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 قانون التناقص اإلشعاعي

 1( تطور المادة المشعة

 

. تبين التجارب أن النويدة اإلشعاعية ال تتغير بمرور الزمن، فهي تبقى على أصلها إلى أن تنحل إشعاعيا

غير أن فترة ما قبل النشاط اإلشعاعي غير متوقعة، وال يمكن أن نتنبأ مسبقا باللحظة التي يبدأ فيها 

 .تفتت النويدة

 
 

 .قانون التناقص اإلشعاعي( 2

 

نعتبر عينة تحتوي على 
0

N  نويدة مشعة في اللحظةt 0  ن بعهها يتفتت م  مرور الزمن أل، ونظرا

Nو  tعدد النويات غير المتفتتة عند اللحظة  N، نعتبر  dN  عددها عند اللحظةt dt . 

dN سالبة(dN 0)  لكونN بين اللحظتين  وعدد النويدات المتفتتة. ر الزمن يتناقص م  مروt  و

t dt  هوN (N dN) dN     . 

)مكنت الدراسة اإلحصائية لعدد كبير من النوى المشعة من معرفة أن عدد التفتتات لقد  dN)  يتناسب

 :ويعبر رياضيا عن هذا بالعالقة. التي ال زالت لم تش  Nوعدد النويدات  dtإطرادا م  

 

 

 
 

       : ة التفاضلية السابقة ، هوحل المعادل
t

0
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 .يالحظ أن هذا التناقص يخه  لقانون أسي:  ملحوظة 

 

 .عمر النصف –الدور اإلشعاعي لنويدة مشعة ( 3

 : تعريف ( أ

 الالزمة Tلنويدة مشعة المدة الزمنية ( أو عمر النصف ) نسمي الدور اإلشعاعي 

 . عينةلتفتت نصف نوى ال  

 

 بالثابته  Tعالقة عمر النصف ( ب

 

tعند  T  0لدينا
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إذن 
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e
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     أيT ln2   

 

 

 

 شعارعشوائية تحدث تلقائيا وبدون سبق إنقول إن النشاط اإلشعاعي ظاهرة 

 1ثابته تميز النويدة المشعة وهي ال ترتبط بالزمن، ووحدتها
s
 وتسمى ثابتة إشعاعية 
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وهكذا 
ln2 0.69

T  
 

 

 

 :ملحوظة 

، خاصية تميز النويدة  للثابته اإلشعاعية  كما هو الشأن بالنسبة  Tيعتبر الدور اإلشعاعي 

15المشعة وتتراوح قيمته من 
10

  19إلى
 سنة وذلك حسب النويدة المشعة 10

 

 .نشاط عينة مشعة( 4

 

نسمي نشاط عينة مشعة المقدار 
dN

a
dt

  الزمنلذي يعطي عدد التفتتات في وحدة ا. 

 ويستعمل كذلك الكوري Becquerel(Bq)بالبيكوريل  aفي النظام العالمي للوحدات نعبر عن 

(Ci)Curie  10كوحدة
1Ci 3,7.10 Bq . 

 

tعلما أن  
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        إذنa N    

tوبالتالي عند  0 يكون نشاط عينة مشعة ، هو 

0 0
a N  

tوحسب العالقة 

0
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 .خاصيات اإلشعاعات المنبعثة بالنشاط اإلشعاعي(5

تأينا قويا في مسارها، وبالتالي تفقد طاقتها ، وبناء على هذا  عند اختراقها للمادة ، تحدث الدقائق 

 .ضعيفة النفاذية، فشاشة من الورق المقوى تكفي إليقافها فإن الدقائق 

فإن إيقافها  ولذلك.  أكثر نفاذية من الذقاءق ( إلكترون أو بوزترون )  في حين نجد أن الدقائق 

 .ة ميلمترات من الرصاص يستلزم عد

بير ،و يحدث امتصاصها من طرف المادة تأينا ثانويا بالمفعول فهي نافذة بقدر ك أما الفوتونات 

 .كما أن إيقافها يستلزم عدة سنتيمترات من الرصاص. الكهرضوئي

 

 .التأريخ بالنشاط اإلشعاعي( 6

 

لفصيلة المشعة وكذا خاصيات ا( األورانيوم أو التوريوم) بمعرفة الخاصيات اإلشعاعية لنويدة مشعة 

إلى حدود به  ماليير من السنين ) التي تنتمي إليهما ، استطاع الجيولوجيون معرفة عمر مادة معدنية 

سنة، وذلك بمعايرة  61.111إلى  1411جسام التي يتراوح عمرها من كما يمكن تأريخ بعض األ( . 

، إذ تبعث هذه النويدة إشعاعا من نوع  14نويدة الكربون 
   مT 5570 ans . 

 

 

 

 

 

 في الطبقات الجوية العالية نتيجة تأثير بيني للنوترونات الفهائية واألزوت،  14تتكون نويدات الكربون 
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 :حسب التفاعل التالي 
1414 1 1
67 0 1

N n C H   

 

12تمتص النباتات على السواء النظيرين 

6
C  14و

6
C  على شكل ثنائي أوكسيد الكاربون، وعند موت هذه

 .الموجود فيها 14النباتات يتوقف هذا االمتصاص وتناقص أسي لنسبة الكربون 

من نفس " حي"لنبات  1aم  النشاط  " الميت"المتبقي في النبات  aالنشاط االشعاعي بمقارنة 

 .النبات المعين" وفات"فة تاريخ الفصيلة ، يمكن معر

 (.المستحاثات ) في غالب األحيان لتأريخ القبور القديمة واألحفوريات 14تستعمل معايرة الكربون 

 

 .العناصر االستشفافية( 7

 .ليس هناك عالقة بين الخاصيات النووية والخاصيات الكيميائية لعنصر ما 

المشعة لهذا العنصر ، بدون أن يطرأ أي تغيير على  يمكن إذا استبدال النظائر المستقرة بالنظائر

وتمثل هذه . بهذه الطريقة يمكن التعرف على ذرة ما وتتبعها أينما تواجدت . خاصياته الكيميائية 

 : الذي نجد له عدة تطبيقات" العناصر االستشفافية"الطريقة في حد ذاتها مبدأ 

 .في الكيمياء( أ

 .تفاعالت الكيميائية على قياس اإلشعاع المنبعث من النوى المشعةترتكز الدراسة الحركية لبعض ال

ومن جهة أخرى يستفاد من ذرة . وهذه الطريقة سريعة، وتطبق خاصة على المحاليل القليلة التركيز

 .بتتب  موقعها في جزيئة للتعرف على الميكانزمات التفاعلية في الكيمياء العهوية 14الكربون 

 .يافي الطب والبيولوج( ب

هناك عدة تطبيقات في هذه الميادين، مثال نعطي لكائن حي، جرعة صغيرة بها عنصر مش  حتى يتسنى 

وهكذا يمكن فرز الخاليا المريهة عن الخاليا السليمة، وذلك بمعاينة . تتب  التحول الغذائي للذرة المقابلة

 .اختالف سرعة تثبيت العنصر المش 

 .في الزراعة( ج

 .األسمدة ومدى تثبيتها من طرف النباتات عن طريق العناصر االستشفافيةيمكن دراسةفعالية 

 

 .معالجة النفايات( 8

ال يمكن ألي تأثير خارجي أن يغير النشاط اإلشعاعي لعنصر، ذلك أن النويدات المشعة تظل إشعاعية 

 . النشاط، وهذا مشكل النفايات المشعة

ث يتم عزل النويدات المشعة ذات الدور الصغير من حاليا تعالج هذه النفايات في معامل مختصة، حي

يوض  الصنف األول في أماكن معزولة حيث يتفتت، . جهة والنويدات ذات الدور الكبير من جهة أخرى 

أعماق المحيطات أو في قعر اآلبار المعدنية ) في حين يوض  الصنف الثاني مغلقا في أماكن بعيدة 

 (.القديمة 

 .تمرين تطبيقي( 9

 

 . 137والسيزيوم  134تسرب إلى الفهاء السيزيوم  Tchernobylة تشيرنوبيل ثاء كارأثن

إشعاعي  137السيزيوم ( 1
 أكتب معادلة هذا التفتت ،. 

Tهو  134الدور اإلشعاعي للسيزيوم ( 2 2 ans  .99زمة لتفتت ما هي المدة الزمنية الال%  

 ؟ 134من عينة السيزيوم     

: نعطي 
54 e 55 S 56 a

X , C , B   

 


