
 

 

 

 

 

 

 

 هستوي تعامالت او د رادیوایزوتوپونو د استعامل ځایونه

 نوراحمد احسان لیکوال:

 لـنډیــز

ددې څېړنې اصيل موخه د اتوم د هستې د تعامالتو ګټې، زیانونه او د رادیواکتیو موادو د استعامل 

 موارد دي. تر بحث الندې څېړنه د کتابخانې په مرسته تر رسه شوې. 

په دې لیکنه کې د رادیو اکتیو وړانګو بیولوژیکي اثرات څېړل شووي. د کویاموي اړیکوماتیودل، د 

مالیکويل جوړښتونو تخریبېدل، چې نتیجه يې د حجرې پوه تیییور او حتو  د نسوجونو او ا پواو پوه 

بدلون پای ته ريس. د څېړنې په جریان کې دا مطلو  تور السوه شوو چوې رادیوو اکتیوو زیواتې انورژی 

ونکې وړانګې کول  يش، مثبت ایونونه منځ توه راوړي، جوال شووي الکوونونوه کووالی يش من وي لر 

ایونونه تولید کړي، بیا رادیکالونه منځ ته راوړي، همدغه رادیکالونه د حجراتو په د ننوه کوې د  پووي 

غوه موادو د مالیکولونو په کیمیواوي اړیکوو حملوه کووي او یوادې اړیکوې مواتوي. د موالیکولونو همد

تخریبات د حجراتو د اختالالتو سب  کیږي. همدغوه اخوتالالت د لنواې او او دې موودې د پواره پوه 

 ژوندي موجود کې ډول ډول اثرات را منځ ته کوي.  

د یادولو وړ ده چې نیوترون  مب  چې د شاميل اتالنتیک د غړو هیوادو )ناتو( پوورې تعلول لوري  

ق لري، ځکه چې نومووړی مبو  متو تعععوعات تیتووي او کامالْ د نورو اتومي سالح ګانو رسه فر 

تخریبي آثار یې لږ دي. ناتو غواړي د ازدحام څخه ډکو منطقو ته د جنګ تیاری ولري او یوازې پرته له 

 تخری  څخه ژوند تباه کړي.

 رادیواکتیو.  او هستوي تعامل، هسته، نیوکلیون، نیوکلید بنسټیز ویونه:
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 سـریـزه

او  2COاتومونه رسه بیا ترکی  کیوږي  Oاو  H, Cد اکسیجن رسه سوزي، د ( 4CHکله چې متان )

O2H  منځ ته راوړي، بیوا هود د)H, C  اوO  ) ي. کلوه چوې منحول  دهمیوه اتومونوهNaCl منحول  د 

3AgNO  وي، جامد تعامل ک هرسAgCl  دله محلول څخه رسوب کوي، مګور +Ag  او-Cl  پوه ایونونوه

په یادو تعامالتو کوې یووازې د اتومونوو کیمیواوي اړیکوې بودلې شووې  د  همیه ډول باقي پاته کېږي.

اتومو خپله کیمیاوي ماهیت پخپل حال پاته دی. اما هر هیه څوک چې ورځپواېې لوويل یوا تلوینیوون 

متاشا کوي پوهیږي چې کیدالی يش اتومونه بدلون ومومي یو  نرص په بول کیمیواوي  نرصو تبودیل 

انرژي، او زمو  په کورو کې د رادون رادیوو اکتیوو ګواز موجودیوت، دا  يش. اتومي اسلحې، هسته اي

ټول ټولنین مهد مسایل دي، چوې د هسوتوی کیمیوا تور مبحوث، یعنوي د اتوموو د هسوتو د تعوامالتو او 

 ځانګېړنو تر مطالعې پورې اړه لري.

ه راوړل او د څېړونکي د هستې په اړه یو ډول فکر نه کوي، د رادیواکتیو موادو څخه انورژي مونځ تو

بیامرانو معالجه یو زیری دی مګر د هستوي اضايف موادو د ککړتیا خطر، د ریکتورونوو حادثوات او د 

هستوي جنګونو د غیر قابل تصور تخریبات باید هد په نظر کې ونیول يش. آیا د هستوي انرژۍ ګټوې 

لري؟ په دې بحث کې هیه کیدالی يش یوازې زمو  د اړتیاو لپاره وي، یا ډیر خطرات هد له ځان رسه 

اصول چې د دې اسايس سوال په اړه ستاسو رسه کمک کوي تر څوو هیوه پوه  لموي ډول تور تحقیول 

 الندې ونیسو، څیړو.  

 د هستې اجزاوې

 10-15برابره یا د اتوم د حجد د   10-5د اتوم کتله په هسته کې متمرکنه ده او تقریباْ د اتوم د شعاع   

رسه برابره ده. پروتونونه او نیوترونونه چې بنسټینې ذرې دي، هسته یې منځ ته راوړې ده او هیووی توه 

وای . هیه اتومونه چې اتومي شمیره یې مساوي اموا د کتلوې شومیره یوې تووپیر  ((Nucleonنیوکلیون 

ږي. د ومی( نو(Nuclideبلل کیوږي، او د یووه ټواکيل اینوتووپ هسوته نیوکلیود Isotopeلري اینوتوپ 

پیودا کیوږي او زیوات یې  (C13او  C12 ته رسیږي، یوازې دوه اینوتوپونه ) ۱۳کاربن د اینوتوپو شمیر 

(C 14 ) اینوتوپ یې په لږه اندازه په لوړ امتوس یر کې په کیهان  شعاع ګانو کوې د موجوودو نیوترونوو

نور اینوتوپونه په مصنو   توګوه جووړ شووی  ۱۰جوړوي. د کاربن ( N14رسه د نایووجن اینوتوپ )

یې پایودار دي اموا یووولو نوور اینوتوپونوه یوې پخپول رس د هسوتوي  ۱۳ -او کاربن ۱۲-دي. کاربن 
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او  ۱۴-پوه نوایووجن ۱۴-تعامالتو تر اثر الندې راځي، چوې هسوتې یوې بودلون موومي. موثالْ کواربن

 ( ۶۱۴-۶۱۳: ۹۰۱۳الکوون تجنیه کیږي.  )مک موری 

 XZد یوي هستي یا )نیوکلیون( کتله او چارج د 
A     په څیر لیکل کیږي، چې په هیوه کوېX  ې د ذر

د هستې چوارج دی.  Zد کتلې شمیره )د ټولو نیوکلیونو شمیر( او  A) نرص( ښودونک ، 

د پروتونو شومیر)اتومي شوم(ه( ښو .  د اتووم  Zد پروتونو او نیوترونو مجموع،  Aد یوې هستې لپاره 

 یکل کیږي:لبنیادي ذري په الندې ډول 

 
H 1پروتون کوالی شو په 

شومیر مسواوي دی د کتلوې  Nشکل ولیکو. په هسته کوې د نیوترونوو   1

 (۴۲۹-۴۲۸: ۱۳۶۹( من ي اتومي شمیره   )ش ائ  (Aمنرب 

 دری ډوله طبیعي وړانګې تیتوي: رادیو اکتیو  نرص هستوي وړانګې او د هیوی معادلې

 2د ال ا ذرې )د -۱
4
  ، او یا He 2

4
 هستې رسه یو شان ده.  په څیر ښودل کیږي( چې د هیلید د 

واحودو  ۴د  Aذرې په وتلو رسه په مورن   نرص کوې د ذرې وتل: د یوه  نرص څخه د ال ا  ( ) د ال ا

بیسوموت واحدو په اندازه کمیوږي. د ۲د  Zپه اندازه او 

(Bi; Z = 83 )و یوڅخه وروسته هر بل  نرص رادیو اکت

او ناپایداره هستې تر  ال ا وړانګه ورکوي. درين دی او د

Ra88)توګه، رادید هیه د ال ا وړانګې تیتوي تر څو چې په یوه پایدار  نرص تبدیل يش. د بیلګې په 
226 

 تعامل معادله یې په الندې ډول ده: ږي، د هستوی( بدلیRn, Z = 86د ال ا په ورکولو رسه په )( 

( رسه مسواوي ۴+۲۲۲  =۲۲۶) د ټولو مقدار و   Aد  Rnمقدار د  Aلپاره د  Raتوجه وکړۍ  چې د 

 ( رسه برابر دی.۲+۸۶  =۸۸) د ټولو مقدارو  Z د Rnمقدار د  Zلپاره د  Raدی، او د 

1ځینې اوقات د او یا    ،-د بیتا ذره ) د -۲
0

په څیر ښودل کیږي( له هسوتې څخوه د الکووون   -

 غیر  ادي په نظر ښکاري، مګر و به وینۍ چې د یوه هستوي تعامل نتیجه ده.  وتل

، د - د نیگواترون وتولوړانګه بیتا ده چې په دریو ډولوه ده:  ه( د وړانګې وتل: معمول تریند بیتا )

 ، او د الکوون اخیستل.  +پوزیوون وتل 

  د-( )  د وړانګې وتل )د نیګاترون وتل(: د-   ذره په هسته کې نعته، بلکه په هسته کې یوو

 ذره فوراً خارجیږي: -نیوترون په پروتون بدلیږي، پروتون په هسته کې باقي پاته کیږي او د 
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ټوول مقدارونوه رسه  Zاو  Aتیر پوه څیور د تعامول کوونکوو او محصووالتو د  د 

 د ذرې په وتلو رسه منځ ته راځي: ()-د  ۶۳-په پایدار مو ۶۳-مساوي دي. رادیو اکتیو نیکل 

د وړانګووې پووه وتلووو رسه یوووازې د نیوکلیوود د  ()-د       

الس ته راغيل  نرص اتوومي منوره بوه د یووه د رسه یو )پروتون( زیاتیږي. یا په بل  بارت  Zمحصول د 

 اندازه زیاته وي او په جدول کې به د مورن   نرص په ښ  خوا کې قرار ولري.واحد په 

 (د پوزیوون وتل+ پوزیوون د الکوون د ذرې ضد ده. د پوزیوون وړانګوه هیوه وخوت : )

منځ ته راځي چې په هسوته کوې یوو پروتوون پوه نیووترون تبودیل يش. د تعامول کوونکوو او 

( د یوه واحد په اندازه کمیوږي. Zګر په محصول کې )ځي میر نه راپکي تو Aمحصوالتو په 

د پوزیوون تعامل د نیګاترون بر کو دی، ځکه چې د نووی  نرصو اتووم  منوره بوه د یووه 

واحد په اندازه د مورين  نرص څخه کمه وي او په جدول کې به د مورين  نرص په چپه خوا 

 کې قرار ولري.

رادیوو اکتیوو اینوتووپ د پووزیوون پوه وتلوو رسه د بوور پوه یووه ثابوت  ۱۱-د کاربن

 اینوتوپ بدلیږي: 

: کله چې هسته د یوه (EC( )-eالکوون اخیستل )   د

الکوون رسه چې د انرژي سویه یې ډیره ټیټه وي تعامل وکړي، د تعامل نتیجوه داده چوې یوو 

 پروتون په نیوترون بدلیږي: 

خوايل  رسه یوې تووپیر ويش(.  المت د اوربیتال د الکوون لپاره پکار وړو د دې لپاره چې د  e)د 

ړانګې فوتوون او نیوترینوو د و  Xشوي اوربیتال فوراً د لوړې انرژۍ د سویې د الکوون څخه ډکیږي، د 

ه پوه ثابوت د اتوم څخه د انرژۍ  توپیر له منځه وړي. رادیوو اکتیوو وسوپنه د الکووون پوه اخیسوتلو رس 

     منګنین بدلیږي: 

که څه هد محصوالت په پوره توګوه د پووزیوون د محصووالتو رسه تووپیر لوري، مګور د الکووون 

 ځي.کي بدلون نه را Aږي او په یو واحد کمی Zاخیستنه همیه د پوزیوون په څیر نتیجه لري: 

0یا هد کله د  د ګاما وړانګه )د -۳
 په څیر ښودل کیږي(. 0

 فوتونونه ورکوي. ( د وړانګې وتل: د لوړې انرژۍ په سب  تحریک شوې هسته د د ګاما ) 
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د ګاما وړانګه له الکویکي میدانونو څخه تاثیر نه قبلوي، کتلوه نوه لوري، یووه الکووو مقناطی و  

نګوې د وړا وړانګه ده چې انرژي يې ډیره زیاته او د څپې او دوال  یې ډیر لنا دي. پوه بول  بوارت، د 

نرشو دی، اموا  او   انرژي د ډکو فوتونونو جریان دی. د ګاما وتل د انرژي د آزادیدو رسه یو ځوای د

زیاتره د هستوي معادلو د لیکلو په وخت کې نه ښودل کیږي، ځکه د نوې هستې نوه د کتلوې شومیرې 

  او نه اتومي شمیرې بدلون مومي. 

 

وتول معموول  څخه وروسته د د وتلو  -د 

 دي: 

ته بدلون نه ورکوي. کله چې یووه ذره او  Zیا  Aوتل  کتله چارج نه لري، نو د   د دي چيپه نظر 

وړي، دوې وړانګې منترشو کیوږي. د  ضد د ذره یو او بول لوه منځوه 

یووو  Positron-emission tomographyطبابووت د توموووګراف  پووه تکنیووک کووې د پوووزیوون نرشوو 

رسه النودې مثوال د ټولو مقدارونو په ښودلو  Zاو  Aالکوون یو او بل له منځه وړي. د  وزیوون او یوپ

 (۵۰۷: ۱۳۸۹)سیلرببرګ   وګورۍ:

د هسوتوي تعووامالتو د معوادالتو د توووازن لپوواره بایود دواړه خووواوې رسه برابورې وي  یعنووې د ټولووو 

یوود د تعاموول کوونکووو او د ټولووو پروتونووو او نیوترونووو مجمو ووه با Aمجمووو ي چووارج او  پروتونووو

    محصوالتو رسه برابر وي: 

                  
 هستوي تعامالت 

 هستوي تعامالت په الندې ډولو رس ته ريس:

وړانګې تیتوونک  تعامل: هیه هستوي تعامل چې په هیه کې یوه غیر ثابته هسوته )رادیوو اکتیوو -۱

 هسته( د وړانګو د ورکولو په وجه بدلون مومي.

پروسه ده چې پوه هیوه کوې یووه هسوته د نوورو ذرو ( : هیه Transmutationهستې بدلون )د -۲

 پواسطه مبباردمان او نوې هسته رامنځ ته يش. 

 پروسه چې، یوه درنه هسته په دوو سپکو هستو ماته يش. (: هیه Fissionد هستې ماتیدل ) -۳
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 پروسه چې، سپکې هستې په درنو هستو بدلې يش.  (: هیهFusionد هستو هد جويش )-۴

 (۲۵۰-۲۴۹: ۱۳۸۹)مورتیمر  

 د هستې ثابتوالی

( Z( شومیر، د پروتونوو  ) Nدوه فکتوره د یوه نیوکلید د ثابتوايل ټاکونکي دي. لومړی د نیوترونوو )

شمیر، او د هیوی نسبت 
𝑴

𝒁
 چې کوالی شو دا نسبت له 

𝑨−𝒁

𝒁
څخه محاسبه کړو. لومړی دا فکتورونوه 

د تعامل د یو لوه دریوو طریقوو څخوه تعامول کووي. دوه یود  په هیه نیوکلیدونو پورې اړه لري چې د 

فکتور چې د نیوکلید په ثابتوايل کې اثر لري، د ټول نیوکلید کتله ده، یاده کتله زیاتر په هیوه نیوکلیودو 

 وړانګې اچوي. پورې تعلل لری چې د 

 ( طاق او ج توال  د هستې په ثابتوايل کې اثر لري: Z) پرتونو او (Nیوترونو)د ن

  هیه  نارص چېZ  د پروتونو شمیر( يې ج ت وي نسوبت  طواقو توه یوې نیوکلیدونوه ثابوت(

 وي.

  د ثابتو نیوکلیدونو د نیامی  څخه زیاتN و اZ  دواړه ج ت دي، یوازې څلوور نیوکلیدونوه د

N  اوZ  ثابت دي:طاق درلودونکي. 

پاره د هسوتې د جوړښوت د موودل لپواره یوو اسوايس د ترشیح ل د مقدارونو د ج ت وايل Zاو  Nد 

فرض دادی چې پروتونونه او نیوترونونه د نیوکلیون د انرژۍ په سطحو کې قرار لوري، او ثوابتوال  يوې 

په نیوکلیون کې د سپېنونو د ج توال  په وجه دی. ) لکه پوه الکوووين سوطحو کوې چوې د الکوووين 

، ۱۸، ۱۰، ۲ال  منځ ته راځي(. لکوه نجیبوه ګازونوه چوې د سپېنونو د ج ت کیدلو په نتیجه کې ثابتو 

الکوونو په تر تی  رسه پایدار دي، ځکه چې ډکې الکووين سویې لوري، نوکلیدونوه  ۸۶، او ۵۴، ۳۶

ثابووت دي. نوموووړو « N= ۱۲۶»۸۲، ۵۰، ۲۸، ۲۰، ۸، ۲د مقوودارونو پووه لرلووو رسه ) Z یووا N هوود د 

کاري چې د پروتونو او نیوترونو شمیر د ډک شووي نیوکلیوون ا دادو ته جادويئ ا داد وای ، داسې ښ

 په سویو کې رسه مرتبط دي. مثالونه یې: 

د لسو ثابتو نیوکلیودونو لرونکوې ده. ځینوې ( N = 50او قلعي ) 

د هسوتوي کیمیوا  (510: 1389)سیلرببرگ  نیوکلیدونه ډیر ثابت وي د جادوی  دوه  دده لري، لکه:
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ر )ثابت( اصطالح د هیه اینوتوپو د پاره په کوار وړل کیوږي چوې نوید ژونود یوې د په قلمرو کې د پایدا

 اندازه کولو وړ وي، حت  که نوموړی  مر د یوې ثانیې کرسي  دد هد وي. 

هیه اینوتوپونه چې د تباه  چټکتیا یې دومره زیاته وي چې نید ژوند یې و نه شو کووالی وټواکو د 

یتووي و په نوم یادیږي، او هیه اینوتوپونه چې رادیو اکتیوو وړانودې نوه تناپایدارو )غیر ثابتو( اینوتوپون

 غیر رادیو اکتیو یا کامالً پایدار بلل کیږي. 

د دې پوښتنې ځواب ته چې ولې ځینې هستې رادیواکتیو او ځینې بیا رادیواکتیو نوه دي د هسوتې د 

 پروتونو او نیوترونو په نسبت او هد د هستې په ساتونکې قوه پورې اړه لري. 

پروتوون د –معاهداتو ښودلې چې نیوترونونه د هستوي رسیښ په ډول کوار کووي چوې د پروتوون 

ې هستې رسه یوځای سايت. هرڅومره چې یوه هسته زیات پرتونونه ولوري ډیور دافعې پر خنثي کولو ک

 (۷۸: ۱۳۶۹رسيښ ته اړتیا ده. )آص ي 

 په هستوي تعامالتو کې د نیوترون او پروتون د نسبت بدلون

 الندې هستوي تعامل د نیوترون نسبت پروتون ته کموي:

  -پروتون  +  د بتا نرش: نیوترون 

 د نیوترون نسبت پروتون ته زیاتوي: ت تعامال ي الندي هستو 

  +نیوترون  +  د پوزیوون نرش: پروتون 

 نیوترون پروتون  +  الکوون الکوون اخیستنه: 

 (۶۱۹-۶۱۸: ۱۳۹۰مک موری   )جان د ال ا نرش:

 د رادیو اکتیو موادو نید ژوند

ثوابتې یواده مووده کوي  پوه( هیه موده ده  چي د منوين نیمي هستي  ½ tد یوي هستي نید ژوند )   

ژونود د هسوتې د بودلون د پواره –يش. پاتې هستې بیا وروسته له نید ژوند څخه نیامیو  يش. نوو نوید 

نوید ژونود  ۱۴-همیه معنا لري چې د کیمیاوي بدلون په مورد کې هد ځنوې اسوت اده کیوږي. د کواربن

 د پاتې هستو رسه په نظر کې نیول کیږي.     ۱۴-کاله دی چې کاربن ۵۷۳۰

ژوند د مادې د کتلې په صورت هد په نظر کوې -کوالی شو نید

کتلوه زیواتیږي.  ۱۴-وړانګې ورکوي نو کتله یې کمیوږي، او د نوایووجن  ۱۴-ونیسو. کله چې کاربن

( وروسوته لوه ګرامه ۰،۵۰نیمه کتله ) ۱۴-څخه پیل کړو، د کاربن ۱۴-ګرام  کاربن۱که چیرې مو  د 
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نوورو کوالو څخوه  ۵۷۳۰ګرامه( لوه  ۰،۲۵کالو څخه باقي پاته کیږي. د یاد مقدار نیمه کتله ) ۵۷۳۰

وروسته تجنیه کیږي، او دا  مل په همدغه منوال ادامه لري. فعالیت د هستو په شمیر پوورې اړه لوري 

 (۵۱۵-۵۱۴: ۱۳۸۹ژوند څخه فعالیت نیامی  کیږي. )سیلرببرګ  -نو وروسته له هر نید 

 د رادیواکتیو وړانګو بیولوژيکي اثرات

رادیو اکتیو اینوتوپونه خطرناک هد دي، هیه څوک چې د دې موادو رسه رسوکار لري ممکن چې 

مختل ې ناروغۍ منځ ته راوړي. شاید چې د سختو سولو سب  يش، د رادیو اکتیو موادو څخه رامنځ 

 اخيل. ددې له امله دا مواد هیڅ کله په البراتووارو کوېته شوې ناروغۍ ډیر مصارف او ډیره موده دربر 

 نه ساتل کیږي.

زیاته انرژي لرونکې وړانګې کوالی يش د مادې پر الکووين جوړښت اثر وکړي، او اړیکې مواتې 

کړي، نوې اړیکې را منځ ته کړي، د اینومیر سب  يش، یا په بل  بارت کیمیاوي او فنیکوي بدلونونوه 

انګوو اثورات پوه ژونود بانودې، د بودلونونو رامونځ توه کوول او حتوي د موالیکويل منځ توه راوړي. د وړ 

جوړښتونو تخریبول دي، چې نتیجه یې کله د حجرې په تیییر او حتې د نسجونو او ا پوا  پوه تیییور 

کې ظاهریږي. د رادیواکتیو انرژي جذب، کوالی يش د اتووم یوا موالیکول الکوونونوه د انورژي لووړو 

دا ډول تحریک شوي څینونه، د الکوومقناطی  وړانګو په شوکل د اضوايف انورژي د سویو ته بوزي. 

 (۷۷: ۱۳۹۶آزادولو له الرې ثابت حالت ته راګرزي. )احسان 

که چیرې وړانګې په کايف اندازه د انرژي لرونکې وي، کوالی يش الکوون په کامله توګه لوه اتووم 

ته راوړي. جال شوي الکوونونه ممکن دومره زیات د  یا مالیکول څخه جال کړي او مثبت ایونونه منځ

انرژۍ لرونکې وي چې خپله د نورو مالیکولونو د تحریک او یا د ایونونو د رامنځ ته کیدو سوب  يش. 

باالخره جال شوي الکوونونه انرژي له السه ورکوي تر څو حرکت یې سست يش ورسوته د اتوموو یوا 

 ایونونه منځ ته راوړي.مالیکولونو پواسطه جذب يش او من ي 

د ژوندیو موجوداتو د بدن د اوبو پر مالیکول د رادیو اکتیوو وړانګوو لګېودل پوه نظور کوې ونیسوۍ، 

لومړی تعامل دادی چې یو الکووون جوال کوړي او یوو 

 کتیون جوړ کړي:                     

       

 ه راوړي: کله چې د اوبو مالیکول یو الکوون جذب کړي یو من ي ایون منځ ت
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ړه ناپایدار دي او په چټکتیوا رسه موتاليش کیوږي آزاد رادیکالونوه ایونونه دوا  O2H+او  O2H-د 

 منځ ته راوړي. آزاد رادیکالونه، هیه مالیکولونه دي چې په خپله والن  سويه کې طاق الکوون لري.

 

 

 

 

 

تعامل کوونکي دي، نوو ځکوه لنوا ژونود آزاد رادیکالونه، له انرژي څخه ډک، ناپایدار او په شدت 

لري. نوموړي رادیکالونه د حجرې په د ننه کې د  پوي موادو د مالیکولونو په کیمیاوي اړیکو حملوه 

 کوي او یادې اړیکې ماتوي.

د مالیکول نوموړي تخریبات د حجرې د اختالالتوو سوب  کیوږي. همدغوه اخوتالالت د لنواې او 

ونودي موجوود کوې را مونځ توه کووي. د دې اثراتوو څخوه د وینوې او دې مودې ډول ډول اثورات پوه ژ 

اختالالت لکه د وینې رسطان، په سووګو کوې )آب مرواریود( د هپومي سیسوتد نواروغۍ، د مرکوني 

 صبي سیستد ناروغۍ او زیانونه، په تناسيل سیستد او بوارورۍ او ډول ډول رسطوان نووم اخیسوتالی 

منځ ته کوي. د وړانګو داسې بدلونونوه چوې پوه کرموزوموو شو. پورتني حاالت جنتیکي زیانونه هد را

 (۷۷۶: ۱۳۸۰کې یې را منځ ته کوي کیدالی يش پر راتلونکو نسلونو اثر وغورزوي. )مورتیمر 

 د مختلفو وړانګو د زیانونو مقایسه

د خارجي وړانګې د رضر اندازه، د بودن پور توانوای  او پایودارۍ پوورې اړه لوري. ګاموا د خوارجي 

ذ او خطریې تر ټولو وړانګو زیات دی. د ګاما وړانګه کوالی يش د وړانګې له نو ې څخه ده چې ن و

 ایکو د وړانګې په څیر د انساجو څخه ووزي. 
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 ی. د بیتا د انورژي څخوه ډکوه وړانګوه کووالی يش د یووهد ال ا او بیتا د وړانګو ن وذ په مرات  لږ د

سانتي مو څخه لږ څه زیات په ژوندیو انساجو کې ن وذ وکړي. د ال ا وړانګه چې تر ټولوو د ن ووذ لوږ 

 قابلیت لري نه يش کوالی له لباس او یا حت  یوې ورقې کاغذ څخه ووزي. 

دي. داخويل وړانګوې د وړانګوو د منبو  داخيل وړانګې تر خارجي وړانګو په مراتبو خطر ناک توره 

څخه رامنځ ته کیږي ممکن د خولې یا پوزې یا هد د کوم زخد له الرې بدن ته داخلوې يش. د ال وا او 

بیتا وړانګې چې د داخيل منابعو څخه را منځ ته کیږي له هیوه وړانګوو څخوه چوې د خوارجي منوابعو 

 (۲ج ۴۵۵: ۱۳۸۹)مورتیمر  څخه را منځ ته کیږي خسارات یې په مراتبو زیات دي.  

 د رادیو اکتیو نیوکلیدو ګټې

د هیه نیوکلیدونو څخه چې په هستوي بټیو کې تولیود شووي، ډیوره ګټوه پورتوه شووې. د مختل وو 

موادو څخه د جوړو شویو ورقو د ضخامت د سنجش د پاره د رادیو اینوتوپونو څخوه اسوت اده کووي. 

د وړانګې منب  او پر بل طرف یوې یووه حسوابوونکې آلوه په داسې توګه چې په یوه طرف د فلني ورقې 

 قرار  دي. 

 په ماشیرنۍ کې د غوړو )مبلیل او نور( د کار کړنو اندازه معلومیږي. هیه الیاژ چې مورد استعامل

لري، د هیه د جوړولو د پاره رادیو اکتیو نیوکلیدونه ګاوي. کله چې نوموړي ماشین د ټاکيل وخوت د 

مطلوبو غوړو منونه رابايس د وړانګې د پخش کولو فعالیت یې سنجول کیږي. هور  پاره کار وکړ نو د

څومره یې چې د وړانګې د تیتولو قدرت زیات وي د غوړو کارای  کمه ده، ځکه چې یوازې د ماشوین 

 د پرزو د سولیدو په وجه د هیه فلن ذرې چې د رادیو اکتیو موادو لرونکې وي د غوړو رسه ګایږي.

ه د تو یوه لوله د یوه نه د زیات محصول د انتقال لپاره په کار وړل کیږي، نوو لوږه انوداز کله چې د ن 

یوه رادیو اکتیو نیوکلید د یوې مادې په آخري برخه کې ورزیاتوي تور څوو د همدغوه موادې د انتقوال د 

کیودالی  ختد د پاره او د بلې مادې د رشوع د پاره یوه  المه يش. د رادیو اکتیو مادې د وړانګوو څخوه

يش د اتومات نلکیو )شیر دهنونو( د فعالولو څخوه اسوت اده ويش تور څوو مختلوع مایعوات مت واوتو 

 مخننونو ته هدایت يش. 

د رادیو اکتیو د وړانګو څخه کوالی شو د خوراکي موادو د ساتني د پاره است اده ويش. د دې ډول 

ی کیږي، په سیلو کې د حرشواتو د لوه وړانګو څخه په ذخیرو کې د کچالیو د جوانه وهلو څخه مخنیو 

 منځه وړلو او خوراکي موادو د ساتنې لپاره د بکویاو په له منځه وړلو کې است اده کیږي.
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 د کاربن د مسیر او د هیه د ساده ترکیباتو څخه ۱۴-په فوتو سنتین او نورو پیچلو  ملیو کې کاربن

نم ده کیږي. او هد د کیمیاوي تعامالتو د میکوانینیولې تر پیچيل ترکیباتو پورې د ردیايب په حیث است ا

 په الس ته راوړلو کې پکار وړل کیږي. 

رادیو اکتیو نیوکلیدونه په پراخه توګه په طب  تحقیقاتو، د ناروغیو په تعوخی  او درموان کوې هود 

CO60 استعاملیږي. کوبالت 
وړانګې پخش کووي د رسطوان پوه توداوۍ کوې ځنوې  او  -چي د   27

I53است اده کیوږي. د ایوودین نیوکلیود 
غورض د پوه  يد تایروئیود د اختالالتوو د تعوخی  او توداو  131

پوه صوورت ډیور لوږ انودازه مرصوفوي. د تایروئیود د  NaIوړ دی. ناروغ د دې نیکلید څخه د است ادي 

غدې په واسطه د رادیو اکتیو ایودین جذب د ګاما د فعالیت د سنجش له الرې تعقیو  کیوږي. پوه دې 

طریقه کوالی شو و ټاکو چې آیا تایروئید  ادي  ملکرد لري او یا فعالیت یې زیوات او یوا کود دی. د 

I53
131
 ټاکلو لپاره هد په کار وړل کیږي.  نیوکلید د میني غدو د مکان د  

Na24د 
نیوکلید په ناروغ کې د وینې د جریان د تعقیو  لپواره او د پوړن شووې وینوې تیو کرادیو ا 11

موقعیت ټاکي او هد د وینې د جریان د اختالالتو د پیژندلو لپاره پکار وړل کیوږي. د سوودید مطلووب 

صورت په ورید کوې تنریول کیوږي او د ردیواب دسوتګاه محلول په  کې د NaCl رادیواکتیو نیوکلید په

پواسووطه د پووړن شوووې وینووې د مترکوون محوول یعنوو  د وینووې پووه جریووان کووې د اخووتالل محوول ټاکوول 

 (۲،۸۰۲: ج۱۳۸۰کیږي.)مورتیمر  

د طریقې پواسوطه  اینوتوپ د نري کولولیوه وي( د  ۶یا  ۵د ناروغ د بدن د ټولې وینې مقدار )چې 

Na24ډول چوې د نواروغ د وینوې منونوه اخیسوتل کیوږي د رس ته ريس، پوه دې 
پوه  (NaClرسه د )  11

صورت مخلوط کیږي. د دې منونې د فعالیت له اندازه اخیسوتلو څخوه وروسوته، هیوه بیوا نواروغ توه 

تنریقوي. د یوې مودې څخه وروسته چې منونه د بدن د وینې رسه مخلووط شووه، د وینوې څخوه بلوه 

فعالیت اندازه یې اخیستل کیږي. د دې منوونې فعالیوت د لوومړۍ منوونې د منونه اخیستل کیږي او د 

ټولې وینې رسه د رقیل کیدلو پوه  لوت، طبعواً لوږ دی. د دوهود فعالیوت نسوبت د لوومړۍ منوونې پور 

 فعالیت مساوي دی، د ټولې وینې حجد د اولې منونې د حجد پر نسبت. 

راخه توګه د اسوتعامل مووارد لوري. هیوه څیړنوې رادیو اکتیو وړانګې په کیمیاوي تحقیقاتو کې په پ

S35چې د 
 څخه په الس راغلې، ښ  چې الندې جوړښت د تایو سل یت د پاره صحیح دی:  16
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 تایوسل یت  د یوه سل ایت او رادیو اکتیو سل ر څخه په الس راځي:

 

کله چې الس ته راغل  د تایو سل یتو محلول تینايب کیږي ټول رادیو اکتیوو سول ر رسووب کووي. 

 په هیڅ صورت رادیو اکتیو خاصیت نه لري.( 2SO(الس ته راغل  

بوور الوه، کووه چیوورې د دې 

ایون څخه د سپینو زرو تایو سل یت حاصل او بیا تجنیه يش، نو ټوول رادیوو اکتیوو سول ر بوه د سوپینو 

 په سل ایدو کې پاته يش: زرو

نوموړي نتیجې ښ  چې په تایو سول یتو کوې دوه اتوموه سول ر رسه یوو شو  نوه دي نوو پعونهادي 

 جوړښت احتامالْ صحیح دی. 

رادیو اکتیو نیوکلیدونه د تعامالتو د چټکتیا، میکوانینم او هود د کتلسوت د طرزالعمول د مطوالعې د 

و دیابونو په است ادې رسه، کوالی شو د نښوه شوویو موالیکولونپاره په کار وړل کیږي. د رادیو اکتیو د ر 

 او اتومو مسیر په کیمیاوي 

 تعامل کې تعقی  کړو. د بیلګې په توګه، د سل ایتو او کلوریتو د تعامل په میکنینم کې 

 
ښکاري چې د کلوریت د ایون څخه یو اتوم اکسویجن د سول ایت ایوون توه انتقوال شووی. پوه دې 

2-څېړنه کې د 
3SO   سل ایت ایون یوازې د  ادي اکسیجنو د اینوتوپونو لرونکو  دی، پوه داسوې حوال

O18کې چې د کلوریت ایون په جوړښت کې له   
پ څخه چې رادیوو اکتیوو نوه دی اسوت اده اینوتو   8

شوې، مګر کیدالی يش د کتلې په طیع نګار رسه يې تعخی  کړو. د تعامل څخه د الس ته راغلو  

—2
4SO  هر ایون د یو اتومO18

 لرونک   دی. 8

پوه صوورت د سول ایت   نو، وړاندین شوی میکانینم، د لویو د ځوای پرځوای هسوتې دوسوتۍ 

-2
3SO   2-(په واسطه د کلورایت د ایونClO) د ایون لرې کول د کلوریت —

3ClO د اکسیجن د اتومونو

O18څخه د یوه اتوم اکسیجن له مخې منځ ته راځي. په الندې معادله کوې د  
اتومونوه پوه سوتاره رسه  8

 (۸۰۳، ۲: ج۱۳۸۰ښودل شوي دي: )مورتیمر 
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 د هستوي بریښنا ګټې

د یادونې وړ ده چې هستوي انرژي په نورو ټولو انرژي ګانو د تبودیل وړ ده، مګور هویڅ انورژي پوه 

هستوي انرژي نه بدلیږي. په هستوي بریښناي  کارخانو کې د رادیواکتیو یورانید او یا پلوتوونید څخوه 

هسوتوي است اده کیږي، دا چې هستوي تعامالت ډیره تودوخه تولیدوي، د تولید شوې تودوخې څخوه 

ریکتورونه د بخار د تولید د پاره است اده کوي، د تولید شوي بخوار څخوه توربینونوه او جرناتورونوه پوه 

 حرکت راوستل کیږي چې نهایتاً بریښنا تولیدیږي. 

د یوې محاسبې له مخې، که چېرې یو هیواد په کال کې اووه زره میګاواټه بریښنا مرصف ولوري او  

ملیونه بوشکې خام ن ت به مرصوف کوړي.  ۱۹۰تو په وسیله تولید يش، نو بریښنا د ن  نوموړی مقدار

کلني مرصف به یې پنځه ملیارده دالره وي. پرته له دې به زر ټنوه کواربن دای اکسواید پوه هووا کوې آزاد 

ټنه د نوایووجن اکسواید بوه  ۵۰ټنه سل ر،  ۱۳۰ټنه به نورې ذرې په هوا کې معلقې کړي،  ۱۵۰کړي. 

  ې تیت کړي چې اتومي بټۍ نوموړې چټلۍ نه لري.په چاپیریال ک

فرانسه، آملان، انګلیستان، او چین د سنوفیوژ تر ټولو لوی آبعارونه لري چې یورانید پکښوې غنوي 

کیږي. دا هیوادونه  الوه د خپل مرصف څخه نورو هیوادو ته هد غني شوی یورانید صادروي. جاپوان 

 داخيل مرصف د پاره یورانید غني کوي. هد ورته لویې دستګاوې لري چې یوازې د 

د یورانید تولیدونکي هیوادونه لکه: آسووالیا، چوین، کانوادا، قناقسوتان، نامیبیوا، نیجور، روسویه او 

 ازبکستان دي.

هستوي بریښنای  تولیدوونکې کارخانې په ټوله نړۍ کې موجودې دي، چې د نوړۍ  ۴۰۰حدوداً  

 فیصده مرصيف بریښنا تامینوي. ۱۷

اینوتوپ د اتوم  سالح د جوړیدو لپاره مناس  نوه دی. ځکوه کوه   ۲۳۸-ي مب : د یورانیدهستو 

چېرې د نیوترون پواسوطه د هیوه هسوته مببوارد يش، نیووترون بوه د اینوتووپ پوه دام کوې ګیور يش او 

اینوتووپ د هسوتې د  ۲۳۵-اینوتوپ منځ ته راوړي. په داسې حوال کوې چوې د یوورانید ۲۳۹-یورانید

اینوتوپ تعکیلوي. نو  ۲۳۵ -د طبیعي یورانید څخه د یورانید ٪۷ان ډیر زیات دی. یوازې ماتیدو امک

ځکه باید د یاد شوي اینوتوپ مقدار په طبیعت کې زیات وای تر څوو مبو  تورې جووړ يش. لوه بلوه 

اینوتوپونه یو د بل څخه په کیمیاوي طریقو نه يش جوال کیودالی، ځکوه  ۲۳۹او  ۲۳۵-اړخه د یورانید

چې د هسوتې  ۲۳۹کیمیاوي لحاظه یو شان دي. نو ځکه یې د مب  د جوړولو د پاره پلوتونید وچې د 
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طبیعي نه دی باید مصونو اً جووړ يش. د  ۲۳۹-د ماتیدلو ښه قابلیت لري، ټاکل . که څه هد پلوتونید

واشینګټن د هن ورد ریکتورونه په همدې منظوور جووړ شووي. یووازې څلوور کیلوو ګراموه پلوتوونید د 

کیلو ټنه د ان جار په قودرت رسه کوايف دی. نسوبتاً واړه تولیودونکي  ۲۰ومي مب  د جوړولو د پاره د ات

 کیلو ګرامه پلوتونید تولیدوالی يش.  ۱۲تاسیسات په کال کې 

کیلو ټنه دی، اما په خاصو روشوونو رسه کیودالي  ۵۰د یوه اتومي مب  د ان جار قابلیت حد اکرث 

 .يش قدرت یې نور هد زیات يش

نیوتروين مب : نیوتروين مب  یو هایودروجني مبو  دی. نیووتروين مبو  کوامالً د نوورو اتوومي 

سالح ګانو رسه فرق لري. ځکه چې د مب  وژونکي اثرات له متو تععععاتو )د نیوترونو د تیتولوو( 

نوو څخه منځ ته راځي. د دې مب  حراريت او تخریبي آثار د نورو اتومي سالګانو پوه نسوبت لوږ دي. 

ځکه فنیکي ساختامنونه او صنعتي مرکنونه لږ خساره ویني او ډیر تاوان انسانانو ته اړوي. د دې مب  

د جوړولو خاصیت د شاميل اتالنتیک د غړو هیوادو )نواتو( پوورې تعلول لوري، ځکوه دوی غوواړي د 

ښواري  ازدحام څخه ډکو منطقو ته د جنګ تیاری ولري، په داسې حال کې چې هستوي نور ان جارات

 ژوند او دارای  په خطر کې اچوي، نیوتروين مب  یوازې ژوندي له منځه وړي.  

 پـایـله

په کیمیاوي تعامل کې یوه ماده په بله ماده بدلېږي، مګر اتومونه هیڅکله بودلون نوه موومي. پوه و ۱

 هستوي تعامل کې د یوه  نرص اتوم د بل  نرص په اتوم بدلیږي.

الکوونو اوربیتال د اړیکې په جوړیدو او یا ماتیدو کوې ګواون کووي، په کیمیاوي تعامل کې د و ۲

مګر د هستې ذرې پخپل حال وي. په هسوتوي تعامول کوې پروتوون، نیووترون او نوورې هسوتوي ذرې 

 دخالت لري، الکووين اوربیتالونه ډیر کد دخالت لري.

لې تیییر د انودازه ګیورۍ په کیمیاوي تعامل کې  تعامل د لږې انرژۍ  رسه ملګری وي، او د کتو ۳

 وړ نه وي. په هستوي تعامل کې  تعامل په انرژي کې او هد کتله کې د پام وړ بدلون را منځ ته کیږي.

په کیمیاوي تعامل کې  د تعامل چټکتیا د توودوخې ، د کتلسوت تور غلظوت او هیوه موادې تور و ۴

مل کې  د تعامل چټکتیوا د غلظت پورې چې د مطلوب  نرص درلودونک  وي اړه لري. په هستوي تعا

هستو تر شمیر پورې اړه لري، مګر تر تودوخې او کتلست پورې اړه نوه لوري. )پرتوه لوه نوادرو موواردو 

 څخه چې د یوه  نرص په ترکی  کې ایجادیږي(. 
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خالصه: رادیو اینوتوپونه د تعامالتو د میکانینم د تعقی ، د فورمولونو د کعع، د انورژي د تولیود، 

ت او تداوي، ساین  تحقیقات او کع یات، زرا توي مقاصود او نوورو مختل وو صونعتي طبي تحقیقا

 یې د هیچا له انظارو څخه پنهان نه دي.  مقاصدو لپاره پکار وړل کيږي. خطرات

 اخـــځلیکونه
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