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  چکیده
 

ر آن        با نوترونی یک بمب بسیار کوچک هیدروژنی          لحاظ فنی سالح   از  نیروی   طراحی ویژه است که 
 به همراه واکنش    4 تریتیم و 3های دوتریم  جوش خوردن هسته اتم    ای ناشی از    همجوشی هسته  واکنشحاصل از   

ر شرایط  رود متناسب شده است     فوق به کار می    واکنشانداز   چاشنی و راه  ای که به عنوان      شکافت هسته 
 طراحی شده که بیشترین آثار انفجاری آن، از نوع تشعشعات               صورتیآل ساختمان این سالح به         ایده

که  درحالی. گیرد ای را دربرمی   از انرژی آزاد شده این سالح هسته      % 80 و بیش از     استنوترونی بسیار سریع    
 نوترون  صورتاز کل انرژی تولید شده به        %) 15(ای از نوع شکافت تنها چند درصد          فجارات هسته  ان ر

ر .  حرارتی است  تشعشعاتباشد و بیشترین درصد آن مربوط به موج انفجار و               سریع و اشعه گاما می     
ی این توانایی    تشعشعات زیاد نوترونی دارا    بامقابل، موج انفجار و حرارت سالح نوترونی بسیار کم بوده و             

نکته ها را نابود سازد     محیط ظاهری تنها جانداران و انسان      وها   است که بدون آسیب رساندن به ساختمان      
 و تاکتیکی این سالح این است که باتوجه به قدرت نفوذ باالی آن، حتی                  نظامیاساسی در کاربردهای    

ر امان        ها، نفربرها و سنگرهای دفاعی مستقر هست        تانک رکه   سربازانی  و  نبودهد از تشعشعات مرگبار آن 
ر منطقه آلوده شده به این جنگ ه راحتی نمی  . دهندانجامافزار  توانند پدافند خاصی را 
شود و از     سری نگهداری می   کامالًها پس از گذشت چند دهه هنوز به صورت            طرح این سالح   جزئیات

جوشی و   های هم   ممکن بین واکنش    نسبت توان فهمید که حداکثر     مطالب غیر سری منتشر شده می       
ر مدل شکافت هسته  . های متفاوت وجود دارد  تواناییباهای مختلفی از این سالح  ای 
 افزارهای رادیولوژیکی، بمب نوترونی،    ها، جنگ  ای، ایزوتوپ   هسته انفجارات انواع: ها  واژه کلید

 .ع، کاهنده انفجار، حفاظت ویژهای افزاینده تشعش  هستهافزارهای جنگافزارهای تمیز،   جنگ
 

 )ع( علمی دانشگاه امام حسینهیأت عضو .1
 س.ز.تاکتیک و عملیات دانشکده علوم و فنون پیاده ن گروه  مدرّس.2

3. Deuterium 
4. Tritium 
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 مقدمه
 بمب  آزمایش از ساخت و به کارگیری فجیع بمب اتمی نوبت به ساخت و                  بعد

 .استهیدروژنی رسید و بمب هیدروژنی جای خود را اخیراً به بمب نوترونی بخشیده               
خطر در اینجاست که بمب اتمی و هیدروژنی با بمب نوترونی از نظر قدرت، نحوۀ                 

 بدونای   در ابتدای کار بمب نوترونی به اندازه      . أثیر ابداً قابل قیاس نیستند     و ت  عملکرد
 کنارهای استراتژیک     ی شد که دانشمندان و نظامیان آمریکا آن را از سالح           ت تلقّ اهمیّ

 دانشمندان کردند؛ ولی دیری نپایید که       استفاده از آن به عنوان یک بمب سیاسی         ،گذاشته
  آمریکا نظامی و تمامی امیدهای     دندبر  نهفته در آن پی    جهنمی به نیروی کشنده، مخرّب و    

 .و کلیه آرزوهای ریز و درشت بلوک غرب را روی آن بنا کردند

جمهور وقت آمریکا     رئیس آیزنهاور بمب نوترونی برای نخستین بار توسط         تولید 
ایش  رسید و تولید و آزم     پایان به   1958تحقیقات زیر بنایی آن در سال        . پیشنهاد شد 

طی یک  1963 سال   اوایل آغاز گردید و اولین بمب نوترونی در          1961آن در سپتامبر  
 . شدآزمایشآزمایش زیر زمینی در صحرای نوادا در عمق صد متری با موفقیت 

ها حتی    آمریکایی شد،داشته    بمب نوترونی در ابتدای امر شدیداً مخفی نگه         اسرار
 ریزان  برنامه کنفرانس درت برگزارکردند و    در مالقات با متحدان خود قضیه را به سکو         

 ذکر نام نوترون هم      ازای سازمان ناتو که در اُتاوا برگزار شده بود             های هسته  سالح
 . فوق را مطرح ساختند    مسألۀ مقامات پنتاگون    1977برای اولین بار در سال      . پرهیز کردند 
 رط خوشحالی در پوست   حدان اروپایی ما با شنیدن این خبر از ف        متّ«: گفت 1ژنرال هیک 

 .»های نوترونی در خاک خود موافقت نمودند  با استقرار موشکالفور فینگنجیدند و 

های پیمان    تانک شمار بی نبودن توان نظامی پیمان ناتو در مقابل تعداد              جوابگو
 توانست  خواهندها روسورشو، طراحان نظامی غرب را به این فکر مشغول کرده بود که     

                                                 
 .و وزیر خارجه آن زمان آمریکا سازمان ناتو وقت فرمانده .1
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 و  سته شک راینی و ارتش مجهز خود خطوط مرکزی اروپا و آلمان             توسط نیروی زم  
 افزار جنگبرای رفع چنین تهدیدی طرح و تولید این         . شکافی در مواضع ناتو ایجاد کنند     

 .به عنوان یک عامل باز دارنده برای پیمان ناتو آغاز شد
 

 آن نوترون و کشف ماهیّت
 آنها تقریباً   دوی هستند که هر      و نوترون از ذرات تشکیل دهندۀ هستۀ اتم        پروتون

 پروتون. باشند  می الکترونتر از     بار سنگین  2000به یک اندازه جرم دارند و هر دو حدود          
 بار منفی    مقدار آن با مقدار    و برابر الکترون    12/1836بارالکتریکی مثبت دارد و جرم آن       

ثی است؛ به    طور که از معنی نامش پیداست، خن        همان 1نوترون. الکترون برابر است  
. باشد  برابر الکترون می   65/1838 و جرم آن     نیستالکتریکی   عبارت دیگر دارای بار   

ها  ها و نوترون   پروتون. نامند  را بار مبنا می     الکترونمقدار بار الکتریکی پروتون یا        
این ذرات به نوبۀ خود از ذرات       . شوند  مشخص می  نوکلئونهااغلب در مجموع با نام      

 .)13، ص 1376اوبالکر، ( اند افتهکوچکتری تشکیل ی

ق  عنصر متعلّ  کدامسازد که این هسته به       های هستۀ هر اتم مشخص می       پروتون تعداد
  پروتون 92 رانیومواُ و اتم    6، اتم کربن    2، اتم هلیوم    1به طور مثال اتم هیدروژن      . است

 منفی به   ن الکترو 6 پروتون مثبت است،     6وقتی هستۀ یک اتم دارای      . در هستۀ خود دارد   
اتم یک   این   اگر. که کل اتم از نظر الکتریکی خنثی است        دور آن در گردشند به طوری     

 اتم  در این صورت  . گیرد  قرارمی الکترون 5 پروتون،   6برابر در الکترون از دست دهد،    
 .نامند می 2»یون« بارداری را های اتمکند و چنین  مورد نظر یک بار مثبت پیدا می

 ها،  و همچنین پروتون   ها الکترونهای یک عنصر از نظر تعداد        ام اتم  وجود اینکه تم   با
ها  این اختالف . شود  می دیدههایی نیز بین آنها       گاهی اختالف  وضعیتی مشابه دارند،  

                                                 
1 .Neutron به زبان انگلیسی و آلمانی به معنی ذره بدون بار الکتریکی ـ  

2. Ion 
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ترین عنصر    و ساده  سبکترین 1»ایزوتوپ«. هاست متفاوت بودن تعداد نوترون    ناشی از   
 ترتیبشود و در هستۀ آنها به   یافت می است که به سه شکل گوناگون هیدروژن شیمیایی

 .هیدروژن معمولی یک پروتون دارد و فاقد نوترون است.  نوترون وجود دارد2 ،0،1

شود و در هستۀ خود یک پروتون و یک            می نامیده 2»دوتریم«  دوم هیدروژن  نوع
  بر تنها پروتونی که عالمت مشخصۀ هیدروژن        عالوه ،3»تریتیم«نوع سوم   . نوترون دارد 

های عنصر   ایزوتوپ«این سه گونۀ متفاوت هیدروژن را          .  نوترون است   2دارای است،
 ).14، ص 1376اوبالکر،  (نامند می »هیدروژن

و ) Be (بریلیومکه اگر بعضی از عناصر مثل        هایی مشاهده کردند    انجام آزمایش  با
ذره یا موج     است    شدهکه بمباران      ای  با ذرات سریع بمباران کنند ماده         را )B(بور

. است αکند که قدرت نفوذ آن خیلی بیشتر از ذرات                می منتشر الکترومغناطیسی
توان   رسیدند که می    نتیجهبعداً به این     . های بیشتری نتایج باال را تأئید کرد         آزمایش
 توجیه کرد که ذرات فوق دارای جرم نزدیک به جرم            چنینهای انجام شده را      آزمایش

. گردد  و از هستۀ  جسم بمباران شده منتشر می         است لکتریکیاپروتون ولی بدون بار      
انتشار نوترون از هستۀ    ). یعنی ذرۀ بدون بار   ( نامگذاری کردند    نوتروناین ذرات را    
 : زیر استواکنشبریلیوم طبق 

 He +    Be                 C +   n 
کند و    نمی ادایج 4یونیزاسیون گذرد می  نوترون بدون بار است وقتی از گازها       چون

 که  شود میفقط وقتی متوقف     . شود میدان الکتریکی اطراف هسته منحرف نمی        در
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1 .Isotope  های آن  های نابرابر دارند ایزوتوپ  برابر و نوترونهای پروتونهای یک عنصر را که تعداد   اتمـ

 .نامند عنصر می
2. Deuterium 
3. Tritium 
4. ionisation 
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 باشد  کندوقتی نوترون از نوع     . مستقیماً به هسته برخورد نماید و یا جذب هسته شود         
 .کند تولید می) α(و به هسته اتم بور برخورد کند طبق رابطۀ زیر اشعه آلفا 

  n  +    B                  Li +    He 
 در شمارشگر گایگر آن را تشخیص       توان میکند که     ایجاد می  یونیزاسیون α اشعه

 باشد که براساس آن، هرگاه      می یونیزاسیوناساس کار این دستگاه استفاده از پدیده        (داد  
 داخل را یونیزه کرده، یون ایجاد        گازتابشی مثل گاما وارد اطاقک یونیزاسیون شود          

شود و جریان     مرکزی می  میلهبه طرف دیواره اطاقک و یون منفی جذب          شده مثبت   
) شود  داده می  نشان مدرجآید که پس از تقویت به وسیله صفحه           در مدار به وجود می    

دست آمد و    اتم به    هستهبا کشف نوترون، اولین کلید واقعی برای اطالع از ساختمان           
صلی برای جایگاه عناصر و شناسایی      های ا   یکی از مالک   اتمی و عدد    جرمیمقدار عدد   
 ).6ای، ص  ستاد مرکزی سپاه، تئوری فیزیک هسته (گردید آنها های ایزوتوپ
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 ها  نوترونانواع
 عقب افتاده،  نوترون سریع، نوترون کُند،          نوترون انواع و اقسامی دارد که         نوترون

 .اند جمله حرارتی و نوترون متوسط از آن فوق نوترون

 از شکافت هسته    پسها را گویند که       ای از نوترون   ب افتاده دسته   عق های نوترون
 های کوچکی از نوترون   جزءاصوالً  . یابند ها انتشار می   با تأخیر معینی نسبت به سایر نوترون      
 .دهند میهای عقب افتاده تشکیل  محصول واکنش شکافت را نوترون

 شده و درعین    آزاد  را سریع گویند که در نتیجه شکافت هستۀ اتم،           هایی نوترون
العاده   سرعت فوق  باها   این دسته از نوترون   . حال انرژی اولیه خود را حفظ کرده باشند       

 انرژی داشته باشند     Mev 1هایی را که بیش از          نوترون معموالً. کنند  می حرکتزیاد  
) یک میلیونیم ثانیه   کمتر از ( بدون مکث و تأخیر       معموالًآنها  . گویند می السّیر سریع
 .شوند ای منتشر می  تجزیه بخشی از مواد هستهیاتقیماً از تجزیه خود هسته مس
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 هزار الکترون   تاگویند که انرژی جنبشی آن از یک            کُند به نوترونی می     نوترون
 آنها  انرژیهای فوق حرارتی آنهایی هستند که سرعت و           نوترون. ولت تجاوز ننماید  

 1/0 بینهای حرارتی مثالً     و نوترون های سریع    حدفاصل بین سرعت و انرژی نوترون     
 دارایهای حرارتی دارای سرعت اندک و بنابراین         نوترون.  الکترون ولت باشد   100تا  

 های مولکولها یا    انرژی آنها معادل انرژی حرارتی اتم     . باشند انرژی غیرقابل مالحظه می   
 الکترونز یک   کنند انرژی آن کمتر ا     ها از میان آنها عبور می       موادی است که نوترون   

های  اهمیت نوترون .  متر بر ثانیه است    2200ولت و منطبق بر سرعت متوسطی قریب      
ای  ای و از جمله شکافت هسته      های هسته   در آن است که قادرند انواع واکنش       حرارتی

 . کنندایجادرا 

 فوق  های نوتروننظر انرژی جنبشی بین        متوسط آنهایی هستند که از      های نوترون
 100 بین آنهابه عبارت دیگر انرژی جنبشی       . های سریع قرارگیرند   ترون و نو  حرارتی

 ).6،ص1360ها، دانستنی (باشد می Mev 1/0الکترون ولت و 
 

  با هسته  برخورد نوترونهای مکانیزم
 یونیزاسیون ایجاد   و با هسته اتم به طور غیرمستقیم با سه روش برخورد            ها نوترون

 . جذب،یر ارتجاعی پخش غ،پخش ارتجاعی : نمایند می

 اولین مکانیزم برخورد برای کاهش انرژی        ارتجاعی پخش: ارتجاعی پخش) الف
در . نماید  ایجاد یونیزاسیون می    غیرمستقیمنوترون است که طی آن نوترون به طور           

 با یک هسته اتم برخورد و مقداری از انرژی جنبشی          ) n(پخش ارتجاعی،  یک نوترون     
اگر انرژی منتقل شده به هسته مورد تصادم کافی باشد،          . ایدنم  می منتقلخود را به آن     

های شیمیایی و حرکت در مواد محیط با شتابی بیش             پیوند گسیختگیمنجر به از هم     
در نتیجه، اتم متحرک سریع، یک      ). 1شکل( خواهد شد    مداریهای   از شتاب الکترون  

. شود  می دار با بار مثبت    ی و تبدیل به یک یون انرژ      داده دستیا چند الکترون خود را از       
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ها و   هایی از دیگر اتم     با مواد اطراف تسخیر الکترون      برخورددار در    این یون انرژی  
که هسته مورد     دهد تا جایی     یونیزاسیون بیشتر ادامه می      ایجادها، به     کردن اتم  لخت

 انرژی خود را کاهش داده تا به حالت سکون برسد           یونیزه،تصادم با برخوردهای غیر     
 ).108، ص 1374کانکلین، (

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 پخش ارتجاعی نوترون) 1شکل (
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پخش غیر ارتجاعی نوترون) 2شکل (
 

و بیش شبیه پخش ارتجاعی      پخش غیرارتجاعی، کم   پدیدۀ : ارتجاعی غیر پخش) ب
امکان دارد که یک      دهد و   هستۀ هدف نیز در آن روی می          برانگیختگیاست، اما   

طبیعتاً نوترون تا حدی    .  بیشتر از انرژی اولیه برگشت نماید      جنبشیژی  نوترون با انر  
 دیده  نماید و هستۀ هدف بسیار شبیه به هستۀ ضربه          برگشت می  پاشیدهبا انرژی از هم     
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کند،  جزاینکه برانگیخته شده و معموالً با صدور یک              می عملدر پخش ارتجاعی     
 . برانگیختگی خارج شودحالتفوتون اشعۀ گاما از 

توان  بنابراین می .  جذب نوترون است   های نمونه هسته یکی از     شکافت :جذب) ج
 .شکافت و تسخیر:  نمودبندی تقسیمپدیدۀ جذب را به دو گروه متمایز 

و یک   (شود می یک پدیدۀ جذب، نوترون اولیه کامالً توسط هستۀ  هدف جذب            در
 افزودهدد جرمی آن    دهد که یک عدد به ع       ای را تشکیل می     هستۀ مرکب برانگیخته  

 یا  فوتونهستۀ مرکب، ناپایدار است و معموالً با استحاله و صدور یک               این  ). شود می
، یا حتی یک نوترون دیگر از حالت         ) بتا و غیره   ذرۀپروتون،  ذرۀ آلفا،    ( باردار   ذرۀیک  

 که تابش ناشی از جذب     در مواردی . آید  پایدار درمی  حالت شده و به     خارجبرانگیختگی  
به هرحال رویداد پدیدۀ    .  هسته روی خواهد داد     شکافترون روی ندهد، پدیدۀ      نوت

های هدف است و قاعدتاً باید توسط         از هسته  معدودیشکافت هسته محدود به تعداد      
 . ضربه ببیندخاصهایی با یک دامنۀ انرژی  نوترون

ن و  آلفا، بتا، گاما، پروتو    (نوترون 1 تجزیه ناشی از برخوردهای تسخیر     محصوالت
صادر ) kev ـ Mevدامنۀ   (ای مالحظهمعموالً با مقدار انرژی جنبشی قابل       ) ها نوترون

 کانکلین،(  یونیزاسیون قابل توجهی در مواد اطراف خواهد شد        بهنهایتاً منجر    شود و  می
 ).113، ص 1374

 

 2ای  هستهشکافت
ور کامل   به ط  ورانیوماُ بمبهای اتمی از نوع شکافت هستند و اگر یک پوند               اکثر

 تولید  اصلی راه  » شکافت«. باشد میT.N.T  تن 9000تجزیه شود انرژی آن برابر انفجار     

                                                 
 .شود  تسخیر به عنوان مترادف جذب در نظر گرفته میواژۀ. 1

2. Fission 
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 عنوان  به 2 پلوتونیوم یا 1ورانیومهای اُ  برای این کار از ایزوتوپ    . ای است  انرژی هسته 
مادۀ  شود که در   هایی شروع می   شکافت به وسیلۀ نوترون    . شود  استفاده می  سوخت

وقتی یک نوترون به هستۀ اتم سوخت اورانیوم           . کنند ی حرکت م   آزادانهسوخت  
 . آن را شکافته و به دو هستۀ کوچکتر کریپتون و باریم تقسیم کند              تواند میبرخورد کند   

توانند  ها هرکدام می   شود و این نوترون     هسته دو یا سه نوترون آزاد می       شکافتموقع   در
 شود های بیشتری حاصل   وترونها ن    دیگری را بشکافند تا از این شکافت         های هسته

 هایی ای دارای طیفی از انرژی        شده در یک فرآیند شکافت هسته         تولیدهای   نوترون(
 های شکافتبه همین ترتیب مدام     ).  است Mev10 تقریباً   تا) صفر (Mev1 مختلف کمتر از  

 3گویندای   های زنجیره  کند که به آن واکنش      ادامه پیدا می   زنجیروار بیشتری به صورت  
 شوند ها حاصل می   های کوچکتری که از شکافت     های آزاد شده و هسته     نوترون). 3شکل(

کنند و انرژی آنها به گرمای بسیار         بسیار زیادی در مادۀ سوخت حرکت می       سرعتبا  
ای   انرژی هسته  همانواقع  که این گرما در      ) Mev200حدود  (شود    می تبدیلزیادی  

در بمب  . شود میالعاده حاصل     فوق  گرمای ای، این  است و از مقدار کمی سوخت هسته      
   عظیم گرمایرود و آزادشدن ناگهانی      ای خیلی سریع پیش می     ای واکنش زنجیره   هسته

 ای  زنجیرهواکنشای، پیشروی    های هسته  اما در راکتورهای نیروگاه   . شود موجب انفجارمی 
 4پرتوزای زیادی اشعه و پسماند     ای مقدار  در شکافت هسته  . کند و کنترل شده است     

های  ها تحت عنوان بمب     سالح گونه شود که به واسطۀ آن، از این        هم تولید می   خطرناک
 ).32، ص1377آردلی، ( شود  نام برده میکثیف

                                                 
1. Uranium 
2. Plutonium 
3. Chain reaction 

های حاصل یکی از     باشد که نوترون    گاما و تشعشع نوترونی می     ، α ،β  تشعشعاتهای پرتوزا شامل     پسماند. 4
 .ورد بحث باشدتواند م  سالح نوترونی میعنوانها تحت  کننده تحریک
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 های شکافت است ، پارهFFای ، دیاگرام واکنش زنجیره) 3شکل (
 

 1ای  هستههمجوشی
 تسلیحات  تخریب افزایش توان    ای در عصر جنگ سرد برای        ابر قدرت هسته   دو
 تسلیحات  ازای خود و تشدید رقابت تسلیحاتی به دنبال دستیابی به نوع جدیدی               هسته

 گداختیدروژنی یا   یلذا در این چهارچوب موفق شدند به بمب ه         . استراتژیک بودند 
 آزادسازیبا فعل و انفعاالتی متفاوت با بمب اتمی دست پیدا کنند که راه دیگری برای                 

 تا  بایدکه  شود   برای این کار از عناصر خیلی سبک استفاده می         . ای است  رژی هسته ان
 این  اتم های ها و نوترون    ها درجه گرم شده باشند در چنین دمایی پروتون          دمای میلیون 

 انرژیدر این فرآیند    . سازند تری را می   های سنگین  عناصر با هم ترکیب شده و هسته       
 باشند میتریتیوم   های هیدروژن که دوتریم و        ایزوتوپشود،   بسیار زیادی تولید می    

 و  کنند تولیدتر هلیوم و یک نوترون آزاد        عنصر سنگین ) در فرآیند همجوشی  (توانند   می
 شده  تولید های افتد نوترون  های هیدروژنی اتفاق می    این همان چیزی است که در بمب       

 جنبشیآنها دارای انرژی    انرژی هستند یعنی تمامی        ای تک  طی فرآیند پیوند هسته    
                                                 

1. Fusion  
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 دارایمثالً نوترون تولید شده از یک واکنش پیوند دوتریم ـ تریتیوم            . باشند یکسان می 
این نوترون دارای شتاب    . (است بوده و بینهایت قابل نفوذ       Mev 14 و   1های ـ  انرژی

در این  ). 106، ص   1374کانکلین،  ) (باشد  میلیون مایل در ساعت می     80مؤثّر حدود   
 ای  واکنش شکافت هسته   یکها دمای الزم برای شروع واکنش همجوشی به وسیلۀ           بمب

 مگاتن یعنی   براساسگیرد که قدرتمندی آن      تولید و بعد انفجار همجوشی صورت می      
 ).33،ص 1377آردلی، (شود   میمحاسبه T.N.Tمیلیون تن 

 

  نوترونیبمب
 شده توسط آن با     ولیدتای    جنگ افزار به دلیل افزایش مقادیر تشعشعات هسته        این

 افزاینده تشعشع   ای هستهافزارهای   های با تشعشع افزایش یافته و یا جنگ         نام کالهک 
در واقع یک بمب هیدروژنی کوچک با قدرت          . شوند  نامیده می  نیز 1 انفجار کاهنده ـ   

های بمب یا سالح نوترونی نام برده          ده کیلوتن است که به نام       الی یک   از انفجاری
های بسیار   از انرژی آزادشده آن به شکل نوترون      % 80بیش از  آل ایدهر شرایط   شود د  می

که  درصورتی( آن ارتباط زیادی به قدرت انفجار ندارد          و کشندگی  تأثیرسریع است که    
ای بیشتر به حرارت و موج انفجار ایجاد          جنگ افزارهای هسته   سایرتأثیرکشندگی در   

تولید شده به صورت نوترون سریع و         از کل انرژی      کمیشده است و فقط درصد       
 ).باشد اشعه گاما می

 کامل و   طور طرح سالح نوترونی با بیش از چند دهه سابقه، هنوز به                 جزئیات
.  است ثانویههای اولیه و     دقیق منتشر نشده ولی از لحاظ سیستم عملکرد شامل سیستم         

های   تکنیک ای است که در آن از         هسته شکافت اولیه شامل چاشنی واکنش        سیستم
 تولید گرما و دمای مورد نیاز به منظور شروع به            برایای    شکافته هسته  پیشرفته بسیار

                                                 
1 .Enhanced radiation/ reduced blast nuclear weapons 
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 است  ای هستهمرحله ثانویه شامل واکنش همجوشی      . شود  می استفادهکار مرحله ثانویه    
  و حاصل آن آزادسازی    باشد میهای آن تریتیوم با تریتیوم        کننده عملکه یکی از قویترین     

ای   شکافت هسته  واکنش و یک هسته هلیم است و در آن از حداقل نسبت             دو نوترون 
بر مبنای آن   . شود  و آزادسازی نوترون استفاده می     همجوشی ساختن واکنش    فعالبرای  
 : سالح نوترونی را به شرح زیر بیان کردمختلف مدل سه توان می

 ایه سالحای که برای      همجوشی هسته % 50ای به  شکافت هسته % 50ـ نسبت   1
 هشتبارهای   باشد و از طریق آتش     نوترونی با قدرت یک کیلوتن یا کمتر از آن می           

 .شود می پرتاب 1اینچی

 نوترونی  های کالهکهمجوشی که برای    % 60ای به    شکافت هسته % 40ـ نسبت   2
 .کند  پیدا میکاربرد 2متصل به موشک زمین به زمین همانند موشک لنس

 های کالهکواکنش همجوشی در    % 70ـ75ه  ای ب  شکافت هسته % 25ـ30ـ نسبت   3
 .شود متری پرتاب می  میلی203دو کیلوتنی که از طریق آتشبارهای 

 چندین برابر   ها نوترون اثر انفجار بمب یک کیلوتنی نوترونی میزان تشعشع             در
در نتیجه  . باشد  می کیلوتنی 310تشعشعات اولیه تولید شده توسط یک بمب اتمی          

 کرد تا بدون اینکه     منفجرنی را در فاصله بسیار کمی از هدف         توان یک بمب نوترو    می
 بین بردن انسان و     ازاثرات مهم گرمایی یا تخریبی روی هدف ایجاد کند فقط باعث             

این جنگ  ). 115 و   116، ص 1367ای،   کمیته تحقیقات هسته  (سایر موجودات گردد    
کنند و    می منفجرر هدف   افزار را معموالً در ارتفاع چندمتری تا یک کیلومتری باالی س          

 محدودۀ  دردر نتیجه مناطق ویران شده براثر موج انفجار و حرارت انفجار تنها                   

                                                 
 متری  میلی203 توپ. 1

2 . lance 
 ای  نوع شکافت هستهاز. 3
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 دوهای سریع ایجاد شده تا فاصله بیش از          کند ولی در عوض نوترون     کوچکی اثر می  
های  این نوترون . ها نخواهد داشت   ها را کشته و تأثیری برساختمان       کیلومتری انسان 

های سیم خاردار عبور     به راحتی از شبکه   یناً مثل ذرات گرد و غباری که         قادرند ع  سریع
 حفاظتی نیروهای نظامی و حتی      های  کالهخود و سایر پوشش    ها،  از زره تانک   کنند می
 سالح نوترونی به بمب نوترونی    .  ضخیم آجری بدون هیچ مانعی عبور کنند       دیوارهایاز  

آنکه برای افزایش کاربرد     انداخت حال    زیرا بمب را باید از هوا           شود نمیمنحصر  
 که سازمان ناتو عالوه     های نوترونی زمینی نیز الزامی است       تهیه سالح  زمینیهای   جنگ

 در آلمان به تعداد زیادی       نوترونی های کالهکهای لنس مجهز به        موشک استقراربر  
 .م کردمتری هم اقدا  میلی155 کالیبرومتری   میلی203توپ مجهز به گلوله نوترونی 

 

  بر بدناثرات
 های چون نوترون .  بعد از رخنه به بدن انسان بروز خواهد کرد         ها نوترون تخریبی   قدرت

 های های بدن و هیدروژن     سلول درهای اتمی مستقر      بدن شده انرژی خود را به هسته       وارد
 هندها را به جنبش درخوا      در واقع پروتون   وها   وسیله هسته  دهند، بدین   انتقال می  وابسته
ها   عملیات تخریبی درجوهر سلول     انجامها هم به نوبه خود از طریق            پروتون .آورد

 . کردخواهندهای سلول را متالشی   بین مولکولهمبستگی

اثرات بمب نوترونی در بدن با تزریق میلیاردها آمپول          : نویسد می 1 گروین روبرت
 انسان به اصطالح    تر اینکه   به بدن یکی است، خالصه     غلیظمحتوی اسید سولفوریک    

 یعنی عصاره و جوهرش        ؛گردد می jvicedاتمی،های   دانشمندان عضو آزمایشگاه   
 .شود کشیده می

 
 

                                                 
  و نویسنده مسائل علمی آلمانی محقق.  1
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    آمریکا، اگر یک اشعه نوترونی به قدرتاتمی گزارش بولتن کمیسیون انرژی به
1REM8000 متری زمین منفجر 130 لنس در ارتفاعموشک قالب کالهک نوترونی در

های ساکن این     فعالیت بدنی انسان   یعنیشود    متری مؤثّر واقع می    800گـردد تـا شعاع      
 تا  700 نوترونی، کم مثالً     اشعهاما اگر قدرت    . محـدوده را سـریعاً متوقف خواهد کرد       

REM 1000      ع و استفراغ در عرض    های شدیدی به شکل تهوّ      باشـد در بدن آثار آسیب 
ابتدا ( با کوفتگی، اسهال      اول و بعد از آن مدت خستگی توأم        سـاعت سـه الـی چهـار       

 بقیه عوارض طی چند روز تا     .  و تب ظاهر خواهد شد     اشتهایی بی،  )آبکـی و بعـداً خونی     
 های ریزش موها، گرایش به سمت خونرویزی     :  کرد که شامل   خواهدچـند هفته دیگر بروز      
 .حالی، اغما و سرانجام مرگ خواهد شد  حنجره، بینسدادغیر منتظره، تورّم و ا 

 ماه  از ساکنان در عرض یک     نیمی متر،   1400 باشد تا شعاع     REM400 اشعه فقط  زدُ اگر
به .  خواهد بود   ماندن بیشتر  زندهاشعه کمتر باشد شانس      هرچه دُز . رسند بـه هالکت می   

  جان حفظ سریع سروکار دارند برای      های نوترونطـور مثال دانشمندانی که در البراتورها با         
های پارافین سنگر بگیرند چون حتی دیوار بتونی به قطر            در پشـت دیواری از بلوک      بـاید 
cm50      این رو در مقابل    از  . دهد می نوترونی را از خود عبور       اشعه        بـه  نـیز نـزدیک
 ).8، ص1360ها، دانستنی( دشو میاز موانع سلب قدرت % 90 نوترونی از نزدیک بهبمب

٩ 
١٠ 

 

  نوترونآشکارسازی های روش
کنند، یونیزاسیون    حرکت می  آهستهون بار هستند و نسبتاً      ها بد   آنجـا کـه نوترون     از

های الکتریکی شناسایی     روش توسطآورند تا بتوان آنها را مستقیماً        کافی به وجود نمی   
 یا جرقه زنی برای این      مستقیمهای یونیزاسیون    بـا ایـن وجـود بعضـی از روش         . کـرد 

 :باشند  میدستههای زیر از این  شوند، نمونه منظور به کارگرفته می
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ط جاذب برابر  است از مقدار دُزی از هر نوع اشعه که اثر بیولوژیکی آن بر محیعبارت REMبنا به تعریف . 1
 . باشدمقیاس X اثر بیولوژیکی یک راد اشعه با
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 زیر  طریق آن که به      10ها با عنصر بور بخصوص ایزوتوپ          ـ واکنش نوترون  1
 :دهند واکنش می

B   +       n                        He   +       Li 
 کنندۀ هلیم و    یونیزهشود و ذرات پر انرژی         این واکنش انرژی زیادی آزاد می       در

 10بور. شوند  می منتشرمگا الکترون ولت    /. 88 و   47/1هایی   لیتیم به ترتیب با انرژی    
 شمارنده  بیشتراما برای بازدهی     . شود در عنصر طبیعی یافت می     %10فقط به مقدار     

 .افزایش داد% 95توان این مقدار را تا بیش از  نوترون، می

7 
   3  

4 
   2  

10 
   5  

1 
   0  

. توان در آشکارسازی نوترون استفاده کرد       نیز می  10 یا بور  6 جرقه زدن لیتیم     ازـ  2
کنند  شوند، تولید جرقه می     ایجاد می  10 انرژی که از واکنش نوترون با بور          پرات  ذر

 واکنش به صورت    این. شود  یک تکثیر کننده فوتونی آشکار و شمارش می          توسطکه  
  :زیر است

 Li   +      n                        He   +      H  
. شوند  تولید می  ولتا الکترون    مگ 78/4 این واکنش، هلیم و تریتیم با انرژی کل           در

 . نوترون،  کریستال یدید لیتیم با مقادیر جزئی تالیم استآشکارساز این حالت، جرقه زن در

6 
   3  

3 
   1  

4 
   2  

1 
   0  

اکتیویته  گیری رادیو   نوترون، اندازه  سازیگیری و آشکار     های دیگر اندازه   ـ روش 3
های خاص است      با دستگاه   فعّالشده درعناصر دارای سطح مقطع خیلی            تولید

 ).50، ص1369 گریگوری،(
 

 حفاظت
 : پایدار به عوامل زیر بستگی داردرادیواکتیویتۀ

 رادیواکتیو که   فلزاتای، ذرات پلوتونیوم و سایر        های شکافت هسته   ـ فرآورده 1
 .جریان تخریب اتمی آنها تمام نشده است و پخش تشعشعات دارند
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 های خاک و اجسام دیگر ها بر روی اتم ـ عمل نوترون2

  از نوع انفجارات   آیندهای انجام شده در ژاپن نوع انفجارات          همانند انفجار هسته   اگر
شوند  اند و در جو محو می         علت اینکه ذرات غبار بسیار پراکنده         به ،1هوایی باشد 

 با سطح زمین و اجسام اندک بوده و رادیواکتیویته پایدار تقریباً             نیزها   برخورد نوترون 
 ).31، ص 1365، هانچف (بودموجود نخواهد 

 نوترون برای   اشعه.  برابر اشعه نوترون، اقدامات حفاظتی بخصوص الزم است         در
 به محیط   بستگیمیزان یونیزاسیون و بنابراین میزان خطر،       . بدن خطر جدی در بردارد    

 زیادترنفوذ اشعه دارد و برای موجودات مختلف یکی نیست بلکه در بعضی حاالت               
 ایکس اگر یک دُز نوترون را با دُز معادل گاما یا اشعه              .و در بعضی دیگر کمتر است     

 اثر برابر بیشتر بر شرایط زیست       10 تا   4ها از    شود که نوترون   مقایسه کنیم معلوم می   
هستۀ اتم  . تر است  نتیجه این است که درجه خطر در نوترون بسیار جدی          . گذارند می

شکست ها در اثر    شده و این اتم     از عناصر در اثر اصابت با نوترون، رادیواکتیو        بسیاری
 به یک   کند و نیمۀ عمر آن مربوط      های گاما صادر می    ، ذرات بتا و پیمانه    )متالشی شدن (

توان هوا،  آب،  زمین، مواد و اشیای مختلف را           با تشعشع نوترون می   .  است ایزوتوپ
 ).71، ص 1370ای، کمیته تحقیقات هسته( القایی رادیواکتیو کردطوربه 

 به یک هسته منتقل کند بستگی به          تواند میمقدار انرژی که یک نوترون        حداکثر
شود  ای که مورد تصادم واقع می         هسته هرچقدر.  اتم مورد تصادم دارد     هسته جرم

این پدیده شبیه   .  شده کمتر خواهد بود    منتقلتر و بزرگتر باشد،  حداکثر انرژی        سنگین
پونگ  توپ پینگ . باشد  ثابت می  گبولینپونگ به یک توپ      به برخورد یک توپ پینگ    
 که هستۀ هدف سبکتر و یا کوچکتر         هرچهبرعکس،  . گردد تقریباً با انرژی اولیه برمی    

                                                 
  هواییترکش. 1
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واقع،  اگر نوترون و هسته       در. شود بیشتر خواهد بود     منتقل می  آنکه به    باشد،  انرژیی 
انرژی توانند با قابلیت زیادی تمامی         می ها نوترون 1باشند  مساوی جرمهدف دارای   

مواد هیدروژنه برای   .  برخورد منتقل نمایند   یکخود را به یک هسته هیدروژن درطی        
بنابراین اگر هدف   . شوند مؤثّر واقع می   بسیارها   کُند و یا حتی متوقف نمودن نوترون       

 2Z جذب شوند پس مواد با         به سادگی  بتواندکه   ها باشد طوری   کاهش انرژی نوترون  
اما .  است برترقرار گیرد که انتخاب مواد هیدروژنه،  انتخاب          باید مورد استفاده     پایین

 در  ها یونیزاسیونها در تولید تعداد بسیار زیادی از           باید به خاطر داشت که نوترون      
 مواد هیدروژنه مثل آب یا نسوج بیولوژیکی طی پدیدۀ پخش           جمله از   پایین Zمواد با   

های اولیه باید امکان     ه بر جذب نوترون   بنابراین عالو . باشند مینهایت مؤثّر  ارتجاعی بی 
 .)111، ص 1374کانکلین، ( نیز فراهم شود ثانویههای  جذب الکترون

 جذب  رویداداحتمال  .  جذب تنها مکانیزم ممکن برای دفع نوترون است          پدیدۀ
 حال،درعین  . یابد نوترون در یک ماده به شدت با کاهش انرژی نوترون افزایش می             

 هستند دارای میل بسیار قویتری برای جذب نوترون از مواد دیگر              بعضی از مواد ذاتاً   
متأسفانه برای  . شوند اما افزایش انرژی نوترون باعث کاهش قابل مالحظۀ جذب می           

 .توان از هیچ قانونی پیروی کرد  بینی مواد جاذب قوی نوترون نمیپیش

  مؤثّر مشخص  هایتن بیهای   های کم انرژی، مواد معینی به عنوان جاذب         نوترون برای
 ،7دیسپوزیوم ،6 یوروپیوم ،5گادولینیوم ،4کادمیم ،3این چنین موادی شامل برون    . اند شده

                                                 
  برخورد نوترون به یک هسته هیدروژنمثل. 1
 جرمی عدد .2

3 .Boron   
4 .Cadmium (Cd)   
5 .Gadolinium (Gd)   
6 .Europium (Eu)   
7 .Dysprosium (Dy)     
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موادی مثل آلومینیم، آهن، سرب     . باشند می 4 گزنون و 3 ماریوم جیوه، ،2ایریدیم ،1ایندیم
 قابل دسترسی به عنوان جاذب مؤثّر        وو دیگر مواد با عدد اتمی باالی شناخته شده            

 خصوص در مقایسه با عناصری      بهها برخوردارند،    ون از قابلیت جذب کم نوترون     فوت
 مهم است که باید به منظور ایجاد       بسیارای بسیار    که در باال به آنها اشاره شد، این نکته        

 .حفاظ مناسب به خاطر داشت

 پدیدۀ جذب   فقطرود،    سه مکانیزم برخورد نوترون که احتمال رویداد آن می           از
 مستلزم  اغلببه عالوه جذب نوترون     . شود  نابودی یا مرگ نوترون اولیه می      به منجر

 باشد می)  مرتبه 6 تا 5حدود  (نتیجه کاهش قابل مالحظۀ انرژی آن          ندشدن و در     کُ
 ).109،ص 1374کانکلین،(

 

 گیری نتیجه
 شده قرار   انجام این سالح، انسان را در یک چشم برهم زدن در برابر یک عمل                ـ
 .کند میهای سازمانی او خلع ید  کان دفاع را از او سلب و از سالحدهد و ام می

  اما ویرانگر  استهای اتمی و هیدروژنی فقط کشنده         بمب نوترونی برعکس بمب    ـ
 آن هم   انفجاریقدرت  . زند ها آسیب نمی   نیست و به بافت شهرها و ترکیب ساختمان       

 .شود میانرژی آن به شکل اشعۀ نوترونی آزاد % 80ناچیز است چون

 کلیه موجودات   بتابد با توجه به قدرت نفوذ آن، بر هر جبهه یا پناهگاهی که                  ـ
 نابود و آثار حیات را در شعاع عملکرد خود              راها    حشرات و میکروب    حتیزنده  
 .سازد کن می ریشه

                                                 
1 .Indium (In) 
2 .Iridium  (Ir)  
3 .Samarium (Sm)  
4 .Xenon (Xe)  
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 نمود؛ مثالً   استفادههای نوترونی     بمب  شود از مینی   های محدود می    برای جنگ  ـ
 بر جنگل وارد    آسیبیاند بدون آنکه     ان باز را که درجنگل مخفی شده      توان یک گرد   می

 .شود تا شعاع یک کیلومتری نابود کرد
 عوارض بعدی است که امعا و        سلسله بمب نوترونی یک اثر آنی و دارای یک            ـ

 .سازد میترین وضع تلف   را آلوده و با فجیعبازماندگان احشای

 است و برخالف    افزار جنگاز مزایای این     نامرئی بودن تشعشعات نوترونی یکی       ـ
 اتمی تشکیل   قارچکه مرئی هستند و بعد از انفجار            های اتمی و هیدروژنی     سالح
کند و    می برخوردنوترونی در هوا جهیدن کرده و دقیقاً به نقطه هدف            دهند، سالح    می

 .سازد بعد از عمل، قارچ می

 پایدار و آلوده    اتمیهای    سالح  اشعه مرگبار نوترونی برعکس اشعه رادیواکتیو،       ـ
 محو و نیروی    منطقه ساعت از    24کننده نیست و بعد از عملکرد، اثر آن نیز در عرض            

 . بزندبُر میانکند بعد از این زمان منطقه درگیر شده را  نظامی اجازه پیدا می
ای بیش نیست،     نوترونی تعارف و گزافه    بمببرای  » سالح تمیز « استعمال اصطالح  ـ
های  زند لیکن انسان   دست نمی ...  و تأسیساتها،   بر ترکیب ساختمان   هرچند   هک چرا

 احتمال زیاد است که قربانی بمب        این. کشد  می زیادی را با شکنجه و مرگ تدریجی       
  حال آنکه بمب اتمی و هیدروژنی      باشدها زنده بماند و با زجر شدید درگیر          نوترونی ماه 

 .فرستد ه کام مرگ می وقت باسرع اکثر قربانیان خود را در

افزار به راحتی     ضربه توسط این جنگ    نخستین درعملکردهای آفندی یا پدافندی با       ـ
 را وادار کرد و از ساز و برگ به            جانی کوتاهترین زمان حداکثر تلفات       در توان می

 .برداری را کرد غنیمت گرفته شده حداکثر بهره
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