




بقلم :وليد خالد �صائب

متعدد  إشعاعي  كاشف  وبناء  تصميم  مت  لقد 
األغراض بكلية الهندسة بجامعة امللك عبد العزيز 
استخدم في قياس أشعة جاما واألشعة السينية، 
من  أخرى  أنواع  لقياس  يسمح  التصميم  أن  إال 
األشعة. كما أن بإمكان اجلهاز التعرف على املصادر 
مفيدة  الصفة  وهذه  املعروفة  غير  اإلشعاعية 
عند حدوث تلوث إشعاعي. وفي حالة استعماله 
كجهاز لقياس اجلرع اإلشعاعية فإن كفاءته أعلى 
التآين املستخدمة بكثرة حالياً في  بكثير حجيرة 
يعتمد اجلهاز على   . والصناعي  الطبي  اجملالني 
استخدم مادة وميضية بالستيكية بأشكال مختلفة 
مكافئة للنسيج باجلسم. وقد مت إجراء القياسات 
على مصادر أشعة جاما املباشرة واملرتدة بنجاح 
ومعرفة طيفها واجلرع اإلشعاعية الصادرة عنها . 

مكونات التجربة:
• Computer–حاسب آلي

•Multi Channel Analyzer–محلل متعدد القنوات
•Amplifier–مكبرموجات

• Pre Amplifier – مضخم موجات
قطعة بالستيكية   Plasti  Scintillator  Detector•

وميضية مطابقة جلسم االنسان

تركيب الجهاز:
يتركب اجلهاز من ثالث قطع رئيسية وهي:

وميضية  Plastic Scintillator.1- قطعة بالستيكية 
مطابقة جلسم االنسان

Photomultiplier Tube.2–أنبوب مضخم 
Power supply.3 – طاقة )كهرباء(

يف  المستخدمة  اإلشعاعية  المصادر 
التجربة:

-241Am أميريسيوم •
-137Cs سيزيوم •

طريقة عمل الجهاز:
كما  الصحيحة  بالطريقة  اجلهاز  بتوصيل  نقوم 
هو موضح في الشكل أعاله ثم نضع البالستيك 

املعادلةجلسم االنسان 

�شورة للجهاز �شكل)1(

مكونات التجربة �شكل )2(

تركيب غرفة التاأين املبتكرة �شكل)3(

متعدد  مبتكر  إشعاعي  جهاز 
األغراض يعمل ككاشف إشعاعي 

ويقيس الجرعات اإلشعاعية

أخبار وتغطيات
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على طرف األنبوب 
املضخم )PMT( من 
األعلى  كما موضح 
في شكل رقم)3(ثم 

نستخدم فانتوم 
لتسليط أحد املصادر املشعة 

لقياس األشعة املرتدة من خالل جهاز غرفة التأين 
املبتكر وجهاز غرفة تأين من نوع )Radcal( واملبني 
في شكل رقم )4( وهو جهاز يقوم بحساب االشعة 

املرتدة ومت شرائه ملقارنة النتائج بني اجلهازين
التجارب المستخدمة لعمل المقارنة:

1.جتهيزقطعة  البالستيك املعادلة  جلسم االنسان:
واجهتنا بعض املتاعب في بداية املشروع حيث 

كانت قطعة البالستيك شفافة اللون وعند 
تسليط األشعة على االنبوب تقوم باختراق قطعة 

البالستيك وتخرج من جميع اجلوانب ويحدث 
تشتت لألشعة املرسلة من املصدر فقمنا بطالء 

القطعة من  جميع االجتاهات مبادة عاكسة 
للضوء ما عدا اسفل 
القطعة وهو اجلانب 
امللتــصـق مــع أعـلى 
األنبوب املضخم كما 
هو موضح في شـكل 
رقم )5( جانبا حيث 

تـجـبـر األشـعـة مـن  
اخلروج من اجلـانب

 الشفاف على انبوب التضخيم فزادت هذه اخلطوة 
من حساسية اجلهاز وحتى نقوم بتفريغ الهواء بني 
بدهن  قمنا  التضخيم  أنبوب  وزجاج  البالستيك 
بزيت  البالستيك  من  الشفاف  واجلانب  الزجاج 
عادي وذلك ليزيد من تركيز األشعة دون تشتت.

لقياس  رادكال  و  املبتكر  اجلهاز  بني  2.املقارنة 
مصدر  من  املنخفضة  الطاقات  ذات  األشعة 

األميريسيوم241:
• نقوم بتجهيز املصدر على بعد 1 متر من اجلهاز.

• توصيل االلكترونيات ألخذ القراءات.
وضع  في   )MCA( املتعدد  التحليل  جهاز  وضع   •

االستعداد ومعايرة الوقت على 120 ثانية.
• تشغيل األجهزة وأخذ القراءات

النتائج:
يعطي  الرادكال  جهاز  أن  التجربة  هذه  تكشف 
كفاءة أفضل بينما اجلهاز املبتكر يعطي حساسية 
أفضل في قياس األشعة ذات الطاقات املنخفضة 
بالكفاءة هنا أن اجلهازين يقيسان نفس  ويقصد 
أفضل  نتائج  يعطي  املبتكر  اجلهاز  ولكن  األشعة 
ولكن حساسية Radcal أفضل من حيث انه يلتقط 

االشعة املنخفضة الطاقة بشكل أفضل.
للمصدر  فانتوم  من  املرتدة  األشعة  3.قياس 

باجلهازين واملقارنة بينهما في النتائج:
الخطوات:

•نقوم بتجهيز املصدر على بعد 1 متر من اجلهاز.
•توصيل االلكترونيات ألخذ القراءات.

•وضع جهاز 
التحليل املتـــعدد 

)MCA( فـي وضــع 
ـتـعــداد  االسـ

ومعايرة الوقت على 
120 ثانية.

ثالث  في  اجلهاز  •وضع 
)175o،165o،155o( زوايا مختلفة

كما هو موضح في الشكل.
مختلفة  مسافات  ثالث  من  القراءات  نأخذ  •ثم 

لكل زاوية.
•تشغيل األجهزة وأخذ القراءات.

النتائج:

جهاز رادكال �شكل)4(

قطعة البال�شتيك بعد طالئها 
�شكل)5(

التجربة الأخرية �شكل)6(
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مع  والقراءات  المسافات  بين  العالقة 
اختالف الزاوية:

كلما  يتناقص  املبتكر  اجلهاز  منحنى  أن  نالحظ 
بعدت املسافة بينما رادكال يظهر بعض الضوضاء 
اإلحصائية وهذا يدل على أن اجلهاز املبتكر أكثر 

حساسية من الرادكال في قياس األشعة املرتدة.
ع  م ا  زواي وال راءات  ق ال ن  ي ب ة  الق ع ال

ة: اف س م الف ال ت اخ

كلما  يتزايد  املبتكر  اجلهاز  منحنى  أن  نالحظ 
زادت الزاوية بينما رادكال يظهر بعض الضوضاء 
اإلحصائية وهذا يدل على أن اجلهاز املبتكر أكثر 
قياس  في  الرادكال  من  أداء  وأفضل  حساسية 

األشعة املرتدة.

ة: ف ل ك ت ال
مقارنة باألجهزة األخرى فإن اجلهاز املبتكر أقل 

تكلفة.

از: ه ج زيات ال م م م ن أه م
الدائرة  صنع  بعد  للحمل  وقابل  صغير  1-أنه 

الكهربائية له.
السوق  في  املتوفرة  األجهزة  من  تكلفة  2-أقل 

حاليا بنسبة تقارب النصف تقريبا.
مقارنة  عالية  وكقاءة  أفضل  نتائج  يعطي   -3

باألجهزة املوجودة.
النيوترونات  كقياس  متعددة  استخدامات  له   -4

وتلوث بيتا وألفا.
از: ه ج وب ال ي م ع ن أه م

يتم  حتى  وتطوير  عمل  إلى  ويحتاج  جديد  أنه   
انتشاره في السوق.
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نانوية )نقاط كمية(  المواد 
تضيء لمستقبل واعد

النانومترية  الكم  نقاط  أشباه موصالت  لقد جذبت 
اهتماًما كبيراً من جانب اجملتمع العلمي على امتداد 
صناعة  في  الواعدة  لتطبيقاتها  املاضيني  العقدين 
اخلاليا الشمسية وتصوير اخلاليا احلية  ومستقبلها 
.)1( الشكل  في  نرى  كما  حيوية  استشعار  كأجهزة 

هذه املقالة تستعرض العديد من املبادئ الفيزيائية 
اخلصائص  و  النانو(  )مواد  الكمية  للنقاط  الكمية  
الكادميوم  من  النانوية  الكمية  للنقاط  الفريدة 
سيلنيد املذابة في املاء  ذات قدرة انبعاث ضوئي عالية 
كما متكنا من حتضيرها في أطروحتي للماجستير 

في جامعة امللك عبد العزيز لعام 2012م.
وبالفعل فهي عبارة عن  نوعا ما،  الكم غريبة  نقاط 
بلورة شبه موصلة صغيرة، و تتكون عادة من حوالي50 
ذرة أو نحوها وهي تشبه »جزيرة صغيرة« من الذرات 
خصائص  لها  الكمية  النقاط  لذلك  املوصلة.  شبه 
إلكترونية وكمية ميكانيكية وضوئية في مكان ما بني 

أشباه املوصالت واجلزيئات الفردية.
أشباه  فيزيائيا فهي  الكمية  النقاط  ولتوضيح مبدأ 
شديدة  بأنها  االلكترونية  مداراتها  تتميز  موصالت 
حالتها  في  البلورة  وشكل  بحجم  واالرتباط  االقتراب 
البلورة  حجم  تناقص  كلما  عام  وبشكل  االنفرادية. 
كلما زادت فجوة النطاق وكلما زاد فرق الطاقة فيما 
بني أعلى نطاق تكافؤ وأقل نطاق توصيل فيكون هناك 
حاجة إلى مزيد من الطاقة إلثارة النقطة وفي نفس 
البلورة  رجوع  عند  الطاقة  من  املزيد  تنبعث  الوقت 

.)2( الشكل  في  موضح  هو  كما  املستقرة  حلالتها 

 
اإللكترون  يتحرك  ال  بحيث  احتجازها  في  والغريب 
البلوري  احلجم  ويتغير  املتقطعة  الطاقة  نقاط  في 
بتغير ظروف للتفاعل ليكون قادر على بعث الضوء 
مبختلف األلوان واألطوال املوجية و السبب الفيزيائي 
وراء ذلك يتمثل في تأثير التقييد )االحتجاز( الكمي .
فإنه ميكن لنقاط الكم أن تتميز قريبا في كل شيء 
الرقمية  السينما  كالهاتف اخللوي وشاشات  يعرض 
ألوان  وعرض  الطاقة  استهالك  في  الكفاءة  حيث 

أفضل . 
حتى اآلن، ال تزال تقنية نقاط الكم التكنولوجيا في 
مهدها. ويقول الباحثون أنها ميكن أن تشكل أساس 
التكنولوجيات اجلديدة، مبا في ذلك شاشات العرض 
ارتداؤها  ميكن  التي  واملنسوجات  االلكترونية  املرنة 
يكفي،  كان هذا ال  وإذا  الفلوريسنت.  وااللكترونيات 
في  ثورة  إحداث  وشك  على  تكون  الكم  نقاط  قد 
العديد من التقنيات الضوئية، مثل التصوير وأجهزة 
وخاليا  االتصاالت،  معدات  ضوء،  جلمع  االستشعار 
الطاقة الشمسية - مبا في ذلك إمكانية زيادة كبيرة 
في الطاقة الكهربائية املنتجة من الطاقة الشمسية 
للوحات السيلكون -من خالل متكينها من احلصول 

على املزيد من الطيف الشمسي.
لذا فقد مت حتضير بلورات متناهية الصغر من الكادميوم 
سلنيدCdSe و بلورات أخرى للكادميوم سيلنيد مغطاة 

ال�شكل رقم )1( : التطبيقات 
الواعدة  ملواد النانو )النقاط 
الكمية( خا�شة على م�شتوى 

املجال احليوي والطبي

ال�شكل )2(:الر�شم 
التخطيطي للنقاط الكمية 

النانوية )للكادميوم 
�شلنيد( وتو�شح توزيع 

واإثارة اللكرتونات 
مب�شتويات الطاقة يف 
مدراتها اللكرتونية 

وحجم املادة والعيوب 
البلورية.

بقلم :اأمل حممد العمري

ظواهر فيزيائية غامضة
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بـطبقة من مركب عضوي هو املركابتوايثانول 2ME عند 
الغروية  الطريقة  باستخدام  مختلفة  حرارة  درجات 

.)3( الشكل  في  كما 

الظاهري  والشكل  البلوري  التركيب  دراسة  مت  وقد 
األشعة  حيود  جهاز  باستخدام  الكمية  النقاط  لهذه 
الطاقة  أشعة  و  النافذ  االلكتروني  واجملهر  السينية 
املتشتتة.وقد أوضحت النتائج أن هذه النقاط الكمية 
أن  ووجد  عالية.  نقاوة  ذو  مكعب  بلوري  هيكل  لها 
املغطاة  سيلنيد  للكادميوم  الكمية  النقاط  أحجام 
بطبقة املركابتوايثانول اصغر بكثير من الغير مغطاة.
حيويا  دورا  يلعب  املركابتوايثانول  أن  يعني  هذا 
النقاط  لهذه  البلوري  النمو  معدل  على  للسيطرة 
وأظهرت  التفاعل.  خطوات  جميع  خالل  الكمية 
للكادميوم  الكمية  النقاط  إن  الضوئية  القياسات 
ضوئية  كثافة  لها  باملركابتوايثانول  املغطى  سيلنيد 
عالية  وان منحنى االنبعاث الضوئي لها متماثل وذو 
الغير  سيلنيد  الكادميوم  مع  باملقارنة  ضيق  نطاق 
مغطاة.  كما مت دراسة تأثير بعض من ايونات املعادن 
وكذلك احلمض النووي على شدة االنبعاث الضوئي 
املركابتوايثانول.  بطبقة  املغطى  سيلينيد  للكادميوم 
وقد أظهرت النتائج بأن ايون الكالسيوم يحسن شدة 
ثالثة  مبقدار  سلنيد   للكادميوم  الضوئي  االنبعاث 
أضعاف القيمة األصلية في حني أن احلمض النووي 
أوضحت  وقد  لها.  الضوئي  االنبعاث  شدة  من  يقلل 
النتائج في بحثي عام 2012 أن شدة االنبعاث الضوئي 
وكذلك  الكالسيوم  ايونات  من  كل  تركيز  تعتمد على 
احلمض النووي وهذا يعني انه ميكن استخدام النقاط 
باملركابتوايثانول  املغطاة   للكادميوم سلنيد  الكمية  
الكالسيوم  أليونات  واعدة  نانوية  استشعار  كأجهزة 

وكذلك احلمض النووي.

ال�شكل )3(: مراحل حت�شري 
النقاط الكمية النانوية 

للكادميوم �شيلنيد املغطى 
باملركابتوايثانولبمختلف الألوان  

يف اأطروحتي للماج�شتري يف 
الطرق جامعة امللك عبد العزيز 2012م تلك  إلحدى  سنتطرق  املوضوع  هذا  في 

احلديثة لقياس ارتفاع املباني أو ما تُسمى بناطحات 
وسهلة. عديدة  طرق  هناك  وبالتأكيد  السحاب 

ى: اج إل ت ح ن س
 - قلم ليزر

 - منقلة
 - مسطرة أو متر

 - أداة لتثبيت قلم الليزر
 - ورقة وقلم وآلة حاسبة

اس: ي ق ة ال ق ري ط
قياس  الهدف  أن  لنفرض 
 )1( الشكل  في  املبنى  ارتفاع 

)L( ولنسميها
على  الليزر  قلم  ضع   -1

أفقي  وضع  في  يكون  بحيث  املبنى  من   )D( مسافة 
شكل )2( )حيث متثل النقطة اخلضراء شعاع الليزر(
ترى  حتى  ألعلى  الليزر  قلم  بتحريك  قم  2-بحذر 
نقطة شعاع الليزر في قمة املبنى، كما في الشكل )3(.
 )D( املسافة  بني   )   ( ولتكن  زاوية  هناك  3-ستكون 

وقلم الليزر.
4-قم بقياس الزاوية )   ( 

باستخدام املنقلة.
 )D( 5-احسب املسافة

باستخدام املتر.

اآلن باستخدام حساب املثلثات تستطيع حساب 
االرتفاع )L( حيث إننا نعلم من حساب املثلثات ان 

ظا الزاوية تساوي املقابل على اجملاور            حيث 
اجملهول )L( فتكون املعادلة كالتالي:

ارتفاع  أوجدنا  قد  نكون  أعاله  املعادلة  باستخدام 
املبنى )L( دون عناء، وبنفس الطريقة ميكنك قياس 

ارتفاع أي جسم داخل منزلك.

�شكل 1

 

 ٢شكل 

D 

L 

 

θ D 

L 

 ٣شكل  

قياس ارتفاع المباني
بقلم :هدى عبدالرحمن م�صلي

tan
L

D
θ =

θ

θ

   L D tanθ= ×

جرب بنفسك
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العالم بدون أسالك!

بالنوم،  نفسُه  أحدنا  يُمني  باملهاّم،  مثقل  يوم  بعد 
ليتوسد فراشه..وتهدأ األعصاب تدريجًيا،ويدخل 
اجلسد في مرحلة استرخاء .. إذ بالهاتف اخللوي 

يعطي تنبيًها بنفاذ البطارية!
من  مّنا  وقليل  املوقف؟!  هذا  علينا  تكرر  مرة  كم 
ميتلك قّوة حينها ليغادر فراشه ويشحن هاتفه،ماذا 
لو ..قام الهاتف بشحن نفسه تلقائًيا! نعم. كل ما 
عليه القيام به  » شحن ال سلكي« قد يكون املشهد 
الذي بدأنا املقال بسرده، في نظر البعض »يستثير 
الُكسالى فقط«!. الصحف ذاتها تضّج بني الفينة 
بهم  انقطعت  ملن  وأحداث،  بقصص  واألخرى 
وسائل  بهم  وانقطعت  مهجورة  أماكن  في  الطرق 
البطارية. نفاذ  منها  عّدة،  ألسباب  االتصال 

األمر يتعدى الهاتف، ليشمل جميـع األجهـزة التي 
 )Electric Energy( ــية ـائـ حتــتاج إلى طـاقــة كهربـ
لتغـذيتـها بالطــاقة الــالزمة، لنستبدلـها بطـاقة 

.)Wireless Power( كهربائية ال سلكية
تخّيل لو حتقق هذا احللم الكبير، سيكون بوسعك 
تريد،  الذي  باملكان  واستقبالها،  الكهرباء  نقل 
تكون مجبًرا على  لن  تريد كذلك،  الذي  واملقدار 
حصر حركتك على طول السلك! ستتحرك بحرّية 
ولن تخشى انقطاع الطاقة، لن تضطر إلى إصالح 
أكثر  منازلنا  مكاتبنا..  ستبدو  املوصالت،  تلف 
جمااًل ورونًقا، اذ ستبدو اجلدران مصمتة، خالية 
من املقابس الكهربائية ومفتايح اإلضاءة، لن تشّق 
املقبس واجلهاز بعد اآلن،  األسالك طريقها بني 
سيكون انقطاع الكهرباء جزًءا من املاضي، بل إن 
خيالك ميتّد لتدرك أنه لن يوجد نقطة على هذه 
الكهربائّية،  التغطية  نطاق  خارج  تكون  األرض 
أرض،  أّي  فوق  لديك،  متوفرة  الكهرباء  فستكون 

وحتت أي سماء ..وداًعا لألسالك !

ا: ًي ك ل اء س رب ه ك ل ال ق -ن
إلى  الكهرباء ونقلها من محّطة اإلنتاج  إنتاج  يعد 
األماكن املستفيدة - كاملنازل مثاًل - حتدًيا كبيًرا 
واجه العاملني في هذا اجملال،إذ يتكون نظام نقل 

الكهرباء من:
كهرباء   أبراج  على  محمولة  النقل  -خطوط 
)Transmission lines( أومدفونة ككابل حتت األرض

-احملوالت الكهربائية- بنوعيها:الرافع 
)Electrical transformers(  - واخلافض للجهد

)Substations( احملطات الفرعية-
النظام  هذا  مكونات  تعدد  إلى  باإلضافة 
واحملطات  املوصالت  هذه  فصيانة  وضخامتها، 

عند تلفها مكلف للغاية!
ة: ي ك ل الس ة وال

ّ
ي ك ل س ن ال ي -ب

تنتشر الكهرباء بحرية في الهواء والغيوم،وأظهرت 
الغالف  في  حرة  كهرباء  هناك  بأن  التجارب 
اجلوي بشكل دائم، وتكون أحيانا سالبة وأحيانا 
أخرى موجبة، ولكن معظمها يكون موجب، وجود 
منه في  النهار  منتصف  أقوى في  يكون  الكهرباء 
منه  أقوى  الشتاء  في  وكثافته  بالليل  أو  الصباح 
اجلهد  يزداد  اجليد  الطقس  في  الصيف.  في 
األرض،  االرتفاع عن سطح  معدل  مع  الكهربائي 

وحسب القراءات فهو يبلغ 30فولت لكل قدم.
إن فكرة نقل الطاقة الالسلكية عبر الهواء قد تبدو 
احتمالية  يعتقدون  البعض، فهم  مخيفة في نظر 

الصعق العشوائي نتيجة النقل!
الصاعقة،   بهذه  تتحكم  أن  لو..استطعت  تخّيل 
نقطة  إلى  وتوجيهها  معني،  مبقدار  استقبالها 
وليَد  احللم  هذا  يكن  لم  الالسلكية.  إنها  معّينة، 
كانت  بل  وحلمك!،  حلمي  يكن  ولم  املقال،  هذا 
فشلت  الالسلكية،  لتطبيق  عّدة  محاوالت  هناك 

بقلم:بدرية �صاحي العتيبي 

تخيل لو
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بعضها، وجنح بعضها - في نطاق محدود- .
 :)Wireless Power( ا ًي ك ل اء الس رب ه ك ل ال ق -ن
ألكثر  العلماء  توصل  عدة،  علمّية  محاوالت  بعد 
تطبيق  خاللها  من  ميكن  شيوًعا،  األشكال 

الالسلكية، ومنها:
 Electromagnetic( احلــّث الكــهـرومغــناطيــسي
Induction(، اإلشعاع الكهـرومغناطيسي: موجات 
ـــف،الليزر. أو مـن خالل الوســائــط  امليــكـروويـ

.)Natural Media( الطبيعية
الفيزيائي  املبدأ  صميم  في  ة:هي  ي ك ل الس ال

للنقل الكهربائي أصاًل.
فاملولدات واملكائن الكهربائّية تتركب بداخلهامن 
الطاقة  تنقل  لكنها  متصلة  غير  نحاسية  لفائف 
)احلث  مبدأ  وفق  الفراغ  عبر  بينها  فيما 
سوى  ليس  الراديو  أنبث  كما  الكهرومغناطيسي( 
صورة أخرى من صوراإلشعاع الكهرومغناطيسي.

التحدي  لكن  للتطبيق،  قابل  ذا  األساسي  املبدأ 
حمل  ميكنها  قنوات  إيجاد  في  يكمن  األكبر 
استقبالها  إمكانية  يضمن  بشكل  الطاقة  هذه 
غمار  املسافات.خاض  عبر  منها  واالستفادة 
ًكثر وهم:)هيرتز و ماكسويل  هذا التحدي علماءٌ 

والياباني ياغي وأبو الفيزياء نيكوال تيسال(. 

ا: ًي ك ل ة الس اق ط ل ال ق خ ن اري ت
أمبير  قانون  وضع  أمبير  ماري  1820:أندري 
في  املار  الكهربائي  التيار  أن  على  ينص  الذي 
موصل ما يولد مجاالَ مغناطيسياَ حول املوصل.

1831: مايكل فاراداي وضع قانون فاراداي للحث، 
للكهرومغناطيسية. األساسية  القوانني  أحد 

منوذجاَ  وضع  ماكسويل  كالرك  جاميس   :1864
رياضياَ لسلوك اإلشعاعات الكهرومغناطيسية 
والقوانني  والتجارب  املشاهدات  بذلك  جامعاَ 
واملغناطيسية  بالكهرباء  املتعلقة  السابقة 

والبصريات في نظرية واحدة.
وجودا  يؤكد  هرتز  رودولف  هاينريش   :1888
أعتبر  حيث  الكهرومغناطيسية.  إلشعاعات 
الكهرومغناطيسية  اإلشعاعات  توليد  جهاز 

الذي صنعه كأول جهاز إرسال راديوي.
1891: نيكوال تسال قام بتطويرجهازهرتز.

1893: نيكوال تسال أدى عرضاَ يقوم فيه بإضاءة 

مجموعة من مصابيح اإلضاءة السلكياَ.
1894: نيكوال تســال أضــاء الســلكياَ مجموعــة 
احلــث  باســتـخـدام  املفـــرغــة  األنابيــب  مـنا  

الكهروديناميكي.
ماساتشوستس  معهد  في  بحثي  فريق   :2007
للتقنية )MIT( جنح في إضاءة  مصباح بقدرة60 
وات السلكياَ على مسافة مترين وبفاعلية تصل 

إلى %40.

مبدينة  أنشأها  اختبارات  منطقة  في 
)كولورادوسبرينغز(، جنح)تسال(عام 1899مفينق 
التردد  عالية  الكهرباء  فولتمن  مليون  ملائة 
مائتي  لتضيء  ميال   26 مسافة  عبر  السلكياً 
ما  سرعان  ًكهربائياً  محركا  وتشغل  مصباح 
مصابيحه  بأحد  ممسًكا  لتيسال  صورة  انتشرت 
محّط  تسال  أصبح  النجاح  هذا  بعد  الالسلكية! 
املصارف  أشهر  أحد  معه  تعاقد  حيث  األنظار 
واختراعاته،فأنشأ  ابتكاراته  لتمويل  عصره،  في 
ببرج تيسالفي  يعرف  أو ما   )Wardenclyffe( برج 
مدينة نيويورك ليكون مصدًرا للبث الالسلكي،لم 
الذين  الداعمني،  بشركائه  محظوظا  تيسال  يكن 
أوقفوا دعم املشروع، فيما وصفت الصحافة فكرة 
البرج، وبقيت  انتهت حياة  البرج باحلمقاء،وبهذا 
البرج  بقي  فيما  التاريخ،  ُصحف  في  التجربة 

) Wardenclyffe(برج تي�شال
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.. عادت  والعلم  بالتجربة  أفنى عمره  لرجٍل  أثًرا 
إلىاخليال! احلقيقة  من  الصفر،  إلى  الالسلكية 

بعد مئة عام ..
اقترح  حقيقة،ففي2007م،  ليصبح  اخليال  يعود 
طريقة  من   MIT وزمالئه  سوجلاسيك  مارين 
املوجات  باستخدام  السلكًيا  الكهرباء  لنقل 
 non-radiative EM( الكهرومغناطيسيا  الال إشعاعية
wave ( وتنشأ هذه املوجات عادة مع املوجات املنبعثة 
 wireless(الالسلكية االتصاالت  في  املستخدمة 
)تتالشى(  تتحلل  أنها  إال   ،)communication
األنتل. من  خروجها  بعد  قصير  زمن  في 

كما يظهر في الصورة، قام مارين وزمالئه بوضع 
خاص،  بتصميم  النحاس  من  دائريني  ملفني 
أحدهما موصل بتيار متردد AC )1( واآلخر موصل 
مبصباح )2(، مت وضع كال امللفني منفصلني على 
بعد 2 متر، حني يتم وصل امللف )1( بالتيار املتردد 
 non-radiative( فإنه يقوم ببث موجات المتالشية

.)EM wave
حالة  في   )2( امللف  يدخل  اآلخر  اجلانب  على 
مصمم  امللف  ذا  ألنه  به  املُحيط  اجملال  مع  رنني 
خصيصاً ليكون له تردد طبيعي قيمته تتوافق مع 

قيمة التردد للموجات احمليطة به.
حينها يتم حّث اإللكترونات املوجودة في املصباح، 

ليسري التيار ويضيء!
في ظل وجود عوائق معدنية بني املصدر واملستقبل 
تقطع  ولن  الطاقة  متتص  لن  العوائق  هذه  فإن 
اإلرسال، وهذا ما متتاز به املوجات الالمتالشية.

ة : ي ل ك الس ن ال واح ش -ال
والتي  سلكلية  الال  الشواحن  مع  هنا  لنقف 
يتكون شاحن  اليوم،  العاملية  األسواق  بها  ضّجت 
لبث  األولى  قطعتني،  من  املثال  سبيل  على   S3

ظهر  على  )ملصقة  الستقبالها  واألخرى  الطاقة 
البطارية ( ،   يقوم هذا الشاحن على مبدأ احلث 
الكهربائي.  بحيث تستقبل القطعة األولى الكهرباء 
إلى  لتنتقل  إلى موجات كهرومغناطيسية  وحتوله 
الطاقة  تستقبل  بدورها  والتي  الثانية   القطعة 
كهربائية. إلى  حتويلها  وتعيد  الكهرومغناطيسية 
احد  إن  بِه،  بدأنا  الذي  املشهد  إلى  لنعود 
تعرضنا  كما  تعّرض   MIT لشركة  التابعني  العلماء 
يحول  أن  على  أصّر  أنه  إال  املوقف،  لهذا  نحن 
حقيقة  إلى  الكبير  الفيزيائي  اخليال  هذا 
سنوات. بعد  العالم  تكتسح  أن  املتوقع  من 
تبقى املسافة حتدًيا.. و»حلماً«!، ولكن.. هل لهذه 
التجربة بُعد حيوي على  جسم اإلنسان ؟!، يبقى 
دراسة  ظهور  حلني  مفتوًحا،  حًرا  السؤال  هذا 

حيوية تغلقه.

المصادر:

 The Encyclopedia Americana; A library of-
 .universal knowledge

http://www.witricity.com/pages/technology.html-
Wiki-

http://www.teslasociety.com-
-مجلة)التدريب والتقنية(.العدد 97،فبراير 2007

WiTricity
- ملفني نحا�سيني، �أحدهما 

 ، AC مو�سل بتيار مرتدد
و�لآخر مو�سول مب�سباح.

�ملجال  متثل  �لزرقاء  �خلطوط   -
متثل  �ملغناطي�سي،�ل�سفر�ء 
من  �لال�سلكية  �لطاقة  تدفق 

�مل�سدر �إىل �مل�سباح.
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املستقبل،  أو  املاضي  الى  الزمن  عبر  السفر 
االنتقال بني الكواكب في الفضاء.. 

معرفة متى تشرق الشمس ومتى تغرب في أي يوم، 
السماء.كل  في  املوجودة  األجرام  ماهي  ومعرفة 
هذا وأكثر أصبح ممكن في برنامج واحد. برنامج 
دقيقة  وحسابات  طوياًل،  استمر  عمل  ثمرة  هو 
بها  الطبيعة، وبرمجة معقدة قام  استناداًلقوانني 
العلماء حملاكاة الفضاء احمليط بنا بأدق التفاصيل.
عندما ننظر إلى السماء فإن ما نراه يسمىالقبة 
ــاوية وهـي عبـارة عـن قبـة النهـائيـة يـقـع  ـ السمـ

مركزهـا في املـكان 
الذي نحن فيه على 
ســطح األرض. إذا 
فهـي تخـتلـف مــن 
مكان آلخـر حـسب 
إخــتالف السـمت؛ 
والـسمت هو نـقطة 

على القبة السماوية تكون فوق رأس الراصد. 
القبة  مشاهده  امكانية  شفت  الرد  برنامج  يتيح 
السماوية في أي وقت ومن أي إحداثي على سطح 
في  قمر  أو  كوكب  ألي  اإلنتقال  وأيضا  األرض، 

اجملموعة الشمسية. 
املوقع على سطح  إحداثيات  البد من حتديد  إذاً 
األرض والزمن املطلوب ملشاهدة القبة سواء كان 
املستقبل، وباالمكان عمل مزامنة  أو  املاضي  في 
للوقت مع النظام وهذا اخليار يُعطي تغيراً متزامنا 

حلال القبة املشاهدة مع الوقت.
أي  شفت«  »رد  البرنامج  تسمية  سبب  يعود 
اإلنزياح نحو األحمر؛ ألن علماء الفلك الحظوا أن 
الطيف  دائم، فعند حساب  الكون في حال متدد 
الطول  فإن  آخر  ُجرم  أي  أو  النجوم  من  القادم 

املوجي يختلف عن القيمة األساسية التي يُحصل 
بُعد ولون وتركيب  عليها بإجراء احلسابات حول 
الطول  ناحية  مييل  االختالف  هذا  اجُلرم،  ذلك 
هذا  طاقة  أن  أي  األحمر  وهو  األطول  املوجي 
حالة  في  اجلرم  ذلك  أن  أي  تقل  القادم  الطيف 
األرض.  سطح  على  املوجود  الراصد  عن  ابتعاد 

يتم حساب هذا االنزياح من العالقة:               
حيث:     RedShift،      الطول املوجي احلسابي 
ــول املــوجــي  الذي حـدث له انـزياح،       الطـ

احلقيقي. 
على  قائم  فلكي  برنامج  هو  شفت  الرد  برنامج 
األجرام  حركة  تدرس  دقيقة  فلكية  حسابات 
على  ويحتوي  اكتشافها،  مت  التي  السماوية 
معلومات عن هذه االجرام وشرحاً لبعض األحداث 
يُعرض عند بدء تشغيل البرنامج. يفضل في أول 
املقدمة  تشاهد  أن  البرنامج  فيها  تستخدم  مرة 
املوجودة وأن تستعرض الفيديوهات التي حتتوي 
شرحاً الستخدام البرنامج وطريقة ضبط الوقت 

وحتديد اإلحداثيات .
في  ستذهلك  التي  األشياء  من  الكثير  هناك 
البرنامج إن كنت محبا للفلك، سافر في الفضاء 
وانتقل خالل األبعاد الزمنية واملكانية وأنت جالس 

خلف شاشة احلاسوب.
ن:  ي م ل س م ا ك ن ج ل ام ربن دة ال ائ ف

 )Solar eclipses(الكسوفات معرفة  -باإلمكان 
واخلسوفات )Lunar eclipses( التي حتدث خالل فترة 
مشاهدة  الغير  حتى  أو  املشاهدة  محددة،  زمنية 
بالتحديد. وقتها  ومعرفة  احملدد،  االحداثي  من 
في  مشاهدةالهالل  احتمالية  معرفة  -باالمكان 
الزاويبني  البعد  موقع معني من عدمها؛ بحساب 
القمر والشمس وزمن مكوثه قبل غروب الشمس 

RedShift برنامج الرد شفت
بقلم: اإكرام عبدالكرمي اآل داوؤود

 �شكل 1: واجهة برنامج الرد �شفت..
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ملعرفة بداية الشهر الهجري..

بالرجوع إلى  شكل 3 زمن املكوث يساوي تقريبا 
البعد  ُصغر  الزاوي 9درجات،  والبعد  دقيقة،   40
الزاوي يؤدي إلى أن اجلزء املضاء من سطح القمر 
لن يكون كبيراً،وهذا مبني في اجلدول إذ أنه يساوي 
بعد غياب الشمس. لهذا يُقال أن  الصفر تقريباً 
مشاهدة هالل بداية الشهر في ذلك اليوم ستكون 
نسبياً. كبير  املكوث  زمن  أن  من  بالرغم  صعبة 

أنه  يُقال  لكي  تتحقق  أن  يجب  ما  عادة  شروط 
من املمكن مشاهده الهالل بالعني اجملردة عندما 

تكون السماء صافية:
•زمن مكث الهالل أكثر من30 دقيقة.

•يشترط أن يكون البعد الزاوي عن الشمس أكبر 
من 8 درجات.

•عمر الهالل يجب أن يكون أكبر من 15 ساعة. 
من املمكن أن يشاهد الهالل أيضا في حال كانت 

هذه القيم أقل بقليل من احلد األدنى لها.
ة:  ل ام ة ك اوي م س ة ال ب ق ال

وجهة  من  السماوية  للقبة  استعراض  أفضل  هي 
عن  عبارة  هو  الواضح  البرتقالي  اخلط  نظري. 
فلك البروج وهو خط وهمي تتواجد فيه الشمس 
والكواكب واألبراج االثني عشرة املعروفة، واألبراج 
عبارة عن مجموعة من النجوم تشاهد قريبة من 
وتعرف  األرض  عن  أبعادها  تفاوت  رغم  بعضها 
القدماء  النجمية(صنفها  بـ)الكويكبات  أيضاً 

حسب خيالهم إلى أشكال معينة.
 في الواقع هناك 88 كويكبة جنمية،12 منها تقع 

على فلك البروج قدمياً. 

دورانها  أثناء  لألرض  الترنح  حركة  بسبب  واآلن 
جديد  برج  دخول  إلى  أدت  الطويل،  املدى  على 

ضمن فلك البرج وهو احلواء.
توضح  أنها  الكاملة  السماوية  القبة  في  املميز 
ومع  البرنامج  باستخدام  بدقة،  األجرام  أماكن 
ساعة  يتبع  وجعله  موقعك  بإحداثيات  تزويده 
النظام للحاسوب سترى القبة السماوية احملاكية 
كل  حركتها  ستالحظ  والتي  احلقيقية  للقبة 
القبة خالل فترة  دقيقة لتضمن لك معرفة حال 
متابعتك. فمثال عندما تنظر للسماء ويعجبك ذلك 
الشرقية  اجلنوبية  الناحية  في  يقع  الذي  النجم 
البرنامج  إلى  فتدخل  عليه  تتعرف  أن  وتريد 
لتجد أن هذا النجم هو Sirius.  ومما الشك فيه 
تقريبا  الواقع  في  للنجوم  الظاهري  القدر  أن 
الظاهري  والقدر  البرنامج،  في  نفسه  سيكون 
األرض.  من  املشاهد  النجوم  ملعان  شدة  هو 

املصادر: 
مجول  حميد  أ.د.  الفلك،  علم  الى  -املدخل 
النعيمي، أ.د. مجيد محمود جراد، الطبعة األولى 

2010، اثراء للنشر والتوزيع، األردن.
محمد  يحيى  الفلك،  علم  مصطلحات  -معجم 

نبهان، الطبعة األولى 2007، دار البداية.
http://ar.wikipedia.org-

�شكل2:اخل�شوفات 
امل�شاهدة من الحداثي 

املحدد خالل الفرتة 
الزمنية املحددة.

�شكل3:تو�شيح مفهوم زمن املكوث 
والبعد الزاوي بني ال�شم�س والقمر 
يف الربنامج، واجلدول يحتوي عن 
معلومات تخ�س القمر يف ذلك اليوم 
مع مالحظة انه يف كل �شاعة توجد 
معلومات متغرية عن ال�شاعة التي 

قبلها.)غروب القمر يتاأخر عن موعد 
غروبه يف الليلة التي قبلها بحوايل 

خم�شني دقيقة(

�شكل4: القبة ال�شماوية 
كاملة، تو�شح اجلهات 
الأ�شا�شية وفيها نالحظ 

حركة الأجرام من ال�شرق اإىل 
الغرب عند تفعيل اخليار " 
."Follow system time

�شكل 5: 
حول الربنامج:
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مثل  الواقع  محاكاة  بدائل  وتعدد  اإلنترنت  توافر  مع 
الواقع أصبح  أن  يبدو  الثانية، قد  فكرة موقع احلياة 
بالرغم  املاضية.  القليلة  السنوات  خالل  بكثير  أكبر 
من ذلك فإنه وفي  أحد فروع الفيزياء تبدو األشياء 
بأنها تذهب في إجتاه آخر. طيلة العقدين األخيرين، 
الزمان  و  املكان  أن  فكرة  األوتار  نظرية  باحثوا  طوّر 
اليكونان  قد  أنفسنا،  ذلك  في  مبا  فيه،  نعيش  الذي 
الذي  الواقع  بواسطة  يظهر  طيف  خيال:  من  أكثر 
يفتقر إلى املالمح األساسية للعالم كما نفهمه: البعد 
الثالث. مثل مايظهر 3D في طيف من مناذج مشفرة 
في قطعة مسطحة من الورق. وبالتالي تكهن الباحثون 
أن فراغ 3D ميكن أن يظهر من نوع غريب من الفيزياء 
 ،2D. Juan Maldacena في  سطح  على  املوجودة 
برنستون،  في  العليا  الدراسات  معهد  في  بروفيسور 
التي  و  الفكرة  هذه  تطّور  في  حيوي  دور  له  كان 
 .Holographic Principle الهولوجرافي  باملبدأ  تعرف 
األول  بالنموذج   Maldacena خرج   ،1990 العام  في 
مجلة  قامت  الهولوجرافي.  املبدأ  يحقق  الذي  للعالم 
كامبردج.  إلى  األخيرة  زيارته  به عند  باإلتصال  بلس 

ن: ري ش ع رن ال ق ز ال غ ل
نشأ املبدأ الهولوجرافي من أحد أكبر املشاكل العلمية 
في القرن العشرين: حقيقة أن النظريتني األساسيتني 
ال  الكم  ميكانيكا  و  العامة  اجلاذبية   ، الفيزياء  في 

ينسجمان مع بعضهما البعض. 
أدرك أينشتاين في أوائل القرن العشرين أن املكان و 
الزمان مرتبطني إرتباطاً وثيقاً وقد سميت البنية املكونة 
اجلاذبية  في  نظريته  تنص  و  بالزمكان.  كالهما  من 
أو  األجسام  بواسطة  ينحني  الزمكان  أن  على  العامة 
األشياء الضخمة وأن اجلاذبية هي نتيجة لهذا اإلنحناء. 

متاماً مثل وضع كرة على الترامبولني و التيستحدث 
إنخفاضاً في األجـزاء القريـبة منـها التي تـلـتـف. 

ـــوكب يكون  إذن هـل اجلــسم الضـخـم مثــل الكـ
ــان  ــكـ ـ ــناء في الزمـ إنـحـ
مـسبـباً لألجسام القريبة 
ــعاً  ـ ـ ـ ــه؟. تبـ ـــذاب لـ ـ إجنـ
ــة  ــاذبـيـ ـ ـ ألينشــتاين اجلـ
ليست شيئاً ينتــشر عبــر 
ــها نـتيـجة  ـ ــكان و لكنـ املـ
لنسيج  هندسة الزمكان. 
في حني أن النسبية العامة 
الكواكب  حركة  تصف 

مقياس  إلى  تنظر  الكم  ميكانيكا  أن  إال  اجملرات  و 
الذرة: عالم اجلسيمات األساسية التي تشكل املواد. 
و  صغيرة  كتلة  هناك  الصغيرة  املقاييس  هذه  فعند 
احلقل  نظرية  وتستخدم  مهملة.  تقريباً  اجلاذبية 
اجلسيمات  لفيزياء  كمي  وصف  تقدمي  في  الكمي 
من   يكون  األساسية  القوى  أن عمل  تنص على  والتي 
البوزونات  تسمى  والتي   اإلرسال  جزيئات  خالل 
القياسيه )gauge bosons(: أحد اجلزيئات األساسية 
إرسال عدد  قوة على غيرها عن طريق  تبذل  التي  و 

قليل من  هذه البوزونات القياسية.  
جزيئات  مالحظة  مت  العشرين،  القرن  أثناء  في 
وهي  األساسية  األربع  القوى  من  ثالثة  في  اإلرسال 
الضعيفة  النووية  القوة  و  الكهرومغناطيسية  القوة 
املعملية.  التجارب  في  القوية  النووية  القوة  و 
نظرية  كتابة  إعاده  ينبغي  متناسقة،  األمور  وجلعل 
اإلرسال.  جزيئات  بنفس  اجلاذبية   في  أينشتاين 
اإلفتراضي  اإلرسال  جزئ  على  الفيزيائيون  أطلق 
اجلرافيتون graviton، ولكن حــتى اآلن لم يــجد أحــد 
وصـف  محاولة  أن  ذلـك،  مــن  واألسـوأ  له.  أثر  أي 
اجلرافيتون بواسطة رياضيات نظرية احلقـل الكـمي 

الكون الخيالي..
ترجمة: زهرة اآل نا�رص

يف  اإنحناء  يحدث  �شخم  ج�شم 
نا�شا  �شركة  �شورة:  الزمكان. 

الف�شائيه

ُمترجمات
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تعــطي جواب غير منطقي. 
:Maldacenaيقول

»إن الوصف الكمي البسيط 
للجاذبية اليعمل ويؤدي إلى 
تناقضات رياضـية . نحـــن 

نحتاج إلى شــئ جديد.«
ــرية  استعصــت هذه النــظـ
اجلديدة للجـاذبية الــكمية 
حتى اآلن على الفيزيائيني. 

هي  القويني  املنافسني  أحد 
نظرية األوتار، أو نظريات األوتار، ألنها في احلقيقه 
منطقياً.  املتناسقة  النظريات  من  عدد  عن  عبارة 
اجلسيمات  أن  هي  األوتار  لنظرية  املركزية  الفكرة 
التقريب  وهو  مهتزة،  صغيرة  أوتار  هي  األساسية 
الكمية  للجاذبية  الرياضية  املشاكل  حول  يلتف  الذي 
الرياضية  االوتار  نظرية  أناقة  إستحوذت  البسيطة. 
على قلوب العديد من الفيزيائيني، أما سلبياتها فإنها 
التعطي حتى اآلن وصف كامل للعالم- هناك العديد 
من الكميات الفيزيائية  الميكن وصفها حتى اآلن من 
معملياً.  إختبارها  الميكن  أنه  كما  النظرية-  خالل 
بدأها  التي  األوتار  نظرية  فإن  ذلك،  من  الرغم  على 
اجلاذبية  لغز  حلل  مفتاحها  وأعطى   Maldacena
تظهر  خيال  إلى  اجلاذبية  حتويل  الكمية:تقترح 

بواسطة الهولوجرام الكمي. 
ود: رام االس وج ول ه ال

الكم  ميكانيكا  و  العامة  النسبية  بني  الصراع 
غالباً  العملية.  األغراض  ملعظم  مشكلة  اليشكل 
الكبيرة  الكميات  عالم  إلى  إما  ماينظرالفيزيائيني 
الكميات  عالم  إلى  أو  تأثير  لها  ليس  الكم  آثار  حيث 
تأثيرها  الصغيرة حيث اجلزيئات خفيفة و اجلاذبية 
فيها  التعارض  حيث  واحدة  حالة  هناك  لكن  صغير. 
السوداء  الثقوب  في  وذلك  ملموس،  النظريتني  بني 
التي تتشكل  عندما تتركز كمية كبيرة من الكتلة  في 

منطقة صغيرة من املكان.
ويـكـون سـحب اجلاذبيـة النـاجت قوي جداً بحيث أنه 
اليوجد شئ ميكنه الهـرب من الثقــوب السـوداء و ال 
حـتى الضوء، لذلك ليـس هناك أي فرصة متكنك من 
السوداء.  الثقوب  في  التفكير  عند  اجلاذبية  جتاهل 
الكميات الصغيرة تعني أن التأثير الكمي يظهر أيضاً. 
حتتاج  فأنت  السوداء،  الثقوب  في  مايحدث  لوصف 

نظرية  إلى  الواقع  في 
موحدةللجاذبية الكمية. 
الثقوب السوداء هي ما 

أعطى املنشأ في البداية 
للمبدأ الهولوجرافي. 

إنهما يأتيان مـع حــدود 
مـن دون عـودة ويســمى 

 .Event Horizon أفق احلدث
عندما تتجاوز األفق فأنت تسقط في الثقب األسود، 
في  تسقط  عندما  أبداً.  أخرى  مرة  منها  تخرج  ولن 
الثقب األسود، الكثير من املعلومات تذهب معك. ليس 
أفضل  من  فكرتني  أو  فكرة  و  النووي  حمضك  فقط 
التي ميكن من  أفكارك لكن أيضاً، مليون من الطرق 
إستكمال  و  عروقك  في  الدم  خاليا  تكوين  خاللها 
الثقب األسود، من جانبه،  خليط األفكار في عقلك. 
يبدو أكثر بساطة. بإفتراض أنه اليوجد شئ يهرب من 
الثقب  أن  الكالسيكيه  الفيزياء  تقول  األسود،  الثقب 

األسود ميكن وصفه متاماً بثالثة معلومات:
كتلته، شحنته الكهربائيه و السرعة التي يدور بها. و 
هكذا، عندما تسقط في ثقب أسود جميع املعلومات 
الالزمة للوصف تندرج حتت ثالثة أعداد- سقوطك 

يجعل العالم أبسط قلياًل. 
يقلق  أن  إلى  مييل  املعقدة  اخلسارة  من  النوع  هذا 

الفيزيائيني ألنه يخالف أحد قوانينها الفيزيائية: 
ينص  احلرارية،وهو  للديناميكا  الثاني  القانون 
أبسط،كمية  تصبح  أن  أبداً  الميكن  األشياء  أن  على 
بكمية  مقاسة  نظام  لوصف  نحتاجها  التي  املعلومات 
تسمى باإلنتروبي entropy. اإلنتروبي معرف تقليدياً 
املثال،  سبيل  احلرارية،على  الديناميكا  لألنظمة 
مكعب ثلج ترك خارجاً للذوبان حتت الشمس. يقيس 
)أو  احلرارة  تتبدد  مدى  أي  الى  التقليدي  اإلنتروبي 
الطاقة( خالل النظام. لكن حيث أن الطاقة مساوية 
املتجمدة، جزيئات  الثلج  املثارة )في مكعبات  للذرات 
املاء تكون مرتبة بإنتظام في شبكة ثابتة، في حني أنه 
في املاء السائل فإنها تتحرك هنا وهناك.( اإلنتروبي 
وعدم  النظام.  في  الترتيب  لعدم  مقياس  أيضاً 
: ميكنك وصف  باملعلومات  له عالقة  بدوره  الترتيب 
املتجمد  الثلج  مكعب  في  للجزيئات  العادي  الترتيب 
السائل حتتاج إلعطاء  للماء  بالنسبه  لكن  في جملة، 
يتطلب  وهذا  بالضبط،  منها  منفرد  جزء  كل  موقع 

عامل  ت�شف  الكميه  امليكانيكا 
دون الذريه ب�شكل دقيق

ا�شود  ثقب  حماكاة 
مع درب التبانة 

14



يعمل  اإلنتروبي  فإن  بالتالي  املعلومات.  من  الكثير 
املعلومات.  إلى  باإلضافه  احلرارية،  الديناميكا  على 
وهذا  أبدأ.  اليقل  اإلنتروبي  أن  يقول  الثاني  القانون 
يعني أنه في حاله الديناميكا احلرارية  النظام يسعى 
للوصول إلى التوازن حيث الطاقة تتالشى متاماً. أما 
تكون  ال  األشياء  أن  يعني  فهذا  املعلومات،  نطاق  في 
أبسط من تلقاء نفسها. وبالتعبير الكالسيكي، الثقب 
األسود، عدم كونه كائن حراري و كون وصفه بسيط 
تسقط  عندما  إنتروبي.  له  يكون  أن  ينبغي  فال  جداً 
بداخله، فإن اإلنتروبي املوجب لك يستبدل بـإنتروبي 
الثاني  القانون  يناقض  وهذا  األسود.  للثقب  صفري 

للديناميكا احلرارية . 
عندما لوحظ هذا ألول مرة، أجبر بعض الفيزيائيني 
ليس  الثاني  القانون  أن  حقيقة  قبول  على  أنفسهم 
 Jacob أساسياً. لكن شخص واحد لم يدعها متر هو 
  Bekenstein إهتم   ،1972 العام  في   .Bekenstein
بالتشابهات بني اإلنتروبي وخصائص الثقوب السوداء

 التـي أكتشفـت 
بواسطة ستيفن 
ــان  هوكيـنـغ. كـ
هـوكيـنغ يفـكـر 
في أفق احلدث 

للثقوب السوداء. 
حجم  احلدث  أفق  يحصر  بيضة،  قشرة  مثل  متاماً 
مساحتة. قياس  تستطيع  و  سطح  الفراغ-إنه  من 
أثبت هوكينغ أن مساحة أفق احلدث الميكن أبداً أن 
مهما  و  السوداء،  للثقوب  تفعل  مهما  أصغر.  تصبح 
أن  ميكن  احلدث  أفق  سطح  مساحة  فإن  بها  ترمي 

تزداد فقط- متاماً مثل اإلنتروبي. 
احلرارية  الديناميكا  مع  التشابه  هذا  أن  يعتقد  كان 
بتفسير  جاء   Bekenstein ولكن  بحتة،  مصادفة  هو 
التفكير  ميكن  أنه   Bekenstein للجدل:»الحظ  مثير 
في مساحة أفق احلدث على أنها نوع من اإلنتروبي.« 
الفكرة غامضة في  :»كانت هذه   Maldacena و يشرح 
اكتشف  عندما  أكثر وضوحاً  لكنها أصبحت  البداية، 
هوكينغ )في العام 1974( أن الثقوب السوداء ميكن أن 

تبعث الطاقة ) يعرف اآلن بإنبعاث هوكينغ(. «
»و بكلمات أخرى، الثقوب السوداء هي كائنات حرارية، 
فكرة  بني  »باجلمع  إنتروبي.  متلك  فإنها  بالتالي  و 
Bekenstein األصلية و إشعاع هوكينغ، فإنه  في احلقيقة 

نستطيع حساب اإلنتروبي للثقوب السوداء و الذي هو 
مساٍو ملساحة أفق احلدث مقاس بنوع معني من مقياس 
الطول، يدعى وحدة بالنك Plank Unit . و هذه الوحدة 
الكبير  األسود  للثقب  اإلنتروبي  إذن  جداً،  صغيرة 
السوداء  الثقوب  أن  من  الرغم  كبير جداً.«على  يكون 
تشغل حجم ثالثي األبعاد من الفراغ، يبدو أن محتوى 
معلوماتها يكون من معالم أفق احلدث في البعد الثاني.

ه؟  ق ي ق ح اة ال ي ح راف ال وج ول ه
حسناً، ميكن أن تقول أن الثقوب السوداء غريبة، لكن 
الفيزيائيني Gerardus‹tHooft وLeonard Susskind ذهبا 
ألبعد من ذلك من خالل النظر في محتوى املعلومات 
للمنطقة العادية من الفراغ. تعبر املعلومات  عن نفسها 
فيزيائياً، سواء كان ذلك في صفحات كتاب، أو اخلاليا 
العصبية في الدماغ، أو الفوتونات التي تتحرك بسرعه 
 fibreoptic فائقة ألعلى و أسفل في األلياف البصرية
التعبير  هذا  اإلنترنت.  خالل  املعلومات  لنقل   cables
مكافئة  الطاقة  أن  وحيث  طاقة.  يتضمن  الفيزيائي 
للكتلة )تذكر معادلة أينشتاين( فإن ضغط املعلومات 
كتلة  لضغط  مماثل  الفراغ  من  محدودة  منطقة  إلى 
الكتلة  من  كبيرة  كمية  ضغط  حتاول  عندما  فيها. 
معلومات داخلها، فإنك تكون ثقب أسود ، وهكذا فإن 
هناك نهايه حملتوى املعلومات ملنطقة محدودة للفراغ 
T Hooft  و التي هي ليست ثقب أسود. حسب كال من
الثقوب  في  كما  أنها،  وجدا  و  النهاية  وSusskindهذه 
احملدودة.  املنطقة  سطح  مبساحة  مقاسة  السوداء 

» هذا يبدو مثل شئ بسيط و غير صحيح.«
يقول Maldacena » لكن في كل األوصاف األخرى التي 
يزداد مثل احلجم. على  املتغيرات  للعالم، عدد  لدينا 
سبيل املثال، إذا أردنا وصف احلقل الكهرومغناطيسي 
العديد  إلى  احلجم  نقسم  الفراغ(،  من  منطقة  )في 
إذا  منها.«  جزء  كل  في  احلقل  نصف  و  األجزاء  من 
ضاعفت حجم منطقتك، فإنك تضاعف عدد األجزاء، 
و بالتالي فإن مقدار املعلومات التي حتتاجها للوصف 
املعلومات  فإن  للحدس،  وفقاً  يتضاعف:  أن  يجب 
املبدأ  يقترح  كما  وليس  للحجم،  تبعاً  تزداد  أن  يجب 
املبدأ  كان  إذا  السطح.  مساحة  مع  الهولوجرافي، 
البعد  لفيزياء  تقريبنا  فإن  صحيح،  الهولوجرافي 
على  قادرين  نكون  أن  يجب  اإلشارة.  يتخطى  الثالث 
احلصول عليه مع نسخة أصغر حجماً، والذي تعتمد 
على املساحة  بدالً من احلجم. وهذا يثير السؤال إذا 

 

للديناميكا احلرايه مهد الطريق  القانون الثاني للديناميكا الحرايه مهد الطريق إلى المبدأ الطيفي  الثاين  القانون 
اإىل املبداأ الطيفي
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خيال،  مجرد  أو  فعاًل،  حقيقي  الثالث  البعد  ماكان 
الطيف.  من  الناشئة  األبعاد  الثالثية  الصور  مثل 

لفيزياء  دقيقة  صياغة  أحد  أي  يجد  لم  اآلن،  حتى 
الرغم من  . على   3D التي تصف عاملنا    2D النسخه 
املبدأ  مع  األوتار  نظرية  تعريف   Susskind أعاد  ذلك، 
العام 1997،  الهولوجرافي كجزء أساسي منها. وفي 
أول   Juan Maldacena أعطى   ،29 العطاء  عمر  وفي 

وصف واقعي للكون اخليالي. 
ة ب ال س ات ال ي ن ح ن م ال

إنه  فيه:  نعيش  الذي  كالكون  Maldacenaليس  كون 
إنه  فيزيائه.  كامل مع  يأتي  والذي  لعبه،  كون  منوذج، 
ميكن  بداخله  حتدث  التي  الفيزياء  كل  ألن  كالطيف 
وصفها بواسطة نظرية فيزيائية و التي تكون معروفة 
حل  مت  كون  أنه  ذلك،  من  وأكثر  احلدود.  على  فقط 
لغز جاذبية الكم فيه متاماً: نظرية احلدود هي كمية 
الذين  على نحو مجرد، الحتتوي على اجلاذبية، لكن 
اجلاذبية.  يواجهون  الزالوا  الداخل  في  يعيشون 

اجلاذبية في هذا الكون جزء من خيال الهولوجرام. 
لفهم عالم لعبة Maldacena، لنأخذ أوالً رحلة قصيرة إلى 
عالم صنع اخلرائط. لتمثيل سطح من الكرة األرضية 
على قطعة من الورق املستوية، فأنت حتتاج إلى قطع 
مجال مفتوح من الكرة و وضعٌه بشكل مستوي وهذا 
 Mercator إسقاط  في  التشويه.  بعض  حتماً  سيشكل 
التقليدي، هذا التشويه يكون أسوأ بالقرب من القطبني.
اخلضراء  األراضي  فإن  اخلريـطة،  إلى  نـظرت  إذا 
تظهر كبيرة مثل أفريقيا بينما هي في احلقيقة أصغر 
بـ 14 مره. و أكثر من ذلك، إذا أسقط املسار األقصر 
فإنك  اخلريطة،  على  سيدني  إلى  لندن  مثاًل،من  
الحتصل على خط مستقيم و لكن منحنى. في خريطتك، 
األقصر.  املسارات  هي  التكون  املستقيمة  اخلطوط 
خريطه في عالم Mercator في البعد الثاني موضحة 
اخلشب  على  مطبوعة   III املشهورة  الدائرة  شكل  في 
بواسطه MC Escher. وكما في إسقاط مركاتور، هناك 

داخل  في  نقطتني  بني  مسافة  أقصر  التشّوه.  بعض 
خريطة Escher ليست على طول اخلط املستقيم الذي 
يربط بينهما. ولكن بدالً من ذلك، فإنه يتبع قوس دائرة 
الذي يتقاطع مع دائرة محيط القرص في زوايا قائمة. 
إذا قمت بقياس حجم األسماك بإستخدام هذا املقياس 
املتري اجلديد، ستجد أنها و خالفاً للمظهر، التصبح 
أصغر و أصغر عندما نقترب من دائرة احمليط، ولكنها 

متساوية  الواقع  في 
مثل  متاماً  احلجم. 
على  املتجول  املسافر 
الذي  األرض  سطح 
عن  غافاًل  سيكون 
إليه  املشار  التشّوه 
مركاتور،  خريطة  في 

يعيش  الذي  الكائن 
ـالــم  داخل هــذا االعـ
ــم  ويـســـمى بالــعـالـ
 hyperbolic الزائدي 

world سوف لن يالحظ أي تشّوه في حجم األسماك.  
وبكالم آخر، سيتطلب ذلك قطٌعٌه ملسافات النهائية.
في  هي  احمليط  دائرة  الزائدي،  للكائن  بالنسبه  أما 

بعد النهائي و بسعادة هو غافل عنها. 
التمثيل للمستوى الزائدي » احلقيقي« ، وليس مجرد 
خريطة له، هو أحد األشياء التي من املستحيل رسمها 
ألنه ملتوي بشدة. إن له مايسميه الرياضيني باإلنحناء 
السالب. املنطقه الصغيره جدا من هذا »املستوى« تبدو 
مثل السرج: على طول أحد اإلجتاهات يبدو مثل قمة 
من قمم اجلبل، و على إجتاة آخر يبدو مثل قعر الوادي. 
من  العالم  هذا  مثلنا،  اخلارجي  للمراقب  بالنسبه 
البعد االثاني له خاصية مثيرة لإلهتمام: على الرغم 
اجلديد(،  للقياس  )تبعاً  املدى  في  النهائي  كونه  من 
إال أنه ميكننا أن نالحظ حدوده، و هذا هو بالضبط 
يصف  الذي  الهولوجرافي،  املبدأ  لتطبيق  مانحتاجه 
حدودها.  بإستخدام  الفراغ  من  منطقة  مابداخل 
 Maldacena إستخدم ، Maldacena بالنسبه لنموذج عالم
باإلضافه  الثالث،  البعد  من  الزائدي  املستوى  نظير 
النموذج  الزمن. هذا  يلعب دور  الذي  و  رابع  بعد  إلى 
 anti de بفراغ  يعرف  الرابع  البعد  ذو  الزمكان  من 
 .Willem de Sitter نسبة إلىالفيزيائي الهولندي ،Sitter

 

 
إسقاط مركاتور لألرض. األقراط الحمراء على الخريطه لها نفس المساحه لكن تغير 

 Stefan Kuhnالحجم هنا يشير إلى التشوه الذي يحدث في الخريطه. صوره: 

اإ�شقاط مركاتور 
لالأر�س. الأقراط 

احلمراء على اخلريطه 
لها نف�س امل�شاحه لكن 
تغري احلجم هنا ي�شري 

اإىل الت�شوه الذي يحدث 
يف اخلريطه. �شوره: 

Stefan Kuhn

 Circle Limit III by MC Escher. The paths
 of shortest distance are indicated in
 The M.C. Escher 2009 © white.Image
 Company - the Netherlands. All
rights reserved. Used by permission
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اء زيي ف ة ال ب ع ل
نعيش  الذي  العالم  عن  كثيراً  de Sitter مختلف  فراغ 
فيه- كال من املكان و الزمان مشوهان بطريقة غريبة- 
لكن ذلك اليجب أن مينعك من إختراع فيزياء له. كل 
ماحتتاجه هو مفهوم للكائنات األساسية لهذه الفيزياء- 
القوانني  بعض  و  القوى-  و  األساسية  اجلسيمات 
 Maldacena تفاعلهم. إستخدم  التي تصف  الرياضية 
التي حتدث  الفيزياء  شكل من نظرية األوتار لوصف 
داخل منوذج عامله. كما تتذكر، نظرية األوتار تشمل كاًل 
من اجلاذبية و ميكانيكا الكم، و بالتالي سيشعر كائن 
بها.  نشعر  كما  باجلاذبية    Maldacena عالم   بداخل 
كانت مالحظة Maldacena احلاسمة أن نظرية األوتار 
على  الظل«   « من  نوع  لها  عامله،  داخل  تصف  التي 
الكمي  احلقل  نظرية  تعريف  ميكنك   : العالم  حدود 
أن كل اجلسيمات األساسية في  على احلدود بحيث 
الداخل لها نظير في احلدود. و بالتالي أي تفاعل بني 
اجلسيمات الداخلية يقابل متاماً تفاعل بني اجلسيمات 
على احلدود. ميكنك اآلن وصف مثاًل ، إسقاط تفاحة 
حتى  ميكنك  احلدود.  نظرية  بإستخدام  الداخل  في 
أي  خسارة  دون  من  كلياً  الداخل  جتاهل  تختار  أن 
معلومات على اإلطالق- هذا العالم هو طيف حقيقي. 
الكمية هو أن  زاوية اجلاذبية  املهمة من  النقطة  هذه 
نظرية احلدود هي نظرية كم مفهومة متاماً للجسيمات 
إستخدمناها  التي  للنظرية  جداً  مشابهة  الفيزيائية، 
باإلشاره  الطبيعة.  في  الذرية  دون  العمليات  لوصف 
أي  اليشكل  ذلك  فإن  فقط،  الصغيرة  املقاييس  إلى 
فرق مع اجلاذبية. لذلك فإنها قادرة على وصف نظرية 
التي  و  معينة   فئة  على  املقصورة  الكمية  اجلاذبية 
حتكم الداخل. إنها أول وصف كامل للزمكان الكمي. 

ا؟  ن ك ل ي ذل ن ع اذا ي ن م ك و ل
كما هو عليه، فإن منوذج Maldacena هو مجرد منوذج.
نحن النعرف حتى اآلن ما إذا كان العالم الذي نعيش 
متناسق  كمي  وصف  منلك  ال  ومازلنا  طيف،  فيه 

للجاذبية التي تنطبق على عاملنا. 
 Maldacena منوذج  في  املوجب  اإلنحناء  أن  إفتراض 
أمر أساسي، و عاملنا كما نعرف من املالحظة  يأتي 
مع إنحناء موجب قليل جداً. » وال نعرف وصف مشابه 
 Maldacena يقول  موجب.  إنحناء  مع  مشابهة  حلاله 
لكن ليس  و  يتم بحثها،  و  أفكار مختلفة  الناس  »لدى 

لدينا إجابة كاملة حتى اآلن.« 

لكن ماذا لو تبني أن املبدأ الهولوجرافي ينطبق على 
العالم الذي نعيش فيه؟ هل سيعني ذلك أننا مع فراغ 

الزمكان مجرد خيال؟ 
أن  ميكنك  نعم،   «
خيال  )أننا(  تقول 
ناشئة.«  ظاهرة  أو 
 Maldacena يقول 
في  نعيش  عندما   «
مبعنى  هكذا،  عالم 
أوصاف  سنكون، 

هذا  لكن  تقريبية. 
على  البحيرة  سطح  خذ  الفيزياء.  في  جديداً  ليس 
و  جيداُ،  تعريفاُ  معرف  سطح  أنه  يبدو  املثال.  سبيل 
تنظر  عندما  لكن  عليه.  املشي  تستطيع  احلشرات 
جزيئات  هناك  أن  سترى  قوي،  مجهر  بإستخدام 
معرف  سطح  هناك  ليس  و  وهناك  هنا   تتحرك 
مماثل  يكون  أن  ميكن  الزمكان  أن  الفكرة  بوضوح. 
من  نحن  لكن  مطلق،  بشكل  معرفاً  ليس  أنه  لذلك. 
مثل  » متاماً  ذلك.  نالحظ  ال  التي جتعلنا  الضخامه 
بأعني  للعالم  ننظر  سنكون  البحيرة،  على  احلشرات 
نعمة،  هو  التجاهل  الزمكان.  حقيقة  لكشف  بسيطة 
في  نعيش  كنا  اليومية، سواء  العملية  احلياة  في  إذن 
خيال أو ال فإن ذلك ال يهم حقاُ- إال أنه هناك بعض 
املتعة التي ال نهاية لها في اجلانب الفلسفي لألشياء. 
ولكن ماذا عن Maldacena نفسه ؟ هل يعتقد حقاُ أن 
هذه  أرى  أنا  حسناً،   « صحيح؟  الهولوجرافي  املبدأ 
الفكرة على أنها منوذج، و لكنها النموذج الذي يعطي 
نأخذ  أن  يجب  لذا  الكمي.  للزمكان  رياضي  وصف 
أو يأتي  األمر بجدية حتى يأتي شخص و يفند ذلك 

بشئ أفضل.« 

مصدر املقاله:
http://plus.maths.org/content/illusory-universe
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بسم الله الرحمن الرحيم
أستاذي الفاضل

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
الفيزياءفي  أهمية  مدى  يعرف  اجلميع  أن  شك  ال 
احلياة من حولنا , ويكمن فهمها بسهولة من خالل 
دون  الواقع  أرض  على  النتائج  ومشاهدة  التجريب 
وخاصة   ( فقط  النظرية  احلسابات  على  االعتماد 

في املواد التطبيقية(.
لم أشبع رغبتي في  أنني  إال  التخرج  أنا على وشك 
التجريب واملالحظة,لكون أغلب املعامل في جامعاتنا 
ليست مهّيأة مبا يكفي مبا في ذلك قدم وقلة كفاءة 
نتائج  أحياناً  نرى  مما  فيها  خلل  وجود  أو  األجهزة 
فيجتمع  قلتها  أو  بعضها  توفر  وعدم   , متوقعة  غير 

على اجلهازالواحد أكثر من 3 طالبات.
املعامل في جامعاتنا ال  نظام  املعروف في  وكما هو 
يسمح بفتحها إال في وقت املعمل فال ميكنك مالحظة 

واستنتاج ما تود جتريبه ومالحظته بنفسك .
أستاذي ...

مانصيحتك لي ؟! وملن هم على أعتاب هذا التخصص 
 ,, أمرهم  ويتداركوا   , معاملنا  اليقعوا ضحية  حتى 
فأنا أريد أن أجرب وأجرب ألرى , كيف أطور نفسي 
في فهم الفيزياء واستنتج وأالحظ مع هذا النقص , 

و ما احللول البديلة ؟! وإلى أين نتجه؟
وجزاك الله خيراً ....

ة: اب اإلج
وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته

وهو  حتملينه  الذي  الهم  بهذا  سعيد  أنا  كم   .. أوالً 
إن من عن شيء فإمنا ينم عن رغبة داخلية لتطوير 
الذات واالرتقاء بها وهذه أول اخلطوات على طريق 

النجاح.
الفرصة  إتاحة  املعامل وعدم  نقص  ذكرمتوه من  ما 
الكافية للطالب والطالبات هو معضلة بالفعل تعاني 
أن  ينبغي  الفيزياء  وطالب  اجلامعات،  معظم  منها 
يكون متمكناً في اجلانب التجريبي فالفيزياء قائمة 
على هذا املنهج، وهو األقرب إليصال الفكرة وشرح 
الرياضيات  لغة  عن  بعيداً  للواقع  ملالمسته  املعلومة 
والتجريد، ولتجاوز هذه العقبة وإلشباع رغبة طالب 

التخرج  بعد  خصوصاً  اجلانب  هذا  في  الفيزياء 
فأقترح ما يلي :

أوالً : الكثير من التجارب الرئيسية ميكن عملها بأدوات 
سهلة ومتاحة، إن بناء التجربة من الصفر وإن كانت 
سهلة يكسب اخلريج أو اخلريجة مهارة في فهم األجهزة 
وطريقة توصيلها وفي إدراك هدف التجربة، وميكن 
توفير الكثير من أدوات تلك التجارب مببالغ زهيدة.
تقدم  واملؤسسات  الشركات  بعض  هناك   : ثانياً 
كاإللكترونيات  الفيزياء  حقول  بعض  في  جتارب 
الثمن  معقولة  جتارب  وهي  كذلك  والليزرات  مثاًل 

ويصحبها دليل شامل لشرح خطوات التجربة.
بعض  على  احلرص  الفيزياء  خلريج  ميكن   : ثالثاً 
البرامج التي حتتوي قدراً من تطوير الفيزيائيني في 
اجلانبني النظري والعملي كتلك التي تقدمها اجلمعية 
في  التطوير  برامج  أو  الفيزيائية  للعلوم  السعودية 

وزارة التربية والتعليم.
التجربة،  ضرورة  املالحظة  من  يقتضي  ال   : رابعاً 
خريج  ميارسه  أن  ميكن  اعم  سلوك  املالحظة 
الفيزياء في كل الظواهر التي يراها ويحاول حتليلها 
عنها  القراءة  ورمبا   ، تعلمه  مبا  وربطها  وتفسيرها 

وإمعان املالحظة في الظواهر املشابهة.
خامساً : هناك بعض جتارب احملاكاة املتاحة مجاناً 
فائدتها  في  توازي  ال  أنها  وبرغم  االنترنت  على 
التجارب احلقيقية إال أنها ميكن أن تؤدي دوراً في 
العوامل  بتغيير  يقوم  أن  للشخص  وميكن  الهوة  ردم 
النتائج  واخذ  بل  أثرها  ودراسة  التجربة  في  املؤثرة 

ورسمها وحتليلها.
أتمنى لكم التوفيق والتميز

 )إن التجربة يف الحقيقة , وليست النظرية , هي التي تحقق 
النتائج عادة(- الفيلسوف اليوناني أرسطو.

بقلم : هند م�صاعد العتيق

د.جنم بن م�شفر احل�شيني
اأ�شتاذ م�شارك وعميد البحث العلمي

جامعة اجلوف

بين أستاذ وتلميذ
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تطبيقات  أهم  من  الطبية  الفيزياء  علم  يعتبر 
استخدام  يتم  حيث  الطبي،  اجملال  في  الفيزياء 
مبادئ الفيزياء وعلومها وكذلك العلوم الهندسية 
وعالج  تشخيص  في  األطباء  ملساعدة  اخملتلفة 
ايجاباًعلى  ينعكس  مما  دقيق  بشكل  األمراض 
للمرضى.في  املقدمة  الطبية  اخلدمة  مستوى 
مختلف  في  الوعي  زاد  األخيرة،  عام  الثالثني 
الطبية  الفيزياء  أهمية  عن  الطبية  التخصصات 
كوسيلة مهمة جدا في املنظومة الطبية بشكل عام، 
أو العالج لألمراض؛  سواء ما يتعلق بالتشخيص 
الفيزياء الطبية بشكل ملموس  لذلك ازدهر علم 

وواضح في العقود الثالثة األخيرة. 
تقسم الفيزياء الطبية –حسب تقسيم املنظمة 
األمريكية للفيزياء في الطب- واملعروفة باسم 

)American Association of Physics in Medicine (AAPM
إلى أربعة أقسام:

1. الفيزياء الطبية العالجية
2. الفيزياء الطبية التشخيصية

3. الفيزياء الطبية النووية
4. الفيزياء الطبية الصحية

في أعداد سابقة من هذه اجمللة مت التطرق إلى 
يشمل  مبا  الطبية  الفيزياء  في  مختلفة  مواضيع 
العدد  هذا  في  أعاله.  املذكورة  األربعة  األقسام 
سوف نتحدث عن العالج اإلشعاعي وعن تطبيق 
املتحركة  األورام  عالج  وهو  أال  فيه  جدا  دقيق 

خالل تسليط األشعة
هناك نوعان من احلركة لألورام: احلركة املنتظمة 
غير  واحلركة  بالتنفس(  )احملكومة  الدورية 
للورم  متوقعة  غير  بتحركات  )احملكومة  املنتظمة 
سوف  املوضوع  هذا  في  بها(.  التنبؤ  ميكن  وال 
املتحركة حركة  األورام  الضوء على عالج  نسلط 
منتظمة ودورية. وسوف نتطرق ملوضوع يعتبر من 
الفيزياء الطبية وبشكل  أهم مجاالت البحث في 
خاص في تخصص العالج اإلشعاعي وهو العالج 

اإلشعاعي رباعي األبعاد. وحتى نتدرج في شرح 
املوضوع يجب علينا اإلجابة على بعض األسئلة: 

أهمية  اإلشعاعي؟ما  العالج  خطوات  هي  ما 
وما  اإلشعاعي  العالج  في  التشخيصي  التصوير 
موقع  فيها  يكون  التي  احلاالت  ماهي  ؟  دوره 
العالج  هو  ما  العالج؟  فترة  متحركا خالل  الورم 
مع  املتزامن  العالج  أو  األبعاد  رباعي  اإلشعاعي  
احلركة ؟ ما هي مراحل العالج اإلشعاعي لألورام 
ميكنها  التي  احلديثة  األجهزة  ماهي  املتحركة؟ 

العالج باستخدام هذه التقنية؟
ي؟ اع ع الج اإلش ع وات ال ط ي خ ا ه م

الفيزياء  أقسام  أهم  من  اإلشعاعي  العالج  يٌعتبر 
الطبية، حيث يتم استخدام األشعة املؤينة كجزء 
األورام  عالج  عملية  في  مساعد  أو  أساسي 
اخلاليا  استهداف  أجل  من  وذلك  السرطانية 
جهة؛  من  منوها  وايقاف  وقتلها  السرطانية 
الطبيعية  واألنسجة  اخلاليا  على  واحملافظة 
املستطاع  قدر  سليمة  الورم  مبنطقة  احمليطة 
اإلشعاعي  العالج  تبدأ خطوات  أخرى.  من جهة 
بعملية   )»1« الشكل  في  مبني  هو  ما  )حسب 
املريض  )لتثبيت  باملريض  اخلاص  القناع  جتهيز 
أثناء العالج(،يلي ذلك مرحلة التصوير املقطعي، 
في  املقطعية  الصورة  هذه  استخدام  يتم  ثم 
التحقق  يتم  ثم  ومن  اإلشعاعية؛  اخلطة  تصميم 
قبل  املريض  لعالج  املتبعة  اخلطوات  سالمة  من 
العالج،  والتدقيق على كل مرحلة سبقت  عالجه 
اإلشعاعية  للخطة  الدقة  قياسات  إجراء  يتم  ثم 
ومطابقتها للهدف املرجو واجلرعة املطلوبة متاما 
عملية  تبدأ  وأخيرا  اإلشعاعية(،  الدقة  )قياس 
دقيق  تصوير  يسبقها  التي  اإلشعاعي  العالج 
للمنطقة قبل العالج للتأكد من عالج الورم بدقة 

وليس األنسجة السليمة احمليطة به.

بقلم : اأ. اأحمد حممود نوبه

المزتامن  اإلشعاعي  العالج 
مع الحركة )رباعي األبعاد(

مقال أستاذ

19



الج  ع ال يف  ي  ص ي خ ش ت ال ر  وي ص ت ال ة  ي م أه ا  م
ا دوره ؟ ي وم اع ع اإلش

لم يكن من املمكن في السابق حتديد موقع الورم 
في  املعاجلون  اعتمد  لذلك  العالج،  قبل  بدقة 
 External( خارجية  عالمات  حتديد  على  األشعة 
األشعة  لتسليط  املريض  جسم  على   )Markers
على الورم. لكن مع تقدم العلم أصبح واضحا أن 
حاالت  -في  للورم  متوقعة  داخلية  حركة  هناك 
لم  البروستاتا-  أورام  أو  حولها  وما  الرئة  أورام 
تكن في السابق مأخوذة بعني االعتبار مما تطلب 
استخدام وسائل التصوير )التشخيص( احلديثة. 
عملية  في  التشخيصي  التصوير  دور  يتلخص 

العالج اإلشعاعي في ثالث مراحل مهمة جداً، 
الرنني  و/أو  املقطعي  التصوير  أوال:استخدام 
املغناطيسي و/أو التصوير النووي لتحديد الشكل 

والبعد الثالثي للورم.
الورم  لرسم  املقطعية  الصورة  استخدام  ثانياً:   
به  احمليطة  والسليمة  احلساسة  األعضاء  ورسم 

لتجنيبها األشعة قدر املستطاع. 
ثالثاً: التحقق قبل العالج من موقع الورم الدقيق 
أجهزة  باستخدام  عليه  األشعة  تسليط  قبل 
التصوير داخل غرفة العالج وهذا ما يسمى حاليا 
 Image( بالعالج اإلشعاعي املوّجه بأجهزة التصوير
أهمية  وتكمن   .)Guided Radiation Therapy IGRT
من  املأخوذة  الصور  على  اعتماداً  األشعة  توجيه 
الدقيق الذي يصل  التحديد  التصوير في  أجهزة 
لدقة عالية تكون نسبة اخلطأ فيها أقل من1ملم. 
وفي حال كان العالج االشعاعي بهذه الدقة فعندها 
سوف يتم استهداف الورم بشكل دقيق دون احلاجة 
األنسجة  من  باألشعة  املستهدف  احلجم  لزيادة 
السليمة احمليطة به كما هو مبني في الشكل )2(

ورم  ال ع  وق م ا  ه ي ف ون  ك ي ي  ت ال االت  ح ال ي  اه م
الج ؟ ع رتة ال الل ف ا خ رك ح ت م

تعتبر أورام الرئة والكبد والبنكرياس من األمثلة 

 , منتظمة  دورية  حركة  املتحركة  األورام  على 
حركة  املتحركة  األورام  من  البروستاتا  وأورام 
غير منتظمة وال ميكن التنبؤ بها. وكما ذكرنا في 
السابق سوف نركز في هذا املوضوع على احلركة 
املنتظمة فقط كما هو مبني فيالشكل )3( يتحرك 
الورم في الرئة بشكل منتظم ودوري ويتغير موقعه 

حسب املرحلةالتنفسية.

الج  ع ال أو  اد  ع األب ي  اع رب ي  اع ع اإلش الج  ع ال و  ه ا  م
ة ؟ رك ح ع ال ن م زتام م ال

بدأ االهتمام في موضوع تتبع حركة الورم داخل 
البدايات  وكانت   2000 عام  في  املريض  جسم 
تطوير  في  الشركات  سباق  مع  متواضعةلكن 
التقنية وتنافسها بدأ هذا املوضوع يكتسب زخما 
أكبر وطلباً واسعاً في العديد من املستشفيات على 
الفيزيائيني  توظيف  و  العالم الستقطاب  مستوى 
ملهارة  حتتاج  التي  التقنية  هذه  لتطبيق  الطبيني 
وخبرة عالية في استخدام علم التصوير في تتبع 
على  املناسب  الوقت  في  األشعة  وتسليط  الورم 
الورم واستهدافه وحماية األنسجة الطبيعية حوله. 
 4D-Radiation( األبعاد  رباعي  اإلشعاعي  العالج 
اإلشعاعي  العالج  في  نوعية  قفزة  Therapy(ميثل 
بسبب استهداف الورم املتحرك باألشعة املوجهة 
الورم  موقع  حتديد  طريق  عن  مستمر  بشكل 
خالل  العالج(  أثناء  التصوير  أجهزة  )باستخدام 
الربط  في  متناهية  دقة  يتطلب  وهذا  الزمن. 
التحكم في  التصوير من جهة ودوائر  بني أجهزة 

األشعة املوجهة من جهة أخرى.
ما هي مراحل العالج اإلشعاعي املتزامن مع احلركة؟
ال تختلف مراحل العالج اإلشعاعي لألورام الثابتة 
فقط،  واحد  عامل  في  إال  املتحركة  األورام  عن 
أثناء  احلسبان  في  الزمن  عامل  دخول  وهو  أال 
عملية  في  الورم  وتشعيع  والتخطيط  التصوير 
تتصف  العملية  يجعل  ما  وهو  املتزامن.  العالج 

بقليل من الصعوبة والدقة في التطبيق.
أوال :عملية التصوير في العالج املتزامن..

خاصية  باستخدام  املقطعية  الصور  أخذ  يتم 
وحتديد  تصوير  يتم  حتى  املتزامن  التصوير 

ال�شكل )2(

ال�شكل )1(: خطوات العالج الإ�شعاعي

�شكل )3(
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مسار حركة الورم أثناء الدورة التنفسية)كما هو 
استهدافه  يتم  حتى  وذلك  الشكل3(   في  مبني 
الدورة. خالل  محدد  مكان  أو  محدد  وقت  في 

ثانيا: عملية التخطيط
حيث يتم استخدام مرحلة واحدة فقط من مراحل 
اإلشعاعي،  التخطيط  لعملية  التنفسية  الدورة 
ويكون في هذا املرحلة الورم ساكنا غير متحرك 
الورم  على  األشعة  مساقط  حتديد  ويتم  طبعا 

خالل هذه املرحلة أثناء العالج.
ثالثا: عملية التشعيع

الدورة  حتديد  وهي  مرحلتني:األولى  على  وهي 
التنفسية ومسار الورم وحتقيق تزامنه مع احلركة 
التصوير(   )عملية  األولى  املرحلة  أثناء  امللتقطة 
وتكمن أهمية ذلك في توحيد البعد الزمني ما بني 
وقت التخطيط ووقت العالج حتى يتم تشعيع الورم 
بنفس التزامن مع احلركة التي متت خالل عملية 
استهداف  فهي  الثانية  املرحلة  أما  ؛  التخطيط 
الورم باألشعة العالجية في مرحلة معينة حسب 

ما مت في مرحلة التخطيط.
األهمية؛  في  غاية  نقطة  إلى  هنا  التنويه  يجب 
يتم  التي  املريض  جلسم  اخلارجية  احلركة  أن 
حتديدها أثناء التصوير التخطيطي وأثناء العالج 
ما هي إال طريقة لربط احلركة اخلارجية للجسم 
بني  اختالف  وهناك  الداخلية.  الورم  بحركة 
تزامن  يجب  لذلك  املسار.  حيث  من  احلركتني 
فإن   )4( الشكل  يبني  كما  بدقة.  معا  احلركتني 
جلسم  اخلارجية  احلركة  متثل  املبينة  املوجة 
املريض والتي يتم ربطها عن طريق التصوير أثناء 

التشعيع مع احلركة الداخلية للورم.

 

الج  ع ال ا  ه ن ك م ي ي  ت ال ة  ث دي ح ال زة  ه األج ي  اه م
ة؟ ي ن ق ت ذه ال دام ه خ ت اس ب

هناك أسلوبني في تطبيق التزامن احلركي للورم 
أثناء تغيير موقعه خالل عملية التشعيع:

 Partial Duty Cycle 4D( املرحلي  التشعيع  أوال: 
 )Radiotherapy

ويتم  ملراحل  التنفسية  الدورة  تقسيم  يتم  حيث 
العالج خالل مراحل معينة تكون فيها حركة الورم 
أقل ما ميكن حتى يتم استهدافه بدقة وعادة ما 
الزفير  مرحلة  منتصف  في  املرحلة  هذه  تكون 
وحتى نهايته وقبل بدء الشهيق. ويكون زمن العمل 
)duty cycle( في هذه الطريقة ما يقارب 30% أي 
أن الورم يكون مستهدف فقط في 30% من الوقت 

و70% يكون الورم خارج نطاق اإلشعاع.
 Full Duty( ثانيا: التشعيع املتزامن مع حركة الورم

 )Cycle 4D Radiotherapy
حيث يتم تتبع الورم املتحرك وتشعيعه أثناء حركته 
زيادة في  في أي مرحلة كانت، وال يحدث هناك 
أن  مبعنى   %100 العمل  زمن  ويكون  العالج  وقت 
الورم يكون في نطاق العالج طوال الوقت ألنه ال 

يعتمد على مرحلة معينة للعالج.
ا  ه ان ك إم ب ي  ت ال ة  ث دي ح ال زة  ه ألج ل ة  ب س ن ال ب ا  أم

ي: ه ة ف ي ن ق ت ذه ال ق ه ي ب ط ت
أوال: املسارع اخلطي/ حيث يتم استخدام أسلوب 
العالج  مدة  التقنية،  هذه  في  املرحلي  التشعيع 

الكلية ال تتجاوز النصف ساعة.
 /Cyber Knife الدقيق  اإلشعاعي  الروبوت  ثانيا: 
مع  املتزامن  التشعيع  أسلوب  استخدام  يتم  حيث 
حركة الورم، رغم أن مدة العالج قد تصل لساعة 
ونصف أو ساعتني، إال أن العالج في هذه التقنية 
استخدام  من  أفضل  نتائج  ويعطي  للغاية  دقيق 

املسارع اخلطي.
يحتوي  التزامني  العالج  أن  إلى  التنويه  يجدر 
على كثير من التفاصيل التي ال يتسع اجملال هنا 
لذكرها مثل استخدام الدبابيس املتناهية بالصغر 
وزرعها في الورم حتى تكون عملية تتبعه من أجهزة 
التصوير أفضل، ومن املمكن أن ال يتم استخدام 
هذه الدبابيس واستخدام طرق أخرى لتتبع الورم .

نبذة عن الكاتب:
الفيزياء  في  ماجستير   - نوبه  محمود  -أحمد 

الطبية )جامعة امللك فهد للبترول واملعادن(

-حاصل على البورد األمريكي في الفيزياء الطبية 
العالجية

-فيزيائي طبي مبستشفى امللك فيصل التخصصي 
ومركز األبحاث- الرياض

�شكل )4(
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بقلم: حممد زايد الع�صريي

هل نحن عباقرة أو مجرمون؟

حني شاهد ألفريد نوبل)1801-1872م( معاناة عمال املناجم في 
عملية احلفر والتكسير فكر ودبر حتى متكن من اخترع الديناميت 
غير  كبير  بشكل  املناجم  حفر  عملية  في  العمال  ساعد  الذي 
الشرارة  لتوقد   ، خاطئاً  إجرامياً  استغالل  أُستغل  بعد  فيما  أنه 
عنها. غنى  في  البشرية  كانت  إجرامية  وابتكارات  لصناعات 
العلم من  له  البحث ال نتحدث عن كل ما توصل  ونحن في هذا 
اكتشافات وإجنازات واجلانب النقيض له من إفساد واستغالالت 
سلبية ولكن سيقتصر احلديث عن علماء الفيزياء وما توصلوا له 
من إجنازات وكيف كانت هناك روح شيطانية جعلت من جمال 
لن  سوداء  نقطة  املهولة  وإجنازاته  السامية  وأهدافه  العلم  هذا 
ميحوها التاريخ ولكن على أمل أن متحى هذه النقطة متاماً،ولعلي 
في هذا املقال أذكر بعض األحداث املأساوية والتي أسفر عنها 
نتخلص  ولكي  وحي  جميل  هو  ما  كل  دمرت  عظيمة  مصائب 
إيقاف هذا اإلجرام.  إيجاد حلول تساهم في  من ذلك البد من 

ري:- ش ب ل ال ق ع 1- ال
عن  بها  الله  ميزه  خاصية  من  اإلنسان  به  ميتاز  ما  نعلم  كلنا 
سائر اخمللوقات وهي ميزة العقل وبهذه امليزة استطاع اإلنسان 
بعد فضل الله من أن يجعل من العلم ما يشق السحاب ويخترق 
الكرة  ويدمر  الرقاب  يقص  ما  أيضاً  العلم  ومن  اجلوية  األغلفة 

األرضية.
نَساَن َما  ِ َكإَْرُم، الَِّذي َعلََّم ِبالإَْقلَِم، َعلََّم اإلإْ َرأإْ َوَربَُّك األإْ قال تعالى: )اقإْ
لَمإْ («1«في هذه اآلية ندرك كيف أختص الله اإلنسان بالقدرة  لَمإْ يَعإْ
القراءة واإلدراك والكتابة بواسطة أعظم  التعلم من خالل  على 
مخلوق وهو القلم الذي سجل وخلد عبر التاريخ الكتب السماوية 
والعلوم واآلداب وأثر األنبياء والنبالء، وقد أقسم الله به في قوله 
ُطُروَن(«2« وال يقسم املولى عز وجل  عز وجل: )ن َوالإَْقلَِم َوَما يَسإْ
مبخلوق من مخلوقاته إال ألهميته البالغة وأقسم أيضاً في اآلية 
أشياء  الالشيء  من  جعل  إبداع  من  البشر  يسطره  مبا  الكرمية 

ولعلمه سبحان بقدرة العقل البشري على صناعة املستحيالت.
ة: - م ي ظ ات ع ي اب ج 2- إي

الذي  والعمل  التعلم  على  بقدرتهم  البشر  بني  على  املنعم  أنعم 
في  وبالتحديد  املاضية  الثالث  القرون  ففي  بنوره  العالم  أشرق 
وإجنازات  جبارة  اختراعات  إلى  اإلنسان  توصل  املاضي  القرن 
البشرية  خدمت  مثيل  لها  يسبق  لم  العلم  مجال  في  عظيمة 
اتصال  تقنيات  من  ورفاهيته  راحته  في  فساهمت  كبير  بشكل 
اجلهد  وتختصر  بعيد  هو  ما  كل  تقرب  نفاثة  ومحركات  حية، 
إلكترونيات يزخم  والوقت، وأجهزة منزلية وأجهزة طبية وعالم 
بنتائج  أثمرت  التي  االبتكارات  من  وغيرها  احلديثة  باألجهزة 

املستحيل.  إلى  أقرب  كان  ما  الله  بفضل  وحتقق  محدودة  ال 
ة: اث ف ن ات ال رك ح م ]2-أ[ ال

تقنية  من  احلالي  والقرن  املاضي  القرن  في  العلماء  طور 
ال  التطبيقات  من  العديد  ولها  كبير  بشكل  النفاثة  احملركات 
وهي  تطبيقاتها  أحد  عن  هنا  سأحتدث  ولكن  ذكرها  يسعني 
اختراع  أعظم  منهم  وأنا  البعض  يعتبره  إجناز  وهذا  الطائرات 
أسطوري  )طائر  الضخمة  العنقاء  فهذه  البشرية  تاريخ  في 
وتقهر  بل  السحاب  وتشق  الرياح،  تخترق  العربي(  األدب  في 
األماكن  أقصى  إلى  متنها  على  منهم  لتأخذ  األرضية  اجلاذبية 
كالسابق. وجهد  عناء  وبدون  قياسي  زمن  في  والبلدان 

االت: ص ل االت ائ ]2-ب[ وس
وهذه اخلدمة الكبيرة التي قدمها لنا العقل البشري والعمل الدؤوب 
فهي متكنك من التواصل مع من تريد وفي أي مكان في العالم عبر 
الضوء(،  بسرعة  الفراغ  في  )تنتقل  الكهرومغناطيسية  املوجات 
ولوسائل االتصال تطبيقات عدة مثل: اإلنترنت، وشبكات الهواتف 
اخللوية، ومحطات فضائية تنقل لك احلدث من كل بقاع املعمورة.

ة: ي ب ط زة ال ه ]3-ج[ األج
في اجملال الطبي توصل العلم إلى مرحلة متقدمة في تشخيص 

وإجراء  العالج  وكيفية  احلاالت 
أفضل  بشكل  اجلراحية  العمليات 
والرنني  السينية  األشعة  فابتكرت 
استئصال  عالج  وأجهزة  املغناطيسي 

األورام وتقنيات الليزك ...وغيرها. 
بأني  البعض  يعتقد  قد  مالحظة: 

هنا  ألني  البحث  محور  عن  خرجت 
وليس  الطبي  اجملال  عن  أحتدث 

الفيزيائي ولكن ما أريد إيصاله أن معظم هذه األجهزة يعود الفضل 
في ابتكارها بعد الله إلى علماء الفيزياء ونظرياتها ولوال ذلك ملا 
املشرط والسكني في جراحة املرضى. زال األطباء يستخدمون 

ن! ك 3- ول
وأيادي  خبيثة  وعقول  ظاملة  بشرية  نفوس  هناك  تبقى  ولكن 
فّراسة تسعى لتدمير كل ما هو جميل على هذا الكوكب وإخفاء 

نور العلم بظالٍم دامس يؤدي إلى غياهِب موحشة.
ة: - م ي ات وخ ي ب ل 4-س

البد  النور  يوجد  كما  أنه  الكون  في  وجل  عز  املولى  حكمة  من 
أن يكون هناك ظالم فكما يوجد دول تقدس العلم وجتتهد في 
على  العلماء  جتبر  دموية  دول  هناك  البشرية  وخلدمة  تطويره 
جتارب  نوويةوإجراء  مفاعالت  وتصميم  ذرية  قنابل  صناعة 

جهاز الت�شوير بالرنني 
املغناطي�شي من الأجهزة 
املتطورة يف الت�شخي�س 

نظرة علمية
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أيضاً. العلم  تقدس  الدول  هذه  أن  الشديد  اآلسف  ومع  كارثية 
حدث في القرن املاضي وهذا القرن عدت كوارث تستدعي التوقف 
اإلنسانيةومنها: واالختراقات  التجارب  بعض  النظر في  وإعادة 

ا:  م ي ريوش ة ه ارث ]4-أ[ ك
استعملت  لليابان في عام 1945م حينما  ما حدث  يعلم  اجلميع 
الطيران  سالح  ألقى  حيث  مرة  ألول  النووي  السالح  أمريكا 
األمريكي قنبلة نووية معبأة بعنصر اليورانيوم تزن أكثر من 4.5 
طن على مدينة هيروشيما لتحولها في غضون ثواني إلى كومة 
احلياة متاماً  معالم  وأخفت  املدينة  في  ما  كل  أبادت  اللهب  من 
لتسفر عن 70 ألف قتيل ومثلهم من اجلرحى الذين القوا حتفهم 

متأثرين بالتسمم اإلشعاعي.
حدث كان دويه بقوة دوي الطفل الصغير)أسم القنبلة( أرادة من 
النووي  بالسالح  املفتولة  املتحدة فرد عضالتها  الواليات  خالله 

ولم تكترث للجوانب اإلنسانية.«3«

 

ل: وب رين ش ل ت اع ف ]4-ب[م
حدث في عام 1986م في بلدة تشيرنوبل التي تبعد 15 كم عن 
العاصمة األوكرانية كيف والتي يقبع فيها املفاعل النووي الذي 
أدى  باحملطة مما  التوربينية  املولدات  بإحدى  نتيجة خلل  اندلع 
من  العاملون  يتمكن  لم  الطاقة  إمدادات  في  اضطرابات  إلى 
الزعاف  السم  لينشر  املفاعل  انفجر  وبالتالي  عليها  السيطرة 
في كل أركان البلدة ويحكم اإلشعاع النووي بإعدام جميع جوانب 
احلياة في أرجاء تشيرنوبل ويخلف ذلك خسائر بشرية وترسبات 
وقتنا  حتى  أجيال  عدت  على  األثيم  طلعها  تؤتي  زالت  ال  نووية 

احلاضر مع اآلسف.
فوكشيما  مفاعل  في  مشابه  حدث  املاضي  العام  في  وحدث 
أن  وهنا البد  اليابان  التي ضربت  األرضية  الهزة  بعد  ثار  الذي 
نعي مبدى خطورة هذه املفاعالت ألنها قد حتدث نتيجة خطأ 
جسيم يرتكبه اإلنسان أو عامل طبيعي )بقدرة الله( يخل بعمل 

هذا النظام النووي.
اجلدير بالذكر أن جمهورية أملانيا كانت مبادرة في التوقف عن 
األنشطة النووية وذلك من خالل إيقافها جلميع املفاعالت النووية 
وسيتم إغالق آخر مفاعل في عام 2022م )أرفع القبعة ألملانيا(.

ري: ب ك اردون ال ادم ه ص ]4-ج[م
وقد أجريت هذه التجربة في معمل سيرن الذي يقع على احلدود 
في  يجرى  كبير  أنبوب  عن  عبارة  وهي  الفرنسية  السويسرية 
داخلة تصادم بروتونات ونيترونات وإلكترونات بغاية معرفة أصل 
مضحك  أمر  العظيم.  الكوني  االنفجار  نظرية  وتفسير  املواد 
هذا  سيكون  كيف  الوسيلة  تبرر  ال  الغاية  األحيان  بعض  في 
الكون البديع واملتناسق بدقة بل مبنتهى الدقة ناجت عن انفجار؟
عظيم  بارئ  إبراء  من  ناشئ  واجلمال  اإلبداع  هذا  أن  شك  ال 

سبحانه، وهذه التجربة الذي سماها البعض بتجربة يوم القيامة 
ألن أي خلل بسيط فيها قد ينجم عنه دمارا شاماًل ، وعلى الرغم 
من محاوالت العديد من جمعيات حقوق اإلنسان والبيئة إليقاف 
التجربة إال أنها قوبلت بالرفض ألن هذه التجربة تشترك فيها 
رفضت  لذلك  دوالر  مليار   10 من  أكثر  عليها  وأنفق  دول  عدت 

الدول جميع تلك االحتجاجات.
أبحاثهم  خالل  من  العلماء  ووجد  التجربة  انتهت  احلقيقة  في 
نتائج جديدة ولكن إمتام التجربة يجعل هناك متادي من بعض 
وعدم  اخلطيرة  التجارب  هذه  مثل  إجراء  على  والعلماء  الدول 

االستجابة للنداءات اإلنسانية فإلى متى هذا التمادي؟
ول: - ه ج م ل ال ب ق ت س م 5- ال

واآلن بتنا نقف أمام مستقبِل غير واضح فهل نحن على مشارف 
بداياِت مشرقة أم نحن على مهوى نهاياِت مظلمة؟

لكن رغم الفكر الرجعي واألهداف التخريبية عند بعض الدول 
والعقول إال أن هناك أبحاث تُجرى ودراسات تسعى لتطوير العلم 
والعالم جلعل هذا اجليل واألجيال القادمة تعيش في أمن علمي 
واستقرار فكري تتعايش معه الناس بحاضر جميل ومستقبل أجمل.

ات: - رتاح ول واالق ل ح 6- ال
التجارب  بعض  خطورة  عن  واجملتمعات  الشعوب  أ-توعية 
رفضه  وأراد  للشعب  األمر  هذا  تبني  ما  متى  ألنه  والصناعات 

فالبد أن تستجيب احلكومات.
ب-حظر استخدام أسلحة الدمار الشامل في احلروب بشكل نهائي.

األبحاث  جميع  وتعطيل  ج-إيقاف 
بطرق  جترى  التي  والدراسات 
تدميرية  وألهداف  شرعية  غير 
العالم لها. وذلك عن طريق تصدي 
د-االستغناء عن الطاقة الكهرونووية 
النووية  املفاعالت  من  املنتجة 
والنظيفة ألنها  املتجددة  بالطاقات 
دائمة وفوق ذلك آمنة وال ينتج منها 

تلوث إشعاعي وبيئي.
هـ- دعم اجلمعيات اإلنسانية التي جتتهد في تعطيل املفاعالت 

والتجارب اخلطيرة.
على  الذات  وحب  النجاح  إيثار  بعدم  العلماء  وإرشاد  توجيه  و- 
ما قد يكون في اكتشافه أو صناعته مضرة عامة على اإلنسان 

والكائنات احلية األخرى.
في اخلتام نطالب بالسالم وهذا هو الهدف احلقيقي من مقالي، 
االنتماء  عن  النظر  بغض  اإلنسانية  في  سوياً  نشترك  فنحن 
الديني، والعقائدي فال داعي لتدمير بعضنا البعض، والعودة إلى 

عصور الظالم.
فلننهض معاً بكوكبنا اجلميل إلنشاء جياًل متعلًما، متثقًفا، متنوًرا، 

وأجيال تلينا وتسير على خطانا.
في ختام اخلتام يدور في بالي هذا السؤال: هل نكون عباقرة إذا 

دمرنا الكوكب الذي يأويننا؟ 

املراجع: -
)1( القرآن الكرمي سورة )العلق( صفحة)597( آية )3،4،5(.

)2( القرآن الكرمي سورة )القلم( صفحة )564( آية )1(.
.)/ar.wikipedia.org/wiki( الرابطة اإللكترونية )3(

اأثار  مدينة هريو�شيما بعد 
القنبلة النووية

 طفل م�شوه ب�شبب الإ�شعاع 
النووي الذي خّلفه املفاعل

امل�شار الأ�شطواين الدائري 
الذي جتري بداخله الت�شادمات
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وئام عبد العزيز حممد الدري�س 

مذكرات على الجدران 

1986 ميالدي 
نقطة سوداء .

كنت أقاوم جاهداً، ما أكتبه على دفتري بالكاد يشابه ما 
أنقله من على السبورة ! والدكتور هناك بات أثنني ! ولم 
أعد أسمع صوته وتدلى رأسي ولم أرفعه إال على صراخ 

د.ناجي وهو يقول : 
-الطالب النائم في آخر القاعة ! أخرج حاالً !!

*****
1987 ميالدي

تدهور 
أنفاسي بصعوبة أكتمها، والعرق يتصبب من جبيني فتحت 
أن  وقبل  علّي  د.ناجي  عينّي  وقعت  وعندما  القاعة،  باب 
 ! وأخرج  الباب  أغلق  بأن  علي  أشار  أعذاري  بذكر  أهم 
فتحت فّي أردت أن أخبره عن سبب تأخري إال أنه رمقني 

بنظرة غاضبة وأشار علي مجدداً أن أغلق الباب وأخرج.
أغلقت باب القاعة وجلست على األرض بجانبها وأنفاسي لم 
تهدأ بعد جراء الركض من مواقف السيارات حتى هنا،نظرت 
للساعة،إنها ثالث دقائق ! فقط تأخرت ثالث دقائق ، أكان 
يستحق األمر رمقي مبثل تلك النظرة الغاضبة وطردي !
كنت أسمع صوته من خلف الباب، أوففف من الواضح أن 
محاضرة اليوم من النوع الثقيل كيف سأعوضها ؟ أسندت 
رأسي على اجلدار وأغمضت عيني ، منذ حادثة النوم تلك 
وأنا أشعر على الدوام باستحقار د.ناجي لي كما وكأن نومي 
فيها  أعيد  التي  الثانية  املرة  هذه  كدكتور!  كبرياءه  خدش 
هذه املادة معه، ترى هذه املرة هل سيسير كل شيء على ما 
الهم والقلق وتفرعت أفكاري دون  يرام؟ زفرت بكثير من 
أن أشعر، أمي؟ البيت؟ أخوتي الصغار. وذهبت في غفوة 
جراء إرهاقي لم يوقظني منها إال يد صالح التي تهز كتفي :
-ماجد؟ ماجد يا أحمق! أمنت بجانب القاعة؟! لقد خرج 
الدكتور ورآك! هيا أسرع واشرح له ظروفك قبل أن يضعك 

في باله !
-تنهدت وقلت : » ما أدراك أنه لم يضعني في باله منذ زمن؟« 
على  جلوسي  جراء  ثيابي  عن  الغبار  أنفض  وأنا  وقفت 
ملكتب  وذهبت  »دعواتك«  قائاًل  لصالح  وألتفُت  األرض 
عقلي.وفي  في  تتزاحم  األفكار  آالف  زالت  وما  د.ناجي 
نحوه  تقدمت   ! أراه  لم  رأيته،وياليتني  مكتبه  إلى  الطريق 
وأنا مشوش الفكر، من أين أبدء له أعذاري . نعم ! علي أوالً 

أن أرسم أبتسامة في وجهي وأبادره بالتحية ثم أعتذر له .
-صباح اخلير د.ناجي .

وما بها صباح اخلير ؟ وما بها حتى يعود د.ناجي ليرمقني 
يصرخ  به  وإذ  بها!  أكتفى  وليته   , النارية  النظرات  بتلك 
بشيء من القسوة حتى يراء لي أنه يقف أمام عدو ال طالب 

وهو يقول :
هناك  ؟! قف  هكذا  تقاطعني  كيف  ؟  أحتدث  تراني  -أال 

حتى أنتهي!
فاغر  مكاني  في  ساكن  فبقيت  بصدمة  أصبت  للحظات 

الفاه , فإذ به يدفعني قائاًل : 
-» هل أنت أصم ؟ قلت لك قف هناك !«

د.ناجي  وقوف  طوال  أشار،  حيث  ووقفت  حتركت  أخيراً 
مع محادثة - و الذي لم أتنبه لوجوده قباًل - وأنا مطرق 
لي  وهيء  شديد  بخجل  أشعر  كنت  األرض،  إلى  برأسي 
لينظرونني.  توقفوا  هناك  من  املارون  الطلبة  جميع  أن 
في  األفكار  تتزاحم  وعادت  وجهي  رفع  أستطع  فلم 

رأسي،أمي،أخوتي،البيت،دراستي! 
فرفعت  يودعه  د.ناجي  مع  الواقف  الرجل  سمعت 
أن  دون  مكتبه  جتاه  ميشي  د.ناجي  بـ  وإذ  وجهي، 
بضعة  وانتظرت  املكتب  دخل  حتى  به  فلحقت  يناديني! 
ودخلت. الباب  طرقت  ثم  نفساً  أخذت  أخرى  دقائق 

-السالم عليكم .
-ودون أن يرفع رأسه رد بثقل قائاَل »سالاام« وهو يشعل 

سيجارته.
منك،األمر  االعتذار  أردت  اليوم،  تأخري  بخصوص   -
عائد لضروفي الصعبة فأنا بالكاد أوصل إخوتي الصغار 

ملدارسهم في الصباح و أأتي ركضاً للمحاضرة.
- أخذ نفساً عميقاً من سيجارته ونفث الدخان من أنفه ثم 

قال بوجه متعالي : » وماذا تريدني أن أفعل لك ؟ «
الغالب  ..في  تأخيراتي  عن  تتجاوز  أن  بودي   .. أأأ   -
لي  تسمح  أن  أرجو  دقائق  اخلمس  تتعدى  ال  تأخراتي 

بدخول احملاضرة. 
- وما يضرك أن تستيقظ باكراً خمس دقائق !

- مازال األمر صعباً فأنا كل يوم واآلخر أضطر أن أوصل 
أختي أيضاً لترافق مع والدتي املريضة في املشفى والتي 

أعود ألتناوب معها بعد العصر. 

الفزيائيون في قصة
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ال أريد أن أحرم من املادة كما أنه من الصعب أن أعوض 
ما فاتني .

- مازال األمر كما هو! أستيقظ باكراً خمس دقائق!
شعرت بتزمته ولم أجد ما أرد به، وبعد ثواني من الصمت 
قلت : » وضعي صعب، وبالكاد أجد وقت ألدرس وأنا ..« 

إال أني سكتت بعد أن سمعته يتمتم :
أن  مني  تنتظر  وماذا   «  : بوضوح  أردف  ثم   »  ! عالة   «  -
العلمي!  اجملتمع  على  عالة  مجرد  أمثالك  مثاًل،  أجّنحك 
يتسولون حتى الدرجات، تظنك بظروفك تلك تستعطفني! 
نظر  و  يتأفف  وهو  اجلملة  هذه  يطاق،قال  ال  أمر  بحق 

لساعته مردفاً : »انتهيت ؟« .
- أصابني البكم مجددا ، وشعرت كما وأن ماء وجهي كله 

قد تسرب مني ، أومأت أن نعم وخرجت.
في نهاية العام حرمت من دخول االختبار .

*****
1987 ميالدي

مخاض
- تباً ! أأنت متأكد ؟ د.ناجي هو من سيدرسنا هذه املادة ؟!

- ال بأس يا ماجد ، أجتهد وستنجح بإذن الله .
وضعت كفي على وجهي وأغمضت عيني أحس بشيء من 
القهر ، وأشعر بدموعي محتبسة خلف جفناي لو فتحتهما 
لسقطت ! لقد تعبت , تعبت !! أريد التخرج ! الدراسة مع 
د.ناجي مجدداً تعني أني لن أعتق إال بطردي من اجلامعة!
عدت إلى البيت والكآبة تخيم على وجهي ، و دون شعور 
مني وجدتني أتوجه لغرفة أمي طريحة الفراش ، حتسنت 
جلست   ، املرض  تصارع  زالت  ما  لكنها  قلياًل  صحتها 
بجانبها ولم أنبس بكلمة , دخل أخي الصغير وهو يحمل 
وجلس  ما،  للعبة  صورة  فيها  وتظهر  صحيفة  من  رقعة 
بجانب أمي يشير لها ويشرح كيف أن ابن اجليران ميتلك 
واحدة مثلها،كنت قابع بجانبهما أتأمل دون وعي مني حتى 
يتخرج  غداً   «  : تقول  وهي  أخي  رأس  على  أمي  مسحت 

ماجد و يتوظف ويأتيك بواحدة مثلها«
شعرت بثقل مرعب على ظهري , خرجت للفناء حيث ما 
عمودي،  بشكل  رأسي  فوق  تضرب  الظهيرة  شمس  زالت 
ومع شعوري بالعجز والغضب واإلحباط جلست القرفصاء 

وآذنت لدموعي باإلنهمار ! 
كانت محاضرات د.ناجي قطع من العذاب،  يلفها توتري 
الرسوب! في أحد األيام طلب مني  الشديد واخلوف من 
الدكتور أن أحل مسألة ما على السبورة بعد أن شرح فكرة 
احلل، أخطأت في رأس احلل ، فأعاد شرح الفكرة بشيء 
أفهم شيء مما  فلم  توتري  زاد  الصبر!  وقلة  الغضب  من 

قاله فأكملت احلل خطئاً . 
-» ضع الطبشورة ! الشرح لك مضيعة وقت ال أكثر «

وكأنه  لي  ابتسم   ، صالح  على  عيني  وقعت  ملكاني  عدت 
أخذت  و  باحلرج  أشعر  زلت  ما   ،» منه  عليك  ال   « يقول: 
حتى  بدوائر  فجواتها  أملئ  دوائر  الدفتر  على  أخربش 
تسود متاماً كنت كمن يلقي بغضبه على هذه الورقة فيملئها 

أمتنى  صميمي  في  أجدني  تسود  حلقة  كل  ومع  بالسواد 
موت د.ناجي والتخلص منه! وكأن حياتي املليئة باملصائب 
لم تنقص إال شخصه ! لم أعي على نفسي إال و د.ناجي 
بشفته  تخترق جسدي،مال  بالرهبة  ، شعرت  رأسي  فوق 

إلى اليمني بابتسامة ساخرة ومضى .
أريد  كنت  العمادة  جتاه  فوراً  خرجت  احملاضرة،  انتهت 
االعتذار عن الفصل كامل ! كنت أمشي بخطوات مسرعة 
كما وكأني أهرب من كل شيء أهرب من تفكيري من خوفي 
من شكي بنفسي، نعم لم يعد لدي أي ثقة بنفسي أني قادر 
على النجاح! مهما حاولت مسك القلم واحلل أجد أصابعي 
تتيبس و ذهني يتحجر! كلمات د.ناجي تضرب في رأسي، 

عالة ! تتسول النجاح ! أنت األسوء !
تعثرت على األرض وسقط شماغي وكتبي وأقالمي, أخذت 
أجمعها، التقطت الشماغ ونفضته كان به رائحة أمي التي 
تغسله بيديها الواهنتني وتكويه، رن في أذني عبارتها: » غداً 
يتخرج ماجد« ، نظرت للسماء ثم عاودت النظر لشماغي 
. أدرجي  وعدت  استدرت  و  الشيطان  من  تعوذت  ثم 
متعسرة  كوالدة  كان  وجناحي   ! تخرجت  العام  نهاية  في 

أستهلك كثيراً من جهدي وأعصابي .
كنت الوحيد الذي تخرج من عند د.ناجي مبقبول !

*****
1992 ميالدي .

ناقذة أمل 
قبلت لالبتعاث إلمتام دراسة املاجستير .

*****
1997 ميالدي .

نهاية 
توفي د.ناجي في حادث سير ، وكنت ممن صلى عليه وتبع 
جنازته حتى املقبرة ، وقفت أتأمل قبره وأنا أحث التراب 
عليه،حالياً ال أشعر بشيء جتاه د.ناجي ال كره ال بغض وال 
في  كنت  عندما  باملوت  له  متنياتي  تذكرت   ! شفقة  حتى 
القاعة ، خرجت »رحمه الله« من أطراف لساني ال قلبي 

وغادرت املقبرة . 
*****

2003 ميالدي .
طريق

ووالدتي   - الله  رحمة   - د.ناجي  مكتب  هو  مكتبي  حالياً 
أريد  أني ال  اآلن  ما أعرفه  ، كل  املسلمني  وموتانا وموتى 
أن أكون كـ د.ناجي، من أغرب املصادفات أن أبن د.ناجي 

يدرس لدينا في الكلية , سمعت أن ظروفه صعبة .
لكني أرجو أن ال يكون أحد طالبي يوماً . وحتى إن حدث 

سأطلب منه أن يغير شعبته .
ألول مرة أشعر بالشفقة جتاه د.ناجي الراقد في قبره . 
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     Steven Chu   ستيفن تشو

وم  ل ع ال ال  ج م ل  دخ ي ل ه  ي ل ع ه  ت ل ائ ع ت  ط غ )ض
ر  وزي و  ش ت ن  ف ي ت س ازات  ج أن ق  ق وح ا  ه ي ف دع  أب ف

ل( وب زة ن ائ ى ج ل ز ع ائ ق  ح اب س ي ال ك ريي ة األم اق ط ال
اقتباساته : » اذا  واجهت مفترق طرق , يجب ان 

تختار واحدا«
عالم   Steven Chuتشو ستيفن  البرفيسور 
على  حصل  صيني   أصل  من  أمريكي  فيزيائي 
روشستر   جامعة  من  الفيزياء  في   البكالوريوس 
جامعة  من  ايضا  الفيزياء  في  الدكتوراه  درجة  و 
الوظيفية  بداية حياته  كالفورنيا، في  بيركلي في 
عمل في مختبرات اه آند تي بيل و هناك اكتشف 
طريقة الستخدام الليزر لتبريد الذرات و حصلت 
لهذا   1997 عام  الفيزياء  في  نوبل  جائزة  على 
كمدير   عمله   إلى  باالضافة  اجلديد.  االكتشاف 
مختبر لورنس بيركلي الوطني عام 2004  )واحد 
من قسم مختبرات األبحاث للطاقة( وهذا ما زاد 
أهتمام مبشاكل الطاقة والذي  اعتقد و بشدة انها 
واحد من اهم املشاكل التي يجب ان حتلها العلوم 
عام  عني   . القادمة  العقود  في  التكنولوجيا  و 
الطاقة  ألبحاث  مؤيد  وهو  للطاقة  وزيراً   2008
والتصدي  النووية  والطاقة  املتجددة  والطاقة 
  Steven Chuللتغير املناخي. البرفيسور ستيفن تشو
أسعدنا بهذا اللقاء لننقل لكم بعضا من مغامراته  

في احلياة .
 

 
أنت تنحدر من عائلة من الباحثني املشهورين  فهل 

تقول إن هذا كان ميزة ام حتديا بالنسبة لك ؟
كال أألمرين كان ميزة لكنه كان ايضا حتديا فأثناء 
ماحققه  أحقق  لكي  بضغط  أشعر  كنت  نشأتي 

إخوتي األكبر سنا وأقربائي.

س/ أميكنك أن تخبرنا عما جعلك تصبح مهتما 
بالعلم ؟

كنت  أن  منذ  دوما  بالعلوم  أهتم  كنت  أني  أعتقد 
شعر  والدي  إن  أيضا  القول  علي  لكن  صغيرا 
بأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يجب أن أفعله 
واألمر ذاته ينطبق على أخوتي وفي النهاية جميع 
يكون  أن  لهم  قيل  عمومتي  أبناء  ومنهم  أقربائي 
املرء عاملا أو بروفيسورا وهو  أعلى املراتب سيكون  
هذا أفضل مهنة قد يحققها املرء وبالتالي ضمن 
هذه العائلة بدأنا جميعا في ذلك األجتاه لكن لم 
ننته جميعا في ذلك األجتاه بعضنا أصبحوا أطباء 
وأخرون .... أخي األصغر أصبح محاميا بدل ن 
أن يصبح عاملا كان هناك مقدار كبير من الضغط 

جملاراة األطباء واألخوة .

اللقاء

ترجمة:حممد وفاطمة اأحمد الأ�صمري
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الذي  هو  الثقافة  من  النوع  هذا  إن  أتقول  س/ 
يحفز الناس وإن علينا إعادة تشكيل هذه الثقافة  

لنحظى بجيل جديد من العلماء في العالم ؟
اعتقد أن من املهم جدا أن نعرف التوقعات التى 
أن نعمل  والداي منا  توقع   , نريدها من األطفال 
فهذا  أقل  ذكائك  نسبة  كانت  وإذا  كبير  بجهد 
اليعني أن تصبح األمور من املسلمات في الواقع 
,قيل لنا أن نعمل بجد أكبر وأعتقد أن هذا موقف 
جيد جدا فال يقول املرء : أنا جيد في املدرسة لذا 
ليس علي أن أعمل بجد كبير بل عليك استغالل 

تلك املوهبة كميزة .
كانت  ماذا  أبداً  سهلة  ليست  العالم  س/طريق 
أكبر التحديات التى واجهتك في بداية مسيرتك 

املهنية ؟
أعتقد أنه في العلم وفي احلياة بشكل عام ليس 
كل شيء سهال وإذا نظرت إلى املاضي وإلى حياتي 
دوماً  كنت  كطالب   وبداياتي   املهنية  ومسيرتي 
أعتبر نفسي  الصفحة السوداء في العائلة  فقد 
كنت الطفل األول في عائلتنا الذي لم يذهب إلى 
جامعة كبيره مثل برنستون أو هارفاد أو ما شابه 
ذهبت إلى اجلامعة  ومبجرد أن خرجت من بيئة 
العائلة أدركت أني أحب الدراسة من أجل نفسي 
اجلامعة  في  كنت  وحني  والداي  أجل  من  وليس 
تنجح ويجب على  لم  كثيرة  أمور  دراستي  وبدأت 
املرء أن يلتزم بها ويثابر وعلى املرء أن يقتنع بأنه 

إذا فكر بطرق مختلفة فسيحل املشكلة .

س/ توجد مشاكل كثيرة  في عاملنا فماذا تنصح 
العلماء بأن يبدوأ ؟

في مسيرتي املهنية بدأت ضمن مجال معني أوال 
مجال  إلى  انتقلت  أوسع  مجال  إلى  أنتقلت  ثم 
الفيزياء وانتقلت من الفيزياء إلى علم التجارة ثم 
البــيولوجيــا واالن البيولوجيـا الدوائيــة وكذلـك 

الطاقة بالطبع وفي هذه اجملاالت كلها في مجال 

الطاقة مثاًل أصبحت خالل السنوات ال 10 أو 15 
املاضية مهتماً بالتغير املناخي و اخلاطر احلقيقة 
ونحن النعرف مالذي سيحدث في املستقبل لكنه 
أمر يجب ننتبه إليه وفي احلياة العادية حني نعرف 
تلك  لتخفيف  بالتصرف  نبدأ  مخاطر  هناك  أن 
املناخي  التغير  حالة  في  أنه  اعتقد  لذاً  اخملاطر 
هناك مخاطر حقيقية ويجب أن نتصرف حيالها 
لكن من ناحية أخرى هناك فرصة كبيرة لتطوير 
تكنولوجيا جديدة وايجاد حلول تقنية . وال نحتاج 
مجتمعية  حلول  إلى  بل  فحسب  تقنية  حلول  إلى 
ومشكلة  كبير  حتد  أنه  جداّ  مهم  وهذا   ، أيضا 

علمية كبيرة .

س/ هل تنصح العلماء بأن يالحقوا شغفهم أم أن 
يحاولوا فقط حل مشكالت اليوم ؟

عليهم العمل بجد ، أحد متع  العلم  الكبيرة هو ماتفعله 
وهذا مثبت بالتجارب  واملراقبات واألفكار يصبح 
تراكمية .ال تدخلوا مجال العلم لنيل جائزة نوبل  
ادخلوا مجال العلم بسبب املشاريع التى فيه وهي 
في النهاية معرفة تراكمية تساعد البشرية فعاًل .
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مقرمشات فزييائية 

- مع الشهرة أُصبح أكثر غباء تلك بالطبع 
ظاهرة شائعة جداً.  )ألبرت آينشتني(

- اخليال أكثر أهمية من املعرفة ، املعرفة محدودة 
، بينما اخليال يُطوق العالم. )ألبرت آينشتني(

 - في عام 1936 خضع البروفسور ألفرد جايدون 
 ، حادث  وقوع  بعد  عينيه  في  جراحية  لعملية 
أن  ميكن  أنه  وجد  العودة  في  بصره  بدأ  عندما 
في  هذا  ساعد   ، بنفسجية  الفوق  األشعة  يرى 
عمله كفيزيائي لكنه أثر على رؤيته لبقية األلوان!
- هل تعلم أن برج ايفل أطول بـ 15 سم في الصيف 

وذلك بسبب التمدد احلراري. 

تيار الهواء من نافذة مغلقة

كثيراً ما تهب تيارات الهواء من نافذة مغلقة بإحكام , وخالية من أية شقوق أال يبدو هذا األمر غريب ؟!
 ليس هناك ما يدعو  إلى االستغراب إن هواء الغرفة ال يعرف السكون مطلقاً , إذ حتدث فيه تيارات 
خفيفة , ناجتة عن سخونة وبرودة الهواء فبتأثير احلرارة يتخلل الهواء , ويصبح بالتالي أخف مما هو 
عليه , ويحدث العكس عندما يبرد الهواء , إذ تزداد كثافته فيصبح أثقل مما هو عليه , إن الهواء اخلفيف 
, الذي متت تدفئته بواسطة أجهزة التدفئة املركزية املوجودة في الغرف , أو بواسطة املوقد , يُطرد إلى 
األعلى نحو السقف , بواسطة الهواء البارد أما الهواء البارد الثقيل , املوجود قرب النوافذ واجلدران 

الباردة , فيندفع إلى األسفل نحو أرض الغرفة .
وميكنك اكتشاف تيارات الهواء في الغرفة بسهولة , وذلك بواسطة البالون )اململوء بغاز الهيليوم ( الذي 
يلهو به األطفال , حيث يعلق فيه ثقل بسيط ليمنعه من االلتصاق بالسقف ويجعله يحوم في جو الغرفة 
بحرية وإذا أطلقنا هذا البالون بالقرب من املوقد الدافئ , سترى أنه يحوم في جو الغرفة متأثراً بتيارات 
الهواء اخلفيفة , فينطلق  من ناحية املوقد حتت السقف إلى النافذة ومنها يهبط إلى أرض الغرفة , ثم 
يعود إلى املوقد لكي يستأنف حتليقه في جو الغرفة ولهذا نشعر في الشتاء بتيارات الهواء اآلتية من 
النافذة , وخاصة عند أقدامنا , بالرغم من اقفال النافذة بإحكام , األمر الذي ال يدع مجاالً ملرور الهواء 

اخلارجي من الشقوق.
*أن هذه التيارات تعتمد على كثافة الهواء داخل الغرفة ودرجة حرارة املدفأة والعالقة مع كليهما طرديه .

متباينة  البلورية  األملاس  لذّرة  الصورة 
مجاالت  بواسطة  حفرت  اخلواص 
 ، )األحمر(  املذاب  النيكل  من  ساخنة 
النيكل  جسيمات  على  احلصول  ويتم 
 Ni فلم  تلبُّد  بواسطة  ذاتياً  املنظمة 
ركيزة  على  بخر  الذي   )nm  100( الرقيق 
املاس املصقول ويجري التنظيم الذاتي 
إجراء  بواسطة  واحلفر 
 1000o ()تلدين )حراري
. )C in 500 mbar H2, 24h

المراجع:
/http://www.einsteinyear.org/facts/physicsFacts

بيريلمان  ، ياكوف ) الفيزياء املسلية- اجلزء األول - الطبعة الثالثة( .دار مير للطباعة والنشر 
موسكو1977   

http://www.nanowerk.com/nanotechnology/introduction/introduction_to_nanotechnology_31.
php#ixzz2CbbT0Q4e

تحت شجرة نيوتن

هدى عبد الرحمن م�صلي - هند م�صاعد العتيق
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الجاما كامريا
بقلم: �صاحلة حممد القرين 

دمج  فيه  يتم  حديث  تخصص  هو  النووي  الطب 
الطبية  العلوم  مع  والكيميائية  الفيزيائية  العلوم 
لتقدمي خدمات تشخيص وعالج للمرضى ويختلف 
إمكانية  في  الطبي  التصوير  تقنيات  باقي  عن 
العضو  طبيعة عمل  معلومات عن  على  احلصول 
املراد تصويره مثل تصوير الكلية وتصوير القلب.

املواد  استخدام  على  النووي  الطب  فكرة  تعتمد 
متعددة  أمراض  وعالج  تشخيص  بغرض  املشعة 
الكلية والسرطان  مثل أمراض العظام و أمراض 

والرئة و ...الخ. 
مواد  مع  املستخدمة  املشعة   املواد  دمج  ويتم 
كيميائية يتم اختيارها وفقا للعضو املراد تصويره 
البيولوجي  التوزيع  حتدد  إنها  حيث  عالجه  أو 
للمواد املشعة في جسم املريض وبعد حقن املريض 
تتركز هذه املواد املشعة في العضو املراد تصويره 
من ثم تنبعث إشعاعات جاما يتم التقطها بجهاز 
أن  حيث   ) كاميرا  جاما  جهاز   ( يسمى  تصوير 
تركيز املادة املشعة ومتابعة حركتها و توزيعها في 
املراد فحصة يعطى معلومات عن طبيعة  العضو 
إذا كان هذا  والتمكن من معرفة ما  العضو  عمل 

العضو يعمل بصورة طبيعية أم ال.
ريا :  ام ا ك ام ج از ال ه ج

مرضى  لتصوير  يستخدم  تشخيصي  جهاز  هو 
الطب النووي ويختلف عن أجهزة التصوير الطبي 
ألنه ال يصدر أي إشعاع ألن املصدر املشع بالطب 

النووي هو املريض الذي مت حقنه باملادة املشعة.
زء  : ل ج ل ك م ريا وع ام ا ك ام ج ب ال ي رك ت

أهم  وهو  الرأس  من  كامير  اجلاما  جهاز  يتركب 
رأس  من  يتكون  وقد  اجلهاز  مكونات  من  مكون 
واحد أو رأسني أو ثالث رؤوس وهذا يزيد من دقة 

نتائج الفحوصات وسرعة إنتاجها.
البعض  لبعضهما  بالنسبة  تدور  الرؤوس  وهذه 
حول طاولة متحركة حتمل املريض بحيث تصدر 
حتلل  ثم  ومن  الرأس  ويلتقطها  منه  اإلشعاعات 
املعلومات عن طريق كمبيوتر والذي يعطي صورة 

تشخيصية للجسم.

  

 Gamma Camera Head ريا ام ا ك ام ج ب رأس ال ي رك ت
 

 :  collimator  1-المجمع
من خالل هذا اجملمع  يتم مترير األشعة املتوازية 
فقط والتي تنبعث من املريض ويتم امتصاص جميع 
االشعاعات االخرى قبل أن تصل الى )الكاشف- 
البلورة( ولذلك يتم تصنيعه من الرصاص بحيث 
يتكون من آالف الفتحات  املتوازية املتساوية ذات 
يسمح  لكي   ) أ   -3( الرصاصية  شكل  اجلدران 
اإلشعاعات  وامتصاص  املستقيم  الشعاع  مبرور 
هو  كما  الناجتة  الصورة  وضوح  لزيادة  املتشتتة 

موضح بالشكل )3- ب( . 
 

 

�شكل )1( الرأس  

�شكل )2(
 يو�شح راأ�س اجلهاز

�شكل )3 – اأ(   

كيف تعمل األشياء
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 :  Detector 2- كاشف
اشعاعات  عن  للكشف  الكاشف  هذا  يستخدم 
من  بتوازي  واملارة  املريض  من  الصادرة  جاما 
1سم  سمكها  بلورة  من  الكاشف  ويتكون  اجملمع 
وقطرها من 30 الى 45 سم من أيوديد الصودمي 
و  الكواشف جلودته  من  النوع  هذه  NaIويستخدم 
قوة فعاليته للكشف عن إشعاعات جاما ، حديثاً مت 
زيادة كفاءة بلورة ايوديد الصودمي بإضافة كميات 
الثاليوم فعند اصطدام أشعة جاما مع  قليلة من 
ضوئي  وميض  عنه  ينتج  تفاعل  يحدث  البلورة 
طاقة  تتناسب   scintillationتسمى العملية  وهذه 
الوميض الناجت وطاقة أشعة جاما امللتقطة فكلما 
زادت طاقة أشعة جاما زادت طاقة الوميض غير 
أن كمية الوميض الضوئي الصادر من بلورة ايوديد 
تكبيره  يتم  ولذلك  منه،  االستفادة  يصعب  بحيث 
الضوئي. التضاعف  أنبوب  بواسطة  ومضاعفته 
PMT - Photomultiplier Tubes ي

3-أنبوب التضاعف الضو�ئ
يكون   NaI بلورة  بكاشف  متصلة  أنابيب  هي 
يقوم  الذي  بالفوتوكاثود  يسمى  ما  مبقدمتها 
الكترونات  الى  البلورة  من  الناجت  الضوء  بتحويل 
وهذه االلكترونات يقوم أنبوب التضاعف الضوئي 

بتكبيرها ومضاعفتها .
ويتكون األنبوب من الفوتوكاثود، الداينود واألنود.

 ويمكن تلخيص عمل األنبوب:
على  موجهة  فوتونات   10 إلى   7 كل  تولد 
الفوتوكاثود إلكتروناً واحداً فقط، وهذا اإللكترون 
يتم جذبه إلى الداينود املوجب الشحنة مما يؤدي 
 6 من  عادة  اإللكترونات  من  العديد  اطالق  إلى 
جذبها  يتم  اجلديدة  اإللكترونات  وهذه   10 إلى 
مرات  العملية  وتعاد  أعلى  جهد  ذو  الداينود  إلى 
عديدة كما هو موضح بالشكل )4( : وفي قاعدة 
بدوره  Anodeالذي  يوجد   Photomultiplier Tubeالـ
االلكترونات  من  الكبيرة  اجملموعة  هذه  يجذب 

وحتويلها إلى نبض كهربائي .

 

 

يتم  االنابيب  هذه  من  مجموعة  لها  كاميرا  جاما  ولكل 
ترتيبها بشكل هندسي  معني ، كالترتيب املوضح بالشكل 
)5( والكاميرا النموذجية حتتوي من 37 الى 91 انبوب.

 

pulse high Analysis  4-محلل النبضات
النبضات الكهربائية الناجتة من أنبوب التضاعف 
العالية  النبضات  محلل  بواسطة  حتلل  الضوئي 
من  صدرت  نبضة  كل  مكان  حتديد  له  وميكن 
من  املتشتت  الفوتون  وحتديد  )البلورة(  الكاشف 
فوتون  ان  سابقا«  ذكرنا  وكما  االساسي  الفوتون 
هو  مستقيم  بشكل  املريض  من  الصادر  جاما 

االساسي املفيد بالتصوير 
الى  الكهربائية  النبضات  هذه  كل  حتول  ثم  ومن 
الكمبيوتر  يقوم  electric dataثم  الكترونية  بيانات 
بالتعرف عليها ووضعها على شكل نقاط في أبعاد 

X,Y,Z وتكوين صورة للعضو املراد تصويره .
 

ة  رف غ ري  غ رف  غ ن  م ووى  ن ال ب  ط ال م  س ق ون  ك ت ي
ي   : ال ت ال از ك ه ج ال

1-المعمل الحار Hot Lab حيث يتم فيه تحض�ي المادة المشعة :
مادة التكنيشيوم ))Technetnium-99m(( هي 

املادة املشعة الرئيسية التي تستخدم في أغلب 
الفحوصات التشخيصية في قسم الطب النووي. 

هناك مواد مشعة أخرى مثل مادة الثاليوم  
Thallium- 201 ومادة اجلاليوم   Gallium-67 يتم 

استخدامهم في التشخيص. 
الغدة  تشخيص  ألغراض  املشع  اليود  ومادة 
الدرقية واألورام السرطانية الناجتة من أمراض 

سرطان الغدة الدرقية. 
وكذلك مادة اليود املشع )Iodine-131( هي املادة املشعة 
الرئيسية التي تستخدم في عالج أمراض الغدة الدرقية 

ولكن بنشاط إشعاعي عالي جداً . 

ال�شكل
 )4( 

�شكل
 )5( 

�شورة تو�شح 
ال�شكل اخلارجي 
لأنبوبة الت�شاعف 

ال�شوئي 

 �شكل )3 – ب (
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2-وكذلك غرفة حقن يتم فيها حقن المريض بالمادة المشعة 
وغرفة انتظار حيث ينتظر فيها المر�ىض بعد الحقن ح�ىت زمن 

الفحص .

ووي :   ن ب ال ط ال ي ب ب ط ي ال ائ زيي ف ي او ال ائ زيي ف  دور ال
من  التأكد  و  االشعاع  من  احلماية  مسؤول   -1

سالمة بيئة العمل إشعاعيا.
املتطلبات  باستيفاء  الطبي  الفيزيائي  يقوم    -2
قبل  من  الالزمة  التراخيص  مبتابعة  والقيام 
ممارسة  لتشغيل  والوطنية  الدولية  السلطات 

الطب النووي.
واالشراف  وحصرها  املشعة  املواد  أستالم   -3

على حتضيرها والتعامل معها بالطرق السليمة.
4- عمل اختبارات توكيد اجلودة والنوعية جلهاز 
معايرة اجلرعة اإلشعاعية  مبعمل حتضير املواد 
النظائر  جرعة  لقياس  يستخدم  والذي    Hot lab

املشعة قبل إعطائها للمريض.
Acceptance testsو  القبولية  اختبارات  5-عمل 
 Commissioning اختبارات التجهيز لبدء االستخدام

tests جلهاز اجلاما كاميرا 
جلهاز  والنوعية  اجلودة  باختبارات  6-القيام 

اجلاما كاميرا بشكل دوري 
7- التدريب والتعليم عن فيزياء الطب النووي 

ولقد ذكر د/ فؤاد خليل استشاري الطب النووي 
مبستشفى امللك فهد التخصصي بالقصيم - أن 
الطب النووي من الفروع احلديثة التي ال يتجاوز 
بعد  ظهرت  »وحتديدا«  عاما   60 حوالي  عمرها 
سلمي  كتطبيق  الثانية  العاملية  احلرب  انتهاء 
نستعني  حيث  الطبي  اجملال  في  الذرية  للطاقة 
جاءت  هنا  ومن  الذرة  نواة  من  الصادر  باإلشعاع 

التسمية بالطب النووي .
االشعاعات  باستخدام  الطبي  التصوير  ويعتمد 
واالعضاء  اخلاليا  وظائف  تقييم  على  النووية 
اخملتلفة  اجلسم  ألجهزة  فسيولوجي  وتقييم 
مقارنة بالتصوير الطبي باألشعة السينية أو تقنية 
الرنني املغناطيسي أو املوجات فوق الصوتية التي 

تعطي تصوير تشريحي لألعضاء واالنسجة . 

املراجع : 
فيزياء الطب النووي لـ/محمد صفوت السيوفي

http://medicalphys.wordpress.com

معمل حت�شري 
املواد امل�شعة 

بالطب النووي 

�شورة مب�شطة 
تو�شح اأجزاء 

اجلاما 
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اأمل حممد العمريالفزيياء والطريان

حينما ننظر إلى ملكوت الله عز وجل و نتأمل مخلوقاته جند إبداع اخلالق دقيقاً ومحسوباً ولو حددنا 
حديثنا حول مجال الطيران سنجد أن الطيور واحلشرات الطائرة هي نقطة بداية حديثنا الذي بنيت 
فيزياء  لقوانني  وتطبيقها  حتليقها  كفاءة  الطائرة  اخمللوقات  تلك  أثبتت  و  بل  اليوم  الطائرات  عليه 
التي ارتكز عليها الطيران بل أصبح  لنا فهم املبادئ الفيزيائية  الطيران. ولفهم مبدأ الطيران البد 
مجاالً واسعاً يسمى فيزياء الطيران وسنوضح هذا املبدأ بالتطرق للقوى املؤثرة على مبدأ الطيران و 

سنستعرض أيضا مبدأ برنولي الذي أثر بشكل واضح على الطيران.

ريان : ط اء ال زيي ي يف ف ول رن دأ ب ب م

خالل  من  رفع  قوة  على  حتصل  بأجنحة  الطائرة  اخمللوقات 
االستفادة من مبدأ برنولي. مبدأ برنولي يقول إن سرعة السائل 

تزيد من انخفاض الضغط فيها.

الطائرات والطيور تتشابه في شكل اجلناح كل أجنحتها حتتاج إلنتاج قوة رفع. فشكل اجلناح ينتج 
أطوال غير متكافئة أعلى وأسفل اجلناح فتكون األجنحة اجلوية مقسمة في واجهة اجلناح لذلك 
تنضم في اجلزء اخللفي من اجلناح حتى ال تخلق فراغا وتؤثر القوى للتحرك بشكل أسرع عبر 
الهواء فتكون أعلى من القاع مثل السوائل املتحركة بسرعة وتنتج ضغط أقل )في ميكانيكا املوائع(، 
وبالتالي فإن اجلزء السفلي من اجلناح ينتج املزيد من الضغوط وينتج قوة رفع وهي من القوى 

املؤثرة في الطيران التي سأوضحها أدناه.

ريان: ط رة يف ال ؤث م وى ال ق ال
وهناك أربع قوى رئيسية تؤثر في مبدأ الطيران

1. قوة رفع
2. قوة الوزن )اجلاذبية(

3. قوة دفع
4. قوة سحب

وكما هو موضح في الشكل)2( ادناه وسنوضح كل قوة ومدى تأثيرها

�شكل 1: تو�شيح ال�شغوط الناجتة يف مبداأ برنويل

ال�شكل )2(: القوى املوؤثرة على الطريان

الفيزياء والطيران
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اأمل حممد العمري

قوة الرفع

ويكون  الطائر  اجلسم  من  املبذولة  القوة  وهي 
رفع  على  للتغلب  يكفي  ما  توليد  على  قادر 
عبر  الهواء  يحرك  أن  يجب  ذلك  ولتحقيق  وزنه. 
دفع  طريق  عن  بذلك  القيام  وميكن  اجلناحني. 
اجلناح عن طريق الهواء مع محرك نفاث أو عن 
طريق حتريك الهواء باجلناح مثل الرياح و القوة 

املعاكسة لها هي اجلاذبية.

قوة الوزن )الجاذبية(

الوزن هو قوة اجلاذبية. إنها قوة الهبوط املستمر 
التي يجب على األجسام الطائرة التغلب باستمرار 
البقاء عاليا. ميكن لألجسام الطيران لفترة طويلة 
الزمن ولكن ستسقط في نهاية املطاف  جدا من 
إلى األرض إذا كانت ال تولد ما يكفي من قوة رفع 
قوة  هي  املعاكسة  والقوة  اجلاذبية.  على  للتغلب 

رفع الثقل.

قوة الدفع

األمام.  إلى  الكائن  التي حترك  القوة  التوجه هو 
يتم إنشاء هذا بواسطة محرك نفاث، و الدفع الى 
الوراء من جناح اجلسم الطائر. يجب أن ميضي 
اجلسم الطائر قدما في التغلب على قوة السحب. 
للمساعدة في خفض قوة السحب في الطائرات و 
معظم أشكال الطيور تكون منبسطة. قوة املعاكسة 

لقوة الدفع هو قوة السحب.

قوة السحب

اجلسم  بني  االحتكاك  الواقع  في  هو  السحب 
املتحرك والهواء. ويشار أيضا إلى مقاومة الهواء. 
مقاومة  أقل  هو  الطائر  اجلسم  تبسيطا  وأكثر 
في عكس اجتاه  تكون دوماً  السحب  للهواء.قوة 

قوة الدفع.
األربع  القوى  هذه  حتت  الطائرة  األجسام  تعمل 
لتحقيق االتزان الالزم للتحليق، لذلك فهذه القوى 
قانون  حسب  تتساوى  وال  بينها،  فيما  تتناسب 

نيوتن الثالث .

ط ؟؟ ي س ب ى ال ن ع م ال ا ب رة م ائ ط ام ال س ري األج ط ف ت ي ك

لقوى  أجنحتها  إحداث  بسبب  الطائرات  تطير 
في  لألعلى  املوجهة  القوى  هي  و   )Lift( الرفع 
تقوم  األجنحة  حول  الهواء  مير  الطائرة.عندما 
شكاًل  للجناح  إن  الهواء،  اجتاه  بتغيير  األجنحة 
القادرة على  القوة  القدرة على إحداث  له  مميزاً 
إن   ،)Lift الرفع)  قوة  تسمى  التي  و  الطائرة  رفع 
املقطع العرضي للجناح يأخذ شكل حاجب العني 
)أي أنه متقعر( وهكذا يكون السطح العلوي أطول 
في  الرفع  قوة  تنتج  للجناح.  السفلي  السطح  من 
الطائرة  االجسام  أجنحة  دفع  بسبب  األساس 
فعل  كرد  و  لألسفل،  بجانبها  مير  الذي  للهواء 
لألعلى.هنالك  اجلناح  بدفع  الهواء  يقوم  الهواء 
ما يسمى زاوية الهجوم وهي الزاوية التي يصنعها 
اجلناح مع تيار الهواء املار هنالك أيضاً ما يدعى 
األمامية  احلافة  )وهي  الهجوم  )حافة  باسم 
توجد  وأيضاً  الهواء،  تكون مبواجهة  التي  للجناح 
اخللفية  احلافة  هي  و  اإلدبار(  أو  الفرار  )حافة 
في  اجلناح،  الهواء  عندها  يترك  التي  و  للجناح 
و  الهجوم  حافتي  من  كاًل  تكون  العرضي  املقطع 
الفرار ممثلتني بنقطتني فقط في مقدمة مقطع 

اجلناح وفي مؤخرته.
قال الباري عز وجل في محكم كتابه الكرمي »ألم 
ما  السماء  جو  في  مسخرات  الطير  إلى  يروا 
ميسكهن إال الله. إن في ذلك آليات لقوم يؤمنون« 

اآلية 79 من سورة النحل.
املراجع:

• القران الكرمي
• كتاب الطيران ملؤلفة محمد مازن اخلاني

The Physics Of Flight , Author: Alfared Lande •
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و�صحى عطية

األوسع  النظام  هو  القياس  وحدات  النظام 
انتشاراً في العالم, ويستخدم في كل بلدان العالم 
واشتق  األمريكية.  املتحدة  الواليات  باستثناء 
متر_كيلوغرام_ثانية  نظام  من  النظام  هذا 
بديال  وكونه  الوحدات،  لبعض  باإلضافة  للقياس 
القدمي.  السنتمتر_غرام_ثانية  نظام  عن 
)خاصة  املتري  بالنظام  النظام  هذا  يسمى 
تتبناه  لم  التي  األمريكية  املتحدة  الواليات  في 
مرحلة  في  تزال  ال  التي  وبريطانيا  واسع  بشكل 
جميع  وليست  املتري(،  النظام  إلى  التحول 
النظام. هذا  في  مقبولة  املترية  القياس  وحدات 

ي  دول ال ام  ظ ن ال يف  ة  ي اس أس دات  وح  7 اك  ن ه
ي: دات ه وح ل ل

املترm  - الكيلوغرام km -الثانيةs -االمبيرA - الكلف
A - الشمعة cd - املول mol ومنها تشتق بقية الوحدات 

الم�ىت كمية تع�ىض بقياس الطول 
املتري عام 1795 وأعطيت بذلك  النظام  تأسس 
من  املصنوع  املعياري  للنموذج  القانونية  القيمة 
أودع خزائن األرشيف  ثم  البالتني اخلالص ومن 
الوطني في باريس، يعطي هذا النموذج طول املتر 
املئوية.  الصفر  احلرارة  درجة  عند  البالتني  من 
وهو النموذج الذي يستخدمه ويرجع إليه صانعو 
آالت القياس واخملتصون لتدقيق اآلالت واألجهزة 

التي نستخدمها.
والقياسات  لألوزان  األول  املؤمتر  عقد  وعندما 
 1875 عام  باريس  في  دولة  عشرين  مبشاركة 
)احتفظت  عاملي  كنظام  املتري  النظام  اعتمد 
خاصة  قياس  بأنظمة  كبريطانيا  الدول  بعض 
بها (، وصنع النموذج العاملي للمتر من خليط من 
وأودع   )iridium( األريديوم  و   )Platinum(البالتني
خزائن املكتب العاملي لألوزان واملقاييس في فرنسا.

علم  بأغراض  يفي  أن  النموذج  هذا  استطاع 
القياس بخطأ يقدر ببضعة أعشار امليكرون ، حتى 
املطرد  العلمي  التقدم  مع  إنه  حيث   .1960 عام 

يقدمها  التي  احلدود  تفوق  دقة  إلى  واحلاجة 
النموذج امليكانيكي للمتر، ومن أجل تعريف كوني 
له، قرر املؤمتر احلادي عشر لألوزان والقياسات 
إعطاء املتر تعريفا يعتمد على اخلصائص الذرية 
التالي:  النحو  على  التعريف  فجاء  للعناصر 
طول املتر يساوي 1,650,763.73 مرة طول موجة 
اإلشعاع املنطلقة من نواة ذرة نظير الكريبتون 86_

2p10 and 5d5  .86( لالنتقال بني املستوينيKr(
الكيلوغرام كمية تع�ىض بقياس الكتلة 

في  األساسية  القياس  وحدات  من  غرام  الكيلو 
الكتلة،  لقياس  ويستخدم   ،ksm الدولي  النظام 
ويرمز له بالرمز )kg(، ويقابله الباوند في النظام 
 0,4536 الواحد  الباوند  يساوي  إذ  اإلجنليزي، 
غرام. ألف  عن  عبارة  هو  والكيلوغرام  كغم.  من 
)علم  ملعايرة  يستخدم  الذي  املعياري  والنموذج 
قياس( الكيلوغرام عبارة عن كتلة اسطوانة مصمتة 
قطرها 39 مم وارتفاعها 39 مم وتتكون من %90 
باختصارات  إليه  يُشار  أريديوم   %10 و  بالتني 
متعددة، منها كغ وكغم و كج وكجم و محفوظة عند 
صفر مئوي )Celsius( موجودة في باريس وفي معهد 
املعايرة مبدينة بولدر - كولورادو بالواليات املتحدة.

 الثانية كمية تع�ىض بقياس الوقت 
مت حتديد زمن الثانية منذ العصور القدمية. فقد 
كان الليل والنهار واليوم وسيلة ممتازة للعثور على 
مقياس ثابت وجيد وسهل لوحدة الزمن. وقد جاء 
نظام التقسيم الستيني هذا من البابليني )فقد كانوا 
والذين   ، العشري(  النظام  من  بدالً  يستخدمونه 
قّسموا يومهم إلى 12 جزءاً وفقاً لهذا النظام. وقد 
كان املصريون أيضاً يستخدمون النظام الستيني، 
قسم  وقد  جزءاً.   24 إلى  اليوم  قّسموا  ولكنهم 
املصريون كاًلّ من النهار والليل إلى 12 جزءاً منذ 
السبب فقد  ولهذا   ، األقل  عام 2,000 ق.م على 
حصل تغير موسمي في ساعاتهم. وقد استخدم 
كال من البابليني واملصريني نظام الدقائق والثواني، 

النظام الدولي 
 )SI( للوحدات

علم نفسك الفيزياء
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وابتكر  اليوم.  املستخدمة  التقسيمات  وبنفس 
قياس  بغرض  املائية  الساعات  املصريني  قدماء 
الوقت ، خاصة أثناء الليل وبعد غروب الشمس.

وكالوديوس  أبرخش  الهلينّيان  الفلكيان  قام  كما 
بطليموس بتقسيم اليوم بنظام ستيني ، وقد استخدم 
لكن  اليوم(،  من   24/1( للساعة  العادي  املقدار 
ليس من املؤكد أنهما سميا وحدات أصغر للوقت. 
الساعات  تستخدم  كانت  الوسطى  العصور  وفي 
الشمسية واملائية حلساب الوقت، ولكن وسائلهم 

وحيث  دقيقة  غير  كانت 
يحتاج الفيزيائيون أحيانا 
قياس  إلى  أبحاثهم  في 
الزمن بدقة بالغة الدقة. 
اصطلحوا  فقد  لهذا 
على تعريف جديد دقيق 
ألغراضهم . وطبقا لهذا 

تعرف الثانية كاآلتي:
»الثانية هي 

 9 . 1 9 2 . 6 3 1 . 7 7 0
الدورة  زمن  من  قدرا 

انتقال اإللكترون بني  الصادر عند  الشعاع  لتردد 
القاعية   للحالة  الفائق  الدقيق  البناء  مستويي 

 .« Cs)-133( األساسية لذرة السيزيوم
وقد سجل هذا التعريف في النظام الدولي للوحدات 

.) The International System of Units )S (
هي  الثانية  تصبح  التعريف  هذا  على  وبناءا 
مضاعفات لزمن دورة موجة ميكروويف ، ناشئة من 
انتقال بني مستويني كموميني معينني لذرة السيزيوم 
في حالة رنني . ولذلك تسمى »الثانية الذرية« . 
وتعتمد قياسات الساعة الذرية على هذا االنتقال .

الئمب�ي كمية تع�ىض بقياس الكهرباء 
قياس  وحدة  هو   )Ampere:األمبير)باإلجنليزية
بالعربية  لألمبير  يـرمـز  الكهربائي.  التــيـار 
باحلرف  أ)وبالالتينية باحلرف A أو amp( ، وقد 
ماري  أنـدري  الفيزيائي  للـعالـم  تخليدا  سمي 

أمبير. وهو من وحدات القياس الدولية.
واألمبير هو شدة التيار الناجت عن مرور شحنة قدرها 
1 كولوم خالل موصل في زمن قدرة 1 ثانية واحدة.

يعرف األمبير على أنه شدة التيار الكهربائى املار 
في سلكني متوازيني في الفراغ طول كل منهما متر 
على  بينهما  التنافر  أو  التجاذب  قوة  وتبلغ  واحد 

هذه احلالة 0.0000002 نيوتن.
1 أمبير = 1 كولوم / 1 ثانية.

وحسب قانون أوم, 1 أمبير = 1 فولت / أوم.

واألمبير هو العامل املستخدم للتعبير عن الطاقة 
الكهربائية التي يتحملها الكابل أو املوصل ، حيث 
يتم نقل الطاقة بجهد ثابت . وكذلك اخلصائص 
للكهرباء  توصيلها  عن  يعبر  للمادة  الفيزيائية 

باألمبير الذي تتحمله املادة دون انصهار .
قطبي  )مثل  قطبني  بني  جهد  فرق  وجود  وفي 
عند  بينهما  الكهربائي  التيار  مير  بطارية( 

.R توصيلهما بسلك موصل. أو مبقاومة
الكلفن كمية تع�ىض بقياس الحرارة 

وحدات  من   )Kelvin )باإلنكليزية:  كلفن 
الدولي  النظام  في  املعتمدة  القياس 
للوحدات لقياس درجة احلرارة ويرمز له 
بالرمز )K(. سميت بهذا االسم نسبة إلى 
اللورد  البريطاني  واملهندس  الفيزيائي 
املقياس  ذلك  هو  الكلفن  ومقياس  كلفن. 
الذي يوضح العالقة بني حجم غاز معني 
كلفن(  )وحدتها  املطلقة  احلرارة  ودرجة 
غاز  وحجم  ضغط  بني  العالقة  وأيضاً 
كل  فعند  الكلفنية،  احلرارة  ودرجة  معني 
زيادة مقدارها 1 درجة كلفنية يزداد حجم 
حجمه  من   273/1 مبقدار  غاز  من  معينة  كمية 
األصلي وكذلك ضغطه. ونادراً ما تستخدم وحدة 
أهمية  ذات  ولكنها  العامة،  احلياة  في  الكلفن 
يُستخدم  اخملتلفة.  العلمية  اجملاالت  في  خاصة 
الكلفن في القياسات العلمية ألنه مقياس لدرجة 
أنه عند درجة 0  املادة، أي  نشاط اجلزيئات في 
اجلزيئات  حركة  تتوقف  املطلق(  )الصفر  كلفن 
في  الكلفن  غير  وحدة  تستخدم  ما  نادراً  متاماً. 
وحتى  الفلك(،  علم  )خصوصاً  العلمية  اجملاالت 
درجة  تساويه  ما  بجانبها  فيُذكر  استخدمت  لو 

احلرارة على مقياس الكلفن.
درجة الكلفن الواحدة تساوي درجة مئوية واحدة، 
مقياس  بني  درجة  كل  مقدار  في  فرق  ال  أنه  أي 
الكلفن واملقياس املئوي، بل الفرق هو فقط درجة 
الصفر  ودرجة  املقياسني.  من  كل  في  الصفر 
املئوي  املقياس  على  تساوي  الكلفن  مقياس  في 
إ273.16ْ- بالضبط. ومن ثم فإنه لتغيير املقياس 
أو  إنقاص  هو  يجب  ما  كل  والكلفني  املئوي  بني 
زيادة 273.16 )حسب املقياس الذي يتم التحويل 
منه(. بينما يختلف مقدار درجة الفهرنهايت عن 

الدرجة املئوية والكلفنية.
وترتبط وحدة الكلفن مع وحدات احلرارة األخرى 

حسب العالقات التالية:
 درجة كلفن = الدرجة املئوية + 273.15
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 F + 459,67( / 1,8°(= درجة كلفن   
F°= الدرجة الفهرنهايتية   

ضاة   الشمعة كمية تع�ىض بقياس شدة الإ
الوحدة  هي  )قند(  ورمزها  القنديلة  أو  الشمعة 
)و  اإلضاءة(  )شدة  اإلنارة  شدة  لقياس  الدولية 
التي تعرف بأنها مقدار الطاقة املبعوثة من مصدر 
الكهرطيسية  األمواج  من  اجتاه معني  ضوئي في 
مبجال معني بحيث تستطيع العني البشرية رؤيته(.

المول كمية تع�ىض بقياس كمية المادة 
املول )باألملانية: Mol(: هي وحدة قياس كمية املادة 
وتستعمل كثيراً في الكيمياء. وهي وحدة أساسية 
في النظام الدولي للوحدات)1(، وهي واحدة من 
الوحدات القليلة املستخدمة لقياس كمية فيزيائية.

أتى املصطلح »مول« من األملانية من كلمة Mol، حيث 
كان فيلهلم أوستفالد أول من أطلق هذا االسم في 
عام 1893، مع أن الوزن املكافئ كان في االستخدام 
منذ قرن من الزمان. وقد افترض أن االسم مشتق 
عدد  صحيح  وهذا  جزيء  أي   Molekül كلمة  من 
اجلزيئات(  عدد  أو  الذرات  )عدد  اجلسيمات 
أفوجادرو. عدد  تساوي  مول   1 في  توجد  التي 

وهذا يفسر القول بأن 1 مول من احلديد فيه عدد 
ذرات كما في 1 مول من الكربون.

ما،  مادة  من  كمية  اي  لقياس  الشائعة  والطريقة 
املولية  الكتلة  تقسيمها على  ثم  كتلتها  قياس  هي 
للمادة فنحصل على ما يسمى » ثابت الكتلة املولية 

» molar mass constant )وقيمة 1 جرام/مول(.
اخملتلفة  للمواد  املولية  الكتل  حساب  وميكن 
وثابت  الذرية  لألوزان  قيم مجدولة   بسهولة من 
الكتلة املولية. كما توجد طرق أخرى مثل استخدام 

احلجم املولي أو قياس الشحنة الكهربائية
       
       

      
       

املراجع :

    http://physics.nist.gov/Pubs/SP330/sp330.pdf
كتيب نظام الوحدات العاملية  

املسوعة  ويكيبيديا   http://ar.wikipedia.org/wiki
احلرة 

عقلي.. إلى أين؟!
بقلم : وئام عبد العزيز الدري�س

كم مرة خضت حرباً ضد عقلك ؟ سؤال تبادر إلى 
احلروب  نخوض  ما  غالباً  كثيراً،  وأنهكه  ذهني 
ُمراً  وأكثرها  آخر-  أهواءنا مبعنى   - قلوبنا  ضد 
ذلك  العقل،   مصدرها  يكون  التي  احلروب  تلك 

اجلهاز احلاسوبي الصغير القابع في رؤوسنا .
لكن بحق،أال يستحق ذلك اجلهاز أن يواجه قلياًل؟ 
أن ميّحص في أوامره ونواهيه، مبعنى آخر الصواب 
واخلطأ هو ذلك التشخيص الذي يصدره العقل 
وعلى أساسه تنتهج حياتك، ولكن ملا يا ترى دوماً 
نعطي العقل الصحة املطلقة في أحكامه، ماذا لو 
كان خاطئ ؟ ماذا لو كان عقلي الذي يرى الصواب 
. معه  اخلطأ  إلى  ويجرني  ؟!  خاطئ  صواباً 
يهلك  ويكاد  الصحراء  في  بالضال  شبيه  األمر 
عطشاً! فيخبره عقله بوجود واحة ماء  في البعيد 
وعندما يصلها ال يجد شيء، ما رسمه له عقله كان 
حقيقة وما وجده كان سراب، وهو ذا ما أقصد، 
احلقائق ال نستطيع اجلزم بصحتها إال بالتجربة 
والبرهان، وأوامر العقل ال يجب أن نتبعها مبجرد 

حكمه فتجرنا إلى اخليبات والويالت . 
يقول تشي جيفارا»أؤمن بأن النضال هو احلل الوحيد 
أنفسهم«  لتحرير  يقاتلون  الذين  الناس  ألولئك 
نحرر  مع عقولنا حتى  قتالنا  األكبر هو  ونضالنا 
طريق  سلك  من  ولنتمكن  استعبادها  من  أنفسنا 

الصواب بخطى واثقة . 
مكمن املشكلة، في أن البعض قد يأخذه االعجاب 
بعقله وذكاءه،لذا ال يقبل أن يُخطأ هذا العقل، لكن 
العباقرة  وخصوصاً  مضى  من  سير  في  التأمل 
أن  وندرك  حساباتنا  مراجعة  نعيد  يجعلنا  منهم 
في  ليجعلنا  الله  من  توفيق  شيء  كل  قبل  األمر 
ونتعلم  نعود  تارة  أخطأنا  وإن  الصواب  طريق 
ومنحص في تفكيرنا وآراءنا وطرقنا في معاجلة 
مشاكلنا و اتخاذ قراراتنا وجنتهد  لنعود مجدداً 

إلى جادة احلق .
ألم يقسم سبحانه وتعالى بالنفس اللوامة في سورة 
القيامة :) َوالَأُقإِْسم ُِبالّنفإْسِ اللّّواَمِة (. قال احلسن : 
هي النفس املؤمنة ، إن املؤمن - والله - ما تراه إال 
يلوم نفسه ، ما أردت بكالمي ؟ ما أردت بأكلتي ؟ وإن 
الفاجر ميضي قدما ال يحاسب نفسه وال يعاتبها . 
لذا أجابه عقلك دوماً ولتكن لك الغلبة دوماً وتوكل 

على الله قبل كل شيء.

رؤية
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كاريكاتري

من  اململكة  في  الفيزياء  وخريجي  طالب  جلميع  متاحة  اجمللة  في  العضوية 
حتديد  مع  اجمللة  بريد  عبر  مراسلتنا  ميكن  العضوية  لطلب  املراحل,  جميع 

مجال العمل    ) التحرير – العالقات العامة – اإلخراج (.
كما نرحب مبقاالتكم واقتراحاتكم على البريد اإللكتروني للمجلة:

F5.1.sps@gmail.com

وفق الشروط التالية:
1- أن يكون املوضوع متعلقاً بالفيزياء.

2- أال يكون املقال قد نشر في مطبوعة أخرى.
3- أن تكون املشاركة من إنشاء الكاتب مع ذكر املراجع.

4- تدعيم املشاركة بالصور إن لزم.
5- إرفاق االسم الصريح واجلهة التي ينتمي إليها.

نرحب بكم

فيض فيزيائي فتي F5phys@

فكرة:هدى عبد الرحمن م�صلي
ر�صم: ليلى علي بالعبيد
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