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احلمد والشكر هلل الذي ساعدني يف إجناز هذا اجلهد املتواضع املرتبط بتأليف املوسوعة 
العلمية العربية. تهدف املوسوعة العلمية الشاملة يف علوم األرض والبيئة والطاقة إلى تزويد 
مشاكل  من  املهتمني  ملعاناة  نظرًا  املجتمع  وفئات  واجلامعات  املدارس  وطالب  الباحثني  وخدمة 
ندرة املراجع العربية يف هذا املجال. تشتمل املوسوعة املجانية والتي تعتبر األضخم عامليًا على 
6000 صفحة  30 كتاب علمي ثقايف موثق ومدعم بالصور واألشكال التوضيحية املبسطة يف 

تقريبًا تغطي خمسة أجزاء رئيسية: 

اجلـــــــزء األول مكون من ستة كتب يناقش عمر األرض وشكلها وحركاتها وتركيبها الداخلي 
وثرواتهــا املعدنيــة والتعدينيــة واجلاذبيــة األرضيــة وعالقتهــا باملد واجلزر:

التركيب الداخلي لألرض&تقدير عمر األرض&
املعادن والتعدين&شكل األرض وحركاتها&
املد واجلزر&اجلاذبية األرضية وتطبيقاتها &

اجلــزء الثانــي مــن املوســوعة يشــتمل علــى ســتة كتــب تربــط عالقــة األرض بالنظــام الشمســي 
الــزالزل  دور  وكذلــك  بــاألرض.  احمليطــة  واحليويــة  واملائيــة  اجلويــة  واألغلفــة  القمــر  وباألخــص 

والتفجيــرات والبراكــن والتســونامي يف التأثيــر علــى بنيــة األرض وكيفيــة تقليــل مخاطرهــا:

البراكن وسبل مجابهتها&موجات التسونامي&
جيولوجية القمر&الزالزل والتفجيرات&
األغلفة احمليطة باألرض&تقييم مخاطر الزالزل&
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اجلزء الثالث  يتألف من ستة كتب يربط كل ما يتعلق باملشاكل والكوارث البيئية والطبيعية 
وحلولها والتغيرات املناخية وأهمية التشجير ومعاجلة االحتباس احلراري:

االنزالقات واإلنهيارات والفيضانات&املشاكل البيئية وحلولها&
األمطار والسيول والسدود&التغيرات املناخية واالحتباس احلراري&
التصحر واجلفاف &التشجير: التحديات واحللول&

اجلــزء الرابــع يتكــون مــن ســتة كتــب يناقــش ارتبــاط علــوم األرض بالعلــوم األخــرى نوويــًا 
وبيئيــًا: اقتصاديــًا  النظيفــة  املســتدامة  الطاقــة  دور  وكذلــك  وطبيــًا، 

اجليوفزياء النووية&مستقبل الطاقة يف عاملنا&
اجليولوجيا الطبية&الطاقة احلرارية األرضية&
دليل كتابة الرسائل والنشر العلمي&هل إنتهى عصر النفط؟&

أمــا اجلــزء اخلامــس يتألــف مــن ســتة كتــب متخصصــة يف العلــوم اجليولوجيــة مكونــة مــن 
الشــاملة  لالختبــارات  وتهيئتهــم  والباحثــن  اجلامعــات  طــالب  ملســاعدة  وجــواب  ســؤال   2020

املهنــة:  ومزاولــة  العليــا  للدراســات  والتأهيليــة 

321  سؤال وجواب يف تطور األرض

GIS 358  سؤال وجواب يف علم الصخور واجليوكيمياء واالستشعار عن ُبعد والـ

358  سؤال وجواب يف الثروات الطبيعية

380  سؤال وجواب يف املخاطر اجليولوجية

303  سؤال وجواب يف علم الزالزل والزلزالية الهندسية

300  سؤال وجواب يف اجليوفيزياء التطبيقية

املؤلـــــــــــــــــف



اجليوفيزيـاء النوويـــــــة

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 7

الفيزيــاء  وممارســة  دراســة  هــي   Nuclear geophysics النوويــة  اجليوفيزيــاء 
النوويــة كمــا هــي مطبقــة علــى اجليولوجيــا. تشــمل أمثلــة املــواد املختلفــة التــي 
تتناولهــا اجليوفيزيــاء النوويــة املــواد اخلــام مثــل البتــرول واملــاء واملعــادن والفحــم 

وكذلــك املــواد املصنعــة مثــل الزجــاج واملعــادن النقيــة والســيراميك.

ــري  ــي الفرنســي هن ــة مــع اكتشــاف الفيزيائ ــاء النووي ــة اجليوفيزي ــدأت منهجي ب
ــذ ذلــك احلــن  ــوم. من ــات اليوراني ــل عــام 1896 للنشــاط اإلشــعاعي يف كبريت بيكري
تطــورت إلــى تكنولوجيــا القيــاس املعاصــرة التــي تشــمل مصــادر اإلشــعاع التــي 
يجــري تشــغيلها إلكترونيــاً وأجهــزة الكشــف عاليــة الدقــة املوصولــة بأجهــزة حاســوب 

ــرة وســهلة االســتخدام. مصغ

شــهدت الســنوات اخلمســون املاضيــة تطــوراً هائــًا يف اجليوفيزيــاء النوويــة 
الفيزيائيــة األخــرى والرياضيــات واجليولوجيــا  التخصصــات  التقــدم يف  بفضــل 

نفســها وعلــوم املعلومــات.

تعتمــد اجليوفيزيــاء النوويــة علــى تفاعــل اإلشــعاع النــووي مــع املــواد اجليولوجية. 
العملــي  إشــعاعات. مــا يوفــر األســاس  اآلثــار املكتشــفة أو املقيســة هــي أيضــاً 
ــة للمــواد هــي عوامــل  ــة أن اخلصائــص اجليولوجي ــة هــو حقيق ــاء النووي للجيوفيزي

حتــدد خصائــص هــذه اإلشــعاعات املكتشــفة.
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تعــد طريقــة تســجيل البئــر والتحليــل الديناميكــي أو الســاكن للكتلــة مــن تطبيقات 
القيــاس الرئيســية للجيوفيزيــاء النوويــة، ومــن ثــم، فــإن أدائهــا يشــكل أساســاً للكثيــر 

مــن املناقشــات التــي ســنقدمها حــول فوائــد هــذه التقنيــات للمجتمــع.

ــى اســتخدام  ــد عل ــي تعتم ــة املتاحــة الت ــة املختلف ــات النووي ــد نوقشــت التقني لق
املصــادر النظيريــة، وعنــد االقتضــاء، املصــادر اإللكترونيــة للنيوترونــات وأشــعة غامــا 

واألشــعة الســينية يف هــذه التطبيقــات.

ــاء النوويــة  يهــدف العمــل إلــى توفيــر معلومــات أساســية عــن طبيعــة اجليوفيزي
وأهدافهــا وأدوات التحقيــق فيهــا ومجموعــة واســعة مــن التطبيقــات التــي تفيــد 

املجتمــع والصناعــة.

كمــا يقــدم عرضــاً شــامًا ألساســيات اجليوفيزيــاء النوويــة وتقنياتهــا وتطبيقاتهــا 
ــة حــول تفاعــل اإلشــعاع  ــة إضافي ــى مــواد علمي يف املجتمــع. كمــا يحــوي العمــل عل

النــووي مــع العينــات اجليولوجيــة، ومعاجلــة البيانــات وتفســيرها.

وهــو يركــز علــى التطبيقــات األكثــر تقليديــة والراســخة والتــي ترتبــط بشــكل 
أساســي بالتقــدم االقتصــادي واألســاليب التــي تزيــد مــن إنتاجيــة املنتجــات املرغوبــة 
للعمليــات الصناعيــة، ومــن ثــم تقليــل الفاقــد يف املــوارد املســتخدمة مــن قبــل هــذه 

العمليــات.

يســتعرض التقريــر إجنــازات وأداء القياســات اجليوفيزيائيــة النوويــة، ال ســيما 
ــة  ــات املهم ــد مــن هــذه التطبيق ــل العدي ــة، ويحل ــاه والبحــار والترب ــات املي يف تطبيق

ألثرهــا االقتصــادي.
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ــة مــن خــال تقــدمي  ــاء النووي ــات املتاحــة عــن اجليوفيزي ــل املعلوم يحــدث العم
ســرد ألهــم اإلجنــازات واملفاهيــم التــي ُقدمــت خــال الســنوات األخيــرة. كمــا أنــه 
يوفــر إشــارات إلــى العديــد مــن املنشــورات املهمــة احلديثــة يف هــذا املجــال مــن خــال 

قائمــة املراجــع املدرجــة يف آخــره.

يحــوي العمــل علــى مــواد ذات صلــة ليــس فقط بالعلمــاء والتكنولوجين النشــطن 
يف مختلــف فــروع الصناعــات، ولكــن األهــم مــن ذلــك أنــه يهــدف إلــى إعــام كل مــن 
املديريــن واألشــخاص املتعلمــن بشــكل عــام يف مجــاالت خــارج تخصــص اجليوفيزياء 

النووية.

ســنناقش يف هــذا الكتــاب تاريــخ وأساســيات اجليوفيزيــاء النوويــة وتطورهــا، 
فضــًا عــن طبيعــة وطرائــق إجــراء القياســات اجليوفيزيائيــة النوويــة والكثيــر مــن 

ــة.  ــات العملي التطبيق
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نبــــــــــذة تاريخيـــــــة
لقــد كانــت والدة اجليوفيزيــاء النوويــة منــذ أعلــن هنــري بيكريــل عــن اكتشــافه 
للنشــاط اإلشــعاعي يف كبريتــات اليورانيــوم يف عــام 1896. وبالفعــل، كان هنــاك أداة 
واحــدة، والتــي كانــت األكثــر أهميــة للجيوفيزيــاء النوويــة، وهــي مقيــاس الطيــف 

ــول عــام 1919. ــذي طــوره بالكامــل بحل ــي )Tandem Mass Spectrometry( ال الكتل

لــم يجــر إتقــان اســتخدامه يف قيــاس األوزان الذريــة للنظائــر حتــى عــام 1938، 
وجــرى تطبيقــه علــى نطــاق مختبــري كامــل لفصــل نظائــر العناصــر الكيميائيــة، مبــا 
ــول  ــوم بحل ــور والبوتاســيوم والروبيدي ــون والكل ــوم والني ــك الهيدروجــن والليثي يف ذل
عــام 1940. املعلومــات املتوفــرة علــى الوفــرة النظيريــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى 

اســتخدام مطيــاف الكتلــة.

منــذ ثاثينــات القــرن العشــرين، وهــو العصــر الذهبــي يف تطــور الفيزيــاء النووية، 
كان منــو اجليوفيزيــاء النوويــة دائمــاً موازيــاً لنمــو الفيزيــاء النوويــة، العلــوم األم، 

لكنهــا بقيــت دائمــاً متأخــرة عــدة خطــوات.

قــد يكــون هــذا بســبب االســتخدامات العمليــة املتوقعــة يف ذلــك الوقــت - وخــال 
العقــود الاحقــة- كانــت لاســتخدامات العســكرية، ومــن ثــم توليــد الطاقــة. كانــت 

هــذه مجــاالت التكنولوجيــا النوويــة التــي تلقــت متويــًا حكوميــاً واســع النطــاق.
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مطياف الكتلة الهجن رباعي األقطاب لزمن الرحلة.

ــة  ــة وســيلة ممكن ــاء النووي ــرت اجليوفيزي ــي اعتب ــت صناعــة النفــط هــي الت كان
لزيــادة تكريــر منهجيتهــا الستكشــاف النفــط يف اآلبــار؛ ومــن ثــم، عــززت هــذه 
الصناعــة تدريجيــاً، واســتثمرت بشــكل متزايــد يف هــذا الفــرع مــن الفيزيــاء النوويــة 

التطبيقيــة.

كانــت القياســـــــات التجاريــة األولــــــــــى عبــارة عــن ســجات حفــر ألشــعة غامــا 
Gamma Ray الطبيعيــة أجريــت يف أواخــر الثاثينــات. وقــد اســتخدمت للتمييــز بــن 

أنــواع الصخــور املختلفــة التــي تتقاطــع معهــا الثقــوب.
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يتكــون إشــعاع ألفــا α radiation مــن نــوى الهيليــوم ويجــري إيقافــه بســهولة بواســطة ورقــة. يجــري إيقــاف 
إشــعاع بيتــا β radiation، الــذي يتكــون مــن إلكترونــات أو بوزيترونــات، بواســطة لــوح مــن األلومنيــوم، لكــن 

إشــعاع غامــا يتطلــب حمايــة مبــواد كثيفــة مثــل الرصــاص أو اخلرســانة.

ــي مت  ــات الت ــداً بالبيان ــال جــداً وارتبطــت جي ــات بشــكل فع ــد حــددت الطبق لق
احلصــول عليهــا مــن ســجات اإلمكانــات الذاتيــة واملقاومــة، والتــي كانــت مســتخدمة 

بالفعــل قبــل عقــد مــن الزمــن.

يف البدايــة، ميكــن لهــذه القياســات فقــط التفريــق بــن الليثولوجيــا )دراســة 
اخلصائــص الفيزيائيــة العامــة للصخــور( علــى أســاس مقــدار اإلشــعاع املنبعــث مــن 

ــا. كل منه
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 ،Geiger–Müller Counters هذه األدوات، التي تستخدم عادة عدادات جيجر-مولر
فقد  ذلك،  ومع  أساس طاقاتها.  املنبعثة على  اإلشعاعات  بن  التفريق  تستطع  لم 
استخدمت أيضاً عدادات غازية أخرى، مثل عداد حجرة التأين والعدادات النسبية.

عــداد جيجــر )املعــروف أيضــًا باســم عــداد جيجر-مولــر( هــو أداة إلكترونيــة تســتخدم للكشــف عــن اإلشــعاع 
واحلمايــة  اإلشــعاعية  اجلرعــات  قيــاس  مثــل  تطبيقــات  يف  واســع  نطــاق  علــى  يســتخدم  وقياســه.  املؤيــن 
أنبــوب  باســتخدام  لعــداد جيجــر  تخطيطــي  رســم  النوويــة.  والصناعــة  التجريبيــة  والفيزيــاء  اإلشــعاعية 

النافــذة’ لإلشــعاع املنخفــض االختــراق. يســتخدم مكبــر الصــوت أيضــًا لإلشــارة. ’نهايــة 
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ال تــزال العــدادات النســبية تســتخدم بنجــاح اليــوم يف مصانــع إثــراء املعــادن، 
للتحكم يف هذه العمليات من خال الكشــف وقياس طيف األشــعة الســينية الفلورية 
املنبثقــة مــن التغذيــة وتدفقــات املنتــج، حيــث توضــع معــدات املراقبــة للمســاعدة يف 

التحكــم يف العمليــة.

يف عــام 1947 ظهــر أول مقيــاس ملســامية النيوتــرون يف قــاع البئــر. ومــع ذلــك، 
كان هــذا نتيجــة للثــورة العلميــة التــي أدت إلــى فهــم نقــل النيوترونــات يف املــواد 
وكذلــك القــدرة علــى منذجــة هــذا النقــل رياضياتيــاً يف أي تكويــن هندســي ويف 
ــة وقــد  ــر األســلحة النووي معظــم املــواد. كان هــذا تخصصــاً نشــأ يف مشــاريع تطوي

جــرى تنقيحــه الحقــاً يف فيزيــاء املفاعــات النوويــة والهندســة النوويــة.

وشــهد العــام 1947 نفســه إدخــال جهــاز الكشــف عــن الومضــات، والــذي كان 
ــراً مــن أشــعة  ــي أن قــدراً كبي ــاءة؛ وهــذا يعن ــى اكتشــاف أشــعة غامــا بكف ــادراً عل ق

ــل. ــا بالفع ــاز الوميــض تتفاعــل معه ــي تدخــل جه ــا الت غام

عداد وميض حديث محمول يقرأ جرعة غاما احمليطة. يتم عرض موضع الكاشف الداخلي بوساطة التقاطع.
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ميكــن للكاشــف أيضــاً التمييــز بــن أشــعة غامــا املكتشــفة علــى أســاس طاقاتهــا. 
يف  والحقــاً  التجريبيــة،  النوويــة  الفيزيــاء  مــن  جديــداً  عهــداً  التطــور  هــذا  بــدأ 

اجليوفيزيــاء النوويــة احلديثــة.

كاشــف الوميــض احلديــث هــو يف األســاس مزيــج مقتــرن بصريــاً مــن الكريســتال 
ــع  ــا يتفاعــل اإلشــعاع م ــي. عندم ــوب املضخــم الضوئ ــئ )أو الوامــض( واألنب املتألل
املــادة الوامضــة، فإنــه يصــدر وميضــاً ضوئيــاً تتناســب شــدته مــع الطاقــة التــي ينقلهــا 
اإلشــعاع إلــى البلــورة، والتــي بدورهــا تنتــج إشــارة كهربائيــة متناســبة مــن املضاعــف 
الضوئــي. كان هــذا أول مــرة يتوفــر فيهــا كاشــف طيفــي ذو كفــاءة عــد عاليــة إلشــعاع 

غامــا النشــط.

ــي  ــة الت ــع الدق ــة املكتشــفة، م ــات اإلشــعاعات املختلف ــن طاق ــرق ب ميكــن أن يف
جــرى حتقيقهــا لهــذا التمايــز يف البدايــة كانــت تقريبيــة جــداً وكانــت اإلجــراءات 
املطلوبــة مرهقــة. ومــع ذلــك، فقــد اســتغرق األمــر بضــع ســنوات فقــط قبــل أن 
ــن أشــعة غامــا واألشــعة الســينية  ــز ب ــه التميي يتحســن هــذا الكاشــف بحيــث ميكن

وفقــاً لطاقاتهمــا.

كان لهــذه اخلطــوة تأثيــر هائــل علــى جميــع الفــروع التطبيقيــة للفيزيــاء النوويــة، 
وال ســيما الطــب النــووي واملعاجلــة الصناعيــة وبالطبــع اجليوفيزيــاء النوويــة.

والســبب يف أهميتهــا هــو أن العديــد مــن املــواد التــي يجــب قياســها يف أي مــن 
هــذه العمليــات، ولكــن ال ميكــن مراقبتهــا بصريــاً، ميكــن تنشــيطها بحيــث تنبعــث إمــا 

أشــعة غامــا أو أشــعة ســينية ذات طاقــات مختلفــة خاصــة باملــواد قيــد التحقيــق.

كمــا ذكرنــا ســابقاً، فــإن بعــض املــواد اخلاضعــة للمراقبــة نشــطة بشــكل طبيعــي. 
لكــن يجــب تنشــيط البعــض اآلخــر بشــكل مصطنــع، باســتخدام جزيئات نووية نشــطة 
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ــة أو املفاعــات  ــل املصــادر املشــعة القوي ــات املشــعة مث تنبعــث مــن مصــادر االنبعاث
النوويــة أو مســرعات اجلســيمات النوويــة.

ــر أداة لقيــاس كفــاءة طاقــة اإلشــعاع  كانــت اخلطــوة املهمــة الاحقــة هــي تطوي
املكتشــف. حتــى عــام 1960 تقريبــاً، كانــت هنــاك طريقتــان فقــط للقيــام بذلــك. 
ــى  ــة املتسلســلة عل وكانــت إحــدى الطرائــق هــي إجــراء عــدد مــن القياســات الفردي
مــدى طاقــة اإلشــعاع الــوارد. وقــد جــرى اإلشــارة إلــى هــذه األداة علــى أنهــا محلــل 
ذو قنــاة واحــدة Single Channel Analyser (SCA) ، حيــث تؤخــذ عينــات مــن نافــذة 
صغيــرة يف نطــاق الطاقــة املهمــة لفتــرة زمنيــة محــددة وميكــن اســتخدامها يف وضــع 
املســح، وترفــع تلــك النافــذة بعــد ذلــك مــع زيــادة صغيــرة يف الطاقــة إلــى عينــة مــرة 
أخــرى للفتــرة الزمنيــة نفســها، وهكــذا. ولكــن بهــذه الطريقــة، كان يفلــت عــدد كبيــر 

مــن األحــداث املكتشــفة مــن التحليــل بحيــث اســتغرقت التحليــات وقتــاً كبيــراً.

تعد محلالت القناة الواحدة احلديثة نظامًا فريدًا يجمع بن اإللكترونيات املتقدمة وأجهزة االستشعار الذكية ذات 
احلالة الصلبة. يسمح النظام مبراقبة العمليات والتحكم فيها بشكل مرن واقتصادي.
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ــاة الواحــدة ذات  ــات القن ــرة عــدد مــن محل ــة األخــرى هــي معاي ــت الطريق كان
 .X أو أشــعة ϒ ــاف أشــعة ــة يف أطي ــاس املناطــق ذات األهمي ــت لقي املســتوى الثاب
تعتبــر طريقــة التحليــل األخيــرة هــذه فعالــة ولكنهــا تفتقــر إلــى احلساســية للمكونــات 
األوليــة قيــد التحقيــق إذا كان هنــاك تداخــل مــن عناصــر أخرى يف منطقــة االهتمام.

كانــت اخلطــوة الرئيســية الثانيــة التــي جــرى اتخاذهــا يف تطويــر تقنيــات القيــاس 
ــدد  ــل متع ــة، هــي احملل ــاء النووي ــر اجليوفيزيـــــــــ ــي ســّرعت مــن تطويـــــــ ــووي، والت الن
القنـــــــوات Multichannel Analyser (MCA). وقــد ظهــر ألول مــرة يف املختبــرات يف 
أواخــر اخلمســينات مــن القــرن املاضــي. هــذه األداة قــادرة علــى قيــاس طاقــة كل حــدث 

يكتشــف تقريبــاً.

يف البدايــة، كانــت هــذه األدوات بطيئــة يف حتليــل هــذه األحــداث وتُظهــر طيــف 
الطاقــة الــذي فحــص بتفاصيــل 128/1 فقــط مــن نطاقــه. ومــع ذلــك، كان هــذا 
التمايــز يف الطاقــة وهــذه الســرعة مناســبن بالتأكيــد للتطبيقــات املتوقعــة يف ذلــك 
الوقــت. كان هــذا بســبب حقيقــة أن حتليــل الطاقــة املتاحــة لكاشــفات الوميــض لــم 

يكــن جيــداً مبــا يكفــي لضمــان متايــز أفضــل للطاقــة.

محلل متعدد القنوات حديث يوفر هذا الطراز كاًل من السرعة ومرونة تطبيق الشبكة. وهو يستخدم للمراقبة 
الطبية والصناعية واألمنية أو اإلشعاع يف الوقت الفعلي.
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يف البدايــة، لــم تكــن قــدرات التحليــل والعــد الســريع مطلوبــة أيضــاً، ألن التطبيــق 
اجليوفيزيائــي النــووي الرئيســي املتوقــع كان حتليــل أشــعة غامــا املنبعثــة مــن النظائــر 
املشــعة التــي حتــدث بشــكل طبيعــي يف األرض، وهــي انبعاثــات ضعيفــة مــن معظــم 

الصخور.

لقــد أتاحــت التغييــرات الســريعة التــي حدثــت يف املكونــات اإللكترونيــة والدوائــر 
ــع  ــدة متامــاً للقيــاس يف جمي ــذ عــام 1960 إمكانيــات جدي ــدة من ــة اجلدي اإللكتروني

فــروع العلــوم النوويــة التطبيقيــة. 

يف  االحتمــاالت  هــذه  اســتخدمت  تطورهــا،  مــن  نســبياً  مبكــرة  مرحلــة  يف 
اجليوفيزيــاء النوويــة، ال ســيما يف اجليوفيزيــاء النوويــة اخلاصــة بالتنقيــب عــن 
النفــط يف قــاع البئــر. ومــع ذلــك، ســرعان مــا طبقــت املفاهيــم الكامنــة وراء التقنيــات 
التــي جــرى تطويرهــا يف صناعــة النفــط للتحكــم يف معاجلــة املعــادن وتســجيل اآلبــار 

ــاس اإلشــعاعي احملمــول جــواً. ــة والقي ــوارد الصلب ــى امل للحصــول عل

ظهــرت أنــواع جديــدة مــن كاشــفات أشــعة غامــا ألول مــرة خــال الســتينات. 
اعتمــد إنتاجهــا علــى التقــدم احملــرز يف فيزيــاء احلالــة الصلبــة، وال ســيما فيزيــاء 
أشــباه املوصــات. كان الكاشــف اجلديــد عبــارة عــن قطعــة بلوريــة مــن مــادة، عــادة 
ــة بـــ ’األجــزاء  ــن مثقل ــم تك ــي ل ــوم، والت ــن الســيليكون أو اجلرماني ــا م ــون إم ــا تك م
املتحركــة’، ممــا يعنــي أنــه لــم تكــن هنــاك مغلفــات زجاجيــة حتيط باخليــوط املصنعة 

ومــا شــابه، كمــا يف حالــة املكــون الضوئــي لكاشــف الوميــض.

يف حــن أن أجهــزة الكشــف عــن أشــباه املوصــات األصليــة، التــي ُصنعــت 
للكشــف عــن اجلســيمات املشــحونة النوويــة ومتييزهــا بالطاقــة، ميكــن تشــغيلها يف 
ــي  ــا الت ــى حــد م ــر ســناً إل ــا األصغ ــاء عمومته ــة، إال أن أبن درجــات احلــرارة العادي
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طــورت للكشــف عــن أشــعة غامــا واألشــعة الســينية كانــت تتطلــب التبريــد بوســاطة 
ــازم. النيتروجــن الســائل مــن أجــل التشــغيل ال

كان هــذا وال يــزال ميثــل مشــكلة لقياســات اجليوفيزيــاء النوويــة مــن هــذا النــوع 
التــي أجريــت يف مواقــع بعيــدة دون دعــم البنيــة التحتيــة.

ــاً مــا يبــذل اجليوفيزيائيــون النوويــون جهــداً لتنظيــم إمــدادات  ومــع ذلــك، غالب
املبــرد، ألن قــدرة هــذا النــوع مــن الكاشــفات علــى حتليــل طاقــات أشــعة غامــا أفضــل 

بنحــو خمســن مــرة مــن تلــك املوجــودة يف كاشــف الوميــض.

يف احلــاالت التــي حتــوي فيهــا املــادة العديــد مــن املكونــات األوليــة التــي تتطلــب 
التحليــل، فمــن احملتمــل أن يكــون عــدد أشــعة غامــا التــي تتطلــب حتديــد الهويــة 
ــذي ســيتجنب  ــوع مــن الكاشــفات هــو فقــط ال ــك احتمــال أن هــذا الن ــًا، وكذل هائ
مشــكلة تداخلهــا املتبــادل. ومــع ذلــك، فــإن التكلفــة املاليــة لهــذا النــوع من الكاشــفات، 

عنــد مقارنتهــا بكاشــف الوميــض ذي احلجــم املماثــل، تكــون هائلــة.

ــم تكــن التكلفــة مشــكلة، فــإن كاشــف الوميــض ليــس أداة قدميــة يف  ــو ل حتــى ل
العمليــات اجليوفيزيائيــة النوويــة. يوجــد العديــد مــن التطبيقــات التــي ال تشــكل فيهــا 
القــدرة احملــدودة لتمييــز الطاقــة يف جهــاز الوميــض عائقــاً أمــام التحليــل املطلــوب. 
وحتــى عندمــا تكــون عائقــاً، غالبــاً مــا تكــون هنــاك معلومــات أخــرى متكــن احمللــل 

مــن التغلــب علــى هــذا القيــد.

وبشــكل أكثــر حتديــداً، يكــون جهــاز الوميــض منقطــع النظيــر يف الظــروف التــي 
ــى ســطح  ــل لاكتشــاف معــدل منخفــض مــن الوقــوع عل ــا لإلشــعاع القاب يكــون فيه
الكاشــف كما هو احلال، على ســبيل املثال، يف مســح التضاريس اجلوي اإلشــعاعي.
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يف هــذا التطبيــق، قــد تشــغل كل قطعــة مــن األلــواح األربعــة الضخمــة من وحدات 
وميــض يوديــد الصوديــوم، املســتخدمة يف وحــدة املســح اجلــوي اإلشــعاعي احلديثــة، 
حجمــاً ال يقــل عــن 8 ديســيمتر مكعــب. يوفــر هــذا معــدل العــد املطلــوب للتفســير 
اجليــد، وقدرتــه علــى التمايــز اجليــد للطاقــة ألشــعة غامــا تتطابــق مــع النــوع نفســه 

مــن الومــض عنــد اســتخدامه يف املختبــر.

ــواد  ــات امل ــع عين ــر اإلشــعاع املســتخدم للتفاعــل م ــذي أحــرز يف توفي ــدم ال التق
املعنيــة هــو عامــل حيــوي آخــر يف تقــدم اجليوفيزيــاء النوويــة. إن التوافــر التجــاري 
للمصــادر املشــعة االصطناعيــة املســتخدمة اليــوم يتبــع تطويــر األســلحة النوويــة 

واملفاعــات النوويــة.

يف الواقــع، تعــد تقنيــة املفاعــات النوويــة جــزءاً أساســياً مــن إنتــاج معظــم هــذه 
املصــادر، مــع أن بعضهــا ينتــج باســتخدام مســرعات اجلســيمات. كمــا أنهــا حديثــة 
نســبياً. مــن املؤكــد أن مصــادر النيوترونــات، األميريكيــوم والبريليــوم والكاليفورنيــوم، 
ــاً إمــا للتحكــم الصناعــي أو يف اآلبــار، ال ميكــن حتضيرهــا بــدون  املســتخدمة حالي

التكنولوجيــا النوويــة.

ــوب  ــع أنب ــاً م ــات املشــغل إلكتروني ــد النيوترون ــات، مول املصــدر اآلخــر للنيوترون
نيوترونــي مغلــق، طــور يف ســتينات القــرن العشــرين. ســيكون الكثيــر مــن تســجيات 
ــار النفــط التــي يجــري اليــوم بــا معنــى بــدون هــذه املصــادر لتجهيــز  احلفــر يف آب

ــة يف البحــث عــن النفــط. مســابير املســامية النيوتروني

يســتمر البحــث بهــدف إنتــاج مــواد وميــض أســرع مــع قــدرة أعلــى علــى إيقــاف 
اإلشــعاع واســتقرار أفضــل يف درجــة احلــرارة مقارنــة باملــواد احلاليــة.
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كانــت آخــر اخلطــوات العظيمــة يف التكنولوجيــا التــي دفعــت اجليوفيزيــاء النوويــة 
أحــد  واإللكترونيــات.  أجهــزة احلاســوب  التطــورات يف مجــال  هــي  األمــام  إلــى 
تطبيقــات الرياضياتيــة يف اجليوفيزيــاء هــو التنبــؤ النظــري بنتائــج تكوينــات معينــة 
لــأداة واملصــدر والعينــة، مــن حيــث كيفيــة تأثيــر ذلــك علــى اإلشــعاع مكانيــاً وزمنيــاً.

يف كثيــر مــن احلــاالت، تكــون هــذه مهمــة شــاقة إن لــم تكــن مســتحيلة. ومــع ذلــك، 
فــإن احلاســوب هــو الــذي زود العلمــاء بنهــج بديــل الســتخدام التقريبــات العدديــة، 

والحقــاً عمليــات احملــاكاة لتنفيــذ هــذه املهمــة.

يوفــر احلاســوب، وخاصــة احلاســوب الشــخصي، للعالــم أيضــاً وســائل للتحكــم 
يف إجــراءات القيــاس وتخزيــن بيانــات القيــاس ومعاجلــة البيانــات وتفســيرها وفقــاً 
خلوارزميــات معينــة مــن أجــل تعيــن قيــم للبارامتــرات اجليوفيزيائيــة أو اجليولوجيــة 

املطلوبــة أيضــاً كعــرض مرئــي لنتائــج هــذه التفســيرات يف شــكل نســخ ورقيــة.

يقــدم هــذا النــوع مــن املخرجــات كأرقــام مجدولــة أو رســوم بيانيــة توضــح تبايــن 
بارامتــر االهتمــام بالنســبة لبعــض اإلطــارات املرجعيــة مثــل املوقــع اجلغــرايف أو 

العمــق حتــت الســطح.

كمــا تتوفــر مخرجــات املعاجلــة كشاشــات عــرض مرئيــة، بحيــث ميكــن بالفعــل 
احلصــول علــى نتائــج قياســات املراقبــة اجليوفيزيائيــة أثنــاء تقدمهــا؛ ال يلــزم عمــل 

نســخ ورقيــة إال عندمــا تكــون مطلوبــة حقــاً.

يضمــن إمكانيــة الوصــول إذا جــرى اســتيفاء العديــد مــن املعاييــر مبــا يف ذلــك 
الدقــة واملوثوقيــة واملتانــة وســهولة االســتخدام. لقــد تطــورت التكنولوجيــا بشــكل 
مثيــر لإلعجــاب يف جميــع هــذه اجلوانــب علــى مــدار العقديــن املاضيــن. لــم تصبــح 



اجليوفيزيـاء النوويـــــــة

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 22

النتائــج التــي جــرى احلصــول عليهــا أكثــر دقــة فحســب، بــل صــارت أيضــاً أكثــر صلــة 
مبــا يحــاول العمــاء املزعومــون قياســه يف العالــم العملــي احلقيقــي.

كان هــذا إلــى حــد كبيــر نتيجــًة للتقــدم احملــرز يف القضايــا املفاهيميــة يف نظريــة 
قويــة،  حاليــاً  املعــدات  صــارت  الرياضياتيــة.  واإلحصــاءات  واحملــاكاة  النمذجــة 
ســواء مــن الناحيــة املاديــة أو مــن ناحيــة كيفيــة عملهــا، ومــن ثــم فهــي أيضــاً ســهلة 
االســتخدام، ويرجــع ذلــك أساســاً إلــى اإللكترونيــات اجلديــدة وتقنيــات احلاســوب.

ومــع ذلــك، ســيكون مــن الضــروري إجــراء املزيــد مــن التطويــرات على هــذا املنوال 
حتــى حتظــى التكنولوجيــا بقبــول واســع يف مجــاالت التطبيــق اجلديــدة، علــى ســبيل 
املثــال، علــى ســطح الفحــم، أو يف يــد عامــل املنجــم العامــل، أو بــدالً مــن ذلــك، يف 

جانــب حــارس املنتــزه الوطنــي لــدى مراقبــة ظــروف بيئــة املنتــزه.

إن نتائــج احملــاكاة اجليوفيزيائيــة النوويــة لعينــة أو صخــرة أو جســم خــام معقــدة 
جــداً مــن ناحيــة تأثيرهــا علــى مــا نقيســه، ومــن أجــل حــل املشــكلة املطروحــة، مــن 
الضــروري يف كثيــر مــن األحيــان احلصــول علــى عاقــات تعريــف إضافيــة مــن 
اآلخريــن، كالقياســات الكيميائيــة أو الفيزيائيــة أو الرياضياتيــة أو اجليوفيزيائيــة.

إن أعظــم التطــورات التــي حققتهــا هــذه التكنولوجيــا حتــى الوقــت احلالي لصالح 
ــادة  البشــرية كانــت يف مجــاالت اكتشــاف املــوارد واســتغالها ومعاجلتهــا. ميكــن زي

صلتهــا باملســتقبل مــن خــال إيجــاد تطبيقــات حلمايــة البيئــة البشــرية.
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أســــــاسيات اجليوفيزيـــــاء النوويـــــة

اجليوفيزيــاء النوويــة هــي دراســة وممارســة الفيزيــاء النوويــة كمــا هــي مطبقــة 
علــى اجليولوجيــا. كمــا تنطبــق علــى جميــع األمــور واألنشــطة البشــرية املرتبطــة 

باجليولوجيــا.

تتنــاول ممارســة اجليوفيزيــاء النوويــة اآلثــار التــي نقيســها نتيجــة تفاعل اإلشــعاع 
النــووي مــع املــواد اجليولوجيــة ومــع الطرائــق املختلفــة لقيــاس هــذه التأثيــرات 
القضايــا  بنــاء فرضيــات ونظريــات جديــدة حــول  إلــى  يــؤدي  الــذي  وتفســيرها 

اجليولوجيــة. 

ميكــن أن تكــون النظريــات املعنيــة ذات طبيعــة نظريــة، على ســبيل املثال، النظرية 
الكونيــة، أو النظريــة العمليــة، مثــل التبايــن يف درجة الركاز يف العينات األساســية.

ــرات  ــك التأثي ــس تل ــف نقي ــي نقيســها، وكي ــرات الت ــق هــذا املوضــوع بالتأثي يتعل
املــواد  خــال  مــن  النــووي  لإلشــعاع  بالنقــل،  يســمى  مــا  أو  باحلركــة،  املتعلقــة 
اجليولوجيــة. نقيــس أيضــاً تأثيــرات تفاعــل اإلشــعاع النــووي مــع املــواد التــي تعالــج، 

جزئيــاً علــى األقــل، مــن املــواد اجليولوجيــة اخلــام، مثــل طــن الفحــم.

· النشاط اإلشعاعي للغالف الصخري	
للغــاف  الصلبــة  الصخــور  مــن  املنبعثــة  النوويــة  اإلشــعاعات  تدفــق  يتــراوح 
الصخــري مــن رواســب خــام نــادرة حيــث يكــون أكثــر مــن بضعــة أمتــار مكعبــة مــن 
ــر عــدة  ــث ال تظه ــر شــيوعاً حي ــت األكث ــى رواســب الهالي ــوم إل ــوم أو الثوري اليوراني

كيلومتــرات مكعبــة أي نشــاط إشــعاعي فــوق اخللفيــة اآلليــة.
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ال يقتصــر النشــاط اإلشــعاعي لنطــاق الغــاف الصخــري علــى نطــاق واســع 
فحســب، بــل إن أخــذ عينــات الغــاف الصخــري الــذي ميكــن الوصــول إليــه قليــل. 
يتكــون الغــاف الصخــري الــذي ميكــن الوصــول إليــه حاليــاً مــن ســطح األرض، 
ــي قــد تتجــاوز  ــا مــن احلفــر الت ــات جــرى احلصــول عليه ــب مــع عين ــى جن ــاً إل جنب
ســتة كيلومتــرات يف القــارات وتختــرق األمتــار القليلــة العلويــة مــن الرواســب يف قــاع 

البحــار.

وهكــذا، مــن حيــث املبــدأ، تســمح التقنيــات احلاليــة بأخــذ عينــات مباشــرة مــن 
نظــام كتلتــه نحــو 1023 غرامــاً؛ أجــري مــا ال يزيــد عــن 105 حتديــدات مفصلــة ودقيقــة 
علــى املســتوى العــام للنشــاط اإلشــعاعي، ولــم ينتــج عنهــا أكثــر مــن حتديــد واحــد 
ــكل 1017 غرامــاً يف أحســن األحــوال. وجتــدر اإلشــارة أيضــاً إلــى أن بعــض املــواد  ل
موجــودة حاليــاً يف نطــاق ســتة كيلومتــرات مــن الســطح، علــى ســبيل املثــال يجــب أن 

تكــون بعــض احلمــم البركانيــة قــد أتــت يف األصــل مــن عمــق أكبــر.

عنــد النظــر إلــى الدرجــة التــي جــرى بهــا أخــذ العينــات حتــى الوقــت احلالــي، 
يجــب أن ياحــظ املــرء أيضــاً أن معظــم حتديــدات النشــاط اإلشــعاعي يف الغــاف 
الصخــري قــد أجريــت إمــا فيمــا يتعلــق باالستكشــاف لتركيــزات عاليــة بشــكل غيــر 
عــادي مــن اليورانيــوم أو فيمــا يتعلــق باســتخدام إيجابيــة أو ســلبية شــذوذ النشــاط 

اإلشــعاعي يف التنقيــب عــن البتــرول.
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متثيــل ملجموعــة واســعة مــن النشــاط اإلشــعاعي مــع تشــتت منخفــض نوعــي. يرســم هنــا لوغاريتــم تــردد 
وحــدة كتلــة مــن الصخــور مقابــل لوغاريتــم تركيــز مصــدر طبيعــي للنشــاط اإلشــعاعي. وال يــزال الشــكل 
الدقيــق للجانــب األميــن مــن املنحنــي هنــا غيــر معــروف وال ميكــن تقديــره إال مــن خــال معــدل االكتشــاف 
والتســارع يف معــدل االكتشــاف، ممــا يحافــظ علــى جهــد االستكشــاف ثابتــًا وموزعــًا بالتســاوي. وهكــذا، فــإن 
املنحنيــن املتقطعــن األول والثانــي يف الشــكل ال ميثــان ســوى اثنــن مــن االحتمــاالت العديــدة للتــردد 

احلقيقــي للتركيــزات األعلــى.
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مــع أنــه أمكــن احلصــول علــى كا النوعــن الرئيســين مــن املعلومــات يف البحــث 
عــن تركيــزات غيــر متثيليــة للنشــاط اإلشــعاعي، فــإن كليهمــا يعمــل علــى إثبــات 
بشــكل غيــر مباشــر أن كميــات كبيــرة مــن الغــاف الصخــري ال تختلــف بأكثــر مــن 

ــة يف النشــاط اإلشــعاعي. عامــل اثنــن أو ثاث

علــى وجــه اخلصــوص، أظهــرت آالف الكيلومتــرات من املســوحات اجلوية بأشــعة 
غامــا منخفضــة املســتوى ومئــات الكيلومتــرات يف حقــول النفــط يف آبــار النفــط هــذا 

التبايــن الصغيــر مــن الناحيتــن األفقية والرأســية.

جــرت اإلشــارة أيضــاً إلــى هــذا التبايــن الصغيــر يف العديــد مــن الصخور الشــائعة 
مــن خال:

أخذ أوزان متساوية من العديد من املواقع وحتديد النشاط اإلشعاعي للركام.. 1

ــى الصخــور التــي حيــث يجــب أن تكــون . 2 اتخــاذ قــرارات النشــاط اإلشــعاعي عل
ــة متجانســة. ــات اجليولوجي العملي

دراســة التباين يف النشــاط اإلشــعاعي يف الصخر النفطي املشــترك على أســاس . 3
متــر مبتــر وعشــرة كيلومتــرات يف عشــرة كيلومترات.

ومــن ثــم، فــإن األمنــاط اخلاصــة بالصخــور األكثــر شــيوعاً يف الغــاف الصخــري 
الغرانيــت والصخــر النفطــي التــي ميكــن الوصــول إليهــا هــي 11 إلــى 15 جــزءاً لــكل 
مليــون ثوريــوم، و 3 إلــى 4 أجــزاء لــكل مليــون يورانيــوم، ونحــو 3 أجــزاء لــكل مليــون 
بوتاســيوم 40. متثــل هــذه األرقــام أيضــاً متوســط التركيــزات للغــاف الصخــري 
الــذي ميكــن الوصــول إليــه ألن الــوزن اإلحصائــي ألنــواع وتركيــزات الصخــور األخــرى 

منخفــض جــداً.
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كل مصــــــــــدر رئيســي للنشــــــــاط اإلشــعاعي الطبيعـــــــي، من املمكــــــن حتديـــــــد 
وحـــــــــدة كتلتــه بحيــث تكـــــــــــون احلــــــــدود العليـــــــا للتـــــــــركيز، علــــــــــى التــــــــوالي: 
ــرة جــداً. ــال الشــوائب الصغي ــع إهم ThO2 % 100، وUO2 % 100، وKCI  % 100، م

تواتــر هــذه التركيــزات العاليــة، مــع أنــه مــن املعــروف أنــه منخفــض، إال أنــه ال 
يــزال غيــر مؤكــد متامــاً ألن الغــاف الصخــري الــذي ميكــن الوصــول إليــه كبيــر جــداً 

وأخــذ العينــات متناثــر جــداً.

محــاوالت إظهــار أن التوزيــع التكــراري لتركيــز عنصــر ثانــوي يف الغرانيــت أو 
الصخــر النفطــي يجــب أن يتبــع وظيفــة بســيطة، علــى ســبيل املثــال تســجيل عــادي، 

لكنهــا لــم تكــن مقنعــة حتــى الوقــت احلالــي.

ــكل مشــكلة  ــات ليســت بالقــدر نفســه مــن اخلطــورة ل ــات يف أخــذ العين الصعوب
تنطــوي علــى النشــاط اإلشــعاعي للغــاف الصخــري. وهكــذا، على ســبيل املثال، عند 
حســاب كميــة احلــرارة املتولــــــــــدة عــن اإلشــعاعات النوويـــــــــة يف الغــاف الصخري، 
ــرارة يف  ــاج احلـــــ ــر إنتــــ ــة لتقدي ــواردة أعــاه كافيــــ ــإن متوســط التركيــزات ال فـــــــــ
حــدود 20 %. بالنســبة ملشــكلة احلــرارة هــذه، ليــس مــن الضــروري معرفــة مــا إذا كان 
0.01 أو 0.00001 % أو أقــل مــن إجمالــي املخــزون يحــدث يف التركيــزات االقتصاديــة 
العاليــة؛ تعتبــر األخطــاء األخــرى يف ثوابــت االنحــال وطاقــات اإلشــعاع أكثــر أهميــة 

يف احلــد مــن الدقــة التــي ميكــن بهــا حســاب إنتــاج احلــرارة مــن املصــادر النوويــة. 

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن مشــكات أخــذ العينــات هائلــة يف محاولــة تقديــر كميــة 
الثوريــوم واليورانيــوم التــي ميكــن اســتعادتها لتوليــد الطاقــة النوويــة.
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·  املواد التي تتعامل معها اجليوفيزياء النووية	
تتــراوح أمثلــة املــواد املختلفــة التــي تتعامــل معهــا اجليوفيزيــاء النوويــة مــن املــواد 
اخلــام مثــل البتــرول أو املــاء أو املعــادن أو الفحــم إلــى املــواد املعاجلــة مثــل الزجــاج 

أو املعــادن املعاجلــة أو الســيراميك.

عــاوة علــى ذلــك، تشــتمل املــواد ذات الصلــة بهــذه الدراســات أيضــاً علــى بعــض 
أنــواع نفايــات املنتجــات الصناعيــة التــي تنطــوي علــى اســتخدام املــواد اجليولوجيــة 
ــراق الفحــم  ــن احت ــث م ــون املنبع ــي أكســيد الكرب ــر وثان ــاد املتطاي ــل الرم اخلــام مث

والنفايــات الســائلة الكيميائيــة مــن مصانــع معاجلــة املعــادن.

يجــب أن تتعامــل اجليوفيزيــاء النوويــة أيضــاً مــع الطريقــة التــي نقيــس بهــا 
تأثيــرات اإلشــعاع النــووي املتفاعــل مــع املواد اجليولوجيــة يف مختلف مراحل عمليات 

تنقيتهــا، مــن أجــل توفيــر البيانــات التــي تســاعد يف التحكــم يف هــذه العمليــات.

قــد يســاعد تطبيقهــا البشــرية يف اكتشــاف املزيــد مــن املــوارد الطبيعيــة ويف 
اســتخراج هــذه املــوارد بشــكل أكثــر فعاليــة وكفــاءة. يف جميــع هــذه اجلوانــب، قــد 
تســاعد ممارســة اجليوفيزيــاء النوويــة البشــرية عــن طريــق زيــادة أو احلفــاظ علــى 
توزيــع املــوارد، ومــن ناحيــة أخــرى، عــن طريــق تقليــل نفاياتهــا، إمــا أثنــاء اســتخراجها 

مــن األرض أو أثنــاء مرحلــة معاجلــة املعــادن.

تعتمــد اجليوفيزيــاء النوويــة علــى تفاعــل اإلشــعاع النــووي مــع املــواد اجليولوجية. 
إذن مــا هــي هــذه اإلشــعاعات النوويــة وتفاعاتهــا مــع املــواد بشــكل عــام؟

إنهــا اإلشــعاعات املنبعثــة نتيجــة للتغيــرات يف حــاالت الطاقــة الســائدة يف النــوى 
الذريــة. تصــدر، علــى وجــه اخلصــوص، عندمــا تخضــع النــوى املوجــودة بالفعــل يف 

حالــة مــن اإلثــارة إلزالــة اإلثــارة.
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وجتــدر اإلشــارة إلــى أن األشــعة الســينية تدخــل ضمــن اإلشــعاعات ذات الصلــة 
باجليوفيزيــاء النوويــة، مــع أنهــا تنبعــث يف عمليــات إزالــة اإلثــارة إللكترونــات الغــاف 

احمليــط بالنــواة الذريــة.

اآلثار التي يكشف عنها أو قياسها هي أيضاً إشعاعات. تنبعث هذه اإلشعاعات 
أو تتشــتت عندمــا تتفاعــل إشــعاعات أخــرى مــع املــواد اجليولوجيــة. يوفــر األســاس 
العملــي للجيوفيزيــاء النوويــة مــن خــال حقيقــة أن اخلصائــص اجليولوجيــة للمــادة 

هــي العوامــل التــي حتــدد خصائــص هــذه اإلشــعاعات املكتشــفة.

· مــــــــاذا نقيــــــس؟	
ميكــن اســتخدام تقنيــات الفيزيــاء النوويــة التطبيقيــة للكشــف أو القيــاس الكمــي 
خلصائــص أي مــادة طبيعيــة متاحــة إمــا يف حالتهــا اخلــام وغيــر املصنعــة أو، بــدالً 

مــن ذلــك، يف حالــة معاجلــة.

بشــكل عــام، قــد تكــون اخلصائــص املقيســة فيزيائيــة أو كيميائيــة. اخلصائــص 
الفيزيائيــة األكثــر شــيوعاً املقيســة مباشــرة بالتقنيــات اجليوفيزيائيــة النوويــة هــي 
كثافــة ومســامية الصخــور والتربــة واخلامــات املعدنيــة. أمــا اخلصائــص الكيميائيــة 
التــي تقــاس عــادًة بوســاطة هــذه التقنيــات هــي تركيــزات العناصــر الكيميائيــة ذات 

الصلــة بحــاالت صناعيــة محــددة.

الســبب يف التركيــز علــى عناصــر كيميائيــة معينــة هــو أنــه ال يوجــد نــوع واحــد 
مــن التفاعــل النــووي مــن شــأنه أن يوفــر نظامــاً مناســباً وقابــًا للتطبيــق بشــكل 
عــام للتحليــل الكمــي ضمــن إطــار زمنــي عملــي، وال ميكــن حتليــل جميــع العناصــر 

ــات. ــة بوســاطة أي نظــام واحــد مــن التحلي الكيميائي
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عــاوة علــى ذلــك، بالنســبة لتلــك العناصــر التــي ميكــن حتليلهــا، مــن املســتحيل 
ــات  ــا هــذه العناصــر يف العين ــي قــد تكــون فيه ــزات الت ــع التركي ــام بذلــك جلمي القي

ــة. الصناعي

ينطبــق هــذا القيــد علــى ماءمــة الطريقــة لعناصــر كيميائيــة معينــة حتــى علــى 
التحليــل الطيفــي النبعاثــات األشــعة الســينية، وهــو غيــر مناســب ألخــف العناصــر 

الكيميائيــة مــع قابليتهــا للتطبيــق تغطــي أوســع نطــاق مــن العناصــر الكيميائيــة.

األشــعة الســينية هــي جــزء مــن الطيــف الكهرومغناطيســي، مــع أطــوال موجيــة أقصــر مــن األشــعة فــوق 
الســينية. األشــعة  مــن طيــف  أجــزاء مختلفــة  املختلفــة  التطبيقــات  تســتخدم  البنفســجية. 

عــاوة علــى ذلــك، ونظــراً ألن التحليــل الطيفــي لأشــعة الســينية يعانــي مــن 
تأثيــرات االمتصــاص الذاتــي داخــل العينــة، فإنــه غيــر مناســب للتحليــل الكمــي 

للعينــات غيــر املتجانســة.
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ومــع ذلــك، ميكــن تطبيــق تقنيــة األشــعة الســينية بشــكل فعال على حتليــل العينات 
الســائبة املعروفــة بأنهــا متجانســة، مــن خــال تقدمي عينات فرعيــة صغيرة للتحليل.

تعتبــر القياســات اجليوفيزيائيــة النوويــة مفيــدة أيضــاً إذا كانــت توفــر بارامتــرات 
مرتبطــة بخصائــص فيزيائيــة وكيميائيــة معينــة دون إعطــاء القيــم املطلقــة، مــن 

ــة للمصفوفــة. التحليــل، للخــواص الفيزيائيــة والكيميائي

ــزة مبصــادر  ــر، املجه ــة مــن مســابير البئ ــواع معين ــال، تعطــي أن ــى ســبيل املث عل
أشــعة غامــا، اســتجابة غيــر متمايــزة للتغيــرات يف الكثافــة والتركيــب الكيميائــي 
العــام للمصفوفــة. قــد يكــون هــذا النــوع مــن قيــاس املســبار مفيــداً لتحديــد جســم 

ــة. ــات الصخــور املضيف ــة وطبق ــن املناطــق املمعدن ــز ب خــام، والتميي

 

· أنــــواع قياســــــات العينــــــــة	
تختلــف كتلــة وحجــم العينــات التــي يجــري حتليلهــا بوســاطة مختلــف التقنيــات 
اجليوفيزيائيــة النوويــة املتاحــة بشــكل كبيــر. يعتمــد حجــم العينــة علــى التطبيــق 

املعــن الــذي نظــر فيــه.

عنــد احلــد األدنــى مــن نطــاق أحجــام العينــات، قــد تكــون العينــات عبــارة عــن 
عينــات جيولوجيــة مطحونــة أو بقــع غبــار متراكمــة أو مرشــحات أخــرى محتجــزة يف 

أجهــزة أخــذ عينــات الهــواء أو أجهــزة أخــذ عينــات الســوائل األخــرى.

قــد تتــراوح عينــات الــوزن مــن هــذا النــوع مــن مليغــرام فقــط إلــى عــدة غرامــات. 
حتلــل هــذه العينــات بشــكل عــام باســتخدام إمــا معجــل أو مفاعــل نــووي كمرفــق 

مصــدر إشــعاع.
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يف الطــرف اآلخــر يف نطــاق أحجــام العينــات، قــد تكــون العينــة هــي التضاريــس 
التــي جــرى مســحها إشــعاعياً مــن الهــواء. بــدالً مــن ذلــك، ميكــن أن تشــتمل العينــة 
علــى التكويــن اجليولوجــي املتقاطــع بوســاطة اآلبــار، حيــث توفــر اآلبــار الوصــول إلــى 
املســابير اجليوفيزيائيــة النوويــة التــي تقيــس، يف املوقــع، خصائــص التكويــن. يف هــذه 
احلالــة، يحــدد حجــم العينــة الفعلــي فقــط مــن خــال نطــاق تغلغــل اإلشــعاع النــووي 

املنبعــث مــن داخــل العينــة املــراد اكتشــافه يف املســبار.

ــات اخلاصــة  ــك العين ــات، جنــد تل ــن الطرفــن يف نطــاق أحجــام العين ــن هذي ب
بالقيــاس اجليوفيزيائــي النــووي التــي تســتخدم بشــكل شــائع يف مراقبــة جــودة 

املخرجــات مــن املناجــم أو محطــات اإلثــراء.

قــد تتكــون العينــات مــن مــواد مطحونــة يصــل وزنهــا إلــى 15 كــغ، والتــي تُفصــل 
أو تُقتطــع مــن عينــات كبيــرة احلجــم. تقــاس هــذه العينــات الفرعيــة بشــكل عــام 

جيوفيزيائيــاً يف حاويــات ذات شــكل وحجــم موحديــن.

مــن ناحيــة أخــرى، قــد تتخــذ العينــات شــكًا إما ماط من اخلــام املعدني، والذي 
يضــخ عبــر األنابيــب كمدخــات أو مخرجــات حملطــات اإلثــراء، أو مــن الصخــور 
ــة. يف هــذه املواقــف الديناميكيــة،  املطحونــة والــركاز، والتــي تنقــل علــى ســيور ناقل
جتــري القياســات اجليوفيزيائيــة علــى مزيــج مــن املــواد التــي تنقــل بســرعات نقــل 

جماعــي تصــل إلــى العديــد مــن األطنــان يف الســاعة.

يف حــاالت صناعيــة أخــرى، غالبــاً مــا تكــون هنــاك حاجــة الكتشــاف أو قيــاس 
خصائــص العينــة مبعــزل عــن املــواد احمليطــة. علــى ســبيل املثــال، بالنســبة ملرحلــة 
االســتخراج مــن تعديــن الفحــم، مــن الضــروري الكشــف عــن مناطــق الفحــم مباشــرة، 
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مــن أجــل حتديــد عمقهــا وعرضهــا ونقاوتهــا، مــع أن الفحــم كثيــراً مــا يخلــط عرضيــاً 
مــع الصخــور املتداخلــة أثنــاء عمليــة االســتخراج.

ومــع ذلــك، يف مرحلــة الحقــة مــن عمليــات تعديــن الفحــم، عنــد إجــراء الغســل 
)لإلثــراء( أو املــزج، تكــون البيانــات مطلوبــة بشــكل عــام حــول جــودة خليــط الفحــم 

والصخــور املســتخرجة والــذي ميثــل املدخــات ألي مــن هــذه العمليــات احملــددة.

نظــراً لقدرتهــا علــى القيــاس الســريع للمــواد الســائبة وأخــذ عينــات منهــا بشــكل 
ــة  ــز الشــوائب املعدني ــد لقيــاس تركي ــة بشــكل مفي ــاء النووي فعــال، تطبــق اجليوفيزي
يف الفحــم. يف هــذه املرحلــة التشــغيلية، ســتقاس العينــات علــى أحزمــة أو يف أنابيــب 

حتمــل الطــن.

تتطلــب العديــد مــن املواقــف الصناعيــة التــي تســتفيد مــن اســتخدام القياســات 
اجليوفيزيائيــة اســتخدام قيــاس غيــر نــووي إلــى جانــب القيــاس النــووي. مــرة أخرى، 

توفــر مراقبــة جــودة الفحــم علــى طــول اخلــط مثــاالً علــى هــذا املوقــف.

وذلــك ألن البارامتريــن احلرجــن جلــودة الفحــم، محتــوى الرمــاد والرطوبــة، 
يتطلبــان، يف ظــل ظــروف معينــة، طرائــق قيــاس مختلفــة لتقديرهــا علــى طــول 
اخلــط، تتطلــب األولــى طريقــة نوويــة واألخيــرة تتطلــب إمــا طريقــة الســعة البســيطة 

أو التقنيــات امليكرويــة.

ــة يف أي  ــاء النووي ــات اجليوفيزي ــواد املقيســة مبنهجي ــات امل ميكــن أن تكــون عين
مرحلــة فيزيائيــة، أي املــادة الصلبــة والســائلة أو املرحلــة الغازيــة. ومــع ذلــك، تعتبــر 
اجليوفيزيــاء النوويــة مــن الناحيــة املفاهيميــة غيــر قابلــة للتطبيــق علــى أي مصفوفــة 

مــواد مصنعــة صناعيــاً، باســتثناء املــواد الباســتيكية.
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قــد تكــون املــواد التــي جــرى فحصهــا بوســاطة القياســات اجليوفيزيائيــة النوويــة 
عبــارة عــن شــوائب جســيمية معلقــة يف الســوائل مثــل املــاء أو الهــواء أو الغــازات 

املتدفقــة التــي يجــري تصريفهــا مــن املنشــآت الصناعيــة مثــل محطــات الطاقــة.

قد تكون العينات أيضاً ضمن املكونات املشعة )مثل الرادون( خلليط غازي. عاوة 
على ذلك، قد تكون العينات عبارة عن مكونات، ممتصة على رقائق أو مرشحات، 

للمخاليط الغازية املنبعثة من األرض، يف هذه احلالة هي عينات جيولوجية.

ومــع ذلــك، فــإن العينــات التــي حتلــل بوســاطة تقنيــات اجليوفيزيــاء النوويــة 
األكثــر شــيوعاً هــي الصخــور واخلامــات املعدنيــة والوقــود األحفــوري )التــي تكــون يف 

جميــع املراحــل(.

· املجاالت الطبيعية واالصطناعية	
تســتند القياســات التحليليــة التــي جتــرى بشــكل عــام إلــى اكتشــاف التغيــرات يف 
مجــاالت )أو حقــول( اإلشــعاع النــووي. ترتبــط هذه املجاالت باخلصائــص الكيميائية 

والفيزيائيــة للعينــات التــي يجــري قياســها.

ــا ملفهــوم أساســي  ــرات يف مجــال اإلشــعاع، ينبغــي فهمن ملناقشــة اكتشــاف التغي
لإلشــعاع النــووي املســتخدم لغــرض الكشــف والقيــاس. وهــذا مــا ســنتكلم عنــه الحقــاً 

ضمــن األســاليب التــي نقيــس بهــا اإلشــعاع النــووي.

املفهوم األساسي هو أنه بغض النظر عن نوع اإلشعاع النووي الذي يقاس، ميكن 
تصويره على أنه تيار من األجسام الشبيهة باجلسيمات وليس على شكل موجة.
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ينطبــق هــذا املفهــوم علــى اجلســيمات دون الذريــة مثــل النيوترونــات والبروتونــات 
واإللكترونــات وكذلــك علــى اإلشــعاعات التــي ليــس لهــا كتلــة، أي أشــعة X وأشــعة 

ϒ. يف حالــة أشــعة ϒ أو أشــعة X، فــإن اجلســيمات عبــارة عــن فوتونــات.

يف أثنــاء حركتــه، يحمــل كل ’جســيم’ كميــة محــددة مــن الطاقــة يشــار إليهــا 
باســم الكــم. عندمــا تنبعــث ’اجلســيمات’ نتيجــة تفاعــل نــووي، فإنهــا ســتنبعث يف 
مجموعــات مختلفــة ذات طاقــات محــددة مميــزة. وهــذه خاصيــة للتفاعــات النوويــة 
التــي تســمح بتحديــد وقيــاس تركيــزات العناصــر الكيميائيــة الفرديــة يف العينــة 

اجليولوجيــة.

تكــون الطاقــات الكموميــة الفرديــة بشــكل عــام صغيــرة جــداً عنــد مقارنتهــا 
بالطاقــات املســتهلكة يف أنشــطتنا املعيشــية اليوميــة. نتيجــة لذلــك، تســتخدم وحــدة 
خاصــة مــن الطاقــة، هــي اإللكتــرون فولــت Electronvolt (eV)، لهــذا الغــرض، حيــث 

1eV = 3.8 × 10-20 ــة الواحــدة تعــادل جــول إن الســعرة احلراري

يف الواقــع، قــد تتــراوح طاقــات اإلشــعاعات النوويــة املقيســة مــن عــدة فولتــات 
كهربائية إلى أكثر من 10 ميغا إلكترون فولت )1 ميغا إلكترون فولت = 106 إلكترون 
فولــت(. ومــن ثــم، حتــى أكبــر الكميــات التــي مت النظــر فيهــا تعتبــر صغيــرة جــداً عنــد 
ــة يومــي. جــرى اســتعارة فكــرة املجــال يف التطبيقــات  ــاس طاق ــى مقي ــا عل مقارنته
اجليوفيزيائيــة النوويــة مــن نظريــات املجــال الكاســيكي والكهربائــي واجلاذبيــة، 
ــى  ــة )عل ــة والكهربائي ــت اجلاذبي ــى كان ــة األول ــر اجليوفيزيائي رمبــا ألن أدوات احلف

.((SP) log ســبيل املثــال ســجل اجلهــد الذاتــي

ــاس اإلشــعاعي  ــم القي ــى مفاهي ــق بشــكل صــارم عل ــح ال ينطب مــع هــذا املصطل
مبعنــى أنــه ينطبــق علــى النظريــات الفيزيائيــة الكاســيكية، إال أن هنــاك تشــابهات 
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واضحــة. بالتأكيــد، يف حالــة مجــال اإلشــعاع النــووي، فــإن الطاقــة التــي يتــم نقلهــا 
ــاً،  مــن خــال كل وحــدة مــن منطقــة املقطــع العرضــي Cross-section تعتمــد مكاني

بطريقــة مشــابهة للمجــاالت الكاســيكية.

ومــع ذلــك، ال ميكــن تعريــف شــدة مجــال اإلشــعاع مبصطلحــات مثــل »القــوة علــى 
ــة«، وهــي  ــى وحــدة الشــحنة الكهربائي ــوة عل ــك »الق ــدالً مــن ذل ــة«، أو ب وحــدة الكتل

مفاهيــم مناســبة لنظريــة املجــال الكاســيكية.

ــة  ــة أو حجــم العين ــووي يف منطقــة معين بشــكل عــام، يقــاس مجــال اإلشــعاع الن
مــن خــال شــدة اإلشــعاع النــووي الــذي يتقاطــع مــع كل وحــدة مــن منطقــة املقطــع 
العرضــي يف الفضــاء املعــن. ميكــن أن تكــون حقــول اإلشــعاع النــووي هــذه طبيعيــة 

املنشــأ أو مصطنعــة. 

تُقاس شــدة اإلشــعاع بطريقتن مختلفتن: عدد اجلســيمات املشــعة أو الفوتونات 
التــي تعبــر كل وحــدة مســاحة يف الفضــاء لــكل وحــدة زمنيــة. وقــد تكــون الكثافــة هــي 

املعــدل الزمنــي الــذي يتــم فيــه نقــل الطاقــة )أي القــدرة( عبــر املنطقــة نفســها.
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املقطــع العرضــي، يف الفيزيــاء، هــو مقيــاس الحتمــال حــدوث عمليــة معينــة عندمــا يتقاطــع نــوع مــن اإلثــارة 
اإلشــعاعية )مثــل شــعاع اجلســيمات أو الضــوء أو األشــعة الســينية( مــع ظاهــرة محليــة )مثــل اجلســيم( أو 
تذبــذب الكثافــة(. يف الشــكل غــاز مــن اجلســيمات ذات القطــر الفــردي r 2، واملقطــع العرضــي σ، للتصــادم 

.λ ويعنــي املســار احلــر بــن االصطدامــات ،n مرتبــط بكثافــة عــدد اجلســيمات

لفهــم طبيعــة مجــاالت اإلشــعاعات، مــن الضــروري أن يكــون لدينــا بعــض التبصــر 
يف بنيــة الــذرة وطبيعــة مكوناتهــا، والتــي تعــد أيضــاً مكونــات مهمــة لإلشــعاع النــووي.
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بنيـــــــــة الــــــــــذرة. 1

مــن بــاب التبســيط، ســنعتبر أن الــذرة تتكــون مــن ثاثــة أنــواع مــن اجلســيمات: 
ــدور حــول  ــي ت ــات الت ــذرة واإللكترون ــواة ال ــي تشــكل ن ــات الت ــات والنيوترون البروتون

النــواة.

البروتونــات لهــا شــحنة موجبــة والنيوترونــات محايــدة كهربائيــًا بحيــث حتمــل النــواة شــحنة موجبــة صافيــة. 
كتلــة البروتــون والنيوتــرون أكبــر بنحــو ألفــي مــرة مــن كتلــة اإللكتــرون.

الشــحنات  أن  متســاٍو، ومبــا  واحــدة  ذرة  والبروتونــات يف  اإللكترونــات  عــدد 
الكهربائيــة متســاوية ومتعاكســة، فــإن الــذرة متعادلــة كهربائيــاً. قد تتشــكل جســيمات 
أخــرى يف التفاعــات النوويــة. ســتذكر بعــض أكثرهــا شــيوعاً التــي تنتــج يف عمليــة 

ــووي يف الفقــرات الاحقــة. الكشــف عــن اإلشــعاع الن
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بــادئ ذي بــدء، يجــب علينــا أن نُفــّرق بــن الرمــوز اخلاصــة باإللكترونــات الذريــة 
)e-( وجســيمات (β-)، حيــث تنبعــث األخيــرة مــن النويــدات املشــعة أثنــاء التحلــل 

اإلشــعاعي. يشــير الرمــزان يف الواقــع إلــى اجلســيمات نفســها، أي اإللكترونــات التــي 
لهــا الشــحنة والكتلــة نفســها.

وقــد اكتشــف البوزيتــرون )e+( يف اإلشــعاع الكونــي، ولــه كتلــة اإللكتــرون نفســها 
ولكنــه موجــب الشــحنة. وقــد عثــر علــى جســيم مشــابه موجــب الشــحنة )β+( ينبعــث 
ــة  ــه جســيمات β موجب ــى أن ــرف عل ــن ثــم، ُع ــاء االضمحــال اإلشــعاعي β؛ وم أثن

الشــحنة.

يعد اضمحال النيوترون والبروتون مثالن على حتلل β- و β+، على التوالي:

حيــث ν و__ν همــا رمــزان للجســيمن: النيوترينــو والنوترينــو املضــاد، علــى 
ــغ  ــي النمســاوي فولفغان ــل الفيزيائ ــن قب ــا م ــرض وجودهم ــد جــرى افت ــي. وق التوال
باولــي W. Pauli يف عــام 1931 لشــرح فقــدان الطاقــة والزخــم الزاوي غير اخلاضع 

.β ــة االنحــال للمســألة يف عملي
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أول اســتخدام حلجــرة فقاعــة الهيدروجــن الكتشــاف النيوترينــوات، يف 13 نوفمبــر 1970. اصطــدم نيوترينــو 
ببروتــون يف ذرة هيدروجــن. وقــع التصــادم عنــد النقطــة التــي تنبثــق منهــا ثاثــة مســارات علــى ميــن الصــورة.

جســيم آخــر ينبعــث يف عمليــات التفاعــل النــووي هــو اجلســيم ألفــا α، وهــو ذرة 
هيليــوم متأينــة، أي ذرة الهيليــوم التــي فقــدت كا اإللكترونــن. تختلــف أشــعة غامــا 
واألشــعة الســينية يف أصلهــا فقــط؛ تنشــأ أشــعة ϒ مــن النــواة بينمــا ال تنتــج األشــعة 

السينية.
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ينبعــث اجلســيم ألفــا α نتيجــة تفاعــات معينــة بــن النيوترونــات الســريعة 
ــوم  ــوم والثوري ــر اليوراني ــواة. كمــا ينبعــث نتيجــة االضمحــال اإلشــعاعي لنظائ والن

التــي حتــدث بشــكل طبيعــي.

 

توهني املجاالت اإلشعاعية. 2

تؤثــر خصائــص مصفوفــة العينــة علــى شــدة مجــال اإلشــعاع مــن خــال تقليــل 
ــى إضعــاف اإلشــعاع. اإلرســال. مبعنــى آخــر، تعمــل مصفوفــة املــواد عل

مع أننا سنفصل الحقاً آليات التوهن اإلشعاعي يف مصفوفة عينة، إال أنه من 
تختلف  التي  النووية  العمليات  النيوترونات يجري إضعافها يف  أن  بالذكر  اجلدير 
أو اجلسيمات املشحونة.  السينية  تؤثر على فوتونات األشعة  التي  تلك  عن  متاماً 
وهذا يعني أن اخلواص الكيميائية املختلفة متاماً حتكم نقل هذه األنواع من اإلشعاع 

إما داخل العينات أو بدالً من ذلك، من خال مجموعات التدريع.

ــا( بشــكل  ــم يجــري إبطائه ــن ث ــرن )وم ــات الســريعة بشــكل م تتشــتت النيوترون
 ،Z ــة ذات العــدد الــذري املنخفــض ــة بوســاطة نــوى العناصــر الكيميائي ــر فاعلي أكث

ــة لعنصــر معــن. ــواة الذري ــات يف الن وهــو عــدد البروتون

يعتبــر الهيدروجــن أكثــر العناصــر فعاليــة يف هــذا الصــدد )أي ألن نواتــه حتــوي 
بروتــون واحــد فقــط(. يف الطــرف اآلخــر مــن املقيــاس، عناصــر Z عاليــة جــداً، 
علــى ســبيل املثــال يعتبــر الرصــاص أو الثوريــوم أو اليورانيــوم أكثــر فاعليــة يف إبطــاء 
النيوترونــات مــن خــال االصطدامــات غيــر املرنــة وليــس مــن خــال االصطدامــات 

املرنــة.
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يجــري امتصــاص النيوترونــات التــي تباطــأت بســبب التشــتت، إمــا إلــى طاقــات 
الرنــن الظهاريــة أو إلــى الطاقــات احلراريــة، بدرجــات متفاوتــة مــن قبــل النــوى 

املختلفــة يف املصفوفــة.

ومــع ذلــك، فــإن تشــتت وامتصــاص الفوتونــات يعتمــد بشــكل أساســي علــى عــدد 
اجلســيمات ســالبة الشــحنة )اإللكترونــات( املوجــودة يف الــذرة. مــن ناحيــة أخــرى، 
يتحــدد تشــتت اجلســيمات املشــحونة إيجابيــاً بوســاطة الشــحنة املوجبــة للبروتونــات 

النوويــة.

نظــراً ألن الشــحنات الذريــة املوجبــة والســالبة متوازنــة، فــإن جميــع آليــات تشــتت 
اجلســيمات املشــحونة تعتمــد علــى الشــحنة اإللكترونيــة للذرة. 

تنتــج احلقــول الطبيعيــة مــن انبعــاث اإلشــعاع النــووي عــن طريــق النظائــر املشــعة 
التــي حتــدث بشــكل طبيعــي ملكونــات عنصريــة كيميائيــة معينــة موجــودة يف مصفوفــة 

العينــة قيــد التحقيــق.

جلميــع األغــراض العمليــة، فــإن مجــال اإلشــعاع النــووي الطبيعــي علــى مســافة 
هــواء تزيــد عــن 10 ســم مــن العينــة يرجــع إلــى حــد كبيــر إلــى أشــعة ϒ و X املنبعثــة. 

.β و α بالقــرب مــن العينــة، سيشــمل مجــال اإلشــعاع أيضــاً جســيمات

ترتبــط النظائــر املشــعة التــي حتــدث بشــكل طبيعــي، والتــي تنتــج مجــاالت 
اإلشــعاع الطبيعــي، يف الغالــب بالعناصــر الكيميائيــة مثــل اليورانيــوم والثوريــوم 
ــوم والثوريــوم، تخضــع النظائــر املشــعة األم  ــيوم. يف حــاالت اليورانيـــــــــ والبوتاســـــــ

)238U و235U و232Th( لاضمحــال اإلشــعاعي وتولــد نظائــر مشــعة ابنــة.
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ومع ذلك، يســاهم 235U بشــكل ضئيل نســبياً يف مجال اإلشــعاع الطبيعي بســبب 
وفرتــه املنخفضــة (0.27 %) مقارنــة مــع 238U. ’البنــات’ هــي النظائــر املشــعة التــي 

تنبعــث منهــا أشــعة ϒ التــي تنتــج مجــاالت إشــعاعية قابلــة للقيــاس.

لليورانيــوم والثوريــوم هــي عمليــات  للنظائــر املشــعة األم  التحلــل اإلشــعاعي 
متعــددة املراحــل تنتــج فيهــا ’البنــات’ غيــر املســتقرة، بدورهــا ’أمهــات’. تنتهــي 
عمليــة االضمحــال لــكل نظيــر مشــع أصلــي يف النهايــة بإنتــاج نظيــر مســتقر 

.(Pb) للرصــاص 

حتــدث مجــاالت اإلشــعاع االصطناعــي حيــث تدخــل مصــادر اإلشــعاع يف منطقــة 
معينــة. مــا يجعــل املجــال اصطناعيــاً هــو حقيقــة أن مصــادر اإلشــعاع تدخــل، إمــا 

عــن قصــد أو عرضــاً.

تتكــون مجــاالت اإلشــعاع التــي نواجههــا بشــكل شــائع مــن األشــعة الســينية 
والنيوترونــات واجلســيمات املشــحونة النشــطة، علــى ســبيل املثــال: البروتونــات. 
قــد تكــون مرافــق ملصــدر اإلشــعاع املســتخدمة يف شــكل نظائــر مشــعة مغلفــة أو 

مفاعــات نوويــة أو مســرعات اجلســيمات املشــحونة بالطاقــة الكهربائيــة.

ــي أو اصطناعــي(، حتــدد  ــة مجــال اإلشــعاع )أي طبيع بغــض النظــر عــن طبيع
خصائــص كل مــن مصــدر اإلشــعاع ومصفوفــة العينــة شــدة املجــال يف أي نقطــة 
معينــة يف الفضــاء. بشــكل عــام، يف احلقــول االصطناعيــة، تتضــاءل شــدة املجــال مــع 

البعــد عــن املصــدر، مبعــدل أســرع إلــى حــد مــا مــن عاقــة التربيــع العكســي.
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مــع احلقــول الطبيعيــة التــي حتــدث داخــل عينــة كبيــرة متجانســة مــن املــواد 
املشــعة بشــكل طبيعــي، ال يوجــد تغييــر مكانــي لشــدة املجــال ألن حجــم العينــة هــو يف 

حــد ذاتــه مصــدر مــوزع.

هــذا يعنــي أن املصــدر موجــود يف كل مــكان داخــل حجــم العينــة قيــد النظــر. إذا 
جــرى قيــاس شــدة املجــال خــارج عينــة مــن مــادة مشــعة بشــكل طبيعــي، فــإن شــدة 

املجــال حتكمهــا القوانــن نفســها التــي تنطبــق علــى احلقــول االصطناعيــة.

يف الواقــع، إن مجــال اإلشــعاع االصطناعــي هــو الــذي يوفــر نطاقــاً أكبــر بكثيــر 
للتطبيقــات اجليوفيزيائيــة النوويــة العمليــة. والســبب يف ذلــك هــو أنــه مــن أجــل 
ــة  ــة املتاحــة خلصائــص كيميائي ــر قــدر مــن احلساســية التحليلي ــى أكب احلصــول عل
أو فيزيائيــة معينــة، مــن الضــروري مطابقــة إشــعاع املصــدر مــع اخلصائــص النوويــة 
للعناصــر الكيميائيــة ذات الصلــة يف العينــة، مــن أجــل احلصــول علــى املــادة النوويــة 
املطلــوب رد فعلهــا داخــل العينــة. ومــن ثــم، يختــار املصــدر ويدخــل يف جتميــع حتليلي، 

ممــا يوفــر مجــاالً اصطناعيــاً.

يســمح اســتخدام مجــاالت اإلشــعاع االصطناعــي أيضــاً بإمكانيــة إجــراء التحليــل 
ــة لتضخيمهــا. يحــدث ذلــك عــن طريــق مطابقــة  بدقــة وســرعات ذات فائــدة عملي
كثافــة املصــدر ونــوع كاشــف اإلشــعاع املســتخدم وكفــاءة حســاب هــذا الكاشــف مــع 
البارامتــرات احلرجــة األخــرى التــي حتكــم التفاعــل النــووي. هــذه البارامتــرات 
احلاســمة لتحســن القيــاس هــي احتماليــة التفاعــل وخصائــص اإلشــعاع النــووي 

الــذي هــو نــاجت التفاعــل، أي نــوع اإلشــعاع وتوزيــع طاقتــه.
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· انتقـــــال اإلشــــعاعات النـــــــووية	
يوفــر االنضبــاط الفرعــي لنقــل اإلشــعاع األســاس للتنبــؤ بالتوزيعــات املكانيــة 
والطاقــة ألنــواع مختلفــة مــن اإلشــعاع النــووي داخــل أي مصفوفــة. يشــمل اإلشــعاع 
النــووي املشــار إليــه للتــو اإلشــعاع األولــي املنبعــث مــن املصــدر وأيضــاً اإلشــعاع 

ــة. ــة العين ــذي يجــري إنشــاؤه أو تشــتته داخــل مصفوف ــوي، ال الثان

ومــن ثــم، بالنســبة لعينــة معينــة وتكويــن مصــدر معــن، ســيكون مــن املمكــن التنبؤ، 
مــن خــال تطبيــق نظريــة النقــل، بكثافــة اإلشــعاع املنبعــث مــن العينــة لتجميعهــا يف 

كاشف.

تركــز املناقشــة يف هــذا القســم حــول االنتقــال اإلشــعاعي للنيوترونــات واألشــعة 
ϒ. وســوف نولــي اهتمامــاً محــدوداً فقــط لأشــعة الســينية ونســتبعد فعليــاً النظــر 
يف اجلســيمات املشــحونة. إْذ يســتخدم الشــكلن األخيريــن مــن اإلشــعاع بشــكل 

حصــري تقريبــاً، يف حالــة املــواد غيــر املتجانســة، مــع عينــات صغيــرة رقيقــة.

ــت  ــي مشــكلة إذا كان ــات التمثيل ــق أخــذ العين ــل حتقي ــا ســابقاً، ال ميث ــا ذكرن كم
العينــات املســتخدمة كبيــرة ومتجانســة ألن أي عينــة فرعيــة صغيــرة يجــري اختيارها 
ــة بكاملهــا. لذلــك، يف هــذه احلــاالت، ال تكــون  ــة للعين ــة ســتكون ممثل ــة حتليلي كعين
نطاقــات االختــراق إلشــعاع املصــدر وال اإلشــعاع املنبعــث املثــارة ذات أي نتيجــة إذا 

جــرى تكويــن العينــة والكاشــف هندســياً لعكــس اإلشــعاع.
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املفاهيم األساسية لتفاعالت اإلشعاع مع النواة. 1

عندمــا تتفاعــل أشــعة ϒ أو األشــعة الســينية أو النيوترونــات مــع مصفوفــة مــن 
مــادة مــا، فإنهــا تفقــد الطاقــة وتنحــرف عــن مســارها األولــي. يف كثيــر مــن احلــاالت، 

يجــري اســتيعابها بالكامــل يف املصفوفــة.

يف حــن أن العمليــات الفيزيائيــة التــي حتكــم التشــتت واالمتصــاص تختلــف 
بشــكل ملحــوظ بالنســبة للنيوترونــات والفوتونــات )لأشــعة ϒ وX(، فــإن املفاهيــم 

ــة. ــة الكمي ــا متشــابهة مــن الناحي ــة وطاقته ــات املكاني املســتخدمة لوصــف التوزيع

ــذرة  ــووي لل ــال التفاعــل الن ــة، يوصــف احتم ــع التفاعــات النووي بالنســبة جلمي
مــن حيــث معامــل يســمى املقطــع العرضــي املجهــري (σ) للتفاعــل النــووي. وهــو 
مــن الناحيــة النظريــة منطقــة الــذرة أو النــواة التــي تتعــرض لهــذا النــوع املعــن مــن 
التفاعــل. ســوف يختلــف املقطــع العرضــي النــووي والــذري لأنــواع الذريــة أو النوويــة 
ــاد املقطــع العرضــي  ــه. أمــا أبع ــذي جــرى النظــر في ــوع التفاعــل ال ــاً لن نفســها وفق
النــووي أو الــذري هــي 2 ســنتيمتر لــكل نــواة أو ذرة. الوحــدة املســتخدمة هــي بــارن 

= 10-24 ســم2.

ومــع ذلــك، عنــد النظــر يف مصفوفــة العينــة، غالبــاً مــا يكــون مــن الضــروري 
ــى نطــاق مجهــري بــدالً مــن النــوى والــذرات بشــكل  النظــر يف احتمــال التفاعــل عل
ــي  ــة التفاعــل هــو املقطــع العرضــي العيان ــاس احتمالي ــك، يكــون قي فــردي. بعــد ذل

ــكل ســم3 مــن املــادة ووحــدة قياســه ســم1-. (Σ)، وهــو املقطــع العرضــي ل

املقطع العرضي العياني هو نتاج املقطع العرضي املجهري وعدد الذرات لكل 
سم3. هذه الكثافة الذرية هي نتاج الكثافة الظاهرية )ρ( ورقم أفوجادرو (NA). ورقم 
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أفوجادرو هو ثابت عاملي يشير إلى عدد الذرات لكل غرام-ذرة، أي عدد الذرات لكل 
وزن ذري (A)، معبراً عنه بالغرام وتبلغ قيمته (6.02214076 × 1023). يُعَرّف الوزن 

الذري بأنه مجموع عدد البروتونات والنيوترونات يف نواة ذرة معينة.

يف حالــة انتقــال أشــعة ϒ، يُشــار إلــى املقطــع العرضــي العيانــي علــى أنــه إجمالــي 
معامــل التوهــن اخلطــي )μ(. يف حالــة النيوترونــات، تُعــرف البارامتــرات العامــة 

نفســها باملقطــع العرضــي العيانــي.

بالنســبة لــكل مــن الفوتونــات والنيوترونــات، يحــدد هــذا النــوع مــن البارامتــرات 
احتمــال إزالتهــا لــكل وحــدة طــول مســار داخــل املصفوفــة. معكــوس هــذا النــوع مــن 
البارامتــرات هــو متوســط املســار احلــر (λ). يف كلتــا احلالتــن، متوســط املســار 
احلــر هــو متوســط املســافة املقطوعــة قبــل أن يدخــل الفوتــون أو النيوتــرون يف 

ــة. ــر احلال تفاعــل متغي

هــذه هــي البارامتــرات التــي تشــكل األســاس لتقديــر نســبة القصــف أو الكميــة 
ــة محــددة.  ــا يف عين ــي يجــري امتصاصه ــات الت ــة مــن أشــعة ϒ أو النيوترون املنبعث
يف حالــة اســتخدام النيوترونــات يف القياســات اجليوفيزيائيــة النوويــة، فــإن املتغيــر 
األكثــر أهميــة هــو تدفــق النيوترونــات Neutron flux يف منطقــة معينــة. وتدفــق 
ــات منطقــة الوحــدة يف  ــه النيوترون ــر في ــي الــذي تعب ــات هــو املعــدل الزمن النيوترون

ــة. ــات املكاني ــة مــن اإلحداثي مجموعــة معين

يحــدد هــذا املتغيــر، أي التدفــق، املعــدل الــذي ميكــن أن تنتشــر بــه التفاعــات 
النوويــة الناشــئة عــن النيوترونــات املرغوبــة مــع عينــات مــن كتلــة معينــة ويف هندســة 

معينــة. كمــا أنــه يحــدد نــوع التدريــع املطلــوب حلمايــة األفــراد واألجهــزة.
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يف حالــة أشــعة ϒ وX، يجــري تعريــف التدفــق بالتشــابه مــع تدفــق النيوترونــات. 
أفضــل وصــف لتغيــر التدفــق داخــل املصفوفــة هــو الــدوال التــي تأخــذ الشــكل:

]B exp(–μr)] / r2

حيث: r هي املسافة من املصدر داخل مصفوفة العينة إلى النقطة يف الفضاء قيد 
النظر، وm هو معامل التوهن اخلطي وB عامل تعزيز شدة اإلشعاع عند املصدر.

بالطبــع، هــذه هــي احلالــة املبســطة ملصــدر أشــعة ϒ املتضمــن يف مصفوفــة كبيــرة 
متجانسة. 

.B = 1 األولية يكون لدينا ϒ يف احلاالت التي يكون فيها اإلرسال هو فقط أشعة

 ،B = B (r) ،أو بشكل أكثر دقة ،B> 1 ،األولية واملبعثرة ϒ لنقل كل من أشعة
وهو ما يسمى عامل تراكم أشعة ϒ داخل املصفوفة.

يف حالــة النيوترونــات، فــإن الــداالت التــي تصــف تغيــر التدفــق تشــبه بشــكل عــام 
تلــك املذكــورة أعــاه لأشــعة الســينية. ومــع ذلــك، فــإن الــداالت الفعليــة املســتخدمة 

أكثــر تعقيــداً.

هــذا جزئيــاً ألن اآلليــات الرئيســية إلزالــة النيوترونــات تصيــر فعالــة عندمــا تتباطأ 
النيوترونــات إلــى طاقــات حراريــة أو قريبــة مــن الطاقــة احلراريــة، أي عندمــا يكــون 
توزيــع طاقتهــا أساســاً هــو توزيــع ماكســويل وتنتشــر النيوترونــات بحريــة يف املصفوفــة 

قبــل التقاطهــا.

ــات املتنافســة  ــواة النيوترون ــع، يوجــد نوعــان رئيســيان مــن تفاعــات ن يف الواق
ــات: ــات تباطــؤ النيوترون ــي حتــدد عملي والت
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الكــرات 	  بــن  االصطدامــات  يشــبه  الــذي   Elastic scattering املــرن  التشــتت 
ــا، يتحــدد اجتــاه الكــرات  ــل املختلفــة. هن ــة ذات األحجــام والكت ــة املثالي املطاطي
املرتــدة وســرعتها فقــط مــن خــال ســرعاتها األوليــة، واجتاهــات حتركهــا وكتلها. 
ومــع ذلــك، تنقــل بعــض طاقــة النيوتــرون الــوارد إلــى نــواة االرتــداد. ال تضيــع أي 

طاقــة يف هــذا النــوع مــن املواجهــة.

التشــتت غيــر املــرن Nonelastic scattering يشــبه األول يف كثيــر مــن النواحــي، 	 
ــواع  ــاك أن ــل هــذه املواجهــات. هن باســتثناء أن الطاقــة يجــري اســتهاكها يف مث
مختلفــة مــن آليــات التشــتت غيــر املرنــة والتــي تتنافــس أيضــاً علــى النــوع نفســه 
الطاقــة  تنبعــث  املــرن، حيــث  التشــتت غيــر  النيوكليــدات. وهــي تشــمل  مــن 
املســتهلكة تلقائيــاً كأشــعة ϒ، ومجموعــة متنوعــة مــن تفاعــات اجلســيمات 
النيوترونيــة )علــى ســبيل املثــال: (n, p) ,(n , α) ,(n, 2n)) حيــث تطلــق األشــعة 

ــة. ــارة النووي ــة اإلث ــة إزال طاق

يوجــد أساســاً متغيريــن )للتوهــن / االمتصــاص( يف الدالــة األســية التــي تتنبــأ 
بتدفــق النيوتــرون: طــول التباطــؤ (Ls) وطــول االنتشــار (Ld). لــكا البارامتريــن 
وظائــف معقــدة للمقاطــع العرضيــة العيانيــة للعمليــات التــي حتكــم عمليــات التباطــؤ، 

مــن ناحيــة، والتقــاط الطاقــة املنخفضــة، ونشــر النيوترونــات، مــن ناحيــة أخــرى.

للتنبــؤ بتغيــر تدفــق  ومــع ذلــك، يف حــن أن هذيــن املتغيريــن مفيــدان جــداً 
النيوترونــات، إال أنهمــا ليســا أساســين مــن ناحيــة املفاهيــم األساســية النتقــال 
جوهريــاً  ارتباطــاً  ترتبــط  أخــرى  متغيــرات  عــدة  مــن  اإلشــعاع. وهمــا مشــتقان 

املاديــة. الوســائط  النيوترونــات يف  وامتصــاص  تدفــق  التــي حتــدد  بالظواهــر 

أحــد املتغيــرات التــي ترتبــط ارتباًطــاً وثيقــاً مبفاهيــم النقــل هــو املقطــع العرضــي 
 ،Lethargy العيانــي للتشــتت النيوترونــي يف املــادة. متغيــر آخــر هــو متوســط اخلمــول
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ــرون( يف املــادة.  ــكل تصــادم )نواة-نيوت وهــو فقــدان الطاقــة النســبي اللوغاريتمــي ل
وجتــدر اإلشــارة هنــا إلــى أنــه كلمــا انخفــض الــوزن الــذري، زاد اخلمــول. 

معامل االنتشار Diffusion coefficient (D)  هو املتغير الثالث الذي يرتبط بشكل 
أساسي مبفاهيم النقل اإلشعاعي وهو وثيق الصلة باملفاهيم التي سنتناولها بشكل 
أكبر الحقاً. ترتبط قيمته عكسياً باملقطع العرضي لنقل النيوترونات، حيث يشتمل 
النقل على كل من التشتت واالمتصاص. D هو يف األساس املتغير الذي يحدد حجم 
التيار النيوتروني يف أي نقطة يف الفضاء )أي معدل تدفق النيوترونات(، مع إعطاء 

قيمة معينة للحقل النيوتروني )أي املعدل املكاني لتغير تدفق النيوترونات(.

 
البارامتــرات اجليوفيزيائيــة الرئيســية مقابــل املســامية )محتــوى الهيدروجــن(. إْذ توفــر مجموعــات البارامتــرات 
معلومــات مهمــة حــول وجــود صخــور اخلــزان. يف هــذه احلالــة املعلومــات حــول Ls، μ، τ، D، T. ميكــن احلصــول 

علــى فهــرس الســوائل احلــرة ومحتويــات العناصــر املشــعة عنــد مســح كل مــن اآلبــار املفتوحــة واملغلقــة.
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 تفاعالت الفوتونات مع الذرة. 1

التأثيــر  والــذرات:   ϒ أشــعة  بــن  التفاعــل  مــن  رئيســية  أنــواع  ثاثــة  يوجــد 
الكهروضوئــي Photoelectric effect وتشــتت كومبتــون Compton scattering وإنتــاج 

.Pair production األزواج 

التأثير الكهروضوئيأ. 

هنــا ينقــل فوتــون أشــعة ϒ أو أشــعة X كل طاقتــه إلــى أحــد اإللكترونات املرتبطة 
بالــذرة. هــذه العمليــة لهــا أقصــى احتماليــة عندمــا تكــون طاقــة الفوتــون أعلــى 
بقليــل مــن طاقــة ربــط اإللكتــرون بالــذرة. غالبــاً مــا يشــار إلــى هــذه الطاقــة باســم 
طاقــة امتصــاص الرنــن. يف الواقــع، فــإن اإللكترونــات األكثــر أهميــة لامتصــاص 

الكهروضوئــي هــي اإللكترونــات الداخليــة شــديدة االرتبــاط نســبياً. 

بهــذه  املنبعثــة  الضوئيــة. تســمى اإللكترونــات  الفوتونــات  مــن صفيحــة معدنيــة بســبب  انبعــاث اإللكترونــات 
املــادة املكثفــة واحلالــة الصلبــة وكيميــاء  تــدرس هــذه الظاهــرة يف فيزيــاء  الطريقــة باإللكترونــات الضوئيــة. 
الكــم الســتخاص اســتنتاجات حــول خصائــص الــذرات واجلزيئــات واملــواد الصلبــة. وجــد التأثيــر يف األجهــزة 

اإللكترونيــة املتخصصــة يف الكشــف عــن الضــوء وانبعــاث اإللكتــرون يف الوقــت املناســب بدقــة.
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عــاوة علــى ذلــك، تــزداد طاقــات ربــط اإللكترونــات الداخليــة مــع احلجــم الذري: 
مــن نحــو 3 كيلــو إلكتــرون فولــت للعناصــر اخلفيفــة إلــى أكثــر مــن 100 كيلــو إلكتــرون 
فولــت ألثقــل العناصــر. هــذا يعنــي أنــه ال ميكــن امتصــاص أشــعة X وϒ ذات 
الطاقــات األعلــى مــن 100 كيلــو إلكتــرون فولــت إال مــن خــال التأثيــر الكهروضوئــي 
إلــى حــد ملمــوس إذا كانــت الــذرات املاصــة تنتمــي إلــى العناصــر الثقيلــة يف اجلــدول 

الــدوري.

بشــكل عــام، يتضــاءل املقطــع العرضــي للتفاعــل الكهروضوئــي مــع نــوع معــن مــن 
الــذرات )مقيــاس الحتمــال التفاعــل( بســرعة مــع زيــادة طاقــة الفوتــون فــوق طاقــة 
ربــط اإللكتــرون. كمــا أنــه يــزداد بســرعة مــع العــدد الــذري لنــواة العنصــر الكيميائــي 
Z، التــي يتفاعــل معــه الفوتــون، إذا أخذنــا يف االعتبــار مــادة الهــدف األوليــة النقيــة. 

ميثــل العــدد الــذري عــدد اإللكترونــات )أو بــدالً مــن ذلك، البروتونــات( لنوع معن 
مــن العناصــر. فيمــا يتعلــق باختــاف املقطــع العرضــي الكهروضوئــي مــع التركيــب 
ــث  ــذري بحي ــادة العــدد ال ــزداد بســرعة مــع زي ــه ي ــي للمصفوفــة املمتصــة، فإن األول

.Z3.6 يتغيــر املقطــع العرضــي العيانــي تقريبــاً للقــوة 3.6 للعــدد الــذري، أي إلــى

هــذه احلساســية األكبــر بشــكل غيــر متناســب للعناصــر األثقــل مفيــدة يف معظــم، 
ولكــن ليــس كل، املشــكات التحليليــة يف اجليولوجيــا والكيميــاء اجليولوجيــة.

تشتت كومبتونب. 

تشــتت كومبتــون هــو تفاعــل أكثــر أهميــة مــن االمتصــاص الكهروضوئــي إذا كانــت 
الــذرات والفوتونــات ذات الطاقــات الوســيطة متضمنــة )أي مــن 200 كيلــو إلكتــرون 

فولــت إلــى 3 إلكتــرون فولــت(.
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يف هــذا التفاعــل، ينقــل الفوتــون جــزءاً فقــط مــن طاقتــه إلــى أحــد اإللكترونــات 
الذريــة. يتضــاءل احتمــال حــدوث هــذا التفاعــل مــع زيــادة الطاقــة بشــكل تدريجــي 

أكثــر مــن حالــة التأثيــر الكهروضوئــي.

ــع الطاقــات، يكــون احتمــال التفاعــل هــذا  ــات مــن جمي أيضــاً، بالنســبة للفوتون
حساســاً بشــكل أساســي للكثافــة الظاهريــة، والتــي تختلــف خطيــاً بهــا. إنهــا مســتقلة 

.Z عــن اخلــواص الكيميائيــة للمــادة، أي مســتقلة عــن

يف تشــتت كومبتــون يأتــي الفوتــون ذو الطــول املوجــي مــن اليســار، ويصطــدم مــع هــدف يف حالــة الســكون، ويظهــر 
فوتــون جديــد بطــول املوجــة بزاويــة. يرتــد الهــدف، ويحمــل مقــدارًا يعتمــد علــى الزاويــة مــن الطاقــة الســاقطة.

ت. إنتــــــــاج الـــــزوج

بالنســبة للفوتونــات ذات الطاقــات األعلــى مــن 3 إلكتــرون فولــت، فــإن التفاعــل 
ــواة هــو التكويــن التلقائــي لــزوج مــن اإللكترونــات ذات  األساســي بــن الفوتــون والن
قطبيــة شــحنية معاكســة. يُعــرف هــذا التأثيــر بإنتــاج الــزوج. عنــد تصادمهــا مــع 
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إلكترونــات أخــرى ذات قطبيــة شــحنة معاكســة إللكتروناتهــا، تفنــى اإللكترونــات التي 
تنشــأ مــن إنتــاج الــزوج. ينتــج عــن كل حــدث فنــاء انبعــاث تلقائــي لفوتــون لــه طاقــة 
ــت(. يشــار  ــرون فول ــا إلكت ــرون )أي 0.51 ميغ ــة لإللكت ــة الباقي ــة لطاقــة الكتل مكافئ
ــوع مــن التفاعــل  ــاء. يحــدث هــذا الن إلــى هــذا اإلشــعاع عمومــاً باســم إشــعاع اإلفن

فقــط مــع الفوتونــات ذات الطاقــات األعلــى مــن 1.02 ميغــا إلكتــرون فولــت.

ومــع ذلــك، يرتفــع احتمــال التفاعــل بشــكل حــاد مــع زيــادة طاقــة الفوتــون فــوق 
هــذه العتبــة بحيــث يكــون احتمــال التفاعــل لفوتونــات 2 ميغا إلكتــرون فولت مع ذرات 

ذات أوزان ذريــة متوســطة وكبيــرة بالفعــل مهمــاً مقارنــة باحتمــال تشــتت كومبتــون.

رسم تخطيطي يوضح عملية إنتاج زوج اإللكترون والبوزيترون. يف الواقع، يكون الزوج املنتج على عاقة 
.Z ذرة مجاورة برقم ذري ’Z’ خطية تقريبًا. متثل النقطة السوداء

يف الواقع، يتناسب املقطع العرضي لرد فعل إنتاج الزوج مع Z2. هذه اخلاصية 
مفيــدة يف أن اســتجابة األداة القائمــة علــى هــذا التفاعــل أقــل حساســية للعناصــر 

الثقيلــة بشــكل غيــر متناســب مــن تلــك التــي تعتمــد علــى التأثيــر الكهروضوئــي.

أنــواع  ناحيــة، تســاهم جميــع  مــن  أنهــا،  االعتبــارات يف  أهميــة هــذه  تكمــن 
التفاعــات الثاثــة يف تخفيــف وامتصــاص أشــعة ϒ و X يف العينــات املقدمــة 
للتحليــل، ويف أجهــزة الكشــف املســتخدمة يف املســابير ويف التدريــع الــذي جــرى 
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إنشــاؤه مــن أجــل حمايــة األفــراد أو لعــزل أجهــزة الكشــف عــن اإلشــعاع املســتخدمة 
يف القياســات مــن إشــعاع اخللفيــة غيــر املرغــوب فيــه.

ومــع ذلــك، مــن ناحيــة أخــرى، فمــن الصحيــح أيضــاً أن هنــاك نطاقــات مــن طاقــة 
الفوتــون يســيطر فيهــا كل نــوع مــن أنــواع التفاعــل، مــع أن النطاقــات الفعليــة تختلــف 

باختــاف الــوزن الــذري )وعــدد( العناصــر يف املصفوفــة.

القيــاس  ابتــكار أنظمــة  تســتخدم هــذه احلقيقــة األخيــرة بشــكل متكــرر يف 
اجليوفيزيائيــة النوويــة علــى أســاس اســتخدام مصــادر أشــعة ϒ. أحــد األمثلــة علــى 
ــة ϒ-ϒ باســتخدام مصــادر  ذلــك هــو مجموعــة مســابير قيــاس الطيــف واالنتقائي
60Co. نظــراً ألن طاقــات الفوتــون هــي 1332 كيلــو إلكتــرون فولــت و1173 كيلــو 
ــإن  ــر، ف ــر األخي ــت للنظي ــرون فول ــو إلكت ــر الســابق و662 كيل ــت للنظي ــرون فول إلكت

ــكاد تكــون مهمــة.  ــاج الزوجــي ت تفاعــات اإلنت

ميكن لهذه املسابير قياس أشعة ϒ بشكل منفصل يف نطاقي طاقة:

االمتصــاص . 1 علــى  قــادرة  الفوتونــات  تكــون  املنخفــض  الطاقــة  نطــاق  يف 
الكهروضوئــي وتشــتت كومبتــون، وتســتجيب بطريقــة حساســة لــكل مــن التركيــب 

اإللكتــرون. وكثافــة  الكلــي  الكيميائــي 

أمــا يف نطــاق الطاقــة األعلــى تتفاعــل الفوتونــات مــع الــذرات بشــكل حصــري . 2
تقريبــاً عــن طريــق تشــتت كومبتــون، وهــي حساســة لكثافــة اإللكتــرون وحدهــا. 
بالنســبة للمخاليــط واملركبــات الكيميائيــة التــي حتــوي بشــكل أساســي علــى 
عناصــر كيميائيــة غيــر الهيدروجــن، فــإن كثافــة الكتلــة الصخريــة تتناســب طــرداً 
ــل بشــكل  ــط أو املركــب ال يقل ــاء يف اخللي ــى وجــود امل ــرون. حت مــع كثافــة اإللكت

كبيــر مــن دقــة هــذا التناســب.
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املثــال الثانــي هــو مقيــاس إنتــاج الــزوج املســتخدم للتحليــل باجلملــة لنقــاوة الفحــم 
ــدء  ــوم، وهــو مناســب لب ــد. يف هــذه احلــال، املصــدر هــو الرادي ودرجــة خــام احلدي

إنتــاج الــزوج يف العينــة، متبوعــاً بانبعــاث إشــعاع الفنــاء.

الراديــوم مناســب يف هــذا الصــدد ألنــه مصــدر للعديــد مــن أشــعة ϒ مــع طاقــات 
ــن إشــعاع  ــدالت عــد كل م ــاس مع ــت. يســجل املقي ــرون فول ــا إلكت ــن 2 ميغ ــى م أعل

الفنــاء وفوتونــات كومبتــون املشــتتة؛ هــذا األخيــر يســتخدم لتصحيحــات الكثافــة.

يف ضــوء الطريقــة التــي تســود بهــا تفاعــات الفوتــون املختلفــة يف نطاقــات 
ــل التوهــن اخلطــي  ــة ملعام ــم النموذجي ــى القي ــة، جتــدر اإلشــارة إل ــة املختلف الطاق
ــت و1.0  ــرون فول ــا إلكت ــون املختلفــة، أي 0.1 ميغ للعناصــر املختلفــة وطاقــات الفوت

ــي. ــى التوال ــت، عل ــرون فول ــا إلكت ــت و5 ميغ ــرون فول ــا إلكت ميغ

تفاعات نواة النيوترون. 3

كمــا ذكرنــا أعــاه، توجــد عمليتــان حتكمــان التوزيــع املكانــي للنيوترونــات يف 
مصفوفــة حيــث يصــدر املنبــع املســتخدم نيوترونــات ســريعة )< 500 كيلــو إلكتــرون 

ــة. ــات احلراري ــات الســريعة وانتشــار النيوترون ــت(: إبطــاء النيوترون فول

تعــد أول هــذه العمليــات هــي األصعــب يف صياغتهــا بدقــة. ومــع ذلــك، فــإن 
ــى هــذه املشــكلة تعطــي  ــة عل ــا هــي مطبق ــدد املجموعــات كم ــة االنتشــار متع نظري

عمومــاً اتســاقاً جيــداً بــن النظريــة والتجربــة.
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تولد النيوترونات بسرعة. لكنها تتباطأ بسبب التشتت )يشار إليها باالعتدال( حتى تصل إلى الطاقات 
احلرارية. أخيرًا، متتصها نواة مستهدفة.

تعتمــد الــداالت التــي تتنبــأ بالتدفــق احلــراري علــى الفــرق بــن الــدوال األســية 
باســتخدام طــول التباطــؤ وطــول االنتشــار احلــراري كأُســس. األســس الفعليــة لديهــا، 

.r / Ld- و r / Ls- علــى التوالــي، األشــكال

يعطــى تعبيــر تقريبــي لتقييــم التدفــق مــن خــال الفــرق بــن هذيــن األســن لــكل 
وحــدة زاويــة صلبــة، مقياســاً للفــرق بــن مربعــي Ls و Ld. ومــع ذلــك، فــإن القيــم 
النموذجيــة لـــ Ls وLd تكــون أكثــر وضوحــاً للقــارئ مــن القيــم املعقــدة ولكنهــا فقــط 

التعبيــرات التقريبيــة املتاحــة لتدفــق النيوتــرون احلــراري.
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من املهم ماحظة أن Ls يتضاءل بسرعة كبيرة مع زيادة محتوى الهيدروجن يف 
املصفوفة، بينما يتضاءل Ld بسرعة مع زيادة املقطع العرضي اللتقاط النيوترونات.

يوجــد تبايــن بــن قيــم Ld للمــواد ذات املقاطــع العرضيــة الكبيــرة اللتقــاط 
النيوترونــات، علــى ســبيل املثــال، خــام احلديــد مثــل الهيماتيــت، واملــواد ذات املقاطــع 

ــون النقــي. ــل الغرافيــت، وهــو شــكل مــن أشــكال الكرب ــرة، مث ــة الصغي العرضي

يســتخدم معامــل املســافة الثالــث، وهــو طــول الترحيــل للنيوترونــات Lm، للتعبيــر 
عــن فكــرة إلــى أي مــدى ميكــن للنيوترونــات أن تنتقــل يف مــادة معينــة. هــذا البارامتــر 

يســاوي اجلــذر التربيعــي ملجمــوع مربعــات أطــوال التباطــؤ واالنتشــار.

 

· كيف تؤخذ القياسات يف أجهزة القياس اجليوفيزيائية النووية	
عــادة مــا تكــون األدوات املســتخدمة يف القياســات اجليوفيزيائيــة النوويــة وفــق 
ثاثــة تكوينــات أساســية: العينــة واملصــدر وكاشــف اإلشــعاع. يف كل هــذه التكوينــات، 
قــد يكــون اإلشــعاع املكتشــف لرصــد العمليــة اجليوفيزيائيــة عبــارة عــن أشــعة ســينية 
أو نيوترونــات أو جســيمات أو أشــعة ϒ. يف أحــد التكوينــات، يكــون مصــدر اإلشــعاع 

األساســي وكاشــف اإلشــعاع الثانــوي خارجيــن عــن العينــة.

يف العديــد مــن التطبيقــات التــي تســتخدم هــذا التكويــن، توضــع العينــة بــن 
املصــدر والكاشــف. يف التطبيقــات األخــرى، يقــع املصــدر والكاشــف، مفصــوالن عــن 

طريــق املســافة والــدرع اإلشــعاعي، علــى اجلانــب نفســه مــن العينــة.

لتحليــل  املســتخدمة  النوويــة  اجليوفيزيائيــة  األدوات  التكويــن  هــذا  يتضمــن 
العينــات الثابتــة التــي قــد تكــون إمــا صغيــرة أو كبيــرة، أي عينــات ســائبة. قــد تكــون 
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ــات  ــة، يجــري اســتخاصها يف العملي ــرة يف شــكل مرشــحات حبيبي ــات الصغي العين
ــواء. ــة يف مرشــحات اله ــار مجمع ــات غب ــة، أو عين الصناعي

يف هــذه احلــاالت، تكــون هندســة املصــدر والعينــة والكاشــف ثابتــة بشــكل صــارم. 
يتضمــن هــذا التكويــن أيضــاً معــدات للتحليــل علــى خــط اخلامــات املوجــودة علــى 
ســيور النقــل. بشــكل عــام، تعــّرف هــذه الهندســة بدقــة مــن حيــث املصــدر والكاشــف، 
ولكــن بشــكل خــاص مــن ناحيــة العينــة املناســبة، نظــراً ألنــه مــن الصعــب إعــادة إنتــاج 

هندســة العينــة بدقــة علــى حــزام متحــرك.

تتضمــن أمثلــة التكويــن الثانــي مقاييــس املــاط حيــث يغمــر كل مــن مصــدر 
األشــعة الســينية وكاشــف اإلشــعاع يف تدفقــات املــاط بتدفقــات إثــراء اخلــام أو 
دوائــر غســيل الفحــم. قــد يشــمل هــذا التكويــن الثانــي أيضــاً مســابير تســجيل البئــر 

ــكل مــن املصــدر والكاشــف. ــزة ب ــار املجه ــات تســجيل اآلب وحتقيق

ومــع ذلــك، قــد يُنظــر إلــى هــذه األدوات أيضــاً علــى أنهــا تنتمــي إلــى النــوع 
األول مــن التكويــن، حيــث تكــون الكتلــة األســطوانية للصخــور خارجيــة إمــا لتجويــف 
مملــوء بالســائل أو جتويــف أســطواني مملــوء بالهــواء، والــذي يكــون بــدوره خارجيــاً 

ــع املصــدر والكاشــف للمســبار. للحاضــن األســطواني لتجمي

بالنســبة للنــوع الثالــث مــن التكويــن، تشــير أكثــر األمثلــة شــيوعاً إلــى قيــاس 
املــواد املشــعة، حيــث يكــون النشــاط اإلشــعاعي مظهــراً إمــا للنظائــر املشــعة املكونــة 
بشــكل طبيعــي للعينــة أو للعناصــر املطلوبــة يف املــادة التــي يجــري تنشــيطها بوســاطة 

نيوترونــات مصــدر إشــعاع أولــي، يف وقــت محــدد قبــل إجــراء قيــاس اإلشــعاع.

يف هــذه احلــاالت، تعمــل املــادة قيــد التحقيــق كمصــدر لإلشــعاع. ومــن ثــم، يكــون 
املصــدر داخــل املــادة والكاشــف يف اخلــارج.
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فيزياء الكشف عن اإلشعاع النووي. 1

ــة اكتشــاف النشــاط اإلشــعاعي بوســاطة  ــاء النووي ــم الفيزي ــد كان أحــد معال لق
هنــري بيكريــل يف عــام 1896. حيــث قــام بتخزيــن لوحــات فوتوغرافيــة ملفوفــة يف 
ورق مقــاوم للضــوء بالقــرب مــن أمــاح اليورانيــوم. عندمــا أخرجهــا، وجدهــا ســوداء 

كمــا لــو أنهــا تعرضــت للضــوء.

كانــت هــذه هــي املاحظــة األولــى لوجــود إشــعاع مختــرق مــن النــواة وكذلــك 
الطريقــة األولــى التــي اكتشــفت للكشــف عــن هــذا اإلشــعاع، أي تشــعيع مســتحلب 

فوتوغــرايف.

ــوء بالغــاز،  الطريقــة الثانيــة للكشــف عــن اإلشــعاع النــووي، كاشــف التأيــن اململ
ــوم تســبب يف جعــل الهــواء يف  ــح اليوراني ــره بعــد ماحظــة أن وجــود مل جــرى تطوي

ــاً. محيطــه موصــًا كهربائي

ــراً لإلعجــاب  ــووي مثي ــدم احملــرز يف مجــال الكشــف عــن اإلشــعاع الن كان التق
منــذ األيــام األولــى. ال يــزال ينفــذ الكثيــر مــن العمــل يف هــذا املجــال مــن األجهــزة 

ــادة صقــل التقنيــات احلاليــة وتطويــر طــرق جديــدة. مــن أجــل زي

يف معظــم الطرائــق املســتخدمة للكشــف عــن اإلشــعاع النــووي، يتكــون جهــاز 
الكشــف مــن جزأيــن متميزيــن: الكاشــف واإللكترونيــات املرتبطــة بــه الازمــة ملعاجلة 

اإلشــارة الناجتــة عــن تفاعــل اإلشــعاع النــووي مــع الكاشــف.

اآلليــة األساســية املســتخدمة يف كاشــف اإلشــعاع هــي تبديــد الطاقــة بوســاطة 
جســيم مشــحون يف وســط مناســب. ميكــن أن يكــون الوســط صلبــاً أو ســائًا أو 
غازيــاً. عــادة مــا حتــول الطاقــة املشــتتة بوســاطة اجلســيم املشــحون إلــى إشــارة 
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ــار.  ــة أو جهــد أو تي ــى شــكل شــحنة كهربائي ــة. قــد تظهــر هــذه اإلشــارة عل كهربائي
ــة. ــه محــول طاق ــى أن ــك، ميكــن للمــرء أن يفكــر يف كاشــف اإلشــعاع عل لذل

قــد يكــون اجلســيم املشــحون املكتشــف داخــل الكاشــف هــو اإلشــعاع األساســي. 
يف التطبيقــات اجليوفيزيائيــة، ينتــج بشــكل أكثــر شــيوعاً عــن تفاعــل اإلشــعاع األولــي 
احملايــد كهربائيــاً مــع مــادة الكاشــف، ممــا ينتــج عنــه الحقــاً جســيم مشــحون )علــى 
سبيل املثال إلكترون من تفاعات ϒ أو أشعة X ؛ أو جسيم من تفاعل نيوتروني(.

ــد الطاقــة بشــكل رئيســي مــن خــال عمليتــن: التأيــن والوميــض.  يحــدث تبدي
يف عمليــة التأيــن، تتجــرد الــذرات احملايــدة مــن اإللكترونــات التــي تــدور يف مدارهــا 
ــا  ــة وعندم ــذرات يف البداي ــز ال ــض، تتحف ــة الومي ــة. يف عملي ــات موجب ــن أيون لتكوي

تــزول اإلثــارة، ينبعــث الضــوء.

ــي واإلشــعاعات  ــل التفــكك اجلزيئ ــد الطاقــة مث توجــد أشــكال أخــرى مــن تبدي
الســينكروترونية Synchrotron Radiation، وأشــعة االنكباح Bremsstrahlung وإشعاع 
تشــيرنكوف Cherenkov Radiation ، ولكــن مناقشــة هــذه األشــكال خــارج نطــاق هــذا 

الكتــاب.
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إشــعاع الســنكروترون هــو اإلشــعاع الكهرومغناطيســي املنبعــث عندمــا تخضــع اجلســيمات النســبية املشــحونة 
لتســارع متعامــد مــع ســرعتها. وهــو ينتــج عــن احلقــول املغناطيســية املتناوبــة يف ممــوج 1: مغناطيــس، 2: 

شــعاع إلكترونــي، 3: فــص إشــعاع.

أشــعة االنكبــاح هــي إشــعاع كهرومغناطيســي النــاجت عــن تباطــؤ اجلســيم املشــحون عندمــا ينحــرف بواســطة 
جســيم مشــحون آخــر، عــادًة إلكتــرون بوســاطة نــواة ذريــة. أي أنهــا تنتــج بواســطة إلكتــرون عالــي الطاقــة 

ينحــرف يف املجــال الكهربائــي لنــواة الــذرة.
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إشــعاع تشــيرنكوف هــو إشــعاع كهرومغناطيســي ينبعــث عندمــا ميــر جســيم مشــحون )مثــل اإللكتــرون( عبــر وســط 
عــازل بســرعة أكبــر مــن ســرعة الطــور )ســرعة انتشــار جبهــة املوجــة يف وســط( مــن الضــوء يف ذلــك الوســط. نشــاهد 

.Advanced Test Reactor يف الصــورة إشــعاع تشــيرنكوف يتوهــج يف قلــب مفاعــل االختبــار املتقــدم

 

أ. تفاعل اجلسيمات املشحونة مع املادة

ــون أو  ــل بروت ــال ينتق ــى ســبيل املث ــووي مشــحوناً، عل ــون اجلســيم الن ــا يك عندم
جســيم عبــر املــادة، ويؤيــن أو يثيــر تلــك الــذرات التــي يقتــرب منهــا بشــكل كاٍف. 
ويرجــع ذلــك إلــى قــوة كولــوم، التــي ميكــن أن تنقــل الزخــم إلــى اإللكتــرون أثنــاء مــرور 

اجلســيم. 
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ــل  ــة ممــا يجع ــة احلركي ــاً للطاق ــات فقدان ــى اإللكترون ــة إل ــة املنقول ــل الطاق متث
اجلســيم املتحــرك يتباطــأ ويتوقــف يف النهايــة. نقــل الطاقــة إلــى األيونــات الثقيلــة 
املوجبــة التــي تنشــأ أثنــاء عمليــة التأيــن ال يــكاد يذكــر. تفقــد اإللكترونــات الطاقــة 

بالطريقــة نفســها التــي تفقــد بهــا اجلســيمات النوويــة املشــحونة الطاقــة.

ومــع ذلــك، مــع وجــود كتلــة صغيــرة، ينحــرف اإللكتــرون بزوايــا أكبــر بكثيــر مــن 
اجلســيمات الثقيلــة. ال يحــدث تباطــؤ اإللكتــرون علــى طــول خــط مســتقيم كمــا 

ــة املشــحونة. ــة الثقيل يحــدث مــع اجلســيمات النووي

ϒ ب. امتصـــــاص أشـــــعة

كمــا ذكرنــا ســابقاً، تتفاعــل أشــعة ϒ مــع املــادة مــن خــال ثاث عمليات رئيســية: 
التأثير الكهروضوئي وتشــتت كومبتون وإنتاج األزواج.

ت. وقـــف النيوتـــرونـــــات

تختلــف العمليــات التــي تتفاعــل بهــا النيوترونــات مــع املــادة بشــكل ملحــوظ عــن 
تلــك اخلاصــة باجلســيمات املشــحونة أو أشــعة ϒ. نظــراً ألن النيوترونــات متعادلــة 
كهربائيــاً، فــا توجــد قــوة كولــوم بــن النيوترونــات واإللكترونــات الذريــة أو النــوى. 

فقــط القــوى النوويــة هــي التــي تؤثــر بــن النيوترونــات واألنويــة.

يجــري إبطــاء النيوترونــات ذات الطاقــات األعلــى مــن )0.025 إلكتــرون فولــت( 
عــن طريــق التشــتت مــع النــوى ومتتــص يف النهايــة مــن خــال تفاعــات التقــاط 
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النيوترونــات. بالنســبة للنيوترونــات ذات الطاقــات األقــل مــن 10 ميغــا إلكتــرون 
ــات. ــى تشــتت البروتون ــة التباطــؤ ترجــع أساســاً إل ــإن عملي ــت، ف فول

نظــراً ألن النيوتــرون والبروتــون لهمــا كتلتــان متطابقتــان، فــإن النيوتــرون ينقــل 
عمليــاً كل طاقتــه إلــى البروتــون إذا كان االصطــدام وجهــاً لوجــه. يف حالــة اصطــدام 
ببروتــون، ينقــل جــزء أكبــر مــن الطاقــة مقارنــًة بالتصــادم مــع أي نــواة أخــرى. 
تســتخدم هــذه احلقيقــة يف أنــواع معينــة مــن أجهــزة الكشــف عــن النيوترونــات 

والــدروع النيوترونيــة.

ث. كشــــف اإلشــــعاع ومعاجلـــة اإلشـــارات

توفــر عمليــات التفاعــل املختلفــة بــن النوى وأنواع مختلفة من اإلشــعاع الســاقط، 
أي الفوتونــات والنيوترونــات واجلســيمات املشــحونة، والتــي وصفت ســابقاً، األســاس 

الكتشــاف وقياس هذه اإلشــعاعات املعينة.

بشــكل أساســي، يوجد ثاثة أنواع من أجهزة الكشــف التي سنناقشــها بالتفصيل 
أدنــاه. النوعــان األوالن همــا أجهــزة الكشــف الغازيــة وكاشــفات املصفوفــة الصلبــة، 
حيــث يوفــر تبديــد الطاقــة لإلشــعاع الــوارد داخــل مصفوفــة الكاشــف، مــن خــال 

التأيــن، إشــارة خــرج قابلــة للقيــاس مباشــرة.

اإلشعاع  طاقة  تبديد  نتيجة  تكون  حيث  الوميض،  كاشفات  هو  الثالث  النوع 
الساقط هي وميض ضوئي، والذي حتوله األجهزة املستخدمة إلى إشارة كهربائية. 
تصدر  أنها  هي  الثاثة  الكاشف  أنواع  املشتركة جلميع  اخلاصية  فإن  ذلك،  ومع 
إشارات تعالج لتكوين البيانات التي تشكل أساس جميع التفسيرات اجليوفيزيائية.
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احلصول على البيانات ومعاجلتها. 1

التطبيقات  يف  املكتشف  اإلشعاع  وقياس  لتسجيل  أساسيتان  طريقتان  توجد 
النووية: قياس الطيف وتراكم إجمالي األعداد. يف اجليوفيزياء النووية، يعني قياس 
الطيف تراكم البيانات التي تتوافق مع توزيع الطاقة لإلشعاع املكتشف. ويعني تراكم 
األعداد اإلجمالية أن جميع اإلشارات املتولدة يف الكاشف تسجل دون التفريق بن 

اتساعها أو بن طاقات ’جسيمات’ اإلشعاع الوارد التي تولد اإلشارات.

مــن أجــل فهــم هذيــن النهجــن، دعونــا نفكــر يف تطبيــق بســيط جــداً، وهــو 
قيــاس النشــاط اإلشــعاعي الطبيعــي ملــادة أو صخــرة معينــة. كمــا هــو معــروف جيــداً، 
يرجــع النشــاط اإلشــعاعي الطبيعــي إلــى وجــود العناصــر املشــعة التــي حتــدث بشــكل 
طبيعــي مــن عناصــر مثــل: U و Th و K. ميكننــا إجــراء هــذا القيــاس بطريقتــن:

vv ــي للمــادة دون ــق قيــاس أحــداث اإلشــارة الناجتــة عــن إشــعاع ϒ الكل عــن طري
ــي(. ــداد الكل تســجيل طاقــات إشــعاع ϒ )التع

vv ’عن طريق قياس وتسجيل حدوث كل حدث إشارة وشدته، أي طاقة ’جسيم
اإلشعاع الذي بدأ حدث اإلشارة. وبهذه الطريقة، يبنى طيف طاقة يوفر كبيانات 

.K و Th و U املكتشفة من انبعاثات ϒ معدالت العد املتباينة لأشعة

ومــن ثــم، فــإن نــوع القيــاس الطيفــي يوفــر ثــروة أكبــر بكثيــر من املعلومــات ومن ثم 
فهــو أكثــر فاعليــة يف التطبيقــات اجليوفيزيائيــة. كمــا ســنبن الحقــاً، فــإن املعلومــات 
الطيفيــة ليســت فقــط ذات قيمــة عاليــة يف العديــد مــن التطبيقــات اجليوفيزيائيــة، 

ولكنهــا ضروريــة أيضــاً حلــل العديــد مــن املشــكات اجليوفيزيائيــة.

يعتمــد جنــاح القيــاس الطيفــي يف التطبيقات اجليوفيزيائية النووية على عاملن: 
كفــاءة الكشــف، التــي حتــدد معــدل تراكم البيانات، واســتبانة الطاقة ألجهزة الكشــف 
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ونظــام معاجلــة اإلشــارات. تعــد كفــاءة الكشــف مهمــة باعتبارهــا قيــداً علــى الفعاليــة 
االقتصاديــة احملتملــة للتقنيــة وحتدد بوســاطة الهندســة وخصائص مواد الكاشــف.

يعــد حتليــل الطاقــة أمــراً حيويــاً ملــدى فعاليــة التمييــز بــن اإلشــعاعات املختلفــة. 
يف بعــض التطبيقــات، تكــون فوتونــات أشــعة ϒ املنبعثــة مــن نظائــر مشــعة مختلفــة 

ذات طاقــة مماثلــة. يف هــذه احلــاالت، يعــد حــل الطاقــة اجليــد أمــراً ضروريــاً.

يف حــاالت أخــرى، قــد تكــون طاقــات الفوتــون متباعــدة بحيــث تكــون متطلبــات 
دقــة الطاقــة العاليــة أقــل تشــدداً. يف الواقــع، ميكــن اعتبــار دقــة الطاقــة مبثابــة 
العامــل الــذي يحــدد يف النهايــة النســبة بــن املعلومــات املفيــدة وضوضــاء املعلومــات.

ســننظر حاليــاً يف مثــال عملــي يوضــح الفــرق بــن كاشــفات الطيــف وأنــواع العــد 
الكلــي. تُســتخدم كاشــفات الوميــض للتطبيقــات الطيفيــة ألن نبضــة اخلــرج مــن 
ــض تتناســب طــرداً مــع الطاقــة املودعــة بوســاطة الفوتــون الســاقط  كاشــف الومي

ــورة. داخــل البل

مــن ناحيــة أخــرى، ال ميكــن اســتخدام كاشــف جيجر-مولــر إال لقياســات العــد 
الكلــي ألن ســعة النبضــة مســتقلة عــن الطاقــة املنفقــة داخــل الكاشــف.

كمــا أن كاشــفات الوميــض هــي األجهــزة األكثــر كفــاءة للكشــف عــن إشــعاع 
ϒ والتــي تســمح باســتخدام مصــادر أشــعة ϒ األوليــة لأنشــطة املنخفضــة يف 
التطبيقــات الصناعيــة. نتيجــة لذلــك، فــإن االجتــاه يف التطبيقــات النوويــة هــو 

الوميــض. كشــف  أجهــزة  بعــدادات جيجر-مولــر  االســتبدال 

دقــة الطاقــة يف نظــام قيــاس الطيــف لهــا محــددان رئيســيان. أوالً، حتليــل الطاقة 
للكاشــف، والــذي حتكمــه كفــاءة العمليــة التــي حتــول طاقــة اإلشــعاع املكتشــف إلــى 
إشــارة خــرج كهربائــي للكاشــف، وثانيــاً، توليــد الضوضــاء و’التقاطهــا’ يف نظــام 

القيــاس الطيفــي واملعــدات املرتبطــة بهــا.
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األنظمـــــة اإللكترونيـــــة. 2

ــا كاشــف  ــي ينتجه ــد اخلــرج الت ســنتتبع اخلطــوات املتخــذة ملعاجلــة نبضــة جه
الوميــض.

أ. املضخم واملضخم األولي

هذه األجهزة جزء من سلسلة اإللكترونيات التناظرية. تغذي نبضة اجلهد الناجتة 
عن املضخم الضوئي إلى املضخم األولي الذي سيحولها إلى نبضة إشارة. يوجد 

سببان لتغذية النبضة إلى املضخم وليس مباشرة إلى املضخم الرئيسي:

vv األول: أن مصــدر اإلشــارة يتمتــع مبقاومــة عاليــة جــداً لإلخــراج وال ميكنــه تغذيــة
كبــل محــوري طويــل دون تخفيــف النبــض وتشــويهه بشــكل خطيــر. 

vv ــا منافســة الضوضــاء امللتقطــة ــث ال ميكنه ــة جــداً بحي الثانــي: اإلشــارة ضعيف
ــل. ــر الكاب ــاء انتقالهــا عب أثن

يتمثــل دور املضخــم يف مطابقــة مقاومــة خــط النقــل وتضخيــم اإلشــارة، ومــن ثــم 
تقليــل أهميــة التقــاط ضوضــاء أثنــاء اإلرســال. يقــوم املضخــم أيضــاً بتغييــر عــرض 
ــرددي لإلشــارة ويرســل جــزء فقــط مــن اإلشــارة يحــوي معلومــات ذات  النطــاق الت
أهميــة. يجــب إرفــاق املضخــم بالقــرب مــن خــرج املضاعــف الضوئــي. ثــم تغــذى 
النبضــة مــن خــرج املضخــم األولــي يف املضخــم الرئيســي ملزيــد مــن التضخيــم 

واملعاجلــة.

قــد تولــد األنظمــة اإللكترونيــة املرتبطــة مبقيــاس الطيــف ضوضــاء، مــن ناحيــة، 
وتســاعد يف تقليلها من ناحية أخرى. ميكن تقســيم األنظمة اإللكترونية املســتخدمة 

حاليــاً يف التطبيقــات النوويــة إلــى مرحلتــن متتاليتن:
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vv تناظريــة وهــي مخصصــة ملعاجلــة اإلشــارات للحصــول علــى دقــة عاليــة يف
الطيفيــة. القياســات 

vv رقميــة وهــي مخصصــة لرقمنــة النبضــات التناظريــة مــن أجــل حتليــل البيانــات
والتحكــم يف النظــام.

تعالــج اإللكترونيــات التناظريــة نبضــات اإلدخــال جلميــع الســعات بينمــا تعالــج 
اإللكترونيات الرقمية نبضات ذات ســعة ثابتة وخصائص أخرى )نبضات منطقية(. 
ــل  ــة مــن خــال وجــود أو عــدم وجــود مث ــات الرقمي تتوفــر املعلومــات يف اإللكتروني
هــذه النبضــات. مــن أجــل احلصــول علــى أقصــى قــدر مــن املعلومــات التــي يوفرهــا 
كاشــف اإلشــعاع، يجــب توخــي احلــذر الشــديد مــع اإللكترونيــات املســتخدمة يف 

احلصــول علــى البيانــات.

يف القياســات الطيفيــة، جتــري تغذيــة النبضــة مــن خــرج املضخــم الرئيســي يف 
محلــل ارتفــاع النبــض متعــدد القنــوات (MCA)، والــذي ينتــج طيــف الطاقــة عــن 
طريــق فــرز النبضــات املســتلمة مــن املضخــم علــى أســاس اتســاعها ويســجل الطيــف 

وفقــاً لذلــك.

العناصر الرئيسية للمحلل متعدد القنوات هي:

ــط كل . 1 ــا؛ يرب ــاس إشــارات الدخــل ورقمنته ــى رقمــي لقي محــول مــن تناظــري إل
إشــارة دخــل بقنــاة مقابلــة لـــ MCA، التــي يتناســب رقمهــا التسلســلي مــع اتســاع 
اإلشــارة. هــذا مــا ميّكــن MCA مــن فــرز نبضــات اإلدخــال التناظريــة وفقــاً 
ــة  ــات اجلســيمات النووي ــع طاق ــا، م التســاعها. تتناســب هــذه الســعات، بدوره

املكتشــفة.
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جهــاز تخزيــن البيانــات الــذي يســجل عــدد اإلشــارات التــي تقــع يف كل مــن قنــوات . 2
االتساع.

جهــاز يعــرض البيانــات املخزنــة يف الذاكــرة؛ يف الواقــع، يعــرض هــذا اجلهــاز . 3
ــة. ــف الطاق طي

ب. كســــب االســــتقرار
يعتبــر كســب نظــام القيــاس الطيفــي أكثــر أهميــة يف القياســات اجليوفيزيائيــة 
النوويــة القائمــة علــى نهــج القيــاس الطيفــي، ال ســيما عندمــا تكــون أجهــزة الكشــف 
مــن نــوع الوامــض. كاشــف (BGO) (Bi4Ge3O12) عالــي الكفــاءة حســاس بشــكل خــاص 
للتغيــرات يف درجــة احلــرارة التــي تســبب انحرافــاً يف ســعة نبضــات اخلــرج. مــن أجل 

.ϒ العمــل، يتطلــب الثبــات ذروة مرجعيــة واضحــة يف طيــف أشــعة

ج. أجهزة احلاسوب على اخلط
كان للتغيــرات الســريعة يف تكنولوجيــا احلاســوب تأثيــر هائــل علــى التطبيقــات 
النوويــة. يســتخدم احلاســوب الشــخصي (PC) جلمــع البيانــات عبــر اخلــط، وتقليــل 

البيانــات عبــر اخلــط والتحكــم عبــر اخلــط يف املعــدات التجريبيــة.

لقــد صــارت أجهــزة احلاســوب هــذه حاليــاً قــادرة علــى التعامــل بســرعة مــع 
الكشــف واألجهــزة  الناجتــة عــن أجهــزة  الرقميــة  املعلومــات  كميــات كبيــرة مــن 
املرتبطــة بهــا. مهــد ظهــور أجهــزة احلاســوب وأحــدث األجهــزة اإللكترونيــة الطريــق 

لتطويــر تطبيقــات نوويــة أكثــر تعقيــداً.
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د. عدادات مملوءة بالغاز

ــووي.  ــزة الكشــف عــن اإلشــعاع الن ــدم أجه ــاز أحــد أق ــوء بالغ ــداد اململ ــد الع يع
ــون  ــد يك ــزي )ق ــي مرك ــع قطــب كهربائ ــاز م ــوء بالغ ــن وعــاء ممل ــون الكاشــف م يتك
ــل  ــي موجــب بالنســبة جلــدار التوصي ــد كهربائ ــد جه ــه عن مجــرد ســلك( يحتفــظ ب

ــاز بشــكل تخطيطــي. ــوء بالغ ــة. يوضــح الشــكل اآلتــي عــداد ممل للحاوي

رسم تخطيطي للعداد اململوء بالغاز.

ســينتج اإلشــعاع املؤيــن الــذي ميــر عبــر الغــاز إلكترونــات وأيونــات موجبــة. 
تتحــرك اإللكترونــات بشــحنتها الســالبة نحــو الســلك املركــزي املوجــب، وتتحــرك 

األيونــات املوجبــة نحــو اجلــدران اخلارجيــة.

ســيؤدي هــذا إلــى ظهــور نبضــة جهــد V عبــر املقاومــة R، والتــي تعتمد اتســاعها 
 log v املطبــق بــن الســلك املركــزي واجلــدران. تظهــر العاقــة بــن V علــى اجلهــد

وV يف الشــكل اآلتــي لــكل مــن إلكتــرون مؤيــن منخفــض وجســيم شــديد التأيــن.
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خصائص عداد الغاز ملقدار النبض مقابل اجلهد املطبق.

يف املنطقــة I، يكــون اجلهــد V منخفضــاً بحيــث يعــاد تركيــب األيونــات املوجبــة 
.v والســالبة وال تســاهم كل أزواج األيونــات التــي يتكــون منهــا اجلســيم النــووي يف

يف املنطقــة II، يكــون اجلهــد V مرتفعــاً بدرجــة كافيــة، ومقــدار إعــادة التركيــب 
ضئيــل. تســمى هــذه املنطقــة منطقــة احلجــرة األيونيــة.

عنــد اجلهــد العالــي، املقابــل للمنطقــة III، تســرع اإللكترونــات التــي تقتــرب مــن 
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القطــب املوجــب بشــكل كاٍف إلنتــاج تأيــن إضــايف وتــزداد الشــحنة املجمعــة بوســاطة 
.M عامــل مقــداره

مضاعفــة جهــد معــن مســتقل عــن التأيــن األولــي، ومــن ثــم احلفــاظ علــى تناســب 
أحجــام النبضــات. تســمى هــذه املنطقــة التــي تتناســب فيهــا الشــحنة املجمعــة مــع 

التأيــن األولــي املنطقــة التناســبية.

ــى، يف  ــم V األعل ــد اســتمرار قي املنطقــة IV منطقــة ذات تناســب محــدود؛ عن
ــة ســينتج  ــى مــن اجلســيمات املؤين ــى احلــد األدن املنطقــة V، يفقــد التناســب، وحت

نبضــاً كبيــراً جــداً.

املنطقــة V تســمى منطقــة جيجر-مولــر. يف هــذه املنطقــة، يــؤدي التأيــن األولــي 
إلــى انهيــار كامــل للغــاز يجــب إيقافــه قبــل احتســاب احلــدث الاحــق. ميكــن حتقيــق 

هــذا اإليقــاف إلكترونيــاً أو يف الغــاز نفســه.

إذا زاد اجلهــد V إلــى مــا بعــد املنطقــة V، حتــدث أعطــال زائفــة غيــر مزعجــة، 
وعنــد اجلهــد العالــي يكــون هنــاك تفريــغ مســتمر غيــر قابــل لإلخمــاد. توجــد ثاثــة 

أنــواع مــن أجهــزة الكشــف اململــوءة بالغــاز سنناقشــها كمــا يأتــي:

عــــدادات حجــــرة التـــــأين. 1

يجــب االحتفــاظ بجهــد التشــغيل املوجــب بــن القطــب املركــزي وجــدار احلجــرة 
يف املنطقــة II مــن الشــكل الســابق. ميكــن اســتخدام حجــرة التأيــن كمقيــاس طيــف 
قــادر علــى عــد اجلســيمات  املثــال كاشــف  املشــحونة، علــى ســبيل  للجســيمات 

ــا. ــاس طاقاته املشــحونة وقي
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ــة أيضــاً  ــتخدم احلجــرة املؤين ــة. تُس ــل هــي مــن أجــل واحــد يف املائ ــوة التحلي ق
لقيــاس شــدة اإلشــعاع، وهــو أمــر مهــم يف الســامة اإلشــعاعية، خاصــة بالنســبة 

.ϒ لأشــعة

العـــــدادات التناســـــبية. 2

تعمــل هــذه العــدادات يف املنطقــة III مــن الشــكل الســابق. التناســب بــن حجــم 
النبضــة والتأيــن األولــي يجعــل مــن املمكــن التمييــز بــن اجلســيمات املشــحونة التــي 
تنتــج تأينــات أوليــة مختلفــة. هــذا يجعــل مــن املمكــن حســاب اجلســيمات يف حــال 

.β وجــود جســيمات

عــــدادات جيجــــر- مولــــر. 3

تســمى العــدادات اململــوءة بالغــاز والتــي تعمــل يف املنطقــة V مــن الشــكل الســابق 
أنابيــب جيجــر - مولــر. تســتخدم علــى نطــاق واســع يف التطبيقــات النوويــة بســبب 
موثوقيتهــا وتكلفتهــا املنخفضــة. يقــوم عــداد جيجــر - مولــر بتســجيل جميع األحداث 
التــي تنتــج علــى األقــل زوجــاً واحــداً مــن األيونــات، ومــن ثــم، ال ميكنــه قيــاس طاقــة 

اجلســيم أو التمييــز بــن أنــواع مختلفــة مــن اجلســيمات.

هـ. كاشفات الوميض

يعــد كاشــف الوميــض أحــد أكثــر أجهــزة الكشــف شــيوعاً يف التطبيقــات النوويــة 
أو األبحــاث النوويــة. هنــاك تشــابه ملحــوظ بــن تصميــم كاشــف الوميــض والتجــارب 
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الشــهيرة علــى تشــتت اجلســيمات التــي أجراهــا رذرفــورد وزماؤه إلثبات أن الشــحنة 
املوجبــة للــذرة تتركــز يف نــواة صغيــرة.

لقــد أجريــت جتــارب تشــتت اجلســيمات عــن طريــق عــرض الوميض الذي تســببه 
اجلســيمات التــي تصطــدم بشاشــة كبريتيــد الزنــك. يف كاشــف الومــض، تســتبدل 
العــن البشــرية بأنبــوب مضاعــف ضوئــي. يوضــح الشــكل اآلتــي بشــكل تخطيطــي 

مبــدأ تشــغيل كاشــف الوميــض.

رسم تخطيطي لكاشف الوميض.
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ينتــج اجلســيم النــووي املكتشــف وميضــاً مــن الضــوء يف جهــاز الوميــض. ينتقــل 
جــزء مــن هــذا الضــوء إلــى الكاثــود الضوئــي لأنبــوب املضاعــف الضوئــي، والــذي 

ينتــج بــدوره اإللكترونــات الضوئيــة.

تضاعف اإللكترونات الضوئية عدة مرات بوساطة داينودات األنبوب املضاعف 
الضوئي وتنتج نبضاً للجهد يعالج بوساطة اإللكترونيات املرتبطة بكاشف الومض. 
البلورة،  إلى  األولي  اإلشعاع  عن طريق  املنقولة  الطاقة  مع  اجلهد  نبضة  تتناسب 
مما يتيح لكاشف الوميض أن يستخدم كمقياس طيف، على سبيل املثال لتسجيل 
اجلسيمات النووية وقياس طاقاتها. يُحاط جهاز الوميض بعاكس ذي معامل انعكاسية 

مرتفع لتقليل عدد الفوتونات التي تفلت من جهاز الوميض.

يســتخدم كاشــف الوميــض بشــكل متكــرر بشــكل خــاص يف التحليــل الطيفــي 
 CsI (Na) أو CsI (Tl) أو NaI (Tl) ــر أجهــزة الوميــض شــيوعاً هــي لأشــعة ϒ. أكث

.BGO أو 

يعــد وميــض NaI (Tl) الكاشــف األكثــر اســتخداماً. إنــه يعمــل يف درجــات حــرارة 
ــة )4510  ــى كثاف ــى أعل ــة متاحــة. يحــوي CsI عل ــة طاق ــا أفضــل دق محيطــة ولديه
 ϒ وهــذا يجعلــه أكثــر كفــاءة الكتشــاف أشــعة .NaI )3كــغ / م3( مــن 3670) كــغ / م
عاليــة الطاقــة. ومــع ذلــك، فــإن دقــة حتليــل الطاقــة لـــ CsI بشــكل عــام أدنــى قليــًا 
من دقة NaI. كل من NaI و CsI مســترطبان. أدت التحســينات يف التصميم والتعبئة 
والتغليــف إلــى زيــادة قــدرة كاشــف الوميــض علــى حتمــل الصدمــات والتغيــرات 

الكبيــرة يف درجــات احلــرارة.

BGO هــو كاشــف وميــض جــرى تطويــره مؤخــراً. لديــه قــدرة إيقــاف أكبــر بكثيــر 

للفوتونــات مــن NaI أو CsI ، خاصــة ألشــعة ϒ عاليــة الطاقــة. كثافــة BGO هــي 
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ــة  ــإن اســتبانة الطاق ــك، ف ــع ذل ــورة BGO ليســت مســتطربة. وم ــغ / م3. بل 7100 ك
لكاشــف الوميــض BGO أدنــى مــن اســتبانة NaI و CsI. عــاوة علــى ذلــك، فــإن 
إشــارة اخلــرج اخلاصــة بــه تتضــاءل بســرعة أكبــر مــع زيــادة درجــة احلــرارة ممــا هــو 

احلــال مــع الكاشــفن اآلخريــن.

ومــن الواضــح أن االختيــارات التــي جتــري بشــأن نــوع الكاشــف الــذي سيســتخدم 
ســتحكمها ظــروف التطبيــق املتوخــاة. للحصــول علــى األداء األمثــل، مــن الضــروري 

اختيــار الكاشــف بشــكل صحيــح لتطبيــق معــن.

و.  كاشــــفات احلالــــة الصلـــبة

ــا ســابقاً،  ــا ذكرن ــاز. كم ــن الغ ــر حجــرة تأي ــة هــي نظائ ــة الصلب كاشــفات احلال
ينتــج اإلشــعاع الــوارد يف حجــرة التأيــن أزواجــاً مــن اإللكترونــات واأليونــات. يف املــادة 
الصلبــة، تنتــج أزواج ثقــوب إلكترونيــة، حيــث يكــون الثقــب عبــارة عــن كيــان متحــرك 

موجــب الشــحنة يحــدث داخــل مصفوفــة كاشــف احلالــة الصلبــة.

كمــا هــو احلــال مــع العــدادات اململــوءة بالغــاز، فــإن اكتشــاف اإلشــعاع يف املــادة 
الصلبــة يصيــر مشــكلة تطبيــق مجــال كهربائــي لتجميــع الشــحنة الكهربائيــة الناجتــة 

عــن تبديــد الطاقــة لإلشــعاع الســاقط.

امليزة املهمة لكاشــف احلالة الصلبة هي أنه بالنســبة لصرف الطاقة اإلشــعاعية 
نفســها داخــل الكاشــف، ينتــج عــدد أكبــر مــن أزواج الثقــوب اإللكترونيــة أكثــر مــن 
ــود  ــد الكاث ــة عن ــات الضوئي ــاز أو اإللكترون ــون يف كاشــف الغ ــرون واألي أزواج اإللكت

الضوئــي ملضاعــف ضوئــي.
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ومــن ثــم، فــإن نبضــة الشــحنة الناجتــة عندمــا يبــدد فوتــون ذو طاقــة معينــة 
)علــى ســبيل املثــال 100 كيلــو إلكتــرون فولــت( طاقتــه داخــل املصفوفــة الصلبــة 
للكاشــف ســتكون أكبــر بعــدة مــرات ممــا يحــدث عنــد تبديــد الطاقــة نفســها يف 
مصفوفــة غازيــة أو يف كاشــف وميــض. هــذا احلجــم املتزايــد لنبضــة الشــحنة يحســن 
بشــكل متناســب مــن قــوة طريقــة قيــاس الطيــف للتمييــز بــن اإلشــعاعات الــواردة مــن 

الطاقــات املختلفــة.

مــن أجــل فهــم اآلليــات التــي حتــدد دقــة طاقــة الكاشــف، يجــب أن نــدرك أنــه 
بالنســبة لصــرف معــن مــن الطاقــة، مــن خــال اإلشــعاع الــوارد، فــإن احلجــم الفعلــي 

لنبضــة الشــحنة يخضــع للتغيــرات اإلحصائيــة العشــوائية )بواســوني(.

يعتمــد هــذا االختــاف علــى عــدد كيانــات الشــحنة الكهربائيــة الفرديــة الناجتــة 
ــل الطاقــة لشــحنها. )يف  عــن صــرف الطاقــة اإلشــعاعية وهــو نتيجــة لعمليــة حتوي
الواقــع، مقيــاس هــذا التقلــب يف ســعة شــحنة اخلــرج، أي االنحــراف املعيــاري، 

ــات الشــحنة املنتجــة(. ــدد كيان ــي لع يســاوي اجلــذر التربيع

كمثــال يتيــح املقارنــة بــن كاشــفات احلالــة الصلبــة والغازيــة، تبلــغ الطاقــة 
ــاً، بــدالً  املصروفــة يف الســيليكون لــكل زوج مــن الثقــوب اإللكترونيــة 3 فولــت تقريب

مــن 30 فولــت الازمــة إلنشــاء زوج إلكترون-أيــون يف غــاز.

هــذا يعنــي أنــه بالنســبة لفقــدان الطاقــة نفســها داخــل مصفوفــة الكاشــف 
ــة ســتكون  ــة الصلب ــوارد، فــإن نبضــة الشــحن الناجتــة يف كاشــف احلال لإلشــعاع ال
أكبــر بعشــر مــرات مــن عــداد الغــاز. كنتيجــة لنبضــة الشــحن الكبيــرة هــذه، تكــون 
ــة. يوفــر  التقلبــات اإلحصائيــة يف ســعة نبضــات اجلهــد أقــل بعامــل أكبــر مــن ثاث
هــذا لكاشــف احلالــة الصلبــة دقــة طاقــة أفضــل بثــاث مــرات مــن حجــرة األيونــات.
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يف حــن ميكــن تشــغيل كاشــفات الســيليكون يف درجــة حــرارة احلجــرة دون 
ــى إيقــاف الفوتونــات تقيــد  وجــود تيــار تســرب مفــرط، فــإن قدرتهــا املنخفضــة عل
اســتخدامها يف اكتشــاف اجلســيمات املشــحونة. يســتخدم اجلرمانيــوم للكشــف عــن 
أشــعة ϒ بســبب قدرتــه الكافيــة علــى اإليقــاف. حيــث تفــوق دقــة الطاقــة التــي 

ــزة الكشــف. ــن أجه ــوع آخــر م ــى أي ن ــوم عل ــق باســتخدام كاشــف اجلرماني تتحق

سجلت أطياف أشعة غاما النيوترونية الفورية خلام املنغنيز منخفض الدرجة مع أو بدون درع نيوتروني 
.NaI (Tl) لكاشف الوميض
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ــى  ــوم أعل ــة لكاشــف اجلرماني ــة وتكاليــف الصيان ومــع ذلــك، فــإن التكلفــة املالي
بكثيــر مــن تلــك اخلاصــة بكاشــف الوميــض، ويجــب تشــغيله يف درجــات حــرارة 

ــا. ــى حــد م ــاً إل ــل اســتخدامه مرهق ــرودة، ممــا يجع شــديدة الب

ومــن ثــم، يســتخدم بشــكل روتينــي فقــط يف التطبيقــات التــي تتطلــب دقــة طاقــة 
عاليــة جــداً. يوضــح الشــكل اآلتــي منطقــة الطاقــة نفســها لطيــف أشــعة غامــا 
النيوترونــي الفــوري خلــام املنغنيــز املســجل باســتخدام، علــى التوالــي، عــداد وميــض 

وكاشــف اجلرمانيــوم املبــرد.

ُسجل طيف أشعة غاما النيوتروني الفوري خلام املنغنيز منخفض الدرجة باستخدام كاشف اجلرمانيوم املبرد.
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· كشـــــــف النيوترونــــــــات	
ال ميكــن الكشــف عــن النيوترونــات بشــكل مباشــر ألنهــا ليســت مشــحونة كهربائياً 
ومــن ثــم ال تســبب تأينــاً أو انبعاثــاً للضــوء، وهــي التأثيــرات التــي تُســتخدم للكشــف 

عــن اجلســيمات املشــحونة.

تســتخدم كاشــفات النيوترونــات إنتــاج جســيمات ثانويــة مشــحونة مــن التفاعــات 
النوويــة التــي حتدثهــا النيوترونــات. العمليــات املتضمنــة يف الكشــف عــن النيوترونــات 

مذكــورة أدناه.

أ. التفاعات النووية املستحثة بالنيوترونات والتي تسفر عن إنتاج جسيمات مشحونة

ــة.  ــات البطيئ ــورون للنيوترون ــى رد الفعــل (n,α) هــو عــداد الب ــم عل 1. الكاشــف الشــائع القائ
10B + n → 7Li + α + ϒ :ــي ــى التفاعــل النيوترون ــد هــذا الكاشــف عل يعتم

يحــوي هــذا التفاعــل علــى مقطــع عرضــي كبيــر بشــكل اســتثنائي للنيوترونــات 
احلراريــة )3840 بــارن(، أي للنيوترونــات التــي تبلــغ طاقتهــا 0.025 إلكتــرون فولــت. 
معنــى هــذا التفاعــل هــو أن النــواة 10B تلتقــط نيوترونــاً حراريــاً مكونــاً نــواة مركبــة لـــ 
11B يف حالــة مثــارة. وســوف يتحلــل 11B علــى الفــور، ويصــدر جســيماً ونــواة االرتــداد 

7Li. كل مــن اجلســيم و 7Li لهمــا نطاقــات قصيــرة جــداً. 

ــوء  ــورون أو ممل ــي مبطــن بالب ــورون هــو عــداد غــازي مــع جــدار داخل عــداد الب
.10B ــاً بـــ ــاز BF3، ويفضــل أن يكــون مخصب بغ

العــداد يعمــل يف املنطقــة النســبية. يجــري إيقــاف اجلســيم ونــواة 7Li يف الغــاز، 
وينتــج نبضــة جهــد لــكل نيوتــرون التقــط. 
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2 .:)n، p( يعتمد كاشف النيوترون الشائع اآلخر على تفاعل

 n + 3He →· 3H + P. يحــوي هــذا التفاعــل علــى مقطــع عرضــي كبيــر للنيوترونــات 

احلراريــة )5400 بــارن(. الكاشــف يعمــل يف املنطقــة النســبية. تســتخدم كاشــفات 
النيوترونــات 3He علــى نطــاق واســع يف التطبيقــات النوويــة. ميكــن أن تكــون وعــرة 

وتســتخدم يف بيئــات معاديــة متامــاً.

ال تنتــج النيوترونــات التأيــن مباشــرة يف بلــورات الوميــض، ولكــن ميكــن الكشــف . 3
 6Li عنهــا مــن خــال تفاعلهــا مــع نــوى الومــض. تتفاعــل النيوترونــات مــع نــوى
إلنتــاج جســيم α والتريتيــوم (3H)، والــذي ميكــن بــدوره اكتشــافه مــن خــال 
 6LiI(Eu) و LiI (Eu) إن أجهــزة الوميــض .LiI (Eu) الوميــض الــذي ينتجــه يف

ــات. ــدة يف عــد النيوترون ــة مفي ــر عضوي ــورات غي متوفــرة بســهولة بل

ب. االنشطار املستحث

يف عمليــة االنشــطار، تطلــق طاقــة تقــارب 200 ميغــا إلكتــرون فولــت كطاقــة 
حركيــة علــى شــكل جســيمات ثقيلــة قصيــرة املــدى. يحــوي 235U علــى مقطــع عرضــي 
انشــطاري كبيــر للنيوترونــات احلراريــة، ويحــوي 235U علــى مقطــع عرضــي انشــطار 

كبيــر للنيوترونــات الســريعة.

يعــد عــداد الغــاز املبطــن باليورانيــوم الطبيعــي مبثابــة عــداد فعــال لــكل مــن 
النيوترونات احلرارية والســريعة. عن طريق حماية الكاشــف بالبورون أو الكادميوم، 

ســتمتص النيوترونــات احلراريــة، ويقــاس املكــون النيوترونــي الســريع فقــط.
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ج. كاشفات ارتداد البروتون

تعمــل هــذه الكواشــف علــى مبــدأ الكشــف عــن البروتونات التــي تتحرك من خال 
ــن الهيدروجــن  ــذي يحــوي نســبة م ــاز ال ــد عــداد الغ ــات. يع االصطــدام بالنيوترون
يف خليــط الغــاز ويعمــل يف املنطقــة املتناســبة كاشــفاً ســريعاً للنيوترونــات. تعــد 
املســتحلبات النوويــة واملومضــات الباســتيكية أمثلــة أيضــاً علــى أجهــزة الكشــف عــن 

النيوترونــات التــي تعمــل وفقــاً لهــذا املبــدأ.

د. طريقة التنشيط النيوتروني

ميكــن اســتخدام التنشــيط النيوترونــي لقياســات تدفــق النيوترونــات. حتــوي 
ــات  ــرة جــداً المتصــاص النيوترون ــة كبي ــى مقاطــع عرضي ــدات عل ــد مــن النوي العدي
احلراريــة وتتنشــط بعــد التقــاط النيوتــرون احلــراري. 115In يف مثــل هــذا املثــال. 
ــواة املتبقيــة، 116In، والتــي تكونــت يف 115In (n, ϒ) 116In  يف التفاعــل، هــي مشــعة  الن

.ϒ وأشــعة β وتتحلــل وتنبعــث منهــا جســيمات

تتناســب كميــة 116In الناجتــة مــع تدفــق النيوترونــات وميكــن قياســها باســتخدام 
كاشــف األشــعة β أو ϒ. املــواد األخــرى املســتخدمة يف قياســات تدفــق النيوترونــات 

هــي الذهــب واملنغنيــز والديسبروســيوم.

هـ. طرائق أخرى للكشف عن اإلشعاع النووي

الطرائــق املوصوفــة أعــاه هــي األكثــر شــيوعاً يف التطبيقــات النوويــة وقــد 
ــق الكشــف،  ــزة الكشــف وطرائ ــواع أخــرى مــن أجه ــل. يوجــد أن وصفناهــا بالتفصي
علــى ســبيل املثــال، طريقــة التصويــر، وكاشــفات املســار العــازل الصلــب أو حجــرات 
هــذه  واســع يف  نطــاق  علــى  األســاليب  هــذه  تســتخدم  ذلــك، ال  ومــع  الشــرارة. 

النوويــة. التطبيقــات 
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تقنيــــات اجليوفيزيــــاء النوويــــــة

قدمنــا ســابقاً عــدداً مــن املفاهيــم النظريــة املهمــة فيمــا يتعلــق باجليوفيزيــاء 
النوويــة والتــي ســنتكلم عنهــا بشــكل أكبــر هنــا. كمــا تكلمنــا ســابقاً أيضــاً أن أي تقنيــة 
جيوفيزيائيــة نوويــة لتحديــد خصائــص مــادة معينــة غيــر تقنيــة أشــعة ϒ الطبيعيــة 
تســتلزم إثــارة النــوى أو اإللكترونــات الذريــة، يف حالــة إنتــاج األشــعة الســينية، 
باســتخدام بعــض أشــكال اإلشــعاع النــووي لتوفيــر هــذه اإلثــارة. يشــار إلــى هــذا 

ــي.  ــادئ باإلشــعاع األول اإلشــعاع الب

العمليــة األساســية األخــرى ألي تقنيــة جيوفيزيائيــة نوويــة هــي الكشــف عــن 
اإلشــعاع النــووي الثانــوي النــاجت، ويفضــل قيــاس خصائــص معينــة لهــذا اإلشــعاع.

أبســط نــوع مــن اخلصائــص القابلــة للقيــاس هــو معــدل العــد. خاصيــة إضافيــة، 
والتــي توفــر األســاس للتمييــز احملســن بشــكل كبيــر بــن خصائــص املــواد، وهــي توزيع 
الطاقــة لإلشــعاع الثانــوي. بشــكل عــام، يُطلــق علــى أي أداة تهــدف إلــى الكشــف عــن 

.Probe اإلشــعاع الثانــوي يف املــواد اجليولوجيــة اســم مســبار

يســتخدم املســبار مصــدر أشــعة ϒ لإلشــعاع املبدئــي الــذي يــؤدي إلــى تشــتيت 
خلفــي ϒ إشــعاع. هــذا اإلشــعاع هــو إشــعاع ثانــوي داخــل الصخــر أو املعــدن اخلــام؛ 
وهــو نــاجت عــن التشــعيع باإلشــعاع األولــي. قــد يعطــي حتليــل هــذا اإلشــعاع الثانــوي 
معلومــات عــن كل مــن الكثافــة الظاهريــة والتركيــب الكيميائــي العــام للصخــر. علــى 
وجــه اخلصــوص، قــد يشــير التحليــل إلــى وجــود عناصر ثقيلــة، أي عناصر ذات عدد 
ذري مرتفــع Z. وقــد تشــمل هــذه العناصــر العاليــة Z الرصــاص )Pb(، والقصديــر 

.(Zn) والزنــك (Cn) والنحــاس ،(Fe) واحلديــد ،)Sn(
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تصــدر املصــادر النيوترونيــة املســتخدمة يف املســابير نيوترونــات مــن جميــع 
الطاقــات. هــذه املصــادر، التــي تتكــون أساســاً مــن مســرعات صغيــرة تعمــل إلكترونياً 
للجســيمات املشــحونة، تنبعــث فعليــاً مــن نيوترونــات أحادية الطاقــة ذات طاقة عالية 
جــداً )14 ميغــا إلكتــرون فولــت لتلــك املنبعثــة مــن تفاعــل الديوتيريــوم والتريتيــوم(.

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن النيوترونــات املنبعثــة مــن النظائــر املشــعة االصطناعيــة 
ــة،  ــف الطاق ــع أنحــاء طي ــوزع باســتمرار يف جمي ــا طاقــات تت شــائعة االســتخدام له

حتــى الطاقــات العاليــة.

النــوى املســتهدفة األكثــر فعاليــة يف إبطــاء النيوترونــات مــن خــال االصطدامــات 
املرنــة هــي تلــك اخلاصــة بالعناصــر ذات األعــداد الذرية املنخفضــة. يف هذا الصدد، 

يعتبــر الهيدروجــن فعــاالً بشــكل بارز.

إذا كان كاشــف اإلشــعاع اخلــاص مبســبارنا يســتجيب إمــا للنيوترونــات البطيئــة 
)احلرارية أو الظهارية( أو إلجمالي إشــعاع ϒ الناجم عن النيوترونات يف الصخور، 
فــإن معــدل العــد مــن املســبار قــد يوفر مقياســاً حملتــوى الهيدروجــن يف الصخور، أي 
املــاء أو الهيدروكربونــات )النفــط أو الغــاز(، اعتمــاداً علــى تكوين املســبار املســتخدم.

توفــر التفاعــات النوويــة التــي حتدثهــا النيوترونــات الســريعة تطبيقــات مهمــة 
للقياســات يف الصخــور واخلامــات. مــن األهميــة مبــكان تفاعــل التشــتت غيــر املــرن 
)املشــار إليه بوســاطة n ، n’ ϒ( املســتخدم لقياس تركيزات الكربون (C) واألكســجن 
(O) ومــن ثــم نســبة C/O، وهــو أمــر مهــم يف التطبيقــات الستكشــاف مخــازن البترول.

لقــد رأينــا أيضــاً أن النيوترونــات الســريعة تتباطــأ إلــى طاقــات حراريــة من خال 
ــص هــذه  ــث مُتت ــات. حي ــواة النيوترون ــة يف تفاعــات تشــتت ن ــة املبذول ــد الطاق فق
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النيوترونــات احلراريــة أخيــراً يف النــوى الذريــة للمــادة مــن خــال عمليــة االلتقــاط 
.ϒ اإلشــعاعي، ممــا ينتــج عنــه انبعــاث إشــعاع

قــد يزودنــا هــذا اإلشــعاع ϒ، املنبعــث مــن طاقــات محــددة مميــزة للعناصــر 
الكيميائيــة املختلفــة، ببيانــات عــن تركيــزات العناصــر يف الصخــور واخلامــات للعديد 
 ،(Ca) والكالســيوم ،(Si) والســيليكون ،(H) مــن العناصــر املكونــة، مثــل الهيدروجــن
احلديــد (Fe) والنيــكل (Ni) والكــروم (Cr) والكوبالــت (Co) والنحــاس (Cu) والكبريــت 
(Cl)، لذكــر  (K) والكلــور  (Ti) والبوتاســيوم  (Gd) والتيتانيــوم  (S) واجلادولينيــوم 

بعــض عناصــر االهتمــام فقــط.

ومــع ذلــك، فــإن تركيــز البوتاســيوم، الــذي لــه أهميــة خاصــة يف تطبيقــات البحــث 
ــاس الطيــف الطبيعــي  ــق مقي ــًة عــن طري ــر ماءم ــرول، يتحــدد بشــكل أكث عــن البت
ألشــعة ϒ، والــذي ينتــج أيضــاً تركيــزات اليورانيــوم والثوريــوم. ميكــن اســتخدام 
   ϒ قيمــة تركيــز البوتاســيوم التــي جــرى احلصــول عليهــا بوســاطة طريقــة أشــعة
الطبيعيــة كمدخــل مقيــد لتحليــل بيانــات االلتقــاط اإلشــعاعي ألشــعة ϒ . يوفــر 
النشــاط اإلشــعاعي الطبيعــي املنبعــث مــن الصخــور أيضــاً تطبيقــات مهمــة ملختلــف 

ــة. الصناعــات املعدني

يوفــر تســجيل بئــر أشــعة ϒ   الطبيعــي أيضــاً معلومــات قيمــة للتنقيــب عــن 
البتــرول حــول احملتــوى املوجــود يف الصخــور مــن املــواد الشــبيهة بالطــن والتــي حتــد 
ــم قــدرات  ــان لتقيي ــان، حيويت ــان الصخريت ــان اخلاصت ــة. هات مــن املســامية والنفاذي

ــى االحتفــاظ بالســوائل وإنتاجهــا لاســتخراج. التكويــن عل

يوفــر اســتخدام طريقــة القيــاس الطيفــي نطاقــاً، ليــس فقــط لقيــاس املســتوى 
العــام للنشــاط اإلشــعاعي للصخــور ولكــن أيضــاً للتمييــز بــن األنــواع املختلفــة مــن 
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املكونــات املعدنيــة للصخــور، خاصــة تلــك الغنيــة بالبوتاســيوم، مثــل اإليليــت، مــن تلــك 
التــي تكــون غنيــة نســبياً ببنــات اليورانيــوم والثوريــوم.

ــة  ــر معلومــات عــن درجــة جتوي ــا توف ــز هــذه يف أنه ــة التماي ــة عملي تكمــن أهمي
الصخــور، والتــي يُســتدل عليهــا مــن حقيقــة أن البوتاســيوم واليورانيــوم عمومــاً أكثــر 
قــدرة علــى احلركــة مــن الثوريــوم. ومــن ثــم، مييــل الثوريــوم إلــى البقــاء يف الصخــور 
املتجمــدة بينمــا تكــون املكونــات األخــرى املشــعة منخفضــة التركيــز بشــكل غيــر 

طبيعــي.

يف تطبيقــات الصناعــات املعدنيــة الصلبــة، تتيــح طرائــق أشــعة ϒ الطبيعيــة 
ــة، واخلامــات املشــعة والصخــور  ــن الصخــور الرســوبية والصخري ــز ب أيضــاً التماي
القاحلــة، وبــن املــواد الصخريــة يف الشــوائب واملــواد التــي يجــري جنيهــا أثنــاء عمليــة 

التعديــن، ســواء كانــت تلــك املــواد خامــات معدنيــة أو فحــم. 

ــة بنيــة  ــى إجــراء هــذا التمايــز أمــراً مهمــاً يف كل مــن بيئ تعــد قــدرة التقنيــة عل
الصخــور، وصنــع الهيــكل )أي تســجيل حفــر البئــر(. ومــن األمثلــة علــى هــذه البيئــات 

مخــازن التخزيــن والطبقــات التــي يوجــد فيهــا املــورد.

نتيجــة لإلشــعاع النيوترونــي ملصفوفــة العينــة، فــإن النظائــر املشــعة االصطناعيــة 
التــي تشــكلت علــى هــذا النحــو تخضــع الضمحــال β لتنبعــث، بعــد بعــض التأخيــر، 

.β وجســيمات ϒ كا مــن إشــعاع

أحد النظائر املشــعة االصطناعية املســتخدمة بشــكل شــائع يف كل من الصناعات 
البتروليــة والصناعــات املعدنيــة الصلبــة هــو 28Al. يطبــق يف البحــث عــن البتــرول، 

لفحــص محتــوى األلومنيــوم يف الصخــور.
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بالنســبة للصناعــات املعدنيــة الصلبــة، هنــاك تطبيقــات محتملة لتقدير الســيليكا 
واأللومينــا يف وقــت واحــد يف البوكســيت املســتخرج. حتليــل التنشــيط النيوترونــي لــه 

أيضــاً اســتخدام محتمــل ملعايــرة النحــاس يف األجســام املعدنيــة.

يوفــر القيــاس املتزامــن لــكل مــن نظائــر األم ونظائــر االبنــة يف االضمحــال 
ــة  ــر التــي حتــدث بشــكل طبيعــي فرصــة لتأســيس عاقــات زمني اإلشــعاعي للنظائ

ــري. ــل الكمب ــى عصــر مــا قب ــة العصــر الرباعــي إل ــد مــن نهاي متت

عندمــا تتحلــل النــواة األصــل )األم(، يتشــكل نظيــر ابنــة مســتقر، إمــا بشــكل 
مباشــر أو كمنتــج يف سلســلة االضمحــال. كنتيجــة لانحــال النــووي، فــإن الظــروف 

مواتيــة الســتخدام هــذه العمليــة لقيــاس الوقــت.

يخضــع املعــدل الزمنــي النحال النويدات املشــعة احملــددة الحتمال االضمحال، 
.T1/2 أو مقلوبــه، أي نصــف وقت االضمحال l الــذي يتميــز بثابــت االنحــال

ميكن مقارنة الساعة اإلشعاعية بالساعة الرملية. يف البداية يحتوى كل الرمال 
يف اخلزان العلوي. يف الوقت املناسب، يصرف بعيداً، وميأ اخلزان السفلي. وكذلك 
احلال مع النظائر املشعة، يكون النظير األصلي فقط موجوداً يف البداية، ولكن مع 
تقدم الوقت، تخضع نوى النظائر األصل لاضمحال، ويف الواقع، جتري إزالتها من 

مجموعة النوى )مثل »اخلزان العلوي« يف الساعة الرملية(.

بالتزامــن مــع عمليــة إزالــة النــوى األم، تظهــر نــوى النظائــر البنــت، متامــاً كمــا 
تظهــر الرمــل يف اخلــزان الســفلي للســاعة الرمليــة. إذا حتققنــا مــن العمليــة يف وقــت 
ــة  ــذ احلال ــاس للوقــت املنقضــي من ــة هــي مقي ــر األم واالبن ــإن نســبة نظائ ــن، ف مع

األوليــة.
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أهــم طرائــق قيــاس الزمــن هــذه هــي اســتخدام العناصــر: K / Ar وRb / Sr و
U / Th / Pb و Sm / Nd، حيــث K وAr و Rb و Sr و U  و Th وPb و Sm و Nd، علــى 

التوالــي، وهــي تشــير إلــى رمــوز العناصــر اآلتيــة: البوتاســيوم واألرجــون والروبيديــوم 
والسترونشــيوم واليورانيــوم والثوريــوم والرصــاص والســاماريوم والنيودمييــوم. حيــث 
تعتمــد النطاقــات الزمنيــة للتأريــخ الفعــال علــى ثابــت اضمحــال النظائــر األصــل.

بالنســبة للتأريــخ علــى فتــرات أقصــر مــن تلــك املذكــورة أعــاه، فــإن النويــدات 
املشــعة املفيــدة هــي تلــك التــي تنتجهــا التفاعــات بــن النــوى واإلشــعاع الكونــي 
 ،3H ، 14C ، 26Al ، 36Cl ، 10Be :النويــدات املشــعة املولــدة للكــون(، علــى ســبيل املثــال(

.15Ma ــى نحــو ــد يف النطــاق العمــري مــن 1a إل ــخ. وهــي متت إل

بـــــــارامـــترات املــــــواد. 1

تنبــع معرفتنــا بوجــود إشــعاع نــووي مــن البحــث الــذي أجــراه هنــري بيكريــل عــام 
1896 حــول املــواد اجليولوجيــة، وال ســيما تلــك التــي حتــوي معــادن اليورانيــوم. منــذ 
   J.J. Joly البدايــة، اجتــذب هــذا العمــل اهتمــام علمــاء مثــل ج. ج. جولــي يف فرنســا
و ر. أمبــرون R. Ambronn يف أملانيــا )يف إشــارة إلــى اســتخدام النشــاط اإلشــعاعي 

الطبيعــي يف فحــص العينــات اجليولوجيــة(.

ومــع ذلــك، لــم جُتــر القياســات األولــى للنشــاط اإلشــعاعي الطبيعــي للصخــور يف 
املوقــع إال يف عــام 1937، ممــا ميثــل بدايــة اجليوفيزيــاء النوويــة احلديثــة. أجريــت 
القياســات األولــى يف االحتــاد الســوفيتي عــام 1937، ويف الواليــات املتحدة األمريكية 
عــام 1938. وقــد عجلــت نتيجــة عملهــم يف التطويــر الفــوري للتقنيــات اجليوفيزيائيــة 

النوويــة للتطبيقــات الروتينيــة، بنــاًء علــى اســتخدام املصــادر املشــعة االصطناعيــة.
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عنــد النظــر إلــى النشــاط اإلشــعاعي الطبيعــي للصخــور، فــإن البارامتــرات 
ــزات  ــز العنصــر املشــع )أو العناصــر( يف الصخــر. بالنســبة لتركي ــارزة هــي تركي الب

القيمــة التجاريــة يف التعديــن، فــإن املصطلــح املقابــل ذا الصلــة هــو الدرجــة.

ــوع معــن مــن تفاعــل اإلشــعاع  ــا يف الســابق، فــإن احتماليــة حــدوث ن كمــا ذكرن
ــّرف املقطــع  ــذرة( يتميــز باملقطــع العرضــي املجهــري. يُع ــواة )أو اإلشــعاع - ال - الن

ــواة. ــرون أو الن ــذرة أو اإللكت ــة ال العرضــي مــن ناحي

تفاعات الفوتونات مع الذرة ونواتها.

يجــري استشــعار التكوينــات الصخريــة، وهــي عبــارة عــن خليــط مــن النــوى مــن 
أنــواع مختلفــة، بوســاطة اإلشــعاع النــووي مــن خــال املقاطع العرضيــة العيانية، وهي 
مجمــوع كل املقاطــع العرضيــة املجهريــة املوجــودة يف كل وحــدة حجــم مــن الصخــر 

)معبــراً عنهــا بوحــدات ســم3( مــن كل النــوى املكونــة للصخــرة )أو اإللكترونــات(.
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تطبيق هذا املفهوم واضح متاماً للمواد غير املسامية. ومع ذلك، تظهر مشكات 
مع النموذج الصخري البسيط عند التعامل مع التكوينات اجليولوجية غير املتجانسة 

بطبيعتها. تتكون عينة الصخور احلقيقية من حبيبات الصخور والصخر النفطي.

ســوف حتــوي املســام محلــوالً ملحيــاً أو زيتــاً أو غــازاً. يف الواقــع، عندمــا تــزال 
العينــة مــن بيئتهــا حتــت الســطحية، ســتحوي املســام أيضــاً علــى الهــواء. لذلــك، 
لتقديــرات املقطــع العرضــي العيانــي، يجــب أن تكــون قيمــة الكثافــة الظاهريــة 
ــع  ــع املوائ ــك جمي ــة، مبــا يف ذل ــة الصخــور احلقيقي املســتخدمة هــي قيمــة مصفوف

املوجــودة يف مســامها، بــدالً مــن كثافــة حبيبــات الصخــور.

تشكل زوج )e–، e+( بوساطة فوتون وفناء e+ بوزيترون.

ــاء والنفــط  ــع امل ــر املعلومــات املتعلقــة مبســامية الصخــور وتوزي ــع، تعتب يف الواق
والغــاز يف مســامها ذات أهميــة عمليــة كبيــرة مــن حيــث إنهــا تشــير إلــى مقــدار 

النفــط والغــاز الــذي ميكــن اســتخراجه مــن الصخــر.

ميــزة أخــرى مهمــة للبارامتــرات النوويــة للمــواد هــي أنهــا تعتمــد علــى نــوع النــوى 
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التــي تشــكل الصخــر، وعلــى الطاقــة E لإلشــعاع الســاقط وعلــى نــوع اإلشــعاع )أي 
النيوتــرون، واإللكتــرون، والفوتــون، ومــا إلــى ذلــك(.

يف اجليوفيزيــاء النوويــة، فقــط بعــض أنــواع تفاعــات النــواة اإلشــعاعية هــي ذات 
أهميــة عمليــة. كمــا يف الشــكل اآلتــي:

تفاعات النيوترونات السريعة مع النوى.

كومبتــون،  تشــتت  هــي  التفاعــل  فــإن عمليــات  األولــي،   ϒ بالنســبة إلشــعاع 
واالمتصــاص الكهروضوئــي )الــذي يســتلزم أيضــاً انبعــاث أشــعة ســينية مميــزة(، 

وإنتــاج الــزوج وتفاعــات الفوتــون والنيوتــرون.
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تتباطــأ  العمليــات  فــإن  النيوترونــات هــي اإلشــعاع األساســي،  تكــون  عندمــا 
وتنتشــر، التفاعــات النوويــة يف منطقــة طاقــة نيوترونيــة أعلــى )تشــتت غيــر مــرن، 
تفاعــات n-p(، االلتقــاط اإلشــعاعي للنيوترونــات احلراريــة، التنشــيط بالنيوترونــات 

ــووي. ــة واالنشــطار الن احلراري

جتمــع البيانــات التــي تصــف هــذه التفاعــات يف قواعــد بيانــات نوويــة كبيــرة، 
ــر  ــة املقيمــة( ملختب ــات النووي ــات البيان ــات هــي ENDF )ملف أشــهرها قواعــد البيان

ــة. ــات املتحــدة األمريكي ــي بالوالي ــن الوطن بروكهاف

تفاعات النيوترونات احلرارية مع النوى.

ونظــراً لتعقيــد العمليــات باســتخدام قاعــدة بيانــات ENDF، فقــد جــرى حتويــل 
األجــزاء التــي تنطبــق علــى اجليوفيزيــاء النووية إلى تنســيقات مائمــة لهذا التطبيق.

 Los Alamos ومختبــر لــوس أالمــوس RSIC (Obninsk) نفــذ هــذا العمــل يف
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ــة.  ــم املفاعــات النووي ــرات أخــرى تعمــل أيضــاً يف حســابات تصمي ــي ومختب الوطن
لأســف، ال يوجــد ســوى اتفــاق متغيــر بــن التنبــؤات بنــاًء علــى الرمــوز املطــورة يف 

املختبــرات املختلفــة.

مناذج تصاميم املفاعات النووية
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· قيــــاس البارامتـــــرات األوليـــة	
عندمــا يجــري تســجيل اإلشــعاع ϒ الطبيعــي لتكويــن جيولوجــي )ســجل شــعاع 
ϒ، قيــاس ϒ علــى العينــات، مســح اجلــدار، إلــخ(، فــإن البارامتــر األساســي الــذي 
يؤثــر علــى اســتجابة األداة هــي درجــة املكــون املشــع. وعندمــا ميكــن متييــز طاقــات 
أشــعة ϒ املختلفــة التــي يكشــف عنهــا عــن بعضهــا بعضــاً، يُشــار إلــى نــوع القيــاس 

املســتخدم باســم مقيــاس الطيــف.

تعتمــد االســتجابة الطيفيــة املســجلة ألشــعة ϒ املختلفــة بشــكل مباشــر علــى 
درجــة النظائــر املشــعة احملــددة املوجــودة يف املــادة التــي جــرى فحصهــا والتــي تنبعــث 
منهــا أشــعة ϒ اخلاصــة. بالنســبة للمــواد والتكوينــات اجليولوجيــة، فــإن الدرجــات 
التــي نقيســها بهــذه الطريقــة هــي تلــك اخلاصــة باليورانيــوم والثوريــوم والبوتاســيوم.

ــر املجهــزة مبصــادر أشــعة ϒ، فــإن اإلشــارة املســجلة،  بالنســبة لتحقيقــات البئ
التــي يُشــار إليهــا بالرمــز I، تنتــج عــن اكتشــاف اإلشــعاع املنتشــر مــن اجلــدران 

الصخريــة حلفــر البئــر.

ــا أشــعة  ــث منه ــات تنبع ــإن املصــادر املســتخدمة يف هــذه التطبيق ــك، ف ــع ذل وم
ϒ أوليــة مــع طاقــة غيــر كافيــة إلنتــاج تفاعــات إنتــاج زوجيــة، إمــا بشــكل عــام أو، 
كمــا يف حالــة 60Co، علــى مســتوى كبيــر مــن املقارنــة مــع تشــتت كومبتــون. ثــم تعتمــد 
اإلشــارة التــي جــرى احلصــول عليهــا مــن املســبار علــى الكثافــة الظاهريــة والرقــم 

الــذري املكافــئ Zeq للتكوينــات اجليولوجيــة.

لقــد علمنــا أن قيمــة Z لعنصــر مــا مهمــة جــداً يف حتديــد الشــدة التــي حتــدث 
ــي  ــا أن املقطــع العرضــي الكهروضوئ ــة االمتصــاص الكهروضوئــي. وذكرن بهــا عملي

.Z3.6 العيانــي لعنصــر يختلــف تقريبــاً مثــل القــوة 3.6 للعــدد الــذري، أي
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ومــع ذلــك، فــإن املــواد اجليولوجيــة هــي بشــكل عــام مخاليــط مــن عناصــر 
كيميائيــة مختلفــة. لذلــك، لتحليــل هــذه املــواد املركبــة بتقنيــات تعتمــد علــى التأثيــر 
الكهروضوئــي، يجــب أن نســتخدم مفهــوم العــدد الــذري الفعــال، والــذي يُســمى 

.Zeq عمومــاً العــدد الــذري املكافــئ

الســبب وراء اســتخدام ميــزة Zeq للمناقشــة التفصيليــة هــو أن جنــاح تقنيــة حتليــل 
طيفــي معينــة تعتمــد علــى هــذا البارامتــر. تســتلزم هــذه التقنيــة اخلاصــة حســاب 
 Zeq بارامتــر اســتجابة مســبار معينــة، والــذي يتناســب تقريبــاً بشــكل مباشــر مــع

للمــادة قيــد التحقيــق.

ونظــراً ألن املقاطــع العرضيــة الكهروضوئيــة للعناصــر املكونــة تعتمــد علــى القيــم 
األّســية ألعدادهــا الذريــة، ال ميكــن أن يكــون البارامتــر Zeq ببســاطة متوســط قيمــة 
حســابية لهــذه األرقــام الذريــة للعناصــر املكونــة، وإمنــا مرجــح تركيزاتهــا النســبية يف 

املادة.

يف الواقــع، يعتمــد Zeq علــى مجمــوع عــدد مــن عوامــل الترجيــح. يعكــس كل عامــل 
ترجيــح احلجــم النســبي للمســاهمة التــي يقدمهــا كل مكــون عنصــري يف املقطــع 
العرضــي العيانــي للمــادة. يعتمــد عامــل الترجيــح املرتبــط باملكــون األولــي i، ومــن 

ثــم، علــى كل مــن القيمــة املقابلــة لـــ Zi3.6 وتركيــزه الكيميائــي pi يف املــادة.

يعتبــر ســلوك Zeq مــع االختافــات يف التركيــب الكيميائــي أمــراً حيويــاً لتحليــل 
اخلامــات املعدنيــة باســتخدام تقنيــة أشــعة ϒ الطيفيــة املرتــدة، والتــي يشــار إليهــا 

أيضــاً باســم تقنيــة ϒ-ϒ، مــن أجــل اإليجــاز.

غالبــاً مــا تكــون املكونــات املرغوبــة اقتصاديــاً لهــذه اخلامــات إما عناصــر انتقالية 
)مثــل احلديــد والنحــاس( أو املعــادن الثقيلــة )مثــل الرصــاص(. حتــوي اخلامــات 
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 .)Si ، Al ، Mg أيضــاً علــى العناصــر الكيميائيــة التــي تشــكل شــوائب اخلامــات )مثــل
ــة أقــل  ــة للشــوائب أعــداد ذري ــة املكون يف هــذه احلــاالت، يكــون للعناصــر الكيميائي

بكثيــر مــن العناصــر املرغوبــة اقتصاديــاً.

ويترتــب علــى ذلــك أن أي تغييــر يف تركيــز العناصــر املعدنيــة يف اخلــام ســيكون 
لــه تأثيــر أكبــر، نســبياً، يف تغييــر قيمــة Zeq مــن التغييــر النســبي لتركيــزات العناصــر 

يف مــواد.

هــذه الظاهــرة مهمــة باملثــل فيمــا يتعلــق بتحليــل الفحــم. يف حالــة الفحــم، تكــون 
ــى بكثيــر مــن تلــك التــي  ــة للشــوائب ذات عــدد ذري أعل العناصــر الكيميائيــة املكون
تشــكل املــواد القابلــة لاحتــراق، والتــي تتكــون أساســاً مــن الكربــون والهيدروجــن. 
 ،Zeq نتيجــة لذلــك، فــإن عناصــر الشــوائب هــي تلــك التــي حتكــم التغيــرات يف قيمــة

وليــس مكونــات القيمــة االقتصاديــة.

ــن الشــدة مــع  ــي تباي ــة، يوضــح الشــكل اآلت ــات ϒ-ϒ الطيفي ــق بتقني فيمــا يتعل
الطاقــة ألشــعة غامــا املنتشــرة يف الصخــور والتــي تختلــف مــن ناحيــة كثافتهــا الكتليــة 
وأعدادهــا الذريــة Zeq، حيــث تكــون أشــعة ϒ أحاديــة الطاقــة هــي اإلشــعاع األساســي 

.E0 للطاقــة
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مخطــط أطيــاف اإلشــعاع املشــتتة لقيمتــن مختلفتــن للكثافــة الظاهريــة وقيــم Zeq. يبــن الشــكل نظــرة 
ثاقبــة لألفــكار األساســية ذات الصلــة لكيفيــة تأثيــر تبايــن تقاطعــات كومبتــون وتشــتت امتصــاص األشــعة 

الكهروضوئيــة مــع خصائــص املــواد علــى الشــكل الطيفــي ألشــعة ϒ املشــتتة.

ميكــن تقســيم أطيــاف ϒ-ϒ إلــى منطقتــن: منطقــة متثــل اإلشــعاع ’اللــن’ ذا 
الطاقــة املنخفضــة نســبياً بينمــا متثــل املنطقــة الطيفيــة األخــرى إشــعاع الطاقــة 
’القاســي’ األعلــى. مــن الواضــح أن كثافــة الصخــور تضعــف طيــف الطاقــة بكاملــه.

إذا زادت كثافــة الصخــور، تقــل شــدة اإلشــعاع املشــتتة يف جميــع أنحــاء الطيــف. 
علــى النقيــض مــن ذلــك، يؤثــر Zeq فقــط علــى اجلــزء ’اللــن’ مــن الطيــف.
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إلــى بارامتريــن  هاتــان احلقيقتــان مجتمعتــان همــا األســاس لتقنيــة تســتند 
ــة الصخــور واآلخــر يتناســب بشــكل  ــة، أحدهمــا حســاس لكثاف لاســتجابة الطيفي

.Zeq مباشــر مــع

تنفــذ هــذه التقنيــة ببســاطة عــن طريــق ضبــط نوافــذ الطاقــة بشــكل مناســب يف 
أجهــزة التســجيل )عــن طريــق البرامــج أو األجهــزة( والتــي تتوافــق مــع مناطــق طيــف 

أشــعة ϒ املشــتتة املصنفــة علــى أنهــا ’لينــة’ و ’قاســية’.

مــن حيــث املبــدأ، ميكــن معايــرة املســابير مــن أجــل الكثافــة والعدد الــذري املكافئ 
Zeq، مــن خــال إجــراء القياســات )وحســاب بارامتــرات االســتجابة وفقــاً لذلــك( يف 

 ،Zeq اآلبــار ذات قطــر احلفــر القياســي احملــاط بالصخــور ذات الكثافــة املعروفــة و
أي أّن إجــراء املعايــرة تعتمــد هــذه التقنيــة علــى بيئــة بئــر موحــدة.

ومــع ذلــك، مــن الناحيــة العمليــة، تختلــف اآلبــار اختافــاً كبيــراً يف القطــر علــى 
ــر قياســية  ــر باســتخدام لقمــة حف ــد احلف ــى عن ــرة، حت مــدى فواصــل العمــق الكبي

ــوءة بالكامــل. ــو يف الغالــب مــن ســائل البئــر وال ممل واحــدة. كمــا أن اآلبــار ال تخل

يف  كبيرة  اختافات  تسبب  قد  شائع  بشكل  التي حتدث  البئر  قطر  يف  االختافات 
استجابات املسبار، للظروف التي تبقى فيها الكثافة الظاهرية والعدد الذري املكافئ ثابتاً.

لذلــك، فــإن قيــم بارامتــرات االســتجابة التــي نبنــي عليهــا تنبــؤات قيــم الكثافــة 
الظاهريــة والعــدد الــذري املكافــئ ســتختلف أيضــاً وفقــاً لاختــاف يف قطــر البئــر 

2R. يعّبــر عــن هــذا الســلوك لإلشــارة املســجلة I بالتعبيــر الرياضياتــي:

I = I(ρb, Zeq, 2R)
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للداللــة علــى اعتمــاد اســتجابة املســبار علــى الكثافــة الظاهريــة والعــدد الــذري 
املكافــئ وقطــر البئــر.

ومــع ذلــك، بالنســبة لقياســات الكثافــة الظاهريــة، مــن املهــم أن تضــع يف اعتبارك 
أن مــا يســتجيب لــه املســبار مباشــرة هــو كثافــة اإللكترونــات )لذلــك، فإنــه يســتجيب 

بشــكل غيــر مباشــر فقــط للكثافــة الظاهريــة(.

 ،(’Z’ / A) ــم أفوجــادرو و ــة ورق ــة الظاهري ــاج الكثاف ــات هــي نت ــة اإللكترون كثاف
ــرات. ــذه البارامت ــم املتوســطة له ــث Z’  و A’  هــي القي حي

بالنســبة جلميــع العناصــر الكيميائيــة، باســتثناء الهيدروجــن والعناصــر الثقيلــة، 
فــإن النســبة Zi / Ai ≈ 0.5 هــي تقديــر تقريبــي ممتــاز. لذلــك، فــإن كثافــة اإللكتــرون 
والكثافــة الظاهريــة تتناســب طــرداً )بتقريــب جيــد( للمخاليــط واملركبــات الكيميائيــة 

التــي تتكــون مــن العناصــر اجليولوجيــة األكثــر شــيوعاً.

· تقنيـــــات حتـــت الســــــطح	
كمــا ذكرنــا يف الســابق، يوجــد عــدة بيئــات جتــرى فيهــا القياســات اجليوفيزيائيــة 
النوويــة. اثنــان مــن البيئــات ذات األهميــة همــا باطن األرض ومصنــع معاجلة املعادن.

تقنيات القياس املختارة للمناقشــة يف هذه البيئات هي تقنيات أشــعة )نيوترون-
غامــا( حتــت الســطح، املتتبــع اإلشــعاعي لــكل مــن الســطح حتــت الســطحي ومصنــع 

حتضيــر املعــادن وتقنيــات األشــعة الســينية ملصنــع معاجلــة املعادن.

جتــري معظــم القياســات حتــت الســطحية عــن طريــق وضــع أداة يف بئــر جــرى 
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حفــره مــن خــال تكويــن صخــري مــن املتوقــع أن يكــون لديــه مــوارد اقتصاديــة قابلــة 
لاســترداد اقتصاديــاً. الغــرض مــن القياســات هــو حتديــد الوجــود الفعلــي للمــورد 
االقتصــادي، وحتديــد مــداه واحلصــول علــى معلومــات حــول ســياقه اجليولوجــي 

التــي قــد تكــون ذات صلــة بإمكانيــة اســترداده التجــاري.

ومع ذلك، فإن احلاجة إلى إجراء قياسات من داخل حفرة البئر، تقدم قيدين 
أساسين على التقنيات النووية من بيئة البئر هما: القيد الهندسي ووجود مادة غير 
مثيرة لاهتمام والتي تلوث القياس. ميكن تصور القيود الهندسية بسهولة أكبر، كما 
يتضح من الشكل اآلتي، الذي يُظهر أداة تسجيل نووي عامة موجودة يف حفرة بئر.

متثيل تخطيطي ألداة تسجيل عامة يف البئر. وعادة ما يتم ملء البئر بالطن.

يجــب احتــواء جميــع املعــدات يف عبــّوة ضغــط أســطواني لتحمــل الضغــوط 
احمليطــة. بالنســبة للتنقيــب عــن النفــط والغــاز، قــد تصــل الضغــوط إلــى 150 ميغــا 
باســكال، وتصــل درجــات احلــرارة بشــكل روتينــي إلــى 150 درجــة مئويــة أو أعلــى.
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بالنســبة لتحليــل البئــر يف املوقــع للمــوارد الصلبــة، فــإن أعمــاق البئــر ألغــراض 
االســتقصاء تكــون عمومــاً مئــات األمتــار فقــط، وليــس آالف األمتــار بالنســبة للنفــط، 

بحيــث تكــون درجــات حــرارة التشــغيل والضغــوط أقــل وفقــاً لذلــك.

ومــع ذلــك، ال يــزال يتعــن عليهــم حتمــل ضغــوط ودرجــات حــرارة كبيــرة، وغالبــاً 
مــا يجــب إجــراء القياســات مــن داخــل اآلبــار املليئــة باملــواد. القياســات ملوثــة ألنــه 
غالبــاً مــا يتــم حفــر اآلبــار مــع وجــود الطــن يف احلفــرة؛ عــادة مــا يصبــح هــذا الطــن 
جــزءاً مــن القيــاس الكلــي، ومبــا أنــه يتــم احلفــاظ علــى تــدرج الضغــط بــن احلفــرة 

والصخــور احمليطــة، تتكــون عجينــة طينيــة علــى ســطح الصخــر.

يف كثيــر مــن احلــاالت، يتــم تثبيــت غــاف فــوالذي يف البئــر لتجنــب انهيــار البئــر. 
قــد تكــون بعــض أو كل هــذه املــواد موجــودة يف بئــر معــن لتقييــم مــورد اقتصــادي. 
ومــع ذلــك، يف بعــض احلــاالت، تكــون شــركات التعديــن أو مقاولــو احلفــر علــى 

اســتعداد لتنظيــف احلفــرة مــن طــن احلفــر.

ميكــن توضيــح بعــض العوامــل التــي تعقــد قياســات اجليوفيزيــاء النوويــة حتــت 
الســطحية من خال النظر يف املشــكلة البســيطة الظاهرة لتحديد تركيز األلومنيوم 

(Al) يف صخــور التكويــن.

 ϒ 252Cf وكاشف أشعة  نيوتروني  القياس هو استخدام مصدر  أساس طريقة 
لقياس النشاط املتأخر من تفاعل 27Al (n, ϒ) 28Al. لتحديد التركيز األساسي املطلق 

لأملنيوم من معدل العد املقاس يتضمن العديد من البارامترات اجليوفيزيائية.

 Σbh ،كل مــن املقاطــع العرضيــة المتصــاص النيوتــرون احلــراري العيانــي والتكويــن
و Σform، طــول تباطــؤ النيوتــرون، Ls، والكثافــة الظاهريــة، ρ، ســرعة التســجيل وحجــم 
البئــر كلهــا مطلوبــة لتحديــد التطابــق بــن معــدل عــد الكاشــف ومحتــوى األملنيــوم يف 
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الصخــور. باإلضافــة إلــى ذلــك، مــن الضــروري التأكــد مــن أن قــوة املصــدر وكفــاءة 
الكاشــف قــد جــرى معايرتهمــا بعنايــة.

ومــن ثــم، فــإن التحديــد الصحيــح لتركيــزات العناصــر يتطلــب معلومــات موثوقــة 
ــة  ــى املعلومــات الطيفي ــة، باإلضافــة إل ــرات اجليوفيزيائي ــد مــن البارامت حــول العدي

احملــددة املتعلقــة بالعنصــر الفــردي.

باإلضافــة إلــى أهميــة هــذه املعلومــات لتحديــد التركيــزات األوليــة، حتــدد هــذه 
العوامــل أيضــاً دقــة القيــاس. تعــد معرفــة دقــة تركيــزات العناصــر أمــراً مهمــاً 

لاســتخدام الذكــي جلميــع أنــواع البيانــات اجليوفيزيائيــة والعنصريــة.

 Al ــوى ــاً حملت ــاس التنشــيط املتأخــر تشــكيًا مخبري ــرة قي ــب معاي ــراً، تتطل أخي
ــرة يف املوقــع حلســاب االختافــات مــن أداة  ــق، وإجــراء معاي ــار مطل املعــروف كمعي
إلــى أداة وإنشــاء خوارزميــة تصحيــح بيئــي ميدانــي، حلســاب االختافــات يف نقــل 

ــر نســبياً. ــة الناجتــة عــن وســيط االســتقصاء الكبي ــات واألشــعة اجليني النيوترون

 ،27Al (n,ϒ) 28Al املكتشــفة مــن تفاعــل ϒ تضمــن كل هــذه اإلجــراءات أن أشــعة
ــاك  ــن. هن ــزات Al مــن التكوي ــى تركي ــح إل ــن ســتتحول بشــكل صحي ــوى التكوي مــع ن
مصــدران آخــران ألشــعة ϒ 28Al التــي تســاهم يف خلفيــة غيــر مرغــوب فيها للقياس: 

الســيليكون يف الصخــور واألملنيــوم يف الطــن.

يحــوي املصــدر 252Cf املســتخدم يف قيــاس التنشــيط املتأخــر علــى متوســط طاقــة 
منخفــض نســبياً يبلــغ 2.35 ميغــا إلكتــرون فولــت، ولكــن يصــدر جــزء كبيــر مــن 

.28Si(n,p)28Al ــى مــن عتبــة 3.9 ميغــا إلكتــرون فولــت لتفاعــل النيوترونــات أعل

ســيحوي نشــاط Al املقــاس بعــد ذلــك علــى كميــة معينــة بســبب وجــود الســيليكون 
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يف الصخــر. يجــب إجــراء تصحيــح ملعــدل عــدد Al املقــاس قبــل حتويلــه إلــى تركيــز 
Al. ومــن ثــم، لتحديــد تركيــز Al بدقــة معقولــة، مــن الضــروري أوالً حتديــد تركيــز 

Si. أي عــدم يقــن أو عــدم دقــة يف حتديــد تركيــز الســيليكون يزيــد مــن عــدم اليقــن 

.Al ويقلــل مــن دقــة قيــاس

تقــاس  عندمــا  الســليكونية،  الصخــور  ألكثــر  بالنســبة  حتــى  احلــظ،  حلســن 
ــن Al ترجــع  ــط م ــة فق ــرة مكافئ ــة صغي ــإن نســبة مئوي باســتخدام مصــدر 252Cf، ف
إلــى Si. يوضــح الشــكل اآلتــي )يف التظليــل اخلفيــف( جــزء نســبة وزن Al الظاهريــة 

والتــي ترجــع إلــى تفاعــل 28Si (n,p) 28Al ، بالنســبة لبئــر منوذجــي. 

ــه  ــة. إن ــون املســاهمة، عــادًة، نحــو وزن واحــد يف املائ ــة، تك ــال الصخري يف الرم
ال يتتبــع بالضبــط تركيــز Si الــذي يظهــر يف الشــكل، كمــا قــد يتوقــع املــرء أوالً، ألن 
التصحيحــات البيئيــة املطبقــة علــى كل آليــة تفاعــل مختلفــة. هنــاك حاجــة إلــى 

ــاس Al الطبيعــي. ــات مــن أجــل قي ــة للنيوترون ــة حراري تصحيحــات بيئي

 ،(n، p) تفاعل  تنتج  التي  السريعة  للنيوترونات  مناسبة  ليست  فهي  ذلك،  ومع 
لذلك يجب حساب الفرق بن هذه التصحيحات عند حتويل نسبة وزن السيليكون 
التي جرى احلصول عليها من تفاعل التقاط النيوترون احلراري إلى املساهمة يف 

28Al النشاط الناجت عن تفاعل (n، p) على السيليكون.
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البئــر  املوجــود يف   Al توضــح مســاهمات  والتــي   ،28Al مــن  املتأخــر  للنشــاط  املقيســة  املســاهمة  إجمالــي 
 252Cf التكويــن مبصــدر  النيوترونــات يف  تدفــق  عــن  النــاجت   ،  28Si (n,p) 28Al تفاعــل  مــن  واملســاهمة 

العلــوي. املنحنــي  الــذي يظهــر يف   Si وبتركيــز صخــر 

ــة هــي وجــود  ــار النموذجي ــة لقياســات التنشــيط املتأخــرة يف اآلب املشــكلة الثاني
الطــن، والــذي ســيحوي يف كثيــر مــن األحيــان علــى معــادن حتمــل Al. ال ميكــن 
للقيــاس فصــل Al يف الطــن عــن ذلــك املوجــود يف الصخــر، ومــن ثــم مــن الضــروري 
تصحيــح تركيــز Al املقــاس للمســاهمة مــن الطــن. البارامتــرات املطلوبــة هــي 
محتــوى Al للطــن، احملــدد مــن مكونــات اإلدخــال لنظــام الطــن أو، بشــكل مفضــل، 
مــن قيــاس محتــوى Al يف عينــة مأخــوذة مــن نظــام تدويــر الطــن، وحجــم البئــر.
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املنطقة املظللة يف الشكل السابق هي حساب مساهمة بئر افتراضية بافتراض 
على  يكون  رمبا  والتركيز  بالوزن،   Al  % 0.5 يحوي  / سم3  غرام   1.2 وجود طن 

اجلانب املرتفع ولكنه ال يجب أن يكون نادراً.

يف حن أن املساهمة احملسوبة لتركيز Al هذا البئر الثابت يختلف اختافاً كبيراً 
مع البيئة، فإن القاعدة العامة اجليدة هي أن مساهمة البئر Al يف التكوين الظاهر 

Al يف املائة من الوزن تساوي تقريباً النسبة املئوية للوزن Al يف سائل البئر.

بطبيعة احلال، مثل معظم القياسات، فإن مقدار التصحيح يعتمد بشدة على 
البئر يف  إلى زيادة كبيرة يف مساهمة  البئر  الزيادة يف حجم  البئر. ستؤدي  حجم 
القياس الكلي، ألن كمية Al يف البئر ستزداد مع مربع الزيادة يف نصف قطر البئر. 

عاوة على ذلك، بالطبع، ستنخفض مساهمة Al يف صخور التكوين.

· تقنيـــــات التتبــــع اإلشـــــــعاعي	
تقنيــات التتبــع اإلشــعاعي لهــا العديــد مــن التطبيقــات الصناعيــة. لقــد قدمــت 
منــذ فتــرة طويلــة أداة الستشــعار مــادة معينــة ألن املــواد املشــعة تصــدر إشــعاعاً 

ــه. ــادة املوجــودة في ميكــن اكتشــافه دون فصــل الكاشــف عــن امل

ونظــراً ألن الطبيعــة الكيميائيــة للنظيــر املشــع هــي نفســها للنظيــر غيــر املشــع 
للعنصــر الكيميائــي نفســه، فيمكــن دمجــه يف املركــب الكيميائــي الســتخدامه كمتتبــع، 

ثــم يتصــرف بالطريقــة نفســها مثــل املركــب غيــر املشــع.

يف املختبــر، أو يف التطبيقــات الصناعيــة املوجــودة علــى الســطح، غالبــاً مــا 
ــة أو تلــك  ــر الفعال ــات غي ــد املكون ــات، لتحدي ــل العملي ــع لتحلي تُســتخدم أدوات التتب
التــي تظهــر تــآكًا غيــر عــادي. يف االســتخدام حتــت الســطحي، لطاملــا اســتخدمت 
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أدوات التتبــع لدراســة النظــم الهيدرولوجيــة لتقييــم خصائــص اخلــزان اجلــويف.

أحــد قطاعــات الصناعــة التــي تعتبــر تطبيقاتهــا مهمــة بشــكل خــاص هــو صناعــة 
املــوارد البتروليــة، يف كل مــن مرحلــة االستكشــاف ومرحلــة اإلنتــاج. يســتخدم هــذا 
القطــاع الصناعــي نوعــن رئيســين مــن تقنيــات التتبــع: طريقــة املؤشــر اإلشــعاعي 
 (NTM) Neutron النيوترونــات  تتبــع  وطريقــة   RaDioactive Iindicator Method

.Tracer Method

إما يف  طبيعياً  أو  اصطناعياً  إشعاعياً  نشاًطاً  اإلشعاعي  املؤشر  طريقة  تقدم 
محلول أو يف رمال مشعة. يستلزم أسلوب التشغيل يف طريقة NTM حقن مواد غير 

مشعة قوية متتص النيوترونات. 

لــدى تطبيــق أي مــن الطريقتــن، يتحــدد مــدى تغلغــل املــادة يف مصفوفــة املــادة 
مــن خــال نفــاذه بينمــا تعتمــد كميــة املــادة املوجــودة علــى مســاميتها الفعالــة. عندمــا 
حتقــن هــذه املــواد يف آبــار النفــط، تــؤدي املســامية املتزايــدة أساســاً إلــى زيــادة 
اســتجابة الكاشــف الــذي يراقــب النشــاط اإلشــعاعي يف البئــر إذا كانــت املــادة 

ــاً إشــعاعياً. ــة متتبع احملقون

ينتــج عــن هــذا اســتجابة منخفضــة للكشــف عــن النيوترونــات ملصــدر نيوترونــي، 
ــار، تُســتخدم هــذه الطرائــق لتقديــر  يف حالــة تطبيــق NTM. يف حالــة تســجيل اآلب
املســامية الديناميكيــة ونفاذيــة التكويــن أو ميكــن تطبيقهــا يف مراقبــة الظــروف 

ــار. ــة والتشــغيلية لآلب الفني

بالنســبة لطريقــة املؤشــر اإلشــعاعي، هنــاك عــدد مــن االســتراتيجيات املختلفــة 
مــع تطبيقاتهــا اخلاصــة. تُســتخدم مقتطفــات مــن (3H) املســمى التريتيــوم لتحديــد 
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خصائــص التدفــق أو الترشــيح التــي قــد توجــد بــن عــدد مــن آبــار النفــط املتقاطعــة 
مــع مكمــن البتــرول.

يتحدد خصائص الترشيح )أي سرعة واجتاه التدفق( للمصفوفة بن اآلبار من 
خال وقت وصول النشاط اإلشعاعي التتبع، الذي يراقب يف بئر اإلنتاج، بعد حقن 
التتبع يف بئر الضخ. قد تكشف هذه التقنية أيضاً عن وجود عدم جتانس بنيوي يف 
اخلزان. يوضح الشكل اآلتي أنواع الهياكل املصادفة يف مكامن النفط والتي غالباً 

ما تفسر بشكل مرٍض من خال استخدام طرائق التتبع هذه.

خــزان متصــدع   (a) اإلشــعاعي:  التتبــع  لتقنيــة  البتروفيزيائــي  النمــوذج  املســتخدمة يف  اخلزانــات  أنــواع 
مــع مصفوفــة مدمجــة ومتجانســة وغيــر منفــذة عمليــًا؛ (b) اخلــزان املســامي مــع مصفوفــة كهفيــة غيــر 
 G1) .خــزان مســامي بــن احلبيبــات مــع مــادة أســاس متجانســة قابلــة لاختــراق (c) متجانســة ومســامية؛
هــو عامــل هندســي شــعاعي (RGF) يصــف البئــر؛ G2 هــو RGF ملنطقــة االختــراق لتتبــع الســوائل بســبب 

قنــوات املســامية؛ G3 هــو RGF للجــزء غيــر املضطــرب مــن القــاع(.
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ــر  ــر النظائ تســتخدم التطبيقــات األخــرى، التــي تســتخدم الضــخ الــدوري يف بئ
ــد  ــة، لتحدي ــي جــرى اختيارهــا ألســباب بيئي ــل 24Na و 82Br، والت ــر مث ــرة العم قصي
النفاذيــة  لتحديــد  أثــر  كمتتبعــات  املشــعة  الغــازات  تُســتخدم  تشــغيلها.  ظــروف 
واملســامية الديناميكيــة يف اخلزانــات البتروليــة ذات الهيــاكل املعقــدة والتمعدنــات.

تتكــون طريقــة تتبــع البئــر لتحديــد النفاذيــة واملســامية الديناميكيــة مــن املراحــل 
اآلتيــة: قيــاس شــعاع اخللفيــة، ومــلء البئــر بســائل يحمــل الكاشــف، وقيــاس شــعاع 
التحكــم، وغســل احلفــرة نفســها مــن التتبــع، وقيــاس البئــر النهائــي مــن خــال بقايــا 

التتبــع املتبقيــة يف التكويــن.

يف صناعــة النفــط والغــاز، كثيــراً مــا تُســتخدم أدوات التتبــع لتقييــم خصائــص 
 ϒ األشــعة  عــن  الكشــف  أجهــزة  تطــور  مــع  طويلــة.  مســافات  علــى  التدفــق 
واإللكترونيــات املرتبطــة بهــا، صــارت قــادرة علــى اكتشــاف أشــعة ϒ الفرديــة التــي 
ــع مشــعة متعــددة  ــي اســتخدام أدوات تتب تســاهم يف الطيــف. هــذا جعــل مــن العمل
وحتلــل مســاهمة كل مكــون يف الطيــف الكلــي املرصــود بطريقــة التحليــل الطيفــي.

ــداً.  ــر تعقي ــات حلــل املشــكات األكث ــى اســتخدام هــذه التقني ــك إل وقــد أدى ذل
ــار  ــن يف آب ــة يف ســوائل احلق ــع مختلف ــن إدخــال أدوات تتب ــال، ميك ــى ســبيل املث عل
ــة  ــد كمي ــاج لتحدي ــر اإلنت ــل الســوائل املكتشــفة يف بئ احلقــن املتعــددة، وميكــن حتلي

ــر املنتجــة والتــي تأتــي مــن كل بئــر حقــن.  الســائل التــي تصــل إلــى البئ

كمــا اســتخدمت أدوات التتبــع املشــعة جنبــاً إلــى جنــب مــع الكشــف الطيفــي 
ألشــعة ϒ لتحديــد كفــاءة التكســير الهيدروليكــي، وحتديــد كفــاءة املراحــل املختلفــة 

ــدى الرأســي لعمــود األســمنت. ــة القطــر وامل ــة احلصــى ومراقب لتعبئ
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كان مــن األمــور ذات األهميــة اخلاصــة يف تطبيــق هــذه التقنيــات بشــكل أفضــل 
إدراك أنــه ميكــن احلصــول علــى بعــض املعلومــات حــول املســافة الشــعاعية للمقتفــي 

مــن األداة يف حفــرة البئــر مــن خــال حتليــل شــكل الطيــف املكتشــف.

ــى  ــر أو عل ــع أشــعة غامــا التــي تنشــأ بالقــرب مــن األداة، أي يف حفــرة البئ تتمت
ســطح الصخــر، بنســب أعلــى مــن التســارع الضوئــي إلــى كومبتــون ألنهــا كانــت أقــل 
فرصــة للتشــتت يف املــواد املتداخلــة قبــل الوصــول إلــى كاشــف أشــعة ϒ يف األداة.

مــن املرجــح أن تتعــرض أشــعة غامــا التــي تنشــأ مــن داخــل صخــرة التكويــن 
حلــدث أو أكثــر مــن أحــداث تشــتت كومبتــون يف املــادة املتداخلــة قبــل الوصــول إلــى 
كاشــف أشــعة ϒ يف األداة املوجودة يف البئر، وســتكون لها نســبة تســارع ضوئي أقل 

إلــى كومبتــون. يظهــر هــذا التأثيــر بوضــوح يف الشــكل اآلتــي.

مقارنة بن األطياف املقيسة واحملاكاة عدديًا جلهاز تتبع 46Sc: (a) التتبع يف سائل البئر؛ (b) التتبع يف التكوين.
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املنحنيــات الصلبــة يف األشــكال هــي محــاكاة للــردود على أســاس حســابات مونتي 
كارلــو. وقــد طبقــت هــذه التقنيــة لتحديــد كفــاءة محــاوالت تكســير صخــر التكويــن 

هيدروســتاتيكياً لزيــادة إنتــاج الغــاز والنفــط.

يوفــر تغليــف الكســور بالرمــل بســهولة مثــاالً بســيًطاً علــى هــذا التعزيــز. يف هــذا 
التطبيــق، مــن املرغــوب فيــه بشــكل متكــرر حتديــد فعاليــة عمليــة دعــم الكســر بنــاًء 
علــى اســتخدام تقنيــة دعامــة الرمــل. لذلــك، مــن املستحســن معرفــة ارتفاعــات كل 

مــن الرمــال يف الكســر والكســر نفســه.

تعد طرائق مونتي كارلو فئة واسعة من اخلوارزميات احلسابية التي تعتمد على أخذ العينات العشوائية 
املتكررة للحصول على نتائج عددية. يف الصورة التصور العلمي حملاكاة كبيرة جدًا ملشكلة عدم استقرار 

رايلي-تايلور. جرى إنشاء هذه الصورة بواسطة نظام VisIt املرئي.



اجليوفيزيـاء النوويـــــــة

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 112

ــع  ــة يف مائ ــاء مختلف ــرات، تســتخدم أدوات اقتف ــاس هــذه البارامت ــن أجــل قي م
التكســير، الــذي يفتــح الكســور، ويف احلشــوة، أي خليــط الرمــل والطــن الــذي مــن 

ــع الكســور مــن االلتحــام. شــأنه أن مين

يجــري توفيــر الرمــل املســتخدم لتعبئــة الكســر مبزيــج مــن الرمــل املســمى التتبــع 
ــة للقيــاس ملســبار أشــعة ϒ الطبيعــي. ســيفصل  ــة قابل والــذي يوفــر عامــة عمودي
القيــاس الطيفــي، كدالــة للعمــق يف البئــر، بوضــوح املــادة املوجــودة يف البئــر عــن 
تلــك التــي جــرى اختراقهــا يف التكويــن. يتيــح ذلــك حتديــد موقــع الكســور املفتوحــة 
املســتحثة يف الصخــور والتــي مــن احملتمــل أن تنتــج الهيدروكربونــات. مــن هــذا 

القيــاس، مــن املمكــن اســتنتاج املــدى الشــعاعي للكســر.

يوفــر اســتخدام طرائــق القيــاس الطيفــي تقديــراً أفضــل لنفاذيــة املناطــق الواقعة 
خلــف جــدار البئــر مــن خــال املراقبــة الكميــة الختــراق التتبــع احملقــون. كمــا ســبق 
وأشــارنا، تختلــف نســبة ارتفــاع الــذروة إلــى ارتفــاع سلســلة كومبتــون باختــاف طــول 

املســير الــذي يجــب أن تأخــذه أشــعة ϒ قبــل الكشــف.

نتيجــة لذلــك، ستكشــف أطيــاف التتبــع التــي يجــري تســجيلها يف ظــل ظــروف 
اختــراق متتبــع منخفــض يف الوســط )أي نفاذيــة منخفضــة للمصفوفــة(، عــن تعريــف 
طيفــي أفضــل بكثيــر مــن حيــث نســبة الــذروة إلــى االســتمرارية مــن تلــك املســجلة يف 

ظــروف عاليــة النفاذيــة.

يجــب أن تصــدر أدوات التتبــع املطلوبــة يف هــذه التطبيقــات أشــعة ϒ عاليــة 
الطاقــة الختــراق الصخــور بشــكل كاٍف، بينمــا تتوافــق مــع املتطلبــات البيئيــة لنصــف 

عمــر نظيــري قصيــر.
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العديــد مــن أدوات التتبــع التــي تفــي بهــذه املتطلبــات هــي Sc46 و 131I و 192Ir و 
ــا  ــث منه ــاً، تنبع ــى 84 يوم ــن 3 إل ــراوح م ــر تت ــرات نصــف عم ــا فت ــي له 198Au، والت

أشــعة ϒ يف نطــاق طاقــة مــن 300-1100 كيلــو إلكتــرون فولــت ومــن ثــم يكــون 
اختــراق الصخــور يصــل إلــى 30 ســم.

يجــري التقديــر الكمــي الختــراق التتبــع مــن خــال معايــرة االســتجابات الطيفيــة 
يف النمــاذج مقابــل احلــاالت املختلفــة الختــراق املتتبــع احملاكــى. النمــاذج عبــارة عــن 

خزانــات مــن الرمــل املشــبعة بســائل يحمــل الكاشــف. 

يجــري جتميــع النمــاذج يف شــكل مناطــق منفصلــة متحــدة املركــز حتيــط بالبئــر 
املركــزي حملــاكاة مختلــف املناطــق التــي ميكــن حتديدهــا واملوجــودة خلــف البئــر. 
ــع  ــراق التتب ــر الخت ــل حملــاكاة النطــاق املتغي ــة للتعدي ــة للمناطــق قابل ــاد احللقي األبع
يف التكويــن. ومــن ثــم جتمــع مكتبــة لاســتجابات الطيفيــة املســجلة لتوفيــر األســاس 
الســتنتاج مــدى تغلغــل التتبــع الــذي يحــدث يف قيــاس املجــال الفعلي، أي أنه يســتخدم 
يف عمليــة فــك بيانــات املجــال. ميكــن اســتخدام التقنيــة نفســها لتحديــد مــا إذا كان 

الســائل الــذي يحمــل عامــة التتبــع موجــوداً داخــل أو خــارج غــاف البئــر. 

تســاعد أدوات التتبــع املشــعة أيضــاً يف التشــغيل االقتصــادي ملصانــع معاجلــة 
املعــادن مــن خــال املراقبــة، وأثنــاء عمليــة الضبــط، وكفــاءة كل مرحلــة مــن املراحــل 
املختلفــة لعمليــات التخصيــب ذات الدرجــة املنخفضــة مــن اخلــام التــي تســبق صهــر 

اخلــام املعالــج.

ومــع ذلــك، جتــدر اإلشــارة إلــى أنهــا تشــتمل علــى العديــد مــن إجــراءات الطحــن 
والتصنيــف التكراريــة، والتــي يتبعهــا التعــومي لفصــل اخلــام املخصــب عــن الشــوائب.
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ــوي يف دفــق اإلدخــال لوحــدة  ــع الرادي ــة املتتب ــة الضبــط مــن مراقب تتكــون عملي
ــد اإلخــراج. يشــير  ــا كنبضــة، وعن ــن فيه ــي حتق ــد النقطــة الت ــة، عن ــة معين صناعي
ــر يف كاشــف  ــذي يظه ــع، ال ــا يشــير تشــتت التتب ــق بينم ــى ســرعة التدف ــر إل التأخي

ــة. ــة مــن العملي ــة معين ــي حتــدث خــال مرحل ــط الت ــى درجــة اخلل املخرجــات، إل

البارامتــرات التــي يتميــز بهــا إجــراء املراقبــة هــذا هــي متوســط وقــت اإلقامــة، 
ــر مــن  ــث يوجــد أكث ــط، ومعامــات الفصــل وســرعة تدفــق الطــور، حي وشــدة اخلل

ــط. ــن يف اخللي مرحلت

الصناعية،  العملية  تعطيل  لتجنب  موجزة  الضبط  عمليات  تكون  عام،  بشكل 
والنظائر املشعة املستخدمة قصيرة العمر لتقليل التأثير البيئي ويكون النشاط ضئيًا 

لضمان سامة األفراد. يراقب الكاشف عند نقطة احلقن يف مدخات كل عملية.

جتــري عمليــة منخفضــة التكلفــة لوضــع العامــات اإلشــعاعية علــى خامــات 
 ،46Cu لعينــات اخلــام اخلشــنة )إلنتــاج  النيوتــرون  النحــاس عــن طريــق تنشــيط 
مــن عمــر النصــف T1/2  12.4 ســاعة(، والتــي تضــاف بعــد ذلــك إلــى تيــار اإلدخــال 

وتســتخدم ملراقبــة املــواد التــي متــر عبــر طحــن الدوائــر.

توفــر طريقــة التتبــع بيانــات موثوقــة بشــكل فعــال حــول معــدالت تغذيــة املدخات 
املطلوبــة لتحقيــق قيمــة جيــدة جلــزء خــام األرض بنجــاح. يتيــح ذلــك ملشــغلي احملطــة 
اتخــاذ قــرار بشــأن التــوازن املناســب بــن معــدل التغذيــة واســتهاك الطاقــة لتحقيــق 

أكثــر ظــروف التشــغيل االقتصادية.

وباملثــل، تراقــب عمليــة التعــومي بحثــاً عــن فقــدان النحــاس الــذي ال يــزال نشــطاً 
يف املخلفــات )أي الشــوائب التــي تغــرق يف مصنــع التعــومي(، حيــث يكــون للمشــكلة 
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أســباب محتملــة إمــا طحــن غيــر صحيــح أو مشــكات ميكانيكيــة يف جتريــف خــام 
النحــاس الطــايف بســرعة كافيــة. أيضــاً، إذا ظهــر مســتوى غيــر ضــروري من النشــاط 
اإلشــعاعي يف املــادة امللتقطــة يف بطاريــات الهيدروســيكلون، يرجــع هــذه املــادة ملزيــد 

مــن الطحــن قبــل إعــادة تقدميهــا للتصنيــف.

· تقنيــــــات األشــــعة الســــينية ومعاجلــــة املعـــــادن	
التقنيــات التــي تدعــم التحليــل أثنــاء التدفــق يف مصانــع معاجلــة املعــادن والفحــم 
التفضيلــي  وتقنيــات االمتصــاص   (XRF) الســينية  باألشــعة  التألــق  تقنيــات  هــي 
لأشــعة الســينية، وتســتخدم األخيــرة لتحديــد تركيــزات العناصــر ذات األعــداد 
الذريــة العاليــة (Z)، علــى ســبيل املثــال اليورانيــوم والرصــاص والزنــك والتنغســن.

كثافــة املــاط واملــواد الصلبــة مطلوبــة ويتــم حتديدهــا بوســاطة امتصــاص 
األشــعة الســينية. باإلضافــة إلــى ذلــك، مت ابتــكار تنــوع يف طريقــة XRF لتحليــل 
ــة  ــى اســتخدام األشــعة الســينية األولي ــدا، اســتناداً إل ــاء التدفــق يف بولن املــاط أثن

لطاقتــن مختلفتــن، وذلــك لتوفيــر بيانــات للتحكــم يف حجــم اجلســيمات.

إن أكثــر جتميعــات كاشــف املصــدر والعينــة شــيوعاً هــي مــن نــوع اإلثــارة املباشــرة 
التــي يوضــع فيهــا مصــدر اإلشــعاع بــن العينــة والكاشــف، وهــو اجلــزء العلــوي.

يرتــب النظــام بحيــث يجــري حمايــة الكاشــف مــن املصــدر، ويقــوم املرشــح، بــن 
العينــة والكاشــف، بحجــب األشــعة الســينية الفلوريــة غيــر املرغــوب فيهــا. على ســبيل 
املثــال، يف عجائــن خــام الزنــك، يكــون املرشــح املطلــوب مصنوعــاً مــن النحــاس، 
والــذي ينقــل أشــعة الزنــك X إلــى الكاشــف، لكنــه يرشــح أشــعة K X للحديــد وأشــعة 

الرصــاص L X كإشــعاع غيــر مرغــوب فيــه.
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عندمــا يكــون التحكــم يف املعالــج مطلوبــاً يف املــاط الــذي يحــوي تركيــزات 
منخفضــة جــداً مــن املعــدن املطلــوب، تســتخدم مرشــحات متوازنــة مناســبة، يجــري 

تصنيعهــا مــن العناصــر املجــاورة يف اجلــدول الــدوري.

وكثافــة ســطح  الكتلــة  امتصــاص  يتعلــق مبنتــج معامــل  فيمــا  وهــي متوازنــة 
املرشــح، بحيــث يــؤدي اســتخدام املرشــحن إلــى إنشــاء نطــاق شــفافية )أو مــا يســمى 
شــريط التمريــر( لأشــعة الســينية ذات األهميــة. يقــع شــريط الشــفافية هــذا داخــل 
نطــاق امتصــاص يقــوم بتصفيــة اإلشــعاع X غيــر املرغــوب فيــه. يف حالــة انخفــاض 
تركيــزات الزنــك يف املــاط، فــإن املرشــحات املتوازنــة املســتخدمة يف قياســات 

ــة مصنوعــة مــن النحــاس والنيــكل. منفصل

ثــم ميثــل الفــرق بــن معــدالت العــد املســجلة باســتخدام مرشــحن مختلفــن 
معــدل تعــداد األشــعة الســينية املرغوبــة. حقيقــة أن هنــاك حاجــة إلــى قياســات 
ــكل عنصــر  ــن ل ــب كاشــفن منفصل ــق يتطل ــاء التدف ــل أثن ــي أن التحلي ــة تعن منفصل

كيميائــي يجــري حتليلــه.
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اجليوفيزياء النووية وخصائص التربة

لقــد اســتخدمت تقنيــات اجليوفيزيــاء النوويــة يف الكثيــر مــن املجــاالت، ومــن 
بينهــا حتديــد خصائــص التربــة مــن ناحيــة قيــاس الكثافــة الظاهريــة للتربــة واملــواد 

ــة.  ــة والهيدروجيولوجي ــع يف دراســات الهندســة اجليولوجي ــة يف املوق الصخري

كما أنها تستخدم لدراسة كثافة التربة وديناميات الرطوبة يف منطقة ترابية غير 
مشبعة، وتستخدم أيضاً ملراقبة هجرة مكونات النفايات املشعة عبر التربة واألرض.

· تقنية حتديد كثافة التربة	
املبــدأ األساســي لهــذه الطرائــق هــو أن امتصــاص حزمــة معينــة مــن أشــعة غامــا 
يف مــادة معينــة يعتمــد علــى الكتلــة الكليــة بــن املصــدر والكاشــف ويف ظــل ظــروف 
معينــة، تعتمــد كثافــة أشــعة غامــا املرســلة فقــط علــى الكثافــة الظاهريــة ملتوســط 

االمتصــاص.

نظــراً ألنــه ميكــن اســتخدام طريقــة االمتصــاص لتحديــد كتلــة املــادة علــى طــول 
املســار الــذي جتتــازه أشــعة غامــا، فــإن هــذا يعنــي أن الطريقــة بهــذا املعنــى تعــادل 

الــوزن كوســيلة لتحديــد الكتلــة. 

عــاوة علــى ذلــك، ميكــن ’وزن’ املــواد األرضيــة أو الصخريــة مبســاعدة أشــعة 
غامــا يف ظــل الظــروف الطبيعيــة، أي يف املوقــع الطبيعــي نفســه. ميكــن استكشــاف 
طبقــات األرض بســمك 40-50 ســم بهــذه الطريقــة ومــن ثــم ميكــن حتديــد الكثافــة 

املتوســطة للطبقــة بكاملهــا.
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ومــن ثــم، علــى عكــس طريقــة أخــذ العينــات املباشــرة، توفــر طريقــة امتصــاص 
أشــعة غامــا بيانــات الكثافــة الظاهريــة التــي متثــل أكثــر مــواد التربــة. مزايــا الطريقــة 

هي:

ميكن إجراء القياسات مباشرة يف امليدان مع إنفاق منخفض للعمالة والوقت.. 1

ميكــن قيــاس كثافــة أي أرض بشــكل مســتقل عــن تركيبتهــا احلبيبيــة واملعدنيــة . 2
والكيميائيــة وأيضــاً بشــكل مســتقل عــن حالتهــا اإلجماليــة وخصائصهــا الهيكليــة 

وملمســها.

ميكــن اســتخدام هــذه الطريقــة لتحديــد كثافــة املــواد األرضيــة والصخريــة بــأي . 3
نــوع مــن االتســاق )الرمــال املتحركــة، والرمــل املشــبع باملــاء، والطــن، ومــا إلــى 

ذلــك(.

مــن املعــروف أن أشــعة غامــا ذات الطاقــة املعتدلــة تخضــع للتفاعــات األساســية 
اآلتيــة مــع املــادة: 

أ. االمتصاص الكلي )التأثير الكهروضوئي(.

ب. تشتت كومبتون بوساطة اإللكترونات.

ج. إنتاج أزواج اإللكترون والبوزيترون يف املجال الكهربائي للنواة.

ميكــن تقســيم تغيــر الطاقــة احملتمــل عندمــا تتفاعــل أشــعة غامــا مــع املــادة إلــى 
ــورة  ــة املذك ــة نطاقــات: يف كل نطــاق، يكــون أحــد التفاعــات األساســية الثاث ثاث
أعــاه هــو األكثــر احتمــااًل. يف الطاقــات املنخفضــة، تتفاعــل أشــعة غامــا بشــكل 
أساســي مــن خــال التأثيــر الكهروضوئــي. يســود تأثيــر كومبتــون يف الطاقــات 
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ــاج الــزوج هــو العمليــة الرائــدة يف الطاقــات العاليــة. الوســيطة، وأخيــراً، يعتبــر إنت

يف نطــاق الطاقــة الــذي يســود فيــه تشــتت كومبتــون، فــإن معامــل امتصــاص 
الكتلــة μ هــو دالــة متغيــرة ببــطء شــديد للعــدد الــذري Z. ويترتــب علــى الشــكل 
املوضــح اآلتــي أنــه بالنســبة للعناصــر اخلفيفــة وأشــعة غامــا ذات الطاقــة املتوســطة، 
يكــون معامــل امتصــاص الكتلــة μ مســتقًا عــن العــدد الــذري ومــن ثــم عــن التركيــب 
الكيميائــي للمــادة. هــذا هــو األســاس املــادي الســتخدام امتصــاص أشــعة غامــا 
بطاقــة وســيطة يف قياســات كثافــة الوســائط متعــددة املكونــات مثــل الصخــور ومــواد 

التربــة.

 Z / A = ------- :للنظائر املستقرة Z لكل ذرة من العدد الذري (N) االعتماد على عدد النيوترونات
.Z / A >1/2 - ··· 1/2؛
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بشكل عام فإن الطرائق األكثر استخداماً يف حتديد كثافة التربة هي:

االمتصــاص األفقــي ألشــعة غامــا بــن املصــدر والكاشــف علــى أعمــاق مختلفــة أ. 
يف األرض.

االمتصــاص الرأســي ألشــعة غامــا باســتخدام حســاس يدخــل يف األرض مــع ب. 
وضــع مصــدر أشــعة غامــا يف الطــرف الســفلي والكاشــف يف الطــرف العلــوي.

ويف كلتــا الطريقتــن، يفضــل أن يكــون ســمك طبقــة التربــة األرضيــة املدروســة 
30-50 ســم، حيــث تــؤدي أطــوال املســار األكبــر إلــى انخفــاض كبيــر يف كثافــة 

ــر. ــل بكثي ــدل عــد أق اإلرســال، أي مع

هــذا يعنــي أنــه مــا لــم يــزدد نشــاط املصــدر، فــإن أخطــاء العــد اإلحصائــي تصيــر 
أكبــر. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن األنشــطة ذات املصــدر األعلــى غيــر مرغــوب فيهــا مــن 
وجهــة نظــر خطــر اإلشــعاع. صــارت قــرارات الكثافــة الناجتــة عــن امتصــاص أشــعة 

غامــا شــائعة منــذ عــام 1955.
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(a) طريقــة اإلشــعاع األفقــي، (b) طريقــة اإلشــعاع العمــودي، (c) طريقــة الشــوكة املشــعة: 1 - مصــدر أشــعة 
غامــا، 2 - كاشــف؛ 3 – شــعاع أشــعة غامــا، 4 – شــوكة، 5 - حقيبــة حتمــل مصــدر أشــعة غامــا؛ 6 – مقيــاس 

إشــعاع.  7 - األرض. 8 – مقبــض؛  9 - أنابيــب.

قياسات  على  الظاهرية  الكثافة  حتديد  على  املبكرة  األعمال  معظم  اشتملت 
أشعة  كاشف  كان  متوازين.  أنبوبن  بن  غاما  أشعة  حلزمة  األفقي  االمتصاص 
غاما عادة عبارة عن عداد مملوء بالغاز وكان املصدر إما 60Co أو 137Cs . استبدل 
األنبوبن املتوازين بترتيبات على شكل حرف U )الشوكة املشعة( تتكون من عمودين 

مدببن متوازين مثبتن على إطار يضغطان يف األرض إلى العمق املطلوب.

كان مصــدر أشــعة غامــا عبــارة عــن حتضيــر إمــا 60Co أو 137Cs  يقــع يف الطــرف 
الســفلي املدبــب ألحــد العموديــن ويوضــع الكاشــف )عــداد مملــوء بالغــاز( يف نهايــة 
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العمــود اآلخــر. جــرت معايــرة معــدات العــد أوالً يف ظــل ظــروف معمليــة، باســتخدام 
مــواد ذات كثافــة معروفــة، بحيــث جــرى احلصــول علــى رســم بيانــي ملعــدل العــد 

.μeff كدالــة للكثافــة، أو جــرى حتديــد أولــي لـــ

وقــد وجــد أن الفــرق بــن كثافــة األرض التــي ُحصــل عليهــا بالطريقــة التقليديــة 
القدميــة مــن جهــة وطريقــة امتصــاص أشــعة غامــا مــن جهــة أخــرى ال تزيــد أبــداً 

عــن 2.0-1.5 %.

ياحــظ أن μeff التــي حصــل عليهــا نتيجــة ملعايــرة مقاييــس الكثافــة تــزداد عنــد 
اســتخدام املــوازاة. وهكــذا، للحصــول علــى هــذه النتيجــة اســتخدم الباحثــون عــداد 
STS-5 يف مظــروف رصاصــي )شاشــة( بســماكة جــدار 1 ســم ونافــذة مقطوعــة 

بطــول الكاثــود.

عندمــا يصــل ســمك مــادة األرض املوضوعــة يف مســار أشــعة غامــا غيــر املوازيــة 
إلــى 30 ســم )للكثافــات يف النطــاق 1.5-1.6 غــرام / ســم3(، يــزداد معامــل امتصــاص 
الكتلــة الفعــال بشــكل طفيــف فقــط بعــد الزيــادة بســمك أكثــر. علــى ســبيل املثــال، 
وجــد أن املعامــل يتغيــر مبقــدار 2.35 فقــط عنــد زيــادة ســمك طبقــة الرمــل مــن 28 

إلــى 48 ســم.

ــاز االمتصــاص عــن 60-70 غــرام / ســم2، يبقــى معامــل  ــة جه ــد كتل عندمــا تزي
.60Co ــم تســتخدم أشــعة غامــا ــاً ث ــاً عملي ــة ثابت امتصــاص الكتل

تتمثــل إحــدى طرائــق معايــرة مقاييــس كثافــة أشــعة غامــا يف رســم نســبة الشــدة 
ــاس شــبه  ــى مقي ــد رســمها عل ــة لـــ ρ لســمك االمتصــاص احملــدد. وعن n0 / n كدال

لوغاريتمــي، تعطــي هــذه العاقــة خطــاً مســتقيماً. تعمــل هذه الطريقــة على التخلص 
مــن األخطــاء الناجتــة عــن انحــال املصــدر واالجنــراف يف جهــاز القيــاس.
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النسبة n0 / n كدالة لكثافة األرض )a(؛ النسبة n0 / n كدالة لكثافة األرض على مقياس شبه 
لوغاريتمي )b(؛ μ = 0.04، h = 30 سم.

يجــري احلصــول علــى نتائــج أقــل دقــة يف ظــل الظــروف امليدانيــة عندمــا يعطــى 
الرســم البيانــي للمعايــرة يف الشــكل n = f (ρ). تُســتخدم طريقــة املعايــرة هــذه بالطبــع 

فقــط ملقاييــس معــدل األصــل.

ــف بشــكل ملحــوظ بالقــرب مــن مصــدر األرض  أظهــرت دراســات أن μeff يختل
عندمــا يُفحــص األخيــر بحزمــة أشــعة غامــا األفقيــة العريضــة أو املوازيــة جزئيــاً.

ارتفــاع الطبقــة األرضيــة فــوق حزمــة أشــعة غامــا األفقيــة التــي تتوقــف عندهــا 
μeff يصــل إلــى 1 - 1.5 متوســط املســارات احلــرة )عندمــا ρ = 1.5 غــرام / ســم3 و 

= 14-16 ســم لـــ 60Co(. عندمــا يفحــص الطبقــة العليــا مــن األرض )15 ســم(، يجــب أن 
تكــون قيــم  μeff هــي تلــك التــي أمكــن احلصــول عليهــا لهــذه الطبقــة املعينــة، أو يجــب 
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أن تســتخدم أجهــزة قيــاس كثافــة أشــعة غامــا مــع أجهــزة استشــعار تدخــل عموديــاً 
يف األرض. تعتبــر القياســات الصحيحــة ملعــدل عــّد أشــعة غامــا n0 يف الهــواء ذات 
أهميــة كبيــرة لتحديــد الكثافــة بدقــة. تكــون أشــعة غامــا املنبعثــة مــن مصــدر علــى 
مقربــة مــن ســطح األرض وتنتشــر جزئيــاً بوســاطتها ويجــري اعتــراض بعــض منهــا 

بوســاطة الكاشــف.

بعض أشعة  ومن ثم، فإن اجلهاز لن يحسب فقط األشعة األولية وإمنا أيضاً 
غاما املشتتة على السطح. أظهرت التجارب أنه إذا كان معدل عد أشعة غاما على 

ارتفاع 90 سم فوق السطح هو 100 %، فعند ارتفاع 5 سم يصل إلى 107.8 %. 

نظــراً ألن معايــرة مقاييــس كثافــة أشــعة غامــا للمــواد األرضيــة ذات الكثافــة 
املختلفــة ومحتــوى الرطوبــة عمليــة شــاقة جــداً، فقــد اســتخدم بعــض العمــال قيــم 
μeff لنطاقــات محتــوى رطوبــة مختلفــة، علــى ســبيل املثــال، 5-15 % و15-30 %. ووفقاً 

ــن  ــة املقيســة لشــعاع 60Co م ــط بالكثاف ــن اخلطــأ املرتب ــم يك ــن، ل ــات الباحث لبيان
أشــعة غامــا املوازيــة جزئيــاً أكثــر مــن ± 0.03 غــرام / ســم3.

جــرى حتقيــق زيــادة يف حساســية ودقــة الطريقــة يف ظــل الظــروف امليدانيــة 
بوســاطة الباحــث نيســتيروف Nesterov، الــذي كان أول مــن جنــح يف اســتخدام 
كاشــف وميــض الكريســتال NaI (Tl)، وهــو نظــام قيــاس توفــرت فيــه متييــز الســعة.

كانــت الدقــة نحــو  1% والتناقــض مــع البيانــات التــي أمكــن احلصــول عليهــا 
ــت  ــة. وكان ــغ  2% يف احلــاالت الفردي ــات املباشــرة( بل ــة القطــع )العين بطريقــة حلق
قيمــة μeff ألشــعة غامــا 60Co التــي حصــل عليهــا يف عــام 1959 بوســاطة نيســتيروف 
ــث اســتخدمت  ــاً 0.051 ســم2 / غــرام. حي ــة وبلغــت تقريب ــم النظري ــة مــن القي قريب

ــد هــذا املعامــل. ــادة لتحدي الطريقــة املعت
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جــرى قيــاس معــدل العــد أوالً يف فجــوة الهــواء بــن األنابيب ثم تكررت القياســات 
يف األرض ذات الكثافــة املعروفــة. مــن خــال قيــاس معــدالت العــد املختلفــة يف الهواء 
كدالــة ملســتوى التمييــز ثــم تكــرار ذلــك يف األرض، حصــل نيســتيروف علــى سلســلة 

مــن قيــم μeff التــي اســتخدمها بعــد ذلــك يف املمارســة.

يوضــح الشــكل اآلتــي االعتمــاد بــن معــدل العــد يف الهــواء و μeff التــي حصــل 
عليهــا نيســتيروف. وجتــدر اإلشــارة إلــى أن نتيجــة نيســتيروف μeff = 0.051 ســم2 / 

غــرام تتفــق مــع القيمــة التجريبيــة.

.NaI (Tl) رسم معامل االمتصاص الفعال كدالة ملعدل العد الذي جرى احلصول عليه باستخدام كاشف

الطرائــق التــي تعتمــد علــى اســتخدام الثقــوب املتوازيــة مقيــدة جــداً، ألنــه غالبــاً 
ــة  ــة التأكــد مــن أن الثقــوب متوازي مــا يكــون مــن الصعــب يف ظــل الظــروف امليداني

متامــاً، خاصــة علــى أعمــاق تزيــد عــن متــر واحــد.

يف حالــة املــواد األرضيــة املضغوطــة، يصعــب إدخــال الشــوكة املشــعة يف األرض 
ــن  ــرت املســافة ب ــال، إذا تغي ــى ســبيل املث ــة. عل ــل فتحــات أولي ــم يجــب عم ــن ث وم
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األنابيــب مــن 40 إلــى 39 ســم، فــإن معــدل العــد يتغيــر بنســبة 5 % مــن أجــل الكثافــة 
نفســها.

يتســبب هــذا التغييــر يف تعــداد أشــعة غامــا لـــ μeff = 0.050 ســم2 / غــرام يف 
حــدوث خطــأ إضــايف يف الكثافــة يصــل إلــى 1.6 % تقريبــاً لـــ ρ = 1.5 غــرام / ســم3. 

يــزداد هــذا اخلطــأ مــع زيــادة كثافــة األرض والعكــس صحيــح.

للحصــول علــى نتائــج دقيقــة، مــن الضــروري التأكــد مــن أن الثقــوب متوازيــة 
متامــاً وأن احلــد األدنــى مــن الفجــوات املمكنــة )أقــل مــن 3 مم( موجــودة بــن جــدران 

الفتحــة مــن جهــة واملصــدر والكاشــف مــن جهــة أخــرى.

كمــا هــو مذكــور أعــاه، تســتخدم املقاييــس املشــعة يف قياســات كثافــة الطبقــات 
ــن  ــرح أحــد الباحث ــت والصخــور املكشــوفة. اقت ــة للتفت ــن الرواســب القابل ــا م العلي

هــذه الطــرق كوســيلة لفحــص ديناميكيــات احملتــوى الرطوبــي يف التربــة.

اســتخدمت أنــواع املقاييــس املوضحــة ســابقاً يف املمارســة اجليولوجيــة الهندســية 
ويف صناعــة اخلــث. امليــزة اخلاصــة لهــذه الطريقــة هــي أن مصــدر أشــعة غامــا 
يدخــل إلــى األرض بعمــق محــدد بدقــة وأن املســافة بــن املصــدر وعــدادات أشــعة 

غامــا ثابتــة.
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· تقنيات قياس غاز الرادون يف التربة	
الــرادون هــو عضــو يف عائلــة االضمحــال الطبيعــي. إنــه غــاز مشــع تنبعــث منــه 
جســيمات α، إنــه غــاز نبيــل ومــن ثــم ال يتفاعــل كيميائيــاً مــع بيئتــه. يحــوي الــرادون 

علــى ثاثــة نظائــر:

vv.238 وله عمر نصف يبلغ 3.82 يومU 222، والذي ينشأ من سلسلةRn (Rn)

vv.232 وله عمر نصف 55 ثانيةTh 220 أو ثورون، والذي يأتي من سلسلةRn (Tn)

vv 235، والــذي لــه نصــف عمــر 4 ثــواٍنU مــن اضمحــال (Ac) 219 أو أكتينيــومRn

فقــط.

يشــير اســم الــرادون عــادًة إلــى العنصــر Rn، ألن لهــا أطــول عمــر نصفــي وهــو 
النظيــر الــذي يُرصــد تركيــزه.

ينتــج الــرادون (Rn) يف الصخــور التــي حتــوي اليورانيــوم ومنتجاتــه يف حالــة 
تــوازن مؤقــت مــن خــال اضمحــال 226Ra. تســتخدم قياســات الــرادون يف التنقيــب 

ــوم والنفــط. عــن اليوراني

يقــاس الــرادون أيضــاً يف املناجــم حتــت األرض أو الكهــوف أو املبانــي، حيــث 
ــة  ــة بســرطان الرئ ــادة خطــر اإلصاب ــرادون وزي ــاز ال توجــد عاقــة بــن التعــرض لغ

ــدى البشــر. ل

وقــد عثــر علــى تركيــزات أعلــى مــن احلــدود املقبولــة يف املباني ألن إنتــاج الرادون 
يحدث يف املواد املســتخدمة يف البناء، مثل الغرانيت، أو يف األرض.
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يعــرض غــاز الــرادون يف بعــض الكهــوف مستكشــفي الكهــوف ملســتويات عاليــة 
جــداً مــن اإلشــعاع. وجــدت دراســة اســتقصائية اســتمرت ملــدة عــام علــى 40 كهفــاً 
بريطانيــاً أن متوســط مســتوى اإلشــعاع كان 2900 بيكريــل / متــر3. علــى ســبيل 
االهتمــام، يف كهــف Giant’s Hole الــذي يقــع يف اململكــة املتحــدة، كان متوســط تركيــز 
الــرادون )للســنة( 46000 بيكريــل / متــر3. علــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن احلــد الــذي 
يوصــي بــه املجلــس الوطنــي البريطانــي للحمايــة مــن اإلشــعاع بإجــراء إلزالــة الــرادون 

مــن املنــازل هــو 200 بيكريــل / متــر3.

 

· دراسات ديناميكيات محتوى الرطوبة يف التربة	
تبــن أعــاه أنــه ميكــن اســتخدام طريقــة امتصــاص أشــعة غامــا لتحديــد كتلــة 
املــادة )غــرام / ســم3( بــن املصــدر والكاشــف. ومــن ثــم، فــإن طريقــة أشــعة غامــا 

ــا مــن قيــاس التربــة بشــكل فعــال يف املوقــع. متكنن
مــن خــال الفحــص املنتظــم لطبقــة أرضيــة معينــة حيث تبقى كتلــة الطور الصلب 

ثابتــة، مــن املمكــن التحقــق مــن ديناميكيات محتــوى الرطوبة يف هذه الطبقة.
هذه الطريقة لها املزايا اآلتية غير املشكوك فيها:

ميكــن اســتخدامها لفحــص ديناميكيــات احملتــوى الرطوبــي يف الطبقــات غيــر . 1
ــة مــن مــواد األرض دون أخــذ عينــات مباشــرة للتجفيــف وبــدون بــذل  املضطرب

الكثيــر مــن اجلهــد.
ــة الــذي يتــم احلصــول عليــه بهــذه الطريقــة بشــكل كبيــر . 2 ميثــل محتــوى الرطوب

الوســط ككل، ألنــه يأخــذ تلقائيــاً املتوســط الضــروري، علــى عكــس طريقــة العينــة 
املباشــرة التــي تنتــج محتــوى الرطوبــة يف نقطــة معينــة.
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لقــد ُطرحــت طريقــة امتصــاص أشــعة غامــا لقيــاس محتــوى الرطوبــة يف األرض 
ألول مــرة ودراســتها يف االحتــاد الســوفياتي الســابق. ميكــن التعبيــر عــن محتــوى 

الرطوبــة باملليمتــرات مــن طبقــة املــاء أو بــوزن النســبة املئويــة.

يجــب حتديــد محتــوى الرطوبــة األولــي للطبقــة املاصــة بأقصــى قــدر ممكــن مــن 
الدقــة عــن طريــق أخــذ عينــات مــن نقــاط مختلفــة يف جميــع أنحــاء الطبقــة التــي 
جتــري فيهــا عمليــات مراقبــة منتظمــة حملتــوى الرطوبــة عــن طريــق امتصــاص أشــعة 

غامــا.

إن ضــرورة التحديــد الدقيــق حملتــوى الرطوبــة األولــي w0 بوســاطة طريقــة الــوزن 
الثرموســتاتي ميليــه التبايــن املكانــي حملتــوى الرطوبــة يف األرض.

ميكــن احلصــول علــى الكثافــة الظاهريــة للهيــكل األرضــي الــذي يحــدد فيــه 
محتــوى الرطوبــة بوســاطة طريقــة امتصــاص غامــا كمــا هــو موضــح أعــاه.

اســتخدم مقيــاس كثافــة أشــعة غامــا GP-0-50 للتحقيــق يف ديناميكيــات الرطوبــة 
يف الطبقــة العليــا مــن التربــة حتــى عمــق 50 ســم. كل مــا هــو ضــروري هــو إدخــال 

أنبــوب بقطــر 15-16 ملــم عموديــاً يف التربــة.

يدخــل بعــد ذلــك مســبار القضيــب يف األنبــوب إلــى أعمــاق محــددة بدقــة، علــى 
ســبيل املثــال 0-30 و0-40 و0-50 ســم. يعتمــد عــدد هــذه األنابيــب يف منطقــة 
معينــة علــى املشــكلة احملــددة ودرجــة املوثوقيــة املطلوبــة حملتــوى الرطوبــة النهائــي.

جــرى فحــص ديناميكيــات الرطوبــة يف التربــة واملــواد األرضيــة األخــرى مــن 
خــال طريقــة امتصــاص أشــعة غامــا مــن قبــل العديــد مــن الباحثــن. وقــد أظهــرت 
أعمالهــم أنــه ميكــن حتديــد محتــوى الرطوبــة لهــذه املــواد يف حــدود 1 - 1.5 %، أي 
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تقريبــاً بدقــة طريقــة الــوزن الثرموســتاتي نفســها. يف حالــة منطقــة التهويــة، ميكــن 
ــل  ــل مث ــى األق ــة نفــس هاعل ــة امتصــاص أشــعة غامــا ضمــن الدق اســتخدام طريق

ــوزن الثرموســتاتي. طريقــة ال

ديناميــات محتــوى الرطوبــة يف التربــة التــي جــرى احلصــول عليهــا عــن طريــق طرائــق امتصــاص أشــعة غامــا 
(•) والتجفيــف احلــراري (°). يبــن الشــكل مقارنــة بــن قياســات احملتــوى الرطوبــي بهاتــن الطريقتــن 
يف منطقــة نهــر املرقــاب )تركمانســتان(. كمــا يوضــح الشــكل االختافــات يف محتــوى الرطوبــة التــي أمكــن 
احلصــول عليهــا مــن خــال قياســات الــوزن الثرموســتاتي املتكــررة. التناقــض بــن البيانــات الــذي حصــل عليــه 

مــن خــال الطريقتــن ال يزيــد عــن 1-2٪.
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ناحــظ أنــه وفقــاً للبيانــات التجريبيــة لطبقــة التربــة مــن 0 إلــى 100 ســم، 
فــإن التبايــن األقصــى هــو 11 ملــم، وهــو أقــل مــن 1 % بالــوزن مــن الرطوبــة. إذا 
قارنــا انحرافــات النســبة املئويــة حملتــوى الرطوبــة عــن القيــم املتوســطة، التــي أمكــن 
احلصــول عليهــا نتيجــة أربعــة قياســات متكــررة عــن طريــق امتصــاص أشــعة غامــا 
وبالتجفيــف احلــراري، جنــد أن طريقــة امتصــاص أشــعة غامــا تــؤدي إلــى اختافــات 

أصغــر.

أمكــن احلصــول علــى نتائــج مماثلــة ملواقــع مختلفــة. علــى ســبيل املثــال، يف محطة 
دوبوفســكايا للبحــوث العلميــة للهيدرولوجيــا )املنطقــة اجلنوبيــة، روســيا(، أظهــر 158 
قياســاً متوازيــاً بالطريقتــن أن التناقــض بينهمــا كان أقــل مــن 2 % يف 84 % مــن 

جميــع احلــاالت وليــس أكثــر مــن 1 % بالــوزن يف 52 % مــن جميــع احلــاالت.

· هجرة مكونات النفايات املشعة عبر التربة واألرض	
الفيزيائــي  الترحيــل لعنصــر مــا ونظائــره مــن خــال الشــكل  يحــدد نشــاط 
واجليوكيميائيــة  واملائيــة  الهيدروجيولوجيــة  واخلصائــص  للمهاجــر،  والكيميائــي 
للوســط واخلصائــص الفيزيائيــة املائيــة والفيزيائيــة والكيميائيــة للتربــة واألراضــي 

والصخــور احلاويــة علــى امليــاه.

أهــم مؤشــر خلصائــص وســيط الهجــرة هــو تركيــز العنصــر املهاجــر. ومــن ثــم، 
باســتخدام متوســط التركيــز بالــوزن لبعــض العناصــر التــي توجــد نظائرهــا يف 
النفايــات الســائلة املشــعة، مــن املمكــن تقديــر قوتهــا املهاجــرة بــن معامــات هجــرة 

امليــاه.
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ومــع ذلــك، يف بعــض املناطــق، قــد يكــون نشــاط الترحيــل للعناصــر الفرديــة أو 
النظائــر مختلفــاً متامــاً عــن البيانــات املتوســطة، اعتمــاداً علــى األحمــاض القلويــة 
وشــكل  وتركيــز  النموذجيــة،  العناصــر  وتركيــز  ونــوع  األكســدة،  تقليــل  وظــروف 
وخصائــص الغرويــات العضويــة وغيــر العضويــة، وهــي شــكل مكونــات دقيقــة يف ظــل 

ظــروف معينــة ومــا إلــى ذلــك.

جــرى تأكيــد ذلــك مــن خــال الدراســات امليدانية واملخبريـــــــة حلركــــــــة نواتــــــــج 
االنشــــــــطار، والتي تعطـــــــي توزيعــــــاً مختلفــــــــــــاً إلى حــــــٍد ما لنشــــــــاط الترحيـــــل 
عــن ذلــك احملــدد مــن متوســط التركيــز بــوزن العناصــر املقابلــة )علــى ســبيل املثــال: 

.(131I > 106Ru> 90Sr> 155Ce> 140Ba> 137Cs

تعــد قــدرة املعــادن الطبيعيــة واملــواد املاصــة العضويــة علــى التمييــز بــن امللوثــات 
ــات يف الوســط  ــدل هجــرة امللوث ــم يف مع ــاً جــداً يتحك ــًا مهم ــة عام املشــعة املختلف
احمليــط. مــن ناحيــة األفــكار احلديثــة، ميكننــا التمييــز بــن املــواد املاصــة القطبيــة 
وغيــر القطبيــة، اعتمــاداً علــى الطبيعــة والســمات احملددة للتفاعــل على االمتصاص.

االمتصــاص بوســاطة املــواد املاصــة القطبيــة هــو االســتبدال املتكافــئ لأيونــات 
القــادرة علــى التبــادل وربطهــا بقــوى كولــوم بالتكافــؤ الرئيســي للبنية املاصة بوســاطة 
األيونــات يف محلــول التامــس )التبــادل األيونــي(. قد يكون التبــادل األيوني مصحوباً 
ببعــض العمليــات الشــاذة، والتــي غالبــاً مــا تعتمــد بشــكل كبيــر علــى حجــم وطبيعــة 
االمتصــاص وتــؤدي أحيانــاً إلــى عــدم الرجــوع. تشــمل هــذه العمليــات االمتصــاص 
الكيميائــي، واالمتصــاص غيــر النوعــي، والتبــادل مــن النــوع الثانــي، والتكويــن أو 

االختــزال، واالنتقائيــة املعــززة للمــادة املاصــة أليــون معــن، ومــا إلــى ذلــك.
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أظهــرت محــاوالت التقديــر الكمــي لــدور التبــادل األيونــي ومــا يصاحبــه مــن 
شــذوذ أثنــاء امتصــاص املكونــات املشــعة بوســاطة مــواد ماصــة طبيعيــة غيــر عضويــة 
ــي  ــادل األيون ــاجت عــن التب ــون االمتصــاص الن ــه يف معظــم احلــاالت يك ــة أن وعضوي

أكبــر بكثيــر مــن االمتصــاص النــاجت عــن العمليــات األخــرى.

وهــذا ميكننــا مــن اعتبــار وســائط التربــة األرضيــة إلــى حــد كبيــر مبــادالت 
أيونيــة تتحــدد خصائصهــا االمتصاصيــة مــن خــال قــدرة التبــادل األيونــي ملكوناتهــا 
العضويــة واملعدنيــة وميكــن متييزهــا كميــاً بقــدرة التبــادل لــكل وحــدة وزن. مــن اآلن 
فصاعــداً، سنســتخدم مصطلــح ’قــوة االمتصــاص’ للتربــة واألراضــي لإلشــارة إلــى 

املجموعــة املدمجــة مــن التبــادل األيونــي وخصائــص االمتصــاص األخــرى.

يف الوقــت احلاضــر، األدوات النظريــة الرئيســية لوصــف عمليــة التبــادل األيونــي 
ــد  ــق هــذه األســاليب مقي ــك، فــإن تطبي ــة. ومــع ذل ــكا احلراري ــق الدينامي هــي طرائ
بحقيقــة أن الكميــات املختلفــة التــي تدخــل التحليــل ال ميكــن عــادًة حتديدهــا جتريبياً 

بطريقــة مســتقلة.
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اجليوفيزياء النووية و الهيدرولوجيا

تعــد امليــاه اجلوفيــة مصــدراً مهمــاً إلمــدادات امليــاه لاســتخدامات املختلفــة 
ويتطلــب تزايــد الطلــب عليهــا يف القطاعــات الزراعيــة والصناعيــة واملنزليــة تقييمــاً 

ــا. ــاه واســتراتيجيات إدارته ــوارد املي مناســباً مل

ميكــن أن تــؤدي اإلدارة غيــر الســليمة ملــوارد امليــاه اجلوفية إلى مشــكات مختلفة 
مثــل ارتفــاع تكلفــة الضــخ، وانخفــاض الغلــة، وفشــل اآلبــار، وتســرب ميــاه البحــر إلــى 
ــة  ــة البحري ــاه اجلوفي ــف املي ــة يف املناطــق الســاحلية، وتصري ــاه اجلوفي ــات املي طبق

الفرعيــة (SGD) وهبــوط األرض.

مــن أجــل التقييــم املناســب ملــوارد امليــاه اجلوفيــة وميزانيــات امليــاه اجلوفيــة، 
ــص اخلــزان اجلــويف  ــة وخصائ ــة اجليولوجي ــرات املائي ــى فحــص البارامت ــاج إل نحت

ــة. ــر دق بشــكل أكث

كانــت دراســة امليــاه اجلوفيــة قضيــة مهمــة خــال العقديــن املاضيــن بســبب 
ــوث  ــاه، والتهديــدات الناشــئة عــن تل االســتخراج غيــر املســتدام، وتدهــور جــودة املي
املــوارد الصاحلــة للشــرب. أُبلــغ عــن ذلــك يف العديــد مــن الدراســات التــي أجريــت 
علــى مســتوى العالــم. أظهــرت املاحظــات القائمــة علــى األقمــار الصناعيــة أن هناك 

.(TWS) خســارة صافيــة كبيــرة يف تخزيــن امليــاه األرضيــة

لذلــك، فــإن وضــع خطــط فعالــة إلدارة امليــاه لتوصيــف وفهــم األســباب يتطلــب 
ــة  ــات احلديث ــى التقني ــي عل ــا يأت ــة. ســنتعرف فيم ــة الدق ــة عالي ماحظــات ميداني
القائمــة علــى قياســات التتبــع النظيريــة البيئيــة لفهــم اســتجابة مــوارد امليــاه اجلوفيــة 

لاســتخراج املســتدام.
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لقــد صــارت أدوات التتبــع البيئيــة أداة شــائعة لفهــم العمليــات املنخفضــة للميــاه 
اجلوفيــة، وميزانيــة امليــاه، واألصــول، وعمليــات التفاعل الكيميائــي، ومصادر التغذية 
ومناطــق طبقــات امليــاه اجلوفيــة العميقــة وزمــن اإلقامــة )امليــاه القدميــة والقدميــة( 
مبــا يف ذلــك التحقــق مــن صحــة أو معايــرة منــاذج النقــل املنخفضــة باســتخدام امليــاه 

اجلوفية.

ترتيــب كميــات امليــاه اجلوفيــة املخزنــة يف العالــم، حســب القــارة )مبايــن الكيلومتــرات املكعبــة، أو 1015 م3(. حيــث 
إّن:  1 - منطقــة التبــادل النشــط أو طبقــات امليــاه اجلوفيــة أو امليــاه اجلوفيــة احملصــورة حتــى عمــق 100 متــر - امليــاه 
العذبــة )اإلجمالــي العاملــي: 3.6(. 2 - منطقــة التبــادل النشــط املعتــدل، غالًبــا مــا تكــون طبقــات امليــاه اجلوفيــة 
احملصــورة ، بــن 100 و 200 متــر مــن العمــق - ميــاه عذبــة يف الغالــب )اإلجمالــي العاملــي: 6.2(. 3 - منطقــة قليلــة 

التبــادل النشــط، عمــق يصــل إلــى 2000 متــر ، يغلــب عليهــا املــاء املالــح )اإلجمالــي العاملــي: 13.6(.
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· النشــــاط اإلشــــعاعي الطبيعـــــي للميــــاه	
أهــم سلســلتن مشــعة يف الصخــور همــا سلســلة اليورانيــوم والثوريــوم. إن وجــود 
العنصــر الغــازي يف هــذه السلســلة، الــرادون، معــروف منــذ فتــرة طويلــة ولكــن 
االفتقــار إلــى األســاليب التحليليــة املناســبة حــال دون البحــث عــن األعضــاء األوائــل 
يف السلســلة، U-238 و Th-232. يف الســنوات األخيرة، ُجمع قدر كبير من املعلومات 
حــول هــذه األمــور. هــي، بالطبــع، األكثــر وفــرة مــن بــن جميــع العناصــر يف السلســلة 
بحيــث إّن حتليــل اليورانيــوم والثوريــوم ميثــل عمليــاً هذيــن النوعــن النظيريــن. ومــن 
ثــم فــإن النســبة U / Th هــي نحــو 3.5 كمتوســط جلميــع الصخــور التــي تكــون متماثلــة 

تقريبــاً يف الصخــور الناريــة والرســوبية.

يف األرض، ســتذوب هــذه النظائــر ونــواجت االضمحــال بوســاطة املــاء بدرجــات 
متفاوتــة. يف اآلونــة األخيــرة فقــط أجريــت حتليــات مليــاه األنهــار ملثــل هــذه املــواد، 

وال ســيما اليورانيــوم والراديــوم.

من وجهة نظر كيميائية، يشكل U-238 و Th-232 الكتلة الرئيسية للمواد املشعة 
يف الصخور ومن ثم يف مياه النهر أيضاً. من وجهة نظر اإلشعاع، يجب أن يكون لكل 

عضو يف السلسلة أهمية متساوية إذا جرى حتقيق توازن اإلشعاع بدقة.

فيمــا يتعلــق بالسلســلة املختلفــة، مــع األخــذ يف االعتبــار النســبة U / Th وأعمــار 
ــل كل عضــو يف السلســلة  ــدل حتل ــون مع النصــف لـــ U-238 وTh-232، يجــب أن يك

عنــد التــوازن أكبــر بنحــو 10 مــرات لسلســلة اليورانيــوم. 

ــث ال  ــع، بحي ــة لأعضــاء املختلفــة، بالطب ــف اخلصائــص الكيميائي ــاً، تختل حالي
ميكــن للمــرء أن يتوقــع أنهــا تــذوب باملعــدل نفســه. ميكــن للمــرء أن يتوقــع أن يــذوب 
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ــون ســالب(  ــون )أي ــن أني ــى تكوي ــه عل ــوم، بســبب قدرت ــن الثوري ــوم أســهل م اليوراني
Anion مســتقر يف وجــود األكســجن، وهــي خاصيــة تفتقــر إليهــا العناصــر األخــرى.

ميكــن أيضــاً توقــع أن األعضــاء الغازيــة، نظائــر الــرادون، تهــرب بســهولة إلى طور 
املــاء أكثــر مــن أي مــن األعضــاء األخــرى. لذلــك ال ميكــن توقــع التــوازن اإلشــعاعي 
يف التربــة والصخــور املامســة للمــاء، أو يف املــاء، أو يف خليــط الصخــور واملــاء طاملــا 

أن املــاء يتحــرك.

ــعة هــي: U-238 وTh-230 )أيونيــوم(  العناصــر األكثــر بــروزاً يف السلســلة املشـــــ
وRa-226 وRn-222 )الــرادون( يف سلســلة اليورانيــوم وTh-232 وRn-220 )الثــورون( 
يف سلســلة الثوريــوم. اخلصائــص الكيميائيــة لنــواجت االضمحــال لغــاز الــرادون هــي 
مــن النــوع الــذي ســيمتص بشــكل كبيــر مــن املــواد الصخريــة، وألنهــا قصيــرة العمــر، 

فــا توجــد قياســات متاحــة عليهــا.

لــدى مناقشــة التــوازن اجليوكيميائــي لأعضــاء األكثــر بروزاً فيمــا يتعلق مبحتوى 
 Th-230و U-238 ميــاه احمليــط مــن املــواد املشــــــــعة، أمكــن حســـــاب متوســط تركيــز
وTh-232 يف ميــاه النهــر باســتخدام رقــم 0.7 × 16-10 غــرام / مــل لتركيــز الراديــوم 

يف ميــاه األنهــار.

 U-238 يســيطران مرة أخرى ولكن النســبة بن Th-232و U-238 من الواضح أن
وTh-232 أعلــى بكثيــر ممــا هــي عليــه يف الصخــور، ممــا يشــير إلــى االختــاف يف 

الطابــع الكيميائــي بــن هذيــن العنصريــن.

يُاحــظ أيضــاً أن التركيــز الفعلــي لـــ Th-230 وRa-226 أقــل مــن تركيــز التــوازن، 
ممــا يُظهــر مــرة أخــرى قابليــة ذوبــان أكبــر لليورانيــوم مقارنــة باالثنــن اآلخريــن.
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ومــع ذلــك، فــإن الــرادون Rn-222، يتصــرف بشــكل مختلــف ألنــه يجــري إثــراؤه 
بعــدة كميــات مــن حيــث احلجــم بالنســبة لأعضــاء األخــرى كمــا هــو متوقــع. وبســبب 
هــذا التخصيــب فــإن الــرادون سيســاهم عمليــاً مبفــرده يف النشــاط اإلشــعاعي للمياه 
اجلوفيــة. قــد يســاهم الثــورون يف بعضهــا ولكــن بســبب نصــف عمــره القصيــر، فإنــه 

ســيختفي بســرعة كبيــرة مــن امليــاه اجلوفيــة التــي تدخــل مجــاري امليــاه.

ــد  ــى حــد مــا، ميكــن بســهولة حتدي ــر إل ــرادون قصي نظــراً ألن عمــر النصــف لل
حالــة ثابتــة يف امليــاه اجلوفيــة حيــث يســاوي معــدل اضمحــال ذرات الراديــوم لــكل 

وحــدة حجــم مــن الصخــور معــدل اضمحــال ذرات الــرادون يف احلجــم نفســه.

إذا ُعثــر علــى معظــم الــرادون يف طــور املــاء، فســوف يعطــي مؤشــراً علــى التركيــز 
احلجمــي للراديــوم يف الصخــور املامســة للمــاء. هــذه عمليــاً هــي املعلومــات الوحيدة 

التــي ميكــن للمــرء أن يســتمدها مــن حتليــات الــرادون للميــاه اجلوفيــة.

إذا كان تركيــز الراديــوم يف املــادة الصخريــة املامســة للمــاء معروفــاً، فيمكــن 
بالطبــع حســاب احملتــوى املائــي للمــادة الصخريــة )علــى ســبيل املثــال يف األحجــار 
الرمليــة املســامية( ولكــن إلــى أي مــدى ميكــن القيــام بذلــك عملًيــا هــو يصعــب اتخــاذ 

القــرار.

مت ذكــره ســابقاً أنــه ميكــن الوصــول إلــى التــوازن اإلشــعاعي للمــادة الســائبة إذا 
حتــرك املــاء ببــطء. أخــذ تــوازن الراديوم-الــرادون وقــت التخزيــن يف مــادة موحــدة 

ملــدة أســبوعن مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى التــوازن.

ومــن ثــم، فــإن اخلــروج مــن هــذا التــوازن يشــير إلــى تخزيــن أقصــر أو وقــت دوران 
للميــاه. يف حالــة Th-230-Ra-226، فــإن وقــت الــدوران لعــدة آالف مــن الســنن مــن 
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شــأنه أن يعطــي التــوازن ولكــن يف احلســابات الفعليــة يف حالــة عــدم التــوازن، يجــب 
علــى املــرء أيضــاً مراعــاة معــدالت حــل هذيــن النظيريــن. ال ميكــن حتديــد عــدم 
التــوازن بــن نظيريــن يف منطقــة امليــاه اجلوفيــة إال بســبب االختافــات يف معــدالت 

انحــال النظائــر.

ــر املستكشــفة باســتخدام أعضــاء  ــد مــن االحتمــاالت غي ــاك املزي قــد يكــون هن
آخريــن مــن سلســلة اليورانيــوم للغــرض نفســه علــى ســبيل املثــال RaD-RaE حيــث 

ــام. ــدة 5 أي ــاً وRaE مل ــغ 25 عام ــع RaD بعمــر نصــف يبل يتمت

كونهــا عناصــر مختلفــة كيميائيــاً، قــد تختلــف خصائــص قابليتهــا للذوبــان، ومــن 
ثــم ميكــن إنشــاء عــدم التــوازن بشــرط أن يكــون وقــت دوران امليــاه اجلوفيــة يف حــدود 
ــاه  ــخ املي ــد تاري ــدأ، ينبغــي أن يكــون مــن املمكــن حتدي ــث املب ــة عقــود. مــن حي بضع

اجلوفيــة باســتخدام أزواج أعضــاء مناســبن مــن سلســلة اليورانيــوم.

ميكــن أن يهــرب الــرادون يف األنهــار إلــى الغــاف اجلــوي ورمبــا يغــادره علــى 
األرجــح ســريعاً بســبب الظــروف املضطربــة عمومــاً يف األنهــار. حتــدث اإلضافــات 
بالطبــع مــن القــاع وامليــاه اجلوفيــة الــواردة حتــى ميكــن الوصــول إلــى حالــة ثابتــة. ال 

يبــدو أن مســوحات الــرادون يف ميــاه األنهــار قــد أجريــت.

حتــدث إضافــات الــرادون يف البحيــرات مــن خــال الروافــد والينابيــع املغمــورة 
ومــن املــواد الســفلية يف حــن حتــدث عمليــات الطــرح عبــر الســطح ومــن خــال 
منافــذ امليــاه واالنحــال. قــد يكــون مــن املمكــن أن يــؤدي توزيــع غــاز الــرادون يف 
بحيــرة إلــى إعطــاء معلومــات عــن دوران امليــاه يف البحيــرة وظواهــر االختــاط، لكــن 

يبــدو أن هــذا االحتمــال لــم يستكشــف بعــد.
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· استخدام أدوات التتبع اجليوفيزيائية النووية يف دراسات املياه	
ميكــن اســتخدام أدوات اجليوفيزيــاء النوويــة يف التتبــع البيئــي واالصطناعــي يف 
دراســات امليــاه الســطحية وامليــاه اجلوفيــة والرواســب، مــع األخــذ بعــن االعتبــار كًا 

مــن املــواد املســتقرة واملشــعة.

تشــمل املتتبعــات البيئيــة تلــك التــي تســمح اختافــات وفرتهــا الطبيعية باســتدالل 
األصــول أو احلركــة أو تاريــخ الترســيب للميــاه أو الرواســب وتلــك التي يرجع وجودها 

يف البيئــة إلــى أنشــطة اإلنســان املاضية.

ومــن األمثلــة علــى النــوع الســابق النظائــر املســتقرة للهيدروجــن واألكســجن 
والكبريــت والغــازات النبيلــة والنظائــر املشــعة للكربــون 14 وسلســلة اليورانيــوم. 
يتضمــن النــوع األخيــر مــن أدوات التتبــع البيئيــة عناصــر مشــعة مــن اختبــار القنبلــة 

النوويــة ومركبــات الفلوروكربــون.

توصــف أدوات التتبــع االصطناعيــة، املصنفــة إلــى متتبعــات إشــعاعية وقابلــة 
للتفعيــل وكيميائيــة وجســيمات مــع تطبيقاتهــا يف قيــاس التدفــق وقيــاس وقــت 

اجلريــان الســطحي وديناميكيــات البحيــرة ودراســات حركــة امليــاه اجلوفيــة.

يشــار أيضــاً إلــى طرائــق القيــاس احلاليــة والتطــورات األخيــرة يف حتليــل النظائر 
البيئيــة املأخــوذة مــن عينــات صغيرة.

اســـــــــتخدام الرادون. 1

ذكرنــا ســابقاً أن الــرادون هــو عنصــر مشــع طبيعــي، عــدمي اللــون والرائحــة، 
وهــو غــاز خامــل كيميائيــاً )يشــكل جزيئــات ثابتــة مــع أيونــات عاليــة الكهربيــة(، ال 
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طعــم لــه، وقابــل للذوبــان يف املــاء واملذيبــات العضويــة. إنــه منتــج وســيط يف سلســلة 
اضمحــال اليورانيــوم علــى النحــو اآلتــي:

يورانيــوم 238- )نصــف عمــر: 4.5 مليــار ســنة( ← راديــوم 226- )نصــف عمــر: 
1600 ســنة( ← غــاز الــرادون 222- لديــه الوقــت للتســرب إلــى الهــواء )نصــف العمــر: 

3.8 أيــام( ← رصــاص 210 )نصــف عمــر: 22 ســنوات( ← رصــاص 206 )مســتقر(.

الــرادون الطبيعــي هــو أداة تتبــع ممتــازة لتحديــد مناطــق تصريــف امليــاه اجلوفيــة 
ــرة، ووفــرة  ــرة نصــف العمــر القصي ــرة بســبب طبيعتهــا احملافظــة، وفت ــات كبي بكمي

عاليــة يف امليــاه اجلوفيــة مقارنــة بامليــاه الســطحية وســهولة القيــاس.

ــاً مــا تكــون 2-4 مــرات  ــة غالب ــاه اجلوفي ــرادون 222Rn النشــط يف املي ــة ال إن كمي
أعلــى مــن تلــك املوجــودة يف ميــاه البحــر؛ ومــن ثــم، حتــى بعــد التخفيفــات الكبيــرة يف 

امليــاه الســاحلية، ميكــن اكتشــافه بتركيــزات منخفضــة جــداً.

الــرادون 222Rn مفيــد بشــكل خــاص يف حتديــد مواقــع ينابيع امليــاه العذبة املغمورة 
حيــث لــم يخصــب الراديــوم يف ظــل هــذه الظــروف. أحــد قيــود 222Rn هــو كونــه غــازاً 
خامــًا، فإنــه يهــرب إلــى الغــاف اجلــوي. مــن خــال املراقبــة املســتمرة لـــ 222Rn يف 
ــة حتــت ســطح البحــر  ــاه اجلوفي ــف املي ــاس تصري ــن قي ــاه الســاحلية، مــن املمك املي

.(SGD)

ميكــن اكتشــاف SGD علــى أســاس أربعــة شــروط مختلفــة اعتمــاداً علــى العاقــة 
بــن EC والــرادون يف املــاء.

بشــكل عــام، تســاعد دراســات تصريــف امليــاه اجلوفيــة حتــت ســطح البحــر يف 
ــة الســاحلية  ــاه اجلوفي ــة لطبقــات املي ــاه اجلوفي ــل للمي التخطيــط لاســتغال األمث
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مــع احلفــاظ علــى رابطــة ميــاه البحــر جيــداً داخــل املناطــق الســاحلية. أيضــاً، ميكــن 
استكشــاف املواقــع املثاليــة لبنــاء احلواجــز اجلوفيــة لوقــف تصريــف امليــاه اجلوفيــة.

اســــــــتخدام الغازات النبيلة. 2

تصنــع الغــازات النبيلــة مجموعــة مــن العناصــر الكيميائيــة ذات اخلصائــص 
املتشــابهة. يف ظــل الظــروف القياســية، تكــون جميعهــا غــازات عدميــة الرائحــة 

وعدميــة اللــون وذات تفاعــل كيميائــي منخفــض جــداً.

الغــازات النبيلــة الســتة التــي حتــدث بشــكل طبيعــي هــي الهيليــوم (He) والنيــون 
 .(Rn) والــرادون املشــع (Xe) والزينــون (Kr) والكريبتــون (Ar) واألرجــون (Ne)

جــرى قيــاس الغــازات النبيلــة يف ميــاه البحــر وامليــاه اجلوفيــة ولــب اجلليــد 
والصخــور مــن أجــل معاجلــة مجموعــة متنوعــة مــن املشــكات املهمــة يف العلــوم 
البحــري،  البيولوجــي  واإلنتــاج  والبحريــة،  اجلويــة  الغــازات  تبــادل  مثــل  البيئيــة 
ودرجــات حــرارة امليــاه اجلوفيــة، ودرجــة حــرارة وســمك احلديــد، وأعمــار التعــرض 

الســطحي، إلــخ.

· حتديد كمية املياه املخزنة يف الغطاء اجلليدي	
الغطــاء اجلليــدي وحتديــد كميــة امليــاه املخزنــة يف الغطــاء لهمــا أهميــة عمليــة 
وعلميــة كبيــرة، خاصــة يف دول مثــل روســيا وكنــدا والواليــات املتحــدة األمريكيــة 

ــة مــن العــام. ــرة زمنيــة طويل ــى مــدار فت ــوج مناطــق شاســعة عل حيــث تغطــي الثل
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تعــد البيانــات املتعلقــة بالغطــاء الثلجــي ومــا يعادلــه مــن امليــاه ضروريــة حلســاب 
ــات وأنظمــة  ــاه يف اخلزان ــاه لأنهــار وتراكــم املي ــى حتمــل املي ــرات القــدرة عل وتقدي

الــري وخزانــات رطوبــة التربــة.

تتعلــق هــذه املعلومــات بظواهــر كارثيــة مثــل الفيضانــات واالنهيــارات األرضيــة. 
تعتبــر ماحظــات حالــة الغطــاء الثلجــي وســمكه يف هــذه املناطق أمــراً ضرورياً للتنبؤ 

بانزالقــات اجلليــد التــي تــؤدي إلــى تضــرر الطرقــات واجلســور واملرافــق األخــرى.

ــق امتصــاص  ــد املكافــئ املائــي للغطــاء الثلجــي عــن طري ــاً، ميكــن حتدي فيزيائي
أشــعة غامــا كمــا يف حالــة املــواد األرضيــة، باســتثناء أنــه عنــد اســتخدام حزمــة أشــعة 
غامــا العموديــة، تعطــي النتيجــة النهائيــة مكافــئ املــاء مباشــرة بالســنتيمتر H2O أو 

غــرام / ســم2، ألن كتلــة الثلــج لـــ ρw = 1 تعــادل ســماكة طبقــة املــاء بالســنتيمتر.

ــد املكافــئ املائــي  ــة عــن بعــد خاصــة لتحدي تُســتخدم أجهــزة قيــاس أوتوماتيكي
للغطــاء الثلجــي يف املناطــق اجلبليــة التــي يتعــذر الوصــول إليهــا. تقــوم هــذه األجهــزة 
بنقــل البيانــات بوســاطة UNF ألجهــزة الراديــو ذات املوجــة القصيــرة. وهــي تتضمــن 
مســدد أشــعة، ومصــدر أشــعة غامــا، والكاشــف )واحــد أو عــدد من عــدادات جيجر(، 
ومقيــاس معــدل أو وحــدة قيــاس، وآليــة تشــفير، وجهــاز برمجــة )عــادة ســاعة( وجهاز 

إرســال الســلكي مــع اإلمــدادات املناســبة.

تســتخدم أجهــزة القيــاس عــن بعــد لتحديــد املكافــئ املائــي للغطــاء الثلجــي يف 
العديــد مــن البلــدان. للحصــول علــى بيانــات أكثــر دقــة حــول متوســط املكافــئ املائــي 
للثلــج، يف احتــاد اجلمهوريــات االشــتراكية الســوفياتية الســابقة مثــًا، كانت تســتخدم 

.STS-6 عــدد مــن مصفوفــات العــداد
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تثبــت يف عــدادات معدنيــة وتوضــع علــى ارتفــاع 4 أمتــار فــوق املســدد التــي 
حتــوي مصــادر 60Co. تبلــغ املســافة بــن أجهــزة ترميــز القيــاس وكاشــف أشــعة غامــا 
)عــدادات STS-6( نحــو 30 متــراً يف االجتــاه الشــعاعي، بحيــث يغطي النظام مســاحة 

تبلــغ نحــو 3000 متــر مربــع.

خــال فتــرة اإلرســال الاســلكي للبيانــات اخلاصــة باملكافــئ املائــي للغطــاء 
الثلجــي، توصــل العــدادات علــى التوالــي ملــدة دقيقتــن يف املــرة الواحــدة بوحــدة 
القيــاس بوســاطة جهــاز البرمجــة وبعــد كل دورة عــد نبــض )مــن كل كاشــف يتكــون 
مــن ثاثــة عــدادات STS-6( ترســل البيانــات إلــى جهــاز االســتقبال وفق رمــز تلغرايف. 
15 واط لقياســات  وهنــا يســتخدم جهــاز إرســال ذو موجــة قصيــرة باســتطاعة 
املكافــئ املائــي للغطــاء الثلجــي الــذي أمكــن احلصــول عليــه مــن ثــاث مجموعــات 

ــز واحــد. ــاز ترمي ــة بجه ــة يف ثــاث نقــاط مختلفــة ومتصل مــن العــدادات مثبت

جتــرى قياســات التحكــم يف املكافــئ املائــي للغطــاء الثلجــي بالقــرب مــن مصــدر 
اإلشــعاع أثنــاء تشــغيل اجلهــاز.

جــرى حتديــد معــدل العــد األولــي n0 لــكل كاشــف )ثاثــة عــدادات STS-6( قبــل 
تســاقط الثلــوج وحــّدد معامــل μeff للميــاه يف التجــارب األوليــة. عثــر علــى قيــم هــذا 

املعامــل لتكــون ثابتــة عمليــاً لطبقــات امليــاه حتــى 400 ملــم واملســددات املعطــاة. 

أدرج جهــاز القيــاس 15 وحــدة إطــاق علــى أســاس TKh-48 ثيراتــرون بســعة 
 )n0( إجماليــة تبلــغ 32768 نبضــة. يف املمارســة العمليــة، كان لعــدد أشــعة غامــا

نحــو 29000 نبضــة لــكل دورة.

ــج  ــاس الثل ــا بوســاطة مقي ــي أمكــن احلصــول عليه ــج الت ــة النتائ ــم تتعــد مقارن ل
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األوتوماتيكــي بأشــعة غامــا ومقيــاس وزن الثلــج النســبة 5-٪7. لــم يكــن التناقــض بن 
نتائــج أشــعة غامــا والقياســات املباشــرة للهطــول أكثــر مــن 2-٪3. هــذه التناقضــات 
مقبولــة متامــاً إذا تذكرنــا أن الثلــج ال يترســب بشــكل موحــد بســبب االجنــراف 

والعواصــف الثلجيــة.

بالنســبة للقياســات امليدانيــة للمكافــئ املائــي للثلــج، طــور الباحثــون مقياســاً 
للثلــج يتكــون مــن عمــود مــن الدورالومــن وهــو متــدرج بشــكل مناســب مــع مصــدر 
غامــا (60Co) عنــد الطــرف الســفلي املدبــب وعــداد أشــعة غامــا مغلــق يف مظــروف 

ــى. ــي يف األعل معدن

حتــى بالنســبة للغطــاء الثلجــي غيــر املنتظــم بدرجــة عاليــة يف املناطــق اجلبليــة 
مــن هــذه املنطقــة، فقــد وجــد أن متوســط النتائــج التــي أمكــن احلصــول عليهــا 

بالطريقتــن متقــارب متامــاً.

ميكــن حتديــد كثافــة الثلــج علــى أعمــاق مختلفــة عــن طريــق القيــاس مــع حتديــد 
كثافــة املــواد األرضيــة يف املوقــع باســتخدام حزمــة أشــعة غامــا األفقيــة. يتــراوح 
ســمك طبقــة الثلــج املاصــة التــي ميكــن فحصهــا بشــعاع عريــض مــن 100 إلــى 200 

ســم.

مــن األفضــل اســتخدام عــدادات الوميــض مــع متييــز ارتفــاع النبضــة يف مقاييــس 
اجلليــد بأشــعة غامــا احملمولــة، بحيــث ميكــن اســتخدام μeff ثابــت قريــب مــن القيمــة 
احملســوبة )النظريــة(. ميكــن زيــادة فعاليــة املســوحات الثلجيــة بعامــل قــدره 30-25 
باســتخدام مقاييــس الثلــج بأشــعة غامــا احملمولــة عندمــا يزيــد عمــق الغطــاء الثلجــي 

عــن 120 ســم.
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ميكــن اســتخدام طريقــة امتصــاص أشــعة غامــا يف نقــاط متثيليــة للتحقيــق يف 
انخفــاض احتياطــي امليــاه للغطــاء الثلجــي أثنــاء ذوبــان اجلليــد يف الربيــع، ومــن ثــم 

التحقــق مــن ديناميكياتــه.

· دراســــــات عمليات تبخــــر املاء	
تعتبــر دراســات التــوازن املائــي يف التربــة ذات أهميــة فيمــا يتعلــق بالعمليــات 
ــى  ــر عل ــي تؤث ــا. أحــد العناصــر الت ــة ودينامياته ــاه اجلوفي ــن املي املســؤولة عــن تكوي

تــوازن املــاء يف األرض هــو التبخــر مــن الســطح.

ميكــن التحقيــق يف هــذا النــوع مــن املشــكات عــن طريــق امتصــاص أشــعة 
ــن عامــي  ــوع ب ــة مــن هــذا الن ــت جتــارب ميداني ــات. أجري ــح العين ــا دون ترجي غام
 Valdayskaya & Danilin  يف مختبــرات  دانيلــن  الباحــث  بوســاطة   1958-1957
 »Gigant State Farm« الهيدرولوجيــة وأيضــاً يف  العلميــة  Dubovskaya لأبحــاث 

بالقــرب مــن روســتوف يف روســيا.

كانــت الطريقــة املســتخدمة مماثلــة متامــاً لتلــك املســتخدمة يف دراســات احملتــوى 
الرطوبــي، مــع حــزم أشــعة غامــا الرأســية، املوازيــة جزئيــاً. حيــث وضــع LED مــواٍز 
بقطــر 8 ســم وفتحــة 8 مم حتــت مبخــر مــن النــوع GGI-500-59. كان مصــدر أشــعة 

.mCi 6-7 مــع نشــاط Co60 غامــا

وضــع عــداد STS-6 يعمــل جنبــاً إلــى جنــب مــع قشــارة M-30M فــوق املبخــر 
الــذي يحــوي عينــة التربــة وعلــى مســافة محــددة بدقــة مــن ذلــك. كان عــدد النبضــات 
احملســوبة يف كل دورة قيــاس نحــو 49000. وقــد أمكــن حتديــد معامــل امتصــاص 

ــة الفعــال للمــاء μw بشــكل جتريبــي ووجــد أنــه 0.036 ســم2 / غــرام. الكتل
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عثــر علــى متوســط الكميــات اإلجماليــة للمــاء املتبخــر بــن 9 يوليو و21 أغســطس 
ــوزن املبخــر  ــي أمكــن احلصــول عليهــا بطريقــة امتصــاص أشــعة غامــا وب 1959 الت

)كان التبايــن 1.2 ملــم(.

· طريقة التنشيط املستحث لتحليل الصخور واملياه اجلوفية	
إلــى طريقــة جديــدة  النوويــة  التطــورات األخيــرة يف اجليوفيزيــاء  لقــد أدت 
بشــكل أساســي، وهــي طريقــة النشــاط املســتحث أو حتليــل التنشــيط. يحــوي حتليــل 
ــة-  ــي تتجــاوز -بالنســبة لعناصــر معين ــة جــداً، والت ــى حساســية عالي التنشــيط عل
حساســية جميــع الطرائــق القدميــة. ميكــن اســتخدامها غالبــاً لتحليــل العينــات 

متعــددة املكونــات ولتحديــد محتويــات عــدة عناصــر يف العينــة يف وقــت واحــد.

يعتمــد مبــدأ الطريقــة علــى قصــف املــواد التــي جــرى حتليلهــا بجزيئــات نوويــة. 
هــذه العمليــة مصحوبــة بتفاعــات نوويــة تــؤدي إلــى تكويــن نظائــر مشــعة. يســتخدم 

حتليــل التنشــيط لتحديــد مقــدار مجموعــة واســعة جــداً مــن العناصــر.

مبادئ ونطاق التطبيق. 1

مــن املعــروف جيــداً أنــه ال ميكــن حتقيــق التصنيــف األكثــر صرامــة للقســم 
اجليولوجي إال من خال مراعاة التركيب الكيميائي واملعدني للصخور، املســتخلص 
مــن البيانــات التــي أمكــن احلصــول عليهــا عــن طريــق التحليــل الكيميائــي واملعدنــي 
للنــوى أو العينــات. يف حالــة الصخــور الرســوبية، مــن املهــم احلصــول علــى بيانــات 
عــن الوفــرة النســبية للعناصــر الرئيســية املكونــة للصخــور مثــل: O و Si و Al و Fe و 

.Mn و Na و C و Mg و K و Ca
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القيــاس األكثــر اكتمــاالً ودقــًة حملتــوى جزيئــات الطــن يف الصخــور الرمليــة 
احلجريــة هــو نســبة تركيــز Al2O3 إلــى تركيــز SiO2. يشــار إلــى هــذه النســبة عــادًة 

مبعامــل ســيليكات األلومنيــوم.

على سبيل املثال، يكون االنتقال من الرمال املغسولة النقية إلى الطن مصحوباً 
بزيادة يف تركيز Al2O3 من بضعة أعشار من النسبة املئوية إلى 20-40 % وبتقليل 
متزامن يف كمية SiO2 من نحو 100 % إلى 50-60 %. يكون التغيير املقابل ملعامل 
سيليكات األلومنيوم من 0 إلى 1 ويف بعض احلاالت )على سبيل املثال، يف البوكسيت(، 

قد تكون القيم أعلى. 

أمكــن حتــى الوقــت احلالــي فحــص التركيــب األولــي للصخور الرســوبية بالطرائق 
الكيميائيــة والطيفيــة. كقاعــدة عامــة، هــذه التحليــات شــاقة وتتضمــن العديــد مــن 

العمليــات وهــي صعبــة جــداً ومكلفــة.

أدت التطــورات األخيــرة يف اجليوفيزيــاء النوويــة إلــى طريقــة جديــدة بشــكل 
أساســي، وهــي طريقــة النشــاط املســتحث أو حتليــل التنشــيط. تســتخدم هــذه 
التقنيــة بشــكل متزايــد يف التحليــل العملــي للخصائــص اجليولوجيــة واجليوكيميائيــة، 

وكذلــك يف حتقيقــات اجليوفيزيــاء النوويــة.

ميكــن تلخيــص مبــدأ الطريقــة علــى النحــو اآلتــي: عندمــا تقصــف مــادة معينــة 
ــة املصاحبــة  ــة، ينتــج عــن مجموعــة متنوعــة مــن التفاعــات النووي بجســيمات نووي
تكويــن نظائــر مشــعة. تتحلــل النظائــر بنصــف عمــر مميــز، وينبعــث إشــعاع ϒ و β من 
طاقــة محــددة وميكــن اســتخدام هــذا اإلشــعاع لتحديــد نــواجت التفاعــل اإلشــعاعي 
مــن كميــة النشــاط املســتحث، ميكــن للمــرء بعــد ذلــك اســتنتاج كميــة املــادة األم 
املشــاركة يف التفاعــات النوويــة، لذلــك فــإّن حتليــل التنشــيط لــه مزايــا عديــدة. 



اجليوفيزيـاء النوويـــــــة

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 149

خــال وقــت قصيــر، احتلــت هــذه الطريقــة مكانــة رائــدة، ويف كثيــر مــن احلــاالت، 
حلــت محــل األســاليب األخرى.

ــد مقــدار مجموعــة واســعة جــداً مــن  ــل التنشــيط لتحدي ميكــن اســتخدام حتلي
العناصــر. علــى ســبيل املثــال، حتــدد معظــم العناصــر يف اجلــدول الــدوري عــن طريــق 

حتليــل التنشــيط يف تدفقــات النيوترونــات البطيئــة )يف املفاعــات(.

لتحليــل التنشــيط حساســية عاليــة جــداً، والتــي بالنســبة لعناصــر معينــة تتجــاوز 
حساســية جميــع الطرائــق القدميــة. ميكــن اســتخدامها غالبــاً لتحليــل العينــات 

ــة يف وقــت واحــد. ــات عــدة عناصــر يف العين ــد محتوي ــات ولتحدي متعــددة املكون

ميكــن إجــراء التحليــل غالبــاً دون إتــاف العينــة وميكــن تكــراره عــدة مــرات. 
ميكــن االحتفــاظ بالعينــة التــي جــرى حتليلهــا إلجــراء دراســات الحقــة مختلفــة. 
ميكــن حتليلهــا بأنــواع مختلفــة مــن أجهــزة العــد ويف مختبــرات مختلفــة، بحيــث 

ميكــن بســهولة إنشــاء استنســاخ النتائــج يف ظــل ظــروف مختلفــة.

عــاوة علــى ذلــك، ميكــن اســتخدام حتليــل التنشــيط لتحديــد محتويــات بعــض 
العناصــر يف املوقــع يف ظــل الظــروف الطبيعيــة للوســط الــذي جــرى فحصــه. هــذه 

امليــزة األخيــرة مهمــة بشــكل خــاص يف اجليولوجيــا.

يســتخدم حتليــل التنشــيط النيوترونــي بالفعــل علــى نطــاق واســع يف اجليوفيزيــاء 
البوكســيت  رواســب  عــن  التنقيــب  أثنــاء  والســيليكون  األملنيــوم  لتحديــد  النوويــة 
التنقيــب عــن اخلامــات  أثنــاء  النحــاس  أنهــا تســتخدم لتحديــد  وتقييمهــا. كمــا 

الصناعيــة وكذلــك بعــض احلــاالت األخــرى.

حتليــل التنشــيط النيوترونــي هــو األســلوب األكثــر اســتخداماً يف الوقت احلاضر. 
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وذلــك ألن النيوترونــات غيــر مشــحونة وميكنهــا اختــراق نــوى العناصــر املختلفــة 
بســهولة. ومــن ثــم، فــإن احتمــال التنشــيط بوســاطة النيوترونــات، والــذي ميثلــه 
املقطــع العرضــي للتفاعــل النــووي املقابــل، أعلــى مــن احتمــال اجلســيمات األخــرى. 
ينطبــق هــذا بشــكل خــاص علــى النيوترونــات احلراريــة، التــي أمكــن حتقيــق أعلــى 

حساســية لهــا يف حتليــل التنشــيط.

تفاعالت التنشيط يف مبادئ تشكيل الصخور واملياه. 2

حتليــل التنشــيط الســريع يف ظــل الظــروف املخبريــة ويف حــاالت تســجيل اآلبــار، 
ــرون  ــاً مــن 108-1010 نيوت ــات املوجــودة واملتاحــة حالي باســتخدام تدفقــات النيوترون
/ ثانيــة، عــادًة مــا تســتخدم فقــط بعــض تفاعــات التنشــيط الســريع للنيوترونــات 

املمكنــة، وهــي:
16O (n,p) 16N; 28Si (n,p) 28Al; 27Al (n, p) 27Mg; 39K (n, 2n) 38K; 24Mg(n, p) 
24Na; 23Na (n, p) 23Ne; 55Mn (n, α) 52V.

ونظــراً للوفــرة املنخفضــة نســبياً لعناصــر مثــل K و Mg و Na و Mn يف الصخــور 
الرســوبية، ميكــن اســتخدام التفاعــات بنجــاح إذا كان هنــاك مصــدر نيوترونــي 

ســريع مــع نــاجت ال يقــل عــن 1010 نيوتــرون / ثانيــة. 
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· مصـــــادر التلــــوث اإلشـــعاعي للميـــــاه	

تتطلــب التكنولوجيــا الصناعيــة يف كثيــر مــن األحيان اســتخدام كميات كبيرة جداً 
مــن امليــاه. وقــد تكــون التغييــرات املصاحبــة يف احلموضــة وامللــح والتركيــب البكتيــري 
واللــون ودرجــة احلــرارة ومــا إلــى ذلــك كبيــرة جــداً بحيــث ال ميكــن اســتخدام املــاء 
مــرة أخــرى يف دورة التصنيــع وإذا كان التجديــد باهــظ التكلفــة أو ال ميكــن تنفيــذه 
علــى اإلطــاق، فــإن املــاء عــادة مــا يجــري تصريفــه يف اخلزانــات أو املنافــذ الطبيعيــة 
أو االصطناعيــة )البحــار، البحيــرات، األنهــار البــرك، القنــوات، إلــخ( أو يف التكوينات 

اجليولوجيــة الســطحية أو الغاطســة.

التكوينــات الســطحية التــي ميكــن اســتخدامها لهــذا الغــرض هــي إمــا أحــواض 
طبيعيــة أو اصطناعيــة )املنخفضــات املغلقة، وحقول الترشــيح، واخلنادق، واملصارف 

الضحلة(.

ــت  ــات الزي ــي ميكــن اســتخدامها هــي طبق ــة الت ــة العميق ــات اجليولوجي التكوين
احلاملة للماء أو املهجورة، والهياكل الكارســتية، ومناطق التشــقق، والقشــرة األرضية 
أو األقبيــة البلوريــة املتجمــدة ومــا إلــى ذلــك. ومــع ذلــك، يف احلالــة األخيــرة، تكــون 
الترتيبــات اخلاصــة ضروريــة )آبــار احلقــن، واملصــارف العميقــة االمتصــاص، ومــا 

إلــى ذلــك(.

مكونــات  علــى  الســائلة  الصناعيــة  املخلفــات  األحيــان، حتــوي  مــن  كثيــر  يف 
غيــر مرغــوب فيهــا بتركيــزات، حتــى بعــد القيــام بتنقيــة أوليــة لهــا، تتجــاوز بكثيــر 

املســتويات املســموح بهــا.
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هــذا يعنــي أنــه يجــب تخزيــن امليــاه حتــى ميكــن إخضاعهــا للمعاجلــة الازمــة. 
عندمــا يكــون حجــم هــذه امليــاه كبيــراً جــداً، فــإن الطريقــة الوحيــدة لتخزينهــا هــي 

ــة. ــات جيولوجي تصريفهــا يف تكوين

عنــد اختيــار طريقــة التخزيــن الفعــال واآلمــن للنفايــات الصناعيــة الســائلة، مــن 
الضــروري:

vv.أوالً حتديد السعة القصوى لتكوين مكونات التلوث

vv واخلصائــص الهيدروديناميكيــة،  يف  احملتملــة  بالتغيــرات  التنبــؤ  وثانيــاً 
الهيدروكيميائيــة والفيزيوكيميائيــة للتكويــن بســبب وجــود الســائل وتقديــر تأثيــر 

هــذه التغييــرات علــى ســلوك امللوثــات يف الوســط.

vv خصائــص اســتخدام  تضمــن  تخزيــن  تقنيــة  تطويــر  الضــروري  مــن  وثالثــاً 
االمتصــاص للتكويــن بأقصــى قــدر مــن الكفــاءة. حتتــل النفايــات الســائلة التــي 
حتــوي ملوثــات مشــعة، والتــي تكــون ُســميتها أعلــى بكثيــر مــن امللوثــات العاديــة، 

مكانــة خاصــة بــن النفايــات الســائلة الصناعيــة.

مــن أهــم خصائــص امليــاه التــي ميكــن تصريفهــا مــن قبــل الصناعــة وامللوثــة 
بالنظائــر املشــعة النشــاط احملــدد. تعتمــد طريقــة التخلــص وكذلــك ضــرورة وطريقــة 

ــوث اإلشــعاعي. ــري للتل ــب النظائ ــى النشــاط احملــدد والتركي ــة عل املعاجلــة األولي

مــن املائــم تقســيم النفايــات الســائلة إلــى ثــاث مجموعــات وفقــاً لنشــاطها 
احملــدد:

ــوري/ . 1 ــن 10−3 ك ــل م ــا أق ــون فيه ــي يك ــات الســائلة منخفضــة النشــاط الت النفاي
لتــر.



اجليوفيزيـاء النوويـــــــة

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 153

نفايات سائلة متوسطة النشاط تتراوح ما بن 10-3 و1.0 كوري / لتر.. 2

نفايات سائلة عالية النشاط تتراوح ما بن 1 و100 كوري / لتر.. 3

كقاعــدة عامــة، يجــب تخزيــن النفايــات الســائلة عاليــة النشــاط يف خزانــات 
معزولــة خصيصــاً عــن الوســط احمليــط. مــن املستحســن إجــراء معاجلــة أوليــة 

لتقليــل احلجــم، علــى ســبيل املثــال عــن طريــق التبخــر.

يف كثيــر مــن األحيــان ميكــن حتويــل امللوثــات املشــعة إلى مرحلة صلبة من الســائل 
املركــز ثــم يجــري تثبيتهــا عــن طريــق التزجيــج مثــًا وغيــر ذلــك مــن الطرائــق. ثــم 

ميكــن إزالتهــا مــع مــواد النفايــات الصلبــة األخــرى.

نظــراً ألن حجــم النفايــات الســائلة ذات النشــاط املتوســط أعلــى )يف املتوســط 
مبعامــل قــدره خمســة(، كمــا أّن املعاجلــة األوليــة املقابلــة املصممــة لتقليــل احلجــم 

والتخزيــن تصيــر غيــر مجديــة مــن الناحيــة العمليــة.

ــات  ــات الســائلة ذات النشــاط املتوســط التــي حتــوي مكون ــم، فــإّن النفاي ومــن ث
ــاء النقــي، أو ميكــن  ــا ببســاطة بامل ــرة العمــر ومتوســطة العمــر ميكــن تخفيفه قصي
االحتفــاظ بهــا لفتــرة زمنيــة كافيــة حتــى ينخفــض النشــاط احملــدد إلــى مســتوى 

ــى الوســط اخلارجــي. ــه إل ــات الســائلة في ــف النفاي ميكــن تصري

ــر وشــديدة  ــة العم ــر طويل ــات الســائلة حتــوي نظائ ــت النفاي ــك، إذا كان ــع ذل وم
الســمية، فيجــب إجــراء املعاجلــة األوليــة )مثــل الترســيب، والترســيب املشــترك، 
الناحيــة  مــن  النظائــر األكثــر خطــورة  إزالــة  إلــخ(، بحيــث ميكــن  واالمتصــاص، 

البيولوجيــة جزئيــاً أو كليــاً.
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ميكن تصريف النفايات الســائلة منخفضة النشــاط يف وســط خارجي، نظراً ألن 
حجمهــا أعلــى مبعامــل قــدره 10-100 من حجم النفايات الســائلة عالية النشــاط.

ال يعــاد معاجلــة النفايــات الســائلة منخفضــة النشــاط، ألنهــا حتــوي نظائــر قليلــة 
ــك، فيجــب أن  ــم يكــن األمــر كذل ــة الســمية. إذا ل ــر عالي الســمية أو ال حتــوي نظائ

تخضــع ملعاجلــة أوليــة مثــل النفايــات الســائلة ذات النشــاط املتوســط.

يف أغلــب األحيــان، يكــون نشــاط هــذه النفايــات الســائلة ناجتــاً عــن نظائــر 
قصيــرة العمــر، ومــن ثــم، يجــب تخزينهــا لفتــرة زمنيــة كافيــة حتــى يتحلــل النشــاط 

قبــل التصريــف. 

عندمــا يتجــاوز النشــاط احملــدد للنفايــات الســائلة مبــا ال يزيــد عــن عامــل قــدره 
100 )احلــد املســموح بــه للميــاه يف اخلزانــات املفتوحــة يف حالــة أنصــاف العمــر حتــى 
60 يومــاً( ومبعامــل قــدره 10 يف حالــة النصــف، تعيــش أكثــر مــن 60 يومــاً، ميكــن 
تصريــف النفايــات الســائلة يف نظــام الصــرف الصحــي العــادي شــريطة أن تخفــف 
عشــرة أضعــاف بوســاطة النفايــات الســائلة غيــر النشــطة يف املجمــع أو يف املؤسســة 

املعينــة.

عندمــا يجــري إدخــال النفايــات الســائلة مباشــرة يف املــاء، يجــب أال يتجــاوز 
تركيــز النظائــر املشــعة احلــدود املســموح بهــا وفــق أحــدث املعاييــر العامليــة.
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اجليوفيزيـــــاء النوويــــة يف علم احمليطــــات

ال تــزال الكثيــر مــن الثــروات الكامنــة يف البحار واحمليطات يف طور االستكشــاف، 
ويتوقــع أن تســهم اجليوفيزيــاء النوويــة بــدور كبير يف الكشــف عــن هذه الثروات.

وقد ازدادت أهمية العناصر املشعة يف علم احمليطات بشكل مطرد خال العشرين 
سنة املاضية نتيجة لتطور الكيمياء اإلشعاعية والتحسينات يف تقنيات الكشف.

املشــعة  العناصــر  مــن  قليــل  عــدد  ســوى  يــدرس  لــم  الثاثينــات  أواخــر  يف 
الطبيعيــة. بينمــا حاليــاً، أمكــن قيــاس األطيــاف الكاملــة للعناصــر املشــعة املوجــودة 
يف الطبيعــة تقريبــاً يف احمليــط واســتخدم العديــد منهــا لدراســة مشــكات علــم 

.)Oceanographic )األوقيانوغرافيــة  البحــار 

علــم احمليطــات هــو الدراســة العلميــة للمحيطــات. يف الشــكل تظهــر الــدورة امللحيــة احلراريــة يف احمليطــات 
وهــي جــزء مــن دوران احمليــط علــى نطــاق واســع مدفوعــًا بتدرجــات الكثافــة العامليــة الناجتــة عــن حــرارة 

الســطح وتدفقــات امليــاه العذبــة.
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يوجــد عــدة أســباب لهــذا التطــور الســريع. تتناســب العناصــر املشــعة متامــاً مــع 
دراســة عمليــات االنتشــار يف ميــاه احمليطــات والرواســب حيــث ميكــن اكتشــافها 

ــا اإلشــعاعي. ــزات دقيقــة مــن خــال تفككه بتركي

للســبب نفســه، تســتخدم لتحديــد الكتــل املائيــة، وهــي تقنيــة ميكــن مــن خالهــا 
ــة بوصــف دوران  ــات مماثل ــة. تســمح تقني ــة ملســافات طويل ــل املائي ــع مســار الكت تتب
ميــاه احمليــط وخلطهــا وحتديــد عنصــر الوقــت املتضمــن يف انقــاب ميــاه احمليــط.

تؤثــر العمليــات اجليوكيميائيــة علــى أعضــاء الساســل املشــعة الطبيعية بدرجات 
مختلفــة. يف الواقــع، يعــد احمليــط بالتأكيــد أكبــر مثــال علــى عــدم تــوازن الساســل 
املشــعة يف الطبيعــة، ليــس فقــط مــن ناحيــة االمتــداد وإمنــا أيضــاً مــن ناحيــة احلجم.

العمليــات  بعــض  لدراســة  السلســلة  هــذه  يف  التــوازن  اختــال  يســتخدم 
اجليوكيميائيــة املعنيــة. عثــر علــى اســتخدام مهــم للعناصــر املشــعة يف تطبيقهــا 
لتحديــد عمــر املعــادن وطبقــات الرواســب. الدافــع اآلخــر لدراســة العناصــر املشــعة 
يأتــي مــن االســتخدام املتزايــد للطاقــة النوويــة وأجهــزة التتبــع اإلشــعاعية. منتجــات 
النفايــات املشــعة جــداً؛ يجــب التخلــص منهــا وقــد اقتــرح أن الطريقــة االقتصاديــة 
للقيــام بذلــك هــي اســتخدام احمليــط. يجــب إجــراء العديــد مــن الدراســات للوصــول 

ــرر. ــر املب ــوث احمليطــي غي ــة والتل ــب املخاطــر الصحي ــى حــل آمــن لتجن إل
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· مصادر النشاط اإلشعاعي يف مياه احمليطات	
إن مصادر النشــاط اإلشــعاعي وحدوثه يف احمليطات عديدة ومتنوعة. لتبســيط 

وصــف هــذه املصادر واســتخداماتها، ميكن اســتخدام تصنيــف جيوكيميائي.

يتكــون الغــاف احمليطــي مــن ثــاث روابــط: تلــك املوجــودة مــع الغــاف اجلــوي، 
والتــي متــر باحلــوض الــذي يخضــع لترســب الرواســب، ومــع القــارات.

مــن الغــاف اجلــوي، أنتجــت األشــعة الكونيــة نويــدات مشــعة تدخــل طــور احمليط 
وبعضهــا لديــه نصــف عمــر كاٍف لدخــول مرحلــة الرواســب. يحــدث بعــض التبــادل 
للتيــار املعاكــس يف رابطــة املــاء يف الغــاف اجلــوي مــع تبخــر املــاء وطــرح ثانــي 
أكســيد الكربــون. تدخــل النظائــر املشــعة الناجتــة عــن االنشــطار احمليطــي أيضــاً مــن 

خــال التســاقط مــن الغــاف اجلــوي.

أكبــر قــدر مــن النشــاط اإلشــعاعي، مــن الساســل اإلشــعاعية الطبيعيــة الثاثــة، 
يســاهم يف احمليطــات مــن القــارات، وعــن طريــق تدفــق النهــر وإمــدادات امليــاه 
اجلوفيــة والغبــار احملمــول جــواً. تتزايــد مــواد التتبــع املشــعة ونــواجت االنشــطار التــي 
يســاهم بهــا متركــز اإلنســان والتخلــص مــن النفايــات مــن حيــث الكميــة عامــاً بعــد 

عــام.

عنــد الســطح البينــي للرواســب الســفلية، يحــدث تبــادل للتيــار املعاكــس للنظائــر 
املشــعة مــع ترســيبها مــن احمللــول يف احمليــط، ومــن امتصاص اجلســيمات والترســيب 

الاحــق، ومــن محلــول الرواســب.

عثــر علــى مســاهمات النشــاط اإلشــعاعي مــن الغــاف اجلــوي والتــي أعيــد 
تذويبهــا مــن الرواســب يف قاعــدة احمليــط لتكــون مفيــدة جــداً لتقديــر معــدالت 
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االختاط وتتبع كتل املياه. اســتخدم ترســيب العناصر املشــعة املرتبطة باجلســيمات 
ــد العمــر. ــر معــدالت الترســيب وحتدي ــام األول لتقدي يف املق

· التركيب النظائري ملياه احمليطات	
Н2 ونحــو 2000 

17О و420 جــزيء مــن HDO يوجــد يف املتوســط 320 جــزيء مــن
Н2 يف امليــاه الطبيعيــة على األرض. نســبة 

16О لــكل 106 جــزيء مــن Н2
18О جــزيء مــن

الوفــرة النظيريــة مــن الديوتيريــوم إلــى البروتيــوم هي:

    D / H = 0.000155 (0.0150 % ذرة( 

ونسبة األكسجن هي: 

 18О/16О= 0.002 (0.2 % ذرة(

االختافــات يف حــدود تبايــن الديوتيريــوم أعلــى مبقــدار واحــد أو أكثــر مــن تلــك 
املتعلقــة باألكســجن الثقيــل. ميكــن تفســير ذلــك مــن خــال الفصــل األكثــر فعاليــة 
بــن D وH يف العمليــات الطبيعيــة مــن أي زوج آخــر مــن النظائــر املســتقرة بســبب 
االختــاف األكبــر يف أوزانهمــا الذريــة. لهــذا الســبب، ميكــن اعتبــار D كواحــد مــن 
أكثــر النظائــر إثــارة لاهتمــام مــن وجهــة نظــر جيوكيميائيــة. منــذ نهايــة اخلمســينات 
مــن القــرن املاضــي، فضــل الباحثــون الذيــن يدرســون التركيــب النظائــري للميــاه 

الطبيعيــة حتديــد نظيــري هيدروجــن املــاء واألكســجن يف وقــت واحــد.

مــن بــن جميــع امليــاه الطبيعيــة، تبقــى احمليطــات، وهــي خزانــات فريــدة، أكثــر 
ثباتــاً فيمــا يتعلــق بنظائرهــا وخصائصهــا الفيزيائيــة والكيميائية األخــرى. وقد أظهر 



اجليوفيزيـاء النوويـــــــة

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 159

العديــد مــن الباحثــن أن ميــاه احمليــط علــى عمــق أكثــر مــن 500 متــر متجانســة يف 
التركيــب النظيــري. ســمح ذلــك للباحــث كريــغ Craig عــام 1961 باقتراحــه كمعيــار 

لإلبــاغ عــن تركيــزات D و18O احملتــوى يف امليــاه الطبيعيــة.

:18Oو D على القيم اآلتية للنسب النظيرية (SMOW) يحوي معيار مياه احمليط

D / H = (155.76 ± 0.08). 10−6

18O/16O= (2005.20± 0.45). 10−6

ــر الهيدروجــن واألكســجن مــن  ــم املطلقــة لنظائ ــات يف نســب القي تنشــأ التقلب
الصعوبــات التــي حتــدث يف اإلعــداد الدقيــق خلائــط النظائــر االصطناعيــة ملعايــرة 

مطيــاف الكتلــة.

 18O يف طبقة أعماق احمليط نحو 4 % و D يبلغ التباين يف احملتوى النسبي لـ
من أجل 0.3 %. يف طبقة سطح احمليط، االختافات اإلقليمية، اعتماداً على درجة 

حرارة املاء، هي 35 درجة مئوية للديوتيريوم ونحو 3 درجات لأكسجن 18.

يتشــكل احملتــوى املنخفــض مــن الديوتيريــوم يف طبقــة احمليــط الســطحية يف تلــك 
املناطــق التــي يؤثــر فيهــا ذوبــان اجلليــد علــى التركيــب النظيــري. يف خطــوط العــرض 
املرتفعــة، حيــث تكــون الطبقــة الســطحية للمحيــط متجمــدة، يكــون عامــل التجزئــة 
النظيــري يف هــذه احلالــة تقريبــاً 1.0180 للديوتيريــوم وتقريبــاً 1.0030 لأكســجن 
18. ويف املنطقــة االســتوائية مــن احمليــط، حيــث يحــدث تبخــر مكثــف للميــاه، هنــاك 

إثــراء للطبقــة الســطحية بالنظائــر الثقيلــة. 

علــى أســاس التحقيقــات التــي أجراهــا مجموعــة مــن الباحثــن، ميكننــا تكويــن 
ــار  ــاه احمليــط. يشــير اختي ــع D و 18O يف مي ــة لتوزي ــه الكفاي ــة مبــا في صــورة مفصل
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العينــات، التــي أخــذت مــن أكثــر النقــاط املميــزة لأحــواض الفرديــة وفقــاً لبيانــات 
علــم البحــار الشــائعة االســتخدام، جنبــاً إلــى جنــب مــع الدقــة العاليــة للقيــاس وتوافق 
البيانــات التجريبيــة مــع االســتنتاجات الرئيســية التــي توصل إليها مؤلفــون مختلفون، 

أن النتائــج التــي أمكــن احلصــول عليهــا موثوقــة.

يوضــح الشــكان اآلتيــان توزيــع الديوتيريــوم يف املظهــر اجلانبــي ويف الطبقــات 
الســطحية للمحيطــن األطلســي والقطــب الشــمالي التــي رســمها ريدفيلــد وفريدمان 

عــام 1964.

عــادة مــا تتميــز ثــاث طبقــات وفقــاً لظــروف توزيــع تركيــزات النظائــر الفرديــة 
والصــورة املرصــودة مليــاه احمليطــات املختلطــة بالعمــق:

vv تتميز الطبقة الســطحية )حتى 500 متر تقريباً( بأكبر نطاقات من االختافات
احمللية واإلقليمية يف التركيب النظيري. 

vv تتميــز الطبقــة العميقــة )أقــل مــن 1000 متــر تقريبــاً( بخلــط دقيــق للميــاه وتكوين
نظائــر موحــدة يف احمليــط بكامله.

vv )ًــا ــر تقريب ــى 1000 مت ــط )مــن 500 إل ــز الطبقــة الوســيطة أو طبقــة اخلل تتمي
ــرات الوســيطة.  ببعــض البارامت

يف بعــض األحيــان، ميكــن متييــز طبقــة ســفلية يف قطــاع امليــاه احمليطيــة، والتــي 
لهــا خصائــص إقليميــة مميــزة يف بعــض األحــواض.
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توزيع تركيزات الديوتيريوم )يف δD ‰( يف قسم رأسي من احمليط األطلسي ومياه حوض القطب الشمالي: 
)a( قسم من القطب اجلنوبي عبر احمليط األطلسي إلى غريناند. )b( من شمال احمليط األطلسي عبر 

البحر النرويجي واحمليط املتجمد الشمالي إلى أالسكا. )c( التخطيط التخطيطي لألقسام.
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ميكــن اعتبــار طبقــة احمليــط العميقــة، مبــا يف ذلــك مــا يقــرب مــن ثاثــة أربــاع 
كتلتهــا اإلجماليــة، ممثلــة جلميــع الغــاف املائــي لــأرض. علــى أســاس البيانــات 
للديوتيريــوم  الاحقــة  املتوســطة  القيــم  وفريدمــان  ريدفيلــد  أعطــى  التجريبيــة، 
)بالنســبة ملعيــار SMOW( لكتــل امليــاه العميقــة الرئيســية يف احمليطــات الفرديــة.

توزيع تركيزات الديوتيريوم )يف δD%) )a( وامللوحة )يف %(. (b) يف املياه السطحية للمحيط األطلسي.

مــن حتليــل بيانــات قيــم األكســجن - 18 مليــاه احمليطــات العميقــة -وفقــاً لبيانــات 
 D الباحثــن كريــغ وجــوردون- أمكــن احلصــول علــى املبــادئ اآلتيــة لاختافــات بــن

و 18О يف ميــاه احمليطــات العميقــة.

مياه احمليطات يف نصف الكرة الشمالي أثقل يف الديوتيريوم واألكسجن - 18 . 1
من تلك املوجودة يف نصف الكرة اجلنوبي.
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إن ميــاه احمليــط املتجمــد الشــمالي موحــدة إلــى حــد كبيــر يف التركيــب النظيــري . 2
وتختلــف قليــًا عــن ميــاه البحــر النرويجــي ولكنهــا تختلــف اختافــاً كبيــراً عــن 

ميــاه شــمال األطلســي العميقــة.

تختلــط ميــاه احمليــط األطلســي بشــكل تفضيلــي باجتــاه الشــمال ولهــا اختافــات . 3
كبيــرة حتــى يف خطــوط العــرض شــبه االســتوائية يف نصــف الكــرة الشــمالي.

امليــاه العميقــة للمحيطــن الهنــدي والهــادئ متجانســة جــداً يف التركيــب النظيــري . 4
ولكــن لهــا بعــض االختافــات يف خطــوط العــرض اجلنوبيــة املرتفعــة. حيــث 

يصيــر التركيــب النظيــري للمــاء أثقــل يف اجتــاه خطــوط العــرض املنخفضــة.

تتشــابه ميــاه احمليــط الهــادئ واحمليــط األطلســي وميــاه القطــب اجلنوبــي حــول . 5
القطــب الشــمالي تقريبــاً يف التركيــب النظيــري.

يف أعمــاق احمليــط الهــادئ، يجــري إثــراء امليــاه يف 18О بنحــو 0.2 ‰ مقارنــة . 6
ــاه العميقــة يف هــذا احمليــط. ــر مــن املي باجلــزء األكب

بالنســبة مليــاه احمليطــات العميقــة ككل، هنــاك عاقــة بــن D و 18О، وهــي . 7
قريبــة بدرجــة كافيــة مــن اخلطيــة: δD = nδ18О؛ حيــث إن قيمــة n تســاوي 

تقريبــاً 10، مــع بعــض االنحرافــات اإلقليميــة.

يبــدو مــن املعلومــات املتعلقــة بتوزيــع النظائــر الثقيلــة أن ميــاه احمليــط تظهــر ميًا 
طبيعيــاً نحــو التركيــب النظيــري الثابــت. العوامــل الرئيســية التــي حتكــم االختافــات 
D و 18О هــي تلــك العمليــات التــي حتــدث يف ميــاه احمليــط الســطحية ولهــا طابــع 

إقليمي.
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يف امليــاه الســطحية يحــدث التخصيــب أو النضــوب املســتمر للمــاء بالنظائــر 
الثقيلــة بســبب تبخــر املــاء وتبادلــه مــع الغــاف اجلــوي. يعــاد توزيــع النظائــر يف 
احمليــط نتيجــة اختــاط امليــاه الســطحية والعميقة على املســتوين العاملي واإلقليمي.

العاقــة بــن محتــوى D وامللوحــة ملختلــف امليــاه الســاحلية: )1( خليــج فنزويــا. )2( ســاحل جورجيــا؛ )3( 
ألبيمــارل، نــورث كاروالينــا؛ )4( خليــج تشيســابيك، فيرجينيــا؛ )5( بحــر البلطيــق؛ )6( البــرادور، هاميلتــون 

إنليــت؛ )7( مضائــق غرينانــد.

 



اجليوفيزيـاء النوويـــــــة

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 165

· تتبع النفايات النووية املشعة يف البحار	
بــن عامــي 1946 و 1970، ألقــي مــا يقــرب مــن 47800 برميــل ســعة 55 غالونــاً 
ــة  ــات املشــعة منخفضــة املســتوى قبال ــن النفاي ــات أخــرى م ــل خرســانية وحاوي وكت
شــاطئ خليــج ســان فرانسيســكو. حيــث خصصــت ثاثــة مواقــع علــى اجلــرف القاري 

واملنحــدر املتاخــم جلــزر فارالــون للتخلــص مــن النفايــات.

وفقــاً للســجات، رســب مــا يقــرب مــن 150 برميــًا يف عمــق امليــاه نحــو 90 
متــراً، و 3600 يف عمــق امليــاه نحــو 900 متــراً، و 44000 يف عمــق امليــاه االســمي 
ــر و 900  ــى أنهــا مواقــع 90 مت ــا عل ــر. يشــار إلــى هــذه املواقــع هن ــغ 1800 مت البال
متــر و 1800 متــر، مــع أعمــاق امليــاه الفعليــة يف كل موقــع وحولــه تختلــف عــن القيــم 

االســمية.

يف الواقــع، رمبــا لــم يجــر التخلــص مــن العديــد مــن البراميــل يف مواقــع محــددة. 
مــن األرجــح أنهــا تتشــتت علــى مســاحة 1400 كيلومتــر مربــع مــن قــاع البحــر، مقلــب 
النفايــات املشــعة جلزيــرة فارالــون، احملــدد بوســاطة املضلــع غيــر املنتظــم يف الشــكل 

اآلتي.



اجليوفيزيـاء النوويـــــــة

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 166

مواقــع تفريــغ النفايــات املشــعة جلــزر فارالــون: خريطــة موقــع ُتظهــر مواقــع 90 و900 و1800 متــرًا. ُتظهــر 
األشــكال الداخليــة A-D املناطــق التــي تغطيهــا األشــكال 4-7، علــى التوالــي.

ــي يقــدر بنحــو (Ci 14500) مــن  ــوم، جــرى التخلــص مــن إجمال باســتثناء التريتي
ــوم ومنتجــات التنشــيط األخــرى ومنتجــات  ــد اليوراني ــا بع ــوم وم ــوم واليوراني الثوري

ــة. ــع الثاث ــط يف املواق االنشــطار املختل
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الكميــات الدقيقــة للنويــدات املشــعة الفرديــة غيــر معروفــة. باإلضافــة إلــى 
النفايــات املشــعة، ألقيــت أيضــاً النفايــات األخــرى، مبــا يف ذلــك الفينوالت والســيانيد 
والزئبــق والبريليــوم واملعــادن الثقيلــة األخــرى وغنائم التجريــف واملتفجرات والقمامة 

يف املنطقــة وحولهــا.

  (BGS) ونظــام هيئــة املســح اجليولوجــي البريطانيــة EEL لقــد طــّور نظــام
British Geological Survey الســتخدامهما يف اجلــرف القــاري وجــرى تشــغيله يف 

الغالــب علــى أعمــاق أقــل مــن 200 متــر، مــع اســتخدامه لفتــرة وجيــزة علــى ارتفــاع 
600 متــر. وقــد أمكــن إجــراء تعديــات كبيــرة علــى نظــام مســح فارالــون للتعامــل مــع 

أعمــاق أكبــر بكثيــر. 

اســتلزم ذلــك رفــع مســتوى وعــاء الضغــط الــذي يضــم الكاشــف إلــى طــول 3000 
متــر، والتحــول إلــى نقــل البيانــات الرقميــة للســماح بنقــل اإلشــارات عبــر 6000 متــر 
مــن الكابــات، والتحديــث الكامــل إللكترونيــات التحكــم وبرامــج تســجيل البيانــات. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، أمكــن إضافــة مستشــعرات إضافيــة إلــى مســبار قــاع البحــر 
إلعطــاء معلومــات الضغــط )= العمــق( ودرجــة احلــرارة والضوضــاء )= الهيــاج(. وقــد 
ــاء  ــل القطــر لضمــان بق ــى كاب ــاس الضغــط عل اســتخدمت شاشــة Saddleback لقي
هــذا ضمــن حــدود العمــل اآلمنــة. يتضمــن هــذا أيضــاً عــداداً للكابــات لتتبــع طــول 

الكبــل املنشــور.

يســحب مســبار الكشــف عــن EEL يف قــاع البحــر، محميــاً داخــل خرطــوم بولــي 
كلوريــد الفينيــل بطــول 30 متــراً. كان كاشــف أشــعة غامــا املســتخدم يف املســح عبــارة 
عــن كاشــف وميــض البزمــوت جرمانيــت (BGO). عندمــا تتفاعــل أشــعة غامــا مــع 
الكاشــف، تنبعــث ومضــات مــن الضــوء )وميــض( تتحــول إلــى نبضــات جهــد وتضخــم 
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ثــم تُفــرز حســب ارتفــاع النبــض. تتناســب شــدة الوميــض وارتفــاع النبضــة مــع طاقــة 
ــا، ممــا  ــف الكامــل ألشــعة غام ــاس الطي ــم ميكــن للكاشــف قي ــا. ومــن ث أشــعة غام
يتيــح حتديــد املســاهمات مــن النشــاط اإلشــعاعي الطبيعــي واالصطناعــي وحتديــد 
ــى أقصــى  كميتهــا. يقيــس اجلهــاز بواعــث غامــا يف مــادة قــاع البحــر الســطحية إل

عمــق فعــال يبلــغ نحــو 30 ســم.

.EEL مخطط طريقة
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يتغيــر طــول كابــل القطــر، باســتخدام جهــاز حتكــم عــن بعــد، للحفــاظ علــى 
املســبار يف قــاع البحــر مــع تغيــر عمــق امليــاه أو الســتيعاب التغيــرات يف ســرعة 

ســفينة املســح. 

يُاحــظ انخفــاض واضــح يف اإلشــارة إذا فقــد املســبار االتصــال بقــاع البحــر. 
يتضــح هــذا يف كل مــن بيانــات أشــعة غامــا واإلشــارة الصوتيــة وميكــن الكاشــف، قــدر 

اإلمــكان، مــن البقــاء يف قــاع البحــر.

مــع إمكانيــة تطويرهــا يف األصــل لرســم اخلرائــط اجليولوجيــة واستكشــاف 
املعــادن، فقــد اســتخدمت املعــدات الحقــاً يف مجموعــة متنوعــة مــن املســوحات 
البيئيــة. وتشــمل هــذه اخلرائــط خرائــط النويــدات املشــعة االصطناعيــة املنبعثــة مــن 

محطــة ســيافيلد النوويــة يف البحــر األيرلنــدي.

· تطبيقات بيانات النشاط اإلشعاعي يف علم البحار	
كان قيــاس النظائــر االصطناعيــة واألشــعة الكونيــة املنتجــة يف ميــاه البحــر 
والغــاف اجلــوي أكثــر شــيوعاً يف العقــد املاضــي، يف حــن كان القيــاس يف ميــاه 

البحــر لأعضــاء الســفلية مــن السلســلة املشــعة الطبيعيــة أكثــر محدوديــة.

ومــع ذلــك، ال ينبغــي أن يوجــد مثــل هــذا االفتقــار إلــى االهتمــام مــن ناحيــة 
 137CS مســتويات النشــاط اإلشــعاعي. علــى ســبيل املثــال، فــإن النشــاط املُبلـّـغ عنــه لـــ
يف ميــاه البحــر يــكاد يكــون مســاوياً ملــا يجــب إيجــاده لـــ 210Pb، إذا كان موجــوداً تقريبــاً 
ــادة يف القياســات، كان اجلــزء األكبــر  ــوازي مــع الزي ــوازن مــع 226Ra. بالت ــة ت يف حال
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مــن التطبيقــات احلديثــة يف طــور احمليــط مــع اســتخدام نظائــر األشــعة الكونيــة 
والنشــاط اإلشــعاعي االصطناعــي.

الرابط بني الغالف اجلوي واحمليط. 1
جــرى تطبيــق النظائــر املشــعة قصيــرة العمــر واألقــل وفــرة الناجتــة عــن اإلشــعاع 
الكونــي يف املقــام األول علــى دراســات دوران الغــاف اجلــوي وغيرهــا مــن مشــكات 
األرصــاد اجلويــة. إمكانيــة اســتخدامها يف دراســات ميــاه احمليــط محــدودة ألن 
التخفيــف مبثــل هــذا احلجــم الكبيــر مــن املــاء يجعــل اكتشــافها صعبــاً جــداً إن لــم 

يكــن مســتحيًا.
تتعلــق دراســة علــم البحــار األوليــة يف هــذا الســطح بقيــاس معــدل تبــادل ثانــي 
أكســيد الكربون بن احمليط والغاف اجلوي، وزمن إقامة الكربون املشــع والتريتيوم 
يف الغــاف اجلــوي. إن معرفــة الزمــن، منــذ اإلنتــاج، املطلــوب لهــذه النظائــر املشــعة 
لغــزو احمليــط أمــر مرغــوب فيــه كعامــل مســاعد يف حتديــد عمــر امليــاه الســطحية 

بنــاًء علــى تركيــزات النظائــر املشــعة.
يف حالــة ثانــي أكســيد الكربــون، ميكــن تعريــف زمــن اإلقامــة τ، علــى أنــه الوقــت 
الــذي يســتغرقه البحــر يف امتصــاص جــزيء ثانــي أكســيد الكربــون، كعضــو يف خــزان 

الكربــون يف الغــاف اجلــوي.
نظــراً ألن τ = 1/k، حيــث k هــو معــدل نقــل ثانــي أكســيد الكربــون ســنوياً، ميكــن 
ــادة، عــدد مــوالت  ــون بالوحــدة املعت ــي أكســيد الكرب ــف ثان ــم تصري ــر عــن قي التعبي
ــر2 يف الســنة احملســوبة مــن وقــت اإلقامــة مــع إدخــال  ــون / مت ــي أكســيد الكرب ثان
الكميــات اإلضافيــة مــن إجمالــي ثانــي أكســيد الكربــون يف الغــاف اجلــوي ومســاحة 

ســطح البحــر.
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لقــد اســتخدمت طريقتــان مختلفتــان ومعقدتــان إلــى حــٍد مــا لتقديــر زمــن 
اإلقامــة τ، بافتــراض حالــة مســتقرة لتبــادل 14C بــن اخلزانــن. تعتمــد إحداهمــا 
  14C / 12C 14  مليــاه احمليطــات واالختــاف يف نســبةC / 12C علــى متوســط نســبة
ــاه ســطح احمليــط، مــع تصحيحــات للجــزء النظيــري بــن  بــن الغــاف اجلــوي ومي

اخلزانــات.

ــون يف الغــاف اجلــوي  ــي مخــزون الكرب ــى إجمال وتعتمــد الطريقــة األخــرى عل
ــر  ــر جــوي إضــايف؛ إمــا حجــم التأثي واحمليطــات الســطحية املســتخدمة مــع بارامت
الصناعــي، أو إضافــة الكربــون املشــع بوســاطة القنابــل النوويــة، أو معــدل إنتــاج 

.14C األشــعة الكونيــة

ــة  ــم طريق ــن، واســتخدم بعضه ــن الطريقت ــن مزيجــاً م ــض الباحث اســتخدم بع
تأثيــر القنبلــة النوويــة املقــدرة لفتــرة إقامــة أقــل إلــى حــد مــا بـــ 3.3 ســنوات، يف حــن 

أن جميــع الطرائــق األخــرى أســفرت عــن أزمنــة إقامــة مــن 7 إلــى 10 ســنوات.

ــر مــن هــؤالء الباحثــن هــو نحــو 7 ســنوات لزمــن إقامــة  ــدو أن أفضــل تقدي يب
ثانــي أكســيد الكربــون بــن الغــاف اجلــوي واالمتصــاص يف احمليــط ومعــدل تبــادل 

يبلــغ نحــو 20 مــوالً مــن ثانــي أكســيد الكربــون / متــر2 يف الســنة.

وجــد أحــد الباحثــن اتفاقــاً عامــاً يف معــدل نقــل ثانــي أكســيد الكربــون يف البحــر 
 14C مســتخلصاً مــن النقــل اجلزيئــي واملضطــرب ومعــدل التبــادل املقــدر مــن بيانــات

12C /  يف البحــر واجلــو.

ومعــدل  اإلقامــة  وقــت  مــن  كل  يف  العــرض  خطــوط  يف  التبايــن  ُقّيــم  لقــد 
إنتــاج التريتيــوم يف الستراتوســفير، وقــدر أن متوســط زمــن إقامــة التريتيــوم يف 
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ســنة.  1.6 نحــو  يبلــغ  الستراتوســفير 

باســتخدام النمــاذج الرياضيــة للتبــادل املضطــرب للتريتيــوم يف الغــاف اجلــوي، 
أظهــر الباحثــون أنــه ميكــن اســتخدام تركيــزات التريتيــوم لتقديــر متوســط التبخــر 

العاملــي بنــاًء علــى التــدرج الرأســي لبخــار املــاء فــوق احمليــط.

الرابط بني القارة واحمليط. 2

نظــراً ألن معظــم النظائــر املشــعة البدائيــة تســاهم يف ميــاه احمليطــات وقــاع 
احمليــط مــن مصــادر يف القــارات، فســيجري توجيــه املزيد من التحقيقات اإلشــعاعية 

إلــى هــذه العناصــر لدراســة تبــادل املــادة علــى وجــه التحديــد عبــر هــذه الرابطــة.

إحــدى املشــكات املهمــة التــي ال تُفهــم كثيــراً هــي التأثيــرات املختلفــة للبيئــات 
اجلليديــة وبــن اجلليديــة علــى مســاهمة الرواســب يف احمليــط. وعندمــا نــدرس 
الكميــة اإلجماليــة للثوريــوم واليورانيــوم يف طــن أعمــاق البحــار، مــن الافــت للنظــر 
ــاه  ــى أن مي ــزاً أقــل مــن الطــن األرضــي. وهــذا يشــير إل ــر تركي ــوم يظه أن اليوراني

البحــر ال تــزود رواســب أعمــاق البحــار باليورانيــوم.

مــن الواضــح أن تفاعــل التبــادل يحــدث يف عمليــة نقــل املــواد األرضيــة إلــى 
أعمــاق البحــار، ويف املقــام األول يــذوب اليورانيــوم ويعــاد ترســيبه علــى الــرف القــاري 

حيــث توجــد مناطــق مختزلــة ذات معــدل ترســيب مرتفــع.

يف حالــة الثوريــوم، يبــدو واضحــاً، مــن حقيقــة أن ميــاه النهــر وميــاه البحــر حتــوي 
نســبة منخفضــة جــداً مــن الثوريــوم، حيــث ينقــل اجلــزء الرئيســي مــن الثوريــوم إلــى 

قــاع البحــر مــع جزيئــات الرواســب.
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ال يترســب اليورانيــوم بشــكل تفضيلــي يف معظــم املناطــق غيــر املختزلــة ويف مثــل 
هــذه املواقــع علــى الــرف القــاري مــع عمــود امليــاه الضحلــة أعــاه، حتــدث مســاهمات 
منخفضــة جــداً مــن 230Th و 231Pa مــن تفــكك اليورانيــوم يف محلــول يف ميــاه البحــر 
ووجــود هذيــن النظيريــن ســيكون أساســاً مــن أصــل أرضــي، ولــن ينفصــل أبــداً عــن 

جزيئات الرواســب.

يجــب أن يوجــد كل مــن 230Th و 231Pa األرضيــن مبــا يزيــد عــن املطلــوب 
للتــوازن اإلشــعاعي مــع اليورانيــوم ولكــن ليــس بالقــدر الــذي يحــدث يف رواســب 

أعمــاق البحــار.

لقــد أثبــت هــذا االســتنتاج مــن خــال إعطــاء بيانــات عــن قلــب مأخــوذ علــى عمــق 
90 متــراً مــن بحــر بيرنــغ. وكانــت تتضمــن نتائــج الباحثــن حتليــات يف طبقــات 
رســوبية متقاربــة لليورانيــوم والثوريــوم مــع حتديــدات منفصلــة للنظائــر 230Th و 

.226Ra

إذا أجــري حتديــد إضــايف لـــ 231Pa، ميكــن تقديــر معــدل الترســيب باســتخدام 
تعديــل الطريقــة لرواســب أعمــاق البحــار بنــاًء علــى نســب 231Pa / 230Th املتناقصــة 
مــن نســبة التــوازن بــدالً مــن نســبة 231Pa / 230Th املخصبــة كمــا هــو مســتخدم يف 

حالــة رواســب أعمــاق البحــار.

باســتخدام عنصــر الزمــن املســتنتج مــن تقديــر معــدل الترســيب، فــإن التبايــن يف 
مقــدار زيــادة 230Th أو 231Pa فــوق تركيــز تــوازن اليورانيــوم ســيوفر بارامتــر واحــدة 

يتعلــق بآثــار التبــادل البينــي لــدورة جليديــة واحــدة علــى األقــل.



اجليوفيزيـاء النوويـــــــة

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 174

طور احمليط. 3

أثبــت اســتخدام الكربــون املشــع لدراســة اخللــط احمليطــي أنــه أحــد أكثــر تقنيــات 
التتبــع قيمــة التــي أمكــن تطبيقهــا يف علــم احمليطــات. تشــير نتائــج التحليــات 
الكيميائيــة اإلشــعاعية 14C التــي ســاهم بهــا مؤخــراً العديــد مــن الباحثــن املختلفــن 
ــل  ــون املشــع )نســبة 14C / 12C( يف الكت ــى وجــود منــط ثابــت متامــاً لعمــر الكرب إل

املائيــة التــي جــرى دراســتها.

شــهدت ميــاه احمليــط األطلســي زيــادة طفيفــة يف )نســبة 14C / 12C( مــن خــط 
عــرض 50 درجــة جنوبــاً إلــى خــط عــرض 50 درجــة شــماالً، ونســبة تناقــص ســريع 
يف خطــوط العــرض العليــا يف جنــوب احمليــط الهــادئ وميــاه أنتاركتيــكا. تظهــر عينــة 

واحــدة مــن امليــاه الســطحية يف القطــب الشــمالي أيضــاً نســبة أقــل قليــًا.

امليــاه املركزيــة لهــا عمــر الكربــون املشــع وســيط بــن امليــاه العميقــة وامليــاه 
الســطحية. امليــاه العميقــة للمحيــط األطلســي التــي تنشــأ يف خطــوط العــرض العليــا 
للمحيــط اجلنوبــي لديهــا نســبة أقــل مــن تلــك التــي تنشــأ يف نصــف الكــرة الشــمالي، 

وهــو مــا يتوافــق مــع التوزيــع املوجــود يف امليــاه الســطحية. 

ــه  ــر ل لســان احمليــط يف غــرب شــمال احمليــط األطلســي بــن 1200 و2400 مت
نســبة أعلــى قليــًا، والتــي تُعــزى إلــى امتــداد مــن امليــاه األصغــر عمــراً تختــرق امليــاه 

العميقــة يف شــمال احمليــط األطلســي.

ــاه القــاع علــى اجلانــب الشــرقي مــن سلســلة جبــال وســط احمليــط  يبــدو أن مي
األطلســي لهــا عمــر ظاهــر أكبــر مــن امليــاه املجــاورة علــى اجلانــب اآلخــر مــن التــال، 
وأكبــر مــن امليــاه العميقــة يف شــمال احمليــط األطلســي. يبــدو أن امليــاه العميقــة يف 
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احمليــط الهــادئ هــي األقــدم وجــوداً يف احمليطــات ويبلــغ عمرهــا نحــو 1500 عــام.

نظــراً ألن دوران امليــاه يف احمليطــات معقــد جــداً حيــث تتفاعــل جميــع الكتــل 
املائيــة مــع بعضهــا بعضــاً، فــا ميكــن تفســير توزيــع الكربــون املشــع بالكامــل بــدون 

ــة. ــة إضافي ــة أوقيانوغرافي مســاعدة مــن أدل

ميكــن رؤيــة لســان احمليــط (TOTO) علــى طــول الســاحل الشــرقي جلزيــرة أنــدروس. يقــع اجلــزء العلــوي 
مــن هــذه الصــورة إلــى الشــرق قليــًا مــن الشــمال. لســان احمليــط هــو اســم منطقــة ذات ميــاه أعمــق بكثيــر يف 

جــزر البهامــا تفصــل بــن جزيرتــي أنــدروس ونيــو بروفيدنــس.
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ــر البارامتــرات املفيــدة التــي ميكــن مــن خالهــا تفســير بيانــات  واحــدة مــن أكث
الكربــون املشــع هــي معــدالت اخللــط بــن كتــل املــاء حيــث يقــدر زمــن مكــوث جــزيء 

ــة مائيــة معينــة. H2O داخــل كتل

غالبــاً مــا تُصمــم ’النمــاذج الصندوقيــة’ لتقييــم االفتراضــات املختلفــة املتعلقــة 
بتوزيــع الكربــون املشــع املطلــوب لتقديــر أوقــات اإلقامــة. اســتندت تقديــرات متوســط 

أوقــات إقامــة جزيئــات املــاء علــى كتــل امليــاه اجلوفيــة إلــى االفتراضــات اآلتيــة:

الدوران يف احمليطات يف حالة مستقرة.. 1

نســبة (14C / 12C) املصححــة للميــاه الســطحية يف منطقــة التقــارب هــي النســبة . 2
يف امليــاه اجلديــدة التــي تضــاف باســتمرار إلــى كتــل امليــاه اجلوفيــة.

3 ..(14C / 12C) اخللط بن كتل املياه اجلوفية املجاورة ال يغير بشكل ملموس للنسبة

ال يغير ثاني أكسيد الكربون الذي ميكن توفيره لكتلة املياه العميقة من خال . 4
محلول رواسب كربونات ومن خال أكسدة املواد العضوية نسبة (14C / 12C) من 

ثاني أكسيد الكربون املوجود يف البداية يف كتلة املاء.

لقــد صمــم الباحثــون ’منــوذج صندوقــي’ مشــابه إلــى حــد مــا لتدفــق احلــرارة 
ــح ودرجــة  اجلوفيــة مــن خــال رابطــة رواســب احمليطــات، والتبايــن يف محتــوى املل

.14C ــات ــاح باســتخدام بيان ــات، واملت احلــرارة بــن اخلزان

اخلزانــات النموذجيــة املســتخدمة هــي امليــاه الشــائعة يف احمليــط الهــادئ، وميــاه 
قــاع القطــب اجلنوبــي، وامليــاه الوســيطة يف احمليــط الهــادئ والهنــدي، وامليــاه العميقة 

يف شــمال احمليــط األطلســي.
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وهكــذا، اســتبعدت افتراضــات النمــوذج الســابق املتعلقــة بخلــط امليــاه الســطحية 
ومعــدالت تبــادل ثانــي أكســيد الكربــون مــن الغــاف اجلــوي. مــع وجــود بعــض 
االختافــات بــن النموذجــن فيمــا يتعلــق مبســاهمات الكتــل املائيــة يف امليــاه الشــائعة 

يف احمليــط الهــادئ، إال أن النتائــج لــم تختلــف كثيــراً.

ــغ نحــو 1200 عــام مليــاه احمليــط  أشــارت النمــاذج األخيــرة إلــى زمــن إقامــة يبل
الهــادئ املشــتركة ونحــو 300 عــام مليــاه احمليط األطلســي الوســيطة. بالنســبة للطبقة 
الوســيطة األطلســية، فقــد ُقــّدرت احلركــة الصافيــة الصاعــدة يف امليــاه الســطحية 

للمحيــط األطلســي وحركــة الهبــوط يف امليــاه العميقــة مــن 1 إلــى 3 متــر / ســنة.

وُحســَب أن مياه القطب اجلنوبي تتدفق شــمااًل حتت املياه الســطحية األطلســية 
مبعــدل 0.03 إلــى 0.1 ســم / ثانيــة عنــد خطــوط العــرض 40 إلــى 500 جنوباً.

اســتناداً إلــى القياســات القليلــة لعنصــر 90Sr علــى أعمــاق مختلفــة يف احمليــط 
األطلســي، قــدر الباحثــون أنــه أمكــن اإلشــارة إلــى أقــل مــن 5 ســنوات للوقــت املطلوب 

للخلــط حتــى أعمــاق تصــل إلــى 500 متــر.

ــاً  ــر هــي متوســط تقريب ــن 200 و500 مت ــاه ب نظــراً ألن نســبة (14C / 12C) للمي
ــاء أســفل هــذا العمــق، فــإن معــّدل اخللــط  ــن تلــك املوجــودة يف املــاء أعــاه وامل ب
الرأســي ســيكون بترتيــب أكبــر مــن ذلــك احملســوب مــن 14C. ســتكون هنــاك حاجــة 
إلــى منــاذج ملعادلــة التوزيــع املرصــود توزيــع 14C و 90Sr. يعتبــر هــذا االحتمــال غيــر 
ممكــن، ويجــب إجــراء قياســات 90Sr إضافيــة والنظائــر االصطناعيــة األخــرى قبــل 

تقييــم فائدتهــا احلقيقيــة.

تركيــز 226Ra يف امليــاه الســطحية والطبقــة املختلطــة هــو نحــو نصــف ذلــك يف 
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ــدل  ــن الرواســب مبع ــد االنتشــار م ــوم عن ــا الرادي ــي يضــاف إليه ــة الت ــاه العميق املي
ــه. ــاً فــوق قــاع البحــر العميــق بكامل ثابــت تقريب

إذا كان هــذا النقــص ناجتــاً عــن االضمحــال اإلشــعاعي فقــط، فإنــه يشــير 
إلــى أن زمــن املكــوث للســطح املدمــج باإلضافــة إلــى اخلــزان الوســيط ســيكون نحــو 
ــاع أبطــأ  ــاه الق نصــف عمــر 226Ra، أي نحــو 1600 ســنة، أو أن النقــل الصــايف ملي

بكثيــر مــن تلــك احملســوبة مــن منــاذج الكربــون املشــع.

حلســاب النقــل البطــيء إلــى األعلــى، اقتــرح الباحثون أن اخلط احلراري، بســبب 
ثباتــه الكبيــر، ميثــل حاجــزاً رئيســياً بــن املياه العميقة واملياه الوســيطة والســطحية.

الســتيعاب كل مــن بيانــات 14C و 226Ra، اقتــرح منــوذج مكــون مــن أربعــة مكامــن، 
وهــو يتميــز بوجــود نظامــن دائريــن مســتقلن تقريبــاً يتألفــان مــن محيــط وســيط 
مــع التبــادل بــن ســطح احمليــط والتبــادل البطــيء مــع احمليــط القطبــي وأعمــاق 
احمليــط الــذي يتبــادل مــع احمليــط القطبــي فقــط. وتشــير النتائــج مــن هــذا النمــوذج 
إلــى أن أزمنــة اإلقامــة أطــول قليــًا مــن املقترحــة، باســتثناء احمليــط املتوســط الــذي 

يبلــغ نحــو 300 عــام.

تتوافــق ســرعة امليــاه العموديــة مــن 0.6 إلــى 2 متــر / ســنة احملســوبة مــن 
بيانــات 226Ra جيــداً مــع تلــك املقــدرة للطبقــات الوســيطة األطلســية. وهكــذا يبــدو 
أن هنــاك حاجــزاً كتيمــاً إلــى حــد مــا بــن امليــاه الوســيطة والعميقــة وفقــاً لــكل مــن 

ــي. ــى الوقــت احلال ــات النشــاط اإلشــعاعي حت تراكــم بيان

باإلضافــة إلــى تقديــر الســرعة الرأســية، فــإن املعاجلــة الرياضياتيــة املماثلــة 
ملعــادالت االنتشــار القائمــة علــى التوزيــع الرأســي للراديــوم وتقديــر انتشــار الدوامــة 
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علــى أي مســتوى سيســمح بحســاب تبايــن انتشــار الدوامــة مــع العمــق. وقــد اســتنتج 
مــن هــذه الدراســة أن انتشــار الدوامــة يــزداد باجتــاه قــاع احمليــط وأن حجــم مكونــه 
الرأســي مرتبــط باســتقرار كتلــة املــاء. ويعتبــر النقــل العمــودي عبــر طبقــة االنتشــار 

الدنيــا علــى عمــق نحــو 1500 متــر يف املقــام األول دالــة للمكــون الرأســي للتيــار. 

يعــد اســتخدام التريتيــوم الطبيعــي محــدوداً جــداً لدراســة الــدورة الدمويــة حتــت 
الســطحية ألّن:

تركيزه حتت الطبقة املختلطة أقل بكثير من حدود الكشف احلالية.. 1

مستويات تركيز ما قبل القنبلة يف احمليط غير مؤكدة جداً. . 2

يبــدو مــن املرجــح أن اســتخدامه يف املســتقبل ســيقتصر علــى تتبــع التريتيــوم 
االصطناعــي، باســتثناء البحــار القطبيــة.

ســيكون التطبيــق األكثــر احتمــاالً للنشــاط اإلشــعاعي االصطناعــي هــو دراســة 
توزيــع النشــاط اإلشــعاعي بــن ميــاه البحــر مــن جهــة واألســماك واحليــوان واحليــاة 

النباتيــة يف احمليــط مــن جهــة أخــرى.

اقترحــت العديــد مــن النمــاذج الرياضياتيــة لتقييــم التوزيــع بينمــا علــى أســاس 
نظــري، وقــورن النقــل البيولوجــي للعناصــر املشــعة بالنقــل املادي للعناصــر يف البحر.

الرابط بني احمليط والرواسب. 4

علــى عكــس هجــرة 226Ra و 14C عــن طريــق االنتشــار إلــى احمليــط، فــإن االجتــاه 
األساســي حلركــة العناصــر املشــعة هــو ذلــك املرتبــط باجلســيمات التــي تتراكــم 

ببــطء يف قــاع البحــار العميقــة.
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يســاهم الثوريــوم يف الغالبيــة العظمــى مــن النشــاط اإلشــعاعي الــذي متثلــه هــذه 
العمليــة مــع تضمــن نظائــر Th232 و 230Th والنمــو الاحــق ملنتجــات ابنتيهمــا. هــذه 
مــع كميــة صغيــرة مــن 14C مدمجــة يف األصــداف اجليريــة للكائنــات البحريــة وكميــة 
أقــل بكثيــر مــن النشــاط اإلشــعاعي 40K يف الطــن متثــل 98 ٪ مــن إجمالــي النشــاط 
ــوي مــن عمــود الرواســب يف أعمــاق البحــار. اســتخدمت  اإلشــعاعي يف اجلــزء العل
كل هــذه املكونــات اإلشــعاعية الرئيســية الثاثــة يف الدراســات األوقيانوغرافيــة مــع 

التطبيــق األولــي علــى كرونولوجيــا العصــر اجلليــدي.

اســتخدم 14C مبدئيــاً يف علــم احمليطــات لتوفيــر معايــرة زمنيــة للبارامتــرات 
ــت وســتوفر، يف  ــا مســتقلة عــن الوق ــد أنه ــي يُعتق ــة بالرواســب والت األخــرى املتعلق

هــذه احلالــة، امتــداداً للمقيــاس الزمنــي.

 14C أمكــن تأريــخ األفــق احملــدد يف اجلــزء العلــوي مــن عمــود الرواســب بقيــاس
ملكــون كربونــات مناســب؛ مــن تلــك النقطــة إلــى أســفل يف عمــود الرواســب، اســتخدم 
البارامتــر بافتــراض أن تباينــه الزمنــي ثابــت مــن أجــل احلصول على أعمــار الطبقات 

األعمق.

لقــد اســتخدمت معايــرة بارامتــر التيتانيــوم بافتــراض وجــود معــدل ثابــت لتراكــم 
ــات  ــن املكون ــى تباي ــاًء عل ــى ســجل مناخــي، بن ــوم يف الرواســب للحصــول عل التيتاني

احليويــة يف قلــب احمليــط الهــادئ.

كمــا اســتخدمت تواريــخ 14C يف منخربــات فوراميفيــرا Foramifera يف العديــد 
ــات درجــة  ــرة تذبذب ــي جــرى حتديدهــا ملعاي ــة، والت ــوى األطلســية والكاريبي ــن الن م
احلــرارة التــي يُفتــرض أنهــا ذات فتــرة تذبــذب ثابتــة، وإنشــاء منحنــى عــام للحــرارة 

القدميــة لســطح احمليــط خــال 300000 ســنة املاضيــة.



اجليوفيزيـاء النوويـــــــة

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 181

كان التأريــخ مؤقتــاً ولكنــه ثبــت أنــه صحيــح تقريبــاً كمــا أظهــرت القياســات 
الاحقــة. تســتنتج درجــة احلــرارة القدميــة مــن تباين نســبة 18O / 16O يف منخربات 
 Globigerina الســطحية يف قلــب غولبيجيرانيــا أووز Foraminifera فورامينيفيــرا

.ooze

جــرى احلصــول علــى تواريــخ 14C، علــى فتــرات متعــددة، يف تســعة مراكــز 
أساســية يف احمليــط األطلســي والكاريبــي، وُربطــت هــذه التواريــخ بدرجــات احلــرارة 

ــة النســبية. ــرة الثقب ــى وف ــاًء عل ــط الســطحي، بن القدميــة للمحي

يف وقــت الحــق، باســتخدام هــذه البيانــات إلــى جانــب األدلــة مــن الرواســب 
القاريــة، ظهــر وجــود تغيــر مفاجــئ يف املنــاخ منــذ مــا يقــرب مــن 11000 عــام، مــع 

ــة. ــرة دافئ ــور فت ظه

باإلضافــة إلــى ذلــك، يشــير تأريــخ 14C إلــى أن التغييــر حــدث يف أقــل مــن 1000 
عــام تقريبــاً مــع انخفــاض كبيــر يف معــدالت ترســيب الطــن و CaCO3 يف احمليــط 

األطلســي والبحــر الكاريبــي العميــق.

ــن  ــة م ــن الرواســب البحري ــر يف مجموعــة متنوعــة م ــد العم ــم حتدي ــرب عل يقت
 14C املرحلــة التــي ميكــن فيهــا دراســة النطــاق الزمنــي بكاملــه. ميكــن حاليــاً تداخــل
تاريخيــاً مــع التسلســل الزمنــي 231Pa / 230Th، والــذي أمكــن متديــده إلــى حــد مــا 
 230Th /230 وTh / U يف الوقــت املناســب مــن خــال التسلســل الزمنــي احملتمــل لـــ

.232Th

إن حتديــد أعمــار 40Ar / 40K إلــى احلــد األدنــى لترتيــب 100000 ســنة هــو 
حاليــاً احتمــال مؤكــد، بافتــراض توافــر املعــادن األصليــة احلاملــة للبوتاســيوم املتكونة 
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يف احمليــط. وقــد تكــون طريقــة عمــر 10Be املوصوفــة، احتمــاالً للتمديــد يف دراســات 
الوقــت إلــى بضعــة مايــن مــن الســنن.

ــد عمــر  ــى حتدي ــر عل ــي األكب ــد الزمن ميكــن أن تقتصــر الدراســات ذات التمدي
مــادة املصــدر، حيــث تتداخــل طرائــق عمــر K-Ar، كونهــا تكمــل اجليولوجيــا الزمنية 

لطرائــق نظائــر الرصــاص التــي أمكــن مراجعتهــا الطيــف.
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اجليوفيزيــــاء النوويـــة والتنقيب عن النفـط والغـــاز

تُســتخدم حتقيقــات اجليوفيزيــاء النوويــة علــى نطــاق واســع وبنجــاح يف التنقيــب 
عــن حقــول النفــط والغــاز واستكشــافها وتطويرهــا. هــذه الطرائــق هــي األكثــر فعالية 
يف االستكشــاف اإلضــايف حلقــول النفــط املنتجــة، والتحكــم يف تطويــر حقــول النفــط 

والغــاز ويف حســاب احتياطيــات حقــول النفــط والغــاز الكبيــرة.

تســتخدم يف ذلــك طرائــق جيوفيزيائيــة نوويــة محــددة )تســجيل γ التقليــدي 
ــي  ــي، والتســجيل النيوترون والقياســي الطيفــي، تســجيل γ-γ، والتســجيل النيوترون
النابــض وتعدياتــه، والتســجيل الرنــن املغناطيســي النــووي(، وتعــد تقنيــات التطبيــق 
مبثابــة أمثلــة علــى املشــكات التــي جــرى حلهــا يف عمليــات التنقيــب عــن حقــول 

النفــط والغــاز.

لقــد باتــت اجليوفيزيــاء النوويــة عنصــراً إلزاميــاً لتقنيــة التنقيــب واالستكشــاف 
وتطويــر حقــول النفــط والغــاز يف جميــع أنحــاء العالــم. ميكــن مقارنــة نطــاق تطبيــق 
التقنيــات النوويــة يف اجليوفيزيــاء فقــط بصناعــة الطاقــة نفســها. عمليــاً متســح 
جميــع اآلبــار باســتخدام طرائــق النيوتــرون وأشــعة ϒ وأشــعة X. وتســتخدم اآلالف 

مــن مجموعــات معــدات القيــاس اإلشــعاعي لهــذا الغــرض.

لقــد صــارت األعمــاق التــي ينقــب فيهــا عــن حقــول النفــط والغــاز واستكشــافها 
أكثــر تعقيــداً. حيــث تســتخدم طرائــق اســتخراج النفــط الثانويــة والثالثيــة علــى نطــاق 
ــة  ــة امليداني ــة األســاليب اجليوفيزيائي ــد أهمي واســع. يف ظــل هــذه الظــروف، تتزاي

ويســتمر محتــوى املعلومــات يف االزديــاد.

جــرى حــل املشــكات اجلديــدة والصعبــة مبســاعدة األســاليب اجليوفيزيائيــة 
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النوويــة، وزادت هــذه احللــول بشــكل كبيــر مــن الكفــاءة اجليولوجيــة والتجاريــة 
لاســتقصاءات اجليوفيزيائيــة. ميكــن حتديــد مجــاالت الفوائــد كمــا يأتــي: 

ــي أعــادت حتقيــق . 1 ــد مــن التنقيــب عــن حقــول النفــط املنتجــة والت ــام باملزي القي
زيــادة يف احتياطيــات النفــط التجاريــة وإنتــاج النفــط دون اســتثمار رأســمالي 

كبيــر.

أدت زيــادة محتــوى املعلومــات وموثوقيــة التحكــم يف تطويــر حقــول النفــط والغــاز . 2
ــادة الكفــاءة  إلــى انخفــاض عمليــات احلفــر العميقــة يف عــدد مــن احلــاالت وزي

التجاريــة إلنتــاج النفــط وزيــادة عوامــل االســتخراج يف بعــض احلقــول.

ــار . 3 أدى اجلمــع بــن األســاليب الفيزيائيــة النوويــة والطرائــق األخــرى ملســح اآلب
إلــى زيــادة موثوقيــة حســابات احتياطيــات النفــط والغــاز.

· الطرق النووية اجليوفيزيائية املستخدمة	
ســنتعرف علــى التقنيــات املمارســة يف مجــال اجليوفيزيــاء النوويــة املســتخدمة يف 

أعمــال التنقيــب عــن حقــول النفــط والغــاز.

1 .ϒ تسجيل احلفر باستخدام أشعة

واسع  نطاق  على  الطبيعي  اإلشعاعي  النشاط  لقياس  الطريقة  هذه  تستخدم 
التمييز بن  للبئر. ميكن  العرضي  املقطع  للصخور يف  الصخري  التركيب  لدراسة 
أجهزة  استخدمت  وقد  األرضية.  الرواسب  الطينية يف  غير  والصخور  الصلصال 
قياس الطيف مع أجهزة الكشف شبه املوصلة لقياس النشاط اإلشعاعي الطبيعي. 
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وقــد أدى ذلــك إلــى محتــوى معلوماتــي أعلــى لتقنيــات تســجيل الدخول إلى أشــعة 
ϒ. صــارت التطبيقــات اجلديــدة، مثــل تقييــم الظــروف اجليوكيميائيــة الطبقيــة، 
وتســجيل حــركات ميــاه التكويــن يف عمليــة تطويــر حقــل النفــط، ممكنــة علــى أســاس 

التســجيل املتكــرر ألشــعة ϒ كمــا يف الشــكل اآلتــي.

مخطط الكشف عن شذوذ جيوكيميائي إشعاعي )باستخدام أشعة ϒ( يف بئر يف حقل نفط.

2 .ϒ قياس طيف تسجيل حفر أشعة

يســمح تطبيــق عــدادات الوميــض بقيــاس تركيــزات Ra و Th و K. فقــد عثــر 
علــى العديــد مــن االرتباطــات مــع معامــات الصخــور املهمــة باإلضافــة إلــى حتديــد 

تركيــزات هــذه العناصــر.

 .ϒ ميكن حل العديد من املشكات من دراسات أطياف اإلشعاع الطبيعي ألشعة
على سبيل املثال، من املمكن احلكم على الصخر من خال تركيزات K و Th وتشبع 

النفط والغاز بتركيز Ra يف عدد من املناطق.
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يف عــام 1975، طــور عــداد وميــض لدرجــات حــرارة عاليــة )تصــل إلــى 150 درجــة 
مئويــة( لدراســات توزيــع طاقــة إشــعاع ϒ مــن )40-4000 كيلــو إلكتــرون فولــت( يف 

آبــار النفــط والغــاز )علــى عمــق 5000 متــر(.

وقــد أثبتــت اختبــارات املطيــاف التــي أجريــت يف عــدد مــن حقــول النفــط والغــاز 
بهــدف دراســة النشــاط اإلشــعاعي الطبيعــي أنــه كان مــن املمكــن حــل املشــكات اآلتيــة:

التقسيم الطبقي والتشكيات.. 1

تقييــم محتــوى الطــن يف صخــور اخلــزان املتعــددة األشــكال بوســاطة تركيــزات . 2
.Th و U و Ra

ــل . 3 ــر حق ــة تطوي ــي اإلشــعاعي يف عملي ــق يف أصــل الشــذوذ اجليوكيميائ التحقي
ــن. ــاه التكوي ــاج مي ــة التحكــم الســريع يف زحــف إنت النفــط. يوفــر هــذا إمكاني

ــة لتركيــزات العنصــر املشــع الطبيعــي، مــن املمكــن  مــع توفــر الوســائط املرجعي
احلصــول علــى توزيعــات التركيــز الكمــي لهــذه العناصــر علــى طــول جتويــف البئــر 

ــاس الطيفــي. ــق القي وهــذا يوســع نطــاق املشــكات التــي ميكــن حلهــا بطرائ

لقــد طــور مطيــاف-ϒ للبئــر يف عــام 1980، وهــو يتحمــل درجــات حــرارة تصــل 
إلــى أكثــر مــن 180 درجــة مئويــة وضغــوط تصــل إلــى 170 ميغــا باســكال.

إلــى جانــب تطويــر مطيــاف-ϒ للبئــر مــع كاشــفات الوميــض، يجــري تطويــر 
مطيــاف-ϒ مــع كاشــفات أشــباه املوصــات. صممــت هــذه األدوات للتحليــل متعــدد 
العناصــر للصخــور مــن خــال معاجلــة نتائــج القياســات يف حفــرة البئــر لتوزيــع 
الطاقــة كمــات أشــعة ϒ التــي حتــدث أثنــاء تفــكك النظائــر املشــعة الطبيعيــة، 
أو نتيجــة لإلشــعاع النيوترونــي للصخــور. هــذا مهــم للتمايــز الصخــري بوســاطة 
العناصــر املكونــة للصخــور الرئيســية ولتحديــد تركيــزات عنصــر النويــدات املشــعة.
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امليــزة الرئيســية ألجهــزة الكشــف عــن أشــباه املوصــات مقارنــة بأجهــزة الكشــف 
عــن الوميــض هــي يف اســتبانة الطاقــة التــي تســاوي 2-5 كيلــو إلكتــرون فولــت 
ــاً )تتميــز كاشــفات  مــن أجــل كمــات أشــعة ϒ بطاقــة 1 ميغــا إلكتــرون فولــت تقريب

ــو إلكتــرون فولــت ضمــن نطــاق الطاقــة هــذا(. الوميــض بدقــة 60-70 كيل

سيســمح تطبيــق كاشــفات أشــباه املوصــات يف صناعــات النفــط واملعــادن بزيــادة 
 ϒ حساســية ودقــة التحليــات األوليــة وسيوســع مجــال تطبيــق مقيــاس طيــف أشــعة
عــن طريــق حتديــد العناصــر التــي ال ميكــن دراســتها باســتخدام كاشــفات الوميــض.

علــى ســبيل املثــال، سيســمح تقييــم محتــوى الكبريــت بتحديــد طبقــات اجلبــس، 
والتي قد تكون مبثابة تكوين حاملة للنفط. سيســمح حتديد الســيليكون واأللومنيوم 
والكالســيوم واملغنيســيوم أيضــاً بتقييــم محتــوى الطــن يف صخــور املكمــن، وإنشــاء 

صخــور الدولوميــت كمــا يف الشــكل اآلتــي.
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جرى احلصول على طيف األشعة السينية اللتقاط اإلشعاع مبساعدة كاشف Ge(Li) يف بئر يف حقل نفط.

سيســمح تطبيــق أجهــزة الكشــف عــن أشــباه املوصــات باحلصــول علــى معلومات 
جيولوجيــة جديــدة. علــى ســبيل املثــال، ميكــن إنشــاء العاقــة بــن النظائــر األم 
وابنتهــا يف سلســلة التفــكك اإلشــعاعي ممــا يســمح بتقييــم معــدالت ووقــت هجــرة 

العناصــر املشــعة وتشــتتها وتركيزاتهــا.

لقــد ســمحت العاقــات التاريخيــة بــن أعضــاء سلســلة التفــكك اإلشــعاعي 
بدراســة ديناميكيــات العمليــات اجليوكيميائيــة يف عــدد مــن املجــاالت األخــرى.
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اجليوفيزيــــاء النوويــــة والبيئـــة

كوكبنــا، األرض، مــكان رائــع ومناســب للعيــش علــى ســطحه منــذ آالف الســنن. 
إنهــا تلزمنــا باحلفــاظ عليهــا ورعايتهــا. مــع اســتمرار منــو حجــم االســتثمار يف 

ــب. ــى هــذا الكوك ــر عل ــر فأكث ــة أكث ــم، تتقاطــع الظــال البيئي االقتصــاد املعول

إن مفهــوم التنميــة املســتدامة، الــذي يعنــي بشــكل عــام تلبيــة احتياجــات احلاضــر 
دون املســاس بحقــوق األجيــال القادمــة، يجــري تناولــه وتنفيــذه مــن قبــل العديــد مــن 

البلــدان إلدارة البيئــة بطريقــة متســاوية.

ومــع ذلــك، هنــاك بعــض الــدول التــي حتقــق النمــو القتصاداتهــا بغــض النظــر عــن 
اآلثــار الســلبية علــى البيئــة املفتوحــة. لقــد صــارت التطبيقــات النوويــة والتطبيقــات 

ذات الصلــة متاحــة يف كل مــكان حلــل العديــد مــن مشــاكل البشــرية.

قــد تــؤدي هــذه التطبيقــات، إذا لــم جتــر إدارتهــا بشــكل صحيــح، إلــى تأثيــرات 
ضــارة لتلــوث بيئتنــا عــن طريــق إضافــة مــواد مشــعة إلــى النشــاط اإلشــعاعي املوجــود 

بالفعــل مــن أصــل طبيعــي.

حتــى ال نكــون نحــن وأجيالنــا القادمــة ضحايــا ملختلــف أنــواع التلــوث باملخاطــر، 
يجــب علينــا احلفــاظ علــى بيئتنــا. تظهــر العديــد مــن النمــاذج عندمــا تقدم الشــركات 
ــة املــدى علــى صحــة اإلنســان أو  ــار طويل الكبيــرة منتجاتهــا دون االلتفــات إلــى اآلث

االســتقرار البيئــي.

تســمح بعــض الــدول بتصديــر املنتجــات احملظــورة أو الباقــي داخــل البــاد ألنهــا 
ــث عــن  ــاك بعــض احلدي ــي. يف هــذا الصــدد، هن ــة يف االســتخدام احملل ليســت آمن

اتفاقيــات لدفــن النفايــات اخلطــرة )مثــل النفايــات املشــعة يف الصحــاري(.
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نحــن نــدرك ذلــك مــن خــال تطويــر احللــول واملعاييــر املناســبة ألداء املهــام 
املطلوبــة. غالبــاً مــا تتطلــب هــذه اإلجــراءات توفــر معلومــات دقيقــة ويجــب أن تكــون 

ــر لتســهيل اتخــاذ القــرارات. أســهل بكثي

تتطلــب مراقبــة اإلشــعاع البيئــي، علــى ســبيل املثــال، مجموعــة متنوعــة مــن 
ــى إجــراء قياســات  ــادرة عل ــدات ق ــر مع ــى تطوي ــي بحاجــة إل ــك فه القياســات، لذل
ســريعة ودقيقــة عنــد الطلــب باإلضافــة إلــى تدريــب األشــخاص الذيــن يتعاملــون مــع 

املــواد املشــعة.

· احلماية من اإلشعاع من املصادر الطبيعية	

تلقــى هــذا املوضــوع بعــض االهتمــام مــن قبــل العديــد مــن الباحثــن يف هــذا 
املجــال. بغــض النظــر عــن الوضــع العــام للســامة وحــاالت التعــرض، هنــاك عــدد 
مــن القضايــا املفاهيميــة التــي ال تــزال مفتوحــة. وقــد يشــمل ذلــك مراجعــة أفضــل 
ملفاهيــم احلمايــة للتعامــل مــع ظــروف التعــرض املزمــن طويــل األمــد النــاجت عــن 

املصــادر الطبيعيــة.

تطويــر منهجيــات يف العالــم احلقيقــي لتقييــم وتنظيــم املواقــف التــي يكــون فيهــا 
ــات املشــعة ذات  ــة األجــل للنفاي ــب الســامة طويل احتمــال التعــرض ومعاجلــة جوان
املنشــأ الطبيعــي أمــراً ضروريــاً. لعقــود مــن الزمــان، أجريــت العديــد مــن الدراســات 
حــول ســلوك النويــدات املشــعة يف البيئــة ونقلهــا إلــى البشــر مــن خــال الساســل 

البيئيــة والغذائيــة.
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ركــزت معظــم األبحــاث علــى تلــوث إطــاق السلســلة الغذائيــة يف البيئــة وتطويــر 
منــاذج رياضياتيــة لوصــف االنتقــال البيئــي وتقييــم التعــرض العــام. يعــد اســتمرار 
البحــث البيولوجــي األساســي ذا أهميــة خاصــة للتقــدم يف حمايــة اإلنســان واحليــوان 

والبيئــة مــن مخاطــر اإلشــعاع، لذلــك يجــب دعمهــا بقــوة.

ومــع ذلــك، مــن املهــم أيضــاً الســماح بعلــم األوبئــة، وخاصــة دراســات اجلرعــات 
املنخفضــة مــن الســكان، وحتســن فهــم الظواهــر البيئيــة مــن ناحيــة صلتهــا باحلمايــة 

مــن اإلشــعاع، حتــى ال نعــرض أنفســنا للخطــر.

ــوث  ــادة خطــر تل قــد تــؤدي العديــد مــن املمارســات يف الوقــت احلاضــر إلــى زي
الســطح بالنشــاط اإلشــعاعي الــذي يحتــاج إلــى التحكــم، مثــل التنقيــب عــن األســمدة 

الفوســفاتية والتخلــص غيــر القانونــي مــن النفايــات املشــعة يف املناطــق النائيــة.

ــة  ــع املخــاوف الطبيعي ــة وســائل قيمــة لفهــم توزي ــة البيئي ميكــن أن توفــر املراقب
للنظــام البيئــي. لذلــك، مــن الضــروري زيــادة معرفتنــا بالنظام بوســائل أفضل وتقدمي 

معلومــات كافيــة للمنظمــن وصنــاع القــرار واجلمهــور.

تقــوم الســلطات واحملققــون بعمــل بيانــات أساســية مثــل خرائط املخاطــر لتحديد 
املناطــق ذات التركيــزات املنخفضــة أو العاليــة لبعــض العناصر املشــعة وغير املشــعة.
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· العينات البيئية وأخذ العينات	
والصخــور،  )التربــة،  األرض  علــى  موجــود  شــيء  أي  البيئيــة  العينــة  تشــمل 
والنباتــات، وامليــاه، والرواســب، والهــواء، ومــا إلــى ذلــك(. مــن املهــم أن العينــات 
املأخــوذة مــن أي مــكان يجــب أن تكــون ممثلــة لذلــك املــكان مــع احلــرص علــى عــدم 

انتقــال العينــات امللوثــة.

ــع الظــروف  ــات يف مــكان آمــن ملن ــن العين تشــمل هــذه االحتياطــات أيًضــا تخزي
التــي ميكــن أن تغيــر خصائــص العينــة. يجــب أن تبقــى العينــات مختومــة أثنــاء 

التخزيــن أو النقــل لفتــرات طويلــة.

قبــل أخــذ العينــات مــن البروتوكــول، يجــب وضــع اســتراتيجية أخــذ العينــات 
ــوي الســجل  ــن. يحت ــة يف ســجل مع ــات امليداني ــع ســجات أخــذ العين ــة جمي وكتاب
البســيط علــى معلومــات أساســية عــن العينــات وأخــذ العينــات )التاريــخ / الوقــت، 
واإلحداثيــات، والظــروف املناخيــة، وقــراءات معــدل اجلرعــة، ومــا إلــى ذلــك( وقــد 

ــات. ــة أخــذ العين ــل مــكان وكيفي ــة مث يحــوي معلومــات إضافي

علــى ســبيل املثــال، ميكــن أخــذ عينــات مــن التربــة باســتخدام مثقــاب بعمــق يصــل 
إلــى 20 ســم )بعــد إزالــة اجلــزء العلــوي 2-3 ســم(. يجــب حتديــد مواقــع العينــات 
مســبقاً علــى خريطــة تقريبيــة، ومــن كل موقــع، ميكــن أخــذ مجموعــة مــن العينــات 

الثاثيــة.

)التجفيــف،  املعياريــة  اإلجــراءات  للقياســات يف  العينــات  حُتّضــر  ذلــك  بعــد 
والطحــن، والغربلــة، إلــخ(. ويــرد وصــف تفاصيــل حتضيــر العينــة يف سلســلة التقاريــر 

ــة رقــم 295. ــة للطاقــة الذري ــة الدولي ــة للوكال الفني
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· مراقبة اإلشعاع يف البيئة يف الوقت احلقيقي 	
ميكــن أخــذ مســتوى إشــعاع اخللفيــة باإلعتبــار يف اإلجــراءات العاجيــة يف 
ــات حــول  ــه يعطــي معلوم ــاس باســتمرار، فإن ــوث. إذا جــرى القي ــة حــدوث التل حال
االجتاهــات مــع الوقــت وتأثيــر األنشــطة التــي مــن صنــع اإلنســان. ومــن ثــم، مــن املهــم 
إجــراء حتقيقــات منهجيــة حــول جرعــة أشــعة غامــا احمليطــة طــوال الوقــت إلنشــاء 
قاعــدة بيانــات أساســية لتقييــم الضبــط املســتقبلي حيــث تعمــل كنظــام إنــذار مبكــر.

يتكــون نظــام اإلنــذار املبكــر مــن أجهــزة كشــف مثبتــة يف مواقــع مختلفــة ومتصلــة 
باخلــادم املركــزي عبــر نظــام االتصــاالت املتــاح. ميكــن تركيــب أي نــوع مــن أجهــزة 

الكشــف أو عــدادات املســح واســتخدامها لتلبيــة املتطلبــات.

ميــزة هــذا النظــام هــي أنــه ميكــن الدولــة إنشــاء خريطــة إشــعاع وطنيــة، تظهــر 
مســتويات اإلشــعاع البيئــي )العــدد اإلجمالــي للنشــاط اإلشــعاعي( يف جميــع أنحــاء 
ــي. كمــا يســمح للمواطــن )أو ألي شــخص(  ــة يف الوقــت الفعل ــة محدث منطقــة معين

مبعرفــة مســتويات اإلشــعاع املوجــودة داخــل تلــك املنطقــة احملــددة يف أي حــال.

· نظام املعلومات اجلغرافية (GIS) لرصد النشاط اإلشعاعي	
بشــكل بســيط، تعــرف نظــم املعلومــات اجلغرافيــة علــى أنهــا مجموعــة مــن أجهــزة 
وبرامــج احلاســوب املصممــة للحصــول علــى املعلومــات املرجعيــة جغرافيــاً وتخزينهــا 
ومعاجلتهــا وعرضهــا واإلبــاغ عنهــا لغــرض معــن يف الفضــاء. ميكــن تقدمي املســاحة 

بوســاطة أنظمــة اإلحداثيــات اجلغرافية.
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لذلــك، يحــدد GIS العاقــات بــن معلومــات قاعــدة البيانــات املختلفــة واملواقــع 
اجلغرافيــة داخــل نظــام املوقــع. جنبــاً إلــى جنــب مــع أدوات اإلحصــاء اجلغــرايف، يعــد 
ــل  ــق حتوي ــات التشــتت عــن طري ــداً الســتيفاء بيان ــة مفي ــات اجلغرافي نظــام املعلوم

النقــاط املقيســة إلــى أســطح مســتمرة.

يوجــد العديــد مــن الطرائــق املتاحــة، واختيارهــا يعتمــد علــى البيانــات نفســها. 
مــن بــن هــذه الطرائــق، جتــدر اإلشــارة إلــى طريقتــن: وهمــا الترجيــح العكســي 

.Kriging وطريقــة كريجينــغ (IDW) للمســافة

ميكن حتويل اجلرعة احمليطة املقيسة املبعثرة إلى سطح مستمر باستخدام طريقة الترجيح العكسي 
للمسافة (IDW) أو طريقة اإلحصاء اجليولوجي كريجينغ.
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اجليوفيزياء النووية وفهم املجتمع للقضايا البيئية

نحن نعيش يف عصر مير فيه الوعي العام بالعلم بتحول مهم، وهو حتول كان قيد 
التقدم على مدار العقدين املاضين. يف املزاج السائد، فإن أي تقدم ميكن إحرازه 

يف العلم لم يعد ميأ عامة الناس بالتفاؤل والفخر.
العديد من األشخاص شعوراً  التطورات لدى  على العكس من ذلك، تثير هذه 
بالشك بشأن املوثوقية والفوائد احملتملة لاكتشافات اجلديدة وحتى الشعور بالقلق 

بشأن مستقبل الكوكب.
وقد جتلى هذا الوضع بشكل مباشر من خال التأسيس واسع النطاق للحركات 
البيئية العامة والدعم املقدم لهذه احلركات من قبل مختلف قادة اجلمهور، سواء 
يف مجموعات املجتمع أو يف املجاالت األوسع للسياسة الوطنية والدولية. عادة ما 
تشير النقاشات السياسية حول هذه القضية إلى األدلة التي أمكن احلصول عليها 

والنظريات التي جرى تطويرها يف علوم األرض.
يف هذه احلالة، من املهم بشكل خاص أن يفهم املجتمع بشكل صحيح ما هو 
معروف يف العلوم احلديثة حول خصائص كوكبنا وما هي القدرات املوجودة للتنبؤ 

بالتغير البيئي ومراقبته.
يف هذه الفترة، من املهم أن يكون اجلمهور قادراً على التمييز بن املواقف التي 
تكشف عن انتظام موثوق يف البيانات املتعلقة بقضايا الصحة والسامة من تلك 

األمور املتعلقة بالقيم األخاقية واملعنوية.
تزود اجليوفيزياء النووية البشرية مبجموعة واسعة من البيانات حول كوكبنا. 
نشأ هذا الفرع من العلم مع والدة الفيزياء النووية األساسية يف عام 1896، عندما 



اجليوفيزيـاء النوويـــــــة

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 196

اليورانيوم.  كلوريد  يف  الطبيعي  اإلشعاعي  النشاط  ظاهرة  بيكريل  هنري  اكتشف 
وغالباً ما ساهمت اجليوفيزياء النووية بشكل ملحوظ يف فهم العمليات التي حدثت 

يف املاضي وال تزال جارية على كوكبنا. 
تشمل مجاالت الدراسة يف علوم األرض وبعض التقنيات التي فتحتها الفيزياء 

النووية ما يأتي:
الكيمياء اجليولوجية للنظائر والعناصر املشعة واملعادن املفيدة.. 1
تطوير . 2 إلى  أدى  مما  للصخور،  النووية  للخصائص  شامل  نظري  فهم  تطوير 

تقنيات مهمة الستخدام الفيزياء البتروفيزيائية والفيزياء املعدنية للمساعدة يف 
استكشاف املوارد الطبيعية وتطويرها واستخراجها ومعاجلتها.

التفاعات بن اإلشعاع النووي والصخور، وهي مصادر لتطبيقات مختلفة يف . 3
لتحديد  االنشطار  مسار  كاشفات  املثال.  سبيل  على  اجليولوجية،  التحقيقات 

التركيزات الدقيقة لليورانيوم يف الصخور.
استخدام طرائق القياس اإلشعاعي يف اجليولوجيا الزمنية والطبقات لتحديد . 4

عمر الصخور.
املشعة، . 5 اخلامات  أجسام  وجيولوجيا  مشعة،  عناصر  التي حتوي  املواد  معادن 

ومعاجلة املواد املشعة واستخدامها الصناعي.
على . 6 األرض،  وعلى سطح  اجلوي  الغاف  املشعة يف  النظائر  دراسات حاالت 

سبيل املثال يف رواسب األنهار والبحيرات، القدمية منها والقائمة، والتي ساهمت 
بشكل ملحوظ يف فيزياء الغاف اجلوي واجليولوجيا املائية.

دراســات نســب النظائــر املشــعة يف قشــرة األرض، والتــي ســاهمت باملثــل يف . 7
معرفتنــا يف علــوم األرض للديناميــكا األرضيــة وعلــم البراكــن.
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تكشــف بنيــة قشــرة األرض - طبقــة رقيقــة تضــم أيضــاً احمليــط احليــوي - عــن 
التاريــخ اجليولوجــي الكامــل لــأرض. مــن بــن أهــم إجنــازات اجليوفيزيــاء النوويــة 
تطبيــق عمليــة التحلــل اإلشــعاعي لتوفيــر معيــار مرجعــي زمنــي يســمح بإعــادة البنــاء 

الزمنــي لأحــداث اجليولوجيــة.

جعلــت دراســة النســبة النظيريــة للعينــات الطبيعية من املمكــن متابعة ديناميكيات 
ــة املعقــدة  ــة باحلرك ــى قشــرتها وربــط هــذه العملي ــواد مــن وشــاح األرض إل نقــل امل

للحمــل متعــدد املراحــل للمــادة داخــل الوشــاح.

تــؤدي مثــل هــذه العمليــات إلــى نشــوء النشــاط التكتونــي لكوكبنــا، والــذي ينتــج 
ــف  ــل املكث ــدداً ومناطــق تصــدع. يف هــذه املناطــق، بســبب التحل ــاً متع ــدوره ضغًط ب
للكوكــب، تتشــكل تدفقــات لــكٍل مــن الغــازات املشــعة وغيــر املشــعة والهبــاء اجلــوي 

ــة. ــة واملكاني ــا الزماني ــف يف توزيعاته ــي تختل والت

ميكــن إثــراء هــذه الهبــاء اجلــوي باملعــادن )خاصــة باملعــادن الثقيلــة( واجلمعيــات 
العضويــة )مثــل البنزوبيريــن(، والتــي تشــكل خطــراً علــى الصحــة. يوفــر اســتخدام 
األســاليب التحليليــة النوويــة يف دراســة الهبــاء اجلــوي طريقة لتحديــد تركيبها متعدد 
العناصــر بدقــة ال ميكــن الوصــول إليهــا بالطرائــق األخــرى. يف هــذه الطرائــق، يعمــل 
كل مــن النظائــر قيــد البحــث كعامــة متكننــا مــن متابعــة الدائــرة الكاملــة لنقــل املــادة 

داخــل احمليــط احليــوي.

كمــا مكنــت الطرائــق النوويــة مــن الكشــف عــن آثــار حادثــة تشــيرنوبيل يف القــارة 
القطبيــة اجلنوبيــة. ســمحت مســارات منتجــات اضمحــال اليورانيــوم بإعــادة بنــاء 

النمــط الســائد للريــاح يف أوروبــا قبــل 19.9 مليــون ســنة.



اجليوفيزيـاء النوويـــــــة

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 198

مــن األمــور ذات األهميــة اخلاصــة االنبعــاث الطبيعــي لغــاز الــرادون، والــذي 
ميكــن اكتشــافه بســهولة ويعمــل كمؤشــر علــى املناطــق النشــطة تكتونيــاً. إلــى جانــب 
العناصــر املشــعة األخــرى ومنتجاتهــا االنشــطارية، يطبــق الــرادون بنجــاح يف رســم 
اخلرائــط اجليولوجيــة والتنقيــب عــن رواســب اخلــام. تشــير العديــد مــن التحقيقــات 
إلــى إمكانيــة التنبــؤ املوثــوق بــه للــزالزل واالنفجــارات البركانيــة باســتخدام اختافات 

تدفــق الــرادون املقيســة باالقتــران مــع طرائــق أخــرى.

إن حــدوث زيــادة انبعــاث الــرادون يشــكل خطــراً علــى صحــة أولئــك الذيــن 
يســكنون هــذه املناطــق. عنــد التخطيــط لبنــاء منــازل يف مثــل هــذه املناطــق، مــن املهــم 
مراعــاة أي مخالفــات يف توزيــع انبعاثــات غــاز الــرادون علــى مســاحة كبيــرة مبــا فيــه 

الكفايــة يف موقــع البنــاء احملتمــل.

ــرادون  ــزات ال ــون تركي ــد تك ــل هــذه املناطــق، ق ــي أقيمــت يف مث يف املســاكن الت
أعلــى بعشــرات املــرات مــن القيمــة احمليطــة العاديــة. ونتيجــة لذلك، يتعرض الســكان 
ملخاطــر صحيــة كبيــرة مثــل ســرطان الرئــة علــى ســبيل املثــال. مــن ناحيــة أخــرى، 
يبــدو أن التعــرض جلرعــات الــرادون التــي تكــون أعلــى بقليــل مــن املعتــاد لــه تأثيــر 

عاجــي.

ــى ســطح  ــة عل ــرة يف إشــعاع اخللفي ــة أيضــاً مســاهمة كبي ــر األشــعة الكوني توف
ــى  ــراً حت ــاً كبي ــذه األشــعة اهتمام ــة املنخفــض له ــم يجــذب عنصــر الطاق األرض. ل
وقــت قريــب ألنــه ال يختــرق ســوى الطبقــات العليــا مــن الغــاف اجلــوي لــأرض 

ــا يبقــى خــارج هــذه احلــدود. ــاً م وغالب

لقــد أوجــد هــذا املكــون مــن اإلشــعاع الكونــي بعــض االهتمــام العلمــي فيمــا 
يتعلــق بظاهــرة إضــاءة الســماء )الشــفق القطبــي( واضطرابــات املجــال املغناطيســي 
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لــأرض. ومــع ذلــك، فقــد فســر املؤمنــون باخلرافــات دائمــاً هــذه الظواهــر غيــر 
ــى أنهــا نذيــر شــؤم ألحــداث مســتقبلية، حيــث إن األحــداث األرضيــة  التقليديــة عل
)احلــروب، أو الــزالزل( قــد حدثــت بــا شــك مــن حــن آلخــر عــن طريــق الصدفــة 

بعــد ظهــور هــذه الظواهــر.

ــم  ــا العلمــاء يف حتقيقاته ــام به ــي ق ــة الت ــدة األولي ــز احملــاوالت الرائ جــرى تعزي
ــة. أظهــرت  ــات الكوني ــر البيان ــة هــذه مــن خــال توف حــول أحــداث الســماء املضيئ
ــي أمكــن إجراؤهــا مــن مكــوكات الفضــاء أن الظاهــرة هــي  القياســات املباشــرة الت
ــة منخفــض الطاقــة )البازمــا(، وهــو املســؤول عــن  ببســاطة مكــون األشــعة الكوني

احلالــة الفيزيائيــة للفضــاء بالقــرب مــن األرض.

تطلــب التحقيــق يف الفضــاء الكونــي تراكــم املعرفــة التفصيلية خلصائص وســلوك 
البازمــا وطبقــات الغــاف اجلــوي احمليطــة بالكوكــب، والتــي لــم حتــظ يف البدايــة 
إال باهتمــام علمــي ضئيــل. وقــد منــع هــذا أي تقــدم يف توضيــح اآلليــات التــي تؤثــر 
بهــا العمليــات الكونيــة علــى العمليــات األرضيــة. لقــد تغيــر الوضــع يف هــذا الصــدد 

بشــكل كبيــر يف الســنوات األخيــرة.

جذبــت املشــكات البيئيــة وحتليــل العواقــب احملتملــة للحــرب النوويــة انتبــاه 
ــات نقــل  ــى دراســة خصائــص الغــاف اجلــوي. وصــارت سلســلة عملي ــن إل الباحث

التأثيــر الناجتــة عــن مثــل هــذا احلــدث مفهومــة حاليــاً.

تعدل البازما الكونية تدفق مكون األشعة الكونية عالي الطاقة. يندمج األخير 
مع طبقة الغاف اجلوي ومن ثم يؤثر على خصائصه الفيزيائية والكيميائية. هذا 
يغير شفافية الغاف اجلوي ونسبة اإلشعاع الكهرومغناطيسي النجمي الذي يصل 

إلى األرض، وهنا يوفر الظروف املناسبة لوجود احلياة.
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مثــل  اجلــوي  الغــاف  علــى ظواهــر  بشــكل حاســم  الكونيــة  العمليــات  تؤثــر 
ــي ال ميكــن  ــد مــن األحــداث األخــرى الت ــاح والعدي ــر وحــركات تدفــق الري األعاصي
التنبــؤ بهــا بدقــة مــن خــال املقاييــس احلديثــة. إن الفهــم الصحيــح لهــذه الظواهــر 
ســيؤدي بــا شــك إلــى حتســن التنبــؤات بتلــك احلــاالت الشــاذة يف الطقــس علــى 
املــدى القصيــر والتــي تؤثــر بشــكل كبيــر علــى احليــاة اليوميــة والنشــاط االقتصــادي 

ــاس. للن

تؤثر االضطرابات يف طبقات الغاف اجلوي العليا )األيونوسفير( بشكل كبير 
على االتصاالت الاسلكية ملسافات طويلة، والتي تتحكم مع مرافق االتصاالت عبر 
األقمار الصناعية يف توفير املعلومات يف املجتمع. جرى جتميع أدلة جوهرية على 

تأثير الظواهر الفضائية على صحة اجلنس البشري.

يتحكــم مكــون األشــعة الكونيــة منخفــض الطاقــة خــارج الغــاف اجلــوي يف كميــة 
األوزون يف الطبقــة الوســطى مــن الغــاف اجلــوي عــن طريــق تعديــل مكــون األشــعة 
الكونيــة عالــي الطاقــة. إلــى جانــب ذلــك، يتزايــد القلــق داخــل املجتمــع بشــأن إمكانية 

اســتنفاد طبقــة األوزون بســبب التأثيــر التكنولوجــي علــى طبقــات الغــاف اجلــوي.

وهكذا، فإن اجليوفيزياء النووية قد وفرت للبشرية القدرة على فهم مجموعة 
واسعة من الظواهر الطبيعية التي تؤثر بشكل مباشر على وجودها على هذا الكوكب. 

تتيــح اجليوفيزيــاء النوويــة توضيــح عواقــب أحــداث معينــة وتقربنــا مــن فهــم 
العمليــات اجليولوجيــة والفيزيائيــة األساســية. حيــث تنطبــق أســاليبها علــى تقييــم 
دور تأثيــر بيئــي معــن مــن صنــع اإلنســان على خلفية التغيــرات الطبيعية للبارامترات 

التــي جــرى النظــر فيهــا بشــكل خــاص.
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قــد تــؤدي االســتنتاجات التــي أمكــن التوصــل إليها مبســاعدة اجليوفيزياء النووية 
إلــى حتســن وعــي املجتمــع يف العصــر احلالــي لأزمــة البيئيــة. ســبب أي نقــص يف 
الوعــي هــو نقــص املعلومــات الواقعيــة داخــل املجتمــع حــول الظواهــر الطبيعيــة، 

وشــعور املجتمــع بالقلــق وحتــى القلــق بشــأن اخلطــر البيئــي الوشــيك.

تســهل املعرفة الدقيقة التي توفرها اجليوفيزياء النووية إنشــاء مجتمع مســتنير. 
مــن خــال توضيــح الروابــط بــن األحــداث الطبيعيــة املختلفــة وتتبــع ساســل التأثيــر 
الطويلــة، تدعــم اجليوفيزيــاء النوويــة بشــكل كبيــر تعليــم املتخصصــن واملجتمــع يف 

القضايــا العلميــة والفلســفية العامة. 

ــوع امللحــوظ للغــاف  ــة التن ــة مــن حماي ــذه الطريق ــع به ــن املجتم ــل أن يتمك نأم
احليــوي لكوكــب األرض.
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االجتاهات املستقبلية للجيوفيزياء النووية

يف  احلالــي  الوقــت  حتــى  املســتخدمة  القيــاس  أنظمــة  جميــع  أن  حــن  يف 
اجليوفيزيــاء قويــة يف التطبيقــات املناســبة، إال أنــه ال يوجــد أي شــخص قــادر علــى 
ــدس  ــة ســواء أكان مهن ــاس أي مــن خصائــص مصفوفــة الصخــور اخلــام املطلوب قي

التعديــن أم عالــم املعــادن. 

 ϒ-ϒ لذلــك فــإن أقــرب نهــج للتســجيل النــووي املباشــر هــو اعتمــاد تقنيــة
لتقديــر الكثافــة الظاهريــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذا القيــاس يف الواقــع هــو أحــد كثافــة 
اإللكتــرون، ومــن ثــم، فــإن صحــة القيمــة املتوقعــة للكثافــة الظاهريــة تعتمــد نظريــاً 

علــى ثبــات النســبة بــن العــدد الــذري والــوزن الــذري للمكونــات الكيميائيــة.

أيضــاً، بدرجــات متفاوتــة، يف العديــد مــن هــذه التقنيــات، ســواء كانــت نوويــة أم 
غيــر نوويــة، ميكــن احلصــول علــى اســتجابة املســبار نفســه مــن خــال مجموعــات 
ــا.  ــة و / أو بيئته ــة العين ــة يف مصفوف ــة والفيزيائي ــة مــن الظــروف الكيميائي مختلف
ــة محــددة  ــة أو كيميائي ــؤ بخصائــص فيزيائي هــذا األمــر يجعــل مــن املســتحيل التنب

علــى أســاس االســتجابات املقيســة مــن املســابير.

يوجــد قيــود أخــرى. يف النظــام املثالــي، ال ينبغــي فقــد أو تشــويه أي جــزء مــن 
ــود  ــة بســبب قي ــاً يف املمارســة العملي ــة، كمــا يحــدث غالب اســتجابة املســبار املرغوب

ــة. ــة العين ــرات يف بيئ األجهــزة يف التعامــل مــع التغيي

علــى ســبيل املثــال، قــد تكــون التغييــرات يف البيئــة التــي تســبب هــذه التشــوهات 
يف االســتجابات هــي االختافــات يف قطــر البئــر، يف حالــة اجليوفيزيــاء النوويــة 

ــة حتليــل الطــن املعدنــي. ــر، أو إدراج الهــواء يف املــاط، يف حال البئ



اجليوفيزيـاء النوويـــــــة

Al-Amri’s Encyclopedia of Earth Sciencesموسوعة العمري يف علوم األرض 203

ــم  ــاً، ل ــووي تقريب ــواع القيــاس اجليوفيزيائــي الن ــع أن ــى ذلــك، يف جمي عــاوة عل
تنقــح النمــاذج التفســيرية واملعايــرة بشــكل كاٍف لتوفيــر حتليــات دقيقــة للتغيــرات 

ــات املقيســة. ــي للعين ــي أو الفيزيائ ــب الكيميائ ــرة يف التركي الكبي

يطرح السؤال أيضًا ما الذي يقيسه املسبار فعاًل؟

مــن املمكــن، علــى ســبيل املثــال، أن يســهم التبايــن العشــوائي لســمك كعكــة الطــن 
ــف اجلــدار مباشــرة بشــكل  ــة املســامية خل ــر واملرشــح يف املصفوف ــى جــدار البئ عل
غيــر متناســب يف القيــاس مــا لــم يتخــذ أي مــن االحتياطــات لتنظيــف احلفــرة قبــل 
ــد تتســبب  ــر. أيضــاً، ق ــوض عــن هــذا التأثي ــي تع ــاس الت ــق القي التســجيل أو طرائ
ــل  ــم تقلي ــن ث ــر، وم ــف جــدار البئ ــة املوجــودة خل ــاف املصفوف ــر يف إت ــة احلف عملي

ــة يف املنطقــة املجــاورة. الكثافــة الظاهري

التــي ميكــن  بشــكل عــام، تكمــن املشــكلة يف وجــود املزيــد مــن البارامتــرات 
ماحظتهــا يف أي نظــام قيــاس، والتــي تؤخــذ علــى حــدة، أكثــر من العاقــات املعروفة 
ــة مــن  ــؤدي مجموعــات مختلف ــى آخــر، ميكــن أن ت ــرات. مبعن ــن األســباب والتأثي ب

ــى اســتجابة املســبار نفســه.  ــرات املختلفــة إل التأثي

ومــن ثــم، غالبــاً مــا تفشــل أنظمــة القيــاس اجليوفيزيائــي النــووي لدينــا يف 
توفيــر حتديــد بارامتــرات عينــة معينــة مــع اليقــن املطلــق، مــا لــم يكــن اللجــوء 
متاحــاً الســتخدام العاقــات التــي أمكــن احلصــول عليهــا إمــا مــن أنــواع أخــرى مــن 
القياســات أو مــن النظريــة. هــذه هــي مشــكلة مــا يســمى بالنظــام غيــر احملــدد. إْذ 
تنشــأ هــذه املشــكلة بشــكل أقــل بكثيــر يف بيئــة املختبــر، والتــي ميكــن التحكــم فيهــا، 

ــر. ــة البئ منهــا يف بيئ
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ميكــن التقليــل مــن التداخــل الناجــم عــن التأثيــرات البيئيــة أو الثانويــة عــن طريــق 
زيــادة عــدد بارامتــرات القيــاس املســتقلة. تتمثــل إحــدى طرائــق حتقيــق ذلــك يف 
ــة  ــات فيزيائي ــى عملي ــاًء عل ــار( بن ــة اآلب إجــراء عــدة قياســات )أو ســجات يف حال
مختلفــة ثــم ربــط االجتاهــات الرئيســية يف الســجات، ممــا يتيــح القضــاء علــى 
ــار الثانويــة. لكــن عيــب هــذا النهــج هــو أن إجــراءات التفســير ال تــزال تتطلــب  اآلث

ــة القيــاس. ذاتي

األســلوب اآلخــر املفضــل هــو زيــادة عــدد متغيــرات اســتجابة املســبار املســتقلة 
إلــى احلــد األقصــى، ضمــن القيــاس نفســه حيثمــا أمكــن ذلــك، والتــي ترتبــط مــن 

ــة. ــة مطلوب ــة بخصائــص مصفوفــة معين خــال تفاعــات فيزيائي

التحليليــة  املواقــف  بعــض  تنفيــذه بســهولة يف  الــذي ميكــن  النهــج  هــذا هــو 
باســتخدام التقنيــات اجليوفيزيائيــة النوويــة القائمــة علــى الكشــف عــن أشــعة ϒ أو 
أشــعة X. وهــي تتطلــب أن يُكشــف عــن اإلشــعاع وتســجيله ومعاجلتــه بطريقــة قيــاس 
الطيــف علــى أســاس العاقــات املعروفــة بــن املكونــات املختلفــة للطيــف وخصائــص 
العينــة. تشــمل هــذه اخلصائــص التحليــات املطلوبــة والتأثيــرات الثانويــة، علــى 

ــر. ــر ثبــات البئ ــال، تأثيــر املصفوفــة يف XRF وتأثي ســبيل املث

ومــع ذلــك، غالبــاً مــا تكــون املعلومــات املســبقة مطلوبــة مــن القياســات اخلارجيــة 
للقياســات املعنيــة. يوفــر الوضــع يف البئــر مثــاالً علــى كل مــن احلــل ونــوع املشــكلة 
التــي تبقــى مــن خــال اســتخدام هــذا النهــج. علــى ســبيل املثــال، ال ميكــن أن يوفــر 
قيــاس كثافــة ϒ – ϒ املصنــوع مــن مســبار بئــر مركــزي مغمــور يف ســائل البئــر 

معلومــات دقيقــة عــن تغيــرات قطــر البئــر.
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 ،Electromechanical caliper ومــع ذلــك، فــإن قياســات الفرجــار الكهروميكانيكــي
املســتقل عــن قيــاس الكثافــة، يوفــر هــذه املعلومــات بدقــة تامــة، وميكــن بعــد ذلــك 
إجــراء تصحيحــات علــى هــذا األســاس لقيــاس الكثافــة، إمــا مــن املعايــرات الســابقة 

يف ثقــب االختبــار أو مــن النظريــة.

تكمــن املشــكلة يف هــذا النهــج املعــن يف أن التبايــن يف قطــر الثقــب الــذي يشــعر 
بــه مســبار الكثافــة قــد ال يتوافــق متامــاً مــع ذلــك الــذي يستشــعره الفرجــار، حتــى لــو 

كانــت قــراءة الفرجــار دقيقــة حقــاً.

ترتبــط املشــكلة، يف هــذه احلالــة، بحقيقــة أن معنــى قيمــة قطــر البئــر، يف أفــق 
معــن مــن حفــرة اللفائــف أو احلفــرة املنهــارة جزئيــاً، والتــي تلبــي كا النوعــن مــن 

القيــاس، ال ميكــن حتديدهــا بدقــة.

لأســف، فــإن العديــد مــن أنــواع القياســات اجليوفيزيائيــة النوويــة لهــا نظائــر 
لهــذا النــوع مــن املشــكات، مــع الطريقــة التــي ميكــن التعبيــر عــن املشــكلة بهــا غالبــاً 

مــا تكــون أقــل وضوحــاً ممــا يف املثــال املعطــى للتــو.

يتمثــل أحــد حتديــات املســتقبل يف القياســات اجليوفيزيائيــة النوويــة يف املراجعــة 
املســتمرة لصاحيــة وماءمــة مــا نســتخدمه إمــا كمعلومــات مضمنــة أو مســبقة حلــل 

العاقات التفســيرية.
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