خواص فيزيكي و شيميايي آبسنگين

آبسنگين

Heavy water
آبي كه مولكول هاي هيدروژن آن از نوع هيدروژن سنگين يا دوتريي
باشند ،آبسنگين ناميده ميشود.

هيدروژن سنگين يا دوتريوم ( )Deuteriumايزوتوپي پايددار
از هيدروژن است كه با نسبت يك به  0066اتد هيددروژن
در طبيعددت يافددت دديشددود .هسد ا اتد هدداه هيدددروژن در
آبسنگين عالوهبر يك پروتدون اداوه يدك ندوترون نيدز
هست كه باعث ي شود وزن اتمي هيدروژن در آن دو برابر
وزن اتمي هيدروژن عمولي در آب عمولي باشد.
هيدروژن

آبسنگين دادهاه اسدت بديرند ،بديبدو و بددون طعد .
آبسنگين پرتدوزا نيسدت و چگدالي آن در االدت ادال
ادود  %11بيش ر از چگالي آب عمولي اسدت .بدااينادال
تفاوت در قدار دوتري (بهاصدو

زيس د ي) ب ديش از اددد عمددول در هددر تركيددپ ايزوتددوپي
جددايگزين ديگددر اتفددا

شكل  .1ایزوتوپ های هیدروژن

ددياف ددد زيددرا دوتددري در يددان

ايزوتوپهاه پايدار از وقعيت نحصدربهفدرده برادوردار
اسددت؛ زيددرا وزن آن دو برابددر وزن سددبكتددرين ايزوتددوپ
اودش است ( .)E. K. R, 1934, P-504اين تفاوت قدرت
پيوند هيدروژن -اكسيژن را در آب افزايش يدهد و اين ا ر
بهنوبا اود نجر به ايجداد تفداوت در برادي واكدنشهداه
زيستشيميايي ه

دوتري

تديرير آن بدر ادوا

يشود (.)Kestin, 1984,Vol. 13
جدول  .1خواص آبسنگین
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شكل  .2فرمول گسترده آبسنگین

تاريخچه
اصطالح حاورهاه آبسنگين به خلوط آب بسيار غني

نخس ين قطرات آبسنگين را در سال  1920گيلبرت نيوتون

اشاره دارد كه عمددتا شدا د دوتدري اكسديد قدادير كمدي

( )Gilbert Newton Lewisتنها چندد داه پد

( HDOآب شا د يك اتد هيددروژن عمدولي و يدك اتد

ايزوتدوپ دوتدري توسد هارولدد يدوره ()Harold Urey

دوتري ) و تعداد بسيار كم ره ولکول آب عمدولي اسدت.

( )19.1-1.92بده روش الک روليدز توليددد كدرد .بدا كشد

ثال آبسدنگين بدهكاررف ده در راك ورهداه  CANDUكده

شکافت هس هاه در اواادر سدال  192.بده يدك كندكنندده

 %99/57غني شده است به اين عندي اسدت كده  %99/57از

نوتروني آر اني نياز پيدا شد كه اركت نوترونها را كُند كند

ات هاه هيدروژن آن از نوع سنگين است.

و درعيناال از كم درين يدزان جدنب ندوترون برادوردار

از كشد

آبسنگين

باشد .ات هاه دوتدري

بددهجدداه اتد هدداه هيدددروژن در سدداا ار داروهددا اددوا

وجدود در آبسدنگين بدا توجده بده

داش ن وزن نزديك به وزن نوترون توانايي بسديار بدایيي در

فيزيکي شيميايي و زيس ي آنهدا بدهطدور چشدمگيره تغييدر

كُندسازه سرعت نوترون دارند ازسوهديگدر گدرايش ايدن

يكند)Rokop, 1969, P.707-715( .

ات ها با براورداره از يك ندوترون در هسد ه بدراه جدنب
نوترون نسبت به هيدروژن بسديار كد اسدت .بدا توجده بده

سميّت

ويژگيهاه نحصربهفرد ذكر شدده آبسدنگين بده يکدي از

قددادير انددد آبسددنگين بددراه بدددن غيددر سددمي اسددت

اجزاه اولين پژوهشهاه انرژه هس هاه تبديد شدد و از آن

بهطورهكه بدن يك انسان بالغ بهطور طبيعي ااوه قاديره

ز ان تاكنون جزئي ضروره در بسياره از انواع رآك ورها به

دوتري

عادل با پنب گرم آبسنگين است كده ايدن قددار

شمار يآيد .ه ترين ويژگي رآك ورهاه آبسنگين نسدبت

براه بدن زيداني نددارد؛ ا دا اگدر ايدن يدزان افدزايش يابدد

به راك ورهاه آب سبك از اين قدرار اسدت كده در آن ديگدر

بهطورهكه اگر بهجاه بخدش زيداده از آب بددن (بديش از

نيازه به سوات غندي شدده نيسدت و از اوراندي بدا غنداه

 )%76آب سنگين نشانده شود عملکرد سلول هدا بدا ااد الل

طبيعي اس فاده يشود (.)CHANDRA, 2013, P83-89

واجه يشود و درنهايت سلول ي يرد ( Kushner, 1999,

.)P79-88

تأثير بر سيستمهای زيستي
رف ار شيميايي ايزوتوپهاه خ ل

آب  %76تا  %57از وزن بدن را تشکيد يدهد ازاينرو
قدار بسيار زياده از آب سنگين براه جايگزيني آب بدن به

عناصدر شديميايي فدر

اندكي با ه دارند چنان كه در ورد بسياره از عناصدر ايدن

يزان  %07تا  %76نياز است؛ درن يجه سدمو يت اتفداقي يدا

نيست و هيچ

عمده با آبسنگين تاكنون رخ نداده است زيدرا سدمو يت

كاربرده ندارد .ا ا در ايزوتوپهاه هيدروژن ايدن وضدوع

س لزم آن است كه قربداني قدادير زيداده از آبسدنگين را

صد نمدي كندد و تفداوت زيداده در رف دار شديميايي بدين

بدون صرف آب طبيعي براه چند روز صرف كند تا آردار

هيدروژن ( )1Hدوتري ) (Dو تري ي ) (Tشاهده يشدود.

سمي چشمگيره بروز كند (.)Watson, 1980, P27-39

تفاوت چندان ك است كه ا ي قابد تشخي

ثال تفاوت انرژههاه پيونده هيدروژن و دوتري بدا سداير
اتد هدا در ولکدولهداه خ لد

كدا ال شدهود اسددت .در

تأثير بر ساير جانداران

کانيك كوان و ي انرژه پيونده به كمدك عدادیت قددار

با توجه به تحقيقات انجامشده آبسنگين تنها اده شيميايي

جرم كاهشياف ا هس ه و الک رون تعيين يشدود و ازآنجاكده

شناا هشده است كه بر چراا شدبانهروزه بددن وجدودات

هيددروژن نسدبت بده

زنده تيرير يگنارد و پيوس ه آن را افزايش يدهد .ايدن اردر

هر عنصر شيميايي ديگره در طبيعت بيشد ر اسدت .قددرت

در وج دودات تددكسددلولي گياهددان اشددرات و پرندددگان

پيوند هريك از ايزوتوپهاه هيدروژن با ات هاه ديگر كا ال

شاهده شده است .هرچند عملکرد دقيق ايدن اردر شدخ

فاوت است .درن يجه اين ارر ايزوتوپي هيددروژن سدنگين

نيست ا ا با توجه به اينکده آندزي هدا بدراه انجدام صدحي

تفاوت وزن بين ايزوتوپهاه خ ل

در سا انههاه زيس ي بهاوبي نمايان است جاييكه تغييرات
كمي در اوا

وظاي

ايزوتوپي آب بهعنوان ادالل ن دايب بسديار

اود به شبکه پيونددهاه هيددروژني وجدود عميقدا

وابس هاند حققان تغيير توان پيوندهاه هيدروژني را كده بدا

فاوتي را به بار يآورد .همچنين با نشداندن اتد دوتدري

جايگزين كردن هيدروژن با دوتري روه ي دهدد را عا دد
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اين پديده يدانند (.)E. K. R, 1934, P-504

ا ريکا كانادا روسيه نروژ آرژان ين رو اني پاكس ان هندد
و ايران قادر به توليد آبسنگين در قياس صنع ياند.

آز ايش روه وشها اوكچهها و س،ها نشان داد كده
آب ح وه  %07دوتريوم گداهي وجدپ عقدي شددن ايدن
ايوانات يشود؛ يعني گا ت تخمك و يا جنين نميتوانندد

كاربردها

به وجود آيند .آز ايش ديگدره نشدان داد كده غل دت زيداد

كاربرد آبسنگين در راكتورهای هستهای

آبسددنگين ( )%96بددهسددرعت دداهيهددا بچدده قورباغددههددا

آبسددنگين بددهعنددوان بازتددابگر انددكسدداز و كُنددد سدداز در

كرم هاه پهن و گ ها را ي كشد .پس انداران انند وش

راك ورهاه هس هاه بهكار يرود .هرچند كه بهعلت يکسدان

از يك هف ه و در ز اني دي يرندد كده

بددودن جددرم ( Hپروتددون) و نددوترون آب سددبك كُنددد سدداز

آبسددنگين بدددن آنهددا بدده ادددود  %76غل ددت دديرسددد.

نوترون به ره نسبت به آبسنگين بهاساب ي آيدد چدون

عالوهبدراين بدراه گياهدان نيدز غل دتهداه بدایتر از %76

جنب نوترون در آبسنگين بسيار كم ر از آب سبك اسدت

آبسنگين كشنده است (.)Kushner, 1999, P79-88

با بهرهگيره از آبسنگين بهعنوان كُندد سداز در راك ورهداه

نيز با آبسنگين پ

با وجود شکالت يادشده بدراه گياهدان و ايواندات در

هس هاه يتوان سوات با غنداه طبيعدي را صدرف كدرد.

حي هاه ااوه قادير زياده دوتري براي از وجدودات

قدار  U 235در اوراني طبيعي  %6/5است .اين ا ر با توجده

پروكاريوتي ( )prokaryoteشدکالت ناشدي از دوتدري را

به پيچيدگيهاه وجود براه غنيسازه اوراني يدك زيدت

ندارند و يتوانندد در شدراي كدا ال سرشدار از آبسدنگين

بسدديار بددزرس حسددوب دديشددود .الب دده بددا توجدده بدده

رشد كنند تکثير شوند و درنهايت همه ات هاه هيدروژن در

حدوديت هاه بين المللي براه جلوگيره از نشر تسدليحات

پروتئينها و  DNAآنها با ايزوتوپ دوتري جدايگزين شدود

هس هاه طرااي ساات و اس فاده از راك ورهاه آبسنگين

(.)Trotsenko, 1995, P23-36

تجاره نيز با حدوديتهايي واجه اسدت .بدهطدوركلي در
طرااي راك ورهاه هس هاه دو راهاد كلدي وجدود دارد :يدا

روش توليد

سوات اوراني را از عنصر شکافت پنير غني يكنندد و يدا

روش هاه خ لفي شا د تبادل شيميايي (ايزوتوپي) تقطيدر

كند ساز را با دوتري غني ديكنندد ( Technical Reports,

الک روليز اس فاده از غشا نفوذ ليزر ندور شديمي و جدنب

.)2002

سطحي براه توليد آبسنگين در دست است كده هريدك از
اين روشها از زايا و عايپ ربوط به اود براوردار است

آشكارساز نوترينو

و با توجه به ويژگيهاه روشهاه يادشده تاكنون تنهدا سده

آشکارسددداز ندددوتروني ابدددزاره فيزيکدددي بدددراه طالعددده

روش اول در قياس صنع ي اجرا شدهاند ( Alistair, 2001,

نوترينوهاست .اگرچده طالعدات در ايدن ز ينده در راادد

.)P76

اب دايي است ا ا اين طالعدات ديتوانندد اطالعدات بسديار
دقيقي از اجزاه گوناگون جهان هس ي در اا يار دانشدمندان

كشورهای توليدكننده

قرار دهد .ازآنجاكه برهمکنش نوترونها با ديگر ذرات بسيار

با توجه بده پيچيددگيهداه روشهداه توليدد آبسدنگين و

نادر است آشکارسازهاه نوتروني بايد بسيار بدزرس باشدند.

حدوديتهاه بينالمللي برقرار شده تاكنون تنها نده كشدور

يکي از واده كده بدراه سداات آشکارسدازهاه ندوتروني
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كاربرد گس ردهاه دارد آبسنگين است .دثال در رصدداانه

بدده بسددا د ارتعاشددي پيونددد اتمددي بس د گي دارد ايددن ارددر

نوترينوه سادبره در آن اريوه كانادا از هزار تن آبسدنگين

بهاصو

براه ايزوتوپ هايي از عناصر كه داراه ااد الف

براه طالعا نوترينوها بهدره ديگيرندد .ايدن آشکارسداز در

وزن بيش رهاند بيش ر قابد شاهده است .ثال هرگاه بهجاه

اعما ز ين و در دل يك عدن قديمي كار گناش هشدده تدا

هيدروژن با وزن اتمي  1ايزوتوپ دوتري با وزن اتمي  0را

ارر پرتوهاه كيهاني به آن نرسد .هدف اصلي اين رصدداانه

جايگزين كني

صد در صد اا الف وزن ايجداد و بيشد رين

ياف ن پاسخ اين پرسش است كه آيا نوترينوهاه الک رون كده

ارر سين يکي شاهده اواهد شد .اين در االي اسدت كده بدا

از واكنش همجوشي در اورشيد توليد ديشدوند در سدير

جايگزين كردن  10Cبا  12Cتنها  .درصد تغيير وزن ايجداد

رسيدن به ز ين به انواع ديگر نوترينوها تبديد ديشدوند يدا

اواهد شد .ازاينرو ا دروزه بدهطدور وسديعي از جدايگزين

اير .وجود آبسنگين در اين آز ايشها ضروره است زيرا

كردن ايزوتوپ دوتري بهجاه هيدروژن بهعنوان يدك ابدزار

ديآورد

بسيار قدرتمند براه بررسي سازوكار و سين يك واكنشهداه

_https://en.wikipedia.org/wiki/Sudbury

شدديميايي بهددره دديگيرنددد ()Kenneth, 2006, P217

دوتري ا کان آشکارسازه انواع نوترينوها را فراه
(

.)Neutrino_Observatory

(.) Seoung-ryoung Choi, 2014, P3572

طيفسنجي تشديد مغناطيسي هسته

اثر ايزوتوپي تونل زني كوانتوم ( Quantum tunneling isotope

)effect

ا روزه سود جس ن از تکنيك طي سنجي تشديد غناطيسدي

در وارده يك پديده ديگدر بده ندام توندد زندي كوان دو ي

هس ه( )NMRبراه شناسدايي و طالعده سداا ار ولکدولي

يتواند بر سرعت واكنشهاه شيميايي تيرير گنارد .در ايدن

ولکولها و بررسي سين يك واكدنشهداه شديميايي كداربرد

پديده ولکولها بده سدطحي از اندرژه پ انسديد ديرسدند

گس ردهاه ياف ه است .در اين روش چون سيگنالهداه اتد
هيدروژن طي

بهنحوهكه قدوانين فيزيدك كالسديك در دورد آنهدا صدد

( )NMRرا بده طدور كا دد دي پوشدانند از

نميكند .توند زني به وزن ذرات درگير در واكنش شديميايي

آبسنگين يا االلهداه دوتدروندار بدراه طالعده سداا ار

قويا بس گي دارد و براه اتد هداه سدبکي چدون هيددروژن

ولکولها اس فاده يشود .روزانه هزاران تركيدپ جديدد در

بيش ر قابد شاهده است .درن يجه با جايگزين كردن دوتدري

دنيا سن ز يشود كه نخس ين گام در شناسايي ايدن تركيبدات

به جاه هيدروژن وجود در ساا ار ولکدولي ذرات درگيدر

سددود جسدد ن از شدديو  NMRو بهددرهگيددره گسدد رده از

در واكنش سرعت واكنشهاه شيميايي بهشدت كند اواهد

ادداللهدداه دوتددروندار اسددت كدده نشددي دوتددري در ايددن

شددد و ا کددان شدداهده تغييددرات بنيدداده در واكددنش و

ادددداللهدددداه دوتددددروندار نيددددز آبسددددنگين اسددددت

حصویت فراه

( _https://en.wikipedia.org/wiki/proton_ nuclear

يآيد .در سالهاه ااير اسد فاده از ايدن

پديده بدراه طالعده و فهد دقيدقتدر فراينددهاه زيسد ي و

.)magnetite resonance.

زيستشناا ي كاربرد گس ردهاه ياف ده اسدت بدهطدورهكده

مطالعات سينتيكي ايزوتوپي

اايرا براه شناسايي سازوكارهاه واكنش هاه زيسد ي درون

هرگاه يکي از ات هاه درگير در واكنش شيميايي را بدا يکدي

وجددودات زنددده از روشهدداه ايزوتددوپي بددهاصددو

از ايزوتوپ هاه آن ات جايگزين كني تغيير يكند؛ بده ايدن

جايگزين كردن دوتري بهجداه هيددروژن بهدره ديگيرندد.

پديده ارر ايزوتوپي سين يکي يگويند .ازآنجاكه ارر ايزوتوپي

شااه بسيار همي نيز در علوم زيس ي در ادال رشدد اسدت
4

آبسنگين

كده آن را زيسدتشناسدي كوان دو ي ()Quantum Biology

حدوديت است و فق به يك دوره نمونهبرداره از ايعات

يگويند .ثال فه به ر فرايندد فوتوسدن ز گياهدان يکدي از

نياز دارد)Coward, 1996, P72( .

بااث ه اين رش ه به شدمار ديآيدد ( Campos, 2005,

همجوشي (گداخت) هستهای

)Gareth, 2012, P348( )P127

يکي از كاربردهاه ديگر دوتدرب در راك ورهداه همجوشدي

بررسي ميزان مصرف انرژی بدن موجودات زنده

هس هاه براه توليدد اندرژه اسدت .در ايدنگونده راك ورهدا

تركيپ آب نشاندار شده با ايزوتوپهاه دوتري و اكسيژن-

هس ههاه سبك به ه جوش ياورند و هس ه سنگينتر را

 1.را بهاا صار  )Doubly labeled water( DLWينا ند.

تشکيد يدهند كه در اين فرايند قداره از جرم بده اندرژه

ه ترين كاربرد اين تركيپ به پ انسديد اسد فاده از تغييدرات

تبديد يشود .هرچندد ا کدان بهدرهگيدره از واكنشدگرهاه

سدددرعت

زياده براه توليد انرژه در فرايند همجوشي هس هاه وجود

سددواتوسدداز ( يددزان صددرف انددرژه) بدددن بر دديگددردد.

دارد ا ا ان خاب نوع واكنشي كه قرار است در راك ور انجدام

اندازهگيره سرعت سواتوساز وجدودات زندده بده روش

شود بسديار هد اسدت .دثال همدانگونده كده در شدکد 0

آهن ،سواتوسازه يددان يدا Field Metabolic ( FMR

شدداهده دديشددود در يکددي از واكددنشهدداه همجوشددي

طبيعددي ايزوتددوپهددداه آب بددراه تشددخي

 )Rateانجام يشود كه نخس ين بدار در سدال  1976طدرح

(گداات) ه و پر كاربرد ايزوتوپ دوتري و تري ي به ه

شد .در اين روش اب دا به فرد ورد طالعه قدار شخصي

يپيوندند و يك ات سنگينتر به ندام هلدي و قددار بسديار

آب نشدداندار شددده بددا دوتددري و اكس ديژن 1.-بددا غل ددت

زياده انرژه توليد ديشدود .همجوشدي تدري ي و دوتدري

ايزوتوپي شخصي ينوشانند بهطورهكه هر شخ

ا کان فراه آ دن نابع بزرگ ره از انرژه را در قايسده بدا

ادود

 0/7گرم از  H218 O %16و  6/17گرم از  D2 Oبا الدو

ساير واكنشهاه همجوشي هس ههاه ديگر هيدروژن فراه

 %99/9بهازاه هر كيلوگرم از آب بدن اود دريافت ديكندد

يآورد (.)http://www.geo.cornell.edu

(وزن كددد آب بدددن  %77از وزن بدددن فددرد در ن ددر گرف ده
يشدود) .سد

در دورههداه ز داني شدخ

تجزيده و

تحليد نسبت ايزوتدوپي  18O/16Oو  D/Hدر نموندا ادرار
پالسما و يا بزا فرد انجام يشدود .اكسديژن 1.-در شدکد
آب و كربن دهاكسيد از بدن دفع و در قابد دوتري فقد
بدده شددکد آب دفددع دديشددود .بنددابراين تفدداوت در قددادير
اكسيژن 1.-در االل يك دوره ز اني بازتابي از توليد كربن
دهاكسيد است .ازسوهديگر توليد كدربن دهاكسديد ن يجده
اكسايش چربي كربوهيددرات و پدروتئين هاسدت .بندابراين
اا الف قادير اكسيژن 1.-بيانگر يزان صدرف اندرژه يدا
سرعت سواتوساز بددن اسدت .ايدن روش بدهدليدد عددم

شكل  .3فرایند همجوشي هستهای

اسدد فاده از ايزوتددوپهدداه پرتددوزا كددا ال ايمددن و بدددون
5
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Q  4 / 0Mev

 11 H 0

 .0آرار قابد و بره كنش اين آبها با آبهاه سطحي؛

2
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3
1H  1H  1H2

Q  3 / 3Mev

2
2
3
1 H  1 H  2 He  n

Q  17 / 6Mev

2
3
4
1 H  1 H  2 He  n

 .5خازن سط ها؛
 ..تفکيك ؤلفههاه جريان روداانه.
ساير كاربردها

شكل  .4واكنشهای همجوشي هستههای مختلف هیدروژن و مقدار
انرژی تولیدی از هر واكنش

ن ر به اوا

دوتري نميتدوان تمدام كاربردهداه آن را برشدمرد .دثال از

كاااربرد آبساانگين بااهعنااوان ماااده ردياااب در ع اام

اوزههايي چون پراكندگي نوتروني ()Neutron Scattering

هيدرولوژی

به ن ور شناسايي توزيع چگالي در نانوذرات سود يجويند

در اهميت روشهاه ايزوتوپي بايد اشاره كرد كه ايدن روش

تا روشهاه درن آناليز نسدبت ايزوتدوپي كده در طالعدات

قادر است عالوهبر تعيين نشي و سدير جريدانهدا کانيدك

خازن نف ي و تشدخي

شارهها را نيز ورد بررسي قرار دهد ( انند بررسي سرعت و

بافت ورد طالعه نياز اسدت و بدا توجده بده رشدد پيوسد ه

بنابراين اس فاده از ايزوتوپهاه پايدار ازجمله دوتريوم

فنّاوره كاربردهايي چون بای بردن بازدهي تارهاه ندوره و

 D2 Oبهعنوان يکي از روشهاه پدايش و انددازهگيدره در

يا اس فاده از گاز دوتروي در ی پهاه ك صرف يدا LED

نشي آلودگي به ن دور اعمدال دديريت بده ن دور

توليد داروهاه داراه دوتري و صدها كاربرد ديگر براه اين

افظ و كن رل كيفيت نابع آبي ضروره است .اين روش در

اده قابد تصور است .ثال ا دروزه اسد فاده از گداز دوتدري

سفرههاه آب زيرز يني بدراه تعيدين سدير اركدت آب در

براه توليد نيمرساناها و تارهاه ندوره بدهطدور چشدمگيره

حي هاه خلخد ارزيابي سرعت جريدان آب زيرز يندي

افزايش ياف ه بهطورهكه شركتهداه پيشدرو در ايدن ز ينده

برآورد ضريپ نفوذپدنيره یيدههداه آبددار نشدي و حدد

اقدام به توليد نيمرساناها و تارهاه نوره دوتدري كدردهاندد.

تغنيه آب هاه زيرز يني ارتباط یيه هاه آبدار بدا يکدديگر
يددزان ااد الط تددودههدداه خ لد

نشدي گداز طبيعدي بدهكدار گرف ده

يشوند به دوتري و يدا بده آنداليز نسدبت ايزوتدوپ آن در

جهت شاره).

تشخي

و ويژگيهداه نحصدربهفدرد يادشدده بدراه

اس فاده از آبسدنگين بدهعندوان ادالل بدراه آنداليز برادي

آب زيرز ينددي طالعدده

پروتئينها و آ ينواسيدها با اس فاده از دسد گاه طيد سدنجي

اركت واد آلودهكننده از واد رديداب و يدا ايزوتدوپهداه

فروسرخ از ديگر كاربردهاه ه آب سنگين به شمار يآيد

ولکول آب بهكار گرف ه ديشدود ( http://en.wikipedia.

(.)http://en.wikipedia.org/wiki/deuterium

)org/ wiki/Isotope_analysis
نمونددههددايي از كاربردهدداه ايزوتددوپهدداه حيطددي در
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