
: عنوان آزمایش 
جداسازيشناسایی و 
)گروه نقره ( Iیون هاي گروه 

)گروه نقره ( Iمختصري درباره عناصر گروه 
)Ag( نقره 

در گروه یک فرعی است که107.8682وزن اتمی و 47، داراي عدد اتمی Ag، یکی از عناصر شیمیایی، با نشانه نقره
)IB (مـی باشـد کـه تقریبـاً     سفید مایل به خاکستري و بـراق  نقره عنصري فلزي به رنگ . ت گرفته اسجدول تناوبی قرار

در آب و هواي . و از نظر فراوانی در قشر جامد زمین ، در مرتبه شصت و سومین عنصر قرار دارداست کمیاب و گران قیمت 
داراي خـالص  ي نقـره  .مـی شـود  و هواي داراي سولفور کـدر ن ، سولفید هیدروژنوزوخالص پایدار است ولی در معرض ا

داراي هـاي در سـنگ معـدن  . قاومت را در بین تمام فلـزات دارد و پایین ترین ماست ییباالترین هدایت الکتریکی و گرما
. مس و طال یافت می شود وآرژنتیت ، سرب ، روي 

. گرددي عنصري گرانبها تلقی میو از نظر تجاراست یکی از فلزات سنگین و از جمله فلزات نجیب نقره از نظر شیمیایی 
از دو هـم  نقره معمولی . باشندمی117الی 102که داراي اجرام اتمی استایزوتوپ رادیواکتیو شناخته شده 25از نقره ، 

.تشکیل شده است109و 107هاي ایزوتوپ با جرم
هـاي آتشفشـانی در آسـیاي صـغیر و در     این عنصر اولین بار از سرباره .هاي خیلی قدیم شناخته شده بودنقره از زمان

توانایی این را داشتند که نقره را از هاسال قبل از میالد مسیح انسان3000این آثار نشان می دهد که . دریاي اژه پیدا شد
. سرب جدا کنند

99.9براي کاربردهاي تجاري داراي خلوصو نقره از خالص کردن و پاالیش الکتریکی مس به دست می آیدهمچنین 
. درصد است
تر و داراي مفتـول پـذیري و   سختی آن از طال پایین. داراي درخشندگی باال استو نرم و فلزي براقخالصنقرهاساسا 

نقره خالص داراي خصوصیت رسانایی باالي جریان بـرق و الکتریسـیته در   . چکش خواري باالیی بعد از طال و پاالدیم است
درجـه  961در برابر آب اسـت و  5/10چگالی نقره . کنتاکت الکتریکی آن پایین می باشدبین تمام فلزات است و مقاومت 
.جوشددرجه سانتیگراد می2162سانتیگراد ذوب شده و در حدود 

خواص شیمیایی
گردد، لکن باید توجه داشت که در اگرچه نقره از نظر شیمیایی در میان فلزات نجیب فلزي بسیار واکنش پذیر تلقی می

این عنصر به آسانی اکسیده شدن آهـن  . باشداي برخوردار نمیایسه با سایر عناصر از مرتبه واکنش پذیري قابل مالحظهمق
هایتان دهد که در نقرهشود، لکن با گوگرد و هیدروژن سولفید واکنش داشته و تشکیل همان تیرگی آشنا را میاکسید نمی
. کنیدمالحظه می



وان آبکاري نقره را با کمک رودیم به انجام رسانیده و از وقوع تیرگی مورد نظر پیشگیري نمود تبراي رفع این نقیصه می
توان الیه تیره بسیار نازکی را که نقره در ترکیب با گوگرد بوجـود  یا پولیش نقره می) Cream(همچنین با استفاده از کرم 

توان از نظر شیمیایی بوسـیله حـرارت دادن   ین تیرگی را میاز طرف دیگر ا. آورده است را زدوده و آن را مجددا براق نمود
رقیقی از کلرید سدیم و کربنات هیدروژن سدیم یا قرار دادن قسمت تیـره در تمـاس بـا فلـزي     لظرف مورد نظر در محلو

. بردتواند با گوگرد ترکیب شود و مجددا فلز را به حالت اولیه برگرداند، از بینتر مانند آلومینیوم که میفعال
تواند با اسیدهاي غیر اکسیدکننده مانند اسیدهاي کلریدریک و سولفوریک یا بازهاي قوي مانند هیدروکسـید  نقره نمی

سدیم واکنش نماید، لکن اسیدهاي اکسنده مانند اسید نیتریک یا اسید سولفوریک غلیظ آن را در خود حل کـرده و یـون   
ـ    .دهندرا تشکیل می) +Ag(مثبت نقره بار یک  ه این یون که در کلیه ترکیبات ساده و محلول نقـره وجـود دارد، تقریبـا ب

شود، بـه فلـز آزاد احیـا    صورت ساده اي با استفاده از عوامل احیا کننده آلی مانند آنچه در آئینه هاي نقره اي مالحظه می
رنـگ اسـت، لکـن تعـدادي از     بـی )+Ag(یون . هاي کمپلکس نقره احیا شودبراي آبکاري نقره الزم است یون. گرددمی

باید توجه داشت کـه اکسـیژن درحـد حیـرت     . دلیل نفوذ سایر اجزاي تشکیل دهنده ساختمانی رنگیننده ترکیبات نقره ب
پـس از سـرد   . شودقسمت حجمی از اکسیژن در یک قسمت حجمی نقره حل می20انگیزي در نقطه ذوب نقره به میزان 

. مانددر نقره باقی می) از نظر حجمی(قسمت % 75به میزان کردن مایع مورد نظر نیز اکسیژن 
تجزیه و شناسایی 

ـ    هاي حاوي یون نقره را میمحلول وسـیله افـزایش اسـید کلریـدریک ،     ه توان به آسانی تشکیل رسـوب کلریـد نقـره ب
هنگـام  دن آن دروسیله قدرت حل شـ ه هاي سرب و جیوه یک ظرفیتی ، بتوان از رسوباین رسوب را می. شناسایی کرد

وسیله ه مضافا تجزیه وزنی ب. افزودن هیدروکسید آمونیوم اضافی و ایجاد رسوب مجدد با افزودن اسید نیتریک متمایز نمود
توان همچنین می. باشدباشند، میسر میکلرید نقره یا برمید نقره که به آسانی قابل رسوب دادن ، خشک کردن و توزین می

از محلول تیوسـیانات پتاسـیم اسـتاندارد    . عمل الکترولیز به نقره فلزي احیا و بدین روش توزین نمودوسیله ه یون نقره را ب
. توان براي تجزیه حجمی نقره استفاده کردشده نیز می
ترکیبات

لکن اکسید ، فلوئورید و سولفید دو ظرفیتـی نقـره نیـز مالحظـه     . صورت یک ظرفیتی استه نقره در ترکیباتش اکثرا ب
: تعدادي از ترکیبات مهم نقره عبارتند از. استشده
شود و رنگ ، بسیار محلول ، اساسا سمی و به سادگی به نقره فلزي احیا میرکیبی بیت) : 3AgNO(نیترات نقره-1

. شودجوهرها استفاده میاي واز آن در تهیه ترکیبات نقره ، آئینه هاي نقره 
OH)NH(Ag(آمین نقرههیدروکسید دي -2 ترکیب کوئوردیناسیونی محلول در آب که به وسیله افزودن :) 23

این ترکیب در اثر ماندن تشکیل ترکیب بسـیار منفجـره   . شودهاي امالح نقره ، تشکیل میهیدروکسید آمونیوم به محلول
. دهدنقره فولمینات شده را می

هـاي  وسیله سیانید سدیم یا پتاسیم اضافی در آبکاري براي تشکیل یونه صرف بمورد م: )AgCN(سیانید نقره-3
هاي کمپلکس

2)CN(Ag و23)CN(Agشوندکه به فلز نقره احیا می .
هاي کمـپلکس تشکیل یونو ترکیب سفید نامحلول که در هیدروکسید آمونیوم حل شده : )AgCl(کلرید نقره-4

23 )NH(Agعنوان آشکار کننده یونیزاسیون براي اشعه هاي کیهانی کاربرد دارده در عکاسی و نیز ب. دهدیم .

تر است و بیشـتر در عکاسـی بـه    نامحلولAgClترکیب نامحلول زرد روشن که نسبت به : )ArBr(برمید نقره-5
. رسدمصرف می



است و براي اصالح وضعیت ابرهـا بـه منظـور    AgBrحلول زرد رنگ و نامحلولتر از ترکیب نام: )AgI(یدید نقره-6
. و در عکاسی کاربرد دارد) Cloud Seading(بارندگی 

ترین نمک نقره ، سیاه رنگ و جزء اصلی تشـکیل دهنـده تیرگـی ظـروف نقـره      نامحلول: )SAg2(سولفید نقره-7
.باشدمی

ردموارد کارب
مهمترین مصرف این فلز در ضرب . شودنقره در اغلب مصارفش با یک یا چند فلز ، آلیاژ شده و بدان صورت مصرف می

. سازي و ظروف نقره و نیز آب نقره استراي مصارف معروفی در زمینه جواهرنقره همچنین دا. سکه است 
شود و گـاهی  وته و یا سایر وسایل شیمیایی مصرف میبه صورت ب، به دلیل ناپایداري در مقابل اسیدهایی غیر اکسنده 

. کننداي مقاوم در برابر خوردگی را از نقره تهیه میهاي انبارهابزار آالت جراحی ، لحیم نقره و باطري
بـراي تهیـه نقـره هالیـدها در عکاسـی      از آنهمچنین مقدار زیادي شود وه مصرف میدر آینه سازي به مقدار زیاد نقر

. شودمصرف می
ـ  . رسانایی عالی نقره موجب کاربرد هرچه بیشتر آن در الکتروتکنیک شده است عنـوان  ه از آلیاژهایی که در آنها نقـره ب

. هاي موتور بلبرینگ را نام بردهاي دندانپزشکی و پیستونتوان ملغمهشود، میجزئی از کل مصرف می
. شودسازي  آب استفاده میآن در فرایندهاي سالمکشی است و در مواردي ازهمچنین نقره داراي خواص قارچ

اثرات زیست محیطی
بـراي جانـداران آبـزي آب شـیرین     ،به طور کلی یون نقره، تحت شرایطی که غلظت یون نقره موجود در آب کم است

جانـداران  یـون نقـره بـراي   . آب، سختی، سولفیدها و بارهاي محلول و آلی را افزایش می دهـد pHسمیت زیادي ندارد و 
. بسیار سمی است

اثرات نقره بر روي سالمتی
ترکیبـات نقـره بـه    . کشـنده هسـتند  ) اوز0.070(گـرم  2با غلظت بیش از AgNO3هاي محلول نقره به ویژه نمک

.هایی آبی یا سیاه در پوست ایجاد می کنندهاي بدن جذب می شوند و پیگمانآهستگی توسط بافت
.آن در تماس با چشم قرار گیرد، باعث آسیب شدید قرنیه می شوداگر مایع : تماس با چشم

. تماس مداوم با پوست باعث ایجاد آلرژي می شود. باعث سوزش پوست می شود: تماس با پوست
قرار گرفتن در معرض بخار نقره با غلظت باال باعث سرگیجه، مشکالت تنفسـی، سـردرد یـا سـوزش     : ات تنفسرخط

هوشـی، کمـا و در نهایـت    غلظت بسیار باالي آن باعث خواب آلودگی، گیج خوردن، گیجی، بـی .مجاري تنفسی می شود
. مرگ می شود

اگر . باعث اختالالت معده، حالت تهوع، استفراغ، اسهال و خواب آلودگی می شود. نسبتا سمی است: خطرات خوردن
دهد، باعث پنومونیتیس شیمیایی می شود که کشنده ها آسپیره می شود یا اگر استفراغ رخ این ماده بلعیده شود، به شش

. است
: قرار گرفتن در معرض این ماده یا ترکیبی از آن در انسان اثرات زیر را به دنبال دارد

هاي قلبناهنجاري-
اگر انسان دائما یا براي مدتی طوالنی در معرض این ماده قرار داشته باشد، باعث آسیب مغز و صدمه سیستم عصـبی -

. می شود
هایی مانند هگزان را افزایش می دهـد  تنفس مداوم یا تماس مداوم اتیل کتون با دست احتمال تشکیل نوروتوکسین-

.به ویژه اگر این تماس همزمان باشد



خواص فیزیکی و شیمیایی 
47: عدد اتمی
107.868: جرم اتمی

C078/961: نقطه ذوب 
C02162: نقطه جوش 
1.75: شعاع اتمی

1: ظرفیت
سفید مایل به خاکستري: رنگ

جامد: حالت استاندارد
11: نام گروه

Mol:انرژي یونیزاسیون 
Kj731

10145: شکل الکترونی dS

1.26: شعاع یونی 
1.93: الکترونگاتیوي

1: ونحالت اکسیداسی
10.490: دانسیته

Mol:گرماي فروپاشی 
Kj3/11

Mol:گرماي تبخیر 
Kj58/250

اهم0000000159/0: مقاومت الکتریکی 
K.g: گرماي ویژه

Kj
0235/0

5:دوره تناوبی
در حالت جامد غیر قابل اشتعال : درجه اشتعال 

: ال دیگر اشک
Ag2Oاکسید نقره 

AgClکلرید نقره 

)Pb( سرب
وجـود  82و عدد اتمـی  plumbumنام التین ي خالصه Pbکه در جدول تناوبی با نشان فلزي استيعنصرسرب

.ه با ساختار کوبیک متبلور می شودداراي رنگ خاکستري کدري می باشد کوعنصري سنگین ، سمی و چکش خوار . دارد
هنگامیکه تازه تراشیده شده سفید مایل به آبی است اما در معرض ..ر معموالً در سنگ معدن گالن یافت می شود این عنص

ین فلز حقیقـی بـه   ا. از خاصیت هدایت الکتریکی پایینی برخوردار می باشدو ه رنگ خاکستري تیره تبدیل می شودهوا ب
) مثل اسید سولفوریک(براي نگهداري مایعات فرسایشگر از آنشدت در برابر پوسیدگی مقاومت می کند و به همین علت 

از سـرب در  .را سـخت نمـود  با افزودن مقادیر خیلی کمی آنتیموان یا فلزات دیگر به سرب می توان آن. استفاده می شود
پیـوتر و  سازه هاي ساختمانی ، خازنهاي اسید سرب ، ساچمه و گلوله اسـتفاده شـده و نیـز بخشـی از آلیاژهـاي لحـیم ،       

. سرب سنگین ترین عنصر پایدار است.استآلیاژهاي گدازپذیر 



اثر سرب در سیستم عصبی موجب . سرب عنصري فوق العاده سمی است که اثرات آن در طوالنی مدت ظاهر می شود 
یـز تـأثیر   عالوه بر سیستم عصبی ، سرب بر دیگر اعضاي بدن ن. پایین آمدن بهره هوشی و دیگر اختالالت عصبی می شود 

. منفی می گذارد 
در کتـاب  .بـوده اسـت   سال پیش مورد استفاده بشـر  7000داقل از و حها سال پیش شناخته شده این عنصر از مدت

کیمیاگران می پنداشتند سرب قدیمی ترین فلز بـوده و بـه سـیاره    .به این عنصر اشاره شده است) بخشی از انجیل(خروج 
PbSطور عمده در کانی گـالن بـا ترکیـب    ه بوه صورت آزاد در طبیعت یافت می شود باین عنصر. زحل مربوط می شود

Anglesiteوجود دارد ها ی که سرب در آن یهااز دیگر کانی. طی فرایند تشویه حاصل می شود , cerussiteاین .است
ایـن  . ر و مفتول پذیر استطور داراي رسانایی پایین جریان برق است و چکش خواو همینداراي جالي فلزي استعنصر 

.فلز مقاومت باالیی در برابر خوردگی دارد
:ف سرب در طبیعت بـه ترتیـب زیـر اسـت    هاي مختلدرصد ایزوتوپ. ایزوتوپ پایدار است4سرب طبیعی ترکیبی از 

]%).(Pb%),.(Pb%),.(Pb%),.(Pb 352622623481 هاي سرب داراي سه سـري عناصـر   ایزوتوپ. ]208207206204
ایزوتـوپ  27. براي سري توریمPb208، براي سري اکتینیمPb207، اي سري اورانیمبرPb206. رادیواکتیو طبیعی هستند

.رادیواکتیو هستند براي سرب شناخته شده استنیز دیگر که همه آنها 
کاربردها

هـاي سرامیک و لوله، هاي مورد استفاده در لعاب سازه هاي ساختمانی ، رنگدانه: کاربردهاي اولیه سرب عبارت بودند از
هایشان داراي مقادیر قابل توجهی ها و پنجرهها ، لولهوسایل تزئینی ، سقفکهها و کلیساهاي بزرگ اروپا کاخ.انتقال آب

.پس از آهن ، آلومینیوم ، مس و روي بیشترین کاربرد را دارد) در حالت عنصري ( این فلز . سرب هستند
.زي باتري ها کاربرد داردسرب و دي اکسید سرب به مقدار زیاد براي ذخیره سا

بـراي پوشـش تجهیـزات اشـعه ایکـس و      آنکه به علـت ایـن قابلیـت از    . فلز سرب عامل موثري براي جذب صدا است
.کتورهاي نوترونی براي جذب ارتعاش استفاده می شودآر

بـراي لنزهـاي   براي تولید شیشه هاي کریستالی ظریف و ظروف بلور با خاصـیت انعکـاس نـور بـاال     هم از اکسید سرب 
هاي سرب مثل ارسنات سـرب بـراي   نمک. هستندمحلولیهاینیترات و استات سرب نمک. اکروماتیک استفاده می شود

.ها استفاده می شودحشره کش
جداسازيشناسایی و 

هـایی همـراه بـا روي ، نقـره و     سـرب در کـانی  امروزه معموال.سرب محلی در طبیعت یافت می شود اما کمیاب است
اسـت کـه حـاوي    ) PbS(ماده معدنی اصلی سـرب گـالن  .مس یافت می شود و به همراه این مواد جدا می گردد) بیشتر(
امـا  .می باشند) PbSO4(و انگلسیت ) PbCO3( هاي مختلف و معمول آن سروسیت سایرکانی.سرب می باشد% 6/86

. افتی می باشدبیش از نیمی از سربی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد بازی
از آن سنگ معـدن  دبع.را خرد کرده و روي زمین قرار می دهندسنگ معدن بوسیله مته یا انفجار جداشده سپس آن

یـک فرآینـد شناورسـازي ،    .استرالیا بوجود آمدBroken Hillتحت تاثیر فرآیندي قرار می گیرد که در قرن نوزدهم در 
هاي سنگ جدا می کند تا با عبور سنگ معدن ، آب و مـواد شـیمیایی خـاص از    سرب و دیگر مواد معدنی را از پس مانده

ها هوا جریان یافته درون این مخزن.تعدادي مخزن که درون آنها دوغاب همیشه مخلوط می شود ، عصاره اي بوجود آید
که تقریبـا داراي  ( ین کف ا.را جدا نمودتوان آنصورت کف باال آمده که میه ها می چسبد و بو سولفید سرب به حباب

بعـد ازآن سـرب را طـی    . سینتر می شوند% 97خشک شده سپس قبل از پاالیش به منظور تولید سرب ) سرب است% 50
سرب مذاب با گداختن بیشتر بوسیله .هاي سبک تر باال آمده و آنها را جدا می کنندمراحل مختلف سرد کرده تا ناخالصی



هاي باقی مانده می باشد تصفیه شده و سرب یه اي از تفاله فلز که حاوي تمامی ناخالصیتشکیل الهوا از روي آن وعبور
.بدست می آید% 9/99خالص 

اثرات سرب بر روي سالمتی
و %) 20(، آب %)65(سرب از راه غذا . سرب یکی از چهار فلزي است که بیشترین عوارض را بر روي سالمتی انسان دارد

غذاهایی مانند میوه، سبزیجات، گوشت، دانه ها، جانوران دریایی، نوشیدنی ها و شراب . ن می شودوارد بدن انسا%) 15(هوا 
. دود سیگار هم مقدار اندکی سرب دارد. حاوي مقدار زیادي سرب هستند

اگر آب انـدکی اسـیدي باشـد، احتمـال خـوردگی      . آب آشامیدنی می شوددلوله هاي انتقال آب، وارگیسرب با خورد
. دباشآب آشامیدنی مناسبpHب، باید آهاي تصفیه به همین علت است که در سیستم. استبیشتر 

تا جایی که ما می دانیم سرب در بدن انسان عملکردي ندارد و تنها پس از جذب از راه غذا، هوا یا آب باعث آسیب بدن 
. می شود

: ر ناخواسته اي را به دنبال دارد که عبارتند ازاثآسرب 
ل بیوسنتز هموگلوبین و کم خونیاختال-
افزایش فشارخون-
آسیب کلیه-
سقط جنین و نارسی نوزاد-
اختالل سیستم عصبی-
آسیب مغز-
ناباروري مرد و آسیب اسپرم-
کاهش قدرت یادگیري در بچه ها-
اختالالت رفتاري در بچه ها مانند پرخاشگري و بیش فعالی-

به همین علت، سرب باعث آسیب جدي سیستم عصبی و مغز جنـین مـی   . ن می شودسرب از راه جفت وارد بدن جنی
. شود

اثرات زیست محیطی
هاي بشري اما در اکثر موارد سرب موجود در طبیعت حاصل فعالیت. سرب به طور طبیعی در محیط زیست وجود دارد

ر ماشین، سرب می سوزد بنابراین نمـک در موتو. به علت کاربرد سرب در بنزین، چرخه سرب غیر طبیعی شده است. است
. تشکیل می شوند) کلرین، برمین، اکسیدها(هاي سرب 

ذرات بزرگتر بالفاصله روي زمـین تـه نشـین مـی     . هاي سرب از راه اگزوز ماشین ها وارد محیط زیست می شودنمک
هاي طوالنی را طی کرده و در هاي سطحی را آلوده می کنند و ذرات کوچکتر از طریق هوا مسافتها و آبشوند و خاك

هاي بشري نسبت چرخه سرب در اثر فعالیت. بخشی از این سرب، به هنگام باران به زمین برمی گردد. جو باقی می مانند
.همین امر باعث آلودگی سرب در سرتاسر دنیا شده است. به چرخه طبیعی گسترده تر شده است

هـاي بشـري ماننـد    دیگر فعالیت. ظت سرب در محیط زیست می شودفقط بنزین سرب دار نیست که باعث افزایش غل
. احتراق سوخت، فرآیندهاي صنعتی و سوزاندن زباله جامد هم باعث آلودگی با سرب محیط زیست می شوند

سرب شکسته نمـی شـود و   . سرب به واسطه خوردگی لوله هاي سربی در سیستم انتقال آب وارد آب و خاك می شود
. دیگر تبدیل می شودتنها به اشکال 



. این موجودات در اثر سم سرب دچار عوارضی می شـوند . بدن جانداران آبزي و جانداران خاك تجمع می یابدسرب در
ها را مختـل مـی   سرب عملکرد فیتوپالنکتون. هاي دریایی اثرات منفی میگذاردغلظت بسیار اندك سرب هم روي حلزون

به همـین  . م تولید اکسیژن در دریاهاست و بسیاري از جانوران بزرگتر آن را می خورندفیتوپالنکتون یکی از منابع مه. کند
. علت است که آلودگی سرب تعادل جهانی را بر هم می زند

جانداران خاك هـم  . سرب، به ویژه در نزدیکی بزرگراه ها و مزارع که غلظت آن باالست، عملکرد خاك را بر هم می زند
. نداز سم سرب آسیب می بین

خواص فیزیکی و شیمیایی
82: عدد اتمی 
207.2: جرم اتمی 
C046/327: نقطه ذوب

C01749: نقطه جوش 
1.81: شعاع اتمی 

+2,+4: ظرفیت 
سفید متمایل به آبی: رنگ 

جامد: حالت استاندارد 
14: نام گروه

Mol:انرژي یونیزاسیون 
Kj6/715

210142:الکترونی آرایش 6546 pdfs]Xe[

1.19: شعاع یونی 
33/2: الکترونگاتیوي

2, 4: حالت اکسیداسیون
11.35: دانسیته 

Mol:گرماي فروپاشی 
Kj799/4

Mol: گرماي تبخیر 
Kj7/177

اهم710×065/2:مقاومت الکتریکی 
K.g:گرماي ویژه

Kj
0129/0

6: دوره تناوبی 
) به استثناي خاکستر آن ( در حالت جامد غیر قابل اشتعال : درجه اشتعال 
:اشکال دیگر 

رب ، دي اکسید سPb2O3، تري اکسید سرب Pb3O4، تترا اکسید سرب PbOاکسید سرب ، PbH4هیدرید سرب 
PbO2 ، دي کلرید سربPbCl2 تترا کلرید سرب ،PbCl4

)Hg( جیوه 



جیـوه بـه صـورت آزاد در    . جیوه عنصري فلزي به رنگ نقره اي با ساختار رومبوئدرال که در دماي معمولی مایع است 
جیوه رسانایی ناچیزي . وجود داردطبیعت نادر یافت می شود و به صورت عمده در سنگ معدن سینابر در اسپانیا و ایتالیا 

.استاز حرارت در مقایسه با فلزات دیگر دارد اما رساناي متوسطی از الکتریسیته 
سال قبل از میالد در اهرام مصر نیز وجود 1500این عنصر در گذشته در کشورهاي چین و هند شناخته شده بود و در

درصـد از  50حـدود  . مترین کانی این عنصر سینابر استمه. این عنصر به حالت آزد در طبیعت پیدا می شود. داشته است
این فلـز از گرمـا دادن بـه سـینابر در هـوا توسـط       . تولیدات این عنصردر دنیا در کشورهاي ایتالیا و اسپانیا تولید می شود

. متراکم کردن بخار تولید می شود
کلریـد  : هاي مهم جیـوه عبارتنـد از   کنم. رساناي ضعیف گرما است. فلزي سنگین، به رنگ سفید نقره اي استجیوه

هاي جیوه می تـوان  از دیگر نمک. جیوه، فولمینات جیوه ، که کاربرد گسترده اي به عنوان چاشنی در مواد منفجره دارد 
.سولفید جیوه را نام برد

خواص
. یب می رسـاند و روده آسهو به معد. جیوه داراي خاصیت سمی است و به آسانی توسط دستگاه تنفسی جذب می شود

.وجود این عنصر در هوا خطرناك به نظر می رسد
وجود جیوه در هوا ، با افزایش درجه حرارت . جیوه موجود در هوا اگر از یک حدي تجاوز کند خطرناك به نظر می رسد

متیـل جیـوه   . ردبنابراین در موقع استفاده با آن مخصوصاً با دست باید دقت الزم را به عمل آو. خطرناکتر به نظر می رسد
.یک نوع آالینده خطرناك است که به طور گسترده در آب و بخار یافت می شود

کاربردها
هاي تخلیه فشار و دیگر تجهیزات اسـتفاده  از جیوه به طور گسترده در آزمایشگاه ها براي ساخت فشار سنج ها و پمپ

طـور بـراي سـاخت    و همـین . غیره استفاده مـی شـود  ها و تابلوهاي تبلیغاتی وبراي ساخت المپبخار جیوهاز . می شود
از دیگر کاربردهاي این عنصر براي ساخت آفت کش . هاي الکترونی استفاده می شودهاي جیوه اي و دیگر دستگاهسوئیچ

ها است و همچنین به عنوان کاتالیزوراستفاده ها و باتريهاي جیوه اي و دندانسازي و عامل ضد رسوب در رنگها و پیل
. می شود

اثرات جیوه بر روي سالمتی
هاي جیوه این ماده به شکل فلزي و به صورت نمک. جیوه ترکیبی است که به طور طبیعی در محیط زیست وجود دارد

. یا به صورت ترکیبات آلی جیوه یافت می شود
جیوه در این لوازم . ر می رودرسنت به کاوئوجیوه فلزي در بسیاري از لوازم خانگی مانند فشارسنج، دماسنج، و المپ فل

اما وقتی دماسنج بشکند، مقدار زیادي از جیـوه از راه تـنفس و   . در فضایی محصور شده و باعث ایجاد عارضه اي نمی شود
این جیوه باعث اثرات مضري مانند آسیب اعصاب، مغـز و کلیـه، سـوزش    . طی مدتی کوتاه ضمن تبخیر وارد بدن می شود

.پوست، اسهال و استفراغ می شودریه، سوزش چشم، تحریک
هـا،  جیوه به طور طبیعی در غذا وجود ندارد اما از طریق جانداران کوچکتري که انسان آنها را می خورد، نظیـر مـاهی  

کـه در آن  است معموال غلظت جیوه موجود در ماهی ها بیشتر از غلظت جیوه موجود در آبی . وارد زنجیره غذایی می شود
معمـوال جیـوه در مـواد گیـاهی     . دنجیوه باشها هم ممکن است داراي غلظت بااليمحصوالت لبنی گاو.زندگی می کنند

وجود ندارد اما وقتی در کشاورزي اسپري هاي حاوي جیوه مورد استفاده قرار گیرد، این جیوه از طریق گیاهـان وارد بـدن   
. انسان می شود

: رابه صورت زیر خالصه کردجیوه بر روي انسان اثراتی دارد که می توان آنها 



اختالل سیستم عصبی-
اختالل در عملکرد مغز-
و آسیب کروموزومDNAآسیب -
هاي آلرژیک شامل خارش پوست، خستگی و سردردواکنش-
اثرات منفی بر روي باروري مانند آسیب اسپرم، اثرگذاري منفی بر روي زایمان و سقط جنین-

کاهش قدرت یادگیري ، تغییر شخصیت، رعشه، تغییـر قـدرت دیـد، کـري، ناهمـاهنگی      اختالل در عملکرد مغز باعث 
. باعث مونگولیسم می شودنیز آسیب کروموزوم . ماهیچه ها و از دست دادن حافظه می شود

اثرات زیست محیطی جیوه
. زیست می شودهاي موجود در سنگ و خاك و از طریق باد و آب وارد محیطجیوه در اثر شکسته شدن طبیعی کانی

هاي بشري، هنوز هم غلظت جیوه موجود در اثر فعالیت. ها است که رخ می دهدانتشار جیوه حاصل از منابع طبیعی سال
هـاي طبیعـی،   هاي بشري به واسطه احتراق سوختقسمت عمده جیوه حاصل از فعالیت. در محیط در حال افزایش است

هـاي بشـري ماننـد کودهـاي     بعضـی از فعالیـت  . ي جامد وارد هوا مـی شـود  هاي معدنی، احتراق و ذوب زباله هافعالیت
کـل جیـوه اي کـه در    . کشاورزي و شیرابه هاي صنعتی باعث می شوند که جیوه به طور مستقیم وارد خاك یـا آب شـود  

. هاي سطحی تجمع می یابدمحیط زیست پراکنده می شود در نهایت در خاك یا آب
pHوقتـی  . هاي سطحی اسیدي مقدار قابل توجهی جیوه دارندآب. ها تجمع می یابدچجیوه موجود در خاك، در قار

وقتی جیـوه بـه   . باشد، غلظت جیوه موجود در آب به علت حرکت و جابه جایی جیوه در زمین باال می رود7و 5آب بین 
ران به سـرعت ایـن مـاده را    هاي خاك برسد، به متیل جیوه تبدیل می شود که جانداارگانیسمهاي سطحی یا میکروآب

هاي ماهی ها هر روز مقدار زیادي از متیل جیوه را از آب. جذب می کنند و این ماده باعث آسیب سیستم عصبی می شود
در نتیجه متیل جیوه در بدن آنها تجمع می یابد و با توجه به این که ماهی ها بخشی از زنجیـره  . حی جذب می کنندطس

.ره غذایی می شودغذایی هستند، وارد زنجی
: اثراتی که جیوه بر روي جانوران دارد عبارتند از

. DNA، ناباروري و تغییر ، آسیب روده، اختالل عملکرد معدهآسیب کلیه
خواص فیزیکی و شیمیایی

80: عدد اتمی 
200.59: جرم اتمی 
C083/38: نقطه ذوب 

C073/356: نقطه جوش 
1.76: شعاع اتمی 

+1و + 2: ظرفیت 
سفید نقره اي: رنگ 

مایع: حالت استاندارد 
12: نام گروه 

Mol: انرژي یونیزاسیون 
Kj1/1007

10142: الکترونی آرایش 546 dfs]Xe[

1.02: شعاع یونی 



2.00: الکترونگاتیوي 
2: حالت اکسیداسیون 

1.3579: نسیته دا
Mol: گرماي فروپاشی 

Kj295
Mol: گرماي تبخیر 

Kj229/59
اهم000000961/0: مقاومت الکتریکی

K.g: گرماي ویژه
Kj

0139/0
6: دوره تناوبی 

استدر حالت مایع غیر قابل اشتعال : درجه اشتعال 
:اشکال دیگر 
HgOاکسید جیوه 

2HgClدي کلرید جیوه 

22ClHgدي کلرید دي جیوه 



: عنوان آزمایش 
جداسازيشناسایی و 

)آرسنیک-مس گروه ( IIیون هاي گروه 

)آرسنیک- مس گروه ( IIمختصري درباره عناصر گروه 
)Cu( مس

مس معموالً در کـانی هـایی ماننـد    . مس عنصري جامد ، غیر قابل احتراق و به صورت خالص در طبیعت وجود دارد 
. نیت و کالکوپریت وجود دارد آزوریت ، مالکالیت ، بور

اولین عنصر ،آبی است -ترکیبات مس به رنگ سبز. ي سودمند و مفید از لحاظ تجاري محسوب می شود رمس عنص
. شناخته شده و داراي دو ایزوتوپ است 

تاریخچه
.کشور قبرس کشـوري اسـت کـه نـام مـس از آن گرفتـه شـده اسـت        . سال پیش وجود داشته است11000مس از 

هاي استخراج مس پی سال پیش مردم به روش7000هاي استحصال و فرآوري مس نسبتاً آسان است و در حدود روش
.بردند و مس را اکتشاف می کردند

ترکیبـات مهـم مـس    . نهشته ها و معادن مهم مس در کشورهاي آمریکا، شیلی، زامبیا، زئیر، پرو و کانادا وجود دارد
.هاي ذوب کردن و لیچینگ و الکترولیز تولید می شودمس از روش. ها استدها و کربنات، اکسیشامل سولفیدها

خواص
، این عنصر چکش خوار بـا قابلیـت مفتـول شـدن    . مس خالص به رنگ مایل به قرمز است و داراي جالي فلزي است

ها که از نقره به علت گرانی در سیمدومین عنصر رسانا بعد از نقره می باشد . ته و برق است یرساناي خوب جریان الکتریس
. استفاده نمی کنند

کاربرد ها
را نام برنز و برنج نقش ، صنایع ساخت آلیاژهاي آهن می توانکه از آن جملهدر صنایع زیادي کاربرد دارداین عنصر

مـس  . نیز مسی اسـت تمام سکه هاي ساخته شده در کشور آمریکا از آلیاژهاي مس هستند و فلز اسلحه هاي جنگی. برد 
ترکیبات مس مثل محصول فهلینـگ کاربردهـاي وسـیعی در    . هاي جلبک دار داردکودکاربرد زیادي در سموم کشاورزي و

. مس با خلوص خیلی باال در امر تجارت مورد استفاده قرار می گیرد. هاي آنالیزهاي شیمیایی براي شکر داردتست
. رطوبت و آب مقاوم است از این عنصر در تهیه سکه ها استفاده می شودبه علت اینکه این عنصر در برابر هوا و 

در قدیم مردم از برنز . درصد قلع است25برنز اولین آلیاژ مس است که اختراع شد که این ترکیب مخلوطی از مس و 
. هاي فلزي و گیاهان آرایشی استفاده می شودبراي ابزار و آالت جنگی و صندوق

. سال پـیش اسـتفاده مـی شـده اسـت     2500درصد روي است که از این آلیاژ از 45تا 5مس و بین برنج ترکیبی از 
الت آامروزه از برنج براي ابـزار و  . می ها از برنج براي ساخت سکه و ظروف مسی مثل کتري استفاده می کردندرواولین بار 

. می شودموسیقی ، ساخت پیچ و دیگر تجهیزات مقاوم در برابر پوسیدگی استفاده
اثرات مس بر روي سالمتی 



مس یکی از عناصر رایج در طبیعت است که بر اثر پدیده هـاي طبیعـی در محـیط زیسـت بـه مقـدار فـراوان یافـت         
هـاي فـراوان   رزي اسـتفاده  ودر صـنعت و کشـا  آنبه عنوان مثال، از . و بسیار مورد استفاده انسان قرار می گیرد شودمی
. د مس طی دهه هاي اخیر صورت گرفته و کیفیت مس در حال حاضر در مقایسه با گذشته بهبود یافته استتولی. شودمی

به همین دلیل روزانه ما مقدار قابل توجهی مس از طریق . مس در انواع مختلف غذاها، آب آشامیدنی و هوا وجود دارد
عناصر کمیابی ءزیرا مس جز. انسان حیاتی استجذب مس براي بدن . کنیمخوردن، آشامیدن و نفس کشیدن دریافت می

آن بیش از حد، اما مقدار مس را تحمل کنديتواند مقدار زیاداگرچه بدن انسان می. که بدن انسان به آن نیاز دارداست 
. براي سالمت انسان ضرر دارد

ترکیبات قابل حل مس . بندچسبسیاري از ترکیبات مس در رسوبات یا ذرات خاك ته نشین شده یا به این ذرات می
هاي کشاورزي ترکیبات محلول در آب مس، در محیط معموالً پس از فعالیت. ممکن است براي سالمت انسان مضر باشند

. آزاد می شوند
اما افرادي که در نزدیکـی منـاطقی   . در هوا بسیار کم است، بنابراین تنفس مس خیلی ناچیز استدمقدار مس موجو

کنند، ممکن است مقدار بیشتري مس در مقایسه با افراد عادي دریافت پردازند، زندگی میوري مس میکه به ذوب و فرآ
در محیط کار، انتشارمس منجر به ایجاد عوارض آنفوالنزا . ها در معرض مس قرار داریممعموال ما انسان. و استنشاق نمایند

ض بعد از دو روز ار بین مـی رود و در اثرحساسـیت بـیش از    این عوار. مانندي می شود که به نام تب فلز شناخته می شود
. اندازه ایجاد می شود

قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض مس، باعث آبریزش بینی، دهان و چشم، سردرد، دل درد، سـرگیجه و اسـهال و   
یـی مـس هنـوز    امـا سـرطان زا  . جذب مقدار زیادي مس باعث آسیب کبد و کلیه و حتی مرگ می شود. استفراغ می شود
در بسیاري از مقاالت علمی، رابطه میان قرار گرفتن در معرض غلظت باالي مس براي مـدت طـوالنی و   . اثبات نشده است

. ارتباط آن با ایحاد سرطان در انسان مورد بررسی است. کاهش هوش در نوجوانان مشخص شده است
تغییـر  غشاي مخاطی بینـی در که این بیماري د بارمس هم موجب تب بخارفلزمی شوقرار گرفتن در معرض دود و غ

هـاي  در بیماري ویلسون، سمیت مس باعث سیروز هپـاتیتی، آسـیب مغـز، بیمـاري    . تضعیف می کندآن را و ایجاد کرده
. گذاري مس در قرنیه می شودکلیوي و رسوب

اثرات زیست محیطی
بـه روز کمتـر  ز موجـود در محـیط زیسـت رو   این بدان معناست که میزان مس. تولید جهانی مس هنوز هم باالست

، در اثر مس. می شودهاي آلوده به مس، درکناره رودخانه ها گل و الي آلوده به مس نهشتهبه علت انتشار آب. می شود
کند ، مدتی طوالنییناین مس، قبل از این که به واسطه بارش باران ته نش. هاي فسیلی وارد هوا می شوداحتراق سوخت

مـس موجـود در هـوا، خـاك     ینیدر نتیجه بعد از ته نش. بنابراین میزان آن در خاك کاهش می یابد. در هوا باقی می ماند
. حاوي مقدار زیادي مس خواهد بود

از جملـه منـابع طبیعـی    . هاي بشري، در محیط پراکنده می شودمس هم از طریق منابع طبیعی و هم در اثرفعالیت
تنهـا تعـداد انـدکی از    . ها و قطرات دریا مـی باشـد  ، آتش سوزي جنگل، گیاهان فاسد شدهاز بادآن، گرد و غبار حاصل

هاي معدنی، تولیـد  عوامل دیگر انتشار مس، فالیت. ، نامگذاري شده اندهاي بشري که باعث انتشار مس می شوندفعالیت
. فلز، تولید چوب و تولید کودهاي فسفاته است

در . یه نمی شود و به همین علت وقتی در خاك باشد ،در گیاهان و جانوران تجمع می یابدمس در محیط زیست تجز
به همین علت است که در نزدیکـی کارخانجـات مـس،    . هاي غنی از مس تعداد محدودي از گیاهان شانس بقا دارندخاك

و میزان مـواد آلـی، ایـن عنصـر     به خاطر اثرات مس بر گیاهان، بسته به اسیدیته خاك. پوشش گیاهی زیادي وجود ندارد
. مس دار مورد استفاده قرار می گیردبا وجود این هنوز هم کودهاي. شودتهدیدي جدي براي مزارع محسوب می 



هاي خـاکی اثـرات منفـی    ها و کرممس می تواند فعالیت هاي خاك را مختل کند زیرا روي فعالیت میکروارگانیسم
. د آلی به شدت کند می شودبه خاطر وجود مس، تجزیه موا. دارد

هنگامی که مزارع با مس آلوده شوند، جانوران غلظت باالتري از مس را جذب می کنند که بـه سـالمت آنهـا آسـیب     
، اثرات مس در غلظـت هـاي   معموال گوسفندها از سمیت مس، بیشترین صدمه را می بینند زیرا در گوسفندها. رساندمی

. ابدبسیار پایین هم نمود می ی
خواص فیزیکی و شیمیایی

29: عدد اتمی
63.546:جرم اتمی

C01084: نقطه ذوب 
C02567: نقطه جوش 
pm1.57: شعاع اتمی 

1و2: ظرفیت
آبی -سبز : رنگ

جامد : حالت استاندارد
11: نام گروه

Mol:انرژي یونیزاسیون 
Kj726/7

196262:الکترونی ساختار 433322 sdpsps

0.73: شعاع یونی 
1.9:الکترونگاتیوي

1و2:حالت اکسیداسیون
8.96: دانسیته

Mol: گرماي فروپاشی 
Kj05/13

Mol: گرماي تبخیر 
Kj3/300

اهم0000000168/0: مقاومت الکتریکی 
k.g: گرماي ویژه

J
o38/0

4:دوره تناوبی
در حالت جامد اشتعال پذیر : درجه اشتعال 
:اشکال دیگر 
CuHهیدرید مس 

CuOو اکسید مس Cu2Oدي اکسید مس 

CuClو کلرید مس CuCl2دي کلرید مس 

)Bi( بیسموت 
فلـزي اسـت  . مشخص شده اسـت Biه در جدول تناوبی با نشان ک83عنصر شیمیایی است با عدد اتمی بیسموت ،

بلورین ، سنگین و شکننده کـه اثـر خفیفـی از رنـگ صـورتی در آن وجـود دارد و از نظـر        ، سه ظرفیتی ، سفید و ضعیف 
.شیمیایی شبیه آرسنیک و آنتیموان است



از . صیت هدایت حرارتـی کمتـري دارد  جز جیوه از تمامی عناصر خاه تر است و ببیسموت از تمامی فلزات مغناطیسی
. شودترکیبات بیسموت که فاقد سرب باشند، درساخت لوازم آرایش و اهداف پزشکی استفاده می

تاریخچه 
ـ  ) Bisemutumو Wisuthبه معنی جرم سفید ، بعدها Weisse Masseکلمه آلمانی ( بیسموت  خـاطر  ه در ابتـدا ب

تمایز آن را از سرب 1753در سال "کالد جوفروي جونین". شدمی شتباه گرفته شباهتش با سرب و قلع با این عناصر ا
. اثبات کرد

پیدایش 
مکزیک و ،ژاپن ،بولیوي،بیسموت هستند و کشورهاي کانادا هاي معدنبیسموتینیت و بیسمیت ، مهمترین سنگ

عنوان محصول فرعی براي بـه عمـل   ه شود بید میبیسموتی که در آمریکا تول. باشندترین تولید کنندگان آن میپرو عمده
.خصوص سرب فراهم آمده است ه قلع و ب،نقره ،سرب ،طال ،هاي معدن مسآوردن سنگ
هاي قابل توجه ویژگی

ترین و پایدارترین عنصر است، امـا تحقیقـات در موسسـه    تصور بر این بود که بیسموت سنگین2003تا قبل از سال 
"Astrophysique Spatial"ک فلـز شـکننده   یـ این عنصر ، . در ورساي فرانسه ثابت کرد بیسموت یک عنصر پایدار نیست

. غیر سمی استترین آنها ونگین ، بیسموت سنگینبین فلزات سدر. رنگ صورتی با یک ماتی رنگین کمانی استداراي ته
.باشدتر از بیسموت نمیجز جیوه ، هیچ فلز دیگري مغناطیسیه ب

Hallفلز که به شکل خالصش وجود دارد، داراي مقاومت الکتریکی باال و این  effect  آن از تمامی فلزات بیشتر اسـت
وقتـی در  ). گیـرد، بیشـترین افـزایش مقامـت الکتریکـی را دارد     یعنی وقتی بیسموت در یک میدان مغناطیسی قـرار مـی  (

کنـد و اکسـید آن ، بخـار زرد رنگـی تولیـد      به سوختن مـی مجاورت هوا به آن حرارت داده شود، با شعله آبی رنگی شروع 
. کندمی

کاربردها 
. اکسی کلرید بیسموت در لوازم آرایش کاربرد وسیعی دارد
. رودساب نیترات و ساب کربنات بیسموت در پزشکی بکار می

manganese( بیسمونال  Bi (باشدي میرباي دائمی قوآهن .
هـاي  پایینی دارند و به میزان زیادي بـراي یـافتن آتـش و وسـایل ایمنـی سیسـتم      آلیاژهاي بیسموت ، درجه ذوب 

. روندکار میه سرد کننده ب
. رودکار میه عنوان کاتالیزور در ساخت الیاف اکریلیک به هاي چکش خوار و ببیسموت در تولید آهن

در uranium-234یـا  U-235سـوخت  حـاملی بـراي  وعنـوان مـواد ترموکوبـل کـاربرد دارد    ه بـ همچنین بیسموت 
. شوددر لحیم هم مورد استفاده واقع میوباشد رآکتورهاي اتمی می

خواص فیزیکی و شیمیایی
amu208.98038:وزن اتمی 

pm143: شعاع اتمی 
pm146:شعاع کوواالنسی 
اطالعات موجود نیست :شعاع واندروالس 
321014:ساختار الکترونی  6654 psdf]Xe[

جامد  :حالت ماده 



کلوین544.4:نقطه ذوب 
کلوین1837:نقطه جوش 
متر مکعب بر مول21.31:حجم مولی 

Mol:گرماي تبخیر 
Kj104.8

Mol: جوشی گرماي هم
Kj11.3

s: سرعت صوت 
m1790 کلوین15/293در

)Cd( کادمیم 
م کـادمی .که جزو فلزات نـادر اسـت  48و داراي عدد اتمی Cdم یک عنصر شیمیایی است با عالمت اختصاري کادمی

.ري سازي استتعمده آن در صنایع باي شود و استفاده هاي معدنی روي یافت میبیشتر در سنگ
و در بسیاري از موارد بـراي  اهمیت بوده وجود فلزات سمی و کاربرد گسترده آنها در صنایع رو به رشد ما، بسیار حائز

ولی آیا می توان از کنار خطراتی که این مواد براي سالمتی کارگران ایجـاد مـی کننـد ، بـه     . باشندمفید میصنایع بسیار
؟ راحتی عبور کرد

خواص
بیعی در پوسته زمین طور طه این ماده ب. م یکی از این مواد سمی است که کاربرد زیادي در آبکاري فلزات داردکادمی

ـ  . کادمیم خالص نرم است و مانند نقره سفید می باشـد . یافت می شود صـورت فلـز خـالص در طبیعـت یافـت      ه معمـوال ب
و یا سـولفور  ) کلرید کادمیم( کلر،) اکسید کادمیم( عنوان یک ماده معدنی با سایر مواد مثل اکسیژن ه نمی شود ، اما ب

هایی از کادمیم هستند که به آسانی در آب حل ها ، فرمکلریدها و سولفات.ترکیب می شود) کادمیمسولفات و سولفید( 
کادمیم بو و طعم قابل تشخیص ندارد ، از این رو نمی توان از طریق بو کردن یا حس چشایی به وجود کادمیم . نمی شوند

نـت هـاي رنـگ ، روکـش فلـزات ، پالسـتیک و بعضـی        ها ، پیگممصرف کادمیم در باتريي عمده .در آب یا هوا پی برد
.آلیاژهاي فلزي می باشد

ها حدود نیمی از آن از فرسایش سنگ. هزار تن کادمیم در محیط رها می شود25-30برآورد شده است که ساالنه 
یم در هـوا آزاد  ها و فرایندهاي آتشفشانی نیـز مقـادیري کـادم   آتش سوزي جنگل. در رودخانه ها تولید و به دریا می رود

هـاي انسـانی مثـل اسـتخراج معـادن و سـوزاندن      آورد شده است که میـزان کـادمیمی کـه در اثـر فعالیـت     بر. می کنند 
کودهـا اغلـب حـاوي مقـادیري     .هزار تن مـی باشـد  4-13سوخت هاي فسیلی در محیط آزاد می شود ، ساالنه در حدود 

کادمیم همچنین می تواند از طریـق ریخـتن یـا    . ورزي وارد خاك می شوند هاي کشاکادمیم هستند که در حین فعالیت
در ایـن شـرایط بسـیار    ) حل شونده یا غیر قابل حل ( البته فرم کادمیم . نشت زباله هاي خطرناك وارد آب یا خاك شوند

. مهم است
کـادمیم  . تغییـر شـکل یابـد   هـاي دیگـر   خودي خود در محیط تجزیه نمی شود ، اما می تواند به فرمه فلز کادمیم ب

گیاهان و سایر حیوانات دریافت شود و همچنین می توانـد در بـدن تغییـر شـکل دهـد ولـی بـراي        می تواند توسط ماهی،
.در بدن باقی می ماند) سالها(هاي طوالنی مدت

چگونگی مواجهه با کادمیم
.با کادمیم به شمار می آینداس انسان، از بزرگترین منابع تمدر جوامع عمومی غذا و دود سیگار

پائین تـرین سـطح کـادمیم در میـوه هـا و نوشـیدنی هـا مـی باشـد و بـاالترین سـطح آن در گیاهـان پـر بـرگ و               
گـرم  میکرو30در ایاالت متحده ، میانگین فردي دریافت کادمیم از طریق خوردن غذا در حدود . سیب زمینی ها می باشد

میـزان دریافـت کـادمیم    . گرم از آن در روز جذب و وارد بدن می شـود  میکرو1-3ت ، اما فقط در حدود گزارش شده اس



1-2هـر سـیگار ممکـن اسـت شـامل      .، برابـر شـود  2توسط افراد سیگاري در مقایسه با افراد غیر سیگاري ممکن اسـت  
نشاق شده  می تواند از ریه ها عبـور کـرده و   از کادمیم موجود در سیگار است40-60%گرم کادمیم باشد و در حدود میکرو

.وارد بدن شود
ها ، افرادي که نزدیک محـل جمـع آوري زبالـه هـاي خطرنـاك زنـدگی مـی کننـد ، یـا نزدیـک           عالوه بر سیگاري

ان در صنایع ، کـارگر . کارخانجاتی که کادمیم را وارد هوا می کنند ، تماسی بالقوه با کادمیم موجود در هوا خواهند داشت 
والت حاوي کادمیم در حین انجام فعالیت هایی نظیر ذوب و پاالیش فلزات و یا از طریق هواي اطراف کارخانجاتی که محص

همچنین در حین فرایندهاي . می توانند با کادمیم تماس داشته باشندیا پالستیک را تولید می کنند ، روکشمثل باتري ، 
.ادمیم هستند ، این تماس می تواند براي کارگران اتفاق بیافتدلحیم کاري یا جوشکاري فلزاتی که حاوي ک
نحوه ورود و خروج کادمیم از بدن

البتـه مقـدار کـادمیم    . کادمیم می تواند از طریق غذا ، آب ، هواي تنفسی و استنشاق دود سیگار وارد بدن مـا شـود   
ر مواد غذایی مقدار کافی آهن و سـایر مـواد مغـذي    اگ. دریافت شده از طریق هوا و دود سیگار به مراتب بیشتر خواهد بود

ریافت شده از طریق پوست تقریبا میزان کادمیم د.  مثل کلسیم را نداشته باشند ، مقدار کادمیم دریافتی بیشتر خواهد بود
ا و کبد بیشتر کادمیم دریافت شده به کلیه ه. یعنی کادمیم نمی تواند از طریق پوست جذب شود . صفر می باشد ، در حد 

بخش کمی از کادمیم می تواند از طریق مدفوع و ادرار دفع شود و . هاي طوالنی در آنجا باقی می مانند رفته و براي سال
.مقداري نیز که از ریه ها جذب نشده اند ، با هواي بازدمی به بیرون منتقل می شوند

اثرات کادمیم بر سالمتی انسان
ون فرم کادمیم موجود، مقـدار کـادمیم دریافـت شـده و راه ورود آن بـه بـدن       آسیب رسانی کادمیم به عواملی همچ

ولـی  . مقادیر زیاد کادمیم در هواي تنفسی می تواند به شدت به ریه ها آسـیب رسـانده و باعـث مـرگ شـود     . بستگی دارد
نـین شـکنندگی   مقادیر کم آن در هواي تنفسی در مدت زمان طوالنی باعث تجمع آن در کلیـه و آسـیب بـه آنهـا و همچ    

که کادمیم را تنفس می کردنـد ،  ) نوعی موش (  در مطالعات انجام شده بر روي موش ها و همستر ها . ها شود استخوان
ها در مورد انسان. سرطان ریه را توسعه می دهد) rats(ها نتیجه شد که کادمیم ایجاد سرطان ریه نمی کند ولی در رت

ادمیم تنفس شده بر روي نازائی آنها تاثیر دارد یا خیر انجام نشده است ، ولی این مطلـب  مطالعات دقیقی مبنی بر اینکه ک
هـا باعـث   همچنین کادمیم استنشاق شده می تواند در مـوش هـا و رت  . هاي ماده و موش ها صدق می کنددر مورد رت

. هاي کبدي و تغییراتی در سیستم ایمنی شودآسیب
، در مقادیر زیاد می تواند شدیدا معده را تحریـک و منجـر بـه اسـهال ، اسـتفراغ و      کادمیم خورده شده از طریق غذا 

خوردن و آشامیدن مواد حاوي کادمیم در بعضی مواقع باعـث افـزایش فشـار خـون ، فقـر آهـن ،       . بعضی اوقات مرگ شود
ها ایجاد این بیماريها سطوحی که باعثهاي مغز و اعصاب می شود ولی در انساناي کبدي و همچنین آسیبهبیماري

مطالعات نشان می دهد که حیوانات جوان تر کادمیم بیشتري نسبت به حیوانـات پیرتـر   .شود ، هنوز مشخص نشده است
دلیل عبور آهسته آن از معده ه ب( اگر غذا فاقد آهن ، کلسیم و پروتئین باشد و حتی اگر غذا پرچرب باشد . جذب می کنند

کادمیم از طریق بدن مادر به آسانی نمی تواند به جنین .جذب بیشتري صورت خواهد گرفت) و روده و افزایش زمان جذب
.منتقل شود ولی گاهی این اتفاق از طریق جفت صورت می گیرد

چگونگی کاهش خطر تماس با کادمیم
طریق غذا و یک رژیم غذایی متعادل که شامل کلسیم ، آهن ، پروتئین و روي کافی باشد ، به کاهش کادمیمی که از

ه را بـ عموما در برچسب زدن عناصر در خط تولیـد ، کـادمیم و ترکیبـات آن   .آب در بدن جذب می شود ، کمک می کند
اگر فکر می کنیـد کـه کودهـاي مصـرفیتان حـاوي کـادمیم هسـتند ، حتمـا از         . عنوان یک عنصر فعال ، لیست می کنند



طور مناسب ذخیـره و  ه هاي حاوي کادمیم بایستی بها و رنگمه قارچ کشه. تهیه کننده و تولید کننده آن سوال کنید 
. انبار شوند و از دسترس کودکان در امان باشند

در . کادمیم در صورت سوزانده شدن در زباله سوزها  می توانند فیوم هـاي کـادمیم را آزاد کننـد    -باتري هاي نیکل
دمیم از محیط کار به لباس ، پوسـت ، مـو ، ابـزار و یـا دیگـر اشـیاء       غبارهاي حاوي کاوبعضی مواقع ممکن است که گرد

بایستی اگر در محیط کار کادمیم مورد استفاده قرار می گیرد ،. مربوط به شما که در محیط کار قرار داشته اند منتقل شود
یمیایی ترکیـب  شـامل نـام شـ   MSDSاطالعـات  . در دسترس باشـد  ) MSDS( یک برگ مربوط به اطالعات ایمنی مواد 

هاي دریافت این ماده در بدن ، نحـوه  کادمیم ، اطالعات مربوط به خطرات حریق و انفجار آن ، اثرات بهداشتی بالقوه ، راه
.استفاده صحیح از مواد و اقدامات اضطراري باشد 

)As( آرسنیک
آرسنیک شبه فلز . است33ی مشخص است و داراي عدد اتمAsعنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با عالمت 

ماده اي طبیعی است که به دو صورت معدنی و . شودسمی معروفی است که به سه شکل زرد، سیاه و خاکستري یافت می
آرسنیک و ترکیبات آن .آرسنیک معدنی در آب، خاك و بستر سنگ یافت می شود و براي بدن سمی است. آلی وجود دارد

ر ساخت شیشه، چوب، حشره کـش، علـف کـش، اجـزاء الکترونیکـی و آلیاژهـا اسـتفاده        در صنعت کاربرد زیادي دارد و د
، سوزاندن مواد حاوي آرسنیک از قبیـل چـوب   . آرسنیک از راه تنفس، غذا، آب، خاك و پوست منتقل می شود. می کنند

ماهی ها و غـذاهاي  .چنین تنباکو و سیگار نیز حاوي مقدار ناچیز آرسنیک هستندنیک را در هوا منتشر می کند و همآرس
دریایی و مکمل هاي کلسیم که از صدف هاي دریایی ساخته می شود نیز حاوي مقدار زیادي آرسنیک می باشند، اما براي 

.بدن سمی نیستند
هاي درخور نگرشویژگی

توانـد جـایگزین آن شـود از   هاي بیو شیمیایی میي که در واکنشآرسنیک از نظر شیمیایی شبیه فسفر است تا حد
که بوي آن مانند ) شوداکسیده می(آید صورت اکسید آرسنیک در میه وقتی به آن حرارت داده شود ب. رو سمی استاین

ورت جامـد وجـود   این عنصر به ص. توانند بر اثر حرارت به گاز تبدیل شوندآرسنیک و ترکیبات آن همچنین می. سیر است
.زرد و خاکستري فلز مانند : دارد

کاربردها
استفاده از آن (عنوان آفت کش براي درختان میوه به خوبی مورد استفاده قرار گرفت در سده بیستم آرسنت سرب به

عنـوان  و آرسنیت مس در سـده نـوزدهم بـه   ) شناسی کردهاي عصبدر افرادي که به این کار اشتغال داشتند ایجاد آسیب
.کار رفته ها بعامل رنگ کننده در شیرینی

.رودکار مـی ه ها بICهاي مختلف آرسنید گالیم یک نیمه رساناي مهمی است که در سموم کشاورزي و حشره کش
) تـر هـم هسـتند   البتـه گـران  (تر هستند اند نسبت به نوع سیلیکونی بسیار سریعیی که از این ترکیب ساخته شدهمدارها

bandگالیم بر خالف سیلیکون آن آرسنید  gapي لیزري وتواند در دیودهاستقیم است پس میمLED    هـا بـراي تبـدیل
شناسی براي درمان بیماران سرطان خون حاد کـه در  تري اکسید آرسنیک در خون. کار روده مستقیم الکتریسیته به نور ب

چنین در برنز پوش کردن و ساخت مواد آتش بازي و ترقـه  هم. رودکار میه دهند بدرمانی مقاومت نشان میATRAبرابر 
.گیردمورد استفاده قرار می

تاریخچه



بـه  از ایـن عنصـر  . در دوران بسیار کهن شناخته شده است) به معنی اریپمنت زردarsenikonواژه یونانی (آرسنیک 
آلبرتـوس  . مارش تا حدي نا مشـخص بـود  عالئم مسمومیت با این عنصر تا قبل از آزمایش، کرات براي قتل استفاده شده 

.دو روش براي تهیه آرسنیک منتشر کردهمجوان شرودر . دانند که این عنصر را جدا کردمگنوس را اولین کسی می
از آهـک و  مـوبر .شـود اسـتفاده مـی  ) مـوبر (افت بدنظساخت مواد بهداشتی همچون داروي نبراي آنهمچنین از 

.باشدم ها و اسپري هاي موبر از همین دو ماده میاصی کرِي حتی پایه که ست افتنیگ. تشکیل یافته استآرسنیک
پیدایش

ن مقـدار  یبیشـتر ، کـه بـر اثـر حـرارت     ، شـود هم نامیده مـی Mispickelمیس پیکل ) سنگ آرسنیک(آرسوپیزیت 
گـرد  ،یک سفید، سـولفید آن  آرسن: ترین ترکیبات آرسنیک عبارت است ازمهم.شودآرسنیک از سولفید آهن آن جدا می

عنـوان سـموم و   آرسنیت کلسیم و آرسنیت سـرب بـه  ،از گرد حشره کش . آرسنیت کلسیم و آرسنیت سرب،حشره کش 
ترکیب صورت ه شود ولی معموالً بصورت خالص یافت میه گاه باین عنصر گه.شود ها در کشاورزي استفاده میکشحشره

.تیموان یا سولفور وجود داردآن، با نقره، کبالت، نیکل، آهن
منابع آرسنیک 

. آرسنیک ممکن است در آبی که از میان صخره هاي غنی از آرسنیک جریان دارد یافت شود
. به طور وسیع در قشر خاك وجود دارد

از طریق حل شدن مواد و سنگ هاي معدنی وارد آب می شود و به ویژه در مناطقی که فرسایش خاك از صخره هـا  
. است در آب هاي زیرزمینی متراکم می گرددزیاد

. در برخی مناطق فاضالب هاي صنعتی باعث توزیع آرسنیک در آب می شوند
. آرسنیک به طور تجاري در ساختن آلیاژ و مواد نگهدارنده چوب به کار می رود

. احتراق سوخت هاي فسیلی منبعی از آرسنیک است که آلودگی را در هوا منتشر می کند
رسـنات پـنج ظرفیتـی در   آو رسنیک معدنی می تواند از راه هاي مختلف وارد محیط شود اما آرسنیت سه ظرفیتی آ

. آب هاي طبیعی و همچنین در آب هاي آشامیدنی بیشتر یافت می شود
ولت آرسنیک آلی به وفور در غذاهاي دریایی یافت می شوند که خطرات آن براي سالمتی بسیار کمتر است و به سـه 

. توسط بدن دفع می شوند
عوارض ناشی از آرسنیک 

قـرار گـرفتن از طریـق    ) روز 20تـا  5بین ( مسمومیت مزمن آرسنیک بعد از یک دوره طوالنی در معرض آرسنیک 
. نوشیدن ایجاد می شود که با مسمومیت حاد متفاوت است

اسـتفراغ، ، درد دسـتگاه گـوارش و اسـهال     : در مسمومیت حاد عالئم مسمومیت بالفاصله ظاهر می شود که شـامل  
. می باشد

باعـث افـزایش خطـر    ) میلی گرم در لیتـر 05/0(در معرض آرسنیک قرارگرفتن به مدت طوالنی حتی در مقادیر کم 
همچنین تغییرات پوسـتی از قبیـل تغییـر    . ، مجاري ادراري و مثانه و سرطان کلیه می شود، ریهابتالء به سرطان پوست

شاخی شـدن  ( و افزایش ضخامت یا برآمدگی زرد رنگ روي پوست ) پیدایش نقاط تیره و روشن در پوست ( گ پوست رن
آرسنیک داراي اثرات سوء روي سیستم عصبی است کـه عالئـم آن لـرزش و سـردرد     .نیز از عوارض دیگر آن است) پوست
. ذب آرسـنیک از طریـق پوسـت بسـیار کـم اسـت      ج.تنفس آرسنیک خطر ابتالء به سرطان ریه را افزایش می دهد. است

. بنابراین شستشو با آب حاوي آرسنیک مخاطرات سالمتی براي انسان ندارد



. عالئم و نشانه هاي عوارض ناشی از آرسنیک در بین گروه هاي مختلف مـردم و منـاطق جغرافیـایی متفـاوت اسـت     
ایجاد می شود، وجود ندارد و این پیچیدگی ها تشخیص را هایی که به وسیله آرسنیکبنابراین نشانه هاي کلی از بیماري

. به هر حال آرسنیک اثرات سوء روي عروق محیطی دارد. دشوار می کند
پیشگیري و کنترل 

مهمترین راه پیشگیري تهیه آب آشامیدنی سالم و تصفیه شده است و دیگري کاهش آرسنیک در آب است که دشوار 
. ناطق شهري و در بیشتر مناطق روستایی جهان غیرقابل اجراستو گران است و در بسیاري از م

در سـال  . میلی گرم در لیتر تعیین کـرد 2/0اولین استاندارد بین المللی آب آشامیدنی میزان قابل قبول آرسنیک را 
در . کاهش داد میلی گرم در لیتر 05/0استاندارد آب آشامیدنی مورد تجدید نظر قرار گرفت و میزان آرسنیک را به 1963
به دلیل اثبات سرطان زایی آرسنیک معدنی میزان قابل قبول آرسنیک در آب WHOسازمان بهداشت جهانی 1993سال 

.میلی گرم در لیتر کاهش داد01/0آشامیدنی را به کمتر از 
)Sn( قلع 

berzliusکـه توسـط   Snالمـت  در اسـکاندیناوي گرفتـه شـده و ع   tinلمان قـدیم و آدر zinاز واژه) tin( نام قلع 

درصـد  0002/0قلع از نظر فراوانی در پوسته زمین با فراوانـی  . اقتباس شده است stannumپیشنهاد گردید از واژه التین 
.ندرت در طبیعت رخ می دهد و تنها در کانادا با اطمینان گزارش شده است ه قلع آزاد ب. می باشد

وزن 71/118، وزن اتمی 50، عدد اتمی snنقره اي با نماد-وشن یا سفیدنرم به رنگ خاکستري رقلع فلزي است 
در مقیاس موس ، بـراق ، داراي  5/1، سختی کم ) 5/7قلع تجارتی در حدود ( سانتی متر مکعب گرم بر31/7مخصوص 

سانتی گـراد و  درجه2270جال ، قابل انعطاف و داراي خاصیت شکل پذیري و چکش خواري ، مقاومت کم ، نقطه جوش 
علت نرمی و درخشندگی قلع ، این عنصر به سیاره مشتري و ندرتا بـه  ه معموال ب. درجه سانتی گراد 06/232نقطه ذوب 

.قراردارد 5قلع در جدول تناوبی به عنوان فلز ضعیف بوده و در دوره . سیاره زهره نسبت داده می شوند 
ن ، آقلع ، به دلیـل دانـه بنـدي دوقلـوي     ن می شود و در هنگام تا کردن بر اثر اسید کلریدریک دانه بندي قلع نمایا

حـرارت  . (قابلیت هدایت حرارت و الکتریسیته قلع کم است . صداي مخصوصی بر می خیزد که فریاد قلع نامیده می شود 
کـانی هـایی چـون    عنصـر  قلـع در   ). براي نقـره  100نسبت به 14تا 45/11براي نقره و الکتریسیته 100نسبت به 15

هـن و  آبـرات  ( کیت ، توریولیت ، هولسـیت  کاسیتریت ، هیدروکاسیتریت یا واالموفی ، استانیت ، تیلیت ، هدنبرژیت ، فران
.و استوکسیت یافت می شود ) قلع 

تاریخچه 
. ی برخوردار است تاریخی باالی-برنز ، این عنصر از اهمیت فرهنگیلیاژ  برنز در دوران آبه سبب کاربرد قلع در تولید 

. هاي مصر کشف گردید به اواخر هزاره چهارم قبل از میالد مربوط می شود هاولین ابزار برنزي که در مقبر
قبـل از مـیالد   سـال  600در حـدود  . قبل از میالد در چـین و ژاپـن تولیـد شـد     1800قلع خالص نخستین بار در 

ایـن عنصـر تنهـا در    . خالص را کنار اجساد مومیایی شده قرار می دادند ي باستان مصنوعات ساخته شده از قلعمصري ها
. کار بـرده مـی شـد    ه لیاژهاي سرب جهت مقاصد نظامی و واکنش فلزات نیز بآز استفاده نمی شد بلکه در تولید تولید برن
فریقـاي شـمالی و   آنزدیک، ن در مناطق جغرافیایی متعدد مانند چین ، اندونزي ، هند ، خاورآلیاژهاي آخصوص ه قلع و ب

.اروپا دیده شده است 
. مالزي ، اندونزي و چین مهمترین تولیدکنندگان قلـع در جهـان مـی باشـند     . سیا واقعند آبزرگترین معادن قلع در 

کشورهایی که بیشترین تولید کنسـانتره قلـع را دارنـد ،    . دومین محدوده معدنی بزرگ قلع در برزیل و بولیوي واقع است 
.ترین قلع را نیز تولید می نمایند بیش



هاي مختلف شکل
در دماهاي پایین به شکل خاکستري یا قلع آلفا وجود دارد . در فشار طبیعی قلع جامد داراي دو شکل مختلف است 
درجـه سـانتیگراد باشـد بـه رنـگ     2/13وقتی دما باالتر از . که داراي ساختار بلوري مکعبی مانند سیلیکن و ژرمانیم است

بـه  درصورتیکه سرد شـود بـه آهسـتگی    . سفید یا قلع بتا تبدیل می شود که فلزي بوده و داراي ساختار چهار وجهی است
هـایی از  هر حال این تغییر شکل تحت تـاثیر ناخالصـی  ه ب.می گردد که بیماري قلع نامیده می شودصورت خاکستري بر

. یموان یا بیسموت می توان از آن جلوگیري کردقبیل آلومینیم و روي قرار می گیرد که با افزودن آنت
کاربردها

قلع به آسانی به آهن متصل شده وبراي پوشش سرب روي و فوالد مورد استفاده قرار می گیرد تا از پوسـیدگی آنهـا   
هاي فوالدي با پوشش قلع براي نگهداري غذا کاربردي وسیع دارد و این کـاربرد بخـش وسـیعی از    قوطی.جلوگیري شود

.بازار قلع فلزي را تشکیل می دهد
: سایر کاربردها 

برنز، مفرغ، بابیت، آلیاژ ریخته گري شده تحت فشار، پیوتر، برنز فسفردار،: برخی از آلیاژهاي مهم قلع عبارتند از
. فلز سفیدلحیم نرم و

اگر نمک .ارچه کاربرد داردعنوان عامل کاهنده و یک خورنده در چاپ روي په مهمترین نمک آن کلرید قلع است که ب
ها در شیشه هاي از این پوشش. بوجود می آید که خاصیت هدایت الکتریکی داردیهایقلع روي شیشه پاشیده شود الي

. اتومبیل ضد یخ و روشنایی تابلو فرمان استفاده می شود
) شیشه شناور( لع مذابروش شناور نمودن شیشه مذاب روي قبیشتر ازبراي ساخت شیشه پنجره با سطحی تخت ،

). می نامندPilkingtonاین روش را فرآیند ( استفاده می شود 
از قلع همچنین در لحیم کاري براي اتصال لوله ها یا مدارهاي الکتریکی ، در آلیاژهاي چرخ دنده، در شیشه سازي و

. طیف وسیعی از کاربردهاي شیمیایی قلع استفاده می شود
در واقع قلع یکی از اولـین ابررسـاناهایی بـود کـه مـورد      .ابر رسانا می شودقلع تبدیل به یککلوین3/72زیر دماي 

Meissnerبررسی قرار گرفت ؛ effectهاي ابررساناها می باشد اولین بار در بلورهاي قلع ابررسانا کشف که یکی از ویژگی
صورت ه ب) تسال25( و میدان مغناطیسی بحرانی) کلوین18(علت دماي بحرانی بااله ب) Nb3Sn(قلع -آلیاژ نیوبیوم.شد

یک آهنرباي ابررسانا به وزن چنـد کیلـوگرم قـادر بـه     .هایی براي آهنرباهاي ابررسانا کاربرد تجاري پیدا کرده است سیم
. هاي چند تنی می باشدهاي مغناطیسی مشابه الکترومغناطیستولید میدان

ایزوتوپها 
.ایزوتوپ ناپایدار تشکیل شده است18توپ پایدارو ایزو9قلع معمولی از 

اثرات قلع بر روي سالمتی
این اثرات بستگی به نوع ماده موجود و جانداري که آن را مورد اسـتفاده قـرار داده بسـتگی    . اثرات قلع آلی متفاوتند

. هیدروژن این ماده نسبتا کوتاه استطول پیوندهاي . خطرناك ترین نوع قلع آلی براي انسان، تري اتیل قلع می باشد. دارد
انسان از طریق غـذا، تـنفس و پوسـت    . وقتی پیوندهاي هیدروژن در قلع بلندتر باشد، براي سالمت انسان مضر نخواهد بود

. قلع را جذب می کند
: جذب قلع در طوالنی مدت اثرات زیر را به همراه دارد



سوزش چشم و پوست-
سردرد-
شکم درد-
و سرگیجهبیماري-
اختالل در تنفس-
اختالل در دفع ادرار-

:اثرات دراز مدت آن عبارتند از
افسردگی-
آسیب کبد-
اختالل سیستم ایمنی-
اختالالت کروموزومی-
هاي قرمز خونکاهش تعداد گلبول-
)خشم، ناهنجاري خواب، فراموشی و سردرد(آسیب مغز-

فیزیکی و شیمیایی خواص 
amu118.710:وزن اتمی

pm145: شعاع اتمی 
pm141:شعاع کوواالنسی 
pm217:شعاع وندروالس 

2210:ساختار الکترونی  554 psd]Kr[

آمفوتریک ، 4، 2اکسید : درجه اکسیداسیون 
چهار گوش :ساختار کریستالی 

جامد :حالت ماده 
کلوین505.08:نقطه ذوب 

وینکل2875:نقطه جوش 
متر مکعب بر مول 16.29:حجم مولی 

Mol:گرماي تبخیر 
Kj295.8

Mol:گرماي هم جوشی 
Kj7.029

s: سرعت صوت 
m2500 کلوین15/293در

)Sb( آنتیموان 
آنتیموان که یک شبه فلز . است 51و عدد اتمی Sbآنتیموان عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی داراي نشان 

سفید است وانواع زرد و سیاه آن ناپایـدار  -شکل پایدار این عنصر، فلزي آبی . است داراي چهار حالت آلوتروپیک می باشد
. رودکار میه ها ، سرامیک ، لعاب و آلیاژهاي گوناگون و الستیک باین عنصر در مواد ضد آتش ، رنگ. می باشد

خصوصیات قابل توجه 



پذیر، نقره فام و بلوري است که خاصیت هدایت الکتریکی و حرارتـی  آنتیموان در حالت عنصري خود شکننده ، گداز
شبه فلز آنتیموان از نظر ظاهري و خصوصیات فیزیکی شبیه فلز اسـت امـا از   .ضعیفی دارد و در دماي کم تبخیر می شود

هـا قـرار   همچنین این عنصـر مـورد حملـه اسـیدهاي اکسـید کننـده و هـالوژن       . ش نمی کندنظر شیمیایی مثل فلز واکن
. می گیرد

آنتیمـوان کالکوفیـل اسـت و بـا گـوگرد و      . برآورد شده است5/0ppmتا 2/0فراوانی آنتیموان در پوسته زمین بین 
. فلزات سنگین سرب ، مس و نقره وجود دارد

کاربردها 
رو به Hall-effectهاي مادون قرمز و وسایل تیموان در صنایع نیمه هادي و در تولید دیود ها ، موج یاباستفاده از آن

مهمترین کاربرد فلـز  . صورت آلیاژ موجب افزایش سختی و مقاومت مکانیکی سرب می شوده این شبه فلز، ب. افزایش است
. ها می باشدعنوان سخت کننده سرب در خازنه آنتیموان ب

: رکاربردها سای
روکـش  و گلوله هاي رسام و جنگ افزارهاي کوچـک  ، فلز ویژه حروف چاپ ، آلیاژهاي ضد اصطکاك ، ها در باطري

.کابل 
از ترکیبات آنتیموان به صورت اکسیدها ، سولفیدها ، آنتیمونات سدیم و تري کلریـد آنتیمـوان در سـاخت ترکیبـات     

تري اکسید آنتیموان مهمترین ترکیبات آنتیموان . سفالگري استفاده می شودضد حریق ، لعاب سرامیک ، شیشه ، رنگ و 
کاربردهاي واپسگر آتش در مواردي مثل لباس بچه ، اسباب بازي ، . کار می روده است و بیشتر در تنظیمات واپسگر آتش ب

. هواپیما و روکش صندلی اتومبیل است 
تاریخچه 
در دوران باسـتان درترکیبـات   ) به معنی فلزي که به تنهایی یافت نمی شـود monosعالوه ه بantiیونانی (آنتیموان 

وجود این فلز را اولـین  . عنوان یک فلز شناسایی گشت ه زودتر ب"و احتماال17مختلف شناخته شد و بعدها در اوایل قرن 
عنوان دارو ه در دوران انجیل باستیب نیت ، سولفید طبیعی آنتیموان . طور علمی گزارش کرده بTholden،1450سال بار

ارتباط بین نام جدید آنتیموان و نمـاد آن پیچیـده اسـت ؛ نـام قبطـی     . و وسیله آرایش کشف و مورد استفاده قرار گرفت 
پودر آرایشی سولفید آنتیموان توسط یونانیان قرض گرفته شـد و بعـد در زبـان التـین هـم وارد شـد کـه نتیجـه آن واژه         

stibium است .Jacob Berzeliusکار برده و این ه مکتشف علم شیمی در نوشته هاي خود نام اختصاري براي آنتیموان ب
.نام همچنان مورد استفاده است 

منابع در طبیعت 
صورت بومی ه آنتیمـوان گاهی اوقات ب. گونه ماده معدنی وجود دارد100اگرچه این عنصر فراوان نیست ، در بیش از 

اشـکال تجـاري   . کـه سـنگ معـدنی فراوانـی اسـت وجـود دارد      ) Sb2S3(عمدتا در سولفید استیب نیت یافت می شود اما
هاي آن پودر، سایر شکل. هاي ریخته شده می باشدصورت شمش ، قطعات خرد شده ، ریزدانه و قالبه بآنتیموان بیشتر

. گلوله و بلورهاي مجزا است 
اثرات آنتیموان بر روي سالمتی

هـاي انسـانی هـم وارد محـیط زیسـت      امـا از طریـق فعالیـت   . طور طبیعی در محیط زیست وجود داردآنتیموان به
، در اثر تـنفس هـوا  . افرادي که با آنتیموان کار می کنند، در اثر تنفس غبار آنتیموان عوارضی را نشان می دهند. می شود

اما در اثر تماس پوست با خاك، آب و . وارد بدن می شودنوشیدن آب و خوردن غذایی که حاوي آنتیموان است، آنتیموان 
تنفس آنتیموانی که در ترکیب با هیدروژن اسـت  . مواد دیگري که حاوي آنتیموان هستند هم آنتیموان وارد بدن می شود



3m(غلظت باالي آنتیموان . در حالت گازي، عوارض بسیاري بر روي سالمتی دارد
mg9درمـدت زمـانی طـوالنی    ) در هوا

اگر تماس با آنتیموان براي مدتی طوالنی ادامـه یابـد، عـوارض جـدي تـري      . باعث سوزش چشم، پوست و ریه ها می شود
مشخص نیسـت کـه آیـا آنتیمـوان     . ، مشکاللت قلبی، اسهال، استفراغ و زخم معده پیش می آیدهاي ریويمانند بیماري

هاي انگلی به عنوان دارو بـه کـار مـی رود امـا     آنتیموان در درمان عفونت. ود یا خیرباعث سرطان یا ناتوانی جنسی می ش
ایـن  . هایی شده انـد افرادي که داروهاي زیادي مصرف می کنند یا نسبت به آن حساسیت دارند، در گذشته دچار بیماري

ما را از خطرات آنتیموان آگاه می کندعوارض، 
فیزیکی و شیمیایی خواص 
amu121.760:ی وزن اتم

pm133: شعاع اتمی 
pm138:شعاع کوواالنسی 

اطالعات موجود نیست :ندروالس اشعاع و
3210:ساختار الکترونی  554 psd]Kr[

) اسیدي مالیم(1±:درجه اکسیداسیون 
رومبوهدرال :ساختار کریستالی 

جامد :حالت ماده 
کلوین903.78:نقطه ذوب 

کلوین1860:وش نقطه ج
متر مکعب بر مول 18.19:حجم مولی 

Mol: گرماي تبخیر 
Kj77.14

Mol: گرماي هم جوشی 
Kj19.87



: عنوان آزمایش 
جداسازيشناسایی و 

)آلومینیوم- نیکلگروه ( IIIیون هاي گروه 

)آلومینیوم-نیکلگروه ( IIIمختصري درباره عناصر گروه 
نیکل

ایـن عنصـر در سـال    . نقره اي است -نیکل فلزي سخت ، چکش خوار، براق با ساختار بلورین مکعبی به رنگ سفید
. دانشمند سوئدي کشف گردید Axel Cronstedtتوسط 1751

پنتالنـدیت ،  ، هـاي اصـلی نیکـل    کـانی . فعالیت شیمیایی شبیه به آهن وکبالت است از نظر خواص مغناطیسی و
. هستند) منیزیم -سیلیکات نیکل(و گارنییریت ) آهن-سولفید هاي نیکل(پیروتیت 

عنصـر از گـروه عناصـر آهـن و کبالـت      این. ی می باشدق است و سطح آن براق و صیقلاین عنصر رساناي جریان بر
. هاي باالیی دارندمی باشد و آلیاژهاي آن قیمت

زنگ و دیگر آلیاژهاي ضد زنـگ و خـوردگی   این عنصر کاربردهاي فراوانی در طبیعت دارد و براي ساخت فوالد ضد
. کـاربرد دارد Hastelloysدگى مقاوم اسـت و و اینکونـل و   لیاژى از نیکل و کبالت که در برابر خورآاینوار و مانل که مثل 

. طور براي نمک زدایی گیاهان و تبدیل آب شور به آب مایع استفاده می شودبراي ساخت لوله هاي نیکلی و مسی و همین
طـور از نیکـل   نیکل استفاده هاي فراوانی براي ساخت سکه ها و فوالد نیکلی براي زره ها و کلید ها کار برد دارد و همـین 

. می توان آلیاژهاي نیکروم و پرمالوي و آلیاژي از مس را تهیه کرد
صفحات نیکلی می تواند نقش محافظت کننده براي . از نیکل براي ساخت شیشه هاي به رنگ سبز استفاده می شود

غناطیسی دارد و باتري همچنین صنعت سرامیک و ساخت آلیاژي از آهن و نیکل که خاصیت م.. دیگر فلزات را داشته باشد
. از ترکیبات مهم نیکل می توان سولفات و آکسید را نام برد. هاي قوي ادیسون کاربرد دارد

.نیکل هم به صورت فلز و هم به صورت ترکیب محلول می تواند وجود داشته باشد
اثرات نیکل بر سالمت انسان

ممکن است بر اثر . ، خوردن غذا و کشیدن سیگار استهاي ورود نیکل به بدن انسان از طریق هوا، آشامیدن آبراه
مقدار اندك نیکل براي انسان ضروري است . تماس پوست با خاك یا آب آلوده به نیکل، مقداري نیکل وارد بدن انسان شود

. اما اگر مقدار آن افزایش یابد، براي سالمت انسان خطرناك است
:نتایج مصرف باالي نیکل به شرح زیر است

. دهدس مبتال شدن به سرطان ریه، سرطان بینی، سرطان حنجره و سرطان پروستات را افزایش میشان-
. پس از اینکه فرد در معرض گاز نیکل قرار گرفت، دچار کسالت و سرگیجه میشود-
آب آوردن ریه ها-
مشکالت تنفسی-
کاهش توانایی تولید مثل-
آسم و برونشیت مزمن-



)به خصوص در هنگام استفاده از جواهرات(ت هایی از قبیل خارش پوسحساسیت-
نارسایی قلبی-

زا محسـوب  عوامل سـرطان ء ، نیکل و ترکیبات آن جز)NTP(شناسی ملی آمریکا از لحاظ تقسیم بندي برنامه سم
. گیرنـد ترکیبات نیکل در گروه یک قرار می) IARC(شوند و از نظر طبقه بندي آژانس بین المللی تحقیقات سرطان می
در این تقسیم بندي عنصر نیکل . زایی آنها وجود داردباشد که شواهد کافی در مورد سرطانه یک شامل عناصري میگرو

. عناصري هستند که ممکن است در انسان سرطان ایجاد کنند2Bگروه . قرار دارد2Bدر گروه 
تاثیرات زیست محیطی

مقدار نیکلـی کـه در هـوا    . باشندنیکل و ورود آن به هوا میکارخانه ها و سوزاندن زباله ها دو عامل اصلی در تولید 
زمانیکه . مدت زمان از بین رفتن نیکل موجود در هوا زیاد است. وجود دارد به مراتب از نیکل موجود در زمین بیشتر است

. کنندهاي سطحی میکنند، مقداري نیکل را وارد آبها جریان پیدا میآبهرز
در طبیعت جذب ذرات خاك و رسوبات شده و در نهایـت بـه صـورت غیـر متحـرك در     بخش اعظم ترکیبات نیکل

. شودزیرزمینی شسته میهايبهاي اسیدي نیکل بسیار متحرك میشود و معموالً در آدر زمین. می آیند
فراتـر رود،  اما زمانیکه مقدار نیکـل از حـد مجـاز خـود     . مقدار اندك نیکل باید در غذاي جانوران وجود داشته باشد

کنند، بر اثر دریافت مقدار زیاد جانورانی که در نزدیکی پاالیشگاه زندگی می. تواند براي جانوران مضر و خطرناك باشدمی
. شوندنیکل به انواع مختلف سرطان مبتال می

: خواص فیزیکی و شیمیایی
58.6934:جرم اتمی*   28: عدد اتمی
Co2732:نقطه جوش *   Co1435: نقطه ذوب

10: نام گروه*  جامد : حالت استاندارد* نقره اي -سفید : رنگ*  3و2:ظرفیت*   1.62: شعاع اتمی 
mol:انرژي یونیزاسیون 

kj635/7
1862622:شکل الکترونی 4333221 sdpspss

3cm:دانسیته*   3و2:حالت اکسیداسیون*   1.91:الکترونگاتیوي*  0.69:یونی شعاع
g8.9

mol: گرماي فروپاشی 
kj47/17 * گرماي تبخیر:mol

kj4/370   *گرماي ویژه :k.g
j

o44/0
4:دوره تناوبی* اهم0000000699/0:مقاومت الکتریکی 

در حالت جامد اشتعال پذیر : درجه اشتعال 
2NiClدي کلرید نیکل، NiOاکسید نیکل ، NiHهیدرید نیکل :اشکال دیگر 

کبالت
. ناوبی قرار دارددر جدول ت27و عدد اتمی Coکبالت ، عنصر شیمیایی است که با نشان 

تاریخچه 
. کردنـد کبالت و ترکیبات آن در دوران باستان شناخته شد که براي آبی کـردن رنـگ شیشـه از آنهـا اسـتفاده مـی      

"George Brand"تاریخ کشف این عنصر در منابع مختلف ، متفاوت است، امـا ایـن   . به خاطر کشف کبالت شهرت یافت
ها کبالـت  او موفق به اثبات این نکته شد که منبع رنگ آبی شیشه. ق افتاده استاتفا1737و 1730هاي کشف بین سال

.دانستندها میبیسموت همراه کبالت را عامل رنگ آبی شیشهقبال. تاس
پیدایش 



تنهـایی  بـه کبالـت معمـوال  . شـود معـدن یافـت مـی   صورت سنگبهرت فلز آزاد وجود ندارد و عموماصوه کبالت ، ب
. آیدهاي استخراج مس و نیکل بدست میعنوان محصول جانبی فعالیتود و بهشاستخراج نمی

تـرین تولیـد   عمـده . کبالتیـت ، اریتریـت ، گالئوکـودوت و اسـکوترودیت    : هاي اصلی کبالت عبارتند ازسنگ معدن
. کنندگان کبالت در جهان ، چین ، زامبیا ، روسیه و استرالیا هستند

ترکیبات 
هر دو اکسید در دمـاي  . هاي اکسیداسیون مختلف ، تعداد زیادي از ترکیبات کبالت وجود داردعلت وجود حالتبه

. CaO،43OCo؛ باشندفرومغناطیس میپایین ، ضد
کاربردها 

: آلیاژهایی از قبیل 
. آلیاژهاي دیرگداز ، براي قطعات توربین گاز موتورهاي هواپیما

. مقابل فرسایش و آسیب بر اثر کارکرد باالآلیاژهاي مقاوم در
. هاي بسیار زیادفوالد ، در سرعت

. و ابزارهاي الماسه) شوند فلزات سخت هم نامیده می( کاربیدهاي روکشدار در 
). ازقبیل نوار کاست و ویدئو ( آهن ربا و واسطه ضبط مغناطیسی در 

. کاتالیزور براي مصرف در صنایع شیمیایی و نفتی
. در آبکاري الکتریکی براي ظاهر ، استحکام و مقاوت در برابر اکسیداسیون

. هاکنندهها ، جوهر و براقعامل خشک کننده در رنگ
. هاي چینیالیه زیرین لعابدر 
). کبالت آبی و سبز ( رنگدانه در 
. الکترودهاي باطريدر 

. تایرهاي رادیال تسمه فوالدي
: منبع اشعه گاما داراي چندین کاربرد است عنوان ه بهم 60–کبالت 

. رودبکار می) رادیوتراپی ( در پرتو درمانی 
. رودبکار می) پاستوریزه کردن سرد ( در استرلیزه کردن غذاها با روش تابشی 

. رودمنظور تشخیص عیوب ساختاري قطعات فلزات بکار میدر رادیوگرافی صنعتی به
ها ایزوتوپ

رادیوایزوتـوپ نیـز شـناخته شـده کـه      22.باشـد می) Co-59( ایزوتوپ پایدار 1ورت طبیعی داراي صه کبالت ، ب
روز 77,27با نیمه عمر Co-56روز ، 271,79با نیمه عمر CO-57سال ، 5,2714با نیمه عمر Co-60پایدارترین آنها 

ساعت هسـتند  18، داراي نیمه عمري کمتر از هاي رادیواکتیومابقی ایزوتوپ. روز هستند70,86با نیمه عمر Co-58و 
حالت برانگیختگی اسـت کـه تمـامی آنهـا     4این عنصر همچنین داراي . ثانیه دارند1که اکثریت آنها نیمه عمري کمتر از 

.دقیقه دارند15نیمه عمري کمتر از 
پاشی اصلی قبل از فراوانترین حالت فرو. قرار دارندamu73و amu50هاي کبالت از نظر وزن اتمی ، بین ایزوتوپ
محصـول فروپاشـی اصـلی پـیش از    .باشـد ، الکترون گیري و حالت اصلی بعد از آن کاهش بتا میCo-59ایزوتوپ پایدار 

59-Coباشندمی) نیکل(28هاي عنصر و محصوالت اصلی بعد از آن ایزوتوپ) آهن(26هاي عنصر ایزوتوپ .
:خواص فیزیکی و شیمیایی 



27: ساختار الکترونی *   pm126:کوواالنسی شعاع 43 sd]Ar[

گوش 6:ساختار کریستالی *   ) آمفوتریک(2,3:) اکسید(درجه اکسیداسیون 
) فرومغناطیس(جامد :حالت ماده 
Fo2301:نقطه جوش *   Fo2723:  1768:نقطه ذوب 
mol:حجم مولی 

m36.67  *گرماي تبخیر :mol
kj376.5* گرماي هم جوشی:mol

kj16.19
s:سرعت صوت *   ko1768پاسکال در 175:فشار بخار 

m4720درko15/293
k.kg:ظرفیت گرمایی ویژه *   )  درجه پائولینگ(1.88:الکترونگاتیویته 

j
o420

k.m:رسانائی گرمایی *   اهم  17.2106:رسانائی الکتریکی 
W

o100
آهن

فلزي خالص کـه داراي  . حیاتی در زندگی حیوانات و گیاهان دارد آهن فلزي نسبتاً فراوان در جهان است و اهمیت 
. فعالیت شیمیایی زیاد است و مخصوصاً در هواي مرطوب به سرعت زنگ می زند 

هسته زمین داراي ترکیبی از . این عنصر هسته پایداري دارد. این عنصر در خورشید و انواع ستاره ها یافت می شود
عمومی تـرین ترکیـب   . این فلز چهارمین عنصر فراوان از نظر وزنی در پوسته زمین است . ددرصد آهن و هیدروژن دار10

. این عنصر هماتیت است که در داخل رسوبات سیاه سواحل و صخره هاي رودخانه ها یافت می شود
. ده ایزوتوپ دیگر نیز از این عنصر شناخته شده است. ایزوتوپ می باشد4آهن معمولی ترکیبی از 

در . صر خالص آهن داراي خاصیت واکنش پذیري شیمیایی باال است و به سرعت زنگ می زند و اکسید می شودعن
آلوتروپی است که عبارتند از آلفـا، بتـا، گامـا،    4آهن داراي . هواي مرطوب و خیلی گرم این خاصیت افزایش پیدا می کند

درصـد کـربن بـا میـزان     3آهن خام یا چـدن شـامل   . کرده باشدآلفا شکلی از آهنربا است که از بتا تغییر شکل پیدا . امگا
. مختلفی از عناصر گوگرد، سیلیسیوم ، منگنزو فسفر می باشد

. آهن داراي خاصیت سخت، شکننده، نسبتاً زودگداز و آلیاژها و ترکیبات مختلف آن کاربردهایی مثـل فـوالد دارنـد   
فوالد کربنی .وار، ذوب شونده سریع و معموالً ساختار الیافی داردآهن ورزیده شامل یک دهم درصد کربن، بادوام، چکش خ

آلیاژهاي فوالد عبارتنـد از فـوالد کربنـی یـا     . ترکیبی از آهن و به میزان کم منگنز و گوگرد و فسفر و سیلیسیوم می باشد
. و فلز مهمی در صنعت می باشدآهن ارزان ، فراوان بسیار مفید. ترکیبی از عناصر دیگر مثل نیکل و کروم و وانادیم و غیره

اثرات آهن بر سالمتی انسان
آهن مهمترین بخش تشـکیل دهنـده   . آهن در کلیه مواد غذایی مانند گوشت، سیب زمینی و سبزیجات وجود دارد

. باشدهموگلوبین است و عامل رنگ قرمز خون و منتقل کننده اکسیژن در کل بدن انسان می
رخورد کند یا در آنها باقی بماند، باعـث ورم ملتحمـه، مشـکالتی در مشـیمیه و آمـاس      هاي بدن باگر آهن با بافت

اگر مقدار بیش از حد مجاز غبار یا بخار اکسید آهن تنفس شود، مشکالت معده و ریوي خوش خیم را به . شودشبکیه می
اخـتالالت فیزیکـی خاصـی    . اشـد باین بیماري با استفاده از اشعه ایکس قابل تشخیص می. شودسبب میsiderosisنام 

به خصوص کارگرانی کـه در چنـین محـیط    (تنفس مقدار فراوانی اکسید آهن . پیش نمی آیدsiderosisهمراه با بیماري 
. دهدخطر ابتال به سرطان ریه را افزایش می) کنندهایی کار می

. گرفته اند، سبب مرگ شـده اسـت  درصد جانورانی که در معرض این عنصر شیمیایی قرار50مقدار اندکی آهن در 
. باشدمعموالً این مقدار در حدود میلی گرم یا از ماده در هر کیلوگرم از وزن جانور می

تاثیرات زیست محیطی 



به همین دلیل باید توجه خاصی به . آرسنیت و پنتاهیدرات ممکن است براي محیط زیست خطرناك باشند3-آهن
کلی باید از ورود مواد شیمیایی به محیط زیست جلوگیري به عمل آورد، زیـرا اکثـر مـواد    به طور . گیاهان، هوا و آب شود

. شیمیایی براي مدت زمان طوالنی در طبیعت باق می مانند و از خود مقاومت نشان میدهند
: خواص فیزیکی و شیمیایی

645/0: یونی شعاع *   1.72: شعاع اتمی*   55.845:جرم اتمی*  26: عدد اتمی
3و2:ظرفیت*   Co1962: نقطه جوش *   Co1244:نقطه ذوب

جامد : حالت استاندارد*   خاکستري مایل به صورتی: رنگ
mol: انرژي یونیزاسیون

kj87/7   *4:دوره تناوبی
1662622: شکل الکترونی 4333221 sdpspss

3cm:دانسیته*   3و2: حالت اکسیداسیون*   1.83: الکترونگاتیوي
g7.873

mol:گرماي فروپاشی
kj8/13   * گرماي تبخیر:mol

kj6/349  *گرماي ویژه:k.kg
j

o44/0
اهم 0000000971/0: مقاومت الکتریکی 

: اشکال دیگر 
3FeClو تري کلرید آهن2FeClدي کلرید آهن، 32OFeو هماتیت 43OFe، مگنتیتFeOاکسید آهن 

منگنز
. باشدمی25و عدد اتمی Mnاوبی ، داراي نشان منگنز ، عنصر شیمیایی است که در جدول تن

ه تاریخچ
انـد، بـه   سید منگنز سـاخته شـده  اکهاي ديهایی که از رنگدانهرنگ. منگنز از ماقبل تاریخ مورد استفاده بوده است

و چـه  آمیـزي آن  سازي ، چه براي رنـگ مصریان و رومیان ، ازترکیبات این عنصر در شیشه. گردندسال پیش برمی1700
هـا بکـار   هاي آهن یافـت، توسـط اسـپارت   را در کانیتوان آنمنگنز که می. کردندبراي از بین بردن رنگ آن استفاده می

منگنـز  -بعضی افراد بر این باورند که سختی استثنائی فوالد اسپارتان ، ناشی از تولید ناخواسته یـک آلیـاژ آهـن   . رفتمی
.باشدمی

انشمندان استفاده از منگنز را در فوالدسازي مورد بررسی قرار دادند که آن زمان ، حقـوق  ، د19در آغاز قرن تقریبا
متوجه شـدند، افـزودن منگنـز بـه آهـن بـدون تغییـر درمیـزان         1816در سال . انحصاري براي کاربردهاي آن واگذار شد

. شودشکنندگی آن ، باعث استحکام بیشتر آهن می
ا کاربرده

زدائی و آلیاژ سازي بـراي تولیـد آهـن و فـوالد ضـروري      ات ثابت کنندگی گوگرد ، اکسیژنمنگنز به خاطر خصوصی
% 85تـا  % 90بـین  گنز داخلی را نیـاز دارد کـه اخیـرا   فوالدسازي ، ازجمله بخش تولید آهن آن ، بیشترین مقدار من. است

ضد زنـگ ارزان قیمـت و   هاي فوالدولاز بین کاربردهاي مختلف دیگر آن ، منگنز بخش اصلی فرم. مقدار مورد نیاز است
.دهدآلیاژهاي آلومینیم پرکاربرد را تشکیل می

رود ماهیت و سطح کلی کاربرد منگنـز  انتظار می. شودهاي خشک جدید استفاده میاز اکسید منگنز ، در انواع پیل
اي جایگزینی مواد دیگر به جاي منگنز آوري عملی برهیچ گونه فن. یکسان باقی بمانداي نزدیک تقریبادر آمریکا در آینده 

. یا استفاده از مقادیر داخلی و سایر ذخائر جهت خودکفایی آمریکا نسبـت به کانی منگنز سایر کشورها وجود ندارد
ترکیبات 



علـت خصوصـیات اکسیداسـیون آن ، یـک معـرف      نامنـد، بـه  را بلورهاي کانـدي هـم مـی   پرمنگنات پتاسیم که آن
اکسـید  دي). هـاي مـاهی   براي درمـان بیمـاري  مثال( داروي محلی کاربرد دارد؛ ل است و بعنوان یکآزمایشگاهی متداو

هایی که با مقادیر کمی آهن ، سبز رنگ زدایی شیشهتوان از آن براي کلرته ، نیز میهاي خشک کاربرد داشمنگنز در پیل
عـالوه بـر   . باشدا ارغوانی کرد و عامل رنگ ارغوانی واقعی میها رتوان شیشهبا ترکیبات منگنز ، می. اند، استفاده نمودشده
. گرددهاي سیاه جامد استفاده میاکسید منگنز براي تولید اکسیژن ، کلر و رنگها ، از دياین

ا هایزوتوپ
ایی ایزوتوپ پرتوزاد هم براي این عنصر شناس18. باشدمیMn-55طور طبیعی داراي یک ایزوتوپ پایدار ه منگنز ب

بـا  52-روز و منگنز312,3با نیمه عمر 54-میلیون سال ، منگنز7/3با نیمه عمر 53شده است که پایدارترین آنها منگنز
ساعت برخوردار بوده کـه نیمـه عمـر    3مابقی ایزوتوپهاي رادیواکتیو از نیمه عمري کمتر از . روز هستند5,591نیمه عمر 

.باشدمی3meta statesین این عنصر داراي همچن. دقیقه است1اکثر آنها کمتر از 
شود در ستارگان بـزرگ ، انـدکی قبـل از انفجـار ابراختـر سـنتز       منگنز ، جزء عناصر گروه آهنی است که تصور می

علت نیمـه عمـر نسـبتا   به53-منگنز.یابدمیلیون سال فرسایش می3,7با نیمه عمر Cr-53به شکل 53-منگنز. اندشده
ود شــ ایزوتوپی کروم ترکیب مـی با محتویاتمحتویات ایزوتوپی منگنز ، معموال. دیونوکلید غیر فعال استکوتاهش یک را

107و پاالدیم 26کروم شواهدي را که از آلومینیم –هاي ایزوتوپی منگنز نسبت. رودبکار میisotope geologyکه در 
.کندبراي تاریخ آغازین منظومه شمسی وجود دارد، تقویت می

حالـت فروپاشـی اولیـه ، قبـل از     . قـرار دارنـد  amu 65تـا  amu 46هاي منگنز از نظـر وزن اتمـی بـین    ایزوتوپ
. باشدجذب الکترون و حالت اولیه پس از آن بتا می) Mn-55( ترین ایزوتوپ پایدار فراوان

:خواص فیزیکی و شیمیایی 
amu54.938049:وزن اتمی 

pm139: شعاع کوواالنسی *  pm161: شعاع اتمی 
25:ساختار الکترونی  43 sd]Ar[  * مکعب بدنه مرکزي :ساختار کریستالی

)  درجه پائولینگ(1.55:الکترونگاتیویته * ) اسید قوي(7,6,4,2,3:) اکسید(درجه اکسیداسیون 
) معموالْ غیر مغناطیسی(جامد :حالت ماده 
Fo2235:نقطه جوش *   Fo1517:نقطه ذوب 
mol:حجم مولی 

m37.35   * ظرفیت گرمایی ویژه:k.kg
j

o480
mol:گرماي تبخیر 

kj226   *جوشی گرماي هم:mol
kj12.05

s:سرعت صوت *   ko1517پاسکال در 121:فشار بخار 
m5150 درko293.15

k.m:رسانائی گرمایی *   اهم 0.695106:رسانائی الکتریکی 
W

o7.82
آلومینیم

ایـن عنصـر در سـال    . نقره اي است و ساختار بلورین مکعبی دارد -ار و نرم به رنگ سفیدآلومینیم فلزي چکش خو
اگر چه فراوان تـرین فلـز در پوسـته زمـین     . دانشمند دانمارکی کشف گردید Hans Christian Oerstedتوسط 1825

از جمله خـاك رس، بوکسـیت،   هاي معدنی اما به صورت غیر ترکیبی وجود ندارد و از اجزاء سنگ) وزنی% 8حدود ( است
آلـومینیم بـه صـورت تجـاري از طریـق پروسـه      . میکا، فلدسپار، کریولیت و همچنین الکترولیز بوکسیت بدست مـی آیـد   

Hall- Heroultتهیه می شود.



روش بدست آوردن این فلز الکترولیز اکسید آلومینیم محلول در فلورید سدیم و آلـومینیم اسـت کـه ایـن روش در     
سنگ کریولیت یـا فلوریـد سـدیم و آلـومینیم طبیعـی در گرینلنـد یافـت        . در آمریکا کشف شدHallتوسط 1886سال 

می شود که کاربرد زیادي ندارد اما در عوض به جاي کریولیت مخلوط مصنوعی را از سدیم و آلـومینیم و فلوریـد کلسـیم    
. درست می کنند که در تجارت کاربرد دارد

ایـن فلـز   . داراي رنگ نقره اي سفید است و محصول فراوري شده آن داراي خصوصیات آلـی اسـت  آلومینیم خالص
سبک و خصوصیات مغناطیسی ندارد و غیر رساناي جریان برق است و دومین فلز از نظر چکش خواري اسـت و ششـمین   

.فلز از نظر مفتول پذیري است
کاربردها

کاربرد این فلز براي ظروف آشپزخانه کاربرد زیادي دارد براي تزئین خارجی بناهاي ساختمانی نیز به کار می رود و 
. کاربرد زیادي در صنایع به علت خصوصیات سبکی و مقاوت باال دارد

بکی وزن درصد مس است اما در صنایع انتقال خطوط الکتریکی به علت سـ 60اگرچه رسانایی الکتریکی این عنصر 
اما آلیاژ ایـن عنصـر بـا عناصـر مـس و منیـزیم و       . آلومینیوم خالص فاقد استحکام و بسیار انعطاف پذیر است. کاربرد دارد

. سیلیسیم و منگنز و دیگر عناصر کاربرد زیادي در صنایع مختلف دارد
هـاي  خال تبخیر می شود و فـرم آلومینیم در . این آلیاژها نقش بسیار اساسی در ساخت هواپیماها و راکتورها دارند

ایـن  . ند مثالٌ به عنوان پوشـش صـیقلی بـراي نـور مرئـی و اشـعه گرمـایی دارد       ف این عنصر کاربردهاي مختلفی دارمختل
از پوشـش آلـومینیمی بـراي آیینـه    . پوشش ها به صورت یک الیه نازك جسـم را از اکسـید شـدن جلـوگیري مـی کنـد       

. ئینی و اسباب بازي ها و قوطی ها استفاده می شودها و ساخت کاغذهاي تزتلسکوپ
ــیم      ــول در پتاس ــومینیم محل ــومینیم و ســولفات آل ــولفات آل ــد از اکســید و س ــومینیم عبارتن ــم آل ــات مه . ترکیب

اکسید آلومینیم در یاقوت سرخ و یاقوت کبود و کرندوم و سنگ سمباده یافت می شود که این اکسید براي ساخت شیشه 
.یاقوت سرخ و کبود مصنوعی براي اشعه لیزر نور همدوس کاربرد دارد. کارخانه ها استفاده می شود و 

اثرات آلومینیم بر سالمتی انسان 
تـرین ترکیبـاتی اسـت کـه در     گیرد و همچنین یکی از فراوانآلومینیم فلزي است که بسیار مورد استفاده قرار می

اما زمانیکه غلظت آلومینیم در محیط افزایش . ین موارد، آلومینیم عنصر مظلومی استبا توجه به ا. پوسته زمین وجود دارد
. گذارندمی یابد، اثرات شدیدي بر سالمت انسان می

شود هاي دیگري که سبب افزایش مقدار آلومینیم میراه. کنددر بیشتر اوقات مقدار آلومینیم غذا افزایش پیدا می
اگر فردي براي مدت زمان طوالنی در تماس با غلظت زیادي از آلومینیم باشد . ینیم استتنفس کردن و تماس پوستی آلوم

: کندعالیم زیر در وي بروز پیدا می
.بیندسیستم عصبی مرکزي آسیب می-
.شودسبب جنون می-
. دهدفرد حافظه خود را از دست می-
.شودحالی میباعث سستی و بی-
. گرددباعث لرز شدید و تشنج می-
ایـن بیمـاري تحـت نـام     . شودها مینفس آلومینیم یا پودر اکسید آلومینیم باعث تصلب ریه ها و آسیب به ششت

Shaver’s Diseaseدر این حالت ممکن است آلومینیم با سیلیسیم و اکسید آهن موجـود در هـوا نیـز    . شودخوانده می
. واکنش داده و باعث بیماري آلزایمر شود

حیط زیستاثرات آلومینیم بر م



زیسـتان کـاهش   در این دریاچه هـا تعـداد مـاهی هـا و دو    . مقدار آلومینیم در دریاچه هاي اسیدي بسیار باال است
.دهدشش ماهی ها و جنین قورباغه ها واکنش میهاي موجود در آبهاي آلومینیم با پروتئینمی یابد زیرا یون

حشرات آلوده گذارد، بلکه بر پرندگان و سایر جانوران که از ماهی ومیغلظت باالي آلومینیم نه تنها بر ماهی ها اثر 
اثـر مصـرف مـاهی هـاي آلـوده بـر       . کنند، اثر میگذاردکنند و جانورانی که در هواي حاوي آلومینیم تنفس میتغذیه می

اثر تنفس آلومینیم . شوندشود و جوجه هاي با وزن کم متولد میپرندگان به گونه اي است که پوست تخم آنها نازك می
. باشدبر جانوران مشکالت تنفسی، کمبود وزن و کاهش فعالیت می

هـاي اسـیدي عبـور   هـاي زیرزمینـی کـه از خـاك    دریاچه هاي اسیدي و هوا فقط آلومینیم زیاد ندارند، بلکـه آب 
تواند به ریشه درختـانی  آلومینیم میعالئم بسیار زیادي وجود دارد که. کنند هم داراي مقدار زیادي آلومینیم هستندمی

. رساندهاي زیرزمینی قرار دارند، آسیب میکه در آب
: خواص فیزیکی و شیمیایی

pm143/1:شعاع اتمی *   amu26.98154:جرم اتمی*   13: عدد اتمی
Co2467:نقطه جوش *   Co32/660: نقطه ذوب 

3: دوره تناوبی*   3: نام گروه*   جامد: حالت استاندارد*   نقره اي: رنگ*   +3: ظرفیت
mol:انرژي یونیزاسیون 

kj5/577
12622: شکل الکترونی 33221 pspss

3: اکسیداسیونحالت*   1.61: الکترونگاتیوي*   0.535: شعاع یونی 
3cm:دانسیته 

g2.7   * اهم 0000000265/0: مقاومت الکتریکی
mol:گرماي فروپاشی 

kj79/10  * گرماي تبخیر :mol
kj4/293   *گرماي ویژه:k.g

j
o9/0

:اشکال دیگر 
62ClAlو هگزا کلرید آلومینیم3AlClکلرید آلومینیم، 3AlHهیدرید آلومینیم،  32OAlسید آلومینیم اک

کروم
. باشدمی24و عدد اتمی Crکروم یکی از عناصر جدول تناوبی است که داراي نشان 

ش پیدای
صورت تجاري با حرارت دادن ه برااین عنصر.استخراج می شود) 42CrOH(کروم به شکل سنگ معدن کرومیت 

نیمی از سنگ معدن کرومیـت جهـان در آفریقـاي    تقریبا.این سنگ معدن در حضور آلومینیوم یا سلیکون تهیه می کنند
مقدار کرومیت اسخراج نشده .رکیه نیز از تولید کنندگان عمده آن هستندالبته قزاقستان ، هند و ت.جنوبی تولید می شود

میلیون تن 15تقریبا2000سال در.ی متمرکز هستندبسیار زیاد است اما از نظر جغرافیایی در قزاقستان و آفریقاي جنوب
میلیارد دالر آمریکا 5/2یبی کروم به ارزش تقر-میلیون تن آهن4به میت قابل فروش تولید شد و تقریباسنگ معدن کرو

. تبدیل شد
در روسیه Udachnayaمعدن . اگرچه وجود کروم خالص بسیار نادر است ، مقادیري کروم خالص کشف شده است

هـم کـروم عنصـري و   واین معدن یک استوانه کیمبرلیت غنی از الماس است ،. نمونه هایی از کروم خالص تولید می کند
. دهم الماس تولید می کن

خصوصیات قابل توجه 
گیرد، به سختی قابل جوش خـوردن  شدت جال میکروم ، فلزي سخت ، براق و به رنگ خاکستري فلزي است که به

. باشداست و در برابر زنگ زدگی و سیاه شدن مقاوم می



نسبتا+ 5و + 4هاي پایدارترین آنها و حالت+ 3است که + 6و + 3،+ 2هاي اکسیداسیون کروم معمولی ترین حالت
. ، اکسیدکننده هایی قوي هستند6ترکیبات کروم در حالت اکسیداسیون . باشندکمیاب می

کاربردها 
: لوژي براي مقاوم کردن در مقابل پوسیدگی و در براقی نهائیدر متا

وان یـک  عنه بو یز ، ، در آب کاري با کروم ، در آلومینیوم آنادادر فوالد ضدزنگمثالعنوان یک جزء در آلیاژها ،ه ب
.به کار می رود کاتالیزور

. هاي پخت آجر استفاده می شوداز کرومیت براي ساخت قالب
هاي معمـولی بکـار  ها واکسیدها در رنگ مو و رنگکرومات.م باعث سبز شدن رنگ شیشه می شودهاي کرونمک

. می روند
عنوان یک عامل ه وف شیشه اي آزمایشگاهی و بدي کرومات پتاسیم یک معرف شیمیایی است که درتمیز کردن ظر

کار ه در رنگرزي ب) مثال ،عامل ثابت نگه دارنده ( صورت دندانهه این عنصر همچنین ب.تیترات مورد استفاده قرار می گیرد
. می رود

ه نوارهاي اکسـید آهـن   در تولید نوارهاي مغناطیسی مصرف می شود این نوارها نسبت ب) 2CrO(دي اکسید کروم
. هاي مغناطیسی بیشتري ،بوده لذا موجب کارآئی بهتر می شوندداراي مقاومت در برابر میدان

ترکیبات 
دي کرومات پتاسیم عامل اکسید کننده بسیار قوي است و این ترکیـب بـراي تمیـز کـردن ظـروف آزمایشـگاهی ،       

که در نقاشـی لعـابی و رنـگ    )32OCr(مان اکسید کروم سبز است اکسید کرومیک ه.ارجح تر از سایر ترکیبات آلی است
که مورد استفاده نقاشان ) 4PbCrO(زردینه کروم رنگدانه زرد درخشانی است .کردن شیشه مورد استفاده قرار می گیرد

. قرار می گیرد
نه اسید کرومیک و نه اسید دي کرومیک در طبیعـت یافـت   . است42CrOHاسید کرومیک داراي ساختار فرضی 

سـید بـدون آب اسـید    ا،3CrOتـري اکسـید کـروم   .بات متنوعی یافت می شـود یهاي آنها در ترکنمی شوند اما آنیون
. فروش می رسده عنوان اسید کرومیک به بصورت تجاري ،ه کرومیک ب

ها ایزوتوپ
با ( Cr-52است که فراوان ترین آنها Cr-53 ,Cr-54 ,Cr-52ایزوتوپ پایدار 3طور طبیعی متشکل از ه م بکرو

سـال  1.8E17) بـیش از ( با نیمه عمـر Cr-50ترین آنها رادیو ایزوتوپ که پایدار19.باشدمی %) 789/83فراوانی طبیعی 
هـاي رادیواکتیـو آن از   مابقی ایزوتوپ. اخته شده استبراي این عنصر شنTمی باشد روز7025/27با نیمه عمرCr-51و

حالت 2این عنصر همچنین داراي .دقیقه است1ساعت برخوردارند که نیمه عمر اکثر آنها کمتر از 24نیمه عمري کمتراز 
. برانگیخته می باشد

ایزوتـوپی منگنـز   بـا محتویـات  محتویات ایزوتوپی کروم معموال.ستاMn-53محصول فروپاشی پرتوزاد 53کروم 
-PdوAl-26شواهدي را کـه از  Mn-Crهاي ایزوتوپ نسبت.ترکیب می شود و در زمین شناسی ایزوتوپی کاربرد دارد

در چنـدین  Mn-Crو Cr-53/Cr-52هـاي  اختالف در نسـبت . درباره تاریخ ابتدایی بدست آمده تقویت می کند107
بایـد از فروپاشـی   Mn-Crنشان می دهد رده بندي ایزوتوپ است که Mn-53/Mn-55شهاب سنگ بیانگر یک نسبت 

دالیلـی بیشـتر را دربـاره فرآینـدهاي     Cr-53بنـابراین  . ناشـی شـده باشـد   در پیکـره سـیاره هـاي مجـزا    Mn-53ثابت 
. یکپارچگی منظومه شمسی در اختیار می گذاردنوکلئوسنتزي بالفاصله قبل از

:خواص فیزیکی و شیمیایی 



pm127:شعاع کوواالنسی *  amu51.9961:وزن اتمی 
15:ساختار الکترونی  43 sd]Ar[

) اسید قوي(6,3,2:) اکسید(درجه اکسیداسیون 
جامد  :حالت ماده *   مکعبی:ساختار کریستالی 

Fo2945:نقطه جوش*   Fo2130:نقطه ذوب 
mol:حجم مولی 

m37.23   * پاسکال در  990:فشار بخارko2130
mol:گرماي تبخیر 

kj344.3   *جوشی گرماي هم:mol
kj16.9

s:سرعت صوت 
m5940 درko15/293

k.g:ظرفیت گرمایی ویژه*   )  درجه پائولینگ(1.66:الکترونگاتیویته 
j

o450
k.m:رسانائی گرمایی *   اهم 7.74106:رسانائی الکتریکی 

W
o93.7

روي
در دماهاي معمولی به حالت شکننده و کریستالی است امـا  . روي عنصر فلزي براق به رنگ سفید مایل به آبی است

. این عنصر در سـال توسـط دانشـمند کشـف گردیـد      . خاصیت چکش خواري و تورق دارد Co150-110در دماي بین
و اسـمیت سـونیت   ) يسیلیکات رو(، کاالمین )اکسید روي(منابع اصلی آن معدن سولفید ، زینکبلند یا اسفالریت زینکیت 

Co1200سنگ سولفیدي تا تبدیل شدن به اکسید برشته می شود سپس با زغـال تـا دمـاي   . می باشند ) کربنات روي(
تبخیر وسپس خارج از محفظه واکنش متراکم شده و در قالب هایی که اسـپلتر نامیـده مـی شـود    . حرارت داده می شود 
. قالب گیري می شود

آلیاژهـاي  . ها قبل شناخته شده بود از روي و ترکیبات روس براي ساخت آلیاژ برنج استفاده مـی شـود  روي از سال
قـرن  13این عنصر از . هاي خیلی پیش در ترانسیلوانیا شناخته شده هستنددرصد روي هستنداز سال87روي که شامل 

1746این فلز دوباره توسط اروپاییـان در سـال   . تولید شدپیش توسط هندي ها از واکنش بین کاالمین و یک ترکیب الی 
عدد ایزوتوپ ناپایدار نیـز بـراي روي شـناخته شـده     16. ایزوتوپ پایدار است5روي در طبیعت داراي . کشف و تولید شد 

. است
از آن هـاي سـفید سـمی   ده دارد و در هوا با شعله قرمز خیلی داغ می سوزد و بـرا یاین عنصر خاصیت نیمه رسانای

اما . نه فلز روي نه زیرکونیم هیچ کدام خاصیت آهنربایی ندارند. خاصیت قالب پذیري این عنصر باال است . ساطع می شود
. درجه کلوین خاصیت آهنربایی دارد350در دماي زیر 2ZrZnاین ترکیب

کاربردها
د که از این قالب گیري براي کاربردهاي اتومبیل سازي و صنایع روي با کیفیت باال براي تولید قالب استفاده می شو

درصد روي 78یک آلیاژ روي که به نام پرزتال نامیده می شود شامل . الکتریکی و سخت افزاها مورد استفاده قرار می گیرد
از ایـن آلیـاژ   . هاي قالـب گیـري اسـتفاده مـی شـود     درصد آلومینیوم است که بیشتر براي صتایع فوالد و پالستیک22و 

. همچنین براي قالب گیري سرامیک و سیمان مورد استفاده قرار می گیرد
اکسید روي عنصر . روي همچنین براي آبکاري دادن فلزاتی مثل آهن برا ي جلوگیري از خوردگی استفاده می شود

ستیک، وسایل آرایشی و صنایع ها، تولیدات الي صنایع و ساخت رنگکه به طور گسترده اي برا. رن استمفید و دنیاي مد
داروسازي، پوشش کف، پالستیک ، چاپ پارچه، صابون سازي، ذخیره باتري ها، منسوجات، تجهیـزات الکتریکـی و دیگـر    

لیتوفون ترکیبی از سولفید روي و سولفات باریم است که براي تولید مواد و رنگدانه ها مورد اسـتفاده  . تولیدات کاربرد دارد
.قرار می گیرد



ن صــفحات روشــن و تابنــاك، صــفحات اشــعه ایکــس و تلویزیــون و نورهــاي فلورســانس  ســولفید روي در ســاخت
روي عنصر حیاتی بـراي  . از ترکیبات کلر و کرومات روي براي ترکیبات مهم استفاده می شود. مورد استفاده قرار می گیرد

. رشد و نمو جانوران و گیاهان است
ه خودي خود سمی نیست اما وقتی که با اکسیژن هوا ترکیب می شـود بـه مـاده سـمی تبـدیل     روي به تنهایی و ب

. دورمی شود که تنفس را دچار مشکل می کند که در موقع استفاده از آن باید دقت الزم را به عمل آ
اثرات روي بر روي سالمتی 

قتی مقدار روي در بـدن انسـان کـم باشـد،     و. روي یکی از عناصر کمیاب است که براي سالمتی انسان حیاتی است
کمبـود روي  . هاي پوستی می شـود ها و ناراحتیباعث بی اشتهایی، کاهش حس چشایی و بویایی ، دیر التیام یافتن زخم

. هاي مادرزادي شودحتی می تواند باعث نقص
هایی مانند دل اد روي باعث بیمارياگرچه انسان می تواند مقادیر نسبتا زیاد روي را تحمل کند، اما مقادیر بسیار زی

بـاال بـودن بـیش از انـدازه روي، بـه لوزالمعـده آسـیب       . درد، تحریک پوست، استفراغ، حالت تهوع و کم خونی مـی شـود  
قرار گرفتن در معرض کلریـد روي بـراي   . می رساند و متابولیسم پروتئین ها را مختل کرده و باعث تصلب شراین می شود

در محیط کار، انتشار روي سبب ایجاد عوارض آنفوالنزا مانندي می شود که . نی سبب اختالالت تنفسی می شودمدتی طوال
. این وضعیت بعد از دو روز از بین می رود و در اثر حساسیت بیش از اندازه ایجاد می شود. به نام تب فلز شناخته می شود

قدار روي زیادي مصرف کند، جنین یا نوزاد از طریق خون و وقتی مادر م. روي براي جنین و نوزادان خطرناك است
. یا شیر مادر تحت تاثیر روي قرار می گیرد

اثرات روي بر محیط زیست
هاي بشري، بـه طـور   روي به طور طبیعی در هوا، آب و خاك وجود دارد اما گاهی اوقات غلظت روي در اثر فعالیت

سـنگ و  کاري، احتـراق ذغـال  هاي صنعتی مانند معدني در اثر فعالیتقسمت عمده افزایش رو. غیرعادي زیاد می شود
. فرآوري فوالد است

این بدان معناست که میزان مـس موجـود   . هنوز باالستهم تولید جهانی مس . جهانی روي هنوز هم باالستدتولی
.در محیط زیست روبه روز کمتر می شود

این فاضالب، تصفیه نمی شـود در  . انجات صنعتی، آلوده می شودآب به علت باال بودن مقدار روي در فاضالب کارخ
. هاي اسیدي هم باالستمقدار روي در آب. نتیجه درساحل رودخانه ها گل و الي آلوده به روي نهشته می شود

ین وقتی روي وارد بدن ا. هاي آلوده به روي زندگی کنند ،مقدار روي در بدن آنها باال می رودها در آبوقتی ماهی
. ها می شود زنجیره غذایی را مختل می کندماهی

بـه همـین علـت اسـت کـه در نزدیکـی       . هاي غنی از روي، تعداد محدودي از گیاهان شـانس بقـاء دارنـد   در خاك
، ایـن عنصـر   به علت اثرات منفـی روي . کارخانه هایی که در زباله شان روي وجود دارد، پوشش گیاهی اندکی وجود دارد

. با وجود این ، کودهاي روي دار هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرند. ع تهدید محسوب می شودبراي مزار
هـاي خـاکی   هـا و کـرم  ارگانیسمدر پایان، روي می تواند فعالیت هاي خاك را مختل کند زیرا روي فعالیت میکرو

. به خاطر وجود روي، تجزیه مواد آلی به شدت کند می شود. اثرات منفی دارد
: خواص فیزیکی و شیمیایی

0.74: شعاع یونی *   1.53:شعاع اتمی *   amu65.409:جرم اتمی*   30: عدد اتمی
Co907:نقطه جوش *  Co73/419:نقطه ذوب 

12: نام گروه*   جامد : نداردحالت استا*   سفید مایل به آبی: رنگ*   2: ظرفیت



mol:انرژي یونیزاسیون 
kj394/9    *4:دوره تناوبی

11062622:شکل الکترونی 4333221 sdpspss

3cm: دانسیته*   2:حالت اکسیداسیون*   1.65:الکترونگاتیوي
g7.13

mol:گرماي فروپاشی 
kj322/7   * گرماي تبخیر:mol

kj3/115   *گرماي ویژه:k.g
j

o39/0
اهم00000005964/0:مقاومت الکتریکی 

: اشکال دیگر 
2ZnClکلرید روي،   ZnOاکسید روي ،  2ZnHهیدرید روي 



: عنوان آزمایش 
جداسازيشناسایی و 

و آنیون هاVوIVیون هاي گروه 

Vو IVمختصري درباره عناصر گروه 
باریم

یافت می شود اما هرگـز بـه شـکل خـالص     BaSO4نام دارد و به صورت اولیه در کانی باریت Baryta، اکسید باریم
. می باشددیده نمی شود، زیرا باریم در هوا بسیار واکنش پذیر

به معنی سنگین )Barus & Barys(از واژه یونانی BaSO4یا سولفات باریم طبیعی ) Barite & Baryte(باریت 
باریم چهاردهمین عنصـر فـراوان در   ). نیز می گویندTiffو گاهی Heavy sparبه این کانی (یا چگال گرفته شده است 

.گرم در تن سنگ هاي رسوبی پوسته را می سازد425ن و پوسته زمی% 050/0پوسته زمین است که در حدود 
، وزن 327/137، وزن اتمـی  56، عدد اتمـی  Baنقره اي با نماد -خاکی به رنگ سفید)آلکالن(باریم فلزي است قلیایی

درجـه  1898در مقیـاس مـوس، نـرم، سـنگین، نقطـه جـوش       25/1گرم بر سانتی متر مکعـب، سـختی   59/3مخصوص 
. درجه سانتی گراد729و نقطه ذوب باال سانتی گراد

6بـوده و در دوره  Alkali Earth Metalsخـاکی  )آلکـالن (جدول تناوبی به عنوان فلز قلیایی) II(2باریم در گروه 
. قرار دارد

ه هاي سولفاته است و تنها کانی که در این رده، داراي وزن مخصوص باالتري نسبت بباریت یکی از سنگین ترین کانی
به صورت بلورهاي تیغـه اي، ورقـه ورقـه ماننـد، الیـه اي یـا       فرم بلورین آن اکثرا. است) PbSO4(آن می باشد، انگلزیت 

در بیشتر ذخایر تجاري به صورت نودول ها، کنکرسیون هاي تجمعات گل سرخ مانند، ورقه هاي نـازك تـا   . رشته اي است
. الیه اي مشاهده می شود

تاریخچه
و به عقیده Hamiltonز کلمه یونانی باروس به معنی سنگین گرفته شده و براي اولین بار توسط هامیلتون نام باریت ا

هاي محلی دیگر براي این کانی نظیـر  نام. به کاررفته استCarl Scheele، توسط شیل 1774برخی از مولفین در سال 
Guyton deتوسـط  baroteید باریم درابتـدا بـه نـام    اکس. هوي اسپار، تیف، کوك، باریتس و باریتین به کاررفته است

Morveau نامیده شد که توسطAntoine Lavoisier بهbaryta    تغییر نام داده است کـه پـس از آن بـهbarium

.تبدیل شد
ایـن مـاده معـدنی بـه دلیـل وزن      . در انگلسـتان اسـتخراج شـد   Sir Humphry Davyتوسط 1808باریم در سال 
وزن مخصوص باال و خنثی بودن آن . در حفاریهاي اکتشافی مورد استفاده قرار گرفته است1930سالهاي مخصوص زیاد از

. هاي حفاري مـی شـود  کارگیري گسترده این کانی به عنوان یک عامل وزنی در مایعات یا گله از نظر شیمیایی موجب ب
تقاضـا بـراي ایـن مـاده     % 85طوري که تقریبـا  هاي عمیق نفت وگاز است، بهبیشتر مصرف باریت در صنایع حفاري چاه

گـل حفـاري در روش دورانـی ودر    ). 2000راسـیکل،  ( میلیون تـن در سـال اسـت    6معدنی را در برمی گیرد که بالغ بر 



مناطقی که فشار گاز یا مایع در اعماق زیاد است، براي محافظـت و جلـوگیري از فـوران چـاه یـا ریـزش دیـواره اسـتفاده        
. شودمی 

خصوصیاتی نظیر وزن مخصوص زیاد، خنثی بودن آن از نظر شیمیایی، فراوانی ذخـایر، سـهولت اسـتفاده و ارزانـی آن     
سبب شده تا در اکثر نقاط دنیا و در بسیاري از صنایع در ساختن مواد شیمیایی باریم دار، پرکننده هاي ویـژه، سـرامیک،   

پالستیک، لباسهاي عایق، کابل، جوهر سفید، آلیاژها، رنگ،چینی، چاشنی الستیک، شیشه هاي شفاف، کاغذ، لوازم آرایش،
فشنگ، گرانول، لنت ترمز، چراغهاي راهنمایی با نور سبز، لیتوپون مورد استفاده قرار گیرد ولی میزان مصـرف آن در ایـن   

.صنایع کمتر از یک میلیون تن در سال برآورد شده است
مشخصات شیمیایی 

بوده و منبـع اصـلی   BaSO4ها جزء گروه عناصر قلیایی خاکی و داراي فرمول شیمیایی سته سولفاتکانی باریت از د
، شـعاع یـونی   85/0، الکترونگاتیویتـه  34/137عدد جرمـی  ،56باریم داراي عدد اتمی. تهیه عنصر باریم محسوب می شود

20در آب دریـا  BaSO4ترکیب قابـل حـل   فراوانی این عنصر به صورت . می باشد5/1آنگستروم و پتانسیل یونی 36/1
.میکروگرم در لیتر است

میانگین آن در % ). 0425/0یعنی ( است ) ppm(گرم درتن یا قسمت در میلیون425میانگین عنصر باریم در پوسته 
و در % 9/9، در مسکوویت %3/7، در پالژیو کالزها%3در فلدسپات. می باشدppm 160ودر دیاباز ppm 1220گرانیت 
. می توان وجود داشته باشدBaO% 6-8بیوتیت 

حاللیت ایـن کـانی در آب و اسـید، در    . در ساختمان باریت خالص وجود داردSO3درصد 3/34و BaOدرصد 7/65
از هرگرم باریت . درجه حرارتهاي عادي، بسیار کم است، بنابراین می توان ازآن به عنوان ماده شیمیایی خنثی استفاده کرد

با افزایش حرارت به میزان حاللیت باریت زیادتر . میلی گرم در هرلیتر آب حل می شود2ر درجه حرارت عادي در حدود د
میلی گرم آن در هرلیتر 40درجه سانتیگراد بخار آب، 1000تا 500شده، به طوري که از هر گرم باریت در درجه حرارت 

، در اثر شیمیایی باریت). 1951هسلی و مورگ ( آب افزایش می یابد حاللیت باریت با حضور کلرید در. آب حل می شود
این کانی به سختی گداختـه مـی گـردد وسـاختمان     . که کربنات باریم طبیعی است، حاصل می شود) BaCO3(ویتریت 

ادن شـدید  این کانی داراي خاصیت لومینسانس بوده و حـرارت د . شکسته می شود) شعله فوتک ( بلورین آن در اثر گرما 
اگر پودر این کانی به داخل شعله دمیده شود، رنگ سبز متمایل به زرد . آن سبب تظاهر رنگ سبز متمایل به زرد می گردد

. به شعله می دهد
بـوده و از عناصـر   8، عدد کوردینانسـیون  85/0، الکترونگاتیوي 5/1انگستروم، پتانسیل یونی 36/1باریم با شعاع یونی 

. ی شودلیتوفیل محسوب م
ایـن فلـز   . نقره مشـابه سـرب اسـت   -باریم از نظر شیمیایی بسیار شبیه به کلسیم است و فرم خالص آن به رنگ سفید

زمانی در معرض هوا قرار می گیرد، بسیار آسان اکسید می شود و با آب و الکل واکنش پذیري باالیی دارد و توسط آب و یا 
.الکل تجزیه می شود

که ناشی ) گرم بر سانتی مترمکعب 2/4باالتر از ( ي عنصر باریم به علت وزن مخصوص باالي آنبیشتر مواد مرکب حاو
.می باشد، کانی شفاف و سنگین نامیده می شوند) 137( از وزن اتمی باالي آن 

باریم به صورت یک عنصر کمیاب در بسیاري از سنگ ها وجود دارد، این عنصر بیشتر در سنگ هـاي آذریـن اسـیدي    
افت می شود و هنگام واکنش هاي بین آب و سنگ، به محیط آبی وارد می شود، ولی انحالل آن به تشکیل کانی سولفات ی

بنابراین تمرکز باریم در آب هاي سطحی و زیرزمینـی بـه طـور معکـوس بـه تمرکـز سـولفات        . باریم یا باریت وابسته است
.بستگی دارد



باریم به صورت . تیابی به این فلز در شکل خالص آن مشکل بدست می آیدباریم به سرعت در هوا اکسید می شود و دس
BaCo3یا ویتریـت ) سولفات باریم متبلور(اولیه به صورت کانی باریت  ( Witherite بـاریم از نظـر   . یافـت مـی شـود   (

. ایجاد می شود) BaCl2(اقتصادي از طریق الکترولیز کلرید باریم مذاب 
آسانی اتفاق می افتد و باریم به ندرت به شکل خالص باقی می ماند بنابراین باریم باید در زیر اکسیداسیون در باریم به 

.نفت سفید و یا مایعات داراي اکسیژن آزاد مناسب نگهداري شوند
زمانی که باریم می سوزد، نمک . مهمترین مواد مرکب باریم پروکسید، کلرید، سولفات، کربنات، نیترات و کلرات هستند

.باریم به رنگ سبز درخشان در می آیندهاي
ایزوتوپ آن شناسـایی شـده انـد امـا ایـن ایزوتوپهـاي بـا        22. ایزوتوپ پایدار است7باریم با منشأ طبیعی مخلوطی از 

Ba133تنها یک مورد استثناء . خاصیت رادیواکتیو باال و نیمه عمري از رنج چندین هزارم ثانیه به چندین دقیقه می باشد

. سال می باشد51/10مه عمر با نی
، سفید رنـگ تـا خاکسـتري بـا     5/2-5/3، سختی 5/4به صورت پودري سنگین با وزن مخصوص BaSo4پودر باریت 

، بدون بو و غیرمحلول در آب و حالل هاي آلی اسـت و بـه علـت محلـول     }001{جالي شیشه اي، کلیواژ کامل در جهت 
سولفید باریم به علت محلول بودن و آزاد شدن یون باریم در آب به شـدت  نبودن در آب خاصیت سمی ندارد حال آن که

تشکیل شده است ولیکن در طبیعت باریت با ناخالصی هـایی  BaO% 3/43و SO3% 7/65باریت خالص از . سمی است
.همراه است که این ناخالصی ها از وزن مخصوص آنها می کاهند

استرانسیم
. خواص فیزیکی و شیمیایی آن شباهت زیادي بـه کلسـیم و بـاریم دارد   . زرد نقره اي استاسترانسیم فلزي نرم با رنگ 

ایـن فلـز ممکـن اسـت از طریـق الکترولیـز کلریـد مـذاب         .سلستید و استروتیانیت دو سنگ معدن مهم استرانسیم هستند
ن این ایزوتوپ ها ، ایزوتوپ رادیو اکتیو پایدارتری. استرانسیم به طور طبیعی متشکل از چهار ایزوتوپ پایدار است. تهیه شود

دانشـمند  A.Crawfordتوسـط  1790استرانسـیم اولـین بـار در سـال     . است) سال28/ 1نیمه عمر ( 90-استرانسیم 
.اسکاتلندي کشف گردید 

در سـال . باشد، گرفتـه شـده اسـت   که نام شهري در اسکاتلند میStrontianنام عنصر شیمیایی استرانسیم از لغت 
Adair Crawford، 1790البته در سال . طی الکترولیز توانست این عنصر را کشف کندDavey، شخصی به نام 1808

. کانی هاي باریم دار متفاوت بوداز کانی جدیدي به نام استرونتیانیت را شناسایی کرد که 
الکترولیز مخلوط کلر گداخته همراه با فلز استرانسیم از. استرانسیم در کانی هاي سلستیت و استرونتیانیت یافت میشود

شود، یا از احیا اکسید استرانسیم با آلومینیم در شرایط خال و در دمایی کـه استرانسـیم تقطیـر    کلرید پتاسیم حاصل می
. درجه سانتیگراد میباشد540و 235سه شکل آلوتروپی این فلز وجود دارد که نقطه انتقال آنها . میشود، بدست می آید

درجـه سـانتیگراد،   380استرانسیم، در دماهاي زیر . شودرانسیم از کلسیم نرمتر است و در آب به شدت تجزیه میاست
مقطـع  . براي جلوگیري از اکسید شدن استرانسیم این عنصر باید در نفت سفید نگهداري شـود . نیتروژن را جذب نمی کند

فلـز نهـایی در هـوا    . نگ زرد بـا سـاختار اکسـیدي در مـی آیـد     جدید استرانسیم، ظاهري نقره اي دارد، اما به سرعت به ر
. ها در فشفشـه هـا و مـواد آتـش زا کـاربرد دارنـد      این نمک. هاي فرار استرانسیم رنگ قرمز زیبایی دارندنمک. سوزدمی

. استرانسیم طبیعی از مخلوط چهار ایزوتوپ پایدار تشکیل شده است
اسـت  90Srهاي ناپایدار استرانسـیم  یکی از مهمترین ایزوتوپ. ز استرانسیم وجود داردشانزده ایزوتوپ ناپایدار دیگر ا

هاي هسته اي است و مشکالتی در سالمت انسـان ایجـاد مـی   محصول ریزش90Sr. باشدسال می29که نیمه عمر آن 
هـاي  کنـد و در دسـتگاه  یهاي با عمر طوالنی است که اشعه بتـا از خـود متصـاعد مـ    این ایزوتوپ یکی از ایزوتوپ. کند

SNAP)هـا بـراي سـاختن فضـاپیماها، ایسـتگاههاي      این دستگاه. رودبه کار می) سیستم براي قدرت کمکی هسته اي



الکتریکی، دراز مدت، سبک وزن نیاز است، به کـار مـی  –هواشناسی، بویه هاي دریایی و جاهاییکه منابع قدرت هسته اي 
. روند

همچنـین از استرانسـیم بـراي    . برد استرانسیم براي تولید شیشه هاي رنگی تلویزیون استدر حال حاضر مهمترین کار
تیتانیت استرانسیم ماده نوري جالبی است که داراي شـاخص انکسـار بسـیار    . شودتولید آهنربا و تصفیه روي استفاده می

رود، اما خیلی نـرم  ی ن جواهر نیز به کار ماسترانسیم به عنوا. باالیی است و پراکندگی نوري باالتري نسبت به الماس دارد
.است

اثرات استرانسیم بر روي سالمتی
ترکیبـات  . هاي شیمیایی، ترکیباتی از استرانسیم که در آب نا محلـول هسـتند، محلـول مـی شـوند     در نتیجه واکنش

ت محلـول استرانسـیم، آب   بنابراین ترکیبـا . محلول در آب، نسبت به ترکیبات نامحلول براي سالمتی انسان مضرتر هستند
تنفس هـوا یـا گـرد و غبـار،     . خوشبختانه غلظت استرانسیم در آب آشامیدنی بسیار کم است. آشامیدنی را آلوده می کنند

خوردن غذا، آب آشامیدنی یا تماس با خاك آلوده به استرانسیم، باعث می شود که مقدار کمی استرانسیم وارد بدن انسان 
استرانسیم موجود در غذا به استرانسیم موجود . انسیم به بدن از راه خوردن و آشامیدن بیشتراستاحتمال ورود استر. شود

میزان استرانسـیم موجـود در بـدن    . هاي برگدار و لبنیات، استرانسیم باالیی دارنددانه ها ،سبزي. در بدن افزوده می شود
ت استرانسیم است که حتی مقادیر بسیار اندك آن هم براي از بین ترکیبات استرانسیم، تنها کروما. اکثر افراد متوسط است
. سالمتی بدن مضر است

وقتی جذب استرانسیم بسیار زیاد باشد، . هاي استرانسیم باعث خارش پوست یا دیگر مشکالت پوستی نمی شوندنمک
ppmم بـیش از هـزار   اما این مشکل تنها زمانی پیش می آید که جذب استرانسی. ها دچار مشکل می شودرشد استخوان

خطـر استرانسـیم   . میزان استرانسیم موجود در غذا و آب آشامیدنی به حدي نیست که باعث این قبیل عوارض شود. باشد
اگر جذب استرانسیم رادیواکتیو خیلی زیاد باشد، باعث کم . رادیو اکتیو براي سالمتی انسان بیشتر از استرانسیم پایدار است

غلطت بسیار باالي استرانسیم به خاطر آسیب به مـاده ژنتیکـی سـلولها باعـث سـرطان     . ی شودخونی و کمبود اکسیژن م
. می شود

اثرات زیست محیطی استرانسیم
هـا، خـاك، آب و هـوا    هاي محیط زیست مانند سنگاسترانسیم عنصري است که به طور طبیعی در بسیاري از بخش

محیط زیست حرکت می کنند زیرا بسیاري از ایـن ترکیبـات در آب محلـول    ترکیبات استرانسیم به آسانی در . وجود دارد
میزان استرانسیم موجود در هوا در اثـر . استرانسیم به صورت غبار، همیشه و به میزان مشخصی در هوا وجود دارد. هستند
اي سـطحی، خـاك یـا    ههاي بشري مانند سوختن ذغال و نفت، ذرات غباري که حاوي استرانسیم هستند در آبفعالیت

بنابراین .ذراتی که ته نشست نکرده اند به هنگام ریزش باران یا برف به زمین برمی گردند. سطح گیاهان ته نشین می شوند
استرانسـیم از  . هاي سطحی افزایش می یابد و با استرانسیم موجود مخلوط می شـود مقدار استرانسیم در خاك یا کف آب

تنها بخش کوچکی از استرانسیم موجود در آب از گرد و غبار موجود در . وارد آب می شودطریق خاك و هوازدگی سنگها ،
اما بخشی از آن هم به صورت معلق می باشـد کـه   . صورت محلول استقسمت عمده استرانسیم موجود در آب به. هواست

معموال در اثر فعالیتهـاي  . نیستمیزان استرانسیم در آب آشامیدنی زیاد. در بعضی جاها باعث گل آلود شدن آب می شود
بـه عـالوه در اثـر   . بشري و عمدتا در اثر ریختن زباله ها در آب، میزان استرانسیم موجود در آب بیشتر از حد طبیعی است

ته نشینی ذرات گرد و غبار موجود در هوا که با ذرات اسسترانسیم حاصل از فرآیندهاي صنعتی واکنش داده اند هم میزان 
هاي بشري و توسط خاکستر ذغـال سـنگ و   غلظت استرانسیم موجود در خاك در اثر فعالیت. سیم افزایش می یابداستران

به خاطرطبیعت استرانسیم بخشی از آن وارد بدن ماهی ها، سبزیجات، دامها و جانوران . زباله هاي صنعتی افزایش می یابد
این ایزوتوپ به طور طبیعی در محیط وجـود نـدارد و در   . یو استهاي استرانسیم رادیو اکتیکی از ایزوتوپ. دیگر می شود



تنهـا راه کـاهش غلظـت ایـن ایزوتـوپ      . هاي بشري مانند آزمایش بمبهاي اتمی در محیط افزایش می یابدنتیجه فعالیت
ذرات آن غلظت استرانسیم رادیواکتیو در محیط زیسـت نسـبتا کـم اسـت و    . تجزیه رادیواکتیو آن به زیرکونیم پایدار است

امـا میـزان آن در آب   . در نتیجه با دیگر ذرات استرانسـیم مخلـوط مـی شـود    . همیشه در خاك و کف آب تجمع می یابد
.آشامیدنی افزایش نمی یابد

کلسیم
. و در گروه دوم اصلی جدول تناوبی قرار گرفته است20، داراي عدد اتمی Caکلسیم ، یکی از عناصر شیمیایی با نشانه 

نظر فراوانی ، در میان کلیه عناصر پوسته زمـین داراي مقـام پـنجم و در میـان فلـزات داراي مقـام سـوم اسـت         کلسیم از
فلز کلسیم در آب و اسید محلـول بـوده و هیدروکسـید و    . باشداز پوسته زمین می% 64/3ترکیبات کلسیم تشکیل دهنده 

.نمایدنمک تولید می
منابع 

این عنصر در حیـات گیـاهی و   . شودرده بوده و در هر یک از سرزمینها بوفور یافت میمنابع کلسیم در پهنه زمین گست
ها و بسیاري از خاکها وجود ها و پوسته تخم مرغ ، انواع مرجانها و دندانجانوري داراي نقش حیاتی بوده و در استخوان

نظر می رسد ه ذکر این نکته ضروري ب. در آب دریا وجود دارد% 15/0همچنین کلرید کلسیم در حدي به گستردگی . دارد
ـ   ماده شناخته شده) اکسید کلسیم(که آهک  عنـوان مـالت در   ه اي است که از قدیم االیام در مورد یونـان باسـتان از آن ب
گرم در تن وجود دارد این عنصر بـه  36300کلسیم در ترکیب پوسته زمین به مقدار . ها استفاده می شده استساختمان

ها و به صورت محلول در ساختمان جانوران و گیاهان شود، بلکه به شکل ترکیب هاي مختلف در کانیافت نمیحالت آزاد ی
.دولومیت ، گیبس و آپاتیت: هاي حائز اهمیت کلسیم عبارتند ازکانی. شرکت می کند

تجربه و شناسایی 
آن ، و یا بوسیله مشـتعل نمـودن آن شـعله    از نظر کیفی ، وجود کلسیم را می توان یا بوسیله تشکیل کربنات نامحلول 

. نماید، تشخیص دادیک مشعل که ایجاد رنگ قرمز درخشان می
الکل ، -سولفات و یا اتر-از نظر کمی ، کلسیم را بعد از جداکردن از سایر فلزهاي قلیایی خاکی ، به روش هاي کرومات

سیم اگزاالت رسـوب نمـوده و سـپس ایـن رسـوب را تـوزین       از آمونیوم ، اگزاالت استفاده می کنند که کلسیم به شکل کل
هـاي اسـتاندارد شـده    اگزاالت مورد نظر را نیز یا می توان بوسیله اشتعال به اکسید و یا بـا اسـتفاده از محلـول   . نمایندمی

. پرمنگنات پتاسیم اکسیده نمود
خواص شیمیایی 

. قلیایی خاکی از قدرت فعالیت کمتـري برخـوردار اسـت   کلسیم عنصري است که نسبت به فلزات قلیایی و سایر فلزات 
باید توجه داشـت  . مانند بریلیم و آلومینیوم ، و برخالف فلزات قلیایی ، این عنصر بر حسب سوختگی در پوست نمی گردد

صون نگـاه  که در هوا الیه نازکی از اکسید و نیترید بر روي کلسیم تشکیل می شود که می تواند آن را از اثرات بعدي هوا م
کلسیم تجارتی به آسـانی  . دارد، لکن در درجه حرارت باال این عنصر در هوا سوخته و تشکیل مقدار زیادي نیترید می دهد

ها هیدروکربنبا آب و اسیدها واکنش نموده تولید هیدروژنی می نماید که حاوي مقدار قابل مالحظه اي از گاز آمونیاك و
عنوان یک عامل آلیاژ کننده براي فلزات حاوي آلومینیوم به منظور حذف ه حکیم ، می توان باز . باشد، بعنوان ناخالصی می
ـ    . عنوان کنترل کننده کربن گرافیتی ، در چدن استفاده کرده بیسموت از سرب و ب ه از طرف دیگر می تـوان از ایـن فلـز ب

نده در تهیه فلزاتی مانند کـروم ، زیرکـونیم و   عنوان عاملی براي حذف اکسیژن درکارخانجات فوالد و بعنوان عامل احیا کن
ضـمنا زمانیکـه کلسـیم ، بـه     . اورانیم و بعنوان یک ماده جداکننده براي مخلوط گازهاي نیتروژن و آرگون اسـتفاده نمـود  

. هاي آنها می شود، ساختمان آنها را تصفیه وموجب کاهش تمایل آتش گیري%) 25/0(آلیاژهاي منیزیم افزوده شود 



بات کلسیم و کاربرد آنها ترکی
عموما می بایست که از ترکیبات سدیم نسبت به ترکیبات کلسیم ، بیشتر استفاده شود، لکن با مقایسه قیمـت ایـن دو   

در هر صـورت بایـد توجـه داشـت کـه آهـک       . ترکیب با یکدیگر ، در بسیاري از موارد از ترکیبات کلسیم استفاده می شود
از ترکیبات مهم کلسیم می توان بـه مـوارد زیـر اشـاره     . ه هیدروکسیدسدیم محسوب می شودقلیایی ارزان تري ، نسبت ب

: نمود
این ترکیب در اثر واکنش مستقیم با هیـدروژن حاصـل مـی گـردد و بـا آن مـی تـوان بسـیاري از         :هیدرید کلسیم

ان بـا اسـتفاده از ایـن ترکیـب ،     اکسیدهاي معدنی مانند رویتل و بدلیت را تا حد فلز مربوطه احیا کرد همچنـین مـی تـو   
کلریدکلسیم را به سدیم احیا و مونوکسید کربن را به فرم آلدهید تبدیل نمود هر بعنوان یک عامل متراکم کننده درتبدیل 

. استون به اکسید مزیتلین و بعنوان کاتالیزور هیدروژناسیون در تبدیل اتیلن به اتان نفش دارد
توان بوسیله تجزیه حرارتی کربنات معدنی این عنصر در را می) آهک( سید کلسیم اک:اکسید و هیدروکسید کلسیم

تـوان از هیـدرولیز اکسـید آن    بـراي تهیـه هیدروکسـید کلسـیم نیـز مـی      . کوره هاي بلند در فرآیندي مداوم تولیـد نمـود  
. گردداده میعنوان قلیا در مواردي که نیاز باشد استفه از هیدروکسید کلسیم ، ب. استفاده نمود

براي تهیه سیلید کلسیم می توان در یک کوره الکتریکی از اثر آهک برسیلیکا و یک زغال احیا کننده :سیلید کلسیم
. باشداین ماده بعنوان عامل اکسیژن زدایی از فوالد ، بسیار مفید می. استفاده نمود

. کـربن را در یـک کـوره الکتریکـی قـرار داد     براي تهیه ایـن ترکیـب مـی تـوان مخلـوطی از آهـک و       :کربید کلسیم
د کلسیم در اثر هیدرولیز استیلن تبدیل می گردد که استیلن یک ماده آغاز براي تهیه تعداد کثیري از مواد شیمیایی بیکر

. مهم در صنعت مواد شیمیایی آلی است
سـنگ آهـک ایسـلند و    . شـود یافت میدر طبیعت ، کربنات کلسیم تحت عناوین مختلف و به وفور:کربنات کلسیم

اگر چه کربنات کلسیم کـامال  . باشدکلسیت اساسا کربنات خالص هستند، در حالیکه ماربل تا اندازه اي داراي ناخالصی می
در آب نامحلول می باشد، لکن در آبهاي حاوي دي اکسید کربن ، در حد قابل مالحظه اي محلول است زیرا در اثر ترکیب 

. آیدکربنات درمید کربن به صورت بیاکسیبا دي
از جمله هالیدهاي کلسیم ، فلوئورید فسفر سانس ، یکی از ترکیبات گسترده کلسیم می باشد، که : هالیدهاي کلسیم

با توجه به میزان شفافیت آن ، نسبت به اشعه ماوراي بنفش و مادون قرمز از کاربردهاي با اهمیتـی ، در اسپکتروسـکوپی   
دلیل قابلیت ه عنوان عامل خشک کننده و همچنین به از دیگر هالیدهاي کلسیم ، کلرید کلسیم است که ب. استبرخوردار 

مضافا از کلریـد کلسـیم و هیپوکلریـت    . شودهاي خنک کننده استفاده میانحالل فوق العاده آن در آب سرد ، در سیستم
.کنندعنوان عامل سفید کننده نیز استفاده میه کلسیم ب

یمسد
سـدیم ، یـک فلـز    . باشـد مـی 11و عـدد اتمـی آن   Naسدیم ، یک عنصر شیمیایی جدول تناوبی است کـه نمـاد آن   

خصوصـا و  (شکل است که به گروه فلزات قلیایی که از نظـر ترکیبـات طبیعـی فـراوان هسـتند      واکنش دهنده نرم و مومی
شـدت  شود و بهدر هوا ، اکسید می. سوزدشعله زرد رنگی میاین عنصر بسیار واکنش دهنده است و با. تعلق دارد) هالیدها

. از این رو باید همیشه در زیر نفت یا روغن نگهداري شود. دهدبا آب واکنش می
تاریخچه 

توسـط 1807ایـن عنصـر در سـال    . بصورت ترکیبی شـناخته شـده اسـت   ) soda(مدت زمان زیادي است که سدیم 
"Sir Humphry Davy"در اروپـاي قـرون وسـطی ، ترکیبـی از     . ق عمل الکترولیز هیدروکسید سدیم جدا شـد از طری



که Natriumاز التین جدید Naنماد جدید سدیم . شدبراي تسکین سردرد استفاده میSodanumسدیم با نام التین 
. در زبان یونانی که نوعی نمک طبیعی است می آید گرفته شده است

پیدایش 
سـدیم حـدودا   . باشـد در نور ستارگان مشهودتر مـی Dسدیم در ستارگان فراوان است و این فراوانی در خطوط طیفی 

از پوسته زمین را به خود اختصاص داده است که چهارمین عنصر از نظر فراوانی در پوسـته زمـین و فروانتـرین فلـز     % 2.6
تـر از  ایـن روش ارزان . شودز عمل الکترولیز کلرید سدیم تولید میصورت اقتصادي ااکنون بهاین عنصر هم. باشدقلیایی می

. باشـد مـی ) 1997در سـال  (سنت 20تا 15قیمت هر پوند سدیم فلزي حدودا . روش الکترولیز هیدرواکسید سدیم است
. ترین فلز استدالر قیمت دارد که از نظر حجمی ارزان35آزمایشگاهی ، حدودا ACSولی هر پوند سدیم 

خصوصیات قابل توجه 
اي و واکنش دهنده است و از ایـن جهـت هرگـز    سدیم مانند دیگر فلزات قلیایی ، نرم ، سبک وزن ، سفید مایل به نقره

کنـد و  ور شـده ، آن را تجزیـه کـرده ، هیـدروژن آزاد مـی     سـدیم در آب غوطـه  . شـود صورت آزاد در طبیعت یافت نمیبه
. گیردکلوین آتش نمی388گیرد، ولی در هواي معمولی در دماي زیر فورا آتش میسدیم در آب . سازدهیدرواکسید می

کاربردها 
. باشدسدیم در حالت فلزي ، عنصر الزم براي ساختن استر ها و ترکیبات آلی می

. باشداست که براي زندگی حیاتی است نیز میNaClاین عنصر قلیایی بوجود آورنده کلرید سدیم 
.رخی از آلیاژها براي بهبودي ساختارشاناستفاده در ب

.استفاده در ساخت صابون و ترکیبش با اسیدهاي چرب 
NaKآلیاژسدیم و پتاسیم ، یک ماده مهم منتقل کننده حرارت است ، .

ترکیبات 
یبـول ،  هاي بسیار دیگـري از قبیـل آمف  اما سدیم در کانی. ترین ترکیب سدیم استنمک طعام یا کلرید سدیم ، معمول

سـازي فلـزي   ترکیبات سدیم براي صـنایع شـمیایی شیشـه   . آیدبوجود می... ، زئولیت و soda niterکریولیت ، هالیت ، 
.صابون معموال یک نمک سدیم از اسیدهاي چرب است. ساخت کاغذ صنعت نفت ، ساخت صابون و نساجی کاربرد دارد

پتاسیم
پتاسـیم ، فلـز قلیـایی    . باشـد می19و عدد اتمی آن Kست که نماد آن پتاسیم یکی از عناصر شمیایی جدول تناوبی ا

این . شودها یافت میصورت ترکیبی با عناصر دیگر در آب دریا و دیگر کانیطور طبیعی بهاي است که بهسفید مایل به نقره
. یی همانند سدیم استو از نظر شمیا) مخصوصا در آب (سرعت در هوا اکسید شده ، بسیار واکنش پذیر استعنصر به

تاریخچه 
که آن را از پتاس "Sir Huphry Davy"توسط 1807در سال ) kaliumو التین ، potashانگلیسی ، ( پتاسیم 

. این فلز قلیایی تنها فلزي بود که توسط عمل الکترولیز از هم جدا شده بود. بدست آورد، کشف شد)KOH( سوزآور 

پیدایش 
دست ه ب. باشددهد و از نظر فراوانی هفتمین عنصر در آن میاز وزن پوسته زمین را تشکیل می% 2.4این عنصر حدودا 

. دلیل خاصیت نامحلولی و ماندگاري آن بسیار دشوار استه ها بآوردن پتاسیم از کانی
ستر دریاهـا یـا   در بSylviteو Carnallite ،Langbeinite ،Polyhaliteبا این وجود ، مواد معدنی دیگر مانند 

ها عمل استخراج پتاسیم و نمک آن را نشین شده در این برکهمواد معدنی بسیار زیاد ته. شوندهاي قدیمی یافت میدریاچه



. باشـد منابع مهم پتاسیم و پتاس منابعی در کالیفرنیا ، آلمان ، نیومکزیکو ، یوتا و دیگر نقاط زمین می. کندتر میاقتصادي
عنـوان یـک منبـع    تواند بـه ، مقادیر عظیمی از پتاس وجود دارد که میSaskatchewanی زیر بستر فوت3000در عمق 

.مهم براي این عنصر در آینده در نظر گرفته شود
باشند، اما در مقایسه با سدیم مقدار پتاسیم موجود در یک حجم معین از ها نیز منابع دیگري براي پتاسیم میاقیانوس

هـاي  از روش. تواند به اجـزاي هیدروکسـیدش تجزیـه شـود    پتاسیم در صورت عمل الکترولیز می. استآب دریا بسیار کم 
با این وجـود ،  . شودصورت رها شده در طبیعت یافت نمیپتاسیم هرگز به. شودحرارتی نیز براي تولید پتاسیم استفاده می

. بسیار مهم هستندهاي تحریکیهاي زنده براي فیزیولوژي سلولدر ارگانیسمK+یونهاي 
خصوصیات قابل توجه 

این فلز ، بسیار نـرم  . پذیرترین و الکتروپوزیتیوترین استباشد، در میان فلزات ، واکنشپتاسیم که دومین فلز سبک می
سـرعت اکسـید   از آنجا که به در هـوا بـه  . باشداي میخورد و در سطوح صاف به رنگ نقرهراحتی برش میبوده ، با چاقو به

پتاسیم مانند دیگر فلزات قلیایی در آب تجزیه شده و هیـدروژن آزاد  . شود، باید زیر روغن معدنی یا نفت نگهداري شودمی
گیرد و نمک آن هنگامی که در معرض یک شعله قـرار بگیـرد، رنـگ بـنفش از خـود سـاطع       در آب فورا آتش می. کندمی
. کندمی

کاربردها 
نیتـرات پتاسـیم در سـاخت بـاروت     و . رودکار مـی ه شناخته شده است، در تولید کود باکسید پتاسیم که با نام پتاس 

. شوددر ساخت شیشه استفاده میهمچنین پتاسیم . کاربرد دارد
. شودعنوان رسانه انتقال گرما استفاده میکه آلیاژ سدیم و پتاسیم است، بهNaKاز 

. شودانواع گوناگون خاك یافت میپتاسیم ، ماده بنیانی براي رشد گیاهان بوده و در
. باشندیونهاي پتاسیم در سلولهاي حیوانی موادي حیاتی براي زنده نگه داشتن سلولها می

. شودتوسط تزریق کشنده استفاده میهاکلرید پتاسیم یک جانشین براي نمک طعام بوده ، براي ایست قلب در اعدام
شامل برمید پتاسیم ، کربنات پتاسیم ، کلـرات پتاسـیم ، کلریـد پتاسـیم ،     هاي پتاسیم بسیار مهم بوده ،بیشتر نمک

کرومات پتاسیم ، هیدروکسید پتاسیم ، یدید پتاسیم ، نیتـرات پتاسـیم و سـولفات    کرومات پتاسیم ، سیانید پتاسیم ، دي
.باشندپتاسیم می

مختصري درباره آنیون ها
گوگرد
. باشـد در جدول تناوبی و از خانواده اکسـیژن مـی  ) VIA(اصلی گروه ششم سولفور یکی از عناصر شیمیاییگوگرد یا 

.گردداکتشاف این عنصر به پیش از تاریخ بازمی. باشدمی16و عدد اتمی آن Sنماد آن 
هاي سولفید هاي زرد رنگ که در کانیو چند ظرفیتی است که بیشتر به شکل کریستالمزهبو ، بیگوگرد یک نافلز بی

باشـد و  گوگرد یک عنصر حیاتی و الزم براي تمامی موجـودات زنـده مـی   . باشندآید شناخته شده میفات بدست میو سول
شـود ولـی بـه صـورت     این عنصر به صورت اولیه در کودها استفاده مـی . ها استمورد نیاز ساخت اسید آمینوها و پروتئین

.شودا به کار گرفته میهکشها و حشره، کبریتهاتر در باروت ، ملینگسترده
در Brimstoneاین عنصر با نـام  . هاي باستان شناخته شده بودباشد از زمانمیSulphurگوگرد که اسم التین آن 

Bootierقبیلـه  . کـش را قبـل از مـیالد ذکـر کـرده بـود      هومر نیز گوگرد حشره. استاسفار پنجگانه کتاب مقدس آمده

زمـانی نیـز در چـین بـاروت کـه      . دن مخلوطی از ذغال و گوگرد سـوزانیده و خـراب کردنـد   دیوارهاي یک شهر را با سوزان
.کربن و گوگرد بود کشف شد، KNO3مخلوطی از نیترات پتاسیم 



این کیمیـاگران از روي  . کیمیاگران اولیه براي گوگرد نماد مثلثی که در باالي یک خط قرار داشت در نظر گرفته بودند
.تواند با گوگرد ترکیب شوده عنصر جیوه میدانستند کتجربه می

هاي نهایی اثبات اتهام یـا برائـت   در دوران گذشته یکی از روش. سوگند یا سئوکند در اصل به معناي گوگرد بوده است
ماند، حکم به چنانچه متهم بعد از خوردن گوگرد یا همان سوگند زنده می. متهمان، خوراندن آب گوگرد به آنان بوده است

هایش است، در اصل از همـین آیـین گرفتـه    اصطالح سوگند خوردن که تأکید شخص بر صحت گفته. دادندبرائت وي می
.شده است

.آنتوان الووازیه توانست مجامع علمی را متقاعد کند که گوگرد یک عنصر است و نه یک ترکیب
ترکیبات 

:آوردک نافلز است انواع ترکیبات یونی به وجود میاز آنجایی که گوگرد ی.است dithianeیک ترکیب آلی گوگرددار
ترکیبات معدنی

سولفید
رسـاناها کـاربرد   گالنا یک که نام علمی آن سولفید سرب است نیز یک ترکیب مشتق از گوگرد است که در صنایع نیمه

. دارد
سولفید آهن 
سولفید روي 

COS–کربونیل سولفید 

CS2–سولفید کربن دي

Cu2S–سولفیدمس

CuS–سولفید ) II(مس 

GeS–ژرمانیوم سولفید 

Au2S–طال سولفید 

H2S–سولفید هیدروژن 

PbS–سولفید ) II(سرب 

HgS–سولفید ) II(جیوه 

MoS2–سولفید مولبدنیوم دي

Sb2S5–پنتاسولفید آنتیموان 

K2S–پتاسیم سولفید 

Ag2S–سولفید نقره 

NaSH–سدیم هیدروسولفید

Y2S3–سولفید ایتریوم

سولفات
سولفات لیتیم 
سولفات روي 

Al2(SO4)3–سولفات آلومنیوم 

NH4(2SO4)–آمونیوم سولفات 

BaSO4–باریوم سولفات 



CdSO4–کادمیوم سولفات 

CaSO4–) گچ(کلسیم سولفات 

Ce(SO4)2–سولفات سریوم

CoSO4–سولفات ) II(کبالت 

سولفیت
Na2SO3–ولفیت سدیم س

ترکیبات آلی
یـک  ) DFP(ایزوپزوپیل فلوئور فسفات سم دي. هاي فسفاته آلی در طول جنگ جهانی دوم در آلمان توسعه یافتندسم

دوام توسـعه  کـش مـوثر و کـم   پاراتیون و ماالتیون ترکیبات آلی فسفره هستند و به عنوان حشـره . معرف بسیار سمی است
.اندیافته

.مان شیمیایی پنی سیلین نیز گوگرد موجود استدر ساخت
کندشود و تولید اسید میمرغ هیدروژن سولفید وجود دارد این ماده در آب حل میدر تخم
هاویژگی

ایـن عنصـر بـه هنگـام ترکیـب بـا       . باشد که بسیار سبک و نـرم اسـت  به رنگ زرد کمرنگ میگوگرد در حال سوخت
گوگرد با شعله آبی رنگ سوخته و بوي عجیبی از . ابه بوي تخم مرغ فاسد شده استهیدروژن بوي مشخصی داشته که مش

گـوگرد در  . شودحل می) سولفور دو کربن(سولفید کربنگوگرد در آب حل شدنی نیست ولی در دي. کندخود ساطع می
گـوگرد  . اسـت درك نشـده  هاي چندگانه دارد که ارتبـاط بـین آنهـا هنـوز کـامالً     هاي مایع ، جامد و گاز شکلتمام حالت

.شودکریستالی به صورت حلقه گوگردي نشان داده می
این . )شبه فلز است(نیترید گوگرد پلیمري خواص فلزي دارد و این در حالی است که هیچ گونه اتم فلزي در خود ندارد

ک با عمـل سـرد کـردن سـریع     گوگرد غیرمتبلور یا پالستی. عنصر همچنین خواص نوري و الکتریکی غیر معمولی نیز دارد
. شودکریستال گوگرد حاصل می

یا بلور مونو کلینیک که ) گوگرد هشت وجهی(تواند به دو حالت کریستالی بدست آید به صورت اورتورومبیکگوگرد می
. باشداولی در دماهاي معمولی پایدارتر می

کاربردها
همچنـین گـوگرد بـراي    . باشـد گرد یکی از اجزاي باروت مـی ها در ونکوورگوگوگرد صنعتی بازیافت شده از هیدروکربن

گوگرد به عنوان ماده از بین برنده قارچ و همچنـین ضـدعفونی کننـده و کـود بـه کـار       . رودجوشکاري الستیک به کار می
کاغذ، گوگرد همچنین براي ساختن چندین نوع. گیردرود گوگرد براي تهیه اسید سولفوریک نیز مورد استفاده قرار میمی

.ماده سفیدکننده و به عنوان عایق الکتریکی مورد استفاده است
تواند متابولیسم بدن را دگرگون کند اما ترکیبات گوگرد بسیار سمی است، براي مثال مقدار کمی سولفید هیدروژن می

حس بویـایی را از بـین   سولفید هیدروژن با سرعت. تواند به سرعت باعث مرگ از راه فلج تنفسی شودمقادیر بیشتر آن می
اسید )H2SO4(هاي صنعتی مانند تولید این عنصر براي استفاده. باشدکننده مهم جوي میاکسید گوگرد آلودهدي. بردمی

گوگرد در فرایند تولید کودهاي فسـفاتی بـه   . شودها تولید باروت و حرارت دادن الستیک تولید میسولفوریک براي باتري
همچنـین گـوگرد در   . بار نیـز کـاربرد دارنـد   ها در کاغذهاي شستشو و خشکسولفات. کندعمل میعنوان ماده ضد قارچ

تیوسولفات آمونیوم یا سدیم به عنوان عامل ثابت کننده در عکاسی . شودکار گرفته میبازي نیز بهساخت کبریت و در آتش



ین که یک مکمل منیزیم گیاهی است به کـار گرفتـه   تواند به عنوان ماده ضد خشکی و ملسولفات منیزیم می. کاربرد دارد
.شود

برم
.Bromine:معادل انگلیسی35برم نام عنصري با عدد اتمی 

، با بویی بسیار زننده که از تأثیر کلـر  مایعی بود به رنگ سرخ تیرهکه ، ي را اعالم کردکشف جدیدبراي اولین بار باالر 
در این ناحیه قبالً نمک را نخستین بار استخراج کرده بودند. مدآهاي شور مونت پلیه به دست میبر آب

ریشه نام
.یرفتنـد ذنامید و علت آن وجود این عنصر در آب شور بود به هر حال، این نام را شیمی دانـان نپ Murideباالر آن را 

که از واژه یونـانی  ) ي فرانسوي استاکه واژه(Bromeشد این نام را به ها اشتباه میزیرا نامش با اسید موریاتیک و کلرید
bromosاست تغییر دادند پسوند به معنی بوي زننده گرفته شدهineها است در هالوژنکه در واژه انگلیسی قابل مالحظه
.رودبه کار می

مشخصات
داراي دو وداردو دردوره چهارم جدول تناوبی قرار VIIAاست که در گروه 35برم عنصر غیر فلز هالوژن با عدد اتمی 

.ایزتوپ پایدار است
خواص

دود آن محرك و سوزش آور . دود کننه با بوي زننده و خفقان آور است. اي متمایل به سرخ و تیره رنگ استمایع قهوه
هـا ماننـد   از هالوژنهاست و بر بیشـتر فلـز  . شودبسیار جزئی در آب حل میشود ؛هاي آلی معمولی حل میدر حالل.است

. دهد و با پتاسیم واکنش انفجاري استگذارد ؛ با آلومینیوم به شدت واکنش میو پاالدیم اثر میپالتین
تهیهطرز 

از بسـترهاي خشـک شـده    ؛تبخیر خورشیديهاي برم با کلر ؛از آب دریا و آب نمک طبیعی به کمک اکسایش نمک
آیدهاي نمک و دریاهاي خشک شده به دست میرودخانه

هشدارها
و مجـاورت آن بـا پوسـت سـبب     کنـد سوزش بسیار شـدید پوسـتی ایجـاد مـی    ؛و تنفس آن به شدت سمی استبلع 

. شودهاي شدیدي میتاول
کاربرد

کنـد  ؛مایع آتش خاموش کـن رنگ بري؛خالص سازي آب؛ حالل؛در ساختن و تهیه در برومید اتیلن سنتز مواد آلی ؛
.صنایع فیلم و عکاسی؛گندزدایی؛مواد دارویی؛رنگها؛هاکننده آتش براي پالستیک

ید
عنصري است حل نشـدنی کـه   . می باشد53و عدد اتمی Iید ، عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی داراي نشان 

ترین ها کمتراست و الکترون دهنده واکنش پذیري ید از تمامی هالوژن. مقدار بسیار کم آن براي موجودات زنده الزم است
. شوداز ید عمدتا در پزشکی ، عکاسی و رنگ استفاده می. هالوژن شبه فلز می باشد

تاریخچـه 



. کشف شدBarnard Courtoisتوسط 1811در سال ) به معنی بنفشiodesواژه یونانِ ( ید 
پیدایش 

هـاي دیگـري نیـز بـراي     البتـه روش .ید بسیار خالص را می توان از واکنش یدید پتاسیم با سـولفات مـس تهیـه کـرد    
. جداسازي این عنصر وجود دارد

خصوصیات قابل توجه 
ید عنصر جامد درخشانی است به رنگ آبی مایل به سیاه که در دماهاي استاندارد به بخاري بنفش رنگ و بد بو تبدیل 

ها فعالیت کمتري گروه هالوژناین هالوژن همچنین با بسیاري از عناصر، ترکیباتی را می سازد اما از سایر عناصر .می گردد
ید به راحتی در کلروفرم، تتراکلرید کربن یا دي سولفید کـربن حـل شـده و    .داشته و داراي خصوصیاتی شبیه فلزات است

رنگ آبی سـیر بـا محلـول نشاسـته     ) .تنها به مقدار کمی در آب قابل حل است( محلولهاي ارغوانی رنگی بوجود می آورد
. دویژگی ید آزاد می باش

ا کاربرده
مثالمناطق دور افتاده از دریـا کـه هیچگونـه غـذاي دریـایی      –در مناطقی که غذاي آنها حاوي مقدار کم ید می باشد 

ایـن  ) نـه تمـامی  ( در بیشـتر  .کمبود ید ابتال به بیماري گواتر اصطالحا گواتر محلی را افزایش می دهـد -مصرف نمی شود
این محصول به نام نمـک  .به نمک طعام از ابتال به این بیماري جلوگیري شده استمناطق با افزودن مقدار کم یدید سدیم

: کاربردهاي دیگر این عنصر.ید دار نیز معروف است
ها است که وجود آن به مقدار کم براي موجودات زنده حیاتی است ؛ هورمون تیروئید تیروکسین و تري یکی از هالوژن

. باشدهاي ید می یدوتیرونین حاوي اتم
هاي اولیه می باشد که هم بـراي ضـد   از اجزاء مهم تمامی وسایل کمک) اتانول/ ید عنصري در پایه آب % 3( ید تنتور

قطره در هر لیتر ، پـس  3( هاي شرب سطحی مورد استفاده قرار می گیردها و هم براي پاکسازي آبعفونی کردن زخم
). دقیقه تاثیر می کند30از 

. رشته شیمی آلی مهم و در پزشکی بسیار سودمند هستندترکیبات ید در 
ـ ( از یدیدها و تیروکسین که حاوي ید هستند در پزشکی داخلی و در ترکیب با الکل  بـراي ضـد   ) عنـوان تنتـور یـد   ه ب

. هاي بیرونی استفاده می شودعفونی نمودن زخم
. یدید پتاسیم در عکاسی کاربرد دارد

. ها مورد استفاده قرار می گیردوزه المپیدید تنگستن براي تقویت افر
.تري یدید نیتروژن براي کاربردهاي تجاري بسیار انفجاري و ناپایدار است 

ایزوتوپها 
ساطع ( I-131از ایزوتوپ رادیواکتیو مصنوعی .پایدار استI-127ایزوتوپ وجود دارد که تنها یکی از آنها 30براي ید 

. هـاي غـده تیروئیـد اسـتفاده مـی گـردد      روز است براي درمان سرطان و دیگر بیماري8که داراي نیمه عمر) کننده بتا
). KIO3( ها و یدیت) KI( معمول ترین ترکیبات ید عبارتند از یدیدهاي سدیم و پتاسیم .

با نیمه I-129.هاي رادیواکتیو ید کاربردهاي وسیعی دارندبا این همه ایزوتوپ.داردI-127ید فقط یک ایزوتوپ پایدار 
-Uچـون  .نیز مـی باشـد  U-238در اتمسفر است اما نتیجه فروپاشی Xe-129میلیون سال محصولی از پراش 17عمر 

مـی توانـد   ) I-129/Iبـه نسـبت   ( هاي مربوط بـه انـرژي هسـته اي تولیـد مـی شـود، وجـود آن        در خالل فعالیت238
در مطالعـات آب بـاران بعـد از حادثـه     I-129به همـین علـت از   .هاي در حال انجام در هر مکان را مشخص کندفعالیت

هاي زیر زمینی و نشان دهنـده پراکنـدگی فضـوالت در محـیط     عنوان ردیاب آبه از آن همچنین ب.چرنوبیل استفاده شد



در پوسـته زمـین ازطریـق تعـدادي مکانیسـم      I-129سایر کاربردها ممکن است بوسـیله تولیـد   .زیست استفاده می گردد
.وپاشی مختل شودفر

I-129 از جهات زیادي شبیهCl-36|chlorineاین ایزوتوپ ، هالوژنی قابل حل و نسبتا واکنش ناپـذیر اسـت   . است
هـاي کیهـانزاد ، حـرارت اتمـی و ثابـت تولیـد       یافت شده و بوسـیله واکـنش  non-sorbingصورت آنیونی ه که بیشتر ب

که عمـال  ( گزارش می شودIبه مقدار کلی I-129معموال به نسبت I-129اي درمطالعات آب شناسی چگاله ه. می شود
I-127است.(اي هچون نسبتCl-36/Cl,I-129/I   در طبیعت تقریبا کم مـی باشـد )اوج حـرارت  ) 10-10تـا  10-14

ه عمـر آن  در بعضی موارد فرق دارد ؛ نیمـ Cl-36با I-129.رسید10-7تقریبا به 80و 70در طول دهه I-129/Iاتمی 
معموال ( است و به اشکال یونی چندگانه وجود دارد biophilic، به شدت )میلیون سالvs6/1 ،3/0( طوالنی تر است 

I-که داراي رفتار شیمیایی متفاوتی هستند) و یودیت .
هشدارهـا 

ید باید بسـیار احتیـاط   هایی را به همراه داشته باشد پس هنگام کار با تماس مستقیم آن با پوست ممکن است آسیب
میلی گرم در هر 1حداکثر مقدار مجاز ید در هوا نباید از .بخار ید باعث دردناك شدن چشم و غشاء مخاطی می شود.نمود

.متر مکعب فراتر رود
)24SO(سولفات

ساختار و پیوند یون سولفات 
شود ریشه نام آن در روهی از ترکیبات یونی از گوگرد گفته میمدل فضاپرکن یون سولفاتدر شیمی معدنی سولفات به گ

.اسید سولفوریک است)salt(انگلیسی بریتانیایی است که به معنی نمک
خواص شیمیایی

2ها آنیون هستند و بنیان سولفات
4SO 96.06دارند و جرم اتمی این بنیانdaltons;  این بدین معنی است که هـر

.نیان از چهار اتم گوگرد و یک اتم اکسیژن تشکیل شده که در مجموع دو الکترون کم دارندب
ترکیبات دیگر گوگرد

Peroxomonosulfate:25SO
2

4SO : سولفات
2

3SO : سولفیت
Peroxodisulfate :282OS

Pyrosulfate :272OS

Dithionate :262OS

Metabisulfite :252OS

Dithionite :242OS

Thiosulfate :232OS

Tetrathionate :264OS

)3NO( نیترات
نیترات یکی از آنیون هاي موثر است با فرمول ترکیبی 

3NO در آب که از ترکیب اکسیژن و نیتروژن پدید می آیـد و
.نقش آفرین استNHLآشامیدنی در افزاش خطر بیماري 



NHLمطالعه سازمان بین المللی سرطان .بیماري سرطان سیستم لنفاوي است)NCI   (ن میدهد که آلـودگی  نشا
آب آشامیدنی با نیترات که یک ترکیب شیمیایی موجود درکودهاي شیمیایی است ممکن است در افزایش خطـر بیمـاري   

. مخصوصا در مناطق با فعالیت کشاورزي نقش داشته باشدNHLلنفاوي
مطالعـات  . ناخته شـده اسـت  یوانـات شـ  حي از زا در بسـیار به عنوان عامل سـرطان ه ژالب ترکیبات نیتروقنیترات در

یجـاد  اشود و این ترکیبات سـرطانزا را  دهد که نیترات در آب با آمینو اسیدها ترکیب مینشان میشیمیایی در انسانبیو
در مناطق روستایی بیشتر شده است واین حقیقتی است که ابـتالي کـارگران   NHLمیر بخاطر مرگ وافزایشٍ. کندمی

آلودگی نیترات در مناطق جغرافیایی به مقدار نیتروژن بکار . ٍدهداي توضیح میتا اندازهترکیبات راکشاورز در معرض این
هـاي  امکان نفوذ آب از خـاك بـه عمـق   (گرفته شده به صورت تقویت کننده ، کودهاي طبیعی ، مشخصات زهکش زمین

. ارددها بستگی ومنابع آلودگی هوتیی مثل دود اتومبیل) آب زیر خاكپایین تر و منبع
کـه بـا خطـر انـدکی     است بیشترین مقدار مصرف نیترات اغلب مربوط به سبزیجاتی که حاوي اسفناج ،چغندر  ولتوس 

مصرف نیترات همچنین به عنوان فاکتور خطر آفرین احتمالی براي سرطان معده که بیمـاري  .ند مرتبطNHLبراي ایجاد 
.می گیرد و بعضی مناطق جهان رایج است مورد مطالعه قراراي است  که کمتر در آمریکا نسبت به آسیا 
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