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  )تاب المساركمن  82ص 9التمرين ( 05 الـمـوضـوع
 

  . دراسة هذه التقنيةوفيما يلي .شكل تقريبيمن تقدير عمر األرض ب) رصاص   –األورانيوم ( مكن التأريخ بـ 
  .ورانيومدراسة الفصيلة المشعة لأل .1

لن نأخذ بعين االعتبار اإلشعاع ( عد سلسلة من التفتتات المتتالية بالمستقر  206، المشع طبيعيا إلى الرصاص  238يتحول األورانيوم 
ɣ( . 

238ورانيوم مرحلة أولى ، تتحول نواة األفي  .1.1
92 U   اإلشعاعية النشاطαإلى نواة التوريوم Th. 

 .أعط تعريف النواة المشعة .1.1.1
 .أكتب معادلة التفتتت محددا القوانين المستعملة .1.1.2

234إلى نواة البروتاكتينيوم  234في مرحلة ثانية تتحول نواة التوريوم  .1.2
91 Pa 234:   ، حسب المعادلة 234 0

90 91 1Th Pa e−→ +  
 .ما طبيعة هذا التفتت ؟ علل اإلجابة

  :هي  206إلى نواة الرصاص  238المعادلة الكلية لتحول نواة األورانيوم  .1.3
238 206 4 0
92 82 2 1U Pb x He y e−→ + +  

 . -βوعدد التفتتات  αحدد عدد التفتتات 
  . tterreنعتبر عينة من صخرة قديمة عمرها هو عمر األرض ونرمز له بــ  .2

  )  238الناتج عن تحول األورانيوم (  206والرصاص  238ورانيوم ألاتحتوي هذه العينة على نسب ثابتة من عنصري 
ص اإلشعاعي لعدد نوى الموجودة في العينة من تحديد عمرها وذلك انطالقا من منحنى التناق 206يمكن قياس كمية الرصاص 

 .238األورانيوم 
  .) أنظر الشكل ( الموجود في العينة  238رانيوم ولعدد نوى األ Nu(t)نعتبر المنحنى  .2.1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 :عين مبيانيا  .2.1.1
 .لنوى األورانيوم Nu(o)العدد البدئي  •
 . λثم استنتج ثابتة النشاط اإلشعاعي ، τثابتة الزمن  •
.   t1=1,5.109ansالمتبقية في العينة عند اللحظة 238ثم أحسب عدد نوى األورانيوم Nu(o) بداللة ،Nu(t) أعط تعبير .2.1.2

 .تأكد مبيانيا من النتيجة
/1أعط تعريف عمر النصف .2.1.3 2t. 238أحسب قيمته بالنسبة لأللورانيوم. 

 .ذرة 2,5.1012القيمة  tterreعند اللحظة  NPb(tterre)أعطى قياس كمية الرصاص  .2.2
 . NU(tterre) أحسب . NPb(tterre)و  Nu(o) و NU(tterre) أوجد العالقة بين  .2.2.1
  . tterreحدد عمر األرض  .2.2.2
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