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یستعمل . من بینھا تقنیة تعتمد النشاط االشعاعي , تقنیات مختلفة لتحدید اعمار الحفریات والصخور  یستعمل الجیولوجیون وعلماء االثار
ثابتة عند الكائنات الحیة ولكن بعد وفاتھا تتناقص ھذه النسبة  14المشع لتحدید أعمار الحفریات  اذ تبقى نسبة الكربون  14الكربون 

  نتیجة تفتتھ وعدم تعویضھ

C14یتمیز الكربون -1
C14،اكتب معادلة تفتت نواة الكربون β–بنشاط اشعاعي من نوع  6

  XAZمحددا النواة المتولدة 6

اعطى قیاس النشاط االشعاعي .عینة من خشب حطام سفینة تم العثور علیھا بالقرب من أحد السواحل  اخذت:   14التاریخ بالكربون -2
كالعینة , لھا نفس الكتلة , واعطى نفس القیاس على قطعة خشب حدیثة من نفس النوع . a=21,8Bqالقیمة  tلھذه العینة عند لحظة

  .a0=28,7القدیمة
  jours-1 =3,39.10-7 λھي 14اعي للكربون تحقق ان قیمة ثابتة النشاط االشع -2-1
  .عمر خشب السفینة (jours)حدد بالوحدة  -2-2
  في اي سنة غرقت السفینة؟, م  2000علما ان القیاسات تمت سنة  -2-3

  M(C)=14,0111u ; m(X)=14,007u C14
6  t1/2 ( C)=5600ans ; 8O – 5B – 4Be – 7N ; 

         2تمرین
بأكرانیا وكان من بین االسباب التیعجلت بانھیار   (tchernobyl)انفجر احد مفاعالت المحطة النوویة  تشیرنوبیل 1986ابریل  26في 

في الطب  حیث  131یستعمل الیود .  (131I)131من بینھا الیود , بعد االنفجار تسربت الى الفضاء عدة نویدات مشعة .االتحاد السوفیاتي 
تختلف نسبة امتصاص الیود بین عضو سلیم  وعضو مریض وبأخذ صور للعضو بعد مدة ,  131ض جرعة من الیود یتناول المری

  .محددة من تناول جرعة الیود یتم تحدید خطورة مرض العضو 
  β-وھو اشعاعي النشاط   t1/2=8joursھو 131عمر النصف للیود

 دلة تفتت الیود  مبرزا التحول الذي یحدث على مستوى نواة الیوداكتب معا.   Xeتكون الكزینون 131ینتج عن تفتت الیود  -1
 احسب الثابتة االشاعیة للیود -2
  127g/molالكتلة المولیة للیود ھي .من نوى الیود في الفضاء  100kgتسربت , خالل انفجار تشیرنوبیل  -3

  NA=6,02.1023mol-1نعطي ثابتة افوكادرو . احسب عدد نوى الیود المتسربة الى الفضاء 
  ما نشاط ھذه الكمیة من الیود عند االنفجار -4
والبقیة كونت سحابة مشعة جالت مناطق شاسعة وصلت حتى الى فرنسا  , من الیود المتسرب سقط بالقرب من موقع الحادث  80% -5

  a=2.1018Bq النشاط االشعاعي في فرنسا القیمة اعطى قیاس.  d=300kmبعد ان قطعت مسافة 
  ما المدة الزمنیة التني قضتھا السحابة لتصل الى فرنسا ؟ -5-1
   احسب السرعة المتوسطة لحركة السحابة االشعاعشة -5-2

     3تمرین
استنشاق الھواء (والداخلیة  ) التعرض لالشعاعات (نتج عن حادثة اتشرنوبیل  ارتفاع النشاط االشعاعي الذي تجلى في تاثیراتھ الخارجیة 

 131في الظروف العادیة  ال یحتوي الحلیب على الیود . 137والسیزیوم  131وھذا ناتج عن  تكون الیود ) كل اغذیة ملوثةالملوث وا
بعد حادثة اتشیرنوبیل  نشرت احدى المجالت ان الحلیب االكثر . في الحلیب  مؤشر جید لتلوثھ باالشعاع  131لذلك تعتبر نسبة الیود 

  .في اللتر  440Bqبلغ نشاطھ القیمة تعرضا لالشعاع  بسبب الیود 
   56Ba ; 55Cs ; 53I ; 52Te.اكتب معادلتي تفتتھما  مستعینین بالئحة النویدات التالیة .  β-نشیطین   137Cs والسیزیوم 131Iالیود  -1
  .131لتناقص االشعاعي بالنسبة للیود ل  τ استنتج قیمة ثابتة الزمن. 8jعمر النصف للیود ھو  -2
  .استنتج عدد نوى الیود المشعة الموجود في لتر من الحلیب لحظة اخذ العینة-3
 A0=440Bqنعتبر لحظة اخذ العینة  لحظة بدئیة  وعندھا  A=A0/100 نعتبر ان الحلیب غیر ملوث عندما یكون نشاط العینة ھو  -4

عدد النوى المشعة المتبقیة في لتر من الحلیب عند ھذه  استنتج. حدد بتقریب التاریخ حیث  یمكن اعتبار الحلیب غیر ملوث. في اللتر
 .اللحظة 
       4تمرین

ویرجع المفعول السرطاني  للتدخین بال شك لتأثیرات كیمیائیة وبنسب قلیلة لإلشعاعات , یعتبر التدخین من بین األسباب الرئیسیة لسرطان الرئة 

Po210لكون دخان التبغ یحتوي على النظیر, النوویة 
  . لعنصر البولونیوم المشع  84

pb206أكتب معادلة التفتت للنواة محددا النواة المتولدة من بین النوى التالیة , نواة البولونیوم إشعاعیة النشاط  -1
82,

Ti206
81   

Po210نواة من نوى  51,72.10عند تناول سیجارة واحدة یستھلك المدخن حوالي  -2
84  

  كتلة البولونیوم المستھلك من طرف المدخن mاحسب  -أ
  .احسب النشاط اإلشعاعي الناتج من تناول ھذه السیجارة بوحدة البكریل

a(t)= a0.2بین ان  -3
من النوى البدئیة أحسب الزمن  %99علما أن المفعول اإلشعاعي للسیجارة  یزول  في جسم المدخن بعد إختفاء و   �/��/��

     الالزم لزوال مفعول ھذه السیجارة ؟      

)t1/2نعطي  Po210
84 )=138jours  ،M ( Po210

84 )=210g/mol  ،Na=6,022.1023mol-1  

 




