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  ششمفصل 
  هسته ايآشنايي با فيزيك 

ساختار، بر هم كنش ها و واپاشي هسته هاي اتمي سرو كار شاخه اي از فيزيك است كه در آن با فيزيك هسته اي: 
  داريم.

  
  به ذرات تشكيل دهنده ي هسته كه شامل پروتون ها و نوترون ها مي باشند نوكلئون گفته مي شود. نوكلئون:

  تعدا پروتون هاي هسته را عدد اتمي مي نامند.): Zعدد اتمي (
  تعداد نوترون هاي هسته را عدد نوتروني آن مي گويند. ):Nعدد نوتروني(

  مجموع تعداد پروتون ها و نوترون هاي را عدد جرمي ناميده مي شود. :)Aعدد جرمي(
A=Z+N 

  در يك عنصر خنثي تعداد پروتون ها و الكترون ها برابر است. -نكته
  

  ، نماد هسته به صورت زير نشان داده مي شود: Xبراي يك عنصر با نماد شيميايي  نماد شيميايي عنصرها:

  
  

شكل هاي مختلف يك عنصر كه عدد اتمي يكسان وعدد جرمي متفاوت دارند.( ايزوتوپ ها  ايزوتوپ ها(هم مكان):
  تعداد پروتون هاي برابر و تعداد نوترون هاي متفاوت دارند.)

1هيدروژن داراي سه ايزوتوپ طبيعي است:  ايزوتوپ هاي هيدروژن:
1يا هيدروژن ، 1

1يا دوتريوم و 2
3 .  

درصد جرم اتم در هسته متمركز  9/99اتم بسيار كوچك تر است . با اين وجود ، ابعاد هسته در مقايسه با ابعاد  -نكته
  است! ) 3g/cm1410شده است( چگالي هسته 

  
نيروي جاذبه بين نوكلئون هاي هسته كه باعث مي شود نوكلئون ها به صورت پايدار در كنار هم  نيروي هسته اي:

  باقي بمانند نيروي هسته اي ناميده مي شود.
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  چند نكته در رابطه با نيروي هسته اي:
  بسيار قوي تر از نيروي رانش الكتريكي بين دو پروتون است. نيروي هسته اي -1
نيروي گرانشي بسيار تفاوت دارد زيرا جاذبه نيروي گرانشي بين نوكلئون ها چنان ضعيف است  نيروي هسته اي با -2

  كه نمي تواند بر نيروي دافعه ي الكتروستاتيكي دو پروتون غلبه كند.
  نيروي هسته اي كوتاه برد است و تنها در فاصله اي كوچك تر از ابعاد هسته اثر مي كند . -3
، يعني نيروي ربايشي هسته اي يكساني بين دو پروتون، دو نوترون، از بار الكتريكي است نيروي هسته اي مستقل  -4

يا يك پروتون و يك نوترون وجود دارد.( به همين دليل از منظر نيروي هسته اي ، تفاوتي بين پروتون و نوترون 
  وجود ندارد و دليل نامگذاري آن ها با نام عام نوگلئون نيز همين است)

  
براي پايداري هسته، بايد نيروي دافعه ي الكتروستاتيكي بين پروتون ها با نيروي جاذبه ي بين  پايداري هسته:شرط 

نوكلئون ها ، كه ناشي از نيروي هسته اي است برابر باشد . ولي به دليل بلند برد بودن نيروي الكتروستاتيكي ، يك 
             ند ، در حالي كه يك پروتون يا يك نوترون فقط پروتون تمام پروتون هاي ديگر درون هسته را دفع مي ك

نزديك ترين نوكلئون هاي مجاور خود را با نيروي هسته اي جذب مي كند . به همين دليل وقتي تعداد پروتون هاي 
ابد. شكل يتعداد نوترون هاي درون هسته نيز افزايش درون هسته افزايش يابد ، اگر هسته بخواهد پايدار بماند ، بايد 

  را براي عنصرهاي مختلف نشان مي دهد: Nبر حسب  Zزير نموداري از 

  
) ، متعلق به بيسوت است. به جز توريم و اورانيوم كه در طبيعت =83Zهسته ي پايدار با بيش ترين تعداد پروتون (

عنصر تنها عنصرهايي اند كه ناپايدارند. اين دو  83يافت مي شوند ساير هسته هاي سنگين با عدد اتمي بزرگتر از 
ظومه ي شمسي ، فقط مقدار كمي از آن ها بر اثر واپاشي به واپاشي آن چنان كند است كه از هنگام تشكيل من

  عنصرهاي سبك تر تبديل شده اند.
  يا بيش تر است. 5/1) برابر  براي هسته هاي پايدار نسبت نوترون به پروتون(  -نكته
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  مي شود. ناميدهاي جدا كردن نوكلئون هاي هسته انرژي بستگي هسته  ي انرژي الزم برا انرژي بستگي هسته اي: 
كم تر است . اين اختالف  ون ها و نوترون هاي تشكيل دهندهجرم هسته از مجموع جرم پروت كاستي جرم هسته:

  جرم كاستي جرم هسته ناميده مي شود.

  
  

بايد از رابطه معروف اينيشتين در نظريه براي به دست آوردن اين انرژي  محاسبه ي انرژي بستگي هسته اي:
  نامه ي كتاب درسي است)البته اين محاسبه خارج از بر(نسبيت استفاده نمود:

E=mc2 

  
  

انرژي نوكلئون هاي وابسته به هسته نيز مانند انرژي الكترون هاي وابسته به اتم             ترازهاي انرژي هسته:
كوانتيده اند و نوكلئون ها درون هسته نمي توانند هر انرژي دلخواهي را اختيار كنند . همچنين همان طور كه     

ا جذب ب ند ، نوكلئون ها نيز مي توانندخته بروالكترون هاي اتم مي توانند با جذب انرژي از تراز پايه به تراز برانگي
انرژي به ترازهاي انرژي باالتر بروند و درنتيجه هسته برانگيخته شود. هسته ي برانگيخته با گسيل فوتون به به تراز 

  شده ، با اختالف انرژي بين دو تراز برانگيخته و تراز پايه برابر است.پايه برمي گردد . انرژي فوتون گسيل 
  نمايش مي دهند)  X*سته هاي برانگيخته را با نماد ( ه

  
اختالف بين ترازهاي انرژي نوكلئون ها در هسته  تفاوت ترازهاي انرژي نوكلئون ها با ترازهاي انرژي الكترون:

 evاست، در حالي كه اختالف بين ترازهاي انرژي الكترون ها در اتم از مرتبه ي  MeVتا مرتبه ي  keVاز مرتبه ي 
  است. از اين رو ، هسته ها در واكنش هاي شيميايي برانگيخته نمي شود.

  
به طور طبيعي (خودبه خود) واپاشي مي كند ، نوع معيني از وقتي يك هسته ي ناپايدار يا پرتوزا  پرتوزايي طبيعي :

  ي شود.ذرات يا فوتون هاي پرانرژي آزاد مي شوند . اين فرايند واپاشي ، پرتوزايي طبيعي ناميده م
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  در پرتوزايي طبيعي سه نوع پرتو ايجاد مي شود: : و قدرت نفوذ آن ها انواع پرتوها در پرتوزايي طبيعي 
كم ترين نفوذ را دارند و با ورقه ي نازك سربي با ضخامت ناچيز متوقف مي شوند.( حدود ): αپرتوهاي آلفا( -1

mm01/0 (در سرب نفوذ دارند  
  ) mm1/0اين پرتوها مسافت خيلي بيش تري در سرب نفوذ مي كنند( حدود  ):βپرتوهاي بتا( -2

  )mm100اين پرتوها بيش ترين نفوذ را در سرب دارند( حدود  ):γپرتوهاي گاما( -3
  

لئون ها در تمام فرايندهاي واپاشي هسته اي پايسته است . يعني تعداد نوكلئون ها ، پيش از فرايند با تعداد نوك -نكته
  نوكلئون ها پس از فرآيند مساوي است . دتعدا

  
براي انجام اين آزمايش نمونه ي ماده ي پرتوزا داخل  آزمايش مقايسه ي بار و جرم سه نوع ذره ي پرتوزا:

قاعده ي ه باستوانه اي سربي قرار مي گيرد و پرتوهاي آن عمود بر يك ميدان مغناطيسي عبور مي كنند كه با توجه 
  هر ذره را تعيين كرد: يع بارالكتريكدست راست مي توان نو

پرتوي گاما در ميدان مغناطيسي انحراف ندارد كه نشان مي دهد  -1
  بار الكتريكي ندارد.

پرتوي بتا به گونه اي در ميدان مغناطيسي انحراف پيدا گرده است  -2
 نبيش تريكه نشان مي دهد داراي بار الكتريكي منفي است و چون 

ترين جرم را در مقايسه با ساير  كمانحراف را دارد نشان مي دهد 
  ذرات واپاشي دارد.

ده ردر ميدان مغناطيسي انحراف پيدا ك پرتوي آلفا به گونه اي -3
ترين  كماست كه نشان مي دهد داراي بار الكتريكي مثبت است و چون 

ساير ترين جرم را در مقايسه با  انحراف را دارد نشان مي دهد بيش
  ذرات واپاشي دارد.

  

2اين نوع پرتوها ذرات با بار مثبت از جنس هسته ي هليم(  ):αواكنش هسته اي مربوط به واپاشي آلفا(
است  )4

  معادله ي اين واپاشي به اين صورت زير است:يعني از دو پروتون و دو نوترون تشكيل شده است.

  
  هسته ي دختر ناميده مي شود. Yهسته ي مادر و  Xدر اين رابطه 
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  اين واپاشي به دوشكل صورت مي گيرد: ): βواكنش هسته اي مربوط به واپاشي بتا(
اين پرتوها از نوع الكترون هستند. الكترون واپاشي شده در هسته ي مادر وجود ندارد و همچنين يكي بتاي منفي:  -1

ن نوتروني درون هسته ، به پروتون و الكترو هبه وجود مي آيد كين الكترون وقتي از الكترون هاي مداري اتم نيست . ا
  معادله ي اين واپاشي به صورت زير است:تبديل شود.

  
  هسته ي دختر ناميده مي شود. Yهسته ي مادر و  Xدر اين رابطه 

  
هستند. به اين الكترون مثبت  e+حامل بار  e–اين پرتوها جرم يكسان با الكترون دارند اما به جاي بار  پوزيترون: -2

پوزيترون گفته مي شود. در اين فرايند يكي از پروتون هاي درون هسته به يك نوترون و پوزيترون تبديل مي شود 
  سپس اين پوزيترون از هسته گسيل مي شود. معادله ي اين واپاشي به صورت زير است:

  
  مي شود.هسته ي دختر ناميده  Yهسته ي مادر و  Xدر اين رابطه 

  
پرتوي گاما يك فوتون پر انرژي است .اغلب هسته ها پس از واپاشي  ): γ(گاماواكنش هسته اي مربوط به واپاشي 

آلفا يا بتا ، در حالت برانگيخته قرار مي گيرند و با گسيل فوتون هاي پرانرژي گاما به حالت پايه مي رسند. در اين 
  تغيير نمي كنند . معادله ي اين واپاشي به صورت زير است: Zو  A دفراين

  
  هسته ي دختر ناميده مي شود. Xهسته ي مادر و  X*در اين رابطه 

  
سانتي  2تا  1ذره هاي آلفا سنگين اند و برد كوتاهي دارند. اين ذرات پس از طي مسافت كوتاهي در هوا (  -نكته

مواد جذب مي شوند. اگر اين ذره ها از راه تنفس يا دستگاه گوارش وارد بدن متر) و يا با عبور از اليه اي نازك از 
  شوند ، باعث آسيب شديد به بافت هاي بدن مي شوند.

  
يك هسته ي ناپايدار به طور همزمان تعدادي ذرات آلفا ، بتا و گاما گسيل كند براي گاه هر واكنش هاي زنجيره اي :

  اتمي و هممچنين مجموع اعداد جرمي دوطرف معادله را برابر قرار دهيد. دحل مسائل بايد مجموع اعدا
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  كدام ذره واكنش هسته اي مقابل را كامل مي كند؟ -1تست

92
238                   90

234
+ . . . . . .  

  ) آلفا4) نوترون                 3                ) پوزيترون2                ي منفي) بتا1
  ) گزينه( -پاسخ

اگر يك عنصر راديو اكتيو يك ذره ي آلفا و دو ذره ي بتاي منفي تابش كند عدد اتمي آن نسبت به حالت  -2تست
  قبل چه تغييري مي كند؟

  واحد كاهش مي يابد. 2) 2واحد افزايش مي يابد.      2) 1
  ) تغيير نمي كند.4ي يابد.       واحد كاهش م 3) 3

  گزينه(  )  -پاسخ
  
  

واحد كاهش  4يك ماده ي پرتوزا چه ذراتي را بايد تابش كند تا بدون تغيير عدد اتمي ، عدد جرمي آن  -3تست
  يابد؟

  ) يك ذره ي آلفا و دو ذره ي بتاي منفي2) دو ذره ي آلفا و دو ذره ي بتاي منفي                          1
  ) سه ذره ي آلفا و دو ذره ي بتاي منفي 4) سه ذره ي آلفا و دو ذره ي بتاي منفي                         3

  )2گزينه( -پاسخ
  
  
  

                   در واكنش هسته اي -4تست  . . . . . . . . . . . .85
218

90
234

در جاهاي خالي كدام گزينه 

  بايد قرار گيرد؟
1 (α4  و–β3                2 (α3  و–β4                  3 (α2  و–β4                      4 (α4  و–β2  

  )1گزينه( -پاسخ
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92در واكنش  -5تست
237

                  α3   تعداد نوكلئون هايY 98-(رياضي                  چقدر است؟(  

1 (224                    2 (225                      3 (226                       4 (228  
  )2گزينه( -پاسخ

  

82در واكنش هسته اي  -6تست
207

                   79
197 2 ترتيب به  Nو M،  نوترون

  )98-(رياضي خارج                                               كدام اند؟                                                                                    
    3و  2) 4                         2و  2) 3                     2و  1) 2               1و  1) 1

  )2گزينه( -پاسخ
  
  
  

نيمه عمر مدت زماني است كه طول مي كشد تا تعداد هسته هاي مادر موجود در يك نمونه به  :)2/1Tنيمه عمر(
  نصف برسند.

  
  
  
  
  

  محاسبات جرمي ماده ي پرتوزا با توجه به نيمه عمر آن:
2/1Tنيمه عمر :  
t(مدت تجزيه )كل زمان الزم براي واپاشي :  
nتعداد نيمه عمرهاي سپري شده :  
om ماده ي پرتوزا: مقدار اوليه ي  

m(مقدار فعال)مقدار باقي مانده ي ماده ي پرتوزا :  
m-om(غير فعال)مقدار واپاشي شده يا تجزيه شده :  

  
  را قرار داد. )N(هسته هاي ماده پرتوزا دبه جاي جرم در كليه ي روابط باال مي توان تعدا -نكته
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گرم از اين عنصر متالشي شده  5/94روز  30روز است. اگر در مدت  5نيمه عمر يك عنصر راديو اكتيو  -5تست
  باشد ، جرم اوليه ي آن چند گرم بوده است؟

1 (98                    2 (96                        3 (100                          4(120  
  ) 2گزينه( -پاسخ

  
  
  

1روز است . پس از چند روز جرم فعال آن به  25نيمه عمر يك ماده ي راديو اكتيو  -6تست
  جرم اوليه مي رسد؟ 64

1 (150                     2 (125                       3 (175                        4 (200  
  ) 1گزينه( -پاسخ

  
  
  

چند درصد از اين ماده ي پرتوزا به صورت   T3باشد پس از گذشت  Tاگر نيمه عمر يك عنصر پرتوزا -7تست
  فعال باقي مي ماند؟

1 (25                    2 (25/6                       3 (50                            4(5/12  
  )4گزينه( -پاسخ

  
  
  

 است؟در نمودار كدام  tنمودار زير مربوط به يك عنصر پرتوزا است .  -8تست

1 (60  
2 (80  
3 (90  
4 (120  
  
  

  )3گزينه( -پاسخ
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مدت زماني كه طول مي كشد تا  -9تست
7
هسته هاي يك ماده ي راديواكتيو تجزيه شود چند برابر نيمه عمر آن  8

  است؟
1 (2                      2 (4                           3 (3                            4 (8  

  )3گزينه( -پاسخ
  
  
  

بر حسب زمان به صورت شكل زير است . نيمه عمر اين ماده نمودار واپاشي هسته هاي يك ماده ي پرتوزا  -10تست
  )                                                  (98-(رياضي               چند روز است؟                    

1 (5  
2 (25  
3 (50  
4 (5/62  

  )2گزينه( -پاسخ
  
  
  

درصد هسته هاي  75روز است ، پس از گذشت چند روز ،  8از يك ماده ي راديواكتيو كه نيمه عمر آن  -11تست
  )98-(رياضي خارجاين ماده واپاشيده مي شود؟                                                                                                    

1 (8                         2 (16                        3 (24                            4 (32  
  )2گزينه( -پاسخ
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  فيزيك است.-از اينجا تا پايان فصل ويژه ي دانش آموزان رشته ي رياضي
   ه به دو هسته با جرم كم تر ، شكافت هسته اي ناميد يند تقسيم شدن يك هسته ي سنگينفرا شكافت هسته اي :

  مي شود.

92( 235اورانيوم  شكافت هسته ي اورانيوم:
) پس از جذب نوترون به دو تكه تقسيم مي شود و هر تكه ، جرم 235

اه با مركم تري از هسته ي اوليه دارد. در فرايند شكافت اورانيوم ، تركيب هاي متفاوتي از هسته هاي كوچك تر ه
به طور مثال يكي از واكنش هاي ممكن شكافت به صورت زير انجام ) به وجود مي آيد . 5تا 2تعدادي نوترون(بين 

  مي شود:
  

برخورد كند و  235وقتي نوتروني با هسته ي اورانيوم 
جذب شود ، هسته ي اورانيوم شروع به ارتعاش مي كند 
و تغيير شكل مي دهد . ارتعاش تا وقتي ادامه مي يابد كه 
تغيير شكل چنان جدي شود كه نيروي جاذبه ي هسته اي 
     ديگرنتواند با نيروي دافعه ي الكتروستاتيكي بين 

هاي هسته متوازن شود. در اين هنگام ، هسته به  پروتون 
پاره هايي وا مي پاشد كه حامل انرژي (به طور عمده 

  انرژي جنبشي) هستند.
با  235اورانيوم فرايند شكافت  ي:ه اواكنش زنجير

جذب يك نوترون كند آغاز مي شود. اگر محصوالت 
نوترون به  3باشند در اين فرايند  Krو  Baشكافت 

، ندارند آيد. چون نوترون ها بار الكتريكي وجود مي
ي كنند. نوترون ها هسته هاي ديگر آن ها را دفع نم

     پس از كند شدن ، توسط هسته هاي ديگر جذب 
هسته ي اورانيوم  3مي شوند و باعث شكافت در 

نوترون آزاد مي كنند . اگر هر  9ديگر مي شوند و 
سته هيك از اين نوترون ها نيز موفق به شكافت يك 

به همين  نوترون آزاد مي شود  27يوم شود، ي اوران
           واكنش را واكنش زنجيري ترتيب تا آخر. اين 

  مي نامند:
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در واكنش شكافت هسته اي ، جرم محصوالت شكافت، كم تر از جرم هسته ي مركب است . اين  : انرژي هسته اي
حصوالت انرژي اي كه توسط م سبب آزاد شدن انرژي گرمايي زيادي مي شود. 2E=mcاختالف جرم بنا به رابطه ي 

  شكافت حمل مي شود عمدتاً به شكل انرژي جنبشي است.
  

وجود دارد،  238و  235در سنگ معدن اورانيوم ، دو ايزوتوپ  اي در معادن:علت انجام نشدن واكنش زنجيره 
اتم  140درصد است ( يعني از هر  72/0كه توانايي انجام شكافت را دارد حدود  235به طوري كه فراواني ايزوتوپ 

وني را گير بيندازد و نوتر 235است) احتمال اينكه اورانيوم  235اورانيوم در سنگ معدن تنها يكي از آن ها ايزوتوپ 
  شكافته شود بسيار كم است و درنتيجه واكنش شكافت را ناممكن مي سازد.

  

         در يك نمونه ، غني سازي گفته مي شود. 235به فرايند افزايش درصد يا غلظت ايزوتوپ  غني سازي اورانيوم:
  دهند)درصد غني سازي انجام مي  3( بيش تر رآكتورهاي تجاري توليد برق تا 

  

92( 235نوترون هاي آزاد شده در فرايند شكافت اورانيوم  كندساز نوترون در واكنش شكافت:
)، انرژي 235

) و به نوترون هاي تند معروف اند. اين نوترون ها با احتمال بسيار بيش تري Mev2جنبشي زيادي دارند ( حدود 

92( 238اورانيوم جذب ايزوتوپ 
مي شوند. تجربه نشان مي دهد اگر بتوان نوترون هاي تند را به نحوي كند ) 235

 235برسد ، احتمال جذب آن ها توسط ايزوتوپ هاي اورانيوم  ev04/0ساخت كه انرژي جنبشي آن ها به حدود 
) O2H( معموليافزايش مي يابد . اين افزايش احتمال مي تواند براي ايجاد واكنش زنجيره اي شكافت كافي باشد. آب 

) و گرافيت (اتم هاي كربن ) از جمله موادي هستند كه به عنوان كند ساز نوترون ها در واكنش O2Dو آب سنگين (
  شكافت هسته اي استفاده مي شوند.

  

         رآكتور جايي است كه در آن واكنش زنجيري شكافت به طور كنترل شده رخ مي دهد. رآكتور هسته اي:
  د.ر مي رونتر به منظور توليد انرژي الكتريكي در نيروگاه هاي هسته اي به كابيش ها رآكتور 
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رآكتور هسته اي افزون بر سوخت هسته اي و ماده ي كند ساز ، داراي  ساختمان و نحوه ي كار رآكتور هسته اي:
  دهد:ميله هاي كنترل و شاره اي ( معموالً) آب هستند كه گرما را به خارج رآكتور انتقال مي 

  
است و  cm1به صورت ميله هايي با قطر حدود ) 235درصد ايزوتوپ اورانيوم  3سوخت هسته اي ( معموالً با حدود 

آهنگ هزاران عدد از اين ميله ها در قلب رآكتور قرار دارد. با وارد كردن ميله هاي كنترل به داخل رآكتور ،
ز ميله هاي كنترل معموالً اآوردن شكافت تنظيم مي شود. ، يعني تعداد نوترون هاي موجود براي به وجود  شكافت

مواد جذب كننده ي نوترون مانند كادميم يا بور ، ساخته مي شوند. در نوعي از رآكتورها كه به رآكتورهاي آب 
) معروف اند ، آبي كه سوخت هسته اي را احاطه كرده است ، تحت فشار زياد قرار دارد تا بدون PWRتحت فشار (

بجوشد به دماهاي باال برسد . اين آب داغ ، به سامانه ي بسته ي ديگري كه محتوي آب كم فشار است، پمپ آنكه 
مي شود تا اين آب را گرم كند. گرماي انتقال يافته به سامانه ي دوم، سبب توليد بخار مي شود كه توربين ومولد 

  الكتريسيته را به كار مي اندازد.
ك واكنش هسته اي است كه منشأ توليد انرژي در ستارگان و ازجمله خورشيد ي گداخت (همجوشي ) هسته اي:

  .است. در اين فرايند دو هسته ي سبك با يكديگر تركيب مي شوند و هسته ي سنگين تري به وجود مي آورند
  واكنش گداخت زير را در نظر بگيريد: مثالي از واكنش همجوشي هسته اي:

D+T             4He+1n 

در اين واكنش با همجوشي هسته اي دو ايزوتوپ هيدروژن يعني دوتريم 
و تريتيم، هسته ي هليم و يك نوترون پرانرژي توليد مي شود. در واكنش 
گداخت ، مجموع جرم محصوالت فرايند ، كم تر از مجموع جرم هسته هاي 

ب سب 2E=mcاوليه است. در اينجا نيز اين اختالف جرم با توجه به رابطه ي 
  آزاد شدن مقدار زيادي انرژي مي شود.
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براي انجام واكنش گداخت بايد دو هسته ي كم جرم به حد كافي به هم نزديك  مشكل ساخت رآكتور گداخت:
شوند تا نيروي كوتاه برد هسته اي بتواند آن ها را كنار هم نگه دارد . ولي هر هسته، بار مثبت دارد وهسته ي ديگر 

دما  هم گداخته شوند ، بايد را دفع مي كند ، براي آنكه هسته ها با وجود اين نيروي رانشي بسيار قوي ، بتوانند به
ايد ببسيار باال باشد تا هسته ها با انرژي جنبشي زيادي به يكديگر برخورد كنند. به همين دليل ، براي انجام اين واكنش 

  (چنين دمايي در ستارگان وخورشيد وجود دارد)مقدار زيادي انرژي صرف كرد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




