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محتوى الدرسمحتوى الدرس
  لمحة تاریخیة عن التحوالت النوویة
 لماذا تحدث التحوالت النوویة؟
 أنواع االشعاعات
 العائالت المشعة الطبیعیة
 كیفیة قیاس النشاط االشعاعي
   خالصة



لمحة تاریخیة 
H.Becquerel .1896  

.شعاعاتٳأول من اكتشف أن المادة تصدر 
  بقع ظھور تسبب الیورانیوم أمالح أن الحظ ”

  ورق في محفوظ فوتوغرافي فیلم على سوداء
".أسود

H.Becquerel
 فیلم على ملطا صلیب ظل H.Becquerel 

 1896 مارس 1 في طور



لمحة تاریخیة 
 1898Marie et Pierre Curieكوارك

 أمالح من مادتین یصتخلصا أن استطاعا”
  والثانیة البولونیوم الألولى سمیا و الیورانیوم

".الرادیوم

 .Hمن أجل ھذه االكتشافات حصل كل من 
Becquerel  وMarie Curie  وPierre 

Curie  1903جائزة نوبل للفیزیاء على.

Marie et Pierre Curie



لمحة تاریخیة
مادة ذرة إلكترون بروتون

نواةنیترون

كوارك

1932
Chadwick

1911
Ernest Rutherford

  شعاعاتاكتشف أنواع ا.

   زمن نصف العمر
خصائص التناقص االشعاعي



لمحة تاریخیة
 1934 .Irène Curie - Frédric Joliot

صطناعیةاال  النوویة التحوالت اكتشف من أول
  استطاعا اكتشاف العنصرین الناقصین في الجدول الدوري

technetium (Z=43)  وpromethium (Z=61) 

 الثقیلة العناصر أنویة اكتشاف أیضا استطاعا (Z>92) الى 
.ثوان میلي بضع عمره       109 ريذال عدده يذال العنصر



لماذا تحدث التحوالت النوویة؟

++

  :یوجد في نواة ذرة •

 قوى تنافر كهربائية بين البروتونات

قوى تجاذب كتلية و نووية بين النويات

 :تكون األنوية مستقرة إذا احتوت •

 النيترونات عدد يكافئ البروتونات عدد  

 :احتوت إذا مستقرة غير األنوية تكون •

 30الفوسفور مثل( البروتونات عدد في فائضا(.

 14 الكربون مثل( النيترونات عدد في فائضا(.

 238 اليورانيوم مثل( النيترونات و البروتونات عدد في فائضا(.



أنواع االشعاعات

ورقي حاجز

حاجز من األلمنیوم

حاجز من االسمنت المسلح

تصنف . یوجد ثالثة أنواع من االشعاعات
: قدرة ولوجھاو شحنتھا وفق 

   إشعاع ذ و شحنة موجبة و قدرة ولوج ضعیفة
.عبارة عن شوارد الھلیوم αاإلشعاع  ھو 

  إشعاع ذ و شحنة سالبة و قدرة ولوج متوسطة
.عبارة عن الكترونات -βاالشعاع  ھو 
  األنویة المشعة المصنعةیمكن أن ینتج عن 

إشعاع ذ و شحنة موجبة و قدرة ولوج   فقط
عبارة عن  +βاالشعاع  متوسطة ھو 

. بوزیتون

إشعاع ذو شحنة معدومة و قدرة ولوج عالیة

.عبارة عن فوتونات γاالشعاع  ھو  



العائالت المشعة الطبیعیة
، الیورانیوم ׃بالترتیب ھم اآلباء أین طبیعیة مشعة عائالت ثالث یوجد

  .نیبتینیوم ھي اصطناعیة أخرى عائلة و یویومكتناأل و 232 الثوریوم
: فمثال

  238U, 234Th, 234Pa, 234U, 230Th, 226Ra, 222Rn, 218Po,
214Pb, 214Bi, 214Po, 210Pb, 210Bi, 210Po, 206Pb.

232Th, 228Ra, 228Ac, 228Th, 224Ra, 220Rn, 216Po, 
212Pb, 212Bi, 212Po, 208Pb

 235U, 231Th, 231Pa, 227Ac, 227Th, 223Ra, 219Rn,
215Po, 211Pb, 211Bi, 207Tl, 207Pb



العائالت المشعة الطبیعیة
238U

4.47x109 ans

234Th
24.1 jours

234U
2.46x105 ans

230Th
7.52x104 ans

226Ra
1600 ans

222Rn
3.82 jours

218Po
3.11mn

214Pb
26.8 mn

234Pa
1.18 mn

214Bi
19.7 
mn

214Po
1.64x
10-4 

mn

210Pb
22.3 
ans

210Bi
5.01
jours

210Po
138 jours

206Pb stable

émission a

émission b



كیفیة قیاس النشاط االشعاعي
 ذلكو أسیة دالة وفق یتغیر االشعاعي التناقص أن اثبات یمكن •

.النرد للعبة محاكاة برنامج باستعمال
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كیفیة قیاس النشاط االشعاعي
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خالصة  
 التحوالت النوویة ھي ظاھرة طبیعیة لم تخترع وانما اكتشفت صدفة  .

 نواة غیر مستقرة             نواة مشعة.

  االشعاعات المتواجدة ھي:

   اإلشعاعα عبارة عن شوارد الھلیوم.

   االشعاعβ- عبارة عن الكترونات.

   االشعاعβ+ عبارة عن بوزیتون .

  االصدارγ عبارة عن فوتونات.

  التناقص الشعاعي  یتغیر وفق دالة أسیة مھما كان عدد األنویة
.المشعة االبتدائي 




