
 کــیمیا مــــتضادهد نـایتروجــن  

 نوراحمد احسان: لیکوال

 زـډیـــلن
دباد  د   (  نباتات، حیواناات، یوحراروا اویریرالرراروا      )نایتروجن دټولو ژوندیو موجوداتو    

 .امینواسیدو، پروتینو، دپروتینو د مشتقاتو یوه برخه جوړوي
نایتروجن خپل ایکا لوجیکی دورا  د اتموسفیر څخه نباتاتو اودنباتاتوڅخاه بیاا حیوانااتو تاه،               

)دا چا  ا    .  اوباالخره دهمدغو نباتاتو اوحیواناتو دمړینی څخه وروسته ځا  بیا اتموسافیرته رساوي        
Y  )    هرڅه په مقدار سره پیدایړي نود نایتروجن د همدغه دورا  په نتیره ی  دطبیعت هره برخه بیاا

 .  دخپل مقدار اواندازې نایتروجن لرونک  وي
جوته ده چ  دحیواناتو ژوند مستقیما په نباتاتو پورې تړلی دا، نوباید نباتات خپله حیاتي مااده  

ورتاه  (  Y)چ  دهغوا دبد  جز دا په ځانګړي میکانیزم سره چ  دمخلوقاتو خاال  ا   (  نایتروجن)
علمي څیړنو ښودل  ده چ  دهوا څخاه     .   ترالسه یړي( خاورې اوځانګړې بایتریاوې)غوړولی دا 

یوه اندازه نایتروجن دبارا  سره حلیږي اوبارا  هغه نایتروجن نباتاتو تاه رساوي، پرتاه لاه دې چا                  
دهمدغ  نایتروجن څخه یوه اندازه په خاورو ی  جذبیږي، یوه یمه اندازه نایتروجن مستقیما نباات     

داپیښه حتی د څلورویشت ساعتو متواتر بارا  په نتیره ی ، د علفاي بوټاو پاه وده یا          .  ته جذبیږي
 . لکه ګندنه ډیره آسانه مشاهده ییدلی شي

 .کـــولین، کـــولین، اســتایل څـــــلورمی مــــرکبونهنــــایتـروجن، ایـــونایـــزیشن، : ونهـزویـنسټیـب



 زهـریـس
ددې موضوع انتخاب نه یوازې دییمیا دزده یړې مینه والوته په نظار یا  نیاوو شاوا بلکاه              

دهرچا دپااره باه     .  دهرهغه چا لپاره چ  دلوستو قدرت لري، تشریري پاراګرافونه ی  ب  ګټ  نه دي  
الزمه وي چ  پوه شي ترڅو څنګه دخال  دیایناتو څخه با  لاه دې چا  بال څاور مت،ررشاي،              

لږترلږه هرڅور باید په دې پوه شي چ  دبد  داړتیا وړ غذایی مواد یوم څه دي؟    .  استفاده ویړي
یه څه هم دا مقاله دټولو غذایی موادو څرنګوالی ته ځواب نه وایی، اویوازې دناایتروجن پاه هکلاه        

دنایتروجن اودهغه دځینو مریبونو داساتعماو ځایوناه       .  په لنډیز سره برث لري، خوب  ګټ  به نه وي
 . بله موضوع ده چ  ګټوره بریښي

یه ځین  نورګازونه اوداوبوبخارات ماسترنا یاړو، ناو ناایتروجن پاه اتموسافیر یا   تقریباا                        
داسا  مرااو لاري لکاه        .   دڅلوروبرخوڅخه درا برخ  نیول  اوتقریبا یوه برخه ایسیرن شامل دا    

چ  دوچ  ژوندي موجودات داوبو دژوندیو موجوداتو په څیر په هوای  المباو وهاي، لکاه داوباو             
ژوندي موجودات چ  داوبوڅخه په راایستلو مري، نودوچ  ژوندي موجودات هم دهاوا لاه طبقا            

 . څخه په ایستلو ژوند له السه وریوي
لکه څومره چ  په ژوندیو موجوداتو ی  دناایتروجن اهمیات ډیاردا ناو هغوماره ژونادي                 

آیا انسانا  په یوم میکانیزم نایتروجن بد  ته داخلوي، آیاماستقیما   . موجودات نایتروجن ته اړتیا لري
 .   له هواڅخه ییداا شي؟ داچ  څنګه دایارممکن نه دا، په دې مقاله ی  به ولوستل شي

ناایتروجن ګااز دا اودهغاه ساره یوځااا دایاسیرن ګاازچ  پاه                  :  یوبل تشویش دادا چ     
داس  ناه چا  هاوا       .  اورلګولو ی  مرسته یوي او ب  له ایسیرن څخه اور نه لګي، هم موجود دا   

دداس  پیښ  دناه واقاک ییادو        .  اور واخلي، چ  په هغه صورت ی  به دوچ  په مخ ژوند ختم شي 
 .دالیل به په دې مقاله ی  ولولۍ

 نــــروجـیتنــــا
نایتروجن غیر فلز، ګازي عنصردا، ب  مزې، ب  بویه اوب  رنګه، چ  دحرم له مخا  ېا  دځمکا         

( ۰،۳)منفي برقیت ې     .  دی «1s2 2s2 2p3»ي جوړښتدنایتروجن الکترون.  برخه نیولې ده ۸۷٪داتموسفیر 
د دوهمې دورې دنورو عناصررو هره رریر د             pد . دا چ  دفلورین اویسیرن څخه وروسته دریم عنصردا

داړیکو پاه دوه   .  هه ریر هه اړیکو کې را تالی شي SPاویا    SP3  ،SP2نایتروجن څلور والنسی اوربیتالونه د
پااه مریباااتوی  دنایتروجاان   .  اړیکررې کمکررنې د     πوروساتنیو حااالتوی  پااه ترتیاای سااره، یااوه او دوې د           

)دویل  ییدوټکی يا    . څخه+۴او+ ۲اوهمدارنګه + ۵، +۰، +۱، -۱، -۰: دایسیدیشن شمیرې عبارت دا له
C ۲۱۳0- )ځوښ ټکی ی  او دC(۱۹۱0 )(.۵۰۵: ۱۰۹۳مک مورا؛)او( ۱۸۰: ٪۱۰۱هادا عبدالعلی ؛). دا 
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 ولـیکـالـن مـروجـدنایت
آزاد نایتروجن ډیرزیات غیرفعاو دا، ددې       .  جوړښت لريدنایتروجن ماالیکوو؛                 

. خصلت علت ترډیره بریده دمالیکوو ترمنځ د یووالنسي اړیکاو ترزیاات قادرت پاورې اړه لاري                
سیګما اړیکه دنایتروجن هه کالیکول کې     αاویوه د  πدمالیکولی اوربیتاو د نظريي په بنسټ، دوې د 

دناایتروجن پاه اتوماو بانادې،        .  ده(  ۰)دوه اتومه نایتروجن یودبل سره نښلوي اوداړیکاو درجاه ېا        
حاتی پاه    .  سره برابره ده(  kJ/mole۹۴۱)دنایتروجن دمالیکوو دتفکیک انرژي ډیره زیاته ده چ  د 

0C(۰۳۳۳ )                    تره رسری       ۳،۱۷ی  دناایتروجن دماالیکوو د انفکاار درجاه پاه اتومونوساره فقا .
پاه دې وجاه     .  دنایتروجن دمالیکوو دزیات استرکام په وجه دنایتروجن ډیرمریبونه اندوترمیک دي 

)  N  14ناایتروجن دوه طبیعای بااباتاه ایزوتوپوناه           .  دنایتروجن مالیکوو یام یمیااوا فعالیات لاري          
 .لري N۱۵ (۳۳۰۱۵۷ )او ( ۹۹۳۱۰۵۷

اوربیتالونره نره لرر  او         dده، نوځکاه د     (    n=2)لکه څنګاه چا  دناایتروجن والناسي ساویه           
NH4لکه په امونیم    .  ترڅلوروپورې یووالنسي اړیک  جوړوي

او  (   ٪٪۰:  ۱۰۸۱:  مورتیمار .   )یا    +
 ( ۱۸۴: ٪۱۰۱هادا عبدالعلی ؛)

 تعمال ځـــــایونهـاسد  ایتروجنــد ن  
دنایتروجن ګاز په تولیدي پروسو ی  دب  ااره اتموسفیرپه عنوا  دمرافظت یوونکي مادې په   

اماا نایتروجان    .  دمایک نایتروجن څخه دسړوونک  مادې په حیاث یااراخلي     .  توګه په یاروړو ییږي
دهابر په پروسو ی  دامونیا په تولید ی  چ  بیا دهغاه څخاه ییمیااوي سارې جوړیاږي، منمتریان                

 (۵۰۵: ۱۰۹۳مک مورا؛.  )دنایتروجن ټوو مریبونه داستعماو خپل ځایونه لري. استعماو لري
 یکي دورانــوجــکالــــتروجن ایــــایـــــد ن

په طبیعت ی  نایتروجن پاه متواتار ډوو دڅاو طبیعاي او ماصنوعي پروساوپه نتیراه یا  لاه                         
په مرموع ی  دغا   پروساو تاه دنایتروجان             .  هواڅخه اخیستل ییږي اوبیرته هوا ته وریوو ییږي

 . دورا  وایی
داچا  ناایتروجن تعامال ناه        .  نایتروجن دنباتاتو اوحیواتاتو دټولو پروتینو جوړونکی عناصر دا  

یوونکی عنصردا نودژوندیو سیستمونو حررې ماستقیما ناه شاي یاوالا دهاوا ناایتروجن دخپلاو                 
دهوا نایتروجن دڅو مراصوالتو دتربیات پاه نتیراه یا  پاه هغاه                   .  پروتینو په ترییی ی  ګډ یړي 

دناایتروجن تربیات شاوي مراصوالت دنایتروجان           .  مریبونوبدلیږي چا  دنباتااتو داساتفادې وړوي        
 .ددورا  لومړۍ برخه جوړوي

دطوفا  په نتیره ی ، چ  یله تندر اوبریاښنا ورساره ملګارې وي، دناایتروجن او ایاسیرن               
 :منځ ته راځيي( نایتریک ایساید)دتعامل په نتیره ی  یوه اندازه دنایتروجن ایساید 

 یاایمیا ماااات،ادهد ناایتروجاان  



 
N2 )g(     + O2 )g(         2NO )g( 

 NO2دتعامل څخه په هوا یا  ناایتروجن داا ایاساید        O2او اکسیجن NOدنایتریک ایساید

 .تولیدیږي
2NO )g( + O2 )g(           2NO2 )g(  

 :او اوبو دتعاکل رخه نایتریک اسید کنځ ته راځي NO2دنایتروجن داا ایساید 
3NO2 )g(    + H2O )l(     2HNO3 )l(   +   NO )g(         

نایتریک اسید دبارا  په وسیله مځک  ته رسي اوپه خااوره یا  نایتریتوناه جاوړوي، همدغاه               
 . نایتریتونه دیوې مغذي مادې په توګه نباتات جذبوي

په خاوره ی  موجودې خاص  بایتریاوې اوهمدارنګه دنایتروجن تربیات یوونکا  بکتریااوې      
یا  موجاودې وي؛ دهاوا       (  عقادو )عدس، نخود اورشقه د ریاښو پاه غټاو        :  چ  دخاصو نباتاتو لکه

نایتروجان  .  نایتروجن دهغه ترییباتو په ډوو رامنځ ته یوي یوم چ  دنباتاتو دپاره داساتفادې وړوي   
لرونک  ییمیاوي سرې له امونیا څخه جوړیږي، چ  خپله امونیا په ترارت ی   دهابرپه پروسه یا     

  :تولیدیږي
N2 (g)   + 3H2 (g)                    2NH3  

دنایتروجن ددورا  دوهمه مرحله؛ په خاوره ی  تربیت شوا نایتروجن دنباتااتو پاه وسایله پاه             
اواناسا  بیاا خپال      .  حیوانات دنباتاتو پروتین خوري اوپه حیواني پروتینو يا  بادلوي    .  پروتینو بدلیږي

 .  پروتین دنباتي اوحیواني پروتینوڅخه په الس راوړي
دنباتااتو اوحیوانااتو مړیناه ددې       .  دنایتروجن ددورا  په دریمه مرحله ی ، دورا  پاوره یایږي   

سبی ییږي چ  نایتروجن لرونکی مواد، د بایتریاو په وسیله ترزیه شي اوپه نایتروجن تبدیل اوهاوا   
 (۹٪۰: ۱۰۸۱: مورتیمر.  )ته بیرته وګرزي

 کتروني جــــــــوړښتــایتروجن د اتوم الـــدن
 :یوي( اته ایز الکتروني)نایتروجن په الندې ډوو خپله والنسي سویه ایتیت 

دا ایو  یوازې دمالګینو نایترایدونو چا       : لپاره د الکترو  ترالسه یوو  -N3دنایتراید دایو  -۱
 .اونور Li3N  ،Mg3Nلکه؛  . د الکترو پوزیتیویتي فلزاتوڅخه منځ ته راځي، ترالسه ییدالا شي

 :دجوړه الکتروني اړیکو جوړیدو-۲

 .ی  NF3او یا   NH3په ": مرال د دریو ساده اړیکو جوړیدو -الف
 .   ی مااالیکوو    پااه  نااایتروجن    د":  مرااال  د درا ګونااو اړیکااو جوړیاادو     -ب
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یا     ومریباتپه   ، ناایترو    -N=N-ازو    د":  مرالددوه   ګونو اړیکو جوړیدو    -ج
 .اونور

                                                                    
په دې حالت ی  ایتیات ییادو    :  دجوړه الکتروني اړیکو جوړیدو دالکترو  په جذب سره-3

NH2 ) ایو داماید  ": مرال .دایو  دجوړیدو سره ملګرا دا
 .( -NH2)ید ایو  اایمد  وا( -

په دې حالات یا  نایتروجان        :  دجوړه الکتروني اړیکو جوړیدو دالکترو  په وریولوسره    -4
 :لکه .څلوراړیک  جوړوي او مربت ایو  منځ ته راځي

H2N-NH+
،     دهایدرازونیم ایو  3 R4N

 NH4 ، دامونیم څلورمي ایو    +
+

 دامونیم ایو    ,
NH3 + H

+                     [NH4]
 +  

)C2 H5)3N + C2H5I                         [(C2H5)4N] +I- Tetraethyl ammonium iodide. 

دغیر ایتیت څونمون  چا  ناسبتا پایادار دي          :  حالت نه پوره ییدو(  اته ایز الکتروني)دایتیت 
په دې حالت ی  نور اتومونه چ  دنایتروجن سره اتصاو لري، والنسي سویه ېا  اتاو    .  موجودې دي

:  ۱۰۱۹نور؛  وسلطاني ا ).   NO2او نایتریک اکساید    NO  نایترس ایساید:  لکه.  الکترونوته نه رسیږي
 (۳٪۰-۰۱۹:  ۱۰ ۱۵ویلکینسو ؛)او ( ۰۱۰

 ونهنـــایتروجن غــــیرعــــــضوی مــــرکبد
 دنایـــتروجن اکســـایــــدونه-1

ترکنرځ    N-Nنایتروجن  -نایتروجن شپږ پایدار ایسایدونه لري، ټوو ایسایدونه ې  د نایتروجن
د ناایتروجن د      .تودوخاه لاري   (    Heat of Formation)دقوي اړیک  په وجاه دجوړښات مربتاه       

په دغو ټولو مریبوناو، او      نایتروجن  .ونو په خالف ې  ایسایدونه مسطح ديهاالید  وونو  ا هایدراید
نایتریاک  .  د اکرسیدی  کتاراوا او کت را تالتونره لرر               N  کې  دوه اتوکه ،N2O3او   N2Oپه  

چرې     NO)نایتروجن مونوایساید     .ډیر دتوجه وړ دي    NO2او نایتروجن دای اکساید  NOایساید 
په دې ورووستیو وختویا  معلوماه       یو مالیکوو طاقه الکتروني دا،(  بلل ییږينایتریک ایساید هم 

شوې چ  دا مالیکوو منم بیو شیمیایی رلونه، دعصبي انتقاالتو څخه نیول ، دوین  ترجریاا  پاورې،      
په ترارت ی  دامونیا په ایساید یولوی  دنایتریک اسید دتولید په پروساوی  مناځ          .  په غاړه لري

 .  ته راځي
4NH3 (g) + 5O2 (g) + 6H2O (g)                       4NO (g) + 6H2 O (g) 

 :موټر په انرن ی  د ګرم  هوا څخه هم تولید یږيد
 N2 (g) + O2 (g) ----- -تودوخه ډیره               2NO (g) 

 :            یه چیرې نایتریک ایساید ګرم شي په دوه نورو ایسایدونو بدلیږي 

 یاایمیا ماااات،ادهد ناایتروجاان  



3NO (g) -----∆                        N2O (g) + NO2 (g)  
داهغاه ډوو تعامال دا چا  هام           .  ویل ییږي  (نامتناسی تسنیم)دې ډوو تعامل ته ریدیس  د

پاه  «  تعامال د    ایاسید یاشن   د»اتاوم   و  یا   نوځکاه   .یوه ماده دایسیدیشن اوهم دریدیشن عامال وي     
حالات پاه     ایسیدیاشن   د  Nد    :هم زیاتر حالتونه اختیارولی شاي واایسیدیشن یمتر  مرصوالتوی  د

NO   په  ه  پ+( 2)کېN2O  او هه   +(1)کې ههNO2  خوړلی داتغییر   + ( ۴) کې هه . 
2NO )g( + O2 )g(   ⇌     2NO2 )g( 

نایتریاک    ډیره ل ه انرداهه د      هپ، داگاز  ه، سمی قنوه اا رنگ(  NO2)نایتروجن داا ایساید 
دطاقره    NO2  هه رریر    ،NOدنایتریک ایساید    .  او اضافي اکسیجن رخه  تولید ی   NOایساید  

 نوځکاه .  داماستقر   Nاتاوم   دنایتروجن په   ئې هیاتره الکترو  طاقه، اماالکترو  لرونکی مالیکوو دا
NO2  ییږيایساید دایمیر  اا نایتروجن تتراد په توګه یدونکيځبیرته راگرپه: 

O2N• )g( + •NO2 )g(    ⇌     O2N-NO2 )g(   or )N2O4( 
، په ښارونوی  دلمر دنور په موجودیت ی ، یوه سلسله تعامالت سرته رسي، چ  په هغه یا      

NO2  ،NO  اوزو ،(O3  )،  فوتوشیمیایی دود او غ ار اونور ریزونه کنځ تره راوړ       بنزین، ناسو  .
 (۱۱-۱۵: ۱۰۸۹سیلبربرګ؛ )

پاه  «  خنده وونکاي ګااز      »  دداا نایتروجن ایساید   :  ځررایرونره استعماو  دو نایترس ایسایدد 
د غاښونو دب  حس یوونکاي ماادې      .  ځکه په لږه اندازه سره مستي راوړونکی دا. نوم شنرت لري

جاا   .   )په توګه اوهم دمختلفو چنریانو دپاره دمخکینۍ مادې د استعماو په حیث  پکاروړو یایږي  
 (۵۰۱:هر ش ۱۰۹۳مک موري؛

نایتروجان  »هه وروستیو وختو کې ثابتره شروې چرې              :ځرایرونره نایتریک ایساید د استعماود 
دعصبي سلولونوترمنځ دپیام انتقاو اود م،ره ماایکرو  .  د زولوژا په پروسوی  اهمیت لري«  ایساید

همدارنګه، دوین  درګوناو پاه آزادولاو یا ، پاه داسا                .   اورګانیزمونو په وژلو ی  منم روو لري 
هر   ۱۰۹۳جاا  ماک ماوري؛     )    .شرایطو ی  چ  دایسیرن مقدار یافي نه وي، دزړه سااتنه یاوي         

 (۵۰۱:ش
 وا«  HNO2»نایترس اساید  داوبو سره تعامل یوي،   :  ځایونه نایتروجن داا ایسایدداستعماود 

  .منځ ته راوړي« HNO3»نایتریک اسید 
 (۸٪۰:  ۱۰ ۱۵ویلکینسو ؛) .نور وا Mg3N2   ،Li3Nمگنیزیم نایتراید  لکه :ونهنایتراید -2 
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 ونههــــــــــایـــــــدرایــــــــــد-3
. ډیرره هراخره ده        ایاو  ییمیاا     و اماونیم اامونیا  د:    او دهغه داستعمال ځایونه NH3امونیا -الف

څخاه  %  00  د.  لري چ  دټولو ییمیاوي موادو په پرتله ېا  تولیاد زیاات دا           امونیا صنعتی اهمیت  
پرتاه لاه سارې څخاه دانفالقیاه          .  زیاته تولید شوې امونیا دییمیاوي سرې په ترییی ی  استعمالیږي  

 وناه ریاا ، ناایلو ، پولای یوریتان      :  پاه جوړولویا  لکاه     (  ټکراناو )موادو په سانتیز یا ،  دفاایبرونو           
 .  دارنګه دع،وي اوغیرع،وي موادو په ترییی ی  په یاروړو ییږيوهما

په طبیعت ی  امونیا دنایتروجن تربیت یوونکو بایتریاو پواسطه داطاا  پاه تودوخاه یا  اود              
دناایتروجن تربیات یوونکا  بایتریااوې د وساپن             .  اتموسایر فشارکې تولیدی     0.0نایتروجن په  

. لرونک  او مولبدینم لرونک  نایتروجناز انزایمونو لرونک  دي چ  د امونیا جوړښات یتالیاز یاوي      
چا  دناایتروجن او هایادروجن دعناصاروڅخه         »بوش دپروس  پواسطه    -په صنعت ی  امونیا دهابر

پاه دې تعامال     .  په دې پروسه ی  اوسپنه دیتلست په حیث استعمالیږي   .  کنځ ته راځي «سنتیز ییږي
الهم                                          200atmرخررررره هورتررررره او فرررررشار           2000Cیااااا  دتودوخااااا  درجاااااه لاااااه         

 (۲۹۴-۲۹۰ :م۲۳۱۱؛  Miessler and Tarr) .دا
خالرهه    «H2NNH2»هایادرازین   :   اودهغه داستعماو ځایوناه     H2N-NH2هایدرازین    -ب

 1140C»په  وا  کی    منرمدی   (    20C)په . ب  رنګه سمي مایک ده، چ  دامونیا په څیر بوي لري
دهوا هه کجاورا، او یاکوم بل اکسیدیشن کوونکي الکلونو هواسطه شدیدا کناجر کی   او     .ایشي «

مرال؛ داپولو دسفین  دساو  ماواد هایادرازین اویاو        .  د موشک دسوخت دموادو په حیث استعمالیږي
دهغو له مشتقاتو څخه، اوهم د داا نایتروجن تترا ایاساید پاه ګاډو  چا  د ایاسیدیش یوونکا               

 : مادې په توګه ورسره ګډیږي، اوتعامل ې  شد یدا اګزوترمیک دا
2H2-N-N-H2 )l( + N2O4 )l(                     3N2 )g( + 4H2O )g(   ∆H0 =-1049kJ 

دهایدرازین دمشتقاتو څخه یو هم میتایل هایدرازین دا چ  د رایتونو دسو  دمادې په حیاث  
 هایدرازین لکه امونیا یو پروتو  قبلوي اود هایدرازونیم په ایو  بدلیږي، لکه؛. استعمالیږي
یورني پا یوونکي مایعات بایاد ساره     :   توجه

دبیلګا  پاه توګاه؛ یورناۍ امونیاا           .  مخلوط نه شي  
دیلااورین لرونکااو پااار یوونکااو سااره چاا              

چ  په نتیراه یا       .  هایپویلوریت ولري خطر لري  
 .هایاادرازین جااوړوي اوتعاماال ناا  خطرنااار دا      

  (٪۵۰-۵۰۱:  ۱۰۹۳مک مورا؛)

 یاایمیا ماااات،ادهد ناایتروجاان  



  .چ  ډیر ع،وي مشتقات لري HN=NHداا ایمین ،  -د. HONH2 هایدروکسیل اکین -ج
دنایتروجرن    ظااهرا   HN3هایدرازوېیک اسید که ره هم    ؛دونهوآزیداهایدرازوېیک اسید -ها

دهایادرازوېیک اساید مالګا         .سرره اړیکرې نره لرر          N2H4او    NH3یو هایدرایاد دا، اماا د             
 .   اونور NaN3لکه؛ سودیم ازید  . دآزیدونو په نوم یادیږي

 ونهنـــــایتروجن اکـــــــــــسواســـــــــــــیدد -4
په صنعت ی  دهوا سره د امونیا د ایسیدیشن څخه دپالتیان پاه        :  HNO3نایتریک اسید-الف

کروالی شرو سرل هره سرلوکې خرال  د                 نایتریک اسید .  مراورت ی  دیتلست په توګه، جوړیږي
KNO3 اوH2SO4           پاه خالیا     .  له ترییی څخه په صفردرجه دسانتي ګرید ی  پاه الس راوړو

خالص تیزابونه بېرنګه مایک ده اویاهم بلوري جاماده ساپینه مااده       . ې  دتقطیر پواسطه جال یوالا شو
خالص جامد تیزاب دویل  ییدو دټکي څخه په پورته درجه تودوخه یا  دالنادې معاادل  پاه             .  ده

اساس ترزیه ییږي، نو ځکه دفوتوشیمیایی ترزیی دمخنیوي په خاطر باید دصفر څخه یښته درجاه     
    :ی  وساتل شي

باا  رنګااه وي، امااا      (  لررر   HNO3فیااصده  ۳٪چاا  تقریبااا    )معمولااي غلیاای مااایک تاایزاب       
د جوړیدو هه نتیجه کې دهورنتۍ کعرادلې کطرابپ هره هیر               NO2دفوتوشیمیایی ترزی  په علت اود  

غلیی نایتریک اسید دایسیدیشن قوي عامل دا، اودفلزاتو له جمل  څخه یاوازې پاه       .  رنګ بدلیږي
Au ،Pt  ،Rh او Irاار نه یوي. 

 
 

هره    ClNOدآزاد یلاورین او     (  HNO3حرم غلیی HCl   +۱تجمه  ۰تقریبا )سلطاني تیزاب
دنوموړو فلزاتو دانرالاو پاه دې عملیاه یا  دیلورایاد ایاو               .  هرفلزاتواثرکو  Ptاو Auګډو ، د 

 (    ۰۹۸و۱۲۹:  ۱۰ ۱۵ویلکینسو ؛. )څخه موارتره دا HNO3دیمپلکس وریولو په دلیل سره له  
نایتریاک اساید    .  په وسیله په ایسو اسیدونو اویاا خپلاو ایاسایدو بادلیږي        HNO3 غیرفلزات د

ددې پیښ   .  خاصتا د غلیی سلفوریک اسید په مراورت ی  ډیرع،وي مریبونه په نایتریتونو بدلوي 
NO2سرته رسیدو دنایترونیم دایو  
دټولوفلازي عناصارو نایتریتوناه      .  هه جوړیدو هرورې اړه لرر           +

دنایتریااااک اسااااید او نایتریاااات ایااااو  جوړښاااات پااااه الناااادې ډوو                                                       .  پیژناااادو شااااويدي  
 (٪۲۹-۲۹۱:  م۲۳۱۱؛  Miessler and Tarr):دا
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 و د استعمال ځایونهنایتریک اسیدد
» ترټولوزیااات دامااونیم نایتریاات     .  دمنمااترینو غاایر عاا،وي تاایزابونو څخااه شاامیرو یاایږي          

NH4NO3»   لکه مخک  چ  ذیار     .  هه ترکیب کې دکیمیاو  سرې دتولید لپاره هه کاروړل کی
برسایره پاردې دمنفراره      .  شوه دډیرو تیزابونو او ایسایدونو داسترصاو دپاره هم په یااروړو یایږي   

یلانی تولیاد پاه        HNO3  د.  موادو ، پالستیکونو، دواګانو، رنګونو، په تولید یا  هام پاه یااریږي           
 (٪۵۰:شا ه ۱۰۹۳جا  مک موري؛.)ملیونو ټنو ته رسیږي9تقریبا کې   آمریکا
دګلیسرین سره تعاکل کو ، دالندې کعادلې هه بنرس  یروه کناجرره        HNO3نایتریک اسید    

 :ماده د تراا نایترو ګلیسرین په نامه جوړوي
C3H8O3 + 3HNO3            C3H5(ONO2)3 + 3H2O    

 :سرته رسيتعامل  شي الندېتراا نایترو گلیسرین منفرریله چ   
               4C3H5N3O9 )l(              6N2 )g( + 12CO2 )g(    +    10H2O )g( 

 (     ۸۱۹:   م۲۳۳۳براو  اونور؛ ) 
 .جوړو ، چې قو  کناجره کاده ده T.N.Tنایتریک اسید دتالوین سره تراا نایتروتالوین 

دا تیزاب یواهې هه آبی کحلول کې هیژندل شو  اوضرعی  تریزاب      :HNO2نایترس اسید -ب
ایاو    نایترایات   او د   ،لرر    وجودپه الندې ډوو   جوړښتونه تاوتومیراه  دولپاره نایترس اسید  د.  دا

NO2
ها ٪۱۰۱هادي، عبادالعلي اوناور؛    )Nitrite ion:هم هه الندې  شکل هاویوی جوړښا لر      -

 ( ۱۹۸:ش
 
 
 
 
 H2N2 O2هایپو نایترس اسید، -ج

 )N2O2(M2  داوو اصالي ګارو     .  یږيیادپه نوم -2)N2O2( هایپونایترایت ددې اسید ایو  د

 Na2N2O2سودیم هایپو نایترایت: لکه، ونه لريفورمول )M)N2O2 ونو مالګ گروپاصلي  ودوهما
 .نوروا  )Mg)N2O2مگنیزیم هایپو نایترایتاو  
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 :مشرح فورمولونه په الندې ډوو دي ایو  دهغه د  واهایپو نایترس اسید د 
( برسیره ښی خواته ې  فورموو یتالا شاۍ  . )دنایترو امین په نوم مریی هم ضعیف تیزاب دا

هاایپو ناایترس اساید پاه مرلاوو یا  تریاوې انادازې پاورې                   .  اودهایپو نایترس اسایدو ایزومایردا   
 . پایداردا

هره    N-N)OH(2  )HO(2نایترویاسیلیک اساید   دنایتروجن بل تیزاب هم پیژندو شوا چ  د   
 . نوم یادیږي

 
 
 
 ونههاالید نایتروجند-۵

داا .  N2F4هایاادرازین تترافلورایااد     ،NH2 Clکلرروراکین    ،  NF3  نااایتروجن فلورایااد ؛  لکااه
 (۴۳۳-۹٪۰:  ۱۰ ۱۵ویلکینسو ؛. )ې  مشنور هاالیدونه دي  F-N=N-Fفلورو داا ازین 

 رکبونهـــــــــــضوی مــــــــــــــایتروجن عــــــــــــــد ن
یوالا شو دځینو یورنیو نومونه ې  ذیر یړو؛    .  نایتروجن دډیرو ع،وي مریبونو لرونکی دا

 :اما توضیح اوتشریح ې  په دې مقاله ی  ګنرایش نه لري
آمایدوناه، دآمایدونوډولوناه اودهارډوو      .  امینونه، دامینو ډولونه اودهارډوو مختلاف ماشتقات          
دنایتریلوناو  (  سایانایدونه )نایتریلوناه   .  ایمیدونه، دایمیدونوډولونه اودهرډوو مختلف مشتقات  .  مشتقات

سایانامایدونه،  .  نایترو، دنایتروډولونه اودهرډوو مختلف ماشتقات     .  ډولونه اودهرډوو مختلف مشتقات
امینواسیدونه، دامینواسیدوډولونه اودهرډوو مختلف    .  دسیانامایدونوډولونه اودهرډوو مختلف مشتقات

دلته دامینونو یوې خاص  یورنۍ ته لنډه اشاره یوو، چا  اصالي هادف پاه یاښ              .  مشتقات او نور
 :یولین او استایل یولین دا

 بونهرکـــــــــــمڅـــــــــــلورمي ونیم ـــــــــــامد
Quaternary Ammonium Compounds 

هه رادیکال سره تعویض شي، کواترنرر      Rیه چیرې دامونیم ایو  څلورواړه هایدروجنونه د  
یه چیرې داماونیم څلورماي ایاو  ساره منفاي             .  الس ته راځي(  دامونیم څلورمي ایو  )امونیم ایو  

 . ایو  یوځاا شي، دامونیم څلورمی مریبونه منځ ته راځي
 Tertiary   )یااه چایرې یااو دریماي امیان        :  داماونیم دڅلورماي مریبونااو داستراصاو نموناه         

amine    )      دالکایاال هاالیاادAlkyl Halide           سررره تعاکررل وکرر  ، داکررونیم رلورکرري کرکررب
 :استرصالیږي
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 :معادله عمومی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

داډوو مریبونه دمالګوخاصیت لري، په اوبوی  ښه منرل دي اودبریښنا جریا  په آسانۍ ساره    
 :وریوي، القلی يمعامله شسره  AgOH یه چیرې د  .ځن  تیریږي

 
 دامونیم دڅلورمي مریبونو څخه څومریبونه فزیولوجیکي فعالیت لري، چ  یو لاه هغاه څخاه         

Choline الندې ې  جوړښت وګورۍ. دی: 

                
             N,N,N- Try methyl 2-Hydroxo ethane Ammonium Hydroxide 

: ۱۰۹۲احاسا ؛   .)لاري و  وری  منام    فزیولوژا عصبی   هه  Acetyl Cholineاستایل یولین 
۸۱-۸۹) 
 
 
 
 



 ایـــــــونایزیشن ونومــــرکب جن لرونکونـــایترود
دهایدروجني کرک ونو هه کنځ کې اکونیا همغره ځرای لرر  کروم             گرو Vد عناصر و د    pد 

دهایردروجني کرک ونرو اویرا ئرې هایردروجن فلورایرد               گارو    VI  و د عناصار د    P  د  چ  اوبه ې   
دامونیا خپل منځي ایونایزیشن ب  حده یم دا، پاه النادې معادلاه             . دهایدروجنونو په منځ ی  لري

 :ی  ې  ایونایزیشن ښودو شوا دا

   
 هحرما   000  تودوخه ی  پاه یاوه حرام اوبویا           C 200  په)امونیا په اوبو ی  ښه حلیږي  

دماالیکولونو ترمناځ      H2Oاو اوباو      H3Nدښه انراللیت علت دادا چ  دامونیا    (.  ییږيامونیا حل 
دکالیکول هره نرس ا دهروترو          H2Oځکه چ  دامونیا مالیکوو داوبو  .  هایدروجني اړیک  جوړیږي
 :لیدو ییږيایونایزیشن  کې الندې   مرلووغوره ایسپتر دا، نوځکه په 

 
 
 
 
 ( ۱۹۳:ها ش٪۱۰۱هادي، عبدالعلي اونور؛)

 .دایونونو منځ ته راتګ، دقلوي مری  ښودونکی دا-OH په مرلوو ی  د
دامریبوناه  .  لکه ایسیرن چ  پرایسایدونه منځ ته راوړي، نایتروجن هم پرنایترایدونه جاوړوي 
دماالیکوو     N2ییدالا شي درادیکالي مشتقاتو په څیر مطالعه شاي، یاوم چا  پاه ترتیای ساره د                  

 :  داړیکو شلیدلو په نتیره ی  منځ ته راځي
 
 
 
څخاه عباارت      N2  H4  و ساده ترین نماینده هاید رازین اویا داا امایاد  هایدروجن پرنایترایدد 

هایدرازین ب  رنګه مایک ده، چ  مالیکولونه ې  یودبل سره دهایدروجني اړیکو په واسطه ساره      . دا
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دمایک هایدرازین خپل منځي ایونایزیشن ډیریم دا، په الندې ډوو ې  ماشاهده یاوالا       .  وصل دي
 :   شۍ

دهراکساید ونو اوهایردروجن هرنایترایرد ونرو          هایدرویسیل امین دجوړښت اوترییی له مخ   
 .    ترمنځ وسطي موقعیت لري

 
 

                            

مرلاوو دارجااع پاه      HNO3سپینه کرستلي کاده ده چرې د             HO-NH2هایدرویسیل امین 
 :وخت ی ، داتومي هایدروجن په واسطه دالکترولیز په جریا  ی  حاصلیږي

          HNO3  +  6H              NH2OH   +  2H2O 
. اړیکررې  کنررځ ترره راوړ          هایاادروجنی  و دوناار دا،   الکااترون  وجفتااد  هایدرویااسیل امیاان  

 هره ریرر     وهایدرازیناامونیا  د .  ییږيمخلوط داوبو سره په هرنسبت    NH2 OHهایدرویسیل امین 
 :ده قلوا و ی  ضعیفهبهم په اوهایدرویسیل امین 

  
 
 
 

هایدرویاسیل امونیام    :  دتیزابونوساره ماالګ  جاوړوي، لکاه         +[NH3OH]هایدرویسیل امونیم
 هایدرویسیل امونیم نایتریات     ، Cl[NH3OH]یلوراید 

[NH3OH]NO3         و  هایدرویاااسیل اماااونیم سااالفیت
[NH3OH]2SO4  کالګرې    هایدرویسیل امونیم   د  .اونور

د .  بااباته، بیرنګه، په اوبویا  منرال یرساتلي ماواد دي           
NH3 و اH2O          ترمنځ هایادروجني اړیکا  پاه النادې

 (  ۱۹۱-۱۸۸:  ٪۱۰۱هادا عبدالعلی ؛: )ډوو یتالا شۍ
  



 پــــایــله
نایتروجن دټولو ژوندیو موجوداتو په بد  یا ، دباد  دجوړوونکاو اجزاوڅخاه منام                

اونور هروتینونه چې دبد  د سلولونو جزد  اوکه نورکختل   RNAاو DNA. جزتشکیلوي
. پروتینونه دمختلفو وظیفو دسرته رسولو دپاره په حریت ی  وي، دناایتروجن لرونکا  دي       

.  وده، ترکیم اونرور هره لرسګونو دنردې سررته رسرو                 «ترییبات»نایتروجن لرونکي خواړه 
دنیویلیک اسیدو په قلوا ګانوی  دنایتروجن موجودیت اود هایدروجني اړیکاو جوړښات      

لکاه چا     .  یوم چ  دنایتروجن له خوا جوړیږي، دنایتروجن حیاتی اهمیت په ګوتاه یاوي       
هایدروجني اړیک  ژوند رامنځ ته یوي، یه چیرې هایدروجني اړیک  نه وي نو ژوند : وایی
 .   نشته

یاپه بله ژبه؛ دهوا نایتروجن په آسانۍ   .  نایتروجن ننایت غیر فعاو دا(  مالیکولي)آزاد   
د اور د . یله موچ  دتعامل خبره ویړه نوجوته شوه چ  اورهم نه اخلي. سره تعامل نه یوي

 دواړو  نه اخیستلو دلیل دادا چ  د ناایتروجن ماالیکوو چا  ددوو اتوموڅخاه جاوړدي، د            
همدغاه درا ګونا  اړیکا  داسا  ساره            .  اتومو ترمنځ درا ګون  یووالنسي اړیک  لاري  

بناء دنایتروجن لاه ساولو او اور         .  ی  هم اورنه اخلي 0C(۰۳۳۳  )مرکم  تړو شوې چ  په 
مګر داچ  ددې عصر انسانا  په لوا الس دیوې خاص  منطق  هوا .  اخیستلوڅخه په امن یو

 .دهستوي انرژا پواسطه وسوزوي
په طبیعت ی  دنایتروجن ډیروالی ددې معنا نه لري چا  اناسانا  باه دخپلا  اړتیاا وړ             

یه څه هم ناایتروجن دایاسیرن ساره یوځااا ساږوته             .  نایتروجن مستقیما له هواڅخه اخلي
اویوازې ایسیرن جذبیږي، ایسیرن هام   . یوزیږي، خو په سږوی  دجذب میکانیزم نه لري

ترڅو انارژي الس    .  راسا دبد  جز نه ګرزي، بلکه په حرراتو ی  دایسیدیشن سبی ګرزي   
 .   اونوراضافي مرصوالت ې  ایررا اطراح ییږي. ته راوړي

خلقت ته وګورۍ، داس  متا،اد خاصلتونه ېا  دیاوه عناصر           (  )دیاېیناتو دخال  ا  
مریباتو ته وریړي، چ  هم دژوند د ادام  سبی ګرزي او هام داناسانانو د ورځاني ژوناد            

اوس داناسا    .  ستونزې پرې حل ییږي اوهم لویه تباهي تخریبات اومړیان  مناځ تاه راوړي          
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 .ترې جوړوي یا یه باروت... خوښه ده چ ؛ ټکر، دواګان  او ییمیاوي سرې 
 ین         ااااااد دا یه امااااایااااد دا یه آمااامایاادا ای

 قیناااااااااااااااه یااااااو پاااااااااااوړونکي دي دژویاااااااج
 یل  د  زنااااده جاااااااانااااو         ااااااااودې وس دي د

 ه راسااااااتینااااااااونکي له اضاااارارو پااااااااتااااااهم س
 تریت سره احتیاط یړه          ااااااایدرازین او نایااااااه

 نګیناااااااکی دا سااوناااااااااي ې  ورانااااااي ا  ټااااټ
 امل یا          ااعااانه تاااااا  له زیااااابیعت ی  بااااااط

 نګیناااااشري ن ،يا  ورشااااه چاااسا  الس تاااااااان د
 ښاااه یااااااوه لااااه باادو تښته یه هوښاااایارې           

 ټرررول انرررررررګ ین   «احااااسا »اترررررسانررررونررررررره د  
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