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-:Nuclear Energyالطاقة النوویة ا
-:مقدمة

ــــر )١٩٠٥(وضــــع اینــــشتاین عــــام  ــــة النــــسبیة وكانــــت تعتب ــــه المــــشهورة النظری م نظریت
الحجــر االســاس المهــم فــي العلــوم النوویــة وقــد اتــضحت مــن خــالل هــذه النظریــة العالقــة بــین 

شتاین عنـدما تبـین بـان لقد توضحت فیما بعد من قبل العلماء اهمیة معادلة این.الكتلة والطاقة
.الكتل الذریة لیست اعداد كلیة وان نقص الكتلة القلیل هو مقیاس الطاقة النوویة الرابطة
قــــصف (مــــن المؤســــف ان االنــــسان قــــد اســــتخدم الطاقــــة النوویــــة لالغــــراض التدمیریــــة 

ة مــن مــدینتي هورشــیما وناكــازاكي فــي الیابــان بالقنابــل الذریــة فــي نهایــة الحــرب العالمیــة الثانیــ
فـي االسـتخدام الـسلمي للطاقـة النوویـة ًكبیـراًولكـن بعـد ذلـك سـار االنـسان شـوطا). قبل امریكـا

كبنــاء المحطــات الكهرونوویــة النتــاج الطاقــة الكهربائیــة واســتخدام النظــائر المــشعة فــي الطــب 
.والزراعة والصناعة

-:الدقائق االساسیة للذرة
ي الغازیــة والــسائلة والــصلبة والحالــة الرابعــة توجــد المــادة فــي الطبیعــة بــاربع حــاالت هــ

فتكون في هذه الحالة المادة عبارة عـن قـوى ذریـة عاریـة والكترونـات ) Plasma(هي البالزما 
ان المــادة تتكــون مــن . حــرة ذات حركــة حراریــة وللبالزمــا قــدرة عالیــة علــى ایــصال الكهربائیــة

علـى دقـائق اساسـیة ًذرة تحتوي ایـضاذرات وهي اصغر دقائق العنصر الكیمیاوي ولكن هذه ال
-:مكونة لها هي

ان االلكترونات هي دقائق ذات سـرع عالیـة تقـع خـارج النـواة وتـدور حولهـا -:االلكترونات. ١
فــي مــدارات معینــة وان االلكترونــات هــي التــي تكــون االواصــر الكیمیاویــة ومــرور التیــار 

لكتــــرون شــــحنة ســــالبة مقــــدارها   االیحمــــل. ًالكهربــــائي خــــالل المــــادة الموصــــلة كهربائیــــا
غـم وتختلــف االلكترونـات عــن )٢٨-١٠×١٠٨,٩(وكتلتـه تعــادل ،كولـوم) ١٩-١٠×٦,١(

حـول النـواة فـي ) ثـا/كـم١٠٠٠(بـاقي دقـائق الـذرة فـي الـشحنة والكتلـة وهـي تـدور بـسرعة 
.مداراتها
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كتــــرون تــــساوي بالمقــــدار شــــحنة االلوهــــي یحمــــل البروتــــون شــــحنة موجبــــة -:البروتونــــات. ٢
ویكـون البروتـون احـد مكونـات نـواة . وتكون نواة الذرة موجبـة بـسبب البروتونـات. السالبة
ــــــذرة ــــــرون بحــــــوالي .ال ــــــة االلكت ــــــدر كتل ــــــون بق ــــــة البروت مــــــرة وان عــــــدد ) ١٨٣٦(ان كتل

.البروتونات داخل النواة یعین نوع الذرة
هــي بقــدر كتلــة االلكتــرون للنیــوترون كتلــة اكبــر بقلیــل مــن كتلــة البروتــون و-:النیوترونــات. ٣

تنــافر تان النیوترونــات ال تحمــل شــحنة كهربائیــة ولــذلك ال تتجــاذب او . مــرة) ١٨٤٠(ـبــ
مع الـدقائق المـشحونة وهـذه الخاصـیة هـي الـسبب فـي اهمیـة النیوترونـات، حیـث بـسبب 

.تعادل الشحنة ال یتاثر النیوترون بالدقائق في الذرة ویستطیع ان یدخل بسهولة للنواة

-:واة الذرةن
) %٩٨,٩٩حــوالي (ًللبحــث النهــا تظــم كــل كتلــة الــذرة تقریبــاًلقــد اصــبحت النــواة هــدفا
ــًكمــا ان كثافــة النــواة عالیــة جــدا وشــحنتها موجبــة وتتكــون مــن ٣ســم/طــن) ٨١٠(ـحیــث تقــدر ب

). العــدد الــذري(وتونــات یحــدد الــشحنة الموجبــة للنــواة روان عــدد الب. البروتونــات والنیوترونــات
.للطاقة النوویةًتعتبر النواة مصدرا. ترونات یعین العدد الكتليونما مجموع البروتونات والنیبی

العنــــصر الواحــــد فانهــــا تمتلــــك نفــــس عــــدد البروتونــــات فــــي النــــواة ) نظــــائر(امــــا ذرات 
.ةرنبین نظائر الهیدروجین لغرض المقانترونات في النواة وادناه ووتختلف فقط في عدد النی

تریتیوم                  دیتریوم                الهیدروجین
أثقل نظائر              الهیدروجین              االعتیادي

)الخفیف(الهیدروجین                الثقیل                 
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-:وحدات الطاقة
ستخدم وحدات الفولت لقیاس فرق الجهد واالمبیر لقیـاس التیـار في الفیزیاء الكهربائیة ت

وهـــي كمیـــة الطاقـــة . واالرك لقیـــاس الـــشغل امـــا فـــي العلـــوم النوویـــة فیـــستخدم االلكتـــرون فولـــت
.الحركیة التي یكتسبها االلكترون عند مروره خالل فرق جهد قدرة فولت واحد

-:ةلعالقة بین وحدات الطاقة والكتلوفیما یلي ا
.أرك١٢-١٠×٦٠٢,١=)أ ف(االلكترون فولت 
.سعرة٢٠-١٠×٨٢٨,٣= )أ ف(االلكترون فولت 

.أرك١٠٧×١٨٤,٤=السعرة 
.غم٢٨-١٠×١٨=)أ فم (ملیون الكترون فولت 

-:العالقة بین الكتلة والطاقة
-:لة التالیةنشتاین بالمعادیان العالقة بین الكتلة والطاقة وضحتها النظریة النسبیة ال

مربع سرعة الضوء×الكتلة = الطاقة 
٢سض×ك = ط

).ركأ(الطاقة او التغیر في الطاقة = ط-:حیث
).غم(الكتلة او التغیر في الكتلة = ك 

.ثا/سم) ١٠١٠×٣(سرعة الضوء = سض
تي باستخدام هذه المعادلة یمكن حساب مقدار الطاقة الذي یكافئ وحدة الكتل الذریة ال

وحدة ًاـــــــــــاوي تقریبــــــــان كتلة البروتون او النیوترون تسًاــــــــعلم.غم٢٤-١٠×٦٦,١اوي ـــــــــــتس

e

1 Volt فولت واحد
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.الذریةالكتل
مربع سرعة الضوء× الكتلة = الطاقة 
=٢)١٠١٠×٣(× ٢٤-١٠×٦٦,١

أرك٣-١٠×٤٩٢,١=
أرك٦-١٠×٦٠٢,١= وبما ان الملیون الكترون فولت 

٣-١٠×٤٩٢,١

 ًتقریبا)ملیون الكترون فولت(م أ ف  ٤٦,٩٣١=                     = الطاقة
٦-١٠×٦٠٢,١

ــ ــاأ الدلقــد بقــي مب ان كمیــة "ین الفتــرة طویلــة حتــى اعلــن العــالم اینــشتًمــادة والطاقــة ثابت
". المــادة فــي الكــون لیــست ثابتــة وكــذلك كمیــة الطاقــة وانمــا الثابــت هــو مجمــوع المــادة والطاقــة

ویمكـن تحـول احـدهما . ذلك ان المادة والطاقـة همـا فـي الحقیقـة شـكالن مختلفـان لجـوهر واحـد
". مربع سرعة الضوء× الكتلة = الطاقة "-:الى االخر وفق المعادلة

-:الطاقة النوویة الرابطة
اال .قد یتبادر الى الـذهن ان كتلـة النـواة تـساوي مجمـوع كتـل الـدقائق التـي تتكـون منهـا

ان هــذا الفـــرق فـــي . ًوانمـــا هنالـــك فــرق ضـــئیل ذو نتــائج مهمـــة جـــدا. ان الحقیقــة لیـــست كــذلك
الطاقــة النوویــة الرابطــة والتــي یمكــن تعریفهــا بانهــا كمیــة الكتلــة ومــا یكافئــه مــن طاقــة یــدعى ب

ترونـات، او وینالطاقة التي تتحرر عند تركیـب النـواة بجمـع العـدد المطلـوب مـن البروتونـات وال
.تروناتوانها كمیة الطاقة الالزمة لتفتیت هذه النواة الى مكوناتها االساسیة من بروتونات ونی

ترونـات فـان كمیـة الطاقـة ومـن النیNروتونـات وعـددمن البPلذلك عندما یكون هناك
-:)الطاقة الرابطة(المتحررة 

مكافئ ×]كتلة النواة–كتلة النیوترون ×N+ كتلة البروتون ×P[=الطاقة الرابطة 
)ملیون الكترون فولت٤٦,٩٣١(تحویل الكتلة الى طاقة 
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ة تــزداد بزیــادة عــدد الــدقائق المكونــة لهــا مــن بروتونــات ان الطاقــة الرابطــة الكلیــة للنــوا
، )مجمــــوع نویــــه(ونیوترونــــات، وعــــادة مــــا تــــسمى الــــدقائق التــــي تتكــــون منهــــا النــــواة بالنویــــات 

والنویات هنا یقصد بها البروتونات والنیوترونات وهناك في النواة طاقـة ترابطیـة للنویـة الواحـدة 
لرابطــة الكلیــة للنــواة علــى مجمــوع النویــات المتكونــة وهــي تمثــل حاصــل قــسمة الطاقــة النوویــة ا

وتعتبـر هـذه الطاقـة مقیـاس. وتعرف بانهـا الطاقـة الالزمـة لتحریـر نویـة واحـدة مـن النـواة. منها
.ًاستقرارافكلما كانت كبیرة كانت النواة اكثر. الستقراریة النواة

-:التفاعالت النوویة
ة التفاعـل بـین النـوى الذریـة یطلـق علیهـا عـادة ان العملیات والتغیرات التي تحدث نتیجـ

برب النـوى المتفاعلـة مـن بعـضها مـساحة تقـارتـوهي تحدث عندما تق. اسم التفاعالت النوویة
ویحـــدث التفاعـــل النـــووي عنــــدما . ســـم او عنـــدما تـــصطدم مـــع بعـــضها) ١٢-١٠(الـــى حـــوالي 

. یـة یطلـق علیهـا اسـم الهـدفتصطدم جسیمة او نواة ذریة یطلق علیها اسم القذیفة مع نواة ثان
ان الهدف الرئیسي من دراسة التفـاعالت النوویـة هـي للحـصول علـى معلومـات تخـص طبیعـة 
القــوى النوویــة وخصائــصها بغیــة تــسخیرها واســتخدامها لتــوفیر مــصادر جدیــدة للطاقــة لخدمــة 

.االنسان

-:شروط التفاعل النووي
عــل یــساوي العــدد الكلــي للنویــات الناتجــة ان یكــون العــدد الكلــي للنویــات الداخلــة فــي التفا.١

.یسمى بمبدأ حفظ النویات وهو غیر قانون حفظ الكتلةما وهذا 
قبــل وبعــد حــدوث التفاعــل النــووي وهــذا مــا یــسمى ًیجــب ان یكــون مجمــوع الــشحنات ثابتــا.٢

.بقانون حفظ الشحنة
ویـات الناتجــة لمجمـوع زخـم النًان یكـون مجمـوع زخـم النویـات الداخلـة فــي التفاعـل مـساویا.٣

.وهذا ما یسمى بقانون حفظ الزخم
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نــشتاین أي بمعنــى ان یكـون مجمــوع الكتلــة والطاقــة یتحقیـق قاعــدة تكــافؤ الكتلـة والطاقــة ال.٤
ثابـت خــالل عملیــة التفاعــل النــووي وان أي فقـدان فــي الكتلــة یجــب ان یــصاحبه تحــرر 

.طاقة وبالعكس

كـل تفاعـل نــووي، ولـو اخـذنا تفاعــل ان الـشروط االربعـة المــذكورة یجـب ان تتحقـق فــي 
B10مع نظیر البورون ) القذیفة(النیوترون

-:على سبیل المثال) الهدف(5
HeLinB 4

2
7
3

1
0

10
5 

الداخلــة فــي تمــن معادلــة التفاعــل اعــاله تبــین لنــا ان الجانــب االیــسر یمثــل الجــسیما
ات الناتجــــة مــــن التفاعــــل ولــــو حــــسبنا مجمــــوع التفاعــــل بینمــــا یمثــــل الجانــــب االیمــــن الجیــــسم

فــي كـل جانــب هــو Aكمـا ان عــدد النویـات ) 5(فــي كـل جانــب لكانـت تــساوي ) Z(الـشحنات 
-:ة التكافؤ تكوننویة اما بالنسبة لقاعد١١

B10الكتلة الذریة لنظیر البورون
)وحدة كتلة ذریة(وكذ ٠١٢٩٣٩,١٠=5

وكذ٠٠٨٦٦٥,١=كتلة النیوترون
وكذ٠٢١٦٠٤,١١= وكذ ٠٠٨٦٦٥,١+ وكذ ٠١٢٩٣٩,١٠=مجموع الكتل قبل التفاعل

Li7الكتلة الذریة لنظیر اللیثیوم
وكذ ٠١٦٠٠٤,٧= 3

He4كتلة ذرة الهیلیوم
وكذ٠٠٢٦٠٣,٤=2

وكذ٠١٨٦٠٧,١١=وكذ٠٠٢٦٠٣,٤+ وكذ ٠١٦٠٠٤,٧=مجموع الكتل بعد التفاعل 
وكذ٠٠٢٩٩٧,٠=الفرق بین كتل النوى الداخلة في التفاعل و الكتل الناتجة منه 

٤٦,٩٣١× ٠٠٢٩٩٧,٠= الطاقة المكافئة لفرق الكتل 
)ملیون الكترون فولت(ف یم٧٩,٢= 

ـــان  ـــى شـــكل طاق ـــل اعـــاله تتحـــرر عل ـــة لفـــرق الكت ـــة للجـــسیمات الطاقـــة المكافئ ة حركی
.الناتجة من التفاعل
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ـــة جـــدا ـــة قلیل ـــساقط لـــه طاقـــة حركی بحیـــث یمكـــن اعتبارهـــا ًلـــو فرضـــنا ان النیـــوترون ال
ـــل التفاعـــل یـــساوي صـــفرا وهـــو یـــساوي مجمـــوع زخـــم . ًمـــساویة للـــصفر فـــان مجمـــوع الـــزخم قب

للیثیـوم الناتجـة ونـواة ا) الهیلیـوم(الفـا ةذلك الن كل من جـسیم،الجسیمات الناتجة من التفاعل
كـــان باتجـــاهین متعاكـــسین وتكـــون المحـــصلة النهائیـــة لمجمـــوع زخمیهمـــا مـــن التفاعـــل تتحـــرر

-:الحظ الشكل ادناه. ًتساوي صفرا

+

B10تفاعل النیوترون مع نظیر البورون 
5.

-:انواع التفاعالت النوویة
ویحـدث هـذا عـادة ًمتـساویین تقریبـاجزأینهو عملیة انقسام النواة الى -:االنشطار النووي. ١

عملیة االنشطار هذه طاقة عالیة اضافة الى تحـرر في النوى الثقیلة كالیورانیوم، ویتولد نتیجة
فـــي بعـــض النـــوى ًدث تلقائیـــااالنـــشطار الـــذاتي وهـــو الـــذي یحـــن،نیوترونـــات وهـــو علـــى نـــوعی

امــــا النــــوع الثــــاني ویــــسمى . الثقیلــــة وغیــــر المــــستقرة كمــــا هــــو الحــــال فــــي الیورانیــــوم الطبیعــــي
االنــشطار بالحــث وهــو الــذي یحــدث عنــد حــصول النــواة علــى طاقــة اضــافیة بامتــصاصها احــد 

ذا النـوع ویمكن ان یحـدث هـ. ًالنیوترونات فتصبح غیر مستقرة وتنشطر الى نوى اكثر استقرارا

B10
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مــن االنــشطار عنــد قــصف النــوى الثقیلــة بجــسیمات اخــرى كالنیوترونــات والبروتونــات او اشــعة 
ان االنــشطار النــووي الوحیــد الــذي اكتــسب اهمیــة تطبیقیــة كبیــرة هــو انــشطار الیورانیــوم .كامــا

وســـبب هـــذه االهمیـــة هـــو ان معـــدل عـــدد النیوترونـــات . والبلوتونیـــوم عنـــد قـــذفهما بالنیوترونـــات
لتي تنبعث عنـد االنـشطار یكـون اكثـر مـن نیـوترون واحـد وهـذه الزیـادة تجعـل التفاعـل النـووي ا

.ًالمتسلسل ممكنا
ــــواة وحــــدة  ــــاء الن ــــة البق ــــر كافی ــــة غی ــــوى النووی ــــت الق ــــووي اذا كان ــــشطار الن یحــــدث االن

عـرف تحمـل نوهذا یحدث عادة عند زیادة عدد البروتونات في داخل النواة فهي كما . متماسكة
فكلما ازداد العدد الذري ازدادت قـوة التنـافر الكهربـائي بـین البروتونـات . نة كهربائیة موجبةشح

وهـذا بـدوره یـؤثر فـي القـوى ) ًتقریبـا(مـع مربـع عـدد البروتونـات ًناسب طردیـاتالن هذا التنافر ی
واة النوویــة التــي تــربط البروتونــات بالنیوترونــات فــي داخــل النــواة ومــن ثــم یــؤثر فــي تماســك النــ

وفــي الحقیقــة ان معظــم النــوى الثقیلــة .ویــؤدي الــى عــدم اســتقرارها عنــد االعــداد الذریــة العالیــة
.قابل لالنشطار عند توفر الطاقة الكافیة لها

-:Chain Reactionالتفاعل المتسلسل
ان استخدام النیوترونات المتحررة من االنشطار النووي لشطر نوى اخرى فـسیكون فـي 

ًفمـثال. الطاقة المخزونة في الـذرات بتفاعـل متسلـسل ومـن دون تـدخل االنـساناالمكان تحریر
مــن دون تــدخل ینلــو تحــرر نیوترونــات عنــد شــطر نــواة الیورانیــوم، فهــذا یعنــي انتــاج نیــوترون

ین مـن الیورانیـوم یوالنیوترونان الجدیـدان ال بـد ان یـصطدما بـذرتین اخـر. االنسان في صنعهما
وتتولـــد بهـــذه الخطـــوة اربعـــة نیوترونـــات جـــاهزة لـــشطر اربـــع نـــوى ًضاا انـــشطار ایـــمـــفیحـــدث له

جدیدة تتحرر منها ثمانیة نیوترونات وهكذا تستمر العملیة ویتولد انشطار نـووي متسلـسل وفـي 
وعلـــى هـــذا .وقـــت قـــصیر یتحـــرر مـــن العملیـــة مقـــدار كبیـــر مـــن الطاقـــة، الحـــظ الـــشكل ادنـــاه

یحتـاج الـى وسـیلة اضـافیة التفاعل الذي ان بدأ الاالساس یعرف التفاعل المتسلسل بانه ذلك 
.الى ادامة استمراریته

.یعتبر التفاعل المتسلسل اساس تولید الطاقة النوویة في المفاعالت النوویة
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.تفاعل االنشطار النووي المتسلسل

-:االندماج النووي
تفاعـل نــووي یحـدث فـي النــوى مثلمـا یحـدث االنـشطار النــووي فـي النـوى الثقیلــة، هنـاك 

الخفیفــــة، وتقــــصد بــــه االنــــدماج النــــووي حیــــث تتكــــون فیــــه نــــواة جدیــــدة نتیجــــة انــــدماج نــــواتین 
الـى عـشرة مالیـین ًالنووي درجات حرارة عالیة تصل احیانـااالندماج خفیفتین، یتطلب حصول 

وویــة للنــوى الكهربائیــة بــین الــشحنات النوذلــك لغــرض التغلــب علــى قــوى التنــافردرجــة مئویــة
وهذا یفسر سبب عدم حدوث االندماج النووي بین النوى الثقیلىة وذلك بسبب وجـود . المندمجة
عنـد حـصول االنـدماج النـووي فـي النـوى الخفیفـة . فـي هـذه النـوىالكبیـرة الكهربائیـة فرقوة التنا
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یحــصل نقــصان فــي مجمــوع كتلهــا ممــا یــؤدي الــى تحریــر طاقــة فائــضة امــا علــى شــكل طاقــة 
توجـــد فـــي الطبیعـــة تفـــاعالت مـــن هـــذا النـــوع وهـــي . كیـــة او علـــى شـــكل اشـــعاعات مختلفـــةحر

تفجیــــر النــــووي الاو یــــةویعتبــــر تفاعــــل القنبلــــة الهیدروجین. تحــــدث عــــادة فــــي الــــشمس والنجــــوم
نــوى الهیــدروجین وكمــا مبــین الحــراري مــن التفــاعالت التــي تعتمــد علــى االنــدماج النــووي بــین

-:ادناه
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) ملیـون الكتـرون فولـت(میـف٤فـي التفـاعلین اعـاله Qویبلغ مقدار الطاقة المتحـررة 
.میف على التوالي٣و 

-:ومن التفاعالت المهمة في االندماج النووي التفاعل
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.نظائر الهیدروجیناالندماج النووي بین 

-:Nuclear Reactorالمفاعل النووي
او وســـیلة الغایـــة منهــا الـــسیطرة علـــى االنـــشطار یعــرف المفاعـــل النـــووي بانــه منظومـــة

النـــووي والتفاعـــل المتسلـــسل وذلـــك لغـــرض االســـتفادة مـــن الطاقـــة المتولـــدة نتیجـــة هـــذه العملیـــة 
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وتنقـسم المفـاعالت النوویـة الـى . عدیـدةوكذلك من النیوترونات واالشعة المتولـدة فـي تطبیقـات
-:وهينوعین حسب طبیعة التفاعل النووي الذي یحدث فیها

الـذي یـسمى ٢٣٥وهي تعتمد علـى انـشطار نـوى الیورانیـوم -:مفاعالت االنشطار النووي. ١
.بالوقود النووي الطبیعي

.وى الخفیفةنوهي تعتمد على اندماج ال-:مفاعالت االندماج النووي. ٢

-:االستخدام السلمي للطاقة النوویة
تـــستخدم الطاقـــة النوویـــة ولحـــسن الحـــظ اســـتخدامات ســـلمیة نافعـــة كثیـــرة اضـــافة الـــى 

تـــستخدم التفجیـــرات النوویـــة فـــي تحریـــر الغـــاز الطبیعـــي فـــي ًاالســـتخدامات العـــسكریة، فمـــثال
د ازدادت فـي الوقـت لقـ. امریكا، وكذلك تستخدم فـي حفـر المرافـئ واالنفـاق والقنـوات فـي العـالم

الحاضر محطات القدرة النوویة التي تستخدم لتولید الطاقـة الكهربائیـة والـشكل ادنـاه یمثـل احـد 
ات والـــسفن صـــواغكمـــا یجـــري تطـــویر وبنـــاء مفـــاعالت متنقلـــة تـــستخدم فـــي ال. هـــذه المحطـــات

فاعل النـووي اما في الغواصات فالم. العمالقة لما توفره من حمولة السفینة من الوقود التقلیدي
یتــیح للغواصــة العمــل تحــت المــاء لفتــرة زمنیــة طویلــة للفوائــد العــسكریة مــن جهــة وللكــشف عــن 

ان تطبیقــات الطاقــة النوویــة ال .الثــروات الهائلــة فــي قــاع البحــار والمحیطــات مــن جهــة اخــرى
مــنتنحــصر فــي االســتخدامات العــسكریة والــسلمیة اعــاله بــل تتعــداها الــى انتــاج كمیــات كبیــرة 

.النظائر المشعة التي لها تطبیقات واسعة في مجاالت الزراعة والطب والصناعة

-:معلومات عامة مفیدة
.كغم٣١-١٠×١٠٩,٩=كتلة االلكترون 

.كغم٢٧-١٠×٦٧٢٥,١=كتلة البروتون
.كغم٢٧-١٠×٦٧٤٨,١=كتلة النیوترون 

.غم٢٤-١٠×٦٦,١= كغم ٢٧-١٠×٦٦,١=)وكذ(وحدة الكتلة الذریة
).ملیون الكترون فولت(میف ٤٦,٩٣١= )وكذ(وحدة كتلة ذریة 



الثالثة:المرحلة جامعة دیالى
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.مخطط لمحطة تولید الطاقة الكهربائیة بواسطة الطاقة النوویة

ـة


