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المقدمة 

سٕاء  األشؼت انًؤيُت ْٕػهى حًايت اإلَساٌ يٍ حأثيش :اإلشعاع من الىقايت

ػانيت  اشؼت كٓشٔيغُاطيسيت أٔ ٔانُيٕحشَٔاث انبشٔحَٕاث يثم جسيًاث أٔنيت كاَج

. ٔأشؼت كايا األشؼت انسيُيت انطاقت يثم

 : الهدف من دراست  علم الىقايت من األشعاع  

 انخؼشيف بانًبادئ األساسيت نألشؼاع ٔحأثيشاحّ ػهٗ انؼايهيٍ  في انًجاالث - 1

انؼهًيت ٔانصُاػيت ٔكزنك األطباء انًخخصيٍ يٍ خالل حؼايهٓى  يغ انًٕاد ٔاألجٓضة 

 .انًصذسة نالشؼت انًؤيُت 

ة انؼايهيٍ في يؼشفت سبم انٕقايت يٍ خطش االشؼت يٍ أجم انحفاظ ػهٗ صح- 2

،ٔكزنك ساليت انًشضٗ انزيٍ يُؼانجٌٕ بٕساطت يجال انخصٕيشانشؼاػي

 .ٔانُظائش انًشؼت اإلشؼاع

اٌ ظاْشة االشؼاػاث انًؤيُت راث أًْيت حيٕيت في حياحُا انحاضشة ،حيث حى 

اكخشافٓا في أٔاخش انقشٌ انًاضي ػُذيا إسخطاع سَٔخكٍ يٍ اكخشاف األشؼت انسيُيت 

نى يكٍ سَٔخكٍ في رنك انٕقج يؼهى ياْيت ْزِ األشؼت اال اَّ سشػاٌ  . 1895ػاو 

يااسخؼًهج ْزِ انظاْشة في يجاالث يخخهفت يٍ انحياة ٔػذث االػٕاو انؼششة انخي 

ظاْشة انُشاط االشؼاػي )حهج رنك بذايت انفيضياء انحذيثت إر حًكٍ بيشكم يٍ اكخشاف 

اكخشاف إَاع يخخهفت يٍ األشؼاع يثم اشؼت انفا ٔبيخا ٔكايا حى  رنك ٔبؼذ(انطبيؼي 

ٔاألشؼت انسيُيت ٔحًييضا نٓزِ األشؼت ػٍ األشؼاػاث األخشٖ كانضٕء يثال سًيج 

. باألشؼت انًؤيُت

َظشا إلصدياد انشغبت نذٖ األَساٌ إلسخؼًال األشؼت انًؤيُت إلغشاض يخخهفت في 

حى يالحظت حأثيشْا ػهٗ انخاليا  (.....انضساػت ٔانصُاػت ٔػهى األسض ٔانكيًياء )

نزنك فقذ جشث دساست انخأثيش .ٔاألَسجت انحيت فٓي يصذس خطش ػهٗ صحت اإلَساٌ

انبايٕنٕجي نألشؼاع إليكاَيت انسيطشة ػهيّ ٔػهٗ األضشاس انخي يسببٓا حيث ٔجذ 

اٌ ثأثيش األشؼاع يخٕقف ػهٗ يقذاس انجشػت انخي يسخهًٓا انجسى َٕٔع االشؼت 

 .  أطاقخّ

 شكل موجات أو جسٌمات صغٌرة من مادة ما، وله أشكال علىطاقة تطلق  هو : اإلشعاع

اما واإلشعاع الصادر من كعدٌدة مثل أشعة الشمس وأشعة الضوء واألشعة السٌنٌة وأشعة 

 .المفاعالت النووٌة
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أنواع اإلشعاع فً الطٌف الكهرومغناطٌسً ( 1)شكل 

ٌَّن اإلشعاع بٌن الفرق هو ما  المؤٌن؟ غٌر واإلشعاع المؤ

ٌَّن غٌر اإلشعاع"  أو الجزيء فً الذرات لتحرٌك كافٌة طاقة ٌحمل إشعاع هو" المؤ

 النوع هذا أمثلة من. اإللكترونات إلزالة ٌكفً بقدر لٌس ولكن اهتزازها، فً ٌتسبب

  .الكهرومؽناطٌسٌة والموجات المربً الضوء اإلشعاع من

ٌَّن اإلشعاع   أما  الملتصقة اإللكترونات إلزالة كافٌة طاقة ٌحمل إشعاع فهو ،المؤ

نة الذرات، من بإحكام ٌَّن اإلشعاع أمثلة من. األٌونات بذلك ُمَكوِّ  السٌنٌة األشعة المؤ

 . جاما وأشعة

ٌَّن اإلشعاع ٌحتوي:اإلشعاع أنواع  تولٌد وأجهزة المشعة المواد من الصادر المؤ

 .والنٌوترونات السٌنٌة األشعة وفوتونات جاما وفوتونات بٌتا جزٌبات على اإلشعاع

 بروتونٌن من منها كل ٌتألؾ الشحنة موجبة جزٌبات من ألفا أشعة تتألؾ

 أشعة تنتقل . والرادٌوم كالٌورانٌوم ثقٌلة لعناصر مشعة نوٌدات تطلقهما ونٌوترونٌن

 وال الورق، من بقطعة إٌقافها وٌمكن الهواء فً فقط سنتمٌترات مسافة إلى ألفا

 ستطلق فإنها ألفا، أشعة تطلق لمادة الجسم امتصاص حال فً. الجلد اختراق ٌمكنها

 تكون ألفا ألشعة الباعثة المواد فإن لذلك،. المحٌطة الجسم خالٌا إلى طاقتها كل

 الجروح عبر الجسم إلى دخولها أو ابتالعها أو استنشاقها تم إذا باإلنسان ضارة

 .المفتوحة
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 ٌوضح مدى اختراق االشعة الفا وبٌتا وكاما للمواد (2)شكل

 ألفا جزٌبات من أصؽر وهً الذرة، نواة من تنبعث إلكترونات من بٌتا أشعة تتألؾ

 إلى والنفاذ البشرة اختراق النشطة بٌتا ألشعة ٌمكن. عمقاًا  أكثر نفاذ على قدرة ولدٌها

 باستخدام بٌتا أشعة إٌقاؾ ٌمكن. الجدٌدة الجلدٌة الخالٌا انتاج فٌها ٌتم التً الطبقة

 ذات بٌتا أشعة باعثات بقاء حال وفً. عادٌة مالبس قطعة أو زجاج أو حدٌد قطعة

 فً تتسبب أن المحتمل من فإنها الوقت، من طوٌلة لفترة الجلد على العالٌة الطاقة

 .اإلشعاعٌة الحروق مثل الجلد على إصابات إلحاق

 كبٌرة قدرة ولدٌها الهواء فً تنتشر  كهرومؽناطٌسٌة موجات عن عبارة كاما أشعة

 من والخرسانة، الرصاص مثل العالٌة، الكثافة ذات المواد وُتعتبر. االختراق على

 .كاما ألشعة الجٌدة الحواجب

 انتاجها ٌتم( كاما كأشعة )عالٌة طاقة ذات فوتونات عن عبارة: السٌنٌة األشعة

فان    حاجزوقاٌة وجود عدم حال وفً اختراق، قوة السٌنٌة األشعة لدى . اصطناعٌا

 .الداخلٌة تؤثر على األعضاء السٌنٌة األشعة

ناًا  إشعاعاًا  ذاته حد فً ٌعتبر وال نٌوترونات من ٌتألؾ :النٌوترون إشعاع ٌَّ  ولكن. مؤ

 إطالق فً تتسبب أن أو تنشط أن ٌمكن الذرة، بنواة النٌوترون اصطدام حال فً

ٌَّن اإلشعاع مستوى ترفع وبالتالً مشحونة، جزٌبات أو كاما أشعة  ؼٌر بصورة المؤ

 إٌقافها وٌمكن كاما، بأشعة مقارنة النفاذ على أكبر قدرة النٌوترونات لدى. مباشرة

  .الخرسانة مثل سمٌكة حواجز باستخدام فقط
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 :المبادئ األساسٌة للحماٌة من اإلشعاع 

   بثالثة عوامل تتحددهناك مجموعة من المبادئ المّتفق علٌها للحماٌة من اإلشعاع

: هً

ٌّة تزدادلإلشعاع كلما زادت الفترة الزمنٌة التً ٌتعرض لها االنسان :   الزمن-1  كم

  .المواد المشعة الواصلة إلٌه، والعكس صحٌح

ٌّة التً تصل اإلنسان من اإلشعاعات كلما ابتعد عن مصدر : المسافة- 2 تقّل الكم

ٌّة   .اإلشعاع، وبالتالً فإّن تحدٌد المسافة المناسبة أمر فً ؼاٌة األهم

 مخّصصة تستخدم بٌن المواد المشّعة والعاملٌن لحماٌتهم جزوجد حوات: جزالحا- 3

باختالؾ نوع اإلشعاع، فمنها ما هو من اجز من اإلشعاع، وتختلُؾ هذه الحو

 .الرصاص، ومنها خرسانة، ومنها ما هو ماء 

 

 المختلفة؟ المصادر من الفرد ٌتلقاها التً اإلشعاعً التعرض كمٌة هً ما

 االصطناعٌة المصادر إلى وأحٌانا الطبٌعً اإلشعاع مصادر إلى اإلنسان ٌتعرض

 المنظمات تقوم. الطبٌة االستخدامات فً السٌنٌة األشعة مثل المؤٌن، لإلشعاع

 من سنة كل العادي الشخص له ٌتعرض الذي اإلشعاع كمٌة بقٌاس والدولٌة الوطنٌة

 الصحة منظمة نشرته الذي ، (3) الشكل وٌوضح. واالصطناعٌة الطبٌعٌة المصادر

 على اإلشعاعً التعرض متوسط وتوزٌع للمصادر بٌانٌاًا  رسماًا  ،WHO العالمٌة

 األرضً كاما وإشعاع الرادون فإن الشكل، فً موضح ما وحسب. العالم سكان

 نسبة تشكِّل( المنشأ الطبٌعٌة المشعة المواد أي )والمٌاه والطعام الكونٌة واإلشعاعات

 نسبة الطبٌة االستخدامات وتشكِّل. لإلشعاع التعرض متوسط إجمالً من% 79

ٌَّن لإلشعاع التعرض ٌشكل ما فً ،20%  أنشطة عن الناتجة المصادر كافة من المؤ

 %.1 نسبة األخرى اإلنسان
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 من سنة كل العادي الشخص له ٌتعرض الذي اإلشعاع رسم بٌانً ٌوضح كمٌة (3)شكل 

. واالصطناعٌة الطبٌعٌة المصادر

  :الصحة على اإلشعاع تأثٌر

 من للوقاٌة الدولٌة واللجنة الذري اإلشعاع بتأثٌر المعنٌة المتحدة األمم لجنة تقوم

ٌَّن اإلشعاع آلثار دوري وتقٌٌم دقٌقة بدراسة اإلشعاع  خالل وٌتم. الصحة على المؤ

ٌَّن اإلشعاع قٌاس  التقٌٌم عملٌات  .المصاحبة له الصحٌة واآلثار المؤ

 اإلشعاع من معتدلة لمستوٌات التعرض أن معروفاًا  أصبح الدراسات، لهذه نتٌجة

 المخاطر وتزداد. الحٌاة من الحقة مرحلة فً بالسرطان اإلصابة مخاطر من ٌزٌد

 وقد ضبٌلة تكون أنها إال( – الجرعة )الجسم إلى الداخلة اإلشعاع كمٌة بازدٌاد

 الجرعات تؤدي أن المحتمل ومن..المنخفضة الجرعات فً – الصفر إلى تصل

 اإلشعاع، بمصادر المتعلقة الحوادث عن الناتجة الجرعات مثل اإلشعاع، من العالٌة

 وأمراض اإلشعاعً، والحرق اإلشعاع، بفعل( األبٌض الماء )العٌن عدسة إعتام إلى

 .للؽاٌة عالٌة جرعات تلقًّ عند فتحدث الوفاة، حاالت أما. خطٌرة إشعاعٌة

 :أهمٌة الحماٌة من اإلشعاعات

ٌّة الحماٌة من اإلشعاع فً الحفاظ على صّحة اإلنسان، فالتعّرُض لألشعة   تكمن أهم

ٌّة اإلشعاع،  ٌسّبب أضراراًا فً أنسجة الجسم وأعضابه، وتتفاوُت شّدتها باختالِؾ كم

ٌّات بوحدة السٌفرٌت، وٌرمز  ٌّة األنسجة له، وتقاُس هذه الكم ونوعه، ودرجة حساس

، وٌّتم استخدام وحدات أصؽر مثل المٌلً سٌفرٌت والماٌكرو (Sv) لها بالرمز

ٌّجه، إلى فقدان وظابؾ . سٌفرٌت تتدّرُج األضرار من مرحلِة احمرار الجلد وته

ٌّة أو اإلصابة بالسرطان، وذلك عند التعرض لإلشعاع لمدة طوٌلة، فتعجُز  حٌو

ٌّات قلٌلة من اإلشعاع  الخالٌا عن إصالح نفسها، كما أّن تعّرض المرأة الحامل لكم

 .فً حدوث تشّوهات للجنٌن، خاّصة فً الدماغ تتسّبب



 حال عوؾ عبد الرحمن.   د قسم تقنٌات األشعة                                                                                 
 (نظري)                                                                                      الوقاٌة من اإلشعاع  المرحلة األولى

 

 

 النظائر المشعة

 تختلؾ ولكنها البروتونات من العدد نفس على أنوٌتها تحتوي ذرات هً:  النظابر

 الواحد للعنصر الذري العدد أن ذلك وٌعنً . تحتوٌها التً النٌوترونات عدد فً

 عدة له بأن الحالة تلك فً العنصر وٌوصؾ . الكتلً عدده ٌتؽٌر حٌن فً الٌتؽٌر

 نظٌر خمسٌن الى ٌصل قد النظابر من عدداًا  عنصر لكل فإن وعموماًا  . نظابر

 ) الٌونانٌة اللؽة من مشتقة لكلمة ترجمة هً والنظابر . الثقٌلة للعناصر بالنسبة

isotopes ) نفس فً تقع النظابر أن على المعنى ذلك وٌدل ، الموضع نفس أي 

  .للعناصر الدوري الجدول من المكان

 فً الكٌمٌابٌة العناصر توجد ما وعادة ، الكٌمٌابٌة الخواص نفس العنصر ولنظابر

 فً توجد ال النظابر وبعض . المتنوعة نظابرها من مخالٌط هٌبة على الطبٌعة

 .النووٌة والمعجالت المفاعالت باستخدام صناعٌاًا  تنتج ولكنها عامة بصفة الطبٌعة

 ، مشهورة نظابر ثالثة ( 1 = للهٌدروجٌن الذري العدد ) للهٌدروجٌن :1 مثال

( . الذري العدد )البروتونات من العدد نفس على احتوابها فً جمٌعها تشترك

 ( .الكتلً العدد )النٌوترونات عدد فً بٌنها فٌما وتختلؾ

  :الكتلً عدده إلى نسبة نظٌر كل ٌسمى

  ( .1 - هٌدروجٌن ) للهٌدروجٌن األول النظٌر ٌسمى ـ

  .الدٌوتٌرٌوم أو ( 2 - هٌدروجٌن ) للهٌدروجٌن الثانً النظٌر ٌسمى ـ

  .الترٌتٌوم أو ( 3 - هٌدروجٌن ) للهٌدروجٌن الثالث النظٌر ٌسمى ـ

  

 ٌوضح نظائر الهٌدروجٌن (1)شكل 
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 :النظائر أنواع

 ٌعرؾ بٌنما ، المستقرة بالنظابر األول النوع ٌعرؾ ، نوعٌن الى النظابر تنقسم

  .المشعة النظابر أو المستقرة ؼٌر بالنظابر الثانً النوع

 لما الصناعً اإلنتاج تم قد أنه حٌن فً 300 حوالً المستقرة النظابر عدد وٌبلػ

 فً طبٌعٌاًا  متواجد عنصراًا  21 وهناك ، اآلن حتى مشع نظٌر 1500 عن ٌزٌد

 موجودة طبٌعٌة نظابر الى المشعة النظابر وتنقسم . نظابر أٌة بدون نقٌةأي صورة

 إنتاجها من اإلنسان تمكن صناعٌة وأخرى وتعالى سبحانه هللا خلقها منذ الطبٌعة فً

  .المختلفة األؼراض فً لٌستخدمها

ان الصفة األشعاعٌة للعنصر ترتبط بتركٌبه النووي ولٌس لها عالقة بأجزاء الذرة 

األخرى كاأللكترونات مثال وهذه الصفة األشعاعٌة هً صفة مالزمة لحالة عدم 

إستقرار فً النواة تؤدي الى عملٌة التحلل النووي كما قد ٌؤدي الى تؽٌٌر حالة 

النواة وبالتالً تتؽٌر بعض الصفات الكٌمٌابٌة والفٌزٌابٌة للذرة من خالل بعض 

التحوالت التً ٌصاحبها انطالق انواع من الدقابق المشحونة كهربابٌا وؼٌر 

 .المشحونة أوالموجات الكهرومؽناطٌسٌة 

العناصر المشعة تختلؾ من ناحٌة نشاطها األشعاعً حٌث ان لكل منها نشاط 

 :إشعاعً ٌعتمد على ماٌلً

 Nعدد ذرات العنصر المشع - 1

 .وهو ماٌعرؾ بثابت التحلل(λ)مقدار التحلل النووي الذي ٌحدث بوحدة الزمن - 2

ٌساوي حاصل (A)لعنصر معٌن  (Radioactivity)حٌث ان النشاط االشعاعً

. ضرب المقدارٌن أعاله

 A= λ*N 

 

فإذا أخذنا عدد متساوي من ذرات عنصرٌٌن مشعٌن فإن النشاط األشعاعً الٌكون 

 .متساوٌا وذلك لعدم وجود تشابه فً قٌمة ثابت التحلل 

 .والنشاط األشعاعً لعنصر معٌن ٌقاس بوحدة الكٌوري 

 مقدار النشاط األشعاعً لكمٌة المادة معدل انشطارها : الكٌوري
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Dis/sec 3.7*1010
 

ان دراسة طرق تحلل المواد المشعة ٌظهر بأن مجموعة من النوى المشعة لعنصر 

. معٌن التتحللفً ان واحد بل تخضع لقانون تناقصً 

N(t)=Nₒ e-λt
 

 :ان نصؾ عمر العنصر المشع ٌرتبط بثابت التحلل بالعالقةالرٌاضٌة التالٌة 

 λ   t(1/2) =0.693/ t (1/2) = ln2/λ  

هو الزمن الالزم إلن تقفد أٌة مادة مشعة نصؾ نشاطها اإلشعاعً :نصؾ العمر

 .نتٌجة األنشطار 

عدد النوٌات )الوقت الالزم لكً ٌصبح النشاط األشعاعً :وٌمكن ان ٌعرؾ أٌضا 

. نصؾ قٌمتها األولٌة (المشعة

N=Nₒ/2  When the time(t)=t(1/2) 

 Nₒ e-λtN(t)= 

 Nₒ e-λt=  Nₒ/2     

  Ln1/2= -λt(1/2) 

Ln2= λt(1/2) 

t (1/2) = ln2/λ 

t (1/2) = 0.693/λ 

 

Po218أحسب الوزن بالؽرامات لعنصر البولونٌون :(1)مثال 
 المشع عمره النصفً 

(3.05min) الالزم إلنتاج كٌوري واحدمن النشاط األشعاعً؟ 

 : الحل

t (1/2) = 0.693/λ 

  *603.05λ =0.693/ 
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 Sec
-1

λ =3.8*10
-3

 

A=Nλ 

: حٌث ان 

W = الوزن بالؽرامات 

A =  (العدد الكتلً)الوزن الذري 

Na =      1023عدد افوكادرو
  * 6.02       

   /A *NN=W(gm) 

  

 dis/sec1curi= 3.7 *1010 

   1023
  * 6.02N=W (gm) /218 * 

 1023
  * 6.02 N= 

  

ان نصؾ عمر المادة المشعة او ثابت تحللها هً من خواص العنصر المشع وهً 

التعتمد على أي عامل اخر سواء كان فٌزٌابٌا اوكٌمٌابٌا والتتؽٌر قٌمتها سواء كان 

 .المصدر المشع عنصرا اوداخل فً مركب كٌمٌابً 

ان العناصر المشعة الطبٌعٌة منها والصناعٌة لها أنصاؾ أعمار تتراوح بٌن أجزاء 

At215من الثانٌة وبضعة مالٌٌن من السنٌن فعنصر االكتٌوم 
-10) ٌبلػ نصؾ عمره

4
U238ثانٌة فً حٌن أن عنص الٌورانٌوم (

109 *4.5 ٌبلػ نصؾ عمره حوالً 
  سنة

لوأدخلنا أحد العناصر المشعة الى الجسم فإنه سٌخضع كأي مادة أخرى الى عملٌات 

التمثٌل الباٌولوجٌة أي أنه نتٌجة العملٌات الباٌولوجٌة فإن جزء من العنصر المشع 

سٌتم طرحه خارج الجسم بإستمرار أي ان عملٌة التناقص فً النشاط اإلشعاعً 

 :للمادة المشعة الموجودة فً عضو من أعضاء الجسم تتم عن طرٌق
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الفترة الالزمة للحصول على نصؾ النشاط األشعاعً :  التحلل الفٌزٌائً- 1

( Tp)للعنصر بواسطة العملٌات الفٌزٌابٌة تعرؾ بنصؾ العمر الفٌزٌابً 

physical half life.  

حٌث تعرؾ الفترة الالزمة لكً ٌصل العنصر المشع الى  : التحلل الباٌولوجً- 2

نصؾ نشاطه األشعاعً بواسطة العملٌات الباٌولوجٌة بنصؾ العمر 

 . Biological half life( Tb)الباٌولوجً

وعلى ذلك فإن مقدار الزمن الالزم لعنصر مشع لكً ٌصل الى نصؾ نشاطه 

 .effective half life(Te)األشعاعً  داخل الجسم ٌعرؾ بنصؾ العمر المؤثر 

ولؽرض حساب مقدار الجرعة الشعاعٌة الممتصة بواسطة مختلؾ أعضاء الجسم 

نتٌجة إمتصاصها للمواد المشعة فإن نصؾ العمر المؤثر هو الذي ٌحسب لهذا 

: الؽرض وإلٌجاد قٌمته نستعمل العالقة الرٌاضٌة التالٌة 

  TE=TP*Tb/TP+Tb 

ان المواد المشعة التً تستعمل للفحوصات الطبٌة ٌتم ادخالها الى الجسم اما عن 

طرٌق الفم أو الزرق عن طرٌق أحد األوردة وٌتم أختٌار العنصر المشع لفحص 

أحد األعضاء فً ضوء قابلٌة ذلك العضو سواء من حٌث تكوٌنه اومن حٌث 

وظٌفته إلمتصاص المادة المشعة حٌث تتركز فً ذلك العضو بنسبة عالٌة قٌاسا الى 

 .باقً األعضاء 

ان العنصر المشع بعد إدخاله الى الجسم فإنه ٌشترك فً العملٌات الكٌمٌابٌة 

وعملٌات التمثٌل الباٌولوجً بنفس الطرٌقة التً ٌتفاعل فٌها العنصر نفسه لو لم ٌكن 

مشعا ولوجود الخاصٌة األشعاعٌة فإنه ٌصبح من السهل تتبع العنصر المشع داخل 

الجسم ومعرفة أماكن وجوده بتركٌز عالً وقٌاس مقدار هذا التركٌز أو تصوٌر 

 .العضو الذي تتركز فٌه المادة المشعة 

والبد من األشارة هنا بأن العنصر المشع الذي ٌستعمل إلؼراض الفحوصات الطبٌة 

ٌعطً عند تحلله أشعة كاما أو أشعة كاما وبٌتا وذلك بسبب خاصٌة األختراق 

أما إذا كان العنصر المشع من النوع الذي . لالجسام التً هً من صفات أشعة كاما 

ٌعطً دقابق بٌتا لوحدها فإنه ؼٌر صالح كمادة مشعة للفحوصات الطبٌة وذلك 

بسبب عدم إمكانٌة تتبع العنصر المشع فً الجسم إذ ان دقابق بٌتا تمتص من قبل 

 .األنسجة الجسمٌة ولٌس لها إمكانٌة إختراق الجسم والوصول الى األجهزة الكاشفة 
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 طرٌقة األدخال العنصر المشع العضو ت
 الفم I131الٌود المشع  الؽدة الدرقٌة  1

 الزرق بالورٌد Au198الذهب المشع الكبد 2

 الزرق بالورٌد Cr51الكروم المشع الطحال 3

Cr51الكروم المشع المعدة 4
 الفم 

 الزرق بالورٌد Cs129السٌزٌوم القلب 5

 الزرق بالورٌد Hg197الزببق الكلٌة والدماغ 6

 الجدول أعاله ٌبٌن النظائر المشعة المناسبة لبعض أعضاء الجسم وطرٌقة اإلدخال

هذا الجدول الٌعنً بأنه ٌوجد عنصر مشع واحد لفحص عضو من األعضاء على 

سبٌل المثال إن كافة نظابر الٌود ٌمكن أن تؤدي ؼرض فحص الؽدة الدرقٌة ولكن  

I131 )الٌود المشع
هو اكثرها استعماال ألسباب عدٌدة منها إقتصادٌة ومنها ماٌتعلق  (

 . ساعة 48بخواص العنصر نفسه لكونه ذو نصؾ عمر مناسب لفحوصات بمدة 

 Radioactive Iodine Therapy : باإلنجلٌزٌة ):الطب فً المشع بالٌود العالج

 الدرقٌة الؽدة تضخم لعالج ٌستخدم اإلشعاعً الطب فً العالج من نوع هو( RIT أو

 التً السرطانٌة األورام أنواع وبعض Morbus Basedow جرٌفز ومرض

 تحلل طرٌق عن ٌتحلل الذي المشع 131-الٌود نظٌر ٌستخدم. الدرقٌة الؽدة تصٌب

 أٌام 8 المشع النظٌر لهذا العمر نصؾ وٌبلػ ،(إلكترونات )بٌتا أشعة مصدرا بٌتا

 .الدرقٌة الؽدة خالٌا فً البشري الجسم فً ٌُختزن وهو

 

 3قبل العالج، وبعد : عدة صور لعالج الغدة الدرقٌة باألشعةٌوضح  (2)شكل

 مرض جرٌفز  أشهر بعد عالج6أشهر، وبعد 

أمراض  الّسام، هو أحد الؽدة الدرقٌة رٌفز، المعروؾ أٌضا باسم تضخمجمرض 

 .التً تؤثر على الؽدة الدرقٌة المناعة الذاتٌة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A
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 أم 99 تكنٌشٌوم هو النظٌر هذا. جدا مفٌد تطبٌق له: التكنٌشٌوم نظائر العالج بأحد

(technetium-99m )  .إلى باإلضافة البروتونات من 43 إلى ٌشٌر 99 الرقم 

. الجسٌمات تلك فً معٌن تكوٌن إلى m وٌشٌر. النواة فً النٌوترونات من 56

 الذي اإلشعاع وهو ؼاما أشعة مولده قلٌلة ساعات ؼضون فً تتحلل ذرة النتٌجة

. الطبٌة الصور إلنتاج استخدامه ٌمكن

 تحمل كٌمٌابٌة مادة على أٌضاًا  تحتوي بل. فقط التكنٌشٌوم على التحتوي الحقنة

 فقط،( التكنٌشٌوم )المشعة المادة حقن وعند. الجسم فً المراد الجزء إلى التكنٌشٌوم

 إلى باإلضافة المعدة، فً وقلٌال الدرقٌة الؽدة فً به األمر ٌنتهً أن المحتمل فمن

. المشعة المادة مع الفوسفونات نستخدم الحالة، هذه فً نحن لكن. ”اللعابٌة الؽدد

. العظام طرٌق عن الدم من امتصاصه ٌتم الذي الملح من نوع الفوسفات

 

( التكنٌشٌوم )المشعة المادة حقن ٌوضح (3)شكل 

 فً الساخنة النقاط. العظام نشاط ُتبٌن صور ٌنتج بالتكنٌشٌوم العظام مسح فحص

 هو لذلك نفسه، ٌصلح العظم أن ٌعنً مما المشعة للمادة كبٌر تركٌز توضح الصورة

 ٌستنتج قد التركٌز قلٌلة الباردة البقع أما. الدم من الفوسفات من أكبر كمٌة ٌستوعب

. التكنٌشٌوم روعة تتجلى وهنا. مٌتاًا  ٌكون ربما العظم أن منها
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 بالتكنٌشٌوم العظام مسح ٌوضح فحص (4)شكل 

 ٌمثل ما وهو التشخٌص، فً استخداما األكثر المشعة النظابر من : إم 99 -تكنٌشٌوم

. الفحوص من٪ 80 من أكثر

 مرض مثل )العصبٌة واألمراض الدرقٌة، الؽدة خاصة التشخٌص، : 123 -الٌود

(. باركٌنسون و الزهاٌمر

. السرطان ذلك فً بما الدرقٌة، الؽدة امراض عالج : 131 الٌود

. الخبٌثة األورام تصوٌر : 18 – الفلور

. الرٌاضة ممارسة أثناء القلب رصد : 201-ثالٌوم

. اإللتهابات وتجدٌد األورام تصوٌر : 67 -ؼالٌوم

. النادرة والسرطانات وااللتهابات الدم، جلطات تحدٌد : 111-إندٌوم

. الربة تهوٌة لدراسة إستنشافه ٌتم : 133 زٌنون

. الهضمً الجهاز نزٌؾ تشخٌص الدم، خالٌا متابعة : 51 الكروم

. الصؽٌرة السرطان أورام وعالج تشخٌص : 177-لوتٌتٌوم

 المفاصل التهاب فً األلم وتخفٌؾ السرطان عالج : 90 -اإلٌترٌوم

 

 وحداث قياس اإلشعاع

البد  وإستٌعابها فهمها ٌسهل ولكً. ومتنوعة كثٌرة األشعة قٌاس فً المستخدمة الوحدات

 الشعاع حالة عن إما ٌعبر جزء كل. أجزاء أربع إلى الموضوع قسمت لقد. تصنٌفها ٌتم أن

 .األشعة كمٌة حساب من الؽرض أو. الصادر
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 النشط اإلشعاع مصدر قٌاس وحدات: األولى الحالة

 بؽض ونشط مستمر بشكل المادة من الصادر اإلشعاع هو radioactive النشط اإلشعاع

 فً تستخدم التً هً اإلشعاع من النوع لهذا أمثلة أفضل. الخارجٌة العوامل عن النظر

.  radioactive material نشطة مشعة مادة تعتبر التكنٌشٌوم فمادة. النووي الطب

 فً تستخدم وحدتان وٌوجد .  radioactivity اإلشعاعٌة النشاطٌة بـ الظاهرة هذه وتسمى

 .النووي الطب فً عادة وتستخدم اإلشعاع من النوع هذا لقٌاس العادة

 بعدد:  تعرٌفه وٌمكننا اإلشعاعٌة للنشاطٌة الدولٌة القٌاس وحدة هو becquerel البكرٌل

 وٌتخذ. الواحدة الثانٌة فً واحد انحالل بمعدل المشعة العٌنة تصدرها التً اإلشعاعات

 .decay علٌه وٌطلق المشعة المادة إضمحالل هو: اإلنحاللو. Bq التالً الرمز

 نشاط هو: والكٌوري. Ci ورمزها Curie الكٌوري وحدة هً إستخدام األكثر الوحدة لكن

 إما عنهما التعبٌر الؽالب فً وٌتم . 10 10 * 3.7 الواحدة الثانٌة فً فٌها تنحل عٌنة

 .µCi بالمٌكروكٌوري أو  mCi كٌوري بالملً

 

 الشعاع قٌاس وحدات: الثانٌة الحالة

 ٌحدث الذي التأٌن كمٌة ٌقٌس التعرض االشعاعً Radiation Exposure وٌسمى

. للمادة دخوله عند ionization ٌتأٌن أنه اإلشعاع خواص ومن. الهواء فً لإلشعاع

 كمٌة الشحنة نقٌس نحن النوع هذا فً. matter المادة أنواع من نوع ٌعتبر هنا والهواء
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 الكولوم بوحدة قٌاسها ٌتم الكهربابٌة الشحنة أن  نعرؾ وكما. التأٌن من الناتجة

Coulomb  .السٌنٌة األشعة أو جاما أشعة على الوحدة هذه تطبٌق وٌمكن. 

  األشعة؟ فً الوحدة هذه نستخدم كٌف

 واحد كٌلو فً كولوم 1 بمقدار شحنة إلنتاج الكافٌة اإلشعاع كمٌة نقٌس عندما نستخدمها

 .Coulomb/kg كؽم/كولوم هنا الوحدة وتكون. الهواء من

 

 وهذه. Roentgn الرونتجن وحدة وهً النوع هذا لقٌاس تقلٌدٌة أخرى وحدة وٌوجد

 بمقدار شحنة إلنتاج الكافٌة األشعة كمٌة: كالتالً تعرٌفها وٌمكننا قدٌمة وحدة هً الوحدة

 .كؽم/كولوم 4^-10*2.58

 :العالقة هذه نستخدم كؽم/والكولوم الرونتجن بٌن للتحوٌل

 

I R = 2.58 x 10-4 Coulomb/kg air 

 اإلشعاع إمتصاص قٌاس وحدات: الثالثة الحالة

 بـ هنا وتسمى إمتصاص لها ٌحدث المثال سبٌل على اإلنسان جسم األشعة تدخل عندما

 كمٌة لحساب الوحدات هذه تطبٌق وٌمكن. Absorbed Doseجرعة االمتصاص 

 والوحدة. وألفا وبٌتا وجاما السٌنٌة كاألشعة اإلشعاع أنواع لمختلؾ الممتص اإلشعاع

 هو: والجراي. Gy ورمزها Gray الجراي وحدة هً اإلشعاع إمتصاص لقٌاس الدولٌة

 ٌتم عندما أنه ٌعنً هذا. المادة من كجم 1 فً الطاقة من joule جول 1 إمتصاص

 الممتصة الطاقة تكون المادة من كجم 1 بواسطة اإلشعاع طاقة من جول 1 إمتصاص

 .RAD الراد وحدة هً اإلشعاع إمتصاص لقٌاس تقلٌدٌة أخرى وحدة ٌوجد .جراي1

 .المادة من كجم 1 فً اإلشعاع طاقة من جول 2^-10إمتصاص وتساوي

 

 :العالقة هذه نستخدم والراد الجراي بٌن للتحوٌل

1 Gy = 100 rad 

 اإلشعاع من الحماٌة مجال فً عادة تستخدم وحدات: الرابعة الحالة
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  :قسمٌن على الوحدات هذه تقسٌم وٌمكننا

 Equivalent Dose المكافئة الجرعة

 بدرجات اإلنسان جسم فً األضرار إحداث على قدرة لدٌها األشعة من المختلفة األنواع

 الجرعة بٌن إختالؾ وٌوجد. الضرر من النوع هذا تقٌس المكافبة الجرعة. مختلفة

 .equivalent dose المكافبة والجرعة absorbed dose الممتصة

 Sv ورمزها Sievert السفٌرت هً المكافئة الجرعة قٌاس وحدة

 Effective Dose الفعالة الجرعة

 فبعض. لإلشعاع مختلفة حساسٌة لدٌها اإلنسان جسم وأنسجة أعضاء من المختلفة األنواع

 حساسٌة اإلعتبار فً تأخذ الفعالة الجرعة. اإلشعاع مواجهة فً ضعٌؾ ٌكون األنسجة

 .لألشعة المختلفة األعضاء

 Sv ورمزها Sievert السفٌرت أٌضاًا  هً الفعالة الجرعة قٌاس وحدة

 العامل هذا ٌختلؾ. معٌن بعامل المكافبة الجرعة ضرب طرٌق عن الفعالة الجرعة ُتحسب

 .اإلنسان جسم أنسجة بإختالؾ

 انواع مصادر األشعاع

تقسم مصادر األشعاع الى نوعٌن ربٌسٌٌن اعتمادا على التشابه من حٌث المصدر 

  :المولد لهذه األشعاعات

ٌطلق على هذا النوع مجازا باألشعاع فهو ٌتكون من دقابق  : األشعاعات الجسٌمٌة

او عدٌمة الشحنة أي (موجبة أو سالبة )متناهٌة فً الصؽر ذات شحنة كهربابٌة 

 :متعادلة وهذه الدقابق تتولد اثناء عملٌة التحلل النووي ومن اهم هذه الدقابق 

 :وتشمل  : (electronic  bundles)الحزم األلكترونٌة - ا

سالبة الشحنة وتنبعث من نوى (الحزم األلكترونٌة )وهً  :  دقائق بٌتا السالبة- 1

الذرات النشطة اشعاعٌا وتمتاز بقدرتها الكبٌرة على تأٌٌن الذرات بسبب شحنتها 

 .السالبة 

لذلك فهً تستخدم فً معالجة االورام السرطانٌة القرٌبة والتً تصٌب جدار الصدر 

والعقد اللمفاوٌة اضافة الى االورام التً تصٌب منطقة الرأس والعنق وبذلك تكون 
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الحزم األلكترونٌة لها قدرة قلٌلة على األختراق مقارنة مع األشعاعات 

 . الكهرومؽناطٌسٌة

وٌالحظ فً عملٌة التحلل النووي المصحوب بتحرر دقابق بٌتا السالبة ٌبقى العدد 

الكلً ثابت بٌنما ٌزداد العدد الذري بمقدار واحد وهً فً الؽالب تكون مرافقة 

 .للنظابر المشعة فً التفاعالت النووٌة حٌث ان كتلتها تزٌد كثٌرا عن شحنتها

تتحرر عندما  (بوزوترونات) موجبة عبارة عن الكترونات هً:دقائق بٌتا الموجبة - 2

  .ٌتحول البروتون داخل النواة الى نٌوترون وبوزترون ونٌوترٌنو 

 

 ٌوضح انبعاث جسٌمات بٌتا (1)شكل 

وٌالحظ فً عملٌة التحلل النووي المصحوب بتحرر بٌتا الموجبة ٌبقى العدد الكلً 

ثابت بٌنما ٌقل العدد الذري بمقدار واحد وهً فً الؽالب تكون مرافقة للنظابر 

 .المشعة فً المعجالت حٌث ان شحنتها تزداد نتٌجة للتشعٌع بالدقابق المشحونة 

وتستخدم المواد الخفٌفة كدروع واقٌة لجسٌمة بٌتا مثل الماء والبالستٌك واأللمنٌوم 

 ملم من األلمنٌوم توفر حماٌة كافٌة من دقابق 5سم من الماء و 1وبصورة عامة فان 

 .بٌتا
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 شكل ٌوضح انبعاث بٌتا

 :خواص اشعة بٌتا 

 .تنحرؾ أشعة بٌتا فً المجال المؽناطٌسً أكثر من ألفا - 1

بسبب الشحنة التً تحملها هذه الدقابق تكون سرٌعة التفاعل مع الوسط الذي تمر - 2

 .فٌه والتخترق األوساط المادٌة لمسافات طوٌلة 

 .كتل دقابق بٌتا صؽٌرة لذا تقارب سرعتها سرعة الضوء - 3

 .لدقابق بٌتا طٌؾ من الطاقة مستمر ولٌس منفصل كما فً حالة دقابق الفا - 4

 تحدث تأٌن لذرات الهواء او الوسط الذي تمر فٌه اال ان قابلٌتها على إحداث   -5

  .التأٌن أقل من دقابق الفا 

 . متر 10ٌصل مدى دقابق بٌتا فً الهواء فً الظروؾ القٌاسٌة حوالً - 6

ٌعتمد مسارها فً المواد المختلفة على عدد األلكترونات فً ذرات الوسط الذي - 7

 .ٌمر فٌه حٌث أن هذه الدقابق تتصادم مع األلكترونات الخارجٌة لذرات الوسط 

مصادرها الطبٌعٌة قلٌلة مثل الشمس والمواد المشعة الطبٌعٌة مثل الرادٌوم - 8

  .32 والفسفور المشع 90ومعظم مصادرها هً مصادر صناعٌة مثل السنترونتٌوم 

تحدث تأٌن فً الؽازات وقد تسبب تألقا فً المواد وتأثٌرا فً األلواح - 9

 الفوتوؼرافٌة 

 . مرة 100ان قابلٌة اشعة بٌتا على األختراق فً المواد اكبر من الفا ب - 10

 .تتراوح طاقة جسٌمات بٌتا بٌن اجزاء الملٌون الكترون فولت وعدة مالٌٌن - 11

 (:heavy particles)الدقائق الثقٌلة - ب

He4)وهً عبارة ذرات الهلٌوم  :(alpha particles)(α)دقائق الفا 
والتً تنبعث  (2

من نوى الذرات النشطة اشعاعٌا عندما تكون نسبة النٌوترون منخفضة وهً موجبة 

الشحنة وعندما تنبعث من الذرة األم ٌقل العدد الذري للذرة الولٌدة بمقدار وحدتٌن 

اما العدد الكتلً فٌقل بمقدار اربع وحدات وكتلتها ثقٌلة حٌث تتكون من بروتونٌن 

 .مرة 7300وهً اكبر من كتلة األلكترون بقدار 
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 ٌوضح انبعاث دقائق الفا (2)شكل 

اشعة الفا هً سٌل من الدقابق تمتاز بقدرتها القلٌلة على النفاذ حٌث انها تمتص 

اما بالنسبة لسرعة دقابق الفا فتكون ثابتة وممٌزة لكل نظٌر مشع وتكون .بسهولة 

107*1.6)بحدود 
وان استعمال دقابق الفا فً المعالجة كونها تسٌر فً  (ثانٌة /متر 

األنسجة بخط مستقٌم وبطاقة عالٌة مما له األثر الكبٌر فً تقلٌص الجرعة الشعاعٌة 

 .التً تحٌط بالورم الخبٌث المراد معالجته 

 

 : خواص دقائق الفا 

لكونها مشحونة وثقٌلة الٌمكنها اختراق المادة لمدى بعٌد وٌكفً لصدها ورقة - 1

 .رقٌقة 

 .تنحرؾ قلٌال عند مرورها فً المجال المؽناطٌسً - 2

تسبب تأٌن عالً لذرات الوسط الذي تمر فٌه بسبب كتلتها العالٌة مما ٌسبب فقدان -3

 .طاقتها بسرعة وبالتالً قلة قابلٌتها على األختراق 

سرعة الضوء من نوى  ( 1/10 )تنطلق دقابق الفا اعتٌادٌا بسرعة عالٌة بحدود- 4

 .ذرات المشعة 

تسبب تألق عند مرورها فً المواد وتتفاعل مع األلواح الفوتوؼرافٌة مسببة - 5

 .اسودادها 

خطورتها على األنسان بالنسبة للتعرض الخارجً قلٌلة جدا بسبب قلة أختراقها - 6

ولكن على ؼاٌة الخطورة عند دخولها الجسم تسبب تأٌن لجزٌبات الخالٌا الحٌة 

 .المحٌطة بها 
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ان طٌؾ دقابق الفا المنطلقة من نوى الذرات المولدة منفصل مما ٌدل على - 7

 .وجود مستوٌات منفصلة لهذه الجسٌمات كما ان طاقتها تختلؾ من نواة الى أخرى 

 :مدى قائق الفا

هً المسافة التً تقطعها دقٌقة الفا فً المادة من بداٌة حركتها حتى توقفها فً تلك 

فً الظروؾ القٌاسٌة  (R)المادة وقد وجد بأن العالقة بٌن مدى دقٌقة الفا فً الهواء 

 :هً  (E)وطاقة هذة الدقابق 

(E)R(cm)=0.56 E(mev) 

E˂ 4(mev) 

 

 : (Neutrons)النٌوترونات 

النٌوترونات عبارة عن دقابق متعادلة الشحنة وتكون مع البروتونات نواة الذرة 

وكتلتها تعادل كتلة البروتونات وٌمكن ان تخترق األجسام لمسافات كبٌرة لكونها 

 :ذات طاقة عالٌة وٌمكن الحصول علٌها عند انشطار ذرة الٌورانٌوم 

 

 

 عند قذفها بنٌوترون235شكل ٌوضح عملٌة انشطار نواة الٌورانٌوم 
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 شكل ٌوضح قذؾ نواة الٌورانٌوم بنٌوترون

 

بما ان النٌوترونات عدٌمة الشحنة فإنها التحدث تأٌنا بمرورها خالل األنسجة اإل ان 

تصادمها مع الذرات المكونة لالنسجة ٌسبب انبعاث نوى ٌمكن بدورها انتاج اٌونات 

وٌمكن الكشؾ عن النٌوترونات بشكل ؼٌر مباشر عند تحرٌرها لجسٌمات مشحونة .

 .نتٌجة لتفاعلها مع بعض العناصر

هو رمز لجسٌم كتلته متناهٌة بالصؽر وؼٌر مشحون وٌسمى  :مضاد النٌوترٌنو

من طاقة األنحالل كما ان وجوده ( 5/2 )وٌحمل حوالً  (ضدٌد النٌوترٌنو)

 .ضروري حسب قانون حفظ الطاقة والزخم الزاوي

  + ѵ   P + e-   n 

: خصائص النٌوترونات 

 .تصدر عن نوى الذرات خالل عملٌة األنشطار - 1

تكون عدٌمة الشحنة وتخترق المواد بسهولة وخاصة المواد التً تستخدم للوقاٌة - 2

 .من انواع اخرى من األشعاع كالرصاص مثال

النٌوترون الحر جسٌم ؼٌر مستقر ٌتحول النٌوترون الى بروتون والكترون - 3

 .ومضاد النٌو ترٌنو 

27-10*1.67)دقٌقة وكتلته  (11.7-+ 0.3)نصؾ العم لنٌوترون طلٌق هو - 4
 )

 .كٌلو ؼرام 
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تشكل النٌوترونات الجزء الربٌس من األشعاع األول الصادر من التفجٌرات - 5

تسمى )من النٌوترونات % 90النووٌة الحرارٌة وٌنطلق الجزء األعظم 

خالل (النٌوترونات الفورٌة 
-1014

 ثانٌة وباقً النٌوترونات المتأخرة تصدر خالل 

 .تحلل اجزاء األنشطار 

مرات اكثر من  (10-4)ان الضرر الذي تحدثه النٌوترونات ٌقدر بحوالً - 6

الضرر الذي ٌحدثه كمٌات مماثلة من اشعة كاما او االشعة السٌنٌة وذلك لكونها 

التحدث تأٌنا وتلفا للخالٌا عند مرورها فحسب وانما تسبب تحول جزء من الكابن 

 .(ظاهرة التنشٌط النٌوترونً)الحً الى مصدر مشع 

 نفس العدد من البروتونات ولكنها تختلؾ فً عدد النٌوترونات   نواة الذرةتحوي - 7

 (.  (  isotopesوتسمى (,8O18,8O17)مثل ال االوكسجٌن 

 العدد نفسه من النٌوترونات ولكن تختلؾ فً عدد البروتونات مثل الذراتتحوي 

(:I131,54I132
 (.isotones) وتسمى (53

 للذرات العدد نفسه من البروتونات والنٌوترونات ولكنها تختلؾ فً  النوٌاتتحتوي

I131,53I131)طاقاتها مثل 
 (.isomers) وتسمى (53

 

 

 (:protons)البروتونات 

وهً جسٌمات لها شحنة كهربابٌة موجبة واحدة وتكون مستقرة فً نواة الذرة وربما 

وان عدد البروتونات فً النواة ٌمثل .ٌكون هناك بروتون واحد اواكثر فً النواة

 .العدد الذري للعنصر الذي ٌحدد موقعه فً الجدول الدوري 

ان البروتونات المستعملة فً المعالجة الشعاعٌة ذات طاقة عالٌة جدا ٌتم الحصول 

ان .علٌها بواسطة اجهزة التعجٌل الدابرٌة حٌث ٌستعمل الساٌكلوترون لهذا الؽرض 

الجرعة الشعاعٌة الناتجة من مرور حزمة البروتونات السرٌعة فً األنسجة 

الجسمٌة لها توزٌعا متمٌزا كما هو مألوؾ اذ تكون الجرعة منخفضة ومتساوٌة فً 

السنتمترات األولى فً الجسم حٌث تسمى بجرعة األستواء ثم تزداد هذه الجرعة 

زٌادة مفاجبة حٌث تبلػ حد اقصى ٌعرؾ بأسم جرعة الذروة تهبط بعدها بشكل حاد 

 ان عمق جرعة الذروة ٌزداد بأزدٌاد طاقة البروتونات . الى قٌمة تقترب من الصفر 
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 ٌوضح طاقة االلكترونات والبروتونات والفوتونات()شكل 

 :المٌزونات 

باي مٌزون )ألؼراض المعالجة الشعاعٌة ٌعرؾ بأسم   ان المٌزون الذي ٌستعمل

اذا كانت طاقة احد الدقابق  ٌمكن الحصول على هذا المٌزون من أي تفاعل نووي(

ٌتم  (mev)  140 المعجلة كافٌة لتولٌد هذا المٌزون الذي تبلػ طاقته الساكنة 

الحصول على هذه المٌزونات عن طرٌق تعجٌل حزمة من البروتونات داخل جهاز 

حٌث ( mev) 730 الى ان تبلػ طاقتها (سنكرو ساٌكلترون )تعجٌل ٌعرؾ بأسم 

ٌتم تسلٌطها على هدؾ من البرٌلٌوم وٌكون ناتج التفاعل هو الحصول على 

 :(المٌزونات باي بأنواعها الثالثة)

)متعادل الشحنة : النوع األول 
ₒ

π) 

)موجب الشحنة : النوع الثانً 
+

π) 

)سالب الشحنة : النوع الثالث 
 -

π)  وهو الذي ٌستعمل للمعالجة الشعاعٌة. 

)ان كتلة هذا المٌزون 
 -

π)  مرة بقدر كتلة األلكترون 273تبلػ . 

ان مرور هذه المٌزونات فً األنسجة الجسمٌة ٌؤدي الى امتصاصها او أسرها  -

 :بواسطة نوى الكاربون والنتروجٌن واألوكسجٌن وبحسب النسب التالٌة 
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-  

 نسبة األمتصاص العنصر

  73% األوكسجٌن 

 20% الكاربون 

  3% الناٌتروجٌن 

 4% نوى ثقٌلة أخرى 

 

 :ان نسبة وجود العناصر المذكورة اعاله فً األنسجة الجسمٌة كاالتً  -

 

 نسبتها فً األنسجة العنصر

  76.2% األوكسجٌن 

 11.1% الكاربون 

  2.6% الناٌتروجٌن 

 10.1% نوى ثقٌلة أخرى 

 

 

 :مصادر األشعاع من النوع الثانً - 2

 

مصادر األشعاع من النوع الثانً هو جزء من  ان: االشعاعات الكهرومغناطٌسٌة

الطٌؾ الكهرومؽناطٌسً والذي ٌضم مجموعة من األشعاعات ذات األطوال الموجٌة 

المختلفة حٌث تمتاز هذه األنواع من األشعاعات بأنها متشابهة من حٌث الجوهر 

اإلانها تختلؾ من حٌث التأثٌر بالتفاعل مع المواد بسبب أختالؾ (جمٌعها فوتونات )

 .الطول الموجً وبالتالً اختالؾ الطاقة

ان اختالؾ الطول الموجً ٌتبعه اختالؾ فً التردد وٌمكن ان تستخدم العالقة التالٌة 

 :لمعرفة الطول الموجً او التردد او الطاقة 

E=hv 

E =   الطاقة

h = ثابت بالنك 

V = التردد 

ان جمٌع انواع اشعاعات الطٌؾ الكهرومؽناطٌسً تنتقل خالل الفضاء بسرعة 

1010*3)تقارب سرعة الضوء 
والعالقة بٌن التردد والطول الموجً توضح (ثانٌة/سم

 :بالمعادلة التالٌة 
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E=h*v 

 ʎ =  ًالطول الموج E = h* c/λ = c 

كلما زاد التردد ازدادت طاقة الفوتونات وازدٌاد الطاقة ٌعنً زٌادة قابلٌة النفاذ 

وٌمكن توضٌح االشعاع الكهرومؽناطٌسً من خالل .واألختراق خالل وسط معٌن 

 :مالحظة الطٌؾ الكهرومؽناطٌسً كما موضح بالشكل التالً

 

 شكل ٌوضح مناطق الطٌف الكهرومغناطٌسً

 :االشعة السٌنٌة 

 :تعرٌف األشعة السٌنٌة

هً أشعة كهرومؽناطٌسٌة لتردد عالً واألطوال الموحٌة المستعملة األشعة السٌنٌة 
وتتعٌن طاقة األشعة السٌنٌة . A° 10 الى A° 0,1 عادة تكون محصورة فً حدود

 طبقا لطولها الموجً من العالقة  
 

 

 

 :السٌنٌة األشعة إنتاج كٌفٌة( 2
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 فٌنتج لاللكترونات مسرعة بحزمة معدنً مصعد بقصؾ السٌنٌة األشعة تنتج 

 حزمة لتباطؤ كنتٌجة( االنكباحٌة ) االستٌقاؾ أشعة تسمى األولى األشعة من نوعان

 المصعد لذرات الممٌزة األشعة تسمى والثانٌة المصعد مادة فً االلكترونات من

 وأنود كاثود من ٌتكون والذي اكس أشعة إنتاج جهاز قلب االلكترود ٌشكل. المثارة

 مثل تسخٌن فتٌلة من الكاثود ٌتكون. الهواء من مفرؼة زجاجٌة أنبوبة داخل

 ترتفع الفتٌلة خالل الكهربابً التٌار ٌمر عندما الكهربابً، المصباح فً الموجودة

 الفتٌلة إلكترونات تمكن التً الحرارة درجة تصل أن إلى تدرٌجٌاًا  حرارتها درجة

 بشحنة مشحون التنجستان من قرص عن عبارة األنود. سطحها من االنبعاث من

 واألنود الكاثود بٌن عالً الجهد فرق ٌطبق . االلكترونات جذب عل تعمل موجبة

 اتجاه فً بقوة لتنطلق الكاثود من المحررة اإللكترونات تعجٌل على ٌساعد

 هذه فإن( التنجستان)األنود مادة بذرات االلكترونات تصطدم عندما.األنود

 المدارات فً التنجستان ذرات بالكترونات االصطدام على تعمل اإللكترونات

 مدار فً إلكترون ٌقوم. كبٌرة طاقتها تكون والتً الذرة نواة من القرٌبة الداخلٌة

 بٌن الطاقة فرق ٌحمل لفوتون  انطالق ٌحدث مما حدث الذي الفراغ بسد أعلى

 فوتون ٌكون الناتج الفوتون فإن كبٌر الطاقة مستوًٌ فً الفرق وألن. المستوٌٌن

 .أكس أشعة

                                                

 شكل ٌوضح جهاز انتاج االشعة السٌنٌة
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 شكل ٌوضح مخطط النتاج االشعة السٌنٌة
 

 :أنواع أطٌاف األشعة السٌنٌة

 :هناك طٌفان لألشعة السٌنٌة طٌؾ مستمر و طٌؾ متقطع
هو الطٌؾ االوسع حٌث ٌنتج عن اشعاع حراري فعند قذؾ  :الطٌف المستمر (1

المادة بااللكترونات المسرعة جزء من هذه االلكترونات ٌكبح معطٌا بذلك جزء 
على شكل حرارة فٌظهر لنا الطٌؾ  (تصادم مرن)كبٌر من طاقته الى المادة 

 .                          المستمر

هو الطٌؾ الحاد فً الشكل وهو ٌمثل الطاقة بٌن سوٌتً الفلورة :الطٌف المتقطع (2
طٌؾ ممٌز خاص بها فقط و ٌعتبر من  (الذرات)حٌث ٌكون لكل نوع من المواد 

 . خصابص المادة التً تكشؾ عنها االشعة السٌنٌة

 

 ٌوضح الطٌف المستمر والطٌف المتطع ()شكل
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 : خصائص االشعة السٌنٌة

تنتقل خالل المواد وان نسبة امتصاصها من قبل المواد تعتمد على كثافة المواد - 1

 .والعدد الذري ودرجة نفوذها 

تولد اشعة ثانوٌة فً كل المواد التً تمر خاللها وهذه األشعة الثانوٌة تشمل األشعة - 2

 .المتبعثرة 

تعتبر األشعة السٌنٌة ِاشعة كهرومؽناطٌسٌة ذات قابلٌة كبٌرة على األحتراق وهً - 3

أشعة ؼٌر مربٌة وتعتبر متعادلة كهربابٌا والتنحرؾ عند مرورها فً المجاالت 

 .الكهربابٌة والمؽناطٌسٌة 

ان األشعة السٌنٌة تسٌر بخطوط مستقٌمة وتخرج من نقطة البؤرة وتنتشر على     - 4

 .شكل مخروط 

 .ان سرعة األشعة السٌنٌة فً الفراغ تساوي سرعة الضوء - 5

لها القابلٌة على تأٌن الؽازات وذلك بسبب ازالتهااالالكترونات الموجودة فً - 6 

 مسارات   تلك الذرات 

عند تفاعلها مع انواع خاصة من البلورات تنتج ضوء متفلور وٌستفاد من هذه   - 7

الظاهرة فً إضاءة الشاشات ولؽرض التصوٌر المباشر لألعضاء عن طرٌق استخدام 

 .التلفزٌون

 .الٌمكن تجمٌع هذه األشعة فً نقطة عند مرورها خالل العدسات -8

تؤثر على األفالم الفوتوؼرافٌة حٌث تعمل على تكوٌن صورة كاملة لالعضاء على - 9

 .األفالم ٌمكن اظهارها بالطرابق الكٌمٌابٌة 

تعمل على احداث تؽٌرات كٌمٌاوٌة وباٌولوجٌة مما ٌساعد على استخدامها فً - 10

 .المعالجة سٌما وان تلك التؽٌرات تعتمد على قاعدة التأٌن 
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 المصطلحات المستخدمة فً الوقاٌة من األشعاع

                                                  ionization radiation:االشعاعات المؤٌنة 

       

تكون على شكل موجات كهرومؽناطٌسٌة أو دقابق لها القدرة على تأٌن الجزٌبات او 

الذرات وتتضمن األشعاعات المنطلقة من المفاعل النووي أو المعجالت أو مولدات 

 .اشعة بٌتا وكاما 

تؤثر هذه األشعاعات على المدارات المكونة لذرات المواد المعرضة لالشعاع 

وتعمل على ازالة الكترون أو أكثر من المدار الخارجً لتلك الذراتوحسب طاقة 

 .األشعة وقوة الربط بٌن األلكترونات المكونة للذرات 

                                                              Sealed sources:المصادر المغلقة 

    

هً مصادر األشعاعات المحفوظة فً أوانً محكمة الؽلق بحٌث تمنع تسرب 

األشعاع من المصدر المشع أو نواتجه فً شتى الظروؾ ٌمكن ان تكون األوانً 

الحاوٌة للمواد المشعة من المعدن الصلب حسب نوع المصدر وطاقته وعمر 

النصؾ لذلك العنصر المشع والعدد الذري للمادة الصلبة المكونة للحاوٌة كما ٌمكن 

 .ان تكون الحاوٌة ثابتة أو متنقلة 

 Open sources                                                 :المصادر المفتوحة 

تمثل مصادر األشعاع ؼٌر المحفوظة فً أوانً أو كبسوالت خاصة وؼٌر محاطة 

بمادة تحٌل دون تسرب المواد المشعة الى الخارج وان مثل هذه المصادر قد تسبب 

تلوث اشعاعً مثل مولدات األشعة السٌنٌة ومولدات األشعة فوق البنفسجٌة واشعة 

 .كاما

                      Dose:                                                      الجرعة 

هً مقدار الطاقة المنتقلة الى وحدة الكتلة من المادة المعرضة لألشعاع ان الجرعة   

الشعاعٌة مثلها كمثل الحركة الدورانٌة المستخدمة لعالج بعض األمراض مثل 

الجرع الدوابٌة فإن الجرع الشعاعٌة لها تأثٌرات جانبٌة ولكن أخطر من الجلرع 

الدوابٌة وتأخذ الجرع الشعاعٌة عن طرٌق الزرق فً الورٌد أو تؤخذ عن طرٌق 
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الفم ممزوجة مع بعض المواد الكٌمٌابٌة أو عن طرٌق توجٌه حزمة إشعاعٌة الى 

 وٌمكن تطبٌق المعادلة للحصول على الجرعة  (سرطان الجلد)الجلد 

Dose=d E /d m 

dE =   وحدة الطاقة

dm =  وحدة الكتلة 

                                                          Dose Equivalent:   مكافئ الجرعة 

عامل النوعٌة *هو العامل الناتج من حاصل ضرب الجرعة الممتصة بالراد  

(p.f) * عامل التوزٌع(R.f.) 

ؼرام 1ٌمكن تعرٌفه على انه مقدار الجرعة الممتصة من قبل :وحدة مكافا الجرعة 

 من المادة الحٌة ألٌة أشعة مؤٌنة والتً لها نفس التأثٌر الباٌولوجً لجرعة مقدارها

 . واحدمن اشعة اكس راد

تختلؾ وحدة الرٌم عن وحدة الراد بكون الراد ٌستخدم كوحدة أساسٌة فً العوامل 

 .الفٌزٌاوٌة بٌنما الرٌم ٌعبر عن العوامل الفٌزٌاوٌة والباٌولوجٌة 

                                                  EXternal   Radiation :االشعاع الخارجً 

               

هو األشعاع الذي ٌتعرض له الجسم من مصادر خارجٌة واألشعاع الخارجً إما ان 

ٌكون صادرا عن مولدات األشعة السٌنٌة وأشعة كاما أو مصادر األشعاع الطبٌعٌة 

والصناعٌة كالنظابر المشعة أو الناتجة عن األشعاع الصادر من المفاعل النووي أو 

 .ان ٌكون األشعاع الخارجً ناتج من المكرسكوب األلكترونً 

                                                     Internal   Radiation :االشعاع الداخلً 

            

ان األشعاع الداخلً ٌنتج فً .هو األشعاع الذي ٌستلمه الجسم من مصادر داخلٌة 

المادة اما عن طرٌق اشتنشاق المواد المشعة أو أخذ المواد الؽذابٌة الملوثة باألشعاع 

او استخدام نظابر مشعة ذات عمر نصؾ طوٌل فً العالج حٌث ٌصبح مصدر 

مشع داخلً بعد أخذها اما عن طرٌق الفم أو الزرق ورؼم صعوبة قٌاس كمٌة 

األشعاع الداخلً وتحدٌد خطورته كما هو الحال فً األشعاع الخارجً اإل ان هناك 

بعض الطرابق التً ٌمكن بواسطتها قٌاس كمٌة األشعاع وهً طرق ؼٌر مباشرة 
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Ra226)مثل مقارنة تأثٌر العناصر المشعة مع الرادٌوم 
المترسب داخل العظام أو  (

 .على أساس العضو الحرج 

                                                                    Critical organ:العضو الحرج 

هو ذلك العضو الذي له قابلٌة تأثر خاصة بالنسبة لالشعاع الساقط على جسم     

األنسان اما لكونه ذو صفة ذاتٌة لتركٌز بعض المواد المشعة فٌه اوبسبب حساسٌته 

ان خاصٌة حساسٌة األعضاء او تقبلها لالشعاع تمت األستفادة منها بحقل .لالشعاع 

العالج الشعاعً إذ ظهر أن الخالٌا السرطانٌة تكون حساسة أكثر من الخالٌا الحٌة 

 .لالشعاع ولهذا فإن األشعاع ٌدمر الخالٌا السرطانٌة دون ؼٌرها 

 :                                                          Half value layerقٌمة طبقة النصف 

      

هً سمك طبقة من المادة التً اذا وضعت فً طرٌق األشعاعات المؤٌنة فإنها تقلل 

شدتها الى النصؾ ان طبقة النصؾ اما ان تتكون من مادة واحدة أو من مجموعة 

وان امتصاص تلك المادة لالشعاع ٌتوقؾ على عددها الذري ونوع األشعاع .مواد 

الساقط وطاقته وهً اما ان تكون مادة معدنٌة أو مادة كونكرٌتٌة أو اٌة مادة ٌكون 

 .األشعاع النافذ لها ٌعادل نصؾ كمٌة األشعاع الساقط

 

                                                            Contamination:التلوث االشعاعً 

   

 ٌضر وبشكل به المسموح الحد فوق معٌنة، بٌبة فً إشعاعً نشاط وجود هو

 ولوج نتٌجة عالمنا فً ٌزداد التلوث من النوع هذا اخذ. الحٌة والكابنات باإلنسان

 او الحربٌة لالؼراض اما فٌها الكامنة الطاقة واستخدام الذرة عالم االنسان

 او المفاعالت فً الخلل حدوث عن اما تسرب عنه ٌنجم واخذ السلمٌة لالستعماالت

 ؼٌر اشعاعً تلوث ٌنتج وبهذا..المشعة الفضالت من التخلص مشكلة تزاٌد عن

 فً تتركز االجسام هذه ان االرض على الجو من المشعة المواد بسقوط ٌبدأ مباشر

 ٌتعرض الماء،وبذلك ومن التربة من ؼذابها على تحصل التً والنباتات الحٌوانات

 .دابم لخطر مستهلكها

ان التلوث األشعاعً ٌشبه التلوث البكتٌري للمواد الؽذابٌة حٌث ان المواد األشعاعٌة 

والفرق ان البكترٌا تتكاثر . تترسب وتتوضح فً األماكن كما تتوضح البكترٌا 

 .بمرور الزمن بٌنما المواد المشعة تقل نسبتها بمرور الزمن 



 حال عوؾ عبد الرحمن.   د قسم تقنٌات األشعة                                                                                 
 (نظري)                                                                                      الوقاٌة من اإلشعاع  المرحلة األولى

 

 

عند أخذ المواد الملوثة باألشعاع عن طرٌق االستنشاق او المواد الؽذابٌة او الماء او 

الحلٌب فأنها تسبب اعراض مختلفة حسب طاقة األشعاع الموجودة فً تلك 

وٌمكن معرفة  (التسمم ،او التخرٌب فً عمل الخالٌا مما ٌؤدي الى موتها )المواد

 :تلوث المواد باألشعاع بعدة طرق 

 .تحسس الخالٌا الضوبٌة - 2استخدام العدادات - 1

 half life:                                                             عمر النصف 

هو الوقت الالزم الن تفقد المادة المشعة نصؾ نشاطها األشعاعً نتٌجة األنشطار 

تختلؾ النظابر المشعة من حٌث نشاطها األشعاعً وقابلٌتها على األنشطار ومدة .

أي ان النظابر المشعة ؼٌر متساوٌة بزمن انحاللها . فقدانها لنشاطها األشعاعً 

وذلك ٌدل على انها ؼٌر متساوٌة فً عمر النصؾ أي ان لكل نظٌر مشع عمر 

 .نصؾ معٌن

                           وحدات قٌاس النشاط األشعاعً

  cur ie(ci): وحدة الكٌوري

تعتبر الكٌوري هً الوحدة التقلٌدٌة لقٌاس كمٌة األشعاع الصادر من العنصر المشع 

وهوما ٌعرؾ بالقوة األشعاعٌة للمصدر أو النشاط األشعاعً وتعرؾ وحدة 

 :الكٌورٌكما ٌلً 

1010*3.7=  كٌوري 1
 .ثانٌة /  تحلل نووي 

 ( :Bq)وحدة البٌكرٌل 

 :هً الوحدة الدولٌة لقٌاس النشاط األشعاعً وتعرؾ كاالتً 

 ثانٌة/ تحلل نووي = بٌكرٌل 1

1010*3.7=كٌوري 1أي ان 
 . بٌكرٌل

  ( :R)رونتكن

التقلٌدٌة المعروفة لقٌاس مقدار التعرض األشعاعً وهً تصلح لنوعٌن  هً الوحدة

كما انها تقٌس مقدار التعرض األشعاعً فً (األشعة السٌنٌة وأشعة كاما)من األشعة 

وٌعرؾ الرونتكن الواحد بأنه كمٌة األشعة المؤٌنة .وسط ممتص وحٌد وهو الهواء 
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4-10*2.58والتً تكون أٌونات موجبة وسالبة شحنتها 
 كولوم فً واحد كٌلو ؼرام 

 .من الهواء 

 

                                     Radiation Absorbed Dose (RAD ):وحدة الراد 

             

هً الوحدة التقلٌدٌة لقٌاس الجرعة الممتصة من األشعاع وهذه الوحدة تصلح لجمٌع 

 – البوزٌترونات –األشعة السٌنٌة –كاما –بٌتا –الفا )أنواع األشعة المؤٌنة 

كما وتصلح لجمٌع األوساط (االٌونات الموجبة واالشعة الكونٌة - النٌترونات

 .الممتصة كالماء والهواء والمعادن والكابنات الحٌة 

 

 

 

 :وحدة السٌفرت

 أٌضاًا  ُتْعَرؾ والتً الموزونة اإلشعاع جرعة لقٌاس وحدة هو (Sv )السٌفرت

 الذي الضرر مستوى حٌث من المؤٌن اإلشعاع لقٌاس وسٌلة وهو. المؤثرة بالجرعة

 حساسٌة ودرجة اإلشعاع نوع الحسبان فً السٌفرت وٌأخذ. له ٌتعرض بمن ٌلحقه

 استخدام األجدى من ٌكون السٌفرت وحدة لضخامة ونظراًا . واألعضاء األنسجة

 وٌحتوي(. μSv )المٌكروسٌفرت أو( mSv )سٌفرت الِملًّ مثل أصؽر وحدات

 ملً ألؾ على الواحد والسٌفرت مٌكروسٌفرت، ألؾ على الواحد سٌفرت الملً

 فً المفٌد من ٌكون( الجرعة )اإلشعاع كمٌة قٌاس أهمٌة إلى وباإلضافة. سٌفرت
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 مثل ،(الجرعة معدل )الجرعة لهذه الشخص تعرض معدل قٌاس األحٌان أؼلب

 .السنة/ سٌفرت الملً أو الساعة/ المٌكروسٌفرت

 

 

 انواع األشعاع 

ان األشعاع مصطلح واسع ٌشمل األشعاعات الطبٌعٌة واألشعة الكونٌة والضوء 

المربً والموجات الرادٌوٌة القصٌرة واألشعاعات المؤٌنة واألشعاعات الموجٌة 

فمن المعروؾ ان األنسان ٌتعرض منذ نشأته الى جرعات شعاعٌة معٌنة ناتجة من .

 :البٌبة التً ٌعٌشها ولذلك تقسم األشعاعات حسب نوعٌتها الى 

هً األشعة الصادرة من الفضاء الخارجً وأشعة الشمس حٌث  : األشعة الكونٌة- 1

تحتوي انواع مختلفة من األشعاعات المؤٌنة وعند وصولها الى الؽالؾ الجوي فإنها 

تتفاعل مع المواد المكونة له فتضعؾ شدتها وٌقل تأثٌرها عند وصولها الى األرض 

 لذلك فإن الؽالؾ الجوي ٌعد حاجزا واقٌا من هذه األشعة

تحتوي القشرة الخارجٌة للكرة األرضٌة على : األشعاعات الصادرة من التربة - 2

كمٌات ضبٌلة من الٌورانٌوم والثورٌوم ونواتجهما وٌختلؾ تركٌز هذه العناصر فً 

التربة بأختالؾ نوعها حٌث ٌزداد تركٌزها فً الصخور الكرانٌتٌة وٌقل فً 

 .الصخور الرملٌة

ٌحتوي جسم اإلنسان على كمٌات : األشعاعات الموجودة فً جسم اإلنسان - 3

 باإلضافة الى ذلك K40والبوتاسٌوم C14ضبٌلة من النظابر المشعة كالكاربون 

تدخل العناصر المشعة الىجسم اإلنسان عن طرٌق التنفس مثل الؽازات الناتجة من 

وٌمكن ان تدخل العناصر المشعة الى جسم .الٌورانٌوم المشع الموجود بالتربة 

 .األنسان مع الؽذاء الذي ٌحتوي على كمٌات ضبٌلة من المواد المشعة 

هً النفاٌات المتخلفة بعد إستخدام النظابر المشعة وكذلك عن  :النفاٌات المشعة- 4

 المفاعالت النووٌة 

ناتج عن المتفجرات النووٌة حٌث ٌنتشر هذا الؽبار الى  : تساقط الغبار الذري- 5

 .مسافات بعٌدة وٌتحكم به اتجاه الرٌح 

 .التعرض السكانً الناتج عن بناء المفاعالت النووٌة والمعجالت- 6
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 االشعاع وقٌاس كشف

 المخاطر تسبب التً المؤٌنة باإلشعاعات التحسس على قادر ؼٌر البشري الجسم إن

 االشاعً كشؾ ال أجهزة تستخدم اإلشعاعات لهذه التعرض وتقلٌل الوقاٌة والجل

 الذي التأثٌر قٌاس إلى مستندا اإلشعاعٌة الجرعة ومقدار اإلشعاعً التعرض لقٌاس

 .هً الكواشؾ هذه أنواع اهم ومن االشعاع ٌحدثه

 األشعة مرور فعند التأٌن عملها مبدا ٌكون والتً بالغاز المملوءة الكواشف- 1

 مشحونة ذرات الؽاز تأٌن عن وٌنتج الؽاز ذرات تؤٌن الكاشؾ حجرة فً المؤٌنة

 نحو السالبة االٌونات تتجه الكاشؾ قطبً على الجهد لفرق ونتٌجة والكترونات

 شدة وٌتناسب قٌاسه ٌتم كهربابً تٌار ذلك عن وٌنتج المهبط نحو والموجبة المصعد

 للكشؾ لالشعاع الخاصٌة هذه من وٌستفاد األشعة وكمٌة شدة مع طردٌا التأٌن تٌار

 .موللر كاٌكر وعداد التناسب وعداد التأٌن حجرة كعداد األجهزة مع أنواع بعدة عنه

 علٌها سقطت اذا المتأللبة بلمواد ا تسمى التألق خواص لها المواد بعض وهناك- 2

 قطب على باسقاطه كهربابً تٌار إلى تحوٌله ٌمكن ضوبٌا ومٌضا أعطت األشعة

 وٌسمى مختلفة اقطاب بٌن بتعجٌلها الناتجة االلكترونات مضاعفة ثم مشحون معدنً

 .سلفاٌت وزنك الصودٌوم اٌودٌد كعداد الومٌضٌة بالعدادات األجهزة من النوع هذا

 الحراري التوهج قابلٌة لها البلورات بعض: TLD الحراري  التألق مصادر-  3

 وتسبب البلورة ذرات بتهٌج الساقطة األشعة هذه تقوم حٌث لالشعة  تعرضها بعد

 تضاؾ التً المنشطة الشوابب قبل من )اقتناصها ٌتم وفجوات االلكترونات تحرر

 حصلت التً التهٌج طاقة وتبقى( البلورة فً التشوهات قبل من أو للبلورة

 ٌسب مما الطاقة تنطلق البلورة تسخٌن وعند البلورة فً مختزنة علٌهاااللكترونات

 المادة فً المحجوزة االلكترونات عدد مع ٌتناسب والذي المسخنة المادة تألق

 بواسطة ٌقاس وبدوره

 .الحراري الومٌض قٌاس منظومة

 الكالسٌوم فلورٌد أو الكالسٌوم سلفات هً البٌبٌة للقٌاسات المستخدمة البلورات ومن

 .اللٌثٌوم فلورٌد من بلورات فهً الشخصً التعرض لمقاٌٌس اما بالمنؽنٌز المطعمة

 االشعاع كشؾ ٌمكن حٌث (:-باج فلم) الشخصً التعرض مستوى قٌاس افالم- 4

 أو االشعاع حقل فً العاملٌن قبل من الفلم وٌحمل ، الفوتوؼرافً اللوح على بتأثٌره

 بٌن التفرٌق لؽرض مختلفة بمرشحات الفلم وٌزود حلقة أو سوار شكل على تطوى

 خفٌفة جالتٌنٌة طبقة عن عبارة حساسة مادة على الفلم وٌحوي األشعة أنواع مختلؾ
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 التً واالظهار التحمٌض عملٌة وبعد برومٌدالفضة مادة من بلورات على تحوي

 وتحوٌلها باالشعاع المتأثرة الفضة حبٌبات تثبٌت منها والؽرض الفلم على تجري

 الساقطة األشعة كمٌة مع ٌتناسب والذي الفلم اسوداد تظهر والتً فضة ذرات إلى

 اإلشعاعٌة الجرعة مقدار وٌحسب الكثافة مقٌاس بواسطة الفلم اسوداد درجة وتقاس

 .المعاٌرة منحنً باستخدام

 المصممة الخارجً االشعاعً للتعرض الفردٌة المراقبة الٌة وهً: الباج فلم

 جرع حساب فً وتستخدم(  العالٌة والطاقات السٌنٌة االشعة، كاما، بٌتا )لقٌاسات

 المركز التقاعدو على احالتهم ولحٌن االشعاع حقل فً اشتؽالهم من ابتداءا  العاملٌن

 االشعاعٌة والقٌاسات التحلٌالت كافة فً  الجودة ادارة معاٌٌر  تطبٌق  على ٌعمل

 فً دولٌة اعتماد شهادة  على المركز حصول فً المتحقق  المهم االنجاز واخرها

 باستخدام(السٌنٌة واالشعة كاما اشعة )الفوتون مجال فً االشعاعٌة الجرع قٌاسات

 .باج الفلم  تقنٌة

 

 تفاعل اإلشعاع مع المادة
 

. المادة مع األشعة هذه تفاعل كٌفٌة معرفة على النووٌة األشعة لطبٌعة فهمنا ٌعتمد

 وأجهزة اإلشعاعٌة الكواشؾ واستخدام إنشاء فً ضرورٌة المعرفة هذه وتعتبر

. والزراعة والصناعة والطب العلوم فً لألشعة المتنوعة التطبٌقات وفً القٌاس

 :هً أنواع أربعة إلى األشعة وتنقسم

 ونوى والبروتونات والدٌوترونات ألفا جسٌمات: مثل ثقٌلة مشحونة جسٌمات- 1

 .الخفٌفة الذرات

 .والبوزٌترونات  اإللكترونات وهً خفٌفة مشحونة جسٌمات- 2

 .النٌوترونات مثل مشحونة ؼٌر أجسام- 3

 .إكس وأشعة كاما أشعة مثل كهرومؽناطٌسٌة أشعة- 4

 ولذلك خاللها تمر التً المادة لذرات تأٌن إحداث على القدرة لها األشعة هذه وجمٌع

 .المؤٌنة باألشعة تسمى

 :المادة مع الثقٌلة المشحونة الجسٌمات تفاعل: أوال
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 طاقته من جزء ٌكسبها فإنه المادة، بذرة مشحون ثقٌل جسٌم بٌن التصادم ٌتم عندما

 فإن التأٌن طاقة من أكبر المكتسبة الطاقة كمٌة كانت وإذا تأٌنها، أو إلثارتها تكفً

 .الطاقتٌن بٌن الفرق تساوي حركٌة بطاقة ٌنطلق المتحرر اإللكترون

 التأٌن  طاقة – المكتسبة الطاقة = اإللكترون حركة طاقة

 

 : المادة مع الخفٌفة الجسٌمات تفاعل: ثانٌا

 صؽٌرة البوزٌترونات أو اإللكترونات طاقة تكون عندما :بالتصادم الطاقة فقد- أ

 كتلة لصؽر ونظراًا . المادة ذرات تأٌن أو إثارة فً طاقتها اإللكترونات هذه تفقد

 نفس لها التً ألفا جسٌمات لسرعة بالنسبة- نسبٌاًا  –عالٌة سرعته تكون اإللكترون

 بالقرب اإللكترون تواجد زمن ألن التأٌن احتمال انخفاض إلى ٌؤدي وهذا. الطاقة

 .جداًا  صؽٌر الذرة من

 على سقوطه فعند عالٌة اإللكترون طاقة تكون عندما :باإلشعاع الطاقة فقد- ب

 تؽٌر فٌنتج اإللكترونات أو النواة لشحنة الكهربً للمجال اإللكترون ٌتعرض المادة

 الحركٌة طاقته من جزء ٌفقد أنه أي المادة، فً سٌره أثناء اإللكترون سرعة فً حاد

 بنفس المادة مع البوزٌترون تفاعل وٌتم. كهرومؽناطٌسٌة أشعة إلى تتحول التً

 ٌكون طاقته البوزٌترون ٌفقد عندما أنه إال المادة مع اإللكترون لتفاعل الطرٌقة

 فنابهما ثم ومن الوسط فً اإللكترونات أحد بواسطة البوزٌترون ألسر احتمال هناك

 أشعة عن عبارة وهً Mev 0.511 تساوي منهما كل طاقة فوتونٌن وانبعاث

 .Annihilation Radiation الفناء أشعة تسمى كهرومؽناطٌسٌة
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 :المادة مع المشحونة غٌر الجسٌمات تفاعل: ثالثا

 المشحونة ؼٌر الجسٌمات تفقد التفاعل هذا وفً اإللكترونات، مع التفاعل ٌحدث ال

 :بواسطة طاقتها( النٌوترونات)

 (:                                                      المرن التصادم )الخفٌفة األنوٌة مع التصادم- 1

 الطاقة قلت النواة كتلة زادت فكلما النواة، كتلة مع عكسٌاًا  الطاقة فقد كمٌة تتناسب

 طاقتها، النٌوترونات علٌها تفقد التً المواد أنسب الهٌدروجٌن ٌعتبر لذلك المنتقلة،

 تهدبة فً( الشمع )البارافٌن مثل به الؽنٌة المواد أو الهٌدروجٌن ٌستخدم ولذلك

 .النووٌة المفاعالت فً النٌوترونات

 

 

 :النٌوترونً األسر- 2

 النٌوترون أسر ٌتم حٌث المنخفضة، الطاقة ذات النٌوترونات مع ٌحدث وهو

 ((.n,γ)تفاعل )جاما أشعة وتنبعث( نظٌر )جدٌدة نواة وتتكون المادة، نواة بواسطة

 (:كاما أشعة )المادة مع الكهرومغناطٌسٌة األشعة تفاعل: رابعا

 :اآلتٌة الثالث الطرق بإحدى المادة مع كاما أشعة تتفاعل
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 الظاهرة وتسمى (:Photoelectric Effect )الكتروضوئً تفاعل- أ

 اإللكترونات أحد مع( كاما أشعة )الفوتون ٌتفاعل التفاعل هذا وفً االلكتروضوبً،

 فٌختفً( للذرة الداخلٌة المستوٌات فً اإللكترونات أحد مع أي )بالذرة المرتبطة

 وٌحمل الضوبً اإللكترون وٌسمى منطلق الذري اإللكترون وٌظهر تماما الفوتون

 .بالذرة اإللكترون ربط وطاقة الساقط الفوتون طاقة بٌن الفرق تساوي طاقة

Ee (Energy of electron)  =  Eγ  – BEe 

 .اماكهً طاقة أشعة  Eγ  هً طاقة ربط اإللكترون بالذرة و BEe حٌث أن

 الخارجٌة المدارات من إلكترونات بواسطة المنبعث لإللكترون الشاؼر المكان وٌمأل

 .للعنصر الممٌزة إكس أشعة انبعاث ذلك وٌتبع للذرة

 

 

 

 

 

 (:Compton effect )كومبتون أثر- ب

 وفً(. األخٌر المدار إلكترونات )للذرة الحرة اإللكترونات مع كاما أشعة تفاعل وهو

 ٌعطى ما بمقدار طاقته وتقل اتجاهه، ٌتؽٌر أي الساقط الشعاع ٌتشتت التفاعل هذا

 .E بطاقة اإللكترون هذا وٌنطلق طاقة من لإللكترون

E =  Eγ  –  Eγ– 



 حال عوؾ عبد الرحمن.   د قسم تقنٌات األشعة                                                                                 
 (نظري)                                                                                      الوقاٌة من اإلشعاع  المرحلة األولى

 

 

 

 (:Pair Production )األزواج إنتاج- ج

 بدال وٌظهر الفوتون هذا تماما ٌختفً النواة مع( كاما أشعة )الفوتون ٌتفاعل عندما

 كاما طاقة تكون عندما الظاهرة هذه وتحدث ،+ e, -e وبوزٌترون إلكترون عنه

 والبوزٌترون اإللكترون من كل ٌفقد ذلك وبعد ،Mev 1.022 من أكبر الساقطة

 . السكون إلى ٌصال حتى الذرات مع المتتابعة للتصادمات نتٌجة الحركٌة طاقتهما

 

 تأثٌر االشعاع

ان االشعة السٌنٌة واشعة كاما تمتص من قبل االنسجة اثناء مرورها فٌها  وتتولد 

اٌونات من خالل تأٌٌن الذرات ان هذه االلكترونات المتولدة هً التً تلعب دوركبٌر 

 .فً التأثٌر الباٌولوجً داخل االنسجة 

ان مقدار تأثٌر االشعة الساقطة على مادة معٌنة ٌتحدد بمقدار االٌونات خالل مسار 

االلكترونات الثانوٌة او االشعاع وهذا ماٌعنٌه معامل انتقال الطاقة الخطً حٌث 

ٌتناسب هذا العامل طردٌا مع مربع الشحنة التً ٌحملها الجسٌم المؤٌن وعكسٌا مع 
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هو مقدار الطاقة التً ٌفقدها الجسٌم  :معامل انتقال الطاقة الخطًان  .مربع سرعته 

 .المؤٌن خالل وحدة المسافة من مساره

 :ان التأثٌرات التً تسببها االشعاعات المؤٌنة هً

  تأثٌرات باٌولوجٌة- 1

  تأثٌرات كٌمٌاوٌة- 2

  تأثٌرات فٌزٌاوٌة- 3

ان التأثٌرات الباٌولوجٌة التً ٌحدثها االشعاع فً : التأثٌرات الباٌولوجٌة - 1

االنسجة الحٌة ٌمكن فهمها من خالل تأثٌر االشعاع على جزٌبات الماء حٌث ٌعتبر 

الماء المكون الربٌسً لكافة انسجة الجسم وهناك نظرٌتان فً التأثٌرات الباٌولوجٌة 

 :لالشعاع هما

  نظرٌة التأثٌر الؽٌر مباشر- 1

 نظرٌة التأثٌر المباشر- 2

تتأٌن  جزٌبات الماء الموجود ة فً الخلٌة الحٌة وؼالبا تحتوي  :التأثٌر الؽٌر مباشر

سوؾ ٌولد اكاسٌد الهاٌدروجٌن التً تؤدي  (%70%-75)الخلٌةعلى الماء بنسبة 

الى تولٌد الجذور الحرة وان معظم هذه االكاسٌد تمتاز بكونها سامة وتتحد مع 

وبالتالً ٌؤدي الى تدمٌر .مكونات الخلٌة الحٌة مسببة تلفها وخاصة محتوٌات النواة 

الخلٌة وتظهر هذه التؽٌرات كأعراض سرٌرٌة كالمرض نتٌجة االشعاع تساقط 

 .انواع السرطانات، اعتام عدسة العٌن،احمرار ونزٌؾ تحت الجلد ،الشعر 

 :من الممكن تلخٌص التؽٌرات التً تحدث فً جزٌبات الماء كما ٌلً

 )تحدث هذه المرحلةبعد جزء من الثانٌة :المرحلة الفٌزٌابٌة االبتدابٌة- 1
-106

حٌث (

ففً الماء ٌمكن توضٌح العملٌة .تترسب الطاقة الشعاعٌة داخل الخالٌا مسببة التأٌن 

 :كما ٌلً (التأٌن)

 e- +        H2o+ radiationH2o   

 .حٌث ٌتكون اٌون الماء الموجب واٌون سالب الشحنة هو االلكترون 

  : الكٌمٌاوٌة–المرحلة الفٌزٌاوٌة - 2
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)وتستؽرق هذه المرحلة 
ثانٌة حٌث ٌتفاعل االٌون مع جزٌبة ماء أخرى مكون (610-

عددا جدٌدا من النواتج مثال ذلك فإن األٌون الموجب للماء ٌتحلل كما فً المعادلة 

 :التالٌة 

   OH +     H+  H2O + 

اٌون الماء السالب الذي  (-H2O)وٌتحد االٌون السالب مع جزٌبة ماء متعادلة مكونا 

 :ٌتحلل كما فً المعادلة التالٌة 

 H2O -  H2O+ e- 

 -H+  OH H2O 

: اذن فأن نتابج التفاعالت هً 

  ,H and OH  ,OH - H+   
    

 الٌأخذان دورا مهما فً التفاعالت OH و Hحٌث ان كل من األٌونٌن المتكونٌن 

 بالجذور الحرة حٌث تمتلك الكترون ؼٌر مزدوج OH و Hالمثالٌة وٌسمى الناتجان 

 H2O2 مع أخر مشابه وٌكون نتٌجة الفاعل  OHوٌكون فعاال كٌمٌابٌا ثم ٌتحد ال 

 .بٌروكسٌد الهٌدروجٌن 

 :المرحلة الكٌمٌاوٌة 

وبعد بضعة ثوانً حٌث تتفاعل نواتج التفاعل مع الجزٌبات المهمة الموجودة داخل 

الخلٌة حتى تهاجم الجذور الحرة والمحالٌل المؤكسدة الجزٌبات المعقدة المكونة 

 .للكروموسومات 

 : المرحلة الباٌولوجٌة 

فً هذه .وهنا ٌتؽٌر الزمن من عشرات الثوانً الى الدقابق أوعشرات السنٌن 

 :المرحلة التأثٌرات او التؽٌرات الكٌمٌابٌة تؤثر على الخالٌا وٌنتج عن ذلك 

 سرعة موت الخالٌا - 1

 ٌمنع او ٌؤخر انقسام الخالٌا - 2

 التؽٌر الدابم الذي ٌستمر فً الخالٌا الولٌدة - 3
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لقد اشار العدٌد من الباحثٌن الى ان تأثٌرات اإلشعاع فً المحالٌل القاعدٌة تزٌد 

بوجود االوكسجٌن فإذا تم تعرٌض محلول مابً من الثاٌامٌن وهو أحد مكونات نواة 

الخلٌة لالشعاع فإن نتابج التشعٌع فً حالة وجود االوكسجٌن وفً حالة ؼٌابه 

 : كاالتً 

 24(= G)فً حالة وجود االوكسجٌن مدى التأثٌر - 1

 0.8(= G)فً حالة ؼٌاب االوكسجٌن مدى التأثٌر - 2

مقٌاس للتأثٌر الذي ٌحدثه اإلشعاع فً المحلول القاعدي  (G)وتعتبر مدى التأثٌر 

وٌعنً هذا المثال ان جرعة شعاعٌة معٌنة قد اوجدت نوعٌن من التأثٌر فً الحالتٌن 

 .وسبب ذلك ٌرجع الى وجود او ؼٌاب االوكسجٌن  (3:1 )هً كنسبة

ان وجود االوكسجٌن فً األنسجة الحٌة وبتركٌز طبٌعً ٌزٌد من حساسٌة هذه 

 .االنسجة لالشعاع

التأثٌرات المباشرة لالشعاع ان هذه النظرٌة تستند الى االفتراض كون تأثٌر 

االشعاع على األنسجة الٌتم عن طرٌق تأٌٌن جزٌبات الماء وتكوٌن االكاسٌد السامة 

ان تفترض ان األشعاع ٌصٌب مباشرة االجزاء الحساسة من الخالٌا 

 جزٌبة RHكالكروموسومات مثال او المركبات العضوٌة األخرى فلو افترضنا ان 

مركب عضوي فً الخلٌة فأن هذا المركب سٌتحول الى احد الجذور نتٌجة فقدانه 

 ذرة هٌدروجٌن H جذر عضوي و .Rذرة الهٌدروجٌن تحت تأثٌر االشعاع حٌث ان 

ان ذرة الهٌدروجٌن المتحررة فً هذا التفاعل ٌمكنها احداث جذر عضوي أخر .

 :بتفاعلها مع جزٌبة المركب العضوي كما فً المعادلة 

 R . + H       RH  

RH+H.---------- R.+H2  

ان االلكترونات الخارجٌة فً الذرات تلعب دورا مهما فً : التأثٌرات الكٌمٌائٌة- 2

وتحدث التؽٌرات الكٌمٌابٌة عندما ٌتم ازاحة ،تحدٌد الصفات الكٌمٌابٌة لهذه الذرات 

احد االلكترونات الخارجٌة للذرة مما ٌؤدي الى تخرٌب الجزٌبة وتحطٌم االصرة 

 .الكٌمٌابٌة 

  :التأثٌرات الفٌزٌائٌة- 3
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التً ٌتم تحرٌرها عند (االلكترونات )ان الدقابق المشحونة : التأثٌر الحراري  -

التشعٌع ٌتم امتصاصها من قبل المادة المشععة وٌكون هذا اإلمتصاص 

تدرٌجٌا وهوٌتم عن طرٌق امتصاص طاقة االلكترون وان الناتج النهابً 

وان الحرارة هً ،لهذه العملٌة هو ارتفاع درجة حرارة المادة الممتصة 

الناتج النهابً للعملٌة الكٌمٌابٌة التً ٌسببها االشعاع ولكن هذه الحرارة من 

 .الصؽر بحٌث الٌمكن قٌاسها االبوسابل فً ؼاٌة الدقة 

ان بعض المواد لها خاصٌة فسفورٌة او فلورٌة حٌن :التأثٌر الفسفوري  -

تفاعلها مع االشعاع وهذه الخاصٌة تتلخص فً قٌامها بأطالق ضوء مربً 

حٌن تعرضها لالشعاع المؤٌن ولعل من المناسب ان نذكر بأن هذه الظاهرة 

 .هً التً ادت الى اكتشاؾ االشعة السٌنٌة بواسطة العالم رونتكن 

 :ان الشدة الضوبٌة المنبعثة من المادة تعتمد على 

 شدة االشعاع الساقط على المادة - 1

 طاقة االشعاع- 2

 نوع المادة الفسفورٌة - 3

 نسبة الشوابب فً المادة - 4

ان التأثٌر الفسفوري لالشعاع ٌلقً تطبٌقه الواسع فً مجال األشعة 

 .التشخٌصٌة ومجال استعمال العناصر المشعة فً التشخٌص الطبً

ان لالشعاع كما فً الضوء المربً العادي تأثٌر :التأثٌر على االفالم الفوتوؼرافٌة -

على األلواح الفوتوؼرافٌة حٌث ان اللوح الفوتوؼرافً المعرض لالشعاع بعد 

تحمٌضه وتثبٌته ٌظهر اسوداد فً المناطق المعرضة لالشعاعوان مقدار االسوداد 

هذا ٌتناسب مع مقدار االشعاع اذ ان أمالح الفضة الذي ٌكون على شكل برومٌد 

الفضة والذي ٌكون على شكل طالء فً الفلم تتأثر باألشعاع وتتحول الى معدن 

 .الفضة بعد التحمٌض والتثبٌت

تعد العالقة بٌن الجرعة الممتصة والتأثٌر  : (R.B.E)التأثٌر الباٌولوجً النسبً- 

حٌث ان ،من المسابل الهامة فً مجال الوقاٌة من األشعاع ،الباٌولوجً الذي تسببه 

التأثٌر الباٌولوجً لالشعاع ٌمكن ان ٌسبب امراض مختلفة او تخرٌب 

 .الكروموسومات فً الخلٌة 

من ناحٌة اخرى فإن مثل هذه األثار سوؾ تختلؾ من حٌث كمٌة الجرعة الالزمة 

 .إلحداثها من شخص ألخر بسبب اختالؾ قدرة تحمل االشخاص ألثار االشعاع
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كما تعتمد كمٌة الجرعة على نوع االشعاع وطاقته وعلى ظروؾ عملٌة التشعٌع 

 .التً ٌتعرض لها الشخص

ولؽرض مقارنة التأثٌر النسبً لالشعاعات المختلفة تم تعرٌؾ معامل اطلق 

وٌعرؾ هذا المعامل بأنه مقلوب النسبة : (R.B.E)"التأثٌر الباٌولوجً النسبً "علٌه

بٌن الجرعة الممتصة من أي نوع من االشعاعات الالزمة ألحداث أثر باٌولوجً 

 الالزمة إلحداث نفس K.V200معٌن الى الجرعة الممتصة من اشعة اكس بطاقة 

 .االثر الباٌولوجً السابق

R.B.E= (  جرعة اشعةX جرعة أي اشعاعات اخرى         /  الالزمة الحداث اثر معٌن

 (تحدث نفس التأثٌر

 :العوامل المؤثرة على التأثٌر الباٌولوجً النسبً

 .طبٌعة وحالة المادة الباٌولوجٌة- 1

 الحالة الفسفورٌة - 2

 درجة الحرارة - 3

 كمٌة االوكسجٌن وتركٌزه- 4

 الدور الذي تمر به الخلٌة - 5

 هل هو تدمٌر تام فً كافة الخالٌا ام هو تعطٌل فً –طبٌعة التأثٌر الباٌولوجً - 6

 .بعض الوظابؾ الخلوٌة 

 مقدار التاثٌر الباٌولوجً ونوع األستجابة للجرعة الشعاعٌة - 7

 (مقدار الجرعة الشعاعٌة فً وحدة الزمن )معدل الجرعة الشعاعٌة - 8

طرٌقة توزٌع الجرعة الشعاعٌة فً نسٌج باٌولوجً معٌن ومدى تجانس - 9

 .التوزٌع

 التأثير البيىلىجي لإلشعاع

 Natural طبٌعٌة مصادر من المؤٌنة األشعة إلى حٌاته خالل اإلنسان ٌتعرض

Sources اإلنسان صنع من ومصادر man-made sources  طرٌق عن 

  .والداخلً الخارجً التعرض
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المؤٌن ٌحدث عند استنشاق أو بلع النوٌدات المشعة أو   التعرض الداخلً لإلشعاع

التعرض  وتنتهً حالة. (عن طرٌق الحقن أو الجروح مثالًا )دخولها إلى مجرى الدم 

عن طرٌق )عند تخلص الجسم من تلك النوٌدات المشعة إما تلقابٌاًا  الداخلً

 .أو نتٌجة لتلقً نوع من العالج (الفضالت مثالًا 

قد ٌحدث عند َتَعلُّق المواد المشعة التً تنتقل عن طرٌق الهواء  الخارجً التلوث

وؼالباًا ما ٌسهل إزالة هذا . بالجلد أو المالبس (مثل الؽبار أو السوابل أو الهباء)

 .النوع من المواد المشعة من على الجسم عن طرٌق الؽسل

 مصدر من المنبعثة المؤٌنة لألشعة الجسم ٌتعرض عندما خارجً التعرض ٌعتبر 

 .الداخل إلى الخارج من الجسم فً اإلشعاعٌة الطاقة امتصاص وٌتم الجسم خارج

 

 طرٌق عن الجسم داخل إلى المشعة المادة تصل عندما فٌحدث الداخلً التعرض أما

 وٌتم الجسم أنسجة تتعرض الحالة هذه وفً. الجلد خالل من أو االستنشاق أو البلع

 كافة فً الجسم داخل المشعة المادة من المنبعثة اإلشعاعٌة الطاقة امتصاص

 اإلشعاعٌة الجرعة بحساب التعرض هذا علً المترتبة اآلثار وتقدر االتجاهات

 .والداخلً الخارجً التعرض جرعة مجموع من الجسم فً الممتصة

 :لإلشعاع اإلنسان تعرض

 فً ودخولها امتصاصها ٌتم طرٌق أي عن الجسم داخل المشعة المواد دخول عند

 وسوابل الدموٌة الدورة إلى النوٌدات هذه ووصول األساسٌة البٌوكٌمٌابٌة العملٌات

 الكٌمٌابٌة والخصابص للصفات طبقا الجسم أنسجة جمٌع إلى توزٌعها وٌتم الجسم

 عن الناجمة اآلثار فً وتتحكم. المشعة المواد هذه تكون التً والمركبات للعناصر
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 امتصاص تجانس وعدم األثر، ظهور و تطور بطا أهمها من كثٌرة عوامل الداخلً اإلشعاعً التعرض

 اإلشعاعً للتحلل الالزمة الزمنٌة الفترة جانب إلى األنسجة فً اإلشعاعٌة الجرعة

 السمٌة درجة وكذلك الوقت، مدى علً متراكمة جرعة لتعطً المشعة للمادة

 .ذاتها المشعة للمادة الكٌمابٌة

 :ٌلً ما اإلشعاعً التعرض أثار فً المتحكمة العوامل أهم من و

 األشعة وطاقة نوع النصؾ، عمر وتتضمن المشعة للمادة الفٌزٌائٌة الخواص- أ

 إلى للمصدر الحاوي النسٌج من الممتصة الطاقة للطاقة، الخطى االنتقال المنبعثة،

 .لألشعة المستقبل النسٌج

 إلى عضو من الجسم داخل المادة وانتقال المشعة للمادة البٌولوجٌة العوامل- ب

 المادة لتواجد الزمنٌة والفترة معٌن، نسٌج فً المشعة المادة استبقاء جانب إلى أخر،

 النصؾ عمر وكذلك الجسم من المشعة المادة خروج طرق ثم الجسم داخل المشعة

 .المختلفة واألمراض والجنس السن مثل أخرى عوامل جانب إلى البٌولوجً

 الجهاز وكذلك الجسم وسوابل الدموٌة الدورة على المشعة المادة انتقال وٌتوقؾ

 من المشعة المادة انتقال ومٌكانٌكٌة آلٌات تحدد والتً الهضمً والجهاز التنفسً

 .أخر إلى نسٌج

 األنسجة لبعض السرطانً التحول هً اإلشعاعً للتعرض الصحٌة اآلثار ومن –

 اإلشعاعً التأثٌر وٌمر نسبٌا طوٌلة لفترات المشعة المواد فٌها تتواجد التً

 :هما أساسٌتٌن بمرحلتٌن

 الفٌزٌوكٌمائٌة المرحلة

 اإلشعاعٌة الطاقة امتصاص تخص اإلشعاعٌة اإلصابة تطور فً المرحلة وهذه

 تأٌن أو توتر حدوث ذلك عن وٌنتج الخالٌا فً الكٌمٌابٌة الجزبٌات روابط داخل

 الذي البٌولوجً الحٌز فً الموجودة الجزبٌات فً الفٌزٌوكٌمابٌة الروابط لهذه

 تؽٌرات حدوث ذلك عن وٌنتج. للطاقة امتصاص عملٌات فٌه حدثت والذي تعرض

 تؽٌرات وتسمً لروابطها وتأٌن توتر حدث التً الكٌمابٌة الجزبٌات وظٌفة أداء فً

 .الجزبٌات فً

 ونوعٌة وظهور تطور علٌه ٌترتب سوؾ الذي األساس المرحلة هذه وتعتبر

 حدوث ٌخص فٌما مهمة المرحلة وهذه. اإلشعاعً التعرض من الناتجة اإلصابة

 وامتصاص اإلشعاعً بالتعرض تأثرت التً الكٌمابٌة الجزبٌات فً إصالح عملٌات
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 وحجم مقدار ٌحدد والذي ومداها اإلشعاعٌة اإلصابة تطور وكذلك اإلشعاعٌة الطاقة

 .الجزبٌات فً ٌتم الذي اإلصالح بعد المتبقً األثر

 واألنسجة الخالٌا على البٌولوجً التأثٌر مرحلة

 تطور علٌه ٌترتب الذي األساس تشكل للجزٌبات تحدث التً الكٌمابٌة التؽٌرات

 شق إلنتاج الجزٌبات تحول وأهمها واألنسجة الخالٌا فً اإلشعاعٌة اآلثار وظهور

 الخالٌا تركٌب على ٌؤثر مما كبٌر كٌمٌابً بنشاط ٌتمٌز الذي free radicalsحر

 كثٌرة عوامل على اآلثار هذه وشدة ونوعٌه حجم وٌتوقؾ. وظابفها على وبالتالً

 لألشعة الفٌزٌابً النظام أٌضا وتخص لإلشعاع المتعرض البٌولوجً النظام تخص

 .جوانبه بكل الساقطة

 ومناعٌة ووظٌفٌة فسٌولوجٌة كٌمابٌة بعوامل مرتبط اإلصابة تطور مراحل وجمٌع

. الجسم فً البٌولوجٌة النظم كافة على المسٌطرة الكلٌة باألجهزة ومرتبطة كثٌرة

 مقدار هو وظهورها اإلشعاعٌة اإلصابة تطوٌر على المسٌطرة العوامل رأس وعلى

 وقد. الجسم من المتعرض الحٌز وحجم الجسم لها تعرض الذي اإلشعاعٌة الجرعة

 اإلشعاع بمضاد ٌسمى لدواء كٌمٌابً تركٌب إلى حدٌثاًا  العلماء بعض توصل

(Anti-radiation )المصاب للجسم المناعً الجهاز تقوٌة خواصه أهم من 

 .باإلشعاع

 

نة األشعة تأثٌر ٌِّ  الحٌة الخلٌة على الُمؤ

 

 هذه توزٌع إلى ٌؤدي علٌها الساقطة المؤٌنة األشعة لطاقة الخالٌا امتصاص إن

 فهناك. داخلها مختلفة أنشطة ظهور إلى ٌؤدي الذي األمر الخالٌا، خالل الطاقة

 األجزاء على تؤثر التً تلك وهً للخلٌة ممٌت بأنه ٌُوَصؾْ  الخلٌة على تأثٌر
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 األجزاء على تؤثر التً وهً ممٌت ؼٌر بأنه ٌوصؾ وآخر الخلٌة، من الحساسة

 .الخلوي الجدار مثل الخلٌة من الحساسة ؼٌر

 األشعة تأثٌر حول مالحظات تسجٌل تم المٌالدي عشر التاسع القرن بداٌة فمنذ

 لألشعة المتعرض الجلد واحمرار الشعر تساقط مثل وذلك العاملٌن على المؤٌنة

 إلى وربما الجلد فً تقرحات إلى األمر ٌصل ربما أكبر، التعرض كان وإذا. المؤٌنة

 .الموت إلى أدى ربما بل Cancerous Symptoms سرطانٌة أخرى أعراض

 

 Effects of Radiation on Living Cells          الحٌة الخالٌا على اإلشعاع تأثٌرات: أوالًال 

 ”مثالًا  “السٌنٌة لألشعة كالٌد الخارجٌة الجسم أعضاء أحد تعرض عند عامة بصفة

 وبزٌادة الجلد فً وتقرحات احمرار إلى سٌؤدي هذا فإن المنخفضة، الطاقة ذات

( الجلد تحت ما )الجسم أعضاء بقٌة تتأثر لن ولكن وتتعمق اآلثار تزداد الجرعة

 هناك ٌكون سوؾ للجلد ُكلً دمار ٌحصل عندما الحال وبطبٌعة. الجرعات بهذه

 ٌمكن ودقٌقة خاصة بنظرة ولكن. للجلد اإلخراجٌة إٌقاؾ إلى تؤدي مضاعفات

 :إلى المؤٌنة األشعة بسبب الناتجة الحٌوٌة التأثٌرات تقسٌم

 

 وراثٌة أو Somatic جسدٌة إما )وهً Direct Actions مباشرة تأثٌرات

Genetic) 

 Indirect Actions مباشرة غٌر تأثٌرات

 Direct Actions المباشرة التأثٌرات: أوالًا 

 بفعل وذلك الخلٌة، مكونات أجزاء بعض تلؾ إلى التفاعالت من النوع هذا ٌؤدي

 ٌؤدي الذي األمر عاماًا  التلؾ ٌكون ربما. بها( الفوتونات أو )الجسٌمات اصطدام

 مثل الخلٌة وظابؾ أحد فقد إلى ٌؤدي مما جزبٌاًا  ٌكون أو. الخلٌة عمل إحباط إلى

 الهدؾ نظرٌة وتسمى الخلٌة من معٌناًا  هدفاًا  إتالؾ تشرح نظرٌة هناك. االنقسام

Target Theory.  

 Quantitatively كمٌاًا  الخلٌة على المباشرة التأثٌرات وصؾ الهدؾ نظرٌة بإمكان

 الهدؾ أو الحٌز خالل الطاقة ترسب بسبب تحدث ضارة تؽٌرات أن تفترض والتً

 وهذه. Hit بالضربة الهدؾ خالل التأٌنات عن وسنعّبر. الخلٌة من الحساس

 بواسون توزٌع مثل إحصابٌاًا  توزٌعاًا  تتبع ولكنها بعضها على تعتمد ال الضربات
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Poisson Distribution .الموت ٌحدث الضربات من كفاٌته الهدؾ ٌتلقى فعندما 

 ذلك عن التعبٌر وٌمكن. Reproductive Sterility اإلنتاجً العقم أو الخلوي

 :التالٌة بالمعادلة تصفه والذي Surviving Fraction ”المعٌشة جزء “بمصطلح

 

 .D للجرعة امتصاصها بعد( الحٌة)الحٌاة قٌد على المتبقٌة الخالٌا عدد هو: N حٌث

N0  : للخالٌا األصلً العدد. 

K  : للخلٌة النسبٌة اإلشعاعٌة بالحساسٌة متعلق ثابت. 

 على سنحصل فإننا إنتاجً أو خلوي موت إلحداث كافٌة واحدة ضربة كانت إذا

 :التالً الشكل فً كما أسً منحنى

 

 

 Surviving Fraction ”المعٌشة جزء “شكل ٌوضح المنحً االسً  لمصطلح

 تعقٌداًا  أكثر آخر منحنى هناك ٌكون فسوؾ أكثر أو لضربتٌن الحاجة حال فً أما

 Heavy Charge الثقٌل المسار ذات المؤٌنة فالجسٌمات. نفسه الشكل فً كما
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Particles  المؤٌنة الجسٌمات بٌنما الواحدة الضربة ذو األسً المنحنى تتبع ؼالباًا 

 المتعدد األسً المنحنى تتبع Low Track Particles الخفٌؾ المسار ذات

 .الضربات

 بالرمز لها وٌرمز% 37 بجرعة Inactivation Dose المثبطة الجرعة تعرؾ

D0 أو D37 واحدة ضربة إلحداث ”نظرٌاًا  “المطلوبة الجرعة أنها على وتعّرؾ 

 تنجح أنها لنا ٌتضح التعرٌؾ هذا فمن. الخلٌة إلماتة كافٌة بطاقة هدؾ كل فً فقط

 أكثر ربما آخر هدؾ أي بٌنما الحٌة الخالٌا من الكلً المجموع من%  37 إبقاء فً

 .اإلطالق على اآلخر البعض ٌضرب ال الذي الوقت فً ضربة من

 Somatic Effects                                        الجسدٌة التأثٌرات

 اإلشعاع كمٌة أهمها العوامل، من عدد على الجسدٌة التأثٌرات من النوع هذا ٌعتمد

 على الخطر ٌزداد حٌث. المرٌض وعمر الجسم، من المشعع الجزء ونوعه،

 عمر بٌن عكسٌة عالقة فهناك كبٌراًا، كان ما إذا عنه صؽٌراًا  كان إذا المرٌض

 قل كلما المرٌض عمر زاد فكلما لألشعة التعرض عن الناتج والخطر المرٌض

 وأخطر. ٌزداد الناتج الخطر فإن المتأخرة العمر مراحل فً إال الناتج الخطر

 الوالدة قبل ما أي الجنٌنٌة المرحلة هً اإلنسان حٌاة من لإلشعاع التعرض مراحل

 التشوهات إلى ٌؤدي مما لإلشعاع، حساسٌة أكثر الحالة هذه فً األجنة تكون حٌث

 .الجٌنٌة

 الحٌة األنسجة ٌصٌب ما ومنها المناعة جهاز ٌصٌب ما الجسدٌة التأثٌرات ومن

 متأخرة وتأثٌرات Prompt فورٌة تأثٌرات إلى التأثٌرات فٌها تنقسم والتً

Delayed.  

 Prompt Effects الفورٌة                                           التأثٌرات

: وعامة موضعٌة تأثٌرات إلى وتنقسم

 أو  Therapeutic العالجٌة الجرعة مثل الموضعٌة الجرعة بسبب فالموضعٌة،

 تركٌز بسبب أو. كالصدر الجسم من جزء على المسلطة Diagnostic التشخٌصٌة

 أثناء Thyroid Gland الدرقٌة الؽدة فً 131I المشع الٌود تجمع مثل الجرعة

 الحرجة أو الحساسة األعضاء مثل خاصة حساسٌة بسبب أو. اإلشعاعً العالج

Critical Organs. 
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 األعراض فتزداد  Whole-Body Irradiation الجسم كامل تشعٌع بسبب العامة،

 التعرض بعد المحتم الموت ٌكون ربما بل الممتصة الجرعة ازدٌاد مع خطورة

 .معٌنة لجرعة

 

 Delayed Effects المتأخرة                                          التأثٌرات

 األبٌض بالماء تعرؾ والتً العٌن عدسة عتمة هو التأثٌرات هذه أشهر ومن 

Cataract ٌسبب أنه حٌث للمرٌض مرٌح ؼٌر ولكنه الحٌاة على خطراًا  لٌس وهو 

 من سنوات عدة مضً بعد الظهور فً ٌبدأ وعادةًا . الرؤٌة فً وضوح وعدم آالماًا  له

 .لألشعة التعرض

 أهمٌة تكمن حٌث Immunological Effects المناعٌة للتاثٌرات بالنسبة أما

 أن لوحظ فقد. الجسم تدخل التً الؽرٌبة لألجسام مهاجمته فً المناعً الجهاز

 استجابته، من وٌقلل الجهاز هذا عمل ٌثبط فهو المناعً الجهاز على تأثٌراًا  لإلشعاع

 وجد ولقد. والزكام البرد مثل األمراض أبسط أمام المصاب ضعؾ إلى ٌؤدي مما

 فٌما ٌستعٌدونها اإلشعاعٌة للجرعات بسببالتعرض مناعتهم فقدوا الذٌن المرضى أن

 .بعد

 

                                                          Genetic Effects الوراثٌة التأثٌرات

 تؤدي بدورها التً Reproductive Cells التناسلٌة الخالٌا على تؤثر التً وهً

 الكروموسومات فً تشوهات إحداث على األشعاع ٌعمل. النشا فً شذوذ إلى

 جٌل ومن خلٌة إلى خلٌة من ربٌسً بشكل الوراثٌة الصفات انتقال عن المسؤولة)

 منذ األطفال لدى عقلٌة أو جسمانٌة تشوهات إلى تؤدي بدورها التً(. جٌل إلى

 الحمل أثناء ربما )المؤٌن لإلشعاع كالهما أو الوالدٌن أحد تعرض عن ناتجة الوالدة

 عدة بعد إال الوراثٌة التشوهات هذه تظهر ال الحاالت بعض وفً(. لألم بالنسبة

 وٌصعب. اإلنسان لدى متابعتها صعوبة إلى ٌؤدي مما لإلشعاع التعرض من أجٌال

 العقاقٌر بسبب تنتج أن ٌمكن الوراثٌة التشوهات من بعضاًا  أن علمنا إذا األمر

 تكمن وهنا اإلشعاع عن الناتجة تلك وبٌن بٌنها التفرقة ٌجب حٌث الكٌمٌابٌة،

 مهاجمة أن حٌث. النساء عند عنها الرجال لدى حدوثها احتمال وٌزداد. الصعوبة

 ٌؤدي RNA و DNA وهً الخالٌا فً الوراثٌة الصفات نقل عن المسؤولة المراكز
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 شرٌط من المدمر الجزء فً الموجودة الصفات محو إلى ٌؤدي مما تدمٌرها، إلى

DNA و RNA.  

 الوراثٌة؟ المراكز هذه فً التلؾ ٌحدث كٌؾ إذاًا 

 :ٌلً كما RNA و  DNA فً حدوثة ٌمكن التلؾ من أنواع أربعة هناك

 فً ٌؤدي. األشرطة لهذه النووٌة القواعد فً ٌحدث. Base Damage قاعدي تلؾ

 .الخلٌة وفاة إلى ٌؤدي الحاالت بعض وفً التشوهات، ظهور إلى الؽالب

 .Single-Strand Break السلسلة أحادي كسر

 .Double-Strand Break السلسلة ثنابً كسر

 .Cross Linkage كروموسومٌن بٌن ما ربط

 :DNA فً ٌحصل الذي الكسر أنواع ٌوضح التالً الشكل

 أهمها ومن وظابفها، لبعض إحباط إلى تؤدي الخلٌة فً تحدث التً التفاعالت بعض

 الخلٌة حساسٌة على ٌعتمد الخلوي التلؾ عالج. االنقسام على مقدرتها الخلٌة فقد

 على الخلٌة ٌساعد أجزاء عدة إلى اإلشعاعٌة الجرعة تجزبة وكذلك لإلشعاع،

 ٌلٌه الذي الجزء بداٌة قبل عالٌة بنسبة اإلشعاع من السابق الجزء أتلفه ما إصالح

 اإلشعاعٌة الجرعات بتجزبة ٌسمى ما وهذا الخلٌة، بقاء على ٌساعد مما التشعٌع من

Dose Fractionation الجرعات إعطابهم أثناء السرطان مع ٌستخدم الذي 

 .Radiotherapy اإلشعاعٌة

 

 Indirect Action                                     المباشرة غٌر التأثٌرات: ثانٌاًال 

 فً وتأٌن إثارة حدوث إلى ٌؤدي الخلٌة خالل المؤٌن اإلشعاع بأن معروؾ هو كما

( ثانٌة 16-10 )وجٌزة زمنٌة فترة ؼضون فً تتم الحوادث هذه. الجزٌبات ذرات

 أكثر أن وبما. متتابع و سرٌع وقت فً والفٌزٌابٌة الكٌمٌابٌة الحوادث من عدد ٌتبعها

 الطاقة هذه من كبٌرة نسبة فإن%( 75حوالً )ماء عن عبارة الخلٌة مكونات

 :ٌلً كما كٌمٌابٌة تفاعالت حدوث إلى مؤدٌة الماء جزٌبات ستمتصها اإلشعاعٌة

 

(H2O →H2O++e–→H2O++e– (eq)         (1 
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(H2O+→H++OH                                (2 

 

(H2O→H2O*→H*+OH*                             (3 

 

( 1 )رقم معادلة فً كما ٌتأٌن سوؾ فإنه المؤٌنة لألشعة الماء جزيء تعرض فعند

 التً الماء جزٌبات وتصطاده األم الجزيء سٌؽادر اإللكترون. H2O++e معطٌاًا 

 لإللكترون مواجهة المشحونة الهٌدروجٌن ذرات فٌه الذي وضعها تؽٌٌر إلى تمٌل

 من التوزٌعات هذه. اإللكترون عن بعٌدة الشحنة السالبة األكسجٌن وذرات

 Solved المذاب اإللكترون تسمى الماء جزيء خالل المصطاد اإللكترون

Electron المابً اإللكترون أو Aqueous Electron بالرمز وٌمثل e–eq .أما 

 أٌون إلى وٌنقسم(. 2 )بالمعادلة موضح فهو+ H2O المؤٌن الماء جزيء مصٌر

 OH*) Hydroxyle هٌدروكسٌل وجذر بروتون هو الذي+ H هٌدروجٌن

Radical)، أعلى فً والنقطة O األكسجٌن ذرة فً واحد إلكترون نقص على تدل .

 كما* H2O مثار ماء جزيء لٌعطً المؤٌن باإلشعاع إثارته ٌمكن الماء فإن وأخٌراًا 

 (.3 )رقم المعادلة فً

 

 الجذور هذه ،OH*و* H الحرة الجذور إنتاج إلى ٌؤدي التفاعالت من النوع هذا

 الجذور ولهذه. RNA و DNA تهاجم التً هً( 3 )،(2 )،(1 )المعادالت من الناتجة

 من. لوظابفها خلل إحداث وبالتالً الخلٌة مكونات مع تفاعالت إحداث فً كبٌر دور

 أو الخلٌة دمرت إذا فٌما اإلطالق على فرق هناك لٌس الحٌوي الدمار نظر وجهة

 أن لدٌنا الظاهر لكن. المباشرة ؼٌر أو المباشرة التأثٌرات طرٌق عن مكوناتها

 الماء لتواجد وذلك المباشرة ؼٌر التفاعالت طرٌق عن ٌحدث الحٌوي الدمار معظم

 .واألنسجة الخالٌا فً كبٌرة بكمٌات

 

 Factors Influencing the Effects اإلشعاعٌة االستجابة على المؤثرة العوامل

of Irradiation 

 :نوعٌن إلى العوامل هذه تقسٌم ٌمكن

 Biological Factors حٌوٌة                                   عوامل: أوالًال 
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 :ٌلً ما العوامل هذه من

. سكون أو انقسام حالة فً كونها حٌث من. The state of the Cell الخلٌة وضع

 استجابتها كانت االنقسام حالة فً وهً لإلشعاع تعرضت التً الخالٌا أن وجد حٌث

 .االنقسام حال فً تكن لم التً تلك من مرة 1000 بحوالً أكبر لإلشعاع

 من عنها العمر طرفً عند ٌمكن ما أعلى تكون الحساسٌة أن حٌث. Ageالعمر

 .النضوج مرحلة

 الخلٌة من الماء إزالة أن وجد. Physiological Condition الفسٌولوجٌة الظروؾ

 .لإلشعاع استجابتها من ٌقلل

 Physical-Chemical Factors  كٌمٌائٌة                 -فٌزٌائٌة  عوامل: ثانٌاًال 

 :ٌلً ما العوامل هذه من

 وتأثٌره كفاءته المؤٌنة األشعة من نوع لكل حٌث. Radiation Type اإلشعاع نوع

 .االشعاع وزن لمعامل تبعاًا  وذلك معها المتفاعل الخلٌة على

( التجزبة )للجرعات الزمنً والتوزٌع Delivered Dose المعطاة الجرعة

Fractionation Dose .المعطاة الجرعة ازدادت كلما أنه نذكر أن البدٌهً من 

 أعطٌت إذا أقل ٌكون الدمار أن هو هنا ٌهمنا وما. أكبر الناتج الدمار كان كلما

 ما إصالح إعادة األحٌان من كثٌر فً الخلٌة بإمكان حٌث دفعات عدة على الجرعة

 .السابقة الجرعة أتلفته

 الذي األكسجٌن وجود عن ناشا وهذا. Blood Concentration الدم تركٌز

 .لإلشعاع الخالٌا استجابة من ٌزٌد بدوره

 المؤٌن لإلشعاع الصحٌة األضرار

 ، اإلنسان له ٌتعرض الذي اإلشعاع مستوي علً تعتمد لإلشعاع الصحٌة األضرار 

 والتحوالت السرطان حدوث احتماالت من وٌزٌد الجسم خالٌا علً اإلشعاع وٌؤثر

 كمٌة إلً اإلنسان ٌتعرض ما حالة وفً ، األطفال إلً تنتقل قد التً األخرى الجٌنٌة

.  للوفاة تؤدي قد اإلشعاع من كبٌرة

 بمجرد طاقتها تفقد أنها حٌث جدا ضعٌفة ألفا لجسٌمات االختراق قوة ألفا جسٌمات-ا

.  المشع العنصر من خروجها
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 وٌتم البسٌط المسار خالل األنسجة فً صحً وضرر أذي تسبب أن الممكن ومن

 جسٌمات تعتبر ال ولذلك اإلنسان جلد من الخارجً بالجزء األشعة هذه امتصاص

 تم إذا كبٌر ضرر تسبب أن الممكن من ولكن الجسم خارج ضرر ذات ألفا

(. ألفا أشعة منها تخرج التً المشعة المادة ابتالع )بلعها أو استنشاقها

. ألفا ألشعة النفاذ قوة من أكبر بٌتا لدقابق والنفاذ االختراق قوة بٌتا جسٌمات-ب 

 تم إذا الخطورة شدٌدة وهً به تلؾ وإحداث الجلد اختراق ٌمكنها بٌتا دقابق وبعض

 انبعاثها إٌقاؾ وٌمكن. بٌتا أشعة منها تنبعث التً المادة بلع أو أبخرة استنشاق

.  الخشب أو األلمونٌوم من بسٌطة برقابق

 أو اإلنسان جسم اختراق بسهولة وٌمكنها جدا عالٌة اختراق قوة ذات جاما أشعة-ج

 ٌمكن.اإلنسان علً عالٌا إشعاعٌا خطرا تشكل ولذلك األنسجة بواسطة امتصاصها

 شبٌهة خواصها أكس أشعة-د. الرصاص أو الكونكرٌت بواسطة انبعاثها إٌقاؾ

 عملٌات من أكس أشعة تنبعث حٌث المصدر فً تختلؾ ولكن جاما أشعة بخواص

 االختراق قوة. الذرة نواة داخل من جاما أشعة تنبعث بٌنما الذرة نواة خارج

 مصادر أكثر من أكس أشعة وتعتبر جاما أشعة من أقل أكس ألشعة والنفاذٌة

 – الصناعٌة العملٌات من عدٌد فً استخدامها ٌتم حٌث لإلشعاع اإلنسان تعرض

.  الطبٌة

 ملٌمترات سمكها الرصاص من شرٌحة بواسطة االختراق علً قدرتها إٌقاؾ ٌمكن

 إحداث إلً( الجسم خالٌا إلً طاقة إدخال )المؤٌن اإلشعاع ٌؤدي أي ٌمكن. قلٌلة

 خلل إلً ٌؤدي قد التؽٌرات هذه وبعض الجسم لخالٌا الكٌمٌابً التوازن فً تؽٌٌرات

 قد خطٌرة جٌنٌة تحوالت إلً ٌؤدي وبالتالً( DNA )لإلنسان الذري السابل فً

 ٌؤدي قد اإلشعاع من كبٌرة لكمٌات التعرض. والدتهم بعد األطفال إلً أٌضا تنتقل

 من ٌوما 60 خالل للوفاة ٌؤدي وقد أٌام أو ساعات خالل أمراض حدوث إلً

 . التعرض

  :اإلشعاعات من الوقاٌة وسائل 

: هً اإلشعاعات خطر من للحماٌة طرق ثالث توجد

 الحواجز- 3 المسافة- 2 الزمن- 1 

 بجوار الشخص ٌقضٌه الذي الزمن )التعرض زمن تقلٌل حالة فً: الزمن- 1 

. الشخص لها ٌتعرض التً اإلشعاع كمٌات تقل سوؾ بالتالً( اإلشعاع مصدر
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 نسبة قلت المشع المصدر وبٌن الشخص بٌن المسافة زادت كلما: المسافة- 2 

( العكسً التربٌع قانون حسب )التعرض

 نوع كل بزٌادة. التعرض تقلل سوؾ المشع المصدر حول الحواجز: الحواجز- 3 

 علً قدرته حسب لعزله المناسبة الحواجز وضع ٌتم اإلشعاعات أنواع من

.  االختراق

 

 الخارجً اإلشعاعً التعرض من الوقاٌة

 بٌن المسافة وهً الخارجٌة اإلشعاعات من الوقاٌة فً اساسٌة قواعد ثالث تطبق

 زمن)لعمل الالزم الوقت ،( الحواجز)الواقٌة الدروع ، والجسم المشع المصدر

 ( .التعرض

 

 المشع المصدر بٌن بالمسافة التحكم طرٌق عن التعرض تقلٌل ٌمكن المسافة. 1

 باستخدام المسافة مربع مع عكسٌا ٌتؽٌر اإلشعاعً التعرض وإن ونقطةالتعرض

 َكاما الشعة باعثة المشعة بالمصادر القانون ٌستخدم حٌث التربٌع العكسً قانون

  .السٌنٌة واألشعة

 مادة خالل السٌنٌة واألشعة َكاما اشعة فوتونات إنتقال عند ، الوقائٌة الحواجز. 2

 طاقة مقدار على تعتمد واالمتصاص التوهٌن كمٌة فإن( الماص الوسط)الحاجز

 .الحاجز مادة وسمك على نوع وكذلك األشعة
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 َكاما الشعة بالنسبة الوقابٌة الحواجز صنع فً اساسٌة كمادة الرصاص وٌستخدم

 التً المواد وٌستخدم كبٌر، للرصاص الخطً التوهٌن عامل الن السٌنٌة واألشعة

 كدروع اثٌلٌن البولً البرامٌن، ، الماء مثل الهٌدروجٌن من عالٌة نسبة على تحوي

 .لنٌترونات

 مثل األشعة المتصاص كبٌر حاجز إلى التحتاج بٌتا الشعة الواقٌة الحواجز اما

 كافٌة الزجاجٌة الحاوٌة تكون السوابل فً الواطبة الطاقة ذات بٌتا باعثات المواد

 الحواجز افضل من اللدابن مادة تعتبر كثٌرة حاالت وفً بٌتا جسٌمات المتصاص

 .بٌتا جسٌمات ضد

 عالقة اإلشعاعٌة والجرعة التعرض زمن بٌن العالقة تكون:- التعرض زمن. 3

  .االشعاع منطقة فً العمل عند الزمن تحدٌد وٌجب طردٌة

 

 الداخلً اإلشعاعً التعرض من الوقاٌة

 الجسم إلى المشعة المواد دخول منع على الداخلً التعرض من الوقاٌة طرق تعتمد

 من اخطر الداخلً التعرض عام وبشكل سابقا المذكورة الطرق من طرٌقة باي

 تعنً الجسم داخل إلى المشعة المواد دخول إن ،باعتبار الخارجً التعرض

 ومن الجسم داخل فً متواجدة المشعة مادامت المادة الجسم تشعٌع فً االستمرار

 منها وجزء الجسم أنسجة فً ٌتمترسبها الداخلة المشعة المادة من جزء إن المعلوم

 .االفرازات مع ٌطرح

 العمر وهً المشعة المواد فً العمل عن الناتجة المخاطر تحدد عوامل وهنالك

 الجسم تخلص سرعة معدل ، وطاقاته المنبعث االشعاع نوع لنظٌرالمشع، المنصؾ

 ، الجسم داخل فً المشعة المادة وتمركز والترسب ،االستقرار المشعة المادة من

 .العمل فً المستعملة الكمٌة

 تعتبر ، القصٌرة المدٌات ذات بٌتا وجسٌمات الفا لجسٌمات الباعثة المشعة المواد إن

 معٌن وكم حجم فً طاقاتها جمٌع تبدد إلنها الجسم فً وتستقر تدخل عندما خطٌرة

 المشع الٌود مثل موقعً تشعٌع إلى تؤدي وبهذا( الحرج العضو) الجسم إنسجة من

 إن العظام فً تتركز والكالسٌوم والرودٌوم والسنترونٌوم الدرقٌة الؽدة فً ٌتركز

 فً وتتركز طوٌل منصؾ عمر لها التً تلك هً خطورة المشعة المواد اكثر

 اتباع وٌجب السنترونٌوم مثل بسهولة الجسم منها والٌتخلص الحرجة االعضاء

  ...الداخلً التعرض من للحماٌة العامة القواعد
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 المشعة المصادر مع تتعامل التً األماكن فً والمشروبات األطعمة تناول منع. 1

 بأجهزة والقٌاس الفحص واجراء العمل إنتهاء بعد واألنؾ والوجه األٌادي بؽسل

  .اإلشعاعً التلوث مستوى قٌاس

  .المشعة المواد مع التعامل من الجلد فً جروح من ٌعانون الذٌن االشخاص منع. 2

 تصمٌم مع باستمرار العمل مواقع إلى نقً هواء وجلب البناٌة هواء بتؽٌٌر. 3

 الفردٌة الوقاٌة بمعدات العاملٌن تجهٌز وكذلك البناٌة بموقع نووٌة تهوٌة منظومة

  .داخلً تلوث حدوث لمنع وذلك وؼٌرها  وكمامات التنفس االقنعة مثل

:  المعامل فً السالمة إجراءات

 المواد مخاطر من ودراٌة علم علً المعمل فً العاملٌن جمٌع ٌكون أن ٌجب- 1

.  معها التعامل ٌتم التً المشعة

.  المعمل فً التجمٌل أدوات استعمال كذلك والتدخٌن والشرب األكل ٌمنع- 2

 علً المحتوٌة السوابل مع التعامل حالة فً بالفم الماصة استخدام باتا منعا ٌمنع- 3

. مشعة مواد

.  المشعة بالمواد الخاصة المبردات أو الثالجات فً ؼذابٌة مواد أٌة تخزٌن عدم- 4 

. لذلك المخصصة المالقط استخدام وٌتم باألٌدي المشعة المواد تناول عدم ٌجب- 5

. العمل انتهاء بعد والصابون بالماء األٌدي ؼسٌل ٌجب- 6

 بالمعمل العاملٌن قبل من اإلشعاع عن الكشؾ وسابل استخدام ٌجب- 7 

  المعمل مدخل علً المناسبة التحذٌر الفتات تثبٌت ٌجب- 8 

 مللً 5 الشخص له ٌتعرض الذي اإلشعاع مستوي فٌها ٌبلػ التً المناطق فً- 9

.  علٌها المناسبة التحذٌرٌة الالفتات وضع ٌتم أن ٌجب ، الساعة فً رٌم

 الالفتات وضع ٌجب المشعة المواد لتخزٌن تستخدم التً الحاوٌات جمٌع- 10

.  علٌها المناسبة التحذٌرٌة

 مخاطر من للحماٌة الالزمة الشخصٌة الوقاٌة معدات استخدام ضرورة- 11

.  ألبالطً – النظارات – القفازات : اإلشعاع
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 أٌة وجود حالة فً اإلشعاع منطقة داخل بالمعمل شخص ألي السماح عدم- 12

.  جسمه فً جروح

 .لها المخصصة الحاوٌات داخل المختلفة المعامل بٌن المشعة المواد نقل ٌتم- 13

 

 طُرق الىقايت من اإلشعاع

 
. جسٌمة وأضرار مخاطر أٌضاًا  له و مفٌدة، وتطبٌقات مهمة استعماالت له اإلشعاع

 أو كعالج- له التعرض من البد كان فإن. منه والوقاٌة األشعاع من الحذر فٌجب

 الحدود إلى منه المأخوذة الجرعات وتخفٌض منه الحماٌة فٌجب- عمل طبٌعة

 .Dose Limits بها المسموح

 

 الدولٌة للجنة 103 منشور حسب بها المسموح المكافبة الجرعة ٌوضح الجدول هذا

  .اإلشعاع من للوقاٌة

 

 

 :ٌلً ما منها نذكر اإلشعاع من للوقاٌة متبعة عملٌة أسالٌب هناك

 .معه التعامل عند اإلشعاع من الواقٌة والقفازات واألحذٌة المالبس ارتداء

 التربٌع قانون مع اإلشعاع شدة تقل حٌث المشع المصدر عن المستطاع قدر االبتعاد

 .المشع المصدر عن البعد تمثل d حٌث Inverse Square Law 1/d2 العكسً

 :ٌلً ما ومنها المشعة المصادر من بالقرب الالزمة االحتٌاطات وضع
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 .ماء مؽسلة

 .إشعاعً مسح أجهزة

 .فٌه الشخصٌة المالبس لحفظ اإلشعاع من البعٌدة الجهة فً مناسب مستودع

 إذا إنذار وصافرات المشعة، المصادر من الحذر بأخذ تنبه تحذٌرٌة ضوبٌة لوحة

 .خطأًا  المشع المصدر مكان ما شخص أقتحم

 توجد التً المختبرات وعلى المشعة المواد جمٌع على المؤٌن اإلشعاع عالمة وضع

 :المؤٌن اإلشعاع عالمة هذه . المشعة المواد بها

 

 

 Areas Classification العمل مواقع تصنٌف

 العاملٌن ،Public الجمهور من لكل Dose Limits للجرعات حدود هناك

Workers والمرضى Patients .من مقبولة حدوداًا  هؤالء من صنؾ فلكل 

فت هذا وعلى. اإلشعاعٌة الجرعات  :وهً المؤٌن باإلشعاع خاصة مناطق عدة عرِّ

 اإلشعاع للوابح طبقاًا  ُصنفتْ  منطقة وهً Controlled Area المراقبة منطقة- 1

 من حد أي 3/10 من أكبر المؤٌن اإلشعاع من الجرعات تكون بداخلها التً المؤٌن،

 .فوق فما عاماًا  18 من أعمارهم والذٌن للعاملٌن الجرعات

 منطقة خارج منطقة وهً Uncontrolled Area علٌها بها متحكم ؼٌر منطقة- 2

 وهو ساعة لكل 2Msv/h من أقل فٌها الجرعة معدل وٌكون واإلشراؾ المراقبة

 .المناطق هذه فً به المسموح المعدل
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 التحكم، منطقة خارج تقع التً المنطقة Supervised Area اإلشراؾ منطقة- 3

 اإلشعاع من الجرعات تكون بداخلها التً المؤٌن، اإلشعاع للوابح طبقاًا  وُصنفتْ 

 عاماًا  18 من أعمارهم والذٌن للعاملٌن الجرعات حد أي 6Msv/h من أقل المؤٌن

 .فوق فما

 محددة ولفترة دخولها محددٌن ألشخاص والمسموح المقٌدة المنطقة- 4

Restricted Area محدد لوقت المنطقة هذه دخول ٌكون بحٌث Limited 

Access Time .من ½ من أكبر بداخلها المؤٌن اإلشعاع من الجرعات وتكون 

 .بها المسموح الجرعة

 طبقاًا  صنفوا الذٌن الموظفون وهم Classified Persons المصنفون األشخاص- 5

 الجرعات حد من 3/10 من أكبر ٌتلقوا أن ٌحتمل والذٌن المؤٌن، اإلشعاع للوابح

 .خاصاًا  دورٌاًا  فحصاًا  ٌلقى الموظفٌن من الصنؾ هذا. للعاملٌن

 

 قياس الجرعاث اإلشعاعيَّت
 Personal Dosimeters الشخصٌة الجرعة مقاٌٌس: اوالًال 

 Film Badge الحساس الفلم ذو الحامل- 1

 لجرعة الحامل هذا تعرض عند حساس، فوتوؼرافً فلم على الحامل هذا ٌحتوي

 عن تعبِّر الفلم هذا اسوداد درجة. وٌسّودْ  سٌتأثر الفوتوؼرافً الفلم فإن إشعاعٌة

. معلومة لجرعة آخر فلم مع مقارنته طرٌق عن ذلك وٌتم الممتصة الجرعة مقدار

 :ٌلً كما األؼراض باختالؾ الحامالت هذه فً تستعمل التً المواد وتختلؾ

 .األخرى دون اإلشعاعات من أنواع المتصاص كمرشحات تستخدم أن إما

 Fast السرٌعة أو Slow Neutron البطٌبة النترونات لقٌاس مواد بها توضع قد أو

Neutron ؼاما أشعة أو ɣ األشعة من ؼٌرها أو. 

 لألشعة الموجً الطول معرفة طرٌق عن ٌتم الطرٌقة بهذه اإلشعاعٌة الجرعة قٌاس

 ومن البالستٌكً، الحامل على مرشحات وجود طرٌق عن ذلك وٌتم الساقطة،

 أو Cadmium (Cd )الكادمٌوم من مصنوعة المرشحات هذه تكون أن الممكن

 .أخرى مادة أي أو Lead (Pb )الرصاص
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 Pocket Dosimeter الجٌبً الجرعة مقٌاس- 2

 محوره ٌتصل معدنً، جزء بداخلها الؽاز، من معٌن حجم بها أنبوبة عن عبارة وهو

 Graphite الجرافٌت من بطبقة الداخلً سطحها وٌؽطً الكوارتز من رفٌع بخٌط

(. بها والتأثر بها الكهربابٌة الشحنات لتوصٌل )موصلة األنبوبة جعل هو ذلك وسبب

 الملً أو Rontgen بالرونتجن معاٌرته ٌمكن تدرٌج على فٌتحرك الخٌط أما

 التدرٌج قراءة فتسهل للتكبٌر تلسكوب ٌوجد الجرعة مقٌاس نهاٌة وفً. رونتجن

 .الخٌط َوُرفُعْ  ِصؽرْ  بسبب وذلك

 

 

 حٌث شاحن بواسطة شحنه طرٌق عن الجرعات مقاٌٌس من النوع هذا وٌعمل

 فٌفقد لألشعة الجرعة مقٌاس وٌتعرض عنه وٌبتعد المعدنً الجزء مع الخٌط ٌتنافر

 مبٌناًا  التدرٌج صفر عن مبتعداًا  المعدنً الجزء من باالقتراب الخٌط وٌبدأ شحنته

 المقٌاس وٌعتمد. سرعته مقدار على وتعتمد المقٌاس، لها تعرض الذي اإلشعاع كمٌة

 هذا وٌستعمل. لألشعة التعرض عند والتفرٌػ الشحن، عند داخله الهواء تأٌن على

. والنترونات السٌنٌة باألشعة خاص آخر نوع وهناك. فقط ؼاما أشعة مع عادةًا  النوع

 ال ولكن. داخلها فً النظر بمجرد مباشرة الجرعة قراءة ٌمكنها األنواع ومعظم

 أو واحد ٌوم لمدة فقط ٌستخدم ولذلك فٌه تفرٌػ لحدوث طوٌلة لمدة استخدامه ٌمكن

 الحامل مثل الشخصٌة التحذٌر أجهزة أحد عادة معه وٌستخدم. األكثر على أٌام عدة

 .الحساس الفلم ذو

 Laboratorial Dosimeters المخبرٌة الجرعة مقاٌٌس: ثانٌاًال 

 أجهزتها منها ولكل مخبرٌاًا  اإلشعاعٌة الجرعة لقٌاس متبعة طرق عدة هناك

 تحت ٌقع اإلشعاعٌة الجرعة مقٌاس اختٌار إذاًا . بها الخاص واستخدامها بها الخاصة

 :ٌلً ما منها عوامل عدة

 .القٌاس من الؽرض

 .المطلوبة الدقة
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 :مخبرٌاًا  اإلشعاعٌة الجرعات قٌاس فً المستخدمة األجهزة ألهم شرح ٌلً وفٌما

 Calorimeters الحرارٌة السعرات مقاٌٌس- 1

 وتعتمد حساسة، ؼٌر وهً اإلشعاعٌة، الجرعات لقٌاس بدابٌة تعتبر الطرٌة هذه

 على منها بسٌط جزء ٌتحول بٌنما حرارٌة طاقة إلى الممتصة الطاقة تحوٌل على

 التً الماص الوسط حرارة فً طفٌفة زٌادة إلى سٌؤدي هذا. كٌمٌابٌة تؽٌرات شكل

ؾ بدقة قٌست إذا  الجرعة أو  الكتلة لوحدة الممتصة الطاقة مقدار لنا ستعرِّ

 الجرعة فإن النظام بقٌة عن حرارٌاًا  الوسط من صؽٌرٍم  حجمٍم  عزل تم فإذا. الممتصة

 :حٌث1:التالٌة بالعالقة ستعطى الحجم هذا فً D الممتصة

dEh ًالكتلة ذو الماص الوسط فً حراري بشكل تظهر التً الممتصة الطاقة ه 

dm .و dEs ًكٌمٌابٌة تؽٌرات تسبب التً الممتصة الطاقة ه .

 

 

 :ٌلً ما المقاٌٌس من النوع هذا استعمال دون تحول التً العوامل أهم فمن

 .معقدة إمكانٌات إلى حاجتها

 .تجارٌاًا  لها المساندة األجهزة توفر عدم

 .ونقلها حملها صعوبة

 .العمل فً بطبها

 االستعمال بعد الحراري الثبات إلى لتصل الوقت بعض تستؽرق
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 (TLD )الومٌضٌة الحرارٌة الجرعات مقاٌٌس- 2

 فً خصوصاًا  الواسعة التطبٌقات ذات المخبرٌة الجرعات مقاٌٌس أهم أحد وهً

 اللٌثٌوم بورات ،LiF اللٌثٌوم فلورٌد من صلبة بلورة عن عبارة وهً. الطبً المجال

Li2B4O7 الكالسٌوم فلورٌد أو CaF .قٌاس مجال فً خصوصاًا  استعماالًا  وأكثرها 

 Effective Atomic )له الذري العدد لتقارب ولذلك ،LiF هو الطبٌة الجرعات

Number (8.2 الحراري الومٌض(. 7.4 )الحٌوٌة لألنسجة الذري العدد مع TL 

 الشوابب بعض وجود لكن صؽٌراًا  ٌكون النقٌة صورتها فً التً LiF لبلورة

Impurities ماؼنٌزٌوم مثل Magnesium  الحراري الومٌض من ٌزٌد. 

 

 البلورة إلكترونات إلى طاقتة تنتقل المواد هذه على المؤٌن اإلشعاع ٌسقط فعندما

 Conduction )النقل ُعصابة أعلى طاقة مستوى إلى بدورها اإللكترونات فترتفع

Band .)فً اإللكترونات بتواجد تحتفظ أنها البلورات من النوع هذا مزاٌا ومن 

 تسخٌن فعند. الحرارة درجات من واسع مدى على الطاقة من العالً المستوى

 إلى اإللكترونات تعود 4000C إلى تصل عالٌة حرارة درجات إلى البلورات

 إنبعاث إلى ٌؤدي مما( Valance Band )التكافؤ ُعصابة لها األول المستوى

 ٌمكن حٌث البلورة، امتصتها التً الطاقة مقدار مع تتناسب مربٌة ضوبٌة ومضات

 عملٌة إتمام وبعد. الممتصة الطاقة معرفة ومنها وتحلٌلها الضوبٌة الومضات تسجٌل

 إشعاعٌة جرعات لقٌاس أخرى مرة استخدامها إعادة ٌمكن البلورة وتبرٌد القراءة
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 ولكن لإلشعاع LiF على CaF بلورة بحساسٌة التنوٌه هنا بالذكر وجدٌر. جدٌدة

 .LiF استجابة من أضعؾ الساقط اإلشعاع طاقة لتؽٌر استجابتها

 لٌقاس منها الحراري الومٌض وٌنبعث الساخن الطبق فً المشعة المادة توضع حٌث

 إشارة إلى الضوء تحول بدورها والتً PMTالضوبً التضاعؾ أنبوبة بواسطة

 .وعدها تكبٌرها ٌمكن كهربابٌة

 TL Theory الحراري الومٌض نظرٌة

 Inorganic Crystal عضوٌة ؼٌر لبلورة الطاقة مستوٌات ٌوضح التالً الشكل

 .المؤٌن لإلشعاع تعرضها نتٌجة حرارٌاًا  ومٌضاًا  تعطً التً

 

 تضطرب البلورة، شبكٌة وفً. الطاقة مستوٌات اإللكترونات تحتل الذرة، ففً

 ٌوضح مما الذرات بٌن المشتركة التفاعالت بواسطة اإللكترونٌة الطاقة مستوٌات

. Forbidden Bands والممنوعة Allowed Bands المسموحة الُعصابات نظرٌة

 Energy للطاقة مصابداًا  ٌصنع البلورة فً الشوابب وجود فإن ذلك إلى إضافة

Traps ًلإللكترونات مستقرة شبه حالة تعطً والتً الممنوعة المناطق ف. 

 Valance التكافؤ ُعصابة فً اإللكترونات من بعضاًا  فإن المادة، تشعع فعندما

Band النقل ُعصابة إلى بها ٌرتقً كافٌة طاقة سٌأخذ Conduction Band األمر 
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 Positive الموجبة بالفجوة ٌسمى التكافؤ شرٌط فً فراؼاًا  إحداث إلى ٌؤدي الذي

Hole. 

 

 ٌتحدان، أن إلى ُعصاباِتهم خالل منفصلة بصورة سٌتحركان والفجوة اإللكترون

 مستقر شبه حالة مصٌدة فً ٌسقطان أو االستقرار، حاله إلى اإللكترون عودة)

Metastable State .)اإلنتقاالت هذه نتٌجة للضوء فوري انبعاث هناك كان فإذا 

 إلخراجه طاقة اإللكترون تطلب إذا أما. Fluorescence بالفلوَرة الظاهرة فتسمى

 هذه فً الضوء انبعاث فٌسمى التكافؤ ُعصابة فً أخرى مرة وسقط المصٌدة من

 جداًا  بطًء Phosphorescence كان وإذا. Phosphorescence ’بالفسفرَ  الحالة

 إلى البلورٌة المادة حرارة درجة برفع تعجٌله فٌمكن الؽرفة، حرارة درجة عند

 الحراري بالومٌض الحالة هذه فً الظاهرة وتسمى C 3000 حوالً

Thermolumenescence. 

. Glow Curve التوهج بمنحنى ٌسمى حرارة درجة مع الحراري الومٌض تمثٌل

 تعرٌضها تم التً الحراري الومٌض مادة على المسلطة الحرارة درجة زادت فكلما

 الومٌض فٌزداد. المصابد من اإللكترونات تحرٌر احتمالٌة ستزداد لإلشعاع،

 الصفر، إلى أخرى مرة بعدها ٌنقص عظمى قٌمة ٌصل أن إلى وهلة ألول الحراري

 فً المصابد من عدد على تحتوي الؽرض لهذا المستعملة المواد معظم أن وبما

 Glow التوهج قمم من عدد على ٌحتوي ربما التوهج فمنحنى الممنوعة المنطقة

Peaks. 

 Film Dosimeters الفلمٌة المقاٌٌس- 3

 Cellulose Acetate مادة من حساسة فلمٌة قاعدة على التشخٌصً الفلم ٌحتوي

 من جداًا  صؽٌرة بلورات على ٌحتوي بمستحلب مؽطاة Polyester Resin أو

 الضوء أو المؤٌن لإلشعاع الفلم ٌتعرض عندما. Silver Bromide الفضة برومٌد

 لتكون الفلم من المعرضة البلورات فً تحدث سوؾ كٌمٌابٌة تؽٌرات فإن العادي،

 فإن الفلم، تحمٌض وعند . Latent Image المستترة أو الكامنة بالصورة ٌعرؾ ما

 Metallic الحٌدٌة الفضة من صؽٌرة حبٌبات تصبح سوؾ المتأثرة البلورات

Silver .التثبٌت سابل بواسطة فستزاح المتأثرة ؼٌر الحبٌات أما Fixer Solution، 

 الحدٌدٌة الفضة. تماماًا ( صافٌة صورة )صافً فلم على على الحصول إلى مؤدٌة

 الفلم اسوداد درجة. الفلم اسوداد فً تتسبب ،Fixer Solution بالمثبت المتأثرة ؼٌر
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 من الممتصة الكمٌة على وبالتالً فٌها، المترسبة الحرة الفضة كمٌة على تعتمد

 Optical )الضوبٌة الكثافة بتعٌٌن تقاس الفلم اسوداد حرارة درجة. اإلشعاع طاقة

Density (OD الكثافة مقٌاس باستخدام Densitometer .من ٌتكون الجهاز هذا 

 وكاشؾ الفلم، على الضوء ٌوجه خاللها من والتً صؽٌرة فتحة به ضوبً، مصدر

 الكثافة. الفلم خالل من المار الضوء شدة لقٌاس( Photocell ضوبٌة خلٌة )ضوبً

 :التالٌة بالعالقة تعطى الضوبٌة

 

 

 


