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شیمی هستهای عرصهی چهار نوع فعالیت است( :الف) مطالعات خواص شیمیايی و فیزيکی سنگینترين عناصر که در آنها آشکارسازیِ واپاشیهای پرتوزا بخش اساسی کار
است( ،ب) مطالعات خواص هستهای همچون ساختار ،واکنشها و واپاشیهای پرتوزا از طريق شیمیدانها (ج) مطالعات پديدههای ماکروسکوپیکی (باستانشناسی زمین يا
اخترفیزيک) که در آن فرايندهای هستهای ناگزير درگیر هستند ،و (د) کاربست روشهای اندازهگیری براساس پديدههای هستهای (پزشکی هستهای ،تجزيه به روش فعال
سازی يا راديورديابها) برای مطالعات علمی در زمینههای گوناگون.
فعالیت عمده يا «مسیر اصلی» شیمی هستهای شامل فعالیتهای مندرج در بخش (ب) است .به منزلهی شاخهای از شیمی ،فعالیتهای شیمیدانهای هستهای اکثراً
چند عرصهی سنتی شیمی مانند شیمی آلی ،شیمی تجزيه ،شیمی غیرآلی ،و شیمیفیزيک را دربر میگیرند .شیمی هستهای با همهی شاخههای شیمی در ارتباط است .برای
مثال ،شیمیدانهای هستهای غالباً با سنتز و آمادهسازی مولکولهای نشاندارشده با مواد پرتوزا ،برای استفاده در امور پژوهشی يا پزشکی ،سروکار دارند.
تکنیکهای تجزيهی هستهای ،بخش مهمی از زرادخانهی شیمی پیشگان در شیمی تجزيهی نوين است .مطالعهی آکتنیدها و عناصر فرااکتنید ،تالشهای مشترک
شیمیدانهای هستهای و غیرآلی را در توسعهی دانش جدول تناوبی دربر داشته است .مسلماً ،مفاهیم و استداللهای فیزيکیِ مطروحشده در بطن شیمی هستهای نوين برای
شیمی ـ فیزيکدانان بحثهای آشنايی هستند .در اين کتاب ما تالش خواهیم کرد ،با وارد کردن مفاهیم آشنای شیمی ،به بسیاری از اين موضوعات میان رشتهای بپردازيم.
شیمی هستهای به طور خالصه به اين شرح است :دانستن فیزيک هستهای تا حدی که بتوان درک صحیحی از پديدهها داشت ،بهکارگیری پديدههای تئوری فیزيک هستهای
جهت عملیاتیسازی و نهايتاً بهکارگیری اغلب پديدهها در کاربردهای مختلف پزشکی ،کشاورزی ،صنعتی ،زيست محیطی و . ...برخی سرفصلهای مطالعهشده در شیمی
هستهای عبارتاند از :پرتوزايی ،عناصر پرتوزا ،فروپاشی پرتوزا ،مدهای واپاشی تابش هستهای ،اصول کلی واکنشهای هستهای ،اثرات شیمیايی واکنشهای هستهای ،اثر پیوند
شیمیايی بر خواص هستهای ،تولید راديوايزوتوپها ،ويژه هستههای پرتوزا در زمین شیمی و شیمی کیهانی ،عمرسنجی هستهای ،تجزيهی تابشی ،رديابهای پرتوی در شیمی،
ويژه هستههای پرتوزا در علوم زيستی و...
اين کتاب دیماه سال  2931به کوشش انتشارات پژوهشگاه علوم و فنون هستهای در  468صفحه به چاپ رسیده است.
این کتاب شامل فصلهایی با عناوین زیر است:
فصل اول :مفاهیم مقدماتی

فصل دوم :ويژگیهای هسته
فصل سوم :سینتیک واپاشی پرتوزا
فصل چهارم :رديابهای پرتوزا
فصل پنجم :نیروهای هستهای
فصل ششم :ساختار هسته
فصل هفتم :واپاشی آلفازا
فصل هشتم :واپاشی بتايی
فصل نهم :واپاشی پرتو گاما
فصل دهم :واکنشهای هستهای
فصل يازدهم :شکافت
فصل دوازدهم :واکنشهای هستهای در طبیعت :اخترفیزيک هستهای
فصل سیزدهم :کاربرد واکنشهای هستهای در شیمی تجزيه
فصل چهاردهم :راکتورها و شتابگرها
فصل پانزدهم :عناصر فرا اورانیم
فصل شانزدهم :شیمی راکتورهای هستهای
فصل هفدهم :برهمکنش تابش با ماده
فصل هجدهم :آشکارسازهای تابشهای هستهای
فصل نوزدهم :روشهای راديوشیمیايی

