
 ای آشنایی با برخی اصطالحات رایج هسته 

( بر گرفته از همشهری آنالین)  

شوند که ممکن است برای ای مطرح میای واژگان و اصطالحات فنیهای هستهالی اخبار و تحلیلالبه
 ترین این واژگان توضیح داده شوند.برخی ناآشنا باشند. در این بخش تالش شده تا برخی از رایج

 تی چیست؟پیمعاهده ان

دنبال داشته است. بر اساس ماده آن بیشترین چالش را به3ماده است که 11مشتمل بر  تیپیمعاهده ان
ای به رسمیت شناخته شده و بر آمیز هستههای صلححق تمامی کشورها برای توسعه فعالیت 4ماده

ای زمینه خلع سالح را فراهم کنند و بر نیز باید تمامی کشورهای دارنده سالح هسته 6 اساس ماده
اند هرگاه که احساس کردند مفاد معاهده این معاهده نیز کشورها محق شناخته شده 10اساس ماده

برخالف منافع ملی شان است از آن خارج شوند. اهداف اصلی این معاهده چون خلع سالح جهان، منع 
 ای، به مرور زمان منحرف شده است.آمیز از انرژی هستهای و استفاده صلحهای هستهرش سالحگست 

 پادمان چیست؟

پادمان در فارسی به معنای نظارت و حراست کردن و اسم مصدری است که از ریشه فعل پاییدن گرفته 
شود که ژی اتمی گفته میالمللی انراست. پادمان امروزه در اصطالح به مقررات نظارتی آژانس بینشده

عنوان ابزار های آن به، سامانه پادمان۱۹۵۷شود. از زمان تاسیس آژانس در سالها میشامل انواع بازرسی
است. پیمان منع ای عمل کردهآمیز هستهای و همکاری صلحهای هستهضروری عدم تکثیر سالح

دمانی )نظارتی( جامع با آژانس را توسط های پا( انعقاد موافقتنامهNPTای )های هستهگسترش سالح
نوع الگوی پادمانی توسط آژانس مورد تصویب قرار گرفته 3داند. تاکنون کشورهای عضو اجباری می

 .۵۴۰و پروتکل الحاقی ۶۶، موافقتنامه پادمانی۱۵۳است؛ موافقتنامه پادمانی جامع معروف به سند 

 اورانیوم چیست؟

ای های هستهترین عنصر رادیو اکتیو با نیمه عمر باال در طبیعت و ماده اصلی در فعالیتسنگین اورانیوم
ای تبدیل کنند به سوخت هستهیادمی سازیاست که پس از انجام فعل و انفعاالتی که از آن به غنی

ترین خواص نوترون وجود دارد. یکی از مهم۱۴۳بار مثبت و  پروتون با۹۲شود. در هسته این عنصر می
شده را شود. اما اگر عناصر تجزیههای دیگر خود و عناصر دیگر تبدیل میاورانیوم آن است که به ایزوتوپ

بینیم که وزن مجموع آنها از وز ن اولیه کمتر است. این تفاوت وزن، ناشی از تولید جرمی وزن کنیم، می
 ای است.کند که همان انرژی هستهاساس فرمول معروف اینشتین، انرژی عظیمی تولید میاست که بر 
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 چیست؟ سازیغنی

شود، خوبی تجزیه میزا، باید اورانیوم تجزیه شود. اورانیومی که بهبرای استفاده از اجرام انرژی
است. به این  ۲۳۵د اورانیومواح7است. اما از هر هزار واحد اورانیوم موجود در طبیعت تنها  ۲۳۵اورانیوم

های دلیل است که ما باید بتوانیم اورانیوم را غنی کنیم، یعنی درصد خلوص آن را به وسیله دستگاه
 سانتریفوژها است.استفاده از  اورانیوم سازیغنیکننده افزایش بدهیم. یکی از متدهای رایج برای غنی

 سانتریفوژ چیست؟

هایی در وسط آن وجود دارد. شکلی است که درست مثل توربین هواپیما پرهایدستگاه استوانه سانتریفوژ
ورانیوم سنگین روی دیواره ها در هر دقیقه بیش از صدهزار چرخش دارند. در نتیجه این چرخش، ااین پره

نشیند. باید هزاران سانتریفوژ در کنار هم قرار در کنار آن می ۲۳۵گیرد و اورانیومآخری سانتریفوژ قرار می
های سانتریفیوژ معروف هستند، اورانیوم را غنی بگیرند تا ما بتوانیم با کمک مجموعه آنها که به آبشار

 توان اورانیوم را غنی کرد.نمیکنیم. یعنی با یک یا چند سانتریفوژ 

 سبک و سنگینتفاوت رآکتورهای آب

کنند. هیدروژن آب معمولی از یک پروتون تشکیل شده است سبک با آب معمولی کار میرآکتورهای آب
سبک، سنگین یک پروتون و یک نوترون وجود دارد. برای استفاده از رآکتورهای آباما در هیدروژن آب

ود استفاده کرد. به این شسنگین از اورانیوم معمولی میشده نیاز داریم اما در رآکتور آببه اورانیوم غنی
ای شبیه همان سنگین، که دولت ایران هم در پی آن است، نتیجهترتیب، در عمل استفاده از رآکتور آب

 اورانیوم را خواهد داشت. سازیغنی

 پلوتونیوم چیست؟

یندازیم پلوتونیوم در طبیعت به صورت ماده معدنی وجود ندارد اما اگر ما یک نیروگاه برق اتمی را به کار ب
از آن جدا  ۲۳۹توانیم مقدار زیادی پلوتونیومروز پس از آغاز کار آن، سوختش را بیرون بیاوریم، می 30و 

توان مستقیما از آن بمب اتمی درست کرد.ظاهرا همین نکته کنیم و این پلوتونیوم آنقدر غنی است که می
 کرده است.نیروگاه برق اتمی بوشهر اندازی است که آمریکا و متحدانش را نگران راه

 ای چیست؟سوخت هسته

ای استفاده کرد. توان از آنها برای تولید انرژی هستهشود که میای به موادی گفته میسوخت هسته
اند. برخی مواد مانند وتونیوم بودهپذیر مانند اورانیوم و پلای مواد شکافتترین سوخت هستهتاکنون رایج
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ای عنوان سوخت هستهروند نیز بهکار میای بهکه در فرایند همجوشی هسته ۳دوتریوم و تریتیوم و هلیوم
 اند.در نظر گرفته شده

 المللی انرژی اتمی آژانس بین

آمیز و برای ترویج استفاده صلح ۱۹۵۷نهادی مستقل است که در سال انرژی اتمیالمللی آژانس بین
ای تاسیس شد. پیشنهاد تاسیس این سازمان را دوایت جلوگیری از استفاده نظامی، از انرژی هسته

)که به سخنرانی اتم  سازمان ملل متحد جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی آیزنهاور، رئیس
بخش مهم و 3المللی انرژی اتمی از مطرح کرد. آژانس بین ۱۹۵۳برای صلح معروف شد( در سال

 عمده)کنفرانس عمومی، شورای حکام و دبیرخانه( تشکیل شده است.

بار تشکیل جلسه داده و الی یکگیرنده آژانس است که سکنفرانس عمومی باالترین رکن و مجمع تصمیم
های عضو با یک حق رأی است و مقر آن در وین است. این رکن متشکل از نمایندگان همه دولت

ترین وظایف کنفرانس انتخاب اعضای شورای حکام،  شود.از مهمتصمیمات آن با اکثریت آرا اتخاذ می
 سال است. 4ل آژانس برای مدت های آژانس به سازمان ملل و انتخاب دبیرکگزارش نحوه فعالیت

است. اعضای انتصابی )اعضای دائم( طبق گروه انتصابی و انتخابی تشکیل شده 2از  شورای حکام
در هر  ایهای عضو سازمان از حیث تکنولوژی هستهترین دولتعضو از بین پیشرفته10اساسنامه شامل 

عضو هستند که 15شوند. اعضای انتخابی )غیردائم( منطقه است که توسط کنفرانس عمومی تعیین می
 شوند.آنها نیز توسط کنفرانس عمومی انتخاب می

های عضویت در کشور افزایش یافت. مدت دوره35تعداد کشورهای شورای حکام به  1984در سال
ا به حکام آن است که به این شورا اختیار حاکمیت و صدور تسمیه این شورسال است. وجه2شورای حکام 

ای داده شده است. دبیرخانه آژانس از تعدادی کارمند و یک دبیرکل در های هستهحکم درباره فعالیت
ساله به پیشنهاد شورای حکام و تایید کنفرانس عمومی 4رأس آن تشکیل شده که برای یک دوره 

 یوکیا آمانو ه مسئولیت اداره امور جاری آژانس را برعهده دارد. هم اکنونشود. دبیرکل دبیرخانانتخاب می
 المللی است.ژاپنی دبیرکل این نهاد بین
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