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 :ٔمذٔٝ
 

ثِ ساحتی اجبصُ دستشسی دیگشاى ثِ ایي داًش  ٍسدُ اًذ ٍاًحصبس خَد دس آ ثِسا  داًش ّستِ ای مشَسّبی قذستوٌذ جْبى

فقط  آیب مشَسّبی قذستوٌذ سٍی آى حسبسٌذ؟ دس داًش ّستِ ای چِ چیضی ًْفتِ است مِثِ ساستی . سا ًوی دٌّذ

 هسئلِ ًظبهی آى است یب چیض دیگشی دس مبس است ؟

ػلَم ٍ مِ   ٍ خَاّین دیذ ثشتش ، پشدُ اص ساص ایي ًبسبصگبسیْب  ثشهیذاسین دس صیش ثب ثیبى تؼذادی اص مبسثشدّبی ایي فٌبٍسی

چشخیذى چشخ سبًتشیفیَط ًِ تٌْب هبًغ  ٍ سفتِ ٍ ثشتش دس ػصش مًٌَی استّبی پیش فٌَى ّستِ ای جضٍ في آٍسی

ٍ ّوچٌیي  هشدممبسخبًِ ّب، صٌؼت ٍ صًذگى چشخیذى چشخ چشخ مبسخبًِ ّب ٍ صًذگى هشدم ًیست ، ثلنِ   چشخیذى

 .ًذاسًذستوٌذ تبة تحول ایي پیششفت سا ٍ مشَسّبی قذ پیششفت مشَس ػویقبً ثِ  چشخیذى آى ٍاثستِ است

 

 

 کاربردهای فناوری هسته ای
 

 دس ثخش پضشنی ٍ ثْذاشتیمبسثشد فٌبٍسی ّستِ ای  (1

 دس ثخش داهپضشنی ٍ داهپشٍسیمبسثشد فٌبٍسی ّستِ ای  (2

 هذیشیت هٌبثغ آةدس مبسثشد فٌبٍسی ّستِ ای  (3

 دس ثخش صٌبیغ غزایی ٍ مشبٍسصیمبسثشد فٌبٍسی ّستِ ای  (4

 مبسثشد فٌبٍسی ّستِ ای دس هحیط صیست (5

 دس ثخش صٌبیغمبسثشد فٌبٍسی ّستِ ای  (6

 دس تَلیذ النتشیسیتِمبسثشد فٌبٍسی ّستِ ای  (7

 دس تَلیذ ثبتشی ّبی اتوی مبسثشد فٌبٍسی ّستِ ای  (8

 ظبهیىدس ثخش مبسثشد فٌبٍسی ّستِ ای  (9

 دس ثبستبى شٌبسیمبسثشد فٌبٍسی ّستِ ای  (10

 دس امتشبفبتمبسثشد فٌبٍسی ّستِ ای  (11
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 کاربردهای انرژی هسته ای
 

 کاربزد انزصی اتمی در بخش پششکی و بهذاشتی -1
  :تشخیص

 ٞا؛ سٚئیذ ٚ دسٔاٖ آٖیتیٕاسی ٞای ذ زـخیق (1

 زـخیق ٚ خیٍیشی دسٔاٖ ػشعاٖ خشٚػساذ؛ (2

  تشسػی ٔشاوض ػفٛ٘ی دس تذٖ؛ (3

 ٞای ػیٙٝ؛ ٞای وِٖٛٛ، خا٘ىشاع، سٚدٜ وٛچه ٚ تشخی ػشعاٖ زـخیق ػشعاٖ (4

 ؿٙاخر ٔحُ زٛٔٛسٞای ػشعا٘ی ٚ تشسػی زٛٔٛسٞای ٔغضی، ػیٙٝ ٚ ٘اساحسی ٞای سیٛی؛ (5

 زلٛیشٌیشی تیٕاسی ٞای لّثی، زـخیق ػفٛ٘ر ٞا ٚ اِسٟاب ٔفلّی، آٔثِٛی ٚ ِخسٝ ٞای ٚسیذی؛ (6

 ؛12س خزب ٚیسأیٗ ب زـخیق وٓ خٛ٘ی ٞا یا ػٙذسْ اخسالَ د (7

 زِٛیذ دصیٕسشٞای خیثی ٚ ٔحیغی؛ (8

 سادیٛ ٌشافی  (9

 ٌأااػىٗ  (10

 سادیٛ تیِٛٛطی  (11

 زلٛیش تشداسی دس خضؿىی ٞؼسٝ ای  (12

 (PET) زٌٛٔٛشافی زاتؾ خٛصیسشٖٚ (13

 (SPECT)زٛٔٛسٌٚشافی تا اػسفادٜ اص زاتؾ زه فٛزٖٛ (14

 زلٛیش تشداسی لّثی ػشٚلی (15

 اػىٗ اػسخٛاٖ (16

 :دسهبى
  (131ٔا٘ٙذ یذ )ٞا  سادیٛداسٚا٘ٛاع زٟیٝ ٚ زِٛیذ  (17

 ای؛ زٟیٝ ٚ زِٛیذ ویر ٞای سادیٛداسٚیی خٟر ٔشاوض خضؿىی ٞؼسٝ (18

وٙسشَ ویفی سادیٛداسٚٞای خٛساوی ٚ زضسیمی تشای زـخیق ٚ  (19

 دسٔاٖ تیٕاسی ٞا

 زٟیٝ ٚ زِٛیذ ویر ٞای ٞٛسٔٛ٘ی (20

( تشای ٔثاَ ٘اتٛدی زٛٔٛسٞای ػشعا٘ی تا خشزٛٞا)خشزٛ دسٔا٘ی  (21

 :استشیلیضاسیَى

 اػسشِیضٜ وشدٖ ٞؼسٝ ای ٚ ٔیىشٚب صدایی ٚػایُ خضؿىی تا خشزٛ ٞای ٞؼسٝ ای  (22

 

 دس صهیٌِ ی پضشنی ّستِ ای دستبٍسدّبی جوَْسی اسالهی 

 .ساوسٛس ٞؼسٝ اى تضسي دس وا٘ادا، ّٞٙذ، تّظیه، فشا٘ؼٝ ٚ آفشیماى خٙٛتى زِٛیذ ٔى ؿٛد5 دسكذ سادیٛداسٚٞا دس د٘یا دس 95

خٕٟٛسى اػالٔى تٝ فٙاٚسى زِٛیذ تشخى سادیٛداسٚٞاى خذیذ ٚ حیازى دػر یافسٝ اػر ٚ اص 

ایٗ ِحاػ زٛا٘ؼسٝ اػر دس ٔیاٖ زِٛیذوٙٙذٌاٖ سادیٛداسٚٞا، خایٍاٜ ٔٙاػثى سا تشاى خٛد 

 2006 دس صٔیٙٝ ى خظٚٞؾ خضؿىى ٞؼسٝ اى ٘یض، خٕٟٛسى اػالٔى دس ػاَ .زثثیر ٕ٘ایذ

وؼة وشدٜ  سأماْ اَٚ ، وـٛس 85 دس تیٗ 2010 دس ػاَ ٚٔماْ ٞفسٓ وـٛس،  70 دس تیٗ

 .اػر
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چٟاس ٕ٘ٛ٘ٝ اص صیش  سادیٛداسٚٞاى .دسكذ ٔلشف سادیٛداسٚ دس ایشاٖ سا خٛؿؾ ٔی دٞذ 95زا  90سادیٛ داسٚ ٞا  أشٚصٜ زِٛیذاذ داخّى

  .آخشیٗ ٔحلٛالذ سادیٛداسٚیى وـٛس ٞؼسٙذ

 دسٔاٖ ػشعاٖ وثذ  خٟر  »مشٍهیل فسفبت« 

 تشاى دسٔاٖ ػشعاٖ ٔغض  » 125-چشوِ ثشامی تشاپى یذ«

 تشاى دسٔاٖ زٛٔٛسٞاى خشٚػساذ، ؿؾ ٚ ػیٙٝ  »  68گبلیَم - ثشهجضیي«

ٞاى وثذى، دسٔاٖ ِٙفْٛ غیش  دسٔاٖ ػشعا ٟ٘اى خشٚػساذ، ػیٙٝ، زخٕذاٖ، ػَّٛتشای  » 90ایتشین /90طًشاتَس استشاًسیَم« 

 دسٖٚ سیض  - اِسٟاب ٔفاكُ ٚ زٛٔٛسٞاى ػلثى ،(تذخیٓ)ٞٛچىیٙى 

 

 

 راکتور تحقیقاتی تهران

سامتَس تحقیقبتى ػاصٔاٖ ا٘شطى ازٕى زأٔیٗ وٙٙذٜ ى تخؾ ػٕذٜ ى سادیٛداسٚٞا دس وـٛس اػر ٚ دس حاَ حاضش تشاى ایٗ أش اص 

سامتَس دس حبل ا٘سظاس ٔیشٚد دس كٛسذ ساٜ ا٘ذاصى .  (دسكذ داسد 20ٕٞاٖ ساوسٛسی وٝ ٘یاص تٝ ػٛخر ) اػسفادٜ ٔی وٙذتْشاى 

  .، تاس اكّى ایٗ ٚظیفٝ ٚ ٘یض زٛػؼٝ ى كٙؼر خضؿىى ٞؼسٝ اى تش ػٟذٜ ى ایٗ ساوسٛس لشاس ٌیشداحذاث اساك

 

 

 

  کاربزد انزصی اتمی در بخش دامپششکی و دامپزوری -2
 خیـٍیشی، وٙسشَ ٚ زـخیق تیٕاسی ٞای دأی؛ (1

 زِٛیذ ٔثُ داْ؛ (2

 داْ؛زغزیۀ  (3

 اكالح ٘ظاد داْ؛ (4

 .تٟذاؿر ٚ ایٕٙی ٔحلٛالذ دأی ٚ خٛسان داْ (5

 

 

 

 

 کاربزد انزصی اتمی در مذیزیت منابع آب -3
 ؿٙاػایی حٛصٜ ٞای آب خیض صیش صٔیٙی،  (1

 ٞذایر آب ٞای ػغحی ٚ صیشصٔیٙی،  (2

 وـف ٚ وٙسشَ آِٛدٌی  (3

 وٙسشَ ٘ـر ٚ ایٕٙی ػذٞا  (4

 ؿیشیٗ وشدٖ آب ؿٛس ٚ آب دسیا (5
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  انزصی اتمی در بخش صنایع غذایی و کشاورسیکاربزد  -4
 ٌیاٜ خضؿىى (1

ٔثالً خٌّٛیشى اص خٛا٘ٝ صدٖ ػیة صٔیٙى تا اؿؼٝ ى )ٍٟ٘ذاسى ٔٛاد غزایى ٚ افضایؾ صٔاٖ ا٘ثاس وشدٖ ٔحلٛالذ وـاٚسصى  (2

 (ٌأا

 تٝ زأخیش ا٘ذاخسٗ صٔاٖ سػیذٌی ٔحلٛالذ غزایی؛ (3

ٔماٚٔر ٔحلٛالذ دس تشاتش ٔٛزاػیٖٛ ٞؼسٝ اى طٖ ٞا ٚ افضایؾ تاصدٞى ٚ  (4

 حـشاذ ٔضش

 افضایؾ سا٘ذٔاٖ خزب آب ٚ وٛد دس ٌیاٞاٖ صساػى (5

 سٚؽ خایٍضیٗ تشای اػسفادٜ اص حـشٜ وؾ ٞای ؿیٕیایی؛  (6

 ؛ٔضش ٚ ٌیاٞاٖ ٞشص وٙسشَ ٚ اص تیٗ تشدٖ حـشاذ (7

ٔحلٛالذ غزایی؛  افضایؾ صٔاٖ ٍٟ٘ذاسی (8

 ؛وـاٚسصیٚ  ٔحلٛالذ غزایی واٞؾ ٔیضاٖ آِٛدٌی ٔیىشٚتی (9

 ی وـاٚسصیاص تیٗ تشدٖ ٚیشٚع ٞا (10

 ؛عشح ٞای تاسدٞی ٚ خٟؾ ٌیاٞا٘ی چٖٛ ٌٙذْ، تش٘ح ٚ خٙثٝ (11

 ؛وـف ٔٙاتغ آب خذیذ (12

 

اسی ٔیٜٛ ٞا ٔثال ػیة دس وـٛس ٞای خیـشفسٝ تشای ٔا٘ذي :یا می دانستیذآ

زاتا٘ذٜ ٔیـٛد  وٝ ایٙىاس اص خٛا٘ٝ صدٖ  ٔیٜٛ ( ٌأا)ٞا خشزٛ ٞؼسٝ ایصٔیٙی تٝ آٖ

تشای ٍٟ٘ذاسی یا ػشدخا٘ٝ  خٌّٛیشی وشدٜ ٚ ٘یاصی تٝ ػاخر ا٘ثاس ػشخٛؿیذٜ 

 .٘یؼر ٞاآٖ

 

 مشبٍسصی ّستِ ای دس ایشاى

تزس ایٗ ٌٙذْ وٝ  .ایشاٖ اػر یىى اص ٔٙاػة زشیٗ ٌٛ٘ٝ ٞاى ٌٙذْ تشاى ٔٙاعك خـه ٚ ؿٛس »گٌذم اتوى «گٌذم طجسى یب ّوبى 

دس اتسذا ٔـىُ تّٙذى لذ داؿر، دس ٔشوض زحمیماذ وـاٚسصى ٞؼسٝ اى ٔٛسد تشسػى ٚ 

دسصذ  70 طجس تباكالح لشاس ٌشفر ٚ اػسفادٜ اص آٖ دس تؼضى اص ٘ماط وـٛس، ٔثُ 

 تٝ ٕٞشاٜ داؿرافضایش تَلیذ 

افضایش ساًذهبى ثْجَد حبصل خیضى خبك، تغزیِ ٍ دس ایشاٖ ٔغاِؼازى دس خٟر 

ًظیش ًخَد، گٌذم، گَجِ فشًگى، )هصشف آة ٍ ػٌبصش غزایى گیبّبى هختلف 

تا تٟشٜ ٌیشى اص فٙاٚسى ٞؼسٝ اى  (مبَّ، چغٌذس قٌذ، لَثیب، سَیب، رست ٍ ًیشنش

 .ا٘داْ ؿذٜ اػر
 

قجیل گٌذم، پٌجِ، گلشًگ، گیبّبى صساػى، صیٌتى ٍ دسختى مشَس اص ػالٜٚ تش ایٗ فؼاِیر ٞایى دس خٟر ٔؼشفى اسلاْ ٔٙاػة 

 ا٘داْ ؿذٜ اػر ... ملضا، ًخَد، اًبس، هَص، سیت صهیٌى، سَیب، خشثضُ، گل سص، ًبسًگى، پشتقبل صسدآلَ ٍ

مبّش ثبس هینشٍثى صػفشاى، ٕٞچٙیٗ تا اػسفادٜ اص فٙاٚسى ٞؼسٝ اى خشٚطٜ ٞاى زحمیمازى دس صٔیٙٝ ى 

٘یض  ... اًجبسهبًى سیش، سیت صهیٌى ٍ اًَاع پیبص ٍ گَشت قشهض، ادٍیِ، صیشُ، اًَاع خشهب، ٍ افضایش

هگس صیتَى، مشم گلَگبُ اًبس، آفبت هْن اًجبسى مشَس،  آفبت مٌتشلدس صٔیٙٝ ى   .ا٘داْ ؿذٜ اػر

 ٘یض زحمیماذ ٔؤثشى ا٘داْ ؿذٜ اػر ... قبسچ ػبهل پَسیذگى سیشِ ى گیبُ لَثیب ٍ
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 کاربزد فناوری هسته ای در محیط سیست -5
 اص ؿساتذٞٙذٜ ٞا دس ؿٙاػایى آالیٙذٜ ٞاى ٞٛا ٚ آب ٚ خاناػسفادٜ  (1

 سدیاتى آالیٙذٜ ٞاى صٔیٙى (2

وٙسشَ آالیٙذٜ ٞاى فؼیّى ٚ تیِٛٛطیىىذس ٞٛا ٚ فاضالب ٚ خؼٕا٘ذ ٞاى  (3

 تیٕاسػسا٘ى

 اص تیٗ تشدٖ خؼٕا٘ذ ٞاى كٙؼسى ٚ خاٍ٘ى (4

 ضذػفٛ٘ى ػغٛح حؼاع (5

 زفادٜ اص سٚؽ ٞاى ٔغاِؼٝ ى فشػایؾ خان تا اع)تشسػى ٞاى صٔیٗ ؿٙاخسى (6

 (ٞؼسٝ اى (7

 زٛػؼٝ ٚ ساٜ ا٘ذاصى فٙاٚسی ٞاى خایٍضیٗ تشای سفغ  آِٛدٌى آب ٞاى ػغحى  (8

 :ٚ صیشصٔیٙى تش اثش ا٘ثاؿر خؼٕا٘ذٞاى كٙؼسى ٚ فؼاِیر ٞاى تـشی ٔا٘ٙذ (9

 خشزٛدٞى تشاى خان ػاصى فاضالب كٙؼسى، آب ؿٟشى، آب صیشصٔیٙى (10

 ٚ آب آؿأیذ٘ى  (11

 ٚ آالیٙذٜ ٞاى تیِٛٛطیىى زدضیٝ ى زشویثاذ آِى ػٕى (12

 واٞؾ ا٘ثاؿر ٌاصٞاى ٌّخا٘ٝ اى تا اػسفادٜ اص ساوسٛسٞاى ٞؼسٝ اى  (13
 

 کاربزد انزصی اتمی در بخش صنایع -6
  ای ٘ـر یاتی دس ِِٛٝ ٞای ا٘سماَ ٘فر تا اػسفادٜ اص زىٙیه ٞای ٞؼسٝ (1

 ٔیضاٖ ػائیذٌی لغؼاذ دس حیٗ واس ػٙدؾ خشزٛیی  (2

 ػٙدؾ خشزٛیی ٔیضاٖ خٛسدٌی لغؼاذ  (3

 وـف ػٙاكش ٘ایاب دس ٔؼادٖ  (4

( خلٛكا ػاخر ِٛاصْ زحشیٕی)دلیك زشیٗ سٚؽ آ٘اِیض زشویثی ٔٛاد خذیذ  (5

 زٟیٝ ٚ زِٛیذ چـٕٝ ٞای خشزٛصایی وثاِر تشای ٔلاسف كٙؼسی؛ (6

زِٛیذ چـٕٝ ٞا ی ایشیذیٓ تشای واستشدٞای كٙؼسی ٚ تشسػی خٛؿىاسی دس  (7

 ٘فر ٚ ٌاص؛  ِِٛٝ ٞای

  :تشای واستشدٞای ٔخسّف دس ػّْٛ ٚ كٙؼر اص لثیُزِٛیذ چـٕٝ ٞای خشزٛصا  (8

 ای خٟر واستشدٞای كٙؼسی،  عشاحی ٚ ػاخر ا٘ٛاع ػیؼسٓ ٞای ٞؼسٝ (9

 ا٘ذاصٜ ٌیشی خاوؼسش رغاَ ػًٙ،  (10

 ٞا،  تشسػی وٛسٜ ٞای ٔزاب ؿیـٝ ػاصی خٟر زؼییٗ اؿىاالذ آٖ (11

 ٘ـر یاتی تا اؿؼٝ  (12

 ( ػٙدؾ ؿذذ زـؼـؼاذ ، ٘ٛس ٚ فیضیه أٛاج) ییدتی ػٙدی خشزٛ (13

 ٔٛادٔؼذ٘ی تا اؿؼٝ چٍاِی ػٙح  (14

 

 :یا میذانستیذآ
دس كٙؼر ازٛٔثیُ ػاصی اص ٔٛاد سادیٛاوسیٛ تشای وٙسشَ ویفیر ٚسق * 

 .اػسیُ اػسفادٜ ٔی ؿٛد

دس كٙؼر ػاخر ٚ ٍٟ٘ذاسی ٞٛاخیٕا تشای وٙسشَ ٚخٛد ؿىاف یا ٘ـسی * 

 .ٔٛاد سادیٛ اوسیٛ اػسفادٜ ٔی وٙٙذدس ٔٛزٛسٞای خر اص 
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 .سای تشآٚسد ٔیضاٖ ػٍٟٙای ٔؼذ٘ی دس ٔؼادٖ یا ٔٛاد ٘فسی دس چاٜ ٞای ٘فر یا حفاسی ٞا اص ایٗ ٔٛاد اػسفادٜ ٔی وٙٙذ* 

تشای ٔـخق وشدٖ ویفر خٛؿىاسی دس ِِٛٝ ٞای وٝ دس صیش صٔیٙی واس ٌزاسی ؿذٜ ا٘ذ ٘یض ٔٛاد سادیٛ اوسیٛ ساٜ حُ ٔٙاػثی * 

 .ػرا

تؼیاسی اص دػسٍاٟٞای فسٛودی تشای خٌّٛیشی اص تٝ ٞٓ چؼثیذٖ واغزٞا تش اثش اِىسشیؼیسٝ ػاوٗ ٚ دس ٟ٘ایر خٕغ ؿذٖ دس * 

 .دػسٍاٜ اص ٔمادیش تؼیاس وٕی ٔٛاد سادیٛ اوسیٛ اػسفادٜ ٔی وٙٙذ

 .٘ٙذ ِٙضٞای چـٓ یا تشخی ٔٛاد آسایـیاػسفادٜ اص ٔٛاد سادیٛ اوسیٛ تشای زٕیض وشدٖ ٚ صدٚدٖ آِٛدٌی دس تؼیاسی اص ِٛاصْ ٔا* 

 

 

 کاربزد انزصی اتمی در تولیذ الکتزیسیته -7
 : ًیشٍگبُ ّستِ ای

یه ٘یشٌٚاٜ اِىسشیىی وٝ اص ا٘شطی زِٛیذی ( Nuclear Power Station)٘یشٌٚاٜ ٞؼسٝ ای 

چٖٛ ؿىؼر ػٛخر ٞؼسٝ ای اػاػاً ٌشٔا . ؿىؼر ٞؼسٝ ازٓ اٚسا٘یْٛ یا خّٛزٛ٘یٓ اػسفادٜ ٔی وٙذ

زِٛیذ ٔی وٙذ اص ٌشٔای زِٛیذ ؿذٜ سآوسٛس ٞای ٞؼسٝ ای تشای زِٛیذ تخاس اػسفادٜ ٔی ؿٛد اص تخاس 

تشای زِٛیذ تشق اػسفادٜ ٔی ا ٚ ط٘شازٛس ٞا وٝ ٟ٘ایساً زِٛیذ ؿذٜ تشای تٝ حشور دس آٚسدٖ زٛستیٗ ٜ

 .ؿٛد
 

 

ایشاٖ ٞش ػاِٝ حذٚدا تٝ ٞفر ٞضاس ٍٔاٚاذ تشق دس ػاَ ٘یاص 

ٍٔاٚاذ تشق سا دس كٛسذ ساٜ  1000٘یشٌٚاٜ ازٕی تٛؿٟش . داسد

ٚ احذاش ٘یشٌٚاٟٞای دیٍش تشای سفغ . ا٘ذاصی زأیٗ ٔی ٕ٘ایذ

 190ٔیضاٖ تشق حذٚد تشای زِٛیذ ایٗ . اصی ضشٚسی اػرایٗ ٘ی

وٝ دس كٛسذ زأیٗ اص . ٔیّیٖٛ تـىٝ ٘فر خاْ ٔلشف ٔی ؿٛد

ٔیّیاسد دالس كشفٝ خٛیی  5عشیك ا٘شطی ٞؼسٝ ای ػاِیا٘ٝ 

 .خٛاٞذ ؿذ

تشق ٞؼسٝ اى تا ٚخٛد ٞضیٙٝ ى ساٜ ا٘ذاصى اتسذایى تاالزش، دس 

س تٛدٜ ٚ آالیٙذٌى وٓ ٔیاٖ ٔذذ ٚ دساصٔذذ تؼیاس تٝ كشفٝ ذ

 .تشاى ٔحیظ صیؼر دس خى داسد   زشى

 

٘یشٌٚاٜ ٞؼسٝ اى دس حاَ تٟشٜ تشداسى داسد  30تیؾ اص  سٍسیِ

       .ٚ تٝ ػشػر ٞٓ تٝ زؼذاد ٘یشٌٚاٜ ٞاى خٛد اضافٝ ٔیىٙذ

 .٘یشٌٚاٜ ازٕى تٟشٜ ٔیدٛیذ 103٘یض اص  آهشینب

 

سا دس خذَٚ  ای دس ػغح خٟاٖ ٞؼسٝ ٚضؼیر اػسفادٜ اص ا٘شطی

 .سٚتشٚ ٔـاٞذٜ ٔیىٙیذ
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 اساس کار یک نیروگاه هسته ای
 

 
 : آیب هیذاًستیذ

 .ٔیّیٖٛ تشاتش ٘فر تاصدٜ ا٘شطی حشاسزی داسد 1.6ٔیّیٖٛ تشاتش صغاَ ػًٙ ٚ  2.7حذٚد خاِق  235یه ٌشْ اٚسا٘یْٛ 
 

 
  خاِق 235یه ٌشْ اٚسا٘یْٛ                                                                                                                

 

 : Nuelear Electric battery (هسته ای)اتمی   باتزیکاربزد در تولیذ  -8
یه خخؾ وٙٙذٜ . ازٕی دػسٍاٜ زثذیُ وٙٙذٜ ا٘شطی ازٕی تٝ خشیاٖ تشق ٔؼسمیٓ اػر ػادٜ زشیٗ خیُ ٞا ؿأُ دٚ كفحٝ اػرتازشی 

 . ٚ یه ٞادی ٔثُ ػیّؼیْٛ 90تسای خاِق ٔثُ اػسش٘یْٛ 

 :واستشدٞا

 (اػر ػاَ 20زا 10تاعشی ٞا حذٚدا ػٕش ایٗ  )اػسفادٜ ٞای عٛال٘ی ٔذذ  (1

 ( ثبتشی قلت)ٔیىش ِٛاصْ خضؿىی ٔا٘ٙذ خیغ  (2

 ػفیٙٝ ٞا ٚ ستاط ٞای فضایی (3

 صیش دسیائی ٞا ٚ وـسی ٞای لاسٜ خیٕا (4

 (خلٛكا خٛدسٚٞای تشلی)خٛدسٚ ٞای خذیذ (5

 دس ِٛاصٔی ٔا٘ٙذ ٌٛؿی زّفٗ ٕٞشاٜ ٚ ِح زاج (6

 :یب هیذاًستیذآ
عمر بی نیاز از سىخت  سىخت گیری اتمی سالها و گاهی تا پایانامریکا و روسیه فقط با یک نىبت اتمی زیردریایی های 

 .گیری مجدد می باشند

 



9 
 

 نظامیکاربزد انزصی اتمی در بخش  -9
 شٌبسبیی هیي ّبی ضذ ًفشٚ  تشخیص (1

 تَلیذ تسلیحبت ضذ صسُ  (2

ایي ًَع داسًذگبى .هخشثتشیي ّبی جْبى هحسَة هی شَدٍ  قَیتشیي ثوجْبایي ًَع ثوت ّب ): ثوت ّبی ّستِ ای (3

  .دىای جْبى هحسَة هی شَّستِ ًظبهی  جضٍ قذست ّبی  ثوجْب

 

 

 

 

  :کاربزد انزصی اتمی در باستان شناسی -10
 تشسػی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای تاػساٖ ؿٙاػی ٔا٘ٙذ ػىٝ ، ػفاَ ٚ غیشٜ واسٞایی اص لثیُ (1

 زـخیق ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای زمّثی آثاس تاػسا٘ی ٚ فؼیُ ٞا  (2

  ٞا فؼیُ ٚ تاػسا٘ی آثاس زحّیُ ٚ زدضیٝ ٚ ػٕشػٙدی (3

 

 

 

 

  : کاربزد انزصی هسته ای در اکتشافات-11
  ٗآب صیشصٔیٙی ٔحُ دلیك ٔؼادٖ ٔخسّف ٚ حٛصٜ ٞایزؼیی 

  ٜتشای تشآٚسد ٔیضاٖ ػٍٟٙای ٔؼذ٘ی دس ٔؼادٖ یا ٔٛاد ٘فسی دس چا

 .ٞای ٘فر یا حفاسی ٞا  اص ٔٛاد سادیٛ اوسیٛ اػسفادٜ ٔی وٙٙذ

 

 نتیجه گیری
ٟٔٓ اػر، تّىٝ دس كٙؼر ٚ  ، دس السذاس ٚ خیـشفر وـٛسق خیـشفسٝ ػٙٛاٖ یه  زىِٙٛٛطی فٛػاصى ٘ٝ زٟٙا تٝ اى ٚ غٙى  ا٘شطى ٞؼسٝ

 ، تاػساٖ ؿٙاػی ،  كٙایغآب ، ٔٙاتغ ٔذیشیر  ،  اسزثاعاذ، وـاٚسصى زأٔیٗ ا٘شطى تشق، حُٕ ٚ ٘مُ،. آثاس ٔؼسمیٓ داسدص٘ذٌى ٔشدْ ٘یض 

اص خیـشفر ٞاى فٙاٚسى  سدْ ٚ دسٔاٖ ٚ زـخیق تیٕاسی ٞاى خاف، ٔسأثشػالٔر ْٚ اص آٖ ٟٔٓ زش  دأدضؿىی ، ٔحیظ صیؼر٘ظأی ، 

 . ٞؼسٝ اى اػر

  ، ثلنِ چشخ مبسخبًِ ّب ٍ صًذگى هشدم ًیست ًِ تٌْب هبًغ چشخیذىچشخیذى چشخ سبًتشیفیَط لزا 

. ػویقبً ثِ آى ٍاثستِ استپیششفت مشَس ٍ ّوچٌیي  ّب، صٌؼت ٍ صًذگى هشدمچشخیذى چشخ  مبسخبًِ 
 

 

 

 خٟر ؿادی سٚح ؿٟذای دا٘ـٕٙذ ٞؼسٝ ای كّٛاذ

 


