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ان االنسان فً هذه االٌام كل حٌاته تعتمد على الطاقة الكهربابٌة سواء أن 

ه الشخصٌة .......الخ , كما ان استخدمها فً الصناعة أو لتلبٌة حاجات

منابع هذه الطاقة مختلفة فقد تمكن النسان للتوصل الى عدة طرق لتولٌد 

الطاقة الكهربابٌة و أحد احدث هذه 

الطاقة النووٌة فقد عمد الطرق 

االنسان الى اختراع طرٌقة لتحوٌل 

الطاقة النووٌة الى طاقة كهربابٌة 

 فٌابتقنٌات عدٌدة و استفاد منها   

ترى ما هً الطرق و اآللٌات التً 

نسان الطاقة النووٌة الى ٌحول بها اال

طاقة كهربابٌة و هل من طرٌقة 

 اخرى غٌر الطرق المعروفة ؟؟؟؟؟

 

 

 

لطاقة الصادرة من النظابر المشعة اثناء االنشطار الطاقة النووٌة: هً ا

و تتمثل هذه النووي فً المفاعالت النووٌة التً سوف نتعرف علٌها الحقاً 

بطاقة حرارٌة هابلة قادرة على اذابة كل ما حولها لذلك وضع االنسان 

اماكن انتاج الطاقة فً غرف مصنوعة من جدران ثخٌنة من الرصاص 

التً تصدر عنها . نظراً الى االشعاعات  

1 
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 من يالنوو االنشطار ٌعتبرلنووي: هو تفكك الذرة حٌث االنشطار ا 

 ٌنتج يالنوو ,واالنشطار النووٌة الطاقة على للحصول األساسٌة الوسابل

 قابلة ثقٌلة ذرة بنواة مناسبة بسرعة متحرك نٌوترون اصطدام عن

ً نوات إلى ةً مباشر تنقسم مستقرة غٌر نواة مكونة به فتلتحم لالنشطار

 ذلك وٌصحب ,"  االنشطار واتج ن علٌهما ٌطلق" وزناً  أقل عنصرٌن

 2 بٌن -.  نٌوترونات 3اوحرتت السرٌعة النٌوترونات من عدد انطالق

 ونواتج النواة بٌن الكتلة لفرق نتٌجة الطاقة من هابلة كمٌة تتولد كما

 أخرى نوٌات انشطار ًف بدورها الجدٌدة النٌوترونات ,وتتسبب االنشطار

 نٌوترونات انطالق مع الطاقة من أخرى كمٌات تولد إلى ٌؤدى مما ثقٌلة

 ٌسمى ما ,وهذا النووٌة تااالنشطار تتوالى وهكذا , عدداً  أكثر أخرى

 كمٌة إلى يالنوو االنشطار أهمٌة ترجع وال , المتسلسل يالنوو بالتفاعل

 الطاقة هذه تولٌد رٌةاراستم إلى نماا و , فقط منه المتولدة الهابلة الطاقة

 النظابر أهم من 235 -نٌوماالٌور وٌعتبر , المتسلسل التفاعل لهذا نتٌجة

 النووي االنشطار طرٌق عن الطاقة على الحصول ًف علٌها ٌعتمد ًالت

)الطاقة  2002اسٌوط للدراسات البٌبٌة العدد الثانً و العشرون )مجلة 

 فتحً عبد الصبور(( النووٌة...وانتاج الطاقة ( للكاتب ممدوح

www.aun.edu.eg/arabi/csociety/pdf/ajoes22_article5 

 أبسط فً فالذرة, , اول مراحل اكتشاف الطاقة النووٌة اكتشاف الذرة

 تدور مركزٌة نواة من ذرة كل وتتكون الصغر, فً متناه   جسٌم صورها,

 مسافة اإللكترونات عن النواة وتفصل اإللكترونات, من مجموعة حولها

 الجسٌمات, من نوعٌن من تتكون الذرة ونواة لحجمها, بالنسبة كبٌرة

 موجبة, شحنة تحمل جسٌمات وهً ,"البروتونات" باسم أحدهما ٌعرف

 عدد أن أي كهربابٌاً  متعادلة جسٌمات وهً, نٌوتروناتبال اآلخر وٌسمى

 من بها ما لعدد دابماً, مساوٌاً, ٌكون فٌها السالبة اإللكترونات من

 .الذري بالعدد العدد هذا وٌعرف موجبة, بروتونات

http://www.qalqilia.edu.ps/egnp.htm)2014/11/5 4:34عة ( السا 

www.aun.edu.eg/arabi/csociety/pdf/ajoes22_article5
http://www.qalqilia.edu.ps/egnp.htm)
http://www.qalqilia.edu.ps/egnp.htm)
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 Albert اٌنتاٌنش البرت قام القرن هذا بداٌة فً          

Einstain أن ٌمكن المادة أن فٌها ووَضح النسبٌة نظرٌة بوضع 

 : التالٌة الشهٌرة بالمعادلة ذلك عن وعَبر طاقة إلى تتحول

  2ع×  ك=  ط          

 تساوي عو الكتلة, تساوي وك الطاقة, تساوي ط حٌث          

 ذلك إلى األنظار اٌنتأٌنش لفت المعادلة وبهذه. الضوء سرعة

 ". النووٌة بالطاقة" بعد فٌما ُسمى   الذي الجدٌد الشًء

 هان وتوا األلمانٌان العالمان اكتشف 1131 سنة وفً          

Otto Hahn رسماناتس تزٌفر و Fritz Strassmann  ذرة أن 

 قذفت إذا تقرٌباً, نصفٌن, إلى تنشطر أن ٌمكن الٌورانٌوم

 . الطاقة عالٌة بنٌترونات

 فتحت التً الخطوات, أولى هً التجربة هذه كانت وقد          

 الهابلة الطاقة لٌستغل اإلنسان, أمام مصراعٌه على الطرٌق

 الٌورانٌوم عنصر أن بعد, فٌما تبٌن, وقد. الذراتة بنوا الموجودة

 وعدد اإللكترونات عدد ٌتساوى نظٌرٌن هٌبة على ٌوجد

 باسم ٌُعرف النظٌرٌن هاتٌن وأحد منهما, كل   ذرات فً البروتونات

 ثابت 232 ٌورانٌوم والثانً االنشطار, ٌقبل الذي ,235 ٌورانٌوم

 . ٌتأثر ال

 تلتقط الطاقة, عالٌة بنٌترونات 235 الٌورانٌوم قذف وعند          

 من بها ما عدد لٌرتفع النٌوترونات, هذه أحد الٌورانٌوم ذرة

 ثابتة, غٌر ذرة إلى وتتحول ,236 إلى ونٌترونات بروتونات

 عدد العملٌة هذه فً وٌنطلق قسمٌن, إلى نواتها تنشطر ما سرٌعاً 

 وتصل ثالثة, إلى عددها ٌصل السرعة, عالٌة النٌوترونات من

 . الثانٌة فً مترات الكٌلو من آالف عدة إلى سرعتها
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 من هابل قدر انطالق النواة نشطارا عملٌة وٌصحب          

 هٌبة على تظهر فولت, إلكترون ملٌون 200 نحو إلى ٌصل الطاقة

 الناتجة السرٌعة النٌوترونات تصطدم ما وسرعان حرارٌة, طاقة

 ٌؤدي مما المجاورة, الٌورانٌوم ذرات بنوى تصطدم ما سرعان

 ىإل بدورها تؤدى منها جدٌدة نٌوترونات وخروج انشطارها, إلى

 ذرات بٌن وتتابعها االنشطار عملٌة وتتكرر جدٌدة, ذرات انشطار

 ". المتسلسل التفاعل" باسم تعرف عملٌة وهً المتجاورة, العنصر

 الذرات من كبٌر عدد إلى المتسلسل التفاعل وٌحتاج          

 االنشطار, تقبل التً المادة من معٌنة كمٌة أو معٌن بقدر المتجاورة

ٌُعرف  باسم االنشطار عملٌة لنجاح ٌصلح المادة من عدد أقل و

 ".الحرجة الكتلة"

http://www.qalqilia.edu.ps/egnp.htm( 4:43 2014/11/4 

النظابر: هً عبارة عن ذرات لها نفس العدد الذري و لكنها تختلف بالعدد 

الكتلً لذلك تحاول هذه الذرات للوصول الى االستقرار مثال على ذلك 

 )الٌورانٌوم , الرادٌوم , الفرانسٌوم ,.......( 

شع شمسٌة مثل االلكربون المشعاعات الظابر التأثر باإلمن طرق تشكل الن

الذي ٌتأثر باالشعة فوق البنفسجٌة التً تكون عبارة عن نترونات تصطدم 

بالذرات التً تكون فً الجو مما ٌؤدي الى فقدانها لبعض نتروناتها فتصبح 

 مشعة و مثلها مثل النتروجٌن 

http://www.qalqilia.edu.ps/egnp.htm
http://www.qalqilia.edu.ps/egnp.htm
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وكذلك نظابر طبٌعٌة مثل الرادٌوم و الٌورانٌوم الذي ٌعد من اكثر النظابر 

 فً تولٌد الطاقة النووٌة المشعة استخداماً 

الٌورانٌوم : هو اثقل معدن بٌن العناصر الطبٌعٌة و هو عنصر مشع و "

,سام ,فلزي و قطعة من معدن  ,ابٌض فضً من ابرز صفاته :ثقٌل

"و الفضةالفوالذ ان الٌورانٌوم الصافً تبدو قرٌبة م
1
 

www.tishreen.edu.sysitesdefaultfilesTishreen_Magazine11)_ )

4:55 2014/11/5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 النووٌة و أثرها على اقتصادٌات الدوللطاقة ا 

 2001م25/1للنشر فً قبل . 3/7/2002تارٌخ اإلٌداع),الدكتور: إسماعٌل شعبان ,الدكتور محمد معن دٌوب , لؤي بهجت دٌب 

2 

http://www.tishreen.edu.sysitesdefaultfilestishreen_magazine11)_/
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 ٌسمى ما بداخله ٌوجد ًمعدن وعاء عن عبارة يالنوو والمفاعل

 المكون المفاعل بقلب

 المفاعل مكونات إلى باإلضافة التحكم وقضبان يالنوو الوقود من

 بعض على وٌطلق. األخرى

 التسمٌة هذه وترجع , رٌةاالحر المفاعالت اسم المفاعالت أنواع

 المفاعالت هذه اعتماد إلى

 عن ذلك وٌتم , االنشطار حداثأل رٌةاالحر النٌوترونات على

 الصطدام الفرصة إتاحة طرٌق

 خفٌفة أخرى مادة تبنوٌا انطالقها عند 235 -نٌوماالٌور نوٌات

 وعادة , المهدئ علٌها ٌطلق

          كمهدئ رفٌت ا الج أو الثقٌل الماء أو يالعاد الماء ٌستعمل ما

 المفاعل باسم ٌعرف خاص جهاز فً النواة انشطار عملٌة تتم

 عملٌة فً التحكم هو المفاعل لهذا الربٌسٌة والوظٌفة النووي,

 ٌمكن حتى تدرٌجٌة بصورة نهام الناتجة الطاقة واطالق االنشطار

 . منها االستفادة

http://www.qalqilia.edu.ps/egnp.htm)4:34 

 

  الكهرباء تولٌد فً المستخدمة المفاعالت أنواع

 :العادي الماء مفاعالت. 1

http://www.qalqilia.edu.ps/egnp.htm
http://www.qalqilia.edu.ps/egnp.htm
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 وناقالً  ومبرداً  مهدباً  العادي الماء تستخدم التً المفاعالت وهى    

 فً الماء دورة حسب نوعٌن إلى المفاعالت هذه وتنقسم للحرارة,

 . التوربٌنات إلى الحرارة نقل

 . Boiling Water Reactors BWR المغلً الماء مفاعالت. أ

 Pressurized Water Reactors المضغوط الماء مفاعالت. ب

PWR 

 

 

 Pressurized Heavy Water الثقٌل الماء مفاعالت. 2

Reactors . 

 على ٌحتوى الذي الثقٌل, الماء تستخدم مفاعالت وهىط " "        

 أولٌة, دورة فً ومبرداً  مهدباً  الهٌدروجٌن, من بدالً  الدٌوتٌرٌوم,

 دورة فً التوربٌنات وإلدارة للحرارة ناقالً  العادي الماء وتستخدم

3 



 
1 

 " كاندوا"اسمب وتعرف كندا فً المفاعالت هذه تطوٌر تم وقد ثانوٌة,

"
2
 

 . Gas cooled reactors GCR الغازي التبرٌد مفاعالت. 3

 الكربون أكسٌد وثانً مهدباً, الجرافٌت فٌها وٌستخدم          

 .البخار لتولٌد ثانوٌة دورة إلى الحرارة لٌنقل أولٌة؛ دورة فً مبرداً 

  والجرافٌت الماء مفاعالت. 4

 وناقالً  مبرداً  العادي والماء مهدباً  الجرافٌت وتستخدم          

 .الطراز هذا من تشٌرنوبٌل مفاعل وكان للحرارة,

 أقسام المفاعالت النووٌة:
3
 

 على قلبه ٌحتوى الجدار, سمٌك ثقٌل وعاء من المفاعل ٌتكون"

 على القدرة لها التً المواد بعض على ٌحتوى كما النووي, الوقود

 االنشطار, عملٌة من الناتجة النٌوترونات سرعة من ُتبطا أن

 و تسمى المواد المهدبة المتسلسل التفاعل سرعة من وتهدئ

 الحرارة إلٌها تنتقل التً المواد إحدى المفاعل قلب خالل وتنساب,

" المبردة المواد" باسم المواد هذه وتسمى االنشطار, من المتولدة

Coolants .الزابدة الحرارة من التخلص طرٌقها عن وٌمكن 

 على تساعد إنها كما االنشطار, عملٌة من المفاعل قلب فً الناتجة

 مختلف فً الستغاللها المفاعل؛ خارج إلى الحرارة هذه نقل

 جهاز متناهٌة, بدقة العملٌات, هذه كل فً وٌتحكم. األغراض

 ".بالمفاعل والمراقبة للتحكم مركزي

 

qalqilia.edu.ps/egnp.htmhttp://www.) 
                                                           

2
 
3
 qalqilia.edu.ps/egnp.htm. تولٌد الكهرباء من الطاقة النووٌة  

http://www.qalqilia.edu.ps/egnp.htm
http://www.qalqilia.edu.ps/egnp.htm


 
10 

4:34 2014/11/11 

 

 

 

 

 

 : يالغاز التبرٌد مفاعالت -5

 أثناء األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً يالغاز التبرٌد مفاعالت وتطوٌر استخدام بدأ

 , 231 -البلوتونٌوم إلى 232 -نٌوماالٌور لتحوٌل وذلك , الثانٌة العالمٌة الحرب

 بدء نقطة المفاعالت من النوع هذا وٌعتبر , عسكرٌةال ضااألغر فً ٌستخدم والذى

 األنواع أهم ومن , وبرٌطانٌا فرنسا مثل الدول من لكثٌر النووٌة رمج ا الب

 : ًه يالغاز التبرٌد مفاعالت من المعروفة

 . الماجنوكس مفاعالت -أ

 . المتقدمة يالغاز التبرٌد مفاعالت -ب

 . رةاالحر عالٌة يالغاز التبرٌد مفاعالت -ج
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ان الطرق التقلٌدٌة فً تولٌد الكهرباء فً المفاعالت هو انه ٌوجد فً 

المفاعالت حجرة مملوءة بالماء وفً منتصف هذه الحجرة ٌوجد الوقود 

الٌورانٌوم فعند تأٌن هذه العناصر المشعة النووي الذي ٌكون عادًة 

شعاع و طاقة حرارٌة ر منها طاقة هابلة من إللوصول الى االستقرار تصد

ثم ٌتم كبٌرة فٌغلً الماء الذي فً الحجرة وٌتصاعد البخار بقوة كبٌرة 

تحوٌله الى توربٌنات  فتدور هذه التوربٌنات مؤدٌة التولٌد طاقة كهربابٌة 

  كبٌرة

ة طرق لتولٌد الطاقة الكهربابٌة من الطاقة النووٌة منها تولٌد لدٌنا عد

 الكهرباء باالندماج النووي

 : النووي باالندماج الكهرباء تولٌد

 ذرات إلى وتحولها الهٌدروجٌن, ذرات اندماج أن السابد االعتقاد          

 ةحرار درجة إلى وٌحتاج الطاقة, من هابل قدر وجود فً إال ٌتم ال هلٌوم,

 طرٌقة هناك أن إال. مبوٌة درجة ملٌون 100 إلى تصل االرتفاع بالغة

 وتطلق معاً, تندمج أن الهٌدروجٌن لذرات فٌها ٌمكن حدٌثاً  اكتشفت جدٌدة

 تلك إلى حرارتها درجة رفع إلى الحاجة دون الطاقة, من هابالً  قدراً 

 حدوث ةإمكانٌ إلى العلماء توصل 1140 سنة ففً. االرتفاع بالغة الحدود

 الجسٌمات بعض بتأثٌر منخفضة حرارة درجة فً االندماج هذا مثل

 المادة وحدات من أولٌة وحدات وهً" المٌونات" باسم المعروفة األولٌة

 من لنا الواردة األولٌة الكونٌة األشعة اصطدام من ا,ٌطبٌع تنتج, الكونٌة,

. العلٌا لجوا طبقات فً للهواء المكونة الغازات بجزٌبات الفضاء, أغوار

 أن إال شحنتها, فً اإللكترونات تشبه التكهرب, سالبة جسٌمات وهً

 الكبٌرة الكتلة وهذه اإللكترون, كتلة قدر مرات 207 نحو إلى تصل كتلتها

 عالم قدم 1120 عام فً  . النووي االندماج عملٌة على تساعد التً هً

 نموذجاً  سابقاً  سوفٌتًال االتحاد فً النووٌة للطبٌعة نجرادلٌ معهد علماء من

 تكساس جامعة فً العلماء من مجموعة وقدم باالندماج, الطاقة إلنتاج

 . مماثالً  نموذجاً  األمرٌكٌة المتحدة بالوالٌات
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 لعنصرٌن ذرتٌن اندماج فٌها ٌتم عملٌة هو النووي واالندماج          

 ابلةه كمٌة انطالق مع معٌنة, ظروف تحت أثقل عنصراً  لٌكونا خفٌفٌن,

 عنه تنتج ال أنه النووي لالندماج الربٌسٌة والمٌزة. الحرارٌة الطاقة من

 . طوٌل زمنً عمر ذات إشعاعٌة نفاٌات

 حزمة منه تخرج النووٌة, للجسٌمات معمل من المفاعل وٌتكون          

 من حزمة فتتكون والترٌتٌوم, تٌرٌومالدٌ من هدف إلى توجه األٌونات, من

 من خلٌط على ٌحتوي الذي االندماج, مفاعل إلى وتوجه المٌونات,

 النٌوترونات تنطلق النووي, االندماج حدوث وبعد والترٌنٌوم, الدٌوتٌرٌوم

 خلٌط فٌتكون اللٌثٌوم, من بغالف المغلف المفاعل بجدار لترتطم الناتجة,

 مفاعل إلى الترٌنٌوم ٌعاد ثم وحده, الهلٌوم وٌفصل والهلٌوم, الترٌنٌوم من

 . دماجاالن

 تسخٌن فً النووي, االندماج تفاعل من الناتجة الحرارة وتستغل          

 بخار إلى وتحوٌله المفاعل, غالف فً معٌن ضغط تحت ٌمر سابل

 .الكهرباء نتاجإل الضغط عالً توربٌن تشغٌل فً ٌستخدم مضغوط,
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 الطاقة بواسطة المولدة الكهرباء نسبة فإن الذرٌة للطاقة الدولٌة الوكالة لبٌانات وفقاً 

 ,( وات جٌكا 400)  العالم ًف الكهرباء إنتاج من%  16 ًبحوال تقدر النووٌة

 واحد وات جٌكا لتولٌد% 3 بنسبة المخصب 235 -نٌوماٌور طن30 إلى وتحتاج

 ؛ االسم بهذا المفاعل هذا سمى وقد , الخفٌف الماء مفاعل ًف واحدة سنة مدار على

 المتولدة رةاالحر بواسطة بخار إلى ٌحول كما , كمبرد فٌه ٌستخدم يالعاد الماء ألن

 ًف العاملة المفاعالت من%  75 أن ,وحٌث المفاعلً ف يالنوو االنشطار من

 التوصل وتم محتمل هو ما حدث ذاا و , الخفٌف الماء مفاعالت من ًه حالٌاً  لمالعا

 عمر أن ٌعنى ذلك فإن%  15 بنسبة المفاعل( لب) قلب أداء تحسٌن إلى

 نٌوماالٌور من سنة/طن 20 نحو سنحتاج وعندبذ   , أطول ستصبح الوقودعناصر

 جٌكا حدوا لكل المخصب غٌر نٌوماالٌور من طن 160 ٌساوى) المخصب

 (سنة/وات

4 

احمد%20مصطفى%20-%20Copy.docx
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  النووٌة الطاقة من الكهرباء تولٌد محطات تعمل كٌف -

 

 

  

 

 

 البخارٌة المحطات مكوناتها, من الكثٌر فً النووٌة, المحطة تشبه          

 االختالف ولكن الحفري, الوقود أنواع حرق من الطاقة تنتج التً التقلٌدٌة,

 :  اآلتً فً األساسً

 . البخار لتكوٌن الالزمة الحرارة تولٌد طرٌقة. 

 . الحرارة تولٌد فً التحكم. 2

 .اإلشعاعات ضد األمن إجراءات. 3

5 
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 بتكلفة -الكهرباء إلنتاج العالم بلدان من العدٌد ًف النووٌة الطاقة تستخدم

 الوقود بدابل من ةالمولد الكهربابٌة القوى محطات مع بالمقارنة - تنافسٌة

 الوسٌلة تعتبر أنها كما( الخ...  ًالطبٌع الغاز- الفحم -البترول) الحفرى

 . ًالبٌب التلوث نظر وجهة من ما حد إلى النظٌفة

 ًالت رٌةاالحر الطاقة مصادر من تعدً فه المٌاه ملوحة لةاإلز وبالنسبة

 - الذكر سالفة - الملوحة زلة ا إ تقنٌات تشغٌل ًف استخدامها ٌمكن

 . أنواعها بمختلف التبخٌر طرق على المعتمدة

 إلنتاج وذلك الغرض ثنابٌة القوى مفاعالت تستخدم المجال هذا وفى

 خفض على ٌعمل الذى األمر - واحدة محطة ًف الملوحة لةازا و الكهرباء

 . الملوحة زلة ا الم العذبة والمٌاه الكهربابٌة الطاقة من كل إنتاج تكالٌف

www.aun.edu.eg/arabic/society/pdf/ajoes22_article5) 

3:12  2014/11/23 

 

 

 

 

بعدما تعرفنا على الطاقة النووٌة و أثرها الكبٌر فً حٌاتنا الحالٌة ٌمكننا ان 

انها تساعد فً تولٌد الكهرباء و كما نجزم بأهمٌة هذه الطاقة و ال سٌما 

تبٌن لنا ان هناك العدٌد من الطرق لتولٌد الطاقة الكهربابٌة من الطاقة 

النووٌة من خالل المفاعالت النووٌة كما أنل النووٌة أنواع عدٌدة مثل 

مفاعالت الماء العادي و مفاعل الماء الثقٌل و أٌضاً هناك طرق أخرى 

قة النووٌة مثل مفاعالت الماء و الغرافٌت لتولٌد الكهرباء من الطا

ومفاعالت الماجنوكس التً تعتمد على التبرٌد الغازي ومن كل ما سبق 

و لكن على الرغم من أهمٌتها إال أنها أٌضاً لها  طاقةلندرك اهمٌة هذه ا

http://www.aun.edu.eg/arabic/society/pdf/ajoes22_article5
http://www.aun.edu.eg/arabic/society/pdf/ajoes22_article5
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أضرار كبٌرة على البٌبة و ذلك ٌعود إال االشعاعات النابعة من الوقود 

 فعلى اإلنسان أن ٌستخدم هذه الطاقة بحذر. النووي فً المفاعالت

 

 الرقم الشرح الصفحة

 1 محطة نووٌة لتولٌد الكهرباء 2
 2 تأٌن الذرات المشعة مع اصدار طاقة 6
 3 مفاعل الماء المغلً 8

 4 عل االندماج النوويامف 22
 5 تولٌد الكهرباء فً المفاعالت النووٌة 21
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