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                           nuclear doctorsالكواشف النووية 

  -: الكشف مبدأ

المرئية كان البد من إيجاد الطرق واألدوات المالئمة  نظرا لطبيعية اإلشعاع غير
بما أن اليدف الرئيسي لموقاية اإلشعاعية ىو  لمكشف عن اإلشعاع وقياسو وكذلك

و معرفة مقدار ما قد يحدثو  والالزمة عن معرفة وقياس اإلشعاع وتوفير المعمومات
الى تقدير ضرورة إجراء ىذه القياسات  من أثار سمبية عمى اإلنسان والبيئة باإلضافة

تخفيض الجرعات اإلشعاعية .  ودرجة مالئمة األجيزة لنوع القياس وذلك لغايات
 أكثرىا شيوعا  ومن ىنا تم تطوير عدة تقنيات وأدوات لقياس اإلشعاع و

 .أجيزة المراقبة  -1
 .المسح اإلشعاعياجيزة    -2
 شعاع. التحذير من اإلاجيزة   -3

األىداف يمكن أن يتم تصنيف أجيزة الكشف والقياس اإلشعاعي الى  وبناء عمى ىذه
 -:فئتين رئيسيتين

 .ا بيأجيزة قياس الجرعات اإلشعاعية وما يتعمق  -1
 اإلشعاعي الناتج عن المواد المشعة سواء كانت طبيعية أجيزة قياس النشاط -2

 .أو صناعية



الكواشف النووية لكشف الجسيمات والفوتونات التي تنبعث من أنوية المواد تستخدم 
وىذه الكواشف تعتمد في عمميا عمى عمميات التأين التي تحدثيا الجسيمات  المشعة

 -: عمى تتوقفو    والفوتونات المشعة أثناء اجتيازىا لممادة

 

 .وشدتو وطبيعتو اإلشعاع نوع -1
  .المادة طبيعة -2

 األثر من االستفادة « معو يمكن بشكل باإلشعاع تتأثر التي المواد وتسمى
    radiation detectors. اإلشعاع بكوا شف » الناتج

مجموعة األجيزة المستخدمة في الكشف عن  تعرف الكواشف النووية بانيا و 
 اإلشعاعات النووية المختمفة ولقياس طاقة تمك اإلشعاعات .

 أم مشحونة جسيمات أكانت سواء أنواعيا اختالف عمى األشعة تتأثر فعندما
 معومغناطيسية الكير  األشعة حتى أو النترونات، مثل مشحونة، غير جسيمات
  أنواع ألغمب بالنسبة التأثير لتبادل النيائية الحصيمة فإن ،النووي  الكاشف

 ما أو  الكشف مادة ضمن الكيربائية الشحنات من كمية شكُّلت ) ىي الكواشف
 .( معاكس قطب عند تجمع التي  لمكاشف الفعال بالحجم يسمى

  -: الكواشف تصنيف

 نوعين إلى الكشف لمادة الفيزيائية الطبيعة حيث من اإلشعاع كواشف تصنف
 .الصمبة والكواشف الغازية الكواشف ىما رئيسيين؛

 الغازية الكواشف  - 1



 أوائل منذ استخدمت فقد اإلشعاعية، الكواشف أنواع أقدم من الغازية الكواشف تعد
 تجميع مبدأ عمى الكواشف من النوع ىذا في الكشف تقنية تعتمد  .الماضي القرن

 ذرات مع اإلشعاع تفاعل نتيجة ) الكاشف وسط) الغاز في المتّولدة األيونية األزواج
 مرور جراء من المتأينة الغاز وذرة اإللكترون من المؤلف األيوني الزوج فيتولد الغاز،
 الغازات أغمب في األيوني الزوج لتوليد الالزمة الطاقة وتراوح الغاز، في األشعة

 أيوني زوج 30000 نحو يتولد أنو أي ،فولت إلكترون 35 و 30 بين ما المستخدمة
 إلكترون مميون1 طاقتيا مشحونة جسيمة مرور جراء من

 أحد إلى الغازي الوسط مع المشحونة لمجسيمات الممكنة التفاعالت عانو ا وتكون 
  (1 ) الشكل في المبينة األشكال

 
 (1الشكل )

 ليصل بالثانوية؛ تسمى جديدة أيونية أزواجاً  التصادم نتيجة األيونية األزواج ىذه تُنتج
  تاونسند انييار ويسمى االنييار، حد إلى اإللكترونات عدد في التضخيم ىذا

Taunsand Avalanche 



 
 ( التايينات الثانوية ) االنييار (2الشكل )

 

 
 ( مبدا الكشف.4الشكل )

 

  -:ىي رئيسة أنواع ثالثة إلى تشغيميا شروط بحسب الغازية الكواشف تقسم
                                   Ionization Chambers .التأين حجيرات -1

                             proportional counters. التناسبية العداداتو  -2



                              Geiger-Muller counters مولر -ركايك  -3

 

 Geiger-Muller counters                            مولر  ركايك عداد

 اخترع العالم األلماني جايجر ىذا العداد ثم قام تمميذه مولر بإدخال تعديالت 

 مولر-عداد جايجرعمى العداد، ولذلك يسمى أحيانا  قيمة 

 والمسمى أيضًا  -( Geiger counter: باإلنجميزيةر أو عداد جايجر )كايكعداد 

  اماكأشعة ، مثل اإلشعاعات المؤيَّنةمولر  ىو أحد أدوات اكتشاف  -ركايكعّداد 

 . أشعة ألفاومنيا أنواع لقياس  اإللكترونات السريعةوكذلك  واألشعة السينية

  بشكلويسيل استخدامو في كل مكان حيث ىو عبارة عن مكشاف حساس 

 متصمة بجياز إلكتروني يشبو الراديو الصغير (  سنتيمتر 15 )اسطوانة طوليا نحو

 بل، ويسيل حمميما. يبواسطة ك

 عند القياس يـُقرب المكشاف من العينة المراد قياس إشعاعيا، 

 فيبين مؤشر في الجياز مقدار األشعة المقاسة، ويكون ذلك عادة مصحوبا بصوت 

 متردد يصدره الجياز. ومن تردد صوت الجياز يمكن معرفة شدة اإلشعاع التقريبية،

 م أشعاع قميل )تردد الصوت بطيئ( أو قدىل إشعاع شديد )تردد الصوت عالي( أ 

 يزود الجياز بعداد رقمي لمقياس الدقيق.  

 مبدئية في التنقيب عن الخامات النووية مثل  يمكن أن يستعممو الجيولوجيون بصفة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D8%A4%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%B1


 التي قد توجد في أحجار بعض المناطق. كما يوجد الجياز في  والثوريوم اليورانيوم

 في المكان  عاعاإلشغير عادي في درجة  كل معمل نووي لمتحذير من ارتفاع 

 بغرض تحذير العاممين من خطر اإلشعاع، فيتخذوا حذرىم ويقومون بالتعرف عمى 

زالتو.  سبب زيادة اإلشعاع وا 

مثل جسيم  المشحونة ىذا العداد لو كفائو عاليو في الكشف عن الجسيمات
العداد لمكشف عنيا  اما فان كفائوك أشعومثل  العالية الطاقةالفوتونات ذات  أمابيتا 

اما كبيره ك أشعوبالتالي فرص ىروب و  ضئيمةوذلك الن كثافة الغاز  ضعيفةتكون 
 كبيرة جدا بالنسبة لفوتون ليستكون تستطيع االصطدام بذرات الغاز والتي  جدا وال
 .لو كتمو

 

يستخدم ىذا النوع من العدادات بشكل واسع في كشف اإلشعاع . ويتكون 
سم ( ومن سمك  3معدنية ) الكاثود (  مفرغة من اليواء بقطر )  العداد من اسطوانة

 يا كيربائيا .ن( مثبت بموازاة محور االسطوانة ومعزول ع دقيق ) االنود

 (  (% 90أو النيون أو اليميوم بنسبة  ونكاألر  اتغاز  من بمزيجتمال االسطوانة  
  .عضوي أخرى وبخار بمزائج وأحياناً (  (%10ل بنسبة الكحو  ومن

داخل األنبوبة من خالل نافذة  إلىيسمح العداد بدخول الجسيمات المؤينو 
األلمنيوم وبذلك تصطدم ىذه الجسيمات المؤينو بجزيئات الغاز  أورقيقة من الزجاج 

  .وتسبب تأينيا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%85


تصطدم بذرات الغاز فيحدث  فأنيا السالبةعند دخول جسيم مشحون مثل بيتا 
عن ايونات موجبو والكترونات سالبو فتقوم ىذه  عبارةالوسط فتصبح  التأين لذرات

الذرات االخرى فعند توصيل االسطوانو بتيار ينشأ فرق جيد بين  االلكترونات بتأيين
 الى الموجبةوااليونات  االنود الى  السالبةااللكترونات  الكاثود واالنود فتنجذب

 .ذرات الغاز تأيين فينشأ تيار ناتج عن الكاثود

 لمكشف استخداماتو ىي شيوعاً  مولر  -عداد كايكر تطبيقات أكثر إن

 .المشعة المصادر عن والتحري المختمفة اإلشعاعات عن

 

 
 

                                       Ionization Chambers  :التأين غرف 
معدنية متغيرة الطول  اسطوانة  من أساسي بشكل التأين غرفة  أو حجرة تتألف  

وتحتوي عمى سمك معدني دقيق في وسطيا ومعزول كيربائيا عند موضع اتصالو 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Geiger_counter.jpg


ند مرور جسيم عأي غاز مالئم ف أوباليواء الجاف  االسطوانة، تمال  باالسطوانة
مؤين في الحيز بين القطبين فانو يولد ازدواجا من االيونات الموجبة والسالبة عند 

 الغاز الموجود في الحيز . أويواء بجزيئات ال اصطدامو

بين قطبي غرفة التأين فان االيونات الموجبة تتحد عند عدم تسميط مجال كيربائي 
 مع االيونات السالبة مرة أخرى مكونة ذرات أو جزيئات متعادلة داخل الغرفة  ، 

وعند تسميط مجال كيربائي فان االيونات الموجبة تتجو نحو القطب السالب    
مرور  إلىثود ( وااليونات السالبة نحو القطب الموجب ) االنود ( فيؤدي ذلك )الكا

 -:تيار كيربائي ايوني شدتو تعتمد عمى 

 .المسمط الكيربائي شدة المجال  -1
 .اإلشعاعطبيعة  -2
 .  االسطوانةحجم   -3

  .اإلشباع منطقة ىذه العمل منطقة تدعىو 

  -االمور االتية :التأين غرف تصميم في يراعىو 

 . غرفةلم اليندسي الشكل 1
  .القياس تطبيقات بحسب وذلك وضغطو المختار الغاز نوع 2

 
 وقياس المراقبة ألغراض اإلشعاعي المسح أجيزة في التأين حجيرات تستخدم
 وتطبيقات المشعة المنابع لمعايرة استخداميا إلى إضافة اإلشعاعية الجرعة
 .اإلشعاع طاقة قياس



 
 ( حجيرات التاين.3الشكل )

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Ionisationskammer.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Ionisationskammer.jpg


 

 الصمبة الكواشف -2

 كيربائية شحنة تشكيل ىو  الغازية الكواشف في سابقاً  مر كما  لمكشف العام المبدأ
 معظم في تتناسب ) موجب أيون - إلكترون)  الشحنة حامالت من كبير عدد من

  .الكاشف في المودعة اإلشعاع طاقة مع األحيان

ن  .مختمفة بطرائق ةو الخط تمك تحقيق إلى المصممون ويسعى   مواد استخدام وا 
 األمر كثيرًا؛ الشحنة حامالت عدد زيادة إلى سيؤدي ذاتو المبدأ عمى تقوم صمبة
 ىذا كثيرًا، الكشف مردود وزيادة الكشف جممة مواصفات تحسين إلى يؤدي الذي

 .الكاشف حجم تصغير إلى إضافة

 

 

    -الوميضية : الكواشف

 المؤين اإلشعاع تفاعل لدى ومضات ضوئية  إصدار خصائص المواد بعض تبدي
 الالعضوية،المواد و  العضوية المواد ومنيا بالوامضات، المواد تمك وتسمى معيا،

 .والغازية والسائمة الصمبة الفيزيائية بأشكاليا وتستخدم

 الكاشف المؤينة  األشعة تعبر فعندما اإلثارة، مبدأ عمى يضيةالوم الكواشف تعمل
 حالتيا إلى وبعودتيا أعمى، طاقة توياتسم إلى الوسط ذرات تثير الوميضي 
 ويتناسب المرئي، الضوء مجال في الموجية أطواليا تقع فوتونات تصدر األساسية
 .الكاشف في المودعة اإلشعاع طاقة مع الضوئية الفوتونات عدد طرديا 

 يسمى ما بوساطة كيربائية نبضات إلى الضوئية اإلصدارات تمك تحويل يمكن 



 اإلشارة تضخيم عمى يعمل الذي الفوتوني المضاعف وأنبوب الضوئي الميبط)
 في المودعة األشعة طاقة مع اً يطرد الخرج نبضة سعة وتتناسب،  )الكيربائية
 طاقة قياس تطبيقات في الكواشف من النوع ىذا استخدام يمكن وبذلك الكاشف؛
  .المختمفة اإلشعاعات بين لمتمييز اإلشعاع

 الوامض يستخدم حيث األشعة أنواع جميع لكشف الالعضوية الوامضات تستخدم
   (γ rays) اماك أشعة عن الكشف في الصوديوم ديودي من المصنوع

 األنتراسين ووامض  (  α particles) ألفا جسيمات لكشف اءيتالتو  كبريت ووامض 
 (. (  β particles بيتا جسيمات لكشف

 كبيرة وبحجوم مختمفة ىندسية بأشكال يضيةالوم الكواشف صنع سيولة مكنت وقد
 وقياسو، التموث كشف تطبيقات في االنتشار واسعة جعميا من منخفضة وبكمفة
 .الطبية التطبيقات في استخداماتيا إلى إضافة

 

 

 
 



 الكاشف الوميضي . 


