


 1  

 
 

 النفايات المشعة 
 

 المؤلف
 

 الدكتور محسن وحيوح الالمي
 دكتوراه في فيزياء النانو تكنولوجي

0202 

 
 



 3  
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 مقدمة المؤلف 
واكب النمو املضطرد يف استغالل اإلنسان للطاقة النووية واإلشعاع، سواء أكان يف توليد الطاقة 

كالزراعة والصناعة والطب، تطوراً كبرياً يف العلوم والتقنيات النووية، الكهربائية أم يف جماالت حيوية أخرى،  
إاّل أن هذا النمو مل يفلح يف إقناع كثريين بإمكان التحّكم يف النواتج واآلثار املرتتبة على هذه التقنيات. 

ام املصادر إن قدرة اإلنسان على التحّكم والسيطرة على املخلفات والنفايات املشّعة املتولدة عن استخد
املشعة هي إحدى تلك املواضيع اليت التزال تثري الشكوك لدى الرأي العام يف كثري من الدول حول 
جدوى استغالل اإلنسان للطاقة النووية، كما أهنا تقف يف الوقت ذاته كإحدى العقبات األساس يف وجه 

  النووية. االستغالل األمثل للطاقة
ىل حد بعيد على مدى قدرة هذه الصناعة على إقناع الرأي يعتمد مستقبل الصناعة النووية إ

ال يكاد خيلو أي أسلوب لتوليد  العام بوجود وتوفّر التقنيات املالئمة ملعاجلة وحتييد النفايات املشعة.
الطاقة، كما هو احلال يف أية عملية صناعية، من توليد نفايات جيب إجياد الطرق املالئمة حلماية اإلنسان 

من آثارها السلبية، إاّل أن تلك األساليب ختتلف من حالة إىل أخرى، السيما من حيث حجم والبيئة 
النفايات املتوّلدة مع مرور الزمن، فعلى سبيل املثال فإن توليد ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية حيتاج 

من ثاين  ( طن011( طن من الفحم احلجري، وينتج عن هذه العملية انطالق )0111يوميًا إىل )
أكسيد الكربيت، ومخسة أطنان من الرماد الذي حيتوي على عناصر أخرى مثل: الكلور، والكادميوم، 
والزرنيخ، والزئبق، والرصاص، باإلضافة إىل بعض العناصر املشعة، ويف املقابل ينتج عن توليد الطاقة 

 العام.( مرت مكعب من النفايات يف 011الكهربائية نفسها يف حمطة قوى نووية )
تتنوع مصادر النفايات املشعة وفقًا لنوع العمليات التصنيعية اليت تنجم عنها تلك النفايات، ومن 

  تلك املصادر ما يلي:

  حمطات القوى النووية. .2

  مجيع عمليات ومراحل دورة الوقود النووي. .0

  استخراج اخلامات النووية، مثل اليورانيوم والثوريوم. .6

  يف البحث العلمي ويف الصناعة والتعدين والزراعة.استخدام النظائر املشعة  .1

  الطب النووي مبا فيه التشخيص والعالج. .8

  إنتاج العقاقري واملصادر املشعة. .3
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وعلى الرغم من أن مجيع األنشطة املرتبطة هبذه املصادر يتوّلد عنها نفايات، إاّل أن حجم هذه 
األنشطة املذكورة يف الدول الصناعية النووية،  األنشطة خيتلف من دولة إىل أخرى، ففي حني توجد مجيع

 .تكاد ال ختلو دولة نامية من مجيع أو معظم األنشطة الثالثة األخرية
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 الفصل اَلول

 The atom ذرة     ال -2

بإختالف  تكون العناصر من وحدات متشاهبة متناهية الصغر تسمي الذرات، والعناصر ختتلف
( ويبلغ نصف قطر nucleusمرکزي صغري جدا يسمى النواة )ذراهتا ونرة أي عنصر تتكون من جسم 

تدور حوهلا األلكرتونات يف أغلفة والنواة بدورها تتكون من جسيمات تعرف  ،سم 13−10النواة حبدود 
 .(neutrons( والنيوترونات )protonsبالربوتونات )

 الجدول الدوري 2-2
لديهم بطريقة ما ينتج عنها نظام معني يساعدهم حاول العلماء منذ قرون تنظيم احلقائق املعروفة 

واكتشاف حقائق جديدة وحىت القرن السابع عشر كانت كانت األفكار الكيميائية  ،على سهولة دراستها
مبعثرة ال جيمعها أي تصنيف، ولكن عندما حد )روبرت بويل( مفهوم العنصر تسارع العلماء للبحث عن 

 يفها على أساس التشابه واالختالف يف طبيعتهاالعناصر مما أدى إىل التفكري بتصن
 تطور جدول الرتتيب الدوري

 تصنيف العناصر إىل جمموعتني مها الفلزات Metals والالفلزات Non-Metals 

   ثالثيات دوبراينرDobreinerالكتل الذرية للعناصر  : تصنيف للعناصر على أساس العالقة بني
وخواصها الكيميائية حيث وجد هذا العامل األملاين أن فلزات الكالسيوم واالسرتانشيوم والباريوم هلا 

والحظ أن الكتلة الذرية  731، 88، 01خواص كيميائية متشاهبة وكتلها الذرية هي 
العالقة  وجد أيضا أن هذهلالسرتانشيوم تساوي تقريبا متوسط الكتلة الذرية الكالسيوم والباريوم و 

 عناصر الكلور والربوم واليود  صحيحة بني عناصر الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم وكذلك بني

  من العناصر ورغم  مل يستمر تصنيف دوبراينر طويال والسبب أنه ال ينطبق إال على عدد حمدود
 العلماء  كريجديدا يف تف ذلك يعترب تصنيف دوبراينر مهما ألنه أعطى اجتاها

  مثانيات نيوالندزNewlands: العناصر اليت كانت  رتب العامل الكيميائي االجنليزي نيوالندز
عنصرا حسب تزايد كتلتها الذرية ووجد أنه إذا بدأ بعنصر ما  80وهي  (م0680معروفة لديه )

  .ائية خواص العنصر الذي بدأ بهالكيمي فان العنصر الثامن يشبه يف خواصه

  ليف جدول مندMendeleev: ( م 7881عام) دمرتي مندليف على  اعتمد العامل الروسي
فكرة نيوالندز يف ترتيب العناصر يف دورات أفقية وجمموعات رأسية حسب تزايد كتلتها الذرية ويف 
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هو ترتيب العناصر تبعا للتدرج  (جدول مندليف)نفس الوقت تشاهبها يف اخلواص الكيميائية إذا 
 دورية  التصاعدي يف كتلها الذرية على أساس تكرارية خواص العناصر بصورة

   تصاعديا حسب  رتب العامل اإلجنليزي موزيل العناصر ترتيبا (م 7173عام )جدول موزيل
 أعدادها الذرية

 الجدول الدوري الحديث
 .الذرية وطريقة ملء مستويات الطاقة باأللكرتوناتترتيب العناصر ترتيبا تصاعديا حسب أعدادها 

و  (جمموعة)عمود رأسي من العناصر يسمى الواحد منها  78يتكون اجلدول الدوري احلديث من  .0
 1جمموعة رأسية و  78]اجلدول احلديث يتكون من  (دورة)صنفوف أفقية يسمى الواحد منها  1

  [دورات أفقية

 اجلدول ] سلسلة الالنثانيدات [] سلسلة األكتنيدات [يوجد سلسلتني من العناصر أسفل  .2

 تقسم المجموعات إلى
 1A; 2Aجمموعات يسار اجلدول  .2

 3A; 4A; 5A; 6A; 7A; 0جمموعات ميني اجلدول  .0

 1B; 2B3B; 4B; 5B; 6B; 7B; 8 ;جمموعات وسط اجلدول العناصر االنتقالية[  .6
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 الجدول الدوري للعناصر

 
 

 The protonsالبروتون 

وكتلة السكون له  الربوتون جسيم نووي موجب الشحنة ومقدارها مساو متاما لشحنة األلكرتون
 26-028628مقدارها 

فإهنا تساوي  (”atomic mass unit “amu)كغم أما عند إستخدام وحدة الكتل الذرية
 .)وك.د( وحد كتل ذرية 0،116268

 The electronاأللكترون 
 01-01 × 028 النواة شحنته سالبة وقيمتها املطلقة تساوي هو جسيم يدور يف أغلفة خارجية

كغم اي   00-01×1200مرة وتبلغ قيمتها  7881کولوم وكتلته أصغر من كتلة الربوتون حبوايل 
 ذ..ك.و 110068ز1
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 The neutronالنيوترون 
 0،1168801) كغم 26-01×028601 هو جسيم نسووي متعادل الشحلة وكتلته تساوي

حيث أن النيوترون غالبا ما يتكون نتيجة إلحتاد بروتون  ،أهنا مساوية تقريبا لكتلة الربوتونأي و.ك.ذ( 
دقيقة حيث باحنالل تلقائيا إىل بروتون  00فرتة حياته يف املتوسط  والنيوترون احلر )خارج النواة( ،والكرتون
 .ونيوترون

األلكرتونات فإهنا تدور حول النواة يف مما سبق يتضح أن الربوتونات والنيوترونات تشكل النواة أما 
( L( يف حني يتسع الثاين )Kأغلقة خمتلفة ويتسع أقرب األغلفة للنواة األلكرتونني فقط ويسمى الغالف )

 ( إلثنني وثالثني ألكرتونا.N( لثمانية عشر ألكرتونا والرابع )Mالثال ) ،لثمانية ألكرتونات
 Mass and atomie numbersالعدد الكتلي والدد الذري 

وميثل هذا العدد كتلة الذرة  ،العدد الكتلي للذرة هو جمموع عدي الربوتونات والنيوترونات يف النواة
أما العدد الذري  .Aويرمز للعبد الكتلي بالرمز  ،التقريبية بوحدة الكتل الذرية ويكون دائما عددا صحيحا

بأهنا أخف الذرات  Hوتتميز ذرة اهليدروجني  Z مزويرمز له بالر  ،النواة فهو عبارة عن عدد الربوتونات يف
𝑈92اليورانيوم  أما

أثقل ذات عدد نري  ولكن ميكن إنتاج عناصر ،فهو أثقل العناصر املوجودة يف الطبيعة238
ويكتب العدد الذري يف الركن األسفل األيسر  ،وغريه 18او كتلي أكرب بطرق صناعية مثل البلوتونيوم 

 الركن العلوي األيسر.والعدد الكتلي يف 
 The isotopesالنظائر  2-0

ولكنها قد حتتوي على  ذرات العنصر الواحد متتاز بأهنا حتتوي على نفس العدد من الربوتونات
العنصر ال يتغري يف حني من املمكن أن يتغري  عدد خمتلف من النيوترونات ومعىن هذا أن العدد الذري

ويوجد لكل عنصر عدد من النظائر قد  .أن العنصر له عدة نظائر يقالالعدد الكتلي ويف مثل هذه احلالة 
بينما  وبعض النظائر تكون مستقرة ،األحيان إىل أكثر من مخسني نظريا للعنصر الواحد تصل يف بعض

العموم فإن العنصر يف  ( وعلىradioactiveيكون البعض اآلخر نشطا حيث يصدر إشعاعات نووية )
بالذكر أن نظائر العنصر الواحد تتشابه يف  ومن اجلدير ،خليط من بعض نظائرهالطبيعة يكون يف شكل 

هو املسؤول عن حتديد اخلواص الكيميائية ونستنتج من ذلك  اخلواص الكيميائية وذلك ألن العدد الذري
 والعناصر ذات العدد .النظائر بالطرق الكيميائية ويتم فصلها بطرق فيزيائية خمتلفة عدم إمكانية فصل

الربوتونات أما العناصر  الذري الصغري )اخلفيفة( يكون عدد النيوترونات مسار أو أكرب بقليل من عدد
وكلما زاد العدد  .النيوترونات أكرب من عدد الربوتونات ذات األعداد الذرية املتوسطة والكبرية فيكون عدد
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 بينما العدد 19حيث يبلغ العدد الذري العني ونظائر اليورانيوم توضح هذه احلقيقة  الذري إزداد الفرق بني
 .981 - 931الكتلي يرتاوح بني 

 النشاط اإلشعاعي واإلشعاعات 2-6

الكثري من النظائر سواء كانت طبيعية أم إصطناعية تتميز بظاهرة تسمى النشاط اإلشعاعي 
(radioactivity)، ( والنشاط اإلشعاعي هو عبارة عن أحنالل أو إضمحاللdecay تلقائي ) النواة

النظري مصدرا جسيمات نووية هي جسيمات ألفا أو بيتا، ويف بعض األحيان قد تكون هذه اجلسيمات 
ومن اجلدير باملعرفة أن عملية االحنالل هذه حتدث النظائر سواء كانت يف صورهتا  .متبوعة بأشعة كاما

ذا األحنالل ال يعتمد أبدا النقية أو كانت ضمن مركبات كيميائية أو بيولوجية واملالحظة األخرى أن ه
 .على الظروف الفيزيائية مثل احلرارة

 decay -𝛼انحالل ألفا  2-6-2
بطاقة ترابط ذات قيمة منخفضة لكل  (األثقل من الرصاص)متتاز النوي الثقيلة للعناصر 

نيوكلون يف النواة وال تكون هذه النوى غري مستقرة وبالتايل تأحنالل إىل نوى أخف وأكثر استقرارا فنجد 
𝑈92مثال أن نواة اليورانيوم 

نيوترونا تأحنالل إىل نواة الثوريوم  008بوتونا،  19واليت تتكون من  238
𝑇ℎ90

نيوترونا ونتيجة هلذا األحنالل ينبعث جسيم ألفا الذي هو عبارة  000بروتونا و 11املكونة من  234
 التالية: عن نواة اهلليوم املكونة من بروتونني و نيوترونني وميكن متثيل عملية اإلحنالل باملعادلة

𝑈92
238  𝑈92

238 → 𝑇ℎ90
234 + 𝐻𝑒(𝛼)2

4  

كانت هناك نواة جديدة هي أكثر استقرار مع إصدار   نالحظ أن نتيجة ألحنالل نواة اليورانيوم
𝑃𝑜82جسيم ألفا مث جند كذلك أن نواة البولونيوم

Pb82تأحنالل إىل نواة الرصاص  214
مع إنبعاث جسيم  214

 :ألفا وحسب املعادلة التالية
𝑃𝑜82

214 −  Pb82
214  +  α 

النواة الوليدة  جمموع كتليتولكي تكون النواة مشعة اجلسيم ألفا جيب أن تكون كتلتها أكرب من 
(daughter nucleus وجسيم ألفا )(النواة األم  النواة اليت تأحنالل يطلق عليها’’Parent nucleus) 

 :جسيم ألفا جيب أن ينحقق الشرط التايل أي أنه لكي ميكن للنواة األم أن تأحنالل بإصدار
𝑀𝑃 − (𝑀𝑑 + 𝑀𝛼) > 0 

 .كتلة النواة األم 𝑀𝑃حيث 
𝑀𝑑  كتلة النواة الوليدة. 
𝑀𝛼  .كتلة جسيم ألفا 
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قليل جدا  نالحظ أن هذا الشرط ال يتحقق إال لنوى بعض العناصر األثقل من الرصاص وعدد
 .جسيمات ألفا أما نوى العناصر األخف فإهنا مستقرة إلنبعاث ،من العناصر األخف

تتخذ قيمة واحدة ولكن إذا  ومن اجلدير باملالحظة أن طاقة جسيمات ألفا الصادرة من نظري ما
تكونت النواة الوليدة يف حاالت خمتلفة اإلستثارة فحينها تكون طاقات جسيمات ألفا ذات قيم خمتلفة 

الصادرة من نظري معني باستخدام عالقة آينشتني  وميكن حساب طاقة جسيمات ألفا .ولكنها حمددة
 :( ميكن حساهبا من املعادلةEالل )الطاقة الناجتة عن األحن لتكافؤ الكتلة والطاقة حيث أن

𝐸 = {(𝑀𝑃 − (𝑀𝑑 + 𝑀𝛼)}𝐶2 

قانون  ويكون توزيع الطاقة بني جسيم ألفا والنواة الوليدة بنسب متعاكسة لكتلتيهما حسب
النواة الوليدة فستحمل  بقاء الزخم وبذلك سوف حيمل جسيم ألفا معظم الطاقة الناجتة من االحنالل أما

( وكتلة E( بداللة طاقة اإلحنالل )𝐸𝛼ألفا ) وميكن حساب طاقة جسيمات ،الطاقةجزءا صغريا جدا من 
 :بقاء الزخم والطاقة احلركية وحسب املعادلة ( وذلك بتطبيق قانون𝑀𝑑النواة الوليدة )

𝐸𝛼 = (𝑀𝑑 𝑀𝑃)⁄ 𝐸 
ألفا وملا كانت كتل النوى ثابتة وطاقة األحنالل ثابتة بالنسبة لكل نواة تكون طاقة جسيمات 

وتكون طاقات جسيمات  ،األرضية الصادرة من نظري ما عندما تأحنالل النواة األم إىل نواة وليدة يف احلالة
لذا يوصف النواة الوليدة يف حاالت إستثارة خمتلفة  ألفا ذات قيم متعددة ولكنها حمددة عندما تتكون

خمططا هلذا  (ويبني الشكل ) اجمللد الطاقات وخيتلف من نظري إىل آخر طيف جسيمات ألفا بالطيف
 .الطيف

𝜷إنحالل بيتا   2-6-0 − 𝒅𝒆𝒄𝒂𝒚 
𝛽بعض النظائر املشعة تصدر جسيمات تسمى جسيمات بيتا ) − particles)  وهي عبارة

 عن ألكرتونات أو بوزترونات وهذا النوع من االحنالل حيدث للكثري من
جسيمات بيتا  مستقرا بالنسبة إىل إصدارالنظائر سواءا اخلفيفة أو الثقيلة. ولكي يكون النظري 

لنظائر اخلفيفة ل 0نسبة معينة ترتاوح بني  ()جيب أن تكون النسبة بني عدد النيوترونات إىل الربوتونات 
𝐶6) 02الثقيلة فنالحظ مثال أن نواة نظري الكاربون  تقريبا بالنسبة إىل النظائر 028 وتصل إىل

تكون ( 12
 مستقرة حيث أن نسبة

N/Z  =8/8  =0  00وهذه من النوى اخلفيفة أما نواة نظري الكاربون (𝐶6
نواة غري مستقرة  فهي (12

 :حيث أن النسبة تلك تصبح
N/Z  =8/6  =0،00 
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( يوضح منحين اإلستقرار بالنسبة إىل أحنالل جسيمات بينا حيث أنه ميثل النسبة 0والشكل )
منحين اإلستقرار يكون النظري  تقع هذه النسبة علىبني عدد النيوترونات إىل عدد الربوتونات فعندما 

 .نشطا هلذا النوع من األحنالل بة خارج املنحين فإن النظري يكونمستقرا أما إذا النس

 
 ( منحنى اَلستقرار بالنسبة َلنحالل بيتا2-2شكل )

Types of 𝜷أنواع انحالل بيتا  2-6-0-2 − 𝒅𝒆𝒄𝒂𝒚  

  The electron decayاَلنحالل األلكتروني  .أ

يف هذا النوع من األحنالل يصدر ألكرتون من النواة وهذا األلكرتون ناتج من حتول نيوترون إىل 
بروتون وبذلك تصبح النسبة بني عدد النيوترونات إىل األلكرتونات هي نسبة اإلستقرار ونستطيع أن نعرب 

 :عن هذا التحول كاآليت
𝑛0

1 → 𝑝1
1 + 𝛽− 

 The positron decayاَلنحالل البوزيتروني   .ب

اإلستقرار يتحول  عندما تكون نسبة النيوترونات إىل نسبة الربوتونات يف نظري ما أقل من نسبة
أحد الربوتونات إىل نيوترون وينطلق نتيجة هذا التحول بوزترون ويسمى األحنالل يف هذه احلالة باالحنالل 

 :البوزيرتوين ويعرب عنه كاآليت
𝑛0

1 → 𝑝1
1 + 𝛽+ 

 The electron captureر األلكتروني ساأل .ج
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من  رون بعد أن تأسر النواة ألكرتونامن املمكن أن يتحول أحد بروتونات النواة إىل نيوت
ويتحد هذا  (Lالغالف ويف بعض األحيان من Kاأللكرتونات القريبة )غالبا ما يكون من الغالف 

إصدار جسيم بيتا وميكن التعبري عن هذه  مكونا نيوترونا بدونونات النواة األلكرتون مع مع أحد بروت
 :العملية كاأليت

𝑒 +−1
0 𝑝1

1 → 𝑛0
1  

 

تعرف  ل بيتا إنطالق جسيمات من النواةلقد ثبت أنه عند حدوث أي نوع من أنواع أحنال
سكون متعادل الشحنة له كتلة  جسيم عن عبارةوهو ( v( ويرمز له بالرمز )neutrinoباسم النيوترينو )

 السابقة كما يلي: مساوية للصفر وهبذا نستطيع التعبري عن األحنالالت
𝑛0

1 + 𝑝 +1
1 𝛽− + 𝑣′ ()أحنالل ألكرتوين 

𝑝 →1
1 𝑛0

1 + 𝛽+ + 𝑣 أحنالل بوزيرتوين() 
𝑒 +−1

0 𝑝1
1 → 𝑛0

1 + 𝑣(أسر الكرتوين) 

 (anti-neutrino( باسم مضاد النيوترينو )′𝑣ويعرف )
Energy of 𝜷طاقة جسيمات بيتا  − 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒍𝒆𝒔 

كرنا سابقا أن طاقة جسيمات ألفا تتخذ قيمة واحدة أو قيما حمددة يف حني أن جسيمات ذ 
بيتا الصادرة من نفس النظري من املمكن أن تتخذ أي قيم للطاقة إعتبارا من الصفر حىت قيمة قصوى 

 :األلكرتوين من املعادلةبالنسبة لالحنالل  ا الناجتةتن حساب طاقة أحنالل بيمعينة لكل نظري وميك
𝐸 = { 𝑀𝑍

𝐴 − ( 𝑀𝑍+1
𝐴 + 𝑚𝑒)}𝐶2 

 :يف حني يف حالة االحنالل البوزيرتوين ميكن حساب طاقة اإلحنالل من املعادلة

𝐸 = { 𝑀𝑍
𝐴 − ( 𝑀𝑍−1

𝐴 + 𝑚𝑒)}𝐶2 
 :أما يف حالة األسر األلكرتوين فيمكن حساب الطاقة من املعادلة

𝐸 = { 𝑀𝑍
𝐴 − 𝑀𝑍−1

𝐴 }𝐶2 

جسيمات بيتا  بيتا. ونالحظ من املنحىن أن طاقةميثل منحىن طيف جسيمات ( 2والشكل )
قيمة طاقة االحنالل أو ما يسمى  اءا من الصفر وحىت أقصى قيمة وهيمن املمكن أن تأخذ أية قيمة إبتد

طيف جسيمات بيتا الذي يكون له  مستمر على عكس بنقطة النهاية لذا نستطيع القول عنه بأنه طيف
 .أو قيما حمددة قيمة واحدة
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 يمثل طيف الفا وبيتا (2-1والشكل )

 Gamma radiation -إشعاعات كاما  2-6-6

أن طاقة مكونات  و بيتا يف حالة إستثارة مما يعينغالبا ما تكون النور الوليدة من أحنالل ألفا أ
 (كتلتها يف احلالة األرضيةاملستثارة أكرب من   أي أن كتلة النواة يف احلالة)ة النواة أعلى من طاقتها األرضي

إىل حالة أقل إستثارة أو حالتها األرضية للتخلص من طاقة  تنتقل النواة من حالة اإلستثارة وعندئذ
ويف بعض األحيان تتخلص  .إشعاعات كهرومغناطيسية تعرف بإسم إشعاعات كاما ة مصدرةاإلستثار 

يف أغلب األحيان )يزها على أحد األلكرتونات النواة من طاقة اإلستثارة عن طريق جتميع هذه الطاقة وترك
ة األلكرتون الذرة حامال معه قيمة حمددة من الطاق فيرتك هذا (ه األقرب إىل النواةألن Kمن الغالف 

فمثال عند احنالل بيتا لنواة  .(internal conversionالداخلي ) وتعرف هذه العملية بإسم التحول
وحسب  99ل البوزيرتوين تتكون نواة عنصر جديد هو النيون سواء عن طريق االحنال 99الصوديوم 

 :األحنالل التايل
𝑁𝑎 → 𝑁𝑒∗ + 𝛽+

10
22

11
22  

 :أو عن طريق أحنالل األسر األلكرتوين وحسب الشكل التايل

𝑒− + 𝑁𝑎11
22 → 𝑁𝑒∗

10
22  

و  22النيون  ويف النمطني السابقني يتكون ،رةتعين أن نواة النيون يف حالة إستثا (*)والعالمة 
إىل احلالة  99نواة النيون  مث بعد ذلك تضمحل MeV 02260هو يف حالة إستثارة بطاقة مقدارها 

ميثل خمططا هلذه ( 3األرضية مع إصدار فوتون كاما وتكون طاقته مساوية الطاقة اإلستثارة والشكل )
 .العملية
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 00( مخطط مستويات الطاقة لنواة النيون 6-2شكل )

 The radioactive decay lawقانون اَلنحالل اإلشعاعي  2-1

 :اإلحتمال صغري جدا أي أن واة ما خالل ثانية واحدة وان هذاهي إحتمالية أحنالل ن (λ)لو فرضنا أن 
0 < 𝜆 ≪ 1 

كان عدد  وإذا (𝜆 𝑑𝑡هو ) (𝑑𝑡)فإن هذا يعين أن تففكك هذه النواة خالل زمن صغري جدا 
هو  𝑑𝑡من النوى خالل الزمن  ك أن إحتمال اإلحنالل هلذا العددفمعىن ذل (Nالنوى غري املنحلة هو )

𝑁 𝜆 𝑑𝑡 تأحنالل خالل هذا الزمن هو وبذلك يكون عدد النوى اليت ميكن أن: 
𝑑𝑁 = −𝑁 𝜆 𝑑𝑡 

وبقسمة املعادلة على  ،واإلشارة السالبة تعين أن عدد النوي املتبقي دون أحنالل يقل بزيادة الزمن
N  وبأخذ تكامل الطرفني على إعتبار أن عدد النوى النشطة عند الزمنt = 0  هو 𝑁0حنصل على: 

𝑁(𝑡) =  𝑁0𝑒−𝜆𝑡 

والعالقة السابقة  (tالنشطة املتبقية دون أحنالل حىت اللحظة ) ىهو عدد النو  (𝑁𝑡 حيث )
 تعرف بأهنا ثابت األحنالل 𝜆تسمى قانون االحنالل اإلشعاعي حيث 

  The half-life and mean-lifeعمر النصف ومتوسط العمر  2-8
الشدة اإلشعاعية  الفرتة الزمنية اليت تنخفض فيها يعرف عمر النصف لنظري مشع ما على أنه

 لعينة من هذا النظري إىل النصف أي نستطيع القول أنه الزمن الالزم
𝑡1)األحنالل نصف عدد نوى العينة ويرمز له عادة بالرمز  𝑡السابقة وبوضع  ومن املعادلة (،⁄2 =

𝑡1 2⁄  , 𝑁(𝑡) = 𝑁0 2⁄ 
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 :حنصل على

𝑁0 2⁄ =  𝑁0𝑒−𝜆𝑡1  :أي أن ⁄2
𝑡1 2⁄ = ln 2 𝜆⁄  

= 0.693 𝜆⁄  

عن جمموع اعمار  ( فهو عبارة𝜏أما متوسط العمر لعينة مشعة ما واليت يرمز له عادة بالرمز )
 مجيع النوى يف العينة مقسوما على عددها وميكن حتديده من

 :كاآليت  (العالقة )

𝜏 = (1 𝑛0⁄ ∫ 𝑑𝑁(𝑡). 𝑡

∞

0

= 1 𝜆⁄ = 𝑡1 2⁄ 0.693⁄  

,𝜏)ونالحظ من املعادلة األخرية أن كال من  𝑡1 2⁄ , 𝜆) بسيطة ومبعرفة  ترتبط مع بعضها بعالقة
 .إحداها ميكن تعيني باقيها

 سالسل النشاط اإلشعاعي 3 -2

  .جمموعة من العناصر املشعة اليت ينحل أحدها ليعطي العنصر األخر حبيث تنتهي بعنصر مستقر 

 سلسلة اليورانيوم

بليون سنة ومير  4.5الذي عمر النصفي له  238سلسلة احنالل اشعاعي تبدأ باليورانيوم  
 . 918دقائق بيتا إىل أن يصل إىل الرصاص  8دقائق الفا و  8بسلسلة من التحوالت عن طريق انبعاث 

 سلسلة التوريوم
بليون سنة ومير  0020الذي عمر النصف له  939وم يسلسلة احنالل اشعاعي تبدأ بالثور  

 . 918دقائق بيتا اىل أن يصل اىل الرصاص  0دقائق الفا و  8بسلسلة من التحوالت عن طريق انبعاث 
 سلسلة األكتنيوم

مليون سنة ومير  111الذي عمر النصف له  932سلسلة احنالل اشعاعي تبدأ باليورانيوم 
 .911دقائق بيتا إىل أن ينتهي بالرصاص  0حقائق ألفا  1بسلسلة من التحوالت عن طريق انبعاث 

 كواشف اإلشعاعات 2-7
هو عبارة عن جهاز كشف له عدة أنواع و أشكال و أحجامو يستخدم يف نطاق  :الكاشف

واسع يف كثري من األماكن اخلاصة منها و العامرت أجهزة الكشف ثصمم عموما بناء على ما يراد احلصول 
عليه منهاوترتكز أمهيتها و احلاجة املاسة هلا يف كون اإلنسان حمدود الرؤيقلما حييط فيه من جسيمات و 

وجات و حنوها و لعل هذا من أهم األسباب لصناعتها و لقد توالت الصناعات الكاشفات اليت أدت م
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إىل تعدد أغرضها و أشكاهلا و مع تقدم العلوم و تنوع املعارف مت إجياد ما يسمى بكاشفات اإلشعاعات 
لعوامل و هي كالتايل وهذا النوع من الكاشفات النووية هلا عوامل غاية يف األمهية و نذكر باختصار هذه ا

التأين و يعين ذلك قابلية املواد املستخدمة يف الكاشفات للتأين و هناك عدة أنواع التأين و ما يعنينا هنا 
التصادم إضافة لذلك أن تكون املواد املستخدمة أيضا غري موصلة للكهرباء وذلك إلجياد التيار الكهريب 

املدى الذي يهدف إجياده ملعرفة مسك الوقاية للكائن احلي و  الذي يوجد النبضة الكهربية و من مث إجياد 
كل شيء يتضرر من اإلشعاعات النووية حال تعرضه هلا عموما و من املناسب أن نذكر هنا أن املدى 
يتناسب عكسي مع عامل التأين و طرديا مع النفاذر فيما يلي بعض األجهزة املصنعة اليت تستخدم يف 

 .الكشف عن اإلشعاعات

  الكواشف الغازية 2-7-2
يقوم مبدأ عمل الكواشف الغازية على جتميع الشحنات الكهربائية الناجتة عن تأين ذرات أو جزيئات 

وبقياس الشحنة الكهربائية الناجتة أو التيار الناتج عنها ميكن  .الغاز عند مرور اإلشعاعات املؤينة فيه
 :الكشف عن مرور اإلشعاعات يف الغاز. وتنقسم الكواشف الغازية إىل ثالثة أنواع رئيسة هي

 غرفة التأين.  .2

  .ةالعدادات التناسبي  .0

 .مولر -عدادات غايغر   .6
  The Ionization Chamberغرفة التأين 

ويقوم عملها على جتميع  .( لإلشعاعات املؤينةgas detectorغازي )هي عبارة عن كاشفي 
األيونية الناجتة عن هذه اإلشعاعات يف شكل تيار كهربائي وقياس هذا التيار أو  -األزواج األلكرتوية 

وتتكون غرفة التأين عموما من قطبني فلزيني موصلني بطريف منبع جهد عايل.  .جهد النبضات الناجتة عنه
 .ولكن يف معظم األحيان يكون القطبان على شكل الواح مستوية ،وقد يتخذ القطبان أشكاال خمتلفة

ويتوقف ضغط  .ويوضع القطبان داخل إناء مفرغ من اهلواء اجلوي وميال بالغاز املطلوب حىت ضغط معني
 .عموما على نوع اجلسيمات املطلوب الكشف عنها وعلى طاقتها األبعاد اهلندسية للقطبنيالغاز و 

( رسم ختطيطية الغرفة تأين ذات 0ويبني الشكل ) .ويستخدم يف بعض غرف التأين اهلواء اجلوي العادي
از قياس التيار ويعرف القطب املتصل جبه .موصلة مبنبع اجلهد العايل الالزم لتغذية أقطاهبا ،قطبني مستويني

أما القطب  .وخيتلف اجلهد الواقع على هذا القطب باختالف التيار املار فيه .األنود()باجملمع أو املصعد 
يثبت القطبان  .ويعرف بقطب اجلهد العايل (جهد املنبع)اآلخر فيقع عادة حتت تأثري جهد عايل 
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ستخدم يف العديد من غرفة التأين حلقتان وي .ناء اخلارجي للغرفةباستخدام مواد عازلة كهربائيا يف اإل
احلارستني بفصل اجلزأين وميكن حتقيق احللقتني  (guard rings)تعرف تعرفان باحللقتني احلارستني 

وجيب أن يكون  .حبيث ال تكون املسافة الفاصلة كبرية ،من القطب اجملمع عن القطب نفسه الطرفيني
والغرض من هاتني احللقتني  .يبا من جهد القطب اجملمعجهد احللقة احلارسة القريبة من اجملمع قر 

حبيث تكون خطوط قوى اجملال  ،احلارستني هو تشكيل اجملال الكهريب بالقرب من أطراف القطب اجملمع
الكهربائي بني قطب اجلهد العايل والقطب اجملمع عند الطرفني خطوطا مستقيمة وموازية للخطوط اليت يف 

ديد حجم الغرفة اليت جتمع منها الشحنات الكهربائية حتديدا دقيقا ويعرف الوسط. ويؤدي ذلك إىل حت
 .هذا احلجم واملبني يف الشكل )بني اخلطني املتقطعني( باحلجم الفعال أو احلجم احلساس للغرفة

وعند مرور اإلشعاعات بني قطيب الغرفة تؤدي هذه اإلشعاعات إىل تأيني الغاز ويتم جتميع 
حيث أن األيونات )ة الناجتة عن التأيني داخل احلجم الفعال على اجملمع الشحنات الكهربائي

وعند  (.واأللكرتونات املتكونة خارج هذا احلجم تتجمع على احللقات احلارسة ومثر مباشرة إىل األرض
من احلجم الفعال على اجملمع إمهال اإلنتشار وإعادة اإللتحام يكون التيار الناتج عن جتميع الشحنات 

 هو: 
Is = e ∫ N0 (τ)dt 

هو عدد األزواج الناجتة يف وحدة احلجم يف الثانية الواحدة ويؤخذ التكامل  N0( τحيث أن )
أي أن عدد )ثابتا بالنسبة للزمن  N0( τ)وهذه العالقة صحيحة إذا كان  .بالنسبة للحجم الفعال كله

للزمن(. وتعين هذه العالقة أن الشحنات اليت تتكون نتيجة  اجلسيمات اليت تدخل الغرفة ثابتا بالنسبة
 التأين يف احلجم الفعال يتم جتميعها بالكامل على اجملمع ويعرف التيار يف هذه احلالة باسم تيار التشيع

(saturation current) Is 
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 ( رسم تخطيطي لغرفة تأين ذي قطبين منفصلين1-2شكل )

 عازل -0حلقة حارسة  -0اجملمع )االنود(  -2قطب اجلهد العايل  -0

ويتوقف حجم  .وميكن تصميم غرف التاين للكشف عن األنواع املختلفة من اإلشعاعات املؤينة
الغرفة ومواصفاهتا وضغط الغاز بداخلها على نوع اإلشعاعات املطلوب الكشف عنها وعلى طاقة هذه 

 :لذا فانه ميكن تقسيم غرف التأين من حيث نوع اإلشعاعات إىل األيت .اإلشعاعات

 غرفة التأين لجسيمات ألفا والجسيمات المشحونة الثقيلة .أ

فإن  ،حيث أن القدرة اإلخرتاقية جلسيمات ألفا واجلسيمات املشحونة الثقيلة األخرى صغرية
فإنه جيب عمل نافذة رقيقة يف  ،ها. لذلكهذه اجلسيمات متتص بالكامل يف جدار الغرفة وال متر إىل داخل

وتصنع النافذة عادة من مادة خفيفة كالربيليوم  ،جدار الغرفة تسمح بدخول هذه اجلسيمات من خالهلا
حىت ال ميتص  (2سم ي غرام/لميل 0أقل من )أو املواد العضوية اخلفيفة وتكون يف شكل غشاء رقيق جدا 

على أن يتحمل هذا الغشاء فرق الضغط الواقع عليه والناتج عن  ،الغشاء جزءا كبريا من طاقة اجلسيمات
 .إختالف ضغط الغاز داخل الغرفة والضغط اجلوي خارجها

خاصة الناجتة عن تلوث أسطح  ،ويستخدم هذا النوع من الغرف الكشف عن جسيمات ألفا
حيث ميكنها الكشف  األجهزة واملعدات باملواد املصدرة جلسيمات ألفا، وتتميز هذه الغرف حبساسيتها
 .عن التلوث الضعيف الذي ال يزيد نشاطه اإلشعاعي على جسيم واحد يف الدقيقة

 غرف التاين لجسيمات بيتا .ب

من املعروف أن قدرة جسيمات بيتا على اإلخرتاق كبرية حيث يصل مداها يف اهلواء اجلوي إىل 
 .ميغا الكرتون 0الصفر وحىت حوال م( عندما يغطي طيفها مدى طاقة يبدأ من 0عدة أمتار، )حوايل 
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فإن ضغط الغاز داخل الغرفة جيب أن يكون كبريا حىت تتوقف هذه اجلسيمات بالكامل  ،لذلك .فولت
داخل الغرفة. وللسبب نفسه فإنه تستخدم نوافذ ذات مسك أكرب لتتحمل فرق الضغط داخل الغرفة 

 .وخارجها
 غرف التأين إلشعاعات کاما .ج

اقية الفائقة إلشعاعات کاما فإنه ال يلزم وجود نافذة لغرف التأين اخلاصة نظرا للقدرة اإلخرت 
ونظرا لصغر إحتمال حدوث كل من التأثري الكهروضوئي وتأثري كومبتون  .بالكشف عن هذه اإلشعاعات

عدده  لكرب)ة يبطن بطبقة رقيقة من الرصاص أو إنتاج األزواج داخل الغاز فإن السطح الداخلي للغرف
وذلك ليزيد من إحتمال حدوث أي من هذه العمليات الثالث يف الرصاص وانطالق األلكرتون  (،الذري

أال أن مسك هذه الطبقة جيب أن يكون صغريا وإال أمتصت األلكرتونات  .إىل داخل الغاز للقيام بالتأيني
لذي يؤدي إىل وجدير بالذكر أن جزءأ قليال من إشعاعات کاما هو ا .املنبعثة من العمليات الثالث فيه

 ،لذلك .أما اجلزء اآلخر فيمر من الغرفة دون أن يرتك أي أثر وال يسجل فيها ،إنطالق هذه األلكرتونات
 .تتميز مجيع أنواع كواشف إشعاعات کاما مبعامل مهم يعرف باسم الكفاءة الذاتية للكاشف

 غرف التأين للنيوترونات  .د

لذا فأنه من الضروري إجياد وسيلة  ،عنها أي تأين عند مرور النيوترونات يف املادة فإنه ال ينتج
 ،حيث تؤدي هذه اجلسيمات املشحونة إىل عملية التأين ،لتوليد اجلسيمات املشحونة بفعل النيوترونات

وهلذا الغرض يوضع داخل الكاشف النيوتروين مادة من املواد اليت ميكن أن ينطلق منها بروتونات أو 
يستخدم يف  ،عالت نووية خمتلفة بينه وبني النيوترونات الساقطة لذلكجسيمات ألفا نتيجة حدوث تفا

فعند سقوط  .(BF3العديد من غرف التأين اخلاصة بالكشف عن النيوترونات غاز ثالث فلوريد البور )
النيوترونات على هذا الغاز يتفاعل بعضها مع البور وينتج عن ذلك إنطالق جسيمات ألفا طبقا للتفاعل 

 :التايل
n +0

1 B5
10 → Li3

7 + α2
4  

ويقوم جسيم ألفا بتأبني ذرات أو جزيئات الغاز. وجدير بالذكر أن كفاءة الكاشف النيوتروين 
وال تستخدم  .الغاز وحجم الغرفة تكون صغرية وتوقف على عوامل كثرية منها طاقة النيوترونات وكثافة

 لفائقة على اخرتاق جدار الغرفة. نوافذ يف الكواشف النيوترونية بسبب قدرة النيوترونات ا
 
 
 



 The Atomذرة ــــــــال                                     الفصل االول                                                        

 23  

  pulse - type ionization chamberغرفة التأين النبضية
تستخدم غرفة التأين النبضية لدراسة كل جسيم على حدة أي عند تعاقب اجلسيمات واإلشعاعات 

 .الساقطة الواحد تلو اآلخر بفارق زمين يسمح باإلنتهاء من تسجيل اجلسيم السابق
 The proportional countersالعدادات التناسبية  2-7-0

عند زيادة فرق اجلهد بني قطيب غرفة التأين إىل قيم عالية يبدأ التيار يف الزيادة السريعة فوق قيم 
ويعود السبب يف ذلك إىل أن األلكرتونات الناجتة والواقعة حتت تأثري فرق اجلهد تكتسب  .(ISالتشبع )

وعند زيادة فرق اجلهد تزيد الطاقة اليت تكتسيها  .دار فرق اجلهد الذي جتتازهطاقة حركية تتناسب مع مق
وبالتايل تكوين جمموعة ثانوية من األزواج  ،هذه األلكرتونات فتصبح قادرة على تأيني ذرات جديدة للغاز

لكرتونات  تنضم إىل اجملموعة األولية اليت نتجت بفعل اجلسيم النووي وتستمر أ ،األيونية -األلكرتونية 
كلتا اجملموعتني يف احلركة بتأثري اجلهد وبالتايل تكتسب طاقة جديدة فتؤدي إىل مرحلة جديدة من التأين 

فإن األلكرتونات الناجتة من التأين األويل بفعل اجلسيم النووي يتبعها عدة مراحل تأين  ،الثانوي وهكذا
ملتتابعة من التأين الثانوي الناتج عن جسيمات ثانوي تؤدي إىل مضاعفة عند األلكرتونات. وهذه املراحل ا

وينتج عن تتابع التأين تكاثر هائل لعيد  .بيتا ذات الطاقة العالية والذي حيدث دون النظر لشدة اجملال
وباإلضافة إىل ذلك فعند تصادم األلكرتونات املعجلة جبزيئات الغاز أو عند حدوث إعادة  .األلكرتونات

هلائلة من األلكرتونات واأليونات تنطلق فوتونات )أشعة سينية( نتيجة إلثارة هذه اإللتحام بني األعداد ا
اجلزيئات عند التصادم وميكن أن تؤدي هذه الفوتونات إىل حترير عدد أخر من األلكرتونات من سطح 

جهد تأينها صغريا )يف حالة وجود خليط من  قطب اجلهد العايل أو من جزينات الغاز اليت يكون
وحيدث ما يشبه  ،وبذلك ميكن أن تشرتك الفوتونات يف عملية التأين يف احلجم الكلي للغاز .الغازات(

 .(gas discharge)التفريغ الكهربائي للغاز 
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 ( توزيع طاقة جسيمات ذات طاقة واحدة8-2شكل )

 مولر -عدادات كايكر  2-7-6
م، مث طور تصميمه مع 0102اخرتع هانس جاجير، وهو فيزياين أملاين، عداد جاجير عام 

م. ويستخدم الكشف عن اإلشعاعات املؤينة. ويسمى عداد جاجير. مولر 0126الفيزيائي وولرت مولر عام 
حيتوي عداد جاجير  .أيضا. تشتمل هذه األنواع من اإلشعاعات على أشعة جاما وجسيمات ألفا وبيتا

املركزي  العادي على سلك رفيع ممدود على طول حمور من أنبوب فلزي أسطواين.و يعمل هذا السلك
واجلدار الفلزي لألسطوانة مبثابة قطبني. وحتافظ دائرة كهربائية على بقاء السلك موجبا كهربائياء جبهد 

لسلك. وحتتوي معظم عدادات جاجير على فولت، فيولد جماال كهربائيا عاليا بالقرب من ا 0،111يقارب
 غاز قابل للتأيني، مثل األرجون املخلوط بقليل من خبار الكحول اإلثيلي.

ادات جاجير نافذة من البالستيك أو امليكا، من خالهلا ميكن أن دويوجد بكثري من أنابيب ع
كنها اخرتاق جدار تدخل جسيمات ألفا وبينا. وعلى العكس من اشعة جاما، فإن هذه اجلسيمات ال مي

ويصطدم اإلشعاع الداخل إىل األنبوب بنرات الغاز، مسببا تأيينا للذرات. وتتكرر هذه  .األنبوب الفلزي
مكونة نبضة كهربائية تضخم إلكرتونيا،  ،العملية مكونة عددا كبريا من اإللكرتونات تنتشر حول السلك

من  0/01،111 إىل وضعه الطبيعي قدرها وللعداد فرتة رجوع .ويقوم بعدها مقياس أو جهاز تسجيل
 الثانية. وخالل هذه املدة ال ميكن للعداد الكشف عن اإلشعاع.
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 ( عداد كايکر مولر3-2شكل )

 cloud chamberالغرفة السحابية 

هي من الوسائل املعملية األوىل للكشف عن اجلسيمات برؤية مباشرة املساراهتا وقد جاءت بعد 
 .و تسمى أيضا بالغرفة الضبابية أو غرفة ويلسون الذي صنعها طريقة ألواح التصوير

تتكون من اسطوانة معدنية مصقول جدارها الداخلي بعناية و تركب نافذة شفافة ميكن التصوير 
من خالهلا بأحد طرفيها و بالقرب منها فتحتني بالفتحة األوىل مصدر ضوء و الثانية فيها أنبوبة متر 

ى النافذة الة تصوير ويف الطرف األخر يثبت جهاز مكبس و فتحة جبواره خلروج لداخل الغرفة و مثبت عل
 .اهلواء

يتم تشغيل الغرفة بعد مال حيزها الداخلي املسمى احليز الفعال خبليط من اهلواء النقي مشبع يف 
للمكبس خبار املاء أو خليط خبار غاز األرجون املشبع ببخار الكحول و نتيجة للحركة الفجائية السريعة 

يتمدد اخلليط فجئه متدد مكظوم مسبب اخنفاض مفاجا بدرجة حرارة اخلليط و ضغطه و يصبح يف مرحلة 
ما فوق التشبع سامح للجسيمات النووية املشحونة باملرور اليت تنتج بدورها أزواج أيونية بطول مسارها 

تها و كل صف ميثل طول داخل احليز الفعال و تتكاثف حول األيونات قطرات هبيئة صفوف ممكن رؤي
مسار أو أثر اجلسيمات داخل الغرفة و بتطور الصناعة مت تطوير الغرفة بثبات مبدأ عملها من أهم 

 .التطويرات زيادة سرعة عملية التمدد داخل احليز الفعال و سرعة التخلص من األيونات
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فة حىت قام إال أن تبخر القطرات املتكاثفة حول األيونات كان مبثابة عيب كبري للغر 
الجنسدورف بتطوير أداء الغرفة و احلصول على حساسية عالية و تعرف الغرفة املطورة باسم غرفة االنتشار 

 .السحابية

 
 ( العالقة بين الجهد والتيار في العادات7-2شکل )

 منطقة تعداد کايکر -0منطقة العداد التناسيب  -منطقة غرفة التاين  -0

 Bubble Chamber الفقاعيةالغرفة 

مبدأ علمها يعتمد على نظرية الكينانيكا احلرارية للسائل و أمهيتها للتغلب على استقبال 
اجلسيمات املشحونة السريعة و ترتكب من غرفة زجاجية تعبأ بسائل و تغلق بأحكام تسمي بغرفة جالسر 

رفة أكرب من درجة بناء األسم مبتكرها و حجمها يقدر حبوايل و تكون درجة احلرارة السائل داخل الغ
غليانه فيصبح السائل فوق الساخن وال يغلي ألنه واقع حتت ضغط عايل ملنع غليانه و ضغط خباره أيضا 
يكون أكرب من الضغط الكهروستاتيكي املطبق عليه و عندما ينخفض الضغط فجأة داخل الغرفة طبعا 

اجلسيمات النووية املشحونة خالل يتمدد السائل و درجة حرارته كما سبق فوق درجة غليانه لذلك متر 
السائل مؤينة ذراته و يتكون بطول مسار اجلسيمات سلسلة من الفقاعات البخارية الصغري حول 

فكلما كان  Rاأليونات اليت كأهنا مراکز لتلك الفقاعات و الفقاعات تنمو معتمدة على نصف قطرها 
 تنمو فقاعة و العكس ال تنمو بل تتحطم.نصف قطرها أكرب من نصف القطر احلرج هلا الذي أصغر منه 
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 Spark Counterالعداد الشراري  2-7-1
تتكون العدادات الشرارية من جمموعة ألواح معدنية متوازية رقيقة حبيث يصنع هذه األلواح من 
معدن موصل للكهرباء و توصل على التوايل مع بعضها و توضع يف أنبوبة زجاجية تكون مفرغة متاما من 
اهلواء متال هذه األنبوبة بأحد الغازات اخلاملة اليت لديها قابلية لتأين بضغط قريب من الضغط اجلوي و 

-9تكون املسافة الفاصلة بني جمموعة األلواح واحدة إال أهنا ختتلف من عداد ألخر و ترتاوح املسافة بني 
عايل و مرتدد فعند مرور جسيم  ملم ويوصل طرف األلواح املعدنية بقطيب منبع الكهرباء ذي اجلهد 91

نووي مشحون بني تلك األلواح يبدأ بعملية تأين ذرات الغاز على طول مساره داخل العداد و هبذه 
األثناء يتم إدخال نبضة اجلهد العايل على الواح العداد لفرتة من الزمن تقدر حبوايل و يستخدم العداد 

يتم ذلك بتعرض الكاشف جملال مغناطيسي ثابت و  حلساب كمية حركة اجلسيمات املشحونة الساقطة و
حتدد كمية احلركة ويفضل يف  متجانس مما يؤدي إىل احنناء مسارات اجلسيمات و يقاس هذا االحنناء مث

وسيتم التحدث بالتفصيل هذا الكشاف الكشف عن اجلسيمات النووية املشحونة عالية الطاقة )السريعة(.
 الثالث. عن الكواشف االشعاعية يف الفصل
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وجد العلماء منذ زمن بعيد أن بعض املواد )العناصر( املوجودة يف الطبيعة تكون غري مستقرة، 
األمر الذي حيملها على القيام ببعض العمليات حبثًا عن االستقرار. هذه العمليات )التلقائية( هي عبارة 

ت لألنوية واليت قد ترتك النواة الناجتة يف حالة إثارة مما يؤدي إىل انبعاث أشعة نووية. وهبذا عن إضمحالال
تعترب هذه املواد مواداً مشعة أو نشطة إشعاعياً وميكن أن تعترب مصادر إشعاعية. ولقد مت اكتشاف النشاط 

 الذي اسود نتيجة قربه اإلشعاعي الطبيعي على يد بيكرل وذلك عن طريق فحص املستحلب الفوتوغرايف
  من مركب لليورانيوم الطبيعي، وكانت تلك بداية اكتشاف اإلشعاع.

ولقد اجتهد اإلنسان يف تطور العلوم بفروعه املختلفة مبا فيها الفيزياء إىل أن متَّ التوصل إىل 
كونارد م على يد وهللم  1895عام  X-rayاكتشاف اإلشعاع الصناعي وذلك باكتشاف األشعة السينية 

رونتجن. وتوالت بعد ذلك االجتهادات واالكتشافات الفيزيائية واإلشعاعية من ِقَبِل كلٍّ من رذرفورد 
السيدة ماريا كوري وزوجها بيري كوري إىل أن أصبح اإلشعاع من أهمَّ الَظواهر اليت يتحدث عنها الناس  و

اجة إليه تزداد بصورة تصاعدية. وقد أكدوا ومن األمور اليت ال ِغىن عنها يف حياتنا املعاصرة وأصبحت احل
أن بعض األنوية ليست مستقرة متامًا مما جيعلها تقوم ببعث إشعاعات نووية لتصل إىل وضع  فيها مجيعاً 

 :التايل االستقرار، ومن بني هذه اإلشعاعات النووية ما هو موضح يف اجلدول

 بعض اإلشعاعات النووية( 2-0جدول: )
 رمزه اإلشعاع النووي

 Alpha Particles α جسيمات الفا

 Beta Particles - β+ 2β جسيمات بيتا )السالبة أو املوجبة(
 Neutrons nالنيوترونات 

 Protons p الربوتونات

 Gamma Radiation γأشعة جاما 
ومما ال يدركه البعض أننا قد نتعرض لإلشعاع خصوصًا املؤين منه من بيئتنا اليت نعيش فيها 
وذلك عن طريق اهلواء الذي نستنشقه أو املاء الذي نشربه والطعام الذي نأكله. حيث يوجد البعض من 

 Radium (Ra) والراديوم Radon (Rn) والرادون Potassium (K) العناصر املشعة مثل البوتاسيوم
إىل ما غري ذلك من املصادر اليت رمبا كان لإلنسان سبباً يف وجودها. وعلى هذا فيمكننا تقسيم اإلشعاع 

والذرية(  املؤين إىل قسمني، إشعاعات طبيعية وإشعاعات صناعية. وقد أصبح هلذه اإلشعاعات )النووية
ألغذية، ومنها الطيب تطبيقات واسعة يف جماالت عديدة منها الصناعي مثل صناعة األسلحة وحفظ ا
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بفرعيه التشخيصي والعالجي ومنها الزراعي حيث حتسني احملاصيل الزراعية. ومجيع هذه التطبيقات تعتمد 
على تفاعالت األشعة املؤينة اليت حتدث يف املادة. والكائن احلي معرض للمجال اإلشعاعي املؤين عن 

 سيتعرض جلرعات إشعاعية دون الشعور بذلك طريق املصادر اإلشعاعية خصوصًا الطبيعي منها وبالتايل
ولذا وجب معرفة كمية اإلشعاع املؤين وذلك عن طريق قياس وحتديد هذه اجلرعات باستخدام األجهزة 
والكواشف اإلشعاعية اخلاصة بذلك. وعلى الرغم من انتشار استخدام األشعة املؤينة إال أن هلا أضراراً 

نها اخلارجي وقد يتطور الضرر اإلشعاعي ويؤدي إىل استثارة اخلاليا بالغة يف اخلطورة منها الداخلي وم
 السليمة وحتوهلا إىل خاليا سرطانية أو رمبا أدى إىل موهتا وتلفها.

 (:Atomic Mass  &Atomic Numberالعدد الكتلي والعدد الذري )
 

  (:Isotopes)النظائر
( أي ختتلف بعدد Aيف كتلتها الذرية) ( ولكنها ختتلفZهي العناصر اليت هلا نفس العدد الذري)

  ( املوجودة يف النواة.Nالنيوترونات)

 للمزيد من األمثلة.مثال ذلك:  

 (:Isobarsأيزوبارات )
( أي ختتلف بعدد الربوتونات Zوختتلف يف العدد الذري )( Aهي العناصر اليت هلا نفس العدد الكتلي )

(p.املوجودة يف النواة )  

 مثال ذلك: 
  (:Isotonesأيزوتونات )

 .(Z( وختتلف يف العدد الذري )Nهي العناصر اليت هلا نفس عدد النيوترونات )

 مثال ذلك:
 (:Radioactivityالنشاط اإلشعاعي)

بكمية االضمحالل احلاصل يف املصدر املشع يف الثانية الواحدة. لكل مصدر يُ َعرَّْف النشاط اإلشعاعي  
وهذه الفرتة الزمنية هي  T0/2مشع من هذه املصادر ما يسمى بفرتة نصف العمر الزمين ويرمز له بالرمز

من خصائص املصدر املشع.وميكن تعريف نصف العمر الزمين بالفرتة الزمنية اليت ينقص فيها العدد 
 لألنوية املشعة إيل النصف. اجلدول التايل يعطي تصوراً ألنصاف أعمار بعض املصادر املشعة.األصلي 

http://atom.kaeri.re.kr/ton
http://atom.kaeri.re.kr/ton
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 أنصاف أعمار بعض العناصر املشعة( 0-0جدول: )
 نصف العمر الزمين رمزه العنصر املشع

 08-النيرتوجني
 

 ثانية  7.5
 

 81-الكوبالت
 

 سنة  5.26
 

 200-اليورانيوم
 

 سنة  1017×1.8
 

وملعرفة مقدار الذرات املتبقية هناك معادلة يطلق عليها معادلة االضمحالل النووي وهي تأخذ الشكل 
 التايل:

N(t)=N1 e-λt 
 العدد األصلي لألنوية. t. N1متثل عدد األنوية املشعة املتبقية عند الزمن  N(tحيث )

 λ  ثابت االضمحاللDecay Constant  وهو يعطى بالعالقةλ=0.693/ T0/2  ووحداته )وحدة
 هي الزمن احلايل. t .(0-زمن

 (:Radiation Doseالجرعة اإلشعاعية )( 6-0جدول: )

 ، وكمثال على ذلكγ-مشعًا يبعث أشعة نفرض أن هناك مصدراً 

 -املصدراملشع السيزيوم
(137Cs)137 

 γ-أشعة الذي يبعث

  بطاقة

املاء على  سنه. فإذا وضعت كتلًة من 30 وله نصف عمر زمين قدره Eγ = 662 keV أحادية مقدارها
 .املاء شكل مكعب يف مسار هذه األشعة وملدة معينة فستحصل تغريات يف هذه العينة من

هذه التغريات ناشئة بسبب امتصاص كتلة املاء جزءًا من الطاقة الساقطة عليها يف خالل تلك 
ن ُ َعب ِّْر عن ذلك بأن مكعب املاء قد أخذ الفرتة الزمنية. ومبعىن آخر وبكلمات أكثر وضوحًا نستطيع أن 

جرعة إشعاعية. وعلى هذا األساس ميكن تعريف اجلرعة اإلشعاعية بأهنا الطاقة املمتصة من الشعاع 
 الساقط لكل وحدة كتلة من املادة.

أما إذا كان الوسط املاص هو اهلواء فال تسمى باجلرعة املمتصة ولكن تعرف بالتعرض 
 اإلشعاعي.
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 (:Radiation Unitsات اإلشعاع )وحد

ألي كمية فيزيائية وحدات و أبعاد تصفها. فالوحدات هي اليت تعطي تصورًا عن طبيعة هذه 
يف الوحدات هي النظام  -غالباً -الكمية. والبد من األخذ يف االعتبار نظام هذه الوحدات فاألنظمة املتبعة 

 ، فال خيلط بني نظامني أو أكثر يف عملية حسابية واحدة. cgsونظام  SIالدويل للوحدات 
 (1-0جدول: )

 مقدارها (SI النظام الدولي)الوحدات  الكمية اإلشعاعية

 J 1J=6.2422×1018 eV اجلول طاقة الشعاع

 النشاط اإلشعاعي
وقد استبدلت بوحدة  ،Ci الكور

 Bq أصغر منها وهي البيكرل

1Ci=3.7×1010 اضمحالل يف 
 الثانية

1Bq=1 اضمحالل يف الثانية 

 اجلرعة املمتصة
وقد استبدلت بوحدة  ،rad الراد

 Gy أكرب منها وهي اجلراي

1rad=100 erg/g=0.01 J/kg 
1Gy=100 rad=1 J/kg 

 يف اهلواء R 1R=2.58×10-4 C/kg الرونتجن التعرض اإلشعاعي

 اجلرعة املكافئة
وقد استبدلت بوحدة  ،rem الرم

 Sv وهي السيفرت أكرب منها

1 rem=1rad 
1 Sv =100 rad = 1 Gy 

  

 أنواع اإلشعاعات

علمنا مما سبق أن اإلشعاع النووي له عدة أنواع، وبصفة عامة فإنه ميكن تقسيم اإلشعاع إىل قسمني 
  رئيسني:

  :اإلشعاع المؤين
خالهلا وذلك بإخراج جسيم مسي بذلك ألن هذا النوع من اإلشعاع له القدرة على تأيني الذرات الت ي مير 

)أو عدة جسيمات( ذو شحنة معينة من الذرة )املتعادلة الشحنة( وتبقى بقية الذرة حتمل شحنة معاكسة 
 هلذا اجلسيم )أو اجلسيمات( املنطلق من الذرة.

 اإلشعاع الغير مؤين:
 ليس لديه املقدرة على تأيني الذرات. 
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 Alpha Particles (α)جسيمات ألفا ( 8-0جدول: )

نيوترونني و بروتونني واليت حتتوي على عبارة عن نواة ذرة اهليليوم ما هي إال α إن جسيمات
  وبالطبع تكون هذه.

وحدة الكتلة  Uحيث  Uاجلسيمات مرتبطة مع بعضها البعض بشدة حبيث تعامل كجسيم واحد كتلته
 الذرية. وقد اعتربت وحدة الكتلة 

الذرية 
 الواحدة

  تساوي

الغري مستثارة واملكونة من النواة وستة -من كتلة ذرة الكربون  1/12
 إلكرتونات.

 (1 amu=1.6605655×10-27 kg) 

 
 (3-0جدول: )

شحنة موجبة. وهي ذات مدى قصي ر جداً، فهي تسري مسافة قصي رة جداً  هذه اجلسيمات حتمل وحديت
 تت عدى بعض يف اهلواء ال

 لسنتيميرتات حتت الظروفا

 القياسية من الضغط ودرجة احلرارة
 

(0oC and 760 mm Hg) 

 يف حني أهنا تسري بضع

 ميكرونات من

 وتكفي الورقة العادية إليقافها. ويرجع السبب يف ذلك لكتلتها الثقيلة اليت جتعلها املرت يف النسيج احليوي،

على التأيني بشكل   العالية اليت تساعدتسري ببطء مما ميكنها من تأين املادة بشكل كبري، إضافًة لشحنتها 
 .بعد مسافة قصرية من مرورها يف املادة كبري أيضاً، األمر الذي يؤدي إىل فقداهنا للطاقة فتتوقف بسهولة

 
 Beta Particles (β)جسيمات بيتا  

وهي جسيمات ناجتة عن احنالل أنوية بعض الذرات الغري مستقرة وحتوهلا. فتنطلق منها 
سالبة الشحنة وتسمى جسيمات بيتا السالبة أو النيقاترونات )إلكرتونات نووية( ورمزها ) جسيمات إما

( أو جسيمات موجبة الشحنة وتسمى جسيمات بيتا املوجبة ويطلق عليها مسمى البوزيرتونات 
 .)ورمزها )
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من هذه اجلسيمات سريعة جدًا هلا كتلة تساوي كتلة اإللكرتونات الذرية وحتمل وحدة واحدة 
الشحنة السالبة يف حالة جسيمات بيتا السالبة و األمر ذاته بالنسبة للبوزيرتون لكنه حيمل وحدة واحدة 

-من الشحنة املوجبة. وبالطبع تتفاعل جسيمات بيتا مع املادة، وقابليتها للتأيني أقل من قابلية جسيمات
αمما جيعل مداها يف الوسط أكرب من مدى جسيمات ،-αن تنبعث من معظم املصادر . ومن املمكن أ

. وميكن إنتاجها صناعيًا من الذي يبعث و  الذي يبعث  الطبيعية مثل
  مصادر أخرى مثل املعجالت اخلطية.

 Neutrons (n)النيوترونات 
م النيوترون وذلك عن طريق دراسته 1932يف عام  Chadwickأكتشف العامل تشادويك 
 Po/Beعند قصفها باإلشعاع املتولد من مصدر ال  (C6H12)الرتداد الربوتون يف طبقة البارافني 

)البولونيوم/بريليوم( حيث وجد أن هناك انبعاث لدقائق )جسيمات( متعادلة الشحنة أطلق عليها اسم 
ولكن هذا  βو α مع املادة وتؤينها كسابقتيها النيوترونات. هذه اجلسيمات ذات سرعة كبرية تتفاعل

وهي ذات مدى كبري وذلك ناتج عن تعادل شحنتها فال تفقد طاقتها  .التأين هنا هو تأين غري مباشر
عند التأين، حيث أهنا عند تصادمها مع أنوية الذرات يتحرر نيوكلون أو أكثر  α-بشكل سريع كأشعة

ومبا أن هذه النيوكلونات مشحونة )ماعدا النيوترونات( فهي ( α-)بروتونات، نيوترونات أو جسيمات
تقوم بدورها بإحداث التأين يف املادة خالل مسارها، وتسمى هذه العملية بعملية التأين الثانوي )الغري 

  مباشر(.
 وللنيوترونات عدة طرق إلنتاجها نذكر منها ما يلي:

خمتلط مع مسحوق  α-م مصدر يبعث جسيمات( استخدام املصادر املشعة، والذي يتم فيه استخدا1)
والذي يطرد فيه  (α,n)من عنصر آخر يعمل كهدف هلذه اجلسيمات ليتم فيه إحداث تفاعل من نوع 

 .الضعيفة االرتباط-أحد نيوترونات العنصر اهلدف
إلنتاج النيوترونات وتسمى النيوترونات يف هذه  (γ,n)وكذلك احلال ميكن استخدام تفاعل آخر من نوع 

وهي  ترمز لنظري ذرة اهليدروجني  D، حيث D(γ,n) احلالة بالنيوترونات الضوئية )مثال ذلك:

وهذا التفاعل يتم  ،وتسمى ديوترون حتتوي باإلضافة للربوتون نيوترونًا وتكتب أحيانًا على الصورة 
 (.Eγ = 2.23 MeVعند طاقة دنيا للفوتون الساقط، 
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 (7-0جدول: )

-كانشطار اليورانيوم .االنشطار النووي (2) عند امتصاصه للنيوترون الساقط والذي ينتج  
عدد  p متثل عدد النيوترونات و n حيث) n/p متماثل تني )تقريباً( يف الكتلة وذات معدل عنه ذرتني

هذه النسبة يف نواتج االنشطار  1.52 – 1.17 حيث ترتاوح .النواة األم الربوتونات( أقل من
 .ينطلق أثناء عملية االنشطار النووي من النيوتروناتفالفائض 

  .nمن نيوترونات االنشطار  X: عدد Xnمها نواتج االنشطار. Bو Aحيث 
 ويالحظ كذلك الطاقة اهلائلة املصاحبة هلذه العملية.

 ( مولدات النيوترونات. 3)
القذيفة إىل طاقة معينة متكنه من إحداث التفاعل. ومن مث توجه هذه وفيها يتم تعجيل اجلسيم 

 .اجلسيمات لرتتطم بالنواة اهلدف إلحداث تفاعل معني تطرد فيه إحدى نيوترونات اهلدف
 Protons (P)البروتونات 

وهي جسيمات موجبة الشحنة كتلتها تساوي )تقريباً( كتلة النيوترونات. وهي موجودة داخل 
النواة )مع النيوترونات( وهي اليت تكسب النواة الشحنة املوجبة وشحنتها املوجبة تكافئ الشحنة السالبة 

دائماً يكون عدد الربوتونات  لإللكرتونات خارج النواة مما جيعل الذرة متعادلة كهربائياً. ويف الذرة املتعادلة،
ويسمى العدد الذري. وللربوتونات استخدامات عديدة منها  Zيساوي عدد اإللكرتونات ويرمز له بالرمز 

( أو طرد بعض اجلسيمات النووية )مثال:إنتاج بعض العناصر )مثال:

 وقد سبق شرحه يف الفقرة السابقة(.
 Gamma Rays (γ)أشعة جاما 

وهي حتمل أثناء انتشارها جمالني متعامدين، أحدمها  -ة كهرومغناطيسية وهي عبارة عن أشع
تنبعث على شكل فوتونات )وهي عبارة عن كمات من الطاقة ليس هلا كتلة  -كهريب واآلخر مغناطيسي

وهلا خواص تشبه خواص الضوء العادي(. وتتكون هذه األشعة من جيوب من الطاقة املنتقلة على شكل 
ل ف هذه األشعة من ناحية تأثريها وكيفية تفاعلها مع املواد، وذلك ناتج عن اختالف حركة موجية، وختت

 ( خمتلفة تبعاً للقانون:E( مما جيعل الطاقات )γالرتددات )
E = h v  
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  حيث:
 (،-0جدول: )

E  طاقة الفوتون 

h  ثابت بالنكPlanck's Constant ويساوي  
v 

  تردد الفوتون حيث

 هي الطول املوجي للفوتون ومنه λو  وتساويسرعة الضوء  cو 

E = hc /λ 
 (2-0جدول: )

 مثال: اضمحالل نواة)βأوα -جلسيمات مصاحباً لالحنالل النووي γ -انبعاث أشعة ومن املمكن أن يكون

  حيث تضمحلال 

 β - انبعاث ألشعة ويرافقها بإطالق جسيمات

  عند بطاقتني خمتلفتني

1.17 MeV  1.33) و MeV  
 

 X-Ray )األشعة السينية( -Xأشعة
ولكن هناك فرق أساسي بينهما، من حيث املنشأ، وهو مصدر كاًل منهما  γ-هذه األشعة تشبه أشعة 

تصدر أو تنبعث من خارج  X-تصدر عن التغريات احلادثة يف النواة يف حني أن أشعة γ-حيث أن أشعة
( ذاتية 0النواة بسبب تفاعالت اإللكرتونات يف الذرة وتنقالهتا الداخلية. هذه التفاعالت إما أن تكون )

أي أن ينزل أحد إلكرتونات املدارات العليا ليمأل فجوة تركها أحد إلكرتونات املدارات الداخلية إثر 
املميزة وذلك  X-الناجتة بأشعة X-احلالة تسمى أشعةتفاعله مع فوتون أو إلكرتون خارجي. ويف هذه 

( ناجتة بسبب تبطئ اإللكرتونات السريعة 2ألهنا متيز كاًل من املدار والذرة الباعثة هلذا اإلشعاع، أو تكون)
القادمة من خارج الذرة وتفاعلها مع اجملال النووي مما يؤدي إىل فقداهنا السريع للطاقة بسبب تغري مسارها 

يف عدة جماالت ومنها اجملاالت الطبية.وهذا النوع  X -ي وهذا هو األسلوب املتبع يف إنتاج أشعةالفجائ
يطلق عليه اسم أشعة الفرملة )أو الكبح(، أشعة برميشرتالونج أو األشعة البيضاء أو األشعة  X -من أشعة
 املستمرة.

 اً أو صناعياً املؤين إما طبيعيميكن احلصول على اإلشعاع  مصادر اإلشعاع املؤين
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 المصادر الطبيعية لإلشعاع المؤين
 األشعة الكونية

من أهم املصادر الطبيعية لإلشعاع املؤين هي األشعة الكونية القادمة من الفضاء اخلارجي إىل 
األرض. حيث تصل إىل األرض كمية من اإلشعاع املؤين قادمة من الفضاء اخلارجي ومن الشمس، 

كميات خمتلفة من اإلشعاعات املؤينة اليت منها النيوترونات، الربوتونات وحتتوي هذه األشعة على  
الفا ونسبة قليلة من األنوية اخلفيفة مثل الكربون واألكسجني وكذلك الفوتونات -وجسيمات

واإللكرتونات. وعند مرور هذه اإلشعاعات املؤينة عرب الغالف اجلوي املغلف لألرض فإهنا تتفاعل مع 
حمتوياهتا وتضعف كمياهتا إىل أن تصل إىل األرض بكميات ضئيلة جدًا ليس منها ضرر  مكوناته فتتغري

على اإلنسان أو بيئته وهلذا يُعترب الغالف اجلوي واقياً من هذه اإلشعاعات. وت تغري اجلرعة اإلشعاعية اليت 
شعة الكونية تقل يتعرض هلا اإلنسان من هذا املصدر من اإلشعاع بتغري موقعه على الكرة األرضية. فاأل

  عند خط االستواء وتزداد باجتاه القطبني وعند االرتفاعات العالية من سطح البحر.
 -فعندما خترتق األشعة الكونية الغالف اجلوي تتفاعل النيوترونات الكونية مع غاز النيرتوجني

 طبقاً للمعادلة:00

 
املشع املتكون يف الغالف اجلوي حىت يصل إىل سطح األرض بفعل  14-وهبذا ينتشر الكربون

 األمطار فيدخل يف تركيب املواد احلية املوجودة على سطح األرض.
 النشاط اإلشعاعي الطبيعي في القشرة األرضية

طبيعيًا واملوجودة يف القشرة األرضية منتشرة على مدى واسع منها. فقد ُوِجَد أن -املواد املشعة
طبيعياً ت تمركز يف نوع من الصخور مثل صخور اجلرانيت. أما األحجار اجلريية والرملية فهي -األنوية املشعة

 قليلة اإلشعاع ولكن بعض أنواع من الط َّ فل تكون مشعة بكثافة عالية.

من أوسع العناصر  -والثوريوم -وقد ُوِجد أنَّ اليورانيوم
ألرضية. وعمر النصف هلذه العناصر يُقدر مباليني السنني وعند طبيعيًا انتشارا يف القشرة ا-املشعة

االضمحالل فإهنا ت ُنتج مواداً مشعة أصغر عمراً منها. ومما يزيد األمر سوءاً أنَّ هذه املواد الصخرية والرملية 
  ال ميكن االستغناء عنها خصوصاً يف البناء.

املكان وارتفاعه عن سطح البحر وطبيعة وختتلف املواد املشعة املوجودة يف الطبيعة باختالف 
 الرتبة ونوع املسكن.
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 اإلشعاع الطبيعي ضمن جسم اإلنسان
-والبوتاسيوم -حيتوي جسم اإلنسان على كميات ضئيلة من العناصر املشعة مثل الكربون 

إضافة إىل ذلك فقد يتواجد كاًل من َغاَزْي الراديوم والثوريوم املشعني يف جسم اإلنسان  
)الناجتني عن تفكك أو اضمحالل الراديوم والثوريوم املوجودين يف الرتبة طبيعياً( وذلك عن طريق اجلهاز 
التنفسي. وكذلك ميكن دخول بعض املواد املشعة إىل جسم اإلنسان عن طريق الغذاء الذي قد يكون 

 حاوياً على كمية ضئيلة من املواد املشعة.
 املصادر الصناعية لإلشعاع املؤين

ال تفي حباجة  يتضح مما سبق أن املصادر الطبيعية لإلشعاع املؤين إمنا هي مصادر حمدودة
 اإلنسان وذلك من عدة نواحي مثل:

 توافرها يف الطبيعة .2
 اختالف املصادر املشعة من حيث الطاقة، نصف العمر الزمين...اخل. .0
 كثافة اإلشعاع. .6
 حالة املصدر املشع )غاز، سائل، صلب( .1
 االستعمال.سهولة  .8

فتزايد احلاجة لإلشعاع املؤين واختالف وتعدد التطبيقات احلديثة له أكدت ضرورة احلصول عليه 
 من مصادر أخرى غري الطبيعة. فمن املصادر احلديثة لإلشعاع املؤين ما يلي:

 المفاعل النووي
النيوترونات ذات يعترب املفاعل النووي من أغىن املصادر الصناعية باإلشعاع املؤين خصوصًا 

الطاقات العالية واليت ميكن حتويلها إىل نيوترونات منخفضة الطاقة وذلك بعد متريرها خالل مادة تعمل 
على إفقادها للطاقة من خالل التصادمات مع أنوية هذه املادة واليت عادة تكون ذات عدد ذري 

ة أصبحت ذات تطبيقات واسعة يف أو النيوترونات البطيئ منخفض. هذه النيوترونات املنخفضة الطاقة
 جماالت عديدة.

وقد مت إنتاج العديد من املصادر املشعة واملستعملة حاليًا يف الصناعة والطب وغريها من جماالت خمتلفة 

املشع عن طريق تشعيع  -باالستعانة باملفاعل النووي فعلى سبيل املثال مت إنتاج الكوبالت

 نيوترونات احلرارية وفقاً للمعادلة التالية:يف املفاعل النووي بال -الكوبالت
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 أجهزة إنتاج األشعة السينية

بعدما أُثِبتْت كفاءة األشعة السينية يف إظهار احملتوى الداخلي جلسم اإلنسان حيث كانت  
كبداية لالستخدام التشخيصي الطيب هلذه األشعة واليت نتج على إثرها تطورات عريضة يف كاًل من 

اً و أجهزة تصوير الثدي، وأجهزة إنتاج األشعة السينية بطاقات عالية جد (CT)التصوير املقطعي 
لالستخدام العالجي. وبعد دراسات طويلة وأحباث واسعة مت التوصل إىل أجهزة إنتاج األشعة السينية 

 بطاقات خمتلفة.
 المعجالت الخطية

معظم استخدامات األشعة السينية السابق ذكرها تكون حمصورًة يف التشخيص الطيب والصناعة 
التوصل إىل تصميم جهاز يعمل على تعجيل  مت واألمن والسالمة وهلذا ففي جمال العالج اإلشعاعي

أو أكثر. وميكن استخدام هذه األشعة  MeV 25 اإللكرتونات إىل طاقات عالية جدًا تصل إىل
اإللكرتونية مباشرة يف العالج اإلشعاعي أو بعد تسليطها على اهلدف املناسب ليتم إنتاج األشعة السينية 

 شعاعي وبنفس طريقة أجهزة إنتاج األشعة السينية.بطاقات عالية جداً تكون مناسبة للعالج اإل



 

 

 
 
 
 
 
 

 ث    ل الثال    الفص

 ة    اعات النووي     ف اإلشع    كواش
Nuclear Radiation 

Detectors 
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 مقدمة  6-2
 ،تتطلب مجيع القياسات النووية سواء يف معامل البحوث أم حمطات القوى النووية أو غريها

وتعرف هذه األجهزة بكواشف  .توافر األجهزة اخلاصة بتسجيل األنواع املختلفة من اإلشعاعات
( وتستخدم الكواشف عموما لتحديد نوع اإلشعاعات وقياس  radiation detectorsاإلشعاعات )

  :ويتوقف نوع الكاشف املستخدم على عدة عوامل أمهها .كمياهتا وحتديد طاقاهتا
 ،أو إلكرتونات ،اإلشعاعات املطلوب الكشف عنها )جسميات مشحونة ثقيلةنوع اجلسميات أو  -أ

أو اإلشعاعات  ،أو إلكرتونات ،أو اإلشعاعات املطلوب الكشف عنها )جسميات مشحونة ثقيلة
  .سينية أو جاما أو نيوترونات(

  .طاقة هذه اإلشعاعات -ب
  .شدة املكان الذي سيوضع فيه الكاشف املعني -ج

عن اإلشعاعات يف كثري من الكواشف على استخدام ظاهرة تأيني أو إثارة  ويقوم مبدأ الكشف 
فعند مرور اإلشعاعات يف مادة ما ميكن إجياد عدد  .اإلشعاعات لذرات أو جزئيات املادة عند املرور فيها

زمة لتكوين وقد لوحظ أن القيمة املتوسطة للطاقة الال .األزواج اإللكرتونية     األيونية ملتكونة نتيجة للتأيني
 35eVال تعتمد على نوع اإلشعاعات أو طاقتها وإمنا تعتمد على نوع املادة وهي حوايل  wزوج واحد 

يف  1Mevإلكرتون فولت( بالنسبة للهواء يف الظروف املعيارية ؛ لذا فإنه عند مرور بروتون طاقته  00)
  :هذا اهلواء فإنه يُنتج عدداً من األزواج مقداره

 (106 / 35) = 2.86 ×  زوج إلكرتون     أيون  104

1.6وملا كانت شحنة اإللكرتون أو األيون هي  .وذلك على طول مدى هذا الربوتون ×

10−19C، فإن الشحنة الناجتة عن هذا الربوتون يف اهلواء هي: 
  2.86 × 104  × 1.6 × 10−19 = 4.58 ×  10−15 C  وميكن قياس مثل هذه الشحنة

  .بسهولة
للجسميات املتعادلة كالنيوترونات فهي ال تؤين املادة عند املرور فيها ولكنها ميكن وأما بالنسبة 

أن تؤدي إىل انطالق جسيم مشحون )بروتون أو جسيم ألفا( يعرف باجلسيم الثانوي أو النواة املرتدة 
(recoil nucleusوحيمل هذا اجلسيم جزءًا كبريًا من طاقة النيوترون الساقط فيؤدي بذلك إىل )  تأين

  .املادة وتكوين األزواج اإللكرتونية      األيونية
ويف حالة إشعاعات جاما تقوم اإللكرتونات الثانوية الناجتة عن األثر الكهروضوئي أو أثر   

  .كومبتون أو إنتاج األزواج بعملية تأين املادة وتكوين األزواج اإللكرتونية األيونية فيها
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تعتمد يف عملها على حدوث بعض التغريات الكيميائية يف وهناك أنواع أخرى من الكواشف  
وتتميز مثل هذه األنواع من  .وبقياس هذه التغريات الناجتة ميكن الكشف عن كمية اإلشعاعات .املادة

وهناك أنواع  .الكواشف حبساسية ضعيفة ؛ لذا فإهنا ال تستخدم إال يف اجملاالت اإلشعاعية شديدة الكثافة
نيوترونات تقوم على أساس قياس النشاط اإلشعاعي للمادة بعد مرور النيوترونات أخرى من كواشف ال

فمن املعروف أنه عند مرور النيوترونات يف املادة ميتص منها جزء فتتحول بعض ذرات املادة إىل  .فيها
  .اقطةوبقياس النشاط اإلشعاعي هلذه النظائر املستحثة ميكن معرفة كثافة النيوترونات الس .نظائر مشعة

 حركة اإللكترونات واأليونات في الغازات  6-0
Motion of Electrons and Ions in Gases 

وتكون كل من اإللكرتونات  .عند مرور اإلشعاعات يف الغاز تتكون أزواج إلكرتونية     أيونية 
ونتيجة هلذه احلركة تتصادم كل من اإللكرتونات واأليونات مع ذرات أو جزئيات  .واأليونات حرة احلركة

ويتناسب متوسط املسار احلر لإللكرتونات أو األيونات يف الغاز املعني تناسباً  .الغاز الذي تتحرك فيه
اليت متوسط املسار احلر هو عبارة عن متوسط املسافة )عكسيًا مع عدد جزئيات الغاز يف وحدة احلجوم 

ويبلغ متوسط املسار احلر يف الظروف القياسية للضغط واحلرارة )حوايل  (.يتحركها اجلسيم دون تصادم
10−5 − 10−4cm 760الظروف القياسية للضغط هي )( بالنسبة ملعظم الغازات mm Hg  وللحرارة

  .وعموماً يكون اجتاه حركة اإللكرتونات واأليونات عشوائيا C°20)هي 
 Drift motionالحركة اَلنسياقية  6-0-2

تتحرك االلكرتونات حركة انسياقيه حتت تأثري  εعند وجود الغاز حتت تأثري جمال كهريب شدته  
كما تتحرك األيونات املوجبة حركة انسياقيه كذلك ولكن يف اجتاه   .هذا اجملال ويف اجتاه معاكس الجتاهه

  :وميكن حتديد السرعة املتوسطة للحركة االنسياقية من العالقة .اجملال
(7-1 )   𝐯 = 𝛍

𝛆

𝐏
 

 μوتعرف  .ضغط الغاز P ،شدة اجملال الكهريب ε ،هي سرعة احلركة االنسياقية vحيث 
 P , εوهي تتوقف على نوع الغاز كما تعتمد على كل  (أي القدرة على احلركة) mobilityباحلركية 

ε قيمة تكون عندما صغرية μوتكون 

P
εولكنها تصبح ثابتة عندما تصبح قيمة  ،صغرية 

P
وتصل  .كبرية  

106حوايل  vالسرعة االنسياقية لإللكرتونات  − 107 cm/s  عندما تكونε

P
 .يف حدود 

10V/(cm×mm Hg 
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 Attachmentاَللتصاق  6-0-0
فعند تصادم اإللكرتون  .هناك ظاهرة أخرى حتدث أثناء حركة اإللكرتونات واأليونات يف الغاز 

 (أو الذرة)احلر مع جزيء متعادل )أو ذرة( من جزيئات الغاز ميكن أن يلتصق هذا اإللكرتون مع اجلزيء 
  .وتعرف هذه الظاهرة باسم االلتصاق .املتعادل ويتكون بالتايل جزيء سالب

كرتون واحد بأنه عبارة عن احتمال حدوث االلتصاق عند تصادم إل hويعرف معامل االلتصاق  
ويعتمد هذا املعامل على نوع الغاز وتصل قيمته بالنسبة لألكسجني وخبار املاء والغازات  .جبزيء متعادل

ويؤدي االلتصاق إىل فقد اإللكرتونات احلرة من  .وهي قيمة كبرية 3−10اهلالوجينية األخرى حوايل 
حىت ال يُفقد جزء كبري من هذه  ؛ لذا فإنه جيب مقاومتهاإللكرتونات الناجتة عن التأيني جمموعة

هلذا السبب جيب عدم استخدام الغازات اهلالوجينية أو األكسجني أو خبار املاء يف بعض  .اإللكرتونات
  .أنواع الكواشف الغازية

  Recombinationإعادة اَللتحام  6-0-6
عيدا عند وجود اإللكرتون السالب واأليون املوجب بالقرب من بعضهما فإنه ميكن أن ي 

وتعرف هذه الظاهرة باسم إعادة االلتحام  .التحامهما مكونني بذلك ذرة أو جزيئا متعادال
(recombination ( ويتناسب معدل إعادة االلتحام )أي عدد مرات إعادة االلتحام يف وحدة احلجوم

حتديده من وميكن  +nواأليونات  -nتناسبا طرديا مع شدة كل من اإللكرتونات  (ويف وحدة الزمن
  :العالقة

(7-2 )   𝐝𝐧+

𝐝𝐭
=

𝐝𝐧−

𝐝𝐭
=  −𝛂𝐧+𝐧− 

 10− 10 ،7−10ثابت يعرف باسم معامل إعادة االلتحام وترتاوح قيمته للهواء بني  αحيث 
  .وذلك عندما تكون الشحنات السالبة واملوجبة موزعة توزيعاً متجانسا
عندما تكون اإللكرتونات    واأليونات أما إذا كانت الشحنات مركزة يف منطقة ما )كما حيدث 

  .يزداد معامل إعادة االلتحام زيادة واضحة (على طول أثر اجلسيمات املشحونة
كذلك فإن حركية   .وجيدر اإلشارة إىل أن حركية اإللكرتونات أكرب بكثري من حركية األيونات

  .اجملال الكهريبال تؤدي إىل حدوث تغري ملموس يف ضغط الغاز أو يف شدة  ،اإللكرتونات
  Electron and ion currents in gases        التيار اإللكتروني واأليوني في الغازات 6-6

وهذا بدوره هو مبثابة  .ميثل انتقال اإللكرتونات واأليونات يف الغازات انتقااًل للشحنة الكهربية 
  :ميكن حتديده من العالقة التالية Iمرور تيار كهريب شدته 

    𝐈 = 𝐈+ + 𝐈− 
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  .عبارة عن شدة التيار األيوين واإللكرتوين على الرتتيب -I+، Iحيث 
ميكن مرور تيار كهريب يف الغاز حىت يف حالة عدم وجود جمال كهريب وذلك بسبب  ،وعموما 

حيث تنتشر كل من اإللكرتونات واأليونات من الوسط األكثر تركيزاً إىل  ،(diffusionظاهرة االنتشار )
  .الوسط األقل تركيزاً 

  :ويتكون نتيجة هلذا االنتشار تيار كهريب شدته لأليونات هي
        𝐈𝐃+

= −𝐞𝐃+  
𝐝𝐧+

𝐝𝐱
 

  𝐈𝐃−
= −𝐞𝐃−  

𝐝𝐧−

𝐝𝐱
 

+dnأما  .التوايلمعامل االنتشار لأليونات ولإللكرتونات على  +D- , Dحيث 

dx
فهو معدل  

−dn ،تغري شدة األيونات بتغري املسافة

dx
  .هو معدل تغري شدة اإللكرتونات بتغري املسافة 

تتحرك كل من األيونات واإللكرتونات حركة انسياقيه  εأما يف حالة وجود جمال كهريب شدته 
وينتج عن هذه احلركة االنسياقية مرور تيار كهريب  .حتت تأثري هذا اجملال باإلضافة إىل احلركة االنتشارية

 شدته لأليونات هي:
   𝐈𝛆+

= 𝐞 𝐧+𝐯+ 
𝐈𝛆−

= 𝐞 𝐧−𝐯− 
 هي السرعات االنسياقية لكل من األيونات واإللكرتونات على التايل.  −v+، vحيث 

لكل من  .وبذلك ميكن إجياد شدة التيار الكلي الناتج عن كل من االنتشار واجملال الكهريب
 أي أن (. 7حىت  4اإللكرتونات واأليونات وذلك جبمع مركباته األربعة املختلفة )من 

   𝐈 = 𝐞(𝐧+𝐯+ −  𝐞 𝐧−𝐯− − 𝐃+  
𝐝𝐧+

𝐝𝐱
+ 𝐃−  

𝐝𝐧−

𝐝𝐱
 

 gas detectorsالكواشف الغازية  6-1
 (اإللكرتونات واأليونية)يقوم مبدأ عمل الكواشف الغازية على جتميع الشحنات الكهربية  

وبقياس الشحنة الكهربائية  .الناجتة عن تأين ذرات أو جزئيات الغاز عند مرور اإلشعاعات املؤينة فيه
وتنقسم الكواشف الغازية إىل  .الناجتة أو التيار الناتج عنها ميكن الكشف عن مرور اإلشعاعات يف الغاز

  .ر     مولروعدادات جيج ،العدادات التناسبية ،ثالثة أنواع رئيسة هي غرفة التأين
 ionization chamberغرفة التأين  6-1-2

ويقوم على جتميع األزواج  .( لإلشعاعاتgas detectorهي عبارة عن كاشف غازي ) 
وتتكون غرفة التأين  .اإللكرتونية     األيونية الناجتة عن اإلشعاعات يف شكل تيار كهريب وقياس هذا التيار

عموما من قطبني معدنيني موصلني بطريف منبع جهد عال. وقد يتخذ القطبان أشكاال خمتلفة ولكن يف 
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ويوضع القطبان داخل إناء مفرغ من اهلواء اجلوي  .معظم األحيان يكون القبطان على شكل ألواح مستوية
ألبعاد اهلندسية للقطبني عموما على نوع ويتوقف ضغط الغاز وا .وميأل بالغاز املطلوب حىت ضغط معني

  .ويستخدم يف بعض غرف التأين اهلواء اجلوي العادي .اجلسيمات املطلوب الكشف عنها وعلى طاقاهتا
موصلة مبنبع اجلهد العايل الالزم  ،( رمسا ختطيطيا لغرفة تأين ذات قطبني مستويني0-0ويبني شكل )

وخيتلف اجلهد الواقع على هذا  ،ويعرف القطب املتصل جبهاز قياس التيار باجملمع أو األنود .لتغذية أقطاهبا
)جهد املنبع(  Vأما القطب اآلخر فيقع عادة حتت تأثري جهد عال  .القطب باختالف التيار املار فيه

 .جي للغرفةيثبت القطبان باستخدام مواد عازلة كهربيا يف اإلناء اخلار  .ويعرف بقطب اجلهد العايل
(. وميكن حتقق guard ringsويستخدم يف العديد من غرف التأين حلقتان تعرفان باحللقتني احلارستني )

احللقات احلارسة بفصل اجلزءين الطرفيني من القطب اجملمع عن القطب نفسه حبيث ال تون املسافة 
والغرض من هذه  .طب اجملمعوجيب أن يكون جهد احللقات احلارسة قريبًا من جهد الق .الفاصلة كبرية

احللقات احلارسة هو تشكيل اجملال الكهريب بالقرب من أطراف القطب اجملمع وحبيث تكون خطوط قوى 
اجملال الكهريب بني قطب اجلهد العايل والقطب اجملمع عند الطرفني خطوطا مستقيمة وموازية للخطوط اليت 

جتمع منها الشحنات الكهربية حتديدًا دقيقا ويعرف ويؤدي ذلك إىل حتديد حجم الغرفة اليت  .يف الوسط
  .باحلجم الفعال أو احلجم احلساس للغرفة (بني اخلطني املتقطعني 0-6واملبني على الشكل )هذا احلجم 

وعند مرور اإلشعاعات بني قطيب الغرفة تؤدي هذه اإلشعاعات إىل تأيني الغاز ويتم جتميع  
حيث إن األيونات واإللكرتونات املتكونة )الشحنات الناجتة عن التأين داخل احلجم الفعال على اجملمع 

تشار وإعادة . وعند إمهال االن(خارج هذا احلجم تتجمع على احللقات احلارسة ومتر مباشرة إىل األرض
 االلتحام يكون التيار الناتج عن جتميع الشحنات من احلجم الفعال على اجملمع هو 

   𝐈𝐬 = 𝐞 ∫  𝐍𝐨(𝛕)𝐝𝛕 
هو عدد األزواج الناجتة يف وحدة احلجم يف الثانية الواحدة 2 ويؤخذ التكامل  No(τ) حيث

أي أن عدد )ثابت بالنسبة للزمن  No(τ)وهذه العالقة صحيحة إذا كان  .بالنسبة للحجم الفعال كله
  (.اجلسيمات اليت تدخل الغرفة ثابتة بالنسبة للزمن

وتعىن هذه العالقة أن الشحنات اليت تتكون نتيجة التأين يف احلجم الفعال يتم جتميعها 
  Is (saturation current)بالكامل على اجملمع ويعرف التيار يف هذه احلالة باسم تيار التشبع 

أي )مهال كل من تيار االنتشار وإعادة االلتحام عندما تكون شدة اجملال بني األقطاب وميكن إ
( صحيحة. أما إذا كان فرق اجلهد صغرياً أو كان الغاز 0عندئذ تصبح املعادلة ) .كبرية  (فرق اجلهد بينهما

عب دورا مهما املستخدم من الغازات اهلالوجينية أو األكسجني أو خبار املاء فإن إعادة االلتحام تل
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لذا فإنه جيب أن يوضع التيار املفقود نتيجة إعادة االلتحام أو  .وخصوصا بالنسبة للغازات اهلالوجينية
وبالنسبة لغرف التأين ذات األقطاب املستوية فإنه ميكن حساب التيار  .نتيجة لاللتصاق يف االعتبار

  :بسبب إعادة االلتحام من العالقة التالية r(Is∆)املفقود 
  (∆𝐈𝐬)𝐫 = −𝐈𝐬

𝛂𝐍𝐨(𝛕)𝐝𝟐

𝛂 𝐯+𝐯−
 

, −v هي املسافة بني القطبني و  d ،هو تيار التشبع Isحيث  v+ هي السرعات االنسياقية
  .لكل من األيونات واإللكرتونات على التوايل

أما بالنسبة لالنتشار فيمكن أن يؤدي إىل فقد نسبة أخرى من التيار وذلك ألن االنتشار ميكن 
 بسبب االنتشار من العالقة  dif(Is∆)وميكن حتديد قيمة اجلزء املفقود  .يف أي اجتاهأن حيدث 

     (∆𝐈𝐬)𝐝𝐢𝐟 = −𝐈𝐬
𝛆 𝐊𝐓

𝐞𝐕
 

عبارة عن  ε ،فرق اجلهد بني القطبني V ،درجة احلرارة املطلقة T ،ثابت بولتسمان Kحيث 
( العالقة بني 2-0ويوضح شكل ) .النسبة بني الطاقة املتوسطة لأليونات يف حالة وجود اجملال وبدونه

أمبريية لغرفة  –وتعرف هذه العالقة باسم املميزة الفولت  .بني القطبني Vوفرق اجلهد  Iالتيار املتجمع 
ة وعلى نوع الغاز املستخدم وضغطه ونوع ويعتمد شكل هذه املميزة على األبعاد اهلندسية للغرف .التأين

( واخلاص بغرفة تأين اسطوانية 2-0ويتضح تأثري هذه العوامل من شكل ) .اإلشعاعات املارة وشدهتا
ويف  .الشكل والذي يوضح املميزة الفولت أمبريية لنوعني من الغاز عند شدتني خمتلفتني إلشعاعات جاما

لثقيلة يلعب إعادة االلتحام دوراً أكثر أمهية نظراً ألن التأين النوعي حالة الربوتونات واجلسيمات املشحونة ا
  .وبالتايل ال حيدث التشبع إال عند جهود أعلى ،هلذه اجلسميات كبري للغاية

  :خصائص غرف التأين 7-1-0
تستخدم مجيع غرف التأين عند قيم اجلهود اليت حتقق تيار التشبع وهو ما يعرف باهلضبة  

(plateau).  ونظرا لبساطتها وسهولة تشغيلها فإنه ميكن تصميم غرف بأشكال وأحجام خمتلفة
ميكن  ،وعموما .واستخدامها لقياس مجيع أنواع اإلشعاعات مبا يف ذلك إشعاعات جاما والنيوترونات

استخدام غرف التأين لقياس القيمة املتوسطة للتيار الناتج عن عدد من اجلسيمات أو لقياس نبضات 
ويعرف هذا النظام األخري لتشغيل غرفة التأين بالنظام  .أو اجلهد( الناتج عن مرور جسيم واحد) التيار

 .النبضي وهو غالبا ما يستخدم عند قياس الشدة اإلشعاعية الضعيفة أو عند قياس طاقة اإلشعاعات
ستخدام لكن بالنسبة للغرف النبضية يفضل ا .ميكن استخدام غازات خمتلفة داخل الغرفة ،وعموما

الغازات اخلاملة حتت ضغوط معينة وذلك لضمان جتميع اإللكرتونات وتكوين النبضة بسرعة ويف أقصر 
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زمن ممكن وذلك حىت تتم عملية التسجيل خالل زمن قصري وتصبح الغرفة جاهزة الستقبال جسيم آخر 
  .وتسجيله

إىل نوعية العازالت املستخدمة وعند تصميم غرف التأين لألغراض املختلفة جيب توجيه عناية خاصة  
فيجب أن  .لعزل األقطاب عن بعضها وعن جسم الغرفة وخاصة العازل املستخدم لتثبيت وعزل اجملمع

ويرجع السبب يف ذلك إىل أن التيار الناتج عن مرور اجلسيم  .تكون مادة العازل ذات مقاومة عالية جداً 
ني غري كافية فإنه ميكن يتسرب بني القطبني تيار يعرف فإذا كانت مقاومة العازل بني القطب .يكون صغريا

Ie :( قيمته هيLeakage current)باسم تيار التسرب  =
V

Rc
  

فإذا كانت مقاومة العازل يف حدود  .(0-0مقاومة العازل )شكل  Rcجهد املنبع  vحيث  
1013 Ω  100وفرق اجلد بني القطبنيV  مير تيار تسربIe يف العازل مقداره 

𝟏𝟎𝟎𝐕

𝟏𝟎𝟏𝟑 Ω
= 𝟏𝟎−𝟏𝟏 𝐀 = 𝟏𝟎 𝐩𝐀 

ً بالنسبة للتيار الناتج عن اجلسيم  وهذا تيار كبري جدا
لذا جيب أن يكون العازل املستخدم ذا  Icالنووي 

1016مقاومة عالية حبيث ال تقل عن  − 1017  
 يف غرفة التأين Ie( تيار التسرب 0شكل ) 

استخدام وميكن أن يزداد تيار التسرب حىت مع 
عازل ذي مقاومة عالية وذلك خالل سطح العازل 
بسبب امتصاص السطح لبخار املاء أو ألي شوائب 
أخرى ؛ لذا جيب احملافظة على سطح العازل نظيفا 
     وجافا وخاليا متاما من أية خدوش مهما انت صغرية.

 في غرفة التأين Ie( تيار التسرب 2-6شكل )
وهو تشكيل خطوط القوى )كذلك تلعب احللقات احلارسة دوراً آخر باإلضافة إىل دورها األساسي  

فهذه احللقات متنع اإللكرتونات واأليونات اليت تتكون على جانيب احلجم الفعال  .لتحديد احلجم الفعال(
وحىت ال تؤدي  من التجمع على العازل حىت ال تؤثر هذه الشحنات على شكل اجملال يف احلجم الفعال

 إىل زيادة تيار التسرب.
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 منحنى اَلستجابة الديناميكي لغرفة التأين  6-1-6
)مقاومة العازل  Rcميكن النظر إىل أي غرفة تأين من الناحية اإللكرتونية على أهنا عبارة عن مقاومة  

)كاملبني  Ccوملا كان القطبان يشكالن سطحني متوازيني فإنه ميكن اعتبارمها مكثفا سعته  .بني القطبني(
  .Ceوسعة ذاتية  Reوهكذا تتميز أي غرفة تأين مبقاومة داخلية  (.أ باخلط املتقطع 0-6على شكل 

 R=Rcواملقاومة هلما هي C=Cc +Ceلذا ميكن اعتبار أن السعة الكلية للغرفة وجهاز القياس هي  

Re/ (Rc +Re) 
  :على مدخل اجلهاز ميكن حتديده من قانون كريشوف كاآليت Vلذا ينتج عن تيار الغرفة فرق جهد  

   𝐑𝐈 = 𝐕 + 𝐑𝐜
𝐝𝐕

𝐝𝐭
 

وحبل هذه املعادلة التفاضلية ميكن إجياد كيفية تغري اجلهد على مدخل اجلهاز كدالة يف الزمن حيث  
 عبارة عن  vجند أن اجلهد 

    𝐕 = 𝐑𝐈(𝟏 − 𝐞−𝐭/𝐑𝐂) 

 
 ( منحنى اَلستجابة الديناميكي لغرفة التأين0-6شكل )

صغريا وصل اجلهد إىل قيمة  RCوكلما كان هذا الثابت  .بثبات الزمن للدائرة الكهربية RCوتعرف 
يصل اجلهد إىل قيمة التشبع بعد زمن  RCأما عند زيادة قيمة  .(0-0بشكل  1املنحىن )التشبع بسرعة 

  (.( على الشكل2أكرب )املنحىن 
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 استخدام غرف التأين للكشف عن اإلشعاعات المختلفة 6-1-1 
ويتوقف حجم الغرفة  .ميكن تصميم غرف تأين للكشف عن األنواع املختلفة من اإلشعاعات 

ومواصفاهتا وضغط الغاز بداخلها على نوع اإلشعاعات املطلوب الكشف عنها وعلى طاقة هذه 
  :اإلشعاعات ؛ لذا فإنه ميكن تقسيم غرف التأين من حيث نوع اإلشعاعات إىل اآليت

 غرف التأين لجسميات ألفا والجسيمات المشحونة الثقيلة -أ
يمات ألفا واجلسيمات املشحونة الثقيلة األخرى صغرية فإن هذه حيث إن القدرة االخرتاقية جلس 

لذا فإنه جيب عمل نافذة يف الغرفة لدخول  .اجلسيمات متتص بالكامل يف جدار الغرفة وال متر إىل داخلها
وتصنع النافذة عموما من مادة خفيفة كالربيليوم أو املواد العضوية اخلفيفة وتكون  .هذه اجلسيمات منها

حىت ال ميتص الغشاء جزءًا كربا من طاقة  (2ميللي جرام / سم 0أقل من )غشاء رقيق جدًا  يف شكل
اجلسميات على أن يتحمل فرق الضغط الواقع عليه والناتج عن اختالف ضغط الغاز داخل الغرفة 

  .والضغط اجلوي خارجها
ساسيتها حيث وتتميز هذه الغرف حب .ويستخدم هذا النوع من الغرف للكشف عن جسيمات ألفا 

 .ميكنها الكشف عن التلوث الضعيف الذي ال يزيد نشاطه اإلشعاعي عن جسيم واحد يف الدقيقة
 غرف التأين لجسيمات بيتا-ب 

من املعروف أن قدرة جسيمات بيتا على االخرتاق كبرية حيث يصل مداها يف اهلواء اجلوي إىل عدة  
يكون كبرياً حىت تتوقف هذه اجلسيمات بالكامل داخل  أمتار ؛ لذا فإن ضغط الغاز داخل الغرفة جيب أن

  .وللسبب نفسه فإنه تستخدم نوافذ ذات مسك أكرب لتتحمل فرق الضغط داخل الغرفة وخارجها .الغرفة
 غرف التأين إلشعاعات جاما-ج

نظرا للقدرة االخرتاقية الفائقة إلشعاعات جاما فإنه ال يلزم وجود نافذة لغرف التأين اخلاصة  
ونظرا لصغر احتمال حدوث كل من األثر الكهروضوئي أو أثر كومبتون  .بالكشف عن هذه اإلشعاعات

لكرب عدده )أو إنتاج األزواج داخل الغاز فإن السطح الداخلي للغرفة يبطن بطبقة رقيقة من الرصاص 
لكرتون الذري( وذلك ليزيد من احتمال حدوث أي من هذه العمليات الثالث يف الرصاص وانطالق اإل

وجدير بالذكر أن جزءًا قليال من إشعاعات جاما هو الذي يؤدي إىل  .إىل داخل الغاز للقيام بالتأيني
لذلك  .أما اجلزء اآلخر فيمر من الغرفة دون أن يرتك أي أثر وال يسجل فيها .انطالق هذه اإللكرتونات

  .شفتتميز مجيع كواشف إشعاعات جاما مبعامل مهم يعرف باسم كفاءة الكا
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هي عبارة عن نسبة عدد اإلشعاعات املسجلة يف الكاشف  :Detector Effeciencyكفاءة الكاشف 
وتتناسب كفاءة غرفة التأين اخلاصة بالكشف على حجم  .إىل العدد الكلي لإلشعاعات الساقطة عليه

  .الغرفة وعلى نوع الغاز املستخدم يف العداد وضغطه وعلى نوع املادة املبطنة للغرفة
  .وترتاوح كفاءة غرف التأين إلشعاعات جاما بني عدة أجزاء من األلف إىل عدة أجزاء من املائة 

 غرف التأين للنيوترونات: -د
عند مرور النيوترونات يف املادة فإنه ال ينتج عنها أي تأين ؛ لذا فإنه من الضروري إجياد وسيلة لتوليد  

وهلذا  .حيث تؤدي هذه اجلسيمات املشحونة إىل عملية التأين ،اجلسيمات املشحونة بفعل النيوترونات
الغرض يوضع داخل الكاشف النيوتروين مادة من املواد اليت ميكن أن ينطلق منها بروتونات أو جسيمات 

لذا يستخدم يف العديد من غرف التأين اخلاصة بالكشف عن  .ألفا نتيجة حدوث تفاعالت نووية خمتلفة
  .BF3لث فلوريد البورون النيوترونات غاز ثا

فعند سقوط النيوترونات على هذا الغاز يتفاعل بعضها مع البورون وينتج عن ذلك انطالق  
  :جسيمات ألفا طبقا للتفاعل التايل

𝐧 + 𝐁 → 𝐋𝐢 + 𝛂𝟑
𝟕

𝟓
𝟏𝟎  

وجدير بالذكر أن كفاءة الكاشف النيوتروين تكون صغرية وتتوقف  .ويقوم جسيم ألفا بتأيني الغاز 
وال تستخدم نوافذ يف الكواشف  .على عوامل كثرية منها طاقة النيوترونات وكثافة الغاز وحجم الغرفة

  .النيوترونية بسبب قدرة النيوترونات الفائقة على اخرتاق جدار الغرفة
  Pulse-type ionization chamberغرف التأين النبضية  6-1-8

أي عند تعاقب اجلسيمات أو  ،تستخدم غرف التأين النبضية لدراسة كل جسيم على حدة 
اإلشعاعات الساقطة الواحد تلو اآلخر بفارق زمين يسمح باالنتهاء من تسجيل اجلسيم السابق ؛ لذا 

اجلسيم صغري جدا وذل ( الناجتة عن pulse-durationجيب أن يكون زمن استمرار النبضة الكهربية )
للغرفة وجهاز القياس  RCويعتمد زمن استمرار النبضة على ثابت الزمن  .للتمييز بني اجلسيمات املتتابعة

ومن الواضح أن زمن استمرار النبضة وجهدها يعتمدان اعتمادا كبريا على  .وعلى املسافة بني القطبني
فإذا كان األثر قريبا من اجملمع  .اه أثر اجلسيمأي على وضع واجت ،مكان حدوث التأين بالنسبة للمجمع

مما يؤدي  ،فهذا يعين وصول اإللكرتونات بسرعة إىل هذا القطب وبالتايل عدم فقد أي منها أثناء االنتقال
أما إذا مر جسيم آخر بالطاقة نفسها بعيدا عن اجملمع فإن  .إىل ظهور نبضة جهد عالية على املخرج

طول أثره تستغرق وقتا طويال للوصول إىل اجملمع ويضيع جزء منها بسبب  اإللكرتونات الناجتة على
  .التصادمات مع جزئيات الغاز
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وباإلضافة إىل ذلك فإن جهد النبضة وزمن استمرارها  .مما يؤدي إىل إضعاف النبضة اجلهدية اخلارجة 
وملا كانت  .هد العايليتوقفان على زمن وصول كل من اإللكرتونات إىل اجملمع واأليونات إىل قطب اجل

 0 01م/ثانية( وحركة األيونات بطيئة )سرعتها حوايل  8 01حركة اإللكرتونات سريعة )سرعتها حوايل 
م/ ثانية( فإن اجلهد الناتج عن املركبة اإللكرتونية يصل إىل أقصى قيمة له خالل زمن قصري )يف حدود 

 01ية فيصل إىل أقصى قيمة له خالل زمن كبري )حوايل ثانية( أما اجلهد الناتج عن املركبة األيون 8    01
  .ثانية( 0   

 وبالنسبة للغرفة ذات األقطاب املستوية مين حتديده من العالقة 
      𝐕(𝐭) =

𝐧𝐞 𝐯𝐭

𝐂𝐝
 

السعة  C ،هي السرعة االنسياقية لإللكرتونات أو األيونات vعد اإللكرتونات أو األيونات  nحيث  
( كيفية تغري جهد كل من املركبة األيونية 8-0ويبني شكل ) .املسافة بني القطبني d ،الداخلية للغرفة

 واملركبة اإللكرتونية لغرفة تأين كدالة يف الزمن.
 .وتعكس هذه العالقة اختالف جهد النبضة باختالف السرعات االنسياقية لإللكرتونات واأليونات 

وميكن عمل أنواع أخرى سريعة وذلك باستخدام شبكة معدنية  .لذا تعترب غرفة التأين من هذا النوع بطيئة
( ويكون جهد هذه الشبكة 6-0تثبت بني اجملمع وقطب اجلهد العايل وتكون أقرب إىل اجملمع )شكل 

بني  Cويؤدي إدخال هذه الشبكة إىل خفض السعة  Vاجملمع( واجلهد العايل  واقعا بني الصفر )جهد
 .وعدم اعتماد جهد النبضة على موقع أثر اجلسيم بالنسبة للمجمع ،مسار اجلسيم والقطب اجملمع

 .(8-0( على الشكل )3وبالتايل تصبح العالقة بني جهد املركبة اإللكرتونية وبني الزمن كاملبني باملنحىن )

 
( لغرفة تأين كدالة في 2( والمركبة األيونية )1( تغير جهد كل من المركبة اإللكترونية )6-6شكل )

 .( بعد وضع الشبكة المعدنية3وتغير جهد كل من المركبة اإللكترونية ) tالزمن 
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وهكذا جيب أن حتتوي غرف التأين النبضية على شبكة وجيب أن متأل بغاز من النوع الذي ال تتكون  
كذلك جيب أن يكون   .لذا يفضل استخدام الغازات اخلاملة يف هذا النوع من الغرف .فيه أيونات سالبة

( وذلك لكي تكون السرعة االنسياقية 8-6فرق اجلهد بني القطبني كبريا )عند هناية اهلضبة يف شكل 
 .ويستخدم غاز األرجون يف معظم هذه الغرف .لإللكرتونات ثابتة وال تعتمد على فرق اجلهد بني القطبني

( وذلك لضمان بقاء السرعة %5حوايل )ويضاف إليه عادة نسبة صغرية من غاز ثاين أكسيد الكربون 
 االنسياقية ثابتة وعدم زيادهتا بزيادة فرق اجلهد بني القطبني. 

وجتدر اإلشارة إىل أن غرف التأين النبضية ال يستخدم عموما للكشف عن جسيمات بيتا وذلك  
مما يؤدي إىل إنتاج عدد قليل من اإللكرتونات نتيجة  ،هلذه اجلسيمات Sبسبب صغر التأين النوعي 

 وبالتايل يون التيار الناتج ضعيفا ويصعب تكبريه وتسجيله.  ،جسيم بيتا واحد
  :Energy resolving powerالقدرة التحليلية للطاقة  6-1-3

 energy)من أهم خصائص غرف التأين النبضية اخلاصية املعروفة باسم القدرة التحليلية للطاقة  

resolving power فعند سقوط عدد من اجلسيمات ذات طاقة واحدة على نافذة الغرفة فإن هذه )
طاقاهتا وذلك بسبب حدوث تبعثر يف طاقة  اجلسيمات تعرب النافذة إىل داخل الغرفة باختالف طفيف يف

 الغرف بالطاقة وفضاًل عن ذلك فإنه حىت يف حالة دخول هذه اجلسيمات إىل .اجلسيمات ذات املختلفة
نفسها )مثل إشعاعات جاما( فإن كل جسيم منها يون عددا خمتلفا من األزواج اإللكرتونية األيونية ؛ 

كذلك فإنه عند انتقال اإللكرتونات إىل اجملمع ميكن أن   .وذلك ألن عملية التأين عملية إحصائية حبتة
اجلسيمات ذات الطاقة الواحدة ميكن أن وبالتايل فإن  .يضيع بعضها بسبب التصادمات مع ذرات الغاز

 .جهدها( اختالفا طفيفا)تنتج نبضات كهربية خيتلف تيارها 
  Proportional Countersالعدادات التناسبية  6-8

عند زيادة فرق اجلهد بني قطيب غرف التأين إىل قيم عالية يبدأ التيار يف الزيادة السريعة فوق قيمة  
ويعود السبب يف ذلك إىل أن اإللكرتونات الناجتة عن التأين والواقعة حتت تأثري فرق اجلهد  Isالتشبع 

وعند زيادة فرق اجلهد تزيد الطاقة اليت  .تكتسب طاقة حركة تتناسب مع قيمة فرق اجلهد الذي جتتازه
وبالتايل  ،زتكتسبها هذه اإللكرتونات فتصبح )اإللكرتونات( قادرة على تأيني ذرات جديدة من الغا

وبالتايل  ،تكوين جمموعة ثانوية من األزواج اإللكرتونية     األيونية تنضم للمجموعة يف احلركة بتأثري اجلهد
وهكذا فإن اإللكرتونات الناجتة عن  .تكتسب طاقة جديدة فيؤدي إىل مرحلة جديدة من التأين الثانوي

تأين ثانوي تؤدي إىل مضاعفة عدد اإللكرتونات. التأين األوىل بفعل اجلسيم النووي يتبعها عدة مراحل 
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وهذه املراحل املتتابعة من التأين الثانوي الناتج عن اجلهد الكبري ختتلف اختالفا تاما عن مفهوم التأين 
  .الثانوي الناتج عن جسيمات بيتا ذات الطاقة العالية والذي حيدث دون النظر لشدة اجملال

وباإلضافة إىل ذلك فعند تصادم اإللكرتونات  .لعدد اإللكرتوناتوينتج عن التأين تكاثر هائل  
املعجلة جبزئيات الغاز أو عند حدوث إعادة التحام بني األعداد اهلائلة من اإللكرتونات واأليونات ميكن 

وميكن أن تؤدي هه الفوتونات  .نتيجة إلثارة هذه اجلزئيات عند التصادم (أشعة سينية)أن تنطلق فوتونات 
حترير عدد آخر من اإللكرتونات من سطح قطب اجلهد العايل أو من جزئيات الغاز اليت يكون جهد إىل 

وبذلك ميكن أن تشرتك الفوتونات يف عملية التأين  (.يف حالة وجود خليط من الغازات)تأينها صغريا 
 gasالكهريب للغاز )وبالتايل تنتشر عملية التأين يف احلجم الكلي للغاز وحيدث ما يشبه التفرغ  .الثانوي

discharge).  
وكان عدد  γفإذا كان احتمال تكوين إلكرتون كهروضوئي بواسطة اإللكرتون الواحد هو  

عبارة عن عدد اإللكرتونات  n، n γاإللكرتونات الثانوية الناجتة عن تصادم إلكرتون واحد بالذرات هو 
 n2 γذا العدد بفعل التصادمات مكونا مث يتضاعف ه ،إلكرتون ثانوي nالكهر<وضوئية الناجتة عن 

وجبمع مجيع  .إلكرتون كهروضوئي n2 γ2وهذا العدد األخري يؤدي بدوره إىل تكوين  .إلكرتون ثانويا
 Mعناصر هذه املتوالية اهلندسية وقسمته على عدد اإللكرتونات االبتدائية ميكن إجياد معامل التضاعف 

 :وهو
     𝐌 =

𝐧

𝟏−𝐧𝛄
 

عدد مرات تضاعف اإللكرتونات االبتدائية )أي الناجتة عن اجلسيم  Mويبني معامل التضاعف  
ويكون هذا  M=nفيصبح معامل تضاعف العداد مساويا  n γ<<1النووي ذاته(. فإذا كانت قيمة 

إمهاهلا وبالتايل ميكن  ،التضاعف ناجتا عن التأين الثانوي فقط وال تلعب الفوتونات دورا ملحوظا يف التأين
 proportionalويسمى العداد يف هذه احلالة بالعداد التناسيب ) .مساوية للصفر γواعتبار قيمة 

counter نظرا ألن العدد الكلي لإللكرتونات الثانوية يتناسب مع عدد اإللكرتونات االبتدائية الناجتة )
  .عن اجلسيم النووي

( 1-6على الشكل  aالنقطة )فيما بعد عتبة التشبع وهكذا فإنه عند زيادة الفرق اجلهد بني القطبني  
  .لغرفة التأين يبدأ العداد يف العمل كعداد تناسيب

 .2( منطقة اجلهود اليت يتحقق عندها تشغيل العداد يف املنطقة التناسبية وهي املنقطة 1-0ويبني شكل )
وعلى الرغم من زيادة  Vمرة( حسب قيمة  01111( إىل 0ويف هذه املنطقة يزداد التيار زيادة كبرية )من 
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التيار فإنه يستمر متناسبًا مع عدد األزواج اإللكرتونية األيونية الناجتة عن اجلسيم النووي أي متناسبا مع 
 طاقة هذه اجلسيم. 

 
 العدادات( العالقة بين الجهد والتيار في 1-6شكل )

 

  .منطقة غرفة التأين .2

  .منطقة العداد التناسيب .0

 منطقة عداد غايغر     ميولر .6

( ينتج عنها تياران خمتلفان 1-6)شكل  E2 < E1فعند دخول جسمني ذوي طاقتني خمتلفتني  
ويف هناية  .مما ميكن من فصل هاتني الطاقتني ،سواء يف منطقة غرفة التأين أم يف منطقة العداد التناسيب

  .منطقة العداد التناسيب يصبح من الصعب متييز الطاقات املختلفة
وميكن من حيث املبدأ أن تكون العدادات التناسبية مستوية األقطاب ولكنها جتهز على شكل  

لذا فهو يوصل بالقطب  .( حيث يقوم السلك احملوري الرفيع بدور اجملمع )األنود(01-0اسطوانة )شكل 
أما جسم األسطوانة فيوصل باألرض )أي بالقطب السالب ملنبع اجلهد(  .بع اجلهد العايلاملوجب ملن

ويف حالة وجود نافذة ميكن أن تكون هذه النافذة على اجلدار األسطواين  .وتتجمع عليه األيونات املوجبة
  .ز القياسفالغرض منها منع وصول اجلهد املستمر من منبع اجلهد إىل جها Cأما السعة  .أو يف القاع
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 ( العداد التناسبي8-6شكل )

 
عن  rيف أي نقطة بداخله تبعد مسافة  εوبالنسبة للعداد األسطواين ميكن إجياد شدة اجملال الكهريب  

 حمور األسطوانة وذلك باستخدام العالقة املعروفة التالية:
    𝛆 =  

𝐕

𝐫 𝟏𝐧(𝐛/𝐚) 
 

هو نصف قطر  a ،هو نصف القطر الداخلي لألسطوانة b (،األنود)هو جهد اجملمع  V حيث 
تصل شدة اجملال على  1000v، b=1cm، a=0.01cmفإذا كان جهد السلك  .السلك احملوري

لذا جند أن التأين الثانوي حيدث أساسا بالقرب من  .6000v/cmمن السلك حوايل  0.01cmمسافة 
  .سلك األنود

أما إذا تكونت اإللكرتونات االبتدائية بعيدا عن األنود فإهنا تتحرك أوال بفعل اجملال يف اجتاه اجملمع مث  
 (.من مركزه 0.1cmيف حدود )تبدأ مراحل التأين الثانوي عند اقرتاهبا منه 

 Delay timeزمن التأخير  6-8-0
وهذا التأخري  .وخروج النبضة اجلهدية جيب التنويه حبدوث تأثري زمين بني حلظة دخول اجلسيم للعداد 

وبالتايل  .ناتج عن زمن مرور اإللكرتونات األولية من مكان تكوهنا داخل العداد إىل أن تقرتب من اجملمع
( على مكان مرور اجلسيم النووي وميكن حساب قيمته القصوى من delay timeيعتمد زمن التأخري )

  :لإللكرتونات كالتايل −vالنسياقية نصف القطر الداخلي لألسطوانة والسرعة ا
𝐭𝐝 =  

𝐛

𝐝
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على اجلهد مما يؤدي إىل اختالف  Mومن أهم عيوب العدادات التناسبية اعتماد معامل التضاعف  
جهد النبضة اخلارجة عند حدوث تغري طفيف يف جهد املنبع ؛ لذا جيب احلرص على استخدام منبع 

 (highly stabilizedجهد ذي استقراريه عالية )
  Geiger – Muller Countersعدادات جايجر      مولر  6-3

على  bفيما بعد النقطة )عند زيادة اجلهد بني قطيب العداد التناسيب إىل ما بعد منطقة التناسب  
 .(1-6شكل )زيادة هائلة وبالتايل يزداد التيار زيادة طارئة  M( يزداد معامل التضاعف 1-6شكل 

ويرجع السبب يف ذلك إىل زيادة احتمال انطالق الفوتونات فوق البنفسجية عند تصادم اإللكرتونات 
وعند هذه اجلهود العالية  (.γأي زيادة قيمة االحتمال )جبزئيات الغاز وتكوين إلكرتونات كهروضوئية 

أين الثانوي يف مجيع وينتشر الت .تصبح هذه الفوتونات هي املسئول األساسي عن اإللكرتونات الثانوية
أحناء العداد وبالتايل يصل العداد إىل حالة التفريغ الكهريب وينتج عن ذلك تيار كبري للغاية دون النظر 

 ومها مكتشفاه(.)ويعرف العداد عند هذه اجلهود باسم عداد جيجر       مولر  .لعدد اإللكرتونات األولية
عندئذ  .n γ-1أن هذا األمر يتحقق عندما تصبح قيمة  يالحظ (16-7وبالرجوع إىل العالقة ) 

  عبارة عن ما ال هناية أي Mيصبح معامل التضاعف 

𝐌 =
𝐧

𝟏 − 𝟏
=  ∞ 

ويف هذه احلالة فإن جهد النبضة مل يعد يتوقف على عدد اإللكرتونات األولية الناجتة عن اجلسيم   
وبالتايل  .ء عملية التفريغ وظهور جهد النبضةإذا أنه يكفي تكون زوج واحد إلكرتوين     أيوين لبد .النووي

يالحظ أن جهد النبضة مل يعد يتوقف على طاقة اجلسيم النووي املسبب هلا ؛ لذا ال يستخدم عداد 
جيجر     مولر لتحديد طاقة اجلسيمات النووية وإمنا يستخدم فقط لتسجيل عدد هذه اجلسيمات دون 

  .النظر لطاقاهتا
التفريغ الكهريب ال يتوقف مرور التيار داخل العداد ذاتيا وإمنا يستمر حىت يف ومبجرد بدء التأين و  

حالة عدم وصول جسيمات نووية جديدة ؛ لذا فإنه جيب إيقاف عملية التفريغ داخل العداد ليكون 
ويوجد نوعان من عدادات جيجر     مولر خيتلفان باختالف  .جاهزا الستقبال جسيم جديد وتسجيله

  .التفريغ ومها عدادات ذات إطفاء خارجي واألخرى ذات إطفاء ذايتطريقة وقف 
 Non-self quenching G.M. countersعداد جايجر ذات اإلطفاء الخارجي  6-3-2

تؤدي الفوتونات فوق البنفسجية إىل انطالق  مثل األرجون()عندما مُيأل العداد بغاز خامل  
وتتحرك مجيع  .وليس من ذرات األرجون (األسطوانة اخلارجية)اإللكرتونات الكهروضوئية من الكاثود 
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( الذي تتكون حوله سحابه أيونية إىل ظهور نبضة على 01-0اإللكرتونات يف اجتاه األنود )شكل 
وعند وصول هذه السحابة األيونية إىل الكاثود تنتج فوتونات فوق بنفسجية جديدة  .Roاملقاومة 

وهكذا يستمر مرور التيار طاملا بقي اجلهد عاليا ومل  .وإلكرتونات ثانوية فيستمر التيار يف املرور وال يتوقف
  .يتم ختفيضه بأي وسيلة خارجية

108)يف حدود ) كبرية للغاية  Roولتخفيض قيمة اجلهد ميكن اختيار   − 109Ω  فعند حترك
أي أن جهد األنود عند حترك  IRoالسحابة األيونية بعيدًا عن األنود ينخفض جهد األنود مبا يعادل 

كبرية   Roفإذا كانت قيمة  .تيار السحابة األيونية Iحيث  Va =V-IRoالسحابة األيونية يصبح 
 .(1-6شكل Vbأقل من )ينخفض جهد األنود حبيث يصبح أقل من اجلهد الالزم الستمرار التفريغ 

لذلك فإنه عند وصول السحابة األيونية للكاثود يكون اجلهد أقل من احلد الالزم الستمرار التفريغ وبالتايل 
 10pFالداخلية يف حدود  وسعته 200μsفإذا كان زمن انتقال األيونات داخل العداد  .يطفأ العداد

4يف حدود  Roجيب أن يكون قيمة  × 108Ω.  وبعد أن يطفأ العداد يكون جهد األنود أقل من اجلهد
 Vفيبدأ هذا اجلهد يف الزيادة من جديد إىل أن يصل إىل القيمة األصلية .الالزم لتشغيله يف منطقة جاجير

وخالل هذا الوقت الذي يستعيد  ثانية( 0   01 بعد حوايل) Ro Coبعد زمن كبري باملقارنة بثابت الزمن 
ولو دخل جسيم إىل  .فيه العداد جهده على األنود يكون العداد غري مستعد الستقبال جسيمات جديدة

العداد خالل هذا الزمن فإنه ميكن أن يسجل ولكن تكون النبضة الناجتة صغرية للغاية حبيث ال حيس هبا 
ويالحظ .(recovery timeف هذه الفرتة الزمنية باسم فرتة االسرتجاع )وتعر  .اجلهاز اإللكرتوين التايل

  (.0    01حوايل )أن أهم عيوب هذا النوع من العدادات هو كرب فرتة االسرتجاع 
 Self-quenching G.M.countersعدادات ذات اإلطفاء الذاتي  6-3-0

جهد األنود وإمنا تستخدم مقاومة ويتميز هذا النوع من العدادات بعدم وجود مقاومة كبرية خلفض  
وحلدوث اإلطفاء  .وبذلك يبقى اجلهد ثابتا على األنود وال ينخفض إىل ما دون حد جهد جاجير .صغرية

( وخبار مركب متعدد % 11يف هذا النوع من العدادات ميأل العداد خبليط من غاز األرجون )حوايل 
دخول اجلسيم النووي حيدث التأين االبتدائي مث  ( وعند%01الذرات مثل الكحول أو األسيتون )حوايل 

تتبعه جمموعة التأينات الثانوية بالقرب من األنود وانطالق الفوتونات فوق البنفسجية اليت تؤدي إىل 
ولكن حيدث اختالف يف  .اإللكرتونات الكهروضوئية باألسلوب نفسه املتبع يف عدادات جاجير السابقة

 قابلية خبار الكحول أو األسيتون العالية المتصاص الفوتونات فوق هذه العدادات ويرجع أساسا إىل
وبذلك تكون اإللكرتونات  .البنفسجية وبذلك متتص هذه الفوتونات يف الغاز وال تصل إىل الكاثود

ونظرا للقابلية العالية  .الكهروضوئية صادرة عن جزئيات خبار الكحول وليس عن ذرات ماد الكاثود املعنية
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الفوتونات يف جزئيات الكحول وتأينها فإن هذه الفوتونات ال تبتعد كثريا عن األنود وينحصر المتصاص 
وهكذا تتحرك السحابة األيونية املوجبة اليت تصل إىل الكاثود كليا من  .التفريغ الكهريب بالقرب منه

كذلك ألنه أيونات جزئيات الكحول أو األسيتون وذلك المتصاص الفوتونات بواسطة هذه اجلزئيات و 
عند حترك أيون أرجون موجب يف اجتاه الكاثود فإنه يكتسب إلكرتونا عند اصطدامه جبزيء الكحول 
املتعادل الذي يتحول بدوره إىل أيون موجب )ألن طاقة ارتباط اإللكرتون بذرة األرجون أعلى من طاقة 

 الكاثود فإهنا ال تؤدي إىل . وعند وصول أيونات الكحول املوجبة إىل(ارتباط االلكرتون جبزيء الكحول
وهكذا ميكن تلخيص دور جزئيات الغاز  .انبعاث إلكرتون ثانوية من مادة الكاثود وبالتايل حيدث ذاتيا

  :املتعددة الذرات مثل خبار الكحول أو األسيتون يف اآليت
  .منع وصول الفوتونات إىل الكاثود وبالتايل منع انطالق اإللكرتونات الكهروضوئية منه .2

  .منع وصول أيونات األرجون املوجبة إىل الكاثود وبالتايل منع انبعاث اإللكرتونات الثانوية منه .0

  :شكل النبضة والزمن الميت وزمن اَلسترجاع لعداد اإلطفاء الذاتي 6-3-6
وتتحرك السحابة  .تتكون نبضة التيار الناجتة على خمرج عداد جاجير ذي اإلطفاء الذايت األيونية فقط 

( الشكل 02-6ويستعرض شكل ) .األيونية يف اجتاه الكاثود مكونه شكال اسطوانيًا رفيعا يف أي حلظة
( وكذلك الشكل النظري الناتج عن 1اخلط املتصل )التجرييب للنبضة من العداد ذي اإلطفاء الذايت 

كما يعتمد شكلها على مكان   .ية للعدادويعتمد زمن امتداد النبضة على األبعاد اهلندس .املركبة األيونية
 .حدوث التأين االبتدائي بالنسبة لألنود

فكلما بعد أثر اجلسيم النووي عن األنود 
زاد االمتداد الزمين للنبضة وقلت القيمة 

اخلط املتصل )القصوى للتيار الناتج عنها 
2).  

الشكل التجرييب للنبضة من العّداد  .2
  .ذي اإلطفاء الذايت

  .أثر اجلسيم النووي عن األنّودابتعاد  .0

 
( الشكل التجريبي للنبضة من العداد ذي 3-6شكل )

 .اإلطفاء الذاتي
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  :Dead timeالزمن الميت 
أثناء عملية التضاعف اإللكرتوين وانتقال السحابة األيونية من حول األنود إىل الكاثود يكون العداد  

ومبجرد وصول السحابة األيونية للكاثود يسرتجع األنود غري حساس الستقبال القطبني يف هذا الوقت 
ويعرف الزمن بني حلظة دخول اجلسيم  .جهده بسرعة وتعود شدة اجملال بني القطبني إىل قيمتها األصلية

 dead( بالزمن امليت للعداد )1-0شل  bالنقطة )النووي ووصول اجلهد على األنود إىل عتبة جاجير

time يكون العداد غري حساس لتسجيل أي جسم آخر( وخالل هذا الزمن.  
 :Recovery timeزمن اَلسترجاع  6-3-1

أما الفرتة الزمنية بني وصول اجلهد إىل عتبة جاجير ووصوله إىل القيمة القصوى فتعرف بزمن  
وتعترب هذه الفرتة صغرية بالنسبة للعدادات ذات اإلطفاء الذايت )حوايل  .(recovery timeاالسرتجاع )

وخالل زمن االسرتجاع يستطيع العداد تسجيل  Ro( ثانية وذلك بسبب صغر قيمة املقاومة 8    01×  0
  .أو جهد( النبضة أقل)اجلسيم النووي ولكن يكون تيار 

فتوجد منها أنواع ذات نوافذ  .ص لهختتلف عدادات جاجير باختالف الغرض املخص ،وعموما 
وهناك أنواع يستخدم  .وأخرى بدوهنا وذلك تبعا لنوع اجلسيمات أو اإلشعاعات املطلوب الكشف عنها

أو يعمل فيها نافذة من مادة البورون الستخدامها للكشف عن  BF3فيها غاز ثالث فلوريد البورون 
  .النيوترونات

 Cloud Chamberالغرفة السحابية  6-7
تعترب الغرفة السحابية من أقدم الوسائل املستخدمة للكشف عن اجلسيمات املشحونة بالرؤية املباشرة  

( رمسا توضيحياً للغرفة السحابية 00-0ويبني شكل ) .م0102حيث استخدمها ويلسون ألول مرة عام 
 .ببخار املاء عند درجة الغرفة حيث ميأل الفراغ الداخلي للغرفة باهلواء النقي متاما من الغبار واملشبع
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 ( الغرفة السحابية7-6شكل )

وعند حترك املكبس فجأ وبسرعة عالية إىل أسفل حيدث متدد مفاجئ خلليط اهلواء وخبار املاء مما 
فإذا مرت  .يؤدي إىل االخنفاض املفاجئ يف درجة حرارة اخلليط ويصبح خبار املاء يف حالة ما فوق التشبع

 Cيف هذه اللحظة جسيمات مشحونة وأدت إىل تكوين أزواج الكرتونية أيونية داخل الفراغ الداخلي 
يتكثف خبار املاء فوق املتشبع على األيونات ويظهر أثر لقطرات املاء املتكثفة على األيونات بطول أثر 

إما بالعني اجملردة أو بالتصوير يف هذه وميكن رؤية هذه القطرات وبالتايل أثر اجلسيم  .اجلسيمات املشحونة
وبعد  .اللحظة وذلك بإدخال ضوء من فتحة جانبية والتصوير خالل الغطاء الشفاف العلوي للغرفة

التصوير يعاد املكبس إىل وضعه األصلي، ويتم توصيل جهد بالغرفة لسحب األيونات من داخلها فتصبح 
ما يتم جتهيز الغرفة بأدوات آلية لسحب املكبس وعمو  .الغرفة بذلك مستعدة لدورة قياسات أخرى

 .والتصوير وإعادة املكبس حبيث تتم الدورة بأكملها وتصبح الغرفة جاهزة آلياً 
 هو  Sوتعريف نسبة التشبع 

    𝐒 =
𝐏𝐟

𝐏𝐢
 

 هي  Eهو الضغط بعد وقبل التمدد على الرتتيب كذلك فإن نسبة التمدد  Pf، Piحيث 
     𝐄 =  

𝛕𝐟

𝛕𝐢
 

وبالنسبة خلليط اهلواء وخبار املاء حيدث  .حجم الغرفة بعد وقبل التمدد على الرتتيب Tf، Tiحيث  
ولكن حيدث التكثف  1.31-1.25حمصورة بني  Eالتكثف على األيونات السالبة فقط إذا كانت قيمة 

 Eدت أما إذا زا .1.38-1.31حمصورة بني  Eعلى كل من األيونات السالبة واملوجبة إذا كانت قيمة 
فيحدث التكثف يف الفراغ كله دون النظر لوجود أيونات وتتكون سحابة داخل التجويف  1.38على 
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أما بالنسبة  .بالنسبة خلليط اهلواء وخبار املاء 1.35يف حدود  Eلذا فإنه يفضل أن تكون قيمة  .بأكمله
حيث حيدث  E=1.10خلليط األرجون والكحول فإنه ميكن احلصول على أفضل صورة عندما تكون 

  .التكثف على كل من األيونات املوجبة والسالبة
فإذا تعرض الفراغ  .وميكن استخدام الغرفة السحابية يف حتديد شحنة اجلسيم واندفاعه وبالتايل طاقته 

ينحرف مسار اجلسيمات املشحونة  Bالداخلي للغرفة بعد التمدد مباشرة جملال مغناطيسي كثافة فيضه 
وحتكم هذا  .Rاملغناطيسي ويصبح املسار عبارة عن جزء من حميط دائرة نصف قطرها حتت تأثري اجملال 

 املسار العالقة املعروفة التالية واخلاصة حبركة اجلسيمات املشحونة يف اجملال املغناطيسي
   mv=qBR 

  .وحيدد اجتاه االحنراف نوع الشحنة .شحنته qسرعته و  v ،هي كتلة اجلسيم النووي mحيث  
  .كذلك فإنه ميكن حتديد طاقة اجلسيم من طول األثر

حوايل نصف ثانية(. والزمن احلساس )ومن أهم عيوب الغرف السحابية هو قصر الزمن احلساس  
عبارة عن زمن استمرار القطرات املكثفة حيث إن هذه القطرات تتبخر من جديد بسبب وصول احلرارة 

 إليها من خارج الغرفة. 
  Diffusion Chamberغرفة اَلنتشار  ،-6

م تعرف بغرفة 0108نظرًا لصغر الزمن احلساس للغرفة السحابية فقد مت تطوير غرفة جديدة عام  
وميأل اإلناء العلوي  .( وتتكون الغرفة من إناءين أحدمها علوي واآلخر سفلي00-6االنتشار )شكل 

وتكون درجة حرارة  .نظرًا ألن خباره قابل للتكثف( methyl alcoholبسائل مثل الكحول امليثيلي )
   وذلك باستخدام  C° 60هذا اإلناء هي درجة حرارة الغرفة. أما اإلناء السفلي فيجب تربيده إىل حوايل 

فيؤدي ذلك إىل تدرج  .أي يف حالة صلبة()خليط من الكحول امليثيلي وثاين أكسيد الكربون املتصلب 
وعند تبخر السائل املوجود باإلناء العلوي ينتشر هذا البخار إىل  .السفلي والعلويدرجة احلرارة بني اإلناء 

أسفل بسبب اخنفاض درجة احلرارة عند القاع ؛ لذا يكون البخار يف حالة ما فوق التشبع يف املنطقة 
وعند مرور جسيم مشحون يف هذه املنطقة وتكوين األيونات يتكثف خبار عليها  .السفلي من الغرفة

وإلعداد الغرفة لدورة قياسات جديدة جيب  .كونا قطرات السائل وبالتايل ميكن تصوير أثر اجلسيمم
وتتميز هذه الغرفة عن سابقتها بكرب الوقت احلساس  .سحب األيونات من داخلها باستخدام جمال كهريب

  .ثوان( 01)حوايل 



 Nuclear Radiation Detectorsكواشف  االشعاعات النووية                      الفصل الثالـــــث       

62 

 
 ( غرفة اَلنتشار،-6شكل )

اجلسيمات النووية املشحونة ذات الطاقات العالية ؛ لذا جيب وتستخدم هذه الغرف عموما لتسجيل  
حىت تقف هذه اجلسيمات ذات الطاقة  20atm أن يون ضغط الغاز بداخلها كبريا جداً ويصل إىل حوايل

  .العالية بداخلها
 Bubble Chamberالغرفة الفقاعية  6-2

ويقوم مبدأ عمل هذه الغرفة على استخدام ظاهرة تكوين  .م0102مت تصميم أول غرفة فقاعية عام  
ومتأل  .( رمسا ختطيطًا لغرفة فقاعية00-6ويبني شكل ) ،الفقاعات عند تسخني السوائل تسخينا فائقاً 

-)عند درجة حرارة ترتاوح بني) (Xeأو كسينون  He)أو هليوم  Hالغرفة عموما بسائل هيدروجني 

246°C للهيدروجني، (-20°C) ويتم تسخني السائل إىل درجة حرارة أعلى من نقطة  .لسائل الكسينون
عن طريق استخدام ضغط خارجي عال جداً  (غليانه ولكنه يبقى يف الطور السائل )وال يتحول إىل خبار

وعند ختفيض الضغط فجأة فإن السائل الفائق  .)عدة عشرات من الضغط اجلوي حسب نوع السائل(
وعند مرور جسيم مشحون  .لغليان يف احلال وإمنا متر فرتة معينة دون حدوث الغليانالتسخني ال يبدأ يف ا

وتنمو فقاعات على هذه األيونات يف خالل زمن  ،خالل هذه الفرتة يف الغرفة فإنه يؤدي إىل تأيني السائل
يتم وهكذا تتكون فقاعات على طول مسار اجلسيم املشحون و  ،ثانية 01    2( 2s-10مقداره حوايل )

تصوير هذه الفقاعات وسحب األيونات بواسطة جمال كهريب وزيادة الضغط من جديد قبل بدء غليان 
والزمن احلساس هلذه الغرفة  .وتصبح الغرفة جاهزة لتسجيل جسيمات أخرى بعد عدة ثوان قليلة .السائل

وجيب أال )السائل  هو عبارة عن الفرتة من حلظة خفض الضغط اخلارجي على الغرفة إىل حلظة بدء غليان
ولزيادة الزمن احلساس جيب أن يكون جدار الغرفة  (.حيدث الغليان وذلك بزيادة الضغط إىل قيمته األولية
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 01    0( 2s-10الداخلي ناعما متاما وأن يون السائل نقيا للغاية وإال اخنفض الزمن احلساس إىل حوايل )
 .ثانية

 
 التناسيب الكاشف( 1-0) شكل

 لوح شفاف  .2
 آل تصوير .0
 ملفات مغناطيسية  .6
 هيدروجني سائل .1

  :وتتميز هذه الغرفة على سابقتها باآليت
وبالتايل ميكن استخدامها لتسجيل اجلسيمات  ،استخدام سوائل ذات كثافة عالية بدال من الغازات .2

 (. MeVالنووية ذات الطاقات العالية )عدة آالف

 ثوان(.قصر زمن إعدادها لدورة القياسات التالية )عدة  .0

  .إمكانية استخدام أبعاد كبرية للسائل حبيث يقع مدى اجلسيم النووي بالكامل داخل السائل .6

  .لذا فإنه يفضل استخدام غرفة الفقاعات عند إجراء الدراسات النووية يف جمال الطاقات العالية 
 Scintillation Detectorsالكواشف الوميضية  6-22
 مكونات الكاشف الوميضي  6-22-2

عند سقوط اجلسيمات املشحونة أو اإلشعاعات السينية أو إشعاعات جاما على مواد معينة مثل  
أو اإلستلبني أو غريها ينتج عن ذلك وميض  ،أو األنثراسني CsIأو أيويد السيزيوم  NaIأيوديد الصوديوم 

وتعرف هذه املواد  .او اإلستلبني أو غريها ينتج عن ذلك وميض ضوئي ،وتعرف هذه األنثراسني .ضوئي
( ولقد استخدمت هذه الظاهرة يف الكشف عن اإلشعاعات scintillatorsباسم املواد الوميضية )

  .النووية جبميع أنواعها وحتديد طاقاهتا
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( من عدة أجزاء أساسية هي املادة الوميضية وأنبوب 08-0ويتكون الكاشف الوميضي )شكل  
وأنبوب التضاعف الفوتوين  ،(light reflectorضوئي )( والعاكس الlight pipeتوصيل الضوء )

(photomultiplier tube).  
 .فعند سقوط اإلشعاعات أو اجلسيمات النووية على املادة الوميضية تصدر هذه املادة ومضة ضوئية 

( ألنبوب photocathodeوتنتقل الومضة الضوئية عرب أنبوب توصيل الضوء إىل الكاثود الضوئي )
  .لفوتوينالتضاعف ا

أما دور العاكس الضوئي فهو عكس الضوء الواقع عليه وإعادته إىل الكاثود الضوئي لألنبوب حىت  
  .ال يضيع جزء من الضوء الناتج عن اجلسيم

 
 ( الكاشف الوميضي22-6شكل )

وعند سقوط الضوء على الكاثود الضوئي تنطلق منه إلكرتونات تبعًا لظاهرة االنبعاث   
وتصل  .مث يتضاعف عدد اإللكرتونات تضاعفًا فائقًا داخل أنبوب التضاعف الفوتوين ،الكهروضوئي

 .اإللكرتونات يف النهاية إىل أنود )جممع( أنبوب التضاعف منتجة بذلك نبضة كهربية على خمرج األنبوب
  املادة الوميضية  .2
 أنبوب توصيل الضوء .0
 الغالف اخلارجي  .6
 العاكس الضوئي .1

PMT- أنبوب التضاعف S- املصدر املشع 
 وهكذا ميكن تلخيص عملية الكشف باستخدام الكواشف الوميضية يف مراحل ست مرتبة كاآليت: 

  .امتصاص طاقة اجلسيم النووي داخل املادة الوميضية مما يؤدي إىل إثارة أو تأين هذه الطاقة .2
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  .حتول الطاقة املمتصة يف املادة إىل ضوء خالل العملية الوميضية .0

  .الفوتونات الضوئية وانبعاث إلكرتونات منهانتقال  .6

  .تضاعف عدد اإللكرتونات داخل أنبوب التضاعف .1

  .جتمع هذه اإللكرتونات عند أنود األنبوب وتكون شحنة كهربية عليه .8

  :بالعالقة التالية Eاملتجمعة على أنود األنبوب بطاقة اجلسيم الساقط  Qوترتبط الشحنة الكهربائية   
𝐐 = 𝐞𝐌𝐧𝐩𝐡 = 𝐞𝐌𝐂𝐓𝐆𝐒𝐄 

عدد اإللكرتونات الصادرة من  nph ،معامل التضاعف يف األنبوب M ،شحنة اإللكرتون eحيث  
أي نسبة الفوتونات الضوئية اليت خترج منها إىل الفوتونات )هي كفاءة املادة الوميضية  C ،الكاثود الضوئي

أي عدد اإللكرتونات الصادرة )حساسية الكاثود الضوئي  S ،هي شفافية أنبوب التوصيل F (،املتكونة
وتعترب مجيع هذه املعامالت ثابتة للكاشف  (.منه لكل إلكرتون فولت من طاقة اإللكرتونات الساقطة

الواحد عند اجلهد الواحد ؛ لذا يتضح أن الشحنة الكهربائية املتكونة على خمرج أنبوب التضاعف تتناسب 
  .م الساقططردياً مع طاقة اجلسي

 Types of scintillatorsأنواع المواد الوميضية  6-22-0
 .وختتلف خصائص هذه املواد اختالفا كبرياً  .يستخدم يف الوقت احلايل عدد كبري من املواد الوميضية 

 ( بعض أمساء املواد الوميضية شائعة االستخدام وخصائصها.0-0ويبني جدول )
 الوميضية( خصائص بعض المواد 2-6جدول )

 اسم المادة الوميضية
كثافتها 

 (6)جم/سم
طول موجة الضوء 

 المنبعث )انجستروم(
زمن التفكك 

 τ)بالثانية( 

 6    01× 226 0011 0220 بللورة اإلنثراسني )مادة عضوية(
 1   01× 0-0 0011 0200 بللورة الستيلبني )مادة عضوية(

 NaI (TI) 0286 0011 220×01    6يوديد الصوديوم املزود بالتاليوم 
 Zn S(Ag) 0201 0011 01   0كربيتيد اخلارصني املزود بالفضة 

 

  :وجيب أن تتوافر يف املادة الوميضية اجليدة اخلصائص التالية
  .كفاءة عالية يف حتويل طاقة اجلسيم النووي إىل طاقة ضوئية .2

  .شفافية تامة للمادة بالنسبة لإلشعاعات الصادرة منها .0

  .زمن التفككصغر  .6
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 .فبمجرد دخول اإلشعاعات النووية إىل املادة الوميضية تثار املادة وتبدأ يف إصدار الفوتونات الضوئية  
  :ويتغري عدد الفوتونات كدالة من الزمن طبقا للعالقة التالية

    𝐧 = 𝐧𝐨(𝟏 − 𝐞−𝐭/𝛕) 
العدد  noمن حلظة دخول اإلشعاعات النووية،  tعدد الفوتونات الصادرة بعد زمن مقداره  nحيث  

1)فهو عبارة عن الزمن الالزم إلصدار  τأما  .الكلي للفوتونات الصادرة − e−1)  من الفوتونات أي
أما اخلصائص األخرى للمادة الوميضية كالكثافة  .ويعرف هذا الزمن باسم زمن التفكك .منها % 80

.والشكل واحلجم وحالة املادة فتختلف باختالف الغرض من الكاشف واجلسيمات النووية وطاقاهتا
وتوضع املادة الوميضية عادة داخل حافظة حمكمة القفل وذلك حلمايتها من الصدمات ومنع وصول  

وتغطي املادة الوميضية )من مجيع اجلوانب عدا اجلانب  .بة اجلويةالضوء إليها وملنعها من التميع بفعل الرطو 
أما  .( تعمل كعاكس للضوءMgOاملتصل باألنبوب الضوئي( بطبقة رقيقة من أكسيد املاغنسيوم )

اجلانب املتصل باألنبوب الضوئي فيغطي بطبقة متجانسة السمك من الزجاج النقي وذلك لوصول الضوء 
ند استخدام املادة الوميضية للكشف عن اجلسيمات املشحونة الثقيلة أو وع .إىل الكاثود الضوئي

جسيمات بيتا جيب عمل نافذة يف احلافظة من شرائح رقيقة من األلومنيوم وذلك ملنع وصول الضوء من 
  .اخلارج ويف الوقت نفسه تسمح مبرور هذه اجلسيمات

  :استخدام الكواشف الوميضية 7-22-8
الوميضية للكشف عن مجيع أنواع اإلشعاعات النووية وتسجيلها باألسلوب تستخدم الكواشف  

وهلذا الغرض يستخدم كاشف وميضي مكون من مادة وميضيه مناسبة للنوع  .النبضي وحتديد طاقاهتا
بدائرة إلكرتونية تعرف  (األنود)ويوصل خمرج األنبوب  .املعني من اإلشعاعات وأنبوب تضاعف فوتوين

( وجيب جتميع هذه الدائرة على قاعدة األنبوب preamplifierباعثي أو املكرب األوىل )باسم التابع ال
كذلك يتم جتميع مقسم اجلهد   .مباشرة وذلك ملنع فقد نسبة من التيار عند سحبه ملسافات بعيدة

(potential dividerالالزم لتوزيع اجلهد على الدينودات املختلفة على هذه القاعدة نفسها ). وتؤخذ 
ويتم تغذية  .نبضات اجلهد اخلارجة من التابع الباعثي أو املكرب األويل للعد والتحليل يف أجهزة أخرى

  .أنبوب التضاعف مبنبع جهد عايل ذي استقراريه عالية
األول من األنود ويكون تياره سالباً  ،وجتدر اإلشارة إىل أنه يؤخذ أحياناً خمرجان من أنبوب التضاعف 

ج عن وصول اإللكرتونات السالبة لألنود واملخرج اآلخر من أحد الدينودات األخرية ويكون نظرًا ألنه نات
ويكون عادة جهد النبضة  .تياره موجبًا نظرًا ألنه ناتج عن خروج عدد من اإللكرتونات من هذا الدينود

  .السالبة من األنود
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  .مشحونة الثقيلةاستخدام الكواشف الوميضية للكشف عن جسيمات ألفا والجسيمات ال-أ
ويفضل يف هذه الكواشف استخدام بلورة وميضيه من كربيتيد اخلارصني املنشط بالفضة  

ZnS(Ag)،  وتتميز هذه البلورة بكفاءة عالية لتحويل طاقة جسيمات ألفا واجلسيمات الثقيلة األخرى
ولكن نظرا لصغر  .ومن اجلانب اآلخر فإن أهم عيوب هذه البلورة هو ضعف شفافيتها .إىل طاقة ضوئية

مما  (مدى اجلسيمات املشحونة الثقيلة فإنه يستخدم مسك صغري من هذه املادة )حوايل واحد ملليمرت
وميكن ترسيب كربيتيد اخلارصني مباشرة على زجاج أنبوب  .جيعل ضعف الشفافية غري ذي أمهية

  .الفوتوين دون احلاجة ألنبوب توصيل الضوءالتضاعف 
 استخدام الكواشف الوميضية للكشف عن إشعاعات جاما واإلشعاعات السينية:-ب

 يستخدم عموما يف هذا النوع من الكواشف بلورة يوديد الصوديوم املنشطة بالثاليوم 
 (TI )NaI  ات السينية وإشعاعات ويفضل استخدام هذا النوع من البلورات مع اإلشعاع.كمادة وميضيه

وتعتمد كفاءة الكاشف على كل من مسك  .جاما بسبب كفاءهتا العالية نظرا لكرب كثافتها وعدده الذري
وأما بالنسبة للسمك املعني  .البلورة وطاقة اإلشعاعات فعند الطاقة املعينة تزداد الكفاءة كلما زاد السمك

فتقل الكفاءة بالنسبة لكل من األثر الكهروضوئي وأثر كومبتون بزيادة الطاقة وتزداد الكفاءة بالنسبة 
فإن كفاءة الكواشف الوميضية بالنسبة إلشعاعات جاما تعترب  ،وعموما .إلنتاج األزواج كلما زادت الطاقة

نوع من اإلشعاعات حبوايل عدة عشرات أو حىت عدة مئات من أعلى من كفاءة العدادات الغازية هلذا ال
  .املرات

  :استخدام الكواشف الوميضية للكشف عن جسيمات بيتا-ج
على الرغم من أن مجيع أنواع املواد الوميضية تعترب حساسة بالنسبة جلسيمات بيتا بدرجات متفاوتة  

  .للكشف عن هذه اجلسيماتإال أنه يفضل دائماً استخدام املواد الوميضية العضوية 
  :السبب يف ذلك إىل اآليت ويرجع

للكشف عن اإللكرتونات نظرا  NaI(T1)صعوبة استخدام بلورة يوديد الصوديوم املنشطة بالثاليوم  .2
وبالتايل صعوبة عمل  ،لضرورة عزل هذه البلورة عن اهلواء اجلوي بواسطة حافظة حمكمة القفل

  .النافذة

الكبري لبلورة يوديد الصوديوم من أهم عيوهبا بالنسبة للكشف عن جسيمات بيتا يعترب الوزن الذري  .0
( يف مادة back- scatteringحيث ينتج عنه نسبة عالية من تشتت هذه اجلسيمات للخلف )

  .البلورة
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  :استخدام الكواشف الوميضية للكشف عن النيوترونات-د
ويتم الكشف عنها من خالل  .النيوترونات يوجد يف الوقت احلايل عدة مواد وميضية للكشف عن 

اجلسيمات املشحونة الناجتة عن تفاعل النيوترونات مع املادة الوميضية. وبالنسبة للنيوترونات احلرارية 
حيث تتفاعل النيوترونات احلرارية مع أي من هاتني  Bأو البورون  Liتستخدم أي من ماديت الليثيوم 

كما أن املقطع العرضي هلذه التفاعالت يعترب كبريا مما يؤدي   ،قة كبريةاملادتني منتجة جسيمات ألفا بطا
  .إىل زيادة كفاءة الكاشف

 .للكشف عن النيوترونات احلرارية LiI(T1)لذا تستخدم عادة بلورة يوديد الليثيوم املنشطة بالثاليوم  
لكواشف النيوترونية األخرى ويف بعض ا .وتتميز هذه البلورة خبواص مشاهبة خلواص بلورة يوديد الصوديوم

  .تستخدم بلورة مكونة من خليط من مركبات الليثيوم أو البورون مع كربيتيد اخلارصني
أما بالنسبة للنيوترونات السريعة فإنه يفضل الكشف عنها باستخدام الربوتونات املرتدة عند تشتت  

شكل خليط من حبيبات كربيتيد وهلذا الغرض جتهز البلورة يف  .هذه النيوترونات على اهليدروجني
وتعترب هذه البلورة من أنسب البلورات  .والشمع الحتوائه على نسبة عالية من اهليدروجني ZnSاخلارصني 

وتوجد عدة أنواع أخرى من كواشف النيوترونات السريعة اليت تعتمد  .للكشف عن النيوترونات السريعة
ذا الغرض عدة مواد ذات مقاطع عرضية عالية هلذا ويستخدم هل .(n,γأساسا يف عملها على التفاعل )

  :النوع من التفاعل مثل األنديوم والذهب حيث حتدث التفاعالت التالية
In + n → In49

116 + γ49
115  

Au + n → Au + γ79
198

79
197  

وبقياس  .مصادر مشعة جلسيمات بيتا In، 198 Au 116وتعترب املواد الناجتة عن التفاعل وهي  
  .النشاط اإلشعاعي هلذا املصادر ميكن الكشف عن النيوترونات السريعة وحتديد عددها

 Semiconductor (Solid State) Detectorsالكواشف شبه الموصلة  6-22
حدث يف السنوات األخرية حتول كبري من الكواشف الغازية والوميضية إىل الكواشف اجملهزة من  

ويرجع السبب يف ذلك إىل  .يف جمال البحوث النووية عند الطاقات املنخفضةأشباه املوصالت خاصة 
وهناك تشابه كبري بني عمل الكواشف  .املزايا العديدة اليت تتمتع هبا هذه الكواشف اليت سريد ذكرها

ففي غرفة التأين تؤين اإلشعاعات جزئيات الغاز مكونة  .اجملهزة من أشباه املوصالت وعمل غرفة التأين
ذلك أزواجا إلكرتونية أيونية ميكن جتميعها واحلصول بالتايل على نبضة كهربية. أما يف الكواشف اجملهزة ب

من أشباه املوصالت فتؤين اإلشعاعات ذرات املادة الصلبة شبه املوصلة مثل السليكون أو اجلرمانيوم 
وتبلغ القيمة  .على نبضة كهربيةمكونة بذلك أزواجا إلكرتونية     ثقبيه ميكن جتميعها واحلصول بالتايل 
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يف ) 3.5eVاجلرمانيوم حوايل  املتوسطة للطاقة الالزمة لتكوين زوج إلكرتوين     ثقيب يف ماديت السليكون أو
؛ لذا فإن الشحنة املتكونة عن اجلسيم النووي نفسه يف  (يف اهلواء 35eVحني أن هذه القيمة حوايل 

السليكون أو اجلرمانيوم تبلغ تقريبا عشرة أضعاف الشحنة املتكونة يف اهلواء مما يؤدي بدوره إىل قدرة 
ونظرا  .وبتايل إىل دقة حتديد طاقة اجلسيمات النووية ،حتليلية فائقة للكواشف اجملهزة من أشباه املواصالت

اجلسيمات النووية يف املواد الصلبة أقل بكثري منه يف الغازات فإنه ميكن استخدام كواشف من ألن مدى 
ويؤدي هذا بدوره إىل صغر الزمن الالزم لتجميع الشحنات الكهربية وبالتايل  .مواد صلبة بأعماق صغرية

 إىل قدرة حتليلية زمنية عالية بالنسبة هلذا النوع من الكواشف. 
 P-N junction diodeملتقى الثقبي اإللكتروني ثنائي ال 6-22-2

تتميز ذرات املواد رباعية التكافؤ مثل السليكون واجلرمانيوم بوجود أربعة إلكرتونات يف املدار  
وعندما تكون مادة السليكون أو اجلرمانيوم يف حالة متبلورة تنتظم ذرات املادة يف نظام هندسي  .اخلارجي

ذرات متجاورة بواسطة إلكرتونات التكافؤ األربعة ؛ لذا فإنه عند درجة  حبيث ترتبط كل ذرة مع أربع
حرارة الصفر املطلق يكون كل إلكرتون من إلكرتونات التكافؤ األربعة مرتبطا يف الوقت نفسه بذرتني ومها 

 .اماً لذا تكون املادة عازلة مت .وال توجد بذلك أي إلكرتونات حرة يف املاد ،الذرة األم والذرة اجملاورة
ولتحرير أحد اإللكرتونات األربعة من ترابطه بالذرتني يف البلورة جيب منحه طاقة تصل إىل حوايل 

0.72eV  1.12يف حالة اجلرمانيوم وeV  .يف حالة السليكون 
تكتسب بعض إلكرتونات التكافؤ  C(298°K)°25وعند وجود البلورة يف درجة حرارة الغرفة أي  

 .يف املادة هذه القيمة املطلوبة من الطاقة فتحرر هذه اإللكرتونات وتصبح حرة تاركة يف مكاهنا ثقبا موجباً 
ولكن عدد األزواج اإللكرتونية  .وهكذا يتكون زوج إلكرتوين     ثقيب يؤدي إىل التوصيل الكهريب للمادة

ذرة للجرمانيوم وزوجا واحدا لكل  1011لغاية وال يتجاوز زوجا واحدا لكل الثقبية يف املادة يكون قليال ل
لذا تكون التوصيلية الكهربية للمادة النقية شبه املوصلة صغرية. أي أن مقاومتها  .ذرة للسليكون 1013

وجتدر اإلشارة إىل أن مقاومة السليكون تكون أعلى عادة حبوايل مائة مرة من مقاومة  .تكون عالية
رمانيوم عند درجة حرارة الغرفة نظرا ألن عدد األزواج اإللكرتونية الثقبية يف حالة السليكون تكون أقل اجل

 منها يف حالة اجلرمانيوم.
  .وتسمى هذه األزواج الناجتة عن املادة النقية حبامالت الشحنة الذاتية

افة نسبة صغرية للغاية من شوائب ولزيادة عدد احلامالت احلرة وبالتايل زيادة توصيلية البلورة ميكن إض 
فعند إضافة نسبة من ذرات مخاسية التكافؤ مثل  .مخاسية التكافؤ إىل مادة السليكون أو اجلرمانيوم النقي

أو الزرنيخ( يف )أو اجلرمانيوم( النقي ترتبط ذرة الفسفور )إىل السليكون  (As)أو الزرنيخ  Pالفسفور 
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من ذرات السليكون مكونة بذلك الروابط التسامهية األربعة املطلوبة البلورة بأربعة إلكرتونات مع أربع 
  .ويبقى اإللكرتون اخلامس دون ترابط مع أي ذرة فيصبح حرا ويشرتك يف التوصيل الكهريب

( حيث أهنا وهبت إلكرتونا donorوتعرف الذرات مخاسية التكافؤ يف هذه احلالة بالذرات الواهبة ) 
ألن اإللكرتونات  (n-type material)املوصلة يف هذه احلالة باملادة اإللكرتونية وتسمى املادة شبه  .حرا

تكون هي غالبية احلامالت للشحنة أما الثقوب فال يوجد منها إال الذاتية وتعرف عندئذ باحلامالت 
  .األقلية

كذلك ميكن زيادة التوصيل الكهريب للمادة وذلك بغرس شوائب من مواد ثالثية التكافؤ كالبورون  
B  أو اجلاليومGa.  فعندم تكون البلورة ذات الشوائب ترتبط ذرة البورون بإلكرتوناهتا التكافؤية الثالثة مع

طة الرابعة تستأثر ذرة ولتكوين الراب .ثالث ذرات سليكون جماورة مكونة بذلك ثالث روابط تسامهية
وبذلك يتكون يف ذرة السليكون اجملاورة  .البورون بأحد اإللكرتونات من إحدى ذرات السليكون اجملاورة

( acceptorوتسمى ذرات املادة الثالثية التكافؤ يف هذه احلالة بالذرات املتقبلة ) .ثقب موجب الشحنة
تعرف املادة شبه املوصلة يف هذه احلالة  .لك ثقبحيث إهنا تستقبل إلكرتون من ذرة جماورة مكونة بذ

( حيث إن الثقوب متثل غالبية احلامالت يف هذه املادة أما P-type materialباملادة ثقبية التوصيل )
  .اإللكرتونات فال منها إال الذاتية وهي بذلك متثل احلامالت األقلية

ة لكل مليون ذرة سليكون أو وتضاف الشوائب عموما بنسب صغرية جدا )حوايل ذرة واحد 
وعند إضافة الشوائب اخلماسية إىل جزء من املادة النقية والشوائب الثالثية إىل اجلزء  .جرمانيوم نقي(

(  P-N junction diodeاآلخر من املادة النقية يتكون ما يعرف باسم ثنائي الوصلة أو ثنائي امللتقى )
إلكرتونات التوصيل احلرة من املادة اإللكرتونية إىل املادة  وعند امللتقى تنتقل .(01-0كاملبني يف شكل )

من  (كما تنتقل الثقوب املوجبة )بالظاهرة نفسها  .الثقبية )بظاهرة االنتشار( تاركة خلفها األيونات املوجبة
قى وبذلك تتكون على جانيب امللت .املنطقة الثقبية إىل املنطقة اإللكرتونية تاركة خلفها األيونات السالبة

( تكون خالية متامًا من الشحنات depletion layerمنطقة تعرف باسم املنطقة املنزوعة الشحنة )
وتعترب هذه املنطقة عازلة متاما ويتكون فيها جمال كهريب شدته  (.الكهربائية )سواء اإللكرتونات أو الثقوب

ε  منها بأربع روابط تسامهية مع أربع ناتج عن األيونات املوجبة والسالبة غري القابلة للحركة الرتباط كل
 ،3−10ويف حالة عدم توصيل جهد كهريب بطريف الثنائي يرتاوح عرض منطقة امللتقى بني  .ذرات جماورة
10−5cm فكلما زاد تركيز الشوائب قل العرض والعكس صحيح .وذلك تبعا لنسب تركيز الشوائب. 

وعند توصيل جهد مباشر بني طريف الثنائي يقل عرض هذه املنطقة ويصبح مساويا للصفر عند حوايل 
0.5V وال يعتمد  .أما عند توصيل جهد بالتيار العكسي للثنائي .ومير تيار كبري يعرف بالتيار املباشر
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د العكسي أعلى من التيار العكسي على قيمة اجلهد العكسي وإمنا تكون قيمته ثابتة )طاملا كان اجله
وإمنا يعتمد على درجة احلرارة حيث أنه ناتج عن اإللكرتونات والثقوب الذاتية الناجتة عن  ،(0.5Vحوايل 

 .لذا يكون التيار العكسي يف حالة اجلرمانيوم أعلى بكثري منه يف حالة السليكون .املادة شبه املوصلة النقية
وجب ملنبع اجلهد باملادة الثقبية والقطب السالب باملادة ويتم توصيل اجلهد املباشر بتوصيل القطب امل

( حيث يوصل القطب املوجب باملادة 01-0فهو كاملبني يف شكل ) ،أما اجلهد العكسي ،اإللكرتونية
  .اإللكرتونية والقطب السالب باملادة الثقبية

 
 ( ثنائي الوصلة22-6شكل )

 :Sillicon detectorsكواشف السليكون   22-0- 6
 1μmويكون عرض املادة اإللكرتونية  .الكاشف السليكوين عبارة عن ثنائي ملتقى ثقيب إلكرتوين 

ً من طاقتها فيها ً كبريا ً لصغر عرض املادة اإللكرتونية جيب  .حىت ال تفقد اإلشعاعات الساقطة جزءا ونظرا
لعمق يصل إىل عدة وأما املادة الثقبية فيمكن أن متتد  .أن يكون تركيز الشوائب اخلماسية عاليا

 :عند حتييز الكاشف جبهد عكسي من العالقة التالية d وميكن إجياد عرض منطقة امللتقى .ملليمرتات
𝐝 = 𝐝𝐧 + 𝐝𝐩 

dn   حيث =
ε√V

2πeNn
  ، dp =

ε√V

2πeNp
 

هي  Nn ،شحنة اإللكرتون أو الثقب e ،ثابت العزل للمادة ε ،هو جهد التحييز العكسي Vحيث  
  .شدة الثقوب يف املنطقة الثقبية Npشدة اإللكرتونات يف املنطقة اإللكرتونية و 

ويتناسب عدد األزواج اإللكرتونية الثقبية الناتج  .وتعترب منطقة امللتقى هي املنطقة احلساسة للكاشف  
جلسيم يف هذه يف هذه املنطقة عن اجلسيم النووي الساقط تناسبا طرديا مع الطاقة اليت يفقدها هذه ا

ويتم سحب هذه األزواج وجتميعها حتت تأثري اجملال الكهريب ملنطقة امللتقى حيث تتجه  .املنطقة
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اإللكرتونات الناجتة إىل املنطقة اإللكرتونية وتتجه الثقوب إىل املنطقة الثقبية مما يؤدي إىل مرور تيار كهريب 
  .وظهور نبضة كهربية على خمرج الكاشف

ياز اجلسيم النووي ملنطقة امللتقى ودخوله إىل املنطقة الثقبية فإنه يولد كذلك أزواجا ويف حالة اجت 
ولكن هذه املنطقة ال حتتوي إال على عدد قليل جدًا من اإللكرتونات  .إلكرتونية ثقبية يف هذه املنطقة

إللكرتونات املتولدة احلرة وعدد كبري جداً من الثقوب ؛ لذا تتحرك الثقوب كعادهتا يف هذه املنطقة ولكن ا
  .ميكن أن تعيد احتادها مع العدد الكبري من الثقوب فيضيع جزء كبري من التيار

كذلك األمر   .وبالتايل ال تتناسب الشحنة املتجمعة مع الطاقة اليت يفقدها اجلسيم يف هذه املنطقة 
وملا كانت  .فعند مرور اجلسيم النووي فيما تتولد األزواج اإللكرتونية الثقبية .بالنسبة للمنطقة اإللكرتونية

يف هذه املنطقة عبارة عن أقلية واإللكرتونات هي الغالبية فإنه ميكن أن تعيد الثقوب املتكونة احتادها مع 
ن يكون عرض لذا جيب أ .يفقد عدد كبري من هذه الثقوب ويضيع جزء من التيار ،وبالتايل ،اإللكرتونات

 املنطقة اإللكرتونية صغريا للغاية وأن يكون عرض منطقة امللتقى كافيا حبيث يتوقف اجلسيم النووي قبل
الوصول إىل هناية هذه املنطقة وذلك للمحافظة على التناسب بني طاقة اجلسيم النووي وعدد األزواج 

  .هربية الناجتة على خمرج الكاشفاإللكرتونية الثقبية املتجمعة أي بني طاقة اجلسيم والنبضة الك
 ،ويعتمد الزمن الالزم لتجميع األزواج اإللكرتونية الثقبية على عدة عوامل مثل عرض منطقة امللتقى 

  .وعلى كثافة الشوائب ،وبالتايل على اجلهد العكسي
ة احلرارية وتتحرك كل من الثقوب واإللكرتونات حتت تأثري اجملال الكهريب للملتقى وكذلك بفعل احلرك 

vعبارة عن  εفالسرعة االنسياقية حتت تأثري اجملال  .العشوائية = με  وهي ختتلف لكل من الثقوب
والسرعة االنسياقية ألي من الثقوب أو اإللكرتونات ال  .لكل منها μواإللكرتونات الختالف احلركة 

فإن الزمن الالزم  0.1cmفإذا كان عرض منطقة امللتقى حوايل  .مهما زاد اجلهد 107cm/sتتعدى 
وهذا هو احلد األدىن لزمن جتميع الشحنة وعموما يتوقف زمن منو التيار من  8s−10لتجميع الشحنة هو 

  .الصفر إىل أقصى قيمة له على عدة عوامل أخرى مثل السعة الداخلية للثنائي )للكاشف( ومقاومته
3ويرتاوح هذا الزمن األخري بني   × 10−9 − 10−7s به املوصلة املختلفةللكواشف ش.  
ويستخدم هذا النوع من الكواشف واجملهز أساسا من مادة السليكون للكشف عن اجلسيمات  

وعموما ال تستخدم مادة اجلرمانيوم يف هذا النوع من  .املشحونة الثقيلة كالربوتونات وجسيمات ألفا
جلرمانيوم ميثل قيمة كبرية تقرتب من الكواشف نظرًا ألن التيار العكسي الناتج عن احلامالت األقلية يف ا

وعند استعمال اجلرمانيوم يف جتهيز مثل هذه  .التيار الناتج عن اجلسم النووي الناتج عن اجلسم النووي
حىت ال  (حتت الصفر املئوي C°196)أي حوايل  K°77الكواشف فإنه جيب خفض حرارته إىل حوال 
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 حىت ميكن إمهال قيمة التيار العكسي بالنسبة للتيار الناتج وبالتايل ،يتكون عدد كبري من احلامالت الذاتية
  .عن اجلسيم النووي

 Germanium-lithium detectorsكواشف الجرمانيوم    ليثيوم   6-22-6
للكشف عن جسيمات بيتا وإشعاعات جاما فإنه يفضل استخدام مادة اجلرمانيوم نظرًا لكثافتها  

كذلك جيب أن يكون عرض املنطقة احلساسة )منطقة امللتقى( يف حدود عدة   .العالية وكرب عددها الذري
( حىت تتوقف خالهلا جسيمات بيتا أو اإللكرتونات الناجتة عن األثر الكهروضوئي 3mm-1ملليمرتات )

وهلذا الغرض يتم غرس ذرات من الليثيوم يف مادة اجلرمانيوم وذلك لزيادة مقاومة املادة  .إلشعاعات جاما
فعند غرس ذرات الليثيوم يف مادة اجلرمانيوم من النوع الثقيب يقل عدد الثقوب الغالبية فيها  .املوصلة شبه

وبذلك تصبح توصيلتها قريبة من توصيلية املادة النقية مما يؤدي بدوره إىل زيادة عرض منطقة امللتقى حىت 
وجية خمتلفة باستخدام جهود معينة ويتم غرس ذرات الليثيوم بطرق تكنول .عند اجلهود العكسية الصغرية

من اجلرمانيوم املغروس  cm 2ودرجات حرارة حمددة لفرتات زمنية طويلة )حوايل عشرة أيام متصلة إلعداد 
  (.بالليثيوم

وجتدر اإلشارة إىل أن زيادة حجم املنطقة احلساسة )منطقة امللتقى( تؤدي بالتايل إىل زيادة التيار  
يار يعتمد أساس على درجة حرارة املادة شبه املوصلة فإنه جيب خفض قيمته العكسي وحيث إن هذا الت

باإلضافة إىل ذلك فانه  (C°196−)وذلك بتربيد اجلرمانيوم والسليكون حىت درجات حرارة منخفضة 
عند ترك اجلرمانيوم املغروس بالليثيوم عند درجة حرارة الغرفة فإنه حىت يف حالة عدم توصيل اجلهد 

وبالتايل تفقد هذه الذرات من  ،العكسي ميكن أن حيدث انسياق لذرات الليثيوم فتتحرك حنو السطح
هذه املشكلة يف غاية اخلطورة بالنسبة للكواشف وتعترب  .اجلرمانيوم بفعل حركتها احلرارية ويتلف الكاشف

هلذا جيب احملافظة على الكاشف باستمرار  .اجملهزة من اجلرمانيوم عنها بالنسبة لتلك اجملهزة من السليكون
كذلك فإنه من املفضل   .أي حتت تأثري حرارة النيرتوجني السائل C°196−حتت درجة حرارة منخفضة 

ري جهد عكسي مع التربيد بشرط أال يتغري هذا اجلهد العكسي تغريا اإلبقاء على الكاشف حتت تأث
  .مفاجئاً بالزيادة أو النقص
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  :أهم مزايا الكواشف شبه الموصلة 6-22-1
تتميز الكواشف اجملهزة من أشباه املواصالت باملقارنة بالكواشف الغازية والوميضية بعدة مزايا أمهها  

  :ما يلي
قدرة حتليلية عالية للطاقة حيث تصل القدرة التحليلية لكواشف اجلرمانيوم ليثيوم إىل حوايل  -أ

1.8KeV  1332بالنسبة إلشعاعات جامع ذات الطاقةKeV  60والصادرة عنCo  أما كواشف
وهذا  ،%0.5اجلسيمات املشحونة الثقيلة واجملهزة من السليكون فتصل قدرهتا التحليلية إىل حوايل 

ويرجع السبب يف ذلك إىل زيادة عدد األزواج  .بكثري من القدرة التحليلية لغرفة التأينأفضل 
اإللكرتونية الثقبية حوايل عشر مرات عن األزواج اإللكرتونية األيونية الناجتة يف غرفة التأين مما يؤدي 

نطقة كذلك فإنه نتيجة لصغر حجم امل  .إىل نقص التوزيع اإلحصائي النسيب يف عدد األزواج
احلساسة للكشاف شبه املوصل فإن التوزيع الناتج عن احتمال فقد بعض األزواج ينخفض اخنفاضا 

  .ملموساً 
وجود عالقة خطية بني طاقة اجلسيم النووي والنبضة الكهربية الناجتة عنه على مدى واسع من  -ب

  .الطاقات طاملا كان عرض املنطقة احلساسة كافيا
ويؤدي ذلك إىل  .الناجتة عن اجلسيم بسبب صغر حجم املنطقة احلساسةقصر زمن النبضة الكهربية  -ج

 .prticle/s 106إمكانية عد وحتليل مبعدل عال للجسيمات يصل إىل حوايل 
  .إمكانية تغيري عرض املنطقة احلساسة وذلك بتغيري اجلهد العكسي -د
يمات ألفا مثال ميكن إمكانية فصل األنواع املختلفة من اجلسيمات الساقطة على الربوتونات وجس -ه

فولتات( حبيث ال يزيد عرض املنطقة احلساسة عن  اختيار جهد عكسي صغري )يف حدود عدة
ً ملموسا من طاقتها  .مدى جسيمات ألفا ولكن الربوتونات متر من هذا العرض دون أن تفقد جزءا

 فيتم بذلك تسجيل ألفا دون الربوتونات. 
  .صغر حجم الكاشف وسهولة التعامل به -و
  .عدم احلساسية بالنسبة لتغري اجملال املغناطيسي -ز
 annularإمكانية إعداد الكاشف على أشكال هندسية خمتلفة كالكواشف ذات الثقب احملوري ) -ح

detectors180( وذلك إلجراء القياسات عند الزوايا القريبة من°. 
ت والكواشف الوميضية ومتكن املقارنة بني القدرة التحليلية للكواشف اجملهزة من أشباه املوصال 

)والذي يشع  60Co( حيث يظهر طيف إشعاعات جاما الصادرة عن نظري 21-0بالنظر إىل شكل )



 Nuclear Radiation Detectorsكواشف  االشعاعات النووية                      الفصل الثالـــــث       

15 

 .باستخدام كاشف جرمانيومي وآخر وميضي (1173KeV, 1332KeVإشعاعات جاما بطاقتني مها 
ويتضح من هذا الشكل القدرة التحليلية العالية للكواشف اجملهزة من أشباه املوصالت باملقارنة بالكواشف 

  .الوميضية
وتتلخص  .ومن جهة أخرى توجد للكواشف اجملهزة من أشباه املواصالت بعض العيوب األساسية 

  :هذه العيوب يف اآليت
  .ذات املدى الطويل أي عند الطاقات العاليةعدم القدرة على استخدامها للكشف عن اجلسيمات  -أ

قصر عمر الكاشف نسبيا وذلك بسبب حدوث تغريات يف تركيب املادة وخاصة عند السطح  -ب
  .( نتيجة تعرضها إلشعاعات كثيفةradiation damageوكذلك حلدوث تلف إشعاعي هلا )

  .ضرورة التربيد وعدم إمكانية التشغيل عند درجات احلرارة املرتفعة -ج
  .زيادة زمن النبضة بالنسبة للكواشف ذات األحجام الكبرية -د

 
( GeLi( المقارنة بين القدرة التحليلية للكواشف من أشباه الموصالت )20-6شكل )

 Na(T1)والكواشف الوميضية 
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-I:مقدمة 
اخلاليا هي الوحدات البنائية والوظيفية للكائنات احلية مجيعاً، فأصغر الكائنات احلية يتكون من 

والربامسيوم  Amoebaخلية منفردة وهذه هي حال الكائنات وحيدة اخللية كاالميب أو املتحول 
Paramecium  والبكرتياBacteries رى ..، وعلى النقيض من ذلك، حيوي جسم الكائنات األخ.اخل

عديدة اخلاليا أعداد كبرية من اخلاليا املتخصصة املنتظمة يف نسج خمتلفة، ويعتقد على سبيل املثال أن 
 خلية. 0100جسم اإلنسان حيوي على ما ال يقل عن 

توجد أنواع عديدة جدًا من اخلاليا ختتلف لدرجة كبرية فيما بينها من حيث احلجم والشكل 
وهي بكرتيا غري  Escherchia coliل بكرتيا االشريكية الكولونية والوظيفة اخللوية التخصصية، فطو 

 3μmمايكرومرت  0ضارة وتعيش يف القناة اهلضمية لإلنسان وغريه من احليوانات الراقية ال يتجاوز طوهلا 
سم وأكثر ومثال عليها بيضة الدجاج  6-0بينما هناك يف العامل احليواين خاليا كبرية احلجم تقيس بني 

م غري املخصبة )أو غري امللقحة( حيث أن حجمها الكبري تشغله املواد املغذية املخزنة والالزمة لنمو والنعا
وتطور اجلنني، إضافة لذلك فإن هناك بعض اخلاليا حقيقية النواة متتاز بطول كبري جدًا كاخلاليا العصبية 

 احلركية عند اإلنسان حيث يتجاوز طوهلا املرت على سبيل املثال.
الرغم من اختالفاهتا الظاهرية الكثرية فإن األنواع املختلفة من اخلاليا تكون متشاهبة إىل على 

ً حييط هبا جيعلها ذات استقاللية عن  حد كبري يف معاملها الرتكيبية األساسية، فلكل خلية غشاء رقيق جدا
ذ بشكل ، وهو غشاء نفو Cytoplasmic membraneالوسط اخلارجي يسمى الغشاء السيتوبالمسي 

اصطفائي يسمح مبرور املواد املغذية الضرورية واألمالح لداخل اخللية، ويسمح للنواتج االستقالبية 
والفضالت باملرور خلارج اخللية، وال يسمح بدخول املواد الغري ضرورية وغري املطلوبة من احمليط اخلارجي. 

، وهي الوسط الذي حتدث فيه Cytoplasmeويوجد داخل كل خلية ما يدعى بالسيتوبالمسا أو اهليوىل 
مجيع التفاعالت الكيميائية احليوية اليت حتفزها األنزميات، وتستخدم يف السيتوبالمسا الطاقة احليوية للقيام 
جبميع العمليات الرتكيبية واإلستقالبية الالزمة لعمل اخللية سواًء كانت هذه اخللية متقلصة أو مفرزة أو 

 ناقلة.
، وهي حبيبات Ribosomesا مجيع اخلاليا أجسام تسمى الريبوزومات وتوجد يف سيتوبالمس

نانومرت ضرورية لبناء وتركيب الربوتينات. وحتوي األنواع املختلفة من  21صغرية جدًا وقطرها ال يتجاوز 
ختتزن فيه املادة الوراثية على شكل  Nuclear bodyأو جسم نووي  Nucleusاخلاليا على نواة 
 تضاعفه عند انقسام اخللية.حامض نووي يتم 
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وإذا كان ال ميكن التمييز بني الكائن احلي واخللية عند وحيدات اخللية، فإن عدد اخلاليا يزداد 
ويتضاعف باستمرار عند الكائنات عديدات اخلاليا حىت يصل الكائن ملرحلة البلوغ. وال بد من اإلشارة 

نفسها. فعند اإلنسان وغريه من احليوانات الثديية الراقية، إىل أن اخلاليا ال تنقسم بالوترية نفسها والفرتة 
تتشكل مثاًل مجيع اخلاليا العصبية عند الوالدة ويتوقف انقسامها ما بعد الوالدة، فاخللية العصبية اليت 
تتلف تفقد هنائياً وتفقد معها الوظائف املسندة هلا وال يتم استبداهلا، بينما باملقابل تكون مدة حياة بعض 

ألمناط اخللوية قصرية كاخلاليا الدموية، حيث يستمر إنتاجها وتستبدل بشكل دائم طيلة احلياة، حيث ا
يتشكل يومياً مئات املاليني من هذه اخلاليا ويتلف باملقابل أعداد كبرية أيضاً، ويتم تعويض ما ميوت عن 

 طريق االنقسام اخللوي.
ا تكون صغرية احلجم باستثناء اخلاليا البيضية. تشرتك مجيع اخلاليا بصفة بنيوية أخرى، وهي أهن

ويف احلقيقة هناك أسباب وفوائد مهمة لصغر احلجم من جهة نظر التفاعالت الكيميائية احليوية اليت جتري 
ضمن اخللية، فال ميكن للخاليا إن تكون أكرب بكثري مما هي عليه ألن سرعة فعالياهتا احليوية حمددة 

واد العضوية واملغذية يف مجيع أجزائها الداخلية، وهذا حيدد قدرة اخلاليا على بسرعة انتشار جزيئات امل
تنظيم فعالياهتا احليوية من: عمليات تركيب وبناء أو عمليات أيض واستقالب. حتدد احلد األعلى حلجم 

ائية وحجم جزيئاهتا، اخللية القوانني الفيزيائية األساسية اليت تعني سرعة انتشار املواد املذابة يف احملاليل امل
وهلذا فإن السيتوبالمسا يف اخلاليا الكبرية احلجم )حقيقيات النوى( تكون مقسمة لرتاكيب وبىن أو 

صغرية األبعاد لكي تسهل فيها التفاعالت السريعة اليت حتدث بني اجلزيئات  Organellesعضيات 
ادم مع بعضها وتتفاعل. إضافة لذلك اخلاصة وذلك بتصغري أو تقصري املسافة اليت جيب أن تقطعها لتتص

فإن من األسباب اليت دعت ألن تكون اخلاليا صغرية احلجم هو أهنا جيب أن تنجز فعالياهتا احليوية دون 
 مساعدة أو حتريك كما جيري يف أنبوب االختبار.

وال ننسى أيضاً، وجود نسبة مثلى بني املساحة السطحية للخاليا وحجومها، فكلما صغر 
ازادت املساحة السطحية طرداً، مما يسمح بزيادة طردية بدخول جزيئات املواد املغذية الداخلة احلجم 

 للخلية خالل وحدة زمنية معينة.
 أصناف الخاليا: - 1

 اخلاليا حقيقية النواة -2: اخلاليا بدائية النواة، و 0يوجد صنفان رئيسيان للخاليا ومها: 
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 :Prokaryotesبدائيات النوى  -2- 1
 بليون عام 0وهي أول ما ظهر من اخلاليا خالل التطور احليايت وتعود متحجراهتا ألكثر من 

، حيث وجدت داخل أصداف متحجرة يف اسرتاليا وأفريقيا. وتضم بدائيات النواة حوايل (عام 02011)
 الطحالب اخلضراء املزرقة(.)نوع من البكرتيا مبا فيها بعض الطحالب  011

تكون معظم أنواع البكرتيا عاجزة عن القيام بالرتكيب الضوئي، وهي حتصل على طاقتها من 
هدم املواد الغذائية اليت حتصل عليها من احمليط. وهناك حاليًا أكثر من عشرين عائلة خمتلفة من اخلاليا 

، وخواصها الصبغية، بدائية النوى، واليت يتم تسميتها وتصنيفها غالبا حسب: شكلها، وقدرهتا على احلركة
ونوعية املواد الغذائية اليت تعيش عليها، أو النواتج االستقالبية اليت تكوهنا. ويكون بعضها مسببا لألمراض 

Pathogenic.ًوبعضها ذي فوائد عالجية، وينتج مواد مهمة بيولوجيا ، 
لى سطح الكرة تشكل اخلاليا بدائية النواة جزًء مهمًا للكتلة االحيائية الكلية املوجودة ع

االرضية، ويعتقد بأن حوايل ثالثة أرباع املادة احلية على األرض تتكون من أحياء جمهرية، معظمها بدائية 
النوى، وأكثر من ذلك تلعب اخلاليا بدائية النوى دورًا مهمًا يف التبدالت احليوية للمادة والطاقة على 

 سطح الكرة األرضية.
مة جدًا يف دراسات: الكيمياء احليوية، والبيولوجيا اجلزيئية، وذلك تعترب اخلاليا بدائية النوى مه

بسبب بساطة تركيبها، وسرعة منوها، واآللية البسيطة نسبيًا النقسامها ونقل املعلومات الوراثية. 
خالل  Escherchia coli(. تنشطر، حتت الظروف املثالية، البكترييا االشريكية القولونية 0الشكل)

يف وسط غذائي بسيط من سكر الغلوكوز وأمالح األمونيا والعناصر  37ºCعند احلرارة دقيقة  21-01
املعدنية األساسية. تتكاثر هذه اخلاليا بشكل الجنسي حيث تنمو حىت يبلغ حجمها ضعف احلجم 

، حتويان نسخة كاملة من املعلومات الوراثية )الدنا Daughter cellsالبدائي مث تنقسم خلليتني وليدتني
DNA ،للخلية األم. عالوة على ذلك ميكن للطفرات الوراثية للخاليا بدائية النواة أن تستحث وحترض )

مما ساعد كثرياً يف احلصول على معلومات حول العمليات اجلزيئية املشمولة بنقل املعلومات الوراثية. وتعترب 
 ة املدروسة واملعروفة بشكل تفصيلي.. من أكثر اخلاليا بدائية النواE.coliبكترييا االشريكية القولونية 

تعيش هذه البكترييا كما ذكرنا سابقًا يف القناة اهلضمية لالنسان وهي غري ضارة وغري ممرضة 
، حتوي على جدار (μm 1) مايكرومرت 0وقطرها أقل من  ،(μm 2)مايكرومرت 2يبلغ طوهلا وسطيًا 

تضم جسم نووي حيوي على جزيئة منفردة  خلوي للحماية حييط بغشاء خلوي حيصر السيتوبالمسا اليت
مزدوج السلسلة على شكل لوليب ومطوي بقوة، وال يوجد أي غشاء داخلي حيصر  DNAمن الدنا 

وحييط باملادة الوراثية. وباإلضافة للجسم الرئيسي للدنا يف النكليوتيد فإن سيتوبالمسا البكترييا هذه،  
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 Plasmidesتدعى البالمسيدات  DNAية من الدنا كمعظم البكترييا، حتتوي على قطع صغرية دائر 
 وهي ذات أمهية بالغة يف تقانات اهلندسة الوراثية وادخال مورثات ونقلها للكائنات احلية.

وغريها من أنواع البكترييا املتحركة على سوط واحد أو أكثر  E.coliحتوي سالالت بكترييا ال  
بكتريية ضمن الوسط املائي احمليط هبا. ويتألف غشاؤها ميكنها حتريك اخللية ال Flagellaمن االسواط 

اخللوي من طبقتني من الفوسفوليبيدات خترتقها اجلزيئات الربوتينية، ويكون الغشاء نفوذ اصطفائياً، يؤمن 
 نقل املواد الغذائية للداخل ونقل النواتج االستقالبية والفضالت للخارج.

 
(: صورة بالمجهر اإللكتروني لمقطع في جرثوم عصوي الشكل نموذجي هو جرثوم 2-1الشكل )

Bacillius subtilis  (.82222× )بتكبير 
 : Eukaryotesالخاليا حقيقية النوى  -0- 1

تكون اخلاليا حقيقية النواة أكرب بكثري من اخلاليا بدائية النواة، و يفوق حجمها حجم اخلاليا البدائية 
متكونة ومتميزة وحييط هبا غشاء نووي  Nucleusالنواة بآالف املرات. وللخاليا حقيقية النواة نواة 

ني من اخلاليا هو أن: مضاعف وذات تركيب داخلي معقد جداً. الفرق اهلام اآلخر بني هذين الصنف
اخلاليا حقيقية النواة حتتوي إضافة للنواة املتميزة واملتكونة بشكل جيد على عدد من العضيات الداخلية 

Organelles  اليت تغلفها أغشية مثل املايتوكوندرياMitochondria أو األجسام امليتوكوندرية، إضافة ،
، وأجسام غوجلي اليت تكون جهاز Endoplasmic Reticulumللشبكة السيتوبالمسية الداخلية 



   علــــــــــم الخليــــــــــة                                                                                                    رابـــــــــــــــعالفصل ال

81 

. ويكون لكل من هذه العضيات دورا حمددا يف استقالب وحياة وتنفس وتسيري أمور Golgiغوجلي 
 (.2وفعاليات اخللية. الشكل )

إىل جانب اخلاليا، يف مجيع النباتات واحليوانات الراقية والفطريات اليت هي خاليا حقيقية النواة، 
 Protozoaاخلاليا أو الكائنات حقيقية النواة، واليت هي أحادية اخللية من االبتدائيات  هناك الكثري من

والطحالب واخلمائر. وألن هلذه الكائنات كميات كبرية من املادة الوراثية )جينوم(، وحيصل بينها تبادل  
رنة باخلاليا كبري للمورثات، فإن الكائنات حقيقيات النوى ذات مدى أوسع من التمايز والتخصص مقا

بدائية النواة، وهذا هو سبب التنوع الكبري يف أنواع اخلاليا حقيقية النواة، واليت يتميز معظمها بوجود 
 عمليات اقرتان جنسي، ووجود أعراس ذكرية وأنثوية.

 
 (: تمثيل بنية خلية حيوانية0-1الشكل )

 بنية الخلية8 مكوناتها ووظائفها: -1-6
، فمنذ عام Cytologyساعد تطور اجملاهر والعدسات كثرياً يف دراسة اخللية وتطور علم اخللية 

بفحص مقاطع الفلني أن هناك وحدات منفصلة تكون  R.Hookeأظهر العامل روبرت هوك  0880
الفلني أطلق عليها مصطلح اخللية. تسارعت االكتشافات منذ ذلك احلني إىل مطلع القرن العشرين حيث 
بدأ علم اخللية يأخذ املنحى التجرييب، وقد كان الكتشاف اجملهر اإللكرتوين وتطوره منذ ثالثنيات القرن 
املاضي األثر الكبري يف كشف النقاب عن بىن خلوية أكثر تفصياًل، ومت وضع أسس ما يعرف بالبنية 

 ل موجز.للخلية وأقسامها وعضياهتا املختلفة وسندرسها بشك Ultra structureالفائقة 
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 . الغشاء الخلوي أو الغشاء السيتوبالسمي:6-2 -1
الغشاء السيتوبالمسي مهم ألسباب عديدة، فهو يفصل حمتويات اخللية عن الوسط اخلارجي 
وينظم التبادل بينهما، وبواسطة األغشية ميكن تشكيل حجرات منفصلة داخل اخلاليا ميكن أن جتري فيها 

ة النوعية، فالتفاعالت الكيميائية احليوية، وتفاعالت األكسدة التنفسية التفاعالت واملسارات االستقالبي
يف املتقدرات، قد جتري يف بعض األحيان على األغشية نفسها. كما تقوم األغشية اخللوية أيضا بدور 

، تتحسس للمؤثرات اخلارجية  Membrane Receptorsمواقع استقبال أو مستقبالت غشائية 
لكيميائية والصيدالنية، سواًء كان مصدرها من الوسط اخلارجي أو من أجزاء أخرى كاهلرمونات واملواد ا

 من املتعضية. يشكل فهم األغشية اخللوية جزءا أساسيا من فهم وظيفة اخللية.
بينت الدراسات املبكرة أن املذيبات العضوية كالكحول وااليرت والكلوروفورم تنفذ بسرعة من 

، وهذا ما أوحى بأن لألغشية اخللوية أجزاء ال قطبية، أي حتوي على مواد األغشية أكثر من نفوذ املاء
دمسة )لبيدات(. تأكد ذلك بالتحليل الكيميائي، الذي أظهر أن هذه األغشية تتكون كلياً من الربوتينات 

 والدسم.
 Glycolipidsوغليكولبيدات  Phospholipidsتكون الدسم على شكل فوسفولبيدات 

بصورة رئيسية. أما الفوسفولبيدات )حتوي زمرة فوسفانية( فهي الغالبة يف تركيب الغشاء اخللوي وهلا رأس 
قطيب حمب للماء وذيالن ال قطبيان كارهان للماء، وبالنسبة للغليكولبيدات فهي مواد دمسة مرتبطة 

قطبية، أما الستريوالت فهي  بالكربوهيدرات وتشبه الفوسفولبيدات بأهنا متلك رؤوسًا قطبية وذيواًل ال
أغوال سيرتوئيدية وأكثرها وفرة الكولسرتول وهو ال قطيب بالكامل وكاره للماء على عكس املكونني 

 السابقني الذكر.
 Fluidوضعت عدة مناذج لبنية الغشاء اخللوي، ولكن أشهرها هو منوذج الفسيفساء املائع 

mosaic  الذي وضعه سينغر ونيكلسونSinger and Nicolson  حيث تطفو جزيئات 0162عام ،
 (.0نانومرت. الشكل ) 01-0بروتينية فسيفسائية يف طبقة دمسة مائعة، واليت ثخانتها ترتاوح بني 
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بنية الغشاء الخلوي. تترافق الغليكوبروتينات والغليكولبيدات مع السطوح  (:6-1الشكل )

 الخارجية لألغشية فقط.
أما بالنسبة للربوتينات يف الغشاء اخللوي، فهي على أشكال متعددة، بعضها يتوغل ضمن جزء 

 .Trans membraneمن الغشاء وبعضها يعرب الغشاء بصورة كاملة 
توجد عدة أنواع من الربوتينات املختلفة يف األغشية اخللوية، بعضها بنيوي، وبعضها اآلخر 

 Ionكل قنوات يف الغشاء اخللوي وهي القنوات األيونية املختلفة يتمتع بوظائف معينة، وأمهها ما تش

channels وبعضها يعمل كنواقل جزيئية حيث تنقل مواد نوعية عرب الغشاء، وبعضها يدخل يف بنية ،
مضخات ومبادالت ايونية حمددة يف الغشاء اخللوي. ونشري أيضًا إىل أن بعض الربوتينات الغشائية تعمل  

 قبالت نوعية، ونواقل إلكرتونية، وحموالت طاقية يف عملية التنفس واألكسدة.كأنزميات، ومست
وال بد هنا من اإلشارة ألمهية الغليكوبروتينات احلاوية على أجزاء كربوهيدراتية مشعبة، تشبه اهلوائيات على 

لى بعضها السطوح احلرة اخلارجية، وهي مهمة كمالمح تعريفية تساعد يف التصاق اخلاليا اليت تتعرف ع
 لتشكيل نسج كما حيصل أثناء التمايز اخللوي.

 :Nucleus. الن  واة 0 -1-6
توجد النواة يف مجيع اخلاليا احلقيقية النواة باستثناء كريات الدم احلمراء عند الثدييات، وحتوي 

ما وصفت من اخللية يف احلالة الطبيعية نواة واحدة فقط. والنواة من أهم العضيات اخللوية وأكربها، وأول 
 01العضيات اخللوية باجملهر الضوئي العادي، وهي ذات شكل كروي أو بيضوي، ويعادل قطرها حنو 

 وقد تكون متطاولة. (μm 10)مايكرومرت 
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تعترب النواة ذات أمهية حيوية كبرية، ألهنا تنظم كل التفاعالت اخللوية وتشرف عليها، ويعود 
، وهذا الدنا قادر على DNAذلك ألهنا حتتوي على املعلومات الوراثية يف اخللية على شكل دنا 

 الوراثية.االستنساخ والتضاعف قبل انقسام اخللية، مما يضمن للخاليا البنات نسخة كاملة من املادة 
ميكن  Nuclear poresحييط بالنواة غالف نووي مضاعف، ومثقبًا بثقوب تدعى الثقوب النووية 

 (.0شكل ) Freez Fractureالكشف عنها بصورة خاصة بطريقة اخلدش بالتجميد 
ا تسمح الثقوب النووية بتبادل املواد بني النواة والسيتوبالمسا، حيث تعربها من النواة إىل الستوبالمس

اليت هلا وظيفية يف االصطناع احليوي اخللوي، وتدخل باجتاه  mRNAاحلموض النووية الريبية الرسولة 
 .DNAالنواة النكليوتيدات واجلزيئات املنظمة لفعالية ال  

، ونوية واحدة، أو Chromatinيوجد داخل النواة البالمسا النووية، اليت حتوي املادة الصبغية 
. تتكون املادة الصبغية من جدائل الدنا املرتبطة مع بروتينات تدعى اهلستونات، أحيانًا أكثر من نوية

وتتلون هذه املادة الصبغية بشدة، وتصبح أثناء االنقسام النووي متكاثفة بشدة وتدعى الصبغيات 
Chromosomes. 

تتوضع بشكل  Interphaseكان يعتقد حىت وقت قريب أن الصبغيات يف طور الطور البيين 
ائي داخل اخللية، ولكن أوضحت الدراسات احلديثة أن هذه الصبغيات تكون متوضعة بشكل ثابت عشو 

يف مواقع ومساحات دقيقة وحمددة. تؤثر مواضع الصبغيات النسبية على بعض احلوادث كحصول 
، وقد تتبدل مواضع الصبغيات أثناء التنامي. ويكون Gene Expressionالطفرات، أو التعبري املورثي 

دد الصبغيات واحدا يف مجيع خاليا املتعضية، خاصة وأن مجيع اخلاليا نشأت االنقسامات املتتالية خللية ع
شفعا يف مجيع اخلاليا  20بدئية واحدة هي البيضة امللقحة. ويكون عدد الصبغيات عند اإلنسان 

 اجلسمية باستثناء اخلاليا التناسلية.
و أكثر، وترتبط وظيفتها باصطناع ونسخ احلمض كما ذكرنا يوجد أيضًا ضمن النواة نوية أ

رنا اجلسيمات الريبية(. وحتوي كثافة كبرية من الدنا والرنا لذا تتلون بشدة.  rRNAالنووي الرييب )أو 
(، لتظهر يف الدور األخري من Prophaseختتفي النويات، أثناء بداية االنقسام اخللوي )الدور الطليعي 

 هتيئتها للظهور. Nucleolus Organizerعيد املنظمات النووية حيث ت Telophaseاالنقسام 
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 بنية النواة. ويظهر الغشاء النووي8 والثقوب النووية. (:1-1الشكل )

 

 :Cytoplasm. السيتوبالسما 6 -1-6
تتكون السيتوبالمسا من مادة أساسية مائية، وحتوي عددًا كبريًا من العضيات اخللوية، 

 نواتج الرتكيب والفضالت غري الذائبة.ومتضمنات أخرى مثل 
اجلزء األساسي للسيتوبالمسا،  Cytosolيشكل اجلزء املذاب من السيتوبالمسا والذي يدعى 

، % 11ويتوضع بني العضيات اخللوية، وحيوي منظومة خييطات دقيقة. تبلغ نسبة املاء يف السيتوبالمسا 
وتشكل حملواًل حيوي مجيع املواد الكيميائية احليوية األساسية للحياة، من أيونات وأمالح وسكاكر 

 ات املنحلة.ومحوض أمينية ومحوض دمسة والفيتامينات والغاز 
تظهر السيتوبالمسا يف اخلاليا املثبتة ساكنة ومستقرة، ولكن تظهر فيها عند تفحصها يف اخلاليا 

 احلية، فعالية وحركات كبرية حيث تتحرك العضيات وتنتقل عرب اجلوالن السيتوبالمسي.
 :Endoplasmic Reticulum (E.R). الشبكة السيتوبالسمية الداخلية 1 -1-6

معقدة من األغشية املنتشرة خالل السيتوبالمسا يف مجيع اخلاليا حقيقية النواة، هي منظومة 
وتظهر يف املقاطع الرقيقة للخلية على شكل أشفاع من األغشية املتوازية املنتشرة يف السيتوبالمسا. وتتكون 

مات ، وقد تكون مغطاة خارجيًا باجلسيCiterneaمن أكياس مفلطحة حماطة بغشاء تدعى الصهاريج 
الريبية فتشكل ما يسمى الشبكة السيتوبالمسية الداخلية اخلشنة، أما بالنسبة للصهاريج اخلالية من 

(، وكال الشكلني يعنيان 0اجلسيمات الريبية فتدعى بالشبكة السيتوبالمسية الداخلية امللساء الشكل)
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مسية الداخلية اخلشنة متخصصة باصطناع املواد ونقلها مثل اصطناع الربوتينات والدسم، فالشبكة السيتوبال
باصطناع الربوتينات، اليت إما ختزن يف الصهاريج أو حترر يف السيتوبالمسا لالستخدام. أما الشبكة الداخلية 
امللساء فأهم وظائفها هي اصطناع املواد الدمسة، ففي الطبقة الظهارية لألمعاء، وبدءاً من احلموض الدمسة 

ة اهلضمية، تقوم باصطناع اللبيدات ومتررها جلهاز غوجلي لنقلها للخارج. والغليسرول املمتصة من القنا
لذلك فإن هذه الشبكة تكون غزيرة يف اخلاليا املفرزة للهرمونات الستريوئيدية مثل قشرة الكظر واخلاليا 
البينية يف اخلصية. وتسهم الشبكة السيتوبالمسية الداخلية اخلشنة وامللساء معًا يف نزع السمية 

Detoxification .يف خاليا الكبد بشكل رئيسي 

 
صورة بالمجهر اإللكتروني للشبكة السيتوبالسمية الداخلية الخشنة والشبكة  A(: 8-1الشكل )

 السيتوبالسمية الداخلية الملساء. شكل يوضح البنية التخطيطية
 :Ribosmes. الجسيمات الريبية 8 -1-6

نانومرت، وتوجد بأعداد هائلة يف السيتوبالمسا.  21هي عضيات دقيقة جداً، قطرها حوايل 
والربوتني، ولذلك تدعى  RNAوالرنا  DNAتتكون اجلسيمات الريبية من كميات متساوية من الدنا 

، حيث تتصل بالدقائق الربوتينية الريبية النووية، وتتلخص أمهيتها يف عملية اصطناع الربوتينات ضمن اخللية
احلموض األمينية مع بعضها البعض أثناء اصطناع الربوتني على اجلسيمات الريبية لتشكيل سلسلة متعددة 
الببتيدات، ويقوم اجلسيم الرييب بدور موقع الربط حيث تستطيع بعض اجلزيئات العضوية اهلامة التموضع 

الذي  mRNAجلزيئات هي الرنا الرسول بالنسبة لبعضها البعض بدقة كبرية على اجلسيم الرييب، وهذه ا
الذي جيلب احلموض األمينية املطلوبة للجسيم  tRNAحيمل التعليمات الوراثية من النواة، والرنا الناقل 

الرييب وإىل السلسلة املتنامية من الببتيدات. ويوجد باإلضافة لذلك عوامل هامة أمهها بادئ السلسلة 
  حتدث هذه العملية بدون اجلسيمات الريبية.وعوامل التنامي وإهناء السلسلة وال
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 : بنية الجسيم الريبي(3-1) الشكل

 :Golgi Apparatus. جهاز غولجي 3 -1-6
. ويوجد يف مجيع اخلاليا احلقيقية النواة، 0616مسي باسم مكتشفه كاميليو غوجلي عام 

احلويصالت املرافقة واليت  ويتكون من كومة من األكياس املفلطحة املسماة بالصهاريج مع منظومة من
(. تتشكل صهاريج جديدة باستمرار باندماج احلويصالت A-7غوجلي أيضاً الشكل ) تسمى حويصالت

  املشتقة من براعم الشبكة السيتوبالمسية الداخلية امللساء بشكل مستمر.
عمليتان أساسيتان أما وظيفة جهاز غوجلي فهي نقل وتعديل املواد املوجودة فيه كيميائياً، ومها 

وهامتان يف خاليا اإلفراز، حيث ينقل الربوتني املتشكل بعد تعديله وتركيزه يف جهاز غوجلي إىل الغشاء 
(. كما يسهم جهاز غوجلي يف بعض األمناط B-7اخللوي السطحي مثال خاليا البنكرياس وغريه )

منها ما يشكل املخاط، ويالحظ  اخللوية، يف إفراز الكربوهيددرات وبعض الغليكوبروتينات، وخصوصاً 
ذلك خاصة يف اخلاليا الكأسية بالنسيج الظهاري التنفسي واملعوي. ويكون له أيضا دور أساسي يف 

 تشكيل اجلسيمات احلالة.
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 البنية الثالثية األبعاد لجهاز غولجي. :أ(-7-1) الشكل

 

 
(: تمثيل للنظام داخل الغشاء السيتوبالسمي. دور الشبكة السيتوبالسمية ب-7-1الشكل )

 8 وحويصالت غولجي في تصنيع ونقل المواد لخارج الخليةERالداخلية الخشنة 
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 (:Mitochondriaالميتوكوندريا ). الجسيمات الكوندرية 7 -1-6
( من العضيات اهلامة Mitochondrionتعترب اجلسيمات الكوندرية )مفردها ميتوكوندريون 

جدًا يف سيتوبالمسا اخلاليا حقيقية النواة. ختتلف هذه اجلسيمات بشكل واسع يف العدد واحلجم واملوقع 
ميتوكوندريون ال يتجاوز قطر  0111تبعاً ألنواع اخلاليا. ميكن يف خلية كبدية، عند اجلرذ، إحصاء حوايل 

ً من امليتوكوندريا الكبرية، مايكرومرت، بينما يوجد يف بعض ا 0الواحد منها  خلاليا كاخلمائر عدد قليل جدا
يف حني حتوي خاليا البيوض على آالف كثرية من امليتوكوندريا املتشعبة. حيوي كل ميتوكوندريون على 

غشائني: غشاء خارجي ناعم )أملس( وحييط بامليتوكوندريون بشكل كامل، وغشاء داخلي حيوي عدد  
ماصات تدعى األعراف اليت يكون عددها قليل يف اخلاليا الغري نشيطة، وكبري كبري من النتوءات واالخن

جدًا يف اخلاليا العضلية القلبية. ويكون اجلزء الداخلي من امليتوكوندريون مملوء مبادة هالمية تشبه اجليل 
Gel  تدعى احلشوةMatrix  (.8)الشكل 

، وهي حتتوي على عدد كبري من وتعترب اجلسيمات الكوندرية هي مصانع الطاقة يف اخللية
األنزميات اليت تدخل يف عملية األكسدة. يتم إطالق جزء مهم من الطاقة خالل عمليات األكسدة هذه 

 Adenosine Tri)، وهو اجلزء احلامل للطاقة ATPواليت تستخدم لرتكيب االدينوزين ثالثي الفوسفات 

Phosphate)  تنتشر جزيئات ال .ATP أرجاء اخللية حيث تستخدم يف الفعاليات  بعد اصطناعها يف
االستقالبية والرتكيبية املختلفة. كما حتوي امليتوكوندريا على كميات قليلة من الدنا والرنا واجلسيمات الريبية 

 وتنقسم امليتوكوندريا خالل عملية االنقسام اخللوي.

 
 وشكل تخطيطي )يسار(: صورة بالمجهر اإللكتروني للميتوكوندريا )يمين(8 (،-1)الشكل 
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 :Lysosomes. الجسيمات الحال ة ، -1-6
. Hydrolyzing Enzymesتوجد يف السيتوبالمسا جمموعة من حويصالت اإلنزميات احلالة 

وهي عبارة عن حويصالت غشائية وثيقة الرتابط، وحمددة غشائيًا بشكل جيد، وخمتلفة األشكال وعلى 
 ميكرومرت. 0.5إىل  0.2الغالب كروية وقطرها من 

تكون اجلسيمات احلالة موجودة بغزارة يف اخلاليا احليوانية اليت تبدي فعالية بلعمية، وتكون 
، والليباز Proteasesحماطة بغشاء مفرد، وحتوي أنزميات حلمهة أو هاضمة، ومن أمهها الربوتياز 

Lipases والفوسفاناز ،Phosphatases والنكلياز ،Nucleases حامضي. وجيب . ويكون حمتواها
أن تبقى هذه األنزميات معزولة بإحكام عن باقي اخللية، ألهنا قادرة على هضم اخللية وتدمريها يف حال 

 حترر حمتوياهتا من األنزميات. وهي مبثابة عامل خطر إذا طرأ عليها خلل يف حمتواها.
نة، مث متر إىل جهاز غوجلي تصنع األنزميات املختلفة يف أنيبيبات الشبكة السيتوبالمسية الداخلية اخلش

للمعاجلة من خالل إضافة بعض الزمر إليها، مث تتربعم بعض حويصالت غوجلي احلاوية على األنزميات 
املعاجلة، واليت تسمى اجلسيمات احلالة األولية. وهي ذات عدة وظائف أمهها عمليات اهلضم ضمن اخللية 

 وميكن تلخيص وظائفها كما يلي: ولكنها تقوم أيضاً بإفراز بعض األنزميات اهلامة.
a-  هضم المواد باَللتقام الخلويEndocytose:  وذلك عن طريق اندماج اجلسيمات احلالة

األولية باحلويصالت، أو الفجوات املتشكلة بااللتقام اخللوي. وتتشكل بعدها جسيمات حالة 
ثانوية تقوم بداخلها هبضم املواد امللتقطة بااللتقام اخللوي. وخري مثال على ذلك الفجوات اليت 

قد يكون هلا دور دفاعي، كما يف بلعمة كريات تالحظ عند الربامسيوم واليت تلعب دورا غذائيا. و 
. حيث تتحرر نواتج اهلضم يف السيتوبالمسا اخللوية، Macrophagesالدم البيضاء واخلاليا البالعة 

ويتم متثلها وتبقى النواتج غري املهضومة يف اجلسيم احلال الذي يهاجر عادة إىل الغشاء اخللوي 
، أو يتم إدخار وختزين هذه اجلسيمات Exocytoseلتفاظ ويقذف مبحتوياته للخارج مبا يسمى اال

 يف اخللية.

b-  البلعمة الذاتيةAutophagy : وهي عملية يتم بواسطتها إزالة بعض البىن غري املرغوب هبا يف
مث  ،اخللية حيث حتاط يف البداية بغشاء مفرد يشتق من الشبكة السيتوبالمسية الداخلية امللساء

تندمج هذه البنية باجلسيم احلال األويل لتشكل جسيم حال ثانوي هلضم املادة غري املرغوبة وهذه 
 العملية شديدة التواتر يف اخلاليا اليت تعاين من إعادة تنظيم أثناء التمايز اخللوي.
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c-  تحرر األنزيمات لخارج الخليةExocytosis: ة حترر يف بعض األحيان أنزميات اجلسيمات احلال
األولية من اخللية. وحيدث ذلك خصوصًا أثناء تبديل العظم بالغضروف أثناء النمو. وتلعب 

ً يف هتدمي ال   ً هاما للعظم بشكل مماثل أثناء إعادة هيكلة العظم اليت  Matrixاجلسيمات احلالة دورا
 جتري استجابة للتلف واالجهادات الكثرية.

ر األنزميات واهلرمونات خلارج اخللية. فمثاًل حيدث يف ويعترب االلتفاظ عملية هامة جدًا يف حتري
الغدة الدرقية مثال مهم عن دور اجلسيمات احلالة حيث تتنشط اخلاليا بواسطة هرمون الغدة الدرقية 

Stimulating Hormone TSH Thyroide  املنشط اللتفاظ الغلوبولني الدرقيGlobuline  مث
اخللوي باجلسيمات احلالة األولية ويتحلمه الغلوبولني الدرقي جزئياً  تندمج احلويصالت املتشكلة بااللتقام

قبل أن يندمج اجلسيم احلال بالغشاء اخللوي  Thyroxineليشكل اهلرمون الفعال أو الثريوكسني 
 السطحي وبذلك يفرز هرمون الثريوكسني مباشرة يف الدم.

d-  التحلل الذايتAutolysis وهو التدمري الذايت للخلية الذي حيصل بتحرير حمتويات اجلسيمات :
احلالة يف اخللية حيث تدعى اجلسيمات احلالة يف هذه احلالة باألكياس االنتحارية. يعد التحلل 

وقد حيدث خالل نسيج  Differentiationالذايت ظاهرة طبيعية يف بعض عمليات التمايز 
ويزول  Metamorphosesالتحول الشكلي لشرغوف الضفدع  بكامله، كما هو احلال يف عملية

الذيل. وحيدث التحلل الذايت أيضًا بعد موت اخللية ألي سبب مثل حاالت األمراض أو التلف 
 اخللوي.

 :Peroxisomes or Microbodies. األجسام الدقيقة أو البيروكسيزومات 2 -1-6
 كروي عمومًا وقطرها يرتاوح بنيوهي عضيات خلوية شائعة يف حقيقيات النوى، شكلها  

ميكرومرت وحماطة بغشاء مفرد، حمتوياهتا حبيبية دقيقة ذات لب بلوري مميز يف بعض األحيان  020 -120
بروتني أو أنزمي مبلور. تشتق األجسام الدقيقة أو البريوكسيزومات من الشبكة السيتوبالمسية الداخلية  وهو

 معها بشكل وثيق. حيث يالحظ أهنا تبقى غالباً مرتافقة
الذي حيفز بوجوده  Catalaseحتوي األجسام الدقيقة بشكل خاص على أنزمي الكاتاالز 

سام  H2O2إىل ماء وأوكسجني، ومعروف أن بريوكسيد اهليدرجني  H2O2تفكك بريوكسيد اهليدروجني 
اخللوية،  جدًا للخلية، وهو كما نعرف ناتج ثانوي من نواتج االستقالب، وبعض تفاعالت األكسدة

اخلطرة  والذي جيب إزالته فور تشكله نظرًا خلطورته ومسيته من جهة حتريض تشكل بعض اجلذور احلرة
Free Radicals .يف اخللية 
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إن أنزمي الكاتاالز من أكثر األنزميات املعروفة بسعة عملها التحفيزي. وميكن إظهار فعاليتها 
حتوي خالياه على عدد هائل من البريوكسيزومات يف مثاًل بوضع قطع طازجة من الكبد املفروم الذي 

، حيث يالحظ انطالق كثيف لألكسجني H2O2بيشر حيوي بريوكسيد اهليدرجني أو املاء األكسجيين 
ويتشكل املاء. وتشرتك البريوكسيزومات يف اخللية احليوانية يف عدد كبري من العمليات االستقالبية املتعلقة 

األثر السام للجذور احلرة. وعند إبقاء Neutralization ل أو حتييدباالكسدة، وتساهم يف تعدي
األنزميات املكونة لبريوكسيد اهليدرجني وأنزمي الكاتاالز داخل البريوكسيزوم، يتم احملافظة على بقية اخللية 

 من الفعل احملطم للبريوكسيدات عموماً.
 :Cytoskeleton . الهيكل السيتوبالسمي22 -1-6

كشف يف األونة األخرية عن مستوى دقيق لتنظيم املادة األساسية للسيتوبالمسا، اليت تظهر يف 
اجملهر الضوئي عدمية البنية، وساعد اجملهر اإللكرتوين بكشف التنظيم الفائق يف سيتوبالمسا اخللية، وأنه 

وى تدعى مبجملها اهليكل هناك شبكات معقدة من البىن الربوتينية الليفية يف مجيع اخلاليا حقيقية الن
 (. 9اخللوي وهي ذات ثالثة أمناط على األقل. )الشكل 

-a  النبيبات الدقيقةMicrotubules 
b-  اخليوط الدقيقةMicrofilaments 
c-  اخليوط الوسطيةIntermediate Filaments  

 
 صورة بالمجهر اإللكتروني للهيكل السيتوبالسمي. -(A)(: 2-1الشكل )
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a-  النبيبات الدقيقةMicrotubules: 
وهي عضيات أسطوانية جوفاء غري متشعبة، على شكل أنابيب دقيقة جداً، وتتكون من 

. وهناك بعض املواد اليت تثبط منو Tubulineوحدات كروية مرتبة لولبيًا من بروتني يدعى توبولني 
 . Cholchicineوتشكل هذه البىن مثل الكولشيسني 

الدقيقة يف عدد من العمليات اخللوية أمهها: هجرة الصبغيات ألقطاب املغزل  تشرتك النبيبات
أثناء االنقسام اخللوي، حيث يتكون املغزل نفسه من نبيبات دقيقة، وحركة السياط واألهداب حيث 
توجد بغزارة يف قاعدة األهداب والسياط وتكون مسؤولة عن حركتها وتوجيهها. وهلا أيضا دور هام يف 

، فهي تساهم يف حركات عضيات خلوية مثل Intracellular Transportاخللوي الداخلي النقل 
حويصالت غوجلي اليت تنزلق هذه احلويصالت باجتاه الغشاء السيتوبالمسي، وتوجد حركة انتقال دائمة 
ومستمرة يف اخلاليا حلويصالت غوجلي وحويصالت من الشبكة السيتوبالمسية الداخلية جلهاز غوجلي. 

أخريًا فإن هلذه النبيبات الدقيقة دور هندسي بنائي هام يف اخللية، حيث تساعد يف حتديد شكل اخللية و 
أثناء التنامي واحملافظة على شكل اخلاليا املتمايزة. وهي توجد غالبًا يف مناطق حتت الغشاء اخللوي 

 مباشرة، واخللية اليت تتخرب فيها النبيبات تعود للشكل الكروي عموماً.
b-  الخيوط الدقيقةMicrofilaments: 

نانومرت ومتوافرة يف مجيع اخلاليا حقيقية النواة.  6وهي خيوط بروتينية دقيقة جدًا قطرها حبدود 
من احملتوى الكلي  %00املوجود يف العضالت، وتشكل حوايل  Actinوتتكون من بروتني األكتني 

اللتفاظ. ويوجد يف اخللية أيضًا نسبة أقل من خيوط للربوتني اخللوي وحيتمل أن هلا دور يف االلتقام وا
وهوالربوتني األخر األساسي يف اخلاليا العضلية ويلعب مع األكتني الدور احلاسم يف  Miosineامليوزين 

. تعطي هذه اخليوط الدقيقة اخلاليا القدرة على احلركة سواًء حركة اخللية  Contractionالتقلص اخللوي 
 أو احلركة الداخلية يف اخللية رغم عدم التشابه بني هاتني احلركتني.كاملة خالل التقلص 

تلعب اخليوط الدقيقة دورًا كبريًا يف حركة وحيدات اخللية مثل حركة املتحول أو األميب، وخري مثال عن 
 استعماهلا يف اخللية هو دورها يف انشطار اخللية احليوانية، الذي جيري بواسطة انقباض حلقة من اخليوط

 الدقيقة وتقلصها بعد االنقسام النووي.
c-  الخيوط المتوسطةIntermediate Filaments: 

نانومرت( وتلعب دورًا هامًا يف دعم اهليكل  01منط ثالث مميز من اخليوط حبجم متوسط )
 السيتوبالمسي واحلركة اخللوية.
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 :Microvilli. الزغيبات 1-6-22
هي استطاالت إصبعية الشكل للغشاء اخللوي السطحي يف بعض اخلاليا احليوانية، وهي تفيد  

ضعف. تكون الزغيبات غزيرة  25-50كثريًا يف زيادة املساحة السطحية الكلية للغشاء اخللوي مبقدار 
لذلك دوراً يف  جداً يف اخلاليا املتخصصة باالمتصاص كاخلاليا الظهارية يف األمعاء والكلية، وتلعب إضافة

 االلتقام اخللوي وااللتفاظ اخللوي.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 س        ل الخام    الفص

اآلثار البيولوجية لألشعة المؤينة على 
 المستويين الخلوي والجزيئي
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 اآلثار الكيميائية والجزيئية: 8-2
 تفاعل اإلشعاع مع المادة: 2-2 -8 

تنقل األشعة املؤينة عند سقوطها على املادة جزء من طاقتها إىل الذرات واجلزيئات، ويؤدي هذا 
مع  -الفعل الفيزيائي األويل إىل إثارة الذرات، أو تأيينها. ويكون تصادم األشعة مع ذرات املادة 

ادم مع اإللكرتونات الذرية حبسب الطاقة عشوائيا. وينتج عن هذا التص -اإللكرتونات أو مع النوى
 املنقولة: 

  )انتقال إلكرتون من مدار داخلي إىل مدار خارجي مث العودة مع إطالق فرق الطاقة )إثارة 
  (.تأيني)أو إزاحة أو قذف إلكرتون من مداره  

ث إذا كانت طاقة اإللكرتون املقذوف كافية لكي يكون له مسار حمدد، يستطيع هو بذاته إحدا
تأيني أو إثارة جديدين. وإذا وقعت األشعة على املادة احلية فإهنا ستؤدي إىل إثارة اخللية، والنسيج، 
واملتعضية. ولكن ما هو مصري هذه اجلزيئات املثارة، أو املؤينة، وما هي احلوادث التالية، وعلى ماذا يتوقف 

 حتول جزيئات املادة وخاصة اجلزيئات البيولوجية العمالقة ؟.
 تقسم مجيع األشعة املؤينة حسب طبيعتها إىل أشعة كهرومغناطيسية وأشعة جسيمية.

هي أشعة روتنجن، وأشعة غاما للعناصر ذات النشاط اإلشعاعي وأشعة  -األشعة الكهرومغناطيسية 
 -وية الكبح اليت تنشأ عند عبور اجلزيئات املسرعة جدًا املشحونة عرب املادة. الضوء املرئي واألمواج الرادي

هي أيضًا أشعة كهرومغناطيسية ولكنها غري مؤينة ألهنا تتميز بطول موجتها الطويل. متلك مجيع أشكال 
األشعة املؤينة األخرى طبيعة جسمية، وهي عبارة عن حزمة من جسيمات العناصر النووية )نوى العناصر 

البوزيرتونات(، الربوتونات  أو األيونات(، واليت يكون معظمها مشحونا: جسيمات بيتا )اإللكرتونات،
الديرتيوم(، جسيمات ألفا )نواة اهلليوم(  -)نواة اهليدروجني(، الديرتونات )نواة اهليدروجني الثقيل 

واإليونات الثقيلة )نوى العناصر الثقيلة(. وينتمي إىل األشعة اجلسمية أيضا جسيمات نووية غري مشحونة 
تأيني. ويعتمد عمق توغل األشعة املؤينة من جهة أوىل على: النرتونات، اليت حترض أيضًا عمليات ال -

 طبيعة األشعة وشحنة اجلسيمات املكونة هلا وطاقتها، ومن جهة ثانية على كثافة املادة املشععة.
 آليات تفاعل األشعة الجسمية والالجسمية مع المادة:  :8-2-0 
تعرفان باألثر املباشر واألثر غري املباشر لألشعة الكيميائية آليتان  -يكمن يف أساس التبدالت اإلشعاعية  

املؤينة. يقصد من تعبري األثر املباشر لألشعة: تلك التبدالت اليت تنشأ نتيجة االمتصاص املباشر لطاقة 
ومن تعبري األثر غري املباشر: تبدالت اجلزيئة يف احمللول  األشعة من قبل اجلزيئات أو الذرات املشععة.
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التشرد اإلشعاعي للماء أو املواد املنحلة، وليس طاقة األشعة املمتصة من قبل اجلزيئة  احملرضة بنواتج
 اهلدف.

 األثر المباشر: :0-2– 2– 8
عندما تسقط األشعة الكهرومغناطيسية على املادة، متتص طاقتها من قبل الذرات، ويظهر بالنتيجة 

للفوتون الساقط مطروح منها الطاقة املصروفة على إلكرتون حر2 ميلك طاقة حركية حمددة، تساوي طاقة الكم 
مداره. وهكذا تصبح الذرة اليت انتزع منها اإللكرتون موجبة الشحنة، أما اإللكرتون احلر  نزع هذا اإللكرتون من

 مشكال أيونا سالبا.  فإنه يقرتن مع ذرة معتدلة
اجلزيئات عن األشعة وال ختتلف آلية نقل الطاقة بالنسبة لألشعة اجلسمية إىل الذرات و 

الكهرومغاطيسية. فعند اخرتاق هذه األشعة للمادة تفقد جزء من طاقتها مسببة تأيينا وهتييجا للذرات، وبذلك 
يتناقص خمزون الطاقة فيها حىت تفقد اجلزيئة املشحونة مقدرهتا التأيينية. وحسب نوع شحنة هذه اجلزيئات فإهنا 

ودفع من النوى املوجبة للذرات، وكلما كان وزن اجلزيئات املشحونة تعاين من تأثريات كهربائية، من جذب 
أكرب كلما كان احنرافها عن مسارها األويل أقل، وهلذا يكون مسار الربوتونات، واجلسيمات النووية األثقل شبه 

الذرية،  مستقيم، بينما يكون مسار اإللكرتونات متعرج بشدة نتيجة التبعثر على اإللكرتونات املدارية والنوى
 وال يبدل هذا النمط من األشعة عمليا سوى مسار حركته وليس طاقته.

 : األثر غير المباشر:0-0– 2– 8
يشكل التحلل الكيمائي اإلشعاعي للماء، يف األثر غري املباشر، العملية األكثر أمهية، على 

 ( يف اخللية.% 11اعتبار أن املاء يشكل املكون الرئيسي )حوايل 
 ينتج عن التحلل اإلشعاعي الكيميائي للماء جزيئات مؤينة، ويفقد عند ذلك إلكرتون  

H2O  H2O + + e-  أشعة 

ميكن جلزيئة املاء املؤينة أن تتفاعل مع جزيئات ماء أخرى معتدلة مشكلة جذور حرة شديدة التفاعل 
OH: 

H2O + + H2O  H3O + + OH 

يتفاعل اإللكرتون الصادر بسرعة مع جزيئات املاء احمليطة مما يؤدي لتشكل جزيئات مهيجة 
  Hو  OH واليت بدورها تتفكك مشكلة جذور حرة جديدة ،*H2Oبشدة 

H2O + + e- H2O*  OH + H 

على حتتوي هذه اجلذور احلرة على إلكرتونات غري متزاوجة، وهلذا تتميز باملقدرة العالية جدًا 
ثانية. وعقب ذلك فإهنا إما أن تتحد مع بعضها البعض أو مع  01-0بأقل من  التفاعل. ويقدر عمرها
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سائل املداد. وبالتايل فإن املرحلة الثانية من اإلصابة اإلشعاعية تبدأ عمليًا مباشرة بعد العملية األوىل 
 )األوىل التبدالت الكيميائية(.

 ،HO2يتشكل بوجود املاء نواتج حتلل أخرى هلا خواص تأكسدية: شوارد املاء املؤكسج 
 وأكسجني ذري.  ،H2O2وأكسيد اهليدروجني 

H+ O2 HO2* 
HO2* + HO2* H2O2+ 2O 

أشكال ثابتة مستقرة من -كما يتشكل عدا هذه النواتج املؤكسدة للتحلل اإلشعاعي للماء 
. وهي أيضًا متلك مقدرة تفاعلية عالية، وبعد ذلك تتفاعل (" e-.aq" اإلماهةاإللكرتونات )إلكرتونات 

  مع نواتج التحلل ومع مواد أخرى سهلة الرتميم وخباصة مع جمموعات دي سولفودين.
حتدث يف خاليا املتعضية خطوات مماثلة ولكنها أكثر تعقيدًا مما هو مشروح بالنسبة للماء، 

شعة هنا هي اجلزيئات العضوية، اليت تتخرب إما نتيجة للتأثري املباشر حيث أن املادة اليت متتص األ
للتشعيع أو نتيجة لتأثري مواد حتلل املاء. ويكون للشوارد احلرة العضوية الناجتة أيضًا إلكرتونات غري 

 متزاوجة، وبالتايل نشاط تفاعلي عايل جداً. 
 CD  CD+  أشعة  e- 

 

 
 CD+   + D• 

امتالكها لكمية كبرية من الطاقة فإهنا ميكن أن تؤدي بسهولة إىل كسور يف الروابط وبسبب 
الكيميائية للجزيئات الكبرية اهلامة بيولوجياً، وهذه العمليات بالذات هي اليت جتري أكثر من غريها يف 

ذلك يتعزز األثر الفرتة الفاصلة بني تشكل أزواج أيونية وتشكل النواتج الكيميائية النهائية. عالوة على 
 البيولوجي لألشعة بوجود األكسجني، الذي يتواجد باستمرار يف الوسط احلي وميلك تأثرياً حمسساً.

جيب التنويه إىل أن التبدالت يف املواد ضمن اخللية اليت تنشأ يف كل مرحلة ال تعترب دائماً هنائية. وكقاعدة 
لية، وال ميكن التنبؤ بالنتيجة النهائية يف كل مرحلة حتمل هذه التبدالت على املستوى اجلزيئي صفة املرح

 على حدة، ألنه إىل جانب التخربات جتري أيضاً عمليات ترميم، وإعادة الوضع إىل ما كان عليه.
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 :الحساسية اإلشعاعية الخلوية 8-0
 :: إعاقة الدارة الخلوية8-0-2 

البيولوجيا اإلشعاعية، ولذلك سنبحثها، تعترب احلساسية اإلشعاعية من الظواهر األساسية يف 
اعتبارا من املستوى الذي تبدأ اعتبارا منه األذيات اإلشعاعية للمتعضية بالظهور، أي اعتبارا من املستوى 

 اخللوي.
تتأذى نتيجة اإلشعاع مجيع البىن اخللوية، حيث ميكن أن تسجل ضمن اخللية ردود األفعال 

اخل. تتعلق درجة ظهور هذه  …، تضرر الغشاء اخللوي وDNAطناع ال  التالية: إعاقة االنقسام، كبح اص
األضرار باملرحلة احلياتية اليت تقع فيها اخللية )الدارة اخللوية( عند التعرض لإلشعاع. و هلذا سنستعرض 

 فيما يلي التصورات احلالية للدارة اخللوية.
يف اخلاليا جيري يف الطور  DNAعاما مضت، أن اصطناع ال   01كان قد حدد منذ حوايل 

 البيين )اإلنرتفاز( ويستمر زمن بيين حمدد. ولقد قسم الطور البيين إىل ثالث مراحل:
 .(S)الطور  DNAمرحلة اصطناع ال   -
 على التسلسل(. G2و G1)الطورين  DNAمرحلة ما قبل و مرحلة ما بعد اصطناع ال   -

 .Mرمز له باحلرف الطور الرابع من الدارة هو طور االنقسام والذي ي -
طول الدارة االنقسامية هو الزمن بني انقسامني خلويني متتاليني، وخيتلف الطول النسيب للدارة 
اخللوية من نسيج إىل آخر، و مع ذلك فإن األطوال النسبية لألطوار املختلفة للدارة اخللوية تكون على 

يف األنسجة املتجددة بنشاط )الظهارة  . يرتاوح طول الدارة اخللويةM < G2 < S < G1 الشكل التايل:
 06و  01و كذلك األورام النامية بسرعة واملستنبتات اخللوية ما بني  (اخل…املعوية، نقي العظم، اجللد

الذي ينتهي يف معظم  Mوأقصرها هو الطور االنقسامي  ،Sو  G1ساعة، وأكثر األطوار طوال هو 
 دقيقة.  81 -01احلاالت خالل 

عل أو رد فعل اخلاليا على التشعيع، فانه جيب قبل كل شيء مالحظة أنه ميكن وعودة إىل تفا
للخلية أن تتحمل بعض األضرار خاصة، وأنه تتخرب نتيجة التشعيع جمموعة كبرية من البىن، اليت ميكن 
ملعظمها أن يرتمم بسرعة أو تبقى غري مهمة. تسمى هذه التفاعالت بالتأثريات الفيزيولوجية لألشعة 

Physiological radiation effects و ينتمي إىل هذه األفعال خمتلف ختربات اإلستقالب ومن ،
يف الوقت  ضمنها تثبيط التبادل النووي أو الفسفرة التأكسدية وغريها. وتظهر هذه األضرار، كقاعدة،

لالنقسام اخللوي  الذي يلي التشعيع مباشرة ويزول مع مرور الزمن. واألكثر عمومية منها هو اإلعاقة املؤقتة
Division (mitotic) delay  والذي غالبا ما يدعى يف املراجع العلمية باحلصار اإلشعاعي لالنقسام
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Radiation blocking of mitosis و لقد لوحظ اخنفاض عدد اخلاليا املنقسمة بعد زمن قصري من .
جل إعاقة منو األورام. وقد اكتشاف أشعة رونتجن األمر الذي جعلها واحدة من أسس استخدامها من أ

أظهرت التجارب أن طول مدة إعاقة االنقسام تتعلق جبرعة األشعة املؤينة، وتظهر عند مجيع اجلمهرات 
مدة هذا التأثري  ولكن -ستموت أم ستنجو-اخللوية املشععة، بغض النظر عن مصري هذه اخللية أو تلك 

 تكون خمتلفة بالنسبة ملختلف اخلاليا.
أظهر كثري من الباحثني أن إعاقة االنقسامات اخللوية، من أجل معظم املستنبتات اخللوية 

 .cGyدقيقة لكل 128أي حوايل  1Gyتكون بصورة تقريبية ملدة ساعة واحدة لكل جرعة  -املشععة
وتتعلق مدة إعاقة االنقسامات اخللوية كذلك بطور الدارة اليت تقع فيها اخللية حلظة التشعيع، 

ويف طور ما بعد  DNA كون أطول ما يكون عندما تتعرض اخللية للتشعيع وهي يف طور اصطناع ال وت
حيث تنهي مجيع اخلاليا اليت  Mاالصطناع، وأقصر ما يكون عندما تشعع اخلاليا يف الطور االنقسامي 

 نقسامها بدون أية إعاقة )تأخري(.بدأت االنقسام ا
بإعاقة االنقسام عن الكبت التام لالنقسام والذي يظهر بعد  جيب متييز رد الفعل اخللوي املتمثل

من غري -تأثري جرعات عالية من األشعة، حيث ميكن للخلية أن تعيش لوقت طويل نسبيا، ولكنها تفقد 
املقدرة على االنقسام. ويكمن أن يتشكل نتيجة لذلك أشكال باثولوجية غري سليمة، كتشكل  -رجعة

ضاعفة من الصبغيات نتيجة تضاعف اجملموع الصبغي ضمن خلية ال تستطيع خاليا عمالقة حتوي صيغ م
 إهناء انقسامها. 

 :Lethal Cell Responses : اآلثار اإلشعاعية المميتة للخاليا8-0-0
 :Forms of Cell Death أنماط الموت الخلوي 
  الحظ العاملان الفرنسيان بريغوين وتريبيدوJ. Bergonie L. Tribondeau  0118يف عام - 

أن احلساسية اإلشعاعية اخللوية لألنسجة  -أي منذ بداية دراسة اآلثار البيولوجية لألشعة املؤينة
تتناسب طردا مع الفعالية االنقسامية، وعكسا مع درجة متايز اخلاليا املكونة للنسيج احملدد. ولقد 

حىت وقتنا الراهن، بغض أمهيتها  -ظاهريا-صاغا هذه املالحظات على شكل قاعدة مل تفقد 
 النظر عن وجود بعض اإلستثناءات.

ختفيض مقدرة اخلاليا على االنقسام من أكثر تأثريات األشعة على اخلاليا  -يف الواقع-ويعترب 
أمهية، وبناء عليه يفهم يف البيولوجيا اإلشعاعية حتت عنوان املوت اخللوي، أو األثر املميت: فقدان اخللية 

نقسام. وعلى النقيض من ذلك فإن اخللية الناجية: هي تلك اخللية اليت احتفظت باملقدرة ملقدرهتا على اال
على االنقسام الالمتناهي، أي املقدرة على تشكيل مستعمرة. وهكذا فإننا سنركز اآلن على دراسة املوت 
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طبيعة، وهو النمط األكثر شيوعا للموت اخللوي يف ال ،Reproductive Cell Deathاخللوي املنتج 
واألكثر دراسة. علما بأن املوت اخللوي ال يبدأ بعد التشعيع جبرع عالية نسبيا، مباشرة وإمنا بالتدرج، 

التصوير انقسامية، مما يسمح بتتبع دراسة املوت اخللوي مع الزمن مبساعدة  وعلى مدار بضعة دارات
 السينمائي البطيء مثال. 

هو تشكيل ما يسمى باخلاليا العمالقة  -ات املشععة املظهر اآلخر للموت املنتج للخاليا البن
Giant cells واليت تنشأ نتيجة اندماج خليتني جارتني )وغالبًا أختني(. ومثل هذه اخلاليا ال تكون ،

مث متوت. ميكن أن تنشأ اخلاليا العمالقة بدون  0و  2قادرة على االنقسام أكثر من االنقسامني ال  
للخاليا املشععة أو بناهتا. وهذه  (Endomitois)قة الطويلة لالنقسام احلقيقي اندماج وذلك أثناء اإلعا

 احلياة.اخلاليا أيضاً ال تكون قادرة على 
السبب الرئيسي للموت اخللوي املنتج، واليت تنشأ نتيجة  DNAتعترب األضرار البنيوية لل  

ى شكل ما يسمى بالزيوغ الصبغية للتشعيع. ومن السهل كشف هذه األضرار وخباصة بالطرق اخللوية، عل
Chromosomal aberration  واليت تكون متعددة األشكال، نذكر منها أشكاهلا الرئيسية فقط: ثنائية

 إخل.…اجلسيم املركزي، الكسور، الصبغيات احللقية والتبادالت الداخلية وبني الصبغية
 وهكذا فإن أشكال التخميل اخللوي Inactivation  ،الناجتة بعد االنقسام األول املشار إليها

 واملؤدية إىل إيقاف تشكل املستعمرات تسمى املوت اخللوي املنتج. 

 Interphase cell deathهو املوت اخللوي اإلينرتفازي  -والشكل اآلخر للتخميل اخللوي 
لية جداً وهو الذي حيدث قبل دخول اخلاليا يف الطور االنقسامي )امليتوز(. أثناء جرعات التشعيع العا -

يبدأ املوت اخللوي مباشرة )حتت األشعة( أو بسرعة بعد التشعيع. يبدأ هذا الشكل للموت يف الساعات 
خمتلفة. وغالبًا ما تالحظ  Degenerativeاألوىل بعد التشعيع، وميكن تسجيله على شكل تفسخات 

حاد، وجتزؤ الكروماتني. اآللية  Pyknosisساعات خاليا حتتوي نواها على  8-2حتت اجملهر بعد 
اجلزئية للموت اخللوي اإلينرتفازي غري معروفة بدقة. هناك أدلة على أن احلساسية لإلشعاع عند مثل هذه 
اخلاليا ترتفع بنتيجة تراكم أنزميات احللمهة يف السيتوبالزما أو تفعيلها. واليت تؤدي إىل حتطم 

Degradation   الDNAورة من قبل. وحسب النظرية املطK. Khansom (1983)  فإنه يتحرض
ً خلوياً  بتأثري األشعة املؤينة والعوامل األخرى املخربة )اليت حترض موتًا خلوياً مماثاًل( يف اخلاليا اللمفية موتا

 اينرتفازياً مربجماً. 
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  Criteria of Cell Radiosensitivity : معايير الحساسية اإلشعاعية الخلوية8-6

رائق لتقومي قابلية اخلاليا املشععة على احلياة، تعتمد على حتديد مقدرهتا على االنقسام يوجد عدة ط
وتوجد حاليا طرائق لتحديد البقيا  .الالمتناهي عن طريق تشكيل مستعمرات اعتبارا من خلية واحدة

يؤدي  .in vivoلتحديد البقيا اخللوية يف الوسط احلي  وأخرى in vitroاخللوية يف الوسط الزجاجي 
الثمثيل البياين لنتائجها للحصول على ما يسمى مبنحنيات البقيا اخللوية، وهناك معيار أخر للحساسية 

 اإلشعاعية يعتمد على إحصاء الزيوغ الصبغية.
 منحنيات البقيا الخلوية: :8-1

املؤينة إىل يؤدي تشعيع األنواع املختلفة من اخلاليا بأشعة روتنجن، غاما، أو أي نوع أخر من األشعة  
 :(0)الشكل  احلصول على منحنيات بيانية تكون مشاهبة شكليا للمخطط التايل

 
 : منحني جرعة أثر نموذجي8 والمعايير األساسية )التفسير في النص(.(2-8)الشكل 

 

  يتألف منحين البقيا، يف التمثيل النصف لوغاريتمي )حيث متثل قيم جرع األشعة على حمور
السينات مبقياس خطي، والبقيا اخللوية على حمور العينات مبقياس لوغاريتمي( من جزئني ؛ جزء 

بالنسبة خلاليا  Gy 0 - 0أول منحين يدعى بالكتف، يليه جزء خطي يبدأ عادة عند جرعة 
جيب التنويه أنه عند تشعيع اخلاليا بأشعة غزيرة التأيني، فإن منحنيات البقيا ال حتوي )الثدييات 
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وبتمثيل النتائج على شكل نصف لوغاريتمي فإن املنحين يأخذ شكل خطي مستقيم  على الكتف
 "(. ميكن التعبري عن هذه العالقة باملعادلة التالية:2بالنسبة جلميع جرع األشعة "الشكل 

N = No e -D/Do 
اجلرعة  -Doجرعة التشعيع،  - Dعدد اخلاليا الناجية من العدد األويل للخاليا، - Nحيث 

؛ وهكذا  N / No = e-1 = 1 / 2.71 = 0.367 مرة ؛ eاليت ينخفض عندها عدد اخلاليا الناجية ب  
 من اخلاليا. % 80وميوت حوايل  ،% 06ينجو حوايل  Doفإنه عند جرعة تشعيع مقدارها 

ختدم كمقياس للحساسية اإلشعاعية للخاليا، وحتدد على منحين البقيا  Doوهكذا فإن قيمة 
 ،D37من اخلاليا اليت انطلق منها. وهلذا السبب تدعى أحيانا ب   % 06اجلرعة اليت ينجو فيها حوايل 

يف  D37عن قيمة  Doبينما ختتلف قيمة  ،Do=D37وتكون يف حالة املنحنيات األسية قيمة 
 (0نحنيات اليت حتوي على كتف )الشكل امل

 
 -Bمقياس خطيA-  8: منحني البقيا الخلوية )جرعة أثر( لألشعة غزيرة التأيين. (0-8)الشكل 

 (%67)الخط المتقطع يبين نسبة بقيا .ثمثيل نصف لوغاريتمي
  تصورا بأن هناك جرعة حرجة واليت يبدو فيها أن مجيع  ،2 - 0يعطي التمثيل البياين يف الشكلني

اخلاليا متوت عندها. حيث متيل منحنيات البقيا النصف لوغاريتمية لاللتقاء عند جرعة ما مع حمور 
السينات. ومع زيادة جرعة التشعيع، تقرتب يف الواقع، نسبة اخلاليا الناجية )أو اليت حيتمل أهنا جنت( 

لك فإن التصور عن وجود اجلرعة احلرجة ليس بال معىن: فعند تشعيع نسيج من القيمة صفر. ومع ذ
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ما، حيث تكون خالياه مالصقة لبعضها البعض )أو على اتصال فيما بينها(، فإن اخلاليا اليت تنجو 
من املوت نتيجة تأثري األشعة قد تتحلل ومتوت بسبب موت وحتلل اخلاليا اجملاورة وخروج األنزميات 

)يتبقى عند  7-10 - 6-10ا. وهناك أساس لالعتقاد بأن اخنفاض نسبة النجاة اخللوية إىل احلالة منه
خلية حية( يؤدي إىل موت مجيع اخلاليا نتيجة للعمليات  1000 - 100من  CM3 1ذلك يف 

املذكورة )غري مرتبطة بتأثري األشعة(. وهكذا ميكن اعتبار اجلرعة املقابلة كجرعة حرجة. أما بالنسبة 
 للخاليا غري الواقعة على اتصال وثيق فيما بينها فإن احلديث عن وجود مثل هذه اجلرعة غري وارد.

اليت حتدد احندار اجلزء  Do( عدا عن قيمة 0اوية على الكتف )الشكل تتميز املنحنيات احل
ويتحدد هذا العدد بنقطة تقاطع امتداد اجلزء اخلطي  أو االستكمايل، اخلطي مبا يسمى بالعدد االستقرائي

مرة عن القسم اخلطي  eكتزايد نسبة البقيا ب   Doملنحين البقيا مع حمور العينات. وهنا تتحدد قيمة 
 ين البقيا.ملنح

وتقاس بطول  .Dqتعترب قيمة الكتف مقياسا ملقدرة اخلاليا على الرتميم املقيمة كجرعة مرنة 
من البقيا اخللوية على حمور  % 011تقاطع اجلزء املمتد املوازي حملور السينات املأخوذ عند القيمة 

 تداد اجلزء األسي ملنحين البقيا.العينات مع ام
وجز لألثر املميت لألشعة ال بد من التنويه إىل أنه من جهة أوىل ميكن أن يف هناية هذا الشرح امل

حىت ولو كان باحتمال صغري جدا( عند أقل جرعات ممكنة. ومن جهة ثانية ميكن )يسجل املوت اخللوي 
 وأيضا باحتمال صغري جدا( عند جرعات عالية جدا.)لبعض اخلاليا أن حتافظ على مقدرهتا على احلياة 

 :DNAتأثير األشعة في جزيئات ال   :8 - 8
 من جمموعة نكليوتيدات يشتمل كل منها على:  DNAتتألف سلسلة ال 

، غوانني Adenine (A)آدينني  [ Purineأساس آزويت عضوي من مشتقات البيورين -
[Guanine (G)  أو من مشتقات البريمييدينPyrimidine ( سيتوزينCytosine 

(C)،  تامينيThymine (T)). 
 جزيئة سكر مخاسي منقوص األكسجني مرتبط باألساس.  -
 جزيئة محض فوسفور مرتبط بالسكر.   -

وتربط جزيئة السكر  .Phosphodiesterترتبط النكليوتيدات مع بعضها برابطة ثنائية األسرت
من سلسلتني متكاملتني متحدتني بروابط  DNAمع جزيئات محض الفسفور. وتتألف جزيئة ال  

( على السلسلة A( يف سلسلة يوجد بالضرورة األدنني )Tاألسس. مقابل التاميني ) هيدروجينية بني
بسلم، تتألف  DNA(، ميكن متثيل جزيئة ال C( يوجد األساس املكمل )Gاألخرى. ومقابل الغوانني )
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وتلتف  وتتألف عوارضه من األسس اآلزوتية املتحدة بروابط هيدروجينية. (فوسفات –سكر )قائمتيه من 
تنفصل السلسلتان وتستخدم   DNA(، وعند تضاعف ال 0السلسلتان مكونتني حلزونًا مضاعفًا )الشكل

 كل منهما كقالب الصطناع سلسلة جديدة مكملة. 
دعامة املعلومات الوراثية، فهو يُرّمز تتايل احلموض  DNAويؤلف تتايل النكليوتيدات يف ال 

الرتكيب ذاته. كما  DNAكل خاليا الكائن احلي يكون لل  األمينية يف الربوتينات. من املقبول أنه يف  
(. C( مكافئًا لعدد جزيئات )G(، وعدد جزيئات )T( مكافئًا لعدد جزيئات )Aيكون عدد جزيئات )

تكون خمتلفة حسب األنواع. ويلتف احللزون  A+T / G+C ولكن نسبة .A+G = C+Tأي أن 
 نووية( ليشكل جسيمات نوويةحول نوى هستونية )بروتينات  DNAاملضاعف لل  

Nucleosomes وترتاكم هذه األخرية لتشكل أليافا، تنطوي وتلتف على شكل حلزون غري منتظم
 لتشكل الصبغيات اليت ترى باجملهر.

 
 .DNAبنية ال   (6-8)الشكل 
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يتعلق انتظام عمل اخللية، وخباصة النقل األمني للمعلومات الوراثية من فرد أو خلية إىل  
انساهلما، باحلفاظ على التكامل البنيوي لكل جزيئة من احلمض الرييب النووي منقوص األكسجني 

DNA احللزون . وهكذا فالتغري يف تتايل النكليوتيدات أو تبديل بنية األسس أو السكاكر اليت تؤلف
ميكن أن تتدخل يف تضاعف أو نسخ اجلينوم اخللوي. و تلعب أصابات  ،DNAاملضاعف لل 

دورًا أساسيًا يف التأثريات البيولوجية لإلشعاع )موت خلوي، عدم قدرة على التكاثر،  DNAجزيئات
 تكون أساسية. وميكن أن تسمح هذه اآلليات DNAطفرات( و هلذا فإن دور آليات ترميم جزيئات 

تسكل )برتميم متكامل، أو على العكس، ميكن أن تؤدي إىل ترميم خاطئ الذي قد تكون نتائجه خطرية 
املكون األساسي للصبغيات وهي اليت تقوم بنقل املعلومات الوراثية  DNAسرطنات مثاًل(. وتعد جزيئات

األضرار اليت تصيب اجلماعة  ومتثل أذيات الصبغيات أو الزيوغ الصبغية دلياًل جيداً عن إىل اخلاليا البنات.
 اخللوية، وميكن أن تساعد يف التنبؤ بأثار التشعيع.

 والصبغيات: DNA: األضرار الناجمة عن األشعة في جزيئة ال  8-7
باألشعة إما بشكل مباشر )نتيجة التأثري املباشر لألشعة على حلزون ال   DNAيتأثر ال   

(DNA  التحلل اإلشعاعي للماء(. وينتج عن ذلك أضرارًا خمتلفة، نتيجة تأثري منتجات )أو غري مباشر
 :0يف الشكل  كما هو موضح وذلك حسب املكونات املتأثرة

 
 المباشرة وغير المباشرة المحرضة باألشعة DNAتمثيل بياني لألضرار ال   :(1-8)الشكل 

 المؤينة.
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مضاعفة يف السلسلة، وميكن تصنيف هذه األضرار على الشكل التايل: كسور أحادية أو 

وختريب األسس، وهدم السكاكر. كما وتتشكل جسور تربط الدنا مع الربوتينات احمليطة، وثنائيات جزيء 
التيميدين. وختتلف نسب التبدالت السابقة تبعا" لنوع األشعة املستعملة. ختضع هذه األذيات آلليات 

اخلاطئ. وينجم هذا األخري تشكل طفرات  مل أوترميمية جزيئية، ويكون مصريها النهائي إما الرتميم الكا
(. Chromosome aberrations أو تبدالت بنيوية كبرية يف بنية الصبغيات تدعى الزيوغ الصبغية

وتكون هذه التبدالت كاملة بعد مرور اخلاليا املعرضة لألشعة يف دارهتا االنقسامية األوىل. وتعد الكسور 
 اتر أو باألمهيةمن أكثرها انتشاراً إن كان بالتو 

 تكسير السالسل: -أ
، وهو من أكثر DNAيعد تكسري السالسل من األضرار املعروفة بشكل جيد واليت تصيب ال   

األذيات انتشاراً، ويلعب التأثري غري املباشر دورًا هامًا يف احداثه. وميكن أن حتصل الكسور األحادية يف 
سكر. وتنتج نسبة  –مستوى الرابطة ثنائية اإلسرت بني الفسفات والسكر أو يف مستوى الرابطة أساس 

. عند تكسري الرابطة ثنائية األسرت •OHرة كبرية من الكسور األحادية او البسيطة بواسطة اجلذور احل
يتباعد الشريطان على شكل سّحاب عن طريق دخول جزيئة ماء يف الفتحة وتقطع اجلسر اهليدروجيين بني 

أما الكسر املضاعف فهو  األسس، ويبدو أن هناك اتالف لثالث أو أربع نكليوتيدات قريبة من الكسر.
 بعضهما بأقل من ثالثة نكليوتيدات. يف مستويني يبعدان عن DNAقطع سلسليت 

إىل  01كسر أحادي و   0111غراي حنو  1.5 – 1مقدارها  Xوتسبب جرعة من أشعة  
كسر أحادي وتسبب هذه   21إىل  01أي كسر مضاعف بالنسبة لكل  كسر مضاعف يف اخللية.  011

لكسور املضاعفة ليست بأن ا االقرتاح إىل من خاليا الثدييات، وهذا ما يدعو % 01اجلرعة موت حنو 
 بالضرورة مميتة، أو أن بعضها قابل للرتميم.

 :Alteration des basesتخريب األسس -ب
جزئيًا أو تتبدل كيميائيًا نتيجة للتأثري املباشر  DNAميكن أن تتحطم األسس املشكلة لل   

لألشعة أو نتيجة للتفاعل مع نواتج التحلل اإلشعاعي للماء )مع اجلذور احلرة أو مع إالكرتونات اإلماهة 
بوجود األكسجني، واألكثر أمهية من بني  Hydroperoxide ( مع تشكيل بريوكسيدات مائية2الشكل 

ريوكسيدات التاميني املائية. وتعد األسس البريميدينية أشد حساسية من هذه التفاعالت هو تشكيل ب
 T > C > A > Gاألسس البريينية وهكذا يكون لدينا حسب تناقص احلساسية اإلشعاعية: 
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من  0 – 2ويالحظ حنو  تبدل بنيوي جزيئي، 21ولقد مت بالنسبة لكل من هذه األسس وصف حنو 
 ور أحادية.هذه األضرار بالنسبة لكل عشرة كس

 هدم السكاكر: -ج 
األضرار اليت تصيب الريبوز منقوص األكسجني غري معروفة بشكل جيد و نادرة احلدوث. نسبة  

كسور أحادية حيث يتأكسد السكر مث يتحلل باملاء مع حترر من   01لكل  120– 122األضرار من 
 رت.األساس و يرتافق ذلك أو ال يرتافق مع حتطيم الرابطة ثنائية األس

 الزيوغ الصبغية كمعيار للحساسية اإلشعاعية:  ،-8
 ومنيز أنواع الزيوغ الصبغية التالية: 

وتطال سلسليت  ،S: وحترض قبل طور الرتكيب Chromosomal aberrations زيوغ صبغية -أ
الدنا، حيث يتم تضاعفها خالل طور الرتكيب. ويصنف حتتها ثنائيات القسيم املركزي 

(Dicentrics ،)( واالنتقاالتTranslocations( والصبغيات احللقية )Rings.) 
وتنتج بعد التعرض اإلشعاعي يف طور الرتكيب  :Chromatid aberrations زيوغ صبيغية -ب

نتيجة ألذى يف سلسلة دنا واحدة. ويصنف حتتها الكسور الصبيغية، والصبغية واألشكال 
الشعاعية. وميكن أن تسجل جممل هذه الزيوغ لالستدالل عن التعرض البيئي أو املهين مللوثات  

 كيميائية أو فيزيائية.
لى زيوغ صبغية إحدى الطرائق الكمية املستخدمة عادة، لتقومي يعترب إحصاء اخلاليا احلاوية ع

األضرار املميتة للخاليا املتكاثرة. وكان قد حدد يف هناية اخلمسينات، أن بني عدد اخلاليا الناجية بعد 
التشعيع وعدد اخلاليا احلاوية على زيوغ صبغية، عالقة ارتباط وثيقة. وحسب معطيات التحليل امليتافازي 

تواز تام بني تبدل نسبة النجاة )البقيا( اخللوية ونسبة اخلاليا غري احلاوية على زيوغ صبغية عند هناك 
تشعيع مستنبتات اخلاليا املزامنة يف أطوار حمددة من الطور اإلينرتفازي، وكذلك يف حال استخدام 

 الصادات أو احملسسات اإلشعاعية.
 الطفرات:

ن ترميم خاطئ أو غياب الرتميم ألذى حمرض باإلشعاع يف هي تبدالت يف بنية املورثات ناجتة ع
. وميكن أن يكون اخلطأ على مستوى األساس البوريين، أو (بنية الدنا )احلمض الرييب منقوص األوكسجني

التبدل يف سيتوبالمسا اخللية ينعكس على  البريميديين، أو السكر املشرتك يف هذه البنية. وعندما يرتجم هذا
شكل بروتني خمتلف يف البنية والوظيفة. وتتشكل الطفرات نتيجة لدخول أو فقدان زوج أسس أو استبدال 
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ترتيب األسس. وتبدو العالقة بني األخطاء الناجتة عن الرتميم بعد التشعيع وظهور التبدالت واضحة لدى 
اتر الطفرات مع ارتفاع اجلرعة ونوعها وحمتوى الكائن املعرض من املادة الكائنات احلية كافة. ويتزايد تو 

(، وتتميز معدالت اجلرعة املنخفضة Gy/موقع/ 2X01-0الوراثية. ويقدر تواتر الطفرات يف اإلنسان )
التعرض املزمن( بتحريض قيم منخفضة من الطفرات. وميكن أن يعود هذا لقدرة اخلاليا )من اإلشعاعات 

م الضرار يف هذا اجملال. وتعترب اإلشعاعات ذات مقدار نقل الطاقة اخلطي املرتفع )النيرتونات على ترمي
مرات على حتريض تشكل خمتلف الطفرات. وميكن أن تصيب الطفرات  01-0وجسيمات ألفا( أقدر ب  

ي سينعكس تعبري مورثات، كبادئة أو منظمة املورثات األمر الذ أي موقع يف املادة الوراثية مسؤول عن
.ومن العروف حاليا" أن عدم التوازن املورثي بفعل الطفرات يلعب (إنتاجها لربوتينات)سلبا" على تعبريها 

 دورا" مباشرا" يف بدء التسرطن.
 :العوامل المعدلة للبقيا الخلوية وللحساسية لألشعة 8-2

 وكيميائية وحيوية.تتعدل اآلثار البيولوجية لألشعة املؤينة بواسطة عدة عوامل، فيزيائية 
 :العوامل الفيزيائية 8-2-2

تزداد نسبة األضرار البيولوجية مع زيادة جرعة اإلشعاع، وكلما كانت اجلرعة اإلشعاعية أعلى  
كلما كان تأثريها أكرب. ويعترب هذا التأكيد صحيح بصورة جزئية، إذ البد من األخذ باحلسبان: نقل 

 دل اجلرع، وتأثري جتزئة جرع اإلشعاع.، مع()نوعية األشعة LETالطاقة اخلطي 
 )(ُ LET Linear Energy Transfer .أثر مقدار نقل الطاقة الخطي -أ  

يعترب نقل الطاقة اخلطي من العوامل اهلامة يف تعديل األثر البيولوجي لألشعة املؤينة. ويعرب عنه 
ازدياد مقدار الطاقة اخلطي مع زيادة بعدد التأيينات خالل وحدة املسافة اليت تقطعها األشعة. ويرتافق 

 مقابلة يف األثر البيولوجي.
 Dose Rate أثر معدل الجرعة -ب 

كلما ارتفع معدل اجلرعة كلما كان .معدل اجلرعة هو كمية الطاقة املقدمة خالل وحدة الزمن
العالية ال تظهر اثر ملعدل اجلرعة وقد  LETاألثر أكرب والعالقة بينهما ليست أكيدة فاألشعة ذات 

 . (أي معدل جرعة مقلوب)يالحظ العكس 
منخفضة إىل معدالت بقيا مرتفعة وذلك ألنه يكون للخاليا زمناً   يؤدي التشعيع مبعدالت جرع

املنخفضة  LETكبريًا لرتميم األضرار. ويكون تأثري معدل اجلرع عند استخدام األشعة املؤينة ذات ال  
. فالكتف الكبري على منحين البقيا الناتج بعد التشعيع LETوضوحاً منه عند التشعيع جبرع عالية ال  أكثر 
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يعين اإلمكانية الكبرية لرتميم األضرار حتت املميتة. يالحظ التأثري الرئيسي  LETبأشعة منخفضة ال  
/ دقيقة. ال يسبب معدل اجلرعات Gy 0 -/ الساعة Gy 120ملعدل اجلرع، عند التشعيع يف جمال جرع 

/ دقيقة أكثر Gy 0/ ساعة تبداًل يف التأثري. نادرًا ما يكون معدل جرع يزيد عن Gy 120األقل من 
 / دقيقة.Gy 0فعالية بالنسبة لوحدة اجلرع من 

  :أثر تجزئة الجرعة -ج 
وم هبا أجهزة الرتميم كلما جزئت اجلرعة كلما كان أثرها أقل وهذا يعود للفرتة الفاصلة واليت تق 

بتعديل اخلطأ وإصالحه. كما أن هذا األمر يرتبط مع كثافة األذيات وتوزعها مع الزمن ومع سرعة آليات 
إن لنوعية األشعة املستعملة دورا" أساسيا" يف إشباع أنظمة الرتميم  .الرتميم يف تعديل وإصالح اإلصابة

)األشعة ذات مقدار نقل الطاقة اخلطي املرتفع تسبب إشباع يف جمال اجلرع املنخفضة نظرا" لكثافة 
 األذيات يف وحدة املسافة املقطوعة(. 

 :Relative Biological Effectiveness RBE الفعالية البيولوجية النسبية -د
خيتلف األثر البيولوجي لنفس اجلرعة اإلشعاعية املقدمة مع اختالف نوع األشعة. تسمى هذه 
اخلواص لألشعة عادة باخلواص النوعية، واليت ال تتحدد بالطبيعة الفيزيائية لألشعة فقط بقدر ما تتحدد 

 أثري البيولوجي النسيب. بنقلها اخلطي للطاقة. ومن أجل التقومي الكمي لنوعية التشعيع أدخل مفهوم الت
يقارن التأثري البيولوجي النسيب، جرع األشعة اليت حترض تأثريا بيولوجيا حمددا مع جرعة معيارية 

 KeV 250-180ذات الطاقة  Xحترض نفس األثر. يؤخذ عادة بصفة جرعة معيارية أشعة 
حيسب مقدار )معامل( الفعالية البيولوجية النسبية من عالقة اجلرع املقارنة على  )كيلوإلكرتوفولط(.

 الشكل: 

RBE = DR / DX 
 جرعة األشعة املدروسة. -DX جرعة أشعة روتنجن، DR -حيث: 

 Linear Energy Transfer (LET)ويعتمد هذا احلد على مقدار نقل الطاقة اخلطي 
 لألشعة املستعملة.

تزداد األذيات يف اخلاليا املشععة وتتناقص مقدرهتا على الرتميم.  LETدة ال  وبالتايل مع زيا
مساوية ل   LETيبدأ مع  RBEحد أعظمي فاالرتفاع احملسوس لقيمة  RBEمع  LETولعالقة ال  

100 Kev/mkm  وعند الزيادة الالحقة لل ،LET  هتبط بشدة. تكمن أسباب هذه الظاهرة لكون
امتصاص كمية كافية من الطاقة يف بعض احلجوم احلرجة. ومن الطببيعي أن مع  املوت اخللوي يتم بعد

يبدأ اإلشباع، وكل جسيمة  LETولكن بعد بعض الزيادات يف  يزداد مثل هذا االحتمال. LETزيادة ال  



ـــــة املؤينــــــــة لألشعـــــــــار البيولوجيـــاآلث                      خامــــــــسالفصل ال  يــــــــــــــوي والجزيئــتويين الخلـــة على املســـــــــــ

111 

 العايل جدًا تنخفض، LETالحقة تفقد طاقتها يف خلية ميتة، وبالتايل فإن فعالية التشعيع ملثل هذا ال  
 حيث تصرف الطاقة هباًء.

. ولكنها على الواقع العلمي تظهر أكثر LETمع ال   RBE هذا هو الشكل العام لعالقة ال 
بالنسبة  RBE بينما يؤخذ ال  LET تعقيداً. ويعود ذلك ألنه يؤخذ عادة عند احلساب املقدار الوسطي لل 

بتقريب عميق، حيث يضيع خالله تفاصيل التوزع الفراغي لأليونات. ويظهر  LETللقيمة الوسط لل  
 .LETذلك بشكل واضح عند التشعيع بالنرتونات اليت تتميز بطيف طاقي مرن وبالتايل بتشتت قيمة ال  

قياس اجلرعات الصغرية  -بدأت يف األعوام األخرية عملية تطوير يف جمال قياس اجلرعات  
Microdosemetryبنية على أساس معرفة خاصة للطرق الرياضية واليت حتسب عالقة التوزع ، م

امليكروي للتأيني مع التأثريات اخللوية املختلفة وانعكاساهتا على منحنيات البقيا خالل شروط تشعيع 
 خمتلفة.

 العوامل البيولوجية المعدلة لتأثير األشعة::8-2-0
تناولنا سابقا بعض هذه العوامل ومنها: أوال: تتعلق الفعالية اإلشعاعية يف حتريض املوت اخللوي 
بأطوار الدارة اخللوية، وكذلك تلعب عمليات الرتميم دورا هاما يف تعديل عدد األضرار البيولوجية. ثانيا: 

االنقسامي )قانون تريبيدو و  تتعلق احلساسية اإلشعاعية، والثبات اإلشعاعي لألنسجة واخلاليا بنشاطها
بريغوين( وميكن ألي تبدل يف النشاط االنقسامي لألنسجة أن يبدل بصورة جذرية ردود فعلها على عملية 

. رابعا: تلعب (LD50/30)التشعيع. ثالثا: متلك احليوانات املختلفة حساسيات خمتلفة جتاه التشعيع 
عاعية جلميع األنواع، مبا فيها اإلنسان، ولكن سبب هذه العوامل الوراثية دورا كبريا يف احلساسية اإلش

 االختالفات غري واضح حىت اآلن.
 :أثر وضع الخلية خالل الدارة الخلوية -أ

تتبدل احلساسية اإلشعاعية للخاليا حسب وضعها ضمن الدارة اخللوية. وتعترب اخللية مقاومة يف 
 Sوأكثرها مقاومة يف هناية  Sومقاومة يف الطور  ،G1 – Sوحساسة يف الفرتة الفاصلة بني  ،G1الطور 

. ولكل نوع أشعة / ومعدل جرعة / ومقدار نقل طاقة خطي أثر حسب G2وتنخفض املقاومة يف الطور 
 .وضع اخللية يف الدارة اخللوية

 :تعدد الصيغة الصبغية -ب
أحدها من  2Nأغلب خاليا الثدييات حتوي على مقدار حمدد من املادة الوراثية مساوي ل  

 وتكون هذه اخلاليا مقاومة لألشعة. 4N - 3Nاألب واألخرى من األم وحتتوي بعض اخلاليا على 
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 :الخاليا العاجزة -ج
ختتلف حساسية اخلاليا حسب قدرهتا على ترميم األضرار احملرضة باألشعة وحسب سرعة منوها 

  .وتكون البطيئة اكثر حساسية لألشعة
 أثر شروط التشعيع على الحساسية اإلشعاعية: 2-6 -8

تؤثر شروط التشعيع من حرارة ودرجة محوضة الوسط ونسبة األوكسجني على احلساسية 
  .اإلشعاعية للخاليا

إن شرط ضبط احلرارة أساسي لدراسة األثر الناتج عن التشعيع ويعود هذا لدرجات احلرارة  :احلرارة -أ
 .لكن يبقى هذا العامل ضعيف التأثري .الفضلى لنشاط أنزميات الرتميم والفعاليات اخللوية األخرى

 إن الدرجات املنخفضة من احلموضة هلا أثر بسيط على البقيا وتبطئ درجة تقدم :درجة احلموضة -ب
 ا بفرتة مقاومة أو حساسة لألشعة.الدارة اخللوية وقد حتفظه

 اثر األكسجني:  -ت
بوجود األوكسجني  و  Xتصبح مجيع اجلمل البيولوجية املدروسة أكثر حساسية جتاه أشعة 

اجلزيئي يف وسط التشعيع، منها يف حالة تعرضت لألشعة يف وسط منخفض أو معدوم األوكسجني. 
 تسمى هذه الظاهرة باألثر األوكسجيين، وهي من الظواهر األساسية يف البيولوجيا اإلشعاعية.

تها. خيفض يؤثر األوكسجني بصورة كمية على عدد األضرار اإلشعاعية، ولكنه ال يبدل طبيع
 وجوده اجلرعة الالزمة لتحريض أثر بيولوجي حمدد. وهناك فرضيتان لتفسري األثر األوكسجني. 

تنطلق هذه الفرضية من أن تعزيز دور األوكسجني يتم عن طريق تثبيت  الفرضية األولى:
دة. وتتم األضرار، حيث يتفاعل األوكسجني مع الشوارد احلرة الناجتة عن التشعيع، مشكال شوارد مؤكس

ميلي ثانية، وهكذا يثبت األضرار الكامنة هلذه اجلزيئات وجيعل من  3-10 - 2-10هذه العمليات خالل 
 .Oxygen Enhancement Ratio (OER)املستحيل ترميمها. وهذا ما يسمى ب  

تفرتض أن اخلواص احملسسة لألوكسجني  -منوذج اإلزاحة اإللكرتونية-الفرضية الثانية: 
احملسسة األخرى تتعلق خبواصها اإللكرتونية املتقبلة )شبه املوصلة(، فكما ذكرنا سابقا، ميكن واملركبات 

إما أن تعود هذه اإللكرتونات  .لألشعة أن تؤين بصورة مباشرة اجلزيئة الدريئة، منتجة إلكرتونات حرة
وقع صائد لتتحد من جديد يف مكان تشكلها )تشعيع ذايت(، أو تتحرك على طول اجلزيئات إىل م

إلكرتوين. وكلما بقيت اإللكرتونات حرة قبل أن يعاد احتادها، كلما استطاعت أن حترض ختربات أكثر. 
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ميكن للعوامل املتقبلة لإللكرتونات، واليت منها األوكسجني،أن تتفاعل مع هذه اإللكرتونات احلرة، مانعة 
 ة.مشكلة بذلك ظروفا لتحريض أضرار جديد إعادة احتادها وبالتايل

إن وجود األكسجني حلظة التشعيع جيعل اخلاليا أكثر حساسية لألشعة املؤينة ذات مقدار نقل 
الطاقة اخلطي املنخفض، بينما ال تتبدل احلساسية اإلشعاعية اخللوية بنسبة األكسجني عند التشعيع 

ط يف رفع باألشعة عالية نقل الطاقة اخلطي )جسيمات ألفا مثال(، و لإلشعاعات األخرى أثر متوس
 احلساسية. 

ويبدو أن األكسجني أو النرتوجني له اثر مبدل يف احلساسية اإلشعاعية فقط على اخلاليا 
املتمايزة وهذا الفعل معدوم خالل الدارة اخللوية. ويعترب عامل األكسجني أساسي يف املعاجلة اإلشعاعية 

داخل اخلاليا لألورام إذ يرفع حساسية الورم لألشعة نظرا" لنقص الرتوية الدموية ونسبة األكسجني 
  .أو  Xالورمية. إن جعل األورام مؤكسجة يرفع من حساسيتها لألشعة املؤينة 

  إضافة عوامل ومواد صيدَلنية: -د 
إن إضافة املواد الكيميائية اليت تتداخل مع الدنا، أو املواد اليت ترفع من قيمة األثر الضار 

 لألشعة أو تتداخل مع العمليات احليوية للخلية تؤثر على احلساسية اإلشعاعية وعلى استجابة اخلاليا. 
 :عوامل التثبيط = المحسسات -ه 

إمنا تثبط مرور  Sتقتل اخلاليا فقط يف الطور  إن مثبطات تركيب الدنا كاهليدروكسي يوريا ال
 فلوراسيل وامليتوتركسات بنفس األسلوب.  - 0ويؤثر أيضا"  G1 -Sاخلاليا من ممر 

 :Radiosensitizers المحسسات األخرى -و
تدعى حمسسات فعلية ألهنا تتداخل مع الدنا وجتعل اخللية اكثر حساسية، ومنها الربوديوكسي 

وقد استخدم العديد من هذه املركبات مع  .(iododexyuridine-5)يوريدين وايودديوكسي يوريدين 
عمليات على الرغم من أن أثرها على ال (القتل)األشعة ملعاجلة السرطانات جنح بعضها يف زيادة األثر 

 .األخرى غري معروف متاما"
  :عوامل وقاية إشعاعية -ي 

 تتوفر الوقاية عند تعديل اجلذور احلرة الفعالة )اهليدروكسيل( ومنع تأثريها على املركبات اخللوية.
( مواد ذات قدرة وقائية جيدة. ومن العوامل الواقية SHوتشكل املركبات الغنية جبذور السلفهيدريل )

/ ويتداخل مع تركيب الدنا وله اثر متبدل خالل 0السيستامني الذي يقي اخللية بعامل قدره/اإلشعاعية 
 ويكون العمل على األذيات األولية احملدثة بفعل اإلشعاعات. إن للعوامل الواقية واملثبطة .الدارة اخللوية
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 Cycteine - Catalaseوهناك عوامل واقية أخرى منها .بعض التفاعالت املعقدة عندما تستعمل معا"

- Glutathion. 
قدمت عدة فرضيات لشرح اآللية اجلزيئية لتأثري عوامل الوقاية اإلشعاعية، ومنها: أن ذرات 

، وهكذا يتم ترميم (Rتنقل اىل الشوارد احلرة ) (M-SH)اهليدروجني احملمولة على مركبات السلفهيدريل 
R ويعود اىل شكله الطبيعي RH + MS M - SH + R   

 التحول الورمي: 8-22
 -والثدي  -حترض األشعة أورام خبيثة يف خمتلف األعضاء لكن بشكل خاص سرطانات اجللد 

بينما تظهر األورام الصلبة  .سنوات بعد التعرض 6-0واللوكيميا قد تتطور اللوكيميا خالل  -واملبيضني 
 غالبا" يف هناية احلياة. إن ملورثات السرطان وتأثري العوامل البيئية دورا" مساعدا" يف إظهار وتطور الورم.

 .غري( /عام 1210راد ) 01اخلطر املطلق جلرعة 
 اللوكيميا -باملليون  028  
 ورم الغدة الدرقية -باملليون  022  
 لثديورم ا -باملليون  220  
 ورم الرئة -باملليون  2211  

 : الطفرات الخلوية:8-20
وميكن أن  .تسبب األشعة تشكل طفرات خلوية وخاصة يف اخلاليا ذات النشاط االنقسامي

إذا هناك عدم ثبات  .يكون التأثري بفعل التغيري الوراثي على مستوى العديد من مئات األجيال اخللوية
أو إىل إحداث خلل يف  ،وراثي وتشكل الطفرات غري متماثلة اللواقح اليت ميكن أن تؤدي للموت اخللوي

استقالب اخللية بفعل التدخل يف إحدى اآلليات األساسية حلياة اخللية، أو على خاليا الغدد وتنظيم 
 االفرازات ويكون الفعل النهائي بتقصري العمر.

 األثر البيولوجي للنكليدات المشعة )تلوث داخلي(: 8-26
حيدث التلوث الداخلي عن طريق الطعام، املاء، اجلهاز اهلضمي، الرئة واجللد. ويتأثر األذى 
حبجم النوكليد املشع وخواصه الفيزيائية والكيميائية، ونوع األشعة اليت يصدرها. تتجمع النكليدات املشعة 

منها عن طريق البول والتعرق. ويكون التجمع يف اهليكل العظمي ويف الشبكة  يف أعضاء معينة ويطرح جزء
 االندوبالمسية الداخلية أو باالنتشار.

البلوتونيوم  -الباريوم  -السرتونسيوم  -ويف النسيج العظمي تتجمع العناصر التالية: الكالسيوم 
 .الثوريوم -
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االمريكيم. تتوزع باالنتثار العناصر  ،الثوريوم ،الزنكالسرييوم،  :ويتجمع يف الشبكة البالمسية الداخلية
ويتجمع األيودين يف الغدة الدرقية، ويعتمد  .البلوتونيوم -الكربون  -النرتوجني  -التالية: اهليدروجني 
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 مقدمة: -3
قليلة هي املراجع العلمية اليت تتناول تأثري األشعة املؤينة على جنني اإلنسان. واملصدر األساسي 

ومتابعة األطفال للمعلومات املتوفرة هو نتائج املعاجلة اإلشعاعية )تشعيع منطقة البطن للنساء احلوامل(، 
 الذين تلقوا جرعات إشعاعية أثناء احلمل يف مدينيت هريوشيما وناكازاكي اليابانيتني.

ومع ذلك فقد أصبح من املسلم به أن اجلنني البشري ذو حساسية إشعاعية عالية، وكمعظم العوامل 
املرحلة التطورية. وتظهر اآلثار  الفيزيائية والكيميائية فإن احلساسية اإلشعاعية ختتلف كمياً ونوعياً باختالف

الضارة لألشعة املؤينة عند األطفال الناجني بعد تعرضهم للتشعيع داخل الرحم،على شكل إعاقات 
خمتلفة، وتأخر يف النمو الفيزيائي والعقلي، أو كالمها معاً. هذا وال تسمح النتائج املتوفرة )بشكل عام( 

 -كما يف حاالت أخرى-جنة. ولذلك جيرى يف الواقع بوضع حدود للجرع املسموح هبا لتشعيع األ
 حماكاة النتائج اليت مت احلصول عليها من التجارب على احليوانات املخربية على اإلنسان.

 المراحل العامة للتطور الجنيني: -3-2
ة لكل تتشابه املراحل العامة للتطور اجلنيين يف مجيع الثدييات، ولكنها ختتلف من حيث طول املدة الزمني

 مرحلة. وبصورة عامة، يقسم التطور اجليين إىل ثالثة مراحل رئيسية هي:
: تبدأ هذه املرحلة من حلظة اإلخصاب Preimplantation Periodمرحلة ما قبل التثبيت  .2

Fertilization)للخلية األنثوية )البويضة( لتشكيل البويضة  النطفة()( وهو تلقيح اخللية الذكر
تتم خالل هذه املرحلة عمليات تكاثر خلوي سريع جدا يف قناة فالوب  .zygoteامللقحة أو 

من  Trophoblastاملوصلة بني املبيض والرحم، وتبدأ أوىل عمليات التمايز لتشكل األرومة املغذية 
اجلنني على جدار الرحم. وهذا التثبيت يتم بغرس أصابع شبه شريانيه  Implantationأجل تثبيت 

ة ألنسجة جدار الرحم، وهبذا ينشأ أول اتصال بني الكتلة اخللوية املثبتة وأنسجة ىف الكتلة اخللوي 
الرحم ع  ن طريق التكون البدئي للمشيمة. وتستمر هذه املرحلة عند اإلنسان حىت اليوم العاشر 

 .Conceptionتقريباً من احلمل 
قت تثبيت الكتلة : تبدأ هذه املرحلة من و Organogenesisمرحلة تكون األعضاء الرئيسية  .0

اخللوية على جدار الرحم، يتشكل خالل هذه املرحلة التطورية األعضاء املختلفة واألنسجة. ويف 
هناية مرحلة تشكل األعضاء يكون للمتعضية البنية املورفولوجية نفسها اليت تكون لإلنسان البالغ. 

 اية الشهر الثاين من احلمل.متتد هذه املرحلة عند اإلنسان اعتباراً من األسبوع الثالث حىت هن

: تبدأ هذه املرحلة بعد االنتهاء من مرحلة تكون األعضاء ومتتد حىت هناية Fetalاملرحلة اجلنينية  .6
احلمل، جيري خالل هذه املرحلة عدد من عمليات التمايز يف مجيع األعضاء واألنسجة، كما حتتل 
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صبية املركزية وخباصة الدماغ خالل عمليات النمو مكاهنا خالل ذلك. وحيدث تطور للجملة الع
 مجيع مراحل التطور الرمحي للجنني.

 ردود الفعل النوعية على تشعيع األجنة: 3-0
من السهل شرح احلساسية اإلشعاعية العالية جدًا للمتعضية خالل املراحل األوىل من التشكل 
اجلنيين، حيث يكون اجلنني عبارة عن جتمع خاليا متكاثرة ويف طريقها للتمايز، واليت تكون حساسيتها 

اكل جديدة كلياً، اإلشعاعية عالية. وتنشأ عند تقييم اآلثار البيولوجية لألشعة املؤينة على اجلنني مش
حيث أن اجلنني يكون يف حالة موزاييك )فسيفسائية( شديدة ويف حالة تطور مستمر. ولذلك فإنه تبعاً 
لزمن التثبيت، وتشكل ومتايز هذا النسيج أو ذاك، واألعضاء أو املنظومات، فإن أي منها ميكن أن يبدي 

يج أو العضو أو املنظومة يف الفرد البالغ. حساسية مفرطة بغض النظر عن احلساسية اإلشعاعية هلذا النس
)و بصورة عامة  Microcephaliaعلى سبيل املثال، أحد آثار األشعة على اجلنني هو صغر الرأس 

غري(، على الرغم من أن هذه  2 – 120غياب اجلملة العصبية املركزية، اليت تنشأ عند التشعيع باجلرع 
ضية البالغة هبا، ولذلك من الطبيعي اعتبار مرحلة التشكل اجلنيين اآلثار ال تظهر مطلقًا عند تشعيع املتع

 بصورة عامة املرحلة األكثر حساسية إشعاعية خالل تطور أي متعضية.
خالل النمو املوزاييكي للمراكز، واليت يكون كل منها هامة حلياة اجلنني، فإن التشعيع جبرع مميتة 

ة اإلشعاعية للجنني يف هذه احلالة باملنظومة األكثر ألي مركز يسبب موت اجلنني. وتتحدد احلساسي
حساسية والواقعة حلظة التشعيع يف حالة التطور النشط. وميتلك اجلنني ميزة هامة جداً، ال تتواجد يف 
مراحل التطور األخرى للمتعضية، وهي إمكانية الرتميم والتولد وإعادة البناء. فحىت يف املراحل املبكرة جداً 

حيتوي على بالعات نشطة جداً، تكون قادرة على ابتالع والتخلص من منتجات التحلل  فإن اجلنني
يف حدود –اخللوي وبقايا اخلاليا امليتة نتيجة تأثري األشعة. وتقوم متعضية اجلنني بعد ذلك مبحاولة 

اجلنني  لتعويض اخللل، من خالل اخلاليا األولية والالمتكاثرة، وبفضل هذه العمليات فإن -اإلمكانيات
يكون من الناحية الشكلية طبيعياً، ولكن ينقص وزنه وبعض من أعضائه على حساب اخلاليا املخربة 

أو صغر حجم الرأس، وإعاقة النمو  Microphthalmusإشعاعياً، وهذا ما يؤدي إىل صغر العينني 
كنها أصغر حجمًا من وبعض املظاهر األخرى. ويف هذه احلالة تظهر املواليد احلديثة طبيعية شكلياً، ول

املواليد غري املعرضة لألشعة. كما ميكن الكشف عن االحنراف عن الشكل الطبيعي من خالل التحليل 
 النسيجي أو اخللوي، ومن خالل املالحظات الظاهرية وقصر العمر.
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يالحظ عند دراسة تطور أجنة األمساك، الضفادع، الفئران، اجلرذان، أو اإلنسان، إىل جانب 
تشابه اختالفات هامة حىت بني األنواع املتقاربة، واليت حتدد فيما بعد اخلواص املميزة للنوع، كما بعض ال

 وحتدد ردود الفعل على التشعيع.
 تأثير األشعة على مختلف مراحل التطور الجنيني: 3-6

 كما ذكرنا سابقًا ميكن متييز ثالثة مراحل رئيسية للتطور اجلنيين داخل الرحم، واليت تدرس
خالهلا التأثريات املخربة لألشعة املؤينة: مرحلة ما قبل التثبيت، ومرحلة تكون األعضاء الرئيسية، ومرحلة 
اجلنني الكامل. وعالوة على ذلك درست اآلثار اإلشعاعية على اجلنني من خالل تشعيع اإلناث مباشرة 

 ر املميتة للخلية البيضية.قبل اإللقاح حيث ميكن أن حيرض هذا التشعيع موت اجلنني نتيجة األضرا
كلية   -املتشاهبة عند مجيع الثدييات–تكون اخلاليا اجلنينية خالل مرحلة ما قبل التثبيت 

اإلمكانيات، وهذا ما يفسر مقدرة اجلرعات اإلشعاعية العالية والوجيزة على قتل كامل خاليا اجلنني، 
ة يكون لإلشعاع تأثري الكل أو العدم. وعدم مقدرهتا على حتريض ظهور التشوهات. وخالل هذه املرحل

وكقاعدة عامة ينتهي التشعيع: يف املراحل املبكرة )قبل التثبيت( إىل املوت داخل الرحم، ويف مرحلة بداية 
تكون األعضاء إىل موت املواليد احلديثة، بينما حيرض التشعيع يف مرحلة تشكل األعضاء الرئيسية إىل 

 عيع األجنة الكاملة إىل ظهور األمراض اإلشعاعية.ظهور العاهات، يف حني يؤدي تش
أجريت معظم التجارب اإلشعاعية اجلنينة على الفئران، وهي جتارب هامة ليس فقط لتحديد 

 العاهات املستدمية، ولكن لفهم التشكل اجلنيين الطبيعي.
 تأثير تشعيع الفئران في مختلف مراحل التطور الداخلي: 3-1

آلية التأثريات املخربة املباشرة وغري املباشرة )عرب جسم األم( لألشعة حل النقاش الطويل حول 
املؤينة على األجنة جتريبيا. حيث أظهرت النتائج أن معظم التأثريات اجلنينية لألشعة تعترب آثارا مباشرة. 

ة من اآلثار املخرب %0واحتمال أن يكون هناك تأثري غري مباشر على تطور اجلنني ال يشكل أكثر من 
الكلية لألشعة. كما بينت بعض التجارب أن احنرافات واضحة لألجنة عن الشكل الطبيعي ميكن حتريضها 

غري، وهي اجلرع اليت ال يتأثر هبا عمليا  1220-120من احلمل عند التشعيع جبرع  6-6يف اليومني 
غري( فإنه ال  0جسم األمهات.أما تشعيع األمهات قبل احلمل جبرع إشعاعية واضحة التأثري )حىت 

يالحظ أي إشارات على تضرر األجنة. وحسب مالحظات بعض الباحثني فإن التغريات احملرضة يف بداءة 
الضفرية العصبية تالحظ بعد ساعتني من التشعيع، أي قبل تطور التناذرات اإلشعاعية بكثري. وأخريا 

املباشرة لتأثر املواد املاسخة )احملرضة تشهد على اآلثار الضارة غري املباشرة لألشعة على اجلنني، العالقة 
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احملدد للحساسية اإلشعاعية ملنظومات حمددة -إلعاقة التطور والعاهات( مع احلساسية اإلشعاعية للجنني
  .0على خمتلف مراحل التطور. وميكن متثيل املخطط العام هلذه اآلثار على الشكل 

 :استجابة مرحلة ما قبل التثبيت 
التثبيت متشاهبة عند مجيع الثدييات، حيث تكون اخلاليا اجلنينية كلية تكون مرحلة ما قبل 

اإلمكانيات، وهذا ما يفسر سبب مقدرة اجلرعات اإلشعاعية العالية والوجيزة على قتل األجنة من غري أن 
تكون قادرة على حتريض التشوهات. ويكون لألشعة خالل هذه املرحلة تأثري الكل أو العدم، ألنه يف 

 حترض األشعة موت مجيع اخلاليا، تكون اخلاليا املتبقية وغري املتمايزة )ولو بقيت خلية واحدة حال مل
 فقط( قادرة على تشكيل جنني ينمو بشكل طبيعي.

وتكون األجنة يف مرحلة ما قبل التثبيت )حىت اليوم اخلامس( شديدة احلساسية اإلشعاعية، حيث 
أن احلساسية اإلشعاعية خالل هذه الفرتة تتناقص بشكل منها قبل الوالدة، علما ب % 01-61ميوت 

 ملحوظ مع الزمن. وعادة ما تكون األجنة الناجية خالية من العاهات املرئية. 
يقدم علم اجلنني املقارن معلومات هامة قد تشرح حساسية اجلنني البشري املنخفضة لألشعة خالل مرحلة 

بكثري منه يف الثدييات األخرى، وهذا املعدل املنخفض  ما قبل التثبيت. فهذا الطور عند البشر أبطأ
لالنقسامات اخللوية يعين أن عددا أقل من اخلاليا تكون يف األطوار األقل حساسية من الدارة اخللوية، 

 ومن ناحية ثانية كلما طالت مدة طور حمدد كلما كانت القدرة على إصالح الضرر أكرب. 
 استجابة مرحلة تكوين األعضاء 
يوم( حيث يبدأ التطور الفعال لألعضاء، وتتكون  0220-820ع املرحلة السابقة مرحلة التثبيت )يتب

خالل هذا الطور مستضدات النسج واألعضاء املختلفة. حترض األشعة املؤينة خالل هذه املرحلة عددا  
بينما تكون  كبريا من التشوهات اخللقية والعاهات، كما وتتميز بأقل عدد من املوت الداخلي لألجنة،

غري أعظميا إذا جرى التشعيع يف اليوم  2قمة املوت للمواليد احلديثة. يكون املوت عند التشعيع جبرعة 
. وهكذا فإن 0020أو بعد  620، وال خيتلف عن الشاهد عند التشعيع يف األيام: قبل 120-0120

ساسية اإلشعاعية األعظمية ( جيب النظر إليها كمرحلة للح0220-820مرحلة تكون األعضاء الرئيسية )
من أجل معظم أعضاء وأنظمة املتعضية، التشعيع الذي )حسب أمهيته احلياتية( يؤدي إىل موت األجنة، 

 (:0واملواليد احلديثة، أو ظهور العاهات )الشكل 
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لحظة : الموت داخل الرحم وحديثي الوَلدة الفئران والجرذان مع اَلنحراف عن الشكل الطبيعي (2-3)الشكل 

 0غري8 بعد اإلخصاب بجرعة  1الوَلدة بعد تشعيع اإلناث في مراحل مختلفة من التطور: قبل اإلخصاب بجرعة 
 غري.

 

يوما عند اإلنسان(، وعلى الرغم من  81من املهم التأكيد على أن لفرتة التكون اجلنيين األوىل )
هائي تقريبا )تشكل األعضاء(، ويبين قصرها النسيب، أمهية كبرية ألن اجلنني يكتسب خالهلا تشكله الن

أعضاءه الرئيسية )تكون األعضاء(، ومير كل عضو مبدة يكون خالهلا حساس جدا. تتوافق احلساسية 
اإلشعاعية مع طور التمايز. قد يؤدي املوت اخللوي خالل هذه الفرتة قد يوقف عملية تكون العضو أو 

 أحد أجزاءه، وبالتايل حدوث تشوه رئيسي. 
التسلسل الزمين للتطور اجلنيين أطوار اخلطورة العالية واليت تكون نفسها لكل أنواع حيدد 

اليت تعقب ذلك، ال ختضع األعضاء عمليا لظاهرة نضوج زائد  ،الثدييات. وخالل التكون اجلنيين الطويلة
 على املستوى النسيجي.

ى العالقة العامة للحساسية ال تعترب النتائج السابقة غري متوقعة، حيث أهنا تؤكد مرة أخرى عل
اإلشعاعية للخاليا مع عملياهتا احلياتية مثل االنقسام والتمايز. وأثناء ذلك فإن اخلاليا ذات احلساسية 
اإلشعاعية العالية هي اخلاليا املتمايزة، وهي بالذات اليت حتدد املراحل األكثر حساسية إشعاعية خالل 

سبب تعترب األشعة املؤينة أداة رائعة يف أيدي املختصني بعلم تطور نسيج أو عضو أو منظومة. وهلذا ال
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حتديد  -باملقارنة مع الطرائق غري املباشرة اليت استخدمت سابقا–اجلنني، ميكن مبساعدهتا وبدقة كبرية 
املواقع املفرتضة لتشكل هذا العضو أو ذاك خالل املراحل املبكرة للتطور اجلنيين. حيث كما هو معلوم 

 ايز العضو أن يسبق الظهور املرئي لبداءته.ميكن لتم
 وفيما يلي عرض ألهم التشوهات اليت توردها املراجع العلمية نتيجة تعرض األجنة للتشعيع أثناء تطورها:

 (2-3)جدول: 
 (Hydrocephalus)مياه من املخ  (Anencephaly)فقدان املخ 

 Skull Deformations)تشوهات ىف اجلمجمة  (Encephalocele)بروز املخ من اجلمجمة 
 (Mental Deficiency)نقص القدرات الذهنية  Microcephaly)صغر حجم الرأس  -

 (Coloboma)خلل ىف حلام جدار العني  (Mental Retardation)التخلف العقلى  -

 Spinal)تشوهات عظام العمود الفقرى  Nystagmus)حركة الإرادية للعني 

Deformities) 
 Spine)خل   ل ف    ى حلام عظام العمود الفقرى من أسفل 

Bifida) 
 (Cleft Palate)شق ىف سقف الفم 

 Deformity of)تشوهات ىف عظام األذرع واألقدام 

Arms and Club Feet) 
 

 استجابة مرحلة نمو الجنين 
تكون نسبة التشوهات اخللقية احملرضة باألشعة املؤينة يف مرحلة منو اجلنني أقل بكثري، منها يف 
مرحلة تكون األعضاء. ولكن أثر األشععة يف مرحلة منو اجلنني يسبب اضطرابات فيزيولوجية ووظيفية 

ة بالسلوك والوظائف اخلاص Growthلبعض العمليات البيولوجية، وخاصة العمليات اخلاصة بالنمو 
 ودرجة الذكاء، وقوة البصر. تظهر هذه االضطرابات بعد فرتات زمنية خمتلفة من عمر اجلنني بعد الوالدة.

، وخاليا نقي العظام. Gonadal Cellsوقد تظهر اضطرابات يف خاليا األنسجة التناسلية 
، ولكن بنسب ة أق ل ، وكذلك العني(CNS)وقد تظ هر كذلك تش وهات خلقية يف اجلهاز العصيب املركزي 

بك ثري مما حيدث يف هذه األجهزة خالل فرتة تكون األعضاء. والسبب يف ذلك أن اجلنني خالل م رحلة 
النمو يكون كبري احلجم ويزداد مع الزمن، ويكون النشاط االنقسامي والتمايز للخاليا حمدودا ج داً، وهذا 

 رحلة تكون األعضاء.ما حيد من حدوث التشوهات املختلفة اليت تظهر يف م
ومن أهم اآلثار اليت تظهر يف حياة اجلنني بعد الوالدة نتيجة تأثري األشعة املؤينة على اجلنني يف 

 Mentalفرتة النمو داخل الرحم هي اضطرابات يف السلوك، وآثار نفسية وخلل يف الفهم وختلف عقلي 
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Retardationاين . وقد تظهر كذلك آثار جسمية على هيئة حتول سرطMalignant 

Transformation .لبعض األنسجة وخاصة األنسجة املولدة للدم 

 

 تأثير األشعة المؤينة على جنين اإلنسان 3-8
ميكن احلصول على مظاهر اخللل يف تطور النسل البشري احملرض بالتشعيع، بشكل جترييب 
بواسطة تشعيع أجنة الفئران واجلرذان يف املراحل التطورية املوازية. وبالنظر إىل توافق البنية اجلينية هلما يف 

نة الفئران واإلنسان. وعلى مرحليت احلمل ميكن إنشاء املخططات املالءمة املعتمدة على العمر املوازي ألج
من احلمل إال  00الرغم من أن سرعة تطور أجنة الفئران واإلنسان ختتلف مع العمر، وخباصة بعد اليوم 

تقريباً. وهلذا فإن مطابقة نتائج تشعيع جنني الفئران على  00أن متوسط املعامل املعطى بينهما يساوي 
الحتمالية، األمر الذي يسمح باحلصول على معلومات التأثريات على نسل اإلنسان له قسم كبري من ا

املطابقة املشار إليها  2عن خصوصية وحساسية األعضاء احملددة عند اإلنسان للتشعيع. يوضح الشكل 
( واحلقائق املعروفة عن 2Gyسابقًا واليت أسست على نتائج التجارب على الفئران )عند التشعيع جبرعة 

 علم اجلنني.
ملعطى فإن أكثر املراحل حساسية إشعاعيًا جلنني اإلنسان تطول بشدة مع الزمن. بأخذ املعامل ا

للحمل بعد التثبيت، ويبدأ يف  06فهذه املرحلة تبدأ )على الغالب( مع التثبيت وتنتهي تقريبًا يف اليوم ال  
للخاليا من  هذه املرحلة التطورية جلنني اإلنسان تشكل بداءات مجيع األعضاء من خالل التمايز السريع

يوم جتري تقريبًا يف   06يوم و  06النمط األويل. مثل هذه التحوالت عند جنني اإلنسان يف املرحلة بني 
هي املرحلة األكثر حساسية –كل نسيج. حيث أن انتقال أي خلية من احلالة اجلنينية إىل احلالة الناضجة 

خللية تعترب خلية عصبية أو عظمية أو أي لتكون اخللية وحياهتا )بغض النظر عن كون هذه ا -إشعاعياً 
 خلية أخرى(، ومجيع األنسجة يف هذا الوقت تظهر حساسية إشعاعية عالية.

حتدد عمليات التمايز املوزاييكية للجنني، وتبدل عدد اخلاليا األكثر حساسية لإلشعاع املرتبطة هبا 
ضو، واحتمال ظهور شذوذات حمددة درجة احلساسية اإلشعاعية هلذه املنظومة اخللوية أو تلك أو الع

)خاصة( يف كل حلظة. ولذلك يؤدي جتزئة جرعة اإلشعاع إىل أضرار أشد وطأة ألن التأثري يصيب خمتلف 
أمناط اخلاليا املتولدة وتوزعاهتا املختلفة، األمر الذي حيرض على تضرر بداءات أعضاء أكثر، واليت كانت 

وميكن يف هذه املرحلة حتريض إصابة عظيمة بالتشعيع جبرعات  رجة.تقع أثناء ذلك يف املراحل التطورية احل
أشعة مؤينة قليلة جداً، ويتطلب احلصول على الشذوذات يف املرحلة األكثر تأخرًا من التطور اجلنيين 

 استخدام جرعات إشعاعية أكرب.
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الوالدة يومًا من التثبيت حتريض عاهات مستدمية، وبعد  01من الصعب على وجه التقريب بعد 
يكون األمر غري ممكناً. ولكن جيب التنويه إىل أن كل مرحلة تطور للجنني البشري حتتوي على بعض 
اخلاليا املولدة لألعصاب املميزة باحلساسية اإلشعاعية العالية، وأيضاً بعدد حمدد من اخلاليا املتولدة القادرة 

 على مراكمة آثار األشعة.

 
يبين النتائج المتوقعة لتشعيع الجنين البشري في مختلف مراحل : منحني مطابقة (0-3)الشكل 

 على التجارب على الحيوانات 8التطور

كما أظهرت نتائج دراسة آثار تشعيع النساء احلوامل عند القصف الذري يف هريوشيما 
وناكازاكي، أن درجة ظهور الشذوذات وخواصها، توافقت بشكل عام مع ما هو متوقع. وحسب إحدى 

كم عن مركز االنفجار واللوايت كان لديهن   2امرأة كانت على مسافة  01اسات اليت أجريت على الدر 
أعراض اإلصابات اإلشعاعية الظاهرة فإن نصف أجنتهن )أو مواليدهن( قد تعرضوا للموت داخل الرحم، 

خمية. ناجية وجود أطفال بإعاقات  08نساء من  0أو ملوت حديثي الوالدة أو الصغار. ولوحظ لدى 
( لألطفال الذين ولدوا ألمهات تعرضن للتشعيع %00وحسب دراسة أخرى كانت لدى النصف تقريباً )

أسبوع، كان لدى املواليد تأخر عقلي. عالوة على ذلك لوحظ لدى ذريات النساء  00–6خالل مدة 
وقد كان عدد املعرضات للتشعيع يف النصف األول من احلمل، تأخر منو، عني واحدة، وتشوه يف القلب، 

ودرجة الشذوذات أعلى يف احلاالت اليت كانت فيها األمهات املعرضات للتشعيع واقعة على مسافة أقل 
كم من مركز االنفجار. ولكن يف هذه احلاالت مل يالحظ خلل عصيب حاد مثل الذي لوحظ عند   2من 
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األطفال. وتنتمي هذه املالحظات تشعيع الفئران، وحيتمل أن ذلك مرتبطًا مع فرتة احلياة القصرية هلؤالء 
سنوات، العمر ال يظهر فيه مجلة من اخللل الذي ميكن اكتشافه فقط يف  6–8فقط إىل األطفال بأعمار 

 عمر الشباب وما بعده.
امرأة تعرضت للتشعيع يف  0811فإن املالحظة السنوية ل   0160وحسب التقرير املنشور عام 

  2بل التثبيت، أظهرت مواليد األمهات اللوايت كن على مسافة حوايل هريوشيما وناكازاكي يف مرحلة ما ق
كم من مركز االنفجار تناقص يف حجم الرأس، وبطئ النمو، واخنفاض وزن اجلسم، وعند اجلرعات 
اإلشعاعية األقل مل تكن االحنرافات يف التطور الفيزيائي وطول األطفال ملحوظة. وبعد التدقيق يف خواص 

جلرع الشخصية كان قد حدد بأنه يف مدينة هريوشيم، ظهر تأثري األشعة يف جمال جرع اجلرع وتصحيح ا
غري. ولكن االخنفاض الكبري يف حجم الرأس، ظهر فقط عند األطفال الذين كانت  122 – 120من 

غري. أما يف مدينة ناكازاكي فإن  0أمهاهتم يف املراحل املبكرة من احلمل وتلقني جرعة إشعاعية قدرها 
 غري. 00ثل هذا األثر قد لوحظ عند اجلرعات األكرب من م

جيب األخذ باالعتبار أن تشعيع اجلنني جبرعات صغرية ميكن أن حيرض يف اخلاليا تبدالت 
وظيفية اليت ال ميكن كشفها بالطرائق احلالية للتحليل، واليت ميكن أن تسبب تطور عمليات مرضية بعد 

إن مجيع اآلثار البعيدة لتشعيع اجلنني ميكن أن تظهر بدرجة كبرية عند عدة أعوام من التشعيع، وبالتايل ف
تشعيع املتعضية البالغة. على سبيل املثال حسب نتائج التحليل اإلحصائي فإن نسبة اللوكيميا عند ذرية 

 األمهات املعرضات ألشعة روتنجن أثناء احلمل هي ضعف النسبة الطبيعية تقريباً.
املعطيات عن آثار تشعيع األمهات يف النصف الثاين من احلمل. واليت ومن اجلدير باالهتمام 

تنتمي إليها املعطيات عن زيادة أمراض ووفيات األطفال يف مدينة ناغازاكي، وأيضًا اإلعالن عن التطور 
غري الطبيعي )الشاذ( املالحظ عند املعاجلة بأشعة روتنجن لألمهات يف املراحل األوىل للحمل. ففي تقرير 

حالة مماثلة يؤكد أن تشعيع جنني اإلنسان يف مرحلة الشهرين األوليني  086املتضمن  0188شر ن
أشهر إىل  01 – 8، ويف مرحلة %80أشهر  0 – 0، ويف مرحلة %011للحمل يؤدي إىل إصابة 

من األجنة. جيب أخذ هذه املعطيات بعني االعتبار، ولكن قيمتها من أجل إجراء استنتاجات  20%
 فيما يتعلق بتشعيع أجنة وذرية اإلنسان حمدودة بسبب غياب القياس الدقيق للجرعة.حمددة 

 آليات التأثيرات اإلشعاعية على الجنين وتقييم نتائجه 3-3
تسمح النتائج املذكورة بصياغة استنتاجات، أن العاهات احملرضة بتأثري األشعة املؤينة على 
اجلنني ليست على اإلطالق مشاهبة لتأثري التشعيع على املتعضية بعد الوالدة. ولكن من السهل تصور 
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واليت تكون  ظهور خلل وظيفي وشكلي يف تطور أنسجة حمددة أو أنظمة يف املتعضية النامية )املتطورة(
 حلظة التشعيع ال زالت غري منتهية التشكل.

واملثال التقليدي على ذلك هو املخيخ الذي يعد آخر أجزاء اجلملة العصبية املركزية متايزًا ولذلك تكون 
ثابتة إشعاعيًا حىت اجلزء األخري من احلمل، ولكنها تصبح حساسة إشعاعيًا جدًا خالل األسابيع األوىل 

بفضل بعض النريوبالست. ولقد وجد الباحثون )كما ورد سابقاً( أنه ضمن شروط املخرب بعد الوالدة 
 01موت خلوي إيرتفازي لقشرة املخيخ لدى الفئران واجلرذان املشععة جبرعة حىت  %11لوحظ أنه حىت 

ات غري يف األسبوع األول بعد الوالدة. تشرح احلساسية اإلشعاعية العالية للحاء قشرة املخيخ مالحظ
عدد حاالت خلل التوازن )خترب حاالت توازن احلركة( عند الفئران اليت عرضت للتشعيع العام يف 

 غري يف حاالت )شروط انعدام األوكسجني(. 21 – 00األسبوع األول بعد الوالدة جبرع من 
ية تشبه آليات تأثري التشعيع على اجلنني اآلليات املذكورة سابقًا عند دراسة ردود الفعل اخللو 

األساسية على التشعيع. ولكن الشيء املميز بشدة للجنني يتحدد بوجود العدد الكبري جدًا من اخلاليا 
األولية غري املتمايزة، اليت ميكن أن تتوجه للتعويض عن اخلاليا املفقودة. وبفضل ذلك تستمر املتعضية 

ترب ظهور حالة النقص )العوز( اليت املشععة بالتطور بصورة عامة، على الرغم من أن حتمية أثر التشعيع يع
فإن مصري  حتملها املتعضية حسب درجة استبدال اخللية املصابة خباليا بقيت غري متمايزة. وهبذا الشكل

أو نتيجة إصابة اجلنني تتحدد بالتوازن بني اإلصابة األولية )التأثري األويل للتشعيع( ومقدرة املتعضية 
 دة، والتجديد بواسطة اخلاليا األولية القادرة على احلياة.بالكامل على ترميم األجزاء املفر 

غري عمليًا موت مجيع خاليا شبكية  120على سبيل املثال: ميكن أن يسبب التشعيع جبرعة 
العني يف جنني الفئران، ولكن تعوض اخلاليا امليتة عن طريق التجديد، وبذلك تظهر الفئران حديثة الوالدة 

 طبيعية )مبصرة(.
اليت ال تبقى حية بعد التشعيع، متوت عادة نتيجة إصابة أحد أو بعض املنظومات اهلامة  األجنة

للحياة، حيث تؤدي إصابتها إىل موت املنظومات األخرى القادرة على احلياة ضمن بيئة طبيعية. وميّكن 
 نقل األعضاء من األجنة املشععة إىل أجنة متلقية غري مشععة من العيش والتطور الطبيعي.

 تطور المخ والتخلف العقلى 3-7
بداءة الدماغ، ويعطي  estoblastخالل األسابيع الستة األوىل تعطي األرومة اخلارجية 

نصفي الكرة املخية، اليت ميكن متييزها عند اإلنسان يف هناية  telencephalicاحلويصل الدماغي 
األسبوع السابع من احلمل. مث ينمو ويتطور الدماغ، ويستمر نصفي كرة املخ بالنمو والتمايز طيلة احلياة 
اجلنينية وخالل السنوات األوىل بعد الوالدة. ال تقتصر املرحلة احلساسة لألشعة على املرحلة اجلنينية. ويف 
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الوقت نفسه تتطور البىن التشرحيية للدماغ، وتنقسم اخلاليا املولدة للعصبونات، ويكون هذا االنقسام 
 08-6حيدث االنقسام املشار إليه يف األسابيع  .DNAأسي، األمر الذي يعكسه الزيادة يف حمتوى ال  

ملقدرهتا على التضاعف، وقد من احلمل. ويتمثل التأثري األويل لألشعة خالل هذه املرحلة بفقدان اخلاليا 
 متوت اخلاليا املولدة للعصبونات يف الطور البيين من الدارة اخللوية.

تعترب مرحلة التضاعف السريع للعصبونات الفرتة األكثر حساسية لألشعة، وقد يعوض 
االستنفاذ اخللوي املتوسط الشدة فقط عن طريق التضاعف السريع للعصبونات. ولكن ال تقتصر 

ية اإلشعاعية على هذه املرحلة. فعند اإلنسان تنقسم اخلاليا املولدة للعصبونات يف املخيخ وحتت احلساس
املهاد خالل مرحلة ما قبل الوالدة، وتعترب هذه اخلاليا حساسة جدا للتشعيع وخباصة عند هناية احلمل. 

الدة تبدأ مرحلة ثانية من احلمل وحىت بعد عدة أشهر من الو  06يضاف إىل ذلك أنه عند بداية األسبوع 
مثل األرومة األسفنجية  glial cell precursorsمن التضاعف اخللوي تتناول اخلاليا املولدة الدبقية 

spongioblasts. 
رمبا كان الدماغ البشري أكثر األعضاء تعقيدا يف اجلسم، ويعتمد التطور الصحيح وقيامه 

ن تتم بتسلسل زمين ومكاين منظم جيدا. وأي بوظيفته على التسلسل املتقن للحوادث اليت جيب أ
اضطراب يف هذا التسلسل قد يؤدي إىل تشكل الشذوذ، وحىت أن وظيفة الدماغ تعتمد على التوضع 

 .(UNSCEAR, 1986; ICRP, 1986)املالئم للخاليا العصبية 
طفل من الناجني من هريوشيما وناكازاكي، ممن تعرضوا يف األرحام  0811درست حالة 

حالة يعانون من تراجع حاد يف القدرات  01عات خمتلفة وخالل مراحل خمتلفة من النمو فتبني ظهور جلر 
العقلية، وخاصة الذين تعرضوا جلرعات مرتفعة. ومل يالحظ التخلف العقلي عند الذين تعرضو للتشعيع 

 06-6ألسابيع قبل األسبوع الثامن من احلمل، وكانت أقسى احلاالت عند الذين تعرضو للتشعيع يف ا
 .20أسبوع، ومل يالحظ أي أثر عند التعرض بعد األسبوع  20-08من احلمل، وكان منخفضا يف الفرتة 

( مع فرتة تضاعف العصبونات وهجرهتا ضمن القشرة املخية. 00-6تتوافق احلساسية العالية )األسبوع 
عند تلقي جرعة  %01ية مبقدار ومع أن عدد احلاالت صغريا إال أن البيانات تشري إىل زيادة االحتمال

 .00-6سيفرت خالل األسابيع  0إشعاعية قدرها 
مع زيادة  IQإىل اخنفاض لألسفل يف توزعات ال   IQتشري النتائج احلالية الختبارات الذكاء 

سيفرت خالل األسابيع  0عند التعرض ل   IQنقطة يف املعامل  01اجلرعة. حيث لوحظ إنزياح مبقدار 
 0. يوضح الشكل 20-08ل. كما ويالحظ إنزياح آخر متعلق باجلرعة يف األسابيع من احلم 6-00

 IQسيفرت. ال ميكن كشف أي أثر يف توزعات ال   0نقطة نتيجة للتعرض جلرعة  01اإلنزياح مبقدار 
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سيفرت، ولكن يكون للجرعات األكرب تأثري حاد على القوى العقلية، وتعتمد  1210عند اجلرعات 
 على عتبة جرعة حمددة.  IQئية لل  القيمة النها

 
 .in uteroبعد التشعيع في المرحلة الجنينية  IQ: تمثيل تخطيطي َلنخفاض معدل الذكاء (6-3)الشكل 

 إحداث تحوَلت سرطانية  ، -3
من غري املعروف فيما إذا كانت آليات التحول السرطاىن ىف خاليا اجلنني احملرضة باألشعة املؤينة 

الىت حترضها ىف خاليا اجلسم ىف أعمار خمتلفة بعد الوالدة، وال توجد دراسات كافية تسمح متاثل تلك 
بإجراء املقارنة. وتعترب آليات التحول السرطاىن للخاليا ىف أنسجة اجلسم بعد الوالدة افرتاضية، وهي نفس 

ات املبينية على ذلك جيب اآلليات الىت تتم للتحول السرطاىن خلاليا اجلنني. وبناء على ذلك فإن اإلعتبار 
-01أن اخلاليا أنسجة اجلنني يف املرحلة األخرية من احلمل ) أن تؤخذ بتحفظ شديد، ويعترب الباحثون

يوم( تكون مماثلة إىل حد كبري خلاليا أنسجة الطفل. وبناء على ذلك فأن احتمال حدوث حتول  00
تلك الفرتة املتأخرة من احلمل. وتفيد  سرطاىن ألنسجة اجلنني قائمة نتيجة التعرض اإلشعاعى خالل

البيانات املتاحة عن التحول السرطاىن ىف أجنة احليوانات نتيجة األشعة املؤينة بوجود اختالفات كثرية بني 
خمتلف احليوانات واستجابة اخلاليا احليوانية للتحول السرطاىن نتيجة املقادير املختلفة من اجلرعات 

لى أن عالقة اجلرعة اإلشعاعية مع التحول السرطاىن للخاليا هى عالقة اإلشعاعية، كما تدل أيضا ع
معقدة للغاية، ويزداد هذا التعقيد بوجود اختالفات ىف استجابة خاليا اجلنني الذكر واجلنني األنثى للتحول 
السرطاىن، وذلك ىف كافة األنسجة وليس فقط ىف خاليا اجلهاز التناسلى )املعروف أهنا تتأثر بفعل 

ورمونات اجلنس(. ومن أهم اجلوانب ىف املعلومات املتاحة أن نوع السرطان الناجم عن تأثري اإلشعاعات ه
ً عن أنواع السرطان الناجم عن تأثري اإلشعاعات املؤينة على  ً كبريا املؤينة على خاليا األجنة خمتلفة اختالفا

 خاليا األعمار املختلفة بعد الوالدة.
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فرة عن التحول السرطاىن ىف األجنة البشرية احملرضة باألشعة املؤينة من وقد جاءت البيانات املتو 
الدراسات على الذين الناجني من القصف الذري يف هريوشيما وناكازاكى، ومن الدراسات على 

 املتعرضني طبيا لألشعة.
ة تفيد أحدث الدراسات على الناجني ىف هريوشيما وناكازاكى أنه ال يوجد دليل على زيادة نسب

السرطان ىف األفراد الذين تعرضوا وهم أجنة ىف األرحام أثناء التفجري، ومن احملتمل ظهور حتوالت سرطانية 
ىف بعض أنسجة هؤالء األفراد مع تقدم السن، وبالتاىل زيادة احتمال ظهور التحوالت السرطانية ىف هذه 

 اجملموعة.
، على األطفال الذين تعرضت أمهاهتم أظهرت الدراس ة الوبائية، اليت أجرهتا جامعة اكس فورد

التشخيصية، وجود عالقة سببية بني أثر األشعة املؤينة أثناء فرتة احلمل والتحول  Xأثناء احلمل ألشعة 
والسرطانات اجلسمية )السرطانت  (Leukaemia)السرطاىن، وذلك بظهور زيادة ىف سرطان الدم 

لإلشاعات املؤينة وهم أجنة ىف أرحام أمهاهتم، وقد  ىف األطفال الذين تعرضوا Solid Tumors)الصلبة 
 األوىل بعد الوالدة. 00خالل السنوات ال   020بلغت هذه الزيادة 

ومن املقبول حاليا وبشكل عام أن معامل خطورة اإلصابة بالسرطانات عند تعرض األجنة 
 ع.باملقارنة مع تعرض الفرد البالغ للتشعي 0-0للتشعيع خالل فرتة احلمل هو 

 BEIR-III Committeeو  UNSCEAR (1972; 1977)واعتمادا على تقارير 

(BEIR, 1980)  وبياناتOxford Survey of Childhood Cancers (OSCC)  فإن
 التقديرات احلالية خلطورة النسبية لإلصابة بالسرطانات املميتة وغري املميتة، بعد التشعيع يف املرحلة اجلنينية

 هي:
 - 2.5 x 10-2 Gy-1  
 leukaemiaاللوكيميا  من أجل 
 - 3.5 x 10-2 Gy-1  لألورام الصلبةsolid cancers 

 املميتة فهي: أما اخلطورة النسبية لإلصابة بالسرطانات
- 1.25 x 10-2 Gy-1  

 اللوكيميا. من أجل 
- 1.75 x 10-2 Gy-1 لألورام الصلبة 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ابع        ل الس     الفص
 ة     ايات المشع     النفنيف     تص
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  مقدمة -7
 رئيستني مها: من املمكن تصنيف النفايات املشعة، من حيث منشأ هذه النفايات، إىل جمموعتني

التطبيقات الصناعية والطبية وغريها، وعن  النفايات املتولدة عن استخدام املصادر واملواد املشعة يف -أ
البحوث املختلفة وإنتاج النظائر املشعة، وكذلك عند إهناء تشغيل بعض املنشآت اليت متارس 
أنشطة حبثية أو تطبيقية باستخدام املواد واملصادر املشعة، أو أنشطة مرتبطة بإنتاج النظائر واليت قد 

 .حتتوي معدات ملونة باملواد املشعة

 املعاجلة النفايات املتولدة عن دورة الوقود النووي بدءا بنفايات املناجم وانتهاءا بنفايات إعادة  -ب
 :تصنيف النفايات المشعة وفقا للعمر النصفي 7-2

 يف ثالث فئات هي: تصنف مجيع النفايات املشعة، وفقا للعمر النصفي للنويدات املشعة املتضمنة .2
 النقابات المشعة قصيرة العمر: -أ

وهي النفايات اليت تتضمن نويدة أو نويدات مشعة، ال يتجاوز العمر النصفي ألي منها سنة 
 واحدة، وال تتضمن اية نويدات باعمار نصفية أكرب.

 النفايات المشعة متوسطة العمر: -ب

وهي النفايات اليت تتضمن نويدة أو نويدات مشعة يزيد عمرها النصفي عن سنة، وال يتجاوز 
 وال تتضمن نويدات باعمار نصفية أكرب.ثالثني سنة، 

 النفايات المشعة طويلة العمر: -ج

هي النفايات اليت تضمن نويدة أو نويدات مشعة يزيد عمرها النصفي عن ثالثني سنة. ويطبق 
 هذا التصنيف على مجيع أنواع النفايات املشعة سواء الصلبة أو السائلة أو الغازية

 :املستوى اإلشعاعيتصنيف النفايات املشعة من حيث  .0

تصنف النفايات املشعة، املتولدة عن مجيع عمليات دورة الوقود، بدء من أعمال استخراج 
خامات اليورانيوم والثوريوم من املناجم، وعن املواد املشعة املوجودة طبيعيا يف البيئة حال تركيزها، وعن كافة 

 املشعة وتركيزاهتا ضمن ثالثة فنات هي:تطبيقات املواد املشعة من حيث احملتويات من النويدات 
 (:LLWالنفايات منخفضة المستوى ) -أ

هي النفايات اليت تتضمن كميات منخفضة من النويدات املشعة منخفضة السمية من بواعث 
بيتا وغاما، أو كميات ال يعتد هبا من بواعت ألفا، حبيث أنه ال يستلزم األمر احتواءها داخل دروع 

ات التداول املختلفة مبا فيها النقل، واليت تقل القدرة احلرارية املتولدة من وحدة الكتلة إشعاعية أثناء عملي
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كيلوواط/مرت مكعب. وبالنسبة ألغراض التصنيف فإن مجيع النفايات املشعة اليت يرتاوح ( 9منها عن )
تنتمي إىل فئة غيغابكرل/مرت مكعب،  31کيلوبكرل/مرت مكعب،   31تركيز بواعث بيتا وغاما فيها بني 

النفايات منخفضة املستوى. وتشكل النفايات الصلبة والسائلة، املتكونة عن بعض األنشطة واملمارسات 
املرتبطة باملواد والنظائر املشعة، وخامات اليورانيوم والثوريوم الطبيعيني، وخملفات مناجم استخراجهما، 

لوقود، والنفايات املتكونة عن أعمال الصيانة وبعض النفايات األخرى الناجتة عن عدد من عناصر دورة ا
 .النفايات املشعة منخفضة املستوى اليت جتري على املفاعالت النووية بعض أمثلة

 (:ILWالنفايات متوسطة المستوى ) -ب

هي النفايات اليت تتضمن كميات متوسطة من النويدات املشعة متوسطة السمية من بواعث بيتا 
أو غاما، أو كميات حمدودة من بواعث الفاء ويلزم احتواؤها داخل دروع إشعاعية أثناء عمليات التداول 

كيلو واط/مرت   9عن  املختلفة مبا فيها النقل، واليت تقل القدرة احلرارية املتولدة عن وحدة احلجم منها،
مكعب. وبالنسبة ألغراض التصنيف فإن مجيع النفايات اليت تتضمن تركيزات من بواعث بيتا وغاما ترتاوح 

3.7غيغا بكرل/مرت مكعب،  06بني × تريا بكرل مرت مكعب، تنتمي إىل فئة النفايات متوسطة  103
ورة الوقود. ومن النفايات املشعة عن بعض عمليات د -عادة-املستوى. وتنتج هذه الفئة من النفايات 

اليت تنتمي هلذه الفئة تلك النفايات الناجتة عن عمليات تنظيف الدارة األولية للمفاعالت النووية )خاصة 
 مفاعالت القدرة النووية وكذلك النفايات الناجتة عن عمليات إزالة التلوث ملكونات هذه الدارة

 :(HLWالنفايات عالية المستوى )-ج
هي نفايات مشعة تتضمن كميات هائلة من بواعث بيتا أو غاما، أو على كميات كبرية نسبيا 
من بواعث النا، أو على كميات كبرية نسبيا من النويدات املشعة عالية السمية، واليت يلزم احتواؤها يف 

املتولدة عن وحدة احلجم دروع إشعاعية أثناء عمليات التداول مبا فيها النقل، واليت ترتاوح القدرة احلرارية 
كيلوواط / مرت مكعب. ومتثل النفايات املشعة املتولدة عن بعض عمليات إعادة معاجلة  91-9منها بني 

الوقود النووي املستهلك يف املفاعالت النووية أهم مصادر هذه النفايات. وينتمي إىل هذه الفئة من 
ذلك النفايات الناجتة عن دورة االستخالص األويل النفايات الوقود النووي املستهلك اخلاضع للتخلص، وك

 يف عملية إعادة املعاجلة.
يصعب وضع قيمة معينة للنشاط اإلشعاعي، تصلح جلميع النويدات املشعة، حبيث  ،وعموما

تنتمي النفايات إىل الفئة عالية املستوى مبجرد جتاوز هذه القيمة. ويعود السبب يف ذلك إلختالف هذه 
منتمية  النفاياتالقيمة باختالف النويدة املشعة وإختالف فئة مسيتها. إال أنه ألغراض هذا التصنيف تعترب 

3.7النفايات عالية املستوى عندما يتجاوز تركيز النشاط اإلشعاعي فيها  لفئة × تريا بكرل/مرت  103
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مكعب، دون النظر للعمر النصفي هلذه النويدات، وذلك بالنسبة لبواعث بيتا وغاما. أما بالنسبة لبواعث 
ايات ناجتة عن عمليات إعادة معاجلة الفا تصبح النفايات منتمية للفنة عالية املستوى إذا كانت هذه النف

 كيلو بكرل/كغم. 1206الوقود النووي ويزيد فيها تركيز بواعت ألفا عن 
 لحالتها الفيزيائية: تصنيف النفايات وفقاً . 6

النفايات املشعة من حيث حالتها الفيزيائية إىل نفايات صلبة وسائلة وغازية وحيث أن احلالة 
الفيزيائية للمادة تعتمد على درجة حرارة الوسط املوجودة فيه، فإن هذا التصنيف موضوع ليالئم الظروف 

 .درجة مئوية 21-31عند درجة حرارة ترتاوح بني 
 النفايات الصلبة: .أ

درجة مئوية(، واليت  01-01)وجودة يف احلالة الصلبة، عند درجة احلرارة املائدة هي النفايات امل
وأية نفايات غري ذائبة، تتضمن نويدات مشعة  و تطاير أو تبخر عند هذه الدرجة.الحيدث هلا تسامي أ

 النفايات الصلبة.وتنتج عن عمليات معاجلة النفايات غري الصلبة السائلة أو الغازية( فإهنا تنتمي إىل فئة 
 النفايات السائلة:  .ب

درجة مئوية. وألغراض . 01-01 هي النفايات املشعة املوجودة يف حالة سائلة عند درجة حرارة حوايل
  هذه املعايري تقسم النفايات املشعة السائلة إىل

وهي النفايات السائلة اليت تذوب يف املاء ذوبانا كامال  :نفايات مائية أو هلا قابلية الذوبان يف املاء .2
 وال ترتسب عند اختالطها به، وال تطفو فوقه. 

وهي النفايات السائلة اليت إذا أضيفت املاء فإهنا ال تذوب  :نفايات ليس هلا قابلية الذوبان يف املاء .0
  .يدات، املشعة أو بعضهان النو فيه، أو ينتج عن ذلك رواسب صلبة، أو مواد سائلة طاقية، تتضم

هي النفايات املشعة السائلة اليت تتكون من مادة عضوية سائلة، غري قابلة  :نفايات عضوية  .6
 للذوبان يف املاء.

وعموما توجد بعض اخلصائص اليت متيز النفايات السائلة مثل حمتويات السائل من اجلسيمات 
الكهربائية، والكثافة واللزوجة، والتوتر السطحي. وسوف يرد العالقة وقيمة األس اهليدروجيين، والتوصيلية 

 تفصيل هذه اخلصائص يف الباب اخلامس إدارة النقابات املشعة السائلة(.
وفيما بينها تصنف النفايات العضوية السائلة إىل جمموعات، وفقا ألسلوب املعاجلة والتجميع. ومن أهم 

 هذه اجملموعات ما يلي:
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ومواد التشحيم: وتتولد هذه النفايات عن مضخات سحب اهلواء يف دواليب  جمموعة نفايات زيوت .2
األخبرة يف املختربات الكيميائية اليت تستخدم فيها مواد مشعة، وعن مضخات بعض دورات 

 املفاعالت النووية

يت وهي السوائل الوميضية املستخدمة يف التحاليل والقياسات اإلشعاعية، ال :السوائل الوميضية امللوثة .0
 791، 792واليود  00،. والكربون 3تضاف إليها كميات من النويدات املشعة، مثل الرتيتيوم 

 وغريها، فتتلوث بالتايل هبا.

وتتولد مثل هذه املذيبات يف املختربات املعنية يبحوث  :املذيبات العضوية احملتوية على مواد مشعة  .6
 حثي، أو بكميات قليلة ستوى الباستخالص العجينة الصفراء وإنتاجها، على امل

وتستخدم عادة الستخالص الفلزات الثقيلة، مثل مركبات  :مواد عضوية أخرى لالستخالص  .1
 األمينو الثالثية وغريها والتولوين، واألسيتون، والكحوالت وغريها

 النفايات الغازية:  .ج

درجة  21-31وهي النفايات املوجودة يف احلالة الغازية عند درجة حرارة الوسط احمليط )حوايل 
مئوية(، واليت تبقى على حالتها الغازية عند اختالطها باهلواء اجلوي وال يتكون من تفاعلها معه رواسب أو 

 رذاذ.
 تصنيف النفايات وفقا ألسلوب المعالجة األولية

 جمموعات هي: من حيث قابليتها لبعض أنواع املعاجلات األولية إىل عدةتصنف التفايات املشعة  .2
 نفايات قابلة للحرق: .أ

كاألوراق واألنسجة واملالبس امللوثة، وحيوانات التجارب احملقونة مبادة مشعة بعد نفقها، أو أية 
انطالق مواد أخرى تتضمن نويدات مشعة وميكن تقليص حجمها باحلرق. وقد ينتج عن عملية احلرق 

 غازات )نفايات غازية( مشعة، وتكون نفايات مشعة صلبة كرماد احلرق أو كالمها.
 نفايات غير قابلة للحرق .ب

 وهي النفايات اليت يصعب أو يستحيل تقليص حجمها باحلرق.
 س:بنفايات قابلة للك .ج

)اإلجهاد(  هي النفايات الصلبة، اليت ميكن تقليص حجمها، بدرجة كبرية، بالكيس يف عالية الضغط. 
 کاألوعية الزجاجية أو الفلزية أو غريها.
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 :نفايات غير قابلة للكبس .د

 حجمها بالكبس. وهي النفايات اليت ال يتقلص
 :نفايات قابلة للتبخير .ه

وهي النفايات املشعة السائلة، اليت ميكن تقليص حجمها، بشكل ملحوظ، من خالل عمليات 
املشعة، وقد ينتج عن عملية التبخري انطالق نفايات غازية مشعة، تبخري السوائل اليت تذوب فيها املادة 

 فضال عن زيادة تركيز املادة املشمعة يف السائل بعد التبخري.
 نفايات المصادر محكمة اإلغالق:  .و

وهي املصادر املشعة حمكمة اإلغالق، اليت استنفذت الغرض منها، أو اليت مل تعد صاحلة 
 .استعماهلا ألي سبب من األسباب، حبيث أصبحت تنتمي النفايات املشعة.لالستعمال، أو اليت توقف 

 :نفايات تخضع للمعالجات الكيميائية .ز

وهي النفايات السائلة اليت ميكن أن ختضع ألي نوع من املعاجلات الكيميائية، مثل عمليات 
بغرض تقليص حجم  التبادل األيوين أو الرتسيب الكيميائي أو األكسدة أو االختزال أو غريها، وذلك

النفايات املشعة، أو فصلها عن الطور السائل أو غري ذلك، وقد ينتج عن ذلك تصاعد بعض الغازات 
 املشعة )النفايات املشعة الغازية(.

 ضمن اجملموعات )أ، ب، ج، د( السابقة تصنف النفايات إىل نوعني مها: 

 نفايات حاملة لبواعث ألفا. -أ
 ايات غري حاملة تبواعت ألفا. نف -ب

 ويعاجل كل نوع من هذه النفايات، وفقا لألساليب احملددة اخلاصة به الواردة الحقا يف هذه املعايري.
 :النفايات المشعة المستثناة

والنفايات اليت  جيوز استثناء بعض أنواع النفايات املشعة من تطبيق أحكام هذه املعايري عليها. .2
مهملة، وال يوجد مربر إلخضاعها  النفايات اليت تكون خماطرها الصحية والبيئيةتستثين هي تلك 

 هلذه املعايري 

النفايات املشعة من  االستثناء بعض ،إن املبدأ الذي تلتزم به السلطة املختصة باحلماية من اإلشعاع  .0
ودعها تلك النفايات تطبيق أحكام هذه املعايري هو، أال يتجاوز معدل اجلرعة الفعالة اليت ميكن أن ت

ميكروسيفرت/سنة، وأال يتجاوز  71يف أي شخص من البشر نتيجة لعدم إخضاعها للمعايري، 
 شخص. سيفرت  7تالزم اجلرعة اجلماعية اجملموعة حرجة من البشر نتيجة االستثناء 
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تتضمن مصادر اليت  عالية، جيوز استثناء بعض املنتجات االستهالكية( 9تطبيقا للمبدأ املذكور يف )  .6
نفاياهتا، بشرط أال يتجاوز النشاط  مشعة صغرية، من متطلبات هذه املعايري، عند التخلص من

كيلوبكرل(. وينطبق هذا القول على كواشف   31ميكروكوري ) 7اإلشعاعي للمصدر املركب فيها 
من  والساعات، والبوصالت املزودة بطالء مصنوع ،987الدخان اليت حتتوي مصادر أمرييشيوم 

احملتوية على  اإلضاءة الغازية ، وكذلك بعض فتائل مصابيح3مواد مشعة معينة تتضمن الرتيتيوم 
  .مادة الثوريوم

متطلبات هذه املعايري  جيوز للسلطة املختصة استثناء أنواع جديدة من املنتجات االستهالكية من  .1
 عندما يتأكد هلذه السلطة عدم وجود جدوى من اإلخضاع للمعايري

 خصائص النفايات المشعة السائلة 7-2-2 

فضال عن التصنيف الوارد يف الباب الثالث هناك بعض اخلصائص األخرى النفايات املشعة السائلة اليت 
جيب أن تؤخذ يف احلسبان عند فصلها، وإخضاعها للمعاجلات األولية أو النهائية متهيدا للتخلص منها 

 :واهم هذه اخلصائص ما يلي
ميثل الرتكيب الكيميائي النفايات السائلة العامل احلاسم يف إختيار أسلوب  ميائي:التركيب الكي .أ

وهنا ينبغي اإلشارة إىل أن النقابات السائلة املتولدة عن إحدى حلقات دورة الوقود  ،املعاجلة والتنقية
يكون فيها الرتكيب الكيميائي النفايات املشعة املتولدة عن هذه احللقة شبة ثابت، وال  ،النووي مثال

يلزم، عندئذ، تغيري أسلوب أو مواد املعاجلة. إال أنه عند التعامل مع النفايات السائلة املتولدة عن 
فايات املشعة األنشطة البحثية والتطبيقية، أو عن أنشطة إزالة التلوث، فإن الرتكيب الكيميائي للن

السائلة املتكونة خيتلف اختالفا جوهريا. وجيب أن يتم إختيار أسلوب املعاجلة الذي يتالءم مع 
 .الرتكيب الكيميائي للنفايات السائلة املتولدة لديه

 ،لضمان عدم حدوث تأكل يف أوعية نقل أو جتميع النفايات املشعة :قيمة األس الهيدروجيني .ب
أو أن يتحكم يف هذه القيمة وبضبطها  ،ألم اهليدروجيين حبيث تبقى ثابتةجيب احملافظة على قيمة ا

وعند اللجوء إىل عملية التحكم يف األس اهليدروجيين  .عند قيمة حمددة، قبل نقلها وجتميعها
خاصة عندما تكون هذه  ،جيب أن يؤخذ يف احلسبان إمكانية ترسب األمالح الذائبة ،ومعادلته

ملعادلة األس اهليدروجيين أو  ،وتتطلب إضافة كميات كبرية من القلويات ،ةالنفايات شديدة احلموض
 .العكس()
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جيب األخذ يف احلسبان حاجة السائل لألكسجني أي كمية األكسجني  الحاجة لألوكسجين:  .ج
خاصة قبل  .الالزمة إلكمال أكسدة مجيع األمالح العضوية وغري العضوية املوجودة يف السائل

 .حدوث أية تفاعالت كيميائية تتضمن أية خمثرات

ينبغي األخذ يف احلسبان أيضا وجود املركبات العضوية السامة ضمن النفايات املشعة  :السمية .د
. وتوجد املركبات العضوية السامة (السموم) السائلة مهما قلت تركيزات أو مستويات هذه املركبات

عن املمارسات، وعن املختربات املنتجة للمركبات املوسومة بصفة  يف النفايات السائلة املتولدة
جيب أن ختضع  ،وعند زيادة هذه السموم عن احلد الذي حتدده اجلهة املختصة معني .خاصة

 النفايات اليت تتضمنها املعاجلات خاصة تسبق عمليات معاجلاهتا اإلشعاعية.

جودة يف النفايات املشعة السائلة وذلك بإجراء جيب إزالة الشوائب والعوالق املو  :أشكال الشوائب  .ه
 املعاجلة األولية مثل إجراء الرتشيح إلزالة اجلوامد العالقة قبل تنفيذ عمليات التبادل األيوين.

 بعض الخصائص الفيزيائية للنفايات المشعة السائلة 7-1-2
جيب تعني توصيلية املواد املشعة السائلة متهيدا لتحديد أسلوب املعاجلة نظرا لصعوبة  :التوصيلية .أ

 .تطبيق طرق املعاجلة بالتبادل األيوين عند قيم التوصلية العالية

 .جيب إزالة عكارة السائل واجلسيمات الغروانية العالقة بإحدى طرق املعاجلة الكيميائية :التعكر .ب

جيب فصل السوائل العضوية كاملذيبات أو الزيوت من النفايات  :المستحلباتالقدرة على تكون   .ج
 .السائلة ملنع تكون املستحلبات يف هذه النفايات

ينبغي حتديد هذه اخلواص املشعة السائلة قبل املعاجلة  :الكثافة واللزوجة والتوتر السطحي للسائل .د
 متهيدا الختيار األسلوب األمثل للمعاجلة.

 المعالجات األولية للنفايات المشعة السائلة 7-1-3
 :تتضمن املعاجلات األولية للنفايات املشعة السائلة التايل

 وفصل العوالق واألجسام الصلبة األخرى. ،جتميع وفصل النفايات املشعة السائلة .أ

 نقل النفايات املشعة السائلة يف املوقع .ب

 ت املشعة السائلة واستعادهتاختزين النفايا  .ج

 حكم يف اخلصائص الكيميائية للنفايات املشعة السائلة.الت  .د
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 تجميع وفصل النفايات المشعة السائلة 7-2-1
جيب حتديد مسالك جتميع وفصل النفايات املشعة السائلة املتولدة، منذ بدء التصميم للممارسة أو  .أ

 .املنشأة وجيب عليه أن حيدد طرق التخلص من هذه النفايات

ينبغي حتديد أساليب الرصد اإلشعاعي البيئي وأساليب مجع وإعداد وقياس عينات النفايات   .ب
 والعينات البيئية املتأثرة هبا، منذ مرحلة التصميم املمارسة أو املنشأة

جيب استخدام بيانات الرصد ونتائج قياس العينات أثناء التشغيل، لضمان االلتزام بالتعليمات،   .ج
 .تصحيحية، اليت حتقق احلماية واألمان، يف الوقت املناسبوعمل اإلجراءات ال

متهيدا التحديد أساليب  ،ب أن ختضع عمليات فصل النفايات املشعة السائلة للتصنيف احملددجي .د
 .املعاجلة والتخلص

جيب أن تتوفر يف املرفق الذي تتولد عن ممارساته نفايات مشعة سائلة توفري عددا من املصارف  .ه
 هلذه النفايات، حسبما يلزم وفقا لتصنيفها. وذلك كاآليت: (التصريف)مسالك 

اليت تستويف متطلبات  مصارف إىل الشبكة املدنية للصرف الصحي لصرف النفايات املشعة .2
 الشبكة.  الصرف املباشر للنفايات املشعة السائلة إىل هذه

املشعة السائلة، اليت  اياتخزانات خمتلفة بسعات مناسبة وأماكن آمنة الستيعاب وختزين النف  .0
ختضع للتخزين انتظارا إلخنفاض نشاطها اإلشعاعي حىت احلدود الالزمة، لتصريفها إىل 

 الصحي.  الشبكة العامة للصرف

املشعة السائلة، اليت  خزانات أو أوعية بسعات مناسبة وأماكن أمنة الستيعاب وختزين النفايات .6
أو نقلها للمرفق الوطين ملعاجلة النفايات املشعة  ينبغي حفظها حفظا مؤقتا، حلني معاجلتها

 ملعاجلتها والتخلص منها.

السائلة، حيث  خزانات أو أوعية خاصة بسعات مناسبة، حلفظ النفايات املشعة العضوية  .1
جيب جتميع هذه النفايات مبعزل عن باقي النفايات السائلة األخرى متهيدا للتخلص منها أو 

 اجلة النفاياتنقلها للمرفق الوطين ملع
جيب أن يتم خفض حجم النفايات املشعة السائلة الناجتة أقل حد معقول، وأن يتم فصل النفايات  .و

 أي الذائبة يف املاء( عن غري املائية أو العضوية)املائية 

جيب فصل النفايات السائلة احلمضية عن القلوية وعن املتعادلة، وحفظ كل نوع من هذه األنواع   .ز
 .يف وعاء منفصل مقاوم للتأكل، وفقا لنوع النفايات
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عند جتميع النفايات املشعة السائلة جيب استخدام األوعية املقاومة للتآكل، وفقا النوع السائل   .ح
لرت  91واع خمتلفة من األوعية، بدأ من قوارير البويل إيثلني سعة املخزن. وجيوز استخدام أحجام وأن

حمكمة الغلق وانتهاء بالرباميل واخلزانات الكبرية املختلفة. وجيب أن يزود كل وعاء بالبيانات 
 مثل نفايات محضية أو قلوية أو متعادلة(.)والعالمات الدالة على نوع النفايات 

النفايات املشعة السائلة جيب أن توضع هذه األوعية داخل عند استخدام أوعية زجاجية حلفظ   .ط
 الكسر. حاويات إضافية من مادة غري قابلة للكسر حلماية هذه األوعية من

ال جيوز استخدام أوعية من البويل إيثلني لتجميع أو حفظ النفايات العضوية السائلة، نظرا لتأثر   .ي
 البويل إيثلني هبذه السواد.

األوعية املستخدمة لتجميع النفايات املشعة السائلة حمكمة اإلغالق، وذلك جيب أن تكون مجيع   .ك
غري ملوث بأي مادة مشعة.   كما جيب أن يكون السطح اخلارجي للوعاء  .ملنع تبخر هذه السوائل

كذلك جيب أن ختضع مجيع األوعية أثناء التخزين للمراقبة اإلشعاعية املستمرة، وأن تتم اختبارات 
سطح اخلارجي الوعاء بصفة دورية )مرة كل ثالثة أشهر، أو برتدد أكرب يف احلاالت التلوث على ال

 اليت خيشی عندها تلف الوعاء أو تسرب السائل منه(. 

جيب أن يدون على الوعاء مجيع البيانات اخلاصة مبحتوياته من النويدات املشعة، وذلك بانتظام   .ل
 ضحة وثابتة.خالل عمليات التعبئة وبعد االمتالء، وبصورة وا

وتتضمن هذه البيانات أمساء النويدات، ونشاطاهتا اإلشعاعية. كذلك تدون على الوعاء 
 اخلصائص الكيميائية للسائل واملستوى اإلشعاعي على سطح الوعاء مباشرة.

 فصل العوالق واألجسام الصلبة من النفايات المشعة السائلة 7-1-5
تتضمن أية عوالق أو أجسام صلبة جيب أن يتم فصل العوالق  بعد جتميع النفايات املشعة السائلة اليت .أ

 األيت: واألجسام الصلبة عن السائل. وهتدف عمليات الفصل إىل
بالتبخري أو غريها من األيوين أو  جتهيز النفايات السائلة ملراحل املعاجلة التالية مثل املعاجلة بالتبادل .2

 .الطرق

الرتسيب بعد بعض املعاجلات   السائل اليت قد تتكون نتيجةإزالة مجيع املواد واألجسام العالقة يف  .0
 .الكيميائية األولية

جيب أن تتم مجيع عمليات فصل العوالق واألجسام الصلبة األخرى من النفايات السائلة، وفقا لطرق   .ب
وتقنيات معتمدة من اجلهة املختصة. وأهم أنواع ووسائل فصل العوالق واألجسام الصلبة األخرى 

 مدة من قبل اجلهة املختصة هي:املعت
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الفصل العوالق واألجسام  مرشحات فصل العوالق: ومن أمهها املرشحات اليت ميكن استخدامها .6
 الصلبة من النفايات املشعة السائلة ما يلي:

املرشحات الرملية باجلانبية: وهي مرشحات رخيصة تعمل هذه املرشحات بسريان السائل حتت تأثري  .أ
أهم عيوهبا هي البطء الشديد، وعدم إمكانية غسلها، لتكون كميات كبرية من  اجلاذبية، إال أن

 النفايات املشعة السائلة يف عملية الغسيل.

املرشحات الرملية بالضغط وتعرف باملرشحات السريعة، نظرا لزيادة معدل السريان باملقارنة   .ب
 باملرشحات الرملية باجلانبية

هذه املرشحات عادة للسوائل اليت تتطلب معاجلات أخرى املرشحات سابقة التغطية: تستخدم   .ت
 سواء بالتبادل األيوين أو بالتبخري

 ،مرشحات الدفع اخللفي: هي املرشحات اليت ميكن تنظيفها بدفع اهلواء أو املاء يف االجتاه املعاكس  .ث
 وغريها.ومن هذه املرشحات املرشحات الفلزية والسرياميكية املسامية، واملرشحات املغناطيسية 

النفايات املشعة السائلة  أجهزة الطرد املركزي: تستخدم أجهزة الطرد املركزي لفصل املياه عن .1
 حجم احلمام إىل أقل حد معقول. لتخفيض 

الصغرية عن اخلشنة )الكبرية(،  الفرازات املائية: تستخدم القرارات املائية إما لفصل العوالق الناعمة .8
جيب أن يوضع يف احلسبان أن هذه الفرازات غري مناسبة لبعض أو لفصل احلبييات عن املاء. و 

 عمليات الفصل مثل:
 ميكرومرت. 0اليت يقل قطرها عن فصل احلبيبات  -أ

 .عالية النفايات املشعة السائلة املطلوب فصلها تتميز بدرجة لزوجة -ب

 حيث اجلانبية النوعية. عدم وجود فرق كبري بني الطور السائل والطور الصلب من -ج
 التجهيز الكيميائي للنفايات المشعة السائلة 7-2-3

يهدف التجهيز الكيمائي للنفايات املشعة السائلة إىل حتويلها إىل صورة صاحلة التخزين أو للمعاجلة 
الكيميائية النهائية. ويتضمن هذا التجهيز عددا من العمليات، مثل احلصول على النفايات السائلة يف 

 من خالل:صورة متعادلة كيميائيا، 
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 ضبط األس الهيدروجيني للنفايات المشعة السائلة: .أ

أو قلويات هلذه  يتم ضبط األس اهليدروجيين للنفايات السائلة بالتحكم فيه بإضافة أمحاض .0
النفايات. ويفضل معاجلة تيارات السوائل السارية من النفايات السائلة أثناء دخوهلا إىل الوعاء 

 الكميات كبرية داخل الوعاء ذاته  ةاجملمع وجيوز إجراء املعاجل

اللوعاء احلاوي، ملنع انبعاث  جيب أن تعاجل السوائل احملتوية على النيرتيت أو اليوريد، أثناء الدخول  .2
 الغازات السامة أو املشعة داخل الوعاء. 

احلاوية( ملنع حدوث التأكل  جيب ضبط السائل ملنع حدوث ترسبات موضعية داخل الصهريج )أو .0
 ولضمان أسلوب تشغيل فعال للمعاجلة.  ،فيه

بعض املواد املساعدة قد يؤدي  عند ضبط األس اهليدروجيين، جيب أن يؤخذ يف احلسبان أن إضافة .0
أو الرتكيز، أو التصليد. عندئذ فإنه  ،إىل تكون أمالح خالل بعض عمليات املعاجلة مثل التبخري

جيب االستعاضة عن عملية ضبط األسس اهليدروجيين بإحدى العمليات األخرى للتجهيز مثل نزع 
 محض النيرتوجني أو التحليل الكهرباين.

 :نزع النترات من النفايات المشعة السائلة .ب

اع هذه النفايات الرتكيز بالنسبة للنفايات املشعة السائلة متوسطة املستوى، فإنه قبل إخض
لعملية نزع النرتات. وتتلخص هذه  بواسطة التبخري، أو لعمليات الرتسيب، فإنه ينبغي أن ختضع قبل ذلك

العملية يف أن كل من محض النيرتوجني ومحض الفورميك يتفاعالن معا منتجني املاء ومنتجات غازية ملوثة 
. ويؤدي هذا التفاعل بدوره إىل خفض تركيز محض من ثاين أكسيد الكربون وأحد أكاسيد النيربوجني

 النيرتوجني، دون تكون أية أمالح مرتمبة
 :التحليل الكهربائي للنفايات المشعة السائلة  .ج

جيب أن ختضع النفايات املشعة السائلة، احملتوية على أحد أو بعض األمحاض العضوية كحمض 
ها، وهدم هذه األمحاض العضوية بالتحليل األكساليك أو غريه، ملعاجلة أولية هبدف ضبط محوضت

الكهربائي، وذلك قبل دخول هذه السوائل للصهاريج أو احلاويات. وهتدف هذه املعاجلة األولية إىل 
 خفض احتمال تآكل األوعية قبل عملية التبخري.
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 لمذيبات:اإزالة  .د

عمليات التبخري هلا، جيب أن ختضع النفايات السائلة منخفضة ومتوسطة املستوى، قبل إجراء 
احلاويات(. وقد يتطلب األمر استخدام عمليات ) لعمليات إزالة املذيبات منها، قبل مجعها يف الصهاريج

 االمتزاز باستخدام الكربون املنشط، لتنظيف تيار هذه النفايات قبل التجميع.
 التجهيز الفيزيائي للنفايات المشعة السائلة 7-1-7

السائلة بعض املذيبات العضوية، أو أية مواد عضوية أخرى، کزيوت قد تتضمن النفايات 
التشحيم أو غريها. عندئذ، جيب إزالة هذه املواد عند املصدر )مصدر توليد النفايات( أو يف مرفق 
التجميع املركزي. وعموما فإنه غالبا ما تكون املواد العضوية يف طور منفصل عن السائل، وميكن أن 

النفايات السائلة، أجسام صلبة دقيقة أخرى. وجيب أن يتم   القوام، املوجود ضمنيلتصق بسائل زييت
فصل هذا السائل مع كل ما يلتصق به ضمن مرحلة التجهيز، باستخدام األسلوب املناسب، كالفصل 
باستخدام األطباق الفاصلة، أو املائلة أو باستخدام خزانات الفصل بالرتسيب أو التصفية أو الرتشيح أو 

 غريها.

 المعالجة النهائية للنفايات المشعة السائلة 7-1-8
 تتضمن املعاجلات النهائية النفايات املشعة السائلة التايل:

  املعاجلات الكيميائية 

  فايات املشعة السائلة املخزونة. اسرتجاع الن -ب 

  التبادل األيوين.  -ج 

  التبخري. -د 
 مشعة السائلةالمعالجات الكيميائية للنفايات ال 7-1-8-1
ومتوسطة املستوى  تستخدم املعاجلة الكيميائية النفايات املشعة السائلة للنفايات منخفضة -أ

اإلشعاعي. وهتدف هذه املعاجلة إىل فصل معظم النويدات املشعة عن النفايات السائلة ضمن 
ت أو راسب صلب، أو بإمتزازها بواسطة مركب غري قابل للذوبان كاهليدروكسيدات أو الكربونا

الفوسفات أو غريها، حبيث يتم التخلص من هذه النويدات من احمللول ضمن رواسب صلبة ختضع 
 كنفايات مشعة صلبة.  للمعاجلة

النفايات السائلة، من بني  جيب عند إجراء املعاجلة الكيميائية أن يتم إختيار الطريقة املناسبة ملعاجلة -ب
الطرائق املتعددة املعروفة، وأن جتري االختبارات املناسبة على عينات النفايات السائلة وعلى املواد 
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وجيب اإللتزام  .الوصول إىل أصلح مستوي للفصل ،معاجلة هذه النفايات الكيميائية املستخدمة يف
 :باخلطوات التالية، وفقا لتتابع ورودها

 هليدروجيين لتيار النفايات السائلة. ضبط األس ا .2

 رة. ثاملخ إضافة املواد الكيميائية الالزمة وخلطها بسرعة لضمان انتشار املادة .0

  .لفرتة صغرية حىت يبدأ التخثراالنتظار  .6

وجيوز أن يتم إجناز  ببطئ وهبدوء، حبيث تبدأ جسيمات التخثر يف التكون. (الرج)التقليب  .1
 أو غريها  فرشة من اجلسيمات الثقيلةذلك بتمرير السائل خالل 

بواسطة مرشح فصل  السماح للجسيمات املتخثرة باالستقرار وترشيح السائل اخلاضع للمعاجلة .8
 ألس اهليدروجيين للسائل من جديد.ا لفصل احلبيبات املتخثرة عن باقي السائل، مت ضبط

استخدام أي طرائق أخرى، إال بعد  اإللتزام بطرائق الرتسيب املعتمدة من اجلهة املختصة وال جيب -ج
 املختصة على الطريقة اجلديدة.  موافقة اجلهة

رة راسي من  عملية الصودا اجلربية: تقوم هذه العملية على إزالة الرواسب الصلبة املتكونة يف صو  .2
 كربونات الكالسيوم. 

التكافؤ، بدرجة   متعددة :الرتسيب باهليدروكسيدات: يف هذه الطريقة يتم التخلص من الكاتيونات  .0
يكثر عادة ترسيب هيدروكسيد احلديد نظرا  .القلوية كبرية. إال أن هذه الطريقة غري كافية للفلزات

  .املقارنة هبيدروكسيد األملنيومب لسهولة استقراره،

ة، مثل فوسفات بالذائ الرتسيب بالفوسفات: يف هذه الطريقة يتم إضافة أي من أمالح الفوسفات  .6
 الثالثية إىل السائل اخلاضع للمعاجلة.الصوديوم 

وتستخدم الطريقة الرتسيب وإزالة البلوتونيوم وعدد كبري من نظائر احلديد واألملنيوم والكالسيوم  .1
 واملرتونشيوم وغريها.

السرتونشيوم، عند أس هيدروجيين  ترسيب كربيتات الباريوم: تستخدم هذه الطريقة للتخلص من  .8
 . 911و  711إزالة التلوث يف هذه الطريقة بني  امل، ويرتاوح مع026قريب من 

 عنصر بالرتسيب باهليدروكسيدات. إزالة الروتينيوم: يسهل فصل الصيغ الكاتيونية هلذا ال  .3

استخدام عدد من الطرائق  إزالة بواعث الفا: يستخدم لذلك عادة الرتسيب باهليدروكسيدات أو  .7
 الذائبة.املتتابعة مثل ترسيب األكساالت غري 
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 استرجاع النفايات المشعة السائلة المخزونة 7-1-8-2
بالنسبة للنفايات املشعة السائلة، اليت ال تتضمن حمتويات صلبة ميكن اسرتجاعها من صهاريج أو  .أ

أوعية ختزينها باستخدام وسائل نقل غري ميكانيكية أو مضخات ميكانيكية، وفقا للمستوى 
يلزم يف بعض األحيان حتقيق التجانس بني مكونات النفايات املائلة اإلشعاعي هلذه النفايات. وقد 

 بتدويرها أو بضخ اهلواء فيها.

يف حالة وجود نقايات صلبة مرتسبة خاصة يف صهاريج كبرية احلجم. وجيب أن تستخدم له وسائل   .ب
ريها. وتقنيات خاصة، تتضمن عمليات تقليب أو استخدام هزازات أو تيارات قوية من املياه أو غ

 وجيب توخي احلذر الكامل عند اسرتجاع النفايات السائلة
 التبادل األيوني في المعالجة التهانية للنفايات المشعة السائلة 7-1-8-3
حيث يتم خلط هذه النفايات  ،التبادل األيوين هو أحد طرائق املعاجلة الكيميائية للنفايات املشعة .أ

األيوين، منها املبادالت غري  مع راتنج حمدد، إلحداث التبادل األيوين. توجد العديد من مواد التبادل
العضوية، سواء الطبيعية او االصطناعية، واملبادالت العضوية االصطناعية شديد وضعيفة احلموضة، 

 وغريها.

التبادل األيوين بعض  اخلاضعة للمعاجلة باستخدام طرق جيب أن تستويف النفايات املشعة السائلة  .ب
 املتطلبات والتعليمات. ومن أهم هذه املتطلبات والتعليمات ما يلي 

مللي جرام/لرت.  0يتجاوز  جيب أن يكون تركيز اجلوامد العالقة بالنفايات السائلة منخفضا وال .2
أليوين، خافضة بذلك عدد نقاط مواد التبادل ا ويعود ذلك إىل أن املواد العالقة تغطي سطح

 التبادل األيوين. 

حىت ال يتوقف حدوث  جيب أال تتجاوز احملتويات اإلمجالية من األمالح يف النفايات اغرام/لرت  .0
 0التبادل األيوين بسبب األيونات غري النشطة 

يذ التبادل ات قبل تنفالغروي جيب أن تكون التويدات املشعة يف صيغة أيونية مناسبة وأن يتم إزالة .6
 األيوين. 

 النفايات املشعة السائلة. جيب أن تتواءم املادة املستخدمة كمادة تبادل أيوين مع درجة حرارة  .1
عند استخدام طريقة التبادل األيوين جيب أن تؤخذ العوامل التالية يف احلسبان التقدير معامل  .ج

 إزالة التلوث

 تبادلية وقدرهتا على االختيار. نوع املادة املستخدمة وسعتها ال .8

 تركيز النويدات املشعة يف السائل اخلاضع للمعاجلة  .3
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 تركيب النفايات ومكوناهتا غري النشطة كيميائيا.  .7

 اهليدروجيين للنفايات السائلة.  قيمة األس  .،

 درجة حرارة النفايات السائلة.   .2

 معدل سريان النفايات السائلة وحجم املبادل املستخدم .22

 إمكانية تكون املواد الغروائية .22

 وجود امللوثات العضوية  .20

 التبخير في المعالجة النهائية للنفايات المشعة السائلة 1-،-7-2
عملية التبخري من العمليات الرئيسة املستخدمة ملعاجلة بعض أنواع النفايات املشعة السائلة، هبدف  .أ

السائلة إىل حد كبري. وتعترب تقنية التبخري التخلص من املياه يف صورة خبار، وخفض حجم النفايات 
 من أفضل التقنيات للنفايات املشعة السائلة ذات احملتوى العايل من األمالح أو من محض النيرتيك.

يقتصر استخدام التبخري على النفايات املشعة السائلة متوسطة وعالية املستوى. وعلى الرغم من   .ب
ا ميكن أن يؤدي إىل عدد من املشاكل، من أمهها مشاكل جناح طريقة التبخري، إال أن استخدامه

التأكل وتكون القشور والرغوة )الزيد(. ويتأثر عمل أجهزة التبخري تأثرا شديدا هبذه املشاكل الثالثة. 
لذلك، جيب على املرخص له باستخدام أجهزة التبخري، معرفة اخلصائص الكيميائية والفيزيائية 

 .للسوائل اخلاضعة للتبخري
 طرق المعالجة إلعادة استخدام السوائل العضوية في النفايات المشعة السائلة 7-1-9

فإنه ينبغي إعادة استخدام السوائل  ،خلفض حجم النفايات املشعة السائلة امللوثة وتقليل نفقات التخلص
 ،العضوية املشعة خاصة سائل الفوسفات ثالثي البيوتيل املخفف بواسطة مذيب عضوي كالكريوسني

 وذلك من خالل الطريقتني املطورتني. ومها:
طريقة التقطري: ومتثل هذه الطريقة أحد وسائل إزالة تلوث املذيب إلعادة استخدامه. وجيب على  .أ

املواد العضوية عن مذيباهتا، عند درجة  املرخص له أن يوفر الظروف والتجهيزات املناسبة لفصل
 يتبع خطوات العمل الواجبة بدقة عالية.احلرارة وحتت درجة التفريغ الالزمني، وأن 

ينبغي على املرخص له االلتزام التام خبطوات العمل اجملربة لتنفيذ الفصل  :طريقة الفصل الكيميائي  .ب
 هبذه الطريقة.

 طرق معالجة وتهيئة النفايات المشعة العضوية السائلة 7-1-11
 كنفايات مشعة باي من الطرق التالية:جيوز معاجلة وهتيئة النفايات العضوية متهيدا للتخلص منها   .أ
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 طريقة اَلمتصاص .2

هتدف هذه الطريقة إىل حتويل النفايات العضوية السائلة إىل نفايات صلبة، وذلك بإضافة هذه 
النفايات إىل مادة ماصة يف وعاء مناسب. ومن املواد العاصمة املستخدمة األلياف الطبيعية كالقطن 

كالبولربوبلني أو امليكا أو الطفلة أو الطني أو مواد ماصة أخرى مثل بوليمرات أواأللياف الصناعية  
 .الكيلسيرتين

 ةمنتطريقة الس  .0

هتدف هذه الطريقة إىل حتويل النفايات العضوية السائلة إىل كتلة صلبة بإضافة األمسنت إىل هذه 
 .النفايات وتبلمره معها

 نتة:مطريقة اَلمتصاص ثم الس  .3

يتبع ذلك عملية مسنية جممل هذه الكتلة  ،النفايات العضوية إىل كتلة صلبةحيث يتم حتويل 
 باألمسنت

 :طريقة التبخير الطبيعي  .4

كالسوائل الوميضية ذات نقاط الغليان   ،يفضل استخدام هذه الطريقة مع بعض السوائل العضوية
 املنخفضة، حيث ميكن تقليص حجم هذه النفايات بدرجة كبرية

 الماني القلوي:طريقة التحليل  .5

ميكن استخدام هذه الطريقة للتخلص من نفايات ثالثي بيوتيل الفوسفات املختلط بالكريوسني. 
اخلفض حجم املشاكل املرتبطة بالتأكل وتكون القشرة والرغوة، جيب على املرخص له أن خيضع 

لة بعض املواد من النفايات املشعة السائلة لبعض املعاجلات األولية قبل عملية التبخري، هبدف إزا
ترشيح النفايات السائلة إلزالة اجلسيمات  .هذه النفايات. ومن أهم تلك املعاجلات األولية ما يلي:

 الصلبة منها اليت ميكن أن تسبب بعض املشاكل أثناء عمليات املعاجلة 
 ضبط األس اهليدروجيين لسوائل النفايات املشعة خلفض التأكل.

 تكون الرغوة. جلة النفايات بالكربون املنشط خلفض احتمالإزالة املواد العضوية مبعا .3
عند اختبار أجهزة التبخري جيب أن تؤخذ يف احلسبان العوامل املرتبطة خبصائص املبخرات، فضال  .ج

عن حساب التكاليف ومساحة املناطق الالزمة إلجناز عمليات التبخري. ومن أهم هذه العوامل ما 
 يلي:
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السائلة، فضال عن قيمة  كالكثافة واللزوجة والتوتر السطحي، للنفايات  اخلصائص الفيزيوكيميائية، .7
 من درجة احلرارة  األس اهليدروجيين و تركيز األمالح الذائبة، كدالة

 التلوث املطلوبني بعد املعاجلة معدل خفض احلجم ومعامل إزالة  .،

 متطلبات الصيانة ألجهزة التبخري.  .2

 المكونة من المذيبات العضويةحرق النفايات المشعة  7-1-11
يعترب حرق النفايات املشعة العضوية السائلة، املكونة من مذيبات عضوية قابلة لالحرتاق، أهم  .أ

وجيب توفر اخلربات البشرية املدربة على تنفيذ هذا النوع من  .وسائل التخلص من هذه النفايات
 .التخلص

 ملذيبات العضوية عدد من املتطلبات الفنية وهي:جيب أن تستويف احملارق املستخدمة حلرق نفايات ا  .ب
 الغازات بانتظام عرب املدخنة.  أي انفجار ومراقبة اللهب وسريان محاية احملرقة من إمكانية حدوث .2

مئوية، مما يؤدي إىل تدمري  درجة 1200سهولة احلصول على درجة احلرارة املطلوبة وهي حوايل   .0
 ظيفة، ال تتطلب معاجلات أخرى. وتكوين نواتج غازيةن ،مسببات السرطان

وحبيث يتم  ،اخلاضعة للحرق تصميم غرفة االحرتاق حبيث تتالءم مع التغذية احملكومة باملواد  .6
حقن وصرف النفايات دون وقوع أية معوقات السريان نواتج االحرتاق، على أال يتجاوز معدل 

 لرت/ ساعة 160احلرق 

اللهب خارجا من  عندما يندفع ،كفل انغالق التغذية باملذيبات العضويةوضع القواعد اليت ت .1
دة اإلشعال وضمان مرور فرتة زمنية كافية قبل إعا ،أو عند عطل أو فشل جهاز نفخ اهلواء ،احملرقة

  .والتشغيل )احلرق(

أو ثاين  ،واملسحوق اجلاف ،توفري الدروع والصناديق الالزمة، ووسائل إطفاء النريان )كالرغوة  .8
وذلك بسبب ضرورة تفادي أية صدمات حرارية. كما جيب تسخني غرفة  (أكسيد الكربون

 االحرتاق تسخينا كافيا قبل حرق املذيبات العضوية فيها
 طرائق المعالجة المستحدثة 7-1-12

من املمكن إستخدام الطرق احلديثة ملعاجلة النفايات املشعة السائلة، ضعيفة ومتوسطة املستوى 
 ومن هذه الطرق ما يلي: .شعاعي، وذلك إذا ما توفرت اإلمكانيات البشرية والتجهيزات الفنية الالزمةاإل

 عمليات الفصل باستخدام األغشية أو التناضح العكسي، أو باملرشحات امليكرونية .أ

 .الفصل املغنطيسي عايل التدرج  .ب

 عمليات الفصل الكهربائية .ج
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 عمليات فصل الرغوة.  .د

 املبادالت األيونية احلديثة.  .ه

 تقنيات االمتزاز.  .و

 معالجة وتثبيت النفايات الصلبة 7-0

تعترب عملية إنقاص حجم النفايات مهمة وضرورية لعمليات النقل واخلزن وكذلك كلفة اخلزن 
وهذه الطرق  ،هناك طيف واسع من عمليات وطرق احلد من احلجم تستخدم يف دول األوادم .النهائية

إختيار أكثر الطرق  .البايولوجية أو املعاجلة احلرارية ،الكيميائية ،بصورة عامة تعتمد املعاجلات الفيزيائية
 .ومعايري اخلزن املؤقت والنهائي ،مالئمة يعتمد على طبيعة النفايات، الفرز األويل

 فرز النفايات الصلبة وفصلها في المعالجة األولية   7-0-2
خطوات املعاجلة األولية بفرز النفايات املشعة وفصلها وجتميعها يف جمموعات، وفقا لنوع تبدأ 

تتم عمليات الفرز والفصل  وكذلك وفقا خلواصها الفيزيوكيميائية ،املواد املشعة املوجودة هبا وكمياهتا
ويف  ،النفايات املشعةوالتجميع يدويا او أليا. وتتم عمليات الفرز والفصل يف نفس املكان الذي تتولد فيه 

 حاالت خاصة جيوز تنفيذ هذه العمليات يف مرفق وطين خاص بالقرز )إذا توفر(.
تنفيذ عمليات الفرز، جيب أن تتوفر لدى املرخص له اخلربة البشرية امللمة بطرق املعاجلة األولية 

 األكلة كاملواد اخلطرة، املواد عن الكشف يف اخلربة ۔للنفايات املشعة املتولدة لديه مبا يف ذلك اآليت:
 وإزالة هذه املواد من النفايات املشعة أثناء عمليات الفرز. ،وغريها واملتفجرة والسامة

اخلربة يف فرز النفايات املشعة وتصنيفها ضمن جمموعات تتفق مع عمليات املعاجلة کاملواد 
وحامالت  ،وحامالت بواعث الفا ،للكيسالقابلة أو غري القابلة للحرق واملواد القابلة أو غري القابلة 

 وغريها. ،واملصادر حمكمة اإلغالق ،بواعث بيتا وجاما
توفري مجيع املعلومات حول النفايات اخلاضعة للفرز وتسجيلها يف السجالت اخلاصة بالتفايات 

 أو تزويد إدارة سجالت النفايات هبا.
حبيث يكون حجم النفايات النشطة   ،النشطةيتم فصل النفايات اخلاملة كيميائيا عن النفايات 

 .كيمائيا أقل ما ميكن
يتم فصل النفايات قصرية العمر النصفي عن النفايات متوسطة أو طويلة العمر النصفي، جتمع 

وجيب توفري عدد من األوعية، يكفي لتجميع  .نفايات النوع الواحد يف وعاء خاص الحتواء هذه النفايات
وأن  ،نطقة العمل. جيب أن تطلى مجيع أوعية النفايات املشعة بطالء أصفر فاتحاألصناف املختلفة يف م

وجيب أال توضع النفايات داخل الوعاء  .تثبيت عليها عالمة "مادة مشعة" بطريقة غري قابلة لإلزالة
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مباشرة، وإمنا جيب أن توضع داخل كيس مصنوع من البويل إثيلني أو البالستيك السميك، حبيث ميكن 
وجيب أال يسمح الكيس  .دون تبديد ألية نفايات ،م غلقه بعد امتالئه، وأخذه من داخل الوعاءإحكا

 خبروج البل منه )إن وجد(، أو وصوله إىل قاع الوعاء أو جدرانه.

 عمليات المعالجة الحرارية 7-2-2
 ،احلراريتعتمد عمليات املعاجلة احلرارية على مدى واسع من عمليات األكسدة وتقانات التحلل 

واحلجم إىل نسبة  ،71:7وهي من األساليب الفعالة للغاية حيث ميكن خفض كتلة النفايات إىل نسبة 
وناتج املخلفات بعد املعاجلة احلرارية  .حيث يكون من املمكن تدمري األجزاء العضوية للنفايات 711:7

الئمة مع خطوات اإلدارة الالحقة والذي حيوي على تركيز عال من النويدات املشعة غالبا ما يكون أكثر م
 مثل التكييف والنقل واخلزن واخلزن النهائي من شكل النفايات األصلي إضافة إىل إمكانية قبول طيف

النفايات السائلة العضوية  ،النفايات الصلبة الرطبة ،واسع من النفايات للمعاجلة النفايات الصلبة اجلافة
 . (ما النفايات السائلة املائيةوإىل حد 

 :عاما )مثال 01احلرق هو أكثر العمليات شيوعا لتقانات املعاجلة احلرارية وعلى مدى أكثر من  .2
مثل احلرق احملكوم )يقصد  (احملارق ذات القواعد املسيطرة على اهلواء والسوائل ،األقران الدوارة

ويقصد بالوسط احملكوم  .باحلرق احملكوم حرق املواد القابلة للحرق يف وسط حمکوم غين باألكسجني
ذلك الوسط املغلق، حىت ال تتسرب نواتج االحرتاق إىل البيئة، إال من خالل املنقذ املخصص 
لذلك، وبالكميات املسموح هبا( وهناك عمليات أخرى ال تستخدم اللهب املكشوف ولكن ميكن 

اهلواء، أو يف جو شحيح  حتقيق األكسدة باالحنالل احلراري )يقصد باالحنالل احلراري حرق املواد يف
 ،األكسجني، حتت تأثري درجة حرارة عالية، مما يؤدي إىل حتويل جزء من مادة النفايات إىل غاز(

يقصد باحلرق بامللح املنصهر أكسدة مواد التفايات يف وسط مكون من ملح )احلرق بامللح املنصهر 
يف وسط مكون من كربونات أو  منصهر. ويف هذه الطريقة، يتم حرق النفايات مع اهلواء اجلوي 

حيث حتتجز نواتج االحرتاق والرمان، واملواد غري القابلة لالحرتاق يف  ،كربيتات الصوديوم املنصهرة
ملح املصهور. وتستخدم هذه الطريقة يف كثري من األحيان مع املواد البالستيكية، واملرشحات 

ضم باألمحاض أكسدة مواد النفايات يقصد باهل)، اهلضم باألمحاض (واألنابيب الفلزية وغريها
ويف هذه العملية يستخدم محض الكربيت املركز  .حبمض النيرتيك يف وسط من محض الكربيت املركز

 .(لكربنة املواد العضوية الصلبة، مث يقوم محض النيرتيك بأكسدة الكربون

أنواع النفايات العديد من أنواع وأحجام أنظمة الرتميد تستخدم يف العديد من الدول ملختلف 
من نفايات حمطات التوليد ذات الطاقة املنخفضة ونفايات املنشآت البايولوجية إىل نفايات  بدءاً  ،النووية
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والذي قد حيتاج  لعمليات احلرق هو الرمادالنهائي  الناتج .مرافق إعادة معاملة الوقود ذو النشاط العايل
تليب  حاوية ذات سالمة عاليةو التموضع يف أ ،الصهر ،التثبيت الكبس،إىل معاجلة أو تكييفة مثل 

 احتياجات اخلزن.
 الغراض احلرق جتمع النفايات يف أربعة جمموعات هي:

 املواد السيليلوزية كالورق والكرتون واخلشب واجلرافيت .2

 املواد البالستيكية واملطاطية )طبيعي وصناعي( .0

 بحيوانات التجار   .6

 راتنجات التبادل األيوين  .1

 ،ت املتولدةة الالزمة حلرق النفاياقاحملر  جتهزأن  جيبللنفايات املشعة،  احلرقعند تنفيذ عمليات 
ؤمن سريان الغازات املتصاعدة بيسر، تكما   ،، تؤمن اكتمال عمليات احلرقحبيث ،أو اليت جتمع للحرق

ة مبقاومة لبات اخلاصأن تستويف مكونات احملرقة املتط جيبكذلك   .البشر عامة عن العاملني أو بعيداً 
 احلسبان مايلي:أن يأخذها يف  له خصاملر  ىاليت ينبغي عل بالتأكل، وأهم اجلوان

أكلة مثل كلوريد اهليدروجني أو فلوريد  اتغاز  تولدالغازات نتيجة تآكل انابيب وقنوات سريان 
د حىت ال يتناثر إىل حبرص شدي عن احلرقمعاجلة الرماد املتكون  اهليدروجني أو غريها، وارتفاع درجة احلرارة

 ها. ثالبيئة ويلو 
کالرماد أو الغازات واألخبرة   احلرقات اإلشعاعية للعاملني الناجتة عن خفض نواتج عخفض اجلر 

 .غري إشعاعية أخرىخماطر يسبب األخرى، أو 
كما جيوز استخدام عمليات احلرق ملعاجلة كل من النفايات املشعة، منخفضة املستوى 

جيب تدريع احملرقة  النفايات متوسطة املستوى، فإنهومتوسطة املستوى وعند استخدام احلرق ملعاجلة 
ر املستخدمة حلرق هذه التفايات، بالدروع اإلشعاعية الكافية، اليت تؤمن عدم تعرض العاملني والنش

 .قةبتتجاوز احلدود املطجلرعات إشعاعية 
لبواعث الفا، او راتنجات تبادل ايوين، فإنه  ،مشعة ملوثاتأما بالنسبة للنفايات اليت تتضمن 

عن هذه الطريقة،  املنبعثنظرا ألن اهلواء  ،باألمحاضضم باستخدام طريقة اهل (أي حرقها) يفضل حتليلها
 احلرق العادية.لغاية، باملقارنة طريقة ل حمدوداً واحململ بالنواتج املشعة يكون 
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 الصلبة المشعة خطوات وإجراءات حرق النفايات 7-2-3
 :جيب أن تتم عمليات احلرق وفقا خلطوات حمددة، يلتزم هبا املرخص له، وهي

 قبل الحرق النفاياتفرز  .أ

قبل احلرق، وذلك الستبعاد فضاًل عن قواعد الفرز السابقة، جيب االلتزام بفرز النفايات املشعة 
)مثل الكلوريدات أو اية مواد تؤدي اىل تصاعد اخبرة أكالة  نسبة أية مواد متفجرة، واستبعاد أو خفض

ات قبل يافلنلن احلرق، لتفادي امتداد النريان عن مكا اً بعيد الفرز مكانوجيب أن يكون  (الفلوريدات
ينية، وميكن أن لوجها غريكرتونية مصنوعة من مادة   علبةأو  أكياسفرز تعبأ النفايات يف ال. وبعد فرزها

 الياً. أو اً تتم عملية الفرز يدوي
 فرن الحرقتغذية  .ب

من منطقة جيدة التهوية، وجيب أن  قباملواد اخلاضعة للحر ( احملرقة) الفرن تغذيةجيب أن يتم  
، وجيب أن ساالجتاه املعاك يفليس اهلواء من املنطقة إىل الفرن، و  سريانيؤمن الضغط يف هذه املنطقة 

اء طبقتني يفصلهما عازل مربد باملويفضل أن يصنع من  ،يكون باب الفرن من النوع املقاوم للحرارة
اخلارجية وتسخينها. كما جيب اختيار معدل تغذية الفرن بالنفايات،  للنفاياتملنع وصول احلرارة  ساري،ال

 .غذية املستمرة تتميز بكفالة التشغيل املتجانسسواء على دفعات أو بصورة مستمرة وإن كانت الت
 مراقبة المحرق .ج

حيث يعتمد  ،بروبان أو فحم أو غاز أو نفط)جيب اختيار نوع الوقود املستخدم الفرن 
كذلك ينبغي اإلشارة إىل أنه على الرغم من أن األفران اليت تعمل بالنفط،   .االختيار على الوقود املتوش

تنتج كمية أقل من املياه أثناء عملية احلرق، إال أهنا تنتج كميات كبرية من أكاسيد الكربيت، اليت ميكن أن 
لك، يتكون عنها محض الكربيت يف وجود املاي، مما يؤدي إىل تأكل سريع يف األنابيب واملعدات. لذ

 يفضل يف هذه احلاالت استخدام أفران كهربائية للعرق، بدال من أفران الغاز أو النفط. 
م، تبعا °0211ال تزيد على و  م°111جيب التحكم يف درجة حرارة الفرن، حبيث ال تقل على 

م، خلفض كمية املواد °7111احلرق عند درجة حرارة تبلغ حوايل  نوع املواد اخلاضعة للحرق. ويفضلل
 . رفق من التلف من الناحية األخرىوللمحافظة على امل ،ري احملرتقة والسياح يف الغازات املنطلقة من ناحيةغ

ة لتقنيات احلرق قد تلزم قيم أعلى درجات احلرارة يف بعض األفران ذات درجات احلرارة ببالنس
للحرق وللسحارق ولإلمداد يف هذه احلالة فإنه جيب توجيه العناية اخلاصة  .م(°7911أعلى من )األعلى 

 باألكسجني.
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 المتخلف دتجميع الرما .د

نع ب تنظيف الفرن من الرماد املتخلف عن عمليات احلرق بعد كل عملية. وجيب أن تصجي
يف  ر جتميع الرماد يف الفرن من مادة مقاومة لالنصهار أو التأكل. وجيوز جتميع الرماد بطريقة مباشرةفح

كما جيب إجراء عملية   .أو بواسطة وسائل يدوية أو الية خاصة ،رةفبراميل خاصة متصلة مبخرج احل
ي عرب شبكة كسح كاملة. ومن مزايا هذه الطريقة أهنا ئار مايتبالتنظيف بكسح الرماد خارج احلفرة، 

 ختفض التلوث اإلشعاعي.

 لمحرقةلألمان والمراقبة انظم   .ه

أن تتوفر مجيع نظم األمان واملراقبة للمحرقة، مبا يف ذلك وسائل التحكم املناسبة يف  جيب 
جهزة املختلفة ، واألواحلارقاتاألجهزة امليكانيكية والكهربائية املستخدمة يف احملرقة، كاملراوح واملضخات 

قاط خمتلفة يف ادارة درجات احلرارة، والضغوط داخل غرفة احلرق، ودرجات احلرارة عند ن سالالزمة لقيا
ذلك أجهزة قياس األس ات، وكحق املختلفة ملراقبة انسداد املرشوفروق الضغوط يف املناط ،التنظيف

قران وغرف انع هروب الغازات املشعة من مل. كما جيب إختاذ كافة اإلجراءات ملياه الغسيلاهليدروجني 
غرفة احلرق. ومن أهم  خاصة عند زيادة الضغط يف ،إىل أماكن العمل أو مساكن البشر ووصوهلا ،احلرق

أمان معايرة. كذلك جيب أن تزود  ف مزودة بصماماتياخن تصر دمبات تزويد األفران ءهذه اإلجرا
واء من األفران إىل مواقع مداخل اهلواء لألفران بصمامات، تعمل يف اجتاه واحدة حىت ال تسمح بعودة اهل

 .العمل
 من المحارق المتصاعدةالغازات  معالجة .و

ر من الغازات املتصاعدة من احملارق، جيب أن تتوفر الطريقة والتجهيزات طعند وجود أية خما
 :طرق معاجلة الغازات املتصاعدة يف األيت وتتمثل ،املناسبة لعالج هذه الغازات، قبل إطالقها للبيئة

الغازات على عمود غسيل دواعي، أو  وال تستخدم هذه الطريقة إال بعد تربيد :طرق املعاجلة الرطبة .2
عمود غسيل حمشو بكرات صغرية من السرياميك. وتتطلب هذه األجهزة وجود جتهيزات إضافية 

وتتكون هذه التجهيزات من مرشح أويل يتبعه طبقة  .لرتشيح وجتهيز مياه الغسيل، قبل إعادة التدوير
م،  °01 مادونحراري خلفض درجة حرارة املياه بعد التنقية إىل  وعازل ،من الرمل أو مرشح دقيق

 .122ووسيلة للتحكم يف األس اهليدروجيين، حبيث يكون عند حوايل 

هنالك أنواع من املرشحات املصممة للعمل عند درجات احلرارة  :طرق املعاجلة الساخنة اجلافة .0
حيث تدفع إليها الغازات مباشرة من غرفة احلرق، وحتجز هذه املرشحات اجلسيمات غري  ،العالية

. واملرشحات املستخدمة هلذا الغرض رماداحملرتقة، اليت حتملها غازات املدخنة وحترقها، فتحوهلا إىل 
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 هي مرشحات الشمعة الفخارية أو املرشحات الفلزية املثنيدة، وأهم مشاكل هذه املرشحات حدوث
ها، حبيث ال ميكن تنظيفها يضخ اهلواء يف مسالإلجهادات احلرارية، أو انسداد مشروح فيها نتيجة 

 هتااءلذلك جيب تغطية هذه املرشحات مبادة خاملة لزيادة كف .االجتاه املعاكس

وتستخدم يف هذه الطرق مرشحات على شكل أكياس. وتتطلب هذه  :طرق املعاجلة الباردة اجلافة  .6
وتعتمد درجة احلرارة القصوى  .ربيد الغازات املتصاعدة بواسطة مبادل حراريت أو باهلواءاملرشحات ت

بالنسبة للكثري من  ،م °921للغاز على نوع املرشح املستخدم، إال أن هذه الدرجة تقرتب من 
وأحيانا تستخدم املرشحات  .فخنياس الرتشيح باهلز الشديد أو بالويتم تنظيف أك .املرشحات

 .الكهروستاتية بدال من أكياس املرشحات

عند احلاجة إلزالة بعض مكونات الغازات املتصاعدة،  :إزالة بعض مكونات الغازات املتصاعدة
ميكن استخدام مرشحات خاصة للمركبات املطلوب إزالتها ويستخدم هلذا الغرض املرشحات املعروفة 

وتتكون هذه املرشحات من عمود حمشو حببيبات مصنوعة من مادة  .بيبيةباسم مرشحات الفرشاة احل
نشطة، بالنسبة للمركبة املطلوبة حجزها. وعند مرور الغاز على اجلسيمات احلبيبية تلتصق املركبة املطلوب 
حجزها على هذه احلبيبات. وعلى سبيل املثال، تستخدم حبيبات كربونات الصوديوم حلجز اهلالوجينات 

 ة بالفضة حلجز اليودبكما تستخدم املصاصات املشر   ،غازلة من الاألكا
وتستخدم هذه الطريقة عند احلاجة إلزالة الغبار من الغازات بواسطة  :الرتشيح املطلق للغازات .1

مرشحات من النوع املطلق. وقبل استخدام هذه املرشحات جيب حجز قطرات املاء العالقة بالغاز 
مث يسخن الغاز بعد ذلك إىل ما فوق نقطة الندى )نقطة  ،عند خمرج الفواصل الرطبة للمدخنة

 التكثيف(.

أما النظائر املتبقية  ،ية الصهر تتبخر معظم النظائر املشعة وهترب من كتلة املنصهرخالل عمل الصهر .8
هناك عدة  .لقالب املنصهرمث تتصلب يف الطبقة العلوية  ،ةث العائمبها يف طبقة اخلفسيتم تركيز 

يف حني  ،ميكن إستخدامها ملختلف املعادن (البالزما وامليكروويف ،احلث)طرق لعملية الصهر 
والبعض األخر يكون متخصصا أكثر  ،تكون بعض عمليات الصهر خمصصة لنوع معني من املعادن

 .أو أقل للمواد غري العضوية مثل الرماد أو ما يتبقى من احملارق
 أهم المزايا لعملية الصهر 
 ختفيض احلجم إىل حد كبري. 
 عدم احلاجة إىل عمليات التثبيت. 
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 :أما مساوئها فهي 
 اإلستهالك الكبري للطاقة. 
 احلاجة إىل السيطرة على الغازات املتدفقة.  
 احلاجة إىل نظام معاجلة ثانوي للنفايات الثانوية املتولدة. 
  coinpaction of solid wasteالنفايات الصلبة  بسك 7-0-1

الكبس هو عملية ضغط النفايات اليا لتحقيق حجم أصغر. تصنف املكابس حسب قوة 
وهذا النوع من املكابس يكون ( MN71)الضغط إىل مكابس منخفضة القوة حيث تولد ضغط أقل من 

املطاط والقماش حيث ميكن احلصول  ،الورق ،مؤهال لكبس النفايات اليت تتألف أساسا من البالستك
، ويعتمد على خصائص مادة التفاية والكثافة اإلبتدائية للجسم. و 0-2س يرتاوح بني بعلى معمل ك

الصنف األخر هو املكابس الفائقة القوة ويف هذا النوع. توضع النفايات يف قوالب خاصة مث تكبس بعد 
 .ذلك ويتم رزم النفايات املقبولة للخزن املؤقت أو الدائمي

 
 ( مكبس2-7شكل )
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 مكبس( 0-7شكل )

 
 ( مكبس6-7شكل )

 

 cernentation السمنتة 7-6
ه لدجم اً بشيل واملتوسط، ويكون املنتج مناسوتطبق على مدى واسع من النفايات ذات النشاط ال

وهذه العملية من العمليات املرنة واملوثوقة والفعالة من حيث الكلفة كما توجد خربة   ،يف قوالب اإلمسنت
كبرية كما توجد خربة كبرية هلذا النوع من العمليات وإمكانيات واسعة إلستخدامها كما أن املنتج يكون 

نت املقاوم  يستخدم اآلن عدة أنواع من األمس .ذو مقاومة عالية لإلشعاع ومتوافق مع الشروط البيئية
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كما ميكن استخدام اإلمسنت مع النفايات   (املقاوم للكربيتات :مثال)كيميائيا مع خمتلف اإلضافات 
هذه العملية أن املنتج يكون ذو حجم كبري وغري مالئم  ئمن أهم مساو  .ما بعد اليورانيومامللوثة بعناصر 

  .ية العاليةحللنفايات العضوية وكذلك النفايات ذات املل
ما يكون هذا النوع من التثبيت مقبوال يف حاالت اخلزن النهائي ومقبوال أيضا من حيث الشروط  عادة

 .البيئية

 
 ( حقن اَلسمنت في حاويات تحوي براميل ذات نشاط إشعاعي قليل أو متوسط1-7شكل )

 
 (8-7شكل )
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 (3-7شكل )

 
 (7-7شكل )

 
 (،-7شكل )
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  Bituminizationالبتمنة  7-1 
جيري حاليا تطبيق هذه العملية لتجميد النفايات الناجتة من معاجلة النفايات السائلة ذات 

سنة وميتاز املنتج بنفاذية قليلة  91النشاط اإلشعاعي القليل واملتوسط، وهذه العملية مطبقة منذ أكثر من 
وقابلية ذوبان ضعيفة يف املاء ومتوافق مع الشروط البيئية ولكن جيب أن تكون هنالته بعض القيود فيما 

عالوة على  ،لذائيةيتعلق باملركبات املؤكسدة القوية )مثل النرتات( ؛ املواد البايولوجية املتحللة واألمالح ا
تمنة من حيث احلالة الفيزيوكيميائية بشأن اخلزن النهائي للنفايات املبالتساؤالت  ضذلك تثار بع

 .واإلستقرار اإلشعاعي

عادة ما تستخدم طريقة البتمنة لتجميد النفايات اليت تولد حرارة قليلة والنفايات ذات اإلنبعاث 
𝑇 𝐵𝑞/40القليل ألشعة ألفا ) > 𝛼 )خاص عند  للنفايات السائلة كما جيب أن يكون هنالك اهتمام

 .خزهنا بسبب قابليتها على االشتعال
 .البلمرة 7-8

عمليات البلمرة لتجميد النفايات ذات النشاط اإلشعاعي القليلة واملتوسطه من النفايات  طورت
هناك عدة أنواع من البوليمرات  .والرواسب والرماد ،الراتنجات الناجتة عن التبادل األيوين ،املبخرة واملركزة

وتتوافق البوليمرات يف أغلب احلاالت مع مع النفايات العضوية  (البويل أثيلني ،اليوريا فورمالديهايد :مثال)
العيب األساسي يف عمليات  .وتكون فعالة يف اإلندماج مع األمالح القابلة للذوبان كالنرتات والكربيتات

قابات املنتمنة جيب إختاذ إجراءات وكما يف الن ،البلمرة هو أن املاء املشع ميكن أن يتحد بكميات قليلة
 .إضافية ملخاطر اإلشتعال يف مرافق التخزين ملثل هذا النوع من النفايات

  Vetrificationالتزجيج  3 -7
يف الوقت احلاضر يعترب التزجيج هو العملية الوحيدة املستخدمة لتجميد النفايات ذات النشاط 

حيث يتم جتميد النفايات السائلة وذلك باستخدام أشكال تزجيج مناسبة حيث يتم صهرها يف  ،العايل
 (.C°7111)درجات حرارية عالية تزيد عن 

 
 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ن      ل الثام     الفص

 ن      ق التخزي      مراف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ـــــــــــــــــــــــزين                                   ثامــــــــــــن                                                      ل الـــــــــــــالفص  مرافــــــــــــق التخـــ

161 

  الخصائص العامة -،
، نافاملستخدمة على النطاق العاملي أو اليت هي قيد اإلنشاء تقع مجيعها يف ثالثة أصمرافق التخزين 

 .مرافق حتت األرض، املرافق املفتوحة، واملرافق اهلندسية
 التخزين مرافق 2-،

هندسية  (خنادق)اخلزن على شكل أقبية  متكون أساسا من موضع لرز  مرافق تحت األرض
اإلسفلت مع حشوات، من مواد مناسبة وختزين  على أرضية من اإلمسنت أو تابعةقليلة العمق، وبصورة مت

 .الرزم فيها بطريقة متكننا من اإلسرتجاع األمامي
زن القبو املفتوح، وتتألف من موضع لرزم النفايات على وتعرف أينشا خب المرافق المفتوحة8

 .بسيط مفتوح اجلوانب ومغطىاألرض أو على قاعدة مبنية، قد تكون يف اهلواء الطلق أو كموقع 
متكامل أو هيكل )ترکيب( متخصص حيوي  ءي بنااوينطبق هذا على  المرافق الهندسية

س احلاجة إىل التعامل مع ارافق يف كثري من احلاالت على أسشروط ختزين رزم النفايات. تصمم هذه امل
برية، وتندرج هذه املرافق من أحجام كبرية من الرباميل أو صناديق النفايات ذات اجلرع السطحية الك

منشات بسيطة إىل أخرى ذات مستوى عايل من التصميم يتضمن وسائل التهوية املتكاملة، التدريع، 
  .معدات مناولة تدار عن بعد

 .واجلدول أدناه يتضمن بعض األمثلة النموذجية

 متطلبات رزم النفايات 8-2

دول العامل لتلبية إحتياجات الطاقة  هنالك طيف واسع من رزم النفايات تستخدم يف خمتلف
الكثري من األنواع اخلاصة صممت وصنعت لتالئم إحتياجات حمددة للمستخدم، بيد  .النووية والبحوث

لرت حيث يليب احتياجات جمموعة واسعة من  911عة كرزمة اخلزن املتمثلة بالربميل سأن هناك أنواع أخرى  
أن حاوية النفايات املشعة أو شكل النفايات جيب أن يكون جيب أن تكفل  املستخدمني. صناعة الرزمة

املشعة مبا يف ذلك اخلزين بشكل موثوق ويعول عليه بالتقانات اليت تتطلبها خمتلف مراحل إدارة النفايات 
 .يئهاناملؤقت، النقل واخلزن ال

وهي قد  ات املشعة قد توجد بعدة اشكال بعد أن متر خالل عمليات املعاجلة والتكييف،يافالن
تكون بالتتابع كمادة خام مث تعامل مث تزجج وأخريا التكييف النهائي عند اخلزن جيب أن نتوقع أن حتتفظ 

سنة بدون إصالح الحق، وميكن أن  01لنقل و اخلزن ملدة تزيد عن ل مالئمتهاالنفايات املشعة بشكلها و 
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شكل ) Waste Accepted Criteriaجمموعات من معاير القبول ) ثالثيتحقق ذلك من خالل 
 ملرفق اخلزن.ومتطلبات التشغيل  النفايات، مواصفات احلاويات وتصميم

 الحاويات8 برزمة النفايات 8شكل النفايات 12228
و التثبيت / ية والكيميائية بعد املعاجلة أواملقصود بشكل النفايات، هو النفايات خبواصها الفيزيائ

قبل الرزم التثبيت على سبيل املثال حتويل النفايات إىل شكلها بواسطة  ()حيث تنتج نفايات صلبة
احلاجة( ويتوقف ذلك على نوع  دعتعلى شكل كبسوالت إذا  تجميد، الرتشيح الصهر أو التغليف)ال

النفايات، والتثبيت يقلل من إمكانية هروب أو تشتت النويدات املشعة خالل املناولة، النقل، اخلزن 
زن الدائمي من أمثلة النفايات تلك اليت تنشأ من تشغيل خمتربات الكيمياء، واملوضحة يف املؤقت واخل

 .مثبتةلنفايات ( 71والشكل رقم ) مثبتة( لنفايات غري 08الشكل )

 
 (مواد عضوية وغير عضوية ملوثة 8زجاجية)( نفايات صلبة غير مثبتة 2-،شكل )
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 فضالت معدنية ملوثة مطمورة باإلسمنت (2-8الشكل رقم )

و اخلزن النهائي، ومن /ملها، نقلها، خزهنا أوحلالوعاء الذي توضع فيه النفايات  احلاوية هي
الضروري أن يكون نوع احلاوية غري ضار بالسالمة اثناء احلمل، النقل، اخلزن واخلزن النهائي أو عند 

 .التعرض إىل العوامل البيئية او احلوادث
 صور احلاويات 

قد تكون احلاويات مصممة لفرتة طويلة أو قصرية نسبيا تبعا لوظيفتها من احلد او منع هروب 
وقائية النويدات املشعة من مرفق التخزين وبغض النظر عن عمر املرفق فإهنا جيب أن توفر اإلجراءات ال

  .خالل فرتة اخلزن والنقل
املستخدمة يف عدد من الدول خلزن النفايات  توضح مناذج من احلاويات 22-06األشكال من 

 القليلة واملتوسطة والعالية اإلشعاع. 
مصطلح رزمة النفايات يعرف على أنه منتج النفايات املكيفة واليت تشمل اي شكل من 

اصة أو اخلطية( واملعدة وفقا ملتطلبات أشكال النفايات أو احلاويات أو احلواجز الداخلية )مثل املواد امل
 .، اخلزن و/ أو اخلزن الدائميناولة، النقلامل
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 Waste Acceptance Criteriaمعايير قبول التقنيات  0-0-،
المة وتقييمات الكفاءة املنشأة سمن إفرتاضات ال معايري قبول النفايات مستمدة ومستنتجة

باإلرتباط مع اهليئات اخلزن النهائي. إنشاء معايري قبول النفايات هو مسؤولية مشغلي مرفق اخلزن النهائي، 
لسلطات الوطنية التحقق من إمتثال رزم النفايات هلذه املعايري والذي ميثل املنهج الرئيسي الذي لالتنظيمية 

لكي تنجز هذه املهمة جيب يكون إطالق  ،هائي للعمل بالكفاءة املطلوبةميكن إدارة مرفق اخلزن الن
عليه، وحتقق احلماية للبيئة وصحة اإلنسان عن طريق التصميم  اً ومسيطر  النويدات املشعة إىل البيئة حمدوداً 

 .م النفايات ومرفق اخلزن النهائيالصحيح لرز 

 
 (6-،شكل )

 
 (1-،شكل )
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 (8-،شكل )

 
 (3-،شكل )

 
 (7-،شكل )
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 تدوال الرزم 0-6-، 

 :لنفايات بالطرق التاليةوميكن تداول رزم ا
 (.للرزم الصغرية ذات اجلرعة السطحية املنخفضة)يدويا  .2

الرباميل املثبتة بإحكام   الرافعات الشوكية للحاويات املوضوعة على منصات أو)بواسطة الرافعات   .0
  .(99كما يف الشكل )

 (الرباميل املثبتة بإحكام واملسيطر عليها موضعيا )لرزم النفايات ذات اخلطافات أوالرافعات العلوية  .6

بذراع وأجهزة  الرافعات اليت يتم التحكم هبا عن بعد، ومبساعدة احلاسونية أحيانا، وتكون جمهزة  .1
 .املستخدمة يف بلجيكا يبني بعض الرافعات( 98مراقبة بصرية، والشكل )

 
 (لتر بواسطة رافعة شوكية )الوَليات المتحدة األمريكية 211تداول براميل ( 8-8شكل )

 
 ()بلجيكا LLW( الخزن المؤقت لرزم النفايات 2-،شکل )
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 Einplacementالتموضع  ،1202
كما موضع يف   (racksرزم النفايات قد ترصيف أو توضع على رفوف، أو بداخلها )بداخل 

الرفوف عادة ما يكون مناسبا خلزن النفايات السائلة املوضوعة يف قنايت ، احلزن على (26و  25الشكلني )
الرصف الراسي عادة ما يكون  .صغرية حمكمة، الرصف احلر هو األكثر شيوعا لرتتيب احلاويات والرباميل

حمدودا بسبب األمحال الثقيلة، احلاويات اإلسطوانية قد ترصف على جانبيها أو على شكل جمموعات 
 التكديس. تعلى منصا

 
 في الراك )بلجيكا(لتر  211 سعة براميلال تموضع( 11-8شكل )

 
 (22-،شكل )
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 العالية عات الجز ذة والمتوسطة اإلشعاع ئخزن النفايات الوط 6-،
 
 اإلنشاءات المدنية 6-2-،

لتخزين هبا يف املرافق اجلديدة  ولكن ال يوصی (caisson)املرافق حتت سطح األرض موجودة كما يف 
واإلسرتجاع. وكمثال هلا أحد مرافق التخزين هلياكل  النفايات ذات اجلرع العالية بسيدي صعوبات التفتيش

 .(91شکل ) (يف اهلند)ومعدات، املفاعل 
 .(27شکل )

 الخزان المفتوح  6-0-،
واملصنوعة اخلزن املفتوح يكون مناسبا لرزم النفايات املوضوعة داخل حاويات التخزين احملكمة 

كل، يف أقبية آتلل مقاومة من مواد مقاومة للتآكل، كما ميكن كذلك للنفايات. املوضوعة يف حاويات
تكون أعلى من مستوى الرصف  (كونكريتية ترابية أو)مع وجود جدران مدرعة  صلبةمفتوحة ذات قواعد 

 اجلرعة يف حاويات حمكمة ذاتوغالبا ما ختزن الرزم عالية  .تخزينال للحد من مقادير اجلرع خارج مرفق
 واليت تكون مالئمة لعمليت اخلزن والنقل.سالمة عالية 

 المرافق الهندسية 6-6-،
واملتوسطة  ومالئمة وتكون عملية خلزن النفايات الواطنة املرافق اهلندسية هي األكثر شيوعاً 

املستويات املعيارية هلذه املرافق هي  اإلشعاع ذات اجلرع العالية وال سيما حني يكون عد الرزم كبريا. أقل
من مجيع اجلوانب مع أرضية صلبة وسالمة كافية للرزم  اط كلياً ، حيث حت(warehouse)املستودعات 

  .الكايف من حيث التفتيش والتدريع
كما جيب  املرافق اجلديدة يتوقع أن تكون مبعيارية أعلى، وحتوي معدات مداولة وتدريع مناسب،

على درجة احلرارة ومثال على  ميم الرتتيبات املناسبة ملنع تسرب املياه والتهوية والسيطرةأن يراعي التص
مرفق ختزين صغري للنفايات ( 91الشكل ) ، كما ميثل(98ذلك مرفق التخزين احلديث يف الشكل )

 .سطحية عالية املزججة ذات العمر الطويل وجبرعة
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 (79-8شكل )

 
 (73-8شكل )

 الرزمتداول  8-3-5
  :من املمكن أن يتم تداول الرزم بواسطة

 رافعة مدرعة و/أو رافعات السفن للربميل أو احلاويات .2

الرزم يف  لوضع (grab)رافعة يتم التحكم فيها عن بعد، أو باستخدام خطاف أوتوماتيكي  .0
 صفوف داخل قبو التخزين

 النفايات لغرض رصفها كما يبني بم هبا عن بعد واليت تكدس فيها علربة يتم التحكع  .6
 .(31الشكل )
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في  كدس من رزم النفايات على عربة يتم التحكم بها عن بعد تنتظر التموضع( 14-8شكل )

 المملكة المتحدة()مرفق التخزين في 
 التموضع 6-3-،

رزم النفايات قد يتم رصفها داخل بناء مدعم بشكل مصفوفات ذات دعم ذايت وجيب ان 
التصميم إستقرار احلاويات من االهتزازات اثناء عملية التحميل. الرزم املرصوفة بواسطة العربات يراعى يف 

(. الرزم االسطوانية قد ترصف 00املتحكم هبا عن بعد توضع يف اماكنها مباشرة داخل االقبية شكل )
 (.02على جانبيها داخل الرتكيبات املدعمة شكل )

 
 (28-،شكل )
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 (23-،شكل )

 حفظ السجالت 6-7-،
النفايات خزن إال أن معظم مرافق  ،يكون مقبوالً  يدوياً املسجلة  اتعلى الرغم من أن املعلوم

و الذي ليبني  (اون الين) الواطئة واملتوسطة اإلشعاع ذات اجلرع العالية حتتوي على ترتيبات التسجيل
 .شوية و موضع التخزين

 العالية اإلشعاعخزن الوقود المستنفذ والنفايات المزججة  1-،

 اإلنشاءات المدنية 1-2-،
 مرافق حتت األرض

العالية  مرافق التخزين حتت األرض الغري هندسية ال تعترب مقبولة يف ختزين النفايات املزججة
 اإلشعاع أو الوقود املستنفذ.

 الخزن المفتوح 8-4-2
الرافعات  عادة عن طريق النفايات املزججة العالية اإلشعاع املوضوعة داخل براميل يتم تداوهلا

رافعات ذات خطافات يسيطر  أما بالنسبة لتلك اليت غري موضوعة يف براميل فيتم تداوهلا بواسطة ،املعلقة
عليها عن بعد حيث يتم بواسطتها رصف العلب يف قنوات اخلزن املصنوعة من احلديد الذي ال يصدأ 

(stainless steelبصورة عمودية واملهي )لتخزين الكونكرييت لتحجب اإلشعاعات من ة خالل وجه اأ
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عند إكتمال التحميل، بوابات احلجب املتحكة ميكن إستخدامها للتقليل من  العلب عند التحميل أو
 .اإلشعاعية إىل احلد األدين خال عملية التحميل اجلرعة

 الرصف 1-6-،
 .علبة 79 وبارتفاع يزيد عنترصف علب النفايات املزججة داخل قنوات من احلديد الذي ال يصدأ 

 حفظ السجالت 1-1-،
 020إدارة حفظ السجالت مت وصفها يف القسم 

 خزن المصادر المشعة المختومة المستنفذة 8-،
أو  Co60املصادر املشعة املستنفذة سواء كانت من اإلستخدامات الصناعية أو الطبية مثل 

𝐶𝑠137 أو𝑅𝑎228  لنويدات ذات ) العمر القصري( أو تكيفلنويدات ذات نصف )ختزن حىت تنحل
التخزين للنفايات الواطئة واملتوسطة  هذه املصادر عادة ميكن ختزينها يف مرافق .نصف العمر الطويل(

ختزينها يف املرافق اهلندسية بصورة مشاهبة لتلك املوصوفة يف  املرافق املفتوحة ولكن املفضل ذلك حىت يفوك
 020القسم 

 مقدمة -2

من ملشعة الوطنية وتعليمات النقل اآللتعليمات نقل املواد ا ل املواد املشعة جيب أن تكون وفقاً تعبئة ونق
يتم نقل املواد املشعة يف أنواع خمتلفة من الرزم  .للمواد املشعة اليت حتددها الوكالة الدولية للطاقة الذرية

 :وهي
 excepted packageالرزم املقبولة )املستثناة(  .2

 IP-III, IP-II, IP-Iالرزم من النوع  .أ

 .Aالرزم من النوع   .ب

 ذات التصميم املعتمد.  Bالرزم من النوع   .ج

 ذات التصميم املعتمد.  Cالرزم من النوع  .د

 ويكون النشاط اإلشعاعي للمادة ضمن احلدود املقبولة لنوع الرزمة.
أو أقل للمواد  (𝐵𝑞/𝑐𝑚2 4)التلوث اإلشعاعي على السطح اخلارجي للرزمة جيب أن يكون   .0

أو أقل للمواد  𝐵𝑞/𝑐𝑚2 0.4الباعثة ألشعة بيتا وكاما والباعثة ألشعة ألفا القليلة السمية أو 
 .cm 2300الباعثة ألشعة ألفا ذات معدل أكثر من 
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بل الشخص املسؤول عن مجيع وسائط النقل للمواد املشعة جيب أن تتم املوافقة عليها من ق  .6
  .احلماية

بل الشخص عند نقل مواد مشعة من مرفق إىل آخر جيب أن ترفق بنسخة الرتخيص من ق  .1
  .املسؤول عن احلماية

 .ترفق مع شحنات املواد املشعة الوثائق اليت حتدد حمتويات الرزمة  .8

على اجلهة اليت تقوم بنقل املواد املشعة احلصول على ترخيص من اجلهة املسؤولة عن سالمة النقل  .3
 :بلد يف حالة نقليف ذلك ال

  .IP-0و  IP-2 و IP -3الرزم من النوع  .أ

  .ر من سادس فلوريد اليورانيومكغم أو أكث  120  .ب

 .Cأو الرزم من النوع  Bعند نقل مواد مشعة من التنوع   .ج

  .نقل مواد مشعة حتت ترتيبات خاصة  .د

خاص للحماية من التقيد من قبل اجلهات املرسلة والناقلة واملستقبلة للمواد املشعة بربنامج  .7
 :اإلشعاع والذي يتطلب

  .ALARAضرورة اإلبقاء على التعرض وفق مبدأ أالرا  .أ

 إدارة الرقابة على ممارسات العمل.  (2

 املواد املشعة حتت خمتلف الظروف. تأهيل وتدريبية األفراد على التعامل مع   (0

 تخطيط للحاالت الغري العادية. ضرورة ال (6

 ن احلد املسموح به حتت أي ظرف. إشعاعية أعلى م منع األشخاص من التعرض جلرعات .ب

مجعها يف إطار هذا  اإلحتفاظ بسجل من برنامج احلماية من اإلشعاع أو أية معلومات قد مت  .ج
  .الربنامج

تاريخ  اإلحتفاظ بسجل عن املعلومات اليت مجعها يف إطار برنامج احلماية لفرتة سنتني من  .د
 اجلمع.

  (اإلستثناءات)اإلعفاءات  -0
 : ائح تعبئة ونقل املواد املشعة هيتعبئة ونقل املواد املشعة اليت ال تنطبق عليها لو 

 أو أقل.  𝐾𝐵𝑞/𝐾𝑔 70ي ذات النشاط اإلشعاعي الذي يساو  املواد .2

  .قبل األشخاص لألغراض الطبية املواد اليت جيري إستخدامها من  .0

  .ئيةالعينات املأخوذة لألغراض األحيا  .6
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 .املواد اليت تشكل جزءا ال يتجزأ من وسيلة النقل املستخدمة لنقل املواد املشعة  .1
 تصنيف الرزم المنقولة لمواد المشعة  3 -،

 يبين تصنيف الرزم المنقولة للمواد المشعة( 1-8الجدول )
 UN number تصنيف المادة المشعة ت

2.  Excepted Package - Empty Packaging 2908 
0.  Excepted Package - Articles Manufactured from Natural 

Uranium or Depleted Uranium or Natural Thorium 2909 
6.  Excepted Package - Limited Quantity of Material 2910 
1.  Excepted Package - Instruments or Articles 2911 
8.  (Low Specific Activity)LSA-I 2912 
3.  (Surface Contaminated Objects (SCO-I or SCO-II 2913 
7.  Type A Package 2915 
،.  Type B(U) Package 2916 
2.  Type B(M) Package 2917 

22.  Transported under Special Arrangement 2919 
22.  Uranium Hexafluoride, Fissile 2977 
20.  Uranium Hexafluoride, non fissile or fissile-excepted 2978 
26.  (Low Specific Activity)LSA-II 3321 
21.  (Low Specific Activity)LSA-III 3322 
28.  Type C Package 3323 
23.  Low Specific Activity (LSA-II), Fissile 3324 
27.  Low Specific Activity (LSA-III), Fissile 3325 
2،.  Surface Contaminated Objects (SCO-I or SCO-II), 

Fissile 3326 
22.  Type A Package, Fissile 3327 
02.  Type B(U) Package, Fissile 3328 
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02.  Type B(M) Package, Fissile 3329 
00.  Type C Package, Fissile 3330 
06.  Transported under Special Arrangement, Fissile 3331 
01.  Type A Package, Special Form 3332 
08.  Type A Package, Special Form, Fissile 3333 

املواد املشعة اليت تتجاوز حدود النشاط اإلشعاعي للرزم املستثناة تصنف على أهنا ذات نشاط 
 ,LSAI, LSA II) وتصنف إىل (”Low Specific Activity “LSAإشعاعي منخفض )

LSAIII) 
فإهنا تصنف على أهنا أجسام ملوثة  اما املواد غري املشعة ولكنها ذات سطوح ملوئة إشعاعياً 

. (SCO-I, SCO-II)وتصنف إىل  ”Surface Contaminated Objects “SCO))السطح 
  .أنظر امللحق

أما املواد املشعة اليت تتجاوز حد الرزم املستثناة ذات النشاط اإلشعاعي املنخفض بأصنافه والرزم 
ومتثل املواد  A1واليت تصنف بدورها إىل الصنف  Aذات السطوح امللوثة فإهنا تصنف كرزم من النوع 

 أنظر امللحق.  .ومتثل املواد املشعة ذات الطابع اخلاص A2املشعة ذات الطابع الغري خاص و 

ومثل  Cأو النوع  Bجيب أن يتم شحنها ضمن النوع  A2و  A1املواد املشعة اليت تتجاوز قيم 
  .لهذا النوع من الرزم يتطلب ترخيصا ألغراض النق

ها ضمن ناع املذكورة سالفا جيب أن يتم شحمجيع املواد املشعة اليت ال تستويف أي نوع من األنو 
  .ترتيبات خاصة ومبوافقة جلان السالمة اخلاصة بتلك الدولة
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 .A2و  A1يبين حدود النشاط اإلشعاعي لألصناف ( 2-8الجدول )
 الحالة الفيزيائية للمادة حدود المادة المادةاَلداة او  حدود الرزمة حدود الرزمة المواد

   Solids: 

10−2𝐴1 𝐴1 10−2𝐴1 Special form 
10−3𝐴1 𝐴2 10−2𝐴2 Other forms 
10−4𝐴2 10−1𝐴2 10−3𝐴2 Liquids: 

   Gases: 
2 × 10−1𝐴2 2 × 10−1𝐴2 2 × 10−2𝐴2 Tritium 

10−3𝐴1 10−2𝐴1 10−3𝐴1 Special form 
10−3𝐴2 10−2𝐴2 10−3𝐴2 Other forms 

 

 أنواع الرزم  2 -3 -،

 :هناك سبعة أنواع من الرزم تستخدم لشحن ونقل املواد املشعة وهي
  .الرزم املستثناة .2

  .IP-7الرزم الصناعية )النوع األول(   .0

 IP-2الرزم الصناعية )النوع األول(   .6

 IP-3 الرزم الصناعية )النوع األول( .1

  A .الرزم من النوع  .8

 B .الرزم من النوع .3

 . Cالرزم من النوع   .7

 .( يلخص شروط التصميم والحد األقصى لمعدل الجرعة6-،الجدول )

Contamination 

*limit 

Surface 

dose limit 

exclusive 

use 

Surface 

dose-rate 

limit 
Design 

requirements 
Intended 

application 
Package 

type 

     excepted 
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 متطلبات تصميم الرزم 3-0-،

 املتطلبات العامة  .2

  .أمان وسهولة نقل الرزمة .أ

  .بت على الرزمة عند اإلستخدامعدم سقوط أي ملحق مث  .ب

 لو الرزمة من األشكال البارزة. خ  .ج

 كذلك امللحقات املثبتة عليها توفر الدعم املطلوب من حيث الوزن و   .د

  .على السطح اخلارجي للرزمةاء عدم جتمع أو حفظ امل  .ه

جيب أن تقاوم الرزم حاالت التسارع أو اإلهتزازات احلاصلة أثناء عمليات النقل حبيث ال   .و
 دم جعل أغطية الزجاجات فضفاضة( )مثال: ع .حيدث أي تدهور لعمليات الغلق

 يزيائية والكيميائية احملتويات جيب أن تتوافق الرزمة مع اخلواص الف  .ز

الرزم متكيفة إستيعاب التغريات يف درجة احلرارة احمليطة أو الضغط أو  جيب أن تكون  .ح
  .متطلبات النقل اإلعتيادية

 متطلبات احلجم األصغر  .0

  سم 00البعد اخلارجي للرزمة جيب أن ال يقل عن  

 متطلبات السقوط احلر  .6

 سم على سطح أفقي صلب، حبيث تتعرض ألقصى تلف 120يتم إسقاط الرزمة من ارتفاع   .أ
  .للتأكد من إجراءات السالمةممكن وذلك لفحصها و 

تعترب الرزمة قد إجتازت الفحص بنجاح إذا مل يكن هناك فقدان يف أو تشتت للمواد املشعة  .ب
على السطح  %20وليس هناك فقدان يف التدريع حبيث أن يزيد مستوى اإلشعاع أكثر من 

 اخلارجي للرزمة. 

 إختبار الرتاص .1

 :ساعة حلمل ضغط يساوي أو أكرب من التايل 24ختضع الرزمة ملدة 

 لرت(. 91كغم لربميل سعة  100مثال: )ضعف لكتلة الرزمة  00ما يعادل  .أ

كغم الربميل سعة   711مثال )کيلو باسكال مضروبا يف املساحة الرأسية للرزمة   73ما يعادل   .ب
 لرت(.  91
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 عالمات الرزم 3-6-،
  :البد للرزم أن توضع عليها عالمات وهذه العالمات ختتلف بإختالف نوع الرزمة وعلى الشكل التايل 

 الرزم املستثناة .2

 النشاط اإلشعاعي، تاريخ الفحص. ،امللصق الذي يوضع على احلاويات الداخلية يبني النويدات املشعة 

 
 نوع الملصق الداخلي( 17-8شكل )

 

 على السطح اخلارجي للرزمةال يتم تثبيت أي ملصق 
  Cو  Bو  IP-1 IP-2 IP-3الرزم النوع  .0

النشاط اإلشعاعي، تاريخ الفحص.   ،امللصق الذي يوضع على احلاويات الداخلية يبني النويدات املشعة
كذلك الرزم اخلاصة جيب أن حتوي العالمات التالية واليت تثبت على السطح اخلارجي وعلى كال اجلانبني 

 :للرزمة
 .Iالبيضاء  .أ

5𝜇𝑆𝑣/ℎ𝑟معدل اجلرعة السطحية  .0 ≥ 

 حدود الرزمة املستثناة. >النشاط  .2
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 IIالصفراء  .ب
  5𝜇𝑆𝑣/ℎ𝑟 500𝜇𝑆𝑣/ℎ𝑟 اجلرعة السطحية بني .0

1.0معامل النقل  .2 ≥ 

 
 IIIالصفراء  .ج

500𝜇𝑆𝑣/ℎ𝑟معدل اجلرعة السطحية  .0 < 

1.0معامل النقل  .2 < 

 
على عشرة ( 𝜇𝑆𝑣/ℎ𝑟ب )حيد معامل النقل بتقسيم أعلى معدل للجرعة اإلشعاعية مقاسة 

جيب أن يكتب على العالمات الصفراء الثانية أو ) .مرت عن اجلزء اخلارجي للرزمة 0عند مسافة  مقاساً 
 . (الثالثة يف مربع أسفل امللصق

  .كما جيب عدم وضع امللصقات عندما تكون احلاويات فارغة
عند إزالة املواد املشعة من الرزمة فإهنا قد تصنف على أهنا غري مشعة شريطة أن يكون التلوث 

أو أقل للمواد الباعثة اإلشعاعات بيتا وكاما واملواد  (𝐵𝑞/𝑐𝑚2 4)على السطوح اللداخلية واخلارجية 
 عثة ألشعة ألفا.جلميع املواد البا 𝐵𝑞/𝑐𝑚2 0.4أو  ،الباعثة ألشعة ألفا املنخفضة السمية
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 ثيق النقل تو  7 -،
يتم توثيق الشحنات املشعة على النحو املناسب على أن تكون وثيقة الشحن حممولة يف 

( حيدد ما هو مطلوب بأن يثبت على وثائق الشحن لكل نوع من الرزم 0مقصورة القيادة واجلدول رقم )
 املنقولة وهذه املعلومات مبينة يف الشكل أدناه

 (1-،الجدول )
Consignee Carror Consignor 
name name name 
Address Address Address 
Signature  Signature  Signature  
Purpose of journey Number of packages Location of use and date 

 
Section B 

???? 

type 
Transport 

index 
Label 

type 

???? 

Special 

form 

???? 

number 

Activity 

(MBq) 
Class & 

UN 

number 

?????? 
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 (،2-،شكل )

 مستويات اإلشعاع أثناء النقل (8-،جدول )

 المعلومات
 نوع الرزمة

 IP-I مستثناة
IP-2, IP-3, type A, B, 

C 
Container number  × × 

Shipping name  × × 

UN number  × × 

Radionuclide  × × 

Physical/chemical form  × × 

Maximum activity (MBq)  × × 

Radiation label (I-White, 

II-Yellow, IIIYellow)  × × 

Transport index  × × 

Exclusive use  × × 

Total activity of shipment 

(as multiple of A2 value)   × 
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على السطح اخلارجي ألي رزمة بإستثناء  2mSv/hr اإلشعاع عنجيب أن ال يزيد مستوى  .2
 10الشحنات ذات اإلستخدام احلصري ويف هذه احلالة مستوى اإلشعاع جيب أن ال يتجاوز

mSv/hr  .على السطح اخلارجي للرزمة 

عند السطح اخلارجي لعربة النقل وأن ال يزيد  2mSv/hrمستوى اإلشعاع جيب أن ال يتجاوز   .0
 مرت من العربة. 9على مسافة  0.2𝜇𝑆𝑣/ℎ𝑟عن 

يقصد باإلستخدام احلصري أن يتضمن توصيات من قبل اجلهة املرسلة باإلجراءات األولية 
 .والوسيطة والنهائية لتحميل وتفريغ الرزمة إىل اجلهة املرسلة

  الحوادث العرضية ،-،
يتضمن مكان وقوعه عند حصول حوادث عرضية أثناء النقل جيب أن يقدم تقرير باحلادث 

واخلطوات اليت يعتزم إختاذها  ،وظروف احلادث وكذلك أي إجراء يتخذ من قبل اجلهة املرسلة أو الناقلة
 وعن السبب احملتمل لوقوع احلادث.

كما جيب أن يتضمن التقرير أمساء األشخاص املتواجدين أثناء احلادث والتأثريات على البيئة 
احلادث على األمن الوطين أو الدويل احلاصل أو الذي سيحصل كما وعلى صحة األشخاص وحىت تاثري 

من املهم مبكان أن يتم حتديد اجلرعات اليت تعرض هلا األشخاص أو حىت من احملتمل أن يكونوا قد 
وبالتايل فإن احلريق سوف  (مع مالحظة أن بعض املواد قد حترتق )ولكنها لن تشتعل بسهولة ،تعرضوا هلا

 ة و غبار. ينتج غازات مشع
ويتم وضع احلواجز والعالمات أو أفراد على نقاط الدخول ملنطقة احلادث ملراقبة دخول 

ملس أو املشي من خالل عدات واألشخاص املشتبه هبم وعدم ويتم عزل امل .األشخاص إىل منطقة احلادث
راف أشخاص متخصصني املواد املتسربة وأن ال يتم تنظيف املنطقة أو التخلص من املواد امللوثة إال بإش

 وعليهم تقدمي تقريرهم إىل جلان السالمة املختصة السجالت 
 A،C، Bواألنواع  IP-9و  IP-3على األشخاص املسؤولني عن رزم املواد املشعة لألنواع 

 :اإلحتفاظ بسجالت حتوي املعلومات التالية
  .املواصفات التقنية التصميم .2

  .املشعة لة الفيزيائية للمادةنوع وكمية واحلا  .0

  .متطلبات برنامج ضمان اجلودة أي وثيقة تثبت  .6

تعليمات التعبئة والتغليف والنقل والصيانة والرزم. وهذه السجالت جيب اإلحتفاظ هبا ملدة   .1
 .سنتني بعد تاريخ الرزم
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 نماذج لبعض الحاويات القياسية 2-،
 

 
 لتر 822( برميل سعة 22-،شكل )

 مرت 126قطر 
 مرت. 022إرتفاع 

 
 

 (02-،شكل )
 مرت B 226النوع 

 



ـــــــــــــــــــــــزين                                   ثامــــــــــــن                                                      ل الـــــــــــــالفص  مرافــــــــــــق التخـــ

183 

 
 (02-،شكل )

 مرت مكعب 0
 

 
 (00-،شكل )

 برميل قياسي بأبعاد
 مرت 0262قطر 

 مرت 02220ارتفاع 
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 ((CASTORحاويات نوع کاستور  2-2-،

 Cask for Storage and( هو إختصار ل )CASTORإسم احلاوية كاستور )

Transport of radioactive Materialميل خلزن ونقل املواد املشعة و صممت احلاوية لنقل ر ( ب
عناصر من الوقود املستهلك يف حمطات الطاقة النووية واملواد املشعة والنفايات الزجاجية املعاجلة ملواقع 

. الوقود املستنفذ والنفايات ذات مستوى اإلشعاع Bالتخزين. تنتمي هذه احلاوية إىل الرزم من النوع 
 و تتم صناعة هذه احلاويات يف أملانيا. .عاما 01نها يف هذه احلاويات ملدة تصل إىل العايل ميكن ختزي

 
 حاويات نوع کاستور( 23-8شكل )

سنتيمرت من احلديد القابل للسحب. ويتوقف  01إىل  01املكون الرئيسي للحاوية هو مسك 
بداخلها جتاويف طولية مملوءة بقضبان البويل إثيلني أدجمت مع اجلدار لتحسني  ،ذلك على نوع التصميم

تطلى من الداخل بالنيكل وتغلف براتنجات البوليسرت  ،تدريع النيوترونات. احلاويات اليت حتمل حتت املاء
 من اخلارج.

ة نتيجة وحتوي معظم احلاويات على زعانف خارجية لغرض التربيد للتخلص من احلرارة املتولد
لوجود قضبان الوقود أو النفايات العالية اإلشعاع. نظام الغطاء يتكون من جدار مزدوج لغرض احلماية 

وكذلك يوجد جدار ثالث من احلديد الصلب يف األسفل إلمتصاص الصدمات.  ،أثناء التخزين و النقل
طن عند  001وميكن أن يصل وزهنا إىل  ،يقارب طول احلاوية من ستة أمتار، وقطرها حوايل مرتين

 التحميل.
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 اختبارات الحاويات 2-0-،

 

 
 ( برج اإلختبار للسقوط الحر للحاوية01-،شکل )

 
اإلختبار األول هو إسقاط احلاوية من إرتفاع  .ختضع احلاوية لعدة إختبارات ميكانيكية وحرارية

ويف اإلختبار الثاين يتم إسقاطها من إرتفاع مرت  ،تسعة أمتار على سطح غري مرن لتحقيق أكرب ضرر ممكن
 .سنتمرت 91سنتمرت وبارتفاع  00على قضيب من الصلب بقطر 

كغم وذات الوزن   011وجيري اختبار السحق اإلضايف للحاويات "اخلفيفة" اليت تزيد كتلتها 
 .0كغم/م  01111النوعي االقل من 

 
 متر 211سقوطها من إرتفاع ( الحاوية بعد 08-،شكل )

تقريبا لعدة  مرت 911ويف االختبارات التكميلية أسقطت حاوية من طائرة هليكوبرت من ارتفاع 
  .مرات ولوحظ سالمة احلاوية وعدم تضرر األختام املوجودة عليها

ويف اإلختبار احلراري تعرض احلاوية لنصف ساعة إىل النار وبشكل كامل على أن تكون درجة حرارة 
 (.02درجة مئوية كما مبني يف الشكل ) 811
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 مرفق إختبار حرق الحاوية( 22-8شكل )
ميغا  9كما ختضع احلاويات اإلختبارات غمر املياه ويف هذا اإلختبار ال بد من حتمل ضغط يزيد عن 

 مرت. 911باسكال، ويقابل ذلك الضغط على عمق 
حيث عرض النفجار صهريج للسكك احلديدية  إلختبارأخضعت احلاوية  ،7111يف نيسان / أبريل 

وأجزاء من صهريج الربوبان حلقت  ،اً مرت  711مملوء الربوبان. كرة النار من الصهريج إمتدت ألكثر من 
من آثار اإلنفجار على الرغم  امع ذلك فإن احلاوية واألختام صمدمرت من نقطة اإلنفجار. و  911ملسافة 

 (.00( )00المتصاص الصدمات الشكلني )من أن اإلختبار أجري دون محاية ا

 
 (07-،شكل )
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 (،0-،شكل )

 اإلختبارات عن طريق المحاكاة الكومبيوترية 2-6-،

ال ميكن القيام باإلختبارات لكل احلوادث احملتملة وبالتايل تظهر هنا ميزة إجراء بعض 
أوسع جمموعة من الظروف اإلختبارات عن طريق احملاكاة الكومبيوترية وهذه الطريقة ميكن حساب 

واإلختبارات اليت أجريت قد كشفت التشوهات يف النقاط اليت ال ميكن  (املختلفة )امليكانيكية واحلرارية
ومناذج احملاكاة هذه تتفق مع األنظمة املتفق عليها يف مجيع أحناء  ،الوصول هلا خالل التجارب احلقيقية

 .مواد املشعة اليت حتددها الوكالة الدولية للطاقة الذريةالعامل واليت تتفق مع أنظمة النقل األمن لل
 

 نقل النفايات المشعة السائلة في الموقع 22-،
يتم نقل النفايات املشعة السائلة داخل املوقع عادة بواسطة معدات أو خزانات أو أنابيب حمكمة  .أ

وجيب أن تتناسب متطلبات احتواء وتدريع نظم نقل  .اإلغالق وشديدة املقاومة للتأكل وللتسرب
النفايات السائلة مع مستويات النشاط اإلشعاعي للسوائل اخلاضعة للنقل، كما جيب أن تتناسب 

 مساكات ومتانة الدروع املستخدمة مع حجم املخاطر املتضمنة

ئلة داخل املوقع، جيب على صاحب الرتخيص االلتزام الكامل بأساليب نقل النقابات املشعة السا  .ب
بأساليب معرتفا هبا لنقل النفايات املشعة السائلة داخل املوقع من اجلهة املختصة واملتمثلة يف النقل 

 بواسطة األنابيب، أو الضخ غري امليكانيكي أو امليكانيكي أو النقل بوسيلة متنقلة.
 اخل الموقعالنقل بواسطة األنابيب د 22-2-،
الالزمة لنقل النفايات املشعة السائلة يف املوقع، فإن من أهم األمور عند تصميم خطوط األنابيب  .أ

من أحجام األنابيب وأشكاهلا،  اليت جيب أن تأخذ يف احلسبان حساب فروق الضغط وما يرتبط هبا
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وأساليب توصيلها باملضخات لتنفيذ العمل الالزم دون حدوث انسدادات ضارة يف األنابيب خاصة 
 والصماماتعن مناطق التفرع 

إن سريان النفايات السائلة يف أي نوع من األنابيب يعتمد كثريا على نوع السوائل، حيث تصنف   .ب
الرتسب( وأخرى بطيئة االستقرار، وثالثة عدمية ) السوائل من هذا املنطلق إىل سوائل سريعة االستقرار

شعة السائلة أن يأخذ يف االستقرار، وجيب عند تصميم شبكة األنابيب الالزمة لنقل النفايات امل
احلسبان خصائص السائل وطبيعة األنبوب املستخدم النقل من حيث القطر وامليل ودرجة اخلشونة 
لضمان عدم حدوث أية ترسبات لبعض النفايات الصلبة، مما قد يؤدي إيل حدوث إنسدادات غري 

 نابيب.مطلوبة خاصة يف األنابيب األفقية أو يف نقاط االحنناء احلاد هلذه األ

جيب أن تكون شبكة األنابيب قادرة على مقاومة أية هزات أرضية، كما جيب أن تقاوم ظروف   .ج
احلوادث األخرى، كتصادم سيارة جيدار األنبوبة هبدف منع تسرب النفايات املشعة السائلة من 

 األنابيب للخارج.

 بدأ الدفاع يف العمق.يفضل احتواء شبكة أنابيب النقل داخل وسيلة حاوية إضافية، تطبيقا مل  .د
 الضخ غير الميكانيكي للنفايات المشعة السائلة داخل الموقع 22-0-،

يفضل الضخ غري امليكانيكي لنقل النفايات املشعة متوسطة املستوى يف املوقع. ويرجع السبب يف ذلك 
استخدام أي من وميكن  -إىل عدم حاجة هذا النظام الصيانة حىت عند التشغيل لفرتات تشغيلية طويلة 

 التجهيزات الثالثة التالية هلذا الغرض وهي:
 اهلوائية أو البخارية اذفالقو  .أ

 الروافع اهلوائية أو روافع اجلسيمات بالتفريغ.  .ب

 املضخات اخلاصة باملوائع  .ج
 الضخ الميكانيكي للنفايات المشعة السائلة داخل الموقع 22-6-،

يقتصر استخدام الضخ امليكانيكي لنقل النفايات السائلة يف املوقع على النفايات املنتمية للفئة  .أ
 06منخفضة املستوى اإلشعاعي، أي النفايات اليت ال يتجاوز تركيز بواعث بيتا وجاما فيها 

 .، وال جيوز استخدام الضخ امليكانيكي مع تركيزات أعلى(3م /كيوري  7) 3م /غيغابكرل

جيوز استخدام املضخات العاملة بالطرد املركزي، املغمورة بالكامل يف السائل يف نقل السوائل   .ب
 .مبا فيها السوائل متوسطة املستوى اإلشعاعي ،اخلفيفة
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 التحكم في معدل سريان النفايات المشبعة السائلة داخل الموقع 22-1-،
السائلة يف مرافق معاجلة هذه النفايات، عند احلاجة للتحكم يف معدل سريان النفايات املشعة  .أ

 جيوز استخدام أي من الوسائل التالية دون غريها:
 الصمامات )وفقا ملتطلبات إجراء الصيانة عليها أثناء التشغيل(. .2

 وسائل التحويل امليكانيكي   .0

 الفوهات ذوات الرؤوس احلاكمة   .6

 األجهزة املوائع.  .1
بالنسبة للنفايات املشعة السائلة متوسطة املستوى اإلشعاعي فإنه جيب أن يقتصر األمر على   .ب

 استخدام الوسائل اليت ميكن إجراء الصيانة عليها أثناء التشغيل دون غريها

 نقل النفايات السائلة بواسطة المركبات22-،
املشعة السائلة داخل املوقع أو إىل يفضل استخدام املركبات لنقل الكميات احملدودة من النفايات  .أ

مرافق معاجلة هذه النفايات. وهلذا الغرض جيب استخدام حاويات ذات أحجام متفاوتة مصممة 
 خصيصا لنقل هذه النفايات ومزودة بالدروع الالزمة.

جيوز استخدام املركبات ذوات الصهاريج يف نقل النفايات املشعة السائلة منخفضة املستوى إىل   .ب
 معاجلة هذه النفايات.مرفق 

 جيب أن خيضع نقل النفايات داخل املوقع، لنفس املشعة الصادرة عن اجلهة املختصة  .ج

 قرب مفاعل تشرنوبل Samplingكيفية اخذ النماذج : تجربة عملية  22 -،

 منوذج الرتبة:-أ
 .m2)10*10اختيار منطقة يف الغابة احمليطة ببناية املعهد وتعيني مساحة افرتاضية ) .2

 .5mمكونة من مربعات طول ضلع املربع  Gridتقسيم املنطة االفرتاضية اىل شبكة  .0

 GPS.حتديد نقطة االصل للشبكة وتثبيت االحداثيات عن طريق ال  .6

 .5mكل   µSv/hاخذ معدالت التعرض االشعاعي بالوحدات  .1

 مت اخذ منوذج تربة وحسب املعايري العاملية وكما موضح .8

 ثبيت كافة املعلومات. استخام احلاسبة احلقلية لت .3

a- :االدوات واالجهزة املستخدمة- 
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جهاز قياس التعرض االشعاعي)يتم فحص اجلهاز وحسب استمارة خمصصة هلذا الغرض  -
قبل البدء بالعمل وتعاد نفس  ويشمل الفحص االضرار اخلارجية والبطارية والتصفري واملعايرة

 اىل املخترب او املخزن(.العملية بعد االنتهاء من العمل وقبل اعادة اجلهاز 

 بدالت العمل وكفوف وكمامات وغطاء االحذية. -

ستانلس استيل مكونة من جزءين متداخلني  -داخلية وخارجية-عدة املنمذج )مطرقة واسطوانة -
مساحة وجه االسطوانة السفلي املقابل لالرض هي  -الداخلية منصفة اىل نصفني طوليا–

18.1cm2  30وطول االسطوانةcm.  

 ومواد تنظيف للمعدات املستخدمة بعد االنتهاء من اخذ النماذج. قطن -

 اكياس بالستيكية وورقية لوضع النماذج فيها. -

استمارات خاصة للنماذج املاخوذة مع عالمات خمصصة لكل استمارة متأل وتوضع هذه  -
 العالمات على االستمارة والنموذج وموقع اخذ النموذج.

 اصباغ سربي واشرطة ملونة. -

b- اخذ النموذج: ةعملي-  

 .5mيتم تثبيت القياسات االشعاعية مباشرة لكل  -

 تعني جمموعة النقاط اليت سيتم اخذ النموذج منها. -

  20cm.يتم طرق االسطوانة وانزاهلا يف الرتبة لعمق -

وبعناية يتم اخراج  –لالسطوانة اليت طرقت باالرض  –يتم احلفر باملعول من جهة واحدة  -
 الصحيح حبيث ال تسقط الرتبة اليت بداخلها.االسطوانة بالشكل 

اخراج االسطوانة الداخلية احلاوية على النموذج ورفع احد نصفيها الخراج النموذج مث قطع اول  -
5cm .من النموذج وامهاهلا ووضع املتبقي من النموذج يف الكيس املخصص 

ذلك نضع الكيس نضع اجلزء املتبقي يف كيس ورقي وتثبت عليها العالمة املخصصة وبعد  -
 الورقي يف كيس بالستيكي.

 يصور كل موقع مت اخذ منه منوذج ويوضع رقم الصورة من الكامريا يف استمارة النموذج. -

 تنظيف املعدات املستخدمة بعد االنتهاء من العمل )ازالة التلوث(. -

االحداثيات ارسال النموذج اىل املخترب مع االستمارة اخلاصة به واليت حتتوي على اسم املوقع و  -
ومقدار التعرض من القياس املباشر وبعض املالحظات اليت تفيد املخترب عند القيام بتحليل 

 النموذج.
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 ارجاع االجهزة املستخدمة واكمال االستمارة اخلاصة هبا وفحصها. -

 التأكد من عدم فقدان اي معدة وارجاعها اىل املخزن او املخترب.  -

 البناية او من اي معدة داخل البناية ( من(smearsكيفية اخذ منوذج مسحة 
 مت اختيار غرفة يف بناية املختربات.

a- :االدوات املستخدمة- 

جهاز قياس التعرض والتلوث االشعاعي)يتم فحص اجلهاز وحسب استمارة خمصصة هلذا  -
الغرض ويشمل الفحص االضرار اخلارجية والبطارية والتصفري واملعايرة ما قبل البدء بالعمل وتعاد 

 س العملية بعد االنتهاء من العمل وقبل اعادة اجلهاز اىل املخترب او املخزن(.نف

  100cm2قرص بالستيكي واخر ورقي الصق مساحة الفراغ الوسطي الدائري  -

- Smear test .)اوراق ترشيح خمصصة الخذ املسحات( 

 بدالت العمل وكفوف وكمامات وغطاء االحذية ونظارات بالستيكية. -

 عدات املستخدمة بعد االنتهاء من اخذ النماذجمواد تنظيف للم -

 اكياس بالستيكية لوضع النماذج فيها. -

استمارات خاصة للنماذج املاخوذة مع عالمات خمصصة لكل استمارة متأل وتوضع هذه  -
 العالمات على االستمارة والنموذج وموقع اخذ النموذج.

 اصباغ سربي واشرطة ملونة. -

b- اخذ النموذج  عملية 

 .Scanيتم القياس بواسطة االجهزة املتوفرة وبصورة اعتيادية  -

داخل الغرفة باالمتار  (x, y)عند وجود نقطة ملوثة يتم تعيينها وتثبيت االحداثيات اخلاصة هبا  -
 وتثبيت رقم الغرفة واسم البناية وموقع البناية.

 -ت على نوعني:ناخذ املسحات ومنأل االستمارة املخصصة لذلك وتكون عملية اخذ املسحا -

اخذ املسحات للمناطق واملعدات املستوية ويكون بوضع القرص البالستيكي على املنطقة املراد  .2
ويتم مسح مابداخل القرص البالستيكي مسح مستمر دائري  Smear testاخذ مسحة هلا 

 وباجتاه واحد واكثر من مرة بدون رفع املسحة.

ويف هذه احلالة نضع القرص الورقي الالصق على اخذ مسحات للمناطق واملعدات الغري مستوية  .0
ويتم مسح مابداخل القرص البالستيكي مسح  Smear testاملنطقة املراد اخذ مسحة هلا 

 مستمر دائري وباجتاه واحد واكثر من مرة بدون رفع املسحة.
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 بعد االنتهاء من اخذ املسحات توضع املسحة يف اكياس بالستيكية وتعلم بالعالمات املتفق -
 عليها )نفس العالمة على النموذج واالستمارة وموقع اخذ النموذج(

 رقم الصورة من الكامريا يف استمارة النموذج. ويوضع ناخذ صورة لكل موقع مت اخذ منه منوذج -

 جيب تعليم الغرفة املنتهي منها العمل بوضع عالمة على املدخل )عالمة متفق عليها مسبقا(. -

 بعد االنتهاء من العمل.تنظيف املعدات املستخدمة  -

ارسال النموذج اىل املخترب مع االستمارة اخلاصة به واليت حتتوي على اسم املوقع واالحداثيات  -
ومقدار التعرض من القياس املباشر وبعض املالحظات اليت تفيد املخترب عند القيام بتحليل 

 النموذج.

 فحصها.ارجاع االجهزة املستخدمة واكمال االستمارة اخلاصة هبا و  -

 التأكد من عدم فقدان اي معدة وارجاعها اىل املخزن او املخترب.  -

 كيفية اخذ مناذج من النباتات واالعشاب: 

 يتم تعيني املنطقة اليت يراد اخذ النموذج منها وتقاس اشعاعيا.
a- االدوات املستخدمة 

 جهاز قياس التعرض وجهاز قياس التلوث االشعاعي)يتم فحص اجلهاز وحسب استمارة -
خمصصة هلذا الغرض ويشمل الفحص االضرار اخلارجية والبطارية والتصفري واملعايرة ما قبل البدء 

 بالعمل وتعاد نفس العملية بعد االنتهاء من العمل وقبل اعادة اجلهاز اىل املخترب او املخزن(.

 مقص لقطع النباتات. -

 بدالت العمل وكفوف وكمامات وغطاء االحذية. -

 املستخدمة بعد االنتهاء من اخذ النماذج. مواد تنظيف للمعدات -

 اكياس بالستيكية لوضع النماذج فيها. -

استمارات خاصة للنماذج املاخوذة مع عالمات خمصصة لكل استمارة متأل وتوضع هذه  -
 العالمات على االستمارة والنموذج وموقع اخذ النموذج.

 اصباغ سربي واشرطة ملونة. -

b- اخذ النموذج  عملية 

 .Scanواسطة االجهزة املتوفرة وبصورة اعتيادية يتم القياس ب -

 وتعليم املنطقة. GPSاالحداثيات جبهاز ال   عند وجود نقطة ملوثة يتم تعيني -

  1m2يؤخذ النموذج من منطقة مربعة الشكل مساحنها  -



ـــــــــــــــــــــــزين                                   ثامــــــــــــن                                                      ل الـــــــــــــالفص  مرافــــــــــــق التخـــ

193 

 عن سطح االرض cm 5-3يتم قص االعشاب او النباتات من على ارتفاع  -

يف اكياس بالستيكية وتعلم بالعالمات املتفق عليها)نفس  بعد االنتهاء من اخذ النماذج توضع -
 العالمة على النموذج واالستمارة وموقع اخذ النموذج(

 ناخذ صورة لكل موقع مت اخذ منه منوذج ويوضع رقم الصورة من الكامريا يف استمارة النموذج. -

 بقا(.جيب تعليم املنطقة املنتهي منها العمل بوضع عالمة )عالمة متفق عليها مس -

 تنظيف املعدات املستخدمة بعد االنتهاء من العمل. -

ارسال النموذج اىل املخترب مع االستمارة اخلاصة به واليت حتتوي على اسم املوقع واالحداثيات  -
ومقدار التعرض من القياس املباشر وبعض املالحظات اليت تفيد املخترب عند القيام بتحليل 

 النموذج.

 واكمال االستمارة اخلاصة هبا وفحصها. ارجاع االجهزة املستخدمة -

 التأكد من عدم فقدان اي معدة وارجاعها اىل املخزن او املخترب. -

  prepiytالعمل الحقلي الفعلي في مدينة 
مت اجراء تدريب نظري وكذلك اجراء ممارسة عملية بوضع خطوط ومهية على شكل البناية اليت 

وكيفية تعليم املناطق ذات االشعاع العايل نسبيا. وعلى هذا سيجري العمل فيها وامتام عملية املسح 
 االساس مت حتضري خطة عامة لكل الفريق وخطة خاصة لكل عضو يف الفريق.

واجراء العمل احلقيقي والقياسات واخذ النماذج وارساهلا اىل  prepiytالذهاب اىل مدينة 
 املخترب 

 -يلي:بعد الوصول اىل موقع العمل قام الفريق مبا 
 تقسيم املناطق اىل ثالث مناطق)خضراء وصفراء ومحراء(. .2
 وضع االجهزة واملعدات يف املنطقة اخلضراء. .0

 جرد االجهزة واملعدات وفحصها. .6

واجملراع  TLDاملباشرة بارتداء املالبس الوقائية )بدالت وكفوف وكمامات وغطاء االحذية وال  .1
 االضايف(.

 GPSمنطقة اخلضراء وتثبيت االحداثيات عن طريق جهاز ال اجراء قياسات اخللفية االشعاعية لل .8
 وقراءة مقدار التلوث اللفا وبيتا وكاما وكذلك مقدار التعرض لكاما وكما موضح باجلدول التايل:

 
 



ـــــــــــــــــــــــزين                                   ثامــــــــــــن                                                      ل الـــــــــــــالفص  مرافــــــــــــق التخـــ

194 

 ( الخلفية اَلشعاعية للمنطقة الخضراء3-،جدول رقم )

α, β, γ (cpm) α cpm β cpm γ µSv/h X Y 
1000 non 900 0.55 51.40377 30.06552 
450 Non 1000 0.519 51.40330 30.06554 
300 Non 2000 0.58 51.40377 30.06559 
450 Non 400 0.91 51.40369 30.06546 
480 Non 400 0.65 51.40366 30.06567 
1500 Non 900 0.44 51.40364 30.06570 
800 Non 1000 0.59 51.40372 30.06570 
600 Non 350 0.66 51.40375 30.06567 
600 Non 350 0.53 51.40371 30.06561 
600 Non 450 0.68 51.40376 30.06565 

Average:      

738  775 0.55   

 تقسيم الفريق اىل جمموعتني. جمموعة تدخل اىل البناية واجملموعة االخرى تعمل خارج البناية. .3

 -داخل البناية وكما موضح باجلدول االيت:مت اخذ اخللفية االشعاعية :العمل داخل البناية .7

 ( الخلفية اَلشعاعية داخل البناية المحددة7-،جدول رقم )

 α, β, γ (cpm) α cpm γ µSv/h X Y 

 3000 Non 0.25 17.8 3.0 

 3000 Non 0.25 13.8 3.6 

 2600 Non 0.18 13.8 8.6 

 2000 Non 0.24 4.9 1.8 

 2500 Non 0.25 1.4 4.15 

Average: 2620  0.23   

وجرت عملية املسح االشعاعي لالرضية واجلدران والسقوف  مت حتديد نقطة االصل داخل البناية
ومث اخذ مناذج فيزيائية )من املعدات داخل البناية وتقشري صبغ من  (hot spots)وحتديد النقاط احلارة 

البناية وحتديد احداثيات اماكن ومنوذج اسفلت من سطح  Smear testاجلدران والسقف( ومسحات 
 النماذج وتعليمها وارساهلا اىل املخترب.
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 (2( المسح اَلشعاعي داخل البناية المحددة )الغرفة ،-،جدول رقم )

ser Point No. Coordinate (x, y) Monitor type cpm (α ,β) µ Sv/h 

1 R1FSW2 (3.64,0)  30000 1.5 

2 R1FSW1 (18.5,3.8)  10000 0.4 

3 R1FSW3 (21.36,1.4)  20000 0.4 

4 R1FSW4 (17.5,4.22)  21000 0.5 

5 R1FSW9 (11. 2,2.8)  2000 0.25 

6 R1W3S14 (2.7,1)  9000 0.51 

7 R1W3SW16 (5.6,1)  20000 0.32 

8 R1W3SW15 (5.5,1)  21000 0.46 

9 R1W3SW13 (4.2,1)  18000 0.52 

10 R1W1SW19 (8,0)  3000 0.26 

11 R1W1SW20 (9.4,1)  11000 0.32 

12 R1W1SW12 (12,1)  11000 0.62 

13 RW1SW10 (12,1)  12000 0.38 

14 R1W1SW11 (12,2.5)  300 0.24 

15 R1CSW1 (5.48,4.15)  250 0.34 

16 R1CSW2 (12.5,6.3)  300 0.32 

 :حيث تعين الرموز وكما يلي 
R1=Room No.1 

F=Floor of the room 
SW=Smear No. 

W=Wall of the room 

 (0( المسح اَلشعاعي داخل البناية المحددة )غرفة رقم 2-،جدول رقم )

№ Point No. Coordinate (X, y) Monitor type CP m µ Sv/h 

    α, β  

1 R2F2SW5 1.2 , 1.2  18000 0.38 

2 R2F2SW7 0,1  120000 0.41 

3 R2F2SW6 0,2.15  15000 0.37 

4 R2F2SW8 2.44, 2.48  18000 0.36 

F2 R2F2SW21 4.79,3  30000 0.56 

مت اخذ مناذج من الرتبة واحلشائش وعزل املواد املتفرقة )اخلشب واملعادن  :العمل خارج البناية .،
 وحسب املعايري العاملية وكما موضح سابقا. (والسكراب

 النماذج اىل املخترب.وسجلت القراءات واالحداثيات يف جدول ومت ارسال 
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 ( نماذج التربة واَلعشاب22-،جدول )

Coordinate (x, y) Monitor type cpm (α ,β) µ Sv/h 

(7,1)    

(7,2)  4600 3.08 

(7,3)  1600 1.6 

(8,1)  4400 1.97 

(9,1)  10000 6.19 

(9,5)  10000 1.2 

(10,5)  4000 1.3 

(10,5)  10000 4.4 

(11,1)  8000 5.35 

(12,2)  10200 1.7 

(12,5)  10000 5.45 

(13,1)  8000 4.03 

(13,4)  10200 1.62 

 

 Segregation( عزل النفايات 22-،جدول رقم )
Wood cpm Iron cpm Ripple cpm 

1 700   400 1000 
2  300 750  2200 

3 650   500  

4  400 800  2E10^4 

5 1000  900   

امتام العمل مت القاء حماضرة من قبل السيد مسوؤل الفريق وعرض االعمال اليت  بعد االنتهاء من
 قام هبا الفريق وماهي التطلعات املستقبلية للعمل وشكر لكل من ساهم يف اجناح هذا التدريب.

  
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ق     المالح
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 (1ملحق )
  Actinideأكتينيد  

 ومجيع األكتينيدات مشعة. ،713، 81أي عنصر يرتاوح عدد الذري بني 

 Adsorbentممتز 
وميكن استخدام املميزات يف معاجلة النفايات  .أية مادة تتوفر هلا خاصية امتزاز النويدات املشعة

 السائلة والغازية ويف عمليات إزالة التلوث.
 Adsorptionامتزاز 

 التصاق األيونات أو اجلزيئات أو اجلسيمات على سطح األجسام الصلبة اليت تالمسها.عملية 
  Age of the Wasteعمر النفايات 

حلظة فصل هذه  بالنسبة للنفايات املتولدة عن التالمس مع املواد املشعة، هو الزمن املنقضي من .2
 النفايات. 

 منذ هناية التشعيع املستهلك هو الزمن املنقضي بالنسبة للنفايات املتولدة عن إعادة معاجلة الوقود  .0
  Airborne wasteنفايات محمولة جوا 

 .هي عادة جسيمات صلبة صغرية، أو قطريات من سائل تكون عالقة باهلواء
  Alpha bearing wasteنفايات حاملة ألفا 

األكتينيدات، وهي عادة )النفايات اليت تتضمن واحدة أو أكثر من النويدات بواعث الفا 
 .بكميات تفوق احلدود املقبولة أو اإلطالق غري احملكوم

 (Annual limit on intake ALI)الحد السنوي لالندخال 

أقل كمية من نويدة مشعة معينة تدخل داخل اجلسم البشري يف سنة واحدة، فتؤدي إىل تالزم 
 .تر فمللي سي 20جرعة فعالة يف هذا اجلسم تعادل 

  Aguiferطبقة مائية بين صخرية 
 مكان جتميع املاء حتت سطح األرض، يوفر إمدادا باملاء لبنر أو ينبوع

  Area surveyمسح المنطقة 
املرحلة األوىل من مراحل تعليد موقع مقربة للنفايات املشعة، يتم خالهلا اختبار منطقة واسعة، 

 املقربة. بغرض حتديد األماكن املناسبة وغري املناسبة ملوقع
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  Arid sites (مواقع قاحلة )جرداء
مصطلح يطلق على املواقع الضحلة )أي غري العميقة للتخلص من النفايات املشعة يف منطقة 

ويف هذه املواقع، يكون احتمال انتقال  .سم / سنة 92يقل فيها معدل سقوط املطر السنوي عن 
 النويدات املشعة بواسطة مياة األمطار إىل الطبقات السفلية من الرتبة احتماال حمدودا

 Atmospheric pathwayمسلك جوي 

هو مسار يف اهلواء اجلوي، تسلكه النويدات املشعة وميكن أن يساهم يف انتشار النويدات، مما 
 دخاهلا لإلنسان.يؤدي إىل التلوث هبا وأن

  Back end of the fuel cycleطرف خلفي لدورة الوقود 
وإعادة معاجلتة، وتصنيع الوقود  ،هو جزء دورة الوقود الذي يتضمن ختزين الوقود املستهلك

 األكسيدي املختلط، وإدارة النفايات، مبا يف ذلك التخلص من الوقود املستهلك
  Backfillتراب الردم 

مة إلعادة ملء األجزاء احملفورة من مقربة أو ثقب حمفور، بعد وضع النفايات املادة املستخد
 املشعة فيها.

  Barrier (natural or engineered) حاجز )طبيعي أو هندسي(
معلم من املعامل يؤخر أو مينع هجرة املادة من مكان التخزين أو إلية، وقد يتضمن املرفق حواجز 

 متعددة.
  Basaltبازلت 

بركاين قامت اللون، يتكون أساسا من فلسبار جريي وبريوكسني، ويعترب البازلت من صخر 
 األوساط احلاضنة املمكنة، بالنسبة ملقابر النفايات املشعة عالية املستوى

  Ashرماد 
 رماد غري قابل لالحرتاق، ناتج عن حرق النفايات املشعة القابلة لالحرتاق.

  Authorizationتصريح 
حتريري، متنحه اجلهة املختصة ملشغل ما، لتنفيذ أنشطة معينة. والتصريح يقل من حيث ن ذإ

 الفعالية عن الرتخيص.
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 Becquerelبكرل 
هو اسم الشدة العيارية الدولية للنشاط اإلشعاعي. والبكرل الواحد هو عبارة عن احنالل نويدة 

ألف  06كوري =  0ويرتبط بالوحدة القدمية للنشاط اإلشعاعي وهي الكوري بالعالقة  ،واحدة يف الثانية
 مليون بكرل.

  Bedded saltملح طبقي متراصف 
 تكوينات ملحية، تكون فيها طبقة امللح أفقية تقريبا، وممتدة جانبيا ورقيقة يف االجتاه

  Bentoniteبنتونايته 
كون بواسطة التحول الكيميائي الرماد الرباكني وتعتمد طفلة فاحتة اللون بالستيكية ولينة، تت

خواصها أساسا على خصائصها بالنسبة للتبادل األيوين. ويعترب البنتونايت من املواد املثالية املناسبة 
 لالستخدام كمادة خممدة حتيط حياويات النفايات يف املقابر العميقة.

 Biointrusion barrierحاجز بيولوجي كظيم 
يصمم ملنع جذور النباتات أو احليوانات املتحجرة من مالمسة النفايات  هندسيحاجز 

 املدفونة، وبالتايل مينع انتقال النويدات املشعة عرب هذا املسلك
 Biosphereالكرة الحيوية 

وتتضمن جزء من الغالف  .هو ذلك اجلزء من بيئة الكرة األرضية، الذي تقطنه كائنات حية
 .والقشرة األرضية (كاحمليطات والبحار والبحريات واملياه السطحية وحتت األرضية)ئي اجلوي، والغالف املا

 وتتضمن الكرة احليوية بيئة اإلنسان، باملفهوم العريض هلذا املصطلح
 Bitumenبيتومين 

هو اسم عام هليدروكربونات صلبة وشبه صلبة خمتلفة، وتكون عادة مصهورة وقايلة للذوبان يف 
ويتميز  .والشموع املعدنية الطبيعية من أنواع البيتومني ،ويعترب البرتول واألسفلت .الكربونثاين كربيتيد 

 البيتومني بثباته الشديد يف البيئة األرضية ويستخدم أحيانا لتصليد النفايات منخفضة ومتوسطة املستوى.
 Bituminizationبتمنة 

 ليدها.عملية تضمني النفايات املشعة يف البيتومني كوسيلة لتص
  Boreholeثقب الحفر 

 حفرة اسطوائية، يتم تنفيذها بواسطة برمية حفر دوارة.
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  Borehole plugسدادة ثقب الحفر 
هي حاجز هندسي يصنع من مادة أمسنتية ويستخدم مللء ثقب احلفر وإحكام غلقه، ملنع 

 وصول املياه أو اجلذور أو احليوانات إىل الثقب.
  Buffer zone (منطقة صد )منطقة حاجزة

هي منطقة مراقبة، حتيط مبقربة النفايات املشعة، يتم إنشاؤها لضمان وجود مسافة كافية بني املقربة 
 واألماكن اليت سيستخدمها أو ميكن أن يصل إليها البشر.

  Burial groundمنطقة دفن 
مساحة من األرض ختصص التخلص من النفايات منخفضة ومتوسطة املستوى بفنها على 
أعماق ضحلة. وينبغي أن يقيد استخدام هذه املساحة يف املستقبل، كما تقيد إمكانية وصول البشر 

 إليها.
  Calcineكلس( )کلسنة 

تسخني املادة لدرجة حرارة أقل من نقطة انصهارها يف اهلواء اجلوي، وذلك بغرض التخلص من 
ىل أكاسيد ثابتة. وتسمى هذه األكاسيد او الرطوبة، ومن النواتج املتطايرة، ولتحويل مكوناهتا اهلامة إ

 خماليطها بالكلس.
  Calcinerفرن كلسنة 

معدة تولد درجة حرارة عالية يف وجود األكسجني، وتستخدم لتحويل حماليل النفايات املشعة 
 إىل خليط صلب يف صورة أكاسيد.

  Can (Canisterعلبة )

 حمكما النفايات املشعة، تعزل حمتوياهتا عزالحاوية حمكمة اإلغالق، الستيعاب املواد أو 

  Cask حاوية برميل

كما توفر   ،حاوية لنقل أو ختزين املواد أو النفايات املشعة، توفر محاية كيميائية ونووية وإشعاعية
  إمكانية تبديد احلرارة املتولدة.

  Cementأسمنت 

مرافق إدارة النفايات املشعة لرخص مادة عيارية مستخدمة يف صناعة البناء، وتستخدم يف هي 
سعرها وسهولة تداوهلا. وميكن تغيري خصائص اخلالئط األمسنتية واملنتج الصلب النهائي )اخلرسانة( 

  باستخدام إضافات خمتلفة.



 املالحـــــــــق

212 

  Cementationنتة مس
  عملية تضمني النفايات املشعة يف اخلرسانة كوسيلة لتصليدها.

  Cladding wasteنفايات الغالف 
 .واصل بينهافالنفايات املشعة، متضمنة كل من هيكل النفايات، وجمموعة ال

  Compactionكبس 
  خفض حجم مادة صلبة من خالل كبسها باستخدام ضغط خارجي.

  Concreteخرسانة 
املادة الصلبة الناجتة بعد خلط األمسنت واملاء واحلصي )أو الزلط(، واملستخدمة حاليا يف 

  تصليد النفايات املشعة، ويف تبطني مقابرها.عمليات البناء ويف 
  Conditioning of wasteتهيئة النفايات 

جمموعة العمليات اليت حتول النفايات املشعة إىل شكل مناسب للنقل أو التخزين أو التخلص، 
 هوميكن أن تتضمن هذه العمليات حتويل النفايات إىل صيغه أخرى واحتواءها يف حاويات وتوفري أغلف

  إضافية هلا.
 Confinement (isolation) of waste( النفايات حصر )عزل

فصل النويدات املشعة عن بيئة البشر، ومنع انطالق هذه النويدات بكميات أو برتكيزات غري 
 .مقبولة إىل هذه البيئة

  Corrosionتأكل 
وميكن أن يؤدي  .على سطح املادة، يؤدي إىل تلف هذا السطح ئيحدوث هجوم كيميا

التآكل املستمر إىل اخرتاق املادة أو استهالكها. وبالنسبة إلدارة النفايات يطبق املصطلح عادة على 
 النفايات الزجاجية والسرياميكية والفلزية

  Critical pathwayمسلك حرج  
  احلرجةاملسلك البيئي السائد الذي تسلكه النويدات املشعة، حىت تصل إىل اجملموعة البشرية 

 Curie( Ci)كوري 
  ألف مليون بكرل. 06الوحدة القدمية النشاط اإلشعاعي وهي تعادل 
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  Decontaminationإزالة التلوث 

التخلص من النويدات املشعة، يهدف خفض مستويات النشاط اإلشعاعي يف املواد أو عليها، 
 أو على البشر، أو يف البيئة.

  Decontamination factorمعامل إزالة التلوث 
قبل إزالة التلوث إىل املستوى الناتج بعد عملية  ،هو نسبة املستوى االبتدائي ملادة مشعة ما

 اإلزالة
  Deep geological repositoryمقبرة جيولوجية عميقة  

مقربة تنشأ عادة يف صخر معزز )متني(، على عمق عدة مئات من األمتار أو أكثر، بالنسبة 
  للتكوينات القارية

  Deep well injectionحقن في بئر عميق 
، ذات نفاذية، إال جيولوجيةتصريف النفايات السائلة إىل آبار عميقة، يف تكوينات 

 حمصورة، هبدف عزل هذه النفايات عن بيئة البشر. أهنا
  Denitrationإزالة النترات 

وقد  .و عادة أكسيد النيرتوجني املتطاير( إيل كيان كيميائي آخر، هNO3حتول أيون النرتات )
يتم ذلك بالطرق احلرارية أو الكيميائية أو بالتحليل أو بالتحليل الكهربائي ومتثل هذه العملية مرحلة هامة 

  يف معاجلة النفايات املشعة
  Dispersionانتشار 

انتقال املواد من حاصل مجيع تاثريات كل من عمليات النقل واالنتشار واخللط، اليت تؤدي إىل 
  زعها يف حجم من اهلواء أو املاءالنفايات املشعة، وتو 

  Disposalتخلص 

ويتضمن  .وضع النفايات املشعة يف مقربة، أو يف أي موقع آخر دون وجود نية الستعادهتا
  التخلص كذلك تصريف النقابات املشعة للبيئة مع نشرها فيها على الفور.

  Disruptive eventحدث مدمر 
  يدمر مقربة النفايات.. (حدث )مثل الزلزال أو ارتطام النيازك باألرض
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  Documentationتوثيق 
وتصف  عمل سجل مكتوب غري قابل للتبديل أو التغيري، يتضمن مجيع املعلومات، اليت تعني

  .النفايات املشعةاملرتبطة باملادة أو  وحتدد مجيع األنشطة، وتتضمن التقارير واملتطلبات والطرائق والنتائج
  drumبرميل 

. بنوع من حاويات النفايات املشعة، يشبه برميل النفط. وميكن إحكام إغالقه بغطاء مناس
حتواء الرباميل داخل هيكل خرساين بالنسبة للنفايات الرت. وميكن  911وتبلغ السعة التقليدية للربميل 

  متوسطة املستوى اليت لزمها بعض الدروع

  effluent Radioactiveمصب مشع  -مصرف مشع 

  مواد مشعة سائلة أو غازية تصرف البيئة.
  Embeddingدمج )غمر( 

لتكوين صيغة غري متجانسة  هعملية وضع النفايات املشعة السائلة أو الصلبة يف مصفوفة معين
  من النفايات.

  Emplacement densityكثافة الوضع 
  التخلص وضوعة يف وحدة املساحة أو احلجم من موقع التخزين أوكمية النفايات املشعة امل

  filterationترشيح 

  عملية فصل األجسام الصلبة عن السوائل أو الغازات خالل مسام ضيقة لوسط صلب.
  Fixationتثبيت 

 .ممارسة تصليد النويدات املشعة، حبيث تصبح غري قادرة على االنتشار بسهولة
  Flocculationعملية التلبد 

عملية إزالة اجلسيمات الصلبة الدقيقة، وغالبة الغرويات، من مالط النفايات وذلك من خالل 
وتتم املعادلة عادة  .معادلة شحناهتا الكهربائية، والسماح للجسيمات املتعادلة بالتجمع والتكتل واالستقرار

  رويةبوسائط كيميائية بإضافة منحل )إلكرتوليت( كهربائي أو مادة غ
  Fluidized bed technologyتقنية المهد المميع 

تقنية لتعلق اجلسيمات الصلبة يف مهد ضعيف من املواد، وذلك بتحريك تيار سريع األعلى من 
  الغاز لتعزيز التفاعالت الكيميائية أو الفيزيائية
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  Fractureصدع 

األرض، وتؤخذ هذه شرخ او كسر أو أي عيب يف الصخر يف املقربة املنشأة حتت سطح 
املشعة املدفونة او هلجرة  املالمح بشكل رئيس يف احلسبان كمسالك حمتملة لوصول املياه إىل النويدات

  هذه النويدات وانتقاهلا للبيئة
  Front end of the fuel cycleطرف أمامي لدورة الوقود 

وإثرائها، ويف بعض هي عمليات استخراج اخلامات النووية من املناجم وطحنها وتصنيعها 
  األحيان يتخلى تشغيل املفاعالت ضمن هذا الطرف

  Gaseous wasteنفايات غازية 
عملية إطالق الغازات أو تيارات اهلواء اليت تتضمن مستويات حمكومة من النشاط اإلشعاعي أو 

ت غازية، عند نقطة انطالقه الرذاذ أو املكونات الكيميائية العالقة. ويعترب الغاز او تيار اهلواء املنطلق نفايا
  للبيئة.

  Geologie barrierحاجز جيولوجي 
بالنسبة التخلص العميق من النفايات املشعة حتت سطح األرض، فإن املصطلح يعين احلاجز 

  .املتوفر طبيعيا بواسطة التكوينات املستقرة الذي تنشأ فيه املقربة
  Geologic repositoryمقبرة جيولوجية 

لص النهائي من النفايات املشعة، يقع حتت سطح األرض بعمق كبري )عدة مئات مرفق للتخ
( يف تكوينات جيولوجية مستقرة، مثل األمالح أو اجلرانيت. وتستخدم مثل هذه املقابر عادة رمن األمتا

  للنفايات املتضمنة بواعث ألفا أو النفايات عالية املستوى.
  Glassزجاج 

قصري املدى )أي مشابه للحالة السائلة للمادة(. ويستخدم الزجاج   مادة صلبة بناءها البلوري
املادة املشعة كمصفوفة لتصليد النفايات املشعة يف صورة شبكة من األكسجني والسليكون. وترتبط ذرات 

  ضمن شبكة الزجاج.
  Glass ceramicزجاج سيراميكي 

وميكن أن  .عملية حمكومة كالتسخنياملنتج الناتج عن حتويل الزجاج إىل مادة متبلورة، بواسطة 
  يتميز املنتج باخلواص املطلوبة للزجاج السرياميكي.
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  Glass corrosionتأكل الزجاج 
بواسطة املياه اجلوفية على سطح النفايات احملولة إىل زجاج، مما  باً هجوم كيميائي، حيدث غال

  .يغري حالة سطحها، ويؤدي إىل انتقال النويدات املشعة للبيئة
  Ground water transportنقل بالمياه الجوفية 

هو الوسيلة الرئيسة اليت ميكن أن تنتقل بواسطتها النويدات املشعة من مقربة حتت سطح األرض 
وتتحرك يف الكرة احليوية. ويعترب تاليف مثل هذا االنتقال هو األساس بالنسبة االختيار موقع مقربة 

  للنفايات املشعة
  High level waste tankالية المستوي صهريج نفايات ع

صهريج خمصص لتخزين النفايات املشعة السائلة عالية املستوى اإلشعاعي. جيلب أن يكون مثل 
عن ضرورة تزويده بالدروع  هذا الصهريج مزدوج اجلدار وتتوفر فيه إمكانيات لتربيد النفايات فضالً 

  اجلودة. الواجبة. وختضع مثل هذه الصهاريج ملعايري صارمة لتوكيد
 Host rock (medium)صخر حاضن )وسط حاضن( 

  تكوين جيولوجي، تقع فيه مقربة للنفايات املشعة.
  Human environmentبيئة بشرية 

  أن يصل إليها.أجزاء قشرة الكرة األرضية اليت يقطنها اإلنسان أو ميكن 
  Hydrationتميية 

  االحتاد الكيميائي املاء مع مواد أخرى. 
  Immobilization of wasteتصليد النفايات 

املشعة  حتويل النفايات املشعة إىل حالة صلبة، مبا خيفض إمكانية هجرة أو انتشار النويدات
 أثناء ختزينها أو نقلها أو التخلص منها.

  Incinerationحرق 
لية حرق املواد املشعة القابلة احلرق، هبدف تقليص حجمها، وتكوين الرماد الناتج عن عم

  احلرق.
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  Incinerator ashرماد المحرقة 

لنواتج غري القابلة للحرق، واملتخلفة عن حرق النفايات املشعة يف وحدة حرق مصممة ا
النفايات األصلية.  من حجم هلذا الغرض. وعادة يكون حجم رماد النفايات املشعة أقل كثرياً  خصيصاً 

  .اد عادة كنفايات مشعة صلبة عند التخلص منهمويعامل هذا الر 
 In-situ testingاختبار في المواقع 

ألداء هذه االختبارات اليت جتري يف بيئة جيولوجية مكافئة متاما لبيئة املقربة. وقد يلزم 
االختبارات إنشاء خمترب خاص حتت سطح األرض، إلجراء هذه األختبارات. وميكن قياس مجيع خصائص 

  املقربة والتفاعل املتبادلة بينها وبني النفايات يف مثل هذا املرفق دون غريه
  Interim storageتخزين مؤقت 

زل والرصد واحلماية البيئية واملراقبة ختزين املواد أو النفايات املشعة، حبيث تتوفر إمكانيات الع
  البشرية، حىت يتم إجراء األعمال الالزمة كاملعاجلة أو النقل أو إعادة املعاجلة أو التخلص النهائي.

  Intrusive rockصخر كظيم 

 .جسم مكون من صخور بركانية موجود ضمن تكوينات صخرية
  Ion exchangeتبادل أيوني 

ألحد األيونات مع أخر، إما يف سائل أو على سطح جسم صلب أو هو عادة تبادل عكوس 
 .ضمن شبيكة بلورية

 Ion exchange resinراتنج التبادل األيوني 
  األيوين. مادة بوليمرية عضوية، تتميز خبصائصها املفيدة من حيث قدرهتا على إحداث التبادل

  isolation of wasteعزل النفايات 
  انظر حصر النفايات

  Leachabilityقابلية النض 
قابلية املادة الصلبة لتكوين مكونات ذائبة أو عالقة أو ممتزة، بفعل احلك أو اإلذابة بواسطة املاء 

  أو أية موائع أخرى.
  Leachateنضيد 

 نويدات مشعة نتيجة لذلكالمس النفايات املشعة، وقد حيتوي على  -کاملياة اجلوفية -حملول
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  Leach testار النض باخت
  .اختبار جيري لتعيني معدل انطالق النويدات املشعة من النفايات املشعة املالمسة للماء

  Lithostatic pressureضغط ساکن صخري 
  .الضغط حتت سطح األرض الناتج عن ثقل طبقة الصخور والرتبة واملياه

  Long lived radionuclideنويدة طويلة العمر 
  سنة. 01ات، هي أية تويدة مشعة، يزيد عمرها النصفي على ألغراض هذه التعليم

  Membrane filtrationبالغشاء( )ترشيح غشائي 
أو  بعملية مترير حماليل مائية خالل مرشحات صلبة هلا مسام ضيقة للغاية، إلزالة الشوائ

  لفصل بعض املكونات الكيميائية.
  Migrationهجرة 

  أية مادة صلبة أخرى.حركة املواد خالل وسط صخري أو 
  Mixed wasteنفايات مختلطة 

نفايات مشعة، تتضمن كيماويات ميكن أن تسبب تأثريات غري مرغوب فيها يف البيئة. ويكتنف 
  عدد من املشاكل الفنية والتنظيمية يف معاجلتها والتخلص منها. النفاياتهذه 

  Molecular sieveمنخل جزيئي 
على ثقوب منتظمة، متنع مرور اجلزيئات اليت يزيد حجمها عن مادة ذات بنية صلبة حتتوي 

  حجم الثقب، وميكنها أن متتز أنواعا معينة من اجلزيئات الصغرية من املائع املتالمس مع مادة املنخل
  Monitoringرصد 

ومن أمثلة  .ممارسة قياس مستويات النشاط اإلشعاعي يف عينات بيئية أو يف الطريق إىل البيئة
 د الرص

  Multibarrierعديد الحواجز 
اجزين منفصلني وغري معتمدين على بعضهما البعض أو أكثر. وبالنسية حنظام يتضمن 

 اهلندسيللنفايات املشعة، فإن ذلك يتضمن شكل النفايات )نفايات مصلدة( والوعاء احلاوي واحلاجز 
  ( والوسط احلاضن.)اخلرساين مثالً 

  None high level wasteنفايات غير عالية المستوى 
  هي النفايات منخفضة ومتوسطة املستوى اإلشعاعي.
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 Off-gasغاز ناتج 

تيار الغاز الناتج عن عملية ما من عمليات إدارة النفايات، مثل عمليات التبخري أو احلرق أو 
  عة.البتمنه أو السمنته، حيث تنطلق غازات حتتوي على خبار املاء وأخبرة محضية، ورذاذ ونويدات مش

 Off-gas treatmentمعالجة إلغاز الناتج 

إزالة املركبات املشعة أو امللوثات الكيميائية من الغاز الناتج قبل إطالقه للجو حتت ظروف 
  معينة.

  Operating recordsسجالت التشغيل 

وغريها، جمموعة من الوثائق تتضمن الشهادات وخمططات األجهزة، وسجالت األداء وأشرطة مغنطيسية 
حمفوظة لدى املرفق أو مشغل املنشأة النووية، ومرتبة حبيث توفر صورة كاملة وموضوعية لتاريخ تشغيل 

  املرفق أو املعدة وحالته الفنية
  Operational periodفترة تشغيلية 

  الفرتة اليت يستخدم خالهلا املرفق أو املنشأة النووية لألغراض املقصودة، إىل أن يتم إغالقه.

 Operation, waste managementعمليات إدارة النفايات 

التصنيف العريض األنشطة إدارة النفايات بداللة املهام األساسية، مثل ختزين النفايات ومعاجلتها 
  ونقلها والتخلص منها.

  Operatorمشغل 

 .ةأي شخص أو حكومة أو كيان آخر، يتوىل إجراء أو تنفيذ عمليات يف مرفق أو منشأة نووي
 Operatorسياج 

  وعاء احتواء خارجي ثانوي أو إضايف، لتغليف النفايات املشعة.
  Percolating ground waterمياه جوفية متخللة 

  للسريان. متشبعة املياه اجلوفية اليت تنساب خالل طبقات الرتبة أو الصخور، عرب ظروف
  Performance assessmentتقويم األداء 

للتنبؤ بأداء نظام او نظام فرعي، يتبع بعد ذلك مبقارنة نتائج التحليل مبعايري إجراء حتليل كامل 
وقيم قياسية مالئمة. وعندما يكون النظام املذكور هو نظام للتخلص من النفايات املشعة، ومقياس األداء 

  األمان. هو التأثريات اإلشعاعية، يصبح تقومي األداء هو ذاته تقومي
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  Performance confirmationتأكيد األداء 
وقبل انتهاء  ،ختبارات اليت تنفذ يف املقربة أو حوهلا، بعد وضع النفايات املشعة فيهاجمموعة اال

الرتخيص، لتأكيد أن املقربة تؤدي الغرض الذي أنشئت من أجله، وفقا التوقعات عند الرتخيص بوضع 
  النفايات فيها.

  Physical separationفصل فيزيائي 
تخدام حواجز الفصل بأستخدام اجلوانب اهلندسية كاملسافة أو االجتاه، أو الفصل باس هو

  مالئمة او بكليهما.

  Porosityمسامية 
هي نسبة حجم جمموعة الفجوات املوجودة يف حجم معني من الصخر أو الرتبة إىل هذا احلجم 

  .من الصخر أو الرتبة
  Porous mediaوسط مسامي 

سام أو شروخ، ميكن أن يسري خالهلا الغاز أو املاء. ويطلق املصطلح غالبا مادة حتتوي على م
  على التكوينات اجليولوجية املوجودة حول مقربة نفايات مشعة وميكن أن يؤدي إىل أوضاع غري مرغوبة.

  Precipitationترسيب 
ث يتم إزالة طريقة كيميائية عيارية، ميكن استخدامها ملعاجلة النفايات املشعة السائلة، حي

النويدات املشعة من السائل بعد إحداث بعض التفاعالت الكيميائية، اليت يتكون عنها نواتج غري قابلة 
  .صلبة للذوبان يف السائل، تتضمن هذه النويدات مث يتم فصلها كرواسب

  Preliminary site selectionللموقع  (اختيار تمهيدي )أولي
موقع النفايات، حيث يتم عمل اختبارات على عدد من املواقع هو املرحلة الثانية من اختيار 

املالئمة املرشحة من واقع املعلومات املتيسرة، الختيار موقع واحد أو أكثر اإلجراء الدراسات واالختبارات 
  التكميلية عليه عليها(.

 Pre-treatment of waste معالجة أولية للنفايات

املشعة، قبل إخضاعها لعمليات املعاجلة أو التهيئة أو النقل أية ممارسات تنفذ على النفايات 
خارج املوقع أو التخلص. وتتضمن املعاجلة األولية جتميع وفصل النفايات، وتقليص حجمها وضبطها  

  .كيميائيا كضبط األس اهليدروجيين وغريه
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  Primary radwasteنفايات مشعة أولية 
  وبالكميات واألحجام اليت تتولد هبا.هي النفايات املشعة على الصورة 

  Pyrolysisانحالل حراري 
  حتلل كيميائي للمادة بفعل احلرارة.

 Quality assuranceتوكيد الجودة 
جمموعة األفعال املخططة واملنتظمة، اليت هتدف إىل توفري الثقة الكافية يف أن أحد بنود املرفق 

  .يؤدي مهمته بصورة مرضية

  Quality controlمراقبة الجودة 
جمموعة األفعال اليت توفر الوسائل ملراقبة وقياس خصائص البند، أو العملية أو املرفق أو 

  .الشخص، وفقا ملتطلبات توكيد اجلودة
مقدرة املادة على حتمل تأثريات اإلشعاعات املؤينة،  Radiation stabilityاستقرار إشعاعي 

  دون حدوث تغري حمسوس يف خصائصها
  Radioactive waste (radwaste)نفايات مشعة 

أية مادة حتتوي على نويدات مشعة أو تتلوث هبا، برتكيزات ملستويات النشاط اإلشعاعي تزيد 
  على املستويات املستثناة اليت حتددها اجلهة املختصة

  Radioactive waste managementإدارة النفايات المشعة 

غيلية، املتضمنة يف تداول ومعاجلة وهتيئة ونقل وختزين النفايات مجيع األنشطة اإلدارية والتش
  املشعة والتخلص منها.

  Radiolysisانحالل باإلشعاع 

  حتلل كيميائي للمادة، بفعل اإلشعاعات املؤينة.
  Radionuclide migrationهجرة النويدة المشعة 

  .املائع أو انتشارهانتقال الثويدات املشعة خالل أوساط متعددة، نتيجة سريان 
  Repositoryمقبرة 

  مرفق أو موقع خمصص لتخزين النفايات املشعة أو للتخلص منها.
  Repository systemنظام المقبرة 

  ة مع مجيع املرافق اليت تدعمها.هو املقرب 
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  Retrievabilityقابلية اَلسترداد 
  دفنت فيه. إمكانية اسرتداد النفايات املشعة من املوقع الذي خزنت أو

  Risk analysisتحليل المخاطر 
عملية حتليل للمخاطر املرتبطة بتقنية أو مبرفق، اليت تأخذ يف احلسبان احلوادث املمكنة 
واحتماالت حدوثها، وعواقبها الكامنة، وكيفية توزع هذه العواقب على السكان املتأثرين هبا، والعوامل 

  رات.الزمنية ومقدار الاليقني يف هذه التقدي
  Routine dischargeتصريف روتيني 

  .هو تصريف خمطط وحمكوم للنويدات املشعة للبيئة، خيضع للقيود اليت حتددها اجلهة املختصة
  Safety analysisاألمان  حليلت

  .املرتبطة بتطبيق نشاط مقرتح (حتليل وحساب األخطار )او املخاطر
  Safety assessmentتقويم األمان 

عايري قبول حمددة، وإصدار األحكام الناجتة عن قبول النظام اخلاضع مب األمانمقارنة نتائج حتليل 
  .التقومي

  Secondary wasteنفايات ثانوية 
كميات من النفايات، اليت تنتج كناتج ثانوي نتيجة لتطبيق أحد تقنيات معاجلة 

  األولية. النفايات
 Segregationفصل 

املعاجلة األولية للنفايات املشعة، يتم خالهلا فصل وجتميع النفايات، وفقا لبعض اخلوام )مثل أحد خطوات 
  اق أو الكبس( متهيدا ملعاجلتها.قابليتة االحرت 

  Shallow ground disposalتخلص أرضي ضحل )دفن ضحل( 
 التخلص من النفايات املشعة باستخدام حواجز هندسية، أو دون استخدامها فوق سطح

  .األرض أو حتتها، عندما يكون مسك الغطاء الواقي النهائي يف حدود عدد قليل من األمتار
  Short lived radionuclideنويدة قصيرة العمر 

عمرها  هي النويدات اليت ال يتجاوز ألغراض هذه التعليمات، فإن النويدات قصرية العمر
  .النصفي سنة واحدة

 



 املالحـــــــــق

213 

  Shutdownإغالق 
املتخذة ملقربة، بعد توقف عمليات التخلص، إلعداد املرفق للهجر. ويتضمن اإلغالق األفعال 

إهناء تشغيل املرافق اإلضافية، وإحكام إغالق املقربة. وقد حيدث اإلغالق بعد امتالء املقربة بالنفايات 
  املشعة مباشرة أو بعد مرور فرتة كافية للمراقبة بعد وضع النفايات املشعة فيها.

  Solidification تصليد
  .حتويل املواد السائلة أو شبة السائلة إىل مادة صلبة

  Solidified wasteنفايات مصلدة 
جتات التبادل األيوين(، بعد أن يتم اهي النفايات السائلة أو أية مواد نفايات أخرى )مثل ر 

  .املعاجلاتتصليدها بتضمينها )إما فيزيائيا أو كيميائيا( يف مصفوفة صلبة من خالل بعض 
  Solid wasteنفايات صلبة 

وتنتمي  خصائص احلالة الصلبة. اليت تكون خصائصها هي نفس ،هي النفايات غري املعاجلة
  جثث حيوانات التجارب إىل هذا النوع من النفايات.

 Storageتخزين 
  نفس تعريف ختزين مؤقت السابق.

  Subsequent controlمراقبة َلحقة 
ألمان طويلة األمد، مثل تقييد استخدام األرض املفروض للمساعدة يف حتقيق أي من إجراءات ا

 .أمان املقربة بعد اإلغالق وإحكام القفل، وبعد إلغاء الرتخيص باستخدام املقربة
  Surface waterمياه سطحية 

املياه اليت تفشل يف اخرتاق قشرة الرتبية، وتسري على سطح األرض، وبالتايل تدخل إىل جمرى 
  هنر او حبرية أو حبر.

  Surveillanceمراقبة 
مجيع األنشطة املخططة، اليت تؤدي لتوكيد أن الظروف اليت يعمل فيها مرفق او منشأة نووية 
تبقى ضمن احلدود املوصوفة. وبالنسبة ملقربة نفايات مشعة، تستمر املراقبة إىل ما بعد فرتات التشغيل 

  .واإلغالق
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  Synroeينروك س
نوع خاص من اخلزف، الذي يتشكل على قاعدة من الزركونيوم، وقد طور بواسطة جمموعة اسم 

  سرتاليني، لتصليد النفايات املشعة عالية املستوى.من العلماء اال
  Thermal gradientتدرج حراري 

 يف احلرارة احملسوسة، املتولدة عن النفايات املشعة، كدالة من املسافة ويف املقابر ستغري مقي
عن حرارة التفكك اإلشعاعي إىل إحداث  داجليولوجية العميقة، ميكن أن يؤدي التدرج احلراري املتول

  تغريات يف الصخور احلاضنة ويف مسالك سريان املاء.
  Transuranic (TRU) waste نفايات ما وراء اليورانيوم

النفايات املشعة اليت حتتوي على كميات من النويدات املشعة، اليت يزيد عددها الذري على 
  ، تتجاوز احلدود املتفق عليها.19

  Treatment of wasteمعالجة النفايات 

العمليات اليت هتدف إىل توفري األمان وخفض النفقات، وذلك بتبديل خصائص النفايات. 
احلجم، وإزالة النفايات املشعة من النفايات غري املشعة، وتغيري الرتكيب  ومن بني هذه العمليات تقليص

  الكيميائي، وغريها
  Underground disposalتخلص تحت األرض 

  التخلص من النفايات املشعة على عمق مناسب حتت سطح األرض.
  Vitrificationتزجيج 

  مشاهبة للزجاج.اد إىل زجاج أو إىل أية صورة و أية عملية لتحويل امل
  Volume reduction factorعامل تقليص الحمم 

نسبة حجم التفاوت املشعة قبل وبعد املعاجلة، وأثناء عمليات الرتكيز يكون عامل تقليص 
  0احلجم أكرب من الواحد الصحيح، أما عند التخفيف يكون املعامل أقل من 

  Waste formشكل النفايات 
  .والكيميائي ملادة النفايات دون التغليفالشكل الفيزيائي 
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