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آشف  في  FXGدراسة إمكان استخدام مقياس الجرعة الهالمي
  األشعة فوق البنفسجية

  عصام أبو قاسم. ، دممدوح برو. د
  قسم الوقاية واألمان –  و دائرة الوقاية البشريةاإلشعاعيةدائرة المعايرة 

  
  صلخستم

وع معروف من الكواشف المستخدمة                 ون ن مقياس الجرعة اإلشعاعية الكيميائي المتل
عة        ل أش ة مث عة المؤين ن األش ة ع عاعية الناجم رع اإلش اس الج ات قي ي تطبيق  و ف

سي من ا         . األشعة السينية  شكل رئي ه هالم          تتكون مادة الكاشف ب ذي يضاف إلي اء ال لم
ه المتماسك   ايعطي الكاشف قوام و م ين وه ات  . الجالت ضًا بعض المكون ضاف أي وت

الي        ول البرتق دي والكزيلين ات الحدي الم أيون شكل ه عاع لت ساسة لإلش ة الح الكيميائي
ادة في االمتصاصية                 ). FXG(والجالتين   ى شكل زي ة عل أثير األشعة المؤين يظهر ت

د مجال       ع في الجزء المرئي من الطيف                الضوئية عن ة تق محدد من األطوال الموجي
د التعرض لإلشعاع               . الضوئي واد بع تتناسب هذه التغيرات المرئية في مواصفات الم

ة     ة معين وال موجي د أط صة عن عاعية الممت ة اإلش ع الجرع وق  . م عة ف ين أن األش تب
ادة الكاشف            )UV (البنفسجية اثًال في م رة      ومن ه   ،   FXG تنتج أثرًا مم ا جاءت فك ن

ة  ذه الدراس ر ه ذا األث ار ه صلالختب شكل مف وق .  ب عة ف روف أن األش ن المع م
ة  ة آوانتي سجية تحمل طاق سبيًاالبنف ة ن ة و عالي اعالت آيميائي ي لتحريض تف ا يكف  بم

ا    ة له اط المعّرض ي بعض األوس ة ف صائص   . بيولوجي م الخ ة أه ذه الدراس ر ه تختب
ي الكاشف  ا ف ستFXGالواجب توفره سجية  لي وق البنف ة لألشعة ف ام مراقب عمل آنظ

ا اس جرعته صةوقي ة للكاشف  .  الممت ة المالئم اد البني ى أيج ضًا عل ة أي ل الدراس تعم
سجية              وق البنف أثير األشعة ف ة ت اة آلي ة محاآ سمح باستخدامه في عملي ا ي ائي بم الكيمي

شري     ات بحجم قياسي من م                . على الجسم الب ضوئية لعين ين أن االمتصاصية ال ادة تب
FXG        د ترشيح   "المحاآي الشمسي " تزداد بزيادة زمن التعرض للمنبع الضوئي ، عن

ة     ي الطبيع ه ف صول علي ن الح ا يمك ل لم رض مماث ي تع ة لتعط أثير . الحزم إال أن ت
ذلك ب                شعيع وآ ة األشعة فوق البنفسجية يتعلق بطيف األشعة المطبق في الت ادة  ثخان  م

  . FXGالكاشف 
  

  :الكلمات المفتاحية
  .س الجرعة الهالمي، األشعة فوق البنفسجية، األمتصاص الضوئيمقيا

  



Invastigation of the use of FXG gel dosimeter for UV 
radiation detection 

Dr. Mamdouh BERO, Dr. Issam ABU KASSEM 
Radiation Calibration Division, Protection and Safety Department, Syrian 

Atomic Energy Commission 
 
Abstract: 
The radio-chromic chemical radiation dosimeter is well known type 
of detectors that have been used in the measurement application of 
radiation dose resulting for ionizing radiation such as  and X-rays. 
The detector materials consist of mainly water with added gelatin 
powder that gives the detector its solid shape. Other chemicals 
sensitive to radiation are also added to form the Ferrous-sulfate 
Xylenol-orange Gelatin gel detector (FXG). Ionizing radiation 
effects appears as an increase in the optical absorbance within a 
defined range of wavelengths located in the visible region of the 
light spectrum. These visible changes in the materials optical 
characteristic as a result of radiation exposure is proportional to the 
radiation absorbed dose at certain wave lengths. Ultraviolet radiation 
was found to produce similar effects in the FXG detector materials; 
hence we suggested studying the UV effects in details. It is known 
that UV radiation carry relatively high quantum energies big enough 
to enhance important chemical and biological reactions in some 
exposed medium. This study examines the most important properties 
required for the FXG detector to be used as a UV monitoring system 
that is capable of measuring the absorbed UV radiation dose. The 
study also works on finding chemical detector structure that is easy 
to be used for simulating the UV interactions with human body. It 
have been shown that the optical absorbance of standard size FXG 
samples increases linearly with the exposure time to UV radiation 
produced by a sun simulator source, when the beam is filtered to 
produces exposure similar to that found in nature. However, the UV 
effects are also influenced by the applied UV radiation spectrum 
used for irradiation as well as the thicknesses of the FXG materials. 
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  المقدمة. ١ 
تحت األشعة تنتمي األشعة فوق البنفسجية آما هو الحال في الضوء المرئي و

تم .  الضوئية وتخضع لنفس قوانين الضوءالكهرطيسيةالحمراء إلى اإلشعاعات 
فسجية في الطيف الضوئي للشمس من قبل العالم نالبرهان على وجود األشعة فوق الب

لثامن عشر من خالل تأثيرها الكيميائي على مع بداية القرن ا" Ritter"األلماني 
حقق إال بعد تطوير المنابع تآلوريد الفضة؛ غير أن تطور استخدامها التقني لم ي

قد نتيجة الحاجة المتزايدة لمنابع األشعة فوق البنفسجية فو. ]١[  الصنعيةالضوئية
ية المختلفة في صناعة وتطبيقات المنابع الضوئ خالل العقد الماضي  آبيٌر تطوٌرحدث

 سبيل المثال، ى فعل.والبيئة وغيرها، والطبصناعة، في المجاالت البحثية أو في ال
في مجال الصناعة يمكننا ذآر الصناعات االلكترونية عالية الدقة ومجال الطباعة 

الصحية نجد على سبيل المثال ت في المجاال. وأيضا بلمرة المرآبات الكيميائية
أما في المجال البيئي فتستخدم هذه . والتعقيم و تنقية المياهالمعالجة بواسطة الضوء 

األشعة من اجل دراسة تلوث الهواء ودراسة ومراقبة تغيرات طبقة األوزون التي 
تعتبر القياسات الضوئية في هذا و. [5 ,4 ,3 ,2] تحمي األرض من األشعة الضارة

ألن لهذه صعبة اإلنجاز مجال األشعة فوق البنفسجية من القياسات الحساسة جدا وال
 أدوات القياس  خصائص ضعف ثباتية تؤدي إلى نسبيًااألشعة قدرة تخريبية عالية
  . [6] والمنابع الضوئيةلمرشحات المستخدمة آالحساسات وا

اً لطيف ال  ما يميز ا  أهم  إن   در      ضوئي فيزيائي ذي يق ادة بوحدات    هو طول الموجة ال ع
 وآذلك التردد والذي يقاس     )[m��كرومتر   أو مي  [nm]نانومتر  (الطول ومشتقاتها   

ضاعفاته  الهرتز وم ًا،  .ب االً  وعملي سجية مج ق البنف عة فوف ل األش ن  تحت دًا م ًا ج  هام
ة           ين األشعة المؤين  . والطيف المرئي للضوء      )Xأشعة   (الطيف الكهرطيسي يفصل ب

عي سجية ق وق البنف عة ف ف األش ال طي ي المج ي  ف ين الطيف صور ب  400 و١٠٠ المح
انومت  وق الب ابعض المر (رن ر مجال األشعة ف د نجع تعتب دأ عن سجية يب انومتر١ف  .) ن

ارة             على آل حال،   ى   )CIE( تم تقسيم هذا المجال الطيفي من قبل الهيئة الدولية لإلن  إل
وجي   اإلشعاعية  ليتها  اذلك وفقًا لفع  أربعة أقسام رئيسية و    ا البيول سام     وتأثيره ذه األق وه

وق الب  : هي  سجية في  ناألشعة ف وق    ،)VUV: 100-200 nm( الخالء  ف  واألشعة ف
واج القصيرة  : ثالثة مجاالتفسجية في الهواء وتشملنالب  :UVC - ٢٨٠ nm(  األم

طة   و،)200 واج المتوس ة و) UVB: 280 – 315 nm(األم واج الطويل  األم
)UVA: 315-400 nm( [7] .   شكل بن ال شكل     ) ١(ي سي ب مخطط للطيف الكهرطي

   .سجية بشكل خاصعام ولألشعة فوق البنف
 
 
 
 
 
  
  

 . حسب الطول الموجي الجزئيةهتتقسيماطيسي و، الطيف الكهر)١(الشكل

 



 
 

   األشعة فوق البنفسجيةنابعم. ٢
و    سيين األول ه وعين رئي ى ن دأ إل ث المب ن حي سجية م وق البنف عة ف ابع األش سم من تق

ة و الم ابع الطبيعي و الم ن اني ه ابعالث صنعيةن صدر  ف.  ال م م شمس أه ر ال يتعتب   طبيع
ا  ستمد األرض حرارته ا ت ألرض فمنه سبة ل ضوئية بالن عة ال شكل و وضوئها، لألش ي

صادرة عن       % ٩٥  نسبة الضوء المرئي مع األشعة تحت الحمراء      من األشعة الكلية ال
ى الشمس والواردة    شكل فقط حوالي           إل سجية فت وق البنف ا األشعة ف  سطح األرض، أم

شكل      .تقريبا من تلك األشعة    % ٥ ين ال ة أل        ) ٢(يب ة الطيفي شعة  طيف اإلضاءة الطاقي
 .[10 ,9 ,8] بحرسطح القاس عند الوارد إلى األرض ملشمس ا

 

  
  
  

ة   تغير اإلضاءة ) ٣(يبين الشكل   بينما   سجية      لألشعة     الطاقية الطيفي وق البنف سية ف  الشم
)UVA و UVB انومتر٤٠٠ - ٢٨٠ ا   ) ن ي بريطاني يلتون ف ي ش  خالل )N52°(ف

ل من        حيث نالحظ أن األطوال ال        ٢٠٠٠ حزيران   ٨ في    آامل نهار ة األق  ٢٩٠موجي
 .نانومتر ال تخترق طبقة األوزون وبالتالي ال تصل إلى األرض

 

  .، طيف األشعة الشمسية عند سطح األرض)٢(الشكل 



 
 

هنا تجدر اإلشارة إلى أن آل من آمية الضوء الواصل إلى سطح األرض ونوعيته 
بالوقت النهاري  تعلقتوبالتالي )  الشمس بالنسبة لألفقبموقع(تتأثر بزاوية الورود 

 هي األخطر من بين UVBوتعتبر األشعة . جغرافيوالموقع ال) الفصلي(والسنوي 
 على اختراق طبقات الجو تهااألشعة الضوئية الواردة إلى سطح األرض وذلك لقدر

لتأثير البيولوجي ا) ٣ (أنظر الفقرة(والوصول إلى سطح األرض بكميات هامة 
ات الجو، أما  في طبق تمتص بشكل شبه تامUVCفاألشعة ). فوق البنفسجيةلألشعة 
  . أآبر النسبUVA  مجال األشعةمن تصل األرض و فتمتص جزئيًا UVBاألشعة 

 فمنها المصابيح التي تعمل على فهي آثيرة ومتنوعة،لمصادر الصنعية بالنسبة لأما و
. وغيرها) ليزر اإلآسيمر( والمنابع الليزرية  ومصابيح التوهجاالنفراغ الكهربائي 

  :عمجموعة من هذه المنابفيما يلي ونذآر 
ضغط منخفض بعبارة عن مصباح زئبقي  صباح التعقيم أو م المصباح الزئبقي-١

) UVC( نانومتر ٢٥٤من بخار الزئبق وهذا المنبع فعال جدًا عند الخط الطيفي 
  . الضوء المرئيبعض األطياف في مجالويصدر 

هو أحد أهم المصابيح ذات الضغط الغازي المنخفض حيث  والمصباح ذو الفلورة -٢
عتمد مبدأ هذا المصباح على تحويل األشعة فوق البنفسجية إلى مرئية بواسطة عملية ي

يكون . الفلورة التي تحدث في الطالء الخاص للوجه الداخلي لزجاجة المصباح
اإلصدار الضوئي الفعال لهذا النوع من المصابيح في مجال األشعة فوق البنفسجية 

UVAو UVBمن المصابيح هذا النوع إلى ف يضا . وآذلك المرئي بشكل رئيسي
غطاء بالستيكي يسمح بالحصول على إضاءة متجانسة، وبالتخلص من األشعة فوق 

  .البنفسجية الضارة ولهذا يستخدم بشكل واسع في اإلنارة
هذا النوع من المصابيح يعمل بضغط متوسط متوسطة الضغط فمصباح الزئبق  -٣ 

لجات الضوئية ألمراض الجلد وآذلك من بخار الزئبق وهي تستخدم من أجل المعا
يكون اإلصدار بشكل رئيسي في مجال األشعة فوق . لتطبيقات صحية مختلفة

إضافة المعدن والهاليد إلى الزئبق يؤدي ) أزرق، اخضر، اصفر(البنفسجية والمرئية 
  .UVإلى دعم اإلصدار في مجال األشعة 

عدة ( غاز الكزينون  منإنفراغ آهربائي في ضغط عاٍل  مصباح الكزينون-٤ 
مع  ،ويسمح طيفه)  جو عند التشغيل١٠٠، ويصل الضغط الداخلي إلى ضغوط جوية

   .محاآي شمسي جيدلحصول على با ،وجود نظام ترشيح ضوئي مناسب

، التغير اليومي لإلضاءة الطاقية الطيفية لألشعة فوق البنفسجية الشمسية في )٣(الشكل 
 .)N52°( في بريطانيا ٢٠٠٠ حزيران ٨شيلتون 



عبارة عن وشيعة متوهجة من التنغستين في جو   وهوهالوجين-مصباح آوارتز -٥
 والضوء UV في مجال األشعة وهي ذات إصدار) نيون أو أرغون(من الهالوجين 

المرئي واألشعة تحت الحمراء ويعادل طيفها طيف جسم أسود درجة حرارته تقارب 
 من ًايكون الغالف الزجاجي لهذا النوع من المصابيح مصنوع.  درجة مئوية٣٠٠٠

 حتى UVالكوارتز ويسمح بسهولة بالحصول على طيف جيد في مجال األشعة 
  . نانومتر٣٠٠
 تصدر نسبة عالية من األشعة فوق البنفسجية هذا الكهربائي التي لحام أقواس ال-٦

صهر  (لحامية المنتشرة التي تسمح بتحقيق عملية الرارباإلضافة إلى الطاقة الح
  ).المعادن و تلحيمها

اإلآسيمر من أهم المصادر الضوئية الليزرية لألشعة  يعتبر ليزر  حيث الليزر-٧
 مصنوعة من أنصاف النواقل ة أيضًا منابع ضوئية ليزريفوق البنفسجية آما أنه يوجد

)LEDS( وهذه األخيرة تستخدم في الصناعة والبحث العلمي في مجال البيولوجيا ،
  .وعلم المواد

  
  التأثير البيولوجي لألشعة فوق البنفسجية. ٣

ا  . يختلف التأثير البيولوجي بحسب طول موجة األشعة فوق البنفسجية المستخدمة          وهن
ل يمك ام ن تعريف معام و ه ال"ه وال  " الطيف الفع سبية ألط ة الن ل الفعالي ذي يمث ال

يكون هذا المنحني غالبًا موزون بالنسبة للقيمة العظمى         . λ(A(موجية مختلفة ورمزه    
سيج           . ة في منحني المعاير   ١والتي تأخذ القيمة     ى ن وجي عل ر البيول درس األث وعندما ي

و         تم ب ع بواسطة حساسية           خلوي معين فأن عملية الحساب ت ة للمنب زن اإلضاءة الطيفي
سيج المقصود، إذا آان    ة تالن ة  اإلضاءة الطاقي ستقبل هي    الطيفي سطح الم د ال  �E  عن

انومتر   ٤٠٠ – ٢٠٠ضمن المجال الطيفي      يمكن حساب نسبة التعرض الفعلية      فإنه    ن
ة        سبة التعرض الفعلي ى ن ك للحصول عل ) Eeff) Effective Exposure Rateوذل

ي  أو ( عاعي الفعل رض اإلش ث   )Heffالتع اليتين، حي ين الت ق العالقت ن  t، وف ي زم  ه
  .[9 ,8 ,5 ,4 ,3] التعرض

  
    ..AEEeff  

tEH effeff .  
 
   األثر البيولوجي لألشعة فوق البنفسجية على الجلد.١. ٣

رق األشعة   تمتص األشعة فوق البنفسجية من قبل مكونات الجلد بشكل عام، حيث ت   خت
ى         ة       RNA و   DNAفوق البنفسجية الجلد وخالياه وتصل إل ا مؤدي ة وبروتيناته  الخلي

رة      ذور ح دار ج روف إص ي بعض الظ ارة، أو ف ن اإلث ة م داث حال ى إح دث . إل يح
أثر  ( نانومتر ٢٦٠ الطول الموجي    في جوار  الخلية   DNAاالمتصاص األعظمي في    

ة      البيولوجي المباشر   ر  بينما ينعدم التأثي  ،  )DNAمباشر على الـ     د األطوال الموجي عن
  .[9 ,8 ,4] نانومتر 325األعلى من 



سجية   وق البنف عة ف صاص األش ؤدي امت ل UVBي ن قب ة م ادة الحي ات الم ى  مكون إل
في الوسط     فيتشكل UVB طاقة األشعة    ذرات األوآسجين فمثًال تمتص   . حدوث إثارة 

ات   التفاعل مع    والتي ت جذور حرة فعاله من األوآسجين       ا   مرآب ة للخالي ؤدي . المكون  ت
أثر غير   ( مثالً DNAث تخريب في بنية الخلية آتخريب       احد إلى إ  عملية األآسدة هذه  

سدة الناتجة عن امتصاص              ،  آخروبكالم  . )مباشر ة األآ ساعد عملي  UVAاألشعة    ت
   .[8 ,4]  بنية المرآبات العضوية الحيويةإلى إحداث االنكسار في UVBو

البشرة األدمة والنسيج الداخلي    ( ق البنفسجية على جميع طبقات الجلد       تؤثر األشعة فو  
ى الطول الموجي                  ) والخاليا القاعدية  أثير عل ذا الت د ه ة، ويعتم درجات متفاوت ولكن ب

ه في               وعلى شدة اإلضاءة الطاقية    د حدوث ادل عن ذا التفاعل المتب ويكمن الخطر في ه
ة             الطبقات المولدة لخاليا األدمة والبشرة ألن      ا القاعدي ذه الخالي ا في ه  حدوث طفرة م

ا                   تقد   سامات عشوائية يكون له ى حدوث انق كون غير قابلة للترميم، وقد يؤدي ذلك إل
د   ى الجل ر عل ر خطي شكل  .أث ين ال شريحي ) ٤( يب ة الت د  البني ات الجل ة لطبق ة التقريبي
 ل الموجي بتغير الطواختراق األشعة فوق البنفسجية للجلد ) ٥(البشري، ويبين الشكل    

[8].  

  
  

  

  
  

  

 ٢ غدة دهنية و١ الطبقة المولدة، بينما C األدمة و B البشرة و A بنية طبقات الجلد البشري، حيث ،)٤(الشكل 
  . نسيج ضام٨ غدة عرقية و٧ األدمة السطحية و٦ عضلة و٥ فتحة عرقية و٤و الشعرة وجذرها ٣و

 .للجلد، أختراق األشعة الضوئية )٥(الشكل 



  على الجلد UVاألشعة مظاهر تأثير  .١. ١. 3
  التيالحروق الجلديةمن أهم المظاهر المباشرة لألشعة فوق البنفسجية على الجلد هي 

طبيعية  من مصادرها الآانتأ سواء UV التعرض الطويل األمد لألشعة تأتي نتيجة
وتظهر عالئم الحروق ). ى شاطئ البحر أو تحت المحاآي الشمسعل (الصنعيةأم 

 ساعة من التعرض على شكل احمرار يدوم لعدة أيام وهذا ١٢-٨الشمسية بعد 
التعرض الطويل يؤدي إلى . االحمرار ناتج عن تدفق الدم الزائد في طبقة الجلد
، وبعد )ةحروق بدرجات مختلف (حروق وانتفاخ في الجلد وسيالن سوائل من الجلد

 دقيقة ٣٠ إلى ١٥يحتاج من  مثًال الجلد األبيضف. ية انسالخ البشرةأيام تحدث عمل
، بينما يحتاج الجلد األسمر م صيفي لتظهر عليه الحروقفقط في شمس الظهيرة ليو

.  ساعة، ويحتاج الجلد األسود فترة تصل إلى عدة أيام ليظهر نفس األثر٢ إلى ١من 
ي فإنه من الصعب وضع تصنيف دقيق لمختلف الحاالت، وبسبب تنوع الجنس البشر

ولكن ما يجدر ذآره هنا أنه يختلف التحسس لألشعة فوق البنفسجية من شخص ألخر 
ويتأثر ذلك بعامل البشرة ولكن يتأثر أيضًا بعامل اإلعداد أو التهيئة المسبقة فقد وجد 

رعة المؤثرة في  مسبقًا يتحمل جرعة تصل إلى عدة أضعاف الجهيأأن الجسم الم
تتم عملية إعداد وتأهيل الجلد بتعريضه لفترات متقطعة لألشعة (غير المهيأ الجسم 

 )وبالتالي أآثر تحمًالواسمرارًا  ثخانة يجعله أآثر تقرنًا وافوق البنفسجية الشمسية مم
[8, 9, 10].  

ات الكلف            UVيقاوم الجلد تأثير األشعة       شكل طبق ذاتي أو ت  أو  من خالل اسمراره ال
ة آيراتينوسيت  ( البشرة وهذا يحمي الطبقات الداخلية  ثخانةزيادة   من  ) الخاليا القاعدي

ام دور     هإن غير . الضارةUVتأثير األشعة   شكل ع سجية ب وق البنف  للتعرض لألشعة ف
د                 هام ومباشر في إحداث الحروق المختلفة باإلضافة إلى إحداث هرم وشيخوخة الجل

  . مع التقدم في العمر سرطان الجلدظهورتمال المبكرة وأيضًا في زيادة اح
   األثر البيولوجي لألشعة فوق البنفسجية على العين.٢. ٣

 .مخطط توضيحي لبنية العين و أقسامها) ٦(يبين الشكل 
  
 
 
 
  

  
  

  على العين مسببة التهاب وضرر في األجفان والجسم البلوريUVتؤثر األشعة 
ويبين . القرنية باإلضافة إلى شبكية العين و)CATARACTضبابية للجسم البلوري (

درجات اختراق األشعة فوق البنفسجية للعين وذلك بحسب الطول ) ٧(الشكل 
  .[10 ,9 ,8] الموجي

 .، بنية العين البشرية)٦(الشكل 

 



  
  
  

ى إحداث احمرار العين  إل بدايًةUVتعرض العين لفترة طويلة لألشعة يؤدي 
دث التهاب في في مرحلة متقدمة يحو)  العينرمل من ( شديد فيهاملواإلحساس بأ

وفي حاالت التعرض المتكرر يؤدي ذلك إلى حدوث تعتيم عدسة العين . القرنية
  .ةوفقدان الرؤي

   اآلثار البيولوجية األخرى.٢. ٣
ديهيدروآولسترول إلى  - ٧ مرآبات UVBتحول األشعة  ، حيثD3 تشكيل فيتامين 

المباشر للوجه واليدين لألشعة  عرضمن الت  دقيقة١٥  فترةتكفيو؛ D3فيتامين 
هذا  من اليومية الضروريةإلنتاج الكمية خالل فصل الصيف عند الظهيرة الشمسية 

يؤدي حيث ، مناعيمن ناحية أخرى لألشعة فوق البنفسجية أثر و هذا .فيتامينال
  لألشعة فوق البنفسجية إلى تخريب مرآبات عضوية في الجلد فتصبح الزائدالتعرض
قد يظهر هذا األثر على شكل طفح جلدي وتحسس  وينظام المناعتجهد الغريبة 
  . [10 ,9 ,8] الشمسيةلألشعة 

  
  التعرض لألشعة فوق البنفسجية. ٤
  التعرض لألشعة فوق البنفسجية الطبيعية. ١. ٤

يتعرض اإلنسان بشكل عام يوميًا لألشعة فوق البنفسجية سواء بشكل مباشر أو غير 
 ترسل الشمس أشعتها فوق البنفسجية إلى األرض فيصل جزء هام من مباشر، حيث
ويكون  ،UVB و UVAإلى سطح األرض وخاصة في مجال األشعة  هذه األشعة
  . )األشعة المنعكسة(غير مباشر  مباشر أو التعرض

تساعد الغيوم في تخفيض التعرض لألشعة فوق البنفسجية ولكن بشكل أضعف بكثير 
بشكل ) الغيوم(حت الحمراء التي تمتص من قبل بخار الماء من تخفيض األشعة ت

 وهذا يجعل خطر األشعة فوق البنفسجية أآبر بسبب عدم االآتراث بأشعة ؛أآبر
).  هي أشعة طاقية وليست حراريةUVاألشعة (حرارتها لعدم اإلحساس بالشمس 

  :والذي يحسب من خالل العالقة التالية) F(وهنا نعرف معامل الغيوم 
CF 5.01  

في السماء % ٥٠ هي نسبة الغيوم في السماء فمثًال إذا آانت نسبة الغيوم Cحيث 
، وبالتالي، تكون نسبة األشعة فوق البنفسجية الواصلة إلى ٠٫٧٥ ًاساويم Fيكون 

اع عن آما يؤدي ازدياد االرتف. منها في حالة الصحو % 75سطح األرض هي 
في نسبة األشعة فوق البنفسجية الشمسية لكل % ١٢تصل إلى  سطح البحر إلى زيادٍة

  .لطول الموجيوفقًا ل العين لطبقاتة فوق البنفسجية األشعدرجات اختراق  ،)٧(الشكل 



أما بالنسبة لالنعكاسات عن سطح األرض فهي غالبًا أقل من .  ارتفاع آيلومتر١
إلى بحسب نوع الرمل ، ولكن في حالة األرض الرملية تصل االنعكاسات %١٠
لصحو ، آما أن للماء في حالة ا%٩٠وفي حالة الثلج تصل االنعكاسات إلى % ٣٠

ألشعة الشمسية بعوامل آثيرة يتعلق التعرض ل  %.٢٠التام معامل انعكاس يصل إلى 
) صباحًا، ظهرًا، عصرًا(وقت التعرض طبيعة العمل واللباس، نوع البشرة ومنها 

واالرتفاع عن سطح والفصل السنوي ، )األشجار واألبنية وغيرها(المحيطة الطبيعة 
  .[11 ,10 ,9 ,8] البحر والموقع الجغرافي والمناخ

   التعرض للمنابع الصنعية.٢. ٤
أو ) أقواس اللحام (تستخدم منابع األشعة فوق البنفسجية بشكل واسع وهي إما مكشوفة           

ى الحيطة في العمل                   اج إل ا تحت ة وإنم إن التعرض   . محمية ال تحتاج إلى وسائل حماي
سجية    لطيف بعض المنابع الصنعية يؤدي إلى تلقي جرعة عالية من األشعة             وق البنف ف

ر        شكل آبي ة المستخدم ب ى أذي ؤدي إل ذا ي ق األضرار   . في وقت قصير وه ذا وتتعل ه
ة     ه البيولوجي ع وفعاليت ف إصدار المنب ا طي ل أهمه دة عوام ن التعرض بع ة ع الناتج

ة الجسم           دة التعرض وطبيع خ     (والبعد عن المنبع وم دين، ال ين، الي رات    ). الع ين الفق تب
  .[10 ,9 ,8]  المهني لألشعة فوق البنفسجيةالتالية بعض نماذج للتعرض

د شدة     UV لألشعة    ًايعتبر اللحام الكهربائي مصدرًا هام      :  اللحام الكهربائي  -١  وتعتم
عة  ستخدم UVاألش ائي الم ار الكهرب دة التي ى ش ه عل صادرة عن ا .  ال وية آم ر س تعتب
شك                 UVاألشعة   ؤدي ب دًا وت ة ج ة عالي ام الكهربائي واس اللح ل حتمي    الصادرة عن أق

 على العين والجلد في حالة عدم اتخاذ إجراءات الوقاية          خطيرةإلى إحداث آثار هامة و    
  .الالزمة

ر -٢ يم والتطهي نخفض  : التعق ضغط الم ة ذات ال صابيح الزئبقي ستخدم الم –UVC(ت
lamp (       ابع ذه المن صدر ه ث ت ساسة، حي اآن الح ي بعض األم يم ف ة التعق ي عملي ف

ال الط  ي المج ة ف وال موجي يأط ينيف ا  ٢٦٥ – ٢٦٠  ب ى البكتري ضي عل انومتر تق  ن
ام         شكل شبه ت ذه المصابيح في حجرات          . والجراثيم والفيروسات وغيرها ب ستخدم ه ت

الي،              فياتشستمرضى السل وفي الم    يم؛ وبالت ام من أجل التعق شكل ع يجب التعامل     ب
  .بحذر مع هذه المنابع وخاصة بالنسبة للعاملين

تستخدم األشعة فوق البنفسجية في صناعات عديدة : ا التجفيف والطباعة وغيره-٣
آالبالستيك والبوليمرات بشكل عام من أجل إتمام عملية التصلب، آما تستخدم من 

تستخدم األشعة فوق هذا و. أجل تجفيف الحبر في الطابعات الصناعية الضخمة
صاالت  ورحاالمسلكشف العملة المزورة، وفي البنفسجية في مجاالت عديدة آالبنوك 

إحداث التوهج في األجسام  (االحتفال والمالهي للحصول على أضواء باهرة
أما في الحياة اليومية فتستخدم بعض منابع األشعة ). عملية الفلورةالمعرضة نتيجة 
 التي تنجذب إلى هذه )البعوض والذباب( الخاصة آمصايد للحشرات فوق البنفسجية

 النظر من هذه المنابع وعدم )خاصة لألطفالو(قتراب اال، لذلك ينصح بعدم المنابع
هذا ويحتوي طيف المنابع الضوئية المستخدمة .  بشكل مباشر ولفترات طويلةإليها

  .UVمن األشعة في اإلنارة نسبة غير مهملة 



تستخدم األشعة فوق البنفسجية في معالجة بعض األمراض : المعالجات الضوئية -٤
إعداد المريض رورة حماية المعالج عند الجلدية، وهنا يجب اإلشارة إلى ض

 منابع خاصة لألشعة فوق تسمير الجلد مراآزآما تستخدم . لهذه األشعةوتعريضه 
وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن احتمال ظهور اآلثار . البنفسجية في أجهزة التسمير

ن عند األشخاص الذين يعتمدوالبيولوجية لألشعة فوق البنفسجية يزداد بشكل آبير 
، وال يقومون حساسة جدًاالبيضاء البشرة ال يذوطريقة التسمير هذه ألن أغلبهم من 
  .بعملية التسمير بمراقبة طبية آافية

  
   التعرض حدودمقادير القياس و. ٣. ٤

بدايًة، ال بد من اإلشارة إلى المقادير والواحدات الطاقية المستخدمة في القياسات 
 والتي تشمل بشكل أساسي ،)١(أنظر الجدول الضوئية لألشعة فوق البنفسجية، 

) H(التعرض اإلشعاعي ، و[J] تقدر بواحدة الجولالتي و) Q(الطاقة اإلشعاعية 
 بواحدة وتقدر) E(اإلضاءة الطاقية ، و[J/m2]ويقدر بالجول على المتر المربع 

 .[8, 9, 10] [W/m2]  لواط على المتر المربعا
  
  

  دةالواح  الرمز  المقدار الفيزيائي

 [J]الجول  Q  الطاقة اإلشعاعية الضوئية
 [W]الواط  �  االستطاعة اإلشعاعية الضوئية 
 [J/m2]المتر المربع / الجول  H  التعرض اإلشعاعي الضوئي
  [W/m2]المتر المربع / الواط  E  اإلضاءة الضوئية الطاقية
  [W/Sr]الستيراديان / الواط  I  الشدة الضوئية الطاقية

تكافئ  ( وئيةالكثافة الض
  )االمتصاصية

OD (A) واحدة الب )OD = - log (�t � (  

  
 
  

لهيئة الدولية  للجلد البشري وذلك وفقًا لطيف الحمامى الفعال) ٨(يبين الشكل هذا و
  ).CIE(لإلنارة 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

، طيف الحمامي الفعال )٨(الشكل 
 .وفق الهيئة الدولية لإلنارة

  . وواحداتها ورموزهااسات اإلشعاعية الضوئيةي القمجال، مقادير فيزيائية في )١(الجدول 



طانات جلدية إن التعرض المستمر لألشعة فوق البنفسجية الشمسية قد يؤدي إلى إحداث سر
 في العين أمراض مختلفة ممثًال التهاب UVآما تحدث األشعة رطانات في الشفة؛ أو س

للجسم البلوري تسبب ظاهرة ضبابية و) األجفان والقزحية، والملتحمة الخ(العين 
)CATARACT(.د المنبع في ساحة رؤية و يكون الضرر أعظمي في حاالت وج

 وفي جميع األحوال، يلعب ؛ربائيالعين آما هو الحال عند استعمال أقواس اللحام الكه
  .الشكل الهندسي للحزمة الضوئية دورًا هاماً في آلية التعرض والحسابات المرافقة

إن تنوع نماذج الجلد ولون البشرة يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود للتعرض 
إن حدود التعرض الموصى بها من قبل الهيئة الدولية .  آافةتناسب األعراق البشرية

 ١٨٠اية من األشعة غير المؤينة في مجال األشعة فوق البنفسجية في المجال للوق
 موزونة  آقيمة فعلية)٢سم/ ميلي جول٣(أو ) ٢م/ جول٣٠( نانومتر هي ٤٠٠حتى 

 .[10] وذلك من أجل آل من الجلد والعين طيفيًا باستخدام معامل الوزن الطيفي
 
 
 
 

درة   هي اإلضاءة الط   effEحيث ة مق شتقاتها و  [W/m2]اقي ة   �E أو م  اإلضاءة الطاقي
) بدون واحدة ( هي الفعالية الطيفية النسبية      S(λ). أو مشتقاتها  [W/m2]الطيفية مقدرة   

اس       و ة القي إن زمن            .  العرض الطيفي لحزم ة ف ات سوية اإلضاءة الطاقي د ثب وعن
  :التعرض األعظمي يحسب بالعالقة

].[/].[30][ 22
max

 mWEmjst eff  

 موزونة آقيمة فعلية ٢م/ جول٣٠وهو ) ICNIRP(إن الحد الموصى به من قبل 
  ١٫٥ تعادل تقريبًا [SED] ١٫٣، حيث [SED] ١٫٣ إلى ١  منأي ما يعادل، طيفيًا

[MED]للبشرة الفاتحة اللون) SED هي Standard Erythemal Dose 
آمثال على ذلك، في المنابع ). Minimal Erythemal Dose هي MEDو

عند هذه إلى  فقد لوحظ أنه [SED] ١٠المستخدمة في التعقيم، فإن حد التعرض هو 
  .[10 ,9 ,8]  الممكنةيتم اإلصالح الذاتي لكافة األضرار البيولوجيةالسوية 

  
  يم التعرضيتق. ٥

م أوال تحديد هدف القياس ومن ثهو  دقيق م التعرض بشكٍليتقيإن من أهم شروط 
اختيار أجهزة وطريقة القياس المناسبة؛ فعند اختيار أجهزة القياس يتم تحديد نقاط 

  وغيرهاعديدة منها الخواص الهندسية لبيئة القياس والطيف المقاس وطريقة القياس
  :أهمهايجب أن يتمتع نظام القياس بعدد من الميزات الهامة ووبشكل عام، . [9]
  .مجال الخطيةباإلضافة إلى  صغريةالحساسية االاالستجابة الطيفية و -١
 . المرافق لنتائج القياساالرتياباالستجابة الزمنية و -٢
 .موافقة شروط وبيئة القياس -٣
تبين الفقرات التالية نماذج ألهم أدوات القياس المستخدمة في قياس اإلشعاعات و

  .الضوئية

  )(SEEeff



   مقياس األشعة الطيفي.١. ٥
التدفق الضوئي (اءة الطاقية الطيفية هذا المقياس هو جزء من تقنية قياس اإلض

وتحتاج هذه التقنية إلى مطياف )  وإلى واحدة الطول الموجيمنسوب إلى السطح
باإلضافة إلى العناصر الضوئية المرافقة التي تسمح بتوصيل الحزمة ) محلل للطيف(

  .إلى المطياف بشكل مناسب ومن ثم استثمارها عند خروجها من المطياف
   الحزمةذوإلشعاع  مقياس ا.٢. ٥

يعتبر هذا النوع من المقاييس هو األآثر استخدامًا وفعالية في قياس اإلضاءة الطاقية 
أو التعرض اإلشعاعي في مجال األشعة فوق البنفسجية وهو يتألف بشكل عام من 

يمكن أن يكون هذا . حساس ضوئي ومرشح ضوئي محدد للطيف وقارئ لإلشارة
ة الطيفية للمادة الحية آما يمكن أن يتم تطوير دارته المقياس منسجم مع االستجاب

 منوجدولتها ووبرمجته بحيث يقوم بحساب الجرعة والتعرض وتحويل المعطيات 
 سهلة المعالجة  على شكل جداول رياضية بسيطةثم يسمح بنقلها السريع إلى الحاسب

  .والتحليل
  مقياس الجرعة الشخصي. ٣. ٥

 الحزمة لكنه صغير لدرجة أنه ذو UVاس لألشعة مقييتكون هذا الجهاز إما من 
 من بعض أنواع من  أو.هولة ويسمح بإجراء قياسات حقليةيمكن حمله واستخدامه بس

األفالم التي تتحسس لألشعة فوق البنفسجية ولها منحنى استجابة قريب جدًا من 
ء استجابة الجلد البشري، وبالتالي فهي تستخدم في قياس الجرعة الشخصية سوا

ال تستخدم وللتوضيح، . [13 ,12]  أو للعاملينUVللمرضى الذين يعالجون باألشعة 
. هذه األفالم للقياس اللحظي وذلك بسبب الحاجة لقراءتها وتحليل نتائجها في المختبر

 ًايجب أن يحقق الكاشف الشخصي شروط مختلفة ليصبح صالحفي جميع األحوال، 
هل س أن يكون :، وهذه الشروط هيUVألشعة  للجرعة في مجال الالستخدام آمؤشٍر

أن جابة خطية لألشعة فوق البنفسجية، و استاالستخدام وال يعيق سير العمل، وله
 تجميعية مستقلة عن الطول الموجي، وال يتأثر بالحرارة أو الرطوبة يكون له استجابة

ؤمن سهولة ، وختامًا، أن ُيأثناء وجوده في الظالم بعد التعرضظهر أي تغيرات ال ُيو
  .منخفضةالكلفة الباإلضافة إلى ودقة في استقراء النتائج والمعلومات هذا 

 
  FXGشعة فوق البنفسجية على مقياس الجرعة الهالمي دراسة تأثير األ. ٦
   FXGالمادة الهالمية . ١. ٦

ة  ادة الهالمي ستخدم الم اد للجرعة اإلشعاعية في مجال FXGت ي األبع اس ثالث  آمقي
ا   عة غام عة أش ًا      Xوأش ضر مخبري ائي يح ضر آيمي ن مستح ارة ع الم عب ذا اله وه
اوة المكون                 و. وبشكل بسيط  الي النق شوارد الع زوع ال ر والمن اء الثالثي التقطي يعد الم

سي  والي (الرئي ائي %  ٩١ح م النه ن الحج ي  )م ضرFXG للكاشف الهالم .  المح
س الم تخدمي ضير اله ي تح ست   ف وع الم ن الن اري م ين تج سحوق جالت ي  م عمل ف

وهو الترآيز الذي يعطي الكاشف     %  ٥ بترآيز   x(C17H32N5O6)الصناعات الغذائية   
اءات       ستخدم مادة وت. ًا وثباتًا في األبعاد   استقرار   أمونيوم آبريتات الحديدي سداسي الم

Fe(NH4)2(SO4)2 6H2O ي مول وهي من    ٠٫٥ بترآيز وع   ميل ري   ن ي مخب  ،تحليل



ز    % 98المرآز    H2SO4وحمض الكبريت     ول،      ٢٥بترآي ي م ول     ميل ح الكزيلين ومل
الي  ز C31H28N2O13SNa4البرتق ول، و0.1 بترآي ي م ة  ميل ات الكيميائي ي المكون ه

وني   مؤشرعروف أن ال  من الم . الثالث الالزمة من أجل عمل النظام بشكل مناسب         األي
شعيع ( +Fe2ال يشكل أي معقد لوني مع شوارد الحديدي      ) الموجودة في الوسط قبل الت

ا  وني وإنم د ل شكل معق ط ي ع فق د شواردم ة  (+Fe3 الحدي د نتيج وارد الحدي شكل ش تت
ساعد في إزاحة سويات االمتصاص ل            آما  ) تفاعل األشعة مع الوسط    ه ي  من   لوسط أن

 .[16 ,15 ,14] مجال األشعة فوق البنفسجية إلى المجال المرئي
   FXGتحضيرالمادة الهالمية . ٢. ٦

التحضير طلب تل عام في مواصفات النظام ولهذا يتؤثر إجراءات التحضير بشك
ين، ترئيسيإلى مرحلتين نظام  تحضير العمليةتقسم . تامإتباع أسلوب معروف بشكل 

 من الحجم النهائي، % 75ج الماء والجالتين الذي يعطي يمزمرحلة تحضير 
فأوًال، . ) % 25(شكل النسبة الباقية  المواد الكيميائية الفّعالة التي تومرحلة إضافة

 دقيقة ليتشرب، ثم ١٥رك المزيج فترة تي مسحوق الجالتين مع الماء النقي ويمزج
مع المحافظة على  45Cعند درجة الحرارة  )ماءوالالجالتين (مزيج ال يسخن

. الحصول على سائل صافي محرك مغناطيسي حتى الذوبان وبواسطةالتحريك 
أوًال ثم إلى الماء المقطر ض الكبريت لجزء الكيميائي بإضافة حميتم تحضير ابعدها 

يجب .  األيونيي الماء الحمضي وأخيرًا إضافة المؤشرتذويب أيونات الحديدي ف
بعدها . 35Cمزج المواد الكيميائية بحذر وعند درجة حرارة مناسبة وهي حوالي 

في براد لبضعة المطلوبة في حواملها المخصصة وفق الحاجة وتوضع العينات تؤخذ 
يجب الحذر في هذه  ( من أجل الحصول على عينات هالمية صلبة ومستقرةساعات

 . [16 ,15 ,14] )المرحلة من تشكل الفقاعات الهوائية داخل الهالم
  طريقة التشعيع باألشعة فوق البنفسجية. ٣. ٦

 وهو )المحاآي الشمسي (UVشعة منبع األاستخدم في عملية تعريض المادة الهالمية 
هذا . XPS-200  طراز من) Solar Light Company(ألمريكية من صنع الشرآة ا

قوس آهربائي في ( ضوئي صباح عبارة عن مجموعة ضوئية مكونة من مالمنبع
مع وحدة الحماية الخاصة باإلضافة إلى منظومة بصرية مرافقة تسمح ) الكزينون

 بتعديل طيف اإلصدار بحيث يتناسب مع طيف األشعة الشمسية في مجال األشعة
 الذي يبين مخطط عام لهذه المجموعة الضوئية )٩(الشكل أنظر  ،فوق البنفسجية

   .المستخدمة
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة مع الطيف الشمسي في نفس                 ) أ) (١٠(بينما يبين الشكل     ع بالمقارن ذا المنب طيف ه
ى    شفافية المرشحات     ) ب(المجال، باإلضافة إل ة ل ات الطيفي ة للمنحني الخطوط البياني

  .ئية المستخدمةالضو
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UV
 Xeقوس آهربائي 

 مرآة عاآسة
  مجمع للحزمة

 UV عاآسة لألشعة صفيحة طيفية

 WG320مرشح ضوئي 

 UVعدسة مرفقة بمرشح 

   متغيرة الفتحة نافذة ضوئية

  UVA مرشح ضوئي

  لمنبعل خيال المتجانسموقع ال

  ة ضوئيةنافذ

 .، مخطط توضيحي للمحاآي الشمسي)٩(الشكل 

 
الخطوط البيانية للمنحنيات ) ب( بالمقارنة مع طيف الشمس في نفس المجال، المحاآي الشمسيطيف ) أ(، )١٠(الشكل 

  .ي في المحاآي الشمسالطيفية لشفافية المرشحات الضوئية المستخدمة

 )ب( )أ ( 

 



 
 
 
 

ون                   اٍل من غاز الكزين يصدر المنبع الضوئي المكون من قوس آهربائي في ضغٍط ع
وق الب        ًا عريض ًاطيف سجية القصيرة وحتى الضوء تحت األحمر          ن يمتد من األشعة ف ف
ة                    و ى نظام تهوي وي عل ة مناسب يحت بشدات عالية؛ لذلك فقد وضع في صندوق حماي

ع بمجموعة    . هعند استخدامعن المنبع  بتبديد الحرارة الناتجة  خاص يسمح  أحيط المنب
د وضع    .  مناسبة بغية االستخدام الصحيح والفعال للحزمة الصادرة       عناصر ضوئية  فق

ة                دة متوازي خلف المنبع مرآة عاآسة آروية تسمح بالحصول على حزمة ضوئية مرت
سب                وذلك ذا ال ا؛ و له ع في محرقه اتيح         في حال وضع المنب رآة بمف ذه الم ب جهزت ه

م                     اح تحك ضًا بمفت ع أي نفس الهدف جهز المنب ا، ول تحكم تسمح بضبط موقعها وميالنه
ضوئية        يسمح بضبط موقعه   ام    .  وفق محورين متعامدين مع محور للحزمة ال وضع أم

سمح      سجية ي وق البنف عة ف تين باألش تين خاص ن عدس ف م ع ضوئي مؤل ع مجم المنب
صادرة ة ال ع الحزم رًة بتجمي ع ومباش ة  عن المنب سة الحزم رآة العاآ د الم دة عن المرت

 ٤٥اوية  زصفيحة طيفية عاآسة لألشعة فوق البنفسجية فقط وضعت ب        وتوجيهيها نحو   
سية    ة الرئي ضوئي للحزم ور ال سبة للمح ة بالن ة  . درج صفيحة الطيفي سمح ال ة ت بتنقي

م   اءحمر األشعة تحت ال   الطيف المرئي و  الحزمة الرئيسية من  ا نحو    ومن ث توجيهيه
ذة                   . نافذة الخروج  ا من ناف ل خروجه سجية قب وق البنف ة األشعة ف يعترض مسار حزم

اف            حالخروج ثالث أنواع من المرش     ة من األطي ة الحزم ات الضوئية التي تسمح بتنقي
ى المرشحات    .  الطيف الشمسي جعل شكل الطيف يشبه، و غير المرغوبة  باإلضافة إل

ستوية        ة خارج             الثالث يوجد عدسة ضوئية م ه الصحيح للحزم سمح بالتوجي ة ت  محدب
ذي يمكن   الفتحة الضوئية حيث يوجد المرشح الضوئي الثالث المتحرك              بواسطته ال

 UVA من الحزمة الكلية الصادرة وتمرير طيف األشعة        UVBحجب طيف األشعة    
ة        تستخدم عند المخرج نافذة ضوئية متغيرة الفتحة       و. فقط د الحزم سمح بتحدي شكل  ( ت
شكل        . المستخدمة وحذف الضوء المتشتت   ) لالخيا في النهاية يتشكل خيال المنبع ذو ال

ساوي حوا           ة ت سافة معلوم ى م ذة الخروج        ١٠ي  لالمتجانس عل يرفق مع    .  سم من ناف
ة ال   والمنبع حامل يسمح ب    ى              ضع العين ة باإلضافة إل ة بدق سافة المطلوب د الم مشععة عن

  .حمل عدد من المرشحات اإلضافية
  
   في التشعيعس األشعة فوق البنفسجية المستخدمةقيا. ٢. ٦

ة        ي عملي ستخدم ف ضوئي الم ع ال دار المنب اس إص ار قي ة اختب ذه المرحل الل ه م خ ت
شعيع  شكل  (الت سي، ال اآي الشم ال  )) ٩(المح ي مج سجية  ف وق البنف عة ف ك األش وذل

ين    زمتين الطيفيت اييس   . UVB وUVAضمن الح اس مق ة القي ي عملي تخدمت ف اس
ر         اإلضاءة وفرة في المختب اييس         )UVB و UVA( الطاقية المت ارة عن مق ، وهي عب

ة   ة ذات حزم اءة طاقي ة   إض رآة ألماني ل ش ن قب صنعة م  Gigahertz-Optik(م



GmbH(راز اب Optometer P9710: ط ا أن االرتي ذآر هن دير بال ن الج ، وم
    %.١٠ في حدودالنسبي المرافق للقيم المقاسة بواسطة هذا المقياس هو 

دة                  يصد ى بع شدات أعل سجية وب وق البنف  ر المحاآي الشمسي نسبة عالية من األشعة ف
د استخدمت     . مرات من األشعة الشمسية المقاسة في دمشق في فصل الصيف          ولهذا فق

ع           ضوئية للمنب شدة ال يض ال ة تخف ة بغي ضوئية الحيادي حات ال ن المرش ة م مجموع
سوية اإلشعاعية             ارب ال افئ أو تق ة  والحصول على سوية تك شمس  العظمى  الطبيعي   لل

 المقاسة في الفترة التي يكون فيها النهار أطول ما يمكن في              ) فقط UVAفي المجال   (
شق؛   ة دم شكل  منطق ين ال ا    ) ١١(يب ستخدمة، آم شعيع الم ة الت ط منظوم ين مخط يب

  . المرشحات الضوئية الحيادية اإلضافية) ومع/بدون(قيم إصدار المنبع ) ٢ (الجدول
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  المنبع المقاس
 UVAفي المجال   اإلضاءة الطاقية

[W/m2] 
ة العظمى   : أشعة الشمس  ار في    أطوال   المقاسة في      القيم نه

   دمشق -العام 
٦٥   

   ٢٤٨٫٥   لمحاآي الشمسي وبدون مرشحات إضافيةا
   OD   211 0.1لمحاآي الشمسي بوجود المرشح ا
   OD   182.5 0.2المرشح لمحاآي الشمسي بوجود ا
   OD   152.8 0.3المرشح محاآي الشمسي بوجود لا
   ١١٥   OD 0.4المرشح لمحاآي الشمسي بوجود ا
   ٨٥٫٣  OD 0.5المرشح لمحاآي الشمسي بوجود ا
   ٣٨٫٣   0.5 و OD 0.4 نيالمرشحلمحاآي الشمسي بوجود ا
   ٥٥٫٣  0.5 و OD 0.3المرشحين لمحاآي الشمسي بوجود ا

  
  

وية تشعيع عالية نسبيًا بالنسبة لألشعة الشمسية المقاسة تم في بداية العمل اختيار س
؛ فكانت الشدة لسوية التشعيعرجع مآفيما بعد في منطقة دمشق والتي اعتمدت 

 تحت FXGالهالم  اختبار سلوك االمستخدمة في التجربة األولى التي تم من خالله

 .ومع المرشحات الضوئية الحيادية اإلضافية/ قيم إصدار المنبع بدون ، )٢(الجدول 

 العينة المدروسة

  المرشحات الضوئية
 0.3 / 0.5 OD 

 المحاآي الشمسي

Xe Arc 
 Lamp  

  .، منظومة تشعيع باألشعة فوق البنفسجية باستخدام المحاآي الشمسي)١١(الشكل 



الهالم ينة من  وذلك باستخدام ع٢م/واط ١٠٥هي  UVAتأثير األشعة فوق البنفسجية 
FXG دقيقة ٦٠ة زمنية آلية قدرها  تمت عملية التشعيع خالل فتر. سم١تها ثخان 
 تم اعتمادها ) دقيقة١٠ و٥، ٤، ٢، ١(جزئية مختلفة زمنية  فترة ٢٣ إلى قسمت

غير أنه في المرحلة الثانية والتي تم خاللها  .بحسب متغيرات التجربة أثناء العمل
تقارب السوية ج نوعية فقد استخدمت سوية إشعاعية محاولة الحصول على نتائ

 فكانت الشدة اإلضاءة UVAاإلشعاعية للشمس في مجال األشعة فوق البنفسجية 
واستخدمت في هذه المرحلة ثالثة عينات من . ٢م/ واط٥٥الطاقية للمحاآي الشمسي 

وضعت ضمن حامل )  سم١ سم، ٠٫٥ سم، ٠٫٢٥( مختلفة ثخانات وبFXGالهالم 
وتمت مراحل التشعيع وفق الجدول ، الكوارتز الخاص باألشعة فوق البنفسجيةمن 

)٣.(  
  

  
 
  الدراسة الطيفية للعينات المدروسة. ٣. ٦

 فتغير من لونه وبالتالي تتغير FXGالهالم ألشعة فوق البنفسجية على تؤثر ا
امتصاصية العينات المدروسة طيفيًا تغيرات تمت دراسة لهذا ؛ امتصاصيته الطيفية

). SPECORD-210(باستخدام محلل طيفي ثنائي الحزمة متطور جدًا من طراز 
ص للعينات المدروسة يسمح هذا الجهاز بإجراء قياس آلي وسريع لمعامل االمتصا

 .في مجال طيفي واسع يمتد من األشعة فوق البنفسجية وحتى األشعة تحت الحمراء
من  حجيرات متوازية المستطيالتبدايًة، تمت معايرة صفر الجهاز باستخدام 

 بقياس طيف  المختارةبدأت دراسة العيناتومن ثم  ؛ة ونظيفةالكوارتز فارغ
 نانومتر ٦٥٠ و٣٥٠ في المجال الطيفي بين عاالمتصاص قبل بدء مراحل التشعي

تم  .الهالمالطيف األولي لمادة  للحصول على  نانومتر وذلك١وبخطوة قياس قدرها 
 بعد آل مرحلة  بنفس الطريقة قياس طيف االمتصاص لكل عينةفي الخطوة التالية

رنات اء المقا نانومتر إلجر٥٥٠ تم اختيار الطول الموجي ، في الختام؛تشعيع جزئية
تحت الهالم دراسة سلوك بين مراحل التشعيع للحصول على معطيات نوعية تسمح ب

  .تأثير األشعة فوق البنفسجية
  
  النتائج ومناقشتها . ٧
   تحت تأثير األشعة فوق البنفسجيةFXGالهالم سلوك . ١. ٧

محدثًة الهالم  تؤثر األشعة فوق البنفسجية على آما ورد ذآره في الفقرات السابقة
غيرات آيميائية تغير من لونه وخواصه الفيزيائية آاالمتصاصية الطيفية؛ وقد تم في ت

تحت تأثير الهالم المرحلة األولى من العمل اختيار عينة تجريبية لدراسة سلوك 

  العينة
 ثخانةال

[Cm] 
 فترة التشعيع الجزئية

[min] 
حل اعدد مر

  التشعيع
 زمن التشعيع الكلي

[min] 
٠٫٢٥  ١  1  15  15  
٢  0.5 1 15  15  
٣  1 1 20  20  

 .، مراحل تشعيع العينات المدروسة)٣(الجدول



استخدمت في المرحلة األولى . UVAفوق البنفسجية  جرعات محددة من األشعة
 ٦٠ ، وتم تشعيعها لمدةن الكوارتز وضعت في حامل م سم١تها ثخان  جالتينعينة

وفقًا )  دقيقة١٠ و٥، ٤، ٢، ١( فترة تشعيع زمنية جزئية مختلفة ٢٣دقيقة قسمت إلى 
للمتغيرات اآلنية للتجربة المنجزة، وذلك باستخدام حزمة ضوئية في مجال األشعة 

وقد تم قياس . ٢م/ واط١٠٥ ذات إضاءة طاقية قدرها UVAفوق البنفسجية 
،  التشعيع الكلي جزئية من مراحلفترة تشعيعالعينة قبل التشعيع وبعد آل امتصاصية 

 ٣٥٠طيفي المجال ال( وفقًا لشروط القياس المختارة والمبينة في الفقرة السابقة وذلك
تغيرات ) ١٢(يبين الشكل . ) نانومتر١ نانومتر بخطوة قياس قدرها ٦٥٠ –

 نانومتر بداللة زمن ٥٥٠ي  للعينة األولية عند الطول الموجA االمتصاصية
  .التشعيع
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تزداد في المراحل األولى لعملية الهالم أن امتصاصية ) ١٢(نالحظ من خالل الشكل 
التشعيع ثم تصل إلى قيمة عظمى لتعود وتنخفض من جديد؛ وهذا يعبر فعليًا عن 

 يتغير في مراحل التشعيعالهالم المالحظات العينية للتجربة حيث لوحظ أن لون 
األولى نتيجة التعرض لألشعة فوق البنفسجية ليصبح عاتمًا، ثم يبدأ اللون بالزوال 
تدريجيًا عند متابعة التعريض لألشعة فوق البنفسجية حتى يزول بشكل نهائي ويصبح 

 نالحظ من خالل هذا المنحني وجود منطقتين تعبران عن تغير شبه .شفافًاالهالم 
في المراحل األولى من التعريض يزداد اللون  الهالم،خطي في خاصية امتصاصية 

، وفي المراحل )١٣( أنظر الشكل ) دقيقة١٥حتى (تدريجيًا وبشكل خطي نوعًا ما 
، انظر النهائية حين يبدأ زوال اللون ويكون المنحني في هذه المرحلة أيضًا شبه خطي

 في آشف FXGالهالم إذًا، يمكن القول أنه من الممكن جدًا استخدام . )١٤(الشكل 
أو زوال ) زيادة االمتصاصية(األشعة فوق البنفسجية سواء من خالل زيادة اللون 

  ).نقصان االمتصاصية(اللون 
  

 سم ١تها ثخان FXG نانومتر لعينة من الهالم ٥٥٠ عند الطول الموجي A ، منحني تغير االمتصاصية)١٢(الشكل 
  .بداللة زمن التشعيع) ٢م/ واط١٠٥، UVA(سجية تحت تأثير األشعة فوق البنف



y = 0.023x + 0.8735
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y = -0.0155x + 1.3843

R
2
 = 0.9922
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   تحت تأثير األشعة فوق البنفسجيةFXG الهالم ثخانةدراسة عامل . ٢. ٧

إن إنجاز هذه المرحلة ليس باألمر السهل وخاصة أنه من الصعب الحصول على 
 الهالم ثخانة المطلوبة لذلك استخدمت طريقة خاصة لتحديد ثخاناتللعينات بالحوامل 
الكميات وتحديد ارتز  الكوحجيرة الكوارتز وذلك من خالل حساب حجم خليةداخل 

لقد تم خالل العمل و. الموضوعة في آل خلية واختيار الوضعية والسدادة المناسبة
 ١ سم و٠٫٥ سم، ٠٫٢٥(متدرجة ات ثخانتحضير ثالث عينات من الهالم بثالث 

وبعد آل فترة   قياس االمتصاصية للعينات المحضرة قبل بدء التشعيعأجري). سم
 ٦٥٠ – ٣٥٠المجال الطيفي (تشعيع جزئية وذلك وفقًا لشروط القياس المختارة 

، وقد استخدم هنا في عملية التشعيع حزمة ) نانومتر١نانومتر بخطوة قياس قدرها 
 ٢م/ واط٥٥ ذات إضاءة طاقية قدرها UVAاألشعة فوق البنفسجية ضوئية في مجال 

منحي تغير ) ١٥(يبين الشكل  ).٣(وذلك وفقًا لفترات التشعيع المبينة في الجدول 
 .االمتصاصية لكل من العينات الثالث المدروسة بداللة زمن التشعيع

 
 

  . بداللة زمن التشعيعUVAحت تأثير األشعة  تFXG، منطقة ازدياد شدة اللون في منحني تغير امتصاصية الهالم )١٣(الشكل 

  . بداللة زمن التشعيعUVA تحت تأثير األشعة FXG، منطقة زوال اللون في منحني تغير امتصاصية الهالم )١٤(الشكل 
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ث المدروسة بعد حذف فيبين تغيرات االمتصاصية للعينات الثال) ١٦(أما الشكل 
وأخذ تغير ) ما قبل التشعيع( حيث تم طرح قيمة االمتصاص األولية ثخانةعامل ال

تم هذا اإلجراء بهدف حذف عامل . ناتج عملية الطرح بداللة زمن التشعيع
االمتصاصية لمادة الهالم الذي يختلف باختالف ثخانة الهالم وبالتالي يمكن مقارنة 

  .لعينات الثالثة المدروسة بشكل مباشراالمتصاصية المصححة ل
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 سم وتلك ذات ٠٫٥ ثخانةمالحظة أن للعينة ذات ال) ١٦(يمكن من خالل الشكل 
 سم نفس السلوك وأن تغير االمتصاصية بالنسبة لما قبل التشعيع هو نفسه ١ ثخانةال

كن  لذلك يم.في معظم النقاط % ٩٠لتين إلى حوالي اتقريبًا وتصل النسبة بين الح

 . مختلفة الثخانة بداللة زمن التشعيعFXGمنحني تغير االمتصاصية لثالث عينات من الهالم ، )١٥(الشكل 

 . بداللة زمن التشعيع، تغيرات فرق االمتصاصية للعينات المدروسة بالنسبة لقيمة االمتصاصية قبل التشعيع)١٦(الشكل 



 ٤٠٠-٣١٥ (UVAمن األشعة فوق البنفسجية في المجال  % ٩٠القول أن حوالي 
 وبمقارنة هذه النتائج مع الشكل . سم من الهالم٠٫٥تها ثخانيمتص في طبقة ) نانومتر

حتى  نانومتر ٤٠٠ – ٣٠٠في المجال الطيفي تصل شفافية للجلد الذي يبين أن ) ٥(
ألشعة فوق البنفسجية تمتص آليًا في طبقة ملم في الجلد؛ أي أن ا ٢عند عمق % ١٠
حالة ( ملم من الجلد البشري ذو البشرة القوقازية ٣الوسطية تساوي تقريبًا تها ثخان

، ومن هنا يمكن التنبؤ بأنه )وسطية بين الجلد األبيض والجلد المتوسطي األسمر
كن يمكن تطوير هذا الكاشف الهالمي وتعديل بنيته الكيميائية بحيث يصبح مم

االستخدام في عملية محاآاة التفاعل المتبادل بين األشعة فوق البنفسجية والجلد 
  أيضًا وبالتالي، من الممكن مستقبًال تطويره ليصبح،البشري بشكل مناسب تمامًا

  .آأداة سهلة االستخدام في تحديد جرعة األشعة فوق البنفسجية الممتصة من قبل الجلد
  

  الخالصة
 من الكواشف المعروفة في      FXGة اإلشعاعية الكيميائي المتلون     يعتبر مقياس الجرع  

ل أشعة                  ة مث ة عن األشعة المؤين  و األشعة    تطبيقات قياس الجرع اإلشعاعية الناجم
سينية  ذي   . ال ه الهالم ال ذي يضاف إلي اء ال سي من الم شكل رئي ذا الكاشف ب يتكون ه

ة            ات آيميائي ى مكون أثر باإلشعاع        يعطيه القوام المتماسك باإلضافة إل أخرى؛ وهو يت
  . فتتغير امتصاصيته بشكل خطي عند أطوال موجية محددة في المجال المرئي للطيف

الم          ى اله ؤثر عل ة ت ا المختلف سجية بأطيافه وق البنف عة ف ارب أن األش رت التج أظه
FXG        شكل شبه خطي  بنفس طريقة تأثير األشعة المؤينة حيث تتغير االمتصاصية ب

شعيع      تحت تأثير األشعة   ذه            .  فوق البنفسجية بداللة زمن الت ين من خالل ه ه تب ر أن غي
دأ                   الزوال ويب ون ب دأ الل الدراسة أن تزايد االمتصاصية يتوقف عند حد معين فقط ثم يب

شعيع               ة الت ول أن     . تناقص االمتصاصية بشكل شبه خطي مع استمرار عملي يمكن الق
د شدة         هذا الهالم قابل لالستخدام آكاشف لألشعة فوق البنف        ة تزاي سجية سواء في منطق

؛ غير أنه قد    )تناقص االمتصاصية (أو منطقة زوال اللون     ) تزايد االمتصاصية (اللون  
د امتصاصية الهالم، باإلضافة                     ة تزاي صيلية لمنطق تم في هذا العمل إجراء دراسة تف

  .  المادة الهالمية في هذه الظاهرةثخانةإلى محاولة دراسة دور 
ة       سجية                 استخدم في عملي وق البنف ة ضوئية في مجال األشعة ف شعيع حزم  UVAالت

وس  ن ق ه م وئية مكون ة ض ن منظوم ارة ع و عب سي وه اآي الشم تخدام المح باس
ات       ن العدس ة م ى مجموع افة إل ون باإلض ن الكزين اٍل م غٍط ع ي ض ائي ف آهرب
ف        ى طي صول عل ضوئية والح ة ال ة الحزم سمح بتنقي ي ت ضوئية الت حات ال والمرش

ف ا  اآي طي سجية   يح وق البنف عة ف ال األش ي مج شمس ف اءة  . ل وية اإلض رت س اختي
د     شكل تقريبي          ( UVA في مجال األشعة        ٢م/ واط ٥٥الطاقية عن ة ب ذه القيم افئ ه تك

ة دمشق                     ام في مدين ار في الع ، )سوية اإلضاءة الطاقية العظمى للشمس في أطول نه
دء      لعينات ال امتصاصية   ا فترات محددة؛ وقد درست   وتم التشعيع خالل     ل ب محضرة قب

شعيع  تخدام م الت ك باس ة وذل شعيع جزئي رة ت ل فت د آ ضوئي وبع ف ال اس الطي قي
بكتروفوتومتر( ك)س ي   وذل ي  ف ال الطيف اس   ٦٥٠ – ٣٥٠المج وة قي انومتر بخط  ن

  . نانومتر١قدرها 



 سم ٠٫٥ سم، ٠٫٢٥ ( من المادة الهالميةمتدرجة ثخاناتترآزت الدراسة على ثالث 
 سم نفس ١ ثخانة سم وتلك ذات ال٠٫٥ ثخانةللعينة ذات الوقد تبين أن )  سم١و

السلوك وأن تغير االمتصاصية بالنسبة لما قبل التشعيع هو نفسه تقريبًا، وأن حوالي 
يمتص )  نانومتر٤٠٠-٣١٥ (UVAمن األشعة فوق البنفسجية في المجال  % ٩٠

 ورد في المراجع وبمقارنة هذه النتائج مع ما.  سم من الهالم٠٫٥تها ثخانفي طبقة 
  وآلية تفاعله مع اإلشعاعهذا الكاشف الهالميمن يمكن تعميق دراسة العلمية فإنه 

مستقبًال في عملية محاآاة التفاعل المتبادل بين األشعة فوق البنفسجية بغية استخدامه 
تطويره ليصبح أيضًا آأداة آما أنه من الممكن . والجلد البشري بشكل مناسب تمامًا

  .األشعة فوق البنفسجيةاإلشعاعية في مجال جرعة قياسات الستخدام في سهلة اال
  

  آلمة شكر
  

أمين     ذا البحث و ت ات ه ة نفق ى تغطي سورية عل ة ال ة الذري ة الطاق شكر هيئ ود أن ن ن
شجيعه المتواصل  ه وت ى رعايت ام عل دير الع دآتور الم سيد ال شكر ال ستلزماته، و ن . م

  .سم الوقاية واألمان على األهتمام والمتابعةوالشكر أيضًا للسيد الدآتور رئيس ق
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