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  په هيوادکې داتومي پاتې شونو خبرتيا
  )لومړۍ برخه(

  
  :سريزه 

ې پخوا  وور ه     دوئ داسې شواهد لري دهيواديوه لوړپوړي چارواکي خبررسنيوته داسې څرګندونې وکړې چې ګ
 افغانستان کې د طالبانو د واکمن په کلونو کې خپل اتومي پاتې شوني د کندهار او هلمند په واليتونو چې پاکستان په

ې دي  خې ک يزمالومات . کې  ه شوې ده چې داتومي پاتې شونوپه هکله لوستونکوته بنس په دې ليکنه کې ه
ينې فزيکي مسلکي ا. وړاندې شي  ه دمخه   وعام په دې اړوند اړينه ده چې ترهر صطالحونه تعريف شي تر

ي    . ولس هم په اسان سره داتومي پاتې شونې په هکله  پوهه ترالسه ک
  هغووروسته پاتو، بېکاره، فضوله هستوي (Radioactive waste)اتومي يا راديواکتيوپاتې شونې  :يفتعر •

ژوند په هراړخيزو برخوکې وړانګې خپرونکوتوکوته ويل کيږي  چې په صنعتي، علمي ، طبي ،  ملکې اودورځني 
ورڅخه نورزياتۍ دپام وړګټه نه شي پورته کيدالی  اوله دې کبله ښايي چې نوموړي مواد  په داسې  يوه خوندي ځای 

  .کې وساتل شي چې انسانانو، حيواناتو،ژونديواورګانيزم اوچاپيريال ته يې زيان وه نه رسيږي 
 الندې په فني   توګه سم خوندي وه نه ساتل شي ، نو چاپېريال که چيرته نوموړي توکي دساري په توګه دځمکې تر

داځکه چې اتومي پاتې شوني  خطرناکې هستوي وړانګې . اودخلکوروغتيا ته دخطريوه لويه سرچينه ګرځيدالی شي 
بلې د. اونيوترون وړانګې  خپروي (γ- rays)   ګاما وړانګې (β- rays)  ، بېتا وړانګې α- rays) (لکه الفاوړانګې

 څيړنو اوګ شميرتجربوپه ډاګه کړې (Epidemiology) خواپه جاپان باندې داتوم بم دکارولوپايلې اواپيديميولوژي 
  .ده چې هستوي وړانګې دسرطان ناروغۍ منځ ته راولي 

   :فزيکي اصطالحونه
 :  ( Radoactive)  راديواکتيو 

 ې څخه نا ببره او په خپل سرتجزيه کيږي او په څنگ په طبيعت کې ځينې عنصرونه پيداکيږي چې بې له بهرنۍ اغېز
کې توپيرلرونکي اودنويوعنصرونو هستې الس ته راځي  په پايله. کې د اتوم دهستې څخه هستوي وړانگې خپروي  

نوموړې فيزيکې کړنالرې ته راديواکتيو تجزيه يانې .  او يا داچې دهم هغه عنصرپه  راديو ايزوټوپو باندې بدليږي  
= کړاند  .  (  ويل کيږي( Radioactivity)راديواکتيويتي گې خپرونکې تجزيه اودغه رنگ فعال خا صيت ته وړان

Active(   .  نن ورځ ساينسپوهان کوالی شي چې ددوه زرونه ډير راديواکتيونوکليد(Nuclide) کوم چې په طبيعت  
  .کې نه پيداکيږی په مصنوعي توګه   ترالسه کړي 

 اودهغوى پاتې راديو (Radioactive)انگې  خپروونکی فعا ل خواص و لري دراديو اکتيو  هغه هستې چې وړ
 په (Radio) کې راديو ) لغت ( په نوموړې ويی .  په نامه سره ياديږي  ( Radionuclid)ايزوټوپ ،د راديونوکليد  

وکو څخه د  څخه  اخېستل شوی او دالس او څنگ(Radius)مانا د وړانگه چې دالتين ژبې راديوس  لې ددوواوږدوه
وکي نوم دى ا و اکتيو   .  دفعال مانا  ورکوي  (Active)يوه ه

   :(Physical Half life = T١/٢)فيزيکي نيمايي وخت  
 هغه وخت ته ويل کيږی چې په نوموړې موده کې، د يوه ټاکلي راديواکتيويا دعمرموده فيز يکي نيمايي وخت  

 .     هستوشمېر په پرتله نيماي ته راولويږي  دلومړني وخت عنصردهستو شمېر 
     Sievert) سيورت  (دوړنګوانرژي واحد 

  Kg  دوړانګو انرژي هغې کچې ته ويل کيږي  کله چې  دبدن په يوه کيلوګرام (Sv ١ = Sievert)يوسيورت 
ديوه کال په موده دساري په توګه دطبيعي وړانګو دانرژي کچه چې  .  انرژي جذب شي  Joule نسجونوکې يوژول

وس ملي سيورت     .  اندازه شوې ده (Sv ٠،٠٥ = mSv ٥٠)کې بدن ته رسيږي لږ څه پن
   )Becquerel( بېکاريل  (دراديواکتيويتي واحد  

يوبېکاريل دتجزيه کيدونکوهستوټول ټال شمير ته ويل کيږي . بېکاريل ديوه راديواکتيوعنصر دراديواکتيويتي واحددی 
که چيرته په يوه ثانيه کې يوه هسته وچوي نويوبيکاريل ورته ويل کيږي  اوداسې ليکل . يه کې چوي چې په يوهٍ ثان

   . ( ١-s ١ = ١Bq)کيږي 
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   (Radioisotope)راديوايزوټوپ 
ديوه عنصرايزوټوپونه هغه ګ شميرعنصرونه تشکيلوي چې دهغوی تر منځ دپروتونوشميريوشان  وي خودهغوی 

هغه ايزوټوپونه  چې راديواکتيوخواص لري اوهستوي وړانګې خپروي . ديوه بل نه توپيرولرينيوترونوشمير 
  .دراديوايزوټوپ په نامه ياديږي 

  اتومي پاتې شونې څرنګه منځ ته راځي ؟ 
 هغوراديواکتيوايزوټوپوته ويل کيږي  چې په صنعتي هراړخيزو  (Nuclear waste) اتومي ياهستوي پاتې شونې  

ه ديورانيوم کان دډبروڅخه دطبيعي يورانيوم ترټولودرانده فلز بيلول ، په طبيعي يورانيوم کې برخوکې لک
ه ديرش  ای کول ، په هستوي بټۍ (٢٣٥-U)دچاوديدونکي يورانيوم دوه سوه پين  Nuclear) سليزې برخې ب

power plant)کې دسوځيدل شووهستوي چاوديدونکوسون موادو (Spent nuclear fuel)طبابت په څانګه ،اود
دنوموړو صنعتي کړنالروپه هکله په   الندې ډول .کې دناروغيو دپيژندلواودرملنې په پايله کې  منځ ته راځي 

مالومات وړاندې کيږي    .لن
نا -١په : لومړی   • ای  کولوتکنالوژي ښوول شوې ده چې په هستوي بټۍ کې دبري شکل کې د يورانيوم دب

 داستخراج  ،اسطحصال )  (U٢O٨ ٪٠،٣ديورانيوم اومعدني کانو. رته کيږي دتوليدپه موخه ورڅخه ګټه پو
د يورانيوم زيرمې او . دبېلګې په ډول دلسوټنوڅخه نهه ټنه  اتومي پاتې شونې   منځ ته راځي  اوکيندلوپه کړنالره کې

په لومړي . کيږي  په ډ يروبرخو او په غير متجانس ډول سره پيدا(globus) کانونه په طبيعي ډول دځمکې کورې
 ديو لړفيزيکي او کيمياوي کړنالروپه (Uraninit = Pechblende)معدني مينرالونه لکه  پړاوکې، د طبيعي يورانيوم

په معدني ډبروکې الندې طبيعي راديواکتيوعنصرونه پيداکيږي چې  دکان . مرسته سره دنوروډبرو څخه  بيلږي 
 Thorium) ، توريوم (٤٠ Kalium)کاليوم  : دبيلګې په توګه .  يکيندونکوکارګروروغتيا ته لوی ګواښ کيدای ش

ه ديرش  (٢٣٢  ،  (٢٣٨-Uranium) يورانيوم دوه سوه اته ديرش (٢٣٥-Uranium)  ، يورانيوم دوه سوه پين
 ، رادون غاز  (٢٢٤،٢٢٦،٢٢٨ Radium)  ، رايديوم (١٤ Carbon)  ، کاربون (٢٤٤- Plutonium)پلوتونيوم 

(Radon ٢٢٢ ,٢٢٠) اونور .  
   

  
  ) شکل-١ (
ه دېرش : شکل -١  ايولو   (U٢٣٥)  دطبيعي يورانيوم د استخراج ټکنالوژي او ديورانيوم دوه سوه پين د ب

(Enrichment)ل شوې ده،چې په هستوي بټيو  ښوو  کړنالره(Nuclear Power Plants) کې د سونگ موادو په 
  طبيعي يورانيوم په سلوکې لږڅه نهه نوي ديورانيوم دوه سوه اته ديرش . موخه ور څخه کار  اخېستل کيږي 

(٩٩٪U-٢٣٨) ه ديرش  ) (٢٣٥-U٪٠،٧ايزوټوپ اولږڅه يوپه سلوکې  دچاوديدونکي يورانيوم دوه سوه پين
ای کولوپه کړنالره کې په زرګونوټنه  اټومی پاتې شونې منځ ته راځي .. يزوټوپ څخه جوړشوی دیا ديورانيوم دب
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    . په نامه سره ياديږي (Depleted uranium)چې دخوارشوي يورانيوم 
  

  )دلومړۍ برخې پای (
ت  په درن

 
********************  

  
  :اخذليک 
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٢. nuclear.org/info/inf٦٠.html 
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٤. /org.iaea.www://http 
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