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  التقدير  -التقدير الشجري :  وهيهناك أربعة طرق لقياس الزمن المطلق
 .(النشاط اإلشعاعي  -الرقائق الحولية   -بالرواسب 

  التقدير الشجري :  

  وخاصة في األخشاب .  الحديثة األعماريستخدم لتقدير :  االستخدام
 . المتحجرة 

 عدد وعرض وكثافة حلقات النمو في األشجار  عتمد على ي:   المبدأ. 

 مكننا من تحديد العمر واالستدالل على المناخ ي:  الفائدة التاريخية
 .وطول اليوم  من خالل السمك وكثافة الحلقات 

  حلقات بينما كبيرة الحجم   تكون  فصل الربيعخالل  حلقات النمو لجذوع الشجر؟  جذوع الشجرما العالقة بين حلقات النمو الفصلي مع حجم حبيبات
 . صغيرة الحجم  تكون   فصل الصيفخالل  النمو لجذوع الشجر

  التقدير بالرواسب:   

  عتمد على معدل الترسيب في فترة زمنية محددة ي:  المبدأ. 

  الطبقات الرسوبية  سمك من خالل  ؟ "في البحار أو األنهار الحديثة " معدل الترسيب  يمكننا معرفة كيف .  

 (  سمك الرواسب في السنة الواحدة  ÷ سمك الرواسب القديمة = )   كيف يتم تقدير أعمار الرواسب القديمة حسابه رياضياً ؟ . 

  (  غير دقيقة ج هذه الطريقة نتائ : علل ) استخدام هذه الطريقة ؟ ( معوقات )  عيوب ما . 

 . احتمال حدوث تعرية لمل قد ترسب من قبل  . 2 اصغر مما هو عليه حديثا بر أو احتمال الترسيب بمعدالت أك. 1

 

 .قياس عمر الصخور : علم الجيوكرونولوجيا 
 

 .أي فترة زمنية تقاس بنسبتها للوقت الحاضر: العمر المطلق 
 

ترتيب األحداث الجيولوجية بالنسبة لبعضها من األقدم لألحدث بغض النظر عن  :النسبي  العمر
 .الزمن الذي أنقضى على كل حادثة 
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  الرقائق الحولية : 

 رواسب تنتج من التغير السنوي في ظروف الترسيب    ؟    ما هي. 

  ال توجد في الرواسب الحديثة  فقط وإنما يالحظ امتدادها عبر الزمن الجيولوجي. 

  التي تنتج من توالي تجمد وانصهار الجليد  للجليديات  الحولية  رقائقال :من األمثلة عليها. 

 في فترات انصهار الجليد ينتج فتات خشن مكونا رقيقة ألسفل ثم يتجمد الماء وتتوقف  كيف يمكن قياس الزمن بطريقة الرقائق الحولية ؟
 .طى الفتات الناعم بالفتات الخشن إضافة المواد الخشنة ليبدأ في تجمع فتات ناعم ألعلى  وعند بدأ دورة انصهار جديدة يتغ

  من اآلن  ( سنة  22222) استخدمت لتقدير أعمار صخور يعود عمرها إلى أكثر من :  االستخدام. 

 

 

 

 

  (  .مليون سنة  0022األرض  عمر)    قدر 

 م 1181عام وذلك  مدام كوري  : النشاط اإلشعاعي  ظاهرة الذي اكتشف  العالم . 

 العناصر المشعة  انحالل أنويه على ؟ تعتمد   أ طريقة النشاط اإلشعاعيعلى ماذا تعتمد مبد . 

  النووي  حالة االستقرار  ويحدث ذلك من خالل سلسلة للتحلل عنصر غير مستقر تنطلق منه  طاقة إشعاعية   لكي يصل إلى  :  العنصر المشعبماذا نقصد  . 

 ثبات التركيب النووي لنظير أو أكثر من نظائره  عدم نتيجة ؟  لعنصر معين  اإلشعاع الطبيعي  ما سبب. 

  قارن بين أنواع االنحالل النووي للعناصر المشعة . 

 مميزة هامة العدد الذري العدد الكتلي نوع االنحالل

 ثابت  ثابت جاما أشعةانبعاث 
موجات  ألنها  : ال تأثير على العدد الكتلي والذري  : علل 

 .قصير جداكهرومغناطيسية ذات طول موجي 

 2ينقص  0ينقص  إلفا جسيماتانبعاث 
يحدث في حالة النوى الكبيرة جدا التي تشبه أنويه عنصر الهيليوم ، 

 .لكبر حجمها وكتلتها  (علل )  تكون غير ثابتة 

 1  يزيد ثابت بيتا جسيماتانبعاث 
وتوجد في النيترونات التي يمكن أن تتحول  .  حبيسة إلكترونات هي 

 . نات ذات شحنة موجبةإلى بروتو 

 . وتون الكترونا ليحول إلى نيوترونيكتسب البر  1ينقص  ثابت إلكتروناكتساب 

رقيقة الواحدة مكونة من جزأين أحدهما خشن الحبيبات فاتح وهكذا تتكون ال
 .اللون يغطيه جزء ذو حبيبات ناعمة بلون داكن 

 

 طريقة النشاط االشعاعي
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  ما مراحل االنحالل اإلشعاعي ؟ 

يمات بيتا ليصبح يمر بثماني مرات ليفقد جسيمات الفا وست مرات ليفقد جس( 231)للتحول النووي للوصول إلى حالة الثبات مثل اليورانيوم ( سلسلة ) عدة مراحل : 1
 .مستقرا ( 220)رصاص 

 .الذي يفقد جسيم بيتا ليصبح نيتروجينا مستقر ( 10)مثل الكربون : مرحلة واحدة  : 2

 ألنه ال يتأثر بعوامل الضغط والحرارة .  ال يتغير معدل انحالل النظائر المشعة مهما تغيرت الظروف الفيزيائية والكيميائية :  علل . 

  إلى عنصر مستقر  المشع العنصر  نصف مادة  النحالل الفترة الزمنية الالزمة     ؟( عمر النصف )  لعمرفترة نصف اما هي .  

  النسبة . 3 . اإلشعاعي  ال تعتمد على الكمية األصلية للعنصر عند بداية االنحالل. 2 . ( ال تتغير )  ثابتة لكل عنصر: 1 ؟مميزات فترة عمر النصف ما هي
 بين جزء من األلف من الثانية إلى عدة آالف الماليين منفترتها تتراوح . 0 ( . 02 %) ذرات العنصر المشع دون انحالل هي نسبة ثابتة وتساويالمئوية لعدد 

 .السنين

 

 

  المستقر    نتيجة اإلشعاع  بينما يزيد  عدد ذات العنصر (علل ) . يتناقص بمرور الزمن"  المتبقي " العدد الفعلي من ذرات العنصر المشع 
  في العينة دون انحالل تقل كلما زاد  العمر المطلق للعينة نتيجة اإلشعاع  والعكس "   المتبقي " النسبة المئوية لعدد ذات العنصر المشع

 . بالنسبة للعنصر المستقر صحيح 
  والنسبة المئوية لعدد ذرات العنصر المشع المتبقية دون انحالل وعدد  جدول   يوضح النسبة المئوية لعدد ذرات العنصر المشع المستقرة

 .فترات عمر النصف والنسبة بين كتلة العنصر المشع إلى كتلة العنصر المستقر الناتج عن التحلل 

 النسبة المئوية 

 لعدد ذرات العنصر المستقر

النسبة المئوية  
 للعنصر المشع

عدد فترات 
 عمر النصف

النسبة بين كتلة العنصر المشع إلى كتلة العنصر المستقر الناتج 
 عن التحلل

122% 2 2 

02% 02% 1 1:1 

50% 20% 2 3:1 

1570% 1270% 3 5:1 

83750% 0،20% 0 10:1 

807150% 37120% 0 31:1 

- -  تتناقص تزداد

 سمات عامة حول ذرة العنصر المشع
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 ئة المحيطة بنواة العنصر المشع  ال يتأثر بالظروف الفيزيائية والكيميائية للبي.2ثابت ال يتغير  :1ما هي خصائص االنحالل اإلشعاعي ؟ :  علل
 ( .اعمار مطلقة ) يستخدم في أعطاء أعمار محددة للمعادن والصخور . 3

 

 

 

 

 :تذكر عزيزي الطالب 

  أن العناصر المشعة تنحل بمعدل زمني ثابت ، ال يتغير بتغير الظروف المحيطة. 

  يختلف عمر النصف من عنصر مشع آلخر. 

  نصف قيمتها األصلية في كل فترة عمر نصف ( األم  )تتناقص كمية النظيرة المشعة. 

   بين عدد فترات عمر النصف مع النسبة المئوية للعنصر المشع   اآلسية الرياضية  بالعالقةيعبر عن منحنى عملية االنحالل اإلشعاعي. 

  عمر النصف لنظير مشع يجب أن يكون بنفس قيمة الفترة الزمنية التي تقاس : لألغراض العملية. 

  لدراسة األحداث الجيولوجية الحديثة والتي لها ) النظائر المستخدمة لقياس األزمنة الجيولوجية يتراوح عمر النصف لها بين آالف السنين
 ( . لدراسة الصخور القديمة وعمر األرض ) ، ومئات الماليين من السنين ( عالقة بعلم اآلثار 

  يمكننا قياس عمر حتى . (علل ) مغلق طوال حياته إشعاعي  حتى يمكننا تحديد العمر المطلق للمعدن يجب أن يبقى المعدن في نظام
 . النصف للعنصر المشع 

  على النحو التالي  العالقات الرياضية التي تستخدم في عملية االنحالل اإلشعاعي . 

 

 

 

 

 

 

 

 .نون راجع األوراق المهارية واوراق العمل الخاصة بهذا الموضوع إلجراء تطبيقات رياضية حول القا

انحالل تلقائي لنواة العناصر عن طريق انبعاث أشعة جاما أو  هو: إذا النشاط اإلشعاعي  
 األمر الذي يؤدي إلى نقص في الكتلة: اب إلكترون سمات بيتا أو اكتجسيمات ألفا أو جسي

 . ، فتتحول النواة إلى نواة عنصر آخر أكثر استقرارًا  الذرية 

 

 كتلة العنصر المشع                                                                       

 % 011×                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       =        النسبة المئوية للعنصر المشع  

  (المستقر + المشع )  الكتلة الكلية                                                  

 عمر النصف× عدد فترات عمر النصف ( = العينة ) عمر الصخر 
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  ؟  طرائق النشاط اإلشعاعي ما هي انواع 

 

 

 : أهم مميزاتها 

 .  و المحيطات و التربة اآلثار علم  مثل تطبيقات ( الحديثة )  قصيرة نسبيا أعمارتستخدم لتقدير : استخداماتها     -

   .هي نسبة ثابتة المحيطات في الغالف الجوي و ( المشع الغير ثابت و) 10ن إلى الكربو  (المستقر  ) 12نسبة الكربون    -

 . فقط  سنة  02222سنة و  122والفترة التي يقيسها تصل ما بين  . سنة 0532: للكربون  قصيرة  عمر النصففترة    -

 .المستقر  12ألنه ينحل متحوال إلى الكربون  . ئن الحي كلما زادت الفترة الزمنية بعد موت الكا   10تتغير نسبة نظير الكربون :  علل -

 كربونراتهياكلهرا أو صردفتها مرن  تبنرى فري المحيطرات التري تعري   الكائنرات الحيرة ألن . ثابتة طيلة فتررة حيراة الكرائن الحري  10نسبة نظير الكربون :  علل -
  .يط مستخدمة الكربون بنوعيه ونفس النسبة السائدة في ماء المحالكالسيوم 

 

 

 : أهم مميزاتها 

 . داخل المعدن األرجوان غاز بقياس نسبة المطلق  يقاس الزمن -

 ( :  علل) عيب هذه الطريقة أنها طريقة غير دقيقة  ال يعتمد عليه في بعض األحيان لقياس العمر المطلق   -

  ن أقل من المتوقعالمقدر يكو المطلق وبالتالي فإن العمر الجوي  للهواء  تعرضهتحرر غاز األرجون عند. 

  مئوية 120من  أكثردرجة حرارة  إلى تسخينه  عند  أو قد يتحرر    . 

 . مليون سنة   1322 ساوي تالبوتاسيوم  عمر النصف لعنصرفترة     -

 . مليون سنة  0022سنة و  12222ما بين صخور تصل  أعمارلتقدير هذه الطريقة  تستعمل  -

 

 

 : أهم مميزاتها 

 . 15 –استرونشيوم  إلى بواسطة خروج جسيمات بيتا  المشع 15 –ل الروبيديوم تعتمد على تحل   -

  . او التسخينالجوي بالتعرض للهواء  تتأثر الألنها . طريقة دقيقة لقياس الزمن المطلق  :   علل   -

 .سنة  مليون 0522فترة نصف العمر للروبيديوم حوالي   -

 . (مليون سنة 0022مليون سنة إلى 12)  ما بين صخور تصل  لتقدير أعمارهذه الطريقة  تستعمل  -

 

 41طريقة الكربون 

  نأرجو –طريقة البوتاسيوم 

    اسرتونشيوم –طريقة الروبيديوم 
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 : أهم مميزاتها 

والذي يتحلل الى  230واليورانيوم   220–رصاص  إلى الذي يتحلل 231 –مثل اليورانيوم   نصف عمر ال تعتمد على تحلل العناصر المشعة طويلة  -
 .  221الذي ينتج الرصاص  232واخيرا الثوريوم .  225لينتج 

 . وج للعمر دهي مقياس مز  221و  225ت لهذه العناصر تتم عن طريق انبعاث جسيمات الفا وبالتالي فان نسبة الرصاص التفاعال -

 .األرض او تقدير عمر  ( ستدرسه الحقا ) الكامبري عصر صخور ما قبل  أعمارتصلح لقياس    -

 . ألف مليون  سنة  070:    تساوي  231نيوم لليورا عمر النصف فترة   -

صعوبات ومشاكل عند دراسة معدل االنحالل  هاأن الطرائق السابقة تواجه: ر عزيزي الطالب تذك
 :اإلشعاعي وعمر الصخور والمعادن عبر األزمنة الجيولوجية الطويلة منها  

 . ليست موزعة بانتظام في صخور القشرة األرضية وبالتالي ال توجد في كل الصخور المراد قياس عمرها  العناصر المشعة -

 .تتفاوت دقة ومنهجا وبالتالي تختلف النتائج من دارس آلخر  تحليل النشاط اإلشعاعي طرائق  -

 . لم تحسب بعد كلها لجميع العناصر المشعة (   عمر النصفإي )   اإلشعاعيمعدالت االنحالل  -

 . عل التجوية أو المياه الجاريةبف (  علل)  قد تتعرض للنقص( المستقرة)نواتج االنحالل اإلشعاعي من النظائر غير المشعة  -

الموجودة في  المعادن المشعةألن  . تقدير االعمار المطلقة للصخور تأريخ الصخور المتحولة يواجه بعض الصعوبات في :  علل -
 . بعوامل التحول  من الحرارة الشديدة والضغط أحيانا  تتأثر  الصخور المتحولة 

 المعادن المشعةألن . ر المتحولة هو عمر تحول المعدن وليس عمر تبلور المعدن العمر الذي يتم تحديده في الصخو :  علل  -
 . الحرارة الشديدة والضغط كبعوامل التحول   أحيانا   تأثرت الموجودة في الصخور المتحولة 

بات للنظائر المشعة في هذه الن عمر الحبي: (  ال يعتمد عليه)  تأريخ الصخور الرسوبية بالطرائق اإلشعاعية ال يتم اال نادرا  : علل -
 . الصخور ال تمثل عمر الصخر الرسوبي  ألنها قد تم تجويتها من صخور أخرى ذات أعمار مختلفة 

يتناسب بحيث هناك عناصر مشعة محددة تستخدم في تأريخ أعمار صخور القشرة األرضية وذلك بسبب أعمارها النصفية الكبيرة  -
نوع الطريقة مع المعادن  حفظركز على المطلوب   ( : 2-0رقم ) الجدول  ويوضحها . يةمع أعمار الصخور واألحداث الجيولوج

 .والصخور الحاوية له 

 بعون اهلل  هذا الفصل 122هديف 

 اللهم من اعتز بك فلن يذل ، ومن اهتدى بك فلن يضل ، ومن استكثر بك فلن يقل ، ومن استقوى بك فلن يضعف

       رصاص -اليورانيوم   طريقة   


