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: 

  است.        ( و ابعاد هسته در حدود   آنگستروم  1)       ابعاد اتم در حدود 

  هسته اتم بسیار چگال )در حدود    
 

   
 ها( تشکیل شده است.  ها و نوترون ها )پروتون ( و از مجموعه نوکلئون

 نماد شیمیایی یک عنصر:

 
  عدد پروتونی

  عدد جرمی
 عدد نوترونی   

 شود.   ها عدد جرمی گفته می ها و نوترون به مجموع پروتون      

  بار هر پروتون(            )  است.     است و بار کل هسته    

هایی را که دارای عدد اتمی یکساان )تعاداد پروتاون مسااوی( ودای عادد ناوترونی و در نتیجاه عادد جرمای متفااوا دارناد را ای وتاو   هسته

 ویند. گ

  متفاوا ها دارای خواص شیمیایی یکسان و خواص هسته ای وتو 
ً
 اند.  ای کامال

  ج  هیدروژن کنند به های مختلف یک هسته را با نام همان هسته مشخص می ای وتو 

  )    هیدروژن معمودی( 1                                                                         
  ) 

  )  دوتریم )آب سنگین(( 2                                                                          
  ) 

  )   تریتیوم( 3                                                                        
  ) 

  ها را از هم تفکیک کرد.  توان آن های فی یکی )اختالف جرم( می های شیمیایی از یکدیگر جدا کرد بلکه با روش توان با روش های یک عنصر را نمی ای وتو 

جاایی کاه نیاروی جاهباه گرانشای بسایار  هاا وجاود دارد. از آن هاا و نیاروی جاهباه گرانشای باین نوکلئون یروی دافعه کودنی باین پروتوندر داخل هسته ن

هاا را در کناار یکادیگر نگاه دارد. و باه آن نیاروی  تر از نیروی دافعه ادکتریکی اسات بناابراین نیاروی ساومی بایاد وجاود داشاته باشاد کاه نوکلئون ضعیف

 های زیر است: گوییم و دارای ویژگی ی میا هسته

 گویند.  تر از نیروی رانشی ادکتریکی است به آن نیروی قوی می از آنجایی که نیروی جاهبه بسیار قوی .1

ای  سازد( نیروی هسته های موجود در هسته نیروی رانشی وارد می برخالف نیروی ادکتریکی که بلند برد است ) هر پروتون به تمام پروتون .2

 کند.  ای وارد می های مجاور خود نیروی هسته تاه برد است به طوری که هر نوکلئون فقط به نوکلئونکو

نتیجه است. برد کوتاهای قوی و  نیروی هسته   

 اند.  از همدیگر واقع     ای در حدود  ای قوی بین دو پروتون که در فاصله کولنی و هسته –مقایسه نیروهای گرانشی 

 برد Nب رگی  مؤثر بر نام نیرو

 نهایت بی        ها همه جرم گرانشی

 خیلی زیاد      بارهای ادکتریک کودنی

 ای هراا هسته ای قوی هسته

(p-p)(n-p)(n-n) 

 در حدود چند فرمی     
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  ترینعنصرموجوددرطبیعت)سبک
   )832ترینعنصرموجوددرطبیعتاورانیوم(وسنگین 

باشد،پسعددداتیدیعنا درموجدوددرطبیعدت(می   

باشد.می       وعددجرمیعنا رموجوددرطبیعت       یعت،عددنوترونیعنا رموجوددرطب      

شود.شوندعنا رفرااورانیومینامیدهمیشوندوبه ورتمصنوعیدرآزمایشگاهتولیدمیکهدرطبیعتیافتنیی    بهعنا ربااعداداتیی

هدا گدرددایزوتو ها،نیدرو رانشدیکدولنیاهییدتبیشدیر پیدداکدردهوباعداناپایددار ه دیهمیباافزایشعدداتییوزیادشدنتعدادپروتون

شوند.ارتبدیلمیها پایدناپایدارباگذشتزمانواپاشیدهشدهوسرانجامبهایزوتو 

توریدومواورانیدومازجی دهایدنعنصدرها–شدوندرادیدومناپایدارندوبهتددری ازکدرهزمدینناپدیددمی    نکیه:تیامعنصرهاباعدداتیی

ه یند.

ن بتعددنوترونیبهعدداتیی)
 

 
(درعنا رمخی ف:

  تقریبًابرابراست:مثل)هاهاونوتروندرعنا رسبکتعدادپروتون
هاوناپایدارشدنه دیه،(امابازیادشدنعدداتییوافزایشتعدادپروتون  

ا رایابدچراکهافزایشنوترونبدونآنکهبهنیرو رانشیکولنیاضدافهشدودنیدرو ربایشدیه دیههاافزایشمیهان بتبهپروتونتعدادنوترون

ین:کند.بنابرااضافهمی

در عناصر سبک
 

 
   

در عناصر متوسط
 

 
      

در عناصر سنگین
 

 
      

  عناصرE  وF اند.   ایزوتوپ      

  در عناصرA  وB  :(     ) (     ) 

  عناصرC  وD  .عدد جرمی برابر دارند(           ) 

 یکدیگر تبدیل شوند. توانند تحت شرایطی به های مختلف یک کمیت فیزیکی هستند که می جرم و انرژی جنبه

 آید: از رابطه مقابل به دست می mانرژی معادل جرم 

      

     سرعت نور و برابر است با  Cو  kgجرم برحسب  j  ،mانرژی برحسب Eکه در آن 
 

 
 

 ماند. پایسته )ثابت ( می ها کنشمجموع کل جرم و انرژی در بر هم  نیشتیانبر طبق نظریه نسبت 

 
کییدراسدت.ایدن(       )هدا تشدکیلدهنددهآن(ازمجیدو جدرمنوک نون  دهدکهجرمه دیه)ها دقیقنشانمیگیر زهاندا

آور کند)انرژ ب دیگی(گردهمجیعراهااخیالفجرم)جرمناپدیدهشده(هنگامتشکیله یهبهانرژ تبدیلشدهاستکهتوان یهاستنوک نون

دهد.ویابهعبارتدیگرانرژ ب یگیه یهانرژ استکهه یههنگامتشکیلازدستمی

       [          ] 
  

 عبارت است از ای است. و  یکای مورد استفاده در فیزیک هسته

  
 21جرم اتم کربن  

                                           بر طبق این یکا داریم: 
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          برابر است با  1uانرژی معادل  

                

 .های هسته بیشتر باشد انرژی بستگی هسته بیشتر است کلئونهرچه اختالف جرم هسته با مجموع نو 

)  هر چه انرژی بستگی به ازای هر نوکلئون 
 

 
 ( بیشتر باشد آن هسته پایدارتر است.

    مثالً آلومینیوم تنها یک ایزوتوپ پایدار )
    ( دارد و دارای دو ایزوتوپ ناپایدار )  

    ( و )  
( است که از میان این سه   

    هسته انرژی بستگی )
    ( بیشترین است اما انرژی بستگی به ازای هر نوکلئون برای هسته )  

و سبب  ( بیشینه است  

    شود که ایزوتوپ پایدار آلومینیوم ) می
 ( باشد.  

 ها در هسته کوانتومی است. و نوترونها  انرژی پروتون 

 ی انرژی الکترون در مدارهای اتمی است.های انرژی هسته خیلی خیلی بیشتر از ترازها تراز 

های  ها در هسته اختالف انرژی ترازهای الکترونی در حدود چند الکترون ولت است در حالی که اختالف انرژی ترازهای نوکلئون

( است. به همین دلیل kevهای سنگین حدود کیلو الکترون ولت ) ( و در هستهMevسبک حدود میلیون الکترون ولت )

 شوند. های شیمیایی برانگیخته نمی ا در واکنشه هسته

 شود. ها برانگیخته می ها یا نوترون هسته اتم با بمباران کردن هسته به کمک پروتون 

 

شووند. ایون صاصویت     تر تبدیل می های سبک های ناپایدار با گذشت زمان با گسیل پرتوهایی واپاشیده و به هسته هسته

هوای پرتووزا گوینود.     های ناپایدار و برانگیخته را که توانایی گسیل پرتوها را دارنود هسوته   ها را پرتوزایی و هسته هسته

 :ردیگ یمپرتوزایی به سه روش صورت 

  ) آلفازا
 : ) 

  از جنس هسته اتم هلیوم است.  .1
        

  

2.        
 شود.  مغناطیسی و گرانشی منحرف می ،های الکتریکی میداندر  .3

    معادله واپاشی  .4
      

      
  

 رود.  شود و عنصر دو ستون در جدول تناوبی عقب می واحد از عدد جرمی کاسته می 2با تابش آلفا  .5

 

   ) بتازا
 : ) 

 از جنس الکترون است.  .1

 شود.  های الکتریکی مغناطیسی و گرانشی منحرف می در میدان .2

3.       

    معادله واپاشی  .4
      

     
  

 نحوه واپاشی .5

    
     

  
 شود. به صورت بتای منفی از هسته گسیل می eشود و  به عدد اتمی هسته اضافه می Pکه در آن 

کند.  شود و عدد جرمی تغییر نمی واحد از عدد نوترونی کم می 1شود و  می واحد به عدد اتمی اضافه 1با واپاشی بتای منفی  .6

 رود.(  )عنصر یک ستون در جدول تناوبی جلو می

 نوع واپاشی است. نیتر متداول .7
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  گامازا )
  :) 

 از جنس امواج الکترومغناطیس است. .1

 شود.  مغناطیسی و گرانشی منحرف نمی –های الکتریکی  نه جرم دارد و نه بار الکتریکی، پس در میدان .2

 دهد.  های آلفا و بتا رخ می معموالً بعد از واپاشی .3

     معادله واپاشی  .4
     

    
  

 شود.  رسد و سطح انرژی هسته کمتر می با واپاشی گامازا هسته از حالت برانگیخته به حالت پایداری می .5

   زا ) واپاشی پوزیترون
 :) 

 ای هم مرتبه با جرم الکترون ولی بارش مثبت است.  پوزیترون ذره .1

2.        

 شود.  های الکتریکی و مغناطیسی و گرانشی منحرف می در میدان .3

        معادله واپاشی  .4
     

 
 
  

    نحوه واپاشی  .5
    

     
  

 شود.  بتای مثبت از هسته گسیل می صورت به eو  گردد یبرمبه داصل هسته  pکه در آن 

 رود.  در جدول تناوبی عقب می صانه کی عنصرشود و  یک واحد از عدد اتمی کم و یک واحد به عدد نوترونی اضافه می .6

 کمی توجه :  

  زا ) واپاشی نوترون
  :) 

     ای است صنثی  ذره .1

 شود. های الکتریکی و مغناطیسی منحرف نمی در میدان .2

    معادله واپاشی  .3
    

      
  

 
کنند.ا ازدوقاعدهزیرپیرو میها ه یهواکنشتوجه:  

 (مجیو عددها اتییZ.دردوطرفواکنشیک اناست) 

 (مجیو عددها جرمیA.دردوطرفواکنشیک اناست) 

 :1کمی خالقیت

. 

: شود.ا بارابطهزیرتعیینمیگ یلشدهدریکواکنشه یه  و  تعدادذرات2کمی خالقیت

   
     

    (   
 )   (    

 )  {
  

     
 

                     

  
     
 

 (     )

 

تعدادذراتبیااست.nتعدادذراتآلفاوmکهدرآن
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بدرثانیده  گوینددویکدا آندر(می پرتوزادریکثانیهراثابتواپاشی)احییالواپاشییکه یه( :λثابت واپاشی )  

 (است.   )

ها شدودوبدهعوامدلخدارجیمانندددمدا،فشدار،میددانا اسدتکدهواپاشدیدهمی(فقطتدابعندو ه دیه ثابتواپاشی)نکته:  

  الکیریکیومغناطی یب یگیندارد.

شدود.وآنراها پرتوزا موجوددرآنمادهپرتدوزاواپاشدیدهمیمدتزمانیاستکهطیآننیییازه یه(:𝑇نیمه عمر )

دهند.نشانمی با

   جرم باقی مانده
  
  
   تعداد نییه عیر    

 

 
 

باشد.نیمعیرمی زمانو کهدرآن

 کمی خالقیت :

تعدادنیمعیر 1 2 3 4 5 6

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

مانده(جرمفعال)باقی

  

  
   

  

  
   

  

  
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

جرممیالشیشده

 

 :2کمی خالقیت 

تعدادنیمعیر 1 2 3 4 5 6

جرمفعال                             

جرممیالشیشده                               

 

 نانرژ دشودهیراهباآزادشترشکافیهمیا :ه یهسنگینبهدوه یهسبکشکافه یه 

 کنند.ها سبکبایکدیگرترکیبشدهوه یهسنگینتولیدمیا :ه یهگرافتیاهمجوشه یه 

 

 

  
 ⏟

های نوترون کند  

    
        

        
        

    (   
 ⏟

های نوترون تند

)         

 خوب است بدانید:

 . لییرنفتاست        ذغالسنگویا      حا لازسوخینمعادلانرژ 832انرژ حا لازشکافیککی وگرماورانیوم
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   االبردندرجهخ وصبغنی سازی اورانیوم:
   ها اورانیومراگویند.درمخ وطیازایزوتو    

 پذیرد. ورتمی832ا فقطبااورانیومواکنشه یه

 باشد.ّدر دمی3ا تولیدبرقها ه یهدرنیروگاه832غنا مناسباورانیوم

درمعادنطبیعیاورانیومنکیه:
          

   

        
   }  

هداب دیارشدود،کدهایدنروشها فیزیکی)تفاوتجدرمایدندوایزوتدو (اسدیفادهمیبرا جداکردنایندوایزوتو ازروش

باشد.پرهزینهودشوارمی

 هایی با سرعت زیاد در  ( و در استوانه   کنند ) وژ گازی: در این روش اورانیوم را با گاز فلوئور ترکیب مییسانتریف

  حدود 

 
   شود ) چرخانده می 2011 

   شود و مولکول گازی حاوی ) ( سنگین به خارج رانده می   
تر  ( سبک   

 شود.  شود که در ایران از این روش استفاده می از مرکز آن استخراج می

 ( ایزوتوپ )   کنند ) فرآیند پخش: اورانیوم را با گاز فلوئور ترکیب می   
تر  تر و سبک ( به دلیل ابعاد کوچک   

   بودن از غشای نازک گازی عبور کرده و با تکرار این فرآیند درجه خلوص )
 رود.  ( باال می   

هوای دیگور    گیرد و انرژی آزاد شده در فرآیند شکافت به صورت ای صورت می دستگاهی است که در آن واکنش هسته

 شود.  انرژی تبدیل می

 

 

 

 

 

 

 

شود.عنوانکندکنندهنوتروناسیفادهمیا ازگرافیتبهدرراکیورها ه یهه:نکی  

کنیم.ها کنیرلکهازجنسبور،کادمیمه ینداسیفادهمیا آزادشدهازمی ها برا کنیرلومهارانرژ ه یهدرراکیورها ه یهنکیه:  

شودتاموادپرتوزاواردتوربیننشوند.ا ازدومنبعآببه ورتجداگانهاسیفادهمیدرراکیوره یهنکیه:  

 آورد.تکهبرا آنهرشکافتبهطولمیانگینشکافتدیگر رابهوجودمیجرمبحرانی:جرمیاس 

 یابد.ا ادامهنییآنواکنشزنجیرهجرمزیربحرانی:جرمیاستکهدر 

 کند. ورتانفجار رشدمیا بهبحرانی:جرمیاستکهدرآنواکنشزنجیرهجرمفوق 


