
 اکطیژن

 اتهی غرد ه O آن ىهاد کٌ اضت تياهةی جرهل در عیهیایی غياصس از یکی( تسعهایٌ: ضسً پارضی ةٌ) اکطیژن

 نُلکُل. عُد نی یافت ٍطتی جَان کل در چٌ ه زنیو در چٌ جا ٍهٌ ه ةُدً زیطتی غيصس یک. اضت ۵ آن

 ه ٍُازی ةی ٍای ةاکتسی فتُضيتش غهل تُضط هلی اضت ىاپایرار تسنُدیيانیکی ىظس از زنیو در(O۲) اکطیژن

 .آیر نی هجُد ةٌ زنیيی گیاٍان ضادت ىُر غهل تُضط ةػری نسحلٌ در

 ٍا هیژگی

. اضت O۲ عیهیایی فسنُل ةٌ اکطیژن اتم ده حاهی کٌ اضت گاز صُرت ةٌ اضتاىرارد فغار ه دنا در اکطیژن

. اضت الزم حیُاىات تيفص ةسای ه عرً تُلیر گیاٍان فتُضيتش غهل ظسیق از ه اضت ٍُا نَم غيصس اکطیژن

 آن از کٌ چیشی یػيی اضت عرً ضادتٌ( زایظ) Gennan ه( تسش)Oxus یُىاىی هاژً ده در اکطیژن هاژً

 زةاىَای ةساةسٍای. )ةسد ةکار را[ نيتع ىیازنير]تسعهایٌ هاژً آن ةسای تُان نی فارضی در. آیر نی پریر تسعی

 را تسعهایٌ نػيی ٍهیو دكیلآ ٍم zuurstof ٍليری ه Sauerstoff آلهاىی نثآل اکطیژن هاژً ةسای دیگس

 نایع اکطیژن. ةاعير نی پارانغياظیص ةطیار ده ٍس ه داعتٌ کهسىگ آةی رىگ جانر ه نایع اکطیژن(. دٍر نی

 اضت%۲2 اکطیژن حجهی درصر. آیر نی دضت ةٌ نایع ٍُای جشئی تلعیس غهل ةا نػهُالو

 کارةسدٍا

 نایع اکطیژن. اضت الکتسهىگاتیُتس آن از فلُئُر هتيَا داعتٌ، زیادی ةطیار کارةسد اکطایيرً غيُان ةٌ اکطیژن

 ضسهری تيفص ةسای اکطیژن کٌ آىجا از. عُد نی اضتفادً نُعکَا حسکتی ىیسهی در کييرً اکطیر غيُان ةٌ

 کيير، نی پسهاز ٍُاپیها در یا کيير نی ىُردی کًُ کٌ کطاىی اهكات گاٍی. دارد کارةسد پشعکی در اضت

 ىیش نتاىُل ٍهچيیو ه فُالد ضادت ه جُعکاری در اکطیژن(. ٍُا غيُان ةٌ) دارىر ٍهساً اکطیژن نذازن

 .دارد کارةسد

 اکطیژن ةارٍای ه دارد ادانٌ ىیش حال زنان تا کٌ دارد کارةسد ضاةلٌ ةذظ، آرانظ نادً یک غيُان ةٌ اکطیژن

 کٌ عر نی تسکیب ىیتسات اکطیر ةا نػهُالو اکطیژن 2۶ ضرً در. دارد هجُد انسهزی ٍای ةشم ه ٍا نَهاىی در

 .دارد دٍيرً تطکیو اثس

 پیغیيٌ

 ضسیع دیلی کغف ایو هلی عر، کغف عیلٌ هیلَلم کارل ضُئری دارهضاز ضُی از 2۴۴2 ضال در اکطیژن

 لُرن آىتُان ضُی از ه عر، عيادتٌ تسی گطتسدً ظُر ةٌ پسیطتلی جُزف نطتلل اکتغاف ةا ه ىغر عيادتٌ

 .عر گزاری ىام 2۴۴۱ ضال در الههزیٌ

 پیرایظ



 را آن نلرار کٌ دارد هجُد زنیيٌ ایو در ةسآهردٍایی ه اضت زنیو کسً پُضتٌ در غيصس تسیو فساهان اکطیژن

 صُرت ةٌ) زنیو جُ درصر ۲۰۷ ه(H۲O، آب صُرت ةٌ) اكیاىُضَا ۵۴۷ اکطیژن. کيير نی ذکس% ۱۴٫۴

 ه فلشات اکطیر ةُیژً اکطیژن تسکیتات. دٍر نی ادتصاص دُد ةٌ را( ازن ،O۳ یا ،O۲ نُلکُلی، اکطیژن

 کسةياتَا ه(  -SiO۱۱) ٍا ضیلیکات

(CO۳۲- )رهی ةس نتراهل ضذت جطم یک زدً یخ آب. عُىر نی یافت ٍا ضيگ تذتٌ ه داک در نػهُالو 

 تُلیر نيجهر کسةو اکطیر دی از نسیخ کسً یخ ٍای کالٍک. ةاعر نی دار دىتالٌ ٍای ضتارً ه دیگس ضیارات

 دیرً ضتارٍَا در اغلب اکطیژن ىُر ظیف ه عُىر نی یافت کَکغان ضساضس در اکطیژن تسکیتات. اىر عرً

 .عُد نی

 تسکیتات

 تغکیل عیهیایی پیُىر دیگس غياصس تهام ةا تلسیتاو اکطیژن الکتسهىگاتیُیتی، هجُد داظس ةٌ الکتسهن

 كسار اکطایظ غهل تحت کٌ غياصسی تيَا(. ةاعر نی عرن اکطیر اصلی تػسیف نيغا نعلب ایو کٌ)دٍر نی

 ضایس. H۲O اضت آب یا ٍیررهژن اکطیر اکطیرٍا ایو تسیو نػسهف از یکی. ٍطتير اصیل گازٍای گیسىر ىهی

 ،(R-OH) الکلَا ،(CO۲) کسةو اکطیر دی ناىير ٍطتير اکطیژن ه کسةو تسکیتات دیگس نػسهف اکطیرٍای

 کلساتَا ناىير اکطیژن رادیکالَای(. R-COOH) اضیرٍا کسةُکطیلیک ه( R-CHO) آلرئیرٍا

(ClO۳- )، پسکلساتَا (ClO۱- )، کسهناتَا (CrO۱۲- )، کسهناتَا دی (Cr۲O۴۲- )، پسنيگياتَا (MnO۱- )، ه 

 کيير نی ةسكسار پیُىر اکطیژن اتم ةا آٍو ناىير فلشات از دیلی. ٍطتير كُی اکطایيرٍَای ،( -NO۳) ىیتساتَا

 اکطیژن نُلکُل حضُر در( الکتسهاضتاتیکی) ایطتایی ةسق تذلیٌ غهل ةا ،(O۳) ازن(.Fe۲O۳)آٍو اکطیر

 تغکیل را نایع اکطیژن از کهی جشء از کٌ عرً، عيادتٌ ىیش ۲(O۲) دهتائی اکطیژن نلُکُل. گیسد نی عکل

 .ٍطتير اتهی ضٌ حللٌ یک از كطهتی اکطیژن اتم آن در کٌ ٍطتير نُادی اتسٍا ه اپُکطیرٍا. دٍر نی


