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. است 7 آن اتهی غدد ه N آن ىهاد کٌ است تياهةی ددهل در صیهیایی غياظر از یکی ازت یا ىیترهژن

 دُ% 77 کٌ است ةُ ةی ه نزً ةی رىگ، ةی اجر، ةی اتهی ده فلز، غیر گاز، یک ظُرت ةٌ نػهُالو ىیترهژن

 اسید آنُىیاک ناىيد نَهی ترکیتات ىیترهژن. است زىدً ةافتَای در اظلی غيعر ه گرفتٌ ةر در را زنیو

 .دٍد نی صکل را سیاىیدٍا ه ىیتریک

 

 ىگرش درخُر هیژگیَای

 ىیترهژن چرخٌ

 خُد پُستٌ در الکترهن پيخ ىیترهژن. ةاصد نی ۰.۳ نيفی الکترهن ةار دارای ه ةُدً غیرفلزات گرهً از ىیترهژن

 ٪77 ه است رىگ ةی ه اجر ةی گاز یک خالط ىیترهژن. است ظرفیتی سٌ ترکیتات اکحر در ىتیذٌ در ه داصتٌ

 سرنایضی نادً ةٌ نایع، ظُرت ةٌ 77K در ه صدً نيذهد ۳۰K در. است دادً اختعاص خُد ةٌ را زنیو دُ

 .صُد نی تتدیل( Cryogen) سرنازا نػرهف

 کارةردٍا

 آنُىیاک. است( Haber) ٍاةر فرایيد ظریق از آنُىیاک ساخت ةرای ىیترهژن اكتعادی کارةرد تریو نَم

 پرکييدً غيُان ةٌ ٍهچيیو ىیترهژن. صُد نی استفادً ىیتریک اسید ه تلُیتی نُاد ه کُد تُلید ةرای نػهُالو

 ناىيد الکترهىیک كعػات ساخت ٍيگام در اىفذار، كاةل نایػات ىگَداری ةرای ةزرگ نخزىَای در اجر، ةی

 ٍهچيیو ىیترهژن. صُد نی استفادً زىگ ضد فلزات ساخت ةرای ٍهچيیو ه یکپارچٌ ندار ه دیُد تراىزیستُر،

 ٍای یاختٌ ه ادساد ىگَداری آن، تراةری ٍم ه غذا کردن نيذهد ٍم ةرای کييدً، خيک نادً ظُرت ةٌ

 .دارد کارةرد زیستی ٍای ىهُىٌ از پایدار ىگَداری ةرای صياسی زیست در ه ،(نرغ تخم ه اسپرم) تياسلی

 اهلی کٌ. است آنُىیُم ىیترات ه سدیُم ه پتاسیُم ىیترات ناىيد نَهی ترکیتات صانل ىیتریک اسید ىهک

 تری ه ىیترهگلیسریو ناىيد صدً ىیترات ترکیتات. رهد نی کار ةٌ کُد تُلید ةرای دهنی ه ةارهت تُلید ةرای

 .ٍستيد صُىدً نيفذر نػهُالو( تی ان تی) تُلُئو ىیتره

 نضتلات ه ٍیدرازیو. صُد نی استفادً ٍا نُصک سُخت نایع در کييدً اکسید نادً غيُان ةٌ ىیتریک اسید

 نػهُالو) نایع ظُرت ةٌ ،(Cryogens) سرنازاٍا در اغلب ىیترهژن. رهىد نی ةکار ٍا نُصک سُخت در ىیز آن

LN2 )ًدنای در ىیترهژن دُ، فضار در. آید نی دست ةٌ ٍُا تلعیر غهل ةا نایع ىیترهژن. صُد نی استفاد -

 .صُد نی نایع( فارىَایت دردٌ ۰.۳.3-) ساىتیگراد دردٌ 8.5.7
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 پیدایش

 غهل ةا ظيػتی اٍداف ةرای ه( حذهی%  77.8. )است حذم ىظر از زنیو کرً دُ غيعر ةیضتریو ىیترهژن

 صدً نضاٍدً ىیز ةیرهىی فضای در ٍستيد غيعر ایو حاهی کٌ ترکیتاتی. آید نی ةدست نایع ٍُای تلعیر

 غهدً ترکیتات از ىیترهژن. گردد نی تُلید ستارگان، در ای ٍستٌ ٍهذُصی غهل اجر در 83- ىیترهژن. اىد

 ه اهریک اسید اهرً، ظُرت ةٌ نػهُالو ه ةُدً( کُد یا( پرىدگان ه نرغان ٔ فضلٌ):چلغُز ناىيد)حیُاىی ضایػات

 .صُد نی یافت ىیترهژىی نحعُالت از ترکیتاتی

 ترکیتات

 ترکیب. است نضَُر ىیز( N2H4) ٍیدرازیو التتٌ ،(NH3) است آنُىیاک ىیترهژن، ٍیدرید تریو اظلی

 در نایع آنُىیاک. دٍد نی تضکیل را+( NH4) آنُىیاک یُىَای نحلُل در ه ةُدً آب از تر سادً آنُىیاک

 ىهک ده ٍر التتٌ کٌ آهرد؛ نی ةُدُد را( -NH2) آنیيٌ یُىَای ه آنُىیاک ه ةُدً آنفیرهتیک کهی حلیلت

 ةاٍم، یا تيَایی ةٌ آنُىیاک داىضیو ترکیتات. صُىد نی تذزیٌ آب در هلی اىد، صدً صياختٌ ىیترید ه آنیدٍا

 اىد، صدً صياختٌ ىیز ىیترهژىی ٍیدریدٍای تر ةزرگ ساختارٍای ه ٍا حللٌ ٍا، زىذیرً. صُىد نی ىانیدً آنیيَا

 .ٍستيد ىاپایدار هاكع در هلی

 ایزه کرةو اکسید دی ةٌ ىستت ه ةُدً خعی کٌ ٍستيد،( -N3) ٍا آزیدیو ىیترهژن، آىیُىَای دیگر گرهٍَای

 از یکی ه است، خيدً گاز یا N2O ىیترهژن دی نُىُکسید نضاةٌ، ساختار ةا دیگر نُلکُل. ٍستيد الکتریک

 کٌ است،( NO2) ىیترهژن اکسید دی ه( NO) ىیترهژن نُىُکسید از تر ةردستٌ ه ةُدً گُىاگُن اکسیدٍای

 دٍيدً تضکیل ادزای از ه دادً ىضان دهپارصدن ةٌ را تهایلی دهنی کٌ. دارىد زهج غیر الکترهن آىَا دهی ٍر

 .است آلُدً ٍُای

( N2O5) ىیترهژن دی پيتاکسید ه( N2O3) ىیترهژن دی اکسید تری ناىيد ةیضتری استاىدارد اکسیدٍای

 ىیتریک اسید ه( HNO2) ىیترهس آىَا نتياظر اسیدٍای. ٍستيد اىفذار كاةل ه پایدار ىا حدی تا نػهُالو

(HNO3 )ًاسیدی چيد از یکی ىیتریک اسید. صُىد نی ىانیدً ىیتراتَا ه ىیتریتَا کٌ نتياظر ىهکَای ةا ةُد 

 .است تر كُی ٍیدرهىیُم از کٌ است

 صياختی زیست ىلش



 زىدگی ادانٌ ةرای حیاتی ای نادً را ىیترهژن کٌ ای ٍستٌ اسیدٍای ه آنیيٌ اسیدٍای اظلی غيعر ىیترهژن

 ظُر ةٌ را ىیترهژن ةازیافت غهل تُاىد نی دارىد ستُسی ٍای داىٌ کٌ گیاٍاىی اکحر ناىيد لُةیا. است کييد، نی

 کٌ است نیکرهةَایی ىگَداری ةرای ٍایی، ةرآندگی دارای آىَا ٍای ریضٌ چراکٌ دٍد، اىذام ٍُا از نستلیم

 ةٌ را آنُىیاک گیاٍان ایو. ةاصد نی دٍد، نی اىذام ىیترهژن تحتیت ىام ةٌ فرایيدی را آنُىیاک ةٌ تتدیل غهل

 .نیسازىد پرهتئیو ه کردً تتدیل اسید آنیيُ ه ىیترهژن اکسیدٍای

 ٍا ایزهتُپ

 در کٌ استN-14 (99.634% ) ده آن تریو نَم کٌ(. N-14 , N-15: )دارد پایدار ایزهتُپ ده ىیترهژن

 ظُرت ةٌ کٌ ایزهتُپی دً از یکی. است N-15 ایزهتُپ ناةلی،. صُد نی تُلید ستارگان در CNO چرخٌ

 کهتر یا جاىیٌ چيد غهر ىیهٌ دیگر ایزهتُپَای ه داصتٌ ای دكیلٌ ىٌ غهر ىیهٌ دارای صُىد نی تُلید نعيُغی

 .دارىد

 پُیایی...  ه( سازی ىیترات ترکیب ه دذب سازی، ٍهاىيد ناىيد) هاسعَای-صياختی زیست هاکيضَای

 زیریو الیٌ N-15 سازی غيی غهل ةاغث نػهُالو ترکیتات ایو. کييد نی کيترل صدت ةٌ را خاک در ىیترهژن

 زیرا دارد، ةر در ىیز ىیترات ه آنُىیام از نلادیری اغلب سریع فرایيد ایو التتٌ. صُد نی نحعُل تخلیٌ ه

 خاک ةٌ ىستت ىیتراتی خاک. صُد نی ىکَداری ىیترات، دُ سایتان هسیلٌ ةٌ تردیحی ةعُرت آنُىیُم

 .صُد نی ترکیب ه دذب ةَتر درختان ریضٌ تُسط آنُىیُنی،


