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مقدمة:
اإلشعاع النووي ھو ظاھرة فیزیائیة تحدث في الذرات غیر المستقرة للعناصر ،
وفیه تفقد النواة الذریة بعض جسیماتھا وتتحول ذرة العنصر إلى عنصر آخر أو إلى
نظیر آخر من العناصر ذاتھا.
التفاعل النووي ظاھرة كونیة غیر مستقرة ینتج عنھا طاقة كبیرة یمكن أن تستغل سلبا ً أو
إیجابا ً واإلشعاع النووي ینقسم إلي:-
أشعة ألفا  :أیون الھلیوم(He):أشعة غاما )أشعة كهرومغنطيسية ولها مسمى آخر األشعة الكونية( .أشعة بیتا وتنقسم إلي  :أ /الكترون )السالبه ( ب /یوزترون )الموجبه( .یسبب التعرض لألشعة النوویة تغیرات كیمیائیة في أنسجة الكائنات الحیة  ،مما یؤدي
إلي أضرار كبیرة للجسم وتزداد درجة تلك التغیرات الكیمیائیة تبعا ً لمقدار جرعة
اإلشعاع التي تم امتصاصھا بواسطة الجسم  ،وال یظھر مقدار اإلصابة أو الضرر
للشخص عند تعرضھ لإلشعاع إال بعد فترة من الزمن تعرف بدورة الكیمون أو فترة
الحضانة  ،وقد تتأخر اآلثار المبكرة لبعض أنواع التعرض اإلشعاعي إلي سنوات ویحدد
نوع ومصدر اإلشعاع نوع اإلصابة التي ینتج عنه.
یطلق أسم اإلشعاعات المؤینة على جمیع اإلشعاعات النوویة وھي شكل من أشكال الطاقة

ال یمكن رؤیتھا بالعین المجردة لكي یمكن التعرض لھا كما انھ ال یمكن لإلنسان أن یحس
بھا كأحساسھ بدرجة حرارة الشمس والناثر مثال ُ فیمكنھ اإلبتعاد عنھا وإنما تسلسل ھذه
اإلشعاعات المؤینة إلي الجسم وتنتقل طاقتھا إلیه والتي تؤدي إلي أضرار تتراوح بین
عده ساعات وعشرات السنوات على حسب كمیة الجرعة التي یتعرض لھا جسم الكائن
الحي.
ویقصد باإلشعاع المؤین تلك األشعة التي لھا القابلیة لتفكك الذرات والجزئیات التي تتكون
منھا المادة ومن ضمنھا أجسام الكائنات الحیة وتشمل جسیمات ألفا وبیتا وأشعة جاما
والنیترونات.
یتعرض الكائن الحي لإلشعاع المؤین من مصدرین أساسین ھما النظائر الطبیعیة
والنظائر المشعة الصناعیة وللوقایة من اإلشعاع یجب تجنب التعرض لھذه األشعة وذلك
بإتباع برامج الوقایة

تفاعل الجسيمات المشحونة مع المادة:
ان الجسيم المشحون اثناء دخوله في وسط مادي معين فانه اما ان يتفاعل مع
االلكترونات الذرية او مع نواة الذرة من خالل تأثر الجسيم بقوة كولوم ومع ان كل
الكترون يعترض الجسيم يؤدي الى خسارة في طاقة الجسيم الحركية بمقدار اليتجاوز
بضعة  evفأن التأين وتهيج الذرات يسبب اكبر مقدار للخسارة في الطاقة لكل وحدة
طول من مسار الجسيم  .ان الخسارة في الطاقة الحركية من جراء اعتراض نوى
الذرات للجسيم تكون اكبر بكثير من اعتراض الذرات نفسها ولكن احتمال تصادم
الجسيم بنوى الذرات هو قليل جدا بالمقارنة مع احتمال تصادمه بالذرات الن الذرة
اكبر

108مرة من نواة الذرة ان احتمالية التصادم (التفاعل) يتناسب طرديا مع

المساحة
أي ان التفاعل مع النواة يحدث مره واحده لكل 100مليون تفاعل مع الذرة لذلك
يعتبر هذا التفاعل مهمال كوسيلة من وسائل فقد الطاقة لذا ستتركز دراستنا لتفاعالت
الجسيم المشحون على التصادمات مع االلكترونات الذرية فقط .ولكن عند زيادة
الطاقة الحركية للجسيمة تزداد احتمالية تفاعلها مع النواة .

عندمـا ینفـذ شـعاع مـا إلـى داخـل المـادة ،یحـدث تأثیـرات متبادلـة ممیـزة عـن طریـق تبـادل
الطاقـة بیـن الشـعاع
وذرات الوسـط .وتتمیـز دراسـة ھـذه التأثیـرات بتحقیـق حالتیـن مختلفتیـن وھما:
الحالـة األولـى :إعتبـار الحزمـة مكونـة مـن جسـیمات مشـحونة مثـل a ،++ b -و + bأو أیونـات
ثقیلـة.
وبمـا أن المـادة مكونـة مـن إلكترونـات سـالبة وأنویـة موجبـة فـإن الجسـیمات المشـحونة سـتنجذب
بواسـطة فعـل
الكھربـاء السـاكنة أو تتدافـع مـن قبـل الوسـط المـاص .وبھـذه الحالـة یقـال بـأن ھـذه الجسـیمات
مؤینـة بشـكل directly ionizing radiationمباشــر
.الحالـة الثانيـة :إعتبـار الحزمـة مكونـة مـن جسـیمات غیـر مشـحونة مثـل النیترونـات أو
الفوتونـات .یقـال عـن ھـذه الجسـیمات أنھـا مؤینـة بشـكل غیـر مباشـر وذلـك ألن الطاقـة المودعـة
فـي المـادة تتـم بواسـطة جسـیمات ثانویـة (فوتونـات أو إلكترونـات)

أنواع التأثيرات المتبادلة بين األشعة والوسط المادي:
Types of mutual eﬀect between the rays and the material medium:
عندما یجتاز جسیم ما وسط مادي ویتبادل التأثیر معه قد تحدث إحدى التأثیرات التالیة:
أ – تصادم مرن مع الغالف اإللكتروني لذرات الوسط المادي.
ب – تصـادم غیـر مـرن مـع ذرات أو أنویـة الوسـط حیـث ینتقـل جـزء مـن الطاقـة الحركیـة لھـذا
الجسـیم إلـى إحــدى ذرات أو أنویــة الوســط المــادي ،ویبقــى اإلنخفــاض فــي الطاقــة مســتمراً
إلــى أن تتســاوى مــع الطاقــة الحركیــة الحراریــة لــذرات الوســط المــادي ،وبعدھــا تتوقــف
عــن الحركــة بعــد أن تكــون قــد عدلــت شــحنتھا
ج – تصــادم غیــر مــرن مــع إلكترونــات الوســط المرتبطــة ،حیــث تتحــول طاقــة ھــذا
الجســیم إلــى طاقــة إثــارة للذرة.

د – تصــادم غیــر مــرن مــع إلكترونــات أو نــواة إحــدى ذرات الوســط المــادي ویــؤدي ذلــك
إلــى تباطــئ حركــة
الجســیمات المشــحونة فــي الحقــل الكولونــي لإللكترونــات أو النــواة .وبذلــك فــإن الجســیمات
المتباطئــة تشــع الطاقــة علــى شــكل أشــعة تســمى بإشــعاعات الكبــح أو أشــعة برامســتراھلنغ
.bremssrahlung radiation
ه – قـد تـؤدي التصادمـات مـع نـوى ذرات الوسـط المـادي إلـى إثـارة ھـذه النـوى إلـى سـویات
طاقیـة مختلفـة
ناتجـة عـن التشـتت الكولونـي أو التشـتت غیـر المـرن أو حـدوث أي نـوع مـن أنـواع التفاعـات
النوویـة.
القدرة التشريدية والقدرة النفاذية لجسيمات اإلشعاع الفعال:
The ionic power and the penetration power for eﬀective ray particles:
تتبـادل جسـیمات اإلشـعاع الفعـال (ألفـا وبیتـا وفوتونـات غامـا) ذات الطاقـة الحركیـة الكبیـرة عنـد
اقترابھـا مـن وسـط مـادي التأثیـر مـع إلكترونـات ذرات الوسـط المـادي ممـا یـؤدي إلـى انتـزاع
ھـذه اإللكترونـات مـن مداراتھـا.
وبالتالــي إلــى تأیــن ذرات الوســط المــادي إضافــة لذلــك تثــار الــذرات أثنــاء ذلــك ممــا
یــؤدي إلــى إصــدار اإلشـعاعات الواقعـة فـي المجـال المرئـي كمـا یحـدث تفعیـل لجزیئـات
الوسـط المـادي ممـا یـؤدي إلـى تفاعـالت كھركیمیائیـة .تتناقـص طاقـة اإلشـعاع الفعـال بمقـدار مـا
ینفـذ ھـذا اإلشـعاع داخـل الوسـط المـادي وذلـك بعـد سلســلة مــن التصادمــات المتتالیــة مــع
ذرات وجزیئــات الوســط المــادي ،ومــا أن تصبــح ھــذه الطاقــة مســاویة إلــى القیمــة
الموافقــة للمســتوى الطاقــي لحركتھــا (طاقتھــا الحركیــة) یتوقــف تأثیرھــا علــى الوســط
المــادي .مــن ذلك نسـتنتج أنـه كلمـا كانـت القـدرة التشـریدیة لإلشـعاع الفعـال كبیـرة تتناقـص
قدرتھـا النفاذیـة والعكـس صحیح.
تتصــف القــدرة النفاذیــة بطــول مســارھا الحــر فــي الھــواء أي بالمــدى الكبیــر الــذي یمكــن
أن تنفــذ إلیــه فــي الھــواء .أمــا القــدرة التشــریدیة لإلشــعاع الفعــال فتتناســب طــرداً مــع

طاقتھــا .وتتعیــن القــدرة التشــریدیة بواســطة التشــرد النوعــي وھــو بالتعریــف عبــارة عــن
عــدد أزواج الشــوارد المتشــكلة فــي الھــواء علــى امتــداد cm1
مــن المســار الحــر لإلشــعاع الفعــال ویرمــز لھــا بالرمــز .I Sیرتبــط التشــرد النوعــي
specifc ionization
بطبیعــة الوســط المــادي الــذي یخضــع للتشــرد اإلشــعاعي ،وكذلــك بنــوع الجســیمات التــي
تجتــاز ھــذا الوســط
المــادي ،فكلمــا كان العــدد الــذري لھــذا الوســط المــادي كبیــراً وكذلــك كثافتــه كان تشــرده
النوعــي كبیــراً ومــدى
نفوذیــة اإلشــعاع الفعــال صغیــراً .فــإذا اعتبرنــا أن الطاقــة االزمــة لتشــكیل زوج واحــد مــن
الشــوارد فــي الھــواء تسـاوي وسـطیا ً ّ 34 eVاسـتطعنا بعـد معرفـة طاقـة اإلشـعاع
الفعـال حسـاب عـدد الشـوارد التـي مـن الممكـن أن تتشـكل فـي الھـواء علـى طـول المسـار الحـر
لھـذا اإلشـعاع ،واذا قسـمنا العـدد األخیـر علـى طـول المسـار الحـرلإلشـعاع الفعـال حصلنـا علـى
التشـرد النوعـي

.

یعـرف المـدى الـذي تبلغـه الجسـیمات المشـحونة الم ّ شـكلة لإلشـعاع الفعـال داخـل الوسـط المـادي
والـذي یرمـز لــه بالرمــز Rبأنــه عبــارة عــن المســافة التــي یقطعھــا الجســیم المشــحون داخــل
الوســط المــادي حتــى یفقــد طاقتـه تمامـا ً ثـم یتوقـف.
یمكـن الحصـول علـى ھـذا المـدى إذا رسـمنا العاقـة بیـن عـدد الجسـیمات المشـحونة
السـاقطة والتـي لھـا نفـس الطاقـة وبیـن المسـافة التـي تقطعھـا ھـذه الجسـیمات داخـل الوسـط
المـادي .وبالتالـي یمكــن أن نعــرف طــول المــدى ھنــا بأنــه عبــارة عــن المســافة التــي
یقطعھــا الجســیم المشــحون داخــل الوســط المـادي حتـى یتناقـص عـدد الجسـیمات إلـى نصـف
عددھـا البدائـي .

تفاعالت أشعة غاما مع األوساط المادية
Reaction Between Gama and Material Medium
تختلف آلیات تفاعل أشعة غاما مع األوساط المادیة التي تمر عبرھا اختالفا ً جذریا ً عن تلك التي

تعرفنا علیھا في تفاعالت إشعاع ألفا أو بیتا.
ففي حالة جسیمات ألفا أو بیتا یمكن الحدیث عن المسافات التي تقطعھا ھذه الجسیمات
في المادة حیث أن الجسیمات المشحونة تعطي طاقتھا إلى الوسط بشكل تدریجي عبر عملیات التأیین
التي تستمر حتى تؤول الطاقة بأكملھا إلى الوسط الماص.
أما أشعة غاما تقطع مسافات طویلة وغیر منتظمة بین تفاعل
وآخر ،وال یمكن للوسط أن یمتص كامل طاقتھا وإنما أن یضعف فقط من شدتھا.
تتفاعل أشعة غاما مع المادة عبر آلیات ثالث رئیسة ھي التالیة :
Photoelectric Effect -1المفعول الكهرضوئي
Compton Effect - 2مفعول كومبتون
-3توليد أزواج إلكترون – بوزيترونPair Production Effect
یحدث كل من ھذه التفاعالت تأیینا ً في ذرات الوسط یشار إلیه باسم التأیین األولي .بعد ذلك تقوم
اإللكترونات المتولدة في حوادث التأیین األولیة (والتي تحمل قدراً كافیا ً من الطاقة) بمتابعة تأیین
ذرات أخرى في الوسط الماص عبر سلسلة من حوادث التأیین یشار إلیھا كحوادث تأیین ثانویة.
إن حادثة تأیین أولیة وحیدة من شأنھا أن تطلق عدداً كبیراً جداً من حوادث التأیین والتھییج الثانویة.
ومن المھم أن نذكر ھنا أن التفاعالت الثانویة ھي المسؤول األول عن نقل الجزء األكبر من الطاقة
إلى مادة الوسط الماص ،وآلیة حدوث ھذه التفاعالت في النسیج
البیولوجي في جسم االنسان ھي المعیار األساسي للقدرة التخریبیة التي تحملھا األشعة الكھرطیسیة.
تصنف تفاعالت أشعة غاما مع المادة ضمن الظواھر التي ترجع إلى الطبیعة الجسیمیة لإلشعاع
الكھرطیسي ،ولذلك فإننا سنعمد ھنا إلى تفسیر ھذه التفاعالت استناداً على الطبیعة الجسیمیة
للفوتونات.
) )Photoelectric Effectالمفعول الكهرضوئي
یمكن للفوتون ذي الطاقة المنخفضة نسبیا ً (أقل من 1میغا إلكترون فولط) أن یعطي طاقته كلھا دفعة
واحدة إلى واحد من إلكترونات المدارات الداخلیة القریبة من النواة ،األمر الذي یؤدي إلى نزع ھذا
اإللكترون من مداره لیغادر الذرة وینبعث في الوسط حامالً فائض الطاقة

وبطبیعة الحال فإن ھذا اإللكترون ،والذي یشار إلیه باسم اإللكترون الضوئي ،سوف یحدث تأیینا ً
وتھییجا لذرات الوسط على امتداد مساره.
بالنسبة للطاقات العادیة للفوتونات فإن المدار الداخلي األول أو ما یعرف بالطبقة Kیمثل المصدر
الرئیس لإللكترونات الضوئیة في ظاھرة المفعول الكھرضوئي .یترك المفعول الكھرضوئي الذرة
في حالة مثارة نتیجة أیون موجب إلكترون ضوئي فوتون إحداث ثغرة في أحد مداراتھا الداخلیة،
لكنھا سرعان ما تعمد إلى سد ھذه الثغرة عبر أسر واحد من اإللكترونات الحرة ،أو عبر إعادة
ترتیب باقي إلكتروناتھا المداریة .في الحالة األخیرة ینتقل أحد إلكترونات الطبقات الخارجیة
ذات السویات الطاقیة األعلى إلى الطبقة الداخلیة (ذات السویات الطاقیة األدنى) لیسد الثغرة التي
خلفھا االلكترون الضوئي .ویرافق ذلك إصدار فارق الطاقة على شكل أشعة إكس الممیزة للذرة.
تجدر اإلشارة إلى رجحان المفعول الكھرضوئي لدى ذرات المواد ذات األعداد الذریة الكبیرة ،لذلك
فإن عنصراً ثقیالً كالرصاص ( Z ) = 82یمثل مادة فعالة ألغران التدریع ضد الفوتونات منخفضة
الطاقة .أما في حالة المواد ذات األعداد الذریة الصغیرة كاأللمنیوم على سبیل المثال ،فإن دور
المفعول الكھرضوئي یكون ھامشیا ً إذا ما قورن مع آلیات االتفاعل األخرى.
بموجـب ھـذا المفعـول یفقـد الفوتـون الغامـاوي (أو السـیني) كامـل طاقتـه نتیجـة للتصـادم المباشـر
بیـن الفوتـونالســاقط وأحــد اإللكترونــات المرتبطــة بــذرة مــن ذرات الوســط المــادي حیــث
یمنحھــا لھــذا اإللكتــرون لینطلــق تـاركا ً ذرتـه ،ولیفنـى بالمقابـل الفوتـون السـاقط .ویطلـق علـى
ھـذا اإللكتـرون المنطلـق إسـم اإللكتـرون الضوئـي
و ُتحــدد طاقتــه الحركیــة )) Ek (eبالعاقــة التالیــة: Ek (e) = Eγ (or X) - EB
حیــث: Eγ (or X) = hυتمثــل طاقــة الفوتــون الــوارد و EBتمثــل طاقــة ارتبــاط اإللكتــرون
المعتبــر علــى مـداره .تعانــي الــذرة نتیجــة إلقتــاع اإللكتــرون بواســطة المفعــول الكھرضوئــي
مــن عــدم إســتقرار ،ممــا یســتلزم إعــادة
ترتیــب إلكترونــي مترافــق بإصــدار حــزم مــن األشــعة الفلوریســینیة تختلــف فیمــا بینھــا
بحســب نــوع الــذرة حیــث نجد:
من أجل الذرات الثقیلة یكون ھناك إصدار لحزمة من األشعة السینیة .أما من أجل الذرات الخفیفة

یكون ھناك إصدار لحزمة من األشعة الفوق بنفسجیة.
باســتثناء المــواد الماصــة ذات العــدد الــذري المنخفــض یكــون المفعــول الكھرضوئــي
مســیطراً عنــد الطاقــات المنخفضـة ،فمـن أجـل الطاقـات( )0.1→1MeVغالبـا ً مـا یحـدث
المفعـول الكھرضوئـي مـع اإللكترونـات األكثــر ارتباطــا ً بالــذرة
أي مــع إلكترونــي الطبقــة . Kأمــا مــن أجــل الطاقــات األخفــض مــن 0.1MeV
یمكــن للمفعــول الكھرضوئــي أن یحــدث مــع الكترونــات الطبقــات العلیــا (أي مــع
اإللكترونــات األقــل ارتباطــا
بالــذرة ).وأمــا مــن أجــل الطاقــات األعلــى مــن 1MeVیتناقــص احتمــال حــدوث المفعــول
الكھرضوئــي مــع ازدیـاد طاقـة الفوتونـات.
تتصــف إحتمالیــة التأثیــر المتبــادل بواســطة المفعــول الكھرضوئــي بمعامــل تخامــد كتلــي
.(mm ) phelوتكــون ھـذه اإلحتمالیـة كبیـرة بقـدر مـا تكـون طاقـة الفوتـون الـوارد أكبـر بقلیـل
مـن طاقـة إرتبـاط إلكتـرون علـى مـداره.
لقـد تمكـن كل مـن العالمـان بـراغ وبیـرس مـن وضـع قانـون یھتـم بدراسـة تابعیـة معامـل التخامـد
الكتلـي العائـد للمفعــول الكھرضوئــي لطاقــة أو للطــول الموجــي للشــعاع الــوارد وكذلــك
بطبیعــة الوســط المــادي
فـي حـال كان الوسـط المـادي مكـون مـن عناصـر ذریـة مختلفـة ،یجـب أن نأخـذ
فـي ھـذه الحالـة العـدد الـذري الفعـال Zeﬀللوسـط المـادي وذلـك انطاقـا ً مـن األعـداد الذریـة
للعناصـر البسـیطة
المكونـة لھـذا الوسـط وبحسـب نسـبة وجودھـا فیـه.
ب) مفعول كومبتونCompton Effect
یقصد بتبعثر كومبتون التفاعل الذي یحدث لدى اصطدام الفوتون بواحد من إلكترونات الطبقات
الخارجیة في الذرة ،حیث یعطي الفوتون في حادثة الصدم ھذه جزءاً فقط من طاقته إلى الذرة .أما
اإللكترون فیترك مداره ویغادر الذرة (تأیین أولي) لیشق طریقه في الوسط الماص محدثا ً تأیینا ً /
تھییجا ً ثانویا ً على امتداد مساره .ومن جھته فإن الفوتون الذي یرتد عن الذرة حامالً الجزء المتبقي

من طاقته قد یعاود التفاعل من جدید مع واحدة أخرى من ذرات الوسط الماص.
یقدم الشكل رسما ً توضیحیا ً لتبعثر كومبتون یظھر فیه أن الفوتون الوارد یصطدم بواحد من
إلكترونات الطبقة الخارجیة في الذرة فینتزعه من مداره ویرتد عنه حامالً الجزء المتبقي من
طاقته تتعلق زاویة ارتداد الفوتون بكل من طاقته األصلیة من جھة ،والطاقة التي یعطیھا إلى
اإللكترون من جھة أخرى.
في حالة الفوتونات ذات الطاقة المنخفضة تكون الطاقة المنقولة إلى اإللكترون المنزوع صغیرة جداً،
بینما تأخذ
زاویة االرتداد قیما ً كبیرة نسبیاً .أما الفوتونات عالیة الطاقة (10إلى 100میغا إلكترون فولط)
فتعطي جزءاً كبیراً من طاقتھا إلى اإللكترون،
لكنھا غالبا ً ما ترتد بزوایا صغیرة نسبیا ً محافظة إلى حد ما على اتجاھھا األصلي.
یعتبر مفعول كومبتون التفاعل األكثر أھمیة بالنسبة للفوتونات التي تقع طاقاتھا في المجال من 2.0
میغا إلكترون فولط إلى 5.0میغا إلكترون فولط .ومن جھة أخرى فإن احتمال مفعول كومبتون یكبر
مع ارتفاع العدد الذري لمادة الوسط.
بازدیــاد طاقــة الفوتونــات األشــعة الغاماویــة أو الســینیة (الطاقــات العالیــة) یكــون التأثیــر
المتبــادل األكثــر احتمـاالً مـع اإللكترونـات األقـل ارتباطـا ً بالـذرة (إلكترونـات الطبقـات
الخارجیـة) أو اإللكترونـات الحـرة ویتلخـص ھــذا المفعــول فــي أنــه عندمــا یســقط الفوتــون
ذات الطاقــة العالیــة علــى إلكتــرون حــر یكتســب ھــذا اإللكتــرون
جــزء مــن طاقــة الفوتــون فینطلــق بســرعة مبتعــداً بینمــا یفقــد الفوتــون ھــذا الجــزء مــن
الطاقــة ویحــدث نتیجــة لذلــك تشــتت لــكل مــن اإللكتــرون والفوتــون الــوارد.
تتحــدد الطاقــة الحركیــة لھــذا اإللكتــرون بالعاقــة التالیــة:
Ek (e) = Ex – EB
تمثـل
حیـث: E = hυتمثـل طاقـة الفوتـون الـوارد و / E / = hυتمثـل طاقـة الفوتـون المشـتت و EB
طاقــة ارتبــاط اإللكتــرون المعتبــر علــى مــداره .لنفــرض أن اإللكتــرون المتشــتت یصنــع مــع
خــط األفــق زاویــة

Φ،بینمــا ینحــرف الفوتــون الــوارد عــن مســاره األصلــي بزاویــة( θ
فـي أغلـب األحیـان تھمـل EBأمـام الطاقـات األخـرى ً  .بنـاء علـى ذلـك نسـتنتج ،بـأن مفعـول
كومبتـون مـا ھـو إال عبـارة عـن تشـتت مـع تغیـر فـي الطـول الموجـي .یعطـى ھـذا التغیـر فـي
الطـول الموجـي بالعاقـة التالیة:
) ∆λ (nm) = λ/ - λ = 0.0024× (1 - cosθ
بشكل عام لدینا: 0 ≤ θ ≤ 180oو 0 ≤ Φ ≤ 90° 90 o
یوجد حالتین حدیتین للتأثیر المتبادل ھما:
أ  -الصـدم الجبھـي (األمامـي) حیـث θ = 180oو Φ = 0oوھـو یوافـق التغیـر األعظمـي فـي
الطـول الموجي.
ب  -الصدم المماسي حیث θ = 0oو Φ = 90° 90 oال یحدث أي تغیر في الطول الموجي.
وعلــى عكــس المفعــول الكھرضوئــي ،ال تلعــب طاقــة ارتبــاط اإللكتــرون فــي الــذرة أي دور،
حیــث نجــد وباحتمــال كبیــر جــداً حــدوث عملیــة التشــتت مــع الكترونــات حــرة ســاكنة
عندمــا تكــون طاقــة الفوتــون عالیــة
بشــكل ٍ كاف .بانخفــاض طاقــة الفوتــون الــوارد عــن طاقــة ارتبــاط اإللكتــرون المعتبــر علــى
مــدارة یظھــر شــكل آخــر مــن التشــتت یســمى تشــتت تومســون التقلیــدي .تتصــف إحتمالیــة
التأثیــر المتبــادل بواســطة مفعــول كومبتــون بمعامــل تخامــد كتلــي (mm )Cیمكــن تجزئتــه
إلــى معاملیــن ،یعــزى األول للطاقــة المنقولــة إلــى اإللكتــرون ،والثانــي إلــى طاقــة التشــتت.
ج) توليد أزواج إلكترون – بوزيترونPair Production Effect
یحدث ھذا النوع من التفاعل لدى تآثر فوتون تفوق طاقته 1.20میغا إلكترون فولط بالحقل
الكھربائي الشدید الذي یسود الجوار المباشر للنوى الثقیلة في مادة الوسط ،حیث یتم تولید إلكترون
وبوزیترون (إلكترون موجب) على حساب طاقة الفوتون.
تمثل ھذه العتبة الطاقیة ( 1.20میغا إلكترون فولط) الطاقة المكافئة لمجموع كتلتي
اإللكترون والبوزیترون

)(E = mC2أما ما یزید على ذلك من طاقة الفوتون فتوزع على كال الجسیمین الولیدین كطاقة
حركیة ،وقد یذھب جزء من فائض الطاقة ھذا إلى النواة مسببا ً ارتدادھا داخل الوسط
بعد ذلك ینطلق اإللكترون والبوزیترون عبر مادة الوسط مبتعدین عن بعضھما البعض لیعطیا
طاقتھما الحركیة تدریجیا ً إلى ذرات الوسط الماص عبر سلسلة من حوادث التأیین الثانویة.
وما أن یخسر البوزیترون الجزء األكبر من طاقته حتى یلتحم مع واحد من اإللكترونات المداریة في
ذرات الوسط الماص في عملیة تعرف باسم اإلفناء.
في ھذه العملیة یفني كال الجسیمین بعضھما البعض ویتحوالن كلیا ً إلى فوتونین متعاكسین تماما ً في
اتجاه االنتشارطاقة كل منھما 0.51میغا إلكترون فولط .یطلق على ھذین الفوتونین اسم فوتونا الفناء.
بالنسبة للفوتونات التي تفوق طاقتھا طاقة العتبة فإن احتمال حدوث تفاعل تولید زوج إلكترون –
بوزیترون یزداد بازدیاد طاقة الفوتون.
إن عملیة تولید األزواج تبدأ بازدیاد بطيء نسبیا ً في المجال من 1.02إلى حوالي 5میغا إلكترون
فولط ثم تزداد بعد ذلك بشكل متسارع ،األمر الذي یعطي تفاعل تولید األزواج سیادة شبه مطلقة
بالنسبة للفوتونات عالیة الطاقة السیما في حالة المواد ذات األعداد الذریة الكبیرة.
إذا تجــاوزت طاقــة الفوتــون الــوارد ضعــف طاقــة اإللكتــرون فــي حالــة الســكون (أي أكبــر
مــن (1.02 MeVواجتـاز ھـذا الفوتـون المجـال القریـب مـن نـواة الـذرة فـإن ذلـك یـؤدي إلـى
فنـاء الفوتـون فـي المجـال الكھربائـي الشــدید لنــواة الــذرة مــع إنتــاج زوج مــن الجســیمات
المشــحونة وھــي عبــارة عــن «إلكتــرون وبوزیتــرون» یســاوي
مجمـوع طاقتیھمـا فـي حالـة السـكون أیضـا ً 1.02 MeVوتعتبـر ھـذه الطاقـة أصغـر طاقـة یجـب
أن یمتلكھـا الفوتـون إلنتـاج ھـذا الـزوج مـن الجسـیمات .أمـا إذا كانـت طاقـة الفوتـون أكبـر مـن
ذلـك ،فـإن الطاقـة الزائـدة
)مـا عـدا جـزء منھـا ینتقـل إلـى نـواة الـذرة) یكتسـبھا كل مـن الجسـیمین علـى شـكل طاقـة حركیـة
تمكنھمـا مـن اإلنتقـال بنفـس جھـة الفوتـون .یتـم إنتـاج زوج إلكتـرون – بوزیتـرون باحتمـال كبیـر
نسـبیا ً فـي اإلتجـاه الجبھـي األمامــي ،أي فــي إتجــاه الفوتونــات الــواردة ،وتتناقــص القیمــة
الوســطى للزاویــة بیــن كا الجســیمین بازدیــاد طاقـة الفوتونـات الـواردة
تتصف إحتمالیة التأثیر المتبادل بواسطة مفعول انتاج األزواج بمعامل تخامد كتلي (mm ) p

:Remarksمالحظات
- 1یلعب المفعول الكھرضوئي دوراً أكثر أھمیة في المواد الثقیلة منھا في المواد الخفیفة.
- 2مــن أجــل الطاقــات العالیــة یكــون مفعــول كومبتــون ھــو المســیطر ،أمــا مــن أجــل
الطاقــات المنخفضــة
فیعتبــر المفعــول الكھرضوئــي ھــو المســیطر.
 - 3ال یأخــذ مفعــول كومبتــون باإلعتبــار العــدد الــذري لألوســاط المادیــة الماصــة ولكــن فقــط
كثافاتھــا
اإللكترونیــة.
- 4تجـدر اإلشـارة أیضـا ً إلـى أن المفعـول الكھرضوئـي یحـدث فـي نفـس وقـت حـدوث مفعـول
كومبتـون مـن دون أن یكـون ھنـاك أي ترابـط بیـن ھذیـن المفعولیـن.
- 5یرتبــط معامــل التخامــد الكتلــي اإلجمالــي بثــاث معامــات تخامــد كتلیــة فرعیــة ناتجــة
عــن المفعــول الكھرضوئـي ،مفعـول كومبتـون ً  ،ومفعـول تشـكل األزواج .بنـاء علـى ذلـك،
یمكـن أن نعبـر عـن معامـل التخامـد
الكتلــي اإلجمالــي بالعاقــة التالیــة : (mm )t = (mm ) phel + (mm )C + (mm ) P

Review Of the Interaction between .ملخص تفاعالت الفوتونات مع المادة
Photons with Mater
عند تفاعل الفوتون مع مادة الوسط الماص تحدث في الواقع سلسلة معقدة من العملیات قد تضم
ثالثین تفاعالً أو أكثر قبل أن تنتقل طاقة الفوتون بأكملھا إلى مادة الوسط .

مسائل
س -/1فوتون طاقته 350kevيعاني استطارة كومبتون من قبل الكترون حر  .فاذا
كانت الطاقة الحركية لاللكترون المرتد هي , 200kevفما هو الطول الموجي
للفوتون المستطار.
ان طاقة الفوتون الساقط تساوي------------------ E = hυ=hc/λ
وطاقة الفوتون المستطارتساوي------------------ E¯ = hυ¯=hc/λ

E¯ = 350 – 200 =150 kev
˚hc/λ¯= 150⇾λ¯=(6.62*10-34 *3*108)/(0.150*1.6*10-13)= 0.0827A
س -/2ماهو سمك الرصاص المطلوب لتخفيف شدة اشعة كاما المنبعثة من عنصر
الثوريوم الى 0.01من قيمتها االصلية  .اعتبر ان. μ=0.45 cm-1
I/Io =e-μt
Ln(I/Io)= e-μt
Ln(1/100) = -0.45t
-4.6 = -0.45t
T=-4.6/-0.45 = 10.22 cm

س/ 3قارن بين الظاهرة الكهروضوئية وتشتت كومبتن:
•تعد الظاھرة الكھروضوئیة منافسة الستطارة كومبتن فالفوتون الساقط یمتلك طاقة عالیة وتكون
كافة لخلع االلكترون من الذرة وعندما یقوم الفوتون بھذا العمل فانه یمتص اي ان الفوتون زال كال.
•اما ًفي استطارة كومبتن فان الفوتون یبقى ولكن بطاقة اقل وتحدث الظاھرة الكھروضوئة عندما
تكون طاقة الفوتون الساقط اكبر من اومساویة لطاقة الربط .
•وان احتمالیة الظاھرة الكھروضوئیة یزداد كلما ازداد العدد الذري للھدف
•س/ 4ما الفرق بين الظاهرة الكهروضوئية واالشعة السينية ؟
•ج /ان تولد االشعة السینیة تعد ظاھرة كھروضوئیة عكسیة النه ًفي حالة تولد االشعة السینیة
تنبعث فوتونات من مادة معینة عندما تصطدم بھا الكترونات سریعة ،بنما ًفي الظاھرة

الكھروضوئیة تنبعث االلكترونات من مادة معینة عند تفاعلھا
(إضائتھا بفوتونات ترددھا متغیر) .

