النشاط االشعاعي
 .2.1أنواع التفكك اإلشعاعي
النشاط اإلشعاعي ىو التفكؾ الطوعي (التمقائي) لمنوى غير المستقرة وتشكؿ نوى أخرى مع
انبعاث جسيمات عنصرية.
ُينسب النشاط اإلشعاعي الطبيعي لمنوى الموجودة في الظروؼ الطبيعة،
و ُينسب النشاط اإلشعاعي الصنعي لمنوى المحصوؿ عمييا صنعياً بنتيجة التفاعالت النووية.
النواة األولية تُسمى عادة النواة األم ،والنواة المتشكمة عنيا بنتيجة التفكؾ تُسمى النواة البنت.
تتحقؽ قوانيف انحفاظ الشحنة الكيربائية ،العدد الكتمي ،الطاقة الكمية واالندفاع مف أجؿ أي نوع
لمتفكؾ.
إذا لـ تظير النواة البنت المتشكمة بنتيجة التفكؾ في الحالة األساسية ،فإنيا تظير في حالة طاقة

مثارة ،فإنيا خالؿ أجزاء مف الثانية تنتقؿ إلى الحالة األساسية ،وتعطي فائض الطاقة عمى شكؿ

إشعاع .  
التفكك -ألفا :ويترافؽ بإطالؽ جسيمات (  نواة ذرة اليميوـ  .) 24 Heوتتحوؿ نواة العنصر
 Xذات العدد الذري  Zوالعدد الكتمي  Aإلى نواة العنصر الجديد  Yوفؽ المخطط:
)(1.3
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يمكف أف يرافؽ التفكؾ   إطالؽ فوتوف  ،  ومثاليا تفكؾ   لمبموتونيوـ:
)(1.4

239
4
 235
94 Pu 
92U  2   

يتميز تفكؾ   بطاقة حركية محددة لجسيمات .  
التفكك بيتا (تفكؾ  )  يقسـ إلى ثالثة أنواع:
 .1اإللكتروني ،أو التفكؾ  .   و تُطمؽ النواة إلكتروف ،وتتشكؿ نواة لعنصر جديد بعدد
ذري أكبر بواحد مف العدد الذري لمنواة األـ:
)(1.5


~ Z A1Y  10  00

A
ZX

ُيسمى ( ~ ) 00ضديد النترينو .يتشكؿ اإللكتروف مف خالؿ تحوؿ النتروف إلى بروتوف داخؿ
النواة:

4

)(1.5a

1
~ 11p  10  00
0n 

الطاقة المنطمقة في التفكؾ اإللكتروني ،تتوزع بشكؿ أساسي عشوائياً بيف اإللكتروف وضديد

النترينو ،ولذلؾ الطاقة الحركية لجسيمات  ،  تأخذ جميع القيـ الممكنة مف  0إلى ، Emax

وبناء عميو فطيؼ الطاقة الحركية لجسيمات   مستمر.

لدى كؿ عنصر مشع ىناؾ قيمة معينة مميزة لمطاقة القصوى  Emaxلجسيمات .  

.2

التفكؾ البوزتروني ،أو تفكؾ    ويرافقو انطالؽ بوزتروف (جسيـ عنصري متساوي

بالكتمة مع اإللكتروف وبالقيمة المطمقة مع شحنة اإللكتروف ،ولكف شحنتو الكيربائية إيجابية)،
وتتشكؿ نواة لعنصر جديد ،بعدد ذري أصغر بواحد مف العدد الذري لمنواة األـ ،والنترينو:
)(1.6
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طيؼ طاقة جسيمات    مستمر .يتشكؿ البوزتروف بنتيجة تحوؿ البروتوف داخؿ النواة إلى
نتروف:
)(1.6a
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مثاؿ عمى ىذا التفكؾ نذكر تحوؿ الفوسفور إلى سيميسيوـ:
30
30
 14
Si  10  00
15 P 

يتمخص الفرؽ بيف النتيرنو وضديد النترينو ،بأف السبيف والحركة ليما نفس االتجاه لدى الجسيـ

األوؿ ،ولدى الثاني اتجاىاف متعاكساف.

 .3القنص اإللكتروني (القنص  .) e في ىذه الحالة تمتقط النواة اإللكتروف مف إحدى

الطبقات الداخمية لذرتيا ،والنتيجة يتحوؿ البروتوف في النواة إلى نتروف مع انطالؽ نترينو:
)(1.7
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وكمثاؿ عمى القنص  e يمكف أف نذكر تحوؿ البيريميوـ إلى ليثيوـ:

 37Li  00
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بما أنو في ىذا النوع مف التفكؾ اإلشعاعي يصبح مكاف اإللكتروف فارغ في الطبقة الداخمية

لمذرة ،فإف اإللكترونات تنتقؿ مف الطبقات الذرية البعيدة إلى ىذا المكاف ،ولذلؾ دائماً القنص e 

يرافقو إصدار األشعة السينية المميزة.

 .4.1القانون األساسي لمتفكك اإلشعاعي .نشاط النوى المشعة
ال يمكف التنبؤ بالزمف الذي بانقضائو تتفكؾ نواة ذرة مشعة بعينيا ،ويمكف أف ُنستنتج فقط
احتماؿ ىذا الحدث.
إذا كاف لدينا مجموعة كبيرة مف النوى  ، Nوبفرض أف عدد النوى المتفككة خالؿ الفترة الزمنية

الصغيرة  dtىو  . dNفإف ىذا العدد يتناسب مع الفترة الزمنية  dtومع العدد الكمي لمنوى غير
المتفككة  Nحتى المحظة الزمنية المعطاة  . tعندئذ المعادلة التفاضمية التي تصؼ عممية

التفكؾ تأخذ الشكؿ اآلتي:

)(1.13

dN   N dt

تشير اإلشارة السالبة إلى تناقص عدد النوى غير المتفككة مع الزمف ،ويرتبط معامؿ التناسب
1
ويسمى ثابتة التفكك اإلشعاعي.
المشعة ُ
)   ( sبنوع النواة ُ

ندخؿ الشروط األولية ليذه المعادلة ،ونرمز مف خالؿ  ) t  0  N  N0 ( N 0لعدد النوى
المشعة غير المتفككة في المحظة الزمنية األولية .بمراعاة ىذه الشروط األولية يأخذ حؿ المعادلة

التفاضمية ) (13.1الشكؿ اآلتي:

N  N0e t

)(1.14

وبالتالي ،يشير قانون التفكك اإلشعاعي إلى أف عدد نوى الذرات غير المتفككة ينقص وفؽ
قانوف أسي .ويتعيف معدؿ التفكؾ بثابتة التفكؾ اإلشعاعي  التي تدخؿ في أس العالقة
) (14.1وترتبط فقط بنوع النواة.
ُيستخدـ مفيوـ دور نصف التفكك  Tلإلشارة إلى الزمف الذي بانقضائو يتفكؾ نصؼ العدد
األولي لمنوى المشعة.

6

الشكل  .4.1تبعية عدد النوى غير المتفككة  Nلمزمن t
إليجاد الرابطة التحميمية بيف ثابتة التفكؾ اإلشعاعي  وبيف دور نصؼ التفكؾ  ، Tنعوض في

المعادلة ). t  T (14.1

عندئذ  ، N0 / 2  N0e Tمف ىنا نحصؿ عمى  ، 2  e Tأو   T  ln 2ومنو:
0,693





ln 2



T

ويقدر دور نصؼ التفكؾ بالثواني ،الساعات ،والسنوات.
تُقدر ثابتة التفكؾ  بمقموب الزمفُ ،
يتميز التفكؾ اإلشعاعي أيضاً بمتوسط زمف الحياة (العمر الوسطي)  وىو الفترة الزمنية التي
بانقضائيا ينقص عدد النوى غير المتفككة بمقدار  eمرة.

يرتبط العمر الوسطي  بػ  أو  Tبالعالقة:
T
 1,44T
0,693

)(1.15
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 .1.4.1نشاط المنابع المشعة .وحدات قياس النشاط
ُيعيف نشاط المنبع المشع معدؿ تفكؾ النوى المشعة فيو ،وُيعرؼ النشاط بأنو عدد أحداث التفكؾ
التي تحدث في المنبع خالؿ وحدة الزمف:
)(1.16

dN dis
dN

dt
dt

A

بتعويض العبارتيف ) (13.1و ) (14.1في الصيغة ) (16.1نحصؿ عمى:
)(1.17

dN
  N   ( N0e t )  A0e t
dt

7

A

حيث  - A0   N0النشاط األولي لمعينة.
وعمى ىذه الصورة:
N
T

)(1.18

A   N  0,693

يتناسب نشاط المنبع المشع طرداً مع عدد النوى التي لم تتفكك حتى المحظة الزمنية المعطاة.

وكمما كاف نشاط المنبع (العينة) أكبر ،كمما كاف دور نصؼ تفككيا أصغر.

ينقص النشاط مع الزمف وفؽ نفس القانوف األسي لتناقص عدد النوى غير المتفككة:
A  A0e t

)(1.19
وحدات قياس نشاط المنبع المشع:

إف وحدة قياس النشاط في جممة الوحدات الدولية ىي البكريؿ  ، Bqوُيعرؼ البكريؿ بأنو نشاط
عينة (منبع) يحدث فييا تفكؾ واحد خالؿ ثانية واحدة.
وتُستخدـ كثي اًر واحدة مف خارج جممة الوحدات الدولية وىي الكوري  ، Ciيوافؽ الكوري نشاط
 226معزوؿ عف نواتج تفككو.1Ci  3,7.1010 Bq :
 1 grمف الراديوـ 88 Ra
يبمغ نشاط العبوات  packagesالنموذجية لممواد المشعة المستخدمة في مخابر األبحاث ،ميكرو
أو ميمي كوري تقريباً.
ماىي العالقة بيف كتمة منبع مشع  mوبيف نشاطو  A؟
يساوي عدد النوى غير المتفككة  Nكتمة ىذه النوى  mمقسومة عمى كتمة الذرة الواحدة : m A
m
m

NA
mA M

N

حيث  - Mالكتمة المولية ،و  - N Aعدد أفوغادرو.
بتعويض ىذه العبارة في الصيغة ) ،(18.1نجد العالقة بيف النشاط  Aوالكتمة  ، mوالكتمة

المولية  Mودور نصؼ التفكؾ  Tلمنوى المشعة:

)(1.20

0,693 N 0,693 m N A 0,693. 6,02.1023 m
A
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بالتعويض في ىذه العبارة عف كتمة النوى المشعة  mبالغراـ وبالكتمة الذرية  Mبالغراـ/موؿ،

وقيمة دور نصؼ التفكؾ  Tبالثانية ،نحصؿ عمى النشاط مقد اًر بالبكريؿ.
وبالعكس ،بمعرفة نشاط المنبع المشع يمكف إيجاد كتمتو:
m  2,4.1024 AT M

مثاؿ:
عيف نعيف نشاط  1 grمف

226
88 Ra

( :) T  1600 y  5,04.1010 s

 3,7.1010 Bq  1Ci

4,17.1023
226  5,04.1010 s

A

النشاط النوعي لممنبع المشع:
بما أف نشاط العينة يتناسب طرداً مع كتمتيا ،لذلؾ لوصؼ التموث اإلشعاعي بالمواد المشعة

(مثالً ،المنتجات الغذائية الصمبة) ،نعرؼ النشاط النوعي الكتمي ) ، Am  A / m ( Bq / kgوىو
نسبة نشاط المنتج إلى كتمتو.

إذا كانت العينة المدروسة سائمة أو غازية (كالماء أو اليواء) ،ف ُيعبر عف محتوى النوى المشعة
فييا بواسطة النشاط النوعي الحجمي ) ، AV  A / V ( Bq / m3 , Ci / وىو نسبة نشاط المنبع
المشع إلى حجمو.

النشاط النوعي السطحي وُيستخدـ لتقدير التموث السطحي بالنوى المشعة وىو نسبة نشاط النوى
المشعة الموجود عمى سطح معيف  Sإلى مساحة ىذا السطح . AS  A / S :ووحدة قياسو
صغيرة جداً  ، Bq / m2ولذلؾ في خرائط التموث اإلشعاعيُ ،يعطى التموث بالنوى المشعة مف
أجؿ مساحات كبيرة مقد اًر بوحدة . Ci / km2
ُيستخدـ مفيوـ النشاط النوعي بشكؿ واسع لتقدير درجة التموث بالنوى المشعة :لمبيئة ،المنتجات
الغذائية ،الماء ،الصناعة ولألشياء األخرى.
التكنسيوم:
ىو معدف مشع بموف رمادي فضي يشابو بالشكؿ البالتيف .ويتـ الحصوؿ عميو عادة عمى شكؿ

مسحوؽ رمادي.

01

ُيستخدـ التكنسيوـ
التكنسيوـ بمادة صيدالنية مناسبة تختمؼ باختالؼ العضو المراد تصويره ،فمثالً يربط التكنسيوـ
99 m
42Tc

عنصر مشعاً ،يتـ حقنو في المريض عف طريؽ الوريد ،ويتـ وسـ
اً

بالسيستاميبي في حالة فحوصات القمب أو الغدة الدرقية.

بعد حقف المريض بالمادة الصيدالنية المشعة يتـ تصوير المريض بواسطة غاما كامي ار الخاصة

بتسجيؿ أشعة غاما المنبعثة مف التكنسيوـ مف خالؿ جسـ المريض.

ُيستخدـ التكنسيوـ في التطبيقات الطبية بسبب عمر نصفو اإلشعاعي المناسب ( ) T  6,01h
وطاقة فوتونات غاما المناسبة التي تصدر عنو ( .) E  140 keV
يوجد عمى األقؿ  31مادة صيدالنية مشعة ُمستخدمة بشكؿ واسع تعتمد عمى التكنسيوـ في
التصوير والفحوصات الوظيفية لألعضاء مثؿ :الدماغ ،القمب ،الغدة الدرقية ،الرئتيف ،الكبد،

الم اررة ،الكميتيف ،العظاـ  ،الدـ واألوراـ.
مثال:
لدينا عينة مشعة مف التكنسيوـ

99 m
42Tc

حجميا  10cm3ونشاطيا  ،107 Bqوبفرض أف ثابتة

التفكؾ اإلشعاعي ليذا النظير ىي  ،   6,01hوأف طاقة فوتوف غاما ىي E  140 keV

A 107 Bq
aV  
 -1النشاط النوعي ليذه العينة  106 Bq / cm3
3
V 10 cm

 -2عدد النوى المشعة في ىذه العينة:

ثابتة التفكؾ اإلشعاعي  6,01h  6,01 3600  21636 s 1 :
107 Bq
نواة  4,62.102
6,01.3600 s



A



A0   N0  N0 

 -3عدد النوى المشعة غير المتفككة خالؿ زمف يساوي عمر النصؼ:
N0 4,62.102

نواة  2,31.102
2
2s

NT 

 -4عدد النوى المتفككة خالؿ زمف يساوي عمر النصؼ:

نواة NT  N0  NT  2,31.102
 -5عدد فوتونات غاما المنطمقة مف العينة خالؿ زمف يساوي عمر النصؼ:

00

فوتون N  N0  NT  2,31.102

 -6الطاقة التي تحمميا فوتونات غاما المنطمقة مف العينة خالؿ زمف يساوي عمر النصؼ:
E  N 140 keV  2,31.102 140  3,24.104 keV  32,4 MeV

 -7بفرض أف طاقة فوتونات غاما تتوزع بانتظاـ عمى كامؿ حجـ دـ جسـ اإلنساف (

لتر ) 5

فإف الطاقة المنقولة لوحدة حجـ الدـ خالؿ زمف يساوي عمر النصؼ:
32,4 MeV
 0,065 MeV / cm3
3
5  1000 cm



E
V

يشكؿ الدـ  %8مف كتمة الجسـ .فإذا كانت كتمة شخص ما  60كغـ مثالً ،فإف  4.8كغـ منيا

دـ (أي نحو  5لتر).

أي أف  5لتر مف الدـ تقابؿ وزف شخص  60 kgومنو:
النشاط النوعي لوحدة كتمة جسـ اإلنساف خالؿ لحظة حقف المادة المشعة (تكنسيوـ)
A 107 Bq

 1,67  105 Bq / kg
m 60 kg

am 

 .2.4.1نشاط النوى المشعة في الجسم الحي
يرتبط تأثير فوتونات   والجسيمات التي تنشأ عف تفكؾ النوى المشعة ،في الكائنات

البيولوجية ،بالمقاـ األوؿ بعدد التفككات خالؿ واحدة الزمف ،أي بنشاطيا في الجسـ الحي.
يتناقص عدد النوى المشعة الموجودة في الجسـ بنتيجة عمميتيف:
األولى تفككيا اإلشعاعي ،والثانية إخراجيا البيولوجي مف الجسـ.

تتميز عمميات اإلخراج البيولوجي بثابتة اإلخراج البيولوجي  bأو دور نصؼ اإلخراج

البيولوجي  ، Tbوىو الزمف الذي بانقضائو تنقص بمرتيف كمية النوى المشعة في الجسـ (أو
العضو) فقط بنتيجة اإلخراج منو ،عمماً أف . Tb  ln 2 / b

وفي ىذه الحالة تأخذ المعادلة التفاضمية ،التي تصؼ تناقص  dNلمنوى المشعة في الجسـ
الحي خالؿ زمف صغير  ، dtالشكؿ:
)(1.21

dN   (d  b ) Ndt   ef Ndt

01

حيث  ef  d  bىي ثابتة التفكؾ الفعالة ،وتساوي مجموع ثابتة تفكؾ النوى المشعة d
وثابتة إخراجيا البيولوجي . b
يقود حؿ المعادلة التفاضمية ) (21.1إلى صيغة مشابية لقانوف تناقص عدد النوى المشع غير
المتفككة في الجسـ الحي ):(14.1
)(1.22

 ef t

N  N 0e

بإدخاؿ الدور البيولوجي الفعاؿ لنصؼ اإلخراج  - Tefالذي بانقضائو ينقص عدد النوى المشعة
ln 2
غير المتفككة بمرتيف ،وبمراعاة أف
Tef

 ef نحصؿ عمى:

ln 2 ln 2 ln 2
1
1
1





Tef
Td
Tb
Tef Td Tb

وبالتالي:
Td  Tb
Td  Tb

)(1.23

Tef 

تدؿ ىذه الصيغة ،أف  Tefدائماً أصغر مف أصغر المقداريف  Tdو . Tb

مثالً في حالة اليود I

131

يبمغ دور نصؼ التفكؾ اإلشعاعي  ، Td  8 dayوالدور البيولوجي

لنصؼ اإلخراج  ، Tb  138 dayأي أف  ، Td  Tbوبموجب العالقة ) (23.1فإف
 ، Tef  7,56 dayأي أنو يتطابؽ مع  Tdولكف يبقى عممياً أصغر منو.

بالعكس إذا كاف  Td  Tbفإف  Tefيتعيف مف دور نصؼ اإلخراج البيولوجي  . Tbومثالو

السيزيوـ Cs

137

الذي دور نصؼ تفككو  30سنة ،ودور نصؼ اإلخراج تقريباً  70يوـ.

إذا كاف عدد النوى المشعة األولية الداخمة إلى الجسـ ىو  ، N 0فإف نشاطيا في الجسـ بمراعاة

) (22.1يتغير وفؽ القانوف:
)(1.24
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 t
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N 0e ef
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بالتعبير عف عدد النوى األولي  N 0مف خالؿ كتمة النوى المشعة  ، mوالكتمة المولية  Mوعدد
m
ln 2
أفوغادرو N A : N A
 ، ef نحصؿ عمى:
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مف الواضح أف نشاط النوى المشعة في الجسـ يتناسب طرداً مع كتمتيا  ، mوعكساً مع Tef

وأف الحد األسي يتناقص مع الزمف.

يمكف بسيولة كشؼ التموث اإلشعاعي لمبيئة بالنوى المشعة التي تتفكؾ بإطالؽ فوتونات ،  

ألف فوتونات   تتمتع بمقدرة عالية عمى النفوذ ،وتنتشر في اليواء إلى مئات األمتار وتمتقطيا
األجيزة بسيولة.
إف كشؼ التموث اإلشعاعي لمبيئة بالنوى المشعة ،التي ال تطمؽ فوتونات  ،  وخاصة
السترونسيوـ

90
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أعقد بكثير ،ألف تسجيؿ أشعة   معقد أكثر مف كشؼ أشعة .  

إذاً:
إف بعض النظائر المشعة المصطنعة يمكف الحصوؿ عمييا مف قضباف الوقود النووي المستنفذ
(المستيمؾ) في المفاعالت النووية ،والتي تحوي عمى العديد مف المنتجات االنشطارية .مثالً،
يقدر بأنو حتى عاـ  ،1994تـ إنتاج حوالي  490000طف بيكريؿ ( 78طف متري) مف

التكنسيوـ في المفاعالت النووية المختمفة ،والتي بذلؾ تكوف أكبر مصدر لمتكنسيوـ في ىذا
الكوف.
تستخدـ النظائر المشعة المصطنعة في الطب النووي مف أجؿ تشخيص األمراض مثؿ النظير

المشع المصطنع لمتكنسيوـ .Tc-99m

تنتج بعض النظائر المشعة المصطنعة مف تعريض النظائر األـ إلى إشعاع نتروني في
المفاعالت النووية (مثالً ينتج  Tc-97مف اإلشعاع النيوتروتي لػ  ،)Ru-96أو بقذؼ النظائر
األـ مف جسيمات عالية الطاقة مف مسرعات الجسيمات] .
توجد النظائر المشعة في ثالث مجموعات:
نظائر مشعة أساسية مثؿ اليورانيوـ 233-واليورانيوـ 235-واليورانيوـ 238-وتوجد في الطبيعة
بنسب مختمفة .كذلؾ توجد نظائر الثوريوـ طبيعياً ومنيا الثوريوـ 232-والثوريوـ 234-وتأتى جزء

منيا مف باطف النجوـ والف عمرىا طويؿ فيي ال زالت موجودة.

نظائر مشعة ثانوية تنشأ عف النظائر المشعة األساسية ويكوف عمرىا أقصر.
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نظائر مشعة كونية تنشأ بشكؿ متواصؿ في الجو المحيط بسبب االشعة الكونية ،مثاؿ ذلؾ

كربوف .14-وكذلؾ تتولد النظائر الثقيمة في المستعرات العظمى وتنتشر في الفضاء.

يمكف تحضير النظائر صنعياً بواسطة التفاعالت النووية الستخداميا في الطب والصناعة
والمراكز العممية .يجري ذلؾ في مسرعات الجسيمات أو في مولدات النظائر المشعة في مفاعؿ
نووي صغير.

ال تختمؼ النظائر المشعة سواء كانت طبيعية أـ صنعية .وعموماً يمكف الحصوؿ عمى جميع

أنواع النظائر بالطرؽ الصنعية النووية .ومنذ بداية عصر استخداـ الطاقة النووية زادت أعداد

النظائر المشعة ،ومنيا مثالً كميات الكربوف ،14-ونظير الييدروجيف الثقيؿ (  ) 13 Hويسمى

تريتيوـ ،كما نشأت نظائر البموتونيوـ وىو ال يوجد في الطبيعة وانما ُيصنع في المفاعالت
النووية.
وتستعمل النظائر المشعة في مجاالت عديدة منها:
 .1اقتفاء سير التفاعالت الكيميائية ودراسة حركيتيا.
 .2في الكيمياء الحيوية لتقدير مدى استفادة األحياء مف غذاء معيف وذلؾ بإعطائو غذاء
يحتوي عنصر مشع ويقتفى أثر العنصر المشع بكاشؼ لإلشعاع حتى وصولو إلى
غايتو وبذلؾ يقدر مدى استفادة جسـ الكائف مف الغذاء.
 .3في الطب :التشخيص الطبي ،والعالج اإلشعاعي (الداخمي والخارجي) باليود المشع
مثالً لمعالجة األوراـ السرطانية وذلؾ مف خالؿ إعطاء المريض مادة مشعة تقضي عمى

الورـ ،وتعريض المريض ألشعة الكوبالت أو ألشعة صادرة عف مسرع لمجسيمات.

 .4في تقدير عمر األشياء القديمة فقد قدر عمر األرض مف معرفة معدؿ االشعاع في
اليورانيوـ والرصاص .كما قدرت أعمار األمـ البائدة وذلؾ مف االشعاع الناتج مف
الكربوف 14-المتبقي عمى قطعة خشب أو قماش مف تمؾ العيود.

التفاعالت النووية البسيطة والحصول عمى النوى المشعة
التفاعل النووي ىو التأثير المتبادؿ لنواة الذرة مع نواة أخرى أو مع جسيـ عنصري مع تشكؿ
نواة لعنصر آخر وجسيـ عنصري آخر.
الطرؽ األساسية لمحصوؿ عمى النوى المشعة:
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 .1قذؼ النوى الذرية بجسيمات عنصرية مشحونة .نفذ رذرفورد أوؿ تفاعؿ النووي مف ىذا

النوع عندما قذؼ نوى اآلزوت بجسيمات -ألفا:

1

 17
8O  1p

14
4
7 N  2

 .2التنشيط النتروني .يمكف الحصوؿ عمى النوى المشعة بكميات كبيرة نسبياً في المفاعالت

النووية عف طريؽ تشعيع نوى العناصر المستقرة بالنترونات (التنشيط النتروني).
وبامتصاص النتروف تتحوؿ النواة المستقرة إلى نواة مشعة لنفس العنصر:
A
1
 AZ1X
Z X 0 n 

)(1.8

وبيذه الطريقة يمكف الحصوؿ عمى نظير الكوبالت

60
27 Co

الواسع االستخداـ في ميداف الطب:

59
1
60
 27
Co
27 Co 0 n 
60
: 28
الذي بدوره يخضع لمتفكؾ اإللكتروني ويعطي نظير النيكؿ Ni

~00

60
60
 28
Ni  10  
27 Co 

تظير نواة النيكؿ المتشكمة عف التفاعؿ السابؽ في حالة مثارة .ويرافؽ انتقاليا إلى الحالة

األساسية انطالؽ فوتوف ألشعة   التي تستخدـ في العالج اإلشعاعي لمتأثير عمى األوراـ

السرطانية.

 .3فصؿ النوى المشعة مف قضباف الوقود المستنفذ في المفاعالت النووية .ومثاؿ ذلؾ
الحصوؿ عمى

239
94 Pu

في المفاعؿ النووي .ويحدث تحوؿ جزء مف اليورانيوـ في المفاعؿ إلى

بموتونيوـ وفؽ عدة مراحؿ .عند تشعيع

238
92U

: 239
بالنترونات يتشكؿ 92U

238
1
 239
92U 0 n 
92U  

الذي مف خالؿ التفكؾ اإللكتروني يتحوؿ إلى نواة النظير المشع نبتونيوـ:
)(1.9

0
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93Np  1  0 
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ومف ثـ تتحوؿ النواة المشعة نبتونيوـ إلى نواة البموتونيوـ:
)(1.9a
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لدى البموتونيوـ

239
94 Pu

دور نصؼ تفكؾ كبير ،وفي حالة وصولو إلى البيئة المحيطة (نتيجة

حادثة في المفاعؿ مثالً) ،فإنو يسبب تموثيا اإلشعاعي الخطير جداً ولفترة زمنية طويمة مف خالؿ
نشاطو اإلشعاعي .  

نذكر أمثمة عمى تفكؾ   لمعناصر المشعة األساسية ،التي سببت بتموث إشعاعي محسوس

لمبيئة بعد كارثة محطة تشرنوبؿ النووية.

في المحظات األولى بعد الكارثة أسيـ اليود بشكؿ رئيسي في النشاط اإلشعاعي اإلجمالي ،الذي
يتفكؾ مع انبعاث فوتونات -غاما بطاقة 0,72 MeV

)(1.10

0
~0

 131
54Xe  1    0 

131
53 I

الطاقة القصوى لإللكترونات المتشكمة في ىذا التفكؾ ،تساوي  . 0,81MeVبما أف معدؿ تفكؾ
اليود كبير (لذا خالؿ  8أياـ تفكؾ نصؼ نوى اليود تقريباً) ،لذا كاف لو أكبر نشاط إشعاعي

أولي ،ويمكف الكشؼ عنو بسيولة مف شدة انبعاث   والعدد الكبير لإللكترونات المنبعثة خالؿ
واحدة الزمف .خالؿ عدة أشير بعد الكارثة تفكؾ كؿ اليود تقريباً.
تفكؾ السيزيوـ المشع

137
55Cs

لإللكترونات :1,18 MeV

يرافقو انبعاث فوتونات   بطاقة  0,66 MeVوبطاقة قصوى

)(1.11
معدؿ تفكؾ النواة

137
55Cs

~ 00

137
0
 137
55Cs 
56Ba  1  

 ، 131ونصؼ نوى السيزيوـ
أخفض مف معدؿ تفكؾ 53 I

137
55Cs

يتفكؾ

خالؿ  30سنة تقريباً.
ال يرافؽ تفكؾ السترونسيوـ المشع
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بكثير ،مف حالة اليود أو السيزيوـ المشع:
)(1.12

انبعاث فوتونات  ،  لذا فكشؼ ىذا النظير أعقد
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نواة اإليتيريوـ المتشكمة في ىذه العممية أيضاً غير مستقرة وبعد تفكؾ إلكتروني تتحوؿ إلى نواة

الزركونيوـ المستقرة:

)(1.12a
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الحادة
متالزمة اإلشعاع
ّ
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الحادة (يرمز ليا  ،)Acute Radiation Syndrome ARSوالذي يعرؼ
اإلشعاع
متالزمة
ِ
ّ
أحيانا بالتسمـ اإلشعاعي أَو المرض اإلشعاعي ،ىو مرض حاد ينتج عف تعرض كامؿ ال ِ
جسـ
(أَو أغمب الجسـ) إلى جرعة عالية مف اإلشعاع في وقت قصير جداً (عادة لعدة دقائؽ) .السبب
معينة في
الرئيسي ليذه المتالزمة ىو نضوب الخاليا المتنية الساللية غير الناضجة في أنسجة ّ
الحادة وبقوا عمى قيد الحياة
جسـ اإلنساف .أمثمة عمى األفراد الذيف عانوا مف متالزمة اإلشعاع
ّ
الذرية ،ورجاؿ اإلطفاء الذيف تعرضوا لإلشعاع أثناء إطفاء
ىـ ناجوا قنابؿ ىيروشيما ونجازاكي ّ

حريؽ محطة تشيرنوبؿ لمطاقة النووية في عاـ .1986
الحادة
شروط حدوث متالزمة اإلشعاع
ّ

 إذا كانت جرعة اإلشعاع كبيرة [ أعمى مف  0.7جراي ( )Gyأَو .] rads 70األعراض المعتدلة قد تالحظ بالجرع المنخفضة ،أقؿ مف  Gy 0.3أَو .rads 30
 إذا كانت الجرعة مف خارج الجسـ (أي أف مصدر اإلشعاع مف خارج جسـ المريض).الحادة ،إذ ال مفر لمجسـ مف
المشعة التي تتراكـ داخؿ الجسـ تؤدي إلى متالزمة اإلشعاع
المواد
ّ
ّ
تأثيراتيا الضارة.
 إذا كانت طاقة اإلشعاع عالية أي قادرة عمى اختراؽ الجسـ والوصوؿ إلى األعضاء الداخمية.األشعة السينية ذات الطاقة العالية ،أشعة غاما ،والنترونات ىي إشعاعات قادرة عمى االختراؽ.
ِ
الجسـ لألشعة (أَو جزء كبير منو وليست األطراؼ مثال).
 إذا تعرض كامؿفي معظـ األحياف تكوف إصابات اإلشعاع مركزة عمى مناطؽ محدودة مف الجسـ ،مثؿ األيدي،
الحادة.
تسبب ىذه اإلصابات في متالزمة اإلشعاع
ّ
في تمؾ الحاالت ناد ار ما ّ

 إذا كاف التعرض لإلشعاع قد حدث خالؿ مدة قصيرة (عادة مسألة دقائ ِؽ أو ساعات) ،حيث
ال يتوفر لمجسـ زمف كاؼ لتصحيح الضرر الناتج عف اإلشعاع تمقائيا.
المجزئة تستعمؿ في أغمب األحياف في العالج اإلشعاعي .ىذه الجرع تطمؽ عمى
ُج َرع اإلشعاع
ّ
الجسـ بكميات صغيرة يوميا عمى أجزاء محدودة مف الجسـ وموزعة عمى فترة زمنية طويمة.
الحادة .تمؾ الجرعات تحاوؿ تمويت
المجزئة ليا قدرة محدودة لمتسبب بمتالزمة اإلشعاع
الجرع
ّ
ّ
الخاليا السرطانية بدوف اصابات مميتة لمخاليا السميمة ،فتموت الخاليا السرطانية أما خاليا
الجسـ التي أصابيا شيئا مف اإلشعاع فيي تصحح نفسيا بنفسيا بمساعدة بقية الجسـ( .بتطبيؽ
ضرورة كوف العالج باإلشعاع نفعو أكبر مف ضرره).
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أنواع المتالزمة
 متالزمة نخاع العظـ :Bone marrow syndromeالمتالزمة الكاممة تحدث عادة عند جرعة بيف  0.7و ،Gy 10أعراض معتدلة قد تظير عند
جرعة منخفضة مثؿ  Gy 0.3أَو .rads 30

إف السبب األساسي لمموت ىو دمار
بقاء المرضى بيذه المتالزمة تنخفض بزيادة الجرعةّ .
نسبة َ
يؤدي إلى االلتيابات والنزؼ.
نخاع العظـ ،مما ّ
 متالزمة معوية :Gastrointestinal syndromeالمتالزمة الكاممة تحدث عادة عند جرعة أعمى مف  Gy 10بالرغـ مف أف بعض األعراض قد
تظير عند جرعة منخفضة حتى  Gy 6أَو .rads 600

ِ
تتسبب في تغييرات مدمرة ومتعذرة
البقاء عمى قيد الحياة غير محتمؿ لممصاب بيذه المتالزمةّ .
اإلصالح .يحدث الموت عادة خالؿ أسبوعيف.
 -متالزمة قمبية وعائية (سي في)  /متالزمة النظاـ العصبي المركزي Cardiovascular (CV)/

:Central Nervous System (CNS) syndrome

المتالزمة الكاممة تحدث عادة عند جرعة أعمى مف  Gy 50بالرغـ مف أف بعض األعر ِ
اض قَ ْد
تظير عند جرعة منخفضة حتى Gy 20أَو .rads 2000
الموت يحدث خالؿ  3أياـ ،بسبب انييار جياز الدوراف باإلضافة إلى الضغط المتزايد في

السائؿ العصبي بسبب التيابات السحايا.
مراحل اإلصابة األربعة

 مرحمة األعراض األولى (إف في دي):تقيئ ،باإلضافة إلى فقداف ال ّشيية ومف المحتمؿ
األعراض الكالسيكية ليذه المرحمة :غثيافّ ،
عدة أياـ.
اإلصابة باإلسياؿ (اعتمادا عمى الجرعة) .األعراض قد تدوـ مف عدة دقائؽ إلى ّ
 المرحمة المستترة:بصحة جيدة بشكؿ عاـ وتستمر مف بضعة ساعات وحتى بضعة
في ىذه المرحمة ،يبدو المريض
ّ
أسابيع.

08

 مرحمة المرض الظاىرة:عدة شيور.
في ىذه المرحمة ،تعتمد األعراض عمى نوع المتالزمة
وتمتد مف عدة ساعات إلى ّ
ّ
 الشفاء أَو الموت:التعرض .أما مف ينجو فستأخذ عممية
معظـ المرضى ال يتعافوف ويموتوف خالؿ ّ
عدة شيور ْ
مف ّ
الشفاء منو مدة قد تمتد إلى السنتيف.
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