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 پوهنځي اوروزنې ښوونې

 هــــګــــــــــــــــڅان کيميا
 کوچی خدايـــــداد نيارپوه

 کول پرتله شمېرې اوکسېديشن او والنس د
 :لنډيز

 دى شوى اخيستل څخه مېکل Valentia  د والنس چې دا          

 دخپل چې يېوا ته ميل هغه اوداتوم ده قوه يې مانا چې

 اړيکو کولواود پوره دالکترونونود سويې انرژيکي ېورست

 عناصرو ګروپو نيمه يداصلچې . کاريږي په لپاره جوړولو

 پنځه، ،څلور درې والنس لوړ او يو،دوه والنس يغرصا

 نارمل په  والنس ګروپ ياصل داتم مګر ید اته او هواو،شپږ،

 (والنس) قوي دا کې عناصرو يانتقال  په او صفردی کې حالت

 . توپيرمومي
 زياتو يا او لږو د دعناصرو شمېره ديشناکسي د        

 کې تعامل کيمياوي په چې هد عبارت څخه يټولګ د چارجونو

 .راځي السته کې مرکب په دهغې ندې با عناصرو په

 داکسيديشن چې، يښي تواناو ظرفيت یوال يوځاى عناصرو د او

 . ده صفر اويا منفي ، مثبت شميره

 کيږي يوځای سره ايون ديومثبت چې رېالکترونونوشم د      

 يوشنډ کې پايله په چې.کيږي ېلر څخه ايون ،ياديومنفي

 رهېشم داکسيديشن کې مرکباتو ډول ډول اوپه وي جوړ اتوم

 الی شو.پيداکو څخه دمعلوموعناصرو
ال بيلومغتبرو ېبپه ليکلو کې مې دعلمي مقالی ددغې          

داخلي اوبهرنيو کتابونو څخه ګټه اخستي يعني دا تحقيق 

 کتابتونې بڼه لري .

دا علمي موضوع دټولو کيمياوي تعامالتو سرته رسولو لپاره 

ضروري ده چې د مسلک خاوندان پدي وپوهيږي ترڅو دټولو 

چې دا يوه لويه السته  کيمياوي عناصرو په ځانګړنو وپوهيږي

.راوړنه ده  

 کليدي کليمي:

Oxidation Number  

Valence  

Electrovalence 

Covalence  

Coordinate covalence 

 

 سريزه

 مرکبات ميلونونو په کې نړۍ په مهال اوس داچې        

 هر  په يې ته ټولوغوښتنو ژوند پرمختللی اوسنې اود  شته

 ميلونونومرکباتو ددغه مګر ويلی ځواب ډګرکې
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 ډول ځانګړي په پکاردي شرايط اړين دجوړيدولپاره

 نورو البراتواراو لپاره رسيدو پروسو دسرته ټولوکيمياوي

 ۱۱۸ دنږدې څخه هغې يود چې ده اړتيا ته اړينوموادو

 کې پام په خواصو د هغوی اود پوهيدل ځانګړنو په عناصرو

 بدلونونه کيمياوي کې عناصرو مربوطه په نيولوسره

 السته مرکبات  ډول ډول کې پايله په چې کيږي رامنځته

 والنس  چې ده اړينه رسيدولپاره دسرته پروسې دغې د راځي

 په دې ماهم توګه همدې په نو وپېژنو شمېره اواوکسيديشن

 د کې( کول پرتله شمېرې اواوکسيديشن دوالنس) مقاله علمي

  څيړنه اړه په دوالنس کې عناصرو ډول ډول اوپه مفهوم والنس

 توپيرونه ترمنځ دوي د او پيژندل  شمېرې اوکسيديشن د  ،

 شمېرو اوکسيديشن د کې مرکباتو او ايونونو بېالبېلو اوپه

دګټې  لوستونکو چې دوکړي ج هللا دي شوي څېړل ټاکل

 . وګرځي وړ اوپاملرنې

 :موخې

 . نه ژندپې اووالنس ېرېشم يشن دداوکسې ـ۱

 .کول پرتله رېشمې اوکسيديشن او دوالنس ـ۲

 روشمې اوکسيديشن د کې مرکباتو او نوبېالبيلوايونو ـ۳

 . ټاکل

 دڅيړني پوښتنې :

ايا د والنس او اوکسيد يشن شمېري کې کوم ټاکلي  – ۱

 توپير شته اوکه نه ؟

په عادی اوپيچلو مرکباتو کې داوکسيدسشن شمېری او  – ۲

 والنس کې کوم هايبريډيزيشن شتون لري؟ 

په بېالبيلو مرکباتو کې د اوکسيد يشن شمېره څه ډول  – ۳

 پيدا کيږي؟
 

 تيروماخذونوته کتنه:  

يشن شمېري په اړه په  سيدکداچې دالنس او او      

بېالبيلو کتابونو کې بحثونه شويدي البته هغه ماخذونه چې 

پدې علمي مقاله کې کارول شويدي هم دا موضوع تربحث الندی 

نيول شوي مګر په اکثرو کتابونو کې په تيت اوپراګنده 

 لکه په الندې ډول : ډول څيړل شويده 

النسي ووالنس دعناصرو ديووالي قوه ده ، چې دعناصرو 

الکترونونه هغو  الکترونونو پوري اړه لري. والنسي

وايي چې دکيمياوي رابطو په جوړولو کې  الکترونونو ته

برخه اخلي او داتوم په ورستي قشر کې پراته دي. په يو 

ر ره داخري قشر څخه په ماقبل اخر قششمېر عناصرو کې سربي

 (. ۷۵: ۱کې هم شته وي )

مرکب داتومونو  ونه دي چې دد هغه چارج داوکسيد يشن عد 

)کوويال نسي مرکباتو ،اټکلي چارجونو( سره دځينو اختياري 

 و له مخې کيږي د يواتومې ايونونو داوکسيد يشن عد قاعد

 .( ۲۸۵: ۷سره تړاو لري )د هغو ايونونو دچارجونو
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دا چې د يو عنصر يو اتوم په خپل شاو خوا کې دنورو 

)کيمياوي رابطې ( جوړولي اتومونو سره څو کيمياوي اړيکي 

 شي ،دغه استعداد ته دهغه عنصر والنس وايي.

اوکسيد يشن نمبر:که فلز اوغير فلز سره کيميا وي تعامل 

 یفلز یغير فلز اتوم خپل والنسي الکترونونه وکړي دلته د

اتوم ته ورکوي چې د دي عمل په نتيجه کې فلز اتوم په 

ايون بد ليږي . مثبت ايون او د غير فلز اتوم په منفي 

يا په بل عبارت دفلز اتوم مثبت اوکسيد يشني نمبراو 

 ۱۶-۱۵: ۳پيدا کوي ) دغيرفلز اتوم منفي اوکسيد يشني نمبر

.) 

 

په همدې بنياد ما هڅه کړي چې والنس او اوکسيديشن شمېري 

يو دبل سره پدې علمي مقاله کې په پرتله يز ډول څيړلي 

 راوړنه ولرو. تر څو پدې برخه کې يوه ښه السته
 

 کړنالره 

ددغې علمي مقالی په ليکلو کې مې دبېال بيلومغتبرو       

داخلي اوبهرنيو کتابونو څخه ګټه اخستي يعني دا تحقيق 

  کتابتونې بڼه لري .
 

 

 

  valence  :والنس  

 څخه    valentia کلمې يوناني د( : قوه یيوځايوالد) والنس

 داتوم والنس. هد مانا په ېقو شوې دمشتق ده،چې شوې اخستل

 کولو پوره د سويو بهرنيو خپلو د چې دى مېل يا قوه هغه

 چې دا يا. کاروي يې لپاره دجوړولو اړيکو کيمياوي د او

 اتومونوسره دنورو کې شاوخوا خپل په اتوم يو عنصر يو

 عنصر هغه د ته توان ،دغه شي الیجوړو اړيکې څوکيمياوي

 داړيکو کې شاوخوا په اتوم ديوه همدارنګه. يواي والنس

 دهغه شمېر والنس اود.  يښي والنس اتوم هغه د شمېر

 دنورو يې اتوم يو چې دى يوشان سره اړيکو کيمياوي

 جوړښتي چې کې ماليکول په اوبو د لکه جوړوي اتومونوسره

 :دادى يې فورمول

(۱۵۸:۱ ) . 

 يو والنس اتوم هرهايدروجن اود دوه والنس داکسيجن چې       

 دهر چې داده الره ښه لپاره ومولوعلم والنس ،دهرعنصر دى
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 په دبيلګې.  کړو رسم فورمول جوړښتي دماليکولونو مرکب

 . مرکباتوکې الندې په توګه

 
 د  لکه عناصرو دځينو چې کيږي ليدلپه پورته مرکباتوکې 

 يوشى ټولومرکباتوکې په والنسونه اواکسيجن هايدروجن

 والنسونه ،اونورو ،کلورين سلفر لکه عناصرو ځينو د خو.يد

 مرکبات کيمياوي ،هغه توپيرلري کې مرکباتو ډول ډول په

 وي اړيکې يکووالنس  ترمنځ اتومونو د دماليکولونو چې

 ۳)  دى کار ځاى پهدايواو کيږي کارول رهېډ اصطالح دوالنس،

 (.۱۶ـ۱۵: 

 موجودې اړيکې يايون  ترمنځ اتومونو د ماليکول د خوکه     

 شمېره داکسيديشن يې یپرځا چې داده خبره نوغوره وي

 اشتراکي يوه منځ تر  H ─Hد چې شو ىويال نو. شي وکارول

 دوه اړيکې  دوه ترمنځ O==O     اود يووالنسه اړيکه

NN د  او والنسه والنسه ېدر اړيکې اشتراکي ېدر ترمنځ 

 څلوروالنسه کاربن د اړيکې څلوراشتراکي  کې متان اوپه

  :کارکوي اتوم

 
 

 (۸ :۱۱۹ .) 
 اړيکو دکيمياوي ته اتوم بل څخه اتوم ديو چېرې که       

 اړيکه شوې جوړه شي  وليږدول  الکترون جوړولوکې په

Electrovalence په لګېېدب. ياديږي نوم په ېاړيک ايونيک ياد 

 اړيکه يالنټالکتروو کې مرکب په کلورايد سوديم د ډول

 اتوم دکلورين يوالکترون څخه اتوم سوديم د ځکه جوړيږي

 او جوړيږي Cl- او  Na+ د يې کې  پايله په چې. ځي خواته

 ايونونو منفي او دمثبت کې مرکب په کلورايد سوديم د

 . ( ۹۴ : ۷) راځي منځته اړيکه ايونيک لپاره دجوړولو
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 له کيدو يځا ديو الکترونونود اړيکه يمياويک چيرې که     

 نسييالکوو( (Covalence اړيکه ،اشتراکي شي رامنځته مخې

 2Hد اړيکه کووالنت يوه کې ماليکول په 2Hد لکه. جوړيږي

 دوه د کې ماليکول په  2O د ،او H ─ Hترمنځ داتومونو

 ،اودنايتروجن O=O  اړيکې اشتراکي دوه ترمنځ اتومونو

 اتومونو ېدر د N د اړيکې اشتراکي ېدر کې ماليکول په

NN   ترمنځ راځي منځته . 

 په الکترونونه جوړه يوه کې اړيکه اشتراکي په چېرې که     

 Coordinate کووالنس دکواردينات ولري اړه پورې اتوم يو

covalence اسيد دسلفوريک لکه. ياديږي نوم په ېاړيک 

(4SO2H )يانې اتوم دمنځني چې  (S  )داکسيجن (O )

 :جوړوي اړيکې کووالنټ کواردينات لډو ېد په داتومونوسره

 
 په( →)دغشي چې الکترونونه جوړه کې مرکب نوموړي په     

  دوه چې.  وي جوړ اړيکې کيمياوي څلور ، کيږي  ښودل څير

 اړيکې اشتراکي   مرستندويه يې دوه او دي اشتراکي اړيکې

 . ( ۹۶ـ ۹۵: ۳) دي

 

   Oxidation Number     :شمېره داکسيديشن
 ېرېشم جونو چار دټولو اويا لږو دهغو رهېشم اکسيديشن     

 ندې با عناصرو په کې تعامل کيمياوي په چې کيږي ويل ته

 .راځي السته کې مرکب په هغې د

 داکسيديشن ، يښي توان او ظرفيت یوال اودعناصرويوځاى

 چې رېشم دالکترونونو  وي، صفر اويا منفي ، مثبت رهېشم

 ېلر څخه ايون ،اوياديومنفي ټوليږي سره ايون يومثبت د

 فلزغير د فلز ياکه وي جوړ اتوم يوشنډ کې پايله په کيږي

 نسي وال خپل اتوم دفلز دلته ، وکړي تعامل کيمياوي سره

 پايله کارپه دې د ،چې ورکوي ته اتوم فلزغير الکترونونه

 منفي په اتوم فلزغير اود ايون مثبت په اتوم دفلز کې

 اکسيديشني مثبت  اتوم فلز د بڼه بله په يا اوړي ايون

 پيداکوي رهېشم اکسيديشني منفي  اتوم فلزغير اود رهېشم

 په قوې جذب دالکتروستاتيکي ايونونه اومنفي مثبت ،چې

.  پيداکوي اړيکه کيمياوي سره لب اويود ېنږد سره وسيله

د  نوځکه ده شوې جوړه ترمنځ دايونونو اړيکه دا چې څرنګه
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 پايله په تعامل دکيمياوي.  ياديږي نوم په اړيکي ايوني

 سه ال له ياڅلورالکترونونهې ،در يو،دوه يواتوم که کې

 يا( 3+)،(2+)،( 1+) شميره اکسيديشن اتوم هغه د ورکړي

 يو کې پايله په تعامل کيمياوي د کهبرعکس يا کيږي،( 4+)

 څخه اتوم دبل الکترونونه څلور يا ې،در ،دوه يو اتوم

 يا( 3-)،(2 -)،(1-) شمېرهي اکسيديشن اتوم دې د کړي جذب

 کې مرکب په کلورايد تترا  کاربن لکه. کيږي( -4)
1

4

4  ClC 

 په چې.  لري رهېشم اکسيديشني (1-) اوکلورين (4+) کاربن د

 ېرېشم داکسيديشني عناصرو ډول ډول د توکې مرکبا کيمياوي

 هغه چې ولرو ياد په بايد کې وخت په کولو پيدا د

 هغه اويا وي لږ يې قيمت ييت تيو دالکترونيګا عناصرچې

 ګروپونو نيم 1A،2A,3Aد کې جدول دوراني په چې عناصر

 مثبته او ثابته يې به رهېشم اکسيديشن د چې جوړوي عناصر

 چې K لکه يد عبارت څخه( 3+)،(2+)،(1+) ترتيب په ،چې وي

 د ايونونوکې اتومي په.  ده( 1+)يې رهېشم داکسيديشن

  H+ د لکه مومي سمون سره چارجله د دهغې شمېره اکسيديشن

 رهېشم اکسيديشن( Ca) کلسيم اود( 1+) رهېشم اکسيديشن

 اکسيديشن4Sn+  ،( +3) اکسيديشن( Al) المونيم اود ،(+2)

 اکسيديشن د داکسيجن( 1-) شميره اکسيديشن Fد( 4+) رهېشم

 اکسېديشن چې. ده( -3) شمېره اکسيديشن N-3اود( -2) رهېشم

 اکسيديشن د Kد لکه ، مومي سمون سره ېشمېر دګروپ شمېره

 اکسيديشن د  Alاود( 2+) رهېشم اکسيديشن Caاو( 1+) رهېشم

 . ده( 3+) شميره

 ياکسيديشن( 4-)او( 4+)،(4A) عناصر ګروپ اصلي دڅلورم-    

 الیعناصرکو نوموړي کې تعامل يکيمياو په ځکه لري  شمېره

 يې رهېشم اکسيديشن د ،چېيوبايل څلورالکترونونه چې شي

 داکسيديشن چې واخلي الکترونونه اوياڅلور ، کېږي( 4+)

 کاربن د ډول په بيلګې د. کېږي( 4-) يې شميره

 کاربن د شمېره اکسيديشن د کې مرکب په(4CCl) تتراکلورايد

 اکسيديشند دکاربن کې مرکب  په( 4CH) اوميتان( +4)

 . ده( 4-) شمېره

-) اکسيديشن د ډول عمومي په( 5A)عناصر ګروپ اصلي دپنځم-

( 5+)او( 4+)،(3+)،(2+)،( 1+) مګر ، لري شمېره( 3

 .  شي یاخيستال هم شمېرې اکسيديشن

-) ډول يعموم په( 6A) عناصر ګروپ اصلې دشپږم-    

 د هم پورې6+ تر څخه 1+،مګرد اخلي شمېره اکسيديشن(2

  .شي اخيستالى ېشمېر ډول ډول اکسيديشن
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(   1-)   ډول عمومي په(A7) عناصر ګروپ اصلي داووم -    

   هم پورې+ 7 تر څخه+ ١دمګر اخلي شمېره اکسيديشن

  . شي یستالياخ ېشمېر اوکسيديشن

 او ده صفر شمېره اکسيديشن د(8A)عناصر ګروپ اصلي اتم د-

 قوي د مګر. کوي نه تعامل کې شرايطو عادي په عناصر دا

 کوي تعامل الندې شرايطو ځانګړو د کونکوسره اوکسيديشن

 :  لکه وي جوړ اومرکبونه

4XeF →2 Xe+2F 

 همدارنګه.ده+(4) شمېره اکسيديشنXe کې مرکب ېد په

2سره دفلورين )Rn)دونرا

2

4

4

6

6 ,, FRnFRnFRn 
 د Xeاو

2سره کسيجنا

4

4

8

3

6 ,, OXeOXeOXe جوړوي نورمرکبونه داسې او 

 (. ۱۶۱ ـ ۱۵۹: ۲).
 

 تياوی: ځانګړ ځينې شمېري اکسيديشن
 صفر ېشمېر ټولواکسيديشنونو د کې ماليکوله يو په ـ ۱

 په ده مساوي شمېره  داکسيديشن 42SOHد لکه. کيږي
2

4

6

2


OSHچې لکه او: 

2(+1) + 1(+6) + 4(-2) = 2+ 6 – 8 = 8 -8 = 0 

(۶ :۱۶۶ ) 
 د وي جوړشوي اتومونوڅخه ډول يو د چې ماليکول هغه  ـ ۲

  ياH─H    :  لکه ده سره صفر په مساوي يې شمېره اکسيديشن

2Cl,H  ─ Cl  2 ياO=O,Cl2ياO  

 کې حالـت عنصري په شمېره اکسيديشن ټولوعناصرود د  ـ ۳ 

 د دي ذرې خنثى ځکه2Na, Cu,Cl :لـــکه، ده صـــفر

 . ید برابر سره يې شمېر الکترونونو پروتونواو

 کې مرکبونو ډول ډول په شمېره اکسيديشن د يوعنصر د ـ ۴

 اکسيديشن دسلفرد ډول په بيلګې د لري توپير اويا يوډول

4.ده( +6) اومثبت يوډول مرکبونوکې الندې په شمېره

6

2 OSH 
،

4

6OCaS 
،4

6

2 OSNa 
 د دسلفر مرکبونوکې الندې په. اونور  

. توپيرلري شمېره اکسيديشن
4

6

2 OSH ،3

4

2 OSH ،2

2

SH،2

4OS  

 اونور

( 2-) مرکبونوکې ډيرو په رېشم اکسيديشن د اکسيجن د ـ ۵

( 2+) کې  2OF فلورايد اوکسي او(ـ1) پراکسايدونوکې  په

 اوداسې  O2H، 2O2H  لکه،  صفردى 2O کې حالت عنصري اوپه

 . نور

 مرکبونوکې ډيرو په شمير  اکسيديشن د دهايدروجن  ـ ۶

 سره شکل عنصري اوپه( 1ـ) هايدرايدونوکې په( 1+)

 . نور اوداسې   O2H, KH, NaHلکه.یصفرد
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 ټول شمېرو اکسيديشن د دهغې کې ايون څواتومي په   ـ ۷

2ډول په لګېېدب. کيږي مساوي سره جچار ايون

4 )( SO  د ايون 

 : له  ده عبارت ټولګهشمېرو اکسيديشن

+6  + 4 (-2) = + 6 

- 8 = - 2 

 چارج د هغې د شمير اکسيديشن د ايونونو اتومي يو د ـ ۸

 په مساوي شمير اکسيديشن د 2ca+د: لکه، هد هبرابر سره

 . کيږي سره(2+)

 بدليدونکې عناصر ګروپونو دفرعي ډول عمومي په-۹

 02cu په عنصر مس د ډول په بيلګې د لري ېشمېر اکسيديشن

 ډول همدې په لري ېشمېر اکسيديشن 2+ کې cuo اوپه 1+ ېک

 +3 کې مرکب په 3AuClد او+1 کې مرکب په AuCl زر سره

 اکسيديشن د ونوعناصرپګرو فرعې د. لري شمېرې اکسيديشن

 اکسيديشند او مومي سمون سره وشمېر ګروپ د دهغې لوړقيمت

 لکه جوړوي مرکبونه ډول ډول سره توپير په شمېر

 سره شمېرو اکسيديشن ډول ډول په عنصر( Mn)دمنګانيز

 . جوړوي مرکبونه

4O+7,HMn4O+6Mn2,H4(OH)+4,Mn3(OH)+3,Mn2(OH)+2Mn 

 د شمېره لوړه اکسيديشن دعناصرود ګروپونو اصلي د -۱۰

 چې کې حال داسې په ید برابر سره شمېرله  ګروپ د هغې

 چارج د ايون اتوم يو د شمېره ټيټه  اکسيديشن د دهغې

 ځاى کې ګروپ اصلي شپږم په چې سلفر لکه،  برابريږي سره

 شمېره کوچنۍ رهېډ او(6+) يې شمېره لوړه داکسيديشن لري

 لري چارچ )-2( يعنې S-2 ايون اتوم يو دهغې هکځ ده)-2(  يې

 (. ۱۶۲ ـ ۱۶۱:  ۲).

 

 :پرتله شمېرې اکسيديشناو  دوالنس
 جدچار اتومونو د کې ماليکولونو په شمېر اکسيديشن د-١

 شمېر اړيکو کيمياوي د والنس چې حال داسې په ېېښ شمېر

 کې مرکب په سره اتومونو نورو د يې اتوم يو چې ېېښ

 .( ۲۸۶: ۷) جوړوي

 چې ماليکولونه هغه  يانې کې ماليکولونو په عناصرو د-٢

 شمېر اکسيديشن او والنس وي جوړشوي څخه اتومونو ډول ديو

 د کې ماليکول په2H(H-H) لکه،  وي نه يوشان سره يي

 همدارنګه.دى يو يې والنس او صفر شمېره اکسيديشن

 صفراو يې شمېره داکسيديشن کې ماليکول په  2O(0=0)د

 . دى دوه يې قيمت والنس

 شمېرسره اکسيديشن د والنس کې مرکبونو  کووالنټ په-٣

 اکسيديشن د کاربن د کې مرکب په4CH د لکه،  وي نه يوشان
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 شمير اکسيديشن د اوهايدروجن دى( 4)يې والنس او(4-) شمېر

 . دى(1)   يې والنس او (1+)

 د ولري اړيکې کوويالنټ دکواردينات چې مرکبونه هغه-٤

 په4SO2H د لکه وي نه يوشان سره والنس د يې شمېر اکسيديشن

 او(6+) شمېره اکسيديشن د سلفر عنصر مرکزي د کې مرکب

 : دى داسې رمولوف مشرح هغې د ځکه ی،د 4 يې والنس

 
 سره والنس د شمېر ديشنياکس د مرکبونوکې ايوني په  -٥

( Ca) کلسيم د کې مرکب په 2Ca(OH) د ځکه ، مومي سمون

 او دى( 2) هم يې والنس او( 2+)دوه  مثبت شمېره اکسيديشن

 : دى داسې يې رمولوف مشرح

HO─ Ca─ OH 

(۵ :۸۷ ) 

 

 د کې نوايونو څواتومي او مرکبونو په

  :ټاکل شمېرې اکسيدېشن
 ده،چې اړينه لپاره ټاکلو د شمېرې اکسيديشن د عناصرو د     

 :ولرو کې پام په ټکي ندې ال

a - د سرکې لومړي په کې ايون اتومي څو يا او ماليکول په 

 نومره اکسيديشن د اتومونو د هغې
 .پوهيږي باندې هغې په چې،  کې ټا 

b - چې ټاکې داسې هرنوم اکسيديشن د اتوم مرکزي د وروسته 

 يو په

 په برابره ټولګه شمېرې اکسيديشن د اتومونو د کې ماليکول

 هغې د ټولګه شمېرې اکسيديشن د کې ايون اتومى په او صفر

-2او 4OP3H د :لکه، برابريږي سره جچار د
4SO عناصرو د 

 د ده ومهالعم چې څرنګه. کيږي ټاکل داسې شمېره اکسديشن

 اکسيديشن د هايدروجن د او (2+) شمېره اکسيديشن اکسيجن

4PO+1-2 د:  چې شو ىليکل نو ده +)1 ( شميره
3H : 

X = 0) + 2-( 4 +) 1(+ 3 

+ 3 – 8 + X = 0 

- 5 + X = 0 

  
  X= + 5 
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-2  چې شو ليکلى مونږاو ده +)5 ( شمېره اکسيديشن د نو
4O +5P 1+ 

3H 4  -2(   اوOS( چې شو ىليکل لپاره ايون د:  

4 (-2) + X = 2 

-8 + X = 2 

X = +8 – 2 = 6 

 (.۱۶ـ۱۷: ۳).  ده (6+) رهېشم اکسيديشن د سلفر د نو

 

 مناقشه :

څرنګه چې والنس او اوکسيد يشن شميره له يو بل سره     

توپير لري مګر داموضوع په بېالبيلوکتابونو کې پداسي 

ترينه په  ښکاره ډول نه وه بيله شوي چې ټول لوستونکې د

 و ماخونو کې :اسانه ګټه واخلي لکه تير

والنس دعناصرو ديووالي قوه ده ، چې دعناصرو والنسي 

والنسي الکترونونه هغو  ړه لري،الکترونونو پوري ا

الکترونونو ته وايي چې دکيمياوي رابطو په جوړولو کې 

برخه اخلي او داتوم په ورستي قشر کې پراته دي. په يو 

ر ره داخري قشر څخه په ماقبل اخر قششمېر عناصرو کې سربي

 (. ۷۵: ۱کې هم شته وي )

چې دمرکب داتومونو  د هغه چارجونه دي داوکسيد يشن عد 

)کوويال نسي مرکباتو ،اټکلي چارجونو( سره دځينو اختياري 

قاعدو له مخې کيږي د يواتومې ايونونو داوکسيد يشن عدد 

 (. ۲۸۵: ۷هغو ايونونو دچارجونوسره تړاو لري )

دا چې د يو عنصر يو اتوم په خپل شاو خوا کې دنورو 

ابطې ( جوړولي اتومونو سره څو کيمياوي اړيکي )کيمياوي ر

 شي ،دغه استعداد ته دهغه عنصر والنس وايي.

اوکسيد يشن نمبر:که فلز اوغير فلز سره کيميا وي تعامل 

 يوکړي دلته دفلز اتوم خپل والنسي الکترونونه د غير فلز

اتوم ته ورکوي چې د دي عمل په نتيجه کې فلز اتوم په 

ږي . مثبت ايون او د غير فلز اتوم په منفي ايون بد لي

يا په بل عبارت دفلز اتوم مثبت اوکسيد يشني نمبراو 

 ۱۶-۱۵: ۳دغيرفلز اتوم منفي اوکسيد يشني نمبر پيدا کوي )

.) 

  مقاله کې والنس داسي تعريف کړي:علمی مګرما پدغه 

 ( : قوه یيوځايوالد) والنس

 ده،چې شوې اخستل څخه    valentia کلمې يوناني د      

 مېل يا قوه هغه داتوم والنس. هد مانا په ېقو شوې دمشتق

 کيمياوي د او کولو پوره د سويو بهرنيو خپلو د چې دى

وکسيد يشن شمېره . او اکاروي يې لپاره دجوړولو اړيکو

 داسي تعريف کړي:

 ېرېشم جونو چار دټولو اويا لږو دهغو رهېشم اکسيديشن    

 ندې با عناصرو په کې تعامل کيمياوي په چې کيږي ويل ته

 .راځي السته کې مرکب په هغې د
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 داکسيديشن ، يښي توان او ظرفيت یوال ودعناصرويوځاى ا  

 د چې رېشم دالکترونونو  وي، صفر اويا منفي ، مثبت رهېشم

 کيږي ېلر څخه ايون ،اوياديومنفي ټوليږي سره ايون يومثبت

همدارنکه پدي علمي مقاله  وي جوړ اتوم يوشنډ کې پايله په

کې داوکسيد يشن شمېري لس ځانګړتيا وي دمثالونوسره ، په 

مرکباتو کې داوکسيد يشن شمېري پيداکول ،دوالنس او اوکسيد 

يشن شمېري پرتله په پنځه مادو کې اويوشمېر نورمهم مسايل 

 په پرتله يز ډول څيړل شويدي.

 

 پايله
 چې دى شوى اخيستل څخه مېکل Valentia د والنس چې دا       

 خپل د چې ي واي ته ميل هغه اوداتوم ده قو يې مانا

 د کولواو پوره د الکترونونو د  يسوي انرژيکي يستروو

 شمېره اکسيديشن د، کاريږي په لپاره جوړولو ه د اړيکو

 هد عبارت څخه ېټولګ د چارجونو زياتو يا او دلږو دعناصرو

 په دهغې ندې عناصروبا په کېپه پايله  تعامل کيمياويد چې

 .راځي السته کې مرکب

 اکسيديشن د ، ېي ښ تواناو ظرفيت یوالييوځا عناصرو د او

. لري قيمت دصفر اويا منفي ، مثبت شميره  

 يږيټول سره ايون يومثبت د چې رېالکترونونوشم د      

 يوشنډ کې پايله په کيږي ېلر څخه ايون يومنفي د ،اويا

 رهشمې اکسيديشند  کې مرکباتو ډول ډول اوپه وي جوړ اتوم

.پيداکوو څخه لوموعناصروعمد   

 د اتومونو د کې ماليکولونو په شمېر اکسيديشن د      

 اړيکو کيمياوي د والنس چې حال داسې په ېيښ شمېر جچار

 کې مرکب په سره اتومونو نورو د يې اتوم يو چې ښيې شمېر

 . جوړوي

 چې ماليکولونه هغه  يانې کې ماليکولونو په عناصرو د

 شمېر اکسيديشن او والنس وي جوړشوي څخه اتومونو ډول ديو

 د کې ماليکول په2H(H-H) لکه وي نهډول يو سره يي

 همدارنګه. دى يو يې والنس او صفر شمېره اکسيديشن

 صفراو يې شمېره داکسيديشن کې ماليکول په  2O(0=0)د

 . دى دوه يې قيمت والنس

 وړانديزونه:

( کې شمېرهـ هرڅوک چې پدې برخه )والنس او اوکسيد يشن  ۱

 ليکنه کوي نو دا دواړه موضوعات ديو دبل څخه بيل کړي .

هغه ښوونکي اواستادان چې دکيميا د زده کړي تدريس  – ۲

کوي نو خپلو زدکړياالنو ته د دوالنس او اوکسيد يشن شمېري 

 کړي . ېه اوبيللپرت

داوکسيديشن شمېرو په پيدا  دکېميا استادان اوښوونکي – ۳

 کولو کې دعمومي قاعدو څخه کار واخلي.
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Comparing of valence and Oxidation Number    

Abstract: 
   Valence is gotten from the word Valentia which means force and it is also 

called as a mile of atom that is used for making bonds and completion of 

electrons at its last energic level. The lower valence of the semi principle 

group’s elements is 1, 2 and the upper valences are 3, 4, 5, 6, 7, and 8. But in 

normal situation the valence of 8th principle group is zero. And these abilities 

(valence) in transitional elements are different. 

The oxidation number is the collection of less or more charges of the elements, 

which is produced in component of the chemical reaction on the elements. And 

shows the combining capacity and tendency of the elements, Oxidation number 

has +ive, -ive or zero value. The numbers of electrons which are gained with a 

positive Ion or take over from a negative Ion, as a result a neutral atom is made. 

And can find the oxidation number from known elements in different 

compounds. 
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