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 أهميت دساست بنيت النىاة وخصائصها

 وإمكاناتها الفٌزٌاء منجزات استعراض خالل من ٌظهر •

 .النووي الطب فً اإلشعاعً التفكك نواتج أهمٌة المعاصرة

ي إذ •  مهما   دورا   اإلشعاعً بالنشاط تتصف التً النوى تؤد ِّ

 :فً

 ، ٌةالفٌزٌولوج الدراسات –

 ،الخبٌثة باألورام اإلصابات عن والكشف–

   ،األورام هذه انتشار ومدى –

 .بها األورام تلك معالجة إمكانٌة–
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 أهميت دساست بنيت النىاة وخصائصها

 :أن بالذكر ٌجدر•

ي غاما أشعة •    المهمة هذه فً رئٌسٌا   دورا   تؤد ِّ

 ،(بٌتا أشعة وأحٌانا  )•

   البوزترونات فناء عن الناجم لإلشعاع ٌمكن حٌن فً •

   .الدماغ وأهمها األعضاء وظائف عن ٌكشف أن•
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   :من بد ال اإلشعاعات هذه إصدار آلٌات لفهم•

 النووٌة القوى أنواع إلى اإلشارة–

 الذرٌة الفٌزٌاء من كل على أدخلت التً الجدٌدة والمفاهٌم –

   .(األول الفصل فً وردت وقد) الجسٌمات وفٌزٌاء

  للنواة المغنطٌسٌة الخصائص دراسة من بد ال أنه كما•

 ٌمكن التً البشري الجسم مكونات على التعرف لنا لٌتسنى

 أو تشرٌحٌة صور على الحصول فً علٌها االعتماد

   .النووي المغنطٌسً التجاوب بتصوٌر للجسم وظٌفٌة
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 النىاةونصف قطش  سرسفىسدتجشبت 

 .تبعثر جسيمات ألفا عمى شريحة معدنية رقيقة: رذرفوردتجربة 
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mD 14102.3     المعدنٌة ٌساوي تقرٌبا   نصف قطر النواة



 بنيت النىاة

ٌ ة النواة تتكون•  النكلٌونات من الذر 

 والنترونات البروتونات وتضم –

   مستقر النوى هذه  بعض إن –

 النشاط ظاهرة عنه تنشأ مستقر غٌر واآلخر–

 .radioactivity اإلشعاعً
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 بنيت النىاة

 : نواة أي وتتمٌز•

  الذي فٌها البروتونات بعدد–

تها اإللكترونٌة الغمامة فً اإللكترونات عدد ٌساوي–  لذر 
ي العدد)  ،(Z الذر 

   لنكلٌوناتها، الكلً بالعدد أو A الكتلً وبعددها –

 .N = A – Z الممكنة النترونات وبعدد–

ٌجدر بالذكر بأن العدد الكتلً هو عدد صحٌح وٌجب •

   .بالضرورةتمٌٌزه من كتلة النواة التً ال تساوٌه 

 7 وزارة التعلٌم العالً  -السنة التحضٌرٌة للكلٌات الطبٌة  12/03/1437



 وواحذة الكتل الزسيت بنيت النىاة

  مثال الهدروجٌن حالة فً •

 ولكن •

 إلى ترمز         حٌث  •

 Atomic mass unit الذرٌة الكتل واحدة •
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 طاقت استباط النىاة 

 النواة لكتلة ترمز                 جعلنا إذا •

   الذرة لكتلة               و •

 :ٌكون اإللكترونات ارتباط طاقة وبإهمال •

•                                   
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 طاقت استباط النىاة 

 :مختلفة نوى عن الحدٌث لدى•

 ،Z بروتوناتها عدد نواة على  Nuclideالنكلٌد اسم نطلق •

ٌْن N نتروناتها وعدد  :بالشكل  عادة النكلٌد وٌمث ل ،محدَّدَ

 
 

  :            مثل

 .نترونا                 و بروتونا                و نكلٌونا                   حٌث
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 طاقة ارتباط النواة 

 نواة لتشكٌل النكلٌونات من عدد ٌجتمع عندما

      بمقدار الكلٌة طاقتها تنخفض 

   مكوناتها، كتل مجموع فً االنخفاض مع ٌتناسب

 :العالقة وفق للنواة، الكلٌة االرتباط طاقة تعطى
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 طاقة ارتباط النواة
   الهلٌوم ذرة ارتباط طاقة لحساب :مثال

. 

. 

. 

. 

    على نحصل                  آٌنشتاٌن عالقة باستخدام
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 الىاحذ  النكليىنطاقت استباط 

 المتوسطة القٌمة للنواة الممٌزة الخصائص أهم من

 النواة ارتباط اقةط بٌن النسبة أي ،النكلٌون الرتباط

   .النواة استقرارٌة تحدد التً القٌمة وهً الكتلً، والعدد

 الواحد فً بعض العناصر  النكلٌونطاقة ارتباط 
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   الىاحذ النكليىنطاقت استباط ا

يدل الشريط الممون عمى منطقة أكبر قيمة  .الكتميالواحد بداللة العدد  النكميون طاقة ارتباط 
 غير مستقرة208الواحد، والنوى الواقعة إلى يمين الرصاص  النكميون لطاقة ارتباط 
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 طاقت استباط اإللكتشوناث في الزسة بذاللت العذد الزسي 

 .طاقة تأٌن العناصر بداللة العدد الذري
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 النظائش واألنىاع النىويت

 نفسه الذري العدد لها نكلٌدات  isotopesالنظائر•

 .الكتلً بعددها وتختلف

 من نفسه العدد تحوي  isotonesاإلٌزوتونات•

 .النترونات

 من نفسه العدد تحوي ،isobars اإلٌزوبارات•

 .النكلٌونات

 نوى المماكبات أو  isomers النووٌة اإلٌزومٌرات•

 ولكنها والبروتونات النترونات من نفسه العدد تحوي

 اإلثارة، بحالة بٌنها فٌما تختلف
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 النظائش واألنىاع النىويت

 .البروتونات – النتروناتمخطط 
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 النشاط اإلشعاعي

 تفكك النظائر فً حال وجود فائض فً عدد النترونات•
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 النشاط اإلشعاعي

 البروتونات عدد فً فائض وجود•

 (بوزترونا  ) موجبا   إلكترونا   النواة تصدر أن ٌمكن•

   :مثال•
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 النشاط اإلشعاعي

 البروتونات عدد فً فائض وجود•

 اإللكترونً األسر ظاهرة تحدث أن ٌمكن

 التً السٌنٌة الفلورة أشعة إصدار ٌعقبها

 تنجم عن إعادة ترتٌب الغمامة اإللكترونٌة

 ظاهرة األسر اإللكترونً
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 النشاط اإلشعاعي

 ألفا جسٌم تصدر النواة فإن كبٌرا ، الكتلً العدد ٌكون وعندما•

 .ونترونٌن بروتونٌن من المكونة الهلٌوم نواة ٌمثل الذي

 العدد انخفاض مع ٌترافق الذي رادون إلى الرادٌوم تحول•
 :2بمقدار الذري والعدد 4بمقدار الكتلً
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 النشاط اإلشعاعي
   isomers المماكبات•

 نوى أن غٌر ،والنترونات البروتونات عدد فٌهما ٌتساوى نظٌران•
 إنها أي الداخلٌة، طاقتها فً فائض على تنطوي النظٌرٌن أحد

 مثارة،

 

 الومضانً التصوٌر فً األساسً العنصر غاما فوتون ٌمثل•
 ،الغاماوي اإلصداري المقطعً والتصوٌر

 بأحد لٌقذف اإللكترونٌة السحابة إلى الطاقة فائض ٌنتقل أن وإما •
 التحول إلكترون " اسم علٌه وٌطلق الذرة، خارج إلكتروناتها

  فوتونات لتصدر ترتٌبها اإللكترونٌة الغمامة تعٌد ثم ،"الداخلً
 .سٌنٌة فلورة
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 الخصائص المغنطيسيت لمكىناث النىاة 

 العزم المغنطٌسً لمكونات  النواة•
 

 النووي  المغنطون•
 

 العزم المغنطٌسً للبروتون•

 العزم المغنطٌسً للنترون•

 (بور مغنطون)العزم المغنطٌسً لإللكترون •
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