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 تعاليبسمه

  مقدمه 

 

ما این ا دانش پیشرفته بود.کاربرد نظامی از این منحصر به ، آنپس از دستیابی به ها ای تا مدتاز فناوری هسته تصور اولیه بشر

رسمی شدن استفاده صلحهمزمان با شد.  نمایان کافینیز به اندازه  آنآمیز نظامی و صلح و بُعد غیرذهنیت رفته رفته اصالح شد 

آمیز را حق مسلم هر کشوری قانونی این کاربرد صلح یالمللی انرژی اتمی با تعیین چارچوبای، آژانس بینآمیز از فناوری هسته

 1۳۴۷درآمد و در سال  یاتم یانرژ یالمللنیآژانس ب تیعضو، به 1۳۳۷در سال نیز  رانیاکشورمان  .و به رسمیت شناخت دانست

کمتر از  رساند. بیبه تصو یمل ی( را امضا کرد و دو سال بعد آن را در مجلس شورایتیپ)ان یاهسته یهاسالح ریعدم تکث مانیپ

مگاوات  پنجو با ظرفیت 1۳۴۶در سال اولین رآکتور تحقیقاتی ایران ی اتم یانرژ یالمللنیآژانس باز عضویت ایران در ده سال بعد 

شور پزشکی ک –ای های هستهای از نیازمندیاین رآکتور تحقیقاتی بخش عمده د.ش یاندازدر دانشگاه تهران نصب و راهسبک آب 

 -زشکیپ، کشور با مشکالتی در زمینه تامین این سوخت ازخودداری غرب  وپایان سوخت رآکتور تحقیقاتی  باکرد. را تامین می

ر پشت سسابقه بودند یادشده را که بیهای محدودیت، . کارشناسان داخلی با تالش و خالقیت در این زمینهروبرو شددارویی 

 ،از جمله این دستاوردها ای شدند.آمیز هستهو موفق به کسب دستاورهای ارزشمند و متعدد در زمینه فناوری صلح ندگذاشت

ناوری دستیابی ایران به فمطالبی چند درباره زیر تالش شده  نوشتاردر  است. داریپا یهازوتوپیافناوری تولید دستیابی به 

 شود. ارائهدر شرایط سخت تحریمی  داریپا یهازوتوپیاتولید 

 

 رانیا یاهسته یهاتیفعال نهیشیپ 

( برداشته شد. در آن سال، 195۶برابر با ) 1۳۳5 ای در ایران در سالجدی در زمینه استفاده از علوم و تکنولوژی هسته گاماولین        

گذاری کرد. این کشور پایه ای دربرای آموزش و پژوهش هسته «مرکز اتمی دانشگاه تهران»را تحت عنوان  دانشگاه تهران مرکزی

. چندی ددرآماجرا  به «اتم برای صلح »تحت عنوان  195۳وقت آمریکا در سال  ییس جمهورئبعد از طرح آیزنهاور، ر سه سال تصمیم

ت. گرف قرار وقت دولت ئتهی کتور اتمی در دستور کارآبه پیشنهاد دانشگاه تهران، ساخت یک ر (1959برابر با ) 1۳۳۷بعد در سال 

این  ظرفیت .موافقت کردایران  رایاتمی ب رکتوآیک ربا تامین آمریکا جهت تبلیغ طرح خود  ی وقتیس جمهورئر ،همین راستا در

 ،عالوه بر رآکتور تحقیقاتی یادشدهکرد. کار می 1۳5۷ درصد تا سال 9۳مگاوات بود و با سوخت اورانیوم بسیار غنی شده پنج کتور آر

های ایران قبل از انقالب به منظور برخورداری بیشتر از همکاری د.برخوردار بوجداسازی پلوتونیوم نیز ایران از تاسیسات )محدود( 

از جمله باید به قرارداد با فرانسه اشاره کرد.  ؛زیادی به کشور تحمیل کرد هزینهای قراردادهایی را با طرف غربی منعقد کرد که هسته

 پرداخت تری کاستین غنی سازی اورانیوم در یک میلیارد دالر به فرانسه جهت تاسیسات 1۳5۳ایران در سال بر اساس این قرارداد 

از کشورهای  . تاسیسات مذکور شامل کنسرسیومیبه تملّک خود در آوردرا  «اوردیف»از سهام شرکت  درصد 10کرد و در پی آن 

 1.بودفرانسه، بلژیک، اسپانیا و ایتالیا 
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قات با بخش تکنولوژی و تحقیهای بلندمدت ای برای همکاریموافقتنامه ،اسیس سازمان انرژی اتمی ایرانیک سال بعد از تتنها         

 «مانزیمنس آل»های وابسته به یکی از شرکت - «کرافت ورك یونیون»پی آن شرکت  و در شدامضا  انرژی اتمی آلمان غربیسازمان 

درصد  ۷5در شرایطی که حدود و  1۳5۷در سال با پیروزی انقالب اسالمی  در بوشهر برعهده گرفت.را ساخت دو واحد نیروگاه اتمی  -

 جمهوری اسالمی 1را متوقف کرد.یادشده درصد واحد دوم نیروگاه ساخته شده بود، طرف آلمانی کار بر روی پروژه  ۶0واحد اول و 

 2محکومیت طرف آلمانی شد.صدور رای به  منجرکه  المللی شکایت کرددگاه داوری بینایران از شرکت آلمانی در دا

با  ومیاوران یسازیو غن یاچرخه سوخت هسته یبه فناور یابیدست یبرا رانیاجمهوری اسالمی  ،یلیجنگ تحم انیاز پا پس       

 روگاهین لیتکم یبرا یدالر ونیلیم 800نشان دادند و قرارداد  یشتریب تیها جدکرد که سرانجام، روس یزنیرا یمختلف یکشورها

زرد در  کیک دیکارخانه تولکشف و  زدیساغند  ومیمعدن اوران ،یرانیبا تالش نخبگان و مهندسان ا گرید ی. از سودشبوشهر منعقد 

 یولوژصفر را در مرکز تکن یروین نیو رآکتور آب سنگ یاتورینیم یتوانست رآکتور نوترون رانیا نی. همچنشد یاندازراه زدیاردکان 

  به دست آورد. زیرا ن وژیفیسانتر یهانیو ماش یاکند و دانش هسته یاندازاصفهان راه یاهسته

شش  ،بوشهر یاهسته روگاهیگرفته شد عالوه بر ن میتصم جهیو در نت لیتشک یمل یاهسته یفناور یشورا 1۳۷۶اواخر سال       

جود و با م،یتصم نیاد. برحسب شو نیدر داخل کشور تأم زین یاهسته یهاروگاهیو سوخت ن یاندازراه گرید یاهسته روگاهیواحد ن

از  یکیو  رانیا یاهسته یهاسوخت دیاصفهان که فاز اول تول UCF ساتیتأس لیطرف قرارداد، تکم یهاشرکت یقطع همکار

آغاز و  1۳۷9در سال  رانیا یاو دانشمندان جوان هسته ناتوسط مهندس ها،یست با تمام ناباورایدن یاهسته یهاپروژه نیترشرفتهیپ

سال  11در مدت  هاینیکه قرار بود چ یا. پروژهدیرس یبرداربه بهره 1۳8۳ نیروردشد و باالخره در ف لیدر مدت چهار سال تکم

یغن ساتیاصفهان، ساخت تأس ومیاوران لیمرکز تبد یاندازو راه لیجهت تکم رانیبا تالش ا همزمان دهند. لیکنند و تحو لیتکم

که  وژیفیسانتر دهیچیو پ شرفتهیالعاده پفوق یهاتر از آن ساخت دستگاهآغاز شده بود و مهم شیها پدر نطنز که از سال ومیاوران یساز

 آغاز شد و به ثمر نشست.  یاتوسط دانشمندان هسته ،دارند ومیاوران یسازیرا در غن ینقش اصل

 ی(؛ ب( فرآورزدی)ساغند  ومیالف( استخراج اوران اند از:عبارت یاز انقالب اسالمپس  رانیا یاهسته یهاتیمراتب، عمده فعال نیبا ا

 ۳بوشهر. روگاهین یاصفهان(؛ ت( بارگذار UCFبه گاز ) ومیاوران لی(؛ پ( تبدزدیزرد )اردکان  کیک دیو تول ومیاوران

  داریپا یهازوتوپیكننده ا دیتول یدر جمع كشورها رانیا  

که در  ویواکتیراد ریغ ییایمیش یهازوتوپیا ست از :ا عبارت (Stable isotope) داریپا زوتوپیاتعریف ساده و قابل فهم         

 صیر تشخد ،یمیمشاهده نشده و عالوه بر استفاده گسترده آن در حوزه صنعت از جمله نفت و پتروش یاز واپاش یشکل چیعنصر ه نیا

 ویراد دیدر تول یاکننده نییتع ارینقش بس داریپا یهازوتوپیا دارد. ژهیو یهمچون سرطان کاربرد ییهایماریو درمان ب

و درمان استفاده  صیسال است در حوزه تشخ ۳0از  شیهستند که ب هاودارویاز راد یارمجموعهیز هازوتوپیاویدارند. راد هازوتوپیا

. در کنندیم یخود پرتوده یبوده و با توجه به ساختار اتم داریهستند که ناپا یاز عناصر جدول تناوب یگروه هازوتوپیاویراد .شوندیم

 قاتیحقو ت یداروساز ،یکشاورز ،یشناسنیزم ،یاعلوم هسته ،یدر صنعت، پزشک یعیوس اریکاربرد بس داریپا یهازوتوپیا قت،یحق

و  یصنعت یهازوتوپیا ویراد دیتول یبرا 19۶0از دهه  زیآمصلح یبا کاربر داریپا یاهزوتوپیاستفاده از ا یخینظر تار از دارند. یعلم

                                                           
1 .http://boushehr.irib.ir/  

ای به مالکیت ایران درآید و پیمانکار موظف شد که این قطعات های ساخته شده دو نیروگاه بوشهر تا آن زمان، به اضافه نیمی از سوخت هستهقرار شد همه قطعات و دستگاه .2

 19/08/1۳98خبرگزاری صدا و سیما . را بصورت تحویل در بندر بوشهر، به ایران تحویل دهد
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کاربرد  یبعد پزشک ها،زوتوپیبا استفاده از ا هایماریو درمان ب صیتشخ یهایفناور شرفتیبا پ ریاخ یهاآغاز شد. در دهه یپزشک

مل در بخش سالمت شا هازوتوپیت بتوان گفت که نقش ائبه جر دیارتباط، شا نیاست. در ا تیحائز اهم اریبس داریپا یهازوتوپیا

 قابل اغماض است. ریپررنگ و غ اریها، بسخطرناك مانند انواع سرطان اریبس یهایماریو درمان ب هایماریب قیدق صیتشخ

و علم  ییتوانا وم،یاوران یسازیدر کنار غن یرانیاست، اما متخصصان و دانشمندان ا ازین ییباال یبه تکنولوژ هازوتوپیا دیتول یبرا      

 ریتنها در انحصار چند کشور در جهان نظ داریپا یهازوتوپیا دیدانش و توان تول نیاز ا شیپ اند.را به دست آورده هازوتوپیا یجداساز

 یاهزوتوپیا دیتول نیشتریهستند که ب ییهاجزو کشور داریپا زوتوپینوع ا 150از  شیب دیها با تولروسو آلمان بود.  کایآمر ه،یروس

 ساتیتاس است که در یاتفاق مهم یو صنعت یپزشک یهااستفاده در حوزه تیبا قابل داریپا یهازوتوپیا دیتولدارند. در اختیار را  داریپا

چندی است که به فناوری  و جمهوری اسالمی ایران نیز با وجود تخصصی و دشوار بودن حوزه یادشده شودیم یریگیفردو پ یاهسته

ه طرف روسی ک در حالی تحقق یافت داریپا یهازوتوپیا دیتول یهادانش آبشاردستیابی به  های پایدار دست یافته است.تولید ایزوتوپ

 در ایناز همراهی با ایران  ،داریپای هازوتوپیا دیتول یبرا یقاتیو کار تحق ومیاوران یسازیانجام همزمان غن« نبود رممکنیغ»به بهانه 

  1خودداری کرد.زمینه 

 داریپا یهازوتوپیكاربرد ا موارد 

 الف/ در حوزه پزشکی 

 نیا در برد دارد.کار یپزشک کیزیو ف یپرتونگار ،یپزشک یربرداریاست که در حوزه تصو یاز علم پزشک یاشاخه یاهسته یپزشک       

. شودیسرطان استفاده م لیمختلف از قب یهایماریو درمان ب ییشناسا یبرا هازوتوپیاویو راد وداروهایاز راد یشاخه از علم پزشک

 یربرداریصوروش ت نیا زیوجه تما یژگیو نیبدن است. ا ییایمیوشیو ب یکیمتابول یاز عملکردها یریتصو جادیا رشته در نیبارز ا یژگیو

 یتنها اطالعات ساختار یاهسته یها برخالف پزشکروش نیااست. در  یاسکن و ام آر آ یت یمانند س یربرداریتصو یهاروش ریبا سا

است  یصیتشخ یربرداریتصو یهاروش نیترمنیا و نیخطرترکم ودر حال حاضر جز یاهسته یپزشک .شودیبدن ارائه م یکیو آناتوم

بر  هیاست. کشور ما با تک یاهسته یاز انرژ زیآمهمان استفاده صلح ،یاهسته یپزشک گرید انیب به .شودیاستفاده م ایکه در تمام دن

 در حوزه داریپا یهازوتوپیا داشته است. نهیزم نیادر  یادیز یهاشرفتیپ ریاخ یهادر سال ،یدانش متخصصان و دانشمندان داخل

 عبارتند از: داریپا یهازوتوپیا یهااز کاربرد یبرخ .کنندنقش مهمی ایفا می هایماریو درمان ب صیتشخیعنی در  یپزشک
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ی تصویربردار
ای،هسته

تصویربرداری 
PET وSPET،

رادیو تراپی 
خارجی،

آنالیز های 
.بیوشیمی
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 عیحوزه صنا درب/ 

 عبارتند از:مختلف  عیدر صنا داریپا یهازوتوپیا یهااز جمله کاربرد

 
  یستیعلوم زمحیط زیست و در حوزه  ج/

 حوزه علوم زیستی عبارتند از: در داریپا یهازوتوپیا یهااز جمله کاربرد

 
ف و های مختلاز پروژه یبرداربهرهدرباره  یدواریبا ابراز ام هایس سازمان انرژی اتمی کشور در گفتگو با رسانهئپیش رچندی           

 یسازیما علم غن» :هزار دالر است 1۴0حدود  داریپا یهازوتوپیاز ا یبرخ متیخاطرنشان کرد: قنزدیک  ندهیآجدید این سازمان در 

از آنها  یکیاند که نوشته یبزرگ یافزارها. مهندسان و متخصصان ما نرممیامربوط به آن را به دست آورده یو فناور داریپا یهازوتوپیا

انجام  یرانیرا متخصصان ا داریپا یهازوتوپیا یسازیغن یهارهیزنج دمانیمربوط به چ یهزار خط برنامه دارد. طراح ۳00مثال  یبرا

در حال تحقیق و کار  داریپا یهازوتوپیانوع  11حاضر بر  منتشره متخصصان کشورمان در حال هایطبق اخبار و گزارش .دهندیم

 1«هستند.

  منطقهپیشگامی ایران در تولید و صادرات رادیو داروها در  

در  ییدارو ویراد یهاتیو ک دارو ویراد دیتول یهااز قطبایران  ،ی کشوردارو ویراد دیشرکت تول نیبزرگتر رعاملیمدبه گفته     

که دانش  اندهکرد یسازیرا بوم دارو وینوع راد 50از  شیب دیتول یفناوردانشمندان ایرانی این عالوه بر به گفته داورپناه  2ست.ایآس
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عکس برداری گاما

صنایع نفت و گاز

سیستم های دقیق اندازه گیری 

سیستم های تشخیص گاز و دود

آنالیز ها و فرآیند های معدنی 

تشخیص منبع آلودگی 

نظارت بر گاز های اتمسفری جهت تشخیص منابع طبیعی یا غیرطبیعی

بوم شناسی 

مسیرفتوسنتز 

شبکه غذایی 

چرخه مواد غذایی در داخل بدن 

مطالعات متابولیک 
طب ورزشی 



 

۶ 

 

هزار نفر از بیماران کشور از  800عالوه بر این در حال حاضر حدود  کشور جهان است. پنج اریدر اخت تنها داروها ویراد نیساخت ا

  کنند.محصوالت رادیو دارویی استفاده می

ان، راق، پاکستان، هند، لبنبه ع امروزه ایران صادر کننده انواعی از رادیو داروها ،عالوه بر خودکفایی در زمینه تولید برخی رادیو داروها    

 رادیو انمشتری از ،البته برخی از این کشورها همچون هند که صادرکننده مهم اقالم دارویی استاست. گرجستان  و مصر ه،یسور

 ویرادحاضر  بلکه ایران در حال ،ثبت شدههند در رادیو دارویی ایران هم اکنون نه تنها محصوالت داروهای ایران است. بر این اساس 

حاضر  در حال پت تصویربرداری مرکز 110عالوه بر این ترکیه با وجود داشتن . دکنیم نیهند را تأم مارستانیب ۷0از  شیب یدارو

البته شایسته یادآوری و توجه دو چندان است که بدانیم دستاوردهای ارزنده یادشده  1.های ایزوتوپی ایرانی استاز شرکت رژنراتوخریدار 

 های بسیار سخت و غیر انسانی هستیم.شاهد تحریم که مااعم از تولید و حتی صادرات اقالم ذکر شده در حالی تحقق یافت 

 بندی جمع 

وسعه شد. روند آرام ت آغازای ایران در قبل از انقالب اسالمی با چراغ سبز محافل غربی و خصوصا آمریکا های هستهتردید فعالیتبی      

ویژه آمریکا و سپس آلمان و فرانسه ه کشورهای غربی بو رشد سریع و جهشی آن، تماما زیر نفوذ و حضور  1۳5۳ای قبل از سال هسته

پیشین  عهداتت عمل بهای که غرب حتی از به گونه ،از پیروزی انقالب اسالمی با شدت هر چه تمام تغییر جهت یافتبعد این روند  بود.

د دانشگاه تهران برای ساخت و تولی ای بوشهر و تامین سوخت رآکتور تحقیقاتیشانه خالی کرد. خودداری از اتمام نیروگاه هستهخود 

تر کرد. های غرب را پررنگای ایران روند بدعهدیها در پی طرح پرونده هستههایی از این بدعهدی است. تشدید تحریمرادیو دارو نمونه

درمانی شد. برخالف تصور اولیه همگان به ویژه غرب این روند با  –ای های مختلف هستهنتیجه این سیاست تامین نشدن نیازمندی

تالش و نوآوری دانشمندان داخلی جای خود را به خود اتکایی و نوآوری داد. نتیجه این روند سازنده در چند سال اخیر توانایی ایران 

هزار بیمار در کشور و  800، تامین خدمات دارویی نوع رادیو دارو 50های پایدار، تولید بیش از در دستیابی به دانش تولید ایزوتوپ

ما »ای مستدل بر اجرای و پیاده کردن شعار و اینها همگی نمونهکسب مقام نخست تولید و صادرات رادیو دارو در منطقه است. 

  و خود اتکایی است.« توانسیتم
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