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 الطاقة النووية

التي يمكن  ميات من الطاقة تعادل ماليين المرات قدر الطاقةكاليورانيوم، الذي ينتج  اكتشف ١٩٣٩في عام 

 االكتشافيكن هذا  ، ولم الحصول عليها من الوزن نفسه من الوقود العادي عرفت باسم الطاقة النووية اإلنشطارية

األشعة السينية. ولم  اكتشفت عندما ١٨٩٦الجديد وليد لحظته، ولكنه جاء نتيجة تطورات علمية بدأت منذ سنة 

اإلنسان يده على مصدر جديد من  التطبيق، حتى وضع يمض وقت طويل على وضع الطاقة النووية موضع

يعطى ماليين المرات قدر الطاقة  الذي غاز الهيدروجين الطاقة النووية ُسمّى "بالطاقة االندماجية"، وقودها

 المولدة من اليورانيوم.

 :الذرة تركيب

 مسافة اإللكترونات عن النواة وتفصل اإللكترونات، من مجموعة حولها تدور مركزية نواة من ذرة لك تتكون

 وهي ،"أحدهما باسم البروتونات يعرف الجسيمات، من نوعين من تتكون الذرة ونواة لحجمها، النسبة كبيرة

 من عدد أن أي كهربائيا   متعادلة جسيمات وهي ,بالنيوترونات اآلخر ويسمى موجبة، شحنة تحمل جسيمات

 .الذري بالعدد العدد هذا ويعرف موجبة، بروتونات من ما بها لعدد دائما ، مساويا   يكون فيها السالبة اإللكترونات

 

 . المليون من المليمتر (مليمتر ) واحد من  ١/١.000.000حجم الذرة الواحد = 

 ( . ) أقل من واحد من عشرة آالف من حجم الذرة ١/١0.000 <حجم النواة 

 .% من وزن الذرة ٩٩.٩وزن النواة يمثل 

من المعلوم في الفيزياء ان الشحنات المتنافرة تتجاذب والشحنات المتشابهة تتباعد وهكذا الحال في الذرة حيث 

مرة من وزن  ١٨٣٦ابقا من البروتونات وهي ذات شحن موجبة )+( وزنها أكثر بـ أن النواة متكونة كما قلنا س

( السالب الشحنة مما يؤدي إلى حدوث عملية جذب من البروتون ذا الوزن الكبير مقارنة مع -اإللكترون )

اإللكترون الذي سيصطدم ال محالة مع البروتون لوجود قوى الجذب بين الشحنات المختلفة ولكن سرعة 

إللكترون تجعله يدور حول النواة بحيث ال تستطيع جذبه إليها ولكنه ال يستطيع االبتعاد عنها في نفس الوقت وكما ا

 هو حادث بدوران الكواكب ضمن المجموعة الشمسية . 

لتالفي حدوث التنافر بين البروتونات الموجودة في النواة كونها تحمل شحنة متشابهة )+( فقد وجد في النواة 

أخرى وهي النيوترونات وهي متعادلة الشحنة تعمل كمالط أو رابط بين البروتونات لجمعها في النواة بدال  مادة

 من تنافرها حيث ان الشحنات المتشابهة تتدافع وبهذا فان النيوترونات تمنع الذرة من الزوال . 
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 ATOMICعدد الذري )كل عنصر في الكون له عدد معين من البروتونات )+( وهذا العدد الذي يسمى ال

NUMBER  هو الذي يحدد اسم العنصر وخصائصه كذلك فان العنصر يحتوي على عدد من اإللكترونات)

عنصر  ١١2مساوي لعدد البروتونات حيث تلغي شحنة الواحد األخرى ويبقى العنصر مستقرا .وحاليا هناك 

اوية( هو أن نوى الذرة تقترب من بعضها مكتشفة في الطبيعة . ما يحدث في التفاعالت النووية)تفاعالت فيزي

 )تغيير في بنية الذرة( نتيجة تأثير طاقة هائلة وكبيرة وهذا يتم بطريقتين . 

الطريقة األولى : تنقسم الذرة الواحدة إلى ذرتين واالثنين إلى أربعة وهكذا وتدعى باالنصهار النووي ولهذا 

 يرا من البروتونات في النواة . السبب تستخدم ذرة كبيرة كاليوارنيوم لها عدد كب

الطريقة الثانية : دمج ذرة صغيرة مع ذرة أخرى وهكذا وتدعى العملية باالندماج النووي ولهذا السبب 

تستخدم ذرة صغيرة كالهيدروجين لها بروتون واحد في النواة من هذا نستطيع ان نتخيل من أين نحصل على 

 الطاقة حسب نظرية انشتاين . 

ذرتين أو نفصل ذرة إلى ذرتين فإننا نحصل على طاقة تعادل الكتلة الجديدة مضروبة في مربع  عندما ندمج

 × سرعة الضوء ) تفاعل مسلسل غير نهائي( . 

عملية االندماج أو االنصهار النووي أساس تشكيل الكون حيث أدى اندماج ذرة الهيدروجين وذرة الهليوم 

لتفاعل األساسي لتكوين الشمس والحفاظ على طاقتها وتستمر هذه العملية لتنتج عنصر أثقل وهذا التفاعل يعتبر ا

حيث تخبو  ٦0ودائما نحصل على عناصر جديدة لغاية الحصول على عنصر الحديد حيث يكون عدد بروناته 

الطاقة وال يعد باإلمكان إنشاء عناصر جديدة . وعندما تحتوي النجمة على نسبة عالية في مركزها على الحديد 

 فهذا يعني إنها قريبة من الوفاة. 

ونات يؤدي إلى ( حيث ينفجر النجم محدثا تالطما سريعا للنيوتر SUPER NOVAثم يحدث ما يعرف بـ )

عناصر جديدة يكون وزنها الذري أكبر من الحديد حيث تتكون عناصر الرصاص والذهب  ة  مكون هااندماج

 (. SUPER NOVAوالفضة اذ وجدت هذه العناصر في األرض كنيازك من بقايا  النجوم عبر عملية )

 فوائد الطاقة النووية :

ة حيث تقدر الكميات سن ٩5-٦٣األرض لها موارد محدودة من النفط والفحم وهذه الموارد ستستخدم خالل 

( سنة حسبت على ٩5-٦٣( ترليون برميل. الفترة أعاله )2.١-١.4المؤكدة من احتياطي النفط بالعالم بحدود )

% سنويا حيث متوسط االستهالك السنوي بحدود 2 -% ١أساس االستهالك الفعلي للنفط حاليا مع زيادة بحدود 

 مليون برميل نفط .  ٨0
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واحد من اليورانيوم يعطي طاقة تعادل الطاقة الناتجة من ماليين األطنان من  ألغراض المقارنة فان طن

 الفحم أو ماليين البراميل من النفط .

اآلثار الجانبية لحرق الفحم والنفط يؤدي إلى تلوث البيئة بينما مفاعل نووي مصمم بشكل جيد ويعمل تحت 

 .  رقابة وإشراف جيدين ال يؤدي إلى إطالق أي تلوث في الجو

 أضرار الطاقة النووية :

قنبلة نووية وهيدروجينية لو ال شاء هللا تم استخدامها فهي  50.000الواليات المتحدة وروسيا يمتلكان فقط 

 كافية لقتل كل إنسان على األرض . 

ته االنفجار النووي ينتج أشعة قاتلة تستطيع أن تؤدي باإلنسان إلى الوفاة مع الوقت وحتى التأثير على صيان

 القامة . وهذا ما حدث عند استخدام قنبلة هيروشيما وقنبلة ناكازاكي في اليابان . 

وكذلك عندما تعرضت بعض المفاعالت النووية إلى أعطال أدى إلى تسرب الوقود النووي كما حدث في 

CHERNOYLE  حيث تعرض مئات األلوف من الناس إلى األشعة حيث توفى الكثيرين خالل أيام ١٩٨٦عام 

 وإصابة الباقين بالسرطانات المختلفة .

المفاعالت النووية تنتج فضالت نووية تبقى مصادر لإلشعاع لماليين السنين يجب التخلص منها وال يمكن 

 وضعها كأية نفايات أخرى بأي موقع بل يجب خزنها بأماكن خاصة حتى ال تؤثر على الناس . 

 استخدامات الطاقة النووية :

 ل العقود األخيرة من استقالل الطاقة النووية لخدمة التقدم التقني في عدة مجاالت منها : تمكن اإلنسان خال

 في الطب للعالج والتشخيص والتعقيم . .١

في الصناعة النتاج أشباه الموصالت والمعالجات الكيماوية والكشف عن العيوب الصناعية وتقنيات  .2

 مات الطبيعية . اختبار الجودة وفي عمليات التعدين والبحث عن الخا

في الزراعة الستنباط أنواع جديدة من المحاصيل ذات إنتاجية عالية وانتقاء نوعيات معينة من البذور  .٣

 ومقاومة اآلفات والحشرات وزيادة مدة تخزين المنتجات الزراعية . 

اليا من الطاقة % من الطاقة الكهربائية في العالم تنتج ح20في إنتاج الطاقة الكهربائية : بصورة عامة فان  .4

 النووية .
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 :الذرة من الطاقة توليد نظرية

 وعبَر طاقة إلى تتحول أن يمكن المادة أن بوضع نظرية النسبية ووَضح فيها اينشاين البرت قام القرن هذا بداية في

 :التالية الشهيرة بالمعادلة ذلك عن

 

ع
2

 ك = ط × 

 إلى األنظار أينشاين لفت المعادلة وبهذه .الضوء سرعة تساوي وع الكتلة، تساوي وك الطاقة، تساوي ط حيث

  ."النووية بالطاقة" بعد فيما ُسمىّ  الذي الجديد الشيء ذلك

 

 عدد ليرتفع النيوترونات، هذه أحد اليورانيوم ذرة تلتقط الطاقة، عالية بنيترونات 2٣5 اليورانيوم قذف وعند

 قسمين، إلى نواتها تنشطر ما سريعا   ثابتة، غير ذرة إلى وتتحول ، 2٣٦ إلى ونيترونات بروتونات من بها ما

 عدة إلى سرعتها وتصل ثالثة، إلى عددها يصل السرعة، عالية النيوترونات من عدد العملية هذه في وينطلق

 .الثانية في مترات الكيلو من آالف

 

 تظهر فولت، إلكترون مليون 200 نحو إلى يصل الطاقة من هائل قدر انطالق النواة انشطار عملية ويصحب

 ذرات بنوى تصطدم ما سرعان الناتجة السريعة النيوترونات تصطدم ما وسرعان حرارية، طاقة هيئة على

 ذرات انشطار إلى بدورها تؤدى منها جديدة نيوترونات وخروج انشطارها، إلى يؤدي مما المجاورة، اليورانيوم

 التفاعل" باسم تعرف عملية وهي المتجاورة، العنصر ذرات بين وتتابعها االنشطار عملية وتتكرر جديدة،

 المادة من معينة ميةك أو معين بقدر المتجاورة الذرات من بيرك عدد إلى المتسلسل التفاعل ويحتاج ."المتسلسل

 ."الحرجة الكتلة" باسم االنشطار عملية لنجاح يصلح المادة ن  عدد أقل ويُعرف االنشطار، تقبل التي

 

 الكهرباء باالندماج النوويتوليد 

االعتقاد السائد أن اندماج ذرات الهيدروجين، وتحولها إلى ذرات هليوم، ال يتم إال في وجود قدر هائل من 

مليون درجة مئوية. إال أن هناك طريقة جديدة  ١00الطاقة، ويحتاج إلى درجة حرارة بالغة االرتفاع تصل إلى 

حديثا  يمكن فيها لذرات الهيدروجين أن تندمج معا ، وتطلق قدرا  هائال  من الطاقة، دون الحاجة إلى رفع  اكتشفت

توصل العلماء إلى إمكانية حدوث مثل هذا  ١٩40درجة حرارتها إلى تلك الحدود بالغة االرتفاع. ففي سنة 

" "الميونات وهي  Muons روفة باسماالندماج في درجة حرارة منخفضة بتأثير بعض الجسيمات األولية المع

الكونية األولية الواردة لنا من أغوار  وحدات أولية من وحدات المادة الكونية، تنتج، طبيعيا، من اصطدام األشعة

الفضاء، بجزيئات الغازات المكونة للهواء في طبقات الجو العليا. وهي جسيمات سالبة التكهرب، تشبه 
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تلة اإللكترون، وهذه الكتلة الكبيرة هي كمرات قدر  20٧تلتها تصل إلى نحو كأن اإللكترونات في شحنتها، إال 

 التي تساعد على عملية االندماج النووي .

الماضي حتى ان  نتزايد حجم المنتج من الكهرباء المولدة من الطاقة النووية مع بداية عقد الثمانيات من القر

، وقد وصلت نسبة الطاقة النووية المستغلة في  بمصادر الطاقة االخرىة المستهلك منها اخذت تتزايد قياسا بنس

في حين استهلكت  ١٩٩٣% من جملة الطاقة النووية المستغلة في العالم لعام ٣٧دول غرب اوربا حوالي 

% فقد كمان من نصيب كل من روسيا ودول شرق اوربا وعض دول ٣١% اما الباقي ٣2الواليات المتحدة وكندا 

 الالتينية ودولة جنوب افريقيا .امريكا 

 


