
تطبيقات وآثار التفاعالت 
النووية 

 4القسم 



:الفكرة الرئيسة

للتفاعالت النووية الكثير من االستخدامات 

المفيدة لكن لها آثار حيويه ضارة أيضا



المفردات
االهداف 

يعدد الطرق التى تستخدم •

الكتشاف االشعاع وقياسه

يذكر استخدامات االشعاع في•

عالج االمراض

ى يحدد آثار الضارة لالشعاع عل•

االجهزه الحيويه

النظير

اشعاع مؤين

كاشف مشع



اكتشاف النشاط االشعاعي 

ما هي الطرق املتعددة التي تستخدم 
الكتشاف اإلشعاع وقياسه ؟



1

لبيكري

اكتشف النشاط اإلشعاعي 
في األشعاعبسبب تأثير 

األلواح الفوتوغرافية 



اكتشاف النشاط االشعاعي 







جايجرعداد 



عداد الوميض 



تم ابتكار وسائل متعددة الكتشاف االشعاع 

2

يطالب االشخاص الذي يعملون قرب املصادر املشعة بارتداء 
شارة مقياس اللمعان الحراري 

كيف تعمل ؟ 

يثير االشعاع اإللكترونات في, تحتوي الشارة على بلورة صغيرة 
البلورة ولتحديد جرعة اإلشعاع يتم تسخين البلورة فتعود 

 فتبعث اإلستقراراإللكترونات إلى حالة 
 
.ضوءا



تكتشف أجهزة قياس النشاط االشعاعي هذا الضوء 
كقياس لجرعة اإلشعاع التي يتعرض لها العاملين  

االشعاع عالي الطاقة إلى درجة تكفي لتأيين املادة
التي يصطدم بها 

اإلشعاع املؤين 







سمح أجهزه تقوم بتحويل الضوء الومضي الى اشاره كهربائية ت•
بالكشف عن االشعاع المؤين

ضوء بعض المواد الكيميائية يمكن تصبح ومضيةأو باعثه لل•
المرئي عند امتصاصها االشعاع المؤين

العدادات الومضيه

عل أجهزه تحسب االشارات الكهربائية الناتجه من تأين غاز بف•
المؤيناالشعاع

وأشعه جاما Xتستخدم في الكشف عن جسيمات بيتا واشعه •

موللر-عدادت جايجر 

تعرض تحتوى على فيلم حساس يقيس بشكل تقريبي نسبة•
االشخاص لالشعاع

الشارات الفيلمية



استخدامات االشعاع

ت العناصر تحليل التنشيط النيتروني الكتشاف كميا•
الضئلة في العينة

اء تحليل تركيب رقائق السيليكون عاليه النق•

ذرة في العينه 1x 10-9يتم اكتشاف كميات أقل من •
تستخدم انبعثات بيتا لقياس سمك الورق•



استخدام النظائر املشعه

تتبع مسار عنصر ما خالل تفاعل كيميائي •

ارة الى نظير مشع يبعث اشعاعا غير مؤين ويستخدم اللش: كاشف مشع •
وجود عنصر أو مادة معينه

تحليل آليات التفاعل في التفاعالت املعقدة متعددة الخطوات•
الكتشاف االمراض الغدة الدرقية  ( 131-اليود ) مجال الطب  •



عالج السرطان 



س ية يف بناء الرسطان هو مرض يصيب اخلالاي، اليت تعترب الوحدة الأسا•

ىت تمت معلية تقوم أأجسامنا بتخليق خالاي جديدة بشلك مس متر ح. اجلسم
عد الإصابة المنو، واستبدال اخلالاي امليتة، أأو ملعاجلة اخلالاي التالفة ب

ىل أأورام خب . ... جبروح يثة، وقد حيمتل أأن تتطور بعض الأورام امحليدة اإ

ذا مل يمت العالج ىل رسطان اإ .يتطور الورم اإ



نسان قد ي• ؤدي ايل قد يسبب الاشعاع يف حدوث مشالكت حصيه لالإ

اتالف اخلالاي السلمية او تدمريها 

ية يعمل الاشعاع عل تدمري اخلالاي الضارة مثل اخلالاي الرسطان •

ة تمتزي لك أأنواع الرسطان بمنو رسيع للخالاي غري طبيعي•

سمي قد يؤدي هذا المنو ايل ظهور كتل من الانسجة غري طبيعية ت •

ابلأورام اخلبيثة 

تكون اخلالاي الرسطانية اكرث قابلية للتدمري ابلإشعاع •

يدمر الاشعاع أأيضا بعض اخلالاي السلمية •

ة الرسطان العالج ابلإشعاع احد اكرث خيارات العالج فاعلية يف ماكحف•





استخدام اإلصدار 

البوزيرتوني



عاع  تعرف أداة التشخيص الطبية األخرى اليت تعتمد على اإلش

بالتصوير املقطعي باسم

(البوزيرتونياإلصدار )

لتشخيص األمراض أو دراسة أجزاء الدماغ اليت يتم 

.تنشيطها يف ظروف معينة  PET تستخدم صور





استخدام االصدار البوزيتروني



ياً رحباً وجدت النظائر واإلشعاع في غضون السنوات االخيرة مجاالً تطبيقلقد

الطب من اجل تشخيص ومعالجة الكثير من االمراض ودراسة العمليات في

يود اإلنسان والحيوان وتعتبر نظائر الكوبالت والفوسفور والالحيوية عند

والصوديوم والسيزيوم هي االكثر استخداما ، ويمكن تقسيم والذهب

 :المشعة في الطب لألغراض التاليةاستخدامات النظائر
انواع تستخدم النظائر المشعة في التشخيص الطبي والكشف عن مختلف-1

.االمراض واألورام السرطانية
أغراض عالجية ، كعمل تغيرات بايلوجية في األنسجة كما يحدث عند-2

بالمرضمعالجة األورام الخبيثة وقتل األنسجة المصابة

ية اقتفاء حركة المادة المشعة داخل جسم اإلنسان وتحديد الحالة الوظيف-3

.للغدد ودراسة العمليات الحيوية لمختلف انواع الخاليا
.تعقيم المواد واألدوات الطبية-4





االثار البيولوجيه لالشعاع











عدداد الوميض عداد جايجر اللمعان الحراري مقياس (TLD)
اشارات فيلمية

املكونات

فكرة  العمل 

الفائدة من 

االستخدام

بيكريل

#

#

# .

ل  تستخدم النظائر املشعه لتتبع مسار عنصر خال

تفاعل كيميائي ؟

:  عالج السرطان 

:االصدار البوزيرتوني 

#

#

#.

:  جرعه االشعاع


