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མ་རྡུལ་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་།

སློབ་ཚན་བཞི་པ་།

༡༽ གློག།་ཁུར་ཅན་གྱི་རྡུལ།

༢༽ མ་རྡུལ་གྱི་བཟོ་དབྱིབས།

༣༽ འཁོར་ལམ་སོ་སོའ་ིནང་ག།ི་མོ་རྡུལ་གྱི་ག།ནས་སྟངས།

༤༽ སྡེབ་ནུས།

༥༽ རྡུལ་གྲངས་དང་ག།དོས་གྲངས།མ་རྡུལ་གྱི་བཟོ་དབྱིབས།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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 དངོས་རྫས་ནི་མ་རྡུལ་དང་ཆ་རྡུལ་གྱིས་གྲུབ་པ་དང། དངོས་རྫས་ཕན་ཚུན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་མི་འདྲ་བ་ནི་

དངསོ་རྫས་དེ་དག་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་མ་རྡུལ་དང་ཆ་རྡུལ་གྱི་ང་ོབ་ོམི་འདྲ་བས་ཡིན། འནོ་ཀྱང། ད་ལྟའི་ཆར་ང་

ཚོའི་བསམ་བློའ་ིནང་དུ་དོགས་འདྲི་ཆེན་པོ་གཉིས་ཡོད་པ་ནི། དང་པོ། དངོས་རྫས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་མ་རྡུལ་

ཕན་ཚུན་མི་འདྲ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། གཉིས་པ། ཌེལ་ཊོན་གྱིས་བཤད་པ་བཞིན་མ་རྡུལ་ནི་ཆ་ཤས་

གཞན་དུ་བསལ་མི་ཐུབ་པའི་རྡུལ་ཆུང་ཤོས་དེ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན། མ་རྡུལ་གྲུབ་བྱེད་རྡུལ་ཕྲ་མོ་གཞན་ཡོད་དམ། 

སླབོ་ཚན་འདིའི་ནང་དུ་མ་རྡུལ་གྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་ཚོའི་སྐརོ་དང། རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་ཚོས་མ་རྡུལ་ཇི་ལྟར་

གྲུབ་པའི་སྐོར་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

 དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་དུས་མཇུག་ཏུ་ཚན་རིག་པ་ཚོར་ཕྲད་པའི་དཀའ་ངལ་གཙོ་བོ་ནི་མ་རྡུལ་གྱི་

བཟོ་དབྱིབས་དང། ཁྱད་ཆསོ་རྣམས་ཇི་བཞིན་འགྲེལ་བརྗདོ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེང་སྐབས་གསལ་སྟནོ་ཐུབ་པའི་མ་

རྡུལ་གྱི་བཟ་ོདབྱིབས་འདི་ནི་དངསོ་དཔྱད་ལག་ལེན་ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱས་པའི་རྙེད་དནོ་ཞིག་ཡིན། སརོ་གནས་གླགོ་

གི་ངང་ཚུལ་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་ནང་དུ་མ་རྡུལ་ནི་ཆ་ཤས་གཞན་དུ་བསལ་མི་ཐུབ་པའི་རྡུལ་

ཆུང་ཤོས་དེ་མིན་པའི་ར་སྤྲོད་ཐུབ་ཡོད།

༤་༡  གློག་ཁུར་ཅན་གྱི་རྡུལ།Charged particles in matter

 

 གཤམ་གྱི་བྱེད་སྒ་ོདེ་སྤེལ་ནས་དངསོ་རྫས་ཀྱི་གླགོ་ཁུར་ཅན་གྱི་རྡུལ་ཞེས་པའི་ག་ོརྟགོས་རྙེད་པར་གྱིས།

བྱེད་སྒོ།   ༤་༡།

ཀ༽ སྐྲ་སྐམ་པོ་ཞིག་ལ་རྒྱུག་ཤད་རྒྱོབས། དེ་རྗེས་རྒྱུག་ཤད་དེས་ཤོག་ཧྲུག་འཛིན་ཐུབ་མིན་ལྟོས། 

ཁ༽ དར་གྲུལ་གྱི་གྱནོ་ཆས་ཤིག་ལ་ཤེལ་དབྱུག་ཅིག་ཕུར། དེ་རྗེས་ཤེལ་དབྱུག་དེ་ཕུས་ཁེངས་པའི་ལྒང་ཕུག་ཅིག་གི་ཉེ་འགྲམ་དུ་འཁྱེར་ནས་

འགྱུར་ལྡོག་གང་ཞིག་འབྱུང་མིན་ལྟོས།

 གོང་གི་བྱེད་སྒོ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་དངོས་རྫས་གཉིས་ཕན་ཚུན་བརྡར་བའི་སྐབས། དངོས་རྫས་

དེ་གཉིས་ལ་གླགོ་ཁུར་བྱུང་ཡདོ། ཁྱདོ་ཀྱིས་བྱས་ན་གླགོ་ཁུར་དེ་གང་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ། གལ་ཏེ་ང་ཚོས་དངསོ་

རྫས་ཀྱི་མ་རྡུལ་དེ་ཆ་ཤས་སུ་བསལ་ཐུབ་པའི་གློག་ཁུར་ཅན་གྱི་རྡུལ་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤེས་ཚེ། གཞི་ནས་གོང་གི་དྲི་

བར་ལན་འདེབས་ཐུབ། 

 དུས་རབས་བཅུ་དགུ་པའི་ནང་དུ་ཚན་རིག་པ་མང་པོས་མ་རྡུལ་གྱི་གྲུབ་ཆ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་དག་མངོན་

འགྱུར་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་ཡོད། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༠ ནང་ཐཽམ་སན་ (J.J. Thom son) གྱིས་མོ་རྡུལ་

(eletron) ངསོ་འཛིན་ཐུབ་པ་དེས་མ་རྡུལ་ནི་ཆ་ཤས་གཞན་དུ་བསལ་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པའི་ར་སྤྲདོ་བྱུང་ཡདོ། 

མོ་རྡུལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་མ་ཐུབ་པའི་སྔ་རོལ་ཏེ། ཕྱི་ལོ་ ༡༨༨༦ ནང་གྷོལ་ཌེ་སྚེན་ (E. Goldstein) གྱིས་རླུང་གཟུགས་

གཙང་འདོན་སྐབས་སྦུག་ཟེར་ (canal ray) ཞེས་པའི་འདོ་ཅིག་ངོས་འཛིན་བྱུང་ཡོད། སྦུག་ཟེར་དེ་དག་ནི་གློག་

ཁུར་ཕོ་ཅན་གྱི་འདོ་ཅིག་ཡིན་པས་ན། མ་རྡུལ་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཞན་ཞིག་སྟེ། ཕོ་རྡུལ་ (protron) 

ཞེས་པ་དེ་ཡིན། མ་ོརྡུལ་དང་ཕ་ོརྡུལ་ཞེས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདི་གཉིས་ཀྱི་གླགོ་ཁུར་གྱི་ཚད་ཕན་ཚུན་མཉམ་ཡང་
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རང་བཞིན་ཕན་ཚུན་ལྡགོ་པ་ཡིན། ཕ་ོརྡུལ་གྱི་གདསོ་ཚད་ནི་མ་རྡུལ་ལས་ལྡབ་ཉིས་སྟངོ་ཙམ་གྱིས་ཆེ་བ་ཡདོ། དུས་

རྒྱུན་མོ་རྡུལ་ནི་དབྱིན་ཡིག་ཨི་(e-)ཡིས་མཚོན་པ་དང། ཕོ་རྡུལ་ནི་དབྱིན་ཡིག་པི་(p+)ཡིས་མཚོན། འདིར་མོ་རྡུལ་

གྱི་མཚོན་རྟགས་སྟེང་གི་འཐེན་རྟགས་ཀྱིས་མ་ོརྡུལ་གྱི་གླགོ་ཁུར་མཚོན་པ་དང། མ་ོརྡུལ་གྱི་གདསོ་ཚད་ནི་མངནོ་

མེད་དུ་བརྩི། དེ་བཞིན་ཕོ་རྡུལ་གྱི་མཚོན་རྟགས་སྟེང་གི་སྡོམ་རྟགས་ཀྱིས་ཕོ་རྡུལ་གྱི་གློག་ཁུར་མཚོན་པ་དང་ཕོ་

རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ནི་ཚད་གཞི་ (unit) གཅིག་ལ་ངོས་བཟུང། མ་རྡུལ་ནི་ཕོ་རྡུལ་དང་མོ་རྡུལ་གྱི་གློག་ཁུར་ཕན་

ཚུན་མཉམ་པར་བྱས་ནས་གྲུབ། ཕ་ོརྡུལ་ནི་མ་རྡུལ་གྱི་ལྟེ་ཉིང་ནང་དུ་གནས་པ་དང། མ་ོརྡུལ་ནི་མ་རྡུལ་གྱི་ཕྱི་ངསོ་

ནས་སྒོག་ཙོང་གི་ཤུ ན་ལྤགས་བཞིན་དུ་གནས་ཡོད།  ཡིན་ནའང། དཀའ་གནད་ཆེ་ཤོས་ནི་མ་རྡུལ་གྲུབ་པར་བྱེད་

པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདི་དག་གི་བཟོ་དབྱིབས་སྐོར་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིས་གནད་དོན་འདིར་ལན་འཚོལ་ཐུབ་བམ།

དྲི་བ།

༡་ ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་སྦུག་ཟེར་ཞེས་ཟེར།

༢་ གལ་ཏེ་མ་རྡུལ་ཞིག་ལ་མོ་རྡུལ་ཞིག་དང་ཕོ་རྡུལ་ཞིག་ལྡན་ཚེ། མ་རྡུལ་དེ་ལ་གློག་ཁུར་ཡོད་དམ་མེད། 

༤་༢  མ་རྡུལ་གྱི་བཟོ་དབྱིབས།structure of an atom

 ང་ཚོས་སླབོ་ཚན་གསུམ་པའི་ནང་དུ་ཌེལ་ཊནོ་གྱི་མ་རྡུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་སྐརོ་སླབོ་སྦྱངོ་བྱས་ཟིན་པ་ཡིན། 

ཌེལ་ཊནོ་གྱི་མ་རྡུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་གིས་མ་རྡུལ་ནི་ཆ་ཤས་སུ་བསལ་མི་ཐུབ་པའི་རྡུལ་ཆུང་ཤསོ་ཡིན་ཞེས་བརྗདོ་

ཡདོ། འནོ་ཀྱང། མ་རྡུལ་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་གཞི་རྩའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཉིས་ཏེ། ཕ་ོརྡུལ་དང་མ་ོརྡུལ་རྙེད་པ་དེས་ཌེལ་

ཊོན་གྱི་མ་རྡུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་དེ་ནུས་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་མོ་རྡུལ་དང་ཕ་ོརྡུལ་གྱིས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བྱས་

ནས་མ་རྡུལ་གྲུབ་པ་རྟགོས་ཐུབ་དགསོ། གནད་དནོ་འདི་འགྲེལ་བརྗདོ་བྱེད་ཆེད་ཚན་རིག་པ་མང་པསོ་མ་རྡུལ་གྱི་

གྲུབ་དཔེ་སྣ་ཚོགས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད། དེ་དག་ནས་ཚན་རིག་པ་ཐཽཽམ་སན་ནི་མ་རྡུལ་གྱི་གྲུབ་དཔེ་འགྲེལ་

བརྗོད་བྱེད་མཁན་ཐོག་མ་དེ་ཡིན།

༤་༢་༡  ཐཽམ་སན་གྱི་མ་རྡུལ་གྲུབ་དཔེ།

 ཐཽམ་སན་གྱིས་མ་རྡུལ་ནི་ཡེ་ཤུ འི་འཁྲུངས་སྐར་

དུས་ཆེན་དུ་བཤམས་པའི་ལྡེ་གུ་དང་འདྲ་བར་འགྲེལ་བརྗོད་

གནང་ཡོད། ཁོང་གིས་མོ་རྡུལ་ནི་ཟླུམ་གཟུགས་ལྡེ་གུའི་ཐོག་

ཏུ་ཡོད་པའི་ཤིང་འབྲས་སྐམ་པོ་དེ་དག་དང་འདྲ་བ་དང། 

ཟླུམ་གཟུགས་ལྡེ་གུ་དེ་ནི་གླགོ་ཁུར་ཕ་ོཅན་གྱི་ཕ་ོརྡུལ་ལྟར་དུ་

འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད། ཡང་ང་ཚོས་མ་རྡུལ་གྱི་གྲུབ་དཔེ་

གླགོ་ཁུར་ཕ་ོཅན་

གྱི་ཟླུམ་གཟུགས།

མོ་རྡུལ།

དཔེ་རིས༌༤་༡ ཐཽམ་སན་གྱི་མ་རྡུལ་གྲུབ་དཔེ།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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འདི་ནི་ཤིང་ཏོག་ཆུ་ག་གོན་(watermelon)གྱི་བཟོ་དབྱིབས་ལྟར་དུ་

འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཆོག 

 དེ་ཡང། ང་ཚོས་ཟ་རུང་བའི་ཆུ་ག་གོན་གྱི་ནང་འབྲས་

དམར་པ་ོདེ་དག་ནི་མ་རྡུལ་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཕ་ོརྡུལ་དང། ཆུ་ག་

གོན་གྱི་ནང་འབྲས་དམར་པོ་དེའི་ནང་དུ་ཕྲ་ལྟར་བཀོད་པའི་ཆུ་

ག་གནོ་གྱི་འབྲུ་གུ་དེ་དག་ནི་མ་རྡུལ་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་མ་ོརྡུལ་གྱི་

ཚུལ་དུ་ངོས་འཛིན་ཆོག

ཐཽམ་སན་གྱིས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་དོན།

མ་རྡུལ་ནི་གློག་ཁུར་ཕོ་ཅན་གྱི་ཟླུམ་གཟུགས་ཤིག་ལ་མོ་རྡུལ་• 

གྱིས་ཕྲ་བཀོད་པ་ཞིག་ཡིན།

ཕོ་རྡུལ་དང་མོ་རྡུལ་གཉིས་ཀྱི་གློག་ཁུར་གྱི་ཚད་ཕན་ཚུན་• 

མཉམ་པའི་དབང་གིས་མ་རྡུལ་གྱི་གླགོ་ཁུར་བརྟན་པརོ་གནས་

པ་ཡིན། 

ཐཽམཽ་སན་གྱི་མ་རྡུལ་གྲུབ་དཔེ་འདིས་མ་རྡུལ་གྱི་གླགོ་ཁུར་བརྟན་པརོ་གནས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་འགྲེལ་བརྗདོ་གནང་

ཡོད་ཀྱང། ཚན་རིག་པ་གཞན་ཚོས་དངོས་དཔྱད་ཚོད་ལྟ་བྱས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཁག་ཅིག་ལ་མ་རྡུལ་གྲུབ་དཔེ་

འདིས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཐུབ་མེད།

༤་༢་༢  རུ་ཐེར་ཧྥོར་ཌ་ཡི་མ་རྡུལ་གྲུབ་དཔེ། Rutherford’s Model of an atom

 

 ཚན་རིག་པ་རུ་ཐེར་ཧྥརོ་ཌི་ཡིས་མ་རྡུལ་གྱི་ནང་དུ་མ་ོརྡུལ་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་གནད་དནོ་འདིར་ད་ོསྣང་

ཆེན་པ་ོགནང་ཡདོ། ཁངོ་གིས་གནད་དནོ་འདི་གསལ་རྟགོས་ཡངོ་ཆེད་དངསོ་དཔྱད་ཚོད་ལྟ་ཞིག་གྲ་སྒྲིག་གནང་བ་

དེའི་ནང་དུ་གསེར་ཤོག་སྲབ་མོ་ཞིག་གི་ཐགོ་ཏུ་མགྱོགས་ཚད་ཧ་ཅང་མཐ་ོབའི་ཨལ་ཕཱ་(α)རྡུལ་སྣུན་ཐབས་སྤྱད་

ཡོད། 

ཁངོ་གིས་བེད་སྤྱད་པའི་གསེར་ཤགོ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་གི་སྲབ་མ་ོཞིག་ཡིན། དེའི་མཐུག་ཚད་ལ་མ་རྡུལ་ཆིག་ ?

སྟོང་ཙམ་གྱི་མཐུག་ཚད་ལས་མེད།

ཨལ་ཕཱ་( ? α)རྡུལ་དེ་དག་གླགོ་ཁུར་ཉིས་བསྒྱུར་བྱས་པའི་ཉི་རླུང་གི་གྱེས་རྡུལ་ཞིག་ཡིན། ཉི་རླུང་གི་གདསོ་

ཚད་4u ཡིན་རྐྱེན། མགྱོགས་ཚད་མཐོ་བའི་ཨལ་ཕཱ་(α)རྡུལ་ལ་ནུས་ཤུ གས་ཧ་ཅང་མཐོ་པོ་ལྡན་ཡོད།

ཨལ་ཕཱ་ ( ? α) རྡུལ་དེ་དག་གསེར་ཤོག་ཐོག་བསྣུན་སྐབས། གསེར་ཤོག་གི་མ་རྡུལ་གྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་

རབ་དེ་ཚོས་ཨལ་ཕཱ་ (α) རྡུལ་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱོག་ཏུ་འཇུག་ངེས་ཡིན་པའི་ཚོད་དཔག་གནང་ཡོད། འནོ་

ཐཽམ་སན་(J.J. Thom-

son)ནི ་ཨིན་ཇིའི ་

དངོས་ཁམས་རིག་

པ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་

དང། ཁོང་ནི་ཕྱི་ལོ་

༡༨༥༦ ཟླ་༡༢ ཚེས་ 

༡༨ ཉིན་ཨིན་ཇིའི་

རྒྱ ལ ་ས ་མཻ ན ་ཆེཻ ་

སེ་ཊེར་(Manchester) 

ནང་གི་ཆཱི་ཐཱམ་རི་བོར་ (Cheetham Hill) འཁྲུངས། 

ཕྱི་ལོ༌༡༩༠༦ ལོར་ཁོང་གིས་མོ་རྡུལ་གསར་རྙེད་

ཐུབ་པར་ནཽ་ལྦེལ་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་བྱ་

དགའ་ཐོབ། ཁོང་གིས་ཀེ་ཝེན་ཌིཤ་ (Caven-

dish) ཚོད་ལྟ་ཁང་གི་འགོ་འཛིན་ལོ་ངོ་༣༥ རིང་

གནང་ནས་ཁོང་གིས་གཙོ་སྐྱོང་གནང་བའི་

ཞིབ་འཇུག་ཁག་བདུན་ལ་ནཽ་ཝེའི་བྱ་དགའ་

ཐོབ་ཡོད།



སློབ་ཚན་བཞི་པ། མ་རྡུལ་གྱི་བཟོ་དབྱིབས།
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ཀྱང། ཨལ་ཕཱ་ (α) རྡུལ་དེ་དག་ཕོ་རྡུལ་ལས་ལྕི་བ་ཡོད་རྐྱེན། ཨལ་ཕཱ་ (α) རྡུལ་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཤུ གས་

ཆེན་པོ་ཞིག་ཀྱོག་མི་ཐུབ་པའི་སྔོན་དཔག་གནང་ཡོད།

ཨལ་ཕཱ་(α) རྡུལ། གསེར་གྱི་མ་རྡུལ།

ཨལ་ཕཱ་ (α) རྡུལ་ལྡོག་འཕྲོ་བྱེད་པའི་དངོས་དཔྱད་ཚོད་ལྟ་དེའི་གྲུབ་འབྲས་ནི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་

བྱུང་ཡོད། ཚོད་ལྟ་དེའི་གྲུབ་འབྲས་ནི་གཤམ་ལྟར་ཡིན།

ཨལ་ཕཱ་ ( � α) རྡུལ་མང་ཆེ་བ་ཀྱག་ཀྱོག་མེད་པར་ཐད་ཀར་གསེར་ཤོག་བརྒྱུད་དེ་འགྲོ་ཐུབ་ཡོད།

ཨལ་ཕཱ་ ( � α) རྡུལ་ཁག་ཅིག་གི་ཁ་ཕྱོགས་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཡོད་ཀྱང་དེ་དག་གི་ཀྱོག་ཟུར་(angle of 

deflection) ནི་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་ལས་མེད།

ཧང་སངས་དགོས་པ་ཞིག་ལ། ཨལ་ཕཱ་ ( � α) རྡུལ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་ཅན་རེ་རེ་ལས་ཨལ་ཕཱ་ (α) རྡུལ་

གཅིག་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་ལྡོག་པར་བྱས་ཡོད།

རུ་ཐེར་ཧྥོར་ཌི་ལ་མཚོན་ན། འདི་ནི་ཤོག་བུ་སྲབ་མོ་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་མེ་

མདའ་བརྒྱབ་པ་དེ་ནས་མདེའུ་གཅིག་ཕྱིར་ལྡགོ་སྟེ་རང་ཉིད་ལ་ཕགོ་པ་

ལྟ་བུའི་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཤིག་ཡིན། 

 ང་ཚོས་ཕྱི་རལོ་ཏུ་བྱེད་སྒ་ོཞིག་སྤེལ་ནས། དངསོ་དཔྱད་ཚོད་ལྟ་

འདིའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་གོ་བ་རྙེད་ཐུབ་པ་གྱིས། ཐོག་མར་སློབ་མ་ཚོ་ཁང་

པའི་གྱང་གི་ཉེ་འགྲམ་དུ་བསླངས་ནས་ཁོ་ཚོའི་མིག་བཙུམ་དུ་ཆུགས། 

དེ་རྗེས་ཁོ་ཚོར་གྱང་གི་ཐོག་ཏུ་རྡོ་འཕེན་དུ་བཅུག་ནས། རྡོ་ཚུར་འཕར་

བའི་སྒྲ་ལ་ཉན་དུ་ཆུགས། ཡང་ཁ་ོཚོ་ལྕགས་དྲའི་ར་སྐརོ་ཞིག་གི་འགྲམ་

དུ་འཁྲིད་ནས་སྔར་ལྟར་རྡོ་འཕེན་དུ་ཆུགས། འནོ་ཀྱང། འདིའི་སྐབས་

རྡ་ོཚུར་འཕར་བའི་སྒྲ་དེ་ག་ོརྒྱུ་མེད་ངེས། འདི་ནི་ལྕགས་དྲའི་ར་སྐརོ་གྱི་

ཚན་རིག་པ་རུ་ཐེར་ཧྥོར་

ཌི ་ (Rutherford) ་ནི ་

ཕྱི་ལོ་ ༡༨༧༡ ཟླ་༨ ཚེས་ 

༣༠ ལ་སི་པི་རིང་གྷོ་རོ་བེ་

(Spring Grove)ཞེས་

པར་སྐུ་འཁྲུངས། ཁོང་ནི་ལྟེ་

ཉིང་དངསོ་ཁམས་རིག་པའི་

ཡབ་ཆེན་ཞེས་ཡོངས་སུ་

གྲགས་པ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་ཨལ་ཕཱ་ལྡོག་འཕྲོའ་ི

དངོས་དཔྱད་ལ་བརྟེན་ནས་མ་རྡུལ་གྱི་ལྟེ་ཉིང་

གསར་རྙེད་བྱུང་བ་དང། དེ་བཞིན། འགྱེད་འཕྲོའ་ི

འགྱུར་སྣང་ཐོག་གནང་བའི་ཕྱག་ལས་ཀྱིས་སྙན་

གྲགས་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༠༨ ལོར་ཁོང་ལ་

ནོ་བྷེལ་རྫས་འགྱུར་རིག་པའི་བྱ་དགའ་ཐོབ།

དཔེ་རིས༌༤་༢ གསེར་གྱི་མ་རྡུལ་གྱིས་ཨལ་ཕཱ་རྡུལ་ལྡོག་འཕྲོ་བྱེད་པ།

ཕྱེ་འདོ་འཕྲོ་ཡོལ།
གསེར་ཤོག

ལྡོག་འཕྲོ་མ་བྱས་པའི་ α རྡུལ།ལྡོག་འཕྲོ་བྱས་པའི་ α རྡུལ།

ཨལ་ཕཱ་ α རྡུལ་

འབྱུང་ཁུངས།

α རྡུལ།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།

90

བར་སྟངོ་ཆེན་པ་ོཡདོ་རྐྱེན་རོྡའ་ིཁ་ཕྱགོས་ལ་འགགོ་རྒལོ་མེད་པར་ཐད་ཀར་ཕྱིན་པས་ཡིན། དེ་བཞིན་ཨལ་ཕཱ་(α)

རྡུལ་ལྡོག་འཕྲོ་བྱེད་པའི་དངོས་དཔྱད་དེའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་རུ་ཐེར་ཧྥོར་ཌི་ཡིས་གཤམ་ལྟར་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་

ཡོད།

ཨལ་ཕཱ་ ( B α) རྡུལ་མང་ཆེ་བར་འགོག་རྒོལ་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཐད་ཀར་ཕྱིན་པ་དེས་མ་རྡུལ་ནང་གི་ས་

ཆ་མང་ཆེ་བ་སྟོང་པ་ཡིན་པ་བསྟན་ཡོད།

ཨལ་ཕཱ་ ( B α) རྡུལ་ཁག་ཅིག་གི་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱོག་ཡོད་ཀྱང་། དེ་དག་གི་ཀྱོག་ཟུར་ཧ་ཅང་ཆུང་བ་འདི་ནི་

གློག་ཁུར་ཕོ་ཅན་གྱི་རྡུལ་དེ་དག་གིས་མ་རྡུལ་གྱི་ས་ཁྱོན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལས་བཟུང་མེད་པ་མཚོན།

ཨལ་ཕཱ་ ( B α) རྡུལ་གྱི་ཆ་ཤས་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ཐད་ཟུར་(180o)གྱིས་ལྡོག་པར་བྱས་པ་འདི་ནི་མ་རྡུལ་གྱི་

གློག་ཁུར་ཕོ་ཅན་གྱི་རྡུལ་དེ་དག་གནས་ས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཏུ་འཚོགས་པ་བསྟན་ཡོད།

 གོང་གི་ཚོད་ལྟའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་བརྟེན་ནས་མ་རྡུལ་གྱི་ལྟེ་ཉིང་གི་ཚངས་ཕྱེད་ནི་མ་རྡུལ་དེ་ཉིད་ཀྱི་

ཚངས་ཕྱེད་ལས་ལྡབ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་ (105) ཡིས་ཆུང་བ་ཡོད་པའི་ཚོད་རྩིས་བྱས་ཡོད།

 རུ་ཐེར་ཧྥརོ་ཌི་ཡིས་གངོ་གི་དངསོ་དཔྱད་ཚོད་ལྟ་དེའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་ལྟསོ་ནས་ལྟེ་ཉིང་གི་གྲུབ་དཔེ་ (nu-

clear model) ཞེས་པའི་གྲུབ་དཔེ་ཞིག་གཏན་ལ་ཕབ་ཡོད། གྲུབ་དཔེ་དེའི་ནང་བརྗོད་གསལ།

མ་རྡུལ་གྱི་དབུས་སུ་གློག་ཁུར་ཕོ་འདུས་པའི་ལྟེ་ཉིང་དེ་ཡོད། མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་མ་ 3

རྡུལ་དེའི་ལྟེ་ཉིང་ལ་ལྡན་ཡོད།

མོ་རྡུལ་ནི་ལྟེ་ཉིང་གི་མཐའ 3 ་འཁོར་དུ་ངེས་ཅན་གྱི་འཁོར་ལམ་ཞིག་གི་ནང་དུ་འཁོར་བསྐྱོད་བྱེད་

བཞིན་ཡོད།

མ་རྡུལ་གྱི་ཆ་ཚད་དང་བསྡུར་ན་ལྟེ་ཉིང་གི་ཆ་ཚད་ནི་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་ཡིན།  3

རུ་ཐེར་ཧྥོར་ཌི་ཡི་མ་རྡུལ་གྱི་གྲུབ་དཔེའི་སྐྱོན་ཆ།

 མ་ོརྡུལ་ཞིག་འཁརོ་ལམ་ནང་དུ་འཁརོ་སྐྱདོ་བྱས་ཚེ། མ་ོརྡུལ་དེ་ཉིད་ཀྱི་བརྟན་ཚུགས་རིམ་བཞིན་བརླག་

འགྲོ་བར་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། རྡུལ་ཕྲ་མོ་ཞིག་འཁོར་ལམ་སྒོར་མོ་ཞིག་གི་ནང་

དུ་འཁོར་སྐྱོད་བྱས་ཚེ། མགྱོགས་ཚད་སྣོན་བསྐྱེད་བྱུང་བ་ཡིན། དེ་བཞིན། གལ་ཏེ་གློག་ཁུར་ལྡན་པའི་རྡུལ་ཕྲ་མོ་

ཞིག་ལ་མགྱོགས་ཚད་སྣོན་བསྐྱེད་བྱུང་ཚེ། གློག་ཁུར་ཅན་གྱི་རྡུལ་དེས་ནུས་ཟེར་ཕྱིར་འགྱེད་པ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་

དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས། འཁརོ་སྐྱདོ་བྱེད་བཞིན་པའི་མ་ོརྡུལ་གྱི་ནུས་པ་ཉམས་དམས་སུ་ཕྱིན་ནས་མཐར་ལྟེ་ཉིང་གི་

ཕྱགོས་སུ་ལྷུང་བ་ཚོད་དཔག་བྱེད་བཞིན་ཡདོ། གལ་སྲིད་གནད་དནོ་འདི་དནོ་ལ་གནས་ཚེ། མ་རྡུལ་གྱིས་བརྟན་

ཚུགས་ནམ་ཡང་ཟིན་མི་ཐུབ་ལ། ང་ཚོས་མཐངོ་བཞིན་པའི་དངསོ་རྫས་དེ་དག་ཀྱང་འདི་ལྟར་ཡིན་མི་སྲིད། འནོ་

ཀྱང། མ་རྡུལ་ནི་གང་ལ་གང་འཚམ་གྱི་བརྟན་ཚུགས་འཕེར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ང་ཚོས་ཤེས་ཀྱི་ཡོད། 



སློབ་ཚན་བཞི་པ། མ་རྡུལ་གྱི་བཟོ་དབྱིབས།
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༤་༢་༣༽ བྷོར་གྱི་མ་རྡུལ་གྲུབ་དཔེ། Bohr’s Model of Atom

 རུ་ཐེར་ཧྥརོ་ཌི་ཡི་མ་རྡུལ་གྲུབ་དཔེའི་སྐྱནོ་ཆ་དེ་དག་ལས་བརྒལ་བའི་མ་རྡུལ་གྱི་གྲུབ་དཔེ་ཞིག་ཚན་རིག་

པ་ནེལ་བྷོར་གྱིས་གཏན་འབེབས་གནང་ཡོད། ཁོང་གི་མ་རྡུལ་གྲུབ་དཔེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་དོན།

མ་རྡུལ་ནང་དུ་མོ་རྡུལ་འཁོར་བསྐྱོད་བྱེད་སའི་འཁོར་ལམ་དེ་ནི་དམིགས་བསལ་ཞིག་སྟེ། རྒྱུན་འཕྲལ་• 

(discrete)འཁོར་ལམ་ཞིག་ཡིན་དགོས།

རྒྱུན་འཕྲལ་འཁརོ་ལམ་ནང་དུ་འཁརོ་བསྐྱདོ་བྱེད་པའི་མ་ོརྡུལ་ཞིག་གིས་ནུས་ཟེར་ཕྱིར་འགྱེད་མི་སྲིད།• 

འཁོར་ལམ་མམ། ཡང་ན། ཤུན་སྐོགས་འདི་དག་ལ་ནུས་རིམ་(energy level)ཟེར། གཤམ་གྱི་རི་མོའ་ིནང་དུ་མ་རྡུལ་

གྱི་ནུས་རིམ་མཚོན་པར་བྱས་ཡདོ། འཁརོ་ལམ་མམ་ཤུ ན་སྐགོས་དེ་དག་

ནི་ཨིན་ཡིག་ K,L,M,N མམ། ཡང་ན། ཧྲིལ་གྲངས་གཅིག་གཉིས་

གསུམ་བཞི་(n=1,2,3,4........)སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ཡིན།

ཤུན་སྐོགས། N(n=4)

ཤུན་སྐོགས། M(n=3)

ཤུན་སྐོགས། L(n=2)

ཤུན་སྐོགས། K(n=1)

དཔེ་རིས༌༤་༣ མ་རྡུལ་གྱི་ནུས་རིམ་མི་འདྲ་བ་ཁག་གི་མཚོན་དཔེ།

ཚན་རིག་པ་ནེལ་བྷོར་

ནི་ཕྱི་ལོ་ ༡༨༨༥ ཟླ་ 

༡༠ པའི་ཚེས་ ༧ ཉིན་

ཀོ ་པེན་ཧཻ ་གྷན་ཞེས་

པར་སྐུ་འཁྲུངས། ཕྱི་

ལོ་ ༡༩༡༦ ལོར་ཁོང་

ནི ་ ཀོ ་ པེ ན ་ཧཻ ་ གྷན ་

(Copenhagen)

གྱི་གཙུག་ལག་སླབོ་གྲྭ་ཆེན་མའོ་ིསླབོ་དཔནོ་ཆེན་

མོར་བསྐོ་བཞག་གནང། མ་རྡུལ་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་

་ཐོག་གནང་བའི་ཕྱག་ལས་ཀྱི་བྱས་རྗེས་ལ་ཕྱི་ལོ་ 

༡༩༢༢ ལོར་ནོ་བྷེལ་བྱ་དགའ་ཐོབ།

 ཁོང་གི་བརྩམས་ཆོས་ཇི་སྙེད་ཅིག་

ཡདོ་པ་ལས་དེབ་གཟུགས་སུ་བཀདོ་པ་གསུམ་ཡདོ།

མ་རྡུལ་གྱི་ཆ་ལག་དང་འཇའ " ་མདངས་ཀྱི་

རྣམ་གཞག

མ་རྡུལ་གྱི་རྣམ་གཞག "

རང་འབྱུང་གི་འགྲེལ་པ། "

དྲི་བ་།ྣ

༡། ཐཽམ་སན་གྱི་མ་རྡུལ་གྲུབ་དཔེར་བལྟས་ནས་མ་རྡུལ་གྱི་གློག་ཁུར་བར་གནས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་བྲིས།

༢། རུ་ཐེར་ཧྥོ་ཌི་ཡི་མ་རྡུལ་གྲུབ་དཔེ་གཞི་རུ་བཟུང་ན། མ་རྡུལ་གྱི་ལྟེ་ཉིང་ནང་དུ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གང་དང་

གང་གནས་ཡོད་དམ།

༣། བྷོར་གྱི་མ་རྡུལ་གྲུབ་དཔེ་གཞི་རུ་བཟུང་ནས་འཁོར་ལམ་གསུམ་ལྡན་པའི་མ་རྡུལ་ཞིག་གི་རིས་དབྱིབས་

སྐྱ་བྲིས་གྱིས།

༤། ཨལ་ཕཱ་(α)རྡུལ་ལྡོག་འཕྲོ་བྱེད་པའི་དངོས་དཔྱད་ཚོད་ལྟ་དེའི་ནང་གི་གསེར་ཤོག་གི་ཚབ་ཏུ་ལྕགས་

ཤོག་གཞན་བེད་སྤྱད་ཚེ། གྲུབ་འབྲས་གང་ཞིག་འབྱུང་མིན་ཐད་ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བརྗོད་ཐུབ་བམ།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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༤་༢་༤  བར་རྡུལ། (Neutrons)
 

 ཕྱི་ལོ་ ༡༩༣༢ ལོར་ཚན་རིག་པ་ཅཱ་ཌེ་ཝིག་ (J. Chadwick) གིས་མ་རྡུལ་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་

གཞན་ཞིག་གསར་རྙེད་བྱུང། རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདི་ལ་གླགོ་ཁུར་མེད་པ་མ་ཟད། གདསོ་ཚད་ནི་ཕ་ོརྡུལ་གྱི་གདསོ་ཚད་

དང་ཕལ་ཆེར་མཉམ་པ་ཞིག་ཡིན། རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདི་ནི་གླགོ་ཁུར་མེད་པའི་རྡུལ་ཞིག་ཡིན་རྐྱེན། མིང་ལ་བར་རྡུལ་

ཞེས་བཏགས་ཡདོ། འདི་ལ་མ་ནིང་རྡུལ་ཡང་འབདོ། བར་རྡུལ་ནི་ཡང་རླུང་མ་གཏགོས་རྩ་རྫས་གཞན་ཚང་མའི་ལྟེ་

ཉིང་ནང་དུ་ཡོད། བར་རྡུལ་ནི་ཨིན་ཡིག་ n གྱིས་མཚོན། དེར་བརྟེན། ལྟེ་ཉིང་གི་ཕོ་རྡུལ་དང་བར་རྡུལ་གྱི་གདོས་

ཚད་ཀྱི་སྡོམ་ཐོབ་དེ་ནི་མ་རྡུལ་ཞིག་གི་གདོས་ཚད་ཡིན།

དྲི་བ།

༡། མ་རྡུལ་གྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གསུམ་གྱི་མིང་བྲིས།

༢། ཉི་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ནི་4u ཡིན་པ་དང། ལྟེ་ཉིང་ནང་ཕོ་རྡུལ་གཉིས་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་བྱས་ན་ཉི་

རླུང་གི་མ་རྡུལ་ལ་བར་རྡུལ་ག་ཚོད་ཡོད་དམ།

༤་༣༽ འཁོར་ལམ་སོ་སོའ་ིནང་དུ་མོ་རྡུལ་གནས་སྟངས། 

 

 འཁོར་ལམ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོའ་ིནང་དུ་མོ་རྡུལ་གནས་ཚུལ་འདི་ནི་བྷོར་དང་བྷུ་རི་ཡིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་

ཞིག་ཡིན། གཤམ་གྱི་ཁྲིམས་སྲོལ་འདི་དག་ནི་མ་རྡུལ་གྱི་ནུས་རིམ་གཅིག་གི་ནང་དུ་མོ་རྡུལ་ཇི་ཙམ་གནས་མིན་

འཚོལ་བའི་ཁྲིམས་སྲོལ་ཞིག་ཡིན།

༡།  འཁོར་ལམ་ཞིག་གི་ནང་དུ་མོ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་མང་ཤོས་ཇི་ཙམ་གནས་ཐུབ་མིན་ནི་ 2n2 ཆོ་ག་འདིས་འཚོལ་     

ཐུབ། འདིར་ n གྱིས་འཁོར་ལམ་གྱི་གྲངས་སམ། ཡང་ན། ནུས་རིམ་གྱི་ཐོ་གྲངས་མཚོན་པ་ཡིན། དེར་བརྟེན།  

འཁོར་ལམ་གཅིག་གི་ནང་དུ་མོ་རྡུལ་མང་ཤོས་ཇི་ཙམ་གནས་ཐུབ་མིན་གཤམ་ལྟར་འཚོལ་ཐུབ།

འཁོར་ལམ་དང་པོའམ། ཡང་ན། K ཤུན་སྐོགས་ནང་དུ་མོ་རྡུལ་གྲངས་=2x12=2

འཁོར་ལམ་གཉིས་པའམ། ཡང་ན། L ཤུན་སྐོགས་ནང་མོ་རྡུལ་གྲངས=2x22=8

འཁོར་ལམ་གསུམ་པའམ། ཡང་ན། M ཤུན་སྐོགས་ནང་མོ་རྡུལ་གྲངས=2x32=18

འཁོར་ལམ་བཞི་པའམ། ཡང་ན། N ཤུན་སྐོགས་ནང་མོ་རྡུལ་གྲངས=2x42=32

༢།  ཆེས་ཕྱི་མའི་འཁོར་ལམ་ནང་དུ་མོ་རྡུལ་བརྒྱད་ལས་མང་བ་གནས་མི་ཐུབ།

༣། འཁོར་ལམ་ནང་མའི་ནང་དུ་མོ་རྡུལ་ཆ་ཚང་ཁེངས་མ་ཐུབ་ཚེ། འཁོར་ལམ་ཕྱི་མའི་ནང་མོ་རྡུལ་གནས་མི་

ཐུབ།   དེས་ན། མོ་རྡུལ་ནི་འཁོར་ལམ་ནང་དུ་གོ་རིམ་ངེས་པའི་སྒོ་ནས་གནས་པ་ཡིན།
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གཤམ་གྱི་སྐྱ་བྲིས་དེ་དག་གིས་རྩ་རྫས་དང་པོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་མ་རྡུལ་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་མཚོན་པ་ཡིན།

ཡང་རླུང།

H

ཧེ་རླུང།

He

རྡོ་རྫས།

Li

སྐྱ་མངར།

Be

ཚ་ནག

B

སོལ་རྫས།

C

ཟེ་རླུང།

N

འཚོ་རླུང།

O

བཞུར་རླུང།

F

གསར་རླུང།

Ne

གཉུག་རླུང།

Ar

ཚྭ་རླུང།

Cl

མུ་ཟི།

S

འདོ་མ།

P

སི་ལི་ཀོན།

Si

ཧ་ཡང།

Al

དཀར་གཡའ། 

Mg

བུལ་རྫས།

Na

དཔེ་རིས། ༤་༤། རྩ་རྫས་དང་པོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་མ་རྡུལ་གྱི་བཟོ་དབྱིབས་རགས་བྲིས།

དྲི་བ།

༡།   བུལ་རྫས་དང་སོལ་རྫས་ཀྱི་མ་རྡུལ་ནང་དུ་མོ་རྡུལ་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་བཟོ་དབྱིབས་དེ་སྐྱ་བྲིས་གྱིས། 

༢།  གལ་ཏེ་མ་རྡུལ་ཞིག་གི་ K དང་ L ཤུན་སྐོགས་ཁེངས་པ་ཡིན་ཚེ། མ་རྡུལ་དེའི་ནང་མོ་རྡུལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ 

ཇི་ཙམ་ཡོད་དམ།

༤་༤  སྡེབ་ནུས། Valency
 

 ང་ཚོས་མ་རྡུལ་ནང་དུ་མ་ོརྡུལ་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་ངང་ཚུལ་ལ་སླབོ་སྦྱངོ་བྱས་ཟིན། འཁརོ་ལམ་ཆེས་ཕྱི་

མའི་ནང་དུ་གནས་པའི་མ་ོརྡུལ་དེ་དག་ལ་སྡེབ་བྱེད་མ་ོརྡུལ་ཟེར། བྷརོ་དང་བྷུ་རིའི་གཏན་འབེབས་གཞི་རུ་བཟུང་

ན། འཁོར་ལམ་ཆེས་ཕྱི་མ་དེའི་ནང་མོ་རྡུལ་བརྒྱད་ལས་གནས་མི་ཆོག  གལ་ཏེ་མ་རྡུལ་གྱི་ཆེས་ཕྱི་མའི་འཁོར་

ལམ་ནང་དུ་མོ་རྡུལ་ཆ་ཚང་བ་སྟེ། མོ་རྡུལ་བརྒྱད་གནས་ཚེ། མ་རྡུལ་དེའི་རྫས་ཀྱི་སྦྱོར་འགྱུར་ཧ་ཅང་ཞན། ཕྱོགས་

གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། མ་རྡུལ་དེའི་སྦྱོར་ནུས་སམ། ཡང་ན། སྡེབ་ནུས་ཀླད་ཀོར་ཡིན། འདི་ལྟའི་མ་རྡུལ་གྱི་

རིགས་ལ་བརྟན་རླུང་ (inert gas) ཞེས་འབོད། ཉི་རླུང་ནི་ཆེས་ཕྱི་མའི་འཁོར་ལམ་ནང་དུ་མོ་རྡུལ་གྲངས་གཉིས་

ངེས་པའི་བརྟན་རླུང་གཅིག་པུ་དེ་ཡིན། བརྟན་རླུང་གཞན་རྣམས་ཀྱི་ཆེས་ཕྱི་མའི་འཁརོ་ལམ་ནང་མ་ོརྡུལ་གྲངས་

བརྒྱད་རེ་ཡོད།

 མ་རྡུལ་གཉིས་མཉམ་དུ་སྡེབ་ནས་ཆ་རྡུལ་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ནི་མ་རྡུལ་ཞིག་གི་ཆེས་ཕྱི་མའི་

འཁོར་ལམ་དེ་ཆ་ཚང་བ་ཁེངས་ཐུབ་མིན་གྱི་ནུས་པ་དེ་ཡིན། གལ་ཏེ་མ་རྡུལ་ཞིག་གི་ཆེས་ཕྱི་མའི་འཁོར་ལམ་

ནང་དུ་མོ་རྡུལ་བརྒྱད་ཡོད་ཚེ། མ་རྡུལ་དེ་ལ་མོ་རྡུལ་བརྒྱད་ཆགས་ (octet) གཅིག་ལྡན་ཡོད་པས། མ་རྡུལ་དེ་



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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ནི་ཚུགས་འཕེར་བརྒྱད་ཆགས་(stable octete)ཅན་གྱི་མ་རྡུལ་ཞིག་ཡིན། མ་རྡུལ་ཕན་ཚུན་མོ་རྡུལ་གཏོང་ལེན་

བྱེད་པའམ། ཡང་ན། མཉམ་སྤྱོད་བྱས་ནས་ཆེས་ཕྱི་མའི་འཁོར་ལམ་ནང་དུ་མོ་རྡུལ་བརྒྱད་ཆགས་གཅིག་ཁེངས་

པར་བྱེད་པའི་ནུས་པ་འདིས་སྡེབ་ནུས་ཀྱི་ཚད་རྙེད་ཐུབ། དཔེར་ན། ཡང་རླུང་དང། རྡོ་རྫས། བུལ་རྫས་སོགས་

ཀྱི་འཁོར་ལམ་ཆེས་ཕྱི་མའི་ནང་དུ་མོ་རྡུལ་གཅིག་ལས་མེད་རྐྱེན། རྫས་ཀྱི་སྦྱོར་འགྱུར་ནང་དུ་རྩ་རྫས་འདི་དག་

གིས་མོ་རྡུལ་གཅིག་པོ་འདི་ཕྱིར་འབྱིན་པ་ཡིན་རྐྱེན། རྩ་རྫས་འདི་དག་གི་སྡེབ་ནུས་ནི་གཅིག་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིས་

དཀར་གཡའ་དང། ཧ་ཡང་གི་སྡེབ་ནུས་ཇི་ཙམ་ཡིན་པ་བརྗོད་ཐུབ་བམ། དེ་གཉིས་སོ་སོའ་ིཆེས་ཕྱི་མའི་འཁོར་

ལམ་ནང་དུ་མོ་རྡུལ་གཉིས་དང་གསུམ་སོ་སོར་གནས་པ་ཡིན། 

 གལ་ཏེ་འཁོར་ལམ་ཆེས་ཕྱི་མའི་ནང་དུ་མོ་རྡུལ་བརྒྱད་ལ་ཉེ་བ་ཡིན་ཚེ། སྡེབ་ནུས་དེ་བྱེད་ཐབས་

གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འཚོལ་དགོས། དཔེར་ན། བཞུར་རླུང་གི་ཆེས་ཕྱི་མའི་འཁོར་ལམ་ནང་དུ་མོ་རྡུལ་བདུན་

ཡོད་པ་དེས། བཞུར་རླུང་གི་སྡེབ་ནུས་བདུན་ཡིན་ཆོག འནོ་ཀྱང། བཞུར་རླུང་གི་མ་རྡུལ་ཞིག་ཚུགས་འཕེར་

ཧེ་རླུང།
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བརྒྱད་ཆགས་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ལ། བཞུར་རླུང་གིས་མོ་རྡུལ་ཕྱིར་མི་འབྱིན་པར་ཚུར་ལེན་པ་ཡིན། དེར་བརྟེན། 

སྡེབ་བྱེད་མོ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་ཇི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་དག་གྲངས་བརྒྱད་ནས་འཐེན་པའི་ཐོབ་གྲངས་དེ་བཞུར་རླུང་གི་

སྡེབ་ནུས་ཡིན། དེ་བཞིན་སྡེབ་བྱེད་འཁོར་ལམ་ནང་དུ་མོ་རྡུལ་བཞི་ལས་མང་བའི་མ་རྡུལ་གྱི་སྡེབ་ནུས་འཚོལ་

དགོས་ཚེ། བྱེད་ཐབས་འདི་སྤྱད་དགོས། དེས་ན། འཚོ་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གྱི་སྡེབ་ནུས་ཇི་ཙམ་ཡིན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་

འཚོལ་ཐུབ་བམ།

 

 མ་རྡུལ་མི་འདྲ་བ་ས་ོས་ོལ་སྡེབ་ནུས་ཐུན་མངོ་མ་ཡིན་པ་རེ་ཡདོ། མ་རྡུལ་ཞིག་གིས་མ་རྡུལ་གཞན་དང་

ལྷན་དུ་སྦྱོར་འགྱུར་བྱེད་པའི་ནུས་ཚད་དེ་ལ་སྡེབ་ནུས་ཟེར། སྡེབ་ནུས་ནི་སྡེབ་བྱེད་མོ་རྡུལ་ལ་ལྟོས་པ་ཞིག་ཡིན། 

༤་༥༽ རྡུལ་གྲངས་དང་གདོས་གྲངས།

༤་༥་༡  རྡུལ་གྲངས།Atomic number

 ཕོ་རྡུལ་ནི་མ་རྡུལ་གྱི་ལྟེ་ཉིང་གི་ནང་དུ་གནས་ཡོད། མ་རྡུལ་གྱི་ལྟེ་ཉིང་ནང་ཕོ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་ཇི་ཙམ་

གནས་པ་དེ་ལ་རྡུལ་གྲངས་ཟེར། རྡུལ་གྲངས་ནི་ཨིན་ཡིག་ Z ཡིས་མཚོན། རྩ་རྫས་གཅིག་གི་མོ་རྡུལ་ཚང་མར་

རྡུལ་གྲངས་གཅིག་པ་ཡདོ། ཕ་ོརྡུལ་གྱི་གྲངས་འབརོ་ལ་བརྟེན་ནས་རྩ་རྫས་རྣམས་ངསོ་འཛིན་བྱེད་པ་ཡིན། དཔེར་

ན། ཡང་རླུང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ཕོ་རྡུལ་གཅིག་ལྡན་ཡོད་པ་དེས་ཡང་རླུང་གི་རྡུལ་གྲངས་གཅིག་(Z=1)ཡིན། དེ་

བཞིན། སོལ་རྫས་ལ་ཕོ་རྡུལ་དྲུག་ལྡན་ཡོད་པ་དང། སོལ་རྫས་ཀྱི་རྡུལ་གྲངས་དྲུག་ཡིན།

 

༤་༥་༢  གདོས་གྲངས། Mass number
  

 མ་རྡུལ་གྱི་ལྟེ་ཉིང་ནང་གི་ཕོ་རྡུལ་དང་བར་རྡུལ་གཉིས་ཀྱི་བསྡོམས་འབོར་དེ་ལ་གདོས་གྲངས་ཟེར། 

དཔེར་ན། སོལ་རྫས་ཀྱི་གདོས་གྲངས་ནི་བཅུ་གཉིས་ཡིན། དེ་ནི་སོལ་རྫས་ཀྱི་མོ་རྡུལ་གྱི་ལྟེ་ཉིང་ནང་དུ་ཕོ་རྡུལ་

དྲུག་དང་བར་རྡུལ་དྲུག་ལྡན་པས་ཡིན། གདསོ་གྲངས་ནི་མ་རྡུལ་གྱི་གདསོ་ཚད་དངསོ་མིན་ཡང་མ་རྡུལ་གྱི་མཚོན་

རྟགས་ཀྱི་གཡོན་སྟེང་དུ་བཀོད་ཚེ། མ་རྡུལ་དེའི་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མཚོན་ཐུབ།

 
མ་རྡུལ་གྱི་

མཚོན་རྟགས།

གདོས་གྲངས།

རྡུལ་གྲངས།

 དཔེར་ན། ཟེ་རླུང་གི་མཚོན་རྟགས་ནི་ N
7

14
 ལྟར་འབྲི་བ་ཡིན།

 



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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དྲི་བ།

༡་  གལ་ཏེ་མ་རྡུལ་ཞིག་ལ་མོ་རྡུལ་བརྒྱད་དང་ཕོ་རྡུལ་བརྒྱད་ལྡན་ཡོད་ཚེ། མ་རྡུལ་དེའི་རྡུལ་གྲངས་ཇི་ཙམ་ 

  ཡིན་ནམ། མ་རྡུལ་དེའི་གློག་ཁུར་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།

༢་  གོང་གི་རེའུ་མིག་ ༤་༡ ལ་བལྟས་ནས་འཚོ་རླུང་དང་མུ་ཟིའི་གདོས་གྲངས་འཚོལ།

 

༤་༦  གནས་མཉམ་རྩ་རྫས། Isotopes

 རྩ་རྫས་གཅིག་གི་མ་རྡུལ་ཕན་ཚུན་གྱི་རྡུལ་གྲངས་གཅིག་པ་ཡིན་ཡང། གདསོ་གྲངས་མི་གཅིག་པ་མང་པ་ོ

ཞིག་ངསོ་འཛིན་བྱུང་ཡདོ། དཔེར་ན། ཡང་རླུང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། རྡུལ་གྲངས་གཅིག་ཀྱང་གདོས་གྲངས་མི་གཅིག་

པའི་མ་རྡུལ་རིགས་གསུམ་བྱུང་བ་ཡིན། དེ་དག་ནི་པོར་ཊིམ་(protium)དང། ཌེའུ་ཏྲིམ་(deuterium)། 

ཊའི་ཊིམ་(tritium)བཅས་ཡིན། དེ་དག་སོ་སོའ་ིམ་རྡུལ་གྱི་རྡུལ་གྲངས་གཅིག་ཡིན། འནོ་ཀྱང། པོར་ཊིམ་གྱི་

གདོས་གྲངས་གཅིག་དང། ཌེའུ་ཏྲིམ་གྱི་གདོས་གྲངས་གཉིས། ཊའི་ཊིམ་གྱི་གདོས་གྲངས་གསུམ་བཅས་མི་འདྲ་བ་

ཡིན། དེ་བཞིན། སལོ་རྫས་ལའང་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་གཉིས་ཡདོ་པ་དེ་དག་ས་ོསའོ་ིགདསོ་གྲངས་ནི་བཅུ་གཉིས་(

C
6

12

)དང་བཅུ་བཞི་( C
6

14
)ཡིན། དེས་ན། ཡང་རླུང་ལ་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་གསུམ་དང། སོལ་རྫས་གནས་མཉམ་

རྩ་རྫས་གཉིས་ཡོད། གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་དེ་དག་གི་ཕྱིའི་ཁྱད་ཆོས་ཕན་ཚུན་མི་མཚུངས་པ་ཡིན་ཡང། རྫས་ཀྱི་

ཁྱད་ཆོས་ཕན་ཚུན་ཡོངས་སུ་མཚུངས། 

 རང་འབྱུང་གི་ཐོན་སྐྱེད་ཁྲོད་དུ་ཚྭ་རླུང་གི་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་གཉིས་བྱུང་བ་སོ་སོའ་ིགདོས་གྲངས་ནི་ 

༣༥ དང་ ༣༧ ཡིན། དེ་གཉིས་སོ་སོའ་ིཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་བསྡུར་ཚད་ནི་གསུམ་སྡུར་གཅིག་(3:1)ཡིན། འ་ོན། ཚྭ་རླུང་གི་

མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ཇི་ལྟར་འཚོལ་དགོས་སམ།

 རྩ་རྫས་ཤིག་ལ་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་མེད་ཚེ། རྩ་རྫས་དེའི་ཉིང་རྫས་ (nucleon) ཀྱི་སྡོམ་འབོར་དེ་རྩ་རྫས་

དེའི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ཡིན་ཆོག  གལ་ཏེ་རྩ་རྫས་ཤིག་ལ་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་གཉིས་དང་གཉིས་ལས་མང་

བ་ལྡན་ཚེ། རྩ་རྫས་དེའི་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་ཡོད་དོ་ཅོག་གི་རང་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་སྤྱིའི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་གདོས་ཚད་

དེ་རྩ་རྫས་དེའི་མ་རྡུལ་གྱི་གདསོ་ཚད་ཡིན། འདི་ལྟའི་གདསོ་ཚད་ལ་རྩ་རྫས་དེའི་མ་རྡུལ་གི་ཆ་སྙམོས་གདསོ་ཚད་

ཟེར། མ་རྡུལ་གྱི་ཆ་སྙམོས་གདསོ་ཚད་འཚོལ་དགསོ་ཚེ། ཐགོ་མར་མ་རྡུལ་དེའི་གནས་རྩ་རྫས་བྱེ་བྲག་པ་ས་ོསའོ་ིཆ་

སྙོམས་ཀྱི་ཐོན་ཚད་དེ་འཚོལ་དགོས། 

དེས་ན། ཚྭ་རླུང་གི་ཆ་སྙོམས་གདོས་ཚད་ནི།

    
35 X 75
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སློབ་ཚན་བཞི་པ། མ་རྡུལ་གྱི་བཟོ་དབྱིབས།
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    = 142
4

=35.5u

གནད་དནོ་འདིས་ཚྭ་རླུང་གི་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་གདསོ་ཚད་ལ་གྲངས་ཆུང་ལྡན་ཡདོ་

ཅེས་པའི་དོན་སྟོན་པ་མིན། འདི་ནི་གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཚྭ་རླུང་ཁྱོན་འབོར་གང་འཚམ་ཞིག་བླངས་ཚེ། དེའི་ནང་དུ་

ཚྭ་རླུང་གི་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་གཉིས་ཀ་ཡདོ་པ་དང། དེ་ལྟའི་ཚྭ་རླུང་གི་ཆ་སྙམོས་གདསོ་ཚད་ནི་སུམ་ཅུ་ས་ོལྔ་

དང་གྲངས་ཆུང་ལྔ་(35.5)ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན། 

གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་ཀྱི་དགོས་མཁོ།

 རྩ་རྫས་ཤིག་གི་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་ཚང་མའི་རྫས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པར་བརྟེན། རྒྱུན་

གཏན་ང་ཚོས་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་བསྲེས་མ་ཡིན་མིན་ལ་དེ་ཙམ་གྱིས་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་མེད། འནོ་ཀྱང། རྩ་རྫས་

ཁག་ཅིག་གི་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་བྱེ་བྲག་པ་ཁག་ཅིག་ལ་ཐུན་མིན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད། དེ་ཡང།

༡༽  ཡུ་རེ་ནིམ་གྱི་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་གཅིག་ནི་ལྟེ་ཉིང་སྦྱོར་བྱེད་ནང་དུ་འབུད་རྫས་སུ་སྤྱོད་པ་ཡིན།

༢༽  ཀོ་བཱལ་གྱི་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་གཅིག་ནི་འབྲས་ནད་བཅོས་ཐབས་སུ་སྤྱོད།

༣༽  ལྦ་ཚྭའི་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་ཤིག་ནི་ལྦ་བའི་ནད་བཅོས་ཐབས་སུ་སྤྱོད། 

༤་༦་༡  གྲངས་མཉམ་རྩ་རྫས། Isobar
 

 དཀར་གཤམ་དང་གཉུག་རླུང་ལྟ་བུའི་རྩ་རྫས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་མ་རྡུལ་ལ་ཆ་མཚོན་ན། དཀར་ཤམ་

གྱི་རྡུལ་གྲངས་ ༢༠ དང། གཉུག་རླུང་གི་རྡུལ་གྲངས་ ༡༨ ཡིན། དེ་བཞིན། དེ་གཉིས་སོ་སོར་མོ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་

འབོར་ཡང་ཐ་དད་ཡོད། འནོ་ཀྱང། རྩ་རྫས་རིགས་མི་འདྲ་བ་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཕོ་རྡུལ་དང་མོ་རྡུལ་གྱི་སྡོམ་འབོར་

ཕན་ཚུན་མཚུངས་པ་ཡིན། རྩ་རྫས་ཀྱི་ངོ་བོ་མི་གཅིག་པ་གང་ཞིག རྡུལ་གྲངས་ཀྱང་མི་གཅིག་པའི་རྩ་རྫས་

རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་གདོས་གྲངས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་པ་ཞིག་ལ་གྲངས་མཉམ་རྩ་རྫས་ཞེས་ཟེར། 

 



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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ཚན་རིག་པ་ཐཽམ་སན་གྱིས་མོ་རྡུལ་གསར་རྙེད་བྱུང་བ་དང། ཚན་རིག་པ་གྷོལ་ཌེ་སྟྲེན་གྱིས་ཕོ་རྡུལ་ Ö

གསར་རྙེད་བྱུང།

ཐཽམ་སན་གྱིས་མོ་རྡུལ་རྣམས་ཕོ་རྡུལ་ནང་དུ་ཕྲ་ལྟར་བཀོད་ཡོད་པའི་བསམ་ཚུལ་བཏོན་གནང་ཡོད། Ö

རུ་ཐེར་ཧྥརོ་ཌི་ཡི་ཨལ་ཕཱ་རྡུལ་ལྡགོ་འཕྲོ་བྱེད་པའི་དངསོ་དཔྱད་ཚོད་ལྟ་དེས་མ་རྡུལ་གྱི་ལྟེ་ཉིང་གསར་ Ö

རྙེད་བྱུང་ཡོད།

རུ་ཐེར་ཧྥརོ་ཌི་ཡི་མ་རྡུལ་གྲུབ་དཔེས་མ་རྡུལ་གྱི་དབུས་སུ་ཧ་ཅང་ཆུང་བའི་ལྟེ་ཉིང་ཡདོ་པ་དང། ལྟེ་ཉིང་ Ö

གི་མཐའ་འཁོར་དུ་མོ་རྡུལ་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་ཡོད། འནོ་ཀྱང། མ་རྡུལ་ཞིག་གི་

བརྟན་ཚུགས་ཇི་ལྟར་ཡིན་མིན་དེ་མ་རྡུལ་གྲུབ་དཔེ་འདིས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཐུབ་མེད།

ནེལ་བྷོར་གྱི་མ་རྡུལ་གྲུབ་དཔེ་དེ་གྲུབ་འབྲས་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་གིས་མོ་རྡུལ་རྣམས་ལྟེ་ཉིང་གི་ Ö

མཐའ་འཁོར་དུ་རྒྱུན་འཕྲལ་འཁོར་ལམ་ནང་དུ་འཁོར་སྐྱོད་བྱེད་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད། དེ་

བཞིན། གལ་ཏེ་འཁོར་ལམ་ཞིག་མོ་རྡུལ་གྱིས་ཆ་ཚང་བ་ཁེངས་ཚེ། མ་རྡུལ་དེ་ཉིད་བརྟན་ཚུགས་ཆེ་བ་

དང། སྦྱོར་འགྱུར་བརྟུལ་བ་ཡོད་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད།

ཅཱ་ཌེ་ཝིག་གིས་བར་རྡུལ་གསར་རྙེད་བྱུང་བ་ཡིན་རྐྱེན། མ་རྡུལ་གྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གསུམ་ Ö

དངོས་སུ་གསར་རྙེད་བྱུང་ཡོད་པ་དེ་དག་ནི། ཕོ་རྡུལ་དང། བར་རྡུལ། མོ་རྡུལ་བཅས་ཡིན། ཕོ་རྡུལ་ནི་

གློག་ཁུར་ཕོ་ཅན་དང། མོ་རྡུལ་ནི་གློག་ཁུར་མོ་ཅན། དེ་བཞིན་བར་རྡུལ་ནི་གློག་ཁུར་མེད་པའི་བར་

གནས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡིན་པ་བཅས་སོ། ། མོ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ནི་ཡང་རླུང་གི་མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་

ལས་ལྡབ་ཉིས་སྟངོ་ཙམ་གྱིས་ཆུང་བ་ཡདོ། ཕ་ོརྡུལ་དང་བར་རྡུལ་གྱི་གདསོ་ཚད་ནི་ཚད་གཞི་གཅིག་ལ་

ངོས་འཛིན་པ་ཡིན།

མ་རྡུལ་གྱི་ Ö ཤུ ན་སྐོགས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ནི་ཨིན་ཡིག་ K,L,M,N བཅས་ཀྱིས་མཚོན།

སྡེབ་ནུས་ཞེས་པ་ནི་མ་རྡུལ་ཞིག་གིས་མ་རྡུལ་གཞན་མཉམ་དུ་སྡེབ་པར་བྱེད་པའི་ནུས་ཚད་ལ་བརྗོད། Ö

རྡུལ་གྲངས་ནི་མ་རྡུལ་གྱི་ལྟེ་ཉིང་ནང་དུ་ཕོ་རྡུལ་གྱི་གྲངས་འབོར་དང་མཚུངས།  Ö

མ་རྡུལ་གྱི་གདོས་གྲངས་ནི་མ་རྡུལ་དེའི་ལྟེ་ཉིང་ནང་གི་ཉིང་རྫས་ཏེ། ཕོ་རྡུལ་དང་བར་རྡུལ་གྱི་བསྡོམས་ Ö

གྲངས་དང་མཚུངས།

གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་ནི་རྩ་རྫས་གཅིག་གི་གདོས་གྲངས་མི་གཅིག་པའི་མ་རྡུལ་གྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན། Ö

གྲངས་མཉམ་རྩ་རྫས་ནི་གདོས་གྲངས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་ཀྱང་རྡུལ་གྲངས་མི་མཚུངས་པའི་མ་རྡུལ་ལ་ Ö

ཟེར།

སློབ་ཚན་གྱི་བསྡུས་དོན།ྣ



སློབ་ཚན་བཞི་པ། མ་རྡུལ་གྱི་བཟོ་དབྱིབས།
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སྦྱོང་ཚན་།ྣ

༡། མོ་རྡུལ་དང། ཕོ་རྡུལ། དེ་བཞིན་བར་རྡུལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཕན་ཚུན་བསྡུར་བ་གྱིས།

༢། ཐཽམ་སན་གྱི་མ་རྡུལ་གྲུབ་དཔེའི་ཞན་ཆ་གང་ཡིན་ནམ། 

༣།   རུ་ཐེར་ཧྥོར་ཌི་ཡི་མ་རྡུལ་གྲུབ་དཔེའི་ཞན་ཆ་གང་ཡིན་ནམ།

༤།   བྷོར་གྱི་མ་རྡུལ་གྲུབ་དཔེ་འགྲེལ་བརྗོད་གྱིས།

༥།   གོང་དུ་སློབ་ཚན་ནང་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་པའི་མ་རྡུལ་གྲུབ་དཔེ་མི་འདྲ་བ་དེ་ཚོ་ཕན་ཚུན་སྡུར།

༦།  འགོ་ནས་རྩིས་པའི་རྩ་རྫས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་མ་རྡུལ་སོ་སོའ་ིའཁོར་ལམ་ནང་དུ་མོ་རྡུལ་ཇི་ལྟར་གནས་

པའི་ཁྲིམས་སྲོལ་དེའི་བསྡུས་དོན་བྲིས།

༧། འཚོ་རླུང་དང། སི་ལི་ཀོན་དཔེ་རུ་དྲངས་ནས་སྡེབ་ནུས་ཀྱི་གོ་དོན་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་གྱིས།

༨། དཔེར་བརྗོད་དང་མཉམ་དུ་གཤམ་གྱིཚིག་གནད་དེ་དག་ལ་འགྲེལ་པ་བྲིས། 

རྡུལ་གྲངས།i. 

གདོས་གྲངས།ii. 

གནས་མཉམ་རྩ་རྫས།iii. 

གྲངས་མཉམ་རྩ་རྫས། iv. 

༩། བུལ་རྫས་(Na+)ཀྱི་འཁོར་ལམ་ K དང། L གཉིས་ཆ་ཚང་ཁེངས་པ་ཡིན། གནད་དོན་འདིར་འགྲེལ་

བརྗོད་གྱིས།

༡༠།  གལ་ཏེ་བོར་མིན་གྱི་རྩ་རྫས་ལ་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་གཉིས་ཏེ། (49.7%)དང། (50.3%) ཡོད་ཚེ། 

ཁྱོད་ཀྱིས་བོར་མིན་གྱི་མ་རྡུལ་གྱི་ཆ་སྙོམས་གདོས་ཚད་འཚོལ་ཐུབ་བམ།

༡༡།  རྩ་རྫས་ཤིག་གི་མ་རྡུལ་གྱི་ཆ་སྙོམས་གདོས་ཚད་ 16.2u ཡིན་ཚེ། རྩ་རྫས་དེའི་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་  

X
8

16
དང།   X

8

18
གཉིས་ཀྱི་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་ཐོན་ཚད་ག་ཚོད་ཡིན་ནམ།

༡༢། གལ་ཏེ་རྩ་རྫས་ཤིག་གི་རྡུལ་གྲངས་གསུམ་ (Z=3) ཡིན་ཚེ། རྩ་རྫས་དེའི་སྡེབ་ནུས་ཇི་ཙམ་ཡིན་ནམ།  

རྩ་རྫས་དེའི་མིང་ཅི་ཡིན།

༡༣། རྩ་རྫས་ཤིག་གི་མ་རྡུལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་ལྟེ་ཉིང་ནང་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གྲངས་ཚད་ནི 

གཤམ་ལྟར་ཡིན།

   ཀ            ཁ།

 ཕོ་རྡུལ།           6             6

 བར་རྡུལ།         6             8

 མ་རྡུལ་ཀ་དང་ཁ་གཉིས་ཀྱི་གདོས་གྲངས་འཚོལ། མ་རྡུལ་རིགས་མི་འདྲ་དེ་གཉིས་དབར་ལ་

འབྲེལ་བ་གང་ཡོད་དམ།



འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་ཚན་རིག།་སློབ་དེབ།
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༡༤།  གཤམ་གྱི་བརྗོད་དོན་དེ་དག་འགྲིག་པ་ལ་འགྲིག་རྟགས་(3)དང། ནོར་བ་ལ་ནོར་རྟགས་ () བྲིས།

ཐཽམ་སན་གྱིས་མ་རྡུལ་ཞིག་གི་ལྟེ་ཉིང་ནང་ཉིང་རྫས་གཅིག་པུ་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་ཡོད།i. 

བར་རྡུལ་ནི་མོ་རྡུལ་དང་ཕོ་རྡུལ་གཉིས་ཀྱི་གྲུབ་པ་ཡིན་རྐྱེན། བར་རྡུལ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན།ii. 

མོ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ནི་ཕོ་རྡུལ་གྱི་གདོས་ཚད་ལས་ལྡབ་ཉིས་སྟོང་གིས་ཆུང་བ་ཡོད།iii. 

ལྦ་ཚྭའི་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་ཤིག་ནི་ཞུ་ཁུ་བཟོས་ནས་སྨན་དུ་བེད་སྤྱོད་པ་ཡིན། iv. 

༡༥།  རུ་ཐེར་ཧྥོར་ཌིའི་ཨལ་ཕཱ་ལྡོག་འཕྲོ་བྱེད་པའི་དངོས་དཔྱད་ཚོད་ལྟ་དེས་གཤམ་གྱི་གྲུབ་ཆ་གང་དག་

ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་ཡིན།

མ་རྡུལ་གྱི་ལྟེ་ཉིང།i. 

མོ་རྡུལ།ii. 

ཕོ་རྡུལ།iii. 

བར་རྡུལ།iv. 

༡༦།  རྩ་རྫས་ཤིག་གི་གནས་མཉམ་རྩ་རྫས་ལ་གཤམ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གང་དག་ལྡན་ཡོད། 

ཕྱིའི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་པ་ཡིན།i. 

རྫས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་མི་འདྲ་བ་ཡོད།ii. 

བར་རྡུལ་གྱི་གྲངས་ཕན་ཚུན་མི་མཚུངས།iii. 

རྡུལ་གྲངས་ཕན་ཚུན་མི་མཚུངས། iv. 

༡༧།  ཚྭ་རླུང་གི་གྱེས་རྡུལ་ཞིག་གི་སྡེབ་ནུས་གྲངས་ཇི་ཙམ་ཡིན་ནམ། 

16 i. 

8 ii. 

17iii. 

18 iv. 

༡༨།  གཤམ་གྱི་མོ་རྡུལ་གནས་རིམ་གང་དག་འགྲིག་པ་ཡིན་ནམ།

2,8i. 

8,2,1ii. 

2,1,8iii. 

2,8,1 iv. 
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ཚིག་གནད་མཆན་འགྲེལ། 

བོད་ཚིག ཨིན་ཚིག གོ་དོན།

གློག་ཁུར། charge
དངོས་རྫས་ཀྱི་གློག་གཤིས་སུ་གོ། གློག་གཤིས་ལ་གློག་ཁུར་ཕོ་

དང་གློག་ཁུར་མོ་ཞེས་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ངེས། 

མོ་རྡུལ། electron
མ་རྡུལ་གྱི་འཁོར་ལམ་ནང་དུ་གནས་པའི་གློག་ཁུར་མོ་ཅན་གྱི་

རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཅིག འདི་ལ་གློག་རྡུལ་ཡང་འབོད།

ཕོ་རྡུལ། proton
མ་རྡུལ་གྱི་ལྟེ་ཉིང་དུ་གནས་པའི་གློག་ཁུར་ཕོ་ཅན་གྱི་རྡུལ་ཕྲ་

རབ་ཅིག 

བར་རྡུལ། neutron
མ་རྡུལ་གྱི་ལྟེ་ཉིང་དུ་གནས་ཤིང་གློག་ཁུར་ཕོ་མོ་གང་ཡང་མི་

ལྡན་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཅིག འདི་ལ་མ་ནིང་རྡུལ་ཡང་འབོད། 

ཨལ་ཕཱ་རྡུལ། alpha particle

བར་རྡུལ་གཉིས་དང་ཕོ་རྡུལ་གཉིས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་རྡུལ་ཕྲ་མོ་

ཞིག་སྟེ། ཧེ་རླུང་གི་ལྟེ་ཉིང་འདྲ་བའི་རྡུལ་ཞིག རྡུལ་འདི་ནི་

འགྱེད་འཕྲའོ་ིའགྱུར་ལྡགོ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་སྤྲ་ོབ་ཡིན། མཚོན་

རྟགས་སུ་ α འབྲི། 

ཀྱོག་ཟུར།  
angle of de-

flection

དྲང་ཐིག་སྟེང་གི་ཐད་ལམ་ནས་ཀྱོག་སྟེ་ལམ་གཞན་དུ་འགྲོ་

བའི་ཟུར་ཚེག

རྒྱུན་འཕྲལ། discrete རྒྱུན་སོ་སོར་མ་འདྲེས་བར་ཐ་དད་པ་ཞིག

རྡུལ་གྲངས།  
atomic num-

ber

མ་རྡུལ་གྱི་ལྟེ་ཉིང་དུ་གནས་པའི་ཕོ་རྡུལ་གྲངས་འབོར་ལ་རྡུལ་

གྲངས་ཟེར།  

གདོས་གྲངས།  mass number
མ་རྡུལ་གྱི་ལྟེ་ཉིང་དུ་གནས་པའི་ཕོ་རྡུལ་དང་བར་རྡུལ་གཉིས་

བསྡོམས་འབོར་ལ་གདོས་གྲངས་ཟེར།  

གནས་མཉམ་རྩ་རྫས། isotope
རྩ་རྫས་གཅིག་གི་མ་རྡུལ་ཕན་ཚུན་གྱི་རྡུལ་གྲངས་མཚུངས་ཀྱང་

གདོས་གྲངས་མི་མཚུངས་པའི་རྩ་རྫས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཞིག

གྲངས་མཉམ་རྩ་རྫས། isobar རྡུལ་གྲངས་མི་མཚུངས་ཀྱང་གདསོ་གྲངས་མཚུངས་པའི་རྩ་རྫས།




