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  : مقدمه

) A (عدد جرمییکسان و ) Z (عدد اتمی هستند که هایی اتم، )جا هم=، Ισότοποاز یونانی (ها  ایزوتوپ

، تعداد عنصرهاي یک  بنابراین ایزوتوپ.  هسته اتم استهاي پروتونعدد اتمی بیانگر تعداد . متفاوتی دارند

 موجود در هسته هاي نوترونها از اختالف تعداد  اختالف در جرم اتمی ایزوتوپ. هاي مساوي دارند پروتون

   .شود  ناشی میآنها

و در آخر جرم ) -(، ابتدا نام آن عنصر، سپس یک خط فاصله عنصرهاي یک  براي نشان دادن ایزوتوپ

 2- ، هیدروژن)ونپروت (1- داراي سه ایزوتوپ هیدروژنهیدروژنمثالً . شود اتمی آن ایزوتوپ نوشته می

یا ایزوتوپ .  نوترون است2 و 1، 0است که هسته آنها به ترتیب حاوي ) تریتیوم (3- و هیدروژن) دوتریوم(

روش دیگر، نوشتن جرم اتمی ایزوتوپ در قسمت باال و . دهند نمایش می 235U را به صورت ٢٣۵ اورانیوم

  . است٢٣۵ش همان ایزوتوپ اورانیوم که براي نمای 235Uسمت چپ نماد شیمیایی عنصر است مانند 

هاي شیمیایی آنها نیز   مشابهی دارند، بنابراین ویژگیساختار الکترونیهاي یک عنصر  از آنجا که ایزوتوپ

هاي موجود در یک  اگر نسبت تعداد نوترون. اي آنها متفاوت است هاي هسته یکسان است، اما ویژگی

هدف  .کند هاي آن خیلی کم یا خیلی زیاد باشد، هسته تمایل به متالشی شدن پیدا می ایزوتوپ به پروتون

 تعیین و تفسیر دماي , و نحوهء تفکیک آنها در محیطهاي مختلف معدنیاز بررسیهاي ایزوتوپی پایدار

  .در برابر واژه ایزوتوپ پیشنهاد شده است» مکان  هم«و » همجا«هاي  در فارسی واژه و .محیط است

  


