
  اإلشعاعيالنشاط 
  

ى       إلى الذي تمتاز به المواد المشعة يشير        اإلشعاعي النشاط   أن  اإلشعاع  مقدرة تلك المواد عل
صادر    اإلشعاعولكنه ال يعطي أي فكرة واضحة عن مقدار          ق        أو ال دار الخطر الصحي المتعل  مق

 من حاله   أآثر وجود   أآدت للمواد المشعة    اإلشعاعي  ، وان اآتشاف ظاهرة النشاط        اإلشعاعبهذا  
فيزياوية لكل عنصر من العناصر المشعة سميت هذه الحاالت بالنظائر وتصنف النظائر بصورة             

   -: نوعين رئيسين هما إلىعامة 
  

 وتشكل غالبية العناصر الموجودة في      أبداوهي النظائر التي ال تتغير      / النظائر المستقرة    -١
  الجدول الدوري 

ستقرة  -٢ ر الم ائر غي ل و/ النظ ي اق ك وه ستقرة وذل ائر الم ن النظ ة م ي الطبيع رة ف ف
 . مؤينة إشعاعات بشكل بإطالقهاالمتالآها طاقة عالية تقوم 

  
شاط  سم الن عاعيويق ى اإلش شاط إل ا الن وعين هم عاعي ن شاط اإلش ي والن عاعي الطبيع  اإلش

  الصناعي 
  

    - :اإلشعاعيشاط نتعريف ال
  

ى لعنصر ما ) المشعة ( ة هو عملية تحويل تلقائي لنوى الذرات غير الثابت  وى ذرات  إل  ن
   .اإلشعاع مستقرة عن طريق انبعاث نوع معين من أخرىعناصر 

  
   اإلشعاعات أنواع

  
   -: قسمين رئيسين إلى النووي اإلشعاعيمكن تقسيم 

  
وع من          /  المؤين   اإلشعاع -١ ذا الن ذرات         اإلشعاع سمي بذلك الن ه أيين ال ى ت درة عل ه الق  ل

ا ، ويق ر خالله ي يم عاعسم الت ؤين اإلش ى الم عاعات إل سيميه إش ا  ( ج سيمات الف ج
ات   ات والبروتون ا والنيوترون سيمات بيت عاعات) وج ل  وإش سية مث عة آهرومغناطي  أش

 . السينيةواألشعةآاما 
  
عاع -٢ ؤين اإلش ر الم أيي /  غي ى ت درة عل ة الق يس لدي ل  ل ا ، مث ر خالله ي يم ذرات الت ن ال

 . الليزر وأشعة تحت الحمراء واألشعةة  فوق البنفسجيواألشعةالضوء العادي 
  

   -:خواص جسيمات الفا 
  

  موجبة الشحنة أنهاوهي نوى ذرات الهليوم أي . 
 سرعتها تعتمد نوع المصدر المشع. 
     ا وبحدود            ) ١/١٠٠(قدرة اختراقها بحدود راق جسيمات بيت  ) ١/١٠٠٠( من قدرة اخت

 . آاماأشعةمن قدرة اختراق 
 آاماوأشعةات اآبر من قدرة تأين جسيمات بيتا قدرتها على تأين الغاز . 
      نقص شع ي صر الم ي  للعن دد الكتل ان الع شع ف صر م واة عن ن ن ا م د انبعاثه ةعن  بأربع

 .وينقص عدده الذري باثنين 



  
 

  -:خواص جسيمات بيتا 
  

  الكترونات لذلك فهي تحمل شحنة سالبة بأنهاتعرف .  
  ومغناطيسية آهربائيةتنحرف عن مسارها عند تعرضها لمجاالت .  
  ١٠٠ جسيمات الفا وبحدود تأينمن قدرة ) ١/١٠٠( للغازات بحدود تأينهاقدرة  

  . آاما أشعة مرة اآبر من 
  مرة بقدر اختراق جسيمات الفا ١٠٠قدرة اختراقها بحدود  .  
   عند انبعاثها من نواة عنصر مشع فان العدد الكتلي  للعنصر المشع ال يتغير  ويزداد  

   . الذري بواحدعدده
  

   -: آاما أشعةخواص 
  

  آهرومغناطيسي ذو طاقة عالية تنطلق بسرعة الضوء إشعاعهي . 
 السينية األشعة طاقة من أآثر آاما تكون ذات ترددات عالية وهي أشعة . 
  آاما عند تعرضها لمجاالت آهربائية ومغناطيسية أشعةال تنحرف . 
 بريتات الخارصين تنتج الفلورة في المواد المتفلورة مثل آ. 
  قدرة اختراقها آبيرة جدا مقارنة بقدرة اختراق جسيمات الفا وبيتا. 
  جسيمات الفا وبيتا تأين صغيرة مقارنة بقدرة تأينهاقدرة . 
                          ر ي  للعنصر المشع ال يتغي دد الكتل ان الع واة عنصر مشع ف عند انبعاثها من ن

 .وآذلك العدد الذري 
  

   -: آاما أشعةتطبيقات 
  
  
  
   -: آاما ألشعةتطبيقات الطبية ال
  

ذ                 أشعةتستخدم   و حيث تنف ا من النم سرطانية ومنعه ا ال ل الخالي  آاما  في الطب لقت
تم                 نايين آاما في الجلد وتعمل على       أشعة ا ،  وي ك الخالي ل تل سبب قت ذا ي ا وه  الخالي

دا ومدروسة         سيطة ج ك بتعريض العضو المصاب لجرعة ب ي وذل االستخدام العمل
ا توضع خارج الجسم          بأشعة ية لتخترق ذلك العضو بالة تصوير تعمل        بدقة عال   آام

ة            أشعةآما تستخدم   .  ات الجراحي وط العملي يم خي ا  آاما في تعق ل    ألنه ى قت  تعمل عل
  .البكتريا الضارة الموجودة

  
   -: آاما األشعةالتطبيقات الصناعية 

  
ا      البترول واآتشاف  أنابيب آاما في الصناعة لفحص      أشعةتستخدم    نقاط الضعف فيه

اطق           األنابيب آاما على    أشعةوذلك بتسليط     ووضع فلم حساس خلفها حيث تظهر من
    . السينية األشعة بواسطة اإلنسانمثل تصوير عظم الضعف بصورة مميزة 

    


