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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

۶۰/۲۱/۲۰۱۹                 عبدالوکیل داوری 

                        
    

  ، یجهان تیآن در مارک متیهلمند با درنظرداشت ق میاوران ایآ

 برده شود؟  غمایارزش آنرا دارد که به 

هلمند را  میاوران رموجودیذخا  کا یمتحده امر االتیا انینظام ا یکه گو شودیته وباال م ا یدیدر م یاواخر نوشته ها  نیدر
 .دهندیوانتقال م یریبارگ کرشانیغول پ اراتیدرط

آن درمحل, موارد  هیات،تصفیخصوص م،یآن شدم تا در مورد اوران یفوق توجه مرا هم جلب کرد و درپ موضوع
کنم   یم میآنراخدمت شماهم تقد یبخش نک یکه ا مینما  یراگرد آور یآن معلومات یجهان مت یاستعمال ,حمل و نقل و ق

 ت؟یواقع ا یکردن افواه است  دیتمه و دنی،توطئه چ  یپراگن عهیشا  سندینو یوم ندیگو یآنچه م دیتا بنگر
و جانوران از جمله  اهانیدر تمام احجار، آب ، خاک ،گ با یقراست که ت یعیوعنصر طب یفلز معمول کی ومیاوران

 ۰ شودیم افتیانسان 
ستاره بزرگ بوجود آمده و در  کیدر اثر انفجار  شیسال پ ونیلیب ۶/۶از  شیب ومیمعتقد اند که اوران دانشمندان

 است.پراکنده شده  یدیمنظومه خورش
 .باشدیم ۹۲آن  یو عدد اتم Uآن  یاست که عالمت اختصار ییایمیاز عناصر ک یکی ومیاوران
 بآینرم تر از فوالد بوده و تقر  یفلز کم  نیرنگ و پرتوزا است. ا  یانقره  ن،یسخت، سنگ  یفلز  یعیبه طور طب  میاوران

 صدیف  ۶۵آن    ینی. سنگشودیم  افتی  عتیفلزات پرتوزا است که در طب  نیتر  نیازسنگ  یکی  میقابل انعطاف است. اوران
 کمتر از طال است. یاز سرب و کم شتریب

 دروجنیها  انیم نیکه در ا دیبد نباشد بدان دی. شا دینام عتیعنصر در طب نیتر نیتوان سنگ یرا درواقع م میاوران
 است. عتیعنصردر طب نیسبکتر
 تراست. نیبار از آب سنگ ۱۸,۷خالص حدود  ومیاوران

شود و به صورت  شود كه با اسید قوي حل مي هاي معدني خرد شده جدا ميشویي از سنگبا عمل سنگ اورانیوم
شود و بعداز خشك كردن و معموالً حرارت دادن نشین كردن از محلول جدا ميآید. سپس اورانیوم با تهمحلول در مي

 شود. بندي ميبه صورت اشباع شده وغلیظ بسته
به بدن  ومیکشنده باشد. اگر اوران تواندیعنصر م نیبودن ا یهستند. سم فیاکت ویو راد یسم ومیاوران باتیترک تمام

 برساند.  بیبه گرده ها آس ا یوارد شود، ممکن است موجب سرطان شده 
 کشف شده است.  یجنوب یکا یو آمر قا یآفر ،یمرکز یا یکانادا، آس ا،یاسترال کا،یعمدتا در غرب آمر ومیاوران ریذخا 

 

 : ومی استعمال اوران موارد
 

 یاز راکت ها و ادوات جنگ ییساخت قسمت ها  یازکشورها برا یبعض ینظام یناشده توسط قوا یغن ومیاوران
خود و  ییها ییا یردریو ز یجنگی ها  یسوخت کشت یبرا شدهیغن ومیاز اوران نیهم چن ینظام ی. قواشودیاستفاده م

مقدار  نیکه ا شوندیم یبشدت غن یاهسته  یحها موجود در سال ومی. اورانکنندیاستفاده م یاهسته یسالحها  نیهمچن
 .باشدیم صدیف۹۰ یبیبصورت تقر

 است یاهسته  یروین دیتول یسوخت دستگاه ها  نیتام ینظام ریدر بخش غ ومیمورد استعمال اوران نیمهمتر
 .شودیاستفاده م یظروف سفال یولعاب کار یدرنقش کار یعیطب ومیاوران یکم مقدار
 .ردیگیاستفاده قرار م زموردین یدروجنیه یدر بم ها  ومیاوران
 .شودیم زاستفادهین یعکاس یاویمیدر مواد ک یاز لوازم نوردهنده و برخ  یدربرخ  ومیاوران
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 .شودیباال استفاده م یاشعه با انرژ نیدر ساخت ا کسیاهداف اشعه ا یبرا ومیاوران فلز
اضافه   یعنصر برا  نیکه ا  یزمان  یعنی  گردد،یبر م  یالدیم  ۷۹آن به سال    یعیطب  دیبه شکل اکس  ومیاز اوران  استفاده

کشف شده   ا یتالیناپل ا یکیدر نزد ومیدر صد اوران کیزرد با  شهی کردن رنگ زرد به سفال لعاب دار استفاده شد )ش
 ۱۷۸۹" اختصاص داده شد که در سال Martin Klaprothبه نام ") یآلمان دانیمیعنصر به ش نیاست. ( کشف ا

 دهیاورانوس که هشت سال قبل از آن کشف شده بود برگز ارهیعنصر را بر اساس س نیرا کشف کردو نام ا ومیاوران
 شد. 

 " استفاده شد. eugne melchior peligotبه صورت فلز جداگانه توسط " ۱۸۴۱عنصر در سال  نیا
برد. در پروژه  یآن پ تهیفیواکتیراد تیبار به خاص نیاول یبرا یفرانسو کدانیزیبکرل" ف یهانر" ۱۸۹۶سال  در

Manhattan   ینامها  Tuballoy    وOralloy  یاسام  نیکار برده شد. اشده ب  یغن  ومیو اوران  یعیطب  ومیاوران  یبرا 
 شوند.  یبکار برده م یعیطب ومیشده و اوران یغن ومیاوران یبرا زیهنوز ن

درحدود ۲۰۱۷خود در سال    یهسته ا  یراکتورها   یبوده که برا  ومیمصرف کننده اوران  نیشتریب  کا یمتحده امر  االتیا
 کرد . دیوتور یداریرا خر ازیمورد ن ومیاوران صدیف ۹۳ یعنیپوند ونیلیم ۴۳

 

 :۲۰۱۷در سال   یخارج یمتحده ازکشورها االت یا  ومیاوران  دیخر  منابع
 

 ٪۳۵ کانادا
 ٪۲۰ ا یاسترال
 یدرم ها  ترهیل ۲۱۰٪۱۸ هیروس

 ٪۱۲ قزاقستان
 ٪۵ ازبکستان

 کرده است. هیته ریعده منابع د کیو  نیاوکرا ،یجنوب یقا یآفر ا،یجرینا  ا،یبیرا ازمجارستان، نام یمابق۱۰٪
 

 :  وم ینقل اوران  و حمل
 

 و مقدار آن. یاویمیبه شکل ک شودیوجود داردکه منوط ومربوط م  ومیطرق حمل و نقل اوران نیچند
 هم قابل انتقال اند. یتجارت یبسته ها  ا یو یخدمات پست قی)نمونه( ازطر میاوران رکمیمقاد

حالت  نیشود. در یزرد (حمل م کی) ک دیاوکسا  ومیدر جنب معدن به شکل اوران هیپس از تصف یعیطب ومیاوران
  شودو یجابجام  لنیگ۵۵شکل(    یا)ابزاراستوانهیدر درم ها   یشود بنأ به سادگ  یکم از آن متصاعد م  یلیخ   فیاکت  ویراد

 گردد . یمانتقال  یمعدن یسنگ ها  ریحمل و نقل همانند سا  ینرها یدرکانت
 کهی.درفابرشودیانتقال م کهیبه فابر دیکزافلوریه ومیاوران ا ی یبه عناصر سوخت لیوتبد یساز یزرد غرض غن کیک

زرد   کیتاک  ردیصورت گ  یاویمی شش پروسه مهم ک دیاست با  یاویمیوبغرنج ک  دهیچ یپ  اریمجموعه بس  کیمتذکره که  
 ۰گردد لیتبد UF۶به 
که UF۶ندریموسوم به سل یمخصوص فوالد یندرها یر سلشد موادمتذکره د لیتبد UF۶زرد به  کیک یوقت

شود و آنها را به طور  یریوخطرات آن محافظت وجلوگ بیشوند تا از آس یده تن وچهارده تن حمل م زدارندیدوسا 
 مصئؤن بماند. هعرض را یتا ازخطرات احتمال کنندیوجابجام یمناسب بادرنظرداشت فاصله باربند

 

 درجهان:  ومی اوران مت یق
 

ها در  متیدالر بود اما ق ۲۲پوند در حدود  یآن ف مت ینه بود بودوق یسال مطلوب ومیاوران متیق یبرا ۲۰۱۷ سال
 ۲۰۱۹و در ماه دسامبر  دیپوند رس یدالرف ۲۶درحدود ۲۰۱۸ودرربع چهارم سال  افتی شیافزا ۲۰۱۸سال 

 شده است. ینیب شیپوند پ یدالر ف ۳۳درحدود
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