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 جامعة ديالى

 كلية العلوم/قسم الفيزياء

. اإلشعاع: يقصد به انبعاث أو امتصاص أو انتقال الطاقة  

 )أول من اكتشف النشاط اإلشعاعي(أثناء تجاربه الحظ أن اليورانيوم يصدر أشعة تؤدي إلى هنري بيكريل

 إسوداد فيلم التصوير، كما ولها قدرة اختراق عالية فال يمكن إيقافها مثل أشعة اكس.

 ارنست رذرفورد

والحظ ظهور نوعين من اإلشعاع: هنريأكمل تجربة   

  :التي لم تظهر في لوحات بيكريل ألنه من السهل امتصاصها بواسطة الورق األسودجسيمات الفا

  مرة   :التي تملك قدرة اختراق أكبر من قدرة جسيمات الفا بــ 100 جسيمات بيتا

  ونشر نتائجه عام  1897

أنواع اإلشعاعات   

:اإلشعاعات إلى قسمينتنقسم   

إشعاعات مؤينة- 1        

 مثل االشعة السينية واشعة كاما وجسيمات بيتا والفا

ين()تأهذه األشعة لها القدرة على التفاعل مع المواد محررة الكترونات من جزيئات المادة المتفاعلة معها    

ة األكثر ير المستقرة إلى الحالنتيجة للتحول التلقائي لبعض ذرات العناصر غايضا وتظهر هذه األشعة 

فوتونات.على هيئة جزء من الطاقة  انوفقد استقرارا  

  الضوئية واألشعة المايكرويفامواج الراديو و  :إشعاعات غير مؤينة مثل  -2

  .تستطيع تأيين ذرات الوسط الذي تمر فيه تها الطاق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D8%B0%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1897


 

 
 

 

ة أن تكون طبيعية )النظائر المشعة( أو صناعيأن مصادر األشعة النووية إما االشارة إليه  جدرتومما  

كونية مصدر طبيعي آخر لألشعة النووية وهو األشعة الر النووي وتصدر من المفاعالت النووية واالنشطا

( مللي راد في  50-20) وهذه تصل إلى األرض من أشعة الفضاء الخارجي ويتعرض اإلنسان لجرعة قدره

  السنة الواحدة

  

 



 تأثير اإلشعاع على جسم اإلنسان

  

دادت تحدد الدرجة الخطرة عند اإلصابة باإلشعاع كمية ما يمتص الجسم فكلما زادت الجرعة اإلشعاعية، از

تعمل اإلشعاعات  حيث تدميرها في الجسم ويعتبر التأثير على جسم اإلنسان تأثيرا بيولوجيام الكمية التي يت

ث يتم تعويض حي فترة معينةبعد  إلى وضعها الطبيعيإما على تغيير عمل الخلية تغييرا جزئيا تعود بعدها 

. من الخاليا ما تلف  

موت  أو ال  مما يؤدي إلى أو تغييرا دائما يتسبب في موت هذه الخاليا كالخاليا العصبية والخاليا البصرية 

ى خاليا أعضاء الجسم إلى التأثير علعلى  متنوعة. وقد يتعدى تأثير اإلشعاع طانية سرأورام ظهور 

  الجينات مما يؤثر على النسل كإنجاب أجنة مشوهة مثال

ية هذا وعند تعرض األطفال لإلشعاع يحدث آثار ومضاعفات تكون أكثر خطورة حيث تصيب أنسجة نام

من تعرض  األولى يعتبر أشد خطرا بعشرات المرات وحديثة التكوين لذا فإن تعرض الجنين في أشهر الحمل

                أمه لإلشعاع نفسه.

يتين والكبد إن اإلشعاعات األكثر خطورة هي تلك التي تستقر في بعض أعضاء الجسم المهمة كالرئتين والكل

ك إن تلفعند دخول النظائر المشعة إلى تلك األعضاء عن طريق الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي ف

عة خطورة هي النظائر المشعة تقوم بتشعيع األنسجة المحيطة بها لفترة طويلة. وتعتبر أكثر النظائر المش

  تلك الباعثة ألشعة ألفا عند تحللها كالراديوم واليورانيوم والبولونيوم

المقطعيةاالشعة    

نية )أشعة تعتمد على األشعة السيلتصوير الطبي ا أو التصوير الطبقي المحوري أو الِمْفَراس هو أحد وسائل

.الجسم الداخلية  إكس( تستخدم في تكوين صورة ثالثية األبعاد ألعضاء   

ويتميز التصوير المقطعي المحوسب بوضوح عالي جًدا للصورة ويُظِهر تفاصيل العظام بشكل متناهي 

.الدقة  

   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B8%D9%85


 االحتراس في االستخدام

ها الجسم التصوير المقطعي المحوسب هو الجرعة الكبيرة نسبيا من االشعاع التي يتعرض إليىء من مساو

. فخاللها يتعرض الجسم إلى كمية إشعاع تعادل 1000 مرة للتشخيص باألشعة السينية على الصدر . 

وتعادل 50 مرة ل تصوير الثدي الشعاعي. لهذا فال بد للطبيب الموازنة بين استخدامها لما لها من مزايا في 

.التشخيص الدقيق والعالج وبين المضار   

 وفي الواليات المتحدة األمريكية أجريت نحو 52 مليون تصوير مقطعي محوسب ، ويقدر المختصون أن 

 ثلث تلك التشخيصات لم تكن ضرورية.

 االشعة غير المؤينة 

 

نين والتغيير في كهرباء المخ وتعرض الج  الحامض النووي ىتأثير الموجات الكهرومغناطيسية علان 

 داموكلما زاد استخ ،وأن لهذه الموجات أثرا تراكميا ،وغيرها من األضرار ،للتشوهات بالنسبة لألم الحامل

شكل والمؤسف أن أضرار الموجات الكهرومغناطيسية للمحمول ال تظهر ب ،المحمول كان تأثيره الضار أكبر

وربما ال نربطها  ،وبمرور الزمن تظهر الحاالت المرضية التي نخشاها ،لكنها تتراكم مع الوقت ،حاد

ثل أجهزة ت الكهرومغناطيسية األخرى  موال بما يحيط بنا من التلوث بالموجا ،باستخدام التليفون المحمول

ارشادات هذه لذا البد من التقيد ب الراديو والتليفزيون والكمبيوتر التي تزيد من أضرار المحمول وتضاعفها

وهي كاالتي: تحذيرية  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9


اقشات لمنلال أن يكون وسيلة  ،ينبغي أن يقتصر استخدام الموبايل علي األمور المهمة والطارئة فقط -1

.الطويلة  

ينبغي أال تزيد مدة المكالمة علي دقيقتين -2 . 

 

أال يوضع الموبايل في الجيب سواء في الجاكيت أو البنطلونينبغي -3 . 

لموجات ألن ذلك يزيد من نسبة امتصاص ا، ينبغي أال يوضع الموبايل في الحزام أو في غالف به معدن -4

 .الكهرومغناطيسية

مالموبايل بعيدا عن الرأس والجس يكونن نوعيات معينة عند الكالم بحيث يجب ارتداء سماعات م -5 . 

حاول استخدام الرسائل بدال من المكالمات بقدر اإلمكان-6 . 

تليفون حيث تخرج من ال .ينبغي عدم استخدام المحمول في األماكن المغلقة مثل المصعد أو داخل السيارة-7

ويتم امتصاص جزء كبير منها من خالل جسم  ، عملية االتصالالمحمول آنذاك موجات أقوي لكي تتم 

 .اإلنسان وخالياه

ال تحاول استخدام الموبايل عندما تكون إشارة الشبكة علي أول شرطة لنفس السبب السابق-8 . 

عندما تشتري موبايل ينبغي أن تبحث في كتالوج التشغيل الخاص به عما يسمي  -9 SAR وهو اختصار  

Specific Absorption rate ما أي نسبة االمتصاص النوعية التي تحدث من خالل امتصاص الجسم ل 

كان ذلك أفضل ،وكلما كانت هذه النسبة أقل ،يصدر عن الموبايل من طاقة وإشعاع . 

د ألن الموجات المنبعثة منه ق ،تجنب أخذ المحمول معك إلي الفراش أو تحت المخدة التي تنام عليها-10

             . الخ..نسيانا ،عدم تركيز ،صداعا ،مما يسبب اضطراب النوم ،ثر علي كهرباء المختؤ

 


