الفا بڼې انيم درې بلوريالنټ
انيم النټ - د بېتا . دويمه يې) سېستم لري ونالگزاگهيشپږڅنډيز (جوړښت يې بلوري جالۍ 

)La-β( اماگد يې . درېيمه  مكعبي سېستم لري  بڼه ده چې د بلوري جالۍ جوړښت يې- 
تم لري چې د سېس مكعبي منځډك د بلوري جالۍ جوړښت يېبڼه ده چې  )La-γانيم (النټ
پورې پايدار دى . د  درجو تودوخې گ . س 920) هغې ته ورته دى، تر Fe-αوسپنې ( -الفا
، او د درجې ده گ . س 277) بڼو ترمنځ د تېرېدو راتېرېدو تودوخه يې β↔αبېتا ( -الفا

دو پر يوې بڼې څخه يې بلې بڼې ته د تېرېله ده . درجې  گس .  861) تر منځ γ↔βاما (گ-تابې
م  . م . س ) كثافت په يوLa-αانيم (النټ-ه د الفاگون مومي . د ساري په توكثافت بدل مهال

 19,6م كې  . م . س ) كثافت په يوLa-βانيم (النټ -رامه دى . د بېتاگ 18,6څخه تر  162,6كې له 
  رامه دى . گ 97,5م كې . م  . س ) كثافت په يوLa-γانيم (النټ -اماگرامه دى، او د گ

سيمابو، انيز، گمن، قلعې، سرپو، نيكل، كوبالټ، تاليمنيزيم، كلسيم، گله جستو، م
ډوله فلز ترې گسره يو ځاى ويلي كېداى شي او سپينو زرو، الومينيم، مسو او كاډميم 

د پيروفوريك ډ ويلي كېدو په پايله كې گسنپې سره د انيم له والنټجوړېداى شي . 
)yrophoricP ډوله فلز جوړوي . گ) په نامه  

   :  جالۍ جوړښت يېبلوري د 
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 سېستم لري .   )ونالگزاگد النټانيم د بلوري جالۍ جوړښت شپږڅنډيز (هي -

 سترومه دى . گان =٣,٧٧٢a =١٢,١٤cد جالۍ پارامترونه يې  -

     كيلوينه ده . 132ې د ډيباى د تودوخې درجه ي -

  

   سېستم لري )ونالگزاگيهشپږڅنډيز (انيم د بلوري جالۍ جوړښت ټد النانځور : 

  كيميايي خواص يې 

 .   دى م.  پ 169 د النټانيم كووالينسي نيم قطر -

 .  دى م.  پ e 3 (+6. ( 101يې  د ايون نيم قطر -

 ه دى . گوليناپ 10,1الكتروني منفيت يې  -

 ولټه دى .   - ٣La←La   38  .2+يې  ځواكالكترودي  -

 ده .  3يډ جوړولو درجه يې اد اكس -

په بل موله ده . يا \كيلوجوله 1,541 ي يېجوړولو انرژ د ايوند لومړي الكترون  -
 ) الكترون ولټه ده . 61,5(شمېر 

ايي يعنصرونو ته ورته دى چې د كيم 14انيم د كيميايي خواصو له پلوه ډېر هغو النټ
دا شمېر عنصرونه د ، ځكه خو دول كې په ده پسې وروسته راغليدوره يي جعنصرونو په 

انيم ډېر كيميايي فعاليت فلزي النټي عنصرونو) په نامه ياديږي . النټانيډونو يا (النټانيډ
  لري .  
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 انيم كاربوناټ په بنسټ (باز) بدليږي : ژر د النټ په لنده هوا كې Laانيم النټ

  
  

 ٣O٢Laيډ اانيم اكسكې سوځي او النټ ٢Oدرجو كې په اكسيجن  گ . س 450د تودوخې په 
 جوړوي :  

  

انيم تعامل كوي او د النټ اوبو سره چټك سره ورو ورو او له سرو H2O له سړو اوبو
 جوړوي :  La(OH)3يډ اهايډروكس

  

سره  ٢I واو ايوډين،  ٢Br وبرومين،  ٢Cl و، كلورين ٢F وفلورينانيم د تودولو پر مهال له النټ
يډ اانيم بروم، النټ ٣LaClيډ اانيم كلورالنټ،  ٣LaFيډ اانيم فلورالنټاو اړوند تعامل كوي 

٣LaBr  ،٣يډ اانيم ايوډاو النټLaI دي :   جوړوي، د څلورو واړو تعاملونو معادلې يې دا 

  
  

  
  

ونه انيم ايونتعامل كوي، د النټسره په اسانۍ  نوتېزابو (غيرعضوي) انيم له كانيالنټ
+٣La   ٢او هايډروجنH ٣+انيم د وړوي . دا ډېره شونې ده چې د النټجLa  ايون د اوبو په

 ه شتون لري :  گپه تو  La(OH]٢(٩[٣+محلول كې تر ډېرې كچې د مجموعي ايون 
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  انيم بنسټيز مركبونه د النټ

) مركب دى، Chelateكيالټ ( انيم اسيټيالسيټوناټ يو عضوي مركب دى،النټ •
ه جامد توكى دى، په اوبو گدى . دا يو بې رن )٢O٧H٥СLa(٣ي فورمول يې كيمياي

له الكولي  ٢O٨H٥Cد اسيټيالسيټون او عضوي حل كوونكيو كې ښه حليږي . 
 و د تعامل په پايله كې الس ته راځي . گانيم د مالمحلول سره د النټ

ورمول يې انيم د كيالټ مركب دى، كيميايي فد النټ انيم بينزويالسيټوناټالنټ •
٢(٣O٩H١٠La(C  لرونكي كريستالونه جوړوي . د دى . دا مركب زېړ منشوري بڼه

 د تعامل په پايله كې جوړيږي .  ٢O١٠H١٠Cبينزويالسيټون  و اوگانيم د مالالنټ

دى .  ٣LaBrدى، كيميايي فورمول يې  مركبونى گيو دوه يډ ابروم )(IIIانيم النټ •
 ٣O٢La يډاانيم اكسچې په اوبو كې ښه حليږي . پر النټسپين كريستالونه جوړوي 

او يو ځاى  د اچولو HBrيډ اهايډروجن بروم باندې د ٣S٢La انيم سولفيډيا النټ
 په پايله كې الس ته راځي . كولو 

دى . دا يو  ٣LaHونى مركب دى، كيميايي فورمول يې گيو دوه يډريډ اانيم هالنټ •
ى؛ له اوبو سره تعامل كوي لرونكى بلوري (كريستالي) توكى د گشين رن گټين

درجو كې پر  گ . س 290- 210ې په يډ جوړوي . د تودوخايډروكساانيم هاو النټ
 پر مټ جوړيږي .   انيم باندې د هايډروجن د اچولوالنټ

مركب يو سپين توكى دى چې په اوبو كې نه حليږي، يډ ايډروكساانيم هالنټد  •
باندې د يډ ايا يې پر اكسانيم دى . پر فلزي النټ  ٣La(OH)كيميايي فورمول يې 

 . لوړو س 300په پايله كې جوړيږي . د تودوخې تر  د اچولوسرو (ډېرو تودو) اوبو 
 درجو كې تجزيه كيږي .  گ
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د زېړ او دى .  ٣LaIمركب دى، كيميايي فورمول يې ونى گيډ يو دوه اانيم ايوډالنټ •
لرونكي كريستالونه جوړوي، چې په اوبو او عضوي حل كوونكيو  گزرغون رن

د تودولو پر مټ  وانيم او ايوډينپه غير فعال اتموسفير كې د النټكې ښه حليږي . 
 الس ته راځي .  

دى، كيميايي فورمول  ونى مركبگانيم دوه له كاربون سره د النټانيم كاربيډ النټ •
دى . زېړ كريستالونه جوړوي . له اوبو سره تعامل كوي، د تعامل په پايله  ٢СLaيې 
 .  ازاداويازونه گ ٢H٢Cاو اسيټيلين  ٦H٢C ايتان د جوړوي،يډ اهايډروكسكې 

ه كريستالي توكى دى، كيميايي فورمول يې گانيم كاربوناټ بې رنالنټ •
٣(٢(CO٢La  ،د دىO٢H٢·٨)٣(CO٢La د يډراټ جوړوي . اتركيب كريستالي ه

 كاربون ډاىڅخه د ) uspensionSله سوسپينسيون (يډ اانيم هايډروكسالنټ
 د تېرولو پر مټ الس ته راځي .  CO2يډ ااكس

د كيالټ مركب دى، كيميايي  يو عضوي مركب دى،كوپفيروناټ انيم النټ •
 په تېزابيي . زېړ كريستالونه جوړودى .  La{C]٥H٦{٣N(NO)O[فورمول يې 

د  ٣LaClيډ اانيم كلورله محلول سره د النټ 2O3N9H6C  چاپيريال كې د كوپفيرون
 تعامل په پايله كې جوړيږي . 

 ٣La(NO(٣ه كريستالي توكى دى، فورمول يې گيټراټ مركب بې رناانيم ند النټ •
 HNO)٣( ريك اسيډايټن پهدى؛ په اوبو او عضوي حل كوونكيو كې ښه حليږي . 

يډ په حلولو سره الس ته ايډ او يا د ده د هايډروكساانيم، د ده د اكسالنټ كې د
 راځي .  

ه توكى دى، كيميايي فورمول يې گمركب يو بې رن انيم اكساالټالنټد  •
٤(٣O٢(C٢La د و باندې گانيم پر حلېدونكيو مالي . د النټدى . په اوبو كې نه حليږ

مانه تويولو او اغېز كولو پر مټ د پرې) وشلخي تېزاب( ٤O٢C٢Hاكساليك اسيډ 
  الس ته راځي .
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  ٣O٢Laكيميايي فورمول يې مركب سپين كريستالونه دي، يډ اانيم اكسالنټد  •
انيم په هوا كې د النټ كوي .ورسره ورو ورو تعامل  په اوبو كې نه حليږي، خو دى .

ړيږي . و د تجزيې پر مټ جوگد سوځولو يا د تودوخې په لوړو درجو كې د ده د مال
 ې جوړوي . په هوا كې كاربون ډاىگالم (III)انيم په تېزابونو كې حليږي او د النټ

انيم كاربوناټ په بنسټ (باز) باندې بدليږي ، ورو ورو د النټجذبوي CO2يډ ااكس
 . 

ونال كريستالونه دي، گزاگهيزېړوزمه سپين  مركبانيم اكسي سولفيډ النټد  •
 دى .  S٢O٢Laكيميايي فورمول يې 

ه كريستالونه دي، كيميايي گد مكعبي سېستم بې رنيډ اانيم اكسي فلورالنټ •
د اوبو له بړاسونو سره درجو كې  گ . س 800دى . د تودوخې په  LaOFفورمول يې 

خوله بنده خال كې له  بنده اوپه سر په تعامل سره جوړيږي، يا يډ اانيم فلورد النټ
(تودوخه وركولو) سره  په سره كولويډ اانيم اكسايډ سره د النټانيم فلورالنټ

 جوړيږي . 

وني غيرعضوي مركب دى، كيميايي فورمول يې گيو دوه يډ اانيم سيليسالنټ •
٢LaSi  . دى . ظاهري بڼه يې خړ كريستالونه دي  

ه كريستالونه دي، په اوبو كې حليږي، كيميايي فورمول گبې رنانيم سولفاټ النټ •
انيم، د ده د كې د فلزي النټ ٤SO٢Hسيډ په سولفوريك ادى .   SO٢La)٤(٣يې 
يډ په حلولو سره جوړيږي . د تودوخې په وركولو سره ايډروكسايډ يا د ده د هااكس

 تجزيه كيږي .  

د وني غيرعضوي مركبونه دي . گدوه انيم او سولفور د النټانيم سولفيډونه د النټ •
سره كريستالونه  دى؛ دا زېړ او ٣S٢Laسولفيډ كيميايي فورمول  (III)انيم النټ

 انيمدرجو كې پر النټ گ . س 800- 600و كې نه حليږي . د تودوخې په دي، چې په اوب
انيم النټپه پايله كې جوړيږي .  ډولوگباندې د سولفور د بړاسونو د اچولو او 
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لرونكي  گيې د مكعبي سېستم سرو زرو ته ورته رن LaSمونوسولفيډ 
 ه كريستالونه دي .  گيې قهوه يي رن ٢LaSډ سولفي النټانيم ډاىكريستالونه دي . 

ه كريستالونه دي، په اوبو كې ښه نه حليږي، گمركب يې بې رنسفاټ انيم فاالنټ •
الكلي فلز د ې او گانيم د حلېدونكې مالد النټ. دى  ٤LaPOكيميايي فورمول يې 

 سفاټ تر منځ د تعويضي تعامل پر مټ جوړيږي . فا

غيرعضوي مركب دى، تور كريستالونه دي او  ونىگسفيډ يو دوه النټانيم فا •
انيم درجو كې د النټ گ . س 500- 400دى . د تودوخې په  LaPكيميايي فورمول يې 

 د تعامل په پايله كې جوړيږي . او فاسفورس 

دى، په اوبو  ٣LaClه توكى دى، كيميايي فورمول يې گيډ يو بې رناانيم كلورالنټ •
سره د   HClې تېزابو گمال يا لهانيم د تعامل، النټو سره د كې ښه حليږي . له كلورين

 انيم د تعامل په پايله كې جوړيږي . النټ

  كارونه يې 

ايس په جالۍ كې وكارول شو . اتريشي گانيم په پېښليك كې لومړى ځل د النټ •
داسې يو مخلوط وكاراوه ) 1929- 1858(» كارل اوېر فون ويلسباخ«كيمياپوه 

 ٣O٢Yيډ اايتريم اكسسلنه د  MgO  ،20يډ انيزيم اكسگمسلنه د  60چې په هغه كې 
په نامه ) Actinophorډون درلود او د (گ ٣O٢Laيډ اانيم اكسد النټسلنه  20او ، 

د رڼا كولو ز كال يې د كشف رښتليك (حقليك) تر السه كړ .  1885ياد شو او پر 
 نوې الې روښانه زرغونه رڼا كوله .  

د . روپونو كې كاريږي گپه برېښنايي خاليي يډ ايم بورانايډ او النټانيم اكسالنټ •
د  رهلپاالكتروني مايكروسكوپونو كريستالونه د   ٦LaBيډ ازابورگالنټانيم هي

  كې كاريږي .و په سرچينو گكتودي وړان



٧٧٠ 

 

ډوله فلزونو د يوې برخې په گاو نورو سره د  و، كوبالټنيزيم گ، موانيم له نيكلالنټ •
 ه كاريږي . گتو

فلزي - مركب په نيكلي ٠.٣٥Fe٠.٤Co٠.٣Al٠.٤Mn٣.٥٥La(Ni(انيم د د النټ •
ډول  ٥ABد  دا مركبه كاريږي . گيډريډي بېټريو كې د انودي توكي په تواه

 .  ډوله فلز دىگانټرميټاليك 

ميشميټال د ده پر ځاى د انيم له دې المله چې ډېر قيمت دى، نه كاريږي ؛ نږه النټ •
)Mischmetal څخه تر  20فلز كې له ډوله گپه دې فلز كاريږى . ډوله گ) په نامه

ميشميټال د ډېرې تودوخې په وړاندې مقاومت انيم برخه لري . سلنې النټ 45
 ډوله فلز دى . گنه وهونكى  گاو زن  كوونكى

انيم رامو النټگكيلو 15تر  10له  د توليد لپاره ې موټرگمخبېل )Toyota Priusد ( •
 ېټريو كې كاريږي . او د موټر په ب ته اړيزه شته

يو داسې دارو درمل د  ) په نامهFosrenolد ( CO٢La)٣(٣انيم كاربوناټ د النټ •
تكليف پر  )Hyperphosphatemiaسفاټيميا (هيپرفاد ه كاريږي چې گپه تو

اټو د جذب لپاره كاريږي . (هيپرفاسفاټيميا يانې په وينه كې سفمهال د اضافي فا
 وي) .  سلنې څخه زيات 5,4ېدل، يانې چې له ې كچې زېرمه كسفاټو د ډېرد فا

 انيم د هايډروجن د جذبولو خاصيت لري . د دې توكي يو حجم كوالى شي چېالنټ •
دا .  حجمه هايډروجن جذب كړي 400تر  كې د راستنېدونكې جذبونې په بهير

، د هايډروجني بېټريو لپاره كاريږيۍ د ساتنې په سېستم كې خاصيت يې د انرژ
 انيم كې د هايډروجن د حلېدو پر مهال تودوخه ازاديږي . النټ ځكه چې په

روپ گې د قوسي برېښنايي گمالانيم او نورو كمپېښه خاورينو عنصرونو د النټ •
)rc lampA (. يي قوسي برېښنا د قوس د روښانتيا د زياتولو لپاره كاريږي
 ماشين كې ډېر كاريږي .  روپونه د سېنما د فېلم ښودلوگ

 د راايستلو لپاره كاريږي .   وڅخه د پلوتونيم ويورانيم نيم له ويلي شويومايع النټا •
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انيم د لږ مقدار ورزياتول د پوالدو د تاوېدو راتاوېدو وړتيا او د پوالدو ته د النټ •
انيم ته د النټ Moبڼې بدلېدو په وړاندې يې مقاومت زياتوي . موليبډينيم 

ته كېدو او پورته كېدو په وړاندې ورزياتول د هغه كلكوالى او د تودوخې د ښك
 حساسيت كموي . 

ړيو ښيښو، د لوړې تودوخې مقاومت لرونكيو گد ځان ٣O٢Laيډ اانيم اكسد النټ •
انيم د نورو مركبونو د توليد تركيبي برخه ده، همدا راز د النټ سيراميكو توكيو
 لپاره هم كاريږي . 

په ماليكولي په څېر ) eorseradish peroxidasH( ايونونه لكه د انيمټد الن •
كشف او تشخيص نال د پياوړتيا لپاره، البته د گد الكتريكي سيبيولوجۍ كې 

)etectionD تر اړينې كچې پورې پياوړتيا لپاره كاريږي . ) لپاره 

ه گانيم او نورو كمپېښه خاورينو عنصرونو ځينې مركبونه، د ساري په تود النټ •
ونو تركيبي برخې دي چې له هغه كټاليسټ ايډونه د بېالبېلويډونه او اكساكلور

  ) لپاره كاريږي . rackingC( گد كراكينپيترولو د شمېر څخه 

   

  سيريم.  58

د شپږمې دورې يو عنصر دى چې اتومي  عنصرونو د دوره يي جدول سيريم د كيميايي
او  )Ceriumليسي ژبه كې (گدې عنصر نوم په ان ددى .  Ceاو سېمبول يې  58شمېره يې 

يي عنصرونو د دوره يي جدول د د كيمياسريم دى .  )Це́рийپه روسي ژبه كې (
) 7440-45-1) شمېره (CASثبت د سي اې اېس (د  روپ يو عنصر دى، چېگونو د ډانيټالن

  لرونكى فلز دى .   گلرونكى، وسپنې ته ورته او خړ رن وړتيادا يو د څټك وهلو  ده . 
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    لرونكى فلز دى گلرونكى، وسپنې ته ورته او خړ رن اانځور : سيريم د څټك وهلو  وړتي

   تاريخچه يې

 رزنده ستوريگ لوى له شمېر څخه د تر ټولو ډېررزنده ستوريو (سيارو) گكوچنيو  د سيريم
روم په لرغوني د  سيريس بيا پر خپل وارپه وياړ نومول شوى دى .  )Ceres( »سيريس«

   په وياړ نومول شوى وو .  )erēsC( حاصلخېزۍ د الهېكرنې او اسطورو كې د 

چې له خپلو سويډني ) 1817- 1743» (مارتين هاينريش كالپروت«الماني كيمياپوه 
 نږدېيې سره » يونس ياكوب برسيليوس«او ) 1852-1766(» رگويلهلم هيسين«همكارانو 

نوم له اېښودولو سره » سيريم«پر دې عنصر د ، هممهال سيريمي خاوره كشف كړې وه
په خپل غوره كړي نامه » يليوسبرس«نوم وړانديزاوه . خو » سيريري«ښوده، ده د  مخالفت

  نوم تلفظ كول ستونزمن دى .  » سيريري«ار وكړ، ځكه ويل يې چې د گټين
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  په طبېعت كې د سيريم شتون  

سمندرونو او ؛ د رامه شتون لريگ 70يم د ځمكې د پاسني كلك قشر په يو ټن كې سير
  رامه دى . گميلي  ٥,٢·١٠−٦ ر كې يې شتونه يو ليټيو د اوبو پگسمندر

د سيريم د پيدا كېدو تر ټولو ډېرې لويې سيمې :  يېاو الس ته راوړل  د پيدا كېدو سيمې
په امريكا متحدو ايالتونو، قزاقستان، روسيه، اوكراين، استراليا، برازيل، هند، او 

د الكتروليز كولو  ٣CeFيډ الورد سيريم فد سيريم عنصر سكانديناويايي هېواد كې دي . 
   پر مټ الس ته راځي . 

  وپونه يې  ايزوټ

طبېعي سيريم د څلورو پايښت لرونكيو ايزوټوپونو له مخلوطه جوړ دى . دا ايزوتوپونه يو 
وټوپ ايز Ce١٣٨ دويم يې د سلنه دى . 185,0وټوپ دى چې طبېعي ډېروالى يې ايز Ce١٣۶ د

زوټوپ دى چې طبېعي اي Ce١۴٠ درېيم يې د سلنه دى . 251,0دى چې طبېعي ډېروالى يې 
وټوپ دى چې طبېعي ډېروالى يې ايز Ce١۴٢ سلنه دى، او څلورم يې د 48,88ډېروالى يې 

دل شوي . له دوى نور راديواكتيفي ايزوټوپونه هم پېژن 35سلنه دى . د دې عنصر  114,11
عمر يې چې نيمايي  وټوپ دىايز Ce١۴۴ ديو  اوږده عمر لرونكيېر څخه يې تر ټولو د ډ

ورځې  640,137 يې ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر Ce١٣٩ بل يې د ورځې دى . 893,284
ورځې دى . د نورو  501,32ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Ce١۴١ دبل يې هم دى، او 

نيمايي عمر يې  ورځو لنډ دى، د ډېرى 4مايي عمر يې تر ټولو راديواكتيفي ايزوټوپونو ني
  هسته يي ايزوميرونه (ايزوميري حالتونه) هم لري .   10دقيقو هم لنډ دى . دا عنصر  10ر ت

ايزوټوپ له  235- ورځې دى، د يورانيم 285يزوټوپ، چې نيمايي عمر يې ا 144-د سيريم
. د ډاى اكسايډ  ه جوړيږيتجزيې څخه جوړ شوى، نو ځكه په اټومي بټيو كې په ډېره كچ
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) په ډول د برېښنا د راديوايزوټوپي رامه دىگ 4,6ږدې م . م كې نس .  (كثافت يې په يو
ږي ؛ ازادېدونكې انرژي يې نږدې ه كاريگسرچينو په توليد كې د تودښت د سرچينې په تو

  واټه سانتي مترمكعبه ده .  5,12

   د سيريم اتوم 

هستې په نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د  82پروتونونو او  58د سيريم د اتوم هسته له 
د  دې عنصرهستې پر شاوخوا راڅرخي . د  الكترونونه شتون لري چې د 58شاوخوا كې يې 

، په دويمه كې 2ه كې يې سوييكي ژده . د اتوم په لومړۍ انر 6مېره و شسوييكي ژاتوم د انر
، او په شپږمه 8پېنځمه كې يې ، په 20، په څلورمه كې يې 18 يې ، په درېيمه كې8يې 
وي دي . د اتوم په هسته كې يې د شسره وېشل الكترونونه  2ه كې يې سوييكي ژانر

  دى .    140پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

  واحده ده . اتومي  116,140د سيريم اتومي كتله  -

 . سره ښودل كيږي  [Xe]٢s٦١d٥١f٤الكتروني وېش يې په دې فورمول د اتوم  -

    .   ىد م.  پ 181يې  نيمايي قطرد اتوم  -

  
  د سيريم د اتوم جوړښت  انځور :
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  فيزيكي خواص يې   

 رامه دى . گ 757,6كې  . م م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود سيري -

(د ك په شمېر په  . ده 795 په شمېر گويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س .  د -
 ) . ده 1068

 3716په شمېر  ده . (د ك 3443 په شمېر گ . درجه يې د سخې وودد تد اېشېدو  -
 ) . ده

   موله دى . \كيلوجوله 2,5د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 398د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 94,26ظرفيت يې  د تودوالي مولي -

  موله دى . \ م . م . س 0,21مولي حجم يې  -

  وري جالۍ جوړښت يې : د بل

 سېستم لري .  مكعبي محوريد سيريم د بلوري جالۍ جوړښت  -

  سترومه دي .   گان 160,5جالۍ پارامترونه يې  د -

  

  سېستم لري  مكعبي محوريانځور : د سيريم د بلوري جالۍ جوړښت 

  كيميايي خواص يې 

 .  دى م.  پ 165 د سيريم كووالينسي نيم قطر -
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 .  دى م.  پ e4+ (92103 ) .e3+ (4(يې  د ايون نيم قطر -

 ه دى . گوليناپ 12,1الكتروني منفيت يې  -

 ولټه دى .   -٣Ce←Ce  34 , 2+يې  ځواكالكتردوي  -

 دي .  3،  4يډ جوړولو درجې يې اد اكس -

په بل موله ده . يا \كيلوجوله 1,540ي يې جوړولو انرژ د ايوند لومړي الكترون  -
    ) الكترون ولټه ده .60,5(شمېر 

يډ كيږي او اسيريم يو كمپېښه خاورين عنصر دى، په هوا كې پايدار نه دى، ورو ورو اكس
  يډ باندې بدليږي . اپه سپين اكس

  كارونه يې 

كاريږي، له وسپنې، سيريم په اوسني تخنيك كې په پراخه پيمانه په فلز ويلي كولوكې : 
 Nb ، نيوبيم Cu ، مسو Al وينيمسيريم له الومډوله فلزونه هم كاريږي . گنيزيم سره يې گم
  ډوله فلز كې د هغوى د برېښنا تېرولو وړتيا (ظرفيت) زياتوي . گپه سره  Tiټيټانيم ، 

سيريم  ډ شوي وي د هغوى كلكوالى زيات وي . دلته دگسيريم  له كومو پوالدو سره چې
انيم په د النټ چې سيريم او د ده مركبونه هگخو لكه څرن انيم  .اغېز هماغسې دى لكه د النټ

ډوله گپرتله ارزان او السرسى ورته ډېر دى، نو له نورو فلزونو سره د ده د يو ځاى كولو او 
   ډېر دى .  ارزښتفلز جوړولو 

ډوله فلز گاړينه ده وويل شي چې سيريم له يو شمېر فلزونو سره د يوځاى ويلي كولو او 
ډوله گ )ntermetallicIاليك (انټرميټجوړولو پر مهال يو ډېر توپاني تعامل كوي او 

ډ گه له جستو سره د ده تعامل همدغسې دى، كه چيرې دوى گلز جوړوي . د ساري په توف
ته يو ځاى تودوخه وركړ شي  وسره ويلي شي، يا د سيريم د مخلوط پوډرو او د جستو پوډر

ويلي  نو ياد تعامل رامنځته كوي . دا تعامل د يوې پياوړې چاودنې په ډول ترسره كيږي؛
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شويو جستو ته د سيريم د كومې ټوټې ورغورځول ډېر خطرناك دي، ځكه چې روښانه 
  شارټي غوندې كوي او پياوړې چاودنه كوي . 

چې د ، ٢СеОيډ ااكس ميايي او نفتي صنعت كې د سيريم ډاىپه كيه : گپه تو د كټاليسټ
 سيريم ډاىږي . ه كاريگپه تو درجې ده، د كټاليسټ گس .  2600يې  تودوخهويلي كېدو 

ر منځ مهم تعامل چټكوي . ت COيډ امونوكساو كاربون  ٢Hجن رود هايډ ٢СеОيډ ااكس
 و او لري كولو، يا په بله وينا ډيله الكولو څخه د هايډروجن د جالكوليډ ااكس سيريم ډاى

ده  د سيريم بل مركب د) كې ډېر ښه كار وركوي . Dehydrogenationهايډروجنېشن (
و د گد مال ٤SO٢H سولفوريك اسيډدى چې د  ٤Ce(SO(٢ې سيريم سولفاټ سولفاټ، يان

د  ٢SOيډ ااكس د سولفور ډاىدى ڼل كيږي . گ توليد د راتلونكې لپاره يو ښه كټاليسټ
  ړندى كوي . گيډ كېدلو تعامل، چې سولفور جوړوي، ډېرااكس

ه پيمانه ومي تخنيك كې سيريم لرونكې ښيښې په پراخد ښيښې په توليد كې : په اټ
خپ كيږي نه (يانې تر اغېز الندې ) adiationRو (گد راډياشن وړانكاريږي . دا ښيښې 

، دا شونتيا برابروي چې د پرسونل د دفاع او ساتنې لپاره پرېړې نه خپلوي) گكوم رن
ړيو ښيښو په تركيب كې د رڼا كوونكي او گيډ د ځانااكس سيريم ډاىښيښې جوړې شي . 

  ډون لري .  گه گوركونكي په تو گرنكله كله د نري زېړ 

بنسټيزه تركيبي برخه پوليريټ د  ٢СеОيډ ااكس يريم ډاىه : د سگد توږونكي توكي په تو
ښيښو د توږلو او ښوى كولو لپاره ډېر ښه  ښيښو او هېندارېاوپتيكي د  پوليريټ ده .

ونكى) پوډر لر گلرونكى (يا ككاو ته ورته رن گپوليريټ قهوه يي رناغېزمن پوډر دى . 
يډونو څخه جوړيږي . په ده كې د سيريم ادى چې د كمپېښه خاورينو عنصرونو له اكس

  كمه نه وي .  سلنې 45ايډ برخه تر اكس

 ، چې دډوله فلزگسلنه  50له وسپنې سره د سيريم ه : گد پخپله اور اخيستونكي توكي په تو
)Ferrocerium(  ،په نامه ياديږي) كله كله هم د ميشميټالMischmetal (فلز په ډول 
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 د سيريم ډاىه كاريږي . گپه تو(بكرۍ)  »اورټك«ريټ اليټرونو كې د مصنوعي گپه س
ه گه ښيښو، له نري زېړ رنگسره يو ځاى د رن ٢TiO يډ ااكس له ټيټانيم ډاى ٢CeOيډ ااكس

  ه پورې، ښيښو د اېشولو او جوړولو لپاره كاريږي . گنيولې تر نارنجي وزمه رن

تودوخې په وړاندې مقاومت  يو توكيو كې : د اور او ډېرېتودوخې مقاومت لرونك د ډېرې
يډي او غيرفعال چاپيريال كې د ا(په اكس ٢CeOيډ ااكس سيريم ډاى لرونكيو توكيو كې د

  پورې) كاريږي .  گ . درجو س 2300تودوخې تر 

نښو د له  د )Motion sickness( د حركت يا سفر ناروغۍې گد سيريم مالپه طب كې : 
سيراميك  منځه وړلو يا وقايې لپاره كاريږي . په ستوماتولوجۍ كې سيريمي پوالد او

)eramicC لري، كاريږي يډااكس سيريم ډاى)، چې  .  

 ډ د لوړې تودوخې لرونكيو د سونيااكس كې : د سيريم ډاى پيلونو يا بېټريو په سون
  ريږي . پيلونو او بېټريو د جامد الكتروليت په توليد كې كا

 يډافلور له سترونتيم 3CeF يډافلور تراى د برېښنا په كيميايي سرچينو كې : د سيريم
٢SrF د ډېرو پياوړيو چارجېدونكيو بالټيو د توليد لپاره كاريږي .  وله فلز كېډگپه  هسر

                 ه جوړيږي .  انود له نږه فلزي سيريمپه دا ډول بالټيو كې 
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په اوبو او نريو ، ه دهگپوډر او بې اوبو مال زېړ، يو  ٤Ce(SO(٢ سولفاټانځور : د سيريم 

   ه كاريږي گپه تو كټاليسټ د تېزابونو كې حليږي،

  يميمډپرازيو.  59

پرازيوډيميم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د شپږمې دورې يو عنصر دى چې 
ريزي ژبه كې گه اند دې عنصر نوم پدى .  Prاو سېمبول يې  59اتومي شمېره يې 

)Praseodymium) او په روسي ژبه كې (Празеоди́м( و زرو ته ورته دى . دا يو سپين
) شمېره CASروپ عنصر دى چې د ثبت د سي اې اېس (گونو د لرونكى، د النټانيډ گرن

  ده .  )7440 - 10 -0( يې
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هلو تاب په منځني ډول نرم، د كږېدو راكږېدو وړ، د څټك و يميمډپرازيوانځور : 

  لرونكى فلز دى   گلرونكى، سپينو زرو ته ورته رن

  د نامه ريښه يې  او تاريخچه

ز كال  1885) پر 1929- 1858» (كارل اوېر فون ويلسباخ«اتريشي كيمياپوه  پرازيوډيميم
اف توسگكارل «ز كال د سويډني كيمياپوه  1839. ده دا مالومه كړه چې پر  كړى دى

په اصل كې د دوو عنصرونو مخلوط عنصر  »ډيډيميم«د وى ش له خوا موندل» موسانډر
 دواړه يې د او دا، دا دوه عنصرونه د فيزيكي او كيميايي خواصو له پلوه يو بل ته نږدې دى

  په نومونو ونومول .   Prپرازيوډيميم  او Ndنيوډيميم 
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» زرغون نري«څخه اخيستل شوې چې د ) prasinos( رازيوډيميم كلمه د يوناني ژبې لهپد 
مانا لري . دا » ونيگغبر«چې د  څخه اخيستل شوې) didymos( او د يوناني ژبې له گرن

    په پام كې نيولو سره اېښودل شوى دى . گو د رنگنوم پر ده د ده د مال

  شتون  يميمډپرازيوپه طبېعت كې د 

. د رامه ده گ 9ټن كې  ه په يوكچي كلك قشر كې د پرازيوډيميم د ځمكې په پاسن
  رامه ده .  گميلي   ٢,٦·١٠−٦ يې كچه ر كېيټپه يو ل د اوبومندرونو س

  الس ته راوړل يې 

پرازيوډيميم له نورو كمپېښه خاورينو عنصرونو سره په مخلوطونو كې شتون لري او له 
رافۍ گد كروماتواو  )Extractionد (دغو مخلوطونو څخه الس ته راځي . 

)Chromatography( د جال كولو له الرې د  وط د برخوعمليو پر مټ د مخل
ي عنصرونو سره يو ځاى كيږي او له نيوډيميم له نورو سپكو النټانيډ نهوپرازيوډيميم بلور

سره يو ځاى جال كيږي . تر دې وروسته پرازيوډيميم له نيوډيميم څخه جال كيږي او د 
درجو كې  گ . س 850په د تودوخې فلزونو د تودوخيز (ميټالوترمي) مېتود له مخې يا هم 

   ه فلز اړول كيږي .نږد الكتروليز پر مټ په 

  كارونه يې 

 ميكرومتره 05,1و، چې د څپې اوږدوالى يې گوړانپرازيوډيميم ايونونه د هغو اليزري  د
ه گد اليزري توكي په تو 3PrF د پرازيوډيميم فلورايډ، د متهيج كولو لپاره كاريږي . دي

د ښيښې په جوړولو كې كاريږي او ښيښې ته نرى زرغون كاريږي . د پرازيوډيميم اكسايډ 
  وركوي .  گرن
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  يا په هسته يي مقناطيسيې په هسته يي اهتزازي مقناطيس كې گد پرازيوډيميم مال
. پرازيوډيميم د  كاريږي كې) NMR( Nuclear magnetic resonance((تشديد 

چې پوالدو ته وراضافه ه، گډوله فلز د يوې برخې په توگ) Mischmetall ميشميټال (
    ډيږي . گډوله فلزونو ته ورگنيزيمي گكيږي، كاريږي؛ له كوبالټو او نيكلو سره م

  وپونه يې ايزوټ

ايزوټوپ دى  Pr١۴١ پرازيوډيميم يوازې يو طبېعي پايښت لرونكى ايزوټوپ لري او هغه د
د دوى  شوي دي .ايزوټوپونه هم لري چې پېژندل نور راديواكتيفي  38. دا عنصر همدا راز 

ايزوټوپ دى چې نيمايي  Pr١۴٣ ديو  اوږده عمر لرونكيډېر د له شمېر څخه يې تر ټولو 
 12,19عمر يې  ايزوټوپ دى چې نيمايي Pr١۴٢ شواروزه دى . بل يې د 57,13عمر يې 

ساعته لنډ  985,5ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر ساعته دى . د نورو ټولو راديواكتيفي 
هسته يي  15ثانيو هم لنډ دى . دا عنصر  33هغو نيمايي عمر يې تر  دى، د ډېرى

 ايزوميرونه هم لري چې د دوى له شمېر څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي يو د
Prmبل يې د ساعته دى .12,2زومير دى چې نيمايي عمر يې اي  ١٣٨ Prm١۴ايزومير دى  ٢

ايزومير دى چې نيمايي عمر يې  Prm١٣۴ ې ددقيقې دى، او بل ي 6,14چې نيمايي عمر يې 
  دقيقې دى .  11

 141-پرازيوډيميم ايزوټوپونو، چې د اتومي كتلو شمېرې يې ترراديواكتيفي د هغو 
هغه  اشغال دى . ، د تجزيې ډول الكترونيپايښت لرونكي ايزوټوپه مخكې دي

وټوپه وروسته پايښت لرونكي ايز 141-ايزوټوپونه چې تر پرازيوډيميمراديواكتيفي 
شمېرې پايښت لرونكي  141تجزيه دى . تر  - منفي - بېتا β−راغلي د هغوى د تجزيې ډول 

شمېرې كيميايي  58د  يزوټوپونو د تجزيې په پايله كېايزوټوپه مخكې راديواكتيفي ا
يزوټوپونو وروسته راديواكتيفي ا شمېرې 141ايزوټوپونه جوړيږي او تر  Ceعنصر سيريم 
ايزوټوپونه جوړيږي . د  Ndشمېرې كيميايي عنصر نيوډيميم  60د  ايله كېد تجزيې په پ
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پاى ته  159څخه پيل او پر  121وپونو د كتلو شمېرې له ايزوټپېژندل شويو دې عنصر د 
  رسيږي . 

  د پرازيوډيميم اتوم 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې  82پروتونونو او  59د پرازيوډيميم د اتوم هسته له 
دې د الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي .  59په شاوخوا كې يې 

، په دويمه كې 2ه كې يې سوييكي ژې لري . د اتوم په لومړۍ انرسوييكي ژانر 6اتوم  عنصر
، او په شپږمه 8، په پېنځمه كې يې 21، په څلورمه كې يې 18، په درېيمه كې يې 8يې 
د اتوم په هسته كې يې د .  سره وېشل شوي ديرونونه الكت 2ه كې يې سوييكي ژانر

   دى .    141پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

  واحده ده . اتومي  90765,140د پرازيوډيميم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .   [Xe]٣f٤ ٢s٦ الكتروني وېش يې په دې فورمولد اتوم  -

      .  ىد م.  پ 182يې قطر نيمايي تومد ا -
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  د اتوم جوړښت  يميمډپرازيوانځور: د 

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 773,6م كې  . م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود پرازيوډيمي -

 1208ده . (د ك په شمېر  935په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ) .  ده

 3403 په شمېر ده . (د ك 3130په شمېر  گ . درجه يې د س تودوخېد  د اېشېدو -
 ده) . 

 موله دى . \كيلوجوله 3,11د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 وله دى . م\كيلوجوله 331د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين .موله)\جوله 44,27ظرفيت يې  الي موليد تودو -

 موله دى . \ م. م . س 8,20مولي حجم يې  -
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   :  ي جالۍ جوړښت يېد بلور

 سېستم لري .  )ونالگزاگيه( شپږڅنډيزجالۍ جوړښت  يروبل د پرازيوډيميم د -

  سترومه دي . گان  =٣,٦٧٣a =١١,٨٤cد جالۍ پارامترونه يې  -

   
  ونال سېستم لري گزاگرازيوډيميم د بلوري جالۍ جوړښت هيانځور : د پ

   كيميايي خواص يې

 .  دى م.  پ 165 طرد پرازيوډيميم كووالينسي نيم ق -

 .  دى م.  پ e4+ (90101 ) .e 3 (+3يې ( د ايون نيمايي قطر -

 ه دى . گوليناپ 13,1الكتروني منفيت يې  -

 ولټه دى .   - ٣Pr←Pr  35 , 2+يې  ځواكالكترودي  -

 دي .  3،  4لو درجې يې ويډ جوړاد اكس -

په بل  . يا موله ده\كيلوجوله 6,526 ي يېجوړولو انرژ د ايوند لومړي الكترون  -
 ) الكترون ولټه ده . 46,5( شمېر

  د پرازيوډيميم ځينې مركبونه 
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او فلز  عضوي مركب دى، د پرازيوډيميم يو غير د ډاى پرازيوډيميم تراى سولفاټ.  1
ونه دي، ورزرغونه بل دى، SO٢Pr)٤(٣ه ده، كيميايي فورمول يې گسولفوريك اسيډ مال

  وي . هايډراټونه جوړاوبو كې حليږي او  په

د پرازيوډيميم فلز او عضوي مركب دى، غير ىونگدوه د پرازيوډيميم تراى كلورايډ .  2
لرونكي  گشين رن- دى، زرغون ٣PrClه ده، كيميايي فورمول يې گې تېزابو مالگمال

  هايډراټونه جوړوي .  بلورنه دي چې په اوبو كې حليږي او 

ونى غيرعضوي گدوه پرازيوډيميم  له اكسيجن سره د اكسايډ (III)د پرازيوډيميم .  3
لرونكي بلورونه دي، په  گزرغون رن -دى، زېړ ٣O٢Pr، كيمياى فورمول يې مركب دى

  سړو اوبو كې نه حليږي، له سرو اوبو سره تعامل كوي . 

ونى غيرعضوي مركب دى، د پرازيوډيميم او گسولفيډ دوه  (III)د پرازيوډيميم .  4
قهوې ته ورته دى،   ٣S٢Prده، كيميايي فورمول يې  هگتېزابو مالهايډروجن سولفيډ 

ماليكولي كتله يې يو بوى لري . گد ورستو (خوسا) شويو ه لرونكى پوډر دى چې گرن
    موله ده . \رامگ 00,378

  
د پرازيوډيميم او  مركب SO٢Pr)٤(٣ ډاى پرازيوډيميم تراى سولفاټانځور : د 

    په اوبو كې حليږيچې  دي ، زرغونه بلورونههه دگسولفوريك اسيډ مال
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  يميمډنيو.  60

يو كمپېښه خاورين د شپږمې دورې نيوډيميم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول 
روپ په گي دى . نيوډيميم د النټانيډ Ndاو سېمبول يې  60چې اتومي شمېره يې دى عنصر 

) او په Neodymium( ي ژبه كېليسگدې عنصر نوم په ان عنصرونو پورې اړه لري . د
لرونكى، او د سرو زرو  گدى . دا يو سپينو زرو ته ورته رن) Неоди́мروسي ژبه كې (

) CASد ثبت د سي اې اېس (يډ كيږي . اپړك لرونكى فلز دى . په هوا كې په اسانۍ اكس
   ) ده .  7440-00-8شمېره يې (

  
  ړك لرونكى فلز دى لرونكى، سرو زرو ته ورته پ گسپينو زرو ته ورته رن يميمډنيوانځور : 

   د نامه ريښه يې او  تاريخچه

د دوو ده  كړ .كشف  »ر فون ويلسباخكارل اوې«اتريشي كيمياپوه  ز كال 1885پر  يميمډنيو
سره ووېشه .  يميمډپرازيوپه نيوډيميم او  »ډيډيميم«كمپېښه خاورينو عنصرونو مخلوط 
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ايي دوو عنصرونو كيمي دا مخلوط په ډېرې ستونزې سره ووېشل شو، ځكه چې د ده د
عنصر په  يو هط په تېروتنې سره د خپلواك او نږخواص يو بل ته ډېر نږدې ول او دا مخلو

ا شونتيا برابره شوه چې ز كال د 1925پر په نامه نومول شوى وو . » ډيډيميم« ه د گتو
   ه ډول الس ته راوړل شي .نيوډيميم په نږ

) neosد يوناني ژبې له ( كيب دى او دا دوه كلمېويى د دوو يوناني كلمو تر» نيوډيميم«د 
  .   څخه اخيستل شوې دي» ونىگغبر«يانې  ) didymosاو (» نوى«يانې 

  په طبېعت كې د نيوډيميم شتون 

ه په يو ټن كچد نيوډيميم د ځمكې په پاسني كلك قشر كې، د بېالبېلو مالوماتو له مخې، 
 هكچر كې يې يټيو د اوبو په يو لگسمندراو  سمندرونود رامو ده . گ 37تر  25كې له 

  رامه ده . گميلي  ٩,٢·١٠−٦

قزاقستان، اوكراين، په روسيه، امريكا متحدو ايالتونو،  كانونهنيوډيميم د :  كانونه يې
لوى توليدوونكى او  ايي هېوادو كې دي . خو د دهاستراليا، برازيل، هند، او سكانديناوي

د اومو توكيو ټوله  عنصرونو نود كمپېښه خاوري ۍكېپه نړ صادروونكى هېواد چين دى .
په چين  ميليونه ټنه 52خه يې شمېر څ له دې ميليونو ټنو ته رسيږي چې 100تخمينن  زېرمه

چين وړاندې  سلنه 94څخه تر  92د كمپېښه خاورينو عنصرونو د نړيوال حجم له كې ده . 
  . كوي

  الس ته راوړل يې 

ي عنصرونو سره نصرونو د وېش پرمهال له سپكو النټانيډع نيوډيميم د كمپېښه خاورينو
او  Pr(III)پرازيوډيميم ؛ د پرازيوډيميم سره يو ځاى بېليږييو ځاى راټوليږي او له 

له بې اوبو فلزي نيوډيميم په نامه ياديږي . »  ډيډيميم «مخلوط د   Nd(III) نيوډيميم
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د ميټالوترمي وليز پر مټ يا هاليډونو څخه له ويلي شويو هاليډونو څخه د الكتر
)metallothermy (. عمليې پر مټ الس ته راځي    

   يې  وپونهايزوټ

 Nd١۴۵  ،Nd١۴۶  ،Nd١۴٨،  Nd١۴٣،  Nd١۴٢پايښت لرونكيو  5طبېعي نيوډيميم له 
ايزوټوپ يې تر ټولو ډېر خپور شوى او طبېعي ډېرالى يې  Nd١۴٢ د(جوړ دى .  ايزوټوپونو

څخه جوړ  Nd١۵٠ او Nd١۴۴ دوو راديواكتيفي ايزوټوپونوله  مدا رازه ) .سلنه دى 2,27
راديواكتيفي ايزوټوپونه لري، چې تر ټولو د ډېر اوږده عمر  33دى . دا عنصر په ټوله كې 

  1510 × 29. 2تجزيه لري او نيمايي عمر يې  -ايزوټوپ دى چې الفا Nd١۴۴ د يو لرونكي يې
ورځو لنډ دى،  3كاله دى . د نورو ټولو راديواكتيفي ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر  1810 × 7تجزيه لري او نيمايي عمر يې -ونې بېتاگدى چې دوه  ايزوټوپ Nd١۵٠ بل يې د . كاله دى

  ثانيو هم لنډ دى .  70د ډېرى هغو نيمايي عمر يې تر 

اوږده عمر  ډېرد ايزوميري حالتونه هم لري چې د دوى له شمېر څخه يې تر ټولو  13دا عنصر 
 mNd١٣۵ ساعته دى . بل يې د 5,5ايزومير دى چې نيمايي عمر يې  mNd١٣٩ يو د لرونكى

ايزومير دى چې  mNd١٣٣ دقيقې دى، او درېيم يې د 5,5مير دى چې نيمايي عمر يې وايز
  ثانيې دى .  70نيمايي عمر يې 

ايزوټوپه مخكې  142-چې د كتلو شمېرې يې تر نيوډيميم هغه راديواكتيفي ايزوټوپونه
دي، د تجزيې ډول يې الكتروني اشغال دى، او هغه ايزوټوپونه يې چې تر نوموړي 

شمېرې  142تجزيه دى . تر -فيمن - ايزوټوپه وروسته دي د هغوي د تجزيې ډول بېتا
شمېرې كيميايي عنصر  59ايزوټوپه مخكينيو ايزوټوپونو د تجزيې په پايله كې د 

شمېرې ايزوټوپه وروسته راديواكتيفي  142جوړيږي، او تر  ايزوټوپونه Prپرازيوډيميم 
ايزوټوپونه  Pmيم ټپرومي شمېرې كيميايي عنصر 61ايزوټوپونو د تجزيې په پايله كې د 



٧٩٠ 

 

 161څخه پيل او پر  124پېژندل شويو ايزوټوپونو د كتلو شمېرې له  جوړيږي . د دې عنصر د
   پاى ته رسيږي .

  د نيوډيميم اتوم 

هستې په اتوم د نيوترونونو جوړه ده . د  84پروتونونو او  60د اتوم هسته له  د نيوډيميم
 دې عنصرستې پر شاخوا راڅرخي . د الكترونونه شتون لري چې د ه 60شاوخوا كې يې 

ده .  6و شمېره يې سوييكي ژاتوم د انردې عنصر د په بله وينا د  ې لري،سوييكي ژانر 6اتوم 
، په 18، په درېيمه كې يې 8ه كې يې ه دويم، پ2ه كې يې سوييكي ژاتوم په لومړۍ انر د

ونونه رتالك 2 ه كې يېسوييكي ژ، او په شپږمه انر8 په پېنځمه كې يې ،22څلورمه كې يې 
شمېر (د  د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز. دي ي سره وېشل شو
  دى .  144كتلې شمېره) 

   خواص يې :نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  242,144د نيوډيميم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .    2s6 4f4[Xe]الكتروني وېش يې په دې فورمول د اتوم  -

     . ىد م.  پ 182يې  نيمايي قطرد اتوم  -
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  نيوډيميم د اتوم جوړښت انځور : د 

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 007,7كې  م.  م . س يوعادي شرايطو كې په د نيوډيميم كثافت په  -

 1297ده . (د ك په شمېر 1024په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ) . ده

 3347ده . (د ك په شمېر 3074په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
 ده) . 

 موله دى . \كيلوجوله 1,7د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 289د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 42,27ظرفيت يې  د تودوالي مولي -

 موله دى . \م.  م . س 6,20مولي حجم يې  -

  : جالۍ جوړښت يې بلوري د 
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 سېستم لري .  )ونالگزاگيهشپږڅنډيز (د نيوډيميم د بلوري جالۍ جوړښت  -

  مه دى .روستگان  =٣,٦٥٨a =١١,٨٠cد جالۍ پارامترونه يې  -
  

  سېستم لري  )ونالگزاگشپږڅنډيز (هير : د نيوډيميم د بلوري جالۍ جوړښت انځو

  خواص يې كيميايي 

 .   ىم د.  پ 184 نيم قطري سند نيوډيميم كووالي -

 .  ىم د.  پ e 3 (+5( ,99يې  نيم قطرد ايون  -

 ه دى . گوليناپ 14,1الكتروني منفيت يې  -

 ولټه دى .  ٢Nd←Nd+ −٢,٢او   ٣Nd←Nd+ −٢,٣٢ې ي ځواكالكترودي  -

 ده .  3يډ جوړولو درجه يې اد اكس -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 5,531ي يې ژد ايون جوړولو انرد لومړي الكترون  -
   ) الكترون ولټه ده .51,5شمېر (
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  كارونه يې 

نورو او  Laانيم النټ، Ceسيريم ،  Sm ، د ساماريمعنصرروپ گ دونو نيوډيميم د النټانيډ
مهم ډېرو كارېدونكيو توكيو څخه دى . د نيوډيميم د كارېدلو تر ټولو ډېر  يو له گتر څن

  رونه دادي :  گډ

ډول گنيوډيميم ور سلنې 5,1ته د  Tiټيټانيم ځاى ويلي كولو،  له پوالدو سره د يو •
 ه دې برخه كې كاريږي . پد ټيټانيم كلكوالى ډېروي ځكه خو 

ټي مقناطيسونو په توليد كې كوبال-يميايتر- مينيوډيميد پياوړيو  نيوډيميم •
 كاريږي . 

رېښنايي عايق (برېښنا نه ب) dielectricډي الكتريك (د  ٣O٢Ndيډ اد نيوډيميم اكس
د نيوډيميمي ښيښې په  اختيا ډېر لوړ ضريب لري،ه كاريږي چې د پرگپه تو )تېروونكي

  توليد كې كاريږي . 

 Glassكيفيت ښيښه يي ووبونو ( د لوړ د فيبري اوپتيك لپاره ٣NdFيډ انيوډيميم فلورد 

fiberيډ اد نيوډيميم ټيلورالس ته راوړلو لپاره كاريږي .  ) دNdTe  د ترموالكتريكي
ډوله گترموالكتريكي  ترموالكتريكي توكى دى، ر ښهډې ډوله فلزونو تركيبي برخه اوگ

   ړتياوې ښې كوي .گفلزونو ته ډېر كلكوالى وربښي او الكتروفيزيكي ځان

څو وراضافه كيږي،   ٣O٢Ndيډ اهغه ښيښه چې د نيوډيميم اكس: ښيښه ي نيوډيميم
د ، ) يانې نوې ښكارندهneophanنيوفاني ښيښه (نومونه لري . نيوډيميمي ښيښه، 

) ښيښه . دا ښيښه ډيډيميم(د الېكساندريتي ښيښه، همدا راز ډيډيميمي موزير ښيښه، 
  په زړه پورې خواص لري : 
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بدل  گسره سم رن ډول رڼا له ي، كوالى شي چې دگدوه رنالېكساندريتي اغېز يا  •
) او د لمر په رڼا incandescent lampروپ (گي) گد التهابي (سپيرينكړي . 

) fluorescent lampد (، څخه سره ياقوتي البي، او ان گله چوڼيا، كې 
 .  پورې گشنه يا زرغون رن روپونو په رڼا كې ترگ

 ښې جذبوي .  )ltravioletU( ېگوړان گتر چوڼيا پاس رند  •

  د اوپتيكي خواصو له بركته نيوډيميمي ښيښه په بېالبېل ډول كاريږي : 

 د زينتي لوښيو، قنديلونو، او نورو زينتي شيانو په جوړولو كې كاريږي .  •

د ځينو اضافي توكيو له  يميمي ښيښېه نيوډگچوڼيا، خړې، او قهوه يي رن •
د موټر چلوونكيو او ورزشكارانو لپاره د لمر ز كلونو پورې  2000تر  ډولو سره گور

اوس هم له كې كارېدې .  په عدسيويو (عينكو) گو څخه د دفاعي سترگله وړان
 يو كې كاريږي . گپه دفاعي ستر لمر څخه

ړې پر كلونو د الماني گاو سره نيوډيميمي ښيښې د دويمې نړيوالې ج چوڼيا •
دوى ته  يوگكې كارېدې . دې ستر يو جوړولوگسترپيلوټانو لپاره په » لوفتوافې«

دا شونتيا وركوله چې د هسك په وړاندې الوتكې ښې ووينې، په ټوله كې يې د 
 انسان ليد ښه كاوه . 

 يو په عدسيو كې،گفاعي ستراو خړې نيوډيميمي ښيښې د د اوسمهال چوڼيا •
   همدا راز په نورو برخو كې كاريږي .
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  يمټپرومي.  61

روپ يو گانيدي رونو د دوره يي جدول د شپږمې دورې او النټيي عنصيم د كيمياپروميټ
ژبه  ريزيگدى . د دې عنصر نوم په ان Pmاو سېمبول يې  61عنصر دى چې اتومي شمېره يې 

د دې عنصر د ثبت د سي ) دى . Проме́тийاو په روسي ژبه كې () Promethiumكې (
موندل كيږي ځكه چې ټول  ې نهپه طبېعت ك) ده . 7440 - 12- 2() شمېره CASاې اېس (

  وپونه يې راديواكتيفي دي . ټايزو

  تاريخچه يې 

ه په طبېعت كې په ډېره لږه او گيم د لنډ عمر لرونكي راديواكتيفي عنصر په توټپرومي
مكې په پاسني د ارزونو له مخې د ځ. ې سره شتون لري كچوركېدونكې (له منځه تلونكې) 

نه شو كېداى چې د شننيز مېتود پر  ، پر دې بنسټرامه دهگه څو سوه كچكلك قشر كې يې 
و يې په دې برخه كې ډېرې هلې ځلې كړې و څېړونكمټ كشف شي، له دې سره سره چې ډېر

  هم دي .  

ه ښيي چې د څېړونكيو څو پښتونو د گيم د كشف تاريخچه هغه ستونزې په ډاد پروميټ
ز كال د  1907لې دي . پر كمپېښه خاورينو عنصرونو د څېړنې او كشف په برخه كې زغم

ېښه خاورينو ڼل كېده چې د كمپگداسې تر كشف وروسته  Luيم لوټيټاو  Ybايتربيم 
رونو ځينو نامتو ډول پاى ته ورسېده . خو د كمپېښه خاورينو عنص عنصرونو لړۍ په بشپړ

داسې  )1935 -1855» (بوهوسالو براونر«يمياپوه ك چېكيشمېر څخه  څېړونكيو، له دې
تر منځ   Smساماريم او   Ndنيوډيميم چې د كمپېښه خاورينو عنصرونو په لړۍ كې د ڼله گ

عنصر شتون ولري، ځكه چې د دغو دوو عنصرونو د اتومي كتلو ترمنځ توپير بايد يو بل 
 »نري موزليه«ليسي فيزيكپوه گانپه غيرطبېعي ډول ډېر لوى وو . وروسته تر هغه كله چې 

 كي ځاىيد چارج د اړد اتوم د هستې له ځاى سره دول كې جپه دوره يي ) 1915- 1887(
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شمېرې عنصر نه شتون په  61روپ كې د گمالوم كړ، نو د كمپېښه خاورينو عنصرونو په 
  كلونو كارنده لټون پيل شو .   ز 1920ه شو نو هغه وو چې پر گډا

نې يا» فلورينس«مېره عنصر ش 61ندونې وشوې چې گكلونو داسې څر ز 1926-1924پر 
، او د كې  ,PO(Се (٤La, Nd, Thمونازيټ ه برازيلي مينرال پيم) په ايټاليا كې (پروميټ

) Champaign-University of Illinois at Urbana( د امريكا متحدو ايالتونو
ه ځېله اړپه نامه يې نومولى، خو وروسته دا دو» ايلينيم«او د كشف شوى پوهنتون له خوا 
  .   تېروتنې راووتې

چ . «، او »لېندېنينگل . «، »د .مارينسكي«امريكايي كيمياپوهانو ز كال  1945زې پر يوا
)  exchange resin-ion(زرڼو (قطران) يم د ايون تبادله كوونكيو پروميټ» كوريېل

    ه كړ .نږبېل او را و د تجزيې له توكيود يورانيمتوكي پر مټ 

  د نامه ريښه يې 

 »يوسپروميټ«افسانوي او اسطوري اتل د  نلرغوني يونا ديم كلمه د پروميټ
)Prometheus(خلكو دفاع كوونكى وو، د هسك، تالندې او برېښنا له خداى ، چې د 
نامه څخه  اور غال كړى او خلكو ته يې وركړى وو، له ارهد خلكو لپ څخه يې» زيوس«

  .  ده تل شوې اخيس

د اتومي ) IUPAC( »يوپاكا«ې ټولنړيوالې د ز كال د تيوريكي او عملي كيميا  1950پر 
نوم يې پر كېښود » يمپروميټ«و د شمېره وركړه ا 61وزن په برخه كې كميسيون دې عنصر ته 

   لغوه اعالن شول . يې» سيكلونيم«، »ايلينيم«، »سفلورين«. نور ټول زاړه نومونه لكه 
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  الس ته راوړل يې 

يم له پروميټر مټ ) مېتود پmetallothermicد ميټالوترميك (يم فلزي پروميټ
و، چې وپوننصرونو د ايزوټد بېالبېلو راديواكتيفي عڅه الس ته راځي .   ٣PmFيډ افلور

  وپ بېلېږي . ايزوټ Pm١۴٧ له مخلوط څخه يې دپه اټومي بټيو كې جوړيږي، 

  كارونه يې 

كاله دى) د برېښنا د  64,2يې  عمر ايىنيموپ (ټايزو 147- يمټد پروميد دې عنصر 
  ٣O٢Pmيډ ايم اكسټپروميهلته پكې د  ،ي سرچينو د توليد لپاره كاريږيوپټراديوايزو

ه نه گوړان- اماگو كې د گپر مهال يې په وړان ل كاريږي، او له دې بركته چې د تجزيېپه ډو
په يډ كې ازادېدونكى ځواك (ايم اكسټپه پروميه بې خطره دى . گوي، په پرتليزه تو

 واټ پر س 1,1يې  )رامه دىگ 6,6م كې .  م . س په يوويلي شوي حالت كې يې كثافت سطحي 
 ته نږدې كيږي .   م. م .

  ايزوټوپونه يې 

ه چې پروميټيم يو مصنوعي كيميايي عنصر دى نو پر دې بنسټ په طبېعت كې گلكه څن
ز كال په مصنوعي ډول  1945پر  وپ يېپايښت لرونكي ايزوټوپونه نه لري . لومړنى ايزوټ

راديواكتيفي ايزوټوپونه پېژندل شوي چې د كتلو شمېرې يې  38اوسه يې  تر السه شو . تر
پاى ته رسيږي . د ايزوټوپونو له شمېر څخه يې تر ټولو د ډېر  163څخه پيل او پر  126له 

 كاله دى . بل يې د 7,17ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Pm١۴۵ اوږده عمر لرونكي يو د
Pm١۴۶ كاله دى . بل يې د 53,5يې  ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر Pm١۴ايزوټوپ دى  ٧

كاله دى . د نورو ټولو راديواكتيفي ايزوټوپونو نيمايي عمر يې  64,2چې نيمايي  عمر يې 
  ثانيو هم لنډ دى .  30ورځو لنډ دى، د ډېرى هغو نيمايي عمر يې تر  365تر 
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بيا تر ټولو د ډېر  هسته يي ايزوميرونه هم لري چې د دوى له شمېر څخه يې 18دا عنصر 
 ورځې دى . بل 29,41ايزومير دى چې نيمايي عمر يې  mPm١۴٨ اوږده عمر لرونكي يو د

 152m1Pmدقيقې دى، او بل يې د  8,13ايزومير دى چې نيمايي عمر يې  152m2Pm يې د
  دقيقې دى .  52,7ايزومير دى چې نيمايي عمر يې 

وږده عمر لرونكى دى، د ايزوټوپونو د تجزيې شمېرې ايزوټوپه، چې تر ټولو د ډېر ا 145تر 
شمېرې ايزوټوپه وروسته ايزوټوپونو د تجزيې  145ډول يې الكتروني اشغال دى، او تر 

ايزوټوپونو د تجزيې په  مخكې شمېرې ايزوټوپه 145تجزيه دى . تر  -منفي -ډول يې بېتا
وروسته ايزوټوپونو د  ايزوټوپهشمېرې  145ايزوټوپونه، او تر  Ndپايله كې د نيوډيميم 

  ايزوټوپونه جوړيږي .   Smتجزيې په پايله كې د ساماريم 

  يم اتوم د پروميټ

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  84پروتونونو او  61يم د اتوم هسته له ټد پرومي
د دې عنصر الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي .  61شاوخوا كې يې 

، 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې سوييكي ژې لري . د اتوم په لومړۍ انرسويي يكژانر 6اتوم 
يكي ژانر، او په شپږمه 8، په پېنځمه كې يې 23، په څلورمه كې يې 18په درېيمه كې يې 

ه هسته كې يې د پروتونونو او د اتوم پ.  سره وېشل شوي ديالكترونونه  2 يې ه كېسوي
  دى .   145كتلې شمېره)  (د ونونو ټوليز شمېررتنيو

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .   9127,144يم اتومي كتله ټد پرومي -

 سره ښودل كيږي .   [Xe]٥f٤ ٢s٦الكتروني وېش يې په دې فورمول د اتوم  -

   . ىد م.  پ 183يې  نيمايي قطراتوم د  -
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  د اتوم جوړښت انځور : د پروميټيم 

  

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 26,7كې  . م م . س دي شرايطو كې په يويم كثافت په عاټميد پرو -

 1315ده . (د ك په شمېر  1042په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ده) . 

ده)  3273په شمېر  ده . (د ك 3000په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
  . 

 موله دى . \جولهكيلو 13,7د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 5,330د بړاس تودوالى يې  -
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 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 6,27ظرفيت يې  والي موليد تود -

 دى .  موله\ م. م . س 96,19مولي حجم يې  -

  جالۍ جوړښت يې : بلوري د 

  سېستم لري .  )ونالگزاگيهشپږڅنډيز (يم د بلوري جالۍ جوړښت ټد پرومي -

  سترومه دى . گان  =٣,٦٥a =١١,٦٥cامترونه يې د جالۍ پار -

      

    سېستم لري )ونالگزاگيهشپږڅنډيز (يم د بلوري جالۍ جوړښت ټد پروميانځور : 

  

  كيميايي خواص يې 

 .  ىم د.  پ 199 نيم قطريم كووالينسي ټد پرومي -

 .  ىم د.  پ e 3 (+111يې ( نيمايي قطرد ايون  -

 ه دى . گينولاپ 1 ,1الكتروني منفيت يې  -

 ولټه دى .   ٣Pm←Pm+ −٢,٢٩يې  ځواكالكترودي  -

 ده .  3يډ جوړولو درجه يې اد اكس -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 0,536ي يې ژد ايون جوړولو انرد لومړي الكترون  -
  ) الكترون ولټه ده .  56,5شمېر (
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  ساماريم. 62

ې يو عنصر دى چې اتومي د شپږمې دورد كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول ساماريم 
 )Samariumرېزي ژبه كې (گدى . د دې عنصر نوم په ان Smاو سېمبول يې  62شمېره يې 

يو عنصر دى چې د  روپگونو د دى . ساماريم د النټانيډ )Сама́рийاو په روسي ژبه كې (
ده . دا يوكمپېښه خاورين فلز دى چې  )7440-19- 9) شمېره يې (CASثبت د سي اې اېس (

  لري .   گينو زرو ته ورته رنسپ

  
  لري  گساماريم يوكمپېښه خاورين فلز دى چې سپينو زرو ته ورته رنانځور : 

  تاريخچه او د نامه ريښه كې 

څخه بېل  16O5(Nb,Ta,Ti)3((Y,Ce,U,Fe)(سامارسكيټ مينرال له لومړى ځل ساماريم 
رافوويچ گواسيلي ېف«ال روگروسي غرني انجينر ډ ز كال د 1847دا مينرال پر . شوى دى 
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د ده په نامه د نوموړي .  ) په وياړ نومول شوى دى1870- 1803(» بيخوويڅ -سامارسكي
) كړى وو . 1864- 1795» (هاينريش روسه«ي كيمياپوه مينرال د نومولو وړانديز المان

ې د گځينې بېل ته د دغه مينرال» روسه«الماني كيمياپوه » سامارسكي«روسي انجنير 
او پر » الفونتين«رانسي كيمياپوه پز كال د  1878ې وې . دا عنصر پر پاره وركړڅېړنې ل

-1838(» ودرانپول ايميل ليكوك دې بويس ب«رانسي كيمياپوه پد بل  ز كال هم  1879
سويسي د  ز كال هم 1880پر په سامارسكيټ مينرال كې وموندل شو . له خوا  )1912

له خوا د دې كشف پخلى  )1894-1817( »ناكگياليسارډ دې مارگ جان چارلز«كيمياپوه 
  پېړۍ په پيل كې بېل كړاى شو .  ز  20زي ساماريم لومړى ځل د فل وشو . نږه

  په طبېعت كې د ساماريم شتون  

د  سمندرونورامه ده . د گ 8ټن كې  اسني كلك قشر كې د سارماريم كچه په يود ځمكې په پ
  رامه ده . گلي مي ١,٧·١٠−٦ هيې كچ ر كېپه يو ليټ اوبو

، چې ډېرى مهال ډون لريگد النټانيډونو په تركيب كې  ساماريم: د پيدا كېدو سيمې يې 
په امريكا متحدو ايالتونو، قزاقستان، روسيه، اوكراين، استراليا، برازيل، هند، او 

    سكانديناويايي هېوادو كې موندل كيږي .

  الس ته راوړل يې 

او د اقتصادي شاخصونو په پام كې نيولو سره د  فلزي ساماريم د توليد د جوړښت
ميټالوترمي او الكتروليتي مېتودونو پر مټ الس ته راځي . د ساماريم نړيوال توليد څو 

) مېتود پر مټ له Ion exchangeسوه ټنه ارزول كيږي، لويه برخه يې د ايوني تبادلې (
  ې څخه الس ته راځي .گمونازيټي ش
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   وپونه يېايزوټ

 Sm١۴۴ دهغه يو اماريم له پېنځو پايښت لرونكيو ايزوټوپونو جوړ دى او طبېعي س
 درېيم يې د . پ دىايزوټو Sm١۴٩ دويم يې د . سلنه ده 07,3 ايزوټوپ دى چې ډېروالى يې

Sm١۵څلوريم يې د .دى  سلنه 38,7ايزوټوپ دى چې ډېروالى يې  ٠ Sm١۵ايزوټوپ دى  ٢
ايزوټوپ دى چې ډېروالى يې  Sm١۵۴ ځم يې داو پېن ،سلنه دى 75,26چې ډېروالى يې 

ه راديواكتيفي ايزوټوپونه هم پدوه د ډېر اوږده عمر لرونكي  . همدا راز سلنه دى 75,22
 اوسلنه،  99,14ايزوټوپ دى چې ډېروالى يې  Sm١۴٧ يو دطبېعت كې لري چې هغه 

ې ډېروالى ايزوټوپ دى چ Sm١۴٨ ميليارده كاله دى . دويم يې د 106ايي عمر يې نيم
  .  كاله دى ٧·١٥١٠يې  ايي عمرنيم سلنه، او 24,11يې

د دې عنصر مصنوعي جوړ شوي ايزوټوپونه هم شتون لري چې تر ټولو د ډېر اوږده عمر 
ميليونه كاله دى . بل  103ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  146-لرونكي يې يو د ساماريم

كاله دى . بل د څه ناڅه اوږده  88 , 8يې ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر  151-يې د ساماريم
ورځې دى . د نورو  340ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  145- ساماريم ديې  نكىعمر لرو

 48تر  د ډېرى هغو نيمايي عمر يې ،ټولو ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر دوو ورځو لنډ دى
دوى له شمېر څخه يې بيا  هسته يي ايزوميرونه هم لري چې د 12دا عنصر  هم لنډ دى . ثانيو

دقيقې  6,22ايزومير دى چې نيمايي عمر يې  141mSmد  تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي يو
 139Smد  ثانيې دى او درېيم يې 22دى چې نيمايي عمر يې  ايزومير  143m1Smبل يې د  . دى

   ثانيې دى .  7,10مر يې دى چې نيمايي ع ايزومير

  د ساماريم اتوم 

هستې په  نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د 88پروتونونو او  62ريم د اتوم هسته له ساما د
د  دې عنصرراڅرخي . د  الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا 62شاوخوا كې يې 
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، په دويمه كې 2ه كې يې سوي يكيژده . د اتوم په لومړۍ انر 6مېره و شسوييكي ژاتوم د انر
، او په شپږمه 8 ، په پېنځمه كې يې24، په څلورمه كې يې 18ې ېيمه كې ي، په در8يې 
سره وېشل شوي دي . د اتوم په هسته كې يې د الكترونونه  2ه كې يې سوييكي ژانر

  دى .  150(د كتلې شمېره)  نونو او نيوترونونو ټوليز شمېرپروتو

  خواص يې : نور د اتوم 

   اتومي واحده ده . 36,150د ساماريم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .   [Xe]٦f٤ ٢s٦الكتروني وېش يې په دې فورمول د اتوم  -

    . ىد م.  پ 181يې  نيمايي قطرد اتوم  -

   
 انځور : د ساماريم د اتوم جوړښت 
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  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 520,7م كې  . م . س په يو د ساماريم كثافت په عادي شرايطو كې -

 1345په شمېر  ده . (د ك 1072په شمېر  گ . ې د سدرجه يد تودوخې د ويلى كېدو  -
 ده) .  

ده)  2173په شمېر  ده . (د ك 1900په شمېر   گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
.  

 موله دى . \كيلوجوله 9,8د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى .  \كيلوجوله 165د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين .موله)\جوله 5,29ظرفيت يې  د تودوالي مولي -

  دى .  موله\. م م . س 9,19مولي حجم يې  -

فلزي ساماريم د ظاهري بڼې له مخې سړي ته سرپ ورپه يادوي، خو د ميخانيكي خواصو 
  له پلوه جست .  

   :جالۍ جوړښت يې بلوري د 

 سېستم لري .  (رومبوهيډرال) معينيد ساماريم د بلوري جالۍ جوړښت  -

 سترومه دى . گان Ha=٣,٦٢١ Hc=٢٦,٢٥ې د جالۍ پارامترونه ي -

    كيلوينه ده . 166د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

   سېستم لري (رومبوهيډرال) د ساماريم د بلوري جالۍ جوړښت معينيانځور : 



٨٠٦ 

 

  كيميايي خواص يې 

 .  ىد م.  پ 162 نيم قطرد ساماريم كووالينسي  -

 .  ىم د.  پ e 3 (+4,96يې ( نيم قطرد ايون  -

 ه دى . گوليناپ 17,1كتروني منفيت يې ال -

 دى . ولټه   ٢Sm←Sm+ −٢,٦٧،   ٣Sm←Sm+ −٢,٣٠يې  ځواكالكترودي  -

 دي .  2،  3يډ جوړولو درجې يې اد اكس -

په بل موله ده . يا \كيلوجوله 1,540 ي يېژنرجوړولو ا د ايوند لومړي الكترون  -
   ) الكترون ولټه ده .60,5(شمر 

يډ جوړوي، لومړى د درې ظرفيتي الز دى . په هوا كې ورور ورو اكسساماريم يو ډېر فعال ف
تر دې پوښل كيږي،  قشرتوربخون په نري  ٣O٢Smيډ ااكس (III) ساماريميانې يډ ااكس

  پوډر باندې بدليږي .  وروسته په نري زېړ

له كاربون ي . ريډ جوړ كړايټنسره تعامل وكړي او  ٢Nنايټروجن له ساماريم كوالى شي چې 
C  . له كالكوجيني عنصرونو سره د تعامل په سره د تعامل په پايله كې كاربيډونه جوړوي

يډونه جوړوي . له ادرې ظرفيتي سولفيډونه، سيلينيډونه، ټيلور -مونو او دوه پايله كې 
 پهسره  Siله سيليكون يډريډونه جوړوي . اهسره د تعامل په پايله كې  ٢Hهايډروجن 

يډونه ابورسره په تعامل كولو كې  Bډونه جوړوي . له بورون ياسيليسكې  كولوتعامل 
  Asله ارسينيك سفيډونه جوړوي . فاسره په تعامل كولو كې  Pجوړوي . له فاسفورس 

 سره په تعامل كولو كې Sbله انټيموني ارسينيډونه جوړوي .  سره په تعامل كولو كې
ونه، او له ټولو بيسموټيډ و كېسره په تعامل كول Bi يډونه جوړوي . له بيسموټانټيمون

يډونه، افلورهالوجيني عنصرونو سره په تعامل كولو كې درې ظرفيتي مركبونه، يانې 
  يډونه جوړوي . ايډونه او ايوډايډونه، بروماكلور



٨٠٧ 

 

سره په  ٤SO٢Hه له سولفوريك اسيډ گساماريم په تېزابونو كې حليږي . د ساري په تو
لرونكي بلورونه  گري زېړ رند ن  SO٢Sm)٤(٣سولفاټ  (III)د ساماريم تعامل كولو كې 

تعامل كې كېداى شي چې د ساماريم په د ساماريم سره  HCl ې تېزابوگ؛ له مالجوړوي
(III) ٣يډ اكلورSmCl لرونكي بلورونه جوړ شي، او په ټاكليو شرايطو كې  گد نري زېړ رن

  جوړ شي . ٢SmClيډ اكلور (II)كېداى شي چې د ساماريم 
  رونه يې كا

ډوله فلز كې د ډېرو پياوړيو دايمي وسپنكښو گسره په  وساماريم له كوبالټ
كه څه هم په دې وروستيو كې د نيوډيميم پر بنسټ (مقناطيسونو) په جوړولو كې كاريږي . 

كوبالټي وسپنكښو - جوړېدونكيو وسپنكښو جوړېدنې او دودېدنې المله د ساماريمي د
   تللې . ډوله فلز شونتياوې له منځه نه ديگد ساماريم د ا هم كار او توليد كم شوى، خو بي

تريكي توكيو كې هم كاريږي . د ساماريم په ترموالكپه ترموالكتريكي توكيو كې : 
) توكيو strain gaugeيو له ډېرو ښو فشار مېچوونكيو ( SmS ساماريم  مونوسولفيډ

ه په گريږي . د ساري په تورو د توليد لپاره كاگ. دى د فشارمېچوونكيو حسڅخه دى 
  اه كې د ميخانيكي فشار د مېچولو (اندازه كولو) لپاره .  گدست

په اټومي انرجۍ كې : ساماريم په اټومي انرجۍ كې د اټومي بټيو د اداره كولو لپاره 
 6800تر ترونونو مقطع د طبېعي ساماريم لپاره تودخيزو (سون) نيوكاريږي، ځكه چې د 

، چې د  Cdكاډميم او   Bبورون د نورو عنصرونو، لكه  دا عنصري . ) لوړيږbarnبارن (
په بټۍ كې نه سوځي، ځكه چې د نيوترونونو مقطع يې لوړه ده، څخه په توپير كې 

تابع د ساماريم ) پر مهال وه اخيستلگيزېدلو (وړانگنيوترونونو په شدت سره وړان
)subsidiaries (ترونونو ډېره لوړه مقطع لري . وپونه جوړيږي، چې دوى هم د نيوايزوټ  
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ترسره او د ښيښو ) luminescentړيو (گد ځانيډ اد ښيښې په توليد كې : د ساماريم اكس
په جوړولو كې كاريږي . دا  ښيښوو جذبوونكيو گوړان) Infraredلرونكيو ( گالندې رن

 ډېرو برخو كې كاريږي .  وپه نور عنصر

 

  

  يوروپيم. 63

يو عنصر دى چې اتومي د شپږمې دورې  ونو د دوره يي جدول يوروپيم د كيميايي عنصر
 )Europiumريزي ژبه كې (گد دې عنصر نوم په اندى .  Euاو سېمبول يې  63شمېره يې 

لرونكى نرم فلز دى  گدى . دا يو سپينو زرو ته ورته رن )Евро́пийاو په روسي ژبه كې (
   ده .  )7440 -53- 1() شمېره يې CASچې د ثبت د سي اې اېس (

  

  
  لرونكى نرم فلز دى  گانځور : يوروپيم سپينو زرو ته ورته رن



٨٠٩ 

 

  تاريخچه يې 

- 1832» (ويليام كروكس«او فيزيكپوه  ليسي كيمياپوهگاند دې عنصر لومړنۍ ليدنه 
» ودرانپول ايميل ليكوك دې بويس ب«رانسي كيمياپوه پز كال او بيا  1886پر  )1919

- 1852» (اېژېن اناتول دېمارسې«وه رانسي كيمياپپكړې وه . ز كال  9218) پر 1838-1912(
په ساماريمي خاوره كې د دې عنصر نرۍ كرښه وليده، هغه يې بيان كړه او د اروپا د ) 1903

  كېښود .  نوم پر» يوروپيم«ې په وياړ يې د لويې وچ

  د پيدا كېدو سيمې يې  

چې ډېرى مهال په امريكا ، ډون لريگيوروپيم د النټانيډي عنصرونو په تركيب كې 
ديناويايي هېوادو او متحدو ايالتونو، قزاقستان، روسيه، استراليا، برازيل، هند، سكان

  اوكراين كې موندل كيږي . 

  الس ته راوړل يې 

يوروپيم  له په مرسته Cكاربون يا  Laانيم النټفلزي يوروپيم په سرپټې اوسربنده خال كې د 
   الس ته راځي . پر مټ   ٣EuClيډ اكلور (III)يوروپيم د  ، همدا رازڅخه  ٣O٢Euيډ ااكس

  ايزوټوپونه يې  

 او بل د Eu١۵١ طبېعي يوروپيم له دوو پايښت لرونكيو ايزوټوپونو جوړ دى او هغه يو د
Eu١۵ايزوټوپ يې تر ټولو ډېر خپور شوى او ډېروالى يې 153- يوروپيم ايزوټوپ دى . د ٣ 

 ،ايزوټوپ يې پايښت لرونكى دى 153-يوروپيم كې چې دسلنه دى . په داسې حال  52 ,2
ايزوټوپ يې په دې وروستيو كې د څېړنې په پايله كې مالوم شوى چې  151- يمروپخو د يو

سربېره پر كاله دى .   1810×  62.  4تجزيه لري، نيمايي عمر يې - الفا پايښت لرونكى نه دى او
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لري چې د دوى له شمېر څخه يې تر ټولو د  راديواكتيفي ايزوټوپونه هم 36دې يوروپيم نور 
كاله دى .  9,36ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  150- يوروپيم ډېر اوږده عمر لرونكي يو د

 كاله دى، او بل يې د 516,13ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  152-يوروپيم بل يې د
و ټولو كاله دى . د نور 593,8ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  154- يوروپيم

، د ډېرى هغو نيمايي عمر كالو لنډ دى 7612,4 تر راديواكتيفي ايزوټوپونو نيمايي عمر يې
ېر هسته يي ايزوميرونه هم لري چې د دوى له شم 17ثانيو هم لنډ دى . دا عنصر  2,12يې تر 

 8,12ايزومير دى چې نيمايي عمر يې  Eum١۵٠ يو د يڅخه يې د ډېر اوږده عمر لرونك
بل يې  ساعته دى، او 3116,9 زومير دى چې نيمايي عمر يېيا Eu1m152بل يې د  .ساعته دى 

  دقيقې دى .   96دى چې نيمايي عمر يې  ميرايزو Eu2m152هم د 

  يوروپيم اتوم  د

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  89پروتونونو او  63د يوروپيم د اتوم هسته له 
د  دې عنصرستې پر شاوخوا راڅرخي . د تون لرى چې د هالكترونونه ش  63شاوخوا كې يې 

ې لري . د سوييكي ژانر 6اتوم د دې عنصر  ده، په بله وينا 6مېره و شسوييكي ژاتوم د انر
، په 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې سوييكي ژاتوم په لومړۍ انر

الكترونونه  2ه كې يې سوييكي ژانر، او په شپږمه 8پېنځمه كې يې ، په 25څلورمه كې يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د .  سره وېشل شوي دي

  دى .  152كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور اتوم  د

 احده ده . اتومي و 151 ,964د يوروپيم اتومي كتله  -

 ښودل كيږي . سره   [Xe]٧f٤ ٢s٦الكتروني وېش يې په دې فورمول د اتوم  -

        .   ىد م.  پ 199يې  نيمايي قطرد اتوم  -
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  انځور : د يوروپيم د اتوم جوړښت 

  فيزيكي خواص يې  

 رامه دى . گ 5 ,243كې  م.  م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود يوروپي -

 1099په شمېر  ده . (د ك 826په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 .  ده) 

) ده 1802په شمېر  ده . (د ك 1529په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
  . 

 موله دى . \كيلوجوله 176 تودوالى يې بړاسد  -

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 27 ,656ظرفيت يې  الي موليد تودو -

    موله دى . \م.  م . س 9,28مولي حجم يې  -
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په غير فعال  لرونكى فلز دى، گرو ته ورته رنو زه وي نو يو نرم، سپيننږيوروپيم چې 
 1 , 8د تودوخې په اتموسفير كې د ميخانيكي بدلون تر فشار الندې په اسانۍ راتالى شي . 

د برېښنا تېرولو ډېره درجو كې ) GPa(اپاسكال گيگ 80په د فشار درجو كې او كيلوين 
   وړتيا خپلوي . 

   :  جالۍ جوړښت يېبلوري د 

  سېستم لري .  مكعبي منځډكد بلوري جالۍ جوړښت د يوروپيم  -

  سترومه دى . گان 581,4د جالۍ پارامترونه يې  -

    

   سېستم لري مكعبي منځډكد يوروپيم د بلوري جالۍ جوړښت انځور : 

  كيميايي خواص يې 

 .  ىم د.  پ 185 نيم قطرد يوروپيم كووالينسي  -

 .  ىد م . پ e 3+ (95 )e 2+ (109يې ( نيم قطرد ايون  -

 ه دى . گوليناپ 1 ,2الكتروني منفيت يې  -

 ولټه دى .    3Eu←Eu   ،2,80- +2Eu←Eu+ -1,99يې  ځواكالكترودي  -

 دي .  2،  3يډ جوړولو درجې يې اد اكس -

په بل  موله ده . يا\كيلوجوله 9,546ي يې ژد ايون جوړولو انرد لومړي الكترون  -
    ) الكترون ولټه ده .  67,5( شمېر
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يډي قشر شتون لري . په ايډ كيږي، د فلز له پاسه تل اكسايم په هوا كې ډېر زر اكسپويور
ډېر تر قشر الندې ساتل كيږي . يا د خاورو تېلو امپولونو يا مرتبانونو كې د اوبلن پارافين 

ي . په محلولونو څخه نږدې ټول فلزونه لري كړو له گفعال دى، كوالى شي چې د مال
+ درجه 3يډ جوړولو اى كمپېښه خاورينو عنصرونو په څېر د اكسمركبونو كې لكه د ډېر

همدا + درجه تر السه شي . 2يډ جوړولو اښيي . په ټاكليو شرايطو كې كېداى شي چې د اكس
) د شرايطو په بدلون سره oxidation and reductionاكسيډېشن (راز د ريډوكشن او 

 (II,III)يوروپيم سه شي چې د + درجې تر ال3+ او 2يډ جوړولو اد اكسكېداى شي چې 
  ورمول سره برابرښت لري . كيميايي فله  4O3Euيډ ااكس

  د يوروپيم ځينې مركبونه 

 S ونى غيرعضوي مركب دى، چې يوروپيم او سولفورگسولفيډ يو دوه  (II). د يوروپيم  1
  دى .   EuSكيميايي فورمول يې دا  ى، تور بلورونه او تور پوډر دى .پخپل منځ كې جوړ كړ

ې او گونى غيرعضوي مركب دى چې د يوروپيم فلز مالگد يوروپيم تراى كلورايډ دوه .  2
 يلرونك گزېړ رندى . دا د نري   3EuClې تېزابو جوړ كړى، كيميايي فورمول يې دا گمال

  او هايډراټونه جوړوي .  بلورونه دي، په اوبو كې ښه حليږي،

او اكسيجن كيميايي مركب دى، كيميايي فورمول  د يوروپيماكسايډ  (III)د يوروپيم .  3
   البي پړك لري . گدا مركب سپين پوډر دى چې لږ لږ دى .   3O2Euيې دا 

  كارونه يې 

نو د بټيو كې د نيوترونو په اټومي انرجۍ كې : يوروپيم د اټومي انرجۍ په اټومي
ايډ، او زابورگهي يوروپيميډ، اپه ټوله كې د يوروپيم اكسه كاريږي . گجذبوونكي په تو

بورون كاربيډ  و ورو سوځي او د كارونې موده يې لهيډ يې ورا. خو اكس يوروپيم بوراټ
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)3C12C (B4B   اشغالد نيوترونونو  د تودوخيزو د يوروپيم رايه كمه ده .گ 1 , 5څخه يونيم 
د  غالاشد نيوترونونو د بارنه ده .  4500وپونو د طبېعي مخلوط  پر مټ) مقطع كې (د ايزوټ

 9200مقطع يې  اشغالدى (د  151-ه برخه كې يې تر ټولو ډېر فعال ايزوټوپ يوروپيممقطع پ
  بارنه ده) . 

هايډروجني انرجۍ كې د -ايډ په اټوميهايډروجني انرجۍ كې : د يوروپيم اكس- په اټومي
  ايوډيدي لړۍ) . - رونتيمست- ي تجزيه كې برخه لري . (يوروپيماوبو په الكتروكيمياي

د  كې )spectrum(سپيكټروم د ليدلو وړ يزري توكيو كې : د يوروپيم ايونونه الپه 
كاريږي . ميكرومتره وي،  61,0و د توليد لپاره، چې د څپې اوږدوالى يې گيزري وړانال

state -solid( لرونكيو امد توكييډ د جاې)، ځكه خو د يوروپيم اكسگ(نارنجي وړان

laser(  يزرونوالو لرونكيو توكياو لږ خپرو شويو مايع )liquid lasers د جوړولو (
   لپاره كاريږي . 

يوروپيم د لومينوفورونو يوه حتمي تركيبي برخه ) كې : luminophorپه لومينوفور (
ه سكرينونو كې كاريږي . د گمايي رنيزو او پالزگوړان - ده، لومينوفورونه په الكترونيكي

له ترونيك كې كاريږي . په ميكروالك اټ چې يو ډول لومينوفور دى،سټگيوروپيم تن
ه گروپونو كې د لومينوفور په توگډ شوى يوروپيم د تورې رڼا په گسترونتيم بوراټ سره 

 كاريږي .  

كاريږي . د  ا څخه په طبي كتنو او تشخيص كېپه طب كې : د يوروپيم كتيونونه له پخو
  و په درملنه كې كاريږي . وپونه د سرطان ناروغۍ د ځينو بڼديواكتيفي ايزوټيوروپيم را
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  ولينيمډاگ.  64

يو عنصر دى چې اتومي د شپږمې دورې د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول اډولينيم گ
)، Gadoliniumپه التيني ژبه كې (دې عنصر نوم  ددى .  Gdاو سېمبول يې  64شمېره يې 

اډولينيم گى . د )Гадоли́нийاو په روسي ژبه كې ( )Gadoliniumكې (ليسي گپه ان
شمېره ) CAS( لز دى چې د ثبت د سي اې اېسلرونكى ف گيو نرم، سپينو زرو ته ورته رن

  ) ده . 7440-54-2( يې

  
 لرونكى فلز دى  گاډولينيم يو نرم، سپينو زرو ته ورته رنگانځور : 
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  تاريخچه يې 

پر ) 4189- 1817(» ناكگاليسارډ دې ماريگ زرلجان چا« سويسي كيمياپوه اډولينيمگ
كتروسكوپي مېتود سره دا ثبوت كړه چې د ز كال كشف كړى دى . ده په سپي 8801

اډولينيم د گكمپېښه خاورينو عنصرونو په مخلوط كې د دې نوي عنصر برخه شتون لري . 
  په وياړ نومول شوى دى .  )1852-1760( »اډولينگيوهان «نډي كيمياپوه ېنلف

  اډولينيم شتون گپه طبېعت كې د 

 8په شمېر) په يو ټن كې اډولينيم كالرك (د ټېلور گكې په پاسني كلك قشر كې د د ځم
رامه ده گميلي   ٢,٤·١٠−٦ هكچر كې يې ټاوبو په يو لي يوگد سمندري او سمندررامه دى . گ
 .   

ډون لري او ډېرى گي عنصرونو په تركيب كې د النټانيډ اډولينيمگ:  د پيدا كېدو سيمې يې
تحدو ايالتونو، قزاقستان، روسيه، اوكراين، استراليا، برازيل، هند، مهال په امريكا م

   دل كيږي .نمواو سكانديناويايي هېوادو كې 

  الس ته راوړل يې 

له  ٣GdClيډ ااډولينيم كلورگيا  ٣GdF يډااډولينيم فلورگد  كلسيم پر مټ اډولينيم دگ
يډونو د ارينو فلزونو د اكساډولينيم مركبونه د كمپېښه خاوگد څخه الس ته راځي .  چڼلو

  برخې برخې كولو (وېشلو) پر مټ الس ته راځي . 
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   يې وپونهايزوټ

،  Gd١۵۴  ،Gd١۵۵  ،Gd١۵۶  ،Gd١۵٧ پايښت لرونكيو ايزوټوپونو 6ولينيم له اډگ طبېعي
Gd١۵٨  ،Gd١۶ايزوټوپه راديواكتيفي او يوه ٠ Gd١۵جوړ دى . له دوى څخه يې د ٢ Gd١۵٨ 

وپ سلنه ډېروالى لري چې تر ټولو ايزوټوپو ډېرترين ايزوټ 84,24ېعت كې په طبايزوټوپ 
راديواكتيفي ايزوټوپونوڅخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر  30د دې عنصر له ڼل كيږي . گ

 Gd١۵٠ كاله دى . بل يې د 1410×  08. 1ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Gd۵٢ لرونكي يو
 د نورو ټولو راديواكتيفيكاله دى .  610×  79.  1ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې 

 6,24ډېرى هغو نيمايي عمر يې ان تر  كاله لنډ دى؛ د 7,74ايزوټوپونو نيمايي  عمر يې تر 
هسته يي ايزميري حالتونه (هسته يي  4اډولينيم ايزوټوپونه گثانيو هم لنډ دى . د 

 Gdm143د يو  ېر اوږده عمرد ډلري چې د دوى له شمېر څخه يې بيا تر ټولو  )ايزوميرونه
ايزومير دى چې نيمايي عمر  Gdm145ثانيې دى . بل يې  110ايزومير دى چې نيمايي عمر يې 

  ثانيې دى .  5,24ايزومير دى چې نيمايي  عمر يې  Gdm141ثانيې دى، او بل يې هم د  85يې 

  اډولينيم اتوم گد 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  93پروتونونو او  64اډولينيم د اتوم هسته له گد 
راڅرخي . د دې عنصر د الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا  64شاوخوا كې يې 

ې لري . د سوييكي ژانر 6اډولينيم اتوم گبله وينا د په  ده، 6و شمېره سوييكي ژاتوم د انر
، په 18درېيمه كې يې  ، په8، په دويمه كې يې 2ه كې يې سوييكي ژاتوم په لومړۍ انر

الكترونونه  2ه كې يې سوييكي ژنره شپږمه ااو پ ،9، په پېنځمه كې يې 25كې يې څلورمه 
سره وېشل شوي دي . د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د 

   دى .   157كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 
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 ومي واحده ده . ات 25,157اډولينيم اتومي كتله گد  -

 ښودل كيږي . سره   [Xe]٧f٤ ١d٥ ٢s٦الكتروني وېش يې په دې فورمول د اتوم  -

       .   ىد م.  پ 179يې  نيمايي قطرد اتوم  -

  
  اډولينيم د اتوم جوړښت گانځور : د 

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 900,7كې  م.  م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يواډولينيگد  -

 1585په شمېر  ده . (د ك 1312په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ده) .  

) ده 3273په شمېر  ده . (د ك 3000په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
  . 

 موله دى . \كيلوجوله 0,10د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 398د بړاس تودوالى يې  -
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 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 1,37ظرفيت يې  لي مولياد تودو -

 موله دى . \. م  م . س 9,19مولي حجم يې  -

   :  جالۍ جوړښت يېبلوري د 

  سېستم لري .   )ونالگزاگيهشپږڅنډيز (اډولينيم د بلوري جالۍ جوړښت گد  -

   سترومه دى .گان =٣,٦٣٦a =٥,٧٨٣cد جالۍ پارامترونه يې  -

  

   سېستم لري )ونالگزاگيهشپږڅنډيز (م د بلوري جالۍ جوړښت اډولينيگد انځور : 

   كيميايي خواص يې

 .  ىم د.  پ 161 نيم قطري سناډولينيم كوواليگد  -

 .  ىد م.  پ e 3 (+8,93يې ( نيم قطرد ايون  -

 ه دى .  گوليناپ 20,1الكتروني منفيت يې  -

 ولټه دى .  ٣Gd←Gd+ -٢,٢٨يې  ځواك الكترودي -

 ده .  3درجه يېيډ جوړولو اد اكس -

موله ده . په بل \كيلوجوله 2,594ي يې ژد ايون جوړولو انرد لومړي الكترون  -
   ) الكترون ولټه ده .16,6شمېر (
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  اډولينيم ځينې مركبونه گد 

ې او گاډولينيم له مالگيو غيرعضوي مركب دى، د اډولينيم تراى كلورايډ گد .  1
ه بلورونه دي، گدى، بې رن 3GdClيې ې تېزابو څخه جوړ دى، كيميايي فورمول گمال

  په اوبو كې حليږي او هايډراټ جوړوي . 

ې او نايټريك گاډولينيم له مالگيو غيرعضوي مركب دى، د  اډولينيم نايټراټگد .  2
دى، په اوبو كې حليږي،  3Gd(NO(3اسيډه جوړ دى، كيميايي فورمول يې 

  هايډراټونه جوړوي . 

ونى غيرعضوي گاډولينيم دوه گ، له اكسيجن سره د اډولينيم تراى اكسايډگد .  3
دى، پوډر ته ورته سپين بلورونه دي، په اوبو  3O2Gdمركب دى، كيميايي فورمول يې 

   .  كې نه حليږي

  كارونه يې 

ه كېداى شي اوږد بيان گكنالوجۍ د يو توكي په تواډولينيم په اړه لكه د اوسنۍ ټگد 
نه يوازې د ده د  اانيزي . درونه پرگنوي او نوي ډوشي، ځكه چې دا عنصر تل د كارونې 

كنالوجيكي توليدي وړتيا المله د ټړتياوو له كبله، بلكې گفيزيكي خواصو د ځان-اټومي
  ي ده . ژاټومي انرالكترونيك او رونه گاډولينيم د كارونې لوى ډگد هم . 

ډوله فلزونه، گلړ  اډولينيم يوگه : د گد مقناطيسي وسيلې په توخوندي كولو د مالوماتو 
ډوله فلزونه يې دا شونتيا وركوي چې په ډېر لږ ځاى گاو وسپنې سره  وپه تېره بيا له كوبالټ

ډوله فلزونو كې د گكې د ډېر ستر كثافت مالومات ثبت كړي . دا له دې كبله چې په دغو 
د ي جوړښتونه جوړيږي، چې ړگځان) Bubble memory( ظې لرونكيمقناطيسي حاف

وماينونو د د ډپه نامه ياديږي . ) magnetic domainين (اوممقناطيسي ډيي  استوانه
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كنالوجۍ لپاره د او د اوسنۍ كمپيوټري ټ ه دهميكرومتر كم 1تر يو ه كچمالوماتو د منلو 
 هيټاب دهرميليا 9تر څخه  1داسې حافظې لرونكيو وسيلو د جوړولو شونتيا برابروي چې له 

)Bit (ترم سانتييو پر د مالوماتو خوندي كوونكې وسيلې  د ثبت كثافت ولري، چې 
  سره مساوي دى . ) gigabyte ،GB(يټ اابگيگ 1ر باندې له گربع ډتم

نيوترونونو څخه يا سون ۍ كې له تودوخيزو ژانر اډولينيم په اټوميگپه اټومي انرجۍ كې : 
د  د ساتنې په چاره كې كاريږي . ځكه چې دا عنصر له ټولو پايښت لرونكيو عنصرونو څخه

ې بارنه ده . د د 49000مقطع د اشغال د ده تر ټولو ډېره لوړه وړتيا لري .  نيوترونونو د اشغال
نيوترونونو د وپ د ايزوټ 157-لينيماډوگڅخه يې د  عنصر د ټولو ايزوټوپونو له شمېر

  بارنه ده .  254000يې مقطع اشغال لوړه وړتيا لري چې د  اشغال تر ټولو ډېره

كې  ه دفاع كولواډولينيم د اټومي بټۍ د اداره كولو او له نيوترونونو څخه پگله دې پلوه 
او په اټومي ، سيراميكچ، گد مينا يډ پر بنسټ ااډولينيم د اكسگد  پورې دى . ډېر په زړه

ډولينيم اگله ونه جوړيږي . د اټومي بټۍ د عيارولو لپاره هم گتخنيك كې كارېدونكي رن
  .  څخه كار اخيستل كيږي ٣BGdO بوراټ

د پياوړيو  GdB٦يډ ازابورگاډولينيم هيگد الكتروني توپونو د كتودونو په توليد كې : 
  . د جوړولو لپاره كاريږي  اووگ) دستroentgenېني (گروينټالكتروني توپونو او د 

ډوله فلز د هايډروجن د ډېرې حجمي گاډولينيم او وسپنې گپه هايډروجني بېټريو كې : د 
  ه كاريږي، او كېداى شي چې د هايډروجني موټرونو لپاره وكاريږي . گبېټرۍ په تو

 )Osteoporosis( هډوكيو د وپ په طب كې دايزوټ 153- اډولينيمگپه طب كې : د 
يډ ااډولينيم كلورگه كاريږي . گو د سرچينې په توگد تشخيص لپاره د وړانناروغۍ 

٣GdCl  د كوپفير ژوندينكو (د ينې د درملنې پر مهالKupffer cells(  د بالك كولو لپاره
   كاريږي . 
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اډولينيم برخه لري . دا درمل په طب كې گ) په درمل كې Gadodiamide( اډوډياميډگد 
كې  گپه ر ې لري،گپه اوبو كې حلېدونكې مالاډولينيم گيو ډول محلول دى چې د 

او په بدن كې د خطرناكو پړسوبونو په ځايونو كې زېرمه كيږي . له دې پېچكاري كيږي 
ه قيمته گالمله چې كمپېښه خاورين عنصرونه قيمته دي او نوموړى درمل هم په پرتليزه تو

زرو روبلو  10000تر  5000يو ډوز بيه له  غه درمل دز كال په روسيه كې د د 2010نو پر تماميږي 
  وه . 

ړي كانتينرونه گڅخه ځان ډوله فلزگله  واډولينيم او نيكلگساتنه : د  د راديواكتيفي پوسو
ساتل كيږي، د دې لپاره (تفالې) جوړيږي او په دغو كانتينرونو كې راديواكتيفي پوسې 

  چې بهر هوا ته را ونه وزي او چاپيريال ككړ نه كړي . 

د نيوترونونو په  3Te2Gdيډ ااډولينيم ټيلورگد په تودوخيزو برېښناييزو توكيو كې : 
كار كوالى ه گپياوړي بهير كې د ډېر ښه تودوخيز برېښناييز (ترموالكتريكي) توكي په تو

     .  ٢٢٠—٢٥٠ мкВ/Кترموالكتريكي حركت كوونكى ځواك يې شي؛ 

ۍ د ژخواص لري او د انرريكي ډېر ښه ترموالكت 3Se2Gdاډولينيم سيلينيډ گ
 وكى او د ډېرې ښې راتلونكېوپي سرچينو په توليد كې ډېر ښه كارېدونكى تراديوايزوټ
  توكى دى . 

د نيم تجزيه لري،  - ايزوټوپ چې الفا 148- اډولينيمگۍ راديوايزوټوپي سرچينې : د ژد انر
د تودوخې  لپاره كيوليدوونترموالكتريكي تووپي كاله دى، د راديوايزوټ 93پېر يې عمر 

  ډېره پياوړې سرچينه ده . بې خطره او هممهاله يو
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  تيربيم.  65

يو عنصر دى چې اتومي د شپږمې دورې دوره يي جدول  د تيربيم د كيميايي عنصرونو
او  )Terbiumرېزي ژبه كې (گدى . د دې عنصر نوم په ان Tbاو سېمبول يې  65شمېره يې 

لرونكى فلز دى چې  گدا يو نرم، سپينو زرو ته ورته رنى . د )Те́рбийپه روسي ژبه كې (
  ) ده .  7440-27- 9( ) شمېره يېCASد ثبت د سي اې اېس (

  
   لرونكى فلز دى   گيو نرم، سپينو زرو ته ورته رن انځور : تيربيم

  تاريخچه يې 

ز كال لومړى ځل  1843پر ) 1858 -1797» (وستاف موسانډرگكارل «سويډني كيمياپوه 
ايډونو سره اكسايربيمي تيربيمي او ايتريمي، په  توكىگټين ٣O٢Yيډ اد ايتريم اكس
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ى لومړ) 1938 - 1872( »اورباين جارج «رانسي كيمياپوه پېړۍ په سر كې پ 20ووېشه . د 
   ډول الس ته راوړ .  پوهاند وو چې تيربيم يې په نږه

تر  Yايتريم  او Yb ، ايتربيم Erايربيم  عنصرونو  د نورو دريو كيميايي: د نامه ريښه يې 
په ټاپو » ريساريو«ې د گد ټول انوگټاپو د ستهكولم دنوم  »تيربيم«دې عنصر ته د  گڅن

  دى . شوى او غوره شوى اخيستل  له نامه څخه كلي) Ytterbyربي (يايتد  كې

  شتون د تيربيم په طبېعت كې 

  رامه دى . گ 3,4كې  ې د تيربيم كالرك په يوه ټند ځمكې په پاسني كلك قشر ك

ډون لري چې ډېرى مهال په امريكا متحدو گي عنصرونو په تركيب كې تيربيم د النټانيډ
ايالتونو، قزاقستان، روسيه، اوكراين، استراليا، برازيل، هند او سكانديناويايي 

  هېوادو كې موندل كيږي .   

  الس ته راوړل يې 

يا د رافۍ گنو څخه د ايوني كروماتوتيربيم د كمپېښه خاورينو عنصرونو له مخلوطو
  مټ الس ته راځي .  ) عمليې پرExtractionشن (كايكسترې

  د تيربيم اتوم  

د اتوم د هستې په نيوترونونو جوړه ده .  94پروتونونو او  65د تيربيم د اتوم هسته له 
د  هستې پر شاوخوا راڅرخي . د دې عنصرالكترونونه شتون لري چې د  65شاوخوا كې يې 

، په دويمه كې 2ه كې يې ده . د اتوم په لومړۍ انرژيكي سوي 6مېره و شاتوم د انرژيكي سوي
، او په شپږمه 8 ، په پېنځمه كې يې27، په څلورمه كې يې 18، په درېيمه كې يې 8يې 



٨٢٥ 

 

سره وېشل شوي دي . د اتوم په هسته كې يې د الكترونونه  2ه كې يې انرژيكي سوي
  دى .  159نو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) پروتونونو او نيوترونو

  خواص يې : نور د اتوم 

  .  اتومي واحده ده 92535,158د تيربيم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .    [Xe]٩f٤ ٢s٦الكتروني وېش يې په دې فورمول د اتوم  -

        .  ىم د.  پ 180يې  نيمايي قطرد اتوم  -

  

  اتوم جوړښت د  انځور : د تيربيم

  يكي خواص يې فيز

 رامه دى . گ 229,8كې  . م م . س په يود تيربيم كثافت په عادي شرايطو كې  -

 1629په شمېر  ده . (د ك 1356په شمېر  گ.  درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
  ) . ده
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 3396په شمېر  د كده . ( 3123په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
  ) . ده

 موله دى . \كيلوجوله 389يې  د بړاس تودوالى -

 دى .  (كيلوين .موله)\جوله 29ظرفيت يې  د تودوالي مولي -

   موله دى . \. م م . س 2,19مولي حجم يې  -

  : جالۍ جوړښت يې بلوري د 

 سېستم لري .  )ونالگزاگد تيربيم د بلوري جالۍ جوړښت شپږڅنډيز (هي -

   دى . سترومه گان =٣,٦٠٠a =٥,٦٩٤cد جالۍ پارامترونه يې  -

  

  ونال) سېستم لري گزاگد تيربيم د بلوري جالۍ جوړښت شپږڅنډيز (هيانځور : 

  كيميايي خواص يې 

 .  ىم د.  پ 159 نيم قطرد تيربيم كووالينسي  -

 .  ىد م.  پ e 4+ (84 )e 3+ (3,92يې ( نيم قطرد ايون  -

   ه دى . گوليناپ 2,1فيت يې الكتروني من -

 ولټه دى .   ٣Tb←Tb+ −٢,٣١يې  ځواكالكترودي  -
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 دي .  4،3يډ جوړولو درجې يې اد اكس -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 0,569ي يې ژانر ايون جوړولو دالكترون  د لومړي -
     ) الكترون ولټه ده .90,5شمېر (

  وپونه يې ايزوټ

 159-د تيربيم هغهاو  ه جوړ دىوپه پايښت لرونكي ايزوټيوله تيربيم يوازې طبېعي 
په دې ډول دا عنصر د يو ايزوټوپي (مونوايزوټوپي) عنصر په نامه هم بلل ى . وپ دايزوټ

وى له نور راديواكتيفي مصنوعي ايزوټوپونه هم لري چې د د 36كېداى شي . دا عنصر 
يې  ايي عمرنيم دى چېايزوټوپ  158- د تيربيم شمېر څخه يې تر ټولو ډېر پايښت لرونكى

 د نوروكاله دى .  71يې  ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر 157- بل يې د تيربيمكاله دى .  180
ټولو راديواكتيفي ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر دريو مياشتو لنډ دى، د ډېرى هغو 

ه مخكې ايزوټوپپايښت لرونكي  Tb١۵٩ نيمې دقيقې هم لنډ دى . تر نيمايي عمر يې تر
، چې په پايله كې يې د الكتروني اشغال دىيې  يزوټوپونو د تجزيې ډولكتيفي ااراديو

راديواكتيفي وروسته ايزوټوپه  Tb١۵٩ ايزوټوپونه جوړيږي . تر Gd اډولينيمگ
 د تجزيې په پايله كې يې د ډيسپروزيم چې تجزيه دى - منفي- بېتا ايزوټوپونو د تجزيې ډول

Dy . ايزوټوپونه جوړيږي   

اوږده ډېر د ې تر ټولو هسته يي ايزوميرونه هم لري چې د دوى له شمېر څخه ي 27 دا عنصر
بل يې د  . ساعته دى 4,24دى چې نيمايي عمر يې ايزومير  Tbm156د  عمر لرونكي يو

Tb2m156  ساعته دى .  7,22ايزومير دى چې نيمايي عمر يې  
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  كارونه يې 

روپ له عنصرونو څخه يو غير عادي فلز دى او د كمپېښو فيزيكي گي ډنينټاتيربيم د ال
ركبونو په ډوله فلزونو او مگر لري، لنډه دا چې لكه د ده د يو شمېر گړى ډگخواصو يو ځان

  عنصر دى .  مونوايزوټوپييو  داشان دى . 

ډوله فلز د تودوخې مطلق صفر گمقناطيسي توكي : د تيربيم او كوبالټ مونوكريستالي 
 - بته د ساماريم تر ټولو ډېر پياوړى مقناطيسى توكى دى، ال ته نږدې تودوخه كې ېدرج

ډوله فلزونو په پرتله . پر دې بنسټ كېداى شي دا پايلنيوى گكوبالټ د  - كوبالټ يا وسپنې
  وشي چې د نويو مقناطيسي توكيو د سينتېز  ډېرې زېرمې شتون لري .  

يو ښه ترموالكتريكي توكى  TbTeيډ ا: د تيربيم ټيلوره گپه توموالكتريكي توكي د تر
وجنراتورونو د صورت كې كېداى شي چې د ترموالكتردى او د تيربيم د بيې د ټيټېدو په 

  ي . د لپاره په پراخه پيمانه وكاريږتولي

 optical(يزري تخنيك كې د په ال 12O5Ga3Tbارنيټ گاليم گيزري توكي : تيربيم ال

isolator او ()Faraday rotatorه كاريږي .  گ) په تو  

يديږي او په الكترونيك كې د تل تول سټاټگد تيربيم تن:  هگد لومينوفورونو په تو
ماشينونو كې د تيربيم ) OLED(ه كاريږي . په گ) په تو luminophorلومينوفورونو (

  مجموعي مركبونه كاريږي . 

ايډ كولو د ډېر لوړ اغېز لرونكي د اكس 7O4Tbيډ اه : د تيربيم اكسگپه تو د كټاليسټ
  ه كاريږي .  گپه تو كټاليسټ

يډونو سره يو اله فلور Yو ايتريم ا Ce د سيريم 3TbFيډ ام فلورد تيربيپه الكترونك كې : 
  ه كاريږي . گد سيليكون د رڼا كوونكي پوښښ په تو په مايكروالكترونيك كېځاى 
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د كمپيوټرونو په تيربيم فيريټ  كلونو كېو يوروستدې د كمپيوټرونو په توليد كې : په 
    ړى ارزښت خپل كړى دى .گتوليد كې ځان

  

  پروزيميسډ.  66

يو عنصر دى چې د شپږمې دورې ډيسپروزيم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول 
ريزي ژبه كې گدى . د دې عنصر نوم په ان Dyاو سېمبول يې  66اتومي شمېره 

)Dysprosium) او په روسي ژبه كې (Диспрозий(  . يو كمپېښه  ډيسپروزيمدى
ه ډول نه موندل كيږي، خو د نږبېعت كې په زرو ځال لري . په طفلز دى چې د سپينو  خاورين

په تركيب كې . د دې  4YPOكسينوټيم ډون لري لكه د گځينو مينرالونو په تركيب كې 
   ده .  )7429- 91- 6( شمېره )CASسي اې اېس (ثبت د عنصر د 

  
  لرونكى فلز دى  گنرم، سپينو زرو ته ورته رن يسپروزيمډانځور : 
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  تاريخچه يې 

پول ايميل ليكوك دې بويس «پرانسي كيمياپوه ز كال  1886صر پر د ډيسپروزيم عن
يا د هولميمي  Hoهولميم  نوموړي دا عنصر له) كشف كړى دى . 1912-1838» (بودران

يډ بېل كړ او په دې ډول يې اخاورې د سپيكتروسكوپي تجزيې او وروسته يې بيا اكس
ه ډول الس ته نږډيسپروزيم په » ينجارج اوربا«رانسي كيمياپوه پز كال  1906كشف كړ . پر 

  راوړ .  

  په طبېعت كې د ډيسپروزيم شتون 

 5ټن كې  م كالرك (د ټېلور په شمېر) په يود ځمكې په پاسني كلك قشر كې د ډيسپروزي
ده . له نورو كمپېښه خاورينو عنصرونو   ٢,٩·١٠−٦ه يې كچ اوبو رامه دى . په سمندريگ

كسينوټيم ، 10O2Si2FeBe2(Ce,La,Nd,Y) اډولينيټگ سره يو ځاى د دې مينرالونو لكه

4YPO  ، ٤مونازيټLa, Nd, Th) PO(Се,   ،اپاټيټ (F,Cl,OH)3]4[PO5Ca  ،
  ډون لري . گنورو په تركيب كې او   ,Се) (СОLa)F٣(باسټينزيټ 

ي عنصرونو د پيدا كېدو له ځايونو څخه النټانيډ ډيسپروزيم د: د پيدا كېدو سيمې يې 
كيږي . د دې عنصرونو ډېره برخه په چين، امريكا متحدو ايالتونو، ويتنام، راايستل 

   ليا، برازيل او هند كې شتون لري .افغانستان، روسيه، قرغزستان، استرا

  الس ته راوړل يې 

يا  ٣DyClيډ اكلور (III)ډيسپروزيم  لهپر مټ سوډيم، يا ليټيم ډيسپروزيم د كلسيم، 
  الس ته راځي .   څخه ٣DyFيډ اډيسپروزيم فلور

  د ډيسپروزيم اتوم 
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نيوترونونو جوړه ده . د  97پروتونونو او  66عنصر د اتوم هسته له كيميايي د ډيسپروزيم 
ون لري چې د هستې پر شاوخوا تالكترونونه ش 66اتوم د هستې په شاوخوا كې يې 

 6اتوم ې عنصر د د په بله وينا ده، 6و شمېره راڅرخي . د دې عنصر د اتوم د انرژيكي سوي
، په 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې انرژيكي سويې لري . د اتوم په لومړۍ انرژيكي سوي

او په شپږمه انرژيكي ، 8، په پېنځمه كې يې 28كې يې ، په څلورمه 18درېيمه كې يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او  . دي يونونه سره وېشل شورتالك 2ه كې يې سوي

   دى .  163ټوليز شمېر (د كتلې شمېره)  نيوترونونو

  خواص يې : نور د اتوم 

 واحده ده .  ياتوم 500,162د ډيسپروزيم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .   [Xe]١٠f٤ ٢s٦الكتروني وېش يې په دې فورمول د اتوم  -

  .   ىد م. پ 180يې  نيمايي قطرد اتوم  -

  
  انځور : د ډيسپروزيم د اتوم جوړښت 



٨٣٢ 

 

  يې  اصوخفيزيكي 

 رامه دى . گ 55,8م كې  . م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود ډيسپروزي -

 1680په شمېر  ده . (د ك 1407 په شمېر گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ) .  ده

ده)  2840په شمېر  كده . (د  2562په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
 . 

  .  ىموله د\كيلوجوله 291 د بړاس تودوالى يې -

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 16,28ظرفيت يې مولي د تودوالي  -

   موله دى .\م. م . س 0,19مولي حجم يې  -

څخه  گ . س 1384د تودوخې تر نكى فلز دى . ولر گډيسپروزيم سپينو زرو ته ورته رن
جالۍ جوړښت يې لري چې د بلوري  ) بڼه شتونDy-αډيسپرزويم (- كې د الفا ټيټو درجو

. د    = ٠,٣٥٦٠٣а  = ٠,٥٦٤٦٥нм, с нмسېستم لري،  )ونالگزاگشپږڅنډيز (هي
) بڼه شتون لري Dy-βډيسپروزيم ( -د بېتاكې څخه لوړو درجو  گ . س 1384تودوخې تر 

  چې د بلوري جالۍ جوړښت يې مكعبي سېستم لري . 

   جالۍ جوړښت يې : بلوري د 

 سېستم لري .  )ونالگزاگشپږڅنډيز (هيړښت د ډيسپروزيم د بلوري جالۍ جو -

  دى . سترومه گان  =٣,٥٩٣a =٥,٦٥٤cد جالۍ پارامترونه يې  -
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   ونال) سېستم لريگزاگد ډيسپروزيم د بلوري جالۍ جوړښت شپږڅنډيز (هيانځور : 

   يې كيميايي خواص 

 .  . م دى پ 159 سي نيم قطرند ډيسپروزيم كووالي -

 .  . م دى پ e 3+ (8,90يې ( د ايون نيمايي قطر -

 .  دىولټه  ٢Dy←Dy+ -٢,٣Dy←Dy  ،2+ -٢,٢٩ ځواك يېالكترودي  -

 ده .  3ايډ جوړولو درجه يې اكس د -

په بل موله ده . يا \كيلوجوله 0,567ي يې ژلومړي الكترون د ايون جوړولو انرد  -
  ) الكترون ولټه ده . 88,5(شمېر 

درجو څخه لوړه تودوخه كې  گ . س 100تر  جوړوي، يډاپه هوا كې ورو ورو اكسډيسپروزيم 
د تودوخې وركولو پر مهال له هالوجيني ته يډ جوړوي . فلزي ډيسپروزيم اژر ژر اكس

هايډروجن سره تعامل كوي . همدا راز پرته له  ٢H، او هايډروجن  ٢Nعنصرونو، نايټروجن 
 )׀׀׀ډيسپروزيم (او د  سره تعامل كوي نوتېزابو(غيرعضوي) ي كاننورو له ،  HFيډ افلور

 ې جوړوي ؛ د الكليو له محلولونو سره تعامل نه كوي . گمال
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  وپونه يې ايزوټ

،  Dy١۵۶  ،Dy١۵٨ و جوړ دى او هغه دپايښت لرونكيو ايزوټوپون 7له  ډيسپروزيمطبېعي 
Dy١۶٠  ،Dy١۶١  ،Dy١۶٢  ،Dy١۶او  ٣Dy١۶۴ 164- ايزوټوپونه دي . د ډيسپروزيم 

نور  29دا عنصر سلنه دى .  18,28ر خپور شوى چې ډېروالى يې و ډېايزوټوپ يې تر ټول
عمر  ډېر اوږدهراديواكتيفي ايزوټوپونه هم لري چې د دوى له شمېر څخه يې تر ټولو د 

ميليونه كاله دى . بل  0,3ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  154- لرونكي يو د ډيسپروزيم
شواروزه دى . بل يې هم د  4,144يې  چې نيمايي عمر ايزوټوپ دى 159-يې د ډيسپروزيم

ساعته دى . د نورو ټولو  6,81ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  166- ډيسپروزيم
لنډ دى، د ډېرى هغو نيمايي عمر  ساعتو 10پونو نيمايي عمر يې تر راديواكتيفي ايزوټو

چې د دوى له  هسته يي ايزوميرونه هم لري 12ثانيو هم لنډ دى . دا عنصر همدا راز  30يې تر 
ايزومير دى چې نيمايي   Dym165شمېر څخه يې بيا تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي يو د 

ثانيې  7,55ايزومير دى چې نيمايي عمر يې  Dym147دقيقې دى . بل يې د  257,1عمر يې 
  ثانيې دى .  6,13ايزومير دى چې نيمايي عمر يې  Dym145دى . بل يې هم د 

مخكې  ونكي ايزوټوپهرپايښت ل 164- يزوټوپونو، چې تر ډيسپروزيمد دې عنصر د هغو ا
 164- دي، د تجزيې ډول الكتروني اشغال دى، او هغه ايزوټوپونه چې تر ډيسپروزيم

 164-تجزيه دى . تر ډيسپروزيم -منفي -ايزوټوپه وروسته دي د هغوى د تجزيې ډول بېتا
ايزوټوپونه جوړيږي، او تر  Tb تيربيمايزوټوپه مخكې ايزوټوپونو د تجزيې په پايله كې د 

 Ho د هولميميې شمېرې ايزوټوپه وروسته ايزوټوپونو د تجزيې په پايله كې  164
څخه  138د دې عنصر د پېژندل شويو ايزوټوپونو د كتلو شمېرې له  ونه جوړيږي .ايزوټوپ

  پاى ته رسيږي .  173پيل او پر 
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  كارونه يې 

ډوله فلزونو د يوې ډېرې ښې برخې گزيم د جستو د په فلز ويلي كولو كې : ډيسپرو •
تخنيكي ډول د دغه فلز د گته د ډيسپروزيم ور Zrه خدمت كوي . زيركونيم گپه تو

له .  نيوترونونو د اشغال مقطع زياتوي خو د تودوخيزوكارونې وړتيا ډېره لوړوي، 
   تر فشار الندې راتالى شي . ډ شوى زيركونيم په اسانۍگسره ډيسپروزيم 

كې يزرونو يزري توكيو كې : د ډيسپروزيم ايونونه له پخوا څخه په طبي الپه ال •
   .  ىميكرومتره د 2 ,36د څپې اوږدوالى يې . كاريږي 

 ه كاريږي . گپه تو ه : ډيسپروزيم د اغېزمن كټاليسټگد كټاليسټ په تو •

اټومي يډ، هافناټ په ايډ، بوراټ، اكساۍ كې : د ډيسپروزيم بورژپه اټومي انر •
وپونو په ه كاريږي؛ د ايزوټگل كوونكي په توۍ كې د نيوترونونو د فعال اشغاژانر

وپونو په د ايزوټبارنه ده .  930طبېعي مخلوط كې يې د اشغال مقطع نږدې 
و ډېر فعال ايزوټوپونه تر ټولد نيوترونونو د اشغال طبېعي مخلوط كې يې 

او دويم يې د  ،ارنه دهب 585د اشغال مقطع يې ، چې دى 161- ډيسپروزيم
ساري په د .  بارنه ده 0027 اشغال مقطع يې د، چې وپ دىايزوټ 164 - ډيسپروزيم

اټومي بټۍ  يكيژانر ېاوبلن-اوبوشوروي اتحاد كې د جوړې شوې د  ه پهگتو
)1000-ВВЭР( ډيسپروزيم  سرهيډ اله ټيټانيم اكس په عياروونكيو ميلو كې

كاريږي، خو يوازې د اضافي توكي په ې يو ځاى په مخلوط ك ٣O٢Dyيډ ااكس
څخه ډكه ده . د  C4Bله بورون كاربيډ بنسټيره برخه  ، ځكه چې د ميلېهگتو

ده  كمه ده، خو په ذبولو تر اغېزمنتياد ج Bمخلوط د جذبولو اغېزمنتيا د بورون 
ونو نيوترونونه جذبيږي، ځكه خو مخلوط كوانتوم -اماگد كې يوازې  (مخلوط)

 پړسيږي . ح نه په اصطالنه 
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ډوله فلز په پولي گاغېز : د ډيسپروزيم او وسپنې  ينيتوستريكشنگمستر  •
كريستالي او په تېره بيا په مونوكريستالي ډول د ډېر پياوړي 

 ه كاريږي . گپه تو ) توكيMagnetostrictionنيتوستريكشني (گم

 ترموالكتريكي حركتيډ اترموالكتريكي توكي : د ډيسپروزيم مونوټيلور •
 دى .  К/мкВ 20 -  15نږدې  كوونكى ځواك

په محدود ډول په  ٣DyFeOپه الكترونيك كې : ډيسپروزيم اورتوفيريټ  •
 الكترونيك كې كاريږي .  

يډ د ډېرو پياوړيو مقناطيسونو په توليد اد ډيسپروزيم اكسمقناطيسي توكي :  •
ونو په لومينوفوركونكيو د سرې رڼا  ٣O٢Dyيډ اډيسپروزيم اكسكې كاريږي .  

 ه كاريږي . گتو

توليد روپونو په گد ميټال هاليډي برېښنايي ه : ډيسپروزيم گد رڼا سرچينې په تو •
    يې لمر ته نږدې دى . )spectrumروم (كټكې كاريږي، چې سپي

  

  هولميم.  67

يو عنصر دى چې اتومي د شپږمې دورې هولميم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول 
او ) Holmiumريزي ژبه كې (گدى . د دې عنصر نوم په ان Hoبول يې او سېم 67شمېره يې 

 وړتياه نرم، د څټك وهلو گپرتليزه تو) دى . دا يو په Гольмийپه روسي ژبه كې (
د هولميم د ثبت د سي اې لرونكى فلز دى .  گځالند، او سپينو زرو ته ورته رنلرونكى، 

  ده .  )7440 - 60-0شمېره () CASاېس (
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لرونكى، ځالند، او سپينو زرو ته  وړتياه نرم، د څټك وهلو گ: هولميم په پرتليزه توانځور 
  لرونكى فلز دى  گورته رن

  تاريخچه يې 

ز  1879پر  )1890- 1827(» ژاك لويس سوريټ«سويسي كيمياپوه او فيزيكپوه  هولميم
ر مټ كشف پمېتود پيكترالي تجزيې د سكې خاوره)  Erايربيم په ايربيمي خاوره (د كال 
  كړ . 

» پېر ټيوډور كلېوې««نوم سويډني كيمياپوه د هولميم  پر دې عنصر: د نامه ريښه يې 
 )Holmia( هكولم له پخواني التيني نامه هولمياد ستاېښى او ده دا نوم  )1905 - 1840(

يډ از كال د دې نوي عنصر اكس 1879پر  »كلېوې«، ځكه هغه مينرال چې څخه اخيستى
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پر دې بنسټ يې دا  شوى وو، نو پالزمېنې ته نږدې موندلوو، هغه د سويډن ترې بېل كړى 
   عنصر د ستهكولم په وياړ نومولى دى . 

  په طبېعت كې د هولميم شتون 

ده . په  سلنه ١,٣·١٠−٤ ه د كتلې له پلوه كچ اسني كلك قشر كې د هولميمد ځمكې په پ
لنه ده . له نورو كمپېښه خاورينو س ٢,٢·١٠−٧ ه د كتلې له پلوهكچسمندري اوبو كې يې 

باسټانازيټ ،   ,٤La, Nd, Th) PO(Сеمونازيټ په عنصرونو سره يو ځاى 
F٣(Ce,La,Y)CO ، 6اوكسينيټOH)(О,2Y,(Nb,Ti,Ta)) اپاټيټ ،( ,(F, Cl3]4[PO5Са

ОН 10اډولينيټ  گ، اوO2Si2FeBe2Ce,La,Nd,Y)( مينرالونو كې شتون لري  .  

ډېر ) Звезда Пшибыльского( ستوري يكسبيلپشي  څخه موجوداتو لهد تشيال 
  هولميم لري .  

ډېرى كانونه يې ډون لري او گي عنصرونو په تركيب كې د النټانيډ هولميمكانونه يې : 
مهال په امريكا متحدو ايالتونو، قزاقستان، روسيه، اوكراين، استراليا، برازيل، هند او 

    . سكانديناويايي هېوادو كې موندل كيږي

  الس ته راوړل يې 

  الس ته راځي .  جال كيږي او څخه   ٣HoFيډ اهولميم فلورد يم د كلسيم پر مټ مهول

  وپونه يې ايزوټ

ايزوټوپونه پېژندل شوي چې د كتلو شمېرې  36تر اوسه د هولميم كيميايي عنصر او فلز 
زې يو ايزوټوپ پاى ته رسيږي . له دې شمېر څخه يې يوا 175څخه پيل او پر  140يې له  

پر دې بنسټ هولميم مونوايزوټوپي ايزوټوپ دى .  Ho١۶۵ پايښت لرونكى دى او هغه د
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راديواكتيفي ايزوټوپونو  35له نورو (يانې يو پايښت لرونكى ايزوټوپي) عنصر دى . 
 4570ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Ho١۶٣ د اوږده عمر لرونكى رډې د څخه يې تر ټولو

ورځو اوږد نه دى،  117,1ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر نورو ټولو راديواكتيفي كاله دى . د 
اوږد نه دى . خو له دې سره سره د دې عنصر د  ساعتو 3ى هغو نيمايي عمر يې تر د ډېر

Ho1m166  كاله دى، چې د لوړ سپين ( 1200ايزومير نيمايي عمرSpin . لرلو مانا لري (  

  د هولميم اتوم 

اتوم د هستې په  نيوترونونو جوړه ده . د 98پروتونونو او  67اتوم هسته له د هولميم د 
 دې عنصرچې د هستې پر شاوخوا راڅرخي . د  الكترونونه شتون لري 67خوا كې يې شاو
ده . د  6 و شمېرهد اتوم د انرژيكي سوي هولميم په بله وينا د لري،ې انرژيكي سوي 6 ماتو

، په 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې2ې يې ه كاتوم په لومړۍ انرژيكي سوي
الكترونونه  2ه كې يې ي سوييك، او په شپږمه انرژ8پېنځمه كې يې ، په 29څلورمه كې يې 

) نيوكليونونو(د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو  ي .سره وېشل شوي د
   دى .  165(د كتلې شمېره) ټوليز شمېر 

  واص يې : خنور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  93032,164د هولميم اتومي كتله  -

 ره ښودل كيږي . س  [Xe]١١f٤ ٢s٦مول الكتروني وېش يې په دې فورد اتوم  -

  .  . م دى پ 179يې  د اتوم نيمايي قطر -
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  انځور : د هولميم د اتوم جوړښت 

  فيزيكي خواص يې  

رامه ده دى . گ 795,8كې  . م م . س يوعادي شرايطو كې په د هولميم كثافت په  -
 رام پر سانتي متر مكعب) .  گ(

 1734په شمېر  ده . (د ك 1461په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ) .  ده

ده)  7328ده . (د ك په شمېر  2600په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
  . 

  موله دى .\كيلوجوله 301د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 15,27مولي ظرفيت يې الي د تودو -

 .  )(سانتي متر مكعب پر مولموله دى . \ م. م . س 7,18مولي حجم يې  -
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  جالۍ جوړښت يې : بلوري د 

 سېستم لري .  )ونالگزاگهيشپږڅنډيز (د هولميم د بلوري جالۍجوړښت  -

  ه دي . سترومگان  =٣,٥٧٧a =٥,٦١٦cيې د جالۍ پارامترونه  -

     

    ونال) سېستم لريگزاگم د بلوري جالۍجوړښت شپږڅنډيز (هيانځور : د هولمي

  كيميايي خواص يې 

 پ . م دى .  158د هولميم كووالينسي نيم قطر  -

 پ . م دى .  e 3 (+4,89د ايون نيمايي قطر يې ( -

 ه دى . گپاولين 23,1الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه  ٣Ho←Ho+ -٢,٣٣يې  ځواكالكترودي  -

 ده .  3د اكسايډ جوړولو درجه يې  -

  موله ده .   \كيلوجوله 0,574ي يې ژلومړي الكترون د ايون جوړولو انرد  -

جوړوي . له تېزابونو  ٣O٢Hoهولميم ورو ورو په هوا كې اكسايډ كيږي او هولميم اكسايډ 
ې جوړوي . گمال  ٣Ho+څخه) سره تعامل كوي اود هولميم  HF(پرته له هايډروجن فلورايډ 
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سره  ٢H، او هايډروجن  ٢N، نايټروجن  ٢Br، برومينو ٢Clد تودولو پر مهال له كلورينو 
   د اغېز پر وړاندې پايدار دى . ٢Fتعامل كوي . د فلورينو 

  د هولميم ځينې مركبونه 

چې هولميم او اكسيجن په ونى غيرعضوي مركب دى گاكسايډ يو دوه  (III)هولميم . د  1
لرونكى  گدى، سپين او نرى زېړ رن 3O2Hoكې جوړ كړى، كيميايي فورمول يې  خپل منځ

  پوډر او بلورونه دي چې په اوبو كې نه حليږي . 

ه گنايټريك اسيډ مالنايټراټ يو غيرعضوي مركب دى، د هولميم او  (III). د هولميم  2
اوبو  ي، پهدى، زېړبخون كريستالونه (بلورونه) د 3Ho(NO(3كيميايي فورمول يې ده، 

  هايډراټونه جوړوي . كې حليږي، 

ونى غيرعضوي مركب دى چې هولميم او نايټروجن په گدوه  نايټريډ (III)هولميم د .  3
لرونكي  گدى، تور او لږ شين رن HoNخپل منځ كې جوړ كړى، كيميايي فورمول يې 

  بلورونه دي، له اوبو سره تعامل كوي .  

ه گماليرعضوى مركب دى، د هولميم او كاربونيك اسيډ غكاربوناټ  (III)هولميم د .  4
  زېړبخون بلورونه دي، په اوبو كې نه حليږي . دى،   CO2Ho)3(3ده، كيميايي فورمول يې 

  3Ho(OH)غيرعضوي مركب دى، كيميايي فورمول يې هايډروكسايډ  (III)هولميم د .  5
  دى، په اوبو كې نه حليږى . 

ه گغيرعضوي مركب دى، د هولميم او سولفوريك اسيډ مالسولفاټ  (III)هولميم د .  6
دى، زېړ بلورونه دي، په اوبو كې حليږي او   SO2Ho)4(3ده، كيميايي فورمول يې 

  هايډراټونه جوړوي . 
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هايډروجن د ونى غيرعضوى مركب دى، د هولميم او گسولفيډ دوه  (III)هولميم د .  7
بلورونه ه گدى، زېړ او نارنجي رن  3S2Hoيې ه ده، كيميايي فورمول گتېزابو مالسولفيډ 

    دي، په اوبو كې نه حليږي . 

  كارونه يې 

رونو د الس ته راوړلو لپاره، د ډېرې برېښنا گه هولميم د ډېرو پياوړيو مقناطيسي ډډېر نږ
تېروونكيو مقناطيسونو د قطبي څوكو (سرونو) د جوړولو لپاره كاريږي . په دې برخه كې 

  ډوله فلز ډېر ارزښت لري . گ Erيربيم اد هولميم او 

از گډول په هغوى كې د گيم ورډوله فلزونو ته د هولمگپه فلز ويلي كولو كې : د الومينيمي 
  ه ډېره كموي . كچ

  اټومي انرجۍ كې كاريږي .  پهۍ كې : د هولميم بوراټ انرژ په اټومى

ه گر په توگاديواكتيفي حسوپ په شننيزه كيميا كې د رراديواكتيفي ايزوټ 166 -د هولميم 
   كاريږي . 

  

  ايربيم.  68

يو عنصر دى چې اتومي د شپږمې دورې ايربيم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول 
)، په Erbium(دى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې  Erاو سېمبول يې  68شمېره يې 

ي نټانيډپه الدى . هولميم  )Эрбийاو په روسي ژبه كې () Erbiumكې ( ليسيگان
لرونكى او سپينو زرو ته ورته  وړتيالري . دا يو نرم، د څټك وهلو  عنصرونو پورې اړه

  ده .  )7440 -52- 0شمېره يې ( )CAS( د ثبت د سي اې اېس دى چېلرونكى فلز  گرن
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  لرونكى فلز دى   گلرونكى او سپينو زرو ته ورته رن انځور : يو نرم، د څټك وهلو وړتيا

  او د نامه ريښه يې  تاريخچه 

 1843پر  )1858 - 1797» (وستاف موسانډرگكارل «پوه سويډني كيميا ايربيم لومړى ځل
  .   كلي ته نږدې موندل شوى وو» يتربيا«د  ز كال له هغه مينرال څخه بېل كړ چې

هم  ايربيم سره يو ځاى Yايتريم او  Ybايتربيم ، Tbتيربيم  د نورو دريو كيميايي عنصرونو
د كلي د نامه » ايتيربي«د ټاپو ته نږدې  »ريساريو«ې څخه گانو له ټولگهكولم د ټاپود ست

     په وياړ نومول شوى دى .

  په طبېعت كې د ايربيم شتون 

ټن كې (د ټېلور د شمېر له مخې)  كلك قشر كې د ايربيم كالرك په يود ځمكې په پاسني 
  دى .  ٤,٢·١٠−٦اوبو كې يې شتون  سمندرونو په رامه دى . دگ 3,3
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ي چې ډېر لږ ډون لرگي عنصرونو په تركيب كې النټانيډ ايربيم د:  د پيدا كېدو سيمې يې
يكا متحدو ايالتونو، قزاقستان، روسيه، مري عنصرونه په اموندل كيږي . النټانيډ

  اوكراين، استراليا، برازيل، هند او سكانديناويايي هېوادو كې موندل كيږي .  

  الس ته راوړل يې 

او ويلي شوي ايربيم  ٣ErClيډ اد الكتروليز پر مټ له ويلي شوي ايربيم كلورفلزي ايربيم 
و د گترميكي ډول د دغو مال څخه الس ته راځي، همدا راز په كلسيمي  ٣ErFيډ افلور

   او بشپړولو پر مټ الس ته راځي .  چاڼلو

  كارونه يې 

چې دا عنصر پكې د  دىمي تخنيك و څخه اټوگد ايربيم د كارولو يوه له ډېرو مهمو څان
او يورانيم  Er٢O٣ يډ ااكسه د ايربيم گيډ او يا بوراټ په ډول كاريږي . د ساري په توااكس
په روسي ژبه كې  )RBMKاټومي بټۍ (كانالي د لوى ځواك مخلوط  ٢UOيډ ااكس

)(РБМК) Реактор Большой Мощности Канальный (ۍ د وېش ژد انر
اټومي برېښنا ه ډېر مهم دا چې د گړې توگي پارامترونه، او په ځانكار، تخنيكي اقتصاد

   سټېشن د بټۍ كار بې خطره كوي .

د ه كاريږي . گيزري توكيو په تومونوكريستالونه د لوړ اغېز لرونكيو اليډ اد ايربيم اكس
ډيږي . دا عنصر گورپه ويلي شوي كوارتز كې د اوپتيكي فيبر په توليد كې يډ اايربيم اكس

   و كې هم كاريږي .گمدا راز په نورو څانه
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  وپونه يې ايزوټ

،  Er١۶۴ ،Er١۶۶،  Er١۶٢ او هغه پايښت لرونكيو ايزوټوپونو جوړ دى 6طبېعي ايربيم له 
Er١۶٧  ،Er١۶او ٨ ،Erايزوټوپونه دي . له دوى څخه يې د ١٧٠ Er١۶۶ ډېر  ايزوټوپ تر ټولو

راديواكتيفي ايزوټوپونه  29دا عنصر نور سلنه دى .  503,33خپور شوى چې ډېروالى يې 
 169-هم لري چې د دوى له شمېر څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي يو د ايربيم

ايزوټوپ دى چې  217- كاله دى . بل يې د ايربيم 4,9ايزوټوپ دى چې نيمايي  عمر يې 
 58يمايي عمريې ايزوټوپ دى چې ن 160- ساعته دى . بل يې د ايربيم 3,49نيمايي عمر يې 

ساعته دى،  36,10ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  165 -ساعته دى . بل يې د ايربيم 28 ,
ساعته دى . د نورو ټولو  516,7ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  171 -او بل يې هم د ايربيم

نيمايي عمر  ساعتونو لنډ دى، د ډېرى 5,3راديواكتيفي ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر 
هسته يي ايزوميرونه هم لري چې د دوى له شمېر  13دقيقو هم لنډ دى . دا عنصر  4يې تر 

ايزومير دى چې نيمايي عمر يې  Erm167څخه يې بيا تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى د 
  ثانيې دى .   269,2

پايښت لرونكي ايزوټوپه مخكې دي، د  Er١۶۶ د دې عنصر د هغو ايزوټوپونو، چې تر
ايزوټوپه وروسته راديواكتيفي  Er١۶۶ ډول الكتروني اشغال دى، او تر تجزيې

ايزوټوپه مخكې  166-تجزيه دى . تر ايربيم- منفي- ايزوټوپونو د تجزيې ډول بېتا
كيميايي عنصر ايزوټوپونه  Hoراديواكتيفي ايزوټوپونو د تجزيې په پايله كې د هولميم 

راديواكتيفي ايزوټوپونو د تجزيې په پايله ايزوټوپه وروسته  166-جوړيږي، او تر ايربيم
   كيميايي عنصر ايزوټوپونه جوړيږي . Tmكې د توليم 
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  د ايربيم اتوم 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  99پروتونونو او  68د ايربيم د اتوم هسته له 
نصر د عالكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي . د دې  68شاوخوا كې يې 

، په دويمه كې 2ه كې يې ده . د اتوم په لومړۍ انرژيكي سوي 6مېره و شاتوم د انرژيكي سوي
او په شپږمه  ،8، په پېنځمه كې يې 30، په څلورمه كې يې 18مه كې يې ، په درېي8يې 

د اتوم په هسته كې يې د .  سره وېشل شوي ديالكترونونه  2ه كې يې انرژيكي سوي
    دى .  167رونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) پروتونونو او نيوت

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  259,167د ايربيم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .   [Xe]١٢f٤ ٢s٦الكتروني وېش يې په دې فورمول د اتوم  -

        .    . م دى پ 178يې  د اتوم نيمايي قطر -

  
   انځور : د ايربيم د اتوم جوړښت
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  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى .  گ 06,9س . م . م كې  په عادي شرايطو كې په يو د ايربيم كثافت -

 1802په شمېر  ده . (د ك 1529په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ) .  ده

 3141په شمېر  ده . (د ك 2868په شمېر  گ.  درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
 ده) . 

 موله دى . \كيلوجوله 317والى يې د بړاس تود -

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 12,28مولي ظرفيت يې د تودوالي  -

 موله دى . \. م م . س 18 ,4مولي حجم يې  -

  جالۍ جوړښت يې : بلوري د 

  سېستم لري .  )ونالگزاگشپږڅنډيز (هيد ايربيم د بلوري جالۍ جوړښت  -
  سترومه دى . گان  =٣,٥٦٠a =٥,٥٨٧cد جالۍ پارامترونه يې  -

  

   ونال) سېستم لريگزاگد ايربيم د بلوري جالۍ جوړښت شپږڅنډيز (هيانځور : 

  كيميايي خواص يې 

 .  ىم د.  پ 157 نيم قطري سند ايربيم كووالي -
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 .  ىم د.  پ e 3 (+1, 88يې ( نيمايي قطرد ايون  -

 ه دى . گوليناپ 1 ,24الكتروني منفيت يې  -

 ولټه دى .   ٣Er←Er+ -٢,٣٢يې  ځواكالكترودي  -

 ده .  3يډ جوړولو درجه يې اد اكس -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 581 ,0ي يې ژد ايون جوړولو انرد لومړي الكترون  -
 ) الكترون ولټه ده .  02,6شمېر (

يډ كيږي ؛ د تودوخې وركولو پر مهال په لنده هوا كې لږ ژر اايربيم په هوا كې ورو ورو اكس
  .  يډ جوړويااكس

  د ايربيم ځينې مركبونه 

ه پوډر دى، د بلوري جالۍ جوړښت يې گالبي رنگيو نرى  3O2rЕد ايربيم اكسايډ  .1
وركوي، د ويلي  گالبي رنگمكعبي مونوكلينيك دى، د ښيښې په جوړولو كې ښيښې ته 

 ده . درجې  گس .  3500 ه يېتودوخده، د اېشېدو  درجې گس .  2380تودوخه يې كېدو 

ه پوډر دى، د بلوري جالۍ جوړښت يې معيني گالبي رنگ، نرى 3ErFم فلورايډ د ايربي .2
ده، او د دويمې بڼې د ويلي درجې  گس .  1117 ه يېتودوخسېستم لري، د ويلي كېدو 

 ده . درجې  گس .  1146 ه يېتودوخكېدو 

لۍ لرونكى پوډر دى، د بلوري جا گالبي او چوڼيا رنگ، يو  3ErClد ايربيم كلورايډ  .3
ده، د درجې  گس .  776 هتودوخجوړښت يې مونوكلينيك سېستم لري، د ويلي كېدو 

  ده .درجې  گس .  1500 يې هتودوخاېشېدو 
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  ه پوډر دى گالبي رنگيو نرى  ٣O٢rЕيډ اانځور : د ايربيم اكس

  توليم . 69

اتومي توليم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د شپږمې دورې يو عنصر دى چې 
، په )Thuliumدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( Tmاو سېمبول يې  69ېره يې شم

روپ گي توليم د النټانيډدى .  )Ту́лийاو په روسي ژبه كې ( )Thuliumليسي كې (گان
لرونكى،  گورته رن سپينو زرو تهنرم، په عنصرونو پورې اړه لري . دا يو ساده توكى دى، 

ده  )7440-30- 4( ) شمېرهCASد ثبت د سي اې اېس ( فلز دى . لرونكى وړتياد څټك وهلو 
 .   
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لرونكى فلز  لرونكى، د څټك وهلو وړتيا گورته رن توليم يو نرم، سپينو زرو تهانځور : 

  دى 

  تاريخچه يې 

د  ) له خوا1905 - 1840(» وېكلي ورېر ټيوډپ«ز كال د سويډني كيمياپوه  1879توليم پر 
بل د اجزاوو د لټولو پر مهال كشف شوى وو . دې مېتود پخوا  ٣O٢Erيډ اايربيم اكس

نور كمپېښه خاورين عنصرونه  ته دا شونتيا وركړې وه چې» موسانډر«سويډني كيمياپوه 
ايډه الس ته دوه اكس» وېكلي«ډ د اجزاوو د بېلولو پر مهال ياد ايربيم اكسكشف كړي . 

يډ وو اتوليم اكسيې درلود، او بل  گرنيډ وو چې قهوه يي ال چې هغه يو هولميم اكسراوړ
 )1928- 1868( »ټيوډور ويليام ريچارډز« كيمياپوه يې درلود . امريكايي گچې زرغون رن

   ه اتومي وزن يې اندازه كړ .ز كال دا عنصر په نږه ډول تر السه كړ او د د 1911پر 
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  د نامه ريښه يې 

د اروپا په شمال كې  كړ او هغه ته يېيډ بېل اد كوم نامالوم عنصر اكس» وېكلي«كيمياپوه 
يوناني ژبې له لرغونې نوم وركړ . دا كلمه د » Thulium«د  ه وياړټاپو پ »Thule«د 
»Θούλη «) او التيني ژبې لهThule  . څخه اخيستل شوې ده (  

  الس ته راوړل يې 

لزي څخه د ميټالوترميكي مېتود پر مټ د ف ٣TmFيډ افلور فلزي توليم له توليم تراى
   ده : په مرسته الس ته راځي چې معادله يې دا Ca كليسم

  

  په طبېعت كې د توليم شتون  

سلنه  ٢,٧ ·١٠−٥ مكې په پاسني كلك قشر كې يې كچهتوليم يو كمپېښه عنصر دى، د ځ
توليم د نورو كمپېښه رامه ده . گميلي  ١٠−٧ هكچ ر كې يېد سمندري اوبو په يو ليټده؛ 

، 4YPOكسينوټيم په داسې مينرالونو كې شتون لري لكه  گر څنخاورينو عنصرونو ت
،  ,PO(Се (٤La, Nd, Thمونازيټ  )،6O2Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)اوكسينيټ 

   نو كې . او ځينو نورو مينرالو ، O(Ti,Nb,Fe)(Na,Ce,Ca,Sr,Th)٣  لوپاريټ

  وپونه يې  ايزوټ

ايزوټوپ دى چې د  Tm١۶٩ و هغه دد توليم فلز يوازې يو پايښت لرونكى ايزوټوپ لري ا
راديواكتيفي  34سلنه طبېعي ډېروالى جوړوي . تر اوسه د توليم نور  100دې عنصر 

لرونكي څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر  ايزوټوپونه هم پېژندل شوي چې د دوى له شمېر
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وټوپ ايز Tm١٧٠ كاله دى . بل يې د 1 ,92ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Tm١٧١ يو د
ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر  Tm١۶٨ ورځې دى . بل يې د 128 ,6دى چې نيمايي عمر يې 

ورځې دى  9 ,25ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Tm١۶٧ ورځې دى . بل يې هم د 1,93يې 
 ساعتو لنډ دى، د ډېرى 64پونو نيمايي عمر يې تر . د نورو ټولو راديواكتيفي ايزوټو

هسته يي ايزوميرونه هم لري چې د  26دقيقو هم لنډ دى . دا عنصر  نيمايي عمر يې تر دوو
ايزومير دى چې  Tmm164يو د  اوږده عمر لرونكيډېر د دوى له شمېر څخه يې تر ټولو 

 5,74ايزومير دى چې نيمايي عمر  يې  Tmm160دقيقې دى . بل يې د  1,5عمر يې  نيمايي
ثانيې دى . د توليم د  45ې نيمايي عمر يې ايزومير دى چ Tmm155ثانيې دى . بل يې هم د 

  پاى ته رسيږي .  179څخه پيل او پر  145ټولو پېژندل شويو ايزوټوپونو د كتلو شمېرې له 

  د توليم اتوم 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  100پروتونونو او  69د توليم د اتوم هسته له 
د  هستې پر شاوخوا راڅرخي . د دې عنصر دالكترونونه شتون لري چې  69شاوخوا كې يې 

د اتوم په ې لري . انرژيكي سوي 6ده، په بله وينا د توليم اتوم  6اتوم د انرژيكي سويو شمېره 
، په څلورمه كې 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې كي سوييلومړۍ انرژ

الكترونونه سره وېشل  2يې  ه كېي سوييك، او په شپږمه انرژ 8ه پېنځمه كې ، پ31يې 
(د كتلې شمېره)  د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر. دي ي شو

  دى .  169

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .   93421,168توليم اتومي كتله  د -

 ښودل كيږي .  رهس  [Xe]١٣f٤ ٢s٦مول ورالكتروني وېش يې په دې فد اتوم  -

   .    . م دى پ 177يې قطر  اتوم نيمايي د -
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  انځور : د توليم د اتوم جوړښت 

   خواص يې فيزيكي

 .  رامه دىگ 321,9 كې . م م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود تولي -

 1818په شمېر  ده . (د ك 1545په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ده) . 

 ده .)  2003په شمېر  ده . (د ك 1730په شمېر  گ . جه يې د سدرد تودوخې د اېشېدو  -

 موله دى . \وجولهكيل 232د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 0,27ظرفيت يې مولي د تودوالي  -

   موله دى . \ م. م . س 1,18مولي حجم يې  -

  د جالۍ جوړښت يې : 

 سېستم لري .  )ونالگزاگشپږڅنډيز (هييم د بلوري جالۍ جوړښت د تول -

  دى .  =٣,٥٤٠a =٥.٥٦cيې د جالۍ پارامترونه  -
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  ونال) سېستم لري گزاگانځور : د توليم د بلوري جالۍ جوړښت شپږڅنډيز (هي

   كيميايي خواص يې

 . م دى .  پ 156 د توليم كووالينسي نيم قطر -

 .  دى م.  پ e 3+( 87يې ( د ايون نيم قطر -

 ه دى . گوليناپ 1 ,25الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه  ٢Tm←Tm+ -٢,٣ ، ٣Tm←Tm+ -٢,٣٢ يې  ځواكالكترودي  -

 دي .  2،  3يډ جوړولو درجې يې اد اكس -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 0,589 ي يېجوړولو انرژ د ايوند لومړي الكترون  -
   ) الكترون ولټه ده .10,6شمېر (

  كارونه يې 

) د جوړېدو لپاره Infraredې (گرسره الندې وړاناليزري توكي : د توليم ايونونه د ت
ميكرومتره وي . سربېره پر دې د فلزي توليم  91,1و اوږدوالى گكاريږي او د دغو وړان
ې د محرك كولو او د هغې د څپې د اوږدوالي د له سره ترتيبېدو گبړاسونه د اليزري وړان

 برېښنا تېرولو خواصو د عيارونېيم لپاره كاريږي . د توليم ټيلورايډ د سرپو ټيلورايډ د ن
  لپاره كاريږي . 
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  ۍ كې : د توليم بوراټ په اټومي تخنيك كې كاريږي .  په اټومي انرژ

اه په توليد كې گېن دستگو رونټگنرزنده اېكس وړاگايزوټوپ د طب لپاره د  170 - د توليم 
  كاريږي .  

  

  بيمايتر.  70

د شپږمې دورې يو عنصر دى چې اتومي  ايتربيم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول
)، په Ytterbiumدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( Ybاو سېمبول يې  70شمېره يې 

ايتربيم د كمپېښه دى .  )Итте́рбийاو په روسي ژبه كې ( )Ytterbiumي كې (ريزگان
 شمېره يې )CAS(د ثبت د سي اې اېس  د دې عنصرخاورينو عنصرونو په شمېر كې راځي . 

  لرونكى فلز دى .  گرنده . دا يو سپين او خړ  )4-64-7440(

  
لرونكى، د څټك وهلو وړتيا  گسپين او خړ، سپينو زرو ته ورته رن ايتربيمانځور : 

  لرونكى فلز دى 
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  تاريخچه يې 

» ناك گماري اليسارډ دېگ زارلچ نجا«سويډني كيمياپوه ز كال  1878نصر پر ايتربيم عد 
  .  كشف كړ يډ كېااكسايربيم  په) 8941 - 1817(

تر  Yايتريم  او Erايربيم ، Tbتيربيم د نورو دريو كيميايي عنصرونو لكه : د نامه ريښه يې 
 «ټاپو كې د شته » ريساريو«ې څخه په گانو له ټولگدستهكولم د ټاپوايتربيم ته هم ، گڅن

Ytterby« په وياړ نوم وركړ شوى دى . كلي   

  شتون  ايتربيمد په طبېعت كې 

 33,0(د ټيلور په شمېر) په يو ټن كې  د ځمكې په پاسني كلك قشر كې د ايتربيم كالرك
  ده .  ٢·١٠−٦]٤[ ر كېيټه په يو لكچ. د سمندرونو په اوبو كې يې  رامه دىگ

  الس ته راوړل يې 

 لهټ پر م Laانيم النټپه خال كې د كاربون يا د ايتربيم د الس ته راوړلو بنسټيز مېتودونه 
 ٣YbClيډ اايتربيم كلورويلي شوي د . بل مېتود يې دي  ايډ څخه د ده راايستلايتربيم اكس

   الكتروليز كول دي . 

  وپونه يې ايزوټ

،  Yb١٧٠، Yb١۶٨ او هغه دا دي : و جوړ دى ايزوټوپونيو پايښت لرونك 7 لهايتربيم  طبېعي
Yb١٧١  ،Yb١٧٢  ،Yb١٧٣ ،Yb١٧۴  ،Yb١٧۶  له دې شمېر څخه يې د . Yb١٧۴  ايزوټوپ په

نور  27سلنه دى . دا عنصر  31, 8طبېعت كې تر ټولو ډېر دى، چې ډېروالى يې 
 مېر څخه يې د ډېر اوږده عمر لرونكي يو دراديواكتيفي ايزوټوپونه هم لري چې د دوى له ش
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 175- ورځې دى . بل يې د ايتربيم 32ايزوټوپ دى چې نيمايى عمر يې  169- ايتربيم
ايزوټوپ  616- ورځې دى، او بل يې هم د ايتربيم 185,4 نيمايي عمر يې ايزوټوپ دى چې

ونو نيمايي ساعته دى . د نورو ټولو راديواكتيفي ايزوټوپ 7,56دى چې نيمايي عمر يې 
 12دقيقو هم لنډ دى . ايتربيم  20نيمايي عمر يې تر  تر دوو ساعتو لنډ دى، د ډېرى عمر يې

هسته يي ايزوميرونه هم لري او د دوى له شمېر څخه يې بيا تر ټولو د ډېر اوږده عمر 
ثانيې دى . د دې عنصر د ايزوټوپونو  46ايزومير دى چې نيمايي عمر يې  Ybm169لرونكى د 

  پاى ته رسيږي .   182څخه پيل او پر  148كتلو شمېرې له د 

  د ايتربيم اتوم  

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  103پروتونونو او  70د ايتربيم د اتوم هسته له 
د  ستې پر شاوخوا راڅرخي . د دې عنصرالكترونونه شتون لري چې د ه 70شاوخوا كې يې 

، په دويمه كې 2ه كې يې ده . د اتوم په لومړۍ انرژيكي سوي 6ه مېرو شاتوم د انرژيكي سوي
ه شپږمه او پ ،8، په پېنځمه كې يې 32، په څلورمه كې يې 18، په دريېمه كې يې 8يې 

سره وېشل شوي دي . د اتوم په هسته كې يې د ونونه رتالك 2ه كې يې انرژيكي سوي
  دى .   173ه) پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېر

  خواص يې : نور د اتوم 

 . اتومي واحده ده  054,173د ايتربيم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .    [Xe]١٤f٤ ٢s٦الكتروني وېش يې په دې فورمول د اتوم  -

      . . م دى پ 194يې  د اتوم نيمايي قطر -



٨٥٩ 

 

  
  د اتوم جوړښت  ايتربيمانځور : د 

  فيزيكي خواص يې   

 رامه دى . گ 9654,6كې  م . م . س فت په عادي شرايطو كې په يوم كثاد ايتربي -

 1097په شمېر  ده . (د ك 824په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ) . ده

  ده) 1469په شمېر  ده . (د ك 1196په شمېر  گ . د سدرجه يې د تودوخې د اېشېدو  -

 ى . موله د\كيلوجوله 35,3د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 159د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 7,26ظرفيت يې مولي د تودوالي  -

 موله دى . \. م م . س 8,24مولي حجم يې  -

) دى چې د بلوري جالۍ Yb-αايتربيم (- بلوري بڼې لري چې يوه يې د الفا دوهايتربيم 
) چې د بلوري جالۍ Yb-βايتربيم (- د بېتاي سېستم لري، او دويمه يې جوړښت يې مكعب
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سېستم لري . د دې دوو بڼو په خپل منځ كې د تېرېدو  مكعبي منځډكيې  جوړښت
 ده .  درجې گ.  س 792ه ) تودوخβ↔αراتېرېدو (

  جالۍ جوړښت يې : بلوري د 

 سېستم لري .  مكعبي محوري جالۍ جوړښت د ايتربيم د بلوري -

  سترومه دى . گان 490,5د جالۍ پارامترونه يې  -

  

  سېستم لري  مكعبي محوريانځور : د ايتربيم د بلوري جالۍ جوړښت 

  كيميايي خواص يې     

 .  . م دى پ 170 د ايتربيم كووالينسي نيم قطر -

 .  دى م.  پ e 3 (+8 .85 )e 2 (+93يې ( د ايون نيمايي قطر -

 ه دى . گوليناپ 1 ,1الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه   ٢Yb←Yb+ -٢,٨، YbYb←٣+ -٢,٢٢ يې ځواك الكترودي -

 دي .   2، 3يډ جوړولو درجې يې اد اكس -

ه بل موله ده . يا پ\كيلوجوله 0,603ي يې ژد ايون جوړولو انرد لومړي الكترون  -
   ) الكترون ولټه ده .25,6شمېر (
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  كارونه يې 

 Hoچې د هولميم  ډوله فلز،گمونوبلوري  ٣YbFاو ايتربيم فلورايډ  ٢BaFد باريم فلورايډ 
ه گزري توكي په توي، د يو ډېر پياوړي ټكنالوجيكي الډ شوي ويگايونونه هم لږ لږ ورسره 

  كاريږي .  

ايتربيم د راتلونكې لرونكى ترموالكتريكي توكى دى . د  YbTeد ايتربيم مونوټيلورايډ 
مي تخنيك ايتربيم بوراټ په اټود ډوله فلزونه جوړيږي . گپر بنسټ بېالبېل مقناطيسي 

د  YbOچونو او ښيښو كې كاريږي) . د ايتربيم اكسايډ گړيو گكې كاريږي (په ځان
) د الس ته راوړلو لپاره د effect transistor-fieldري ترانزيستورونو (گسيليكوني ډ

ړيو اټومي څېړنو كې ايتربيم په اټومي بټۍ گه كاريږي . په ځانگ) په توdielectricعايق (
ې وركولو) سره تر يوې اندازې پورې د گولو (وړانگپر مټ په وړان كې د نيوترونونو

ديزونه شتون لري چې دا په ايزومير باندې بدليږي . داسې وړان Hf٢m١٧٨ - 178 -هافنيم
ه وكارول شي، كه څه هم تر اوسه دا پروژې ال د څېړنې گۍ د بېټرۍ په توژد انر ېايزومير د

  په پړاو كې دي . 

   يمټيټلو.  71

د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د شپږمې دورې يو عنصر دى چې اتومي يټيم لوټ
) او Lutetiumريزي ژبه كې (گد دې عنصر نوم په اندى .  Luاو سېمبول يې  71شمېره يې 

)، سپينو ډېر كثافت لرونكىډېر ډك (دا يو كلك، دى .  )Лютецийپه روسي ژبه كې (
-94- 3( ) شمېره يېCASې د ثبت د سي اې اېس (لرونكى فلز دى، چ گته ورته رن زرو

   ډون لري . گروپ په عنصرونو كې گلوټيټيم د النټانيډي  ده . )7439
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لرونكى  گ)، سپينو زرو ته ورته رنلوټيټيم يو كلك، ډېر ډك (ډېر كثافت لرونكىانځور : 
    فلز دى

  د كشف تاريخچه يې 

-1872( »رج اوربايناج«ي كيمياپوه نسراپكال ز  1907يډ په ډول پر ادا عنصر د اكس
- 1858( »ر فون ويلسباخېكارل او«او كيمياپوه وه كانپاتريشي  او پر همدغه كال) 1938
له دوى ټولو لوټيټيم كشف كړى دى .  »چارلز جېمز«، او امريكايي كيمياپوه )1929

ف شوى ه كشگيډ د يوې برخې په تواد اكس Erز كال د ايربيم  1878، چې پر  Ybايتربيم 
دا ټول كمپېښه خاورين كشف كړ .  هگيوې برخې په تويډ د ااكسد سره په مخلوط كې وو، 

عنصرونه په خپل منځ كې يو بل ته ډېر نږدې كيميايي خواص لري . د لوټيټيم د كشف 
 پورې اړه لري . » رج اوربايناج« پهلومړيتوب 
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   د نامه ريښه يې 

 Lutetia( نامهد پاريس له التيني » باينرج اورجا«دې عنصر نوم د ده كشفوونكي  د

Parisiorum  (. ايتربيم  د څخه اخيستى دىYb چې لوټيټيم ترې جال شوى وو، لپاره د ،
چې د عنصر د كشف د » فون ويلسباخ«نوم وړانديز شوى وو . كيمياپوه » نيوتيربيم«

لپاره يې  Ybربيم او د ايت نوم) cassiopiumلومړيتوب ادعا يې لرله، د لوټيټيم لپاره د (
ات الكرسي د ذ، دا يې د شمالي نيم كرې لوړانديز كړ نوم) aldebaraniumد (

)Cassiopeia ( د غوايي كوكب او)Taurus د تر ټولو ډېر روښان ستوري په وياړ (
  وړانديز كړى وو . 

او ايتربيم د جال نړيوال كميسيون، د لوټيټيم د چارو د كيميايي عنصرونو د اتومي وزن 
له يوې ز كال يې  1914لومړيتوب په پام كې ونيو او پر » اورباين«كولو په برخه كې د 

ز  1949ه، خو دا نوم يې پر نوم وټاك) Luteciumد دې عنصر لپاره د ( پرېكړې سره سم
ز  1960. خو له دې سره سره د  اوهپه نامه ونوم) Lutetium( »لوټيټيم«كال بدل او عنصر د 

  نوم كارېده . » كاسيوپيم«د  دې عنصر لپاره لماني پوهانو په اثارو كې دكلونو تر پيله د ا

  په طبېعت كې د لوټيټيم شتون 

 سلنه ده . د 00008,0ه د كتلې له پلوه كچپاسني كلك قشر كې د لوټيټيم د ځمكې په 
 رامه ده . د دې عنصر تر ټولو ډېر مهمگميلي  0000012,0 هكچيې كې ر ټاوبو په يو لي سمندري

باسټنايزيټ ) 6OH)(О,2Y,(Nb,Ti,Ta)اوكسينيټ ، 4YPOكسينوټيم صنعتي مينرالونه 
F٣(Ce,La,Y)CO    . دي 
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  الس ته راوړل يې 

د لوټيټيم د الس ته راوړلو لپاره دا عنصر له نورو كمپېښه خاورينو عنصرونو سره يو ځاى 
د لوټيټيم جال كول د  ي عنصرونو څخهڅخه راايستل كيږي . له نورو النټانيډ له مينرالونو

 )fractional crystallization( وني تبادلې يااي)، Extractionشن (كايكسترې
  ٣LuFيډ اله لوټيټيم فلورفلزي لوټيټيم د كلسيم پر مټ مېتودونو پر مټ ترسره كيږي، خو 

   څخه راايستل كيږي . 

  وپونه يې ايزوټ

سلنه دى،  41,97چې ډېروالى يې  Lu۵١٧ طبېعي لوټيټيم له يوه پايښت لرونكي ايزوټوپه
سلنه دى،  59,2ايزوټوپه، چې ډېروالى يې  Lu١٧۶ او يوه اوږده عمر لرونكي راديواكتيفي

راديواكتيفي  33كاله دى، څخه جوړ دى . له نورو  1010.  3 , 78او نيمايي عمر يې 
چې نيمايي ايزوټوپ دى  174-لوټيټيم ايزوټوپونو څخه يې د ډېر اوږده عمر لرونكي يو د

كاله دى . د  1 ,37ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Lu١٧٣ كاله دى . بل يې د 31,3عمر يې 
ورځو لنډ دى، د ډېرى هغو  9نورو ټولو راديواكتيفي ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر 

هسته يي ايزوميرونه هم لري چې د  18نيمايي عمر يې تر نيم ساعت هم لنډ دى . دا عنصر 
ايزومير دى چې نيمايي  Lum177مېر څخه يې بيا د ډېر اوږده عمر لرونكي يو د دوى له ش

ورځې دى .  142ايزومير دى چې نيمايي عمر يې  Lum174ورځې دى . بل يې د  4,160عمر يې 
  دقيقه دى .  1,23ايزومير دى چې نيمايي عمر يې  Lum178بل يې هم د 

راديواكتيفي ايزوټوپونو د تجزيې ډول پايښت لرونكي ايزوټوپه مخكې  175- تر لوټيټيم
ايزوټوپه وروسته راديواكتيفي  175-الكتروني اشغال دى، او تر همدغه لوټيټيم

مخكې ايزوټوپونو د  175-تجزيه دى . تر لوټيټيم- منفي- ايزوټوپونو د تجزيې ډول بېتا
وپه ايزوټ 175-ايزوټوپونه جوړيږي، او تر لوټيميم Ybتجزيې په پايله كې د ايتربيم 
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ايزوټوپونه جوړيږي .   Hfوروسته راديواكتيفي ايزوټوپونو د تجزيې په پايله كې د هافنيم 
     پاى ته رسيږي . 184څخه پيل او پر  150د دې عنصر د ايزوټوپونو د كتلو شمېرې له 

  د لوټيټيم اتوم 

ده . د اتوم نيوترونونو جوړه  104پروتونونو او  71د اتوم هسته له كيميايي عنصر د لوټيټيم 
هستې پر شاوخوا راڅرخي . د الكترونونه شتون لري چې د  71د هستې په شاوخوا كې يې 

ې انرژيكي سوي 6ه بله وينا د لوټيټيم اتوم پ ده، 6د اتوم د انرژيكي سويو شمېره  دې عنصر
، په 18، په درېيمه كې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې ژيكي سويلري . د اتوم په لومړۍ انر

الكترونونه  2ه كې يې ي سوييك، او په شپږمه انرژ9پېنځمه كې يې ، په 32لورمه كې يې څ
ټوليز شمېر (د  كې يې د پروتونونو او نيوترونونو د اتوم په هسته ي .سره وېشل شوي د

   دى .   175كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

  اتومي واحده ده .  9668,174مي كتله د لوټيټيم اتو -

 سره ښودل كيږي .    [Xe]١٤f٤ ١d٥ ٢s٦الكتروني وېش يې په دې فورمول توم د ا -

   .  . م دى پ 175يې  د اتوم نيمايي قطر -
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  انځور : د لوټيټيم د اتوم جوړښت 

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 9 , 8404كې  . م م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود لوټيټي -

 1925په شمېر  ده . (د ك 1652په شمېر  گ . يې د س درجهد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ده) .  

 3675ده . (د ك په شمېر  3402په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
 ده) .  

 موله دى . \كيلوجوله 414د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 5,26ظرفيت يې مولي د تودوالي  -

  موله دى . \م . م . س 8,17مولي حجم يې  -

لرونكى فلز دى، د ميخانيكي بدلون تر اغېز الندې په  گلوټيټيم سپينو زرو ته ورته رن
اسانۍ راځي . دا عنصر د النټانيډي عنصرونو له شمېرڅخه هم د اتومي وزن  له پلوه او هم 



٨٦٧ 

 

د كثافت له پلوه تر ټولو ډېر دروند عنصر دى . د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د نورو 
ټولو النټانيډي عنصرونو د ويلي كېدو تر درجې لوړه ده . د النټانيډي كښېكاږلو 

)Lanthanide contraction اغېز له بركته د دې عنصر ايوني نيم قطرونه د ټولو (
 النټانيډي عنصرونو تر اتومي نيم قطرونو كم دي . 

  جالۍ جوړښت يې : بلوري د 

 سېستم لري .  )ونالگزاگ(هي شپږڅنډيز د لوټيټيم د بلوري جالۍ جوړښت -

  سترومه دى . گان  =٣,٥٠٣a =٥,٥٥١cد جالۍ پارامترونه يې  -

     

  ونال) سېستم لري گزاگانځور : د لوټيټيم د بلوري جالۍ جوړښت شپږڅنډيز (هي

  كيميايي خواص يې 

 .  . م دى پ 156 ي نيم قطرسند لوټيټيم كووالي -

  دى . . م پ e 3 (+85يې ( د ايون نيم قطر -

 ه دى . گوليناپ 1 ,27الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه  ٣Lu←Lu+ -٢,٣٠ يې  ځواكالكترودي  -

 ده .   3يډ جوړولو درجه يې اد اكس -
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په بل يا موله ده . \كيلوجوله 0,513ي يې ژيون جوړولو انرد اد لومړي الكترون  -
  ) الكترون ولټه ده .  32,5شمېر (

پوښل كيږي، د  يډي قشرارجو كې په كلك اكسلوټيټيم د كوټې د هوا د تودوخې په د
يډ جوړوي . د تودولو پر مهال له هالوجينونو، ادرجو كې اكس گ . س 400تودوخې په 

سره تعامل  له غيرعضوي تېزابونو دا عنصر. او نورو نافلزونو سره تعامل كوي  Sسولفور 
 لكهو گد داسې حلېدونكيو مال د لوټيټيمپه اوبو كې  ې جوړوي .گكوي او مال

جوړيږي .  نهويډراټاه د بړاسولو پر مهال نوراټونو، نايټ، اسيټاټونويډونو، سولفاټواكلور
د تعامل په پايله  و د اوبو محلولونوگد لوټيټيم د مالسره  HFهايډروفلوريك اسيډ له 

حلېدونكى خټبېل پاتې كيږي . همدغه مركب كېداى ډېر لږ  ٣LuFيډ اد لوټيټيم فلوركې 
د   ٣O٢Luيډ اد لوټيټيم اكس سره ٢F وفلورين يا  HFيډ اهايډروجن فلور ازيگله شي چې 

د ده د په اوبو  ٣Lu(OH)يډ اد لوټيټيم هايډروكستعامل كولو په پايله كې الس ته راشي . 
  (د اوبو تجزيه) پر مټ جوړيږي . روليز ايډو د هگكې حلېدونكيو مال

  كارونه يې 

لوټيټيم ه جوړيږي . گزري وړانينونو پر بنسټ الزرونو كې : د لوټيټيم د ايويپه ال
ورسره لږ لږ  Tmتوليم او  Hoاالټ، لوټيټيم الوميناټ، چې هولميم گلوټيټيم سكانډاټ، 

ميكرومتره وي، او د  69,2يې  ې جوړوي چې د څپې اوږدوالىگداسې وړانډ شوي وي، گ
په پوځي  ې جوړوي،گانمتر لرونكيو څپو وړميكرو 1 ,06د د ايونونو پر مټ  Ndنيوډيميم 

  زرونو د توليد لپاره ډېر ښه توكي دي .  يچارو او طب كې د كارېدونكيو پياوړيو ال

الومينيم - وسپنه- ډوله فلزونه لكه لوټيټيمگم داسې ه : د لوټيټيگد مقناطيسي توكيو په تو
ي وريي، د خواصو ثابتوالى او د كژانر ډېره لوړه مقناطيسيسيليكون -وسپنه-او لوټيټيم
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ډېره لوړه بيه د ده كارونه ډېره محدودوي او هغه  دې فلزدوخې لوړه درجه لري، خو د د تو
  ړيو څېړنو، تشيال (كيهان) او ځينو نورو كې .  گرونو لكه په ځانگهم په ډېرو پازوالو ډ

په لږه پيمانه په اټومي  ٣O٢Luيډ اد لوټيټيم اكسۍ كې : ژفيزيك او اټومي انر په هسته يي
 ه، او د نيوترونونو د فعاليت د زياتوونكيوگپه تو نونو د جذبوونكيوې د نيوترتخنيك ك

)Detectorد لوټيټيم مونوكريستالي سيليكاټ ه كاريږي . گ) په تو(LSO)  چې په ،
او په دي ) scintillator( رڼا كوونكيډېر ښه  ،) شوى ويdoped( باندې Ceسيريم 

، د بنسټيزو ذرو )پيداكولوكشفولو ( فيزيك كې د ذرو د ه په هسته ييگهمدې تو
په هسته يي طب (له هغه شمېر څخه په مقطعي پوزيتروني انځور كښنه فيزيك، 

)Positron emission tomography((  . كې كاريږي  

د لوټيټيم ه : گد ډېرې لوړې تودوخې مقاومت لرونكي او ډېرې برېښنا تېروونكي په تو
يډي سيراميكو د خواصو د اتېروونكيو فلزي اكسډېرې لوړې برېښنا د  ٣O٢Luيد ااكس

  عيارولو لپاره كاريږي .  

ه ته د ويلي كولو پر مهال د لوټيټيم وراضافه كول د دغ  Crكروميم په فلز ويلي كولو كې : 
په دې وجيكي كارونې وړتياوې ښې كوي . كنالډوله فلز ميخانيكي خواص او د ټگ

د ې لېوالتيا ډېره شوې او دا له دې المله چې وروستيو كلونو كې د لوټيټيم په وړاند
ډوله فلزونو گپر بنسټ د يو شمېر ډېرې تودوخې تاب لرونكيو توكيو او  وكروميم او نيكل
   اوږدوي . دورهاستهالك او كار ډول  د هغوى د گته د لوټيټيم ور
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  هافنيم.  72

ر دى چې اتومي هافنيم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د شپږمې دورې يو عنص
) او Hafniumرېزي ژبه كې (گد دې عنصر نوم په اندى .  Hfاو سېمبول يې  72شمېره يې 

لرونكى او د څټك وهلو  گدا يو سپينو زرو ته ورته رن) دى . Га́фнийپه روسي ژبه كې (
  ده .  )7440- 58- 6() شمېره CASوړتيا لرونكى فلز دى . د دې عنصر د ثبت د سي اې اېس (

  
  لرونكى او د څټك وهلو وړتيا لرونكى فلز دى   گور : هافنيم سپينو زرو ته ورته رنانځ

  د كشف تاريخچه او د نامه ريښه يې 

  ز كال كشف شوى دى .  1923دا عنصر پر 

عنصرونو كې لټول كېده، ځكه چې د  هافنيم د كيمياپوهانو له خوا په كمپېښه خاورينو
 د دوره يي جدول» مندليف«يا ) 1907-1834( »ېېفري ايوانوويچ مېندېلدميت«كيمياپوه 
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» باينوررج اجا«رانسي كيمياپوه ز كال پ 1911ړښت نامالوم وو . پر د شپږمې دورې جو
په نامه  »كيلتيم«او دا عنصر ده د  د نوي عنصر د كشف په اړه خبرتيا وركړه) 1872-1938(

ايتربيم عنصر نه بلكې د  خو په اصل كې موضوع داسې وه چې دا كوم خپلواكونوماوه . 
Yb لوټيټيم  اوLu  هافنيم ه كچعنصرونو يو مخلوط وو چې لږهHf  ډ وو . گهم ورسره

د  )1962- 1885( »بور هينريك ډېويډنيلس «فيزيكپوه  ډنماركيوروسته تر هغه كله چې 
دا وښوده چې وروستى كمپېښه خاورين عنصر د انيكي محاسبو پر بنسټ كوانتومي ميك

  ته ورته يو عنصر دى .  Zrزيركونيم ه شوه چې هافنيم ، نو مالومعنصر دى شمېرې 71

ه كې گكيميا په څاند ز كال  1943پر  )،1950-1889» (ډيرك كوسټير«ډي فيزيكپوه هالېن
پر ) 1966- 1885( »كارل فون خېوېشي گيورگ«ري كيمياپوه گهنټونكي گد نوبل ډالۍ 

 د خواصو او ظرفيت (والينس)ده  چې د ،»نيلس هينريك ډېويډ بور«ز كال د  1923
په پرله پسې زيركونيمونه رينلېنډي گنارويژي او  پر بنسټ د پايلووړاندوينه يې كړې وه، 

مېتود پر مټ وشنل . ) ray spectroscopy-Xې سپيكتروسكوپۍ (گل د ايكس وړانډو
د تې شونو كې پا تر مينځلو وروسته زيركونيمد  پر مټ د محلولونو د اېشېدونكو تېزابونو

ام د كرښو له يو بل سره رگېن گپر بنسټ د رونټ د موزلي قانونشمېرې عنصر لپاره  72
 خپره كړيرتيا برابرېدنې څېړونكيو ته دا شونتيا وركړه چې د نوي عنصر د كشف په اړه خب

د ډنمارك كشف پكې شوى وو . دا ښار  اد هغه ښار په وياړ ونوماوه چې د او دا عنصر يې
دى او د همدغه التيني نامه په پام ) Hafnia(ن وو چې التيني نوم يې گنه كوپن هاپالزمې

، »رج اورباينجا«تر دې وروسته د نوم كېښود . » هافنيم«وي عنصر د كې نيولو سره يې پر ن
تر منځ د عنصر د اخترع د لومړيتوب په » كارل فون خېوېشي گيورگ « او» ډيرك كوسټير«

نوم » هافنيم«ز كال د عنصر د  1949پر  اوږده موده يې دوام وكړ . چې اړه بحث راپورته شو
پوخ كړاى شو او په ټولو ځايونو كې ې له خوا ټولني او عملي كيميا د نړيوالې د تيوريك
 .  ومنل شو

  



٨٧٢ 

 

  الس ته راوړل يې 

رامو شاوخوا كې ده . گ 4ټن كې د  ه په يوكچپاسني كلك قشر كې د هافنيم  د ځمكې په
نو له  ،رى ويگورسره مل Zr زيركونيم او تلچې هافنيم خپل مينرالونه نه لري  هگلكه څن

) الس ته راځي . د زيركونيم په دغو كانيزو (كانيدى د زيركونيم له كاني ډبرو څخه  دې كبله
ټ يباډيل د او،  ٢HfOيډ اسلنه هافنيم اكس 4 كونيمزير سلنه ده . 5,2ه كچډبرو كې د هافنيم 

٢ZrO  ٢يډ اهافنيم اكس سلنې 6تر  4 لهمينرالHfO كال كې په  لري . په نړۍ كې په يو
د كونيم د زير ټنه هافنيم راايستل كيږي او د ده د راايستلو حجمونه 70منځني شمېر نږدې 

 (Sc,Y)٧O٢Si٢ټورټويټيټ د  Scد سكانډيم دي .  مساوييستلو له حجمونو سره راا
سلنې په ه د كچپه دغه مينرال كې د هافنيم  ېمينرال يو هېښنده خاصيت لري او هغه دا چ

ده او دا حالت په سكانډيم او هافنيم باندې د رايه زياته گې څو كچنسبت د زيركونيم تر 
  ډېر مهم دى .  د وېش لپارهټورټويټيټ 

  وپونه يې ايزوټ

،  Hf١٧٩،  Hf١٧٨،  Hf١٧۶  ،Hf١٧٧ پايښت لرونكيو ايزوټوپونو 5طبېعي هافنيم له 
Hfو يوه اوږده عمر لرونكي راديواكتيفيا ١٨٠ Hf١٧۴  2ايزوټوپه، چې نيمايي عمر يې × 

راديواكتيفي ايزوټوپونه هم پېژندل  30كاله دى، جوړ دى . همدا راز د دې عنصر نور  1510
ايزوټوپ  182- هافنيم شوي چې د دوى له شمېر څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى د

 څخه ټولو راديواكتيفي ايزوټوپونو كاله دى . له نورو  610 × 8 ,9دى چې نيمايي عمر يې 
نيمايي عمر يې تر  د ډېرى ،ورځو اوږد نه نه دى 1 , 87يې د يوه ايزوټوپ نيمايي عمر هم تر 

هسته يي ايزوميرونه هم لري چې د دوى له شمېر څخه  27يوې دقيقې پورې دى . دا عنصر 
كاله  31ايزومير دى چې نيمايي عمر يې  Hf2m178ونكى د يې بيا تر ټولو د ډېر اوږده عمر لر

  دى . 
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  د هافنيم اتوم 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  106پروتونونو او  72د هافنيم د اتوم هسته له 
د  دې عنصرشاوخوا راڅرخي . د  الكترونونه شتون لري چې د هستې پر 72شاوخوا كې يې 

ې لري . د اتوم سوييكي ژانر 6په بله وينا د هافنيم اتوم ده،  6 و شمېرهسوييكي ژاتوم د انر
، په څلورمه 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې سوييكي ژپه لومړۍ انر

سره ونونه الكتر 2ه كې يې سوييكي ژاو په شپږمه انر ،10، په پېنځمه كې يې 32كې يې 
روتونونو او نيوترونو ټوليز شمېر (د كتلې د اتوم په هسته كې يې د پ.  وېشل شوي دي

   دى .  178شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  178 ,49د هافنيم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .   [Xe]١٤f٤ ٢d٥ ٢s٦الكتروني وېش يې په دې فورمول د اتوم  -

   .  ىم د.  پ 167يې قطر  نيمايي د اتوم -

  
  اتوم جوړښت انځور : د هافنيم د 
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  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 31,13كې  م . م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود هافني -

 2506ده . (د ك په شمېر  2233په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ) . ده

 4876په شمېر  ده . (د ك 4603په شمېر  گ . د سدرجه يې د تودوخې د اېشېدو  -
 ده) .  

 موله دى . \كيلوجوله 25 ,1د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 575د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 25 ,7مولي ظرفيت يې د تودوالي  -

    دى .  موله\. م م . س 6,13مولي حجم يې  -

لوړې درجې لرونكى، كلك او د ويلي كېدو د  گته ورته رن و، سپينو زرهافنيم يو ځالند
خپ وي، ځال نه لري ؛  گخړ، نږدې تور رن گ. وړه شوې (ميده) بڼه يې ټين لرونكى فلز دى

  لري . 

وپونو د طبېعي و د اشغال لوړه مقطع لري (د ايزوټنيوترونون(سون)  تودوخيزو د دا عنصر
 څېرد ده په ري او گبارنه ده) . په داسې حال كې چې د ده د كيميايي مل 115مخلوط هغه يې 

پر دې بنسټ بارنه ده .  ٢·١٠−١رايه كمه ده، يانې گ 3بل عنصر زيركونيم د اشغال مقطع 
كې په جوړولو ) تودوخه وركوونكي پيل( تودوخيز پيل دد اټومي بټۍ هغه زيركونيم چې 

دې عنصر يو له كمپېښه طبېعي  دپه كره ډول پاك كړاى شي .  هچې له هافنيم بايد كاريږي
  .   فعاليت ښيي-ايزوټوپ كمزورى الفا Hf١٧۴ دوپونو څخه ايزوټ

  د بلوري جالۍ جوړښت يې : 

 سېستم لري .  )ونالگزاگيهشپږڅنډيز (د هافنيم د بلوري جالۍ جوړښت  -
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  سترومه دى .گان  =٣,١٩٦a =٥,٠٥١cد جالۍ پارامترونه يې  -

     
   ي .سېستم لر )ونالگزاگيهشپږڅنډيز (د هافنيم د بلوري جالۍ جوړښت انځور : 

  كيميايي خواص يې 

 .  . م دى پ 144 د هافنيم كووالينسي نيم قطر -

 .  . م دى پ e 4 (+78يې ( د ايون نيمايي قطر -

 ه دى . گوليناپ 1 ,3الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه يې صفر  ځواكالكترودي  -

 ده .  4يډ جوړولو درجه يې اد اكس -

موله ده . يا په بل \وجولهكيل 575 ,2ي يې ژجوړولو انر د ايوند لومړي الكترون  -
   ) الكترون ولټه ده .96,5شمېر (

يډي قشر د جوړېدو له اد ده له پاسه د نري غير فعال اكسپه څېر  Taټېنټاليم هافنيم لكه د 
كبله يو غير فعال عنصر دى . په ټوله كې د هافنيم كيميايي پايداري د ده د بلې كيميايي 

  ه پرتله ډېره ده . زيركونيم پري) گ(كيميايي ملجوړې 
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، يا د هايډروفلوريك  (HF)هايډروفلوريك اسيډ تر ټولو ډېر ښه حلوونكي  د دې عنصر
 HCl 3+  3HNO مخلوط، همدا راز سلطاني تېزاب HNO)٣(ريك اسيډ ايټاسيډ او ن

  دي . 

يډ جوړوي، خو په اكيلوين لوړو) درجو كې اكس 1000د تودوخې په لوړو (تر دا عنصر 
د سره تعامل كوي .  له هالوجينونو (هالوجيني عنصرونو) . كې سوځي ٢O اكسيجن

په د زيركونيم په څېر  دى همپايدارۍ له پلوه د تېزابونو په وړاندې داسې دى لكه ښيښه . 
  .  )خاصيت لري )hydrophobe( هايډروفوبييانې ( اوبو نه لنديږي

  
لونه) دي چې په اوبو كې نه سپين بلورونه (كريستا ٢HfOيډ ااكس انځور : هافنيم ډاى

  حليږي 

  مركبونه  د هافنيم مهم 

   د دوه ظرفيتي هافنيم مركبونه : 
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لرونكى توكى دى، په هوا  گمركب، دا يو جامد او د تور رن ٢HfBr. د هافنيم برومايډ  1
او هافنيم  Hfدرجو كې تجزيه، په هافنيم  گس .  400كې پخپله اور اخلي . د تودوخې په 

  وېشل كيږي .    Hf4Brمايډ تيترابرو

او  ٤SO٢Hمركب، دا يو سپين خټبېل دى، په سولفوريك اسيډ  ٤Hf(HPO(٢. د  2
پر مټ د  ٤PO٣Hكې د حلېدو وړ دى . د فاسفوريك اسيډ  HFهايډروفلوريك اسيډ 

  و له محلولونو څخه الس ته راځي .  گد مال (II)هافنيم 

  د درې ظرفيتي هافنيم مركبونه : 

 . س 400ه توكى دى . د تودوخې په گمركب ، دا تور او شين رن ٣HfBrيډ افنيم بروم. د ها 3
او هافنيم  ٢HfBrيډ ابروم او په هافنيم ډاى درجو كې له خپل ځان سره تعامل كوي گ

په اتموسفير كې د هافنيم  ٢Hوېشل كيږي . دا مركب د هايډروجن   Hf٤rBيډ اترابروميت
  پر مټ الس ته راځي .    Alپه تودولو يا د فلزي الومينيم   Hf٤Brيډ اترابروميت

  ونه :   ظرفيتي هافنيم مركبد څلور

 لينك بلورونه دي، كثافت يې په يوه مونوكگمركب، دا بې رن  ٢HfOيډ ا. د هافنيم اكس 4
 س نه دي، چې كثافت يې په يوونال بلوروگترايه تگرامه دى، يا بې رنگ 9 ,98كې  م.  م . س

 گ . س 2900 هونال بلورونو بڼې د ويلي كېدو تودوخگراتيرامه دى . د دې تگ 47,10. م كې  م .
په پرتله تر ډېره بريده  ٢ZrOيډ ااكس ډاىده، په اوبو كې لږ حليږي، د زيركونيم   درجې

يډ مركب په اي خواص ښيي . د هافنيم اكسخاصيت لري او كټاليسټ بنسټيز (بازي)
هافنيم ، ٤Hf(OH)يډ اكې د فلزي هافنيم په تودولو يا د هافنيم هايډروكس ٢Oاكسيجن 

په سره كولو (ډېرې تودوخې وركولو)   ٤Hf(SO(٢سولفاټ  ىډا اكساالټ، يا هافنيم ډاى
  سره الس ته راځي .   
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مركب، دا سپين خټبېل دى، د الكليو او هايډروجن  ٤Hf(OH)يډ ا. د هافنيم هايډروكس 5
په وراضافه كولو سره حليږي او پراكسوهافناټونه جوړوي . دا مركب د  2O2Hيډ اپراكس

روليز پر مټ، يا د الكليو پر ايډتودولو پر مهال د ژور هو د گڅلورظرفيتي هافنيم د مال
  و د محلولونو په پاكولو سره الس ته راځي . گد مال (IV)مټ د هافنيم 

 گس .  1025د تودوخې په  ه بلورونه دي،گبې رن مركب، دا ٤HfFيډ ا. د هافنيم فلور 6
. په اوبو كې د حلېدو  رامه دىگ 13,7كې  . م م . س ؛ كثافت يې په يودرجو كې ويلي كيږي

درجو كې د دې  گ . س 300په بهير كې د تودوخې په  ٢Nوړ دى . د نايټروجن 
]٦[HfF٤(٢(NH   تجزيې سره الس ته راځي .  تودوخيزېمركب په  

 گ . س 317مركب، دا يو سپين پوډر دى، د تودوخې په  ٤HfClيډ اتراكلوري. د هافنيم ت 7
 گس .  432 په بدلېدل) . د تودوخېاز حالت گپه درجو كې تصعيد كيږي (جامد توكى 

، يا له سكرو (كاربون) سره د  HfC، هافنيم كاربيډ  Hf. پر هافنيم  درجو كې ويلي كيږي
د ورتويولو او اغېز كولو پر مټ الس   ٢Cl ويډ پر مخلوط باندې د كلورينا) اكسIIهافنيم (

  ته راځي . 

درجو  گ . س 322ه بلورونه دي . د تودوخې په گنمركب، بې ر ٤HfBrيډ ا. د هافنيم بروم 8
. له سكرو (كاربون) سره  درجو كې ويلي كيږي گس .  420 كې تصعيد كيږي . د تودوخې په

درجو پورې تودوخه ولري، د  گس .  500يډ پر مخلوط باندې، چې تر ااكس (II)د هافنيم 
  د بړاسونو د اغېز پر مټ الس ته راځي .  ٢Br وبرومين

درجو كې  گ . س 427مركب، زېړ بلورونه دي . د تودوخې په   ٤HfIيډ اهافنيم ايوډ . د 9
درجو كې سره جال كيږي (انفكاك كوي) . د  گ . س 1400تصعيد كيږي . د تودوخې په 

د تعامل پر مټ الس ته  Hfسره د هافنيم  ٢I ودرجو كې له ايوډين گ . س 300تودوخې په 
   راځي .
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   كارونه يې

ډوله گې د ايروكيهاني تخنيك لپاره د گد كارولو تر ټولو لويې او بنسټيزې څاند هافنيم 
   ړي اوپتيك دي . گفلزونو توليد، اټومي صنعت، او ځان

په اټومي تخنيك كې د نيوترونونو د اشغال په برخه كې د هافنيم وړتيا كاريږي، همدا .  1
ټو د عياروونكيو ميلو، په راز په اتومي صنعت كې كارونه، دا كارونه يې د اټومي بي

يډ، هافيم كاربيډ، هافنيم اړي سيراميك او ښيښه كې كارونه ده . دلته د هافنيم اكسگځان
د اكسوكاربيډ، هافنيم هافناټ، د ډيسپروزيم هافناټ، او د ليټيم هافناټ كاريږي . 

ال د د سوځېدو پر مه Bدى چې د بورون  وړتيا او ښه والى دا  ٢HfBيډ ابور هافنيم ډاى
  از خوشي كوي .  گډېر لږ  ٢Hهايډروجن  او Heهيليم 

مركب يې د تودوخې په وړاندې لوړ مقاومت لري (د هافنيم اكسايډ . له دې المله چې دا  2
ده) او د ماتېدو ضريب يې ډېر لوړ  2780په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې ويلي كېدو 

ړيو ښيښو توليد، همدا گر د ځانگنې لوى ډ. د هافنيم د كارېد په اوپتيك كې كاريږي، دى
ړي لوړ كيفيت لرونكي اوپتيكي وسايل، د هېندارو د يو مخ پوښول، په شپه گراز د ځان

) دي . د thermographic cameraرافيك دوربين (گكې د ليدلو وسايل، او ترمو
  ر هم دې ته ورته دى .   گيډ د كارېدنې ډاهافنيم فلور

يډ) (د ويلي كېدو درجه ابور (هافنيم ډاى ٢HfBيډ ااو هافنيم بور fCH. د هافنيم كاربيډ  3
ډوله فلزونو گه او د ډېرو كلكو گتودوخه ده) د نه زړېدونكي پوښ په تو گ . س 3250يې 

په توليد كې كاريږي . سربېره پر دې هافنيم كاربيډ يو له هغو مركبونو څخه دى چې د ويلي 
كې ويلي كيږي، او د تودوخه درجو  3960په  گد س  ډېره لوړه ده، يانې كېدو درجه يې

ازي فاز اټومي گ) او د rocket engine nozzleكيهاني توغنديو د انجنونو د نوزل (
  رياكتيفي توغنديو انجنونو د ځينو پرزو په جوړولو كې كاريږي . 
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، ځكه ټه)الكترون ول 53,3ي (ه د الكترونونو د وتلو ټيټ كار لرگ. هافنيم په پرتليزه تو 4
پونو د كتودونو، او د الكتروني توپونو په جوړولو كې كاريږي ورگخو د الكتروني خاليي 

كې د  Arون گه د ده د ويلي كېدو لوړه درجه دا شونتيا برابروي چې هافنيم په ارگ. همدا رن
د كې د لږ كاربون لرونكيو پوالدو  2CO فلزونو د اېشولو په تېره بيا په كاربون ډاى اكسايډ

لو كې كاريږي . په كاربون ډاى اكسايډ وجوړولو لپاره د الكترودونو (كتودونو) په جوړ
  رايه لوړ دى .  گ 7,3 كتودونو څخه   Wستني گكې د دې ډول الكترودونو مقاومت له تن

ازي فاز اټومي توغنديزو انجنونو كې د گډوله فلزونه د گهافنيم -ستنگتن- د ټېنټاليم.  5
  ډوله فلزونه دي . گو او پمپ كولو لپاره تر ټولو ډېر ښه سونتوكيو د وركول

ډ شوى وي د بېړيو د پرزو په توليد كې كاريږي؛ گچې هافنيم ورسره  Ti. هغه ټيټانيم  6
نه وهلو مقاومت  گډ شوى وي د ده كلكوالى او زنگچې هافنيم ورسره   Niهغه نيكل 
  زياتوي .   

. ټېنټاليم ته د هافنيم ورزياتول په هوا كې د  Ta)٥HfC٤(هافنيم كاربيډ - د ټېنټاليم.  7
يډونو كلك ايډ جوړولو پر وړاندې د ده مقاومت زياتوي، د ده له پاسه د پېچليو اكسااكس

وزارونو گقشر جوړوي او دا قشر د تودوخې د لوړو درجو ناڅاپي بدلونونو او تودوخيزو 
ابره كړه چې د توغنديز تخنيك پر وړاندې ډېر مقاومت لري . دې خواصو يې دا شونتيا بر

) لپاره د هافنيم او nozzleډله فلزونه ترې جوړ شي . د توغنديو د نوزل (گلپاره ډېر مهم 
لري . همدا راز د فلزونو د سلنې هافنيم  20ډوله فلزونو څخه تر گټېنټاليم يو له ډېرو ښو 

په توليد كې د  لمبه يي پرې كولو لپاره د الكترودونو-پالزمايي او اكسيجني-هوايي
ډوله فلز د كارونې تجربې گټېنټاليم كارونه لوى اقتصادي اغېز لري . د دې   - هافنيم 
سلنه،  1,0سلنه، سيزيم  0 , 5سلنه، سپين زر  2ستن گسلنه، تن 20سلنه، ټېنټاليم  77(هافنيم 
اته زېرمه رايه زيگ 9ه هافنيم په پرتله نږ ښودلې چې په خپل كار كې يې د سلنه) 0 ,4 كروميم

  ښودلې ده .   
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ډوله فلزونو كلكوالى زياتوي، په گده د ډېرى  د ول ډگته د هافنيم ور Co. كوبالټ  8
  نلليكو جوړولو، پيترولي صنعت، كيميايي صنعت، او خوراكي صنعت كې ډېر مهم دي . 

 CTaسلنه هافنيم كاربيډ پكې وي) او ټېنټاليم كاربيډ  20(چې  HfC. د هافنيم كاربيډ  9
ډوله فلزونه دي چې د ويلي كېدو ډېره لوړه گ) هغه ولريسلنه ټېنټاليم كاربيډ  80ې (چ

  درجو تودوخه كې ويلي كيږي .  4216په  گ . درجه لري، يانې د س

. د هافنيم اكسايډ پر بنسټ جوړ شوي برېښنا نه تېروونكي (عايق) به د راتلونكې  10
ځاى   SiOدويز سيليكون مونوكسايډ  لسيزې په بهير كې په ميكروالكترونيك كې د

)  Penryn Intelنانومتره ( 45ز كاله راهيسې د هافنيم ډاى اكسايډ د  2007ونيسي . له 
د برېښنا نه  HfSiيډ اكمپيوټري پروسيسرونو كې كاريږي . همدا راز هافنيم سيليس

ه په ډوله فلزونگ Scه په الكترونيك كې كاريږي . د هافنيم او سكانډيم گونكي په توتېرو
 پهېني هېندارو گڼ قشريزو رونټگافنيم د لوړ كيفيت ه ميكروالكترونيك كې كاريږي .

   كاريږي . كېتوليد 

  

  ميالټنټې.  73

اتومي يو عنصر دى چې د شپږمې دورې ټېنټاليم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول 
، په )Tantalumدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( Taاو سېمبول يې  73شمېره يې 

 دى . دا عنصر په عادي) Танта́лاو په روسي ژبه كې ( )Tantalumي كې (ريزگان
يډي قشر د اد تت اكسلرونكى فلز دى .  گ، سپينو زرو ته ورته رنندشرايطو كې يو ځال

 -7) شمېره (CASد ثبت د سي اې اېس ( ې عنصر. د د ته ورته ويړولو المله لږلږ سرپو جو
  ده .   )7440 - 25
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  لرونكى فلز دى   گته ورته او خړ رن روانځور : ټېنټاليم يو دروند، سپينو ز

  تاريخچه يې 

) 1813-6717( »گبروستاف ايكيگانډيرس «ز كال سويډني كيمياپوه  1802ټېنټاليم پر 
ر په هغو دوو مينرالونو كې كشف كړى وو چې په فنلېنډ او ده دا عنصكشف كړى دى . 

ه ډول يې ونه شو كوالى چې الس ته يې راوړي . د الس نږ ويډن كې موندل شوي ول . خو پهس
 ) Tantalus(د اتل  اني اسطورولرغونيو يون دا عنصر د ته راوړلو د ستونزمنوالي له كبله

   په نامه ونومول شو .  »ټېنټالوس«

ز كال  1844. يوازې پر ڼل كېدل گيو شى   Nbنيوبيم  ې ټېنټاليم اوته وختونو كوسرپه راو
 ټېنټاليټ-دا ثبوت كړه چې د كولمبيټ )1864-1795( »هاينريش روسه«الماني كيمياپوه 

په خپل تركيب كې دوه بېالبېل عنصرونه مينرال  (Nb,Ta,Ti)(Fe,Mn)٦O٢( )كولټان(
  عنصرونه دي .  Taاليم او ټېنټ Nbلري او هغه د نيوبيم 
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 - 1868(» ويرنر فون بولټون«د كږېدو راكږېدو وړ ټېنټاليم لومړى ځل الماني پوهاند 
ز كال الس ته  1922د ټېنټاليم لومړنۍ صنعتي ټوټه پر الس ته راوړ .  ز كال 1903پر  )1912

دا عنصر د هغه مهال ه وه . كچيت د خلي د سر په گټه د اورلراوړل شوه، او هغه مهال دا ټو
د .  كار ولوېد ركې پروپونو) گ(الكتروني روپونو گ او راډيو) rectifierبرېښنا په (

  ړې په پاى كې پيل شو . گټېنټاليم كارنده توليد د دويمې نړيوالې ج

   شتون  د ټېنټاليم په طبېعت كې

. په  سلنه ده 0002,0ه كچپاسني كلك قشر كې يې ټېنټاليم يو كمپېښه فلز دى، د ځمكې په 
پايښت لرونكى  Ta١٨١ وپونو په ډول موندل كيږي او هغه يو دد دوو ايزوټطبېعت كې 

راديواكتيفي  Ta١٨٠ ه دى . دويم يې دسلن 9877,99وپ دى چې د ډېروالي له پلوه ايزوټ
سلنه دى . دا  0123,0ډېروالي له پلوه  كاله دى او د 1510ې  ي ايي عمرنيمايزوټوپ دى چې 

يې  ايي عمرنيمچې دى،  پايښت لرونكى هسته يي ايزومير وپ ډېرايزوټ Ta٠١٨ يې د دويم
  ساعتو لږ څه زيات دى .  8 تر

ټېنټاليټ -نه پېژندل شوي او هغه د كولمبيټمينرالو 20د ټېنټاليم نږدې 
)٦O٢(Fe,Mn)(Nb,Ta,Ti)  ، ٨ووډجينيټO٢(Sn,Ta)Ta+٢Mn ، لوپاريټ
٣(Na,Ce,Ca,Sr,Th)(Ti,Nb,Fe)Oټاليټ (انوټېنگ، من)Mn(-Tantalite( 

6O2MnTa اليم په خپل ټېنټچې  مينرالونه شته 60څه د پاسه  همدا راز نور.  او نور دي
ndogenous Eتركيب كې لري . دا ټول د ځمكې په دننه كې د مينرالونو له جوړېدو (

mineralization  ( سره تړاو لري . د ټېنټاليم په مينرالونو كې تل نيوبيمNb  هم شتون
ټېنټاليم يو تيت شوى لري ځكه چې د دوى فيزيكي او كيميايي خواص يو بل ته ورته دي . 

) ايزومورفيزمد بڼې يو ډول والى (نصر دى، ځكه چې له  ډېرو كيميايي عنصرونو سره ع
 لري . 
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  يې  كانونه

ن رانسه، مصر، ټايلېنډ او چيپه پ د ټېنټاليم لرونكيو كاني ډبرو تر ټولو ډېر لوى كانونه
 ټو هېوادو،گاډا، برازيل، په همكې دي . همدا راز په موزمبق، استراليا، نايجيريا، كان

ر ريت او ماليزيا كې شتون لري . په دوى كې بيا تر ټولو ډېر ستو دموكراتيك جمهوگكان
 250سويل لور ته په  ښار »پيرت« دې استراليا ايالت نړيوال كان د استراليا د لويديز

  .  كيلومترۍ كې دى 

  وپونه يې ايزوټ

ايزوټوپ دى چې  Ta١٨١ د ټېنټاليم يوازې دوه پايښت لرونكي ايزوټوپونه لري او هغه يو
ايزوټوپ دى چې ايزوټوپي ډېروالى  Ta1m180د  سلنه دى . دويم يې 988,99ډېروالى يې 

په اصل كې هسته يي ايزومير دى . د اټكلونو له مخې دا  Ta1m180. د  دىسلنه  012,0يې 
حالت ته ايزوميري  Ta١٨٠ سته يي ايزومير د تجزيې درې ډولونه لري چې هغه اصلي يانېه

ايزوټوپ الكتروني اشغال  Hf١٨٠ تجزيه، يا د هافنيم د -بېتا W١٨٠ ستن دگتېرېدنه، د تن
 دى . خو د دغه هسته يي ايزومير راديواكتيفيت هيڅ مهال نه دى ليدل شوى . 

اديواكتيفي ايزوټوپونه هم پېژندل شوي چې د دوى له نور ر 53همدا راز د دې عنصر 
ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر  Ta١٧٩ يو د اوږده عمر لرونكيډېر د شمېر څخه يې تر ټولو 

ورځې دى . بل  43,114ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Ta١٨٢ كاله دى . بل يې د 82,1يې 
ايزوټوپ  Ta١٧٧ ه دى . بل يې دشواروز 1,5ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Ta١٨٣ يې د

ساعته دى . د نورو ټولو راديواكتيفي ايزوټوپونو نيمايي   56,56دى چې نيمايي عمر يې 
عمر يې له يوې ورځې سره مساوي دى، د ډېرى هغو نيمايي عمر يې تر يوه ساعته پورې 
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ټولو د ډېر ڼ شمېر هسته يي ايزوميرونه لري چې د دوى له شمېر څخه يې تر گدى . دا عنصر 
 2 ,36ايزومير دى چې نيمايي عمر يې  Ta1m178څخه) د  Ta1m180اوږده عمر لرونكى (پرته له 

پاى ته  190څخه پيل او پر  155ساعته دى . د دې عنصر د ايزوټوپونو د كتلو شمېرې له 
    رسيږي .

   د ټېنټاليم اتوم 

و جوړه ده . د اتوم د هستې په نيوترونون 108پروتونونو او  73د ټېنټاليم د اتوم هسته له 
د  شاوخوا راڅرخي . د دې عنصرالكترونونه شتون لري چې د هستې پر  73شاوخوا كې يې 

انرژيكي سويې لري . د اتوم په  6 ده، په بله وينا دا عنصر 6و شمېره اتوم د انرژيكي سوي
ه څلورمه كې ، پ18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2يې كې ه لومړۍ انرژيكي سوي

نه سره وېشل الكترونو 2ه كې يې ، او په شپږمه انرژيكي سوي11، په پېنځمه كې يې 32يې 
 )د كتلې شمېرهد اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر ( ي .شوي د

    دى .  181

  خواص يې : نور د اتوم 

   اتومي واحده ده . 94788,180د ټېنټاليم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .   [Xe]١٤f٤ ٣d٥ ٢s٦الكتروني وېش يې په دې فورمول د اتوم  -

     .  . م دى پ 149يې  د اتوم نيمايي قطر -
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  انځور : د ټېنټاليم د اتوم جوړښت 

  فيزيكي خواص يې 

 رامه ده . گ 16, 65كې  م.  م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود ټېنټالي -

 3290په شمېر  ده . (د ك 3017په شمېر  گ . درجه يې د سخې د تودود ويلي كېدو  -
 ) . ده

 7315ده . (د ك په شمېر  5458په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
 ده) .  

 موله دى .  \كيلوجوله 7,24ودوالى يې د ويلي كېدو ت -

 موله دى . \كيلوجوله 758د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 93,25ظرفيت يې مولي د تودوالي  -

   .ه دى مول\ م. م . س 9,10مولي حجم يې  -
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درجو تودوخه كې ويلي  گس .  3017ده، يانې په  ټاليم د ويلي كېدو درجه ډېره لوړهند ټې
له دې سره سره چې ډېر درجو تودوخه كې په اېشېدو راځي .  5458په  گ . د سكيږي . 

كږېدو راكږېدو وړ دى . سوچه ټېنټاليم په اسانۍ تر  كلك دى خو بيا هم لكه سره زر د
؛ په اسانۍ قالب كېداى شي، په مزي (سيم) ي بدلون او فشار الندې راتالى شيميخانيك

دا ونو برخې نرۍ پاڼې ترې جوړېداى شي . گباندې بدلېداى شي، او د ميلي متر د په سل
 740درجو كې كوالى شي چې  گ . س 800دى، د تودوخې په  ازجذبوونكىگفلز يو ډېر ښه 

څخه ټيټو  45,4تودوخې تر  د پارامقناطيسي كېدو خواص لري . د از جذب كړي .گحجمه 
  حالت خپلوي .  يين درجو كې د برېښنا ډېر تېروونككيلو

ټېنټاليم دوه بلوري (كريستالي) بڼې يا فازونه لري چې هغه الفا او بېتا ټېنټاليم دى . الفا 
 مكعبي منځډكږولو راكږولو وړ ده او نرمه ده؛ د بلوري جالۍ جوړښت ناڅه د كبڼه يې څه 

دى . بېتا بڼه يې كلكه خو ژرماتېدونكې ده . د ده د  m3Imروپ يې گفضايي سېستم لري . 
  سېستم لري .  )ونالگتيتراڅلورڅنډيز (بلوري جالۍ جوړښت 

   : جالۍ جوړښت يېبلوري د 

سېستم  مكعبي منځډك فا بڼې هغه يې: د ال ي جالۍ جوړښتورد ټېنټاليم د بل -
  سېستم لري .  )ونالگيتراتڅلورڅنډيز (د بېتا ټېنټاليم بڼه يې لري . 

 سترومه دى . گان 3, 310د جالۍ پارامترونه يې  -

   كيلوينه ده .  225 ,00د ډيباى د تودوخې درجه يې  -
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او د  سېستم لري نځډكمكعبي م : د الفا بڼه يې انځور : د ټېنټاليم د بلوري جالۍ جوړښت

    ونال) سېستم لري .گبېتا بڼه يې څلورڅنډيز (تيترا

  كيميايي خواص يې 

 .  . م دى پ 134 د ټېنټاليم كووالينسي نيم قطر -

 .   . م دى پ e 5 (+68يې (قطر  د ايون نيمايي -

 ه دى . گوليناپ 5,1الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه يې صفر ځواك الكترودي  -

 ده .  5ولو درجه يې يډ جوړاد اكس -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 1,760ي يې جوړولو انرژ د ايوند لومړي الكترون  -
   ) الكترون ولټه ده .88,7شمېر (

 گ . س 280و كې لږ فعال دى، په هوا كې يوازې د تودوخې په ټېنټاليم په عادي شرايط
پوښل كيږي؛ له  قشرپه  ٥O٢Taيډ اټېنټاليم پېنتاكسيډ جوړوي او د اكې اكسدرجو 

درجو كې تعامل كوي . د تودولو پر  گ . څخه لوړو س 250هالوجينونو سره د تودوخې تر 
،  Teټيلوريم ،  Seسيلينيم ،  Pفاسفورس ،  Siسيليكون ،  B، بورون  Cكاربون مهال له 

هايډروجن ،  Noنوبيليم ، ٢СОكاربون ډاى اكسايډ ، Coكوبالټ ،  О٢Нاوبو 
  تعامل كوي . سره  S٢Hهايډروجن سولفيډ و ا HClيډ اكلور
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د اوبلنو الكلي فلزونو، د ډېرى عضوي او غيرعضوي  ه ټېنټاليمنږله كيميايي پلوه 
تېزابونو، همدا راز د نورو ډېرو تعرضي چاپيريالونو (پرته له ويلي شويو الكليو څخه) د 

وړاندې ټېنټاليم  د كيميايي كشفوونكيو توكيو پهاغېز په وړاندې بشپړ پايدار دى . 
3HNO  +3 ښيښې ته ورته دى . دا فلز په تېزابونو او مخلوطونو، ان په سلطاني تېزابو 

HCl  كې هم حليږي . د هايډروفلوريك اسيډHF ٣( ريك اسيډايټاو ن(HNO  په مخلوط
سره شونى دى  رد)گاسيډ تعامل د دې فلز يوازې له دوړې (د هايډروفلوريك كې حليږي . 

ه وړاندې ډېر پايدار دى؛ د اغېز پ ٤SO٢Hد سولفوريك اسيډ دنې سره مل وي . چې له چاو
ميلي متره  006,0ې درجو كې په دغو تېزابو كې دا فلز په كال ك گ . س 200د تودوخې په 

ليټيم، سوډيم، پوتاسيم، يانې ، اكسيجه ويلي شويو الكلي فلزونو په بې وهي .  گزن
  كې پايدار دى .  بړاسونو )(ډېرو تودو شويو په سرواو د دوى  روبيډيم، سيزيم

  الس ته راوړل يې 

 ټېنټاليمي او لوپاريټي اوم توكىبنسټيز ډوله فلزونو د توليد گاو د ده د  د ټېنټاليم
لري، همدا راز  ٥О٢Таيډ انتاكسيسلنه ټېنټاليم پ 8، چې دي )ونهكونسنترات( توكيگټين

د تېزابونو يا  توكيگټيندا لري .  ٥O٢Nbډ يانتاكسينيوبيم په سلنه او تر دې زيات 06
تجزيه كيږي  پر مټ ٢Cl وكلورينيې د  توكيگجزيه كيږي، لوپاريټي ټينالكليو پر مټ ت

) Extractionجال كول د ايكسترېكشن ( Nbاو نيوبيم  Таد ټېنټاليم (كلوريني كيږي) . 
ټېنټاليم ټ له پر م Cفلزي ټېنټاليم زياتره د كاربون عمليې پر مټ سرته رسيږي . 

څخه الس ته راځي، يا يي هم له ويلي شويو توكيو څخه د  ٥О٢Таيډ انتاكسيپ
د الس ته راوړلو  توكيگټينټن  د ټېنټاليم د يوالكتروكيميايي مېتو پر مټ الس ته راځي . 

 شي .  چاڼ ټنه كاني ډبرې يې 3000ده چې لپاره اړينه 
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   كارونه يې 

وهونكيو  نه گړې درجې طاقت لرونكيو او زنټېنټاليم د تودوخې د ډېرې لو •
  ؛   ډوله فلزونو كې كاريږيگ

) spinneret plateپه (ړي سامان االتو، گد كيميايي صنعت لپاره په ځان •
، همدا رونود كمپېښه خاورينو عنصد البراتواري لوښيو په جوړولو، ټيكليو، 

و سترو څمڅيو په ړيگد ويلي كولو لپاره د ځان  Scاو سكانډيم  Yايتريم راز د 
 ؛ ريږيجوړولو كې كا

يكي سېستمونو لپاره د تودوخې تبادله كوونكيو كې كاريږي ژانر- د اټومي •
(ټېنټاليم د ويلي شوي سيزيم او د ده د ډېرو سره شويو بړاسونو په وړاندې تر ټولو 

  فلزونو ډېر مقاومت كوونكى دى)؛ 

د غړيو د يو ځاى كولو، د  د بدنپه جراحۍ كې او مزي يې  ټېنټاليم نرۍ پاڼې د •
 ؛ كې كاريږينډلو، د بدن د مصنوعي غړيو په جوړولو گووبونو، عصبونو د 

 ) په كمپيوټري تخنيك كې كاريږي؛ د ټېنټاليم سيم (مزى •

وليو ته په پاسني پوښ وركولو كې د دې لپاره گد پوځي مهماتو د كارتوسو  •
نځه وړونكى او اغېزمن وزار ماتوونكى، له مگې پر هدف باندې يې كاريږي، چ

 وي؛ 

توليد لپاره  )electrolytic capacitorالكتروليتي ( دټېنټاليم او نيوبيم  •
 ؛ يكاريږي چې تر الومينيمي الكتروليتي كوندېنساتورونو ډېر باكيفيته د

ونو) گونو (سرې زرغونې رنگټېنټاليم له دې كبله چې د ښايسته بېالبېلو رن •
ه گرۍ فلز په توگو كې د زرستيو كلونوپه دې ور يډ له پاسه پرې جوړيږي،ااكس

 ؛ كاريږي

 m 180 2 -د ټېنټاليم؛ فيزيكي البراتوارونو كې كاريږي-په اټومي 182- ټېنټاليم •
و توكيو كې زېرمه كيږي، د ايزومير چې د اټومي بټيو په جوړښتيز هسته يي
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ړيو گد وسلې او ځانكوالى شي چې  گايزومير تر څن ٢m١٧٨-هافنيم
خدمت  هگو د سرچينې په توگوړان - اماگد جوړولو كې په  پورتي وسايلورانست

 وكړي . 

رانسې د وزنونو او اندازه پاو د  دارتونو بيوروانلتونو د ستياد امريكا متحدو ا •
 ؛ اى كارويكولو نړيواله بيورو ټېنټاليم د پالتين پر ځ

درجو  گ . س 1650ټېنټاليم بيريليډ زښت ډېر كلك او په هوا كې د تودوخې تر  •
 ؛ ى، او په كيهاني تخنيك كې كاريږيپورې پايدار د

درجو كې ويلي كيږي،  گ . س 3880، چې د تودوخې په TaCټېنټاليم كاربيډ د  •
ډوله فلزونو په توليد كې كاريږي، گكلكوالى الماسو ته نږدې دى، د ډېرو كلكو 

 . مخلوط هم دىېنټاليم د كاربيډونو او ټ Wستن گچې د هغوى له شمېر څخه د تن
ډوله  فلزونه د لويو او ډېرو پياوړيو برمو، چې ډبرې هم برمه كوالى شي، په گدا 

  وزاريز وسايل هم ترې جوړيږي . گتوليد كې كاريږي . همدا راز نور ډېر كلك 

-اماگتخنيك كې د داسې ښيښو، چې  په اټومي ٥O٢Taيډ انتاكسيټېنټاليم پ •
 ږي . د دې ډول ښيښې يو تر ټولو ډېره جذبوي، په جوړولو كې كاريگوړان

سلنه، د سرپو  ٢SiO  ،2يډ ااكس سيليكون ډاىكارېدونكى تركيب دا دى : 
نټاليم ېاو ټسلنه،  ٣O٢B  ،14يډ ااكس بورون تراىسلنه،  PbO   ،82يډ امونوكس
  سلنه . ٥O٢Ta  ،2يډ اپېنتاكس

  

   ستنگتن.  74

يو عنصر دى چې د شپږمې دورې ي جدول د كيميايي عنصرونو د دوره ي (ولفرام) ستنگتن
دى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې  Wاو سېمبول يې  74اتومي شمېره يې 
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)Wolframiumي كې (ريزگ)، په انTungsten( ) او په روسي ژبه كېВольфра́м (
په عادي شرايطو كې يو جامد، .  ه هم ياديږي) په نامwolframد ولفرام ( دا عنصردى . 

ستن هغه فلز دى چې د گتنانتقالي فلز دى .  لرونكى گ، سپينو زرو ته ورته او خړ رنځالند
يوازې ده . تر ده د ويلي كېدو لوړه درجه  د تودوخې درجه يې تر نورو ټولو ډېرهويلي كېدو 

د ثبت د  شرايطو كې پايدار دى . ستن په ستاندارتوگ. تنلري  Cغيرفلزي عنصر كاربون 
  ده .   )7440- 33-7( مېره) شCASسي اې اېس (

  
ستن د ويلي كېدو د لوړې درجې لرونكى، كلك، پوالدو يا سپينو زرو ته ورته گانځور : تن

   لرونكى فلز دى  گرن

  تاريخچه او د نامه ريښه يې 

مينرال څخه  WO(Fe,Mn)٤دې عنصر ته له ولفراميټ  نوم) Wolframiumد ولفراميم (
؛ په التيني په نامه نامتو وو» گځد لېوه «پېړۍ كې  ز 16ه دا مينرال ال پدى . شوى  اخيستل
وو . دا نوم له دې سره »  Wolf Rahm«، يا په الماني ژبه كې » Spuma lupi«ژبه كې 



٨٩٣ 

 

تړلى وو چې ولفرام د قلعې له كاني ډبرو سره تل يو ځاى وو، د قلعې ويلي كولو پر مهال 
قلع داسې خوري لكه (« باندې بدلوله گځيې مزاحمت كاوه او قلع يې د پوسې (تفالې) په 

  ») . لېوه چې پسه خوري

رانسه كې د ولفرام لپاره د پرتانيا او په اوسني وخت كې په امريكا متحدو ايالتونو، لويه ب
څخه اخيستل »  tung sten«د سويډني ژبې له نوم كاريږي چې »  Tungsten«ستن گتن

  مانا لري .  »درنې ډبرې«د  شوى او

ريك ايټز كال د ن 1781پر ) 1786- 1742( »كارل ويلهلم شيله«ويډني كيمياپوه نامتو س
ستن گ، يانې د تن»درنه ډبره«كاوه، نو زېړه چاڼ  ٤CaWOشيليټ د پر مټ  HNO)٣( اسيډ
وروڼو دوو كيمياپوهانو  اسپانياييز كال  1783يې الس ته راوړ . پر  ٣WOيډ ااكس تراى

خبر ) 1833-1755» (فاوستو دې ايلهويار«او ) 1796- 1754» (جوان جوس ايلهويار«
كې هم د نوي فلز حل  ٣NHامونيا په  يېوركړ چې له ساكسوني مينرال ولفراميټ څخه 

دا مهال له دوى څخه يو ورور يډ او هم پخپله نوى فلز الس ته راوړى دى . اشوى زېړ اكس
د  »شيله«يې كتلي وو .  سره» شيله«ز كال په سويډن كې وو او له  1781پر » فاوستو«يانې 

 م په دې برخه كې پر خپل لومړيتوبوروڼو ه» ايلهويار«ولفرام د كشف ادعا نه كوله او 
  ار نه كاوه . گټين

  ستن شتون گپه طبېعت كې د تن

رادوف د شمارنې له مخې) په گنوه (د ويكچستن گپاسني كلك قشر كې د تن د ځمكې په
  . لنه) س 0 ,0013رامه ده . (گ 1 ,3كې  ټن يو

 ستن تراىگله تن ل،ه د پېچليو مركبونو په ډوگستن په طبېعت كې په ټوليزه توگتن
سرپو، مسو، د ، كله كله انيز يا كلسيمگاو من ، چې د وسپنېىڅخه جوړ د ٣WOيډ ااكس

رسره وي، موندل كيږي . صنعتي يډونه هم واتوريم او كمپېښه خاورينو عنصرونو اكس
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٤nFeWO  * ستاتگانيز تنگاو من د وسپنېولفراميټ (لكه ي لريې دا مينرالونه  ارزښت

٤mMnWO  ، 4فيربيريټFeWO  4 هوبنيريټاوMnWO (  4او شيليټCaWO ) د كلسيم
رانيټي ډبرو سره يو ځاى وي، په دې گله ستني مينرالونه زياتره گتن.  )٤CaWO ستات گتن

  سلنه دى .  2 -  1 )كونسنتراتتوكى (گټينستن منځنى گډول د تن

  د پيدا كېدو سيمې يې 

او امريكا متحدو  ستن تر ټولو ډېرې لويې زېرمې په قزاقستان، چين، كاناډاگد تن
ال، روسيه او سويلي كوريا كې يې هم گهمدا راز په بوليويا، پورت . ايالتونو كې دي

زره ټنه پورې دى،  50څخه تر  49ستن نړيوال توليد په كال كې له گكانونه شتون لري . د تن
زره ټنه په  0 ,7زره ټنه په روسيه كې،  5,3زره ټنه په چين كې،  41څخه يې  له دې شمېر

ستن لوى صادروونكي گزره ټنه په اتريش كې توليديږي . د تن 5,0قزاقستان كې، 
هېوادونه يې د امريكا  وى واردوونكيهېوادونه چين، سويلي كوريا او اتريش دي . ل

ستن كانونه په ارمنستان او ځينو گو لويه برتانيا دي . د تنمتحد ايالتونه، جاپان، جرمني ا
  نورو هېوادو كې هم شتون لري .  

  الس ته راوړل يې 

 اىستن ترگ) څخه د تننوله كاني ډبرو (كاني كونسنتراتو بهيرستن د الس ته راوړلو گد تن
يډروجن هادرجو كې د  گ . س 700تودوخې نږدې په د الس ته راوړلو، بيا د  ٣WOيډ ااكس

لكه بڼې په الس ته راوړلو ترسره كيږي .  ستن د پوډريگاو د تن څخه د رابېلولوه د لهپر مټ 
ه بڼې د الس ته نږ ه لوړه ده، نو د دې عنصر د الستن د ويلي كېدو درجگه چې د تنگڅن

الس ته راغلى پوډر راوړلو لپاره د فلز ويلي كولو پوډري مېتودونه كاريږي . هغه دا چې 
تودوخه وركول  ېدرج گ . س 1300-1200هايډروجن په اتموسفير كې كيږي، د  كښلېك

فلز ته تر كيږي او سور كيږي، تر دې وروسته ترې برېښنايي بهير (جريان برقي) تېروي . 
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ه سطحي گد يو او بشپړ توكي په توتودوخه وركول كيږي او په دې ډول  درجو گ . س 3000
 Zoneد (او د مونوكريستالي بڼې د الس ته راوړلو لپاره  لوه كونږ، چاڼ د نورويلي كيږي . 

melting(  . مېتود كاريږي  

  وپونه يې ايزوټ

او يوه  W١٨۴ ،W١٨۶، W١٨٣، W١٨٢ پايښت لرونكيو ايزوټوپونو 4ستن له گطبېعي تن
-ايزوټوپ الفا W١٨٠ چې اوږد عمر لري، څخه جوړ دى . د W١٨٠ راديواكتيفي ايزوټوپه

رام عنصر گكاله دى . تخمينن په كال كې پر يوه  ١,٨·١٨١٠ نيمايي عمر يېفعاليت لري او 
  تجزيې لري .  - باندې دوه الفا

راديواكتيفي ايزوټوپونه هم پېژندل شوي چې د كتلو شمېرې يې له  33د دې عنصر نور 
پاى ته رسيږي . له دوى څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي  194څخه پيل او پر  157

ايزوټوپ دى  W١٨٨ ورځې دى . بل يې د 1,75ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  W١٨۵ د يو
ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  W١٧٨ ورځې دى، او بل يې د 69 , 4چې نيمايي عمر يې 

ساعتونو لنډ  24ورځې دى . د نورو ټولو راديواكتيفي ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر  6,21
هسته يي ايزوميرونه هم لري چې د  11ستن گدقيقو هم لنډ دى . تن 8دى، د ډېرى هغو يې تر 

ايزومير دى چې   179m1Wدوى له شمېر څخه يې بيا تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى د 
    دقيقې دى . 4,6نيمايي عمر يې 

   ستن اتوم گد تن

د هستې په  نيوترونونو جوړه ده . د اتوم 110پروتونونو او  74ستن د اتوم هسته له گد تن
د  دې عنصرهستې پر شاوخوا راڅرخي . د الكترونونه شتون لري چې د  74شاوخوا كې يې 

د اتوم په ې لري . سوييكي ژانر 6ستن گده، په بله وينا تن 6و شمېره  سوييكي ژاتوم د انر
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، په څلورمه كې 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې سوييكي ژلومړۍ انر
سره وېشل  الكترونونه 2ه كې يې سوييكي ژ، او په شپږمه انر12په پېنځمه كې يې  ،32يې 

د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره)  ي .د شوي
    دى .    184

  خواص يې : نور د اتوم 

 مي واحده ده . اتو 84,183ستن اتومي كتله گد تن -

 سره ښودل كيږي .    [Xe]١٤f٤ ٤d٥ ٢s٦يې په دې فورمول  الكتروني وېشد اتوم  -

       . . م دى پ 141يې  د اتوم نيمايي قطر -

  
  ستن د اتوم جوړښت گانځور : د تن

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 25,19. م كې  م . س ن كثافت په عادي شرايطو كې په يوستگد تن -
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په شمېر  ده . (د ك 3422 په شمېر گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ) .  ده 3695

 5828په شمېر  ده . (د ك 5555په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
 ده) .   

 موله دى . \كيلوجوله 35رام، گكيلو\كيلوجوله 191لي كېدو تودوالى يې د وي -

 موله دى . \كيلوجوله 824رامه، گكيلو\كيلوجوله 4482د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 27,24 ظرفيت يېمولي دوالي د تو -

  دى .    موله\. م م . س 53,9لي حجم يې مو -

ه فلز دى، د ويلي كېدو او اېشېدو تر ټولو ډېرې لوړې گستن ځالند، سپين او خړ رنگتن
ېرې ي كېدو او اېشېدو درجې تر دې هم ډد ويل Sgيم گكيږي چې د سيبور اټكل( درجې لري
.  )يم شتون ډېر لږ دىگخو اوسمهال دا د ثبوت وړ نه ده ځكه چې پخپله د سيبور لوړې دي

ې د كلكوالى ي. )دى ٠,٣٢·١٠−٩پارامقناطيسي خواص لري (مقناطيسي حساسيت يې 
د منځنى برېښنايي مقاومت يې ميلي متر مربع دى . \رامگكيلو 488برينېل په شمېر 

درجو كې  گ . س 2700متره او د تودوخې په  اوم  ٥٥·١٠−٩درجو كې  گ . س 20تودوخې په 
 4290په يوه ثانيه كې ستن كې د غږ چټكتيا گاوم متره دى . په سره شوي تن  ٩٠٤·١٠−٩

  متره ده . 

كېدو درجه يې ډېره  كلك او د ويليډېر دروند، ستن يو له هغو فلزونو څخه دى چې گتن
 1600تين ته ورته دى، د تودوخې په لري، پال گستن سپينو زرو ته ورته رنگه تننږلوړه ده . 

تار  ىي او كېداى شي چې وغځول شي او نردرجو كې د څټك وهلو ښه وړتيا لر گ . س
    جوړ شي .ترې 

   :  جالۍ جوړښت يېبلوري د 

 سېستم لري .   مكعبي منځډكد بلوري جالۍ جوړښت  ستنگد تن -
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 سترومه دى . گان 160,3د جالۍ پارامترونه يې  -

  كيلوينه ده .  310ودوخې درجه يې د ډيباى د ت -

  

  سېستم لري  مكعبي منځډكستن د بلوري جالۍ جوړښت گد تن انځور : 

  كيميايي خواص يې 

 .  . م دى پ 170 ستن كووالينسي نيم قطرگد تن -

 .   . م دى پ e 6 (+62 )e 4 (+70يې (قطر  د ايون نيمايي -

 ه دى . گوليناپ 3,2الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه  ٦W ← W+ ٠,٦٨ ، ٣W ← W+ ٠,١١ يې  واكځالكترودي  -

 دي .  0، 2،  3، 4، 5،  6يډ جوړولو درجې يې اد اكس -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 7,769 ي يېژجوړولو انر د ايوند لومړي الكترون  -
  ) الكترون ولټه ده .  98,7شمېر (

ثابت يې تر ټولو ډېر  ستنگظرفيتي تن 6پورې ظرفيت ښيي . د  6څخه تر  2ستن له گتن
  ظرفيتي مركبونه ثابت نه دي او عملي ارزښت نه لري .  2او  3ستن گد تندى .  )پايدار(

وهلو په وړاندې ډېر مقاومت لري . د كوټې د هوا د تودوخې په درجو كې په  گد زن دا فلز
پر مهال د  )خپلول گالمله سور رنكېدو (د تودوخې د سره هوا كې بدلون نه مومي؛ 

ې تر ك ځنځير كيميايي فعاليت پهد فلزونو د الكترو ايډ جوړوي .اكس (VI)ستن گتن
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نري ، (هايډروكلوريك اسيډ) HCl ې په تېزابوگهايډروجن وروسته راغلى دى . د مال
نه حليږي . په  نږدېكې  HFاو هايډروفلوريك اسيډ  ٤SO٢Hسولفوريك اسيډ  شوي

  يډ كيږي . ااكس كې HCl 3+  3HNO او سلطاني تېزابو ٣HNOريك اسيډ ايټن

په مخلوط كې په اسانۍ حليږي  HFوفلوريك اسيډ هايډر او ٣HNOريك اسيډ ايټد ن
  ده :  چې معادله يې دا

  

تعامل ) په شتون كې oxidizing agentيډ كوونكيو (اله ويلي شويو الكليو سره د اكس
سره په  NaNO٣راټ ايټاو سوډيم ن NaOHيډ اه له سوډيم هايډروكسگ. د ساري په تو كوي

  :  الندې ډول تعامل كوي

  

  

درجو ته په  گ . س 400دا تعاملونه په لومړي سر كې ورو ورو ترسره كيږي، خو د تودوخې 
 )درجو ته په رسېدو سره 500ډون تعامل لپاره د تودوخې گپه  ٢Oرسيدو سره (د اكسيجن 

ډول ترسره كيږي او ډېره  تعامل په ډېر توپاني ستن پخپله په تودېدو پيل كوي،گنت
  تودوخه جوړوي .  

حليږي او په مخلوط كې  HF هايډروفلوريك اسيډاو  ٣HNO ريك اسيډايټد ن
كبونو څخه يې دا ستن له مرگد تنجوړوي .  WF٢H]٦[يك اسيډ سټگزافلورو تنگهي

، ٣WOانهيډريډ ستني گيا تن ٣WOيډ ااكس ستن تراىگتنلري لكه  رزښتمركبونه ډېر ا
دى، همدا راز له   XWO٢Meيډي مركبونه يې چې ټوليز فومول يې دا اپراكسټونه، ستاگتن

ستاټونه د پوليميري انيونونو گتناو كاربون سره مركبونه يې . هالوجينونو، سولفور، 
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 Heteropoly( ډون دگد نورو انتقالي فلزونو په  له هغه شمېره څخه ،جوړولو ته ميل لري

Compounds( . مركبونه هم دي   

  مركبونه ځينې ستن گد تن

ستن فلز اكسايډ دى، كيميايي گستن ډاى اكسايډ يو غيرعضوي مركب دى، د تنگد تن.  1
لرونكي بلورونه دي، په اوبو كې نه حليږي . د  گقهوې ته ورته رندى،   ٢WOفورمول يې 

په درجو كې  گس .  1730، او د تودوخې په درجو كې ويلي كيږي گس .  1530په تودوخې 
  اېشېدو راځي . 

ترمنځ جوړېدونكى مركب دى،  2Oستن او اكسيجن گستن تراى اكسايډ د تنگد تن.  2
لرونكى  گته ورته زېړ رن دى، تېزابي خاصيت لري . ليمو  ٣WOكيميايي فورمول يې 

درجو كې ويلي كيږي، په اوبو او مينرالي  گس .  1470پوډر دى، د تودوخې په 
  نه حليږي . (غيرعضوي) تېزابونو كې 

يو غيرعضوي مركب دى، كيميايي  2Nستن فلز او نايټروجن گستن نايټريډ د تنگ. د تن 3
  لرونكي بلورونه دي .  گدى، قهوې ته ورته رن N٢Wفورمول يې 

ې تېزابو گستن فلز او مالگستن ډاى كلورايډ يو غيرعضوي مركب دى، د تنگد تن.  4
خړ توكى دى، له اوبو سره تعامل كوي او  دى،  ٢WClه ده، كيميايي فورمول يې گمال

  درجو كې ويلي كيږي .  گس .  627 د تودوخې پههايډراټونه جوړوي . 

ې تېزابو گستن فلز او مالگنتاكلورايډ يو غيرعضوي مركب دى، د تنيستن پگد تن.  5
لرونكي بلورونه دي، په  گزرغون رن گدى، د ټين ٥WClه ده، كيميايي فورمول يې گمال

درجو كې ويلي كيږي، او د تودوخې په  گس .  253كې تجزيه كيږي . د تودوخې په اوبو 
 درجو كې په اېشېدو راځي .   گس .  288
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  رينيم.  75

يو عنصر دى چې اتومي د شپږمې دورې رينيم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول 
)، په Rheniumې (دى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه ك Reاو سېمبول يې  75شمېره يې 

دى . په عادي شرايطو كې يو  )Ре́нийاو په روسي ژبه كې () Rheniumكې ( ريزيگان
ثبت د  لرونكى انتقالي فلز دى . د گكثيف (د ډېر كثافت لرونكى)، سپينو زرو ته ورته رن

   ده .  )7440-15 - 5) شمېره يې (CASسي اې اېس (

  
 لرونكى كلك فلز دى گو زرو ته ورته رنانځور : رينيم د ډېر كثافت لرونكى، سپين
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  د نامه ريښه او تاريخچه يې  

د راين څخه اخيستل شوى چې په جرمني كې ) Rhenusد رينيم نوم د التيني ژبې له (
)Rhine . سيند نوم دى (  

له خوا د عنصرونو  »مندليف«كيمياپوه  نامتو روسيز كال د  1871د رينيم عنصر شتون پر 
 دا عنصرروپ د خواصو له مخې وړاندويل شوى وو. گل كې د عنصرونو د په دوره يي جدو

» اكډا نوډي«) او 1960- 1893( »والټر نوډاك«ز كال الماني كيمياپوهانو  1925پر 
د  مينرال (Nb, Ta)(Fe, Mn)٦O٢د سپيكترالي شننې پر مټ د كولمبيټ ) 1896-1978(

په دې اړه د براتوار كې كشف كړ . ) كمپنۍ په الSiemens & Halskeد (څېړنې پر مهال 
كې د كيمياپوهانو په غونډه كې خبر وركړ شو . يو كال وروسته د  گالمان په نيورنبر

يم بېل رامه رينگميلي  2مينرال څخه لومړني  ٢MoSيوې ډلې له موليبډينيټ  كيمياپوهانو
رام رينيم د الس ته گو ز كال تر السه شو . د ي 1928رينيم يوازې پر  ه نږهگكړ . په پرتليزه تو

  رامه نارويژي موليبډينيټ چاڼ شي .   گكيلو 600راوړلو لپاره اړيزه وه چې 

ې پيل شو . د الس ته راوړلو ز كلونو په جرمني ك 1930د دې فلز لومړنى صنعتي توليد پر 
رامه وه چې د نړيوالې اړيزې بسېدله (په نړيواله كچه يې گكيلو 120كال كې  ه يې په يوكچ

 تر توكيوگټينز كال په امريكا متحدو ايالتونو كې د موليبډينيمي  1943سنه كوله) . پر ب
  رامه رينيم الس ته راغلل . گكيلو 5,4چاڼلو وروسته لومړني څلورنيم  

وپ يې پېژندل شوى وى عنصر شو چې پايښت لرونكى ايزوټرينيم هغه وروستى كشف ش
ته  وروسته كشف شوي (په مصنوعي ډول السدى . نورو ټولو هغو عنصرونو چې تر رينيم 

  وپونه نه لرل .راغلي هم) پايښت لرونكي ايزوټ
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  په طبېعت كې د رينيم شتون 

 د دې فلز تر ټولو لوى توليدوونكىټنه وو .  40ز كال ټول  2006د رينيم نړيوال توليد پر 
 57ز كال يې توليد  2008هېواد چيلي دى . د رينيم توليد كال پر كال په زياتېدو دى او پر 

  ټنه وو . 

د اومو توكيو سرچينې او زېرمې يې : د رينيم د طبېعي زېرمو د ډېروالي له پلوه په نړۍ كې 
لومړى هېواد چيلي دى . په دويم ځاى كې د امريكا متحد ايالتونه او په درېيم ځاى كې 

 3500شمېر څخه يې  ټنه دي، له دې 13000ټوليزې نړيوالې زېرمې نږدې  د دې فلزروسيه ده . 
ټنه يې د مسو په اومو توكيو كې . كه  9500ټنه په موليبډينيمي اومو توكيو كې دي او 

تر دا فلز نو ښت كړي، گټنو رينيم ل 50تر  40ي مهال بشريت په كال كې له چيرې پر راتلونك
فلز  احصايه د ارزونې له مخې شوې او د دې ادكالو پورې بسنه كوي .  300-250راتلونكيو 

  تكراري كارېدنه پكې نه ده شمېرل شوې . 

له عملي پلوه د رينيم په صنعتي پيمانې سره د الس ته راوړلو لپاره د اومو توكيو مهمې 
په دوى كې د رينيم كچه د كتلې دي .  توكيگټينسرچينې موليبډينيمي او مسي سولفيډي 

سلنه له دوى څخه تر  80يم د توليد سلنې ده . په نړۍ كې د رين 005,0څخه تر  002,0له پلوه له 
توكيو څخه د تكراري كارېدنې په  له كارېدليو او زړو شويوالسه كيږي، پاتې برخه يې 

  تر السه كيږي .   موخه

   د رينيم جيوكيميا 

ه د كچد ده رينيم د ځمكې د پاسني كلك قشر يو له ډېرو كمپېښه عنصرونو څخه دى . 
د جيوكيميايي خواصو له دى .   ٧·١٠-٨لې له پلوه ځمكې په پاسني كلك قشر كې د كت

ورته دى ته  Wستن گتناو  Moموليبډينيم اونډيانو گپلوه دى په دوره يي جدول كې خپلو 
د رينيم تر ټولو لويې ډون لري . گه د دغو عنصرونو په مينرالونو كې كچ. ځكه خو دى په لږه 
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چې له نورو كاني توكيو سره هممهال سرچينې د موليبډينيمي كاني ډبرو ځينې كانونه دي 
  دى هم راوزي . 

مينرال په ډول موندل كيږي . دا مينرال د  CuReS)٤(انيټ گډژزكازكمپېښه  د دا عنصر
 وندل شوى وو . سربېره پر دې دا عنصرښار ته نږدې مژزكازغان (ډژزكازغان) قزاقستان د 

كې ) колчеданاو (،  (Nb, Ta)(Fe, Mn)٦O٢ه په كولمبيټ گد كوچنۍ برخې په تو
د كمپېښه خاورينو عنصرونو په مينرالونو  او ٤ZrSiO هم شتون لري، همدا راز په زيركون

  كې هم شتون لري . 

ټور كان شتون لري او دا فاكټ د دې عنصر د ډېر گې يو اقتصادي په نړۍ كې د رينيم يواز
 15تر  10ې د رينيم زېرمه له . په دې كان كندويي كوي . دا كان په روسيه كې دي گڅروالي تيت
ټاپو كې » ايتوروپ«انو څخه په گټاپو كوريل ز كال د روسيې له 1992. دا كان پر ده  ټنو

مينرال كې شتون لري او جوړښت يې هماغسې دى  ٢SReرينيټ  پهدلته رينيم كشف شو . 
يو بل مينرال هم شته چې رينيم په خپل تركيب كې لكه په موليبډينيټ مينرال كې چې دى . 

مينرال دى . دا مينرال د  (Re,Mo)(Cu,Fe)٨S٤ )٥٣,٦١ (Re %تركيانيټ لري او هغه د 
   كان كې موندل شوى دى .  »خيتور« فنلېنډ په

  ې وپونه يايزوټ

ى ډېروال ايزوټوپ دى چې Re١٨۵ طبېعي رينيم له دوو ايزوټوپونو جوړ دى او هغه يو د
سلنه دى . لومړى  6,62ايزوټوپ دى چې ډېروالى يې Re١٨٧ سلنه دى . دويم يې د 4,37

تجزيه لري چې - د بېتا شمېره يې 187يانې ايزوټوپ يې پايښت لرونكى دى، خو دويم 
ه كاله دى . دا تجزيه د لرغونيو كاني ډبرو او د ميټيوريټ ميليارد 5,43نيمايي عمر يې 

)eteoriteM په نامه اسماني ډبرو د عمر د مالومولو لپاره كاريږي . د عمر مالومولو دا (
په دې هم په  ايزوټوپ تجزيه د 187-اوسميمي مېتود په نامه ياديږي . د رينيم -الره د رينيم
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ۍ ډېره ژانر تري، تجزيه لر -ايزوټوپونو، چې د بېتا  ي يې د ټولو هغوژزړه پورې ده چې انر
  ) كيږي . keVكيلوالكترون ولټه ( 2 ,6كمه ده او 

نور راديواكتيفي ايزوټوپونه هم لري چې د دوى له شمېر څخه يې د ډېر اوږده  33دا عنصر 
-ورځې دى . بل يې رينيم 70ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  183-عمر لرونكي يو د رينيم

ايزوټوپ دى چې  186-رينيم ورځې دى . بل يې 38 ايزوټوپ دى چې نيمايي  عمر يې 184
 ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې 182-د رينيمبل يې ورځې دى .  3, 7186نيمايي عمر يې 

ساعته دى .  3,24ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  918- ساعته دى، او بل يې د رينيم 64
اوږده ډېر ايزوميرونه هم لري چې د دوى له شمېر څخه يې بيا د ڼ شمېر هسته يي گدا عنصر 

 Rem184كاله دى . بل يې د  200000ايزومير دى چې نيمايي عمر يې  Rem186ر لرونكي يو د مع
ورځې دى . د نورو ټولو ايزوميرونو نيمايي عمر يې  169دى چې نيمايي عمر يې  ميرايزو

  تر يوه شواروزه لنډ دى . 

   م د رينيم اتو

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  111پروتونونو او  75د رينيم د اتوم هسته له 
 د دې عنصرالكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي .  75شاوخوا كې يې 

ده . د  6مېره و شد اتوم د انرژيكي سوي لري، په بله وينا د دې عنصرې انرژيكي سوي 6اتوم 
، په 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې ۍ انرژيكي سوياتوم په لومړ

 2ه كې يې انرژيكي سوي، او په شپږمه 13، په پېنځمه كې يې 32څلورمه كې يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز ي . الكترونونه سره وېشل شوي د

  دى .   186شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : ور ند اتوم 

  اتومي واحده ده .  207,186د رينيم اتومي كتله  -
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 ښودل كيږي .  سره  [Xe]١٤f٤ ٥d٥ ٢s٦فورمول الكتروني وېش يې په دې د اتوم  -

    .    . م دى پ 137يې  د اتوم نيمايي قطر -

  
  انځور : د رينيم د اتوم جوړښت 

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 02,21. م كې  م . س وم كثافت په عادي شرايطو كې په يد ريني -

په شمېر  ده . (د ك 3186په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ) .  ده 3459

 5869په شمېر  ده . (د ك 5596په شمېر  گ . س درجه يې دد تودوخې د اېشېدو  -
 ده) .  

 موله دى .  \كيلوجوله 34يلي كېدو تودوالى يې د و -

 موله دى . \كيلوجوله 704 د بړاس تودوالى يې -
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 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 28 ,43مولي ظرفيت يې د تودوالي  -

    ه دى . مول\. م م . س 85,8مولي حجم يې  -

خړ  گلرونكى فلز دى . پوډري بڼه يې تور يا ټين گرينيم يو ځالند، سپينو زرو ته ورته رن
  څخه دى .  له ډېر كثافت لرونكيو او كلكو فلزونو لري . دا يو گرن

ونو په ليكه كې د فيزيكي خواصو له پلوه رينيم د ويلي كېدو د لوړې درجې لرونكيو فلز
د ويلي روپ فلزونو ته نږدې دى . گ، همدا راز د پالتين )ستنگتن، راځي (موليبډينيم
كوټې د  ه فلز يې دنږ.  درجې له پلوه د فلزونو په شمېر كې دويم ځاى لري  كېدو د تودوخې د

د كږولو راكږولو وړتيا وركولو لپاره د تودوخې په درجو كې د كږولو راكږولو وړ دى . هوا 
كول كيږي او ډېر سور از كې په خال كې تودوخه ورگرينيم ته په هايډروجن يا غير فعال 

كېداى شي چې ډېر ځله سور كړاى شي او بېرته سوړ كړاى شي، خو خپل  كيږي . دا فلز
ستن گدرجو كې د تن گ . س 1200ي . د ده كلكوالى د تودوخې په كلكوالى له السه نه وركو

تر كلكوالي زيات دى، او د موليبډينيم تر كلكوالي ال ډېر زيات دى . د رينيم منځنى 
     زيات دى . رايهگڅلور  تر هغه  Moينيم ډموليب او Wستن گد تنبرېښنايي مقاومت 

    :  جالۍ جوړښت يېبلوري د 

 سېستم لري .  )ونالگزاگيهشپږڅنډيز (لۍ جوړښت د رينيم د بلوري جا -

 سترومه دي . گان =٢,٧٦١a =٤,٤٥٦cد جالۍ پارامترونه يې  -

  نه ده . يوكيل 00,416ه يې د ډيباى د تودوخې درج -
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   سېستم لري) ونالگزاگيهشپږڅنډيز (د رينيم د بلوري جالۍ جوړښت انځور : 

  كيميايي خواص يې 

 .  . م دى پ 128 نيم قطر د رينيم كووالينسي -

 .  . م دى پ e 7 (+53 )e 4 (+72يې ( د ايون نيم قطر -

 ه دى . گوليناپ 1 ,9الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه   ٣Re←Re+ −٠,٣٠يې  ځواكالكترودي  -

 دي .    -1+، 2+، 3+، 4+، 5+، 6+، 7يډ جوړولو درجې يې اد اكس -

موله ده . يا په بل \جولهكيلو 1,759ي يې ژجوړولو انر د ايوند لومړي الكترون  -
  ) الكترون ولټه ده .  87,7ېر (شم

درجو  گ . س لوړو 300ې ثابت دى . د تودوخې تر رينيم د هوا د تودوخې په عادي درجو ك
 هيډ جوړېدنه چټكااكسيې درجو كې  گ . لوړو س 600يډ كيږي، د تودوخې تر ااكس كې

ندې ډېر ثابت دى، په سيده ډول له يډ په وړااستن په پرتله د اكسگد تن دا فلز يږي .ك
هايډروجن  د رينيم پوډر (پوډري بڼه) . سره تعامل نه كوي ٢Hاو هايډروجن  ٢Nنايټروجن 

سره تعامل كوي .  ٢Br واو برومين ٢Cl وكلورين،  ٢F وجذبوي . د تودولو پر مهال له فلورين
ان د تودولو پر ، نږدې نه حليږيكې  HFهايډروفلوريك اسيډ  او HCl ې تېزابوگمال په



٩٠٩ 

 

ريك اسيډ ايټ، خو په نكمزورى تعامل كوي سره ٤SO٢Hسولفوريك اسيډ  لهمهال هم 
٣HNO . له سيمابو كې په اسانۍ حليږي Hg ام جوړوي . گامالپه تعامل كولو كې  سره  

پررينيك د اوبو له محلولونو سره تعامل كوي او  H2O2ايډ د هايډروجن پراكس دا عنصر
د تودوخې په وړاندې له مقاومت لرونكيو فلزونو څخه يوازينى  وي .جوړ ٤HReOاسيډ 

  فلز دى چې كاربيډونه نه جوړوي . 

 

  

  الس ته راوړل يې 

مسي چاڼلو سره الس ته راځي او دا اومه توكي په ټوله كې  و پهرينيم د دغه فلز د اومو توكي
سولفيډي اومو  د مسي او موليبډينيميبډينيمي سولفيډي اومه توكي دي . مولياو 

بنسټ لري او  بهيرونوپر ) Pyrometallurgyد پيروميټالورجۍ (توكيو د چاڼلو كار 
، او درجو سره ويلي كول، له نورو اضافي توكيو څخه پاكول وپه ډېرو لوړ هغه د تودوخې

رينيم د تودوخې د لوړو درجو په شرايطو كې د يډي چاپيريال كې سور كول دي . اپه اكس
رد او گوروسته په ازي حالت بدليږي)، چې گتصعيديږي (په په ډول   ٧O٢Reيډ الوړ اكس

   از تم كوونكيو سېستمونو كې راټوليږي .گ

ړي گكولو پر مهال د رينيم د نيم روته د تودوخې وركولو او س توكيوگټينموليبډينيمي 
يږي ك) كې پاتې calcineپاتې شوني توكي (تصعيد كېدو په صورت كې د ده يوه برخه په 

 يا سوډايي محلولونو ته ورځي او داو تر دې وروسته امونيايي 
)calcine ()٤ReO٤(NH  ٢ وروسته د هايډروجنپه مينځلو سرهH  ه كيږينږپر مټ    :  
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كې په  )Powder metallurgyپه پوډري فلز ويلي كولو (د رينيم الس ته راغلى پوډر 
  خښتو باندې بدليږي . 

رد تم كوونكيو گكېداى شي چې د  د چاڼلو پر مهال توكيوگټيني د موليبډينيمپه دې ډول 
او د پاتې شونيو يا محلولونه  رد نيوونكيو) لندو سېستمونو د سولفوريك اسيډگ(

د رينيم ) محلولونه mother liquors( دپوسو تر هايډروميټالورجيكي چاڼلو وروسته 
  ه خدمت وكړي . گد سرچينو په تود الس ته راوړلو 

  

  ونه يې كار

د ده د ويلي كېدو د تودوخې ډېره  ده كارونه ټاكي هغه د رينيم هغه ډېر مهم خواص چې د
ي كارندويي ده . په وړاندې ثبات، او كټاليسټ ) reagentكاشفو (لوړه درجه، د كيميايي 

  خو بيا هم رينيم يو قيمتي او كمپېښه فلز دى، ځكه خو د ده كارونه محدوده ده . 

ډوله فلزونه د توغنديز تخنيك د گرينيم  ستن او نورو فلزونو سره دگتن، موليبډينيمله 
ډوله گد نيكل او رينيم پرزو په جوړولو او تر غږ چټكو الوتكو په جوړولو كې كاريږي . 

 6ډوله فلزونه تر گ. دا فلزونه د توغنديو د انجنونو د ځينو پرزو په جوړولو كې كاريږي 
ښتوونكي گد توغنديو انجنونه د رينيم د كارونې لوى ل رينيم لري او په دې ډول سلنې

او  په پوځي توغنديز تخنيك كې ډېر ارزښتناكپه دې ډول ويالى شو چې رينيم كوي . 
   و كې هم كاريږي .گد صنعت په ځينو نورو څان همدا رازستراتېجيكي رول لوبوي . 
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  اوسميم.  76

يو عنصر دى چې اتومي دورې ږمې د شپاوسميم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول 
)، په Osmiumد دې عنصر نوم په التيني ژبه كې (دى .  Osاو سېمبول يې  76شمېره يې 

ОQ) او په روسي ژبه كې (Osmiumي كې (ريزگان смий( شرايطو كې يو  دى . په عادي
و يلرونكى، او شين وزمه پړك لرونكى فلز دى . اوسميم  گځالند، سپينو زرو ته ورته رن

روپ په عنصرونو كې هم راځي . د ثبت د سي اې اېس گچې د پالتيني  انتقالي فلز دى
)CAS  ده .  )7440 - 04- 2يې () شمېره  

  
لرونكى، او شين وزمه پړك لرونكى  گاوسميم يو ځالند، سپينو زرو ته ورته رنانځور : 
  فلز دى

  يې  او د نامه ريښه تاريخچه

له بل )  1815- 1761( »ټنسميټسون ټينا«يمياپوه ليسي كگز كال ان 1803اوسميم پر 
) سره په همكارۍ كې كشف كړى 1828- 1766» (ويليام هايډ والسټون«اند ليسي پوهگان

تر حلېدو وروسته و كې د پالتين HCl 3+  3HNO دوى دا عنصر په سلطاني تېزابودى . 
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توان دې ان«او  »كولې ديسكوټي«رانسي كيمياپوهانو پكشف كړ . كې  پاتې شوني
هم همدا ډول  )1829- 1763(»  لينوكاولويس نيكوالس «، او )1809- 1755(» فوركروا

نه حلېدونكې دوى هم دې پايلې ته راغلل چې د پالتيني كاني ډبرې په . څېړنې ترسره كړې 
نوم وركړ شو، چې » پتېن«عنصر شتون لري . دې اټكلي عنصر ته د  پاتې شوني كې ناپېژاند

تجربو » ټينانټ«مانا لري، خو د » وزر لرونكي«يانې ) πτηνοςكې د (په يوناني ژبه 
  مخلوط دى .  Osاوسميم او  Irايريډيم ه چې دا په اصل كې د دوو عنصرونو وښود

په  21ز كال د جون پر  1804د » سميټسون ټينانټ«د دغو دوو نويو عنصرونو د كشف په اړه 
  . يوه ليك كې د لندن شاهي ټولنې ته خبر وركړ 

مانا  »بوى«تل شوى چې د ) څخه اخيسσμήὀد دې عنصر نوم د لرغونې يوناني ژبې له (
   ډېر تېز بوى لري . ٤OsO يډااكستريتد اوسميم لري، ځكه چې 

  په طبېعت كې د اوسميم شتون 

  سلنه ده .  ٥·١٠−٦ ه د كتلې له پلوه تخمينن كچپاسني كلك قشر كې د اوسميم  د ځمكې په

ايريډيم سره د جامدو محلولونو په ډول موندل  ډول له څه ناڅه نږهې په ت كاوسميم په طبېع
كاني (مجموعي)پولي ميټاليك  هپ سلنې اوسميم لري . دا عنصر 50تر  01كيږي چې له 

موليبډينيمي  - نيكلي او مسي -(مسيهم لري   Pdپاالډيم او  Ptچې پالتين  كې ډبرو
 وروسته پوسو برو تر چاڼسره زر لرونكيو كاني ډ سولفيډونه)، په پالتيني مينرالونو او د

ډوله گد طبېعي اوسميم او ايريډيم  د اوسميم بنسټيز مينرالونه، چې دكې موندل كيږي . 
او   Os3Ir —IrOsنيويانسكيټ جامدو محلولونو پورې اړه لري،  پهفلزونو 

ب كې كعد ډېر كثافت لرونكي (په يو متر منيويانسكيټ دي .  Os,Ir  كيټسيسيرتس
لرونكي پاڼې وزمه بلورونه جوړوي چې د  گسپين يا د نري خړ رن) رامهگكيلو 22000- 17000
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نيويانسكيټ  موسه دى . په 7-6كلكوالى يې سېستم لري .  شپږڅنډيزجالۍ جوړښت يې 
  سلنې وي .  3,49څخه تر 21ه كېداى شي چې له كچمينرال كې د اوسميم 

سره يوځاى موندل كيږي . دى له خړو بلورونو جوړ سيسيرتسكيټ زياتره له نيويانسكيټ 
 22500څخه تر  17800په يو مترمكعب كې له موسه دى، كثافت يې  6دى، كلكوالى يې 

روټينيم د دې مينرال په تركيب كې پر اوسميم او ايريډيم سربېره كله كله رامو دى . گكيلو
Ru  مهال  موندل كيږي، ډېرى كله كله دا مينرالونه په خپلواك ډول همډون لري . گهم

   ډون لري . گه پالتين په تركيب كې نږډوله فلز د گطبېعي  اوسميمي ايريډيمي

  كانونه يې 

ډوله فلزونو كانونه د روسيې په سايبيريا او اورال، د امريكا گد اوسميمي ايريډيمي 
وادو، د متحدو ايالتونو په االسكا او كاليفورنيا، كولمبيا، كاناډ، د سويلي افريقا هې

تر ټولو ډېرې زېرمې يې د سويلي افريقاجمهوريت په  اسمانيا ټاپو كې دي . استراليا په
  كان كې دي . » بوشوېلډ«

سره د مركبونو په ډول (ايرليهمانيټ، د اوسميم  Asاو ارسينيك  Sاوسميم هم له سولفور 
ه له كچميم ډبرو كې د اوسالوريټ، او اوسارسيټ مينرالونه) موندل كيږي . په كاني 

زياته نه وي . له نورو نجيبه فلزونو سره د وسپنيزو ميټيوريټ  ١·١٠−٥قاعدې سره سم تر 
   اسماني ډبرو په تركيب كې موندل كيږي .

  وپونه يې ايزوټ

يې پايښت لرونكي دي .  6ايزوټوپونو په ډول موندل كيږي چې  7اوسميم په طبېعت كې د 
 دويم يې د . سلنه دى 018,0وټوپ دى چې ډېروالى يې ايز Os١٨۴ ايزوټوپونه يې يو د 6دا 

Osسلنه دى . درېيم يې د 64,1ايزوټوپ چې ډېروالى يې  ١٨٧ Osايزوټوپ دى چې  ١٨٨
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سلنه دى  1,16ايزوټوپ دى چې ډېروالى يې  Os١٨٩ سلنه دى . څلورم يې د 3,13ډېروالى يې 
 Os١٩٢ دى، او شپږم يې د سلنه 4,26ايزوټوپ دى چې ډېروالى يې  Os١٩٠ . پېنځم يې د

چې په طبېعت كې موندل يې سلنه دى .  بل هغه ايزوټوپ  1,41ايزوټوپ دى چې ډېروالى يې 
ايزوټوپ دى چې ډېر اوږد عمر لري،  Os١٨۶ كيږي خو پايښت لرونكى نه دى، هغه د

چې د عملي موخو لپاره كېداى شي پايښت لرونكى كاله دى  1510.  2 , 0نيمايي عمر يې 
   لل شي . وب

راديواكتيفي ايزوټوپونه هم الس ته راغلي چې د دوى له شمېر مصنوعي  29 نور د اوسميم
كاله  6ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Os١٩۴ د ىر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكڅخه يې ت

ورځو پورې رسيږي . دا  94دى . د نورو ټولو راديواكتيفي ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر 
هسته يي ايزوميرونه هم لري چې د دوى له شمېر څخه يې بيا تر ټولو د ډېر اوږده  9عنصر 

ساعته دى . د دې عنصر د  10,13ايزومير دى چې نيمايي عمر يې  Osm191عمر لرونكى د 
  پاى ته رسيږي .  197څخه پيل او پر  162ټولو پېژندل شويو ايزوټوپونو د كتلو شمېرې له 

  د اوسميم اتوم  

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  114پروتونونو او  76ميم د اتوم هسته له د اوس
ا راڅرخي . د دې عنصر هستې پر شاوخوالكترونونه شتون لري چې د  76شاوخوا كې يې 

ده . د  6مېره و شد اتوم د انرژيكي سوي ې لرى، په بله وينا د دې عنصرانرژيكي سوي 6اتوم 
، په 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې ي سوياتوم په لومړۍ انرژيك

 2ه كې يې ژيكي سوياو په شپږمه انر ،14، په پېنځمه كې يې 32څلورمه كې يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز ي . الكترونونه سره وېشل شوي د

  دى .   190شمېر (د كتلې شمېره) 

  يې : خواص نور د اتوم 



٩١٥ 

 

  اتومي واحده ده .  23,190د اوسميم اتومي كتله  -

 ښودل كيږي .   سره  [Xe]١٤f٤ ٦d٥ ٢s٦ول يې په دې فورم د اتوم الكتروني وېش -

  .  . م دى پ 135يې  د اتوم نيمايي قطر -

  
  انځور : د اوسميم د اتوم جوړښت 

  فيزيكي خواص يې 

رامه گ 587,22\ 61,22كې  م . م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود اوسمي -
 دى . 

په شمېر  ده . (د ك 3033په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ) .  ده 3306

 ) .  ده 5285ده . (د ك په شمېر  5012په شمېر  گ . د اېشېدو درجه يې د س -

 موله دى . \كيلوجوله 7,31د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \جولهكيلو 738د بړاس تودوالى يې  -



٩١٦ 

 

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 7,24 ظرفيت يې ي موليد تودوال -

   ه دى . مول\م.  م . س 43,8مولي حجم يې  -

د شين وزمه پړك، د لوړ كثافت لرونكى  لرونكى، گرنسپينو زرو ته ورته  اوسميم خړ او
مله چې اوسميم له دې ال. دى خپله ځال ان د تودوخې په لوړو درجو كې هم ساتي .  فلز دى
يې د  د بړاسونو د ټيټ فشار لرونكى (تر ټولو پالتيني فلزونو ماتېدونكى، غوټكلك، 

لرونكى فلز دى، نو له بړاسونو فشار ټيټ دى)، همدا راز د ويلي كېدو د ډېرې لوړې درجې 
 ټولو ساده توكيو تراوسميم  دلون تر اغېز الندې راځي .د ميخانيكي ب په سختۍ دې المله

كميت) له پلوه تر فيزيكي ونكى ساده توكى دى او د دې پارامتر (ترين كثافت لرېرد ډ
. م  م . س ډېر دى او په يوخورا وسميم كثافت د ا له نويو مالوماتو سره سمايريډيم لوړ دى . 

دې  نديږي چې دگوپونو له پرتلې څر. د دغو عنصرونو د بېالبېلو ايزوټرامه دى گ 61,22كې 
كثافت د ډېر ه بې بريده دومر لري . د اوسميم كثافتډېر  تر ټولووپ ايزوټ Os١٩٢ عنصر د

  .  المله دى ي كېكښنېده د النټانيډ

كيلوينه ده ؛  0 , 66د اوسميم د برېښنا تېرولو لوړ حالت ته د تېرېدو د تودوخې درجه 
 4- 3 په شمېر ) د مېتودVickers hardness testويكرس (كلكوالى يې د 

د مقناطيسي كېدو وړتيا لري  موسه دى؛ 7 ) دى، د موس په شمېرGPa( اپاسكالهگيگ
   ده .  ٩,٩·١٠-٦(پارامقناطيسي دى)، د مقناطيسي كېدو وړتيا يې 

  :جالۍ جوړښت يې بلوري د 

 سېستم لري .  )ونالگزاگشپږڅنډيز (هي د اوسميم د بلوري جالۍ جوړښت -

  دي . سترومه گان =٢,٧٣٤a =٤,٣١٧cد جالۍ پارامترونه يې  -
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   سېستم لري سميم د بلوري جالۍ جوړښت شپږڅنډيزانځور : د او

  كيميايي خواص يې 

 .  . م دى پ126 ي نيم قطرسند اوسميم كووالي -

 .  . م دى پ e 6 (+69 )e 4 (+88يې ( د ايون نيمايي قطر -

 ه دى . گوليناپ 2,2الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه +  0 , 850يې  ځواكالكترودي  -

 دي .  - 2، 0، 2، 3، 4، 6، 8يډ جوړولو درجې يې ااكسد  -

موله دى . يا په بل \كيلوجوله 8,819ي يې ژجوړولو انر د ايوند لومړي الكترون  -
      ) الكترون ولټه ده .8 , 50شمېر (

، هالوجينونو، د سولفور له بړاسونو،  ٢Oد اوسميم پوډر د تودولو پر مهال له اكسيجن 
او سولفوريك اسيډ  ٣HNOريك اسيډ ايټن،  Pفاسفورس ،  Te ټيلوريم، Seسيلينيم 

٤SO٢H  . سره  كېكښل شوى اوسميم نه له تېزابونو سره، نه له الكليوسره تعامل كوي
په اوبو كې حلېدونكي اوسماټونه جوړوي . له تعامل كوي، خو له ويلي شويو الكليو سره 

له ويلي . رو ورو تعامل كوي سره و HCl 3+  3HNO ريك اسيډ او سلطاني تېزابوايټن
ايټراټ د پوتاسيم ن) (oxidizing agentيډ جوړوونكيو (ااكسشويو الكليو سره د 

3KNO  3پوتاسيم كلوراټ ياKClO (٢ يډا، سوډيم پراكسون سرهشته پO٢Na  تعامل سره
درجې ښيي، له دوى څخه يې تر +  8څخه تر  - 2يډ جوړولو له اپه مركبونو كې د اكسكوي . 

  + درجې دي .  8+، او 4+، 3+، 2وډېرې خپرې شوې ټول
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 تراىمركبونه جوړوي . ري) السټ(ك ډېر هسته يي يا لږو فلزونو څخه دى چېهغو يو له دا 
يو ډېر هسته يي كاربونيل دى چې د  ٣Os(CO)١٢اوسميم ډوډيكاكاربونيل 

.  يږيكار څېړنې لپارهموډل جوړولو او د كيميايي تعاملونو د هايډروكاربونونو 
انډونو بدل شي، له هغه گالى شي په نورو ليكو روپونهگاربونيلي ې كك ٣Os(CO)١٢په 

    انډنونو هم .گپه كالسټري هستو لرونكيو لي شمېر څخه د نورو انتقالي فلزونو د

  الس ته راوړل يې 

ته  )كونسنتراتتوكي (گټيناوسميم د پالتيني فلزونو له غني شويو اومو توكيو څخه دغه 
درجو تودوخې پر مټ ورڅخه  گ . س 900-800تودوخې وركولو يانې تر  هوا كې د ډېرېپه 

او تر دې بړاسونه تصعيديږي  ٤OsOيډ اتراكسياوسميم تدا مهال د الوتونكي بېليږي . 
  په محلول باندې جذبول كيږي .  NaOHيډ اسوډيم هايډروكس وروسته د

ترې ) 2[OsO2Na(OH)4[ راوسماټ(سوډيم پ هگمال د محلول په بړاسولو (تبخيرولو)
پر مټ تر  2Hهايډروجن  درجو كې د گ . س 120د تودوخې په چې تر دې وروسته بېليږي 
  ده :  معادله يې دا پورې بشپړيږي چې Osاوسميم 

  

  په دې تعامل سره اوسميم د اسفنج په ډول جوړيږي . 

  كارونه يې 

په لرلو سره دا  ې تودوخېلوړ د ډېر كلكوالي او د ويلي كېدو د ډېرېاوسميم  •
چې د سوليدو مخنيوى  په ځينو داسې ځايونو كې وكاريږي ا برابروي چېشونتي

 وكړي . 
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ه، د عضوي گپه تواليزر) (كټ د كټاليسټ د سينتېز لپاره ٣NH امونيا اوسميم د •
ونو كې په كټاليسټسون پيلونو  OH٣CH يمركبونو هايډروجني كول، د ميتانول

 كاريږي . 

روپونو كې د رڼا گډوله فلز د برېښنا په تودېدونكيو گستن گم او تند اوسمي •
  كارېده .  په جوړولو كېونو) گكوونكي سيمونو (سپيرين

داسې مالومات شته چې اوسميم په پوځي چارو كې، د توپچي كارتوسو د يوې  •
لو كې كاريږي . همدا راز د ولولې) په جوړگبرخې، او توغنديو د سروكي (سر

 توغنديز تخنيك په الكتروني سامان االتو كې كاريږي . هوايي او 

ډوله فلزونو په گد ډېرو كلكو او نه زړېدونكيو سره  Ruروټينيم  او Ir له ايريډيم •
  جوړولو كې كاريږي .

 د بيولوجيكي په الكتروني ميكروسكوپۍ كې ٤OsOيډ اتراكسيد اوسميم ت •
 د ثبتولو لپاره كاريږي . اجسامو 

په بدن كې د زيانمنېدونكيو ډوله فلز گسلنه)  10او اوسميم (لنه) س 90د پالتين ( •
په جراحۍ كې كاريږي، لكه په كې ) implant(ه رغاونه او جوړونه غړيو پ

)pacemaker (كۍ پر ځاى . او د سږيو د نل 

  

  يمډايري.  77

يو عنصر دى چې اتومي د شپږمې دورې كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول  ايريډيم د
)، په Iridiumدې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( دى . د Irاو سېمبول يې  77ره يې شمې

دى . ايريډيم ډېر كلك،  )Ири́дийاو په روسي ژبه كې ( )Iridiumكې ( ليسيگان
روپ گلرونكى، د ويلي كېدو د لوړې درجې لرونكى، د پالتيني  گنو زرو ته ورته رنيسپ
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له اوسميم يوازې كميت (پارامتر) يې فيزيكي  ي او دافلز دى چې لوړ كثافت لراو انتقالي 
 گ . س 2000مقاومت لري، ان د تودوخې په  ډېر نه وهلو گد زنسره پرتله كېدونكى دى . 

  ) دى . 7439-88-5) شمېره (CASدرجو كې هم . د دې عنصر د ثبت د سي اې اېس (

  
  لز دى فلرونكى  گنو زرو ته ورته رنيانځور : ايريډيم ډېر كلك، سپ

   تاريخچه او د نامه ريښه يې 

اوسميم له  ) 1815 -1761» (سميټسون ټينانټ« ليسي كيمياپوهگز كال ان 1803 ايريډيم پر
Os  سره هممهال كشف كړ . دا عنصرونه په طبېعي پالتينPt چې له سويلي امريكا كې ،

و پوهانو له د څ» ټينانټ«شتون درلود . ه گتو په توكيو اضافيد څخه راوړل شوى وو، 
د  HCl 3+  3HNOد سلطاني تېزابو پر پالتين باندې يې شمېر څخه لومړى كس وو چې 

په هغه كې يې تر  الس ته راوړ او سره نه حلېدونكى پاتې شونى كچېپر مټ په پوره  چولوا
  فلزونه مالوم كړل .  اشنادې مخكې نا
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په مانا  »سرې زرغونې«ې د ) څخه اخيستل شوى چριςἶايريډيم د لرغونې يوناني ژبې له (
   ونو په پام كې لرلو سره وركړ شوى دى .گو د بېالبېلو رنگدى . دې فلز ته دا نوم د ده د مال

  په طبېعت كې د ايريډيم شتون 

سلنه  ١٠−٦د كتلې له پلوه ، شر كې د ايريډيم شتون ډېر لږ دىد ځمكې په پاسني كلك ق
 Ru او روټينيم Re، رينيم  Rhندل كيږي . له روډيم هم لږ مو و. دى تر سرو زرو او پالتين دى

كيږي د هغو عنصرونو په ډله كې راځي چې تر ټولو ډېر لږ موندل  سره يو ځاى موندل كيږي .
په ميټيوريټ ډېرى مهال ه گپه پرتليزه تو دا عنصر.  او لږه پراختيا يې موندلې

)eteoriteM (ده چې د دې فلز عيني شتون دا مستثنا نه موندل كيږي .  اسماني ډبرو كې
ورته والى  ثافت او وسپنې ته ډېرپه اصل كې د ځمكې په غونډاري كې ډېر دى . د ده ډېر ك

د  ايريډيم د جوړېدو پر مهالڅخه د ځمكې ) rotoplanetary diskP( لهكوالى شو چې 
په  ه د لمركچلږه  د دې فلز.  ته ولېږدول شي ژورې ته (د ځمكې هستې)نډاري ځمكې د غو

   كې هم كشف شوې ده .) photosphere(فوتوسفير 

،  (Os, Ir, Rh)نيويانسكيټ ايريډيم په داسې مينرالونو كې شتون لري لكه 
  او اوروسميريډ . ) Os, Irتسكيټ (سيسير

كاناډا، د اوسميمي ايريډيم كانونه په سويلي افريقا جمهوريت، : كانونه او راايستنه يې 
په ځمكه كې د ايريډيم كالني وينيا كې دي . گاو نوې التونو، روسيه، امريكا متحدو اي

   ټنه دى . 3توليد نږدې 

   الس ته راوړل يې

د دي .  يكلي توليداتو انودي پوسېن - د مسي  د ايريډيم د الس ته راوړلو بنسټيزه سرچينه
ر او نو Ptپالتين ،  Pdپاالډيم ،  Auسره زر څخه  توكيوگينټروپ فلزونو له گپالتيني 
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خپل تركيب ه او ايريډيم پ Osاوسميم ،  Ruروټينيم  پاتې شوى توكى، چېبېلېږي . فلزونه 
ويلي كيږي،  سره КОНيډ ايم هايډروكسپوتاس او  ٣KNOراټ ايټله پوتاسيم نكې لري، 

يم اوسم، يډ كيږيااكس ٢Oډوله فلز په اوبو مينځل كيږي، محلول يې په اكسيجن گ
د تقطير پر مټ سره جال كيږي او پاتې  ٤RuOيډ اتراكسياو روټينيم ت ٤OsOيډ اتراكسيت

سره  NaOHايډ سوډيم هايډروكس او ٢O٢Naيډ اله سوډيم پراكستوكى چې ايريډيم لري 
 يډاونيم كلوراو د ام HCl 3+  3HNOډوله فلز په سلطاني تېزابو گدا  . يو ځاى ويلي كيږي

Cl٤NH ٦[، ايريډيم د په محلول سره پاكيږي[IrCl٤(٢(NH  مجموعي مركب په ډول تل ته
  او د ايريډيم فلز الس ته راځي .  وخه وركول كيږي، سور كيږيښكته كيږي، وروسته تود

 ) مېتودIon exchangeله غيرنجيبه فلزونو څخه د ايريډيم جال كول د ايوني تبادلې (
د ايريډيم جال كول روپ څخه گراتلونكې لري . د اوسميمي ايريډيم د مينرالونو له 

او  HCl ې په تېزابوگ، د ماليږيويلي كسره يو ځاى  BaOايډ مينرالونه له باريم اكس
د تقطير پر مټ سره جال كيږي او  ٤OsOيډ اتراكسياوسميم تپاكيږي،  سلطاني تېزابو

   مركب په ډول تل ته ښكته كيږي . NH)٤(IrCl٢]٦[ايريډيم د 

  وپونه يې ايزوټ

راديواكتيفي ايزوټوپونه لري چې د كتلو شمېرې  34او  پايښت لرونكي 2طبېعي ايريډيم 
ايزوټوپ دى  Ir١٩١ پاى ته رسيږي . پايښت لرونكي يې يو د 199څخه پيل او پر  164يې له 

ايزوټوپ دى چې ايزوټوپي  Ir١٩٣ م يې دسلنه دى . دوي 3,37چې ايزوټوپي ډېروالى يې 
مصنوعي راديواكتيفي ايزوټوپونو څخه تر  34سلنه دى . د دې عنصر له  7,62ډېروالى يې 

ورځې دى  83,73ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Ir١٩٢ ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى د
څخه يې تر ټولو د ڼ شمېر هسته يي ايزوميرونه هم لري چې د دودى له شمېر گ. همدا راز 

كاله دى . د نورو  241ايزومير دى چې نيمايي عمر يې   Ir2m192ډېر اوږده عمر لرونكى د 
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لنډ دى، د ډېرى هغو نيمايي عمر يې تر يوې  هټولو ايزوميرونو نيمايي عمر يې تر يوه كال
 ورځې پورې دى . 

   د ايريډيم اتوم 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  151پروتونونو او  77د ايريډيم د اتوم هسته له 
 دې عنصرستې پر شاوخوا راڅرخي . د الكترونونه شتون لري چې د ه 77شاوخوا كې يې 

ده . د  6مېره و شسوييكي ژاتوم د انرد  دې عنصرپه بله وينا د  ې لري،سوييكي ژانر 6اتوم 
، په 18مه كې يې درېي ، په8، په دويمه كې يې 2ه كې يې سوييكي ژاتوم په لومړۍ انر
 2ه كې يې سويي يكژاو په شپږمه انر، 15، په پېنځمه كې يې 32څلورمه كې يې 

د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز .  دي يسره وېشل شوالكترونونه 
  دى .  192شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

  ومي واحده ده . تا 217,192د ايريډيم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .   [Xe]١٤f٤ ٧d٥ ٢s٦يې په دې فورمول  الكتروني وېشد اتوم  -

       . ىد م.  پ 136يې قطر  نيماييد اتوم  -
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  انځور : د ايريډيم د اتوم جوړښت 

   فيزيكي خواص يې 

 22 , 22/6 , 56 ± 0 , 01كې  م.  م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود ايريډي -
 رامه دى . گ

 2739 ده . (د ك په شمېر 2466په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ده) . 

 4701په شمېر  ده . (د ك 4428په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
 ده) . 

 موله دى . \كيلوجوله 0,26د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 .  موله دى\كيلوجوله 610د بړاس تودوالى يې  -

 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 1,25ظرفيت يې مولي د تودوالي  -

   دى .  موله\م.  م . س 8 ,54مولي حجم يې  -

لرونكى فلز دى، د ډېر كلكوالي المله په سختۍ  گايريډيم دروند، سپينو زرو ته ورته رن
 د تودوخې په برېښنايي مقاومت يېد ميخانيكي بدلون تر اغېز او فشار الندې راځي . 
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  ٦,٥·١٠−٦د تودوالي د پراختيا ضريب يې ؛ اوم متره دى ٥,٣·١٠−٨ درجه كې گ . صفر س
  راده دى . گ

   : جالۍ جوړښت يېبلوري د 

 سېستم لري .   مكعبي محوريد بلوري جالۍ جوړښت  د ايريډيم -

 سترومه دى . گان 3, 840د جالۍ پارامترونه يې  -

   ده . كيلوينه  430 ,00د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

   سېستم لري مكعبي محوريښت د ايريډيم د بلوري جالۍ جوړانځور : 

  كيميايي خواص يې 

 .  دى م. پ 127 د ايريډيم كووالينسي نيم قطر -

 .  . م دى پ e4+ (68يې ( د ايون نيم قطر -

 ه دى . گوليناپ 2 ,20الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه   ٣Ir←Ir+ ١,٠٠يې  ځواكالكترودي  -

 دي .  - 1، 0،  1، 2، 3، 4، 6ډ جوړولو درجې يې ياد اكس -

 موله ده . \كيلوجوله 868 ,1ي يې ژجوړولو انر د ايوند لومړي الكترون  -

ايريډيم په هوا كې د هوا د تودوخې په عادي درجو او تودولو سره ثابت دى، پوډر يې د 
ه كچلږه درجو سور كولو سره په  گ . س 1000- 600سيجن په بهير كې د تودوخې په اك
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ه كچيې لږ  درجو څخه لوړه تودوخه كې گ . س 1200جوړوي . تر  ٢IrOيډ ااكس (IV)ايريډيم 
درجو پورې له ټولو پېژندل  گ . س 100د تودوخې تر  دا فلزډول بړاسېږي .  ٣IrOپه دې 

خټبېل يوه  ايريډيمي د تازهشويو تېزابونو او د دوى له مخلوطونو سره تعامل نه كوي . 
مركبونو مخلوط  (IV)او ايريډيم  (III) د ايريډيم  ،سلطاني تېزابو كې حليږيبرخه په 

د درجو كې  گ . س 900 -  600د تودوخې په جوړوي . د ايريډيم پوډر (وړه بڼه) ښايي چې 
يا د سوډيم حل شي،  په كلورين وركولو سرهيډونو په شتون كې االكلي فلزونو د كلور

په سره كولو او تر دې وروسته په تېزابونو   ٢BaOيډ اباريم پراكسيا  ٢O٢Naيډ اپراكس
سره  ٢F وله فلوريندرجو كې  گ . س 500-400ايريډيم د تودوخې په كې حلولو سره حل شي . 

   سره تعامل كوي . Sسولفور او  ٢Cl وكلورينله  خپلولو گو د تودوخې په سره رنا

  د دوه ظرفيتي ايريډيم مركبونه : 

لرونكي بلورونه دي .  گزرغون رن گځالند او د ټين ٢IrCl يډاكلور (II) ايريډيم •
تودوخې وركولو  درجو گ . س 773تر  بونو او الكليو كې ښه نه حليږي .په تېزا

 گس . لوړو  798؛ د تودوخې تر باندې تجزيه كيږي ٢Cl واو كلورين IrClپه سره 
ته په وېشل كيږي . فلزي ايريډيم و كله عنصرونپه بېلو بېلو متشدرجو كې 

 763په بهير كې د و ته د كلورين ٣IrCl كلوريډ (III)ايريډيم يا تودوخې وركولو، 
 سره الس ته راځي .  درجو په تودوخې وركولو گ . س

لرونكى توكى دى . په اوبو  گشنه رن گځالند، د ټين،  IrSسولفيډ  (II)ايريډيم  •
كې حليږي . د سولفور په بړاسونو او تېزابونو كې لږ حليږي . په پوتاسيم سولفيډ 

 فلزي ايريډيم ته په تودوخې وركولو سره الس ته راځي .  كې 

  د درې ظرفيتي ايريډيم مركبونه : 
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لرونكى توكى دى . په  گشنه رن گجامد، د ټين ٣O٢Irيډ ااكس (III)ايريډيم  •
د ايريډيم  كې حليږي . ٤SO٢Hاوبو او ايتانول كې لږ حليږي . په سولفوريك اسيډ 

(III)  ٣سولفيډS٢Ir  . په لږ سره كولو (تودوخه وركولو) سره الس ته راځي 

د ميده شوي توكي  يې گرن الوتونكى مركب دى، ٣IrClيډ اكلور (III)ايريډيم  •
 - څخه پيل تر نري زېړ گزيتوني رن گله ټين او خالصوالي پورې اړه لري او

. م كې  م . س مركب كثافت يې په يو گزيتوني رن گه پورې وي . د ټينگزرغون رن
 765د تودوخې په رامه دى . په اوبو، الكليو، او تېزابونو كې لږ حليږي . گ 5 ,292

د  كيږي . تجزيه  ٢Cl وكلوريناو  ٢IrClيډ اكلور ايريډيم ډاى پهدرجو كې  گ . س
كيږي .  تجزيه وينرواو كل IrClيډ اكلور (I)ايريډيم درجو كې په  773تودوخې په 

د لمر په وېشل كيږي .  صرونولوړو درجو كې په متشكله عن 798د تودوخې تر 
كاربون  لږ سره شوي ايريډيم باندې د درجو گ . س 600تر روښانه رڼا كې 

 جوړيږي . په همدغسېپه پايله كې  اچولو كلوريننكي لرو CO يډامونوكس
  يډ الس ته راځي . اكلور د ايريډيم نږهدقيقو وروسته  20 - 15شرايطو كې تر 

لرونكي بلورونه دي . په  گزرغون رن - ، زيتوني ٣IrBrيډ ابروم (III)ايريډيم  •
درجو كې  گ . س 120-105د تودوخې په و كې لږ حليږي . ه الكولاوبو كې حليږي، پ

د په عنصرونو تجزيه كيږي .  ي) . د ډېرې تودوخې په وركولووچيږي (بې اوبو كيږ
پر اضافه كولو او  HBrبروميك اسيډ  او هايډرو  ٢IrOيډ ااكس (IV)ايريډيم 

 په پايله كې الس ته راځي .  ډولوگورسره 

 گس .  1050ه توكى دى . تر گيي رن ، يو جامد قهوه ٣S٢Irسولفيډ  (III)ايريډيم  •
درجې لوړه تودوخه كې په عنصرونو تجزيه كيږي . په اوبو كې لږ حليږي . په 

پر په محلول كې حليږي .  S٢Kپوتاسيم سولفيډ د او   ٣HNOريك اسيډ يټان
په پايله،  اچولود  S٢Hهايډروجن سولفيډ باندې د  ٣IrClيډ اكلور (III)ايريډيم 
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له سولفور درجو پورې  گ . س 1050د تودوخې تر سربنده خال كې  په سرپټې اويا 
S  دولو په پايله كې الس ته راځي .  د پوډري بڼې ايريډيم د توسره 

    مركبونه :  ايريډيم د څلورظرفيتي

ونال بلورونه دي گترايتور ت،  ٢IrOيډ) ااكس ايډ (ايريډيم ډاىاكس (IV)ايريډيم  •
م كې .  م . س كثافت يې په يودى .  د جالۍ ډول رالمين ٢ТіО د روټيلاو جالۍ يې 

د  كې لږ حليږي .او تېزابونو  O6H2C ، ايتانول O٢Н رامه دى . په اوبوگ 15,3
د تودوخې وركولو پر مهال په عنصرونو . كيږي  نږهپر مټ تر فلزه  ٢Hهايډروجن 

دوخې د پوډري بڼې ايريډيم ته په هوا كې د توسره جال كيږي (تفكيك كوي) . 
د تودوخې وركولو،  درجو گ . س 700تر وركولو، يا په اكسيجن كې 

О٢Нn*٢IrO    . په تودولو سره الس ته راځي 

ه مايع ده، په هوا ، زېړه غوړين ٤IrFترافلوريډ) ييډ (ايريډيم تافلور (IV)ايريډيم  •
د ايريډيم له روليز كيږي) . ايډد اوبو پر مټ تجزيه كيږي (هكيږي او  كې وېشل

درجو تودوخې په وركولو  گ . س 150ته د   ٦IrFيډ ازافلورگايريډيم هي وډر سرهپ
 سره الس ته راځي .  

له هوا څخه د اوبو د بړاسونو جذبوونكى قهوه يي ، ٤IrClيډ اكلور (IV)ايريډيم  •
ه جامد توكى دى . په سړو اوبو كې حليږي او د تودو اوبو پر مټ تجزيه كيږي . گرن

درجو  گ . س 700- 600يريډيم ته په لوړ فشار كې په ره فلزي اس ٢Cl وله كلورين
 تودوخې وركولو سره الس ته راځي . 

په هوا كې خپرېدونكى شين توكى دى . په ،  ٤IrBrيډ ابروم (IV)ايريډيم  •
د تودولو پر مهال په په اوبو كې تجزيه كيږي،  كې حليږي ؛ O6H2C ايتانول

د ايريډيم د تودوخې په ټيټو درجو كې .  عنصرونو وېشل كيږي او سره جال كيږي
(IV) ٢يډ ااكسIrO هايډروبروميك اسيډ  اوHBr  په تعامل كولو سره الس ته

 راځي . 
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لرونكى توكى دى . په اوبو  گ، يو جامد قهوه يي رن٢IrSسولفيډ  (IV)ايريډيم  •
هايډروجن سولفيډ و له محلولونو څخه د گد مال (IV)كې لږ حليږي . د ايريډيم 

S2H  د تېرولو پر مټ، يا په سرپټې خال كې، پرته د هوا له ورپرې ښودو څخه له
پوډري بڼې لرونكي فلزي ايريډيم د تودولو پر مټ الس ته د يو ځاى  سره S سولفور
  راځي . 

  د شپږ ظرفيتي ايريډيم مركبونه : 

ونه ونال بلورگترايزېړ ت،  ٦IrFيډ) ازافلورگيم هييډ (ايريډافلور (VI)ايريډيم  •
. م كې  م . س ده، كثافت يې په يودرجې  گس .  44 تودوخه يېدي . د ويلي كېدو 

  ٤IrFيډ اترافلوريايريډيم ترامه دى . د فلزي ايريډيم تر اغېز الندې په گ 0,6
 ٢CaFله فلوريټ يږي . نږه ك تر فلزي ايريډيمه پر مټ ٢H، د هايډروجن بدليږي

يريډيم د تودولو پر مټ الس ته راځي . نلكۍ كې د ا مينرال څخه په جوړه شوې
يټريك ا(ن يډااو نايټروجن مونوكس O٢Н يډ كوونكى دى، له اوبواپياوړى اكس

  :  دي سره تعامل كوي چې معادلې يې دا NOاسيډ) 

  
  

، خړ، په اوبو كې لږ حلېدونكى پوډر دى . په سربنده  ٣IrS سولفيډ  (VI)ايريډيم  •
كې د پوډري وزمه فلزي ايريډيم په تودولو سره  خال كې د ډېر سولفور په شتون
ه وويل شي نو د شپږ ظرفيتي ايريډيم مركب نه گالس ته راځي . كه په كوټلې تو

   كى لري .ياړ  S-Sد دى، ځكه چې 
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  پالتين.  78

يو عنصر دى چې اتومي د شپږمې دورې د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول پالتين 
 )Platinumليسي ژبه كې (گدې عنصر نوم په ان دى . د Ptې او سېمبول ي  78شمېره يې 

لرونكى فلز  گرن سپينو زرو ته ورتهدا يو ځالند، ) دى . Пла́тинаاو په روسي ژبه كې (
  ) ده .  7440 - 06-4() شمېره CASد ثبت د سي اې اېس ( دى .

  
  فلز دىلرونكى، دروند، نرم  گانځور : پالتين يو ځالند، سپينو زرو ته ورته رن

  تاريخچه يې 

) Andesچا نه پېژاند، خو د انډيز (په اروپا، اسيا او افريقا كې زېږدي پېړۍ  18پالتين تر 
په پخوا زمانو كې راايسته او كاراوه يې . هغه لومړني  )او مويسكاتمدنونو (اينكا 

ز  16ول چې د ) Conquistadorsوران (كونكيسټاډاروپايان چې پالتين يې وپېژاند 
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 په اړه ود پالتين ڼل كيږي چېگداسې لوي وكړه . گړۍ په نيمايي كې يې ورسره پېژندپې
پوه، گرانسي هيومانيست، فيلسوف، د تاريخي ژبپوهنې څانپ-ايټالياييلومړى ځل 

په خپل يوه كتاب كې چې پر  )1558 -1484(» رجوليوس سيزار سكاليژ«ډاكتر او شاعر 
، پوهشمېر ايټاليايي په دې كتاب كې له هدوه . ز كال چاپ شوى وو، يادونه كړې  1557

جاج په اړه مباحثه » فلز«سره د » كاردانو جيروالمو«انجنير، فيلسوف، ډاكتر او ستورپوه 
نه ويلي كيږي، د كوم داسې توكي په اړه كيسه كړې چې له هندوراس څخه كولو كې 

  احتمال لري چې دا توكى پالتين وو . 

فرمان السليكوي چې نور دې اسپانيا ته پالتين نه پاچا  ز كال اسپانيايي 1735پر 
تر السه شوې ټوټې يې بايد په كره ډول له سرو په كولمبيا كې امر شوى وو چې وروارديږي . 

 -دېل  - ريو«پوړيو مامورينو تر څارنې الندې دې په د گزرو څخه بېلې شي او د شاهي ج
رو زرو سره په اسانۍ . پالتين له س ي په ژورو ځايونو كې ډوب كړاى شيگسيند» پينتو

او دا المل وو چې درغلي (جعلي)  كثافت يې له هغوى څخه نږدې نه توپيريږي ويلي كيږي،
كاله وروسته لغوه  40اېكيو وهونكيو له دې خاصيت څخه كار اخيست . شاهي سپارښتنه 

ل شي چې رې ښودوكړ چې پالتين دې اسپانيا ته ور پ شوه او د مادريد چارواكيو امر
شي، د دې لپاره چې پخپله د سرو او سپينو زرو درغلي ايكۍ (سكې) ترې جوړې  وروارد

همدلته رو هم گيمياټنه پالتين يووړول شول . ك 7تر  3ز كال اروپا ته له  1820كړي . پر 
په اصل ڼله چې تر ټولو ډېر دروند فلز سره زر دي . گلوي وكړه، دوى داسې گورسره پېژند
رو دى گېر كثافت لرونكى پالتين تر سرو زرو دروند راوخوت، ځكه خو كيمياكې د زښت ډ

رانسه وروسته په پوركړې . يې ړتياوې گټې فلز په نامه ياد كړ او د دوزخي فلز ځانگد بې 
د متر ستاندارت او  هچې له دې فلز څخكله كارونه لږ لږ پيل شوه، هغه مهال  وكې د پالتين

  اندارت جوړ شو .  رام ستگوروسته بيا د كيلو

پر  »انتونيو دې اولوا«سيالني  سمندريالوماتو پر بنسټ اسپانيايي د ځينو سرچينو د م
په اړه خپل بيان سويلي و ې لندن ته يووړې . ده د پالتينگلځينې بې وز كال د پالتين 1744
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سي رانپز كال چاپ شوى وو .  1748امريكا ته د خپل سفر په هغه رپوټ كې كړى وو چې پر 
ه توكيو په نوملړ كې ونيو د سادن يتز كال پال 1789پر » ريزانتوان الورينټ الوې«كيمياپوه 

پر ) 1828- 1766( »والسټونويليام هايډ «ليسي كيمياپوه گډول ان نږهلومړى ځل په  دا فلز. 
   ز كال له پالتيني كاني ډبرې څخه تر السه كړ . 1803

  د نامه ريښه يې 

پېړۍ په ز  16د ورانو (بريمنو) ډاټكونكيس نيايياسپافلز باندې  پر دغهد پالتين نوم 
نيمايي كې هغه مهال كېښود چې دوى لومړى ځل د سويلي امريكا د كولمبيا په خاوره كې 

وليد نو ظاهري بڼه يې لوي وكړه . دوى چې كله لومړى ځل دا فلز گنوي فلز سره پېژنددې له 
وايي، نو د »  plata«ته په اسپانيايي ژبه كې پالتا سپينو زرو ته ورته وه، او سپينو زرو 

، يا »كوچني سپين زر«پالتين نوم يې هم له دغه نامه څخه ورته غوره كړ . پخپله دا كلمه د 
مانا لري . د دې فلز په وړاندې داسې بې قدره سلوك له دې  »سپين زركى«، »ىگسپين زر«

چا نه  ېره لوړه وه او تر ډېرې مودېرجه ډدد تودوخې د ويلي كېدو  والمله وو چې د پالتين
اوږده موده بې كارېدنې پاتې  الملهې كړي او ويي كاروي، له همدې شو كوالى چې ويلي ي

  رايه ټيټه ارزول كېدل .  گوو او تر سپينو زرو دوه 

  شتون  وپه طبېعت كې د پالتين

ه . ان په سلنه د ٥·١٠-٧ ه د كتلې له پلوه كچ ود ځمكې په پاسني كلك قشر كې د پالتين
خه سلنې بر 92تر  75ډوله فلز دى، له گه اصل كې ه پالتين هم پنږطبېعت كې موندل شوى 

 Rhروډيم ،  Pdپاالډيم ،  Irايريډيم وي، همدا راز  Fe وسپنه سلنې 20يې پالتين وي، تر 
   هم لري .  Ni نيكلاو  Cuمس او كله كله  Osاوسميم ، 
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  د پېنځو هېوادو په خاورو كې ده . داسلنه)  90رخه (څه د پاسه د كانونو ډېره ب ود پالتين
سويلي افريقا جمهوريت، د امريكا متحد ايالتونه، روسيه، زيمبابوى او چين  هېوادونه د

  دي .

   الس ته راوړل يې 

ه پالتين الس ته راوړل په طبېعت كې په هغو سيمو كې چې د كشف پر مټ د نږد طبېعي 
  ه پېژندل شوې وي، د مينځلو له الرې الس ته راځي . گسيمې په توپالتين لرونكې 

 »ويليام هايډ والسټون «ليسي كيمياپوه گزكال د ان 1805د پوډري بڼې توليد پر  ود پالتين
له خوا د سويلي امريكا له كاني ډبرې څخه په الس ته راوړلو پيل شوى وو . نن ورځ پالتين 

توكى په سلطاني تېزابو گخه الس ته راځي . لومړى ټينڅ توكيوگټيند پالتيني فلزونو له 
HCl 3+3HNO ٣يټريك اسيډ احليږي، تر دې وروسته د ن كېHNO  د زياتې برخې د لري

ايريډيم او  گد دې تر څنډيږي . گشربت ور گد بورې ټيناو  O6H2C ايتانولكولو لپاره 
زاكلوروپالټيناټ گامونيم هي تر دې وروسته د.  نږه كيږيپورې  ٢Pd+او   ٣Ir+پاالډيم تر 

٦PtCl٤(٢(NH  اامونيم كلورد بېلولو لپاره) وچ شوى خټبېل وراضافه كيږي . شادر) ونيډ
  درجو كې سور كيږي :  گ . س 1000 - 800د تودوخې په 

  

بيا  په دې ډول الس ته راغلى د اسفنجي بڼې لرونكى پالتين د ال ډېرې پاكونې لپاره يو ځل
 NH)٤(٦PtCl٢زاكلوروپالټيناټ گكې حليږي، تركيب يې د امونيم هي وپه سلطاني تېزاب

ږي . تر دې وروسته پاك ترسره كي ره كولو (ډېرې تودوخې وركولو)او د پاتې شوني په س
په كيميايي يا ه شوى اسفنجي پالتين ويلي كيږي او خښتې ترې جوړيږي . نږشوى او 

ډېره وړه پوډرى و د پالتينمحلولونو څخه و له گالكتروكيميايي مېتود سره د پالتين د مال
   بڼه الس ته راځي . 
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  ايزوټوپونه يې 

،  Pt١٩۴  ،Pt١٩۵  ،Pt١٩۶، Pt١٩٢ طبېعي پالتين له پېنځو پايښت لرونكيو ايزوټوپونو
Ptاو يوه ډېر عمر لرونكي  ١٩٨ Ptچې نيمايي عمر يې راديواكتيفي ايزوټوپه ١٩٠ ،
ايزوټوپ دى چې  Pt١٩۵ تر ټولو ډېر خپور شوى يې دجوړ دى . كاله دى،   1011)×3(6.5

راديواكتيفي  31سلنه دى . همدا راز تر اوسه د دې عنصر نور  83,33ډېروالى يې 
ايزوټوپونه هم پېژندل شوي چې د دوى له شمېر څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر مصنوعي 
نورو ټولو ايزوټوپونو  دكاله دى .  50ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Pt١٩٣لرونكى د 

نيمايي عمر يې تر يوه كاله لنډ دى، د ډېرى هغو نيمايي عمر يې تر يوې ورځې هم لنډ دى . 
پاى ته  202څخه پيل او پر  166ايزوټوپونو د كتلو شمېرې له پېژندل شويو د دې عنصر د 

  رسيږي . 

  اتوم  ود پالتين

يوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په ن 117پروتونونو او  78د اتوم هسته له  ود پالتين
د  دې عنصرهستې پر شاوخوا راڅرخي . د الكترونونه شتون لري چې د  78شاوخوا كې يې 

ې لري . د اتوم سوييكي ژانر 6اتوم  وپه بله وينا د پالتينده،  6و شمېره سوييكي ژاتوم د انر
، په څلورمه 18 يې يمه كې، په درې8، په دويمه كې يې 2ه كې يې ي سوييكژپه لومړۍ انر

سره الكترون  1ه كې يې سوييكي ژاو په شپږمه انر ،17، په پېنځمه كې يې 32كې يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې ي . وېشل شوي د

   دى .  195شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

   احده ده . اتومي و 195 ,084اتومي كتله  ود پالتين -
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 سره ښودل كيږي .     [Xe]١٤f٤ ٩d٥ ١s٦يې په دې فورمول  د اتوم الكتروني وېش -

    . ىم د.  پ 139يې  نيمايي قطرد اتوم  -

  
  د اتوم جوړښت   وانځور : د پالتين

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 21 ,09 - 21 ,45م كې .  م . س ن كثافت په عادي شرايطو كې په يود پالتي -

 ,4ده . (د ك په شمېر  3,1768په شمېر  گ . ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د سد  -
 ) . ده 2041

 4098په شمېر  ده . (د ك 3825په شمېر  گ . د اېشېدو د تودوخې درجه يې د س -
 ) .   ده

 موله دى . \كيلوجوله 21 ,76د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله  ~ 470د بړاس تودوالى يې  -
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 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 25 ,85ظرفيت يې مولي د تودوالي  -

  موله دى .    \م.  م . س 10,9ولي حجم يې م -

 098,0درجه كې  گس . د تودوخې په صفر فلز دى . برېښنايي مقاومت يې  پالتين سپين
. اتومي څخه دى فلزونو او يو له ډېرو كمپېښه يو له ډېرو درندو  داميكروم متره دى . 

  . اتومه دى   ٦,٦٢·٢٢١٠م كې  . م . س په يوكثافت يې 

   :  جالۍ جوړښت يېبلوري د 

 سېستم لري .   مكعبي محوريد بلوري جالۍ جوړښت  وپالتيند  -

 مه دى . روستگان 920,3د جالۍ پارامترونه يې  -

 كيلوينه ده .  00,230د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

    

    سېستم لري جوړښت مكعبي محوريد بلوري جالۍ  وانځور : د پالتين

  كيميايي خواص يې  

 .   . م دى پ 130 ي نيم قطرسنو كوواليد پالتين -

 .  . م دى پ e 4 (+65 )e 2 (+80يې ( د ايون نيمايي قطر -

 ه دى .  گوليناپ 28,2الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه  ٢Pt←Pt+ ١,٢٠يې  ځواكالكترودي  -

 دي .  0، 2، 4ايډ جوړولو درجې يې د اكس -
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موله ده . يا په بل \كيلوجوله 868 ,1ي يې ژلومړي الكترون د ايون جوړولو انرد  -
   ) الكترون ولټه ده .9 ,00شمېر (

ه دى، خو ډېره كيميايي پايداري ته ورت  Pd پالتين د كيميايي خواصو له پلوه پاالډيم
ي چې معادله سره تعامل كو HCl 3+  3HNO شويو سلطاني تېزابو يوازې له سروښيي . 
  ده :   يې دا

  

كې ورو ورو   ٢Br واو مايع برومين  ٤SO٢H سره شوي سولفوريك اسيډ ،گپالتين په ټين
او عضوي تېزابونو سره تعامل نه كوي . د تودولو پر  حليږي . دا فلز له نورو غيرعضوي

فلزونو د د الكلي  ه تېره بياپ، هالوجينونو ( ٢O٢Naيډ امهال له الكليو او سوډيم پراكس
او  ٢Cl وتعامل كوي . په دې الندې معادله كې يې له كلورينسره ) هاليډونو په شتون كې

  ې) سره تعامل ښودل شوى دى : گ(د خواړو مال NaClيډ اسوډيم كلور

  

او سيليكون  C، كاربون  Teټيلوريم ،  Seسيلينيم ،  Sسولفور له  د تودولو پر مهال  دا فلز
Si لكه د پاالډيم په څېر كوالى شي چې ماليكولي هايډروجن حل  ىسره تعامل كوي . د

د هايډروجن وركولو وړتيا هم  وكړي، خو د جذبېدونكي هايډروجن حجم لږ دى او د پالتين
  لږه ده . 

يډونه جوړوي اسره تعامل كوي او الوتونكي اكس ٢Oپالتين د تودولو پر مهال له اكسيجن 
 ، قهوه يي PtOيډ اپالتينيم اكستور لكه  ېل شوييډونه بادا الندې اكس دې عنصر. د 

، همدا  ٣PtOيډ ااكس پالتينيم تراىه گ، سور او قهوه يي رن ٢PtOيډ اپالتينيم اكس هگرن
  .  ٤O٣Ptيډ اتراكسيپالتينيم ت او تراى ٣O٢Ptيډ ااكس (III)راز پالتينيم 
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او  ٢Pt(OH)يډ اپالتينيم هايډروكسيډونه پېژندل شوي لكه ادا هايډروكس ود پالتين
هر يو يې د خپل كلوروپالټيناټ د الكلي .  ٤Pt(OH) يډاهايډروكس (IV)پالتينيم 

  ه : گمټ الس ته راځي، د ساري په تو روليز پرايډه

  

  

  امفوتيريك خواص ښيي : يډونه ادا هايډروكس

  

  

  

  

يو له څخه  ل شويو كيميايي مركبونو له شمېرد ټولو پېژند ٦PtFيډ ازافلورگپالتينيم هي
او  ٢Oيډ جوړوونكيو څخه دى، او دا وړتيا لري چې د اكسيجن اډېرو پياوړيو اكس

   كړي :  يډاماليكولونه اكس Xe كسينون

  

+PtF]٦[٢-دا 
٢O  اوبو مركب الوتونكى دى او د O٢Н په فلوروپالټيناټ  پر مټ)IV(،  لږ

لرونكي اكسيجن  ٣Oازون لږ په  وا،  ٢PtO يډااكس ډاى (IV) التينيمپاوبه لرونكي  كچه
٢O . تجزيه كيږي   
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يډ ازافلورگو پوهانو څخه وو چې د پالتينيم هييو له هغ »نيل بارټليټ«كاناډايي كيمياپوه 
٦PtF  په مرسته يې د كسينونXe يانې كسينون  لومړنى اصلي كيميايي مركب

  .  ته راوړ الس ٦XePtFزافلوروپالټيناټ گهي

كشف شوى تعامل،  ٦PtFيډ ازافلورگپالتينيم هياو  Хеينون له خوا د كس» ن . بارټليټ«د 
ازونو كيميا پيل شوه . گيې جوړ كړ، د نجيبه  ٦XePtFزافلوروپالټيناټ گكسينون هيچې 

 ودرجو كې د پالتين گ . س 1000د تودوخې په تر فشار الندې   ٦PtFيډ ازافلورگپالتينيم هي
  ځي .  يډي كولو (فلوريډېشن) سره الس ته رااپه فلور

د يډي كولو سره اپه فلور ودرجو او عادي فشار كې د پالتين گ . س 400- 350د تودوخې په 
جوړيږي چې معادله يې په الندې  ٤PtF يډ)اترافلوري(پالتينيم ت يډافلور (IV) وپالتين

  ډول ده : 

  

او  لري) Hygroscopy(وړتيا  له هوا څخه د اوبو د بړاسونو جذبولويډونه اد پالتين فلور
  پر مټ تجزيه كيږي .  H2Oد اوبو 

 nجوړوي چې  nH٤PtCl·O٢ راټونهايډهسره  O2Hله اوبو   ٤PtClيډ اتراكلوريپالتينيم ت

يډ اتراكلوريكې د پالتينيم ت HClې په تېزابو گسره . د مال 7مساوي دى او    =١ ,٤ ,٥
٤PtCl ٥[ كلوروپالټينيك اسيډونه  په حلېدو سرهH[PtCl   او]٦[PtCl٢H  . الس ته راځي

 (II)پالتينيم ، ٤PtBrيډ ابروم (IV)پالتينيم هاليډونه سينتېز شوي لكه د پالتين داسې 
 يډاپالتينيم ايوډاو  ٢PtBrيډ ابروم (II)پالتينيم ،  ٢PtCl·٣PtCl٢،  ٢PtCl يډاكلور

٢PtI  .   

او  PtX]٤[٢-لكه د داسې تركيب لرونكيو مجموعي مركبونو د جوړولو خاصيت لري  دا فلز
-٦[٢[PtX  . د مجموعو د څېړنې  ود پالتين )1919 -1866» (الفريډ ويرنر«سويسي كيمياپوه
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او په مجموعي مركبونو كې يې د پر مهال د مجموعي مركبونو تيوري طرحه كړه 
 پوهنيز بنسټ تشرېح كړ . ايزوميرونو د راپيدا كېدو 

  تعاملي وړتيا :  ود پالتين

عالو فلزونو څخه دى . دى په تېزابونو او الكليو كې نه حليږي، پالتين يو له ډېرو غيرف
 وبرومينيوازې په سلطاني تېزابو كې د حلېدو وړتيا لري . پالتين همدا راز په سيده ډول له 

٢Br  سره تعامل كوي او په هغه كې حليږي .  

سره تعامل  يډونواد تعامل كولو وړتيا ډېريږي . دى له پراكس ود تودولو پر مهال د پالتين
امل كوي . د پالتين نرى ه تماس كې له الكليو سره تعسره پ ٢Oله اكسيجن د هوا كوي، او 

،  ٢Cl وكلورين ازادوي . له نورو نافلزونو لكهسوځي او ډېره تودوخه كې  ٢F وپه فلورين سيم
 يې تعامل په لږ فعاليت سره ترسره كيږي . كه پالتين ته السره  Pفاسفورس ،  Sسولفور 

روپ گسره تعامل كوي او د وسپنې  Siسيليكون او  Cكاربون ډېره تودوخه وركړ شي نو له 
  فلزونو ته ورته جامد محلولونه جوړوي .  

نيولې  0له صفره  ،يډ جوړولو نږدې ټولې درجې ښيياپه خپلو مركبونو كې د اكس دا عنصر
ڼ شمېر گد  + درجې دي . دا فلز4+ او 2اثباته ډون او له دوى څخه يې تر ټولو ډېره بگ+ په 6د 

پر ډېرو يې د  ونو يې پېژندل شوي دي .گچې په سل مجموعي مركبونو د جوړولو وړتيا لري
، »نوسگم«، »كوس«هغوى د څېړونكيو كيمياپوهانو نومونه اېښودل شوي لكه د 

ې . په دغو مركبونو كې روسي گاو داسې نورې مال »اېفگچو«، »سيزه«، »پيرون«
  ) لويه ونډه درلودلې ده . 1922-1873(» اېفگلېف الېكساندروويچ چو«كيمياپوه 

  ه : گپه تو د كټاليسټ

دى،  ډېر كارنده كټاليسټ كيميايي تعاملونو  پالتين په تېره بيا په وړه (پوډري) بڼه د ډېرو
ن له ه پالتيگتوله هغه شمېر څخه په صنعتي پيمانه كارېدولو كې هم . د سارى په 
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كوي، ان  تعامل كټاليسټيو ځاى كولو  يډروجن دسره د ها وډروكاربونوناروماتيكو هاي
ان ال پر د كوټې د هوا د تودوخې په درجو او د هايډروجن د اتموسفير په فشار كې هم . 

دا مالومه كړه چې ) 1849-1780» (دوبيرينر گنگيوهان ولف«ه ز كال الماني كيمياپو 1821
لونو په ترسره كېدو كې د يو لړ كيميايي تعام )Platinum black(پالتيني تور پوډر 

د كې پخپله پالتين كوم بدلون نه مونده . پالتيني تور پوډر  ؛ په دې بهيرمرسته كوي
او د  يډ كولابړاسونه اكس )O6H2C(ايتانول د واين الكولو تودوخې په عادي درجو كې 

د » دوبيرينر« وسته. دوه كاله وريې اړول )  2O4H2C(اسيټيك اسيډبو سركې په تېزا
 دا وړتيا كشف كړه چې د كوټې د هوا د تودوخې په درجو كې هايډروجن واسفنجي پالتين

٢H  . ٢كه چيرې د هايډروجن  ته اور اچوي او سوځوي يېH  ٢او اكسيجنO مخلوط 
ول شي او تماس گسره ول وله پالتيني تور پوډر يا له اسفنجي پالتين )اكسي هايډروجن(

 ه ارامگپه پرتليزه تو )تعامل(احتراقي  د سون تعامل ه لومړي سر كې يېوركړ شي نو پ
تودوخه ازاديږي، پالتيني اسفنج  د دې تعامل پر مهال ډېره ه چېگترسره كيږي . خو لكه څن

هايډروجني «د خپل كشف پر بنسټ » دوبيرينر«سور كيږي او اكسي هايډروجن چوي . 
 تر اختراع دمخه د اور د الس ته راوړلو او اور يتوگجوړ كړ چې د اوسنيو اورل» يتگاورل

    بلولو لپاره په پراخه پيمانه كارېده .

  
 HCl 3+  3HNO انځور : پالتين په سرو شويو (ډېره تودوخه وركړ شويو) سلطاني تېزابو

  كې حليږي  
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  كارونه يې  

راهيسې په ر وسيه كې د ډېرو كلكو پوالدو په  پېړۍ له لومړۍ څلورمې 19د  •
 وړولو كې كارېده .  ج

ډوله فلز كې، او د پالتيني گه، زياتره له روډيم سره په گپه تو پالتين د كټاليسټ •
 تور پوډر په ډول كاريږي . 

 رۍ، غاښو جوړولو، او طب په ځينو نورو برخو كې كاريږي .  گپالتين په زر •

 ږي .  له كيميايي پلوه پايدارو كيميايي البراتواري لوښيو په جوړولو كې كاري •

د جوړولو  دايمي وسپنكښوځواك لرونكيو ) oercivityCكويرسيويټي (د لوړ  •
 لپاره كاريږي . 

 ړيو هېندارو په جوړولو كې كاريږي .  گزري تخنيك لپاره د ځانيد ال •

 الواني فلزي قشرونو كې كاريږي .  گپه  •

سولفوريك اسيډ  پراكسي ډاىد پركلوراټونو، پربوراټونو، پركاربوناټونو،  •
٨O٢S٢H د هايډروجن (په اصل كې  ه راوړلو د الكترودونو لپاره كاريږيد الس ت

 .  )ټول نړيوال توليد د پالتين له بركته شونى دى 2O2Hايډ پراكس

 نه وهلو په برخه كې كاريږي .  گد باډيو د زن د اوبتلونو •

په جوړولو كې ) Resistance thermometers(رونو گد مقاومت حس •
    كاريږي .

د سرطان ناروغۍ د بېالبېلو  )امينورپالټيناټونهطب كې : د پالتين مركبونه (په تېره بيا  په
خو په اوسني وخت كې د كاريږي . ه گ) په توcytotoxicد (كې  بڼو په تېراپۍ او تشخيص
 كاريږي لكه كاربوپالتين مجموعېر اغېزمن كاربوكسيالټي ډيامين پالټين تر دې ال ډې

Pt4O2N12H6C ساليپالتيناو اك Pt4O2N14H8C  .  
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رۍ سامان په توليد كې په پراخه پيمانه گډوله فلزونه د زرگرۍ كې : پالتين او د ده گپه زر
  كاريږي . 

څخه د  وز كاله له پالتين 2001ټنه پالتين كاروي . تر  50رۍ نړيوال صنعت هر كال گد زر
ز كاله  2001ارېده . له ډېره برخه په جاپان كې كاڼې گاو جوړو شويو ښكالييز سامان 

ه سلنه په چين پورې اړه لري . پ 50ري سامان د پلور په سلو كې گراهيسې د پالتيني زر
نږدې لس ميليونه سامان پلورل كيږي چې رۍ گاوسني وخت كې په چين كې هر كال د زر

  ټنه كيږي .   25ټول وزن يې نږدې 

هغه بنسټيز فلزونه دي چې د ين زر د اېكيو (سكو) په توليد كې : پالتين، سره زر او سپ
تر  روپيسو په توليد كې كارېږي . خو پالتين د اېكيو په توليد كې د سرو او سپينو ز يفلز

كال  ز 1828 په نړۍ كې لومړنۍ پالتيني اېكۍ لهنې څو زره كاله وروسته وكارېد . كارېد
 ز 1995ز كاله د  1992 ز كال تر پايه په روسيې امپراتورۍ كې راوتلې وې . له 1845څخه د 

وني پالتيني پيسې وهلې گ 150ون، او گ 50ون، گ 25 كال تر پايه د روسيې بانك روبلي
   وې . 

  

  . سره زر 79

سره زر د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د شپږمې دورې يو عنصر دى چې اتومي 
)، په Aurum(دى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې  Auاو سېمبول يې  79شمېره يې 

نرم، د څټك وهلو  دى . سره زر يو )Зо́лотоاو په روسي ژبه كې ( )Gold( كې ليسيگان
) CAS. د دې عنصر د ثبت د سي اې اېس ( لرونكى نجيبه فلز دى گزېړ رن ،لرونكى وړتيا

  ) ده . 7440-57- 5شمېره (
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    يبه فلز دىلرونكى نج گيو نرم، د څټك وهلو تاب لرونكى، زېړ رنانځور : سره زر 

  تاريخچه يې 

 ، چې د روسي ژبې له» zolto«په سالوياني مورينه ژبه كې  كلمهد سرو زرو 
»)золото(« د ليتوانيايي ژبې له ،»geltonas   « ليتونيايي د په مانا دى، » زېړ«چې د

، » gold«، په جرمنۍ ژبه كې » gulþ«وتيك ژبه كې گسره نږدې دي . په »  zelts«ژبې له 
، په » yamṇhira«؛ په سانسكريټ ژبه كې يې نوم دى»  gold«ليسي كې گانپه 

 «دى . د سانسكريټ ژبې »  zærījnæ«په اسيتي ژبه كې ، » zaranya«اوېستايي ژبه كې 
hari « د هندواروپايي مورينې ژبې له  . مانا لري »زېړ، زرين، زرغون وزمه«د»*ǵʰel  «

» زرغون«، »زېړ«په مانا دى . د » زرغون، روښانزېړ، «څخه يې ريښه اخيستل شوې چې د 
په » زېړ«يې د »  aurum«ونو نومونه هم له دغې ريښې څخه سرچينه اخلي . التيني نوم گرن

 هيځ سپېدې په مانا دى، سره نږدېوالى لري . گ، چې د » Aurora«مانا دى او له 
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  د سرو زرو جيوكيميا 

  ٤,٣·١٠-١٠ه ډېره لږ ده، د كتلې له پلوه كچپاسني كلك قشر كې د سرو زرو د ځمكې په 
رامو ده، خو هغه ځايونه او گميلي  5څخه تر  5,0ټن كې له  سلنه ده . يا په بل شمېر په يو

ر يټسره زر په اوبو كې هم شته . يو لكانونه چې له فلزونو څخه ښه غني دي، ښه ډېر دي . 
يو كيلومترمكعب اوبو كې يې  په رامه سره زر لري اوگ  ٥·١٠−٩سمندري يا سيندي اوبه 

  رامو ته رسيږي . گكيلو 5ه كچ

 ه ورته ډبرو د ودې په سيمو كېرانيټو تگد سرو زرو لرونكيو كاني ډبرو كانونه ډېرى 
  راپيدا كيږي . لږ برخه يې په نورو بېالبېلو سيمو كې پيدا كيږي .    

ه سره زر چې لږ لږ سپين زر، نږر لرونكي مينرالونه پېژندل شوي . سره ز 15په طبېعت كې 
 مينرال Au•Agډ وي، هم شتون لري . د اليكتروم گمس او ځينې نور عنصرونه هم ورسره 

سلنې سپين زر  45تر  25ه سرو زرو يو ډول دى او له نږپه طبېعت كې د موندل كېدونكيو 
Ag  د پورپيسيټ  . هم لريAuPd   مينرال، مسي سره زر، بيسموټواوريټ(Au, Bi) ، 

روډيمي سره زر، ايريډيمي سره زر، او پالتيني سره زر . همدا راز له اوسميمي ايريډيم سره 
يو ځاى (د اوروسميريډ مينرال) موندل كيږي . نور مينرالونه يې د سرو زرو له ټيلورايډونو 

،  ٤AuAgTe، سيلوانيټ  ٢AuTe، كرينيريټ  ٢AuTeسره يو ځاى وي لكه كاالويريټ 
يټ گياگ، ن ٣Te٢Au، مونټبرېيټ  Te(Ag, Au)، موټمانيټ  ٢AuTe٣Agپيټزيټ 

٦S٣AuSbTe٥Pb  .  

ړتيا لري . د سرو زرو له نورو بڼو څخه گه ډول د جوړېدو ځاننږسره زر په طبېعت كې په 
ډوله فلز، چې زرغون بخون پړك لري، گكېداى شي د اليكتروم، د سپينو او سرو زرو 

زر زياتره په اتومي كچه تيت شوي دي . په كانونو كې يادونه وشي . په غرنيو ډبرو كې سره 
  ي او ارسينيډي بڼو شتون لري .   زياتره په سولفيډ
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  د سرو زرو د پيدا كېدو ريښه 

د پروتونونو د شمېر له  79او پرله پسې شمېره  شمېره يا په بله وينا اتوميچارجي  دې فلزد 
ې راولي، چې په طبېعت كې موندل د يو له هغو لوړو عنصرونو په شمېر كسره زر پلوه 

) ستوريو د هسته supernovaكيږي . پخوا داسې اټكل كېده چې سره زر  د سوپرنووا (
يي سينتېز د جوړېدو په بهير كې جوړ شوي، خو له نوې تيورۍ سره سم داسې اټكل كيږي 

دو او ېگچې سره زر او نور هغه عنصرونه چې تر وسپنې درانه دي د نيوتروني ستوريو د ړن
) دا توان لري  observatoryويجاړېدو په پايله كې جوړ شوي دي . كيهاني څارځايونه (

خو موږ سپيكتروسكوپي ثبوت نه لرو چې دا ډول «چې جوړېدونكي سره زر كشف كړي، 
د دغې تيورۍ له مخې د نيوتروني ستوري د چاودېدو په » . عنصرونه په رښتيا هم جوړيږي

ونه هم لكه سره زر) تشيال فضا ته دونه (له هغه شمېر څخه درانه فلزرگپايله كې فلزونه او 
 ي، يو ځاى كيږي، په لمريز نظامپه دغه فضا كې بيا سره راټوليږ غورځول كيږي، وروسته

ه شوه نو په ويلي او په ځمكه كې هم همدغسې پېښ شوي دي . كله چې ځمكه نوې جوړ
د ځمكې په هسته كې دي . ډېرى هغه سره زر اوسمهال نږدې ټول سره زر  . شوي حالت كې وه

) mantleچې نن ورځ د ځمكې په پاسني كلك قشر او د ځمكې په دويم قشر يانې منټل (
كې شتون لري د وروستۍ درندې بمبارۍ پر مهال د كوچنيو سيارو چې اسټيرويډونه 

)Asteroids . نوميږي، پر مټ ځمكې ته رالېږدول شوي دي  (  

ر په كاني ډبرو او غرنيو ډبرو كې شتون لري، چې تر پريكامبريان په ځمكه كې سره ز
)Precambrian. پېر څخه مخكې جوړې شوې دي (  

 

 

  



٩٤٧ 

 

  د سرو زرو راايستنه 

ت له سرو زرو سره د سرو انسانان سره زر له ډېرو لرغونيو زمانو راهيسې راباسي . بشري
پېر كال كې په نوي ډبر 5000مخه) په ده بڼې د خپرېدا له بركته ال د مخزېږد (تر ميال نږزرو د 

)Neolithic . كې مخ شو (  

د لرغونپوهانو د وړانديزونو پر بنسټ د سرو زرو د راايستنې پيل په نږدې ختيځ كې شوى 
اڼې مصر او نورو هېوادو ته استول كېدې . په مصر كې د گوو، له هماغه ځايه د سرو زرو 

په ارامځاى كې د » پو اباى اور«د يوې ملكې په ارامځاى او د سومري تمدن » زېر«ملكې 
  ) كال پورې اړه لري . 3000اڼې موندل شوې چې د مخزېږد په درې زرم (گسرو زرو لومړنۍ 

زره ټنه  161ز كال ارزونې او څېړنې ښيي چې د بشريت د ټول پېښليك په اوږدو كې  2011د 
ره ويلي شي نو كېداى شي سره زر راايستل شوي دي . كه چيرې دا ټول سره زر يو ځاى س

  متره لوړ مكعب ترې جوړ شي .   20چې تخمينن 

  ز كال د ارزونې له مخې دا سره زر په دې الندې برخو سره وېشل شوي دي :  2003د 

  زره ټنه .  30. د دولتي مركزي بانكونو او نړيوالو مالي موسسو برخه نږدې  1

   .زره ټنه  79اڼې برخه گسامان او  رۍ دگ. د زر 2

   .زره ټنه  17او ستوماتولوجۍ برخه . د الكتروني صنعت توليداتو  3

 زره ټنه .  24ذارۍ) زېرمو برخه گونو (سرمايه گ. د پان 4

زره  33,2ز كال  2008زره ټنه سر زر راايستل شوي ول، پر  38,2ز كال په نړۍ كې  2007پر 
   ټنه .
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  وپونه يې ايزوټ

 ايزوټوپ دى . دا عنصر Au١٩٧د  وټوپ لري او هغهيو پايښت لرونكى ايز يوازې سره زر
چې د دوى له شمېر څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده وپونه هم لري، ايزوټ راديواكتيفي 36نور 

تر ټولو د ډېر لنډ دى .  ورځې 186يې  ايي عمرنيم ايزوټوپ دى چې Au١٩۵د  ىعمر لرونك
  ميكروثانيې دى .  30ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Au١٧١عمر لرونكى يې د 

 Au2m198هسته يي ايزوميرونه هم لري چې تر ټولو ډېر پايښت لرونكى يې د  32دا عنصر 
ورځې دى . تر ټولو د ډېر لنډ عمر لرونكى يې د  2 , 27ايزومير دى چې نيمايي عمر يې 

Au2m177  نانوثانيې دى . د سرو زرو د پېژندل شويو  7ايزومير دى چې نيمايي عمر يې
  پاى ته رسيږي .   205څخه پيل او پر  169زوټوپونو د كتلو شمېرې له اي

   د سرو زرو اتوم 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  118پروتونونو او  79د سرو زرو د اتوم هسته له 
 دې عنصري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي . د الكترونونه شتون لر 79شاوخوا كې يې 

ده . د  6مېره و شسوييكي ژبله وينا د سرو زرو د اتوم د انرپه  ې لري،يسويكي ژانر 6اتوم 
، په 18مه كې يې ، په درېي8، په دويمه كې يې 2ه كې يې سوييكي ژاتوم په لومړۍ انر

الكترون  1ه كې يې سوييكي ژاو په شپږمه انر ،18، په پېنځمه كې يې 32څلورمه كې يې 
ز شمېر سته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليد اتوم په ه.  سره وېشل شوي ديشتون 

  دى .  197(د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

    تومي واحده ده .ا 966569,196د سرو زرو اتومي كتله  -

 يږي . كسره ښودل   [Xe]١٤f٤ ١٠d٥ ١s٦يې په دې فورمول  الكتروني وېشد اتوم  -
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     . ىم د.  پ 144يې قطر  نيماييد اتوم  -

  
  انځور : د سرو زرو د اتوم جوړښت 

  فيزيكي خواص يې 

رامه دى گ 32,19-3,19كې  م.  م . د سرو زرو كثافت په عادي شرايطو كې په يو س -
 . 

په شمېر  ده . (د ك 18,1064په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ) . ده 33,1337

 3129په شمېر  ده . (د ك 8562شمېر  په گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
 ده) . 

 موله دى . \كيلوجوله 68,12د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله ~ 340د بړاس تودوالى يې  -
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 دى .  (كيلوين . موله)\جوله 39,25ظرفيت يې مولي د تودوالي  -

  موله دى . \م . م . س 2,10مولي حجم يې  -

ينې اېكۍ چې سور وزمه پړك ى فلز دى . د سرو زرو ځنكرول گسره زر يو نرم، د زېړ رن نږه
ډ شوي وي ځكه سوربخون پړك كوي، چې له گسره چې نور فلزونه وردى كبله  له دې لري

د تودوخې زر. سره مس هم دي . د سرو زرو نرۍ پاڼې لږ لږ زرغونه رڼا كوي  هغه شمېر څخه
  تېرولو ډېره وړتيا لري خو برېښنايي مقاومت يې لږ دى . 

رامه دى . د گ 32,19. م كې  م . س سرو زرو كثافت په يو نږهدروند فلز دى . د  دا عنصر يو
د فلزونو رام دى . گيو كيلو ميلي متره وي، وزن 237,46قطر يې سرو زرو يو غونډارى چې 

پالتين ،  Reرينيم ،  Irايريډيم ،  Osاوسميم له شمېر څخه د كثافت د ډېروالي له پلوه تر 
Pt  وتونيم پلاوPu  . د راايستلو كار  هد ډېر دروندوالى د دې فلز دوروسته شپږم ځاى لري

و، او نورو توكيو د گلكه د سرو زرو لرونكيو ش بهيرونهكنالوجيكي اسانوي، ان ساده ټ
سره زر يو ډېر نرم فلز دى، سمبالوي .  ال د سرو زرو د راايستلو لوړ كچمينځلو پر مه
  ) دى . MPaاپاسكاله (گمي 250-220په شمېر  دى، د برينلموسه   ~ 2 ,5كلكوالى يې 

نرۍ ) نانومتره 100ميكرومتره (  ~ 0 ,1كېداى شي تر  وهلو ډېره وړتيا لري او د څټك دا فلز
په نامه  )Gold leaf( زرينو پاڼو، يا سرو زرو پاڼونرۍ پاڼې د  پاڼې ترې جوړې شي؛ دا

ون كې زېړ گه غبرو پگاو د رڼا د وړان م راڼه ويمره نريوالي سره نيپه دوسره زر  .ياديږي 
ول شي داسې چې كثافت يې په كېداى شي د نري سيم په ډول اوږده وغځ دا فلزلري .  گرن
  رامه وي . گميلي  2متر كې  يو

يلي كېدو د لږ دى او د و هد ويلي شويو سرو زرو كثافت د جامدو سرو زرو تر كثافت
رامه دى . اوبلن (مايع) سره زر ډېر الوتونكى گ 17كې  م.  م . س تودوخې پر مهال په يو

د تودوالي د ته تر رسېدو ډېر دمخه بړاسېږي . خاصيت لري او د اېشېدو د تودوخې درجې 
د تودوخې دى .  ١٤,٢·١٠-٦ К−١درجو كې  گ . س 25د تودوخې په يې  پراختيا ضريب
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برېښنايي مقاومت يې ن) دى . واټه متر كيلوين (واټ پر متركيلوي 320تېرولو وړتيا يې 
  ٣uА+ده، د  6د همغږۍ شمېره يې ) دى . м٢мм·Ом/اوم ميلي مترمربع پر متر ( 0 , 023
   ده . ) 6(نانومتره  0 , 099)، 4نانومتره ( 0 , 082

   : جالۍ جوړښت يېبلوري د 

د مسو هغه ته ورته سېستم  مكعبي محوري،د سرو زرو د بلوري جالۍ جوړښت  -
 دى .   m٣Fmروپ ډول يې گ لري، چې د

 سترومه دى . گان 0781,4د جالۍ پارامترونه يې  -

   كيلوينه ده .   00,170ډيباى د تودوخې درجه يې  د -

         

د مسو هغه ته ورته سېستم  مكعبي محوري،د سرو زرو د بلوري جالۍ جوړښت انځور : 
  لري 

   كيميايي خواص يې

 .  . م دى پ 134 ي نيم قطرسند سرو زرو كووالي -

 .  . م دى پ e 3- (185 )e 1 (+137يې ( د ايون نيم قطر -

 ه دى .  گوليناپ 64,2الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه   ٣Au←Au+ Au←Au١,٥٠ ,+ ١,٧٠يې  ځواكالكترودي  -
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 ، دي .  5، 3، 1، -1يډ جوړولو درجې يې اد اكس -

له ده . يا په بل مو\كيلوجوله 3,889ي يې ژجوړولو انرد ايون د لومړي الكترون  -
    ) الكترون ولټه ده .22,9شمېر (

فلزونو د فعاليت په برېښنايي ځنځير كې سره زر يو له ډېرو غيرفعالو فلزونو څخه دى او د 
په عادي شرايطو كې له ډېرى تېزابونو سره تر ټولو فلزونو ښي لور ته ځاى پر ځاى دى . 

 يبه فلزونو په شمېر كې شمېرل شوىنج يډونه نه جوړوي، ځكه خو داتعامل نه كوي او اكس
د تېزابونو او الكليو د پر دوى باندې نورو عادي فلزونو څخه په توپير كې  نجيبه فلزونه له .

 HCl 3+  3HNO پېړۍ كې د سلطاني تېزابو ز 14په تويېدو او اغېز په پايله كې خرابيږي . 
و د كيميايي غير فعالوالي خاصيت د سرو زر سره زر حلوي او دې دا وړتيا كشف شوه چې

  نظريه رد كړه . 

ايډ + ده . د اكس3يډ جوړولو تر ټولو ډېره ثابته درجه اد اكسزر په مركبونو كې د سرو 
سره په اسانۍ انيونونو   CN−, Cl−(F .−(  درجه كې سره زر له يو چارجه جوړولو په دې

درجې لرونكي مركبونه + 1يډ جوړولو اپايدارې هوارې مربع يي مجموعې جوړوى . د اكس
ه ثابت دي، چې كرښه ييزې مجموعې رامنځته كوي . اوږده موده گيې هم په پرتليزه تو

تر ټولو ډېره لوړه شونې درجه  + درجه3يډ جوړولو اڼل كېده چې د سرو زرو د اكسگداسې 
ه الس ته راغلل لك  Au+٥په كارولو سره دا مركبونه   ٢KrFيډ افلور كريپټون ډاىده، خو د 

مركبونه  (V)ې . د سرو زرو گمجموعې مال  AuF]٦[−(د ،  ٥AuFيډ انتافلوريد سرو زرو پ
له د سرو زرو يډ جوړوونكي دي . اسره ثابت دي او پياوړي اكس ٢F ويوازې له فلورين

او سرو زرو  (VI)د تعامل پر مهال د سرو زرو  وسره د اتومي فلورين 5AuFايډ نتافلورپي
(VII) ٦ يډازافلورگد سرو زرو هييډونه الس ته راغلي لكه الوردا الوتونكي فAuF  او د

ته دي، په تېره بيا د  سرو زرو يډونه ډېر بې ثباا. دا فلور ٧AuFيډ اپتافلورسرو زرو هي
  ٥AuFيډ انتافلوران سره تعامل كوي او د سرو زرو پيله خپل ځ، چې  ٦AuFيډ ازافلورگهي

  ي . جوړو ٧AuF  يډاپتافلوراو سرو زرو هي
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+ درجه د سرو زرو لپاره نه ده، خو داسې مجموعې هم كشف شوې چې 2يډ جوړولو اد اكس
  + درجه لري .  2يډ جوړولو اسره زر پكې بيا هم د اكس

ده او دا مركبونه د  -1يډ جوړولو درجه يې اداسې مركبونه شته چې د اكس د دې فلز
  .  Au٣Na، سوډيم اوريډ  CsAuيډ سيزيم اوره گاوريډونو په نامه ياديږي . د ساري په تو

د تودوخې  Au كې سره زر  4SeO2Hسيلينيك اسيډ  گټينتېزابونو څخه يوازې په  نږهله 
  ده :  درجو كې حليږي چې معادله يې دا گ . س 200په 

  

د مجموعو جوړوونكيو په شتون سره يډ جوړوونكيو ااو نورو اكس ٢Oله اكسيجن  دا فلز
د سيانيډونو د اوبو په محلولونو كې  . د اسانۍ تعامل كوي ه پهگپه پرتليزه توكې 

   سيانواوراټونه جوړوي : په شتون كې سره زر حليږي او  ٢Oاكسيجن 

  

  ه كيږي او خالص سره زر جوړوي :  نږسيانواوراټونه 

  

سره د تعامل كولو په صورت كې د مجموعو جوړولو شونتيا هم د تعامل  ٢Cl وله كلورين
درجو كې تعامل  گ . س  ~200سره د تودوخې په   ٢Cl وكلورين و. سره زر له وچ بهير اسانوي

 HCl ې تېزابوگو مالگټين ، خو پهجوړوي ٦Cl٢Auيډ اكلورډيمر (III)كوي او د سرو زرو 
حليږي او د كوټې د  كې»)  HCl 3+  3HNO سلطاني تېزابو(« ٣HNOيټريك اسيډ ااو ن

  ايون جوړوي : اټ كلورواورهوا د تودوخې په درجه كې 
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سره، په اوبو كې د  ٢Br وبرومينله مايع  ه كلوريني اوبو كې حليږي .سربېره پر دې سره زر پ
 يډابروم اسانۍ تعامل كوي او د سرو زرو تراىده له محلول او عضوي حلوونكيو سره په 

٣AuBr جوړوي  .  

واټن كې تعامل كوي، تر  تر منځ گ . س 400او  300د تودوخې د  سره ٢F وسره زر له فلورين
دې په ټيټو درجو تودوخه كې تعامل نه ترسره كيږي، او تر دې په لوړو درجو تودوخه كې د 

  يډونه تجزيه كيږي . اسرو زرو فلور

ډوله فلز گ، په اسانۍ ويلي كېدونكى سره تعامل كوي Hg همدا راز له سيمابو دا فلز
ډوله فلز گ) Intermetallicټاليك (انټرميسيمابو  -جوړوي چې د سرو زرو )امگامال(

  په خپل تركيب كې لري . 

يډ ابروم د سرو زرو ايټيل ډاىلكه  رو داسې عضوي مركبونه هم پېژندل شويد سرو ز

2AuBr5H2С ٥لوكوز گ، يا اوروتيوO١١H٦AuSC .     

  
  انځور : د سرو زرو خښتې چې له ويلي شويو سرو زرو څخه جوړې شوې دي  
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   الس ته راوړل يې

ريږي، چې هغه په د سرو زرو د الس ته راوړلو لپاره د دوى فيزيكي او كيميايي خواص كا
ډول د دوى شتون، د ډېرو لږو توكيو (سيمابو او سيانيډونو) په وړاندې  طبېعت كې په نږه

كنالوجيو له ودې سره سم د سرو زرو د الس ته راوړلو ون دى . د اوسنيو نويو ټگدوى غبر د
  ډېرې كاريږي .   كيميايي الرې

د پرې مينځلو مېتود : د پرې مينځلو مېتود د سرو زرو پر لوړ كثافت بنسټ لري چې له 
بركته يې هغه مينرالونه چې كثافت يې د سرو زرو تر كثافت كم دى (او دا د ځمكې  د 

و فلز مينځل كيږي او يا يې اوبه وړي ا وبو) په ادي پاسني كلك قشر نږدې ټول مينرالونه
و د گ. دا مېتود د خاورې او ش ه كې راټوليږيگوې شه پاتې شالندې تل كې په لږ كچپه 

    پرې مينځلو مېتود دى . همدا راز ځينې نور مېتودونه هم لري .

  كارونه يې  

سلنه يې په صنعتي  10په نړۍ كې اوسني شته سره زر په دې ډول سره وېشل شوي دي : نږدې 
تمركز شويو زېرمو (په  ې سره زر تخمينن په برابر ډول دتوليداتو كې شتون لري، نور پات

رۍ سامان او گزر د سرو زرو د ځاني ملكيت خښتو، له كيميايي پلوه نږه سره زر)، ټوله كې
  اڼو تر منځ سره وېشل شوي دي .  گ

) له داسې پوښتنې Rick Munarrizز كال ( 2005ه : پر گونې د وسيلې په توگسره زر د پان
سېستم هم  )انټرنېټينړيجال (ل كمپنۍ، چې په همدې نامه يو لټونيز گوگد  سره مخ شو :

ل د يوې ونډې گوگپه بازار كې د ونه وشي ؟ پر هغه مهال گلري، او كه په سرو زرو كې پان
ز كال په پاى كې په بازار كې د  2008بيه او د سرو زرو د يوه اونس بيه سره مساوي وه . د 

ډالره وه،  307داسې حال كې بنده شوه چې د يوې ونډې بيه يې ري په گل د ونډو سوداگوگ
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د پيل او ډالره وه . د دغسې عملياتو پايله تر ډېره بريده  866خو د سرو زرو د يوه اونس بيه 
  د پاى د پرتلې د ټكي په غوراوي پورې اړه لري . 

نه  گفلز زنعنصر دى، ځكه چې دا  سېستم تر ټولو ډېر ارزښتناك يسره زر د نړيوال مال
د  او زېرمې يې ډېرې نه دي . دا نجيبه فلزرونه لري، گوهي، د تخنيكي كارونې ډېر ډ

ورك شوى، بلكې يوازې زېرمه  ىكې نه د بهيرپه  ژورو، ناڅاپي او لويو پېښوتاريخي 
. په اوسني وخت كې د نړيوالو بانكي سرو  له يو څيز څخه په بل څيز ويلي شوى دىاو  شوى
ه د سرو زرو گپه تو د نړيوال پولي واحد څو څو ځلي.  زره ټنه ارزول كيږي 23زېرمې زرو 

ارزښت او قيمت ساتونكې يوې خو بيا هم د نړۍ ټول بانكونه سره زر د ڼل شوى، گرول ټيټ 
ز كال د مالوماتو له مخې مركزي بانكونو د نړۍ د راايستل  2007ه ساتي . د گسرچينې په تو

ځينو  ې وه،له ساتگسلنه د زېرمه ييزو اكتيفونو په تو 20دې شويو سرو زرو د زېرمو نږ
  سلنه خپلې زېرمې ساتلې وې .  10هېوادو په سرو زرو كې نږدې 

. د سرو زرو  ه كاراوهگډېرو ولسونو د پيسو په توله پخوا زمانو راهيسې د نړۍ  دا فلز
خو د سرو زرو . ار دى گاېكۍ (سكې) د يو هېواد تر ټولو ډېر ښه تاريخي ساتل شوى ياد

پېړۍ په پيل كې تصديق شوې  19ه يوازې د گپيسې لكه د انحصاري پيسه يي توكي په تو
پر ستاندارت بنسټ درلود . ړې ټول نړيوال پولي اسعار د سرو زرو گ. تر لومړۍ نړيوالې ج

په نامه ياديږي . په دغه وخت » طاليي پېر«يا » سرو زرو پېر«ز كلونو پېر د  1914- 1870د 
تصديقاوه . هغوى په ازاد  ې كاغذي بانكنوټونو د سرو زرو د شتون په اړه رول لوباوه اوك

  ډول په سرو زرو بدلېدل .  

د خپلې كيميايي پايدارۍ او ميخانيكي كلكوالي له پلوه سره زر د پالتيني په صنعت كې : 
ځكه ى دى . روپ تر فلزونو وروسته دى، خو د برېښنايي تماسونو لپاره يو بې جوړې توكگ

و برېښنا تېروونكيو سيمونو په جوړولو، د سرو خو په مايكروالكترونيك كې د سرو زر
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د چاپي مدار دړو پوښل،  الواني قشرونو د برېښنايي تماسي پاسنيو سطحوگزرو په 
  په پراخه پيمانه كاريږي .   په جوړولو او نورو برخو كې (تختو)

ړي گنقشر وركولو، په نيوتروني بمونو كې د ځا سره زر په اټومي څېړنو، هېندارو ته په
يې وشي، فلزونو ته د  ىوهلو مخنيو گد دې لپاره چې د زنقشر په جوړولو كې كاريږي . 

سره زر د اضافي غذايي توكي په سرو زرو په اوبه وركولو (نري قشر وركولو) كې كاريږي . 
  شمېره ثبت شوي دي .  E 175 ه پهگتو

رۍ صنعت دى . د گر د زرگزرو د دوديزې كارونې تر ټولو ډېر لوى ډد سرو رۍ كې : گپه زر
ډوله گو فلزونو سره يې له له نورسرو زرو نه جوړيږي، بلكې  نږه اڼې لهگسامان او  رۍگزر

ت له پلوه او مقاومڅخه جوړيږي، له داسې فلزونو سره چې د ميخانيكي كلكوالي  فلزونو
 Cuمس  - Agسپين زر  -  Auدا فلزونه سره زر كې  تر سرو زرو ډېر لوړ دي . په اوسني وخت

د هم لږ لږ ولري .   Pdاو پاالډيم   Co، كوبالټ  Ni، نيكل  Zn دي چې كېداى شي جست
ې كچوى كې د سرو زرو په په د هلو په وړاندې د مقاومت كچو گډوله فلزونو د زنگدغو 

ص يې د خانيكي خواوالى او ميگونو څرنگپورې اړه لري، خو د رن(مقدار، اندازې) 
  ې پورې اړه لري .  كچسپينو زرو او مسو په 

ه كچوزني كې د سرو زرو  وىد ړتيا پهگترينه ځان اڼې مهمگرۍ سامان او گد زر
)fineness ده ( .  

په ستوماتولوجۍ كې : د سرو زرو يوه لويه برخه په ستوماتولوجۍ كې كاريږي . غاښونو 
نوي غاښونو په جوړولو كې سره زر له سپينو زرو، ته د زرينو پوښونو په وركولو، د مص

نه  گډوله فلزونه د زنگدا ډ كاريږي . گاو جستو سره يو ځاى او  ومسو، نيكلو، پالتين
  وهلو مقاومت او لوړ ميخانيكي خواص لري . 
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د سرو زرو مركبونه د ځينو طبي دارو درملو په تركيب كې :  )كولوجۍفارما( درملپوهنهپه 
او دا دارو درمل د داسې ناروغيو په درملنه كې كاريږي لكه نري رنځ  ډون لريگكې 

د سرو ) او داسې نورو . Rheumatoid arthritisويډ ارتريت (ټريوما(توربركلوز)، 
د  شواروزه دى) 2 ,967ايي عمر يې نيمراديواكتيفي ايزوټوپ (چې  Au١٩٨ زرو د

  كاريږي .  كې )ډيوتراپيرادرملنه (گوړانپه  خطرناكو پړسوبونو

  

  سيماب.  80

سيماب د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د شپږمې دورې يو عنصر دى چې اتومي 
دى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې  Hgاو سېمبول يې  80شمېره يې 

)Hydrargyrumليسي كې (گ)، په انMercury) او په روسي ژبه كې (Ртуть ( . دا دى
فلز دى، د كوټې د هوا د تودوخې په درجه كې سپينو زرو ته ورته يو ساده توكى او انتقالي 

لرونكې درنه مايع ده چې بړاسونه يې ډېر زهرجن دي . سيماب يو له دوو كيميايي  گرن
عنصر دا ډول دويم عادي شرايطو كې مايع حالت لري . زينى فلز دى چې په يواعنصرونو او 

  .  دي ٢Brبرومين 
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وو كيميايي عنصرونو او يوازينى فلز دى چې په عادي شرايطو كې سيماب يو له دانځور : 

    مايع حالت لري

  تاريخچه يې 

(پر  انسانان له لرغونيو زمانو راهيسې سيماب پېژني . ډېر ځله په نږه ډول موندل شوي
) . لرغونيو يونانيانو او و څاڅكو په ډول موندل شوي ديغرنيو ډبرو باندې د اوبلن

، پخپله د سيمابو او د دوى د مركبونو له سرو زرو د پاكولو لپاره كارول د روميانو سيماب
له زهريت څخه هم .  ٢HgClيډ اكلور (II)، له هغه شمېر څخه د سيمابو زهريت څخه خبر ول

 ڼله او داسېگتركيبي برخه  سيماب د ټولو فلزونو رو د ډېرو پېړيو په اوږدو كېگكيميا
نو سره پر مټ جامد شي  Asارسينيك  يا S سولفورد  چې كه چيرې سيمابكاوه يې اټكل 

 1735پر ) 1768-1694» (برېنډت گيورگ« سويډني كيمياپوه ه سيمابنږ زر ترې جوړيږي .
رو په شان په اوسني وخت كې هم د دې عنصر د تصور كولو گز كال بېل كړل . لكه د كيميا

مابو منسوبيت يوازې د روسي خو فلزونو ته د سيعطارد ستوري سېمبول كاريږي . لپاره د 
او د چيكي  )1765 - 1711(» ميخايل واسيلېويچ لومونوسوف« او فيزيكپوه كيمياپوه

وكړاى شول چې  دوى له خوا ثبوت شو . )1768- 1712( »ف ادام براونييوس«كيمياپوه 
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ل كړي او د هغه داسې فلزي خواص مالوم كړي لكه د څټك وهلو قابليت، د گسيماب كن
  رولو وړتيا او داسې نور . برېښنا تې

څخه »  ьtǫtьr«له سالوياني » رتوت) «Ртутьد سيمابو د روسي نامه (: د نامه ريښه يې 
» رغړېدل، يا رغښتل«سره تړاو لري او د »  rìsti«چې د ليتوانيايي ژبې له اخيستل شوې، 

 څخه) hydrargyrum(د عنصر له التيني نامه  Hgد دې عنصر سېمبول مانا لري . 
)  ργυροςἄاو ( » اوبه«يانې ) δωρὕ( له اخيستل شوى او هغه بيا د لرغونې يوناني ژبې

  څخه اخيستل شوى دى .  »سپين زر«يانې 

  په طبېعت كې د سيمابو شتون 

ه كمپېښه عنصر دى چې منځنۍ گسيماب د ځمكې په پاسني كلك قشر كې په پرتليزه تو
له  ه چې دا عنصرگمه ده . خو لكه څنراگ ميلي 83ټن كې  ه يې د دغه قشر په يوكچ

 كىيه اړگورې توونكيو عنصرونو سره په ډېره كمزډېرې پراختيا لركيميايي پلوه له نورو 
تله ډېرې تمركز وي، نو كېداى شي چې د سيمابو كاني ډبرې د نورو عادي ډبرو په پرگټين

لري . په طبېعت  سيمابسلنې  5,2تر ټولو ډېرې غني كاني ډبرې تر  دې عنصرشوې وي . د 
سلنه يې په كانونو  02,0خه خپره او تيت شوې، يوازې د شتون بنسټيزه او لويه بر دهكې د 

رونو څخه راوتلي وي د هغوى په كې ده . هغه توكي چې له ځمكې يا له اور غورځوونكيو غ
 200 ه تركچ ټن كې يې په يو خټينو رسوبونو درامه ده . گميلي  100ه كچيو ټن كې د سيمابو 

ر كې يټد اوبو په يو ليو) گ(سمندرونو او سمندريو گاو درياب رامو ده . د دريابونوگميلي 
ده چې  ړتيا داگرامه ده . د سيمابو تر ټولو ډېره مهمه جيوكيميايي ځانگميكرو 1,0ه كچيې 

دا د لري .  ځواككالكوفيلي عنصرونو له شمېر څخه د ايون جوړولو ډېر لوى د نورو ټولو 
د و داسې خواص ټاكي لكه تر اتومي بڼې (نږه سيماب) پورې د بشپړېدو وړتيا، سيماب

  د ډېر كيميايي ثبات لرل . وړاندې  او تېزابونو په ٢O اكسيجن
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ه يې (د سلنې كچترينه بيا ډېرپه تېره سيماب په ډېرى سولفيډي مينرالونو كې شتون لري . 
ډبرو، انټيمونيټونو، سفاليريټونو او كاني  )Fahloresپه (تر زرمو او سلمو برخو پورې) 

و د د دوه ظرفيتي سيمابو او دوه ظرفيتي كلسيمنومېرل كيږي . ار مينرالونو كې گريال
ايوني نيم ، د يو ظرفيتي سميابو او يو ظرفيتي باريم د نږدېوالى ايوني نيم قطرونو

لى (ايزومورفيزم) د دوى د بڼو يو ډول وا نږدېوالى په فلووريټونو او باريټونو كې قطرونو
كله كله د سيلينيم  Sسولفور مينرالونو كې   HgS او ميټاسينابار HgSپه سينابار ښيي  . 

Se  يا ټيلوريمTe  . ه پكې ډېرى مهال د سلنې سلمې او لسمې كچد سيلينيم ځاى نيسي
او  (HgSe)ټيمانيټ  برخې جوړوي . د سيمابو ډېر كمپېښه سيلينيډونه پېژندل شوي لكه

  .  مخلوط) S(Zn,Fe) سفاليريټ د ټيمانيټ اوفريټ (اونو

 ارزښتتي مينرالونه پېژندل شوي، خو تر ټولو ډېر صنع 20په طبېعت كې د سيمابو نږدې 
په ډېرو كمو سلنه سيماب لري .  86لري چې په خپل تركيب كې مينرال   HgSسينابار يې د 

او د شواټسيټ كاني ،  HgSنابار ه بڼه، ميټاسينږپېښو كې د راايستنې پر مهال د سيمابو 
چې په مكسيكو كې  ،په يوازيني كان كې يېسلنې سيماب لري) الس ته راځي .  17ډبره (تر 

    دى . 8S4HgSbسټونيټ  گليوين ، د مهمې كاني ډبرې مينرالدى

په نړۍ كې د سيمابو يو له ډېرو سترو ڼل كيږي . گيو كمپېښه فلز سيماب : كانونه يې 
، نه په قفقاز (داغستان، ارمنستان)په اسپانيا كې دى . د سيمابو كانوكانونو څخه 

تاجكستان، سلوينيا، قرغزستان او اوكراين كې هم شتون لري . په روسيه كې د سيمابو 
زره ټنه كيږي . له دې شمېر څخه يې تر ټولو ډېر  6,15كانونه شته، چې صنعتي زېرمې يې  23

  كې دي . »چوكوتكا«په د روسيې لوى كانونه 
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  ريال كې په چاپې

ه له يو كچه د سيمابو د الس ته راوړلو په صنعتي اوښتون (انقالب) كې له اتموسفير څخ
رامه وه . د اتموسفير نيمايي سيماب داسې طبېعي سرچينې گنانو 4ل څخه نږدې گر كنيټل

مله غورځوي . پاتې نيمايي برخه يې د انسان د فعاليت الهوا ته لكه اورشيندي غرونه 
كې د سكرو د  تودوخيزو برېښنايي سټېشنونو پهد دغو سيمابو لويه برخه راپيدا كيږي . 

سلنه سيماب، د  11سوځولو المله غورځول شوي توكي، د سرو زرو د راايستلو له الرې 
سلنه  6 , 4مټو د توليد له الرې يسلنه سيماب ، د س 6, 8ه فلزونو د ويلي كولو له الرې گرن

ډا د توليد له الرې د سو سلنه سيماب، 3له الرې  بهيرافاتو د له منځه وړلو د د كثسيماب، 
سلنه سيماب، د بالتيو لپاره  4,1او پوالدو د توليد له الرې  ن (چودن)وسلنه، د چو 3

سلنه  2رو برخو پورې تړلي وه نپسلنه سيماب، او  1 ,1رې پخپله د سيمابو د توليد له ال
  سيماب جوړوي . 

ز كال په جاپان كې  1956يو ككړتياوو څخه پر لوكې د سيمابو يوه له ډېرو  كپېښليپه 
كسان يې له منځه يووړل . دا كسان يا مړه شول، يا هم د  3000پېښه شوه، چې څه د پاسه 

   ميناماتا ناروغۍ المله ډېر ژوبل شول . 

  الس ته راوړل يې 

تودوخې وركولو او سره كولو پر ته د  )HgSسولفيډ  (II) د سيمابو( HgSسمياب سينابار 
  ، يا هم د ميټالوترمۍ د مېتود پر مټ الس ته راځي : مټ
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په لرغونيو  راټوليږي . دا مېتود ان ال او ) كيږيكاندينسېشند سيمابو بړاسونه ميعان (
  رو كاراوه . گزمانو كې كيميا

تر ټولو لوى او يوزاينى د ډېرو پېړيو په اوږدو كې په اروپا كې د سيمابو د الس ته راوړلو 
د سلوينيا اوسنۍ له دغه كان سره د كې كان وو . په نويو وختونو  »المادن«اسپانيا د  كان د

همدغلته د هغو ناروغانو د درملنې لپاره هم لومړنى  . كان سيالي پيل كړه» ايدرييا«
كو د ز كال يونس 2012روغتون جوړ شو چې د سيمابو په بړاسونو مسموم شوي وي . پر 

د بشريت د نړيوال ميراث د  )Infrastructureصنعتي بېخبنا (» ايدرييا«او » المادن«
  ه اعالن كړ .  گار په توگياد

ندوي گپېړۍ) په ماڼۍ كې ليكنې دا څر 4-6(د مخزېږد  هخامنشيانولرغوني پارس د د 
ه ترې كار گونو په توگد زرافشان له غرونو څخه راوړل كېدل او د رنچې د سيمابو سينابار 

    اخيستل كېده .  

  وپونه يې ايزوټ

 Hg١٩۶ايزوټوپونه يو د  7جوړ دي او دا  پايښت لرونكيو ايزوټوپونو 7ه طبېعي سيماب ل
ايزوټوپ دى چې ډېروالى  Hg١٩٨دويم يې د دى .  سلنه 155,0ايزوټوپ دى چې ډېروالى يې 

سلنه دى .  94,16الى يې ايزوټوپ دى چې ډېرو Hg١٩٩سلنه دى . درېيم يې د  04,10يې 
 Hg٢٠١سلنه دى . پېنځم يې د  14,23ايزوټوپ دى چې ډېروالى يې  Hg٢٠٠څلورم يې د 

ايزوټوپ دى چې ډېروالى  Hg٢٠٢سلنه دى . شپږم يې  17,13ايزوټوپ دى چې ډېروالى يې 
سلنه دى .  82,6ايزوټوپ دى چې ډېروالى يې  Hg٢٠۴ د سلنه دى، او اووم يې 86,29يې

راز په مصنوعي ډول د سيمابو راديواكتيفي ايزوټوپونه هم الس ته راغلي چې تر همدا 
كاله  444ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Hg١٩۴ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي يې يو د 

ورځې دى . د نورو پاتې  612,46ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Hg٢٠٣دى . بل يې د 
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يمايي عمر تر يوه شواروزه لنډ دى . د دې عنصر د پېژندل ډېرى راديواكتيفي ايزوټوپونو ن
  پاى ته رسيږي .   210څخه پيل او پر  171شويو ايزوټوپونو د كتلو شمېرې له 

   د سيمابو اتوم 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  121پروتونونو او  80د سيمابو د اتوم هسته له 
د  دې عنصرهستې پر شاوخوا راڅرخي . د ي چې د الكترونونه شتون لر 80شاوخوا كې يې 

ې لري . د اتوم په سوييكي ژانر 6په بله وينا سيماب  ده، 6و شمېره سوييكي ژتوم د انرا
، په څلورمه كې 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې سوييكي ژلومړۍ انر

 سره وېشلالكترونونه  2ې يې ه كسوييكي ژ، او په شپږمه انر18، په پېنځمه كې يې 32يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) .  دي يشو
  دى .   201

  خواص يې : نور د اتوم 

  ده ده . حاتومي وا 592,200د سيمابو اتومي كتله  -

 ي . فورمول سره ښودل كيږ  [Xe]١٤f٤ ١٠d٥ ٢s٦يې په دې  الكتروني وېشد اتوم  -

     . ىم د.  پ 157يې  نيمايي قطر د اتوم -
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  انځور : د سيمابو د اتوم جوړښت 

  فيزيكي خواص يې 

 م . س درجو) كې په يو گ . س 20د سيمابو كثافت په عادي شرايطو (د تودوخې په  -
 رامه دى . گ 546,13م كې . 

شمېر  هده . (د ك پ  -83,38په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ) .  ده 234 ,32

په شمېر  ده . (د ك 73,356په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
 ) . ده 88,629

 موله دى . \كيلوجوله 295,2د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى .  \كيلوجوله 5,58د بړاس تودوالى يې  -

  دى .  ه)مول. كيلوين(\جوله 98,27ظرفيت يې مولي د تودوالي  -
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   موله  دى . \م.  م . س 8,14لي حجم يې مو -

حالت كې شتون  ودوخې په درجه كې په اوبلنسيماب يوازينى فلز دى چې د كوټې د هوا د ت
ډوله فلزونه گډيامقناطيسي خاصيت لري . له ډېرو فلزونو سره اوبلن او جامد لري . د 

رامه گكيلو 13500 كثافت يې په عادي شرايطو كې په يومتر مكعب كې. ) جوړوي امگامال(
    دى .

   : جالۍ جوړښت يېبلوري د 

 رومبوهيډرال سېستم لري .  د سيمابو د بلوري جالۍ جوړښت  -

 سترومه دي . گان hexa=٣,٤٦٤ hexс=٦,٧٠٨د جالۍ پارامترونه يې  -

   كيلوينه ده . 00,100د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

   ال سېستم لريد سيمابو د بلوري جالۍ جوړښت رومبوهيډرانځور : 

  كيميايي خواص يې 

 .  . م دى پ 149 ي نيم قطرسند سيمابو كووالي -

 .  . م دى پ e 2 (+110 )e 1 (+127يې (قطر  د ايون نيمايي -

  ه دى . گنيولاپ 2 ,00الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه   ٢Hg←Hg+ ٠,٨٥٤يې  ځواكالكترودي  -
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 + دي . 1+،  2يډ جوړولو درجې يې اد اكس -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 0,1006يې  يژيون جوړولو انراي الكترون د لومړد  -
    ) الكترون ولټه ده . 43,10شمېر (

ې يې الس ته راغلې دي گيډ الس ته نه دى راغلى، يوازې اړونده مالاد سيمابو هايډروكس
تون لري موله) محلولونو كې ش 10-4 ر كېيټيو ل يډ يې يوازې په ډېرو نريو (پهاهايډروكس. 
 .  

+ 1يډ جوړولو په ا+ دي . د اكس2+ او 1يډ جوړولو دوه درجې لري او هغه اد اكس دا عنصر
٢+درجه كې سيماب د دوه هسته يي كتيون 

٢Hg  فلز اړېكى  -چې د فلز په ډول شتون لري
هغو لږو فلزونو څخه دى چې كوالى شي دا ډول كتيونونه جوړ كړي او  لري . دا عنصر يو له

  نونه يې تر ټولو ډېر ثابت دي .  دا كتيو

+ درجه كې پخپله د خپل ځان بشپړونې تعامل (له خپل ځان 1يډ جوړولو په اسيماب د اكس
  ده :  سره تعامل) كولو ته ميل لري . دا تعامل د تودولو پر مهال ترسره كيږي او معادله يې دا

   

  كول (الكليزېشن) يې داسې ترسره كيږي :  الكلي

   

  ثابتوي . + درجه 2جوړولو  ايډنو وراضافه كول د سيمابو د اكسوانډگد لي

روليز المله د ايډپخپله د خپل ځان بشپړونې تعامل (له خپل ځان سره تعامل) كولو او ه
  الس ته نه شي راتالى .  ٢Hg(OH)٢ يډاهايډروكس (I)سيمابو 
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له كه خو كوي . ځ + او فلزي سيماب معكوس كومپروپورسينېشن2كې سيماب په ساړو 
د د تعامل پر مهال  ٣Hg(NO(٢يټراټ ان (II)د سيمابو د سيمابو او  هغه شمېر څخه

  الس ته راځي :   NO2Hg)3(2يټراټ ان (I)سيمابو 

   

 جوړوي چې په ډېرې اسانۍ ٢Hg++ درجه كې كتيونونه 2يډ جوړولو په اد اكس دا عصر
ېرو نري شويو په ډ ٢Hg(OH) يډاروليز كيږي . په دې حالت كې د سيمابو هايډروكسايډه

و محلولونو كې بې گنموله) كې شتون لري . تر دې په ټي 10-4 ر كېيټمحلولونو (په يوه ل
   : اوبو كيږي

  

 مجموعه ه حليږي او هايډروكسوكچيوه  HgO يډاسيمابو اكس الكلي كې د گپه ډېر ټين
  جوړوي : 

  

  د فلزي سيمابو خواص : 

يډ جوړولو خواص نه ا، چې د اكس. په هغو تېزابونو كېعال فلز دى يو لږ ف Hg سيماب
   كې حليږي :  HCl 3+  3HNO لري، نه حليږي، خو په سلطاني تېزابو

  

   كې هم حليږي :  ٣HNO يټريك اسيډااو په ن
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د حليږي او  كې په سختۍ ٤SO٢Hسولفوريك اسيډ همدا راز د تودولو پر مهال په 
  جوړوي :  ٤HgSOسيمابو سولفاټ 

  

د سيمابو د حلېدو پر مهال  د اضافي سيمابوكې  ٣HNOيټريك اسيډ اپه ساړو كې په ن
  جوړيږي :   NO2Hg)3(2 ايټراټن

  : سره تعامل كوي  ٢O وركولو پر مهال له اكسيجنتودوخې درجو  گ . س 300تر  سيمابو ته

   

مل دا تعاجوړيږي .   HgOيډ الرونكى اكس گد سره رن (II)د سيمابو پر دې مهال 
يډ تجزيه ادرجو لوړې تودوخې وركولو پر مهال اكس گ . س 340: تر  راستنېدونكى دى

   ږي او په ساده توكيو وېشل كيږي : كي

  

ړو كې كوي او ورو او تعامل هم په سااز له هالوجينونو سره تعامل كوي، سيماب همدا ر
الكلي محلول د  ٤KMnOناټ گد پوتاسيم پرمنكېداى شي چې سيماب .  ورو ترسره كيږي

  يډ شي : اپر مټ اكس

  

كيږي . دا تعاملونه د فلزي سيمابو  ايډسپينوونكيو باندې هم اكس ياو په بېالبېلو كلورين
   د لري كولو لپاره كاريږي .
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  د سيمابو او د دوى د مركبونو كارونه 

رملو ه چې سيماب ډېر زهرجن توكى دى نو له دې كبله له طبي دارو دگپه طب كې : لكه څن
تيوميرسال (له هغه شمېر څخه څخه په بشپړ ډول ايستل شوى دى . د ده مركبونه 

S2HgNaO9H9C ( كاريږي . پخپله سيماب په  هگساتونكي توكي په تود واكسينونو د
  .  )رامو سيماب لريگ 2تر ر گمېچطبي  يو) كې كاريږى (thermometer(رو گطبي مېچ

ه گز كلونو په طب كې په ډېره كارنده تو 1970نه تر اړينه ده وويل شى چې د سيمابو مركبو
  ه : گكارېدل، د ساري په تو

  د قبضيت د رفع كولو لپاره .   2Cl2Hg يډاكلور (I)د سيمابو  •

له بدنه د  �O�ClHgN��H�Cاو كلورميروډرين   8NaO3N26H21Cوزال گمير •
 مايعاتو د ايستلو لپاره كارېده . 

، د سيمابو  ٢Hg(CN)سيانيډ  (II)، د سيمابو  ٢HgClكلورايډ  (II)د سيمابو  •
عفوني ضد  HgOزېړ اكسايډ  (II)، او د سيمابو Cl٢Hg(NH(اميډوكلورايډ 

په ملحمو  ه كارېدل (له هغه شمېر څخه دگتوكيو په توپتيك كوونكيو يا انتي سي
  كې هم) .تركيب 

ژبه كې  په عربي) intussusceptionلو (سې هم پېښ شوي چې د كولمو د اوښتدا
يالس سيماب وركول كېدل چې ويي گناروغ ته يو (انغالف معوي) د تكليف پر مهال 

څښي، دا د درملنې يو ډول مېتود وو، سيماب د خپل دروندوالي له بركته بايد كولمو ته 
  او په خپل وزن سره يې بايد د كولمو اوښتلي ځايونه سم كړي واى .  تللي 
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و زرو تر راپيدا كېدو په ستوماتولوجۍ كې د سپين ) توكيlight cured materialد (
 يزه درملپوهنهگوړان پهوپ ايزوټ 203- ام كارېده . د سيمابوگامال

)Radiopharmacology . كې كاريږي (  

  په تخنيك كې : 

د كاري توكي رونو كې گد تودوخې مالومولو او مېچولو په مېچ سيماب •
)Working massكاريږي . ه گ) په تو   

) fluorescent lampروپونه (گبو له بړاسونو د فلوروسينټ برېښنايي د سيما •
 .  ) چارج كې رڼا كويglow dischargeدا بړاسونه په (ډكيږي ځكه چې 

   كې كاريږي .  ) ignitron( نيترونونوگاي سيمابي برېښناييپه  •

 ) كې كاريږي .  position sensorسيماب په ( •

كې د كاري  )bearingونو (گبيرينوډيناميكو هايډرپه سيماب همدا راز كله كله  •
   ه كاريږي .گپه تو توكي

ر په گېزې خپرېدنې د حسگد راديواكتيفي وړان 2I2Hg يډاايوډ (I) د سيمابو •
 ه كاريږي .  گتو

په هايډروجن او اكسيجن باندې د اوبو په  2Br2Hg يډابروم (I) د سيمابو •
 كاريږي .  كې) وټه-هايډروجني- (اټوميترموكيميايي تجزيه 

د او ) barometer( روگاتموسفير په فشار مېچ دنيمايي  پېړۍ تر 20سيماب د  •
  .  لپيمانه كارېد كې په پراخه )مانومتر( روگپه فشار مېچاو مايعاتو از گ

   پخوا د سيمابو مركبونه د شاپو خوليو په توليد كې كارېدل .  •

  په فلز ويلي كولو كې : 

ډوله فلزونو په جوړولو او الس ته راوړلو گ ارزښتناكو فلزي سيماب د  يو لړ ډېرو •
 كې كاريږي .  
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، او الكليو د الكتروليتي الس ته وفلزي سيماب د يو لړ فعالو فلزونو، كلورين •
   ه خدمت كوي . گراوړلو لپاره د كتود په تو

  په كيميايي صنعت كې :  

نعتي الس ته د ص HOС3HС د اسيتلډيهيډيلين څخه ې له اسيټگد سيمابو مال •
ايتان  له سيتلډيهيډه كاريږي، خو په اوسني وخت كې اگراوړلو د كټاليسټ په تو

٦H٢C ٤ايتين (ايتيلين)  ياH٢С   يډي كولو ي اكساد كټاليسټڅخه په سيده ډول
 له الرې الس ته راځي . 

يډ اكلور (II)د سيمابو ،  2Cl2Hg په كرنه كې : د سيمابو ډېر زهرجن مركبونه لكه كالوميل

2HgCl  ،تيوميرسال S2HgNaO9H9C  ه د كرنې د گافت وژونكيو توكيو په تواو نور د
  تخمونو په ككړولو كې كاريږي .  

  

  تاليم.  81

تاليم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د شپږمې دورې يو عنصر دى چې اتومي 
)، په Thallium( د دې عنصر نوم په التيني ژبه كېدى .  Tlاو سېمبول يې  81شمېره يې 

تاليم د درنو فلزونو په دى . ) Та́ллийاو په روسي ژبه كې ( )Thalliumليسي كې (گان
 - 28 - 0) شمېره يې (CASروپ كې راځي . دا يو ساده توكى دى چې د ثبت د سي اې اېس (گ

  لرونكى، شين وزمه  پړك لرونكى فلز دى .   گيو نرم، سپينو زرو ته ورته رن ىدده .  )7440
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    لرونكى، شين وزمه  پړك لرونكى فلز دى گزرو ته ورته رن انځور : تاليم سپينو

  تاريخچه يې 

د سپيكتروم  )1919-1832( »كسوويليام كرو«ليسي كيمياپوه گان ز كال 1861تاليم پر 
 leadد كارخانې د سرپو خونو (ښار د سولفوريك تېزابو » هاركس«د مېتود پر مټ 

chamberرانسي كيمياپوه پاو » كسوكرو« فلزي تاليم نږه.  كشف كړكې  ) په پوسو
  ز كال تر السه كړ .  1862پر ) 1878 - 1820(» المي هوستگاو كالوډ«

 گد كرښو د زرغون رن )spectrum(روم ټده د سپيك ې عنصر ته نوم دد: د نامه ريښه يې 
 ي ژبې لهنصر نوم د لرغونې يونانكړ شو . د عرله مخې و گاو د لمبې د زرغون رن

)thallos» (مانا لري .» ېگڅانزرغونې تنكۍ، تاندې «تل شوى چې د سڅخه اخي »الوسټ    

  په طبېعت كې د تاليم شتون  

او  په سفاليريټونوتاليم يو خپور شوى او تيت شوى عنصر دى . د جستو، مسو او وسپنې 
تاليم يو مينرالونو كې موندل كيږي . ) mica(ميكا او و گپيريټونو كې، په پوتاسيمي مال

 ,Cu, Tl)كروكسيټ مينرالونه پېژندل شوي او هغه دا دي :  7دروند فلز دى . د ده يوازې 

Se٢Ag)  ، ٢لورانډيټTlAsS ، ٢٠وربايټS٨As٢Sb٣Hg٤Tl،  هوتچينسون(Pb, Tl)S • 

٥S٢As٥S • ٢Ag  ، ٣اويسينيټO٢Tl . تاليم ډېره د  ، دا ټول مينرالونه ډېر كمپېښه دي
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په پيريټ لري .  مبى د وسپنې له سولفيډونو سره تړاوكتله له سولفيډونو او تر هر څه ړو
څخه تر  1,0ه ډېرى مهال له كچ سولفيډونو كې يې سلنه دى . د وسپنې په ډاى 25ال كې مينر

د  كېمينرال  PbSالينا گپه سلنې ته رسيږي .  0 , 5ه ال كچسلنې وي، او كله كله خو يې  2,0
 ډېرو ډاى نورو ه پهكچلږه  دې عنصرد ترمنځ ده . سلنې  1,0او د  003,0له  هكچ تاليم

ونو او ه د ځينو مسي كانونو په سفاليريټگد ساري په تو . و كې موندل كيږيسولفيډون
تر ټولو ډېر دا عنصر رامو تر منځ ده . گ 50او  52ټن كې د  ه په يوكچكالكوپيريټونو كې يې 

 بيسموټاو  Cuمسو ،  Agسپينو زرو  ، Pb سرپو ، Csسيزيم ،  Rbروبيډيم ،  Kپوتاسيم 
په جيوسفير كې په اسانۍ له يوه ځايه بل ځاى ته  . والى لريورته جيوكيميايي ډېر  ته

له خوا  Mnانيز گله طبېعي اوبو څخه دى د سكرو، خټو، د منلېږدي او مهاجرت كوي . 
د ) Syvashد سيواش (ه گد ساري په تورمه كيږي . و د بړاسېدو پر مهال زېجذبيږي، د اوب

ر يټ، په يوه لوالړو اوبو، چې د كريميا ټاپووزمې او د روسيې د نورې خاورې تر منځ دي
ميكا، لكه  داسې پوتاسيمي مينرالونو رامو تاليم شتون لري . پهگ ٥·١٠−٨اوبو كې تر 

،  ZnSسفاليريټ ، PbSالينا گفليډسپار كې، په داسې سولفيډي كاني ډبرو لكه 
  .  شتون لري سلنې 5,0كې تر  ٢FeSمركاسيټ 

ده . په سمندري اوبو  سلنه 10.5,4-5 هكچلك قشر كې د تاليم منځنۍ د ځمكې په پاسني ك
  سلنه ده .   10-9 هكچكې يې 

   وپونه يې ايزوټ

ر څخه پيل او پ 176ايزوټوپونه لري چې د كتلو شمېرې يې له  37 رد تاليم كيميايي عنص
ه پايښت لرونكي دي او هغه شمېر څخه يې يوازې دوه ايزوټوپ پاى ته رسيږي . له دې 212
 دويم يې سلنه دى .  5,70ايزوټوپي ډېروالى يې د كتلې له پلوه  دى چې وټوپايز  Tl٢٠۵يو د

له نورو راديواكتيفي سلنه دى .  5,29ايزوټوپ دى چې ايزوټوپي ډېروالى يې  Tl٢٠٣د 



٩٧٥ 

 

ايزوټوپ دى چې نيمايي  Tl٢٠۴د  نكي يويې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرو ايزوټوپونو څخه
   دقيقې دى .  77,4ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Tl٢٠٧بل يې د كاله دى .  78,3عمر يې 

  الس ته راوړل يې 

ولري، الس ته رد گ) flue dustد ( څخه، چې چاڼهغو فلزونو له تاليم د نورو  تخنيكي نږه
 Pb، سرپ  Ge جرمانيم،  In  اينډيم،  Cdكاډميم ،  Zn، جست  Niنيكل فلزونه  راځي . دا

رد او غبار په گپه دې ډول چې لومړى دا دي .  Teاو ټيلوريم  Se، سيلينيم  As، ارسينيك 
 4PbSOسولفاټ نه حلېدونكى  (II) د سرپوتودو نريو تېزابو كې حليږي او تر دې وروسته 

 يډاكلور (I)د تاليم دې لپاره وراضافه كيږي چې  د HClېزاب ې تگمالخټبېل كيږي او د 
TlCl  ٤ سولفوريك اسيډنري ه كېدنه يې په نږتر دې وروسته . خټبېل شيSO٢H د  كې

ترسره كيږي . تر دې وروسته  د سيم په كارولو وتاليم سولفاټ د الكتروليز پر مټ، د پالتين
كې تودوخه درجو  گ . س 400-350په  په اتموسفير كې ٢H بېل شوى تاليم د هايډروجن

  ويلي كيږي . 

  د تاليم اتوم  

د اتوم د هستې په نيوترونونو جوړه ده .  123پروتونونو او  81د تاليم د اتوم هسته له 
د  هستې پر شاوخوا راڅرخي . د دې عنصر الكترونونه شتون لري چې د 81شاوخوا كې يې 

ې لري . د اتوم په انرژيكي سوي 6ه وينا د تاليم اتوم په بل ده، 6و شمېره توم د انرژيكي سويا
، په څلورمه كې 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې ژيكي سويلومړۍ انر

الكترونونه سره  3ه كې يې ژيكي سوياو په شپږمه انر ،18، په پېنځمه كې يې 32يې 
يوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او ن ي .وېشل شوي د

    دى .  204شمېره) 
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  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  385,204؛  382,204د تاليم اتومي كتله  -

فورمول سره ښودل   [Xe]١٤f٤ ١٠d٥ ٢s٦ ١p٦يې په دې  ي وېشالكتروند اتوم  -
 كيږي . 

    .  . م دى پ 171يې  د اتوم نيمايي قطر -

  
  م د اتوم جوړښت انځور : د تالي

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 85,11كې  م . م . س رايطو كې په يود تاليم كثافت په عادي ش -

درجو  577په شمېر په  تودوخه كې ويلي كيږي . (د ك درجو گس .  304په  تاليم -
 تودوخه كې ويلي كيږي) .  
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درجو  1746په  (د ك په شمېر درجو تودوخه كې په اېشېدو راځي . گس .  1473په  -
 تودوخه كې په اېشېدو راځي) . 

 موله دى . \كيلوجوله 31,4د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 4,162د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين .موله) دى .  \جوله 3,26 د تودوالي مولي ظرفيت يې -

  موله دى . \. م م . س 2,17مولي حجم يې  -

شنه پړك كوونكى فلز دى . په هوا كې ژر خپ كيږي، او د  داو سپينو زرو ته ورته تاليم 
  پوښل كيږي .  نري قشر په تور O٢Tlيډ ااكس (I)تاليم 

ي ورچې د بل  Tl IIتاليم درې بڼې (موديفيكېشن) لري . د تودوخې د ټيټې درجې تاليم 
a  =سېستم لري او د جالۍ پارامترونه يې  )ونالگزاگشپږڅنډيز (هيجالۍ جوړښت يې 

٠,٥٥٢٤٨،   ٣٤٥٦٦,٠=  c  درجو لوړ تاليم  گ . س 234نانومتره دي . د تودوخې ترTl I  ،
а  =سېستم لري، د جالۍ پارامترونه يې  Fe-αد   منځډك د بلوري جالۍ جوړښت مكعبي

لرونكى درجو  گ . س 25او د اپاسكاله گيگ 67,3ېيمه بڼه يې د نانومتره دي . در  ٠,٣٨٨٢
د جالۍ سېستم لري .  محوري مكعبيبلوري جالۍ جوړښت يې دى چې د  Tl IIIتاليم 

    نانومتره دي .  а  =٠,٤٧٧٨پارامترونه يې 

   : جالۍ جوړښت يېبلوري د 

 سېستم لري .  )ونالگزاگشپږڅنډيز (هيد تاليم د بلوري جالۍ جوړښت  -

 سترومه دى . گان  =٣,٤٥٦a =٥,٥٢٥cد جالۍ پارامترونه يې  -

   كيلوينه ده . 00,96يې ډيباى د تودوخې درجه  د -
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   ونال) سېستم لريگزاگد تاليم د بلوري جالۍ جوړښت شپږڅنډيز (هيانځور : 

  

    كيميايي خواص يې

 .  . م دى پ 148 ي نيم قطرسند تاليم كووالي -

 .  . م دى پ e 3 (+95 )e 1 (+147يې ( د ايون نيم قطر -

 ه دى . گپاولين 62,1الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه  ٣Tl←Tl+ ٠,٧١ ، Tl←Tl+ −٠,٣٣٨ يې  واكځالكترودي  -

 دي .  1،  3يډ جوړولو درجې يې اد اكس -

. يا په بل  موله ده\كيلوجوله 9,588ي يې ژن جوړولو انرد لومړي الكترون د ايو -
  ) الكترون ولټه ده .    10,6شمېر (

 وړتياا تېرولو برېښن ديې كې  كيلوين درجو 39,2تودوخې په  ديسي دي . تاليم ډيامقناط
 ر وي . ومت يې صفامقډېريږي او برېښنايي 
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  كارونه يې 

ډوله گام د ويلي كېدو د تودوخې درجه د نورو ټولو فلزونو او گد تاليم امال •
درجې   -16په شمېر منفي  گ . ډېره ټيټه ده او د س فلزونو د ويلي كېدو تر درجې

د ډكولو  )hermometerTرو (گمېچتودوخې  ام د هوا دگد تاليم امالكيږي . 
 لپاره كاريږي . 

 د كارډيولوجۍ لپاره څېړنو كې كاريږي .  شمېره ايزوټوپ 201-د تاليم •

) halide lamp-metal(روپونو گميټال هاليډي برېښنايي  TlIيډ اد تاليم ايوډ •
  ته وراضافه كيږي .

او تاليم  (HCOOTl)اټ چې له تاليم فورم) محلول Clerici solution(د  •
د كې  (مينرالوجۍ) په كانپوهنهڅخه جوړ دى،  CH)٢(COOTl)٢(وناټ مال

  . اره كاريږيمينرالونو د خواصو د پېژندلو او ټاكلو لپ

يډ اتاليم په عضوي سينتېز كې د ځينو پرتليزو پياوړيو اكس درې ظرفيتي •
 ه : كلفو توكيو بنسټيز تركيبي توكى دى جوړوونكيو كاش

 ؛   ٣TTFA ( Tl(Otfac) (،   Tl٦O٩F٦C•  فلورواسيټاټ تاليم تراى -

 ؛   Tl(NO )٣(٣ (،  TTN، ايټراټن تاليم تراى -

   . Tl(OAc) )٣ (،  TTA، تاليم تراى اسيټاټ -
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  سرپ.  82

شپږمې دورې يو عنصر دى چې اتومي  سرپ د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د
، په )Plumbumژبه كې (دې عنصر نوم په التيني  دى . د Pbاو سېمبول يې  82شمېره يې 

رې شمېرې گوډگدى . سرپ د  )Свине́цاو په روسي ژبه كې ( )Leadليسي كې (گان
رې (جادويي) شمېرې گكوډ 7ز كاله  2012اړينه ده وويل شي چې تر درلودونكى عنصر دى . 

سرپ يو ساده توكى دى چې د ثبت دي .  126 او 82،  50، 28، 20، 8، 2او هغه  پېژندل شوې
لرونكى، په  وړتياده . دا يو د څټك وهلو  )7439- 92-1) شمېره يې (CASاې اېس (د سي 

ه د ويلي كېدو د ټيټې درجې لرونكى، سپينو زرو ته ورته خو شين وزمه پړك گپرتليزه تو
  فلز دى . سرپ له ډېرو لرغونيو زمانو راهيسې انسانانو ته مالوم دى .  دروند لرونكى 

  
لرونكى، سپينو زرو ته ورته، خو شين وزمه پړك  وړتيا د څټك وهلو انځور : سرپ

  فلز دى  دروند لرونكى
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  تاريخچه يې 

سرپ ډېرې زريزې كيږي چې كاريږي، ځكه چې ډېر خپور شوى، په اسانۍ الس ته راوړل 
ليږي الندې په اسانۍ بدوزارونو گتر څټك د هري بدلون وركول كيږي . دا فلز كيږي او ظا

يو له هغو لومړنيو فلزونو څخه وو چې د انسان له خوا يې د فلز  ږي . دااو په اسانۍ ويلي كي
چې د مخزېږد پر له سرپو جوړې شوې غټې مرۍ ويلي كولو بهيرونو كې خپل ځاى ونيو . 

د اناتوليا (اوسنۍ توركيې منځنۍ برخه) سويلي سيمې په جوړې شوې وې،  كال 6400
نيم تنه پژۍ  د يوې ښځېه گنهمدار. لرغونې سيمه كې موندل شوې دي » ويوكگچتل «

كلونو له  3100- 3900د مخزېږد پر ۍ كورنۍ هانو د لومړنچې د مصر د پاچا )(مجسمه
لرغوني  دا پژۍ د مصر په ڼل كيږي .گټولو ډېر لرغونى اثر  تر سرپو جوړه شوې، د دې فلز

، ل شوېلستان ته لېږدوگه مصره انلز كال  1899كې موندل شوې او پر  »ابيدوس« ښار
په .  ) دهEA 32138او شمېره يې ( خونديدا نيم تنه پژۍ په برتانوي موزيم كې اوسمهال 

. د ژېړو پېر په كارېدل لرغوني مصر كې له سرپو جوړې شوې اېكۍ (سكې) او الكټونه 
   كارېدل .  سره يو ځاى Asاو ارسينيك   Sbانټيموني سرپ له لومړيو كې 

ټولو ډېر ستر توليدوونكى لرغونى مصر وو، چې په كال  تر صنعتي پېر مخكې د سرپو تر
. روميانو سرپ په منځنۍ اروپا، رومي برتانيا، (اتيا زره ټنه) سرپ توليدول  80000كې يې 

بالكان، يونان، كمكۍ اسيا او اسپانيا كې راايستل . روميانو سرپ د اوبو د نلونو په 
نو باندې ډېرى مهال د رومي امپراتورانو جوړولو كې په پراخه پيمانه كارول، پر سرپي نلو

او  22(د » پلينيوسايوس گ«ليكوال  ان ال لرغوني روميرښتيا دا چې نومونه ليكل كېدل . 
ماركوس « داو رومي مهندس، ميخانيك او پوهانز كال)  79 - زېږدي كلونو ترمنځ  24

  ښه نه دي .  روغتيا ته ڼله چې سرپ د انسانگداسې ) لومړۍ زېږدي پېړۍ( »يوسوويتر

ېدو وروسته په اروپا كې د سرپو كارېدنه لږ گپېړۍ د روم امپراتورۍ تر ړن زېږدي 5پر 
كې شوه . تر دې وروسته سرپ په ختيځ المان كې  وخوا په ټيټ كچز كال پر شا 600شوه او د 
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راايستل كېدل . سرپ به يې واينو ته د خوند د ښه كولو لپاره وراضافه كول، دې دود 
ېدو وروسته يې هم ادامه گز كال د پاپ له خوا تر بنديز ل 1498يا ومونده او ان پر پراخت

) lead colic(د سرپو دې ډول كارونې په منځنيو پېړيو كې د سرپو ناروغي ومونده . 
، همدا اره كارېدل. په لرغونې روسيه كې سرپ د كليساوو د بامونو د پوښلو لپ راپيدا كړه

په كريملين د مسكو ز كال  1633وروسته پر ټاپې هم ترې جوړېدې .  د السوندونو لپارهراز 
  كار وركړ .  يې ز كاله 1737 چې تر له سرپو جوړ شوي د اوبو نلونه وغځول شول كې

او د هغه په تړاو كې  ستوري سره يو ځاى،رزنده گحل ذسرپ له (كيميا) كې  الخيمياپه 

خلكو ډېرى مهال له  ويياو انټيموني  وپپه لرغونيو زمانوكې د سر .ڼل كېده گسېمبول 
رومي  كه څخه هم . ڼلگيو بل څخه نه شواى توپيروالى، دواړه يې د يوه فلز بېالبېل ډولونه 

او  »پلومبوم البوم«توپيروالى شو، قلع يې د  Snسرپ او قلع » ايوس پلينيوسگ«ليكوال 
  په نومونو يادول . » رومگپلومبوم ني«سرپ يې د 

ونو زېږدي كل 1840ا كړ . د راپيدنوى زياتوالى اړتيا د  د سرپو د كارونې نصنعتي اوښتو
(يولك) ټنو واوښت او د راتلونكيو  100000سرپو كالنى توليد لومړى ځل تر  په سر كې د نږه

پېړۍ تر وروستيو  ز 19د (دوه لكه پنځوس زره) ټنو واوښت .  250000كالو په بهير كې تر  20
ستلو كار دريو هېوادو ترسره كاوه او هغه برتانيا، جرمني او اسپانيا لسيزو د سرپو د رااي

پېړۍ په سر كې په اروپا كې د سرپو راايستنه د نورې نړۍ په پرتله كمه شوه، او ز  20ول . د 
دا په امريكا متحدو ايالتونو، كاناډا، مكسيكو، او استراليا كې د سرپو د راايستنې د 

ډېره برخه د سره)  Snقلع  او Sbانټيموني د سرپو (له  هز كال 1990 . تروه زياتوالي له بركته 
 Octaneد اكتان شمېرې (د ماشيني سونتوكيو  او لو كېچاپخونو د ليكتوريو په جوړو

octane number or rating( يتراايتيل سرپو تد  لوړولو لپاره دPb4)5H2(C  په ډول
 ښتېده . گل
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  د نامه ريښه يې 

، واتيكر-سربيبلغاريايي، ه ده . په ډېرى سالوياني ژبو لكه مښه نامالوري همد نا ود سرپ
 سرپ د قلعې لپاره كاروي، د غږ په تر ريفورمي شوې بيالروسي ژبو كېپولېنډي، چكي، 

 ،)ې نومقلع ژبه كې دپه روسي (»  олово« ،»اولووه« له پلوه د(فونيم) 
)ołów olovo, волава, (. د همدغې مانا لرونكى، خو د تلفظ  او داسې نورو ته ورته ده

ليتوانيايي ليدل كيږي، لكه په  روپ كېگد بالټيكي ژبو په ته ورته ويى » سرپو«له پلوه 
راز په څو سالياني ژبو يانې  )، همداsvins، په ليتونيايي ژبه كې ()švinasژبه كې (

كې )، په رسمي بېالروسي ژبه свинець» (سوينېڅ«روسي او اوكرايني ژبو كې 
)свінец( او په سلوينيايي ) ژبه كېsvinec (  .  

اخيستل شوى چې د ) plumberليسي ژبې (گڅخه د ان )plumbumد التيني ژبې له (
په لرغوني روم كې د اوبو تېرولو نلونه له ه مانا دى . (پ »، نل غځوونكيتېروونكي اوبه«

 ايټاليا د وينيس دچې د ويلي كولو لپاره ډېر وړ وو)  همدغه فلزه جوړېدل، ځكه
)Venice(  هم د سرپو له همدغه نوم، چې بام يې له سرپو جوړ دى،  زندان» پيومبي«د

  څخه اخيستل شوى دى .  التيني نامه

  په طبېعت كې د سرپو شتون 

ه بڼه نږيې سلنه ده . په طبېعت كې  ١,٦·١٠−٣ه كچپه پاسني كلك قشر كې د سرپو د ځمكې 
په دغو كاني ډبرو كې  . لري، شمېر يې ډېر دىډبرې چې سرپ لږ موندل كيږي . هغه كاني 

ينڅيويټ گ، لكه زوياشتون لري ډوله فلز په ډولگليك سرپ ډېرى مهال د انټرميټا
(Pb,Sn)٣(Pd,Pt) ډوله گ سره قلع + انټيمونيسرپ + فلزونو لكه له  وو له نوراو نور، ا

مينرالونو څخه يې ډون لري . له دغو گبېالبېلو مينرالونو په تركيب كې  80فلزونه . سرپ د 
 (د سرپو ٤PbSOليزيټ گ، ان ٣PbCOسيروسيټ ،  PbSالينا گ ارزښتناك تر ټولو ډېر
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(II)  ٤سولفاټPbSO(  ٢ټيليټ له ډېرو پېچليو څخه يې ځينې دا دي لكه دي؛PbSnS   او
جېمسونيټ ې لكه گد سرپو سولفومال، همدا راز  ٢Pb(Cu,Fe)١٥S٢١بيتيخټينيټ 

١٤S٦Sn٤bFeP  ١١يريټ بوالنژاوS٤Sb٥Pb  .په كاني ډبرو كې  واو توريم وتل د يورانيم
عي شرايطو كې ډېرى په طبېبنسټ او منشا لري .  جينيكېرى مهال راډيواو ډشتون لري 

پولي ميټاليك  ) ډولهstratiform(، يا د كانونه جستي- مهال لوى سرپي
)polymetallic . مينرال ډېرى  مهال د نورو فلزونو په الينا گد ) كاني ډبرې جوړوي

  ، يورانيمي، د سرو زرو او نورو كانونو كې . نيكلي -لكه په مسيكانونو كې موندل كيږي، 

  الس ته راوړل يې 

مينرال  PbSالينا گد سرپو د الس ته راوړلو لپاره په ټوله كې هغه كاني ډبرې كاريږي چې د 
الس ته  توكىگداسې ټينيې يا مېتود پر مټ عمل )Flotation process. لومړى د ( ولري

د  توكيگټين) Werkbleiسلنې سرپ لري . تر دې وروسته د ( 70تر  40راوړل كيږي چې له 
ډ گډوډ، يا له نورو توكيو سره گالس ته راوړلو لپاره څو الرې شونې دي . ويركبلى يانې 

تر دې كيږي .  ويلي ډوډ سرپگه كولو لپاره څو ځلي نږ سرپ . تر دې وروسته د سرپو د
 ته ډېره تودوخه وركول كيږي او سرپ توكيگټين) بټۍ كې shaft furnaceوروسته په (

  ه كيږي . نږله نورو توكيو څخه پاكيږي او 

  د سرپو اتوم 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  126پروتونونو او  82د سرپو د اتوم هسته له 
د  د هستې پر شاوخوا راڅرخي . د دې عنصرون لري چې الكترونونه شت 82شاوخوا كې يې 

انرژيكي سويې لري . د  6اتوم  ده، په بله وينا د دې عنصر 6و شمېره توم د انرژيكي سويا
، په څلورمه 18، په درېيمه كې 8دويمه كې يې  ، په2ه كې يې اتوم په لومړۍ انرژيكي سوي

الكترونونه سره  4ه كې يې ژيكي سوي، او په شپږمه انر18، په پېنځمه كې يې 32كې يې 
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د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې ي . وېشل شوي د
    دى .   208شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  2,207د سيمابو اتومي كتله  -

سره ښودل   [Xe]١٤f٤ ١٠d٥ ٢s٦ ٢p٦مول يې په دې فور د اتوم الكتروني وېش -
 كيږي .  

   .     . م دى پ 175يې  د اتوم نيمايي قطر -

  
  انځور : د سرپو د اتوم جوړښت 

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى .  گ 3415,11م كې  . م . س و كثافت په عادي شرايطو كې په يود سرپ -

په شمېر  ده . (د ك 46,327په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ) .   ده 61,600
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) ده 2022په شمېر  كده . (د  1749په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
 . 

 موله دى . \كيلوجوله 77,4د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى .  \كيلوجوله 8,177د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين .موله) دى . \جوله  65,26يې  د تودوالي مولي ظرفيت -

   موله دى .   \ م. م . س 3,18مولي حجم يې -

 گ . د تودوخې په صفر س ، چېتېرولو ډېره لږ او ټيټه وړتيا لري(تودوالي)  ښتسرپ د تود
سرپ يو نرم فلز دى، په چاكو پرې  . К)·Вт/(мواټ پر متر پر كيلوينه دى  1,35 درجه كې

پرېړ په لږ و ډېر  زياترهول كيږي . له پاسه گپرې ل نوكارېپه اسانۍ په نوكانو كيږي، 
نو نوى پرې شوى ځاى يې ډېره  وښل شوى وي، كه چيرې غوڅ كړاى شيپ يډي قشرااكس

روپ گد درنو فلزونو په  دا فلزځال كوي، چې په هوا كې د وخت په تېرېدو سره خپ كيږي . 
 11 ,3415درجو كې)  گ . س 20كې (د تودوخې په  م. م  . س كثافت يې په يو؛ كې راځي

  كثافت هم كميږي :  يېسره  په كمېدودوخې د درجې د هوا د تو رامه دى .گ

  رامه دى . گ 686,10كې  م . م . س درجو كې يې كثافت په يو گ . س 6,327. د تودوخې په  1

  رامه دى . گ 536,10م كې  . م . س درجو كې په يو گ . س 450. د تودوخې په  2

  رامه دى . گ 302,10كې  م. م . س درجو كې په يو گ . س 650. د تودوخې په  3

  رامه دى . گ 078,10كې  م . م . س درجو كې په يو گ . س 850. د تودوخې په  4

  دى .   МН/м)٢() MPa(اپاسكاله گمي 13-12يې  د كشېدو په وړاندې لوړترين مقاومت

   كيلوين درجو كې د برېښنا ډېر تېروونكى كيږي .  26,7د تودوخې په 

  : جالۍ جوړښت يې بلوري د 
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 سېستم لري .  مكعبي محوريو د بلوري جالۍ جوړښت د سرپ -

 سترومه دى .  گان 950,4د جالۍ پارامترونه يې  -

  كيلوينه ده .  88 ,00د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

    

  سېستم لري  مكعبي محوريانځور : د سرپو د بلوري جالۍ جوړښت 

  كيميايي خواص يې 

 .  . م دى پ 147 د سرپو كووالينسي نيم قطر -

 .  . م دى پ e 4 (+84 )e 2 (+120يې ( د ايون نيم قطر -

 ه دى . گپاولين 1 ,8الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه  ٤Pb←Pb+ ٠,٨٠ ، ٢Pb←Pb+ −٠,١٢٦  ځواك يېالكترودي  -

 دي .  0،  2،  4يډ جوړولو درجې يې اد اكس -

په بل  موله ده . يا\كيلوجوله 715 ,2ي يې ژجوړولو انر د ايوند لومړي الكترون  -
   ) الكترون ولټه ده .41,7شمېر (

الكتروني قشر كې يې  په بهرني دى .  ٢p٦٢s٦١٠d٥٦p٥٢s٥ دا د سرپو الكتروني فورمول
ځكه خو د سرپو د  )،و كېسوي d-يې په  2او  p-يې په  2ناجفته الكترونونه شتون لري ( 4

  + دي . 4+ او 2يډ جوړولو بنسټيزې درجې ااكس
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نه  (II)سره تعامل كوي او نږدې د سرپو  OH−ې له الكليو گمالد دوه ظرفيتي سرپو 
  جوړوي :   ٢Pb(OH) يډاحلېدونكى هايډروكس

  

 يډ حليږي : اد الكليو په پرېمانۍ كې د سرپو هايډروكس

  

   له الكليو او تېزابونو سره تعامل كوي : Pbسرپ 

  

   

ه :گي په تو، د سارهمغږۍ شمېرې لرونكي مجموعي مركبونه جوړوي 4سرپ د 

      

د سرپي له خپل ځان سره تعامل) تعامل ( ترمنځ  Pbاو سرپو  ٢PbO يډااكس ډاى د سرپو
   په بنسټ كې پروت دى . بېټريو 

  د سرپو بنسټيز مركبونه 

+ درجو كې شتون 4+ او 2يډ جوړولو په اسرپ كوالى شي چې په خپلو مركبونو كې د اكس
يډ جوړولو په دواړو درجو امركبونه جوړوي . د اكس Pb(IV)او   Pb(II)ولري، او د سرپو 

  ٤Pb+او  ٢Pb+كوالى شي چې د  اولري  خاصيت )امفوتيريك(ونى گدوه كې سرپ 
٢پلومبيټ د (؛ په دې ډول دى كتيونونو رول ولوبوي

+٢PbO  له سرپوPb(II)  او د
٣يانې ميټاپلومباټ  Pb(IV)پلومبيټونو سرپو 

+٢PbO   ٤اورتوپلومباټ او
+٢PbO  په (

   ې جوړې كړي . گكوالى شي چې څلور ډوله مال ډون لري اوگتركيب كې 
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 ٢PbHal+ درجه كې دا ډول هاليډونه 2يډ جوړولو په ااكس سرپ دد سرپو هاليډونه : 
داسې هاليډونه هم پېژندل شوي  (IV). د سرپو  ده د ټولو هالوجينونو لپارهدا جوړوي، 

يډ (د سرپو اكلور (IV)د سرپو او  ٤PbFيډ) اترافلوريتد سرپو يډ (افلور (IV)د سرپو  لكه
يډونه الس ته نه اايوډ تراييډونه او د سرپو تاترابرومي، د سرپو ت٤PbClيډ) اتراكلوريت

  دي راغلي . 

راڼه بلورونه دي، په اوبو ه ده، گمالفلز ، دا د سرپو  ٢PbFيډ افلور (II)د سرپو  •
  ښه نه حليږي . كې 

په سرو اوبو كې حليږي .  سپين بلوري پوډر دى،، دا ٢PbCl ډياكلور (II)د سرپو  •
هم ښه كې  Cl٤NHيډ اامونيم كلورپه تېره بيا په  په محلول كې يډونواد نورو كلور

 حليږي . 

ه گمال HBrيډ افلز او د هايډروجن بروم، د سرپو ٢PbBrيډ ابروم (II) د سرپو •
 راڼه بلورونه دي، په اوبو كې ښه نه حليږي .  ده،

زېړ ه ده، گمال HIهايډروايوډيك اسيډ ، د سرپو او  ٢PbIيډ اايوډ (II)د سرپو  •
 بلورونه دي، په سرو اوبو كې حليږي، په سړو اوبو كې لږ حليږي .  

د ،  PbSسولفيډ  (II)د سرپو د سرپو دا كالكوجينيډونه لكه :  و كالكوجينيډونهد سرپ
لرونكي پوډرونه دي، د  گد تور رن TePbيډ اټيلوراو د سرپو  PbSeسيلينيډ  (II)سرپو 

  برېښنا نيم تېروونكي دي . 

ونى (هم گخو دوه يډونه تر ډېره بريده بنسټيز (بازي) يا ايډونه : د سرپو اكساد سرپو اكس
سور، زېړ، تور، او قهوه يي  ىتېزابي او هم الكلي) خاصيت لري . له دوى څخه يې ډېر

د سرپو او  PbOيډ ااكس (II)ړوي او هغه د سرپو يډه جوادوه ساده اكس سرپونه لري . گرن
(IV) ٢يډ) ااكس (يا د سرپو ډاىيډ ااكسPbO  يډ اتراكسيپلومبيك ت تراىډ گاو يو

٤O٣Pb   دى، چې په رښتيا كې د سرپو(II,IV) ٤يډ ااكسPbO٢Pb   . دى  
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  : ې گد سرپو مال

 دا يو سپين جامد توكى دى . ،  ٤PbSO سولفاټ (II)د سرپو  •

ه بلورونه دي، يا گ، په عادي حالت كې بې رن ٣Pb (NO(٢يټراټ ان (II) د سرپو •
 سپين پوډر دى . په اوبو كې ښه حليږي .  

په عادي شرايطوكې راڼه بلورونه دي،  ،٣Pb(CH(٢COO اسيټاټ (II)د سرپو  •
 يې بايد ډډه وشي .  نو له څكلو رجن ديه چې ډېر زهگخوږ خوند لري، خو لكه څن

بلورونه دي، په اوبو كې نه پوډر او زېړ ، زېړ  ٤PbCrOوماټ كر (II)د سرپو  •
  حليږي . 

   

، د سرپو يو مركب دى، د سرپو او هايډروايوډيك ٢PbIايوډايډ  (II)انځور : د سرپو 
ه ده، په عادي شرايطو كې زېړ بلورونه دي، په سرو اوبو كې ښه او په سړو گمال HIاسيډ 

 اوبو كې ښه نه حليږي 
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  وپي تركيب يې) نه يې (ايزوټايزوټوپو

 ، Pb٢٠۴ وپونه دله څلورو پايښت لرونكيو ايزوټوپونو جوړ دي . دا ايزوټټول سرپ 
Pb٢٠۶ ،Pbاو  ٢٠٧ ،Pbوپونه پايښت لرونكي دي، يانې راديواكتيفي نه دي . دا ايزوټ ٢٠٨

، 823- يك دي او د يورانيمراديوجين وپونه يېايزوټ Pb٢٠٨او  Pb٢٠۶ ،Pb٢٠٧د  دي، خو
د راديواكتيفي تجزيې په پايله كې ) U٢٣۵  ،U٢٣٨، Th٢٣٢( 232- او توريم 235-يورانيم

126Pb82 سرپو د دجوړيږي . 
ه وپ يو له هغو پېنځو په طبېعت كې شتو هستو څخايزوټ   208

  د راديواكتيفي تجزيې نقشه په الندې ډول ده :  .  رې شمېرې لريگده، چې دوه كوډ

He;٤٨Pb + ٢٠٦ U →٢٣٨  

He;٤٧Pb + ٢٠٧ U →٢٣٥  

He.٤٦Pb + ٢٠٨ Th →٢٣٢    

  د تجزيې معادلې يې الندې بڼې لري :  

  

  

   

 Pb٢٠۵د سرپو له راديواكتيفي ايزوټوپونو څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي يو د 
ايزوټوپ دى   Pb٢٠٢ميليونه كاله دى . بل يې د  15 ,3ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې 

ايزوټوپونه لري چې د كتلو  38~ كاله دى . دا عنصر ټول  53000ايي عمر يې چې نيم
     پاى ته رسيږي . 215څخه پيل او پر  178شمېرې يې له 
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  كارونه يې 

په توليد كې  مخلوطي چاودېدونكيو توكيوپياوړيو د  ٣Pb (NO(٢يټراټ ان (II)د سرپو 
  كاريږي . 

ه په پراخه پيمانه گتو توكيو يا بمونو د فيوز پهچاودېدونكيو د   3Pb(N(2و ازيډ د سرپ
  كاريږي . 

كاريږي (چې كثافت د درنو مايعاتو د جوړولو لپاره  ClO)٤Pb(٢پركلوراټ  )II( د سرپو
) غني Flotation processكاني ډبرو په ()، چې د رامه ويگ 6,2كې  م . م . س يې په يو

چاودېدونكيو توكيو كې د مخلوطي  يږي، خو كله كله په پياوړيوكوونكي مېتود كې ك
يډ هم په خپلواك ډول او هم د اد سرپو فلوره كاريږي . گيډ جوړوونكي په توااكس

ډ د برېښنا په كيميايي گيډونو سره يو ځاى او ابيسموټ، مسو، سپينو زرو له فلور
  ه كاريږي .  گكې د كتودي توكي په تو(الكتروكيميايي پيلونو) سرچينو 

په ليټيمي  ٢PbIيډ اد سرپو ايوډ، PbSاټ، د سرپو سولفيډ د سرپو بيسموټ
  ه كاريږي . گكې د كتودي توكي په تو چارجېدونكيو بالټيو

ه گد برېښنايي بهير په ريزرفي سرچينو كې د كتودي توكي په تو ٢PbClيډ اد سرپو كلور
  كاريږي . 

نه كاريږي . د ه په پراخه پيماگد ترموالكتريكي توكي په تو PbTeيډ اد سرپو ټيلور
ترموالكتريكي ) او Thermoelectric generatorsترموالكتريكي جنراتورونو (

  يخچالونو په توليد كې په پراخه پيمانه كاريږي .  
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په پراخه پيمانه نه يوازې په سرپي بېټرۍ، بلكې د ده پر بنسټ  ٢PbOيډ ااكس د سرپو ډاى
 كلوريني- سرپيلونه) توليديږي لكه (پييي بهير ډېر ريزرفي كيميايي سرچينې رېښناد ب

  هايډروفلوريكي پيل او داسې نور .  - پيل، سرپي 

د ډېر بنسټيز كاربوناټ دى، )  бели́ла	White lead ،Свинцо́выеسپين سرپ (
او سركې تېزابو  CO2 سپين پوډر دى، په هوا كې د كاربون ډاى اكسايډ كثافت لرونكى

ونو په گسپين سرپ پخوا د رنې الس ته راځي . الند اغېز تر COOH٣CH(اسيټيك اسيډ) 
د  ، ځكه چېه كې دومره پراختيا نه ده موندلېجوړولو كې كاريدل خو اوس يې په دې برخ

چ گيو ډول تر اغېز الندې خرابيږي او له منځه ځى . سپين سرپ د   S٢Hهايډروجن سولفيډ 
)Spackling pasteكنالوجۍ كاغذ په ټ او سرپي كاربوناټي مټوي، د س) په توليد كې

  .  كاريږي كې

وژونكيو د حشراتو كرنې د بوټيو د له منځه وړونكيو د د د سرپو ارسيناټ او ارسينيټ 
په ) insecticide(پوډرو د پومبې له منځه وړونكيو خمنډكو (غوباړيو) د توكيو او 

   جوړولو كې كاريږي .

د  نوډر دى، د انځوروچې يو نه حلېدونكى سپين پو  ٢Pb(BO(H٢·O٢د سرپو بوراټ 
وښيو ته له پاسه قشر وركولو وچولو، او له نورو فلزونو سره يو ځاى د ښيښې او چيني ل

  كاريږي .   كې

ايډونو چې يو سپين بلوري پوډر دى، په سرو اوبو، د نورو كلور ٢PbClيډ اد سرپو كلور
وبونو لپاره د كې حليږي . د پړس Cl٤NH يډاپه امونيم كلوره تېره بيا ، پپه محلولونو

  ملحمو په جوړولو كې كاريږي .  

) په نامه نامتو دى، د dyeوونكي (گد سرپو د زېړ رن ٤PbCrO كروماټ (II) د سرپو
ه، د چيني لوښيو، سامان او گونو په جوړولو كې د يوې مهمې تركيبي برخې په توگرن
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ونو په گزېړو رنولو لپاره كاريږي . كروماټ په صنعت كې په ټوله كې د گټوكرانو د رن
  جوړولو كې كاريږي .  

سپين بلوري توكى دى، په اوبو كې ښه حليږي . په صنعت كې  ٣Pb(NO(٢يټراټ اد سرپو ن
  ولو او ځينو نورو برخو كې كاريږي .  گيتو په توليد، د ټوكرانو په رنگد اورل

ونكيو د چارجېديو سپين پوډر دى چې په اوبو كې نه حليږي، ،  ٤PbSOد سرپو سولفاټ 
  او د ټوكرانو په توليد كې كاريږي .  رافۍ) گكې، په ډبرين چاپ (ليتو بالټيو په جوړولو

يو تور پوډر دى، په اوبو كې نه حليږي، د خټينو لوښيو په پخولو او  PbSد سرپو سولفيډ 
  د سرپو د ايون په مالومولو او كشفولو كې كاريږي . 

يني گپه رونټ دىوي، نو له دې المله ذبه ښه جگاما وړانگ γه چې سرپ د گلكه څن
په راتلونكي  لپاره كاريږي . سربېره پر دې،يزې دفاع گاوو او اټومي بټيو كې د وړانگدست

كې د چټكو نيوترونونو په اټومي بټيو كې د تودوخې ساتونكي او تودوخې لېږدونكي 
  ه په پام كې نيول شوى دى . گتوكي په تو

  Pbسلنې سرپ  15تر 10او له   Snقلع سلنې  90تر  85له ډوله فلز چې گد سرپو او قلعې 
ډوله گد قلعې او سرپو ولري، قيمته نه دى او د كور د لوښيو او كپړ په توليد كې كاريږي . 

سلنه قلع ولري د لېم كولو سيم په جوړولو او الكتروتخنيك  33سلنه سرپ او  67فلز چې 
ډوله فلزونه د كارتوسو د گ Sbنټيموني اد سرپو او كې كاريږي . (برېښنايي مهندسۍ) 

؛ د سرپو، انټيموني په توليد كې كاريږي او د چاپي ليكبڼو (ليكتوريو) وليو)گمردكو (
ډوله گد سرپو او انټيموني ونو په توليد كې كاريږي . گبرينډوله فلزونه د گ Snقلعې او 

ه كاريږي . گنريو پاڼو په تو ه او د برېښنايي بېټريو دگكېبلونو د پوښ په تو د زياترهفلزونه 
نكيو زهري توكيو، د ښيښه يي سامان په توليد ود حشراتو د له منځه وړ سرپو مركبونه د

  ډيږي . گپه ډول ور C)٥H٢(Pb٤تراايتيل يسرپو تد پيترولو (كاسولين) كې، او 
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  و څخه د ناروغانو د دفاع او ساتنې لپار كاريږي . گېن وړانگپه طب كې : له رونټ

وپونه په مطلقه جيوكرونولوجۍ كې د ندنه (جيولوجۍ) كې : د سرپو ايزوټځمكپېژپه 
نېټې (عمر) مالومونې د  مينرالونو او غرنيو ډبرو د عمر د مالومولو لپاره كاريږي . د

وپونو د تجزيې پر معادلو بنسټ لري و د ايزوټسرپي مېتود د يورانيم -توريمي-يورانيمي
ه د گتركيب والى) په پراخه پيمانه كاريږي، د ساري په تودغو معادلو برابروالى ( د. 

  لپاره :  ويورانيم

  

  

  بيسموټ.  83

د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د شپږمې دورې يو عنصر دى چې اتومي بيسموټ 
)، Bismuthumدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( Biاو سېمبول يې  83شمېره يې 

دى . دا يو ساده توكى دى ) Ви́смут) او په روسي ژبه كې (thBismuكې ( ليسيگه انپ
 گالبي رنگلرونكى او لږ لږ  گچې په عادي شرايطوكې ځالند، سپينو زرو ته ورته رن

    ده .  )7440- 69-9) شمېره (CASد دې عنصر د ثبت د سي اې اېس (فلز دى .  لرونكى



٩٩٦ 

 

  
  لرونكى، ځالند فلز دى    گنالبي رگانځور : بيسموټ سپينو زرو ته ورته، لږ لږ 

  تاريخچه او د نامه ريښه يې 

) په اټكلي ډول د الماني ژبې bisemutum) يا (Bismuthumد دې عنصر التيني نوم (
  څخه اخيستل شوى دى . » سپينې كتلې«) weisse Masseله (

 هغورو زياتره د ازمايښتونو پر مهال كاراوه . گپه منځنيو پېړيو كې بيسموټ كيميا
) په نامه tectum argentiرو چې بيسموټ يې له كانونو څخه راايسته دا عنصر د (گكار

ڼله چې د گدوى داسې  گڅن مانا لري، خو د دې تر» توليد د سپينو زرو«ياداوه چې 
  نيمايي برخه سپين زر ول .  وبيسموټ

يسموټ د ب بيسموټ نه يوازې په اروپا كې كارېده بلكې په نورو سيمو كې هم . اينكانو
 ،چې له دې فلز څخه جوړېدې كې كاراوه، هغو تورو، بهيرسړې وسلې د جوړولو په 

يډ ايډ درلود او دا اكساد دغو تورو ځال يو خوښۍ بښونكى اكس ؛ړې ښكال درلودهگځان
  يډ وو . اه د بيسموټ جوړېدونكى اكسگد فلز له پاسه د نري قشر په تو



٩٩٧ 

 

 Pb ڼل كېده چې دى د سرپوگڼل كېده او داسې گه ه نگد يو خپلواك عنصر په تو خو دا فلز
د ز كال  1546پر  د بيسموټ په اړه لومړى ځليو ډول دى .  Snيا قلعې  Sbانټيموني ،  

په ) 1555 -4941(» ريكوالگيوس اگيورگ« پوهگاو د فلز ويلي كولو څانپوه لماني كانا
- 1692( »پوټيوهان هاينريش «ز كال الماني كيمياپوه  1739اثارو كې يادونه شوې ده . پر 

كاله  80دا مالومه كړه چې بيسموټ يو خپلواك او بېل كيميايي عنصر دى . ) 1777
لومړى ځل په كيميايي نومښودنه كې د  »يليوسبرس«كيمياپوه  سويډنيوروسته 

 وټاكه .  سېمبول Biبيسموټ لپاره د 

  په طبېعت كې د بيسموټ شتون 

 ده، او سلن 2. 10- 5 ه د كتلې له پلوهكچبيسموټ  پاسني كلك قشر كې د د ځمكې په
  رامه ده .  گميلي  ٢·١٠−٥ هكچكې يې په يو ليټر سمندري اوبو 

په كاني ډبرو كې هم په خپلو مينرالونو كې او هم د ځينو نورو فلزونو په سولفيډي 
)sulfosalts09ك كې نږدې ه شتون لرى . په نړيوال پراكتيگبرخو په تو ) كې د كوشنيو 

 )كونسنتراتونوتوكيو (گټينجستي، مسي، قلعي له كاني ډبرو او  - سلنه بيسموټ د سرپو
  ه راايستل كيږي . كچپه ډېره لږه  گاايستلو تر څندغو فلزونو د ر څخه د

دې . د  ، لږ موندل كيږياو تر دې لوړه سلنه بيسموټ لري 1 چېبيسموټي كاني ډبرې هغه 
لري  ډونگنورو فلزونو په كاني ډبرو كې او همدا راز د  هغه مينرالونه چې په دې ډول عنصر

او سلنې بيسموټ لري،  99څخه تر  98 ,5ه بيسموټ دي چې له نږد طبېعت تخمينن هغه 
تراډيميټ يتسلنه بيسموټ لري،  30,81چې ،  ٣S٢Biبيسموټينيټ دا مينرالونه دي لكه 

S٢Te٢Bi  ٥اليټ سلنې بيسموټ لري، كوز 3,59څخه تر  3,56، چې لهS٢Bi٢Pb  42، چې 
سلنه بيسموټ لري، بيسموټيټ  7,89، چې  ٣O٢Biسلنه بيسموټ لري، بيسميټ 
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٤(OH)٣CO٢Bi  ٣سلنې بيسموټ لري، ويټيخينيټ  5,91څخه تر  5,88، چې لهBiS٣Cu 
    مينرالونه دي .   ٣CuPbBiSايكينيټ  او ، ٤S٢PbBiالينوبيسموټيټ گ، 

  كانونه يې  

وليا، بوليويا، استراليا، پيرو، روسيه او ځينو نورو گه جرمني، منكانونه پ ود بيسموټ
  هېوادو كې شتون لري . 

د بيسموټ كانونه ډېره لږه پراختيا لري او دا فلز زياتره له نورو فلزونو سره يو ځاى 
مجموعي كاني ډبرې او په يو شمېر هايډروترمال كانونو كې كاني ډبرې لري چې د هغوى 

  دا الندې ډېرې كارېدونكې او د يادولو وړ دي : له شمېر څخه يې 

  بيسموټي كاني ډبرې .  - مسي-ستنيگ. تن 1

   لرونكيو كاني ډبرو كانونه .  U)-Ag-Bi-Ni-(Co . د پېنځه عنصره 2

  بيسموټي كاني ډبرې . -. د سرو زرو 3

  بيسموټي كاني ډبرې . - . ارسينيكي 4

    بيسموټي كاني ډبرې . - . مسي 5

    بيسموټي كاني ډبرې . -ي. كوارتز 6

  الس ته راوړل يې 

د لوړې او كاني ډبرو څخه  توكيوگټينكو مسي او سرپو لرونكيو بيسموټ له پولي ميټالي
ډبرو څخه د اوبو د محلولونو په او له كاني  تودوخې فلز ويلي كولو (پيروميټالورجۍ)

   ) پر مټ الس ته راځي .د بېلولو مېتود (هايډروميټالورجۍ مرسته
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ونه د گ. ده ته د سرې زرغونې په څېر بېالبېل رن ځور : د بيسموټ سينتېز شوى كريستالان

   يډي قشر وركوي اده اكس

  وپونه يې  ايزوټ

جوړ   Bi٢٠٩طبېعي بيسموټ له يوه ايزوټوپه بيسموټ پايښت لرونكي ايزوټوپونه نه لري . 
ڼل كېده . گپونو څخه دروند دى، چې پخوا په طبېعت كې تر ټولو پايښت لرونكيو ايزوټو

 -ز كال په ازمايښتي او تجربوي ډول د دې پخلى وشو چې دا ايزوتوپ الفا 2003خو پر 
ايزوټوپ د نيمايي عمر مالوم شوى پېر  Bi٢٠٩راډيواكتيفي دى . د بيسموټ د 

كاله دى . په دې ډول ويالى شو چې د دې عنصر ټول پېژندل شوي  ٠,٢±١,٩·١٩١٠
كاله ان  ٠,٢±١,٩·١٩١٠ه چې د نيمايي عمر پېر گيواكتيفي دي . خو لكه څنايزوټوپونه راډ

 Bi٢٠٩د اوسنۍ پينۍ (كايناتو) تر عمر زيات دى، نو طبېعي بيسموټ چې له يوه 
رام طبېعي بيسموټ گايزوټوپه جوړ دى، د انسان لپاره بې ضرره راډيواكتيفي دى . په يوه 

تجزيه - هستې الفا 100ايزوټوپ نږدې  209- وټكې په يوه كال كې په منځني شمېر د بيسم
  پايښت لرونكي ايزوټوپ باندې بدليږي .  205-عنصر په تاليم Tlكيږي او د تاليم 
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نور ايزوټوپونه هم پېژندل شوي چې ډېرى يې  34ايزوټوپ سربېره، د بيسموټ  Bi٢٠٩پر 
 Bi٢٠٧كه د ايزوميري حالتونه لري . له دوى څخه يې دا ايزوټوپونه اوږد عمر لري ل

ايزوټوپ چې نيمايي عمر  Bi٢٠٨كاله دى . بل يې د  55,31ايزوټوپ چې نيمايي عمر يې 
  ٣,٠٤·٦١٠ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Bim٢١٠كاله دى . درېيم د  ٠,٣٦٨·٦١٠يې 

  كاله دى . د نورو ټولو ايزوټوپونو عمر يې لنډ دى او تر څو شواروزه زيات نه دى . 

شمېره  208څخه پيل او پر  184يزوټوپونه چې د كتلو شمېرې يې له د بيسموټ هغه ا
پاى ته رسيږي په مصنوعي ډول السته راغلي، نور د  218څخه پيل پر  215ختميږي، او له 

Bi٢١٠ ،Bi٢١١ ،Bi٢١٢  ،Biاو  ٢١٣Bi٢١۴  ايزوټوپونه يې په طبېعت كې جوړيږي او د
تو د راډيواكتيفي تجزيې په ځنځير كې د هس 232- او توريم 235-، يورانيم238-نيميورا

 ډون لري . گ

  

  د بيسموټ اتوم 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  126پروتونونو او  83د بيسموټ د اتوم هسته له 
ا راڅرخي . د دې عنصر هستې پر شاوخوالكترونونه شتون لري چې د  83شاوخوا كې يې 

ده . د  6و شمېره د اتوم د انرژيكي سوي د دې عنصر ې لري، په بله ويناانرژيكي سوي 6اتوم 
، په څلورمه 18، په درېيمه كې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې م په لومړۍ انرژيكي سوياتو

الكترونونه سره  5ه كې يې ژيكي سوي، او په شپږمه انر18، په پېنځمه كې يې 32كې يې 
نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې  د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او.  وېشل شوي دي

  دى .   209شمېره) 
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  خواص يې : نور د اتوم 

 ومي واحده ده . ات 98040,208د بيسموټ اتومي كتله  -

سره ښودل    [Xe]١٤f٤ ١٠d٥ ٢s٦ ٣p٦رمول يې په دې فو د اتوم الكتروني وېش -
 كيږي .  

 .   . م دى پ 170يې  د اتوم نيمايي قطر -

        

  
  يسموټ د اتوم جوړښت انځور : د ب

  خواص يې  فيزيكي  

 رامه دى . گ 79,9. م كې  م . د بيسموټ كثافت په عادي شرايطو كې په يو س -

په  ده . (د ك 44,271په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ده) .   7,544شمېر
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 8371ده . (د ك په شمېر  4156په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
 ده) .  

 موله دى . \كيلوجوله 30,11د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 0,172د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين .موله) دى .  \جوله 0,26د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

   موله دى . \. م م . س 3,21مولي حجم يې  -

رونكى فلز دى . د البي غوندې پړك لگلرونكى لږ  گسپينو زرو ته ورته رن بيسموټ
ڼ شمېر نورې بڼې (موديفيكېشنونه) شته چې د تودوخې په لوړو درجو كې گبيسموټ 

 2 , 57لري . د ) crystallographic modificationبلوري بڼې ( 7جوړيږي . بيسموټ 
بيسموټ بلوري  درجو كې د گ . س 25 تودوخې په) فشار پر مهال د GPa(اپاسكال گيگ

سېستم  مونوكلينيك سېستم څخه په ون مومي او له رومبوهيډرالبدل پوليمورفيجالۍ 
اپاسكال فشار كې هم د گيگ 5اپاسكال او گيگ 31,4اپاسكال، گيگ 72,2په بدليږي . 

ا پاسكال فشار كې گيگ 74,7پېښيږي . په  بدلونبيسموټ د بلوري جالۍ پولي مورفي 
و د جالۍ پارامترونه ا m٣Imروپ يې گد مكعبي جالۍ جوړښت لري . فضايي  ټبيسمو

اپاسكال فشارونو ترمنځ او د تودوخې د گيگ 2,5او  3,2نانومتره دي . د  a  =٠,٣٨٠٠يې 
 )ونالگترايتڅلورڅنډيز (جالۍ جوړښت  ترمنځ بيسموټ د بلوريدرجو  گ . س 580او  500

.  نانومتره دي  c  =٠,٥٦٨نانومتره او  a  =٠,٦٥٧سېستم لري، او د جالۍ پارامترونه يې 
  پولي مورفي بدلون كشف شوى دى . ا پاسكال فشار كې يې هم گيگ 30په 

ميكروم متره دى او  2,1درجو كې د بيسموټ برېښنايي مقاومت  گ . س 5,17د تودوخې په 
د تودوخې له لوړېدو سره يې هممهال مقاومت هم لوړيږي . په زړه پورې خاصيت يې دا دى 

ي مقاومت كميږي . د جامد بيسموټ (د تودوخې په مهال يې برېښنايپر چې د ويلي كېدو 
كې حالت  كروم متره دى، خو په اوبلنمي 2 , 67درجو كې) برېښنايي مقاومت  گ . س 269

ميكروم متره  1 ,27درجو كې) يوازې  گ . س 272يې بيا برېښنايي مقاومت (د تودوخې په 
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) درجو كې گ . س 20( كيلوين 293د تودوالي د پراختيا ضريب يې د تودوخې په .  وي
١−К دى .  ١٣,٤·١٠−٦  

تېرولو ټيټه وړتيا لري چې د  د نورو فلزونو په پرتلې سره بيسموټ لكه سيماب د تودوخې
    دى . )K·  m/  W(واټ پر متركيلوينه  87,7ن درجو كې كيلوي 300تودوخې په 

د  دى او مقناطيسي حساسيت يې )ډيامقناطيسيمقناطيس نه جذبوونكى (بيسموټ 
 مقناطيسدى چې په دې ډول دى تر ټولو د ډېر   −١,٣٤·١٠−٩كيلوينه كې  293تودوخې په 

  كوي .  نه جذبېدونكى

د كوټې د هوا د تودوخې په درجه كې يو نازك يانې ژر ماتېدونكى فلز دى او مات  دا فلز
 س 250-150ي جوړښت لري، خو د تودوخې په شوى يا پرې كړ شوى ځاى يې ډېر ځيږ دانه ي

درجو كې د كږولو راكږولو (لكه خميره يا موم) وړتيا خپلوي . د بيسموټ مونوبلورنه  گ .
هم د كوټې د هوا د تودوخې په درجو كې د كږولو راكږولو وړتيا لري او هم پرې د ورو ورو 

يو ډول پاټكيز حالت يې احساس فشار راوړلو سره كږيږي . په دې وخت كې كېداى شي چې 
    شي چې سپك كرپهار يې واورېدل شي . شي او ان كېداى

  :جالۍ جوړښت يې  بلوري د

 رومبوهيډرال سېستم لري .  د بيسموټ د بلوري جالۍ جوړښت  -

 سترومه دى . گان α=٥٧,٢٣ ؛  a=٤,٧٤٦د جالۍ پارامترونه يې  -

  .  كيلوينه ده 00,120د ډيباى د تودوخې درجه يې  -
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  ومبوهيډرال سېستم لري  د بيسموټ د بلوري جالۍ جوړښت رانځور : 

  كيميايي  خواص يې 

 .  . م دى پ 146 د بيسموټ كووالينسي نيم قطر -

 .  . م دى پ e5+ (74 )e 3 (+96يې (قطر  د ايون نيمايي -

 ه دى .  گپاولين 02,2الكتروني منفيت يې  -

 دى .  ولټه   ٣Bi←Bi+ ٠,٢٣يې  ځواكالكترودي  -

 دي .   3او  5يډ جوړولو درجې يې اد اكس -

موله ده . په بل \كيلوجوله 9,702ي يې ژلومړي الكترون د ايون جوړولو انرد  -
  ) الكترون ولټه ده .29,7شمېر (

+ درجې ښيي . د كوټې 5+، 4+، 3+، 2+، 1،  - 3يډ جوړولو ابيسموټ په مركبونو كې د اكس
د يډ نه جوړوي، خو په لنده هوا كې اد هوا د تودوخې په درجه او په وچه هوا كې اكس

. كه چيرې بيسموټ ته د ويلي كېدو تر درجې تودوخه  ايډ په نري قشر پوښل كيږياكس
د (پياوړى) تشديدرجو كې  گ . س 500يډ جوړوي چې د تودوخې په اوركړ شي نو اكس

 (III)اور اخلي او د بيسموټ  په رسېدو سره تهدرجو  گ . س 1000كيږي . د تودوخې 
  جوړوي .  ٣O٢Biيډ ااكس
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4O2Bi2  2O3Bi + 4          

 ٥O٢Biيډ ااكس (V)د تعامل كولو په پايله كې د بيسموټ  Biاو بيسموټ  ٣Oازون د 
  جوړيږي . 

ږي، او دا د نه حلي ٢H لږ لږ حلوي . په جامد او اوبلن بيسموټ كې هايډروجن P فاسفورس
 ٢H٢Biد بيسموټ .  لږ فعال دى دې شاهدي وركوي چې هايډروجن د بيسموټ په وړاندې

يډريډونه د تودېدو پر مهال ادا هيډريډونه پېژندل شوي دي . ا(بيسموټين) ه  ٣BiHو دا ا
سره  Si او سيليكون ٢N جنرو، نايټ Cازونه دي . بيسموټ له كاربون گبې ثباته او زهرجن 

  تعامل نه كوي . 

 (II)د بيسموټ  په پايله كېتعامل د از سره گسولفوري يا له  Sله سولفور  Bi بيسموټ
   سولفيډ جوړوي :  (III)د بيسموټ او   BiSولفيډ س

  

  

په وړاندې  ٤SO٢Hنري سولفوريك اسيډ او   HClتېزابو  وگې ټينگمال بيسموټ د
3HNO  +3  او سلطاني تېزابو ٣HNO يټريك اسيډامقاومت لري او ثابت دى، خو په ن

HCl : كې حليږي    
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يټراټ اسره تعامل كوي او د بيسموټ ن 4O2Nايډ تراكسينايټروجن ت ډاىبيسموټ له 
٣(٣Bi(NO  درجو تودوخه كې ترسره كيږي چې گ . س 110او  70جوړوي . دا تعامل د 

     ده :  معادله يې دا

  

  ٤BiH(SO(٢د تودوخې وركولو پر مهال حليږي او  كې ٤SO٢H سولفوريك اسيډ په نري
 SO٢Bi)٤(٣بيسموټ سولفاټ د سولفوريك اسيډ سره حليږي او  گجوړوي، خو له ټين

   جوړوي :   

  

سره د بيسموټ د تعامل په پايله  ٢I واو ايوډين ٢Br وبرومين،  ٢Cl وكلورين، ٢F وله فلورين
   بېالبېل هاليډونه جوړيږي : كې 

   

  

ډوله فلزونه (بيسموټيډونه) جوړ گله نورو فلزونو سره كوالى شي چې انټرميټاليك  دا فلز
    كړي .

   ې كارونه ي

نه وهونكيو پوالدو په جوړولو  گپه فلز ويلي كولو كې : بيسموټ د پوالدو، په تېره بيا زن
ډوله فلز كې كاريږي، د فلز د گاو توليد كې لوى ارزښت لري . دا فلز له الومينيم سره په 

  كږولو راكږولو وړتيا ښه كوي او له هغه څخه د سامان جوړولو چارې اسانوي .  
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ې د پوليميرونو په توليد كد  3O2Biيډ ااكس (III)ه : د بيسموټ گوپه ت د كټاليسټ
 acrylateپوليميرونو ( د اكريالټله دې شمېر څخه  ؛يه خدمت كوگپه تو كټاليسټ

polymers(  . كريكينپه الس ته راوړلو كې كاريږي) كله  ) كېگد نفتو په وېش او تجزيه
  كاريږي .    BiOClيډ ابيسموټ اكسي كلورد  كله

په ترموالكتريكي توكيو كې : بيسموټ په برېښنا نيم تېرونكيو توكيو كې، له هغه شمېر 
د يډ (اټيلوريكي الو كې كاريږي . له دې ډول توكيو څخه يو هم ترڅخه په ترموالك

 мкВ/К 280يې  ترموالكتريكي حركت كوونكي ځواك Bi)٣Te٢( يډابيسموټ ټيلور
   .  دى 3Se2Biيسموټ سيلينيډدى) او د ب

رو گو د حسگد اټومي وړان ٣BiIيډ اه : د بيسموټ ايوډگرو په توگو د حسگد اټومي وړان
(لنډ نوم  12O3Ge4Biټ د بيسموټ جرمانااو نورو مالوموونكيو الو په توليد كې كاريږي . 

ټومي فيزيك، د لوړو ه په پراخه پيمانه په اگ) توكي په توscintillatorد () BGOيې 
او ځمكپېژندنه (جيولوجۍ) كې رافۍ گې كمپيوټري ټوموگكس وړاند اي، يو فيزيكژانر

   كاريږي . 

،  Sn ې، قلع Cdكاډميم  له داسې فلزونو لكه: ډوله فلزونه گد بيسموټ د ټيټې درجې 
 د بيسموټسره  Gaاليم گاو  Zn و، جست Hg و، سيماب Tlتاليم ،  Inاينډيم ،  Pb وسرپ

ډېره ټيټه درجه لري، د ځينو هغو يې د اوبو د ډوله فلزونه د ويلي كېدو د تودوخې گ
ده، او تر ټولو د ډېرې ټيټې درجې ويلي كېدونكي  اېشېدو د تودوخې تر درجې هم ټيټه

و د ټيټې درجې دا د ويلي كېددرجو كې ويلي كيږي .  گ . س 41ډوله فلز د تودوخې په گ
نالونو د ځينو گلو او سيد تودوخې تېروونكيو، د لېم سيمونو، د اور وژډوله فلزونه يې گ

  ه كاريږي . گريسو، د فيوزونو په توگړيو گپرزو، د ځينو ځان

، چې د 210- په توليد كې : بيسموټ په اټومي ټكنالوجۍ كې د پولونيم 210- د پولونيم
  وپي صنعت يو مهم عنصر دى، په الس ته راوړلو كې كاريږي .  راډيوايزوټ
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مايع اټومي بټيو د د ډوله فلز گ) eutecticو د (ۍ كې : د بيسموټ او سرپژپه اټومي انر
كاريږي . له هغه شمېر څخه دا ډول بټۍ د شوروي اتحاد  فلزونو تودوخه تېروونكيو كې

  په اوو بېړيو كې كارېدې .  » ليرا«پروژې  705اوبتل او د  K-127توليد په 

 تر ټولومركب  ٣O٢Biيډ ااكس تراىد بيسموټ وټ له مركبونو څخه يې په طب كې : د بيسم
ېر كاريږي . له هغه شمېر څخه يې په صنعتي توليد كې د ډېرو دارو درملو په جوړولو كې ډ

په دې وروستيو كې د دې  .پاره او ځينې نور يو لغكاريږي . لكه د هاضمې جهاز د نارو
ې لپاره د دارو درمل جوړولو كار نمركب پر بنسټ د سرطاني ناروغيو د پړسوبونو د درمل

االټ، گ د بيسموټدى . سربېره پر دې په طب كې يې داسې مركبونه كاريږي لكه  روان
د بيسموټ ، CO2Bi)3(3، د بيسموټ كاربوناټ  ٢٤O٢Bi٢٤H١٢C بيسموټ ټرټراټ
برومفينوالټ  بيسموټ تراىد بيسموټ سوبسيټراټ او ، ٤BiO٥H٧Cسوبساليسيالټ 

٣(٣Br٣H٦Bi(OC  .   

 

  پولونيم .  84

ايي عنصرونو د دوره يي جدول د شپږمې دورې يو عنصر دى چې اتومي پولونيم د كيمي
)، په Poloniumژبه كې ( يدې عنصر نوم په التين ددى .  Poاو سېمبول يې  84شمېره يې 

يو پولونيم ) دى . Поло́ний) او په روسي ژبه كې (Poloniumليسي كې (گان
په عادي شرايطو كې  دى .روپ څخه گد كالكوجيني عنصرونو له راديواكتيفي عنصر، 
-6() شمېره يې CASلرونكى، نرم فلز دى . د ثبت د سي اې اېس ( گسپينو زرو ته ورته رن

  ) ده .  7440 - 08
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  لرونكى، نرم فلز دى  گانځور : پولونيم سپينو زرو ته ورته رن

  تاريخچه او د نامه ريښه يې  

 ټونكيگه كې د نوبل ډالۍ گڅان ز كال د فيزيك په 1903، پر پوهرانسي فيزيكپدا عنصر 
ز  1903، پر فيزيكپوه او كيمياپوهپولېنډۍ  له خپلې مېرمن )1906- 1859» (پېر كيوري«

ه كې د نوبل گز كال د كيميا په څان 1911ه كې د نوبل ډالۍ او پر گكال د فيزيك په څان
ز  8189ډه پر گسره په  )1934-1867( »مارييا سكلودوفسكايا كيوري« ټونكېگډالۍ 

دا عنصر د كې كشف كړ . ) 8O3Uڅخه تر  2UO(له  په يورانيمي مينرال يورانينيټ كال
  ونومول شو .  »پولونيم«په وياړ »  Polonia«د ټاټوبي » مارييا سكلودوفسكايا«

يو نوى عنصر كشف كړ . ده دا عنصر د » ويلهلم ماركوالډ«ز كال الماني كيمياپوه  1902پر 
خبر ولوست  اد دغه عنصر د كشف په اړه د» كيوري«وماوه . كله چې نامه ون يلور پهراډيوټ

له دې ارزونې » ماركوالډ«كاله مخكې كشف كړى دى .  4نو يې خبر وركړ چې دا عنصر دې 
نده يې كړه چې پولونيم او راډيوټيلور دوه بېالبېل عنصرونه دي گسره هوكړه ونه كړه او څر
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نو وروسته دا ثبوت كړه چې د پولونيم او راډيوټيلور د مېړه او ماندينې تر يو لړ ازمايښتو. 
دې ته اړوت چې پر خپله » ماركوالډ«نيم عمر پېر يو ډول او يو برابر دى . تر دې وروسته 

  تېروتنه اعتراف وكړي .   

  .  هز كال بېل كړاى شو 1910رامه وه، پر گميلي  1,0يې  كچهه، چې گد دې عنصر لومړنۍ بېل

  ولونيم شتون  په طبېعت كې د پ

او  ډون لريگد طبېعي راډيواكتيفي ځنځيرونو په تركيب كې  د پولونيم راډيوايزوټوپونه
   : هغه دا دي

 Po٢١٨ شواروزه دى . د 376,138 ايي عمرنيم راډيواكتيفي ايزوټوپ Po٢١٠ پولونيم دد 
 وټوپراډيواكتيفي ايز Po٢١۴ دقيقې دى، او د 10,3ايي عمر نيم راډيواكتيفي ايزوټوپ

  .  ډون لريگځنځير كې په  U٢٣٨ په ويورانيمثانيې دى او د   ١,٦٤٣·١٠−٤ ايي عمرنيم

 Po٢١٢د  . ثانيې دى 145,0ايي عمر نيم راډيواكتيفي ايزوټوپ Po٢١۶ د پولونيم د
په ځنځير كې دى  Thثانيې دى او د توريم  ٢,٩٩·١٠−٧ ايي عمرنيم ايزوټوپ راډيواكتيفي

 .  

 Po٢١١ د . ثانيې دى  ١,٧٨١·١٠−٣ ايي عمرنيم راډيواكتيفي ايزوټوپ Po٢١۵د پولونيم د 
ځنځير كې دى  U٢٣۵ په وثانيې دى او د يورانيم 0 , 516ايي عمر نيم راډيواكتيفي ايزوټوپ

  .  

ځكه خوا پولونيم تل په يورانيمي او توريمي مينرالونو كې شتون لري . د ځمكې په پاسني 
   سلنه دى . ٢·١٠−١٤ن انډول د كتلې له پلوه نږدې د پولونيم د شتوكلك قشر كې 
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  وپونه يې ايزوټ

ايزوټوپونه پېژندل شوي چې ټول يې راديواكتيفي دي  33ز كال تر پايه د پولونيم  2006د 
ايزوټوپ يې   Po٢١٠پاى ته رسيږي . د  220څخه پيل او پر  188او د اتومي كتلو شمېرې له 

ې په طبېعت كې د پولونيم له ايزوټوپونو څخه ورځې نيمايي عمر لري چ 138 ,376
 Po٢٠٨او  Po٢٠٩اوږدترين نيمايي عمر دى . تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي يې د 

ايزوټوپ نيمايي  208كاله، او د  102ايزوټوپ نيمايي عمر يې  209ايزوټوپونه دي چې د 
شواروزه دى . سربېره  8,8ايزوټوپ نيمايي عمر يې  206- نيمكاله دى . د پولو 2 ,9عمر يې 

  ڼ شمېر هسته يي ايزوميرونه هم پېژندل شوي دي . گپر دې، د دې عنصر د ايزوټوپونو 

   د پولونيم اتوم 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  125پروتونونو او  84د پولولنيم د اتوم هسته له 
راڅرخي . د دې عنصر  استې پر شاوخوالكترونونه شتون لري چې د ه 84شاوخوا كې يې 

ده . د  6مېره و شد اتوم د انرژيكي سوي د دې عنصر په بله ويناې لري، انرژيكي سوي 6اتوم 
، په 18مه كې يې ، په درېي8، په دويمه كې يې 2ه كې يې اتوم په لومړۍ انرژيكي سوي

 6ه كې يې ي سوييكاو په شپږمه انرژ ،18، په پېنځمه كې يې 32څلورمه كې يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز . دي ي ونونه سره وېشل شوالكتر

   دى .   209شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  8249,208د پولونيم اتومي كتله  -

سره ښودل فورمول   [Xe]١٤f٤ ١٠d٥ ٢s٦ ٤p٦ يې په دې د اتوم الكتروني وېش -
 كيږي .  
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 .  . م دى پ 176يې  د اتوم نيمايي قطر -

   

  
  انځور : د پولونيم د اتوم جوړښت 

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 196,9. م كې  م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود پولوني -

 ده) .  ك 527ده . ( يا  گ . س 254د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې  -

 ك ده) .   1235 ده . (يا گ . س 962د اېشېدو د تودوخې درجه يې  -

 موله دى .  \كيلوجوله 10يلي كېدو تودوالى يې د و -

 موله دى .  \كيلوجوله 9,102د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى . \جوله 4,26د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

   موله دى . \. م م . س 7,22مولي حجم يې  -
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   في فلز دى . پولونيم يو نرم، سپينو زرو ته ورته راډيواكتي

  :جالۍ جوړښت يې بلوري د 

 سېستم لري . ساده د پولونيم د بلوري جالۍ جوړښت مكعبي  -

  سترومه دي .  گان 350,3جالۍ پارامترونه يې  د -

  

  انځور : د پولونيم د بلوري جالۍ جوړښت مكعبي ساده سېستم لري 

  كيميايي خواص يې  

 .  . م دى پ 146 نيم قطر لونيم كووالينسيد پو -

 .  . م دى پ e 6 (+67يې ( د ايون نيمايي قطر -

 ه دى .  گپاولين 2 ,3الكتروني منفيت يې  -

  دى . ولټه   ٢Po ← Po+ ٠,٦٥ ،  ٣Po ← Po+ ٠,٥٦يې  ځواكالكترودي  -

 + دي .  6+، 4+، 2، - 2يډ جوړولو درجې يې اد اكس -

. يا په بل موله ده \كيلوجوله 1,813يې  ژيولو انرايون جوړلومړي الكترون د د  -
 الكترون ولټه ده .   )34,8شمېر (

او پولونيم  РоО)٢(xيډ ااكس ايډ كيږي . د ده پولونيم ډاىفلزي پولونيم په هوا كې ژر اكس
په تعامل كولو كې له هالوجيني عنصرونو سره پېژندل شوي دي .  РоО ايډمونواكس

البي گد پولونيم ليږي او تراهاليډونه جوړوي . د تېزابونو تر اغېز الندې په محلول بديت
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سره  HCl ې تېزابوگله مال معادله كې يېجوړوي . په دې الندې   ٢Ро+ه كتيونونه گرن
  تعامل ښودل شوى دى :  

  

پولونيم  په شتون كې Mgنيزيم گكې د حلېدو پر مهال او د م HClې تېزابو گپولونيم د مال
   جوړوي : 2PoHيډريډ اه

    

ر څخه ت - 1,36كې مايع حالت لري (د تودوخې له په درجه  چې د كوټې د هوا د تودوخې
  درجې) .  گ . س 3,35

ې گلونيم اسيډ مالاو د پو  ٣РоОيډ ااكس ه تراىكچ) په tracer amountsد پولونيم د (
نوميږي .   ٤РоО٢Кپولوناټ چې په خپلواك حالت كې شتون نه لري او  الس ته راغلې

لكه د ټيلوريم په  هاليډونه جوړوي . دا فلز  ٦PoXو ا ٤PoX،  ٢PoXپولونيم د دې تركيب 
  كوالى شي چې له يو شمېر فلزونو سره كيميايي مركبونه، يانې پولونيډونه جوړ كړي .  څېر 

يو اتومه، ساده، مكعبي پولونيم يوزاينى كيميايي عنصر دى چې په ټيټه تودوخه كې 
    بلوري جالۍ جوړوي .

  الس ته راوړل يې  

ه مصنوعي سينتېز كيږي، كچرامونو په گد  ايزوټوپ Po٢١٠كې د پولونيم د  په پراكتيك
 د بيسموټ عنصر دپه اټومي بټيو كې د تودوخيزو نيوترونونو پر مټ په دې ډول چې 

Biالس ته راغلىد بيسموټ ه وركول كيږي . گوپ ته وړانفلزي ايزوټ ٢٠٩ Biوپ ايزوټ  ٢١٠
ونو پر مټ د وپ باندې بدليږي . د پروتونايزوټ oP٢١٠ تجزيې پر مټ د پولونيم په -بېتا βد 
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ولو د ډېر اوږده عمر پر مهال د پولونيم تر ټ وركولو ېگوړانته د وپ هماغه ايزوټ بيسموټ
  ده :   جوړيږي چې د تعامل معادله يې داايزوټوپ  Po٢٠٩لرونكى د 

n Po +٢٠٩ → p Bi +٢٠٩  

كې د ) Liquid metal cooled reactor( اټومي بټيونكيو ووخې تېرتودود اوبلن فلز 
د  ) وكارول شي .eutectic( بيسموټ-د سرپو اى شي چېه كېدگتودوخې تېرونكيو په تو

اټومي اوبتل كې هم همدا ډول بټۍ نصب شوې وه . بيسموټ د  ډوله K-27د  شوروي اتحاد
  ر (ساحه) كې كوالى شي چې په پولونيم باندې بدل شي . گاټومي بټۍ په فعال ډ

چاڼلو وروسته له  و ترنيمو د كاني ډبره (زښت ډېر لږ مقدار) د يوراكچولونيم ميكرو د پ
ايوني بدلون )، Extractionشن (كايكسترېد  دا فلزې پوسې څخه الس ته راځي . پات

ه نږله نورو توكيو څخه بېليږي او او تصعيد عمليو پر مټ رافۍ، گكروماتو(تبادلې)، 
  كيږي .  

ونيم درجو تودوخه كې د پول گ . س 500په سرپټي او سربند لوښي كې په  Poفلزي پولونيم 
د تودوخيزې (ترميكي) تجزيې پر مټ  PoO)٢(xيډ ااكس يا پولونيم ډاى PoSسولفيډ 

   الس ته راځي .

  كارونه يې 

ډكو او  د ډېرو ډوله فلزونهگسره  Bاو بورون  Beوپ له بيريليم ايزوټ 210- د پولونيم
-اماگ γچې  كښېكاږليو نيوتروني سرچينو په جوړولو كې كاريږي، داسې سرچينې

  138 ,376د نيم عمر پېر  Po٢١٠ (خو لنډ ژوند لري او له همدې كبله د ې نه جوړويگوړان
 له پاسههستو  د  Bيا بورون  Beذرې د بيريليم  -الفا 210-لونيموشواروزه دى) . د پ

 تعاملونو كې . دا ډېر كلك تړل شوي، سربند (خوله بند) -)n ,α، په (نيوترونونه زېږوي
فلزي امپولونه دي چې له بيريليم كاربيډ يا بورون كاربيډ څخه جوړ شوى سيراميك 
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باندې پوښل شوى وپ ايزوټ 102-ځاى شوى او دا ټابلېټ په پولونيمټابلېټ پكې ځاى پر 
(سړى يې له ځان سره په اسانۍ وړالى دى . دا ډول نيوتروني سرچينې سپكې او پورتاتيفي 

ه په شوروي گې په توگد بېلدي، كار يې بشپړ بې خطره دى او ډېرې ډاډمنې دي .  شي)
ډوله فلزه جوړ گ) Brassله هژدات ( ) نيوتروني سرچينهВНИ-٢اتحاد كې جوړه شوې (

شوى امپول دى چې قطر يې دوه سانتي متره او لوړوالى يې څلور سانتي متره دى، كوالى 
  و په بڼه وزېږوي . گميليونه نيوترونونه د وړان 90شي چې په هره ثانيه كې 

 ، له هغه شمېر څخه د هوا ايوني كولوازونو د ايوني كولو (ايونيزېشن)گپخوا پولونيم د 
ام كې د اوبو ايوني كول له ساكنې گه كله كاريږي) . په لومړي (اوس هم كللپاره ډېر كارېده 

برېښنا سره د مبارزې لپاره اړين دى (په توليد كې له ډېرو حساسو سامان االتو سره د سر و 
  كار لرلو پر مهال) . 

ډول د پولونيم د كارېدنې ه) (نږډوله فلزونو يا هم په خپلواك گسره په  Yايتريم له سرپو او 
د  . د سرچينو په توليد كې كارېدل دي اوو لپاره د تودوخېگد ځينو دست هگنمهمه څا

 1320يو سانتي متر مكعب نږدې  210- اوو لپاره . د پولونيمگهاني د سته د كيگساري په تو
واټه تودوخه وركوي . دا يو ډېر ستر طاقت دى، دا طاقت پولونيم ته په اسانۍ ويلي شوى 

ه له سرپو سره يو ځاى ويلي كوي . كه څه هم دا گرى په توحالت وركوي، ځكه خو دى د سا
واټه)، خو بيا هم دوى د  150كې  . م م كثافت لري (په يو س .لږ  ډېر ۍژد انر ډوله فلزونهگ

ذرې خوشې  - يوازې الفا 210- ي او بې خطره دي، ځكه چې پولونيمكارېدنې لپاره ډېر وړ د
غو ذرو د تېرېدو او د منډې د اوږدوالي توكي څخه د د كثافت لرونكي كوي او له ډېر

په نامه ) Лунохо́д» (لوناخود«د په شوروي اتحاد كې ه گد ساري په توځواك ډېر لږ دى . 
اه چې سپوږمۍ ته د استول كېدو او د سپوږمۍ پر مخ د گدسترام هغه گكيهاني پرو

ونيمي تودنۍ پول د تودولو لپارهد داخلي سامان د سالون  شوې وه، رزېدو لپاره جوړهگ
  (بخارۍ) كارېده . 
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ډوله فلز كې گسره په وپ سپك ايزوټ )٦(Liله   Liليټيم كوالى شي چې د  210- پولونيم
او لكه د  د اټومي چارج بحراني كتله ډېره كمه كړي خدمت وكړي، هغه فلز چې كوالى شي

 وسلېيزې گوړانسربېره پر دې پولونيم د ي . ه خدمت  وكړگ) په توdetonatorاټومي (
)radiological weapon(  وړ دى او د پټې لېږدونې لپاره  د جوړولو لپاره  »ناولي بم«د

له دې المله پولونيم يو ستراتېجيكي ې نه خوشي كوي . گوړان- اماگمناسب دى، ځكه چې 
واښ گرۍ د گفلز دى، بايد چې په ډېر كوټلي ډول په پام كې ولرل شي، او د اټومي تره

   تر څارنې الندې وساتل شي . المله بايد د دولت

  وپ باندې د مسمومتيا پېښې  يزوټا 210-په پولونيم

د پخواني شوروي اتحاد د كې جي بي او وروسته بيا د روسيې د امنيت فدرالي  •
په ز كال  2006پر » الېكساندر والتېروويچ ليتوينېنكو«رمن گخدماتو كارمند ډ

باندې د مسمومېدو په  210-په پولونيممړينه د اټكل له مخې  . د دهلندن كې مړ شو 
 پايله كې پېښه شوه .  

ز كال مړ  2004مشر ياسر عرفات پر  گد فلسطين د خپلواكۍ بښونكي غورځن •
شو . د ده په ځاني شيانو او كاليو كې پولونيم وموندل شو . د نړيوال كميسيون 

ق كړه . صديسويسي لوري په پولونيم باندې د ياسر عرفات د مسمومېدو پېښه ت
، چې د مسمومېدو ثبوت يې رانسي لوريو له دې پايلوپخو وروسته د روسي او 

  يې هوكړه وكړه . سره نشته، 
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  اسټاټين.  85

اسټاټين د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د شپږمې دورې يو عنصر دى چې اتومي 
ښته) كيميايي اسټاټين يو راديواكتيفي (بې پايدى .  Atاو سېمبول يې  85شمېره يې 

ليسي كې گ، په ان)Astatiumدې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( دعنصر دى . 
)Astatine) او په روسي ژبه كې (Аста́т. په عادي شرايطو  دا يو ساده توكى دى، ) دى

لري . د اسټاټين ماليكول دوه  گشين رن گناپايدار او ټيندي چې بلورونه داسې  كې
دى . په دې وروستيو كې كوانتومي ميخانيكي  ٢At مول يېاتومه دى او كيميايي فور

د (كېكښل، ميعان) شوي حالت كې  گچې اسټاټين په ټين محاسبې دا وړاندوينه كوي
) له ماليكولونو جوړ نه وي، بلكې فلزي بلور (كريستال) جوړوي، diastat(ډياسټاټ 

يې دي فشار كې البته د نورو ټولو سپكو هالوجينونو څخه په توپير كې چې په عا
  ماليكولونو څخه جوړ دي .   ٢Halډيمير  ماليكولي بلورونه له

له دې كبله چې اسټاټين ډېر پياوړى راډيواكتيفي دى، په البراتواري شرايطو كې نه شي 
يې الس ته راشي چې د خواصو د ژورې څېړنې  كچهكېداى چې دومره مايكروسكوپي 

      ) ده .7440- 68-8) شمېره (CASد سي اې اېس ( د ثبت د دې عنصرلپاره يې بسنه وكړي . 

  تاريخچه يې 

امريكايي ه وړاندويلى وو . گپه تو» يود-ايكا«د » مندليف«اسټاټين روسي كيمياپوه 
ز كال د االبام پوليتخنيك انستيتوت  1931پر ) 1974-1882( »فريډ اليسون«فيزيكپوه 

ف په اړه خبر خپور كړ او د هغه لپاره په طبېعت كې د نوي عنصر د كشله كاركوونكيو سره 
ز كال د  1940پر ) نوم وړانديز كړ، خو د دې پايلې پخلى ونه شو . Ab» (االبامين«يې د 

ډېل «فيزيكپوه پوهانو امريكا متحدو ايالتونو په بيركلي كې د كاليفورنيا پوهنتون 
پر او  )2002-1912(» ينزيكينټ روس مك«فيزيكپوه )، 2012-1914( »رايمونډ كورسون
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ايميليو «ټونكي پروفيسر فيزيكپوه گ ډالۍه كې د نوبل گد فيزيك په څانز كال  1959
د دوى لومړى ځل اسټاټين په مصنوعي ډول السته راوړ . ) 1989- 1905( »ريگجينو سي

ې گذرو پر مټ وړان- ته د الفا  Biبيسموټ  ايزوټوپ د سينتېز لپاره At٢١١ اسټاټين د
د طبېعي راډيواكتيفي ځنځيرونو وپونه ز كلونو د اسټاټين ايزوټ 1946-1943پر وركړې . 

  تركيب كې وموندل شول .   په

په  »استاتين«ز كاله د  1962د روسي ژبې په نومونپوهنه (ترمينالوجۍ) كې دا عنصر تر 
  نامه يادېده . 

او » تينهيلوي« په وياړ د»  Helvetia«هيلويتيا د سويس د لرغوني نامه لپاره د دې عنصر
په مانا دى) » كمزوري، او ړچند«(له يوناني ژبې څخه اخيستل شوى چې د » ليپتين«د 

    نومونه هم وړانديز شوى ول .

  په طبېعت كې د اسټاټين شتون 

اسټاټين د ځمكې په پاسني كلك قشر كې د ټولو كمپېښه عنصرونو له شمېر څخه تر ټولو 
رامه گهر مهال تر يو  هكچټوليزه ر كې د ده ډېر كمپېښه دى . د ځمكې په پاسني كلك قش

كيلومتره پرېړوالي  1 ,6كلك قشر په پاسنۍ برخه كې يانې . د ځمكې د پاسني  زياته نه وي
ه رامه اسټاټين شتون لري . په طبېعت كې د اسټاټين دايمي شتون لگميلي  70كې يوازې 

 د يورانيم ايزوټوپونه At٢١٩او  At٢١۵ ،At٢١٨ لرونكي د عمردې المله دى چې د ده د لنډ 
U٢٣۵ او يورانيم Uډون لري . گپه راډيواكتيفي ځنځيرونو كې  ٢٣٨  

  وپونه يې  ايزوټ

ايزوټوپونه پېژندل شوي او دا ټول ايزوټوپونه يې  37د اسټاټين كيميايي عنصر 
پاى ته  229څخه پيل او پر  191راديواكتيفي (بې پايښته) دي، چې د كتلو شمېرې يې له 
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هسته يي  23يږي . دا عنصر پايښت لرونكي ايزوټوپونه نه لري . اسټاټين همدا راز رس
  At٢١٠ايزوميرونه هم لري . له ايزوټوپونو څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى د 

ساعته دى . په طبېعت كې يې له شتو ايزوټوپونو  8 ,1ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې 
ثانيې  56ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې   At٢١٩عمر لرونكى د  څخه تر ټولو د ډېر اوږده

  دى . 

 At٢١٩او   At٢١۵  ،At٢١٨ايزوټوپونه لري چې هغه  3اسټاټين په طبېعت كې يوازې 
 235-ايزوټوپونه د يورانيم At٢١٩او  At٢١۵ايزوټوپونه دي . له دې ايزوټوپونو څخه يې د 

ډون لري . د دې گپه راديواكتيفي ځنځيرونو كې  238- ايزوټوپ يې د يورانيم At٢١٨او د 
  موده ډېره لنډه ده .  عمرايزوټوپونو د 

  الس ته راوړل يې 

-الفا αۍ لرونكيو ژپه ټوله كې د لوړې انراسټاټين يوازې په مصنوعي ډول الس ته راځي . 
.  و وركولو سره اسټاټين الس ته راځيگته په وړان Thفلزي بيسموټ او توريم  پر مټذرو 

رافۍ گكروماتو)، Extractionد (تر دې وروسته اسټاټين د خټبېلولو پر مټ جال كيږي 
   كيږي . ه نږاو يا تقطير عمليې پر مټ جال 

   د اسټاټين اتوم 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  125پروتونونو او  85د اسټاټين د اتوم هسته له 
د  ستې پر شاوخوا راڅرخي . د دې عنصرچې د هالكترونونه شتون لري  85شاوخوا كې يې 

انرژيكي سويې لري . د اتوم  6ه بله وينا د اسټاټين اتوم پ ده، 6و شمېره سوييكي توم د انرژا
، په څلورمه 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې2يې كې ه په لومړۍ انرژيكي سوي

الكترونونه سره  7ه كې يې سويژيكي ، او په شپږمه انر18، په پېنځمه كې يې 32كې يې 
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د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې ي . وېشل شوي د
  دى .   210شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

 واحده ده .  اتومي 9871,209د اسټاټين اتومي كتله  -

سره ښودل    [Xe]١٤f٤ ١٠d٥ ٢s٦ ٥p٦فورمول يې په دې  د اتوم الكتروني وېش -
 كيږي . 

    .   . م دى پ 145يې  د اتوم نيمايي قطر -

  
  انځور : د اسټاټين د اتوم جوړښت 

  فيزيكي خواص يې  

رامه گ 4,6كې په اټكلي ډول  م . م . س ن كثافت په عادي شرايطو كې په يود اسټاټي -
 دى . 
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كې  درجو 503په شمېر په . (د ك درجو كې ويلي كيږي  گ . س 230 د تودوخې په -
 ) . ويلي كيږي

درجو تودوخه  575په  . (د ك په شمېر درجو كې اېشي گ . س 302د تودوخې په  -
  ) .   كې اېشي

 له دې المله چې اسټاټين د څېړنې لپاره ډېر لږ الس ته راځي، نو له دې كبله د ده فيزيكي
ه نورو د ورت كومه څېړنه چې شوې هم ده هغه ده ته خواص ښه او بشپړ نه دي څېړل شوي .

  الس ته راتالى شي، له مخې شوې ده .  ې كچېعنصرونو، چې په ډېر

ته ورته   ٢I ولري، د ظاهري بڼې له پلوه ايوډين گشين رن گاسټاټين جامد توكى دى، ټين
نافلزونو (هالوجينونو) ته ورته، او فلزونو (پولونيم، سرپو او نورو) ته ورته دى  دى .

د  په څېر په عضوي حلېدونكيو كې ښه حليږي اونو هم لكه د ايوډي ت لري . دىخاصي
هغوى پر مټ په اسانۍ راايستل كيږي او جال كيږي . د هوا كېدو (الوتلو) له پلوه تر 

  .  ر كوالى شي چې په اسانۍ تصعيد شيلږ كم دى، خو د همده په څې وايوډين

  :جالۍ جوړښت يې بلوري د 

 اتومي سېستم لري .  مكعبي محوريد اسټاټين د بلوري جالۍ جوړښت  -

 كيلوينه ده .  195ودوخې درجه يې د ډيباى د ت -

  

  اتومي سېستم لري  مكعبي محوريد اسټاټين د بلوري جالۍ جوړښت انځور : 
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  كيميايي خواص يې 

 .   . م دى پ 145 د اسټاټين كووالينسي نيم قطر -

 .  . م دى پ e 7 (+62يې ( د ايون نيمايي قطر -

 ه دى . گپاولين 5,2الكتروني منفيت يې  -

 دى .  ولټه  ٢At→At٢− ٠,٢يې  ځواكالكترودي  -

 دي .   - 1، 1، 3، 5، 7يډ جوړولو درجې يې اد اكس -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 3,916ي يې ژد ايون جوړولو انر د لومړي الكترون -
  ) الكترون ولټه ده . 50,9شمېر (

هالوجيني عنصرونو خواص دى (د ته ورته  واسټاټين د كيميايي خواصو له پلوه ايوډين
  ، او پولونيم ته هم ورته دى (د فلز خواص ښيي) . )ښيي

پر مټ بشپړيږي ؛ دى لكه د   ٢SOاسټاټين د اوبو په محلول كې د سولفور ډاى اكسايډ 
له ډېرو پياوړيو تېزابي محلولونو څخه هم تل  S٢Hد هايډروجن سولفيډ ان فلزونو په څېر 

د جستو پر مټ له سولفوري تېزابي محلولونو څخه ايستل ېل كيږي . ته ښكته كيږي او خټب
   كيږى او شړل كيږي (د فلز خواص) . 

د سپينو زرو ( AgAt ه جوړويگاسټاټين لكه د ټولو هالوجينونو په څېر نه حلېدونكې مال
يډ جوړ كړي، اتر بازه (بنسټ) پورې اكس  At(V). دى كوالى شي چې د اسټاټين  )اسټاټيډ

ې گه د خواصو له پلوه له دې مالگمال  ٣AgAtOدا ه گپه څېر (د ساري په تو ود ايوډينلكه 
٣AgIO سره يو ډول ده(  .  

د هالوجيني عنصرونو خپلمنځي سره تعامل كوي او  ٢Iايوډيو او  ٢Brو له برومين دا عنصر
جوړوي چې د  AtBrيډ ااو د اسټاټين بروم AtIيډ امركبونه، يانې د اسټاټين ايوډ

  عاملونو معادلې يې دا دي : ت
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AtBr٢ → ٢Br + ٢At 

Atl٢ → 2+ I 2At     

  كې حليږي .  ٤CClيډ اتراكلوريكاربون تدا دواړه مركبونه په 

   كې حليږي :  ٣HNO يټريك اسيډااو ن HCl ې تېزابوگاسټاټين په نريو مال

O٢H٢ + ٤NO٣ + ١٠HAtO٢ → 3HNO10+  2At 

په پايله كې د اغېز   ٢Hو پر محلول باندې د هايډروجن د اسټاټين د اوبد تعامل پر مهال 
جوړيږي . خو د اسټاټين او هايډروجن د يو ډول  HAtهايډروجن اسټاټيد از وزمه گ

، او د اوبو په محلولونو كې ډېر بې ثباته دى هايډروجن اسټاټيدالكتروني منفيت المله 
هايډروجن هاليډونو  چې د هم شتون لري،  At+بلكې ايونونه  ونهيې نه يوازې پروتون

  ې يې بيا نه لري . گمال

هالوجينونو (د سوډيم له فلزونو سره داسې مركبونه جوړوي چې، لكه د نورو ټولو  دا عنصر
د نورو ټولو  دا عنصر درجه پكې ښيي . -1يډ جوړولو اد اكس ) په څېر،NaAtاسټاټيډ 

ترااسټاټ ميتان يتد  كې په ماليكول ٤CHهالوجينونو په څېر كوالى شي چې د ميتان 
٤CAt  ٢د هايډروجن تر الس ته راوړلو پورېH   د دې په پايله كې لومړى . ځاى ونيسي

 ٣CHAtاسټاټوفورم او  ٢At٢CHډياسټاټ ميتان او ورپسې   At٣CHاسټاټ ميتان 

  جوړيږي . 

يډ جوړولو په مثبتو درجو كې اكسيجن لرونكې بڼه جوړوي چې په فرضي ااسټاټين د اكس
ې گوړان -د اسټاټين شتون د ده د الفاجمع) په نښه كيږي .  -ټاو  - (اسټاټ  τ+Atداسې ول ډ

  له مخې ټاكل كيږي . 

   



١٠٢٥ 

 

  راډون . 86

شپږمې دورې وروستى عنصر دى چې  راډون د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د
)، په onRadالتيني ژبه كې (دې عنصر نوم په  دى . د Rnاو سېمبول يې  86ومي شمېره اټ
ساده توكى، نجيبه،  يو . راډون) دى Радо́нاو په روسي ژبه كې () Radonكې ( ريزيگان

از دى . دا يو گ هگل، په عادي شرايطو كې يو بې رنكمپېښه، كيميايي غيرفعا
د كوټې د هوا د تودوخې په  از دى، د روغتيا او ژوند لپاره خطرناك دى .گراډيواكتيفي 

  Rn٢٢٢ وپايزوټ د تر ټولو ډېر پايښت لرونكيازونو څخه دى . گنو درجه كې يو له ډېرو در
- 92- 2) شمېره (CASد دې عنصر د ثبت د سي اې اېس ( شواروزه دى . 8,3ايي عمر يې نيم

   ده .  )10043

  تاريخچه او د نامه ريښه يې 

نده كړه چې د گز كال څر 1899) پر 1937-1871» (ارنسټ رادرفورډ«ليسي پوهاند گان
ذرو پرته يو بل نامالوم توكى هم خوشي كوي، له دې المله د  - الفا  α ان له گدارو Thيم تور

د  ېده وړانديز وكړ چې دا توكى ددې دارو شاوخوا هوا ورو ورو راډيواكتيفي كيږي . 
) څخه emanatioپه نامه ونومول شي، چې د التيني ژبې له (» ايماناسيا«د  Th توريم

راوروسته ورته غوره شي .  Emهم يې سېمبول دې مانا لري، او » بهير«د اخيستل شوى او 
خوشي كوي چې راډيواكتيفي » ايماناسيا«يو ډول ان هم گكتنو وښوده چې د توريم دارو

  از په څېر دى . گخواص لري، سلوك يې لكه د نجيبه او بې فعاليته 

  Raراډيم  ه، او دپه نامه ونوماو) Thoronد ( ايماناسيايې د توريم په لومړى سر كې 
ايماناسيا يې د راډون په نامه . دا زباد شوه چې ټولې ايماناسيانې په اصل كې د نوي عنصر 

مېره يې ځواب شاټومي  86دي چې د  اكتيفي ايزوټوپونهاز راډيوگانې نجيبه بې فعاليته ي
ه نږه ز كال پ 1908ر پ» رېىگ«او » ىويليام رمز«سكاټلېنډي كيمياپوه لومړى ځل وايي . 
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 nitens(د التيني ژبې له » نيټرون«از دې د گډول بېل كړ، هم دوى وړاندايز وكړ چې دا 
ز كال پر  1923په نامه ونومول شي . پر په مانا دى) » رڼاكونكي«څخه اخيستل شوى چې د 

  بدل كړاى شو .   Rnسېمبول يې هم په  Emنوم كېښودل شو او د » راډون«از د گدې 

زياتره مهال په الماني  ه، د كشف خدمتگيي عنصر په توو كيمياد راډون، لكه د ي
د راډون د كشف د پورې هم تړل كيږي . ) 1916- 1848( »فريدريك ارنست دورن«پوه فيزيك

په اثر كې كتل شوې او داسې ښودل » ويرجيني مارشال«او » جېمز«لومړيتوب مسلې د 
  ڼل شي .  گو» ټ رادرفورډرنسا«اړينه ده چې شوې چې د راډون لومړنى كشفوونكى 

 3, 823يې  ايي عمرنيم ايزوټوپ كشف كړ چې Rn٢٢٢ د راډون د» دورن«ز كال  1900پر 
پر هغه اثر يې » رادرفورډ«ورځې دى، او په دې اړه يې داسې يوه ليكنه چاپ كړه چې د 

سره او بيا يې » اوينس«لومړى له » رادرفورډ«بنسټ درلود چې ډېر مخكې چاپ شوى وو . 
ايي عمر يې نږدې نيم كار وكړ چې ايزوټوپ Rn٢٢٠اډون پر بل ز كال د ر 1899يوازې پر 

هغه خپله ليكنه په  يمياپوه له كاره نه ووخبر، ځكهد الماني ك» رادرفورډ«ثانيې دى .  5,54
المانى » رادرفورډ«چې چاپشمېر يې هم لږ وو .  هالمانۍ مجله كې چاپ كړداسې يوه 

كورټ له راډيواكتيفيت سره لېوالتيا نه درلوده . يوازې پر » دورن«.  كيمياپوه نه پېژاند
يماناسيا په اصل په ازمايښت سره دا ثبوت كړه چې ا »سوډي«او » رادرفورډ« ز كال 1902

پوهنتون كې د نوې فيزيكي » يلگمك«وپ دى . دوى وكړاى شول چې په كې د راډون ايزوټ
   مايع يې بدله كړي .ا پر مټ ايماناسيا سړه كړي او په گدست

  په طبېعت كې د راډون شتون 

په نو ايزوټوپوراډيواكتيفي د  Th٢٣٢ توريم داو  U٢٣۵،  U٢٣٨ د وراډون د يورانيم
د راډون هسته په پرله پسې ډول په طبېعت كې د ډون لري . گراډيواكتيفي ځنځيرونو كې 

ې په پاسني كلك قشر راډيواكتيفي تجزيې پر مهال رامنځته كيږي او جوړيږي . د ځمك
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ه چې راډون كيميايي گسلنه دى . لكه څن ٧·١٠−١٦ې انډول د كتلې له پلوه كچكې يې د 
» مورني«ه په اسانۍ د خپل گفعاليت نه لري، نو له دې كبله كوالى شي چې په پرتليزه تو

 ډگازونو او هوا سره گمينرال له بلوري جالۍ څخه ووزي، تر ځمكې الندې له اوبو، طبېعي 
وپ تر ايزوټ Rn٢٢٢ وپونو څخه يې دچې د راډون له څلورو طبېعي ايزوټ هگلكه څنشي . 

په دغو چاپيريالونو كې تر ټولو  كچهوپ ر اوږد عمر لري، نو د همدغه ايزوټنورو ټولو ډې
تر هر څه ړومبى په جيولوجيكي وضعې پورې اړه لري  هوا كې د راډون ډېروالىپه  . هد هډېر
، د راډون فعالې سرچينې دي، رانيټونه چې ډېر يورانيم پكې ديگ هگساري په تو (د

ه لږ ده)، همدا راز په هوا پورې اړه كچيو له پاسه بيا گاو سمندرد سمندرونو  يې هممهال
لري (د باران په وخت كې ميكروچاكونه (ډېر كوچني چاكونه) چې راډون ترې له ځمكې 

ځمكه پرته واوره هم له ځمكې څخه هوا ته د څخه راوزي، له اوبو ډكيږي؛ اورېدلې او پر 
از گراډون د راوتلو مخنيوى كوي). د زلزلې تر پېښېدو مخكې په هوا كې د راډون 

د مايكروسيسميك فعاليت زياتوالى ليدل شوى، احتمال لري له دې كبله چې 
)microseismic activity ( ځته په خاوره كې د هوا كارنده تبادله رامنالمله د زياتوالي

  كيږي . 

  الس ته راوړل يې 

ې د اوبو د محلول له الرې د راډون د الس ته راوړلو لپاره هغه هوا گد راډيم د هرې مال
پلورل كيږي چې په خپل ځان كې د راډيواكتيفي تجزيې پر مهال د راډون جوړ شوى راډيم 

ه كيږي د دې لپاره چې د محلول هغ روسته هوا په كره ډول چاڼللري . تر دې و
ه لري چې كېداى شي د هوا د بهير پر مټ گجال كړي، چې د راډيم مال ېميكروڅاڅكي تر

ازونو له مخلوط څخه گونيول شي . اوس نو پخپله د راډون د الس ته راوړلو لپاره د 
د اوبو بړاسونه او ، 2H، هايډروجن ٢Oلكه اكسيجن  ،كيميايي فعال توكي لري كيږي

(په مايع باندې د ميعان كيږي  پر مټ ٢N وبلن نايټروجند اپاتې شوى توكى  . داسې نور
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نايټروجن او  څخه) Конденса́тتوكي ( وسته له ميعان شوي؛ تر دې وراز بدلېدل)گ
  ون، نيون او داسې نور جال كوي .  گازونه لكه ارگنجيبه بې فعاليته 

  وپونه يې ايزوټ

ژندل شوي چې د كتلو ايزوټوپونه پې 36په اوسني وخت كې د راډون كيميايي عنصر 
پاى ته رسيږي . دا ټول ايزوټوپونه يې راديواكتيفي 228څخه پيل او پر  193شمېرې يې له 

ايزوټوپونه په طبېعت كې موندل  4دي او پايښت لرونكي ايزوټوپونه نه لري . د دې عنصر 
 ، Rn٢١٨ دا ايزوټوپونه يې ډون لري .گكيږي چې په طبېعي راديواكتيفي ځنځيرونو كې 

Rn٢١٩   ،Rn٢٢٠ ،  Rnد دې عنصر له ايزوټوپونو څخه تر ټولو د ډېر دي .  ايزوټوپونه  ٢٢٢
ورځې دى . دا  823,3ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Rn٢٢٢اوږده عمر لرونكى د 
 211- نورو راډون 3. دتجزيې په پايله كې جوړيږي ايزوټوپ د  Ra٢٢۶ايزوټوپ يې د راډيم د 

  ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر يوه ساعته اوږد دى .   224-ډون، او را210-، راډون

  وم ن اتد راډو

نيوترونونو جوړه ده . د اټوم د هستې په  136پروتونونو او  86د راډون د اټوم هسته له 
 دې عنصرد الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي .  86شاوخوا كې يې 

ده . د  6مېره و شسوييكي ژد اتوم د انر دې عنصربله وينا د ې لري، په سوييكي ژانر 6اتوم 
، په څلورمه 18، په درېيمه كې يې 8، دويمه كې يې 2ه كې يې سوييكي ژاتوم په لومړۍ انر

سره  الكترونونه 8ه كې يې سوييكي ژ، او په شپږمه انر18، په پېنځمه كې يې 32كې يې 
ونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې د اتوم په هسته كې يې د پروت.  دي يشو وېشل

  دى .   222شمېره) 
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  خواص يې :نور د اتوم 

   اتومي واحده ده . 222 ,0176د راډون اتومي كتله  -

فورمول سره ښودل  [Xe] ١٤f٤ ١٠d٥ ٢s٦ ٦p٦يې په دې  الكتروني وېشد اتوم  -
 كيږي .  

     .    ىم د.  پ 214يې  نيمايي قطرد اتوم  -

  
  وم جوړښت  د راډون د ات: انځور 

  فيزيكي خواص يې  

 گس . كې، د تودوخې په صفر  . م م . س يود راډون كثافت په عادي شرايطو كې په  -
ساړو كې درجو  گ . س -62رامه دى . په منفي گ 9 , 81از په حالت كې گدرجه او د 

 رامه دى . گ 4,4په اوبلن حالت كې 

 202په شمېر  درجې ده . (د ك -15,71ېر په شم گ . د ويلي كېدو تودوخه يې د س -
 ده) .   
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 211 ,4په شمېر  درجې ده . (د ك - 75,61په شمېر  گ.  ه يې د سد اېشېدو تودوخ -
 ) . ده

 موله دى . \كيلوجوله 2 ,7د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 18 ,1د بړاس تودوالى يې  -

   وين . موله) دى .(كيل\جوله 79,20د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

ه از دى . په اوبو كې يې د حلېدو وړتيا پگه او بويه گراډون راډيواكتيفي، يو اټومه، بې رن
په عضوي حلوونكيو، د انسان په غوړينو او شحمي  . ټره دهيميلي ل 460ر كې يټيو ل

 از ترگرايه زياته ده . د راډون گونه گووبونو (نسجونو) كې يې حلېدنه تر اوبو په لس
يې په ) Silica gelيل (گاو سيليكا فعال كاربون.  پوليميري فېلمونو ښه تېرېداى شي

  .  اسانۍ جذبوالى شي

يدا كوي راپ) Fluorescenceده د رڼا كولو وړتيا (ن خپل راډيواكتيفيت پخپله د ود راډ
 جامد راډون تر نايټروجني سوړوالي پورېد رڼا كوي،  گاو اوبلن راډون د ابي رن يازگ. 

د بلوري جالۍ  د راډونكيږي .  نارنجي- لومړى زېړ وي بيا سور گد رڼا رنسړولو پر مهال 
     سېستم لري . مكعبي محوريجوړښت 

  

  سېستم لري مكعبي محوريد راډون د بلوري جالۍ جوړښت انځور : 

  



١٠٣١ 

 

  كيميايي خواص يې 

 .  . م دى پ 150- 140د راډون كووالينسي نيم قطر  -

 + دي . 8+، 6+، 4+، 2ې يې يډ جوړولو درجاد اكس -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 5,1036ي يې لومړي الكترون د ايون جوړولو انرژد  -
  ) الكترون ولټه ده .   10 , 74شمېر (

دى، ځكه چې د ده ازونو څخه تر ټولو ډېر كارنده گله نجيبه  Rn له كيميايي پلوه راډون
ن واټن كې دي . راډون كالټراټونه جوړوي، الكترونونه له هستې څخه په لري تري ظرفيتي

سره كيميايي ډون گچې كه څه هم دايمي تركيب لري، خو په دوى كې د راډون د اټومونو په 
 nRnFد تودوخې په لوړو درجو كې د دې تركيب سره  ٢F وله فلورين كي نشته . دا عنصرياړ

يو  ٢RnFيډ افلور ډاى راډوندى .    = ٤n ,٦ ,٢مركبونه جوړوي چې په دغو مركبونوكې 
يډي اكېداى شي چې د فلوريډونه اد راډون فلورسپين، نه الوتونكى بلوري توكى دى . 

د ساري  . ه راشيتر اغېز الندې الس تتوكيو عمل كوونكيو او اغېز كوونكيو  ،كېدونكيو
يډ ازافلورگاو هي ٤RnFيډ اترافلوريد ت يډونه .اه د هالوجيني عنصرونو فلورگپه تو

٦RnF ٣يډ اروليز پر مهال د راډون اكسايډد هRnO  جوړيږي . همدا راز يې له+RnF 
    كتيون سره مركبونه هم الس ته راغلي دي . 

  كارونه يې 

نه كې د كورني په كر و په چمتو كولو كې كاريږي .ن په طب كې د راډوني حمامونراډو
فلز ويلي كولو كې په ك (شومې) د كارنده كولو او ښه كولو، په ارڅارويو لپاره د خو

)blast furnace د مالوموونكې الې په ازي بهيرونو د چټكتيا مالومولو گ) بټيو كې د
كول د  اندازههوا او اوبو كې د راډون د شتون په جيولوجۍ كې، په ه كاريږي . گتو

د تر په اوبپوهنه (هايډرولوجۍ) كې او توريم د كانونو د لټون لپاره كيږي .  ويورانيم
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په تر ځمكې .  ډ فعاليت د څېړنې لپاره كاريږيگالندې اوبو او سيندونو اوبو د  ځمكې
د ودې او حركت حالت (ډيناميك) كېداى شي چې د د راډون د تمركزيت الندې اوبو كې 

  زلزلو د اټكل كولو او وړاندويلو لپاره وكاريږي . 

  

  فرانسيم.  87

اوومې دورې لومړى عنصر دى چې فرانسيم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د 
دى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې  Frاو سېمبول يې  87اتومي شمېره يې 

)Francium(ليسي كې گ)، په انFrancium) او په روسي ژبه كې (Фра́нций(  . دى
كيميايي فعاليت لري .  الكلي (القلي) فلز دى، او ډېردا يو ساده توكى دى، راډيواكتيفي 

   ) ده . 7440 -73- 5) شمېره (CASعنصر د ثبت د سي اې اېس (د دې 

  تاريخچه يې 

په پاريس كې د راډيم  ز كال 1939پر  د ده د راډيواكتيف والي له مخې دا عنصر
 )1975 - 1909( »ريېپكاترين ريټ گمار«رانسۍ كيمياپوه پانستيتيوت كاركوونكې 

نوم  »فرانسيم«رانسې په وياړ د فواد ر د خپل هېعنص پر دغه ز كال 1964پر  دېكشف كړ . 
    وركړ . 

  په طبېعت كې د فرانسيم شتون 

فرانسيم يو له ډېرو كمپېښه عنصرونو څخه دى . د هغو  عنصرونو له شمېر څخه چې د 
. ټول  ډېر لږ دى  ٢Atيوازې اسټاټين شتون لري،  دايمي ځمكې په پاسني كلك قشر كې

-توريماو  235 - يواكتيفي تجزيه د يورانيمده راډد  . دى طبېعي فرانسيم راډيوجينيك
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د فرانسيم د نويو اتومونو په راپيدا هممهال ه گواټنيز محصول په تود تجزيې د منځ 232
رامه گ 340 ه كچهكېدو سره جبرانيږي . د ځمكې په پاسني كلك قشر كې د فرانسيم ټوليز 

   . هد

  وپونه يې ايزوټ

 199وپونه پېژندل شوي چې د كتلو شمېرې يې له ايزوټ 34م ز كال تر پايه د فرانسي 2012د 
دا عنصر پايښت لرونكي لري .  هسته يي ايزوميرونه 7پاى ته رسيږي، او  232څخه پيل پر 

ايزوټوپونه نه لري نو پر دې بنسټ نه شي كېداى چې ستاندارتي اتومي كتله ولري . 
يفي او توريم له راډيواكت وانيموپونه لري، چې د يورم په طبېعت كې دوه ايزوټفرانسي

 223- ونه دي . د فرانسيموپايزوټ Fr٢٢۴او  Fr٢٢٣ د هغهتجزيې څخه رامنځته شوي او 
 ايي عمرنيم او ايزوټوپ دى، عنصر تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى ايزوټوپ، چې د دې

 راډيواكتيفيطبېعي د  راديواكتيفي ايزوټوپ 235 -يمد يوراندقيقې دى،  3,22يې
ن لري او په يورانيمي مينرالونو كې په ډوگو څخه يې په يوه كې گله فرعي څانځنځير 

 په ايزوټوپ Fr٢٢٣ د فرانسيم د خواصو څېړنه دسره شتون لري .  كچې ېبېخي لږ
)Indicator (تر  كچې) رانسيم له دې المله چې ف دا . رامو هم لږ)گ ١٠−١٥ سره ترسره كيږي

يې الس ته  هكچچې څه ناڅه ډېره  وپونه نه لري نو ناشونې دهد اوږده عمر لرونكي ايزوټ
   راشي .

  الس ته راوړل يې 

 224- او فرانسيم 223- مله مينرالونو څخه د فرانسي واو توريمو كېداى شي چې د يورانيم
وپونه د هسته يي ټس ته راشي . د فرانسيم نور ايزوه الكچوپونو مايكروسوكوپي ټايزو

  ته راځي . تعاملونو پر مټ الس 



١٠٣٤ 

 

چې د الس ته راوړلو تر ټولو ډېره پراختيا موندونكې الره هسته يي تعامل دى  دې فلزد 
    : معادله يې دا ده 

  

ريږي . د همدغه تعامل په مرسته ده چې په دې تعامل كې سره زر كا په زړه پورې خبره دا
وي . خو  211او  210 ،209وپونه سينتېز شي چې د كتلو شمېرې يې كېداى شي داسې ايزوټ

 3 ايي عمرنيم ايزوټوپونو Fr٢١١او  Fr٢١٠ وپونه ډېر ژر تجزيه كيږي، ددا ټول ايزوټ
  .  ثانيې 50ايي  عمر نيم ايزوټوپ Fr٢٠٩ دقيقې دى، او د

   د فرانسيم اتوم 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  136پروتونونو او  87د فرانسيم د اتوم هسته له 
ا راڅرخي . د دې عنصر شاوخو الكترونونه شتون لري چې د هستې پر 87يې  شاوخوا كې

د ده .  7و شمېره سوي يكيتوم د انرژپه بله وينا د فرانسيم د ا ې لري،انرژيكي سوي 7اتوم 
، په 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې اتوم په لومړۍ انرژيكي سوي

ه او په اوومه انرژيكي سوي ،8، په شپږمه كې يې 18يې  ، په پېنځمه كې32څلورمه كې يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو .  الكترون سره وېشل شوي دي 1كې يې 

    دى .  223ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  0197,223د فرانسيم اتومي كتله  -

  سره ښودل كيږي .   [Rn]١s٧فورمول يې په دې  وېشد اتوم الكتروني  -
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  انځور : د فرانسيم د اتوم جوړښت 

  فيزيكي خواص يې  

 رامه دى . گ 87,1م كې  . م . س كې په يو د فرانسيم كثافت په عادي شرايطو -

-291په شمېر  ده . (د ك 21 -18په شمېر  گ . د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س -
 ده) .   294

- 913په شمېر  ده . (د ك 660-640په شمېر  گ . ېشېدو د تودوخې درجه يې د سد ا -
 ده) .   933

 .  موله دى\كيلوجوله  ~ 2د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله ~ 65د بړاس تودوالى يې  -

 وين .موله) دى . يل(ك\جوله 31 ,6د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

   سېستم لري .  مكعبي منځډكد بلوري جالۍ جوړښت : د فرانسيم  د جالۍ جوړښت يې
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  سېستم لري  مكعبي منځډكانځور : د فرانسيم د بلوري جالۍ جوړښت 

  كيميايي خواص يې 

 .  . م دى پ e 1 (+180( ايون نيم قطر د فرانسيم د -

 ه دى . گپاولين 7,0الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه  Fr←Fr+ −٢,٩٢يې  ځواكالكترودي  -

 + ده . 1يډ جوړولو درجه يې اد اكس -

موله (الكترون ولټه) \كيلوجوله 380ي يې ون جوړولو انرژد لومړي الكترون د اي -
  ده . 

ېژندل شوي او څېړل شوي، له شمېر فرانسيم د ټولو هغو كيميايي عنصرونو، چې نن ورځ پ
ټولو ډېر له الكلي فلزونو څخه تر  ټيټ الكتروني منفيت لري . دا عنصرتر ټولو ډېر  څخه

  لز دى . فكيميايي فعال 

  كارونه يې 

 ايي عمرنيمملي كارېدنه نه لري، دا ځكه چې ې عگپه اوسني وخت كې فرانسيم او د ده مال
  يا بې پايښته دى) . راډيواكتيفيت لري (ډېر راډيواكتيفي  يې لنډ او ډېر
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  راډيم . 88

و عنصر دى چې اتومي راډيم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د اوومې دورې ي
)، په Radiumدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( Raاو سېمبول يې  88شمېره يې 

راډيم يو ساده توكى دى او ) دى . Ра́дийاو په روسي ژبه كې ( )Radiumليسي كې (گان
سپينو زرو ته ورته  ده . دا يو ځالند، )7440-14- 4) شمېره يې (CASد ثبت د سي اې اېس (

اكتيفي راډيو ،. راډيم لوړ كيميايي فعاليت لريالكلي خاورين فلز دى  لرونكى، گرن
   .  دى، په هوا كې ژر خپ كيږي

  
  لرونكى، الكلي خاورين فلز دى   گراډيم يو ځالند، سپينو زرو ته ورته رن انځور : 

  يې او د نامه ريښه تاريخچه 

نډۍ فيزيكپوه او كيمياپوه او پولې) 1906-1859» (پېر كيوري« فيزيكپوه رانسيپ
دا مالومه كړه چې له يورانيم لرونكيو ) 1934 - 1867» (ارييا سكلودوفسكايا كيوريم«

ه يورانيم ډېرې نږكولو وروسته پاتې شوې پوسې تر تر راجال  وكاني ډبرو څخه د يورانيم
ه دوه مېړه او مېرمنې تر څو كاله كوټلي كار وروسته له دغو پوسو څخراډيواكتيفي دي . 

د » كيوري« ول . Ra او راډيم Poپياوړي راډيواكتيفي عنصرونه بېل كړل چې هغه پولونيم 
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 ز كال 1898 لومړنى خبر دراډيم په اړه، چې له باريم سره يې په مخلوط كې كشف كړى وو، 
رانسي پبل ز كال كيوري او  1910وركړ . پر  پوهنو اكاډمۍ ته د فرانسې 26ر د ډيسمبر پ

پر سيمابي كتود باندې د  )1949-1874» (بېرناندرې لويس دې«او كيمياپوه يكپوه فيز
سته يې په هايډروجن وه راډيم بېل او تر دې ورنږد الكتروليز پر مټ  ٢RaClيډ اراډيم كلور

٢H 226-د راډيمه چې اوس مالومه شوې، بېل شوى عنصر گلكه څرنكړ .  تقطير كې 
 238-يورانيميانې  صر د راډيواكتيفي ايزوټوپيميايي عنك ويورانيمچې د وپ وو ايزوټ

د راډيم او پولونيم كيميايي عنصرونو د كشف په خاطر مېرمنې او د تجزيې محصول وو . 
وپ د راډيواكتيفي ايزوټ 238-راډيم د يورانيمته د نوبل ډالۍ وركړ شوه . » كيوري«مېړه 

ورانيمي كاني په ي خوځكه  ،تر تېرېدو وروسته جوړيږي تجزيې د ډېرو منځمهالو پړاوونو
  ه شتون لري .  كچډبره كې په لږ 

 وړيږي، كلهچې د راډيم د راډيواكتيفي تجزيې پر مهال ج وپونهايزوټ ډېرى راډيواكتيفي
او  C، راډيم  B، راډيم  Aوالى ترسره شو، دوى ته د راډيم  يو ډول چې د دوى كيميايي

دوى د نورو كيميايي لومه شوې چې كه څه هم اوس ماداسې نور نومونه وركړل شول . 
وپونه دي، خو پر دوى تاريخي اېښودل شوي نومونه د دود له مخې اوس عنصرونو ايزوټ

  هم كله كله كاريږي، لكه :  

  . وپ ټايزو  Rn٢٢٢ راډون د .................. ايماناسيا 1

  وپ .  ټوايز Po٢١٨ د پولونيم ................. راډيم  Aد .  2

  وپ . ټايزو Pb٢١۴ د سرپو... ...راډيم ........... B د.  3

  وپ . ټايزو Bi٢١۴ د بيسموټ. ......راډيم ........... Cد .  4

  وپ . ټايزو Po٢١۴ د پولونيم........ ..راډيم ....... C1د .  5
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  وپ .  ټايزو  Tl٢١٠ ........ د تاليم..راډيم ...... C2د .  6

  وپ . ټايزو  Pb٢١٠ د سرپو.. ..راډيم ............. Dد .  7

  وپ .  ټايزو  Bi٢١٠ بيسموټ د. ..راډيم .............. E. د  8

  وپ . ټايزو Po٢١٠ د پولونيمراډيم ................  Fد .  9

 تجزيو  ٣,٧·١٠١٠په يوه ثانيه كې له  اډيواكتيفيت واحدپه وياړ د كيوري د ر» كيوري«د 
رام فعاليت گ 1پر  226-راډيم ديې پخوا چې ) GBq(ريل ابيكگيگ 37سره مساوي دى، يا 

تخمينن  رام فعاليت گ 1د  226-ه چې د راډيمگخو لكه څن.  اېښودل شوى وو باندې بنسټ
داسې ټاكل كيږي لكه په يوه ثانيه  لږ دى، په اوسني وخت كې دا واحد Ки 1سلنه تر  3,1

  ميليارده تجزيې .  37كې 

) يانې radiusاو د التيني ژبې له (و سره تړاو لري گو له وړاند هست Raنوم د » راډيم«د 
  څخه اخيستل شوى دى . » هگوړان«

  په طبېعت كې د راډيم شتون 

اسه يوه پېړۍ د پراډيم ډېر كمپېښه عنصر دى . له هغه مهاله چې راډيم كشف شوى څه 
 رامگكيلو 5,1وازې ې تر ننه په ټوله نړۍ كې يوخت تېر شوى او په دې څه د پاسه يوه پېړۍ ك

له (فورمول يې  د يورانينيټ ود يورانيم.  ه راډيم الس ته راغلي دينږرام) گيلو(يونيم ك
UO2  څخه ترU3O8  (وړى وو، له مېرمن او مېړه ترې راډيم السته را »كيوري«، چې مينرال

يك دى اډيم راډيوجينالس ته راځي . ټول طبېعي ر 226-رامه راډيمگ 0001,0يو ټن څخه نږدې 
د تجزيې پر مهال جوړيږي . د ايزوټوپونو  232-يا توريم 235 -، يورانيم 238- او د يورانيم

عمر وپونو څخه تر ټولو د ډېر اوږده راډيم له څلورو موندل شويو ايزوټ په طبېعت كې د
 1602يې  ايي عمروپ دى، چې نيمايزوټ 226- لرونكى او ډېر خپور شوى ايزوټوپ د راډيم
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په طبېعت كې د ډون لري . گپه راډيواكتيفي ځنځير كې  238-د يورانيمكاله دى او 
يا په بل شمېر  ،ږيد هرو دريو ميليونو اتومونو په سر د راډيم يوازې يو اتوم رسي ويورانيم

رامه دى گميكرو 1 ,02د ځمكې په پاسني كلك قشر كې يې كالرك په يو ټن كې 
   رام ټن) . گ(ميكرو

   وپونه په الندې ډول دي : وټد راډيم ټول طبېعي ايز

- دى، كورنۍ يې د يورانيم   Х(AcX)اكټينيم  وپ، تاريخي نوم يېايزوټ 223- . د راډيم 1
د ،  دى αورځې دى، د تجزيې ډول يې الفا  435,11ايي عمر يې نيم ځنځير دى، 235

)daughter isotope ()اكټينون، ( 219-راډون )تاريخي نومAn(  . دى  

 232- دى، كورنۍ يې د توريم  Х(ThX) توريموپ، تاريخي نوم يې ايزوټ 422-. د راډيم 2
، د تجزيه دى-د تجزيې ډول يې الفاورځې دى،  66,3ايي عمر يې نيمځنځير دى، 

)daughter isotope( )(تورون،  220-راډون )تاريخي نومTn . دى (  

 238- د يورانيم ) دى، كورنۍ يېRaوپ، تاريخى نوم يې راډيم (ايزوټ 226- د راډيم.  3
د ، تجزيه دى- د تجزيې ډول يې الفاكاله دى،  1602يې  ايي عمرنيمځنځير دى، 

)daughter isotope ()(راډون،  222-راډون )تاريخي نومRn  . دى (  

) دى، كورنۍ يې د ١MsTh( 1 - ميزوتوريمنوم يې  وپ، تاريخيايزوټ 228- د راډيم.  4
تجزيه -بېتا βكاله دى، د تجزيې ډول يې  5 ,57ايي عمر يې نيمځنځير دى،  232-توريم

) ٢MsTh،  II - (ميزوتوريم 228- اكټينيم) (تاريخي نوم) daughter isotope، د (دى
 دى . 
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  الس ته راوړل يې 

كاله  12» مارييا كيوري«وښت . غ پېړۍ په سر كې د نږه راډيم الس ته راوړل ډېر زيار 20د 
ه راډيم رام نږگاوړي . د دې لپاره چې يو راډيم الس ته ر ه نږهوايست چې يوه ډېره لږه كچ زيار

 100ډبو سكرو،  100اډي څو ډبو يورانيم كاني ډبرو ته اړتيا وه، يانې گد اور راشيالس ته 
ز  20د  له همدې الملهډبو بېالبېلو كيميايي توكيو ته اړتيا وه .  5اډي گټانكره اوبو او د اور

رام راډيم د پيرودلو لپاره اړينه وه گ 1ر قيمتي فلز وو . د پېړۍ په سر كې راډيم تر ټولو ډې
  سره زر وركړل شي .   رامو ډېرگكيلو 200تر  چې

ه هغو كاني ډبرو كې چې د پ . رو څخه راايستل كيږيله يورانيمي كاني ډب راډيم زياتره
يو  د بشپړولو لپاره ډېرې زړې وي، د انډول نكيپايښت لروپه ځنځير كې د  238 -يورانيم

    رسيږي .  226- رامه راډيمگميلي  333ټن يورانيم پر سر 

له يورانيم له راډيواكتيفي طبېعي اوبو څخه د راډيم د راايستنې الره هم شتون لري، 
رې راډيم الس ته لرونكيو مينرالونو څخه د مينځلو يا د الكلي پر مټ د مينځلو له ال

  راتالى شي .  

  وپونه يې ايزوټ

 202ايزوټوپونه پېژندل شوي چې د اتومي كتلو شمېرې يې له  33ي عنصر د راډيم كيمياي
پايښت لرونكي ايزوټوپونه نه لري، پر دې  دا عنصرږي . يپاى ته رس 234څخه پيل او پر 

، Ra٢٢٣بنسټ د ده لپاره ستاندارتي اتومي كتله نه شي تعريفېداى . د دې عنصر د 
Ra٢٢۴ ،Ra٢٢۶ ،Raعت كې موندل كيږي . دا نور ايزوټوپونه يې ايزوټوپونه په طبې   ٢٢٨

كېداى شي چې په مصنوعي ډول الس ته راشي . تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي 
 Ra٢٢٨كاله دى . بل يې د  1600ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Ra٢٢۶ايزوټوپونه يې يو د 
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پ دى چې نيمايي ايزوټو Ra٢٢۵بل يې د كاله دى .  75,5ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې 
  هسته يي ايزوميرونه هم لري .  12دا عنصر ورځې دى .  9,14عمر يې 

  د راډيم اتوم 

د اتوم د هستې په  نيوترونونو جوړه ده . 138پروتونونو او  88د راډيم د اتوم هسته له 
ا راڅرخي . د دې عنصر هستې پر شاوخو الكترونونه شتون لري چې د 88شاوخوا كې يې 

ده . د  7مېره و شد اتوم د انرژيكي سوي ې لري، په بله وينا د دې عنصررژيكي سويان 7اتوم 
، په 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې اتوم په لومړۍ انرژيكي سوي

ه او په اوومه انرژيكي سوي ،8، په شپږمه كې يې 18، په پېنځمه كې يې 32څلورمه كې يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او ي . وي دشېشل سره والكترونونه  2كې يې 

  دى .  226ز شمېر (د كتلې شمېره) نيوترونونو ټولي

  خواص يې :  نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .    0254,226د راډيم اتومي كتله  -

     سره ښودل كيږي .   [Rn]٢s٧يې په دې فورمول  لكترونى وېشاد اتوم  -

  
  جوړښت  انځور : د راډيم د اتوم
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  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 5,5كې  . م م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود راډي -

 1233په شمېر  ده . (د ك 960په شمېر  گ . د ويلى كېدو د تودوخې درجه يې د س -
 ) . ده

 ) .  ده 2010په شمېر  ده . (د ك 1737په شمېر  گ . د اېشېدو د تودوخې درجه يې د س -

 .  موله دى\كيلوجوله 5,8كېدو تودوالى يې د ويلي  -

 موله دى . \كيلوجوله 113د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين .موله) دى . \جوله 3,29د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

  موله دى . \. م م . س 0,45مولي حجم يې  -

راډيم په عادي شرايطو كې يو ځالند سپين فلز دى، په هوا كې خپ كيږي او دا ښايي د 
  يټريډ د جوړېدو المله وي .   ام نراډي

  :جالۍ جوړښت يې بلوري د 

 سېستم لري .   مكعبي منځډكراډيم د بلوري جالۍ جوړښت  د -

  سترومه دى . گان 148,5جالۍ پارامترونه يې  د -

  

  انځور : د راډيم د بلوري جالۍ جوړښت مكعبي منځډك سېستم لري 
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  كيميايي خواص يې 

 دى .   . م پ e 2 (+143قطر (د راډيم د ايون نيمايي  -

 ه دى . گپاولين 9,0الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه  ٢Ra←Ra+ −٢,٩١٦ يې  ځواكالكترودي  -

 ده .  2لو درجه يې ود اكسايډ جوړ -

له ده . يا په بل مو\كيلوجوله 3,509ي يېژلومړي الكترون د ايون جوړولو انرد  -
ي يې ژانرترون د ايون جوړولو لكده . د دويم اولټه  ) الكترون5 ,2785شمېر (

  ) الكترون ولټه ده .147,10په بل شمېر (موله ده . يا \كيلوجوله 0,979

راډيم له اوبو سره تعامل كوي . د باريم او سترونتيم په څېر چلند لري، خو كيميايي 
    + ده .2د اكسايډ جوړولو عادي درجه يې فعاليت يې ډېر دى . 

  كارونه يې 

كاريږي، د دې لپار د ده لږ  ې راډيم كله كله د نيوترونونو په سرچينو كېپه اوسني وخت ك
هستې) تر اغېز  4-(د هيليمې گوړان -د الفاسره يو ځاى ويلي كيږي .  Be له بيريليم كچه

  ده :   الندې له بيريليم څخه نيوترونونه ايستل كيږي چې معادله يې دا

     

ه گوني حمامونو د چمتو كولو د سرچينې په تود راډ  Rnد راډون  لكه په طب كې راډيم
رديږي . سربېره پر دې راډيم د ټورتوب گدغو حمامونو  ه اوسني وخت كې دپ خو، كاريږي

او جنسي غړيو د خطرناكو  د پوزې د بوى حسولو داخلي جوړښت، د ادرارپوست، 
  . ه وركولو) كې كاريږي گونې (وړانگپړسوبونو په درملنه كې د لنډمهاله وړان
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شته چې  ڼ شمېر راډيوايزوټوپونهگدې ډېر وړ خو په اوسني وخت د دغو موخو لپاره تر 
ړندي كوونكيو له الرې الس گپه اټومي بټيو كې د  ين خواص لري او دا راډيوايزوټوپونهاړ

 ايي عمرنيم اكتيفي ايزوټوپ چېراډيو Co۶٠ د Coد كوبالټ ه گد ساري په تو . ته راځي
 2,30يې  ايي عمرنيم راډيواكتيفي ايزوټوپ چې Cs١٣٧ د Csسيزيم  كاله دى، د 3,5يې 

ه زوراشو 115يې  ايي عمرنيم چې اډيواكتيفي ايزوټوپر Ta١٨٢د  Ta ټېنټاليمكاله دى، د 
د  ه دى .وزشوار 74يې  ايي عمرنيم چې اډيواكتيفي ايزوټوپر Ir١٩٢ د Irايريډيم د  دى .

شواروزه دى او  7,2يې  ايي عمرنيمټوپ چې راډيواكتيفي ايزو Au١٩٨د  Auسرو زرو 
  داسې نور . 

نه وگجوړولو كې كارېده، دا رن ونو پهگيمو كلونو راډيم د رڼا كوونكيو رن 70پېړۍ تر  20د 
ولو كې ورك گد رقمونو دايرو ته په رن ړيو ساعتونو، هوايي او سمندري الوگد ځانبيا 

هغوى د خبردارۍ ماركونه نه ول، يوازې د  دا ډول الو خطر په دې كې وو چې پر . د كارېدل
و موخو لپاره لږ خطر لرونكي ډوز د مېچوونكيو الو پر مټ مالومېداى شو . اوسمهال د ياد

 3,12ايي عمر يې نيم ايزوټوپ چې H٣تريتيم د  ٢H جنروهايډ لكه د ،وپونه كاريږيايزوټ
   كاله دى .  6,2ې ايي عمر ينيم ايزوټوپ چې Pm١۴٧ د Pmيم پروميټكاله دى، يا د 

  

  اكټينيم.  89

اكټينيم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د اوومې دورې يو عنصر دى چې اتومي 
د دې عنصر دا يو راديواكتيفي كيميايي عنصر دى . دى .  Acاو سېمبول يې  89شمېره يې 

ه كې او په روسي ژب) Actiniumليسي كې (گ)، په انActiniumنوم په التيني ژبه كې (
)Акти́ний ( . وپونه نه لري . په عادي شرايطو كې دا عنصر پايښت لرونكي ايزوټدى
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روپ له عنصرونو څخه دى گلرونكى فلز دى . د اكټينيډي  گدروند، سپينو زرو ته ورته رن
  ) ده .   7440-34-8) شمېره يې (CASد ثبت د سي اې اېس (. 

  يې  او د نامه ريښه تاريخچه

-1874» (بېرناندرې لويس دې«كيمياپوه او فيزيكپوه رانسي پز كال  1899اكټينيم پر 
مينرال په پوسو كې، ) U3O8څخه تر  UO2له  (فورمول يېنينيټ ارد يو ويورانيمد ) 1949

د اكټينيم نوم  پر دې نوي عنصرچې پولونيم او راډيم يې ترې بېل كړي ول، كشف كړ . 
او راډيوكيمياپوه فيزيكپوه راډيوالماني  تر كشف لږ وروسته» بېرندې«كېښودل شو . د 

رانيمي مينرال وډول ي همدې د په خپلواك ډول) 1927-1852(» ليزگفريدريش اوسكار «
پياوړى راډيواكتيفي عنصر چې كمپېښه خاورين عنصرونه يې لرل،  ،هڅخله يوې برخې 

  نوم وړانديز كړ . » ايمانيم«الس ته راوړ او د ده لپاره يې د 

كشف كړي عنصرونه په اصل كې » يزلگ«او » بېرندې«ونكې څېړنې وښوده چې نورې راتل
هماغه يو عنصر دى، كه څه هم دوى د كشف او څېړنې پر مهال پخپله د اكټينيم 

 ې نه ليدلې، بلكې د دوى د تجزيې په پايله كې جوړ شوي توكيگراډيواكتيفي وړان
Th(راډيواكټينيم) او ٢٢٧ Th(ايونيم) يې ليدل . ٢٣٠   

څخه  ) aktis, aktinos( اكټيس، اكټينوس د اكټينيم ويي د لرغونې يوناني ژبې له
  په مانا دى .  »ېگوړان«اخيستل شوى چې د 

  شتون د اكټينيم په طبېعت كې 

اكټينيم په طبېعت كې يو له ډېرو لږو خپرو شويو راډيواكتيفي عنصرونو څخه دى . د 
 ټنه زياته نه ده، په داسې حال كې 2600ه تر كچه پاسني كلك قشر كې يې ټوليزه ځمكې پ

  ميليونه ټنه ده .  40 هكچ  Raراډيم  چې د
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 Ac٢٢٨،  Ac٢٢۵ ،Ac٢٢٧ وپونه موندل شوي او هغه دايزوټ 3په طبېعت كې د اكټينيم 
  وپونه دي . ايزوټ

ه له كچپه طبېعي كاني ډبرو كې د ده رى وي . گله يورانيمي كاني ډبرو سره مل دا عنصر
په  لكه هده په داسې مينرالونو كې ډېر كچهد اكټينيم وليزې هغې سره برابره ده . انډ

،  ٢SiO، كوارتز  ٢SnO، كاسيټيريټ  2CuFeS  ، كالكوپيريټ ٢MoSموليبډينيټ 
    .كې   ٢MnOپيرولوزيټ 

  وپونه يې ايزوټ

پيل او پر  څخه 206ايزوټوپونه پېژندل شوي چې د كتلو شمېرې يې له  31تر اوسه د اكټينيم 
پاى ته رسيږي . دا عنصر پايښت لرونكي ايزوټوپونه نه لري . په طبېعت كې يې درې  236

ورځې  10ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Ac٢٢۵ايزوټوپونه موندل كيږي چې هغه يو د 
 Ac٢٢٨كاله دى . بل يې د  772,21ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Ac٢٢٧دى . بل يې د 

د دې عنصر تر ټولو د ډېر اوږده عمر ساعته دى .  15,6ې نيمايي عمر يې ايزوټوپ دى چ
كاله دى . بل يې د  772,21ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Ac٢٢٧لرونكي ايزوټوپونه يو د 

Ac٢٢۵  ورځې دى . بل يې د  10ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يېAc٢٢۶   ايزوټوپ دى چې
 ساعتو 10نيمايي عمر يې تر نورو ټولو ايزوټوپونو  ساعته دى . د 37,29نيمايي عمر يې 

دى، د ډېرى هغو نيمايي عمر يې تر يوې دقيقې هم لنډ دى . تر ټولو د ډېر لنډ عمر لنډ 
  نانوثانيې دى .     69ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Ac٢١٧لرونكى يې د 

  د اكټينيم د ځينو ايزوټوپونو راډيواكتيفي خواص په دې ډول دي : 

ايزوټوپ، د الس ته راوړلو د تعامل معادله يې دا  Ac٢٢١. د اكټينيم د  1
Ac٢٢١→α)Pa(٢٢٥n)٩Th(d,ده، د تجزيې ډول يې   ٢٣٢α  1الفا دى، نيمايي عمر يې 

  ثانيه دى . 
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ايزوټوپ، د الس ته راوړلو د تعامل معادله يې دا  Ac٢٢٢. د اكټينيم د  2
Ac٢٢٢→α)Pa(٢٢٦n)٨Th(d,2,4جزيې ډول يې الفا دى، نيمايي عمر يې ده، د ت  ٢٣٢ 

  ثانيې دى . 

ايزوټوپ، د الس ته راوړلو د تعامل معادله يې دا  Ac٢٢٣. د اكټينيم د  3
Ac٢٢٣→α)Pa(٢٢٧n)٧Th(d,2,2ده، د تجزيې ډول يې الفا دى، نيمايي عمر يې   ٢٣٢ 

  دقيقې دى . 

مل معادله يې دا ايزوټوپ، د الس ته راوړلو د تعا Ac٢٢۴. د اكټينيم د  4
Ac٢٢٤→α)Pa(٢٢٨n)٦Th(d,2 ,9الفا دى، نيمايي عمر يې ده، د تجزيې ډول يې   ٢٣٢ 

  ساعته دى . 

ايزوټوپ، د الس ته راوړلو د تعامل معادله يې دا  Ac٢٢۵. د اكټينيم د  5
Ac٢٢٥)−βRa(٢٢٥→α)Th(٢٢٩→α)U(٢٣٣)→−βPa(٢٣٣)→−βTh(٢٣٣γ)Th(n,٢٣٢ 

  ورځې دى .   10دى، نيمايي عمر يې ده، د تجزيې ډول يې الفا 

ايزوټوپ، د الس ته راوړلو د تعامل معادله يې دا   Ac٢٢۶. د اكټينيم د  6
Ac٢٢٦n)٢Ra(d,ده، د تجزيې ډول يې  ٢٢٦α  الفا، يا−β تجزيه دى، يا  -منفي-بېتا

  ساعته دى .  29الكتروني اشغال دى، نيمايي عمر يې 

الس ته راوړلو د تعامل معادله يې دا  ايزوټوپ، د Ac٢٢٧. د اكټينيم د  7
Ac٢٢٧→α)Pa(٢٣١)→−βTh(٢٣١→α)U(ده، د تجزيې ډول يې  ٢٣٥α  الفا، يا−β  - بېتا -

  كاله دى .  7,21تجزيه دى، نيمايي عمر يې -منفي

ايزوټوپ، د الس ته راوړلو د تعامل معادله يې دا  Ac٢٢٨. د اكټينيم د  8
Ac٢٢٨)→−βRa(٢٢٨→α)Th(يې ډول يې ده، د تجز ٢٣٢−β  تجزيه دى،  - منفي -بېتا

  ساعته دى .  13,6نيمايي عمر يې 
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ايزوټوپ، د الس ته راوړلو د تعامل معادله يې دا  Ac٢٢٩. د اكټينيم د  9
Ac٢٢٩)→−βRa(٢٢٩γ)Ra(n,ده، د تجزيې ډول يې  ٢٢٨−β  تجزيه دى،  -منفي - بېتا

  دقيقې دى .  66نيمايي عمر يې 

ايزوټوپ، د الس ته راوړلو د تعامل معادله يې دا  Ac٠٢٣. د اكټينيم د  10
Ac٢٣٠α)Th(d,ده، د تجزيې ډول يې  ٢٣٢−β  80تجزيه دى، نيمايي عمر يې  -منفي - بېتا 

  ثانيې دى . 

ايزوټوپ، د الس ته راوړلو د تعامل معادله يې دا   Ac٢٣١. د اكټينيم د  11
Ac٢٣١p)γ,Th(ده، د تجزيې ډول يې  ٢٣٢−β  5,7تجزيه دى، نيمايي عمر يې  -يمنف -بېتا 

  دقيقې دى . 

ايزوټوپ، د الس ته راوړلو د تعامل معادله يې دا  Ac٢٣٢. د اكتينيم د  12
Ac٢٣٢Th(n,p)ده، د تجزيې ډول يې  ٢٣٢−β  35تجزيه دى، نيمايي عمر يې  - منفي - بېتا 

  ثانيې دى . 

  د اكټينيم اتوم 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  138او پروتونونو  89د اكټينيم د اتوم هسته له 
ا راڅرخي . د دې عنصر ه شتون لري چې د هستې پر شاوخوالكترونون 89شاوخوا كې يې 

ده . د  7مېره و شاتوم د انرژيكي سويد  ې لري، په بله وينا د دې عنصرسوييكي انرژ 7اتوم 
، په 18، په درېيمه كې يې 8يې ، په دويمه كې 2 يې ه كېاتوم په لومړۍ انرژيكي سوي

ه ، او په اوومه انرژيكي سوي9شپږمه كې يې  ، په18، په پېنځمه كې يې 32څلورمه كې يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او ي . سره وېشل شوي دالكترونونه  2كې يې 

   دى .   227نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 
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  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  0278,227يم اتومي كتله د اكټين -

 سره ښودل كيږي .   [Rn]١d٦ ٢s٧په دې فورمول يې  توم الكتروني وېشد ا -

      دى .  . م پ 188د اتوم نيمايي قطر يې  -

  
  انځور : د اكټينيم د اتوم جوړښت  

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 07,10كې  م . م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود اكټيني -

 1500ده . (د ك په شمېر  1227 په شمېر گ . د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س -
 ) .  ده

ده)  3500 ده . (د ك په شمېر 3200په شمېر  گ . د اېشېدو د تودوخې درجه يې د س -
 . 

 .  موله دى\كيلوجوله 5,10د ويلي كېدو تودوالى يې  -
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 ه دى . مول\كيلوجوله 9,292ې د بړاس تودوالى ي -

 (كيلوين .موله) دى .  \جوله 2,27د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

   موله دى . \ م . م . س 54,22مولي حجم يې  -

ي بڼه يې سړي ته رونكى، دروند، نرم فلز دى چې ظاهرل گته ورته رن رواكټينيم سپينو ز
  . د راډيواكتيفيت المله په تياره كې شنه رڼا كوي ور په يادوي .   Laانيم النټ

   : جالۍ جوړښت يېبلوري د 

  سېستم لري .  مكعبي محوريكټينيم د بلوري جالۍ جوړښت د ا -

 دي .   67,5د جالۍ پارامترونه يې  -

  

  سېستم لري  مكعبي محوريانځور : د اكټينيم د بلوري جالۍ جوړښت 

  كيميايي خواص يې  

 دى .  . م پ e 3+( 118د اكټينيم د ايون نيمايي قطر ( -

 ه دى . گپاولين 1 ,1منفيت يې الكتروني  -

 دى . ولټه  ٣Ac←Ac+ -٢,١٣ ٢Ac←Ac+-٠,٧يې  ځواكالكترودي  -

 ده .   3يډ جوړولو درجه يې اد اكس -

په بل  اموله ده . ي\كيلوجوله 665. 2ي يې ژجوړولو انرد ايون  د لومړي الكترون -
  ) الكترون ولټه ده . 90,6شمېر (
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پوښل كيږي . دا عنصر يو پياوړى بشپړوونكى  شرايډي قاكټينيم په لنده هوا كې په اكس
  سره تعامل كوي :   H2Oدى، له اوبو 

  

    تېزابو سره :  HClې گمال لهه گسره تعامل كوي، د ساري په تو له نريو تېزابونو

  

ې ولري، خو يوازې يوه بڼه يې په څېر كوالى شي چې دوه بلوري بڼ Laانيم اكټينيم د النټ
 مكعبي محوريجوړښت يې چې بڼه ده،  Ac-β اكټينيم - ه يې د بېتاته راغلې او هغالس 

بڼې په الس ته راوړلو يې څوك بريالي شوي نه  - د ټيټې تودوخې لرونكې الفاسېستم لري . 
  دي . 

 1 ,88ه لږ څه لوى دى او نيمايي قطر اكټينيم د اتوم نيمايي قطر د النټانيم د اتوم ترد 
  سترومه دى .  گان

+ درجه 3انيم ته ډېر ورته دى، په مركبونو كې د واصو له پلوه هم النټيميايي خاكټينيم د ك
 ، او اكټينيم٣AcBrيډ ا، اكټينيم بروم٣O٢Acيډ ااكس ه په ډاى اكټينيم تراىك، لښيي
(III) ٣ يډاهايډروكسAc(OH)   مركبونو كې، خو د تعامل كولو لوړه وړتيا او ډېر بازي

    (بنسټيز) خواص لري .

  راوړل يې  الس ته

مناسب نه دي، ځكه چې دى په هغوى له يورانيمي كاني ډبرو څخه د اكټينيم الس ته راوړل 
ډېر لږ دى، او بل دا چې په دغو كاني ډبرو كې شتو كمپېښه خاورينو عنصرونو ته ډېر كې 

  ورته دى . 
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 Ac٢٢٧ م دوپونه په مصنوعي ډول الس ته راوړل كيږي . د اكټينيپه ټوله كې د اكټينيم ايزوټ
ې وركولو سره الس ته گته د نيوترونونو پر مټ وړان  Raوپ په اټومي بټيو كې راډيم وټايز

 د اكټينيم درامونو په شمېر ده . گه د كچدې ډول مېتود سره د اكټينيم راځي . د سينتېز په 
Acد اكټينيم وپ ايزوټ ٢٢٨Acې وركولو سره گوپ ته د نيوترونونو پر مټ وړانايزوټ ٢٢٧

كيو ) توDaughter productاو د تجزيې له ( Th، توريم Raله راډيم س ته راځي . ال
) او ايوني تبادلې مېتودونو پر مټ Extractionد ايكسترېكشن ( څخه د اكټينيم بېلول

  ترسره كيږي . 

 څخه د رابېلولو  ٣AcFيډ افلور تراى اكټينيم د بړاسونو پر مټ له  Liليټيم فلزي اكټينيم د 
    الس ته راځي :په اتموسفير كې  Arون گاردرجو تودوخه كې د  گس .  1350-1300په  پر مټ

    

  كارونه يې 

د نيوترونونو سرچينه ده .  سره په مخلوط كې Be وپ له بيريليمايزوټ 227-د اكټينيم
د كارندتيا او ال  نووتل لري، د نيوترونو اما كوانتومونو لږگد   Be-Acبيريليم  -اكټينيم

په  Al، الومينيم  Si، سيليكون  Mnانيز گمند په كتاني ډبرو كې لتيا شننه كې فعا
س ته وپ د الايزوټ Bi٢١٣ وپ د بيسموټ دايزوټ 225- د اكټينيم.  كاريږيمالومولو كې 

ېداى شي وپ كايزوټ 227-د اكټينيم يمونوتراپۍ كې كاريږي .راوړلو، همدا راز په راډيوا
ده د وپ د وټايز 228-د اكټينيم . ي سرچينو كې وكاريږيۍ په راډيوايزوټوپژچې د انر
) radioactive tracerپه كيميايي څېړنو كې د (ې له كبله گوړان-يكي بېتاژلوړې انر

)  Ac٢٢٨-Ra٢٢٨( 228-او راډيم 228-د اكټينيمه كاريږي . گراډيواكتيفي توكي په تو
    ه كاريږي .گسرچينې په تو ې د پياوړېگوړان - اماگ  γپه طب كې د وپونو مخلوط ايزوټ
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  توريم.  90

اتومي  د اوومې دورې يو عنصر دى چېتوريم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول 
) Thoriumليسي ژبه كې (گد دې عنصر نوم په اندى .  Thاو سېمبول يې  90شمېره يې 

دا يو دروند،  .ريم له اكټينيډي عنصرونو څخه دى ) دى . توТо́рийاوپه روسي ژبه كې (
د ثبت د سي اې اېس  لرونكى، لږ راډيواكتيفي فلز دى .  وړتياخړ، نرم، د څټك وهلو 

)CAS) ده .  7440-29- 1) شمېره يې (  

  
  لرونكى، لږ راډيواكتيفي فلز دى  م دروند، خړ، نرم، د څټك وهلو وړتياانځور : توري

  تاريخچه او د نامه ريښه يې 

 - 1779» (يليوسسيونس ياكوب بر«ل سويډني كيمياپوه ز كا 1828توريم لومړى ځل پر 
  نامه ونومول شو . په  ٤ThSiO توريټله هغه مينرال څخه بېل كړ چې وروسته د ) 1848
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د ټكې  اسطورو كېسكانديناويايي -په جرمنيتوريم د دغه عنصر د كشفوونكي له خوا 
    په وياړ ونومول شو .» تور«او توپان د خداى  (تندر) 

   په طبېعت كې د توريم شتون 

رونو په مينرالونو كې شتون لري او دا مينرالونه د توريم نږدې تل د كمپېښه خاورينو عنص
ه كچ يېې عنصر د الس ته راوړلو له سرچينو څخه دي . د ځمكې په پاسني كلك قشر ك دې

 05,0ه كچر كې يې ټد اوبو په يو لي يوگسمندرونو او سمندر د .رامه ده گ 13- 8په يو ټن كې 
 ,La, Nd, (Сеه) گمونازيټ (د مونازيټ شځينې مينرالونه  دې عنصرد رامه ده . گميكرو

٤Th) PO  ، ٤توريټOThSi  . همدا راز په ځينو  دا عنصردي)greisen deposits (
زېرمه كيږي، په نږدې  گڅن ترو كانونو كې، چې دى پكې په فيريټوريټونو كې د يورانيم

، 10AlO3[Si3KMg(F,OH)•[2  وپيټگفلومينرالونو لكه ) micaميكا (ټولو 
  او نورو كې شتون لري .   AlSi٢KAl)١٠O٣(OH)(٢موسكوويټ 

مينرالونو كې شتون لري . د دغو مينرالونو كانونه په  12ټوله كې په  توريم په: ې كانونه ي
استراليا، هند، ناروي، امريكا متحدو ايالتونو، كاناډا، د سويلي افريقا جمهوريت، 

   برازيل، پاكستان، ماليزيا، سري النكا، قرغزستان اونورو هېوادو كې دي . 

  وپونه يې  ايزوټ

د ايزوټوپونو هسته يي ايزوميرونه پېژندل  3ايزوټوپونه او  30عنصر د توريم كيميايي 
پاى ته رسيږي . دا عنصر پايښت  238څخه پيل او پر  209شوي چې د كتلو شمېرې يې له 

ډېر اوږد عمر لري چې د  232- لرونكي ايزوټوپونه نه لري . د توريم يو ايزوټوپ يانې توريم
ټوله كې ټول توريم له همدغه يوه ايزوټوپه جوړ دى . ځمكې له عمر څخه هم اوږد دى او په 

دا ايزوټوپ يې په طبېعت كې موندل كيږي . د ده ځينې ايزوټوپونه كېداى شي چې په 



١٠٥٦ 

 

ه كشف شي، ځكه چې د راډيم او اكټينيم په كچو كې په زښته ډېره لږه گبېل طبېعي
  ونه لري، لكه :  نوم ډون لري او تاريخي، نن ورځ زاړه شويگراډيواكتيفي ځنځيرونو كې 

 ،وپايزوټ Th٢٣٠ايونيم  ،وپايزوټ Th٢٢٨راډيوتوريم ، وپايزوټ Th٢٢٧راډيواكټينيم 
  ايزوټوپ .  ١X  Th٢٣۴يورانيم او  ،وپايزوټ Y  Th٢٣١يورانيم 

ايزوټوپ دى چې نيمايي  Th٢٣٢د توريم تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي ايزوټوپونه يو د 
ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Th٢٣٠ده كاله دى . بل يې د ميليار 05,14عمر يې 
كاله دى . بل يې  7340ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Th٢٢٩كاله دى . بل يې د  75380

كاله دى . د نورو پاتې ايزوټوپونو  9116,1ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Th٢٢٨د 
  دقيقو هم لنډ دى .  10مايي عمر يې تر ورځو لنډ دى، د ډېرى هغو ني 30نيمايي عمر يې تر 

  د توريم اتوم  

تې په نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هس 142پروتونونو او  90د توريم د اتوم هسته له 
و راڅرخي . د دې عنصر د هستې پر شاوخنه شتون لري چې الكترونو 90شاوخوا كې يې 

ده . د  7مېره و شاتوم د انرژيكي سويد  ې لري، په بله وينا د دې عنصرانرژيكي سوي 7اتوم 
، په 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې اتوم په لومړۍ انرژيكي سوي

ه رژيكي سوياو په اوومه ان ،10، په شپږمه كې يې 18، په پېنځمه كې يې 32مه كې يې څلور
تونونو او د اتوم په هسته كې يې د پرو.  الكترونونه سره وېشل شوي دي 2كې يې 

  دى .  232ز شمېر (د كتلې شمېره) نيوترونونو ټولي

  خواص يې : نور اتوم  د

 اتومي واحده ده .  03806,232د توريم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .   2s7 2d6[Rn]يې په دې فورمول  الكتروني وېش د اتوم -
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    دى .  . م پ 180د اتوم نيمايي قطر يې  -

  
  جوړښت انځور : د توريم د اتوم 

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى .  گ 78,11. م كې  م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود توري -

 2023په شمېر  ده . (د ك 1750په شمېر  گ . د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س -
 ) . ده

 5061. (د ك په شمېر ده  4788په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
 ده) . 

 موله دى . \كيلوجوله 11,16كېدو تودوالى يې  د ويلي -

 موله دى . \كيلوجوله 7,513د بړاس تودوالى يې  -

 ن .موله) دى .  يو(كيل\جوله 23,26د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

 موله دى . \. م م . س 8,19مولي حجم يې  -
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   : جالۍ جوړښت يېبلوري د 

 . سېستم لري  مكعبي محوري د توريم د بلوري جالۍ جوړښت -

 سترومه دى .  گان 5 ,080د جالۍ پارامترونه يې  -

  كيلوينه ده .  00,100د ډيباى د تودوخې درجه يې  -

  

  سېستم لري  مكعبي محوريانځور : د توريم د بلوري جالۍ جوړښت 

  كيميايي خواص يې 

 دى .  . م پ 165نيم قطر (كووالينټ) كووالينسي د توريم  -

 دى .  . م پ e 4 (+102د ايون نيمايي قطر يې ( -

 ه دى .  گپاولين 1 ,3الكتروني منفيت يې  -

 ده .  4درجه يې (اكسيډېشن) يډ جوړولو اد اكس -

موله \وجولهكيل 4,670ي يې ژانر(ايونيزېشن) د ايون جوړولو  د لومړي الكترون -
     ) الكترون ولټه ده .95,6ده . يا په بل شمېر (
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   وري جوړښتبلمركب  ThF4يډ اترافلوريانځور : د توريم ت

  الس ته راوړل يې  

د  )ونهتوكي (كونسنتراتگټيند توريم د الس ته راوړلو لپاره توريم لرونكي مونازيټي 
تراى بوټيل كمپېښه خاورين عنصرونه له تېزابونو يا الكليو پر مټ پرانيستل كيږي . 

و له نور ټپر م او جذب عمليې )Extractionشن (كسره د ايكسترې P4O27H12Cفاسفاټ 
زونو د مركبونو له توكيو څخه راايستل كيږي او ترې جال كيږي . تر دې وروسته توريم د فل

  يډ په ډول جال كيږي . اترافلورييډ يا تاتراكلورييډ، تااكس مخلوط څخه د ډاى

) مېتود پر مټ د فعالو metallothermy(ميټالوترمي تر دې وروسته فلزي توريم د 
درجو كې  گ . س 1000 -900په مرسته د تودوخې په  سوډيما نيزيم يگفلزونو لكه كلسيم، م
  ده :   يډ څخه جال كيږي چې معادله يې دااله هاليډونو يا له اكس
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څخه په ويلي شوي پوتاسيم  ٥KThFيا له  ٤ThFيډ اترافلوريله توريم تد الكتروليز پر مټ 
انود باندې الس ته راتالى  رافيتيگدرجو سره په  گ . س 800كې د تودوخې په  KFيډ افلور
    شي .

  كارونه يې 

كله كله پكې بې بلونجه (بې بديله) رول لوبوي . د  ې لري چېگتوريم د كارونې يو لړ څان
لت او د هستې جوړښت په اټومي كيميايي عنصرونو په دوره يي جدول كې د دې فلز حا

  ۍ كې د ده د كارونې سوله ييزه ټاكنه سمبال كړې ده . ژانر

 هم د پروتونونو شمېر) even-even isotopesوپ (جفتي ايزوټ -جفت  232- توريم د 
ى چې تودوخيز نه شي كېدا ، نو پر دې بنسټجفت دى هم د نيوترونونو شمېرجفت او 

د تودوخيز نيوترون د اشغال  خونيوترونونه يې سره ووېشل شي او اټومي سونتوكى شي . 
ي چې د بدلون ايزوټوپ باندې بدليږ U٢٣٣ په ود يورانيم ايزوټوپ Th٢٣٢ دپر مهال 

  يې داسې ښودل كيږي :   ترتيب او بهير

  

په څېر د وېش  239-او پلوتونيم 235-د يورانيم ايزوټوپراډيواكتيفي  233-د يورانيم
-مي(يورانيوړتيا لري چې د اټومي انرجۍ د ودې لپاره ډېره كوټلې راتلونكې پرانيزي 

په اټومي انرجۍ كې د . ) LFTR بټۍاټومي نيوترونونو  چټكو توريمي سونتوكيزه لړۍ، د
د يورانيم او  4ThFايد ترافلورياو توريم ت ٢ThOيډ ا، توريم اكس ThCتوريم كاربيډ 

  پلوتونيم له مركبونو سره يو ځاى په اټومي انرجۍ كې كاريږي . 
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و تر انيمد توريم ټوليزې زېرمې د يور ه چې د ځمكې په پاسني كلك قشر كېگلكه څن
ي كوالى شي چې د توريم په كارونې سره د ژرايه زياتې دي، نو اټومي انرگ 4- 3زېرمو 

  ه پوره او سمبال كړي . گبشريت برېښنايي اړتياوې د سلو كالو په موده په بشپړه تو

نيزيم او گۍ سربېره توريم د فلز په ډول په بري سره په فلز ويلي كولو كې له مژپر اټومي انر
كارونې لوړ كيفيت  ډوله فلزونو ته دگډوله فلزونو كې كاريږي، گزونو سره په نورو فل

  ې تودوخې په وړاندې مقاومت دى . د ماتېدو او ډېر وركوي چې هغه

روپونو او نورو كې هم گتوريم همدا راز د برېښنا په ځينو سامان االتو، لكه برېښنايي 
لرونكيو بټيو كې د مقاومت عنصر په  يډ د تودوخې په لوړو درجواكاريږي . د توريم اكس

ونو په تركيب كې ه مركبونه په عضوي سينتېز كې د كټاليسټتوريم او د ده كاريږي . گتو
    كاريږي .

  

  ينيمټاكټپرو.  91

د اوومې دورې يو عنصر دى چې پروټاكټينيم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول 
ژبه كې  ليسيگې عنصر نوم په اند ددى .  Paاو سېمبول يې  91اتومي شمېره يې 

)Protactinium) او په روسي ژبه كې (Протакти́ний(  دى . پروټاكټينيم د
لرونكى،  گروپ له عنصرونو څخه دى . دا يو ځالند، سپينو زرو ته ورته رنگاكټينيډي 

   ده .  )7440 -13-3( ) شمېره يېCASډېر راډيواكتيفي فلز دى، چې د ثبت د سي اې اېس (
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لرونكى، ډېر راډيواكتيفي فلز  گيو ځالند، سپينو زرو ته ورته رن ينيمټاكټپرونځور : ا

  دى 

  يې او د نامه ريښه تاريخچه 

او ) 1975-1887» (كازيميرز فاجانس«يمياپوه امريكايي فيزيكپوه او كز كال  1913پر 
د تجزيې په توكيو كې د  ود يورانيم؟) -1889(» گيورينگاوسوالډ هيلموت «

Pa)٢ )٢٣٤UX  المله  او د لنډ عمر ىنږدې يوه دقيقه د يېعمر  چې نيماييايزوټوپ وموند
مانا لري، » لنډ«ل شوى چې د ) څخه اخيستbrevisچې په التيني ژبه كې له ( ،»برېويم«د 

-1879» (اوتو هان«لماني كيمياپوه ، ا»بلېك«تر دې وروسته شوى دى . نومول  په نامه
ټېنټاليم له  )1968-1878( »رليزا ميټن«پوه او راډيوكيمياپوه او اتريشۍ فيزيك) 1968

Ta  ٢د سرهUX  . ورته والى كشف كړ  

څخه تر  2UO(كيميايي فورمول يې له  په يورانينيټ» ميټنر«او » هان«ز كال  1918پر 

8O3U (ز  1921وكيمياپوه پر ليسي راډيگان، او له دوى څخه په خپلواك ډول مينرال كې
او ) 1956-1877» (فريډيريك سوډي«ټونكي گه كې د نوبل ډالۍ گپه څان كال د كيميا

ه دې پدا عنصر لرونكى ايزوټوپ كشف كړ او  عمرد پروټاكټينيم د اوږده » وننسټكري«
   نامه ځكه نومول شوى چې دى تر اكټينيم مخكې وو . 
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د ه خدمت كوي (گه چې پروټاكټينيم د اكټينيم د بنسټ اېښودونكي په توگلكه څن
ايزوټوپ  Ac٢٢٧ د تجزيې پر مهال د اكټينيم  - ايزوټوپ د الفا Pa٢٣١ پروټاكټينيم د

     ، نو له دې كبله ده ته همدا اوسنى نوم وركړ شو .)جوړيږي

  كانونه يې 

ډون لري چې د امريكا متحدو گپروټاكټينيم د يورانيمي كاني ډبرو په تركيب كې 
فريقا جمهوريت، جمهوريت، د سويلي او، اسپانيا، چېك گايالتونو، سويډن، كان

    روسيې، كاناډا او مراكش په خاورو كې موندل كيږي .

  ايزوټوپونه يې 

 29 پايښت لرونكي (تلپاتې) ايزوټوپونه نه لري . دا عنصر د پروټاكټينيم كيميايي عنصر
پاى ته  240څخه پيل او پر  212راديواكتيفي ايزوټوپونه لري چې د كتلو شمېرې يې له 

ايزوټوپ دى  Pa٢٣١رسيږي . له دې شمېر څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي يو د 
 27ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Pa٢٣٣كاله دى . بل يې د  32760چې نيمايي عمر يې 

ورځې دى . د نورو  4,17ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Pa٢٣٠ورځې دى . بل يې هم د 
 1 , 8ورځې لنډ دى، د ډېرى هغو نيمايي عمر يې تر  6,1عمر يې تر  ټولو ايزوټوپونو نيمايي

ايزومير  Pam217ثانيو هم لنډ دى . پروټاكټينيم دوه هسته يي ايزوميرونه هم لري چې د 
دقيقې  1 ,17ايزومير نيمايي عمر يې   Pam234ميكروثانيې دى، او د  1 ,2نيمايي عمر يې 

  دى .  

ډون ايزوټوپونو د تجزيې گشمېرې په  231څخه پيل او د  122د دې عنصر د سپكو يانې له 
ډون گشمېرې په  240څخه پيل او د  232تجزيه دى، او د درنو ايزوټوپونو يانې له - ډول الفا

څخه پيل او د  212تجزيه دى . د لومړۍ برخې يانې له - منفي- ايزوټوپونو د تجزيې ډول بېتا
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ايزوټوپونه  Acزيې په پايله كې د اكټينيم ډون سپكو ايزوټوپونو د تجگشمېرې په  231
 Uجوړيږي، او د دويمې برخې يانې درنو ايزوټوپونو د تجزيې په پايله كې يې د يورانيمو 

  ايزوټوپونه جوړيږي . 

  د پروټاكټينيم اتوم 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  140پروتونونو او  91د پروټاكټينيم د اتوم هسته له 
 شا و خوا راڅرخي . د دې عنصر چې د هستې پر الكترونونه شتون لري 91كې يې خوا شاو
، 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې انرژيكي سويې لري . د اتوم په لومړۍ انرژيكي سوي 7اتوم 

او  ،9، په شپږمه كې يې 20، په پېنځمه كې يې 32، په څلورمه كې يې 18په درېيمه كې يې 
د اتوم په هسته كې يې  ي .الكترونونه سره وېشل شوي د 2ې يې ه كرژيكي سويپه اوومه ان

   دى .  231د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

  واحده ده . اتومي  03588,231د پروټاكټينيم اتومي كتله  -

 ل كيږي .  ښودسره   2s7 1d6 2f5[Rn]يې په دې فورمول  د اتوم الكتروني وېش -

       دى .   . م پ 161د اتوم نيمايي قطر يې  -
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  انځور : د پروټاكټينيم د اتوم جوړښت 

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى .  گ 37,15كې  م . م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يوروټاكټينيد پ -

 په شمېر ده . (د ك 1568په شمېر  . گ . د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س -
 ده) .  4118

ده)  4300په شمېر  ده . (د ك 4027په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
  . 

 موله دى . \كيلوجوله 7,16د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى . \كيلوجوله 2,481د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى . \جوله 7,27د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

   موله دى دى .  \. م م . س 15 ,0مولي حجم يې  -



١٠٦٦ 

 

ته نږدې  ولرونكى فلز دى، د كلكوالي له پلوه يورانيم گپروټاكټينيم يو سپين او خړ رن
   وي . ين درجو كې د برېښنا ډېر تېروونكىكيلو 2دى . د تودوخې په 

   :  يېجالۍ جوړښت بلوري د 

  ي . ونال) سېستم لرگترايڅنډيز (تڅلورښت ړد پروټاكټينيم د بلوري جالۍ جو -

  سترومه دى . گان =٣,٩٢٥a =٣,٢٣٨cد جالۍ پارامترونه يې  -

  

  ونال) سېستم لري گانځور : د پروټاكټينيم د بلوري جالۍ جوړښت څلورڅنډيز (تيترا

  كيميايي خواص يې   

 دى .   . م پ e 5 (+89 )e 3 (+113نيمايي قطر ( د پروټاكټينيم د ايون -

 . ه دى گپاولين 5,1الكتروني منفيت يې  -

 دى . ولټه   ٢Th←Th+ ٠,٧،  ٤Th←Th+ −١,٨٣يې  ځواكالكترودي  -

 دي .  4،  5يډ جوړولو درجې يې اد اكس -

موله ده . يا په بل شمېر \كيلوجوله 0,0ي يې ژد ايون جوړولو انر د لومړي الكترون -
  ) الكترون ولټه ده .   00,0(

 2Hل كيږي . له هايډروجن پوښ ايډ په نري قشرپروټاكټينيم په هوا كې زياتره د مونواكس
درجو كې په اسانۍ تعامل كوي او پروټاكټينيم  گ . س 300-250سره د تودوخې په 
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يډونه جوړوي اد پېچلي تركيب الوتونكي ايوډسره  ٢I وله ايوډينجوړوي .  ٣PaH ايډريډه
 .   

  كارونه يې 

ډېر يو زهرجن  له دې المله چې پروټاكټينيم د ځمكې په پاسني كلك قشر كې ډېر لږ دى او
ر لري او هغه اټومي سونتوكيو ته د اضافي گعنصر دى، نو كارونه يې هم ډېر محدود ډ

  رامه پروټاكټينيم لري .گ 0 ,34يو ټن يورانيم ه وراضافه كول دي . گتوكي په تو

  زهريت يې 

په هوا كې په يو ډول او ده مركبونه ډېر راډيواكتيفي او زهرجن دي .  پروټاكټينيم او د
 HCN  250تر هايډروجن سيانيډ ول په بڼه د ايروس 231- ې سره پروټاكټينيمكچرابرې ب

 000004,0ام كې رگكيلو يې په يو LD)٥٠(ونى ډوز گمررايه زهرجن دى . گميليون 
 03,0ه كچنوتو بې خطره لوړترينه د پروټاكټينيم د نته انيزم گد انسان اوررامه دى . گميكرو

   رامو سره بربراه ده . گميكرو 5,0ميكروكيوري ده چې له 

 

  يورانيم.  92

يورانيم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د اوومې دورې يو عنصر دى چې اتومي 
، په )Uraniumالتيني ژبه كې ( دې عنصر نوم په دى . د Uاو سېمبول يې  92شمېره يې 

 ند، سپينو زرو تهدا يو درودى .  )Ура́н) او په روسي ژبه كې (Uraniumليسي كې (گان
او راديواكتيفي له اكټينيډي عنصرونو څخه  ،لرونكى، ښوى غوندې فلز گورته رن
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) CASد ثبت د سي اې اېس (اتومي واحده او  238 ,029اتومي كتله  ودى . د يورانيمعنصر 
   ده .  )7440-61- 1(يې  شمېره

  
    فلز دى وى راديواكتيفيلرونكى، ښ گرو ته ورته رنيو دروند، سپينو ز يورانيم انځور : 

  تاريخچه يې 

د يډ اطبېعي اكس وال په لرغونيو زمانو كې (د مخزېږد په لومړۍ پېړۍ كې) د يورانيم
په پېښليك كې  و. د يورانيمكارېده  لو كېوه جوړسيراميكو لوښيو لپاره د كاشي پ

» پروتمارتين هاينريش كال«ز  وو، كله چې الماني كيمياپوه  1789لومړنى مهم كال 
فلز  نكيلرو گاو تور رن» خاوره«زېړه  - له ساكسوني كاني ډبرې څخه زرينه )1743-1817(

كاله وړاندې  8اڼه او تر دې پېښې گو دا توكى يو عنصر» كالپروت. «ته ورته توكى بېل كړ 
 ي (سيارې)ررزنده ستوگكشف كړي ) 1822 -1738» (ويليام هيرشل«سي ستورپوه ليگان

كاله  50يورانيم » كالپروت«د كېښود . پر نوم » اورانيم يورانيم،«د  يېاورانوس په وياړ 
ز  1841 پر) 1890-1811(» ټوگاېژن ميلكيور پيلي«رانسي كيمياپوه پخو  ڼل كېده .گفلز 
بلكې د يورانيم ، عنصر نه يورانيم» كالپروت«دا ثبوت كړه چې له فلزي ځال سره سره د كال 
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وكړاى شول چې اصلي نږه، دروند، » ټوگپيلي«ز كال  1840پر دى .  ٢UOيډ ااكس ډاى
لرونكى يورانيم الس ته راوړي، اټومي وزن يې مالوم او وټاكي . د  گسپينو زرو ته ورته رن

» دميتري ايوانوويچ مېندېلېېف«ام روسي كيمياپوه گپه څېړنه كې بل راتلونكى  ويورانيم
د ده له خوا د كيميايي » مندليف«پورته كړ . ز كال  1874پر  )1907-1834( )مندليف(

يورانيم د جدول په ډېره لرې خانه باندې تكيې سره  جدولدوره يي جوړ شوي عنصرونو پر 
ڼل كېده . ستر كيمياپوه گ 120اتومي وزن پوره  وپخوا د يورانيمكې ځاى پر ځاى كړ . 

ماني كيمياپوه كاله وروسته ال 12رايه كړ . د مندليف وړاندليدنه گدا عدد دوه » مندليف«
    تصديق كړه . په تجربو سره » سيميرمان«

بيكريل د  ناببره ز كال 1896پر  )1908-1852( »انتوان هينري بيكريل«رانسي كيمياپوه پ
وروسته پولېنډۍ كيمياپوه و د خوشې كېدو ښكارنده گد دغو وړان .ې كشف كړې گوړان

 )Radioactivityټيويټي (د راډيواك) 1934- 1867(» كيوريسكلودوفسكايا مارييا «
رديناند في«رانسي كيمياپوه پر همدې مهال پ.  نامه ونومولې هيواكتيفيت پيا راډ

ه فلزي يورانيم د الس ته نږوكړاى شول چې د ) 1907- 1852( »سانانري موهفريديريك 
د ز كال  1908، پر فيزيكپوههسته يي برتانوي ز كال  1899راوړلو مېتود كشف كړي . پر 

مالومه كړه ) 1937- 1871( »فورډررادرنست ا« ټونكيگ ه كې د نوبل ډالۍگپه څان كيميا
ې لري او هغه د الفا او گنه ده، يانې چې دوه ډوله وړان يوه هگد يورانيمي توكيو وړانچې 

؛ په توكي كې د دوى منډه او د ايون دوى بېالبېل برېښنايي چارج لري ې دي .گبېتا وړان
د » رپول ويا«ز كال په مې مياشت كې  1900ه ده . لږ وروسته د يو ډول ن لو وړتياجوړو

  كشف كړه . ه گوړان -اماگې درېيم ډول يانې گوړان

يواكتيفي يورانيم او توريم د څېړنې پر مهال د د راډ ز كال 1907پر » رډرنست رادرفوا«
 ليسيگله بل ان . ده دا تجربې بې وكړېلونو د عمر د مالومولو لومړنۍ تجرمينرا

يريك فريډ«ټونكي گ ه كې د نوبل ډالۍگد كيميا په څانز كال  1921پر  راډيوكيمياپوه،
  يواكتيفيت تورۍ پر بنسټ وكړې . د جوړې كړې راډډه گ) سره په 1956- 1877( »سوډي
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ز كال يې د  1944، چې پر )1968-1879( »اوتو هان« كيمياپوهز كال الماني  1938پر 
فريتز «بل الماني فيزيكپوه او كيمياپوه ټلې، او گ لۍډاه كې د نوبل گكيميا په څان

شف كړه او هغه د نيوترونونو يوه نه وړاندويونكې ښكارنده ك) 1980 - 1902» (شتراسمن
د خپلواك نيوترون د سره پېښېدونكې ده .  ې وركولوگد هستې له وړان ود يورانيم ټپر م

كيږي، او هممهال ورسره (د وېشل ايزوټوپ هسته  U٢٣۵و د اشغال پر مهال د يورانيم
ډېره المله  ۍژد حركي انر وگد ټوټو او وړانيورانيم د يوې هستې د محاسبې په شمېر) 

اديوكيمياپوه وروسته د دغې ښكارندې تيوري اتريشۍ فيزيكپوه او ر.  ي ازاديږيژانر
- 1904» (اوټو رابرټ فريش«اټومپوه  ليسي فيزيكپوهگاو ان) 1968- 1878» (ليزا ميټنر«

او » هوتفريد فون دروستې«همدا راز له دوى څخه په خپلواك ډول  . ثبوت كړه) 1979
هم د پوځي  يژد دې سبب شو چې د اټوم دننه انردا كشف هم ثبوت كړه . » هگفريد فليوگزي«

  او هم د سوله ييزې كارونې لپاره سرچينه شوه . 

يولي « مياپوهز كلونو شوروي او روسي فيزيكپوه او فيزيكي كي1940- 1939پر 
او بل شوروي فيزيكپوه او كيمياپوه اكاډميسين ) 1996-1904» (باريسوويچ خاريتون

وريكي ډول دا وښوده چې لومړى ځل په تي) 1987- 1914» (يچ زېلدوويچياكوف باريسوو«
كېداى شي چې د اټومي هستې د  و په لږ غني كولو سرهد يورانيم پر مټ 235-د يورانيم

  ته ځنځيري خاصيت وركړ شي .   شرايط چمتو شي، مانا دا چې بهير هپرله پسې وېش لپار
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  نقشه  وټوپ د وېشايز U٢٣۵ د ود يورانيمانځور : 

  شتون  وپه طبېعت كې د يورانيم

ه د كچكې يې . د ځمكې په پاسني كلك قشر  طبېعت كې ډېره پراختيا موندلې په ويورانيم
د رامه ده . گميكرو 3 هكچر كې يې ټپه يو لياوبو  دريسمنسلنه ده . د  0003,0وزن له پلوه 

ټنه،   ١,٣·١٤١٠ه كچ وكيلومتره پرېړ دى، د يورانيم 20چې  ،ځمكې په ليتوسفير قشر كې
    ټنه ارزول كيږي .    ٩١٠в—١٠١٠او په سمندري اوبو كې 

ه گه تويورانيم په توريمي او د كمپېښه خاورينو عنصرونو په مينرالونو كې د يوې برخې پ
مونازيټ  ،SiO٣CaTiO]٤[، ټيټانيټ االنيټپه داسې مينرالونو كې لكه  ،شتون لري

٤(La,Ce)PO ، ٤زيركونZrSiO ٤، كسينوټيمYPO  او نورو كې . تر ټولو ډېرې مهمې
 او كارنوټيټ) 8O3Uڅخه تر  2UO(فورمول يې له  يورانيمي كاني ډبرې يورانينيټ

O2H3•2)4(VO2)2(UO2K  . ري وي گسره مل وټيز مينرالونه چې له يورانيمهغه بنسدي
، يليټ ٣CaCO، كلسيټ ٢SiO، كوارتز  PbSالينا گ ، ٢MoSموليبډينيټ هغه 
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او نور دي )  0.75O)2((H10Al)O3(Si2)Al0.25O)3(H0.75K(OH)0.25(2(هايډروموسكوويټ) 
 .  

، د  UO٢UO ,٣ ThO +٢ ,٢CeOد مينرال بنسټيز تركيب . د مينرال نوم اورانينيټ،  1
  سلنه .   74-65ه پكې كچو يورانيم

د ،  UO٢K)٢(VO٢)٤(٢·O٢H٢كارنوټيټ، د مينرال بنسټيز تركيب . د مينرال نوم  2
  سلنه .  ~ 50ه پكې كچ ويورانيم

 و، د يورانيم UO٢PbO·SiO٣·H٢·O٢د مينرال نوم كازوليټ، د مينرال بنسټيز تركيب .  3
  سلنه .   ~ 40ه پكې كچ

 ,Y, Er, Ce, U, Ca, Fe, Pb)د مينرال بنسټيز تركيب ، سامارسكيټل نوم د مينرا.  4

٦O٢Th)·(Nb, Ta, Ti, Sn)  سلنه .  14-15. 3ه پكې كچ و، د يورانيم  

، د  (U, Ca, Fe, Y, Th)١٥O٥Ti٣د مينرال نوم برانيريټ، د مينرال بنسټيز تركيب .  5
  سلنه .  40ه پكې كچ ويورانيم

، د  ·V٣UO٢CaO·nH٥O٢·O٢يامونيټ، د مينرال بنسټيز تركيب د مينرال نوم تيو.  6
  سلنه .  60-50ه پكې كچو يورانيم

، د  ٢Cu(UO(AsO٢)٤(nH٢·O٢د مينرال نوم زيونيريټ، د مينرال بنسټيز تركيب .  7
  سلنه . 53- 50ه پكې  كچو يورانيم

، د  ٢Ca(UO(PO٢)٤(nH٢·O٢، د مينرال بنسټيز تركيب د مينرال نوم اوټينيټ.  8
  سلنه .  ~ 50ه پكې كچ ويورانيم
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يريټ، د مينرال بنسټيز تركيب گ. د مينرال نوم شروكين 9
O٢H٩(OH)·٤SO٣(٣(CO٢NaUO٣Ca  ،سلنه .    ~ 50ه پكې كچ ود يورانيم  

د  ، ٢CaO·UO·٢SiO٢·O٢H٦د مينرال نوم اورانوفان، د مينرال بنسټيز تركيب .  10
  سلنه .  ~ 57 ه پكېكچ ويورانيم

،  O(Nb, Ta)(Fe, U)(Y, Ce)٤د مينرال بنسټيز تركيب وسونيټ، گد مينرال نوم فير.  11
  سلنه .   8-2.  0ه پكې كچ ود يورانيم

، د  ٢Cu(UO(PO٢)٤(nH٢·O٢د مينرال نوم توربرنيټ، د مينرال بنسټيز تركيب .  12
  سلنه .    ~ 50ه پكې كچ ويورانيم

ه كچ ود يورانيم ، ٤U(SiO(OH)(٤بنسټيز تركيب . د مينرال نوم كوفينيټ، د مينرال  13
  ~ 50 پكې

    سلنه .

  

، پورې 8O3U څخه تر  2UOله  ، كيميايي فورمول يې مينرال اورانينيټ وانځور : د يورانيم
 سلنې يورانيم لري 74تر  65له 
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  كانونه يې 

كې درېيم ځاى  روسيه د يورانيمو د زېرمو له پلوه تر استراليا او قزاقستان وروسته په نړۍ
زره ټنه يورانيم شتون لري، يا د نړۍ د ټولو  550لري . د روسيې په كانونو كې نږدې 

سلنه د ساخا ياكوتيا  63سلنه لري . له هغوى څخه يې نږدې  10يورانيمي زېرمو څه كم 
  جمهوريت په خاوره كې متمركز ده . 

  ايزوټوپونه يې 

طبېعي ې پايښت لرونكي ايزوټوپونه نه لري . يورانيم يو طبېعي راډيواكتيفي عنصر دى چ
ايزوټوپ چې  U٢٣٨ ديو جوړ دى او دا درې ايزوټوپونه  م له دريو ايزوټوپونويوراني

 د كاله دى . بل يې ٤,٤٦٨·٩١٠يې  ايي عمرنيم ه اوسلن 5227,99ايزوټوپي خپرېدنه يې 
ايي نيم سلنه ده او 0 ,7200والى (ايزوټوپي خپرېدنه) يې ايزوټوپ چې ډېر 235-يورانيم

 0055,0دى چې ډېروالى يې  ايزوټوپ  234- كاله دى . درېيم يې يورانيم  ٧,٠٤·٨١٠يې  عمر
يې شمېره  234يانې ايزوټوپ  وروستىكاله دى .   ٢,٤٥٥·٥١٠يې  ايي عمرنيم سلنه،

ډون لري . گكې په ځنځير  U٢٣٨ يورانيم، دى د اصلي نه بلكې راډيوجينيك ايزوټوپ دى
ايزوټوپ تر  238-له دوى څخه يې د يورانيم . واړه ايزوټوپونه راديواكتيفي دي دا درې

  ټولو ډېر خپور شوى او د اوږده عمر لرونكى دى چې د ځمكې عمر ته يې عمر نږدې دى . 

ايزوټوپ او له ده  238- يورانيم د و راډيواكتيفيت په ټوله كې د دوىد طبېعي يورانيم
المله دى . په انډول ايزوټوپ  234- يورانيم)  nuclidedaughter(څخه د بل جوړ شوي 

 ايزوټوپ منځنى فعاليت د 235-يورانيم كې د دوى منځنى فعاليت سره برابر دى . د
  دى .  رايه ډېرگ 21ايزوټوپ تر منځني فعاليته  238-يورانيم
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مصنوعي راډيواكتيفي ايزوټوپونه پېژندل شوي چې د كتلو  23 وتر اوسمهاله د يورانيم
 پاى ته رسيږي . له دوى څخه يې تر ټولو ډېر مهم د 242څخه پيل او پر  217شمېرې يې له 

Uد توريم دى، د نيوترونونو پر مټ كاله  ١,٥٩·٥١٠يې  ايي عمرنيمايزوټوپ دى چې  ٢٣٣
و سره الس ته راځي او د تودوخيزو ې وركولگايزوټوپ ته په وړان Th٢٣٢ عنصر د

بټيو لپاره د اوږدمهاله سونتوكي په  ېشل كيږي چې د اټومينيوترونونو تر اغېز الندې و
تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى ايزوټوپ، چې په طبېعت  ود يورانيمه وړتيا خپلوي . گتو

  كاله دى .  ٢,٣٩·٧١٠يې  ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر U٢٣۶ كې نه موندل كيږي، د

اډيواكتيفي ځنځيرونو بنسټ ايزوټوپونه د دوو ر 235- او يورانيم 238-د يورانيم
 Pb٢٠٧ او Pb٢٠۶ د سرپو اېښودونكي دي . د دغو ځنځيرونو وروستي يا د پاى عنصرونه

  ايزوټوپونه دي . 

  الس ته راوړل يې 

كاني ډبرې  ود توليد لومړى پړاو متمركزيت دى، او هغه دا چې د يورانيم ود يورانيم
رخې يې ژر تل ته ښكته كيږي . كه چيرې ډوي . درنې تركيبې بگوړيږي او له اوبو سره يې 

 ود يورانيملومړني مينرالونه ولري نو دوى ژر تل ته ښكته كيږي .  وكاني ډبرې د يورانيم
په دې حالت كې عادي تشه خاوره او اضافي توكي تر ټولو  . سپك دي ړي مينرالونهگدويم

شي چې په هغې كې  ټې نه وي، كېداىگمخكې تل ته ښكته كيږي (دا خاوره تل تشه او بې 
  ټور عنصرونه وي، له هغه شمېر څخه يورانيم هم) . گډېر 

 ومحلول كول دى (ډېرى مهال د اوبو محلول) يانې د يورانيم توكيوگټيند دويم پړاو يې 
محلول كول دي . په تېزابو او الكليو باندې مينځل كيږي . تېزابي ځېل (وريانټ) يې ارزان 

 ٤SO٢Hسولفوريك اسيډ د راايستلو لپاره  وڅخه د يورانيمدى، ځكه چې له نورو توكيو 
مينرال كې په يورانينيټ په بنسټيز او لومړني اومه توكي كې، لكه خو كه چيرې يږي . كار
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يورانيم په څلورظرفيتي حالت كې وي، بيا نو دا مېتود ورته د كارولو وړ نه دى، ځكه چې 
حليږي . په دې حالت كې اړينه ده چې په څلورظرفيتي يورانيم په سولفوريك اسيډ كې نه 

الكليو كې يې د مينځلو كار وشي، يا خو يورانيم په مقدماتي ډول تر شپږ ظرفيتي حالته 
  يډ شي .  ااكس

نيزيټ گم يا) 3CaMg)(CO(2د ډولوميټ   )كونسنتراتتوكى (گټينكه چيرې يورانيمي 
٣MgCO   ځكه چې له سولفوريك ، منع ديهم  مينځل په تېزابومينرالونه ولري، بيا يې نو

څخه كار  NaOHيډ اسوډيم هايډروكسحالت كې له  په دېاسيډ سره تعامل كوي . 
  اخيستل كيږي . 

ترسره كيږي .  پر مټ په پوكولورابېلول او مينځل د اكسيجن  وله كاني ډبرو څخه د يورانيم
ور كيږي، بيا له پورې ستودوخې درجو  150تر  گ . د كاني ډبرو مخلوط د س ود يورانيم

سولفيډي مينرالونو سره يو ځاى د اكسيجن بهير وركوي . په دې وخت كې له سولفوري 
  ولفوريك تېزاب يورانيم مينځي . سولفوريك اسيډ جوړيږي او همدغه سمينرالونو څخه 

د دې بېلول دي .  ود الس ته راوړلو درېيم پړاو يې له الس ته راغلي محلول څخه د يورانيم
ده چې ) او ايوني تبادله Extractionايكسترېكشن ( اوسني عصري مېتودونهلپاره 

  كوالى شي دا ستونزه هواره كړي .  

له دوى څخه محلول په خپل تركيب كې نه يوازې يورانيم لري بلكې نور كتيونونه هم لري . 
عضوي حل  د هماغويې ځينې په ټاكليو شرايطو كې داسې سلوك لري لكه د يورانيم . 

) باندې resinمومي توكيو (ونكيو پر مټ سره جال كيږي، د ايوني تبادلې په هماغو كو
 د انتخابي وپه هماغو شرايطو كې خټبېل كيږي . ځكه خو د يورانيمتل ته ښكته كيږي، 

د دې لپاره چې هر ځل له يو يا څو اضافي ناكاره مل  ،ې لپاره دې ته اړتيا پيدا كيږيبېلون
ډېر تعاملونه  )oxidation and reductionد (ينه ده چې اړ ،توكيو څخه پاك شي

  .   وكاريږي
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يورانيم په بشپړ ډول له  لري چې دا شونتيا وركوي الىد ايوني تبادلې مېتودونه دا ښه و
ونې گرام لسگه د كچو ر كې د يورانيميټل حلولونو څخه راوايستل شي (په يونيستمنو م

  ) . يرخې دب

انيم جامد حالت ته راولي يانې له اكسايډونو څخه يې په يوه تر دغو عمليو وروسته يور
د تودوخيزو خو دا يورانيم بايد چې اړوي .  ٤UFيډ اترافلورياكسايډ يا هم په يورانيم ت

خه هم څلږ لږ توكيو   Hfهافنيم ،  Cd، كاډميم  Bبورون  د اشغال د لويې مقطع نيوترونونو
ه بايد چې د سلنې له سلو زرو كچي كې د دوى ڼل شوي توكاپاك كړاى شي . په وروستي چ
 ود دغو لږ لږ توكيو د لرې كولو لپاره د يورانيمنه وي .  هاو ميليونمې برخې څخه زيات

يټراټ ااورانيل ندا مهال حليږي .  كې ٣HNO اسيډ يټريكانه مركب په نږتخنيكي 
٣(٢(NO٢UO ټ سفاتراى بوټيل فا د جوړيږي، چې په ايكسترېكشن عمليه كې

P4O27H12C  توكيو پر مټ په اضافي ډول تر اړينې كچې پاكيږي . تر دې او ځينو نورو
خټبېل كيږي او په احتياط يې  ٤UO·O٢H٢وروسته دا توكى بلوري كيږي يا هم پراكسايډ 

 عمليې په پايله كې د يورانيم تراى په سور كولو (تودوخې وركولو) پيل كوي . د دې
  تر يورانيم ډاى اكسايډه رسول كيږي . پر مټ  2Hيډروجن جوړيږي چې د ها ٣UOاكسايډ 

 درجو كې گ . س 600څخه تر  430باندې د تودوخې له  ٢UOخو پر يورانيم ډاى اكسايډ 
 ٤UFترافلورايډ ييورانيم تاو ډيږي) گ(ورسره كيږي  چولا  Hfايډ هايډروجن فلور ازيگ

فلزي يورانيم په مرسته  Mg يزيمنگيا م Caكلسيم ترې الس ته راځي . له دې مركب څخه د 
  بشپړيږي او الس ته راځي .  

  اتوم  ود يورانيم

د اتوم د هستې په نيوترونونو جوړه ده .  146پروتونونو او  92د اتوم هسته له  وانيمورد ي
دې د الكترونونه هم شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي .  92 يې شاوخوا كې
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 7مېره و شسوييكي ژد اتوم د انر دې عنصرلري، په بله وينا د ې سوييكي ژانر 7اتوم  عنصر
، په 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې سوييكي ژده . د اتوم په لومړۍ انر

ه سوي يكيژاو په اوومه انر ،9، په شپږمه كې يې 21، په پېنځمه كې يې 32څلورمه كې يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او .  سره وېشل شوي ديالكترونونه  2كې يې 

  دى .   238نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

  اتومي واحده ده .  238 ,02891اتومي كتله د يورانيمو  -

 سره ښودل كيږي .    2s7 1d6 3f5[Rn]يې په دې فورمول  د اتوم الكتروني وېش -

     م دى ..  پ 138د اتوم نيمايي قطر يې  -

  

  د اتوم جوړښت   وانځور : د يورانيم
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  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 05,19. م كې  م . س و كثافت په عادي شرايطو كې په يود يورانيم -

په شمېر  ده . (د ك 2,1132په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ده) .  3,1405

ده)  4404په شمېر  ده . (د ك 4131په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
 . 

 موله دى . \كيلوجوله 6,12ويلي كېدو تودوالى يې د  -

 موله دى . \كيلوجوله 417د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين .موله) دى . \جوله 67,27د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

   موله دى . \. م م . س 5,12مولي حجم يې  -

والدو لږ ه بڼه يې تر پنږلرونكى ښوى فلز دى .  گورته رنو ته يورانيم ډېر دروند، سپينو زر
د  ر كېگپه خپل بهرني ډلرونكى، د كږولو راكږولو وړ،  وړتيانرمه ده، د څټك وهلو 

چې هغه دا  خواص لري . يورانيم درې بلوري (كريستالي) بڼې لريلږ لږ مقناطيسې كېدو 
  :  دي

، د بلوري پورې ثابته دهدرجو  گ . س 7,667 بڼه، د تودوخې تر  يورانيم - . د الفا 1
دى،  C mcmروپ يې گسېستم لري، فضايي معيني (اورتورومبيك) جالۍ جوړښت يې 

c  =، نانومتره   b  =٠,٥٨٧٧نانومتره،   a  =٠,٢٨٥٨سلول پارامترونه يې واحد د 

   دي .  = ٤Zنانومتره ،  ٠,٤٩٥٥ 

ثابته كې درجو  گ . س 8,774څخه تر  7,667بڼه، د تودوخې له  يورانيم - . د بېتا 2
 Pروپ يې گفضايي سېستم لري،  )ونالگترايتڅنډيز (څلور، د بلوري جالۍ جوړښت يې ده
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/mnm١,٠٧٥٩، د سلول پارامترونه يې دى ٢٤=  a  ،٠,٥٦٥٦ نانومتره=  c   ،نانومتره
٣٠Z =  دي  .  

ي كېدو تر ټكي پورې ويل څخه د 8,774د تودوخې له بڼه،   يورانيم -اماگد .  3
 m٣I mروپ يې گسېستم لري، فضايي مكعبي ، د بلوري جالۍ جوړښت يې شتون لري

   دي .    = ٢Zنانومتره،  a  =٠,٣٥٢٤دى، د سلول پارامترونه يې 

  د بلوري جالۍ جوړښت يې :  

 سېستم لري .  )اورتورومبيكمعيني (د يوراينمو د بلوري جالۍ جوړښت  -

  دي .     =٢,٨٥٤a =٥,٨٧٠b =٤,٩٥٥cې د جالۍ پارامترونه ي -

  

   د يوراينمو د بلوري جالۍ جوړښت معيني (اورتورومبيك) سېستم لريانځور : 

  كيميايي خواص يې 

 دى .  . م پ 142نيمايي قطر  يسنيورانيمو كوواليد  -

 دى .   . م پ e 6 (+80 )e4+ (97د ايون نيمايي قطر يې ( -

 دى . ه گپاولين 38,1الكتروني منفيت يې  -

دى ولټه  ٢U←U+ -٠,١،  ٣U←U+ -١,٦٦،  ٤U←U+ -١,٣٨يې  ځواكالكترودي  -
 . 



١٠٨١ 

 

 دي .  3،  4،  5،  6د اكسايډ جوړولو درجې يې  -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 4,686 ي يېژانر د ايون جوړولو د لومړي الكترون -
  ) الكترون ولټه ده . 11,7شمېر (

ډېر  + درجې وښيي . دا يو6+ څخه تر3له  لويورانيم كوالى شي چې د اكسايډ جوړو
داسې قشر پوښل  اكسايډ پهپه هوا كې ژر اكسايډ كيږي او د  فعال عنصر دى .كيميايي 

ووړ پوډر په هوا كې  وونه لري . د يورانيمگكيږي چې د سرې زرغونې په څېر بېالبېل رن
يورانيم  او تراى اور اخلي درجو كې گ . س 175- 150دى د تودوخې په  . له اور اخليپخپ

له نورو نافلزونو سره د فلزي يورانيم تعاملونه په الندې ډول جوړوي .  ٨O٣Uاوكتوكسايډ 
  دي : 

ډېر توپاني تعامل كوي درجو كې  گ . س 20د تودوخې په سره  ٢F وفلورينله  Uيورانيم .  1
  جوړوي .  6UFزافلورايډ گيورانيم هياو 

درجو كې (د واړه شوي يورانيم لپاره)، د  گ . س 180په سره د تودوخې  ٢Cl وله كلورين.  2
د يورانيم درجو كې (د جامد يورانيم لپاره) تعامل كوي او  گ . س 600- 500وخې په تود

مخلوط  6UClزاكلورايډ گهياو يورانيم  5UCl، يورانيم پينتاكلورايډ 4UClيتراكلورايډ ت
  جوړوي . 

د يورانيم درجو كې ارام تعامل كوي،  گ . س 650سره د تودوخې په  2Brو برومين. له  3
  جوړوي .  4UBrيډ اترابروميت

 يورانيم تراىدرجو كې ارام تعامل كوي او  گ . س 350سره د تودوخې په  2Iو ايوډينله .  4
  . جوړوي  4UI يډاتراايوډياو يورانيم ت  ٣UIيډ اايوډ
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رام تعامل كوي، د تودوخې درجو كې ا گ . س 300- 250په  سره د تودوخې Sسولفور . له  5
تراى سولفيد يورانيم ډاى او  2USدرجو كې سوځي، يورانيم ډاى سولفيډ  گ . س 500په 

3S2U  . جوړوي  

درجو كې ارام تعامل كوي، د تودوخې  گ . س 300- 250سره د تودوخې په  Seسيلينيم له .  6
انيم سيسيكوى يوراو  2USeد يورانيم ډاى سيلينيډ  ،درجو كې سوځي گ . س 500په 

  جوړوي .  3Se2Uسيلينيډ 

 1300تر فشار الندې په  Nدرجو كې د  گ . س 700-450 سره د تودوخې په ٢N نايټروجن. له  7
او  2UNايټريډ ن ، يورانيم ډاى1.75UNايټريډ ند يورانيم تعامل كوي او درجو تودوخه كې 

  جوړوي .  UNيټريډ ايورانيم مونون

 درجو كې تعامل كوي او تراى گ . س 1000- 600ودوخې په سره د ت Pفاسفورس له .  8
   ي .وجوړ 4P3Uيترافاسفيډ يورانيم ت

يورانيم د  تعامل كوي، درجو كې گ . س 1200- 800سره د تودوخې په  Cكاربون . له  9
  جوړوي .  ٢UCكاربيډ  او يورانيم ډاى  UCمونوكاربيډ 

ورو ورو، د تودوخې په لوړو درجو د تودوخې په ټيټو درجو كې كوالى شي چې  O2Hاوبه 
وهلو كې  گوړه شوې بڼه په زن ووخوري، همدا راز د يورانيم Uكې په چټكۍ يورانيم 

  ښكېل كړي : 

  

  ٢UOاكسايډ  يورانيم ډاىكې حليږي او  انيم په تېزابونو او نيواكسايډ كوونكيويور
. ازاديږي)  2H جوړوي (په دې حالت كې هايډروجن ٤U+ې گيا د يورانيم مال ،جوړوي

 گاو ټين ٣HNO يټريك اسيډانله له اكسايډ جوړوونكيو تېزابونو سره لكه يورانيم 
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٢+سره د اورانيل  ٤SO٢H سولفوريك اسيډ
٢UO ې جوړوي . يورانيم د الكليو گاړونده مال

كه چيرې يورانيم كلك وڅنډل شي نو فلزي ذرې يې رڼا له محلولونو سره تعامل نه كوي . 
 كوي .  

  مركبونه  ودرې ظرفيتي يورانيم د

نكې او بشپړوونكې دي . د كوټې د هوا د هاليډونه) جوړووې (زياتره گ+) يورانيم مال3د (
د توكي تر مخلوطه اكسايډ  ثابتې دي، خو د تودولو پر مهال تودوخې په درجو كې زياتره

 گد سره رناكسايډ كوي او  ٤UClه  تراكلوريډييورانيم ت تر دوى ٢Cl كلورين كيږي .
لرونكي غير ثابت محلولونه جوړوي چې پياوړي جوړوونكي او بشپړوونكي خواص پكې 

  ښيي :  

  

څلورظرفيتي پر مټ د  2Hهايډروجن د هاليډونه ) IIIد درې ظرفيتي يورانيم (يورانيم 
- 550پر مهال جوړيږي (د تودوخې په د بشپړېدو د هاليډونو  )(IV) (يورانيم  ويورانيم

  درجو كې) :  گ . س 590

  

 . س 500د بشپړېدو پر مهال جوړيږي (د تودوخې په پر مټ  HIيډ ايا هم د هايډروجن ايوډ
  درجو كې) :    گ

  

  لو پر مټ جوړيږي . اچود د هايډروجن هاليډ  باندې ٣UHانيم هايډريډ يور همدا راز پر
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ى شي چې په شتون لري . دى كېدا ٣UHهايډريډ يورانيم درې ظرفيتي سربېره پر دې د 
الس ته درجو پورې تودوخې وركولو سره  گ . س 225پوډر ته تر  وهايډروجن كې د يورانيم

تجزيه كيږي . د ده د تعامل لويه برخه، د ساري په  لوړو درجو كې 350د تودوخې تر  راشي،
كېداى شي په سرسري ډول د تجزيوي ه د اوبو له بړاسونو او تېزابونو سره تعامل، گتو

  د فلزي يورانيم تعامل رامنځته كوي :  چې ورپسېه ډول ومنل شي تعامل پ

  

  

  د څلورظرفيتي يورانيم مركبونه 

لري او په اوبو كې په اسانۍ حليږي .  گې جوړوي چې زرغون رنگ+) يورانيم داسې مال4(
  +) پورې په اسانۍ اكسايډ كېداى شي . 6ې تر شپږظرفيتي يورانيمه (يورانيم گدا مال

  ظرفيتي يورانيم مركبونه د پېنځه 

او د اوبو په محلول كې له خپل ثابت نه دي  مركبونه+) 5د پېنځه ظرفيتي يورانيم (يورانيم 
  ځان سره تعامل كوي : 

  

  په والړ او ارام حالت كې يوه برخه له خپل ځان سره تعامل كوي :  كلورايډ  Vد يورانيم 

  

  راجال كوي :  ٢Clكلورين او يوه برخه يې 
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  د شپږظرفيتي يورانيم مركبونه 

سره سمون لري . په تېزابونو كې  ٣UOاكسايډ  يورانيم تراىله  + درجه6ډ جوړلو د اكساي
٢+حليږي او د 

٢UO  : كتيون مركبونه جوړوي    

  

اكسايډ  موليبډينيم تراى،  ٣CrOاكسايډ  (د كروميم تراى ٣UOاكسايډ  د يورانيم تراى
٣MoO  بېالبېل اوراناټ انيونونه جوړوي (تر هر څه  )ايډ په څېراكس ستن تراىگتن، او

٢-اوراناټ  ډاىړومبى 
٧O٢U ( بازونو  و دگ. وروستي هغه زياتره د اورانيل پر مال

  (بنسټونو) د اغېز په پايله كې الس ته راځي :  

  +) مركبونه په هوا او د اوبو په محلولونو كې ډېر ثابت دي . 6د يورانيم (

نو په لكه اورانيل كلورايډ په روښانه رڼا كې يا د عضوي مركبو ېگلي مالاورانيداسې 
  يورانيم هم يورانيمي عضوي مركبونه جوړوي .  شتون كې سره پاشل كيږي . 

  كارونه يې 

ايزوټوپ تر ټولو ډېره كارونه لري، په ده كې  U٢٣۵ ه : د يورانيم دگد اټومي سونتوكي په تو
ځكه خو دا ايزوټوپ په اټومي  اټومي تعامل شونى دى،نكى ځنځيري پخپله مالتړ كوو

ه كاريږي . له طبېعي يورانيم گبټيو كې او همدا راز په اټومي وسله كې د سونتوكي په تو
  كنالوجيكي مسله ده .  ټ ه پېچلېايزوټوپ بېلول يو U٢٣۵ څه د

 80چې  اوړورځواك لرونكې اټومي بټۍ لپاره ځينې ارقام ) MW(اواټه گمي 1000دلته د 
د دې ډول  توليدوي .ساعته برېښنا  )GW( اواټگيگ 7000ر كوي او په كال كې سلنه كا
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سلنه  5,3ټنه يورانيمي سونتوكي، چې  20ې يوې اټومي بټۍ د كار لپاره د كال په بهير ك
٢٣٥-U   ټنو طبېعي يورانيمو تر غني  153ه سونتوكي د تخمينن كچولري، په كار دي . دا

  س ته راځي . كولو وروسته ال

بارۍ تر ۍ نيوترونونو د بمژكوالى شي چې د لوړې انرايزوټوپ ) U٢٣٨( 238-د يورانيم
د هايډروجني بمونو د ځواك د زياتولو لپاره د ده دا وړتيا  . اغېز الندې سره ووېشل شي

  . ) جوړوييې  هسته يي تعاملكاريږي (هغه نيوترونونه كاريږي چې 

 Pu٢٣٩ په د پلوتونيم كوالى شي چېتجزيه  -بېتا U٢٣٨ د ه كېد نيوترون د اشغال په پايل
  ه كاريږي . گايزوټوپ باندې بدل شي او دا ايزوټوپ بيا د اټومي سونتوكي په تو

مصنوعي ډول الس ته راځي (د ايزوټوپ چې په بټيو كې له توريم څخه په  233-د يورانيم
 233-يا په پروټاكټينيمغالوي يې) دى بايزوټوپ نيوترون نيسي (اش 232 -توريم

ايزوټوپ تجزيه كيږي)،  233-كيږي او دى بيا ورپسې په يورانيمايزوټوپ باندې تجزيه 
په راتلونكې كې كېداى شي چې د برېښنا د اټومي بټيو لپاره ډېر كارېدونكى اټومي 

ه گد سونتوكي په تو ايزوټوپهم داسې بټۍ شته چې دا  سونتوكى شي . همدا اوس
) اټومي بټۍ . همدا راز د اټومي بمونو په توليد كې KAMINIد ( ه هند كېكاروي، لكه پ

د اټومي  ايزوټوپ 233- د يورانيمرامه ده) . گكيلو 16له يې نږدې وكارول شي (بحراني كت
  ازي انجنونو لپاره تر ټولو د ډېرې لويې راتلونكې لرونكى سونتوكى دى . گتوغنديو د 

يورانيم د تودوخې وركولو او  : يو ټن غني شويياتودوخه زېږوونكې وړت ود يورانيم
از سره برابر گه نفتو يا طبېعي زېږولو د وړتيا له پلوه له يو ميليون درې سوه پنځوس زره ټن

  .   دي

په جيولوجۍ كې : يورانيم په جيولوجۍ كې د غرنيو ډبرو او نورو توكيو د عمر د 
ه تېرو زمانو كې د رامنځته شويو مالومولو لپاره كاريږي ، او دا د دې لپاره چې پ
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دا چارې په جيوكرونولوجۍ جيولوجيكي بهيرونو (پروسو) پرله پسې والى مالوم شي . 
  پورې اړه لري . 

ې لري، نو له دې المله د هغوى كچد شتون بېالبېلې  وه چې غرنۍ ډبرې د يورانيمگلكه څن
ول د غرنيو ډبرو په بېلولو راديواكتيفيت هم بېالبېل دى . دا خواص يې په جيوفيزيكي ډ

انو او كانونو په جيوفيزيكي گدا مېتود د نفتي جيولوجۍ د څااو جال كولو كې كاريږي . 
  څېړنو كې تر ټولو ډېر كاريږي . 

  رونه يې : گد كارونې نور ډ

فه كولو سره د هغې ښايسته لږه برخه رڼا كونكې ښيښې ته په ورااضاد يورانيمو  •
 (يورانيمي ښيښه) . وركوي  گزرغون رن –زېړ

 ه كاريږي .  گپه تو گرۍ كې د زېړ رنگپه انځور  ٧O٢U٢Naد سوډيم اوراناټ  •

رۍ لپاره گمركبونه پخوا پر چيني او سيراميك لوښيو باندې د انځور ود يورانيم •
 .  ه كارېدلگپه تواو ميناكارۍ ، كاشۍ ونو گد رن

 ي .  ځينې مركبونه د رڼا په وړاندې ډېر حساس د ود يورانيم •

فېلمونو  د عكاسۍ كمرې په NO2UO)3(2يټراټ اپېړۍ په سر كې اورانيل ن 20د  •
 كې كارېده . 

د كې  ډولهگكونيم كاربيډ سره په نيوبيم كاربيډ او زيركاربيډ له  235-د يورانيم •
- ه كاريږي (كاري توكىگنتوكي په تواټومي رياكتيفي انجنونو لپاره د سو

 . ) هيكسانهايډروجن + 

ډېرو  دډوله فلزونه گ) 238- يورانيم (يورانيم كمزوري شوي او Feې وسپند  •
  ه كاريږي . گتوكيو په تو )Magnetostrictionنيتوستريكشن (گم پياوړيو

و وروسته پاتې تر ايستل U٢٣۵ او U٢٣۴ له طبېعي يورانيمو څخه دكمزوري شوي يورانيم : 
د نامه ياديږي، ځكه چې دوى په » كمزوري شوي يورانيم«) د 238- شوى توكى (يورانيم
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په امريكا متحدو  سره سمځينو مالوماتو  ايزوټوپ المله كمزوري شوي وي . له 235
. ساتل كيږي  UF)٦(يډ ازافلورگټنه كمزوري شوي يورانيم هي 560000ايالتونو كې نږدې 

بله دې ك رايه لږ راديواكتيفي دي او دا لهگكمزوري شوي يورانيم تر طبېعي يورانيمو دوه 
  ) ايزوټوپ لري شوى وي . U٢٣٤(  234-چې له ده څخه د يورانيم

ه ټيتې بيې المله گيورانيمو كارونه د دوى د ډېر كثافت او په پرتليزه تو د كمزوريو شويو
ده . كمزوري شوي يورانيم د راديوسيوني دفاع (د حيرانتيا وړ هم ده) لپاره كاريږي، د 

 ballastكې د باالسټ وزن ( اجسامو الوتونكيو لوړې اشغال مقطع كاريږي، پهخورا 

weight( رامه كمزوري گكيلو 1500ډوله الوتكه كې  747-گيږي . په هره بوينه كارگپه تو
  شوي يورانيم شتون لري . 

وليو په منځ كې گوليو كې : كمزوري شوي يورانيم د زغره وال تخنيك ضد گپه زغره ضد 
له كمزوريو شويو يورانيمو ولۍ) چې گدكونه (د توپونو د كارتوسو هغه مركاريږي . 

و سوري وي او د زغره وال تخنيك د ويشتلو ا خورا درانهجوړې وي، ډېر كثافت لري، 
ستن څخه گد دوى په څېر هغه اغېزمن مردكونه چې له تن . كولو لپاره ډېر اغېزمن دي

  جوړيږي دومره درانده نه دي او قيمته هم دي . 

ټنه  300نږدې ړې څخه وروسته گكا متحدو ايالتونو او عراق ترمنځ جز كال د امري 1991پر 
 A -10د امريكايي ر كې پاتې شول چې ډېره برخه يې گړې په ډگكمزوري شوي يورانيم د ج

له مردكونو څخه پاتې شوې  توپونوډوله  GAU - 8ميلي متره  30د الوتكو يرغليزو ډوله 
  فلز لري .  ډولهگ ه د يورانيمرامگ 272يې وه . د توپ د كارتوس هر مردك 

. د دغو  وسالويا په خاوره كې وكارېدلگود ناټو پوځونو له خوا همدا ډول مردكونه د ي
كارتوسو تر كارونې وروسته د هېواد په خاوره كې د راديوسيوني ككړتيا ايكالوجيكي 

  موضوع راپورته شوه او تر بحث الندې ونيول شوه .  
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له خوا د ) Drittes Reich ( )1933 - 1945( امپراتورۍ يورانيم لومړى ځل د جرمني
  .  كارېدلي دي كې پونو په مردكونوتو

ولو كې كاريږي، د كمزوري شوي يورانيم په اوسني وخت كې د شوبلو (ټانكونو) په جوړ
  ) شوبلو كې . ١M Abrams(برامس اد امريكا متحدو ايالتونو په  هگساري په تو

  فيزيولوجيكي اغېز يې 

د بوټيو، ژويو او انسان په و كچسلنه)  ١٠−٥—١٠−٨(ډېرو لږو) ( انيم په مايكرويور
ووبونو (نسجونو) كې موندل كيږي . په ځينو پوڅكيو (مرخېړيو) او اوبړيو كې تر ټولو 

سلنه  1نږدې ېډه او كولمو)  كې گډېر زېرمه كيږي . د يورانيم مركبونه د هاضمې جهاز (
 ايونهانيزم كې يې تر ټولو لوى زېرمه ځگه جذبيږي . په اورسلن 50، په سږيو كې جذبيږي
مرغېړي دي .  ) lymph nodeد ليمف (بډوډي، هډوانه (سكېلېټ)، ينه، سږي او تورى، 

  رامو زياته نه ده .  گ ١٠−٧ه تر كچ وكې د يورانيمبدن په غړيو او ووبونو  د انسان او ژويو د

او د هغه مركبونه ) aerosol(يې ايروسول  تېره بيايورانيم او د ده مركبونه زهرجن دي . په 
د حلېدونكيو ايروسولونو  وپه اوبو كې د يورانيمه خطرناك دي . گړې توگپه ځان

د  . رامه دهگميلي  015,0متر مكعب كې  ه په يوكچړ مركبونو، په هوا كې يې د پرې ښودو و
كه رامه ده . گميلي  750,0مترمكعب كې  لپاره يې په يو د نه حلېدونكيو بڼو ويورانيم

ولو اغېز كوي او د ټ نوزي نو د بدن پر ټولو غړيوانيزم ته نگچيرې يورانيم د انسان اور
 يورانيم لكه د نورو ډېرو درنو فلزونو په څېر له البومينو.  ژوندينكو (حجرو) لپاره زهر دي

ره، هغوى له روپونو سگله سولفيډي امينو اسيډونو  سره تړل كيږي، تر هر څه ړومبى د
د د انزايمونو د اغېز ماليكولي ميكانيزم  وفعاليته غورځوي او رغېدنه نه لري . د يورانيم

دا وړتيا لري چې د انزايمونو فعاليت له  ډولو سره تړاو لري، مانا دا چې دوىفعاليت له شن
ره منځه يوسي . تر هر څه ړومبى بډوډي ژوبلوى (د انسان په ميتيازو كې البومين او شك
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تيا په حالت كې كېداى شي چې مد مزمنې مسمو.  )Oliguriaادرار كميږي راپيدا كيږي، 
  وغورځي .  هله كار ونهد وينې جوړېدو او عصبي سېستم

    

  انځور : يورانيم او د ده مركبونه د انسان روغتيا او ژوند ته كوټلى خطر لري 

  

  نيپتونيم.  93

ي جدول د اوومې دورې يو عنصر دى چې اتومي نيپتونيم د كيميايي عنصرونو د دوره ي
ليسي ژبه كې گدى . د دې عنصر نوم په ان Npاو سېمبول يې  93شمېره يې 

)Neptunium( ) او په روسي ژبه كېНептуний ( . تر دا په دوره يي جدول كې دى
نصر ) له شمېر څخه لومړى عtransuranium elementsعنصرونو ( انيم وروستهروي

لږ موندل كيږي او په مصنوعي ډول له يورانيم څخه د  نيم په ځمكه كې بېخيدى . نيپتو
دا يو راډيواكتيفي عنصر دى چې په اكټينيډي هسته يي تعاملونو پر مټ جوړ شوى دى . 

  ) ده .7439-99-8) شمېره (CASاړه لري . د نيپتونيم د ثبت د سي اې اېس ( روپ پورېگ
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  لرونكى، نرم فلز دى  گرته رنانځور : نيپتونيم سپينو زرو ته و

  يې او د نامه ريښه تاريخچه 

شمېرې د عنصر د  93) د تيورۍ تر منلو مخكې د هستې وېشاټوم د هستې د پراختيا (د 
، چې لومړى ځل په ايټاليا ه خبرتياوې وركړ شوې وېې سركشف په اړه درې ځلي په تېروتن

اينريكو «واكې گوونكى يې او كشف ) په نامه يې نومولى ووAusoniumچې د (كې 
) په نامه Bohemiumچې د ( ،ز كال 1934په چكوسلواكيا كې پر  دويم ځل . وو» فيرمي

په نامه ) Sequaniumز كال په رومانيا كې چې د ( 1939يې نومولى وو، او درېيم ځل پر 
  يې نومولى وو . 

ډوين ماټيسون اي«مريكايي فيزيكپوه او كيمياپوه اپه اصل كې نيپتونيم لومړى ځل 
ي گفيليپ هاو«بل امريكايي فيزيكپوه او جيوكيمياپوه ) او 1991-7190» (مكميالن
  :   هد يې دامعادله تعامل د  الس ته راوړ . د سينتېزز كال  1940پر  )2004- 1913» (ابيلسون

Np٢٣٩)−βU(٢٣٩γ)U(n,٢٣٨  

نيپتون يارې) له نامه رزنده ستوري (سگد لمريز نظام د تر ټولو ډېر لري د نيپتونيم نوم 
   څخه اخيستل شوى دى . 
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  الس ته راوړل يې 

نيپتونيم  لهد بړاسونو پر مټ  Baباريم كيلوين درجو كې د  1600تودوخې په نيپتونيم د 
  الس ته راځي : د راجالكولو له الرې څخه   ٤NpF فلورايډ

   

  ايزوټوپونه يې 

زوټوپونه نه لري . تر اوسه د دې نيپتونيم يو مصنوعي عنصر دى او پايښت لرونكي اي
څخه پيل او  225راديواكتيفي ايزوټوپونه پېژندل شوي چې د كتلو شمېرې يې له  20عنصر 

پاى ته رسيږي . له دې ايزوټوپونو څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى يو  د  244پر 
Npيې د  ميليونه كاله دى . بل 14,2ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر پېر يې  ٢٣٧Np٢٣۶ 

ايزوټوپ دى چې   Np٢٣۵كاله دى . بل يې د  154000ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې 
شواروزه دى . د نورو ټولو راديواكتيفي ايزوټوپونو نيمايي عمر  1,396نيمايي عمر يې 

دقيقو هم لنډ دى .  همدا راز دا  50تر   ورځو لنډ دى، د ډېرى هغو نيمايي عمر يې  5,4يې تر 
هسته يي ايزوميرونه هم لري چې د دوى له شمېر څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر  4 عنصر

  ساعه دى .   5,22ايزومير دى چې نيمايي عمر يې  Npm236لرونكى د 

  د نيپتونيم د ځينو ايزوټوپونو راديواكتيفي خواص :  

دقيقې، د  8,48، نيمايي عمر يې 231ايزوټوپ، د كتلې شمېره يې  231- . د نيپتونيم 1
  تجزيه دى .  -الفا αتجزيې ډول يې 

دقيقې، د  7,14، نيمايي عمر يې 232ايزوټوپ، د كتلې شمېره يې   Np٢٣٢. د نيپتونيم د  2
  تجزيې ډول يې الكتروني اشغال دى . 
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دقيقې،  2,36، نيمايي عمر يې 233ايزوټوپ، د كتلې شمېره يې  Np٢٣٣. د نيپتونيم د  3
  الكتروني اشغال يې دى .  سلنه 99 تجزيه او -الفا نهسل 1 د تجزيې ډول يې

ورځې، د  4,4، نيمايي عمر يې 234ايزوټوپ، د كتلې شمېره يې  Np٢٣۴. د نيپتونيم د  4
  سلنه الكتروني اشغال دى .   99تجزيه او  -سلنه الفا 1تجزيې ډول يې 

ورځې، د  410ر يې ، نيمايي عم235ايزوټوپ، د كتلې شمېره يې  Np٢٣۵. د نيپتونيم د  5
  سلنه الكتروني اشغال دى .  99تجزيه او  -مثبت  -بېتا  β+سلنه  1تجزيې ډول يې 

كاله، د  5000، نيمايي عمر يې 236ايزوټوپ، د كتلې شمېره يې  Np٢٣۶. د نيپتونيم د  6
  تجزيه دى .   -تجزيې ډول يې  الفا

  ٢,٢٠·٦١٠، نيمايي عمر يې 723ايزوټوپ، د كتلې شمېره يې   Np٢٣٧. د نيپتونيم د  7
  تجزيه دى .  - كاله، د تجزيې ډول يې الفا

ورځې، د  1,2، نيمايي عمر يې 238ايزوټوپ، د كتلې شمېره يې   Np٢٣٨. د نيپتونيم د  8
  تجزيه دى .  -منفي - بېتا  β−تجزيې ډول يې 

ورځې،  33,2، نيمايي عمر يې 239ايزوټوپ، د كتلې شمېره يې  Np٢٣٩. د نيپتونيم د  9
  تجزيه دى .   -منفي - بېتا  β−د تجزيې ډول يې 

دقيقې، د  3,7، نيمايي عمر يې 240ايزوټوپ، د كتلې شمېره يې   Np٢۴٠. د نيپتونيم د  10
  تجزيه دى .  -منفي - بېتا  β−تجزيې ډول يې 

 دقيقې، د 16، نيمايي عمر يې 241ايزوټوپ، د كتلې شمېره يې   Np٢۴١. د نيپتونيم د  11
 تجزيه دى .  - منفي -بېتا β−تجزيې ډول يې 
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  د نيپتونيم اتوم 

د اتوم د هستې په نيوترونونو جوړه ده .  144پروتونونو او  93د نيپتونيم د اتوم هسته له 
د  دې عنصرتې پر شاوخوا راڅرخي . د الكترونونه شتون لري چې د هس 93شاوخوا كې يې 

، په دويمه كې 2ه كې يې سوييكي ژوم په لومړۍ انرده . د ات 7مېره و شسوييكي رژاتوم د ان
، په شپږمه كې يې 23، په پېنځمه كې يې 32، په څلورمه كې يې 18، په درېيمه كې 8يې 

د اتوم په هسته ي . د ل شويشسره وېونونه رتالك 2ه كې يې سوييكي ژاو په اوومه انر ،8
   دى .    237مېره) كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې ش

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  048,237د نيپتونيم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .   [Rn]٤f٥ ١d٦ ٢s٧يې په دې فورمول  د اتوم الكتروني وېش -

    دى .   م.  پ 130د اتوم نيمايي قطر يې  -

  
  انځور : د نيپتونيم د اتوم جوړښت 
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  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 25,20كې  م . م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يوونيد نيپت -

 3په شمېر  ده . (د ك 639± 3 په شمېر گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ) . ده ±912 

 4447 ده . (د ك په شمېر 4174په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
 ده) .  

 موله دى . \كيلوجوله 6,9د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى .  \كيلوجوله 336د بړاس تودوالى يې  -

 ن . موله) دى . يو(كيل\جوله 62,29د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

    موله دى .\. م م . س 1,21مولي حجم يې  -

فلز  رم، سپينو زرو ته ورته ځالنده نگلرونكى، په پرتليزه تو وړتيا څټك وهلونيپتونيم د 
  دى . 

   :  جالۍ جوړښت يېبلوري د 

 سېستم لري .  )اورتورومبيك( معينيد نيپتونيم د بلوري جالۍ جوړښت  -

  دي .    =٦,٦٦٣a =٤,٧٢٣b =٤,٨٨٧cد جالۍ پارامترونه يې  -

  

   (اورتورومبيك) سېستم لري معينيد نيپتونيم د بلوري جالۍ جوړښت انځور : 
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  كيميايي خواص يې 

 دى .  . م پ e 4 (+95 )e3+ (110د نيپتونيم د ايون نيمايي قطر ( -

 ه دى . گپاولين 36,1الكتروني منفيت يې  -

،  ٣Np←Np+ −١,٧٩،  ٤Np←Np+ −١,٣٠يې  ځواكالكترودي  -
٢+ −٠,٣Np←Np   دى . ولټه 

 دي .  3، 4،  5، 6، 7درجې يې  د اكسايډ جوړولو -

شمېر  موله ده . يا په بل\كيلوجوله 0,0ي يې ژلكترون د ايون جوړولو انرد لومړي ا -
  ) الكترون ولټه ده .    00,0(

نو كې و+ درجې ښيي . په محلول7+ څخه تر 2نيپتونيم په مركبونو كې د اكسايډ جوړولو له 
٢+دا ايونونه 

٢, NpO+
٢, NpO+٤, Np+٣Np  ٣−او

٥NpO   جوړوي . د نيپتونيم ايونونه
و ورو تعامل دا عنصر له وچې هوا سره ورروليز او مجموعو جوړولو ته ميل لري . هايډ

پوښل كيږي . په هوا كې د تودوخې په لوړو درجو كې ژر تر  كوي، او په نري اكسايډي قشر 
   اكسايډ كيږي .  2NpOنيپتونيم ډاى اكسايډه 

  كارونه يې 

  د الس ته راوړلو لپاره كاريږي .    Puنيپتونيم د پلوتونيم 

 

 

 

  



١٠٩٧ 

 

  پلوتونيم.  94

د اوومې دورې يو عنصر دى چې اتومي  جدول پلوتونيم د كيميايي عنصرونو د دوره يي
دى . دا يو دروند، راديواكتيفي، سپينو زرو ته ورته  Puاو سېمبول يې  94شمېره يې 

د دې عنصر د روپ څخه دى . گفلز دى او د دوره يي جدول د اكټينيډونو له  لرونكى گرن
  ) ده . 7440-07- 5( ) شمېرهCASثبت د سي اې اېس (

وتونيم وو چې پر همدا پل ته دويم مصنوعي عنصر چې الس ته راغىتر نيپتونيم وروس
ه كې د گز كال د فيزيك په څان 1938امريكايي فيزيكپوه، پر -ايټالوى ز كال د 1934

شو . لومړى  د ډلې له خوا سينتېز) 1954-1901» (اينريكو فيرمي«ټونكي گنوبل ډالۍ 
ايډوين «ايي فيزيكپوه او كيمياپوه امريك ز كال په مې مياشت كې د 1940ايزوټوپ يې د 

فيليپ «امريكايي فيزيكپوه او جيوكيمياپوه بل او  )1991-1907» (ماټيسون مكميالن
په ز كال  1940له خوا سينتېز شو او دا مصنوعي عنصر د  )2004- 1913» (ي ابيلسونگهاو

  ايزوټوپ په ډول الس ته راغى . Pu٢٣٨ ه دكچرامونو په گپاى كې د ميكر

توليد ريكا متحد ايالتونه لومړى او شوروي اتحاد دويم هېواد وو چې د پلوتونيم پر د ام
د الس ته راوړلو لپاره هم غني شوي او هم  ه راوړلو يې پيل وكړ . د دې عنصرالس تاو 

ز  2003ه پر كچتونيمو ټوليزه ساتل كېدونكې طبېعي يورانيم كاريږي . په نړۍ كې د پلو
په شوروي اتحاد او روسيه كې .  هټنو ورسېد 2000تر  كچهز كال دا  2010ټنه وه . پر  1239كال 
  ټنه پلوتونيم توليد شوي دي .   141

هغه د توليد   АДЭ-2 - پلوتونيمو وسلې لپاره د داسې خبر وركړ شوى وو چې په نړۍ كې د
كاله كار كړى  46وتړل شوه چې په شوروي اتحاد او روسيه كې يې وروستۍ اټومي بټۍ 

  بټۍ پر كار پيل وكړ . » مونزيو«وو، خو تر يوې مياشتې وروسته په جاپان كې همدې ډول د 
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په نامه ياديږي، د  »د وسلې پلوتونيم« يكاريږ جوړولو كې په وسلهچې پلوتونيم هغه 
ته  ملكي چارو د سمبالتيا لپاره د اټومي بټيو د سونتوكي، د تشيال بېړيو او نورو تشيال

هغه لومړنى اټومي بم .  ه كاريږيگانرجۍ د سرچينې په تو اوو دگدست توغول كېدونكيو
ي ول . لېدپكې كارازمايښت كړ پلوتونيم حدو ايالتونو ز كال امريكا مت 1945چې پر 

   ز كال ازمايښت كړ .  1949همدا ډول يو بل بم شوروي اتحاد هم پر 

پلوتونيم بنسټيز خواص راوړل شوي . د پلوتونيم دا الوتروپي بڼه تر ټولو  - الندې د الفا
  تودوخه كې يې ښيي :  يږي چې د كوټې د هوا او په عاديڼل كگبنسټيزه 

 رونكى پلوتونيم لپاره . ړي تركيب نه لگد ځان 7440- 07-5د  •

 لپاره .  Pu٢٣٨ د 16-13981- 3 •

 لپاره .  Pu٢٣٩ د  3-48-15117 •

               لپاره .  Pu٢۴٠ د 33-14119- 6 •

   
  لرونكى فلز دى  گپلوتونيم يو دروند، راديواكتيفي، سپينو زرو ته ورته رنانځور : 
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  تاريخچه يې 

له خپلو همكارانو سره په روم پوهنتون  »اينريكو فيرمي«فيزيكپوه  امريكايي- ايټالوي
ز كال يو نوى كيميايي عنصر موندلى چې پرله پسې  1934كې خبر وركړ چې دوى پر 

او په دې ډول يې ونوماوه ) په نامه Hesperiumدا عنصر د (» فيرمي«ده .  94شمېره يې 
نى تيوريكي ند كړ او د هغوى لومړگتر يورانيم وروسته عنصرونو د شتون په اړه اټكل څر

 اخيستلو ډالۍه كې د نوبل گفيزيك په څانز كال د  1938كشفوونكى شو . دى پر 
- ليسي فيزيكپوهگو، خو كله چې د انهم د دغه دريځ پلوى وپه خپله وينا كې  مراسمو كې

فريتز «فيزيكپوه او الماني كيمياپوه او ) 1979 - 1904» (اوتو رابرټ فريش«اټومپوه 
ز  1939پر ، نو دې ته اړوت چې هستې د وېش له كشفه خبر شو د) 1980- 1902» (شتراسمن

تر يورانيم وروسته «خپله يوه ليكنه چاپ كړي او په هغې كې د كال په ستهكولم كې 
پوهانو كار دا ثبوت كړه  د المانيد له سره كتنې اړيزه ياده كړي . » عنصرونو د ټولې مسلې

د شوى فعاليت د وېش په برخه كې وو، نه د تر نگپه ازمايښتونو كې د ده څر» فيرمي«د  چې
  يورانيم وروسته عنصرونو د كشف په برخه كې . 

د ټولنيز او څېړنيز كې ښار په بيركلي د امريكا متحدو ايالتونو د كاليفورنيا ايالت 
- ې امريكايي كيمياپوه او فيزيكپوه، چې مشر يد كاركونكيو د يوې ډلې له خواپوهنتون 
حلقوي نچه يا 60د د پلوتونيم كشف ) وو، 1999- 1912(» گټيوډور سيبورلين گ«اټومپوه 

) Deuteriumد ډيوټريمونو (ترسره شو . (سيكلوټرون) پر مټ ماشين ړندي كوونكي گ
 چې په سيكلوټرون ،لومړنۍ بمباري )8O3U238( 238-اكسايډكټويورانيم ا تراىپر مټ د 

پرېړې  اينچه 002,0تر كتيا وركړ شوه او چټ) پورې MeVاالكترون ولټو (گمي 22 - 14كې تر 
لنډه دا چې فيزيكي ترسره شوه .  14ز كال د ډيسمبر پر  1940د  الومينيمي پاڼې تېر شول،

شپه د  24څخه پر  23برورۍ له فز كال د  1941اشتې دوام وكړ . د مي 2او كيميايي څېړنو 
په مرسته د كټاليسټونو په پينو زرو د ايونونو ايونونو او د س - پراكسايډ ډاى سولفاټ 
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شوي عنصر  وروستى او پرېكړه كوونكى ازمايښت ترسره شو . دې  ه د وړاندېگتو
 94او د تجزيه كوي  -منفي -بېتا 238-وده چې دوه ورځې وروسته نيپتونيمازمايښت وښ

  :  هيې دا دمعادله تعامل د شمېرې كيميايي عنصر جوړوي چې 

Pu238
94) −β( →Np 238

93 →n) 2U (d, 238
92 

ډوين ماټيسون اي«، »گلين ټيوډور سيبورگ«په دې ډول د نوي كيميايي عنصر شتون د 
خوا د دغه ) له 2006-1917( »ارتور واهل«او » ج . و . كېنېډي«، )1991-1907( »مكميالن

  عنصر د لومړيو كيميايي خواصو د څېړنې له بركته ثبوت شو . 

ې وېشه دى نو له دې المله د پوځي موخو په خاطر بلږ وروسته مالومه شوه چې دا ايزوټوپ 
وېش  د نه وېش وړ هستېپورې نه دى ځكه چې نه شي كوالى د  د نورو څېړنو لپاره په زړه

د امريكا متحدو ايالتونو ه خدمت وكړي . گلپاره د بنسټ په تو تعاملځنځيري 
-239ې د ، نو يې خپلې هلې ځلاټومپوهان چې كله پر دې پوه شول -فيزيكپوهان 

د محاسبو له مخې ، چې د الس ته راوړلو ته متوجه كړې تيا لري،، چې د وېش وړايزوټوپ
ز كال په مارچ كې  4119ۍ ډېره پياوړې سرچينه واى . د ژد اټومي انر 235 - بايد تر يورانيم

بالك كې بندې كړاى شوې وې، ې چې په لوى پارافيني گه مالنږرامه گكيلو 1 ,2د يورانيمو 
د دوو شواروزو په كلوټرون كې د نيوترونونو پر مټ تر بمبارۍ الندې ونيول شوې . په سي

رامه گميكرو 5,0لود، چې په پايله كې يې تخمينن بهير كې د هستو بمبارۍ دوام در
ه چې يې د توريم پر مټ وړاندوينه شوې وه، د نوي گلكه څنالس ته راغلل .  239-پلوتونيم

  رې وه . گرو له بهير سره ملذ -د الفا عنصر راپيدا كېدا

ايزوټوپ كوالى  Pu٢٣٩ ترسره شويو ازمايښتونو وښوده چې د 28ز كال د مارچ پر  1941د 
د  U٢٣۵ او له داسې مقطع سره چې دل شي ووېششي د سستو نيوترونونو تر اغېز الندې 

مي (هسته اټو كې الس ته راغلي نيوترونونه د بهيرډېره لوړه وي، او د وېش په  مقطع لپاره
 په شتوند هسته يي ځنځيري تعامل مانا دا چې  . عمليو لپاره كار وړ دي يي) وېش د نورو
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له همدغې شېبې څخه د پلوتونيمي اټومي بم د جوړولو او د حساب كولو شونتيا وركوي . 
ه نږ لومړنىد دې عنصر .  ازمايښتونه پيل شولبټيو د جوړولو د ده د بشپړونې لپاره د 

ز كال  1943پر  كچهوزني  ۍه راغى او د فلزي پلوتونيم لومړنز كال الس ت 9421پر مركب 
    . لهس ته راغال

  

كلوټرون چې د نيپتونيم او كې سيښار په بيركلي د امريكا متحدو ايالتونو انځور : 
  يم د الس ته راوړلو لپاره كارېدلى وو  پلوتون

  د نامه ريښه يې 

ورى كشف شو . د دغه ستوري د شتون په اړه ال رزنده ستگز كال يو نوى  1930پر 
 يكوالكې د ژوند په اړه د فانتازي ليكنو لستوري مريخ  ستورپوه، شمېرپوه، او په

او نيپتون اورانوس  د ىدويل كړي ول . ) 1916-1855» (پيرسيوال لووېل«ايي تبعه امريك



١١٠٢ 

 

ز نظام كې د نيپتون د كتنو پر بنسټ دې پايلې ته راغى چې په لمريستوريو د خوځښتونو 
رزنده ستورى (سياره) هم وي چې له لمر څخه يې واټن بايد تر ځمكې گشاته بايد يو بل نهم 

رزنده ستوري د مدار گز كال د دې نوي  1915ده پر ات وي . يرايه زگ 40پورې واټنه څخه 
كاليډ «امريكايي ستورپوه د دا نوى ستورى پلوتون وو چې عنصرونه محاسبه كړل . 

 نېټو 29، او 23، 21پر ز كال د جنوري  1930د له خوا ) 1997-1906(» تومبوليام وي
 18ز كال د فبرورۍ پر  1930د رزنده ستورى گدا اخيستل شويو عكسونو كې وليدل شو . 

 »وينيټيا بورني«كلنې نجلۍ  11 د ښوونځيد برتانيا له اكسفورډ ښار څخه كشف شو . 
يوناني اسطورو كې لرغونيو په كېښود .  تون نومپر دې ستوري د پلو )2009- 1918(
  د مړو شويو د شاهي خداى وو . » پلوتون«خو د لرغوني روم په اسطورو كې » هاډيس«

  لومړنۍ څېړنې يې 

ته  و هغهد يورانيم د پلوتونيم كيميايي بنسټ څېړنو وروسته څو مياشتينيو لومړنيو تر
د فلز ويلي كولو او فلزپوهنې هنتون پوو گيې د شيكا وړنڅې ونورڼل شوه . گورته و

ز  1942له بركته د » ويرنر«او » مگكانين«) په پټ البراتور كې ادامه ومونده . د ميټالورجۍ(
ه مركب نږد پلوتونيم  څخه د 2N8UO يټراټااورانيل نرامه گكيلو 90له  18پر  سټگكال د ا

ه وركړل گنونو پر مت وړانووټرون كې د نيوتركلرام بېل كړاى شو او په سيگلومړنى ميكرو
   شوه .

 ز كلونو د 1944-4319د الس ته راوړلو لومړنۍ تجربې پر  Pu٢٣٩ په شوروي اتحاد كې د
ويتالي «او  )1960-1903يا  1902(» ور واسيلېويچ كورچاتوفگي« انونيسماكاډ

تر مشرۍ الندې وشوې . په شوروي اتحاد كې په ) 1950 -1890» (ورېويچ خلوپينگريگ
ز كال په پيل كې  1945ه موده كې د پلوتونيم د خواصو په اړه پراخې څېړنې وشوې . د لنډ

ل ز كا 1937(سيكلوټرون) پر مټ، چې پر ماشين ړندي كوونكي گپه اروپا كې د لومړني 
ې وركولو) گولو (وړانگد هستو د وړان ود يورانيم جوړ شوى وو، د نيوترونونو په مرسته
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ز كاله راهيسې  1945ه الس ته راغله . له گلومړنۍ بېلپلوتونيم له الرې د لومړني شوروي 
ښار كې د پلوتونيم د توليد د لومړنۍ صنعتي اټومي » ازيورسك«د شوروي اتحاد په 

په نامه د لومړنۍ توليدي موسسې كار يې د » ماياك«او د بټۍ د جوړولو كار پيل شو 
  پيل شو .  19ز كال د جون پر  1948

  
د پلوتونيم د الس ته راوړلو لپاره وروي اتحاد كې لومړنى سيكلوټرون چې انځور : په ش
  كارېدلى وو 

  د پلوتونيم اتوم 

د اتوم د هستې په نيوترونونو جوړه ده .  150پروتونونو او  94د پلوتونيم د اتوم هسته له 
ا راڅرخي . د دې عنصر تې پر شاوخوالكترونونه شتون لري چې د هس 94شاوخوا كې يې 

ده . د  7ه و شمېرد اتوم د انرژيكي سوي د دې عنصر په بله وينا ې لري،انرژيكي سوي 7توم ا
، په 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې اتوم په لومړۍ انرژيكي سوي
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ه او په اوومه انرژيكي سوي ،8، په شپږمه كې يې 24، په پېنځمه كې يې 32څلورمه كې يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او  ي .وي دشسره وېشل نه الكترونو 2كې يې 

  دى .   244نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

 د اتوم نور خواص يې : 

 اتومي واحده ده .   0642,244. م كې  م . س په يو د پلوتونيم اتومي كتله -

 ږي . سره ښودل كي  [Rn]٦f٥ ٢s٧يې په دې فورمول  د اتوم الكتروني وېش -

  م دى .  .  پ 162د اتوم نيمايي قطر يې  -

  
  انځور : د پلوتونيم د اتوم جوړښت 

 يې فيزيكي خواص 

 رامه دى . گ 84,19كې  م . م . س په يو په عادي شرايطو كېكثافت د پلوتونيم  -

په شمېر  ده . (د ك 7,639په شمېر  . گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ده) .   912
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 0735(د ك په شمېر ده .  3235په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې دو د اېشې -
 ده) .  

 موله دى .  \كيلوجوله 8,2د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى .  \كيلوجوله 5,343د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى . \جوله 77,32د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

   ى .موله د\ م. م . س 12,12مولي حجم يې  -

ا لري، نيكلو ي گ، سپينو زرو ته ورته رنروښان پلوتونيم لكه د ډېرى فلزونو په څېر
پلوتونيم د فلز لپاره د ويلي كېدو زښته ډېره ټيټه درجه لري او هغه د وسپنې ته ورته دى . 

د ده، او په غير عادي ډول د اېشېدو زښته ډېره لوړه درجه لري چې  639 ,7په شمېر  گ . س
  ده .  3235ه شمېر پ گ . س

دا عنصر تر نورو عنصرونو رغښتيز، د فيزيكي او كيميايي خواصو له پلوه ډېر توپير لري 
ودوخې وركولو پر ت ونيم ته د ويلي كېدو تر درجېله ډېرى توكيو څخه په توپير كې پلوت. 

ې سلنه زياتيږي، په داسې حال كې چې د تودوخې د لوړېدو په حالت ك 5,2مهال يې كثافت 
د نورو عادي توكيو كثافت كميږي . د ويلي كېدو درجې ته نږدې تودوخې حالت كې 

ه خټنه لوړ هاو د نورو فلزونو له شمېر څخه تر ټولو ډېر ډېر لوړ سطحي كشش لريپلوتونيم 
د تودوخې له نورو فلزونو څخه په توپير كې ړى خاصيت دا دى چې گبل ځان لري . د دې فلز

  رجو ترمنځ يې حجم كميږي . د گ . س 480او   310د 

 α  ،βالوتروپي بڼې لري او هغه (  7پلوتونيم په ټاكليو تودوخيزو درجو او فشار كچو كې 
 ،γ  ،δ  ،δ'  ،ε  ،ζ  ،له دې اما، ديلتا، ديلتا يو، ېپسيلون، او زيتا بڼې دي . گ)  الفا، بيتا
مه يې د تودوخې په لوړو الوتروپي بڼو څخه يې شپږ په عادي فشار كې شتون لري او اوو 7

ټولو الوتروپي بڼو د كثافت  درجو او د فشار په ټاكلې حالت كې شتون لري . د پلوتونيم د
د ډېرو الوتروپي  دې فلزرامو ده . د گ 19 , 86رامو څخه تر گ 15 ,9س . م . م كې له  ه په يوكچ
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فلز بدلوي، ځكه  بڼو شتون دى د كږولو راكږولو په چارو كې په يوه پېچلي او ستونزمن
چې دى فازي بدلونونه لري . د ده د دومره بېالبېلو الوتروپي بڼو د شتون المل بشپړ نه دى 

  ند . گڅر

   : د بلوري جالۍ جوړښت يې

 د پلوتونيم د بلوري جالۍ جوړښت مونوكلينيك سېستم لري .   -

سترومه، گان =٤,٨٢٢bسترومه، گان =٦,١٨٣a ې :د جالۍ پارامترونه ي -
٦٣١٠,٩c= ١٠١,٨سترومه، گان°β=  سترومه دى .  گان 

 كيلوينه ده .  162تودوخې درجه يې د ډيباى د  -

  

  انځور : د پلوتونيم د بلوري جالۍ جوړښت مونوكلينيك سېستم لري . 

  كيميايي خواص يې         

 . م پ 200نيمايي قطر ) an der Waals radiusV(ير والس د وان ډد پلوتونيم  -
 دى .  

  ٥Pu+ :٧٤پيكومتره،  ٤Pu+ :٨٦، ترهپيكوم ٣Pu+ :١٠٠نيمايي قطر يې  د ايون -
 پيكومتره دى .    ٦Pu+ :٧١پيكومتره، 

 ه دى . گپاولين 1 ,28الكتروني منفيت يې  -
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  ٢Pu←Pu+ −١,٢، ٣Pu←Pu+ −٢,٠، ٤Pu←Pu+ −١,٢٥يې  ځواكالكترودي  -
 دى .  ولټه

 دي .  7، 6، 5، 4، 3، 2د اكسايډ جوړولو درجې يې  -

 موله ده .  \كيلوجوله 7,584ي يې ژد ايون جوړولو انر د لومړي الكترون -

+ درجې ولري، خو بنسټيزې يې 7+ څخه تر 2دا عنصر كوالى شي چې د اكسايډ جوړولو له 
يې لومړى ژېړو ته او بيا  گپلوتونيم په هوا كې اكسايډ كيږي او رن+ دى . 6+، 5+، 4

ته ورته شي او تر دې وروسته يې د اكسايډي  گنلكه د سره شوي فلز ر گوروسته شين رن
  خپ تور شي يا زرغون شي .   گنري پوښ المله رن

د لنده بل له زياتېدو سره ډېريږي .  وهلو كچ گد زنپلوتونيم لكه د نورو فلزونو په څېر د 
وركونكى عنصر  گډېر زن ٢Oكېداى شي تر اكسيجن   Arون گځينې څېړنې ښيي چې ار

  ون له پلوتونيم سره تعامل نه كوي . گكبله چې اردا له دې وي . 

هستې ورسره يو ځاى خوشي كيږي، د پلوتونيم د  Heتجزيه چې د هيليم -د الفا
عادي اټومي مهمات شوى ډول دى .  روتر ټولو ډېر خپ د راډيواكتيفي تجزيېايزوټوپونو 

، چې نيمايي عمر اټومونه پكې دي . د ١٢,٥·٢٤١٠رامه پلوتونيم لري چې تخمينن گكيلو 5
ولۍ كې په هره ثانيه كې نږدې گمردك يا كاله دى، په پام كې لرلو سره په دې ډول  24000

ا گمي 5 ,157 ذرو له بركته  - د الفا اتومونه تجزيه كيږي او له منځه ځي او  ١١,٥·١٢١٠
واټه  58,9ۍ په شمېر ژدا ځواك د برېښنايي انري ازادوي . ژانر) MeV(الكترون ولټه 

ذرو د خوشي كولو له بركته توليديږي  -يږي . هغه تودوالى چې د هستو د تجزيې او د الفاك
  پلوتونيم تودوي او كېداى شي د الس وهلو پر مهال احساس شي . 

ړتيا ښيي . د گد يو جسم د برېښنا تېرولو ځانمقاومت  ښناييبرې ،ده ندهگه چې څرگلكه څن
تونيم د برېښنا تېرولو منځنى مقاومت د فلز لپاره كوټې د هوا د تودوخې په درجه كې د پلو

او دا  پياوړې كيږي هيټېدو او كمېدو سره سمړنه يې د تودوخې له ټگډېر لوى دى او دا ځان
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تر دې  . كيلوين درجو پورې ادامه مومي 100حالت د تودوخې تر  اد فلزونو خاصيت نه دى . د
كيلوين درجو پورې د  20د تودوخې تر ېښنايي مقاومت كميږي . يې بردرجې ټيټ حالت كې 

د فلز د راديوسيوني فعاليت المله زياتيږي او دا خاصيت  كمېدو په حالت كې يې مقاومت
  يې په ايزوټوپي تركيب پورې اړه لري .  

پلوتونيم د ټولو اكټينيډي عنصرونو له شمېر څخه تر ټولو د ډېر لوړ برېښنايي مقاومت 
ميكرو اوم سانتي  150درجو كې  گ . س 22د تودوخې په لرونكى دى او دا مقاومت يې 

  دى .  متره

له دې المله چې پلوتونيم يو راديواكتيفي عنصر دى د وخت په تېرېدو يې د بلوري جالۍ 
  وړښت كې هم بدلون رامنځته كيږي . ج

  په طبېعت كې د پلوتونيم شتون 

  .   ه موندل شوېكچډېره لږه  ونوايزوټوپ Pu٢۴۴ او Pu٢٣٩ په طبېعت كې د پلوتونيم د دوو

د اشغالولو په  د هستو 238- كې د نيوترونونو پر مټ د يورانيمپه كاني ډبرو  ود يورانيم
تجزيه كيږي . د بلې  -كې بېتا 239-چې په نيپتونيم جوړيږي 239-پايله كې يورانيم

سته يي دا الندې هاو جوړيږي  239-جزيې په پايله كې طبېعي پلوتونيمت - راتلونكې بېتا
  تعامل ترسره كيږي : 

  

كې په صنعتي پيمانې سره سينتېز كيږي . خو په طبېعت  239-په دې تعامل كې پلوتونيم
ه جوړيږي چې له يورانيمي كاني ډبرو څخه يې د كچيم په دومره لږه ميكروسكوپي پلوتون

ه نږدې كچپلوتونيم  Pu٢٣٩ راايستلو په اړه بايد ويل هم ونه شي . په منځني شمېر سره د
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په  2PuOه ټوله كې د پلوتونيم ډاى اكسايډ په طبېعت كې پرايه تر راډيم لږه ده . گزره  400
ې هم لږ حلېدونكى دى . په طبېعت كې گتر ش 2SiOكوارتز بڼه موندل كيږي، په اوبو كې د 

  د دې عنصر شتون دومره لږ دى چې راايستل يې منطقي او مناسب نه دي . 

  ايزوټوپونه يې 

چې په طبېعت كې نه موندل كيږي او په  صر دىوتونيم له آره مصنوعي كيميايي عنلپ
پر دې بنسټ نه شي كېداى چې د ده لپاره په مصنوعي ډول په اټومي بټيو كې جوړيږي . 

ايزوټوپ د شتون  244-شي . البته د پلوتونيم ه اتومي كتله په پام كې ونيولگنومېرلې تو
ت كې موندل شوې، خو تر دې كچې مايكروسكوپي او لږې په طبېعنښانې ډېرې لږې نښې 

دي، چې په نشت شمېرل كېداى شي . دا عنصر هم لكه د نورو ټولو مصنوعي كيميايي 
مخكې تر دې چې په طبېعت كې يې  ونكي ايزوټوپونه نه لري .عنصرونو په څېر پايښت لر

  ي جوړ شوى وو . نښې نښانې وموندل شي، تر دې ډېر پخوا سينتېز شوى وو او مصنوع

څخه پيل او  228د كتلو شمېرې يې له  ايزوټوپونه پېژندل شوي چې 20لوتونيم تر اوسه د پ
له دې ايزوټوپونو څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي يو د پاى ته رسيږي .  247پر 

-نيمميليونه كاله دى . بل يې د پلوتو 8,80ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  244-پلوتونيم
ايزوټوپ  239-كاله دى . بل يې د پلوتونيم 373300ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  242

 7000كاله دى . د نورو ټولو ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر  24110دى چې نيمايي عمر يې 
ري خو هسته يي ايزوميري حالتونه (هسته يي ايزوميرونه) هم ل 8كالو لنډ دى . دا عنصر 

 تر د ده د ټولو ايزوميرونو نيمايي عمر تر يوې ثانيې هم لنډ دى ..  عمر نه لري يو يې هم اوږد
Pu٢۴۴   تجزيه دى، او تر -په خپل سر وېش او الفايې مخكې ايزوټوپونو د تجزيې ډول 
Pu٢۴۴  د لومړي تجزيه دى . -منفي-بېتايې ايزوټوپه وروسته ايزوټوپونو د تجزيې ډول

او  U د يورانيميې  ايزوټوپونو د تجزيې په پايله كې مخكې 244- تر پلوتونيم، يانې روپگ
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وروسته ايزوټوپونو د تجزيې په  244-ايزوټوپونه جوړيږي او تر پلوتونيم Np نيپتونيم
   ونه جوړيږي . ايزوټوپ Am امريسيمد يې پايله كې 

  ۍ وزارت د پلوتونيم مخلوط په دريو ډولو وېشي : ژد امريكا متحدو ايالتونو د انر

سلنې لږ  7ه تر كچ Pu٢۴٠ كې د Pu٢٣٩ لومړى ډول يې د وسلې پلوتونيم دى (په •
 ده) . 

سلنې  18څخه تر  7يې له كچه  Pu٢۴٠ دويم ډول يې د سونتوكي پلوتونيم دى ( د •
 ده) . 

 سلنې لوړه ده) .  18ه يې تر كچ Pu٢۴٠ د بټيو پلوتونيم دى (ددرېيم ډول يې  •

د اټومي وېش لپاره تر ټولو ډېر مناسب  Pu٢۴١او  uP٢٣٩ هد دې عنصر يوازې دوه ايزوټوپ
دي . سربېره پر دې، دا يوازيني ايزوټوپونه دي چې د تودوخيزو نيوترونونو تر اغېز الندې 

د هايډروجني بمونو تر چاودنې وروسته پاتې شونيو كې د هسته يي وېش زغمي . 
  ډېر لنډ دى .  ېر يېم عمر پايزوټوپونه موندل شوي چې د ني  Pu٢۵۵او  Pu٢۴٧ پلوتونيم

  ډوله فلزونه  گد پلوتونيم 

مركبونه جوړ  انترميټاليكډوله فلزونه او گسره پلوتونيم كوالى شي چې له ډېرى فلزونو 
يم، سوډيم، پوتاسيم، او ليټله الكلي فلزونو څخه كړي . البته دا فلزونه مستثنا دي لكه 

له كمپېښه  . باريم تيم اويزيم، كلسيم، ستروننگم له الكلي خاورينو فلزونو څخه .روبيډيم 
ډوله گاليم يا وسپنې سره د پلوتونيم گله يوروپيم او ايتربيم . خاورينوعنصرونو څخه 

 فلزونه صنعتي ارزښت لري . 
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   ) تدابيرالرې چارې (د احتياط 

او هغه په دې صورت كې چې كه  زهرجن دي  كچه په هغه يا دغه ټول كيميايي عنصرون
د سيريمي  هگد ساري په توې زيات ډوز ننوزي . كچانيزم ته تر ټاكل شوې گې اوري چيرې

كېداى شى چې د ژويو په شيدو، وينه او هډوكيو كې  ي عنصرونهروپ ځينې النټانيډگ
 Vacciniumبلبيرۍ (بلبيرى) (جغوندر، ، )Lupinusترمس (او نور يې په  وي

myrtillus( ،انيزمونو كې د دغو گپه ژونديو اور.  بېالبېلو اوبړيو او نورو كې وي
عنصرونو موندنه تر هر څه ړومبى د دوى د ايزوټوپونو د پايښت مانا لري، په داسې حال 

 رپټول ايزوټوپونه  روپ د عنصرونوگحالت بيا كورټ بل دى . د دې ډونو يكې چې د اكټين
دې نه دا  لهشمېر څخه د پلوتونيم هم راديواكتيفي دي .  ، له دېدغه يا هغه كچ

روپ عنصرونه نشته . دا گدې د انيزمونو كې گپه ژونديو اور رامالومېداى شي چې
ې پر ټولو گوړان ) α  ،β ،γاما (گ: الفا، بيتا او خاصيت د دوى د راديواكتيفيت المله دى 

انيزيم ژوندينكې گاغېز كوي او د اور ىانيزمونو) تبا كوونكگو اورژوندي سرو (ژوندي
  ويجاړوي . 

و د گوړان -عنصر يانې پلوتونيم ټول مركبونه زهرجن دي . دا خواص د الفا روپ د يوگد دې 
فعالو ايزوټوپونو  -له الفاى مهال نديږي، ځكه چې ډېرگه څرگاغېز د پايلو او عواقبو په تو

ذرې  - الفا.  )ايزوټوپ سره Pu٢٣٩ ه د پلوتونيم لهگساري په توسره سر و كار وي (د 
ډېركوټلى خطر لري، په تېره بيا چې د دوى سرچينه د مسموم شوي كس په بدن كې وي . د 

هم پلوتونيم څه كه شاوخوا كې وي .  هووبونو ته زيان اړوي چې د عنصر پانيزم هغو گاور
ې خپرې كړې او هغه نيوترونونه چې كوالى شي له بهر څخه گوړان -اماگكوالى شي چې 

د پلوتونيم بدن ته ننوزي د هغوى كچه ډېره كمه ده چې روغتيا ته دې زيان ورسوي . 
 هنږه د بټيو عادي پلوتونيم له گتود ساري په  ېل ايزوټوپونه بېالبېل زهريت لري .بېالب
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Puځكه چې په ده كې درايه زهرجن دىگ 10-8څخه  ٢٣٩ ، Pu٢۴نوكليډونه ډېر دي او دا  ٠
    و پياوړې سرچينې دي .گوړان - نوكليډونه د الفا

روپ څخه تر ټولو ډېر راديوزهري عنصر دى، خو تر ټولو ډېر گپلوتونيم له اكټينيډي 
زهريت د راديولوجيكي ايزوټوپ  U٢٣٨يورانيمو د   دكه چيرې خطرناك عنصر نه دى . 

دا  واحد په ډول ومنل شي، نو همدا شاخص د پلوتونيم او ځينو نورو عنصرونو لپاره
 الندې ځنځير جوړوي : 

 Ra226 —) 64,8.10( Sr90 —) 63,2.10( Am241 —) 45,0.10( Pu239 —) 1,6( U235

),73,0.10(           

رايه د پلوتونيم گ) 0010نږدې زر ( Ra پايله اخيستل كېداى شي چې راډيمله دې څخه داسې 
  څخه خطرناك دى .  Pu٢٣٩ د تر ټولو ډېر زهري ايزوټوپ

كه چيرې پلوتونيم له اوبو او خواړو سره يو ځاى بدن ته داخل شي نو تر داسې توكيو لكه 
ڼ شمېر گاو سوډوافيډرين ، ځينو ويټامينونو، )پاراسيټامولكوفيين، اسيټامينوفين (

او نورو لږ زهرجن دى، خو تر تمباكو  OH5H2С تر ايتانول. بوټيو او پوڅكيو لږ زهرجن دى 
په ټول پېښليك كې  د اټومي صنعت.  يې مضريت ډېر دىټولو منع شويو نېشه يي توكيو 

ېډې ته د پلوتونيمو د ننوتو گله پلوتونيم څخه يوازې يو سړى مړ شوى، خو د سږيو له الرې 
 26كې د امريكا متحدو ايالتونو هغه  المله تر اوسه څوك نه دى مړ شوى . په دې شمېر

رضاكاران هم چې له  18د ډېر زيات ډوز المله مړه شوي، او نور اتباع نه راځي چې 
  انيزم څخه د پلوتونيمو د ايستلو د څېړنې پر مهال له منځه تللي دي .  گاور

كې د له دې ټولو سره سره پلوتونيم يو زهري عنصر دى او د هډوكيو د وينې جوړولو برخو 
ته كوالى شي ناروغۍ تر ننوتو ډېر كلونه وروسته انيزم گزېرمه كېدو خواص لري چې اور

  راپيدا كړي . 
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كه پلوتونيم سږو ته ننوزي نو يوه برخه يې د سږيو له پاسه كېني، يوه برخه يې وينې ته 
لنه س 60نوزي . تخمينن او تر دې وروسته د ليمف مرغېړيو او د هډوكيو ماغزو ته نننوزي، 

سلنه يې په طبېعي الرې له  10سلنه ينې ته، او  30د هډوكيو ووبونو ته ننوزي،  پلوتونيم
  بدنه وزي . 

په څلورظرفيتي (والينسي)  ز له خوا ښه نه جذبيږي . دا عنصرپلوتونيم د هاضمې جها
ه سلنې د انسان په ينه كې زېرمه كيږي او ل 80تر  70څو شواروزو په بهير كې له  حالت كې د

 نامتو انيزم ته ننوتى پلوتونيم تر داسېگاورسلنې د هډوكيو ووبونو ته ننوزي .  15تر  10
  لږ زهري دى .  2O2N22H21Cيا ستريكنين  سيانيډزهرو لكه 

ده نه حلېدونكى  انيزم ته د پلوتونيم د ننوتو تر ټولو ډېره احتمالي بڼه دگد انسان اور
ۍ د سرچينې ژرېښنايي انرد بټېشنونو كې ټومي س. دا اكسيايډ يې د برېښنا ا اكسايډ دى

ه چې د پلوتونيم اكسايډ نه حلېدونكى دى نو له دې المله يې ل هگكه څن. ل كاريږيه گپه تو
  ه هم زياته ده .  كچانيزم څخه د نيم وتلو گاور

په طبېعت كې زياتره په څلورظرفيتي حالت كې شتون لري چې د خپلو كيميايي  دا فلز
لوه سړي ته درې ظرفيتي وسپنه ورپه يادوي . كه چيرې د وينې د بهير سېستم خواصو له پ

ته ننوزي نو په ډېر احتمال سره په هغو ووبونو كې په زېرمه كېدو پيل كوي چې وسپنه 
انيزم پلوتونيم له وسپنې سره غلطوي او گلري، لكه د هډوكيو ماغزه، ينه او تورى . اور

د وسپنې پر ځاى پلوتونيم ځان ته رااخلي چې په روټينونه ، نو ځكه د ترانسفيرين پتېروزي
انيزم ته د اكسيجن تېرېدنه بنديږي . د دې عنصر د زهريت په برخه كې گپايله كې يې اور

امه وي د پلوتونيم رگكيلو 70ترسره شويو څېړنو ښودلې چې د هغه انسان لپاره چې وزن يې 
  رامه دى . گ 22,0ونى ډوز گمر

 50زم ته پلوتونيم ننوزي بيا نو په ډېر ځنډ سره ترې وزي، يانې دا چې د انيگكله چې اور
سلنه پلوتونيم وزي . د هډوكيو له ووبونو څخه يې د  80انيزم څخه گكالو په بهير كې له اور
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انيزم كې په دايمي گكالو دى . مانا داچې د انسان په اور 100څخه تر  80پېر له  نيمايي وتلو
ايزوټوپ  Pu٢٣٩ د كچهره بې خط هلوړترين انيزم كې د دې عنصرگاور يږي . پهډول پاتې ك

اوبو په پرتله د  . شيدې هده سره برابررامو گ 0075,0چې له  هد ميكروكيوري 047,0لپاره 
  انيزمه وباسي .  گرايه كارنده له اورگ 10-2پلوتونيم 

  

   عنصر دى  اكتيفي او زهرجن كيميايي: پلوتونيم يو راديو (د خطر نښه) انځور

  نه په خپل سر اور اخيست

پلوتونيم په وړه پوډري بڼې سره لكه د نورو ټولو اكټينيډونو په څېر په خپل سر اور اخلي . 
يډريډونه جوړيږي . اپه النده چاپيريال كې د پلوتونيم له پاسه د بدلون موندونكي تركيب ه

سره تعامل كوي او اور  2Oجن دا عنصر ان د كوټې د هوا د تودوخې په درجو كې هم له اكسي
سلنه پراخيږي او هغه كانتينر چې دى پكې  70د اكسايډ كېدو په پايله كې پلوتونيم اخلي . 

وي، كېداى شي زيانمن شي يا وچوي . د پلوتونيم راديواكتيفيت د اور وژلو په مخ كې يو 
زمن توكى دى . ه د اور وژلو لپاره تر ټولو ډېر اغېگش MgO نيزيم اكسايډگخنډ دى . د م

مخه بندوي . پلوتونيم بايد په بې فعاليته  گدى پلوتونيم سړوي او د اكسيجن د ورت
ې ولرل شي وساتل شي (دا بايد په پام ك هم د چلېدونكې هوا په ځاى كېاز كې يا گ(نجيبه) 
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ي ازادوي) . دې عنصر ته له ژرصفر اشاريه دوه واټه ان 2,0، 239-رامه پلوتونيمگ 100چې 
درجو تودوخه وركولو پر مهال د پخپل سر اور اخيستلو ډېره وړتيا  گ . س 520تر  470
  .لري

  كارونه يې 

د ه خدمت كوي . گومي سونتوكي په توفلزي پلوتونيم په اټومي وسله كې كاريږي او د اټ
د او ه كاريږي گيكي سرچينې په توژډونه د كيهاني تخنيك لپاره د انرپلوتونيم اكساي

دا عنصر د كيهاني بېړيو او ودوخه وركوونكيو پيلونو كې هم كاريږي . په تو اټومي بټي
هستې كوالى شي چې ايزوټوپ  239-كاريږي . د پلوتونيم اوو په بېټريو كې گنورو دست

د نيوترونونو اغېز وښندل شي،  چيرې پر دوىځنځيري هسته يي تعامل وكړي، البته كه 
ي . د يو ه وكاريږگۍ د سرچينې په توژانر وميد اټ كېداى شي چې دا ايزوټوپځكه خو 

رامو سكرو د گكيلو 4000ي د ژپراختيا پر مهال ازادېدونكې انر دايزوټوپ  Pu٢٣٩ رامگ
په اټومي  239- دا چې پلوتونيمۍ سره مساوي ده . ژوځېدو پر مهال له ازادېدونكې انرس

ې لږ حجم  لري او د دې د بم د هستې په ځاى ك كې ډېر كاريږي دا ځكه چې دا عنصربمونو 
تعامل پر مهال د بم د چاودنې ځواك ډېر دى . د پلوتونيم هسته د هسته يي يې خواص المله 

 235-، په داسې حال كې چې د يورانيمنيوترونونه خوشي كوي 895,2په منځني شمېر 
د  235- ښت د يورانيمگپلوتونيم د توليد لنيوترونونه خوشي كوي . خو د  452,2هسته 

  رايه زيات دى . گ 6 هښتگيد تر لتول

دې ډول پر په ايزوټوپونه تر يورانيم وروسته عنصرونو په سينتېز كې كاريږي .  دې عنصرد 
 هپ 48- ز كال د كلسيم 2010اكسايډ او پر ډ شوى گايزوټوپ  242- ز كال د پلوتونيم 2009

اوړلو لپاره ر د الس ته Flفليروويم د د پلوتونيم د همدغه ايزوټوپ بمبارۍ  ايونونو
څخه تر يورانيم وروسته نور ټول عنصرونه پخوا د څېړنو لپاره  Pu٢٣٩ پرته لهې . رېدوكا

  توليدېدل . 
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وليد كې كاريږي، ځكه ډوله فلزونه د تودوخيزو پيلونو په تگثابت   δ - د پلوتونيم ديلتا
ونيم ته د ه پلوتنږد فلز ويلي كولو ښه خواص لري، ه پلوتونيم په پرتله نږچې دوى د 

  تودوخې وركولو پر مهال په ده كې فازي تېرېدنه او بدلون راځي .  

 3- 2ه پكې تر كچ Pu٢۴٠ ه پلوتونيم يانې د پلوتونيم د ايزوټوپونو مخلوط چې دنږډېر 
امريكا متحدو ايالتونو په سمندري وسله والو ځواكونو كې د اټومي سلنې زياته نه وي، د 

وبتلونو كې له زيات ډوز څخه د پرسونل د ساتلو په خاطر تر وسلې لپاره كاريږي او په ا
   . الندې ساتل كيږي Pb سرپو

  سينتېز شوي ايزوټوپونه دي .  تر ټولو ډېرايزوټوپونه  239-او پلوتونيم 238-د پلوتونيم

د امريكا متحدو  16ز كال د جوالى پر  1945د پلوتونيم لومړنى اټومي مردك يا بم د 
ون گپه پولي )Alamogordoورډو (گاالموپه سويل كې د كسيكو ايالت ايالتونو د نيوم

  ) وو . Trinity(ازمايښت پټنوم اټومي د دې كې وچاودل شو . 

   يې كارېدنه كې  اټومي وسلهپه 

ز كال د امريكا  1945پلوتونيم په اټومي بمونو كې ډېر كارېده . تاريخي فاكټ يې پر 
 2,6وو . دې بم  اساكي ښار د اټومي بم غورځولگنا متحدو ايالتونو له خوا د جاپان پر

دا چاودنه د هيروشيما د بمبارۍ  كيلوټنه وو . 21ل . د چاودنې ځواك رامه پلوتونيم لرگكيلو
كالو  5د ړي ووژل شول . گو زره 80تر  60كال تر پايه له  ز 1945سلنه زياته وه . د  40تر ځواك 

، له سرطان څخه او د چاونې د اوږدمهاله اغېز المله په تېرېدو سره د وژل شويو ټوليز شمېر
  كسانو هم واوړي .  140000كېداى شو چې تر 

تري ټنو  20000كوالى شي دومره چاودنه وكړي چې له  239-رام پلوتونيمگيوازې يو كيلو
كوالى شى چې رامه گ 50د دې عنصر ان .  ه دهسره برابرله چاودنې  6O3N5H7C  نيټروتولوين
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ټنه تري نيټروتولوين له چاودنيز ځواك سره د برابر ځواك  1000له  د وېش پر مهالد هستو 
دى چې په اټومي وسله كې د كارېدو وړ دى،  ډدا ايزوټوپ يوزاينى نوكليچاودنه وكړي . 

دا شونتيا  ډېر لوى شمېر نيوترونونه جوړوي اوسلنې شتون  1 د Pu٢۴٠ دځكه چې لږ تر لږه 
كاريږي . نور وه گبم د منځ مردك لپاره د توپ نقشه په اغېزمنه تونه وركوي چې د اټومي 

  پام كې نيول كيږي .  ايزوټوپونه يې يوازې د مضر اغېز المله په

شتون ولري، خو كه چيرې يې  كچهچې په اټومي بمونوكې په لږ  كوالى شي 240-پلوتونيم
وپ د په خپل سر وېش ه ډېره وي نو له وخته مخكې ځنځيري تعامل پېښيږي . دا ايزوټكچ

رام گبرخې كيږي او يو  440رام يې په يوه ثانيه كې گتخمينن يو .  او تجزيې ډېر احتمال لري
د الجزيره ټلويزيوني چينل د .  نيوترونونه ازادوي 1000ې تخمينن يې په يوه ثانيه ك

سروكي  118ه د پلوتونيمو گمالوماتو له مخې اسراييل د راديواكتيفي توكي په تو
رامه پلوتونيم لري چې گكيلو 40ڼل كيږي چې سويلي كوريا نږدې گلولې) لري . داسې گسر(

) د IAEA(ۍ د نړيوال اژانس ژد اټومي انراټومي توغنديو د توليد لپاره بسنه كوي .  6د 
په كال كې د دوو اټومي  وپلوتونيم يوز كال په ايران كې توليد شو 2007ارزونو له مخې پر 

ز كال پاكستان د اټومي بټۍ پر جوړولو الس پورې كړ  2006سنه وكړه . پر سروكيو لپاره ب
رامو راديواكتيفي عنصر (پلوتونيم) جوړوي . كه دا رقم د گكيلو 200چې په كال كې د 

  بمونه كيږي .  50-40تخمينن  روكيو په شمېر سره وشمارل شي نواټومي س

ړۍ د لومړۍ لسيزې په اوږدو كې څو پې 21د روسيې او امريكا متحدو ايالتونو تر منځ د 
داسې تړون السليك شو چې له  ز كال 2003هغه شمېر څخه پر  هتړونونه السليك شول . ل

ز  2004ټنه امريكا) پلوتونيم تر  34ټنه روسيه او  34ټنه ( 68مخې يې بايد دواړه لوري 
 چې روسيه به ن السليك كړادو داسې پالز كال دواړو هېو 2007كړي . پر  سوله ييزكاله 
رامونو لپاره جوړ شوي ول . گټنه پلوتونيم له منځه وړي چې د روسيې د وسلې پرو 34 هغه
مېر څخه ز كال د اټومي وسلې د له منځه وړلو تړون السليك شو چې له هغه ش 2010پر 

  زرو اټومي سروكيو لپاره يې بسنه كوله .   17ه يې دومره وه چې د كچپلوتونيم هم ول، او 
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د امريكا متحدو ايالتونو او قزاقستان ترمنځ داسې يو هوكړه  17ز كال د نوامبر پر  1020د 
) БН-350(ښار كې د » اكتاو«د قزاقستان په ليك السليك شو چې د هغه پر بنسټ 

برېښنا توليدوله . دا بټۍ په  پر مټ ودې اټومي بټۍ د پلوتونيموتړل شوه . اټومي بټۍ 
نيوترونونو يې  عتي بټۍ وه چې په چټكوصن - مړنۍ تجربوياقستان كې هغه لونړۍ او قز
   . كار وكړ كاله  27بټۍ  ؛ دېكار كاوه

  اټومي ككړتيا 

كې يې  ) چې په بنسټ1963-1954ې اټومي ازمايښتونه پيلېدل (په هغه پېر كې كله چ
پلوتونيم پروت وو، او كله چې د ده د راديواكتيفي خواصو پر څېړنه نوى پيل شوى وو، 

ز كالونو راهيسې د  1970ټنه وغورځول شول . له  5وسفير ته د دې عنصر څه د پاسه ات
  ونډه په زياتېدو شوه .   وځمكې د اتموسفير په ككړتيا كې د پلوتونيم

شوه . هلته  لويديځه برخه د اټومي ازمايښتونو المله په پلوتونيم ككړه- د ارام سمندر شمال
ز كلونو راهيسې  1950ايالتونو له  چې امريكا متحدو ه له دې كبله دهكچد دې عنصر ډېره 
د دې ون كې اټومي ازمايښتونه كول . گانو كې د ارام سمندر په پوليگپه مارشال ټاپو

ز كال رامنځته شوه . د پوهانو د ارزونو له مخې،  1960ازمايښتونو د ككړتيا ډېره برخه پر 
ې په كچي توكيو د ټولې خپرې شوې ټومه پر ځمكه د اكچپه ارام سمندر كې د پلوتونيم 

 پهكې ) atollپه اټول (انو گمارشال ټاپو ، دپرتله زياته ده . د ځينو محاسبو له مخې
سلنه دى، او په  95تخمينن  ېدو) ډوزگباندې د ككړتيا (وړانراديونوكليډ  137-سيزيم
خپاره شوي ايزوټوپونه   Puاو پلوتونيم ،  Amامريسيم ،  Srكې يې د سترونتيم  5نورو 
  دي .  

پر مټ لېږدول كيږي .  بهيرونود فيزيكي او بيوجيوكيميايي  ته(سمندر) پلوتونيم درياب 
ن لري چې د قاعدې له مخې د ورځو شتو 21تر  6د اوبو له پاسه پلوتونيم له  د سمندرونو
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و دې ايزوټوپ څخه په توپير كې پلوتونيم ي تر ايزوټوپه يې مهال لنډ دى . له 137-سيزيم
 10تر  1عامل كوي او د ټولې كتلې له داسې عنصر دى چې يوه برخه يې له چاپيريال سره ت

د سيزيم د مركب وي چې په چاپيريال كې پاتې كيږي . سلنې نه حلېدونكي مركبونه جوړ
. پلوتونيم په سمندر كې له بيوجينيك ذرو سره يو  ده سلنې هم لږ 1,0ه تر كچ جوړولو دا

په پايله كې له هغوى څخه ږي چې د ميكروبي خټبېل (رسوب) ځاى تل ته ښكته كي
ر ټولو ډېر خپاره شوي ايزوټوپونه د پلوتونيم تپه اوبو كې حلېدونكې بڼې جوړوي . 

  دي .   240-او پلوتونيم 239-پلوتونيم

الوتكه چې د اټومي وسلې  B-52ي كې د امريكا متحدو ايالتونو ز كال په جنور 1968د 
رينلېنډ د خاورې په گښكته كېدو پر مهال د  پكې بار ول، دبمونه) (څلور مردكونه 

)Thule . د لوېدو او ټكر پر مهال د الوتكې اټومي وسله وچاودېده ) سيمه كې وغورځېده
ل پاسنى قشر گ. تر چاودنې وروسته د كن لل ولوېدگچې په پايله كې يې پلوتونيم پر كن

او پلوتونيم د همدغه چاك له الرې اوبو ته ل چاود شو گسولېده چې په پايله كې يې كن
تره واوره او يميليارډ ل 9,1زيان د كمولو په موخه د دې ځاى طبېعت ته د اوښتي .  لولوېد

په پايله كې مالومه شوه ل راټول شو چې كېداى شو راديواكتيفي ككړتيا پېښه كړي . گكن
   چې له څلورو اټومي بمونو څخه يې يو كورټ ونه موندل شو . 

ز كال د  1978د اه گشوروي كيهاني دست» 954- كوسموس«چې د دا پېښه هم مالومه ده 
پكې وه، له مدار څخه د نه كنترولي وتلو ۍ سرچينه دننه ژچې د اټومي انر ،24جنوري پر 

،  238-رام پلوتونيمگكيلو 1په پايله كې پر مهال د كاناډا پر خاوره ولوېده . د دې پېښې 
  ر ككړ كړ .  گمتر مربع ډ 124000

داسې چاپيريال ته د پلوتونيمو د وتلو موضوع يوازې له صنعتي پېښو سره تړاو نه لري . 
ايطو كې بهر وتلي وي . د په البراتواري او هم په كارخانه يي شر هم پېښ شوي چې هم

ز  1978-1953پېښې رامنځته شوې دي . د  22داسې  239-او پلوتونيم 235-يورانيم
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 ، د15ز كال د مار چ پر  1953(د  څخه 0 , 1كې د تخنيكي خرابۍ المله له كلونو په پېر 
ز كال د  1978د (  Pu٢٣٩رامو گكيلو 1,10تر  ) د ماياك توليدي موسسهاتحاد  شوروي
 1946او  21/  8/ 1945پر له السه تللي دي .  )، د شوروي اتحاد د تومسك ښار13ډيسمبر 

 2,6انجلس كې د تخنيكي خرابۍ المله و په الس نېټو د امريكا متحدو يالتون 5/21/
ز  1963او  1953پر كسان ووژل .  2ايله كې يې په پ رامه پلوتونيم له السه ووتل چېگكيلو

  رامه گكيلو 35,17او  8كې تخمينن ښار » ساروف«د شوروي اتحاد د كلونو 
كال اټومي بټۍ له ز  1953پر  كچهله دوى څخه يې يوه پلوتونيم تر اټومي بټۍ بهر ووتل . 

  منځه يووړه . 

په نامه د د چېرنوبل په اوكراين جمهوريت كې د شوروي اتحاد  26ز كال د اپرېل پر  1986د 
ټنه  190م بالك د ويجاړۍ په پايله كې څلورۍ د ژانر. د وچاودېد  برېښنا اټومي سټېشن 

. د اټومي  ككړ كړر يې گكيلومتر مربع ډ 2200ووتل چې  راديواكتيفي توكي چاپيريال ته
ټنه هوا ته والوتل . ټوليز ككړ شوى  8څخه يې  ټنو راديواكتيفي سونتوكيو 140بټۍ له 

. د دغې چاودنې د توكيو د راټولولو او نورو پايلو د سمولو  كيلومترمربع وو 160000 رگډ
عاليت چاپيريال ته د وتليو زهري توكيو ټوليز فومارل شول . گزره كسان كار ته و 600لپاره 

په كال كې  ړيگشوې سيمې ډېرى و ېد ككړپه اوسني وخت كې  . بيكريله وو ١٤·١٨١٠تر 
  ې اخلي (بدن ته يې ننوزي) .  گزهري وړان  MSvيرټ سيوا گيو مي

  ه  گۍ او تودوخې د سرچينې په توپلوتونيم د انرژ

اوبو د د ۍ داسې بدليږي چې ژد برېښنا په انري ژنرده اټومي ا ندهگه چې څرگلكه څن
دا سور شوى بړاس بيا د  . او سور شوى بړاس جوړوي تودولو په پايله كې اوبه بړاسيږي

 دى چې دا ۍ ښه والىژد دې انررزوي (څرخوي) . گبرېښنايي جنراتورونو د توربين وزرونه 
تبا كوونكى  ازونه پر چاپيريالگري . دا نه ل )greenhouse gas( ازونهگ ل خانه ييگ

سټېشنونه  438په ټوله نړۍ كې د برېښنا  ز كال له مالوماتو سره سم 2009د اغېز ښندي . 
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ۍ د توليد د ټوليز ژا د انرد برېښن ليدوي، چېبرېښنا تو GWا واټه گيگ 9,371تخمينن 
. خو د اټومي صنعت منفي اړخ اټومې پوسې (تفالې) دي چې په كال كې  سلنه ده 8,13حجم 
په وړاندې ډېره  رېښنا د اټومي سټېشنونو د كارمندانوپوسې د بټنه توليديږي . دا  12000

ټنه  ~ 300ز كال دا محاسبه شوه چې له اټومي پوسو څخه  1982ستونزمنه دنده ږدي . پر 
  پلوتونيم راټول شوي ول .  

 ،څخه جوړ دى PuO2اكسايډ  ډاى له پلوتونيمچې  ،لرونكى پوډر گقهوه يي رن زېړ
پورې تودوخه وزغمي . د مركب سينېتز يې د پلوتونيم  ودرج گ . س 1200ى شي چې تر كوال

په اتموسفير كې  ٢Oپه مرسته د اكسيجن يټراټ اترانيهايډروكسايډ يا پلوتونيم ت ترايت
  ترسره كيږي :

                                                   

بهير كې د تودوخې په   ٢H لرونكى پوډر د النده هايډروجن گالس ته راغلى د شوكوالد رن
رام پر سانتي متر گ 7,10څخه تر  5,10و كې سور كيږي . پر دې مهال له درج گ . س 1500تر 

ه گد اټومي سونتوكي په توكثافت لرونكي ټابليټونه جوړيږي چې كېداى شي  مكعب
د پلوتونيم له اكسايډونو څخه تر ټولو ډېر ثبات  ٢PuOد پلوتونيم ډاى اكسايډ ي . وكاريږ

كى او غير فعال اكسايډ دى او د لوړې درجې په تودوخې وركولو سره په خپلو اجزاوو لرون
، كاريږي كېاو ساتنه  له سره كارونهځكه خو د پلوتونيم  ،وېشل كيږي او تجزيه كيږي

  ه هم كاريږي .  گۍ د سرچينې په توژهمدا د برېښنا انر

څو راديوايزوټوپي وليد ت په نامه د ترموبرېښنايي» توپاز«د  په شوروي اتحاد كې
اوو (بېړيو او نورو) كې د برېښنا د توليد گپه كيهاني دستونه توليد شوي ول چې جنراتور

ه خپرونكى گوړان -كار كاوه چې د الفا 238-ېدل . دې جنراتورونو په پلوتونيملپاره كار
 اتورونهېدو وروسته د امريكا متحدو ايالتونو دا ډول څو جنرگدى . د شوروي اتحاد تر ړن
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وى جوړښت وڅېړي او په راتلونكې كې يې په خپلو اوږدمهاله چې د دوپېرودل  د دې لپاره
  رامونو كې وكاروي .  گكيهاني پرو

ايزوټوپ  210-ايزوټوپ پر ځاى پلوتونيم 238- ډول كېداى شي چې د پلوتونيم شپړ په ب
رام يې گازې يو او يورام دى گواټه پر يو  140ي . د ده د تودوخې توليدولو ځواك وكاريږ

ده د  خو د كيهاني دندو لپاره ددرجو سور شي،  گ . س 500خې تر ود تود كوالى شي چې
، نو ځكه د دې ايزوټوپ كارونه په شواروزه دى 140، يانې نيمايي عمر پېر ډېر لنډ دى

ه سپوږمۍ ته په استول شويو هره گد ساري په توه كې ډېره محدوده شوې ده . گكيهاني څان
 ىېدلرانوعي سپوږمكيو كې هم كه مصاز د ځمكې پر اه كې دى كارېدلى او همداگستد

  دى .  

  

تر خپلولو پورې سور شوى او دا  گد سره رن ټابلېټ  ډاى اكسايډ 238- انځور : د پلوتونيم
  تودوخه يې هم پخپله توليد كړې ده  
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   امريسيم.  95

ي جدول د اوومې دورې يو عنصر دى د كيميايي عنصرونو د دوره ي(امريكيم) امريسيم 
دى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې   Amاو سېمبول يې  95چې اتومي شمېره يې 

)Americium(گ، په ان) ليسي كېAmericium (او په روسي ژ) به كېАмериций( 
وروسته عنصرونو  تر يورانيم ي جدول كېامريسيم د كيميايي عنصرونو په دوره يدى . 

 لرونكى گو ته ورته رنسينتېز شوى عنصر دى . دا يو سپينو زر راديواكتيفيڅخه يو 
    ده .  )7440- 35 - 9شمېره يې هم ( )CASسي اې اېس (ثبت د د  راديواكتيفي فلز دى چې

  
    دى لرونكى راديواكتيفي فلز گورته رنسپينو زرو ته  انځور : امريسيم

  تاريخچه يې 

په ميټالورجۍ  پوهنتونو گا متحدو ايالتونو د شيكاامريك ز كال د 1944امريسيم پر 
-1912» (گلين ټيوډور سيبورگ«اټومپوه - د امريكايي كيمياپوه فيزيكپوهالبراتوار كې 

  په مصنوعي ډول الس ته راغى .   له خوا پوهنتون د نورو كارمندانو) او د 1999
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 )٤(fي عنصر د كيمياي Euبهرنى الكتروني قشر د يوروپيم  )٥(fد دې نوي عنصر د 
امريسيم، «الكتروني قشر ته بشپړ ورته دى . له همدې المله دا عنصر د امريكا په وياړ 

   نومول شوى، لكه يوروپيم چې د اروپا په وياړ نومول شوى دى .» امريكيم

  ايزوټوپونه يې 

يو مصنوعي عنصر دى او د نورو ټولو مصنوعي عنصرنو په څېر طبېعي پايښت  امريسيم
راديواكتيفي ايزوټوپونه پېژندل شوي چې د  19ايزوټوپونه نه لري . تر اوسه يې  لرونكي

پاى ته رسيږي . د دې عنصر لومړنى پېژندل  249څخه پيل او پر  231كتلو شمېرې يې له 
جوړ شوى وو . د تر ټولو ډېر سينتېز او ز كال  1944دى چې پر  Am٢۴١شوى ايزوټوپ 

ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  243- ې يو د امريسيماوږده عمر لرونكي ايزوټوپونه ي
كاله دى . د  2,432ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  241-كاله دى . بل يې د امريسيم 7370

ساعته لنډ دى، د ډېرى هغو نيمايي عمر يې  51نورو ټولو ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر 
يرونه هم لري چې د دوى له شمېر څخه هسته يي ايزوم 8دقيقو هم لنډ دى . دا عنصر  100تر 

ايزومير دى چې نيمايي عمر يې  m242-يې بيا تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى د  امريسيم
  كاله دى .  141

  د امريسيم اتوم 

د اتوم د هستې په نيوترونونو جوړه ده .  148پروتونونو او  95د امريسيم د اتوم هسته له 
ا راڅرخي . د دې عنصر ستې پر شاوخوشتون لري چې د ه الكترونونه 95شاوخوا كې يې 

ده . د  7مېره و شد اتوم د انرژيكي سوي ې لري، په بله وينا د دې عنصرانرژيكي سوي 7اتوم 
، په 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2اتوم په لومړۍ انرژيكي سويه كې يې 

ه او په اوومه انرژيكي سوي ،8كې يې ، په شپږمه 25، په پېنځمه كې يې 32څلورمه كې يې 
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د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او ي . وي دشسره وېشل الكترونونه  2كې يې 
  دى .  243يز شمېر (د كتلې شمېره) نيوترونونو ټول

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .   0614,243د امريسيم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .    [Rn]٧f٥ ٢s٧ل رمويې په دې فو وني وېشد اتوم الكتر -

     م دى . .  پ 173د اتوم نيمايي قطر يې  -

  
  انځور : د امريسيم د اتوم جوړښت 

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 67,13. م كې  م . س يوپه د امريسيم كثافت په عادي شرايطو كې  -

 1448په شمېر  ده . (د ك 1176په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ) . ده
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 15,2880په شمېر  ده . (د ك 2607په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
 ده) . 

 موله دى . \كيلوجوله 0,10د ويلي كېدو تودوالى يې  -

 موله دى .  \كيلوجوله 238 ,5د بړاس تودوالى يې  -

 (كيلوين . موله) دى .  \جوله 85,25د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

 موله دى . \ م . م . س 8,20ي حجم يې مول -

لرونكى  كى او د څټك وهلو وړتيا، كشېدونلرونكى گامريسيم سپينو زرو ته ورته رن
ېر ه لري، نو په تياره كې رڼا كوي . دى تر هر څه ډگوړان - فلز دى . له دې المله چې دى الفا

لري . د تودوخې په  ورته دى . امريسيم دوه الوتروپي بڼې كمپېښه خاورينو عنصرونو ته
دى چې د  67,13كثافت يې سېستم لري .  ونىگدوه څنډيز ټيټو درجو كې بڼه يې شپږ 

سېستم  مكعبي محوريپه  جالۍ جوړښت يې د بلوريدرجو كې  گ . س 1074تودوخې په 
    . اوړي

  : جالۍ جوړښت يې بلوري د 

 لري . ) سېستم ونالگزاگهيڅنډيز (شپږد امريسيم د بلوري جالۍ جوړښت  -

  سترومه دي . گان  =٣,٤٦٨a =١١,٢٤cد جالۍ پارمترونه يې  -

  

  ونال) سېستم لري گزاگانځور : د امريسيم د بلوري جالۍ جوړښت شپږڅنډيز (هي
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   كيميايي خواص يې 

 دى .   . م پ e 4 (+92 )e 3 (+107(د امريسيم د ايون نيمايي قطر  -

 ه دى .  گپاولين 3,1الكتروني منفيت يې -

،  ٣Am←Am+ -٢,٠٧،  ٤Am←Am+ -٠,٩٠ ځواك يېدي الكترو -
٢+ -١,٩٥Am←Am   دى . ولټه 

 دي .  3، 4، 5، 6د اكسايډ جوړولو درجې يې  -

موله ده . يا په بل شمېر \كيلوجوله 0,0ي يې ژد ايون جوړولو انر د لومړي الكترون -
    ) الكترون ولټه ده . 00,0(

  الس ته راوړل يې 

د   PuPu٢٤١ :-٢٤١ -< ې سره د كچپه صنعتي اوسمهال  ايزوټوپ Am٢۴١ د امريسيم د
   د بېتا ذره . كاله دى،   2,13نيمايي عمر   -< Am-٢٤١د تجزيې پر مهال الس ته راځي . 

  د پلوتونيم پرله پسې توب  Am٢۴١ د

ايزوټوپ د نيوترونونو د اشغال پر مهال  U٢٣٨ ايزوټوپ د يورانيم د Pu٢۴١ د پلوتونيم د
  په ټولو اټومي بټيو كې جوړيږي . 

1 . U٢٣٩  > U + n=238              

2  .Np239  => تجزيه  -بېتاU239     

3 .Pu 239 =>    تجزيه   -بېتاNp239   

4  .Pu٢٤٠=> Pu + n 239              
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5   .Pu٢٤١=>  Pu + n240           

 2,432(نيمايي عمر يې   <= Am٢٤١كاله)  2,13نيمايي عمر يې  تجزيه ( - بېتا   Pu٢٤١. د  6
  اله) . ك

پلوتونيمو كې شتون لري د وسلې په نويو جوړو شويو  زياتره 241-ه چې پلوتونيمگلكه څن
دى .  241-په داسې توكي كې زېرمه كيږي چې نيمايي عمر يې د پلوتونيم 241-امريسيم نو

نو پر دې بنسټ دى د وسلې د پلوتونيمو په جوړولو كې ارزښتناك رول لوبوي . د وسلې 
د بټۍ  . لري 241- سلنې پلوتونيم 1 ,0څخه تر  5,0تو شوي پلوتونيم له اره تازه چملپ

يزو وروسته به نږدې لري . تر څو لس 241- سلنې پلوتونيم 25سلنې او تر  15 تر 5نيم له پلوتو
ي ژانر تجزيې - الفا د 241-كې تجزيه شي . د امريسيم 241 - په امريسيم 241- ټول پلوتونيم

لنډه موده يې لوړ منځنى راديواكتيفيت او تودوخيزه وتنه ساتي،  ه د عمرگاو په پرتليزه تو
د زړو وسله واټه ده .  4,3رام تودوخيزه وتنه گد يوه كيلو 241- ه د پلوتونيمگاري په تود س

باندې ټاكل  241- اما فعاليت لويه برخه په امريسيمگوالو (د وسلې) پلوتونيمو د الفا او 
  كيږي .  

  كارونه يې 

 8000يې  دى چې نيمايي عمر  Am٢۴٣ ټوپر ټولو د اوږده عمر لرونكى ايزود امريسيم ت
نيم تر يوراكاله دى، د راديوكيميايي څېړنو او د كيميايي عنصرونو په دوره يي جدول كې 

   زېرمه كولو لپاره كاريږي .  پورې Fmفيرميم  ډېر وروسته عنصرونو، تر

رونه ډېره بېالبېله ده . د دې ايزوټوپ د كا Am٢۴١ د امريسيم د تر ټولو لومړني ايزوټوپ
كيلو الكترون  60( ېذر -كاله دى . دا ايزوټوپ د تجزيې پر مهال الفا 433نيمايي عمر پېر 

 -اماگكو يا سختو ه د كلگد ساري په تو خوشي كوي . ېگوړان -اماگاو نرمې ) keVولټه 
په  MeVالكترون ولټ  اگميله خوا د څو ايزوټوپ  60-د كوبالټي چې ژكوانتومونو انر
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په څخه ځان ساتنه  ې خوشي كونېگله نرمې وړان 241 - ږي . د امريسيم ه خوشي كيكچ
د سرپو قشر بسنه كوي . په ه ساده ده او د دې لپاره يوازې د يو سانتي متر پرېړ گپرتليزه تو

 ې يې دكې د مېچولو او څېړنې لپاره داسې بېالبېلې الې كاريږي چې په جوړښت ك صنعت
الي د پرله پسې شمېر څخه د پوالدو د پرېړو ، له دېايزوټوپ كارېدلى 241 - امريسيم

ميلي مترو پټۍ،  50ميلي متره پرېړوالي) او د الومينيمو تر  3څخه تر  5,0مېچولو الې (له 
په رغاوه لرونكى سامان االت  241-د امريسيمهمدا راز د پاڼيزې ښيښې د مېچولو الې . 

د په كيميايي ډول جوړو شويو فېلمونو او كاغذونو څخه سټيكونو، صنعت) كې له پال(
دا د لري كولو لپاره كاريږي . ) lectrostatic chargeEالكتروسټاټيك چارج (

ر كې گهم شتون لري (په يوه حس رونو كې دننهگمالومولو په ځينو حس يگايزوټوپ د لو
  رامه وي) . گميكرو  ~ 26,0

 6000(ر د تودوخيزو نيوترونونو د وېش لوړه مقطع لري ييزوماهسته يي  m 242-د امريسيم
ه د نيمايي گ) او په پرتليزه تو6,3لېدونكيو نيوترونونو لوى شمېر (د بې بارنه)، پر يو وېش

د لږ ځاى نيونكيو اټومي بټيو لپاره د ډېر مناسب كاله لري چې  141عمر لوى پېر يانې 
رامه ده چې تر ده يوازې د گكيلو 78,3يې  ه خدمت كوي (بحراني كتلهگوسونتوكي په ت

. داسې اټكل كيږي چې د امريسيم  )د ځينو ايزوټوپونو بحراني كتله كمه ده Cfكاليفورنيم 
كونكيو بېړيو د اټومي بټيو  گرات گرزنده ستوريو (سيارو) ترمنځ تگدا ايزوټوپ د 

اوړلو په اړه خبرې كيږي . ه الس ته ركچرامونو په گتر اوسه يې ال د خو لپاره وكارول شي . 
 Am٢۴١ لهكېداى شي چې هسته يي ايزومير  m 242-چې د امريسيمداسې اټكل كيږي 

   لري .  m 242-امريسيم رامگځكه چې يو ټن يې يو كيلو ،شيته را ايزوټوپه الس

   



١١٣٠ 

 

  وريميك.  96

د اوومې دورې يو عنصر دى چې اتومي وريم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول يك
)، په Curiumدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( Cmاو سېمبول يې  96مېره يې ش
دى . دا يو سپينو زرو ته ورته  )Кюрий) او په روسي ژبه كې (Curiumليسي كې (گان
. كيوريم يو يواكتيفي عنصر دى راډونكى بڼه بدلو ، تر فشار الندېلرونكى گرن

) شمېره يې CASد ثبت د سي اې اېس ( خه دى .مصنوعي تر يورانيم وروسته عنصرونو څ
       ) ده . 7440- 51 -9(

  
لرونكى، تر فشار الندې بڼه بدلوونكى  گانځور : كيوريم سپينو زرو ته ورته رن

  راډيواكتيفي عنصر دى  

  يې او د نامه ريښه تاريخچه 

د سته كيميايي عنصر باندې د پوهانو د كار تر پاى ته رسېدو ورو Puپر پلوټونيم 
ميټالورجۍ البراتوار څېړونكيو پام تر يورانيم وروسته عنصرونو سينتېز ته راواوښت . 

-1912( »گن ټيوډور سيبورليگ«كيمياپوهانو  د امريكا متحدو ايالتونوپه دې كار كې 
ل . او . «)، 2010- 1915(» يورسوگالبرټ «امريكايي فيزيكپوه او كيمياپوه ، )1999
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 96او  95برخه واخيسته . د ډېرې اوږدې مودې په بهير كې د » جېمزر . ا . «او  »انگمور
داى، ځكه داسې اټكل شمېرو كيميايي عنصرونو سينتېزول او جالكول نه شو ترسره كې

شپږ ظرفيتي ونيم ته ډېر ورته والى ولري او په ډېرې اسانۍ به تر ه پلوتكېده چې دوى ب
له مالومه شوه چې دا عنصرونه د النټانيډي چې كز كال  1944خو پر ي . حالته اكسايډ كيږ

لري، نو سينتېز او بېل ډون گروپ كې گړي گډول عنصرونه دي او د اكټينيډي په نامه ځان
 -د الفاپه سيكلوټرون كې شو . دا عنصر  ز كال كيوريم سينتېز 1944كړاى شول . لومړى پر 

   ى .كې الس ته راغد بمبارۍ په پايله ايزوټوپ  Pu٢٣٩ ونيم دد پلوتذرو پر مټ 

   

د جال كولو كار له ستونزو سره تړلى وو، ځكه  Cmكيوريم  او Am د امريسيمله يو بل څخه 
كېدو ستونزه د دوى په لومړيو د جالچې له كيميايي پلوه دوى يو بل ته ډېر ورته دي . 

 چې په التيني ژبه كې يې مانا نده شوېگكې څر» ډيليرويم«و ا» پانډيمونيم« نومونو
د ايوني تبادلې د مېتود پر مټ له يو بل څخه  ده . دا عنصرونه» هذيان، چټيات«او » دوزخ«

   جال كړاى شول . 

او ) 1991-1915» (ايساډور پيرلمن«كيمياپوه امريكايي راديوز كال د  1947كيوريم پر 
ته يې د  امريسيم هايډروكسايډ بېل كړاى شو، په دې ډول چېله خوا » اى . پيرلمن«

  ه وركړه او كيوريم يې د هايډروكسايډ په بڼه الس ته راوړ . گوترنونو پر مټ وړانني

او  )1906- 1859» (پېر كيوري«انسي كيمياپوه پر ز كال 1903پر كيميايي عنصر كيوريم د 
 په وياړ ونومول شو . »مارييا سكلودوفسكايا كيوري«كيمياپوه فيزيكپوه او پولېنډۍ 
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  الس ته راوړل يې 

يم د ايزوټوپونو نومېرنه او ټاكنه په اټومي بټيو كې ترسره كيږي . د نښه ييزو د كيور
عنصرونو د اتومونو هستې په پرله پسې ډول د نيوترونونو پر مټ اشغاليږي او په دې ډول 

دى د ه د كيوريم تر زېرمه كېدو وروسته نه زېرمه كيږي . په پوره كچد كيوريم اتومو
  يږي او د كيوريم اكسايډ جوړيږي . ېتود پر مټ سره راټولكيميايي پاكونې او چاڼلو م

كنالوجۍ په تر ټولو په اوسني وخت كې يوازې د اټومي ټ و ډېر قيمتي فلز دى .كيوريم ي
و كې كاريږي . خو بيا هم په امريكا متحدو ايالتونو او روسيه كې د گډېرو ارزښتناكو څان

  سټيزې دندې يې دا دي :  رامونو په نامه پروژې شته چې بنگكيوريمي پرو

  ډېرول .  ېونتوكي كې د كيوريم د كچس ه خپروونكيگ. وړان 1

  ډېر لنډول .  د كيوريم د چاڼ بهير.  2

تركيبي توكيو او د سونتوكيزو  كنالوجۍټد معقولې  ې وركولوگته د وړان . سونتوكي 3
  جوړول .  

  . د كيوريم د بيې ټيټول .  4

ه د دو كې دې عنصر ته تقاضا گوريم د كارېدنې په بنسټيزو څاندا له دې سره تړلى چې د كي
ه الس ته راوړل كوالى شي چې د كيهاني ه زياته ده . د كيوريم پوره كچرايگتر عرضې ډېر 

  كومپاكتو بټيو، د اټومي انجن لرونكيو الوتكو او نورو د توليد ستونزه هواره كړي . 

رپوټ له مخې د اكاډميسين د  23پرېل د ز كال د ا 2010كاډمۍ د د روسيې د پوهنو ا
د روسيې د اوليانوفسك  الندې تر مشرۍ» والديمير الېكساندروويچ تارتاكوفسكي«
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د څېړنيزو بټيو پر څېړنيز انستيتوت - د اټومي بټيو د پوهنيزراد ښار گدميتروف واليت د
  كنالوجي جوړه شوې ده .  د توليد ډېره كمپېښه ټ 244 -بنسټ د كيوريم

  نه يې كارو

 162ي عمر پېر يې او د نيماي 11 ,75كثافت يې د اكسايډ په بڼه (ايزوټوپ  242-كيوريم
ه كاريږي، چې د سرچينو د توليد لپار ۍ د ډېرو پياوړيو راديوايزوټوپيژورځې دى) د انر

واټه  120نږدې رام فلزي كيوريم گواټه دى او يو  1169م كې .  م . ۍ توليد يې په يو سژانر
  توليدوي . انرجي 

هغه فاكټ دى چې د تودوخې د بې خطره جوړو شويو سرچينو ښه والى د كيوريم پر بنسټ 
 -الفا رام كيوريمگ 1د ه خپروونكى دى . سوچپاك او ې گوړان -په اصل كې د الفا كيوريم
  كيلوواټ ساعته ده .  480ي په يو كال كې تخمينن ژانرتجزيې 

ولو) گړيو اټومي بټيو د چاالنولو (اور لگه د ځانگد كارونې ارزښتناكه څان دې عنصرد 
لپاره د لوړ ځواك نيوتروني سرچينو توليد دى . په دې وروستيو كلونو كې نه يوازې د 

 244-كيوريم تر دې هم بل درانده كيوريمانجنيرانو په ذهنونو، بلكې په توليد كې هم د 
 - كاله دى او دى هم د الفا 18 ,1 د دې ايزوټوپ نيمايي عمرايزوټوپ ځاى نيولى دى . 

 244- خو د كيوريمي توليدوي . ژواټه انر 83,2رام يې نږدې گ 1وونكى دى . يو ې خپرگوړان
 ١,٤*١٠−٦(خوشي كولو ډېر لوى احتمال لري  سر د په خپل نيوترونونوايزوټوپ هم د 

ر گډ بيكريله) او د ځينو بټيو د كارېدليو اټومي سونتوكيو په راديوسيوني\نيوترونونه
، د كاله دى 3320يې  نيمايي عمر ايزوټوپ چې 245- . د كيوريمكې ښه لويه ونډه لري 

(كومپاكتو) اټومي بټيو د جوړېدو لپاره ښه  لږ ځاى نيونكيوۍ ژلوړې توليدي انر
  توليد الرې چارې لټول كيږي .  ورټگد دغه ايزوټوپ  او اوسمهال دراتلونكې لري 
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  ونه يې ايزوټوپ

ړيو هسته يي (اټومي) بټيو كې جوړيږي . دا گنوعي عنصر دى چې په ځانكيوريم يو مص
ايزوټوپونه پېژندل  21عنصر پايښت لرونكي (تلپاتې) ايزوټوپونه نه لري . تر اوسه يې 

 Cm٢۴٢پاى ته رسيږي . لومړنى  252څخه پيل او پر  232شوي چې د كتلو شمېرې يې له 
. د دې عنصر د تر ټولو ډېر اوږده عمر لرونكي  ز كال سينتېز شوى وو 1944ايزوټوپ يې پر 

 Cm٢۴٨كاله دى . بل يې د  15600000ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Cm٢۴٧يو د 
ايزوټوپ دى چې  Cm٢۴۵كاله دى . بل يې د  348000ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې 

ي عمر يې ايزوټوپ دى چې نيماي 250-كاله دى . بل يې د كيوريم 8500نيمايي عمر يې 
كاله دى  4760ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  246-كاله دى، او بل يې هم د كيوريم 8300

 Cmm٢٤٤.  د دې عنصر له هسته يي ايزوميرونو څخه د تر ټولو ډېر اوږده عمر لرونكى د 
   ميلي ثانيې دى .  34ايزومير دى چې نيمايي عمر يې 

   د كيوريم اتوم 

هستې په اتوم ونونو جوړه ده . د رتنيو 151پروتونونو او  96 د كيوريم د اتوم هسته له
د  دې عنصرد الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي .  96شاوخوا كې يې 

ې لري . د اتوم سوييكي ژانر 7په بله وينا د كيوريم اتوم  ده، 7و شمېره سوييكي ژنرتوم د اا
، په څلورمه كې 18، په درېيمه كې 8يمه كې يې ، په دو2ه كې يې سوييكي ژپه لومړۍ انر

 2يې  ه كېسوييكي ژاو په اوومه انر ،9، په شپږمه كې يې 25، په پېنځمه كې يې 32يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز ي . وي دش سره وېشل  ونونهرتالك

  دى .  247شمېر (د كتلې شمېره) 

  يې :  اصخونور د اتوم 



١١٣٥ 

 

 اتومي واحده ده .  0703,247د كيوريم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .    [Rn]٧f٥ ١d٦ ٢s٧يې په دې فورمول د اتوم الكتروني وېش  -

     دى . م.  پ 299د اتوم نيمايي قطر يې  -

  
  اتوم جوړښت  انځور : د كيوريم د

  فيزيكي خواص يې  

 رامه دى . گ 51,13كې  . م م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود كيوري -

 1613ه شمېر ده . (د ك پ 1340په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ) .  ده

 3383په شمېر  ده . (د ك 3110په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
 ده) .  

 .  (كيلوين . موله) ده\جوله 27دوالي مولي ظرفيت يې د تو -

  موله دى .  \. م م . س 28,18مولي حجم يې  -
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   : جالۍ جوړښت يېبلوري د 

 ونال) سېستم لري .  گزاگشپږڅنډيز (هيد كيوريم د بلوري جالۍ جوړښت  -

  سترومه دى . گان  =٣,٤٩٦a =١١,٣٣cې د جالۍ پارامترونه ي -

   

   ونال) سېستم لريگزاگانځور : د كيوريم د بلوري جالۍ جوړښت شپږڅنډيز (هي

  كيميايي خواص يې 

 ه دى . گپاولين 1 ,3الكتروني منفيت وريم د كي -

 دى . ولټه  ٢Cm←Cm+ -١,٢،  ٣Cm←Cm+ -٢,٠٦ يې ځواكالكترودي  -

 دي .  3،  4د اكسايډ جوړولو درجې يې  -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 581ي يې ون جوړولو انرژد اي د لومړي الكترون -
    ) الكترون ولټه ده . 02,6شمېر (
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  ليميبيرك.  97

يو عنصر دى چې اتومي د اوومې دورې ليم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول يكبير
، )Berkeliumدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( Bkاو سېمبول يې  97شمېره يې 

دى . دا يو مصنوعي  )Бе́рклий، او په روسي ژبه كې ()Berkeliumليسي كې (گپه ان
تر يورانيم وروسته په دوره يي جدول كې او روپ گجوړ شوى، راديواكتيفي، د اكټينيډي 

     ده . )7440- 40- 6( ) شمېره يېCASعنصر دى چې د ثبت د سي اې اېس (

  
لرونكى، مصنوعي جوړ شوى، راديواكتيفي، د  گليم سپينو زرو ته ورته رنيانځور : بيرك

  روپ عنصر دى گاكټينيډي 

  يې او د نامه ريښه تاريخچه 

ز كال د امريكا متحدو ايالتونو د كاليفورنيا ايالت د بيركلي ښار په  1949بيركيليم پر 
له خوا » يورسوگ  لبرټا«او » گسيبور لين ټيوډورگ«، »س . تومپسن«د ملي البراتوار كې 

 241-د امريسيمذرو پر مټ  -(سيكلوټرون) كې د الفاماشين ړندي كوونكي گاينچه  60په 
  سه شو، چې د تعامل معادله يې دا ده : بمبارۍ په پايله كې تر الد  ايزوټوپ
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شمېرې  96شمېرې امريسيم، او  95ونيم، شمېرې پلوت 94د شمېره كيميايي عنصر  97
د ډلې له خوا الس ته » گسيبور«د كيمياپوه كيوريم عنصرونو تر الس ته راوړلو وروسته 

ې سره تړلى وو چې كيميايي عنصر تر سينتېز وروسته پېنځه كلن ځنډ له د 96راوړل شو . د 
ايزوټوپ د نښې لپاره توكي شتون نه درلود . د دې نوي عنصر د  Am٢۴١ د امريسيم د

مېتود او تكرار شوي  له ښه تمرين شويكيميايي بېلونې او پېژندنې لپاره تر دې مهاله 
   رافي وكارول شوه . گكروماتود ايوني تبادلې يانې 

دويم ډول دى چې په جوړه ده، يا كيميايي عنصر  Tbتيربيم بيركيليم د د نامه ريښه يې : 
هماغلته نږدې يې  ) د كلي له نامه څخه نوم ورته غوره شوى اوYtterbyد (سويډن كې يې 

 گمينرال موندل شوى او په همدغه مينرال كې د نورو كمپېښه خاورينو عنصرونو تر څن
كلي ښار د نامه په وياړ تيربيم هم موندل شوى وو . ځكه خو داسې پرېكړه وشوه چې د بير
  .   دى ونومول شي، ځكه چې لومړى ځل په همدغه ښار كې الس ته راغلى

  ايزوټوپونه يې 

ه چې بيركيليم يو مصنوعي كيميايي عنصر دى نو پر دې بنسټ لكه د نورو ټولو گلكه څن
ايزوټوپ  Bk٢۴٣مصنوعي عنصرونو په څېر پايښت لرونكي ايزوټوپونه نه لري . لومړنى د 

راديوايزوټوپونه پېژندل  20ز كال سينتېز شوى دى . تر اوسه د دې عنصر  1949يې پر 
پاى ته رسيږي او هغه شمېرې  254څخه پيل او پر  235شوي چې د كتلو شمېرې يې له 

235 ،236 ،237 ،238 ،239 ،240 ،241 ،242 ،243 ،244 ،245 ،246 ،247 ،248 ،
دا ټول ايزوټوپونه يې راديواكتيفي دى . تر ټولو  دي . 254، او 253، 252، 250،251، 249

ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر  247- د ډېر اوږده عمر لرونكي ايزوټوپونه يې يو د بيركيليم
كاله دى . بل  9ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  248- كاله دى . بل يې د بيركيليم 1380يې 

ورځې دى . د نورو ايزوټوپونو  303ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  249- يې د بيركيليم
ايزوټوپ يې د  Bk٢۴٩نيمايي عمر يې له ميكروثانيو نيولې تر څو ورځو پورې دى . د  
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ذرې خوشي كوي چې په اسانۍ نه  - سينتېز لپاره ساده دى او په ټوله كې نرمې الفا
   . هسته يي ايزوميرونه هم پېژندل شوي دي  6كشفيږي او نه موندل كيږي . د دې عنصر 

سره  كچې ېلږ ېډېر ېهسته يي تعاملونو كې په زښتد دې عنصر ټول ايزوټوپونه په 
ايزوټوپ يې په بټيو كې يورانيم، پلوتونيم، امريسيم او كيوريم  Bk٢۴٩جوړيږي . يوازې د 

ې سره جوړيږي . په تودوخيزو كچ سره په څه ناڅه د يادولو وړو وركولو گته په وړان
 Pu٢٣٩او د پلوتونيم د  U٢٣۵و د وېش وړتيا د يورانيم د نيوترونونو د ده د هست

  رايه لوړه ده . گڅو ايزوټوپونو په پرتله 

ي ژو منځنۍ انرگوړان- ايزوټوپونو د الفا Bk٢۴٩او  Bk٢۴۵ ،Bk٢۴٧د بيركيليم د 
   ده .  MeVا الكترون ولټه گمي  ٧,٩٤·١٠−٥او  ٥,٧٠،  ٧,٤٥·١٠−٣

   د بيركيليم اتوم 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  150پروتونونو او  97اتوم هسته له د بيركيليم د 
د  تې پر شاوخوا راڅرخي . د دې عنصرالكترونونه شتون لري چې د هس 97شاوخوا كې يې 

انرژيكي سويې لري . د  7اتوم  ده، په بله وينا د دې عنصر 7و شمېره توم د انرژيكي سويا
، په څلورمه 18، په درېيمه كې 8، په دويمه كې يې 2كې يې  هاتوم په لومړۍ انرژيكي سوي

ه كې يې او په اوومه انرژيكي سوي ،9، په شپږمه كې يې 26، په پېنځمه كې يې 32كې يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ي . وي دش سره وېشل الكترونونه 2

   دى .   247ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور  د اتوم

 اتومي واحده ده .   0703,247د بيركيليم اتومي كتله  -

 دل كيږي . سره ښو  [Rn] ٩f٥ ٢s٧يې په دې فورمول  ي وېشد اتوم الكترون -
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     دى .  . م پ 297د اتوم نيمايي قطر يې  -

  
  انځور : د بيركيليم د اتوم جوړښت 

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 25,13كې  م . م . س كې په يوم كثافت په عادي شرايطو د بيركيلي -

 1259په شمېر  ده . (د ك 986په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د ويلي كېدو  -
 ) .  ده

   ده) .  2900په شمېر  د كده . ( 2627په شمېر  گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -

  ي . لر گبيركيليم يو راديواكتيفي فلز دى چې سپينو زرو ته ورته رن

   :  جالۍ جوړښت يېبلوري د 

 ونال) سېستم لري . گزاگيري جالۍ جوړښت شپږڅنډيز (هد بيركيليم د بلو -
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   دي . =٣,٤١٦a =١١,٠٧cد جالۍ پارامترونه يې  -

  

   ونال) سېستم لريگزاگيد بيركيليم د بلوري جالۍ جوړښت شپږڅنډيز (هانځور : 

  كيميايي خواص يې 

 ه دى . گپاولين 1 ,3الكتروني منفيت د بيركيليم  -

٢Bk←Bk+ -،  ٣Bk←Bk+ -٢,٠١،  ٤Bk←Bk+ -١,٠٥يې  ځواكالكترودى  -

 دى . ولټه  ١,٦

 دي .  3،  4د اكسايډ جوړولو درجې يې  -

موله ده . يا په بل شمېر \كيلوجوله 0,0ي يې ژلكترون د ايون جوړولو انرد لومړي ا -
   ) الكترون ولټه ده .00,0(

ڼ شمېر مركبونو گد تعامل كولو ډېره وړتيا لري . دى په خپلو  دا مالومه شوې چې بيركيليم
ي . د څلورظرفيتي بيركيليم شتون ښي+ درجې 4+ او 3و تر ډېره بريده كې د اكسايډ جوړول

دا شونتيا برابروي چې دا عنصر له نورو اكټينيډونو او النټانيډونو څخه بېل كړاى شي، 
  ري او يا هم په سختۍ دې ظرفيت ته تېريږي .  او هغوى خو يا داسې ظرفيت (والينټ) نه ل

ډاى بيركيليم او  BkOاكسايډ بيركيليم تعامل كوي او سره  ٢Oله اكسيجن  دا عنصر
هم تعامل كوي . د بيركيليم دوه  سولفور سره له هالوجينونو او . جوړوي ٢BkO اكسايډ
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اني) او عضوي (ك غيرعضويكبونه پېژندل شوي دي . له ې او فلزي عضوي مرگونې مالگ
تېزابونو سره مجموعي مركبونه جوړوي . د دې عنصر مركبونه په محلول كې د اكسايډ 

، الكلي چاپيريال ته پر مهال pH + درجه كې تر ټولو ډېر پايدار دي . د پي اېچ 3جوړولو په 
ركيليم اكسايډونه، نه حلېدونكى بازي هايډروكسايډ جوړوي . د بي ٣Bk+نږدې، 

 بيركيليم په څلورظرفيتيسفاټونه او كاربوناټونه په اوبو كې نه حليږي . افلورايډونه، ف
    . حالت كې پياوړى اكسايډ كوونكى دى

  الس ته راوړل يې 

، د امريسيم يا كيوريم پورې دي 248د كتلو شمېرې يې تر د بيركيليم هغه ايزوټوپونه چې 
الس تعاملونو پر مټ  ,α) (p, nيا   ,α)(nله همدغو شمېرو لرونكيو ايزوټوپونو څخه د 

 پلوتونيم  يا U٢٣٨ يورانيم  ايزوټوپ يې په اټومي بټۍ كې د 249- بيركيليم د.  ته راځي
Puد بيركيليمې وركولو سره الس ته راځي . گته د نيوترونونو پر مټ وړانايزوټوپونو  ٢٣٩-
پر مټ الس  ې وركولوگتعامل سره وړان  ,n)(γايزوټوپ ته په  Bk٢۴٩ ايزوټوپ يې د 250

  ته راځي .  

  يې  كارونه

د ايزوټوپونو د الس ته راوړلو لپاره  Cfد كاليفورنيم  ايزوټوپ Bk٢۴٩دې عنصر د  د
  شمېرې عنصر د الس ته راوړلو لپاره كارېدلى دى .  117همدا راز د كاريږي . 
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  كاليفورنيم.  98

عنصر دى چې اتومي  يو د اوومې دورېدوره يي جدول د كيميايي عنصرونو د كاليفورنيم 
ليسي ژبه كې گد دې عنصر نوم په اندى .  Cfاو سېمبول يې  98شمېره يې 

)Californium) او په روسي ژبه كې (Калифорний ( دى . دا يو سپينو زرو ته ورته
- 3) شمېره (CASلرونكى راديواكتيفي فلز دى . د كاليفورنيم د ثبت د سي اې اېس ( گرن
  ده .  )71-7440

        
    لرونكى راديواكتيفي فلز دى گانځور : كاليفورنيم سپينو زرو ته ورته رن

   تاريخچه او د نامه ريښه يې  

د امريكا متحدو ايالتونو د كاليفورنيا ايالت د بيركلي ښار په ز كال  1950كاليفورنيم پر 
جوړ او  په مصنوعي ډولد ډلې له خوا » گن ټيوډور سيبورليگ«كيمياپوه پوهنتون كې د 

ز  1958پر   CfOCl249او   3O2Cf249لومړني جامد مركبونه  كاليفورنيمالس ته راوړل شو . د 
   كال الس ته راغلل . 

، نومول شوى» كاليفورنيم«په وياړ  دا عنصر په بيركلي ښار كې د كاليفورنيا پوهنتون
ل، په دې وليك جوړ شو . د دې عنصر جوړوونكيو ځكه چې لومړى ځل په همدغه ځاى كې

هم هماغسې يو  ي چې د دې نوي كيميايي عنصر جوړولنامه سره دوى غوښتل وښي
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خكښان د كاليفورنيا سيمې ته ستونزمن كار وو لكه يوه پېړۍ پخوا چې د امريكا م
  .   رسېدلي ول

  الس ته راول يې 

ې گته د دوامدارې  وړانونيم ټيو كې د نيوترونونو پر مټ پلوتكاليفورنيم په اټومي ب
كاليفورنيم  لهپر مټ   Liليټيم د فلزي كاليفورنيم وركولو په پايله كې الس ته راځي . 

كولو په پايله كې الس ته راځي چې د تعامل معادله  هنږاو  څخه د راجال كولو ٣CfFفلورايډ 
  يې دا ده : 

LiF,٣Li = Cf + ٣  +٣CfF    

ه كولو په پايله نږ د راجال كولو او څخه  ٣O٢Cfكاليفورنيم اكسايډ  له پر مټ Ca يا د كلسيم
  كې الس ته راځي :  

СаО.٣Cf + ٢Са = ٣  +٣O٢Cf  

يا هم د  )Extraction( كاليفورنيم له نورو اكټينيډي عنصرونو څخه د ايكسترېكشن
    پر مټ الس ته راځي .  مېتودونو )Chromatographyرافۍ (گكروماتو

  ايزوټوپونه يې 

ايي عنصر دى او په طبېعي ډول په طبېعت كې نه موندل كاليفورنيم يو مصنوعي كيمي
 20كيږي . پر دې بنسټ دا عنصر پايښت لرونكي ايزوټوپونه هم نه لري . دا عنصر 

پاى ته  256څخه پيل او پر  237راديواكتيفي ايزوټوپونه لري چې د كتلو شمېرې يې له 
 Cf٢۵١عمر لرونكي يو د  رسيږي . له دې شمېر ايزوټوپونو څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده

ايزوټوپ دى  Cf٢۴٩) . بل يې د ١/٢T=٩٠٠كاله دى ( 900ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې 
 08,13ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Cf٢۵٠كاله دى . بل يې د  351چې نيمايي عمر يې 
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ورو كاله دى . د ن 645,2ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Cf٢۵٢كاله دى، او بل يې هم د 
 20عمر يې تر  كاله لنډ دى، د ډېرى هغو نيمايي ټولو ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر يوه

  دقيقو هم لنډ دى .  

  د كاليفورنيم اتوم 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې  153پروتونونو او  98د كاليفورنيم د اتوم هسته له 
ا راڅرخي . د دې پر شاوخو الكترونونه شتون لري چې د هستې 98په شاوخوا كې يې 

 7مېره و شد اتوم د انرژيكي سوي ې لري، په بله وينا د دې عنصرانرژيكي سوي 7عنصر اتوم 
، په 18، په درېيمه كې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې ده . د اتوم په لومړۍ انرژيكي سوي

ه رژيكي سوي، او په اوومه ان8شپږمه كې يې  ، په28، په پېنځمه كې يې 32څلورمه كې يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او ي . وي دشسره وېشل الكترونونه  2كې يې 

   دى .  251نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  0796,251د كاليفورنيم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .    [Rn]١٠f٥ ٢s٧يې په دې فورمول  د اتوم الكتروني وېش -

        م دى .  پ 295د اتوم نيمايي قطر يې  -
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  ړښت  وانځور : د كاليفورنيم د اتوم ج

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 15 ,1كې   م . م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود كاليفورني -

په شمېر  ده . (د ك 900په شمېر  گ . د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س -
 ده) .  15,1173

ده)  1743په شمېر  ده . (د ك 1470په شمېر  گ . د اېشېدو د تودوخې درجه يې د س -
  . 

   (كيلوين . موله) دى .  \جوله 29د تودوالي مولي ظرفيت يې  -

كاليفورنيم ډېر الوتونكى (هوا ته پورته كېدنكى) فلز دى . دا عنصر دوه پولي مورفي بڼې 
بلوري جالۍ بڼه ده چې پايداره او د  -ټيټو درجو كې يې د الفا گ . س 600لري . د تودوخې تر 

 = ٠,٣٣٩а с ,د جالۍ پارامترونه يې  ونال) سېستم لري .گزاگجوړښت يې شپږڅنډيز (هي
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بڼه شتون لري  - لوړو درجو كې يې د بېتا گ . س 600نانومتره دي . د تودوخې تر   =١,١٠١
  ستم لري . سې مكعبي محورييې چې د بلوري جالۍ جوړښت 

  د بلوري جالۍ جوړښت يې : 

 ونال) سېستم لري . گزاگد كاليفورنيم د بلوري جالۍ جوړښت شپږڅنډيز (هي -

  دي .  سترومهگان  =٣,٣٨a =١١,٠٣cد جالۍ پارامترونه يې  -

  

   ونال) سېستم لريگزاگانځور : د كاليفورنيم د بلوري جالۍ جوړښت شپږڅنډيز (هي

  ي خواص يې يكيميا

 ه دى .  گپاولين 1 ,3رنيم الكتروني منفيت د كاليفو -

 دى . ولټه  ٢Cf←Cf+ -٢,١،  ٣Cf←Cf+ -١,٩٣يې  ځواكالكترودي  -

 .  ي+ د4+، 3+، 2ايډ جوړولو درجې يې د اكس -

موله ده . يا په بل شمېر \كيلوجوله 0,0 ي يېژايون جوړولو انر لومړي الكترون د د -
   ) الكترون ولټه ده .00,0(

 هاليډونهميايي خواصو له پلوه النټانيډونو ته ورته دى . د كاليفورنيم كاليفورنيم د كي
٣CfX )X  اكسي هاليډونه ، او )هالوجيني عنصر اتوم دىدCfOX  . د سينتېز شوي دي

 اپاسكالگمي 10تر  ٣O٢Cfاكسايډ  تراىكاليفورنيم  ډاى، ٢CfOكاليفورنيم ډاى اكسايډ 
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MPa ٢د اكسيجن  فشار الندېO ٣+د  ر مهال اكسايډ كيږي .پ د تودولوCf  پر مركبونو
په محلولونو كې الس ته  ٤Cf+ېز په كولو سره باندې د پياوړيو اكسايډ جوړوونكيو د اغ

نو لوسينتېز شوى دى . د اوبو له محلو ٢CfIد جامد كاليفورنيم ډاى ايوډايډ راوړل كيږي . 
   . جوړيږي   ٢Cf+په الكتروكيميايي مېتود سره تر  ٣Cf+څخه يې 

  كارونه يې 

د نيوتروني فعالېدو  ټولو ډېر كاريږي . دا ايزوټوپ ايزوټوپ تر نورو Cf٢۵٢ د كاليفورنيم د
پۍ كې يزه تيراگكې، او د پړسوبونو په وړان )Neutron activation analysisشننه (

د هستو د پخپل سر وېش د څېړنې په  ايزوټوپ Cf٢۵٢كاريږي . سربېره پر دې، د 
  كاريږي .  هم كې  ازمايښتونو

  

   ينيمټنشيا.  99

وومې دورې يو عنصر دى چې اتومي يي جدول د ا اينشټينيم د كيميايي عنصرونو د دوره
ليسي ژبه كې گد دې عنصر نوم په اندى .  Esاو سېمبول يې  99مېره يې ش
)Einsteinium( او پ) ه روسي ژبه كېЭйнштейний(  . دا د كيميايي عنصرونو دى

عنصر مصنوعي ي جدول كې تر يورانيم وروسته عنصرونو څخه يو راديواكتيفي په دوره ي
-92- 7( ) شمېره يېCASلري او د ثبت د سي اې اېس ( گدى چې سپينو زرو ته ورته رن

   ده .  )7429
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عنصر دى چې سپينو زرو ته ورته مصنوعي كيميايي انځور : اينشټينيم يو راديواكتيفي 

  لري  گرن

  تاريخچه يې 

فيزيكپوه او كيمياپوه د امريكايي ز كال په ډيسمبر كې  1952د عنصر اينشټينيم د 
مشرۍ الندې د يوې ډلې له خوا له اټومي ازمايښت څخه  تر) 2010-1915» (يورسوگالبرټ «

» البرټ اينشټين«فيزيكپوه  دا عنصر د نامتوشو .  پاتې شويو توكيو څخه بېل كړاى
   ومونول شو . په نامه » ټينيماينش« د ) په وياړ 1955 - 1879(

  ايزوټوپونه يې 

اينشټينيم يو مصنوعي كيميايي عنصر دى چې په اټومي بټيو كې جوړيږي او پايښت 
راديواكتيفي (بې پايښته) ايزوټوپونه  19لرونكي ايزوټوپونه نه لرى . د اينشټينيم عنصر 

ې د كتلو شمېرې يې له يي ايزوميري حالتونه (هسته يي ايزوميرونه) پېژندل شوي چ 3او 
پاى ته رسيږي . د ايزوټوپونو له شمېر څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده  258څخه پيل او پر  240

ورځې دى . بل يې د  7,471ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې   Es٢۵٢عمر لرونكي يو د 
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Es٢۵۴  ورځې دى . بل يې د  275 , 7ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يېEs٢۵۵ ى ايزوټوپ د
ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Es٢۵٣ورځې دى . بل يې د  39, 8چې نيمايي عمر يې 

 ساعته لنډ دى، د ډېرى 40ې تر ورځې دى . د نورو ټولو ايزوټوپونو نيمايي عمر ي 47,20
دقيقو هم لنډ دى . له دريو هسته يي ايزوميرونو څخه يې تر ټولو د  30نيمايي عمر يې تر 
  ساعته دى .  3,39ايزومير دى چې نيمايي عمر يې  Esm٢۵۴نكى د ډېر اوږده عمر لرو

  د اينشټينيم اتوم 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  153پروتونونو او  99د اينشټينيم د اتوم هسته له 
د  ې پر شاوخوا راڅرخي . د دې عنصرالكترونونه شتون لري چې د هست 99شاوخوا كې يې 

انرژيكي سويې لري . د  7اتوم  دې عنصر د ده، په بله وينا 7و شمېره وم د انرژيكي سويات
، په څلورمه 18، په درېيمه كې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې اتوم په لومړۍ انرژيكي سوي

ه كې يې ، او په اوومه انرژيكي سوي8شپږمه كې يې  ، په29، په پېنځمه كې يې 32كې يې 
اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو  دي . وي دشسره وېشل الكترونونه  2

  دى .   252ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  083,252د اينشټينيم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .    [Rn]١١f٥ ٢s٧ يې په دې فورمول د اتوم الكتروني وېش -

     . دى  . م پ 292د اتوم نيمايي قطر يې  -
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  انځور : د اينشټينيم د اتوم جوړښت 

   فيزيكي خواص يې

 رامه دى . گ 5,13. م كې  م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود اينشټيني -

 1133په شمېر  (د كده .  860په شمېر  گ . د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س -
 ده) .  

  ده) .  1269په شمېر  ده . (د ك 996 په شمېر گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -

  روپ په عنصرونو پورې اړه لري . گد اكټينډي  ،ينشټينيم يو راديواكتيفي فلز دىا

  اص يې كيميايي خو

 ه دى . گپاولين 1 ,3الكتروني منفيت د اينشټينيم  -

 دى . ولټه  ٢Es←Es+ -٢,٢،  ٣Es←Es+ -٢,٠يې  ځواكالكترودي  -

 دي .   4، 3، 2د اكسايډ جوړولو درجې يې  -
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موله، (الكترون \كيلوجوله 619ي يې ژون جوړولو انرد لومړي الكترون د اي -
   ولټه) ده .

ه يې د گې په توگ+ درجې ښيي . د بېل3+ او 2اينشټينيم په مركبونو كې د اكسايډ جوړولو 
خدمت كوالى شي . د اوبو په عادي محلول كې اينشټينيم په تر ټولو ډېرې  ٣EsIده ايوډايډ 

د الوتلو (هوا خپلوي) .  گد ايونونو په بڼه كې شتون لري (زرغون رن  ٣Es+ه بڼه د پايدار
فلورايډ  په مرسته له اينشټينيم تراى  Liكولو) ډېره وړتيا لري، كېداى شي چې د ليټيم 

٣EsF   . ركبونه سينتېز شوي او څېړل ڼ شمېر جامد مگد دې عنصر څخه الس ته راشي
، ٣EsClكلورايډ  اينشټينيم تراى، ٣O٢Esاكسايډ  )III(اينشټينيم  شوي، لكه د

يډ ابروم اينشټينيم تراى،  ٢EsBrيډ ااينشټينيم بروم،  EsOClاينشټينيم اكسي كلورايډ 
٣EsBr  ،٢يډ ااينشټينيم ډاى ايوډEsI  ٣يډ اايوډ او اينشټينيم تراىEsI    .    

  كارونه يې 

د بمبارۍ په پايله كې د  د هستو پر مټ  Heكې د هيليم ماشين اينشټينيم په سيكلوټرون 
  د الس ته راوړلو لپاره كاريږي . كيميايي عنصر  Mdمندليفيم 

  

   مفيرمي.  100

او  اتومي عنصر دى چې يو فيرميم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د اوومې دورې
كې د دې عنصر نوم په التيني ژبه دى .  Fmاو سېمبول يې  100يې پرله پسې شمېره 

)Fermium(گ، په ان) ليسي كېFermium () او په روسي ژبه كېФе́рмий(  . دا دى
پورې روپ گاكټينيډي  ، پهيو راديواكتيفي، په دوره يي جدول كې تر يورانيم وروسته

  ) ده .   7440 - 72- 4) شمېره (CASد فيرميم د ثبت د سي اې اېس ( تړلى مصنوعي عنصر دى .
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  ې ياو د نامه ريښه تاريخچه 

البرټ «فيزيكپوه او كيمياپوه ز كال په پاى كې د امريكايي  1952فيرميم لومړى ځل د 
د نورو پوهانو له ملي البراتوار  »لوس االمس«او د امريكا متحدو ايالتونو د » يورسوگ

او هغه ساعته دى  1,20ايزوټوپ په بڼه الس ته راغى چې نيمايي  عمر يې  Fm٢۵۵ خوا د
ز كال د نوامبر  1952ې پيدا شو چې د امريكا متحدو ايالتونو له خوا د رد كگمهال په هغه 

 دا شوى وو . موندل شوىترسره شوې لومړنۍ هايډروجني چاودنې وروسته راپي 1پر 
او  نيوترونونو د پر له پسې اشغال 17د  ايزوټوپ د هستو پر مټ U٢٣٨ يورانيم د ايزوټوپ د

، چې نيوترونونه يې په پروتونونو بدل كړي او د ټپر م تجزيو - منفي - ) بېتاβ−( 8د اتو 
   دى .  جوړ شوى ايزوټوپ اتومي شمېره يې ډېره كړې،

ه كې د نوبل گد فيزيك په څانز كال  1938، پر د ايټالوي او امريكايي فيزيكپوهفيرميم 
) په وياړ نومول شوى او نوم يې د ده له نامه 1954-1901» (اينريكو فيرمي«ټونكي گډالۍ 

  خه اخيستل شوى دى .  څ

  ل يې ړالس ته راو

 د ايونونو پر مټ C، يا كاربون ٢O ، اكسيجنNeنيون كې د ماشين فيرميم په سيكلوټرون 
د الس ته راځي . جوړيږي او ې وركولو په بهير كې گونيم ته د وړانتوريم، يورانيم، پلوت

مخلوط د د  د ايزوټوپونوو بله الر په اټومي بټۍ كې د پلوتونيم فيرميم د الس ته راوړل
  ه وركول دي . گنيوترونونو پر مټ كيوريم يا كاليفورنيم ته وړان

  ايزوټوپونه يې 

فيرميم يو مصنوعي كيميايي عنصر دى چې په اټومي بټيو يا هم سيكلوټرون كې جوړيږي 
 او پايښت لرونكي ايزوټوپونه نه لري . د دې عنصر ټول ايزوټوپونه راديواكتيفي دي . تر
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هسته يي ايزوميرونه پېژندل شوي چې د كتلو  2راديواكتيفي ايزوټوپونه او  20اوسه يې 
پاى ته رسيږي . د ډېر اوږده عمر لرونكى يې د  260څخه پيل او پر  241شمېرې يې له 

Fm٢۵ورځې دى . د  100 ,5ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر پېر يې   ٧Fm٢۵ايزوټوپ  ٣
ساعته دى . د  3,5ايزوټوپ نيمايي عمر يې  Fm٢۵١ ورځې دى . د 3نيمايي عمر يې 

Fm٢۵ساعته، د  4,25ايزوټوپ نيمايي عمر يې  ٢Fm٢۵۴  2,3ايزوټوپ نيمايي عمر 
ايزوټوپ نيمايي  Fm٢۵۶ساعته، او د  1,20ايزوټوپ نيمايي عمر يې  Fm٢۵۵ساعته، د 

دقيقو نيولې تر يوې  30ساعته دى . د نورو ټولو ايزوټوپونو نيمايي عمر يې له  6,2عمر يې 
  دي .  251mFmاو  250mFmميلي ثانيې او تر دې هم لنډ دى . دوه هسته يي ايزوميرونه يې 

  اتوم  د فيرميم

نونو جوړه ده . د اتوم د هستې په ونيوتر 157پروتونونو او  100د فيرميم د اتوم هسته له 
د  اڅرخي . د دې عنصرهستې پر شاوخوا رالكترونونه شتون لري چې د  100شاخوا كې يې 

انرژيكي سويې لري . د اتوم  7په بله وينا د فيرميم اتوم  ده، 7و شمېره توم د انرژيكي سويا
، په څلورمه كې 18، په درېيمه كې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې په لومړۍ انرژيكي سوي

 2ې يې ه ك، او په اوومه انرژيكي سوي8شپږمه كې يې  ، په30، په پېنځمه كې يې 32يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ټوليز  ي .وي دشسره وېشل الكترونونه 

   دى .   257شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  0951,257د فيرميم اتومي كتله  -

  سره ښودل كيږي .   [Rn]١٢f٥ ٢s٧يې په دې فورمول  د اتوم الكتروني وېش -

       دى .  . م پ 290د اتوم نيمايي قطر يې  -
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  انځور : د فيرميم د اتوم جوړښت 

  فيزيكي خواص يې 

 د فيرميم حالت جامد دى .  -

په شمېر  درجې ده . (د ك 852په شمېر  گ . د س د تودوخې درجهد ويلي كېدو  -
   ده) .   1125

  كيميايي خواص يې 

 دى . ه گپاولين 1 ,3د فيرميم الكتروني منفيت  -

 دى . ولټه  ٢Fm←Fm+ −٢,٣٧،  ٣Fm←Fm+ −١,٩٦يې  ځواكالكترودي  -

 ده .  3د اكسايډ جوړولو درجه يې  -

موله (الكترون ولټه) \كيلوجوله 627ي يې ژون جوړولو انرد لومړي الكترون د اي -
  ده . 
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سره الس ته نه دى راغلى، نو د ده د خواصو بنسټيزې  كچېه چې فيرميم په وزني گلكه څن
ې له كچې لږې د ډېرورځې دى،  100 ,5، چې نيمايي عمر يې ايزوټوپ  Fm٢۵٧ نې د ده دڅېړ

 07,20چې نيمايي عمر يې  Fm٢٢۵راډيواكتيفي ايزوټوپ  بې پايښتهمخې او د بل لږ 
درې ظرفيتي، دى ( Fm+٣لو ډېر پايدار يې ساعته دى، له مخې ترسره شوې دي . تر ټو

الس   Fm+٢كې د پياوړيو بشپړوونكيو تر اغېز الندې  والينټ)، خو د اوبو په محلولونو
ته راځي . فيرميم د كيميايي خواصو له پلوه تر ډېره بريده د نورو درې ظرفيتي اكټينيډونو 

  خواصو ته ورته دى . 

  كارونه يې 

فيزيك كې د ال ډېرو درنو عنصرونو د  هسته ييله اتومونو جوړې نښې په  Fmد فيرميم 
  اوړلو لپاره كاريږي . هستو د الس ته ر

  

  مندليفيم .101

مندليفيم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د اوومې دورې يو عنصر دى چې اتومي 
ليسي ژبه كې گه اندى . د دې عنصر نوم پ Mdاو سېمبول يې  101شمېره يې 

)Mendelevium( ) او په روسي ژبه كېМенделевий( تر دى . دا يو راديواكتيفي ،
روپ گپه اكټينيډي دى چې عنصر كيميايي  م وروسته عنصرونو څخه يو مصنوعي يوراني

- 11-1( ) شمېره يېCASد ثبت د سي اې اېس ( راديواكتيفي فلز ډون لري . د دېگكې 
 ) ده .  7440
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  تاريخچه او د نامه ريښه يې 

ز  1955پر  لومړى ځلساعته دى،  5,1ايزوټوپ چې نيمايي عمر يې  Md٢۵۶ د مندليفيم د
وري گريگ«، »بيرووېل هاروي«، »يورسوگالبرټ «كال د امريكايي پوهانو د يوې ډلې 

 - اتومونه د الفا Es٢۵٣ له خوا الس ته راوړل شو . دوى د» سټينلي تومپسن«، او »چوپلين
   هير كې تر بمبارۍ الندې ونيول . ساعتونو په ب 3ذرو پر مټ د 

زيكپوه، كيمياپوه او د كيميايي عنصرونو د د مندليفيم كيميايي عنصر د نامتو روسي في
) په 1907- 1834(مندليف) (» دميتري ايوانوويچ مېندېلېېف«دوره يي جدول جوړوونكي 

  وياړ نومول شوى دى . 

  الس ته راوړل يې 

د  Esاينشټينيم ذرو) پر مټ د  -د ايونونو (الفا Heمندليفيم په سيكلوټرون كې د هيليم 
   يله كې الس ته راځي .اتومونو د بمبارۍ په پا

  ايزوټوپونه يې 

په  مندليفيم يو مصنوعي كيميايي عنصر دى چې پايښت لرونكي ايزوټوپونه نه لري .
پاى ته  Md٢۶٠ څخه پيل او پر Md٢۴۵ له ايزوټوپونه پېژندل شوي چې 16 اوسني وخت كې

يې ايزوميرونه  هسته يي 5 سربېره پر دېدا ټول ايزوټوپونه يې راديواكتيفي دي . رسيږي . 
. د تر  دي Mdm258او   Mdm245  ،Mdm247  ،Mdm249  ،Mdm254هم پېژندل شوي او هغه 

 ايزوټوپ دى چې نيمايي  عمر يې Md٢۵٨ټولو ډېر اوږده عمر لرونكي ايزوټوپونه يې يو د 
ورځې دى . بل  8,31ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Md٢۶٠ورځې دى . بل يې د  5,58

 Md٢۵٩ساعته دى . بل يې د  52,5ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Md٢۵٧يې د 

ايزوټوپ دى چې  Md٢۵۶او بل يې هم د  ساعته دى، 60,1 ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې
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تر يوه ساعته لنډ ساعته دى . د نورو ټولو ايزوټوپونو نيمايي عمر يې  27,1نيمايي عمر يې 
د ايزوميرونو له شمېر څخه يې تر ټولو هم لنډ دى . دقيقو  5نيمايي عمر يې تر دى، د ډېرى 

   دقيقې دى .  58ايزومير دى چې نيمايي عمر يې   Mdm258د ډېر اوږده عمر لرونكى د 

  د مندليفيم اتوم 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  157پروتونونو او  101د مندليفيم د اتوم هسته له 
د  تې پر شاخوا راڅرخي . د دې عنصرن لري چې د هسالكترونه شتو 101شاوخوا كې يې 

ې لري . د انرژيكي سوي 7بله وينا د مندليفيم اتوم  په ده، 7ه و شمېراتوم د انرژيكي سوي
، په 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې اتوم په لومړۍ انرژيكي سوي

ه ، او په اوومه انرژيكي سوي8ې شپږمه كې ي ، په31، په پېنځمه كې يې 32څلورمه كې يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او  ي .وي دش سره وېشل  الكترونونه 2كې يې 

  دى .  258 )د كتلې شمېرهنيوترونونو ټوليز شمېر (

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  1,258د مندليفيم اتومي كتله  -

 سره ښودل كيږي .   ] [١٣f٥Rn ٢s٧يې په دې فورمول  د اتوم الكتروني وېش -

   دى .  . م پ 287د اتوم نيمايي قطر يې  -
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  انځور : د مندليفيم د اتوم جوړښت 

  فيزيكي خواص يې 

  حالت جامد دى .  د مندليفيم -
 ده) .  1100په شمېر  ده . (د ك 827په شمېر  گ . د ويلي كېدو د تودوخې درجه د س -

ه الس ته نه دى ، تر اوسه په څه ناڅه ډېره كچىد مندليفيم كيميايي عنصر چې فلز د
اوسمهال د بشپړو فيزيكي خواصو څېړنه ناشونې ده . خو بيا راغلى، نو پر دې بنسټ يې 

   يې هم د اټكلونو او ځينو مقدماتي ازمايښتونو پر بنسټ ځينې پايلې الس ته راغلې دي .  

  كيميايي خواص يې 

 ه دى . گينپاول 1 ,3د مندليفيم الكتروني منفيت  -

 دى .  ولټه  ٢Md←Md+ -٢.٤،  ٣Md←Md+ -١.٧يې  ځواكالكترودي  -
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 دي .  3، 2، 1د اكسايډ جوړولو درجې يې  -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 635ي يې ژون جوړولو انرد لومړي الكترون د اي -
 ) الكترون ولټه ده . 58,6شمېر (

ه محلولونو كې پېژندل شوى او په د كيميايي خواصو له پلوه تر اوسه يوازې پمندليفيم 
+ درجې په 1د اكسايډ درجې ولري .  2يا  3هغوى كې دى كوالى شي چې د اكسايډ جوړولو 

 رد مندليفيم ت نه دى شوى . ول، خو تر اوسه يې پخلى ومات وړاندې شوياړه هم مال
ا داسې وړاندوينه كړې وه چې د» كېټز«او » گسيبور«سينتېزولو مخكې كيمياپوهانو 

ز كال د عنصر تر مصنوعي  1955پر  عنصر بايد په يوه محلول كې درې ظرفيتي وي .
   جوړېدو وروسته دا او ځينې نورې وړاندوينې رښتيا شوې . 

  

   نوبيليم.  102

د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د اوومې دورې يو عنصر دى چې اتومي نوبيليم 
)، په Nobeliumې عنصر نوم په التيني ژبه كې (دى . د د Noاو سېمبول يې  102شمېره يې 

مصنوعي يو  دا) دى . Нобе́лийاو په روسي ژبه كې ( )Nobeliumليسي كې (گان
) CASد ثبت د سي اې اېس (ډون لري او گروپ كې گپه اكټينيډي دى چې  كيميايي عنصر

   نوبيليم يو راديواكتيفي فلز دى .  ) ده .10028-14- 5شمېره (

   د نامه ريښه يېتاريخچه او 

شمېرې  102ز كال يې د  1957د سويډن د ستهكولم يوه ډله پوهان لومړني كسان ول چې پر 
د نامتو عنصر د كشف خبرتيا وركړه . همدغو پوهانو وړانديز وكړ چې نوى عنصر دې 

 په وياړ ونومول شي . )1896-1833» (نوبل الفريډ« سويډني كيمياپوه، انجنير او مخترع
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شمېره  102ه دا مالومات د نورو البراتوارونو د كارونو له مخې پاخه نه شول . خو وروست
ي گوريگ«اټومپوه اكاډميسين -شوروي فيزيكپوهد ز كلونو  1967- 1963عنصر پر 

د يوې ډلې له خوا د  پوهانوتر مشرۍ الندې د ) 1990-1913» (نيكوالېويچ فليوروف
كيلومتره واټن كې دى،  121شمال لور ته په ښار كې، چې له مسكو څخه » دوبنا«روسيې په 

كې جوړ شو . (سيكلوټرون) ماشين  ړندي كوونكيگپه  متحد انستيتوت د اټومي څېړنو د
له دې پوهانو څخه په خپلواك ډول نږدې هممهال دا عنصر د امريكا متحدو ايالتونو د 

كال نړيوالې پوهنيزې  ز 1992كاليفورنيا ايالت په بيركلي ښار كې هم السته راوړل شو . پر 
شمېرې كيميايي عنصر د  102ښار كې د پوهانو له خوا د » دوبنا«د شوروي اتحاد په ټولنې 

جوړولو لومړيتوب ومانه . دا پېښه په شوروي اتحاد كې د يو پوهنيز كشف په ډول ومنل 
و د شمېرې الندې ثبت شوه ا 34د شوروي اتحاد د كشفياتو په دولتي اداره كې تر شوه او 

  وښودل شوه .   9ز كال د جوالى  1963كشف نېټه يې د 

فريديريك جوليو «رانسي فيزيكپوه پوړانديز وكړ چې دا نوى عنصر د  شوروي څېړونكيو
خو امريكايانو بيا ) په نامه ونومول شي، Jl» (جوليوټيم«په وياړ د ) 1958- 1900(» كيوري

په بېالبېلو كلونو كې د  Noاو  Jlړه نومونه نوم وركړ . دا دوا (No)» نوبيليم«دې عنصر ته د 
د تيوريكي او عملي كيميا كيميايي عنصرونو په دوره يي جدول كې كارېدل، خو وروسته 

شمېره كيميايي عنصر يې د  102پرېكړه وكړه او »  IUPAC« )ايوپاكنړيوالې اتحاديې (
    په نامه ونوماوه .» نوبيليم«په وياړ د » الفريډ نوبل«

  راوړل يې  تهالس 

ماشين  دي كوونكيړنگحلقوي  پهد نوبيليم ايزوټوپونه په بېالبېلو وختونو كې 
 په پايله كې كې د سپكو ايونونو پر مټ د درنو عنصرونو د نښو د بمبارۍ (سيكلوټرون)

او په دوره يي جدول كې تر  وه كېداى شي چې د يورانيمگ. د نښو په تو الس ته راوړل شوي
ونيم او امريسيم، كيوريم، اينشټينيم، پلوتيو شمېر عنصرونو لكه  وروسته يورانيم 
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كاليفورنيم ايزوټوپونه وكارول شي يا هم د سرپو ايزوټوپونه وكاريږي . د بمبارۍ لپاره د 
او   Ca۴٨ له Caكلسيم د ، C١٢له  Cكاربون د ، O١٨ له ٢O اكسيجند ،  Ne٢٢ له  Neنيون 

ه گالندې د داسې يو هسته يي تعامل بېلل كيږي . ځينو نورو ايونونو څخه كار اخيست
  :   ايزوټوپ جوړ شوى دى No٢۵٧ راوړل شوې چې په پايله كې د نوبيليم دا

      

حالتونو ذرې د جوړو په څو  -د نښېچې اړينه ده وويل شي چې هر يو ايزوټوپ كېداى شي 
  كې الس ته راوړل شي .  

  ايزوټوپونه يې 

مصنوعي كيميايي عنصر دى او په اټومي بټيو كې جوړيږي، نو  ه چې نوبيليم يوگلكه څن
ايزوټوپونه  12پر دې بنسټ پايښت لرونكي ايزوټوپونه نه لري . تر اوسه د دې عنصر 

او بيا  260څخه پيل تر  250پېژندل شوي چې ټول راديواكتيفي دي او د كتلو شمېرې يې له 
ې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي يو د پاى ته رسيږي . له دې ايزوټوپونو څخه ي 262پر 

No٢۵دقيقې دى . بل يې د  58ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  ٩No٢۵۵  ايزوټوپ دى چې
 1 ,62ايزوټوپ دى چې نيمايي  عمر يې  No٢۵٣دقيقې دى . بل يې د  1,3نيمايي عمر يې 

وپ نيمايي عمر ايزوټ No٢۵٧ثانيې، د  51ايزوټوپ نيمايي عمر يې  No٢۵۴دقيقې دى . د 
ايزوټوپ نيمايي  No٢۵٢ثانيې او د  91,2ايزوټوپ نيمايي عمر يې  No٢۵۶ثانيې، د  25يې 

ثانيې دى . د نورو ټولو ايزوټوپونو نيمايي عمر يې تر يوې ثانيې لنډ دى، او  57,2عمر يې 
ميلي  25,0ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  No٢۵٠تر ټولو د ډېر لنډ عمر لرونكى يې د 

 254، او 253، 251، چې د كتلو شمېرې يې يې ايزوميرونه 3ثانيې دى . سربېره پر دې 
  دي، هم پېژندل شوي دي .  
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   د نوبيليم اتوم

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  157پروتونونو او  102د نوبيليم د اتوم هسته له 
ا راڅرخي . د دې عنصر وستې پر شاوخالكترونونه شتون لري چې د ه 102شاوخوا كې يې 

د ده .  7و شمېره توم د انرژيكي سويپه بله وينا د نوبيليم د ا ې لري،انرژيكي سوي 7اتوم 
، په 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې ۍ انرژيكي سوياتوم په لومړ

ژيكي او په اوومه انر، 8، په شپږمه كې يې 32ه كې يې هم ، په پېنځم32څلورمه كې يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او ي . وي دشسره وېشل الكترونونه  2ه كې يې سوي

  دى .   259نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

  : خواص يې نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  1009,259د نوبيليم اتومي كتله  -

 ښودل كيږي . سره    [Rn]١٤f٥ ٢s٧يې په دې فورمول  ي وېشد اتوم الكترون -

   دى .  . م پ 285د اتوم نيمايي قطر يې  -

  

  انځور : د نوبيليم د اتوم جوړښت
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  فيزيكي خواص يې       

 حالت جامد دى .  د نوبيليم -

 1100په شمېر  ده . (د ك 827په شمېر  گ . د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س -
 ) . ده

(ټول ټال سل  مونو د زښتې ډېرې لږ كچېاو د اتو ايزوټوپونو د ډېر لنډ عمرد نوبيليم د 
دا شونتيا نه وركوي چې د دې عنصر ډېرى فيزيكي او  له المله د الس ته راوړلو اتومونه)

ونومېرل شي . د ده د ويلي كېدو د تودوخې درجه  كيميايي خواص په ډاډمن ډول مالوم او
 و كره نه ده . ښودل كيږي، خو دا درجه په بشپړ ډول ډاډمنه ا گ . س 827كله كله 

  كيميايي خواص يې 

 ه دى .  گپاولين 1 ,3الكتروني منفيت د نوبيليم  -

 دى . ولټه  ٢No←No+ -٢,٥،  ٣No←No+ -١,٢يې  ځواكالكترودي  -

 دي .  2،  3د اكسايډ جوړولو درجې يې  -

موله ده . يا په بل \كيلوجوله 640ي يې ژون جوړولو انرد لومړي الكترون د اي -
   كترون ولټه ده . ) ال63,6شمېر (

ر كې د دوى د گز كال د نوبيليم د ځينو ايزوټوپونو اتومي كتلې په مقناطيسي ډ 2010پر 
. دا مالومه ده چې نوبيليم كوالى شي  وټاكل شوې چورلېدو د ضريب د اندازه كولو له مخې

ي + ولري او د كيميايي خواصو له پلوه د النټانيډ3+ او 2د اكسايډ جوړولو دوې درجې 
  ته ډېر نږدې دى .  Ybايتربيم روپ بل ده ته ډېر ورته عنصر گ
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رافۍ د مېتود گازي كروماتوگښار كيمياپوهانو د ټوليزې » دوبنا«د فدراسيون د روسيې 
پر مټ مالومه كړې چې نوبيليم نه الوتونكى كلورايډ جوړوي، خو امريكايي كيمياپوهانو 

   + درجه پايداره ده .2كې د نوبيليم د بيا دا مالومه كړې چې د اوبو په محلولونو 

  

  الورينسيم.  103

الورينسيم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د اوومې دورې يو عنصر دى چې اتومي 
ي ژبه كې ليسگدى . د دې عنصر نوم په ان Lrاو سېمبول يې  103شمېره يې 

)Lawrencium( ) او په روسي ژبه كېЛоуре́нсий ( . مصنوعيو سيم ينالوريدى 
) CASد ثبت د سي اې اېس ( . روپ پورې اړه لريگكيميايي عنصر دى او په اكټينيډي 

  ده .  )22537-19-5( شمېره يې

  تاريخچه يې 

ښار په » دوبنا«ز كلونو د شوروي اتحاد د  1965- 1961شمېره كيميايي عنصر پر  103
ونكي ماشين كې په ړندي كوگپه  ې د اټومي څېړنو د متحد انستيتوتك» رادگناووكا«

) د ډلې له 1990- 1913» (چ فليوروفيوېي نيكوالگريوگ«د اكاډميسين مصنوعي ډول 
واك ډول د امريكا متحدو هممهال په خپل 14ز كال د فبرورۍ پر  1961د  تر السه شو .خوا 

شمېره  103 همدا هم ملي البراتوار كې په نامه» الورينس«د د بيركلي ښار  ايالتونو
پوهنيز كشف وبلل  نصر جوړول يوپه شوروي اتحاد كې د نوي عنصر جوړ شو . كيميايي ع

  .  شمېرې الندې ثبت شو 132ره كې تر شو او د شوروي اتحاد د ثبت او راجستر په ادا
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  د نامه ريښه يې 

-1871» (ارنست رادرفورډ«فيزيكپوه د برتانوي شوروي څېړونكيو د نوي عنصر لپاره 
ړندي گحلقوي بيا د خو امريكايانو  ) نوم وړانديز كړ،Rf( »فورډيمرادر«د ) په وياړ 1937

- 1901(» ارنست اورالنډو الورينس« فيزيكپوه (سيكلوټرون) د مخترعكوونكي ماشين 
سېمبولونه دواړه د   Lrاو   Rf) نوم وړانديز كړ . د Lr( »الورينسيم«) په وياړ د 1958

بېالبېلو كلونو به چاپېده .  دل كېدل چې پردوره يي جدول كې لي كيميايي عنصرونو په هغه
له پرېكړې سره  ) IUPAC» (ايوپاك«ې ټولنو عملي كيميا د نړيوالې د تيوريكي اوروسته 

  الورينسيم په نامه ونومول شو .  سم نوى عنصر د 

  الس ته راوړل يې 

 پوهان د الورينسيم كيميايي عنصر يوازې په مصنوعي ډول الس ته راوړي . 

  نه يې كارو

اوږده عمر لرونكي  ډېرډېر لنډ دى (د تر ټولو  ايزوټوپونو عمر ه چې د الورينسيم دگلكه څن
عملي كارېدنه ستونزمن كار  ساعته دى) نو پر دې بنسټ د ده 11يې  ايزوټوپ نيمايي عمر

  دى . 

  د الورينسيم اتوم 

ه ده . د اتوم د هستې په نيوترونونو جوړ 159پروتونونو او  103د الورينسيم د اتوم هسته له 
الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي . د دې عنصر د  103شاوخوا كې يې 

انرژيكي سويې لري . د  7بله وينا د الورينسيم اتوم په  ده، 7و شمېره ي سوييكتوم د انرژا
، په 18 يې ، په درېيمه كې8، په دويمه كې يې 2ه كې يې اتوم په لومړۍ انرژيكي سوي
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او په اوومه انرژيكي  ،9، په شپږمه كې يې 32، په پېنځمه كې يې هم 32 يې څلورمه كې
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او .  سره وېشل شوي ديالكترونونه  2ه كې يې سوي

  دى .   262نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

 ] اتومي واحده ده . 266[ينسيم اتومي كتله د الور -

 سره ښودل كيږي .  [Rn]٢s٧١d٦١٤f٥يې په دې فورمول  اتوم الكتروني وېش د -

    دى .   . م پ 282د اتوم نيمايي قطر يې  -

   

  

  انځور : د الورينسيم د اتوم جوړښت 

  فيزيكي خواص يې 

 جامد دى . حالت  د الورينسيم -

 1900په شمېر  ده . (د ك 1627ېر په شم گ . د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س -
 ده) .    
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روپ وروستى عنصر گاكټينيډي  الوريسنيم د كيميايي عنصرونو په دوره يي جدول كې د
  ه چې انتظار كيږي الوريسنيم به په عادي شرايطو كې يو جامد فلز وي . گلكه څندى . 

  كيميايى خواص يې 

   ه دى .گپاولين 1 ,3د الورينسيم الكتروني منفيت  -

 دى . ولټه   -٢,٠٦ ٣Lr←LrВ+يې  ځواكالكترودي  -

 ده .  3د اكسايډ جوړولو درجه يې  -

موله (الكترون ولټه) \كيلوجوله 470ي يې ژانرون جوړولو د لومړي الكترون د اي -
 ده . 

ز كال څېړنو وښوده چې الورينسيم له كلورينو سره د تعامل كولو په پايله كې  1969پر 
جوړ كړي . د ده د هوا كېدو (الوتلو) وړتيا  LrCl3اى كلورايډ ښايي چې الورينسيم تر

  نو ته ورته دى .  ووښوده چې دى د كيوريم كلورايډونو، فيرميم، او نوبيليم كلورايډ

  ايزوټوپونه يې 

تر الورينسيم يو مصنوعي كيميايي عنصر دى او پايښت لرونكي ايزوټوپونه نه لري . 
د كتلو شمېرې يې له  وي چې ټول راديواكتيفي دي اوايزوټوپونه پېژندل ش 12اوسه يې 

تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكي پاى ته رسيږي .  266 راو بيا پ 262 رڅخه پيل پ 252
ايزوټوپ  Lr٢۶٢ساعته دى . بل يې د  11دى چې نيمايي عمر يې  Lr٢۶۶يو د ايزوټوپونه يې 

ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  Lr٢۶١ساعته دى . بل يې د  6,3دى چې نيمايي عمر يې 
دقيقې دى . بل يې د  2 , 7ايزوټوپ دى چې نيمايي  عمر يې  Lr٢۶٠دقيقې دى . بل يې د  44
Lr٢۵۶ دى، او بل يې هم د  ثانيې 27 ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يېLr٢۵۵  ايزوټوپ دى

ثانيو  20تر دى . د نورو ټولو ايزوټوپونو نيمايي عمر يې  ثانيې 22 چې نيمايي عمر يې
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 ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې Lr٢۵٢دى، او تر ټولو د ډېر لنډ عمر لرونكى يې د پورې 
  ميلي ثانيې دى .  390

 104 . رادرفورډيم

رادرفورډيم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د اوومې دورې يو عنصر دى چې اتومي 
په التيني ژبه كې  د دې عنصر نومدى .  Rfاو سېمبول يې  104شمېره يې 

)Rutherfordiumليسي كې (گ)، په انRutherfordium او په روسي ژبه كې (
)Резерфо́рдий . فورډيم ډېر راديواكتيفي، مصنوعي جوړ شوى عنصر دى . رراد) دى

كېداى چې چېرته وكاريږي، د ده په اړه مالومات ډېر لږ دي، ځكه چې دى  دا عنصر نه شي
د ده وړاندويل شوي  سره الس ته نه دى راغلى . كچې پيهيڅ مهال په مايكروسكو

 ) شمېره يېCASته نږدې دي . د ثبت د سي اې اېس (خواصو  Hf هافنيمد كيميايي خواص 
  ) ده . 53850 -36- 5(

  تاريخچه يې 

 وه، 260، چې د كتلې شمېره يې عنصر شمېره 104د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول 
متحد په د اټومي څېړنو ښار » دوبنا« اتحاد د ل د پخواني شورويز كا 1964پر  لومړى ځل

پوهانو د تر مشرۍ الندې » ويچ فليوروفي نيكوالېگيورگ«انستيتوت كې د اكاډميسين 
د هستو پر  22- څخه جوړه نښه د نيون 242- دوى له پلوټونيم.  كړيوې ډلې مصنوعي جوړ 

  وه :  MeV لكترون ولټها اگمي 115مټ وويشته (بمباري كړه) چې انرجي يې 
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ر ته ورننوتل او هلته گزيركونيم كلورايډ ډ يازگعنصر جوړ شوي اتومونه د  شمېرې 104د 
  خپل سر وېش الې ته لېږدېدل . په او د  سره يو ځاى كېدل ٢Cl وله كلورين

 1,0عمر دوه پېرونه وويني او هغه د پوهان په دې وتوانېدل چې د پخپل سر وېش د نيمايي 
رادفورډيم د عنصر كمي كيميايي خواص وارزوي لكه د همدا راز  . ثانيې وې 5,3او 

سره مساوي ده . دا   °٥٠±٤٥٠د تودوخې درجه له اېشېدو د  ٤lСRfتراكلورايډ يت
ه ومنل شو او د شوروي اتحاد د كشفياتو د ثبت په گد يو پوهنيز كشف په تو گپرمخت

نېټه ثبت كړاى شو . په راتلونكې  9د جوالى پر  ز كال1964شمېرې الندې د  37اداره كې تر 
نيمايي عمر پېر تصديق نه شو، يانې دا چې د  د لومړيراوړل شويو څخه يې ته س كې له ال

 ميكروثانيې دى، په داسې حال كې چې د 21 ايزوټوپ نيمايي عمر Rf٢۶٠ رادرفورډيم د
Rf٢۵انيې دى .  ث 8,2ايزوټوپ نيمايي عمر د اوسنيو مالوماتو له مخې  ٩  

ز كال همدغه كيميايي عنصر د امريكا متحدو ايالتونو د كاليفورنيا ايالت د  1969پر 
وى دا پخلى وكړ يوې ډلې له خوا الس ته راوړل شو . د د پوهانو دد پوهنتون بيركلي ښار 

 249-نه تكرار كړي . دوى له كاليفورنيمازمايښتو چې ويي نه شو كوالى د شوروي پوهانو
  ه وركړه : گد ايونونو پر مټ يې وړان 12- ړه نښه وكاروله او د كاربونخه جوڅ

  

 αKز كال، د رادرفورډيم لكه د  1973د امريكايي مېتود سينتېز په خپلواك ډول پر 
د تجزيې په پايله كې الس ته راغلي  253-نوبيليم - ېن ليكو ، چې د درادرفورډيم گرونټ

  توكي ول، تصديق شو . 

او  208- د سرپود شوروي اتحاد د اټومي څېړنو په متحد انستيتوت كې ز كال  1974پر 
  په پايله كې رادرفورډيم الس ته راوړل شو :  د سړې يوځاى كېدنې تعامل 50  -ټيټانيم
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» يورسوگالبرټ «فيزيكپوه او كيمياپوه ز كال د كاليفورنيا پوهنتون څېړونكيو د  1970پر 
د يو ځاى كېدو د تعامل په پايله  18-د هستو او اكسيجن 248-د كيوريم تر مشرۍ الندې

  الس ته راوړ :   261- رادرفورډيمكې 

  

-ونيمد ايونونو پر مټ پلوتايزوټوپ  22-ې د نيونز كال د امريكا په بيركلي ك 1996پر 
  ايزوټوپ الس ته راوړل شو :  262- ې وركړ شوې او د رادرفورډيمگړانته وايزوټوپ  244

   

ايزوټوپ كشف  263-د الكتروني اشغال پر مټ د رادفورډيم 263-دوبنيمد ز كال  9919پر 
  شو . 

د ايونونو پر  26-نيزيمگفيزيكپوهانو وكړاى شول چې د م »وبناد«ز كال د روسيې د  2000پر 
ې وركړي او رادرفورډيم الس ته گڅخه جوړې نښې ته وړانايزوټوپ  238- مټ له يورانيم

  راوړي : 
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  ريښه يې د نامه 

كاله  4شوروي پوهان د دې نوي عنصر د كشف په برخه كې تر خپلو امريكايي همكارانو 
دې د وتلي ړ چې دا نوى كيميايي عنصر يې وړانديز وك نو پر دې بنسټ ،مخكې ول

 1902( »ور واسيلېويچ كورچاتوفگي«بم پالر  اتحاد د اټوم او د شورويوه شوروي فيزيكپ
  په نامه ونومول شي .  )Kurchatovium, Ku( كورچاتوويم د په وياړ) 1960- 1903يا 

د او  ) IUPAC» (ايوپاك« كيميا د نړيوالې ټولنې او تطبيقي د تيوريكيز كال  1992پر 
 Transfermium( د » IUPAP« »ايوپاپ«فيزيك د نړيوالې ټولنې  تيوريكي او تطبيقي

Working Group شمېرې كيميايي عنصر د  104د  ډ كارگ) په برخه كې د كاري ډلې
كشف غوښتنليك وارزاوه او داسې پايلنيوى يې وكړ چې دواړو ډلو د دې عنصر د 

  وياړ يې بايد د دواړو تر منځ ووېشل شي .  پوره ثبوتونه وړاندې كړل او د سينتېزسينتېز 

د روسيې د نده كړه چې دا كميسيون گامريكايانو د كميسيون د پايلنيوي په ځواب كې څر
پايلو ته ډېر ارزښت وركوي . له دې شمېر څخه د اټومي څېړنو د متحد انستيتوت » بناود«

كالو په بهير كې روسانو د رادرفورډيم د خواصو په اړه خپلې  20هغوى دا ښودله چې د 
) پر TWGندونې څو ځلي بدلې كړې او روسانو دا خبرې ردولې هم نه . دوى همدا راز (گڅر

سرته رسېدونكيو تجربو باندې ډېر باور لري او په په له خوا  دې تورنوله چې د روسانو
داسې ځواب وركړ چې دا كوم اهميت نه لري   TWGيز كسان نشته . د گكميسيون كې څان

نده يې گاو څر ند كړيگاو دوى ټول هغه مخالفتونه په پام كې نيولي چې امريكايي ډلې څر
ې د بيا له سره كتو لپاره كوم المل او د دوى د پرېكړ كړه چې د كشف د لومړيتوب په اړه

 امريكايانو وړانديز كړى وو او دې هغه نوم وكاراوه چې» ايوپاك«باالخره .  نه ويني اړيزه
  تر يوه بريده دا ښودله چې دوى خپله پرېكړه بدله كړه . 
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نوم وړانديز كړ، ځكه چې » وبنيمد«د نوي عنصر لپاره د » ايوپاك«ل ز كا 1994پر 
د ڼله چې گداسې » ايوپاك«شمېرې عنصر لپاره وړانديز شوى وو او  106د » ډيمرادرفور«

د اټومي څېړنو متحد انستيتوت بايد د عنصر په كشف كې د ونډې په » وبناد«روسيې د 
پاره د نومونو پر شمېرو كيميايي عنصرونو ل 107- 104په وړ ډول وستايل شي . خو د  خاطر

ز كال دا بحث هوار او  1997ته ونه رسېد . يوازې پر بحث پر همدې ځاى پاى  غوره كولو
او د نوم غوره شو » رادرفورډيم«شمېرې عنصر لپاره د  104حل شو او هغه په دې ډول چې د 

  نوم . » وبنيمد«شمېرې عنصر لپار هم د  105

ارنست «ليسي فيزيكپوه گد وتلي ان ز كال پرېكړه وكړه چې 1997ټولنې پر » ايوپاك«د 
 106كېږدي (يو مهال نوم » رادرفورډيم«د  ) په وياړ پر نوي عنصر1937-1871» (رادرفورډ

) . د دې نامه تر منلو يم د رادرفورډيم په نامه يادېدهگسيبور شمېره كيميايي عنصر يانې
  وو .   Unqپه نامه يادېده چې سېمبول يې » اونيلكواډيم«پورې دا عنصر د 

  د رادرفورډيم اتوم 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې  157پروتونونو او  104اتوم هسته له د رادرفورډيم د 
پر شاوخوا راڅرخي . د دې  د هستې ي چېالكترونونه شتون لر 104په شاوخوا كې يې 

انرژيكي سويې  7ه بله وينا د دې عنصر اتوم ده، پ 7و شمېره د اتوم د انرژيكي سوي عنصر
، 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې يي سويكلري . د اتوم په لومړۍ انرژ

رژيكي او په اوومه ان ،10په شپږمه كې يې ، 32، په پېنځمه كې يې هم 32په څلورمه كې يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او ي . وي دشسره وېشل الكترونونه  2ه كې يې سوي

  دى .  261نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .   261د رادرفورډيم اتومي كتله  -



١١٧٤ 

 

  سره ښودل كيږي .  ]Rn[١٤f٥ ٢d٦ ٢s٧يې په دې فورمول  د اتوم الكتروني وېش -

  دى .  . م پ 150نيمايي قطر يې  د اتوم -

  
  اتوم جوړښت  انځور : د رادفورډيم د

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى .  گ 2,23كې  م.  م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود رادفورډي -

په  . (د ك اټكل شوې 2100په شمېر  گ . د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س -
 ) . اټكل شوې 2400شمېر 

په شمېر  . (د ك اټكل شوې  5500په شمېر  گ . سد اېشېدو د تودوخې درجه يې د  -
 ) . اټكل شوې 5800

  واص يې خكيميايي 

 پ . م دى .  157د رادرفورډيم كووالينسي نيم قطر  -

 موله ده . \كيلوجوله 9,579د لومړي الكترون د ايون جوړولو انرژي يې  -



١١٧٥ 

 

  ده .  + 4و درجه د اكسايډ جوړول -

پرتليز (نسبي) اغېزونه  كتروني قشرونو كېپه الفورډيم رمحاسبو ښودلې چې د راد
اوربيتال په پرتله د  - dاوربيتال د  - Rكېداى شي چې ډېر پياوړي وي، د دې لپاره چې د 

ۍ ټيټه كچه ولري، چې د ده كيميايي خواص د سرپو كيميايي خواصو ته ورته كوي . ژانر
دى هم لكه د مندليف  چې ښودلېخو ډېرو كره محاسبو او د الس ته راغليو مركبونو څېړنو 

  روپ د نورو عنصرونو په څېر سلوك لري .  گ 4جدول د 

 كچېلږ  ېله خوا د ډېر »ييوه زواره«د رادرفورډيم كيميايي خواص د چيكي كيمياپوه 
شمېره عنصر د هافنيم دويم عنصر  104توكي پر بنسټ وټاكل شول . داسې مالومه شوه چې 

درجه كې او د تودوخې په + 4 . د اكسايډ جوړولو په دى (مانا لكه هافنيم داسې عنصر دى)
او رادرفورډيم  ٤RfCl تراكلورايډيرادرفورډيم ت ددرجو كې دى   گس .  250-300

) Extraction( په ايكسترېكشني هاليډونه جوړوي . الوتونكي  ٤RfBr يډاترابروميت
رډيم سلوك د درې كې د پېچليو مجموعي ايونونو په برخې اخيستو سره د رادرفو بهيرونو

 ٤Rf+په دې سېستمونو كې د ظرفيتي اكټينيډونو د ايونونو تر سلوك ډېر توپير لري او 
    زبادوي . ده ورته والى ه دعنصر ت Hf هافنيم د شتون شاهدي وركوي چېايون 

   ايزوټوپونه يې 

 ،يايي عنصر دىرادرفورډيم په طبېعي ډول په ځمكه كې شتون نه لري او يو مصنوعي كيم
نه ونه وپپايښت لرونكي ايزوټ لكه د نورو ټولو مصنوعي عنصرونو په څېرپر دې بنسټ 

 4او بې پايښته (راديواكتيفي) ايزوټوپونه  15ز كال تر پيله د دې عنصر  2008د لري . 
 پاى ته رسيږي 268څخه پيل او پر  253ايزوميرونه پېژندل شوي چې د كتلو شمېرې يې له 

 شمېره نه دي تصديق شوي . له 268او  266څخه يې دوه يانې له دې ايزوټوپونو  .
نيمايي  ايزوټوپ دى چې Rf٢۶٧ دپونو څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى وايزوټ



١١٧٦ 

 

د  ايزوميرونو له شمېر څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى ساعته دى . د 5يې  عمر
261mRf  ې دى .  ثاني 81دى چې نيمايي عمر يې  ايزومير  

  

  وبنيمد.  105

اتومي عنصر دى چې  دوره يي جدول د اوومې دورې يووبنيم د كيميايي عنصرونو د د
) Dubniumليسي ژبه كې (گد دې عنصر نوم په اندى .  Dbاو سېمبول يې  105شمېره يې 

دا يو مصنوعي او راديواكتيفي  كيميايي عنصر دى دى .  )Дубнийاو په روسي ژبه كې (
د دې عنصر ظاهري بڼه ده .  )53850-35-4) شمېره يې (CASد سي اې اېس ( د ثبت .

  لرونكى فلز دى .   گرنسپين نامالومه ده، خو په اټكلي ډول سپينو زرو ته ورته 

  تاريخچه يې 

شمېره كيميايي عنصر د روسيې فدراسيون د مسكو واليت په  105د دوره يي جدول 
ي گيورگ«ز كال د اكاډميسين  1970پر كې  »دوبنا«پراته ښار  پهبرخه كې  شمالي

ړندي گپه  ر مشرۍ الندې د پوهانو يوې ډلېت) 1990-1913(» نيكوالېويچ فليوروف
د  Am٢۴٣ د ايونونو پر مټ د امريسيم دايزوټوپ  Ne٢٢ كوونكي ماشين كې د نيون د

بيركلي ښار  د امريكا متحدو ايالتونو پههستو د بمبارۍ له الرې الس ته راوړ . همدا راز 
د پر مټ تر السه شو .   Cf٢٤٩+N١٥→٢٦٠+n٤Dbكې هم په خپلواك ډول د دې تعامل  

ز كال دا  1993پر كاري ډلې  »ايوپاك«د نړيوالې ټولنې  كيميا تيوريكي او عملي
د » بيركلي«او » دوبنا«شمېرې كيميايي عنصر د كشف وياړ بايد د  105پايلنيوى وكړ چې د 

 ډلو تر منځ ووېشل شي .   

  



١١٧٧ 

 

  د نامه ريښه يې 

ز كال د  1922ډنماركي فيزيكپوه، پر عنصر دې د نوى وړانديز وكړ چې  وشوروي څېړونكي
) په 1962- 1885» (نيلس هينريك ډېويډ بور«ي ټونكگه كې د نوبل ډالۍ گفيزيك په څان

په نامه ونومول شي، خو امريكايانو بيا وړانديز وكړ چې د  (Ns) »نيلسبوريم«وياړ د 
» اوتو هان«ټونكي گبل ډالۍ ه كې د نوگا په څانز كال د كيمي 1944الماني كيمياپوه، پر 

كميسيون پر » ايوپاك«د په نامه ونومول شي .  (Ha)» هانيم«) په وياړ دې د 1968 - 1879(
ه كې د نوبل ډالۍ گز كال د كيميا په څان 1935پرانسي فيزيكپوه، پر  ز كال د 1994

نوم وړانديز كړ » وليوتيمج«) په وياړ د 1958 - 1900» (فريديريك جوليو كيوري«كي ټونگ
يادېده، يانې يوازې په  په التيني نامه (Unp)» اونيل پينتيوم« تر دې مهاله دا عنصر د. 

سېمبولونه په بېالبېلو كلونو كې په چاپېدونكي دوره يي    ,JlНа, Nsشمېرې سره . د  105
ولتي ازموينه كې ز كال د كيميا په واحده د 2013ه پر گد ساري په تو . ليدل كېدلجدول كې 

ښار » دوبنا«عنصر ته د روسيې په له پرېكړې سره سم دې » ايوپاك«ز كال د  1997پر هم . 
  .   نوم وركړ شو» وبنيمد«په وياړ د  نځۍيزيك د څېړنو د مكې د هسته يي ف

   وبنيم اتوم د د

هستې په  نونو جوړه ده . د اتوم دونيوتر 157پروتونونو او  105وبنيم د اتوم هسته له د د
. د دې عنصر د لري چې د هستې پر شاوخوا چورلي الكترونونه شتون  105شاوخوا كې يې 

انرژيكي سويې لري . د  7اتوم  ده، په بله وينا د دې عنصر 7و شمېره توم د انرژيكي سويا
، په څلورمه 18، په درېيمه كې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې اتوم په لومړۍ انرژيكي سوي

ه كې ، او په اوومه انرژيكي سوي11شپږمه كې يې ، په 32، په پېنځمه كې يې هم 23كې يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو ي . وي دشسره وېشل الكترونونه  2يې 

  دى .  262ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 



١١٧٨ 

 

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .   268وبنيم اتومي كتله د د -

 ښودل كيږي . سره  5f14 6d3 7s2 [Rn] ليې په دې فورموېش د اتوم الكتروني و -

      م دى .  .  پ 139د اتوم نيمايي قطر يې  -

  
   وبنيم د اتوم جوړښت انځور : د د

  فيزيكي خواص يې 

  رامه دى .گ 3,29كې  م. م  . س په عادي شرايطو كې په يو د دوبنيم كثافت -

 رجه يې نامالومه ده . د ويلي كېدو د تودوخې د -

  د اېشېدو د تودوخې درجه يې نامالومه ده .  -

 



١١٧٩ 

 

  كيميايي خواص يې 

 پ . م دى .  149د دوبنيم كووالينسي نيم قطر  -

 موله ده .  \كيلوجوله 8,664د لومړي الكترون د ايون جوړولو انرژي يې  -

  + دي . 5+، 4+، 3يډ جوړولو درجې د اكسا -

  ايزوټوپونه يې 

هيڅ د نورو ټولو مصنوعي عنصرونو په څېر وعي كيميايي عنصر دى او وبنيم يو مصند
ړندي كوونكيو گيا هم په كوم پايښت لرونكى ايزوټوپ نه لري . دا عنصر په اټومي بټيو 

. تر اوسه يې  شو ز كال جوړ 1968پر يې  Db٢۶١ لومړنى ايزوټوپ جوړيږي .كې ماشينونو 
څخه ) Db٢۵۵(  255ومي كتلو شمېرې يې له راديوايزوټوپونه پېژندل شوي چې د ات 13

له ايزوټوپونو څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر ږي . پاى ته رسي )Db٢٧٠( 270پيل او پر 
هسته  3د دې عنصر ساعته دى .  29يې  يمايي عمرن ايزوټوپ دى چې Db٢۶٨ لرونكى د

 .  دي Dbm260او  Dbm257  ،Dbm258ندل شوي چې هغه يي ايزوميرنه هم پېژ

  

  يمگسيبور.  106

يم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د اوومې دورې يو عنصر دى چې اتومي گسيبور
ليسي ژبه كې گدى . د دې عنصر نوم په ان Sgاو سېمبول يې  106شمېره يې 

)Seaborgium) او په روسي ژبه كې (Сибо́ргий . ډ يم يو مصنوعي، د لنگسيبور) دى
- 2) شمېره يې (CASد ثبت د سي اې اېس (عنصر دى . كيميايي  يعمر لرونكى راديواكتيف

  ده .  )81-54038



١١٨٠ 

 

   تاريخچه يې

ز كال د امريكا متحدو ايالتونو د كاليفورنيا ايالت د بيركلي ښار  1974يم پر گسيبور
شوى دى . د دې نوي عنصر د الس ته راوړلو  البراتوار كې جوړ» الورينس«په پوهنتون 

كې او  Rf٢۵٩ . نوكليډ لومړى په ٢٤٩+١٨Cf→٤٢٦٣O+n١٠٦وكارول شو :  لپاره دا تعامل
تجزيې پر بنسټ وټاكل او ونومېرل شو . هممهال د - كې د الفا No٢۵۵ بيا ورپسې په

د هسته يي فيزيك  او» . ن . فليوروف گ«اكاډميسين كې د ښار » دوبنا«شوروي اتحاد په 
او  Pbډلې د سرپو ز كال زوكړه)  3193(» انيسيانگيوري څوالكوويچ او«پوه گڅان

 شمېرې عنصر د سينتېز په اړه 106د هستو د يوځاى كېدو په تعاملونو كې د  Crكروميم 
ه خپل سر وېش، چې ڼله چې د تعامل د توكيو د پگپوهانو داسې واپ كړل . مالومات چ

و ميلي يې څ ې اړه لري چې نيمايي عمرايزوټوپ پور  106٢۵٩ دوى وليد، د نوي عنصر په
د شوروي اتحاد په دولتي  ه ومنل شو،گيو پوهنيز كشف په تود  گمخت. دا پر ثانيې دى

ز  1974م د شمېرې الندې ثبت شو او د كشف نېټه يې ه 194راجستر كوونكې اداره كې تر 
  ه . شوثبت  11كال د جوالى 

تحاد د نده كړه چې د شوروي اگداسې څر كاري ډلېټولنې » ايوپاك«ز كال د  1993پر 
ډلې كار د راتلونكيو څېړنو لپاره لوى ارزښت درلود، خو د امريكا متحدو » دوبنا«

ايالتونو د بيركلي د ډلې له كار څخه يې په توپير كې د نوي عنصر جوړېدنه په ډاډمن ډول 
نصر د امريكا متحدو پرېكړه وكړه چې نوى ع» ايوپاك«ز كال  1997. ځكه خو پر ونه ښوده 

) په وياړ د 1999-1912» (گن ټيوډور سيبورليگ«يركلي ښار د فيزيكپوه ايالتونو د ب
تر يورانيم  ونيم اود پلوت» گسيبور«امريكايي پوهاند  په نامه ونوموي . »يمگسيبور«

» گبورسي«كې برخه اخيستې وه .  عنصرونو په كشف او يا جوړولونورو  9 وروسته
يو كيميايي عنصر  وند يې په وياړاټومپوه وو چې په ژ- لومړنى كيمياپوه او فيزيك

  ونومول شو .  



١١٨١ 

 

په مصنوعي ډول د هسته يي سينتېز له الرې الس ته راوړل كيميايي عنصر يم گسيبورد 
شو . په هسته كې د ذرو ډېر شمېر اتوم بې پايښته كوي او تر الس ته راوړلو وروسته 

  سمالسي په ال ډېرو كوشنيو ذرو ټوټې كيږي .  

په هغو راديواكتيفي روپ عنصرونو پورې اړه لري، يانې گس اكټينيډي يم د ترانگسيبور
 شمېرې 104تر او  وومه دوره كېكيميايي عنصرونو پورې چې د دوره يي جدول په ا

د دې عنصر د اتوم د دريو بهرنيو الكتروني قشرونو فورمول تخمينن وروسته راغلي دي . 
  دى :  سېدا

.٢s٤ ٧d ٦p ٢s١٤ ٦f ١٠d ٦p ٢s٥    

،  267 -  258ه يم څو ايزوټوپونه الس ته راوړي چې د كتلو شمېرې يې لگپوهانو د سيبور
  يې په خپل منځ كې توپير سره لري .  دي او نيمايي عمر 271او  269

  يم اتوم گد سيبور

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  157پروتونونو او  106يم د اتوم هسته له گد سيبور
د  تې پر شاوخوا راڅرخي . د دې عنصرالكترونونه شتون لري چې د هس 106شاوخوا كې يې 

انرژيكي سويې لري . د  7يم اتوم گبله وينا د سيبور په ده، 7و شمېره توم د انرژيكي سويا
، په 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې اتوم په لومړۍ انرژيكي سوي

، او په اوومه انرژيكي 12شپږمه كې يې ، په 32ې هم ، په پېنځمه كې ي32څلورمه كې يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او  ي .وي دشسره وېشل الكترونونه  2ه كې يې سوي

  دى .  263ز شمېر (د كتلې شمېره) نيوترونونو ټولي

  خواص يې : نور د اتوم 

  اتومي واحده ده . ] 269[يم اتومي كتله گد سيبور -



١١٨٢ 

 

 سره ښودل كيږي .  ]Rn[٢s٧٤d٦١٤f٥يې په دې فورمول  ي وېشد اتوم الكترون -

   م دى . .  پ 132د اتوم نيمايي قطر يې  -

  
  يم د اتوم جوړښت گانځور : د سيبور

 فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 35م كې  . م . س شرايطو كې په يوپه عادي  ثافتكيم گد سيبور -

 د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې نامالومه ده .  -

  د اېشېدو د تودوخې درجه يې نامالومه ده .  -

  كيميايي خواص يې 

 پ . م دى .  143سي نيم قطر نيم كوواليگد سيبور -

 دي .  0)، 3)، (4، ()5، ( 6د اكسايډ جوړولو درجې  -
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  موله ده . \كيلوجوله 4,757 يې ژيلو انروايون جوړد لومړي الكترون د  -

  ايزوټوپونه يې  

يم يو مصنوعي كيميايي عنصر دى چې پايښت لرونكي ايزوټوپونه نه لري . گسيبور
شوى وو .  ز كال توليد 1974دى چې پر  Sgm٢۶٣ دايزوټوپ يې راديولومړنى پېژندل شوى 

څخه  258د كتلو شمېرې يې له  چې ل شويپېژند راديواكتيفي ايزوټوپونه 12تر اوسه يې 
او  Sgm261يي هسته يي ايزوميرونه پېژندل شوي چې  2، او ى ته رسيږيپا 271پيل او پر 

Sgm263  . لرونكى يې د تر ټولو د ډېر اوږده عمر ديSgايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  ٢٧١
  دقيقې دى .  4,2

  كيميايي مركبونه يې 

،  ٣SgO،  ٢F٢SgO،  ٢Cl٢SgO بونه پېژندل شوي لكهيم دا الندې مركگد سيبور
٢OH٢SgO  ٣[-، همدا راز مجموعي ايونونه يې لكهF٢[SgO   او+O)]٢(H٥[Sg(OH)   .  

    هم څېړل شوې ده . ٦Sg(CO)يم كاربونيلي مجموعه گد سيبور

  

  بوريم.  107

تومي بوريم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د اوومې دورې يو عنصر دى چې ا
)، په Bohriumدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( Bhاو سېمبول يې  107شمېره يې 

دا يو بې پايښته دى .  )Бо́рий) او په روسي ژبه كې (Bohriumليسي كې (گان
ده  )54037-14- 8) شمېره (CASد ثبت د سي اې اېس (.  في كيميايي عنصر دىراديواكتي
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مانا دا چې  ولري . گل لري چې سپينو زرو ته ورته يا خړ رند دې عنصر ظاهري بڼه احتما. 
    لرونكى فلز دى .  گسپينو زرو ته ورته خړ رن

  تاريخچه يې 

د شوروي اتحاد د ز كال  1976په اړه خبر لومړى ځل پر د سينتېز شمېرې عنصر  107د 
يوري « هسته يي فيزيك پوهاندښار د اټومي څېړنو له متحد انستيتوت څخه د » دوبنا«

د  54-او كروميم 209-د بيسموټ د دې كار سېستمډلې وركړ . » انيسيانگڅوالكوويچ او
د نيمايي عمر دوه د توكيو د په خپل سر وېش څېړنه وه . هستو د يوځاى كېدو د تعامل 

 105٢۵٧ ميكرو ثانيې وو . لومړى يې د 2-1ثانيې بل يې  5وندل شول، يو يې پېرونه وم
نيمايي عمر همدغه پېر د تعامل د د  تجزيې پورې وتړل شو، ځكه چې په د هستېايزوټوپ 

شمېره عنصر يې جوړ كړى وو :  105هغو توكيو لپاره هم ليدل شوى چې 
Cr٥٤Tl+٢٠٥ V,٥١Pb+٢٠٨ Ti,٥٠Bi+ايزوټوپ په  107٢۶١ . د نيمايي عمر دويم پېر د ٢٠٩

يا دوه ډولونه ه حالتونه د تجزيې دو د پوهانو د اټكل له مخېهستې پورې وتړل شو، چې 
د  105٢۵٧ د تجزيه ده چې -سلنه) او دويم يې الفا 20پخپل سر تجزيه ده ( لري : يو يې

)daughter nucleusيې  يي عمرنيما تجزيې او وېش حالت ته راولي چې ) د په خپل سر
  ثانيې دى .  5

 Gesellschaft für(د انستيتوت  نودرنو ايونود ز كال  1981پر 

ionenforschung, GSISchwer (كې د همدغه » درامشتادت«په  الماني پوهانو
Cr٥٤Bi+يې وكاراوه چې د نوكليډونو الفاتعامل توكي وڅېړل، داسې بشپړ سېستم  ٢٠٩-

 ) پوهانو په خپل ازمايښت كې دGSIپارامترونه وټاكي . د ( تجزيه وښيي او د دغې تجزيې
 2 ,3- 6,1د ژوند مهال يې  په  ومې كړې او د دهتجزيې مال - الفا 5د هستې ايزوټوپ  107٢۶٢

  ثانيې وارزاوه .   7,4+ 
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شمېرو عنصرونو د ايزوټوپونو راتلونكيو څېړنو وښوده،  104او  105، 107ه چې د گلكه څن
هستې زېږي . خو ډېر هغه  107٢۶٢ او 107٢۶١ تعامل كې رښتيا هم د  ٢٠٩+Cr٥٤Biپه 

د اټومي څېړنو د متحد انستيتوت » دوبنا«اتحاد د  د شورويز كال  1976پايلنيوي چې پر 
شمېر څخه يوه تېروتنه دا وه چې د نيمايي  كړي ول، تېروتنې راووتې . له دې د پوهانو ډلې

د يو پر وو . عمر ايزوټوپ  105٢۵٨ ايزوټوپ نه، بلكې د 105٢۵٧ ثانيې د 5عمر پېر نږدې 
ايزوټوپ بدليږي، چې ډېر ژر  104٢۵٨ پهتجزيه لري او  -بېتا درې احتمال سره دا ايزوټوپ

 دا د دې مانا لري چې دوېشل كيږي .  ميكرو ثانيې دى) په خپل سر 12يې  (نيمايي عمر
 107٢۶٢ دد هستې نه، بلكې  ايزوټوپ  107٢۶١د  متحد انستيتوت كېپه اټومي څېړنو 

 نو له مخېد اوسنيو ارزو تجزيې محصول توكي ليدل شوي دي . - د هستې د الفا ايزوټوپ
   . ه دهلوړ پايلې ترز كال  1976چې د  ميكروثانيې ده 12موده  عمر ايزوټوپ د 107٢۶١ د

  د نامه ريښه يې 

د پوهانو تر منځ داسې هوكړه » دوبنا«او د » درامشتادت«ز كال په سيپټمبر كې د  1992د 
فيزيك په ز كال د  1922، پر د ډنماركي فيزيكپوه شمېره عنصر اړينه ده 107وشوه چې 

د په وياړ  )1962- 1885( »نيلس هينريك ډېويډ بور« ټونكيگه كې د نوبل ډالۍ گڅان
نوم د » نيلسبوريم«په لومړي سر كې د  شوروي پوهانو . په نامه ونومول شي» نيلسبوريم«

ز كال د  1993نوميږي . پر » وبنيمد«اوس  شمېرې عنصر لپاره په پام كې نيولى وو چې 105
 خه كې د جرمنيانو لومړيتوب ومانهشمېرې عنصر د مالومولو په بر 107نې د ټول» ايوپاك«

نوم وړانديز كړ، ځكه چې د كيميايي » بوريم«ز كال يې په خپله سال كې د  1994او پر 
ه نه ول غوره شوي . دا خعنصرونو نومونه هيڅ مهال د پوهاند له نامه او كورني نامه څ

 ز كال پوخ او تصديق شو .   1997پر سره تر سال وروسته وړانديز له ډنماركي كيمياپوهانو 
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   د بوريم اتوم 

ونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په ترنيو 155پروتونونو او  107د بوريم د اتوم هسته له 
د  راڅرخي . د دې عنصرالكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاخوا  107شاوخوا كې يې 

انرژيكي سويې لري . د اتوم  7 اتوم بوريمد په بله وينا  ،ده 7و شمېره توم د انرژيكي سويا
، په څلورمه 18 يې ، په درېيمه كې8، په دويمه كې يې 2ه كي يې په لومړۍ انرژيكي سوي

ه كې ، او په اوومه انرژيكي سوي13شپږمه كې يې ، په 32، په پېنځمه كې يې هم 32كې يې 
ه هسته كې يې د پروتونونو او نيوترونونو د اتوم پي . وي دشسره وېشل الكترونونه  2يې 

   دى .   262ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

 ] اتومي واحده ده . 267د بوريم اتومي كتله [ -

 سره ښودل كيږي .   ]Rn[٢s٧٥d٦١٤f٥يې په دې فورمول  د اتوم الكتروني وېش -

     دى .  . م پ 128د اتوم نيمايي قطر يې په اټكلي ډول  -

  

  انځور : د بوريم د اتوم جوړښت 
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  فيزيكى خواص يې 

رامه گ 37كې په اټكلي ډول  . م م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود بوري -
   دى . 

 امالومه ده . د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې ن -

  د اېشېدو د تودوخې درجه يې نامالومه ده .   -

  كيميايي خواص يې 

  دى .  . م پ 141 د بوريم كووالينسي نيم قطر -

 ) دي .  3)، (4)، (5، (7د اكسايډ جوړولو درجې يې  -

موله \كيلوجوله 660ي يې په اټكلى ډول د ايون جوړولو انرژ لومړي الكتروند  -
  (الكترون ولټه) ده .  

  ايزوټوپونه يې 

بوريم يو مصنوعي كيميايي عنصر دى او پايښت لرونكي ايزوټوپونه نه لري . د دې عنصر 
تر اوسه د دې ز كال سينتېز شو .  1981 پروو چې ايزوټوپ  Bh٢۶٢ د لومړنى پېژندل شوى

-260 د كتلو شمېرې يې راديواكتيفي بې پايښته ايزوټوپونه پېژندل شوي چې 11عنصر 
، 270، 267، 266، 265، 264، 262، 261، 260يانې  . دي 274، 270-272، 264-267، 262
 Bhm٢۶٢ دهمدا راز يې يو ايزومير هم پېژندل شوى او هغه  دي . 274، او 272، 271

 270- بوريم ايزومير دى . د ايزوټوپونو له شمېر څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى د
  دقيقه دى .  1يې  نيمايي عمر ايزوټوپ دى چې
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  هاسيم.  108

كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د اوومې دورې يو عنصر دى چې اتومي  هاسيم د
)، په Hassium( د دې عنصر نوم په التيني ژبه كېدى .  Hsاو سېمبول يې  108شمېره يې 

د ثبت د سي اې اېس  دى .) Ха́ссий) اوپه روسى ژبه كې (Hassiumليسي كې (گان
)CAS(يو عنصر دى چې په البراتوار كې  يم يو مصنوعي) ده . هاس54037-57- 9ېره () شم

ظاهري  كيميايي عنصر دى او، راديواكتيفي جوړيږي خو په طبېعت كې نه موندل كيږي)
   نامالومه ده . يې بڼه 

  يې  تاريخچه

كې  ز كلونو په سر 1970په اړه لومړى ځل د  شمېرې كيميايي عنصر د الس ته راوړلو 108د 
لرونكيو، په ستونزې سره الس ته راوړونكيو، او  د ډېر لنډ عمردا خبرونه خپاره شول او 

ي ته نږدې په گكسپين سمندر يوه ډېره ناڅاپي خبره وه .زښتو ډېرو درنو عنصرونو لپاره 
 د شوروي اتحاد يوې ډلې پوهانوتر مشرۍ الندې  »و . و . چيردينڅېف« دښتي سيمه كې د

هستې وليدې او د دغو هستو پر بنسټ يو ډول  و كېگپه بېل مينرال ٢MoSد موليبډينيټ 
 شمېرې كيميايي عنصر دي 108يې يو داسې زړور پايلنيوى وكړ چې دا اتومي هستې د 

» ناووكا او ژيزن«ز كال د  1970په اړه خبر د » كشف«د دې ده .  267يې  چې اتومي كتله
خو وروسته دا كشف ناسم او كې خپور شو .  مجلو» ۍژنرااټومي «(پوهنه او ژوند) او 
  نارښتونى وبلل شو .  

 ز كال د جرمني د 1984يي عنصر پر شمېره كيميا 108په كره ډول بايد وويل شي چې 
 Gesellschaft fürد درنو ايونونو د څېړنې په منځۍ (ښار » درامشتادت«

Schwerionenforschung, GSI ( جموعې پر مد ايونونو د يوې  58- د وسپنېكې
د  Pb٢٠٨ د سرپو دماشين په مرسته  ړندي كوونكيگ) په نامه د ذرو  UNILACمټ، د (
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درې هستې  Hs٢۶۵ پايله كې د شو . د دې ازمايښت په جوړد بمبارۍ په پايله كې نښې 
تجزيو د ځنځير د پارامترونو له مخې  - د الفامصنوعي جوړې شوې (سينتېز شوې) چې 

د اټومي څېړنو په » دوبنا« ال د روسيې دمالومې كړاى شوې او ونومېرل شوې . هممه
 متحد انستيتوت كې په خپلواك ډول همدغه تعامل تر څېړنې الندې نيول شوى وو چې د

Es٢۵دتجزيې د دريو پېښو د كتنې پر بنسټ  - د هستې د الفا ٣ Hs٢۶۵  د هستې په همدغه
» دوبنا«ه چې په گتجزيه كې ترسره شو . لكه څن -چې په الفاتعامل كې د سينتېز پخلى وشو 

د هستې  Hs٢۶۵ كې د مېتودونو كارېدونكي سېستم دا شونتيا نه وركوله چې پخپله د
) IUPAC» (ايوپاك«كيميا د نړيوالې ټولنې  عملياو تيوريكي د نو تجزيه ثبت شي، 

 جوړېدو شمېرې كيميايي عنصر د 108ې د ز كال دې پايلې ته راغله چ 1993كاري ډله پر 
   د پوهانو په ډلې پورې اړه لري . » درامشتادت«لوى او بنسټيز خدمت د جرمني د 

  د نامه ريښه يې 

 «دا عنصر د » موندل كېدو پر مهال د په اصطالح په طبېعت كې د«په لومړي سر كې 

sergenium, Sg  «يم ته نه ول وركړ گپه نامه يادېده (هغه مهال دا سېمبولونه سيبور
لرغوني ښار له نامه څخه اخيستل » سېريكه«كې د  او دا نوم د ورېښمو په لويه الرشوي) 

موضوع  ي په سيمه كې د دې عنصر د كشفگه چې د كسپين سمندرگخو لكه څنشوى وو . 
  ره ووت . گډ ال دا نوم له پوهنيزنارښتونې راووته، نو له دې كبله پر راتلونكي لنډ مه

چې دى دې  وشو وروسته وړانديز تر مصنوعي جوړېدو (سينتېز) په بري سره د دې عنصر 
اوتو « ټونكيگنوبل ډالۍ ه كې د گكيميا په څانز كال د  1944، پر د جرمني كيمياپوه

ز  1994په نامه ونومول شي . پر »  ottohahnium, Oh«په وياړ د ) 1968- 1879» (هان
ړي له گ(د كيميايي عنصر لپاره نوم يوازې د و له منل شوي دود سره سم» ايوپاك«كال 

  ) نوم سال كړ . hahnium, Hnد دې عنصر لپاره د (كورني نامه څخه غوره كيږي) 
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نوم ومانه چې د » هاسيم«عنصر لپاره يې د ز كال يې خپله دا سال بدله كړه او د  1997خو پر 
يې مركز وو، څخه » درامشتادت«چې  ،)Hassia( نامه التيني له پخوانيجرمني د خاورې 

    اخيستل شوى دى .

  د هاسيم اتوم 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  157پروتونونو او  108د هاسيم د اتوم هسته له 
 دې عنصررخي . د څشتون لري چې د هستې پر شاوخوا راه الكترونون 108شاوخوا كې يې 

ده . د  7مېره و شسوييكي ژد اتوم د انر دې عنصر ې لري، په بله وينا دسويي يكژانر 7اتوم 
په  ،18، په درېيمه كې يې 8يمه كې يې ، په دو2ه كې يې سوييكي ژاتوم په لومړۍ انر

يكي ژنراپه اوومه ، او 14ږمه كې يې ، په شپ32كې يې هم  ، په پېنځمه32يې  ېڅلورمه ك
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او  ي .سره وېشل شوي دونونه رتالك 2ه كې يې سوي

   دى .   265نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

   خواص يې : نور د اتوم 

 ده .  اتومي واحده] 269[ د هاسيم اتومي كتله -

 سره ښودل كيږي .  ]Rn[٢s٧٦d٦١٤f٥فورمول يې په دې  د اتوم الكتروني وېش -

   م دى ..  پ 126د اتوم نيمايي قطر يې  -

  



١١٩١ 

 

  
  انځور : د هاسيم د اتوم جوړښت 

 فيزيكي خواص يې 

 س د تودوخې په درجه) كې په يو هوا په عادي شرايطو (د كوټې د د هاسيم كثافت -
  رامه دى .گ 7,40كې . م  م .

  د ويلي كېدو او اېشېدو د تودوخې درجې يې نامالومې دي .  -

  كيميايي خواص يې 

 پ . م دى .  134ي نيم قطر نسد هاسيم كووالي -

 ) دي . 2)، (3)، (4)، (5)، (6، (8د هاسيم د اكسايډ جوړولو درجې  -

   موله ده .\كيلوجوله 3,733 ي يېجوړولو انرژ د ايون د لومړي الكترون -

 



١١٩٢ 

 

  ايزوټوپونه يې 

او لكه د نورو ټولو مصنوعي كيميايي عنصرونو هاسيم يو مصنوعي كيميايي عنصر دى 
تر اوسه پېژندل شوي  يې چېپايښت لرونكي ايزوټوپونه نه لري . هغه ايزوټوپونه په څېر 

پر  Hs٢۶۵ ې عنصر لومړنى ايزوټوپد دهغه هم مصنوعي جوړ شوي (سينتېز شوي) دي . 
ايزوټوپونه پېژندل شوي چې د كتلو شمېرې يې له  12 يې ر اوسهتز كال سينتېز شو .  1984

شمېرې  276او  274، 272په دې شمېر كې د  پاى ته رسيږي . 277څخه پيل او پر  263
ونو له ايزوټوپد دي . يي ايزوميرونه پېژندل شوي هسته  4ايزوټوپونه نشته . همدا راز يې 

نيمايي عمر  ايزوټوپ دى چې Hs٢۶٩ ېر اوږده عمر لرونكى دشمېر څخه يې د تر ټولو د ډ
   ټول نه دي څېړل شوي .  تر اوسهال د دې عنصر ايزوټوپونه ثانيې دى .  6,9يې 

  

  نريمټماي.  109

مايټنريم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د اوومې دورې يو عنصر دى چې اتومي 
دى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې  Mtاو سېمبول يې  109شمېره يې 

)Meitneriumليسي كې (گ)، په انMeitnerium او په روسي ژبه كې (
)Мейтнерий(  . ى، ظاهري بڼه يې نامالومه كيميايي عنصر د مايټنريم يو مصنوعيدى

-01-6) شمېره يې (CASاحتمال لري چې انتقالي فلز وي . د ثبت د سي اې اېس ( ده،
  ) ده .54038

 

  



١١٩٣ 

 

  تاريخچه او د نامه ريښه يې 

د درنو ايونونو د څېړنې په » درامشتادت«ز كال د جرمني د  1982دا عنصر لومړى ځل پر 
  په پايله كې الس ته راوړل شو .   ٢٠٩+٥٨Bi→ Fe Mt+n٢٦٦منځۍ كې د دې تعامل 

د دې عنصر وو .   Uneمبول يې هم ) په نامه يادېده، سېUnnilenniumمايټنريم پخوا د (
 - 1878» (ليزا ميټنر«زيكپوه او راديوكيمياپوه د اتريشۍ فينوم  tМ د مايټنريملپاره 
شمېرې عنصر لپاره دا نوم  109او د هغې په نامه ونومول شو . د  انديز شوړه وياړ وپ )1968

  ټولنې له خوا په رسمي ډول ومنل شو . » ايوپاك«ز كال د  1997پر 

   اتوم  نريمټماي د

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  157پروتونونو او  109د مايټنريم د اتوم هسته له 
 دې عنصرتې پر شاوخوا راڅرخي . د الكترونونه شتون لري چې د هس 109شاوخوا كې يې 

ه . د د 7مېره و شسوييكي ژبله وينا د دې عنصر د اتوم د انرپه  ې لري،سوييكي ژانر 7اتوم 
، په 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې سوييكي ژاتوم په لومړۍ انر

يكي ژ، او په اوومه انر15، په شپږمه كې يې 32كې يې هم  ، په پېنځمه32څلورمه كې يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او  ي .د ويشسره وېشل الكترونونه  2ه كې يې سوي

    دى .   266شمېر (د كتلې شمېره)  نيوترونونو ټوليز

  خواص يې : نور د اتوم 

  اتومي واحده ده . ] 278[ د مايټنريم اتومي كتله -

 يږي .  سره ښودل ك  ]Rn [١٤f٥ ٧d٦ ٢s٧يې په دې فورمول  د اتوم الكتروني وېش -

    دى . م.  پ 128د اتوم نيمايي قطر يې  -



١١٩٤ 

 

  

  انځور : د مايټنريم د اتوم جوړښت 

 فيزيكي خواص يې 

 رامه دى . گ 4,37كې په يو س . م . م كې په عادي شرايطو  د مايټنريم كثافت -

 د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې نامالومه ده .  -

  د اېشېدو د تودوخې درجه يې نامالومه ده .   -

  ميايي خواص يې كي

 پ . م دى .   129د مايټنريم كووالينسي نيم قطر  -

 دي .  1، 3، 4، 6، 8، 9د اكسايډ جوړولو درجې  -

 موله ده . \كيلوجوله 8,800ي يې لكترون د ايون جوړولو انرژد لومړي ا -

  



١١٩٥ 

 

  ايزوټوپونه يې  

د دې  نه لري . ونهايزوټوپ صنوعي كيميايي عنصر دى او پايښت لرونكيمايټنريم يو م
عنصر ټول پېژندل شوي ايزوټوپونه مصنوعي جوړ شوي دي . لومړنى پېژندل شوى 

 8تر اوسه يې شوى وو .  ز كال جوړ 1982زوټوپ وو چې پر اي Mt٢۶۶ ايزوټوپ يې د
، 277، 276، 275، 274، 270، 268، 266 يې ېد كتلو شمېرايزوټوپونه پېژندل شوي چې 

 او Mtm٢۶٨ يي ايزوميرونه هم پېژندل شوي او هغه همدا راز يې دوه هسته دي . 278او 
Mtmاوږده عمر لرونكى يې د ډېر د تر ټولو دي .  ٢٧٠Mtايزوټوپ دى چې نيمايي عمر ٢٧٨ 
تجزيې  تجزيه دى، خو د ځينو د-د ډېرى ايزوټوپونو د تجريې ډول يې الفاثانيې دى .  8 يې

  .  ىډول يې په خپل سر تجزيه د

  

  يمډرمشتااد.  110

رمشتاډيم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د اوومې دورې يو عنصر دى چې دا
دى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې  Dsاو سېمبول يې  110اتومي شمېره يې 

)Darmstadtiumكې ( ليسيگ)، په انDarmstadtium او په روسي ژبه كې (
)Дармштадтийي بڼه يې نامالومه عنصر دى، ظاهرجوړ شوى  ) دى . دا يو مصنوعي

  ) ده . 54083-77- 1) شمېره يې (CASاو د ثبت د سي اې اېس (

  تاريخچه يې 

. دا عنصر لومړى ځل د  ارمشتاډيم عنصر ته نوم د ده د جوړېدو د ځاى له مخې وركړ شوىد
د درنو ايونونو د څېړنې په منځۍ » دارمشتادت«د جرمني د  9ز كال د نوامبر پر  1994



١١٩٦ 

 

)GSI (پ . ارمبروسټر«، »رگف . پ . هيسبر«، »و . نينوف«، »س . هوفمن«هانو كې د پو« ،
د الس ته شو .  او نورو له خوا مصنوعي جوړ» خ . شوټ« ،»گ. ميونسنبر گ«، »رگهـ . فول«

  وه . اتومي واحده  269ايزوټوپ اتومي كتله  راوړل شوي

 پواو سر Ni ونيكل د ) كېUNILACړندي كوونكي ماشين (گد ايونونو په  دا نوى عنصر
Pb سرپو د نښې د  د اتومونو د يو ځاى كولو د تعامل او د نيكلو د ايونونو پر مټ د

   الس ته راغلى دى .  او جوړ په پايله كې بمبارۍ

) كې GSIدارمشتاډيم څلورم عنصر وو چې د جرمني د درنو ايونونو د څېړنې په منځۍ (
ټنريم كيميايي عنصرونه شمېره ماي 109يم، او شمېره هاس 108شمېره بوريم،  107شو .  جوړ
او   Rgينيم گشمېره رونټ 111وروسته  تر سينتېز شوي دي . د دارمشتاډيم همدلته جوړهم 
   تېز شول . ۍ كې سينپه همدغه منځ د جرمنيعنصرونه هم  Cnشمېره كوپرنيسيم  112

  الس ته راوړل يې 

دلې يې په پايله كې الس ته راغلل چې معا ونوتعامل هسته ييدارمشتاډيم ايزوټوپونه د د 
  :   دي دا

  

  

  

تجزيې په پايله كې جوړ  - ايزوټوپونو د الفا Cn٢٨۵ او Cn٢٨٣ د Cnهمدا راز د كوپرنيسيم 
 او الس ته راغلل . 

 



١١٩٧ 

 

  

  د نامه ريښه يې 

د اټومي څېړنو د متحد انستيتوت پوهانو وړانديز وكړ چې دا عنصر » دوبنا«د روسيې د 
انتوان انري «ټونكي گه كې د نوبل ډالۍ گپرانسي فيزيكپوه او د فيزيك په څاند دې 

(وروسته دا نوم د  . يپه نامه ونومول ش (Bl)» بيكريليم«) په وياړ د 1908-1852» (بيكريل
  .  )شمېرې عنصر لپاره وړانديز شو 113

 كاري ډلې )PACIU(» ايوپاك« د تيوريكي او عملي كيميا د نړيوالې ټولنېز كال  2001پر 
 د دې نوي كيميايي عنصر د جوړېدو پخلى وكړ او د دې مصنوعي عنصر د جوړېدو

) حق وباله . GSIد درنو ايونونو د څېړنې منځۍ (» دارمشتادت«د  لومړيتوب يې د جرمني
په اوتاوا كې  د كاناډا په پالزمېنهټولنې ) IUPAC» (ايوپاك« د كېسټ گز كال په ا 2003د 

شمېره كيميايي عنصر د كيميايي  110عمومي اسامبله كې په رسمي ډول  42خپله 
    په نامه ځاى پر ځاى كړ .» دارمشتاډيم«عنصرونو په دوره يي جدول كې د 

  م اتوم يډرمشتاادد 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې  915پروتونونو او  110د دارمشتاډيم د اتوم هسته له 
د دې لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي .  الكترونونه شتون 110اوخوا كې يې په ش

يكي ژانر 7له وينا د دارمشتاډيم اتوم په ب ده، 7و شمېره سوييكي ژانرعنصر د اتوم د 
په درېيمه كې  ،8، په دويمه كې يې 2ه كې يې سوييكي ژې لري . د اتوم په لومړۍ انرسوي
، او په اوومه 17، په شپږمه كې يې 32كې يې هم  ، په پېنځمه32، په څلورمه كې يې 18يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو ي . وي دشسره وېشل الكترون  1ه كې يې سوييكي ژانر

  دى .  269ز شمېر (د كتلې شمېره) او نيوترونونو ټولي



١١٩٨ 

 

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  ]281ډيم اتومي كتله [اد دارمشت -

يا هم ښايي چې   ]Rn [١٤f٥ ٨d٦ ٢s٧يې دا فورمول  وېش د الكترونيتوم د ا -
  .  وي  ]nR [١٤f٥ ٩d٦ ١s٧دا

 دى .   . م پ 132م نيمايي قطر يې د اتو -

     

  
  د اتوم جوړښت  يمډرمشتاادانځور : د 

 فيزيكي خواص يې 

 8,34 په اټكلي ډول م كې . م . كې په يو س په عادي شرايطو د دارمشتاډيم كثافت -
 رامه دى . گ

 د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې نامالومه ده .  -

   ه .  د اېشېدو د تودوخې درجه يې نامالومه د -



١١٩٩ 

 

  كيميايي خواص يې 

 پ . م دى .  128ي نيم قطر نسد دارمشتاډيم كووالي -

 د ي .  0، 2، 4، 6، 8د اكسايډ جوړولو درجې  -

  موله ده . \كيلوجوله 2,955ي يې لومړي الكترون د ايون جوړولو انرژد  -

ې خپروونكى، ذرې خپروونكى) كيميايي عنصر گيو راديواكتيفي (وړان يمډرمشتااد
   . دى

  ايزوټوپونه يې 

يا هم په دارمشتاډيم يو مصنوعي كيميايي عنصر دى چې پايښت لرونكي ايزوټوپونه 
ټول هغه ايزوټوپونه يې چې تر اوسه څېړل شوي او پېژندل نه لري . طبېعت كې ايزوټوپونه 

ايزوټوپونه  8تر اوسه د دې عنصر جوړ شوي دي . مصنوعي په البراتوارونو كې شوي، 
 دي . 281 ،279، 277، 273، 271، 270، 269، 267 دا ې د كتلو شمېرې يېپېژندل شوي چ
او  Dsm٢٧١، Dsm٢٧٠ه يي ايزوميرونه هم پېژندل شوي او هغه هست 3همدا راز يې 

Dsmعمر لرونكى ايزوټوپ يې  تر ټولو د ډېر اوږده .دي  ٢٨١Dsايزوټوپ دى چې  ٢٨١
  ثانيې دى .  6,9نيمايي عمر يې 

  

  مينيگټرون.  111

ينيم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د اوومې دورې يو عنصر دى چې اتومي گرونټ
دى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې  Rgاو سېمبول يې  111شمېره يې 

)Roentgeniumليسي كې (گ)، په انRoentgenium او په روسي ژبه كې (



١٢٠٠ 

 

)Рентге́ний . (هغه عنصر چې په  وىډېر راديواكتيفي مصنوعي جوړ ش دا يو) دى
كيميايي عنصر دى چې د ثبت د البراتوار كې جوړيږي او په طبېعت كې نه موندل كيږي) 

  يو انتقالي فلز دى .  ينيمگرونټ) ده . 54386- 24- 2) شمېره يې (CASسي اې اېس (

  تاريخچه يې 

د جرمني په  8ز كال د ډيسمبر پر  1994شمېرې كيميايي عنصر لومړى ځل د  111د 
مالوماتو وړاندې كوونكي،  د لومړنيو ښار كې جوړ شو . د دې عنصر په اړه » دارمشتادت«

) مجله كې چاپ شول،  Zeitschrift für Physikچې پر راتلونكي لنډ مهال د المان په (
.  گ«، »رگخ . فول«، »روسټرپ . ارمب«، »رگف . پ . هيسبر«، »و . نينوف«، »س . هوفمن«

س . «، »ېېفا . ن . اندر«، »ا . و. ېرېمين«، ». پوپېكو گا . «، » وټخ . ش«، » گميونسنبر
. پر جرمني فيزيكپوهانو سربېره په دې نړيواله ډله  ول» م . لېينو«، او »ر . يانيك«، »سارو

كې د روسيې د اټومي څېړنو د متحد انستيتوت درې پوهان، يو بلغاريايي (و . نينوف)، 
  ډون درلود . گدوه سلواكيان او يو هم د فنلېنډ استازي 

ز  1901پر چې نوى عنصر دې د نامتو الماني فيزيكپوه، وړانديز وكړ  د عنصر جوړوونكيو
-1845(» نيگويلهلم كونراډ رونټ«ټونكي گنوبل ډالۍ ه كې د گفيزيك په څاند كال 

  ) په نامه ونومول شي . Rg(» ينيمگرونټ«په وياړ د  )1923

  لومړنى سينتېز يې د دې تعامل له مخې ترسره شو :  

Rg + n٢٧٢ Ni =٦٤ + Bi٢٠٩    

 5,1ه يې يو داسې ايزوټوپ جوړ شو چې نيمايي عمر يې يوازې د دې سينتېز په مرست
و هم په نورو كې ا »دارمشتادت«هم په  كرو ثانيې وو . وروسته د عنصر جوړېدنهمي

ايزوټوپ  Rg٢٧٩ ؛ په نورو هسته يي تعاملونو كې يې يو دهشو هخپڅېړنيزو منځيو كې 
ايزوټوپ تر   Rg٢٨٠ ثانيې وو، او بل يې د ميكرو 170يې  الس ته راغى چې نيمايي عمر
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 Uusاونون سيپتيم ايزوټوپ يې د  Rg٢٨١ ثانيې وو . د 6,3السه شو چې نيمايي عمر يې 
سلنه پخپل سر تجزيه يا  90كى دى، چې ايزوټوپ د تجزيې تو Uus٢٩٣ دكيميايي  عنصر 

ينيم نور ټول ايزوټوپونه گرونټد  . سلنې خوشي كېدو سره تجزيه كيږي 01ذرې په  - د الفاهم 
  ذرې په خوشي كېدو سره تجزيه كيږي .   -د الفا

شمېره كيميايي  111ز كال  2003پر  »ايوپاك«كيميا نړيوالې ټولنې  د تيوريكي او عملي
    كېښود .پر ينيم نوم گد رونټ ز كال يې 2004ول ومانه او پر عنصر په رسمي ډ

   اتوم  ينيمگټروند 

د اتوم د هستې په نيوترونونو جوړه ده .  161نو او پروتونو 111ينيم د اتوم هسته له گد رونټ
دې عنصر الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي . د  111شاوخوا كې يې 

ده . د  7مېره و شبله وينا د دې عنصر د اتوم د انرژيكي سويپه  ې لري،يانرژيكي سو 7اتوم 
، په 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې اتوم په لومړۍ انرژيكي سوي

، او په اوومه انرژيكي 18شپږمه كې يې ، په 32، په پېنځمه كې يې هم 32څلورمه كې يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او ي . د ويشسره وېشل الكترون  1ه كې يې سوي

   دى .   272نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

 ] اتومي واحده ده . 281[ ينيم اتومي كتلهگد رونټ -

 ښودل كيږي .  سره ]Rn [١٤f٥ ١٠d٦ ١s٧فورمول يې په دې  د اتوم الكتروني وېش -

   دى .   . م پ 138د اتوم نيمايي قطر يې  -
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  د اتوم جوړښت  ينيمگټرونانځور : د 

 فيزيكي خواص يې  

 رامه دى . گ 7,28كې  م . م . س عادي شرايطو كې په يوينيم كثافت په گد رونټ -

 د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې نامالومه ده .  -

  وخې درجه يې نامالومه ده .   د اېشېدو د تود -

  كيميايي خواص يې 

 پ . م دى .  121ينيم كووالينسي نيم قطر گد رونټ -

 دي .  - 1، 1، 3، 5د اكسايډ جوړولو درجې  -

 موله ده .\كيلوجوله 7,1022يې  لكترون د ايون جوړولو انرژيد لومړي ا -
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  ايزوټوپونه يې 

دى نو پر دې بنسټ پايښت  ينيم يو مصنوعي كيميايي عنصرگه چې رونټگلكه څن
دى چې پر  Rg٢٧٢ ايزوټوپ د د دې عنصر لومړنى پېژندل شوىلرونكي ايزوټوپونه نه لري . 

ايزوټوپونه پېژندل شوي راديواكتيفي  7اوسه د دې عنصر  تر.  ى ووشو ز كال جوړ 1994
، 278، 274، 272پاى ته رسيږي او هغه  282 څخه پيل او پر 272چې د كتلو شمېرې يې له 

د دې ايزوټوپونو له شمېر څخه يې تر ټولو د ډېر اوږده عمر  دي . 282، او 281، 280، 279
   دقيقې دى .  1,2يې  ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر Rg٢٨٢ لرونكى د

  

  كوپرنيسيم . 112

كوپرنيسيم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د اوومې دورې يو عنصر دى چې اتومي 
دى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې  Cnسېمبول يې او  112شمېره يې 

)Coperniciumليسي كې (گ)، په انCopernicium او په روسي ژبه كې (
)Коперниций( ) دى . د دې عنصر پخوانى نومUub ,Ununbium(  . كوپرنيسيم وو

 واكتيفيدا يو ډېر راديروپ پورې اړه لري . گد جستو، كاډميم او سيمابو كيميايي 
   ) ده .54084-26-3) شمېره يې (CASصنوعي كيميايي عنصر دى . د ثبت د سي اې اېس (م

  تاريخچه يې 

 د جرمني د 9ز كال د فبرورۍ پر  1996د د كوپرنيسيم كيميايي عنصر لومړى ځل 
څېړنې په انستيتوت كې سينتېز (مصنوعي جوړ) شو درنو ايونونو د  ښار د» دارمشتادت«

و . «، »س . هوفمن«وونكيو په ډله كې يې دا كسان شامل ول لكه وړجد او الس ته راغى . 
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او نور . د » گنبر. ميونس گ«، »رگهـ  . فول«، »سټرپ . ارمبرو«، »رگف . پ . هيسبر«، »نينوف
اتومي  70-پر نښه باندې د سرپو 208- د سرپو ړندي كوونكي ماشين كېگدرنو ايونونو په 

ايزوټوپ دوه  Cn٢٧٧ شمېرې عنصر د 112يله كې د په پااو تعامل هستو پر مټ بمبارۍ 
  هستې الس ته راغلې .  

ز كلونو د روسيې د  2004و ا 2000د كوپرنيسيم تر دې درانه ايزوټوپونه وروسته يانې پر 
د ايزوټوپونو د تجزيې   Fl فليروويمښار د اټومي څېړنو په متحد انستيتوت كې د » دوبنا«

  .  ه تر السه شولگد توكيو په تو

متحد انستيتوت كې د دې عنصر د ايزوټوپونو په همدغه ز كال د اټومي څېړنو  2006پر 
 242- د پلوتونيمسينتېز د ده د كيميايي نومېرنې او مالومونې پر مټ تصديق كړاى شو . 

شمېرې عنصر د  114په تعامل كې د  ه وركړل شوه .گپر مټ وړان 48 -نښې ته  د كلسيم
Flهيليم او د اتموسفير تر فشار الندې د  ايزوټوپ جوړ شو ٢٨٧He ون گاو ارAr   له

 تجزيې نږدې نيمه ثانيه وروسته - ټاكلي تشځاى ته ننوت . تر الفامخلوط سره يو ځاى 
Flشمېرې عنصر په دې 112د  ٢٨٧ Cnازي دارې په گچې د  ايزوټوپ باندې بدليده ٢٨٣

ر يې درلود، گرو حس، چې د سرو ز) تهcryogenic chamberمرسته سړې كوټې (
  شمېرې عنصر د هستو تجزيې ثبت شوې .  112رو كې د گرو يا مېچگلېږدېده . په حس

مې مياشت كې د تيوريكي او  ز كال په 2009د  شمېرې كيميايي عنصر جوړېدنه 112د 
، تر دې وروسته يې د نامه د هله خوا ومنل شو» ايوپاك«د نړيوالې ټولنې  كيميا عملي

  شو .   پخلي بهير پيل

  د نامه ريښه يې 

كړ چې و) وړانديز GSI(انستيتوت  څېړنېښار د درنو ايونونو د » دارمشتادت«د جرمني د 
رنسانس د پېر د نامتو پولېنډي ستورپوه، شمېرپوه، ميخانيك،  شمېره عنصر دې د 112
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كوپرنيسيم  ) په وياړ د1543-1473(» رنيكېكوپنيكوالى «وټپوه 
)(Cn) Copernicium (نېټه، چې د  19ز كال د فبرورۍ پر  2010د ه نامه ونومول شي . پ
شمېرې كيميايي عنصر لپاره  112نوموړى نوم د » ايوپاك«د زوكړې ورځ وه، »رنيكېكوپ«

  په رسمي ډول ومانه .  

ول . په لومړي سر كې د عنصر د تر دې وروسته د عنصر د سېمبول په اړه بحثونه پيل ش
ڼل گسېمبول د دوو الملونو پر بنسټ مناسب ونه  Cpيز شوى د وونكيو له خوا وړاندجوړ
  شو : 

لپاره  ٥H٥C نتاډيېنيليد راډيكال سيكلوپلومړى دا چې په عضوي كيميا كې دا سېمبول 
  منل شوى دى؛ 

كاسيوپي، «د كيميايي عنصر  Luلوټيټيم د ده موده ږپه جرمني كې اودويم دا چې 
  ټاكلى وو .  Cpل يې هم ورته په نامه يادېده او سېمبو» كاسيوپيم

،  Hbيم گ، هيزنبر Fs، فريشيم  Vs، وينوسيم  St» شتراسمانيم«دې عنصر لپاره د د پخوا 
  نومونه وړانديز شوي ول .  Hhهيلمهولسيم او   Wi، ويكسهاوزيم  Lvهمدا راز الورينټيم 

  د كوپرنيسيم اتوم 

 هونونو جوړه ده . د اتوم د هستې پنيوتر 165پروتونونو او  112د كوپرنيسيم د اتوم هسته له 
 دې عنصررخي . د الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅ 112شاوخوا كې يې 

ده .  7مېره و شسوييكي ژه وينا د كوپرنيسيم د اتوم د انرپه بل ې لري،سوييكي ژانر 7اتوم 
، په 18درېيمه كې  ، په8، په دويمه كې يې 2ه كې يې سوييكي ژد اتوم په لومړۍ انر

يكي ژ، او په اوومه انر18شپږمه كې يې ، په 32، په پېنځمه كې يې هم 32څلورمه كې يې 
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د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او  ي .وي دشسره وېشل الكترونونه  2ه كې يې سوي
   دى .   277نيوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېره) 

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .  285م اتومي كتله د كوپرنيسي -

 وي .   ]Rn[ f٥ ١٤ ١٠d٦ ٢s٧ي چې دا يې ښاي فورمول وېش يالكتروند د اتوم  -

   دى . م.  پ 147د اتوم نيمايي قطر يې  -

  
  انځور : د كوپرنيسيم د اتوم جوړښت 

  فيزيكي خواص يې 

رامو شاوخوا گ 7,23كې  . م م . س م كثافت په عادي شرايطو كې په يود كوپرنيسي -
 كې دى . 

 د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې نامالومه ده .  -

 نامالومه ده . جه يې د اېشېدو د تودوخې در -
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  كوپرنيسيم بايد چې يو ډېر دروند عنصر وي . 

  كيميايي خواص يې 

 پ . م اټكل شوى دى .  122د كوپرنيسيم كووالينسي نيم قطر  -

 دي .  0، 1، 2، 4د اكسايډ جوړولو درجې  -

   موله ده .  \كيلوجوله 9,1154ي يې لكترون د ايون جوړولو انرژد لومړي ا -

  ايزوټوپونه يې 

 ونهايزوټوپ يكيميايى عنصر دى او پر دې بنسټ پايښت لرونككوپرنيسيم يو مصنوعي 
 6تر اوسه يې شوى دى .  ز كال جوړ 1996پر  Cn٢٧٧ د دې عنصر لومړنى ايزوټوپنه لري . 

. د ده له ايزوټوپونو څخه يې يو هم په طبېعت پېژندل شوي دي  ايزوټوپونهراديواكتيفي 
او پر څخه پيل  277پېژندل شويو ايزوټوپونو د كتلو شمېرې له  دكې نه دى موندل شوى . 

له دې ايزوټوپونو دي .  285، او 284، 283، 282، 281، 277پاى ته رسيږي او هغه  285
 29يې  ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر Cn٢٨۵ تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى د ېڅخه ي

او  mCn٢٨٣يي ايزوميرونه هم لري چې هغه  هسته 2دا عنصر د ځينو ايزوټوپونو ثانيې دى . 
mCn٢٨۵   . ايزوميرونه دي چې تر اوسه يې بشپړ پخلى نه دى شوى  

   



١٢٠٨ 

 

  اونونتريم.  113

اونونتريم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د اوومې دورې يو عنصر دى چې اتومي 
ې تيني ژبه كالدى . د دې عنصر نوم په  Uutاو سېمبول يې  113شمېره يې 

)Ununtrium(گ،په ان) ليسي كېUnuntrium) او په روسي ژبه كې (Уну́нтрий (
اونونتريم يو راديواكتيفي مصنوعي كيميايي عنصر دى، چې د ثبت د سي اې اېس دى . 

)CAS) ده . 54084-70-7) شمېره يې (  

  تاريخچه يې 

ز كال د  3200ز كال په فبرورۍ كې د هغو ازمايښتونو پايلې چاپ شوې چې د  2004د 
يايي شمېره كيم 113تر پايه ترسره شوي ول او په پايله كې يې  10سټ د گد ا 14جوالى له

متحد  د اټومي څېړنو د »دوبنا«دا څېړنې د روسيې د عنصر جوړ او الس ته راغى . 
د امريكا  ،كې  У-٤٠٠ سيكلوټرونړندي كوونكي ماشين گپه حلقه يي انستيتوت 

د  ازه ډكگله » دوبنا«ډه د گسره په لېويرمور ملي البراتور  له »نسالوري«متحدو ايالتونو د 
په دې ترسره شوې . په كارونې سره  )separator( سيپاراتور (DGFRS)هستو د 

 115ازمايښتونو كې د كلسيم د ايونونو پر مټ د امريسيم د نښو د بمبارۍ په پايله كې د 
 ايزوټوپ درې هستې او د Uup٢٨٨ د ايي عنصر ايزوټوپونه سينتېز شول :شمېرې كيمي

Uup113تجزيې په پايله كې د  - ايزوټوپ يوه هسته . دا څلور واړه هستې د الفا ٢٨٧ 
وو .  Uut٢٨٣ او دا Uut٢٨۴ شمېرې عنصر په ايزوټوپونو بدلې شوې او هغه ايزوټوپونه دا

عنصر په  شمېرې كيميايي 111تجزيه هم وكړه او د  - نوره الفا شمېرې عنصر هستو 113د 
شمېرې عنصر  105تجزيو لړۍ په پايله كې د  -ايزوټوپونو بدلې شوې . د پرله پسې الفا

  (دوبنيم) د په خپل سر وېش هستې رامنځته كړې . 
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د امريكا د اټومي څېړنو متحد انستيتوت » دوبنا«د د روسيې ز كلونو  2005او  2004پر 
ډه پوهنيزه همكارۍ كې گر سره په ابراتوله لېويرمور ملي ال» الورينس«متحدو ايالتونو د 

   ايزوټوپ د :  Db٢۶٨ ساعته دى) 28نږدې نيمايي عمر يې اوږده عمر لرونكي (چې  د

١١٥٢٨٨ → ١١٣٢٨٤ → ١١١٢٨٠ → ١٠٩٢٧٦ → ١٠٧٢٧٢ → ١٠٥٢٦٨          

د تجزيوي ځنځير (لړۍ) د وروستي محصول د كيميايي نومېرنې او مالومونې په برخه كې 
 115هم وڅېړل شوې، د  نورې پېښې 20و چې پكې . دې ازمايښتون ونه ترسره شولازمايښت

  پخلى وكړ .   جوړېدوشمېرو كيميايي عنصرونو د  113او 

د الس  ايزوټوپ د يوې هستې Uut٢٧٨ شمېرې عنصر د 113ز كال په سيپټمبر كې د  2004د 
وى د جستو او بيسموټ د د جاپاني پوهانو يوې ډلې خبرتيا وركړه . دته راوړلو په اړه 

كالو په بهير كې  8هستو د يو ځاى كولو تعامل كارولى وو . په پايله كې جاپاني پوهانو د 
ز كال  2004پېښې ثبت كړي : د  3وكړاى شول چې د اونونتريم د اتوم د زېږېدو (پيدا كېدو) 

  .  12سټ پر گز كال د ا 2012، او د 2ز كال د اپرېل پر 2005، د 23د جوالى پر 

ز كال د روسيې د اټومي  2007دوه اتومه پر ايزوټوپ  Uut٢٨٢ يو بل يانې ددې عنصر د د 
 پر مټ  Np٢٣٧  +Ca٤٨ → Uut٢٨٢  +٣ n١له خوا د دې تعامل  څېړنو متحد انستيتوت 

  سينتېز شول . 

ز  2010يې د روسيې د همدغه انستيتوت له خوا پر  Uut٢٨۶ او Uut٢٨۵ دوه نور ايزوټوپونه
ه سينتېز گتجزيو د محصول توكيو په تو -د دوو پر له پسې الفا Uusد اونون سيپتيم ال ك

 شول . 
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  د نامه ريښه يې 

دې عنصر ته نوم د پرله پسې شمېرې له مخې (د التيني ژبې له عددونو څخه مصنوعي جوړ 
ي . د مانا لري، يا د (يوسلو ديارلسم) مانا وركو» درېيم - يو - يو«د  Ununtriumشوى، 

  دې عنصر نوم اونونتريم لنډمهاله دى او په راتلونكې كې به بدلون ومومي . 

پرانسي عنصر دې د  شوى پوهانو وړانديز وكړ چې دا مصنوعي جوړ »دوبنا«د روسيې د 
 تونكيگه كې د نوبل ډالۍ گد فيزيك په څانفيت كشفوونكي او يد راديواكتفيزيكپوه، 

په نامه ونومول شي . (تر  (Bq)» بيكريل«په وياړ د ) 9081-1852(» نري بيكريلانتوان هي«
شمېرې كيميايي عنصر لپاره همدغه نوم وړانديز شوى وو چې بيا د  110دې مخكې د 
چې دا عنصر دې د  وكړ په نامه ونومول شو) . جاپاني پوهانو بيا وړانديز Dsدارمشتاډيم 

  نامه ومونول شي .  په (Rk)او يا ريكينيم  (Nh)نيهونيم ،  (Jp)جاپانيم 

  الس ته راوړل يې 

په پايله كې الس  تجزيې-ايزوټوپونو د الفاد  Uupد اونونپنتيم د اونونتريم ايزوټوپونه 
  :   ته راوړل شوي چې معادلې يې دا دي

  

  

  

  

  دي : چې معادلې يې دا همدا راز د هسته يي تعاملونو په پايله كې الس ته راغلي 
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   م د اونونتريم اتو

د اتوم د هستې په نيوترونونو جوړه ده .  171پروتونونو او  113د اونونتريم د اتوم هسته له 
 دې عنصرې پر شاوخوا راڅرخي . د الكترونونه شتون لري چې د هست 113شاوخوا كې يې 

د ده .  7و شمېره سوييكي ژونتريم د اتوم د انرنې لري، په بله وينا د اوسوييكي ژانر 7اتوم 
، په 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې سوييكي ژپه لومړۍ انر اتوم

يكي ژ، او په اوومه انر18، په شپږمه كې يې 32كې يې هم  ، په پېنځمه32څلورمه كې يې 
د اتوم په هسته كې يې د پروتونونو او ي . د ويشسره وېشل الكترونونه  3ه كې يې سوي

  دى .  284 تلې شمېره)نيوترونونو ټوليز شمېر (د ك

  خواص يې : نور د اتوم 

 ده . اتومي واحده ) 286(د اونونتريم اتومي كتله  -

  [Rn] ١٤f٥ ١٠d٦ ٢s٧ ١p٧فورمول يې په اټكلي ډول  د اتوم د الكتروني وېش -
 دى . 

       دى . م.  پ 170د اتوم نيمايي قطر يې  -
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  نونتريم د اتوم جوړښت وانځور : د ا

  فيزيكي خواص يې

  . رامه دى گ 16كې  . م م . س كې په يو په عادي شرايطو د اونونتريم كثافت -

په  ده . (د كاټكل شوې  430په شمېر  گ . خې درجه يې د سود ويلي كېدو د تود -
 ده) .  اټكل شوې  درجې 700شمېر 

په  ده . (د كاټكل شوې  1130په شمېر  گ . د اېشېدو د تودوخې درجه يې د س -
  ده) .  جې اټكل شوېدر 1430شمېر 

  كيميايي خواص يې 

  پ . م دى .  180څخه تر  172له  ي نيم قطرنسد اونونتريم كووالي -

 دي .  5، 3، 2، 1،  -1يې د اكسايډ جوړولو درجې  -

     موله ده .\كيلوجوله 9,704ي يې لكترون د ايون جوړولو انرژد لومړي ا -
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  ايزوټوپونه يې 

يږي او پر دې بنسټ اټومي بټيو كې جوړصر دى، په اونونتريم يو مصنوعي كيميايي عن
 Uut٢٨۴ پايښت لرونكي ايزوټوپونه نه لري . د دې عنصر لومړنى پېژندل شوي ايزوټوپ

 راديواكتيفي ايزوټوپونه پېژندل شوي 6 اونونتريمد  . ووشوى  ز كال جوړ 2003ې پر دى چ
، 282، 278هغه  ږي اوپاى ته رسي 286او پر څخه پيل  278يې له  ېچې د كتلو شمېر

 اوږده عمر لرونكى دد ډېر  تر ټولو دي . د دوى له شمېر څخه يې 286 ،285، 284، 283
Uut٢٨۶  ثانيې دى .  19 ,6ايزوټوپ دى چې نيمايي  عمر يې   

  

  فليروويم . 114

فليروويم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د اوومې دورې يو عنصر دى چې اتومي 
)، په Fleroviumدى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې ( Flاو سېمبول يې  114شمېره يې 

 مصنوعي، دا يودى .  )Флеро́вийاو په روسي ژبه كې () Fleroviumليسي كې (گان
په البراتوار كې جوړ شوى او په طبېعت كې نه كيميايي عنصر دى چې ديواكتيفي ارډېر 

   ) ده . 54085-16- 4مېره يې () شCASد ثبت د سي اې اېس (موندل كيږي . 

  تاريخچه يې 

ښار د اټومي څېړنو » دوبنا«مسكو واليت د د فدراسيون دا عنصر لومړى ځل د روسيې 
له ملي ښار » ليوېرمور«كاليفورنيا ايالت د ايالتونو د  ود امريكا متحد ،متحد انستيتوت
او كلسيم د هستو د يوځاى ونيم ز كال په ډيسمبر كې، د پلوت 1998 دډه گالبراتوار سره په 

  وړ : الس ته را له الرې د ايزوټوپونو د سينتېز پر مټ كولو د تعامل
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ليوېرمور  - په دوبنا كې د دوبناز كلونو  2006او  2004دا نوى الس ته راوړل شوى عنصر پر 
ز كال د امريكا متحدو ايالتونو په بيركلي  2009ډې پوهنيزې همكارۍ، همدا راز پر گپه 
د هستې د قشري په نامه ملي البراتوار له خوا پوخ كړاى شو . » الورينس«كې د ار ښ

لرونكي ايزوټوپونه  عمر ږدهد اوسره سم، فليروويم كوالى شي چې  تيورۍله جوړښت 
ه چې گيې لكه څن عمر نيماييايزوټوپ چې  298-ه د فليروويمگري په تود سا ولري .

په  ) sland of stabilityIد ټيكاو ټاپو ( رنو هستود ډېرو د دقيقې دى، 11انتظار كيږي 
ره هسته ده) . خو د دغسې هستې الس ته گره، يا جادوگكوډ ونېگمركز پورې اړه لري (دوه 

راوړل خورا ستونزمن كار دى . د دې ډول هستې د الس ته راوړلو له تعاملونو څخه يې د يوه 
  تعامل معادله كېداى شي دا الندې وي :  

  

متحد انستيتوت كې  ښار د اټومي څېړنو په» دوبنا«ه په همدغه د مسكو واليت د وروست
د همدې عنصر د تجزيې د توكيو د كيميايي نومېرنې او د دې عنصر د ايزوټوپونو سينتېز 

  مالومونې له مخې پوخ شو . 

توار په نامه ملي البرا» سننالوري«د امريكا د بيركلي ښار د ز كال په سيپټمبر كې  2009د 
ز  1998ول يې پر په دې ډ . كړ سينتېزشمېره كيميايي عنصر  114ليف جدول پوهانو د مند

ې پر مټ د گد ټول ايزوټوپ د ايونونو Ca۴٨ د كلسيم دپخلى وكړ .  كال د عنصر د جوړېدو
شمېرې كيميايي عنصر دوه  114ايزوټوپ د بمبارۍ په پايله كې د  Pu٢۴٢ ونيم دپلوت

   :  دي يې دا معادلې وې، چې 287او  286شمېرې يې راغلل چې د كتلو نوكليډونه الس ته 
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ز كال په اكټوبر كې د امريكا متحدو ايالتونو د بيركلي ښار يوې ډلې فيزيكپوهانو  2010د 
  ده :   285د فليروويم د يو بل ايزوټوپ د الس ته راوړلو خبرتيا وركړه چې د كتلې شمېره يې 

  

د فليروويم  »ايوپاك«نړيوالې ټولنې  كيميا عملياو  يد تيوريك 1پر  د جونز كال  2011د 
د اټومي څېړنو د متحد » دوبنا«لومړيتوب د روسيې د  عنصر جوړونه او د الس ته راوړلو

د » ليوېرمور«انستيتوت او د امريكا متحدو ايالتونو د كاليفورنيا ايالت د بيركلي ښار د 
    ه ومانه .گر د حق په توډ كاگد پوهانو د  ملي البراتوار

  د نامه ريښه يې 

ي نيكوالېوچ گيورگ«) رسمي نوم د روسيې د fleroviumدې عنصر ته د فليروويم (
د اټومي څېړنو د متحد انستيتوت د هسته يي تعاملونو البراتوار په په نامه » فليوروف

روسيې په  دشو .  نوموړى عنصر مصنوعي جوړ وياړ وركړ شو، په همدغه البراتوار كې
شمېرو پورې  110شمېرې څخه نيولې تر  102دغه انستيتوت كې د دوره يي جدول له 

كورنى نوم په » فليوروف«د اكاډميسين هم كه څه كيميايي عنصرونه سينتېز شوي دي . 
د لوستلو  خو د عنصر لپاره د نامه په اسانۍليكل كيږي، »  Flyorov«ليسي ژبه كې گان

په خپلو هغو ليكنو كې كاراوه » فليوروف«غوره شو چې پخپله »  Flerov«يانې  وړ ځېل
نوم تر ټاكلو دمخه ورته يو » فليروويم«ې چاپېدلې . د دې عنصر لپاره د چې په بهر ك

په مصنوعي ډول لنډمهاله نوم غوره شوى وو چې د پرله پسې شمېرې په پام كې نيولو سره 
يانې » څلور-يو- يو«) چې د umUnunquadiله التيني عددونو څخه جوړ شوى او (

  يوسلوڅوارلس مانا يې درلوده . 
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وړانديز نوم د روسيې د اټومي څېړنو د متحد انستيتوت د پوهانو له خوا » فليروويم«د 
شمېره  116يا  114شو . خو له ليوېرمور البراتوار څخه امريكايي سياالنو وړانديز وكړ چې 

» ليوناردو داوينچي«جوړوونكي او معمار ر، پژۍ گعنصر دې د نامتو ايټالوي انځور
، نامتو ايټالوي فيزيكپوه، ميخانيك، ستورپوه، فيلسوف او شمېرپوه )1452-1519(
مول شي، يا دې هم د د دوى په نومونو ونو) په وياړ 1642- 1564» (اليلهگاليليو گ«
و ترمنځ د ايي پوهاند روسي او امريكد ملي البراتوار په نامه ونومول شي .  »ليوېرمور«

تر پاى ته رسېدو وروسته د تيوريكي او تطبيقي كيميا د نړيوالې ټولنې  بهيرهوكړې د 
د كيميايي عنصرونو د نومښودنې كميسيون ته داسې وړانديز واستول شو چې » ايوپاك«

 نصرد نوموړي كيميايي ع په نامه ونومول شي . دا نوم» فليروويم«شمېره عنصر دې د  114
    پوخ او تصديق شو . 30ز كال د مې پر  2012لپاره د 

  د فليروويم اتوم 

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  175پروتونونو او  114د فليروويم د اتوم هسته له 
د دې عنصر الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي .  114شاوخوا كې يې 

 ده . د 7و شمېره سوييكي ژوم د انريروويم د اتپه بله وينا د فل ې لري،سوييكي ژانر 7اتوم 
، په 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې سوييكي ژتوم په لومړۍ انرا

يكي ژ، او په اوومه انر18شپږمه كې يې ، په 32، په پېنځمه كې يې هم 32څلورمه كې يې 
د پروتونونو او كې يې  په هسته. د اتوم  وېشل شوي ديسره  الكترونونه 4كې يې ه سوي

   .  ىد 289 )كتلې شمېره ټوليز شمېر ( نونيوترونو

  خواص يې : نور د اتوم 

 ده .   اتومي واحده ]289[ي كتله د فليروويم اتوم -
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دى   [Rn] ١٤f٥ ١٠d٦ ٢s٧ p٧فورمول يې په اټكلي ډول  د اتوم د الكتروني وېش -
 . 

    دى .اټكل شوى  م.  پ 180د اتوم نيمايي قطر يې  -

  
     جوړښت  اتومد  انځور : د فليروويم

 فيزيكي خواص يې 

 رامه دىگ 14د فليروويم كثافت په عادي شرايطو كې په يو س . م . م كې  -

په  ده . (د كاټكل شوې  67په شمېر  گ . د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س -
 ده) .  اټكل شوې درجې  340شمېر 

ده . (د ك په اټكل شوې  147په  شمېر  گ . د اېشېدو د تودوخې درجه يې د س -
  ده) .  اټكل شوې درجې  420 شمېر
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  كيميايي خواص يې 

 پ . م دى .  177څخه تر  171د فليروويم كووالينسي نيم قطر له  -

 دي .  6، 4، 2، 1، 0د اكسايډ جوړولو درجې  -

 موله ده . \كيلوجوله 9,823ي يې ژلكترون د ايون جوړولو انرد لومړي ا -

ينو څېړنو په پايله كې داسې مالومات تر السه شوي چې فليروويم د كيميايي خواصو د ځ
اوسمهال تر همدغه عنصر الندې ځاى پر  كېجدول دوره يي په ( ه سرپو ته ورته نه دىله پلو

١/٢ ونونو درتظرفيتي الك دا سلوك يې دازونو ته ورته دى . گبلكې نجيبه  ځاى دى)
٢p٧  

  ى . د ډكېدو المله د قشر

+ درجې 4+ او 2فليروويم په اټكلي ډول كوالى شي چې په مركبونو كې د اكسايډ جوړولو 
+ درجه د پرله پسې شمېرې له زياتېدو 4ه چې د اكسايډ جوړولو گوښيي، كه څه هم لكه څن

سره يو ځاى ټيټيږي، ځينې پوهان داسې اټكل كوي چې فليروويم نه شي كوالى د اكسايډ 
    يي، يا يې هم ښايي چې په سختو شرايطو كې د ښودلو وړتيا ولري .جوړولو دا درجه وښ

  الس ته راوړل يې 

اوسمهال كېداى شي  د نورو ډېرو درنو عنصرونو په څېرد فليروويم كيميايي عنصر 
  سينتېز له الرې الس ته راشي .  يوازې د هسته يي

  ونه يې ايزوټوپ

 نورو ټولو مصنوعي عنصرونو په څېر ويم يو مصنوعي كيميايي عنصر دى او لكه دفليرو
 دى Fl٢٨٩ پايښت لرونكي ايزوټوپونه نه لري . د دې عنصر لومړنى پېژندل شوي ايزوټوپ

هسته يي  2راديواكتيفي ايزوټوپونه او  5تر اوسه يې شوى وو .  ز كال جوړ 1999چې پر 
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پاى ته رسيږي  289څخه پيل او پر  285د كتلو شمېرې يې له  رونه پېژندل شوي چېايزومي
په طبېعت كې د فليروويم يو ايزوټوپ هم نه دى  دي . 289، 288، 287، 286، 285 او هغه

 تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى د پېژندل شويو ايزوټوپونو څخه يې موندل شوى . له
Flثانيې دى .  6,2ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر يې  ٢٨٩   

  

   اونونپنتيم . 115

يايي عنصرونو د دوره يي جدول د اوومې دورې يو عنصر دى چې اتومي اونونپنتيم د كيم
دى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې  Uupاو سېمبول يې  115شمېره يې 

)Ununpentiumليسي كې (گ)، په انUnunpentium او په روسي ژبه كې (
)Унунпе́нтий ( . نه  كيميايي عنصر دى، په طبېعت كې ا يو مصنوعي جوړ شوىددى

اونونپنتيم ډېر ) ده . 54085 -64-2) شمېره يې (CASموندل كيږي، د ثبت د سي اې اېس (
  راديواكتيفي عنصر دى .  

  تاريخچه يې 

ز  2003د چې پايلې چاپ شوې او تجربو ز كال په فبرورۍ كې د هغو ازمايښتونو  2004د 
شمېره  115پايله كې يې  پورې يې دوام درلود او په 10سټ تر گڅخه د ا 14كال د جوالى له 

ومي څېړنو په متحد ښار د اټ» دوبنا«كيميايي عنصر الس ته راغى . دا څېړنې د روسيې د 
په مرسته د امريكا  У-٤٠٠سيكلوټرون يا ړندي كوونكي ماشين گ انستيتوت كې د

. په دې  ېډه ترسره شوگلي البراتوار سره په له م »ليوېرمور«متحدو ايالتونو د 
 115و كې د كلسيم د ايونونو پر مټ د امريسيم د نښې د بمبارۍ په پايله كې د ازمايښتون

 ايزوټوپ درې هستې او د Uup٢٨٨ د .ايي عنصر ايزوټوپونه سينتېز شول شمېرې كيمي
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Uupتجزيې په پايله كې  -ايزوټوپ يوه هسته سينتېز شوه . دا څلور واړه هستې د الفا ٢٨٧
تجزيو ځنځير په پايله  - و بدلې شوې . د پرله پسې الفاشمېرې عنصر په ايزوټوپون 113د 

  وېش هستې رامنځته كړې . پخپل سر  شمېرې عنصر (دوبنيم) د 105كې د 

ز كلونو د روسيې د اټومي څېړنو متحد انستيتوت د امريكا متحدو  2005او  2004پر 
   ډه د دې ځنځيري تجزيې :گملي البراتوار سره په » ليوېرمور« ايالتونو له

١١٥٢٨٨ → ١١٣٢٨٤ → ١١١٢٨٠ → ١٠٩٢٧٦ → ١٠٧٢٧٢ → ١٠٥٢٦٨          

ساعته دى)  28يې نږدې  ايزوټوپ (نيمايي عمر Db٢۶٨ د پاى توكيو د اوږده عمر لرونكي
هغه ازمايښتونه چې د كيميايي نومېرنې او مالومونې په برخه كې ازمايښتونه ترسره كړل . 

شمېرو كيميايي عنصرونو  113او  115وې، د پېښې وڅېړل ش 20نورې  يې په بهير كې
  سينتېز پوخ او تصديق كړ . 

د ښار د اټومي څېړنو د متحد انستيتوت د پوهانو له خوا » دوبنا«د ز كال د روسيې  2011پر 
جوړېدو شمېرې عنصر د  115د ايزوټوپونو په تعامل كې  48-او كلسيم 243- امريسيم

ايزوټوپ الس ته  Uup٢٨٩ ز لومړى ځل په سيده ډول دهمدا را اغېزمنتيا زياته كړاى شوه .
ه شمېرې عنصر د راديواكتيفي تجزيې د پايلې پ 117راغى (تر دې مخكې دى يوازې د 

  .  كېده) ه ليدلگتو

د فيزيكپوهانو تر  )Lund University(پوهنتون  »نډلو«د ز كال د سويډن  2013پر 
ايزوټوپ د شتون پخلى وكړ . د  Uup٢٨٨ مشرۍ الندې د پوهانو يوې نړيوالې ډلې د

د كلسيم د كې ) GSI(ښار د درنو ايونونو د څېړنې په انستيتوت » دارمشتادت«جرمني د 
د امريسيم د نري قشر د بمبارۍ ازمايښت وشو . په پايله كې دا شونتيا ايونونو پر مټ 

پر مهال د تجزيې -ايزوټوپونه جوړ شي . د الفا Uup  30برابره شوه چې د اونونپنتيم 
ې له انتظار كېدونكې گۍ وړانين سكوپگد رونټ ژيټاكلې انر) photon(فوتونونو 
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د روسيې د  ترې نو پخلى وكړ چې مخكېو مېتودوپايلو د هغۍ سره سمون درلود . ژانر
   يستل شوى وو .كار اخ كې ښار د اټومي څېړنو په متحد انستيتوت» دوبنا«

  د نامه ريښه يې 

ر باندې نوم د پرله پسې شمېرې له مخې اېښودل شوى، چې د التيني پر دې كيميايي عنص
مانا وركوي، » پېنځه- يو- يو«هغه دا چې اونونپنتيم د ژبې له عددونو څخه جوړ شوى او 

د عنصر دا نوم لنډمهاله دى او اټكل كيږي چې پر راتلونكي مهال » . يوسلو پېنځلس«مانا 
  به بدل كړاى شي .  

توت د اټومي څېړنو د متحد انستي» دوبنا«اتو له مخې، د روسيې د د ناپخو شويو مالوم
پول «د پرانسي فيزيكپوه كړى، وړانديز كړى چې دى دې  پوهانو، چې دا عنصر يې جوړ

تر اوسه خو يوازې په نامه ونومول شي . » النژېوينيم«) په وياړ د 1946- 1872» (النژېوين
  عنصر لپاره وكاريږي .  همدغه نوم وړانديز شوى چې كېداى شي د دې 

  الس ته راوړل يې 

د هسته يي تعاملونو په پايله كې الس ته راغلي چې معادلې يې د اونونپنتيم ايزوټوپونه 
  دي :   دا

  

  

  

  اونونپنتيم اتوم د 
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نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې په  173پروتونونو او  115د اونونپنتيم د اتوم هسته له 
 دې عنصرپر شاوخوا راڅرخي . د  الكترونونه شتون لري چې د هستې 115شاوخوا كې يې 

د ده .  7و شمېره سوييكي ژوينا د اونونپنتيم د اتوم د انر په بله ې لري،سوييكي ژانر 7اتوم 
، په 18، په درېيمه كې يې 8په دويمه كې يې  ،2ه كې يې سوي يكيژاتوم په لومړۍ انر

يكي ژ، او په اوومه انر18شپږمه كې يې ، په 32يې هم  ، په پېنځمه كې32څلورمه كې يې 
د پروتونونو او په هسته كې يې د اتوم الكترونونه سره وېشل شوي دي .  5ه كې يې سوي

  دى .  288 )د كتلې شمېرهيوترونونو ټوليز شمېر (ن

  خواص يې : نور د اتوم 

 اتومي واحده ده .   288د اونونپنتيم اتومي كتله  -

 [Rn] ١٤f٥ ١٠d٦ ٢s٧ ٣p٧يې په اټكلي ډول دا  فورمول تروني وېشد اتوم د الك -
 دى . 

   دى .  م.  پ 187 په اټكلي ډول د اتوم نيمايي قطر يې -
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   جوړښت  اتومد انځور : د اونونپنتيم 

  فيزيكي خواص يې 

 رامه دى .  گ 5,13د اونونپنتيم كثافت په عادي شرايطو كې په يو س . م . م كې  -

 ) .  ده 670په شمېر ده .(د ك  400په شمېر  گ . د تودوخې درجه د س د ويلي كېدو -

  ده) . 1400په شمېر  ده . (د ك 1100په شمېر  گ . د اېشېدو د تودوخې درجه يې د س -

  كيميايي خواص يې 

 پ . م دى .  158څخه تر  156سي نيم قطر له ند اونونپنتيم كووالي -

 دي .  3، 1اكسايډ جوړولو درجې  د -

  موله ده .  \كيلوجوله 4,538ي يې لكترون د ايون جوړولو انرژړي اد لوم -
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  ايزوټوپونه يې 

اونونپنتيم يو مصنوعي كيميايي عنصر دى، پايښت لرونكي ايزوټوپونه نه لري او په 
تر ز كال جوړ شوى دى .  2004يې پر  Uup٢٨٨لومړنى ايزوټوپ طبېعت كې نه موندل كيږي . 

څخه  287 له ايزوټوپونه پېژندل شوي چې د كتلو شمېرې يې راديواكتيفي 4اوسه يې ټول 
د ايزوټوپونو د تجزيې دي .  290 ،289، 288، 287 دا پاى ته رسيږي او هغه 290پيل او پر 

  تجزيه دى .  - ډول يې الفا
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  ليورموريم.  116

ليورموريم د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د اوومې دورې يو عنصر دى چې اتومي 
دى . د دې عنصر نوم په التينى ژبه كې  Lvاو سېمبول يې  116ېره يې شم

)Livermoriumليسي كې (گ)، په انLivermorium او په روسي ژبه كې (
)Ливермо́рий(  . دا يو ډېر راديواكتيفي، مصنوعي كيميايي عنصر دى چې په دى

د يې نامالومه ده .  ظاهرى بڼه البراتوار كې جوړ شوى او په طبېعت كې نه موندل كيږي .
  ) ده . 54100-71 - 9) شمېره (CASثبت د سي اې اېس (

  تاريخچه يې 

شمېرو كيميايي  118 او 116ز كال د امريكا متحدو ايالتونو د بيركلي ښار كې د  1999پر 
د اعالن ندونې تېروتنه او ان درغلي كار وو . گپه اړه خپرې شوې څر عنصرونو د جوړېدو
پوخ د روسيې، جرمني او جاپان د اټومي څېړنو په منځيو كې سينتېز  شوي مېتود له مخې

  او تصديق نه شو، او وروسته يې پخپله په امريكا متحدو ايالتونو كې هم پخلى ونه شو . 

د اټومي څېړنو په متحد انستيتوت كې، د » دوبنا«ز كال د روسيې د  2000ليورموريم پر 
د  »رادگتروفدمي«، او د روسيې د له ملي البراتوار» ليورمور«امريكا متحدو ايالتونو د 

ز كال د  2000شو . د  انستيتوت سره په همكارۍ كې جوړ څېړنيز - اټومي بټيو له پوهنيز
تجزيه وليدل شوه، چې له كيوريم څخه  -شمېرې عنصر الفا 116لومړى ځل د  19جوالى پر 

ې الس ته راغلى وو . د ازمايښت جوړه نښه باندې د كلسيم د ايونونو د بمبارۍ په پايله ك
د  2. (قلمي نسخه يې د اكټوبر پر چاپ شوې  6ز كال د ډيسمبر پر  2000پايلې لومړى ځل د 

ايزوټوپ د سينتېز  Lv٢٩٢ مجلې دوتر ته رسېدلې وه) . كه څه هم په دې كار كې د عنصر د
 Lv٢٩٣ پېښه لهكې دا  بهير يډ پوهنيز كار په راتلونكگ ار شوى وو، خو دگپه اړه ټين

   ايزوټوپ سره تړلې وبلل شوه . 
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ومي څېړنو په هماغه متحد انستيتوت كې د كيميايي نومېرنې او ټد روسيې د اوروسته 
  مالومونې پر مټ د عنصر د ايزوټوپونو د سينتېز پخلى وشو . 

 د) IUPAC» (ايوپاك«كيميا نړيوالې ټولنې  د تيوريكي او عملي 1ل د جون پر ز كا 2011د 
لومړيتوب يې د روسيې د  له او د جوړېدونليورموريم عنصر جوړېدنه په رسمي ډول وم

د ملي » ليورمور«د اټومي څېړنو د متحد انستيتوت او د امريكا متحدو ايالتونو 
   البراتوار د پوهانو حق وباله . 

  د نامه ريښه يې 

» ليورمور«رنيا ايالت د د كاليفودې عنصر ته د ليورموريم نوم د امريكا متحدو ايالتونو 
ښار له  »ليورمور«په نامه ملي البراتوار په وياړ وركړ شوى، يانې چې د » الورينس«د ښار 

په نامه يادېده چې د پرله پسې » اونونهيسيم«تر دې مخكې د نامه څخه اخيستل شوى دى . 
 ) وو او دUnunhexiumشمېرې له عددونو څخه اخيسل شوى او په التيني ژبه كې (

  مانا يې وركوله . » يوسلو شپاړسم«يانې » شپږم -يو - يو«

 116د اټومي څېړنو د متحد انستيتوت پوهانو وړانديز وكړ چې پر » دوبنا«د روسيې د 
نوم كېښودل شي، خو د روسي او  »مسكوويم«شمېره عنصر دې د مسكو واليت په وياړ د 

د تيوريكي او  1ز كال د ډيسمبر پر  2011ډې هوكړې تر بهير وروسته د گامريكايي پوهانو د 
د كيميايي عنصرونو د نومښودنې كميسيون ته » ايوپاك«تطبيقي كيميا د نړيوالې ټولنې 

نوم » ليورموريم«شمېره كيميايي عنصر دې د  116داسې وړانديز واستول شو چې پر 
  نل شو .شمېرې عنصر لپاره وم 116نوموړى نوم د  30ز كال د مې پر  2012كېښودل شي . د 
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  الس ته راوړل يې 

 د ليورموريم ايزوټوپونه د هسته يي تعاملونو په پايله كې الس ته راغلي چې معادلې يې دا
  دي :  

  

  

  

چې معادله يې دا يې په پايله كې الس ته راغلي تجز -ايزوټوپ د الفا Uuo٢٩۴ همدا راز د
  ده : 

    

  د ليورموريم اتوم 

م د هستې په وجوړه ده . د ات نونيوترونو 177پروتونونو او  116ه د ليورموريم د اتوم هسته ل
د دې عنصر د الكترونونه شتون لري چې د هستې پر شاوخوا راڅرخي .  116شاوخوا كې يې 

ې لري . د سوييكي ژانر 7بله وينا د ليورموريم اتوم په  ده، 7و شمېره سوييكي ژوم د انرات
، په څلورمه 18، په درېيمه كې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې سوييكي ژاتوم په لومړۍ انر

ه كې سوييكي ژ، او په اوومه انر18شپږمه كې يې ، په 32، په پېنځمه كې يې هم 32كې يې 
يوترونونو د پروتونونو او نپه هسته كې يې وېشل شوي دي . د اتوم سره ونونه رتالك 6 يې

  دى .  293 )د كتلې شمېرهټوليز شمېر (

  خواص يې : نور اتوم  د
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 ده .  احدهاتومي و ]293[د ليورموريم اتومي كتله  -

سره ښودل  [Rn] ١٤f٥ ١٠d٦ ٢s٧ ٤p٧ فومول  يې په دې د اتوم الكتروني وېش -
  كيږي . 

     دى . اټكل شوى  م.  پ 183د اتوم نيمايي قطر يې  -

  
   جوړښت  اتومد انځور : د ليورموريم 

  فيزيكي خواص يې 

 امد دى . د ليورموريم حالت ج -

   رامه دى .گ 9,12كثافت يې په عادي شرايطو كې په يو س . م . م كې  -

 ده . (د ك 507څخه تر  364له  شمېر په گ . د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د س -
 ده) .   درجو 780تر  څخه 637له په شمېر 

په  ده . (د ك 862څخه تر  762له  په شمېر گ . درجه يې د سد تودوخې د اېشېدو  -
  ده) .  درجو 1135څخه تر   1035له  شمېر 
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  كيميايي خواص يې 

 پ . م دى .  166څخه تر  162د ليورموريم كووالينسي نيم قطر له  -

 + دي . 4+، 2،  -2د اكسايډ جوړولو درجې  -

  موله ده . \كيلوجوله 6,723ي يې ژلكترون د ايون جوړولو انرد لومړي ا -

ه په مندليف جدول كې د هغوى پ ه دى اولې څخډليورموريم د كالكوجيني عنصرونو له 
خو د ليورموريم كيميايي خواص به تر وروسته راغلى دى .  Poپولونيم  ليكه كې تر

  پولونيم ډېر توپير ولري، ځكه خو به د دې عنصرونو بېلول كومه ستونزه ونه لري .  

ډېره پايښت لرونكې داسې اټكل كيږي چې د ليورموريم لپاره به د اكسايډ جوړولو تر ټولو 
جوړوي، له هالوجيني  LvOبه له اكسيجن سره ليورموريم اكسايډ  دا عنصر+ درجه وي . 2

  جوړوي .  ٢LvHalعنصرونو سره به دا هاليډونه 

+ درجه 4په ډېرو سختو شرايطو كې د اكسايډ جوړولو  سره يا ٢F وله فلورينليورموريم به 
+ درجه هم شونې ده، خو خواصو ته يې 6ډ جوړولو . د دې عنصر لپاره د اكساي ٤LvF  ښيي 

. له پياوړيو بشپړوونكيو (الكلي فلزونو يا الكلي خاورينو فلزونو) سره هم  ده ورته نه
مركب به د كلسيم  CaLvه د گد ساري په تو . درجه وښيي -6چې د اكسايډ جوړولو ښايي 

سره به يې مركب د   2Hوجن داسې اټكل كيږي چې له هايډرليورمورايډ په نامه ياد شي . 
Lv٢H  يډ په نامه ياد شي . ايډره  

  ې ايزوټوبونه ي

ليورموريم يو مصنوعي كيميايي عنصر دى او پر دې بنسټ پايښت لرونكي ايزوټوپونه نه 
څخه پيل او  290راډيواكتيفي ايزوټوپونه لري چې د كتلو شمېرې يې له  4لري . دا عنصر 

پېژندل جوړ شوى او ز كال  2000پر  يې Lv٢٩٣ى ايزوټوپ لومړن پاى ته رسيږي . 293پر 
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يې  ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر Lv٢٩٣ شوى دى . تر ټولو د ډېر اوږده عمر لرونكى يې د
   تجزيه دى .  - د ايزوټوپونو د تجزيې ډول يې الفا ميلي ثانيې دى . 53

 

  اونون سيپتيم . 117

جدول د اوومې دورې يو عنصر دى چې  د كيميايي عنصرونو د دوره يي اونون سيپتيم
دى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې  Uusاو سېمبول يې  117اتومي شمېره يې 

)Ununseptiumليسي كې (گ)، په انUnunseptium او په روسي ژبه كې (
)птийУнунсе́ . اوسمهال په سرسري ډول په هالوجيني عصرونو پورې اړه لري، ) دى

روپ د عنصرونو له گص نه دي څېړل شوي او كېداى شي چې د دغه خو تر اوسه يې خوا
عنصر دى، ظاهري بڼه يې  دا يو دروند مصنوعي كيمياييخواصو څخه توپير ولري . 

   ده . )54101-14- 3) شمېره (CASد ثبت د سي اې اېس (نامالومه ده . 

  د نامه ريښه يې 

 - يو«عددونو څخه جوړ دى او د  ي ژبې لهد التينويي »  Ununseptium«د اونون سيپتيم 
 117د اونون سيپتيم نوم د .  نا لريما »يوسلواولسم« يانې په التيني ژبه كې د »اووم -يو

   ونكي مهال به بدل شي . لشمېرې عنصر لپاره يو لنډمهاله نوم دى او پر رات

  الس ته راوړل يې 

و په متحد انستيتوت كې ېړند اټومي څ» دوبنا«ز كال د روسيې د  2009پر اونون سيپتيم 
 97د شمېرې عنصر د سينتېز لپاره  117الس ته راغلى دى . د او شوى جوړ  مصنوعي

لي د اوك ريډج م، چې د امريكا متحدو ايالتونو 249- ، د بيركيليمنښه شمېرې عنصر
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د روسيې د څخه تر السه شوى وو،  )Oak Ridge National Laboratoryالبراتوار (
 سيكلوټرونړندي كوونكي ماشين گېړنو د متحد انستيتوت په حلقوي څ د اټومي» دوبنا«

٤٠٠-У   عنصر د  اونون سيپتيم . د ده په ايونونو باندې ويشتل شوې 48 -د كلسيمكې
  سينتېز لپاره دا الندې تعاملونه كارېدلي دي :  

  

  

او يوه ايزوټوپ وې  Uus٢٩٣ يې د 5هستې ثبت شوې چې  6په پايله كې د دې نوي عنصر 
  ايزوټوپ .  Uus٢٩۴ يې د

اتومي شمېرې لرونكي  117هغه پوهنيزه ليكنه (مقاله)، چې د  5ز كال د اپرېل پر  2010د 
»  Physical Review Letters«په نوي كيميايي عنصر د كشف په اړه ليكل شوې وه، 

كرار شو ز كال په جون كې ازمايښت ت 2012د امريكايي مجله كې د چاپ لپاره ومنل شوه . 
  هستې ثبت شوې .    5ايزوټوپ  Uus٢٩٣او د 

ښار د درنو  »دارمشتادت«د جرمني د شمېرې كيميايي عنصر شتون  117ز كال د  2014پر 
اټومپوهانو نړيوالې ډلې تصديق  -فيزيكپوهانود  ) كېGSI(منځۍ په ايونونو د څېړنې 

  كړ . 

  اتوم  د اونون سيپتيم

نيوترونونو جوړه ده . د اتوم د هستې  177پروتونونو او  117له د اونون سيپتيم د اتوم هسته 
دې تې پر شاوخوا راڅرخي . د الكترونونه شتون لري چې د هس 117په شاوخوا كې يې 

 7مېره و شسوييكي ژانراتوم د په بله وينا د دې عنصر د ې لري، سوييكي ژانر 7اتوم  عنصر
، په 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې سوييكي ژده . د اتوم په لومړۍ انر
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يكي ژ، او په اوومه انر18شپږمه كې يې ، په 32، په پېنځمه كې يې هم 32څلورمه كې يې 
د پروتونونو او په هسته كې يې الكترونونه سره وېشل شوي دي . د اتوم  7ه كې يې سوي

  دى .  294) يې د كتلې شمېرهيوترونونو ټوليز شمېر (ن

  خواص يې : نور  د اتوم

 واحده ده .  اتومي ]294[د اونون سيپتيم اتومي كتله  -

 دى .  [Rn]٥p٧٢s٧١٠d٦١٤f٥ دا فورمول يې كتروني وېشد اتوم د ال -

      دى .  اټكل شوى م.  پ 138د اتوم نيمايي قطر يې  -

   

  انځور : د اونون سيپتيم اتوم 

  فيزيكي خواص يې 

 3,7څخه تر  1,7يطو كې په يو س . م . م كې له د اونون سيپتيم كثافت په عادي شرا -
 رامو اټكل شوى دى . گ
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ده . (د ك اټكل شوې  500-300په شمېر  گ . س د ويلي كېدو د تودوخې درجه يې د -
 ) . دهاټكل شوې درجې  773- 573مېر په ش

په  ده . (د كاټكل شوې  550په شمېر  گ . س د اېشېدو د تودوخې درجه يې د -
  ده) .  اټكل شوېدرجې  823شمېر 

   كيميايي خواص يې 

 پ . م اټكل شوى دى .  157څخه تر  156ي نيم قطر له نسد اونون سيپتيم كووالي -

 (په اټكلي ډول) + دي . 5+، 3+، 1،  - 1د اكسايډ جوړولو درجې  -

اټكل شوې موله \كيلوجوله 742 ,9ي يې د ايون جوړولو انرژ د لومړي الكترون -
  ده . 

  ونه يې ايزوټوپ

د پايښت لرونكي ايزوټوپونه نه لري .  يو مصنوعي كيميايي عنصر دى او نون سيپتيماو
له دوى څخه يې د ډېر اوږده دي .  Uus٢٩۴او  Uus٢٩٣ پېژندل شوي ايزوټوپونه 2دې عنصر 

  ميكروثانيې دى .   51يې  ايزوټوپ دى چې نيمايي عمر Uus٢٩۴ عمر لرونكى د

  

  اونون اكتيم.  118

كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول د اوومې دورې وروستى عنصر دى چې  اونون اكتيم د
دى . د دې عنصر نوم په التيني ژبه كې  Uuoاو سېمبول يې  118اتومي شمېره يې 

)Ununoctium(گه ان، پ) ليسي كېUnunoctium(  او په روسي ژبه كې
)Унуно́ктийو راديواكتيفي دا ي . نوم دى ) دى . اونون اكتيم د دې عنصر لنډمهاله
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- 19-3() شمېره CAS(د ثبت د سي اې اېس .  مصنوعي عنصر دى چې نوى كشف شوى
    ده .  )54144

  تاريخچه يې 

ندونه، گدا څر نځۍم ېز كال د امريكا متحدو ايالتونو د بيركلي ښار د پوهنيز 1999پر 
و ان يو شمېرې كيميايي عنصرونه يې كشف كړي، يوه تېروتنه راووته ا 118او  116چې 

  درغلي كار هم وو . 

» دوبنا«جون  كې د روسيې د -په فبرورۍ ز كال 2002شمېرې عنصر د تجزيې پېښه د  118د 
  ښار د اټومي څېړنو د متحد انستيتوت په ازمايښت كې وليدل شوه . 

شمېرې  118اټومپوهانو د  -روسي او امريكايي فيزيكپوهانو 17ز كال د اكټوبر پر  2006د 
» دوبنا«يې د  عنصر د الس ته راوړلو خبر وركړ . د سينتېز تكراري ازمايښتونهكيميايي 

جون  -ز كال په فبرورۍ 2007ړندي كوونكي ماشين (سيكلوټرون) كې د گانستيتوت په 
د كلسيم د ايزوټوپ د ايونونو پر مټ د كاليفورنيم د نښې د مياشتو كې ترسره شول . 

دوې نورې هستې هم جوړې ) Uuo٢٩۴( صر د اتومشمېرې عن 118بمبارۍ په پايله كې د 
  شوې . 

   د نامه ريښه يې 

 - يو«يې  نوم د التيني ژبې د عددونو له ريښو مصنوعي جوړ شوى او مانا د اونون اكتيم
. دا نوم لنډمهاله دى او اټكل كيږي چې پر  كيږي» يوسلواتلسم«يانې چې  ،دى» اتم -يو

  راتلونكي مهال به بدل شي . 

ه روسي سياستوال گهغه پوهان چې دا عنصر يې سينتېز كړى او همدا رن ېد روسي
  په نامه ونومول شي .  (Mw)» مسكوويم«ې د دا عنصر دوړانديز كوي چې 
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  الس ته راوړل يې 

  ده :  د هسته يي تعامل په پايله كې الس ته راغلى چې معادله يې دا اونون اكتيم

  

   اتوم  اونون اكتيمد 

د اتوم د هستې نيوترونونو جوړه ده .  176پروتونونو او  118د اتوم هسته له  د اونون اكتيم
پر شاوخوا راڅرخي . د دې الكترونونه شتون لري چې د هستې  118په شاوخوا كې يې 

 7مېره ش وبله وينا د دې عنصر د اتوم د انرژيكي سويپه  ې لري،انرژيكي سوي 7 اتوم عنصر
، په 18، په درېيمه كې يې 8، په دويمه كې يې 2ه كې يې سوي ده . د اتوم په لومړۍ انرژيكي

، او په اوومه انرژيكي 18شپږمه كې يې ، په 32، په پېنځمه كې يې هم 32څلورمه كې يې 
پروتونونو او اتوم په هسته كې يې الكترونونه سره وېشل شوي دي . د  8ه كې سوي

  دى .    294 )يوترونونو ټوليز شمېر (د كتلې شمېرهن

  خواص يې : نور د اتوم 

 واحده ده .  اتومي 294د اونون اكتيم اتومي كتله  -

سره ښودل   [Rn] ١٤f٥ ١٠d٦ ٢s٧ ٦p٧ فورموليې په دې  د اتوم الكتروني وېش -
 .  كيږي

     دى .  . م پ 152د اتوم نيمايي قطر يې  -
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   جوړښت  اتومد انځور : د اونون اكتيم 

  فيزيكي خواص يې 

په تخميني ډول كې  م.  م . س كثافت په عادي شرايطو كې په يوم د اونون اكتي -
 رامه دى . گ 65,13

 ± 350په شمېر  ده . (د ك 30 ± 80په شمېر  گ . د اېشېدو د تودوخې درجه يې د س -

 ) . ده درجې 03

 موله دى . \كيلوجوله 5,23د ويلى كېدو تودوالى يې  -

  موله دى . \كيلوجوله 4,19د بړاس تودوالى يې  -

  يميايي خواص يې ك

 دى .   م.  پ 230د اونون اكتيم كووالينسي نيم قطر  -

 + دي . 8+، 6+، 4+، 2+، 1، 0، -1د اكسايډ جوړولو درجې يې  -
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موله \كيلوجوله 975  ± 155ي يې ژلومړي الكترون د ايون جوړولو انرد  -
   (الكترون ولټه) ده .

  ايزوټوپونه يې 

ايي عنصر دى او پايښت لرونكي ايزوټوپونه نه كيميجوړ شوى اونون اكتيم يو مصنوعي 
دى چې  Uuo٢٩۴ راديواكتيفي ايزوټوپ سينتېز شوى د دې عنصر يوازينىتر اوسه لري . 

ميكروثانيې  890دې راديواكتيفي ايزوټوپ نيمايي عمر شوى وو . د  ز كال جوړ 2006پر 
   دى .  تجزيه -د تجزيې ډول يې الفا دى؛

  

 كيميايي نومونې

په دې وروستۍ برخه كې هغه كيميايي، فيزيكي، د هسته يي فيزيك،  د كتاب
چې د دې كتاب په بېالبېلو برخو كې  مانا او تعريف شوېبيولوجيكي او نورې نومونې 

  راغلې او لوستونكي ورسره مخامخيږي . 

) يانې km.tكيميا يوه عربي نومونه ده، داسې اټكل كيږي چې د مصري ژبې له (كيميا : 
څخه اخيستل شوې وي، چې پخپله د مصر نومونه هم ترې اخيستل شوې او د » تور«
چې يو يې د لرغونې يوناني  نور ځېلونه هم لري مانا لري . د كيميا نومونه» رې خاورېتو«

ډوله فلز)، گ، د فلزونو يو ځاى ويلي كول (»خوند«، »جوس«د  او دى) chymos( ژبې
 ا نومونه ښايي دد . بل ځېل يې داسې ښيي چې ماناوې وركوي »ډولگ«، »بهير«، »تويښت«

  ) څخه اخيستل شوې وي . Chemiaيوناني ژبې له (
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پوهنو څخه هغه پوهنه ده چې توكي، د دوى تركيب، جوړښت، خواص،  كيميا له طبېعي
او  ايي بدلونونو قوانين، قاعدېتركيبي بدلون (كيميايي تعاملونه)، د همدغو كيمي

ه چې ټول توكي له اتومونو څخه جوړ دي، چې د كيميايي گنڅېړي . لكه څقانونمندۍ 
-اړيكو له بركته كوالى شي ماليكولونه جوړ كړي، نو كيميا تر هر څه ړومبى پر اټومي

ماليكولي كچ يانې -ماليكولي كچ د يادو شويو پاسنيو مسلو كتنه او څېړنه كوي، اټومي
. كيميا له فيزيك او بيولوجي سره د كيميايي عنصرونو او د دوى د مركبونو پر كچ څېړنه 

اړيكي لري، د ماهيت له مخې د دوى ترمنځ پوله شرطي ده، او د دوى ترمنځ د پولې  گټين
رونه (سرحدي ساحې) د كوانتومي كيميا، كيميايي فيزيك، فيزيكي كيميا، گډ

  جيوكيميا او نورو پوهنو له خوا څېړل كيږي .  

ويي څخه اخيستل شوى چې د » اټوموس) «atomos( اتوم د لرغونې يوناني ژبې له اتوم :
مانا لري . اتوم د يو توكى او كيميايي عنصر تر » نه ټوټې كېدونكي«يا » نه پرې كېدونكي«

و نه ليدل كيږي او د ليدلو لپاره يې له پياوړيو گټولو كوشنۍ ترينه ذره ده چې په ستر
  مايكروسپكونو څخه كار اخيستل كيږي . 

و الكترونونو څخه جوړ دى . د اتوم هسته له پروتونونو، چې مثبت اتوم له هستې ا
برېښنايي چارج لري او نيوترونونو څخه، چې چارج نه لري، جوړه ده . پروتونونه او 
نيوترونونه په خپل منځ كې ډېر نږدې، له يو بل سره په اصطالح غېږ په غېږ نښتي او يو 

ر كې سره گد اتوم د هستې په شاوخوا ډ ځاى شوي دي . الكترونونه چې منفي چارج لري
وېشل شوي او د هستې پر شاوخوا چورلي . كه چيرې د اتوم په هسته كې د پروتونونو 
شمېر د ده د هستې په شاوخوا كې الكترونونو له شمېر سره مساوي وي نو په دې حالت كې 

اتوم منفي يا مثبت  ه له برېښنايي پلوه خنثا دى . په برعكس حالت كې بهگاتوم په ټوليزه تو
      ) په نامه ياديږي . ionبرېښنايي چارج ولري چې د ايون (
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  ه كې د كاربون د اتوم جوړښت ښودل شوى دى   گانځور : په دې بېل

د اتوم هسته له مثبت برېښنايي چارج لرونكيو پروتونونو او بې چارجه  د اتوم هسته :
  سلنه برخه يې جوړه كړې ده .  9,99نيوترونونو څخه جوړه ده او د اتوم د كتلې 

» پروټوس«) د لرغونې يوناني ژبې له Protonليسي كې (گپروتون په ان پروتون :
)protos مانا لري . پروتون د مثبت چارج لرونكې » لومړي«) څخه اخيستل شوى چې د

) 21( 938 ,272046بنسټيزه ذره ده چې د هر اتوم يوه برخه جوړوي . د پروتون كتله 
) اتومي واحده ده . پروتون له نيوترونونو سره 90( 1 ,007276466812االكترون ولټه، گمي

دى، برېښنايي   p+يا   pيو ځاى د اتوم كتله او د كتلې شمېره ټاكي . د پروتون سېمبول 
  + دى . 1چارج يې 

) څخه neuter) د التيني ژبې له (eutronNليسي كې (گنيوترون په ان نيوترون :
مانا لري . نيوترون د اتوم د هستې يوه ذره ده چې » بل نه«يا » هغه«وى چې د اخيستل ش

ډه د اتوم هسته جوړوي . د گبرېښنايي چارج نه لري، يانې خنثا دى او له پروتون سره په 

  دى .   نيوترون سېمبول دا
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) څخه elektron)، د يوناني ژبې له (lectronEليسي كې (گالكترون په ان الكترون :
په مانا دى . الكترون د منفي برېښنايي چارج لرونكې » كهربا«يستل شوى چې د اخ

بنسټيزه ذره ده چې له پروتون او نيوترون سره يو ځاى يې اتوم جوړ كړى دى . الكترون 
دى . الكترون د ټولو عنصرونو د   ) برېښنايي چارج لري او سېمبول يې - 1منفي يو (

   او د اتومونو د هستو په شاوخوا كې چورلي . اتومونو الكتروني قشرونه جوړوي

كتله د تللو (وزن مالومولو) وړ يو فيزيكي كميت دى او په فيزيك كې يو له ډېرو  كتله :
ه ده چې د گڼل كيږي . كتله د توكي د مهمو بېلوونكيو خواصو ټولگمهمو كميتونو څخه 

ا داسې چې په يو جسم توكي د دروندوالي يا جاذبې او سكون (عطالت) خواص ټاكي . ي
كې د موجود توكي كچه (مقدار) د كتلې په نامه ياديږي . د واحدونو په نړيوال سېستم كې 

  دى . )kg(رام گد كتلې د اندازه كولو واحد كيلو

د يوه كيميايي عنصر د اتوم په هسته كې د پروتونونو او نيوترونونو  د كتلې شمېره :
ه گكتلې شمېرې (لمبر) په نامه ياديږي . د ساري په تو ټوليز شمېر د همدغه عنصر د اتوم د

نيوترونونو جوړه ده، نو پر دې بنسټ موږ  8پروتونونو او  8د اتوم هسته له  ٢Oد اكسيجن 
ده . په كيميا پوهنه كې د هستې د ذرو يانې  16ويالى شو چې د اكسيجن د كتلې شمېره 

   ډ نوم هم كاريږي .گ »نيوكليونونو«پروتونونو او نيوترونونو لپاره د 

په كيميا كې هغه الكترونونه ظرفيتي بلل  د ظرفيت الكترون، يا ظرفيتي الكترون :
كيږي چې د يوه اتوم په بهرني قشر، يا ظرفيتي (والينسي) قشر كې شتون ولري . د ظرفيت 
الكترونونه په كيميايي تعاملونو كې د يوه عنصر سلوك ټاكي . څومره چې يو عنصر لږ 

دا الكترونونه  نورو عنصرونو سره لهتعاملونو كې په يتي الكترونونه ولري هماغومره ظرف
. برعكس څومره چې د يوه (مانا عنصر رغوونكي خواص ښيي) په اسانۍ وركوالى شي 

كيميايي عنصر په اتوم كې ظرفيتي الكترونونه ډېر وي هماغومره په كيميايي تعاملونو 
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(مانا د اخيستونكي يا اكسيډانټ خواص ښيي) الى شي كې په اسانۍ الكترونونه اخيست
. په بله وينا، د ظرفيت الكترونونه هغه شمېر الكترونونو ته وايي چې يو اتوم يې بايد الس 
ته راوړي، يا يې هم له السه وركړي د دې لپاره چې پايښت لرونكي حالت ته ورسيږي . د 

بشپړ ډك دي، او دوى ډېر لږ كيميايي ازونو د اتومونو بهرني الكتروني قشرونه گنجيبه 
      فعاليت ښيي .

  
   اتوم يوازې يو ظرفيتي (والينسي) الكترون لري   Cuمسو انځور : د 

» ټوپوس«) يانې برابر او isos» (ايزوس«ايزوټوپ د لرغونې يوناني ژبې له  ايزوټوپونه :
)toposاتومونو (او هستو)  ) يانې يو ډول څخه اخيستل شوى . ايزوټوپونه د يو عنصر د

ډولونه دي چې اتومي شمېره (پرله پسې شمېره) يې يو ډول، خو د كتلو شمېرې يې 
بېالبېلې دي . نوم يې له دې سره تړاو لري چې د يوه اتوم ټول ايزوټوپونه د مندليف جدول 

  په يوه ځاى (يوه خانه) كې ځايږي . 

ير راديواكتيفي، پايدار او پايښت لرونكي ايزوټوپونه غ :پايښت لرونكى ايزوټوپ 
ايزوټوپونه پېژندل شوي چې  256تلپاتې كيميايي ايزوټوپونه دي . له دې تعريف سره سم 
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كيميايي  عنصرونو، چې يوه يا څو پايښت لرونكې هستې ولري، پورې اړه لري . له  80په 
پ عنصرونه يوازې يو يو پايښت لرونكى ايزوټو 26كيميايي عنصرونو څخه يې  80دغو 

لري چې د يو ايزوټوپي يا (مونوايزوټوپي) عنصرونو په نامه ياديږي . نور يې تر يوه ډېر 
پايښت لرونكي ايزوټوپونه لري چې تر  10پايښت لرونكي ايزوټوپونه لري . د قلعې عنصر 

    ټولو عنصرونو يې د پايښت لرونكيو ايزوټوپونو شمېر ډېر دى .

في ايزوټوپونه چې د راديوايزوټوپونو او راديواكتي راديواكتيفي ايزوټوپونه :
راديونوكليډونو په نامه هم ياديږي، هغه ايزوټوپونه دي چې هستې يې پايښت لرونكې 
(پايدارې) نه دي او راديواكتيفي تجزيه لري . په بله وينا دا هغه ايزوټوپونه دي چې د 

ږي . د دوره يي جدول راديواكتيفي تجزيې په پايله كې په خپل سر تجزيه او ټوټې ټوټې كي
د هر هغه كيميايي عنصر اتومونه چې پايښت لرونكې هستې ونه لري د راديواكتيفي 

رې گې هم ورسره ملگتجزيې پر مټ تجزيه كيږي او پايښت لرونكى حالت خپلوي چې وړان
يز (راديواكتيفي) ايزوټوپونه هغه ايزوټوپونه دي چې په خپل گوي . بل تعريف يې : وړان

كيږي او په پايله كې د يو يا څو نورو عنصرونو په اتومونو باندې بدليږي چې  سر تجزيه
نوكليډونه يا ايزوټوپونه مالوم  3000پايښت لرونكي وي .  تر اوسه پوهنې ته ټول نږدې 

پايښت لرونكي او نور ټول بې پايښته دي . ټول  300دي، چې له دې شمېر څخه يې يوازې 
زيات  82سره مساوي وي، يا تر  61، يا 43ېره (لمبر) يې له هغه ايزوټوپونه چې اټومي شم

ڼل كيږي، او هغه كيميايي عنصرونه چې له راديواكتيفي ايزوټوپونو گوي راديواكتيفي 
    جوړ وي د راديواكتيفي عنصرونو په نامه ياديږي .

ر په ه د اتوم د الكتروني قشگد يو اتوم د ټولو الكترونونو ټول د اتوم الكتروني قشر :
نامه ياديږي . ځينې الكترونونه د اتوم هستې ته نږدې وي، ځينې نور بيا ترې لري وي . د 
دوى د انرژۍ زېرمه بېالبېله ده . څومره چې الكترونونه هستې ته ډېر نږدې وي، هماغومره 

وي، خو د انرژۍ زېرمه يې لږ وي . له هستې څخه  گيې له هستې سره اړيكي پياوړي او ټين
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كېدو يا واټن په زياتېدو سره هستې ته د الكترونونو د جاذبې ځواك كميږي، خو د په لرې 
انرژۍ زېرمه يې ډېريږي . د دغو نښو پر مټ الكترونونه انرژيكي سويې (الكتروني 

    قشرونه) جوړوي .

) lithosphereد ځمكې پاسنى كلك قشر د ليتوسفير ( د ځمكې پاسنى كلك قشر :
) قشر قرار لري چې mantleتر كلك قشر الندې د ځمكې د منټل (پاسنۍ برخې ته وايي . 

د تركيب او فيزيكي خواصو له پلوه د ځمكې تر كلك قشر توپير لري . د ځمكې د پاسني 
كلك قشر د بهرني لوري ډېره برخه د هايډروسفير قشر نيولې، يانې اوبو نيولې ده او لږه 

ازي قشر) تر اغېز الندې ده . د ځمكې گ ردچاپېرگبرخه يې د ځمكې د اتموسفير (د ځمكې 
سلنه  12ټنه ارزول كيږي، له دې شمېر څخه يې   ٢,٨·١٩١٠د پاسني كلك قشر كچه 

    سمندري قشر دى او پاتې نوره يې د وچې برخه ده .

ستره چاودنه  د پينۍ يا كايناتو لومړنۍ وده، د كايناتو  ) :Big Bangستره چاودنه (
) Singularity( والريټيگسين تر دې چاودنې مخكې كاينات په د پراختيا پيل راښيي .

والريټي گميليارده كاله پخوا له سين ١٣,٧٧  ±٠,٠٥٩حالت كې ول . كاينات 
)Singularity حالت څخه رامنځته او جوړ شول او له هماغه مهاله په پرله پسې ډول (

تو د پراختيا همدغه پيل ستره چاودنه د كاينا مامولنپراخيږي او سړيږي . بهرني پوهان 
    بولي .

 يانې له نورو كيمياي عنصرونو يا راډيكالونو سره د هالوجيني عنصرونو هاليډونه :
 Uusاو اونون سيپتيم  ٢At، اسټاټين  ٢I و، ايوډين٢Brو ، برومين٢Cl و، كلورين2Fو فلورين

   مركبونه د هاليډونو په نامه ياديږي .

) . پولي هاليډونه د هالوجيني Polyhalidesې (ريزي كگپه ان پولي هاليډونه :
تركيب ولري، د مجموعې   n')Hal(Hal[M[عنصرونو هغه مجموعي مركبونه دي چې د 
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انډونه يې هالوجينونه وي . د مجموعې جوړوونكي يې گر ليگجوړوونكي او د داخلي ډ
يني عنصرونه وي انډونه يې هم دوى يا نور هالوجگوي، لي ٢Brيا برومين   2Iزياتره ايوډين 

  ې يې دا دي : گ. بېل

]٢(٢I(I[٤)٣CH(N ],٤BrF[٢NO )],BrCl(I[Cs ],٢)I(I[K    

مركب يا كيميايي مركب هغه پېچلى توكى دى چې د دوو يا تر دوو زياتو  مركب :
كيميايي عنصرونو د كيميايي اړيكو لرونكيو اتومونو څخه جوړ وي . ځينې ساده توكي يا 

ې اشتراكي نصر له اتومونو څخه جوړ شوي توكي چې په خپل منځ كپه بله وينا د يوه ع
، اكسيجن  ٢Nڼل كيږي، لكه نايټروجن گهم كيميايي مركبونه  (كووالينټ) اړيكي ولري

٢O  ٢، ايوډينI  ٢، برومينBr  ٢، كلورينCl  ٢، فلورينF  ٢، او په اټكلي ډول اسټاټينAt   .  

كالونه) په كيميا كې هغو ذرو (اټوم، ماليكول يا راډيكالونه (يا خپلواك راډي راډيكال :
ايون) ته ويل كيږي چې په خپل بهرني الكتروني قشر كې يو يا څو ناجفته الكترونونه 
ولري . بل تعريف يې داسې دى، خپلواك يا ازاد راډيكال د ماليكول يا اتوم يو ډول دى چې 

پايدار دى او يو يا دوه ناجفته  هگد خپلواك شتون وړتيا لري، يانې دا چې په پرتليزه تو
الكترونونه لري . ناجفته الكترون په يوازې ډول، يوازې ځان سره د اتوم يا ماليكول 

  اوربيتال نيولى وي .  

الكتروليز په كيميا او صنعت كې د هغو عنصرونو او مركبونو له يو بل څخه  الكتروليز :
يكي ولري . دا جال كونه د دغو توكيو له د جال كولو الر ده چې په خپل منځ كې كيميايي اړ

  منځ څخه د برېښنايي بهير يا جريان د تېرولو پر مټ ترسره كيږي .  
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  انځور : د الكتروليز عمليه 

، يا په پرانسي ژبه كې ) lаrеinМ د مينرال ويي چې په جرمني ژبه كې ( مينرال :
)minéral  ( ،دى) د التيني ژبې لهmineraleشوى چې يو ډول طبېعي  ) څخه اخيستل

جامد جسم يا ډبره ده چې بلوري حالت، ټاكلى كيميايي فورمول او اټومي جوړښت لري . 
) اسماني ډبرو تركيبي برخه Meteoriteمينرال د غرنيو ډبرو، كاني ډبرو او ميټيوريټ (

ده . مينرال په خپل ذات كې يو ډول طبېعي كيميايي مركب دى چې ټاكلى تركيب او بلوري 
جوړښت لري . ځينې مينرالونه له يوه كيميايي عنصره خو ډېرى يې له دوو او تر دې زياتو 

  كيميايي عنصرونو څخه جوړ وي . 

كيميايي باز يا بنسټ هغه كيميايي مركب دى چې كوالى شي له پروتون يا  باز (بنسټ) :
  ى جوړ كړي . د بل كيميايي مركب له تش (خالي) اوربيتال سره اشتراكي (كووالينټ) اړېك
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از باندې د يو گد اوبلن پړاو له تېرولو پرته له جامد حالت څخه په  (سوبليمېشن) : تصعيد
    ) په نامه ياديږي .Sublimationتوكي بدلېدل د تصعيد يا سوبليمېشن (

د يو توكي فيزيكي خواص هغو خواصو ته وايي چې له كيميايي  فيزيكي خواص :
اړه ولري، لكه د ويلي كېدو د تودوخې درجه، د اېشېدو د تعامل څخه بهر اړخ پورې يې 

 ،)Permittivityډي الكترتيكي تېرېدنه يا (كثافت، تودوخې درجه، خټنه يا خټه توب، 
، تودوخه برېښنا تېرول ،)بهاندوالى (بهېدنهټينگوالى (غلظت)، رنگ، بوى، جذب، 

      و ځينې نور .ا) Radioactiveيا راډيواكټيويټي (رونه وړانگې خپ ، تېرول

كيميايي خواص د توكيو او عنصرونو هغو خواصو ته وايي چې په  كيميايي خواص :
كيميايي بهيرونو (پروسو) پورې اړه ولري، يانې چې د كيميايي تعامل په بهير كې 

تجزيه كېدو د  ورو توكيو سره د تعامل كولو اوراڅرگنديږي او پر تعامل اغېز ښندي . له ن
د يو توكي كيميايي خواص نه يوازې له  ميايي خواصو له شمېر څخه دي . د كي وېوړتيا

د توكي د ماليكول  دې سره تړلي، چې دا توكى له كومو كيميايي عنصرونو جوړ دى، بلكې
سره هم تړاو لري . د قاعدې له فضايي ايزومير   ،موقعيت ول له بڼې،د ماليك جوړښت،ه ل

وړښت ولري كيميايي خواص يې هم يو ډول وي، مخې هغه توكي چې يو ډول تركيب او ج
      او وېش ولري . صورت بندي توكي يې بل فضايي له هغو تعاملونو چې  البته پرته

كيميايي تعامل هغې عمليې ته ويل كيږي چې د هغې په بهير كې يو يا  كيميايي تعامل :
د كيميايي تعامل په څو كيميايي توكي په يو يا څو نورو كيميايي توكيو باندې بدل شي . 

پايله كې د اتومونو هستې بدلون نه مومي، خو الكترونونه او هستې له سره سره وېشل 
كيږي او نور نوي كيميايي توكي جوړيږي . د فازونو د وېش د بريدونو د شتون له پلوه ټول 
كيميايي تعاملونه په دوو برخو وېشل كيږي چې يوه برخه يې متجانس او بله برخه يې 
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رمتجانس تعاملونه دي . د كيميايي تعاملونو ډولونه دا دي : مركبي تعاملونه، تجزيوي غي
   تعاملونه، ځايناستي تعاملونه، تعويضي تعاملونه، د سون (احتراقي) تعاملونه .  

تعامل كې د  په كيميايي(د كيميايي تعامل معادله) كيميايي معادله :  كيميايي معادله
ضريبونو او  مولونو، عدديد كيميايي فورمل ښودنه ده چې تعا دگډونوالو عنصرونو 

د تعامل لومړني گډونوال توكي د تعامل نو په مرسته ليكل كيږي . وسېمبول وهنيزوشمېرپ
كوونكيو توكيو په نامه ياديږي چې د كيميايي معادلې په كيڼه برخه كې ليكل كيږي . د 

توكيو په نامه يا جوړو شويو  تعامل په پايله كې جوړ شوي توكي د محصولكيميايي 
 ل كيږي . د كيميايي تعامل معادله د كيمياييياديږي او د معادلې په ښۍ برخه كې ليك

كيفي او كمي مالومات وړاندې توكيو په اړه  ، د تعامل د لومړنيو او جوړو شويوتعامل
ي گام ، او په لومړ)Stoichiometryرۍ (سټوكيومټ د . د معادلې اوډنه او جوړېدنهكوي 

د ساري په بنسټ لري .  كې په كيميايي تعاملونو كې د توكيو د كتلې د پايښت پر قانون 
د  H2او هايډروجن  O2ښيي چې د اكسيجن   H2Oتوگه دا الندې كيميايي معادله اوبه 

  كيميايي تعامل په پايله كې جوړې شوې دي :   

O2 + 2H2 → 2H2O         

) Redoxرغوونكي يا ريډوكس ( -اكسيډېشني :رغوونكي تعاملونه  -اكسيډېشني
كيميايي عنصرونه د اكسايډ جوړولو گډونوال  هغوى كېهغو تعاملونو ته وايي چې په 

درجې بدلوي . په دې تعاملونو كې دا حتمي نه ده چې ټول عنصرونه دې د اكسايډ جوړولو 
الكترون بايلي  و تعاملونو كې يو اتوم خپل يورغوونك - اكسيډېشنيپه درجه بدله كړي . 

(چې اكسيډېشني عمليه يې بولي) او بل اتوم ته يې وركوي (چې د رغاونې عمليه يې 
بولي) . الكترون وركوونكى يا بايلونكى توكى د رغوونكي په نامه، او الكترون 

  اخيستونكى توكى د اكسيډانټ په نامه ياديږي .  



١٢٤٨ 

 

ناني ژبې له د لرغونې يو ) :mphotericAامفوتيريزم يا امفوتيريك (
)μφότεροιἀ) (amphoteroi ونيگوني، غبرگدوه «) څخه اخيستل شوې چې د« ،
په مانا دى، او د ځينو هغو كيميايي مركبونو لپاره كاريږي چې په ټاكليو » دوه اړخيز«

    شرايطو كې هم تېزابي او هم بازي (بنسټيز) خواص ښيي .

كيميايي عنصرونه دي چې ټول  راديواكتيفي عنصرونه هغه راديواكتيفي عنصرونه :
ې او ذرې خپروونكي دي . د دې گايزوټوپونه يې راديواكتيفي دي، يانې چې وړان

ې خپروي . د گعنصرونو اتومي هستې ثابتې نه دي او د پخپل سر تجزيې پر مهال وړان
پروميټيم ،  Tcټيكنيټيم ډون لري لكه گراډيواكتيفي عنصرونو په شمېر كې دا عنصرونه 

Pm  ، پولونيم ، او په مندليف جدول كې په ده پسې نور ټول كيميايي عنصرونه په دې
   شمېر كې راځي .

 6روپ فلزونه د انتقالي فلزونو له شمېر څخه گد پالتيني  روپ فلزونه :گد پالتيني 
 Rh  ،46شمېره روډيم  Ru  ،45شمېره روټينيم  44عنصرونه دي چې نومونه يې دادى لكه 

شمېره پالتين  78، او  Irشمېره ايريډيم  Os  ،77شمېره اوسميم  Pd  ،76شمېره پاالډيم 
Pt  دا فلزونه په خپل منځ كې يو بل ته ورته فيزيكي او كيميايي خواص لري او په يو ډول .

روپ فلزونه نجيبه او قيمتي فلزونه دي . په طبېعت گكانونو كې موندل كيږي . د پالتيني 
نيكلي) كاني ډبرو، همدا راز د سرو زرو او  - ليك (مسيكې ډېرى مهال په پولي ميټا

    په كانونو كې موندل كيږي . وپالتين

څخه اخيستل ) όνἰ ()ion)، د لرغونې يوناني ژبې له (ionليسي ژبه كې (گپه ان ايون :
ايون د يو توكي (مادې) هغه يو اتومه يا ډېر اتومه  مانا لري .» تلونكي«شوى چې د 

يو يا څو د اتوم د يو رونكې ذره ده، چې د يو ماليكول په تركيب كې برېښنايي چارج ل
بل تعريف يې : الكترونونو د له السه وركولو يا خپلولو (اخيستلو) په پايله كې جوړيږي . 
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ايون هغه اتوم ته ويل كيږي چې اضافي برېښنايي چارج ولري او دا چارج كېداى شي منفي 
كې له خنثا اتومونو يا ماليكولونو څخه  بهيريز تعامل په ايونونه د تودوخ .او يا مثبت وي 

   ديږي .ا) په نامه يIonizationجوړيږي او دا پروسه د ايون جوړېدو يا ايونيزېشن (

خنثا هغه اتوم ته ويل كيږي چې د هستې په شاوخوا كې يې د الكترونونو  خنثا اتوم :
. پر دې بنسټ ويالى شو چې د  شمېر په هسته كې د پروتونونو له شمېر سره مساوي وي

  خنثا اتوم برېښنايي چارج صفر دى .  

هغه ايون چې مثبت برېښنايي چارج ولري د كتيون په نامه ياديږي . د  كتيون (كاتيون) :
+ه د امونيم كتيون په دې فورمول گساري په تو

٤NH  سره داسې ښودل كيږي چې يو چارجه
    ښودل كيږي . سره ٢Ca+په دې فورمول  كتيون دى، او د كلسيم دوه چارجه كتيون

انيون هغه ايون ته ويل كيږي چې په خپل الكتروني قشر كې د اضافي الكترون  انيون :
(الكترونونو) په لرلو سره منفي برېښنايي چارج لري . بل تعريف يې : انيون هغه اتوم يا 

لكترونونو د لرلو ماليكول دى چې منفي برېښنايي چارج لري او دا چارج يې د اضافي ا
المله وي، او په دې ډول يې د مثبت چارج لرونكو ذرو تر شمېر د الكترونونو شمېر زيات 

  وي . پر دې بنسټ انيون منفي چارج لرونكى ايون دى .  

) درجه چې اوسنى centigradeرېډ) (گراډ (سينټي گد سانټي  راډ درجه :گد سانټي 
) ښودل كيږي، د تودوخې C°په دې نښه ( ) دى، اوCelsiusنوى نوم يې سيلسيوس (

 گ) تر څنkelvinمېچولو واحد دى چې د واحدونو په نړيوال سېستم كې د كيلوين (
راډ اوسنۍ درجه يانې سيلسيوس د سويډني ستورپوه، گكاريږي . د سانټي 

) په Anders Celsius) (1701 -1744» (انديرس سيلسيوس«ځمكپېژندونكي، او هواپوه 
    .شوې ده وياړ نومول 
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) درجه د تودوخې د مېچولو يو واحد دى چې د kelvinد كيلوين ( د كيلوين درجه :
) په توري سره ښودل كيږي . كيلوين يو له Kواحدونو په نړيوال سېستم كې كاريږي او د (

. متر د اوږدوالي د مېچولو  1اوو بنسټيزو واحدونو څخه دى او دا اوه واحدونه دا دي : 
. ثانيه د مهال يا وخت د مالومولو  3رام د كتلې يا وزن د مالومولو واحد، گيلو. ك 2واحد، 
. كيلوين د تودوخې د مېچولو 5. امپير د برېښنايي بهير د ځواك د مېچولو واحد، 4واحد،
.  كانډيال د رڼا د 7. مول د توكي د كچې (مقدار) يا كميت د اندازه كولو واحد، او 6واحد، 

ويليام تومسن الرډ «ليسي فيزيكپوه گد . د كيلوين درجه د انځواك د مېچولو واح
  ) په وياړ نومول شوې ده . 1907- 1824» (كيلوين

) تر منځ توپير دا دى چې د سيلسيوس صفر درجه ºC )Celsius او سيلسيوس K د كيلوين
يا  .   ºC 0K =  273ه : گكيلوين درجو سره مساوي ده . د ساري په تو 15,273 د كيلوين له

  راد) درجو سره مساوي ده . گسيلسيوس (سانتي  -273دا،  صفر كيلوين درجه له منفي 

سره د نورو كيميايي عنصرونو مركبونه د اكسايډونو په  O٢له اكسيجن  اكسايډونه :
) ده . په دې -2نامه ياديږي . په دې مركبونو كې د اكسايډ جوړولو درجه منفي دوه ( 

ېداى شي چې د اكسيجن يو يا څو اتومونه د بل عنصر له يوه مركبونو (اكسايډونو) كې ك
از چې گه د كاربون ډاى اكسايډ گيا څو اتومونو سره يو ځاي شوي وي . د ساري په تو

ونى مركب دى چې د كاربون يو گدى، د اكسيجن او كاربون دوه  CO٢كيميايي فورمول يې 
ه : گمركب يې جوړ كړى دى . بله بېل اتوم او د اكسيجن دوه اتومونه سره يو ځاى شوي او دا

دى، د اكسيجن او الومينيم ترمنځ يو  ٣O٢Alالومينيم اكسايډ چې كيميايي فورمول يې 
جوړ شوى مركب دى چې د الومينيم دوه اتومه او د اكسيجن درې اتومه سره يو ځاى شوي 

  او دا مركب يې جوړ كړى دى . 

) څخه اخيستل شوى چې د nucleusه (نوكليډ د التيني ژبې ل ) :nuclideنوكليډ (
ډول، «) څخه اخيستل شوى چې د είδοςاو په لرغونې يوناني ژبه كې له (» هستې«
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په مانادى . دا د اتوم يو ډول دى چې د كتلې ټاكلې شمېره، اتومي شمېره، د هستو  »سورت
. يا انرژيكي حالت او د ژوند دومره موده لري چې د كتنې او څېړنې لپاره بسنه كوي 

نوكليډونه هغه اتومونه دي چې په هستو كې يې د پروتونونو او نيوترونونو شمېر سره 
مساوي نه وي . هغه نوكليډونه چې د پروتونونو شمېر يې سره مساوي وي د ايزوټوپونو په 
نامه ياديږي . هغه نوكليډونه چې راديواكتيفي تجزيه لري د راديونوكليډونو په نامه 

   ياديږي .

د تيوريكي او عملي كيميا د نړيوالې  ) :Allotropyتوب (الوتروپي) ( بل بڼه
) له تعريف سره سم بل بڼه توب، څو بڼه توب يا الوتروپي د يو IUPAC» (ايوپاك«ټولنې 

عنصر د شتون لپاره بېالبېل رغښتي يا جوړښتيز حالتونه دي . بل تعريف يې : د يو 
وكيو شتون، چې بېالبېل جوړښت او خواص كيميايي عنصر دوه يا تر دې زياتو ساده ت

  ولري، د الوتروپي بڼې (موديفيكېشن) په نامه ياديږي .  

) څخه σύνθεσιςد سينتېز نومونه د لرغونې يوناني ژبې له ( ) :ynthesisSسينتېز (
اخيستل شوې چې د يو ځاى كولو، ټولولو او تړلو په مانا ده . سينتېز د شيانو يا مفاهيمو، 

   ته وايي . بهيردمخه سره بېل بېل وي، د يو ځاى كولو او يو څيز جوړولو  چې تر دې

) د انرژۍ يا ځواك د مېچولو نړيوال  lectronvoltEالكترون ولټ ( الكترون ولټ :
واحد دى چې په اټومي او هسته يي فيزيك، د بنسټيزو ذرو فيزيك، او دې پوهنو ته په 

ا، استروفيزيك او داسې نورو كې كاريږي . و لكه بيوفيزيك، فيزيكي كيميگنږدې څان
) نښې يا سېمبول سره ښودل كيږي . يو الكترون ولټ د يو ولټ تر eVالكترون ولټ په دې (

ولټاژ الندې د يو الكترون د انرژۍ كچه ده او عددي اندازه يې د جول پر بنسټ مساوي ده 
  له :  
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رى اټومي (هسته يي) بهيرونو كې يو الكترون ولټ د هغو انرژيو په پرتله چې په ډې
راى (چند) گرامنځته كيږي يو كوچنى كميت دى، په دې برخه كې په فيزيك كې زياتره د 

  واحدونه كاريږي لكه دا چې : 

 سره .  eVالكترون ولټ  1000مساوي دى له   keVيو كيلوالكترون ولټ  -

 سره . eV مساوي دى له يو ميليون الكترون ولټ  MeVا الكترون ولټ گيو مي -

 سره .   eVمساوي دى له يو ميليارد الكترون ولټ  GeVا الكترون ولټ گيگيو  -

د كوانتومي ميخانيكي سېستم (ذرې، هستې، اټوم، د  نيمايي عمر (د نيم عمر پېر)  :
ته ويل كيږي چې د هغه په بهير كې سېستم  T½انرژيكي سويې او داسې نورو) هغه مهال 

تجزيه كيږي او له منځه ځي . يا په بله وينا، نيمايي عمر هغه  برخې  2\1په تخميني ډول 
ې او ذرې خپروونكى توكى گمهال ته وايي چې د هغه په تېرېدو سره راديواكتيفي، يا وړان

  د خپلې كچې نيمه برخه د په خپل سر تجزيې په پايله كې له السه وركړي . 

په  -OHروپ گي چې د دې هايډروكسايډونه غيرعضوي مركبونه د هايډروكسايډونه :
تشكيل كې برخه لري . هايډروكسايډونه له فلز سره د اوبو د تعامل په پايله كې جوړيږي . 
نږدې د ټولو كيميايي عنصرونو هايډروكسايډونه پېژندل شوي دي؛ له دوى څخه يې 
ه ځينې په طبېعت كې د مينرالونو په بڼه موندل كيږي . بل تعريف يې : هايډروكسايډ يو دو

اتومه انيون دى چې منفي برېښنايي چارج لري، د اكسيجن له اتوم او د هايډروجن له يوه 
اتوم، چې په خپل منځ كې د اشتراكي (كووالينټ) اړيكي پر مټ تړاو لري، څخه جوړ شوى 

    دى . OH−او كيميايي فورمول يې دا 

ه گمال) په غيرعضوي كيميا كې Anhydridesه (ونډيارډانهي ه :ونډيارډانهي
ه د تېزابي اكسايډونو په ونډيارډانهيجوړوونكي اكسايډونه دي چې تېزابي خواص لري . 

ه په عضوي كيميا كې هغو مركبونو ته وايي ونډيارډانهينامه هم ياديږي . بل تعريف يې : 
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ه له كاربوني يا فاسفيناټي گچې له دوو تېزابي پاتي شونو څخه جوړ وي (د ساري په تو
او په خپل منځ كې د اكسيجن د اتوم پر مټ سره يو ځاى شوي وي . د سركې  تېزابونو څخه)

 COOH٣CHد سركې تېزابو  O2CO)3(CHانهيډرايډ (د سركې تېزابو انهيډرايډ) 

٣CH-(اسيټيك اسيډ) له دوو پاتې شونو څخه جوړ دى او كيميايي فورمول يې دا دى : 

٣CH-C(O)-O-C(O)   .  

فلزونو او له هغو نافلزونو سره چې تر هايډروجن يې له  ) :Hydrideهايډريډونه (
الكتروني منفيت لږ وي، جوړېدونكي مركبونه د هايډريډونو په نامه ياديږي . كله كله له 
هايډروجن سره د ټولو عنصرونو جوړېدونكي مركبونه د هايډريډونو په شمېر كې شامل 

    ڼل كيږي .گ

ې او گو يا (فاسفوريك اسيډونو) مالټونه د فاسفورس تېزابونسفااف ټونه :سفااف
  .   ٤PO٣Kه د تراى پوتاسيم فاسفاټ گ) دي، د ساري په توstersEاسټرونه (

مركبونه د فلورايډونو په نامه   ٢Fله نورو كيميايي عنصرونو سره د فلورينو  فلورايډونه :
يډونه پېژندل ونه پرته له نورو ټولو عنصرونو سره فلوراگياديږي . له هيليمه، نيونه او ار

    شوي دي .

) د stersEې او اسټرونه (گ(اكساليك اسيډ) مال ٤O٢C٢Hد شلخي تېزابو  ټونه :اكساال
   اكساالټونو په نامه ياديږي .

  ې د ايوډاټونو په نامه ياديږي . گمال ٣HIOد ايوډيك اسيډ  ټونه :اډايو

وناټونو او د كارب اسټرونهې او گمال 3CO2Hد كاربونيك اسيډ  كاربوناټونه :
  هايډروكاربوناټونو په نامه ياديږي . 
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) په كيميا كې هغو مركبونو ته وايي چې د يو اسيډ estersاسټرونه ( اسټر (اسټرونه) :
له حاصله او يوه الكول څخه جوړ شوى وي . اسټرونه د كاربوكسيليك اسيډونو له مهمو 

  جوړو شويو توكيو (مشتقاتو) څخه دي . 

) د يوې اتومي هستې له بلې uclear reactionNسته يي تعامل (ه هسته يي تعامل :
ډ فعاليت بهير ته هسته يي تعامل وايي چې د گاتومي هستې يا ذرې سره د تعامل او 

هستې تركيب او جوړښت ته بدلون وركوي او ډېره انرژي ازادوي . هسته يي تعامل لومړى 
 αكال وليد او هغه داسې چې ده د ز  1919پر » ارنست رادرفورډ«ځل برتانوي فيزيكپوه 

ړې گد اتومونو هستې بمباري كړې، په پايله كې دويم  ٢Nالفا ذرو پر مټ د نايټروجن 
از كې يې د منډې واټن د الفا ذرې د منډې تر گايوني شوې ذرې ترې جوړې شوې چې په 

عامل بهير ه وپېژندل شوې . د دې هسته يي تگواټنه اوږد وو او دا ذرې د پروتونونو په تو
     كمرې پر مټ ثبت كړاى شو .» ويلسون«(پروسه) د 

پالزما كله كله د توكي (مادې) له څلورو حالتونو څخه يو  : )Plasmaپالزما، پالسما (
از دي) . پالزما هغه ايوني گحالت بلل كيږي (د توكي نور درې حالتونه جامد، مايع او 

هغوى يوې برخې يې يو يا څو الكترونونه له از ته ويل كيږي چې ټولو اټومونو يا د گشوي 
از چې په شدت سره ايوني شوى، گالسه وركړي او په مثبتو ايونونو بدل شوي وي . يا هغه 

د خپلواكو الكترونونو شمېر يې د مثبتو ايونونو له شمېر سره مساوي وي د پالزما په نامه 
  ياديږي . 

ې د ميخانيكي فشار د مېچولو يوون يا پاسكال د واحدونو په نړيوال سېستم ك پاسكال :
په توريو يا لنډنوم سره ښودل كيږي . يو پاسكال له هغه فشار سره   Paواحد دى چې د 

مساوي دى چې د يو نيوټن ځواك له خوا رامنځته كيږي، او د يو مترمربع پر كچ (سطح) 
  باندې په برابر ډول سره وېشل كيږي : 
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واحدونه ديكاپاسكال، هيكتاپاسكال، كيلوپاسكال، رايه (لس چنده) گد پاسكال لس 
اپاسكال، تيراپاسكال، پيتاپاسكال، ايكساپاسكال، زيتاپاسكال، گيگا پاسكال، گمي

او يوتاپاسكال دي . برخيز واحدونه يې ډيسي پاسكال، سانټي پاسكال، ميلي پاسكال، 
ميكروپاسكال، نانوپاسكال، پيكوپاسكال، فيمتوپاسكال، اټوپاسكال، 
زيپټوپاسكال، او يوكتوپاسكال دي . د پاسكال د مېچولو واحد د پرانسي فيزيكپوه او 

    ) په وياړ نومول شوى دى .1662-1623» (بليز پاسكال«شمېرپوه 

) يانې lysisاو (» اوبه«) يانې hydroهايډروليز  د لرغونې يوناني ژبې له ( هايډروليز :
) بولي . هايډروليز Hydrolysisى كې يې (ريزگڅخه اخيستل شوى، په ان» تجزيه، وېش«

د تعويضي (سولواليز) كيميايي تعاملونو يو ډول دى چې له اوبو سره د بل توكي د تعامل 
پر مهال اوبه تجزيه او وېشل كيږي او نوي مركبونه جوړوي . بل تعريف يې : هايډروليز هغه 

او   ٢Hاليكولونه د هايډروجن كيميايي تعامل دى چې د هغه په پايله كې د اوبو يو يا څو م
هايډروكسيل په ايونونو تجزيه او وېشل كيږي . هايډروليز د اوبو او بل توكي ترمنځ  يو 

  تعويضي تعامل دى (تعويضي تجزيه) ده . 

په كيميا كې هايډروكسيل هغه ماليكول ته ويل كيږي چې د هايډروجن  هايډروكسيل :
ه جوړ شوى وي او په خپل منځ كې د اشتراكي له يوه اتومه او د اكسيجن له يوه اتوم

(كووالينټ) اړيكي پر مټ سره يو ځاى شوي وي . كله چې د اكسيجن يو اتوم له بل 
روپ ويل كيږي . هغه گماليكول سره يو ځاى شي نو هغه ته د هايډروكسيل عامل 

   روپ ولري د الكولو په نامه پېژندل كيږي .گماليكولونه چې د هايډروكسيل 

) د خټنې (خټوالي) د مالومولو او مېچولو واحد دى . په محاسبو كې poiseپواز ( : پواز
رام او ثانيې په گپه لنډ (مخفف) توري سره ښودل كيږي . پواز د سانتي متر،  Pپواز د 
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سېستم كې د توكيو د خټوالي د مېچولو واحد دى . يو پواز د مايع له هغومره خټوالي سره 
) ځواك په وړاندې مقاومت ښيي، البته د مايع د دوو dyne( مساوي دى چې د يو ډين

ر كې، داسې چې له يو گقشرونو د دوه اړخيزې لېږدېدنې پر مهال په يوه سانتي متر مربع ډ
  بل څخه يې واټن يو سانتي متر وي .   

جول د واحدونو په نړيوال سېستم كې د كار، انرژۍ او د تودوالي د  ) :jouleجول (
    توري سره ښودل كيږي .  J) د مېچولو واحد دى چې په كچې (مقدار

اتومي كتله (پخوانى نوم يې اتومي وزن وو) يا نسبي كتله د اتوم د كتلې  اتومي كتله :
ارزښت دى چې د كتلې په اتومي واحدونو سره ښودل كيږي . په اوسني وخت د كتلې 

 12\1د خنثا اتوم له  C١٢وټوپ اتومي واحد د كاربون د تر ټولو ډېرې پراختيا لرونكي ايز
اتومي كتلې سره مساوي منل شوى، ځكه خو د دې ايزوټوپ اتومي كتله له نومېرنې سره 

سره مساوي ده . د ايزوټوپ د اتومي كتلې او اتومي شمېرې (لمبر) تر منځ توپير د  12سم له 
كترون ولټ ا الگكتلې د زياتوالي يا د كتلې د نقص په نامه ياديږي چې مامولن په مي

MeV  . سره ښودل كيږي   

الكتروني وېش د يو كيميايي عنصر يا ماليكول د اتوم په بېالبېلو  الكتروني وېش :
     الكتروني قشرونو باندې د الكترونونو د وېش او موقعيت فورمول ته ويل كيږي .

له كوانتومي ميكانيك سره سم اتومونه جوت بريدونه او  : د اتوم نيمايي قطر
دونه نه لري، او د هغه الكترون د موندنې احتمال، چې د همدغه اتوم له هستې سره سرح

تړاو لري، د اتوم له هستې څخه د واټن په زياتېدو سره كميږي . ځكه خو د اتوم نيمايي قطر 
سلنه برخه  90په اټكلي ډول د دغه اتوم په ساحه كې د ده د الكتروني كثافت ډېره برخه يانې 

له كې د يو اتوم د هستې او د همدغه اتوم د لري ترين الكتروني مدار تر منځ نيسي . په ټو
    واټن ته د اتوم نيمايي قطر وايي .   
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انځور : د يو اتوم د هستې او د همدغه اتوم د لري ترين الكتروني مدار تر منځ واټن ته د 

يميايي عنصرونو د ك Liاو ليټيم  Naه كې د سوډيم گاتوم نيمايي قطر وايي . په دې بېل
  اتومونو نيمايي قطرونه ښودل شوي دي 

د يو كيميايي عنصر د ) ovalent radiusC( د كووالينسي (كووالينټ) نيم قطر :
نيم قطر په نامه يا كووالينټ اتومونو د هستو ترمنځ د واټن نيمايي برخه د كووالينسي 

   جوړوي . ياديږي او همدغه نيمايي قطر اشتراكي (كووالينسي) اړيكى

  
  انځور : د كووالينسي (كووالينټ) نيم قطر 
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د ايون نيمايي قطر د غونډاري بڼې لرونكيو ايونونو اندازه ده،  د ايون نيمايي قطر :
چې په ايوني مركبونو كې د اتومونو ترمنځ واټن لپاره كاريږي . د ايون نيمايي قطر مفهوم 

ه د هغه ماليكول په تركيب پورې اړه نه لري پر اټكل باندې بنسټ لري او د ايونونو انداز
   ډون لري . گچې دوى پكې 

الكتروني منفيت د يو اتوم هغه بنسټيز كيميايي خاصيت دى چې  الكتروني منفيت :
كوالى شي په ماليكول كې ټوليزې الكتروني جوړې ځان ته راكش كړي، يانې د اتومونو 

ي د نورو اتومونو الكترونونه ځان ته هغې وړتيا او قابليت ته ويل كيږي چې كوالى ش
راجذب كړي . هالوجيني عنصرونه او اكسايډ كوونكي (، فلورين، اكسيجن، كريپټون، 
كسينون) د الكتروني منفيت تر ټولو ډېر لوړ كچ لري، او تر ټولو ډېر ټيټ كچ يې فعال 

بالك كې   S فلزونه لري، يانې الكلي او الكلي خاورين فلزونه دي چې د مندليف جدول په
او تر ټولو لږ   ٢Fعنصر فلورين  ىځاى پر ځاى دي . تر ټولو ډېر الكتروني منفيت لرونك

 دى .  Frالكتروني منفيت لرونكى عنصر فرانسيم 

ز  1962او  1954د اتومونو د الكتروني منفيت اوسنى مفهوم امريكايي كيمياپوه، پر 
- 1901» (گالينوس كارل پاولين«ټونكي گه كې د دوو نوبل ډاليو گكلونو د كيميا په څان

) رامنځته كړ . د كيميايي عنصرونو د الكتروني منفيت د مېچولو واحد د 1994
  په نامه نومول شوى دى . » گپاولين«

ازي حالت كې د يوه گله يوه اتوم څخه په  د ايون جوړولو (ايونيزېشن) انرژي :
ازي حالت كې په مثبت ايون گترون په الكترون د جال كولو لپاره اړينه انرژي ده چې الك

  (كتيون) باندې بدلوي او دا انرژي د ايون جوړولو يا ايونيزېشن په نامه ياديږي . 
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په  Pد يو توكي د حجم په واحد كې د كتلې كچه د كثافت په نامه ياديږي او د  كثافت :
مدغه توكي توري سره ښودل كيږي . د يو توكي كثافت د هغو اجسامو كثافت دى چې له ه

    څخه جوړ وي .

د ويلي كېدو د تودوخې درجه هغه تودوخه ده چې د د ويلي كېدو د تودوخې درجه : 
   هغې پر مټ يو جامد بلوري توكى په اوبلن (يا برعكس) حالت باندې بدل شي .

هغې تودوخې ته ويل كيږي چې په هغې كې  :د اېشېدو د تودوخې درجه يا ټكى 
ي . د اېشېدو تودوخه د اېشېدونكې مايع د هوارې سطحې له پاسه مايعات په اېشېدو راځ

د مشبوع بړاس له تودوخې سره برابره ده، ځكه چې پخپله مايع تل د اېشېدو تر تودوخې لږ 
  ډېره سره وي . 

از گد بړاس تودوالى يا (انتالپي) هغه اړينه انرژي ده چې مايع په  د بړاس تودوالى :
  باندې بدلوي .  

د يو توكي يو مول حجم د مولي حجم په نامه ياديږي، او دا هغه كميت دى  م :مولي حج
   چې پر كثافت باندې د مولي كتلې له وېش څخه الس ته راځي .

) څخه اخيستل شوې چې د moles) د التيني ژبې له (molريزي كې (گمول په ان مول :
لو واحد دى . مول د مېچو مانا لري او د يو توكي د كچې (مقدار)» ڼ شمېرگكچې، كتلې، «

له  Cuد واحدونو په نړيوال سېستم كې يو له اوو بنسټيزو واحدونو څخه دى . يو مول مس 
 رامو كتلې سره مساوي دي . گ 18له  H2Oرامو كتلې سره مساوي دى، يو مول اوبه گ 64

روپ عنصرونو گ)، دا هغه كميت دى چې د يو Parameterليسي كې (گپه ان پارامتر :
منځ د توپير لپاره كاريږي . پارامتر د يو څيز د خواصو د پېژندلو او مېچولو لپاره  تر

  كاريږي . 
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دا هغه تودوخه ده چې په هغې كې د يو جامد توكي د  د ډيباى د تودوخې درجه :
  اهتزاز ټول حالتونه متهيج كيږي .  

ې له دوو پروتونونو الفا ذره د مثبت چارج لرونكې تركيبي ذره ده چ ذره) :-αالفا ذره (
د اتوم هستې ته ورته ده . الفا ذره د هستو  4- او دوو نيوترونونو څخه جوړه وي، او د هيليم

د اتومونو د بشپړې  4-د الفا تجزيې پر مهال، د هسته يي تعاملونو پر مهال او د هيليم 
يي  ايون جوړېدنې (ايونيزېشن) په پايله كې جوړيږي . الفا ذرې كوالى شي چې هسته

ز كال په لومړني مصنوعي هسته يي تعامل كې، چې  1919تعاملونه رامنځته كړي؛ پر 
ترسره كړ، او د نايټروجن هستې پكې د اكسيجن په » ارنست رادرفورډ«برتانوي كيمياپوه 

و په نامه گبرخه درلوده . د الفا ذرو بهير د الفا وړان هستو بدلې شوې، همدغو الفا ذرو
  ياديږي .  

        
  انځور : د يوه درانه اتوم له هستې څخه جال شوې الفا ذره 

چارج لرونكې ذره ده چې د بيتا تجزيې پر مهال ازاديږي . د يوه دا ذره) : - βبيتا ذره (
) β−و په نامه ياديږي . هغه بيتا ذرې چې منفي برېښنايي چارج (گبيتا ذرو بهير د بيتا وړان

) ولري هغه β+تا ذرې چې مثبت برېښنايي چارج (ولري هغه الكترونونه دي، او هغه بي
  پوزيترونونه دي . 
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و يو ډول دى گې د الكترومقناطيسي وړانگاما وړانگ ې) :گوړان-γې (گاما وړانگ
ې متهيج حالتونو ته د اتومونو د گاما وړانگچې د څپې اوږدوالى يې زښت ډېر لنډ دى . 

ايزوميري تېرېدنې په نامه ياديږي .  هستو د تېرېدو ترمنځ خوشي كيږي او دا تېرېدنه د
ۍ د حالتونو د پاشل كېدو په پايله كې ژې زياتره د اتوم د هستې له پاسه د انرگاما وړانگ

تا ېې له الفا او بگاما وړانگجوړيږي، خو د توليد لپاره يې نور مېتودونه هم شتون لري . 
  اره مضرې دي . و څخه دا توپير لري چې چارجي ذرې نه لري،د روغتيا لپگوړان

د هستې د راديواكتيفي تجزيې يو ډول دى چې په پايله كې يې د هيليم د  الفا تجزيه :
Heايزوټوپ د دوه ځليزې جادويي هستې الفا ذرې خوشي كيږي . د دې تجزيې په پايله  ٤

په شمېر كميږي . يوازې درنې  2په شمېر او اتومي شمېره د  4كې د هستې د كتلې شمېره د 
لوړه وي، او د كتلې شمېره يې بايد تر  82الفا تجزيه لري (اتومي شمېره يې بايد تر هستې 

  لوړه وي) .   200

يانې » sphaira«يانې (بړاس) او » atmos«د يوناني ژبې له  اتموسفير : اتموسفير
ازي قشر ته وايي چې د گڅخه اخيستل شوې او د اسماني اجسامو » توپ، غونډاري«

رزنده گه چې د اتموسفير او گشاوخوا ورته نږدې شتون لري . لكه څن جاذبې ځواك المله
ستوريو (سيارو) تر منځ مكان كوم جوت بريد او پوله نه لري نو دا دود شوې چې د يو 

ازي چاپيريال له اسماني گر د اتموسفير په نامه ياديږي او دا گاسماني جسم شاوخوا ډ
رزنده گازي گوه برخه چې وي . د ځينو جسم سره داسې يوځاى څرخي لكه د دغه جسم ي

  ازي سيارو) د اتموسفير ژوروالى يا پرېړوالى كېداى شي چې ډېر لوى وي . گستوريو (

انيزمونو له خوا د تنفس كولو لپاره گد ځمكې اتموسفير اكسيجن لري چې د ژونديو اور
وباكټرياوو له كاريږي، او كاربون ډاى اكسايډ لري چې د بوټيو (نباتاتو)، اوبړيو، سيان

خوا د فوتوسينتېز په بهير كې كاريږي . همدا راز اتموسفير د ځمكې د سيارې يو دفاعي 
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و څخه د ځمكې گ) وړانUltravioletقشر هم دى چې د لمر له تر چوڼيا له پاسه (
  اوسېدونكي ساتي . 

 په نامه ياديږي چې د ځمكې له پاسني كلك ليتوسفيرد ځمكې كلك قشر د  : ليتوسفير
  ) قشر له پاسنۍ برخې څخه جوړ دى . mantle) او د منټل (crustقشر (

 او (» اوبه«) يانې  hydōrويي د لرغونې يوناني ژبې له ( روسفيرډياهد  : روسفيرډياه

sphaira څخه اخيستل شوى او د ځمكې د اوبو قشر ته وايي . » غونډارى«) يانې
وال سمندر، د سيارې پاسنۍ اوبه او تر هايډروسفير په دريو برخو وېشل شوى چې هغه نړي

   ځمكې الندې اوبه دي .

ې گيا وړان نيكييوجډرا ې خپروونكى عنصر) :گعنصر (وړان نيكييوجډرا
خپروونكى عنصر هغه عنصر ته ويل كيږي چې د راډيواكتيفي تجزيې په پايله كې د بل 

   كيميايي عنصر له بې پايښته راډيونوكليډ څخه جوړ شوى وي .

) په ميتريك سېستم كې د اوږدوالي د مېچولو واحد icometrePپيكومتر ( تر :پيكوم
توريو سره ښودل كيږي . يو پيكومتر د يوه متر له يو تريليون  pmدى چې په لنډ ډول په 

 Scientific)، چې په ( 1/ 1000000000000(تريليوني) برخې سره مساوي دى، يانې داسې ( 

notation ليكل كيږي . ١٠−٢١) كې په دې ډول   

سپين د اتوم د ذرو له بنسټيزو خواصو څخه دى چې كالسيك انډول نه  ) :Spinسپين (
ڼل كيږي . سپين ته تر ټولو ډېر نږدې ترين كالسيك گلري او يو كوانتومي خاصيت 

    خاصيت د زاويه يي خوځښت اندازه ده .

ې يا رڼا گاطيسي وړانچې د الكترومقنفوتون يوه بنسټيزه ذره ده  ) :photon( فوتون
كوانتوم بلل كيږي . فوتون په فيزيك كې يوه بنسټيزه ذره ده چې د رڼا د كوانتومي واحد يا 
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ڼل كيږى . دا يوه بې كتلې ذره ده چې په گه گې په توگهر ډول الكترومقناطيسي وړان
ا كې كوالى شي يوازې د رڼا د چټكتيا په حركت سره شتون ولري . د فوتون ذرې گخالي

   برېښنايي چارج صفر دى .  

ه ده چې په مايكروسكوپي گد تيوريكي يا نظري فيزيك يوه څانكوانتومي ميكانيك : 
په دې كچ كې فيزيكي كړنې د كچ (مقياس) كې له فيزيكي ښكارندو سره سر وكار لري . 

    په ثابت  حد او اندازه كې شتون لري . پالنك

په » څومره«) څخه اخيستل شوى چې د uantumqكوانتوم د التيني ژبې له ( كوانتوم :
  مانا دى، او په فيزيك كې د كوم كميت هغې برخې ته ويل كيږي چې د وېش وړ نه وي . 

)، د يوناني ژبې له lithophile elementsليسي كې (گپه ان ليټوفيل عنصرونه :
اخيستل شوې څخه » مينه لرم«) يانې phileo» (فيليو«او » ډبره«) يانې lithos» (ليټوس«

) د 1947 -  1888» (ولډسميټگويكټور موريز «. د نارويژي كيمياپوه او جيوكيمياپوه 
تيورۍ له مخې، ليټوفيل عصنرونه هغه عنصرونه دي چې د ځمكې د پاسني كلك قشر د 

سلنه يې جوړه كړې ده . دا  97ين تركيب نږدې گسلنه او د سمندري اوبو د مال 93كتلې 
ازونو ته ورته) . د گالكترون لرونكى قشر لري (لكه نجيبه  8نى عنصرونه د اتوم بهر

ډون لري : گليټوفيل عنصرونو په شمېر كې دا عنصرونه 
  :
,Zr ,Sr ,Rb ,Br ,Mn ,Cr ,V ,Ti ,Ca ,K ,Cl ,R ,Si ,Al ,Mg ,Na ,F ,O ,C ,B ,Be ,Li 

U ,Pa ,Th ,Ac ,Ra ,Fr ,At ,W ,Ta ,Hf ,TR ,Ba ,Cs ,I ,Nb          

) يانې physisفيزيولوجي د يوناني ژبې له ( ) :Physiologyفيزيولوجي (
مانا لري، د » څېړنې«) څخه اخيستل شوې چې د logiaاو (» طبېعت، نسب، ريښه«

و او هغه پوهنه ده چې د ژوندي موجود د حياتي گژونپوهنې (بيالوجي) يوه له مهمو څان
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كو (حجرو) جوړښت، او د هغوى د كړنو، د بدن غړيو، ووبونو (نسجونو)، د ژوندين
انيزم د گه ده چې د اورگو يوه ټولگعنصرونو څېړنه كوي . فيزيولوجي د طبېعي پوهنڅان

  ژوند كار او فعاليت په ټوله كې څېړي .

)، د لرغونې يوناني ژبې له rganismOليسي ژبه كې (گانيزم په انگاور انيزم :گاور
)organon مانا لري، او داسې ژوندي بدن ته » سيلېالې، و«) څخه اخيستل شوى چې د

وايي چې د خپلو ټولو خواصو له پلوه له غير ژوندي توكي (مادې) څخه توپير ولري . 
انو څخه ده . ژوندي گانيزمونه د بيولوجۍ پوهنې د څېړنې يوه له مهمو موضوعگاور
رخېړي) انيزمونه بېالبېل ډولونه لري چې هغه باكټرياوې، بوټي، ژوي، پوڅكۍ (مگاور

  او ځينې نور دي . 

) چې د ρῦπ)، دا ويي د لرغونې يوناني ژبې له (Pyrolysisليسي كې (گپه ان پيروليز :
په مانا دى، څخه اخيستل شوى دى . د » تجزيه، ټوټې كېدنه«) چې د λύσιςاو (» اور، تاو«

ه ڼ شمېر غيرعضوي مركبونو تودوخيزه (ترميكي) تجزيه د پيروليز په نامگعضوي او 
ياديږي . يا د اكسيجن په كموالي سره د طبېعي عضوي مركبونو تجزيې ته پيروليز وايي . 

درنو ماليكولونو يا بل تعريف يې : ټول هغه مركبونه چې د لوړې تودوخې پر مټ په لږ 
    تجزيه شي د پيروليز په نامه ياديږي . عنصرونو

مټ د كيميايي فعالو  د ډېرې لوړې تودوخې پر) : etallothermyM( الوترمييټم
فلزونو په مرسته له مركبونو څخه د فلزونو د نږه كولو او الس ته راوړلو عمليې ته 

   ميټالوترمي وايي .

څخه » برخه«) يانې merاو (» ډېر«يانې  » Poly«پوليمير د يوناني ژبې له  پوليميرونه :
» ېرو برخو جوړ شوىله ډ«) څخه چې polymerisاخيستل شوى دى . يا د يوناني ژبې له (

مانا لري . پوليميرونه هغه غير عضوي او عضوي، امورفي او بلوري توكي دي چې له 
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څخه جوړ وي او د كيميايي يا همغږيزو اړيكو پر مټ له » مونومير كړيو«
ماكروماليكولونو څخه په اوږده ځنځيري بڼه سره يو ځاى شوي وي . بل تعريف يې : 

لي مركبونه دي چې له يوه، دوو يا تر دې ډېرو كوچنيو پوليميرونه هغه لوړ ماليكو
ماليكولونو (كړيو) څخه جوړ وي او په خپل منځ كې د كيميايي اړيكي پر مټ سره تړلي 

   وي .

)، پوليمير olymerizationPكې ( ليسيگپه ان پوليمير جوړېدنه (پوليميريزېشن) :
له ډېرو برخو جوړ «چې  ) څخه اخيستل شوېpolymeresجوړېدنه د يوناني ژبې له (

مانا لري . پوليمير جوړېدنه د پوليمير په لويېدونكي ماليكول كې له فعالو » شوى
ومير) د ماليكولونو د گمركزونو سره د كوچني ماليكول لرونكي توكي (مونومير، اولي

ډېر ځليزې يو ځاى كېدنې له الرې د لوى ماليكول لرونكي توكي (پوليمير) د جوړېدو 
ډون لري مونوميري گوايي . د مونومير ماليكول چې د پوليمير په تركيب كې  بهير ته

(جوړښتيزه) كړۍ ده . بل تعريف يې : پوليمير جوړېدنه يا پوليميريزېشن هغه كيميايي 
تعامل دى چې په هغه كې كوشني او ساده ماليكولونه يا (مونومير) له يو بل سره يو ځاى 

وړوي چې وزن يې د لومړيو كوشنيو ماليكولونو له وزن كيږي او داسې لوى ماليكولونه ج
  رايه ډېر وي . گڅخه څو 

يوه «، »برخه«) يانې merاو (» يو«) يانې monoمونومير د يوناني ژبې له ( مونومير :
مانا لري . مونوميرونه هغه كوشني ماليكولونه دي چې كوالى شي په خپل منځ كې » برخه

ېشن په تعامل كې پوليمير جوړ كړي . د پوليميري پوليميريزسره يو ځاى شي او د 
ماليكولونو په تركيب كې تكرارېدونكې كړۍ (جوړښتيز واحدونه) هم د مونوميرونو په 

    نامه ياديږي . 
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) د اتموسفير ښكتنۍ برخه roposphereTليسي كې (گتروپوسفير په ان تروپوسفير :
والى (پرېړوالى) يې په قطبي برخو كې او د اتموسفير تر ټولو ډېر څېړل شوى قشر دى، لوړ

  كيلومترو دى .  18تر  16كيلومترو او د استوا كرښې په برخه كې له  10تر  8له 

د  فلوجيستون) . hlogiston theoryP(ليسي كې گپه ان نظريه :د فلوجيستون 
» اور اخيستونكى«) يانې phlogistosاو (» سوځول«) يانې phlogizeinيوناني ژبې له (

زېږدي پېړۍ په كيميا پوهنه كې داسې يوه تيوري يا نظريه وه چې  18او  17مانا دى . پر  په
ټول هغه توكي چې د سوځېدو وړ دي د فلوجيستون په نامه يو توكى په خپل تركيب كې 
لري او د دې هر يو توكي د سوځېدو يا سره كېدو پر مهال د فلوجيستون توكى ترې جال 

يه يوه اټكلي او فرضي نظريه وه او ثبوت شوې نه وه، چې كيږي . د فلوجيستون نظر
) په خپلو 1794 -1743» (انتوان الورينټ دې الوېزير«وتلي پرانسي كيمياپوه وروسته 

د ازمايښت او تجربې پر بنسټ د توكيو د سوځېدو او اكسايډ » الوېزير«اثارو كې رد كړه . 
    كېدو پر مهال د اكسيجن رول ثبوت كړ .

رې شمېرې په هسته يي گرې يا كوډگجادو ) :agic numberMشمېرې ( رېگجادو
فيزيك كې يو شمېر هغه جفتې شمېرې دي چې په اتومي هسته كې د نوكليونونو (د 
پروتونونو او نيوترونونو ټوليز نوم) له شمېر سره برابرې وي او كوم يو قشر يې بشپړ ډك 

 82، 50، 28، 20، 8، 2شوې او هغه دادي : رې شمېرې پېژندل گجادو 7ز كاله  2012كړي . تر 
يوازې د نيوترونونو لپاره ده . هغه اتومي هستې چې د  126. وروستۍ شمېره يانې  126، 

ره شمېره ولري د اړيكو ډېره انرژي لري او له همدې گيا نيوترونونو جادو\پروتونونو او
و پايښت هم ډېر دى . اونډي هستگالمله يې د هستو (نوكليډونو) په جدول كې تر نږدې 

ړى گرې هستې) يو ځانگرې شمېرې ولري (دوه ځلي جادوگهغه هستې چې دوه جادو
2He2رې هستې شتون لري لكه گپايښت لري . په طبېعت كې دا الندې دوه ځلي جادو

4  ،
8O8

16  ،20Ca20
40  ،28Ca20

48  ،126Pb82
رې هستې گ. څو نور د لنډ ژوند لرونكې جادو 208
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 دا هغههم شته او (نوكليډونه) 
٢He٢

٥٠ ,٨Sn٥٠
٥٠, ٨٢Sn٥٠

٢٨, ٥٠Ni٢٨
٢٨, ٥٠Ni٢٨

٢٨, ٢٨Ni٢٨
چې په مصنوعي ډول دي  ٢٠

  الس ته راغلې دي . 

» مثبت«) څخه اخيستل شوى چې د positiveليسي ژبې له (گپوزيترون د ان : پوزيترون
+ دى . د الكترون ضد ذره 1زه ذره ده، برېښنايي چارج يې د توكي بنسټي پوزيترونمانا لري . 

دى، ليپټوني چارج يا  2\1) پورې اړه لري، سپين يې antimatterده . په ضد توكي (
ده، كتله يې د الكترون له كتلې سره برابره ده . له  - 1) يې lepton numberشمېره (

له د دوو (كله كله په دريو او تر دې الكترون سره د پوزيترون د فنا تعامل پر مهال د دوى كت
  كوانتومونو په بڼه انرژۍ باندې بدليږي .- اماگزياتو) 

ليسي ژبه كې گميعان مايع كېدو ته وايي . (په ان : (تراكم، متراكم) ميعان
)Condensation په اصطالح كې تر ټاكليو فيزيكي او كيميايي شرايطو لكه فشار ،((

  از توكي بدلېدل دي . گي د يو او تودوخې الندې په مايع توك

الكيل هاليډونه هغه عضوي مركبونه دي چې په خپل  (هالوالكانونه) : ونهډالكيل هالي
هغه  ونهډالكيل هاليهالوجين ترمنځ اړيكى ولري . بل تعريف يې :  - تركيب كې د كاربون

لري عضوي مركبونه دي چې په ماليكولونو كې يې د هالوجيني عنصرونو اتومونه شتون 
    او دا اتومونه له هايډروكاربوني راډيكالونو سره اړيكي لري .

يا پوتاسيم  Li(كله كله د ليټيم  Naد سوډيم  : )Wurtz reactionورتز تعامل (د 
K و داسې ميعان، چې په پايله كې مشبوع ونډالكيل هالي) تر اغېز الندې د

په  ورتز تعاملي . بل تعريف يې : د هايډروكاربونونه جوړ كړي، د ورتز تعامل په نامه ياديږ
عضوي كيميا كې د جفتېدو هغه تعامل دى چې په بهير كې يې يو الكيل هاليډ له سوډيم 
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كاربون او سوډيم يو هاليډ اړيكى جوړوي . دا تعامل د - فلز سره تعامل كوي او د كاربون
   دى .) په وياړ نومول شوى 1884-1817» (چارلز اډولف ورتز«پرانسي كيمياپوه 

) . دا هغه Crown ethersليسي كې (گپه ان :) ه(كراون مركبون هكراون ايترون
شمېر كيميايي مركبونه دي چې په دوى كې د ايتري اړيكو حلقې يو په بل پسې تړلې وي . 

زيات اتومونه لري او له دغه شمېر څخه يې لږ تر لږه  11ه په خپلو لړيو كې تر كراون مركبون
  يرواتومونه وي چې په خپل منځ كې سره تړلي وي . څلور اتومونه هيت

) څخه heteros) د لرغونې يوناني ژبې له (eteroatomHهيتيرواتوم ( هيتيرواتوم :
مانا لري . په عضوي كيميا كې د مركب هر هغه اتوم چې د » بل«اخيستل شوى چې د 

ې نومونې كارونه له دې كاربون او هايډروجن اتوم نه وي د هيتيرواتوم په نامه ياديږي . د د
يو اړيكى ولري،  H—Cكبله ده چې هر عضوي مركب بايد د كاربون او هايډروجن ترمنځ 

په نامه ياد » اضافي«، »نورو«او پر دې بنسټ د نورو عنصرونو اتومونه كېداى شي چې د 
    شي .

نو ې دي چې د الكلي فلزونو يا الكلي خاورينو فلزوگډونه هغه مالالكالي ډ :الكالي
    ه په خپل تركيب كې ولري .گانيونونه د انيون په تو

) chloros)، دا ويي د يوناني ژبې له (Chlorophyllليسي كې (گپه ان كلوروفيل :
څخه اخيستل شوى . كلوروفيل د بوټيو زرغون » پاڼه«) يانې phyllonاو (» زرغون«يانې 

او فوتوسينتېز ترسره كوي . يا  دى چې د ده په مرسته بوټي د لمر د رڼا انرژي جذبوي گرن
دا چې، كلوروفيل د بوټيو هغه زرغونتوكي ته ويل كيږي چې د لمر د رڼا انرژي جذبوي او 

   په كيميايي انرژي يې اړوي . 
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)، دا يو كيميايي بهير دى چې په Photosynthesisليسي كې (گپه ان فوتوسينتېز :
رسره كيږي او د لمر د رڼا د انرژۍ د زرغونو بوټيو، اوبړيو، او ډېرو باكټرياوو كې ت

جذبولو په مرسته اوبه او كاربون ډاى اكسايډ په اكسيجن او د بوټيو په خوراكتوكيو 
باندې بدليږي . بل تعريف يې : د لمر د رڼا د انرژۍ په كارېدو سره په زرغونو بوټيو او ځينو 

  باكټرياوو كې د عضوي توكيو جوړېدو ته فوتوسينتېز وايي . 

)، بيوجينيك هغه Biogenic Elementsليسي كې (گپه ان وجينيك عنصرونه :بي
ډون لري او د گانيزمونو په تركيب كې گكيميايي عنصرونه دي چې په دايمي ډول د اور

ژوند لپاره اړينې بيولوجيكي دندې سرته رسوي . دا عنصرونه لكه اكسيجن، كاربون، 
عنصرونو له شمېر څخه دي . بل تعريف  فاسفورس، نايټروجن او داسې نور د بيوجينيك

انيزمونو د تجزيه كېدو او گيې : بيوجينيك عنصرونه هغه توكي دي چې د مړو شويو اور
  ورستېدو په پايله كې راپيدا كيږي . 

» الر«) څخه اخيستل شوې چې د orbitaد اوربيتال كمله د التيني ژبې له ( اوربيتال :
ماليكوال او بل كوم كوانتومي سېستم كې د يو الكترون د  مانا لري . اوربيتال په يو اتوم،

څپه ييزې دندې بيانېدونكي حالت ته وايي . بل تعريف يې : اوربيتال د اتوم د هستې په 
شاوخوا كې هغې محدودې فضا ته وايي چې په هغې كې د الكترون د موندلو احتمال 

ه ولري . الكترون په اتوم كې د شتون لري . اوربيتال كېداى شي چې يو يا دوه الكترونون
مدار باندې نه چورلي، بلكې د فضا يوه ټاكلې برخه  - هستې پر شاوخوا پر كومه كره كرښه 

ه د هايډروجن په اتوم كې الكترون كېداى شي چې له ټاكلي گيې نيولې وي . د ساري په تو
  ي . احتمال سره هستې ته ډېر نږدې شي، يا هم په لرې واټن كې ترې قرار ولر
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) د يوه اتوم د اوربيتالونو د په ybridisationHهايبريډايزېشن ( هايبريډايزېشن :
ډېدل او په همدغه شمېر د هايبريډي شويو اوربيتالونو رامنځته كېدل، گخپل منځ كې 

  چې يو ډول بڼې او انرژۍ ولري، د هايبريډايزېشن په نامه ياديږي .  

) بولي، د alenceVليسي ژبه كې يې (گپه انظرفيت چې  كيميايي ظرفيت يا والينس :
مانا لري . » ځواك«) څخه اخيستل شوى چې د  alentiaV) يا (alēnsVالتيني ژبې له (

ظرفيت د كيميايي عنصرونو د اتومونو هغې وړتيا (قابليت) ته وايي چې كوالى شي د 
دا چې : ظرفيت نورو عنصرونو له ټاكلي شمېر اتومونو سره كيميايي اړيكي جوړ كړي . يا 

د يوه كيميايي عنصر د اتومونو هغه خواص دي چې كوالى شي د بل كيميايي عنصر د 
  اتومونو ټاكلى شمېر له ځان سره يو ځاى كړي .  

) . له لږ الكتروني منفيت لرونكيو Silicidesليسي ژبه كې (گپه ان سيليسايډونه :
عنصر مركبونه د  Siسيليكون كيميايي عنصرونو (د قاعدې له مخې له فلزونو) سره د 

  سيليسايډونو په نامه ياديږي . 

) يا (د سيليكون هايډرايډونه)، له Silanesليسي ژبه كې (گسيالنونه په ان سيالنونه :
سيليكون مركبونه د سيالنونو په نامه ياديږي چې ټوليز فورمول يې سره د  هايډروجن

٢n+٢HnSi  . دى  

ادو يا فلسفي ډبره، چې د فيلسوفانو اكسير، د ژوند د ج:  فلسفي ډبره (د جادو ډبره)
رانو گاكسير، ستر اكسير او پېنځم عنصر په نومونو هم ياديږي، د منځنيو پېړيو د كيميا

په بيانونو كې راغلى يو ډول كاشف توكى وو چې په مرسته به يې فلزونه په سرو زرو 
رو په ليكنو او رسالو كې د گكيميابدليدل او د ژوند اكسير د جوړولو لپاره به كارېده . د 

) په نامه يو مار ښودل شوى Ouroboros» (اوروبوروس«فلسفي ډبرې سېمبول زياتره د 
   چې خپله لكۍ خوري .
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)، دا نومونه د يوناني ژبې Thermodynamicsليسي ژبه كې (گپه ان ترموډيناميك :
خيستل شوې . څخه ا» ځواك«) يانې dynamisاو (» تودوخه«) يانې thermeله (

ه (پوهنه) ده چې د مايكروسكوپي فيزيكي گترموډيناميك د فيزيك يوه څان
سېستمونو، چې په ترموډيناميكي انډول كې شتون ولري، د ټوليزو خواصو او د دغو 
سېستمونو تر منځ يو بل ته د تېرېدو د بهيرونو په اړه بحث كوي . يا ترموډيناميك هغه 

   و په اړه بحث كوي .او قاعدنونو د قانونمنديو پوهنه ده چې د انرژۍ د بدلو

) moles) د التيني ژبې له (moleculaد ماليكول كلمه د نوې التيني ژبې له ( ماليكول :
مانا لري . ماليكول له برېښنايي پلوه يوه خنثا ذره ده چې » كتلې«څخه اخيستل شوې چې د 

، چې په خپل منځ كې اشتراكي له دوو يا تر دې زياتو داسې اتومونو څخه جوړ شوى وي
(كووالينسي، كووالينټ) اړيكي ولري . بل تعريف يې : ماليكول هغه كوچنۍ ذره ده چې له 
دوو يا تر دې زيات شمېر اتومونو څخه جوړ او كوالى شي چې په خپلواك ډول شتون ولري 

ه كوچنۍ ه د يو كيميايي مركب) هغگ. بل تعريف يې : ماليكول د يو توكي (د ساري په تو
   ترينه ذره ده چې د همدغه توكي كيميايي خواص ټاكي .

په فيزيك كې يو اتومه ماليكولونه هم ماليكولونه بلل كيږي، يانې خپلواك (چې 
ازونو، گكيميايي اړيكي ونه لري) اتومونه هم ماليكولونه بلل كيږي، لكه د نجيبه 

  لونه . سيمابو او داسې نورو كيميايي عنصرونو يو اتومه ماليكو

څلور مخيزى يا څلور وجهي په هندسه كې هغه شكل ته  څلورمخيزى (څلور وجهي) :
وايي چې له څلورو خواوو څلور مثلثونه ولري او په هر كونج كې يې درې څنډې سره يو 
ځاى شوې او نښتې وي . د څلورمخيزي شكل څلور مخه، څلور لوړ (وتلي) كونجونه او 

   شپږ څنډې لري .
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  : د څلورمخيزي شكل څلور مخه، څلور لوړ كونجونه او شپږ څنډې لري  انځور

  

) د نيوكليوزيډونو فاسفورسي Nucleotides( يوكليوټيډونهن يوكليوټيډونه :ن
يوكليوټيډونه د نيوكليك تېزابونو او ډېرو ايترونه، نيوكليوزيډفاسفاټونه دي .  ن

   كوانزايمونو جوړوونكي واحدونه (تركيبي برخې) دي .

) هغه بيوپوليميرونه دي چې Nucleic acidsنيوكليك تېزابونه ( نيوكليك تېزابونه :
انيزمونو كې د جينيټيكي مالوماتو د ساتنې او لېږدونې دنده لري، گپه ټولو ژونديو اور

  او د پروټينونو په بيوسينتېز كې برخه اخلي . 

له پروټين او  فاسفوپروټييډونه هغه پېچلي توكي دي چې فاسفوپروټييډونه :
فاسفوريك اسيډ څخه جوړ وي . فاسفوپروټييډونه د لويدونكيو او وده كوونكيو 

انيزم د ودې لپاره اړين امينوتېزابونه گانيزمونو لپاره غذايي توكي دي، د اورگاور
  انيزم كې د فاسفوريك اسيډ سرچينه ده .  گجوړوي او په اور
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) پېچلي شحميات (ليپيډونه) pidsPhospholiفاسفوليپيډونه ( فاسفوليپيډونه :
دي، د ډېر اتومه الكولونو او لوړو غوړينو تېزابونو پېچلي ايسترونه دي . فاسفوليپيډونه 
هغه پېچلي شحميات دي چې په خپلو ماليكولونو كې د فاسفوريك اسيډ پاتې شوې 

وزين په نامه گليسيرين (يا د سفينگبرخه ولري . د فاسفوليپيډونو په تركيب كې 
  ډون لري . گامينوالكول)، غوړين تېزابونه، الډيهيډونه او نايټروجني مركبونه هم 

)، كوانزايمونه هغه غيرپروټيني خو Coenzymesليسي ژبه كې (گپه ان كوانزايمونه :
عضوي كوشني ماليكولونه دي چې د انزايمونو له يوې برخې جوړ شوي وي . كوانزايمونه 

ډون لري . گينو انزايمونو د فعال مركز په تركيب كې غيرپروټيني مركبونه دي چې د ځ
) سره په يو ځاى كېدو كټاليسټي فعاله Apoenzymeكوانزايمونه له اپوانزايم (

  ) په نامه ياديږي .  Holoenzymeمجموعه جوړوي چې د هولوانزايم (

)، د انزايم ويي د التيني ژبې له Enzymesليسي ژبه كې (گپه ان انزايمونه :
)entumferm مانا لري . انزايمونه هغه پروټينونه » خميرې«) څخه اخيستل شوى چې د

انيزمونو كې د كټاليسټ رول لوبوي . بل تعريف يې : انزايمونه هغه گدي چې په ژونديو اور
ړي پروټيني كټاليسټونه دي چې په ټولو ژونديو ژوندينكو كې شتون لري . نږدې ټول گځان

انيزم كې ترسره كيږي او د ده ميټابوليزم گې په هر اورهغه بيوكيميايي تعاملونه چ
   ړندي كيږي) .گرانغاړي د انزايمونو پر مټ كټاليسټ كيږي (

) كټاليسټ هغه Catalysis, catalystليسي ژبه كې (گپه ان كټاليسټ يا كټاليز :
ړندى كوي، خو دى پخپله د تعامل د توكيو په تركيب كې گكيميايي توكى دى چې تعامل 

  ون نه لري او په تعامل كې برخه نه اخلي . ډگ

محلولونه هغه متجانس سېستمونه دي چې له دوو يا تر دې زياتو تركيبي برخو  محلول :
څخه جوړ وي او تركيب يې تر ټاكليو بريدونو پورې كېداى شي بدلون ومومي . بل تعريف 
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يبي برخو څخه جوړ وي . يې : محلولونه هغه يو فازه سېستمونه دي چې له دوو يا زياتو ترك
ازي گد مادې د حالتونو له پلوه محلولونه كېداى شي چې جامد وي، اوبلن (مايع) وي، يا 

ازونو يو متجانس مخلوط دى گازي محلول دى، د گه، هوا يو گحالت ولري . د ساري په تو
ړ ؛ ودكا (الكول) يو مايع محلول دى، د څو توكيو يو مخلوط دى چې يو مايع فاز يې جو

ې او مايع توكي يانې گكړى؛ سمندري اوبه يو مايع محلول دى، د جامد توكي يانې مال
اوبو يو مخلوط دى، چې يو مايع فاز يې جوړ كړى دى؛ ژېړ (برنج) يو جامد محلول دى، د 
دوو جامدو توكيو يانې مسو او جستو يو مخلوط دى چې يو جامد فاز يې جوړ كړى دى .  د 

اوبو مخلوط محلول نه دى، ځكه چې دا مايعات په خپل منځ كې يو  پيترولو (بينزينو) او
بل نه شي حلوالى او په يو بل كې نه حليږي، له دې المله د دوو مايع فازونو په ډول پاتې 
كيږي او ترمنځ يې د وېش بريد شتون لري . د محلولونو تركيبي توكي خپل كمپېښه 

نه نه كوي، پر دې بنسټ نوي مركبونه هم خواص ساتي او په خپل منځ كې كيميايي تعاملو
ازي گډ كړو نو گنه شي جوړوالى . كه چيرې دوه حجمه هايډروجن له يو حجم اكسيجن سره 

ازي محلول ته اور ورته كړو نو نوى توكى گاز) محلول الس ته راځي . كه چيرې همدغه گ(د 
كېداى . هغه تركيبي ڼل گترې جوړيږي او دا نوى توكى اوبه دي، اوبه بيا محلول نه شي 

توكى چې په محلول كې يې كچه (مقدار، اندازه) ډېره وي د حلوونكي توكي په نامه، او 
  نور توكي يې د حلېدونكيو توكيو په نامه ياديږي .  

يواتومه اكسيجن هغه اكسيجن ته ويل كيږي چې ماليكولونه يې په  يو اتومه اكسيجن :
ل شوي) وي . يانې هغه اكسيجن چې له اتومونو تجزيه شوي (انفكاك شوي، وېش

ماليكونو څخه نه، بلكې له بېلو بېلو اتومونو څخه جوړ وي . يو اتومه اكسيجن د چوڼيا 
    ماليكولونو د تجزيې پر مهال جوړيږي . 3Oاو  2Oې تر اغېز الندې د گمافوق وړان

هغو ژونديو  انيزمونه يا ميكروبونه دگميكرواور انيزمونه، يا ميكروبونه :گميكرواور
و نه ليدل كيږي . گه ده چې زښت ډېر كوشني دي او په سترگانيزمونو ټولگاور
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انيزمونه نږدې په ټولو ځايونو كې شتون لري، د كوټې پر غولي، په هوا كې، په گمكرواور
اوبو كې، د انسان د بدن پر پوست، په وېښتانو، او د انسان د بدن په دننه كې هم ژوند 

انيزمونو څېړنه گ) په نامه پوهنه د دغو اورMicrobiologyولوجۍ (كوي . د ميكروبي
   كوي . 

» د جالۍ پر مټ ساتل شوى«) يانې clathratusكالټراټونه د التيني ژبې له ( كالټراټ :
) . كالټراټ هغه كيميايي مركب ته وايي چې lathrateCليسي ژبه كې (گمانا لري . په ان

ې كې يې ماليكولونه رانيولي يا په اصطالح په دام داسې جالۍ (شبكه) ولري چې په هغ
    كې ښكېل كړي وي .

هغه كيميايي عنصرونه چې له الومينيم سره مركبونه جوړكړي د  : ونهډياالومين
الومينايډونو په نامه ياديږي . د كيميايي عنصرونو د دوره يي جدول ډېرى عنصرونه له 

  الومينيم سره مركبونه جوړوالى شي .  

، او پولي ټيټانيمي ٤iOТ٤Н، اورتوټيټانيمي ٣iOТ٢Нد ميټاټيټانيمي  : ناټونهټيټا
m+n2nTimO2H و په نامه ياديږي .ټيټاناټونې د گتېزابونو مال    

وني مركبونه د بورايډونو گله فلزونو سره د بورون عنصر دوه  يا بوريډونه : ونهډيابور
روپونو د ډېرى عنصرونو گ 12-1دول د په نامه ياديږي . د كيميايي عنصرونو د دوره يي ج

  همدا راز الومينيم بورايډونه پېژندل شوي دي . 

انيز كيميايي عنصر د هغو بې پايښته (ناپايدارو) اكسيجني تېزابونو، گد من ناټونه :گمن
ې د گدرجې لري، مال 7، او 6، 5چې په خپلواك ډول شتون نه لري او د اكسايډ جوړولو

  ديږي .  ناټونو په نامه ياگمن
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) څخه اخيستل ligareانډ د التيني ژبې له (گ) . ليigandLريزي كې (گپه ان انډ :گلي
» تړم يې«) څخه اخيستل شوى چې د ligoمانا لري . يا د التيني ژبې له (» تړل«شوى چې د 

په مانا دى . هغه اتوم، ايون يا ماليكول چې له كوم مركز (اخيستونكي) سره تړلى وي د 
انډ هغه ماليكول يا ايون ته ويل گنامه ياديږي . بل تعريف يې : په كيميا كې لي انډ پهگلي

كړى وي او مجموعي تركيب وركړي . يو بل  گكيږي چې له مركزي فلز سره يې تړاو ټين
انډونه په مجموعي مركبونو كې هغو ماليكولونو يا ايونونو ته ويل كيږي گتعريف يې : لي

  وړوونكي) سره اړيكي ولري . چې له مركزي اتوم (مجموعې ج

 unified atomic massريزي كې : گواحد (په اناتومي كتلې  د واحد :اتومي كتلې  د

unitريزي كې (گ) په لنډ ډول په انamu) ليكل كيږي، د ډالټون (dalton په نامه هم (
احد واتومي كتلې  واحد په نامه هم ياديږي . ددى، او د كاربوني   Daياديږي چې سېمبول 

 كتلو د مېچولو لپاره كاريږي . دد ماليكولونو، اتومونو، اتومي هستو او بنسټيزو ذرو د 
)  ايزوټوپ د كتلې له الرې C١٢( 12-واحد د كاربون كيميايي عنصر د كاربوناتومي كتلې 

ه  مساوي دى . مانا دا چې د سر 12 \1نديږي او د دغه ايزوټوپ له يو پر دولسمه برخې گڅر
ايزوټوپ د كتلې له دولسمې برخې سره مساوي دى .  C١٢واحد د كاربون د  اتوميكتلې يو 

نوكليونونو  12اتومي واحده ده . د اتوم هسته يې له  12د كاربون د اتوم ټوله كتله 
    (پروتونونو او نيوترونونو) څخه جوړه ده .

پ دى . روگسيليكاټونه او الوموسيليكاټونه د مينرالونو يو لوى  سيليكاټونه :
سيليكاټونه پېچلى كيميايي تركيب لري او د ورته والي (ايزومورفيزم) له پلوه يو شمېر 
عنصرونه او مجموعې پكې د نورو عنصرونو او مجموعو ځايناستي كيږي . هغه كيميايي 

 2O، اكسيجن  Siعنصرونه چې د سيليكاټونو په تركيب كې ډېر شتون لري هغه سيليكون 
، كلسيم  Mnانيز گ، من Mgنيزيم گايونونه، م  3Fe+او   2Fe+وسپنې ، د  Al، الومينيم 

Ca  سوډيم ،Na  پوتاسيم ،K  ليټيم ،Li  بورون ،B  بيريليم ،Be  زيركونيم ،Zr  ټيټانيم ،
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Ti  ٢، فلورينF  2، هايډروجنH   په دې−(OH)  يا هم د اوبوO2H   په بڼه او داسې نور دي . د
ته رسيږي . د ډېروالي له پلوه دوى د  800ونو ټوليز شمېر نږدې سيليكاټونو د مينرالي ډول

  سلنه جوړه كړې ده .   90ليټوسفير د مينرالونو څه د پاسه 

) . د فلزونو Metal carbonylsريزي ژبه كې (گپه ان د فلزونو كاربونيلونه :
ړېدونكې ه د انتقالي فلزونو جوگانډ په توگكاربونيلونه له كاربون مونوكسايډ سره د لي

مجموعې دي . بل تعريف يې : د كاربون له اكسايډ سره د فلزونو مركبونه د كاربونيلونو په 
نامه ياديږي . د ډېرى انتقالي فلزونو كاربونيلونه پېژندل شوي دي . د كيميايي عنصرونو د 

    روپونو د فلزونو كاربونيلونه تر ټولو ډېر څېړل شوي دي .گ 8او  7، 6دوره يي جدول د 

الكلي (په عربي ژبه كې قلوي) . الكلي د عربي ژبې له القالي څخه  الكلي يا القلي :
بولي، په مانا » Sálsola«چې په التيني ژبه كې يې  »ين بوټيگمال«اخيستل شوې چې د 

دى . د الكلي، الكلي خاورينو فلزونو هايډروكسايډونه د الكلي او الكليو په نامه ياديږي 
نه (بنسټونه) دي چې په اوبو كې ښه حليږي . د الكليو د جال كېدو . الكلي داسې بازو

  ايون او د فلز كتيون جوړيږي .    OH−(تفكيك) پر مهال د 

د هستې د راديواكتيفي تجزيې يو ډول دى چې په دوو  تجزيه) :-βتجزيه ( -بېتا
ون او انتي سره رامنځ كيږي . كه چيرې له يوې تجزيې سره هممهال الكتر β+ او β–ډولونو 

په نامه ياديږي . كه چيرې له  )β−تجزيې (-منفي-نيترينو خوشي شي نو دا تجزيه د بېتا
 - مثبت- يوې تجزيې سره هممهال پوزيترون او نيترينو خوشي شي نو دا تجزيه د بېتا

  ) په نامه ياديږي .  β+تجزيې (

ډول دى . د تجزيې يو  -الكتروني اشغال د اتومي هستو د بېتا الكتروني اشغال :
الكتروني اشغال پر مهال د هستې له پروتونونو څخه يو پروتون اوربيتالي الكترون نيسي 

) خوشي كوي . پر دې eutrinoNاو په نيوترون باندې بدليږي او الكتروني نيوترينو (



١٢٧٨ 

 

مهال د هستې چارج د يو واحد په اندازه كميږي . د هستې د كتلې شمېره (لمبر)، لكه د 
ې په نورو ټولو ډولونو كې بدلون نه مومي . دا بهير په هغو هستو كې رامنځته تجزي -بېتا

كيږي چې ډېر او پرېمانه پروتونونه ولري . كه چيرې د زېږوونكي اتوم او زېږول شوي اتوم 
االكترون ولټه گمي 022,1تجزيې د السرسي انرژي) تر -ترمنځ انرژيكي توپير (د بېتا

)MeVرايه شوې)، نو الكتروني اشغال تل د بېتاگتله دوه ) زيات وي (د الكترون ك-
  تجزيې له بل ډول، پوزيتروني تجزيې سره سيالي كوي . 

 - بېتا«تجزيې يو ډول دى، چې كله كله د  - پوزيتروني تجزيه د بېتا پوزيتروني تجزيه :
پوزيتروني خوشي «يا » د پوزيترونونو خوشي كېدنه«تجزيه)، -  β+» (تجزيې - مثبت 
تجزيه كې د هستې له -مثبت- بېتا β+په نومونو هم ياديږي . په » ازادېدنه كېدنه،

پروتونونو څخه يو پروتون د كمزوري دوه اړخيز فعاليت (تعامل) المله په نيوترون، 
) باندې بدليږي . ډېرى ايزوټوپونه eutrinoNپوزيترون او الكتروني نيوترينو (

، 15 - ، اكسيجن13-، نايټروجن11- اربونپوزيترونونه خوشي كوي، له دې شمېر څخه د ك
ه په گايزوټوپونه هم پوزيترونونه خوشي كوي . د ساري په تو 12-، او ايوډين18 - فلورين

 11-ايزوټوپ په بورون 11- تجزيې پر مټ د كاربون-مثبت-بېتا β+الندې معادله كې د 
نيوترينو  الكتروني  eνپوزيترون او   e+ايزوټوپ باندې بدل شوى، چې هممهال يې د 

  خوشي كړي دي :    

     

) څخه اخيستل eutroneN) . له نيوترون (eutrinoNريزي ژبه كې (گپه ان نيوترينو :
ي (كوشني نيوترون) په مانا دى او هغه بنسټيزه بې چارجه (خنثا) ذره گشوې چې د نيوترون

ملونو كې برخه ) لري او يوازې په كمزوريو جاذبي او هغو تعاSpinده چې نيم بشپړ سپين (
) په ډلې پورې اړه لري . د لږ انرژۍ نيوترينو له توكي سره eptonLاخلي چې د ليپټونونو (

االكترون گمي 10تر  3ه هغه نيوترينو چې له گزښت ډېر كمزورى تعامل كوي . د ساري په تو
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 ١٨١٠) انرژي لري په اوبو كې يې د خپلواكې منډې اوږدوالى يا واټن MeVولټه (
نوري كاله) . دا هم مالومه شوې چې د ځمكې له يوه  100) دى (يانې نږدې Emتره (ايكسام

نيوترينو تېريږي او دا نيوترينو   ٦·١٠١٠ر څخه په هره ثانيه كې نږدې گسانتي مترمربع ډ
    لمر خوشي كوي . نيوترينو د انسان پر بدن كوم اغېز نه لري .

احد دى او يو نوري كال له هغه واټن سره نوري كال د اوږدوالي د مېچولو و نوري كال :
مساوي دى چې رڼا (نور) يې په يوه كال كې وهي . د ستورپورهنې د نړيوالې اتحاديې 

)IAUМАС,  ډېر كره تعريف يې داسې دى . يو نوري كال له هغه واټن سره مساوي دى چې (
) Julian yearل (ا (تشه) كې پرته د جاذبې له اغېزه په يوه جوليني كاگرڼا يې په خالي

ستاندارتو شواروزو كې وهي . همدا دويم تعريف يې د دې لپاره سال شوى  25,365يانې  
    مالوماتي اثارو كې ترې كار واخيستل شي . -چې په پوهنيزو

) څخه اخيستل شوى chelateكيالټ د التيني ژبې له ( كيالټونه يا كيالټي مركبونه :
مانا دى . كيالټونه هغه مجموعي مركبونه دي چې د  په» اښ پنجلهگپنجلې، د چن«چې د 

) د تعامل په olydentate ligandsPانډونو (گفلزونو له ايونونو سره د پولي ډينټاټ لي
  پايله كې جوړيږي . 

) څخه اخيستل شوې μάγμα)، د يوناني ژبې له (Magmaريزي ژبه كې (گپه ان ما :گما
طبېعي ويلي شوي اوبلن توكي دي چې تر ځمكې  ما هغهگمانا لري . ما» ملهم گټين«چې د 

الندې، د ځمكې په پاسني كلك قشر يا هم د پاسني منټل قشر په ژورو كې جوړيږي . 
) نوميږي، بهيږي Lavaما له ځمكې څخه د اورشيندو غرونو پر مټ راوزي، چې الوا (گما

كلونو په تېرېدو او كله چې سړه شي نو جامد حالت خپل كړي . له دغو توكيو څخه د ډېرو 
   مايي غرنۍ ډبرې جوړيږي .گسره ما
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د سرو اوبو دوره وهل يا هايډروترمال  د سرو اوبو دوره وهنه يا څرخېدنه :
) هغه دنننۍ جيولوجيكي پروسې دي Hydrothermal circulation( سيركولېشن

سرو د ځمكې د پاسني كلك قشر په لږه او ډېره ژورتيا كې په لوړو فشارونو سره د  چې
وي او يا پكې جوړ ېاو كاني ډبر همينرالونډون ترسره كيږي، گاوبو د محلولونو په 

    بدلونونه راولي .

) د يوناني ژبې له Hydrometallurgyهايډروميټالورجي ( ي :الورجټروميډياه
)hydor او (» اوبه«) يانېmetallurgeo  څخه » فلزونه چاڼم، فلزونه نږه كوم«) يانې

د ټاكليو توكيو (كيميايي كاشفو) د اوبو د محلولونو پر مټ له كاني اخيستل شوې . 
توكيو (كونسنتراتونو) او توليدي پوسو څخه د فلزونو جال كول يا راايستل د گډبرو، ټين

    ي په نامه ياديږي .الورجټروميډياه

 ډوله فلز دى چې له سرو زرو سره د نورو داسېگسپين سره زر له آره يو  سپين سره زر :
ډولو او يوځاى ويلي كولو سره جوړيږي او په گفلزونو لكه پالتينو، پاالډيم يا نيكلو په 

رۍ كې د واده كړۍ، گوركوي . سپين سره زر زياتره په زر گپايله كې سرو زرو ته سپين رن
    اڼې په جوړولو كې كاريږي .گوتمۍ، اميل او نورې گ

ويلي شوي توكي دي چې د برېښنايي بهير الكتروليتونه هغه محلولونه يا  ونه :الكتروليت
و، گې، اكسايډونه، يا هايډروكسايډونه، د مالگد تېرولو وړتيا لري . ويلي شوې مال

ه په اوبو كې، د گتېزابونو محلولونه يا بنسټونه (بازونه) په قطبي توكيو، د سارى په تو
دي . هغه توكي چې  الكتروليتونو په شمېر كې راځي . جامد الكتروليتونه هم پېژندل شوي

په محلولي يا ويلي شوي حالت كې د برېښنا بهير نه شي تېروالى د ناالكتروليتونو 
    (برېښنا نه تېروونكيو) په نامه ياديږي .
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الكترودونه هغه ټكي دي چې له دوى څخه برېښنايي بهير يو جسم ته  الكترودونه :
رېښنا تېرولو وړتيا لري او له ايوني تېريږي . يا الكترودونه هغه برېښنايي مزي دي چې د ب

برېښنا تېروونكي (الكتروليت) سره په تماس كې وي . برېښنا تېروونكى (الكتروليت) 
    از يا جامد الكتروليت وي .گكېداى شي چې ايوني مايع، ايوني شوى 

انود د كومې الې هغه الكترود ته وايي چې د برېښنايي سرچينې له مثبت قطب سره  انود :
   ل شوى وي . د انود برېښنايي ځواك د كتود د برېښنايي ځواك په نسبت مثبت دى .تړ

كتود د كومې الې هغه الكترود ته وايي چې د برېښنايي سرچينې له منفي قطب  كتود :
  سره تړل شوى وي . 

برخې سره  1000\1ميلي متر د اوږدوالي د مېچولو واحد دى چې د يو متر له  ميلي متر :
. مانا يو ميلي متر د يو متر له زرمې برخې سره مساوي دى . ميلي متر په لنډ مساوي دى 

    ) توري سره ښودل كيږي .mmريزي ژبې په (گډول پر نړيوال كچ د ان

سانتي متر د مېچولو په بېالبېلو ميتريكو سېستمونو كې د اوږدوالي واحد  سانتي متر :
تي متر د يو متر له سلمې برخې سره متر سره مساوي دى، مانا يو سان 01,0دى چې له 

    مساوي دى .

مترمكعب د حجم د مېچولو واحد دى او د داسې يو مكعب له حجم سره  مترمكعب :
توري سره ښودل   ٣Mنړيوال كچ په  رمساوي دى چې هره څنډه (ضلع) يې يو يو متر وي . پ

و او په عادي درج گس .  98,3اوبه د تودوخې په او نږه كيږي . يو مترمكعب پاكې 
رامه كتله لري چې له گكيلو 1000) فشار كې پوره  kPaكيلوپاسكال  325,101اتموسفيري (

ل كېدو سره يو مترمكعب اوبه گ. د تودوخې په صفر درجه يانې كن ييو ټن سره مساوي د
  رامو لږ څه سپكې وي . گكيلو 972,999تر 
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دى چې د يو مترمكعب له  سانتي مترمكعب د حجم د مېچولو واحد سانتي مترمكعب :
يو ميليونمې برخې سره مساوي دى . مانا دا چې يو مترمكعب مساوي دى له يوميليون 

  مترمكعب سره . سانتي 

) څخه اخيستل litraله آره د التيني ژبې له ( ر وييټد لي )litreگريزي كې (په ان :  رټلي
 مېچولوحجم او ځايښت د ر د ټچې د ظرفيت كچه (اندازه، مقدار) مانا لري . لي، شوى

١  = ١л ³дм  =متريك واحد دى چې له يو ډيسي مترمكعب سره مساوي دى .  يانې : 

³м ر له ټر د يو مترمكعب له زرمې برخې سره مساوي دى . يو ليټ. په بله وينا يو لي ٠,٠٠١
ي . اوږدوالى ولرسانتي متره  10هغه حجم لرونكي مكعب سره مساوي دى چې هره څنډه يې 

رام كتلې سره مساوي گدرجو كې تخمينن له يو كيلو گ . س 4ر اوبه د تودوخې په ټيو لي
        دي .

ونى ټكى هغه تودوخه او فشار دى چې په هغه كې يو توكى كوالى گدرې ونى ټكى :گدرې
از كې شتون ولري . په همدغه گشي په مساوي وزن سره په دريو حالتونو جامد، مايع او 

(سوبليمېشن) ليكې سره  تصعيدد ويلي كېدو، اېشېدو او بړاسېدو،  وني ټكي كېگدرې
   يو ځاى كيږي .

لو واحد دى چې د مېچونانومتر د واحدونو په نړيوال سېستم كې د اوږدوالي د  نانومتر :
. د )  ١٠−٩(  10 -9 يو متر له ميلياردمې برخې سره مساوي دى . يانې په دې ډول ښودل كيږي

د نانومتر زوړ او پخوانى ) توري كاريږي . nmنړيوال كچ په لنډ ډول د ( رنانومتر لپاره پ
    ) توريو سره به ښودل كېده .MMKنوم ميلي ميكرون وو چې په (

ريزي نامه لنډه بڼه گد تيوريكي او عملي كيميا نړيواله ټولنه (اتحاديه) چې د ان : ايوپاك
په نامه ياديږي . د ايوپاك » يوپاكا«) دى، د لنډون لپاره ډېرى مهال د همدې IUPACيې (

ه كې له ودې او گټولنه يوه ناحكومتي معتبره نړيواله ټولنه ده چې د كيميا په څان
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هېوادو  44ز كال جوړه شوې او د نړۍ د  1919سره مرسته كوي . دا ټولنه پر  گپرمخت
دي .  پوهنيزې ټولنې او موسسې يې غړيتوب لري چې په دې شمېر كې د پوهنو اكاډمۍ هم

هېوادو څخه  21ې غړې ده . همدا راز د نړۍ له گدا ټولنه د پوهنيزو اتحاديو د نړيوالې جر
 34و نږدې گه او له كيميا سره تړليو پوهنڅانگصنعتي شركتونه، د كيميا په څان 172

 80دايمي كومېټې لري، ټولې  7نړيوالې اتحاديې د ايوپاك غړيتوب لري . دا نړيواله ټولنه 
پوهان كار كوي او دا گڅان 1500ي، چې له بېالبېلو هېوادو څخه پكې ې لرگڅان
نړيوالو پروژو چارې پر مخ بيايي . د ايوپاك ټولنې مركزي دوتر د  350پوهان د گڅان

ه گجر- ان ايوپاكگلستان په اكسفورد ښار كې دى . د دې ټولنې د مشرتابه لوړترين اورگان
اسامبلې غونډه جوړوي او په دغه اسامبله كې ي ه هرو دوو كالو كې يو ځل د عمومده چې پ

  يس ټاكل كيږي . ئد دوو كالو په موده د ټولنې ر

د ايوپاك بنسټيزه دنده د پوهنيزو څېړنو همغږي كول، چې نړيواله همغږي غواړي، د 
كيميايي توكيو د نومښودنې د ټوليزو پرنسيپونو او قاعدو طرحه كول، د ترمينالوجۍ، 

ولو واحدونو جوړول، چې په كيميا كې كاريږي، د پوهنيزو څېړنو سېمبولونو، د مېچ
  لپاره د ستاندارتي مېتودونو جوړول او داسې نورو چارو سرته رسول دي . 

ايوپاك د كنفرانسونو، نورو نړيوالو غونډو، كميسيونونو د كاري السوندونو كتابونه 
نه، الرښودونه، رافوگه كې د نومښودنې قاعدې، مونوگچاپوي، د كيميا په څان

ه د كيميايي عنصرونو دوره يي جدول، كره شوې اتومې كتلې او گجدولونه، د ساري په تو
په نومونو » نړيواله كيميا«، »تيوريكي او عملي كيميا«داسې نور چاپوي . ايوپاك د 

په » د كيميايي بدلون نړيوال خبرونه«ز كاله د دې ټولنې له خوا  1979مجلې چاپوي . تر 
   هم مجله چاپېدله . نامه 

شمېرې په نامه هم » كاس«د سي اې اېس شمېره، چې د  ) شمېره :CASد سي اې اېس (
ياديږي، د كيميايي عنصرونو، كيميايي مركبونو، پوليميرونو، امينوتېزابونو، 
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ډوله فلزونو او نورو د پېژندنې د ثبت شمېره ده چې د امريكا متحدو گمخلوطونو، 
) د كيميا د خالصه American Chemical Societyټولنې ( ايالتونو د كيميايي

) له خوا وركول كيږي . د ,CAS Chemical Abstracts Serviceې (گخدماتو څان
ه ټولو هغو گامريكا متحدو ايالتونو د كيميايي ټولنې، د كيميايي خالصه خدماتو څان

ند شوي گونو كې راڅرړې شمېره وركوي، چې كوم مهال په كتابگكيميايي توكيو ته دا ځان
نېټې د  2ز كال د مې مياشتې تر  2014) د CASې (گوي . د كيميا د خالصه خدماتو څان

ميليونه توكي راټول كړي او هره ورځ  87مالوماتو بنسټ يا (مالوماتو بانك) كې نږدې 
  زره نوي توكي پرې ورااضافه كيږي او ثبتيږي .  15نږدې 

له ډلبندۍ سره سم، » ډټولډشميگو . م . «يوكيمياپوه د نارويژي ج ه :كالكوفيل عنصرون
 عنصرونه دي چې د ځمكې په پاسني كلك قشر اوكيميايي كالكوفيل عنصرونه هغه 

په دې شمېر كې دا  اسماني ډبرو كې د سولفيډونو په بڼه شتون لري .  »ميټيوريټ«
 ډون لري لكه :گعنصرونه 

Po ,Bi ,Pb,Tl ,Hg ,Te ,Sb ,Sn ,In ,Cd ,Ag ,Se ,As ,Ge ,Ga ,Zn ,Cu S,  د دې .
  عنصرونو بهرنى الكترونى قشر بشپړ شوى نه دى . 

ميلي متر سيماب د فشار د مېچولو واحد دى چې يو ميلي متر  ميلي متر سيماب :
وي دى . د ميلي متر پاسكال سره مسا ١٠١ ٣٢٥ / ٧٦٠ ≈ ١٣٣,٣٢٢ ٣٦٨ ٤سيماب له 

) په نامه ياديږي . ميلي متر سيماب پر نړيوال كچ په لنډ يا Torrسيماب درجه كله كله د (
   ) توريو سره ښودل كيږي .mm Hgمخفف ډول په دې (

كيميايي عنصر مركبونه د انټيمونيډونو په  Sbله فلزونو سره د انټيموني  : انټيمونيډونه
، سټيبين  InSb، اينډيم انټيمونيډ  GaSbاليم انټيمونيډ گه گنامه ياديږي . د ساري په تو

Sb3H . (له هايډروجن سره د انټيموني مركب) او داسې نور   
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ۍ ته وايي چې د ژد بړاسېدو (تبخير) تودوخه هغې اړينې انر د بړاس يا تبخير تودوخه :
لو واحد مېچود  از حالت باندې بدل شي . د بړاس يا تبخيرگهغې پر مټ يو اوبلن توكى په 

  . ) J/mol, J·mol-١ريزي ژبه كې داسې ښودل كيږي :  (گجول پر مول دى، چې په ان

ransuranium Tتر يورانيم وروسته عنصرونو ( تر يورانيم وروسته عنصرونه :

elementsچې د كيميايي عنصرونو په دوره يي جدول كې  ) څخه موخه هغه عنصرونه دي
رې عنصر وروسته راغلي دي . دا عنصرونه ټول بې پايښته شمې 92تر يورانيم يانې تر 

(ناپايدار) دي، هسته يي تجزيه لري او په نورو عنصرونو باندې بدليږي . دا عنصرونه 
كاليفورنيم، اينشټينيم، فيرميم، نيپتونيم، پلوتونيم، امريسيم، كيوريم، بيركيليم، 

هاسيم، يم، بوريم، گسيبور رادرفورډيم، دوبنيم،مندليفيم، نوبيليم، الورينسيم، 
فليروويم، اونون پنتيم، ، اونونتريمينيم، كوپرنيسيم، گمايټنريم، دارمشتاډيم، رونټ

    ليورموريم، اونون سيپتيم او اونون اكتيم دي .

په خپل سر تجزيه د درنو راديواكتيفي هستو د تجزيې يو ډول دى  په خپل سر تجزيه :
نصرونو كې ليدل كيږي او په بهير كې يې درنه هسته په چې يوازې په ډېرو درنو كيميايي ع

دا تجزيه پرته له كوم بهرني فشاره او يوه سپكه هسته او څو بنسټيزو ذرو وېشل كيږي . 
   اغېزه رامنځته كيږي . 
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 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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