
الطاقة المتجددة في اللقاء الخامس
للجمعية العلمية السعودية للعلوم الفيزيائية

 لماذا يكره طالبنا الفيزياء؟

الفيزيائية للعلوم  ال�سعودية  العلمية  اجلمعية  عن  ت�سدر  م   2012 -مايو  هـ   1433 رجب   - ال�ساد�س  العدد   - الطالبي  الفرع  ملحق   - العلوم  اآفاق  جملة 

الفيزياء
 والغوص

رغم ذلك..
أبقى متفيزقة

في  االن  نحن  القماطي:  د.محمد 
مرحلة مفترق طرق وتحديد هوية 
وسيكون لديها نتائجها العظيمة 

أو المهلكة

ئية
زيا

الفي
اجلمعية العليمة السسعودية للعلوم 

SAUDI PHYSICAL SOCLETY ئية
زيا

الفي
اجلمعية العليمة السسعودية للعلوم 

SAUDI PHYSICAL SOCLETY

تعلن اجلمعية ال�صعودية للعلوم الفيزيائية يف هذا ال�صيف مبجموعة جديدة من 
براجمها املميزة ليكون �صيفنا اأكرث متعة واأ�صد اإثارة.

مع حما�صرات منهجية وال منهجية يقدمها نخبة من اأع�صاء هيئة التدري�س من 
خمتلف اجلامعات.

اأنت وماذا تريد فهناك من ي�صمع وهناك من  جل�صات وحوارات لتقول لنا من 
يجيب ويوجه وير�صد .

وم�صابقات �صيقة ومتقدة ت�صتعل على جمر من احلما�س واملناف�صة.
هذا واأكرث...

فانتظرونا مع كل فيزيائي وفيزيائية
اآرائكم  واأي�صا  وا�صتف�صارتكم  اأ�صئلتكم  الفيزياء  كوكب  على  فيزيائي  �صيف  يف 

واقرتاحاتكم وكل ما لديكم ن�صتقبله على الربيد االإلكرتوين:
SSP.1.SOS@GMAIL.COM

 الكرة األرضية تغرق



نرحب بكم

رئيس التحرير:

مبارك عائض القحطاني

مديرة التحرير:

وئام عبدالعزيز الدريس

مساعدة مديرة 

التحرير:

فاطمة أحمد األسمري

 مدير لجنة العالقات:

عبداهلل يحيى بن زيمه

التدقيق اللغوي:

 سارة ناصر اليمني 

حنان ناصر العبدلي

الدعم الفني:

منال عبداهلل الحنايا

شكر خاص وامتنان
من اإدارة املجلة لكل من:

د. حازم فالح �سكيك - جامعة الأزهر بغزة.د. حممد ريا�ض عرفة- جامعة امللك عبدالعزيز
العلمي لهذا  التدقيق  امللك عبدالعزيز وذلك مل�ساهمتهم يف  د. رمي الطويرقي- جامعة 

العدد، وكذلك دعمهم املعنوي القوي للمجلة وطاقم حتريرها.

كلمة العدد
الطموحة  املجلة  هذه  ف5.  جملة  من  ال�ساد�ض  العدد  ي�سدرو  نحتفل  اكم  واإيَّ نحن  ها 
ب�سواعد ال�سباب الفيزيائي الطموح الذين ما فتئوا يعملون بكلِّ جد واجتهاد ليحققوا 

اأهدافهم ال�سامية.
اإن هدفنا الأول يف ف5 هو اإي�سال املعرفة العلمية اإىل جمتمعنا يف قالٍب ب�سيٍط و�سهٍل 
فلعل  التفا�سيل  اإدارك  من  نتمكن  مل  واإن  امل�ستمر  التطور  ع�سر  هذا  فع�سرنا  ممتع، 
العموميات ل تفوتنا لتتكون لدى �سبابنا نبذة ولو ب�سيطة عن م�ستجدات العلم والتقنية.
جهود  على  العدد  هذا  حتى  قائمة  زالت  وما  قامت  ف5  باأن  نقول  اأن  هنا  واجبنا  ومن 

ا  متظافرة من العديد من الأ�ساتذة و الطالب فلهم جميعًا منَّ
  جزيل الشكر والعرفان.

عن حياته يقول: �إنني ولدت م�سلمًا �إلاَّ �إنني �أخرتت لنف�سي هذ� �لدين فيما بعد عن قناعة و�إميان لي�ساعدين 
يف م�سو�ر حياتي وعن نظرته للتخ�س�ص يقول: �إن �لريا�سيات و�لفيزياء مادتان ت�سري�ن جنبَا مم�سكت �لأيدي 
مع �إعتمادية �لفيزياء �لكبرية على �لريا�سيات وعن �أحد �خرت�عاته يقول باإنه: ل يز�ل �أحد �أ�سغر �ملجاهر 
�لإلكرتونية يف �لعامل وله ميزة فريدة عنهم يف �إمكانية تكوين �سورة يف ��ستهالك طاقة �سغرية جدً� ت�سل �إىل 

�للقاء باب  يف  �إلكرتون فولت و�حد �إنه �لدكتور- حممد �لقماطي �لذي ت�ست�سيفه ف5 

ظاهرة طبيعية ويف نف�ص �لوقت مادة د�سمة للجدل �ل�سيا�سي و�لعلمي و�لإعالمي بني �لعديد من �جلهات وهذ� 
ما �سنتعرف عليه يف باب ظو�هر فيزيائية غام�سة حتت عنو�ن �لكرة �لأر�سية تغرق.

در��سة  وكذلك  �ل�سفر  حتت  مئوية  درجة   150 من  �أقل  �حلر�رة  درجات  بد�ر�سة  يهتم  �لذي  �لعلم  هو  ما 
خ�سائ�ص �ملو�د عند هذه �لدرجات. ماذ� ي�سمى ؟ وما هي تطبيقاته يف كثري من فروع �لعلم و �لهند�سة؟ هذ� 

ما �سنتعرف عليه من باب مقالة �أ�ستاذ.

يف باب كيف تعمل �لأ�سياء ؟ نتعرف على طريقة عمل جهاز �لرنني �ملغناطي�سي وفو�ئده يف عملية �لت�سوير 
لالأغر��ص �لطبية.

في هذا العدد

كاريكاتير

الع�سوية يف املجلة متاحة جلميع طالب وخريجي الفيزياء يف اململكة من 
مع  املجلة  الربيد  عرب  مرا�سلتنا  ميكن  الع�سوية  ولطلب   ، املراحل  جميع 

حتديد جمال العمل)التحرير - الإخراج - العالقات العامة(.
كما نرحب مبقالتكم واقرتاحاتكم علي الربيد الإلكرتوين للمجلة 

f5-@sps@hotmail.com
وفق ال�سروط التالية:

1-اأن تكون املو�سوع متعلق بالفيزياء.
2-قبل األ تكون املقال قد ن�سر يف مطبوعة اأخرى.

3- اأن تكون امل�ساركة من اإن�ساء الكاتب مع ذكر املراجع.
4-تدعيم امل�ساركة بال�سور اإن لزم.

5-اإرفاق ال�سم ال�سحيح واجلهة التي ينتمي اإليها.

فكرة ور�سم : ب�سائر مروزق ال�سلمي
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• الفيزياء النووية 	
•  تطوير الأجهزة والتقنيات	

عن اللقاء:
يعول  ملا  ذلك  اليومية,  حياتنا  يف  مبكان  الأهمية  من  الفيزياء  علم  يعترب 
كثري  اأ�سا�س  ولأن��ه  جهة  من  الكونية  الطبيعية  الظواهر  تف�سري  يف  عليه 
النماذج  اأن  �سك  ول  اأخرى.  جهة  من  وال�سناعية  التقنية  التطبيقات  من 
من  بلغته  ما  بلغت  قد  احلا�سر  ع�سرنا  يف  املتقدمة  الأمم  من  الناجحة 
تقدم تقني يعود اإىل التوظيف الأمثل للعلوم واملعارف يف التنمية وال�سناعة 
مراحل  اأعلى  لكونها  واملعارف  العلوم  تلك  مقدمة  يف  الفيزياء  تاأتي  حيث 
العلم من حيث املنتج والنظرية على حد �سواء,  ومن ثم فاإنه يعّول  تطور 
ي�سخرها  واقعية  اإىل منجزات  والنظريات  القوانني  عليها كثريًا يف حتويل 
الذي  وال�سناعي  التقني  التقدم  اإن  وم�ساحله.  اأهدافه  خلدمة  الإن�سان 
ي�سهده ع�سرنا احلا�سر مدين بكل اإجالل واإكبار لطبيعة العالقة الوثيقة 
ومنتجاته  جهة,   من  )نظري(  اأ�سا�سي  كعلم  الفيزياء  علم  بني  واملتبادلة 
التطبيقية وا�ستخداماته العملية من جهة اأخرى. اإن اجلهود املتوا�سلة التي 
تبذلها جامعة امللك خالد يف اإقامة الفعاليات العلمية,  التي ت�سمل امللتقيات 
والندوات واملوؤمترات املتخ�س�سة,  يقع �سمن مهامها التي ت�سب يف قناة 
دعم البحث العلمي وحتقيق الروؤية الإ�سرتاتيجية للخطة الوطنية ال�ساملة 
للعلوم والتقنية يف اململكة التي تبنتها قيادة هذا البلد املبارك والتي تهدف 
املتخ�س�سني  بني  اخل��ربات  تبادل  و  واكت�سابها  واملعارف  العلوم  نقل  اإىل 
وتوطني التقنية,  مما يحقق للباحثني ال�سعوديون مواكبه فاعلة مل�ستجدات 

الع�سر لت�سخريها خلدمة املجتمع.
للجمعية  اخلام�س  للقاء  اجلامعة  ا�ست�سافة  ج��اءت  الإط��ار  ه��ذا  و�سمن 
ال�سعودية للعلوم الفيزيائية كدعم وا�سح للفيزيائيني ال�سعوديني يف الوقت 
تناف�س علمي تكنولوجي عاملي غري م�سبوق,  حيث  العامل فيه  الذي ي�سهد 
ملعظم  احللول  من  بكثري  الب�سرية  تعد  التي  املتقدمة  وامل��واد  النانو  بحوث 
من  اأهمية  اللقاء  اكت�سب  كما  وغريها,   وال�سناعة  الطب  يف  الإ�سكالت 
تبنتها  التي  والتقنية  للعلوم  ال�ساملة  الوطنية  اخلطة  �سمن  جاء  اإنه  حيث 
اململكة ودعمتها القيادة يف هذا البلد,  وهذا اللقاء  متيز مب�ساركة خم�سة 
ع�سر عاملًا متميًزا مت اختيارهم من الدول املتقدمة تقنًيا ومن مراكز علمية 

متميزة على م�ستوى العامل. 
وبنينَّ الدكتور حممد �سلطان ع�سريي رئي�س اللقاء عميد كلية العلوم بجامعة 
تاأكيًدا  تاأتي  اللقاء  لهذا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  رعاية  اأن  خالد  امللك 
حلر�سه على الهتمام بكل ما يطّور العملية التعليمية يف هذه البالد,  م�سرًيا 
اإىل اأن فعاليات اللقاء بداأت يف ال�سابع ع�سر من �سهر ذي القعدة من عام 
الع�سريي عدًدا  الدكتور  اللقاء بح�سب  وتناول  اأي��ام,   وملدة ثالثة  1431ه��� 
املو�سالت,   اأ�سباه  النانوية,  فيزياء  واملواد  النانو  من املحاور منها فيزياء 
الب�سريات  وامل��ج��الت  اجل�سيمات  والطبية,   واحليوية  الذرية  الفيزياء 

الكمية,  الفيزياء النووية وتطوير الأجهزة والتقنيات. .

اللقاء الخامس
للجمعية العلمية السعودية للعلوم الفيزيائية

الثنني يوم  الفيزيائية  للعلوم  ال�سعودية  العلمية  للجمعية  اخلام�س  اللقاء   عقد 
احلرمني  خ��ادم  برعاية  ه�   1431-11-19 الأرب��ع��اء  حتى  ه�   1431-11-17

ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ال �سعود   حفظه اهلل
عنوان اللقاء:

» الفيزياء واآفاق الطاقة املتجددة«
مكان عقد اللقاء:

جامعة امللك خالد – اأبها – كلية العلوم
اأهداف اللقاء:

1. تن�سيط البحث العلمي يف املجالت الفيزيائية املختلفة.
العلوم  جمال  يف  والتطبيقية  النظرية  العلمية  التطورات  اآخ��ر  عر�س   .2

الفيزيائية.
3. تعزيز التوا�سل بني الفيزيائيني يف اجلامعات واملوؤ�س�سات املختلفة.

4. دعم الأبحاث العلمية التطبيقية يف جمالت فيزياء الطاقة.
5. دعم تاأهيل الفيزيائيني للعمل يف جمالت ال�سناعة والت�سالت.

6. تنمية املوارد املخ�س�سة للبحث العلمي يف اجلامعات واملراكز البحثية.
7. اإمناء روح البحث العلمي لدى طالب الدرا�سات العليا واإتاحة الفر�سة 

لهم لالإلتقاء بالباحثني املتميزين من داخل وخارج اململكة.
م�ستوى  رفع  على  والعمل  العام  التعليم  يف  الفيزياء  مناهج  كفاءة  رفع   .8

املعلمني علميًا وتربويًا.
الهيئات امل�شاركة:

1. اأق�سام الفيزياء باجلامعات ال�سعودية بنني وبنات.
2. الباحثون يف خمتلف الهيئات البحثية يف اململكة.

3. املخت�سون واخلرباء يف جميع القطاعات ذات العالقة,  حكومية وخا�سة.
4. املدر�سون وم�سرفو الفيزياء بقطاعات وزارة الرتبية والتعليم.

الكربى  ال�سركات  العلمي يف قطاعات  بالبحث  املهتمني  الأعمال  رجال   .5
والهيئات واملوؤ�س�سات املخت�سة.

وطلبة  املتقدمة  ال�سفوف  يف  اجلامعية  الدرا�سات  يف  الفيزياء  طلبة   .6
الفيزياء يف الدرا�سات العليا.

اجلهة املنظمة:
العلمية  واجلمعية  الفيزياء  ق�سم   – العلوم  –كلية  خالد  امللك  جامعة 

ال�سعودية للعلوم الفيزيائية.
حماور اللقاء:

• الطاقة املتجددة	
• فيزياء النانو واملواد النانوية 	
• فيزياء اأ�سباه املو�سالت	
• الفيزياء الذرية واحليوية والطبية 	
• اجل�سيمات واملجالت	
• الب�سريات الكمية 	

بقلم : نا�شر اخللبان

 اأخبار وتغطيات 

1آفاق العلوم



الفيزيائية  امل��ج��الت  يف  العلمي  البحث  تن�سيط  اإىل  اللقاء  ه��دف  فيما 
املختلفة,  منها :

العلوم  جم��ال  يف  والتطبيقية  النظرية  العلمية  ال��ت��ط��ورات  اآخ��ر  عر�س 
واملوؤ�س�سات  اجلامعات  يف  الفيزيائيني  بني  التوا�سل  تعزيز  الفيزيائية,  

املختلفة,  
دعم تاأهيل الفيزيائيني للعمل يف جمالت ال�سناعة والت�سالت,  	 
تنمية روح البحث العلمي لدى طالب الدرا�سات العليا واإتاحة الفر�سة 	 

لهم لاللتقاء بالباحثني املتميزين من داخل وخارج اململكة 
رفع كفاءة مناهج الفيزياء يف التعليم العام والعمل على رفع م�ستوى 	 

املعلمني علمًيا وتربوًيا. 
علماء وباحثني  من خمتلف الدول 

بلغ عدد  اللقاء اخلام�س مب�ساركات غري م�سبوقة,  حيث    هذا وقد متيز 
الأوراق العلمية املقدمة للقاء من داخل اململكة ومن خارجها اأكرث من مائة 
اختيار  ومت  بتحكيمها  للقاء  العلمية  اللجنة  قامت  وقد  علمية  ورقة  و�ستني 
مائة وع�سرة بحوث,  منها �سبعون بحًثا لالإلقاء والباقي عبارة عن مل�سق 
علمي وهذه البحوث خ�سعت مرة اأخرى للتحكيم و�سوف يتم ن�سر ما متت 
  ,)AIP( وه��ي  حمكمة  اأمريكية  جملة  يف  نهائي  ب�سكل  عليه  املوافقة 
و�سارك يف هذا اللقاء عدد من العلماء واملخت�سني من داخل اململكة ومن 
خارجها من )جمهورية م�سر العربية,  الأردن,  املغرب,  اجلزائر,  تون�س,  
واأملانيا  بريطانيا  وم��ن  املتحدة  ال��ولي��ات  من  م�ساركات  وهناك  اليمن,  

وفرن�سا واليابان وتركيا ورو�سيا والهند وغريها(. 
الفيزياء  ملعلمي  م�ستقل  ن�ساط  خالل  من  اللقاء  �ساحبت  اأن�سطة  هناك  و 
واآخر لطلبة الفيزياء يف اجلامعات ال�سعودية عبارة عن حما�سرات ولقاءات 
مع عدد من الأ�ساتذة املتميزين,  بع�سهم من املدعوين من خارج اململكة يف 
اأو  للقاء املعلمني  العلمي اخلا�س وبع�سهم مت دعوته ب�سورة خا�سة  اللقاء 

الطالب وكان ذلك يوم الأربعاء 19-11- 1431ه�.
اللقاء,  وذلك يف  التي عملت لال�ستفادة من تو�سيات  اأهم اخلطط   ومن 
دعم التوا�سل العلمي مع اجلهات واملراكز العلمية املتقدمة وذلك عن طريق 
وتقوية  معهم  والتحدث  املراكز  هذه  من  املدعوين  العلماء  وجود  ا�ستثمار 
ال�سلة بهم وفتح قنوات للتوا�سل معهم �سواء عن طريق ال�ست�سافة اأو عن 
طريق الدرا�سات العليا,  كما اأن من اأهم اخلطط لال�ستفادة من هذا اللقاء 
اململكة  يف  العلمي  البحث  دعم  وحماولة  جديدة  واأبحاث  م�ساريع  فتح  هو 

بتبني هذه البحوث وال�ستفادة منها يف اململكة.
ن�سخته  يف  الفيزيائية  للعلوم  ال�سعودية  العلمية  اجلمعية  لقاء  ج��اء  وق��د 
اإىل  ويهدف  املتجددة«,   الطاقة  واآف��اق  »الفيزياء  �سعار  حتت  اخلام�سة 
اآخر  وعر�س  املختلفة,   الفيزيائية  املجالت  يف  العلمي  البحث  تن�سيط 
التطورات العلمية النظرية والتطبيقية يف جمال العلوم الفيزيائية,  وتعزيز 
التوا�سل بني الفيزيائيني يف اجلامعات واملوؤ�س�سات املختلفة, يف �سوء العمل 
ودعم  الطاقة,   فيزياء  جمالت  يف  التطبيقية  العلمية  الأبحاث  دعم  على 
تاأهيل الفيزيائيني للعمل يف جمالت ال�سناعة والت�سالت. وتغطي حماور 
اللقاء العديد من املو�سوعات من �سمنها الطاقة املتجددة,  وفيزياء النانو 
واحليوية  الذرية  والفيزياء  املو�سالت,   اأ�سباه  وفيزياء  النانوية,   وامل��واد 
والطبية, واجل�سيمات واملجالت,  والب�سريات الكمية, والفيزياء النووية,  
اأق�سام الفيزياء باجلامعات  وتطوير الأجهزة والتقنيات. وا�ستقطب اللقاء 
الهيئات البحثية يف اململكة,  واملخت�سني  ال�سعودية, والباحثني يف خمتلف 
واخلرباء يف جميع القطاعات ذات العالقة,  واملدر�سني وم�سريف الفيزياء 

بقطاعات وزارة الرتبية والتعليم,  ورجال الأعمال املهتمني بالبحث العلمي,  
وطالب الفيزياء.

النظيفة. احل�سور  بالطاقات  املهتمني  مناق�سات مكثفة بني  املوؤمتر  و�سهد 
العربي الكبري اهتم بال�ستفادة من التقنية احلديثة يف هذا املجال.

الطاقة املتجددة:
و�سيلة  هي  املتجددة  »الطاقات  اأف�سل  حلياة  وفر�سة  الطبيعة  من  هدية   
لن�سر املزيد من العدالة يف العامل بني دول العامل الغني ودول العامل الفقري. 
وهي لي�ست ح�سرًا على الذين يعي�سون اليوم,  فاحلد الأق�سى من ا�ستعمال 
ال�سم�س والرياح اليوم لن يقلل من فر�س الأجيال القادمة. بل على العك�س,  
فعندما نعتمد على الطاقة املتجددة �سنجعل م�ستقبل اأولدنا واأحفادنا اأكرث 
اأمانًا«, . فالطاقة املتجددة باأنواعها من طاقة �سم�سية وطاقة رياح وطاقة 
هيدروليكية وطاقة ع�سوية وغريها من الطاقات »الطبيعية« تعترب بالفعل 
الأمل يف توفري الطاقة يف امل�ستقبل. من ناحية لأنها طاقات ل تن�سب,  ومن 
ناحية اأخرى لأنها غري ملوثة للبيئة. بالإ�سافة اإىل ذلك,  تطبيق التقنيات 

احلديثة لتوليد هذه الأنواع من الطاقة �سيوفر فر�س عمل متعددة لل�سباب. 
هذا ما اأكده حا�سرو املوؤمتر املهتمني بالطاقات املتجددة ب�سفة خا�سة منذ 

وقت بعيد ويعتربوها الفر�سة الوحيدة لتزويد العامل بالطاقة يف امل�ستقبل.
الطاقة املتجددة م�شادرها وا�شتخدامها: 

تقليدي,   غري  طبيعي  م�سدر  من  املولدة  تلك  بها  نعني  املتجددة   الطاقة 
م�ستمر ل ين�سب,  ويحتاج  فقط  اإىل حتويله من طاقة طبيعية اإىل اأخرى 
ي�سهل ا�ستخدامها بو�ساطة تقنيات الع�سر.  يعي�س الإن�سان يف حميط من 
توقف معطية كميات �سخمة من  تعمل من حولنا دون  الطاقة,  فالطبيعة 
الطاقة غري املحدودة بحيث ل ي�ستطيع الإن�سان اأن ي�ستخدم اإل جزءًا �سئياًل 
منها,  فاأقوى املولدات على الإطالق هي ال�سم�س,  وم�ساقط املياه وحدها 

د.حممد �شلطان ع�شريي
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قادرة على اأن تنتج من القدرة الكهرومائية ما يبلغ 80% من جمموع الطاقة 
التي ي�ستهلكها الإن�سان. ولو �سخرت الرياح لأنتجت من الكهرباء �سعف ما 
ينتجه املاء اليوم,  ولو ا�ستخدمنا اندفاع املد واجلزر يف توليد الطاقة لزودنا 
بن�سف حاجتنا منها.  ومن كل بدائل النفط,  ا�ستحوذت الطاقة ال�سم�سية,  
والبدائل الأخرى املتجددة؛ مثل الرياح,  والبقايا الع�سوية,  والطاقة املولدة 
من حركة املد واجلزر,  ويف الأمواج والتدرجات احلرارية واملوائع احلرارية 
اجلوفية, على خيال الراأي العام و�سانعي القرارات واهتماماتهم على حد 
�سواء.  ورغم اأن مزايا البدائل املتجددة معروفة جيدًا,  اإّل اأن هناك بع�س 
الطلب,   دومًا عند  ا�ستخدامها,  فهي غري متوفرة  تواجه  التي  ال�سعوبات 
وتتطلب ا�ستثمارات اأولية �سخمة,  وا�سرتداد ال�ستثمار الأويل فيها ي�ستغرق 
زمنًا طوياًل. وتدخل الطاقة ال�سم�سية وامل�سادر املتجددة عنا�سر اأ�سا�سية 
بظروف  تتمتع  التي  تلك  وخا�سة  البلدان,   جميع  لدى  الطاقة  برامج  يف 

�سم�سية اأو جيوثرمية,  اأو رياحية جيدة. 

 بداأ العامل ال�سناعي,  وعلى راأ�سه الوليات املتحدة الأمريكية,  ي�سعر باأزمة 
الطاقة اإبان حرب اأكتوبر 1973 بني الدول العربية واإ�سرائيل,  عندما اأعلنت 
الغربية  ال��دول  عن  البرتول  اإم��دادات  قطع  للنفط  املنتجة  العربية  ال��دول 
 OPEC الأوبك  منظمة  �سارت  التاريخ  ذلك  ومنذ  لإ�سرائيل.  امل�ساندة 
احلال  هو  كما  البرتول  �سركات  ولي�ست  البرتول  بيع  �سعر  حتدد  التي  هي 
بديلة  و�سائل  اإىل  الدول  هذه  جلوء  يف  تاأثريه  املوقف  لهذا  وكان  قبل.  من 
لتوليد الطاقة. ومل تنق�س اإل ثمانية اأعوام على حظر النفط,  حتى حتفز 

املخططون ورجال الأعمال اإىل التفكري جديًا يف طاقة الرياح. 

خ�شائ�ص وميزات الطاقة املتجددة :
1. متوفرة يف معظم دول العامل. 

النائية  امل��ن��اط��ق  تنمية  واق���ع  م��ع  وي��ت��الءم  ينتقل,  ل  حملي  م�سدر   .2
والريفية واحتياجاتها. 

3. نظيفة ول تلوث البيئة, وحتافظ على ال�سحة العامة. 
4. اقت�سادية يف كثري من ال�ستخدامات, وذات عائد اقت�سادي كبري. 

5. �سمان ا�ستمرار توافرها وب�سعر منا�سب وانتظامه. 
6. ل حتدث اأي �سو�ساء, اأو ترتك اأي خملفات �سارة ت�سبب تلوث البيئة. 

البالد  طول  على  وزراعيًا  و�سناعيًا,  واجتماعيًا,  بيئيًا,  تطورًا  حتقق   .7
وعر�سها. 

8. ت�ستخدم تقنيات غري معقدة وميكن ت�سنيعها حمليًا يف الدول النامية. 

�شور الطاقة املتجددة 
1. الطاقة ال�سم�سية. 

2. طاقة الرياح. 
3. طاقة الكتلة احلية. 

4. طاقة امل�ساقط املائية. 
5. طاقة حرارة باطن الأر�س. 

6. طاقة حركة الأمواج واملد واجلزر. 
7. ط��اق��ة ف��رق درج���ات احل����رارة يف 

اأعماق املحيطات والبحار. 
»موؤمتر للطاقة املتجددة«: ملاذا؟ 

 خ���الل ل��ق��اء ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة يف 
الحتياج  ظهر    , خالد  امللك  جامعة 
الكبري لدفع عجلة ا�ستغالل الطاقات 

املتجددة, من ناحية لأن الحتياج للطاقة يزداد ب�سكل �سريع جدًا,  واأ�سعار 
التغريات  ب�سبب  اأخرى  ناحية  ومن  يقل,  النفطي  واملخزون  ترتفع  البرتول 
املناخية املتزايدة التي توؤدي بدورها اإىل كوارث. لذلك كان هناك حافزًا 

كبريًا لعقد اللقاء. 
وبالرغم من غنى الدول العربية يف الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح, اإل اأنه 
الأمر  هذا  ويرجع  املتجددة,  بالطاقة  العربي  الهتمام  قلة  بو�سوح  يظهر 
اإىل اعتماد معظم الدول العربية على البرتول وقلة الوعي باأهمية الطاقة 
توعية  تعترب  وبالفعل  م��ا.  ي��وم  يف  �سينفذ  البرتول  واأن  خا�سة  املتجددة, 
العربية  اململكة  ففي  ال�سباب  وخا�سة  هامًا,   اأم��رًا  الق�سية  بهذه  ال�سعوب 

ال�سعودية »هناك خطة باإن�ساء مراكز متيز لدرا�سة الطاقات املتجددة«.

برف�شور حممد القماطي 
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 فيزياء النانو واملواد النانوية:
ه���ذا ال��ل��ق��اء ي��ت��م��ي��ز مب�����س��ارك��ة 
مت  متميزًا  ع��امل��ًا  ع�سر  خم�سة 
املتقدمة  ال���دول  م��ن  اختيارهم 
تقنيًا ومن مراكز علمية متميزة 

على م�ستوى العامل.
التقانة النانوية بالإجنليزية: 

Nanotechnology
درا�سة  ه��ي  ال�سغائر  تقانة  اأو 
جديدة  و�سائل  و  تقنيات  ابتكار 
وهو  بالنانومرت  اأبعادها  تقا�س 
امليكرومرت  من  الأل��ف  من  ج��زء 
اأي جزء من املليون من امليليمرت. 
النانوية مع  التقانة  تتعامل  عادة 

قيا�سات بني 0.1 اإىل 100 نانومرت اأي تتعامل مع جتمعات ذرية ترتاوح بني 
خم�س ذرات اإىل األف ذرة. وهي اأبعاد اأقل كثريا من اأبعاد البكترييا واخللية 
املواد . بخوا�س  تهتم  بل  الأحياء  بعلم  تخت�س  ل  الأن  حتى  احلية.ولكنها 
و هذا التحديد بالقيا�س يقابله ات�ساع يف طبيعة املواد امل�ستخدمة . فالتقانة 
النانوية تتعامل مع اأي ظواهر اأو بنايات على امل�ستوى النانوي ال�سغري . مثل 

هذه الظواهر النانوية ميكن اأن تت�سمن تقييد كمومي 
و  كهرومغناطي�سية  ظ��واه��ر  اإىل  ت���وؤدي  ال��ت��ي   quantum confinement
حجم  و  اجل��زي��ئ  حجم  ب��ني  حجمها  يبلغ  ال��ت��ي  للمادة  ج��دي��دة  ب�سرية 
جيب�س- تاأثري  اأي�سا  النانوية  الظواهر  املرئي.تت�سمن  ال�سلبة  امل��ادة 
قيا�سها  ي�سبح  عندما  ما  مادة  ان�سهار  درجة  انخفا�س  هو  و   - توم�سون 
الكربونية . النانوية  الأنابيب  فاأهمها  النانوية  البنايات  عن  اما   , نانويا 
ي�ستخدم بع�س الكتاب ال�سحفيني اأحيانا م�سطلح )تقنية ال�سغائر للتعبري 
اأو  عن النانونية( رغم عدم دقته, فهو ل يحدد جماله يف التقانة النانوية 

امليكرونية اإ�سافة اإىل التبا�س كلمة �سغائر مع ج�سيم اأو الدقائق 
Particles.العلوم النانوية و التقنية النانوية اإحدى جمالت علوم املواد و 
ات�سالت هذه العلوم مع الفيزياء,الهند�سة امليكانيكية و الهند�سة احليوية 
والهند�سة الكيميائية ت�سكل تفرعات و اخت�سا�سات فرعية متعددة �سمن 
هذه العلوم وجميعها يتعلق ببحث خوا�س املادة على هذا امل�ستوى ال�سغري.

 تعّرف التقنية النانوية باأنها تطبيق علمي يتوىل اإنتاج الأ�سياء عرب جتميعها 
على امل�ستوي ال�سغري من مكوناتها الأ�سا�سية,مثل ذرة و اجلزيئات.

فاإننا  معني,  تركيب  وفق  مرت�سفة  ذرات  من  املكونة  امل��واد  كل  دامت  وما 
اآخر, وهكذا  ن�ستبدل ذرة عن�سر ونر�سف بدلها ذرة لعن�سر  اأن  ن�ستطيع 

ن�ستطيع �سنع �سيء جديد ومن اأي �سيء تقريبا. واأحيانا تفاجئنا تلك املواد 
جديدة  جم��الت  يفتح  مما  قبل,  من  نعرفها  نكن  مل  جديدة  بخ�سائ�س 
باكت�ساف  ذلك  قبل  حدث  كما  الإن�سان,  لفائدة  وت�سخريها  ل�ستخدامها 
ال�سيطرة  اإمكانية  مدى  يف  النانوية  التقنية  �سعوبة  وتكمن  الرتانزي�ستور. 
على الذرات بعد جتزئة املواداملتكونة منها. فهي حتتاج بالتايل اإىل اأجهزة 
حتت  اجلزيئات  روؤي���ة  وط��رق  ومقايي�سها  حجمها  جهة  م��ن  ج��دا  دقيقة 
الفح�س.كما اأن �سعوبة التو�سل اإىل قيا�س دقيق عند الو�سول اإىل م�ستوى 

الذرة يعد �سعوبة اأخرى تواجه هذا العلم اجلديد النا�سئ.
ثورة النانو يف العامل:

اأخرى  التقنية, وقامت دول  الدول لعمل درا�سات حول هذه  انطلقت بع�س 
وكلفت  النانو,  لتقنية  خم�س�سة  وجامعات  ودرا�سات  بحوث  مراكز  بعمل 

جمموعة من اخلرباء املميزين لدرا�سة هذه التقنية.
يف جمال ال�سحة �سوف يكون لدى الأطباء القدرة على ال�سيطرة على بع�س 
جمالت  يف  ال�سابق.واأي�سا  يف  عليها  التاأثري  لميكن  التي  ال�سغري  الأورام 

اأخرى..
   اأ�شباه املو�شالت

التطبيقية  املجالت  يف  كبري  باهتمام  املو�سالت  اأ�سباه  مو�سوع  يحظى 
اإىل  اأ�سبحت له جوانب فنية تطبيقية متعمقة.بالإ�سافة  وال�سناعية حيث 

جانب الفيزياء الأ�سا�سية. ناق�س اللقاء من خالل البحوث امل�ساركة املجالت 
التطبيقية وال�سناعية اجلديدة لأ�سباه املوا�سالت واملركبات اجلديدة من 
التي  الفيزيائية املختلفة عليها واخل�سائ�س  والتاأثريات  املوا�سالت  اأ�سباه 

تنتج عن ذلك.
و غريها من املحاور التي من خاللها اأكد اللقاء ا�ستمرار اململكة ممثلة يف 
جامعة امللك خالد يف �سعيها نحو التميز يف البحوث العلمية والنفتاح على 

امل�ستوى الدويل.
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كانت ال�ساعة ال�سابعة �سباحا عندما رن منبه ال�ساعة باأن حان وقت اإفطاري  
ا�ستيقظت واأنا يف عجلة من اأمري لأن علي الكثري لأقوم به, فتوجهت م�سرعة 
نحو املطبخ لأ�سنع كوبا من القهوة وعندما انتهيت من و�سع القهوة داخل 
الكوب الزجاجي ال�سميك حدث �سيئا مل يكن يف احل�سبان ... لقد انك�سر 

كوبي !!!
ب�سهولة على  اأمرا كهذا ل مير  لكن  ومتوقع احلدوث  اأمرا عاديا  اأنه  اأعلم 
فيزيائي دون اأن يعرف ال�سبب,  فاأخذت قطعة من �سظايا الزجاج وبداأت 
اأن �سكبت القهوة بداخله  اأت�ساءل مالذي جعله ينك�سر مبجرد  واأنا  اأتاأملها 
هل من املعقول اأن يكون بفعل احلرارة ؟! يبدو اأن هناك �سيئا ينق�س كوبي 
جعله ل يقاوم حرارة القهوة, فكم مرة ا�ستخدمت فيها اأكوابا خمتلفة من 

الزجاج دون اأن تتحطم ! هناك اأمرا ما ول بد اأن اأعرف ما هو؟
لأجد  العنكبوتية  ال�سبكة  يف  اأت�سفح  وبداأت  حا�سوبي  نحو  م�سرعة  ذهبت 
جوابا على ت�ساوؤلتي وفوجئت باأن هناك معلومات كثرية تخ�س هذه املادة 
كانت حقائق مثرية وممتعة لكن علي اأن اأعرف كل �سيء عن الزجاج فكان 

مما قراأت ما يلي :
• الثالثة 	 والكيماويات    , الزجاج  �سناعة  يف  هاما  دورا  امللح  يلعب 

اك�سيد  )ثاين  الرمل  هي  الزجاج  �سناعة  يف  امل�سرتكة  الرئي�سية 
وكربونات  الكال�سيوم(  )كربونات  اجلريي  واحلجر  ال�سيليكون( 

ال�سوديوم.
,  وكربونات  الطبيعة  الرمل واحلجر اجلريي ميكن احل�سول عليهما من 
ال�سوديوم ت�سنع من امللح واحلجر اجلريي ون�سف كربونات ال�سوديوم يف 

اململكة املتحدة تنتج ل�سناعة الزجاج .
• طريقة 	 بح�سب  للزجاج  خمتلفة  خوا�س  على  احل�سول  وميكن  هذا 

�سكل  على  ي�ستخرج  بحيث  ي�سكل  اأن  للزجاج  ميكن  حيث  حت�سريه 
خيوط رفيعة جدا ت�ستخدم يف ت�سنيع الألياف الب�سرية,  اأو ميكن اأن 
ي�سكل من احلالة العجينية ويك�سب مطواعية لي�سكب يف قوالب تعطيه 
ال�سكل النهائي كمراآة التل�سكوب التي ي�سل وزنها عدة اأطنان,  وميكن 
ان تزاد �سالدته اأو ق�ساوته لي�سبح اأقوى من الفولذ اأو اأكرث ه�سا�سة 
وذلك  وال�سكال  اللوان  بكافة  عليه  اإمكانية احل�سول  مع  الورق  من 

ب�سبب خا�سيته العجينية.
يربد  اأن  ال�ساخن  للزجاج  �سمح  اإذا  �سناعتها  ميكن  والأواين  فالقوارير 
يبدو  اأنه  من  بالرغم  احلقيقة,   يف  �سلبة  مادة  لي�س  فالزجاج  قوالب,  يف 
كذلك  ومع اأن الزجاج �سائل فيمكن تقويته بحيث ميكن ا�ستخدامه يف اأنواع 
خمتلفة من زجاج الأمان, اأما اإذا �سخن الزجاج ومت تربيده ب�سرعة ؛ فيمكن 
احل�سول على زجاج متني اأقوى من الزجاج العادي بحوايل 5مرات,  وهذا 

الزجاج مفيد ل�سناعة زجاج ال�سيارات لأنه يتفتت اإىل �سظايا �سغرية عند 
تك�سره بدل من تكوين “ �سطف �سظايا خطرية”.

ثم قلت يف نف�سي:“هذا يعني اأن الزجاج الذي نراه يف نوافذ ال�سيارة يختلف 
عن ذلك الذي ي�ستخدم يف �سناعة الأكواب والأواين والقنينات ويتم اختياره 

بح�سب ال�ستخدام ... معلومة مهمة ولكن لي�س هذا ما اأود معرفته “ .
اجلامعة   اإىل  للذهاب  اأ�ستعد  اأن  قبل  دقيقة   15 �سوى  اأمامي  لي�س  والآن 
لذلك علي اأن اأدر�س ناقلية الزجاج ومو�سليته للحرارة علي اأن اأعرف هذه 

احلقائق جيدا فوا�سلت القراءة  
) للزجاج العادي فائدته كعازل ممتاز للحرارة ولي�س كمو�سل لها . وعلى 
بع�س  من  مرئية  غري  خفيفة  بطبقة  الزجاج  ر�س  ميكن  فاإنه  حال,   كل 
لت�سخني  كافية  كهرباء  تو�سيل  اإىل  الطبقة  هذه  و�ستوؤدي  الكيميائيات, 

الزجاج بالرغم من اأن الزجاج نف�سه ل يحمل اأي تيار.(
هذه العبارات املو�سوعة باللون الأخ�سر بني القو�سني كانت من بحث عن 

خوا�س الزجاج مقدم من �سركة اأمين للزجاج واملرايا 
علي اأن اأعرف مقدار ناقلية الزجاج للحرارة ثم اأقارنها مع املواد الأخرى 
الناقلية  يو�سح  رائعا  جدول  فوجدت  للحرارة  اجليد  بتو�سيلها  املعروفة 
ال�سفحة  يف  يظهر  كما  الزجاج  بينها  من  وكان  خمتلفة  ملواد  احلرارية 
ال�سابق  ال�سبب فح�سب اجلدول  وبفرز اجلدول ت�ساعديًا عرفت   , التالية 
مبواد  قورنت  ما  اإذا  جدا  �سعيفة  تبدو  للحرارة  الزجاج  ناقلية  اأن  جند 
مثل النحا�س والأملا�س وغريهما وهذا يعني اأن انتقال احلرارة من ال�سطح 
كان  اإذا  خ�سو�سا  وقتا  �سي�ستغرق  اخلارجي  �سطحه  اإىل  للكوب  الداخلي 
الكوب �سميكا وح�سب اخلوا�س الفيزيائية للمواد فمن املعروف اأنها تتمدد 
من  اأكرب  ب�سرعة  متدد  قد  الداخلي  ال�سطح  فاإن  لذلك  احلرارة,   بفعل 
كوبي  قد جعل  رئي�سيا  �سببا  للتمدد  التزامن  فكان عدم  ال�سطح اخلارجي 

يتحطم ب�سرعة ..

بقلم : وداد حممد عباد
Metallic Glass الزجاج المعدني

علم نفسك الفيزياء 
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نظرت اإىل ال�ساعة فكانت ت�سري اإىل ال�سابعة والن�سف .. علي الذهاب اإىل 
اجلامعة حتى ل اأتاأخر عن املحا�سرة ويف الطريق كنت اأحتاور مع نف�سي : 
علّي اأن اأ�سرتي كوبا زجاجيا رقيقا يف املرة القادمة حتى ا�ستطيع اأن اأ�سع 
امل�سروبات ال�ساخنة دون اأن يتحطم .. ولكن هناك م�سكلة اأخرى !! ماذا لو 
�سقط كوبي الرقيق على الأر�س ؟! اإنه �سيتحطم ب�سهولة ولن يقاوم ال�سقوط 
مثل الكوب الذي كنت اأمتلكه .. علينَّ اأن اأجد بديال يف اأقرب وقت ممكن ..
هل من املمكن اأن اأجد زجاجا يتمتع بخوا�س معينة جتعله يقاوم كل هذا ؟!

جملة  يف  بانتظاري  ال�سافية  الإجابة  كانت  اجلامعة  اإىل  و�سلت  وعندما 
حائطية كانت معلقة عند ق�سم الفيزياء فقراأت فيها مقال بعنوان “ الزجاج 

املعدين يف خدمة امل�ستقبل “ ُكتب فيه :
اأ�سبحت احلاجة اإىل ا�ستخدام الزجاج املعدين �سمن املحولت الكهربائية 
وم�سارب الغولف و�سمن تطبيقات اأُخرى اأمرًا ُملحا, الأمر الذي دفع تود 
علم  وبروف�سور  هوبكنز  جونز  جامعة  يف  اجلامعي  الباحث  نايغل,  هاف 
املواد والهند�سة, اإىل اأخذ اأمر تقدمي زجاج معدين جديد �سمن كتل تتميز 

بخ�سائ�س القوة واملرونة واملغناطي�سية على عاتقه.
وياأمل هاف نايغل التعرف على املزيد من الأحداث املجهرية التي تطراأ على 
مرحلة حتول املعدن خالل �سّبه من حالته املائعة اإىل احلالة ال�سلبة, وهي 

مرحلة مهمة للغاية خالل عملية اإنتاج الزجاج املعدين.
ال�سائلة  احلالة  من  حتويلها  ميكن  مادة  اأي  هو  الزجاج  للعلماء  فبالن�سبة 
اإىل احلالة ال�سلبة بدون اأن تتبلور, ومن املعلوم اأّن معظم املعادن تتعر�س 
عايل  مكاين  منوذج  لت�سكل  ذراتها  وتنّظم  تربيدها  خالل  التبلور  لعملية 
الذي  املعدين  الزجاج  يطراأ على  الذي ل  الأمر  بال�سبيكة,  يدعى  التنظيم 
هنا  املعدن  ذرات  لأّن  وذلك  املعدن,  تبلور  بدون  العملية  نف�س  من  يت�سكل 

ترتّتب ب�سكل ع�سوائي تقريبًا.
وب�سكل مغاير لالألواح الزجاجية, فالزجاج املعدين لي�س باملادة ال�سفافة لكن 
تكوينه الذري الغريب ميتلك خ�سائ�س مغناطي�سية وميكانيكيةمتميزةاأ�سف 

اإىل ذلك اأنه يتمتع بال�سالبة والقوة.
وعلى �سعيد اآخر, اإن فلزات املعادن التقليدية ميكن تفكيكها وتغيري �سكلها 
ب�سهولة ن�سبية كون �سبيكته البلورية مليئة بالعيوب, الأمر الذي ل يحدث يف 
املعادن  باملوجود يف  يقارن  ل  ا�ستعدادًا كبريًا  يبدي  الذي  املعدين  الزجاج 

التقليدية للعودة اإىل �سكله الطبيعي اإذا ما حاولنا تفكيكه.
وذكر الربوف�سور هاف ناغيل حول هذا الأمر:

» اإذا ما اأردنا ت�سنيف املواد بح�سب قابليتها للتحول, ن�ستطيع اأن نقول بكل 
ثقة اأّن الزجاج املعدين لن يدخل �سمن هذا الت�سنيف. اإّن املواد الزجاجية 

املعدنية مميزة ب�سكل كبري اأكرث من اأي مادة اأُخرى«.
واأ�ساف قائال :

لأّن املواد الزجاجية املعدنية تفتقد لعيوب التبلور, �ستكون هذه املواد مميزة 
اإىل كونها �ستنخف�س حرارتها ب�سهولة  بالإ�سافة  املغناطي�سية  الناحية  من 
بعد القيام ب�سبها يف قوالب, الأمر الذي �سيجعلها مطلوبة ب�سكل كبري يف 
قوالب  يف  املواد  هذه  �سب  عملية  اأن  بالعلم  الأخذ  مع  الت�سنيع,  عمليات 
نحو  تندفع  املعادن  معظم  لأّن  للغاية,  �سعبة  عملية  هي  كبرية  كتل  لتكون 

الناقلية احلرارية ) وات / كلفن . مرت(املادة

900 – 2320اأملا�ص
429ف�شة

401نحا�ص
318ذهب

237اأملونيوم
12.11 ~ 45.0 �شلب غري قادر لل�شداأ

35.3ر�شا�ص
2ثلج

1.7خر�شانة ،  حجر
1.5تربة
1.1زجاج

0.6ماء ) �شائل (
0.04 – 0.4خ�شب

0.1 – 0.21كحول ،  زيت
0.29ا�شمنت ،  بورتالد

0.16مطاط
0.025هواء

التبلور عندما تربد. ونحن بحاجة اإىل مراعاة ت�سّلب املعدن قبل اأن حت�سل 
بق�سد  املعدن  تربيد  عملية  خالل  للتكون  فر�سة  على  املتبلورة  ال�سبيكة 

حتويله اإىل زجاج معدين.
وعلى �سبيل املثال:

اإذا ما اأردنا اأن ن�سنع الزجاج املعدين من معدٍن نقي كالنحا�س اأو النيكل 
فعلينا اأن نقوم بتربيد املعدن بن�سبة تريليون درجة يف الثانية, الأمر الذي 

يجعل هذه العملية م�ستحيلة بح�سب ما قال هاف نايغل.
على اأّية حال, تعّلم علماء علم املعادن يف خم�سينيات القرن املا�سي كيفية 
مثل  البع�س  بع�سها  مع  املعينة  املعادن  بع�س  بخلط  املعادن  بلورة  اإبطاء 
النيكل و الزركونيوم, وعندما مّت تربيد الطبقة ال�سطحية الرقيقة مبقدار 
املعدين  الزجاج  تركيب  على  الثانية متكنوا من احل�سول  درجة يف  مليون 
ل�ستخدامها ك�سرائط رقيقة اأو اأ�سالك اأو م�ساحيق. اأما يف الوقت الراهن, 
متكن العلماء من تركيب مواد زجاجية معدنية على �سكل اأعمدة وكتل من 
خالل جمع اأربع اأو خم�س عنا�سر ذات ذرات متنوعة الأحجام مع بع�سها 
البع�س, الأمر الذي ي�سعب عملية تبلور ال�سبيكة يف اخلليط , وقد مّت ت�سويق 
اأحد هذه الكتل الزجاجية املعدنية ل�ستخدامها يف �سناعة روؤو�س م�سارب 

لعبة الغولف.
مالحظات :

• اإن اأحداث الق�سة من ن�سج خيايل ولي�ست حقيقية	
• لقد قمت بو�سع تف�سري انك�سار الزجاج بناء على معلومة �سابقة لذلك 	

فقد كتبتها باأ�سلوبي ومل اأ�ستند اإىل مرجع معني يف تف�سري ذلك 
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    MRIفكرة عمل جهاز 
يعتمد هذا النوع من الت�سوير على مغنطة اجل�سم بو�سعه يف جمال مغناطي�سي 
حركة  ور�سد   ,) الن  متوفر  ت�سال   3(  * ت�سال   1.5 اإىل  �سدته   ت�سل  قوي, 
الربوتونات يف ذرات  العنا�سر الكيميائية املوجودة بج�سم الإن�سان  وبالأخ�س 

ذرة الهيدروجني التي حتتوي على بروتون واحد فقط .
   تعتمد فكرة عمل اجلهاز على عدد من الأجزاء املهمة :

للجهاز  الرئي�سي  العن�سر  هو  و  املغناطي�سي  املجال  م�سدر  املغناطي�س   -)1  
وي�سكل اكرب جزء يف تركيبه .

2(- كذلك ي�سكل عن�سر الهيدروجني يف هذا النوع من الت�سوير عاماًل اأ�سا�سًيا 
لأنه اأكرث وفرة  يف ج�سم الإن�سان ولأنه كذلك يحتوي بروتون واحد ت�سهل درا�سته 
عدد  على  يحتوي  عن�سر  اأي  ا�ستخدام  ميكن  انه   العلم  مع  اأ�سارته  وح�ساب 

فرادي من اجل�سيمات يف النواة 
3(- اأمواج الراديو  التي تتولد باأ�سكال خا�سة ح�سب الع�سو املراد فح�سة .

فيزياء الرنني املغناطي�شي : 
املغناطي�سي  املجال  تاأثري  اإىل  البداية  يف  �سنتطرق 
MRI �سريكز فقط علي  على الأنوية, ومبا اأن جهاز 
اأنها الذرة املثالية لن النواة  ذرة الهيدروجني حيث 
مغناطي�سي  عزم  وله  واحد  بروتون  على  حتتوي 
ذرة  تتعر�س  عندما  انه  يعني  وهذا  ن�سبيًا  كبري 
فاإنها  خارجي  مغناطي�سي  جمال  اإىل  الهيدروجني 
بالدوران كحركة مغزلية  كما  وتبداأ  به  تتاأثر  �سوف 

يف ال�سكل املجاور.
كل بروتونات ذرة الهيدروجني ترتتب يف اإجتاهيني

 1(- اجتاه املجال )م�ستوى طاقة منخف�سة (
2(- عك�س اجتاه املجال )م�ستوى طاقة عايل ( 

الأعظم  العدد  اأخر.  ترتيب  هناك  يكون  اأن  ول ميكن 
من تلك الربوتونات عزومها املغناطي�سية تلغي بع�سها 
البع�س ول يبقى اإل القليل كما يف ال�سكل جانبًا حيث 
اأن الربوتون املميز باللون الأحمر ل يوجد بروتون اأخر 
فمن  ولذا  املغناطي�سي  عزمه  ليال�سي  اجتاهه  بعك�س 

املمكن درا�سة هذا الربوتون وح�ساب اإ�سارته وتكوين �سورة الرنني املغناطي�سي  
.

متى يحدث رنني مغناطي�شي :
يحدث الرنني  Resonance  اإذا �سلطنا حزمة من موجات الراديو الرتددية 
 Radio Frequency Waves  على الربوتونات بحيث يكون تردد موجات 
الراديو م�ساوي لرتدد الربوتونات التطويحي ونف�س اجتاهها حيث  تنتقل الطاقة 
من موجات الراديو RF Waves اإىل الربوتونات فتنتقل بذلك الربوتونات من 

حالة الطاقة الدنيا اإىل حالة الطاقة العليا .

ومبعنى اأخر فاإن الرنني هو حالة تت�ساوى فيها طاقة نب�سات الراديو مع الفارق 
بني حالتي الطاقة وهو املتجه املغناطي�سي )M( يف هذه احلالة تردد الرنني = 

W = B γ ) W الرتدد التطويحي )تردد لرمور
γ = Gyro Magnetic Ratio. (MHz/T)

Β = Magnetic field strength. (T)

يقال للربوتونات يف حالة الرنني اأنها مثارة
 )excited( اأي حمملة  بطاقة زائدة  ولذلك 

هي دائما متيل اإىل التخل�س من هذه الطاقة مبجرد
 زوال العامل املوؤثر الذي هو)موجات الراديو الرتددية 
RF (فعند زوالها متيل الربوتونات لفقد الطاقة التي

اكت�سبتها والرجوع اإىل و�سعها الأول, هذه الطاقة 
عند فقدها تعود الربوتونات اإىل النتظام يف اجتاه املجال املغناطي�سي

املنطلقة من  )Relax(والطاقة  ت�سرتخي  اأنها  ويقال يف هذه احلالة  اخلارجي 
هذا ال�سرتخاء ت�ستغل لتكوين �سورة الرنني حيث يحدث التي :

1(- تفقد الربوتونات الطاقة اإىل بروتونات اأخرى وت�سمى هذه احلالة 
)T2( ال�سرتخاء العر�سي يف اجتاه املجال املغناطي�سي = زمن ال�سرتخاء الثاين

احلالة  وت�سمى يف هذه  بها  املحيطة  البيئة  اإىل  الربوتونات طاقتها  تفقد   -)2
  )T1( ال�سرتخاء الطويل يف موازة املجال املغناطي�سي = زمن ال�سرتخاء الأول

تركيب اجلهاز :
: Scan Unit  1(- وحدة  امل�شح

من  اأنواع  وهناك  جموف  مغناطي�س  عن  عبارة  وهي  اجلانرتي  عليها  ويطلق 
املغناطي�سات امل�ستخدمة 

 Permanent magnet 1(- املغناطي�س دائم املغناطي�سية
اإىل  عبارة عن قطعة حديد وغالبا ما تكون على �سكل حدوه ح�سان ل يحتاج 
م�سدر تيار كهربائي وتربيده مائي يتميز بعدم جتان�س جماله كما اأن جماله ما 

يلبث اأن ي�سمحل مبرور الزمن 
2(- مغناطي�سات املقاومة Resistive magnet �سعيف املجال ن�سبيا وتعتمد 
على فكرة مترير تيار كهربائي يف اأ�سالك ملفوفة حول كتلة معدنية حيث يتولد 

بقلم :  تغريد ح�شن �شعيب 

          �شاحلة حممد القرين

كيف تعمل األشياء

التصوير بجهاز الرنين المغناطيسي
 Magnetic Resonance Imaging (MRI)
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 ال�سكل اأعاله عبارة عن  �سورة خمت�سرة ملكونات جهاز الرنني املغناطي�سي 

تيار تاأثريي يف الكتلة املعدنية احلديدية ينتج عنه 
جمال مغناطي�سي �سعيف القوة والتجان�س وهذا 
ويولد  الكهربي  التيار  من  كثريا  ي�ستهلك  النوع 

حرارة بدرجة كبرية فيحتاج للتربيد الفعال. 
3(-املغناطي�س فائق التو�سيل . 

 Superconductive magnet

املقاومة  مغناطي�سات  فكرة  نف�س  على  يعتمد 
غري اأن عدد لفاته تكون اأكرث كثريا اإ�سافة اإىل 
اإزالة املقاومة للتيار عن طريق التربيد الفائق 
ل�ستغالل ظاهرة  فائق التو�سيل وهي ظاهرة 
درجات  يف  الكهربي  للتيار  املقاومة  انعدام 
بوا�سطة  فالتربيد  جدا  املنخف�سة  احلرارة 
وهي  الكهربي  للتيار  املقاومة  يزيل  الهيليوم 
ت�ستغل يف املغناطي�سات فاقئة التو�سيل لإنتاج 
 . التجان�س  وعايل  قوي  مغناطي�سي  جمال 
وهذا النوع هو امل�ستخدم غالبا وكذلك يحتوي 

اجلانرتي على امللفات املدرجة 
 )gradient coils (وهي ت�ستخدم لرتتيب 

وتنظيم املجال املغناطي�س الأ�سا�سي وذلك
 باإنتاجها جمالت اإ�سافية كهرومغناطي�سية

مما يجعل املقطع املختار وا�سح جلالء املعلومات املمكنة وهي عبارة عن 
لتثبيتها  ب�سدة  ت�سرب  مدرجة  ملفات   3 بها  توجد  اأطوال   3 بها  م�سافة 
وهذا ال�سبب ال�سوت املزعج الذي ن�سمعه من اجلهاز واملعروف اأن امللفات 

املدرجة ت�ساعد بدرجة اأ�سا�سية يف �سرعة الفح�س  .
: RF Coil  ملفات موجات الراديو الرتددية **

نحتاج  RF Coil  لإر�سال وا�ستقبال موجات الراديو الرتددية امل�ستخدمة 
يف م�سح الرنني املغناطي�سي وتعترب هذه امللفات من املكونات الأ�سا�سية التي 
توؤثر على جودة ال�سورة حيث تختلف هذه امللفات على ح�سب الع�سو املراد 

فح�سه . 
الكمبيوتر  من  البيانات Processing Unitوتتكون  ت�سغيل  وحدة   -)2
الذي يقوم بتحويل الإ�سارات الرنينية  MR Signal  اإىل �سورة بوا�سطة 

 Fourier transformations حتويالت فورير
 ومع التقدم ال�سريع يف اأجهزة الرنني املغناطي�سي ابتكرت اأجهزة الرنني 
املغناطي�سي املفتوحة ذات جمال مغناطي�سي حمدود القوة ول يحتاج لعزل 
ح�سب  خمتلفة  باأ�سكال  مفتوحة  وهي  داخليا  يكون  عزلها  اأن  حيث  قوي 
ال�سركات وهذه الأجهزة ت�سمح باإجراء جميع الفحو�سات املختلفة خا�سة 

للمر�سى الذين يخافون الأماكن ال�سيقة واملر�سى البدناء والأطفال .

املراجع :
تكنولوجيا الت�سوير الطبي بالرنني املغناطي�سي 

تاأليف / ماهر حممدي ي�س , جمال فتح اهلل 
 http://mri.med.yale.edu

 http://www.radiologyinfo.org
*  هي وحدة قيا�س �سدة املجال املغناطي�سي والتي ت�ساوي 10000 جاو�س
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قوة الطرد املركزي هل هي قوة وهمية ل وجود لها؟ كيف تن�ساأ؟ اأين 
العملية؟  حياتنا  يف  ا�ستخدامات  املركزي  الطرد  لقوة  هل  توجد؟ 
اأجهزة الطرد املركزي؟ يف البداية �سنتعرف �سوياً على هذه القوة, 

ويف  حياتك  يف  القوى  تلك  �ستجد  ثم  ومن 
يومك.

اأنه قوة وهمية  ي�سار اإىل الطرد املركزي على 
ولكن  املت�سارع,  للج�سم  فقط  موجودة  لأنها 
تخيلنا  لو  ذلك!  لرنى  حقا؟!  وهمية  هي  هل 
وجود مركبة وهي حتاول النعطاف يف م�سار 
دائري تظهر القوة باجتاه اخلارج )بعيدا عن 

طاردة  قوة  وت�سمى  ال�سيارة  جانب  على  الراكب  وميثلها  املركز( 
مركزية.وكذلك احلال عند حتريك حجر مربوط بخيط يف دائرة 
اأفقية مركزها اليد املم�سكة باخليط, فاإن اخليط يبذل قوة جاذبة, 
ومتثل القوة املركزية على احلجر, واحلجر الذي يتمتع بكتلة معينة 
)ق�سور ذاتي(, يقاوم  اإحداث الت�سارع اجلانبي عليه فيبذل على 
اخليط قوة يف اجتاه م�ساد لجتاه القوة على احلجر,اإن هذه القوة 
التي يوؤثر بها احلجر على اخليط هي القوة الطاردة املركزية التي 
والطاردة  اجلاذبة  القوتني  من  كال  فاإن  املركز  عن  مبتعدة  تتجه 
اإجتاهني مت�سادين,  تعمالن على ج�سمني خمتلفني يف  املركزيتني 
حالهما حال قوة الفعل ورد الفعل, لذا قوة الطرد املركزي لي�ست 

وهمية  بل هي قوة حقيقية. 
تن�ساأ قوة الطرد املركزي نتيجة خلا�سية تعرف با�سم كتلة الق�سور 
الذاتي وهي خا�سية مقاومة اجل�سم املادي لتغيري حالته من ال�سكون 
اإىل احلركة ب�سرعة منتظمة يف خط م�ستقيم ما مل توؤثر عليه قوة 
تغيري حالته )من  قا�سر عن  مادي  اأي كل ج�سم  تغري من حالته, 

ال�سكون اأو احلركة(ما مل توؤثر عليه قوة تغري من حالته.  
لرنى الآن تطبيقات هذه القوة يف حياتنا: 

,الطاقة  ال�ساللت  مياه  من  الكهرباء  توليد  حمطات  الكهرباء: 
احلرارية اأو البخار.

باأحجام كبرية مبئات الأطنان يعمل  التربيد الذي يكون   : التربيد 
بالطرد املركزي.

املياه : م�سخات املياه الرئي�سية املركزية .
امليكانيكا : حمركات املعدات الثقيلة يوجد اأنواع منها 

يعمل بنف�س الطريقة حمركات الطائرات  .
فاملراحل  الزيتون  املركزي معا�سر  للطرد  اأكرب مثال 
النهائية تعتمد على الطرد املركزي حيث يكون الزيت 
الطرد  جهاز  يف  اخلام  يو�سع  خام  مادة  عن  عبارة 
املركزي طبعا األيا ولي�س يدويا وتبداأ عملية الفرز حيث اأن ماكينة 
الطرد املركزي تدور ب�سرعة هائلة جدا قد ت�سل اإىل اأكرث من12 
الثقيلة عن  اإىل فرز املواد  يوؤدي  الواحدة مما  األف دورة بالدقيقة 

املواد اخلفيفة وهذه كانت اأمثلة ب�سيطة لهذه القوة.
:مفتاح  مثال على ذلك  املركزي  الطرد  لنظام  ا�ستعمالت  وهناك 
الطرد املركزي باملحركات التي لها ملفني  الرئي�سي والثانوي حيث 
يقوم مفتاح الطرد املركزي بف�سل امللف الثانوي عن الرئي�سي بعد 

75 باملائة من بداية الت�سغيل للمحرك. 
تدور  التي  الأجهزة  من  عدد  اأي  هي  املركزي  الطرد  واأجهزة   
ب�سرعة فائقة لل�سغط على الأج�سام يف اجتاه اخلارج مع قوة الطرد 
املركزي , وي�ستخدم جهاز الطرد املركزي يف الف�سل بني طبقات 
ال�سوائل على اأ�سا�س كتلتها.ولها قيمة عند الطبيب اأو املمر�سة لأنه 
ي�ستخدم لف�سل خاليا الدم فخاليا الدم تتجمع يف الأ�سفل بينما 
بالزما الدم تتحرك اإىل الأعلى.  وعلى �سبيل املثال اجلهاز املعروف 
احلجم  بكبري  لي�س  جهاز  عن  عبارة   )center veug( بجهاز 
و  املركزي  الطرد  و  الدوران  �سرعة  على  يعتمد  مب�سط  اإمنا جهاز 
اأو عزلها  مبداأ عمل اجلهاز الدوران مما ي�ساعده على مزج املواد 

بوا�سطة الطرد املركزي0
 6000 2000اىل  ب�سرعة  يدور  الذي  املحرك  بوا�سطة  ذالك  ويتم 
دوره بالدقيقة ويعتمد الدوران على الوقت املحدد من قبل امل�سغل 

بقلم : ابتهال عبد اهلل الدليم 

القوة الطاردة المركزية 
 Centrifugal force 

 جرب بنفسك 
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عن طريق
ب�سرعة  املحرك  يدور  (اأي   B LED configuration Sweig(  

بع�سر  وينتهي  دقيقه  بن�سف  ويبداأ  به   ي�سمح  الذي  الوقت  ح�سب 
دقائق و عند دوران املا�سك تتم عملية املزج اأي ف�سل املواد ح�سب 

الكثافة .
العلم  فروع  من  العديد  يف  مفيدة  اأداة  املركزي  الطرد   اأجهزة 
العلماء  من  وكثري    , الطب  حتى  الكيمياء  اإىل  الطريان  من 
من  ومهمة  كثرية  مهام  تنفيذ  على  قادرين  غري  اأنف�سهم  يجدون 
ب�سيطة  الآن جتربة  �سنجري  املركزي  للطرد  ا�ستخدام جهاز  دون 

كتطبيق على القوة الطاردة املركزية:  ) ن�سافة املالب�س (
 املواد الالزمة ل�شنع امل�شتنبط: 

الأخرى,  من  اأكرب  اإحداهما  معدنية(  )علبة  ا�سطوانيتان  علبتان 
حمرك كهربائي متو�سط احلجم, قاعدة خ�سبية, اأنبوب مطاطي, 

اأ�سالك تو�سيل, اثنتان من بطاريات جافة , بكرة, م�سجل. 

خطوات �سنع امل�ستنبط : 
يف  )كما  حديد  م�سمار  با�ستخدام  ال�سغرية  العلبة  اثقب   -1

ال�سكل(. 
2-ثبت البكرة على قاعدة العلبة )كما يف ال�سكل(. 

3- ثبت العلبة على املحرك الكهربائي وتاأكد من توازنها )كما يف 
ال�سكل( 

الفتحة  تكون  املنت�سف بحيث  الكبرية من  العلبة  قاعدة  اثقب   -4
اأكرب قليال من حجم املحرك الكهربائي. 

5- اثقب القاعدة اخل�سبية مبقدار املحرك الكهربائي. 
6- ادخل العلبة ال�سغرية داخل العلبة الكبرية. 

7- ثبت املحرك على القاعدة اخل�سبية. 
8- اثقب العلبة الكبرية من جانبها وثبت فيها الأنبوب املطاطي. 

9- اعمل التو�سيالت الكهربائية با�ستخدام قاطعة وبطاريتني. 
اأغلق  ثم  ال�سغرية  العلبة  يف  باملاء  املبللة  القما�س  قطع  �سع   -10

الدارة الكهربائية. 
ماذا حدث لقطع القما�س املبللة باملاء؟ ف�سر ذلك ا�ستق�سائيا. 

للتيار  املغناطي�سي  الأثر  لتف�سري  امل�ستنبط  ا�ستخدام هذا  وميكنك 
الكهربائي.
املراجع: 

الفيزياء الكال�سيكية لدكتور عبد اجلواد اأبو الهيجاء الطبعة 3 

جهاز الطرد الكهربي 
ال�شتخال�ص الذهب

جهاز الطرد ال�شتخدام 
امل�شحات الطبية

اآلة الطرد واملطحنة 
الكهربائية
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لقد فكرت كثريا فى املو�سوع الذي اأود اأن اأطرحة فى هذا املنرب العلمى الذى 
اأتابعة منذ فرتة لي�ست ق�سرية ,  و قد وجدت اأن ما يكتب فى هذا املو�سوع 

قليل جدًا اإن مل يكن منعدم على حد علمي  فاأرجو اأن ينال اإعجاب القراء.
اإن لعلم درجة احلرارة املنخف�سة تطبيقات كثرية جدا فى جمالت متعددة. 
فى  املغناطي�سى(  )ال��رن��ني  املقطعية  الأ�سعة  جهاز  ي�ستخدم  الطب  ففى 
الت�سخي�س. و فى هذا اجلهاز ي�ستخدم جمال مغناطي�سى عايل جدا ينتج 
املنخف�سة.  احل��رارة  درج��ات  عند  اإل  تعمل  ل  التى  التو�سيل  فائقة  باملواد 
املثال  �سبيل  على    , العالج  فى  املنخف�سة  احل���رارة  درج��ات  ت�ستخدم  و 
اأما  بالتربيد.  اجلراحية  العمليات  بع�س  عن  الإ�ستعا�سة  يتم  احل�سر  ل 
املعدنية  الأدوات  معاجلة  اإ�ستخدام  بداأ  م   1990 عام  فمنذ  ال�سناعة  فى 
لزيادة  ذلك  اأدى  و  العالية  الدرجة  من  بدل  املنخف�سة  احل��رارة  بدرجات 
عمر املعدن الإفرتا�سى من 200 - 400 %,فى نقل الغاز الطبيعى عن طريق 
الإ�سالة و التعيئة فى �سفن بها حاويات �سخمة لنقله من مناطق الإنتاج اإىل 
الذى  ال�سريع  القطار  يعمل  الإت�سالت حيث  و�سائل  ال�ستهالك,يف  مناطق 
فوق  تطفو  تربيدها  عند  التى  التو�سيل  فائقة  املواد  على  عمله  فكرة  تبنى 
امل�سار املغناطي�سى فيقل الإحتكاك و ينطلق القطارب�سرعة عالية )580 كم/

�ساعة(. اأما فى البحث العلمى خ�سو�سًا الفيزياء فال�ستخدامات اأكرث من 
اأن حت�سى. فعلى �سبيل املثال: درا�سة املواد فائقة التو�سيل و كل الظواهر 
املغناطي�سية املختلفة للمواد ل تتم اإل عند درجات احلرارة املنخف�سة. اأما 
عند  املختربات  فى  احلية  اخلاليا  حفظ  فيتم  البيولوجى  علم  جمال  فى 

درجات احلرارة املنخف�سة. فما هو علم درجات احلرارة املنخف�سة؟
و  الفيزياء  فى   )cryogenics( املنخف�سة  احل���رارة  درج��ة  علم  اإن 
من  )الأقل  املنخف�سة  احلرارة  درجات  درا�سة  و  اإنتاج  بة  يق�سد  الهند�سة 
هو  كما  و  الدرجات.  هذه  عند  امل��واد  خ�سائ�س  و  ال�سفر(  حتت  م   5150
معلوم كل اخل�سائ�س الفيزيائية للمواد تقريبا تتغري بتغري درجة احلرارة. 
اإنتاج درجة  ي�سمل مو�سوعات كثرية جدا منها  الفيزياء  الفرع من  اإن هذا 
احلرارة املنخف�سة ,  التخزين و احلفاظ على الغازات ذات درجة احلرارة 
املنخف�سة ,  قيا�س درجة احلرارة املنخف�سة ,  التبادل احلرارى ,  التحكم 
احلرارى عند درجات احلرارة املنخف�سة. فى هذه املقالة �سوف نتناول عدة 
لطريقة  ب�سيطة  اإ�سارة  مع  املنخف�سة  احل��رارة  درجة  على  للح�سول  طرق 
التخزين. و �سوف ن�ستكمل باقى املو�سوعات فى مقالت قادمة اإن �ساء اهلل 

اإن قدر اهلل البقاء و اللقاء.
كيفية احل�سول على درجات احلرارة املنخف�سة

هناك عدة طرق للح�سول على درجة احلرارة املنخف�سة منها اإ�سالة الغازات 
بال�سغط و التربيد ,  و التربيد عن طريق مغنطة املواد البارامغناطي�سية و 
�سنناق�س  و  الكهروحرارية  بالو�سلة  التربيد  و  اأديباتيكيا  املغنطة  اإزالة هذه 

فيما يلى باخت�سار هذه الطرق.

بقلم : د / حممد عبد املنعم عبد 
القادر مو�شى

 اأ�شتاذ م�شاعد -ق�شم الفيزياء 
كلية العلوم – جامعة الطائف

اإن كل املواد ميكن اأن توجد فى احلالت الثالثة الغازية ,  ال�سائلة و ال�سلبة. 
املثال الب�سيط لذلك املاء بالت�سخني يتحول اإىل بخار و بالترييد يتحول اإىل 
�سائل و بخف�س درجة احلرارة اأكرث يتحول اإىل احلالة ال�سلبة فى �سورة ثلج. 
اأحد طرق احل�سول على درجة احلرارة املنخف�سة هى اإ�سالة الغازات. كل 
الغازات مثل الأك�سجني ,  النيرتوجني ,  الأرجون ,  الهيليوم ,  الهيدروجني 
,  ..... ميكن اأن توجد فى ال�سور الثالثة الغازية و ال�سائلة و ال�سلبة مثلها 
و  بال�سغط  ال�سائلة  للحالة  حتويلها  اأي  اإ�سالتها  فيمكن  املاء  مثل  ذلك  فى 
التربيد. ميكن فهم ذلك من القانون العام للغازات حيث اأن زيادة ال�سغط 
توؤدى لنق�س احلجم و رفع درجة احلرارة للغاز و عندما يربيد ي�سغط مرة 
الغاز  و  ل�سائل.  غاز  اأى  يتحول  العملية  اإ�ستمرار هذه  مع    , و هكذا  اأخ��رى 
اأما  التربيد.  و  بال�سغط  اأي�سا  ال�سلبة  اإىل احلالة  اأن يتحول  ال�سائل ميكن 
اإذا رفعت درجة احلرارة يتحول الغاز ال�سلب اإىل �سائل ثم غاز مرة اأخرى. 
هذه الطريقة مت اإكت�سافها فى عام 1816 م بوا�سطة العامل ربورت اإ�سرتلينج 
اإىل  الطريقة  بهذه  تعمل  التى  الغازية  املحركات  على  اإ�سمة  يطلق  الذى    ,
يومنا هذا. فى هذه الطريقة يتم �سغط الغاز فرتتفع درجة حرارتة و ي�سمح 
للحرارة بالتبادل مع الو�سط اخلارجى فتقل حرارة الغاز. املثال ال�سائع لهذه 
املحركات هو حمرك الثالجة اأو املكيف. و بالطبع تختلف احلرارة املنخف�سة 
كل  يتميز  حيث  امل�ستخدم  الغاز  نوع  باختالف  عليها  احل�سول  ميكن  التى 
اإن�سهار و درجة غليان خا�سة به و اجلدول )1( يو�سح  غاز �سائل بدرجة 
م  كلفن )51  تدريج  الغازات على  لبع�س هذه  الغليان  و  الإن�سهار  درجات  
على تدريج ال�سيلزي�س اأو املئوى = 273 كلفن(. هذه الطريقة ت�سمى اأحيانا 

الدورة املغلقة و ال�سكل التخطيطي لها مو�سح فى �سكل )1( .
جدول )1(: درجة اإن�سهار و غليان بع�س الغازات )1(

للح�سول على درجة حرارة منخف�سة اأقل من درجة غليات اأو اإن�سهار الغازات 
عام  ديباى  العامل  اإفرت�سها  الطرق  هذه  اإحدى  اخرى.  طرق  بوا�سطة  تتم 
1926 م. تتلخ�س هذه الطريقة فى اأنة ميكن احل�سول على درجات حرارة 
بارامغناطي�سية  مادة  على  مغناطي�سي  جمال  تطبيق  طريق  عن  منخف�سة 
عند درجة حرارة معينة  فتتوحد العزوم الذرية بداخل هذه املادة فى اإجتاة 

اخلارجي  املغناطي�سي  املجال 
ال��ع��زوم  ت�ستيت  اأم��ك��ن  ف���اإذا 
امل��غ��ن��اط��ي�����س��ي��ة ب����دون ت��ب��ادل 
ال��و���س��ط املحيط  م��ع  ح���راري 

)اأي تغري اأديباتيكي( 
ف�����اإن درج�����ة ح������رارة امل����ادة 
اأن  يجب  البارامغناطي�سية 
 1933 ع����ام  ف���ى  ت��ن��خ��ف�����س. 

�سكل )1(

مقالة أستاذ
 درجات الحرارة المنخفضة

Cryogenics

11آفاق العلوم



�سكل )2ب(�سكل )2اأ(

درجة الغليان بالكلفندرجة االإن�شهار بالكلفنالغاز
54.7590.19االأك�شجني

63.2977.33النيرتوجني
83.7887.29االأرجون
24.4827.05النيون

0.954.22الهيليوم
14.0120.28الهيدروجني

م�سنوع من الزجاج و مفرغ من الهواء حتى يكون عازل حراري و ل ي�سمح 
لداخل  املحيط  الو�سط  اإل جزء �سئيل جدا من كمية احل��رارة من  بدخول 

الإناء فيعمل على عدم تبخر الغاز امل�سال. 
و نظرا لأن غاز الهيليوم غاىل الثمن لأنة يوجد فى الهواء بكميات �سئيلة 
جدا فيتم ت�سنيع الديوار الذى يخزن فية من اإثنني ديوار اأحدهم خارجي و 

ميالأ بغاز النيرتوجني ال�سائل و الهيليوم فى الديوار الداخلي.
اأخريًا اأود اأن اأ�سري اإىل اأن التعامل مع درجات احلرارة املنخف�سة )الغازات 
ال�سائلة( يتطلب التدريب و مراعاة اأ�ساليب ال�سالمة و الأمان لأن الدرجات 
درجات  مثل  ذلك  فى  مثلها  الإن�سان  على جلد  تاأثري حارق  لها  املنخف�سة 
احلرارة املرتفعة. و لقد اأدركت ذلك عندما �سقطت قطرة من النيرتوجني 
ال�سائل على يدى فى اأول مرة اأقوم باإجراء جتربة عملية عام 1989 م بق�سم 

الوقت  و منذ ذلك  – م�سر.  املن�سورة  – جامعة  العلوم  – كلية  الفيزياء 
فهمت معنى قول اهلل تعاىل فى �سورة الإن�سان » ُمّتكئنَي فيها عَلى الأرائِك ل 
ها,  ول  َيَروَن فيها �سم�سًا ول َزْمَهريرًا« اأى ل َيَرون فيها �سم�سًا فيوؤذيهم َحرُّ
َزْمَهريرًا � وهو الربد ال�سديد � فيوؤذيهم َبرُدها. وقيل يف الزمهرير: اإّنه لوٌن 

من العذاب. 
Reference

 G. K. White, “Experimental Techniques in Low-Temperature Physics”, CLARENDON

.PRESS, OXFORD, 1979

 الكرة األرضية تغرق
فى معمل بريكلى  اإجن��از جتربة عملية  معاونة من  و  دوج��ال  م متكن ماك 
ليدن  معمل  فى  العام  نف�س  فى  و  الفر�سية.  هذه  توؤكد  املتحدة  بالوليات 
بهولندا متكن العاملان كرامر و فري�سمان من اإثبات ذلك عمليا اأي�سا )1(. 

درجة  على  للح�سول  املقالة  فى هذه  اإلية  الإ�سارة  نود  الذى  الثالث  النوع 
حرارة منخف�سة هو التربيد بالتاأثري احلرارى الكهربي. بالرغم من هذا 
النوع ذو كفاءة ترتاوح بني 5 – 10 % باملقارنة بنظام الدورة املغلقة الذى 
اأج��زاء متحركة و ل  اأنة يتميز بعدم وجود  اإل   % 60 – يتميز بكفاءة  40 
النوع  هذا  بيئى.  ملوث  لكونة غري  بالإ�سافة  ال�سيانة  من  نوع  لأى  يحتاج 
اأجهزة  فى  كما  الإلكرتونية  املكونات  تربيد  منها:  عديدة  اإ�ستخدامات  لة 
الربو�سي�سور  مروحة  ت�ستطيع  ل  التى  العالية   ال�سرعات  ذو  الكمبيوتر 
تربيدها ,  اأي�سا فى املعدات الع�سكرية فى امليدان  كما فى معدات الأقمار 

ال�سناعية و �سفن الف�ساء. 
اأو  الفرق  فيها  التى  الظاهرة  اإىل  يعزى  الكهربي  احل��رارى  التاأثري  اإن 
قوة  اإىل وجود  فيوؤدي  امليل احلراري بني و�سلتني من معدنني خمتلفني 
دافعة كهربية وهو ما يحدث فى حالة الإزدواج احلراري اأو الثريموكابل 
تكون  الكهربية  الدافعة  القوة  هذه  قيمة  )2اأ(.  �سكل  بلتري(  )ظاهرة 
للقوة  كبرية  قيمة  على  للح�سول  بامليكروفولت.  تقا�س  و  جدا  �سغرية 
الإزدواج��ات  من  )ب��الألف(  كبري  عدد  ت�سنيع  يتم  الكهربية  الدافعة 
احلرارية و يتم تو�سيلهم على التوايل و هو ما ي�سمى بالرثموبيل. عك�س 
ذلك اأي�سا �سحيح عند وجود قوة دافعة كهربية )فرق جهد كهربي( على 
ثريموبيل ين�ساأ عنه فرق حراري.  عندما يراد تربيد �سطح معني يو�سع 
يوؤدي ذلك لرفع  الأقل يف درجة احلرارة  للجانب  ال�سطح مالم�سا  هذا 
درجة حرارة هذا اجلانب من الثريموبيل و للحفاظ على الفرق احلراري 

بني �سطحي الثريموبيل يقوم بنقل كمية حرارة من اجلانب الأقل فى درجة 
احلرارة اإىل اجلانب الأعلى فى درجة احلرارة كما بال�سكل )2ب(.  بذلك 
البارد  ال�سطح  من  ح��رارة  كمية  بنقل  تقوم  م�سخة  عمل  الثريموبيل  يعمل 
له اإىل ال�سطح ال�ساخن و من ثم بتربيد اأى ج�سم مالم�س ل�سطحه البارد. 
 Bismuth هو  التطبيقات  هذه  فى  ت�ستخدم  التى  املركبات  اأه��م  اأح��د 

.)telluride )Bi2Te3

نقل و تخزين الغازات ال�سائلة
الغازات ال�سائلة حتفظ اأو تخزن فى اإناء خا�س ي�سمى ديوار اأو ترمو�س كما 
هو مو�سح ب�سكل )3(. هذا الإناء عادة يتكون من اإناء داخلى مزدوج اجلدار 

�سكل )3(
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من منا مل يحرتق ومل يت�سبب عرقًا,  ومن منا 
مل يتمنى اأن ينخلع من ب�سرته الذاتية هربًا من 
حرارة هذه الأيام؟ من منا مل ي�ستغرب تلعثم 
قا�س  نذير بني قيظ  وتقلبه بغري  الأر�س  مناخ 
وموجات  في�سانات غامرة  وبني  قار�س,   وبرد 
اأع��ا���س��ري جاحمة  ب��ني  اأو  ح���ارق���ة,   ج��ف��اف 
يت�ساءل..  وحرائق غابات مهلكة؟ ومن منا مل 
تقلب  اأ�سباب  وما  الدنيا؟  هذه  يف  حدث  ماذا 
املناخ علينا بهذا ال�سكل املفاجئ!. اإنها ظاهرة 
مادة  والآن هي  العامل  الحتبا�س احل��راري يف 
الإعالمي  و  والعلمي   ال�سيا�سي  للجدل  د�سمة 
بني العديد من اجلهات  . وفاجاأتنا يف احلقيقة 
م�سادر   وت��ن��اول��ت  الناجمة  الآث����ار  م��ن  كثري 
للذين  بالن�سبة  خا�سة  الق�سية   هذه  الإع��الم 
ت��رخ��ي ظ��الل م��ن ال�سك حول  اأن��ه��ا  اع��ت��ربوا 
حقيقة الحتبا�س احلراري.  احلزب اجلمهوري 

هاجم  تليفزيونية  اإع��الن��ات  م��رر  الأمريكي 
ف��ي��ه��ا ن��ظ��ري��ات احل����زب ال��دمي��ق��راط��ي يف 
وانتقد  املناخ ,   تبدل  حول  املتحدة  الوليات 
انبعاثات  من  للحد  الأمريكية  الإدارة  دعوة 
الكربون .  اجلمهوريون اأكدوا اأن كثافة الثلوج 
يف الوليات املتحدة تتناق�س مع التحذيرات 
ح��ول ارت��ف��اع درج���ة ح���رارة الأر�����س ,  بينما 
اأرقام تتعلق  عاد العلماء للحديث عن فربكة 

ما  نعلم  ول  ون�ساهد  ن�ستمع  الكوكب .   بحرارة 
هي احلقيقة؟  لذا �ساأكتب لكم ح�ساد بحثي و 
قراءتي عن هذه الظاهرة الغام�سة و�سنك�سف 

الكثري ..
تاريخ الحتبا�س احلراري

  )Global warming(
ابتكر هذا امل�سطلح العامل الكيماوي ال�سويدي 

اأطلق  وقد  عام 1896م,   اأرينيو�س(  )�سفانتي 

املحرتق  احلفري  الوقود  اأن  نظرية  اأرينيو�س 
يف  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  كميات  من  �سيزيد 
الغالف اجلّوي واأنه �سيوؤدي اإىل زيادة درجات 
حالة  يف  اأن��ه  ا�ستنتج  ولقد  الأر�����س,   ح���رارة 
يف  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  تركيزات  ت�ساعف 
الغالف اجلوي فاإننا �سن�سهد ارتفاعا مبعدل 4 
الكرة  �سل�سيو�س يف درجة حرارة  اإىل 5 درجة 

الأر�سية.

الأر���س  عرفت  الإن�ساين  التاريخ  م��دار  فعلى 
ا�ستطاع  التي  املناخية  التغريات  من  العديد 
العلماء تربير معظمها باأ�سباب طبيعية,  مثل: 
بع�س الثورات الربكانية اأو التقلبات ال�سم�سية,  
�سطح  ح��رارة  درج��ة  املثرية يف  الزيادة  اأن  اإل 
وخا�سة  ال�سناعية  الثورة  بداية  منذ  الأر���س 
العلماء  ي�ستطع  مل  الأخ��رية  �سنة  الع�سرين  يف 

بقلم: اأمل حممد العمري

حيث  نف�سها؛  الطبيعية  لالأ�سباب  اإخ�ساعها 
اأثر  الفرتة  هذه  خالل  الإن�ساين  للن�ساط  كان 
هذا  لتف�سري  الع��ت��ب��ار  يف  اأخ���ذه  يجب  كبري 
الرتفاع املطرد يف درجة حرارة �سطح الأر�س 
احل���راري  الحتبا�س  ب��ظ��اه��رة  ُي�سمى  م��ا  اأو 
اأ�سبحت  لقد   .  )Global warming(

الق�سايا  م��ق��دم��ة  يف  ال��ي��وم  ال��ظ��اه��رة  ه���ذه 
العاملية املعا�سرة الت�ي توؤرق وت�سغل بال العلماء 
واملهتمني ب�سحة الإن�سان وبق�سايا البيئة بفعل 
تفاقمها ال�سريع,  اإذ اأنها ظاهرة بيئية خطرية 
البيئي  النظام  خ�سائ�س  اإف�ساد  اإىل  ت��وؤدي 
الأر���س.  �سطح  على  الب�سرية  احلياة  وتهدد 
اإذن ارتفاع درجة حرارة الأر�س تهديد بيئي مل 

ي�سبق اأن واجهه العامل من قبل!!
تخيل نف�سك - اأخي القارئ - يف بيت زجاجي 
ال�سيف  اأي���ام  اإح���دى  (يف  بال�ستيكي  بيت   (
فيه  وب��ق��ي��ت    ,
ف������رتة ط��وي��ل��ة 
�ست�سعر  فبماذا 
ومل�������������اذا؟  ؟ 
ك����ف����ي����زي����ائ����ي 
اإجابتك  �ستكون 
:اأن����ن����ي اأ���س��ع��ر 
ب����ال���������س����غ����ط 
ب�سبب  كبري,  ب�سكل  احل���رارة  درج��ة  وارت��ف��اع 

دخول اأ�سعة ال�سم�س وعدم خروجها . 
الحتبا�س  ظ��اه��رة  تعريف  ميكن  هنا  وم��ن 
على    )Global warming( احل���راري 
اأدنى  التدريجية يف درجة حرارة  الزيادة  اأنها 
ط��ب��ق��ات ال��غ��الف اجل���وي امل��ح��ي��ط ب��الأر���س؛ 
كنتيجة لزيادة انبعاث العديد من الغازات التي 

ظواهر فيزيائية غامضة

 الكرة األرضية تغرق

ال�شكل.1: العمليات االأ�شا�شية
 النتقال الطاقة )احلرارة(

ال�شكل2: ظاهرة البيوت اخل�شراء
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منذ  وذلك  الحتبا�س احلراري  بغازات  تعرف 
بداية الثورة ال�سناعية. 

 Global(احلراري الح��ت��ب��ا���س  ف��ي��زي��اء 
)warming

مناخ الأر�س على ال�سعيدين العاملي والإقليمي 
الطاقة  ت��دف��ق  يف  ح��ي��وي  ل��ت��وازن  نتيجة  ه��و 
الأر���س  بني  الطاقة  تبادل  واآلية  )احل���رارة( 
والف�ساء عن طريق الأ�سعة الكهرومغناطي�سية 

الطاقة  ت��ب��ادل  لفهم  فيزيائيا  ذل��ك  �سنحلل 
من  ذل��ك  معرفة  اإىل  بحاجة  نحن  وانتقالها 
قوانني الفيزياء احلرارية.هناك ثالث عمليات 

اأ�سا�سية لنقل الطاقة وهي كالتايل:
• 	 :))Conduction التو�سيل 

و تعني الن��ت��ق��ال م��ن ج���زيء جل���زيء داخ��ل 
املادة ويحدث ذلك اأ�سا�سًا بحركة اللكرتونات 

احلرة ف�ساًل عن اهتزاز الذرات.
• 	 :)Convection( احل��م��ل 

ال�سوائل  يف  احل��رارة  بها  تنتقل  التي  الطريقة 
فاإنه يتمدد  اأو �سائل  اإذا �سخن غاز  والغازات. 
فتقل كثافته ويرتفع,  وينخف�س الغاز اأو ال�سائل 

الأبرد ليحتل مكانه. وهكذا ين�ساأ تيار احلمل.
• 	 :  ))Rendition الإ���س��ع��اع 

اإىل  �ساخن  مكان  من  احل��رارة  انتقال  طريقة 
مكان بارد دون اأن يكون للو�سط اأي دور. ميكن 
اأن يح�سل ذلك يف الفراغ,  على عك�س التو�سيل 
واحلمل. وي�ستخدم م�سطلح )الإ�سعاع( كثريًا 
التي  نف�سها  احل��راري��ة  الطاقة  اإىل  لالإ�سارة 
امل�سعة  احلرارية  الطاقة  ذلك  بخالف  ت�سمى 

.ياأخذ الإ�سعاع �سكل موجات كهرومغناطي�سية 
tromagnetic waves

•  وخ�����س��و���س��ًا الأ����س���ع���ة حت���ت احل��م��راء	
.infrared radiation 

ف����ع����م����ل����ي����ة الح������ت������ب������ا�������س احل�������������راري   
 )Global warming(

ال��غ��ازات  جزيئات  بع�س  بامت�سا�س  تتمثل 
من  القريبة  الدنيا  امل�ستويات  يف  واجل�سيمات 

احلمراء  حتت  الأر�سية  الأ�سعة  الأر�س  �سطح 
طويلة الأمواج,  ومنعها من الفرار اإىل الف�ساء 
اخلارجي,  ومن ثم اإ�سعاعها اإىل �سطح الأر�س 
مرة اأخرى,  وتعرف هذه العملية بتاأثري الغالف 
يف  جت��ري  التي  للعملية  م�سابهة  وه��ي  اجل��وي 
 Green( ب��ال��ب��ي��وت اخل�����س��راء ي��ع��رف  م��ا 
اأو  ال��زج��اج��ي��ة  ال���زراع���ي���ة   )Houses
اخل�سار  ل��زراع��ة  امل�ستخدمة  البال�ستكية,  

امل��ن��اط��ق  يف  والأزه��������ار 
التي  ال��ب��اردة  والف�سول 
ت�سمح  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م���ن 
ال�سم�سية  الأ�سعة  بدخول 
وبالوقت  اإل��ي��ه��ا,   بحرية 
ن��ف�����س��ه مت���ن���ع الأ����س���ع���ة 
الأر���س��ي��ة احل��راري��ة من 
بذلك  م��وف��رة  مغادرتها 
املنا�سبة  احل��رارة  درج��ة 

بتاأثري  العملية  ه��ذه  وت��ع��رف  النباتات  لنمو 
Greenhouse E -  ( البيوت اخل�سراء 

تلعب  البيوت اخل�سراء   اإذن  غازات   )fect

الأر���س  �سطح  تدفئة  يف  ورئي�سا  حيويا  دورا 
للم�ستوى الذي جتعل احلياة ممكنة على �سطح 

الأر�س .
ح��ي��ث ت��ق��وم ه���ذه ال���غ���ازات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة على 
احلمراء  حت��ت  الأ���س��ع��ة  م��ن  ج��زء  امت�سا�س 
يف  بها  وحتتفظ  الأر����س  �سطح  م��ن  املنبعثة 
ح��رارة  درج��ة  على  لتحافظ  اجل��وي  ال��غ��الف 
“ اأي  الطبيعي  ومبعدلها  ثابتة  الأر���س  �سطح 
لو�سلت  الغازات  هذه  ولول   .“ 15°�س  بحدود 
اإىل 18°�س حتت  درجة ح��رارة �سطح الأر���س 
ال�سفر.مما تقدم ونتيجة الن�ساطات الإن�سانية 
اأ�سبحنا  منها  ال�سناعية  وخا�سة  املتزايدة 
نالحظ الآن: اإن زيادة الغازات الدفيئة لدرجة 
الغالف  يحتاجه  م��ا  ي��ف��وق  م��ق��داره��ا  اأ�سبح 
�سطح  ح����رارة  درج���ة  ع��ل��ى  للحفاظ  اجل���وي 
الأر�س ثابتة وعند مقدار معني. فوجود كميات 
وجودها  وتراكم  الدفيئة  الغازات  من  اإ�سافية 
بكمية  الحتفاظ  اإىل  يوؤدي  الغالف اجلوي  يف 
اجلوي  الغالف  احلرارية يف  الطاقة  من  اأكرب 
وب��ال��ت��ايل ت��ب��داأ درج���ة ح���رارة �سطح الأر����س 

بالرتفاع.
من  تعقيًدا  اأك��رث  كوكبنا  على  املناخ  نظام  اإن 
ال��زي��ادة يف درج��ة ح���رارة �سطحه  اأن حت��دث 
العديد  ال�سرعة,  فهناك  وبهذه  ال�سورة  بهذه 

لكن  توؤثر يف درجة حرارته؛  التي  العوامل  من 
يف  وتراكمها  ال��غ��ازات  تلك  انبعاث  تزايد  مع 
تظهر  بداأت  الزمن  مرور  ومع  اجلوي  الغالف 

ال�شكل 3: توازن االإ�شعاع ال�شم�شي

ال�شكل.4:معدل التغري يف درجة حرارة �شطح االأر�ص
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بع�س الآثار ال�سلبية لتلك الظاهرة. 
اأقوال العلماء حول هذه الظاهرة

وال��ع��ل��م��اء م��ع ه���ذه ال��ظ��اه��رة ان��ق�����س��م��وا اإىل 
فريقني: 

فريق يعار�س هذه الظاهرة,  فريون اأن هناك 
العديد من الأ�سباب التي تدعو اإىل عدم التاأكد 
من ت�سبب زيادة ظاهرة الحتبا�س احلراري يف 
ارتفاع درجة احلرارة على �سطح الأر�س,  حيث 
يرون اأن هناك دورات لرتفاع وانخفا�س درجة 
ح��رارة �سطح الأر����س,  وي��وؤك��دون ه��ذا ال��راأي 
الأر�س,   حرارة  درجة  يف  ارتفاع  وجود  ببداية 
حتى  وا�ستمرت   1900 ع��ام  من  ب��داأت  والتي 
منت�سف الأربعينيات,  ثم بداأت يف النخفا�س 
يف الفرتة بني منت�سف الأربعينيات ومنت�سف 
حدوث  بقرب  تنباأوا  اإنهم  حتى  ال�سبعينيات,  
ب��داأت درج��ة ح��رارة  اآخ��ر,  ثم  ع�سر جليدي 

الأر�س يف الرتفاع مرة اأخرى .
الدفيئة  الغازات  اأن  يرون  حيث  معها  وفريق   
احلراري,   الحتبا�س  ظاهرة  وراء  ال�سبب  هي 
ال��دف��ي��ئ��ة  ال���غ���ازات  ن�����س��ب  زي�����ادة  وراء  واأن 
عن  النا�سئة  اجل��وي  التلوث  ن�سب  يف  زي���ادة 
الغابات  وحرائق  )كالرباكني  طبيعية  ملوثات 
ناجتة  �سناعية  وملوثات  الع�سوية(  وامللوثات 
للطاقة  ا�ستخدام  من  الإن�سان  ن�ساطات  عن 
الأخ�ساب  وقطع  طبيعي(  وغاز  وفحم  )برتول 
واإزالة الغابات,  وهذا يوؤدي اإىل زيادة انبعاث 
على  ق��ادرون  غري  اأننا  ومبا  الدفيئة.  الغازات 
اأن نحد  الطبيعية,  فعلينا  امللوثات  التدخل يف 
تيم  ي��ق��ول  فيها.   نت�سبب  ال��ت��ي  امل��ل��وث��ات  م��ن 
بارنيت,  من موؤ�س�سة كريب�س لعلم املحيطات “ 
اأثري حول مدى �سحة  انتهى اجلدل الذي  لقد 
وجود ظاهرة الحتبا�س احلراري العاملي الآن,  

على الأقل فيما بني العقالء”
درجة  ارتفاع   بدء  على  الوا�سحة  الأدل��ة  ومن 
ح��رارة الأر���س هي ارتفاع درج��ة ح��رارة مياه 
املحيطات خالل اخلم�سني �سنة الأخرية؛ حيث 
ال�سطحية  مرت  الأل��ف  ح��رارة  درج��ة  ارتفعت 

ارتفعت  بينما  م��ئ��وي��ة,   درج��ة   0.06 بن�سبة 
بن�سبة  ال�سطحية  الثالثمائة مرت  درجة حرارة 
الثلجي  التواجد  تناق�س  و  0.31درجة مئوية. 
خالل  املتجمدين  القطبني  يف  الثلوج  و�سمك 
التي  البيانات  اأو�سحت  فقد  الأخ��رية؛  العقود 
الثلج  �سمك  تناق�س  ال��غ��وا���س��ات  ر���س��دت��ه��ا 
الأخ���رية.  �سنة  الأرب��ع��ني  خ��الل   %40 بن�سبة 
بجزيرة  الثلجي  الغطاء  ذوبان  اأي�سا مالحظة 
املا�سية؛  القليلة  الأع��وام  خالل  لن��د«  »جرين 
اأك��رث من  اإىل انحالل  ال��ذوب��ان  اأدى ه��ذا  وق��د 
50 بليون طن من املاء يف املحيطات كل عام. 
كما اأظهرت الدرا�سات طول مدة مو�سم ذوبان 
حيث  جت��م��ده؛  مو�سم  م��دة  وتناق�س  اجلليد 
تقدم موعد مو�سم ذوبان اجلليد مبعدل 6.5 
مو�سم جتمده  موعد  تقدم  بينما  اأيام /قرن,  
مبعدل 5.8 اأيام/قرن يف الفرتة ما بني عامي 

1846 و1996.   
احللول والتو�شيات

موؤخرا يبدو اأن ال�سيطرة على انبعاث الغازات 
التي ت�سبب ارتفاع احلرارة بحاجة اإىل قرارات 
�سيا�سية �سعبة يف وقت ي�سكل فيه النفط والغاز 
والبلدان  العامل  يف  للطاقة  رئي�سيا  م�سدرا 
حتقيق  يف  اأ�سا�سيا  وعاماًل  خ�سو�سا,   الغنية 
له.  املنتجة  البلدان  يف  القت�سادية  التنمية 
تعطي  والبيئية  املناخية  ال��ت��غ��ريات  ك��ل  ولأن 
الحتبا�س  م�سكلة  تفاقم  وه��و  واح��ًدا  موؤ�سًرا 
؛ لذا   )Global warming( احلراري
لقرارات خف�س  تفعيل  يكون هناك:   اأن  يجب 
ا�ستخدام    , العامل  م�ستوى  على  التلوث  ن�سب 
الآث��ار,  تلك  تقليل  ملحاولة  النظيفة  الطاقات 
تر�سيد ا�ستخدام الطاقة. ومن اجلدير بالذكر 
تنظم  الطبيعة  حلماية  امللكية  اجلمعية  ب��ان 
مار�س  �سهر  م��ن  �سبت  ي��وم  اأول  ك��ل  �سنويا 
اأك��رب  م��ن  تعد  وال��ت��ي  ل��الأر���س«  �ساعة  حملة« 
العاملية ملواجهة الحتبا�س احلراري  احلمالت 
�ساركت  م��رة  ولأول  م    2010 ه��ذا  عامنا  ويف 

اململكة العربية ال�سعودية اإ�سهاما يف حل م�سكلة 
الحتبا�س احلراري.

كما اأين اأود اأن اأو�سي الباحثني - الفيزيائيني 
- بان نبداأ بع�سف ذهني - فيزيائي - بحثي 
الح��ت��ب��ا���س  مل�سكلة  ح���ال   ب��اإي��ج��اد  لن�ساهم 
احلراري )Global warming(   فكما 
�ساهمنا يف تطوير الكثري من امل�سانع والآلت 
-فيزيائية-  علمي����ة  اأ�سا�سات  على  بنيت  التي 
باأذن اهلل حل  ا�ستنتاجات ب�سرية ن�ستطيع  من 

�سررها على كوكبنا.
للكميات  نتيجة  �ست�ستمر  الظاهرة  اأن  فرغم   
الهائلة التي مت اإنتاجها من الغازات امللوثة على 
تلك  تخفي�س  ف��اإن  املا�سيني,   القرنني  م��دار 
النبعاثات قد يبطئ تاأثري الظاهرة التي تعترب 
كالقنبلة املوقوتة التي ل ي�ستطيع اأحد اأن يتنباأ 

متى �ستنفجر,  وهل فعال �ستنفجر!!   
املراجع:
• درجة 	 فالفني-ارتفاع  كري�ستوفر 

حرارة الأر�س _اإ�سرتاتيجية عاملية لإبطائه 
–ترجمة د.�سيد رم�سان هدارة-1991م

• 	 Seaway, R. Physics for scientists

.and Engineers, Sonders College,1995

• 	Global Warming .wikipedia.org/

wiki
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 بقلم :  رباب حممد قنق

املوؤلف: برايان غرين اأ�ستاذ الفيزياِء والريا�سياِت يف كورنيل وجامعات 
كولومبيا.

اإذا كانت الن�سبية العامة تقول بعامل ذي اأربعة 
اأبعاد. فاأن ما تثريه نظرية الأوتار من ت�ساوؤلت 
لت�سبح عدد اأبعاد العامل )احد ع�سر( بعدًا  !!!

تلك هي“نظرية الأوتار الفائقة,  مو�سوع هذا 
الكتاب الذي بني يدينا والفريد من نوعه يف 
اأن��ه يعر�س اآخ��ر ما  اأم��ور, الم��ر الأول  ع��دة 
واأحدث  والكون  الفيزياء  علوم  اإليه  تو�سلت 

رفيعة  واأدبية  ر�سينة  بلغة  مكتوب  اأنه  الثاين  والأم��ر  علمائها,  اأخبار 
وباأ�سلوب رائع, اأما الأمر الثالث فهو اأن املوؤلف يخاطب يف الكتاب كل 
وثمني . نادر  بذلك  والكتاب  وعاديني,   ومثقفني  وعلماء  طالبًا  النا�س 

املوؤلف: مي�سيل كاكو هو فيزيائي ياباين  م�سهور يحا�سر يف جامعة نيويورك.
القدمية وكيف  العلمية  امل�ستحيالت  املوؤلف عن  فيه  يتحدث  الكتاب  يف هذا 

اجلاذبية  كالإفالت من  حاليا,   اأ�سبحت حقيقة 
العامل  وربط  القمر,   اإىل  والو�سول  الأر�سية 
عن  يتحدث  ثم  النرتنت,  �سبكة  خالل  من 
�سوء  ويفندها يف  احلالية,   العملية  امل�ستحيالت 
تكون  لأن  قابلة  اأنها  على  النظرية,   الفيزياء 
حقيقة يف امل�ستقبل,  مثل عباءة الختفاء,  والتنقل 
الف�ساء,   مبخلوقات  والت�سال  الزمان,   بني 

امل�ستحيالت . من  وغريها  ال�سوء,   ب�سرعة  وال�سفر  بامل�ستقبل,   والتنبوؤ 
كما ير�سد يف كتابة اأهم مفاهيم اخليال العلمي ال�سهرية ويثبت اأنها ممكنة 
اهلل باإذن  القادم  القرن  خالل  رمبا  يف  القريب  امل�ستقبل  يف  لكن  نظريا 

http://www.nano4arab.com/inf : املو�شوعة العربية بالتقنية النانو
تعترب املو�سوعة اأول واأ�سخم عمل من نوعه وحجمه وحمتواه يف تقنية النانو باللغة العربية.

اأعتمد املوقع يف بع�س اأجزاءه على بع�س الكتب والأخبار واملقالت ومقاطع الفيديو وال�سور املوثوقة املن�سورة باللغتني 
العربية والإجنليزية. يخ�سع كل ما ين�سر يف املوقع ملراجعة من فريق متخ�س�س للتاأكد من �سحته قبل عر�سه للقراء.

مرجع علمي مفيد وممتع يجد فيه املهتمون العرب بتقنية النانو املورد املغني عن املواقع الأجنبية.
والأخبار  املقالت  وترجمة  بنقل  ويقوم  النانو  تقنية  علم  يف  جديد  هو  ما  كل  يتابع  عمل  فريق  املوقع  هذا  خلف  يقف 

الأجنبية.

http://www.saudicnt.org/index.php املركز ال�شعودية لتقنية النانو
انطالقا من الروؤية الثاقبة ملقام خادم احلرمني ال�سريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز – حفظه اهلل – املدركة 
لأهمية العلوم والتقنية يف نهو�س الأمم و الداعمة للبحوث العلمية احلديثة مت اأن�ساء اأول مركز يف العامل يقدم تنقية 

النانو للباحثني واملهتمني العرب باللغة العربية. 
ويقوم املوقع بتقدمي واإعداد الدورات العلمية والتقارير يف جميع فروع تقنية النانو بالإ�سافة اإىل تاأليف الكتب واأي�سا 
واملعاهد  اجلامعات  تقدمها  التي  ودكتوراه  وماج�ستري  بكالوريو�س  من  العلمية  الدرجات  بقائمة  دليل  املوقع  يقدم 

املختلفة وكيفية الت�سجيل فيه.

 مصادر مفيدة 
The Elegant Universe : كتاب الكون االأنيق  : Physics Of The Impossible  كتاب فيزياء امل�شتحيل 
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 د.محمد القماطي
بقلم:اآية خالد الزرقا

الدكتور حممد القماطي عامل فيزياء من ليبيا ح�سل على البكالوريو�س 
يف  املاج�ستري  اأكمل  ثم  طرابل�س  جامعة  من  والريا�سيات  الفيزياء  يف 
بجامعة  التحق  ثم  بريطانيا  والدكتوراه يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
يورك هناك �سنة 1982 وتدرج يف عمله حتى ح�سل على درجة اأ�ستاذ 
التدري�س والبحث.  الوقت وهو ميار�س عمله يف  �سنة 1997 ومنذ ذلك 
املدر�سة  يف  طالبا  ك��ان  عندما  الكرتونيات  مهند�س  ي�سبح  اأن  اأراد 
ولكن رمبا ن�سيحة والده التي حملها معه منذ �سغره كانت تدفعه دوما 
كاملة  العملية  ي�ساهد  اللكرتونيات:  عر�س  على  تربع  حتى  لالجتهاد 
ت�سنيعها  وحتى  املعمل  يف  كنموذج  تطويرها  ثم  كفكرة  ابتدائها  منذ 
ال�سركات  اأك��رب  لبع�س  م�ست�سارا  كونه  التجارية-  ال�سركات  قبل  من 
العاملية ل�سناعة الآلت التي ت�ستخدم يف املعامل العلمية. حا�سل على 
عدة جوائز بريطانية واأمريكية وبراءات اخرتاع مهمة وله اأكرث من 200 
و�سارك  واملوؤمترات..  العاملية  املجالت  اأف�سل  يف  من�سورة  علمية  ورقة 
يف تاأليف عدة كتب يف جمال التخ�س�س الذي يرتكز حول الب�سريات 
اللكرتونية والنانوتكنولوجي. تراأ�س هيئة حترير املوقع التعليمي ال�سهري 
)www.MuslimHeritage.com(مل�����دة عامني,  وهو 
يعر�س  وال��ذي  واحل�سارة  والتكنولوجيا  العلوم  ملوؤ�س�سة  ن�ساط  اأك��رب 
على  برتكيز  امل�سلمني  علماء  ا�سهامات  عن  موثوقة  �سغرية  مقالت 
وي��زوره  ج��ذاب  ب�سكل  ومقدمة  املظلمة  بالع�سور  تعرف  التي  الفرتة 
وطالب  ومدّر�س  مدر�سة  بني طالب  ما  يوميا  زائر   50000 من  اأكرث 
جامعي وعامة النا�س. عمل م�ست�سارا علميا لعدة جهات )منها معر�س 
1001 اخرتاع ( وكذلك م�ست�سارا دينيا لعدد من اجلامعات الربيطانية 
ال�سرق  �سوؤون  عن  الراديو  يف  منتظم  ب�سكل  مقابلته  وتتم  وامل�ساجد. 
الأو�سط والعامل الإ�سالمي ب�سكل عام وله حوارات ق�سرية يف خمتلف 
اللقاء مع  الذاع��ات الربيطانية يف رم�سان وقد كان ملجلة ف5 �سرف 
وددنا  واأنتم   نحن  �سيقة طاملا  ا�سئلة  معه يف  الفائدة  وتبادل  د.حممد 

معرفة راأيه واأجوبته عليها مبتداأين معه اأول �سوؤال:
الدوؤوب يف  العمل  اإذا دفع بطاقته وقدرته على  اأمته  يبني  ال�سباب   -1
الجتاه ال�سحيح,  كيف يربي ال�ساب نف�سه عمليا على روؤية واقع احلياة 
طريقه  يحدد  اأن  ي�ستطيع  حتى  �سليم؟  منظار  من  حوله  من  والعامل 

ويقاوم اأي و�ساو�س اأو اأفكار �سلبية ت�سو�س فكره.
وخا�سة  الكرمي  للقراآن  و�سامل  �سليم  فهم  من  ياأتي  راأي��ي  يف  هذا  اإن 
�سبب وجودنا على الأر�س. ويف هذا ال�سدد اأنا اأمعن النظر يف مفهوم 
العقيدة  يف  املف�سرين  بع�س  ح�سره  الذي  ال�سالح(  والعمل  )الإمي��ان 
والأعمال ال�ساحلة املرتبطة بعبادات ال�سالة والزكاة وال�سوم... اإلخ. 
باأن  ال�سالم  عليه  اآدم  لنبيه  اهلل  اأمر  ال�سيقة  الروؤية  بهذه  ن�سينا  لقد 
يكون خليفته على الأر�س وما يتبع هذا من اإعمار لهذه الأر�س والعناية 
بها ومبن ي�سكنها. لقد وردت كلمتي )الإميان والعمل ال�سالح( معا يف 
اأنف�سنا: ملاذا ذكرها  ن�ساأل  اأن  اأكرث من 80 مرة. علينا  القراآن الكرمي 

اهلل �سبحانه وتعاىل بهذا الكم الكبري؟

اأنه  تعتقد  التزاماتك,  هل  2- كعامل وخمرتع ومتطوع وغري ذلك من 
كان باإمكانك القيام مبثل هذه الأدوار اإذا كنت تقيم يف بلدك.. احلديث 
عربية  دولة  يف  يعي�س  العلوم  بكلية  طالب  مثال  البيئة..  تاأثري  عن  هنا 
ومتخ�س�س يف الفيزياء اأو الريا�سيات التطبيقية,  اإىل اأي مدى ميكنه 
فكري  تخطيطي  اإط��ار  اأو  منهج  اأي  وحتت  العلمي  البحث  يف  امل�ساركة 

يعمل حتى ل ي�ساب ب�سغط نف�سي ويتوقف.
دعيني اأكون �سادقا واأقول اأن هذا لن يكون �سهال يف هذه الأيام. ولكن 

الذين  الأ�سخا�س  اأح��د  اإن  الأم��ر:  هذا  يف  ي�ساعد  قد  اقرتاحا  هناك 
�سوف  وال��ذي  الهيثم,   ابن  العامل احل�سن  هو  العلم  قدوة يف  اتخذهم 
يكون يف هذه ال�سنة اأو ال�سنة القادمة قد مر األف �سنة على اعتقاله يف 
الهيثم  ابن  ا�ستطاع  باأمر اهلل.  اآنذاك احلاكم  قبل حاكمها  م�سر من 
وهو يف داخل ال�سجن,  اأي حتت الإقامة اجلربية والعتقال,  اأن يبحث 
وي�سمم التجارب التي ا�ستخدمها يف التحقق مما ذكره بطليمو�س يف 
اأعماله  كتابه امل�سهور )املج�سطي( وبالتايل متكن من ت�سّور كثري من 
الرائدة يف الفيزياء والريا�سيات. لي�س هناك ثمة عقبات تقف يف طريق 
اإن�سان ول ي�ستطيع التغلب عليها: اإن احلجرة التي تعرت�س الطريق ميكن 
اأن يرى �سخ�س ا�ستحالة حتريكها وبالتايل �سيتوقف ويرجع. يف حني اأن 
�سخ�سا اآخر )م�سّمما على حتقيق اأهدافه( �سوف ي�ستخدمها كاأ�سا�س 
اأو  امل�سدود  للطريق  الآخر  وي�ساهد من خالله اجلانب  جيد يقف عليه 

بب�ساطة �سوف ي�ستخدمها كج�سر.
وما  لالخرتاعات  ج��دا  عالية  اآم��ال  لديك  تكون  ل  اأن  املهم  من  ثانيا 
امل�سلمني بدرا�سة علوم امل�سريني  اأنه عندما بداأ علماء  �سابهها. تذّكر 
وبهذا  الأخ���رون.  حققه  ما  فهم  اأرادوا  وغ��ريه��ا,   والغ��ري��ق  والهنود 
عند  ق��راأوه��ا  التي  اأعمالهم  �سرح  يف  بديلة  طرقا  اإي��ج��اد  ا�ستطاعوا 
�سعروا  عندما  ق��راأوا  ما  بت�سحيح  قاموا  اأنهم  اإىل  اإ�سافة  ترجمتها. 

باحلاجة اإىل ذلك.
اأول ما يقوم بقرائته,  ثم ي�سعه حمل  اأن يفهم  العلوم  اإذًا على خريج 

ي�شتعد  القماطي  حممد  الدكتور   )1  ( ال�شورة 
واملخرتعني  العلماء  اإ�شهامات  عن  عر�ص  الإلقاء 
اليوم  يف  االآن  حتى  ت�شتخدم  التي  امل�شلمني 
املفتوح االأول مل�شجد يف مدينة يورك حيث ُدعي 

فيه العامة للتعريف باالإ�شالم

�شيف العدد
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ت�ساوؤل و�سك اإذا مل ير�سيه �سرح اأو تف�سري املوؤلف,  والأف�سل اأن ي�سع 
ترف�س  اأن  اح��ذر  ولكن  ذل��ك.  ب�سرورة  �سعر  اإذا  ال�سخ�سي  تف�سريه 
املوؤلف يختلف معك يف معتقداته,  تذكر  اأن  الآخر ملجرد  تلقائيا عمل 
اأن احلكمة �سالة املوؤمن اأّنا وجدها فهو اأحق النا�س بها,  ونق�سد بها يف 

هذا ال�سدد الأعمال والخرتاعات املفيدة.

3- من الناحية العملية,  كيف ت�ستمد اأنواع الطاقات املختلفة الالزمة 
ومتقنا  دوؤوبا  عمال  املتطلبة  الكثرية  بالتزاماتك  القيام  يف  لال�ستمرار 

يوما وراء يوم و�سنة بعد �سنة؟
هناك  الكثري.  اإجن��از  منا  كل  ي�ستطيع  اأعمايل,   يف  الأولويات  برتتيب 
قائمة  تكتب  اأن  وهي  ت�ساعد يف هذا  اأن  ب�سيطة ميكن  قاعدة  اأو  فكرة 

وجرب  الأ�سبوع.  مدى  على  عملها  عليك  التي  بالأعمال 
ح�س  لعطائك  الي�سرية  الأعمال  بع�س  اإليها  ت�سيف  اأن 
الجناز عندما ت�سطب الأعمال التي عليك. وهناك فكرة 
اأخرى هي اأن جتعل حياتك موزونة بني العمل والهتمامات 
الأخرى. ولكن قبل كل �سيء كن را�سيا مبا تنجز,  �ساكرا 

هلل.
 Muslim 4- هل ا�ستمتعت بعملك كمحرر يف م�سروع
اأم اأن الهدف من امل�سروع هو الذي دفعك   Heritage
تطلب جهدا كبريا يف  الذي ل�سك  التحرير  للم�ساركة يف 

الطالع يف الكتب والتدقيق واملراجعة وتفرغ.
نعم لقد ا�ستمتعت ب�سكل هائل. ولكن م�ساهمتي يف الكتابة 
من  زم��الئ��ي  م�ساهمات  م��ن  بكثري  اأق���ل  ك��ان��ت  والبحث 
العاملني يف هذا امل�سروع. لقد اأخذت دور اإلقاء املحا�سرات 
على فئات خمتلفة واعتمدت يف ذلك على عمل غريي فكان 

علي اأن اقراأه وا�ستوعبه جيدا لأمتكن من تقدميه ب�سكل جديد وجذاب 
ومقنع.

للموقع  كمحرر  للعمل  فيها  تطوعت  التي  الفرتة  يف  عملي  ك��ان  لقد 
 )muslimheritage.com( بامل�سروع  اخلا�س  اللكرتوين 
يتمثل يف قراءة جميع املقالت التي قّدمت للموقع ومرا�سلة موؤلفيها... 

اإلخ,  فاملوؤلفون اإذًا هم الذين قاموا باأغلب اجلهد. 

���س��ورة )2(اأم�����ام ���س��ورة م��ك��ربة ملخطوطة 
 1001( معر�س  ال��ع��ني,   تركيب  عن  عربية 

اخرتاع للم�سلمني(,لندن,  يناير 2010

 Novelx سورة )3( الدكتور حممد القماطي )الثالث من الي�سار(مع فريق �سركة�
 desk-top( الأمريكية  التي �سممت اأول جمهر الكرتوين ما�سح ذو دقة عالية
ل�سركة اللكرتونيات  موؤخرا  ال�سركة  هذه  ان�سمت  الوحيد.  ومازال   –  )SEM

�سابقا(  hp �سركة  �سمن  كانت  )التي   Agilent

5- براأيك,  ما مدى اأهمية اأن يعي ال�سباب امل�سلم املتخ�س�س 
يف العلوم اإ�سهامات العلماء امل�سلمني قدميا؟

الع�سر  يف  جدا  مهم  ال�سابقة  احل�سارات  اإ�سهامات  يف  القراءة  اإن 
بع�س  حت�سيل  املرء  واجب  من  اأنه  راأي��ي  يف  فيه.  نعي�س  الذي  احلايل 
املعرفة برتاثه اخلا�س. لقد كان هناك وليزال قدرا كبريا من الت�سطيح 
العلوم  يف  م�ساهمته  واإه��م��ال  جتاهل  خ��الل  من  ل��الآخ��ر: 
اأكرث  ويكون  خطري.  اأمر  هذا  اإن  والتاأليف.  والتكنولوجيا 
تطور  امل�ساهمة يف  فقدان  يعزو  يوجد من  خطورة عندما 
البع�س,   عند  الديني  للمعتقد  اليوم  وتكنولوجيا  علوم 
وخا�سة امل�سلمني! اإن هذا الهجوم )على الآخر( يحتاج لأن 

يواجه بالدليل والربهان ولي�س بالعواطف.
على اجلانب الآخر,  من املهم لل�سباب امل�سلم اأن ي�ستوعب 
كيف ا�ستطاع علماء امل�سلمني العظماء اإجناز الكثري جدا 
هوؤلء  “تقوى”  اأن  ل�ستيعاب  اأهمية حيوية  هناك  وملاذا. 
العلماء امل�سلمني هي التي �ساقتهم لجناز هذا الكم الكثري 

لالن�سانية... ولي�س جتاهل دينهم وخمالفته.
على ال�سباب امل�سلم اليوم متّثل قول ال�ساعر:

ل�سنا واإن كّنا ذوي ح�سب            يوما على الأح�ساب نّتّكل
                    نبني كما كانت اأوائلنا                 تبني ونفعل مثلما فعلوا

حميط  يف  عملك  خ��الل  من  تعلمتها  التي  ال��درو���س  بع�س  اأخربنا   -6
اجلامعة كاأ�ستاذ جامعي منذ �سنة 82 وخا�سة من تعاملك مع الطالب.

اإليه.. وا�ستمع جيدا. كن  ا�ستمع  اإطالقا.  ل تقّلل من �ساأن عمل الآخر 
ف�سيحرتمك  ومعتقداتك  نف�سك  حت��رتم  كنت  واإذا  قيمك  على  ثابتا 

اأن  اأو حتاول  الآخرين  لتدعو  الفر�س  ا�ستغالل  ولكن جتنب  الآخ��رون. 
يعتنقوا دينك! اإن وظيفتي يف اجلامعة هي التعليم وعمل الأبحاث وهذا 
اأو باحث وكمواطن  اأ�ستاذ  اأو  اإذا كان �سلوكي كمعلم  اأقوم به. ولكن  ما 
متوافق مع معتقداتي,  ف�سوف ي�ساهد الآخرون منوذجا عمليا لديني. 
وحتى اإن مل يتبعوه اإل اأنهم �سيحرتمونني ويحرتموا ديني احرتاما وافيا.
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وال�سناعة  التجارة  وزير  من   SMART جائزة  ي�ستلم  القماطي  حممد  الدكتور   )4( �سورة 
الربيطاين عام 1997

�شورة )5( اأثناء مقابلة تلفزيونية يف جمل�ص العموم الربيطاين يف لندن اأكتوبر 2008 حيث اأقيم 
معر�ص )1001 اخرتاع للم�شلمني( على مدى اأ�شبوع

العلمية  والخرتاعات  اخرتاعات..  عدة  �ساحب  اهلل  ما�ساء  اأنت   -7
ن�ساأة  منذ  املتغرية  النف�سية  م�ساعرك  لنا  وليلة.. �سف  يوم  تاأتي يف  ل 
على  احل�سول  حتى  واأخ��ريا  عليها  العمل  مرحلة  يف  ثم  وم��ن  الفكرة 

النتيجة. واإىل اأي مدى يوؤثر ال�سعور النف�سي على العمل؟
الظاهرة.  اأو  امل�ساألة  فهم  نتيجة  الأفكار  ترتائى  ما  كثريا 
التطورات  اأ�سا�س  ي�سكل  الذي  ال�سحيح هو  الفهم  اإن  اإذًا 
الوقت  ل�سياع  ي��وؤدي  فقد  اخلاطئ  الفهم  اأم��ا  اجلديدة. 

واجلهد اأي�سا.
تقوم اأول بالقراءة عن امل�ساألة التي ت�سغلك اأو اأنيطت بك,  
ثم ت�سع ما تقراأه حمل ت�ساوؤل و�سك واإذا مل يبدو ما قراأته 
اأو �سمعته مقنعا لك فاإنك تبداأ حينئذ بالبحث عن الإجابة 
الإجابة  اإيجاد  وي�ستغرق  البديل.  التف�سري  اأو  ال�سحيحة 
وقتا ق�سريا اأو طويال ح�سب امل�ساألة. وبنف�س درجة اأهمية 
متبعا  تكون  اأن  لبد  ما:  �سيء  تطوير  يف  ال�سحيح  الفهم 
خلطوات مرتبة واأن تكون منظما يف عملك وبحثك. دّون ما 
تريد اأن تفعل وكيف تريد اأن تفعله,  ولكن الأهم من ذلك 
حت�سل  التي  والنتائج  عملك  جتري  كيف  اأي�سا  ت��دّون  اأن 
اأ�سواطا طويلة نحو الكت�ساف  عليها. فاأحيانا يقطع املرء 

بكونه مالحظا جيدا.
اإذا  خا�سة  ما,   عمال  ينجز  حينما  والر�سا  بال�سعادة  ي�سعر  املرء  اإن 
هلل  بالتوا�سع  ميتزج  ال�سعور  هذا  ومبتكرا.  جديدا  العمل  هذا  كان  ما 

العليم,  وهو الذي فوق كل ذي علم,  �ساكرا اأن مّن علي باملعرفة.
8- كاإن�سان م�سغول ولديه التزامات كثرية,  ماهو اأ�سلوبك يف اأخذ ق�سط 

من الراحة �سواء ب�سكل يومي اأو �سنوي.
ل  املُنْبّت  »اإن  احلديث  تذكر  بالتعب.  ت�سعر  كنت  اإذا  تعمل  ل  كقاعدة 
اأ�سكال هذا  اأبقى وال�سحة يف احلقيقة �سكل من  اأر�سا قطع ول ظهرا 
»الظهر« الذي اأمرنا باملحافظة عليه. ومن املهم اأي�سا اأن تخ�س�س وقتا 
لالأن�سطة الرتفيهية,  التي تق�سى مع العائلة والأ�سدقاء اأو حتى ب�سكل 
خارج  القراءة  وتعد  اللتزامات.  هذه  مثل  لديك  تكن  مل  اإذا  منفرد,  

التخ�س�س اأ�سلوبا نافعا يف الرتفيه عن النف�س.
الفيزياء؟ وهل اخرتت بنف�سك تخ�س�سك  9- كيف بداأت ق�ستك مع 

اأبناوؤك  يتخ�س�س  اأن  متنيت  وهل  اللكرتونيات؟  الدقيق 
يف الفيزياء؟

اإن اأمي رحمها اهلل )واأنا اأدعو لها ولأبي رحمها اهلل كثريا( 
اأرادت اأن اأكون طبيبا لأ�ساعد النا�س يف ت�سكني اأوجاعهم. 
واأراد اأبي يل العمل الذي �سوف ي�سعرين ب�سعادة طاملا اأنه 
ل يتعار�س مع الدين )ورمبا قال اأي�سا: والذي يحفظ ا�سما 

طيبا للعائلة(.
اأما اأنا فكنت اأريد اأن اأكون مهند�سا ميكانيكيا اأو اإلكرتونيا 
قادرا على ت�سغيل الأ�سياء,  ولكن مل تكن كلية الهند�سة يف 
املرحلة  الأملانية يف  در�ست  متاحة يل )كوين  الوقت  ذلك 
املتو�سطة والثانوية بدل من الإجنليزية التي كانت مطلوبة 
ملا  الأق��رب  الفيزياء  فكانت  الهند�سة(.  كلية  يف  للدرا�سة 
اأردت التخ�س�س فيه,  كونها تت�سمن كال املجالني واأكرث.

اأما اأبنائي اخلم�سة فلم يتخ�س�س اأي منهم يف الفيزياء اأو اللكرتونيات. 
فقد اّتبعت ن�سيحة والدي وتركت لكل اأن يختار ما مييل اإليه وهم جميعا 

تخرجوا من اجلامعات واحلمد هلل.

راأيك؟  اليوم يف  العلوم  املتخ�س�س يف  امل�سلم  ال�سباب  دور  ماهو   -10
ومن اأن يبداأ؟

اإنني ل اأريد اأن اأثري خماوف اأحد يف هذا ال�ساأن ولكن ال�سباب امل�سلم 
اليوم عليه م�سوؤولية �سخمة. اإننا حاليا يف مرحلة ميكن اأن تو�سف باأنها 
مفرتق طرق وحتديد هوية )كاأمة اأو ح�سارة اإ�سالمية اأو عربية( �سيكون 
لديها نتائجها العظيمة اأو املهلكة. واأنا اعتقد اأن هذه امل�سوؤولية اليوم هي 

فر�س عني على ال�سباب.
من اأين تبداأ.. لي�س �سوؤال �سهال اأي�سا. على كل حال اإذا اأدركت حجم 
امل�سكلة,  فاأي م�ساعدة اأو جهد تقدمه حللها �ستكون مهمة. كاأب ت�ستطيع 
اأي�سا فعل  ت�ستطيع  اأ�سرتك وعائلتك ككل. وكمعلم  الكثري مع  تعمل  اأن 
اأكرث  ما  نف�سك:  ا�ساأل  الكثري.  فعل  ت�ستطيع  كمواطن  وكذلك  الكثري,  
فاإن  وحتمي�سهم  ال�سغار  مع  العمل  ت�ستطيع  كنت  اإذا  ينا�سبك؟  �سيء 
هذا  يف  اإننا  الأنبياء(.  )مهنة  لك  املمتازة  املهنة  بالتاأكيد  هو  التعليم 
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2009

اأو  يوميا  برناجما  اعمل  تقدميها.  ميكن  م�ساعدة  لكل  بحاجة  الع�سر 
ت�ستطيع  كنت  اإذا  املحلية  الق�سايا  يف  بب�ساطة  فكر  للقراءة.  اأ�سبوعيا 
واإذا راأيت اأنها بحاجة حلل جلعل احلياة اأف�سل للمواطن العادي. لي�س 
خطاأ اأن تفكر يف م�ساكل الآخرين,  ولكن اأداء امل�سوؤولية والواجب قبل 
اأهل احلي ثم مدينتك  عمل اخلري واإ�سداء املعروف يبداأ من بيتك ثم 

وهكذا )الأقربون اأوىل باملعروف(.

11- العلوم يف ع�سرنا احلايل تطورت ب�سكل هائل اإىل اأفاق بعيدة مل 
يكن يحلم بها �سابقونا. هل تعتقد اأنه �ست�ستمر التكنولوجيا يف التطور 

وتطوير و�سائل البحث العلمي تبعا لذلك؟ واإىل اأين؟
اإنني دائما اأتذكر الآية »وما اأوتيتم من العلم اإل قليال«. اإذًا الجنازات 
�ست�ستمر واحلدود التي نعرفها اليوم �ستخرتق. لكن الن�سان بغطر�سته 
اأن  فّكر يف الحتبا�س احل��راري وكيف  الآن.  قد يهدم ما حققناه حتى 

الن�سان يتجاهل م�سبباته بغرور وعلى نحو اأعمى.
لقد بات اخرتاع و�سائل ات�سالت جديدة اأمرا �سهال ومتجددا با�ستمرار 
)احلا�سبات الآلية,  النرتنت,  الهواتف النقالة... اإلآخ(. والآن اأ�سبحت 
الظهور  الوراثية قريبة  والهند�سة  الكمية  جمالت جديدة يف احلو�سبة 
جدا ويتوقع انت�سارها من حيث تطبيقاتها ال�سناعية وا�ستخدام النا�س 
لها. يف حني اأن احلو�سبة الكمية لها تطبيقاتها املفيدة,  لكن لدي �سكوكي 
اخلا�سة ب�ساأن الهند�سة الوراثية والتي تتطلب وقتا لختبارها وفح�سها,  
للم�سارعة يف  الرغبة اجلاحمة  ب�سبب  حاليا  يطّبق  ل  الذي  الأمر  وهو 
هذا املجال بهدف ال�سهرة وال�سيطرة على الآخرين! )اأرجو اأن تالحظ 
اأن املحا�سيل املعّدلة وراثيا قد طبقت عمليا ملئات ال�سنني,  ولكن قوانني 
الوراثية  الهند�سة  عك�س  وهذا  تطويرها.  يف  الن�سان  وّجهت  الطبيعة 

اليوم التي تنتقل من املعمل اإىل احلياة اليومية يف وقت ق�سري(.
دعيني ا�ستخدم مو�سوع انفلونزا اخلنازير كمثال عن حاجتنا لدرا�سة 
والتفوق يف جميع جمالت العلوم. تخيل مثال اأن انفلونزا اخلنازير اأمر 
واخلربة  املقدرة  لديها  م�سلمة  دولة  هناك  لي�س  اأكذوبة.  لي�س  حقيقي 
والرباعة ل�سنع لقاح ملكافحته! اأما تلك الدول التي متلك مثل هذا اللقاح 
�ست�ستخدمه اأول يف بلدانها. فقط فّكر يف النتائج املرتتبة على مثل كهذا 
وباء وال�سرعة التي ميكن اأن ينت�سر بها. مبعنى اآخر,  اإن املعرفة بالعلوم 

للمعرفة  ا�ستخدم  اإذا  ذات��ه  حد  يف  �سيئا  لي�س  اخلطرية 
واحلماية من الآخرين,  ولكن ممار�سته خطاأ بال �سك.

لدينا,   راك���دة  الطبيعية  العلوم  يف  الن�سر  عملية   -12
الطالب  يذهب  الكتب.  تاأليف  اأو  امل��ج��الت  ن�سر  ���س��واء 
الكتب  ق�سم  يف  العلمية  الكتب  ويت�سفح  اجلامعة  ملكتبة 
يف  املوؤلف  يبذله  الذي  الهائل  اجلهد  ويتاأمل  الإجنليزية 
البيئة  بني  ال�ساحقة  الهوة  ويكت�سف  كتابه,   مادة  تو�سيح 
وما  الن�سر,   اأهمية  ما  املتقدمة.  الدول  العلمية عنده ويف 
الطريق لتفعيله؟ وهل نن�سر باللغة الجنليزية,  اأم ن�سعى 
لتكوين تراثنا اخلا�س بلغتنا عن طريق اخلطوات الثالثة 
التي قام بها علماوؤنا قدميا: النقل والرتجمة,  ثم التعلم 

واملعرفة,  ومن ثم الإبداع؟
هذا بالتاأكيد اأحد موؤ�سرات اأن اأمتنا اليوم يف �سبات عميق. 
عندما تكون اأول اآية نزلت يف القراآن »اقراأ« كيف نّدعي نحن امل�سلمون 
كالبحث  كثرية,   اأبعاد  لها  هنا  اأق��راأ  وكلمة  ديننا؟!  تعاليم  ن��وؤدي  اأننا 

وحت�سيل املعرفة.
يف الغرب عملية الن�سر عمل جتاري اأي�سا. لن ت�ستطيع اأن جتعل الآخرين 
يقراأون عملك )وبالتايل ي�سرتوه( اإذا مل تقدمه ب�سكل جذاب وممتاز. 
الأمر الآخر اأن القارئ يريد اأن يقراأ �سيئا جديدا. اإذًا وحتى اإذا كنت 
ترتجم اأعمال اآخرين ولكنك ت�سعر اأن باإمكانك تقدميها ب�سكل خمتلف 

لتنا�سب ثقافة اجلمهور الذي تخاطبه فعليك اأن تفعل ذلك.
احلفاظ على اللغة العربية واجب. وعلى ذلك اأنا ا�سجع كل من يجيدها 
ولديه فهم جيد للغة اأخرى اأن يرتجم,  اإذا كان يقدر وي�ستمتع بذلك. 
اللغة الإجنليزية لغة عاملية اليوم.. لكن هذا ل يعني اأن الآخرين عليهم 

اأن ين�سوا لغاتهم.
13- يقال اأنه ل اإجنازات بال ت�سحيات. ماهي الت�سحيات التي قدمتها 

يف طريقك؟
من  عليه  اح�سل  التي  والبتهاج  الر�سا  للفوائد:  انظر  اأن  اأح��اول  اأن��ا 
خالل ممار�سة عملي الذي اخرتته. اإنني اأ�سكر اهلل لنعمته وكرمه علّي. 

الت�سحيات هنا هي اأنني ع�ست بعيدا عن عائلتي واأ�سدقائي.
اأهميته,   مفهومه,   اخ��رتاع��ات��ك:  اأح��د  ع��ن  بنبذة  تخربنا  ه��ل   -14

واأفكارك حوله؟
يتعلق  بتطويره  قمت  ما  واأغلب  بها.  اعتز  واخرتاعاتي  اأعمايل  كل  اإن 
هائلة  فوائد  له  املجالني  وكال  اللكرتوين.  واملجهر  الطيفي  بالتحليل 
واأ�سباه  امل���واد,   علم  ال��ط��ب,   يف  اللكرتونية  )املجاهر  اآم��ن��ة  حلياة 
اأمرنا اهلل  اأي�سا و�سائل ملعرفة وتاأمل الكون,  كما  املو�سالت(. ولكنها 
بذلك »اإن يف خلق ال�سموات والأر�س واختالف الليل والنهار لآيات لأويل 
يف  ويتفكرون  جنوبهم  وعلى  وقعودا  قياما  اهلل  يذكرون  الذين  الألباب 
خلق ال�سموات والأر�س,  ربنا ما خلقت هذا باطال �سبحانك فقنا عذاب 

النار.«
اأحد التطورات الرئي�سية التي ح�سلت فيها على براءة اخرتاع هي املجهر 
الخ��رتاع,   هذا  متيز  لقد   .)7( �سكل  يف  امل�سور  ال�سغري  اللكرتوين 
اجلديدة  الأفكار  من  بعدد  الت�سعينات,   منت�سف  يف  �سممته  وال��ذي 
وال�سناعة  التجارة  وزارة  SMART من  فيها على جائزة  ح�سلت 
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حينها )يف الع�سرينيات من العمر( تقوم بعمل �سيء با�ستمرار ووجدت 
ثماره الآن؟

عن  بعد  فيما  الدين  هذا  لنف�سي  اخ��رتت  اأنني  اإل  م�سلما  ول��دت  اإنني 
قناعة واإميان لي�ساعدين يف م�سوار حياتي. ات�سور اأن اأكرث جمال وا�سح 
التوكل,  واللذان يرتبطان بطريقة عجيبة مع  هنا هو الإميان ومفهوم 
مفاهيم العمل,  وال�ستقامة,  والق�ساء,  والقدر,  والتوفيق والربكة من 
اهلل. اإن ارتباط هذه املفاهيم وكذلك التفريق بينها ي�سبح اأكرث و�سوحا 
للمرء كلما تقدم به العمر. ماذا يعني مثال اإمياين باهلل وتوكلي عليه؟ 
العمل  املرء اجلدية يف  لأن يرتك  والقدر مدعاة  والق�ساء  التوكل  وهل 
واملواظبة عليه؟ واأين ن�سع التوفيق والربكة من اهلل مع الإحباط وامل�ساق 

التي ت�سادفنا اأحيانا؟
عليه  اهلل  رحمة  وال��دي  من  �سغري  يف  تعلمتهما  ال�سعر  من  بيتني  جّل 
الن�سائح  املفاهيم وكانت من  الكثري من هذه  واأو�سحت يل  بلورت  قد 
املفيدة التي حاولت قدر الإمكان اأن ا�سرت�سد بها يف حياتي,  وهي قول 

ال�ساعر
همتي همة الرجال ونف�سي                   نف�ُس حٍر ترى املذلة كفًرا
اأنا اإن ع�ست ل�ست اأعدم قوتا               واإذا مت ل�ست اأعدم قرًبا

�سورة )7(املجهر اللكرتوين املا�سح ال�سغري 
كامل  بني  ج��دا.  منخف�سة  بطاقة  للت�سوير 

املجهر يف مدينة يورك

اأ�سغر  اأحد  يزال  ل  وهو  لأدرك هذا الجناز.  بريطانيا عام 1997  يف 
املجاهر اللكرتونية يف العامل وله ميزة فريدة عنهم يف امكانية تكوين 
�سورة با�ستهالك طاقة �سغرية جدا ت�سل اإىل اإلكرتون فولت واحد )ما 
بع�س  الآن  وت�ستخدم  ج��ول(.   10-19  ×  1.60217646 يعادل  
الأفكار التي اأدخلتها على هذا الت�سميم يف بع�س املجاهر اللكرتونية 
التجارية. بالإ�سافة اإىل اأنني متكنت با�ستخدام هذا املجهر من تطوير 
مناذج اأخرى تف�ّسر التباين يف تكوين ال�سورة يف الأجهزة �سبه املو�سلة 
يف املجهر اللكرتوين املا�سح )SEM(. واأي�سا ا�ستطعت مع جمموعتي 
نظرية جديدة  وتطوير  اأي�سا من �سبط  الت�سميم  برفقة هذا  البحثية 
�سححت  لقد  اجلوامد.  من  ثانوية  الكرتونات  انبعاث  ظاهرة  تف�سر 
هذه النظرية منوذجا قدميا ي�ستخدم منذ عام 1949. ومنحت جائزة 
الأمريكية  بامليكروبيم  التحليل  جمعية  من   Cosslett award
 )American Microbeam Analysis Society(

عام 2009 لهذا العمل الذي ا�ستغرقت درا�سته قرابة 20 عاما.
15- ماهي اآفاق جمال اللكرتونيات؟ حيث من املفيد اأن يعرفها طالب 

الفيزياء والهند�سة املهتمني بهذا املجال..
ترتكز حاليا الن�ساطات البحثية يف علم اللكرتونيات يف جمالت معينة 
nanoelectro - )ب�سكل ملحوظ. ورمبا جمال النانو الكرتونيات 

ics( اأكرثها حتديا ويتمتع باأن�سطة بحثية وا�سعة الآن ورمبا �سي�ستمر 
ذلك يف الع�سر حتى الع�سرين �سنة املقبلة. اإن اأحد اأ�سباب هذا الن�ساط 
 integrated(املو�سلة �سبه  الأجهزة  مكونات  اأبعاد  اأن  هو  املكثف 
هذه  وق��وة  �سرعة  تطوير  اأج��ل  من  م�ستمر  تناق�س  يف   )circuits
يتعذر  اإىل مرحلة  قريبا  �سي�سل  الأبعاد  التناق�س يف  وهذا  الأجهزة,  
معها عمل هذه الأجهزة بالقوانني الفيزيائية املتعارف عليها الآن,  ومن 
جهة اأخرى �سي�سبح ت�سنيعها بهذه الدقة �سبه م�ستحيل مبا منلكه من 
الكرتونيات  النانو  وتبدو  جديدة,   لأفكار  حاجة  هناك  حاليا.  تقنيات 
بالتحديد.  ذلك  �سيكون  كيف  و�سوح  عدم  من  بالرغم  بذلك  واع��دة 
املجال  تخدم  التي  تلك  هي  الكرتونيات  للنانو  الأخرى  التطبيقات  من 
وهو   )spintronics( جمال  وكذلك  الكمية  واحلو�سبة  احليوي 

ا�ستخدام خا�سية دوران اللكرتون يف عمل الدوائر اللكرتونية. 
الريا�سيات  علماء  مع  تعاونت يف جمال عملك  واأن  لك  �سبق  16- هل 
اأو حتى احتجت م�ساعدتهم؟ هل يت�سمن عملك البحثي تطوير مناذج 

ريا�سية؟
»مم�سكتا  جنب  اإىل  جنبا  ت�سريان  مادتان  والفيزياء  الريا�سيات  اإن 
الأيدي«.. مع اعتمادية الفيزياء الكبرية على الريا�سيات. اإن الفيزيائي 
يكن  مل  -اإذا  واإظهار  لتطوير  عديدة  ريا�سية  اأدوات��ا  ي�ستعمل  اجليد 
البحثي على  التي ح�سل عليها. يعتمد عملي  اأفكاره ونتائجه  لتف�سري- 
وتفاعل  اللكرتونية  الب�سريات  يف  خا�سة  الريا�سيات,   ا�ستخدام 
خمتلف  جمال  الريا�سيات  يف  البحث  لكن  اللكرتونات.  مع  اجلوامد 
اأحيانا مع بع�س جمالت الفيزياء واللكرتونيات خا�سة على  ويتداخل 

اجلانب النظري.
17- كيف تنظر اإىل احلياة الآن,  مقارنة مع نظرتك لها عندما كنت يف 
اأي مدى تختلف النظرتان؟ وكيف ت�سف  اإىل  الع�سرينيات من العمر؟ 
هذا التغري يف نظرتك مع مرور ال�سنني بل ع�سرات ال�سنني؟ هل كنت 
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 تحت شجرة نيوتن

طرفة

 بقلم: اأحمد عبده امل�شرقي 

مبدأ »أرشميدس« وعبارته: »ال وقت للموت!!» 
 »اأر�سميد�س« العامل الفلكي اليوناين؛ الذي وكله امللك »هيور« ملك »�سرقو�سة« بالتحقق من اأمر ال�سائغ الذي �سنع التاج اخلا�س به, وذلك 
اأن امللك كان قد اأعطى ال�سائغ قطعة خام من الذهب اخلال�س واأمره ب�سنع تاج له؛ ثم �سك يف كون ال�سائغ قد مزج الذهب بالف�سة. 
احتار »اأر�سميد�س« يف الأمر وذات مرة وبينما هو يغت�سل؛ فا�س احلو�س باملاء, اأ�سرع »اأر�سميد�س« عارًيا يف �سوارع �سرقو�سة وهو ي�سرخ: 
»يوريكا! يوريكا!« اأي »وجدتها! وجدتها!«.  اأخذ »اأر�سميد�س« وزًنا م�ساوًيا للتاج من الذهب والف�سة ثم اأخذ وزن ال�سائل املزاح لكل من 
اأ�سبحت هذه  التاج.  للتاج؛ فوجده غري م�ساوي لأي منهما وبذلك اكت�سف خداع ال�سائغ �سانع  بال�سائل املزاح  الذهب والف�سة وقارنه 

الق�سة هي ذكرى مبداأ »اأر�سميد�س« حتى اليوم! 
 ويف اأحد الأيام كان »اأر�سميد�س« قد انهمك يف حل م�سالة ريا�سية �سعبة, ثم انتابته الده�سة عندما راأى جندًيا يندفع نحوه و�سيفه يف يده؛ 
فبادره قائاًل: »ل تقتلني يا �ساحبي حتى اأنتهي من حل هذه امل�ساألة!” لكن اجلندي الروماين مل يعرف حمدثه ومل يهتم باأمره وما هي اإل 

حلظة حتى اخرتق ال�سيف الغا�سم ج�سد العامل! وخر »اأر�سميد�س« �سعًقا وهو يتمتم: »اآه! لقد اأخذوا ج�سدي ولكني �ساأخذ معي عقلي!«.

عند �سرائنا مبقدار 1 كجم من احلاجيات يف البلدان الواقعة على خط ال�ستواء ثم بيعنا لهذه احلاجيات نف�سها 
على البلدان القريبة من القطبني ال�سمايل اأو اجلنوبي؛ �سيزداد وزنها مبقدار 7 )جم قوة(!!

خط  عند  وم�سنوع  مدرج  زنربكي  مبيزان  ي�ستبدل  بل  العادي  امليزان  ي�ستخدم  األ  يجب  احلالة  هذه  يف  لكن   
ال�ستواء! واإل فلن نح�سل على اأية فائدة؛ لأن وزن ال�سيء يزيد ويزيد معه ال�سنجة بنف�س املقدار )لن تفيدنا اإل 

يف الأطنان(.
الغريب يف ذلك اأن قوة اجلاذبية الأر�سية تزداد كلما ابتعدنا عن خط ال�ستواء, وال�سبب هو كون الكرة الأر�سية 
منتفخة عند خط ال�ستواء )الكرة الأر�سية بي�ساوية ال�سكل تقريًبا ولي�ست كروية متاًما(؛ مما يجعل من ح�ساب 

القوة الثقالية والت�سارع املركزي خمتلًفا ملنطقتي ال�ستواء والقطبني.
اأربع  الواحد  اليوم  �ساعات  عدد  �سار  اأي  الآن؛  عليه  مما  اأ�سرع  ب�سكل  حمورها  حول  الأر�سية  الكرة  دارت  ولو 
�ساعات بدًل من 24 �ساعة!! لكان هناك فرق يف وزن الأج�سام عند خط ال�ستواء وعند القطبيني؛ حيث اجل�سم 

الذي يزن 1 كجم عند القطبيني �سينق�س عند خط ال�ستواء مبقدار 6 )جم قوة(!
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 لكل ع�سر �سيء ي�سرب به املثل يف ال�سرعة وذلك بناًء على الو�سائل التقنية امل�ستحدثة لديهم اأو ما مت ال�سطالح عليه من ال�سرعة العالية 
ا فبالرغم من تو�سل  ن�سبًيا يف ذلك الوقت. وقدمًيا قالوا: »اأ�سرع من حمامة!” اإ�سارة اإىل حترك ال�سيء ب�سرعة فائقة. وهكذا نحن اأي�سً
العلماء اإىل ح�ساب �سرعة ال�سوء اإل اأنه كان من ال�سائع التمثيل مبركبة اأبولو 10 والتي مت اإطالقها يف عام 1969م وكانت �سرعتها 39897 
ا ح�ساب �سرعة ال�سوء بدقة  كم/ث,  فكان يقال: “اأ�سرع من اأبولو!” وعندما اأ�سبح من ال�سهولة ا�ستدراك �سرعة مركبة اأبولو ومت اأي�سً

عالية 299792458 م/ث! قالوا: “وداًعا اأبولو!”.

اأفراد جي�سك؟!  اأن تولد الثقة يف نفو�س  �سئل نابليون: كيف ا�ستطعت 
فاأجاب: كنت اأرد ثالث على ثالث,  من قال: ل اأقدر,  قلت له: حاول! 
ومن قال: ل اأعرف,  قلت له: تعلم! ومن قال: م�ستحيل,  قلت له جرب!

فكر لحظة
مل ميكننا غرز اإبرة رفيعة يف قطعة من الورق املقوى اأو القما�س ب�سهولة 
بالغة؛ بينما ي�سعب غرز م�سمار مدبب مع العلم باأن القوة املوؤثرة يف 

كلتا احلالتني واحدة؟!
الإجابة:

 القوة واحدة هذا اأمر �سحيح؛ لكن ال�سغط 
الإبرة,   �سن  على  جميعها  القوة  تركزت  الأوىل  احلالة  ففي  خمتلف! 
وهي  اأكرب  م�ساحة  على  نف�سها  القوة  وزعت  فقد  الثانية  احلالة  اأما 
م�ساحة طرف راأ�س امل�سمار؛ بالتايل يكون �سغط الإبرة اأكرب بكثري من 

العالقة  لأن  واحدة!  قوة  عليهما  ت�سلط  عندما  املدبب  امل�سمار  �سغط 
بني ال�سغط وامل�ساحة عالقة عك�سية. وبطريقة اأخرى,  اإذا اأخذنا يف 
اعتبارنا التف�سري الريا�سي للقانون ال�سابق؛ فاإن القوة الناجتة يف حالة 
اإىل مرور  يوؤدي  الإبرة تكون عرب م�ساحة �سغرية؛ فينتج �سغط كبري 
الإبرة ب�سهولة! اأما يف حالة امل�سمار؛ فالقوة تتوزع على م�ساحة كبرية 

أسرع من... أبولو!

حكمة
وبالتايل يقل اأثر ال�سغط الناجت وجند �سعوبة يف غرز امل�سمار املدبب؛ 
من  فيختفي جزء  امل�سمار؛  راأ�س  م�ساحة طرف  على  تتوزع  القوة  لأن 

مقدار القوة امل�سلطة ح�سب امل�ساحة لراأ�س امل�سمار.
رغم  اخل�سب  على  الدبو�س  غر�س  فكرة  جاءت  القانون  هذا  ومن   
كل  على  ما  نوًعا  ب�سيطة  كانت  واإن  بقوة  يوؤثر  ال�سخ�س  لأن  �سالبته! 
نقطة من نقاط ال�سطح الدائري للدبو�س؛ فينتج قوة كبرية لأجل غر�س 

دبو�س �سغري )م�ساحة �سغرية بالن�سبة لل�سطح( فيغر�س ب�سهولة.
ا كما يف الثلج اله�س,  ي�ستطيع  واأي�سً
الثلج  على  يتزلج  اأن  الإن�سان 
قدمه  م�ساحة  تكرب  بوا�سطة زلجة 
عندما  بينما  تقريًبا؛  مرة  بع�سرين 
ما  قدميه  اأن  جند  عنها  ي�ستغني 
وذلك  تغو�س يف اجلليد؛  واأن  تلبث 
لأن القوة التي توؤثر على اجلليد من 
اإحدى  على  توزعت  قد  واحدة  قدم 
القدم  هذه  تكرب  التي  الزلجتني 
وزن  فخف  مرة؛  ع�سرين  بحوايل 
كل قدم ع�سرين مرة تقريًبا يف كل 

نقطة من نقاط اجلليد. وهكذا ي�ستمتع النا�س بالتزلج على اجلليد غري 
اآخذين يف ح�سبانهم ال�سر الفيزيائي يف املو�سوع.

 املراجع:
الطرائف العلمية؛د. �شربي الدمودا�ص 

ا�شتمتع مع الفيزياء،  �شوزان ماكفرات
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لو  اآه!  خميلتي,   يف  ال�ساعة  عقارب  حركة  ويعيق  ج�سدي  يف  ي�سري  امللل  بداأ 
مي�سي الوقت الآن ك�سرعة ال�سوء.

األي�س لنا احلق  اأعلم مل هي هكذا دائًما! تهتم باإعطائنا ما لديها وح�سب,   ل 
باأن ت�ستمع لت�ساوؤلتنا؟

ياه!  النافذة!  فاأح�س�ست بحرارة! ما هذا؟! زجاج  راأ�سي على اجلدار؛  اأ�سندت 
رفعت راأ�سي ب�سرعة. وبداأ  اأمر ال�سم�س يدور يف ذهني؛  ثم �سرخت: ال�سم�س! 

ال�سم�س يا اأ�ستاذة!
نظرت اإيل با�ستغراب,  وقالت: ما بها؟

اأنا: اأ�سعتها ت�سل اإلينا ب�سبب �سرعة ال�سوء اخلاطفة!!
 �سجت القاعة بال�سحك قبل اأن اأكمل حديثي,  واأكملت ما تبقى من نظريات 

وهي غري مهتمة بي.
ل يهم يكفي اأين فهمت جزًءا عما تتحدث عنه.

الكر�سي,   بيني وبني  بتنافر  �سعرت  الوقت,  ومن فرحتي  انتهاء  اأعلن اجلر�س 
بي  حلقت  ندى  لكن  باخلروج؛  هممت  ثم  واأقالمي  اأوراقي  بجمع  اأ�سرعت 

واأم�سكت بكتفي.
ندى: �سياء؛ ما بك اليوم؟!

-اأطلقت زفرة- اأعتقد اأن يف الأمر �سيء ما! اأريد الذهاب اإىل جنٍم ما؛ لأرى 
ماذا يحدث لعمري.

ندى: اأجادة اأنت؟! اأين �ستجدين مركبة ب�سرعة ال�سوء؟
اأعلم! هذا ما �سبب يل امللل ولكن..

 ندى,  تعايل من هنا,  اأريد النزول بوا�سطةامل�سعد.
ندى: ح�سًنا,  ل فرق عندي.

عجيب! األ تريدين اأن  تتخل�سي من وزنك لب�سع ثواِن؟
ندى: !!

اأمل ت�سمعي بظاهرة انعدام الوزن؟! اإنه �سعور جميل!
ندى: ل اأفهم مب تفكرين!

يف  الآن  ينتظرين  اأبي  ح�سًنا,   به.  اأ�سعر  مبا  �ست�سعرين  ذلك؛  ا�ست�سعرت  اإذا 
اخلارج,  األقاك على خري.

ندى: اإىل اللقاء ودعي عنك هذه اخلرافات.
اأ�سحك اهلل �سنك,  ل تخايف علي.

حلظة وقويف للبحث عن �سيارة اأبي,  بداأت اأرى ال�سيارات املارة  يق�سر طولها!! 
اأ�سبحت  احلد  األهذا  تًبا,   اآه!  وفتحتها,   عيني  اأغم�ست  اأرى!  ما  اأ�سدق  مل 

مهلو�سة؟
التعب  بداأ  وبينما  الأريكة,   املنزل؛ حتى رميت بج�سمي على  اإىل  اأ�سل  اأكد  مل 
اأتت اإحدى اأختّي املزدوجتني,  اأق�سد  يطفو واأنا اأحاول الغو�س يف نوم عميق؛ 

التواأمتني؛ كالكهرباء واملغناطي�س,  وبيدها علبة.
�سارة: �سياء؛ هل ميكنك اأن تفتحي يل العلبة؟

اأم�سكي  باإحكام! ح�سًنا,  �سارة  اأغلق  اأنه  حاولت فتح الغطاء ومل اأجنح,  يبدو 
العلبة,  وزدت القوة عليه؛ لعلي اأ�ستطيع زيادة العزم.

بقلم: هند م�شاعد العتيق 

اأنا: من اأغلقها لك؟
�سارة: اأنا اأغلقتها؛ لكن لي�س بهذه القوة! )ظهرت عالمات احلزن عليها( 

ل حتزين! اذهبي واح�سري حقيبة العدة.
�سارة: ل! ل! ل اأريدها اأن تنك�سر! )وبداأت بالبكاء(

اإممم.. ح�سًنا,  كيف ميكنني فتحها؟!
 جاءتني فكرة! تعايل معي اإىل املطبخ؛ �ساأ�سعها يف الثالجة!

�سارة: ملاذا؟! لي�ست طعاًما؟!
اأ�سحك اهلل �سنك! ما اأجمل الرباءة! ل عليك؛ رمبا مع حرارة اجلو؛ زاد ال�سغط 

داخلها؛ لعلها تربد فينخف�س ال�سغط ثم ي�سهل فتحها.
 ���سعرت بعالمات ال�ستفهام تعلو وجهها�� 

ل عليك حبيبتي,  تعايل نلعب مًعا ثم نعود اإليها بعد قليل.
ا,   بعد دقائق؛ اأخربتها اأين ذاهبة ل�سرب املاء وكنت اأنوي جتربة فتح العلبة اأي�سً
لكني �سعرت بخيبة اأمل؛ عندما مل اأ�ستطع فتحها وتخيلت ردة فعلها حني تعلم 

بذلك؛ �ستهزاأ بي وباأفكاري.
اأنا وتواأمها؛ لنلعب معها لعبة  اأخفيت العلبة وذهبت لأكمل لعبي معها. نادتني 
�سد اخليط,  اأم�سكت كل واحدة منا بطرف من اخليط الدائري وبداأنا ن�سحب,  
كٌل تريد اأن ت�سل اإىل زاويتها املعينة,  �سحبتهما ب�سدة وهما تبتعدان عني؛ كي 
ل تخ�سرا,  فجاأة,  بداأ يخيل اإيل اأننا جزيئات نحاول اأن نبتعد عن بع�سنا! فربق 
اإىل املطبخ واأ�سرخ »وجدتها!  اأرك�س  واأنا  يل حل مل�سكلة العلبة,  تركت احلبل 

وجدتها!”
بداأت بت�سخني غطاء العلبة على النار وما اإن حاولت فتحها؛ حتى فتحت!

 تذكرت اأمر اأختّي,  اأ�سرعت اإليهما ووجدت امل�سكينتني قد �سقطتا وهما تبكيان,  
اأمر  ون�سيت  الأمل عنها  �سارة م�سرعة ومن فرحها ذهب  فاأتتني  العلبة؛  رفعت 

�سقوطها.
بداأت  الو�سادة؛  على  راأ�سي  و�سعت  حينما  النوم,   الآن  اأ�ستطيع  هلل!  احلمد 
من  التخل�س  حاولت  اأين�ستاين,   ونظريات  ال�سوء  ب�سرعة  يتعلق  فيما  اأفكر 
هذا التفكري,  فلي�س هذا وقته املنا�سب! األ يكفي ما ح�سل اليوم؟ تقلبت مينة 
وي�سرة,  ل فائدة! يذهب اأمر من هنا وياأتي اآخر من هنا,  مل اأ�ستطع اأن اأغم�س 

جفني ولو ملرة واحدة! اأح�س�ست باأرق �سديد.
 اأخذت امل�سحف وفتحته وقعت عيني على الآية الكرمية: } �ُسْبَحاَن النَِّذي اأَ�ْسَرى 
َيُه ِمْن  ى النَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلرُنِ َراِم اإِىَل امْلَ�ْسِجِد اْلأَْق�سَ ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن امْلَ�ْسِجِد احْلَ

رُي { )الإ�سراء : 1( . ِميُع اْلَب�سِ ه ُهَو ال�سنَّ اآََياِتَنا اإِننَّ
  �سبحان من اأكرم ر�سولنا باأعظم معجزٍة يف تاريخ الب�سرية كله! �سبحان من 

اأوقف له الزمان وطوى له املكان! �سبحان اهلل تعاىل القادر على كل �سيء!
هداأت نف�سي بعد اأن اأكملت جزًءا من التالوة,  اأغلقت امل�سحف وو�سعته. الآن 

اأ�ستطيع اأن اأخلد اإىل النوم واأنا مرتاحة البال.
�سرعة  ما  ت�ساوؤل:  اأتاين  علي,   يخيم  الدام�س  الظالم  وبداأ  عيني  اأغم�ست 

الظالم؟

الفيزيائيون في قصة 

رغم ذلك.. أبقى متفيزقة!  
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عا�س الإن�سان على �سطح الكرة الأر�سية منذ اأن وطاأت 
قدماه ثراها وتاأقلم مع ما يحيط به من ظواهر طبيعية 
اأبدعها ونظمها اخلالق عز وجل. اإن دخول الإن�سان اإىل 
املختلفة  البيئة  لتلك  وتعر�سه  كغوا�س  املائي  املحيط 
ي�ستوجب ا�ستيعابه وتفهمه ل�سماتها وتاأثرياتها املختلفة 
وا�ستنباط طرق للتعامل معها وقد يبدو ذلك لأول وهلة 
بكيفية  ويلم  يدر�سها  مل  ملن  ا  خ�سو�سً خميًفا؛  اأم���ًرا 
والقوانني  الظواهر  وما  نبداأ؟  اأين  فمن  معها.  التعامل 

الفيزيائية التي يهمنا درا�ستها كغوا�سني؟
التوتر ال�شطحي وانتقال احلرارة يف املاء

لو نرثت ب�سع قطرات من املاء على لوح زجاجي اأمامك 
�ستالحظ ميل املاء اإىل التكور و�سرتى ما ي�سبه الغ�ساء 
راأيت ح�سرة مت�سي  تكون  على �سطحه اخلارجي,  وقد 

ا  على �سطح الأر�س دون اأن تغو�س فيه,  ورمبا راأيت اأي�سً
جتربة و�سع اإبرة حديدية؛ بحيث تطفو على �سطح املاء 
وذلك على الرغم من ثقل وزنها مقارنة باملاء! ويف�سر 
الهيدروجيني  اأو  القطبي  الرتابط  ظاهرة  وجود  ذلك 
بني جزيئات املاء,  فين�ساأ عنها ترابط �سطح املاء والذي 
ا بالتوتر ال�سطحي,  وهي ظاهرة ينفرد بها  يدعى اأي�سً

املاء ول تفوقه اإل اأ�سطح املعادن. 
ال�شوء والغو�ص

من الظواهر التي حتدث لالأ�سعة ال�سوئية عند دخولها 
ت��وؤدي  والمت�سا�س.  والنك�سار  النعكا�س  امل��اء:  اإىل 

ال�سوئية عند  الأ�سعة  انحناء  اأو  ال�سوء  انك�سار  ظاهرة 
من  واأك��رب  اأق��رب  الأ�سياء  روؤي��ة  اإىل  امل��اء  اإىل  دخولها 
ال��ق��درة على حتديد  ع��دم  واإىل  امل���اء,   خ��ارج  حجمها 
هذا  الغوا�س.  يراها  التي  والأ�سياء  العني  بني  امل�سافة 
كما  احلقيقية,   مواقعها  غري  يف  روؤيتها  اإىل  بالإ�سافة 
يف ال�سورة2. ولكنها لي�ست قاعدة لكل الأحوال,  فعند 
مياه م�سطربة  جًدا يف  قريبة  لي�ست  اأ�سياء  اإىل  النظر 
مواقعها  من  اأبعد  للناظر  ف�ستبدو  التعكر  �سديدة  اأو 

احلقيقة وال�سبب ظاهرة ت�سمى )الرتداد الب�سري(.
الروؤية  حتت املاء ومن دون نظارة؛ ل ي�ستطيع الإن�سان 
بو�سوح؛ فانغماره يف و�سط �سائل ومع وجود �سائل ميالأ 
جتميع  العني  عد�سة  على  ي�سعب  ال��داخ��ل  م��ن  العني 
الأ�سعة املنعك�سة عن الأ�سياء التي ينظر اإليها حتت املاء 
على �سبكية العي؛ن فريى الأ�سياء م�سو�سة,  ومن اأجل اأن 
تعمل عد�سة العني على جتميع الأ�سعة وو�سعها يف البعد 
البوؤري املنا�سب على ال�سبكية ل بد من توفر و�سط غازي 

الفيزياء والغوص الفيزياء و...
بقلم: اأماين �شمري جاها- نهى علوي احلب�شي.

�شورة2 : احلجم واملوقع الظاهري اأكرب 
واأقرب من الواقعي يف املياه ال�شافية.

طريق  عن  ج�شمه  ح��رارة  من  عالية  ن�شبة  الغوا�ص  يفقد  ���ش��ورة1: 
معدل  خف�ص  على  باأنواعها  الغو�ص  مالب�ص  وتعمل  واحلمل  التو�شيل 
ف�ْقد اجل�شم للحرارة بعزله عن تيارات احلمل والتالم�ص مع املاء البارد

ال����ق����ارب م���وج���ب ال��ط��ف��و  ل��ل��ط��ف��و:  ����ش���ورة 3 : االأ����ش���ك���ال ال���ث���الث���ة 
يف  ع���ال���ًق���ا  ي���ظ���ل   )±( ال���ط���ف���و  م���ت���ع���ادل  واجل�������ش���م  ي���ط���ف���و،   )+(
ال��ق��اع. اإىل  ف��ت��غ��و���ص  ال��ط��ف��و )-(  ���ش��ال��ب��ة  امل��ر���ش��اة  اأم����ا  امل����اء،  و���ش��ط 

اأنك  لوجدت  م��اء  به  حو�ص  يف  نزلت  لو   :  4 �شورة 
من  م��ق��دارًا  اإزاح��ت��ك  ب�شبب  ؛  ج��دًا  خفيفًا  اأ�شبحت 
يف  املنغمر  ج�شمك  حجم  حجمه  يف  ي��ع��ادل  امل���اء 
العذب=62.4  املاء  من  مكعب  قدم  كل  وزن  اإن  امل��اء. 
رط��ل )ب��اون��د(، فلو ك��ان وزن��ك 160 رط��ال  واأزح��ت 
امل��اء  ال��دف��ع الأع��ل��ى يف  2.5 ق��دم مكعب ف���اإن:  ق��وة 
العذب  = 2.5 × 64 = 160 رطاًل )نف�ص وزنك لذلك 
الأعلى  الدفع  ق��وة  بينما  الطفو(.  متعادل  �شتكون 
)اأق��ل  رط��اًل   156  =  62.4 ×  2.5  = امل��ال��ح  امل��اء  يف 
الطفو(. �شالب  �شتكون  لذلك  احلقيقي  وزن��ك  م��ن 

اأمامها وهو ما توفره نظارة الغو�س.
يعترب المت�سا�س من اأهم الظواهر التي حتدث للطاقة 
جميع  يعرف  حيث  امل���اء؛  اإىل  دخولها  عند  ال�سوئية 
الغوا�سني اأن الألوان تختفي حتت املاء الواحد تلو الآخر 
فالأخ�سر  فالأ�سفر  فالربتقايل  الأحمر  اللون  بدًءا من 
فالأزرق ثم البنف�سجي,  واأن الأ�سعة ذات الطول املوجي 
الق�سري والرتدد العايل هي الأقوى والأقدر على التخلل 
تال�سيها  اأو  امت�سا�سها  قبل  امل���اء  يف  اأك���رب  م�سافة 

بالكامل.
ال�شوت والغو�ص

تزيد على 1460  ب�سرعة  البحر  ال�سوت يف مياه  ينتقل 
م/ث اأي ما يعادل 4 اأ�سعاف �سرعته يف الهواء تقريًبا. 
ودرجة  املياه  مللوحة  تبًعا  املاء  يف  �سرعته  وتختلف 
حرارتها؛ ف�سرعته يف املاء البارد اأكرب من �سرعته 
من  كثافة  اأكرث  الباردة  املياه  لأن  الدافئ؛  املاء  يف 

املياه الدافئة.
هوائي  و�سط  يف  لدينا  ال�سوتية  احلبال  تعمل     
وم�ستقبل  ال�سوت  م�سدر  بني  مائي  و�سط  ووج��ود 
ويجعل  ال�سوتية  اله���ت���زازات  م�سار  ي��ح��ول  ال�سوت 
متيز  التي  املهمة  الظواهر  ومن  �سعًبا.  اأم��ًرا  �سماعها 
على  الب�سرية  الأذن  ق��درة  ع��دم  هي  امل��اء  يف  ال�سوت 
حتديد م�سدر واجتاه ال�سوت حتت املاء؛ لأن ال�سوت 
اإىل  اإح��دى الأذن���ني ي�سل  ال��ه��واء من جهة  ال��ق��ادم يف 
الأذن الأخرى بعدما يقرب من 0.00030  من الثانية؛ 
م�سدر  وحتديد  الفارق  هذا  اإدراك  الدماغ  في�ستطيع 
املاء فالفارق بني و�سول  اأما حتت  الهواء,   ال�سوت يف 
ي�ساوي  الأخ��رى  ثم  الأذن  طبلتي  اإح��دى  اإىل  ال�سوت 
الثانية تقريًبا,  وهو فارق �سئيل جًدا  0.000070 من 
ي�ستطيع  ل  ثم  اإدراك��ه ومن  الب�سري  الدماغ  ي�ستطيع  ل 

حتديد م�سدر ال�سوت اأو وجهته.
الطفو

   نظًرا لكثافة ماء البحر العالية ب�سبب وجود الأمالح 
الذائبة فيه؛ فاإن وزن وحدة احلجم من املاء املزاح تكون 
كبرية؛ مما يعني دفًعا )طفو( اأكرب؛ حيث يبلغ وزن اللرت 
من ماء البحر 1.030 جرام )وتختلف باختالف معدل 
رطاًل   64 منه  املكعب  القدم  وزن  يبلغ  كما  امللوحة(,  
البحر  ملوحة  ازدادت  كلما  الدافعة  القوة  هذه  وتزيد 
البحار؛  يف  الطفو  على  ذلك  اأثر  ويالحظ  )كثافته(,  
كالبحر امليت الذي تبلغ ملوحته معدلت مرتفعة ت�سل 
اإىل 28% )280 جزء يف الألف( حيث ي�ستطيع ال�سابح اأن 
يقراأ كتاًبا وهو م�ستلق يف املاء,  وميل اجل�سم لأن يطفو 
اأو يغو�س يف املاء يعتمد على كثافته مقارنة بكثافة املاء 
العذب,  وهو ما ي�سمى بالوزن النوعي للج�سم,  والوزن 
النوعي للماء العذب اأقل من الوزن النوعي للفلني,  لذلك 
يعوم الفلني يف املاء. وللج�سم الب�سري وزن نوعي يزيد اأو 
يقل مبقدار ب�سيط جًدا عن الوزن النوعي للماء العذب,  
وال�سحوم؛  والعظام  الع�سالت  ن�سب  لتوزيع  تبًعا  وذلك 
املتو�سط �سعوبة  والوزن  الطول  ذو  الإن�سان  يجد  لذلك 
قليلة يف العوم يف املاء العذب و�سعوبة اأقل يف العوم يف 
املاء املالح؛ بينما مييل ال�سخ�س البدين للعوم ب�سهولة,  
اأما النحيل جًدا فيواجه �سعوبة يف الإبقاء على ج�سمه 

عائًما على �سطح املاء,  وميكن لل�سخ�س زيادة طفويته 
باأخذه نف�ًسا عميًقا يزيد من حجمه وحجم املاء املزاح. 
ندرك مما �سبق الإ�سارة اإليه تاأثري كثافة املاء يف الطفو 
من  اأ�سهل  املالح  املاء  يف  ال�سباحة  كون  يف  ال�سبب  وهو 

ال�سباحة يف املاء العذب.
اأهمية �شبط اأثقال الغو�ص

التي  الر�سا�س  اأثقال  الغوا�س ذو اخلربة ب�سبط  يقوم 
يحتاجها؛ بحيث يح�سل على طفو �سالب خفيف,  وذلك 

لعتبارات منها:

من  حتويه  مب��ا  املطاطية  الغو�س  مالب�س  ان�سغاط    
اأثناء النزول,  حيث تفقد جزًءا كبرًيا  فقاعات هوائية 
من �سمكها قد ي�سل اإىل 60% وهو ما يجعل الغوا�س 

اأقل طفو يف بداية غو�سه.
ا�سطوانة  وزن  نق�سان  ي�سببه  ال��ذي  املوجب  الطفو   
فيها,   الهواء  كمية  نق�س  بفعل  غو�سه  نهاية  يف  الهواء 
مالب�س  يف  املطاط  م��ادة  يف  الهواء  مت��دد  اإىل  اإ�سافة 
وهو  ال�سعود,   اأثناء  الطفو  يف  التحكم  و�سرتة  الغو�س 

ما قد يوؤثر يف قدرة الغوا�س على التحكم يف �سعوده.

كمال  متقدمة,   وتقنية  علم  الغو�س  كتاب  املرجع: 
1428ه���- الأوىل  الطبعة  رم�سان,   اأب��و  ال�سيد  الدين 

2007م.
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)�سناعيًا,  املجالت  من  كثري  يف  امل�سعة  امل��واد  ا�ستخدام  موؤخرًا  انت�سر 
التطور يف  �سفات  من  �سفة  اأ�سبح  ا�ستخدامها  اإن  بل   )... طبيًا,  بحثيًا, 

هذه املجالت يف �ستى الدول.
اأن��واع,  عدة  اإىل  ق�سمت  الطاقة  اأ�سكال  من  �سكل  هي  عام  ب�سكل  الأ�سعة 
منها الأ�سعة املوؤينة »بك�سر الياء« وهي الأ�سعة ذات القدرة على تاأيني املادة 
ال�ساقطة عليها, اأي لها القدرة على حترير الكرتونات ذرات املادة لتتحول 

املادة املتعادلة  كهربائية اىل مادة متاينة ذات �سحنة موجبة
اأ�سعة  اإذًا الأ�سعة املوؤينة قد تكون يف �سورة موجات كهرومغناطي�سية مثل 
اك�س التي تنطلق من الذرة نف�سها, واأ�سعة جاما التي تنطلق من نواة الذرة 
اأجن�سرتوم  و 0,0003   30 بني  ترتاوح  موجية  اأط��وال  وذلك خالل  تقريبا 
دقيقة  ج�سيمات  �سورة  يف  تكون  وقد  1x10-10مرت(.   = )الأجن�سرتون 
ولها طاقة  امل�سعة  العنا�سر  نواة  تنطلق من  التي  وبيتا  األفا  مثل ج�سيمات 
عالية . وقد ق�سمت الأ�سعة املوؤينة اإىل: 1-ج�سيمات األفا, اأن ج�سيم األفا ما 
هو اإل نواة ذرة الهيليوم تتكون من بروتونني ونيوترونني. من اأهم مميزاتها 
والتي جتعلها ذات خطورة منخف�سة نوعًا ما من ناحية التعامل عن بعد هي 
حمدودية اخرتاقها فيكفي ل�سدها ورقة كتاب.  لكن من الناحية الأخرى 
عندما  تكمن  خطورتها  اأن  يعني  مما  املادة  تاأيني  على  فائقة  قدرة  لديها 

تدخل داخل ج�سم الإن�سان عن طريق البلع اأو ال�ستن�ساق اأو احلقن.
الرادون 222  تفككها  األفا عند  التي ت�سدر ج�سيمات  النظائر  اأمثلة  ومن 
, البولونيوم 210 , اليورانيوم 238 . 2- ج�سيمات بيتا: ج�سيم بيتا يعترب 
من  والقريبة  العالية  ب�سرعتها  األفا.تتميز  بج�سيم  مقارنًة  للغاية  خفيف 
وقد  منخف�س.  امل��ادة  ل��ذرات  تاأيينها  احتمال  يكون  بحيث  ال�سوء  �سرعة 
اأثبتت التجارب العلمية ذلك بحيث وجد احتمال قدرة ج�سيمات بيتا على 
تاأيني املادة اأقل مبئات املرات من ج�سيمات األفا. ومن اأمثلة النظائر التي 
ت�سدر ج�سيمات بيتا عند تفككها ال�سيزيوم 137 , الكوبالت60 , الباريوم 

. 137
لها  لي�س  الطاقة  عالية  كهرومغناطي�سية  موجات  هي  جاما:  3-اإ�سعاعات 
اأو �سحنة كهربية ت�سدر من نواة الذرة, تنطلق بعد تفكك  اأي كتلة مادية 
يكون  املادة  مع  جاما  اأ�سعة  لتتفاعل  �سواء.  حٍد  على  وبيتا  األفا  ج�سيمات 
هناك اأحد ثالث عمليات هي العملية الكهرو�سوئية ,اإنتاج الأزواج ,عملية 

ت�ستت كومبتون. 
اأو بيتا  األفا  اأ�سعة جاما من نف�س النظري الذي ي�سدر ج�سيمات  ل تنطلق 
تعرف  ال�سينية:  4-الأ�سعة  التفكك.  من  الناجتة  النواة  من  ت�سدر  واإمنا 
بنف�س تعريف اإ�سعاعات جاما اإل اأنها ت�سدر عن اإلكرتونات الذرة , كذلك 
تتفاعل بنف�س طريقة تفاعل اإ�سعاعات جاما مع املادة. 5-النيرتونات: هي 
ج�سيمات متعادلة ال�سحنة وهي اأحد مكونات النواة الرئي�سية. للنيوترونات 
قدرة فائقة على اخرتاق املادة عمومًا, والتفاعل مع نواة املادة ويتم ذلك 
اإما باأ�سر النيرتون داخل النواة اأو بت�سادم النيرتونات مع النوى اخلفيفة 
النيوترونات  هذه  م�سادر  وتنتج  طاقته.  النيوترون  يفقد  مرن  ت�سادم 
 ,  241 بريليوم   �� الأمريي�سيوم  م�سدر  املثال:  �سبيل  على  منها  �سناعيًا, 

كان  ومل��ا   .252 الكاليفورنيوم 
خ�سائ�س  املوؤينة  لالإ�سعاعات 
���س��ت��ى  يف  مت���ي���زه���ا  مم����ت����ازة 
فقد  �سابقًا  املذكورة  التطبيقات 
كالوكالة  الدولية  الهيئات  دعت 
واللجنة  الذرية  للطاقة  الدولية 
الإ�سعاعات  للحماية من  الدولية 
اأن��ظ��م��ة  و����س���ع  اإىل  وغ��ريه��م��ا 

بقلم : نواف بن حممد الزوميل 

الإن�سان  وحماية  امل�سعة  للمواد  والأ�سلم  الأمثل  ال�ستخدام  تكفل  ولوائح 
والبيئة من خماطر الإ�سعاعات املوؤينة.

يذكر اأن املبادئ الأ�سا�سية للحماية من الإ�سعاع الثالث هي:
اأن  من  والتاأكد  النووية  املواد  ا�ستخدام  تربير  هنا  واملق�سود  1-التربير: 
املنافع تفوق امل�سار. 2-الأمثلة : وهو العمل على املحافظة على احتمالت 
التعر�س عند اأقل حد ممكن الو�سول اإليه وهذا املبداأ يعرف مببداأ )األرا( 

من: 
 As Low As Reasonably Achievable «ALARA«:3-حدود التعر�س 
الأجهزة اأو  امل�سعة  باملواد  العاملني  لها  يتعر�س  التي  اأبقاء اجلرعات   وهو 
.الإ�سعاعية وكذلك عامة الب�سر عند حدود معينة ل يجوز جتاوزها
م�سادر  هي  اجلامعية  املعامل  يف  امل�ستخدمة  امل�سعة  امل�سادر  مالحظة:   
مغلقة �سغرية وتعترب من امل�سادر البحثية التي يتعامل معها باحلد الأدنى 
اإىل  ي��وؤدي  اإ�سعاعي  ط��ارئ  اأي  ح��دوث  عدم  توؤمن  والتي  الحتياطات  من 
التي  العمل  ومواقع  املعامل  ال�سالمة يف  اإج��راءات  املكان.  وتلويث  ت�سربها 
حتتوي على م�سادر م�سعة اأو اأجهزة اإ�سعاعية: ل تعمل يف املعامل الإ�سعاعية 

قبل الإملام باأمور احلماية من الإ�سعاع واحل�سول على تدريب كايف.
ل ت�ستخدم اجلهاز قبل احل�سول على ترخي�س عمل من اجلهة املخت�سة.

الواردة فيه. احمل و�سيلة قيا�س  البنود  اإقرء ا�سرتاطات الرتخي�س ونفذ 
اجلرعة ال�سخ�سية لتعرف مقدار اجلرعة التي تلقيتها.

يجب تعليق كافة اللوحات التحذيرية املتعارف عليها حوايل املعمل اأو حول 
املعمل.  اأو وجود م�سدر م�سع داخل  العمل  ال�سروع يف  العمل عند  منطقة 
اأرقام م�سئول احلماية من الإ�سعاع  يتوجب تعليق خطة الطوارئ وتو�سيح 
وجهات التدخل. منع القرتاب من الأماكن والنقاط التي توجد بها معدلت 
كمادة  يعمل  حملي  تدريع  وتثبيت  عمل  ينبغي  الإ�سعاعية.  للجرعة  عالية 

)beam stopper( ما�سة لالإ�سعاعات املبا�سرة
يجب ا�ستخدام ذراع التداول عن بعد عند اإخراج اأو تركيب م�سدر م�سع 
يف م�سكنه. قبل ال�سروع يف تنفيذ اأعمال ال�سيانة يجب التاأكد من اإغالق 

امل�سادر امل�سعة املفتوحة واإطفاء الأجهزة الإ�سعاعية العاملة.
يجب تنفيذ اختبار الت�سرب على امل�سادر املوجودة داخل اأجهزة.

املخزن  اإىل  م�سادر  على  املحتوية  والأجهزة  امل�سعة  امل�سادر  اإعادة  يجب 
مبجرد النتهاء منها. ينبغي عليك عمل فح�س طبي ب�سكل دوري.

عمل م�سح اإ�سعاعي ب�سكل دوري يف منطقة العمل وخارج املعمل.
تدوينك للمعلومات يف ال�سجالت من قراءات امل�سح وحركة امل�سادر وكذلك 

الحتفاظ بهذه ال�سجالت يحفظ لك حقوقك.
وقيا�س  املنطقة  يف  اإ�سعاعي  م�سح  بعمل  قم  اهلل  قدر  ل  حادث  وقوع  عند 
معدل اجلرعة وتقومي املوقف واإغالق املكان ثم تبليغ اجلهات ذات العالقة 

وتقدمي كافة املعلومات لهم.
املراجع :

والدكتور  فاروق  حممد  للدكتور  منها  والوقاية  املوؤينة  الإ�سعاعات  مبادئ 
اأحمد ال�سريع.

الإ�سعاعات واأجهزة القيا�س النووية للدكتور حممد فاروق والدكتور خالد 
ال�سليمان.

 اإلشعاعات المؤينة
 »حقيقتها و أضرارها وسبل الحماية منها«

 نظرة علمية 
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بقلم : اآية خالد الزرقا .
 صفحة من حياة فيزيائي .

الأ�ستاذ َمعني اأحمد بن جنيد  معيد بجامعة امللك �سعود. ح�سل 
واملاج�ستري عام 2009 يف  الفيزياء عام 2006  بكالوريو�س  على 
حاليا  ويدر�س  بربيطانيا  درهام  جامعة  من  اجل�سيمات  فيزياء 
الدكتوراه , كان ملجلة ف5 �سرف اإجراء اللقاء مع اأ.معني وطرح 
عدد من الأ�سئلة التي طاملا رغبنا نحن وقراءنا معرفة اأجوبتها .

تثري  كانت  التي  الأ�سياء  ما  الطفولة,   اأيام  عن  قليال  حدثنا 
ن�ساطك )مثال: الرغبة يف لعب كرة القدم( ؟

مليئة  كانت  البتدائية(  املرحلة  )حتديدا  الطفولة  اأيام 
بالن�ساطات اخلارجية والثقافية و هلل احلمد. فقد مار�ست كثريا 
من الن�ساطات الريا�سية,  لقد كان لدى الأ�سرة ا�سرتاكا يف نادي 
لل�سباحة  هناك  اإىل  الذهاب  على  نداوم  كنا  و  ال�سفارات,   حي 
نتدرب  الأكرب  واأخي  اأنا  وكنت  الطاولة  وتن�س  القدم  كرة  ولعب 

على الكاراتيه.
وعلى امل�ستوى الثقايف فاإن والدينَّ جزاهما اهلل خريا كانا يقدمان 
يل ولإخوتي بع�س الق�س�س وكتب مو�سوعية لل�سغار وي�سجعاننا 
على الطالع عليها,  والذهاب اإىل املكتبات ويعززان اختياراتنا 
النجوم  ب�سور  اململوءة  الكتب  جتذبني  وكانت  ويوجهاننا 
والكواكب. وقد اقتنيت تل�سكوبا كا�سرا ا�سرتاه يل والداي عندما 
كنت يف ال�سف ال�ساد�س البتدائي وما زلت احتفظ به اإىل اليوم 
وهو من اأهم اأ�سباب ولوعي بالف�ساء. لذلك كانت اأيام الطفولة 

هامة جدا يف حتديد توجهاتي عندما كربت..
 متى بداأت متيل لعلم الفيزياء؟

بالثانوية,   التحقت  عندما  اإل  الفيزياء  م�سطلح  معنى  اأفهم  مل 
ولوعي  يف  ذلك  يتمثل  �سغري,  و  منذ  به  ارتباط  على  لكنني  و 
بالفلك والف�ساء,  ومن ثم اأ�سبحت كتب الثقافة العلمية املرتجمة 
والثانوية؛  املتو�سطة  املرحلتني  اأيام  مكتبتي يف  يف  مهما  جزءا 
لذلك وجدت اأن توجهي بعد تخرجي من الثانوية ملجال الفيزياء 

نابع عن رغبة كاملة للم�سي يف هذا الطريق.
يف  وا�سح  هدف  ولديك  اجلامعة  دخلت  موهوبا  طالبا   كونك 
ناحية  من  عديدة  ب�سدمات  تفاجاأت  رمبا  معني,   �سيء  درا�سة 
نحو  بامل�سي  الحتفاظ  مع  معها  التكيف  اأو  الدرا�سة  نظام 
اأثناء  واجهتك  تذكرها  التي  التحديات  اأهم  ماهي  الهدف.. 

درا�ستك اجلامعية يف جامعة امللك �سعود؟ 
اأهم ال�سعوبات هي �سعف م�ستوى التعليم �سواء من ناحية  من 
اأو املناهج. و لكن بالن�سبة ل�سعف  اأع�ساء هيئة التدري�س  بع�س 
اأرقى  يف  حتى  موجود  فهذا  الأ�ساتذة   اأو  املدر�سني  م�ستوى 
جامعات العامل فلي�س كل اأكادميي لديه موهبة التدري�س. و لكن 
الإخالل اأو التق�سري يف توجيه الطالب و الهتمام به قد يت�سبب 
يف واأد كثري من املواهب. اأما بالن�سبة ل�سعف املناهج فاإن امل�سكلة 
تتمثل يف كونها مناهج قدمية ن�سبيا, اأي غري مواكبة للمو�سوعات 
وقت  اإىل  فاإنها  الدرا�سية   خططنا  كذلك  احلديثة.  واملجالت 
قريب بل اإىل الآن منها ما ل يراعي اإنتاج طالب قادر على مواكبة 

التطور العلمي احلا�سل اليوم.
 هل تعر�ست لختالط اأفكار,  اأم وجدت من يوجهك ويعلمك من 

خرباته؟
من املفرت�س اأن تكون مرحلة البكالوريو�س من اأهم املراحل التي 
ي�سق فيها املرء طريقه نحو حياته العلمية و العملية,  فهي املرحلة 
التي تن�سج فيها الكثري من الأفكار و التوجهات. غري اأن الواقع 
يف جامعاتنا ل يعك�س ذلك! فهي عند اأكرثنا -اإل ما رحم ربي-
)ال�سهادة( من  ورقة  منها على  اأن نح�سل  نريد  التي  املرحلة   :
اأجل الوظيفة! اإن هذا املنطق حتديدا,  و حالة الرتاخي ال�سائدة 
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ما  هي  التدري�س,   هيئة  اأع�ساء  بع�س  اأو  الطالب  بني  �سواء 
لزاما على  كان  لذلك  الإحباط!  و  و احلزن,   الأ�سف  اإىل  يدعو 
اأق�سى ا�ستفادة من مرحلة  اأن ي�ستفيد  اأي طالب يحاول بجدية 
البكالوريو�س األ يكتفي مبا يقدم له اأو يجده يف قاعة املحا�سرة اأو 
الق�سم --طبعا اأنا اأحتدث عن اأيامي,  و من قبلي,  الآن اختلف 

الو�سع كثري يف جامعة امللك �سعود!-
عن نف�سي,  كنت اأحر�س اأن اقراأ امل�سادر الجنليزية -اإن مل تكن 

موجودة يف مكتباتنا فكنت اأطلبها من موقع اأمازون
العامة  العلمية  الكتب  قراءة  كذلك  و    ,amazon.com  
و  )ال�سفهي  التوا�سل  حماولة  و  القاعة,   يف  ندر�سه  ما  لتعزيز 
مع  التوا�سل  و  الإمكان,   قدر  الدكاترة  مع  النقا�س  و  الكتابي( 
كثريا  منه  ا�ستفدت  الذي  النرتنت  خالل  من  الفيزياء  جمتمع 
الذي  مياين  زين  بالدكتور  معرفتي  بداية  كانت  طريقه  )عن 
اأت�سرف مبعرفته,  و الذي ا�ستفدت من توجيهاته و الحتكاك به 
و تعلمت منه ال�سيء الكثري(. و يف ق�سم الفيزياء لدينا مفكرين 
و مثقفني ا�ستفدت منهم كثريا اأمثال -لن اأ�ستطيع اإيفاء اجلميع 
و  الهندي,   حمد  الدكتور  و  ال�سيباين,   خ�سر  الدكتور  حقه- 

الدكتور عبد اهلل الرواف,  و الدكتور عمر الدو�سري,  و الدكتور 
اأ�ستمتع  كنت  غريها(  )و  الأ�سماء  هذه  كل  ال�سلمان..  �سالح 
كاتب  ال�سيباين  )د  يكتبونها  اأو  يقولونها  كلمة  كل  اأ�ستفيد من  و 
املقالت  من  العديد  ن�سر  الرواف  د  و  ال�سحافة,   يف  خم�سرم 
و  خرباتهم  و  فتوجيهاتهم  العربية(.  املجالت  و  ال�سحف  يف 
ال�سعور  تر�سيخ  يف  البالغ  الأثر  لها  كان  التدري�س  يف  طريقتهم 
يت�سوره  مما  اأهم  و  اأجمل  و  اأعمق  و  اأ�سمل  الفيزياء  باأن  لدّي 
املجتمع -اأو حتى طالب كلية العلوم و غريها من الكليات- و اأننا 
كمتخ�س�سني يقع على عاتقنا اأن نو�سح ذلك للجميع و اأن ن�سعى 
لكي نخدم جمتمعنا من خالل تخ�س�سنا -كل ح�سب توجهه-,  
و ل ميكننا اأن نفعل ذلك بدون اأن نفهم التخ�س�س و نكر�س له 

الوقت و نبذل له اجلهد و اأن نكون فاعلني يف جمالنا.
» �سرين » )CERN( حلم كل الفيزيائني ماهو �سعورك عندما 

دخلتها لأول مرة ؟
املباين  ت�سبه  فهي  باملباين!!!  انبهرت  مرة  اأول  دخلتها  عندما 
املباين  هذه  حتت  ولكن  متاما(  توقعت  ما  )عك�س  ال�سناعية 
على  �سيما  ول  بالطبع,   عظيمة  واأجهزة  عقول  ترتاكم  وداخلها 
و  الهادروين  امل�سادم  حيث  الأر�س  �سطح  حتت  مرت   100 عمق 
الكوا�سف العظيمة. زيارة �سرين كانت بحق اأجمل جتربة مررت 
بها يف حياتي الفيزيائية حتى الآن. املحا�سرات التي كان يلقيها 
علينا اأعالم و اأ�سماء لمعة يف املجال,  و فر�سة العمل و البحث 
التي اأتيحت يل يف جمال امل�سارعات,  و تعريف و لقائي بالباحث 
الرائع نادر احلربي,  كل ذلك اأعطاين دافعا كبريا جدا للم�سي 
يف هذا الطريق البحثي و�سوقني كثريا لأن اأعد نف�سي للم�ساهمة 
فيه يوما ما اإن �ساء اهلل. زيارة �سرين كما يقول بع�س الفيزيائيني 

هي زيارة اإىل الكون!!
و كان الأمر قد بداأ عندما ر�سحني م�سكورا رئي�س الق�سم اآنذاك د 
عمر الدو�سري ملنحة مدينة امللك عبد العزيز للعلوم و التقنية اإىل 
الربنامج ال�سيفي للطالب ب�سرين )عام 2006م(. و ذهبت اأنا و 
الأ�ستاذ م�سعود املالكي كممثلني لل�سعودية. و ا�ستمر الربنامج ملدة 
�سهرين,  ما بني حما�سرات علمية يف فرتة ال�سباح �سملت معظم 
املجالت البحثية يف جمال فيزياء الطاقة العالية,  و بني عمل مع 
جمموعة بحثية بعد ذلك. و كنت قد التحقت بق�سم امل�سارعات و 

آفاق العلوم 28



Accelerators and Beams. و عملت حتت  احلزم 
كلفني  الذي   F. Gerigk جرييك  فرانك  الباحث  اإ�سراف 
بدرا�سة متطلبات احلجب املغناطي�سي للم�سارع اخلطي اجلديد 
اإجراء حماكاة  عبارة عن  باخت�سار  العمل  كان  و    ,Linac4
امل�سارعات  اأحد  من  الناجتة  املغناطي�سية  للمجالت  بالكمبيوتر 
م�سار  على  �ستوؤثر  كيف  و  اجلديد  امل�سارع  منطقة  من  القريبة 
املغناطي�سي  احلجب  هو  ما  و  ت�سريعها  �سيتم  التي  اجل�سيمات 
تلك  ت�سببه  قد  الذي  النحراف  ذلك  تاليف  يتم  لكي  املطلوب 
املجالت املغناطي�سية,  و خرجنا من العمل بتو�سية مت تقدميها 
فرانك  كان  و  �سرين.  مبعمل  خا�سة  داخلية  كورقة  الدرا�سة  مع 
قد ترك يل املجال كامال لتعلم ما اأحتاجه عن امل�سارع و برنامج 
املحاكاة,  و ا�ستقاق �سيغة احلجب,  و كتابة نبذة نظرية و نبذة 
عن العمل ككل,  و كان يوجهني و ي�ساعدين ب�سكل م�ستمر دون اأن 
يتدخل يف العمل,  و كاأنني اأنا �ساحب امل�سروع و الدرا�سة! و يف 

نهاية الأمر,  قام هو بتحرير الورقة! 
و الأمر كله اأ�سابني بالده�سة بدايًة و الفرحة نهايًة,  فعلى الرغم 
من اأنني اأحمل درجة البكالوريو�س اإل اأنني مع فرانك و يف �سرين 
�سعرت )بل عرفت( لأول مرة اأن طالب البكالوريو�س قادر على 

امل�ساركة يف العملية البحثية يف معمل ك�سرين!
الذي  احلربي,   نادر  الباحث  يعمل  كان  املجموعة  نف�س  يف  و 
“اأ�سغله”  و  اأزوره يف مكتبه  و قد كنت  ت�سرفت كثريا مبعرفته,  
بالأ�سئلة و احلديث اإليه.. فهو �سخ�س رائع و نادر و باحث متمكن 

حفظه اهلل و نفع به.
اجل�سيمات  فيزياء  جمال  يف  النظرية  الدرا�سة  اإىل  تتجه  اأنت 
علم  النظري يف  املجال  اخرتت  ملاذا  العالية(.  الطاقة  )فيزياء 
يف  امل�ساهمة  اإىل  تهدف  هل  التطبيقي.  املجال  على  الفيزياء 

تطوير نظريات علم الفيزياء؟
علم  اأنه  مبعنى  وذلك لي�س  جتريبي,   علم  النهاية  يف  الفيزياء 
الفيزياء  اإن  بل  �سناعية,   منتجات  على  منه  نح�سل  تطبيقي 
اإىل  توؤدي  فاإنها  التطبيقات  جمال  يف  وتدخل  تهتم  كانت  اإن  و 
ابتكار التطبيقات التي تخدم الفيزياء ذاتها بالدرجة الأوىل , و 
الفيزياء يف �سلبها هي علم  فاإن  اأحيانا. رغم ذلك,   ال�سناعة 
والطبيعة  الكون  اأن ي�سف  اإجابات,  و يحاول  اأ�سا�س يبحث عن 

من حولنا بقوانني ومناذج ريا�سية. وبالتايل هناك ارتباط وثيق 
بني التجربة و النظرية يف الفيزياء ومع الأ�سف فاإن ذلك يخفى 

)اأو يختلط( على كثري منا.   
 على اأية حال,  اختياري للمجال النظري جاء لعدة اأ�سباب: اأول 
يف  ي�ساهم  ممن  اأكون  اأن  يوما  اأطمح  حيث  ال�سخ�سية  ميويل 
تطوير النماذج الريا�سية التي ت�سف الكون. و ثانيا,  لأنني اأحب 
التعامل مع الريا�سيات و الربجمة و هذا الأمر هو مطلب اأ�سا�س 

يف جمال اخت�سا�سي الذي اأدر�سه.
هل هناك جانب تطبيقي لتخ�س�سك؟

ا�ست�سكاف  هو  الأ�سا�س  كان هدفها  اإن  و  العالية  الطاقة  فيزياء 
اأنها  اإل  معريف(؛  هدف  )اأي  مدى  اأ�سغر  اإىل  املادة  بنية 
تطبيقات  تطوير  اأو  ن�سوء  اإىل  اأدت  , كما  تطبيقات  ت�ستخدم 
عديدة. اأ�سهر مثال يف جمال احلا�سب هو تبني �سرين لالأبحاث 
العامني  بني  مرة  لأول  العنكبوتية  ال�سبكة  التي انتهت  باإن�ساء 
يف  اليوم  ت�ستخدم  وهي  امل�سارعات  كذلك  و  1989-1990م,  
اإنتاج  , اأو  الأورام  ملعاجلة  طبية  تطبيقات  منها  مهمة  تطبيقات 
نظائر,  و تطبيقات يف درا�سة املواد,  و اختبار كفاءة املواد التي 
الكوا�سف  جمال  يف  اأي�سا  و  ذلك.  غري  و  الف�ساء,   اإىل  تر�سل 
تقنيات  وكذلك  الرقمية.  الكامريات  تطوير  الذي من خالله مت 
ملجال  اأعود  و  امل�سارعات.  يف  وا�ستخداماتها  الفائق  التو�سيل 
يعد  تخزينها  و  البيانات  حتليل  فاإن  والت�سالت,   احلا�سب 
ت�ستخدم  التي  اأو  ابتكرت  التي  واحللول  املجال  هذا  يف  حتديا 
يف معمل ك�«�سرين« �ساهمت و ت�ساهم يف نقل هذه التقنيات اإىل 
عامل �سركات الت�سالت. لذلك فاإن هذا املجال واإن كان هدفه 
الرئي�س ل يرتبط مبا�سرة بالتطبيقات,  اإل اأنه يحتاج اإىل اأق�سى 
بالتايل  و  عديدة.  جمالت  يف  املتاحة  والتطبيقات  التقنيات 
تطويرها  يتم  فاإنه  موجودة  التطبيقات  تلك  بع�س  تكن  مل  فاإذا 

كمنتجات جانبية خلدمة الأهداف املعرفية لهذا املجال.
 ا�سرتكت يف ع�سوية عدة جمعيات علمية حملية واأمريكية وعلى 
فرتات خمتلفة. اإىل اأي مدى كانت ا�ستفادتك منها؟ وبالتايل هل 
العلمية  اجلمعيات  ع�سوية  يف  للم�ساركة  العربي  الطالب  ت�سجع 

الأمريكية.
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من يريد اأن ي�سبح فيزيائيا فاإنه لبد له اأن يتابع ما يح�سل من 
تطورات يف عامل الفيزياء. وهذه اجلمعيات وما تقدمه من اأخبار 
ينبغي  التي  البيئة  هي  وموؤمترات  ون�ساطات  ومدونات  وجمالت 
على الفيزيائي اأن يغم�س نف�سه فيها لكي يتابع اأعمال غريه وما 
ي�ستجد يف املجال,  مما ي�ساعده على اأن ي�ساهم يف م�سرية هذه 

الأبحاث يوما ما.
درا�سة  املاج�ستري  مرحلة  يف  �سيما  ل  اأف�سل  اأيهما  راأيك   يف 
الطالب يف جامعاتنا اأم ال�سفر اإىل اخلارج للح�سول على درجة 
املاج�ستري؟؟؟ وما هي ن�سيحتك لزمالئك اخلريجني وبالأخ�س 

يف كيفية اإمتام درا�ساتهم العليا؟؟
ب�سكل عام,  اأن�سح بالدرا�سة يف اخلارج و اأن يحر�س الطالب )اأو 
الطالبة( على اختيار جامعة بها جمموعة بحثية جيدة يف املجال 
الذي ي�ستهويه. و قبل ذلك,  اأن يقرر بدقة ما هدفه من موا�سلة 

الدرا�سات العليا.
فاإن  النهاية  يف  لكن  و  كثرية,   فوائد  لها  اخلارج  يف  فالدرا�سة 
هو  الهدف  الطالب.. فاإن  كان  هدف  و  توجه  على  يعتمد  الأمر 
التطوير يف الدرجة الوظيفية اأو يف م�ستوى التح�سيل املعريف )و 
تت�سع  لكي  البحثي(,  فقد تكفيه درا�سة مواد الخت�سا�س  لي�س 
دائرته املعرفية و ليح�سل على مبتغاه.. بينما اإن كان ال�سخ�س 
يطمح يف اأن يكون باحثا فاإن عليه حينها البحث عن مكان يجد 
التي  البحثية  اخلربة  يكت�سب  بحيث  جيدة  بحثية  جمموعة  فيه 
اأو نظريا.  توؤهله لأن  ي�سهم يف تطوير الفيزياء , �سواء جتريبيا 

اأو يف جمال التطبيقات..
 ترجمت عدة مقالت علمية اإىل اللغة العربية. وتعترب الرتجمة 

مهمة �سعبة جدا كقول اأحمد فار�س ال�سدياق:
َل ناَر احلرب اإل  ومن فاته التعريب مل يدِر ما العنا *** ومل ُي�سْ

املحارب
كان  رمبا  بها..  للقيام  دفعك  قوي  دافع  لديك  كان  اأنه  فال�سك 
– كما يت�سح يل- اهتمامك بن�سر املعرفة العلمية ورفع م�ستوى 

الهتمام العلمي لطالب الفيزياء. هل هذا �سحيح؟
هلل  -و  �سغري  منذ  الكتابة  و  القراءة  اأحب  لأنني  و  بالتاأكيد,  
اأقراأ  اأن  يف  اأطمح  كنت  البكالوريو�س  فرتة  يف  فاإنني  احلمد- 
ملختلف  القراءة  يف  اأتو�سع  اأن  و  الفيزياء من م�سادرها,  

الأف�سل  لأن  و  الدرا�سة,   نطاق  خارج  الفيزيائية  املو�سوعات 
منها هو بالجنليزية. لذلك تعلمت اللغة.. و من خالل قراءاتي 
اأترجمها لأمرين: الأول تطوير لغتي,   اأن  اأحببت  لبع�س املقالت 
اإذ جتربك الرتجمة اجلادة على تعلم م�سطلحات وفهم الأ�سلوب 
اأو  الطالب  من  غريي  اإفادة  هو  والآخر  الكتابة..  يف  الأكادميي 
املهتمني بالعلوم,  وت�سجيعهم على الكتابة و الرتجمة لن�سر العلم 

والثقافة العلمية يف املجتمع ب�سكل عام.
 مباذا تن�سح طالب البكالوريو�س عندما يكون اأمامه كتاب باللغة 

الإجنليزية ويريد فهمه فهما علميا �سحيحا؟
يف  اأنها  �سرطا  لي�س  )و  نقاط  �سكل  اأراها على  خطوات  �ساأ�سع 

الرتتيب الأف�سل اأو اأنها متكاملة(
مع  املعريف(  )و  اللغوي  م�ستواه  توافق  مدى  يحدد  اأن  الأوىل: 
فالأف�سل  جدا,   كبريا  امل�ستوى  فرق  فاإن كان  الكتاب.  م�ستوى 

له اأن يبحث عن كتاب اآخر اأكرث منا�سبة.
الثانية: اأن يحدد هدفه من القراءة: اأحيانا نبحث عن معلومة و 
نقراأ قراءة عميقة  واأحيانا  ب�سكل عام,   نقراأ لال�ستفادة  اأحيانا 
متاأنية بهدف ال�ستذكار. و يف كل الأحوال,  يح�سن بالطالب اأن 
املقدمة(  و  الكتاب,   )حمتويات  الكتاب  على  عامة  نظرة  يلقي 
الكتاب.. وذلك  اأو اجلزء الذي يثري اهتمامه من  وعلى الف�سل 
لكي يح�سل على اإملام عام عن الكتاب , والح�سا�س مب�سمونه , 

لكي يتمكن من ال�ستفادة منه باأق�سى درجة لحقا
الثالثة : اأن يحر�س على اأخذ املالحظات اأثناء القراءة املتاأنية,  
يفهمها,   ل  التي  اجلمل  بع�س  اأو  امل�سطلحات  فيها  ي�سجل 

بالإ�سافة اإىل  املعلومات التي تهمه.
الرابعة : اأن ي�سرف جهدا كبريا يف تعلم امل�سطحات و اأن يجهد 
اإذا  الأوىل(  ال�سفحات  الأوىل )اأو حتى  الف�سول  نف�سه يف فهم 
الذي  الف�سل  على  ف�سل  كل  يعتمد  بحيث  يتدرج  الكتاب  كان 

�سبقه.
منه,   اأعلم  هم  ومن  زمالئه  قراأه  مع  ما  يناق�س  اأن   : اخلام�سة 
واأن ي�سرح ما قراأه لغريه.. لأن كل هذه املمار�سات تزيد من فهم 

الطالب للمادة التي قراأها
ول  ملل  ل  باإقبال  ذلك  كل   , وامل�سائل  التمارين  يحل  اأن  اأخريا: 

تقاع�س فيه.
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ذات  العربية  اللغة  اإىل  العلمية  الرتجمة  عملية  اأن  تعتقد   هل 
م�سابقة  الأف�سل  من  اأم  العرب  لنهو�س  هذا  ع�سرنا  يف  فائدة 

الزمن وتعليم العلماء ال�سغار اللغات احلية الأخرى.
فاإن  لالأ�سف  و  املثقفني.  بني  كبري  جدل  حمط  الق�سية  هذه 
العلوم يخلطون كثريا من  املخت�سني يف  املثقفني غري  كثريا من 
الأوراق يف �ساأنها. على اأن  توجهي هو اأن من يريد اأن يتخ�س�س 
عليه  يكون  لكن  و  بالجنليزية..  يتعلمها  اأن  فعليه  الفيزياء  يف 
باللغة  العرب  من  متخ�س�س  غري  هو  من  اإىل  ينقلها  اأن  واجبا 
اأجل  لل�سغار من  يب�سطها  العربية, وحتديدا يف جمتمعنا بحيث 
اأن ي�سبح لديهم خربة عنها , كذلك يفعل من اأجل املهتمني غري 

املتخ�س�سني لت�سبح لديهم قاعدة علمية �سخمة ووافية.
غري  ولكنه  العلم  بهذا  مهتما  �سخ�سا  اأو  �سغريا  اإن  طفال 
يتابع  مثال لكي  )نيت�سر(  جملة  يقراأ  يحتاج لأن  لن  متخ�س�س 
اآخر تطورات العلوم - اإل اإذا اختار هذا الطريق,  ولكن من حق 
القارئ علينا بو�سفنا خمت�سني  اأن نوفر له و�سائل معرفية باللغة 
العلمية.  التطورات  تواكب  و  الأعمار  خمتلف  تنا�سب  العربية 
الفيزياء  يف  املخت�سون  يتعلم  اأن  ي�ستلزم  اأخر  �سبب  هناك  و 
بالإجنليزية هو مواكبة التطور العلمي املطّرد يف املجال. فنحن 
الأبحاث  اآخر  فيها  تن�سر  التي  العلمية  املجالت  اأن اأهم  نعلم 

مكتوبة باللغة الجنليزية.
تكوينك  يف  عميق  اأثر  لهم  الذين  الأ�سخا�س  بع�س  هم   من 

الفكري؟
اأبي:  اأ.د. يحيى حممود بن جنيد,  و اأمي: د. خريية بنت اإبراهيم 

ال�سقاف
 اأحد املواقف الطريفة اأو املحرجة التي حدثت لك وكان لها اأثرها 

البالغ فيما بعد عليك
عندما كنت معيدا.. كتبت ر�سالة بالربيد اللكرتوين ملكتب مدير 
و فيها �سكوى -�سغرية- على  العثمان(  اجلامعة )اأ.د. عبداهلل 
يل ر�سالتي  الق�سم يقدم  رئي�س  اأن  يوما  تفاجاأت  النظام... 
اإىل عميد  تلك  »مطبوعة« و فيها توقيع املدير حميلها بعبارة ) 
كلية العلوم(.. و من عميد كلية العلوم اإىل وكيله ل�سوؤون املوظفني.. 
موجودة  كلها  تواقيعهم  و  اإيّل..  منه  و  الق�سم  رئي�س  اإىل  منه  و 
اأن  اأت�سور  مل  لأنني  باحلرج  �سعرت  و  فده�ست  ر�سالتي..  على 

توؤخذ امل�ساألة بهذه اجلدية وال�سرعة من قبل مدير اجلامعة ومن 
ثم  امل�سوؤولني . مل اأتخيل اأن  بريدا الكرتونيا خا�سا  يتحول اإىل 
امل�سكلة!. و كان هذا  التواقيع مع حل  ورقة ر�سمية فيها كل تلك 
الوظيفية يف  م�سريتي  بداية  و  الإدارة اجلديدة,   اأيام  بداية  يف 
اجلامعة. و اأثر هذا املوقف هو اأنني �سعرت مبدى جدية الإدارة 
اجلديدة يف تطوير اجلامعة مما اأعطاين �سعورا اأكرب بامل�سوؤولية 

للم�ساركة قدر الإمكان يف م�سرية التطوير اإن �ساء اهلل.

  بهذا ال�سوؤال الأخري .  
كانت نهاية لقاءنا مع اأ.معني , والذي متنينا حقيقًة اأن ل ينتهي 
كل  متخيلني  اأمامنا  ن�ساهده  وثائقي  كفلم  اأجوبته  كانت  فقد   ,
موقف وكل ذكرى , حقيقة كان لقاء خفيف ول ميل منها , وعرب 
�سفحات املجلة نتوجه بال�سكر اجلزيل ل� اأ.معني الذي اأقتطع من 
وقته وجهده من اأجل اإفادتنا واإمتاعنا بهذا اللقاء ال�سيق , ف�سكرا 

جزيال لك .
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على  الطالب  اإقبال  اأن  املتابع  يالحظ  عموًما  العربي  عاملنا  يف 
التخ�س�سات  على  الإقبال  يتجاوز  ما  كثريا  الأدبية  التخ�س�سات 
معينة  تخ�س�سات  اإىل  ينتمون  اخلريجني  األوف  فتجد  العلمية؛ 
تلك  منها  ي�ستفيد  ل  واملجتمع  يطلبها  ل  العمل  �سوق  وحمددة, 
لها  احلاجة  ولعدم  جهة  من  فيها  املتخ�س�سني  لكرثة   - الفائدة 
التميز  من  نوعا  تعطي  ل  الوقت  نف�س  يف  وهي  اأخرى-   جهة  من 
واإمنا ن�سخا مكررة و�سوًرا متعددة؛ لكن  لدار�سيها عن الآخرين- 

لذات ال�سيء.
     و هنا ل يهمني لوم الطلبة على اختيار تخ�س�سات غري مطلوبة 
ا  اأي�سً ل�سوق العمل وغري مهمة حلاجة الأمة وتطورها,  ول يهمني 
تاأنيب اأولياء الأمور على عدم م�ساعدة اأبناءهم, ول نقد امل�سئولني 
عن تطوير نظم التعليم,  فقط �ساأقف لبحث جوانب نقطة واحدة 
وهي دورنا نحن كعلميني يف نفور الطلبة من التخ�س�سات العلمية؛ 
مع اأن ما �سبق من نقاط تعد اأ�سباًبا مهمة جًدا ول ينبغي اإغفالها 

عند درا�سة امل�سكلة والبحث عن حلول لها.
       وقبل اأن اأناق�س هذه النقطة ينبغي اأن اأ�سري اإىل مبداأ من مبادئ 
احلياة,  وهذا املبداأ يقول:  من ال�سعب تغيري النطباعات ال�سائدة 
لدى املجتمع وبالأخ�س تلك الرا�سخة عرب عدة اأجيال والأمثلة على 
ذلك كثرية: ومن اأهمها ما يخت�س مبو�سوعنا هذا من �سيوع األفاِظ 
وجمٍل تنم وب�سكل وا�سح عن جفاء وكراهية بني طالبنا وبني املواد 
العلمية  املواد  كقولهم:  والريا�سيات  الفيزياء  وبالأخ�س  العلمية 
و�سعت  درا�ستها,  وراء  من  فائدة  ل  �سديدين,  معلميها  معقدة, 
فقط لتعقيد الطلبة بخ�سف بن�سبهم وت�سييع م�ستقبلهم. بل تطور 
الأمر اإىل اأنك اإذا �سئلت عن تخ�س�سك وقلت فيزياء اأو ريا�سيات, 
...واهلل  اهلل  �ساء  فيزياء..ما  فيزياء  ورددوا  العيون  فيك  بحلقت 

�سعبة, اأمل جتد غريها تخ�س�س؟..اإلخ.
الأهم هنا: كيف  ال�سوؤال  اأن  و م�ساهد غري  وا�سح  اأمر        وهذا 
تكون هذا النطباع؟ من هو امل�سئول عن تكونه؟ كيف تراكمت تلك 
القناعات لدى �سريحة كبرية من اأبناءنا؟ كيف اأ�سبح من ال�سعب 

تغيريها؟ 
بال�سدفة هكذا ومل  النطباع مل يظهر بني طالبنا  نعم؛ هذا       
العوامل  من  العديد  تكونه  يف  اأ�سهم  بل  وليلة  يوم  يف  وجوده  يكن 
التي �ساعدت على تكونه ور�سوخه يف اأذهان اأبناءنا جيل بعد جيل؛ 
مع  املتو�سطة  املرحلة  يف  الدار�سني  الطالب  اإىل  الأمر  و�سل  حتى 

اأنهم ل يعرفون �سيء عن تلك املواد العلمية واإمنا على مبداأ “قالوا 
ف�سدقنا”ومن هذه العوامل ما يلي:
الفيزياء  مدر�سي  بع�س  ا�ستخدام 

طريقة التلقني يف التدري�س.
 اإجبار الطالب على حفظ قوانني 
ونظريات الفيزياء التي يدر�سونها 

حتى ولو مل ي�ستوعبوها.
الدرا�سي  املحتوى  اختبارات  و�سع 
احلفظ,  على  كلية  تعتمد  باأ�سئلة 
ول متيز بني الطالب املجد وغريه, 
ويكون املعيار من يحفظ اأكرث فهو 

الأحق بالتفوق.
اإغفال اجلانب العملي الذي هو بحق متعة الفيزياء والطريق الأن�سب 

والأكرث اخت�سارا للتعلم.
واأذكر هنا لال�ست�سهاد فقط: اأن اأحد اأ�ساتذة الفيزياء قال لنا ذات 
مرة: » ن�س القانون الفيزيائي كالآية القراآنية -)وكالم اهلل اأعز(- 
ل بد اأن تكتبه كما ذكرته لكم باحلرف«. ون�سي اأ�ستاذنا الكرمي و 
اإن �سئت فقل تنا�سى اأن املراجع العلمية والكتب املتخ�س�سة تختلف 
ل  لفظ  اختالف  وعر�سه-  القانون  �سياغة  طريقة  يف  بينها  فيما 
يغري يف موؤدى القانون �سيء -. فلماذا ي�سر هذا املعلم على تعقيد 
باإلزامهم  وذلك  وتطبيقاته؟  القانون  فهم  عن  و�سدهم  طلبته 
بال�سيغة التي دّر�سها لهم, في�سبح تقدمي كلمة على اأخرى اأو تبديل 

حرف باآخر خطاأ.
     واأمتنى اأن ت�ست�سعروا معي تاأثري ذلك على نف�س الطالب وعلى 
طموحاته,  بينما كان الأجدر باملعلم اأن يركز على ما يحويه القانون 
فالطالب  فقط,  الن�س  على  يركز  اأن  ل  مهمة  ودللت  معاين  من 
بالطبع �سين�سى ن�س القانون بعد اأ�سبوع اأو اثنني من اأداء المتحان 
ويف املقابل فاإنه لن ين�سى ما تعلم من حقائق وا�ستوعبها,  ولن يغيب 
عن ذهنه تلك التطبيقات التي ربطها  املعلم له �سواًء يف الطبيعة اأو 

من ما �سنعته يد الإن�سان.
     واأنا يف احلقيقة مقر باأن هذا املو�سوع ل يكفي فيه ل مقال ول 
اأن نفتح  اإمنا غاية مرادي  مقالني ول جهد �سخ�س ول �سخ�سني. 

الباب على م�سراعيه للتناق�س حول هذا املو�سوع املهم. 

بقلم : مبارك عائ�ص القحطاين 
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نرحب بكم

رئيس التحرير:

مبارك عائض القحطاني

مديرة التحرير:

وئام عبدالعزيز الدريس

مساعدة مديرة 

التحرير:

فاطمة أحمد األسمري

 مدير لجنة العالقات:

عبداهلل يحيى بن زيمه

التدقيق اللغوي:

 سارة ناصر اليمني 

حنان ناصر العبدلي

الدعم الفني:

منال عبداهلل الحنايا

شكر خاص وامتنان
من اإدارة املجلة لكل من:

د. حازم فالح �سكيك - جامعة الأزهر بغزة.د. حممد ريا�ض عرفة- جامعة امللك عبدالعزيز
العلمي لهذا  التدقيق  امللك عبدالعزيز وذلك مل�ساهمتهم يف  د. رمي الطويرقي- جامعة 

العدد، وكذلك دعمهم املعنوي القوي للمجلة وطاقم حتريرها.

كلمة العدد
الطموحة  املجلة  هذه  ف5.  جملة  من  ال�ساد�ض  العدد  ي�سدرو  نحتفل  اكم  واإيَّ نحن  ها 
ب�سواعد ال�سباب الفيزيائي الطموح الذين ما فتئوا يعملون بكلِّ جد واجتهاد ليحققوا 

اأهدافهم ال�سامية.
اإن هدفنا الأول يف ف5 هو اإي�سال املعرفة العلمية اإىل جمتمعنا يف قالٍب ب�سيٍط و�سهٍل 
فلعل  التفا�سيل  اإدارك  من  نتمكن  مل  واإن  امل�ستمر  التطور  ع�سر  هذا  فع�سرنا  ممتع، 
العموميات ل تفوتنا لتتكون لدى �سبابنا نبذة ولو ب�سيطة عن م�ستجدات العلم والتقنية.
جهود  على  العدد  هذا  حتى  قائمة  زالت  وما  قامت  ف5  باأن  نقول  اأن  هنا  واجبنا  ومن 

ا  متظافرة من العديد من الأ�ساتذة و الطالب فلهم جميعًا منَّ
  جزيل الشكر والعرفان.

عن حياته يقول: �إنني ولدت م�سلمًا �إلاَّ �إنني �أخرتت لنف�سي هذ� �لدين فيما بعد عن قناعة و�إميان لي�ساعدين 
يف م�سو�ر حياتي وعن نظرته للتخ�س�ص يقول: �إن �لريا�سيات و�لفيزياء مادتان ت�سري�ن جنبَا مم�سكت �لأيدي 
مع �إعتمادية �لفيزياء �لكبرية على �لريا�سيات وعن �أحد �خرت�عاته يقول باإنه: ل يز�ل �أحد �أ�سغر �ملجاهر 
�لإلكرتونية يف �لعامل وله ميزة فريدة عنهم يف �إمكانية تكوين �سورة يف ��ستهالك طاقة �سغرية جدً� ت�سل �إىل 

�للقاء باب  يف  �إلكرتون فولت و�حد �إنه �لدكتور- حممد �لقماطي �لذي ت�ست�سيفه ف5 

ظاهرة طبيعية ويف نف�ص �لوقت مادة د�سمة للجدل �ل�سيا�سي و�لعلمي و�لإعالمي بني �لعديد من �جلهات وهذ� 
ما �سنتعرف عليه يف باب ظو�هر فيزيائية غام�سة حتت عنو�ن �لكرة �لأر�سية تغرق.

در��سة  وكذلك  �ل�سفر  حتت  مئوية  درجة   150 من  �أقل  �حلر�رة  درجات  بد�ر�سة  يهتم  �لذي  �لعلم  هو  ما 
خ�سائ�ص �ملو�د عند هذه �لدرجات. ماذ� ي�سمى ؟ وما هي تطبيقاته يف كثري من فروع �لعلم و �لهند�سة؟ هذ� 

ما �سنتعرف عليه من باب مقالة �أ�ستاذ.

يف باب كيف تعمل �لأ�سياء ؟ نتعرف على طريقة عمل جهاز �لرنني �ملغناطي�سي وفو�ئده يف عملية �لت�سوير 
لالأغر��ص �لطبية.

في هذا العدد

كاريكاتير

الع�سوية يف املجلة متاحة جلميع طالب وخريجي الفيزياء يف اململكة من 
مع  املجلة  الربيد  عرب  مرا�سلتنا  ميكن  الع�سوية  ولطلب   ، املراحل  جميع 

حتديد جمال العمل)التحرير - الإخراج - العالقات العامة(.
كما نرحب مبقالتكم واقرتاحاتكم علي الربيد الإلكرتوين للمجلة 

f5-@sps@hotmail.com
وفق ال�سروط التالية:

1-اأن تكون املو�سوع متعلق بالفيزياء.
2-قبل األ تكون املقال قد ن�سر يف مطبوعة اأخرى.

3- اأن تكون امل�ساركة من اإن�ساء الكاتب مع ذكر املراجع.
4-تدعيم امل�ساركة بال�سور اإن لزم.

5-اإرفاق ال�سم ال�سحيح واجلهة التي ينتمي اإليها.

فكرة ور�سم : ب�سائر مروزق ال�سلمي
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الطاقة المتجددة في اللقاء الخامس
للجمعية العلمية السعودية للعلوم الفيزيائية

 لماذا يكره طالبنا الفيزياء؟

الفيزيائية للعلوم  ال�سعودية  العلمية  اجلمعية  عن  ت�سدر  م   2012 -مايو  هـ   1433 رجب   - ال�ساد�س  العدد   - الطالبي  الفرع  ملحق   - العلوم  اآفاق  جملة 

الفيزياء
 والغوص

رغم ذلك..
أبقى متفيزقة

في  االن  نحن  القماطي:  د.محمد 
مرحلة مفترق طرق وتحديد هوية 
وسيكون لديها نتائجها العظيمة 

أو المهلكة

ئية
زيا

الفي
اجلمعية العليمة السسعودية للعلوم 

SAUDI PHYSICAL SOCLETY ئية
زيا

الفي
اجلمعية العليمة السسعودية للعلوم 

SAUDI PHYSICAL SOCLETY

تعلن اجلمعية ال�صعودية للعلوم الفيزيائية يف هذا ال�صيف مبجموعة جديدة من 
براجمها املميزة ليكون �صيفنا اأكرث متعة واأ�صد اإثارة.

مع حما�صرات منهجية وال منهجية يقدمها نخبة من اأع�صاء هيئة التدري�س من 
خمتلف اجلامعات.

اأنت وماذا تريد فهناك من ي�صمع وهناك من  جل�صات وحوارات لتقول لنا من 
يجيب ويوجه وير�صد .

وم�صابقات �صيقة ومتقدة ت�صتعل على جمر من احلما�س واملناف�صة.
هذا واأكرث...

فانتظرونا مع كل فيزيائي وفيزيائية
اآرائكم  واأي�صا  وا�صتف�صارتكم  اأ�صئلتكم  الفيزياء  كوكب  على  فيزيائي  �صيف  يف 

واقرتاحاتكم وكل ما لديكم ن�صتقبله على الربيد االإلكرتوين:
SSP.1.SOS@GMAIL.COM

 الكرة األرضية تغرق


