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  تكنولوژي اورانيومفصل دوم: 
Iايزوتوپها :  
  ايزوتوپهاي اورانيوم -1

اورانيوم فلز طبيعي بدون ايزوتوپ ثابت مي باشد،بعبارت ديگر اورانيوم راديواكتيو بـوده ولـذا   
رود كه درميزان بسيار باال در زمين، گسترده شده است. ايزوتوپهـاي   باتشعشات روبه زوال مي

  شد.با مي U238,289 (3)با ميانگين عدد اتميU238,U235,U234اورانيوم طبيعي
شـود از   به مقدار زيادي براي رآكتورها مصرف مـي  U232هاي مفيد مانند  مضافاً ساير ايزوتوپ

URANIUM II. U234             لحاظ تاريخي، ايزوتوپ اورانيوم عبارتند از:     
 

ACTINO-URANIUM U235
 

URANIUM I, U238 

) 0.7و (درصـد   U238) 28/99باشد (درصـد   اورانيوم طبيعي كه شامل سه ايزوتوپ اصلي مي
U235  0.0054و (درصد(U234 .  

ايسـتد.   تمام ايزوتوپها راديواكتيو مولد راديو ايزوتوپها با فراواني زياد در طبيعـت و ثابـت مـي   
با نيمه عمر  235رانيوم سال (نزديك به عمر زمين)، او 51/4×109با نيمه عمر  U238اورانيوم 

  باشند.   سال مي 48/2×105با نيمه عمر 234سال و اورانيوم  13/7×108
 206عضو اورانيوم پرتوزا تـا سـرب    18يك فلز ساطع كننده است كه از طريق  238اورانيوم 

دنباله دارد. نرخ ثابت پرتوزائي در جـدول مقايسـه نـرخ تبـديل مـادر بـه دختـر مفيـد در را         
  است. با بمباران نوتروني بوجود آمده Thorium-232از  233ي باشند. اورانيوم ديومتريك م

اي مفيـد اسـت و تنهـا     اي و سالحهاي هسـته  ) براي مقاصد رآكتورهاي هسته235ايزوتوپ (
توانـد   ايزوتوپ موجود در طبيعت براي هر نوع مقصد است كه قابليـت شـكافت دارد كـه مـي    

نيز مهم است، زيرا جاذب نوترون بـراي   238رتي اورانيوم شكسته شود بوسيله نوترونهاي حرا
كه  239توليد يك ايزوتوپ راديواكتيو است كه نهايتاً پرتوزائي مي كند به ايزوتوپ پلوتونيوم 

  باشد. قابل شكافت مي
  (به جدول مندليف مراجعه شود)
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 Uي جدول ايزوتوپها

  هسته ايكد  N (n)  Z (p) جرم ايزوتوپ نيمه عمر  دوران هسته اي
1/2-# 26(14) ms 

[16(+21-6)ms]
217.02437(9) 125 92 

217U 

0+ 6(5) ms218.02354(3)12692 218U 

9/2+# 55(25) µs 
[42(+34-16) µs]

219.02492(6) 127 92 
219U 

0+ 60# ns220.02472(22)#12892 220U 
9/2+# 700# ns221.02640(11)#12992 221U 

0+ 1.4(7) µs 
[1.0(+10-4) µs]

222.02609(11)# 130 92 
222U 

7/2+# 
21(8) µs 

[18(+10-5) µs]
223.02774(8) 131 92 

223U 

0+ 940(270) µs 224.027605(27)13292 224U 
(5/2+)# 61(4) ms 225.02939#13392 225U 

0+ 269(6) ms226.029339(14)13492 226U 
(3/2+)1.1(1) min227.031156(18)13592 227U 

0+ 901(2) min228.031374(16)13692 228U 
(3/2+)58(3) min229.033506(6)13792 229U 

0+ 20.8 d230.033940(5)13892 230U 
(5/2+)#4.2(1) d231.036294(3)13992 231U 

0+ 68.9(4) y232.0371562(24)14092 232U 
5/2+ 1.592(2)×105y233.0396352(29)14192 233U 
0+ 2.455(6)×105y234.0409521(20)14292 234U 
6- 33.5(20) µs142132(10)keV 234mU 

7/2- 7.04(1)×108 y235.0439299(20)14392 235U 
1/2+ ~26 min0.0765(4)keV 235mU 

0+ 2.342(3) × 107 y236.045568(2)14492 236U 
(4)- 100(4) ns1052.89(19)keV 236m1U 

(0) 120(2) ns2750(10) keV  236m2U 

1/2+ 6.75(1) d237.0487302(20)14592 237U 
0+ 4.468(3)×109 y238.050782(20)14692 238U 
0+ 280(6) ns2557.9(5) ke V 238mU  

5/2+ 23.45 (2) min239.0542933(21)14792 239U 
(5/2+) >250 ns20(20)# ke V 239m1U  
1/2+ 780(40) ns133.7990(10) ke V 239m2U  
0+ 14.1(1) h240.056592(6)14892 240U 

7/2+# 5# min241.06033(32)#14992 241U 
0+ 16.8(5) min242.06293(22)#15092 242U 
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  كسر مولكولي           
    ايزوتوپيتركيب ارائه شده     دامنه طبيعي تغييرات

   (Mole Fraction)        Mole Fraction    
U234   [ )5 (000054/0 000050/0تا  00054/0         [  
U235   [ )6 (007204/0 007198/0تا  0007207/0      [  
U238   [ )10 (992742/0 992739/0تا  992752/0        [  

  اما نه همه آنها.ايزوتوپهاي ارزيابي شده براي اغلب نمونه هاي تجاري است  -
هـا و   شوند از طريـق واريـانس   اتمي آنها محدود نمي درجه خلوص ايزوتوپهاي رايج و جرم  -

 باشد. انتقال، نرمال مي شده قابل كاربرد براي هر ماده قابل  هاي داده  دامنه

هاي اسـتثنائي تحـت عنـوان ايزوتوپهـاي تركيبـي در بيـرون از        از لحاظ جغرافيائي نمونه -
 دارند.  داده شده، قرار هاي دامنه

ها  عدم اطمينان در خصوص جرم اتمي ممكن است مبين معيارهاي داده شده براي نمونه -
 باشند.

تجاري، فراهم بودن مواد ممكن است منوط باشد به يك فراكش ايزوتـوپ شـكار   از لحاظ  -
 ناخواسته و يا ناشناخته باشد.

مشتق شده تجربي نميباشد، امـا   مشخص شده اند، بطور خالص #معيارهائيكه با عالمت  -
اندازه اي به اين صورت سيستماتيك مـي باشـند. اوران و چـرخش افتـد بـا      تا  بهرصورت

در پرانتز  قرار دارند (بعد از تطبيق آنها با آخرين ديجيـت   90مشخصا ضعيف قابل بحث 
 عددي)  

ي و ارزش هاي نامشخص مربوط بـه انحـراف معيـار مـي باشـد، بجـز ايزوتوپهـاي تركيبـ         -
 است كه داراي دامنه بزرگ ابهام مي باشند. IUPACاستاندارد، جرم اتمي از 

ميليون پونـد   9/78متريك تن و يا  35,767 ،2001كليه توليدات مزبور در سال 
  مي باشد.
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  تفكيك ايزوتوپ -2
جداسازي ايزوتوپ فرآيند تمركز بر روي ايزوتوپ هاي مشخص يك عنصر شيميايي با از بين 

گر ايزوتوپ ها مي باشند. به عنوان مثال جداسازي اورانيوم طبيعي به اورانيوم بردن دي
 "اي اورانيومي ايجاد سالحهاي هسته"باشد. اين فرآيند ضروري در  شده و اورانيوم مي غني
  باشد در حاليكه اين جداسازي براي ساخت سالحهاي پلوتونيومي مهم نيست. مي

  توضيح:
سازي  تواند خالص عناصر شيميايي عمومي با عملياتهاي شيميايي ميدر حاليكه ايزوتوپ در 

هاي شيميايي تقريباً هم نوع دارند. كه اين نوع  شود ايزوتوپ هاي يك عنصر مشابه خصيصه
  جداسازي را غير ممكن ساخته (به جز جداسازي دتوريوم)

  

  تكنيكهاي جداسازي
  نوع تكنيك جداسازي ايزوتوپ وجود دارد: 3
 ه به طور مستقيم براساس وزن ايزوتوپ مي باشند.آنهايي ك 

 هاي  آنهايي كه براساس تفاوتهاي كوچك در ميزان عكس العملهاي شيميايي توسط وزن
 باشد. اتمي متفاوت مي

  آنهايي كه مستقيماً بر اساس تفاوتهاي وزني اتمي نيستند مثل تكنيكهاي جداسازي
 عملي همگي تا حدي به تجمع اتمي بستگي دارد.

نوع سوم جداسازي آزمايشي: تكنيكهاي جداسازي عملي همگي تا حدي بستگي به جرم 
ها را با تفاوت هاي مرتبط بزرگتر  اتمي دارد. بنابراين عموماً آسانتر است كه ايزوتوپ

جداسازي كرد. به طور مثال ديتوريوم جرم دوبرابري، نسبت به هيدروژن (سبك) دارد و 
معمول  238را از اورانيوم هاي  235خالص بگردانيم تا اورانيوم  عموماً آسانتر است كه آن را

غير  240از پلوتونيوم  239پذيري پلوتونيوم  تر است. در ديگر جداسازي شكافت كه ساده
  باشد. خالص معمولي مي

  

  مواد تجاري
  در حال حاضر، جداسازي ايزوتوپ تجاري با مقياس بزرگ در آلمان رخ داده است.  موارد: 

 اند تا بتوانند  هاي اورانيوم براي آماده سازي اورانيوم غني شده جداسازي شده توپايزو
  اي مورد استفاده قرارگيرند. اي در سالحهاي هسته به عنوان سوخت راكتور هسته
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 اند تا بتوانند به  هاي هيدروژن براي آماده سازي آب سنگين جداسازي شده ايزوتوپ
 ي مورد استفاده قرار بگيرد.ا عنوان مهارگر در راكتورهاي هسته

  اند)  براي استفاده در سالحهاي گرمايي غليظ شده است (متمركز شده 6ليتيوم
اي نظامي و  جداسازي ايزوتوپ پردازش مهمي است كه براي تكنولوژي هسته

گيرد و از اينرو  اي صلح آميز مورد استفاده قرار مي همچنين براي تكنولوژي هسته
 است. جداسازي ايزوتوپ مورد عالقة جامعة متخصص قرار گرفته توانايي كه ملت براي

  

  جايگزيني ها
تنها جايگزين براي جداسازي ايزوتوپ، توليد ايزوتوپ مورد نياز در شكل خالص خودش است. 
اين جايگزيني ممكن است با پرتوافشاني يك هدف مناسب صورت گيرد. اما در انتخاب هدف 

كرد تا اطمينان حاصل شود كه تنها ايزوتوپ مورد نياز، عنصر و ديگر فاكتورها بايد احتياط 
است. ايزوتوپ،هاي ديگر عناصر مشكل بزرگي بوجود نمي آورند زيرا  موردنظر بوجود آمده

  توان آنها را از طريق شيميايي از بين برد. مي
دارد.  براي استفاده در سالحها ارتباط مستقيمي 239سازي پلوتونيوم  اين جابجايي در آماده

پذير بعد از به  شكافت PU-239عملي نيست.  PU-241ياPU-240از PU-239جداسازي 
هاي بيشتر موجب  اندازي نوترون شود اما به دام تهيه مي 239اندازي نوترون توسط اورانيوم  دام

كه منتشر كنندة نوترون نسبتاً  PU-241شود، سپس   ناپذير مي شكافت PU-240ايجاد 
آيد. از اين رده اهداف اورانيوم كه جهت توليد پلوتونيوم نظامي  وجود مي باشد به قوي مي

هاي ناخواسته را  باشد، بايد براي تنها مدت كمي پرتوافشاني شده باشد تا توليد ايزوتوپ مي
شود كه براي استفاده در سالحهاي  موجب مي PU-241كاهش دهد. تركيب پلوتونيوم با  

  اي نامناسب باشد. هسته
  

  هاي عملي براي جداسازيروش 
  (DIFFUSION)انتشار 

اغلب با گازها انجام مي شود اما مي توان با مايعات نيز اين كار را انجام داد، روش انتشار 
(DIFFUSION)  ايزوتوپ با يك انرژي  2بستگي به اين دارد كه آيا در توازن گرمايي

هاي سبك  هايي كه داراي اتم ولهاي سبكتر (با مولك سرعت هاي ميانگين متفاوتي دارند. اتم
كنند و احتمال انتشار آنها در يك غشاء بيشتراست.  هستند) با سرعت بيشتري حركت مي
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باشد. ميزان جداسازي كم است و خيلي از مراحل آبشاري  ها نسبي مي تفاوت در سرعت
 باشند. اين روش پرخرجي است و اين بدليل كاري آوردن خلوص بيشتري مي نيازمندبدست

  باشد. است كه براي فرستادن گاز به غشاء و ديگر مراحل الزم مي
اولين مقياس باالي جاسازي ايزوتوپ هاي اورانيوم توسط آمريكا و در نيروگاه هاي بزرگ 

كه به  Oak Ridge Laboratoriesگازي در  (DIFFUSION)جداسازي انتشار 
ز هگزا فلوريد اورانيوم به است انجام شد و از گا Manhattan Projectعنوان بخشي از 

  عنوان سيال فرايند استفاده كردند. 
  

  يوژيفتاثير سانترا
هاي  دهد تا ايزوتوپ چرخاند اجازه مي هاي تاثير سانترافيوژي كه دائماً مواد را مي طرح

تر به ديوار پرتوي خارجي نزديكتر شوند. اين فرآيند نيز اغلب به شكل گازي با  سنگين
  انجام مي گيرد. ZIPPEيفيوژ نوع استفاده از سانتر

انجام  1919در سال  Lindeman , Astonجداسازي سانتريفيوژي ايزوتوپ ها ابتدا توسط 
نتيجه ماند و در سال  بي Manliataشد اما تالشها براي استفادة اين تكنولوژي طي پروژة 

هاي كلورين گزارش  در ايزوتوپ Haynes , Beamsاولين آزمايش موفق توسط  1931
هاي مدرن اين روش اصلي مورد استفاده براي اورانيوم غني شده در جهان  شد. در دوره
  باشد. شود و در نتيجه يك فرآيند نسبتاً مخفي مي محسوب مي

مربوط به سيلندري است كه در سرعت باال چرخش پيدا  UF6به طور كلي استفاده از گاز 
باشد در حاليكه در  مي U-238تر شامل  سيلندر مولكولهاي گاز سنگينكند. نزديك لبة  مي

باشند كه سپس به مرحلة ديگري از آبشار  متمركز مي U-235مركز مولكولهاي گاز داراي 
بخش  ها رضايت سازي ايزوتوپ رود. استفاده از تكنولوژي سانتريفيوژي گازي جهت غني مي

نيكهاي مناسبي قبل نيروگاههاي انتشار است. چون استفاده قدرت در مقايسه با تك
(Diffision) يابد زيرا مراحل كمتر آبشار جهت رسيدن به  تا حد زيادي كاهش مي

آوري جداسازي  سازي اورانيوم مشابه نيازمند است نه تنها انرژي كمتري براي بدست غني
نها براي يك مشابه مورد نياز است، مقياس نيروگاههاي بسيار كمتري براي اقتصادي كردن آ

رسد  شود. به نظر مي اي را دارد محسوب مي ملت كوچك كه قصد توليد سالحهاي هسته
  اي خود استفاده كرده است. پاكستان از اين روش جهت توسعة سالحهاي هسته
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استفاده  Helikan Vortenدر فرآيند جداسازي  Vortexهاي  جنوب آفريقا از لوله
  است. كرده

بخشهاي متحركي ندارند اما انرژي شديد   Vortexهاي  يرا لولهاي است ز اين روش ساده
 Jetبرابر بيشتر از سانتريفيوژ گلند مي باشد. فرآيند مشابهي كه به عنوان  50حدود 

nozzle   شناخته شده است. در آلمان ايجاد شده كه يك نيروگاه نمايشي در برزيل ساخته
   (SWU). شده و آنها براي نيروگاه واحد كاري جدا شوند

SWU واحد پيچيده اي است كه ميزان اورانيوم پردازش شده و ميزان غني سازي شده ،
  بررسي مي كند.

Kilogram Separative Work Unit  كه كيفيت كار جداسازي (نشاندهنده انرژي
 XFاز منبع  Fاستفاده شده در غني سازي را اندازه مي گيرد. اين كار در جداسازي تودة 

به عنوان عددي كه نيروگاههاي جداسازي  XWوWو موادزائد  XPز محصول ا Pيك تودة 
كه  SWV=WV (XW)+PV(XP)-F(XF)شود كه با عبارت  نيازدارند مشخص مي

V(X) "به عنوان " ميزان ارزش عملياتV(X)=(1-2X) ln ((1-X)/X)  
  جداسازي ايزوتوپ براي تحقيق

هاي راديواكتيو ايزوتوپهاي مشخص به طور گسترده اي در زمينه هاي فيزيكي زيستي و  اشعه
شود. توليد و شكل دهي اين اتمهاي راديواكتيوي به يك اشعه  علم ماده تجربي استفاده مي

يني براي مطالعه يك زمينه كلي براي تحقيق است كه در خيلي از آزمايشگاهها در سرتاسر 
توسط  Copenhagen Cyclotronده است. اولين جداكنندة ايزوتوپ دنيا فرستاده ش

Bohr  و همكارانش با استفاده از اصول جداسازي الكترومغناطيسي توسعه يافت اصول
Isolde , Isotope Seperator or Line  درCERN  مي باشد، كه تجهيزات اروپايي

قرار دارد اين آزمايشگاه  نزديك شهر ژنو Franco- Swissباشد كه در سر تا سر مرز  مي
عمدتاً از تقطير پروتون كه كربور اورانيوم جهت توليد ميزان بااليي از بخشهاي شكافت 

كند. طي تقطير (بمباران  شود را ايجاد مي راديواكتيوي كه به طور طبيعي در زمين يافت مي
كنند تا اتمهاي  يدرجه گرما م 1000هاي با انرژي باال)، هدف كربور اورانيوم تا  با پروتون

شود آزاد گردند. اشتباهاً ممكن است بخار  اي توليد مي  هاي هسته راديواكتيو كه در واكنش
باشد كه به ديوار  اتمهاي راديواكتيوي به كاواك يني برود كاواك يني يك لولة باريك مي

كه يني شد، دهد كه در صورت تصادف يك الكترون را از يك اتم آزاد، رها كند. زماني اجازه مي
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بخشد و به يك جداساز  هاي راديواكتيوي با يك زمين الكترواستاتيك سرعت مي گونه
شوند حدوداً انرژي مساوي داشته  شود. زمانيكه ين ها وارد مي الكترومغناطيسي تزريق مي

باشند، ين هايي كه با تودة كمتري هستند توسط زمين مغناطيسي با ميزان نسبتاً بيشتري 
اي سنگين تر و منحرف خواهند شد و اين شعاع متفاوت خميدگي به خالص جهت توده ه

دهد. زمانيكه بطور ايزوباري خالص گردانيد، شعاع ين به  سازي ايزو باري اجازه رخ دادن مي
سازي ليزري  شود. براي باالبردن خالصي شعاع ايزوباري با ين يك آزمايش فرستاده مي

دهد تا بتواند بطور گلچين يك عنصر زنجيرة دلخواه يني تواند داخل كاواك ين سازي رخ ب مي
 Resonance Ionization Laser Sourceتا اين دستگاه به عنوان  CERNكند. در 

(RILS)  همه آزمايشهاي براي استفاده 60شناخته شده است. در حال حاضر بيش از %Rils 
  جهت افزايش خطوط شعاع هاي راديواكتيو انتخاب مي شوند.

  

  Isolيت توليد شعاع تجهيزات قابل
بستگي به شيمي اتم آزاد عنصر دارد كه بايد مطالعه  Isolتوليد اتمهاي راديواكتيو با تكنيك 

تواند با بمباران سائط پروتن اهداف اكتينيد  شود اشعه هاي مشخصي وجود دارند كه نمي
ف از هد Rheniumو   Tungstenمثل  Refrectoryهاي  زخيم توليد شوند آهن

Emerge شوند حتي در درجات باال تكنيك بنا بر فشار تبخير پاييني كه دارند. جهت  نمي
 Ion Guide Isotope (IGISOL)ها يك هدف باريك نياز است.   توليد اين نوع اشعه

Seperator On Line  در دانشگاه  1981در سالJyvaskyla Cyclotron  در كشور
ها بمباران شده در محصوالت  اورانيوم باريك با پروتن فنالند انجام شد در اين تكنيك، هدف

در يك سلول گاز  recoilعكس العمل هاي هسته اي از هدف به يك موقعيت شارژي 
توانيد بطور الكترو  شود و سپس از يك سوراخ كوچك در كنار سلول جايي كه مي متوقف مي

د و اين روش توليد و استخراج استاتيكي ارتقاء پيدا كند و به يك جداكننده بزرگ تزريق شون
 Leuvenمنبع ليزر ين در  Isolدر يك محدوده زماني گسترده نسبت به تكنيك استاندارد 

Isotope Seperator on Line.  
  ليزر

شود كه تنها يك ايزوتوپ ماده تحريك  در اين روش يك ليزر به يك طول موج تبديل مي
سازد. جذب نور بر اين يك ايزوتوپ بستگي به اندازه  ها را ترجيحاً يني مي كند و آن اتم مي

بين الكترون ها و هسته دارد كه به ليزرهايي  Hyper Line(بزرگي) و تداخل هاي مشخص 
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ته اند. وقتي اتم يني شد مي توانند از نمونة خود از طريق يك زمين به خوبي تغيير ياف
Earth  الكتريكي جدا شود. اين روش را عمدتاً به صورتAslis اسازي خالصه مي كنند (جد

است  توسعه يافته ايزوتوپ ليزري بخار اتمي). اين روش همچون بهبود تكنولوژي ليزري اخيراً
كنند. اگرچه اين روش براي كساني كه در زمينه  اده نميو در حال حاضر چندان از آن استف

شود زيرا روش نسبتاً ارزاني است و نسبت به  اي فعاليت دارند مهم محسوب مي توسعة هسته
  هاي جداسازي اتمي قابليت مخفي شدن راحتتري را دارد. ديگر روش

 Molecularف فشده كه مخ شناخته Mlisدوختن روش جداسازي ليزري به عنوان 

Laser Isotope Seperator باشد. در اين روش يك  (جداسازي اتم ليزري مولكولي) مي
  باشند. مي U-235ليزر به گاز هگزافلوريد اورانيوم مولكولهايي كه شامل اتم 

  

  روش هاي شيميايي
اگر چه ايزوتوپ هاي يك عنصر تنها به داشتن مشخصه هاي شيميايي يكسان شناخته شده 

درصد درست نيست. بطور خاص ميزان عكس العمل تا حد كمي قسمت  100اين امر  اند اما
  تاثير توده اتمي مي باشد.

شود براي اتمهاي سبك مثل هيدروژن خيلي  هايي كه براي اين روش استفاده مي تكنيك
دهد و نسبت به  العمل نشان مي هاي سبكتر بيشتر عكس شوند ايزوتوپ مفيد محسوب مي

ها انجام شود.  شود تا جداسازي اتم كنند و موجب مي سنگين سريعتر عمل ميهاي  ايزوتوپ
شود، براي اطالعات بيشتر به فرآيند  اين گونه است كه آب سنگين به طور تجاري توليد مي

Gidler Sulfide هاي سبكتر) توجه كنيد. (ايزوتوپ  
مي تواند در نهايت  305گيري تاثير بزرگترين ايزوتوپي جنبشي در دماي اتاق،  براي اندازه

گيري  به صورت زير اندازه HTOاستفاده شود. تاثير اكسيد به  (T)براي جداسازي ترينيوم 
  شد.

K(HCO2) = 9054 M-1K(H)/K(D) = 38 
K(DCO2) = 9054 M-1S-1K(D)/K(T) = 801 
K(TCO2) = 9054 M-1S-1K(H)/K(T) = 305 

كردن اين گازها و تركيبات تا دماي مايع در هاي كربن، اكسيژن و نيتروژن با سرد  ايزوتوپ
نشينند و  هاي سنگينتر فرو مي هاي بسيار بلند مي توان خالص گردانيد. ايزوتوپ ستون

شود. اين فرآيند در  آيند و براحتي از همديگر قابل تفكيك مي هاي سبكتر باال مي ايزوتوپ
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بخانه ملي آمريكا) انجام (كتا National Libraryتوسط دانشمندان در  1960اواخر دهة 
باشد. اين  گرفت. اين فرايند به عنوان تقطير سرمازدايي نيز شناخته شده است. در بلژيك مي

هاي راديواكتيو نسبت به منابع  منابع هدف به طور عمده با ميزان چشمگير كمتري از ين
يزيكي باشد. در حاليكه پيشرفت ف اصلي آنها مي Drow Backباشد و اين  هدف افت مي

  شود جهت مطالعه تر مي باشد اين مسئله مهم و مهم اي تجربي مي هسته
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II:غني سازي :  
  شركتهاي غني سازي: - 1

(اورانيــوم  HEUشــده بــراي  غنــي كــه اورانيــوم كــامالً(ســازي اورانيــوم  هــاي غنــي شــركت
HIGHENRICHMENT ايزوتــوپ 90-80ورود  كــه بــراي ســاخت بمــب بــه كــار مــي %

 )درصد بازار را در دسـت دارنـد  96و حدود  LEU (LOW ENRICHMENT)باشد و  يم
  عبارتند از:

  

  شركت هاي غني سازي اورانيوم
MINISTRY FOR ATOMIC ENERGY 
RUSSIAN HIGH ENRICHENT URANIUM 
UNITED STATE ERICHMENT ENRICHMENT CO. 
EUROPEAN GASEOUS DIFFUSION URANIUM 
URANIUM ENRICHMENT NETHERLAND CO 

25%
15%
18%
23%
15%

  MINATOMروسي

RUSSIAN HEU 
USEC 
EURODIF 
URENCO 

مصرف اورانيوم در دنيا رو به افزايش است كه در آن غرب به خصوص فرانسـه نقـش اصـلي را    
  مصرف اورانيوم جهان عبارت است از: دارد.

    وضعيت فعلي
  ظرفيت عملي توليد جهان   SW USميليون  40
  نياز جهاني SW USميليون  37
  ظرفيت واقعي توليد غرب   SW USميليون 20
  نياز جهان غرب    SW USميليون 31

اگر يكي از سرويس دهندگان غني سازي نتوانند و يا نخواهند به خدمات خـود ادامـه دهنـد،    
  وضعيت جهان به شرح ذيل خواهد شد.  

  SWVSوضعيت توليد در شرايط ناجور به ميليون 
  توليد  فعليوضعيت   وضعيت ناجور

  ظرفيت واقعي توليد جهان  40  35تا  30
  نياز جهاني  37  37
  ظرفيت واقعي توليد در كشورهاي غربي  20  15تا  12
  نياز كشورهاي غربي  31  31
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  يسك فاكتورهاي منطقه اي عرضه از بيرون كشورهاي غربير
ميزان عرضه ساير
  كشورهاي غير غربي

عوامل توليدهاي فردي
  درصد(كارخانه ها) 

ريسك عرضه كل جهان 
  2000سال

  اتحاديه اروپا (EURODIF) %45  %19روس ها 
50% (RUSSIAN HEU) 50% (RUSSIAN HEU)  آمريكا  

51% USEC 51% (USEC) آسيا  CIS  
 CISاروپاي شرقي و  RUSSIA %99  %1ساير 

  باشد: ميسازي اورانيوم به شرح ذيل  كنندگان خدمات و غني هايي كه عرضه فعاليت شركت
  

  MINATOMشركت 
باشد  ع غني سازي حد باالي اورانيوم ميتاسيسات بزرگ براي كنترل مناب 4اين شركت داراي 

خواهـد   شود كه مـي  را شامل مي HEUرا شامل  SWUكل احتياجات  درصد 40كه حداقل 
  (به خصوص) اروپاي غربي و آسيا زياد كند.  سهم خود را در بازار

  

  USECشركت 
مي باشد و داراي حد باالي واسطه هـاي آمريكـا    PEDUCAHداراي تاسيسات  اين شركت

  براي به دست آوردن معامالت اورانيوم غني شده مي باشد.
  

  URENCOشركت 
كـاري آنـان    يش ظرفيت در برنامهو افزا باشد ميتاسيسات در اتحاديه اروپا  3داراي اين شركت

  .باشد مي
  EURODIF شركت

  فرانسه مي باشد.   PIERRELATTEاين شركت داراي يك تاسيسات در 
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درصدي ساالنه آن در دو دهه اخير به  5بازار ارائه خدمات اورانيوم در جهان و رشد 
 SWUsميليون 

  ساير - 1
  

  آسيا - 2
  
  آمريكاي شمالي - 3
  
  
  
  اروپاي شرقي و غير وابستگان به  -4

  اتحاديه اروپا    
  شرقي و وابستگان به اتحاديه اروپااروپاي  -5
  ساير كشورهاي اروپاي غربي و  -6

  آفريقاي جنوبي    
  فرانسه - 7

 ير
مهمترين بخش توليد برق و بمـب اتمـي   

باشـد تـا   همراه ريزي شده  هاي برنامه باشد كه بايد با هماهنگي در واقع مرحله غني سازي مي
در آينده دچار مشكل كمبود تاسيسات، نيروي انساني، تكنولوژي، مسائل اقتصادي نشـوند بـه   
خصوصيات بحران انرژي و بزرگ اقتصادي/ بانكي جهان. كه در اين مـورد يـك كنفـرانس در    

كننـده  هاي توليد هاي بزرگ بين شركت ريسكبرلين در اين خصوص برگزار شد كه به مسائل 
رائه كننـدگان خـدمات و توليـد، مسـائل مـالي/ اقتصـادي، سياسـي، حقـوقي و         برق اتمي و ا

زيست پرداختند. كه بتوانند اين صنعت را تداوم بخشند و به اين بازار وخيم كه ممكـن   محيط
و دو شـاخه اصـلي    )آنطور كه بر سر ايتاليا آمـد (است ريسك آن باعث تعطيل تاسيسات شود 

  ي شود.بين در هر يك از مراحل بايد پيش
هـاي نيـاز بـه ايـن انـرژي و       شاخه يسازي است و ديگر يكي از آنها ريسك توليد و انجام غني

سازي آن با توجه به شرايط آينده نامطمئن اقتصادي كه در آن ارزش منابع انـرژي داراي   غني
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و در هر يك از بخش هاي تحقيقات و مطالعـات و امكانـات و   باشد آور شده است  رشد سرسام
ها و توليـد   سازي فلز اورانيوم، توليد كپسول هاي يافتن استخراج سنگ اورانيوم آن، غني هزينه

ايـن ميـزان    جو) براي توليـد بمـب اتـم افـزايش نيـاز بـه       هاي (صلح الكتريسيته و براي دولت
شـود كـه نيـاز بـه سـاخت       اضافه مـي  درصد 5سال آينده  20-25سازي ساالنه در طول  غني

هـاي عرضـه كننـده     و البته تاسيسات الحـاقي آن شـركت   ين داردتاسيسات آب سبك و سنگ
باشد كـه بـا ريسـك همـراه اسـت كـه در نتيجـه         اي مي توليد و خدمات دهندگان برق هسته

باشـد   هاي الحاقي توليد و تمام شده روبرو مـي  قانوني و اصول در بازار همراه با ريشه هزينه بي
نيـز   سـازي و  غنـي بـا  وش برق آن مسائل متفاوت ي قيمت فرفو از طر )در كوتاه و بلند مدت(

 4باشـند، كـه    عدد مي 6 كه فعالً است سازي اورانيوم هاي غني زيست و سياست شركت محيط
شركت از آنها بر بازار، سلطه عمده دارند با توجه به اين كه فدراسيون روسيه به بازارهاي آزاد 

  باشند. بازار بزرگ جهاني مياقتصادي وارد شده و نگرش بر بازار روسيه بخشي از 
 SWUميليـون  46باشـد كـه داراي ظرفيـت     مـي  عـدد 12در جهان تاسيسـات غنـي سـازي    

 440شـده   توانند مواد غني باشد كه مي مي SWUميليون  40باشند كه ظرفيت عملي آن  مي
ميليـون   37تقاضاي آب سبك براي راكتورها حدود 2000د كه در سال نرا تامين نماي راكتور
SWU خاطر مسـائل محـيط زيسـت و     (به ها را نيز بايد مورد عالقه قرار داد بود و نفوذ دولت

در تالش بـراي اسـتقالل كامـل بـراي اقـدامات در       EURODIFايمني تاسيسات) و شركت 
  باشد. تقابل آمريكا و وابستگي آنها مي

 افيايي نيـز خـود  مسائل توزيع بازار و دولت ها و مسائل منطقه اي توليد و عرضه از لحاظ جغر
شركت توليد كننده اصلي) پيچيدگي خواص سياسـي  تكنيكـي، جغرافيـايي و     4(با توجه به 

هـر كـدام در بعـد خـود      (اتحاديه اروپا، كشورهاي ناتو، كشورهاي صنعتي، محيط زيست دارد
باشند كه بـا ديگـري    خود مي مسائل خاص دارند و يا هر كدام داراي فاكتورهاي مخصوص به

  باشد.   مي متفاوت
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 كشورهاي عضو ناتو  كشورهاي صنعتي
  
  
  
  
  

  

  كشورهاي عضو اتحاديه اروپا
  

 دارندگان سنگ اورانيوم  دارندگان تاسيسات غني سازي
  
  
  
  
  

  دارندگان نيروگاههاي برقي
  

، ارائه مي دارد عرضه اين تعداد )و سياست هاي آژانس تداركاتي آن( EURTONدر معاهده 
ماننـد و   به جامعه اروپا كه در يك سطح قانع كننده تداركاتي باقي مـي  را براي دادن اطمينان

در جهت بـازار   ،باشد در همان حال قوانين رقابتي در جايي كه اجراي قوانين داراي كندي مي
توليد انرژي را با توجه به قيمت قابل رقابت انرژي آمريكا به روسيه براي رسـيدن بـه اهـداف    

سـازي. ريسـك و از طـرف ديگـر تقليـل       تمي) و متمركز با حـداقل هاي ا (سالح دوگانه تقليل
انجام خواهد شد كه  2013باشد. كه نيمي از آن تا سال  "خيرأبدون ت"سازي مواد نظامي  ذخيره

ـ    HEUبر اساس معاهده  ت در نظامي بين آمريكا و روسيه انجام شد و نصف ديگـر بـراي رقاب
  مانند. شرايط نظامي متعارف باقي مي

منـابع   برايباشد و  گران روسي مي سازي بر عهده عرضه اروپاي شرقي به داليل سنتي، غنيدر 
اي نيست و دليل آن هم غيرموزون بودن و هماهنگي بين اتحاديه اروپـا   روزنه غير روسي فعالً

  باشد. هاي روسي مي و واسطه
وجـود آيـد گـر چـه     آيد بازار رقابتي بايد بين كشورهاي چين و ژاپـن بـه    در آسيا به نظر مي

  ها منجر شود.(چنان چه الزم باشد.).   ممكن است به ارتقاء هزينه
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درصـد بـازار را دارنـد البتـه بـدون      25و  15سـازي داراي سـهام    كننده غني سيا دو عرضهآدر 
HEU سـازي   شركت اصلي به جز در موارد غنـي  4 باال و بنابراين و غني شده پيشرفته و حد

تـر   راهم شده كه مقامات بتوانند راحتكنند و عاملي ف ي را عرضه ميسرشار، آنها موقعيت خوب
  آن را كنترل كنند.

داران خود  تر و ارزانتر عمل كنند و سهام توانند راحت سازان مي سازي در اروپا، غني با هماهنگ
كار خود را بـا اطمينـان    اي هاي توليدكننده برق هسته كه شركترا ارضاء نمايند و باعث شود 

نگري به كار خود ادامه دهند و  سازي نيز به طور موثر و با آينده هاي غني ام دهند و شركتانج
كـه باعـث تعـارض    هـايي   د سعي شده كـه نگرانـي  باشنداراي امتيازات در سهام داري جهاني 

و  مـرج   برند. كه البته اين تعارضات چنـان چـه مهـار نشـوند باعـث هـرج      شود را از بين ب مي
 SWUميليـون  31شد كه هم اكنون اين تعارض ها از لحاظ آماري در حـالي كـه نيـاز    خواهد

عرضه شده عدم توازن اكنون بيش از حد بازار است كـه در منـاطق    SWU20مي باشد فقط 
باشـد. امـا    بازار آمريكا، آسيا و اروپا قابل دسترسي براي رقيبان مي جغرافيايي وجود دارد مثالً

هـا وابسـته بـه     دهد كـه نيـاز غربـي    امكان وجود ندارد و اين نشان مي براي اروپاي شرقي اين
  باشد. ها مي عرضه روس

باشـد كـه باعـث مسـائل صـنعتي و       تعارض ديگر ناتواني و يا نبودن بازيگران ديگر در بازار مي
اسـت و بنـابراين همكـاري ايـن      اسـت كـه منجربـه كنـدي بـازار شـده       تجاري، بازرگاني شده

بود و هـر  هاي سـيار بـاال خواهـد    سازي) در سودآوري و ارتقاء فعاليت ر، غنيهاي (تواني شركت
سازي وفادار باشد و از آثار و عوارض خـارجي احتـراز    كدام بايد ميزان تعهدات خود را در غني

  بين كنند. كنند و هر كدام ديگري را متقاعد به صداقت خودي و لذا سهامداران با آينده خوش
هـاي بيشـتر تـالش نماينـد و اگـر سـرمايه اضـافي         براي ايجـاد ظرفيـت  گذاري نبايد  سرمايه

شود، در مناطق جغرافيايي ديگران انجام شود. تصميمات سياسي بايد با موارد  خواهد اضافه مي
نظامي و شركاء صنعتي بايد داراي شـرايط اعتمـادي ثابـت بـه لحـاظ محاسـبات و تمـايالت        

بينـي همـراه باشـد و مسـائل      ها با خـوش  ن پروژهنفساني باشند و عقايد جامعه در خصوص اي
  در چشمان مردم حضور دائم نگراني بشر الزم نداشته باشد.  MIL ISLAND 3چرنوبيل و 

باشـند و   اي مـي  اي و خـدمات سـوخت هسـته    كه مولدان بـرق هسـته   AREVAمسائل گروه 
  جنبه تبليغاتي پيدا نكند. EURODIF,CO GEMAهاي آنان مانند هاي زيرمجموعه  كمپاني
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سـازي بـراي    در تاسيسات يوروديف به شدت مسائل مختلف رعايت شده و به دنبال اطمينـان 
باشد و سهام خود را نيز ذهنـي نمـوده و بـه آنـان اطمينـان در خصـوص        ميعملكرد مناسب 

  وظايف خود براي بيش از ده سال داده است.
خوبي رفتار مناسبي در خصوص اين صـنايع،   هاي گذشته به در سال AREVAو به طور كلي 

  مكانيزه شده، ايمني و توسعه مداوم نموده است.
  

  شركت هاي مهم غني سازي:
شركت هاي غني سازي اورانيوم كه در باالترين سهم بـازار را دارنـد داراي وضـعيت    از عدد  6

  داخلي به صورت ذيل عبارتند از:
  

  UREN COگروه 
شركت سوخت هسته اي مي باشد كه داراي تاسيسات در آلمـان،  اين گروه ظاهرا هلندي يك 

داراي تاسيسات توليد بـرق هسـته اي و    هكشور اروپايي و غير 15و در  باشد ميهلند، بريتانيا 
درصد بازار غني سازي را در سـلطه دارد و از روش سـانتريفيوزهاي   25غني سازي مي باشد و 

ZIPPE – TYPE در  د كه اين روش براي ساخت اولين هـا كنسازي استفاده مي  براي غني
  دنياي غرب استفاده شد.  

  زير مجموعه شركت عبارتند از:
URENCO DEUTSCHLAND GMBH  
UREN CO UK LTD 
UREN CO NETHERLAND BU 
WEST PHALIA 
CA PENHURST 

رداد % سهام را دارد و ناظر گروه مي باشد و مسئول بازاريابي و امور اداري قرا100كشور هلند 
در شهر واشنگتن فعال مي باشـد و اخيـرا در    URENCO , INCمي باشد. در آمريكا با نام 

  آمريكا يك تاسيسات بزرگ غني سازي ساخته است.
در  اخيـراَ  THE NETHERLAND ENRICHMENT FACILITY (NEF)شـركت  

باشد. شـركت   در ايالت نيومكزيكو مي EUNICEحال ساخت يك تاسيسات در نزديك شهر 
NEF   توسـطLOUISIANA ENERGY SERVICE (LES)   نمايـد كـه    فعاليـت مـي

  باشد.   مالك آن همان گروه يورنكو مي
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  مالكين شركت يورنكو عبارتند از:
ULTRA- CENTRIPU GE NEDERLAND   

  URANIT GMBHآلمان  

  SHARE HOLDER EXECUTIVEانگلستان 

مسئول  UREN COكل سهام  مالكيت LESباشد و  اين سه شركت داراي سهام مساوي مي
 NATIONAL ENRICH/MENT FACILITYساخت و اداره در يـونيس نيومكزيكـو   

(US)  .مي باشد  
يكي از مسائل بزرگ تبليغاتي در رابطه با انرژي اتمي، درباره ايران، پاكستان و كره شـمالي و  

هبي/ ملـي  باشد كه احساسـات مـذ   كويت و ليبي مسئله دانشمند پاكستاني عبدالقادرخان مي
به بعد فعـال   1979داشته و در فروش تجهيزات اتمي به ايران دست داشته است كه در سال 

  ها كشيده شد.   سال قبل مسائل آن به روزنامه 5شد و 
هـاي   بزرگترين راهپيمايي عليه اقدامات اين شركت در خصـوص زبالـه   2009در سال(مارس) 

  لمان به سيبري روسيه انجام شد.  آاتمي از 
زباله اتمي بسيار راديواكتيو مي باشد و داراي تشعشعات دراز مدت باشد كه ميزان آن نيز 

  حتي بيش از مواد خام آن است. 
 PAUL HARPINGمدير عامل             :مديران شركت يورنكو 

   STEVE BALLمدير توسعه منابع  
  PETER BRADLEYرئيس خدمات فني  

   S.DIE KENS ONرئيس كاپيلياسن  
   CHRISTIAN BRAKEرئيس تاسيسات يورنكو ام د 

   ANDREW MORTرئيس امور مالي  
  P.STANHOFFرئيس عمليات  
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  وضعيت مالي شركت يورنكو 
  حساب سود و زيان شركت يورنكو (ميليون پوند) 

  سال  2008  2007  2006
 درآمد 898 755  609
  سود عملياتي 366 361  241
  سود و زيان 202 176  147
 متحد 47 8  4

  خالص عملياتي دارايي 2,212 1,751  1,347
  بازگشت از سرمايه 6/16% 9/14%  9/17%

  ميزان سهام 520 638  491
  سود قابل پرداخت به مالكين 95 72  80
شود كه عليرغم بحراني جهـاني سيسـتم بـانكي و اقتصـاد و صـنعت جهـان ايـن         مالحظه مي

دارايي، و عمليـات تعـدي و ... داراي افـزايش مسـتمر     شركت به شدت روبه رشد بوده و سود، 
  ها بوده است.    بوده است و سايه در دنيا در شرايط بحراني بهترين و يا از بهترين

  

  هاي دولتي براي اين شركت عبارتند از: توصيه
اي و خدمات  آوري هسته فن  شويد كه اين شركت به عنوان سردمداران صنعت مطمئن - 

  ماند. عنوان يك شركت اليق و به صورت مداوم در صنعت باقي ميو تعميرات آن به 
 .گذاري با موجود مناسب هاي توسعه گروه و سرمايه اجراي مناسب عملياتي برنامه - 

 .تداوم در سودآوري و رشد آن در بلند مدت - 

 .گذاري و انعطاف پذيري مالي اطمينان از سود رساني به سهامداران و صحت سرمايه - 

 .العاده باالي عملياتي و به حداقل رساني هزينه ها در بين گروهكارايي فوق  - 

 .اصالح مديريت ريسك - 

باقي ماندن در سطح باالي ايمني، بهداشت، مسائل محـيط زيسـت، امنيتـي، رعايـت      - 
مجموعـه و بـوده و داراي    اصول بين المللي آن در كشورهايي كه يورنكـو داراي زيـر  

 باشد. تاسيسات مي

 از كاركنان و ارتقاء سطح زندگي و آموزشي آنان.  اشتغال و پشتيباني - 
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از لحاظ قانوني، شركت يورنكو يك شركت ثبت شده انگليسي و خصوصي با مسئوليت محدود 
ــه دولـــت انگلـــيس   مـــي ــاني 3/33باشـــد كـ  ,RWE POWERAG% و شـــركت آلمـ

 E.ON KERNKRAFT GMBH  دولـت  2009مـارس 31درصد سهام در ( 3/33داراي (
  در يورنكو ال. تي. د. دارد. Aيون سهام نوع ميل 56انگليس 
E.ON باشـد ايـن شـركت هـا بـه صـورت        آلمان مـي  تمونداصطالح اسپانس تيم فوتبال دور

HOLDING باشد.   مي  
درصـد آن مجـددا    50باشـد كـه    درصـد سـاالنه مـي    50روش پرداخت سود سهام به شـكل  

  شود.   گذاري براي شركت مي سرمايه
ت باقي ماندن در صنعت و عملياتي خروجي آن با حداقل هزينه هاي يكي از اهداف مالي شرك

مـان مناسـب و بودجـه مناسـب بـراي رشـد مسـتمر ،        زعملياتي و توسعه ظرفيـت توليـد در   
  نقدينگي مناسب و تاكيد بر ايمني زياد و عملكرد مناسب فرهنگي و آبروداري.

 ميليـون پونـد   1و024از  درصدي دو سـال پيـاپي  10شود كه ارتفاع سطح درآمد  مالحظه مي
نمونه ايـن رشـد مسـتمر بـوده در حاليكـه سـاير        )2008( ميليون پوند 1و130) به2007(در

اند كه البته مسئله انرژي و رشد قيمت نفـت و گـاز، گـاهي وضـعيت      صنايع دچار سقوط بوده
بـه   كند كه البته همه صنايع عمـالً  متفاوت براي صنايع انرژي نسبت به ساير صنايع ايجاد مي

  اند و در يك جهت در شرايط عادي قرار دارند.   يكديگر وابسته
  

EURODIF يوروديف  
(EUROPEAN GASEOUS DIFFUSION URANIUM ENRICHMENT 
CONSOR TIUM) 

  يوم اروپايي غني سازي اورانيوم به روش ديفيوژن گازي)س(كنسر
مـي باشـد كـه     AREVAيوروديف يك شركت بزرگ اروپايي است كه زير مجموعـه شـركت   

  داراي تاسيسات اتمي است .
تاسيس شـده و كـار    1970شركت يوروديف داراي يك كمپاني با سهام مشترك است كه در 

رئـيس   1978درصـد سـهام آن را داشـته اسـت و در     10دهد و ايـران   سازي را انجام مي غني
COGEMN .شد  
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  PUBLIC LEURONEXT AREVA SAخصوصيات شركت عام 
(HTTP:/ WWW.EURONEXT. COM/ QUICK SEARCH/ RESULT 
QUICK SEARCH- 2986- EN. HTML MATCH PATTERN = CEI & 
ENTRY TYPE= SYHBOL)  

  2001: تاسيس
  پاريس، فرانسه مركز:

 ANNE LAUVERGEON- CHAIRMAN افراد كليدي

  معادل، انرژي صنايع:
  اورانيوم، برق توليدات:

  ميليون يورو درآمد عملياتي417 درآمد:
  نفر75و000 ميزان اشتغال:

WEB SITE / AREVA WEB SITE (HTTP:/ WWW.AREVR. COM/) 
  

المللي صنعتي بوده كه اصـوال بـه عنـوان يـك      ، يك شركت سهامي عام بينAREVAشركت
هـاي انـرژي    داراي منـافع در سـاير پـروژه   اي شناخته شـده و همچنـين    شركت نيروي هسته

 (فعـالً   FRAMATOMEوجود آمده از ادغـام   به2001 رسپتامب 3باشد. اين شركت در  مي
AREVA NP (COGEMA        و اكنـون و سـهامداران اصـلي آن كمپـاني فرانسـويCEA 

 AREVAباشـد.   مـي  AREVA% سـهام  34باشد كه البته شركت آلماني زيمنس دارنده  مي

NP مت ساخت راكتور در خدEPR  و پيشرفته توليدIIIT باشد. راكتور هسته مي  
ــ شــركت ــه ه ــوانين فرانســه ب ــوان  ا در عمــل تحــت ق  SOCIETE ANO NYMEعن

(SA:PUBLIC CORP)         و همچنين شـناخته شـده بـه عنـوان يـك شـركت عمـومي در
  باشد. مي بريتانيا و هماهنگ با داوري آمريكا

در  AREVALO ABBYدرصد. اين شركت تحت نظـارت شـركت    90دولت فرانسه دارنده 
  باشد. آسيا مي

 باشد و آقاي رالف گوالنر، معاون رئيس هيئت مديره  رئيس اجرايي شركت آن الورگن مي

WORLD NUCLEAR ASSOEIATION باشد. موسسه هسته جهاني مي  
ورو يـ  ميليـون 417 2008ميليـارد يـورو در سـال     16/13درآمدي معـادل   AREVAشركت 

  باشد.   درآمد عملياتي مي
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 سـابق فرانسـه ميتـوان   دسامبر)، يك معاهده محرمانه به وسيله پرزيدنت  29( 1991در سال 
شـود   باشد كه خاطر نشان مي ار مجدد ايران در حق سهام يوروديف ميمبين عدم قبول استقر

ين و پاكسـتان  ، آرژانتـين و چـ  و نيـز براي ايـران از آلمـان   آن شده  درصد اورانيوم غني10كه 
  باشد. مي

شود به تاسيسـات اتمـي    روسيه يك معاهده با ايران امضاء نمود كه مربوط مي1995در ژانويه 
در  بسـت شـده بـه روسـيه     بوشهر و دو سال بعد فرانسه يك قرارداد براي ارسال اورانيوم غنـي 

ف در د. شـركت يوروديـ  دهنـ ايـران انجـام   سازي براي  غنيموسسات روسي قرار شد حالي كه 
در  PIERRELATTEنيروگـاه اتمـي) در    كـز (مر TRICASTINدر  يساز تاسيسات غني

DROME ي اسـت كـه بزرگتـرين كارخانـه سـوخت      ئاه باشد و تاسيسات شامل مجموعه مي
  باشد. مي TRICASTINاي يوروديف در آن شامل نيروگاه اتمي  هسته
ايتاليا، اسپانيا و سوئد به  ل دول فرانسه، بلژيك،با تشك1973طور كه ذكر شد در  مانو ه

سهام  1975كنار كشيد و  در  1974عنوان يك كنسوسيوم تشكيل شد كه سوئد خود را در 
(حسب موافقت نامه ايران با فرانسه) و ايران  سنت در يوروديف به ايران انتقال يافت. 10سوئد

مقابل درصد تشكيل دادند در 40درصد و 60را با سهام  SOFIDIFو فرانسه مجموعه 
SOFIDIF ،25درصد سهام يوروديف را 10در يوروديف باشد همچنين ايراان دار درصد سهام
  داشته باشد.

درصد توليد 10محمد رضا شاه يك ميليارد دالر به اين شركت وام داد (براي خريد  1974در 
 درصد را انجام نداد و در عوض10) دولت فرانسه پرداخت1379(59آن) و بعد از انقالب سال 

  نمود.  REFUNDميليارد دالر  6/1فرانسه  1991خواست قرض خود بپردازد و نهايتادر
درصد شد و كنسرسيوم ايتاليا / فرانسه سهام 10صاحب سهام  SOFIDIFو ايران از طريق 

  درصدي يوروديف شدند.25دارد 
 EDF اي ارائه داد كه شامل اورانيوم الزم را براي توليد انرژي هسته 1985شركت در اين 

  باشد. بزرگترين نيروگاه برقي فرانسه مي
گرا  شته شد كه شعبه نظامي گروههاي چپك (G.BESSE)مدير يوروديف  1986در سال 

ACTION DIRECTE  به عهده گرفتند و به هر صورت در هنگام محاكمه مسئوليت آن را
هاي امنيتي  سرويس ها آن را به ، امنيتي 2001و در تحقيقات در سال  اتهام را رد كردندآنها 

  ايران نسبت دادند.
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شده با روش  % درصد غني5تا  U235درصد از  7/0در اين شركت اورانيوم طبيعي شامل 
G.DIFFUSION  با استفاده از هگرا فلورايد اورانيومUF6  و به هر صورت يوروديف آن را

يرات الزم بر براي تغي AREVAآورد كه اخيرا به وسيله  از طريق سانتريفيوژ به دست مي
 2004، سال 22سپتامبر تا 1از  RHONE-ALPESاساس تنشهاي جامعه در ناحيه 

آيد. و  هاي جديد اين است كه انرژي بيشتري به دست مي مزيت پروسه شد. بايستي انجام مي
دهد در حالي  سازي را پوشش مي براي غني TRICASTINاكنون يوروديف تمام سه راكتور

  را توليد كند. MW 50تواند  سانتريفيوژ و حتي به سادگي فقط ميكه تاسيسات بايد 
بايست به توليد برسد كه  مي 2007در اواخر سال  G.B IIها پنجمين توليد در  حسب برنامه

به داليل تحقيقات بيشتر ايمني و مسئله تروريسم و مسئله نشست و بحران ريسك آن را به 
  مام پروژه هاي يوروديف تكميل گردد. ت 2020تاخير انداخت و قرار شد تا سال 

  شركتهاي آمريكايي يوسك آمريكا و روسي ميناتوم
USEC ( UNITED STATE ENRICHMENT CO) 

  سازي اياالت متحده شركت غني
MINATOM (MINISTERY OF ATOMIC ENERGY OF THE RUSSIAN 
FEDERATION)  

  وزارت انرژي اتمي فدراسيون روسيه
ROSATOM NUCLEAR ENERGY STATE CORE   

) از آمريكا و روسيه يك قرارداد ROSATOM(براي   MINATOM, USECشركتهاي 
با يكديگر بستند كه مربوط به مبادله متقابل سنگ  1993متقابل مگاتن به مگاوات در 

در خصوص مبادله اورانيوم  HEUشده ضعيف  شده سرشار و اورانيوم غني اورانيوم غني
شده ضعيف براي توليد  شود به بمب اتمي و اورانيوم غني كه مربوط مياست شده سرشار  يغن

به دست آمده بين دو  UF6و هگزافلورايد  U235اي و سنگ اورانيوم طبيعي  برق هسته
  اي آمريكا. كشور جهت صنايع اتمي روسيه و سوخت برق اتمي نيروگاههاي هسته

هاي اتمي روسيه با  اي خود، اورانيوم بمب هاي هستهبه عبارت ديگر آمريكا براي نيروگاه
گيرد و آمريكا سنگ اورانيوم به روسيه بدهد باضافه يك مقداري  را مي TENAXهمكاري 

  عنوان بخشي از مبادله. ذرات دور ريز اورانيوم تقويت شده به
و   ROSTAMTENAXآمريكا در مقابل   USECباشد  مفاد قرارداد به شرح ذيل مي

MINATOM (روس  
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  ساله) 20مي باشد ( 1993 - 2013تاريخ قرارداد از همكاري لحاظ زماني 
  U235 , U238 , UF6,LEU, HEUمواد  - 
شده باال براي  موارد مصرف نيروگاههاي آمريكا، سنگ اورانيوم آمريكا و اورانيوم غني - 

 صنايع روسيه

 –اي اتمي ه متر يك تن مواد كالهك 500اي  عدد كالهك هسته 15000عداد ت - 
، ميزان HEUتن  375راكتور  112درصد،  50% درصد برق اتمي آمريكا تا20

(EPARTIVE WORK UNIT) SWU  
از كالهك  HEUشده سرشار تن اورانيوم غني 375حدود 2009تا آخر سال  1995در سال 

اي آمريكا  شده صنعت براي سوخت نيروگاههاي هسته اي روسيه تبديل به اورانيوم غني هسته
  شد.

كالهك اتمي در مبادله مگاتن به مگاوات پروژه دولت با  15000اين برنامه معادل اورانيوم 
غني شود و براي 2013باشد كه بايد تا سال  متر يك تن كالهك هسته مي 500دولت مبادله 

  % نيروگاهي اتمي آمريكا به كار رود.10سوخت 
  

  نحوه مبادله:
هاي دولتي به وجود  دو كشور براي اجرا شركتمگاتن دول هر /حسب توافقنامه مگاوات

كه اين  TENEXشركت  MINATOMو براي روسيه  USEC آورند براي آمريكا مي
و است در تاسيسات ميناتوم  LEU به   HEUغني اورانيوم  نداد شركت موظف به تقليل

USEC  موظف به خريدSWU هاي  اورانيومLEU كند حمل و نقل آن  باشد و قبول مي مي
براي كل  1993قيمت بازار نسبت به سال  3/2ا در طي يك دوره بيست ساله به قيمت ر

 بقيه به مجموعه تغذيه گردد).  3/1( و  LEUميزان 

كند با شرايط  را مجددا در مقابل فروش مجدد مي SWUمبلغ فروش  USECدر مقابل 
  المللي. حسب مقررات آمريكا و بين

گذارد كه  دهد و آن را در معرض فروش مجدد مي مي، به قطعات عنوان TENEXدر مقابل 
  منوط است به توافقنامه مناسب بين المللي و شرايط كشور روسيه

دارد با اختيار عمومي و قابل اجرامي شود حسب مقررات بازار اورانيوم،  تاين شرايط مناسب
درصد تمناي كمتر هگزافلورايد 5ارسال مي شود با  USECبنابراين عمال يك توليد براي

 (مثال شود كارگرفته براي غني سازي آن مي عهده دار خدمات به USECاورانيوم و 
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SWUSًتوليد شده واقعي دراختيار  ) حسب مقررات، موادي مه عمالTENEXS  قرار
ي گردد، بنابراين ، تجربه فيزيكي مواد غيرممكن است كه منجر به توليد نهايگيرد مشخصاً مي

فروشد، بايد براي موادش مشتري پيدا كند براي  را مي SWU، قطعات  USECدر زماني كه 
كند كه باعث باالنس معاهده دوجانبه در  دريافت مي TENEXكه از  LEUكل توليدات

  است. TENXقرارداد شود كه مجموعه مواد تحويلي به 
شود كه  بندي شده اورانيوم مي خاير دانهبراي ذ TENEXهاي  ، متحمل هزينهUSEC مضافاً
ها بايد به شكل يك  شود، هزينه بندي كوچكتر از او رانيوم با غناي باال مي براي دانه متعاقباً

 TENEX ،5/1چه (گر باشد ها مي پرداخت متقابل با اورانيوم طبيعي و معادل استفاده روس
تر. و لذا  ي پاييناطبيعي به غن) اورانيوم طبيعي نيست و نه اورانيوم SECدرصد غني 

TENEX در اين معاهده  كه مقابل مسائل متعددي ركند فروش مجدد اورانيوم را د آزاد مي
  وجود دارد. 

ها  ، در روسيه زاينده براي روس1993اساس روند بازار، اين روش است كه قيمت توافقي در بر
سقف قيمت هاي توافقي كمتر از قيمت ارسالي  )روسها(باشد، براي اين طرف معاهده،  مي

به عمل آمد كه مسائل مختلف  1999اصالحاتي در مارس  نخواهد بود. در قرارداد مجدداً
  به عمل آمد. اءها و حجم و نوع غن جديد در خصوص قيمت

 8ها را كه حدود  برآورد نموده پرداخت به روس USEC 2005حسب قيمت بازار در سال 
  قطعات غني با غني كم باشد.  SWUSبراي مقادير  ميليارد دالر

  

  2008شرايط معاهده در مارس 
به معاهده مگاوات مگاتن اطالع داد كه به يك معدن  USEC، شركت 2008در مارس 

عدد كالهك  13000ت كه معادل دست يافته اس HEUمتر يك تن مواد  325سنگ، 
  .اي سوخت هسته اي براي نيروگاههاي هسته LEUباشد كه تبديل شده به  اي مي هسته

اي براي  نيروگاه تجاري سوخت هسته 103براي فروش به  USECاين ميزان سوخت توسط 
درصد برق توليدي آمريكا توسط نيروگاههاي اتمي اين 20توليد برق باشد كه به توليد حدود 

  كشور است.
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BMS درصد 50صلح در آمده است ه اكنون در خدمتاي ك ردهنده هستهميبهاي  كه كالهك
(ده درصد) كند كه بالغ براي  اي برقي آمريكا را تامين مي توليد انرژي هسته

10
توليد  1

  شود.  نيروهاي برقي آمريكا مي
عدد از آنها در مرحله بررسي 15، هساخته شد 1957-90در آمريكا بين  راكتور هسته 112
  باشد. آمريكا مي اي ذاري هستهداً توسط كميسيون قانونگمجد
كند پروژه از مگاتن  اي تالش مي راكتور هسته 31پروانه كار براي  ،شركت جهت گرفتن 70

به پايان مي رسد و اين به معني اين است كه آمريكا بايد از آن به  2013به مگاوات در سال 
  را از خارج .بعد توليد سنگ اورانيوم خود را افزايش دهند و همچنين واردات مواد 

  درصد سهم بازار اورانيوم در جهان:
  درصد6    دزقلستان    درصد23    كانادا

  درصدUS  4آمريكا     درصد21    استراليا
  درصد2    اكراين    درصد16    قزاقستان

  درصد2    چين    درصد8    روسيه
  درصد1  آفريقاي جنوبي    درصد8    نيجر

  درصد3  ساير كشورها    درصد7    ناميبيا
  مريكا از كشورهاي مختلفدرصد خريد اورانيوم آ

  2/6      ناميبيا    5/33    روسيه
  8/4      قزاقستان    23    استراليا
  5/2      ازبكستان    4/21    كانادا
  7/0    چكسلواكي    9/7    آمريكا

  از منابع مختلف 2007ميزان انتقال اورانيوم به اتحاديه اروپا 
  67/2      قزاقستان    65/24    روسيه
  52/2    اتحاديه اروپا    15/18    كانادا
  07/2      ساير    92/16    نيجر

  59/0      اكراين    38/15    استراليا
  HEU      95/3    81/4  آفريقاي جنوبي

  86/1    غناي  مجدد    5/4    ازبكستان
  93/1    آمريكا
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  تأسيسات بين الملل غني سازي جهان -2
شـده   رآكتورهاي عملياتي/تجاري توليد برق در حـال سـاخت فـاز، اورانيـوم غنـي      470اغلب 
U235        براي سوخت خـود دارنـد كـه اكثـراً آنهـا بـه روشGASEOUS URANIUM   بـا

باشند كه البته استثنائاتي مانند تأسيسات يك شركت استراليائي تحت توسعه  سانتريفيوژ مي
نمايـد كـه قبـل از     سـازي مـي   غنـي  LASER EXITATIONدر آمريكاست كـه بـه روش   

  شود. FLUORIDEبديل به فلورايد (اكسيداورانيوم) بايد ت U. OXIDEسازي بايد  غني
  

  مهمترين تأسيسات غني سازي در دنيا عبارتند از:
T, UTLY JAHR 

  ظرفيت ساالنه
نوع تكنولوژي

  كاربردي
  كشور  تأسيسات شركت عمل كننده

  چين DIFFUSION CNNC LANCHOW  700حدود 
  چين CNNC HANCHONG سانتريفيوژ  200
  آلمان GRONAU يورنكو سانتريفيوژ  1,70

  فرانسه E TRICASTINيوروديف سانتريفيوژ  10,800
  بريتانيا CAPEN HURST يورنكو سانتريفيوژ  2,750
  ژاپن JNFL ROKKASHMURA سانتريفيوژ  1,05
  هلند ALMELO يورنكو سانتريفيوژ  2,150
  روسيه  EKATRINBURG تكنا اكسپورت سانتريفيوژ  10,000
  روسيه KRASNOJARSK آندره دوزنكوف سانتريفيوژ  2,500
  روسيه ROSTOV تكنا اكسپورت سانتريفيوژ  1,400
  روسيه ANGARSK تكنا اكسپورت سانتريفيوژ  1,400
  روسيه TOMSK تكنا اكسپورت سانتريفيوژ  5,700
11,300  GAS 

DIFFUSION
USEC نيومكزيكوPADUCAH آمريكا  

  
  روش هاي كاربردي شركتهاي (تأسيسات) بزرگ

 GAS CENTRIFUGEسازي در مرحله اول روش سانتريفيوژ يـا  مختلف غنيهاي  از پروسس
سـازي   غني ELECTROMAGNETIKو به ندرت روش اكترومگنتيكDIFFUSIONو سپس

  ها ليزري، شيميائي و .... كمتر كاربرد دارد. مورد توجه است و داراي كاربرد است ساير روش
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  روش الكترومگنتيك
ــو   ــف ســنج اوراني ــك طي ــانطور در ي ــوپي   هم ــكافت ايزوت ــك ش ــده در ي ــونيزه ش ــدا ي م ابت

شـود در   الكترومغناطيسي، سپس يك ميدان مغناطيسي توسعه مي يابد و سپس شكافته مـي 
يــك ميــدان مغناطيســي حســب مقــدار جــرم، ايــن پروســه بــراي شــكافت ايزوتوپهــا، بــه   

CALUTRON .معروف است  
اتم گرفته مـي شـود در    بهرصورت اين پروسه غني شده، حسب تعريف غني شده و چون يك

يك فاصله كيلوگرمي، نمي توان غني سازي را بدست آورد چه به صورت گرم و يا ... بنابراين 
اين متد براي تحقيقات بكاربرده مي شود، چون اتم گرفته شده يك ايزوتوپ مي توانـد قـبالً   

  تست شود.
  

  E. GAS. CENTRIFUGEروش (پروسه) سانتريفيوژ 
  چيده ازطريق سيستمهاي نمايشي كمي از سختي آن مي كاهد.تشريح اين پروسه پي

 50اين روش معمول ترين روش غني سازي ميباشد و داليل آنهم، مصرف انرژي كم (حـدود  
هاي طراحـي   پذيري در مورد ظرفيت كيلووات ساعت) براي كار در هر كيلوگرم، و نيز انعطاف

م گازي شده) به داخـل يـك سـيلندر    (هگزا فلورايد اوراني UFOباشد در اين روش  شده مي
  شود. چرخان قرار داده مي

  شود. (چرخنده)بر يك سوزن فوالدي در يك محفظه واكيوم شده قرارداده ميROTORاين 
تر با دهانه خـارجي سـيلندر    در اثر سرعت زياد و انرژي سانتريفيوژ وابسته به قسمت سنگين

آيـد.   ا آنها به سوي، ايزوتوپ شكافته مـي شود و لذ آوري مي كن بيشتر جمع روتور و خود جمع
باشد، زيرا فلورايد شـامل فقـط    هگزا فلورايد با قابليت قراردادن مناسب براي پروسه روبرو مي

توانـد   هاي فلوراين مانند يكديگر يك جرم را دارند، بطوريكه جرم مي يك ايزوتوپ، و تمام اتم
  ورد نظر.)هاي مختلف اتم اورانيوم م فقط تفاوت كند (با جرم

اثر ادامه ميابد بوسيله (بوجود آمدن اختالف پتانسيل حرارتي بين غبار و جداره) مولد انـرژي  
  جاري در درون محور چرخنده سانتريفيوژ.

هـاي   تمركز بيشتر اختالف موجود، سپس بيشتر بين محور و ديـوار روتـور، امـا بـين نهايـت     
  (جداره) سانتريفيوژ.
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هـا وارد   رود بصـورت جمعـي (و مانـده    شده، تحليل مي بطور جمعي غنيبنابراين از آنجا مواد 
شـود در خـالء و بنـابراين     چنين پروسه سانتريفيوژ با پروسه شكاف انجـام مـي   شوند). هم مي

يابـد، قبـل    (توليد) و (باقيمانده) بايد كمپرس شده يا تصعيد/جانشين به اثر نرمال افزايش مي
  باشند.) (كه قادر به ذخيره شدن مياز انتقال ذخيره شدن در محفظه 

تواند افزايش يابـد بـا بـزرگ شـدن ضـخامت لولـه و بخصـوص سـرعت          تاثير سانتريفيوژ مي
دهد يك انبساط را و بشكل لوله اي با آلياژ آلومينيـوم   ترجيحي. بنابراين سانتريفيوژ ادامه مي

m/s400 رسد به انبساط بيشتر فوالد  آيد و مي در ميm/s500 وشش فلز تزريقي مـواد  و با پ
شوند (با محفظه موادي كـه   رود. عمالً نيروهاي تفكيك شده محدود مي مي m/s700باالتر از 

  باشد.) داراي چرخش زياد مي
به نحو آثار محدوده تأثير يافته از ضخامت روتور (براي زياد نمودن غيـر دلخـواه طيـف متـر     

  طبيعي)
  DIFFUSIONروش ديفيوژن (غني سازي) 

يابـد   از طريق روزنه هاي يك ديافراگم انتشـار مـي   UF6ديفيوژن (انتشار تشعشع)  در روش
تـر از   سـهل  U235اين انتشار، از لحاظ فشار در دو سوي ديافراگم متفاوت اسـت، مولكولهـاي   

U238  .انتشار مي يابد و سريعتر منتشر مي شودU  يك مجموعه ايزوتوپ اورانيوم، جريان گاز
سـير اصـلي (تزريـق)    مدارد نسبت بـه   U235باالتري از ايزوتوپ  با انتشار تفكيك شده ميزان

  ماند) از طريق (توليد بنابراين باقي ميها در جداره ها  بوسيله روزنه
ر توليد و د U235يك بخش منفك شده داراي يك فاكتور تفكيك كننده (با رابطه متمركز از 

  .است ، اما با مواد باالتر در جريان4/100باقيمانده مواد) حدوداً 
نياز به سـرمايه گـذاري در راكتـور آب سـبك دارد، حـدوداً      سازي  براي درجات مختلف غني

باشد كه شكل دهد همه را به صورت پله پلـه در   و پشت ساير طبقات متصل، الزم مي 1200
  شده. چنين مراحل مشخص

مورد نيـاز   UTAبراي هر كيلو  KW/H 2500-2300صرفي زياد و مقدار آن حدود انرژي م
توانـد در اسـتفاده    است. در جاهائيكه اختالفات فشار همين يك تفكيك كننده حرارتـي مـي  

شود در اين روش گاز و يا مايع با يك محفظه نزديك  فت ايزوتوپ بوسيله اشعه انجام ميشكا
ها بوسـيله ديگـري سـرد     شود تا يكي از سيني رارت داده ميبهم در فاصله دو سيني جداره ح

يابد بطور كامل در سيني گرفـت   شود. مولكولها كه داراي ايزوتوپ سبكتر هسته، تشعشع مي
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روند. در پشت اين ارتقـاء رو بـه بـاال كنوكسـيون در قسـمت       هاي سرد مي و ساير تشعشعات
، شـوند  مولكولها با ايزوتوپ باالتر متمركز ميگرمتر وجود دارد. بطوريكه با ميزان باالتر سلول 

  شوند.   تر آزاد مي در پائين
  

  نوع اورانيوم براي غني شدن
كنـد   براي سوخت استفاده مـي  U235تأسيسات) از ايوتوپ  470رآكتورهاي تجاري ( بيشتر

كه روش فرآورش گازي بر اورانيوم دارد ابتدا بصـورت اكسـيد اورانيـوم و سـپس تبـديل بـه       
مـي باشـد. كـه ايـن      FISSILEايزوتـوپ اصـلي    U-235-238فلورايد گردد دو ايزوتـوپ  

 U-238درصـد ايزوتـوپ    3/99و باقيمانـده %  235درصـد از ايزوتـوپ    7/0ايزوتوپ شامل %
نيست (و به صورت غير مستقيم به شكل  FISSIONباشد كه مستقيماً مربوط به پروسه  مي

  آيد). ، پلوتونيم در ميFISSILEايزوتوپ 
از لحاظ شيميائي يكسان بوده اما از لحـاظ محـدود فيزيكـي در هسـته      235و  238اورانيوم 

  مي شوند. 238عدد بيشتر) دارند. لذا  3پروتون ( 92شامل  U-235تفاوت دارند مولكول 
تفاوت بين مولكولهاي دو اورانيوم باعث تفكيك ايزوتوپها شده، باعث غني شـدن درصـدي از   

U-235 شود و تمام اين پروسه مستقيم و يا غيـر مسـتقيم باعـث اسـتفاده ايـن تفـاوت        مي
كننـد، كـه    شود. بعضي از رآكتورها، از اورانيوم طبيعي بعنوان سوخت استفاده مي كوچك مي

هـاي   شده دارند و بار غني براي مصرف برمي LWRSآنها امروز داراي راكتور آب سبك بيشتر 
  كند. درصد استفاده مي 3-5درصد تا  7/0
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  ساالنه) SWUظرفيت جهاني غني سازي عملي و طراحي (به هزار 
  كشور  شركت و تأسيسات 2005  2008  2015
7,000  10,800 10,800  , G.BESSE (شريك ايران)AREVA   فرانسه  
12,100  11,000 8,100 URENCO, GRONAU هلندGERMAN 

ALMELO,   
آلمان، هلند، 

  بريتاينا
750  150  150 JFL-ROKKAASHO ژاپن  

3,800  *11,300 *11,300 USEC PADUCAH & PIKETON آمريكا  
  آمريكا URENCOنيومكزيكو  0  0  5,900
  آمريكا ARENAآيداهلوفال  0  0  1,000
  روسيه TENEX, ANGARSK,  ZELONOGORSKسونسكا 20,000 25,000  33,000
  چين  , CNNC, HANZHUNالنژو  1,000 1,300  3,000
  ساير جهان ساير 5  100  300

  جهان SWUجمع كل  51,350 59,650  68,850
61,000 

 47,000تا
45,000

 48,000تا
 WNA   نياز جهان  

  2009سال  WNA MAKETو گزارش  OECD 2006منبع 
 DIFFUSION* به روش 

  ظرفيت جهاني (تبديلي) هگزافلورايد اورانيوم
UF6)  بشكلUشركت      تن) ظرفيت      

  كانادا  CAMECO PORT HOPEاستاريو             12,500  
  6,000            CAMECO SPNNG FIELD UK   انگليس  
  25,000      JSC ENRICHMENT & CON.CO RUS   ژاپن  
  14,500        COMURHEX (ARENA) PIERRELATTE   فرانسه  
  15,000      CONVERDYN METROPOLIS USA  آمريكا  
  3,000          CNNC LANZHEU  چين  
  90          IPEN      برزيل  
  UF6ظرفيت كل جهاني           76,090  

  WNA 2009گزارش سال 
(TU/YR)  تن اورانيوم ساالنه 12,000تا  18,000ظرفيت عملياتي حدودي  
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  روشهاي تركيبي گازي مقايسه هزينه هاي مصرفي
GASEOUS DIFFUSION   و سانتريفيوژ(Centrifuge Methods)  

  (ميليارد دالر)
CONTRIFUGE 
  طرحهاي بعدي

CENTRIFUGE 
  طرح اول

GASEOUS 
DIFFUSION

  

  سرمايه گذاري ثابت در هر طرح ميليارد دالر 4/1  ميليارد دالر 71/1  ميليارد دالر 13/1
  هزينه هاي عملياتي هر طرح ميليارد دالر016/0  ميليارد دالر 115/0  ميليارد دالر 07/0
  هزينه نيرو هر طرح  ميليارد دالر 21/0  ميليارد دالر 021/0  ميليارد دالر 021/0

  هزينه كل هر طرح ميليارد دالر63/1 ميليارد دالر 85/1  ميليارد دالر 22/1
  سازي مقايسه هزينه روشهاي سانتريفيوژ و تركيب گازي براي غني

  

  وژن گازييديف
ديفوژن گازي تكنولوژي ايست كه هسته توليد اورانيوم غني شده توسط هگزا فلوريد اورانيوم 

از ميان غشاءهاي نيمه نشت پذير استفاده مي شود. اين تكنولوژي جداسازي  (UF6)گازي 
آبشار بزرگي است با استفاده  - 238و اورانيوم  -235كمي بين مولكولهاي در بردارنده اورانيوم 

از مراحل زياد به جداسازي هاي بااليي مي توان دست يافت. اين تكنولوژي اولين پردازش 
  غني شده اقتصادي است كه با موفقيت توسعه يافته است.

  

  تاريخچه:
نشر گازي يكي از تكنولوژي هاي جداسازي ايزوتوپ اورانيوم بود كه به عنوان بخشي از پروژه 
منهتن توسعه يافت سرانجام از تكنولوژي هاي جداسازي توسط پروژه منهتن استفاده شد 
نشر گازي احتماالً مهمترين آنها بود پردازش ساخت ساختمان هايي كه براي زنجيره ها بود 

در  hexاخته ها بودند آماده سازي مواد اوليه هگزافلورايد (كه به عنوان از بزرگترين س
بازرگاني شناخته شده) اولين درخواست براي توليد فلورين براي مصارف تجاري بود و 

  مشكالتي در رابطه با كنترل فلورين و هگزا به عنوان گاز خوردند، مطرح بود.
ا، اتحادية روسيه (از جمله يك واحد صنعتي (واحدهاي صنعتي بزرگ انتشار گاز توسط آمريك

اند. اكثر اين واحدهاي صنعتي در حال  در قزاقستان) انگليس، فرانسه و چين ساخته شده
رود كه بسته باشند و قادر به رقابت اقتصادي با تكنيكهاي  شدند و يا انتظارمي حاضر بسته
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ها و غشاها هنوز مخفي  ها در پمپ سازي نيستند. اگرچه برخي از تكنولوژي جديد غني
ها به  اي براي صادر كردن كنترل اند و تعدادي از مواد استفاده شده هنوز به عنوان مسئله مانده

  اي باقي مانده اند. عنوان بخشي از ادامه تالش براي تكثير توسعه پذيري هسته
ند مقدار اي با تكنولوژي جديد عوض شده است پتريفيوز كه نيازم اين تكنيك به طور گسترده

  باشد. خيلي كمتري از انرژي جهت توليد جداسازي مشابه مي
  

  سانتريفيوژتكنولوژي 
اين پردازش براساس قواعدي است كه در يك جعبه بسته، همة مولكولها انرژي يكساني دارند. 

كنند.  تر سريعتر حركت مي از اين رو مولكولهاي سبكتر به طور ميانگين از مولكولهاي سنگين
تر خيلي بيشتر به ديوارهاي  تر نسبت به مولكولهاي سنگين ه، مولكولهاي سبكدر نتيج

كنند. اگر محفظه داراي سوراخ كوچكي باشد كه اجازه عبور مولكولهاي گاز  محفظه اصابت مي
به بلور مستقل را بدهد (اما مولكولهاي بزرگ كه جريان بزرگي از انتقال گاز خارج بدهد) پس 

كتر از محفظه بيرون خواهند آمد، زيرا درجة برون ريزي (انتشار به بيشتر مولكولهاي كوچ
بيرون از جعبه) متناسب با تناسب برعكس توده مي باشد. گازي كه محفظه را ترك مي كند 

  تا حدي در مولكولهاي سبكتر غني شده در حاليكه گاز باقيمانده تا حدي تهي شده است.
تشار گازي در آن رخ مي دهد ديفيوزر (افشانه) نام سازي بواسطة ان اي كه فرآيند غني محفظه

  باشد. دارد. اين محفظه داراي سوراخ نيست بلكه شامل ديواره متخلخل مي
سازي انتشار اورانيوم توسط هگزافلوري اورانيوم مستقل  مطمئناً اورانيوم يك گاز نيست و غني

شود. اين فرآيند  ار ميشود. اگر چه اين ماده در دماي اتاق جامد است به راحتي بخ مي
نيازمند اين است كه تمام اجزاي انتشار گازي در درجة حرارت مناسبي جهت اطمينان از 

يك تركيب ثابت است، به طور  UF6در حالت گازي باقي بماند است. اگر چه  UF6اينكه 
ه هاي معمولي تخريب كننده است در نتيج اي با آب دوباره فعال مي شود و براي آهن گسترده

گذرگاههاي گازي داخلي بايد با نيكل و يا فوالدهاي ضدزنگ ساخته شوند و سيستم كلي 
شود. برخالف  ها استفاده مي بايد به طور محكم تراوش كند تفلون جهت پوشاندن دريچه

تنها تركيب اورانيوم به طور كارايي فرار و بخار شدني است و  UF6ويژگيهاي ناخوشايند 
  شود. وژن گازي استفاده ميجهت مراحل بهينه ديفي

مي باشد، در نتيجه تفاوت در وزن  19Eخوشبختانه، فلورين شامل تنها يك ايزوتوپ 
  بدليل تفاوت در وزن ايزوتوپ هاي اورانيوم است. UF6مولكولي مولكولهاي متفاوت  
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تقريباً مساوي است جدايي خيلي كم  238UF6و 235UF6اگر چه بدليل وزن مولكولهاي 
235U  238وU  با انتقال از ميان حاملي كه منتشر كننده است تاثير يافته است كه بنابراين

ها الزم است كه از خرد مجاهد استيج  براي ارتباط تعداد زيادي ديفيوزر با هم در توالي استيج
  مجاور استفاده شود.  (STAGE)هاي به عنوان ورودي به استيج
  شود. ناميده مي (آبشار) Cascadeاين گونه توالي استيجها 

شدة مطلوب  نيازمند هزاران استيج طبق توليد غني diffusion cascadeعمالً آبشار انتشار 
  باشد. مي
و انبوه نوع  Filmباشد. نمونة  نوع حامل وجود دارد كه در آنها اطالعات در دسترس مي 2

يل نشده متوسط اند (با استفاده از متخل هاي فيلم كه از سوراخهاي خطيري ساخته شده حامل
اليه دروني). يه راه با از بين بردن يكي از مواد تشكيل دهندة آلياژ است، براي استفاده سريع 

هاي نوع انبوه از  استفاده كرد. حامل Agznجهت از بين بردن زينگ از  HCIتوان از  مي
ده اند. حامل هايي كه در آمريكا استفا پودرهاي انباشته شده يا كلوخ سازي تهيه شده

  شده هستند. سازي شوند شكل لوله اي نيكل كلوخه مي
اين گاز بايد در هر مرحله جهت تقويت سازي در برابر ضعف در برابر فشار ديفيوزرها فشرده 
شود. اين فشرده سازي منجر به فشرده سازي گرماي گاز مي شود كه سپس قبل از ورود 

و خنك سازي كارخانجات ديفيوزر بايد خشك شده باشد احتياجات براي پمپ زني 
diffusion .منصرف كننده هاي انبوه الكتريسيته كرده است  

  

  به صرفه است؟  UF6آيا بازگرداني 
دالر آمريكا  kg” ,URENCO/بر طبق اطالعات شركت  UF6هزينه تخميني بكارگيري 

602" UF6  ًمي باشد كه شامل دفلوريزه كردن كه حدودا/kg 26/1دالر آمريكا UF6  هزينه
بر مي دارد. با در نظر گرفتن حراج احتمالي فلوريداسيد (با محصوالت دفلوريزه شده) در بازار 

  شود. تبديل مي UF6 7/0دالر آمريكا kg/به  46/5جهاني هزينة آن از 
هزار تن از  125اروپاي غربي هزينة بهره برداري  UF6همانطور براي تبديل و خاكستر اصل 

كند. با انجام يك محاسبه  ميليون به همان ترتيب تغيير مي 68/0يليون و م 09/0اين ماده به 
درآمد كارخانجات غني سازي كه قبل از غني سازي هاي اضافي از اين ماده دريافت شده 

دهد كه الزم بوده كه  ميليارد دالر تخمين زده شده است). اين نشان مي 14/3است (حدوداً 
% 30شود. (جهت دفلوريزه كردن و به خاك سازي) و خرج  UF6% درآمد كل بكارگيري 22



   نوميانيويور

 

بودجه ها براي مخارج ديگر صرف شده جهت دفلوريزه كردن صرف شود. اما احتماالً اين 
ه قسمت قابل توجهي از بودجه از به حراج گذاري سرويس كاست. بايد ذكر شده باشد 

) به بودجة دولت 6/35اروپاي غربي از  UF6سازي بدست آمده (زمانيكه باز كرداري  غني
) از UF6(شركت واسطة براي  OAO Techsnabex Portمتحده و با به حساب اياالت 

  شده است. اروپاي غربي ريخته مي
تن) براي محو كردن  700,000(حدوداً  UF6صحبت در مورد بكارگيري ذخاير داخلي اصل 

اي نه تنها انرژي  هسته كردند كه انرژي هاي گذشته زمانيه تنها اندكي فكر مي قرض هاي دهه
قيمت است اورانيوم تهيه شده يك آنالوگ قياسي است از  ارزاني است بلكه يك آشغال گران

اي و ارتباط  افتد از جمله سوخت مصرفي هسته اي مي هاي هسته اتفاقاتي كه براي ديگر زباله
 URENCO, UF6هاي بكارگيري  اي با پذيرفتن هزينه با تخريب نيروگاههاي هسته نآ

افزايش خواهدداد (از منابعي داخلي  2030كه روسيه تا سال  UF6ميليون تن  1بكارگيري 
دالر براي دفلوريز كردن  اردميلي 7/0دالر هزينه بر مي دارد كه شامل  اردميلي 7/5و خارجي) 

كه جهت دفلوريزه كردن  است ها حراج اسيد فلوريك باشد عمالً، اولين منبع ممكن بودجه مي
باشد. اما بدليل دالئل اقتصادي اسيدفلوريك براي دفلوريزه كردن به صرفه  شود مي آزاد مي

وسط كار تنماند. اين راه نيست تا در مورد ذخيره و دفن اورانيوم تهيه شده حرفي باقي
ديل كه تب اند هاركردهظا AECHPسخنرانيهاي صنعت تصديق شده مثالً كارگردان عمومي 

  آوراست.  به صرفه نيست و زيان
شود. رسماً شده كسر دومين منبع بودجه ها بايد از پول بدست آمده از سرويس اورانيوم غني

ها  اين بودجه UF6و كمبود تجربه براي دفلوريزه كردن صنعتي UF6هاي مديريتي بودجه
هيچ  Rosatomشود كه  شوند. به عالوه اين گونه فرض مي براي هدف طراحي استفاده نمي

مشابه جهت ذخيره بودجه براي منتخب  UF6برداري  تجربه براي نگهداري بودجه براي بهره
  اي ندارد. كردن كارخانجات هسته

هاي  داقل از درآمد سرويس، براي برنامهاما اگر اين بودجه و ذخيره موجود بود كسر ح
هزينة سوخت تازه براي  كند. ازهاي مالي الزم را برآورده نميياي داخلي قطعاً ن هسته

كه عمدتاً به برابر كمتر از قيمت جهاني است  5تا 4اي داخلي حدوداً  كارخانجات انرژي هسته
باشد. حتي با  برابركمتر از هزينة جهاني مي 3تا  2سازي كه حدوداً  دليل هزينه كم غني

و يا اورانيوم در سازمانهاي داخلي،  "سازي با كارايي بيشتر غني"محاسبه خريد قدرت مساوي 
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تواند ذخيرة  اي داخلي قطعاً نمي سازي براي كارخانجات انرژِ هسته درآمد سرويس هاي غني
قبول مالي  باشد سومين منبع ممكن و قابل داشته UF6مناسب درآمدي جهت بكارگيري 

طي بودجه حدارد كه تحت شرايط قوجودداست. امكان احتمال زيا بودجة پيماني UF6تبديل 
ذخيره و خاكسپاري  تبديل، Roasatom اي براي ساخت واحدهاي صنعتي انرژي هسته

است تهيه كند. همانطور  شده را براي هدف برنامه پيماني ديگري از بودجه پيماني اورانيوم تهي
  اي اينگونه اتفاق افتاد. كه در مورد ساخت كه مراكز جديد انرژي هسته

همچنين هيچ اطالعاتي در مورد اينكه آيا ضخامت مالي جهت بكارگيري اورانيوم هگزا فلوريه 
باشد، وجودندارد و تضميني براي سيستم داخلي براي دفلوريزه كردن  شده وجود داشته تهي

ريز شده كه تحت  ساله برنامه 5شود. شروع كار سيستم  مي آميز راه انداخته به طور موفقيت
الملل قطعاً  مالي و ديگر شرايط مسئله اورانيوم هگزافلوريد تهي شده مراكز بينشرايط بد 
  گيرد. آتش مي

المللي ساخت واحدهاي صنعتي براي اورانيوم غني شده نشان مي دهد كه در  تجربة بين
جزء مهمي در زمان درخواست براي  UF6دسترس بودن تضمين هاي مالي براي بكارگير 

كه يك شركت تابع از شركت  LESود. همانطور كه شركت جواز ساخت محسوب مي ش
براي گرفتن مجوز براي ساخت يك  2004مي باشد در سال  URENCOاروپاي شرقي 

(آمريكا) درخواست داد كه ظرفيت  Leu Countryواحد صنعتي اورانيوم غني شده در 
كه ذخيره داشت. اين نشانگر اين بود  Angorsk Echpمشابهي به مركز طراحي شده روي 

نيازمنداست. (به عقيده چند محقق  UF6هزار تن  190ميليون دالري براي بكارگيري  731
اين ذخيره قطعاً زير قيمت واقعي تخمين زده شده است). قابل ذكر است كه اين چهارمين 

بوده است زيرا ديگر تالشهاي اين شركت براي ساخت مراكز اورانيوم  LESكوشش شركت 
  غني شده در مكانهاي ديگر به دليل مخالفت عموم با موقعيت روبرو نشده است.

نشانگر اين است كه مردم به اين اعتقاد ندارد  LESراه دستيابي انتخاب شده توسط شركت 
را تامين مي كنند جمعيت  UF6از  كه مراكز غني سازي ذخاير بي خطر و بهره برداري

 UF6روسيه حق اين را دارد كه در مورد مسائل سياسي كه براي تضمين مالي بهره برداري 
ضروري است با انتقال پذيري به بي خطرترين شكل مطاليه كننده بعالوه اين قضيه مربوط به 

ني سازي اورانيوم انباشته شده، مي شود. امكان بكارگيري پروژه هاي جديد براي غ UF6كل 
فقط در مورد حل كردن مشكل تبديل و زير خاك كردن همة ذخير اورانيم تهي شده 
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 200/4ها بر طبق تخمين بين المللي حدود  هگزافلوريه مي باشد. هزينه بكارگير همة ذخيره
اين  Rosatomبيليون دالر براي دفلوريزه كردن مي باشد  6/0باشد كه شامل  ميليار دالر مي

  ار پول را ندارد.مقد
برداري  اي مشكالت بهره ها، روشن شده كه چرا سخنرانهاي صنعت هسته در پي اين تخمين

هاي سرسختانه در رابطه با مراكز  كنند و چرا مخالفت اورانيوم هگزافلوريد تهي شده مخفي مي
  دهد. بين المللي غني سازي اورانيوم رخ مي
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  مسائل غني سازي اورانيوم - 3
  ي مختلف غني شده عبارتند از: اه GRADEاورانيوم هاي مختلف با 

  SLIGHTLY_ ENRICHED (SEU)  اورانيوم  
REPROCESSED                (RU)  اورانيوم  

   LOW ENRICHED             (LEU)اورانيوم  
  HIGHLY ENRICHED       (HEU)اورانيوم  

  سازي اورانيوم  هاي مختلف غني روش
 DIFFUSIONروش: 

 GASEOUSهاي فرعي  روش

              THERMAL                     
 CENTRIFUGEروش: 

 GAS CENTهاي فرعي  روش

                                                ZIPPE CENT         
  LASERروش: 

 ATOMIC VAPOR LASER ISOTOPE (AVLIS)هاي فرعي   روش

SEPARATION 
(NLIS) MOLECULAR VAPOR LASER ISOTOPE SEPARATION 
(SILEX) SEPARATION OF ISOTOPES BY LASER EXCITATION 

  

  پروسه آئروديناميكي      هاي ديگر: روش
  الكترو مغناطيسي تفكيك ايزوتوپ        
  پالسما     متد شيميايي         

  

  پروسه هاي تبديلي
 ISOTOPE SEPARATIONآن از طريق U235شده، اورانيومي است كه تركيب اورانيوم غني

  افزايش يافته است.
در  U235مي باشد. در حاليكه  ISOTOPE U238درصد:  NU (284/99اورانيوم طبيعي (

قابليت  تنها ايزوتوپ موجود است كه ذاتاً U235درصد وزنش مي باشد. و  711/0حدود 
THERMAL NEUTRON  .را دارد  
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مصارف عمومي، مانند توليد برق، مسائل  )1 :و موردسازي در مورد اورانيوم در هر د غني
مصارف نظامي از قبيل ساخت بمب و... اعمال مي شود. و تنها  )2پزشكي و مصارف صنعتي. 

تن  t.mg)(2000از اورانيوم غني شده مي توان آن محصوالت را تهيه نمود. امروزه حدود 
 DUبه   U238 انيوم غني شدهاورانيوم غني شده در حد باال، در جهان وجود دارد. اور

)DEPLETED URANIUM معروف است و داراي تشعشع كمتر نسبت به اورانيوم (
د و داراي راديو اكتيو كمتري باش مي DUسازي  حاصل غني U238طبيعي است. اورانيوم 

هاي اتمي،  باشد و در امور سالح ميهمچنان سنگين  ،باشد. حتي كمتر از اورانيوم طبيعي مي
 5باشد، مورد استفاده مي باشد. فقط  كاربردهايي كه نياز به فلز خيلي متراكم مي و ساير

  ماند. سازي مي درصد از آن استفاده و بقيه در مراكز غني
SEU:  اورانيوم غني شده اليه اي دارايU235  درصد مي باشد. اين نوع  2تا  9/0و با كنسانيزه

سنگين مورد نياز بوده و براي سوخت سوخت (اورانيوم طبيعي) در آب NUبه جاي 
رآكتور الزم مي باشد. و در مقابل تقليل مي دهد هزينه مقدار قابل استفاده سوخت را و 

  هزينه مراحل بعدي زباله اتمي را.
RU: اورانيوم پروسه مجدد نوعي از SEU  مي باشد كه براساس سيكل سوخت به عنوان پوشش

نوعاً  LWR شده به وسيله شود. سوخت مصرف ) استفاده ميLWRدر رآكتور آب سبك (
باشند تا اورانيوم طبيعي و بنابراين براي سوخت بخاري و رآكتور به كار  مي  U235شامل 

  باشد. ميU236شود، درهرصورت شامل ايزوتوپ ناخواسته اورانيوم برده مي
LEU :.اورانيوم غني شده در حد پايين  

صد كنسانتره مي باشد. براي استفاده از بخاري در در 20اين نوع اورانيوم داراي كمتر از 
) بيشترين تمايل در مصرف آن در رآكتور در جهان وجود دارد. LWRرآكتورهاي آب سبك (

 75/19تا  120) در رآكتورهاي تحقيقاتي بين U235درصد ( 5تا3اين اورانيوم غني شده بين 
پس از تبديل  HEUشوند. كنسانتره بعدي آن براي جايگزيني  ) غني ميU235درصد(

  شود. استفاده مي LEUبه
HEU :.اورانيوم غني شده در حد بسيار باال  

دارد. اين نوع شكافت شده  U233و  U235% 1درصد كنسانتره  20اين نوع اورانيوم، بيش از 
عنوان درجات سالح مي باشد كه به  U235درصد يا بيشتر از  85در سالحهاي اتمي شامل 

WEAPON_ GRADE  20معروف است. بنابراين در مجموعه، غير سالحي در حدود %
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ناميده مي شود. حتي در بعضي موارد كمتر از  WEAPON_ USEABLEكافي است كه 
  % نيز كافي است. 20اين مقدار 

ختن سالح از سازد به سا هاي رآكتور ما را قادر مي نوتروندر هر صورت داوري در قبال انفجار 
شود  كه البته اين روش مربوط مياست سازي  انواع غني شده كمتر از حد معمول براي غني

اند. در حال حاضر منتشر از  در ساخت سالح تجربيات كافي داشته كه قبالً ديگربه كشورهاي 
باشد.  باعث هدر رفتن و فرار از زنجيره هسته رآكتور براي سالح اتمي مي U238ايزوتوپ 
قل نرمال در يك نكيلوگرم باشد كه  50شده حدود  درصد اورانيوم فوق غني 85مجموعه 

  باشد.  اينچ) قطر مي 12سانتي متر ( 30فضاي كمتر از 
HEU  در رآكتورهايFAST NEUTRON باشد. كه وقتي  مانند رآكتورهاي دريايي مي

باشد. در رآكتور  نميدرصد  90بيشتر از  درصد مي باشد، اما نوعاً 50كه شمال كمتر از 
درصد  5/26با  HEUكه مورد استفاده  PROTOTYEنوع  FERMILتجاري سريع 

U235 97سازي اورانيوم به بيش از  شود. براي امور فوق تجربي، غني مي باشد استفاده مي 
  درصد اقدام به عمل آمده است.

  

  سازي ا ورانيوم هاي غني سيستم
باشد.  و برترين اقدامات مي ترين و انرژي هزينهو پرترين  شكافت ايزوتوپ ها يكي از سخت

باشند و از  سان مي داراي محدوده شيميايي يك ايزوتوپ 2سازي بسيار سخت است چون  غني
هاي  باشد. تكنيك مي U238درصد سبكتر از  26/1تنها  U235لحاظ وزني شبيه يكديگرند. 

هاي مختلف ديگر نيز تحت  روش شود و سازي اورانيوم به كار گرفته مي مختلف براي غني
ها  هاي مختلف وزن اتمي ايزوتوپ گيري مهارت ه طور كلي مانند بهرهباشد. ب بررسي مي
باشد، به هر صورت شواهد قابل  اي مي باشد. بعضي كارها براي رزنانس هسته مختلف مي

  هاي رزنانس توليد را. توجهي در دست نيست كه بتواند طبقه بندي كند پروسه
ي مراحل كه به تعدادگيرد  ها در ابعاد باال، آن است كه به كار مي سازي از وجوه كلي غنييكي 

  .منجر شود U235توليد كنسانتره بسيار موفق، اورانيوم 
هر كدام از مراحل كنسانتره توليد مراحلي قبلي، به وسيله ارسال از طبقه بعدي حاصل 

باشد.  به مرحله قبلي براي پروسه بيشتر مي شود. به طور مشابه، دنباله هر مرحله بازگشت مي
شود.  اي) ناميده مي اي/مرحله (پله CASCADEسازي  اين مراحل پشت سرهم سيستم غني
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دو روش تجاري زايش به كار به صورت بين المللي براي غني سازي به كار گرفته  ً اخيرا
  شود. مي

GASEOUS DIFFUSION  / و  توليد(نسل (اولGAS CENTRIFUGE نسل) / 
ها داراي اثر  گردند، زيرا آن مستقر مي GENERATIONتوليد دوم) متقابال روش هاي 

سازي براي  سازي و متد بعدي غني بيشتر به عنوان گذاره انرژي براي همين درجه از غني
  . GENERATIONعنوان  نسل سومشود.  تجاري سازي به كار گرفته مي

  

DIFFUSION TECHNIQUE   
اورانيوم  GASEUSاز اين تكنيك براي توليد اورانيوم غني شده به وسيله اعمال نيروي 

باشد، اين توليد از  مي SEMI- PERMEABLE MEMBRANEهگزافلورايد از طريق 
آيد. در زمان جنگ سرد  ميبه دست  238و 235طريق شكاف بين مولكولهاي شانين اورانيوم 

يك روش عمده در  GASEOUS DIFFUSIONابرقدرتهاي آمريكا و شوروي، روش 
3سازي اورانيوم بود و بالغ بر حدود  هاي غني تكنيك

شد.  هاي غني شده را شامل مي ماورانيو 1
گيرد و  ميهاي بعدي جانشيني صورت  است و به وسيله تكنيك اما اكنون به كلي منسوخ شده

  رسد. ميبه پايان عمر خود 
  

DIFFUSIONTHERMAL  (نشت حرارتي)  
الي در يك مايع باريك يا گاز براي تكميل قتنشود، حرارتي ا در اين روش به كار گرفته مي

  شكافت ايزوتوپ ها. 
شود  منعكس مي 232را كه ما دوئل گاز اورانيوم  ها اين واقعيت آورد ميدر اين روش به وجود 

  رويه سرد. ميل مي كند بوي 238به رويه آن و مادوئل اورانيوم 
،استال تسني كه در جنگ دوم جهاني از آن استفاده OAKRIDGEدر S-50تاسيسات 

 GASEOUS DIFFUSIONكه از روشEMISپروسه مواد الزم براي نمود، مي تهيه و شده
  شود. مياستفاده 

  

GE TECHFUNTRIEC  (گريز از مرگز) تكنيك سانتريفيوژ  
  سانتريفيوژ گاز 

پروسه سانتريفيوژ به كار مي برد مقدار سيلندرهاي چرخان در محور به طور سري و شكل 
ورد نيروي قوي گريز از مركز و چنان قوي مي آوجود بموازي. هر سيلندر چرخان در محور 
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مولكولهاي  ،حركت كند به سوي بيرون در سيلندر U238كه مولكولهاي سنگين تر گاز شامل 
غني به سوي مركز تجمع مي كند. اگر نياز به انرژي كم و زياد باشد  U235سبك تر گاز به 

كه جانشين شده به وسيله (براي فعال شدن و رسيدن به پروسه ديفيوژن گازي قبلي 
وجود دارد.  ،باشدمي دوم  GENERATIONبراي انتخاب روش كه  )متدهاي جديد

كه برمي گردد  005/1از گ DIFFUSIONطه به ومرب 3/1فاكتورهاي تفكيك در هر مرحله 
5به 

درصد اورانيوم  54يد مي كند. تول(كه انرژي مورد نياز. تكنيك گريز از مركز گاز  1
  .را) شده در جهان غني

  

  ZIPPEسانتريفيوژ گاز 
كه  باشد مي G.Cسانتريفيوژ استاندار به اصالح در سيستم  GASو  ZIPPEتفاوت در بين 

خورد و به توليد جريان  باشد. گرمابه ته سيلندر چرخان مي تفاوت اوليه در مصرف گرما مي
مي شود مي تواند در ميدانه جمع گردد. سيستم اصالح منجر در باالي سيلندر  U235حركت 

اي  براي توليد سوخت هسته URENCOشده گريز از مركز به صورت تجاري توسط شركت 
  براي توليد بمب اتمي استفاده شده است.  است كه توسط پاكستان

  

  تكنيك هاي ليزر
ر، و پروسه تكنيك ليزر نياز كمتري به انرژي دارد. هزينه سرمايه گذاري كمتر، عواقب كمت

گيرد يا در حال توسعه  هاي متعدد مورد بررسي قرار مي كارآيي بهتر اقتصادي. پروسه
با توسعه  SILEXباشد، بنابراين  تجاري داشتهتواند مصارف  يمباشند. پروسه هاي ليزري  مي

  برسد. 2012رسد كه به توليد تجاري در سال  مناسب روبرو بوده و به نظر مي
  

ATOMIC VAPOR LASER ISOTOPE SEPARATION 
هاي اورانيوم با استفاده از انتخاب يونيزه شدن  گيرد، تفكيك ايزوتوپ ميكار در اين تكنيك به 

HYPER FINE TRANSITION كند  در اين تكنيك با استفاده از ليزر كه تنظيم مي
 U235 به صورت مثبتو د كنمي  و سايرين را. شارژرا) U235(كند  هايي كه يونيزه مي فركانس

  كه صفحه شارژ شود. بطوريبه صورت منفي  آيد ميدركه جذب 
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MOLOCULAR LASER ISOTOPE SEPARATION  
 كشامل ي UF6به خروجي مادوئل  مادون قرمز مستقيماًنور رود  در اين سيستم به كار مي

كند پنتا  وليد ميكند و يك اتم فلورين را و ت آزاد ميرا يك اشعه ثانويه ليزر و  U235اتم 
  .اشعهج وخربه كند  مي كمكفلورايد كه 

  

(SILEX) SEPARATION OF ISOTOPES BY LASER EXITATION 
توسط استراليا به كار گرفته شده كه در بدو امر توسط شركت  UF6به همراه SILEX روش 

  شركتهاي رسيد. بنيانگذاري شد و حق توليد آن به ثبت USECآمريكايي
GE HITACHI NEUCLEAR ENERGY ك توافقنامه انرژي با شركت يSILEX 

SYSTEM و شركت  2006در سال  .اء كردندمضاGEH  به ساخت و توسعه چرخه تست
ليد تجاري اقدام نمود. سپس بين دولت آمريكا و استراليا يك توافقنامه تجاري براي يك تو

هاي  اعالم نمود كه يك سيستم بسيار كارآمدتر از اين تكنيك SILEX امضاء شد و شركت
  برد. در ساخت به كار مي ،موجود را

  

  تكنيك هاي ديگر
  متد آئروديناميك

به وسيله  BECKER JET NOZZLEسازي آئروديناميك شامل تكنيك  پروسه غني
توسعه يافت  VORTEX TUBE SEPARATIONو شركت E.W.BECKERشركت

بندي فشار و نيروي گريز از  به دست آمده توسط درجه DIFFUSIONكه مبتني است بر 
، با DILUTION, UF6آيد با  سازي نيروهاي گريز از مركز كه بدست مي مركز بخار. غني

افتد و توسط گاز به  جريان ميعنوان حامل و گاز بسيار بيشتري به گاز هليم يا هيدروژن به 
اين روش را  UCORآيد؛ استفاده از هگزا فلورايد اورانيوم. شركت  نسبت متد آن به دست مي

 VORTIX كه براساس آن كه تاسيسات HELIKON VORTEXتوسعه داد و توسط 

TUBE شد در برزيل توسط  ساختهNUCLEI  يك كنسرسيوم به سرپرستي
INDUSTRIA NUCLEARS DO BRAZIL سيستم بر  ازSEPARATION 

NOZZLE زهاي شود. به هر صورت هر دو متد داراي مصرف انرژي زياد و نيا استفاده مي
  باشد كه اكنون ديگر مصرفي ندارند. بعدي براي فضوالت گرمايي مي
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 EMISروش تفكيك ايزوتوپ الكترومغناطيس 

شود و سپس يونيزه به يونهاي مثبت مي گردد و  ن روش نيز اورانيوم ابتدا بخار داده ميدر اي
شود  مي DEFLECTبا ميادين مغناطيسي  شود و نهايتاً اقدامات متفاوت آن سرعت داده مي

گردد. يك سيستم و مقياس آن توسط شركت  ن در منطقه هدف ارسال ميآآوري  به جمع
CALUTRON  در جنگ دوم جهاني با استفاده ازU235  جهت توليد بمب اتم مورد استفاده

مورد استفاده قرارگرفت و پس از جنگ 1945جنگ هيروشيما در سال قرار گرفت كه در 
در يك بعد وسيع و قدرتمندتر مغناطيسي به كار  RULTISTAGE DEVICEسيستم 

  باشد. شد و اكنون يكي از روشهاي موثر مي گرفته
  

  وش هاي شيميايير
چنين سيستمي احداث شد اما مورد استفاده قرار نگرفت كه در آن يك سيستم شيميايي 

كه در پروسه انفجاري خود يك شكاف  CHEMEXيابد. يك شركت فرانسوي  مي توسعه
/ كاهش  تمايل به تغيير تمايل در اكسيداسيون نمود، ايزوتوپ ايجاد مي 2نازك در بسيار 

  .داشت ORGANICكارآيي عظيم فوق العاده زياد و سريع خاكستري و در فازهاي 
  

PSP پروسه شكاف پالسما  
ع مغناطيس و فيزيك پالسما به عمل مي آيد. يرساستفاده از عكس العمل با در اين پروسه 

براي انتخاب انرژي فرآوري (در اين روش اصول رزنانس سيكلي يونها به كار گرفته مي شود 
  ، تركيب يون ها.)در يك منطقه پالسما U23ايزوتوپ 

 ناميده شد و REIكه  )نوع مخصوص به خودشان را(توسعه دادند اين روش را فرانسوي ها 
  از روش شكاف ايزوتوپ ها استفاده مي برد. هنوز REIمعلق شد. گرچه  1990در سال 

  

  RATIVE WORK UNIT (SWU)SEPAكارهاي الزم جهت شكافت اتم  
در اين عمل، مقداري از كارهاي كه اورانيوم نياز دارد از مواد تا تبديل آن به مواد طبقه بندي 
شده كه بايد غني شوند، و اقدامات و نسبت هاي آن براي عملكرد زماني ماشين آالت و 

 )نولوژي غني سازيتجهيزات كه نياز دارد تا به اهداف خود برسد، (بجز اقدامات مربوط به تك
 استخراج از منابع آلماني KGUTA, KGSW, SWUSمي نامند كه با كلمات  SWEرا 

  بيان مي گردد.
 1 SWU= 1 KG SW= 1 KG UTA 
 1 KSWU= 1 TSW= 1 T UTA 
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 1 MSWU= 1 KTSW= 1KT UTA 
مي باشد و نمايانگر انرژي مصرف  WORK UNIT SEPARATIVEواحدها به كيلوگرم 

و مقدار توليدات با كيلوگرم بيان  )در زمانيكه تغذيه مي شود(شده براي غني سازي مي باشد. 
  مي گردد.

W= WORK 
SWU WORK W  الزم براي شكافت جرمF  از تغذيه مجموعهXF  به مقدار جرمP  از

 حهمراه يا توضي SWUن، تعداد كه تحت عنوا XTو عيار  Tو دنبال آن جرم  XPمقدار توليد 
  عبارت است از:

WSWU = P.V (XP) + T.V (XT) – F.V (XF)  
V (X)  ارزش عملكرد كه تعريف شده 

V (X) = (1-2X) * In (
x

x1
 بصورت  (

P

F  = 
TF

TP

XX

XX


  نرخ توليد تغذيه شده با عبارت 

P

T  = 
TF

FP

XX

XX


  نرخ باقيمانده با عبارت 

در حدود  NUپوند) اورانيوم طبيعي  220كيلوگرم ( 100جهت شروع هر  ،هونبه عنوان نم
SWU 61  پوند)،  220كيلوگرم ( 10نياز دارد تاLEU ،از U235  درصد و مانده  5/4شامل

سازي مستقيما  براي يك تاسيسات غني SWUشود. مقدار  درصد توليد مي 3/0جرم ويژه 
 GASEOUS.Dمربوط به ميزان انرژي است كه مصرف مي شود. روش مدرس تاسيسات 

) G.Jگيگا ژول ( 9تا 6/8كيلو وات ساعت برق دارد و يا  2500كيلو وات تا  2400نياز به 
ياز به ، نG.C GAS CENTRIFUGEدر حالي كه در تاسيسات  SWUبرق براي هر 

  دارد. SWU) برق در هر m.g 200-180كيلو وات ساعت (  60تا  50فقط 
  به عنوان مثال:

) TA25تن در سال ( 25مگا وات برق نياز به  1300يك نيروگاه اتمي توليد برق با ظرفيت 
LEW  (اورانيوم با غناي پايين) باU235  كه اين مقدار توليد  ارددرصد د75/3كنسانتره
سازي با  . يك تاسيسات غنيKSWU 120نمايد با استفاده از  ميتوليد  NUتن  210حدود

 8، و بنابراين براي غني سازي اورانيوم نياز به سوخت در حدود 1000A /KSWUظرفيت 
  باشد.  نيروگاه بزرگ برق اتمي مي
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  مسئله هزينه
را  كه به وسيله تاسيسات غني سازي تهيه مي شود، يك پارامتر مهم ديگر SWUمضاف بر

مي باشد كه نياز به رسيدن ميزان الزم غني سازي مي باشد.  NUبايد در نظر گرفت كه جرم 
ميزان مواد تزريقي نياز به مقداري از سطح غني سازي الزم براي مقدار  SWUSبا مقدار 

U235  مي باشد كه تكميل مي نمايد نياز اورانيوم را به هر صورت. بر خالف تعداد الزم
SWUS  سازي با افزايش در كاهش سطح  در زمان غني U235  در كاهش جريان به ميزان

NU  الزم كاهش با كاهش سطحU235  كه منجر به توليدDU .مي باشد، همراه است  
براي استفاده از رآكتور آب سبك، معموال جريان  LEWسازي  به عنوان مثال در غني

درصد اورانيوم طبيعي)،  7/0 با(آن طور كه مقايسه شود  U235 درصد 6/3سازي شامل  غني
 1مي باشد. براي توليد   U235درصد  3/0درصد تا  2/0در حالي كه كاهش جريان شامل 

 DU مي باشد، اگر جريان SWU 5/4و  NUكيلوگرم  8. نياز به تقريبا LEWكيلوگرم 
 2/0ر كاهش جريان فقط يا به عبارت ديگر اگ   U235 .درصد  3/0به داشتن  ودمنجر ش
درجه  SWU 7/5ولي حدود  NUكيلوگرم  7/6باشد، در آن صورت نياز به  U235 درصد 

ارزان باشد، خدمات غني سازي نسبتا بيشتر گرانتر خواهد بود. و  NUغني مي باشد. اگر
 اقدام مي كند در  DUبراي در جريان قرار دارد.  U235سپس اپراتورها نوعا به انتخاب بيشتر 

نسبتا بيشتر گرانتر و غني سازي كمتر خواهد بود به طوري كه آنها به انتخاب  NUجايي كه 
  متضاد دست خواهندزد. 

  

  . WISEمحاسبه طراحي غني سازي اورانيوم با پروژه اورانيوم 
(D.B) DOWN BLENDING 

D.B  متضاد غني سازي مي باشد. مازادHEU  مي تواند D.B  شود بهLEU  كه مناسب
مي تواند شامل ايزوتوپ  HEUباشد براي استفاده هاي سوخت تجاري هسته اي. محصول 

يك ايزوتوپ فرعي موجود در اورانيوم طبيعي است. در  U234هاي اورانيومي ناخواسته باشد، 
درصد، از  1زمان پروسه غني سازي ساختمان آن افزايش مي يابد. اما باقيمانده آن كمتر از 

باشد كه  HEUي از تشعشع در رآكتور كلرات شامل ببه عنوان توليد جن U236ه كنسانتر
مجددا پروسس شده از مواد توليدي رآكتور سالح اتمي   HEUبستگي دارد به تاريخ توليد. 

درصد از  25به اندازه  U236درصد). ممكن است شامل كنسانتره باال  50جرم تقريبا  U235(با 
  موجود حاضر باشد. U236درصد كه حاصل مصرف براي  5/1كنسانتره تقريبا 
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 SEUباشد كه بستگي دارد به كيفيت ذخاير  DUيا NUانواع سوخت هاي ذخيره مي تواند 
ممكن است استفاده شود. از ذخاير براي كاهش، با توليد جنسي 5/1wt%  U235 در انواع

در  LEUباشد، كنسانتره اين ايزوتوپ در  HEUاست شامل خوراك  ناخواسته كه ممكن
 DUيا NUاگر (اي،  براي سوخت هسته ASTMبعضي موارد مي تواند برسد به مشخصات 

نمي تواند شامل مسائل مديريت فضوالت باشد  ، بنابراين دانه بندي پايين عموماً)استفاده شود
ت براي اورانيوم كاهش داده شده. يك نوع شود بر وجوه مقادير زياد فضوال كه نمايان مي

هاي اتمي  سازي منفي ممكن است رخ دهد در برنامه تبديل مگاتن يا مگاوات. در سالح غني
شود. از سال  به سوخت براي راكتور تجاري آمريكا استفاده HEWروسيه با درجه سالح اتمي 

كالهك  10000(مكفي براي  شده اورانيوم تن اورانيوم بيش از حد غني 250، 2005تا  1995
  برسد. 2013تن در سال  500به هدف  و بپيوندد LEUاي) به سيكل مجدد براي  هسته

سازي  درصد از كل نياز دنيا براي غني 13هاي اتمي روسيه شامل  خارج شدن برنامه كالهك
حالت  تغيير، درگير U. S. ENRICHMENT COباشد.  مي 2008اورانيوم در سال 

 1996باشد كه دولت آمريكا در سال  HEUشده باال  تن اورانيوم غني 3/174تي از مسق
سازي؛ اين ماده  باشد. از طريق برنامه كاهش در غني اعالم نمود كه مازاد بر مصرف نظامي مي

)HEUهاي هسته كه به سيكل  شده در وحله اول براي اوراق نمودن كالهك ) در نظر گرفته
به وسيله تاسيسات نيروي اتمي براي توليد برق تبديل  برگردد كه LEUمجدد به سوخت 

  سازي) به وجود آمده است. غنيمحاسبه براي طراحي (ضد WISEگردد. يك پروژه اورانيوم 
  

  تسهيالت غني سازي در جهان
  باشد: سازي مي رهاي ذيل داراي تاسيسات غنيكشو

روسيه، بريتانيا، اياالت متحده، آرژانتين، برزيل، چين، آلمان، هند، ژاپن، هلند، پاكستان، 
يك معاهده  واردايران  شندبا ميسازي  ظن غنيدر سوء ين اسرائيل و كره شمالي چنهم

  اند.  درصدي شدهسازي  ساده
اند عبارتند از: آفريقاي جنوبي، ليبي،  سازي روبرو بوده هاي غني در فعاليت كشورهايي كه قبالً
سازي  تي ليزري در غنيهاي تحقيقا اند و فعاليت سازي تجاري بوده نياستراليا براي غ

  وجوددارد.
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  سازي چند بعدي: المللي غني مراكز بين
گان تسبهاي آمريكا و وا و روسيه در رابطه با فعاليت (IAEA) الملل انرژي اتمي آژانس بين

 دهد. المللي انجام مي سازي بين مركز غني را در جهت استقرار يك هائي فعاليت

GLOBAL NUCLEAR ENERGY PARTNER SHIP (GNEP) 
MULTILATERAL NUCLEAR APPROACH ها از طريق  اين فعاليتIAEA 

شود كه نظارت بر تكثير، هماهنگي، كنترل، ايمني، محيط زيست و كنترل كشورها  انجام مي
  دارد.را به عهده سازي و ساير عملكرد در مراكز و كشورهاي مختلف  در مسائل غني

در  INTERNATIONAL URANIUM ENRICHMENT (IUEC)گروهها،  يكي از اين
ANGARSK باشد كه با قزاقستان، ارمنستان و اكراين يك اتحاديه مشترك  در سيبري مي
پس و به اين كشورها  نموده ي ضعيف توليدااند كه نسبت به توليد اورانيوم با غن تشكيل داده

ارت بر مسائل ايمني در نظر گرفته شده وارد ليست روسيه براي نظ2007فرستند كه در  مي
و كاربرد آن ها داشته باشد كه از طرف آمريكا نيز حمايت شد و به فروش  IAEAتوسط 

باشد كه از طرف آمريكا نيز حمايت شد و به  و كاربرد آنها داشته (SMU)سازي خدمات غني
يه به نوع سازي اورانيوم بپردازد كه چيزي شب و غني (SMU)سازي  فروش خدمات غني

فرانسه و بقيه ايتاليا، اسپانيا، بلژيك فعاليت اتمي درصد 60(كه  EURODIFفعاليت شركت 
  باشد. را دارا ميدرصد 10و ايران به ميزان 

در  PLANT II G.BESSEيك پروژه دوم در  (FAEC)كميسيون انرژي اتمي فرانسه 
و شريك ژاپني  GDF SUEZرا فروخته به  SET به نام AREVAزير مجموعه 

KOREAN HYDRO NUCLEAR POWER ًدرصد از كل).10 (مجموعا  
URENCO  المللي به صورت  ه، آلمان، انگلستان) يك مركز بينسه كشور (فرانس
HOLDING دست دارند.در اند كه نبض صنعت را  به وجود آورده  

(G.L.E) كا به صورت سازي اورانيوم در صد ساخت يك تاسيسات در آمري پروژه ليزري غني
  در حال ساخت دارد. درصد 25درصد، ژاپن  24درصد، كانادا  51 آمريكا

  

  دالر در هر پوند:100داليل افزايش قيمت اورانيوم يا 
  باشد.  تن) مي77ميليون پوند در سال مي باشد(171تقاضاي جهاني اورانيوم، در جهان 

هاي اتمي قديمي روسيه در  كالهكدرصد اين تقاضا از سنگ اورانيوم و بقيه آن از محل  62
تامين مي گردد كه اين پروسه تا سال  USEC – TENEXدنيا به كمك فرآوري آمريكا 
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ادامه يافته و پس از آن آمريكا مجبور است به توليد اورانيوم بپردازد قيمت فلزات بين  2013
  دالر در نوسانات است.  75تا 3

دالر در هر 72دالر در هر پوند به  25/36از  2006درصد از سال U3O8 99قيمت اورانيوم 
  رسيده است. 2000هر پاند در سال  دالر7برابر نسبت به ركورد 10پوندرسيد و قيمت اكنون 

باشد  گذشته است و موج دوم اين سونامي در حال شروع مي اولين امواج قيمتي اورانيوم فعالً
اورانيوم  1978شود. در سال  برابر 2توان حتي حدس زد كه قيمت ممكن است گهگاهي  مي

دالر در هر پوند به مبلغ  143دالر هر پوند رسيد كه در واقع بايد مبلغي معادل  4/43به مبلغ 
شود و در اين صورت است كه اورانيوم ممكن  دالر در هر پوند مي 75امروزي گفت ، امروزه 

  يابد. درصد افزايش مي 39دالر برسد كه 100سال به  1است 
راكتور در  28در سال گذشته توليد شده،  راكتور 440الكتريسيته جهان توسط درصد  16

  باشد. عدد ديگر درحال طراحي مي 62باشد و  حال ساخت مي
عدد يا 20و هند حدود 2020تا20راكتور تا  30چين حدود 2010راكتور تا  11ژاپن حدود 

 10دد تاسيسات ديگر تا ع 100عدد  58راكتور جديد و شايد تا  42 بيشتر، روسيه در حدود
راكتور تا سال  900باشد حدود  دد آن در آسيا ميع 40سال ديگر ساخته خواهدشد كه 

اورانيوم  عرضه 2005از خواهد بود (براي باقي ماندن در سطح نياز دنيا) در سالين2050
تا  ميليون پوند و فاصله نياز 17ميليون تن) تقاضا حدود46( پوند ميليون 5/102توسط معادل 

  بود.(نياز)  پوند ميليون 5/68عرضه 
  بود. پوند ميليون180، 2006كل تقاضا سال 

و در شروع مصرف سوخت  داردتن اورانيوم طبيعي  200به حدود نياز گيگاواتي 1 نيروگاه يك
  شود. برابر خواهد بود كه به مرور كم مي 3نيروگاهها حدود 

براي شركت  CIGAR LAKEعلل ديگر تخمين قيمت دالر مشكالتي است كه در معادل 
COMEOCO  ميليون پوند اورانيوم توليد  7پيدا شد كه قرار بود 2008در آمريكا در سال

ميليون  18بايد در نظر داشته باشيم كه  ،دنميليون پوند برس 18كند و ظرفيت خود را به 
كه با توجه به مشكالت نفت عربستان قيمت  باشد. جهان مي نياز مصرف 10/1د تقريباً پون

  اورانيوم ارتقاء يافت.
و  CIGAR LAKEند باشد كه با شكلوميليون پ 25رسيد  تقاضاي اورانيوم قبال به نظر مي

  درصد رساند.30ميليون پوند رسيد و كمبود را به 32تاخير توليد آن فاصله تقاضا و عرضه به 
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تن (از  25000مين كند كه به مقدار أبه اورانيوم دارد كه از استراليا تكشور چين نياز شديد 
  راكتور باشد.  24-30) و براي توليد نيروگاههاي 2020سال 

 بپردازد ومگاوات برق راكتور  1000باشد كه به توليد  ميتن  7,500تقاضاي فعلي چين 
  .ي گرددسرتوليد در آينده بر اًمجدد

سال گرمترين سال هاي خواهد بود كه از 11زمين و شروع  مسئله معكوس آن، گرم شدن
ها آب مي شوند و اين گرمايش توسط  يخ 1990از  شروع شده) 1861هاي  دوره (سال

غال سنگ و ذاي و افزايش نيروگاهها به سوخت  اي به كارخانه ها و توليد گازهاي گلخانه انسان
گازهاي حاصل از فضوالت حيوانات و دفينه ها خواهد بود و كساني كه اين دودها و گازهاي 

 ,ALOCA, BP AMERICA, DUPONTهايي مانند كند، شركت اي را توليد مي گلخانه

G.E, FP&L GRUP باشند. مي  
لخانه اي باشد كه گاز گ اي مي هسته ويض نيروگاهها زغال سنگي (ارزان) بهاه حل آن تعر

اكسيد دو كربن  تن ميليون 7/3غال سنگي آن نوع ذندارد در حالي كه گازهاي حاصله از 
  باشد. شود كه داراي صدها تن خاكستر گداخته مي باشد كه ساالنه در هوا پخش مي مي

  باشد. شود، مسئله توليد و قيمت نفت مي از مسائل ديگري كه باعث افزايش قيمت اورانيوم مي
درصد افزايش در چين و خاورميانه داشت در جهان 9/0تقاضاي نفت به ميزان  2006در سال 

ميليارد بشكه نفت در سال  31ميليون بشكه در روز مي باشد. حدود  5/84مصرف نفت 
ميليون بشكه روزانه  77/85سال تا  1درصد در6/1شود كه افزايش تقاضاي آن مصرف مي

  شد.اورانيوم خواهد يمتشود كه اين افزايش باعث افزايش ق مي
چرنوبيل يك واقعه در مسائل اتمي ايجاد نموده در بالروس، رئيس جمهور آن كشور 

  يك تبصره براي ورود به بازار نفت و گاز كم خطر داد. لوكاچنكف
غال سنگ كمتر باشد اما مشكل جمع آوري و يا فيلتر ذرسد كه هزينه برقي  گرچه به نظر مي

اجتماعي را  / هاي سياسي مسائل حقوق بشر و محيط زيست هزينهاي و  كردن گازهاي گلخانه
  شود. اي ارزانتر تمام مي باال برده و لذا برق هسته

دالربراي هر مگاوات  55 ق، هزينه توليد برSTANDARS & POORSحسب معامالت 
اما به داليل منافع  باشد دالرمي 50سنگ  باشد و براي زغال اي مي ساعت در برق هسته

داليلي وجود دارد  يابد. دالر تقليل مي44اي اين مبلغ به حدود  استاندارد كردن انرژي هسته
يابد و آن هم مديريت صحيح بين شركتها  كه ممكن است قيمت اورانيوم به طور موقت كاهش
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باشد كه اگر مثل چند شركت اروپايي كه كنسرسيوم تشكيل  يهاي سربار ليل هزينهقدر ن
  چنين كنند. ماند بقيه ه داده

 CAMECOداليل ديگري ممكن است باعث عدم رشد قيمت اورانيوم گردد با شركت 
موفق شد كه جريان آب را بند بياورد و لذا به توليد  CIGAR- LAKEآمريكا اطالع داد كه 
مقادير اورانيوم را ذخيره كرده  UPCخواهد كه برق توليد كند. شركت  خود ادامه دهد و مي

  دهد.ليل قيشتر آن را بفروشد. كه ممكن است قيمت را تتا به قيمت ب
  

  وضعيت آمريكا در انرژي اتمي:
واحد  104خود بود،  ، داراي وضعيت مخصوص به2008وضعيت اورانيوم در آمريكا، در سال 

عدد از آنها راكتورهاي فشاري/ آبي و  35برداري گرفته كه  مولد برق تجاري پروانه بهره
ميليون كيلو وات ساعت برق كه شامل  2/806آب داغ بودند كه به توليد عدد ديگر راكتور 35

  ).كلدرصد5/1(حدود  داند انرژي مصرفي آمريكا را تشكيل مي درصد 6/19
، و ستيگها وس، AREVAانرژي اتمي در آمريكا عبارتند از  رشركتهاي عمده دست اندر كا

G.E و نيز ،ANS ،NEI ر روسي، آلماني، فرانسوي، با وظايف متفاوت و شركت هاي ديگ
  سه مليتي و ... مي باشد. URENCOروي و يا  TENEXژاپني و انگليسي و .. مانند 

انهاتان به اوج خود مدوم جهاني آغاز شد و با پروژه  جنگبا مسائل انرژي اتمي آمريكا، چين 
و با كمك رسيد. آنها بمب اتمي را به كمك انيشتن ، ادوارد باتلر و .. ساختند و متحدين 

هاي پزشكي، سوخت در زير  شروع به استفاده1945د و سال هاي متففقين به اتمام رساندن
كه داراي سرعت بسيار زياد و دوام زياد و رفتن به قطب  USS NAUTIUSدريايي اتمي، 

اي ديگر شروع به ساخت بمب شمال و پيمودن يخ هاي قطب ادامه دادند و سپس در كشوره
(سابق)، چين،  توليد برق اتمي و مسائل دارويي ادامه دادند و شورويراكتورهاي  اتمي و

هاي اخير پاكستان و هندوستان بمب هاي اتمي خود را آزمايش  بريتانيا، فرانسه و در سال
نمودند و اسرائيل را به بمب اتمي تجهيز نمودند و كره شمالي نيز از اين راه آورد داراي بمب 

مگاوات با كمك  1000ظرفيت خت نيروگاه برقي بوشهر به اتمي شد و ايران نيز به سا
و زيمنس به تجهيز آن پرداختند و سپس بعد از  AREVA (URINCO)هاي  شركت
اندازي شد كه با دست، دست  رساني روس ها شروع به راه به كمكنيروگاه اتمي بوشهر  1357

تاسيسات وابسته آن در  سازي و ري آن آغاز نگرديده و تاسيسات غنيبردا نمودن هنوز بهره
اقدامات اوليه توسط  المللي را باعث شد. يزد، اراك، قم آغاز شد كه مسائل بزرگ بين طنز،ن
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 SALTگذاري شد و به جنگ ستارگان و معاهده  و نروس و ژنرال آيزنهاور پايه روز ولت

توسط ريگان ادامه يافت كه اكنون كالهك هاي قديمي روسيه، تبديل به اورانيوم   1,2,3
نيروگاههاي اتمي پرداخت كه در فصول مختلف به طور  LUEك شده و به عنوان سوخت بس

  مفصل تشريح شده است. 
 (ACC) باشد به جز مسئله  كه قسمتي از سازمان انرژي مي(كميسيون انرژي اتمي
  .)قانونگذاري

NRC  و يا(U.S NUCLEAR REGULATORY COMMISSIN) USNRC  
جويانه بودن علوم  تبديل به يك كميسيون مستقل شد كه مسئول ايمني و صلح1975درسال
زد  حدس (AEC)، كميسيون انرژي اتمي شد 1960باشد بعد از رشد  اي در آمريكا مي هسته

  راكتور آن كنسل شدند.120كهفعال خواهدشد  2000هزار راكتور در سال  يكبراي توليد كه 
 هادرصد راكتور 11درصد كنسل شدند،  48، 2008 تا 1953، از USراكتور اتمي در  253در

درصد داراي يك سال  27چند سال بدون تاريخ مصرف شدند و  تا 1درصد  14شدند،  بسته
  باشند. و تنها نيمي از آنها در حال عمل و فعاليت مي "باقيمانده شدند"يا بيشتر 

3MILE ISLAND  دچار نشست شد، ساير حوادث شامل آنها در نيروگاهDAUIS-

BESSE  مه در  درآن  عدد 5آنها شود كه از بين  عدد راكتور خطرناك محسوب مي 2از
براي بررسي ايمني نيروگاههاي آمريكا  .در زمره خطرناك ها قرار گرفتند 1979سال 

P.SCHERRER,IAEA شروع نمودند و در مورد   1992-1970اي از  تحقيقات جداگانه
اين فاصله  نامه داشته،كار در فوت 39مرگ و مير كارمندان نيروگاهها اتمي مطالعه نمودند و 

داشتند همين رقم  فوت 6,400سنگ آن در همين زمان  روگاه ذغالزماني و درحالي كه در ني
 2,400ا داشتند و لذا در نيروگاه آبي و سده نفر 4000فوت در نيروگاه گازي و  1200براي 

 100غال سنگي ذمطالعه نشان داد كه نيروگاه  بالغ شدندنفر حمله قلبي  4000آمريكايي و 
سنگ و دود  ذغالبرابر بيشتر از بيماران نيروگاه اتمي كشته دارند كه به داليل اشعه، خاكستر 

H2S  سال پروانه بهره  20براي  اخيراًكه بعضي از نيروگاهها باشد،  ميو گازهاي سمي ديگر
) 1970- 80(بين  درصد بودند 60ميانگين ظرفيت تاسيسات آمريكا كمتر از  ،برداري را دارند

  از آنها بسته شدند. بسياري و 2007 % در92و افزايش به 
دليل افزايش فوت مردم در مقايسه با كاركنان استفاده از تجهيزات كاري و يا قويتر بودن آنها 

ممكن نيست و بسياري از نيروگاه و با رعايت مسائل بهداشتي مي باشد كه براي مردم اطراف 
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در سال  1واحد  SAN ONOFREنيروگاهها قبل از عمر اسمي خود بسته شدند مانند 
 3و2در كاليفرنيا و در حالي كه واحد هاي 1989در سال  RANCHO SECO. و 1992

بسته شدند و  OR EGONدر 1992و نروژان در  هدر ايلي نوير ZIONهنوز كار مي كنند، 
هرگز به صورت تجاري فعال نشدند(به دليل مسائل شبيه به  SHORE HOMنيروگاه 

نونگذاري انرژي اتمي كميسيون قا 2009مارس 9) در 1997مايل ايلند در  3چرنوبيل و 
مورد تصويب شد، 6راكتور ديگر را دريافت كرد كه 7راكتور جديد و نيز 26آمريكا تقاضا براي 

  را درخواست نمودند.BELFONTEدر مقامات طرح دره تنشي درخواست اولين واحد مضافاً
 LAKEدر بندر  SHAW GROUPهاي و سينگها و  شركت 2008اوت  26در 

CHARLS  نگها وس يبراي راكتور و سكار را كردAP1000  شركت  2008اكتبر  23در
NOPTHROP GRUMMAN  وAREVA .در نيويورك يك مجموعه را آغاز نمودند  

به دليل مشكل مالي VICTORIA COUNTY N. C. P. PLANT  2009در جوالي 
پروژه خود را  نيز AMEREN-UCنمود و در آوريل همين سال ساخت تاسيسات را متوقف

  دهد شركت ايالت لوليزيانا اجازه نمي نمود تا يك تاسيسات در ميسوري بسازد چون متوقف
  به شركت  مثالً .دنكه براي ارتقاء تاسيسات از مشتريان پولي دريافت كن

MID AMERICAN ENERGY  تصميم به توقف ساخت تاسيسات در ايالت آيداهو
  نموده بود.
راكتور مي باشد گفت كه ساخت دو 17كه داراي  EXELSONشركت  و 2009در مارس 

  راكتور را معوق و يا كنسل خواهد نمود.
ژوئن رئيس جمهور اباما اجازه داد كه بررسي بر روي فضوالت هسته تمام و زباله ها را 29در 

  پروسه (غني سازي) مجدد كنند. 
  

  ايمني:
ملزم  NRC 2009بخش اداري است در فوريه  4كميسيون قانونگذاري هسته آمريكا داراي 

اي نيروگاهها را به بازرسي ها، در سيستم هاي خنك كننده كه در مقابل ه نمود طراحي
 2001سپتامبر  11ها در  كه علت آن حمله تروريست( هاي هوايي است داشته باشد تصادم

  باشد.  در حال فعاليت نمي نيروگاه 104امل بود) كه البته اين مقررات ش
 13/0صنايع آمريكا ركورد  2008ايمني كارگران در سطح باال در آمريكا مي باشد در سال 

 2005كارگر ساعت گزارش داد كه اين يك اصالحيه در سال  200و000حادثه را براي هر 
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 يبراي صنايع توليد عدد 5/3كمتر از  6/14در همين مقدار بود كه  24/0باشد كه حوادث  مي
  ساعت كار باشد. 200,000حادثه براي 3/1قليل ود كه باعث تب

  

  معدن داري اورانيوم:
 198آمريكا چهارمين دارنده ذخيره معادن اورانيوم در جهان مي باشد و  توليد داخلي آن تا 

مصارف را  درصد 5آمريكا فقط  2001 افزايش است تا اين كه قيمت اورانيوم كاهش يافت، در
  كرد باقيمانده را از استراليا و روسيه وارد مي نمود.  در تاسيسات نيروگاهي  استفاده مي

USEC  فعاليت هاي غني سازي را براي نيروگاههاي تجاري آمريكا انجام مي دهد كه با
انجام  (PADUCAH)در سال در تاسيسات كنتاكي  SWUميليون 3/11استفاده از 

گذاري،  گيرد كه هزينه سرمايه انجام مي GASEOUS DIFFUSIONدهدكه با روش  مي
 باشد نسبت به نوع سانتريفيوژ تا جايگزيني آن به اين روش اين تاسيسات داراي رشد زياد مي

ي تاسيسات سانتريفيوژ بيشتر ادامه دارد و يك تاسيسات جديد به ستن OAK RIDGEدر 
يارد دالري را براي ميل 3/2يك بودجه  AMERICAN CENTRIFUGE PLANTنام 

  ساخت آن اختصاص داده است.
            

  زباله اتمي:
كند و در مقابل  سنت ماليات دريافت مي  1/0 توليد برق آمريكا براي هر كيلو وات ساعت

نظارت بر دفن ايمني زباله اتمي را به عهده دارد كه اين ماليات از ابتداي اين صنايع دريافت 
در اياالت  YUCCAمي توان از كوههاي  1987مي شد اما از مراكز مخازن سوخت آمريكا از 

  د.يبراي آن تهيه گرد 2009برنامه جدي در  كهنوادا نام برد 
  

  آب مصرفي نيروگاه:
هاي بخار به تعداد  كننده توربين هاي خنك هاي حرارتي، برج در نيروگاه اتمي آب براي مبدل

درصد آن از بين  3/3ميليارد گالن آب در سال) نياز است كه  6(براي هر نيروگاه حدود  زياد
رود و بايد آب تميز و جديد استفاده كند اشكاالتي از قبيل دماي زياد در اب اطراف  مي

گردد كه چنانچه آب  شدن آبزيان و گياهان مي كند كه باعث كشته روگاه ايجاد ميخروجي ني
  شود.  الزم به دست نيايد تاسيسات متوقف مي
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  سازندگان:
پيمانكاران انرژي سازندگان كاالهاي  در خصوص سازندگان نيروگاهها، دستگاهها، اكثراً

  باشد.  مي )و ... G.E، دسينگهاوس ،  AREVA( ... بحث شد مصرفي فروشندگان و
  

NCE5  
 GLOBAL، شركت BWRيكي از بزرگترين شركتهاي تاسيسات سازي مولد تكنولوژي 

NUCLEAR FUEL(JOIN VENTURE)  به وجودآمد كه بعدها با 1999در سال
در كار را دارند كه  G.E HITACHI NUCLEAR ENERGYهيتاجي و توشيبا تشكيل

ظرفيت  با(د نباش كاروليناي شمالي مي WILMINGTONساخت تسهيالت سوخت در و 
1,200MTU را در سال.(  

  

  و موسسات ملي: ، دانشگاهصنايع
THE AMERICAN NUCLEAR SOCIETY ANS  ،يك موسسه تحقيقاتي

ادبيات و موارد زيادي  در رابطه با تعدادباشد و  مي عضوتحصيالتي علمي مي باشد كه داراي 
  تكنولوژيكي اورانيوم با تعداد زيادي روزنامه مي باشد كه داراي موسساتي مانند 
(NA – YGN) NORTH AMERICAN YOUNG GENERATION IN 

NUCLEAR (THE NUCLEAR ENERGY INSTIUTE) NES يك مجموعه ،
 است كه فعاليت هاي آن شامل تجربيات و مشاورات بين شركتها و اطالعات در صنايع

  باشد. مي
  

  گروههاي ضد انرژي اتمي
 ,GREEN PEACO, CHAMSHELL ALLIANCEاين گروهها عبارتند از: 

ABABONE ALLIANCE  موسسه تحقيقات انرژي و محيط زيست، اتحاديه موسسه
 SHAD ALLIANCE, N.CONTROLبراي ايمني انرژي، سيراكلوب، 

INSTITUTE, SHAD ALLIANCE.    
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III  سانتريفيوژ :  
باشـند كـه    مياي (سطل/بشكه) شكل  ظروف استوانه هاي گريز از مركز)، (دوراني يفيوژهانترسا

هـاي بـراي    چرخنـد و در امـاكني ماننـد آزمايشـگاه     توسط يك الكتروموتور به دور خـود مـي  
هـا   اي براي تفكيك ايزوتوپ هاي هسته رود. و در فعاليت مشخص كردن گروه خوني به كار مي

هـا هـزار و يـا     سازي اورانيوم نياز بـه چنـد صـد و يـا هـزار و يـا ده       راي غنيرود و ب به كار مي
آور به خود  ها در انرژي اتمي با سرعت سرسام اي باشد. اين استوانه هاي بيشتر به آنان مي بسته

  چرخند.   در يك محور مي
ناخت توان فالن ماده را ش در سانتريفيوژها، مسائل حول اين محور است كه با چه سرعتي مي

  و به هدف رسيد تا اينكه به ميزان سرعت در زمان بسنده نمود.  
يتانيا اين بربين مهندس ارتش  كه بنجامين را1707-1751گردد به  تاريخ سانتريفيوژها برمي

تريفيوژ را بـراي  نديري سـا و، گوسـتا 1879دستگاه را براي كـاربرد نظـامي اختـراع نمـود. در     
  را ساخت.آن را براي مقاصد بخاري و سپراتورهاي  لالواتفكيك خانه ساخت و گوستاد آلفا 

  

  انواع سانتريفيوژها
  نوع سانتريفيوژ را مي توان نام برد). 5(حداقل 

PREPARATIVE 
ANALYTICAL 
ANGLE FIXED 
SWING LOAD HAEMATOCRIT 

  سانتريفيوژهاي صنعتي به شرح ذيل تقسيم شده اند:
  كه بر دو نوع مي باشد.   SCREENسانتريفيوژ  -

- PUSHER سانتريفيوژ 
- PEELER سانتريفيوژ 
 

  كه بر دو نوع مي باشد: DECANTERسانتريفيوژهاي   -
- SOLID BOWL 
- CONICAL PLATE 
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سانتريفيوژهاي نوع ساده در آزمايشـگاههاي پزشكي/صـفي، در مسـائل شـيميايي، بيولـوژي،      
هـاي   باشد كه براي نمونـه  يا بيشتر حفره مي 6،4،2شامل  شود و معموالً بيوشيمي استفاده مي

  مختلف آزمايشي در نظر گرفته شده است.
  

  تفكيك ايزوتوپ ها:
باشد كه براي تفكيك ايزوتوپ ها در صـنايع   مي ZIPPE – TYPEنوع ديگر سانتريفيوژها، 

  شود.   اتمي به كار برده مي
تريفيوژهاي گازي براي غني سازي اورانيوم در صنايع اتمـي (نيروگاههـاي اتمـي، سـاخت     نسا

در گـاز هگرافلورايـد اورانيـوم     U-238نيروهاي اتمي) به كار مي رود. ايزوتوپ هاي سـنگين  
شـود و متمركـز    استخراج مـي  U-238در ديواره سانتريفيوژ در حاليكه ايزوتوپ  .تمركز دارد

تا ميـزان  (با هزاران سانتريفيوژ  ر داخل سانتريفيوژ ساخته شده است.ه دك يدر ميدانشود  يم
سـازي   درصد غني) و چند هزاران براي غني 5/3 (حدود اي را براي راكتورهاي هسته )اورانيوم

  باشد. الزم ميدرصد غني شده)  90( اورانيوم براي سالح هاي اتمي
شود  استفاده مي 20Gسانتريفيوژهاي  از NASAشناسي هوائي فضائي مانند  در صنايع ستاره
نجـام  هاي دوراني و تحركات در زمان ا و فضانوردان جهت آموزش يهاي خلبان و جهت آموزش

هـا در حـال    هچشـي جنگـد  پيهـاي   در هنگام حمله) و گردشهاي فضايي و جنگي ( ماموريت
آوردن ميـزان   ين براي به دستچن گيرد و هم ميها مورد استفاده قرار نمايش و يا هدف گيري

گرفتـه   اير محاسـبات پزشـكي بهـره   ها و س خسارات بدني وارد بر فضانوردان و خلبان جنگيده
  شود. مي

) اسـتفاده  GEOTECHNICALدر زلزله از سـانتريفيوژ طراحـي فيليـپ تونر(سـانتريفيوژ     
  شود. مي

  كاربردهاي تجاري سانتريفيوژها عبارتند از:
هـاي فضـايي،    ردن دسـت و البسـه، رديـابي   كـ  براي خشـك  STAND ALONEسانتريفيوژ 

(سنجش فشار خاك)، براي تصفيه آب در سازمان هاي آب و صنايع نفـت،   هاي خاكي ماشين
  باشند. مي جامدات از مايعات حفاري، و درست كردن از نفت و نمك و ...

باشـد كـه شـامل تعـدادي      سميالتورهاي پلكـاني سـانتريفيوژ اورانيـوم شـامل دو بخـش مـي      
سازي)، طراحي بـراي   باشند كه در بخش اول(غني هاي موازي مي فيوژ به صورت سريالسانتري

باشـند و بخـش دوم بخـش نـواري      مـي  U235هاي  سازي متمركز براي ايزوتوپ افزايش غني
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هـاي توليـد شـده در بخـش      از زبالـه  U235تـالش بـر زدودن    ،است كه در اين نوار مانندها
  باشد: پلكاني ساخته شده ذيل مي بصورتوالت كه شامل تح رود بكار ميسازي  غني

باشـند   سانتي متر شـعاع مـي  25سانتي متر ارتفاع و 250هاي سانتريفيوژ در اين مورد  استوانه
(مجموعـه زبالـه و تغذيـه)     باشد. كه شامل متري در ثانيه در دوران مي600كه در يك فضاي 

باشد و ميانگين  مي THE TA ،5/0باشد كه ميزان  كيلوگرم در هر ثانيه مي 0001/0توليدي 
آن  يزا باشـد كـه ضـريب عامـل تفكيـك      درجه كلوين مي 320Kحرارت توليدي سانتريفيوژ 

باشـد و   در سـال مـي   KG SWU 38باشد كه ميزان آن براي هر سانتريفيوژ تقريبا  مي 46/1
حداقل توليـد سـاالنه    1G/Sو همچنين آن كه فرض مي شود كه به  NF<1فرض شده كه 

  ن عمل نمايند.ها يكسا پر شده و هر يك از ماشينكيلوگرم ساالنه  8/1576نرخ  با
  عبارت است از: RCFميزان نيروي سانتريفيوژ 

 =  14/3ي پعدد  
g = تصاعد در شكل زمين   

r = شعاع چرخش 

N=سرعت چرخش در واحد زمان 
RCF= r(2  N)2/g  

  

  Zipp- Typeسانتريفيوژهاي 
 60كـه در شـوروي بـا شـركت     اسـت   U-235اين دستگاه طراحي شده بـراي جمـع آوري   

(پناهنده به شوروي پس از جنگ جهاني دوم) ساخته شد كه به نـام رئـيس    دانشمند آلماني
وري براي ايزوتوپ هاي اورانيـوم كـه    نامگذاري شد كه در بهره GERNOTE ZIPPEآنها 

  شود.   ميباشد به كار برده  ايزوتوپ مي 3شامل 
U238  ــزان ــه مي ــزان U235 درصــد)، 274/99(ب ــه مي ــزان U234 درصــد)، 72/0(ب ــه مي (ب
درصد غنـا بـراي توليـد     90 تا 80 رسد. (سه درصد غنا براي نيروگاهها و درصد) مي0055/0

  بمب اتمي).
هـاي   هم وزن بودن ايزوتـوپ  به دليل تقريباً ZIPPED –سازي اورانيوم  در سانتريفيوژ غني

سـازي بـا    باشـد). غنـي   مـي  U-238درصـد سـبكتر از   26/1(كه فقط  U-235هاي  اورانيوم
 90000سازي آن به سـانتريفيوژهاي بـا سـرعت     باشد و براي غني مشكالت زيادي مواجه مي

باشـد در   در ثانيه) نيـاز مـي   REVOLUTION 1500و يا  90000RPMروند در دقيقه (



   نوميانيويور

 

ارد تا روتور سيلندر آن از گاز اورانيوم به شـكل  يك فضايي وجود د ZIPPEسانتريفيوژهاي 
UF6  هگرافلورايد كه از انتهاي آن مانند الكتروموتور، يكPULSE   مغناطيسي تزريق مـي

(سبكتر) در مركـز   U-235پرتاب شوند و  ،به لبه ها U-238شود كه ذرات  شود و باعث مي
را  U-238كنـد كـه    كمـك مـي  زي، اگر ما به توليـد جريـان   قرارگيرد. در انتهاي مجراي گا

شـود و   ريخته مـي  VACUMبه باال براي كاهش پرتو، در  U235كند به پائين  متحرك مي
كند آن را در باالي روتور، (به طور مداوم) و تنها كنترل  يك بلوتيك مغناطيسي نگهداري مي

  وتور بر روي آن نصب شده است.رفيزيكي آن يك بلبونيك شبيه سوزن است كه 
به ناگهان دريافت كـه مهندسـين    ZIPPEگروه آلماني آزاد شدند و به سرپرستي 1965در 

در غرب از پيشرفت مهندسي سانتريفيوژ عقـب مانـده انـد، و  او قـادر شـد كـه در دانشـگاه        
(طراحـي اوليـه خـود را در روسـيه) و بـه       يا در اياالت متحده كه طراحي محك كندجينريو

  ساحت اين سانتريفيوژ موفق شد.
از آمريكا به اروپا آمد، اما در هنگام سفر آمريكائيها از او درخواست كردنـد   ZIPPEدس مهن

ند، زسـا بتوانستند كه يك سانتريفيوژ بهتـر   ZIPPE گروه). 1960در د (وكه تبعه آمريكا ش
ساخته شد كه سـرعت بيشـتر را نيـز     MARAGINGكه از آلياژ آلومينيوم و با آلياژ فوالد 

يك نوع پيشـرفته آن   اعث پيشرفت سانتريفيوژ ها مي باشد كه نهايتاًممكن مي ساخت كه ب
هلند ساخته شـد كـه بـراي غنـي سـازي اورانيـوم هـاي مـورد          URENCOتوسط شركت 

  استفاده نيروگاههاي اتمي براي توليد برق به كار برده شده است.
ه و داراي عمـر  جزئيات اين طرح تقريبا محرمانه است، اما كارايي آن سانتريفيوژ تكميل شـد 

سرعت بيشتر چرخش مي باشـد كـه در سـاخت آن از مـواد مخلـوط،      داراي طوالني است و 
كامپوزيت كربن مي باشد كه در آن تكنيك هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفتـه كـه مـي    

هاي بدتر براي  BELLOWتوان از لرزش ها و تخريب جلوگيري نمود كه شامل استفاده از 
تور و نيز كنترل سرعت محاسبه شده براي اطمينان از عدم عملكرد، رو FLEXINGكنترل 

  شود.  نساشكاالت در سرعت باال داراي رزنا
جهيـزات ماشـيني بـراي    ، نياز مبـرم بـه قطعـات مختلـف ت    ZIPPEساخت سانتريفيوژهاي 

. در سـانتريفيوژهاي ايـران چنـين    )مـي باشـد   PRECISIONاتصـاالت  ( ساخت ميباشـد 
  بر حسب اشكال و خطرساز شد.   2006اشكاالتي در سال 



   نوميانيويور

 

شـود   نوع سانتريفيوژ ارزانتر تمام مي سازي اين در هر صورت در مقايسه با ساير متدهاي غني
كنـد و در روش   را كم مـي  PROLIFERATIONباشد و ريسك  و داراي امنيت بيشتر مي

 مواد كمتري الزم است كه در ماشين در هر زمـان نگهـداري شـود.   اي  سانتريفيوژهاي مرحله
  .  (GASEOUS DIFFUSION PLANT)(برخالف تاسيسات تركيبي گازي 

  

  مصارف قاره اي:
به سـه كشـور    (ZIPPE)عبدالقادر خان متهم به فروش اين نوع سانتريفيوژ  2004در سال 

توسـعه يافـت كـه بـه      P2و  P1ي گرديد. پروژه اتمي پاكستان توسعه يافت و سانتريفيوژها
از نـوع (روتـور    P2روتـور آلومينيـومي و در    P1تعداد زيادي توليد شد. در سـانتريفيوژهاي  

نيـاز بـه اورانيـوم     SPIN) ساخته شد كه قويتر مـي باشـد. عامـل    MARAGINGفوالدي 
  P1(در مقايسه با)  الزم دارد هر ماشينبيشتر در 

مـاكس  بـه  ، CERNOT ZIPPEمندان روسـي،  يك نـوع معارضـه بـين مقامـات و دانشـ     
STEEN BAKE       و در خصوص سـاخت سـانتريفيوژ توسـط دانشـمند آلمـاني فرينرالنـگ 

  وجود دارد.  اه ) و نازي1930(
و يـوحين   NIKOIN، اسـحق  LANG, STEEN BECKها معتقدنـد كـه سـاخته     روس

KAMENEV   تفاوت با يكديگر دارند. محرمانه بودن ساخت اين دستگاه مشكالت حقـوقي
  .1953هاي  زند به خصوص در جنگ دوم و محدوده سال را دامن مي



   نوميانيويور

 

:IV :آبهاي صنعتي عبارتند از  
HEAVY WATER 

آب سنگين آبي است كه در بردارندة نسبت بيشتري از دوتريم ايزوتوپ عادي است و مانند 
  باشد. و يا مثل اكسيد پروتيوم دوتريم مي H2Oيا  D2Oاكسيد دوتريم، 

باشد.  مي (H2O)مشخصات فيزيكي و شيميايي آب سنگين تا حدي شبيه به مشخصات آب 
ي باشد و اغلب اين اصطالح به آبي اشاره م D2O% 100آب سنگين ممكن از در بردارنده 

كند كه در سطح بااليي از دوتريم غني شده باشد. جايگزيني ايزوتوپ دوتريم موجب تغيير  مي
شود و موجب تغييراتي در مشخصات فيزيكي،  اكسيژن در آب مي- انرژي پيوند تيوند هيدروژن

ه به درجات باالتري نسبت شد شيميايي و بخصوص زيستي ماده خالص و يا در سطح باال غني
  شود.) به چيزي است (كه در اغلب تركيبات شيميايي جايگزين ايزوتوپ پيدا مي

  اشتباه گرفته شود. Tritiatedآب سنگين نبايد به آب سخت يا آب 
  

  "ديگر معاني"

  آب نيمه سنگين
هيدروژن (پروتيوم) و دوتريوم  -1نيز زمانيكه در توليد آبي   HDOآب نيمه سنگين و يا 

وجود داشته باشد، موجود است. دليل آن نيز اين است كه اتمهاي هيدروژن (دوتريم و 
hydrogen -1 هيدروژن و 50) به سرعت بين مولكولهاي آب مبادله مي شوند. آب شامل %

50 %D 50ود در هيدروژن است كه در واقع در بردارنده حد %HDO  25و %H2O 25و %
به طور طبيعي در آب هاي  (HDO)در تعادل پويا مي باشد. آب نيمه سنگين  D2Oنيز 

 كه 6400در  1مي باشد (هر هيدروژن احتمال  3200مولكول در  1معمولي در نسبت حدود 

 D  باشند، دارند) آب سنگين(D2O)  مولكول  -1در مقايسه به طور طبيعي در نسبت حدود
) [ميليون مولكول رخ مي دهد  41ر د  ])4002/6در 1(مثالً

  

  آب اكسيژن سنگين
H2)نوع معمولي آب اكسيژن سنگين 

18O)  از راه بازرگاني براي استفاده از ايزوتوپ ردياب
  غير پرتوزا و به عنوان آب سنگين مشخص مي شود.

به اكسيددوتريم)  مشابهي مورد، چگالي آب معمولي(دراين نسبت به باالتري چگالي به دليل داشتن
باشد. اگرچه، اين  است موجودمي O17حتي با قيمت بيشتري،آب در چيزي كه در اكسيژن 
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شود، زيرا آنها در بردارندة  انواع آب سنگين ايزوتوپ كمتر به عنوان آب سنگين شناخته مي
اي) آبهاي اكسيژنه  دهد (از نظر مشخصات زيستي و تفاوتهاي هسته مي D2Oدوتريم كه 

  سنگين با هيدروژن معمولي است، مثالً نبايد انتظارداشت كه هيچ سنخيتي نداشته باشد.
  

  مشخصات فيزيكي (در مقايسه با آب سبك)
ه هيچ مشخصات فيزيكي براي آب نيمه سنگين (خالص) ليست نشده است زيرا نمي تواند ب

تنهايي در مقادير باال وجود داشته باشد. در وضعيت مايع تعداد كمي از مولكولهاي آب در 
حالت يوني است (كه به اين معني است كه اتم هاي هيدروژن مي تواند با اتمهاي اكسيژن 
متفاوت مبادله شوند.) نمونة فرضي آب نيمه سنگين (خالص) مي تواند به سرعت به تركيب 

  % تبديل شوند.50% و آب نيمه سنگين 25%، آب سنگين 25پوياي آب سبك 
% غليظ تر از آب معمولي است 6/10مشخصات فيزيكي واضع بررسي شده: آب سنگين 

تفاوتي كه در نمونة آن تقريباً قابل تشخيص نيست (كه در غير اينصورت دقيقاً مانند آب 
اي نمايش تفاوت مشخصات معمولي به نظر مي رسد و مزة همانندي دارد) يكي از راهها بر

باشد.  فيزيكي آب سنگين بدون تجهيزات منجمد كردن آن و فرو بردن آن در آب معمولي مي
اين  )اگر آب معمولي سرد باشد(شود.  ينشين م يخ تهيه شده از آب سنگين در آب معمولي ته

 آب سنگين ذوب يخ انجامد، زيرا درجة مي پديده به مدت طوالني براي اثبات و نمايش به طول
)C°308ماند. ن در آب معمولي خنك باقي مي) كمي بيشتر از يخ معمولي مي باشد و بنابراي  

  

  تاريخچه
 ،نسبت آن را در آب توانستدوتريم ايزوتوپ را كشف كرد و  1931هرولداري در سال 
اولين نمونة آب سنگين خالص را با  1933اري نيوتن لويز در سال  ،متمركز كند. آموزگار

  زية الكتريكي مجرا كرد.تج
از آب سنگين در اولين تجربه هاي ردياب زيستي خود  1934هوسي و هامز در سال  دي جرج

زدن جا گردي آب در بدن آدمي استفاده كرد تاريخ محصوالت با  استفاده كرد. جهت تخمين
  اي در زير آورده شده است. مقادير باال و استفاده آب سنگين در تجارب اول هسته

  

  تاثير بر روي سيستم هاي زيستي
ايزوتوپ سنگين عناصر شيميايي رفتارهاي شيميايي كمي متفاوت دارد اما براي اكثر عناصر 

ها خيلي كوچكتر از حد استفاده و يا حتي كشف  ها در رفتارهاي شيميايي بين ايزوتوپ تفاوت
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توب شيميايي بزرگتر آن است. اگر چه در مورد هيدروژن اين قضيه صحت ندارد. تاثيرات ايزو
هاي كوانتوم  با دوتريم و نمايش تريتيوم است، زيرا پيوندهاي انرژي در شيمي در مكانيك

شود. اين مقادير و  اي و الكترون مشخص مي توسط معادالتي كه مقادير كم شده هسته
باشد) خيلي بيشتر از  تركيبات هيدروژن سنگين (كه اكسيد دوتريم مهمترين و آشناترين مي

شود  جايگزين هاي ايزوتوپ سنگين در سيستم هاي زيستي بيشتر جلوه مي كند (بزرگتر) مي
  كه در واقع بسيار به تغييرات كوچك در مشخصات حالل آب حساس هستند.

آنزيمها براي انجام وظايفشان بر پيوندهاي هيدروژن شبكه هايي كه به طور دقيق ميزان 
ا اجزاء مورد عملش و در بيرون مركز فعال جهت ايجاد كند در مركز فعال ب اند اتكاء مي شده

كنند. به دليل اينكه پيوند هيدروژن با دوتريم كمي قويتر از  تثبيت ساختار سوم عمل مي
باال بعضي از واكنشهاي عادي در  DETERATEDهيدروژن معمولي درگير در محيط 

  شوند. سلولها قطع مي
گيري محور ميتوتيك الزم  ظريف شكل هاي بخصوص ضربة سخت با آب سنگين گردايش

در  EUKARYOTICهاست. زيرا تقسيم بندي سلولEUKARYOTبراي تقسيم سلول در
كنند. وقتي  ها در آب سنگين رشد و نمو پيدا نمي كند بنابراين دانه آب سنگين توقف پيدا مي

  كند. شود ديگر رشد نمي فقط به گياهان آب سنگين داده مي
  

  اناتتاثيرات بر روي حيو
% دوتريوم موجب نازايي 25ها، موشهاي صحرايي و سگها نشان داده كه  ها بر روي موش تجربه

%) 90شود زيرا نه يافته جنسي و نه نطفه رشد نخواهدكرد. تمركز زياد آب سنگين ( مي
كشد. پستانداران از جمله موش صحرايي بعد از يك هفته استفاده از آب  سرعت ماهي را مي

باشد) و بنابراين عملكرد  % دوتوريوم داشته50ند. (زمانيكه آب بدنشان حدود مير سنگين مي
كند اكسيد دوتريتوم براي باال بردن درمان بود  دوتريوم در كل تقسيم بندي سلول بازداري مي

نوترون استفاده مي شود. اكسيد دوتريوم بيشتر براي سلولهاي بدخيم سمي است تا سلولهاي 
  مورد نظر براي استفاده عادي خيلي باال است. معمولي اما تمركزهاي

اند بدليل خونريزي و عفونت  شده در شيمي درماني، پستانداران كه توسط دوتريم، سمي
اي (اسهال و از دست رفتن آب) است. با وجود اينكه مشكالت  استخوان و عملكرد ديواره روده

هاي يدوكريوتيك از جمله باكتري  يسمگياهان و حيوانات براي زنده بودن با دوتريم باال اورگان
(كه مشكالت ميتونيكي با دوتريم القاء شده ندارند)، احتماالً رشد پيداكرده و تكثير شده باشد 
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هاي  هيدروژن در پروتئين درشرايطي كه بطور كامل دوتريم شده،موجب جابجايي همه اتمهاي
امل با ايزوتوپهاي اتم سنگين به همراه ايزوتوپ دوتريم است. جابجايي ك DNAباكتريايي و 

هاي باالتر با ايزوتوپهاي سنگين غيرراديواكتيوي همراهي كنند  توانند در اورگانيسم مي
  شود. ) اما براي ايزوتوپ سنگين پايدار هيدروژن انجام نمي-15ونيتروژن-13(ازجمله كربن 

  

  مسموميت در انسانها
% آب بدن يك انسان 50% به 25جابجايي به دليل اينكه مقدار زيادي از آب سنگين براي 

% از وزن بدن) با آب سنگين مسموميت تصادفي و يا عمدي با آب سنگين براي مسموم 70(
شدن مقدار زيادي آب سنگين براي هضم شدن نياز است و نبايد مقدار قابل توجهي از آب 

  را بگذارد. معمولي را براي روزها استفاده كرد تا بتواند اثرات سمي قابل توجه خود
(اگر چه در تستهاي كمي، گزارش شده بود كه داوطلباني كه آب سنگين را به مقدار باال 

اند، يك تاثير ممكن از تغييرات چگالي در مايع داخل گوش بوده  نوشيدند سرگيجه پيدا كرده
ليتر آب  3كيلو آب است و هر روز  50كيلوگرمي در بردارنده  70است) براي مثال يك انسان 

% دوتريم جذب 25روز اين آب را بنوشد تا  5سنگين خالص هر روز مي نوشد، نياز است كه 
كند. بنابراين يك هفته الزم است تا  % دوتريم جذب مي50روز استفاده كند كه  11كند و 

روز الي دو هفته (بنا بر آب  10كند و  فقط آب سنگين خالص بخورد تا احساس مريضي
برد. در حوادث غيرمحتمل كه انساني دوزسمي  زمان مي يدومرگمصرفي) براي مسموميت شد

آب سنگين را استفاده كرده براي درمان نياز به استفاده وريدي جابجايي آب نياز است (بدليل 
% (فيزولوژي 90عمل نكردن صحيح روده و مشكالت براي جذب مايعات) اين عمليات با 

  احتماالً به همراه ادرارآورهاي ديگر. دار با ديگر نمكهاي مورد نياز عادي حالل نمك
به طور  185دوزهاي شفاهي آب سنگين در محدودة چند گرمي به همراه اكسيژن سنگين 

  روزانه در تجارب متابوليكي انسان استفاده مي شود.
كيلوگرم  32كيلوگرمي كه شامل  50اتم هيدروژن دوتريم است يك انسان  6400تا در هر 

گرم آب سنگين  5,5) براي ايجاد 1,1داراي دوتريم كافي (حدوداً آب است به طور طبيعي 
  است، بنابراين اين دوز نسبتاً براي دو برابر كردن ميزان دوتريم در بدن انسان نياز نيست.

يك كارمند ناراضي در مورد پايگاه توليد انرژي هسته اي ليدلئو در كانادا  1990در سال 
فنجان) آب سنگين از حلقه اوليه حمل و نقل گرماي نمونه اي بدست آورد (حدوداً نصف 
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كارمند مقداري از آن آب را  8كنندة آب كارمندي جاي داد.  اي و آن را در خنك راكتور هسته
  استفاده كردند.

اين اتفاق زماني كشف شد كه در نمونة ادرارشان تريتوم افزايش پيدا كرد مقدار آب سنگين 
بتواند موجب سمي شدن آب سنگين به خودي خود بشو،  درگير خيلي كمتر از سطح بود كه

اما تعدادي از كاركنان روزهاي باالتري از تريتوم و مواد شيميايي فعال شده نوترون در آب را 
ها  فراهم كند. اين اتفاق در مورد آب سنگين سمي نبود اما مسموميت ناشي از ديگر ايزوتوپ

اي جديد براي مجزا كردن اين نكات دقيق در آب سنگين بوده است. تعدادي از سرويس ه
نبودند و تعدادي از عموم با تصور اينكه آب سنگين بطور طبيعي راديواكتيو است و شدت 

كننده بطور نامعين مورد استفاده  مسموميت بيشتردارد. حتي اگر آب سنگين خالص در خنك
شد كم بود، زيرا  ميشد و يا موجب آسيب  گرفت احتمال اينكه اين رخداد كشف مي قرار مي

  % آب نوشيدني روزانة خود را از اين منبع بگيرند.20كارمندان انتظار اين را داشتند كه 
  

  محصوالت
مولكول در  1بطور طبيعي در آبهاي عادي در نسبت  (HDO)در زمين آب نيمه سنگين 

اتم هيدروژن دوتريم  6400مولكول رخ مي دهد. اين بدان معناست كه ا مولكول در  3200
شايد از آب معمولي با تقطير  HDOبا وزن است (وزن هيدروژن  3200باشد. كه بيش از  مي

ميايي متفاوت جداسازي شود، همة هاي مبادلة مواد شي با تجزية الكتريكي و يا براي پردازش
مواردي كه تأثيرات ايزوتوپ جنبشي استخراج مي كند. (براي اطالعات بيشتر در مورد تقسيم 

  ايزوتوپ از دوتريم در آب استاندارد و اين را ببينيد)
و از اين  0كند روند تفاوت انرژي نقطة  هاي هيدروژن تغيير پيدا مي تفاوت عمدة بين ايزوتوپ

جزء مهمي از آب شده آب  HDOها است. وقتي  ت كمي در سرعت پيشرفت واكنشرد تفاو
سنگين بيشتر براي داد و ستد مولكولهاي آب با اتمهاي هيدروژن، خيلي زياد شيوع پيدا 

كند. براي توليد آب سنگين بوسيله تقطير يا تجزية الكتريكي يك آبشار بزرگ از دستگاه  مي
كند بنابراين روشهاي  يكي نياز است و قدرت زيادي مصرف ميتقطير و يا محفظة تجزية الكتر

 Gridler Sulfiderشوندومهمترين روش شيميايي پردازش  مي شيميايي عموماً ترجيح داده
  نام دارد.
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  كشورها و توليد آب سنگين
  آمريكا:
كان آمريكا شروع به استفاده از آب سنگين در راكتورهاي توليد پلوتونيوم در م 1953در سال 

مورد استفاده قرار  1953تا در سال  5رودخانة ساوانا كرد. راكتور اول آب سنگين از ميان 
راكتورهاي آب  SRSمتوقف شد. راكتورهاي  1996گرفت در سرما قرار گرفته بود، در سال 

توانستند پلوتونيوم و همچنين تريتيوم را براي برنامة سالحهاي  سنگين بود بنابراين مي
  ريكا توليد كنند.اي آم هسته

 1953آمريكا پردازش توليد مبادلة مواد شيميايي سولفايد گريلدر توسعه داد، كه اول در سال 
در مقياس بااليي در دنا مركز اينديانا ظاهر شد. در مركز جنوب آمريكا رودخانه ساوانا در 

تا اول آپريل  USDOEبراي  Dupontتوسط  SRPمورد استفاده قرار گرفت.  1952سال 
  گرفت.) بهره گيري نمود. (زمانيكه عمليات توسط وستينگ هاوس مورد كنترل قرار مي 1986

  

  نروژ:
نورسك هيدرو اولين مركز تجاري آب سنگين را در بين ومورك با ظرفيت  1934در سال 

و در تمام جنگ جهاني دوم واحد صنعتي  1940تن هر ساله ساخته شد. از سال  12ساالنه 
ر كنترل آلمان بود و متفقين تصميم گرفتند تا واحد صنعتي آب سنگين آنرا براي زي

اي كه  حمله 1942اي آلمان را خراب كنند در اواخر  هاي هسته جلوگيري از بيشتر سالح
توسط چتربازان انگليسي زمانيكه هواپيماهاي بي موتور با هم تصادف كردند، شكست خوردند 

به موفقيت انجاميد، افراد نيروي  Gunnersideعمليات  1943فوريه  27اما در شب 
ريزي  مخصوص نروژي براي تخريب مقدار كوچك اما ذره هاي اصلي سلولهاي الكتروليز برنامه

  شد. كردند و آبهاي سنگين انباشته شده به سمت فاضالب كارخانه ريخته مي
ساز راكتور هسته اي به طور بحث برانگيزي اين موضوع موجب پيشگيري آلمان از ساخت و 

شد (سالحهاي هسته اي آلمان به طور اتوماتيكي راكتورها را به داليل بسياري پيگيري 
كرد) عمليات هيدرونورسك يكي از بزرگترين خرابكاريهاي افراد نيروي مخصوص عمليات  مي

بمب را در آن محدود  400نيروهاي هوائي متفق شده بيش از  1943نوامبر  16جنگ بود در 
نفجر كردند. جنگ هوايي متفق شده، دولت نازي را براي جابجايي همة آبهاي سنگين م

يكي از طرفداران نروژي  1944فوريه  20موجود در آلمان براي حفظ امنيت آماده ساخت در 
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را كه حامل آبهاي سنگين از ميان درياچة تين بود  M/Fيكي از قايق هاي موتوري هيدرو 
شهروند نروژي و از بين رفتن تقريباً تمامي آب  14كشته شدن  غرق كرد. اين حادثه موجب

سنگين شد. فقط تعدادي از بشكه ها نيمه پر بودند و بنابراين توانستند روي آب شناور شوند 
و احتماالً از خطر نجات پيدا كرد و به آلمان منتقل شوند اگر چه بررسي هاي اخير ثبت شده 

ية بشكه هاي دست نخورده كه سالم مانده بودند در سال از توليدات در نورسك هيدرو و تجز
 D2Oبودند اما داراي  PH14پيدا شدند اگر چه بشكه ها در اين محموله حاوي آب  2004

بااليي نبودند. بخالف اندازة ظاهري محوله، مقدار كلي آب سنگين خالص خلي كم بوده است 
تن از آب  5ماني ها به حدود از آب سنگين خالص بودند. آل 2/1-1% 5هر بشكه حاوي 

سنگين جهت اه اندازي راكتور هسته اي نياز داشتند. اظهارنامه هاي به طور واضح نشان 
دهد كه فقط نيم تن از آب سنگين به آلمان انتقال يافته بوده است. هيدراتها آب سنگين  مي

مقدار باالتري كه  تا يا 10مورد نياز براي حداكثر يك راكتور را حمل مي كردند چه برسد به 
براي ايجاد بلوتونيوم جهت ساخت سالحهاي هسته اي نياز است. مقصد محموله هيدرو در 

  احتماالً براي پروژه آزمايش راكتور بوده است. 1944فوريه 20
  

  كانادا
در تريل  BCتن از آب سنگين الكتروليز را به عنوان بخشي از پروژه مختص  6كانادا ساالنه 

  آغاز كرد. 1943ا از سال بود كه كارش ر
انرژي اتمي محدود كانادا طراحي در راكتور قدرتي نيازمند مقادير باالي آب سنگين (براي 

  كاركردن به عنوان تعديل كنندة نوترون و خنك كننده) بود.
بي  مركز آب سنگين سفارش داد كه در آتالنتيك كانادا در گليس 2انرژي اتمي كانادا 

  د كانادا) ساخته و شروع به كار كرد.(بوسيله دوتريم محدو
ثابت شده اين مراكز طراحي دقيق داشته اند و مشكالت ساختار و توليد و غيره انرژي اتمي 
كانادا مركز آب سنگين بروس را كه براي اطمينان ساختمان از مواد قابل اطمينان آب 

مركز نوا اسكوتيا در سال سنگين براي مراكز بعدي قدرتي، بعداً به انتاريو هيدرو فروخت. در 
  زمانيكه اثبات شد كه توليدات غير ضروري است، برنامه متوقف شد.  1985

واحد صنعتي آب سنگين بروس در ايزيو بزرگترين مركز توليد آب سنگين جهان با ظرفيت 
تن بود. اين واحد صنعتي از پردازش گريدل سولفايد براي توليد آب سنگين  700ساالنه 

تن آب براي توليد يك تن آب سنگين نياز داشت اين مركز كه  340000و به  استفاده كرد
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كه گرما و انرژي براي واحد صنعتي آب  CANDUراكتور  8بخشي از مجموعه بود شامل 
سنگين تهيه مي كرد بود. اين مكان واقع در داگالس در شهرك بروس (رودخانة هورن) جايي 

  داشت.كه به آبهاي درياچه هاي بزرگ دسترسي 
براي تهيه آب سنگين جهت توليد افزايشي انرژي هسته  1979واحد صنعتي بروس در سال 

 4تا  3اي انتاريو ساخته شده بد. اين مركز بيشتر از برنامه هاي ديگر كارايي داشت و فقط 
هفته در نهايت به اجرا در آمد. بعالوه، برنامه انرژي هسته اي آهسته عمل كرد و بطور اساسي 

بطور  موقت شروع بكار  1993ل استفاده بيش از حد الكتريسيته قطع شد. بعداً در سال بدلي
كرد به طور اساسي براي استفاده و بازگردان آب سنگين به اضافة توليدات جاحي در بروس 
كانادا را با مقدار كافي (براي نيازهاي پيش بيني شده آينده) آب سنگين باقي گذاشت. 

هاي  ر در بردارنده مقدار باالئي از سولفايد هيدروژن بود كه نگرانيهمچنين پردازش گريلد
كار خود را متوقف كرد. انرژي اتمي محدود كانادا  1997محيطي در مراكز بروس در سال 

  شد.
  

  هند
  هند دومين توليد كننده آب سنگين از لحاظ بزرگي در دنيا است.

  

  ايران
رئيس جمهور ايران آقاي احمدي نژاد واحد صنعتي آب سنگيني را در  2006آگوست  26در 

نزديكي اراك افتتاح كرد. ايران نشان داده كه تجهيزات توليد آب سنگين به همراه راكتور 
MW40  كار آن اتمام پيدا مي كند. در يك مصاحبه كه در شبكه اخبار  2009كه در سال

مستقيماً پخش مي شد و رئيس انرژي  2006آگوست  27ر تاريخ د IRANNايراني به نام 
هسته اي ايران ادعا كرد كه آب سنگين مي تواند براي درمان ايدز و سرطان مورد استفاده 

  قرار بگيرد و مصرف روزانه پيشنهاد شد.
  

  تحوالت انرژي هسته اي ايران
با كمك آمريكا به عنوان انرژي اتمي براي صلح شروع  1950اي در دهه  برنامه انرژي هسته

، حكام ايران موقتاً برنامه را منحل كردند و 1979به كار كرد. بعد از انقالب ايران در سال 
هاي آمريكا نسبت به دوره قبل از انقالب به كار خود ادامه داد.  دوباره محدود كردن كمك

اي  ي فعلي ايران عبارتند از مكانهاي تحقيقاتي، معدن اورانيوم، دستگاه رآكتور هستهها تالش
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اي به حرارتي) و دستگاههاي پردازشي اورانيوم كه شامل مركز توليد نيرو  (تبديل انرژي هسته
  براي غني سازي اورانيوم است.

باشد، تخمين  ب مياي در بوشهر كه داراي رآكتور فشار آ سازي انرژي هسته تنها مركز غني
 2009برداري شود و حداكثر ظرفيتش را در مارچ  بهره 2008زده شده بود كه تا مارچ سال 

  تكميل نمايد كه نشد.
بوشهر وجود ندارد. ايران  2اي براي تكميل كردن شعبه توليد نيروگاه  در حال حاضر برنامه

) كه واقع در MWE 360( اي سازي انرژي هسته اعالم كرده است كه شعبه ديگري براي غني
دارخوين مي باشد. ايران همچنين اعالم كرده است كه به دنبال ايجاد ديگر مراكز توليد نيرو 

  و همچنين معادن اورانيوم در آينده مي باشد.
Gowdat Bahgatاي در دانشگاه  ، كارگردان براي مركز مطالعات خاورميانهIndiana  واقع

نيرو شكل گرفت: براي ايجاد  3نامه هسته اي ايران كه توسط در پنسيلوانيا اظهاركرد كه بر
امنيت از تهديدها كه از طرف پاكستان، عراق و اسرائيل و همچنين آمريكا مي باشد، دوماً 

تاثير اصلي روابط  4بعداً به طرح  Bahgatاقتصاد داخلي و سياست فعال؛ و سوم غرور ملي. 
  نه موقعيت ايران براي برنامه هسته اي بوجود آمد:ايران با جامعه بين المللي و اينكه چگو

در  1980دارات ايراني تا حدي به دليل رفتار ايران در جنگ ايران با عراق در دهه ا - 1
جامعه بين المللي قابل اطمينان بودند. آن جنگ جامعه پرجمعيت و بزرگتر ايران شانس 

سالحهاي شيميايي عليه بيشتري داشت اما به دليل نزديكي جغرافيايي صدام حسين از 
سربازان و شهروندان ايراني استفاده كرد. اين سالحهاي شيميايي موجب كشته يا زخمي 
شدن هزاران ايراني شد و استفاده از اين سالحها به نفت صدام حسين بود و شانس 
پيروزي ايران را كم مي كرد و جامعه بين المللي كار براي محكوم كردن عراق يا 

ران انجام نداد. شهرام چوبين، كارگردان مطالعات براي سياست امنيتي در محافظت از اي
ايران از جنگش با عراق دريافت "مركز جنوا اظهار كرد كه در پاسخگويي به اين قضيه 

كه براي جلوگيري از زمين گير شدن و عقب ماندن بايد بتواند كاري كند تا بتواند با 
  "دشمنانش در جنگ مساوي باشد.

متقابل و انتقام جويي (يا بهتر) مانع از استفاده عراق از سالحهاي شيميايي در تهديد 
 صحراي طوفان مي شود؛
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بود اعتماد به نفس در بين جامعه بين المللي وقتي خيلي از ملت ها تحت فشار كم - 2
 آمريكا از اصالحات تجاري با انرژي هسته اي ايران صرف نظر كردند، تقويت شد.

ر مواد و تجهيزات براي توليد سالحهاي هسته اي را دارند، براي كشو13در حال حاضر 
كم كردن نگراني ها كه برنامه هسته اي غير نظامي به مسئله خطرناكي تبديل نشود به 
ايران پيشنهاد محدوديت هاي بيشتري براي برنامه هسته ايش داده شد. اين پيشنهادات 

اين برنامه، غني سازي اورانيوم را نطنز به عبارتند از مثالً اجازه رسيدگي هاي بيشتر به 
عنوان مركز سوخت چند مليتي اجرا كند، صرف نظر از توليد پلوتينيوم و بالفاصله اجراي 
غني سازي اورانيوم براي سوخت رآكتور. پيشنهاد ايران براي اجراي برنامه غني سازي 

بررسي متخصص كه  اورانيوم براي خارج و شركت عمومي مطابق با پيشنهادات از هيأت
براي بررسي شيوه هاي كاهش ريسك كه فعاليت هاي چرخه سوخت مي تواند 

  هاي سالحهاي هسته اي در كشور داشته باشد، تشكيل شد. قابليت
يك ساختار جامع بلند مدت كه اجازه توسعه روابط و "اد داد تا هايران نيز متشابهاً پيشن

ايجاد اعتماد بين المللي در ماهيت آرام برنامه  همكاري با ايران براساس احترام متقابل و
  "را بدهند هسته اي ايران

  

  تاريخ (سرگذشت)
  1960و  1950دهه 

براي كودتا جهت بركناري نخست  CIAبا پشتيباني  1953دهه برنامه هسته اي ايران بعد از 
وزير دكتر محمد مصدق كه بر طبق اصول حكومت ملي انتخاب شده بود و آوردن مجدد 

قضاوت غرب براي ايجاد سيستم  1957محمدرضا شاه پهلوي به قدرت شروع شد. در سال 
  گسترش اتمي مثبت بود و آن را به عنوان وسيله اي براي تهديد نمي ديد.

آميز  اي غيرنظامي تحت نظارت امريكا جهت برنامه صلح در آن سال يك برنامه همكاري هسته
تاسيس شد و  (TNEC)اي ايران  قات انرژي هستهمركز تحقي 1967بنا نهاده شد. در سال 

اي تهران با تجهيزات  با سازمان انرژي اتمي ايران اجرا شد. مركز تحقيقات انرژي هسته
شروع به كار كرد و با اورانيوم  1967اي، كه در سال  مگاواتي هسته 5آمريكا، رآكتور تحقيقي 

 1968اي را در سال  ير انرژي هستهشد. ايران قرارداد توسعه ناپذ شده سوخت دهي مي غني
آنرا تصديق كرد. با پايه گذاري آژانس اتمي ايران و عدم توسعه  1970امضاء كرد و در سال 
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پايگاه انرژي  23هايي براي ساخت آن كمك آمريكا تا  اي در آنجا شاه با نقشه انرژي هسته
  را پذيرفت. 2000اي تا سال  هسته

  

  1970دهه 
وزي را تخمين زد كه ذخيره نفت جهان به پايان برسد و اظهاركرد كه شاه ر 1974در مارچ 

نفت خام يك محصول بسيار ارزشمند است و خيلي ارزشش بيشتر از اين است كه به عنوان 
مگا وات الكتريسيته را با استفاده از  23,000سوخت مصرف شود. ما بايد در اولين زمان منبع 

اولين مركز خواهدبود و انرژي را در داخل شهر شيراز  انرژي هسته اي تامين كنيم و بوشهر
گذاري  سرمايه Theyssenشركت  Kraftwrk، اتحاديه 1975عرضه خواهدكرد. در سال 

ميليون براي  6تا  4قراردادي به ارزش  Telefuken AEGو  Siemensمشترك دو شركت 
  اي ايران كه داراي رآكتور فشار آب امضا كردند. ساخت پايگاه انرژي هسته

  شود. كامل 1981اي، قرار بود تا در سال  مگاواتي هسته 1198بناي دو تا از واحدهاي اجرائي 
اد شانس خريد امضاءكرد كه پيشنه 1976جمهورآمريكا جرالدفرد دستورالعملي در سال رئيس

  اي. و اجرا و ساخت تجهيزات آمريكايي براي خارج كردن پلوتونيوم از سوخت رآكتور هسته
اي كامل بود. در آن زمان، ديك چني رئيس ستاد در  رابطه براي يك چرخه سوخت هسته

اي هم  كاخ سفيد بود و دونالد رامسفلد وزير دفاع بود. برگه استراتژي فرد مقدار انرژي هسته
دوي آنها براي رشد نيازهاي اقتصادي ايران و ذخيره نفت براي صادرات و يا تبديل به مواد  هر

شيميايي نفتي ايران اتحاديه آمريكا با واشنگتن روابط تنگاتنگي داشتند، شركتـهاي 
  آمريكايي و اروپايي خواستار انجام فوري آن كار را در ايران داشتند.

من فكر  2005گفت كه در سال  Henry Kissinger سپس يكي از وزراي امريكا به نام
اي به  كردم قضيه سيستم گسترش اتمي مطرح بشود. به عنوان امضاء كننده انرژي هسته مي

امضاء كرده بود و برنامه آنها زير  1968پذير كه در ايران در سال  عنوان معاهده غير توسعه
  المللي بود. نظر آژانس انرژي اتمي بين

  

  1979ب سال بعد از انقال
اندازي  اش براي راه المللي را از برنامه ايران آژانس انرژي اتمي بين 1979بعد از انقالب سال 
حتي آژانس  1983اي بومي و در سال  با استفاده از سوخت هسته اي مجدد برنامه هسته

ح شده كرد. در گزارش آژانس به طور واض تصميم به كمك به ايران براي تهيه اورانيوم غني
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شركت كردن به ساختار مهارت محلي و نيروي انساني نياز به "بيان شده بود كه هدفش 
اي و تكنولوژي  هسته برقطلبانه در زمينه تكنولوژي رآكتور  اي جاه تحميل كردن برنامه

چرخه سوخت دارد. اگر چه آژانس مجبور به خاتمه دادن برنامه زير فشار آمريكا بود، اما 
انقالب در نتيجه  "اي بود. براي همكاري خارج بر تكنولوژي هستهانقالب نقطه عطفي 

به ايران بود. ايران همچنين  1979خودداري فرانسه از دادن اورانيوم غني شده بعد از سال 
توسط فرانسه،  1973پس نداد. دو شركت وابسته به هم در سال  Eurodifاش را از  بهره

درصد سهام سوئد به عنوان نتيجه  10، 1975ل بلژيك، اسپانيا و سوئد شكل گرفت. در سا
و  Cogemaقرارداد بين ايران و فرانسه به ايران فرستاده شد. شركت تابع حكومت فرانسه 

% بود. در نتيجه 40% و 60مبادرت كردند كه با سهام  Sofidifحكومت ايران به تأسيس 
Sofidif  سهام در 25نياز به %Eurodif  را از 10داشت كه به ايران سهام %Eurodif 

قرض داد كه حق خريد  Eurodifميليون دالر براي ساخت كارخانه  1بدهد. رضاشاه پهلوي 
  % محصوالت را داشت.10

به آمريكا نيز پول داده شد تا سوخت جديد برساند و قدرتش را بر طبق قرارداد امضا شده 
و نه ميلياردها دالري كه از  قبل از انقالب به روز برساند. آمريكا نه سوخت به ايران رساند

  ايران گرفته بود پس داد.
واحد تجيهيزات هسته اي در بوشهر پرداخت كرده  2ايران پول آلمان را به طور كامل جهت 

دهه آلمان هم از صادرات هرگونه تجهيزات و يا پس دادن پول امتناع كرد.  3بود اما بعد از 
رئيس جمهور فرانسه فرانسوا ميتران  1982ل حكومت ايران قراردادش را معلق كرد و در سا

(Francios Mitterrand)  ميليون دالر قرضي كه داشت  1از دادن اورانيوم با وجود
كشته شد: ادعا شده بود كه او با مسئوليت  Eurodifمدير  1986خودداري كرد. در سال 

دادند كه  نين نشانسازمان اطالعات ايران به قتل رسانيده شده است. مهمتر از آن آنها همچ
است. در نهايت يك  ها مربوط بوده السكوت ايراني چگونه رسوايي گروگان فرانسوي با حق

ميليارد دالر به ايران پس  6/1به ثبت رسيد كه فرانسه بيش از  1991اي در سال  نامه توافق
  باقي ماند. Eurodifصاحب سهم  Sofidifداد. ايران از طريق 

قراردادي امضا كرده بود، به طور كامل از  1975كه با ايران در سال  Kraftwrekاتحاديه 
 1979بيرون آمد، زماني كه كار در ژانويه سال  1979اي در بوشهر در جوالي  پروژه هسته

% را كامل كرد آنها گفتند 85% كامل شد و رآكتور ديگر 50متوقف شد به همراه يك رآكتور 
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ميليون دالر در وعده گذشته انجام داده بودند. آن  450عملشان را بر طبق پرداخت نكردن 
ميليارد دالر قرارداد را نمود. فسخ قرارداد آنها به دليل اطمينان آنها از اينكه  5/2شركت 

حكومت ايران خودش قرار است قراراد را به طور يكطرفه بعد از انقالب به پايان برساند كه در 
ب بحراني در روابط ايران با غرب شد. شركت فرانسوي د و موجآن زمان اقتصاد ايران فلج بو

Framatem  اتحاديه  1984از همكاري با ايران امتناع كرد در سالKraftwrk  مقدمات
، اما هنگام جنگ ايران انجام داد ارزيابي براي اينكه ببيند كه آيا كار پروژه را از سر بگيرد يا نه

ما "آمريكا اعالم كرد  State Departmentعراق منصرف شد. در آوريل همان سال 
سال طول مي كشد كه بناهاي ساختمان رآكتورهاي در بوشهر ساخته  3تا  2معتقديم كه 

. سخنگو همچنين گفت كه رآكتورهاي هسته اي كه در بوشهر است به طور مخصوص "شود
ديگر  براي برنامه سالح خوب نيستند و بعد گفت بعالوه ما هيچ شاهدي از ساختار تجهيزات

  ايران نداريم كه نيازي باشد پلوتونيوم را از سوخت رآكتور جدا كنيم.
صدمه ديدند  1988تا  1984مارچ سال  24رآكتورهاي ايران توسط حمالت هوايي عراق بين 

ايرن بدنبال شريكي براي  1990و در آن موقع در فعاليت رآكتورها وقفه افتاد. در سال 
متفاوت و در مقايسه با ديگر ت، اگر چه بنا بر سياست هاي هاي هسته اي خود مي گش برنامه
  ها و فشار اقتصادي از طرف آمريكا فقط تعداد كمي از كشورها حاضر به همكاري بودند.كشور

 1987- 88قرارداد با آرژانتين در سالهاي  3بر طبق گزارش ديوان عدالت آرژانتين با ايران 
اي  داشت و اولين رآكتور هسته1950تمي را تا سالكميسيون ملي انرژي ا3امضاءكرد آرژانتين

يك  1984را در سال Emblseو ديگري به نام  1974را در سال  Atvcha Iخود به نام 
سال بعد از بازگشت به دموكراسي كامل كرد. اولين توافق نامه ايران، آرژانتين كه در مورد 

شده  % غني20واند از  اورانيوم اي در تهران بود به طوريكه بت كمك به تبديل رآكتور هسته
استفاده كند (البته اورانيوم درجه پايين كه نتواند به عنوان توليدات سالح مورد استفاده قرار 

% اورانيوم غني شده به ايران بود. دومين و سومين 20گيرد) و نشان داده در بردارنده از 
ت مراكز هوايي براي تبديل قرارداد براي كمك هاي تكنيكي بود، از جمله قطعات براي ساخ

اورانيوم ... دي اكسيد و زير سلطه آمريكا، كمكها گم شد. اما به طور كامل پايان نپذيرفت و 
  توافقنامه انجام شد. 3مذاكرات با هدف بنا نهادن مجدد 
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  1990دهه سال 
ايجاد فدراسيون روسيه سازمان تحقيقاتي با همكاري ايران به نام پرسپوليس  90از آغاز دهه 

كرد كه ايران را با محققان انرژي هسته اي روسي در ارتباط كرد و اطالعات تكنيكي از غرب 
 Stanslav Ivnerدزديده مي شد، البته اينها بر طبق گفته هاي  SVRو  GRUتوسط 

موسسه روسي از جمله آژانس هوايي فدرال روسيه به تهران  5است او گفت كه  Grucsعضو 
كمك كردند تا به موشكهايش ارتقاء ببخشد. مبادله اطالعات تكنيكي با ايران شخصاً از طرف 

ايران قراردادي با روسيه براي  1995تصديق شد. در سال  Trubnikorبه نام  SVRرئيس 
اي بوشهر كه تقريباً نا تمام بود امضاء كرد. براي برقرار  هستهاز سرگرفتن كار بر روي مركز 

رآكتور فشار آب تا سال  915MWE ,VVER-1000اي بوشهر بايد  كردن ساختمان هسته
در بوشهر  2اي براي تكميل مركز رآكتور  بيني شد. در حال حاضر عمالً برنامه پيش 2007

  وجود ندارد.
عضو از شوراء مديران  35، 2006فوريه سال  4اما در آمريكا سعي مجدد كرد  1996در سال 

كشور الجزاير، بالروس، اندونزي، ليبي و آفريقاي جنوبي)  5كردند، ( اي تصويب آژانس هسته
گزارش ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل بدهند. اين مسئله توسط انگليس، فرانسه و 

نفر از اعضاي ثابت شورا  2اني مي كرد. آلمان حمايت مي شد و آمريكا از اين مسئله پشتيب
  عضو ديگر كه عليه ايران راي داده بودند ونزوئال و سوريه و كوبا بودند. 3روسيه و چين و 
رئيس آژانس هوايي البرادعي بر پيشنهاد مطرح كرد كه ايران بايد از  2006در اواخر فوريه 

تجهيزات هوايي محدود كند  سازي صنعتي خود دست بكشد و در عوض برنامه اش را به غني
ما نشان داديم كه در حاليكه آنها با از "اش از روسيه موافقت كند.  اي و با واردات سوخت هسته

سازي در ايران راضي نيستند، آنها خشنودند كه راه حل  دست كشيدن از حقشان براي غني
كرد كه هيچ نوع رياست بوش اين مسئله را روشن  2006. گرچه در مارچ "منطقي را بپذيرند

  غني سازي را در ايران نخواهد پذيرفت. 
آميزي  كرد كه ايران به طور موفقت اعالم جمهور ايران رئيس 2006آوريل سال  11در 
ماً سمن ر" در سخنراني در تلويزيون در مشهد اعالم كرد اواست.  سازي اورانيوم داشته غني

در اين  "اي دارند مرتبط است. هسته كنم كه ايران به كشورهايي كه تكنولوژي اعالم مي
اي قرار بگيرد اگر به مقدار كافي توليد  توانست مورد استفاده رآكتور هسته سطح، انرژي مي

  شد. مي
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بعد از اينكه وزير آمريكا كاندوليزا رايس، گفت شوراي امنيت بايد  2006آوريل سال  13در 
  اقدامات اساسي براي كار خود انجام دهد.

سازي اورانيوم دست نخواهدكشيد و دنيا بايد به ايران  قسم خورد كه ايران از غني نژاد احمدي
اي نگاه كند. (جواب ما به آنهايي كه درباره دستيابي ايران به چرخه  هتبه عنوان قدرت هس
از ما عصباني باشيد و از اين  "اي عصباني هستند يك جمله است  سوخت انرژي هسته

سازي اورانيوم  اي ايران براي غني با هيچ كس درباره حقوق هستهعصبانيت بميريد زيرا ما 
  )"صحبت نخواهيم كرد

موسسه اي كه براي علم و امنيت بين المللي است يكسري  2006آوريل سال  14در 
تصويرهاي ماهواره اي از تجهيزات هسته اي ايران در نطنز و اصفهان منتشر كرد ويژگيهاي 

ديد نزديك تجهيزات تبديل اورانيوم در اصفهان و ادامه اين تصويرها يك طول ورودي ج
ساخت و ساز در محل غني سازي اورانيوم در نطنز است. بعالوه يك سري از عكس العمل ها 

بر مي گردد ساختمان هاي غني سازي زيرزميني و مراكز بعدي كه با  2002كه به سال 
ات براي بازرسها و مأمورهاي خاك و بتون و ديگر مصالح پوشيده بود. هر دو اين تجهيز

  امنيتي آژانس زير سوال بودند.
داد و پيشنهاد  پاسخ 2006آگوست سال  24اي در  ايران به درخواست توقف غني سازي هسته

كرد. غالم علي حداد عادل  سازي خودداري به برگشتن به ميز مذاكره را داد اما از توقف غني
آميز  فت كه ايران حق داشتن كاربرد صلحگ 2006آگوست سال  30سخنگوي پارلمان در 

اي را دارد و همه افراد ديگر نيز با اين تصميم موافقت كردند. البته اين  تكنولوژي هسته
ها بر طبق آژانس خبري دانش آموزان نيمه رسمي ايران بود. ايران در را براي مذاكره با  گفته
اي داده شده بود  نها درباره انرژي هستها باز گشوده است و اميدوار بود كه جوابي كه به آپارو

  آنها را به ميز مذاكره بياورد.
  

  و بعد از آن 2006آگوست سال  31
پافشاري كرد كه عواقبي بايد براي مخالفت ايران براي  2006آگوست سال  31جرج بوش در 

راطي در سازي اورانيوم باشد. او گفت در حال حاضر دنيا با تهديد بزرگي از رژيم اف توقف غني
اي  هاي حزب ا... آژانس محافظت هسته ايران روبروست. ارتش رژيم ايران، بودجه و مشاوره

سازي اورانيوم را معلق نكرده است.  هاي غني كرد كه ايران فعاليت ملل گزارشي مطرح سازمان
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ها  الملل براي شوراي امنيت سازمان ملل براي تحريم گزارش توسط آژانس انرژي اتمي بين
سازي  هاي غني ه تهران را ايجادكرد. با مواجهه شدن شوراي امنيت آب توقف فعاليتيعل

  اي خود ادامه خواهدداد. اورانيوم، ايران با غرب مخالفت خواهدكرد و به برنامه هسته
منتشر شده بود موجب اظهارات و ادعاهايي شد  2006آگوست سال  23گزارش خبري كه در 

  ناميده شد و موجب مباحثه شديدي شد. "مراه كنندهگ"و  "غلط"كه از طرف آژانس 
گفت كه انتظار  2006آگوست سال  31ملل در  جان بولتون، سفير سابق آمريكا به سازمان

رفت كه نوشتن تحريم و آغاز سريع بعد از تمام شدن آخرين مهلت شود به همراه مالقات  مي
ها. بولتون گفته بود وقتي  مقصود تحريممقامات باال رتبه در روزهاي آتي به همراه مذاكرات به 

افتد  كه چه اتفاقي ميست نيبلند خواهدشد. او گفت بنابرا "پرچم كوچك"كه مهلت تمام شد 
سازي اورانيوم را معلق نكنند مطابق به تصميمات  هاي غني نها تمام فعاليتآبعد از آن، اگر 

نخواهدبود. و از آن نظر مراحلي كه وزراي خارجي قبالً پذيرفته بودند و با شروع به صحبت 
رسمي شوراي امنيت به عالوه آلمان قبالً به عضو  5درباره اجراي آن مراحل خواهيم كرد. 

كردن شروع دوباره مذاكرات را داد اما ايران با  ايران پيشنهاد بسته اهداف مشوق براي مطرح
ها عبارتند از پيشنهاد بهبود  اش در ابتدا ممانعت كرد. مشوق اي هاي هسته توقف فعاليت

ها  ها از جمله اين موقعيت دسترسي ايران به اقتصاد بين الملل از طريق مشاركت در گروه
تباطات اداره دور را به صورت همچنين شامل احتماالت سازمان تجاري دنيا و صنعت ار

  امروزي در بياورند.
  

  و مقامات مسئول ايران
اي كشورشان راضي  دهد كه بعضي از ايرانيها از برنامه هسته مصاحبات و تحقيقات نشان مي

هستند و اين ربطي به مسئله سن و سال و سطح تحصيالت و گرايشاتشان به حكومت ندارد. 
هاي سفت و سخت در  حكومت ايران مكرراً پيشنهاد مصالحه را داده براي اينكه محدوديت

بيش از چيزهايي كه معاهده عدم گسترش توليد اتمي و قانونمندي اي  هاي هسته برنامه
ساختاري اضافه مورد نياز ايران، جهت مطمئن شدن از اينكه برنامه مخفيانه به ساخت و 

اي ايران به  كند. اين پيشنهادات شامل اجراي برنامه هسته توليد سالحها تغيير پيدا نمي
هاي خارجي بود. اين  مراه مشاركت كامل حكومتالمللي به ه عنوان ائتالف چند شركت بين

توانند براي تهيه بمب استفاده شوند  ها مي پيشنهادات به مطرح كردن راه حلي كه تكنولوژي
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پوشي كند بنابراين موجب اطمينان شود  به ايران پيشنهاد شد كه از استخراج پلوتونيوم چشم
شود. اخيراً مكرراًبه ايران  اده نميكه راكتور فشار آب در اراك براي ساخت بمب نيز استف

شود اگر براي  پيشنهاد بكارگيري اورانيوم از كار سانتريفيوژ كه بطور اتوماتيك تخريب مي
سازي اورانيوم بيش از حد مجاز براي اهداف برآورده كردن نياز براي تمدن  استفاده غني

راي امنيت سازمان ملل عضو ثابت شو 5باشد. اگر چه برخالف پيشنهادات همكاري توسط  مي
سازي خود همانگونه كه آژانس خواسته بود خودداري  و آلمان ايران از معلق كردن برنامه غني

كرد كه ارتباط با اين مسئله در شوراي امنيت غيرمنطقي و  هاي ايران اظهار مي كرد. بيانيه
خطر،  اي بي مه هستههاي قانوني و قابل استفاده سودمند بوده به دليل اين برنا تهيه از پايه

المللي نيست و آنها بايد بدانند كه ملت ايران زير  هيچ تهديدي براي آرامش و امنيت بين
گذارد حقوقش پايمال شود. اين بيانات رئيس جمهور ايران  فشارها تسليم نخواهد شد و نمي

بوده در سخنراني تلويزيوني در شمال غربي ايران شهر اروميه  2006آگوست  31در تاريخ 
است. در برابر پشتيبانان قدرتمندش در يكي از شهرستانها رئيس جمهوري ايران از نپذيرفتن 

گويند آنها  كاخ سفيد براي مباحثه تلويزيوني با جرج بوش انتقاد كردند او گفت: آنها مي
كنند ولي وقتي مباحثه مطرح شد آنها با مصالحه منع و مخالفت  گفتگو را پشتيباني مي

ي گفت تحريمات نمي تواند ايرانيان را از رسيدن به اهدافشان و پيشرفت كردن كردند. و
اي و توليد آب  هاي ما ازجمله دستيابي به چرخه سوخت هسته منصرف كند. خيلي از موفقيت

زير بازرسي آژانس با  2003پرفشار با وجود تحريمات به موفقيت رسيدند. ايران تا سال 
هاي نظامي به  وتونيوم مخفي، خريدهاي سانتريفيوژ و شبكهبازرساني كه معلوم شد كه پل

كند كه  اي بوده است ايران پافشاري مي گويد برنامه متمدن هسته چيزي كه ايران مي
آميز هستند. اما كشورهاي غربي از جمله آمريكا ادعا  سازي براي اهداف صلح هاي غني فعاليت

  است.اي  هاي هسته كنند كه ايران به دنبال سالح مي
مهلتي به ايران داده شد تا برنامه هاي هسته اي خود را متوقف  2006آگوست سال  31در 

كند وگرنه با تحريمات اقتصادي مواجه خواهدشد. نيكالس برنز گفت كه ما مطمئنيم كه 
ايم نتيجه خواهدداد و  ايم با انرژي زيادي كه براي اينكار گذاشته تحريماتي كه در نظر گرفته

  نخواهدماند.جواب  بي
اي خود ادامه خواهدداد و اين كاري نيست  روشن است كه ايرانيان به تحقيقات انرژي هسته

  خواهد. المللي خواستار آن است و سازمان امنيت نيز از آنها نمي كه آژانس انرژي اتمي بين
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آژانس  ايران ادعا كرد كه هيچ پايه قانوني براي ارجاع ايران به شوراي امنيت سازمان ملل تا
اي داشته  هاي هسته هاي قبلي ربطي به برنامه سالح انرژي اتمي ثابت نكرده است كه فعاليت

اند. موافقت نامه امنيتي ايران  اي در ايران به اهداف نظامي تبديل نشده باشد و آن مواد هسته
د دهد كه اگر آژانس توانايي رسيدگي به اينكه آيا موا يك گزارش را به شوراي امنيت مي

  اي به اهداف نظامي تبديل نشده باشد!!! هسته
آميز برنامه  ايرن همچنين اهميت عدم توانايي آژانس را براي مشخص كردن طبيعت صلح

ايالت قراردادهاي  32اي ايران را كوچك كرده جدل با آژانس نتايجي به جز اينكه  هسته
ه هنوز پيدا كردن گزارش داد ك 2006آگوست  30اضافه اجرا كنند نداشت، آژانس در 

اي ايران ممكن نيست. ايران همچنين ثابت  هاي متفاوت گستره و طبيعت برنامه هسته جنبه
نامه  ملل ايران اجراي پروتكل هاي اضافي را موافقت هاي شوراي امنيت سازمان كرد كه راه حل
سال  2را  پذيرفت و اين كار 2004نامه پاريس در نوامبر  و در موافقت 2003تهران در اكتبر 
تا آن زمان،  EU-3در پي تجزيه مذاكرات با  2006نامه پاريس در اوائل سال  قبل از موافقت

هاي دقيق و شفاف بر  گيري هاي اضافه بلكه اندازه به ايران پيشنهاد نه تنها تصويب پروتكل
ايران  كند را، دارد تا زمانيكه حقوق هاي اضافه تجاوز مي اي كه از پروتكل هاي هسته برنامه

  اش مشخص شود. اي براي اجراي برنامه هسته
سازي  هاي مربوط به غني شوراي امنيت سازمان ملل اصرار كرد كه ايران بايد همه فعاليت

  اي را معلق كند. هسته
سانتريفيوژ احتماً در  3000ايران اعالم كرد كه غني سازي اورانيوم را با  2007آوريل  19در 

كنم كه امروزه  كرده است. احمدي نژاد گفت با افتخار ادعا مي سازي نطنز آغاز مركز غني
اي براي گستره  تواند سوخت هسته ها ملحق شده و مي اي ملت كشور عزيزمان به باشگاه هسته

  اي توسط آمريكا تهديد شد. صنعتي توليد كند. ايران بارها با اولين حمله هسته
ه سياست بوش طرح استفاده از گزارشگر بررسي كننده ساليمور هرش گزارش كرد ك

اي عليه  هاي هسته اي عليه ايران را دارد وقتي از بوش درباره استفاده سالح هاي هسته سالح
  ها روي ميز است. پرسيده شد، بوش اعالم كرد كه همه انتخابايران 

اي  ن را با حمالت هستهاررئيس جمهور آمريكا مستقيماً اي"آن اي او عليرغم  بر طبق گفته
داشت كرد. با اين وجود برهاي بوش جور ديگري  توان درباره گفته و نمي "تهديد كرده است.
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اي به عنوان جلوداري از آمريكا  هاي هسته كنند كه به دنبال سالح مقامات ايراني پافشاري مي
  يانه دارند.اي در ناحيه آزاد در خاورم نيستند و در عوض تاكيد به ايجاد ارتش هسته

  

  
  سازمان ملل

اي  اي درباره موقعيت هسته آژانس آمريكا را براي گزارش نوشته شده توسط كميته كنگره
اي كه به پيتر هكسترا فرستاده شد غلط و منحرف  ايران محكوم كرد. اين گزارش در نامه

اميده كننده خوانده شد. اظهارات در اين گزارش كه چرا بازرس مرخص شد زشت و نادرست ن
(حس اينكه چيزي كه در حال حاضر اتفاق  Deja VVشد. يك ديپلمات غربي به نام 

افتد قبالً دقيقاً به همين شكل اتفاق افتاده) از گزارشات غلطي كه توسط رياست آمريكا  مي
  براي حق دادن به تهاجم به عراق بوده است.

اي سازمان  ا آژانس حفاظت هستهكاركنان آژانس شاكي از اين بودند كه اطالعاتي كه آمريكا ب
اي ايران داده است ثابت شده كه نادرست است و هيچ كدام به  ملل درباره اين برنامه هسته

  شده است. اكتشافات مهم در داخل ايران منجر نمي
يك ديپلمات گزارش داد كه ايران در زمانيكه  France-Pressنماينده  2007مي  10در 

سازي ايران بودند مانع بازرسان آژانس شده. ايران و  هيزات غنيآنها به دنبال دستيابي تج
  آژانس اين گزارش را انكار كردند.

الملل ماركو  رويترز اعالم كرد كه سخنگوي آژانس انرژي اتمي بين 2007مارچ سال  11در 
 ايم از جمله در چند هفته ردريگز گفته كه ما هيچ وقت دستيابي را در هيچ زماني انكار نكرده

داديم ولي اين بار ما  اخير. ما هيچ وقت در حالت عادي در مورد اينگونه گزارشات نظري نمي
كنيم كه نياز است كه مسئله را روشن كنيم. اگر ما يك همچنين مشكلي با ايران  احساس مي

داديم. اين موضوع اتفاق نيفتاد  ملت حاكم آژانس گزارش مي 35داشتيم ما مسئله را با هيأت 
  اجرا اتفاق نيفتاد.زيرا م

ساعت در مجتمع اراك اولين بازديد كردند و  5بازرسان از آژانس  2007جوالي سال  30در 
  بيني است.  تا آوريل. اين بازديدها به ديگر مراكز در ايران در طي روزهاي اخير قابل پيش

عي،  لبرادهالمللي، رئيس آژانس اتمي محمد ا ، بر طبق تريبون بين2007در اواخر اكتبر سال 
از  IHTاي ايران نديده است.  هاي هسته بيان كرد كه او هيچگونه گواهي از توسعه سالح
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عي نقل مي كند كه او رئيس آژانس است گفت: اطالعاتي درباره احتماالت مطالعاتي  البراده
توانيم در حال حاضر از مسئله  اي بوده است. به همين دليل ما نمي درباره امكان سالح هسته

اي كه بتواند  ايران بگذريم زيرا هنوز عالمت سئوالهاي زيادي وجود دارد. اما ما مواد هسته
  اي تبديل شود وجود ندارد؟ خير. آيا ما تا به حال برنامه فعال سالح سريعاً به سالح هسته

عي گفت كه او درباره رشد علم  ادامه پيدا كرد البراده IHTايم؟ خير. گزارش  سازي را ديده
ان از آمريكا نگران بود كه او گفته بود تمركز بر اهداف اظهار شده ايران براي ساخت بي

اي دارد بيشتر از اينكه شواهد كشور به طور فعال نشان بدهد. (اگر شواهد  هاي هسته سالح
  شود تا آن را ببيند. واقعي وجود دارد) او گفت كه خوشحال مي

  

  اتحاديه اروپا
گفت كه هيچ برنامه جديدي براي تجديد  2007مي سال  6ن در سخنگوي وزارت خارجه ايرا

  اي ايران در نظر گرفته نشده است. صحبتها بين ايران و اتحاديه اروپا درباره برنامه هسته
  

  تحريمات سازمان ملل
اي  شوراي امنيت سازمان ملل از ايران خواست تا همه غني سازي هسته 2006جوالي  31در 

را معلق كند. در دسامبر آنها يك سري از تحريمات را در رابطه با ايران  هاي مربوطه و فعاليت
به دليل عدم موافقت با راه حلهاي قبلي شوراي امنيت تصميم گرفتند كه ايران بدون هيچ 

سازي را معلق كند. اين تحريمات در ابتدا عليه انتقال  هاي مربوط به غني تأخيري فعاليت
اند و در حد پاسخگويي  هاي بالستيك هدفمندي شده و موشكاي  تكنولوژيهاي انرژي هسته

هاي چين و روسيه كمتر از چيزي بود كه آمريكا در جستجويش بود. در پي  به نگراني
اند. ايرانيها به اجازه بازرسي  اي اظهاركرد كه بازرسي شده گزارشي از آژانس كه محلهاي هسته

اي اظهار نشده مظنون  ه تجهيزات هستهاز تجهيزات از جمله مجتمع نظامي پر چين كه ب
اي در آنجا نيز پيدا نشد. از آنجاييكه اين  هاي هسته بودند اما هيچ شواهدي از برنامه سالح

موضوع در مورد فعاليتها در مكانهاي مشخص نشده كاربرد نداشت، تحريمات در مارس 
  شد. بيشتر شد. اجراي تحريمات توسط كميته شوراي امنيت بازرسي مي 2007

  

  اي اي به عنوان مسئله هسته قدرت هسته
المللي. سياستمداران  بين -2محلي و  -1اي ايران در دو مسئله سياسي شد:  برنامه هسته

المللي  مشي مردم استفاده كردند و انديشه بين كشور اين برنامه را به عنوان بخشي از خط
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ايران عضوي از معاهده توسعه ناپذيري اي است.  درباره امكان استفاده ايران از تكنولوژي هسته
  باشد. تصويب شده مي 1970اي است كه در سال  انرژي هسته

  

  
  اي اي ايران و معاهده توسعه ناپذيري انرژي هسته برنامه هسته
اي متمدن  اي ايران بحث برانگيز بوده است اگر چه كه توسعه برنامه انرژي هسته برنامه هسته

اي است. ادعاهايي وجود دارد كه ايران به طور  ناپذيري هستهصراحتاً به عنوان گسترش 
ناپذيري  كرده است و برخالف گسترش اي را دنبال مي هاي هسته غيرقانوني برنامه سالح

  كرده است. اي عمل مي هسته
اي به عنوان راهي براي مدرن كردن و ايجاد  گويد او به قدرت هسته رئيس جمهوري ايران مي

كند. بجز ذخاير گاز و نفت. عموم ايرانيها تقريباً همه  ع انرژي نگاه ميتغييرات در مناب
كانديدهاي سياسي و رئيس جمهور فعلي در اين مسئله هم عقيده هستند: ايران بايد صنعت 

اي فتوايي  خامنه اي خود را توسعه بخشد. بعالوه رهبري، ايران آيت ا...علي آميز هسته صلح
  باشد.  اي از نظر اسالم ممنوع مي هاي هسته استفاده از سالح و خيرهاست كه توليد و ذ صادركرده

اي كه در سال  اي بر طبق معاهده گسترش ناپذيري هسته هاي هسته هرگونه استفاده از سالح
شود. بعضي از رهبران ايران قبل از انقالب  ايران تصديق كرد جرم محسوب مي 1970

در دوره پهلوي اند. مثالً اردشير زاهدي كه ايران را  هپشتيباني خود را در اين زمينه بيان كرد
پشتيباني خود  2006اي در مي سال  اي كرد، در مصاحبه وارد معاهده توسعه ناپذيري هسته

همانطوريكه مايكل اسپايز  "حق غير قابل انتقال"اي ايارن  اينگونه بيان كرد  را از برنامه هسته
اي كه هيچ تغييري اتفاق نيفتاده است  د: نتيجهاي شرح داده بو از كميته سياسي هسته

با موافقت مأموران حفاظت مشخص مي كند كه اين موقعيت مطرح شده موافق با تعهد است. 
آميز  اي كه مواد را براي اهداف غيرصلح معاهده توسعه ناپذيري هسته 3و مقاله شماره 

كه  2004ن در گزارش نوامبر تغييري ندهند. در مورد ايران، آژانس قادر به منعقد كردن آ
اند و هيچ يك براي اهداف  اي درست مورد استفاده قرار گرفته ادعا شده بود كه كل مواد هسته

  به همين نتيجه رسيد. 2005اند. آژانس در سپتامبر  نظامي استفاده نشده
از اگر چه، عمل كردن زير فشار آمريكا، هيأت دولت آژانس نتيجه گرفت كه جرم قبلي ايران 

آميز است مطرح  اي ايران صلح موافقت نگاهبانانش موجب شك در مورد اينكه آيا برنامه هسته
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كرد كه در رقابت با مسئوليت شوراي امنيت سازمان براي نگهداري آرامش و امنيت 
ها از جمله آمريكا ادعا كردند كه ايران در رابطه با الزامش براي  المللي است. بعضي از ملت بين

Article II اي نباشد مرتكب جرم  كه به جستجو و يا دريافت كمك در توليد سالح هسته
  شده است.

اي را  هاي هسته وزارت خارجي ايران قصدش را براي توقف اين برنامه از بدست آوردن قابليت
بخش مهمان در روزنامه  2005يد علمي. در نوامبر اپارتآاي و  يد هستهاپارتآشرح داد و گفت 

Le Mond Monouchehr Mottakiحقوق غير قابل انتقال"هاي غرب  ، گفت خواسته" 
هاي بعدي  اي بوده است. در بيانيه يد هستهاپارتآكند  اي احاطه مي براي تكنولوژي كامل هسته

اي و علمي را با هر قدرت  يد هستهاپارتآايران همه انواع "او پافشاري كرد كه  2006در فوريه 
اي و علمي يك معاهده افتراقي و از بين  يان كرد كه اين آپارتايد هستهو ب "كند. جهاني رد مي

 2006جون باشد. حرفهاي او بعداً در  اي مي نرفتني از امضاي معاهده توسعه ناپذيري هسته
جوادوليدي تكرار شد كه او ادعا كرده بود كه كشورهاي در   Deputyتوسط سخنراني رئيس 

  پارتايد پيشرفته هستند.حال توسعه در پي از بين بردن آ
  

  با آژانس 2007توافقنامه آگوست 
بيان كرد كه سوخت مركز  2007آگوست  30يك گزارش آژانس به هيأت دولت در 

  سازي ايران در نطنز در حال عمليات است. غني
را در  "اي ادعا شده تغيير نكردن مواد هسته"در گزارش بيان شده بود كه آژانس قادر بوده كه 

اي در ايران مشخص كند و همينطور نتيجه بگيرد كه ايران هنوز از مواد  هسته تجهيزات
كند. مسئله مورد بحث دربارده تجربيات پلوتونيوم و  آميز استفاده مي اي بطور صلح هسته

Containment HEU شد. گرچه  در استفاده از ذخاير سوختي حل شده، در نظر گرفته مي
هاي مربوط به گستره و ماهيت  به مشخص كردن جنبه گزارش اضافه كرد كه آژانس قائل

آژانس، اطالعاتي را كه  2006اي ايران نيست. الزم به ذكر است كه تا اوايل سال  برنامه هسته
اضافي از  Protocolقبالً ايران بدست آورده بود را به دست نياورده بود. از جمله تشويق به 

  پيشرفته سانتريفيوژ. Ongoingجمله اطالعاتي در مورد تحقيقات 
آگوست  21گزارش همچنين مختصراً شرحي از يك نقشه كاري كه توسط ايارن و آژانس در 

اي براي حل كردن ابعاد مسائل  موافقت شده صحبت كرده است. نقشه كار توافق نامه 2007
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اجرايي محافظان باقيمانده، از جمله مسائل مطرح شده بر طبق نقشه ابعاد كل مسائل 
ماند و ابهامات در مورد برنامه  مانده و تصديق شده آژانس كه مسئله ديگري باقي نميباقي

كار را قدمي  دهد. گزارش آژانس نقشه هايش را پوشش مي اي گذشته ايران و فعاليت هسته
كند كه آژانس اين مسئله را مهم دانست كه ايران از  داند اما اضافه مي مهم به جلو مي

هاي الزم اجرا شود و  ها و مراقبت بعيت كند و همه حفاظتزمانبندي مشخص شده ت
هاي اضافه. (اگر چه  هاي تهيه شده براي مقاوله نامه گيري شفافيت از جمله سنجش اندازه
  كند). هاي اضافه وادار مي كار ايران را به اجراي پروتكل نقشه

ريمات سخت عليه بر طبق گفته هاي رويتر، گزارش تمايل دارد كه فشار واشنگتن براي تح
ايران كمتر كند. اگر فشارهاي واشنگتن براي شديدتر كردن تحريمات زياد شود يكي از 

هاي مادر نهايت با  رؤساي سازمان ملل كه با برنامه آژانس در ايران آشنا است گفت: فعاليت
نشيني مواجه مي شود و گر نه با يك توقف مواجه خواهدشد. بازتاب آژانس در مورد  عقب

گرا را مجبور  تواند ايران ملي ريكا منجر به تالشهاي ايران براي بدتر كردن مجارات تنها ميآم
 2007به گوشه نشيني كند و باعث شود كه از كار بازرسان جلوگيري كند. در اواخر اكتبر 

ملل، اولي هينون،  هاي رئيس مربوطه سازمان آژانس خبري رويتر گزارش داد كه بر طبقه گفته
  ايران با آژانس خوب بوده است (اگر چه خيلي كارها مانده كه بايد انجام شود).همكاري 

هاي ايران با اطالعاتي كه در  آژانس گزارشات حاكي از آن بودند كه بيانيه 2007نوامبر  15در 
آژانس است همخواني ندارد، اما اين گزارش خبر داد كه اطالعاتش درباره كارهاي فعلي اتمي 

هاي اضافي كم شده است و  امتناع ايران براي ادامه اجراي داوطلبانه پروتكل تهران به دليل
در  2004نامه نوامبر  تهران و موافقت 2003نامه اكتبر  اطالعاتش نسبت به گذشته در موافقت

ادامه  LEUپاريس خيلي كمتر شده است و گزارش همچنين مطرح كرد كه تهران به توليد 
اي را زير نظر معاهده  آميز هسته داشتن تكنولوژي صلح دهد. ايران ادعا كرد حق مي

اي از  سازي هسته اي دارد. اگر چه شوراي امنيت خواستار توقف غني ناپذيري هسته توسعه
  ايران بود.

هاي عرب براي  نژاد اعالم كرد كه او قصد دارد با ديگر ملت ، احمدي2007نوامبر  18در 
سازي اورانيوم در كشور  ، همكاري (تعاون) براي غنيبرنامه مشورت كند، با پشتيباني شورا

  سوم بي طرف از جمله سئويس همكاري كند.
  

  اي ايران هايي در مورد برنامه انرژي هسته نگرش
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اي براي جمعيت زياد و به سرعت در حال توسعه صنعتي  ايران پافشاري كرد كه انرژي هسته
سال پيش دو  20ت ايران در مقايسه با الزم است. نقطه نظر ايران به اين مسئله كه جمعي
هاي فسيلي در  كند و استفاده از سوخت برابر شده و كشور دائماً گازوئيل و برق وارد مي

كند. به عالوه ايران خواستار عوض  هاي باال بشدت به محيط جوي ايران صدمه وارد مي اندازه
ميليارد بشكه  133حدود  كردن منابع انرژي مورد استفاده است. ذخيره نفتي فعلي ايران

  باشد. نفتي مي
  سال آينده طول خواهد كشيد. 89الي  74عمر اين مقدار نفت الزم 

  

  ديگر كشورها
  آرژانتين نيز توليد كنندة آب سنگين مي باشد كه از مبادالت هيدروژن آمونيا اساس

  واحد صنعتي توسط شركت سوئيسي به نام سولند عرضه مي شود.
 ا در مركز روماني آب سنگين رDrobeta Girdler Sulfide  توليد مي كند و

 توليدات خود را صادر كرده است.

  كار مي كرد. 1960و  1950فرانسه بر روي واحد صنعتي كوچكي بين دهه 
  

  كاربردها
  رزونانس مغناطيسي هسته اي

آب شود (زمانيكه حالل  مي اي استفاده بيني رزنانس مغناطيسي هسته اكسيد دوتريم در طيف
اي كه  اي است كه از محلول آب با نشانه اي هيدروژن) دليل آن نيز نشانه باشد و اشكال هسته

كند. دوتريم لحظة مغناطيسي متفاوتي نسبت به هيدروژن  است مداخله مي از مولكول بهره
اي در فركانس رزنانس هيدروژن سهيم  دارد و بنابراين با نشانه رزنانس مغناطيسي هسته

  شود. نمي
  

  تعديل كننده نوترون:
شود. آب سنگين مانند  اي استفاده مي از آب سنگين در انواع مشخصي از راكتورهاي هسته

كند تا نوترونها بتوانند به اورانيوم  تعديل كننده نوترون براي آهسته كردن نوترونها عمل مي
ب سبك كند آ از اين طراحي استفاده مي CANDUدر راكتور واكنش نشان بدهند. راكتور 

كند اما به دليل اينكه آب سبك نوترون بيشتري نسبت  نيز به عنوان تعديل كننده عمل مي
كنند از اورانيوم  كند راكتورهايي كه از آب سبك استفاده مي به آب سنگين جذب مي
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كنند. استفاده از آب سنگين عملكردهاي  شده به جاي اورانيوم معمولي استفاده مي غني
  برد. كارايي باال مي اي را به طور هسته

كنند توليد و  به همين دليل از آب سنگين براي توليد پلوتونيوم كاراتر و موثرتر استفاده مي
اي  اي سريع و ارزان براساس ساخت سالحهاي هسته استخراج پلوتونيوم مي تواند بطور وابسته

سازي ايزوتوپي تر از جدا باشد، بدليل اينكه جداسازي شيميايي پلوتونيوم از سوخت ساده
235-U  از اورانيوم طبيعي است آب سنگين تعديل يافته راكتورهاي تحقيقي يا راكتورهاي

شوند (اگر همه آنها به حداقل حاالتي  توليدكننده پلوتونيوم خاص براي اين هدف استفاده مي
ب اي بدون آن (آ كه داراي سالحهاي هسته باشد) اگر چه به شيوه تاريخي اولين سالح هسته

سنگين) توليد شد. (كربن خالص ممكن است به عنوان تعديل دهنده استفاده شده حتي 
نشده اورانيوم مورد استفاده قرار بگيرد. بنابراين در  اي غني توانست براي راكتورهاي هسته مي

مانند پروژه منهتن توليد راكتورهاي هنفرد كه  1942آمريكا اولين راكتور اتمي آزمايشي 
اي  كردند همه از تعديل كننده پلوتونيوم توليد مي Fat Manترينتي و بمبهاي  براي آزمايش

  كردند.) شده و نه با آب سنگين (عمل مي كردند و نه با اورانيوم غني نوترون كربن استفاده مي
يا طراحي  CANDUاي نيست كه راكتورهاي آب سنگين غيرنظامي از جمله  هيچ نشانه
Atucha مواد شيميايي قليائي استفاده نشده باشد. در حاالتي كه از  براي توليدات نظامي

اي براي اين تجهيزات تحت نظر حافظان  اي نيستند مواد هسته قبل داراي سالحهاي هسته
باشد بدليل پتانسيل آن براي  المللي براي جلوگيري از انحراف ميسرمي آژانس انرژي اتمي بين

مالكيت و با واردات و صادرات مقادير باالي صنعتي  اي هاي سالحهاي هسته استفاده در برنامه
شود. تهيه كنندگان آب  آب سنگين در تعدادي از كشور زير نظر دولت كنترل و بررسي مي

  دهند. سنگين و تكنولوژي توليد آب سنگين نوعاً به آژانس انرژي اتمي درخواست مي
محدودة گرم تا كيلوگرم) به طور در آمريكا و كانادا مقادير غير صنعتي آب سنگين (مثالً در 

عادي بين فروشندگان عرضة مواد شيميايي موجود مي باشد. و مستقيماً از توليد كنندة اصلي 
) 2006بدون هيچ گواهي مخصوصي در دسترس هستند در سال ( Ontaria Hydroجهان 

 700تا  600%  درصدي حدود 99% و 98قيمت يك كيلوگرم از آب سنگين خالص راكتور 
هاي عرضة شيميايي به  %) را مي توان از خانه9/99دالر بود. مقادير كمتر خلوص منطقي (

  قيمت تقريبي هر گرم يك دالر خريداري كرد.
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  آشكار ساز نوترنيو
تن آب سنگين براساس وامي  1000رصدخانه نوترنيو سادبري واقع در سادبري در انتاريو از 

يا زيرزمين  6800كند. آشكار ساز نوترنيو  استفاده ميكه از انرژي اتمي محدود كانادا گرفته 
پاسخي به  SNدر معدني عميق جهت حفاظت آن در برابر اثراتي كه پرتوهاي ساخت را 

شود يا نه؟ استفاده دوتريم در  سئوال (آن كه آيا نوترنيو نوع الكترون با ذوب خورشيد تهيه مي
يو در هر نوعي (الكترون، مون و ياتو) از هسته نوع سوم) عملكرد، عدم اجتماع نوترنيو كه نوترن

شود (دوتريم)، انرژي كافي را براي شكستن دوتريس باند باز به پروتون  دوتريم پراكنده مي
  كه از  35CIشود كه نوترون آزاد بوسيلة  دهد اين رخداد زماني كشف مي آزاد انتقال مي

Na Cl د كه موجب ساطع شدن شو شود، قلوه عمدي در آب سنگين حل مي عرصه مي
شود. بنابراين در اين تحقيقات آب سنگين نه  ويژگيهاي اشعات گاماست كه تسخير شده مي

تهيه مي كند بلكه مثل  Tauخارجي و نوتريسل  MUتنها دوتريم را جهت شناسايي نوع 
العمل  هاي آزاد از اين عكس تعديل كننده هاي غير قابل جذب متوسط جهت نگهداري نورتون

  شوند. شده نوترون، با شناسايي آسان جذب مي زماني كه آنها بتوانند ايزوتوپ فعالتا 
  سوخت ساز در فيزيلوژي/بيولوژي -1تست درج 

H2آب سنگين به عنوان بخشي از تركيب با 
18O  براي تست رايج و مطمئن درجه ميانگين

كند. اين  سوخت و ساز در انسانها و حيوانات براي تشخيص فعاليتهاي معموليشان عمل مي
  شود. ناميده مي "دوباره برچسب خورده"تست سوخت و ساز اغلب تست آب 

 

  پايه گذاري فضاي غيرسمي سيستمهاي خنك كننده:
جوشي دارد اما درجه انجماد باالتري دارد. آب  گرماي يكساني از هم (D2O)آب سنگين 

ها پيشنهاد شده قبالً به جاي آب  كننده سنگين براي كاهش گرما براساس كاربردهاي خنك
كند اما بدون  سنگين يخ به عنوان كاهش گرما جهت از بين بردن بخار آب در هوا عمل مي

نگين دما را براي اين خطراتي كه بخار آب به شكل يخ (آب) منجمد شود زيرا يخ آب س
آمريكايي از آن جمله  است كه هنوز  5,246,061رخداد بسيار باال نگه مي دارد. سيستم 

  آزمايش نشده است.
تريتيوم در راكتورهاي تعديل كننده آب سنگين هنگامي كه دوتريم نوترونها را تسخير مي 

يتيوم را براي راكتورها با شود. هنگاميكه اين عكس العمل مقدار مناسبي از تر كند توليد مي
كند اين روش توليد تريتيوم نيازمند  مقدار زيادي كف از آوردهاي نوترون توليد مي
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دستگاههاي پيچيده و تكنيكي كمتري نسبت به توليدات معمولي تريتيوم بوسيله تبدلي 
اي است زيرا براي  است تريتيوم ماده مهمي در برنامه هاي سالحهاي هسته Limitعناصر 

باالبردن بازده اتمي (نسبت انرژي شكافت اتمي به انرژي حاصله از پرتاب بمب) مفيد است و 
جهت ساخت دستگاههاي كليه بمب هسته اي حرارتي نيز مفيد مي باشد. اگر چه تريتيوم 

  فوائد مفيدي و يا حتي كاربردهاي صنعتي سودمندي دارد ولي اصالً ارزشي ندارد.
  

  آب سنگين در فرهنگ رايج
  The Floshفيلم  درقهرمان تخيلي جي گريك 

زمانيكه او در شب مشغول كار كردن در آزمايشگاه بود به خواب فرو رفت و تا صبح بوي آب 
  سنگين را استنشاق كرد.

منتشر شده  2007كه مولف آن جي ميتونيل و در سال  Specific Gravityرماني به نام 
اش ريخته شده  است ويژگي زماني را كه به دليل مصرف اكسيددوتريمي كه در آب آشاميدني

  دهد. بود كمي مسموم شده بود، نشان مي
در فيلم  Hogons Heroesدر اپندود  Naziآب سنگين به عنواني بخشي از راز تجربيات 

Go Light On the heavy Waters .نشان داده شده است  
به طور مرموزانه اي آب سنگين را  Closing Timeچاپلين تيمن از رمان جوزف هلر بنام 

  به جاي اوره خارج كرد.
دارند رمان  Browe New Worldباند استيكس آهنگي به نام آب سنگين در آلبومي به نام 

Haminids  كه مولف آنRobert Jsawyer  وده ويژگيهاي رصدخانه ب 2002در سال
نوترنيو در صادبري كه در قبالً درباره آن توضيح داده شده را به طور تخيلي به تصوير كشيده 

  است.
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V فرسايش راديواكتيو :RADIO ACTIVE DECAY  
DECAY        به معني پوسيدگي و فرسـايش بـوده و در اينجـا در خصـوص فرسـايش اورانيـوم

كاربرد دارد فرسايش راديواكتيو، پروسه ايست كه يك اتم غيـر پايـدار هسـته انـرژي خـود را      
دهـد. ايـن    بطور مداوم با انتشار (با پرتوزائي، يونيزه شـدن، ذرات و تشعشـعات) از دسـت مـي    

DECAY   ــرژي ــا از دســت دادن ان ــوع حاصــل شــده   ب ــك ن ــم ي ــك ات  PARENTدر ي

NUCLIDE             ناميده مي شود، كـه انتقـال مـي دهنـد آنـرا بـه يـك اتـم از نـوع ديگـر كـه
DAUGHER NUCLIDE .(هسته اتم دختر ناميده مي شود)  

(والده) انتشار راديواكتيو مي كنـد و انتقـال    PARENT(كربن)  C-14 بعنوان مثال يك اتم
يتروژن) ذخيره يك پروسه در سطح اتـم مـي باشـد، كـه در آن     (ن N-14مي دهد انرا به يك 

نمي توانيم كه پيش بيني كنيم كه يك اتـم داده شـده نقصـان خواهدداشـت، امـا در تعـداد       
  زيادي از اتم هاي شايد، ميزان فرسايش، قابل پيش بيني است.

تعريف شـده بعنـوان    BQمي باشد. يك  BQ, SI (BEC QUEREL)ميزان فعاليت واحد 
مالحظـه مـواد راديواكتيـو    ك انتقال (با فرسودگي) درهر ثانيه. از آنجائيكه اندازه نمونه قابل ي

 TBQدر هر ثانيـه مـي باشـد و يـا       DECAY109×1(گيگا با كوآرل  GBQآنرا به صورت 
در هـر ثانيـه) كـه متفـاوت مـي باشـد واحـد ديگـر          DECAY1012×1(تترا كـوآرل معـادل   

 RADIUM)مي باشد كه به ميزان انتشار راديوم  CIراديواكتيو كيوري (به ياد مادام كوري) 

كـه   RA-226باشـد، معـادل ايزوتـوپ     است كه معادل يك گرم راديوم خالص مـي  (222 –
  معــــادل اســــت بــــا تعريــــف بــــراي راديواكتيــــو، يــــك فرســــايش از هــــر         

RADIO NUCLIDE  با اندازه ميزانBQ1010×7/3  البته استفاده از كيوري(CI)  چندان
  باشد. نمي SIمورد استفاده در مقابل 

  

  مشخصات:  
باشـد،   و پروتون تشكيل يك هسته را مي دهد مانند ذرات ديگر كه به اين صورت مـي  نوترون

هد در مقيـاس  كه تحت تأثير كنش و واكنش هاي متعدد ميباشد. نيروي قوي هسـته اي شـا  
  يك ميكرواسكوپ عادي مشاهده نمي شود.

، نيـروي ضـعيف اتمـي    DECAYنيروي الكترواستاتيك اغلب داراي نمود است و در مورد بتا 
  نيز درگير است.
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است انرژي انتشار يابد بـا   كه ممكن روابط بين دو نيروي مولد يك پديده متفاوت است بطوري
توانـد بـه    ك هسته كه داراي ميـداني اسـت كـه مـي    تنظيم مجدد بعضي از اشكال ذرات در ي

تواند مجدداً تنظيم گردند (در يك مجموعه انرژي و يا توليـد   راحتي شيفت يابد و يا ذرات مي
  انرژي نمايند).

مي توان به مثالي اشاره نمود مانند وجود برف در كوهستان كه كريستال هاي يخ در پوشـش  
از سيستم دروني غير پايدار با توجه بـه مسـئله انـرژي     اي گيرد كه نمونه گروهاي برق قرارمي

  باشد. بالقوه پائين مي
فاصله بين برف و يخ مانند فاصله است كه آماده شده بعنوان آنتروپي بيشـتر انـرژي سيسـتم    

كند مجموعه انرژي در اين پروسه تغييـر   شود و بطرف زمين، كه توليد حرارت مي متحرك مي
قانون آشفتگي بهمن (توده برف) موقعي در يك جهت و آنهم بسوي زمين كند. اما بخاطر  نمي

توانـد، توزيـع    هاي موجود مـي  افتد به اين بيان با تعداد بيشتر راهها كه در آن انرژي اتفاق مي
  گردد.

  باشد. چنين برخوردها (يك مورد فرسايش) نياز به انرژي فعال مشخص مي
شـود اگـر چـه     رتيب كه از بيرون سيستم توزيـع مـي  براي يك توده بهمن، اين انرژي بهمان ت

باشد). در مورد يـك هسـته فعـال مضـطرب اتمـي، نوسـانات        موانعي رخ دهند كه ضعيف مي
شود. يك هسته راديواكتيو (با يك سيستم  هاي كوچك محصور مي مكشي كوآنتم در مزاحمت

ودبخودي تثبيـت شـود   تواند بصورت خ باشد و لذا مي مضطرب مكانيك كوآنتم) غير پايدار مي
شـود و   بند در ساختمان يك هسته مي تر، نتيجه انتقال باعث گروه به يك سيستم كم اضطراب

شود كه داراي جرم (مانند يـك   اي با سرعت زياد مي لذا باعث انتشار و آزاد شدن فوتون يا ذره
  باشد. الكترون، ذرات آلفا، يا ساير انواع) مي

  

  كشف راديواكتيو
بوسيله دانشمند فرانسوي هنري بكورل كشف شـد در حاليكـه    1896ابتدا در سال راديواكتيو 

در آزمايش با مواد فسفري بود. اين مواد داراي نور در تاريكي بعد از ظاهر شدن در مقابل نـور  
(اشعه ايكس) (ممكن اسـت   X-RAYبودند و لذا آن روشني توليد شده در اشعه كاتد بوسيله 

بندي نمود، صفحه فوتوگرافي را در يك صفحه سـياه و آنـرا    ) او بستهمرتبط شود با فيلسوفان
هاي مختلف قرار داد. كه نتيجه منفـي بـود تـا اينكـه در معـرض       در مقابل فلورسنت با كمك

نمك اورانيوم قرارگرفت و نتيجه آن يك سياهي روي صفحه بود. اين تشعشعات اشعه بكـورل  
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اي بـا شـبرنگ (فسـفري)     صفحه هـيچ رابطـه   نام گرفت و بزودي مشخص شد كه سياه شدن
هـاي غيـر    شود كـه مـواد در تـاريكي بودنـد. نمـك      ندارد زيرا بشقاب سياه در زماني سياه مي

كننـد. بطـور واضـح يـك شـكل متشعشـع        شبرنگ اورانيوم (متاليك) نيز صفحه را سياه مـي 
  شود. تواند بگذرد از درون ورق كه باعث سياه شدن ورق مي مي

شود  رسيد كه تشعشع جديد شبيه است با آنكه اخيراً اشعه ايكس ناميده مي نظر ميدر ابتدا ب
مضافاً تحقيق بكورل و ماري كوري پير كوري، وارنست رادرفورد و ساير كاشـفان، كـه كشـف    

باشد انواع مختلف فرسايش مي تواند رخ دهد.  كردند كه راديواكتيو داراي پيچيدگي بسيار مي
فرديست كه تشخيص داد كه تمـام آنهـا در يـك معادلـه رياضـي تقريبـي       اما رادرفورد اولين 

  گنجند. (فرمول) مي
تحقيقات كشف شده اوليه بسياري ديگر از عناصر شيميائي در كنـار اورانيـوم داراي ايزوتـوپ    

باشد يك تحقيقات سيستماتيك بـراي راديواكتيويتـه كلـي در سـنگ اورانيـوم       راديواكتيو مي
كوري براي ايزوله كردن يك عنصر جديـد پلوتـونيم و عنصـر راديـوم از      باعث راهنمائي ماري

هاي شيميائي مي باشند كه در اين صورت در تشخيص  باريم شد. اين دو عنصر داراي شباهت
  عنصر مشكالت فراوان وجود دارد.

  

  خطر مواد راديواكتيو
يري از فرسـايش  فرسايش اثر تشعشع در اورانيوم باعث فرسايش در بدن و در مـواردي جلـوگ  

شوند به عبارت ديگر تشعشعات اتمي بيش از آنكه مضـر باشـد مفيـد بـوده اسـت در       بدن مي
هزارتاي را ميليـون نفـر در اثـر تخريـب اتمـي       150جنگ دوم در هيروشيما و ناكازاكي بين 

كشته (در همان زمان/بعدها) و بعضي در دراز مدت و بعضي بچه هاي خود را سـقط نمودنـد،   
ديگر مقطوع النسل شدند و بعضي سرطاني و ... اما با پيشـرفتهائيكه در علـم پزشـكي    اي  عده

اتمي حاصل شده است در سراسر جهان خدمات بهداشتي افزايش عمري بـيش ازبـين رفـتن    
  اند. افراد در جنگ اتمي ژاپن/آمريكا داشته

خود كشف شد در خطر اشعه راديواكتيو توسط نيكالتلسا(پير برق و فيزيكدان)معلم/به خودي 
توسط هرمان جوزف مـولر كشـف   1927شد در خصوص اثرات ژنتيك در سال كشف1896سال

برنده جايزه نوبل شد. در خصوص مداومت اسـتفاده از داروهـاي اتمـي،    1946شد. كه در سال
شـد كـه    بـرداري  گرفـت بعـدها از اسـتخوان وي نمونـه     هائي صورت كوري مخالفت توسط ماري

اسـت و فقـط آثـار فرعـي بـر       در اثر تشعشعات آزمايشگاه وي نبودهشد كه مرگ وي   مشخص
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استخوان وي پيداشده. امروزه در موارد غدد لنفاوي، تيروئيدهاي بـاال و پـائين، سـنگ كليـه،     
ها  نازا، در موارد آنتي اكسيدانها و اصالح سبزيجات، ميوه نان غدد سرطاني، ارتفاع درجه باروري

  گيرد.   آزمايشگاههاي پيشرفته بشدت مورداستفاده قرارميدر كشاورزي و در دامپروري، 
  

DECAY  
  باشد. فرسايش مختلف در ذرات اتمي قابل بررسي مي

اسـت كـه يـك ميـدان الكتريكـي و       در موارد مختلـف تشعشـعات راديواكتيـو مشـخص شـده     
ه امروزه كند بنامهاي آلفا، بتا، گاما ك تواند در اثر شكافت توليد سه نوع پرتو مي مغناطيسي مي

و باالتر) و دو نوع ديگر اشـعه در   52تر (با عدد اتمي  كاربرد دارد. اشعه آلفا در عناصر سنگين
است كه اشعه آلفـا داراي بازشـب،    است كه در آناليزها مشخص شده تمام عناصر قابل مشاهده

ه اسـت كـ   باشد و از آثار مغناطيسـي مشـخص شـده    بتا داراي بار منفي و اشعه گاما خنثي مي
  باشد. (بزرگتر) از بتا مي massiveاشعه آلفا بسيار 

كند و باعث انباشته شدن آنها در مدار خروجـي   هاي بسيار نازك مي اشعه آلفا از طريق شيشه
پردازند و نهايتاً اثبات اينكه، اشـعه   باشد كه به مطالعه انتشار طبق گازها مي براي مخففين مي

ساير تجربيات مشابهت بين اشعه بتا و اشعه كاتر را نشان باشد،  آلفا يك اشعه هسته هليوم مي
اسـت كـه هـر دو داراي     X-RAY دهد و آنها هر دو جريان الكتروني و بين اشـعه گامـا و    مي

  باشد. انرژي بسيار زيادي پرتوزائي الكترومغناطيسي مي
  

  DECAYانواع مدهاي 
اشعه هاي راديواكتيو مي تواند انواع مختلف واكنش باشند كه در جدول خالصـه شـده اسـت    

  نشان داده شده است. (A,Z)بصورت  Aو جرم اتمي  Zيك هسته عدد اتمي 
بين انواع هسـته هـا و هسـته اصـلي      (DAUGHTER NUCLES)در ستون هسته دختر 

آن است كه قبل از قبلي اسـت امـا    بمعني اينست كه جرم اتمي (A-1,Z)مي باشد. بنابراين 
  عدد اتمي داراي همان شماره قبلي است.
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 DECAYجدول: انواع (مدهاي) 

  اشعه ها (انواع فرسايش) نوع ذرات تابنده  هسته دختر
 فرسايش و پرتوهاي هسته

(A-4 , Z-2)اشعهα(A=4, z2)اشعه آلفا تصاعد از هسته  
(A-1 , Z-1)پرتوي پروتون يك نوترون جهش از هسته  
(A-1 , Z)پرتوي نوترون جهش يك نوترون از هسته  

(A-2 , Z-2)پرتو از پروتون دوقلو پروتون از هسته (همزمان)2جهش  
  شكست همزمان يا هسته بيشتر و ساير تشعشعات2هسته با مشخصه تبديل به 

(A-A1 , Z-Z1) 
+(A1,Z1) 

كـوچكتر از يـا   (A1,Z1)هسته انتشار مي دهد يك نوع كوچكتر هسـته
  بزرگتر از اشعه آلفا

DECAY خوشه اي  

  انواع مختلف مدهاي اشعه بتا
(A , Z+1)اشعه منفي بتا  انتشار يك هسته يك الكترون يك ضد نوترونβ  
(A , Z-1)انتشار اشعه پوزيوترون و بتا مثبت  انتشار اشعه از هسته پوزيوترون و نوترون ازβ+  
(A , Z-1)هست خـواهر از  -الكترون و محصور كردن انتشار يك نوترونجذب يك

  دست رفته (در يك جريان مصطرب و غير پايدار)
  جذب الكترون

(A , Z+2)اشعه دوبله بتا يك هتسه انتشار مي دهد دو الكترون و دو ضد نوترون  
(A , Z-2)        2يك هسته جذب مـي كنـد دو الكتـرون اربيتـال و انتشـار مـي دهـد 

  هسته دختر فرار مي شود در جريان مضطرب و غيرپايدار-نوترون
  جذب الكترون دوبله

(A , Z-2)   يك هسته جذب مي كند يك مدار الكترون و انتشار يـك پوزيـوترون و
  دو نوترون

  جذب الكترون با انتشار پوزيوترون

(A , Z-2)مضاعفانتشار پوزيوترون  نوترون2پوزيوترون و2هسه انتشار مي دهد  
  انتقال بين يك نوع از هسته هاي همانند

(A , Z)(اشعه گاما) انتقال ايزومتريك خروج از هسته مضطرب و نوترون با انرژي باال  
(A , Z)     هسته مضطرب انتقال مي دهد انرژي را در يك مـدار الكتـرون و صـاتع

  مي شود از اتم
  انتقال داخلي

  هسته دختر
توليـد   DECAYاشعه هسته دختر ممكن است غير پايدار باشد (راديواكتيو) در اين خصوص 

نيز ممكن اسـت راديواكتيـو    (SECOND DAUGHTER)كند نتيجه دختر دوم  پرتو مي
باشد. بهر صورت يك هسـته پايـدار پديـد     باشد، كه اين منجر به ترادف رخدادهاي متعدد مي

  معروف است. DECAYخواهد آمد كه اين زنجيره به زنجيره 
مربوط به چـه   -باشد (چه اشعه ، طبيعي بشرح ذيل ميU238 DECAYاي  نمونه يك زنجيره

  (TU-234)ذره، چند سال، نتيجه) 
DECAY  از طريق پرتوزدائي آلفا(α)  رسد. مي 234ميليارد سال عمر به توريم  5/4و نيمه عمر  
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DECAY  از طريق پرتوزدائي بتا(β)  رسد. مي 234روز به پروتانينيوم  24با نيمه عمر  
  رسد. مي 234دقيقه به اورانيوم  2/1با نيمه عمر  (β)بتا       "          "   "        "      
  رسد. مي 230سال به توريوم 240,000نيمه عمر با  (α)آلفا      "          "   "        "      
  رسد. مي 226سال به راديوم77,000نيمه عمر با (α) آلفا       "          "   "        "      
  رسد. مي 222سال به رادم1,600نيمه عمر با  (α)آلفا        "          "   "        "     
  رسد. مي 218روز به پلوتونيوم 8/3نيمه عمر با  (α)آلفا        "          "   "        "     
  رسد. مي 214دقيقه به سرب  1/3نيمه عمر با (α) آلفا        "          "   "        "     
  رسد. مي 214دقيقه به بيسموت  27نيمه عمر با  (β)تا ب       "          "   "        "     
  رسد. مي 214دقيقه به پلوتونيوم 20با نيمه عمر   (β)بتا       "          "   "        "     
  رسد. مي 210(ميكروثانيه) به سرب 160نيمه عمر با   (α)آلفا       "          "   "        "     
  رسد. مي 210سال به بيسموت  22نيمه عمر با  (β)بتا        "          "   "        "     
  رسد. مي 210روز به پلوتونيوم 5نيمه عمر با  (β)بتا        "          "   "        "     
  باشد. دار ميكه هسته پاي206روزبه سرب140نيمه عمربا  (α)آلفا        "          "   "        "     

باشـند.   DECAYهاي اتمي ممكـن اسـت داراي مراحـل مختلـف      بعضي از تشعشعات هسته
نمايـد. (از طريـق پرتـوزائي آلفـا) بـه       مـي  DECAY 212-% بيسموت36بعنوان مثال تقريباً 

THALLIUM-208  ًدرصــد بيســموت 64در حاصــله تقريبــا- DECAY-212 از طريــق ،
راديواكتيـو دختـر توليـد بـه      212و پولونيـوم   208برسد. تـاليوم   212به پلوتونيوم  βانتشار 

  گردد. پايدار تبديل مي 208مستقيماً منجر به سرب  DECAYو هر دو  212بيسموت 
  

  اتفاقات و كاربرد
عنصـر از   5ايزوتوپهـاي پايـدار    B.B (BIG BANG)حسب تئوري پيدايش اجرام سـماوي  

خلـق شـدند در مـدت كوتـاهي بعـد از       B, e , LIو منجـر بـه    (H, HE)سبكترين عناصر 
، آنهـائي هسـتند كـه    BIG BANGاي بررسـي   پيدايش جهان در تئوري سيستانيك هسـته 

باشد (شامل دوتريوم). كه امـروز وجـود دارد، امـا هـر نـوع       هاي سبكتر پايدار مي داراي هسته
(ماننـد تريتيـوم) داراي    BIG BANGايزوتـوپ راديواكتيـو عناصـر سـبك توليـد شـده در       

DECAY هاي عناصـر سـنگينتر از    تر هسته. ايزوتوپ طوالنيBORON    از زمـان پديدشـده
B.B   .بوجود نيامدند و اولين عناصر جديد تناوبي داراي عمر طوالني راديوايزوتوپ مي باشـند

ـ  هاي راديواكتيو نسبتاً جوان با توجه به تولد گيتي شـكل گرفتـه   و لذا تمام هسته د در انـواع  ان
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اي سنتري در ستارگان (بخصـوص سـوپرنوا) و همچنـين در ادامـه فعاليـت هـاي بـين         هسته
) يك هسـته راديواكتيـو   14(كربن  C-14هاي انرژيك. بعنوان مثال  ايزوتوپهاي پايدار و اشعه

سال مي باشند و مداوماً توليد شده در زمـين در آتمسـفر بـاال بـراي      5730با نيمه عمر فقط 
  هاي كاسميك و نيروژن. عمل متقابل بين اشعهانجام 
باشـد   هاي مختلف راديو ايزوتوپيك مـي  تكنيك LABIELهاي راديواكتيو تحت استفاده  اشعه

برداري براي ثبت ركوردهاي پاساژهاي عبوري مواد شيميائي از طريـق سيسـتم    كه مورد بهره
بـا كنسـانتره بـاال اتـم ناپايـدار      باشد. نمونه مواد سنتزي  كمپلكس (مانند زندگي ارگانيزم) مي

كـردن   شود بوسـيله تسـت   هاي ديگر سيستم ارزيابي مي باشد. وجود ماده در يك يا قسمت مي
اتفاق افتاده است وجوددارد در تئوري فرسايش راديواكتيويتـه   DECAYفضاهائي كه در آن 

هـاي   سيسـتم  باشد (بيش از آنكـه هـرج و مـرج باشـد) و مـورد اسـتفاده در       كامالً اتفاقي مي
رسيد كه بطـور   باشد، زيرا پروسه ها بنظر نمي اي مي افزار ژنراتورهاي حسب اعداد نمونه سخت

مشخص متغير باشند در مكانيزم در زمان و نيز، وسايل ارزشمند بـراي تخمـين عمـر قطعـي     
مواد خواص وجودندارد. براي مواد جغرافيائي، راديو ايزوتـوپ و بعضـي از توليـدات فرسايشـي     

بودند (با عنايت به تعدادي  اند، در زمان پارينه سنگي و سپس مورد استفاده ها به دام افتاده نآ
هاي شناخته شـده) بـراي تخمـين تـاريخ انجمـاد كـه شـامل بررسـي مجـدد نتـايج            كيفيت
هـاي هماننـد در يـك     سازي و نتايج آن عليه يكديگر باشد. با نمونـه  هاي مختلف شبيه پروسه

در زمانهـاي مختلـف    (C-14) 14-گيري كربن عنايت به كيفيت ميزاد شكلمدل يكسان و با 
تاريخ و اطالعات مختلف تشكل مواد ارگانيك با زمان مشخص پديد آمدن بـه ايزوتـوپ نيمـه    

افتند در زمانيكـه مـواد ارگانيـك     در دام مي 14عمر ممكن است تخمين زده شود. زيرا كربن 
در  C-14از هـوا. بعـد از آن، ميـزان     14هاي جديـد   كنند و هماهنگي دارد با كربن رشد مي

يابد براساس پروسه (استهالك) بـا تعـداد ديگـر عناصـر مسـتقل كـه        مواد ارگانيك تقليل مي
  روندي مستقل) 3هاي  در حلقه C-14بررسي شده بوسيله ساير مفاهيم (مانند چك كرده 
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  از متغيرهاي ذيل: نرخ فرسايش تابعي است

زمـان الزم بـراي انجـام فعاليتهـاي داده شـده مـواد راديواكتيـو بـه          t1/2سمبل  نصف زمان:
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