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إعداد الكيميائية

ليلى غازي حلواني
إشراف
األستاذ

طارق إسماعيل كاخيا
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آمــــــين ...

مقدمة حول النشاط اإلشعاعي

اكتشف العالم الفيزيائي الفرنسيي هنـر ييرـرل عيام  1981النشياط اإلشيعاعي
صدفة  ...حيث الحظ تشكل بقع سوداء على أفيالم التصيوير و التيي كانيت قريبية مين
اليورانيوم ....

و تييم تفس ييير وج ييود البق ييع الس ييوداء بييمن عنص يير اليوراني ييوم يبع ييث أش ييعة يش ييبه

تمثيره ييا أش ييعة  ( Xاألش ييعة الس ييينية )  ,حي ييث أن عش ييعاعات اليوراني ييوم تخت يير ألي يوا
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التصييوير الفوتييويرافي و يتناسييب امتصاصي ا طييردا مييع كثافيية الجسييم الواقييع بييين اللييو
الفوتويرافي و اليورانيوم ....

وكان العالم األلماني روتنجن قد استخدم األشعة السينية عام  1985لتشخيص

الحي يياالت المروي ييية و الكسي ييور العظميي يية لإلنسي ييان  ..لكي يين التعي يير

الطويي ييل لألشي ييعة

السييينية أو اإلشييعاعات الصييادرة عيين الم يواد ذات النشيياط اإلشييعاعي أد علييى تسيياقط

الشعر و ظواهر صحية أخر سيئة !!!....

و تتالييت الد ارسييات علييى يييد العييالمين يييــر و مــار رــور عييام  1897حيييث

اكتشفا النشاط اإلشعاعي لعنصري اليولونيوم و الراديوم ..

و بإمكاننا ببساطة أن نعرف اإلشعاع أنه طاقة تنتشر من مكان آلخر بس ولة فائقة و

بسييرعة الوييوء  ..و يقيياا اإلشييعاع عييادة بوحييدات مختلفيية ميين أهم ييا الـــراد و الـــريم
فواحدة الريم أكثر شيوعا .

أما وحدة الراد فتعرف أن ا الجرعة اإلشعاعية الممتصة المساوية لمائة إرغ من الطاقة

في يرام واحد  ,و نستخدم واحدة الروتنجن لقياا اإلشعاع و خاصة لقياا عشعاعات
ياما و اإلشعاعات السينية .
عن مصادر اإلشعاع في الطبيعة نوعان :

األول  :الموجيود فيي الطبيعية والنيياتن عين نظيائر مختلفية تملييك نشياطا عشيعاعيا فييي

التربة و المياه و ال واء و من K

40

في األنسجة الحية  .أومن اإلشعاعات الكونية

الثاني  :النشاط اإلشعاعي اآلتي من األشعة السينية  ,ومصانع الطاقة النوويية
المختبرات و أج زة االتصاالت المختلفة ...

و

ومن المعروف أن العناصر كلما ثقلت وازداد عددها اليذري و الكتليي  ،كلميا قيل ثبات يا

فالعناصر التيي يزييد عيددها اليذري عين ال ي (  ) 58وخصوصيا فيميا فيو ال ي ( ) 09
فإن ا تعاني من عدم االستقرار في نواها...

وم يين هن ييا بإمكانن ييا أن نمي ييز الن ييو المش ييعة باحتوائ ييا عل ييى ف ييائ

بالمقارنة مع عدد البروتونات_ و نقول بمن ا تملك فائ

م يين النيترون ييات

نيتروني _ حيث تعاني هذه

النييو يييير المسييتقرة ميين تح يوالت نووييية تلقائييية واوييحة  ,وتنطل ي ميين نييو الييذرات
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المشعة  -عند التفكك التلقائي لنظير عنصر ثقيل مشع  -دقائ عالية السرعة  ،وهي
دقائ ألفا و بيتا  ،و أشعة ياما  ,ولنمخذ لمحة عن كل من ا :

دقي ييائ ألفي ييا  )α( :تتميي ييز بي ييإطال ني ييو ال ليي ييوم الموجبي يية ذات الطاقي يية العاليي يية

و المحتوييية علييى بروتييونين و نيتييرونين  ,ليييا ل ييا القييدرة علييى االخت ي ار  ,طاقت ييا

العالية تسبب تمينيات موويعية كبييرة عنيد اصيطدام ا بخالييا جليد اإلنسيان  ...و نعبير
عن التحول ألفا بالمخطط التالي :
دق ييائ

بيت ييا  : ) β( :علكترون ييات عالي يية الطاق يية  ,تص ييدر ع يين التحلي يل التلق ييائي

للنو ذات النشاط اإلشعاعي  ,و تقسم على قسمين :

 : β-عطال النواة لإللكترونات  ,و ل ا المخطط التالي :

حيث  : ˜أنتي نترينا  :جزيئه كتلت ا السكونية معدومة  ,يستدل من ا بالقدرة على
االخت ار .
و أما  : β+ف و عصدار النواة للبوزترونات  ,و ل ا المخطط التالي :

حيث  : نترينا  :جزيئه كتلت ا السكونية معدومة  ,يستدل من ا بالقدرة
على االخت ار .



أشييعة يامييا  :يرمييز ل ييا بي ي ( )γوتتييملف ميين أم يواة ك رطيسييية تشييبه األشييعة

السينية ولكن ا أكثر نفوذا من دقائ ألفا وبيتا .

و تم عثبات أن كل عنصر مشيع يحتياة عليى فتيرة خاصية بيه الزمية لتتحيول في يا

نصف كتلته على العنصر التالي  ،نسمي ا فترة ( نصف عمر المادة المشعة ) ،
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تت يراو بييين أج يزاء ميين الثانييية وماليييين السيينين  ,و يمكيين أن نقييول أن ييا الييزمن الييالزم

لتناقص كمية المادة المشعة على النصف  ,و تعطى بالعالقة التالية :

من المعروف أن كيل ميادة تتريير ميع اليزمن و تنياقص الميادة المشيعة يتناسيب
عكسا مع اليزمن  ,فميثال تحيول اليورانييوم الميؤدي عليى الثورييوم ثيم عليى الرادييوم ثيم عليى

الروثنيوم وأخي ار على الرصاص يتم كما يلي :
Pb

Ra

Ru

Th

U

فييالثوريوم هييو وليييد اليورانيييوم و هنييا تتنيياقص كمييية اليورانيييوم بينمييا تييزداد كمييية

الثوريوم .

و إلعطاء فكرة عن قانون التحول اإلشعاعي لدينا العالقة التالية :
-dn / dt ~ N
حيث نستخدم ثابت النشاط اإلشعاعي و يرمز له بي : 
– dn / dt =  N
و بإجراء التكامل نحصل على :
Ln N / N0 = -t
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و يرم ييز للفعالي يية اإلشي ييعاعية ب ي ي

التحوالت في الثانية ...

 Aو يمكييين أن عرف ييا ببسي يياطة أن ييا عيييدد

و تعطى بالعالقة التالية :
A= A0 e -  t



و تقاا الفعالية يالييرريل  Pcو مواعفاته  ,كما تقاا يالريور
Pc

 Cحيث :

1 C = 3.7 . 10 10

و يعرف الكيوري بمنه الفعالية اإلشعاعية لواحد يرام من الراديوم 221
فوائد النظائر المشعة
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تستخدم المواد المشعة في كثير من المجاالت التيي تفييد البشيرية .عذ كيم أنقيذ ت

الميواد المشييعة أروا البشيير وكييم أزهقييت من ييا  .و ميين اسييتخدامات ا علييى سييبيل المثييال

في مختلف المجاالت :

م اركي ييز البحي ييوث العلميي يية _ مستشي ييفيات الطي ييب الني ييووي _ مجي يياالتصيناعية متعييددة _ المجيياالت الزراعييية المختلفيية _ تعقيييم المنتجييات الرذائييية
بمشعة ياما _ تصنيع البطاريات الذرية _ زييادة طاقية الوقيود فيي الصيواري

_ تقدير األعمار الجيولوجية والحقب الزمنيية كمعميار الصيخور وتقيدير عمير

اإلنسان القيديم _ تولييد الطاقية الك ربائيية  -االسيتخدامات الكثييرة فيي وسيائط

النقييل مثييل البيواخر وربمييا تسييتخدم مسييتقبال كوقييود فييي الطييائرات _ المحطييات
الفوائية  -تعتبر المواد المشعة الساعة الزمنية األزلية وأول ساعة كونية .
و فيما يلي جزء صرير من االستخدامات ال ائلة التي تتم في الوقت الحاور :
-عن استخدام اليورانيوم و نظائره أد على االسيترناء عين حميل حيوالي

 777طيين ميين المييازوت  .فالرواصيية الذرييية ال تحتيياة عال لبوييعة كيلوج ارمييات
من اليورانيوم تكفي ا لبوعة أش ر ...

-و تس ييتعمل النظ ييائر المش ييعة القتف يياء األث يير  ,حي ييث اس ييتخدم العلم يياء

الكربيون المشييع أو الفحيم C

12
6

و أوييافوه بكمييات قليليية عليى الكربييون العييادي

بحيييث لييم يرييير شيييئا ميين الخ يواص الكيميائييية  ,عذ عن اسييتخدام األشييعة يمكننييا
من اقتفاء أثر سير الكربون و تفاعالته في األنسجة الحية .

-و لمعرفة كيفية توزع المياء فيي جسيم اإلنسيان  ..نسيتخدم مياء يحيوي

مع األوكسجين على نظير ال يدروجين التريتيوم  1 3 Tالذي يطل أشعة بيتا
يمكن كشف ا بس ولة حيث يمتزة هذا الماء مع الماء العادي في الجسم وحيث
تم التمكد أن الماء يطر بعد فترة حوالي ش ر بعد أن يمتزة مع ماء الجسم .
-كيذلك اسيتخدام عنصير الفوسيفور المشيع P

30
15

اليذي يطلي كيذلك

دقيقة بيتا حيث يمزة بكمية قليلة و يير وارة ميع الفوسيفور الطبيعيي اليداخل

8
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فييي المركييب الميراد د ارسييته حيييث يظ يير مكييان مكوثييه و الييزمن الييذي يبقييى فيييه
داخييل الجسييم و المسييار الييذي يسييلكه قبييل أن يطيير  ,باسييتخدام ج يياز يكشييف

األشعة الصادرة ..حيث تبين أن بع

العناصر تطر الجسم فو ار و بعو ا

يستقر في مكان معين لمدة معينة و هكذا .

-أما في مجال الطب فتساعد في التشخيص و شفاء المير

أو عليى

األقييل تخفي ييف األل ييم  ...عذ أن امتص يياص الر ييدة الدرقي يية للي ييود المش ييع يظ يير
كيفية عمل هذه الردة  .وحقن كريات دموية معلمة بالحديد المشع داخل الدورة

التورم ييات م يين خ ييالل
الدموي يية يم مك يين م يين د ارس يية دوران ال ييدم و كش ييف بعي ي
م
احتفاظ ييا_ انتقائيييا _لييبع العناصيير المشييعة  .كمييا أمكيين التحديييد الموييبوط
للنسين المصاب بالرريرينا بحقن الدم بالصوديوم المشع .

-أما في الصناعة يمكن استخدام التريتيوم في تتبع سير الميياه ,

و

الكشييف عيين تسييرب الريياز ميين أنابيبييه بحقيين الريياز بريياز مشييع يسييمح بتعيييين

مكان تسرب الراز .

-كمي ييا تسي ييتخدم في ييي تنظيي ييف أنابيي ييب نقي ييل البتي ييرول و الري يياز و تعقي يييم

األنابيب البالستيك و األدوية و كذلك التخلص من سمية بع

المواد ..فمثال

الدهانات الحاوية على الردايوم تتميز بسميت ا  ,لكين اسيتبدال عنصير الرادييوم
بالتريتيوم يجعل هذه الدهانات ليا ل ا أي تمثير خطر .

-فييي الز ارعيية تكيياثر الحش يرات و كييذلك عبادت ييا  ,و األهييم هييو د ارسيية

سالتمثل الكلوروفيلي باستخدام نظير الكربون المشع .
و بشكل عام تقسم النظائر المشعة على :

نظييائر مشييعة طبيعييية :هنيياك  3مجموعييات رئيسييية تتميييز بنشيياط ااإلش ي ييعاعي الطبيع ي ييي وه ي ييي  :مجموع ي يية اليوراني ي ييوم _ مجموع ي يية الثوري ي ييوم _
مجموعة األكتينيوم  ,و كل من ا يستمر في عطال اإلشعاعات حتى تتحول

على عنصر واحد نواته مستقرة  ,يتوقف عن اإلصدار و هو الرصاص .
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-ونظييائر مشييعة صييناعية  :يمكيين جعييل كييل العناصيير فييي الطبيعييية

ذات نشاط عشعاعي بطريقتين :
1

ي المف يياعالت الذري يية  : Reactossو ه ييي أج ي يزة معق ييدة تتح ييول ب ييا

العناصر العادية على عناصر مشعة بتفاعالت تحليل نووي .

 2ي المعجيالت  : Acceleratorsو هيي أج يزة خاصية تعميل عليى تزوييد

النيترونات أو الجسيمات النووية بطاقة كافية تسمح بإدخال ا في وسط النواة و
تجعل ا قادرة على االستقرار فيي قليب النيواة  ,ييتم تعجييل الجسييمات المشيحونة
بالسما ل ا بالحركة في الفي ار تحيت تيمثير فير الج يد بيين القطبيين أحيدهما

متصل باألر

و اآلخر مرفوع على ج د عال مستمر ...

اليورانيوم Uranium
االسم  :يورانيوم يرمز له بي ( ) U

الذري 29 :
العدد م
الذرية  9830.932 :واحدة كتل ذرية
الكتلة م

11
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عدد البروتونات  /علكترونات 29 :
عدد النيترونات 641 :

اكتشييف فييي ِ 1789ميين ِقبييل مــارتن رريــرو  ,صيييدلي ألميياني  ،اسييتطاع أن

يعزل مجموعة من أكاسييد اليوراني ِ
يوم و كيان يعتقيد فيي البدايية أنيه اليورانييوم لكنيه كيان

في ييي الحقيقي يية ثني ييائي أكسي يييد اليورانيي ييوم  ... !! UO2بينمي ييا كي ييان ُيحلم ي ي ُل عيني ييات الي ي ي
ِ pitchblendeم ْن ِ
ِ
حاور في جم ورية التمشيك....
ألرام واقعة في الوقت ال
ِ
الخامات
كون من  UO2و هي أحد
عن  pitchblendeهو م
فلز ُمشعم مت م
المعدنيي ِية الرئيسي ِ
يية لليورانيييوم ِِ .و قييد أصييبح م ييم جييدا كمصييدر لليورانيي ِ
يوم احتيياة علي ييا
إلنتاة القنبلة الذر ِ
ية .
ِ
م
و س ممى اكتشافه ' 'uranبعد اكتشاف كوكب أور ِ
انوا  ,حيث سمي نسبة عليه .
المع ييدن بنفسي ييه ُع ي ِيزل عي ييام (ِ )6346م يين ِقب ي يل يــــوجين ميوتشــــيور ييويجــــو
_ صيييدلي فرنسييي _ بتسييخين ثنييائي أكسيييد اليورانيييوم مييع البوتاسيييوم فييي بوتقيية ميين
البالتين ...
وجوده في الطييعة :
يعي ميرف اليورانيييوم كمييادة متبقييية ميين الوقييود المسييتخرة للمفيياعالت  ,تحتييوي علييى
كمييية هائليية ميين الطاقيية التييي يجييري تحويل ييا فييي المفاعييل المنييتن علييى عنصيير فلييزي
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عش ييعاعي النش يياط  ,يس ييتخدم ف ييي ص يينع القناب ييل الذري يية  .ويوج ييد اليوراني ييوم ف ييي حالت ييه
الطبيعية مختلطا مع مواد أخر نشطة عشعاعيا مثل نظائر الراديوم والثوريوم .

قطعة من معدن اليورانيوم الصافي تبدو قريبة من معدن الفوية أو الفيوالذ لكن يا

ثقيلة جدا بالنسبة على حجم ا .

و اليورانيوم هو أثقل معدن موجود في الطبيعية  ,حييث عن  7.3متير مكعيب مين

اليورانيوم يزن أكثر من نصف طن !!!!.
يت منسييوبة علييى وجييود اليورانيي ِ
يوم
ُمعظييم الح ي اررِة الداخليي ِية لييألر ِ ُيعتقييد بمنييه كاني ْ
والثوريوم .
و يمكن القول أنه واسع االنتشار بكميات صريرة  .لكنه ال يتواجد فيي الطبيعية

في حالة نقية  .واستخراجه من خاماته هو عملية طويلة ومعقدة .

حيييث تحتييوي القشيرة األروييية علييى كمييية ميين اليورانيييوم ليسييت بالقليليية ( تسيياوي تقريبييا
كمية مادة الرصاص )  ،ويكون مبعث ار في جميع الدول  ،و يتواجيد فيي بعوي ا بنسيب

أكبر مثل  :كونرو  ،نيجر  ،تشيكوسلوفاكيا  ،موريتانيا  ،كندا  ،جنوب أفريقييا  ،ال نيد

 ،عسبانيا  ،البرترال .

َي ْعض فو از اليور ِ
انيوم المهمة مثل :
 ، pitchblende , uraninite , carnotite , autuniteو. torbernite
ِ
خامات اليور ِ
انيوم القابلة لالستردادِ  ،تعد مصادر للوقود النووي ..
هذه وييرها من
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يتواجيد فيي العييالم العربيي حي ار وميع الفوسييفات  ،تصيل احتياطييات اليوطن العربييي

من اليورانيوم على  1.5مليون طن من فلزات اليورانيوم األولي .
الحصول عويه :

اليورانيييوم ليييا ميين العناصيير النييادرة كمييا كييان يعتقييد  ,بييل هييو أكثيير وف يرة ِمي ْين
الزئب أو األنتيمون أو الفوة أو الكادميوم ...
فييي اإلج ير ِ
ييكي النت يزاع اليورانيي ِ
يوم  ,تُطحيين خاماتييه و تكسيير ثييم تخل يط
اء الكالسي ِ
وتعييال م يع حم ي

الكبريييت و حم ي

اآلزوت فيتحييول اليورانيييوم علييى محلييول  ,أمييا

المعادن األخر فتترسب في القاع مع مواد أخر يير قابلة للذوبان .
يافة هيدروكسي ِ
ث يم بإوي ِ
ييد الصي ِ
يوديوم فتترسييب المعييادن يييير القابليية للييذوبان مثييل

الحديد و الكروم و األلمنيوم و يبقى اليورانيوم ذائبا على شكل هيدروكسيد اليورانييوم و
بإوافة حم

اآلزوت يتحول على نترات اليورانيوم  ,ثيم بإويافة محليول االيتير اليذي

يمل ييك كثاف يية عالي يية  ...يطف ييو االيت يير م ييع اليوراني ييوم عل ييى األعل ييى و يبق ييى المحل ييول
الحموي راسبا في القعر  ,و يتم التخلص منه للخارة بمنابيب خاصة  ,و تبقى نترات
اليورانيوم بشكل بلورات نقية صفراء ناصعة  ,و قد استخدمت هيذه الميادة قبيل اكتشياف

االنشطار النووي لطالء األوعية الخزفية .

ثم تبدأ المرحلية الثانيية حييث يعيالن ثنيائي يورانييت النشيادر النياتن فيي المرحلية األوليى

بييالفلور فنحصييل علييى مييادة صييلبة هييي ربيياعي فلييورين اليورانيييوم  ,و التييي تسييخن فييي
بوتقة فوالذية مع رقائ الكالسيوم فنحصل على اليورانيوم معدني  ,الذي يصي ر بشيكل

أسطوانات بوزن  2.5كغ ترلف باأللمنيوم .
هييذه الطيير ِ الكالسي ِ
ييكية النتيزاع اليورانيي ِ
يوم ِمي ْين خاماتِييه اسييتبدلت بطيير التبييادل األيييوني
لن نتطر لشرح ا ....
و اليوم يتم الحصول عليه من خاماته مثل  K2UO2 , UO2 :و ييرها

 diuranate Sudiumص ي يييرته Na2U2O7·6H2O

ويب ي يياعُ عي ي ييادة عل ي ييى شي ي ييكل
ُ
المسماة بالكعكة الصفراء  ,أو يباع على شكل U3O8
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ِ
عمالن لتركيييز وت ْن ِقييية اليورانيييوم ِِ :التبييادل األيييوني  ,و االسييتخالص
طريقت يان تُسييت
بالمذيبات و التي هي الطريقة األكثر شيوعا .

معييدن يورانيي ِ
يوفر بشييكل تجيياري فييي كلفيية ح يوالي  / $ 200الكيلييو ي يرام
يوم متي ُ
الزجاة الخال من ال و ِ
اء و تحت األرجون ِِ.
نقاوته (  ) % 88.7في عبوات من
ِ
و الصورة التالية تووح التركيب البلوري لليورانيوم باستخدام أج زة خاصة :

استعماال اليورانيوم :

ظييل اليورانيييوم لوقييت طويييل جييدا و لقي ِ
يرون عديييدة يسييتعمل ميين قبييل العديييد ِمي ْين
ِ
الحوار ِ
ِ
الصور الفوتويرافيية  ,و كانيت مرمكبيات
القديمة  ،أيوا استعم ُل في مجال
ات

اليور ِ
الزجاة .
انيوم تستعمل في القديم لتلوين
ِ

اص
 .ث ي ميم ف ييي  1798الص يييدلي م ييارتن كالب ييروث اكتش ييف أن لليوراني ييوم خي يو ُ
شعةُ  .بعد ذلك كانت استعماالت اليور ِ
انيوم نظرية حتيى  ،1839عنيدما تيم اكتشياف
ُم م
ِ
األول لليورانيوم __ 235
تفاعل االنشطار النووي

بع ي ييدها أص ي ييبح اليوراني ي ييوم مع ي ييدن عس ي ييتراتيجي  ،واس ي ييتعماالته ف ي ييي ب ي ييادئ األم ي يير
النووية  ,ثيم لبن ِ
ِ
ِ
ياء محطيات الطاقية النووي ِية
األسلحة
عنتاة
ت بشكل رئيسي في
ِ
استخدم ْ

15

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

الخاص ِة
م
ِ
األسلحة

اع
أنيو ِ

و إلنتياة الوقيود النيووي  ,و أيويا كيذخيرة ليب ْع
العسيكرية ِِبعيد أن كانيت مرمكبيات اليوراني ِ
يوم تسيتعمل فيي

الزجاة .
القديم لتلوين
ِ

كم ييا يس ييتخدم ف ييي البح ييوث والد ارس ييات وتق ييدير عم يير اآلث ييار

والتشخيص وفي العالة الكيماوي و في تحسيين الز ارعية والمتابعية
التجريبية .

منتجييات اليورانيي ِ
يوم ل ييا تييمثير كبييير جييدا علييى ثقافتِنييا  .حيييث عن الحاجيية علييى
ُ
نت اقتصياديات بعي دول العيالم الثال ِ
اليور ِ
يث مثيل جنيوب أفريقييا التيي ِع ْنيدها
انيوم ح مس ْ
احتياطيان كبيرِة من اليورانيوم ِِ.
ِ
ِ
النووية كان ل ا تمثير كبير على العالم .
القنبلة
كذلك فإن اكتشاف

يمح لنييا
ومييا زال ِاليورانيييوم يسييتخدم فييي كثييير ميين المجيياالت الطبييية حيييث ي ْسي ُ
ك كميييات كبي يرة ِمن ي ْه كمصييادر للطاقيية
ب ُمعالجيية ب ْع ي أم ي ار ِ السييرطان  ,كمييا تسييت ل ُ
ِ
ِ
شمسية والح اررية و ييرها .....
رومائية وال
والقابلة للتجديد مثل القو الك
خواصه الفيزيائية

معيدن فوييي  ,أبيي  ,ثقيييل  ,سيريع االشييتعال عنيدما يكييون مقس ُيم بشييكل رفيييع .
ِ
أنعم على ٍّ ِ
ِ
صبح المعيدن م ْك ُسيوا بطبقية مين األكسييد ِِ.
حد ما م ْن الفوالذ ِ ،في ال واء ُي ُ
ذوب ف ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييي الحي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يوام ُ لكن ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييه ال يت ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييمثمُر بالقلوي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييات .
يي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ُ
درجة االنص ارC°1132 :

ح اررة االنشطار8.52 kJ /mol :

درجة الرليانC°3818 :

ذري12.59 cm³ /mol :
الحجم ال م
الكثافة(عند 18.9 g /cm³ :)K 283

الحالة عند درجة ح اررة الررفة :صلبة .
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ِ
أشكال بلمورية ِِ ،أحد هذه األشكال تم تشيكميله بمشيكال طائعية
اليورانيوم لهُ ثالثة
و مرنة عند الدرجة  777درجة مئوية ( 1419ف رن ايت ) .
نيوم ال ييدروجين ِم ْين األحميا ِ المعدني ِية  ,و ِم ْين عحيالل أميال بعي
ُيز ُ
يح اليو ار ُ
ِ
فوة  ،القصدير  ،البالتين  ،واليذهب  .يحتير ُ بسي ولة
المعادن كالزئب  ،النحاا  ,ال م
فييي ال يو ِ
اء فييي  C ° 157علييى  302 ( C° 175علييى  347ف رن ايييت )  .و فييي

ِ
يروجين لتشييكيل
الدرجيية  1832( C °1777ف رن ايييت ) ينييدمن اليورانيييوم مييع النتي
نتريد  nitrideاليورانيوم األصفر .

سد طبيعيا خالل سلسلة النشاط اإلشعاعي .
ِ ْيف ُ
الذرية:
الينية ّ
يملك اليورانيوم التوزيع

اإللكتروني التالي :

Number of Energy Levels : 7
First Energy Level : 2
Second Energy Level : 8
Third Energy Level : 18
Fourth Energy Level : 32
Fifth Energy Level : 21
Sixth Energy Level : 9
Seventh Energy Level : 2
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نظائر اليورانيوم:

ت ييم اكتش يياف النظ ييائر بواس ييطة ج يياز المطيــــا

اكتش يياف النظ ييائر عل ييى الع ييالم الفيزي ييائي جوزيــــ

الرتوــــي و يع ييود الفو ييل ف ييي

جــــون تومســــون  .حي ييث أك ييدت

المعطيييات الطيفييية التجريبييية أن كييل عنصيير مكييون ميين اثنييين أو اكثيير ميين النظييائر ,
حيث تتميز النظائر باختالف ا بعدد النيترونات و تتالزم بعدد البروتونات ...

فم ييثال نق ييول أن هن يياك ن ييوعين م يين الم يياء  :الم يياء الثقي ييل و الم يياء الع ييادي  ,ألن

نظير ال ييدروجين اليذي عيدده الكتليي  1يوجيد فيي المياء العيادي  ,أميا فيي المياء الثقييل

فيتكون من نظير ال يدروجين الذي له عدد كتلي  2مع األوكسجين .
توم ُن طبيعيا خِل ْيط نظائر اليورانيوم هي :
اليورانيوم المشع ي م
 -1اليور ِ
انيوم –  : ( 238 U ( 238و يشكل  % 99.27و يبلغ نصيف عميره

 4 510 000 000 :سنة .

 -2يورانيوم –  ( 235 U ( 235و يشكل  % 0.72و يبلغ نصف عمره 713 :

 000 000سنة .

 -3يورانيوم –  ( 234U ( 234و يشكل  %7.771يبليغ نصيف عميره 247 :

 000سنة .
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و لدينا الجدول التالي الذي يعطي معلومات عن هذه النظائر المذكورة :
النظير Isotopeعدد البروتونات
92
U_234
92
U_235
92
U_238

عدد النيترونات
142
143
146

الكتلة الذرية
234
235
238

علما بمن اليورانيوم ( ) U-236يير موجود في الطبيعية ولكين يمكين أن ُيصينع

شعة  ،عنما اليورانييوم 235-فقيط
بالمفاعالت … بالريم من أن ُك مل نظائر اليورانيوم ُم م
هييو المييادة التييي تتسييبب باالنشييطارات المتتالييية و توليييد قييوة خارقيية و طاقيية هائليية تفييو
الطاقيية المتولييدة عيين انفجييار كمييية مماثليية ألقييو المتفجي ارت التييي صيينع ا اإلنسييان ميين

قبل بآالف المرات .

عن فصيل النظييائر يعتبير فييرع هيام ميين فيروع الصييناعة  ...وليه أهمييية كبييرة جييدا

للحصييول علييى الطاقيية الذرييية  ,و تتمثييل الصييعوبة فييي فصييل النظييائر ميين حيييث بنيت ييا
اإللكتروني يية و بالت ييالي خواصي ي ا الكيميائي يية  ,فبالنس ييبة لل ييذرات الخفيف يية ل ييم ت ييتم عملي يية
الفصل عال بصعوبة بالرة باستخدام االستخالص الكيميائي المتعدد المراحل
Multi Stage Extraction
أمييا بالنسييبة للييذرات الثقيليية فليييا باإلمكييان فصييل ا عال بييالطر الفيزيائييية باالسييتعانة
بالفرو البسيطة بين الكتل الذرية .
اليورانيوم الطييعي

يتكون اليورانيوم الطبيعي من مزين من ثالثة نظائر مشعة هي :
اليورانيوم  832بنسبة

% 22.89

اليورانيوم  832بنسبة

% 2.98

اليورانيوم  832بنسبة % 2.2222
ُي ْم ِكي ُين أ ْن ُيحي ميول اليورانيييوم علييى النبتونيييوم ِِ _  ) Np ( 239الييذي يملييك عييدد
ِ
ياعالت
يادة انشيطاري ُي ْم ِك ُين أيويا أ ْن تُسيتعمل كوقيود فيي المف
ذري يبلغ  , 83وهو م م
ِ
النووية.
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ذرات اليور ِ
ِ
النيوترون .
انيوم  238على
إلنتاة البلوتونيوم _  ) Pu ) 239تعر
ْ
م
البلوتونيوم االنشطاري ُ 239 -ي ْم ِك ُن أ ْن ُينتن ِم ْن اليوراني ِ
يوم يي ِير االنشيطاري -
ِّ 238
برد الفعل التالي :

اليورانيييوم  238-يتشي مك ُل عنييدما يمييتص اليورانيييوم _ 239نيييوترون  .حيييث يملييك
اليورانيوم  238 -نصف حياة حوالي  23دقيقة ...
238
239
U + 1n
U
و يتحول على نبتنيوم _  neptunium 239خالل تحول البيتا كما يلي :
239
0
U
+ 239Np
-1e
اليورانيوم المنضب :
الفعييال من ييا
لقييد وجييدنا سييابقا بييمن اليورانيييوم الطبيعييي يتييملف ميين ثالثيية نظييائر  ،م
هي ييو اليوراني ي ييوم  U-235ال ي ييذي يش ي ي مكل نس ي ييبة  %7.7فق ي ييط  ,أمي ييا عذا خفو ي يينا نس ي ييبة

الفعييال  U-235عيين نسييبة  % 0.7فيسييمى بيياليورانيوم المسييتنفذ أو المنوييب
اليورانييوم م
_ ويالب ييا م ييا نحص ييل عل ييى اليوراني ييوم المس ييتنفد م يين المخلف ييات النووي يية م يين المحط ييات
الك ربائي يية النووي يية أو م يين المف يياعالت المخصص يية لأليي ي ار

العس ييكرية أو أليي ي ار

علمية و يستخدم في المفاعالت النووية السترالل طاقته سلميا .
ويحتوي اليورانيوم المنوب عادة على التالي :
اليورانيوم _  832بنسبة

اليورانيوم _  832بنسبة

% 22.2

% 2.8

اليورانيوم _  832بنسبة % 2.2220
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كما يحتوي على % 02من عشعاع اليورانيوم الطبيعي للكتلة ذات ا .ويمكن عنتاة

اليورانيي ييوم المنوي ييب في ييي عطي ييار ععي ييادة معالجي يية وقي ييود المفي يياعالت النوويي يية المسي ييتعمل
أمييا االسييتنزاف والتنويييب لليورانيييوم المخصييب فيحصييل عيين طري ي اسييتخدامه كوقييود

نووي في المفاعالت النووية  ،أو في تشريل بع

الرواصات وحامالت الطائرات

اليورانيوم الناوب سام كيميائيا واشعاعيا وهو يسلك سيلوك الفليزات الثقيلية  ،لكنيه

يعامييل فييي الجسييم كالكالسيييوم  .فالجرعييات الكبي يرة منييه تييؤدي للتسييمم خاصيية عذا كييان

اليورانيوم في حالة ذائبة  .أما فيي الجرعيات القليلية فيإن اليورانييوم مثليه مثيل الرصياص
يور بالكليتين  ،وفي حالة استنشاقه يور بالرئية كميا ويترسيب فيي األنسيجة العظميية

.

عن فترة نصف عمر العنصر المشع تعني من الناحية النظرية أنيه ال ينت يي مين

الوج ييود عل ييى اإلط ييال  ،وان ك ييان يس ييتنزف ف ييي االس ييتعمال  ،ب ييل ينو ييب كوق ييود ذي
جدو  ،ليصبح نفاية يصعب اليتخلص من يا  .واليورانييوم فيي واقيع شيكله كوقيود يكيون
بشكل قوبان أو كرات من الجرافيت الحاوية له  ،وعند استنزاف ا يصبح التخلص من ا

مكلفييا  ،بييل ويلقييى معارويية قوييية ميين أنصييار البيئيية فييي عيجيياد مقب يرة لييه ..ولييذا ن ير

ورواد الحرييية والمييدافعين عيين حقييو اإلنسييان يبحثييون جاهييدين
عمالقيية الييدمار الشييامل م
عيين طريقيية السييتخدامه فييي القييذائف الحربييية وييد خصييوم م  ،حيييث أنييه قاتييل سييري

يقوي على البشر والحياة فقط دون أن يترك دما ار ملحوظا في
العمارات والمنشآت واآلليات !!!!

و سنتعر

لشر أو ارره و طر الوقاية من ا بشيء من التفصيل لما ل ا من

األهمية الكبر و خاصة في الوقت الحاور !! ....
استخداما اليورانيوم المستنفد

هو نفاية األسلحة الذريية والبيرامن النوويية المدنيية السيلمية  .وهيو الميادة المتبقيية

بعد عملية التخصيب  ,ومن الناحية العملية يمكن اعتبار اليورانيوم المستنفد مادة تبقى

مشييعة علييى األبييد  .يسييتعمل اليورانيييوم المنوييب فييي العديييد ميين المجيياالت المدنييية فييي
صناعة األثقال والموازنة للطائرات  .كما يستخدم في المستشيفيات كيوا ويد اإلشيعاع

الصادر من األشعة السينية «  » X Rayوفي حاويات نقل الميواد المشيعة  .واذا أخيذ

21

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

في االعتبار كثافية اليورانييوم المنويب التيي تبليغ حيوالي ويعف كثافية الرصياص واليى

قدرته عليى اختي ار أقيو اليدروع واليدبابات هيذا ميا جعليه مناسيبا جيدا لصيناعة اليذخائر
المصممة الخت ار ألوا التصفيح المستخدمة في الدبابات  .ويتركيز اسيتخدم اليورانييوم

المنوب عيادة فيي رأا اليذخيرة التيي تسيتخدم لتيدمير اليدبابات  .وفيي الوقيت الحاوير
ال يوجد معدن بديل عنه ويحمل نفا الصفات االختراقية  .ويعتبر اليورانيوم المنويب

رخيصا جدا ومتوف ار بكميات كبيرة جيدا حتيى أن مصيانع اليذخيرة تحصيل علييه بمسيعار

رمزي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يية .
وهنيياك أكثيير ميين  15دوليية معروفيية تسييتخدم اليورانيييوم المنوييب فييي صييناعة الييذخائر

من ا  :الواليات المتحدة األمريكية  ،عنكلت ار  ،فرنسا  ،روسيا  ،اليونان  ،تركيا.

وقييد تييم اسييتخدام اليورانيييوم المنوييب ألول م يرة بكميييات كبي يرة فييي حييرب الخلييين

الثاني يية  ,وق ييد تراوح ييت الكمي ييات المس ييتخدمة ب ييين  377عل ييى  977ط يين م يين اليوراني ييوم

المنوييب  .وقييد تييم اسييتخدام اليورانيييوم فييي حييرب الخلييين الثالثيية وفييي منيياط ممهوليية
بالسكان بخالف الحرب الثانية و سنشر هذا الموووع الحقا ...
مخاطره :
اليورانيييوم المسييتنفذ ميين المعييادن الثقيليية و هييو مشييع  .و معييروف أن لجميييع المعييادن

الثقيل ي ي ي يية خص ي ي ي ييائص كيميائي ي ي ي يية س ي ي ي ييامة تن ي ي ي ييتن عن ي ي ي ييا ح ي ي ي يياالت مرو ي ي ي ييية متنوع ي ي ي يية .
أم ييا مش ييكلة اليوراني ييوم المس ييتنفذ الت ييي يج ييري الح ييديث عن ييا ه ييذه األي ييام ف ييي مرتبط يية

باإلشعاع الذي يصيدر عنيه فيي المنياط التيي تعرويت للقصيف بالقيذائف التيي تحمليه
و يصدر عن اليورانيوم نوعين من اإلشعاع هميا  :ألفيا و بيتيا  ،يمكين لبيتيا أن تختير

األنسجة الحية و تسبب ل ا الورر  .أما أشعة ألفا فإن ا ال تختر األنسيجة الحيية بيل
تدخل الجسم عين طريي الج ياز التنفسيي ثيم عليى اليدم  ,وفيي هيذه الحالية يمكين ألشيعة

ألف ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا أن تس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييبب م ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يير
الرريب في األمر أن مر

اللوكيمي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييا أو س ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييرطان ال ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييدم .

اللوكيميا الناتن من اليورانيوم المسيتنفذ يظ ير فيي األطفيال

بنسبة كبيرة عند مقارنة عدد اإلصابات في األطفال و الكبار .
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عند احت ار اليورانيوم المستنفذ يتحول ألجزاء دقيقة سيامة ومشيعة مين أكسييد اليورانييوم

 ،حيث تتطاير كربار مع ال واء ألميال عدييدة فيي كيل مكيان  ...وهيذه الجزيئيات ذات

نش يياط عش ييعاعي  ,بم ييا أن معظ ييم األكس يييد المن ييتن يي يير قاب ييل لل ييذوبان مم ييا يعني ييي أن
استنشيياقه يجعلييه عالقييا بييالرئتين لمييدة طويليية وبالتييالي فييإن هييذا يحمييل مخيياطر اإلصييابة
بالسييرطان بسييبب اإلشييعاع  .كمييا أن دخييول الربييار علييى الجسييم عيين طري ي الفييم يحمييل

أيوا مخاطر كبيرة !!!.

ويعتبر معدل االست الك اليومي من عنصر اليورانيوم حوالي  1.8ميكرو يرام لكل

يوم من الرذاء والماء وال واء المستنش  .كما يحتوي جسم اإلنسان في المتوسط على
حوالي  87ميكرو يرام من اليورانيوم تتوزع كالتالي :
 % 11في الج از العظمي .
 % 11في الكبد .

 % 9في الكليتين .

 % 17في األنسجة األخر .

حيييث يختيير اإلشييعاع التركيييب الجزيئييي للحييام

النييووي ال ي (  ) DNAممييا يييؤدي

على زيادة في تكاثر الخاليا في األنسجة المتعروة لإلشعاع لتعوي
بم يير

التالف  ،متسيببا

الس ييرطان و تش ييمل خطورت ييه ك ييال م يين جس ييم اإلنس ييان  -الحيي يوان  -النب ييات -

الحشرات وتعل في ال واء وتدخل على المياه والى باطن التربة ...

ري

يدخل إلى جسم اإلنسان ؟

عمييا عيين طري ي االستنشييا أو االبييتالع أو التميياا الجلييدي  ،ويعتبيير االستنشييا
أكثر حاالت التعر

أثناء أو بعد الحروب .

وقد يستنش اليورانيوم المنوب أثناء اندالع حري في مستودع يحتوي ذخييرة مصينعة
من اليورانيوم المنوب ،ويحدث االبتالع عند فئات كثيرة من السكان نتيجة تلوث مياه

الشييرب أو األيذييية بيياليورانيوم المنوييب ،ويعتبيير التعيير

لليورانيييوم عيين طريي تميياا

الجلد مين أقيل الحياالت أهميية ألن كميية اليورانييوم المنويب التيي تختير الجليد لتصيل
علييى الييدم تظييل قليليية  .ولكيين يمكيين أن يصييل علييى الييدورة الدموييية ميين خييالل الجييرو

المفتوحة أو من شظايا اليورانيوم المنوب .وكما هو معروف فإن جسم اإلنسيان وسيط
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مائي ول ذا يتم امتصاص مركبات اليورانيوم المنوب التي تذوب فيي المياء مين خيالل

اليرئتين فيي فتيرة ال تتجياوز أيامييا قليلية ،أميا مركبييات اليورانييوم المنوييب التيي ال تييذوب
في الماء فقد يمتص ا الجسم خالل ش ور أو سنوات .

ويدخل اليورانيوم المنوب الجسم على شكل معدن « شظايا » أو مركبيات عليى شيكل

أكسي ي ي ي ي ي ي ي ي يييدات اليورانيي ي ي ي ي ي ي ي ي ييوم المنوي ي ي ي ي ي ي ي ي ييب الناتجي ي ي ي ي ي ي ي ي يية عي ي ي ي ي ي ي ي ي يين احت ارقي ي ي ي ي ي ي ي ي ييه مثي ي ي ي ي ي ي ي ي ييل :
ثم ياني أكسيييد ثالثييي اليورانيييوم المنوييب

 , U3O8ثيياني أكسيييد اليورانيييوم المنوييب

 , UO2ثالثيي أكسييد اليورانييوم المنويب  . UO3وتعتبير هيذه األكسييدات ييير قابلية

لل ييذوبان ف ييي الم يياء بس ييرعة  ,ولكن ييا ت ييذوب ب ييبطء ( أس ييابيع لثالث ييي أكس يييد اليوراني ييوم
المنوب  UO3وسنوات لثماني أكسيد ثالثي اليورانيوم المنوب  U3O8وثياني أكسييد
اليورانيوم المنوب ( . ) UO2

وتعتبيير الكلييى العوييو األكثيير تييمث ار بيياليورانيوم المنوييب حيييث يييؤدي علييى مييوت و تلييف
خاليا الكلى أو عدم قدرة الكلى على تصفية الدم وتنقيته  .وذلك حسب تركيز

اليورانيوم  ,ويتخلص جسم اإلنسان من  % 87من اليورانيوم المنوب القابل
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للذوبان الذي يصل الدم خالل الكلى في يوون أييام قليلية بعيد التعير

مباشيرة  .أميا

الي  % 17الباقية فتترسب في العظام وباقي أعواء الجسم  ،وييتم اليتخلص من يا عليى

فترات طويلة  ،واذا ما تم استنشا كمية من أكسيدات اليورانييوم المنويب ييير القابلية

للذوبان فإن ا تبقى سنوات طويلة في الرئتين ويتم امتصاصي ا بيبطء عليى اليدم ثيم تطيرد
من الجسم عن طري الكلى .

أعراض اإلصاية ياإلشعاع
أمييا عيين أعي ار

اإلصييابة فإن ييا يييير محييددة  ،ف نيياك أعي ار

تتعلي باألعويياء مثييل

تريي يرات فييي الج يياز التنفسييي  ،ميين سييعال ووييي فييي التيينفا  ،وهنيياك أم ي ار

فييي

الكل ييى وف ييي الج ي يياز الب ييولي  ،ويوجيييد نوع ييان م يين الت ييمثيرات الجسي ييمية م يين األشيييعة :
التييمثير الحيياد المباشيير  :وهييذا يحييدث نتيجيية التعيير

لجرعيية عالييية ميين األشييعة خييالل

فترة قصيرة من دقائ قليلية عليى عيدة أييام ،وتتيراو األعي ار

مين يثييان وتقييؤ وفقيدان

الشييعر وترييير فييي تركيييب الييدم وتريييير فييي التركيييب الييوراثي علييى مييوت سيريع  ،وتظ يير
األع ار

بعد التعر

مباشرة لجرعات عالية من األشعة .

التييمثير البطيييء  :وهييذا يحييدث نتيجيية للتعيير

طويلة تصل على سنوات عديدة ،وتتمثل األع ار

لجرعييات منخفويية ميين األشييعة لفت يرات
فيي احتميال اإلصيابة بالسيرطان فيي

أح ييد أعو يياء الجس ييم  ،ويع ييرف ال ييزمن المس ييترر للتع يير

لألش ييعة ب ييزمن التع يير

،

وتعييرف كمييية األشييعة الممتصيية بمعييدل الجرعيية الممتصيية ميين اإلشييعاع  ،ولكييي نف ييم

المنوييب علييى الحييياة ،البييد لنييا ميين اإلطييالع علييى
يدمر لليورانيييوم
م
التييمثير التخريبييي المي م
صورة الي (  ) DNAحيث تكمن شفرة الحياة وفي ا كل معاني ا.
تصور يسيط لوحامض النوو ( : ) DNA
يتكون جزيء الي  DNAمن شريطين متقابلين ومتماسكين يلتفان حول بعو ما بشيكل
ظفيرة حلزونية  ،وكيل شيريط من ميا عبيارة عين سلسيلة مين النيوكليوتييدات  ،والنيوكلتييد
الواحد يتكون من سكر خماسي وفوسفات وقاعدة نتروجينية  ،وتتماسيك النيوكليوتييدات

المتعددة ببعو ا داخل الشريط الواحد بواسطة روابط قوية يصعب فك ا بين الفوسيفات
والسييكر الخماسييي ليكييون سلسييلة متماسييكة تمثييل العمييود الفقييري للي ي (  . ) DNAهييذا
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يظ يير علييى الجانييب الخييارجي للشيريط أمييا علييى الجانييب الييداخلي منييه  ،فتوجييد القواعييد
النتروجينية األربع التي تتكامل مع مثيالت ا من الجانب المقابل وتتماسك مع يا بيروابط

هيدروجيني يية و ييعيفة م يين السي ي ل انحالل ييا  ،وه ييذه القواع ييد النتروجيني يية األرب ييع يمك يين
تكون بتتابعات ا المختلفة أبجدية الشفرة الكامنة في الي ( DNA
تشبي ا بمربعة حروف م
) والحروف األربعة هي األدنين (  ) Aوالروانين (  ) Gوالسيتوزين (  ) Cوالثيامين (
 . ) Tوم يين خ ييالل ه ييذا التص ييميم الرب يياني الم ييذهل !!  ..يس ييبب تع يير

ه ييذا الج ييزيء

إلشييعاع نافييذ فييي حييدود ومقييادير معينيية  ،تييمثي ار بالرييا فييي ميين وظييائف الي ي ( ) DNA

الكثييرة و يمكيين القييول أن تييمثير طاقيية عشييعاع اليورانيييوم علييى الحييياة تيؤدي علييى تعطيييل
وظائف في أماكن متعيددة مين الجسيم اإلنسياني وهيذا ييؤدي عليى أعي ار

مرويية ييير

معتييادة  ،ال يمكيين تشخيص ي ا  ..تبييدو فييي اوييطرابات وظيفييية حيوييية ال يعرفييون ل ييا
سييببا.!!!...وكييذا يحصييل فييي مواقييع لألعويياء المتعرويية لإلشييعاع  ،متسييببا بميير

الس ييرطان وبك ييل أنواع ييه وحس ييب مكان ييه ومواق ييع عص ييابته  ،م ييع أس ييباب أخ يير تتعل ي ي

بالشخص وتتواف مع قوته ووعفه  .فترير أي واحدة أو أكثر من القواعد النتروجينيية
من مكان ا فيي السلسيلة أو فقيدان ا أو تريير تتيابع تسلسيل ا أو دوران موقع يا بسيبب قيوة

اإلشييعاع المختيير لبنيياء الي ي

(  ، ) DNAأو فقييدان حتييى ذرة واحييدة أو زيادت ييا ،

فإنه يؤثر في الصفة أو الصفات الوراثية المسؤولة عن ا تلك المواقع والجينات المترييرة
بسبب اإلشعاع وقد يحصل ذلك بنتائن قبيحة لصور المواليد المشوهة :

طرق الوقاية من تأثير المواد المشعة واإلشعاعا الضارة :
عن أفوييل طريقيية للوقاييية ميين الم يواد المشييعة واإلشييعاعات الوييارة هييو االبتعيياد عن ييا
وعدم التعر

ل ا  .باإلويافة ليذلك فيإن اسيتعمال بعي
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فييي الجسييم والفعالييية ال وييمية مثييل م يواد التخييدير وييرهييا يعتبيير مفيييدا  .أوييف لييذلك
توجد مركبات دوائية واقية تعرف باسم  CYSLEINE :التي تحتوي على األحما

األمينية والتي هي أساسية لتشكيل بروتين الجسم الطبيعي .

تكون المواد المشعة عادة أقل ور ار عذا كانت يير قابلية لالنحيالل فيي جسيم اإلنسيان

 ،حيييث يييتم الييتخلص من ييا عبيير طرح ييا عيين طريي البيراز أو البييول  .كمييا عن األدوييية
التي تمثل موادات حيويية ل يا تيمثير عيجيابي جييد عنيدما تتعير

ألورار كبيرة من األشعة .

هنيياك طيير عديييدة للمعالجيية ميين تييمثير األم ي ار

خالييا اليدم البيوياء

اإلشييعاعية  .أول ييا الت يزام الم يري

جمة .
الفراش والعناية الجيدة بالرذاء والدواء  .كما ثبت أن للبنسلين فوائد م
اليورانيوم المخصب :
كمييا ذكرنييا أن اليورانيييوم  U-235الييذي يش ي مكل نسييبة  %7.7فقييط  ,عنييدما نرفييع هييذه

النسييبة عندئييذ يسييمى بيياليورانيوم المخصييب وعييادة يجييب أن تكييون نسييبة التخصيييب 17
 %أو  % 27أو لراية  % 57حتى يصلح هذا اليورانييوم لصينع القنبلية الذريية  .عن

التخصيب لراية  % 5ال يصلح لصنع القنابل الذرية....
مرريا اليورانيوم :

من مركبات اليورانيوم  :الفلوريدات و األكاسيد و الكلوريدات :

أوال UF4 :

رباعي فلوريد اليورانيوم

بإمكانن ييا الحص ييول عل ييى مع ييدن اليوراني ييوم بمعامل يية رب يياعي فل ييور اليوراني ييوم م ييع

الكالسيوم أو المرنيزيوم كما يلي :

)U(s) + 2CaF2(s

27

)UF4(s) +2Ca(s
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uranium (V) fluoride خماسي فلوريد اليورانيوم

UF5 : ثانيا

ً أزرق شاحب جدا: اللون
 صلب بلّوري:المظهر
C° 349 : درجة االنصهار
uranium (VI) fluoride

UF6  سداسي فلور اليورانيوم: ثالثا

29
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اللون  :األبيض  ,المظهر  :صلب بلّوري
درجة االنصهار 64 oC :درجة الغليان °C 51.5 :
يمكننا الحصول عليه بمعالجة رباعي فلور اليورانيوم براز الفلور:
)UF6(g

)UF4(s) + F2(g

رابعا ِ UCl3 :كلوريد اليورانيوم

اللون  :األخور

المظ ر :صلب بلموري

درجة االنص ارC° 937 :
درجة الرليان C° 1157 :

28
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خامسا ِUCL4 :

كلوريد اليورانيوم

اللون  :األخور  ,المظ ر  :الصلب البلموري

درجة االنص ار  , C ° 587 :درجة الرليان C ° 781 :

سادسا  :هيدريد اليورانيوم UH3
اللون  :رمادي أو أسود  ,المظ ر :صلب بلموري

سابعا :

 UO2أكسيد اليورانيوم

اللون :أسمر ُمظلم  ,الظ ور :صلب بلموري  ,درجة االنص ار C ° 2927 :

37
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عن تفاعله مع ياز فلور ال يدروجين يعطينا رباعي فلور اليورانيوم :
)UO2(s) + 4HF(g

)UF4(s) + 4H2O(g

عندما نرذي الناتن مع ياز الفلور نحصل على : UF6
)UF6(g

)UF4(s) + F2(g

ثامنا  :ثالثي أكسيد اليورانيوم UO3

اللون :أصفر برتقالي

المظ ر :صلب بلموري

تحويره  :يحور من أمال نتريت اليورانيوم مع األوكسجين :
2UO2 ( NO3 ) 2
2 UO3 + 4NO2 + O2
ويتحول على أكسيد اليورانيوم من خالل التفاعل التالي :
+
)UO3(s) + 2H (aq
UO22+(aq) + H2O
و معاملته مع ياز ال دروجين نحصل على :
)UO2(s) + H2O(g
تاسعا  :كبريت اليورانيوم US

اللون  :فوي

المظ ر :صلب بلموري
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)UO3(s) + H2(g
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درجة االنص ار C° 241 :

عاش ار  U2N3 :نتريد اليورانيوم

اللون  :رمادي ُمظلم

المظ ر :صلب بلموري

درجة االنص ار  877 :درجة مئوية

التفاعر النووية

اع التف يياعالت النووي يية نتيج يية امتص يياص الجزيئ ي ِ
يات مث ييل
يدث العدي ييد ِم ي ْين أني يو ِ
ت ْح ي ُ
ِ
يوترون أو البروتونييات حيييث أن التفيياعالت النووييية ُي ْم ِكي ُين أ ْن تُ ْكتييب بمسييلوب مشييابه
النيي
ِ
لمعادالت التفاعل الكيميائي .
يعطي التفاعل النووي بالشكل التالي :
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تتميزالتحيوالت النووييية بإصييدار طاقيية قي ْيد ت ُكييون علييى شييكل حي اررِة فقييط أو حي اررة
ِ
شعة .
وووء معا كما في حالة
الم م
العناصر ُ
التفاعالت النووية في أيليب األحييان تصيدر طاقية أكثير بكثيير ِِمي ْن التفياعالت

ِ
الكيميائية  .ل ذا استعملت في ال ِ
محطات توليد الك رباء .
قنابل النووية  ,وكذلك في
و تقسم التفاعالت النووية على ثالثة أقسام رئيسية :

* التفاعالت النووية المصحوبة بترير العدد الذري Z

* التفاعالت النووية يير المصحوبة بترير العدد الذري Z

* التفاعالت النووية المصحوبة بانشطار النو الثقيلة .
و لندرا كل من ا بشيء من التفصيل :

النييوع األول  :يييؤدي هييذا النييوع ميين التفيياعالت علييى عنتيياة نوكليييدات (عناص يير

مشعة أو نظائر مشعة ) مع ما يسمى بالحوامل  ,و الحامل هو نظير مستقر للعنصر

المشيع الميدروا  .أهيم هيذه التفياعالت هيو التفاعيل (  ) n , γ:تيتم هيذه التفياعالت
بشكل فعال باستخدام نيترونات ذات طاقة تبلغ E = 0.025 EV :

و تس ييمى ه ييذه النيترون ييات بالنيترون ييات الح ارري يية أو الدافئ يية ...و ه ييي ف ييي حال يية

توازن مع ذرات و جزيئات الوسط الخارجي في درجة ح اررة الررفة .
تتميز هذه التفاعالت بعدة خصائص من ا :

 _ 1عمومية هذا التفاعل  ...حيث يمكن الحصول عليى نظيائر مشيعة لكافية عناصير

جدول مندليي

الدوري .

 _ 2المقطع التفاعلي المرتفع اللتقاط اإللكترونات من أجل العديد من التفاعالت .
 - 3احتمال وئيل لحدوث تفاعالت ثانوية  .و الذي يعد من محاسن هذا التفاعل .

و هنيياك العديييد ميين األمثليية حييول هييذا النييوع ميين التفاعييل  .و لنمخييذ مثيياال حييول

اليورانيوم :
1
0 n

239

238

U +
U + γ
الن ييوع الث يياني  :يتمي ييز ه ييذا الن ييوع م يين التف يياعالت أن ييه بإمكانن ييا الحص ييول عل ييى
عنص يير يختل ييف بع ييدده ال ييذري ع يين النوكلي ييد المس ييتخدم ف ييي عملي يية التعي يري
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التفيياعالت ) n . p ( :أو (  ) α , pأو )  ( p , γو ييرهييا ....علمييا أن طاقيية
النيترون المستخدم تتراو بين En = ( 0.1 _ 1 ) EV :

و تسمى هذه النيترونات بالنيترونات السريعة  .و لنمخذ مثاال عن ا :
+ γ

U

Np + 0-1e

239

239

النوع الثالث  :تفاعل االنشطار النووي و يحدث تحت تمثير األشعة الك رطيسية
و الجسيييمات النووييية ...حيييث تييؤدي اخت ي ار هييذه الجسيييمات علييى انقسييام النييو علييى
قسمين أو أكثر و تتحرر كمية هائلة من الطاقة النووية ....

ويعبر عنه  :بالتفاعل المتسلسل النووي  :حيث

اسييتطاع العييالم الفيزيييائي اإليطييالي فيرمــي عييام  1839مييع تالمذتييه و عييدد ميين

العلم يياء اآلخي يرين ف ييي ذل ييك الوق ييت أن يكتش ييف أن اليوراني ييوم _ المنش ييط بالنيترون ييات

بطريقة فيرمي _ يحتوي على عنصر الالنتانيوم  ..و لم يكن هناك سو تفسير وحيد

ل ييذه الظيياهرة هييو  :أن ذرة اليورانيييوم تنقسييم بتييمثير النيترونييات علييى قسييمين متكييافئين
نوعييا مييا  ,لكيين الن يواتين النيياتجتين عيين االنقسييام تحويييان عييدد ازئييد ميين النيترونييات و
بالتالي هناك عمكانية لحدوث تفاعل متسلسل ..

عن أول انقسييام نووييية تييم تحقيقييه هييم تفاعييل انقسييام اليورانيييوم _ 235المعيير

للنيترونات و له المخطط العام التالي :

34

Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org

درجة Ba + 89Kr + 301n + 106

144

n

1
0

U +

235

و يتراف هذا التفاعيل بتحيرر كميية هائلية مين الطاقية و يتحيرر مين ) (2 _ 3

نيترون  ,هذه النيترونات الناتجية بإمكان يا و ويمن الشيروط المطبقية أن تحيدث تفاعيل
انقسام آخر و التي بدورها تيؤدي عليى عصيدار عيدد آخير مين النيترونيات ,

و

هكي ييذا....في ييإن أفعي ييال االنقسي ييام الالحقي يية لالنقسي ييام األولي ييي تحي ييدث تلقائيي ييا تحي ييت تي ييمثير

النيترونات الوليدة الثانويية فالعمليية أخيذت طبيعية سلسيلية توياعفية  ...مؤديية عليى ميا
يسمى باالنفجار النووي  ...و سنتحدث عنه الحقا ....

ف ييو تفاعييل انشييطار النييو الثقيليية علييى نييو خفيفيية أو متوسييطة الكتليية الذرييية ,

حيث طاقة الدقائ النووية داخل نو هذه العناصر حوالي .... Mev 9,5

لكيين هنيياك ظيياهرة متمي يزة و ممتعيية عنييد د ارسيية انشييطار اليورانيييوم !!!...

و

هي ظاهرة النيترونات المتيمخرة أو الالحقية .فيإذا أخيذنا اليورانييوم و قمنيا بتعريويه عليى
نيترونات لفتيرة زمنيية ثيم أوقفنيا التعيري

نجيد أن (  ) % 1 _ 7,2مين النيترونيات

تتمخر ثانية واحدة ....و (  ) % 7,77تتمخر دقيقة واحدة  ...حتى أنه بعد  13دقيقة

يظ ر نيترون متمخر عند تعيري

اليورانييوم لنيترونيات عاليية الطاقية  ...تيم عثبيات أن

ظ ييور النيترون ييات المت ييمخرة يتعلي ي بتح ييول ن ييو ش ييظايا اليوراني ييوم حي ييث تمتل ييك ه ييذه
الشييظايا فييائ

م يين الطاقيية ك يياف لطييرد بعي ي

النيترونييات م يين النييو  ....و يوافيي

انشي ييطار اليورانيي ييوم طاقي يية ح ارريي يية هائ ي ي ييلة تبلي ييغ ح ي يوالي  . Mev 277و يي ييتم تفاعي ييل
االنشييطار عذا كانييت طاقيية الجسيييمات النووييية المسييتخدمة فييي عملييية القييذف أكبيير ميين
طاقة االرتباط النووي فعندئذ يتم تحطيم النواة .
بفيير

أن انقسييام اليورانيييوم _ 235يييتم علييى ج يزأين متميياثلين حيييث تحمييل كييل

شظية ناتجة شحنة مقدارها  41أي  2 / 82بروتونا بينما تكون الكتلية الذريية 118
أي (  , ) 2 / 239و بييالنظر علييى الجييدول الييدوري نجييد أن العنصيير الييذي يملييك هييذا
العييدد ال ييذري ه ييو الب يياالديوم Pa

41

118

لك يين هييذا العنص يير المش ييع ال ييذي يمل ييك نظ ييائر

مشييعة أثقل ييا يملييك كتليية ذرييية 117و بالتييالي كييل ميين نصييفي اليورانيييوم النيياتن يملييك

فائ

 9نيترونات  ,لذلك تخوع نواتن التشظي ألكثر من تحول بيتا ....
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تم عثبات أن الباالديوم يعاني  4تحوالت بيتا للوصول على العنصر المستقر و

هو القصدير الذي يملك رقم كتلة  118كما يلي :
119
Pa
4BSn
50
م يين خ ييالل ه ييذا التفاع ييل ت ييم اإلثب ييات أن ع ييدد النيترون ييات الناتج يية م يين انقس ييام
119
46

اليورانيييوم تختلييف ميين تفاعييل انقسييام آلخيير  ..لكيين العييدد الوسييطي للنيترونييات الثانوييية

يترو بين  1على  3أي 1 ≥ n ≤ 3 :
ا

كمي ييا تي ييم عثبي ييات أن النيتروني ييات الح ارريي يية هي ييي التي ييي تق ييوم بفعي ييل االنقسي ييام لني ييو

اليورانيوم و ليست النيترونات ذات الطاقة العالية فليا الم يم فيي فعيل االنقسيام طاقية
النيترون المستخدم و لكين فعيل الترلريل و القيدرة عليى الوصيول لنيواة  .وجيد أن نظيائر
اليورانيوم الثالثية ال تنقسيم تحيت تيمثير النيترونيات ذات يا  ...تيم عثبيات ذليك مين خيالل

فصل النظائر عن بعو ا البع

من المزين الطبيعيي لليورانييوم  ,حييث تيم عثبيات أن

 U _ 235ينقسم تحت تمثير النيترونات الح اررية  ,بينميا ينقسيم  U 238تحيت تيمثير

النيترونات السريعة ...

يمكيين أن ينقسييم  U_235تحييت تييمثير النيتييرون الس يريع و لكيين عمكانييية حدوثييه

بطيئة ألن المقطع الفعال لنواة اليورانيوم صرير جدا....

لذلك استخدام اليورانيوم  239فيي القنبلية النوويية يعيي التفاعيل ألن التفاعيل ييتم

تحت تمثير النيترونات البطيئة .

و يووح الرسم التالي انشطار اليورانيوم _: 235
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حيث أثبت العالم فوورو

أن طاقة النيترونات السريعة تبلغ أكثر من

1

 , Mevأي أن التقاط نترون سريع طاقته أكبر من  1 Mevيؤدي على عنتياة النظيير

 238و الييذي يييؤدي فيمييا بعييد علييى ععطيياء مركبييات ت يرانا يورانيييوم مثييل البلوتونيييوم و
النبتونيوم نتيجة تحول بيتا :
239
Np
-1e +
93

0

U

239

1
0 n

U +

238

تفاعر االندماج النوو
ببس يياطة يمك يين تعري ييف تف يياعالت االن ييدماة الن ييووي أن ييا تفاع ييل ان ييدماة الن ييو
الخفيفة مع بعو ا إلعطاء النو الثقيلة ...

مثل تفاعل اندماة نواتي ديتريوم مع بعو ما :
3
1
1 D + 1 D
1 T + 1 p + 3.6 Mev
و هناك الكثير من التفاعالت التي تتم عن طري نواتين مختلفتين مثل :
2
3
4
1
1 D +1 T
2 He + 2 0 n + 3.26 Mev
و أيوا التفاعل التالي :
3
3
4
1
2 He + 2 He
2 He +2 1 p +12.66 Mev
و ييرها من التفاعالت الكثييرة كالتفياعالت التيي تجيري فيي الشيما
2

النجوم و الكون المحيط ...
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مييع العلييم أن هنيياك صييعوبة فييي تحقي ي االنييدماة و ذلييك للس ييطرة علييى قييو

التدافع الكوليوني ال ائيل بيين النيو و السييما عنيد االقتيراب أثنياء االنيدماة  ,ليذلك البيد

أن تمتلك هذه النو طاقة حركية هائلة للترلب على قو التدافع هذه .

مييع المالحظيية أن اليورانيييوم ال يييدخل بتفاعييل انييدماة  ...ألنييه أكثيير العناصيير

الثقيلة في الطبيعة  ,و تفاعالت االندماة ال تتم عال للنو الخفيفة .

أيهما أفضل االنشطار أم االندماج !!!؟؟؟؟

من حي الطاقة المتحررة :

نقيم كل من عمليتي االنشطار و االنيدماة  ,لييا مين الصيحيح أن
عذا أردنا أن م
نقيم على أساا الطاقة المتحررة في كل من العمليتين عنيد كيل تفاعيل نيووي  ...و
م
لكن الطاقة الناتجة عند تفاعل يرام واحد من المادة المتفاعلة ...
حيث أن عدد ذرات اليورانيوم أقل بي  235 / 2في الريرام الواحيد مين عيدد ذرات

ال ييديتريوم ف ييي الري يرام الواح ييد  ,و بالت ييالي ع ييدد التف يياعالت عن ييد دخ ييول يي يرام واح ييد م يين
اليورانيييوم أقييل ب ي  235 / 2مررر منييه عنييد دخييول ييرام واحييد ميين الييديتريوم _ عذ أن
االندماة بحاجة على نواتين _

و الطاقيية الوسييطى المتحييررة ميين تفاعييل انقسييام واحييد حيوالي  , Mev 277أمييا

من أجل اندماة واحد من الديتريوم فيحرر طاقة وسطى جوالي 3.6 Mev

انقسام :
U + 0n
Ba + Kr + 30 n + 200 Mev
اندماة :
2
2
3
1
1 D + 1 D
1 T + 1 p + 3.6 Mev
و بالتييالي نسييبة النيياتن النييوعي للطاقيية ميين اجييل عمليتييي االنشييطار و االنييدماة
1

89

144

1

235

تكون تساوي الواحد تقريبا  ...و يكون الناتن في كيل مين العمليتيين يسياوي حيوالي 23

ميرا واط  .ساعة \ يرام .

و أما من الناحية االقتصادية لرل من التفاعوين :
عن ثم يين يي يرام واح ييد م يين ال ييديتريوم أق ييل ب ي ي  177مي يرة م يين ثم يين يي يرام واح ييد م يين

اليورانيييوم _ , _ 235واوييافة علييى أن المخييزون الطبيعييي الييديتريوم ال يتالشييى و ال
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ينوييب بينم ييا اليورانيييوم الب ييد أن ينت ييي يوم ييا مييا  ,الن ل ييه نصييف عم يير مع ييين ...و

بالتالي البد من توجيه االقتصاد لالستفادة من تحقي تفاعل االندماة النووي ...
من ناحية التوو :

عن الديتريوم و تفاعل االندماة بشكل عام ال يسبب تلوثا للبيئية ألنيه ييير مشيع ,
بخالف تفاعل االنشطار و ما يسببه من تلوث عشعاعي مور بالبيئة ..

و بالتيالي نسيتنتن ممييا سيب أن تفاعيل االنييدماة هيو األفويل بشييكل عيام بالمقارنيية

مع تفاعل االنشطار .

آلية التفاعل النوو
هناك تصور انه يتم على مرحلتين :
المرحليية األولييى  :اتحيياد القذيفيية مييع ن يواة ال ييدف و تشييكيل ن يواة وسييطية م يجيية
خالل زمن قدره  10-21ثانية :
A+a

] *[ A

المرحل يية الثاني يية  :انح ييالل الني يواة الوس ييطية المحرو يية و ععط يياء ن يياتن التفاع ييل
الني ييووي خي ييالل زمي يين قي ييدره 17

12-

ثانيي يية حيي ييث تسي ييتمر عمليي يية التصي ييادم بي ييين األشي ييعة

الك رطيسييية و الجسيييمات النووييية ميين ج يية مييع الن يواة الوسييطية الم يجيية مييدة 17

21-

ثانية ثم تعطي نواتن التفاعل  .علما أن مدة الحياة النواة الوسطية الم يجة أكبر بكثير
من زمن التصادم

17

21-

ثانية بسبب توزع طاقة التحري

النووي الكبيرة على عدة

نواتن يمكن أن تصدر عند التفاعل النووي  ,حيث ال تملك الجسيمات النووية الصيادرة
عن النواة الطاقة الكافية لالنفصال عن ا مباشرة ...
مثال :

U + γ

239

]*U
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[

n

1
0

U +

238
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المفاعر

النووية

ه ييي عب ييارة ع يين محط ييات خاص يية يمك يين م يين خالل ييا ال ييتحكم بس يييل النيترون ييات
المتحررة عن االنقسام النيووي  ...و تختليف المفياعالت النوويية حسيب التصيميم

و

األهداف التي ووعت من أجل ا ,و تستخدم عدة عناصر كوقود ,من أهم ا :
اليوراني ي ي ييوم الطبيع ي ي ييي  ,اليوراني ي ي ييوم _ , 233اليوراني ي ي ييوم المخص ي ي ييب ب ي ي ييالنظير _, 235
البلوتونيوم _. 238

تسيتخدم المفياعالت النووييية المخصصية لصيناعة األسييلحة ميادة بلوتونييوم  238أمييا
في المفاعالت السلمية فيتم عنتاة نظائر أخر للبلوتونيوم مثل بلوتونيوم ، 247
و بلوتوني ييوم  ، 241و بلوتوني ييوم  239؛ وذل ييك ألن وق ييود المفاع ييل يتع يير

إلش ييعاع

النيييوترون لفتيرات أطييول  ،وميين الممكيين اسييتخدام ا أيوييا إلنتيياة المتفجيرات النووييية و
تختلف أبعاد المفاعل النووي الذي يولد حوالي  1777ميجيا واط مين الطاقية الك ربائيية
تبعييا ل ي  :نييوع الوقييود المسييتخدم  ,طريقيية تخفييي

47

سييرعة النيترونييات  ,طريقيية تصيريف
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الح اررة  .و قد يصل أبعياد المرجيل ميا بيين خمسية و عشير طوابي و يصيل قطيره عليى
عشرة أمتار .
و للي ييتحكم و تنظي يييم حي ييدوث التفاعي ييل التسلسي ييلي في ييي المفاعي ييل الني ييووي تسي ييتخدم
مجسات خاصة مصنوعة من مواد فعالة المتصاص النيترونات مثل الكيادميوم ,

و

يؤمن كل مفاعل نووي بمنظومة تبرييد ( المياء الثقييل  ,المياء العيادي  ,ال لييوم ) ووفقيا
لل دف التي ووع المفاعل من أجله تقسم على :
 _1مفاعالت إلنتاة المواد القابلة لالنقسام ( بلوتونيوم _) 238
 _2مفاعالت إلنتاة تيارات نيترونية ذات عستطاعات عالية .
 _3مفاعالت نووية للحصول على الطاقة .
 _4مفاعالت لألعمال التجريبية و المخبرية .
و الفيير بييين مف يياعالت البحييث ومف يياعالت توليييد للطاق يية  ,هييو أن مف يياعالت

البحييث تُسييتخدم إلجيراء األبحيياث العلمييية وانتيياة النظييائر ألهييداف طبييية وصييناعية ،
وهي ال تستخدم إلنتياة الطاقية  .أميا مفياعالت الطاقية فييتم اسيتخدام ا لتولييد الطاقية

الك ربائية .

على مستو العالم هناك  294مفاعال نوويًّا لألبحاث في  51بلدا  ،وتستخدم
المفيياعالت النووييية أيوييا كمصييانع إلنتيياة األسييلحة فييي البلييدان التييي تمتلييك ب يرامن

حييرب نووييية ؛ فيييمكن اسييتخدام المفيياعالت النووييية السييلمية إلنتيياة األسييلحة النووييية
واجراء األبحاث المتعلقة ب ا .

وتعميييل المفي يياعالت النوويييية علي ييى مب ييدأ االنشي ييطار الني ييووي وذليييك مييين خي ييالل

انشطار نواة الذرة  ،مما يؤدي على عطال طاقة ح اررية .
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وتعتبيير مييادة اليورانيييوم  235هييي الوقييود الرئيسييي المسييتخدم فييي المفيياعالت

النووي يية  ،كم ييا يمكي ين اس ييتخدام البلوتوني ييوم  ،238ويح ييدث االنش ييطار الن ييووي ل ييذرات
اليورانيييوم بييإطال النيوترونييات علي ييا  ،وعنييدما تنشييطر بع ي

الييذرات فإن ييا تطل ي

النيوترون ييات  ،واص ييطدام ه ييذه النيوترون ييات م ييع ذرات أخ يير يس ييبب انش ييطارها في ييتم

تحرير المزيد من النيوترونات  ،وهكيذا يسيتمر رد الفعيل المتسلسيل مسيببا تولييد كميية
هائل يية م يين الطاق يية الح ارري يية  ،وي ييتم ال ييتحكم بمع ييدل االنش ييطار الن ييووي ف ييي المفاع ييل

باستخدام " قضيان تحرم " التي تقوم بامتصاص بع

النيوترونات المتحررة  ،ف ي

تسييمح بتنظيييم االنشييطار النييووي والييتحكم اآلميين بييه  .كمييا يييتم اسييتخدام نظييام تبريييد

مائي للتخلص من الح اررة المفرطة التي تنتن أثناء العملية...

ويستخدم البخار الذي تم توليده لتدوير العنفات التي تولد الطاقة الك ربائية .
و أمييا عيين تيياري المفيياعالت النووييية فقييد نشييرت بيراءة اختيراع مشييتركة لفرمييي و

زيالرد في ( المفاعل النيوتروني ) أول مرة عام  ، 1855كميا أن كيمييائيين مين بيرلين
همي ييا ( :هي ييان )  Hahnو ( ست ارسي ييمان )  Strassmannجعي ييال اليورانيي ييوم يخوي ييع

لالنشطار  Fissionعن طري قذفه بالنيترونات  .وكان للقياء اليذي جميع الفيزيائييان

األوروبيييان فيرمييي  Fermiو زيييالرد  Szilardفييي عييام  9232وانجيياز أول تفاعييل
نييووي متسلسييل  nuclear chain reactionفييي عييام  9228وتفعيييل مشييروع
مانهاتن لتصنيع القنابل الذرية في  . 9222طرأت فكرة التفاعل المتسلسيل عليى ذهين
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زيييالرد .لقييد تخيييل زيييالرد انييه لييو قييذف نيتييرون مييا النيواة وشييطر الييذرة  ،فييإن االنشييطار
الحاصيل قيد يحيرر طاقية اليربط  binding energyالتييي تحيافظ عليى تماسيك الييذرة

تلييك و التييي قييد تتحييرك بييدورها ممييا قييد يسييمح ل ييا بوييرب الييذرات األخيير وشييطرها .
فإذا تحرر أكثر من نيترون واحد من كل انشطار ذرة  ،يمكن أن تتسع العملية اتسياعا

كبيرا ،مع ماليين الذرات منشطرة في جزء من الثانية ومحررة كميات هائلية مين الطاقية

.
عن اآلثار التي تراف عمل و عنتاة الطاقة من هذه المحطات على البيئة

اإلنسان  ..كثيرة و يمكن تلخيص ا كما يلي :

و

 _ 1اإلشعاعات الناتجة عن نشاط و عمل المفاعالت ككل .
 _ 2التلوث المرتبط بالتعاميل ميع الوقيود النيووي و العملييات التيي ت ارفي تج ييزه
لالستخدام في المفاعل النووي و كذلك في عمليات التعدين .
 _ 3التلوث المتعل بالفوالت النووية الناتجة عن تشريل المفاعالت .
 _ 4التل ييوث الن يياتن ع يين تصي يريف الم يياء الس يياخن م يين المحط ييات عن ييد تبري ييد

العنفات المولدة للطاقة الك ربائية

نقييول  ....عنييه يمكيين أن يحييوي المفاعييل النييووي علييى مييا يقييارب  57علييى 177
طن متري من الوقود عليى شيكل قويبان مين أكسييد اليورانييوم  ,ذات أقطيار فيي حيدود

سي يينتيمتر واحي ييد  ,و طي ييول بحي ييدود  3,5متي يير  .و يحي ييوي قلي ييب المفاعي ييل علي ييى ح ي يوالي
 47,777من هذه القوبان المشعة .

و يمكيين الييتحكم بمقييدار الطاقيية الح ارري يية التييي يولييدها التفاعييل النييووي عب يير
التحكم بقوبان أخير ماصية للنيترونيات الصيادرة عين الميادة المشيعة ...

و

الف يوالذ ال تقييل سييماكت ا عيين  1متيير مييع بطانيية فوالذييية ال تتييمثر بالبخييار.

و تكييون

المصنوعة في الرالب من الكادميوم و يحاط المفاعل بجدران سيميكة مين اإلسيمنت و
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قوييبان الوقييود النييووي مرطيياة بييالفوالذ يييير القابييل للصييدأ أو بخالئييط الزركنيييوم  ,و
لكيين الترطييية بالرالييب ال تكييون مثالييية حيييث تتسييرب كمييية ميين الوقييود عبيير الشييقو و

الفجي يوات و تنتق ييل عل ييى الس ييائل التبري ييد المس ييتخدم لنق ييل الطاق يية الح ارري يية الناتج يية ع يين
االنشطار النووي .
عن ح ييدوث نق ييص ف ييي س ييائل التبري ييد ف ييي أي مفاع ييل أم يير ش ييديد الخط ييورة حي ييث

تتسرب الحرارة الناتجة عين االنشيطار فيي رفيع حي اررة مركيز المفاعيل و انصي ار الوقيود

النووي في الن اية وحدوث ممساة شبي ة  ,كما حدث في تشير نويل . 1891

بحلييول ع يام  9232عييرف الفيزيييائيون أن ( الميياء الثقيييل ) heavy water

كان م دئا كافيا  .فالماء العادي أو ( الماء الخفيف ) يتملف من ذرتي هيدروجين وذرة
أكسييجين  ،حسييب الصيييرة المملوفيية  H2Oأمييا فييي الميياء الثقيييل فإنييه يتييملف ميين ذرتييي
ال يدروجين الثقييل ي وهيو ميا يسيمى اليديتريوم  deuteriumي ميع األكسيجين  .وميازال
الماء الثقيل يستخدم م دئا فعاال لوقود اليورانيوم الطبيعي في المفاعالت الذرية الحالية

ريم أنه باهظ الثمن ونادر  ،أما الماء العادي فيستخدم لتخصيب وقود اليورانيوم .
و نقول من هذا المنطل أن هناك أربعة أنواع من المفاعالت :

 -مفاعالت ماء _ ماء  :يستخدم ب ا الماء العادي كم دئ و ناقل حراري معا .
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 مفاعالت جرافيت _ ماء  :الماء ناقل و الجرافيت م دئ للنيترونات . مفاعالت في ا الماء الثقيل م دئ للنيترونات و الماء العادي ناقل حراري . مفاعالت جرافيت _ ياز  :الجرافيت م دئ و الراز ناقل حراري .حادثة تشير نويل Chernobyl
يدثت ه ييذه الكارث ي ِية الكبيي يرة ف ييي  21أبري ييل  /نيس ييان ع ييام  1891ف ييي محط يية
حي ْ
ِ
النووية في تشيرنوبل  ,و التيي يبعيد  129كيليومتر شيمال ييرب  Kievفيي
الطاقة

أوكرانيا  ،جزء من االتحاد السوفيتي سابقا .
س ييبب الكارث ي ِية ك ييان عط ييل و ييمن المفاع ييل  ...علم ييا أن العدي ييد ِم ي ْين تفاص ي ِ
ييل
ِ
ِ
و
الناا أن من سيبب الحيادث العياملين
ت مج ولة  .اعتقد ب ْع
الحادث ما زال ْ
المسؤولين عن العمل في المفاعل حيث كانوا شديدي الثقة فيي اتخياذ القي ارر ِ
ات  .قيال
ِ
ِ
ِ
أنظمة األمان .
المفاعل و في
تصميم
آخرون أن عيبا في

يرت علييى الني ِ
يرت علييى
ياا فييي جميييع أنحيياء العييالم وأثمي ْ
الكارثيية فييي تشيييرنوبل أثمي ْ
يالم بسييبب تسيير ِب اإلشييعاع  .تييمثيرات الحي ِ
المنيياط ِ الم ْختلِفي ِية أيوييا حييول العي ِ
يت
يادث كاني ْ
م
ُ
ِ
المشي ميع ِة فييي جميييع أنحيياء
محلييية وعالمييية .حملي ْ
م
يت ال ير ُ
يح الكتييل الوييخمة ميين الجزيئييات ُ
العييالم  .تييمثرت أوروبييا كثي ي ار بالكارثي ِية و خاصيية منطقيية يــر روســيا  Belarusالتييي

كانيت عليى الشيمال الشيرقي مين الح ِ
يت األسيوأ حييث أن االنفجيار نشير سييحابة
يادث عان ْ
من الربار النووي يطت معظم أنحاء أوروبا ...تيمثرت حتيى الوالييات المتمحيدةُ باألنفيار
 .حتى أن األيذية في المناط ِ
عت واعتبرت ملوثة...
المحلي ِة ُمنِ ْ
م
علم ييا أن الكارث يية ستُواصي ي ُل الت ييمثير عل ييى المن يياط الزراعي ي ِية لس يينوات قادم يية...
المسييؤولون فييي اإلتحيياد السييوفيتي اعترف يوا أن هنيياك مشييكلة صييريرة بمحطي ِية الك ربيياء

يت كارثيية وييخمة واإلتحيياد السييوفيتي كييان فقييط ُيحيياو ُل ت ْرطيت يا
المشييكلة الصييريرة كاني ْ
و03
.وتشير تقيديرات ييير رسيمية عليى أن الكارثية أسـفر عـن وفـاة مـا يـين 51
ألفـا منـذ وقوعهــا  ,بعي هيذه الوفي ِ
يعاع واألخيير
يت نتيجيية التع مير ِ عليى اإلش ِ
يات كان ْ
م
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نتيجة الحرو ِ الح ارر ِ
ِ
ِ
حطام س ِاق ِط  ,حيث يمكن القيول أن المنياط
ية أو

داخيل وحيول

جم وريي يية أوكرانيي ييا ش ي ي دت أس ي يوأ كارثي يية نوويي يية فيييي العي ييالم في ييي ن ايي يية القي ييرن العش ي يرين

!!!!....

كارثيية تشييير نوبييل النووييية كاني ِ
يت حييدثا فريييدا  ,والحييادث الوحيييد فييي تياري ِ الطاقيية
ــة يحـــدود  503سـ ِ
ــن لهـــذه الرارثـ ِ
الم َخ ذمـ ِ
التحسـ ِ
ــنة  .و بين ييت
إن وقـــ َ
النووي يية ّ .
ّ
ــن ِ
د ارسييات أنييه حتييى اآلن ال زيييادة فييي اللوكيميييا  ،لكيين هييذا يتوقييع أن يكييون واوييح فييي
السنوات القليلة القادمة  ،مع ذلك ليا قابال لإلدراك بشكل عحصيائي !!!!!! وأكيد بييان
صييادر عيين و ازرة الصييحة األوكرانييية أن معييدالت حيياالت التشييوهات الخلقييية زادت فييي

البالد أكثر من سبعة أوعاف منذ كارثة االنفجار .وأووح البيان أن معظم التشوهات
حييدثت فييي القلييب والشيرايين والعوييالت والعظييام .وقييال البيييان -الييذي صييدر فييي ختييام

مؤتمر علمي حول نتائن كارثة تشر نوبل شارك فيه  577عالم من عشرين دولية -عن
الحالة الصيحية لويحايا تشير نوبيل تيزداد سيوءا وان معيدل التشيوهات ازداد بنسيبة 7.7

أوعاف  .وأشار البيان على أنيه ميا زال أكثير مين  2.1ملييون أوك ارنيي بيين م أكثير مين
نصف مليون طفل يعانون من مشاكل صحية ناجمة عن حادث تشر نوبل  ،في حيين

أصي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييبح نحي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييو  97ألي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييف شي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييخص عي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياجزين .
القنيوة الذرية
تييم تطييوير أول قنبليية ذرييية ( مشييروع مان يياتن ) فييي الثيياني ميين أيسييطا /

آب سنة  1838وقبل بداية الحرب العالمية الثانية مباشيرة  ،وكيان أينشـتاين وعيدة
علماء آخرين قد علموا عن المج ودات التي قيام ب يا النيازيون فيي ألمانييا مين أجيل

تنقييية اليورانيييوم  235والييذي يمكيين أن يييؤدي علييى بنيياء القنبليية الذرييية  .و بعييدها
وبوق ييت قلي ييل ب ييدأت حكوم يية الوالي ييات المتح ييدة األمريكي يية ب ييإجراءات جدي يية عرف ييت

بمشييروع مان يياتن  .وكييان هييذا المشييروع ببسيياطة ي ييدف لعملييية تطييوير أبحيياث ميين

أجل عنتاة قنبلة ذرية حقيقية .

عن أعقد شيء كان يجب انجازه هيو عنتياة كمييات معقولية مين اليورانييوم المشيبع

من نوع  235كي يحافظ على استم اررية التفاعل أو االنشطار الذري .
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في ذلك الوقت كان من الصعب جدا استخراة اليورانييوم نيوع  .235وفيي الواقيع

 ،فإن نسبة التحويل من خام اليورانيوم المستخرة من الطبيعة على معدن اليورانيوم هيو

 577على  1عوافة على أن هناك أم ار سلبيا آخير هيو أن جيزءا واحيدا مين اليورانييوم
الييذي تمييت تنقيتييه ميين خييام اليورانيييوم يحتييوي علييى أكثيير ميين  %88يورانيييوم ميين نييوع

 ، 239وال ييذي يعتب يير م يين ناحي يية عملي يية يي يير ذي فائ ييدة للقنبل يية الذري يية  .ولك ييي تتعق ييد
األمي ييور أكثي يير في ييإن كي ييل مي يين اليورانيي ييوم  U-238و U-235متشي يياب ين في ييي تكوين مي ييا

الكيميياوي  .وهييذا يعنييي تصييعيب عملييية الفصييل أكثيير  .ال توجييد طريقيية فصييل كيماوييية
يمكن أن تفصل هذين النظيرين  .الطريقة الميكانيكيية وحيدها هيي ذات الفعاليية القيادرة

على فصل  U-235من  . U-238وقد أمكن علماء عديدون من جامعة كولومبيا مين

حل هذه المعولة .

تييم عنشيياء وحييدة تخصيييب اليورانيييوم فييي منطقيية أوك ريــدج فييي والييية تينيســي .

وابت ييدع  devisedم ييع مجموع يية م يين زم ييالءه ومس يياعدين ل ييه نظ ييام يعم ييل عل ييى أس ييا
diffusion

 . gaseousتب ي ييع ه ي ييذه العملي ي يية أن إرنســـــ لـــــورن

وه ي ييو مخت ي ييرع

الســيرووترون  Cyclotronميين جامعيية كاليفورنيييا فيي ييرروــي اسييتخدم عملييية تتوييمن
الفصل المرناطيسي للنظيرين  . isotopesتبع هاتين العمليتين استعمال طريقة الطرد

المركزي الرازي  gas centrifugeوذلك من أجل فصل المزيد من اليورانيوم U-235
األخف من اليورانيوم  U-238األكثر وزنا ويير القابل لالنشطار وذلك بواسيطة الفير

في كتلة كل من ا .

وخ ييالل فتي يرة عم ييل اس ييتررقت س ييت س يينوات ب ييدأت من ييذ س يينة  1838وحت ييى س يينة

 ، 1845فإن أكثر مين  2ملييون دوالر صيرفت عليى مشيروع مان ياتن  .عن المعيادالت
والقواعيد الخاصيية بتنقييية اليورانييوم وووييع مكونييات القنبلية الذرييية معييا لجعل يا فييي حيييز

الوجود قد تم تطويرها وايجادها كما رأيناها وذلك بواسطة عقول عظيمة في هيذا اليزمن

.

م يين و ييمن هي يؤالء ال ييذين أطلقي يوا العن ييان لعق ييول م إليج يياد ه ييذه القنبل يية ه ييو ج ييي

روبيرت أوبن ايمر  .أويينهايمر كان القوة األساسية خلف مشروع ماناتان .
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و في يوم السادا عشر من يوليو 1845كان ووء التفجير تحول من كرة

بيواء اللون على البرتقالي....

حيث بدأت كرة النار الذرية تندفع بشدة لألعلى وبسرعة  317قدما في الثانية  ،ثيم بيدأ
لون ا في االحمرار ثم بيدأ الليون يتقطيع حييث بيدأت النيار تبيرد  .وظ يرت ييميه مكونية

من بخار مشع بارتفاع ثالثون ألف قدم  .وتحت الريمه فإن كل ما تبقى من

تراب مكان التفجير هو قطع زجاجية ذات نشاط عشعاعي ول ا لون أخور  .وكل هذا
نتن بفعل الح اررة الشديدة الناجمة عن هذا الفعل ...

التفجير الذر

:

أسييقطت الق يوات العسييكرية للواليييات المتحييدة قنبلتييين نييوويتين علييى اليابييان فييي

ن اية الحرب العالمية الثانيية  ،حييث يتيذكر العيالم بمجمعيه ذليك  ،حيين أسيقطت عحيد

القنبلتين على مدينة هيروشيما واألخر عليى مدينية ناجـازاري بعيد ثالثية أييام  ,وقتليت

كالهما حوالي  177,777شخص فو ار .....
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 1ي هيروشيما

في السادا من أيسطا سينة  1845أسيقطت قنبلية يورانييوم تيزن أكثير مين  4.5طين

وأخذت اسما هو " ليتيل بوي " على هيروشيما  .وقد اختير جسر أيووي وهو واحد من

 91جس ي ار تي يربط السييبعة أف ييرع فييي دلت ييا ن يير أوت ييا ليكييون نقط يية ال ييدف  .وح ييدد مك ييان
الصفر ألن يكون على ارتفاع  1897قيدما  .وفيي السياعة الثامنية وخميا عشير دقيقية

تييم عسييقاط القنبليية  .وقييد أخطييمت ال ييدف قليييال وسييقطت علييى بعييد  977قييدم منييه  .فييي
السيياعة الثامنيية وسييت عشيير دقيقيية وفييي مجييرد ومويية س يريعة كييان  11777قييد قتل يوا

و 18777قد جرحوا بواسطة التفجير .

كان ييت األبخي يرة الناجم يية ع يين التفجي يير ذات قط يير يق ييدر بمي ييل ونص ييف  .وس ييبب
التفجييير تييدمي ار بالكامييل لمسيياحة قطرهييا ميييل  .كمييا سييبب تييدمي ار شييديدا لمسيياحة قطرهييا
ميلين  .وفي مساحة قطرها ميلين ونصف احتر تماما كل شيء قابل ألن يحتر  .ما
تبقي من منطقة التفجير كان متوهجا أو محم ار من الح اررة الشديدة  .الل ب كان ممتدا

ألكثر من ثالثة أميال قط ار .

 -2ناجازاري
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ف ييي التاس ييع م يين أيس ييطا س يينة  ، 1845تم ييت معامل يية مدين يية ناج ييازاكي مث ييل مدين يية
هيروشيما  ،مع الفير هيذه الميرة بيمن قنبلية بلوتونييوم هيي التيي أسيقطت علي يا  .أطلي

على القنبلة عسم " فات مان " .وحتى هذه المرة فقد أخطمت هدف ا بمقدار ميل ونصف
 .ومع ذلك فقد كان في وسط المدينة تقريبا  .وفيي جيزء مين الثانيية فقيد انخفي

عيدد

سي ييكان ا م ي يين  422ألف ي ييا عل ي ييى  393ألف ي ييا  .عن  38ألف ي ييا قتلي ي يوا  ،و  25ألف ي ييا جرحي ي يوا .
التقديرات من الفيزيائيين الذين درسوا كل من التفجيرين قدروا بيمن القنابيل التيي سيقطت

قد استخدمت فقط 1من عشرة من واحد في المائة من قدرت ا التفجيرية

و ال ت يزال هنيياك عص يابات فييي كييل ميين هيروشيييما و ناجييازاكي  ,ويمييوت ميين

اليابانيين المئات سنويا

 -0المنتجا الثانوية لوتفجي ار الذرية

وبينما مجرد التفجير الذري هو قاتل بما فيه الكفاية  ،عال أن قدرته التدميرية ال تتوقف

عند ذلك  .فالربار الذري المتساقط يخل مخاطر أخر أيوا  .عن المطر الذي يعقب
أي تفجير ذري يكون محمال بجزيئات ذات نشاط عشعاعي  .عن كثير ممن بقوا على
قيد الحياة من انفجار هيروشيما وناجازاكي استسلموا للتسمم باإلشعاع الناجم عنه .

االنفجار الذري أيوا له مفاجئات خفية قاتلة وذلك بتمثيره على األجيال المستقبلية

التابعة للذين عايشوه  .سرطان الدم أو اللوكيميا يعتبر ومن أعظم بالء ينتقل ألبناء
هؤالء الذين بقوا على قيد الحياة بعد االنفجار .
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وبينما السبب الرئيسي خلف القنبلة الذرية واوح  ،فإن هناك مخلفات جانبية اصبح

ل ا اعتبارها عند استعمال األسلحة الذرية  .فبمجرد قنبلة ذرية صريرة فإن منطقة

وخمة بما في ا من مواصالت واتصاالت ومعدات وييرها قد أصبحت فجمة ميتة

تماما  ،وهذا راجع بسبب عحداث نبوات ك ر ومرناطيسية تم عشعاع ا من التفجير

الذري من ارتفاع عال  .وهذا النوع من التفجيرات من مستو عال تقوم بإحداث

نبوات ك ر ومرناطيسية بما يكفي إلتالف أي شيء علكتروني ابتداء من أسالك

الك رباء أو أي ج از الكتروني وأي نوع من معالجات .

 -4تحويل مناطق االنفجار في القنيوة الذرية

 1ي نقطة التبخير :

عن كل شيء موجود هنا يتبخر بواسطة االنفجار الذري  .اإلماتة .% 89

الورط الزائد  . psi 25سرعة ال واء  327ميال في الساعة .
 -2التدمير الكلي :

جميع المنشآت يتم تسويت ا باألر

 .سرعة ال واء 287ميال في الساعة .

تماما  .اإلماتة  % 87الورط الزائد psi 17

 -3تدمير حاد بسبب االنفجار :

المصانع والمباني الكبيرة تن ار  .تدمير شديد لجسور الطر السريعة  .األن ار
يمكن أن تنساب بعكا اتجاه ا العادي  .نسبة اإلماتة  . % 15نسبة الجرحى %37

 .الورط الزائد  . psi 8سرعة ال واء  217ميال في الساعة .

-4

تدمير حاد بسبب الح اررة :

عن أي شيء قابل لالحت ار يحتر  .الناا في هذه المنطقة يختنقون بسبب حقيقة أن

األوكسجين المتوفر تست لكه النيران  .نسبة اإلماتة  . % 57الجرحى .% 45

الوي ي ي ي ي ي ي ييرط ال ازئي ي ي ي ي ي ي ييد  . psi 1سي ي ي ي ي ي ي ييرعة ال ي ي ي ي ي ي ي يواء  147مي ي ي ي ي ي ي يييال في ي ي ي ي ي ي ييي السي ي ي ي ي ي ي يياعة .
-5

تدمير بسبب النيران وال واء :
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المباني السكنية تدمر بحدة  .الناا يتطيايرون هنيا وهنياك  .معانيات معظيم مين يبقيون

أحيي يياء مي يين حي ييرو مي يين الدرجي يية الثانيي يية والثالثي يية  % 15 .مي ييوتى  % 57 .جرحي ييى .

الورط الزائد  . psi 3سرعة ال واء  89ميال في الساعة .

العراق

يبييدو أن معظييم النيياا ليسييت لييدي م أييية فكيرة عيين يبييار اليورانيييوم الييذي ينييتن عيين

قذيفة يتم عطالق ا لتنفجر مخلفة وراؤها ذلك الحجم من الربيار ....حييث تصينع قيذائف
اليورانيييوم المسييتنفد ميين المخلفييات النووييية المنخفويية اإلشييعاعية المتبقييية ميين معالجيية
خييام اليورانيييوم إلنتيياة أسييلحة نووييية ووقييود لمحطييات الطاقيية النووييية  .ومنييذ سييبعينات

القييرن العشيرين بييدأ خبيراء األسييلحة يدخلونييه فييي صيينع أيلفيية ورؤوا القييذائف وطلقييات
الرصاص لزيادة قدرت ا على اخت ار الدروع والدبابات  .واويافة عليى قدرتيه االختراقيية
 ،تؤدي الح اررة المنبعثة من احتكاكه بالفوالذ على احتراقه  ،فتنبعث منه جسيمات دقيقة

مي يين أكسي يييد اليورانيي ييوم السي ييام المشي ييع  ،يمكي يين أن تنتقي ييل كيلي ييومترات في ييي ال ي يواء  .واذا

استقرت في الجسم بفعل االستنشا فيمكن أن تسبب أمراوا خطيرة .

حيييث أن نشيير مييا يقييارب أربعيية ماليييين رطييل ميين يبييار اليورانيييوم علييى أر

الع ي ار

سييبب وفــاة مــا يقــرب مــن مويــون وريــل المويــون طفــل مــن عــام 5993م إلــى عــام
5999م !!!!

أك ييد ذل ييك الع ييالم البريط يياني مايك ييل ك ييالرك  -الخبي يير بمبح يياث الطاق يية اإلش ييعاعية

واإلشييعاع النييووي – بقولييه  " :كنييا قييد حييذرنا الحكوميية البريطانييية ميين خطييورة وفعالييية
اليوراني ييوم كم ييادة مش ييعة  ،عذ ي ييؤدي استنش يياق ا عل ييى ت ييمثير ب ييالغ عل ييى الي يرئتين بس ييبب

عش ييعاعات تل ييك الم ييادة  .ووج ييدنا ف ييي الن اي يية ب ييان لليوراني ييوم ت ييمثير كيم يياوي اكث يير م يين
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عشييعاعي.فاستنشييا كمييية كافييية ميين يبييار اليورانيييوم يحييدث عصييابات كيميائييية بالريية
للكليتين "

تعتبيير حييرب الخلييين الثانييية عييام  1881بمثابيية حييرب نووييية حيييث اسييقط األمريكييان و
اإلنكليز على العي ار ميا يقيرب مين ملييون قنبلية تحيوي عليى اليورانييوم المسيتنفد  .من يا

 14ألف قذيفة عيار  127و 175ملم  ،وكذلك أكثر من  847أليف قذيفية صيريرة مين
عيار 25ملم و 37ملم !!!!! .
لقييد أظ ييرت اإلحصييائيات فييي الع ي ار أن حيياالت اإلصييابات بالسييرطان قييد ازدادت ميين
 1555عصابة عام  1898على  17831عصابة في العام  . 1889ويعاني الكثير من
الع يراقيين والسيييما فييي البص يرة وجنييوب الع ي ار ميين سييرطان الييدم والرئيية والجلييد والج يياز

ال وي ييمي  ،وان نسي ييبة السي ييرطانات ازدادت خمسي يية أوي ييعاف عي يين السي يياب  ,وحي يياالت
اإلج ا

ثالثة مرات  ,وتشوهات المواليد ثالثة مرات ايوا!!!!!.

يمكننا أن نجمل الجرائم البيئية و الصحية األمريكية في العراق بما يلي :
أثبت ييت الد ارس ييات واألبح يياث الطبي يية ف ييي العي ي ار  ،الت ييي قام ييت ب ييا ف يير خاص يية
ياالت مرو ي ض
عراقي يية وأخ يير تابع يية لألم ييم المتح ييدة  ..ظ ييور ح ي ض
يية يريب ي ضية بع ييد اس ييتخدام

المنوييب  ،تتمثيل هييذه الحيياالت الرريبيية
القيوات األميركييية والبريطانييية لقيذائف ليورانيييوم
م
بما يلي :

ض
طبيعي في معدل اإلصابة بسيرطانات اليدم والرئية والج ياز ال ويمي
ازدياد يير
ض

والجلد  ،فوال عن زيادة مع مدالت الشذوذات الخلقية والتش ميوهات الجنينيية كقصيور نميو
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ال يرأا  ،وأم ي ار العيييون ك يالوالدة بييدون عينييين أو تشي ميوهات بييالعينين  ،ووالدة الت يوائم
المصييابين بمتالزميية ( داون ) و هييو ميير جينييي  ،واإلصييابة بالتشييوهات العظمييية ,
المشوهة المصاحبة للصداع النصفي ..
وكذلك ظ ور حاالت فقدان البصر أو الرؤية
م

و أثبتييت الد ارسييات التييي أجريييت بعييد انت يياء الحييرب فييي المنيياط التييي تعروييت
الس ييتخدام ال ييذخيرة الم ييذكورة  ،أن نس ييبة النش يياط اإلش ييعاعي بلر ييت  277ميل ييي راد ف ييي

الساعة  ،أي ميا يزييد عين  37ويعفا ألقصيى ميا يمكين أن يتعير
الصناعة النووية .

_ انتي ي ي ى بعونه تعالى _
2774/78/2
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علييه العياملون فيي

