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مجلددددة منتددددد   مجلددددة الفيزيدددداء العصددددريةالثدددداني مددددن بحمددددد و وتوفيقددددا اسددددتطعنا ان ننجددددز العدددددد 
 االدددذين تفددددانوا اموقدددل الفيزيددداء التعليمددديا اسددددتمدت المجلدددة طاقتهدددا مدددن اعضدددداء المنتدددد  الكدددرام

فدددددي اثدددددراء صدددددفحات المنتدددددد   اوالتفاعددددل الجددددداد اواجتهددددددوا علدددددى المشددددداركة البنددددداءة اوعملددددوا
فهدددذ   .النجددداز هدددذا العدددددندددا المهمدددة وسدددهلت عليالطريدددق لندددا بالمقددداالت والمواضددديل التدددي اضددداءت 

مجلدددددتكم واندددددتم جميعدددددا اسدددددرة التحريدددددر فيهددددداا فبوركدددددت سدددددواعدكم الطددددداهرة ونفدددددل و بعلمكدددددم 
 وعملكم االمة.

 

 اعزائنا
ال زالدددددت المجلدددددة فدددددي مرحلتهدددددا التجريبيدددددة وتحتدددددا  المزيدددددد 

مددددددن اقتراحدددددداتكم وارائكددددددم تحتددددددا  الددددددى التصددددددميم والمزيددددددد 
ى التدددددقيق اللؽددددوا تحتددددا  الددددى واالخددددرا  الفنددددي تحتددددا  الدددد

الكثيدددر مددددن االبددددواب الثابتددددة والمتجدددددة تحتددددا  الددددى جهددددودكم 
وان شدددداء و نسددددتمر فددددي التطددددوير لتكددددون معندددداا وعقددددولكم 

بددداذن  فدددي وقدددت قريدددب مجلدددة معتمددددة ومرجدددل علمدددي ثقدددافي
 .و

 

 اعزائنا
ونعددكم ضديل كدل االعضداء نرجو منكم المعذرة عن اا تقصير حدث ونعلم اننا لم نؽطدي مشداركات وموا

 باننا ال نهمل اا موضوع او مقال الا عضو وسوؾ يكون مكانا في العدد القادم باذن و.

 

 اعزائنا
ال تبخلدددوا عليندددا بتعليقددداتكم وارائكدددم ومقترحددداتكم لتطدددوير مجلدددتكم تواصدددلوا معندددا مدددن خدددالل منتدددد  

 .الفيزياء التعليمي

 

 
 ااامل خالص تحياتنا

 حازم فالح سكيكد. 

 تحرير المجلةرئيس 
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 ةــــعلميار ــأخب
 

 ثقب األوزون لن يلتئم قريبا  
 NEWTONالكاتب: 

 مشرؾ منتدي االخبار العلمٌة ومنتدى علماء الفٌزٌاء

 
بعد أن رجحت مجموعة من 
العلماء الٌابانٌٌن احتمال تقلص 
ثقب األوزون فوق القطب 
الجنوبً فً المستقبل، وربما 

، 0202ٌختفً نهابٌاً بحلول عام 
جاء علماء فً منظمة المناخ 
الدولٌة التابعة لؤلمم المتحدة 
لٌإكدوا أن الؽبلؾ الجوى ٌحتاج 

عاماً إضافٌة  50إلى نحو 
الستعادة طبقة األوزون فوق 
الدابرة القطبٌة الجنوبٌة طبٌعتها 

 وللتخلص من التلوث.
 

أن تعود طبقة  وبذلك ٌمكن
األوزون إلى حالتها الطبٌعٌة 

سّد الثقب فٌها عام  ُُ ، 0200وُي
، كما كان ٌتوقع 0202بدالً من 

 سابقاً.
 

وذكر العلماء أن الثقب فً طبقة 
األوزون فوق القارة المتجمدة 
الجنوبٌة لم ٌتسع منذ أواخر 
تسعٌنٌات القرن العشرٌن، ؼٌر 
أنه ٌتوقع حدوث فجوات أكبر فً 

ة، وفقاً ون فً العقود المقبلاألوز
 .للخبٌر فً طبقة األوزون

 

وأشار الخبراء إلى أنهم مددوا 
فترة استعادة طبقة األوزون 
لطبٌعتها سنوات إضافٌة، ألن ؼاز 
الكلوروفلوركربون مازال ٌتسرب 
إلى طبقات الجو العلٌا، من خبلل 

ؼاز مكٌفات الهواء واسطوانات 
 قببلً.الرذاذ والثبلجات، حالٌاً ومست

 
جدٌر بالذكر أن تضاإل ُسمك 
طبقة األوزون، جراء المركبات 
الكٌماوٌة المتسربة إلى الطبقات 
العلٌا فً الجو، ٌعرض األرض 
إلشعاعات الشمس المإذٌة 
والضارة، وٌتشكل الثقب فً طبقة 
األوزون الرقٌقة، والتً تمتص 
الؽازات الضارة، مرة كل عام منذ 

ماضً، منتصؾ ثمانٌنات القرن ال
فً نهاٌة فصل الشتاء بالقارة 
المتجمدة الجنوبٌة فً شهر 
أؼسطس، وٌظل تتسع إلى أن 
ٌصل إلى أكبر اتساع له فً شهر 

 سبتمبر.
 

وفً نفس السٌاق أشار مجموعة 
من العلماء الٌابانٌٌن إلً احتمال 
تقلص ثقب األوزون فوق القطب 
الجنوبً فً المستقبل، موضحٌن 

اً بحلول عام أنه ربما ٌختفً نهابٌ
بسبب انخفاض مركبات  0202

الكلوروفلوروكربون والؽازات 
األخرى التً تإدي إلى تآكل طبقة 

 األوزون.
 

وجاء هذا االكتشاؾ بناءاً على 
سلسلة كبٌرة من التجارب المعملٌة 
التً أجراها المعهد القومً 
للدراسات البٌبٌة بالقرب من 
طوكٌو، واستخدم فٌها انبعاثات 

ت الكلوروفلوروكربون من مركبا
والؽازات األخرى المسإولة عن 

 ثقب األوزون.
 

وأكد العلماء أن ثقب األوزون بلػ 
اآلن أقصى درجات اتساعه لكنه 
من المرجح أن ٌبدأ فً االنكماش 

لٌختفً  0202تدرٌجٌاً حوالً عام 
 .0202بحدود العام 

 

وعلى الجانب اآلخر ٌرى فرٌق 
تاج آخر من العلماء أن الثقب سٌح

إلى وقت أطول كً ٌختفً بسبب 
مخزونات المواد الكٌمٌابٌة التً 
تإدي إلى تآكل األوزون والتً 
توجد فً أجهزة الثبلجات والتبرٌد 
القدٌمة والتً ٌعتقد أنها أكبر مما 

 ٌتوقع.

http://hazemsakeek.com/vb/forumdisplay.php?f=2
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 أرض وثالث شموس ...
 NEWTONالكاتب: 

 مشرؾ منتدي االخبار العلمٌة ومنتدى علماء الفٌزٌاء

تشرق علٌها الشمس فً الصباح ثم بعدها بساعات تشرق  تخٌل أرض
شمس ثانٌة وتتلوها شمس ثالثة . هذه الظاهرة الفلكٌة الفرٌدة اكتشفها 
علماء وكالة الفضاء األمرٌكٌة ناسا أخٌرا . والكوكب الجدٌد 

، هو أول  HD 18875 Adالمكتشؾ ، الذي أطلق علٌه العلماء اسم 
جاذبٌة شدٌد التعقٌد وسط مثلث من  كوكب نعرفه ٌستقر داخل نظام

اكتشؾ الكوكب الجدٌد البروفٌسور ماسًٌ كوناكً  دوق ثبلثة نجوم .
من معهد كالٌفورنٌا للتكنولوجٌا فً باسادٌنا باستخدام التلسكوب " 

 " المشٌد على قمة جبل ماوناكً فً هاواي..5كٌك 

 

وٌقول البروفٌسور كوناكً: " من المإكد أن مشهد 
رابع على سطح الكوكب مع ثبلثة مشاهد السماء 

للؽروب كل ٌوم . وقبل الٌوم لم ٌكن هناك من ٌتصور 
أن كوكبا ٌمكنه أن ٌتكون فً مثل نظام الجاذبٌة المعقد 

 هذا ".

ومن المعروؾ أن المنظومات التً تضم أكثر من نجم 
و المرتبطة معا فً دورانها بفعل الجاذبٌة أمر شابع 

ن أكثر من نصؾ النجوم التً جدا فً الكون . بل إ
. وأقرب نجم نجومنعرفها فً مجموعات متعددة من ال

، هو جزء من Alpha Centauriلشمسنا وهو النجم 
منظومة تضم ثبلثة نجوم. وٌنتمً الكوكب الجدٌد لنوع 
شابع من الكواكب خارج المجموعة الشمسٌة ٌسمٌه 
علماء الفلك " المشتري الساخن" وهً كواكب ؼازٌة 

 .بلقة تدور بقوة حول نجمها األمعم

والفرٌد فً اإلكتشاؾ الجدٌد أن النجوم الثبلثة والكوكب 
تتحرك فً حٌز ضٌق جدا من الفضاء ال ٌتجاوز 

. وهذا ة التً تفصل بٌن الشمس وكوكب زحلالمساف
الحٌز الضٌق جدا الذي ٌتحرك فٌه هذا الرباعً ٌلقً 

فالعلماء . ت حول نظرٌة "المشتري الساخن"بالتساإال
كانوا ٌعتقدون أن هذا النوع من الكواكب ٌتكون بعٌدا 

 . النجم األم ثم ٌقترب تدرٌجٌا منهجدا عن 

: "فً هذا النظام الشدٌد التعقٌد والضٌق وٌقول كوناكً
 لٌس هناك من مجال لنمو كوكب".

وكان علماء الفضاء قد اكتشفوا من قبل كواكب فً 
حدة لمجموعة عشرٌن مجموعة تضم نجمٌن وحالة وا

تضم ثبلثة نجوم لكن النجوم فً هذه المجموعات كانت 

تفص
ل بٌنها مسافات هابلة . لكن معظم المجموعات الثبلثٌة 

 النجوم تكون عادة مزدحمة وصعبة الدراسة.

ونقلت مجلة نٌتشر األمرٌكٌة عن علماء فلك قولهم إن 
الكوكب المكون من الؽاز ٌكبر كوكب المشتري وٌقع 

سنة ضوبٌة من األرض، علما أن السنة  542على بعد 
 ترٌلٌونات كٌلو متر. 52الضوبٌة تعادل 

وٌقول علماء معهد كالٌفورنٌا للتكنولوجٌا أنه إذا وقؾ 
شخص ما على سطح الكوكب فسٌشاهد ثبلث شموس 
فً السماء حٌث ٌدور الكوكب حول الشمس الربٌسٌة 
ً بٌنما تظهر كبرى الشمسٌن األخرٌٌن بلون برتقال

 والثانٌة بلون أحمر.

وقال عالم الفلك فً معهد كالتك ماسٌج كوناكً إن 
وجود كوكب فً نظام شمسً متعدد ٌعتبر شٌبا مدهشا 
فً حد ذاته علما أن التجمعات النجمٌة المزدوجة 
والثبلثٌة ٌشٌع وجودها فً المجموعات الشمسٌة 

لتجمعات وحٌدة المجاورة لنا وهً أكثر عددا من ا
 .% 02دار الشمس بمق

ومن شؤن االكتشاؾ الجدٌد أن ٌقلب النظرٌات التً 
تقول إن الكواكب تتشكل من الؽاز و الؽبار الذي ٌدور 
فً فلك نجم واحد وٌعنً أن الفضاء ٌحتوي على 

 كواكب أكثر مما نعتقد حسب تعلٌق المجلة.

وحتى اآلن فإن الكواكب التً تم اكتشافها خارج 
ا بمراقبة درجة مٌل مجموعتنا الشمسٌة تم تعقبه

 الشموس التً تدور حولها وهو ما ٌعكس قوة الجاذبٌة
 .التً تسببها الكواكب على شموسها
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 أسرار علمية لم تعرؾ بعد 
 الخٌالالكاتب: 

 

م قام علماء معهد 5794فً عام
ستانفورد لؤلبحاث مع علماء 
جامعة عٌن الشمس باستخدام 
حلقات من الموجات القصٌرة 

ما بداخل الهرم األكبر لعلهم ٌرون 
من حجرات او أماكن خفٌة. وعلى 
ؼٌر المتوقع أعطى مإشر الرادار 

ألؾ فولت ( ... ال شا ...  02)
على بعد قلٌل من الهرم . وقد 
وجد الفرٌق حالة رطوبة قوٌة جدا 

 تؽلؾ المكان.
 

وجاء التقرٌر النهابً للبعثة أن 
هناك تكوٌنات كرٌستالٌة تمنع 

اما , وكؤنها عمل األجهزه تم
تؽلقها او تمحو تكوٌناتها, وأن 
تٌارات ؼرٌبة أو مجهولة من 
الكهرو مؽنا طٌسٌة تؽٌر فً 
قراءة المعدات . فما هو هذا الشا 

المحٌر الذي ٌقلب الموازٌن 
 واألفكار والنظرٌات ؟

 
 

نبات ٌنمو اسرع داخل الهرم , 
قطابه وٌتجدد وتتؽٌر أ معدن ٌقوى

بلحٌتها , , شفرات تجددحدتها وص
صوت ٌذهب و ٌتردد .. اللبن 
ٌتحول الى زبادي .. او ٌفسد .. 
البد وأن هناك شٌبا أو أشٌاء ال 
نعرفها تإ ثر فً هذه األشٌاء سلبا 

أو اٌجابا ... ولكن ما هً هذه 
القوى الخفٌة ؟ أ شعة كونٌة ؟ 
طاقة مجهولة تلؾ المكان أو 

ل الهرمً و تتجمع فً أوقات الشك
 !معٌنة

 

ٌب أن بناة الهرم كانوا الؽر
ما ٌفعلون وما ٌعرفون تماما 

 .ٌقومون به
 

ومن أي شا و ألي شا. والبد 
وأن لدٌهم معرفة خاص قٌمة 
وضعت فً الشكل الهرمً .. 
ولكن لماذا أخفوا هذه المعرفة؟ 
هل ٌخشون علٌها من االستؽبلل 
الخاطا وسوء االستعمال؟ أو 

فكر ونعمل ونصل ٌرٌدون لنا أن ن
 ؟ا وصلو الٌهالى م

 

 تقنية جديدة للكشؾ عن المتفجرات في االمتعة
 د.حازم سكٌك الكاتب: 

 المشرؾ العام علً منتدٌات الفٌزٌاء التعلٌمٌة

 
علماء فً الٌابان طوروا تقنٌة جدٌدة للكشؾ عن المتفجرات فً األمتعة واأللؽام األرضٌة. تم نشرها فً ورقة علمٌة 

تصؾ فٌها استخدام موجات رادٌو لتمٌٌز متفجرات  Superconductor Science and Technologyفً مجلّة 
ٌّنة، مثل مادة   وٌتوقع العلماء ان ٌتم استخدام هذه التقنٌة الجدٌدة قرٌباً فً فحص االمتعة فً المطارات. TNTمع

 

التقنٌة الجدٌدة لها الفوابد ومزاٌا عن الطرق التقلٌدٌة 
علم ان اشعة اكس ال التً تعتمد على اشعة اكس وكما ن

تستطٌع ان تفرق بٌن االنواع المختلفة من المسحوق 
األبٌض مثل الطحٌن والملح أو المخدرات والمتفجرات. 
كما ان هذه التقنٌة الجدٌدٌة تستطٌع اكتشاؾ األلؽام 
األرضٌة وتمٌزها عن القطع المعدنٌة التً توجد تحت 

مد سطح االرض وبهذا سوؾ تستبدل الطرٌقة التً تعت
على جهاز الكشؾ عن المعادن والتً ال تمٌز بٌن قطعة 

 معدنٌة أو لؽم.
، أحد Hideo Itozakiالبروفٌسور هٌدٌو إتوزاكً 

العلماء العاملٌن على تطوٌر هذه التقنٌة من جامعة 
ٌقول: "حتى ٌومنا هذا فإن من الصعب  Osakaأوساكا 



 

 7 

ٌّنة  جدا إكتشاؾ متفجرات مع
ات ألحتوابها على ذر TNTمثل 

النتروجٌن التً لها ترددات 
منخفضة جداً. إن التردد الطبٌعً 
الي نواة ذرة تتذبذب عند تردد 

 resonance frequencyمعٌن ٌسمى تردد الرنٌن 
وكلما كان تردد الرنٌن منخفض كلما كان من الصعب 
جدا اكتشاؾ نوع الذرات التً تشكل الجزبٌات وبالتالً 

 ٌصعب تحدٌد نوع المادة

التقنٌة رنٌن ثنابً القطب المزدوج لنواة ذرة تعتمد 
(NQR الذي ٌكتشؾ ذرات النتروجٌن وٌمٌزها حسب )

ارتباطها بالعناصر االخرى، فعلى سبٌل المثال ذرة 
النتروجٌن التً ترتبط بذرة كربون سٌكون لها رنٌن 
مختلؾ عن ذرة نٌتروجٌن مرتبطة مع ذرة أكسجٌن، 

دة متفجرة مختلؾ، وذلك ألن التركٌب الجزٌبً لكل ما
ولهذا فإن تردد الرنٌن سٌكون مختلؾ. وٌستخدم الجهاز 

لتمٌز ذرات النٌتروجٌن ألنه 
العنصر الذي ٌتسخدم فً 
العدٌد من المتفجرات ومن 

 .TNTضمنها مادة الـ 

تعتمد فكرة عمل الجهاز على 
 SQUID (superconductingشرٌحة السكوٌد 

quantum interference deviceًتستطٌع ان  ( الت
تلتقط الترددات الرنٌنٌة المنخفضة جداً للذرات وهذه 

كلفن اي ما ٌعادل  99االلة تعمل فً درجة حرارة 
درجة مبوٌة تحت الصفر وٌعتبر االكتشاؾ هنا  570

فً جعل شرٌحة السكوٌد تعمل فً مجال درجة حرارة 
النٌتروجٌن السابل فً حٌن ان شرٌحة السكوٌد لم تكن 

اال فً درجة قرٌبة من الصفر المطلق  تعمل بكفاءة
والذي ٌتطلب استخدام الهٌلٌوم السابل وبالتالً استخدام 
النٌتروجٌن السابل لن ٌكون عابقا من استخدام هذا 
الجهاز فً المطارات واالماكن التً تتطلب درجة عالٌة 

 من االمان.
 http://www.iop.org/News/news_10448.htmlالمصدر: 

 

 طق أصواتا بشريةالحاسوب ين
 الفزيائية تمطاؾالكاتب: 

 
األصوات التً نطلقها تتوقؾ 
على كٌفٌة تشكٌل التجوٌؾ 
المكون للفم والحنجرة، فعندما 
نصدر مثل بًٌٌٌٌ مثبل فإن الفم 
ٌضٌق ولكن الحنجرة تتسع، 
وعندما نطلق صوتا مثل آههههه 
 فإن الفم ٌتسع والحنجرة تضٌق.

ة لكٌفٌة إصدار النؽمات ومن خبلل الدراسة الدقٌق
الصوتٌة التً قام بها فرٌق من العلماء، وباستخدام 
جهاز مسحً ٌقٌس التناؼم المؽناطٌسً لمجموعة 

نؽمة صوتٌة تحتوي على مقاطع ساكنة  00تتكون من 
ومقاطع متحركة، وعلى مدى ثبلثة فترات كل منها تمتد 
لسبع أو ثمان ساعات، كان الماسح ٌسجل شكل التؤثٌر 

للفظً، ثم ٌحوله إلى صورة تمثل ا
شكل تجوٌؾ الفم والحنجرة أثناء 

 إصدار تلك النؽمة.

ثم عند دراسة المقاطع العرضٌة 
لتلك التجوٌفات المختلفة، وتؽذٌة 
الحاسوب بالمعلومات المعبرة 
عنها، أمكن إعادة تشكٌل نؽمات تماثل النؽمات البشرٌة 

  األصلٌة.

ث هو إنتاج نؽمات الهدؾ التالً ألعضاء فرٌق البح
صوتٌة صناعٌة لدراسة الفروقات الدقٌقة فً األصوات 
البشرٌة، فبهذه الدراسات ٌمكن معرفة كٌفٌة تقوٌة أداء 
المؽنٌٌن، أو كٌفٌة تؤثٌر عٌب الشق الحلقً علىالصوت 

 .أثناء الكبلم
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 جدا   جهاز قياس دقيق
 عزام أبوصبحة الكاتب: 

 منتدا الثانوية العامةمشرؾ منتدا كيؾ تعمل األشياء و 
 

 كٌؾ نستطٌع قٌاس سمك ورقة، انه اقل من ملم

 كٌؾ نستطٌع قٌاس سمك شعرة، ان سمكها اقلمن ملم

 مكونات الجهاز 

 . برؼً ) اسنانه قرٌبة من بعضها(5

 . سمونه لنفس البرؼ5ً

 . قرصٌن معدنٌن0

 التثبٌت كما فً الشكل

 كيفية القياس

عبلمتٌن متقابلتٌن لنعرؾ  نشد البرؼً على اآلخر، ثم نضع
مكان القرص، بعدها نضع الجسم المراد قٌاس سمكه بٌن 
القرصٌن ثم نشد البرؼً مرة اخرى، عندها نضع عبلمتٌن 

 بعدها نحسب الزاوٌة المحصورة بٌن القٌاسٌن ثانٌتٌن

كاملة للقرص تتحرك الن كل دورة ، المسافة بٌن اي سنٌن للبرؼً( × 002فٌكون سمك الورقة = )الزاوٌة المقاسة/
 .السمونة مسافة = المسافة بٌن سنٌن متتالٌٌن

 

 لماذا يطلق الحوت نافورة منبثقة ؟
 طالبة العلومالكاتب: 

 

ال ٌعتبر الحوت من فصٌلة األسماك بل هو من فصٌلة 
الحٌوانات اللبونة ،وهً شؤنها شؤن اللبونٌات المابٌة 

ى البر األخرى ،قد انحدرت من أسبلؾ كانت تعٌش عل
وهكذا كان علٌها أن تكٌؾ انفسها للمعٌشة فً الماء 
وهذا ٌعنً أن بعض التؽٌرات قد حدثت فً أجسامها 
 خبلل مبلٌٌن السنٌن بحٌث أصبحت تعٌش فً الماء .

ونظراً ألن الحٌتان ال تمتلك خٌاشٌم بل تتنفس الهواء 
من خبلل الربات لذلك حدثت بعض التؽٌرات الهامة فً 

فسً .فقد كانت انوفها متوضعة فً الجزء جهازها التن
األمامً من الرأس اال ان هذه األنوؾ قد تحركت 
راجعة الى قمة الرأس واآلن اصبحت هذه النوؾ عبارة 
عن ثقب أو ثقبٌن ٌسهل النفخ فٌها وٌسهل التنفس 

 بواسطتها فوق سطح الماء .

وعندما ٌكون الحوت تحت الماء ٌقفل انفه بواسطة 
 خطر ممرات الهواء من الفم بحٌث ال صمامات وتؽلق

 .من دخول الماء الى الربتٌن

وٌرتفع 
الحوت فوق 
سطح الماء 
عادة للتنفس 
كل خمس 

او عشر دقابق ولكن ٌستطٌع الحوت البقاء تحت سطح 
الماء مدة ثبلث أرباع الساعة . وعند وصول الحوت 
الى سطح الماء فإن اول عمل ٌفعله هو نفخ الهواء 

اجه بشكل زفٌر .وٌخرج من الحوت صوت الفاسد واخر
عاٍل عند قٌامه بعملٌة الزفٌر هذه حٌث ٌمكن سماع هذا 
الصوت من مسافة بعٌدة . ولكن مم تتؤلؾ هذه النافورة 
المنبثقة ؟ إنها لٌست ماء بل هً هواء فاسد مملوء 

 ببخار الماء .

وٌنفخ الحوت عدة نفخات حتى ٌتؽٌر الهواء فً ربتٌه 
 ا ٌؽوص الى اعماق المحٌط تماماً وبعده
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 أسئلة وأجىبة في الفيزيبء
 

 ر المروحا اريد توضيح؟وتوكيؾ يعمل م
 متوكل علي والسائل: 

 السبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 تحٌه طٌبه وبعد الً االعضاء

 ٌبن توضٌح لً كٌؾ ٌعمل متور المروحه ارجوا من االخوان الفٌزا

 كموشكرا ل
 
 

 د.حازم سكيك المجيب: 

 المشرؾ العام علي منتديات الفيزياء التعليمية
 

 مرحبا بك متوكل على هللا

ٌعمل موتور المروحة بعكس فكرة المولد الكهربً حٌث كما نعلم ان المولد الكهربً ٌحول الطاقة المٌكانٌكٌة الى طاقة 
طرٌق بذلك شؽل مٌكانٌكً اما من الرٌاح او مٌاه الشبلالت او من حرق البترول وهذا الشؽل ٌبذل لتدوٌر كهربٌة عن 

 ملؾ كهربً بٌن قطبً مجال مؽناطٌسً فٌتولد تٌار كهربً متردد.

اما فكرة عمل موتور المروحة فهو عكس ما سبق حٌث ٌقوم بتحوٌل الطاقة الكهربٌة الى طاقة مٌكانٌكٌة عن طرٌق 
رٌر تٌار كهربً متردد فً ملؾ بٌن قطبً مجال مؽناطٌسً فٌدور الملؾ وتكون المروحة متصلة به فتدور اٌضا تم

 وهً نفس فكرة عمل الخبلط الكهربً وموتور رفع المواد الثقٌلة

 
 

 هل المشي يعتبر شؽل
 ahmed482السائل: 

 السبلم علٌكم

 أتمنى منكم اإلفادة بإجابتً على هذا السإال
 درجة؟ 72ٌعتبر شؽل مع أن الزاوٌة بٌن قوة الوزن و اتجاه الحركة  هل المشً

 ولكم جزبل الشكر
 
 

 د.حازم سكيك المجيب: 

 المشرؾ العام علي منتديات الفيزياء التعليمية
 فً المنتدى وان شاء هللا تجد المنتدى مفٌدا لك وعونا 480مرحبا بك احمد 

درجة فإن الشؽل ٌساوي  72حة واذا كانت الزاوٌة بٌن القوة واالزاحة الشؽل كما ذكرت هو عبارة عن القوة فً االزا
 صفر 

 وبالنسبة للمشً دعنا نحلل ماذا ٌحدث عندما نمشً 
 ( تبذل العضبلت قوة فً رفع القدم ضد عجلة الجاذبٌة االرضٌة5)

http://hazemsakeek.com/vb/forumdisplay.php?f=19
http://hazemsakeek.com/vb/forumdisplay.php?f=19
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 سم 42إلى  02( تدفع العضبلت القدم مسافة لبلمام تقرٌبا 0)

 اء وتتحرك القدم لبلسفل ( تقوم العضبلت باالسترخ0)

 

 قوى 0الحظ هنا ان العضبلت بذلت 

 الفوة االولى والثالثة تبذل شؽل ضد عجلة الجاذبٌة االرضٌة )الوزن( وال عبلقة لها بالمشً لبلمام

 اما القوة الثانٌة تبذل شؽل ٌساوي القوة العضلٌة فً االزاحة وهو الشؽل المبذول اثناء المشً
 
 

  الحقول المؽناطيسية
 1994ايمان_السائل: 

 
 السبلم علٌكم ورحمت هللا وبركاته 

 ارٌد توضٌحا عن الحقول المؽناطٌسٌة للمواد الدٌا مؽناطٌسٌة وٌا حبذا ان ٌجٌبنً الدكتور حازم وله جزٌل الشكر
 

 د.حازم سكيك المجيب: 

 المشرؾ العام علي منتديات الفيزياء التعليمية
ة للمواد فهً تعود الى التركٌب الذري لها الن مصدر المؽناطٌسٌة اساسا ٌعود الى لو اردنا ان نعرؾ سبب المؽناطٌسٌ

حركة حركة االلكترون حول النواة مثل التٌار المار فً ملؾ وٌكون المجال المؽناطٌسً الناتج عن حركة االلكترون 
 حول النواة صؽٌرا وال ٌإثر فً الخواص المؽناطٌسٌة للمواد

حركة االلكترون حول نفسه والتً نسمٌها الحركة المؽزلٌة وهً االساس فً اكساب المادة اما السبب الثانً فهو 
 الخواص المؽناطٌسٌة

 

__________________________________________ 

ٌكون لكل الكترون عزم مؽناطٌسً له اتجاه محدد فً الفراغ ولكن فً الذرة فإن كل مدار ٌحتوي على الكترونٌن 
ون عكس االخر ولهذا فإن محصلة المجال المؽناطٌسً لهما تساوي صفر وكل المواد تكون كذلك اال وؼزل كل الكتر

فً المواد الفرومؽناطٌسٌة مثل الحدٌد والكوبلت والنٌكل الن مداراتهما االخٌرة تحتوي على الكترون مفرد مما ٌشكل 
 اتجاه محدد للمجال المؽناطٌسً 

مؽناطٌسٌة فهً مواد لٌس لها مجال مؽناطٌسً ولٌس وال خصابص مؽناطٌسٌة اما عن سإالك بخصوص المواد الدٌا 
اال اذا وضعت فً مجال مؽناطٌسً خارجً ٌعمل هذا المجال الخارجً على توحٌد وترتٌب العزوم المعناطٌسٌة للمادة 

 فً اتجاه مضاد التجاه المجال الخارجً ولذلك تتنافر معه

د المجال الخارجً نفترض ذرة فٌها الكترونٌن ٌدوران فً المدار بنفس ولمعرفة السبب فً ان العزوم تترتب ض
السرعة وتحت جذب النواة لهما ولكن كما ذكرنا عزمهما ٌكون عزمهما المؽناطٌسً متعاكسٌن وتكون محصلة ذلك 

 تساوي صفر 
ترون الذي عزمه سوؾ تعمل على زٌادة سرعة االلك qvBاذا اثر مجال مؽناطٌسً خارجً فإن القوة المؽناطٌسٌة 

المؽناطٌسً عكس المجال وتقلل من سرعة االلكترون االخر ولهذا ٌصبح هناك محصلة للعزم المؽناطٌسً لهما وفً 
اما المناطق المؽناطٌسٌة فهً المناطق التً تتجمع فٌها مجموعة كبٌرة من الذرات التً ، اتجاه ضد المجال الخارجً
وتزول الخاصٌة المؽناطٌسٌة التً اكتسبتها المواد الداٌا ، ضد المجال الخارجًٌسٌة فً اتجاه تتحد كل عزومها المؽناط

 .ارجو ان ٌكون هذا الشرح هو المطلوب، مؽناطٌسٌة عند زوال المجال المؽناطٌسً الخارجً
 



 

 11 

 
ل فانا اشكرك ٌا دكتور حازم وهذا فعبل ما اردت معرفته عن المواد الممؽنطة اما بالنسبة لسإالً عن الحقوالتعقٌب: 

اعرؾ انه بازدٌاد درجة الحرارة تفقد الموادخصابصها المؽناطٌسٌةالن الذرات تتهٌج وتعود لترتٌب نفسها بشكل 
 عشوابً

 فالمادة الوقعة تحت تاثٌر مجال خارجً تصل اعلى درجة من التمؽنط عندما تصبح جمٌع الحقول باتجاه المجال 

 الحقول وتاثٌر الحرارة على الدٌا الخارجً كمافً المواد)الفرو(وسإالً عن طبٌعة

 عذرا على الحاحً على االجابة لكن السإال استوقفنً 

 اكرر شكري لكل من اهتم باالجابة
 

حسنا اٌمان ولكن تعتمد درجة التمؽنط على شدة المجال المؽناطٌسً ولٌس بالضرورة ان العزوم المؽناطٌسٌة  الرد:
الخارجً ولكن ٌزداد الترتٌب وٌصل الى اعلى درجة مع زٌادة المجال  لذرات المادة كلها تترتب فً اتجاه المجال

 .تاثٌر المجال المؽناطٌسً الخارجًوالحرارة تعمل على اكساب الذرات طاقة لكً تقاوم ، الخارجً

اما حول الحقول المؽناطٌسٌة فهً موجودة فً المواد الفرومؽناطٌسٌة حتى قبل ان ٌكون هناك مجال مؽناطٌسً وتزداد 
هذه الحقول بوجود مجال مؽناطٌسً وعند تبلشٌه تبقى محتفظة بمؽناطٌسٌتها وهً ظاهرة البد انك درستٌها تسمى 

اما المواد الداٌا فاالمر مختلؾ وال توجد الحقول المؽناطٌسٌة ابدا قبل  hysteresisالتخلؾ المؽناطٌسً وباالنجلٌزٌة 
 عشوابٌتها وجود المجال الخارجً وبعد زواله تعود الذرات الى

 
 

 وحدة القدرة
 m!ss-p!nkالسائل: 

 ممكن طلب ضروري

 عندي سإال فً الفٌزٌاء اتمنى االجابه علٌه 

 مالفابده من تعرٌؾ الحصان كوحده لقٌاس القدره؟ثم كٌؾ قٌست؟
 

 أبو فيصل المجيب: 

 نائب المشرؾ العام
ً المناجم فؤراد ٌوم ما أن ٌجد طرٌقة لٌتمكن من كان العالم جمٌس واط ٌعمل مع االحصنة التً تستخدم فً رفع الفحم ف

 -رطل  00222الحدٌث عن قدرة الحصان العملٌة ، فبلحظ أن الحصان )فً المتوسط ( ٌستطٌع أن ٌقوم بشؽل قدره 
 قدم فً الدقٌقة الواحدة 5222رطل لمسافة  00فمثبلً : ٌستطٌع الحصان حمل ، قدم لكل دقٌقة

 قدم فً الدقٌقة الواحدة وهكذا ...  522ة رطل لمساف 002أو ٌستطٌع حمل 

وسمً هذا المقدار بالحصان المٌكانٌكً ، قدم( -)رطل  00222سافة ثابت وهو بحٌث ٌبقى حاصل ضرب الحمل والم
وهً متوسط قدرة حصان الموستنق ) حصان  وجعل كوحدة لقٌاس القدرة الحصان المٌكانٌكً .. هو قٌاس للقدرة ..

بجمع عدد من هذه االحصنة وحساب الشؽل الذي تبذلة لجر عربة معٌنة خبلل زمن معٌن .  .العربات االوروبً (.
 نحصل على قدرة هذه االحصنه .ثم نقسم القدرة الناتجة على عددها نحصل على ماٌسمى بالحصان المٌكانٌكً..
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 كيؾ تكتب بحثا  قصيرا ؟؟
 ناجي تالكاتب: 

 هذا الموضوع عن طرٌقة كتابة البحوث:

ٌمكننا تعرٌؾ البحث على أنه التعمق فً معرفة أي موضوع والبحث عن الحقٌقة  -ٌؾ البحث :تعر
 ، بهدؾ اكتشافها وعرضها بؤسلوب منظم ٌساهم فً إؼناء معلوماتنا. 

 

 
  -أنـواع البحوث :

 : هناك ثبلثة مستوٌات من البحوث

ة الجامعٌة األولى بحوث قصٌرة على مستوى الدراس
هً ما ٌطلق علٌها عادة عبارة ( و)البكالورٌوس

(Term Paper ًهدفها هو أن ٌتعمق الطالب ف )
، ولٌس الحصول على معلومات دراسة موضوع معٌن

، وأن ٌتدرب على استخدام مصادر المعلومات جدٌدة
المطبوعة وؼٌر المطبوعة، ثم تحلٌلها والوصول الى 

 42–52ذا البحث قصٌراً من نتابج. عادة ٌكون ه
 . صفحة

 

 
 

بحوث متقدمة على مستوى رسالة الماجستٌر وتسمى 
(Master Thesis ًوهً عبارة عن بحث طوٌل نوعا )

ما ٌساهم فً إضافة شًء جدٌد فً موضوع 
 اإلختصاص . 

 
بحوث متقدمة على مستوى رسالة الدكتوراة 

(Doctoral Dissertation وهو بحث شامل )
جدٌداً ومتكامل لنٌل درجة جامعٌة. ٌشترط به أن ٌكون 

 . اهم فً إضافة شٌباً جدٌداً للعلموأصٌبلً وأن ٌس

 
  -خطـوات كتابة البحث:

ٌمثل اختٌار الموضوع الخطوة  -إختيار الموضوع :
األولى ونقطة البداٌة فً كتابة البحث . ومن المهم أن 
ٌثٌر اختٌار الموضوع إهتمام الباحث والمشرؾ على 

محدداً وضٌقاً السواء . وال بد أن ٌكون موضوع البحث 
ولٌس عاماً ، أي أن تكتب بحثاً فً نقطة واحدة ، أو 

 جانب محدد . 

قبل كتابة أي بحث ال  -البحث عن المصادر والمراجل :
بد من تجمٌع المراجع الضرورٌة والكافٌة عن 
الموضوع . إذ ال فابدة من موضوع جٌد لٌس له مراجع 
 . كما أن قراءة المراجع المتاحة ضرورٌة لوضع
برنامج القراءات وأخذ المبلحظات. تشتمل قابمة 

 المراجع والمصادر على ما ٌلً: 

 الموسوعات العامة  .5

 الموسوعات المتخصصة  .0

 فهارس الدورٌات  .0

 الكتب  .4

 مقاالت الدورٌات والصحؾ الورقٌة واآللٌة  .0

شبكة اإلنترنت للبحث عن معلومات ومصادر  .0
 معلومات فً ؼاٌة األهمٌة والحداثة. 

 

 مصادر المعلومات األساسية تدوين
هنا ٌبدأ الباحث باستعمال بطاقات 
متساوٌة الحجم ألبحاثه ، بتخصٌص 
بطاقة واحدة لكل نقطة من النقاط 
الهامة ، ٌدون علٌها المعلومات 
الهامة من الدراسة ، سواء كان ذلك 
)أ( عن طرٌق أالقتباس )ب( أو تلخٌص األفكار مع 

المإلؾ ، عنوان ذكر المصدر باستمرار أي: اسم 
الكتاب أو المقال ، والصفحة ، الناشر وبٌانات النشر 
وسنة النشر، على إحدى زواٌا البطاقة ، وهذا سٌكون 

 . مل الببلٌوؼرافٌا النهابٌة للبحثله أهمٌته عند ع



 

 13 

 

بعد تجمٌع ما ٌكفً من  -تجمٌع وتنظٌم األفكار:
المعلومات حول موضوع البحث ، ٌتم ترتٌب بطاقات 

ث حسب تسلسل األفكار الربٌسة. بعد ذلك ٌصبح البح
الباحث ملماً نوعاً ما بنواحً موضوعه وبناًء علٌه 
ٌضع خطة أو هٌكبلً عاماً مإقتاً لبحثه، ٌراعً فٌه 
الترتٌب المنطقً المتسلسل والترابط بٌن أجزابه وٌختار 
له عنواناً مختصراً واضحاً، على أن تكون هذه الخطة 

حذؾ وإضافة فٌما بعد. ثم ٌبدأ خاضعة للتعدٌل من 
بكتابة البحث بروٌة ودقة كمسودة أولى، وذلك وفق 

 الخطة التً وضعها فً البداٌة والتً تتضمن 
 
 

  -أجزاء البحث الرئيسة التالية :

وهً الباب الربٌسً الذي  -المقدمة:
ندخل منه إلى صلب الموضوع ، 

  -وتتضمن النقاط التالٌة :

وهو القسم الربٌسً من أي بحث،  -المتن أو المحتوى:
وٌمثل جوهر الموضوع ألنه ٌحوي القسم األكبر من 

المعلومات التً جرى عرضها وإعطاء الرأي فٌها على 
 هٌبة فصول أو أبواب. 

 
وهً حصٌلة البحث وتؤتً فً آخر البحث،  -الخاتمة:

وتجسد النتابج النهابٌة التً توصل إلٌها الباحث، حٌث 
خبللها معرفة ما أضافه الباحث على ٌتمكن القارئ من 

 الموضوع. 

 
 إذا تضمن البحث جداول إحصابٌة.  -قائمة الجداول:

 
إذا تضمن البحث بعض االستبٌانات أو  -المالحق:

 الوثابق الهامة. 

 
على الباحث أن ٌقوم بإعداد قابمتٌن:  -قائمة المراجل:

كل واحدة باللؽة العربٌة ، والثانٌة باللؽة اإلنجلٌزٌة، 
على حده، وأن تشتمل هذه القوابم على الكتب والمقاالت 

 وأٌة مصادر أخرى استخدمها عند كتابة بحثه.
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 أبعاد األرض

 Yassinالكاتب: 
 

ٌقدر حجم األرض بحوالً ملٌون  
وٌقدر متوسط   ، كٌلو متر مكعب 
جرام   0500 كثافتها بحوالً
وعلً ذلك فإن   ، للسنتٌمتر المكعب

بحوالً الستة آالؾ  كتلتها تقدر
، فلو  ملٌون ملٌون ملٌون طن

كانت األرض أصؽر قلٌبل لما كان 
فً مقدورها االحتفاظ بؤؼلفتها 

وبالتالً   ، والمابٌة  الؽازٌة
  , الستحالت الحٌاة األرضٌة
ولبلؽت درجة الحرارة علً 
سطحها مبلؽا ٌحول دون وجود 
أي شكل من أشكال الحٌاة 

لؽبلؾ وذلك ألن ا  ، األرضٌة
الؽازي لؤلرض به من نطق 
الحماٌة ما ال ٌمكن للحٌاة أن توجد 

فهو ٌرد عنا جزءا   ، فً ؼٌبتها
كبٌرا من حرارة الشمس وأشعتها 

كما ٌرد عنا قدرا هاببل   ، المهلكة
،  من األشعة الكونٌة القاتلة

وتحترق فٌه باالحتكاك بمادته 
أجرام الشهب وأؼلب مادة 

ً األرض ، وهً تهطل عل النٌازك
؛ ولو  . كحبات المطر فً كل ٌوم

كانت أبعاد األرض أكبر قلٌبل من 
أبعادها الحالٌة لزادت قدرتها علً 
جذب األشٌاء زٌادة ملحوظة مما 

وٌحول دون النمو   ، ٌعوق الحركة
الكامل ألي كابن حً علً سطحها 

، وذلك ألن الزٌادة فً  إن وجد
جاذبٌة األرض تمكنها من جذب 

صور المادة والطاقة  المزٌد من
فً ؼبلفها الؽازي فٌزداد ضؽطه 

 كما تزداد  ، علً سطح األرض

كما قد   ، كثافته فتعوق وصول القدر الكافً من أشعة الشمس إلً األرض
تإدي إلً احتفاظ األرض بتلك الطاقة كما تحتفظ بها الصوب النباتٌة علً 

ٌحول دون وجود أي مر الزمن فتزداد باستمرار وترتفع حرارتها ارتفاعا 
  . صورة من صور الحٌاة األرضٌة علً سطحها

، بكل من بعد األرض  وٌتعلق طول كل من نهار و لٌل األرض وطول سنتها
، وٌجري فً مدار ثابت  ، وبؤبعادها ككوكب ٌدور حول محوره عن الشمس

  . حولها

فلو كانت سرعة دوران األرض حول محورها أمام 
الحالٌة لقصر طول الٌوم  الشمس أعلً من سرعتها

ولو كانت أبطؤ   ، قصرا مخبل  ( بنهاره ولٌله  ) األرضً
،  من سرعتها الحالٌة لطال ٌوم األرض طوال مخبل

وفً كلتا الحالتٌن ٌختل نظام الحٌاة األرضٌة اختبلال 
،  قد ٌإدي إلً إفناء الحٌاة علً سطح األرض بالكامل

،  كوكب إفناء تاماإن لم ٌكن قد أدي إلً إفناء األرض ك
ٌخل إخبلال كبٌرا   ( بنهاره ولٌله  ) وذلك ألن قصر الٌوم األرضً أو استطالته

وبالتالً ٌخل بجمٌع   ، بتوزٌع طاقة الشمس علً المساحة المحددة من األرض
كما ٌخل   ، ، وؼٌرها والتنفس والنتح  ، العملٌات الحٌاتٌة من مثل النوم والٌقظة

  ، ، والجفاؾ والرطوبة اخٌة من مثل الدؾء والبرودةبجمٌع األنشطة المن
ودورة   ، ، وعملٌات التعرٌة المختلفة وحركة الرٌاح واألعاصٌر واألمواج

، كذلك فلو لم تكن األرض مابلة  المٌاه حول األرض وؼٌرها من أنشطة
وإذا لم تتبادل   ، بمحورها علً مستوي مدار الشمس ما تبادلت الفصول

  . نظام الحٌاة علً األرضالفصول اختل 

رض حول الشمس بشكله وباإلضافة إلً ذلك فإن تحدٌد مدار األ
وتحدٌد وضع األرض فٌه قربا وبعدا علً مسافات   (, اإلهلٌلجً ) البٌضانً

منضبطة من الشمس ٌلعب دورا مهما فً ضبط كمٌة الطاقة الشمسٌة 
مل لجعلها الواصلة إلً كل جزء من أجزاء األرض وهو من أهم العوا

وهذا كله ناتج عن االتزان   ، صالحة لنمط الحٌاة المزدهرة علً سطحها
المركزٌة التً دفعت باألرض إلً   ( النابذة ) الدقٌق بٌن كل من القوة الطاردة

، ولو اختل هذا االتزان بؤقل  وشدة جاذبٌة الشمس لها  , خارج نطاق الشمس
بواسطة الشمس حٌث درجة قدر ممكن فإنه ٌعرض األرض إما لبلبتبلع 

أو تعرضها   ، حرارة قلبها تزٌد عن خمسة عشر ملٌونا من الدرجات المطلقة
لبلنفبلت من عقال جاذبٌة الشمس فتضٌع فً فسحة الكون المترامٌة فتتجمد 

أو تصطدم بجرم   ، أو تحرق بواسطة األشعة الكونٌة  ، بمن علٌها وما علٌها
 . النجوم أو تبتلع بواسطة نجم من  ، آخر

 منتدا المواضيل العامة في الفيزياء

http://hazemsakeek.com/vb/forumdisplay.php?f=4
http://hazemsakeek.com/vb/forumdisplay.php?f=4
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 ما وراء الطبيعة ...؟؟؟ 
 سلٌمان   الكاتب: 

العلم اثبت ان كل شا فً هذا العالم ٌتكون من ذرات ، جزٌبات ، 
انون العام هو اهتزاز الكترونات و بروتونات سابحة ومهتزة... اي ان الق

الذرة بما فٌها وكذلك نعرؾ جمٌعا ان كل اهتزاز ٌهتز ضمن رتبة معٌنة 
وضمن موجة معٌنة )وهذا ٌقودنا الى ان الكون برمته عبارة عن موجات 
تختلؾ فقط فً طول موجتها ( وكلما زاد اهتزاز الشا كلما زاد رقة و 

ال تستطٌع ان تستوعب  اكتسب شفافٌة )كالؽازات مثبل( وحواسنا البشرٌة
اال مدى معٌن من الرتب فمثبل حاسة السمع مقٌدة بٌن عتبة السمع وعتبة 

ذبذبة فً الثانٌة( اي ان االذن البشرٌة ال  02222الى  02االلم )من 
تدرك اال احد عشر سلما ونصؾ من اصل ببلٌٌن السبللم الصوتٌة واي 

هذا ٌدل على ان االنسان ال ٌستوعب اال االحداث الظاهره فقط!!...وما شً ذو رتبة اقل او اعلى فاننا ال ندركه .... و
هو جدٌر بالذكر ان هذه النظرٌة سمحت للعلماء ان ٌفترضوا وجود اكوان متداخلة مع بعضها اي ٌخترق بعضها االخر 

 دون ان ٌشعر احدها بوجود االخر نظرا لتؽاٌر رتبته فً التردد...

 

الطبٌعة هذا ما سمح لعلم ما وراء 
ان ٌخرج لبلفق ..او علم 
الباراسٌكولوجً .. و ٌعنً بعلم ما 
وراء النفس .. او ما وراء الفٌزٌاء 
.. مع انه متعلق بشدة بعلم 

 الفٌزٌاء..

اشتهرت زرقاء الٌمامة فً 
الجاهلٌة بحدة بصرها , وقٌل انها 
كانت تستطٌع الرإٌة بوضوح 

 على بعد مسٌرة ثبلثة أٌام .

مرة عبلبم ؼزو  وقٌل انها رأت
متجهة نحو قبٌلتها .. فلما حذرتهم 

فلم  -سخروا منها ولم ٌصدقوها 
ٌكونوا على علم او ٌقٌن بمقدرتها 

ثم وقعت الواقعة وجاءهم الؽزو  -
الذي حذرت منه زرقاء الٌمامة 

... 

 

هذه الحكاٌة عندما ٌسمعها او ٌقرأها انسان القرن العشرٌن فإنه ٌبتسم اذا 
او ٌهملها اذا اعتبرها اسطورة خرافٌة .. لكنها فً نظر علم  شعر بمبالؽتها

نفس الخوارق تعتبر واقعة محتملة الحدوث المجال للمبالؽة او الخرافة فٌها 
.. والتارٌخ حافل بمثل هذه الخوارق التً لم تخضع للمنهج العلمً اال مإخرا 

.. 
 

ٌفتح لبلنسان ابوابا  ان ما أثبته علم نفس الخوارق من الحقابق التالٌة ٌمكن ان
 اخرى من المعرفة :

 فقد ثبت ان بإمكان العقل ان ٌتصل بعقل آخر دون واسطة مادٌة

وان بامكان العقل االتصال بموجودات او مخلوقات أخرى ٌشعر بها دون 
وان بامكانه التؤثٌر فً ، وان بامكان العقل تخطً المسافات الشاسعة، واسطة

 حركة الجماد والحٌوان ..

ما ٌتصل علٌك أحد أصدقابك او زمبلبك .. وترد علٌه بالهاتؾ مثبلً.. عند
 تقول له: كنت ارٌد االتصال علٌك انا اٌضا ..!

 لكنك قد تعتبرها صدفه..!
 

تشعر احٌانا ببعض الوخزات وتقول انا اشعر بشعور سا حٌال شخص معٌن 
عتبرها ..! وبعدها قد ٌكون هذا الشخص ٌعانً من وعكة صحٌة المت به.. وت

 انت صدفه ..!
 

لكن .. عندما نفكر ملٌاً بهذا نجد بانها تتكرر علٌنا مرارا وتكرارا وال زلنا 
 هذه الحٌاه فكل شا مقدر ..! نعتبرها صدؾ..رؼم انه ال وجود للصدؾ ب
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ٌض من األمثلة هذه بع
. وهو علم قابم )الباراسٌكولوجٌة(

وما أوتٌتم من العلم إال بحد ذاته )
( وٌدعى بالباراسٌكولوجً قلٌبلً 
..Parapsychology  وهذا االسم

 على قسمٌن األول:
 

para  وٌعنً باللؽة العربٌة ما :
: psychologyوراء أو ما خلؾ 

 لنفس.. أي علم ا
 

واذا جمعنا القسمٌن تكون: ما 
 وراء علم النفس. 

 

 
 

وقد أُقر هذا العلم فً القرن التاسع 
عشر فً العدٌد من البلدان 
واقٌمت له الكلٌات والمعاهد.. 
سواء فً الوالٌات المتحدة.. أو 
فً روسٌا فً حقبة األتحاد 
السوفٌتً.. وال ننسى أن "ستالٌن 

لوقت "كان مهتم بالتخاطر فً ا
ٌشؽل فٌه زعٌم االتحاد  الذي كان
 . السوفٌتً

 

 

 للباراسيكولجي عدة فروع منها:

Telepathieًوهو كلمة مزجٌة من تعبٌر ٌواننً وتعنً فً  : التلباث ..
األصل الشعور عن بعد .. وٌتعارؾ على هذا المصطلح بالعربٌة بـ " 

 التخاطر " 
 

 
 

 وٌنقسم أٌضاً إلى عدة فروع..
 

Telekinsisأي التحرٌك عن بعد بقوة العقل .. أو ما ٌعرؾ : التٌلٌكٌنٌزٌا ..
 بـ " العقل فوق المادة ". 

 

Clair-audianceًالجبلء السمع :  

 

Clairvoyanceما تسمى بالمكابفة عند علماء المسلمٌن  : الجبلء البصري (
) 
 

Astral projection: ًأو الخروج من الجسد الذي ٌحصل  الطرح الروح
  Corps Astralبواسطة الجسد األثٌري 

 

Spiritism:  .األتصال بكابنات ؼٌر منظورة 

 

Extrasensory per ception . اإلدراك عن ؼٌر طرٌق الحواس : 

 

انت هذ  مجرد بداية بسيطة للتعرؾ على هذا العلم الؽير ؼريب على ك
ويتضح اطالعا على  -رحما و-علماء المسلمين ومنهم العالم ابن القيم 

هذا العلم في كتابا ) الروح ( وايضا كانت هذ  من كرامات صحابة الرسول 
الؽرب  و اولياء و الصالحين .. والذا ال يزال علماء -رضي و عنهم-

و هذ  هي البداية فقط  يتعمقون في مسائلا .. وال يزال الموضوع متشعبا  ..
..... 
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 منتدا المواضيل العامة في الفيزياء

 كوب جديد ير  الكون بكل خفايا  يلست
 قانون أومالكاتب: 

 

فددددددي منتصددددددؾ شددددددهر كددددددانون : لسددددددكوب جديددددددد يددددددر  الكددددددون بكددددددل خبايددددددا مليددددددون دوالر ت 670كلددددددؾ 
األول الماضدددددددي نشدددددددرت وكالدددددددة الطيدددددددران والفضددددددداء الوطنيدددددددة األمريكيدددددددة  ناسدددددددا  أول الصدددددددور التدددددددي 
التقطهدددددددا تلسدددددددكوبها الفضدددددددائي الجديدددددددد الدددددددذا يعمدددددددل باألشدددددددعة دون الحمدددددددراءا وهدددددددو بمثابدددددددة مرصدددددددد 

ار التددددي تحجددددب الرؤيددددة بؽيددددة التقدددداط صددددور جديددددد مبددددرد جدددددا يسددددتطيل أن ينغددددر مددددن خددددالل سددددحب الؽبدددد
واطلقدددددت الوكالدددددة علدددددى التلسدددددكوب اسدددددم  تلسدددددكوب سدددددبيتزر الفضدددددائي  تكريمدددددا   لدددددم تشددددداهد مدددددن قبدددددل.

مليدددددددون 670ويسدددددددتطيل التلسدددددددكوب الجديدددددددد الدددددددذا كلدددددددؾ   لدددددددذكر  أحدددددددد علمددددددداء الفلدددددددك المشدددددددهورين.
حراريددددددددة  دوالر واطلدددددددق فددددددددي شددددددددهر آب الماضددددددددي أن يسددددددددجل موجددددددددات أشددددددددعة حمددددددددراءا أو مصددددددددادر

ضدددددعيفة جددددددا مدددددا يتددددديح لعلمددددداء الفلدددددك ألول مدددددرة أن يلقدددددوا نغدددددرة علدددددى قلدددددب الحقدددددول النجميدددددة التدددددي 
 كانت سحب الؽبار والؽاز الكثيفة تحجبها عن عدسات التلسكوبات التقليدية.

 

وقال ماٌكل ورنر، عالم الفٌزٌاء الفلكٌة فً مختبر الدفع النفاث فً باسلدٌنا 
علمً على مشروع سبٌتزر ان التلسكوب الجدٌد بكالٌفورنٌا والمشرؾ ال

سٌوفر لنا طاقات قوٌة جدٌدة ستمكننا من رإٌة أشٌاء لم تر من قبل وان 
نجٌب على اسبلة لم نكن حتى قادرٌن على طرحها من قبل. هذا التلسكوب 

 هو أداة فلكٌة جدٌدة وقوٌة جداً.
 

 
 

ٌشونٌان للفٌزٌاء سم -وقال جٌوفانً فازٌو عالم الفلك فً مركز هارفرد 
الفلكٌة والباحث فً مشروع سبٌتزر: "لقد بتنا قادرٌن ألول مرة على رفع 

 الستار الكونً الذي كان ٌحجب الرإٌة ونرى الكون بكل مكوناته.

وقد أعلن مدٌر الناسا شون أوكٌؾ ان التلسكوب الجدٌد ٌحمل اسم لٌمان 
، قبل 5740ً العام سبٌتزر، عالم الفلك فً جامعة برنستون الذي اقترح ف

وقت طوٌل من تطوٌر أول 
صاروخ مداري بؤن تطلق 
الوالٌات المتحدة تلسكوبات إلى 
الفضاء فوق الؽٌوم الحاجبة 
لطبقات الجو العلٌا وقد كان 
سبٌتزر أحد رواد الجهود الهادفة 
إلى اقناع الكونؽرس بتخصٌص 
أموال الطبلق اسطوال من 
التلسكوبات المدارٌة، وهو لعب 

ا ربٌسٌا فً اطبلق تلسكوب دور
هابل الفضابً فً العام 

.ومن أوابل الصور التً 5772
 بعث بها تلسكوب سبٌتزر:

مجرة كانت تبدو مؽبشة لعدسات 
التلسكوبات األخرى. وفً صور 
سبٌتزر ٌمكن رإٌة حقول واسعة 
من النجوم فً قبلدة لولبٌة تطوق 
المجرة. كما تظهر فً الصور 

 لمتوهج.صورا لؽبار الكربون ا

التلسكوب الجدٌد ٌظهر ان رقعة 
سماوٌة تبدو سوداء وفارؼة 
بالتلسكوبات المخصصة لمراقبة 
الضوء المربً، هً "مشتل 
نجوم"، أو سحابة ؼبار هابلة 
تتشكل فً داخلها نجوم وأجسام 

http://hazemsakeek.com/vb/forumdisplay.php?f=4
http://hazemsakeek.com/vb/forumdisplay.php?f=4
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وٌقول  فلكٌة أخرى.
فازٌو انه هكذا كان 
النظام الشمسً ٌبدو فً 

 البادٌة.

جسم ٌقع على بعد 
ملٌار سنة ضوبٌة 0200

ٌكاد ٌكون ؼٌر مربً 
بؤدوات أخرى ولكنه 
ٌظهر هنا كمجرة 
نشطة جدا تتوهج بؤلؾ 
ضعؾ وهج مجرة 
درب التبانة التً ٌنتمً 
إلٌها نظامنا الشمسً. 
وتستقر فً قلب سحب 
المجرة مولٌكوالت 

"خبلٌا" عضوٌة مثل ثانً أوكسٌد الكربون والسٌانٌد اللذٌن ٌعتقد انهما البنى 
 ٌمٌابٌة للحٌاة.الك

ملٌون كٌلومتر من الشمس، 882مذنب منطلق عبر النظام الشمسً على بعد 
وهو محاط بسحابة أكبر من المشتري بعشرٌن مرة ولكن تلسكوب سبٌتزر 

 ٌستطٌع أن ٌرى القلب المتوهج للمذنب.
 

وقال جون باكال من معهد الدراسات المتقدمة فً جامعة برنستون بنٌو 
سبٌتزر سٌتٌح لعلماء الفلك ان ٌدرسوا المخاض الذي  جرسً ان تلسكوب

 تتولد عنه النجوم وتتشكل الكواكب السٌارة حتى على تخوم حافة الكون.

وأضاؾ باكال: "سوؾ نتمكن من رإٌة أشٌاء لم ٌرها إنسان من قبل، هذا 
 الجهاز سٌؽٌر الطرٌقة التً ٌعمل بها علماء الفلك.

فلك فً القرن العشرٌن والكتب التعلٌمٌة التً ٌعتبر سبٌتزر أحد أبرز علماء ال
ألفها ال تزال تدرس فً الكلٌات. وقد أجرى سبٌتزر دراسات اساسٌة حول 
المادة الوسطٌة بٌن النجوم، أي الؽاز والؽبار اللذٌن ٌمآلن مساحات واسعة 
من الفضاء وٌلعبان دورا ربٌسٌا فً تشكٌل النجوم والكواكب السٌارة. وقد 

 عاماً.80عن 5779ر فً العام توفً سبٌتز

وٌؤتً التلسكوب الجدٌد استكماال لخطة الناسا االساسٌة الطبلق تلسكوبات 
مدارٌة بؽٌة دراسة اجزاء من الطٌؾ االلكترومؽناطٌسً، أي االشعاع 
المربً وؼٌر المربً الذي ٌمؤل الكون والتً تحجبها الطبقة الجوٌة العلٌا 

 .للكرة األرضٌة عن الرإٌة تماماً 

بالتقاط الصور بالموجات 5772وٌقوم تلسكوب هابل الذي اطلق فً العام 
فوق البنفسجٌة وشبه تحت الحمراء المربٌة. وتلسكوب كومٌتو الذي اطلق فً 

درس أشعة ؼاما وهً نوع من األشعة عالٌة الطاقة، وانتهت 5775العام 

.اما 5777مهمته فً العام 
تلسكوب مرصد تشاندرا 

لعام الذي اطلق فً ا
فهو ٌدرس مصادر 5777

األشعة السٌنٌة "أشعة 
اكس" اآلتٌة من النجوم 
المنفجرة والثقوب 

 السوداء.
 

واآلن، ٌقوم تلسكوب 
سبٌتزر بجمع األشعة دون 
الحمراء التً ال تراها 
العٌن المجردة ولكنها 
قادرة على اختراق الؽبار 

 والؽاز.

والحقٌقة أن كل االجسام 
با تبث الموجودة فً الكون تقرٌ

بعض األشعة دون الحمراء أو 
الحرارة. والكتشافها ٌعمل 
تلسكوب سبٌتزر على انه تلسكوب 
موجود داخل قارورة فراؼٌة 
وكافة األدوات التً تتحرى 
األشعة دون الحمراء ٌجري 
تبرٌدها بالهٌلٌوم السابل، وهً 
معزولة ومحمٌة من أجزاء 
المركبة الفضابٌة التً تنتج 

دها عن حرارة حرارة. وهذا ٌبع
الكوكب وٌمكن التلسكوب من 

درجة 402العمل فً جو حرارته 
فرنهاٌت تحت الصفر. أي أعلى 
بعشر درجات فقط من الصفر 

 المطلق.
 

وقال مسإولون ان مخزون 
الهٌلٌوم السابل سوؾ ٌدوم حوالً 
ست سنوات على التلسكوب إذا 

 استعمل بالوتٌرة الحالٌة.
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 منتدا المواضيل العامة في الفيزياء

 التفكير التيلسكوبي ) موضوع في علم النفس ( 
 عوٌلم_نفسانً

 

 بدالً من التفكٌر عن طرٌق الكلمات والعبارات، ان مبدعاً وفكر عن طرٌق الدوابر واالسهم.  ارسم التفاصٌل

فٌزٌابً ...تخٌل انك تتعلم كٌفٌه عمل القلب والربتٌن ، قد تقضً وقتاً طوٌبلً فً موضوع فً علم النفس على اساس 
 كتابة لما ٌفعله كل عضو، او قد ترسم رسماً تخطٌطاً سرٌعاً ٌحل محل كل هذه الكلمات. 

 

تمثل القلب،  ٌقول د. )روبرت فٌنكٌل ( ان هذه الطرٌقه تسمى *التفكٌر التٌلسكوبً* ابدأ بشكل اساسً مثل الدابره التً
وبٌنما تقوم باألضافة على الصوره ، ارسم اسهماً من   ثم اضؾ شكبلً آخر ٌمثل الربتٌن ، واخر ٌمثل الجسم البشري. 

القلب للربتٌن، حٌث ٌحصل الدم على االكسجٌن وٌرد ثانً اكسٌد الكربون. بعد ذلك ارسم سهماً ترجع للقلب ومنه الى 
 عن القلب وٌمكنك تقسٌم الدابرة التً تمثله الى اجزاء تمثل اذنن وبطٌن القلب.  الجسم. وبٌنما تتعرؾ على المزٌد

 

ٌقول د. *فٌنكٌل* )) ٌمكنك عمل نفس الشا مع الخرابط ، والرسومات البٌانٌه واألٌضاحٌه ، ومع اي شا اخر، وال 
سط جزبٌات التفاصٌل، ثم تزٌد علٌها ٌهم ما هً االشٌاء التً تختارها او كٌفٌه تنضٌمك للمعلومات، طالما انك تبدأ بؤب

  .ببطء ، اي خطوه واحده فً كل مره((
 

د. * روبرت فٌنكٌل * : ربٌس قسم الفٌزٌاء فً جامعة ** سانت جون** قً ** جاماٌكا ** ، **نٌوٌورك** المصدر: 
 The New Brainboosterومإلؾ كتاب : 
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 منتدا الفيزياء الفلكية

 سة الشفق الشمالي انطالق صاروخ ناسا لدرا
 Quarkالكاتب: 

 مشرؾ منتدا الفيزياء الفلكية والمكتبة الفيزيائية
 

 
 

اطلقت وكالة الفضاء االمرٌكٌة 
)ناسا( صاروخا من فلورٌدا ٌحمل 
خمسة مسابٌر متطابقة لدراسة 
ظاهرة الشفق القطبً الشمالً، 
 المعروؾ باسم الوهج الشمالً. 

وتهدؾ المهمة إلى الحصول على 
معلومات أشمل وأعمق لتمكٌن 
علماء الفلك من تفسٌر الوهج 
الملون الذي ٌظهر فً الطبقات 

 العلٌا للؽبلؾ الجوي لبلرض.

وٌسعى العلماء بشكل خاص 
لمعرفة أسباب التوهج المفاجا 

 لهذا الشفق. 

وٌعود أصل هذه التوهجات إلى السحب الهابلة من الجسٌمات الدقٌقة أو 
 تنطلق فً الفضاء بعد االنفصال عن الشمس.  الذرات المشحونة التً

وعندما تتعرض هذه الهاالت للتسرٌع من قبل المجال المؽناطٌسً لبلرض 
نحو الؽبلؾ الجوي االعلى، فإنها تتصادم مع وتثٌر جزٌبات ؼاز، تقوم 

 بدورها بإطبلق ضوء خبلل عملٌة عودتها إلى حالة الهدوء أو السكون. 

الحزام من الضوء االخضر ثم ٌنقسم إلى عدد ومن وقت الخر ٌتوهج هذا 
كبٌر من االحزمة أو االشرطة الضوبٌة التً تتراقص بسرعة وتتحول إلى 

 االلوان االحمر والبنفسجً واالبٌض. 

وتسمى هذه الحوادث بالعواصؾ التابعة المتوهجة، وتتمثل المهمة الربٌسة 
 الظاهرة. لمركبات الفضاء فً تحدٌد أسباب انطبلق واستثارة هذه 

ؼٌر أن مهمة الفضاء هذه أعقد من مجرد محاولة فهم االضواء المتوهجة 
 التً تظهر فً السماء. 

عواصؾ تابعة أو  52فعندما تكون الشمس نشطة ٌمكن أن تحدث سلسلة من 
 أكثر فً تتابع سرٌع. 

وقال تاي فان، أحد علماء المهمة التً تقوم بها ناسا، "خبلل بعض هذه 
كثٌفة قد ٌحدث انقطاع أو أعطال فً شبكات الكهرباء على التوهجات ال

االرض وكذلك االتصاالت مع االقمار الصناعٌة، ولذا فإنه من الضروري 
 أن نتمكن من التنبإ بتوقٌت حدوث هذه الظواهر".

 العربية  BBCشبكة المصدر: 
 

 
 Quark التعقيب: 

 مشرؾ منتدا الفيزياء الفلكية والمكتبة الفيزيائية
 

الموضوع ال زالت حوله 
 التفسٌرات متضاربة،،

ٌعنً التفسٌر السرٌع والعام هو: 
عندما ٌثور سطح الشمس فً 
توهج تنبعث الجسٌمات بسرعة 
مثل عاصفة الرٌاح، لكن تلك 
الرٌاح التً تتكون فً الؽالب من 
 جسٌمات موجبة وسالبة
)الٌكترونات وبروتونات( تهب 

ة،،وتستطٌع هذه الجسٌمات السرٌعة عالٌة بسرعة مبلٌٌن االمٌال فً الثانٌ
الطاقة أن تخترق المجال المؽناطٌسً لؤلرض..واذا حدث ذلك فإنه ٌثٌر 
اضطرابا كهربابٌا هاببل وهو ما نطلق علٌع ) العاصفة 

تحدث عنها كبلسٌك  -المعناطٌسٌة(،،وعندما تؽرق الرٌاح الشمسٌة هذه 
سً لؤلرض بطاقتها الهابلة المجال المؽناطٌ -بالتفصٌل فً موضوع سابق 

ٌبعث المجال المؽناطٌسً فً طبقات الجو العلٌا الكترونات وفوتونات 
تصطدم بذرات واٌونات منبعثة من الشمس وتظهر على صورة أضواء 

 والوان براقة..
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بتفصٌل اكبر نقول:وٌظهر الشفق 
القطبً فً بعض أحٌانه على 
شكل أقواس أو تجعٌدات جمٌلة 

لى شكل وأحٌاناً أخرى ع
إشعاعات براقة تستمر للحظات أو 
ساعات أو ربما حتى الفجر، ومن 
النادر جداً أن ٌتشابه شفقان فً 
زمانٌن أو مكانٌن إنما ٌؤخذان 

 نمطاً متقارباً من األشكال.

وللشفق شكبلن أساسٌان هما 
 الشكل الشرٌطً والشكل الؽٌمً.

وعادة ما ٌبدأ العرض الشفقً فً 
ً عدة مبات السماء بشكله الشرٌط

من الكٌلومترات، وٌبلػ عرضه 
شرقاً وؼرباً عدة آالؾ من 

 الكٌلومترات فً شكل ذٌل.

وبازدٌاد آخر للنشاط ٌنبعث من 
الزمر الشعاعٌة لون وردي 
وٌصبح عرضه عدة آالؾ من 
الكٌلومترات، وحالما ٌتوقؾ 
النشاط الشفقً ٌعاود الشفق شكله 
الشرٌطً وتحتفً كل االنثناءات 

نت موجودة، أو أن ٌتحول التً كا
الشفق إلى شكله الؽٌمً الؽٌر 

 المنتظم.

وٌظهر الشفق القطبً بؤلوان 
مختلفة ٌؽلب علٌها األخضر 
واألحمر والبنفسجً واألصفر، 
وأما بقٌة األلوان فهً مزٌج من 

 األلوان األساسٌة.

ولؤلمر عبلقة، وفقا للدراسات 
حتى اآلن، عبلقة بالمؽناطٌس 

قطعة حٌث تمثل األرض 
مؽناطٌسٌة ذات قطب شمالً 
وآخر جنوبً تربط بٌنهما خطوط 
القوى المؽناطٌسٌة المتجهة من 

 القطب الجنوبً باتجاه القطب الشمالً.
 

 
 

حسنا،،من الناحٌة العملٌة لو فتحت اي محرك بحث لوجدت شفقٌن: شفق 
 قطبً شمالً وآخر جنوبً،،

االنوار الشمالٌة او  لكن الدراسات تنصب على الشمال حتى انهم ٌسمونه
الفجر الشمالً،،لست ادري سببا محددا،، لكننً اذكر لك بعضا من االراء 

 التً قرأتها قبل قلٌل ال اقل انها علمٌة تماما لكنها آراء(..
 

 
 

اٌضا،، الكثافة السكانٌة تتركز فً الشمال أكثر وال ٌوجد من ٌرى القطب 
 الجنوبً لٌتحدث عنه) فكرة عبقرٌة!(..

 

 
 

نحن نعرؾ ان المجاالت المؽناطٌسٌة متساوٌة على االقطاب ،،الٌس كذلك؟؟ 
اٌضا،،اذا كانت المجاالت المؽناطٌسٌة   اذن ال صحة لئلدعاء االول،،

 polarityمتساوٌة فً القطبٌن فإن هذا ال ٌعنً تساوي ال_ 
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 منتدا الفيزياء الفلكية

 الرياح الشمسية واثرها على االرض
 مد_بالنكاحالكاتب: 

 

إن الرٌاح الشمسٌة ما هً إال جسٌمات مشحونة )أٌونات وإلكترونات( تطلقها الشمس للفضاء بسبب نشاطها 
المؽناطٌسً. ونشاط الشمس المؽناطٌسً ٌنشؤ نتٌجة لشدة مجالها المؽناطٌسً ولشدة دورانها حول نفسها حٌث تدور 

أضعاؾ قطر  552ما قورنت بقطرها الذي ٌبلػ حوالً ٌوم وهً فترة قصٌرة إذا  09الشمس حول نفسها فً فترة 
األرض. وتإدي سرعة الدوران العالٌة للشمس إلى انحناء خطوط المجال المؽناطٌسً الشمسٌة بالقرب من خط 
االستواء حٌث السرعة أكبر ما ٌمكن. واستمرار الدوران ٌإدي إلى التفاؾ خطوط المجال المؽناطٌسً حول 

خٌر ٌإدي ذلك إلى انفصال طرؾ الخطوط المؽناطٌسٌة، وٌشكل عقدة مؽناطٌسٌة تفوق الشمس كاللسان وفً األ
 شدة مجالها المؽناطٌس مجال األرض بآالؾ المرات.

 

 
 

وٌإدي ذلك إلى انخفاض درجة 
حرارتها بحوالً ألفٌن درجة 
مبوٌة عن حرارة سطح الشمس 
المجاور لها. ونتٌجة لذلك ٌنخفض 

ما  اإلشعاع الصادر عنها وهو
ٌإدي إلى ظهور لونها بلون داكن 
ٌمٌل للسواد وتسمى البقعة 
الشمسٌة وٌصل حجم بعضها 

 أضعاؾ حجم األرض، 

وٌزداد عددها كدلٌل على زٌادة 
النشاط الشمسً فً دورة تقدر 

سنة وفً كل مرة  55بؤحد عشر 
ٌنعكس اتجاه المجال المؽناطٌسً 
للشمس لذلك ٌمكن القول أن 

الفعلٌة للشمس  الدورة المؽناطٌسٌة
سنة كً تعود الشمس إلى  00تبلػ 

 نفس وضعها الصلً 

وعند زٌادة المجال المؽناطٌسً 
ٌنطلق سٌل من الجسٌمات 
المشحونة عبر المجال 
المؽناطٌسً للشمس والذي ٌمتد 
إلى ما وراء المجموعة الشمسٌة. 
وتم اكتشاؾ تلك الشحنات مع 
إطبلق أول قمر صناعً فً العام 

ه الجسٌمات تكون ما م. وهذ5709
ٌعرؾ بالرٌاح أو العواصؾ 
الشمسٌة. وهً التً تإدي إلى 
تكون أذٌال المذنبات وتجعلها 
دابماً باتجاه معاكس لجهة الشمس 
عند اقتراب المذنبات منها. 
وتستؽرق هذه الجسٌمات قرابة 

أٌام كً تصل إلى األرض  52
 5222بسرعة تصل إلى 

 كلم/ثانٌة. 

اح لؤلرض وعند وصول تلك الرٌ
تتفاعل مع المجال المؽناطٌسً 
لؤلرض. وٌكون المجال 
المؽناطٌسً لؤلرض على شكل 
خطوط تنشؤ من القطب الجنوبً 
للقطب الشمالً تقرٌباُ. ونظراً ألن 
األجسام المشحونة تتعرض لقوة 
عمودٌة على المجال المؽناطٌسً. 
لذلك فهً تتحرك بشكل مؽزلً 

حول خطوط المجال المؽناطٌسً 
و القطبٌن. وبسبب تقارب نح

الخطوط المؽناطٌسٌة عند القطبٌن 
فإن ذلك ٌإدي إلى تنافر الشحنات 
عن منطقة القطبٌن. مما ٌشكل 
حزام من الجسٌمات المشحونة 
التً تحٌط باألرض، وٌطلق علٌه 

 حزام فان ألن، 
 

 
 

وذلك نسبة إلى العالم الذي اكتشفه 
م. وهو حزام واقً 5708فً عام 

ذه هً إحدى فوابد لؤلرض. وه
وجود المجال المؽناطٌسً 
لؤلرض. ومن عجابب حكمة 

 الخالق جل وعبل أن جمٌع 
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الكواكب الداخلٌة )عطارد، 
الزهرة، المرٌخ( تخلو تقرٌباً من 
أي مجال مؽناطٌسً فعال عدا 

 كوكب األرض الممهد للحٌاة.

وٌحدث فً كثٌر من األحٌان 
وبفعل زٌادة النشاط المؽناطٌسً 

مس أن تصل بعض تلك للش
الجسٌمات المشحونة إلى طبقات 
الؽبلؾ الجوي العلٌا فً المناطق 
القرٌبة من القطبٌن وهو ما ٌإدي 
إلى تؤٌن ذرات الهواء مما ٌشكل 
ضوءاً أبٌضاً ٌعرؾ بالشفق 

(. وٌإثر ذلك Auroraالقطبً )
على موجات البث )موجات بث 
االتصاالت (فً تلك المناطق. 

زٌادة كبٌرة فً  وكذلك عند حدوث
النشاط الشمسً كالذي حدث قبل 

فترة، فإن بعض تلك األجسام 
المشحونة التً تطلقها الشمس قد 
ٌخترق الحزام األٌونً )حزام ألن( 
لٌصل إلى المناطق المدارٌة 
القرٌبة من خط االستواء وهو ما 
ٌإدي إلى حدوث ظاهرة الشفق 
القطبً فً تلك المناطق وهو ما 

بالعشرات حتى  سجل رصده فعبلً 
تناقل أمره الشعراء. هذا باإلضافة 
إلى تؤثٌر الرٌاح الشمسٌة على 

 موجات البث واالتصاالت. 

 

وعموماً ٌمكن القول أن تلك العواصؾ الشمسٌة هً زٌادة طبٌعة تحدث باستمرار بالقرب من نهاٌة كل دورة مؽناطٌسٌة 
على سطح األرض أصبحت فً الفترة األخٌرة متزاٌدة ومن للشمس. ودالبل ارتباط النشاط الشمسً بتؤثر المناخ 

الصعب دفعها. لكن تؤثٌر تلك الرٌاح على مجمل موجات البث الكهرومؽناطٌسٌة لٌس بالقدر الكبٌر الذي ٌدعو إلى القلق 
ها لوال ما الشدٌد. ولكن فً نفس الوقت ال ٌمنع هذا اإلنسان من استشعار األخطار التً تحٌط بهذه األرض وبالحٌاة علٌ

 هٌؤه هللا فٌها من أسباب البقاء. 
 

 المصادر:
Astronomy From the Earth to the Universe. Pasachoff, 1991. 
Exploration of the Universe. Abell, 1982. 
Astronomy: The Cosmic Journey. W Hartmann, 1987 

 

 هوكينج يتراجل: الثقوب السوداء ....ليست   سوداء   ؟؟
 NEWTONالكاتب: 

 مشرؾ منتدي االخبار العلمٌة ومنتدى علماء الفٌزٌاء
 

ما هو الثقب األسود؟؟ حتى وقت قرٌب كان التعرٌؾ المتوافق علٌه بٌن العلماء أن  
الثقب األسود هو " منطقة فً المكان ـ الزمان ال ٌستطٌع أي شًء أن ٌهرب منها ، 

جدا . والثقب األسود هو بقٌة منضؽطة  وال حتى الضوء.. ألن الجاذبٌة عندها قوٌة
لنجم مٌت أي أنه ٌتشكل عندما ٌنفد الوقود النووي لنجم ما فٌنهار على نفسه بفعل 
جاذبٌته بحٌث تصبح كثافته ال متناهٌة وانحناء الزمكان ـــ المكان ـ الزمان ـــ ال 

التً تتناول  ( . وكانت أهم النظرٌاتsingularityمتناهً .. وهو ما ٌعرؾ بالمفردة )
هذا الثقب هً تلك التً وضعها عالم الفٌزٌاء البرٌطانً د. ستٌفٌن هوكٌنج قبل ثبلثٌن 
سنة والتً تقول بؤن أي شًء ٌبتلعه هذا الثقب ٌختفً داخله إلى األبد .. حتى ٌختفً 
الثقب األسود مع فقدانه لكتلته نتٌجة بث الجسٌمات واألشعة ، وفً هذه الحالة تدخل 

( خاص بها. وهو كون baby-universeالتً هوت داخله إلى كون ـ طفل ) األشٌاء
 مستقل بذاته ٌتفرع من كوننا. 

 



 

 24 

وبناء على هذه النظرٌة ذهب 
كتاب رواٌات الخٌال العلمً إلى 
حد القول بؤن الثقوب السوداء ربما 
شكلت وسٌلة للسفر فً الفضاء 
حٌث ٌمكن لمن ٌسقط فً ثقب 

رج منه صؽٌر فً الزمكان أن ٌخ
 إلى منطقة أخرى فً الكون .

 

ؼٌر أن هوكٌنج ارتد على نظرٌته 
هذه فً المإتمر السابع عشر حول 
نظرٌة النسبٌة الذي عقد فً 
العاصمة االٌرلندٌة دبلن فً ٌونٌو 

0220  . 
 

وأعلن هوكٌنج أمام علماء الفٌزٌاء 
أن الثقوب السوداء ال تمحو 
المعلومات حول األشٌاء التً 

لها إنما تشوهها . وٌمكن تهوي داخ
لهذه المعلومات أن تفلت منها 
لتصل إلٌنا بشكل مشوه لكنه قادر 
على إنبابنا عن شكل ذلك الشًء 

 الذي دخل الثقب.
 

وٌؤتً هذا اإلعبلن لٌحل التناقض 
الذي واجهه العلماء و هوكٌنج 
نفسه نتٌجة لنظرٌته وٌطرح 
السإال حول ما إذا كانت هذه 

 داء" .الثقوب فعبل " سو
 

 5792فهوكٌنج أثبت فً عام 
بحسب نظرٌة النسبٌة أن الثقوب 
السوداء تفقد من كتلتها نتٌجة 
إطبلق أشعة تسمى " أشعة 
هوكٌنج" إلى أن تختفً ) أي 
الثقوب( . لكن ذلك ٌتناقض مع 
قوانٌن الفٌزٌاء الكمومٌة 

(quantum physics ًالت )
تنص على أن المعلومات التً 

أسود ال ٌمكنها تهوي داخل ثقب 
 أن تمحى تماما . 

 
 

هذا التناقض كان هوكٌنج قد حاول 
تفسٌره بؤن الطبٌعة الفوضوٌة " 
ألشعة هوكٌنج" تعنً أنه فً 
الوقت الذي تتمكن الطاقة فٌه من 
الهرب من الثقب فإن المعلومات 
تعجز عن ذلك . كما ٌمكن تطبٌق 
قوانٌن المٌكانٌكا الكمومٌة عند 

اذبٌة كحال حقل ضخم من الج
 الثقب األسود .

 

وتوصل هوكٌنج إلى النتٌجة التً 
ؼٌرت نظرٌته من خبلل دراسة 
مصٌر الثقوب السوداء بؤشكال 
وأحجام مختلفة عند نقطة الوقت 
البلمتناهٌة . وبٌن أن كمٌة 
المعلومات فً النهاٌة مساوٌة لتلك 
التً كانت موجودة فً البداٌة . 
لكنه لم ٌفسر أي شًء حول ما 
حصل فً المرحلة الوسطى بٌن 

 الحالتٌن. 
 

وبعودته عن نظرٌته القدٌمة ٌنضم 
هوكٌنج إلى حركة علمٌة واسعة 
تحاول إعادة النظر فً القوانٌن 
التً ٌعتقد أنها تحكم الثقوب 
السوداء . وٌعود الفضل فً 
تحرٌكها إلى نظرٌة " األوتار 

 string theoriesالفابقة" )

superلتً ( إحدى النظرٌات ا
تحاول التوفٌق بٌن النسبٌة العامة 

 ومٌكانٌكا الكم . 
 

وبحسب هذه النظرٌة فإن كل 
الجسٌمات األولٌة المعروفة قد 
تكون مكونة من أنشوطات متذبذبة 
فً الزمكان من عشرة أبعاد 
وتعرؾ باألوتار الفابقة . وفً 
حٌن ٌحمل نوع من األوتار قوة 
الجاذبٌة فإن حركة ذبذبة هذه 

ر تبقى عشوابٌة بما ٌتوافق األوتا
مع مٌكانٌكا الكم . وقد بدأ تطبٌق 
النظرٌة فعلٌا على الثقوب السوداء 
فً منتصؾ التسعٌنات من القرن 

 الماضً.
 

 
 

 

وخبلل السنة الماضٌة حاول سمٌر 
مطور وزمبلإه فً جامعة أوهاٌو 
أن ٌكتشفوا الشكل الذي تنتظم فٌه 
هذه األوتار داخل الثقب األسود 

جدوا أنها تتواصل بٌنها لتشكل فو
وترا أكبر وأكثر تؤرجحا مما 
ٌجعله أكبر من مفردة بحجم 
النقطة . وهو ما أطلقوا علٌه " 

( أو "  fuzzballكرة الزؼب" )
 ( stringy starsالنجوم الوترٌة" )

وبحساب حجم مجموعة من هذه 
الكرات وجدوا أنها بالحجم نفسه 
. ألفق الحدث أو حد الثقب األسود
وهو ما دفعهم للقول بؤن الشكل 
نفسه المتخٌل للثقب األسود ، 
بكونه ثقبا مستدٌرا ٌحتوي نقطة 
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سوداء فً وسطه . ؼٌر صحٌح 
 أٌضا . 

 

كما أن صورة "كرة الزؼب" هذه 
تعنً أٌضا أن المعلومات ال تدمر 
داخل الثقب األسود بل هً تحفظ 
فً األوتار لتدمػ أشعة هوكٌنج 

ب. وبالتالً فإن المنبعثة من الثق
المعلومات حول كل جسٌمة تدخل 
الثقب ستعود وتخرج مع خروج 

 أشعة هوكٌنج .
 

 
 

وكان عالمان آخران هما ؼاري 
هوروفٌتز من جامعة كالٌفورنٌا 
وخوان مالداسٌنا من معهد 
الدراسات المعمقة فً برٌنستون 
تحدثا أٌضا عن إمكانٌة خروج 
المعلومات من الثقب األسود . 

ؼم من وجود مفردة فً داخله بالر

، وذلك باستخدام نظرٌة االنتقال 
 quantumعن بعد )

teleportation وٌسمح ذلك )
لحالة أي جسٌم أن تنتقل لحالة 
أخرى ، أي أن المعلومات قد 
تتحول من جسٌم ٌصطدم بالمفردة 
داخل الثقب إلى أشعة هوكٌنج 
الخارجة من الثقب . ؼٌر أن هذه 

ا تناقضات مع النظرٌة أنتجت أٌض
 النظرٌة النسبٌة . 

 

كما أن أعماال أخرى أظهرت أن 
المعادالت الفٌزٌابٌة تبقى صحٌحة 
فً بعض الحاالت عند نقطة 
المفردة بما ٌتناقض أصبل مع 

 الصورة التقلٌدٌة للثقب األسود.

 

كنها تصب فً ؼالبٌتها باتجاه كل هذه األعمال لم تفعل إال زٌادة الؽموض إزاء تفسٌر طبٌعة وآلٌة عمل هذه الثقوب ل
نفً الصورة التقلٌدٌة التً كان هوكٌنج قد ساهم فً وضعها من خبلل أعماله السابقة . وهً صورة ٌبدو الٌوم أنها لم 
تعد مقبولة حتى لهوكٌنج نفسه مما ٌعٌد البحث إلى نقطة الصفر .. نقطة ما إذا كان أصبل هناك ما ٌمكن تسمٌته الثقوب 

  السوداء ؟؟!!
 

 مجلة العربي العلمي.. المصدر:
 
 

 

 منتد  الفيزياء الطبية

 إزالة التلوث اإلشعاعي 
 ناجي تالكاتب: 

 

يحدث التلوث اإلشعاعي نتيجة األعمال الروتينية العادية بالمواد المشعة وأعمال الصيانة للمعدات المستخدمة في 
حوادث النووية أو العمل بدون عناية في هذا المجال . هذ  األعمال أو األعطال المفاجئة لهذ  المعدات أو نتيجة لل

وعادة يحتا  الكشؾ عن التلوث للمسح اإلشعاعي المستمر ألماكن العمل . وعندما يتم تقدير درجة التلوث يتم 
وضل حواجز مناسبة حول منطقة التلوث للعمل على عدم إنتشار  حيث يتم عملية التنغيؾ أو إزالة هذا التلوث. 

 لتلوث لها أهداؾ ثالث :وإزالة ا

 أ( منل وصول المواد المشعة لجسم االنسان داخليا وخارجيا.

 ب( الحد من التعرض اإلشعاعي.

 جـ( منل إنتشار التلوث.
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 الطريقة العاما إلزالة التلوث:

الطرق الخاصة التً ٌمكن 
اختٌارها الستخدامها تحت 
ظروؾ معٌنة تعتمد على نوع 

لك فإن ومقدار ومكان التلوث لذ
الطرٌقة العامه إلزالة التلوث التً 
ٌمكن تطبٌقها لؽالبٌة الحاالت 

 ٌمكن توضٌحها كما ٌلً:
السٌطرة على منطقة التلوث  -5

وتنظٌم الدخول والخروج منها 
 للمختصٌن.

توفٌر أدوات الحماٌة  -0
الشخصٌة للعاملٌن بما فٌها 

 المبلبس المناسبة.
تقوٌم الشًء المطلوب إزالة  -0
 ثه.تلو
تجهٌز المعدات والمواد  -4

 البلزمة.
عمل مسح لكل األشٌاء التً  -0

 تخرج منها لمنطقة ؼٌر ملوثة.
البدأ بطرق اإلزالة األلطؾ  -0

صاعدا ناحٌة الطرق األكثر قسوة 
 كما تتطلب احتٌاجات العمل.

البدء بالعمل فً إزالة التلوث  -9
من الحافة الخارجٌة للمنطقة 

 الداخل.الملوثة متجها نحو 
عزل جمٌع المناطق الؽٌر  -8

ملوثة عن المناطق الملوثة. وٌجب 
تؽطٌة المناطق الؽٌر ملوثة 
المجاورة للمناطق الملوثة 

بالببلستٌك أو الورق لمنع اعادة 
 التلوث.

تقلٌل السوابل الملوثة الناتجة  -7
أثناء عملٌة اإلزالة وجمع كل 
السوابل الناتجة والمواد المستعملة 

عملٌة اإلزالة واعتبارها أثناء 
 نفاٌات مشعة.

عمل مسح إشعاعً بٌن  -52
الخطوات الربٌسٌة فً عملٌة 
اإلزالة )أو بٌن التطبٌقات المتعاقبة 
ألحد الطرق أو بٌن تطبٌق الطرق 

 المختلفة(.
توثٌق باقً البٌانات التً  -55

تشمل اسم الشخص الذي عمل 
آخر مسح والتارٌخ ونتابج المسح 

بج المسح أثناء عملٌة )توثٌق نتا
 اإلزالة عملٌة مرؼوبة كذلك(.

 

 
 اإلعداد إلزالة التلوث :

إن عملٌة اإلعداد إلزالة التلوث 
تشمل إقامة حواجز تحٌط بالمنطقة 
الملوثة وضبط عملٌة الدخول 
للمنطقة وتوفٌر الحماٌة اإلشعاعٌة 
لؤلفراد القابمٌن بعملٌة اإلزالة 
 وتقوٌم األشٌاء المختلفة التً

 سوؾ ٌتم إزالة تلوثها.
 

تحديد المنطقة والسيطرة على 
 الدخول :

وٌتم ذلك بوضع الحواجز المناسبة 
حول منطقة التلوث )مثل 

األرضٌات( ووضع العبلمات 
المناسبة )تحذٌرٌة أو ارشادٌة 
وؼٌرها( وذلك للحد من الدخول 
للمنطقة وعدم إنتشار التلوث 
لمساحات جدٌدة ، وفً حاالت 

كثر تعقٌدا مثل قطع التلوث األ
أجهزة ملوثة أو عدة حجرات من 
مبنى فربما ٌكون هناك ضرورة 
لفصل وعزل المناطق التً ٌكون 
تلوثها عالً نسبٌا عن أخرى أقل 
فً درجة تلوثها . ومن الممكن أن 
ٌكون هذا العزل مفٌدا فً تقدٌر 
نوع وحجم العمل المطلوب وكذلك 
فً وضع أولوٌات العمل وتتابع 

 ه.خطوات
 

الوقاية الشخصية أثناء عمليات 
 اإلزالة :

إن متطلبات الوقاٌة اإلشعاعٌة 
أثناء عملٌات إزالة التلوث تماثل 
متطلبات الوقاٌة أثناء العمل فً 
األماكن الملوثة أو المناطق التً 
بها معدل تعرض عالً ، لذلك 
فإن أولولٌة األهتمامات هً عدم 
تلوث أفراد فرٌق العمل 

لى جعل الجرعات والمحافظة ع
الشخصٌة والجرعات التراكمٌة 
عند أقل الحدود الممكنة والتً 

 ٌمكن قبولها.

 

ويمكن وقاية األفراد من التلوث بواسطة استخدام مالبس الوقاية المناسبة . وعمليات اإلزالة التي تشمل إزالة 
دام مالبس ؼير منفذة للسوائل لمنل الترتيوم أو المذيبات العضوية أو بعض المواد السائلة األخر  تتطلب استخ

وصول المواد المشعة للجلد . وكذلك يجب الوقاية من التلوث عن طريق التنفس وذلك باستخدام الكمامات المناسبة 
لذلك وذلك في المناطق العالية التلوث خاصة عندما تتطلب عملية اإلزالة أعمال تسبب تصاعد المواد المشعة في 

هذ  الحالة يجب وضل لباد على مخار  الهواء لهذ  المناطق الملوثة. ويجب ضبط مقدار الهواء كالتقليب وفي 
الجرعات اإلِشعاعية لألفراد العاملين أثناء عملية اإلزالة وذلك بواسطة المسح المستمر باستخدام التقنيات والمعدات 

الجيب ومسح معدل الجرعة  ( أو مقياس جرعاتTLDالمناسبة بعد معايرتها مثل مقياس الجرعات الحرضوئي )
 ومسح األفراد.
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 منتد  الفيزياء الطبية

 أجسامنا واألشعة الكهرومؽناطيسية 
 Classicالكاتب: 

 
جسمك ٌستقبل قدرا كبٌرا من األشعة الكهرومؽناطٌسٌة 
، اٌومٌا تهدٌها إلٌك األجهزة الكهربابٌة التً تستخدمه

ءة ، واإلضات المتعددة التً ال تستؽنً عنهاواآلال
الكهربابٌة التً ال تحتمل أن تنطفا ساعة من نهار .. 
أنت جهاز استقبال لكمٌات كبٌرة من األشعة 
الكهرومؽناطٌسٌة أي أنك مشحون بالكهرباء وأنت ال 
تشعر .. لدٌك صداع ، وشعور بالضٌق ، وكسل 
وخمول ، وآالم مختلفة التنسى هذه المعلومة المهمة 

 وأنت تشعر بشًء من ذلك .. 
 

 يؾ الخالص إذن ؟؟؟؟ ك

باحث ؼربً ؼٌر مسلم توّصل فً بحثه العلمً إلى أن 
أفضل طرٌقة لتخلّص جسم اإلنسان من الشحنات 
الكهربابٌة الموجبة التً تإذي جسمه أن ٌضع جبهته 
على األرض أكثر من مرة ، ألن األرض سالبة فهً 
تسحب الشحنات الموجبة كما ٌحدث فً السلك 

ٌُمَ  دَّ إلى األرض فً المبانً لسحب الكهربابً الذي 
 شحنات الكهرباء من الصواعق إلى األرض .. 

 

ضع جبهتك على األرض حتى ُتفرغ الشحنات 
الكهربابٌة الضارة .. وٌزٌدك البحث بٌانا وإدهاشا حٌن 
 ٌقول: األفضل أن توضع الجبهة على التراب مباشرة

 وٌزٌدك إدهاشا أكبر حٌنما ٌقول: 

هذا األمر أن تضع جبهتك على إن أفضل طرٌقة فً 
األرض وأنت فً اتجاه مركز األرض ، ألنك فً هذه 

الحالة تتخلص من الشحنات الكهربابٌة بصورة أفضل 
 وأقوى !! 

 

 
 

 وتزداد اندهاشا حٌنما تعلم ان مركز األرض علمٌا: 

 مكة المكرمة !! 

وأن الكعبة هً محور األرض تماما كما تثبت ذلك 
 ٌة باتفاق المتخصصٌن جمٌعا !! الدراسات الجؽراف

  –أٌها المسلم الؽافل–فً صلواتك  إذن فإن السجود هلل

 هو الحالة األمثل لتفرٌػ تلك الشحنات الضارة .. 

 وهً الحالة األمثل لقربك من خالق هذا الكون ومبدعه 
 

 سبحانه وتعالى ...

 

 
 منتد  الفيزياء الطبية
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 ية الكشؾ عن االشعاع في المواد الؽذائ
 اندٌرا الحنفًالكاتب: 

 

 ٌتم الكشؾ عن طرٌق بلورة ٌودٌد الصودٌم كاالتً 
 / نضع العٌنة الؽذابٌة المراد تحلٌلها فً حاوٌة بعد وزن العٌنة5

 / نسلط البلورة علً الحاوٌة0

 / البلوره حساسة جدا لبلشعاع 0

 / اذا كان هنالك اشعاع فً العٌنة ٌتفاعل مع البلورة4

 فاعل فً شكل قمم عدٌدة تمثل الطاقات المختلفة/ ٌظهر الت0

 / ٌكون هنالك جهاز حاسوب ٌسجل هذه البٌانات 0

/ وبالرجوع الً جول العناصر والطاقات نحدد نوع االشعاع الموجود 9
 اوالعنصر المشع حسب كمٌة الطاقة التً تظهر فً الحاسوب

الموجود  / وبذالك نكون قد عرفنا كمٌة االشعاع فً المادة والعنصر8
 فٌها

 / هنالك مواد تحتوي علً زٌوت الخنزٌر اٌضا ٌمكن الكشؾ عنها بمعرفة حدود طاقتها7

 / اٌضا ٌمكن معرفة النشاط االشعاعً للمواد .52
 

 
 منتد  الفيزياء الطبية

 طيسية الدماغامؽن
 محب الفٌزٌاءالكاتب: 

 

ظواهر كهربابٌة القلب و العضبلت بتترافق الفعالٌة الكهربابٌة لمختلؾ أعضاء الجسم كالدماغ و 
. وإذا كانت الظواهر الكهربابٌة لهذه األعضاء قد درست منذ زمن بعٌد عن و أخرى مؽناطٌسٌة

طرٌق التخطٌط الكهربابً لكل من هذه األعضاء , فإنه لم ٌكن ممكنا على اإلطبلق دراسة 
االعتماد علٌها فً صنع قة واكتشاؾ ظاهرة الناقلٌة الفابالظواهر المؽنطٌسٌة المرافقة لوال 

 مقاٌٌس دقٌقة جدا للمؽناطٌسٌة مإخرا تدعى السكوٌدات.

 
إذ ٌمكن للباحثٌن حالٌا باالعتماد 
على السكوٌدات, أن ٌقوموا بقٌاس 

طٌسٌة التً ٌصدرها االحقول المؽن
الدماغ وتقّصً التبدالت الدقٌقة 
فً فاعلٌته الكهربابٌة , وذلك 

ل , كما بتتبع تؽٌرات تلك الحقو
وٌمكن ألول مرة تحدٌد موقع 
االستجابة للتنبٌه بدقة فً قشرة 
الدماغ من خبلل قٌاسات خارجٌة 

 من دون أن ٌمس رأس الفرد.

هذا وٌقوم الباحثون فً العدٌد من 
مخابر البحث حالٌا بدراسة هذه 
الحقول وحل رموزها فً محاولة 
لفهم آلٌة التفكٌر والعواطؾ ومن 
ٌدري فربما ٌؤتون ؼدا بآلة تسترق 

 السمع حتى إلى أفكارنا.

ٌصدر القلب حقبل مؽنطٌسٌا 
 9-^52×0ضعٌفا ال ٌتجاوز 

gauss  أي جزء من ملٌون من
 220لمؽنطٌسً األرضً الحقل ا
gauss  كما ٌصدر الدماغ حقبل

مؽنطٌسٌا أضعؾ بخمسمابة مرة 
 gauss 7-^52من حقل القلب أي 

. وقد نجح دٌفٌد كوهٌن فً قٌاس 
الحقل المؽنطٌسً الذي ٌرتبط 
ببعض موجات الدماغ المعروفة 

باالعتماد على  αكالموجة 
السكوٌدات, وقد قام بالتعاون مع 

من أن الحقول  تسمرمان بالتؤكد
المؽناطٌسٌة التً ٌكشفها فً جوار 
الرأس قد صدرت فعبل عن الدماغ 
وذلك بتسجٌل التخطٌطٌن 
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الكهربابً والمؽناطٌسً فً آن 
 واحد.

 
وإلجراء التخطٌط الكهربابً 
للدماغ ,توضع مساري فً نقاط 
مختلفة من رأس الشخص وتقاس 
تؽٌرات الكمون الكهربابً عند 

ل العام فروة الرأس و الشك
لمنحنٌاته معروؾ حالٌا بشكل 

جٌد وٌستخدم فً الطب بشكل 
روتٌنً . ومن أكثر خصابص 
التخطٌط الكهربابً وضوحا 

وهً  αظهور الموجات 
اهتزازات التوتر الكهربابً التً 
تتصؾ بكبر اتساعتها وبانخفاض 

لدى  هرتز( 52تواتراتها )نحو 

, إؼماض الشخص المستٌقظ عٌنٌه
ن اما فً التخطٌطٌوهً تتواقت تم

. الكهربابً والمؽناطٌسً للدماغ
وقد قورن كذلك بٌن التسجٌلٌن 
المؽناطٌسً والكهربابً لدى 
األشخاص المصابٌن بالصرع, 
فوجد أن تؽٌرات الكمونات 
الكهربابٌة البلنظامٌة مماثلة 
لنظٌراتها فً الحقول المؽناطٌسٌة. 
وكان التسجٌبلن ٌبدٌان أشكاال 

الدماؼٌة الوحٌدة  متعددة للفاعلٌة
 نفسها.

 

وقد تمكن الباحثان فٌما بعد , بعد تحسٌن السكوٌدات ,من الكشؾ عن تؽٌرات فً الحقول المؽناطٌسٌة أضعؾ بنحو 
عشر مرات , تثٌرها استجابة الدماغ للتنبٌهات الخارجٌة كالصوت و الموضات الضوبٌة أو التماس مع الجلد , كما 

جراء تجارب جدٌدة وقد كانوا ٌدعون مرضاهم ٌفحصون صورا مضٌبة تظهر شرعت مجموعات أخرى للبحث بإ
وتختفً بشكل دوري , فكانت أجهزتهم تكشؾ , بعد بضع عشرات من المٌلٌثانٌات من ظهور الصور , حقبل مؽناطٌسٌا 

 متؽٌرا قرب المنطقة القذالٌة ٌتزاٌد ثم ٌختفً .
 
 

 منتد  الفيزياء الذرية والجزيئية و النووية

 قياسات اإلشعاعية ال
 تسارعالكاتب: 

 

 Curieالكورا 

هو وحدة قٌاس النشاط اإلشعاعً ألي مادة 
مشعة و تعرؾ بؤنها عدد التحلبلت 
اإلشعاعٌة فً الثانٌة الواحده لجرام واحد 

النقً , و هو ما ٌعادل  000من الرادٌوم 
 تحلل . 52^52* 059

وقد وجد أن هذه الوحده كبٌرة جدا بالنسبة 
ٌاسات الحدٌثة . فتم إختٌار وحده مناسبه للق

ل تحلل إشعاعً واحد وتعاد Becquerelوهً البكرٌل 
بكرٌل .  52^52*059بهذا ٌكون مساوي لـ فً الثانٌه و

و ٌبلحظ أن هذه الوحده ال تحدد طاقة اإلشعاع و ال 
تستخدم لقٌاس الجرعات اإلشعاعٌة التً ٌتعرض لها 

معدالت تحلل المواد  األفراد و لكنها تستخدم لبٌان

المشعة المختلفة . و من المعروؾ أن الطاقة 
بكرٌل واحد تختلؾ  اإلشعاعٌة الناتجة عن

 .من ماده ألخرى
 

  Roentgenالرونتجن 

بعد شٌوع إستخدام األشعة السٌنٌه فً 
قٌاس األؼراض العبلجٌة تقرر وضع وحدة ل

تقرر إختٌار مدى التعرض لهذه األشعة. و
ى أساس الطاقة التً تنقلها هذه هذه الوحده عل

اإلشعاعات إلى المادة التً تنفذ فٌها .و أختٌرت كمٌة 
الطاقة التً تإدي إلى تؤٌن واحد سنتمٌتر مكعب من 
الهواء الجاؾ فً درجة حرارة الصفر المبوي و ضؽط 

سم زببق لهذه الوحده و ُسمٌت  90جوي ٌعادل 
 الرونتجن . 
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  Radالراد 

حٌث أن الرونتجن محدد على أساس مادة واحده و هً 
الهواء , فهو ال ٌصلح لتقدٌر الطاقة الممتصة فً المواد 
األخرى ذات الكثافات المختلفة . و لتقدٌر مدى تؤثر 
األنسجة الحٌة بتعرضها لئلشعاع ٌجب أخذ كثافتها فً 
اإلعتبار , و لذلك تم تعرٌؾ وحده أخرى لتقدٌر مقدار 
الطاقة التً تنقلها اإلشعاعات المإٌنة لؤلنسجة الحٌه 
بمرورها فٌها و ُسمٌت الراد , و ُحددت بؤنها طاقة 

ارج لكل جرام واحد من األنسجة الحٌة ,  522مقدارها 
النظر عن نوع اإلشعاعات أو زمن  و ذلك بؽض

 التعرض لها , و على هذا ٌمكن كتابة المعادله التالٌة :
 إرج / جرام من المادة  522واحد راد = 

 

  Grayالجراا 

 وجد 

أن الراد وحده صؽٌره فً الحسابات اإلشعاعٌة و لذلك 
تم إختٌار وحده اكبر و هً الجراي , و تعادل 

ها واحد جول فً كٌلو إمتصاص طاقة إشعاعٌة مقدار
 جرام واحد من المادة و علٌه ٌصبح :

 واحد جراي = واحد جول / كجم

 و حٌث أن 
 جول  9-^52واحد إرج = 

 إرج الكٌلوجرام  522والراد=إمتصاص 

جول فً 5والجراي=إمتصاص 
 الكٌلوجرام 

 

راد و ٌعرؾ  522واحد جراي = 
الجراي بؤنه وحدة الجرعة الممتصة 

Absorbed Dose Rate 
 

  Remالريم 

لقٌاس التؤثٌر البٌولوجً لئلشعاع على 
جسم اإلنسان البد أن نؤخذ فً إعتبارنا 
مقدرة اإلشعاعات المختلفه على التؤٌن أو 
مقدار الطاقة الممتصة من اإلشعاعات 
المختلفه فً األنجسة الحٌة , ولذلك تم 
إختٌار وحده أخرى لهذا السبب سمٌت 

 رٌم 

اد * معامل نوعٌة األشعة واحد رٌم = واحد ر
 وإستجابة األنسجة لها 

م  5782و كانت هذه هً الوحده المستخدمه حتى عام 
 و لكنها أستبدلت بعد ذلك بناء على الدراسات الحدٌثة .

 

  Sievertالسيفرت 

بعد تحدٌد وحدة الجراي و العمل بها كان البد من عمل 
جابة تقدٌر جدٌد فً معامل نوعٌة األشعة و معامل است

األنسجة للجرعة اإلشعاعٌة الممتصه , و قام 
المختصون بعمل دراسات و نماذج عدٌدة و توصلوا 

 Radiationإلى تحدٌد معامل الثقل اإلشعاعً 

Weighting Factro  الذي ٌؤذخ فً األعتبار نوع
األشعة المعٌنة و قٌمة طاقتها وتختلؾ قٌمة هذا المعامل 

ها , و هناك المراجع طبقا لنوع األشعة و طبقا لطاقت
الكثٌرة التً تحدد قٌمة هذا المعامل لؤلنسجة الحٌة 
المختلفة , و تم تحدٌد وحده لتقدٌر مدى تؤثر األنسجة 
الحٌة و هً السٌفرت و تساوي الطاقة اإلشعاعٌة 
الممصتة مقدره بالجراي مضروبه فً معامل نوعٌة 

 واحد سٌفرت = :بة األنسجة لها أي أناألشعة و إستجا
وتسمى هذه  واحد جراي * معامل الثقل األشعاعً

  .اي الجرعه المكافبه Equivalent Doseالكمٌة 

للمإلؾ د/ ممدوح عبد الؽفور حسن 05: الثقافه النووٌه للقرن المصدر  
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 منتد  الفيزياء الذرية والجزيئية و النووية

 ماهو الماء الثقيل وكيؾ يمكن الحصول عليا؟؟
 Classicالكاتب: 

 
ميعنددددددا يعددددددرؾ أن المدددددداء العددددددادا يتكددددددون مددددددن الهيدددددددروجين واألكسددددددجين   و الصدددددديؽا الكيميائيددددددة للمدددددداء ج

. يدددددددروجين وذرة واحددددددد  مددددددن األكسددددددجينوالتددددددي تعنددددددي أنددددددا يتكددددددون مددددددن ذرتددددددين مددددددن اله H2Oهددددددي 
نسددددددبة للنددددددوع الثدددددداني المدددددداء  Light waterويمكددددددن أن يسددددددمى هددددددذا المدددددداء ايضددددددا بالمدددددداء الخفيددددددؾ 

  Heavy waterالثقيل 
 

 للهيدروجين ثالثة نغائر:

الهٌدروجٌن العادي والذي ٌعرؾ بـ البروتٌوم  -5
(Protium وتتكون نواته من بروتون واحد ) 

( وتتكون نواته من  deuteriumالدٌترٌوم ) -0
 بروتون واحد ونٌوترون واحد

( وتتكون نواته من بروتون tritiumالترٌتٌوم )  -0
 واحد ونٌوترونٌن

 
% من 772780ٌحتوي الهٌدروجٌن على  فً الطبٌعة

% من 22250( وحوالً Protiumالبروتٌوم )
من  59^52( وجزء من  deuteriumالدٌترٌوم )
 ( الذي ٌعتبر من العناصر المشعةtritiumالترٌتٌوم ) 

 

لقد اكتشؾ الكٌمٌابً االمرٌكً هرلد كلٌتن اري 
(Harold Clayton Urey الماء الثقٌل عام )م 5705

ز على جابزة نوبل للكٌمٌاء تتوٌجا لهذا المجهود وقد حا
 م.5704عام 

 

م استطاعا لوٌس و دونالد 5700قبل ذلك وفً عام 
(Lewis and Donald من تحضٌر بضعة ملٌمترات )

من الماء الثقٌل النقً وذلك عن طرٌق التحلٌل 
 الكهربابً للماء بصورة طوٌلة ومستمرة.

لؽاز الناتج ٌتجمع فعندما ٌحلل الماء كهربابٌا فان ا
بالقرب من الكاثود حٌث ٌكون معظم هذا الؽاز من 

التالً فان الماء المتبقً ٌثرى الهٌدروجٌن وب
(enriched باكسٌد الدٌترٌوم, وباستمرار التحلٌل )

 الكهربابً لمبات اللٌترات من الماء ٌنتج الماء الثقٌل 
 

من الدٌترٌوم  Heavy waterٌتكون الماء الثقٌل 
الهٌدروجٌن( واالكسجٌن وصٌؽته الكٌمٌابٌة هً  )نظٌر
D2O  فعندما ٌتحد الدٌترٌوم مع االكسجٌن فانه ٌكون

 أكسٌد الدٌترٌوم أو ماٌعرؾ بالماء الثقٌل 

 
 

ان مصادر الماء الطبٌعٌة كاالنهار والبحار واالمطار 
 0902وؼٌرها تحتوي على جزئ من الماء الثقٌل لكل 

  H2Oجزء من 
 

بٌنما تكون  M=20جزٌبً للماء الثقٌل أن الوزن ال
ومن هنا جاءت تسمٌة الماء الثقٌل  M=18للماء العادي 

بهذا االسم , كما أن الكثافة ودرجة التجمد ودرجة 
 الؽلٌان للماء الثقٌل اعلى من الماء العادي .

 

الجدير بالذكر أن أهم استخدامات الماء الثقيل تكون 
 ت النوويا.لتهدئة النيوترونات في المفاعال
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 منتد  الفيزياء الذرية والجزيئية والنووية

 إختالؾ توزيل طاقة أشعة إكس 
 : تسارعالكاتب

 

تصددددددعة السددددددن  اذردددددد ن ي عدددددد  اذددددددإةع عادددددد ا تردددددد  ا  اذ ددددددا   ع تددددددا    سددددددناعا  تا ددددددا اذتدددددد  تصددددددعة 
 ددددددد    ددددددد   عددددددد  اذنددددددد اع    تدددددددخ اذت ة ددددددد  عددددددد   نددددددد ع    ات  ددددددد    ددددددد  السدددددددن  اذرددددددد ن ي  ات  دددددددا 

 :ت ز ع طاق  السني أر  خ
 

 Characteristics x-rayاألشعة السينيا المميز  للعنصر  -1

ٌصدر هذا النوع من األشعة السٌنٌه عند إنتقال الكترونات ذرٌه من مدارات )قشرات( ذات طاقه أعلى إلى مدارت ذات 
 طاقه أقل فً الذره نفسها كما هو واضح من الرسم 

 

 
 

لكترون الذي فً المدار الكبٌر ٌمتلك طاقه اعلى من اإللكترون الذي فً المدار األصؽر حٌث أنه كما هو واضح أن اإل
فلو حصل و أصبح هناك مكان خالً فً المدار األقل طاقه فإن اإللكترون الموجود فً المدار االعلى سوؾ ٌنتقل تلقابٌا 

ٌنتج عنه إنطبلق فوتونات األشعة السٌنٌه  إلى المدار األقل و بما أن هناك فرق فً الطاقه بٌن المدارٌن هذا الفرق
  .بمعنى أن طاقة الفوتون تساوي فرق الطاقه بٌن المدارٌن األول والثانً

 

 Bremsstrahlungاألشعة السينيا اإلنكباحية  -2

  Braking Radiationهً كلمه المانٌة األصل بمعنى أشعه إنكابحٌه  Bremsstrahlungحٌث ان كلمة 

 

 كيؾ ينتج هذا النوع ... فسوؾ أشرح اآلن

هذا النوع ٌنتج عند حدوث إنكباح شدٌد أو بمعى آخر تباطوء إللكترون أي تناقص شدٌد فً سرعته و سبب هذا 
التباطوء هو تفاعل اإللكترون مع المجال الكهربً الشدٌد للذره أو للنواه حٌث ان الطاقه التً ٌفقدها األلكترون بسبب 

فوتونات أشعة إكس حٌث أن طاقة الفوتون المنطلق نتٌجة التباطوء تساوي فرق  تناقص سرعته تنطلق فً صورة
 الطاقه بٌن اإللكترون قبل التفاعل مع المجال الكهربً و بعد التفاعل معه.
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و ٌتمٌز طٌؾ األشعة اإلنكباحٌه بؤنه طٌؾ مستمر أي بمعنى ان طاقة الفوتونات تتخذ قٌما مختلفه تبدأ من الصفر و 
 نتهً عند أقصى قٌمه لئللكترون المنكبح .ت
 

 

 
 

و من أمثلة األشعة السٌنٌه اإلنكباحٌه تلك األشعة التً ٌتم تولٌدها فً أنابٌب األشعة السٌنٌه المستخدمه فً التشخٌص 
كترونات الطبً و فً التطبٌقات الصناعٌه المختلفه . حٌث ٌتم تعجٌل اإللكترونات بإستخدام فرق جهد كبٌر ثم تكٌح اإلل

 Bremsstrahlungالمعجله على مادة المصعد فتنطلق األشعة اإلنكباحٌه 
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 منتد  الفيزياء الذرية والجزيئية والنووية

 المفاعالت النووية ما هي؟ 
 عماد محمدالكاتب: 

 

المفددداعالت النوويدددة عبدددارة عدددن منشدددات ضدددخمة يدددتم فيهدددا السددديطرة علدددى عمليدددة األنشدددطار الندددووا حيدددث 
غ بددددداألجواء المناسدددددبة ألسدددددتمرار عمليدددددة األنشدددددطار الندددددووا دون وقدددددوع انفجدددددارات اثنددددداء يدددددتم األحتفدددددا

األنشدددددطارات المتسلسدددددلة. يسدددددخدم المفددددداعالت النوويدددددة ألؼدددددراض خلدددددق الطاقدددددة الكهربائيدددددة و تصدددددنيل 
األسدددلحة النوويدددة و ازالدددة األمدددالح والمعدددادن األخدددر  مدددن المددداء للحصدددول علدددى المددداء النقدددي و تحويدددل 

ائيددددة معينددددة الددددى عناصددددر اخددددر  و خلددددق نغددددائر عناصددددر كيميائيددددة ذات فعاليددددة اشددددعاعية عناصددددر كيمي
 واؼراض اخر .

يعتبدددر أنريكدددو فيرمدددي عدددالم فدددي الفيزيددداء مدددن ايطاليدددا والدددذا حددداز علدددى جدددائزة نوبدددل فدددي الفيزيددداء عدددام 
متحدددة و ؼددادر ايطاليددا بعددد صددعود الفاشددية علددى سدددة الحكددم واسددتقر فددي نيويددورك فددي الواليددات ال 1938

الددذا كددان يهوديددا مددن  مددن اوائددل مددن اقترحددوا بندداء مفاعددل نددووا حيددث اشددرؾ مددل زميلددا ليددو زيددالرد
وكدددان الؽدددرض الرئيسدددي مدددن هدددذا  1942مواليدددد هنؽاريدددا علدددى بنددداء اول مفاعدددل ندددووا فدددي العدددالم عدددام 

ائيدددة مدددن تدددم وللمدددرة األولدددى انتدددا  الطاقدددة الكهرب 1951المفاعدددل هدددو تصدددنيل األسدددلحة النوويدددة. فدددي عدددام 
 مفاعل أيداهو في الواليات المتحدة.

 
 

ٌتوقع بعض الخبراء نقصا فً الطاقة الكهربابٌة فً 
المستقبل البعٌد نتٌجة ظاهرة انحباس حراري سببتها 
أنشطة بشرٌة مثل تكرٌر النفط ومحطات الطاقة وعادم 
السٌارات وؼٌرها من األسباب وهناك اعتقاد سابد ان 

سبٌل األمثل لسد هذا النقص فً الطاقة النووٌة هو ال
 المستقبل.

 

 
 

 يتكون اا مفاعل نووا من األجزاء التالية:

مركز المفاعل وهو الجزء الذي ٌتم فٌه سلسلة عملٌات 
 األنشطار النووي. 

السابل المتحكم فً حرارة المركز وٌستعمل الماء عادة 
للتحكم فً سرعة عملٌات األنشطار النووي وكواقً من 

 المنبعث من العملٌة. األشعاع 

حاوٌات تحٌط بمركز المفاعل و السابل المتحكم فً 
حرارة المركز لمنع تسرب األشعاعات الناتجة من 

 األنشطار النووي. 

محوالت حرارٌة للتحكم فً حرارة السابل المتحكم فً 
 حرارة المركز. 

 مولدة كهربابٌة عمبلقة. 

فً لؽرض تحفٌز سلسلة عملٌات األنشطار النووي 
مركز المفاعل النووي ٌستعمل ما ٌسمى بالوقود النووي 

-او البلوتونٌوم 000-والتً هً فً الؽالب الٌورانٌوم
والفكرة تكمن فً تحفٌز انشطار فً انوٌة ذرات  007

الٌصالهما الى  007-او البلوتونٌوم 000-الٌورانٌوم
 مرحلة ما ٌسمى الكتلة الحرجة.

ر ان هناك كرة لتوضٌح مفهوم الكتلة الحرجة تصو
,  000-بحجم قبضة الٌد مصنوع من مادة الٌورانٌوم
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بعد تحفٌز اولً لعملٌة األنشطار النووي بواسطة تسلٌط 
نٌترون  020حزمة من النٌوترون على الكرة سٌتولد 

 000-جراء هذا األنشطار األول لنواة ذرة الٌورانٌوم
وهذا ٌكون كافٌا لبدأ انشطار ثانً فً كل األجزاء 

تكونة من األنشطار األول واثناء هذه السلسلة الم
المتعاقبة من األنشطارات فً نواة الذرات ٌفقد الكثٌر 
من النٌوترونات المتكونة الى سطح الشكل الكروي 
ولكن كمٌة النٌوترونات المتكونة فً الداخل كافٌة 
الدامة عملٌات األنشطار وهنا ٌؤتً دور الكتلة الحرجة 

الحد األدنى من كتلة مادة معٌنة التً ٌمكن تعرٌفها ب
 كافٌة لتحمل سلسبلت متعاقبة من األنشطارات .

اذا كان العنصر المستخدم فً عملٌة األنشطار النووي 
ذو كتلة ٌتطلب تسلٌطا مستمرا بالنٌوترونات لتحفٌز 
األنشطار األولً للنواة فان هذه الكتلة تسمى الكتلة دون 

 الحرجة.

 
دم فً عملٌة األنشطار النووي اذا كان العنصر المستخ

ذو كتلة قادرة على تحمل سلسبلت متعاقبة من 
األنشطار النووي حتى بدون اي تحفٌز خارجً بواسطة 
تسلٌط نٌوترونات خارجٌة فٌطلق على هذه الحالة الكتلة 
الفوق حرجة وهً المرحلة المطلوبة لتصنٌع القنبلة 

 النووٌة.

, جنوب أفرٌقٌا ,  تعتبر أسترالٌا , كازاخستان , كندا
البرازٌل , نامٌبٌا من اكبر الدول المصدرة للٌورانٌوم 

دوالر  522 - 82وتباع عادة بسعر ٌتراوح من 
للكٌلوؼرام الواحد وبعد الحصول علٌه ٌتم طحنه 
وتحوٌله الى ماٌسمً بالكعكة الصفراء التً ٌتم تحوٌلها 

 uraniumفٌما بعد الى ٌورانٌوم هٌكسافلورٌد 

hexafluoride  وٌتم بعد ذلك عملٌة اخصاب
 الٌورانٌوم.

 

 تخصيب اليورانيوم:

عملٌة التخصٌب عبارة عن عزل نظابر عناصر 
من عنصر ما  Isotope separationكٌمٌابٌة محددة 

لؽرض زٌادة تركٌز نظابر اخرى للحصول على مادة 
تعتبر مشبعة بالنظٌر المطلوب على سبٌل المثال عزل 

ورانٌوم الطبٌعً للحصول على نظابر معٌنة من الٌ
الٌورانٌوم المخصب و الٌورانٌوم المنضب. وتتم عملٌة 
التخصٌب على مراحل حٌث ٌتم فً كل مرحلة عزل 
كمٌات اكبر من النظابر الؽٌر مرؼوبة حٌث ٌزداد 
العنصر تخصٌبا بعد كل مرحلة لحد الوصول الى نسبة 

 النقاء المطلوبة.

لمخصب عبارة عن على سبٌل المثال الٌورانٌوم ا
فٌه  000-ٌورانٌوم تمت زٌادة نسبة نظابر الٌورانٌوم

وازالة النظابر األخرى. وعملٌة التخصٌب هذه صعبة 
و مكلفة وتكمن الصعوبة ان النظابر الذي ٌراد ازالتها 
من الٌورانٌوم شبٌهة جدا من ناحٌة الوزن للنظابر الذي 

لتخصٌب ٌرؼب باالبقاء علٌها و تخصٌبها وٌتم عملٌة ا
باستخدام الحرارة عبر سابل او ؼاز لتساهم فً عملٌة 
عزل النظابر الؽٌر المرؼوبة وهناك طرق اخرى اكثر 

 تعقٌدا كاستعمال اللٌزر او األشعة الكهرومؽناطٌسٌة.

 
الذي ٌراد تخصٌبه من  000-وتبلػ نسبة الٌورانٌوم

% فقط ولكن 229اجمالً ذرة الٌورانٌوم الطبٌعً نسبة 
جزء هو المرؼوب فٌه لكونه اخؾ من ناحٌة هذا ال

الكتلة من األجزاء األخرى من الٌورانٌوم الطبٌعً . 
الجزء المتبقً من الٌورانٌوم الطبٌعً بعد استخبلص 
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. تم  008-ٌسمى الٌورانٌوم 000-جزء الٌورانٌوم
تخصٌب الٌورانٌوم ألول مرة فً الوالٌات المتحدة بعد 

من المفاعبلت  0تم بناء الحرب العالمٌة الثانٌة حٌث 
النووٌة فً والٌات تٌنٌسً و أوهاٌو و كنتاكً وكانت 
الطرٌقة المستعملة عبارة عن ضخ كمٌات كبٌرة من 
الٌورانٌوم على شكل ؼاز ٌورانٌوم هٌكسافلورٌد 

uranium hexafluoride  الى حواجز ضخمة تحوي
على مبلٌٌن الثقوب الصؽٌرة جدا وبهذه الطرٌقة ٌتم 

)وهو الجزء المطلوب( بسرعة  000-الٌورانٌوم انتشار
)وهو الجزء الؽٌر  008-اكبر نسبة الى الٌورانٌوم

مرؼوب فٌه لكونه اثقل( وتم استؽبلل الفرق فً سرعة 

 000-األنتشار وجمع كمٌات هابلة من الٌورانٌوم
وتمتلك الوالٌات المتحدة ٌورانٌوم مخصب من النوع 

 %.72العالً الخصوبة بنسبة 

 

 مشاكل:ال

المشكلة الكبرى تكمن فً كٌفٌة التخلص من المخلفات 
النووٌة فً المفاعبلت النووٌة وعادة ما ٌوضع 
المخلفات فً احواض مابٌة كبٌرة لمدة عشرات السنٌن 
لؽرض ابطاء عملٌات التحلل األشعاعً وٌتم بعد ذلك 

 صب الفوالذ و الكونكرٌت على هذه األحواض.

 

 
 ة والجزيئية و النوويةمنتد  الفيزياء الذري

 االيونات السالبة 
 د.معاذ الكاتب: 

 مشرؾ منتدي الفٌزٌاء الذرٌة والجزٌبٌة والنووٌة
 

سدددتجد   تددد تي االيوندددات السدددالبة مدددن المدددواد ؼيدددر الفلزيدددة. ) او مدددن المدددواد ؼيدددر الفلزيدددة بخلددديط مدددل الفلدددز(
الدددى عناصدددر المجموعدددة الثامندددةا إنهدددا المدددواد الالفلزيدددة علدددى الطدددرؾ االيمدددن للجددددول الددددوراا أوال أنغدددر 

وهدددذا يعندددي   عناصدددر الؽدددازات النبيلدددةا وهدددي ال تصدددنل ايونددداتا و لدددذلك تسدددمى خاملدددة أو عديمدددة التفاعدددل.
اندددا مدددم الممكدددن الحصدددول علدددى ؼددداز نيدددون نقدددي تمامدددا)ارؼونا كريبتدددون........ال (ا و لكدددن مدددن الصدددعب 

واالن أنغدددر الدددى عناصدددر المجموعدددة   صدددر اخدددر .ان نحصدددل علدددى تفددداعالت كيميائيدددة لهدددذ  العناصدددر بعنا
السدددابعةا هندددا سدددتجد عناصدددر اسدددهل لتشدددكيل االيوندددات بشدددحنة سدددالبة واحددددة. و ذلدددك ألنهدددا سدددتحتوا علدددى 

 الكترون واحد اضافي فقط اكثر من عدد البروتونات فيها.

 

اد للداللة على انها اذا ما كانت ذرة أو ولجعل حٌاتنا اكثر متعة قلٌبل ) أو اصعب( نهج الكٌمٌابٌون الى تؽٌٌر تسمٌة المو
اٌون فهم ٌتكلمون عن أمكانٌة تحول ذرة الفلور الى اٌون الفلور و 

كما هو الحال كما سب الكترونا اضافٌا لمداراتها. وذلك عندما تكت
 ٌلً: 

Fluorine --- Fluoride F  -  

Chlorine --- Chloride Cl  -  

Bromine --- Bromide Br  -  

Iodine --- Iodide I  -  

Sulphur --- Sulphide S 2- 
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أما أٌونات الكبرٌت فهً من اجمل المواد الكٌمٌابٌة. ألنها تشكل ؼازات كبرٌتات هٌدروجٌنٌة بسهولة، و رابحتها تبدو  
 مثل رابحة البٌض الفاسد.

 

بلثة. و ما علٌك اال تذكر وانه من الممكن كذلك اٌجاد اٌون بشحنة الكترونٌن أضافٌة كما هو الحال فً الكبرٌت أو ث
اهمها: الفوسفٌت، سلفاٌت، سلفٌت، ناٌتراٌت، ناٌترٌت، و الكربونات،.... نبلحظ أن النهاٌات بـ "ٌت" و "ات" تعنً انها 
كلها تحتوي على االكسجٌن بتركٌبها، فتلك التً تنتهً بـ "ٌت" تعنً انها تحتوي على كمٌة قلٌلة من االكسجٌن، واما 

 سمٌتها على "ات" فهً تحتوي على قدر اكبر من االكسجٌن بتركٌبها.التً تحتوي بت
 

4PO 3-, 3SO 2-, 4SO 2-, 2NO -, 3NO -, 3CO 2 -  
 

فً بعض االحٌان تحتوي االٌونات السالبة على بعض الفلزات كما هو الحال فً المواد البلفلزٌة. و مثال ذلك االلمنٌوم، 
 ظر االن؟؟ انظر الى كتاب الكٌمٌاء خاصتك و اكتشؾ...الكروم، البرمنؽنات،........ فماذا تنت

 

االٌونات السالبة الذرٌة هً نظام ٌتكون من ارتباط 
الكترون مع الذرة المتعادلة، و بتبسٌط اكثر، كما لو ان 
االلكترون لٌس له القدرة على االرتباط، و ذلك على 
اعتبار ان الشحنات السالبة و الموجبة تلؽً بعضها 

لذرة المتعادلة .و بالطبع فإن االلكترون البعض با
االضافً سٌمضً جزء من وقته بٌن االلكترونات التً 
تحجب عنه بعض جهد النواة و لكنه بشكل او باخر فإنه 
ٌشعر بقوة الجذب. و التجاذب بقلٌل من الحاالت ٌكون 
كافٌا النشاء طاقة ربط بمستوى ذري معٌن، و 

لكترون السالب السٌنارٌو االفضل هنا فً حالة اال
الشحنة القادم الذي ٌعانً من قوى تنافر بٌن بقٌة االلكترونات السالبة الشحنة مما سٌدفع االلكترونات االخرى قلٌبل 
لتؽٌٌر موقعها لتترك ورابها مكانا ٌستقر به االلكترون الجدٌد. و بشكل اساسً مثل هذه الرابطة ال ٌمكن ان توصؾ 

مستقل. و االٌونات السالبة هً كذلك انظمة مثالٌة للتحقٌق و تسمى التؤثٌرات التصحٌحٌة باستخدام نموذج االلكترون ال
 لبللكترون.

 

ان مجموعات االٌونات السالبة تشكل تجرٌبٌا التحقٌق فً االٌونات السالبة التً تهدؾ الى اثبات فهم ماهٌة االٌونات 
االٌونات السالبة المحددة. و مع العلم بؤن الدراسات السالبة، اما التحقٌق النظري فإنه ٌحتاج الى وصؾ سلوكات 

التجرٌبٌة قابمة اساسا على تداخل اللٌزر مع ذرات االٌونات السالبة. حٌث ٌتم تسرٌع االٌونات داخل فرازات او 
 . ان التطبٌق العالً الدقة السرٌع جدا بتقنٌة اللٌزر و تقنٌات رصد عالٌة الحساسٌة تسمحASTRIDالمخزن الحلقً 

 باعطاء و استخبلص معلومات مطٌافٌة دقٌقة جدا.
 

عبلوة على ذلك، ان التطبٌقات التقنٌة ؼٌر الخطٌة ) امتصاص فوتونٌن و تولٌد اطوال موجٌة طوٌلة( تسمح بالتحقٌق 
فً مدارات ٌتعذر بلوؼها بالدراسات البصرٌة. و مشروع جدٌد ٌتطلع الى تشكل روابط االٌونات السالبة الضعٌفة عبر 

 تصادمات بطٌبة مع اللٌزر المتهٌج بذرات راٌدٌنبٌرغ.
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 ميكانيكا الكممنتد  

 قطة شرودنجر 
 abuzedgutالكاتب: 

 

قطددددد  سدددددة عنتة  ددددداإا   دددددع  ذددددد   نندددددا صددددد  نا تتةعددددد   ددددد  ة    دددددا  دددددع    ددددد  تددددد   ةا  عاسدددددةا ع ددددد   دددددع  
 ا دددددددا   ن طددددددد  ي   رددددددد   و   تا دددددددل اذصدددددددنع   اذ عددددددد    ددددددد  اذسددددددد ل اذ ة ددددددد     ددددددد  صدددددددنع      دددددددل ت

 اذ ددددددع  اذ  دددددد  عااددددددل  ددددددإا اذصددددددنع    دددددد  ت ن ددددددل ا  ددددددي   ة  دددددد ئ   ذت صدددددد ل ت دددددداة   ةعددددددائ    ددددددإا 
اذت ددددددداة  ددددددد عج  ذددددددد  رددددددد  ط زتاتددددددد  ع دددددددا   رددددددد  قاتدددددددل      ددددددد  اذ ن ددددددد   أ  اذا  ددددددد  اذ ددددددد ئ   تط ددددددد  

  ذ  تة نا    ت صل ت اة   ةع     إا ر ط ع   ا   ت نا    ئ    ن ن   
 
 

  
 
 

إذا كااااان هناااااك مصاااادر ضااااوبً داخاااال الصااااندوق و 
الضااااوء المنبعااااث ماااان هااااذا المصاااادر ٌاااانعكس علااااى 
نصاااااؾ مااااارآه )هاااااى مااااارآه تعكاااااس نصاااااؾ االشاااااعة 
السااااقطة علٌهاااا و تمااارر نصااافها اآلخااار مااان خبللهاااا( 
حساااب معطٌاااات مٌكانٌكاااا الكااام و)معادلاااة شااارودنجر( 

هاااذه النصاااؾ مااارآه فاااإن  فاااإن أٌاااة فوتاااون ٌساااقط علاااى
دالتااااه الموجٌااااة سااااوؾ تنقساااام إلااااى دالتااااٌن . أحاااادهما 
ٌصاااااؾ " الفوتاااااون المااااانعكس "واآلخااااار " الفوتاااااون 
المااار " )الفوتااون الحقٌقااً هااو مجمااوع االثنااٌن )فااإذا 

كاااان الفوتاااون المااانعكس ٌجعااال الخلٌاااة الضاااوبٌة التاااى 
بااادورها تقاااوم باااإطبلق ُساااماً ٌقتااال القطاااة التاااى باااداخل 

الفوتااون الماااار خااابلل الماارآة فإناااه لااان  الصااندوق، أماااا
ٌااإثر علااى الخلٌااة الضااوبٌة ممااا ٌجعاال زجاجااة الساام 
فااى مكانهااا ال تتحاارك وماان ثاام فلاان تشااعر القطااة بااؤى 
شااا . ولكاان نظاارا ألن الحالااة الكمٌااة للفوتااون هااى " 
فوتااااون مااااار "   "فوتااااون ماااانعكس " هااااذا ٌعنااااً أن 
السااام ساااوؾ " ٌصاااٌب القطاااة "   " ال ٌصاااٌب القطاااة 

 ى بمعنى آخر القطة " مٌتة "   " حٌة "" أ
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 منتد  الفيزياء الحديثة والنغرية النسبية

 ماذا عن حياة آينشتاين...
 QuarKالكاتب: 

 مشرؾ منتدي الفٌزٌاء الفلكٌة و المكتبة الفٌزٌابٌة
 

إن عبلقة 
"أٌنشتاٌن" مع 
سٌاسة القنبلة 
النووٌة معروفة 
جٌدا: فقد وقع 
الرسالة الشهٌرة 

ى الربٌس إل
االمرٌكً 
"فرانكلٌن روزفلت"، التً اقنعت 
الوالٌات المتحدة بؤخذ الفكرة على 
محمل الجد، وشارك فً جهود ما 
بعد الحرب، لمنع الحرب النووٌة. 
ؼٌر ان هذا، لم ٌكن وحده النشاطات 
المعزولة، لعالم زج فً عالم 
السٌاسة. فقد كانت حٌاة آٌنشتاٌن 

السٌاسة  ،بحسب تعبٌره، "مقسمة بٌن
 والمعادالت".

جاءت نشاطات آٌنشتاٌن السٌاسٌة 
المبكرة، خبلل الحرب العالمً 
األولى، حٌث كان استاذا فً برلٌن. 
لقد أمضه ما رأى من هدر لؤلرواح 
البشرٌة، فؤصبح ضالعا فً 
تظاهرات ضد الحرب. إال ان دعوته 
إلى العصٌان المدنً، وتشجٌعه 

مً، العلنً على رفض التجنٌد اإللزا
لم ٌكسبه الكثٌر من محبة زمبلبه. 
ولكن هذا أٌضا، لم ٌعزز شعبٌته، 
وسرعان ما جعلت سٌاسته، من 
المتعذر علٌه زٌارة الوالٌات 

 المتحدة، ولو إللقاء المحاضرات.

كانت قضٌة آٌنشتاٌن الكبرى الثانٌة، 
الصهٌونٌة. فرؼم كونه ٌهودٌا 
بالمولد، فقد رفض فكرة التوراة عن 

انه وتعالى. إال أن شعوره هللا سبح

المتنامً بوجود عداء للسامٌة، سواء قبل الحرب العالمٌة األولى وبعدها، قاده إلى 
التعصب للطابفة الٌهوٌدة، ثم فٌما بعد، إللى أن ٌكون مإٌدا وناطقا باسم 
الصهٌونٌة. ومرة أخرى، فإن فقدان الشعبٌة، لم ٌوفقه عن قول ما فً 

هجوم، حتى إن تنظٌما مضادا آلٌنشتاٌن تشكل. وحكم فكره.فتعرضت نظرٌاته لل
على أحد األشخاص بتحرٌض آخرٌن على قتل آٌنشتاٌن)وؼرم بستة دوالرات 
فقط!!(. إال ان آٌنشتاٌن كان رابط الجؤش: فعندما نشر كتاب تحت عنوان"" مبة 
 مإلؾ ضد آٌنشتاٌن""، رد قاببل:" لو كنت على خطؤ ، لكان مإلؾ واحد ٌكفً!!".

، جاء هتلر إلى الحكم. كان آٌنشتاٌن فً أمرٌكا، فاعلن أنه لن  5700فً العام و

ٌعود إلى ألمانٌا. ثم عندما داهمت الملٌشٌات النازٌة منزله، واحتجزت حسابه 
المصرفً، نشرت إحدى صحؾ برلٌن العنوان:" أخبار سارة من آٌنشتاٌن :إنه لن 

 ٌعـــــــود!!!".
 

 
 

، تخلى آٌنشتاٌن عن الدعوة إلى السبلم. أخٌرا، وتخوفا من ان وحٌال التهدٌد النازي
العلماء األلمان سوؾ ٌصنعون قنبلة نووٌة، اقترح ان تصنع الوالٌات المتحدة 
قنبلتها الخاصة. ولكنه، حتى قبل تفجٌر القنبلة األولى، كان ٌحذر علنا من أخطار 

 حرب نووٌة، وٌقترح مراقبة دولٌة للسبلح النووي.

حٌاة آٌنشتاٌن،لم تحقق جهوده نحو السبلم على األرجح، أي تقدم ٌمكنه ان  وطوال
وبالتؤكٌد، لم تكسبه إال القلٌل من األصدقاء. إال أن تؤٌٌده الصارخ  -ٌبقى 

، عندما عرضت علٌه رباسة اسرابٌل، 5700للصهٌونٌة كان موضع تقدٌر سنة 

. ولكن، ربما كان السبب ساذج جدا فً السٌاسة –فً اعتقاده  –فرفض قاببل إنه 
  إن المعادالت أهم عنداا ألن  أقوالهالحقٌقً مختلفا: فمرة أخرى بحسب 

 السياسة هي للحاضرا أما المعادلة فهي للخلود  .
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 منتدا فيزياء البصريات

 خصائص الضوء الفيزيائية
 فراس الظاهر 

 المراقب العام على منتدى الفٌزٌاء التعلٌمً
 

م الفيزيددداء عرفدددا العدددرب بعلدددم الطبيعيدددات ومدددن فدددروع هدددذا العلدددم التدددي كدددان للعدددرب دورا مدددن المعدددروؾ أن علددد
م (  1039 -م  965عغيمدددددا فيهدددددا ) فيزيددددداء الضدددددوء ( ويعتبدددددر عبقدددددرا العدددددرب )) الحسدددددن بدددددن الهيدددددثم (( ) 

ابددا منشددىء علددم الضددوء بددال منددازع وال يقددل أثددر  فددي علددم الضددوء عددن أثددر نيددوتن فددي علددم الميكانيكددا ويعتبددر كت
المندددداغر المرجددددل لفيزيدددداء الضددددوء لعدددددة قددددرون وقددددد وضددددل ابددددن الهيددددثم القددددوانين األساسددددية النعكدددداس الضددددوء 
وانكسدددار  وفسدددر الرؤيدددة المزدوجدددة وغددداهرة السدددراب ولكدددن أهدددم انجازاتدددا كاندددت الخزاندددة ذات الثقدددب والتدددي 

ومددددا نسددددتخدما مددددن أوسدددداط تعتبددددر البدايددددة والمقدمددددة الختددددراع الكدددداميرا وصددددوال الددددى عصددددر المعلوماتيددددة االن 
 .متعددة

ألدددؾ كيلدددومتر فدددي الثانيدددة وتتوقدددؾ  300الضدددوء: موجدددات كهرومؽناطيسدددية تنتقدددل فدددي الفدددراغ بسدددرعة تسددداوا 
 .طاقة موجات الضوء على تردد هذ  الموجات فكلما زاد تردد موجة الضوء زادت طاقتها

 

 
 طبيعة الضوء

مقدمة تارٌخٌة : بما أن الضوء 
ا فً الفضاء وبما ٌملك طاقة وٌنقله

أن الطاقة تنقل إما باالجسام أو 
بالموجات اذا ٌوجد فرضٌتٌن 
حول طبٌعة الضوء هما النظرٌة 

ة النظرٌوالجسٌمٌة الدقابقٌة لنٌوتن 
 الموجٌة للعالم الهولندي هٌجنز
ولكن لم تسطع هاتٌن النظرٌتٌن 
تفسٌر جمٌع الظواهر البصرٌة 
مما استوجب وضع نظرٌة توحد 

واص الموجٌة والجسٌمٌة بٌن الخ
ونذكر  للضوء هً النظرٌة الكمٌة
 .هنا ببلنك واٌنشتٌن وبوهر

 خواص الضوء

السرعة المحدودة واالنتشار فً خطوط مستقٌمة هً الخواص الهندسٌة 
 الحٌودوالتداخل هً الخواص الموجٌة . أما التشتتواالنكسار واالنعكاس و
الخاصٌة واما نكسار المزدوج االو الخاصٌة الكهرومؽناطٌسٌةو االستقطابو

الكمات ومستوٌات الطاقة وكثافات االحتمالٌة والمدارات الذرٌة  فهًالكمٌة 
 .اللٌزرو

 

 انعكاس الضوء 

ارتداد األشعة 
الضوبٌة فً 
نفس الوسط 
عندما تقابل 
سطحا عاكسا 
الشعاع الساقط 
هو الشعاع الذي 
ٌصل الى السطح 
العاكس الشعاع 
المنعكس هو 

الذي الشعاع 
ٌرتد عن السطح 

زاوٌة السقوط هً الزاوٌة المحصورة بٌن الشعاع الساقط والعمود .  العاكس
المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس زاوٌة االنعكاس هً الزاوٌة 
المحصورة بٌن الشعاع المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على 

 .السطح العاكس

 قانونا االنعكاس
 ل زاوٌة السقوط = زاوٌة االنعكاس القانون األو
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القانون الثانً الشعاع الضوبً 
الساقط والشعاع الضوبً المنعكس 
والعمود المقام من نقطة السقوط 
على السطح العاكس تقع جمٌعا فً 
مستوى واحد عمودي على السطح 

 العاكس 
 

 انكسار الضوء

هو تؽٌر اتجاه الشعاع الضوبً 
ن عندما ٌجتاز السطح الفاصل بٌ

 .  تلفٌنوسطٌن شفافٌن مخ

الكثافة الضوبٌة لوسط ما هو 
المقدار الذي ٌمٌز اعتماد سرعة 
انتشار الضوء على نوع الوسط 
وتقاس بالقٌمة العددٌة لمعامل 
االنكسار المطلق للوسط أو هً 
قدرة الوسط على كسر األشعة 
الضوبٌة عند نفاذها فٌه السطح 
الفاصل هو السطح الذي ٌفصل 

ن شفافٌن مختلفٌن فً بٌن وسطٌ
الكثافة الضوبٌة الشعاع الضوبً 
الساقط هو الشعاع المتجه الى 
السطح الفاصل وٌقابله فً نقطة 

السقوط زاوٌة السقوط هً الزاوٌة المحصورة بٌن الشعاع الضوبً الساقط 
 والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح الفاصل

د للشعاع الضوبً فً الوسط الشعاع الضوبً المنكسر هو المسار الجدٌ
الثانً بعد نفاذه من السطح الفاصل زاوٌة االنكسار هً الزاوٌة المحصورة 
بٌن الشعاع الضوبً المنكسر والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح 

 الفاصل 

قانون االنكسار األول نسبة جٌب زاوٌة السقوط الى جٌب زاوٌة االنكسار 
ثابت ٌعرؾ بمعامل االنكسار النسبً بٌن لوسطٌن معٌنٌن هً مقدار 

 الوسطٌن 

قانون االنكسار الثانً ٌقع الشعاع الساقط والشعاع المنكسر فً مستوى واحد 
 مع العمود المقام من نقطة سقوط الشعاع على السطح الفاصل بٌن الوسطٌن.

معامل االنكسار النسبً بٌن وسطٌن هو النسبة بٌن سرعة الضوء فً الوسط 
سرعة الضوء فً الوسط الثانً معامل االنكسار المطلق لوسط هو األول و

النسبة بٌن سرعة الضوء فً الفراغ أو الهواء وسرعة الضوء فً هذا 
 الوسط.

قانون سنل ناتج ضرب معامل االنكسار المطلق للوسط األول فً جٌب زاوٌة 
السقوط ٌساوي ناتج ضرب معامل االنكسار المطلق للوسط الثانً فً جٌب 

 زاوٌة االنكسار.
 

 مالحغات هامة

من القانون األول ٌتضح أن بزٌادة زاوٌة السقوط تزداد زاوٌة االنكسار  -5
 .ولكن لٌس بصورة متناسبة

 .الساقط والمنكسر خاصٌة انعكاسٌة للشعاعٌن -0
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عند عبور شعاع الضوء من  -0
 -وسط كثافته البصرٌة أقل 

الى وسط  -السرعة فٌه أعلى 
السرعة  -ٌة أعلى كثافته البصر

فانه ٌنكسر مقتربا من  -فٌه أقل 
 .العمود

عند عبور شعاع الضوء من  -4
وسط السرعة فٌه أقل الى وسط 

من ماء الى  -السرعة فٌه أعلى 
فان الشعاع ٌنكسر مبتعدا  -هواء 

عن العمود ومقتربا من السطح 
الفاصل وفً هذه الحالة ٌكون 
معامل االنكسار النسبً بٌن الماء 

الهواء أصؽر من الواحد وهذا و
الذي ٌفسر النقص الظاهري لعمق 

اء عندما ٌنظر االنسان خزان الم
 .الى الماء

اذا سقطت األشعة الضوبٌة  -0
على السطح الفاصل بٌن وسطٌن 
ذ شفافٌن بصورة عمودٌة فانها تنف

الى 
الوسط 
الثانً 

دون أن 
 .تنكسر

عند  -0
سقوط 
حزمة 

ماء ضوء رفٌعة من الهواء الى ال
نبلحظ أنه فً نقطة السقوط 
ٌنعكس جزء من الضوء وٌنفذ 
الجزء االخر فً الماء منكسرا 
وبالتالً تكون هناك زاوٌة سقوط 
 وزاوٌة انعكاس وزاوٌة انكسار.

 

ونسؤل هنا سإال كم من الطاقة التً ٌنقلها االشعاع الى السطح الفاصل بٌن 
الطاقة تإخذ من قبل االشعة الوسطٌن تإخذ من قبل االشعة المنعكسة وكم من 

المنكسرة ؟ لبلجابة على هذا السإال نفرض أن االشعاع ٌحمل الى نقطة 
بعد ذلك تنقسم هذه الطاقة  Eزمنٌة معٌنة طاقة ولتكن السقوط خبلل فترة 

ومن  Eبٌنما نصٌب االشعة المنكسرة  Eفٌكون نصٌب االشعة المنعكسة منها 
لساقطة تساوي مجموع الطاقتٌن التً قانون حفظ الطاقة نجد أن الطاقة ا

تحملها االشعة المنعكسة والتً تحملها االشعة المنكسرة وبما أن كل وسط ما 
عدا الفراغ ٌمتص من طاقة االشعاع اذا ال تصلح هذه المساوة اال عند القٌاس 
بالقرب من نقطة السقوط فاذا عبر الشعاع الضوبً لمسافات كبٌرة من 

شًء صؽٌر نسمً هذا الوسط وسطا شفافا مثل الوسط ولم ٌضعؾ اال ب
الزجاج والماء والكحول وبالعكس تمتص المعادن بشدة كبٌرة االشعاع 
الضوبً الذي ٌنفذ الٌها بمعنى أنها لٌست شفافة بالنسبة له وتعكس القسم 

وسط بدرجة أو  ونبلحظ هنا أن كل االعظم من االشعاعات التً تسقط علٌها 
شعاع الضوبً وٌعتمد انعكاس وامتصاص االشعاع بؤخرى ٌعكس وٌمتص اال
 -تركٌب االشعاع  -حالة السطح  -نوع المادة  -الساقط على الجسم على 

حٌث عند زٌادة زاوٌة سقوط االشعة ٌزٌد نصٌب الضوء  -زاوٌة السقوط 
المنعكس وٌنقص نصٌب الضوء المنكسر ونبلحظ أٌضا اعتماد االنعكاس 

ت ٌكون له طبٌعة اختٌارٌة أي أن المادة واالمتصاص على تردد الموجا
تعكس أو تمتص بقوة ذبذبات بتردد معٌن وتضعؾ ذبذبات بتردد اخر وعلى 
ً سبٌل المثال ٌمتص الؽبلؾ الجوي لبلرض الموجات ذات الطول الموج

وهذا من نعمة هللا علٌنا( بٌنما ٌمتص القصٌر من الطٌؾ المربً بقوة )
هنا أطرح سإاال لماذا نستخدم الضوء الموجات الطوٌلة أضعؾ بكثٌر و

العٌن حساسة األحمر لبلشارة الى الخطر وأٌضا للتنبٌه على الرؼم من أن 
 ؟أكثر لبلشعة الخضراء
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 منها  الصؾ العاشر األردنيالمصدر: 

 
 منتدا فيزياء البصريات

 المجهر األيوني
 عبدهللا قساٌمة الكاتب: 

 مشرؾ منتدى صٌانة الكمبٌوتر
 

وٌعرؾ أٌضاً باسم المجهر  ًَهر األٌونالِمجْ 
الحقلً أداة ذات قدرة هابلة على  -الَشاردي 

التكبٌر. فهو ٌكبِّر حتى ملٌونً مرة بدقة 
فابقة تمكن حتى من رإٌة الذرات المفردة. وٌستعمل العلماء المجهر األٌونً 

وكٌمٌاء السطوح والشوابب فً الفلزات. وٌستعملونه أًٌضا لدراسة فٌزٌاء 
الفلزٌة لتكوٌن البلورات، وكٌؾ تإثر الؽازات  معرفة كٌفٌة ترتُّب الذراتل

 واإلشعاعات فً مثل هذه البلورات.
والجزء الربٌسً من المجهر األٌونً إبرة سن دقٌقة مصنوعة من الفلز 
المراد فحصه. وهذه اإلبرة أدق ألؾ مرة من رأس الدبوس العادي. وهً 

القرب منها. وُتظهر الشاشة أثناء تشؽٌل موجهة إلى شاشة فلورٌة مثبتة ب
المجهر، صورة مكبرة لرأس اإلبرة، وهذه الصورة نمط من النقط المضٌبة 

 البلمعة. وهذه النقط ُتظهر ترتٌب ذرات الفلز التً تشكل رأس اإلبرة.
 

ٌعمل المجهر األٌونً بمبدأ الجذب والطرد الكهربابً. فاإلبرة والشاشة 
جً مفّرغ من الهواء، ٌحتوي على كمٌة صؽٌرة محفوظتان فً أنبوب زجا

فولت مجاالً  025222من ؼاز الهٌلٌوم. وتنشا فولتٌة كهربابٌة تصل إلى 
ا ما بٌن اإلبرة والشاشة. واإلبرة مشحونة بشحنة موجبة، وتجذب  ًٌ ا قو ًٌ كهرباب
اإللكترونات من ذرات الهٌلٌوم التً تنساق بإتجاه رأس اإلبرة. وعندما تفقد 

الهٌلٌوم اإللكترونات تصبح أٌونات ذات شحنة موجبة. وبسبب ما فٌها ذرات 
من شحنة موجبة، ُتْطَرد األٌونات من الذرات التً تشكل رأس اإلبرة 
المشحونة بشحنة موجبة. وعندها تطٌر األٌونات رأًسا إلى الشاشة ذات 
الشحنة السالبة. وحٌثما تتماس مع الشاشة ُتحدث توهًجا. وخبلل انسٌاب 
األٌونات من اإلبرة تنتشر على امتداد الشاشة بؤكملها. وبهذه الطرٌقة تتولد 
 صورة مكبرة لسطح رأس اإلبرة، مظهرة ترتٌب الذرات فً البلورة الفلزٌة.

 

اخترع المجهر األٌونً إرفٌن مولر، وهو عالم فٌزٌابً ألمانً هاجر إلى 
بعاث المجال الذي م. وقد طوره من مجهر ان5705الوالٌات المتحدة عام 

م. وفً هذه األداة تطبق فولتٌة سالبة عالٌة على إبرة 5700اخترعه عام 
فلزٌة، وتنجذب اإللكترونات المقذوفة من اإلبرة إلى شاشة موجبة الشحنة. 

وتكون الصور الظاهرة على 
الشاشة مشوشة جًدا فبل تكشؾ 
الذرات المفردة. ولكنها تستطٌع 
ٌقة إعطاء المعلومات حول الطر

التً تنساب بها اإللكترونات من 
الفلزات المختلفة. وفً عام 

م، استخدم مولر المجهر 5705
األٌونً ألخذ أول صورة عن 
ترتٌب الذرات على سطح فلز. 

ر مولر 5704وفً عام  م طوَّ
نسخة معّدلة عن المجهر األٌونً، 
ْبر الذري للمجال  سّماه مجهر السَّ
األٌونً. وٌستطٌع هذا المجهر 

لٌل ذرة مفردة على سطح تح
إحدى العٌنات، وٌستطٌع أًٌضا 
إزالة الذرات من سطح فلزي 
وإرسالها إلى جهاز ٌسمى مكشاؾ 

 الطٌؾ الكتلً.

 
 الموسوعا العربية العالمية :المصدر
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 منتد  الفيزياء الموجية

 قياس الصوت
  80نؽمالكاتب: 

 مشرفة منتدى اإللكترونٌات
 

هرتز وذات مستو   30000لديسيبل لقياس مستو  شدة الصوت. والنبرة ذات التردد يستخدم العلماء وحدة تسمى ا
الشدة صفر ديسيبلا هي فاصل عتبة السملا أا أضعؾ صوت تستطيل األذن البشرية الطبيعية أن تسمعا. ومستو  

أو أكثرا ديسيبالا  140ديسيبال هو مؤشر عتبة األلم. وال تحدث األصوات ذات  140شدة الصوت الذا قيمتا 
ا باأللم. ويبلػ الهمس نحو  ا بالسمل في األذنا وإنما تحدث إحساس   60ديسيبالا والمحادثة العادية نحو  20إحساس 

 ديسيبال. . 120ديسيبال. أما موسيقى الرقص الصاخبةا فقد تعطي نحو 
 

 
 

وهنالك وحدةا تسمى الفونا 
ا ما تستخدم لقياس مستو   كثير 

وا مستو  ارتفاع النبرات. ويسا
االرتفاع بوحدة الفون ألا نبرة 
مستو  الشدة بالديسيبل لنبرة 

هرتز تبدو في  10000ذات تردد 
مثل ارتفاعها. فارتفاع النبرة 

ديسيبال وترددها  20التي شدتها 
هرتزا على سبيل المثالا  10000
ا. وأا نبرة أخر   20هو  فون 

تبدو بنفس االرتفاعا بؽض النغر 
ا ستعطي عن ترددها وشدتها
ا.  20مستو  االرتفاع  فون 
ديسيبال  80فالنبرة التي شدتها 

ا مثال  سيكون  20وترددها  هرتز 
ا إذا  20مستو  ارتفاعها  فون 

بدت في مثل ارتفاع النبرة التي 
ديسيبال وترددها  20شدتها 

 هرتز. 10000

 
 

 منتدا ميكانيكا الكم
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 الحلقة االولي : ميكانيكا الكم 
 محمود  رشوانالكاتب: 

 مشرؾ منتدي مٌكانٌكا الكم
 

بن  علي طلب االعضاء في عمل دورة لميكانيكا الكم من البدايا فقد قمت باعداد 
سلسلا من الحلقات و ارجو ان ينا هذا العمل المتواضل رضاكم و ان تتم من خاللا 

في البدايا سوؾ اكتب باسلوبي الشخصي مبتعدا عن كل .  االسفادة المرجو 
ات الفلسفيا التي تلقينا بنا في طريق مجهول   مركزا علي المادة العلميا التعليق

بشرح مبسط و مختصر بحيث يكون بداية الا مبتدأ او من يحاول الحصول علي 
 معلومات في ميكانيكا الكم و يتعثر

 

 لماذا دعت الحاجا لميكانيكا الكم ؟
بٌن االجابه: ان مٌكانٌكا الكم واقع فرض نفسه علً الفٌزٌا

فالفٌزٌاء الكبلسٌكٌه باتت ؼٌر قادره علً تفسٌر الظواهر 
ي او دون الذري فعلً سبٌل التً تحدث فً المستوي الذر

 المثال

ان اي جسم ٌتحرك البد وان ٌشع امواج  -5

كهرومؽناطٌسٌه و معنً هذا ان الكترون مثبل سوؾ ٌفقد 
 طاقته فً صورة امواج حتً ٌسقط فً النواة و ٌنتهً الكون 

ان جسم ما درجة حرارته تساوي صفر فسوؾ تكون  -0

طاقته اٌضا مساوٌه للصفر حسب لو استخدما المٌكانٌكا 
فاننا  T = 0, ) لو وضعنا  E = 3/2 k Tالكبلسٌكٌه 

( و هذا االمر مرفوض بالمره الن  E = 0نحصل علً 

الطاقه الن طاقة الجسم مستحٌل ان تساوي صفر ) الطاقة 
 بقاء الطاقه ( قانون -ال تفنً 

االمر الذي دعا الفٌزٌابٌٌن فً التفكٌر فً مٌكانٌكا الكم 
 .لتفسٌر مثل هذه الظواهر

اذن فما ارٌد قوله هو ان الفٌزٌاء الكبلسٌكٌه فشلت فً 
تفسٌر الظواهر التً تحدث فً المستوي الذري بٌنما قدمت 

 لنا مٌكانٌكا الكم تفسٌرات جٌده ٌمكن ان نقبلها

 كانت مع العالم ببلنك:بداٌة القصة 

نحن نعرؾ ان االجسام الساخنه تشع موجات 
كهرومؽناطٌسٌة وقد كشؾ العالم ببلنك عن ماٌسمً بالجسم 
االسود وهو ذلك الجسم الذي ٌمتص كل االشعاعات ) ذات 
االطوال الموجٌة المختلفه ( الساقطة علٌه و ٌعٌد اشعاعها 

شعاع والطول بصورة مثالٌه , ورسم العبلقة بٌن شدة اال
 الموجً لكل اشعاع فوجد ما ٌلً :

 تزاد شدة االشعاع بزٌادة الطول الموجً الً حد معٌن  -5

 بعد ذلك تقل شدة االشعاع -0

ٌعنً شدة االشعاع تقترب من الصفر عند االطوال الموجٌة 
  .وهذه استنتاجات عملٌه الكبٌره جدا و الصؽٌره جدا

االشعاع تزداد بنقصان  الفٌزٌاء الكبلسٌكٌه تقول انه شدة
وهذا مخالؾ لواقع  الطول الموجً )او زٌادة التردد(

 اذن دعنً اطرح سإالالعملٌه لببلنك التجارب 
 

 ما اسباب فشل الفيزياء الكالسيكيا في ذلك ؟؟االجابة
السبب هو ان الفٌزٌاء الكبلسٌكٌه اعتبرت ان االشعاع ما 

 .هو اال موجات فقط

!الن ببلنك لم ٌعتبر االشعاع مجرد طٌب لماذا نجح ببلنك ؟ 
 موجات و لكن اااااه هنا مربط الفرس

اعتبر ببلنك ان االشعاع عباره عن فوتونات كل فوتون له 
تردد معٌن و عدد الفوتونات ذات التردد الكبٌر, قلٌل بالتالً 
فان شدة االشعاع سٌقل الن شده االشعاع ٌتناسب مع عدد 

 .الفوتونات

ان ٌعطً لنا تفسٌر الظاهره العملٌه اذن استطاع ببلنك 
 .بادخاله مفهوم الفوتون

 و قبل ان ان انهً اول حلقة البد من التذكٌر باالتً 

شدة االشعاع مرتبطه بعدد الفوتونات و لٌس تردد  -5

 االشعاع 

فً التصور الكبلسٌكً اعتبر ان شدة االشعاع مرتبط  -0

 لزرٌعبطاقتها ) اي بالتردد ( مما ادي بهم للفشل ا

 

 ولزٌادة معلوماتك اقرأ مشاركتً فً الرابط التالً حٌث انها متصلة اتصال وثٌق بما ورد فً هذه الحلقة
http://www.hazemsakeek.com/vb/showthread.php?t=1827 

http://www.hazemsakeek.com/vb/showthread.php?t=1827
http://www.hazemsakeek.com/vb/showthread.php?t=1827
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 منتدا ميكانيكا الكم

 ب شزودنجزلسث وحدك ي
 رشوان محمود الكاتب: 

 مشرؾ منتدي مٌكانٌكا الكم
 

 
لست وحدك يا شرودنجر الن في   بالطبل لست وحدك يا شرودنجر

 .. كلين وجرودون و ديراك مثلكناس 

 فهم ايضا مثلك .. لست وحدك يا شرودنجر من قدم لنا معادلة موجيا

 لذلك سوؾ اقسم المعادالت الموجية الي نوعين
Non relativistic   وهً التً تصؾ جسٌمات فً مدي من السرعة اقل بكثٌر من سرعة الضوء 

Relativistic   تصؾ جسٌمات فً مدي من السرعة ٌقارب سرعة الضوء هًو 

 

فشكل ، فً البداٌة دعنا نتخلص من معادلة شرودنجر
معادلة شرودنجر سٌتؽٌر لو استخدمنا تحوٌبلت لورنز 

داثٌات فمثبل نجدها معادلة فً االح ولن تصبح متجانسه
 اما بالنسبة ل  zو y تفاضلٌة من الرتبة الثانٌة بالنسبة ل

x  سوؾ نجد ان المشتقة الثانٌة شكلها ؼرٌب عن
  اخواتها

 
، االن ٌبقا معنا معادلة كلٌن جوردون ومعادلة دٌراك
والفرق بٌنهم كبٌر .. دعنا نحوم حولهم ونكشؾ سترهم 

اقول شا عن معادلة كلٌن  فكلما ولكن ركز معً اكثر
 جوردون سوؾ اذكر ما ٌقابلها فً معادلة دٌراك

 
معادلة تفاضلٌه من الرتبة  : معادلة كلين جوردون

 الثانٌة فً احداثٌات المكان و الزمان
 

معادلة تفاضلٌه من الرتبه االولً  : معادلة ديراك
 بالنسبه الحداثٌات المكان و الزمان

مثل  spin = 0 ؾ جسم لهتص : معادلة كلين جوردون
المٌزون وقد تكلمت عنه كثٌرا فً مقاالت الجسمات 

 .االولٌه
 

وتصؾ  : ديراكمعادلة 
مثل  spin= 1/2 جسم له

 .االلكترون
 

 : جوردونمعادلة كلين 

لم تستطٌع تفسر االشارة 
 السالبة للطاقة للطاقة

 
فسر  : ديراكمعادلة 

 فتراضهدٌراك االشاره السالبه للطاقه عن طرٌق ا

 لوجود مستوٌات طاقة سالبه و قدم لنا نظرٌة الفجوه
hole theory سابقا و قد شرحتها 

 
من ابرز ما واجهتها تلك  : جوردونمعادلة كلين 

االحتمال كمٌة سالبة , و طبعا ال  المعادله هً ان كثافة
 –نجاحك  ٌوجد احتمال بالسالب فبل اقول ان احتمال

70 % 
 

 االحتمال بها موجبة كثافة : معادلة ديراك

 

Paul Dirac 
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 منتد  الفيزياء الموجية

 لـــــالديسيب
  80نؽمالكاتب: 

 مشرفة منتدى اإللكترونٌات
 

هرتز وذات  30000يستخدم العلماء وحدة تسمى الديسيبل لقياس مستو  شدة الصوت. والنبرة ذات التردد 
األذن البشرية الطبيعية أن مستو  الشدة صفر ديسيبلا هي فاصل عتبة السملا أا أضعؾ صوت تستطيل 

 140ديسيبال هو مؤشر عتبة األلم. وال تحدث األصوات ذات  140تسمعا. ومستو  شدة الصوت الذا قيمتا 
ا باأللم. ويبلػ الهمس نحو  ا بالسمل في األذنا وإنما تحدث إحساس  ديسيبالا  20ديسيبالا أو أكثرا إحساس 

 ديسيبال. . 120سيقى الرقص الصاخبةا فقد تعطي نحو ديسيبال. أما مو 60والمحادثة العادية نحو 
 

 
 

ا ما تستخدم لقياس مستو  ارتفاع النبرات. ويساوا مستو  االرتفاع بوحدة  وهنالك وحدةا تسمى الفونا كثير 
هرتز تبدو في مثل ارتفاعها. فارتفاع النبرة التي  10000الفون ألا نبرة مستو  الشدة بالديسيبل لنبرة ذات تردد 

ا. وأا نبرة أخر  تبدو بنفس االرتفاعا  20هرتزا على سبيل المثالا هو  10000ديسيبال وترددها  20دتها ش فون 
ا. فالنبرة التي شدتها  20بؽض النغر عن ترددها وشدتهاا ستعطي مستو  االرتفاع   20ديسيبال وترددها  80فون 

ا مثال  سيكون مستو  ارتفاعها  ا إذا بدت في مث 20هرتز  ديسيبال وترددها  20ل ارتفاع النبرة التي شدتها فون 
 هرتز. 10000
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 المكتبة الفيزيائية
 
 

اصص  نتعج اذ  ز اء اذتن       تع  زااةة 
عاذ تخ اذ  ز ائ       ات ا تاصصاتي، 

 تاخ  250ت ت ي اذ  تع  ع   ا  ة    
 عص غ  ال ة عا  

 

  إع  ت  ع   اتاةة    اذ تخ
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 ء اذ  ر    ز ا اذ قر   
 

Encyclopedia of Physical Science and 

Technology, 3rd Edition, 18 volume set 

 
ISBN: 0122274105 

Author: Robert A. Meyers 

Publisher: Academic Press 

Edition: 3 edition (October 1, 2001) 

Number Of Pages: 14800 pages 

http://www.amazon.com/exec/obidos/redirect?tag=songstech-

20&path=ASIN%2F0122274105 

 

 
Editorial Description  

Nine years has passed since the 1992 second edition of the 
encyclopedia was published. This completely revised third edition, 

which is a university and professional level compendium of 

chemistry, molecular biology, mathematics, and engineering, is 
refreshed with numerous articles about current research in these 

fields. For example, the new edition has an increased emphasis on 
information processing and biotechnology, reflecting the rapid 

growth of these areas. The continuing Editor-in-Chief, Ro 
 

 

 

 

 

Physics 1991-1995 (Nobel Lectures)  

 
Number Of Pages:   221  

Publication Date:   1997-05  

ISBN / ASIN:   9810226772  

EAN:   9789810226770  

 

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/9810226772/eb

ooksclub-20/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/exec/obidos/redirect?tag=songstech-20&path=ASIN%2F0122274105
http://www.amazon.com/exec/obidos/redirect?tag=songstech-20&path=ASIN%2F0122274105
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/9810226772/ebooksclub-20/
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/9810226772/ebooksclub-20/
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/9810226772/ebooksclub-20/
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Classical Mechanics 
 

3rd Edition Author : Herbert Goldstein 

Publisher: Addison Wesley 

Publication Date: 2002-01-15 

Number Of Pages: 680 

 
 

Editorial Description  
For thirty years this has been the acknowledged standard in 

advanced classical mechanics courses. This classic book enables 

readers to make connections between classical and modern physics - 
an indispensable part of a physicist's education. In this new edition, 

Beams Medal winner Charles Poole and John Safko have updated 
the book to include the latest topics, applications, and notation, to 

reflect today's physics curriculum. They introduce readers to the 
increasingly important role that nonlin 
 

 

 

 

 

 

 

 ز اء اذن      اذإة   اذ قر  
 

 

Publisher:   National Academy Press  

Number Of Pages:   224  

Publication Date:   1986-04  

ISBN / ASIN:   0309035473  

EAN:   9780309035477  
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Theoretical atomic physics  
 

Publisher:   Springer-Verlag  

Number Of Pages:   316  
Publication Date:   1991-10  

ISBN / ASIN:   3540541799  

EAN:   9783540541790  

 

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/3540541799/eboo

ksclub-20/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuclear Physics 
Publisher:   National Academies Press  

Number Of Pages:   206  

Publication Date:   1999-05-15  

ISBN / ASIN:   0309062764  

EAN:   9780309062763  

 

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0309062764/e

booksclub-20/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gigapedia.org/item.id:37561,title:theoretical-atomic-physics,cat_id:0,cat_page:1.html
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/3540541799/ebooksclub-20/
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/3540541799/ebooksclub-20/
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0309062764/ebooksclub-20/
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0309062764/ebooksclub-20/
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    ان  ا اذ   قر  
 

Quantum Mechanics 
 

Author: Claude Cohen-Tannoudji 

Publisher: Wiley-Interscience 

Publication Date: 2006-10-06 

Number Of Pages: 1524 

 
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0471569526/ebooksclub-20 
 

Book Description 
This didactically unrivalled textbook and timeless reference by Nobel Prize Laureate Claude Cohen-Tannoudji 

separates essential underlying principles of quantum mechanics from specific applications and practical examples and 
deals with each of them in a different section. Chapters emphasize principles; complementary sections supply 

applications. The book provides a qualitative introduction to quantum mechanical ideas; a systematic, complete and 

elaborate presentation of all the mathematical too 

 

           
 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0471569526/ebooksclub-20
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Fundamentals of Quantum Mechanics: For 

Solid State Electronics and Optics  
 

Publisher:   Cambridge University Press  

Number Of Pages:   220  

Publication Date:   2005-07-25  

ISBN / ASIN:   0521829526  

EAN:   9780521829526  

 

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0521829526/eboo

ksclub-20 
 

Book Description 
Quantum mechanics has evolved from a subject of study in pure 

physics to one with a wide range of applications in many diverse 
fields. The basic concepts of quantum mechanics are explained in 

this book in a concise and easy-to-read manner emphasizing 
applications in solid state electronics and modern optics. Following 

a logical sequence, the book is focused on the key ideas and is 

conceptually and mathematically self-contained. The fundamental 
principles of quantum mechanics are illustrated by showing their 

application to systems such as the hydrogen atom, multi-electron 
ions and atoms, the formation of simple organic molecules and 

crystalline solids of practical importance 

 

 

 

 

Principles of Quantum Mechanics 

Author: R. Shankar 

Publisher: Springer 

Publication Date: 1994-09-01 

Number Of Pages: 694 

Average Amazon Rating: 4.5 

 

Editorial Description  

Reviews from the First Edition: "An excellent text … The 
postulates of quantum mechanics and the mathematical 

underpinnings are discussed in a clear, succinct manner." 
(American Scientist) "No matter how gently one introduces 

students to the concept of Dirac’s bras and kets, many are 

turned off. Shankar attacks the problem head-on in the first 
chapter, and in a very informal style suggests that there is 

nothing to be frightened of." (Physics Bulletin) Reviews of the 
Second Edition 
 

 

http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0521829526/ebooksclub-20/
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0521829526/ebooksclub-20/
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0521829526/ebooksclub-20
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0521829526/ebooksclub-20
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 منتدا االعجاز العلمي في القرآن والسنة

 المنجم العجيب 
 happydreamsالكاتبة: 

 مشرفة منتدي االعجاز العلمً فً القرآن و السنة
 

ا ُتنبُِت اأْلَْرُض َوِمنْ  ا اَل َيْعلَُموَن ( سورة يس قال تعالى : ) ُسْبَحاَن الَِّذا َخلََق اأْلَْزَواَ  ُكلََّها ِممَّ .. قال  36أَنفُِسِهْم َوِممَّ
رسول و صلى و عليا وسلم : ) إن و خلق آدم من قبضة قبضها من جميل األرض فجاء بنو آدم على قدر األرض 

 جاء منهم األحمر واألبيض واألسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب ( صحيح .

 

يل أن جسم اإلنسان يتكون من نفس مركبات وقد وجد بالتحم
 -دسم  -بروتينات  -سكريات  -األرض وىي : ماء 

 -فسفور  -كبريت  -كمور  -ىرمونات  -فيتامينات 
نحاس  -حديد  -صوديوم  -بوتاسيوم  -كمس  -مغنسيوم 

ومعادن أخرى .. وىذه المعادن تتركب مع بعضيا  -يود -
عين وشعرة الرأس والضرس والدم والغدد المعابية .. وأشياء أخرى في جسمك .. لتكّون العظام والعضالت وعدسة ال

وىذه المواد تتركب مع بعضيا بنسب ثابتة ودقيقة جدا في جسم اإلنسان يعمم سر تكوينيا وتركيبيا رب العالمين .. وقد 
ا بالمكونات التالية : عمبة وجد بالتحميل في المختبرات أنو لو أخذت المعادن التي في جسم اإلنسان وركبت لخرجن

مواد أخرى ال قيمة ليا .. وىذه كميا ال تساوي قيمتيا  -حفنة من الممح  -مسمار صغير  -عمبة كبريت  -طباشير 
عشرة رياالت .. ىل يعقل : أن اإلنسان كمو ال يساوي أكثر من ذلك ؟ إذن ثوبك أو ساعتك أكثر قيمة منك أليس 

الفعمية ... ؟ إن قيمة المعادن الموجودة في اإلنسان وىي متفرقة ال تساوي شيئا إذن  كذلك ..؟ ما ىي قيمة اإلنسان
العبرة بالشيء بعد تركيبو ومعرفة فائدتو .. ولكننا لم ننتو بعد . فمقارنة اإلنسان باآلآلت خطأ كبير كبير وال يقارن 

ال ألصبح الخروف والجمل أكثر فائدة من اإلنسان وع مى ىذا نقول : إن اإلنسان لو مكانة عالية الشيء إال بمثمو وا 
ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْمَناُىْم ِفي اْلَبرِّ وَ  اْلَبْحِر فوق مقاساتنا المادية والدليل عمى ذلك قول اهلل سبحانو وتعالى : )َوَلَقْد َكرَّ

ْمَناُىْم َعَمى َكِثيٍر مِّمَّْن َخَمقْ  : )  50وقال تعالى في سورة األعراف 92َنا َتْفِضياًل( االسراء َوَرَزْقَناُىم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ
ْرَناُكْم ثُمَّ ُقْمَنا ِلْمَمآلِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإْبِميَس َلْم  َيُكن مَِّن السَّاِجِديَن * َقاَل َما َمَنَعَك َأالَّ َوَلَقْد َخَمْقَناُكْم ثُمَّ َصوَّ

ْنُو َخَمْقتَِني ِمن نَّاٍر َوَخَمْقَتُو ِمن ِطيٍن ( فكما نرى أن اهلل سبحانو وتعالى قد كرم ىذَتْسُجَد ِإْذ أَ  ا َمْرُتَك َقاَل َأَنْا َخْيٌر مِّ
اإلنسان وأسجد لو المالئكة لذلك يجب عمينا أن ... نحترم اإلنسان .. لماذا ؟ ألن اهلل أكرمو .. ال نحقره وال نخذلو .. 

 أسجد لو مالئكة  لماذا ؟ ألن اهلل

 المصدر" وفً انفسكم أفبل تبصرون " أنس بن عبد الحمٌد القوز
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 سبحان و
 Sweeetالكاتبة: 

  مشرفة منتدي االعجاز العلمً فً القرآن و السنة

 

 عٌادته  فحمله إلى قوابمه إحدى بكسر مصاب كلب طرٌقه فً شاهد طبٌب هناك أن : امرٌكً احــــٌاء عالم ٌقول
 الكلب نباح الطبٌب سمع الزمن من فترة الكلب وبعد سراح الطبٌب أطلق للشفاء تماثل وبعد أن بمعالجته وقام هالبٌطرٌ
 وعلمه الهمه الذي من هللا مصاب.  فٌاسبحان آخر كلب ومعه عالجه الذي الكلب وجد الباب فتح عٌادته فلما باب عند
 هللا . إنه هذا

 

 بالطعام ٌكتفً لم القط هذا ٌوم ولكن كل طعام له ٌقدم البٌت صاحب قط، وكان كهنا أن االمرٌكً األحٌاء عالم ٌقول
 طعام فؤخذ البٌت من ٌسرق فؤخذ البٌت له صاحب ٌقدمه الذي

 الطعام الذي ٌقدم كان أنه فتبٌن القط ٌراقب البٌت صاحب
 ٌتكفل القط هذا كان هللا كٌؾ إال إله أعمى ال آخر لقط ٌسرقه
 هللا قول عزوجل فؤسمع هللا قدرة نقط كفٌؾ ولك بإطعام
 هللا على إال السماء والفً األرض فً دابة من "وما تعالى: 
 رزقها"

 

 عندنا : قاببل عراقً شاب ٌحكٌه بالعراق حدث موقؾ وهذا
 اي البٌت وحٌة(  افعى=  الحٌة) البٌت حٌة اسمه بشا نإمن

 كان الرٌفٌة البٌوت احد فً التإذي البٌت فً التً تعٌش
 المرأة ارادت التبن وعندما من كوم تحت صؽار فعىال

 كان فما صؽار االفعى وجدت التبن رفع البٌت صاحبة العجوز
 ... امٌن قرٌب مكان الى الصؽار حملت ان اال منها

 

 انٌابها من سمها بفرز الحلٌب وقامت كبٌر فٌه اناء صوب واتجهت جنونها جن صؽارها تجد ولم االفعى عادت وعندما
 الى واتجهت منه خرجت ثم الحلٌب فً نفسها ورمت عادت قرٌب فً مكان صؽارها ووجدت ان بحثت وبعد الناءا فً

 اهل تعٌبه  والٌستخدمه لكً اناء الحلٌب فً ودخلت عادت ثم بجسمها الرماد لٌلتصق به تتقلب واخذت رماد التنور
 . ٌدبع من العجٌب المنظر هذا تراقب العجوز المرأة كانت البٌت، وقد

 
 كلماتا ومداد عرشا زنة و نفسا ورضا خلقا عدد وبحمد  و سبحان
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 اعجاز انزال عنصر الحديد الى االرض بعغمة الخالق جل حاللا
 د.معاذ الكاتب: 

 مشرؾ منتدي الفٌزٌاء الذرٌة والجزٌبٌة والنووٌة
 

بالقسط و أنزلنا الحديد فيا ب س شديد ومنافل  )لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس
  25للناس وليعلم و من ينصر  ورسلا بالؽيب ان و قوا عزيز( الحديد 

 

ثبت علمٌا ان ذرة الحدٌد هً اكثر الذرات التً نعرفها تماسكا ، و لذلك فان الحدٌد له من الخواص الطبٌعٌة والكٌمٌابٌة 
د فهو عصب الصناعات الثقٌلة وعصب تولٌد الكثٌر من صور الطاقة وفً مقدمتها الممٌزة له ما ٌجعله ذا بؤس شدٌ

ولوال وجود تلك الكتلة الضخمة من الحدٌد فً قلب االرض لما استطاعت االرض ان تمسك بؽبلفها الؽازي   الكهرباء.
مادة الحمراء فً دماء البشر وال بؽبلفها المابً وال بمختلؾ صور الحٌاة على سطحها، كما ان الحدٌد ٌكون جزءا من ال

، ولذلك فالحدٌد الزمة من لنباتاتوفً دماء الكثٌر من الحٌوانات كما وٌشكل جزءا من المادة الخضراء فً اجسام كل ا
 (حدٌد فٌه بؤس شدٌد ومنافع للناسلوازم الحٌاة على سطح االرض ٌقول هللا تعالً: )وأنزلنا ال

 

فانه من الحقابق المعروفة حالٌا  أما بخصوص انزال الحدٌد الى االرض،
بانه عند انفصال االرض عن الشمس لم تكن االرض تحتوي على 
عنصر الحدٌد والسبب فً ذلك هو ان عملٌات االندماج النووي فً 
الشمس ال تإدي الى انتاج درجة حرارة كافٌة لتكوٌن الحدٌد فلكً ٌتشكل 

بكثٌر ما هو موجود  الحدٌد فً النجم فهو بحاجة الى درجات حرارة تفوق
ملٌون درجة  50فً الشمس حٌث تقدر درجة الحرارة فً لب الشمس ب 

  .مبوٌة
 

 ؟ن اذن أتي الحديد ووجد في االرضفمن أي

وجد العلماء ان هناك نجوما خارج المجموعة الشمسٌة تسمً 
ووجدوا انها اكثر حرارة من الشمس بمبلٌٌن المرات حٌث “ بالمستعرات”

رة فً جوؾ المستعر الى مبات الببلٌٌن من الدرجات تصل درجة الحرا
المبوٌة ووجدوا ان هذه النجوم هً االماكن الوحٌدة التً من الممكن ان 

ك من خبلل عملٌة االندماج ٌتكون فٌها الحدٌد ضمن حدود الكون المدر
 .النووي

و تحول قلبه الى الحدٌد فان ذلك ٌستهلك  وقد الحظ العلماء ان النجم اذا كانت كتلته اقل من أربع مرات قدر كتلة الشمس
وتتناثر هذه االشبلء فً صفحة الكون فتدخل بقدرة هللا “ فوق المستعر”كل طاقة النجم فٌنفجر على هٌبة ما ٌمسى ب 

هذه المبلحظة جعلت العلماء ٌقولون بان ارضنا حٌن انفصلت عن ، رام سماوٌة تحتاج الى هذا الحدٌدتعالً فً مجال اج
لم تكن سوى كومة من الرماد لٌس فٌها شٌا اثقل من األلمنٌوم و السٌلٌكون ثم رجمت بوابل من النٌازك الشمس 

وقد ثبت ، كل ذلك سبب وجود الحدٌد فً االرضالحدٌدٌة تماما كما تصلنا النٌازك الحدٌدٌة فً هذه االٌام حٌث ٌش
انزل انزاال حٌث ان الطاقة االزمة لتكوٌن ذرة حدٌد للعلماء بان كل الحدٌد فً ارضنا بل و فً مجموعتنا الشمسٌة قد 

ولذلك ٌمن علٌنا ربنا سبحانه وتعالى بانزال الحدٌد وٌقارن .  واحدة تفوق كل الطاقة فً مجموعتنا الشمسٌة اربع مرات
 ذلك بانزال الهداٌة الربانٌة فً صورة وحً السماء فٌقول سبحانه:

هم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيا ب س شديد ومنافل )لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا مع
  25للناس وليعلم و من ينصر  ورسلا بالؽيب ان و قوا عزيز( الحديد 
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 عمة المطرن
 محب الفٌزٌاءالكاتب: 

 

ا ركاما  فتر  الودق يخر  من خاللا قال و تعالى في كتابا العزيز))ألم تر أن و يزجي سحابا  ثم يؤلؾ بينا ثم يجعل
 21وقال أيضا : )) ألم تر أن و أنزل من السماء ماء فسلكا ينابيل في األرض (( الزمر   43(( النور:

 
المطر هو النعمة الكبرى التً أنعم هللا بها على عباده فلوال المطر لما كان على سطح األرض ماء عذب صالح للشرب 

ولكن هللا عز وجل أنزله من السماء سواء كان على شكل مطر أو برد أو  البحر المالح األجاج. فلٌس هناك إال ماء  .
ثلج فامتؤلت به األودٌة و األنهار و انحدر ما زاد منه إلى باطن األرض فؤصبح مٌاه جوفٌة , وسالت األنهار من الجبال 

 فكٌؾ تتم عملٌة المطر هذه ؟,  بعد ذوبان ثلوجها

 

لٌة المطر لٌست مفهومة للعلماء بالقدر الكافً الواقع أن عم
ولكنها بشكل عام تتبع فً تسلسلها قول هللا عز وجل : ))ألم 
تر أن هللا ٌزجً سحاباً ثم ٌإلؾ بٌنه ثم ٌجعله ركاماً فترى 

 40الودق ٌخرج من خبلله (( النور:

 
 
 

درجة و  00ان األرض قد خلقها هللا مابلة على محورها بمقدار 
ن ذلك ٌولد فرقاً حرارٌاً كبٌراً بٌن القطبٌن مما ٌحرك قلنا إ

الرٌاح القطبٌة من الشمال فتنحدر نحو المناطق المعتدلة 
المدارٌة فتصل إلى سطح البحار الدافبة والمشبعة بالرطوبة 
فتصطدم الكتلتان, وتشكل المنخفضات الجوٌة أثناء صراع 

الحارة فً  الكتلتٌن حتى تتوضع الكتل الباردة فً األسفل و
األعلى , فتتشكل الؽٌوم التً تكون رقٌقة و دخانٌة فً البداٌة ثم 
سوداء ركامٌة مملوءة بالماء عندها تبدأ القطارة السماوٌة عملها 
العظٌم حٌث تتكاثؾ قطرات المطر فتثقل وتسقط نحو األرض , 

تتساقط الثلوج و  و فوق الجبال تكون الحرارة أشد برودة عندها
ع و ٌفجر حٌث أن تبخرها بطًء و تشربها لباطن األرض كبٌر , فذوبان الثلوج ٌؽذي الٌنابٌ  .رىهً نعمة أخ

وكلما زاد الفرق بٌن حرارة الكتلتٌن الهوابٌتٌن ازداد عنؾ المنخفض الجوي ونتٌجة   .األنهار وتسٌر بالخٌر والبركة
و ٌسبح بحمد خالقه عندبذ ٌنظر الناس إلى ٌجلجل الرعد دامها ٌحدث البرق واختبلؾ الشحنات الكهربابٌة و اصط

خوفاً ووجبلً من عظمة هللا و طمعاً برحمة هللا و عطابه .))هو الذي ٌرٌكم البرق خوفاً وطمعاً  السماء خوفاً وطمعاً. 
ثم ٌرحل الشتاء و ٌحل الصٌؾ , وٌحل الشتاء فً نصؾ الكرة الجنوبً فً   50وٌنشا السحاب الثقال (( الرعد :

 هٌة متقنة تدوم ماشاء هللا لها أن تدوم حٌث ٌرث هللا األرض و من علٌها .دورة إل
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 منتدا علماء الفيزياء

 ابن الهيثم 
 rima_awadالكاتبة: 

 مشرفة منتد  علماء الفيزياء
 
 

 كان ٌشهد ازدهارا فً مختلؾ العلوم مٌبلدٌة، فً عصر 700-هـ004ولد ابن الهٌثم فً مدٌنة البصرة فً العراق سنة 
على دراسة الهندسة والبصرٌات وقراءة كتب من سبقوه من علماء  من رٌاضٌات وفلك وطب وؼٌرها، هناك أنكب

تلك العلوم وساهم على وضع  العالم األندلسً الزهراوي وؼٌرهم فً هذا المجال، كتب عدة رسابل وكتب فً الٌونان و
 .الزهراوي العالم الكبٌر القواعد الربٌسٌة لها, وأكمل ما كان قد بدبه

 
مقرًرا لكل من ٌرٌد العمل بالمهنة،  وكان فً كل أحواله زاهًدا عن الدنٌا؛ درس فً بؽداد الطب، واجتاز امتحاًنا

أهل بؽداد ٌقصدونه للسإال فً عدة علوم، برؼم أن المدٌنة كانت  وتخصص فً طب الكحالة )طب العٌون(، كان
 .من كبار علماء العصر زاخرة بصفوة

 
 الحاكم بؤمر هللا بمقولته عن قدرته على تنظٌم أمور النٌل، بحٌثوقد سمع 

للقٌام  ٌصلح للري فً كافة أوقات السنة، فاستدعاه إلى ببلطه، وأمده بما ٌرٌد
نفس  بهذا المشروع، ولكن ابن الهٌثم بعد أن حدد مكان إقامة المشروع )وهو

ا(، أدرك صعوبة أو استحال ًٌ المشروع  ة إقامةمكان السد العالً المقام حال
 .بإمكانات عصره، فاعتذر للحاكم بؤمر هللا

بعد ذلك اتخذ من ؼرفة بجوار الجامع األزهر سكًنا، ومن مهنة نسخ بعض 
العالمٌة مورًدا لرزقه، هذا بخبلؾ التؤلٌؾ والترجمة؛ حٌث كان  الكتب

عدة لؽات، وتفرغ فً سابر وقته للتؤلٌؾ والتجربة، وذلك حتى  متمكًنا من
مخطوطة ورسالة فً  009م، وقد وصل ما كتبه إلى 1039 ته فً عاموفا

والمعرفة، وقد اختفى جزء كبٌر من هذه المإلفات، وإن  مختلؾ فروع العلم
لنا صورة واضحة عن عبقرٌة الرجل، وإنجازاته  كان ما بقً منها أعطى

 العلمٌة
 

 
 مؤسس علم الضوء

أعلى قدرها بحق هو إبداعها لعلوم ؼٌر  ى كافة العلوم، ولكن الذيال بد أن نقرر أن الحضارة اإلسبلمٌة أضافت إل
 وصاحب السبق والفضل فٌه هو ابن الهٌثم ببل منازع، وقد وضع أسس هذا العلم مسبوقة، ومن هذه العلوم علم الضوء ،

، وخبرته الطبٌة، استثمر عبقرٌته الرٌاضٌة م، وفٌه5205هـ/ 455فً كتابه الفرٌد المناظر. وقد ألؾ هذا الكتاب عام 

 نتابج وضعته على قمة عالٌة فً المجال العلمً، وصار بها أحد المإسسٌن لعلوم وتجاربه العلمٌة، فتوصل فٌه إلى

ٌّرت من نظرة العلماء ألمور كثٌرة فً هذا المجال حتى لقبه العلماء )أمٌر  (.النور ؼ
 
 
 

 مساهمتة في علم الفلك



 

 59 

المجال، وقد استخدم عبقرٌته الرٌاضٌة فً مناقشة كثٌر من  مخطوطة فً هذا 02لً أما فً علم الفلك فبلبن الهٌثم حوا
من جانب، ومن جانب  كما ناقش فً رسابله بعض األمور الفلكٌة مناقشة منطقٌة، عكست عبقرٌة الرجل األمور الفلكٌة،

 :آخر مدى عمق خبرته وعلمه بالفلك، ومن أمثله مإلفاته
 

  ارتفاع القطب

  اكبأضواء الكو

  .اختالؾ منغر القمر

  ضوء القمر

  األثر الذا في وجا القمر

 مقالة في التنبيا على مواضل الؽلط في كيفية الرصد

 علم الحركة مساهمة في
أما فً علم المٌكانٌكا كانت دراسته للظواهر المٌكانٌكٌة فً إطار تجاربه فً علم الضوء، ولكنه توّصل إلى رصد ما 

 :عٌنأن للحركة نو  :ٌلً

 وهً حركة الجسم بتؤثٌر من وزنه، وهو ما ٌعرؾ اآلن باسم "السقوط الحر   الطبيعيةالحركة".  

من تؤثٌر عامل خارجً )القوة(، وهو ٌرى فً الجسم الساقط سقوًطا حًرا  وهً الحركة التً تنتج   الحركة العرضية
  .ثقله والمسافة التً ٌقطعها تالً سرعته علىسرعته تكون أقوى وأسرع إذا كانت مسافته أطول، وتعتمد بال أن

 

 
 

 
 

 

 تحليل حركة الجسم
باتجاه العمود على  حدة باتجاه األفق، واألخرىحركة الجسم أنها مركبة من قسطٌن )مركبتٌن(، وا ٌنظر ابن الهٌثم إلى

درس تؽٌر   .التً ٌتحرك بها الجسم هو محصلة هذٌن القسطٌن األفق، وأن الزاوٌة بٌن المركبتٌن قابمة، وأن السرعة
وؼٌر المرن، وكان ذلك عند  األجسام عند تصادمها بحسب خصابص هذه األجسام ومٌز بٌن االصطدام المرن، سرعة

الضوء( على سطح من الحدٌد، وسقوطها على سطح من الخشب أو  لقاء كرة من الصلب )فً دراسته النعكاستجربته بإ
 .التراب

 
 


