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خصصةة تصةدر مجلة الفيزياء العصرية هي مجلة علميةة فيزياييةة مت

فةةي رةةورك رلكترونيةةة لتصةةن لكةةن  انةةاء ا مةةة العرايةةة، ت ةةتم المجلةةة 

صلة فةي رةورك  ابةار الانشر العلوم الفيزيايية الحديثة والعلوم ذات 

ومقةةةةاالت ومواوةةةةيا وتلةةةةةي المجلةةةةة جوانةةةة  عديةةةةدك فةةةةي مجةةةةا  

المتعددك، تستمد المجلة مادت ةا العلميةة  االتكنولوجيا من اال   اواا 

ات ا عضةةاء فةةي منتةةدز الفيزيةةاء التعليمةةي و ةة ل  مةةن مةةن مشةةار 

مشةةار ات  سةةات ك الجامعةةات فةةي مختلةةع الةةبالد العرايةةة وا جنبيةةة، 

جاءت فكرك المجلة لتلبي حاجةة القةارا العراةي لتةوفير مجلةة علميةة 

متخصصة تصن لكةن رراي ةا فةي  ك مكةان، اصةورت ا اإللكترونيةة  و 

مةةةةةةةةةةةةةةن اةةةةةةةةةةةةةةال  مورع ةةةةةةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةةةةةةى  ةةةةةةةةةةةةةةبكة ا نترنةةةةةةةةةةةةةة  

www.modernphys.com . تعتبر مجلة الفيزياء العصرية مجلة

 القارا العراي ال ك يبحث عن المعلومة الجديدك والمفيدك.
 

  هداف مجلة الفيزياء العصرية

من   ن اد ت فكرك المجلة ووعنا  مام  عيننا العديد من ا هداف التي 

 القارا العراي ومن ه ه ا هداف ما يلي: تص  في مصلحة 

 ( نشر العلوم الفيزيايية والتكنولوجية االللة العراية.1)

 ( توفير مصدر علمي للقارا العراي.2)

( تشجيا ا عضاء على االاتكار واإلاداع والمشار ة االمواويا 3)

 الفريدك.

ناو  ( نقن المعلومات العلمية اارج  سوار المنتديات لتصبح في مت4)

 الجميا.

 ( توفير حلقة ورن اين ا سات ك والمتخصصين ما طالا م.5)

( العمن على مساعدك الباحثين الفيزياييين في تحقيق  هداف م 6)

 وطموحات م ومساعدت م من اال   سات ك متخصصين.

المادك العلمية التي تنشر في المجلة هي المواويا والمقاالت وا ابار 

االستفسارات التي تم طرح ا في المنتديات والحوارات وا سئلة و

عداد المجلة، و  ل  من المقاالت والمواويا التي رالمشار ة في 

ترسن لعنوان المجلة من ربن المتخصصين والكتاب العرب العلميين 

من حملة الدرجات العلمية وذو الخبرات التقنية، ورد ووع  هيئة 

ساسية الاتيار مادت ا تحرير المجلة مجموعة من النقاط والشروط ا 

العملية، لتخرج المجلة تحمن اين طيات ا اارة متنوعة من المواويا 

 العلمية الشيقة والمفيدك.

تفتح هيئة تحرير مجلة الفيزياء العصرية  اواا ا لتستقبن  ن من 

يرغ  في االنضمام ل ا للعمن معنا اروح الفريق لتحرير ومونتاج 

وك  رحاب المنتديات العلمية رفحات المجلة،  ما ونوجه الدع

الراغبين في المشار ة في ا عداد القادمة من المجلة من اال  نشر 

 ابار منتديات م ونشاطات م وتزويد المجلة االمقاالت العلمية والمفيدك 

التي ساهم ا ا  عضاء المنتديات ويسعدنا  ن نستقبن رسايلكم 

 .info@modernphys.comاالخصوص على عنوان المجلة 

http://www.modernphys.com/
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تمكننننننن بنننننناحثون مننننننن جامعننننننة ويتواترسننننننراند مننننننن ربنننننن  دمننننننا  بشننننننري مباشننننننرة با نترنننننننت  وقنننننند تسنننننناعد 

البياننننننات المسنننننتقاة منننننن هنننننذا المشنننننروع فننننني التمهيننننند للخطنننننوات القادمنننننة فننننني مجنننننالي تعلنننننم ا لنننننة والواجهنننننات 

 .الدماغية الحاسوبية
 

 الدماغ ورنترن  ا  ياء

 مدينة جوهانسبر  إنجاًزا مهًما في مجال الهندسة الطبية الحيوية  فوفقًا لموقع حقق باحثون من جامعة ويتواترسراند في

ابتكر فريق من الباحثين وسيلة لرب  الدما  البشري مع ا نترنت لحظيًا للمرة األولى على ا طالق   «ميديكال إكسبريس»

 .ت األشياء على الشبكة العالميةويحول الدما  بصورة أساسية إلى نقطة وصل  نترن« برينترنت»وسمي المشروع 

عند اتصاله برأس المستخدم  ثم  «إيموتيف»جهاز تخطي  أمواج الدما   يعمل المشروع بالتقاط إشارات الدما  التي يجمعها

والذي يبث البيانات مباشرة إلى واجهة لبرمجة « راسبيري باي»تُنقل ا شارات إلى الحاسوب المصغر منخفض التكلفة 

ويعرضها على موقع مفتوح ليتاح ألي شخص عرض ذلك النشاط  وأوضح آدم بانتانويتز؛ محاضر لجامعة  التطبيقات 

 :ويتواترسراند في قسم هندسة المعلومات والهندسة الكهربائية ومشرف للمشروع

بسةة المتعلقة اكيفية يمثن ارينترن   فقًا جديًدا في  نظمة الواج ة الدماغية الحاسواية، ونظًرا لوجود نقص في البيانات الم

عمن الدماغ البشرك ومعالجته للمعلومات، جاء مشروع ارينترن  لتبسيط ف م الفرد لدماغه و دملة اآلارين وذل  من 

 .اال  المراربة المستمرك لنشاط الدماغ فضاًل عن رتاحة اعض التفاعلية

 عضلة عقلية

  وأضاف أن فريقه يسعى حاليًا  تاحة تجربة أكثر تفاعلية بين وقال آدم أن هذا المشروع ال يمثل سوى بداية لمشاريع أخرى

المستخدم ودماغه  وجدير بالذكر أن بعًضا من هذه األهداف حققت مسبقًا على الرغم من محدوديتها  فاقتصرت على 

جيالت عبر سيتيح إدخال تحسينات إضافية على المشروع تصنيف التس»االستجابات التحفيزية كحركة الذراع  وأضاف آدم 

تطبيق هاتف ذكي ما سيوفر بيانات لخوارزمية تعلم ا لة  وقد نتمكن مستقباًل من نقل البيانات في كال االتجاهين؛ أي إدخال 

 «.مدخالت إلى الدما  واستنباط مخرجات منه

ت الحاسوبية الدماغية وربما تقود التطبيقات المستقبلية للمشروع إلى إنجازات علمية مهمة في مجالي تعلم ا لة والواجها

كالرباط العصبي الذي يعمل عليه إيلون ماسك  والزرعات الدماغية التي يعمل عليها برايان جونسون  إذ ستساهم البيانات 

المأخوذة من هذا المشروع في ترسيخ فهم أكبر للكيفية التي تعمل بها عقولنا  وكيف لنا أن نستفيد من تلك المعرفة في تعزيز 

 .عقليةقدراتنا ال
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كم" يعمل بالطاقة الشمسية في قرية نورماندي من  1افتتحت وزيرة البيئة والطاقة  سيغولين رويال  أول طريق في العالم "

 .مترا مربعا من ألواح الطاقة الشمسية 2800  وهو مغطى بـ Tourouvre-au-Percheمنطقة 

سيارة يوميا عليه  وذلك  2000مليون دوالر  وسيخضع لالختبار مدة عامين مع مرور  5.2ت تكلفة بناء الطريق نحو وبلغ

 .نسمة 3400لتحديد ما إذا كان قادرا على توليد الطاقة الكهربائية الكافية  نارة الشوارع في القرية التي يبلغ عدد سكانها 

كلم من الطرق السريعة في فرنسا  وُغطيت الصفائح  1000الشمسية على طول  وقالت رويال إنها تخط  لتثبيت األلواح

 .الشمسية بالسيليكون الصمغي لتعطيها القدرة على تحمل األوزان

بالرغم من ذلك ما تزال توجد العديد من المشاكل العالقة  وتكمن إحداها في أن األلواح الشمسية المسطحة أقل فعالية من 

 .لتي تُثبت على أسطح المباني  وهي أيضا أكثر تكلفة من األلواح التقليديةاأللواح المائلة  ا

 100القائمة على هذا المشروع  خفض تكلفة هذه األلواح والمضي قدما في أعمالها  حيث يوجد لديها  Colas وتأمل شركة

 .مشروع لطرق الطاقة الشمسية حول العالم

ء طرق الطاقة الشمسية  حيث ثبتت عدد قليل من األلواح الشمسية على تسعى أيضا لبنا Solar Roadway يذكر أن شركة

في والية ميسوري األمريكية في وقت سابق من هذا العام  ولكنها تواجه نفس  Route 66 Welcome Center طريق

 .المشاكل المتعلقة بالتكلفة المرتفعة

 

الخيا  العلمي،  ان هرارت جورج ويلز،  حد مؤسسي  دب 

راح   و  فكرك للسفر عبر الزمن من اال  روايته "آلة 

 .1885الزمن" الصادرك عام 

ولكننننن قنننند تبنننندو هننننذه الفكننننرة قريبننننة مننننن الواقننننع أكثننننر ممننننا 

نتوقنننع  بعننند أن نشنننر  بنننن تيبينننت  وهنننو مننندرس الرياضنننيات 

والفيزيننناء فننني جامعنننة أوكاناجنننان فننني كولومبينننا البريطانينننة  

جننندوى السنننفر عبنننر النننزمن  قنننائال إن  مننناخرا  دراسنننة حنننول

"الننننناس يعتقنننندون أن السننننفر عبننننر الننننزمن هننننو ضننننرب مننننن 

الخينننال  ونحنننن نمينننل إلنننى التفكينننر بأننننه لنننيس ممكننننا ألنننننا ال 

نفعنننل ذلنننك فننني الواقنننع  ولكننننه منننن الناحينننة الرياضنننية  أمنننر 

 ."ممكن
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ويقول تيبيت المتخصص في نظرية 

النسبية العامة أللبرت أينشتاين  

كرس وقته للبحوث المتعلقة  والذي

بالثقوب السوداء والخيال العلمي  

إنه والفريق العامل معه قد توصلوا 

إلى وضع صيغة رياضية يمكن 

استخدامها لتصميم آلة للسفر عبر 

ويشير تيبيت في دراسته إلى  .الزمن

أن "الفضاء  المكان الفيزيائي  ال 

أبعاد مع فصل  3ينبغي أن ينقسم إلى 

مني لألحداث  لذلك ينظر البعد الز

إلى المكان الفيزيائي مع البعد 

لألحداث  على أنهما جزء  الزمني

رباعي األبعاد متصل ال  تسلسل من

 ."حدود له

واستنادا إلى نظرية أينشتاين  يقول 

الباحث إن "انحناء الزمكان" يعكس 

انحناءات مدارات الكواكب  وإذا 

كان "الزمكان" مسطحا من دون 

فإن الكواكب والنجوم  انحناءات 

ستتحرك في خ  مستقيم  بالقرب 

 .من نجم كبير

وتابع تيبيت قائال إن "هناك أدلة 

على أننا كلما اقتربنا من الثقب 

األسود كلما كان الوقت أبطأ.. 

نموذجي  لة السفر عبر الزمن 

يستخدم الزمكان المنحني لطي 

الوقت في شكل دائري للمسافرين 

وهذه الدائرة  وليس في خ  مستقيم 

يمكنها أخذك إلى الوقت المناسب  

إلى الوراء وإلى األمام من خالل 

الزمان والمكان على طول مسار 

 ."دائري

وأوضنننننح تيبينننننت أننننننه منننننا ينننننزال 

هنننناك الكثينننر منننن العمنننل لالنتهننناء 

منننننن الصنننننيغة الرياضنننننية ل لنننننة  

حيننننننث أنننننننه علننننننى الننننننرغم مننننننن 

صننننننع آلنننننة النننننزمن منننننن  إمكانينننننة

إال أننننه "لنننيس الناحينننة الرياضنننية  

منننننن الممكنننننن تطبينننننق ذلنننننك فننننني 

الوقننننننت الننننننراهن ألننننننننا بحاجننننننة 

للمنننننننواد التننننننني نسنننننننميها المنننننننواد 

الغريبننننة  لطنننني الزمكننننان  والتنننني 

 ."لم يتم اكتشافها بعد

2030  
 

يعةةةةةةةرف المةةةةةةةدير ال ندسةةةةةةةي فةةةةةةةي غوغةةةةةةةن وعةةةةةةةالم المسةةةةةةةتقبليات، راك 

ن، اتنبؤاتةةةةةةةةه الدريقةةةةةةةةة، وفةةةةةةةةي اآلونةةةةةةةةة ا ايةةةةةةةةرك،  ةةةةةةةةرر  ورزويةةةةةةةة

الحةةةةةديث عةةةةةن تورعةةةةةه اةةةةةلن مةةةةةا يسةةةةةمى اةةةةةالتفرد التكنولةةةةةوجي سةةةةةيحد  

  م  2045 احلو  عام

 

 

وهنننذا ال يعنننني نهاينننة البشنننرية منننع التقننندم التكنولنننوجي  خاصنننة فننني مجنننال 

النننذكاء االصنننطناعي  كمنننا هنننو معنننروف  بنننل يعنننني أن البشنننر سيصنننبحون 

 با الت  بحسب كورزويل أكثر ذكاء مدعومين

ويعتقنننننند كورزويننننننل أن روبوتننننننات النننننننانو "نننننننانوبوتس" سننننننوف تسننننننكن 

  وسنننتتدفق فنني مجنننرى دمائنننا عبنننر الشنننرايين  2030أجسننادنا بحلنننول عننام 

وهننذه الروبوتنننات المجهريننة سنننتبقينا بصننحة جيننندة  وسننيكون بإمكانننننا ربننن  

 ."the cloud" أدمغتنا بالذاكرة السحابية

 ات آخننننر  وهننننو ديننننف إيفننننانز  ماسننننس شننننركةوعبننننر عننننالم مسننننتقبلي

"Stringify" عننننننننن أفكنننننننناره المتطابقننننننننة مننننننننع نظريننننننننة النننننننننانوبوتس  

 .لكورزويل  في مقابلة مع  جيمس بدرول  في فبراير الماضي

وأوضنننح إيفنننانز بأننننه يعتقننند أن مثنننل هنننذا االنننندماج بنننين التكنولوجينننا وعلنننم 

ن هنننناك ثنننالث األحيننناء لنننيس بعيننند ا حتمنننال علنننى ا طنننالق  مشنننيرا إلنننى أ

مراحنننل لحننندوث ذلنننك  األولنننى هننني إمكانينننة ارتنننداء ا الت وهنننو منننا نحنننن 

علينننه الينننوم  والمرحلنننة الثانينننة هننني مرحلنننة ا لنننة القابلنننة للتضنننمين  ونحنننن 

فننني طريقننننا إليهنننا منننن خنننالل أجهنننزة يمكنننن زرعهنننا بالننندما  البشنننري ومنننا 

بلننننة شننننابه ذلننننكح  والمرحلننننة الثالثننننة هنننني مرحلننننة األجهننننزة المزروعننننة القا

.لالستبدال
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ااتكةةةةةةر العلمةةةةةةاء ج ةةةةةةازا ارةةةةةةةناعيا يحةةةةةةا ي عمليةةةةةةة التمثيةةةةةةن الضةةةةةةويي 

المتصةةاص نةةةاني   سةةيد الكراةةةون مةةن اللةةةالف الجةةوك، والحةةةد مةةن االحتبةةةا  

 .الحرارك

 

ون إلننننى سننننكر  تسنننتخدم النباتننننات أشننننعة الشننننمس لتحويننننل ثننناني أكسننننيد الكربنننن

ويعمنننننل الجهننننناز الجديننننند بطريقنننننة مماثلنننننة  وذلنننننك باسنننننتخدام الضنننننوء فنننننوق 

البنفسنننجي والهنننواء  لخلنننق شنننكلين منننن الوقنننود النننذي يمكنننن اسنننتخدامه  نشننناء 

 .الطاقة

 

وقنننام مجموعنننة منننن البننناحثين بقينننادة  البروفيسنننور  فرنانننندو أوربننني رومنننو  

م التيتنننانيوم وبعنننض منننن جامعنننة سننننترال فلوريننندا  بتصنننميم الجهننناز باسنننتخدا

 .الجزيئات العضوية  با ضافة إلى مفاعل ضوئي أزرق اللون

واقتنننرح فرنانننندو أن ينننتم تثبينننت الجهننناز بنننالقرب منننن محطنننات الطاقنننة  التننني 

تعمنننل بنننالوقود األحفنننوري  حينننث قنننال: "تننننتب محطنننة توليننند الكهربننناء الكثينننر 

 ."من ثاني أكسيد الكربون ألنها تحرق الفحم

يمكنننن تحوينننل ثننناني أكسنننيد الكربنننون إلنننى وقنننود يمكنننن أن وأضننناف موضنننحا: "

يغننننذي محطننننة تولينننند الكهربنننناء  وبالتننننالي إتاحننننة عمليننننة إعننننادة تنننندوير ثنننناني 

أكسنننيد الكربنننون  ممنننا يسننناعد علنننى تقلينننل االنبعاثنننات والحصنننول علنننى الطاقنننة 

 ."وكذلك المساعدة في الحد من االحتباس الحراري

  وهننو نننوع مننن المننواد MOF أو ويسننتخدم الجهنناز "إطننارا معنندنيا عضننويا"

عامنننا  يمكنننن تصننننيعها بنننمالف الطنننرق المختلفنننة  ولكنننل  20المصننننوعة مننننذ 

 .منها خصائص مختلفة

ويأمننل البنناحثون فنني تحسنننين كفنناءة الجهنناز  وتطنننوير التكنولوجيننا التنني يمكنننن 

 .أن تساعد في الحد من الغازات الدفيئة
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ورل  البشرية رلى الثورك الصناعية الرااعة، 

حيث اد ت  ر ات التصنيا في دمج الرواوتات 

والتشلين اآللي وغيرها من التكنولوجيات في 

 .نظام العمن داال ا

ناعة   في امتداد الص1775واستندت الثورة الصناعية األولى على المحرك البخاري  حيث ساهم اختراع  جيمس واط  العام 

إلى أوروبا والواليات المتحدة  أما الثورة الصناعية الثانية فبدأت في أوائل القرن العشرين مع  من إنكلترا 19في القرن الـ

إبداعات  هنري فورد  في خ  ا نتاج الشامل  ومع نهاية القرن الماضي  بدأت الثورة الصناعية الثالثة  حيث ظهرت 

بيوتر في مجال التصنيع  وها قد بدأت الثورة الصناعية الرابعة ا ن  حيث اتخذت الروبوتات ا لكترونيات الدقيقة وقوة الكم

 .على عاتقها المهام الجسدية الصعبة والخطيرة  من أجل الحفاظ على سالمة المصنع وراحة العمال وجودة المنتب

شمل المجال المعرفي  ما يساهم في إزالة المهام أما المرحلة التالية من االبتكار في العمل فسوف تتعدى األعمال الجسدية لت

المجهدة عقليا والمتكررة من الروتين اليومي للناس  وسيصبح العمل ا نساني أكثر تنوعا وإبداعا  بعد أن تبدأ الروبوتات 

 .بالعمل بشكل وثيق أكثر من ذي قبل مع ا نسان

التقنيات الشائعة ا ن مثل المساعد الصوتي سيري وأليكسا  وأجهزة وبحلول الثورة الصناعية الرابعة فإن ا الت التي تدعمها 

االستشعار القابلة لالرتداء مثل سوار فيتبيت والساعات الذكية  ستهتم بتفاصيل العمل الشاقة  ما سيجعل الروبوتات أكثر 

 .استخداما في مجال التصنيع

  وهذه "Operator 4.0"جيا سواء في المصانع أو المكاتبويسمى الجيل الجديد من العمال البشريين المعززين بالتكنولو

 .التقنية تسمح للعمال بارتداء هياكل خارجية روبوتية تعزز قوتهم

يسمح لإلنسان بالسيطرة على القوة المادية للروبوت في مواقع البناء والمصانع  ما  "Operator 4.0" فالمشغل فائق القوة

 .العمل أو التعرض لإلرهاقمن شأنه خفض مخاطر ا صابة بحوادث 

كما أن استخدام المشغل فائق القوة سيجعل العمال قادرين على التعامل بسهولة مع األشياء الثقيلة  دون التعرض لإلصابات 

الخطيرة  وفي نهاية اليوم سيكون بإمكان العامل التخلص من الهيكل الروبوتي الذي كان يرتديه  بعد عمل خال من ا رهاق 

 ."Operator 4.0" على باعتماده

وتتمحور الثورة الصناعية الرابعة حول المصانع الذكية التي تدار 

با الت وترتب  بشبكة ا نترنت  وبنظام يمكنه تمثيل مراحل 

عملية ا نتاج كلها  وقادر على اتخاذ القرارات بمعزل عن 

 .التدخالت الخارجية

فير فرص واسعة ومن أهم ما تقدمه الثورة الصناعية الرابعة  تو

للمجتمعات البشرية كي تحقق معدالت عالية من التنمية االقتصادية 

واالجتماعية وا نسانية  من خالل تخفيض تكاليف ا نتاج  

وبالتالي تأمين خدمات ووسائل نقل واتصال تجمع بين الكفاءة 

العالية وثمن أقل  كما ستساهم هذه الثورة في توفير رعاية صحية 

أنها تختصر الكثير من الوقت في عملية  ن  كمالإلنساأفضل 

 .التطور

وال يجب أن يكون هناك صراع بين الروبوتات والبشر باعتبار أن الروبوتات ستحل محلهم في الوظائف  ما سيجعل الكثيرين 

لشركات والمصانع عاطلين عن العمل  إذ ينبغي أن يكون هناك جانب تعاوني بين البشر والتكنولوجيا  وبهذه الطريقة ستكون ا

 .قادرة على االستفادة من نقاط قوة البشر وا الت على حد السواء
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، فقد تلير ف منا ا ساسي للكون،  ا فة  سرار 2020عندما تبد   اميرا تلسكوب المسح الشامن الكبير االعمن في العام 

 .الةارة المظلمة

 تلسكوب المسح الشامن الكبير

  1998في العام منذ اكتشاف توسع الكون 

بحث الفيزيائيون عن طرائق للكشف عن 

الطاقة المظلمة  القوة المجهولة وراء هذا 

التوسع. وما زلنا اليوم ال نعرف سوى 

القليل جدًا عن الطاقة المظلمة. ومنذ ذلك 

الحين  تعاون العلماء من ماسسات عدة في 

دولة  واختاروا تشيلي في أمريكا  23

تلسكوب المسح الشامل  الجنوبية لبناء

  بكاميرا رقمية قوية بما يكفي الكبير

اللتقاط الضوء من مليارات المجرات 

 .الباهتة التي تبعد ماليين السنوات الضوئية

وهذا أمر بالغ األهمية  ال سيما بالنظر إلى 

ر التباين الواضح بين خريطتنا للكون المبك

  .وبنيته الحالية

وقال بول أوكونور  كبير العلماء في 

ألطلس  مختبر بروكهافن الوطني 

ُصممت كل التلسكوبات المجهزة  أوبسكورا

بكاميرات قبل اكتشاف الطاقة المظلمة. 

قع من تلسكوب المسح الشامل الكبير ونتو

رسم خريطة للسماء بأكملها  ومعرفة أين 

 .كانت كل تلك المادة المظلمة تختبئ

وعلى الرغم من أن عشرات التلسكوبات 

الضخمة تعمل اليوم بكاميرات اقتران 

الشحنة المتطورة  سيكون لتلسكوب المسح الشامل الكبير دور فريد؛ ترى العين 

نجم في السماء لياًل  عند عدم وجود تلوث ضوئيح   2500ل الى البشرية ما يص

وسيرى تلسكوب المسح الشامل الكبير مليار نجم. وتتجاوز أعداد نجوم المجرات 

البعيدة ثالثة أضعاف  ووفقًا ألوكونر  فبمجال رؤية من عشر درجات مربعة  حجم 

سماء بهذا الحجم  كل صورة نأخذها للدنية محمولة على طول ذراعح  فإن عملة مع

 .ستكشف لنا مليون مجرة أخرى

 التحديق في الماوي

سيمسح تلسكوب المسح الشامل الكبير أكبر مساحة ممكنة من السماء  ما يتيح لنا 

  2020دراسة أسرار مجرات ال تحصى. وحالما يبدأ التلسكوب بالعمل في العام 

ثة آالف ليلة تقريبًا  فهو سيمسح السماء بصورة متكررة لعشرة أعوام. وخالل ثال

مرة لكل  1000سيصور التلسكوب كل رقعة من السماء مراًرا وتكراًرا  أي حوالي 

 ن.سنصنع بالفعل فيلًما للكورقعة. وقال أوكونر 

وحالما يستطيع علماء الكون إلقاء نظرة على هذه الخالصة الشاملة للمجرات  فهم 

ة المظلمة وكيف تعمل  واألسرار يأملون في الحصول على فهم أفضل لماهية الطاق

الكبيرة للكون المتوسع. وتجدر مالحظة أن هذه البيانات قد تغير مجال الفيزياء 

بأكمله. وما زلنا ال نعرف سوى القليل جدًا عن المادة المظلمة والطاقة المظلمة  

 دارك إنرجي تاسك) وهذا ليس مفاجئًا؛ فوفقًا لفريق العمل المعني بالطاقة المظلمة

يعد تسارع الكون  إلى جانب المادة المظلمة  أكثر ظاهرة ملحوظة توضح ( فورس

بصورة مباشرة أن نظرياتنا عن الجسيمات األساسية والجاذبية إما غير صحيحة أو 

 ح.غير كاملة

وباالستفادة من ضوء المجرات البعيدة  ومعرفة ما يجعلها تتحرك بتلك الطريقة  

امل الكبير العلماء على اكتشاف المبادئ األساسية فقد يساعد تلسكوب المسح الش

.لطبيعة المادة والفضاء والزمن والكون ذاته

 تلسكوب املسح الشامل الكبري قد يكشف أسرار املادة املظلمة
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طورت جامعة إلينوي في أوربانا شامبين جهاًزا يتصل بالهاتف الذكي ويعمل 

خداماته  ما سيوفر كمختبر طبي متنقل  ويمتاز هذا الجهاز برخص ثمنه وتعدد است

 .الخدمات الطبية في المناطق التي ال يوجد فيها مخابر طبية تقليدية

 

 كتقنية الجيش السويسر

شّكل ظهور الهواتف الذكية نقلة 

نوعية في التطور التقني للبشرية  

فما كان يحتاج في الماضي إلى 

مساحات غرٍف كاملة أو حتى 

مباني  أصبح اليوم بحجم راحة 

يمكن أن يوضع في جيوبنا اليد  و

بشكل مريح معطيًا كل شخٍص 

إمكانية الوصول إلى كميات 

كبيرة من المعلومات  إال أن هذه 

التطور لم يصل بعد إلى القمة  إذ 

ما زالت االبتكارات تظهر 

باستمرار  ما يوفر المزيد من 

 .القدرات لهذه التقنية

جهاًزا جديدًا نستطيع من خالله  جامعة إلينوي في أوربانا شامبين طور باحثون في

 .استبدال تقنية محسنة عن طريق الهاتف الذكي بالمختبرات الطبية التقليدية

ويُعننننرف باسننننم « دوالًرا  550»يمتنننناز هننننذا النظننننام بثمنننننه المنننننخفض نسننننبيًا 

إذ « ُمحلّنننل تنننري »ا رسنننال الطيفننني أو اختصننناًرا باسنننم ُمحلّنننل شننندة انعكننناس 

يسننننتخدم هننننذا الجهنننناز الضننننوء والتحليننننل الطيفنننني  جننننراء أكثننننر االختبننننارات 

المختبرينننة شنننيوًعا. وقنننال بنننراين كنينغهنننام أسنننتاذ الهندسنننة فننني جامعنننة دونالننند 

بيجننننار ويليننننت ومنننندير مختبننننر تقنيتنننني الميكننننرو والنننننانو فنننني إلينننننوي: يشننننبه 

كين الجننننيس السويسننننري علننننى مسننننتوى مجننننال االستشننننعار سنننن« ُمحلننننل تننننري»

 .الحيوي
 

 تقنية المختبر المتحرك

يسننننتطيع هننننذا الجهنننناز بفضننننل مقدراتننننه الكبيننننرة إجننننراء مجموعننننة كبيننننرة مننننن 

االختبنننارات دون الحاجنننة إلنننى مختبنننر متخصنننص  إذ يمكنننن إجنننراء أي اختبننناٍر 

  «غة الفلوريننةكاألصننب»يعتمنند علننى سننائٍل يغيّننر لننون المحاليننل أو يولنند ضننوًءا 

وذلننننك بعنننند وصننننل الجهنننناز بالهنننناتف الننننذكي. وقننننال كيننننني لننننونب الباحننننث فنننني 

يسنننتطيع هنننذا الجهننناز »جامعنننة إليننننوي والمالنننف النننرئيس فننني هنننذا الدراسنننة: 

إجنننراء العديننند منننن االختبنننارات بالتسلسنننل عنننن طرينننق تمرينننر االنبنننوب خلنننف 

 «.مغنطةالرأس القارئ بطريقة تشبه آلية مسح البطاقات االئتمانية الم

سنننيحقق هنننذا الجهننناز قفنننزة نوعينننة فننني تنننوفير الخننندمات الطبينننة فننني المنننناطق 

التنني تحتنناج إليهننا  با ضننافة إلننى أن رخننص ثمنننه وقابليتننه للنقننل تجعلننه أداةً ال 

تُقنندر بننثمن تعمننل علننى خدمننة الننناس فنني المننناطق غيننر الناميننة حننول العننالم  إذ 

بننننرات مننننن المشننننفى حرفيًننننا نقننننل المخت -بفضننننل العلننننم والتقنيننننة–نسننننتطيع ا ن 

ووضنننعها فننني متنننناول أينننادي النننناس  منننا يمننننحهم قنننوة إنقننناذ حيننناة المرضنننى 

 .وتغييرها

http://www.modernphys.com/
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 ظ ةةةةةةةةر تحليةةةةةةةةن جديةةةةةةةةد لبيانةةةةةةةةات مةةةةةةةةن التلسةةةةةةةةكوب الضةةةةةةةةخم جةةةةةةةةًدا التةةةةةةةةااا للمررةةةةةةةةد ا ورواةةةةةةةةي الجنةةةةةةةةواي 

تبانةةةةةةة وتلسةةةةةةكواات  اةةةةةةرز  ن النجةةةةةةوم التةةةةةةي تةةةةةةدور اةةةةةةالقرب مةةةةةةن الثقةةةةةة  ا سةةةةةةود ال ايةةةةةةن فةةةةةةي مر ةةةةةةز درب ال

 .تُبدك آنار النسبية. ورد يكشع تحلين مستقبلي المزيد من الدعم للنسبية ولفيزياء جديدك
 

 مشاهدات جديدك

في إل تيح التابع للمرصد األوروبي ) التلسكوب الضخم جدًا على بيانات مأخوذة من تقنيات تحليلية جديدة طبق العلماء

الجنوبي  إي إس أوح وتلسكوبات أخرى على امتداد عشرين عاًما ماضية. ويكشف تحليل ضوء النجوم التي تدور حول ثقب 

انة وجود حركات تطابق توقعات الفيزياء الكالسيكية  ما يدعم ا ثار التي تتنبأ بها نظرية أسود هائل في قلب مجرة درب التب

 .النسبية العامة  ينشتاين

ألف سنة ضوئية في مركز درب التبانة  ويكبر الشمس بأربع ماليين  26يبعد أقرب ثقب أسود هائل من األرض مسافة 

تدور في حقل الجاذبية القوي الخاص بالثقب األسود  وتلك بيئة مثالية  ضعف. ويحي  بهذا العمالق تجمع من النجوم التي

 ثبات نظرية النسبة العامة  ينشتاين  والفيزياء الثقالية عموًما. ولذلك طبق فريق من علماء الفلك تقنية جديدة على بيانات 

 .بية نيوتن الكالسيكية والنسبية العامةمشاهدة النجوم  وذلك للمقارنة بن مدارات النجم المقاسة مع ما تتنبأ بها جاذ

  يبلغ التغير الصغير ُسدس درجة في اتجاه المدار  با ضافة إلى تغيّر 2كشف الفريق عن تغيرات بسيطة في حركة النجم إس

ة ا ثار نسبة مئوية ضئيلة لشكله  إال أن هذه التغيرات تتوافق مع ا ثار النسبية المتوقعة. وتعد هذه أول مرة تقاس بها قو

 .النسبية العامة للنجوم التي تدور حول ثقب أسود هائل
 

 فيزياء جديدك؟

قدمت األجهزة الضوئية المتوافقة مع الطيف قريب من المنطقة تحت الحمراء الخاصة بالتلسكوب الضخم جدًا القياسات 

ك القياسات  خاصة خالل الفترة التي الموضعية الدقيقة والتي كانت ضرورية وحيوية لنجاح هذه الدراسة  وتحديدًا دقة تل

بعيدًا عن الثقب األسود  إذ مكنت تلك البيانات الفريق من تحديد الشكل االبتدائي للمدار بدقة  وكيف تغير  2كان فيها النجم إس

 .مع تأثير النسبية عليه. وقدم هذا العمل أيًضا قياسات أكثر دقة حول بعد الثقب األسود عن األرض وكتلته

  ستكون أداة 2018هذا البحث عن مرحلة مثيرة لعلماء الفلك حول العالم  ممن يراقبون مركز المجرة. وبحلول عام يعلن 

أثناء عبوره قريبًا جدًا  2جرافيتي المركبة على مقياس التداخل الخاص بالتلسكوب الضخم جدًا جاهزة لقياس مدار النجم إس

بعد كشف علماء الفلك عن  فيزياء جديدةح أكبر  با ضافة إلى اكتشافمن ثقب أسود. وسيكشف ذلك آثار النسبية بوضو

  .انحرافات عن النسبية العامة

 علماء يسجلون أول مشاهدة لنظرية النسبية العامة آلينشتاين

http://www.modernphys.com/
https://www.eso.org/public/news/eso1725/
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https://www.eso.org/public/usa/teles-instr/paranal-observatory/vlt/
https://futurism.com/scientists-finally-witnessed-a-phenomenon-that-einstein-thought-impossible/
https://futurism.com/scientists-finally-witnessed-a-phenomenon-that-einstein-thought-impossible/
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 66تمكن االنسان اعد مرور  1903عما  مدهشة. اعد ااتراع او  طايرك في العام على مدار القرن الماوي رام االنسان اا

عاما من الورو  رلى القمر. من الواوح ان ردرات العلماء والم ندسين تفوق الورع من حيث االنجاز واالاداع والتقدم 

كن ا تحول  رلى وارا ملمو  وراما رلى المسةةةةتحين ول  رربوالتةور، واالتل يد  ان هناك الكثير من التحديات التي  ان  

 !space elevator للحديث عن مصعد الفضاء رد حان الور 

 

 الفضاء؟ مصعد هو ما

وضع االساس النظري لمصعد الفضاء الول مرة في العام 

بواسطة العالم قسطنطين  1895

وهو نفس  Konstantin Tsiolovsky  تسيولكوفسكي

 Rocket Equation الرجل الذي وضع معادلة الصاروخ

التي ساهمت بشكل كبير في ارسال الصواريخ إلى الفضاء. 

 جاء مبدأ مصعد الفضاء لتسيولكوفسكي من الهام برج ايفل

Eiffel Tower  والذي تم بناؤه تقريبا في نفس الفترة. لقد

كان باالمكان لالنسان ان يقوم ببناء برج عالي  إذاتساءل 

الفضاء ويمكن  بدرجة كبيرة بحيث ان قمته تصل إلى

استخدامه كمنصة الطالق الصواريخ بعيدا عن جاذبية 

االرض والتكاليف الباهظة الطالق صورايخ فضاء من 

 .االرض

متر عن  829.8في الوقت الراهن يبلغ اعلى مبنى في العالم 

في  Burj Khalifa سطح االرض وهو مبنى برج خليفة

حتى االن  وهو اعلى مبنى قام االنسان ببناؤه .Dubai دبي

 Warsaw Radio Mast والذي حطم الرقم السابق لمبنى

متر والذي انهار اثناء تشييده. اما  546.4والذي كان بطول 

المصعد الفضائي فان طوله المتوقع ال يجب ان يكون اقل 

كيلومتر وهو االرتفاع الذي يصل إلى المدار  36,000من 

رض. الثابت حول اال Geostationary Orbit الجغرافي

كان ارتفاع برج خليفة بارتفاع فنجان من القهوة  إذاللمقارنة 

سنتيمتر فان مصعد الفضاء سيكون  8.25اي بمقدار 

من  مرة 43كيلومتر اي اطول بحوالي اطول  3.5بارتفاع 

 .برج خليفة الفعلي

 

 العالم في مباني اطو 

ان المدار الجغرافي الثابت هو االرتفاع عن سطح االرض 

االستواء والذي يحتاج اي جسم عنده الكمال دور من خ  

واحدة حول االرض نفس دوران االرض حول نفسها. اي 

في المدار  إنكيوم واحد. ماذا يعني هذا االمر؟ لنفترض 

الجغرافي الثابت في مركبة فضائية مباشرة فوق نقطة على 

لن تتحرك بالنسبة لتلك النقطة. لهذا فان  فإنكاالرض 

http://www.modernphys.com/
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تبقى دائما وباستمرار في االسفل ولن تتحرك  المدينة سوف

 .بقيت في مدارك الجغرافي الثابت إذاابدا بالنسبة لك 

 الفضايي؟ المصعد نصنا ان يمكن ماذا من

كيلومتر للوصول إلى المدار الجغرافي  36,000تذكر ان 

ان يبلغه المصعد الفضائي  الثابت هو اقل ارتفاع يجب

ركز الثقل يجب ان يكون ليعمل بالشكل المطلوب. لكن م

عند ارتفاع المدار الجغرافي الثابت واال فان النظام لن يكون 

مستقرا. هذا يعني بشكل مثالي يجب ان يكون ارتفاع مصعد 

كيلومتر. فكر في هذه المسافة  100,000الفضاء حوالي 

انها تقريبا ثلث المسافة إلى القمر! عند هذه المسافة سوف 

في الفرا  مع العديد من مركبات  ديكون معظم بناء المصع

 .الفضاء الضخمة وااللف الناس العاملين في انعدام الجاذبية

 

  Orbit Geostationaryالثاا  الجلرفي المدار

 نقةة فوق مدارهما في يبقيا واالرفر االحمر الجسمين

 .االرض سةح على محددك

طريقة اخرى مقترحة وهي اسقاط شري  بكرة عمالقة من 

فضائية في المدار الجغرافي الثابت حتى تصل إلى مركبة 

بكرة اخرى إلى االعلى لتصل المركبة  إطالقاالرض  مع 

الفضائية في المدار الجغرافي الثابت. تبقى المركبة 

الفضائية في المدار الجغرافي الثابت ويتدلى منها شريطين 

متوازيين. قد تبدو الفكرة من صميم رواية خيال علمي وقد 

بالفعل كذلك. حيث ان المواد الالزمة لذلك والخبرات تكون 

 .الهندسية المطلوبة غير متوفرة في الوقت الحالي

يتطلب مصعد الفضاء نسيب على درجة عالية من القوة 

 100,000ليتحمل قوة الجاذبية التي تسحب بناء ارتفاعه 

 centrifugal force كيلومتر وكذلك قوة الطرد المركزية

الذي تدفعه إلى االعلى. كما يجب  inertia وعزم القصور

ان يكون مستقرا ويعمل في ظروف قاسية من الحرارة 

العالية والبرودة المخفضة ويتحمل القوى الغير متوقعة من 

الغالف الجوي واالشعاع من الفضاء الخارجي. فوق كل 

هذا ان يتحمل هجمات النيازك والرياح الشمسية بشكل 

هذه المواصفات؟ يفكر العلماء في مستمر. هل يوجد نسيب ب

قد تكون  carbon nanotubes انابيب الكربون النانوية

 .هي المادة المنتظرة

 أسطوانيانابيب الكربون النانوية عبارة عن بناء كربوني 

الشكل ال يوجد في الطبيعة ويصنع تصنيعا. تعد هذه المواد 

ا مع من اقوى المواد المكتشفة حتى االن وتتطابق مواصفاته

متطلبات المواد الالزمة لبناء مصعد الفضاء كما انها 

موصلة للكهرباء وبالتالي ال يحتاج إلى تمديد شبكات 

 .اضافيةكهرباء 

لكن حتى مع القوة الهائلة التي تمتلكها هذه المواد فان قوته 

كيلومتر وهذا  7000إلى  5000من ارتفاع  أكثرال تتحمل 

كيلومتر  100,000ب وهو اقل بكثير من االرتفاع المطلو

الذي يتطلبه بناء مصعد الفضاء. قد يكون التقدم التكنلوجي 

القادم يوفر لنا مرحلة اضافية للحصول على المواد 

 .المطلوبة او التعديل على خواص المواد المتوفرة لنا االن

 

 

Carbon Nanotubes انااي  الكراون النانوية 

 

 نفسه المصعد وزن نقن

االساسية لبناء المصعد ان يكون مثبتا  من الضروريات

ايضا من االعلى بمعنى ان يكون متصال مع شيء ثقيل جدا 

تماما مثلما هو مثبت بالكرة االرضية من االسفل. ثقل وزن 

المصعد امر ضروري اخذه في الحسبان بحيث ان كتلة 

المصعد فوق المدار الجغرافي الثابت تعادل كتلة المصعد 

قوة الطرد المركزية إلى االعلى مع  اسفله حتى تتعادل

 .الجاذبية إلى االسفل

 36,000ارتفاع وليكن  بأقلقمنا ببناء مصعد فضاء  إذا

كيلومتر فان ثقل الوزن الالزم سيكون كبير جدا لدرجة انه 

يعادل ثلث حجم القمر. من الحلول المقترحة لهذا االمر هو 

  تحريك كويكب صغير واحضاره حول االرض ليمكن رب

http://www.modernphys.com/
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المصعد فيه.  هناك تجارب تجرى في الوقت الراهن من 

 .(قبل وكالة الفضاء ناسا لتحريك نيزك ضخم

 

 50,000اما اذا كان مصعد الفضاء بارتفاع اعلى من 

كيلومتر فان طرفه سوف يتحرك بسرعة كبيرة جدا حول 

 escape velocity االرض قد تصل إلى سرعة الهروب

ت من الجاذبية االرضية. عند وهي السرعة الالزمة لالفال

هذه النقطة يمكنك ان تقفز من المصعد وتصل إلى القمر 

على ان تجري حسابات دقيقة ال تحتمل اي خطأ حتى ال 

تسبح بعيدا في الفضاء. واذا كان المصعد يبلغ من االرتفاع 

كيلومتر فانك تمتلك سرعة كافية لتخط  لرحلة  100,000

 .إلى كوكب المشتري

 

 الصعواة من العالية الدرجة ا  ه المصعد اناء ن ا رذا

 فضاء؟ مصعد اناء في العلماء يفكر فلماذا

كل هذه الصعوبات والمشاكل ال تقدر بشيء مقابل المزايا 

والفوائد التي يتوقع الوصول لها على المستوى االقتصادي 

والفيزيائي والعلمي. قد يبدو االمر مستحيال اال ان بناء 

ا ضروريا. ان الكثير من الدول تمكنت مصعد فضاء امر

من ارسال اشياء إلى الفضاء وهناك اناس يعيشون في 

 International Space Station محطة الفضاء الدولية

 450والموجودة على ارتفاع قريب من االرض ويبلغ 

كيلومتر اال ان تكلفة التواصل مع الفضاء عالية جدا حيث 

ام إلى المحطة الفضائية يقدر تكلفة ارسال نصف كيلو جر

دوالر امريكي. تخيل التكاليف االجمالية  10,000مبلغ 

الرسال بعثة إلى الفضاء. اما بعد بناء مصعد الفضاء تقل 

٪ اي يصبح تكلفة ارسال نصف كيلو 99التكلفة إلى اقل من 

 .دوالر فق  90جرام بحوالي 

  

 

 مشروع طموح لالنسانية أكبران بناء مصعد الفضاء هو 

وان كان يبدو االمر مستحيال في الوقت الراهن اال ان 

االنسان يبحث دائما عن الصعوبات ليجد لها الحلول. وربما 

بناء مصعد الفضاء يتطلب تقنيات وقوى بشرية نحلم 

عاما كان  150بالوصول لها لكن دائما تذكر ان قبل 

 !الطيران مجرد حلم يراود المخترعين
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عالم بأسره هو جلوس أحدنا أمام نافذته ليالً، أجمل ما في ال
متأمالً جمال الكون وصفائه عبر نافذتنا األرضية السماوية 
الناظرة إلى اللوحة الكونية بجزيئاتها التفصيلية، فما أروع من 
هذا الشعور، وأنت تسبح في بحور الخيال، وتعصف بك 

 هيجاء الفكر العلمي المتدفق بكل أرجائه الفكرية!
ما ما نسمع عن شمسنا، وما لها من إشعاعاٍت كونيٍة ورياحٍ دائ

شمسية، وغيرها من األثار المباشرة والغير مباشرة على 
ً كوكب األرض!،  كواكب المجموعة الشمسية، وخصوصا
فنرى الكثير من الموجات الضارة، والتي بإمكانها محو كل 
أشكال الحياة على كوكب األرض!، ذلك الكوكب المتمتع 

حياة بكافة تفاصيلها ومراحلها الحياتية المتطورة على بال
 سطحه منذو األزل! 

ولكن خالق كوننا القادر على كل شيء، المحكم لكل شيء في 
هذا الكون، لم يخلق كوكبنا بدون حماية تحميه من كل هذه 
التأثيرات الكونية المدمرة، بل وجعل منها آية ليرفع بها قيمة 

جه البسيطة!، فجعل هللا لنا الغالف الحياة ومقوماتها على و
 الجوي وكذلك المجال المغناطيسي الداخلي لكوكبنا األخضر! 
فقال هللا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: "َوَجعَْلنَا 

( " سورة 32السََّماَء َسْقفًا َمْحفُوًظا َوُهْم َعْن آَيَاتَِها ُمْعِرُضوَن )
 .األنبياء

ِمْن " َوُهْم َعْن آيَاتَها"" َعْن اْلُوقُوع  ينالجاللويذكر في تفسير 
ََل يَتَفَكَُّروَن فِيَها فَيَْعلَُموَن " ُمْعِرُضونَ "الشَّْمس َواْلقََمر َوالنُُّجوم 
 " أَنَّ َخاِلقَها ََل َشِريك لَهُ 

 وهنا يوجد تساؤل يطرح نفسه من تلقاء نفسه: لما لم يقل هللا
ً عز وجل " وجعلنا السماء سقفاً ح "، حيث إن كانت اآلية  افظا

الكريمة تعني هذه الظاهر الكونية التي نحن بصدد الخوض 
في خضم تفرعاتها، لرأينا من خالل التفسير الواضح للكلمات 
أن المحفوظ هو األرض!، وأن الحافظ هو السماء التي تحتوي 

، وبالتالي كان من !على الغالف الجوي والمجال المغناطيسي
أليس  !السماء سقفاً حافظاً لألرض المحفوظة األبلغ أن تكون

 أخرى!!!هذا األولى أم أن هناك وجهة نظٍر 
ولكنيي أحياول الوصيول إليى الفهيم الميريح للقليب، والمطييابق 

ة للمنطيييق القرييييب إليييى عقولنيييا، وقلوبنيييا الفيزيائيييية المتعلقييي
أخييييراً المنطيييق العقالنيييي، بيييالمنطق الرياضيييي والفيزييييائي و

الغيييالف الجيييوي متواجيييد بيييالقرب مييين حييييث إننيييا نيييرى أن 
للغيازات  األرض، وهذا لما؟!، إن هذا بسيبب جاذبيية األرض

المحيطييية بهيييا والقريبييية مييين سيييطحها، وأيضيييا فيييإن المجيييال 

المغناطيسييي لييألرض متواجييد بسييبب الحديييد المصييهور فييي 
أي ما يطلق عليه بالماغما، واألمر العجيب أن  باطن األرض

ب تعميل عميل مغنطييس ذا قطبيين النواة األولى لباطن الكوكي
أحيييدهما شيييمالي واآلخييير جنيييوبي ويخالفيييان بيييذلك القطبيييين 
الجغرافيين!، حيث إن خطوط المجال المغناطيسي المتواجيدة 
فييي السييماء ناشييئة أصييالً ميين بيياطن األرض!، األميير الييذي 
يجعييل ميين السييماء نفسييها المحيطيية بيياألرض هييي المحفوظيية 

طن األرض، أي أن بفعيييل جاذبيييية األرض ومغناطيسيييية بيييا
حماية اإلنسيان اإلَلهيية ناشيئةً مين األرض وبياطن األرض، 
وليسيييت بفضيييل السيييماء المحيطييية بكوكبنيييا، بيييل أن السيييماء 
المحيطة بكوكبنا محمية ومحفوظة بفعل األرض نفسها، ومن 
هنا نجد أن هللا عز وجل جعل لنا السماء سقف محفوظاً بفعل 

كوكبنيييا يحميييي نفسيييه جاذبيييية أو مغناطسيييية كوكبنيييا نفسيييه، ف
  بنفسه، ويحمي سمائه، والتي مختلف في كينونتها علمياً!

فما بالنا اليوم نرى ونحاول إيجاد برهان لما نيراه ونحيس بيه 
ونلمسييه بحواسيينا وجوارحنييا كاملييةً، فمييا لهييذه الظيياهرة تييدلل 
علييى نفسييها بنفسييها والتييي بييدورها تييدلل علييى وجييود خييالٍق 

 اطن األرض حديًد مصهوًر؟! عظيم، وإَل لماذا يكون في ب
األميير الييذي أنشييأ منهييا مجييال مغناطيسييي، ومييا فائييدة المجييال 
المغناطيسييييي؟، األميييير الييييذي وهييييب لحمايتنييييا ميييين األشييييعة 

  الضارة! 
وفي النهاية أود أن أتأميل جملية تسيافر عبير خطيوط الوصيل 
العصبية، إن دقية اختييار وجيود الحدييد المصيهور فيي بياطن 

لمييادة الصييلبة منييه، األميير جعييل منييه األرض وكييذلك وجييود ا
مغنطيس بحجم كوكب!، أَل تكفي هذه الجملة بإقنياع جمهيور 
البشيييرية بوجيييود عنايييية إلهيييية وهبهيييا الخيييالق العظييييم لهيييذا 

 الكوكب!، والتي ليست بالتأكيد صدفة كونية نهائياً! 

  ربح وجيه القيق

محاور في جامعة القد  المفتوحة وااحث في مر ز 

 جامعة ا رصى -ا احا  الفلكية وعلوم الفضاء 

 رض حتمي السماءاأل
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"الزمن " كلمة ال تلفظ باللسان بل تُنطق من األعماق  سهلة يسيرة نطقاً وحيرت الجميع معنًى  "الزمن " لغز أساسي وسر 

  فالزمن بال جدال إحدى مسائل الكون الرئيسية بل وربما عنهه أو التحدث بالتي ترفض البوح  رئيسي من أسرار الطبيعة

 يكون الكون هو الزمن.

نا نعرف الزمن أو هكذا نعتقد لكن عندما نبحث له عن معنى وتفسير فإننا نعود ظممى تتملكنا الحيرة من أطرافنا يبدو وكأن

ألعماقنا  يقول أغسطين كلمته الشهيرة في الزمن: "حينما ال أسأل عنه أعرفه وبمجرد ما يتعلق األمر بتفسيره فإنني ال أعرفه 

الزمن ما قاله إتيان كالين في كتابه هل الزمن موجود؟ حيث قال "إن التفكير في الزمان أبداً"  أما الكلمة األكثر إيقاعاً في 

 يشبه حرث سطح البحر" ولك أن تتخيل كيف سنحرث سطح البحر.

اعتني القرآن الكريم بالزمن عناية بالغة ومن األمثلة على ذلك: اعتبار الزمن من النعم العظيمة واعتباره من األدلة على وجود 

 شار إلى قيمة الزمن ودعا الستثماره في الخير  وهذا يعنى أن للزمن مبلغه. أ وهللا

لننتقل معاً في جولة أسئلة تُقربنا إلى ماهية الزمن وتصحبنا إلى أعماقه  حتى لو لم نجد لها إجابات  يكفينا استحضار الفكر 

 وإشغال العقل:

 

 هل الزمن حقيقة أم وهم؟

د شعور ذهني نفسي وربما هل الزمن حسي ملموس أم مجر

 عاطفي يدور حول ا نسان أو في ثنايا تفكيره؟

 هل نستطيع إيقاف الزمن أو حتى تجميده؟

 هل بإمكاننا العودة للوراء حسياً ال ذهنياً؟

هل الزمن نهر متدفق جارى باتجاه واحد فق  ماضي نحو 

 المستقبل ال حيود عنه أم له عدة اتجاهات؟ 

 ان قوة هل هو قوة ال تُقهر؟هل الزمن قوة؟ وإْن ك
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 ما معنى أن الزمن يساوى صفر وهل بالضرورة يوجد زمن يساوى الماالنهاية؟

 أمن الممكن أن يشير عقرب الساعة إلي صفر؟ 

 هل يوجد تدريب صفر في الساعة المعلقة على الحائ ؟ وإْن وجد الصفر فهل يوجد تدريب الماالنهاية؟

 ام أم للوراء؟. لألمالزمن.إلي أين نمضى مع 

 حين يسألك شخص"كم عمرك؟"  ماذا يعنى ذلك للزمن؟ أتراه يعنى عداً تنازلياً أم تصاعدياً؟

 أو يمضي العمر بنا نحو الزمن يساوى صفر وفي النهاية سنستقر في الزمن يساوي الماالنهاية؟

للزمن أهمية أم هو على الهامس وإْن كان على الزمن ذكر في القرآن كثيراً بألفاظ متعددة في عدة مواطن وأقسم به هللا  فهل 

 الهامس فعلى أي هامٍس مثال  الزمان على هامس الزمانح وماذا تراه يعني لنا؟

 

 تعريع الزمان:

ما هو ذلك الزمن الذي تشعر به يتباطىء في نفس الوقت الي يشعر به 

ذلك  زميلك أنه يتسارع؟ ما يعنى الزمن للفرد ولألمة وللكون بأسره؟ ما هو

الزمن الذي تشعر به يقتلك ويخنقك ألنك ال تجد وقتاً للراحة بين أعمالك أما 

 غيرك فيتسكع هنا وهناك لقتل الوقت!

 في ذلك: -رحمه هللا  -يقول ا مام حسن البنا 

"ليس يعلم أحد إال هللا كم من الليالي كنا نقضيها نستعرض حـال األمة وما 

  ونحلل العلل واألدواء  ونفكر في وصلت إليه في مختلف مظاهر حياتها

العالج وحسم الداء  ويفيض بنا التأثر لما وصلنا إليه إلى حد البكاء. وكـم 

كنا نعجب إذ نرى أنفسنا في مثل هذه المشغلة النفسانية العنيفة والخليون 

هاجعون يتسكعون بين المقاهي ويترددون على أندية الفساد وا تالف. فـإذا 

يحمله على هذه الجلسة الفارغة المملة  قال لك: أقتل  سألت أحدهم عما

الوقت  وما درى هذا المسكين أن من يقتل وقته إنما يقتل نفسه  فإنما الوقت 

 هو الحياة"

 

الزمن كما يبسطه الداعية الدكتور محمد راتب النابلسي هو البعد الرابع لألشياء  فكل شيء له طول وعرض وارتفاع ما 

لثالثية  فلنفرض أننا نملك نقطة وخ  وسطح وحجم  النقطة عبارة عن شيء ما إذا حركتها شكلت مستقيماً يسمى باألبعاد ا

ً وإن حركت الحجم شكّل وقتاً  فالزمن هو البعد الرابع  ً وإن حركت السطح شّكل حجما وإن حركت المستقيم شّكل سطحا

ما فضيلة الدكتور عودة عبدهللا في مجلة البحوث ا سالمية لألشياء ومع الزمن حركة ويقال أن الشيء إذا تحرك اُستهلك  أ

كتب قائالً: "الزمن هو مادة هذه الحياة  والروح التي تجري في عروقها  فما الحياة في حقيقتها إال زمن يمر ويمضي  ومن 

سلوكه. وما الزمن إال حياة أدرك الزمن على حقيقته  فقد أدرك هذه الحياة على حقيقتها  وبانت له معالم الطريق الذي ينبغي 

 األمم  إذا حافظت عليه دبت الحيوية في شرايينها  وإذا أهملته أمست هامدة خامدة ال روح فيها وال حياة."

 

 مف وم الزمن عند نيوتن:

النظرة النيوتينية للزمن أنه مدة أو فترة زمنية مطلقة يمكن قياسها 

ويسير في اتجاه واحد إلي فالزمن في رؤيته نهر يتدفق إلي الماالنهاية 

المستقبل ووفقاً لقوانين نيوتن والتي وضعها قبله العالم المسلم ابن سينا 

في كتابه "ا شارات والتنبيهات" والعالم المسلم هبة هللا بن ملكا 

البغدادي في كتابه "المعتبر في الحكمة" فإن سير الزمن في اتجاه واحد 

يد فإذا كان بإمكاننا تحريك جسم نحو المستقبل ليس هو االحتمال الوح

ً توجيهه باتجاه جديد من  بتعريضه لقوة في اتجاه معين نستطيع أيضا
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خالل تغيير اتجاه القوة  هذا علمياً يعنى أن الزمن ليس له اتجاه واحد  إذن من المحتمل في المستقبل أن يتم إثبات أن الزمن 

ستقبل فهل نستطيع تغيير اتجاه الزمن بقوة معاكسة التجاهه نحو المستقبل ليس له اتجاه بمعنى أنه ال يمضى دائماً نحو الم

فيصبح اتجاهه نحو الماضي أو نقوم بتوازن قوي فنحصر اتجاهه في الحاضر  هل نستطيع تعريضه لقوة معاكسة التجاه 

 المستقبل فيصبح للماضي أو نستطيع تثبيته فيبقي في الحاضر؟

 

 الزمن والنظرية النسبية:

نسبية آينشتاين فإن الوقت بالنسبة لشخص ما قد يختلف عن الوقت بالنسبة  حسب

لشخص آخر  فالساعة بالنسبة لك قد تكون كالشهر بالنسبة  نسان آخر  هل 

الخمسة دقائق بالنسبة لطالب في امتحان كالخمسة دقائق بالنسبة لشخص يتنزه 

موجود إنما مفهوم  ويتداول أطراف الحديث الفكاهي مع أصدقائه؟ فالزمن غير

يستخدمه البشر لقياس وقتهم في الحياة لكنه ليس فعلي أو حقيقي  توصل آينشتاين 

لهذه النتيجة تبعاً للعالقة بين الزمان والمكان التي أسماها نظرية "الزمكان" والتي 

تنص على أنه ال ينبغي أن نفكر في الزمان والمكان كشيئين منفصلين وإنما كوحدة 

 .غير متجزئة

يعتبر البعض أن الزمن ليس ظاهرة مستقلة لكنه محاولة  ضافة بعض النظام 

 على حياتنا البشرية.

ما نستخلصه أنه ال يوجد تفسير قطعي للزمان إنما هناك العديد من التفسيرات والنظريات والتي ال تعتبر حقائق مطلقة أو 

 اكتشافات ال يعدو كونها آراء قابلة للنقد والنقاش.

 

 = رفر:  الزمن

حين تمر بنا لحظة شعورية جميلة نود لو أننا نوقف الزمن عندها ونستمتع بها حد ا شباع  وكذلك حين يصل  ذاننا خبٌر 

صادم أو مفجع فإننا نشعر وكأّن الزمن توقف برهةً .. لينتقل كيان الفهم لدينا من الواقع إلى دهاليز العقل الداخلية علنّا نستوعب 

 ما جرى. 

حدث مع الكثير من أبناء غزة والشام حين خرجوا من تحت الردم وجاءهم خبر رحيل عوائلهم بأكملها  وهذا ما حدث هذا 

حين يجيئك خبر استشهاد أحدهم ومفارقته لهذه الحياة وهذا ما 

. تشعر بأن الزمان توقف  أيضاً.يحدث حين يغدر بك أحدهم 

. فهل دت.وجتشعر بأن الحركة حولك ال وجود لها حتى وإْن 

فعلياً الزمان توقف أم أن الشعور انتقل من مرحلة الواقع لمرحلة 

 استيعاب الحقائق.

هل حين نقول أن الزمان توقف نستطيع القول بأن الزمن = صفر 

 فال حركة في األرجاء؟ 

ولدنا على هذه األرض ونكبر يوماً بعد يوم  في الحقيقة ال ندري 

 3فيتناقص؟ بمعنى تنتقل من هل عمرنا يزيد أم أننا نأكل منه 

. إذن العمر ثم.العشرين ثم األربعين  إلىسنوات إلي ست سنوات 

في ازدياد لكن ما تبقي لنا من العمر في تناقص  فحين الميالد 

تبقي لنا عمرنا كله ثم نكبر قليال فيتناقص ما تبقي لنا من العمر 

 حتى تحين الوفاة معلنةً نهاية العمر.

 هي الصفر ويزداد عمرنا  تصاعدياًح أم أن لحظة الوفاة هي الصفر ويقل ما تبقي من عمرنا  تنازلياًح؟  فهل لحظة الميالد

 هل يمضي الزمان بالسالب أم بالموجب؟ بالزيادة أم بالنقصان؟ وما عالقة ا نسان بالزمان؟
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 اإلنسان  اين زماني: 

ن في القرآن الكريم: ا نسان يقول النابلسي حفظه هللا في محاضرة بعنوان مفهوم الزم

رأسماله الزمن  ا نسان في أدق تعريفاته أنه زمن  قال ا مام الحسن البصري في 

 تعريفه لإلنسان: " ا نسان بضعة أيام  كلما انقضى يوم انقضى بضع منه". 

إذن نحن نولد حاملين على أكتافنا عدداً من األيام  نقضي هذه األيام فتقل وتقل وتقل 

يأذن هللا لملك الموت وحينها أمن الممكن أن نقول أن الزمن بالنسبة للمتوفى = حتى 

 صفر؟ 

 إذن فالزمن هو الحياة  حياة ا نسان أو حياة األمة أو حياة الكون.

 عاماً  قضيت الطفولة فالشباب وصلت لسن الخامسة والعشرين بقي منك خمسة 40قد يبدو الكالم مرعباً بأنك مثالً يا أحمد = 

ً وعند األربعين باليوم بالساعة بالدقيقة بالثانية باللحظة يحين أجلك ويكون الزمان في الحياة الدنيا بالنسبة لك  عشر عاما

 =صفر. 

فلو انتقلنا مع أحمد إلي عالم البرزخ هل ستعود مجريات الزمن؟ ويبدأ من لحظة ساال الملكين حتى يشاء هللا بقيام الساعة  

 لنسبة لحياة البرزخ عندما تقوم الساعة.صفر با إذن الزمن =

والذين آمنوا أما الكفار فلهم عذاب  هوسنواصل مضياً مع أحمد في الدار ا خرة حين يحاسبه هللا ويسمح له بدخول الجنة 

قال .. ثم ماذا؟ ثم ما قاله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال: النار وبئس المصير

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبٌس أملح  فيوقف بين الجنة والنار  فيقال: يا أهل الجنة  هل 

تعرفون هذا؟ فيشرئبُّون وينظرون  ويقولون: نعم  هذا الموت  قال: ويقال: يا أهل النار  هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبُّون 

عم  هذا الموت  قال: فيامر به فيذبح  قال: ثم يقال: يا أهل الجنة  خلود فال موت  ويا أهل النار  خلود وينظرون  ويقولون: ن

ٍة َوُهْم اَل يُْاِمنُوَن﴾ فال موت  قال: ثم قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ﴿َوأَْنِذْرُهْم يَْوَم اْلَحْسَرةِ إِْذ قُِضَي اأْلَْمُر َوُهْم فِي َغْفلَ 

 [ح  وأشار بيده إلى الدنيا؛ رواه مسلم.39 ]مريم:

أو كما  فحين ياتى بالموت ككبٍس أملح ويذبح ما بين الجنة والنار  هنا نهاية المطاف والدار الحقيقية حيث المكوث الخلودي

 . قال خلودٌ بال موت

في الحياة الدنيا حين نقول وكأن الزمن أال يعنى هذا أن الزمن = صفر فهنا في الجنة سعادة خالدة وهنا في النار تعاسة خالدة  

توقف فإننا نقصد ثبات الصورة أو الحدث أما في الدار ا خرة أال وهي الحياة الحقيقية فإننا نقصد بتوقف الزمن وقتل الموت 

 نقصد به  الخلود األبديح. 

 

فهنا تحررت حياتنا من الزمن إلى الخلود  وفي بداية الخلود األبدي تلك يتحسر 

رفان المامن والكافر  فالمامن يتحسر على أنه لو ذكر هللا أكثر لنال أكثر والكافر الط

 يتحسر على حاله وممله الهالك. 

 وذكر الخلود في القرآن في مواطن كثيرة نذكر منها:

 آل عمرانح 15ا"  " ِللَِّذيَن اتَّقَْوا ِعْندَ َربِِّهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن فِيهَ 

 آل عمران﴾ ٨٨" َخاِلِديَن فِيَها اَل يَُخفَُّف َعْنُهُم اْلعَذَاُب َواَل ُهْم يُْنَظُروَن " ﴿

 

 رنفاق الور :

ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر  1يقول هللا تعالى في سورة العصر: "َواْلعَْصِر   اِلَحا2ح إِنَّ اْ ِ ِت َوتََواَصْوا بِاْلَحِقّ ح إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْبِر    ح"3َوتََواَصْوا بِالصَّ

يقسم هللا عز وجل لإلنسان الذي هو في حقيقته زمن بالزمن  فهو يقسم بالزمن للزمن  أنك أيها ا نسان في خسراٍن مبين ألن 

ربح كأولئك الذين آمنوا باهلل وقاموا ُمضي الوقت يستهلكك  فإما أن تنفقه إنفاقاً استهالكياً فتخسر أو تنفقه إنفاق استثماري فت

 للصالحات فلم يقولوها فق  بل عملوا بها ووّصوا أنفسهم بالثبات على الحق والصبر في طريقه.

  فلنكن منهم أحبتي ولنُصلح ولنُحسن قبل أن يساوي الزمن بالنسبة لنا صفراً.
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 يسم/ محمود بكر أبو خم

 جامعة دمياط –مدرس مساعد بقسم الهندسة الزراعية 

( تحدثنا فيها عن تعريف مختصر م لعلم النانو فى مقالة بعنوان )سحر النانو تكنولوجىتطرقنا فى العدد السابق إلى مدخل عا
د مع المقالة الثانية فى لهذا العلم وأشرنا إلى طرفا من تطبيقاته واستخداماته الرائعة فى شتى العلوم ، واليوم نحن على موع

 هذا الباب والتى تتحدث عن اَلستخدامات الطبية لعلم النانو تكنولوجى والتى نوردها فى النقاط التالية :

  مجا  ال ندسة الصحية 

تعتبر تقانة النانو الهندسية الصحية ذات تطبيقات مهمة  

ومنها سوائل النانو المضادة للبكتيريا و الميكروبات 

عن الكثير من األمراض   تتميز هذه المطهرات المسئولة 

بعدم تأثيرها على األسطح فهي ال تسبب التمكل و ال الصدأ 

اضافة إلى استخدامها في المالبس المضادة للبقع وتمكن 

بعض الباحثين في جامعة هانب يانب في كوريا الجنوبية من 

إدخال دقائق النانو لعنصر الفضة على المضادات الحيوية 

 251أن الفضة قادرة على القضاء على حوالي حيث 

 .جرثومة دون إيذاء خاليا الجسم 

 

 
 

 مجا  ال ندسة الحيوية 

تعد الهندسة الحيوية من تطبيقات علم النانو االحيائي المهمة 

  حيث قام الباحثون بابتكار وتطوير العديد من الوسائل 

شر المهمة في عالج األمراض الخبيثة التي يعاني منها الب

وال سيما مرض السرطان   إن العالج التقليدي لمرضى 

حيث  Chemotherapy السرطان هو العالج الكيمياوي

يتم تعريض جسم المريض إلى ا شعاع  بغرض القضاء 

على الخاليا السرطانية  عند استخدام هذا العالج التصل 

من جرعات ا شعاع إلى الخاليا السرطانية  1أكثر من %

من ا شعاع  يادي  99الى مخاطر % الجسم ويتعرض

استخدام تقنيات النانو الى تحديد مواقع الخاليا السرطانية 

بدقة وكذلك ايصال الدواء لها بدقة دون أي خسارة ودون 

 أي تأثير على الخاليا السليمة . 

 

 
 -تستخدم لهذا الغرض مجموعة من الدقائق النانوية وهي:

 Nano Bomb  النانوية  القناان -1
-10ي عبارة عن دقائق نانوية يتراوح حجمها مابين وه

نانوميتر يتم حقنها بالجسم  حيث تسير مع الدم وال   100

تستطيع الدخول للخاليا السليمة ولكنها تستطيع دخول 

الخاليا المصابة بالسرطان لوجود ثغور في االوعية الدموية 

 لهذا النوع من الخاليا وبذلك تقوم بالتجمع داخل الخاليا

 .المسرطنة وتقتلها
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   Liposome  الالاوسوم  -2

عبارة عن دقائق نانوية تقوم بايصال الدواء مباشرة الى 

الخاليا السرطانية دون التأثير في الخاليا السليمة بما يعتمد 

 .فعالية دواء عالية جدا 

 
 

   Nano Sensorالحساسات النانوية  -3

ية الدواء عبارة عن أجهزة مراقبة تقوم بمتابعة فعال  

المضاد للسرطان وبذلك يمكن استبعاد األدوية غير الفعالة 

 . و إبدالها بأخرى فعالة 

 
 

  مجا  النانوحيوزNano biology 

يادي االستخدام المفرط للمضادات الحيوية إلى خلق مناعة 

 لها في داخل الجسم مما يادي الى عدم فعاليتها مرة أخرى

  تحدث هذه العملية للصحة ة إلى األضرار التي تسببهاإضاف

النعدام الرقابة في الدول النامية مادية إلى تكيف البكتيريا 

المرضية وتصبح لها مقاومة ضد هذه العالجات ولذلك فإن 

البدائل المستخدمة هي المضادات النانو حيوي حيث 

تستطيع هذه المضادات الحيوية الجديدة من ثقب جدران 

الحلقية ذاتية التجمع حول البكتيريا بواسطة الببتيدات 

 .جدران البكتيريا التي تثقبها ومن ثم تقتلها

يمكن تقليص عملية االستهالك الكلية للدواء با ضافة إلى 

األعراض الجانبية بشكل واضح من خالل إيداع العامل 

النش  في المنطقة المريضة فق  وبدون أية جرعات أعلى 

قائي من التكلفة مما هو مطلوب ويقلل هذا األسلوب االنت

 ومعاناة األلم المتواصل .

 مصنوعmicelle مر   ميسليس من االمثلة العملية هو  

من البوليمر المستخدم في تغليف الدواء لغرض الحفاظ على 

جزيئات الدواء الصغيرة والمساعدة في انتقالها إلى وجهتها 

المقصودة   هنالك رؤية أخرى مبنية على األنظمة 

يكية الصغيرة  حيث يعد الجيل األصغر من ا لكتروميكان

النظم الكهروميكانيكية الصغرى بغرض ا طالق النش  

لألدوية وتتضمن بعض التطبيقات الهامة في مجال عالج 

السرطان باستخدام جزيئات الحديد النانوية أو دروع 

 الذهب. 

ان الدواء االنتقائي يقلل من عملية استهالك الدواء ونفقات 

يسفر عن تحقيق فائدة اجتماعية شاملة من خالل العالج و 

تقليص التكلفة لنظام الصحة العامة   تتمكن تقانة الصغائر 

ً جديدةً في أنظمة توصيل الدواء القابلة  من إيجاد فرصا

للزرع والتي غالباً ما يفضل استخدامها مع األدوية المحقونة 

حيث أن األخيرة غالبا ما تستعرض حركيات من الدرجة 

 ألولى ا

ه ينخفض بشكل حيث يرتفع تركيز ضغ  الدم بسرعة ولكن 

 ح ضعيف مع مرور الزمن

ان االرتفاع السريع يادي الى صعوبات بالغة مع السمية 

وكفاءة الدواء التي قد تتالشى نتيجة انخفاض تركيز الدواء 

 عن المعدل المطلوب له .

 

 
 

  :مجا  الكشع عن ا مراض 

تخدم كمجسات حيوية نانوية وذلك إن األسالك النانوية تس

لحساسيتها العالية وحجمها الصغير جداً حيث يتم طالء هذه 

األسالك بأجسام مضادة مصنعة بحيث أنها تلتصق فق  

أو الجسيمات   أو البروتينات  DNAبالجسيمات الحيوية  

البيولوجية األخرى في الجسم وال تلتصق بغيرها من 

لبروتينات أو غيرها باألسالك الجزيئات وعندما ترتب  هذه ا
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النانوية المطلية فسوف تتغير توصيليتها وبذلك يمكن 

استخدام هذا المجس الحيوي النانوي في اكتشاف عدد كبير 

من األمراض في مراحلها األولية   وذلك بإدخال أعداد 

كبيرة من األسالك النانوية داخل الجسم يتم طالئها بأجسام 

 ت مختلفة .مضادة مختلفة تمثل مجسا

 

 في عالج السرطان  -1

تستخدم األغلفة النانوية المطلية بالذهب لتدمير الخاليا 

 120السرطانية ويبلغ طول هذه األغلفة النانوية حوالي   

 170نانومتر وهي أصغر من حجم خلية السرطان حوالي 

مرة وعندما تحقن هذه األغلفة النانوية داخل الجسم فإنها 

اليا السرطانية ومن ثم يتم تعريض تلك تلتصق تلقائياً بالخ

الخاليا ألشعة ليزر تحت الحمراء فتعمل بدورها على 

تسخين الذهب ورفع درجة حرارته مما يادي إلى احتراق 

 تلك الخاليا وموتها. وتمتاز هذه الطريقة بالدقة 

والموضوعية نظرا لصغر األغلفة النانوية بالنسبة للخاليا 

 ضة فق  وتركزها بالخاليا المري

مما يجعل الخاليا السليمة بعيدة عن الخطر وعن ا ثار  

 الجانبية لتلك الطريقة.

 

 
 

 في مجا  ا دوية والعقارير -2

 النانو ايوت أدخل حاليا مصطلح جديد إلى علم الطب هو 

وهو البديل الجديد للمضادات الحيوية. وهذه التقنية سوف 

للمضادات الحيوية تحل الكثير من مشاكل البكتيريا المقاومة 

التي أحدثت طفرات تّحول تأثير المضاد الحيوي على هذه 

البكتيريا حيث يقوم النانو بيوتك بثقب الجدارالخلوي 

البكتيري أو الخاليا المصابة بالفيروس مما يسمح للماء 

 بالدخول إلى داخل الخاليا فتُقتل.

 
 

 في مجا  العمليات الجراحية -3

روبوت صغير بحجم  بصناعة ) ورفس(قامت شركة 

النانومتر يستخدم كمساعد لألطباء في العمليات الجراحية 

الحرجة والخطرة حيث يستطيع الطبيب التحكم في 

الروبوت بواسطة جهاز خاص مما يساعد في إنجاز العملية 

بكفاءة عالية وبدقة متناهية وبالطبع فهي أفضل من الطرق 

هنا يستخدم الطبيب التقليدية للعمليات الجراحية وأقل خطرا ف

عصاة تحكم تمكنه من التحكم بذراع الروبوت الذي يحمل 

األجهزة الدقيقة وكاميرا مصغرة وذلك ليحول التحركات 

الكبيرة إلى تحركات صغيرة وهذا يتيح مزيدا من الدقة 

 الجراحية.

 

 اعض المراجا 

  تاب ما هي تقنية النانو )مقدمة مختصرك اشكن 

  –هـ 1432 -الحبشي درو  مبسةة( لن ى علوك

م  وزارك الثقافة واإلعالم في المملكة العراية 2011

 السعودية .

  تاب تكنولوجيا النانو من  جن غد  فضن تلليع 

 م2010 .د/ محمد  ريع االسكندراني  
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« الشةةةةةةعور»لةةةةةةًدا ارةةةةةةةناعيًا يمك ةةةةةةن الرواوتةةةةةةات مةةةةةةن طةةةةةةور اةةةةةةاحثون مةةةةةةن جامعةةةةةةة هيوسةةةةةةتن ج

اةةةةةالبرودك والسةةةةةخونة، ورةةةةةد يةةةةةؤدك هةةةةة ا اال تشةةةةةاف فةةةةةي الن ايةةةةةة رلةةةةةى تةةةةةةورات فةةةةةي القفةةةةةازات 

 .الجراحية و ج زك المراربة الصحية وغيرها

 

 اإلحسا  االلمس

صنع فريق من الباحثين من جامعة هيوستن نوًعا جديدًا من 

ة أن تشعر بالسخونة والبرودة. يتيح لألطراف الروبوتي الجلد 

وعلى الرغم من أنه قيد الطوير  يُتوقع أن يعيد لذوي 

األطراف االصطناعية القدرة على الشعور من جديد  وأن 

 .يادي إلى تطورات في المعدات الطبية

عمل األستاذ المساعد في الهندسة الميكانيكية  كونجيانغ يو  

ساينس  في دوريةوفريقه على المشروع  ونُشرت نتائجهم 

 .أدفانسس

غير  -العضوية وغير العضوية  -تعد معظم أشباه الموصالت 

قابلة للتمدد ميكانيكيًا  ما يجعل هذا االكتشاف أكثر روعة. 

وأنتجت أبحاث الفريق وفق يو أول شبه موصل بشكل مركب 

 .مطاطي قابل للتمدد دون أي هيكل ميكانيكي خاص

القننننائم علننننى السننننيليكون  ُصنننننع الجلنننند باسننننتخدام البننننوليمر

المعنننروف باسنننم ثننننائي ميثينننل بنننولي سيلوكسنننان  بننني دي 

إم إسح  ومنننواد مقنننّواة مصننننوعة منننن أسنننالك نانوينننة ناقلنننة 

للتيننننار الكهربننننائي. كانننننت عمليننننة الفريننننق أسننننهل نسننننبيًا 

وأكثنننننر اسنننننتقراًرا منننننن العملينننننة التننننني اسنننننتخدمت أشنننننباه 

 .الموصالت التقليدية الهّشة وشديدة التعقيد

ل يننننو تتمتننننع اسننننتراتيجيتنا بمزايننننا التصنننننيع البسنننني  قننننا

القابنننل للتطنننوير  كالقننندرة الكبينننرة علنننى ا دمننناج وتحمنننل 

 .الضغ  والتمدد والتكلفة المنخفضة

فنننني بيننننان  ظهننننار فعاليتهننننا  اسننننتطاعت الينننند الروبوتيننننة 

المغطننناة بالجلننند الشنننعور بننندرجات حنننرارة المننناء السننناخن 

تلقنننت اليننند إشنننارات والمننناء المنننثلب. وفننني اختبنننار آخنننر  

 .حاسوبية تُرجمت بعدها إلى لغة ا شارة األمريكية

يعننننند الجلننننند االصنننننطناعي أحننننند تطبيقنننننات هنننننذه المنننننواد. 

ونتيجنننننة السنننننتمرار العمنننننل علنننننى ا لكترونينننننات القابلنننننة 

للتمننندد  يُتوقننننع أن يكننننون لهننننا أثننننر إيجننننابي علننننى تطننننوير 

ى ا لكترونيننات القابلننة لالرتننداء  مننا يننادي فنني النهايننة إلنن

تطنننننورات فننننني أجهنننننزة المراقبنننننة الصنننننحية والقفنننننازات 

الجراحينننة والزرعنننات الطبينننة وواجهنننات تفاعنننل ا نسنننان 

 .مع ا لة
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من ومن الحاالت الخمسة للمادك التي يمكن ان تتواجد في ا حالة تعرف ااسم تكانع 

الت االراعة االارز وهي الحا الحاالت غمووا.    ثروهي في االغل   Bose-Einstein condensate اوز اينشتين

لم يكن من  عدك  رذاالحالة اللازية والحالة السايلة وحالة المادك الصلبة والبالزما درس  االتفصين من  عقود من الزمن 

هو  تكانع اوز و ينشتاين ررون، لكن حالة تكانع اوز اينشتين لم تكن معروفة عمليا اال في التسعينات من القرن العشرين. 

 1924اين عامي  و لبرت  ينشتاين 1924سنة  ساتيندرا نا  اوز تنبل اه  ن من الفيزيايي ال ندك  تكانع عبارك عن

 .عاما من التك ن اوجود ه ه الظاهرك 70 ك اعد  1995، و نب  االتجراة سنة 1925و

تكاثف بوز اينشتين هي مجموعة من الذرات عند درجة 

من درجة  حرارة قريبة جدا من الصفر المطلق. بالقرب

الصفر المطلق تصبح حركة الذرات بالنسبة لبعضها 

البعض شبه معدومة  كما انها ال تمتلك اي طاقة. عند هذه 

النقطة تبدأ الذرات في التجمع مع بعضها البعض وتدخل في 

نفس حالة الطاقة. تصبح كل الذرات متماثلة تماما من وجهة 

 .احدةنظر فيزيائية  وكل المجموعة تسلك سلوك ذرة و

عملية يمكن ان نحصل على حالة تكاثف بوز اينشتين من 

خالل غاز وفي اغلب التجارب العلمية استخدمت ذرات 

ومن ثم تبدأ عملية التبريد  .rubidium غاز الروبيديوم

بواسطة الليزر حيث يكون التبريد مفاجئ وبالتالي ال تتحول 

حدث في الحالة الصلبة كما ي من الحالة الغازية ومن ثم إلى

التبريد العادي  حيث يتم استخدام الليزر لسحب الطاقة من 

الذرات عن طريق تصادم كمية كبيرة من فوتونات الضوء 

وارتداده عن الذرات مما يعمل على اكتساب طاقة الذرات 

ويقلل بذلك من حركتها. بعد ذلك يتم تعريضها للمزيد من 

ات إلى الحالة التبريد باستخدام التبخير وهنا ال تتحول الذر

بل ان كل الذرات تصبح في نفس  الصلبة المعروفة. 

المستوى الكمي للطاقة وال يمكن تمييزها عن بعضها 

البعض. عند هذه النقطة تبدأ الذرات في الخضوع إلى حالة 

 . تكاثف بوز اينشتين

  discovery & Theoryواال تشاف النظرية
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 تنبننننأ مننننن الن وأينشننننتاين بننننوز تكنننناثف التسننننمية جنننناءت

 منننننننننننننننن كنننننننننننننننال التكننننننننننننننناثف هنننننننننننننننذا بحننننننننننننننندوث

 Satyendra بنننوز نننناث سننناتيندرا  الهنننندي الفيزينننائي

 Bose Nath تنبنننأ النننذي العنننالم وهنننو 1924 سننننة 

 وهنننني اسننننمه واعطيننننت ذريننننة تحننننت جسننننيمات بوجننننود

 مشننكلة حننل علننى بننوز عمننل وقنند .boson البوزونننات

 إلنننى فكرتنننه وأرسنننل الكنننم ميكانيكنننا مجنننال فننني احصنننائية

 فننني المعلومنننات ان اينشنننتين وجننند وقننند ين.اينشنننت البنننرت

 لقننند الموضنننوع. حنننول بحثنننا معنننا ونشنننر االهمينننة غاينننة

 فيمنننا عرفنننت والتننني بنننوز رياضنننيات فننني اينشنننيتن رأي

 تطبيقهنننا باالمكنننان باننننه اينشنننتين بنننوز باحصنننائيات بعننند

 .الضوء وكذلك الذرات على

 محددة طاقات تمتلك العادية الذرات ان هو العالمين وجده ما

 او الذرة طاقة ان حيث الكم ميكانيكا اساسيات حدأ وهي

 السبب لهذا حرة. تكون ان يمكن ال ذرية التحت الجسيمات

 محددة مدارات تمتلك المثال سبيل على االلكترونات فان

 موجية باطوال فوتونات وتحرر فيها  تتواجد ان يمكن

 تبريد لكن اقل. مدار إلى اعلى مدار من تنتقل عندما محددة

 تبدأ المطلق الصفر من المليار من اجزاء إلى اتالذر

 غير وتصبح الطاقة مستوى نفس إلى االنتقال في الذرات

 .متميزة

 اينشتين بوز تكاثف حالة في الذرات تتصرف السبب لهذا

 أحد يحاول فعندما atoms. super الفائقة الذرات مثل

 من بدال ضبابية كرة يجد فانه تواجدها مكان وتحديد قياس

 .منفصلة راتذ

 باولي لمبدأ تخضع االخرى المادة حاالت جميع

 ينص والذي Principle Exclusion Pauli لالستبعاد

 تشكل التي الجسيمات fermions )الفيرميونات ان على

 ال (leptons والليبتونات quarks الكواركات مثل المادة

 ال السبب لهذا  الكمومية. الحالة نفس في تتواجد ان يمكن

 لهما كان إذا اال المدار نفس في الكترونين يتواجد ان كنيم

 بها تعمل التي االسباب أحد من وهذا مختلف. spins غزل

 عدم اسباب من وايضا نعرفه الذي النحو على الكيمياء

 اال الوقت. نفس في المكان نفس الذرات تشغل ان امكانية

 .القاعدة هذه عن تشذ اينشتين بوز تكاثف حالة ان

 يجب اينشتين بوز تكاثف حالة وجود ان على النظرية تنص

 حاز وقد   ١٩٢٤ العام في ذلك وكان موجودة تكون ان

 Carl ويمان كارل من كل معمليا برهنتها في السبق قصب

 Wieman E.كورنيل ألين وإيريك Cornell A. Eric 

 الوطني المعهد معامل في بولدر في كولورادو جامعة من

 ولفجانب بفترة وبعيدهما لوجياوالتكنو للمعايير

 ماساتشوستس معهد في Ketterle Wolfgang كيترلي

 الفريقان واستحق 1995 سنة برهنها الفريقين وكال للتقنية

 بالتشارك 2001 لسنة الفيزياء في نوبل جائزة ذاك بموجب

 .بينهما فيما

 اينشننننتين بننننوز تكنننناثف موضننننوع يشننننرح ونةةةةايقي فةةةةيلم

 اعاله عنها تحدثنا التي

 

 

https://youtu.be/nAGPAb4obs8 

 

 

 ناسنننا وكالنننة تننننوي التننني التجربنننة يشنننرح متةةةرجم فيةةةديو

 اينشتين بوز تكاثف حالة لدراسة بها القيام

 

 

https://youtu.be/8Tl-ydh9fwg 

 

 ويتوقننننع طبيعيننننة ظنننناهرة هننننو اينشننننتين بننننوز تكنننناثف ان

 عنننننندما الكنننننون تطنننننور فننننني اساسنننننيا دورا لعبنننننت انهنننننا

 الحالنننننة هنننننذه تنننننزال وال والقنننننوى. الجسنننننيمات تشنننننكلت

 والتطبيقنننننات الفوائننننند لمعرفنننننة للعلمننننناء بالنسنننننبة جديننننندة

 زبننننو تكنننناثف حالننننة بننننين التشننننابه ان اال منهننننا. المتوقعننننة

 اجهنننزة تصننننيع منننن العلمننناء يمكنننن قننند واللينننزر اينشنننتين

 حاسوبية. وانظمة الحساسية فائقة جديدة
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علماؤنةةةةةا االخةةةةةارج منةةةةةارات علميةةةةةة لكةةةةةن رنسةةةةةان عراةةةةةي طمةةةةةوح يريةةةةةد االلتحةةةةةاق ار ةةةةة  العلةةةةةوم 

لجةةاد والباحةةث عةةن تحقيةةق ذاتةةه، فةةي هةة ا العةةةدد والتكنولوجيةةا، وهةةم رةةدوك للشةةباب العراةةي ال ةةادف وا

نقتةةةرب مةةةن  حةةةدهم ونلقةةةي عليةةةه مزيةةةد مةةةن الضةةةوء، لنتعةةةرف عةةةن رةةةرب  يةةةع اسةةةتةاع هةةة ا العراةةةي 

والمصةةةرك الفةةة  حفةةةر مكانةةةة عالميةةةة لةةةه وسةةةط  ةةةن هةةة ا السةةةباق العلمةةةي المحمةةةوم فةةةي  افةةةة القةاعةةةات 

نفسةةه  مةةام نفسةةه و مةةام العةةالم  جمةةا، العلميةةة، و يةةع يمكةةن للشةةباب العراةةي ريجةةاد مكانةةة لةةه ورنبةةات 

يسةةةةعد  سةةةةرك تحريةةةةر مجلةةةةة الفيزيةةةةاء العصةةةةرية  ن تلتقةةةةي فةةةةي هةةةة ا العةةةةدد االشةةةةاب المصةةةةرك الرايةةةةا 

المتواوةةةا د تةةةور )  ةةةرم  مةةةين(  و  رايةةةد فضةةةاء مصةةةرك  ننةةةاء لقايةةةه االشةةةباب فةةةي محاوةةةرته التةةةي 

 مصر ولشباا ا. لقاها امكتبة ا سكندرية والتي لمسنا من االل ا حبه العميق ل

 

 في البداية نرح  اضيفنا الكريم د تور   رم مرحبًا ا  على رفحات مجلتنا، ويشرفنا  ن تكون ويع  رف ه ا العدد.

 أهال ومرحبًا بأسرة المجلة وقراءها  والشرف لي أن أكون على صفحاتكم.

 البةارة الشخصية والعايلية.

 .سنوات ثالثعمره  حمحمد   متزوج ولدي طفل اسمه 1988رة عام   ولدت بالقاهحأكرم أمين جمال الدين سمي اانا 

 التدرج التعليمي في مصر

  وهي من المدارس الحكومية  وكنت من أوائل الثانوية العامة حيث بالقاهرة2005تخرجت من مدرسة عمر بن الخطاب عام 

 على مستوى القطر المصري. كان ترتيبي السادس عشر

  لية التخرج والتخصص 

تحقت بالجامعة األلمانية بمصر بمنحة كاملة  درست بها أربع ال

 2010عام  حيث تخرجتسنوات تخصص هندسة اتصاالت  

 وكنت من أوائل الخريجين مما أهلني لمنحة دراسية أللمانيا.

 الدراسة االخارج

قمت بعمل دراسات عليا والحصول على الماجيستير في هندسة 

قمت بالحصول على تصاالت بجامعة شتوتجارت  ثم ا 

ماجيستير في هندسة الفضاء بجامعة ميونخ  وأعمل حاليًا 

بوكالة الفضاء األلمانية  وأدرس حاليًا للحصول على 

 الدكتوراة.
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  هم الصعواات التي واج ت ا في الخارج

ال توجد صعوبات في الخارج بالمعنى التقليدي  لكن من أراد أن يجد لنفسه 

وال الوقت ليثبت نفسه  فليس هناك ضمان عليه أن يجتهد ط ةمكان

الستمرارية بقاءك سوى التنافس الشريف مع غيرك ممن يبحث لنفسه عن 

مكانة جديدة  فالعدل هو السمة الغالبة للتنافس بين الناس  وال يعتقد الناس 

 أن التنافس سهاًل  بل شديد الصعوبة وذلك ألن الجميع هناك دائم االجتهاد.

 من م ند  اتصاالت رلى هندسة الةيران والفضاء؟ سب  تليير مسارك

منذ طفولتي وأنا أحب مجال الفضاء كثيًرا  ولكن في مصر لم تكن هناك 

فرصة لدراسة هذا المجال  ولم أكن أعلم ما هو المسار األكاديمي الذي 

ت  ولكن عندما سافرت سلكه من أجل أن أصبح مهندس فضاء أو خبير في مجال الفضاء  فقمت بدراسة هندسة ا تصاالا

إلى ألمانيا وجدت هناك فرص كثيرة لإللتحاق بهذا المجال  فلم أتردد واغتنمت الفرصة والتحقت ببرنامب عامين للحصول 

على درجة الماجيستير في علوم الفضاء ألتحول من هندسة ا تصاالت لهندسة الفضاء  حيث درست كل ما هو متعلق بمجال 

 ريخ واألقمار الصناعية وغيرها من وسائل النقل والبحث الفضائي.الفضاء والطيران كالصوا

دايًما ما يكون للعلماء والعاملين في المجا  العلمي  حالم وطموحات علمية من  الصلر، ما هي طموحات  و حالم  عندما 

  ن  طفالً وعندما  ن   اب في الثانوية العامة؟

ابًطا في الدفاع ضناعية وكان سبب تعلقي بها هو والدي رحمه هللا حيث كان في طفولتي أحببت جدًا الصواريخ واألقمار الص

الجوي  فكانت أحاديثه لي عن الطائرات والصواريخ ممتعة لي وشيقة وجذبت انتباهي إلى أن تعلقت بها وأحببت أن أعمل 

قين واضح أنه من أجل أن في هذا المجال  لكن عندما كبرت وأصبحت في الثانوية تطور فكري بشكل كبير وأصبح لدي ي

أعمل في مجال الفضاء يجب أن أكون األفضل  لذا اجتهدت كثيًرا في الثانوية العامة وكان كل تفكيري منصب على أن أصبح 

 من األوائل حتى أتمكن من العمل في المجال الذي أحبه دون عناء.

 ه ا المشروع. ورا االاتيار علي  للعمن على  و  مشروع طبي فضايي مصرك .. حدننا عن

كان هدف هذا المشروع هو دراسة سلوك وتركيب فيرس سي المصري في ظروف انعدام الوزن في محطة الفضاء الدولية  

ونشرت األبحاث في الواليات  2015وعاد إلينا في مارس  2014وذلك بالتعاون مع جامعة ميونخ األلمانية وتم إرساله عام 

 المتحدة األمريكية.

 التي توصلت إليها تلك الدراسات الخاصة بفيرس سي المصري؟ ما هي النتائب

أدت النتائب إلى فهم أفضل لتركيب فيرس سي المصري  ومعرفة الفرق بينه وبين فيرس سي الهندي  وبذلك نستطيع معرفة 

 مصري.كيفية معالجته بشكل أفضل  وتطوير الدواء الذي يعالب به الفيرس في الهند كي يصلح لمعالجة فيرس سي ال

 وهن لظروف انعدام الوزن في محةة الفضاء الدولية دور في تل  الدراسات؟

دائًما ما تاثر الجاذبية على تكوين المركبات الكيميائية وبعض الظواهر الفيزيائية  لذا في محطة الفضاء الدولية وفي ظروف 

ى األرض  فدراسة فيرس سي في ظروف انعدام انعدام الوزن فإننا نحصل دائًما على أفضل النتائب ألي تجربة نجريها عل

 الوزن تعطي نتائب أفضل  ويكون تركيبه أكثر وضوًحا  مما يادي إلى فهم أفضل للفيرس.

  عمال  الحالية ومشاريع  المستقبلية.

أعمل حاليًا بالوكالة األلمانية للفضاء حيث نعمل 

على دراسة الغالف الجوي بواسطة الطائرات 

طائرات اكتشاف الكثير من  حيث يمكن لتلك ال

أسرار الفضاء بتكلفة أقل من تكلفة السفر 

لمحطات الفضاء  ومن خالل العمل مع الوكالة 

األلمانية استطعت االلتحاق للعمل مع وكالة 

ناسا األمريكية عن طريق عدة مشاريع مشتركة 

بين الوكالتين  من تلك المشاريع مشروع 

POLSTRACC  وهو اختصارPolar 

 طايرك هالو وا ج زك العلمية علي ا
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stratosphere in a Change Climate  أي دارسة دور الستراتوسفير للقطب الشمالي في تغير المناخ  يعتمد هذا البرنامب

حيث تستطيع تلك الطائرة الطيران على ارتفاعات شاهقة تصل  HALOعلى طائرة مخصصة لدراسة الغالف الجوي تسمى 

عشر كيلومتًرا  تحتوي تلك أحد عادية ال تطير على ارتفاعات أكثر من إلى أكثر من خمسة عشر كيلومتًرا  بينما الطائرات ال

الطائرة على معدات وأجهزة مخصصة لدراسة الغالف الجوي  كما يخرج منها العديد من األنابيب الصغيرة التي تقوم بسحب 

جراء التجارب وا شراف عينات من الغالف الجوي أثناء طيرانها  ويمكن للطائرة احتواء خمسة أشخاص غير الطيارين  

والتفاعالت التي تحدث   على األجهزة  وقد قمنا بتجربة العام الماضي فوق القطب الشمالي حيث قمنا بدراسة ثقب األوزون

 ةبين األوزون وبين بعض الغازات مثل غاز الميثان وكيفية إيقاف تلك التفاعالت  ومن المعلوم أن طبقة األوزون موجود

يمكن للطائرات العادية الوصول إليها وكنا نحتاج من قبل لدراسة تلك الطبقة إطالق األقمار الصناعية وهي على ارتفاعات ال 

عالية الكلفة وتحتاج وقت طويل لإلعداد  ولكن مع وجود تلك الطائرة أمكننا االرتفاع لتلك المناطق وتغلبنا على هذا العائق  

 على من مستوى طيران تلك الطائرة.راسة الغالف الجوي في المناطق األكما أن تلك الطائرة مزودة بشعاع ليزر خاص لد

 DLRوهو ثمرة تعاون بين وكالة الفضاء األلمانية  MERLIN Missionمن ضمن المشاريع التي عملت عليها مشروع 

ان الموجودة في المشروع عبارة عن قمر صناعي يتم اطالقه في الفضاء لدراسة كمية الميث CNESووكالة الفضاء الفرنسية 

الغالف الجوي عن طريق شعاع ليزر خاص يتم اطالقه من القمر الصناعي واستقبال األشعة المنعكسة من على جزيئات 

الميثان  وذلك على غرار المهمات الفضائية السابقة التي تعتمد على األشعة المنعكسة من الغالف الجوي لألرض  وهي 

ذي قبل  تعتمد تلك التكنولوجيا على اطالق شعاعين من الليزر لكل شعاع طول موجي تكنولوجيا جديدة رائدة لم تجرب من 

محدد  األول يتمص من قبل ذرات الميثان وا خر ينعكس دون امتصاص  وتستقبل الحزم الضوئية الليزرية المنعكسة من 

يمكن حساب كمية الميثان  خالل كاشف خاص في القمر الصناعي وعن طريق الفرق بين شدة الشعاعين األول والثاني

الموجودة في المنطقة التي يدرسها القمر الصناعي  ونظًرا ألنها تكنولوجيا جديدة يجب في البداية تجربتها بشكل منخفض 

 بتلك التقنية من أجل تجربتها بشكل أرخص. HALOالتكلفة للتأكد من فعاليتها  لذا سيتم تزويد طائرة 

 SOFIAتي يتم تجربتها ألول مرة هو مشروع مشترك بين الوكالة األلمانية ووكالة ناسا يسمى أيًضا من المشاريع الرائدة وال

أي مرصد الستراتوسفير لألشعة تحت  Stratospheric Observatory For Infrared Astronomyوهو اختصار 

راء يستطيع تصوير المجموعات شعة تحت الحمسكوب لأليمزودة بتل 747الحمراء الكونية  المشروع عبارة عن طائرة بوينب 

الفلكية والنجوم باألشعة تحت الحمراء بعيدًا عن التشويس األرضي والسحب في التروبوسفير وتعطي صور أدق وأفضل من 

 مثيالتها على األرض.

تم قبولي للعمل في مشروع جديد لوكالة ناسا  في الوقت الحالي

عالي وهو يهتم بدراسة أ PoSSUMاألمريكية وهو مشروع 

الغالف الجوي في طبقة الميزوسفير على ارتفاعات تصل إلى 

كيلومتر بأسلوب فريد لم يسبق تجربته من ذي قبل عن  100

طريق ارسال رواد فضاء إلى تلك االرتفاعات  وهو أمر لم 

تنفذه أي وكالة فضاء قبل ذلك  يهتم هذا المشروع بدراسة نوع 

الميزوسفير على  جديد من السحب المكتشفة حديثًا في طبقة

ارتفاعات تبدأ من ثمانين كيلومتًرا تسمى تلك السحب  الغيوم 

ح  والتي لم يكن أحد ليتوقع Noctilucent Cloudsالبراقة 

االرتفاعات الشاهقة  ولم يكن أحد  ههذ دوجود أي سحب عن

 طايرك مشروع روفيا
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فلكي قبيل الفجر  حيث الحظ تلك  يالحظها قبل ذلك  حتى استطاع أحد الفلكيين رصدها بالصدفة عندما كان يقوم برصد

السحب بسبب انعكاس ضوء الفجر من عليها  لذا اليمكن ألحد رصدها في أي وقت سوى قبيل الفجر فق  وفي المناطق 

القطبية  ولكي تقوم ناسا بدراستها وجدت نفسها أمام مشكلة هذا االرتفاع  حيث ال يمكن لألقمار الصناعية االنخفاض لتلك 

 وال يمكن للطائرات الوصول لهذا االرتفاع مطلقًا.االرتفاعات  

لذا تعتمد فكرة ناسا على استخدام طائرات خاصة تسمى الطائرات الصاروخية محمل عليها عدد من رواد الفضاء للوصول 

من فعالية لتلك السحب وأخذ عينات من الغالف الجوي هناك  وحيث أن األمر ليس بتلك السهولة تحتاج ناسا في البداية للتأكد 

تلك الفكرة عن طريق تجربتها أواًل على طائرات صغيرة تسمى بوني على ارتفاعات أقل من عشرة كيلومترات وتدريب 

رواد الفضاء على استخدام تلك التقنيات التي يجب تنفيذها في المهمة أو المشروع األصلي  وفي نفس الوقت اختبار وتدريب 

ي ومالغالف الجوي  لذا فإن إول مهمة لي سأقوم بها هذا العام هو الطيران بطائرة بونرواد الفضاء على الطيران في أعالي 

Bonomi  فوق كندا على ارتفاع عشرين ألف قدم للتدريب ومحاولة تصوير تلك السحب وللتأكد من فعالية المهمة  هذا

و اختبار للتنقية الجديدة نفسها  واختبار التدريب لن نحصل في نهايته على النتائب المرغوبة من المهمة األصلية بقدر ما ه

 األجهزة التي ستقوم بالقياسات في المهمة األصلية.

تم عمل تدريبات قاسية لرواد الفضاء على تحمل أصعب وأسوأ الظروف التي قد يقابلها رائد الفضاء في المهمة ومن يالحقًا س

ضروري لرواد وهو  Egressضمنها فشل المهمة والسقوط  يسمى هذا التدريب 

الفضاء بشكل عام  وهو من التدريبات التي تتم على المدى الطويل  مثل التدريب 

على الغطس والقفز في الماء  كيف يمكن لرائد الفضاء انقاذ نفسه عند سقوط 

مركبته في المياه  كيف يمكنه فك ارتباطه بالمركبة حيث يكون الشخص مقيد 

أيًضا تدريبه على كيفية خروجه من المركبة بالعديد من األحزمة ووسائل األمان  

وكيفية التعاون مع طاقم االنقاذ  وتكون تلك التدريبات في مجسم حقيقي لنفس 

المركبة التي سيستقلها رائد الفضاء في مهمته  لذا فإن رائد الفضاء في تلك 

التدريبات يتم تدريبه على أسوأ السيناريوهات واسوآ الظروف وكيف يتعامل معها 

 شكل مناسب للحفاظ على حياته.ب

حفظكم هللا من  ن ا اةار، رلى متى تستمر تل  التدريبات؟ وما هو ميعاد تنفي  

 الم مة ا رلية؟

  2018نأمل بإذن هللا تعالي أن يتم تنفيذ المهمة والصعود للفضاء في صيف عام 

ر كي ينفذ ولكن هذا ليس تأكيدًا سواء لميعاد االنطالق أو لمن يقع عليه االختيا

المهمة  فعامل األمان هو من يتحكم في كل ذلك  فمن الممكن يتم التأجيل أو ا لغاء 

 PoSSUM  رم  مين ما فريق 
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إذا طرأ أي جديد قد يهدد المهمة  لذا يظل رواد الفضاء في تدريبات متواصلة قد تصل إلى خمس سنوات  إلى أن يتم اختيار 

 لى الفضاء سوى مرة واحدة خالل عمره أو قد ال يصعد على ا طالق.رائد الفضاء لتنفيذ المهمة  لذا قد ال يصعد رائد الفضاء إ

 المشاريا البحثية رد تمتاز اعض ا االصعواة، ف ن واج   رعواات معينة لدز العمن على  حد مشاريع ؟

اريع معينة معظم المشاريع البحثية التي نعمل عليها تكون صعبة  ومليئة بالتحديات التي يجب أن نتغلب عليها  فليس هناك مش

صعبة  ومشاريع سهلة  فالمشاريع السهلة ال تصنع لصاحبها مكانة  وتعجل خروجه من دائرة المنافسة  ولكن مع العمل 

 الجاد والكثير واالجتهاد المستمر يصل ا نسان لهدفه.

فضاء لبعض مشاريع ا يصع  للكثير العمن  رايد فضاء لدز و الة ناسا الفضايية،  يع ورا ااتيار ناسا ل  للعمن  رايد 

 الفضايية؟

قبل االلتحاق بالعمل في وكالة ناسا كنت قد اجتهدت كثيًرا  وعملت لمدة خمس سنوات استطعت خاللها انجاز الكثير والكثير 

من األبحاث العلمية كالحصول على درجتي ماجيستير والتحضير للدكتوراة  كما تعلمت خاللها الطيران وقيادة الطائرات  

الغطس وهو ضروري جدًا لتدريبات رواد الفضاء  كما التحقت بالعمل في وكالة الفضاء األلمانية لمدة خمس سنوات  وتعلمت 

 اتحدث أربع لغات  لذا عندما تقدمت للعمل في وكالة ناسا كان كل ذلك مناسب جدًا للقبول في برامجهم الفضائية.

يمكن التلاوي عن ا لاللتحاق او الة ناسا،  يع استةع  اجتياز  ثيًرا ما سمعنا  ن الجنسية هي من  رع  الشروط التي 

 ه ا الشرط و ن  مصرك الجنسية ولس   مريكيًا؟

ببساطة عندما تذهب لوكالة ناسا وانت جاهز تماًما أكاديميًا ولديك طموح ومدرب بشكل مناسب وماهل جيدًا  يمكن لوكالة 

 ا تتقدم لاللتحاق وتحتاج لتدريب فهنا تخضع الختبارات وشروط كثيرة.ناسا التغاضي عن الجنسية  وهو ما فعلته  بعكس م

 يحلم الشباب المصرك ممن لدي م الموهبة العلمية للعمن  رايد فضاء،  يع يمكن  ك  اب  ن يعمن  رايد فضاء؟

ر ويطور من ذاته كي فضاء أن يجتهد كثيًرا  ويتعلم بجد داخل مصيعمل بمجال اليجب على كل شاب لديه حلم أن في البداية 

يستطيع أن يسافر  كمال دراسته بالخارج  والحصول على ماجيستير من الخارج في علوم الفضاء  ألن مصر ال يوجد بها 

خبرات خاصة بمجال الفضاء  أو أي تدريبات كافية للعمل بمجال الفضاء  فدراسة الفضاء وااللتحاق بمجال الفضاء يبدأ من 

 أن تثبت نفسك في مصر أنك جدير بالسفر  كمال دراستك بالخارج  فهذا واقع البد أن نتعامل معه الخارج  لكن عليك أواًل 

في الخارج ستتاح له الفرصة كي يعد نفسه للعمل كرائد فضاء أو العمل لدى أي وكالة فضاء  الدراسةونجتازه  ومن خالل 

ء المصريين المتخصصين في مجال الفلك في ألمانيا والواليات مجموعة من المهندسين والعلما  وقد قاد نفس هذا الساال أجنبية

الموجود  Altairتيمنًا بنجم يسمى الطائر  Altair Space Missionsالمتحدة األمريكية لتأسيس منظمة علمية سميت الطائر 

نوعها يمكن أن   ففي الوقت الحالي ال توجد جامعة في مصر مهما كان  Aquila constellationفي رأس كوكبة العقاب 

تصل بك للعمل في مجال الفضاء  تعمل تلك المنظمة على إرشاد الشباب المصري والعربي الراغب والطموح في العمل في 

مجال الفضاء إلى المسارات األكاديمية التي يجب أن يسير فيها الطالب بغض النظر عن تخصصه العلمي من أجل العمل في 

تدريبات والجامعات التي يجب أن مجال الفلك  وما هي الدورات وال

يلتحق بها الشاب من أجل تحقيق طموحه  فهي في النهاية تعتمد على 

المجهود الذاتي للشاب نفسه  وال توفر فرص عمل حقيقية للعمل في 

مجال الفضاء  وكل ذلك يعتمد في الوقت الحالي على السفر للخارج من 

نظمة بتخصصه ومساره أجل الدراسة  فمثاًل يقوم الشاب بمخاطبة الم

األكاديمي في مصر  وما هو التخصص الذي يريد العمل به في مجال 

الفضاء  تكون مهمة المنظمة إرشاد الشاب لعدد من الجامعات التي يمكن 

االلتحاق بها في الخارج من أجل تحقيق طموحه  وشروط القبول بكل 

جب أن تتوفر جامعة وبالمسار الدراسي الذي يريد االلتحاق به  والتي ي

فيه أو أن يعد نفسه من أجل أن يكون مستعدًا للدراسة في هذا المسار  

كما تقوم تلك المنظمة بتسهيل إجراءات االلتحاق أو حل المشكالت التي 

تقابل الشاب أثناء دراسته في الخارج  هذا بجانب أن المنظمة تقوم ببعض 

المنظمة بها في المشاريع الفضائية الصغيرة التعليمية والتي بدأت 

جامعتي زويل والجامعة األلمانية بمصر  ثم بعد التخرج يسافر أللمانيا 

من أجل إتمام المشروع والحصول على درجة الماجيستير مما ياهله 

 للعمل في أي وكالة فضاء.
  ارية ما معد الحوار  رم  مين ورورك ت 
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 ! عةنا مثا  على  حد تل  المشاريا التي تقوم المنظمة ارعايت ا

سم  تلك المشاريع يتم 10وهو قمر صناعي قزم على شكل مكعب طول ضلعه  Cube satمن أمثلة تلك المشاريع مشروع 

العمل عليها في الجامعات األوروبية من قبل الطالب بداية من التصميم وحتى ا طالق واستقبال البيانات منه  وبالتالي يتميز 

طالق إامعات  وهو مناسب لهم أفضل من هذا النوع من المشاريع الفضائية برخص التكلفة والتي يقدر عليها طالب الج

األقمار الصناعية الكبيرة التي ال يستطيع تحمل تكاليفها سوى الدول الكبيرة  أيًضا من ضمن تلك المشاريع مشروع 

Sounding Rockets  أو صواريخ الرصد  وهي صواريخ صغيرة تستطيع االرتفاع إلى الف وربعمائة قدم  وتوضع عليها

معدات الصغيرة التي يراد اختبارها ومن ثم يهب  مرة أخرى إلى األرض بالمظالت  وهو نوع من االحتكاك بعض األجهزة وال

التعليمي المباشر الذي يعطي الطالب خبرات تعليمية مباشرة من خالل تجارب فضائية حقيقية ينفذها بيده  وبالتالي عند التحاقه 

تكون لدية خبرة ودراية كافية بكافة المتطلبات أو الصعوبات والمشاكل بأي من برامب الفضاء الكبيرة في وكاالت الفضاء 

  التي تواجهه في مهمته.

 من  جن االلتحاق االبرامجسواء في مصر  و اارج ا هن يحتاج ا مر من اعض الشباب دراسة تخصص علمي معين 

 التعليمية الخارة اعلوم الفضاء؟

ك للكثير من الشباب حيث ال يوجد لديهم مسار معين يسلكوه من أجل تحقيق ال يشترط تخصص معين  وهذا ما يسبب االرتبا

حلمهم بالعمل في مجال الفضاء  فكل التخصصات العلمية قابلة أن تاهلك للعمل في مجال الفضاء  حتى مجال الطب فرواد 

يعانوا منها في الفضاء  فسواء الفضاء اليوم لدى ذهابهم إلى محطة الفضاء يجب أن يصاحبهم طبيب لعالج األمراض التي قد 

كنت خريب هندسة أو علوم أو طب فأنت ماهل لاللتحاق بمجال الفضاء بشرط السفر للخارج ودراسة علوم الفضاء كما 

 .ذكرنا

علماء مصر في الخارج نبرا  وردوك لكن من يريد  ن يحفر لنفسه مكانة عالمية اين  هم الشخصيات العالمية،  هم علماء 

 اين وال ك توارن مع م   رم  مين في الخارج و نروا فيه؟مصر الملتر

كان من أكثر العلماء تأثيًرا في خاصة في مجال الفضاء الدكتور الكبير فاروق الباز  بينما تواصلت وعملت مع علماء شباب 

  انوا بمثابة دعم ليكثيرين مثل د عصام حجي ود محمد رامي المعري و د تهاني مهندسة بوكالة ناسا فهم سبقوني كثيًرا وك

 العمل بمجال الفضاء خاصة للمصريين متاح وليس حكًرا على جنسيات معينة.ف

 ؟عندما تصعد على متن محةة الفضاء الدولية ما هو  و   يء تح   ن تراه من ناف ك المحةة

ضاء  وغاية في الجمال  أول شيء أحب أن أراه من نافذة محطة الفضاء الدولية هي مصر طبعًا  فمصر رائعة جدًا من الف

 خاصة مشاهدة النيل وهو يشق صحراء مصر  ليصنع وردة رائعة في الشمال وهي دلتا النيل.

للسماء رونق وسحر  ديد الجما  ومصدر رل ام للعلماء والشعراء، ودايًما 

ما يكون لكن رنسان اقعة معينة في السماء تخةع اصره رلي ا ااستمرار 

الفضاء، ما هي تل  البقعة التي تكون  و  مكان اارة عندما يتعلق عمله ا

 يح   ن يراه   رم  مين في السماء؟

شياء إلي والتي دائًما القمر هو أجمل مناطق السماء بالنسبة إلى  فهو أحب األ

ما أحب أن أملي عيناي منه عندما أنظر إلى السماء  وقد يتخيل البعض أنني 

  فلدي قناعة تامة أنني عندما أعمل قد أحلم أن أهب  عليه يوًما ما  بالعكس

شيء  يجب أن يكون هذا العمل مفيدًا للناس  ال أن يكون مجرد عمل جذاب 

يجذب اهتمام الناس وا عالم  لذا لن ينفعني الذهاب إلى القمر بقدر ما يسعدني 

العمل في برنامب فضائي مفيد كالتجارب العلمية الفضائية أو رحالت الفضاء 

 بحث العلمي.التي تهتم بال

 ن رصة نجاح تلع  ا سرك في ا دوًرا  ساسيًا، ما هو دور ا سرك في حياك 

   رم  مين؟

 ىتخلق دائًما األسرة المجال لكي تنجح أو تفشل  فدائًما والداي وزوجتي عل

يقين بأهمية أحالمي وطموحاتي  ويعطوني الثقة ألصل لكل أحالمي 

حالم ويهيئون المناخ األسري المناسب وطموحاتي  ودائًما ما يقدرون تلك األ

 لكي أصل لكل أهدافي.
 والد الد تور   رم  مين
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 لكن رنسان ناجح مثن  على يقتدك اه ليصن رلى هدفه، ما هو المثن ا على في حيات ؟

 مثلي األعلى هو والدي رحمه هللا  فهو سبب تعلقي بمجال علوم الفضاء.

 و الة الفضاء المصرية .. نظرك   رم  مين ل ا.

كالة فضاء مصرية .. وحتى اليوم ليس هناك أي اتجاهات  نشاء وكالة فضاء مصرية  على الرغم من كثرة اتمنى إنشاء و

المطالبة بإنشائها من قبل العلماء المصريين أو من الشباب المتحمس للعلم  وقد يعود ذلك للظروف االقتصادية التي تمر بها 

اء الذين يعملون في مصر وبالخارج في تلك المجاالت وهم لديهم خبرات البالد حاليًا  ولدى مصر العديد من الكفاءات والعلم

عالية في مجاالت الفضاء  وتكمن المشكلة في أن كل متخصص مصري يعمل منفردًا  فوكالة الفضاء المصرية تحتاج قاعدة 

الفضائية  فما يلزمنا في علمية من الخبراء والمتخصصين والعلماء يعملون معًا كفريق واحد في تناسق  نجاز المشروعات 

واحدة للتنسيق فيما بينهم من أجل تنفيذ المشروعات   طاولةالبداية  نشاء تلك الوكالة هو تجميع كل المتخصصين معًا على 

وتحديد التخصصات التي ال توجد منها كوادر مصرية كافية  وذلك لتوفيرها من خالل االستعانة بالباحثين األجانب على 

   وتجهيز كوادر على تلك التخصصات لالستعانة بهم على المدى البعيد.المدى القريب

 ؟هن تصلح مصر  مورا الطالق الصواريخ الفضايية

مواقع اطالق الصواريخ الفضائية تحتاج العديد من الشروط  من أهمها أن تكون قريبة من خ  االستواء وذلك لالستفادة من 

ستواء  والتي يكتسبها الصاروخ أثناء عملية ا طالق  مما يادي إلى توفير الكثير سرعة األرض الدورانية العالية عند خ  اال

من الوقود  با ضافة إلى وجود مسطحات مائية ضخمة قريبة لموقع ا طالق كالمحيطات أو البحار المتسعة وذلك السقاط 

تفاديًا للخسائر البشرية أو المادية لدي وقوع أي  الصواريخ بعد انتهاء وقودها فيها  أو لالبتعاد عن المدن أو المناطق السكنية

حوادث أثناء عملية ا طالق  لذا نجد الكثير من الدول والتي لها قواعد فضائية تطلق صواريخها وأقمارها الصناعية من 

قامة قاعدة خالل قواعد االطالق في المحي  األطلنطى أو الهادي بعيدًا عن موقع الدولة نفسها لذا فقد يكون من الصعب إ

 طالق الصواريخ الفضائية في مصر البتعادها عن خ  االستواء  حتى ولو كانت القواعد في جنوب مصر أقرب قلياًل لخ  

 االستواء  فإن جنوب مصر ليس به أي مسطحات مائية تصلح لعمليات االسقاط الضرورية بعد عملية االطالق.

  لمة   رم  مين لشباب مصر.

والذي يريد أن يسلك مجال الفضاء والفلك يجب عليك أن تجتهد بشدة خاصة في المرحلة الثانوية  وذلك  لكل الشباب الطموح

واجتهد وابحث كثيًرا من أجل أن تكون في طليعة  إدرسلتحقيق أول خطوة من حلمك بااللتحاق بكلية علمية  ثم بعد ذلك 

خارجية تستطيع من خاللها أن تحقق طموحك في علم الفلك   األوائل  حتى تكون لك األولوية في االلتحاق بأي منح دراسية

حيث أن مصر ليس لديها خبرات أو ماسسات فضائية كافية لتحقيق طموح الشباب  وال تعتقد أنك بمجرد أن تبدأ العمل 

ة وتستمر في بالخارج فإنك قد وصلت للقمة أو العالمية  فأنا على المستوى الشخصي مازلت أتعلم  فيجب عليك أن تجتهد بشد

 .االجتهاد ألن التنافس في الخارج شديد في تلك المجاالت  فالطريق لتحقيق طموحك في هذا المجال طويل  ويحتاج لمثابرة

 في نهاية اللقاء نشكرك دكتور أكرم أمين على هذا الحوار المفيد والممتع  ونتمنى لك مزيد من التقدم والرقي.
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يسةةةتةيا نقةةةن « الةةةدنا»ًرا احجةةةم  ةةةريط حمةةةض نةةةووك منقةةةوص ا  سةةةجين رةةةنا علمةةةاء رواوتًةةةا رةةةلي

ريةةةا ومونةةةوق. ورةةةد يسةةةتةيا الرواةةةوت ريصةةةا  ا دويةةةة رلةةةى االيةةةا  حمولةةةة رةةةليرك جةةةدوا علةةةى نحةةةو متود

 .مريضة مفردك ورد ينجح في رتمام م ام   ارز في الة  المخصيص

 
 تول ي الم ام  النانوية

يعجنننز البشنننر عنهنننا  تسنننتطيع الروبوتنننات إنجننناز أعمنننال 

كالسننننفر فنننني الفضنننناء البعينننند والننننتخلّص مننننن ُمخلَّفننننات 

التفننننناعالت النووينننننة المهننننندّدة للحيننننناة وتنننننولّي أعمنننننال 

صننغيرة جنندصا يصننعب علننى البشننر معالجتهننا. يتننألَّف أحنند 

الروبوتننننات الجدينننندة مننننن شننننري  النننندنا  ويسننننتطيع نقننننل 

حمولننننننة صننننننغيرة جنننننندصا بخطننننننوات ال تتجنننننناوز سننننننتّة 

قننننند يسنننننهم هنننننذا الروبنننننوت فننننني إيصنننننال ننننننانومترات. و

األدويننننة إلننننى خاليننننا مريضننننة بننننذاتها بينمننننا يسننننير فنننني 

مجنننرى الننندم  أو قننند يتنننيح لننننا تركينننب مرّكبنننات كيميائينننة 

 .يصعب علينا تركيبها دون مساعدة الروبوتات

م  ًرا روبوتنننننات صنننننغيرة عديننننندة  وُصنننننّمِ رت مننننناخَّ ُطنننننّوِ

كاننننت بعضنننها لنننيالئم تشنننغيلها فننني مجنننرى الننندم. إاّل أنّهنننا 

م بأحجننننام أكبننننر مننننن شننننري  النننندنا لتحننننافظ علننننى  تُصننننمَّ

ك هنننننذا الروبنننننوت الجديننننند الصنننننغير  وظائفهنننننا. ويتحنننننرَّ

للغايننة فننني مسننار يحنننافظ علننى وجهنننة محنندَّدة  إذ تُبنننرمب 

خّطنننة عملنننه ومحتواهنننا فننني بنيتنننه الكيميائينننة. يتمتَّنننع هنننذا 

الروبننننوت بقنننندمين وذراعننننين علننننى شننننري  دنننننا وثّنننناب  

منننن ضنننملة حجمنننه إتمنننام مهننناّم ويسنننتطيع علنننى النننرغم 

عة بنتائب محدَّدة  .متنّوِ

لمجلّة نيو  وقالت لولو كيان من معهد كاليفورنيا للتقنية

إنّها أحد أّول الخطوات باتّجاه تطوير روبوتات » ساينتست

 »هادفة من الدنا

 

 اةيئة لكني ا محديدك

تحّرك الروبوت ضمن سطح تبلغ أبعاده  أثناء االختبار 

وأخذ بالوثب بين نقاط مسير مرّكبة من  .ومترنان 58×58

الدنا. تمتدّ إحدى قدَمي الروبوت بينما تستقّر األخرى على 

السطح  ثّم يلتق  الروبوت الحمولة التي أِعدَّ لنقلها. يحمل 

الروبوت هذه الحمولة بعد ذلك ويستمّر بالوثب حتّى يصل 

تقاط إلى نقطة ا نزال. وبعد تطويره  استطاع الروبوت ال

ثالث صبغات صفراء وثالث صبغات ورديّة اللون 

 .وإيصالها إلى هدفها المحدَّد

تستغرق الوثبة الواحدة خمس دقائق  ويحتاج الروبوت إلى 

وقت طويل كي يقطع المسافات الالزمة. وقد تنجح إضافة 

ة في زيادة سرعته  وربّما  محّرك كيميائي أو أنزيمات خاصَّ

خالل تشغيل روبوتات عديدة  تتحسَّن سرعة التوصيل من

ا في الطب  في الوقت ذاته. وسيلعب هذا الروبوت دوًرا ُمِهمص

الدقيق  إذ يتمتَّع بالحجم المناسب ونستطيع االعتماد عليه 

 .وتوقع مسار عمله
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ميكية الحرارية ينص القانون االول للديناميكا الحرارية على انه الحرارة هي صورة من صور الطاقة  وان العمليات الدينا

محكومة بقانون الحفاظ على الطاقة. هذا يعني ان الطاقة الحرارية ال يمكن ان تستحدث او تتالشي انما تتحول من صورة إلى 

 .اخرى

هو فرع من الفيزياء يتعامل مع الحرارة وصور الطاقة االخرى. وبشكل  thermodynamics ان علم الديناميكيا الحرارية

ناميكا الحرارية كيف تتحول الطاقة الحرارية من صورة إلى اخرى من صور الطاقة وكيف تاثر على خاص يصف علم الدي

 .المادة. وهناك اربعة قوانين تصف المبادئ االساسية للديناميكا الحرارية

لنظام مضافا له او يخبرنا القانون االول للديناميكا الحرارية بان الطاقة الداخلية للنظام يجب ان تساوي الشغل المبذول على ا

مطروحا منه الحرارة التي تتدفق نحو النظام او تغادره. اي ان القانون االول للديناميكا الحرارية ما هو اال اعادة صياغة 

 .لقانون الحفاظ على الطاقة

وع كل الطاقات التي بشكل ادق نعبر عن القانون االول للديناميكا الحرارية بانه التغير في الطاقة الداخلية للنظام يساوي مجم

تدخل على النظام والتي تغادره تماما كما يحدث عندما تودع اموالك في البنك او تسحبها. يعبر عن هذا النص بالقانون 

هي الحرارة المضافة للنظام Q هي مقادر التغير في الطاقة الداخلية للنظام  و UΔ حيث ان W – Q = UΔ الفيزيائي

 .بواسطة النظامهو مقادر الشغل المبذول W و

  

 تاريخية نب ك

أنطوان  التي وضعها العالم caloric theory علماء القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر تمسكوا بنظرية الكلوري

في العام  Sadi Carnot   والتي عززت باعمال العالم سادي كارنو1783في العام  Antoine Lavoisier  الفوازييه

ة الكلوري مع الحرارة على انها نوع من المائع الذي يتدفق بشكل طبيعي من المناطق الساخنة إلى . تتعامل نظري1824

المناطق الباردة تماما كما يحدث للماء عندما ينساب من االماكن المرتفعة إلى االماكن المنخفضة. عندما يتدفق المائع الكلوري 

قوم باداء شغل مثل سقوط الماء الذي يادي إلى تحريك ترس مائي. من الساخن إلى البارد فانه يتحول إلى طاقة حركية وي

النظرية الميكانيكية للحرارة في العام  Rudolph Clausius رودولف كالوزيوس واستمرت هذه النظرية حتى نشر العالم

 .والتي انهت عصر نظرية الكلوري 1879
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 الحرارية الديناميكا انظمة

ين  القسم االول هو المقياس البشري الجاهري مثل حركة مكبس ليدفع غاز في اسطوانة  يمكننا ان نقسم الطاقة إلى قسم

من الطاقة هو ما يحدث على مقياس صغير اي جوهري او ميكروسكوبي حيث ال يمكننا ان نتتبع مسار كل  والقسم الثاني

 .مشاركة بمفردها

ضهما البعض وذرات العينتين تتحركان حول الحد وضعت عينتين من المعدن مقابل بع إنك  افترض أكثرلنوضح االمر 

الفاصل بينهما  وان ذرتين تتصادمان مع بعضهما البعض  واحد الذرات تتقدم بسرعة اكبر من االخرى  الحظ هنا اننا ال 

هذا نستطيع ان نتتبع مسار كل حدث بمفرده. ان االمر يحدث على مقياس زمني صغير جدا وعلى مسافة طفيفة ال تكاد تذكر. 

 إذافضال على ان العملية تتكرر بسرعة عدة مرات في الثانية. لذلك فاننا نقسم كل الطاقة المتحولة إلى قسمين باالعتماد على 

  heat لم نكن قادرين على ذلك. والقسم الثاني هو ما نطلق عليه باسم الحرارة إذاما كنا قادرين على تتبع االحداث بمفردها او 

مة في الديناميكا الحرارية اما ان تكون مفتوحة او مغلقة او معزولة. في النظام المفتوح يكون تبادل الطاقة ان االنظمة المستخد

والمادة مع الوس  المحي  بالنظام المفتوح بحرية كاملة. اما في حالة النظام المغلق فان تبادل الطاقة ممكن لكن تبادل المادة 

عزول ال يحدث فيه تبادل للطاقة والمادة مع الوس  المحي . على سبيل المثال  مع الوس  المحي  غير ممكن  والنظام الم

المادة في صورة بخار إلى الوس   لنفترض نظام من ماء في قدر يغلي فانه يستقبل الطاقة من الفرن ويشع الحرارة وتتسرب

النظام عن طريق االشعاع الحراري لكن  المحي  وهذا هو نظام مفتوح. اما اذا اغلقنا القدر باحكام فان الحرارة تتسرب من

قمنا بوضع الماء الساخن في تيرموس  إذاالمادة نفسها محصورة وال تتسرب خارج القدر وهنا يكون لدينا نظام مغلق. لكن 

 .حراري محكم االغالق  فان كال من الحرارة والمادة ال تتسربان من التيرموس وهنا يكون لدينا نظام معزول

عملية ال يوجد نظام معزول تماما. كل االنظمة تتسرب منها الطاقة إلى الوس  المحي  عن طريق االشعاع مهما من الناحية ال

قمنا باتخاذ كافة االجراءات لعزله. فالماء الساخن في التيرموس بعد فترة زمنية معينة قد تصل لعدة ساعات تنخفض درجة 

 .حرارته

  engines Heatالحرارية المحر ات

تقوم المحركات الحرارية  .heat engine تطبيقات المعروفة للقانون االول للديناميكا الحرارية المحرك الحراريال اشهر

بتحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية والعكس بالعكس. معظم المحركات الحرارية تندرج تحت االنظمة المفتوحة. ان 

ين الحرارة والحجم والضغ  للنظام وهو الهواء والوقود. ويكون النظام في مبدأ عمل المحرك الحراري يعتمد على العالقة ب

معظم االحيان في الحالة الغازية ولكن قد يتعرض لتغيرات في الطور ليتحول إلى سائل ويعود مرة اخرى إلى غاز في نهاية 

 .الدورة

داد. اذا سمح للمكبس بالحركة فان هذا عند تسخين الغاز فانه يتمدد وعندما يكون محصورا في مكبس مثال فان ضغطه يز

الضغ  يبذل قوة على سطح المكبس ويتسبب في حركته. هذه الحركة هي عبارة عن شغل يعادل القوة الكلية المطبقة على 

 .المكبس مضروبة في المسافة التي تحركها المكبس

يعتمد  steam engines ثال المحرك البخاريهناك العديد من االختالفات بين المحركات الحرارية المتنوعة. على سبيل الم

على االحتراق الخارجي لتسخين خزان الماء. يتحول الماء إلى بخار ويستخدم ضغ  البخار في تحريك المكبس ليحول الطاقة 

لوقود الحرارية إلى طاقة ميكانيكية. اما في محركات السيارات على الجانب االخر فتعتمد على االحتراق الداخلي حيث يتبخر ا

 .ويختل  مع الهواء داخل المكبس ويحدث االشتعال داخله فينتب عنه ضغ  يبذل قوة لتحريك المكبس إلى االسفل

 ,pumps heat and conditioners air Refrigerators الحرارية والمضخات ال واء ومكيفات الثالجات

كنها تقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة الثالجات والمضخات الحرارية هي نوع من انواع المحركات الحرارية ل

حرارية. معظم هذه االنواع تقع ضمن االنظمة المغلقة. عندما ينضغ  الغاز فان درجة حرارته تزداد. يقوم الغاز الساخن 

للضغ   بتحويل الحرارة إلى الوس  المحي . بعد ذلك يتمدد الغاز وتنخفض درجة حرارته لدرجة اقل مما كان قبل ان يتعرض

الن بعض من حرارته تسربت خالل المرحلة السخونة. هذا الغاز البارد يمتص طاقة حرارية من الوس  المحي  فيعمل على 

تبريده. هذا هو المبدأ االساسي لعمل مكيفات الهواء. في الواقع ال يقوم مكيف الهواء بتوليد البرودة انما يعمل على التخلص 

ساطة عن طريق مضخة ميكانيكية نطلق عليها اسم الكمبريسور ويمكنك عزيزي القارئ من الحرارة. كيف يتم هذا؟ بب

بشكل مختصر يقوم الكمبريسور في مكيف الهواء  لمزيد من التفاصيل. الهواء مكيف يعمل كيف االطالع على موضوع

بالعمل بطريقة عكسية للمحرك حيث يقوم بسحب الحرارة من الغرفة وضخها إلى الوس  خارج الغرفة حيث تكون درجة 

  .الحرارة اعلى
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 إعداد/ مينا فيكتور

 مصر -جامعة بورسعيد  –بكلية العلوم  طالب

 

يؤمن علماء اَلحياء الفلكية بوجود الحياة في أرجاء الكون 
 اآلتي:وهذا األمر يتطلب 

 مصدر للطاقة -1

 نوع من الذرات يسمح بتشكيل مركبات معقدة -2

الجزيئات أن تطفو فيه وتتفاعل  تستطيعمحلول سائل  -3
 مع بعضها البعض

 تنشأ الحياة وتتطوروقتا كافيا كي  -4

ويعتبر أول شرط وآخر شرط في هذه القائمة الصغيرة هما 
أسهل الشروط لتوفير الحياة خارج الكون فكل نجم في 

سبيل المثال  علىفشمسنا  للطاقة،الكون يوفر مصدًرا 
مر  علىأمدت األرض بإمداد ثابت من الحرارة والضوء 

هذا  الخمسة مليارات عام الماضية وستستمر في عمل
 قادمة.خمسة مليارات عام 

تفي األرض بالمتطلب الثاني الخاص بالحاجة لذرة تسمح 
بوجود مركبات معقدة وذلك من خالل عنصر الكربون 
فذرات الكربون يمكنها اَلرتباط بذرة أو ذرتين أو ثالث 
أو أربع ذرات أخرى وهو ما يجعلها العنصر الجوهري 

ها وعلى النقيض من في بنية جميع صور الحياة التي نعرف
فعلى هذا علي سبيل  األخرىذلك ليس بوسع معظم الذرات 

المثال ليس بوسع ذرة الهيدروجين اَلرتباط إَل بذرة أخرى 
 وحيدة ، ذرة  األكسجين َل ترتبط إَل بذرة واحدة أو اثنتين

وألن ذرات الكربون قادرة على اَلرتباط بما يصل إلى 

ود الفقري لجميع أربع ذرات أخرى، فهي تشكل العم
الجزيئات عدا البسيطة الموجودة داخل الكائنات الحية ، 

 كالبروتينات والسكريات .

   

 

إن قدرة الكربون على تكوين جزيئات معقدة جعلت منه 
أحد العناصر األربعة األكثر وفرة في جميع أشكال الحياة 
على األرض إلى جانب الهيدروجين واألكسجين 

أينا أنه على الرغم من أن العناصر والنيتروجين وقد ر
األربعة األكثر وفرة في القشرة األرضية َل تشترك مع 
هذه العناصر إَل في عنصر وحيد فإن العناصر الستة 
األكثر وفرة في الكون تتضمن العناصر األربعة األكثر 
وفرة في الحياة األرضية إلى جانب الغازين الخاملين 

إن يقة تدعم الفرضية القائلة ) الهيليوم والنيون ، هذه الحق
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الحياة على األرض بدأت داخل النجوم أو في أجسام تشبه 
( وعلى أي حال تشهد حقيقة أن  تركيبتها تركيبة النجوم

الكربون يشكل نسبة بسيطة من سطح األرض وفي الوقت 
نفسه يشكل حصة كبيرة من أي كائن حي على الدور 

 على الحياة .المحوري للكربون في إضفاء البنية 

ماذا  الكون؟هل الكربون عنصر أساسي للحياة في أرجاء 
عن عنصر السليكون الذي كثيًرا ما يظهر في روايات 
الخيال العلمي كذرة بنيوية أساسية ألشكال الحياة 

 العجيبة؟

بما  —مثل ذرات الكربون  —ترتبط ذرات السليكون 
 يصل إلى أربع ذرات أخرى، لكن طبيعة هذه الروابط
تضعف فرصة السليكون في أن يوفر األساس البنيوي 
للجزيئات المعقدة فالكربون يرتبط بروابط ضعيفة نوًعا ما 
مع العناصر األخرى، وبهذا تتكسر بسهولة نسبية ، يمكن 
هذا الجزيئات القائمة على الكربون من تكوين أنواع جديدة 
بينما تتصادم وتتفاعل بعضها مع بعض، وهو جزء أساسي 

نشاط األيض الخاص بأي شكل من أشكال الحياة وعلى  من
العكس، يرتبط السليكون بقوة مع أنوع عديدة من الذرات 
األخرى، إن القشرة األرضية تتكون في أغلبها من صخور 
السليكات، المكونة باألساس من ذرات السليكون 
واألكسجين، والمترابطة بقوة كافية لالستمرار ماليين 

م هي غير قادرة على المشاركة في تكوين األعوام ، ومن ث
 .أنواع جديدة من الجزيئات

 

 

 

إن اختالف الطريقة التي ترتبط بها ذرات الكربون 
والسليكون مع الذرات األخرى يدعم بقوة توقعنا بأن تكون 

إن لم يكن  —أغلب أشكال الحياة خارج األرض 
معتمدة على الكربون َل السليكون، وخالف  —جميعها

َل يوجد سوى أنواع غريبة نسبيٍٍّا من  والسليكون،بون الكر
الذرات قادرة على اَلرتباط بما يصل إلى أربع ذرات 
أخرى، وهي أندر بكثير على مستوى الكون من الكربون 

الناحية الحسابية من المستبعد للغاية أن  والسليكون، ومن
بالصورة ذاتها التي  كالجرمانيومتقوم الحياة على ذرات 

 .دم بها الحياة األرضية الكربونتستخ

 

 

المتطلب الثالث ينص على أن جميع أشكال الحياة تحتاج 
إلى محلول سائل تستطيع الجزيئات الطفو فيه والتفاعل 
بعضها مع بعض وهذا يعني أن السائل يتمكن من الطفو 
والتفاعل من خالل ما يطلق عليه الكيميائيون اسم المحلول 

تركيزات عالية نسبيٍٍّا من الجزيئات  فالسوائل تسمح بوجود
وعلى النقيض تحبس المواد  حركتها،َل تفرض قيوًدا على 

في الواقع يظل  أماكنها،الصلبة الذرات والجزيئات في 
بإمكانها اَلصطدام والتفاعل بعضها مع بعض لكن هذا 

 .يحدث على نحو أبطأ بكثير عن السوائل

ية أكبر عن أما في الغازات، فستتحرك الجزيئات بحر
السوائل ، وبمقدورها اَلصطدام دون موانع، لكن عمليات 
اَلصطدام والتفاعل تحدث بتواتر أقل بكثير عما هو الحال 
في السوائل؛ ألن كثافة السائل تفوق كثافة الغاز بألف 
ضعف أو أكثر وكما كتب أندرو لو أتيح لنا الوقت والمكان 

غازات بدًَل من الكافيان فقد نجد أن الحياة تنشأ في ال
مليار  14السوائل ، في الكون الحقيقي البالغ من العمر 

عام فقط  َل يتوقع علماء األحياء الفلكية أن يجدوا حياة 
بدأت في الغاز بل على العكس هم يتوقعون أن تتكون  
جميع أشكال الحياة غير األرضية في جيوب من السوائل 

ا تتصادم األنواع تحدث داخلها عمليات كيميائية معقدة بينم
 .المتباينة من الجزيئات لتكون أنواًعا جديدة

 الماء؟هل يجب أن يكون ذلك السائل هو 

 هذا ما سنعرفه في العدد القادم

دونالد  تايسون،البدايات نيل ديجراس  )كتاب المصدر:
 سميث(جولد 
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بحت تدرس في المدارس والجامعات على انها قام العلماء بإجراء كثير من التجارب ووضعوا اَلف النظريات التي اص
حقائق َلتقبل المناقشة ولكن ماذا لو اننا كنا مخطئين على مدى هذه السنين في تصوراتنا لقد علمنا على مدى دراستنا للذرة 

التجارب في محيطها وحتى اننا قمنا بدراستها واجراء   ان لها نواة وحقل مغناطيسي يحيط بها وافترضنا وجود اَللكترونات
عليها لقد ابدعنا في قياس الظواهر الفيزيائية والكيميائية للذرة ووضع قوانين رياضية ذات تأثير مذهل في نتائجها لكن لكي 
نستطيع تفسير جميع الظواهر الفيزيائية للذرة علينا ان نرسم مالمحها بدقة وننظر بعقالنية ونفكر بمنطقية بحتة بعيدا عن 

علينا ان نغوض الى اعماقها لنكتشف اسرارها وميكانيكية عملها بعيدا عن الخيال الغير منطقي   لخياليةالخزعبالت واَلبعاد ا
 والنظريات المجنونة

 

 

بنواة وحقل مغناطيسي  نموذج افتراضي للذرة (1شكل )
 محيط بها

سنبداء اوَل في تفسير الظواهر الحرارية لنفترض ان للذرة 
ما نعلم ان الحقول نواة لها حقل مغناطيسي لكن ك

المغناطيسية المتماثلة تتنافر اذا هل هي اَللكترونات كما 

درسنا ماالذي يجعل ذرات العنصر الواحد تتصل فيما 
هل للذرة مجال مغناطيسيا موجب واخر سالب   بينها

حسنا اننا نالحظ عند تسخين معدن   الشحنة كما للمغناطيس
ي عبارة عن ما انه يتمدد دعونا نفترض ان الحرارة ه

جسيمات صغيرة مشحونة وان الحقل المغناطيسي للذرة 
مليئ بهذه الجسيمات سنسميها الجسيمات الحرارية او 
جسيمات الطاقة وان نواة الذرة تسعى الى التشبع منها وان 
الذرة تتشارك في حقولها المغناطيسية هذه الجسيمات 

اطيسي لتتصل فيما بينها مع وجود قوة التنافر للحقل المغن
المتماثل لنويات الذرة سترتبط الذرات مع بعضها البعض 
حيث ستتقاطع الحقول المغناطيسية للذرة لتتشارك 
الجسيمات الحرارية)جسيمات الطاقة(  لتحقق التوازن 

 (2الكهربائي للذرة شكل )

 

 اراق اكرك سفلو

 ااحث في علوم ال رك والظواهر الفيزيايية
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 ( ارتباط الذرات2شكل )

 

حيث اننا   اَلن استطعنا تفسير تمدد اَلجسام عند تسخينها
بامداد المادة بالحرارة سنعوضها عن احتياجاتها من 
الجسيمات الحرارية او جسيمات الطاقة المشحونة فيصبح 
لديها نوع من اَلكتفاء لتتخلى عن التشارك مع ذرة اخرى 

ى فتتغلب قوة التنافر للحقول المغناطيسة لنويات الذرة عل
الرابطة التشاركية فيحصل عندنا تمدد في حالة المادة 

 (3تتناسب مع كمية الحرارة التي نمدها بها  شكل )

 

 ( التمدد نتيجة التعرض الى اشعاع حراري3شكل )

 

بنيييياء علييييى مييييا سييييبق نسييييتطيع تفسييييير حيييياَلت المييييادة 
الغازييييية والسييييائلة والصييييلبة حيييييث ان الحاليييية السييييائلة 

يفة ميييييييا بيييييييين تنيييييييتو عييييييين وجيييييييود رابطييييييية ضيييييييع
والحالييييية السيييييائلة ميييييا هيييييي اَل عبيييييارة عييييين   اليييييذرات

تييييدحرج الييييذرات علييييى بعضييييها الييييبعض مييييع رابطيييية 
تضييييعف كلمييييا حصييييل للييييذرة اكتفيييياء ميييين الجسيييييمات 

 (4الحرارية الشكل )

 

(الحالة السائلة حيث تتدحرج الذرات على بعضها 4شكل )
  البعض

 التبريد كيف يحدث

ة امتصاص للجسيمات ان عملية التبريد ماهي اَل عملي
الحرارية من محيط الذرة ويمكن مالحظة ذلك فعند ضغط 
اي مادة سيؤدي ذلك الى نشرها كمية من الحرارة حيث 
ستزيد المساحة التي تتشاركها من الجسيمات الحرارية مع 
الذرات اَلخرى مما يؤدي الى تحرير كمية من الجسيمات 

الجسيمات  الحرارية التي اصبحت فائضة وكلما امتصصنا
الحرارية من محيط الذرة كلما اصبحت الرابطة بين 
الذرات اقوى نتيجة سعيها الى التوازن الكهربائي ووجود 
منطقة تشارك اكبر فتصبح المادة اقرب الى الحالة الصلبة 
في شكلها والعكس صحيح يمكننا ان نضغط ذرات الغاز 
عن طريق حصرها ثم ضغطها داخل مستوعب مصنوع 

ذراتها ذات قوة ترابطها اقوى من ذرات الغاز  من مادة
 )حيث تكون المادة الحاضنة في الحالة الصلبة(

 

 

 ( ذرات الغاز غير مضغوطة5شكل )

 

 ( نالحظ انتشار حرارة نتيجة الضغط6شكل )

 

الماء عند تبريده يخالف ظاهريا هذه القاعدة بسبب تركيبه 
دروجين مع الفريد بين ذراته ليس اكثر فرابطة ذرات اله

ذرة اكسجين كبيرة تحتم على الماء عند تبريده وامتصاص 
الجسيمات الحرارية من محيطه ان يتخلى الهيدروجين 
بشكل اكبر بكثير من اَلكسجين عن الجسيمات الحرارية 
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الموجودة في حقله المغناطيسي بسبب ضعف القوة الجاذبة 
حالة لنواة الهدروجين بالنسبة الى نواة اَلكسجين فيحصل 

نواة الهدروجين تسبب التمدد وفي نفس   من التنافر بين
الوقت جاذبية هائلة للجسيمات الحرارية الموجودة في نواة 

 اَلكسجين اَلقرب لها تسبب حالة الصالبة للماء 

الحالة الصلبة للمادة ماهي اَل نتيجة قوة تجاذب الذرات 
نتيجة تشاركها كمية اكبر من جسيمات الطاقة نتيجة 

غوط خارجية ان الذي يحدد شكل المادة هو قوة الحقل ض
المغناطيسي للنواة ومحيط حقلها والعوامل الخارجية من 

 ضغط و درجة حرارة محيطة

ان اي نقص في كتلة نواة الذرة يصاحبه تحرر كمية من 
جسيمات الطاقة تتناسب مع هذا النقص نتيجية نقص في 

كمية الطاقة الهائلة قوة الحقل المغناطيسي للذرة وهذا يفسر 
وهكذا نكون قد فسرنا اسباب   الناتجة عن القنبلة النووية

اختالف حاَلت المادة وعلى الطريق الصحيح باذن هللا 

ستجدون في منشورات َلحقة التفسيرات المنطقية للظواهر 
بعيدا عن الخزعبالت والنظريات الخيالية   المختلفة للذرة

ب التفاعالت الكيميائية حيث سنفتح باب جديدا لطرق حسا
وفهم اوسع للفيزياء بكل اشكالها وستؤدي الى وضع قوانين 

مبنية على اسس سليمة تعتمد على فهم   رياضية
حيث يتغلب المنطق على الرياضيات فالرياضيات   اعمق

 بال منطق عبارة عن ارقام بال معنى

سنرى في المستقبل فهم منطقي وتفسير لكثير من الظواهر 
عجزت العلماء وسيكون هنالك معادَلت اشد دقة في التي ا

حساب التفاعالت الكميائية وقياس الظواهر الفيزيائية حيث 
سنعتمد فيها على بيانات كتلة نواة الذرة ستكون ذات نتائو 
مبهرة لفهم اوسع للكون الذي نعيش فيه نستطيع فيها صنع 

عنا خالئط من المواد تلبي احتياجاتنا ايا كانت وسنكون وض
 قدما على طريق صناعة مركبات تقاوم الجاذبية

 

 
 

ابتكننر اثنننان مننن طننالب الهندسننة فنني غننزة  نموذجنناً أولينناً لسننيارة تعمننل بالطاقننة الشمسننية  علننى أمننل حننل أزمننة الطاقننة فنني منندينتهم  التنني 

ً  23يبلغنننان منننن العمنننر  وكالهمنننا -تعننناني منننن نقنننص فننني إمننندادات الوقنننود والكهربننناء  ووضنننع خالننند البردوينننل  وجمنننال ميقننناتي  -عامنننا

التصنننميم  وقامنننا بتركينننب السنننيارة  التننني تعمنننل بالطاقنننة الشمسنننية لمكافحنننة نقنننص الوقنننود وانقطننناع الكهربننناء المسنننتمر  النننذي يعننناني مننننه 

 .قطاع غزة

المتننناجر  ويعطنننل انقطننناع التينننار الكهربنننائي الحيننناة اليومينننة فننني غنننزة  ويصنننيب الشنننركات واألعمنننال بالشنننلل  حينننث تضنننطر الكثينننر منننن

 .للحد من ساعات العمل لتوفير ا نفاق على الكهرباء

ويضنننطر السنننكان لتنسنننيق جننندول حيننناتهم االجتماعينننة منننع األوقنننات التننني يكنننون التينننار الكهربنننائي موجنننوداً فيهنننا  ويقنننول مكتنننب األمنننم 

 470تياجاتنننه الكهربننناء البالغنننة المتحننندة لتنسنننيق الشننناون ا نسنننانية إن القطننناع المكنننتظ بالسنننكان يحصنننل حاليننناً علنننى أقنننل منننن نصنننف اح

 .ساعة في اليوم 12ميجاوات  ويادي هذا إلى انقطاع الكهرباء لساعات طويلة ما بين ثماني و

وقننند تنننادي سنننيارة البردوينننل  وميقننناتي الشمسنننية بعنننض التخفينننف فننني مشنننكلة نقنننص الطاقنننة  لكنهمنننا يجننندان بعنننض الصنننعوبة فننني العثنننور 

ة فننني غنننزة  وقنننال منننازن أبنننو عمنننرو األسنننتاذ فننني كلينننة الهندسنننة بجامعنننة األزهنننر فننني غنننزة  إننننه علنننى قطنننع الغينننار الالزمنننة لصننننع السنننيار

  .يأمل بأن يساعد هذا المشروع في زيادة الوعي باستخدامات الطاقة الشمسية في المجتمع
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الجواب: من الممكن حدوث ذلك نظرياً إذا كانت الرصاصة مصنوعة من الكتلة السالبة  فما 

 السالبة؟هي الكتلة 

حيث تمكَّن فيزيائيون بقيادة البروفيسور بيتر انجلز استاذ علم الفلك من جامعة  والية واشنطنح 

من صنع مائع ذو كتلة سالبة  نعم كتلة سالبة  أي إذا دفعته إلى األمام.. سيرتدُّ للخلف!  مخالفاً 

 بذلك تصرف جميع األجسام التي نعرفها.

 أوالً: ما هي الكتلة؟

ح. هناك نوعين من الكتلة  أو matterكتلة على إنها مقدار ما يحتويه الجسم من مادة  تعرف ال

 على وجه التحديد  طريقتين لقياس الكتلة  ولكل طريقة مفهومها الخاص:

هي مقياس للقصور الذاتي للجسم ومقاومته لتغيير حالته من الحركة  من الحركة إلى  (:inertial mass تلة القصور ) -1

Fون أو من السكون إلى الحركةح وهي الكتلة التي تظهر في قانون نيوتن الثاني: السك ma 

وهي تمثُّل مقدار تأثر الجسم بمجال الجاذبية  حسب قانون الجذب تعطى قوة  (:gravitational mass تلة الجاذاية ) -2

1التجاذب بين كتلتين بالعالقة  2

2

m m
F G

d


 لقمر سقوطا حراً  فإنه يتأثر .  على سبيل المثال؛ إذا سق  جسم ما على سطح ا

ح سيكون أقل من تسارعه إذا سق  نفس الجسم على سطح accelerationبمجال جاذبية ضعيف نسيباً  لذا فإن تسارعه  

 األرض  ألن مجال جاذبية األرض أكبر من مجال جاذبية القمر.

 من هذا االفتراض في تجربة عملية. تفترض النسبية العامة أنَّ هاتين الكتلتين متساويتين  ولكن لم يتم التحقق

 إذن فإن الكتلة السالبة ممكن أن توجد في إحدى الصورتين: إما كتلة القصور أو كتلة الجاذبية.

لو كانت كتلة الجاذبية سالبة  فسوف نشاهد تنافر بين كتلتين  أي مثالً كلما اقتربت من الهاتف ابتعد عنكح وذلك لم نشهده من 

   ولكنه "نظرياً" ممكن.قبل في تجربة عملية

ح سالبة  فسوف تحدث جميع المتناقضات  سيتحرك الجسم في االتجاه المعاكس inertial massأما إذا كانت كتلة القصور  

ح ومعنى ذلك أنه كلما تحرك جسم negative kinetic energyالتجاه القوة المسببة لحركته  وستنشأ طاقة حركة سالبة  

 ما كانت طاقة حركته أقل!كتلته سالبة أسرع  كل

 

 نعود رلى الدراسة:

نظريننناً يمكنننن للمنننادة أن تمتلنننك كتلنننة سنننالبة تمامننناً كمنننا أننننه ممكنننن للشنننحنة الكهربينننة أن تكنننون موجبنننة أو سنننالبة  ولكنننن 

نننادراً مننا يفكننر الننناس بهننذه الطريقننة. ألن كننل األجسننام التنني نتعامننل معهننا كتلتهننا موجبننة  فهنني تتحننرك فنني اتجنناه القننوة 

 اثرة عليها.الم

 

 
 اقلم:  . عالء اياط

ياء في المر ز الوطني استاذ الفيز

ماجستير في الفيزياء للمتميزين 

 النظرية
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هيّأ العلماء ظروف خاصة لصنع هذه الكتلة  حيث قاموا بتبريد ذرات روبيديوم إلى درجة حرارة قريبة للغاية من الصفر 

ح وفي هذه الحالة  تتحرك الجسيمات Bose-Einstein condensateأينشتاين  -المطلق  فتكّون بذلك ما يعرف بتكاثف بوز

 ولهذا التكاثف أيضاً خاصية الميوعة الفائقة  أي أنه يتحرك دون أن يفقد طاقة. بب ء شديد وتتصرف مثل الموجات 

استخدم العلماء في هذه التجربة ضوء الليزر للوصول بذرات الروبيديوم إلى درجة الحرارة التي تقترب من الصفر المطلق  

السماح للجسيمات األسخن واألعلى طاقة  عن طريق استخدام الليزر  بطاء حركة الجسيمات  وبذلك تقل درجة حرارتها  ثم

 بالخروج وبذلك تقل درجة الحرارة أكثر وأكثر  إلى أْن يتم تبريدها تماماً.

ميكرو متر  حتى هذه اللحظة  الروبيديوم  100أضواء الليزر ا ن تحاصر ذرات الروبيديوم كأنها في وعاء عرضه أقل من 

تفرق جسيمات الروبيديوم وتنتشر بسرعة  كأن الروبيديوم المتمركز في وس  له كتلة عادية  لكن مع كسر هذا الوعاء ست

 الوعاء يدفع بالجسيمات من حوله.

لصنع الكتلة السالبة  استخدم الباحثون مجموعة أخرى من 

ً وإياباً  ولتغيير  ضوء الليزر لدفع ذرات الروبيديوم ذهابا

فية  اتجاه دورانها  حتى تكون سرعة انتشار الروبيديوم كا

حينئذ يتصرف كأن له كتلة سالبة  بمجرد أن تدفعه إلى األمام 

يعود إلى الخلف  يقول أحد المشاركين في التجربة: "يبدو أن 

 الروبيديوم يصطدم في حاجز خفي".

أخيراً  األسلوب المتبع في هذه التجربة وذلك التحكم الدقيق 

سيساهم في إجراء تجارب أخرى لدراسة نظريات في 

زياء مثل النجوم النيوترونية والطاقة المظلمة والثقوب الفي

   السوداء.
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 عبدالرحمن خليل العصافي

 متخصص في الخواص الحرارية للمواد النانوية

 العراق-اربيل  -جامعة صالح الدين –قسم الفيزياء  -كلية العلوم

 

االفةةةالم -1ة ارسةةةام وهةةةو : تةةةي ااعادهةةةا  فةةةي حةةةدود النةةةانومتر وتنقسةةةم الةةة  نالنةةةيقصةةةد ااالنظمةةةة النانويةةةة االجسةةةام  ال

وعنةةدها يكةةون احةةد ااعةةاد الجسةةم او الشةةريحة  فةةي حةةدود  (Thin film; Quantum wellالرريقةةة ) ةالنانويةة

( وعنةةةةدها يكةةةةون البعةةةةدين Nanowire) االسةةةةالك النانويةةةةة -2نةةةةانومتر والبعةةةةدين االاةةةةرين فةةةةي حةةةةدود مةةةةايكرومتر. 

وهةةةةو  (Nanoparticle)الجسةةةةيم النةةةةانوك -3ي حةةةةدود النةةةةانومتر واعةةةةد واحةةةةد فقةةةةط فةةةةي حةةةةدود المةةةةايكرومتر. فةةةة

 جسيم ااعاده في حدود النانومتر. 

 

 

 

هنننننناك تصننننننيف اخنننننر يعتمننننند علنننننى ترتينننننب النننننذرات 

ح حيننننننننث ان  periodicityالدوريننننننننة  داخننننننننل المننننننننادة 

ترتينننب النننذرات فننني االفنننالم النانوينننة يكنننون فننني بعننندين 

االسننننالك فنننني بعنننند واحنننند ولننننيس هننننناك تنظننننيم وفنننني 

للننننذرات فنننني الجسننننيمات النانويننننة فنننني اي بعنننند. يسننننمى 

االجسننننام بالنانويننننة عننننندما يقتننننرب اقطننننار او الحجننننوم 

ننننانومتر واطوالهنننا بضنننع مئنننات منننن  100االجسنننام النننى 

 النانومترات.

الخننننننواص الفيزيائيننننننة والكيمياويننننننة لالنظمننننننة النانويننننننة 

انصنننهار  نقطنننة  (energy gap) مثنننل: فجنننوة الطاقنننة

سنننننعة الحنننننرارة النوعينننننة المنننننادة والتمننننندد الحنننننراري  

كثافننننننة ح  surface reactivity  وفعاليننننننة السننننننطح

ح فنني الشننكل density of enstate  مسننتويات الطاقننة

هننننننا تعتمنننننند علننننننى الحجننننننم  كننننننذلك التوصننننننيل ح كل1 

 الحراري.

 

 (  ثافة مستويات الةارة لالنظمة النانوية1 كن)
 

حيان فان  تغير خواص المادة مع نقصان وفي بعض اال

الحجم  يكون جذريا مثال على ذلك مادة السليكون حيث ان 

 in-directفجوة الطاقة لها تكون من النوع الغير مباشر 

energy gapعندما ابعاد المادة كبيرة   وعندما نقترب    ح

لى إ ح in-directمن حدود النانومتر تتغير الفجوة من  

 direct energy gapح2كما في شكل   ح  . 
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( تلير فجوك الةارة عند نقصان ااعاد المادك الى 2 كن )

 حدود النانومتر

 

في هذه المقالة سنركز على الخواص الحرارية للمواد 

النانوية  وتشمل :التوصيلية الحرارية في الجزء االول من 

المقالة , التمدد الحراري, نقطة االنصهار, واخيرا السعة 

رارية في الجزء الثاني من المقالة ح وكيفية تغيرها مع الح

 الحجم .

 Thermalالتوصيلية الحرارية   -1

conductivity ح: ويقصد بها سهولة او صعوية انتقال

الحرارة داخل المادة وتعتمد على نوع المادة وسمكها ونسبة 

الشوائب داخل المادة لالجسام العيانية . الحرارة تنتقل في 

واسطة االلكترونات الحرة اما في اشباه الموصالت ب

الموصالت فبواسطة الفونونات  الفونون هو عبارة عن كم 

  Quantized lattice vibrationطاقة تذبذب الذرات

ونسبة قليلة بواسطة االلكترونات اما في العوازل فبواسطة 

الفونونات فق . فعند انتقال الفونون داخل المادة يتعرض 

 ح ادناه: 3كما في الشكل   الى عدة تصادمات

 

 ( انواع التصادمات للفونونات داان المادك3 كن )

 

ومن هذه التصادمات: تصادم الفونون مع االلكترون, 

ثم مع الفونون  , و العيوب البلورية(impurity)والشوائب

داخل المادة وكذلك مع حدود  (dislocation)واالنخالعات

. كل من ي ابعادهاح ا (boundary scattering)المادة 

هذه التصادمات تادي الى نقصان التوصيلية  الحرارية 

للمادة. التوصيلية الحرارية تكون قيمتها غير متناهية عند 

المقاومة الحرارية تكون  ق الناالقتراب من الصفر المطل

ح يمثل العالقة بين التوصيلية 4A  صفرا. الشكل ادناه

العوامل المتعددة  على الحرارية مع درجة الحرارة وتاثير 

 التوصيلية الحرارية 

 

(A) 

 لفن( فان 10-2في الدرجات الحرارية الواطئة) -1ومن ا: 

تصادم الموجات الحرارية ما ااعاد المادك له دور في تحديد 

ريمة  التوريلية الحرارية وذل  لةو  الموجة الحرارية 

وعند الدرجات الحرارية  -2في ه ه الدرجة الحرارية , 

 لفن(فان الشواي   ل ا تانير على 200-10المتوسةة )

رارية وعند الدرجات الح  -3التوريلية الحرارية. 

( فان التصادم يكون اين  العالية)درجة حرارك اللرفة

الفونونات داان المادك وتسمى ه ه العملية  ب)عملية 

( و له دور في نقصان  Umklapp scatteringامكالب  

ان التصادمات داان االنظمة النانوية التورين الحرارك. 

( مرات من التصادمات داان االجسام العيانية 10ا بر ب )

 (4B) ما في  كن 

 

 

(B) 

التوريلية الحرارية  دالة للحرارك. في  ن - -A (4 كن )

مدز لدرجة الحرارك هنال  عامن له دور في تقلين 

اعاد التوريلية الحرارية عند درجة الحرارك الواطئة فان ا

المادك هو المسيةر على التوريلية وعند درجات الحرارك 

المتوسةة فان الشواي  داان المادك له دور وعند درجات 

حرارية عالية فان تصادم اين الفونونات هو المسيةر على 

 لما رلر حجم المادك  لما ازدادت   B .التوريلية

 boundary)  التصادمات ما محيط المادك

scattering) 
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الن منننننناذا يحنننننندث فنننننني االنظمننننننة النانويننننننة فنننننناالمر وا

مختلننننننننف حيننننننننث ان التصننننننننادم مننننننننع ابعنننننننناد المننننننننادة 

يطغنننننى علنننننى كنننننل التصنننننادمات وحتنننننى عنننننند درجنننننة 

حنننننننرارة الغرفنننننننة . وعنننننننند مقارننننننننة التصنننننننادم فننننننني 

االنظمننننننة النانويننننننة مننننننع التصننننننادمات  فنننننني االجسننننننام 

ذات ابعننننننناد الميكنننننننرون واكبنننننننر  عننننننندة مئنننننننات منننننننن 

سنننننننننبة التصنننننننننادم الميكرونننننننننناتح ننننننننننرى ارتفننننننننناع ن

وبشننننننكل كبيننننننر والننننننى اكثننننننر مننننننن عشننننننرة اضننننننعاف 

مقارنننننننة مننننننع التصننننننادمات فنننننني داخننننننل االجسننننننام ذات 

ح ممننننننا يننننننادي الننننننى bulkابعنننننناد اكبننننننر مننننننن النننننننانو  

نقصنننننننان التوصنننننننيلية الحرارينننننننة, فمنننننننثال التوصنننننننيلية 

امننننننا  حw/make 150الحرارينننننة للسننننننليكون هننننني  

ح 10w/makeلالسننننننننننننننالك النانويننننننننننننننة فيسنننننننننننننناوي  

ننننننناه يمثننننننل المقارنننننننة بننننننين التوصننننننيل ح اد5والشننننننكل  

ذات ابعنننننناد كبيننننننرة  (bulk) الحننننننراري لجسننننننم صننننننلد

 مع االجسام النانوية 

 

( التورةةةةةين الحةةةةةرارك  دالةةةةةة لحجةةةةةم المةةةةةادك 5 ةةةةةكن )

 النانوية فبتقلين الحجم يقن التوريلية الحرارية
 
 

 

 

 

 وسننننننننننببها هننننننننننو الحصننننننننننر الفضننننننننننائي للفونونننننننننننات

 spatial confinement of phonon ح

المنننننننننادة والنننننننننذي ينننننننننادي النننننننننى: ازديننننننننناد  داخنننننننننل

وبنننندوره يننننادي الننننى   التصننننادمات مننننع حنننندود المننننادة

 dispersion) تغييننننننننر فنننننننني عالقننننننننة التفريننننننننق

relation) :هنننننننننننني  -للمننننننننننننادة  عالقننننننننننننة التفريننننننننننننق

 تننننني بواسنننننطتها يمكنننننن معرفنننننة عننننندد وننننننوعالعالقنننننة ال

 االنمنننننننننناط الننننننننننذرات المتذبذبننننننننننة داخننننننننننل المننننننننننادة ح

رينننننننق للمنننننننواد التف ح ادنننننننناه هنننننننو عالقنننننننة6والشنننننننكل  

 .الصلدة العيانية

 

 ( عالرة التفريق للمادك الصلدك العصيانية6 كن )

اما عالقة التفريق لالنظمة النانوية فتختلف عن المواد 

ح يمثل عالقة التفريق لسلك نانوي. 7  الصلدة والشكل التالي

من عالقة التفريق يمكن مالحظة ان لكل موجة للفونون 

النسبة لالجسام العيانية اما بالنسبة يقابلها تردد واحد هذا ب

لمواد النانوية فان لكل موجة عدة ترددات للفونون وهذا 

ح كلما اقتربنا من unit cellيعود الى تغير وحدة الخلية 

 سطح المادة

 

 عالرة التفريق لسل  نانوك( 7 كن )
 

هذا التغير في عالقة التفريق يادي الى تغير في سرعة 

ح والتي هي مقياس لنقل group velocityالمجموعة 

الطاقة داخل المادة وتكون قليلة في االنظمة النانوية مما 

يادي الى نقصان في التوصيل الحراري.ونستطيع اختصار 

 العملية بالمخط  التالي

 

في المقا  القادم سنر ز على االنص ار والتمدد الحرارك 

 والحرارك النوعية  لالجسام النانوية ااذن هللا 

  

Si Quantum well thick=10 nm
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 منتدى الفيزياء التعليمي –إعداد: محمد محروس عريف 

 معلم بوزارة التربية والتعليم المصرية وكاتب علمي
 

كل يوم يتفاجأ العلماء بالعديد من الحاَلت الشاذة والغريبة للماء، والتي في نهاية المطاف تساعد 
يكأن هذا المركب العجيب خلق شاذًا لكي نعيش، على استمرار الحياة على سطح األرض، و

فكلما قرأت وتعمقت أكثر في صفات هذا المركب البسيط العجيب، اكتشفت أنه على الرغم من 
بساطة تركيبه، إَل أنه يمتلك تعقيد َل مثيل له في كل خصائصه الفيزيائية، والتي يعد المسئول الرئيسي عنها هي الرابطة 

ئات الماء، والتي تؤدي إلى الكثير من التنوع في األشكال البلورية والفراغية لجزيئات الماء بشكل الهيدروجينية بين جزي
 ذي قبل.أكبر وأعقد مما كنا نتوقع من 

من أغرب تلك الخصائص الشاذة التي تم الكشف عنها مؤخًرا هو أن الماء يمكن أن 
المئوي قد تصل إلى  يظل سائاًل دون تجمد لدرجات حرارة منخفضة جًدا تحت الصفر

درجة  46-درجة مئوية تحت الضغط العادي، ويمكن أن يحتفظ بسيولته حتى  42-
مئوية تحت ضغط عاٍل قلياًل، وذلك على خالف كل المعروف عن الماء سابقًا، حيث 
كان من المعلوم أن الماء يتجمد عند الصفر المئوي تحت الضغط الجوي المعتاد، وأن 

ء الماء سائاًل تحت الصفر المئوي هو برفع قيمة الضغط الجوي الحالة الوحيد إلبقا
، Hexagonalالواقع على الماء، األمر الذي يمنع تشكل البلورات السداسية للثلو 

 لكن تلك الحاَلت الغريبة للماء تم اكتشاف تكونها في السحب ذات العلو الشاهق.

للطائرات في الجو بسبب تجمد  وقد سببت تلك الحالة الفريدة للماء العديد من المشاكل
والتي تعمل على جمع معلومات حول سرعة الطائرة وسرعة الرياح  PETOT هو النوع من الماء بسرعة على انابيب بيتو

بالنسبة لها، على الرغم من أن تلك األنابيب مصممة للعمل وسط أسوأ الظروف ولكن تلك الحالة الفريدة للماء كانت أعلى 
قبالة سواحل  447األجهزة، والتي أدت بشكل مفاجىء إلى سقوط طائرة الخطوط الجوية الفرنسية  من إمكانيات تلك

 .2009البرازيل في األول من شهر يونية عام 

يمكن الحصول على تلك الحالة الغريبة للماء بشروط معينة، هي أن يكون الماء شديد النقاء وَل يحتوى على أي شوائب، 
رعة ودون اهتزاز أي يجب تبريد الماء وهو ساكن تماًما، وذلك ألن الشوائب أو الذرات الغربية وأن يتم تبريد الماء بس

الموجود في الماء تعزز من تكون بلورات الثلو السداسية حيث تتجمع حولها جزيئات الماء، وتؤدي إلى تغير مواقع جزيئات 
له اَلهتزاز، كما ان التبريد السريع َل يعطي فرصة الماء في الفراغ وتغير الشكل البلوري، وهو نفس األمر الذي يفع

وقمت برجه أو  Super Cooled Waterلجزيئات الماء إلعادة التشكل، لذا فإنك إن حظيت بماء صافي شديد البرودة 
  طرق الوعاء الحاوي له ستندهش بقوة حين ترى أنه قد تجمد بالكامل فجأة وخسرت تلك الحالة الفريدة.
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لدراسات التي قامت بدراسة تلك الحالة الفريدة للماء، أن الماء في تلك الحالة يكون خليط من حالتين من الحاَلت أوضحت ا
، والشكل الخماسي السطوح Tetrahedral Hydrogen-Bondالبلورية للماء، وهي الشكل رباعي السطوح 

Pentameric د تتخذ جزيئات الماء مواضع فراغية على شكل الموضحين في الصورة السابقة، فالماء العادي عندما يتجم
سداسي به الكثير من الفراغات، ولكن تحت ظروف معينة مثلما ذكرنا، فإن بلورات الماء َل تتخذ الشكل السداسي المعروف، 

مختلفة من الشكلين الرباعي والخماسي، والتي يتعزز تشكلها  Clustersولكن تتراص بشكل استثنائي لتكون مجموعات 
 نخفاض درجة الحرارة، وتلك الحالة الفريدة للماء َل يسهل تشكلها مثل سهولة تشكل الجليد ذو البلورات السداسية الشكل.با

أيًضا من تلك الخصائص الغربية للماء فائق التبريد، أنه مزيو 
من عدة كثافات، بمعنى أن الماء عندما يبرد بشدة دون أن 

لية الكثافة، والبعض يتجمد فإن بعض بلورات الماء تكون عا
اآلخر يكون منخفض الكثافة نسبيًا ففي بعض البلورات تقترب 
جزيئات الماء من بعضها لتزداد كثافتها، أو تبتعد عن بعضها 
البعض لتقل كثافتها ويعزى ذلك إلى الرابطة الهيدروجينية، 

 كما أن وسط الماء يصبح أبرد من الوسط المحيط به.

تلك الحالة الفريدة للماء لتسلية علمية  الكثير من العلماء حولوا
جميلة ومدهشة، تشبه في عملها عمل الساحر، حيث يحضر 
زجاجة بها ماء بارد ثم يسكبها على مكعب من الثلو في طبق 
أمام الناس، ليتفاجىء كل الحاضرين والمشاهدين بأن الماء 
بمجرد لمسه مكعب الثلو يتحول لثلو فجأة بل ويتصاعد التجمد 

الجاذبية وعكس اتجاه انسكاب الماء عبر انبوب الماء عكس 
 الهابط من فوهة الزجاجة، حتي يصل التجمد إلى الزجاجة نفسها.

 ولتحضير هذا الماء في المنزل وإجراء تلك التجارب بشكل ممتع ألطفالك والحاضرين عليك اتباع الخطوات اآلتية:

 مجمد الثالجة.نحضر ماء عالي النقاوة )مقطر( في زجاجة مغلقة في  -1
تبريد الزجاجة لمدة نصف ساعة إلى ساعتين، حيث تعتمد مدة التبريد على درجة حرارة الفريزر، ولمعرفة الوقت  -2

الدقيق للوصول لتلك الحالة يمكن أن نضع مع تلك الزجاجة زجاجة أخرى من ماء الصنبور في المجمد، وعندما تتجمد 
الزجاجة األخرى في حالة التبريد الفائق، فإن تجمدت زجاجة الماء النقي، فإنك  زجاجة الماء العادي، يكون الماء النقي في

 إما قمت بالتبريد لفترة أطول من المطلوب، أو قمت بتحريك أو هز الزجاجة، أو أن الماء نفسه ليس نقيًا بما فيه الكفاية.
 أخرج الزجاجة بحرص شديد من المجمد وتجنب هزها أو صدمها بأي شيء. -3
تحويل هذا الماء إلى ثلو في ثوان معدودة بعدة طرق مسلية، منها طرق الزجاجة فيتحول كل الماء فيها يمكنك  -4

بسرعة إلى ثلو دفعة واحدة، أو بصب هذا الماء على مكعب من الثلو فيتحول الماء المتدفق إلى ثلو، وقد تكون سرعة تجمد 
لزجاجة قبل سكبه بالكامل، ولو حاولت سكب الماء على األرض الماء أكبر من سرعة سكبه لدرجة ان يتجمد الماء في عنق ا

أو على منضدة فإنه يكتسب حرارة من الوسط المحيط بسرعة عالية تجعله يفقد حالة التبريد الفائق التي كان عليها ويظل 
 سائاًل دون أن يتجمد.

 يمكنك أيًضا الحصول على هذا الماء بطريقة أكثر سهولة كالتالي:

 ن الماء المقطر في كأس شديد النظافة.مل م 20وضع  -1
ضع الكأس في وعاء به ثلو بحيث يكون ارتفاع الثلو أعلى  -2

من مستوى الماء في الكأس، وتجنب تماًما سقوط أي قطعة ثلو في 
 الكأس.

رش بضع مالعق من الملح على الثلو لزيادة قوة التبريد،  -3
 وتجنب أيًضا سقوط أي جبة ملح في الكأس.

ومتر في الكأس لقياس درجة حرارة الماء، يمكنك وضع ترم -4
 فعندما تنخفض درجة حرارة الماء تحت الصفر المئوي وهو سائل، تكون قد حصلت على الماء فائق التبريد.

 يصب الماء فوق قطعة ثلو أو وضع قطعة ثلو في الكأس ليتجمد الماء دفعة واحدة بسرعة فائقة. -5

 https://www.youtube.com/watch?v=ph8xusY3GTM ولمزيد من المتعة رجاء زيارة الفيديو

 

 بلورات الثلج السداسية الشكل
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(Micro controller 

 م/ السيد الصادق

 جامعة دمياط –معيد بقسم الهندسة الزراعية 

 

ربما يدفع الفضول العلمي قارئنا العزيز ليتساءل أوال عن 

فهوم المتحكمات الدقيقة وا ن نجيبك: يمكن تعريف م

المتحكمات الدقيقة على أنها أداة أشبه بالحاسوب المصغر 

(Micro Computer)  قابل للبرمجة ألداء مجموعة من

التحكم في محرك...  –الوظائف  قراءة درجات الحرارة 

 الخح وذلك عن طريق مجموعة من األوامر البرمجية.

ً لجهد كبير في مجال  وتعد المتحكمات  الدقيقة مخرجا

صناعة ا لكترونيات حيث كان العمل على صناعة دائرة 

 إلكترونية للقيام بوظيفة معينة يعنى:

القيام بتصميم وبناء دوائر إلكترونية معقدة تشمل  -1         

المكثفات  –العديد من المكونات ا لكترونية مثل المقاومات 

 رات..الترانزستو –الملفات  –

الدوائر ا لكترونية ثابتة التصميم وبالتالي فإن  -2         

إعادة تغير أو تعديل أي جزء بسي  فيها يعنى بالضرورة 

 القيام بالعديد من العمليات المعقدة والتي تشمل: 

 اللحام قطع وتوصيل األسالك -أ

 إعادة النظر في المخططات االلكترونية  -ب

 جة الحاجة للكثير من األمور المزع -ج

والتي أدت جميعها إلى اقتصار وظيفة تطوير المنتجات  

 ا لكترونية على المهندسين المختصين فق . 

بفضل التطور التكنولوجي في مجال أشباه الموصالت 

أو ما  (Integrated Circuits)  واختراع الدوائر المدمجة

أصبح من الممكن وضع دوائر إلكترونية  (IC)تعرف ب 

صغيرة الحجم قد ال يتجاوز حجمها رأس  كاملة على شريحة

 الدبوس. 

التطور التكنولوجي في مجال ا لكترونيات أتاح في الوقت 

الحالي ظهور دوائر إلكترونية حجمها يقدر بالنانومتر والتي 

 إستخدام مكبرات ضوئية خاصة.ال يمكن رؤيتها إال ب

إلى ظهور   (Integrated Circuits) كذلك أدى تطور

ن الدوائر ا لكترونية يسمى بالمتحكمات جيل خاص م

وهى أشبه بالحاسوب  Micro controller)  الدقيقة

 المصغر 

(Micro Computer)  قابل للبرمجة ألداء مجموعة من

التحكم في محركح  –الوظائف مثل  قراءة درجات الحرارة 

وكل هذا يتم ببساطة عن طريق مجموعة من األوامر 

نية صناعة الدوائر واألنظمة البرمجية وبذلك تحولت تق

ا لكترونية من التصميم ا لكتروني البحت إلى أوامر 

برمجية يمكن ألى فرد أن يكتبها ويصممها بنفسه بسهولة 

 ويسر.

وتعد أهم مميزات المتحكمات الدقيقة إمكانية تغير وتعديل 

السطور البرمجية في أسي وقت وبالتالي إعادة وضع 

متحكمة الدقيقة وتجريبها أكثر من األوامر الجديدة على ال

مرة وهكذا إلى أن تصل بمشروعك إلى الهدف المنشود 

  المصدر: كتاب اردينو ببساطةح.

وا ن نطوف مع قارئنا العزيز فى جولة سريعة لنتعرف 

 على أهم المكونات الرئيسية والملحقة بالمتحكمات الدقيقة .

 The Mainالمكونات الرييسية للمتحكمات الدريقة )

Component of Microcontroller ) 

 يمكن تقسيم مكونات المتحكمات الدقيقة إلى: 

 مكونات رئيسة   -1

 مكونات ملحقة  -2

  وال: المكونات الرييسية للمتحكمات الدريقة وتشمن:

يقوم المعالب بجميع  :(processor)المعالج   -1

 العمليات الحسابية والمنطقية 

 ن هما: يتكون المعالج من وحدتين  ساسيتي

 وحدة التحكم وتشمل وحدة التحكم المركزية -أ

central processor unit  أو ما يعرف ب(cpu)  وتشمل 

  وحدة فك الشفرة(Instruction Decoder) 

  وحدة الحساب والمنطق(Arithmetical and 

Logical Unit) 

  المركم   المجمع ح(Accumulator) 

  (Registers)السجالت  -ب

 صغيرة الحجم وسرعتها عالية تشمل: وهي عبارة عن ذاكرة

  سجالت قابلة للتغير: عبارة عن سجالت يمكن

التغيير في محتواها تقوم بوظيفة حفظ وتذكر البيانات وتأخذ 

 (Input or Output)حالة الدخل أو الخرج 

  سجالت الوظائف الخاصة(Special function 

registers)  أو ما تعرف ب(SFR )  سجالت اليمكن :

ديل فى محتواها   حيث تقوم بوظائف محددة سلفاً من التع

قبل الشركة المصنعة مثل السجالت الخاصة باالتصال بين 

المتحكمات الدقيقة  الميكرو كنترول ح وجهاز الحاسوب   

 الكمبيوترح .

 

: تستخدم لتخزين وحفظ البيانات وتشمل ال ا رك -2

 نوعان من الذاكرة:
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 .(Read Only Memory)ذاكرة القراءة فق   -أ

وهى تستخدم للتخزين الدائم للبرامب والبيانات وتشمل عدة 

 أنواع  : 

 Masked ROM وهى نوع من أنواع ذاكرة :

ROM   .يتم برمجتها من قبل الشركة المصنعة 

 OTP ROM:  وهى ذاكرة قابلة للبرمجة مرة

 واحدة.

 UV EPROM وهى ذاكرة يمكن مسح محتواها :

 باألشعة فوق البنفسجية.

 EEP ROM.وهى ذاكرة قابلة للمسح كهربيا : 

 Flash Memory وهى ذاكرة يمكن كتابة :

محتوايتها ومسحها لعدد غير محدود من المرات وتعتبر 

ذاكرة الفالش هى النوع السائد فى أغلب أنواع المتحكمات 

 الدقيقة.

 Random Access)ذاكرة الوصول العشوائى  -ب

Memory)  . 

مب والبيانات وذلك أثناء تستخدم للتخزين الماقت للبرا

تشغيل المتحكمات الدقيقة وبمجرد انقطاع التيار يتم مسح كل 

 محتواها . 

  ولتوضيح هذا بمثال فأنك بمجرد الضغ  على ملف

Microsoft Word Office  مثال الموجود على جهاز

عن   RAMالحاسوب الخاص بك فإنه يتم تحويله إلى ذاكرة 

أسرع  أما   RAMة حيث أن ذاكر Hard Diskطريق 

عملية الحفظ والتخزين للبرنامب فتتم عن طريق ذاكرة 

ROM  كذلك عند القيام بعملية جمع مثال فيتم استخدام أحد  

للحفظ الماقت للمجموع أما الحفظ التام   RAMسجالت 

حيث يتم مسح محتويات   ROMفيتم عن طريق ذاكرة 

RAM  .لتخزين قيم متغير آخر وهكذا 

 Output - Input)المخارج المداان و  -3

Ports/Pins). 

وهي تقوم بدور الوسي  الذي يقوم بالرب  بين المتحكمات 

الدقيقة والعالم الخارجي حيث يتم عن طريقها إرسال 

 Output Or)واستقبال البيانات ويتم التحكم في حالتها 

Input  Ports/Pins) .عن طريق البرمجة 

 

 نانيا: المكونات الملحقة  

إلحاق بعض المكونات بالمتحكمات الدقيقة لتتيح لها القيام يتم 

بمجموعة من المهام والتي تمكنها من االتصال بالعالم 

مها بكفاءة أعلى وتسمى ب االخارجي وأداء مه

(Interfaces) وتشمل هذه المكونات: 

 Ethernet Interface:  يقوم بمهمة كرت

ب حيث الموجودة بجهاز الحاس (Modem Card)المودم 

يتيح للمتحكمات الدقيقة ا تصال بشبكة ا نترنت حيث يقوم 

 بمهمة ترجمة البيانات من وإلى لغة الميكرو الرقمية.

 Serial Interface وتتم عن طريقة إرسال :

 البيانات من الميكرو فى صورة تتابعية.

 Analog Digital Converter  أو ما يعرف ب

(ADC)قيم التناظرية إلى : يقوم بوظيفة التحويل من ال

الرقمية التى تفهمها الميكرو  تحويل الكميات الفيزيائية إلى 

  .(0,1) كميات رقمية مماثلة بالنظام الثنائى

عند قيامها بدور  ( ADC)وتقوم الميكرو باستخدام وحدة 

لتي يتم إرسالها من حساس المستقبل حيث تستقبل ا شارات ا

أو محتوى رطوبى مثال مثالً يستخدم لقياس درجة الحرارة 

  كمية فيزيائية ح وعن طريق هذه الوحدة يتم تحولها إلى لغة 

 الميكرو  النظام الثنائي ح. 

أما في حالة استخدام الميكرو كمرسالً للبيانات وليس مستقبالً 

التحويل م وحده أخرى تقوم بوظيفة عكسية  لها فيتم استخدا

 Digitalوهي ح من النظام الرقمي إلى النظام التناظري

Analog Converter  أو ما يعرف ب(DAC). 

 Pulse Width Modulation  أو ما يعرف ب

PWM  وهو عبارة عن مكون من مكونات الميكرو يتم

إلحاقه بها للتحكم فى عرض النبضة  ا شارةح هذا ويعتبر 

PWM  أحد مكوناتCCP  Capture Compare 

Pulse Width Modulation)  وهى وحدة خاصة

 با لتقاط والمقارنة والتعديل لعرض النبضة. 

للتحكم فى عرض النبضة وهذا   PWMوتستخدم خاصية 

يعنى إمكانية استخدامها عندما يتطلب األمر التحكم فى 

شدة  –سرعة موتور مثالً كذلك عند التحكم فى شدة ا ضاءة 

 Dutyالصوت  يتم ذلك عن طريق التحكم فيما يعرف ب 

Cycle  ة التى تكون فيها النبضة عالية وذلك :هى الفتر

 بزيادة تلك الفترة أو نقصانها ح .

 
وبعد عرض مبس  لمكونات المتحكمات الدقيقة يظل هناك 

ساال يطرح نفسه : ماهى النظريات التى تستخدمها 

المتحكمات الدقيقة للقيام بوظيفتها ؟ ... أو ما يسمى بنظريات 

  -إن شاء هللا -لقادمة التحكم  ,,, لذلك ستشمل المقاالت ا

عرضا  لتلك النظريات المستخدمة فى التحكم كذلك ا جابة 

 .ذهن قارئنا العزيزعلى بعض التساؤالت التى قد تتبادر إلى 
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 بقلم حسني حاتم ابوشباك

 غزة –جامعة األزهر  –فيزياء 

 

باااالطبذ إذا كانااات نتيجاااة أي تجرباااة غيااار صاااحيحة ف ماااا أن  
يكاااااون الخلااااال فاااااي تركياااااب التجرباااااة أو الحساااااابات التابعاااااة 
للتجرباااة خاطئاااة، فبكااال ت كياااد نقاااوم ب عاااادة التجرباااة ماااراراً 
وتكاااراراً حتاااى تااانج، التجرباااة، ولكااان نحااان علاااى موعاااد ماااذ 
تجرباااااة أعيااااادت ماااااراراً وتكاااااراراً وكانااااات النتيجاااااة الفشااااال 

)أي لاااام تكاااان النتااااائج المتوقااااذ الحصااااول إليهاااااا(، لألسااااف 
قياااام ثاااورة فاااي العلااام  إلاااىولكااان هاااذا النتاااائج الخاطئاااة أدت 

وغياااارت التاااااريإ لألبااااد، إذاً دعونااااا نتعاااارف علااااى تجربااااة 
وماااورلي ونتعااارف علاااى النتاااائج المترتباااة عليهاااا  مايكلساااون

 .وماذا غيرت في الفيزياء

 

 الكالسيكية والفيزياء األثير 

فيزياء الكالسيكية )فيزياء نيوتن( أن الضوء اقترحت ال
اقترح أن الضوء  فاردايينتقل في وسط يسمى األثير بما أن 

عبارة عن موجة كهرومغناطيسية وجاء ماكسويل بمعادَلته 
األربعة الشهيرة والتي أوضحت أن الضوء عبارة عن 
موجة كهرومغناطيسية، ولكن بما أن الضوء عبارة عن 

ل في وسط، مثل الصوت الذي ينتقل في موجة يجب أن ينتق
 .وسط، فاقترح العلماء وجود وسط يسمى األثير

 التجربة التي أثبت أن األثير غير موجود

ومورلي بتجربة إلثبات وجود األثير  مايكلسونقام العالمان 
لقطع الشك باليقين، ولكن النتائو أتت عكس ذلك تماماً، 

لك بميلكان والعشر فبدَلً من إثباتها ألغتها )أيذكركم ذ
 .السنوات التي قضاهم في إثبات خطأ اينشتاين(

التجربة كانت عبارة عن مقارنة السرعة بين ضوء يسير 
مع حركة األرض وضوء يسير عمودياً مع حركة األرض 
والفكرة هنا أن إذا كان يوجد أثير، فإن األرض ستكون تيار 

ن سرعة من األثير يعاكس حركتها وبذلك تتم المقارنة بي
 المتعامدالضوء الذي في اتجاه حركة األرض مع الضوء 

فإذا كان هناك فرق في السرعات نتيجة تيار األثير 
المعاكس، فبذلك يوجد أثير ويكون هو المرجع األساسي 

 .للكون بأكمله
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 ومورلي، والنتيجة الغير المتوقعة مايكلسونتجربة 

مرآة نصف قام العالمان بتصميم جهاز يتكون من مرآتان، و
 .عاكسة، ومصدر للضوء

 

عندما ينطلق شعاع الضوء باتجاه المرآة نصف عاكسة، 
جزء يمر للمرآة األولى و الجزء اآلخر ينعكس باتجاه المرآة 
الثانية، لنفترض أن المرآة األولى في اتجاه حركة األرض 
إذاً تيار األثير المعاكس سيكون باتجاه معاكس لحركة 

أن تبطأ سرعة الشعاع األول بسبب األرض، إذاً يفترض 
وجود تيار األثير المعاكس الذي سيقلل من سرعته، اَلن 

سينعكسان ويلتقيان عند  للمرآتينعندما يصل الشعاعين 
المقياس )الحاجز الذي تم وضعه للمشاهدة ماذا سيحدث 
للضوء( ولكن هنا كانت المفاجأة الشعاعين التقيا في نفس 

الشعاع األول، ماذا؟؟ .. نعم  الوقت بدون أي تأخير في
لكن ربما المشكلة  األثير،فشلت التجربة في إثبات وجود 

في التجربة والقياسات، فتم إعادة التجربة في كل فصول 

السنة وتم تصميم أكثر من نموذج للتجربة، وكلها بنفس 
ية!!(، إذا النتيجة )يا لها من كارثة بالنسبة للفيزياء الكالسيك

 ا حدث؟ما التفسير لم

 

 فشل الفيزياء الكالسيكية وقيام الفيزياء الحديثة

فشلت الفيزياء الكالسيكية في تفسير بعض الظواهر ونحن 
بصدد التماس ظاهرة ترتكز على فرضية أن الضوء هو 
عبارة عن موجات، وهي الظاهرة الكهروضوئية 
ً كانت  فافترضت الفيزياء الكالسيكية أن تسليط ضوء أيا

بعث الكترونات ولكن نتائو التجارب لم تثبت شدته فإنه تن
ذلك، ففي بداية القرن العشرين بدأ العلماء باَلنتباه لفشل 
الفيزياء الكالسيكية في تفسير بعض الظواهر الفيزيائية 
وضرورة قيام فيزياء جديدة لتفسير هذه الظواهر، وبالفعل 
كانت الفيزياء الحديثة والتي كانت نقلة نوعية في تاريخ 

لعلم ومن أبرز علمائها اينشتاين الذي فسر الظاهرة ا
الكهروضوئية وحصل على أثر ذلك جائزة نوبل )أليس من 

اينشتاين جائزة نوبل على النظرية  يأخذالغريب أن َل 
النسبية ولكن بالفعل استحق لقب رجل القرن العشرين(، 

الحديثة منهم بالنك  الفيزياءوعلماء آخرين ساهموا في 
 .ودنجر وهايزنبيرج وغيرهم الكثيروبور وشر

 

 . الفيزياء أم العلوموأخيراً.

سأخرج قليالً عن الموضوع ولكن الفيزياء نجحت سواء 
كانت في الكالسيكية أو الحديثة بتفسير الكثير من الظواهر 
في الكون ومازالت كذلك، نحن َل من العلوم األخرى فال 

ولكن هنا دعوة  يمكن اَلستغناء عنها بأي شكل من األشكال،
لفهم الفيزياء ألنها ليست معقدة كما يعتقد البعض! حتى 
نكمل مسيرة علماء ما زال علمهم ينتقل من جيل آلخر ونلهم 

 .األجيال القادمة
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On Quantization Methods in Quantum Field Theory 

University of Calabria, Italy 

 

هنني العمليننة التنني يننتم فيهننا إخضنناع اي نظريننة كالسننيكية إلننى مبننادئ ميكانيكننا الكننم   Quantizationعمليننة التكمننيم 

"ح للنظرينننة بننندون تغيينننر. بصنننورة عامنننة تتمثنننل الفنننروق symmetriesمنننع إبقننناء البنننناء الصنننوري  مثنننل التمننناثالت "

 quantum fieldاالعتينننادي و نظرينننة المجنننال الكمننني َ  Quantum Mechanicsبنننين الميكانينننك الكمنننومي 

theory (QFT) اعتبنننار األخينننرة أعنننم منننن األولنننى ألنهنننا تتركنننب منننن دمنننب ميكانينننك الكنننم االعتينننادي غير  فننني

  لحسنننننن الحنننننظ فنننننإن عملينننننة تكمنننننيم Special Relativityح منننننع النسنننننبية الخاصنننننة non-relativisticالنسنننننبوي

التننني هنننناك العديننند منننن الطنننرق المتبعنننة و ة المجنننال الكمننني ال تنننتم بإتبننناع طريقنننة وحيننندة و فريننندة المجننناالت فننني نظريننن

الُمتحصنننل عليهنننا بعننند عملينننة التكمينننة  لكنننن   تعتبنننر متكافئنننة بطريقنننة او بنننأخرى حينننث تتفنننق فننني النتنننائب الفيزيائينننة

روط التننني تحكنننم المجنننال الشنننيقنننة علنننى األخنننرى تكمنننن فننني الظنننروف والفنننروق الجوهرينننة الكامننننة وراء تفضنننيل طر

المنننراد تكميمنننهُ. علنننى سنننبيل المثنننال فننني بعنننض األحينننان اسنننتخدام التكمنننيم عنننن طرينننق تكامنننل المسنننار يجعنننل العملينننة 

 نظرينننات القيننناس غينننر  ينسنننب إلنننى هنننايزنبيرجح بواسنننطة المننناثرات والنننذي  أسنننهل منننن لنننو اتبعننننا التكمنننيم القنننانوني

التنننني تصننننف القننننوة  Quantum Chromodynamicsك اللننننوني األبيليننننة "غيننننر التبادليننننة" مثننننل نظريننننة التحرينننن

النوويننة الشننديدةح. فنني هننذا المقننال سننوف نقننوم باختصننار يناسننب المقننام بعننرض اثنننان مننن الطننرق المعروفننة والمتبعننة 

 بكثرة في تكميم المجاالت  على ان يتم مستقبال إفراد مقال كامل ومفصل لكل طريقة من هذه الطرق:

 ح  Canonical Operators Formalismنونية  صياغة الماثرات القا .1

 حPath Integral Formalismصياغة تكامل المسار   .2

تلعب دورا  والتي Scattering Matrixهذه الصياغات المختلفة كٌل منها يتبع قواعد مختلفة اشتقاق وكتابة مصفوفة التشتت 

-Scattering Crossيبي مثل مساحة مقطع التشتت للرصد التجر والقابلةمحوريا في حساب بعض الكميات المهمة عمليا 

Section. 

 (  Canonical Operators Formalismرياغة المؤنرات القانونية ) .1

والتي ح دوراً محوريا في هذه الصياغة Creation and Annihilation Operatorsوا فناء  تلعب ماثرات التخليق 

في نظرية المجال الكمي  أو حاالته المثارة في فيزياء المادة الُمك  بصورة مباشرة فكرة واضحة عن مفهوم الجسيم تعطي

ح  في هذه الصياغة ال يتم التعامل مع المجاالت بوصفها دوال اعتيادية بل ماثرات Condensed Matter Physicsثَفة

,�̂�(𝑥 متموضعة عند كل نقطة في المكان والزمان   𝑡)تحقق هذه الماثرات فيما بحيث تقوم بخلق وإفناء  جسيمات المجال .

,Momentum Conjugate �̂�(𝑥 المرافق الدافعي للمجال مع  -بينها 𝑡)عالقات تبادلية -ح Commutation Relations 

,�̂�(𝑥 ] أقواس التبادلح  𝑡), �̂�(𝑥, 𝑡)] = 𝑖ℏ𝛿(𝑥 − 𝑦)   في هذه الحالة يتم حساب جميع دوال قرين𝐺(𝑥1𝑥2 … 𝑥𝑛) 

ت ا حتماليةح المميزة لنظرية المجال الكمي كقيم متوقعة فراغية لحاصل ضرب ماثرات المجال ولكن تحت تأثير  السعا

  بحيث ياثر الماثر السابق في الرتبة الزمانية أوالح Time Ordered Productعملية الضرب المرتبة زمانيا

𝐺(𝑥1𝑥2 … 𝑥𝑛) = ⟨0|𝑇(𝜙(𝑥1)𝜙(𝑥2) … 𝜙(𝑥𝑛))|0⟩ 

سابقة الذكر والتي  تساهم في حساب احتمالية حدوث  S-Matrixبمعرفة دوال قرين أعالها يمكن حساب مصفوفة التشتت 

 العملية الفيزيائية موضع الدراسة.

 (Path Integral Formalismرياغة تكامن المسار ) .2

 Feynman’sامل فاينمان الدالي لفاينمان أو تك - حاصل جمع التواريخح-تعرف إيضا بحاصل جمع المسارات 

Functional Integral   و تعتمد هذه الصياغة على تعميم مبدأ الفعلAction Principle  في المكيانيك الكالسيكي  بحيث

يتم استبدال المسار الكالسيكي المتفرد و الذي يسلكه الجسم  النظامح بحاصل جمع  تكامل داليح العدد الالنهائي من المسارات 
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المحتملة التي يسلكها الجسيم مومية الك

في الحالة الكمومية و التي تساهم في 

السعة االحتمالية لالنتقال من حالة 

إلى حالة   Initial Stateابتدائية 

كما هو موضح   Final Stateنهائية 

  :المقابلفي الشكل 

مقارنة بين مسار الجسيم التقليدي  :1

م والجسيم  الكمومي : في حالة الجسي

الشكل على  -التقليدي  الكالسيكيح

يسلك الجسيم جميع المسارات الممكنة في  -الشكل على اليمين –يتبع الجسيم مسار واحد محدد بينما الجسيم الكمومي  -اليسار

 نفس الزمن

 غة أدناها: نتقال الجسيم الكمومي من الحالة ا بتدائية الى الحالة النهائية بالصي ⟨𝑓|𝑖⟩تحسب السعة االحتمالية 

⟨𝑓|𝑖⟩ = ∫ 𝑑𝑞𝑒
𝑖𝑆

ℏ⁄  

نظام النهائية بع مرور الزمن هي حالة ال |𝑓⟩  ـمكانية محددة  والا بتدائية في زمان محدد ونقطة  هي حالة النظام⟨𝑖|حيث 

ما يعرف بالفعل    S نقطة مكانية مختلفة عن النقطة المكانية االبتدائية  الكمية المهمة في هذه الصيغة الرياضية هي ال وفي

Action يُعرف بتكامل الالغرانجين  والذيℒ بداية نقطة زمنية ابتدائية وأخرىالوضعح من   الفرق بين طاقة الحركة وطاقة 

𝑆نهائية:  = ∫ 𝑑𝑡 ℒ 

السعة األن باعتبار نظرية المجال الكمي كتعميم لمكيانيك الكم النسبوي حيث تصبح درجات الحرية النهائية  يمكن كتابة 

 االحتمالية بصورة أكثر تعميما باستبدال مفهوم الجسيم المتمركز بالمجال الممتد:

⟨𝜙(𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)|𝜙(𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙)⟩ = ∫ 𝑑[𝜙]𝑒𝑖 ∫ 𝑑𝑡 ℒ(𝜙,�̇� 

 :ن التي تمهد لحساب مصفوفة التشتتمن ثم يمكن حساب دوال قري

𝐺(𝜙(𝑥1)𝜙(𝑥2) … 𝜙(𝑥𝑛)) =
∫ 𝑑[𝜙]𝜙(𝑥1)𝜙(𝑥2) … 𝜙(𝑥𝑛)𝑒𝑖 ∫ 𝑑𝑡 ℒ(𝜙,�̇�

∫ 𝑑[𝜙]𝑒𝑖 ∫ 𝑑𝑡 ℒ(𝜙,�̇�
 

 يمكن إجمالها في النقاط التالية: سار في نظرية الجال الكمي  والتيألسباب عديدة يفضل عادة استخدام تكامل الم

 رابية يسمح تكامل المسار بتوفير تعريف رياضي ألي نظرية غير إضطNon-Perturbation   ويجعلها قابلة لتطبيق

إلى التقريبات شبه الكالسيكية  Numerical Simulationبعض الطرق الحسابية ابتداًء من المحاكاة العددية 

Semiclassical Approximations  والتي  تلعب دورا محوريا في نظرية التحريك اللوني الكموميQCD  المهتمة

 النووية القوية.بدراسة التفاعالت 

 بين نظرية المجال الكمي لميكانيكا ا حصائية   تشابهات رياضيةح أساسية وعميقة يكشف تكامل المسار عن وجود عالقة

Statistical Mechanics الحرجة  والظواهرCritical Phenomena . 

 من وجهة النظر الحاسوبية  طرق عديةحComputational  ظرية  مثل نظرية األوتار توجد بعض فروع الفيزياء الن

String Theory ح يُفضل فيها استخدام تكامل المسار والذي  يجعل األمور تسير بشكل أقل تعقيدا من استخدام الماثرات

 القانونية.
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ة من علوم صدى العلماء في القرن العشرين يسمع في كل أنحاء العالم وما قدموه للبشري  "ما دام هناك حياة، إذاً هناك أمل".
سيبقى مخلداً تتناقله األجيال من جيٍل لجيل، في القرن الحالي يكاد َل أحد لم يسمع عن العالم ستيفن هوكينغ الذي تمسك 
بحلمه رغم كل ما ألمه من معاناة وألم في حياته، لذلك دعونا نخوض في حياته ونستفيد قدر المستطاع وننظر إلنجازاته 

 يأس مع الحياة". لنستشعر مقولة "َل العلمية،

 ستيفن هوكينغ وبداية األحالم

 

، 1942ولد ستيفن هوكينغ في أكسفورد، إنجلترا عام 
لوفاة العالم جاليلو )أحب  300وصادف يوم ميالده الذكرى 

هذه المصادفات كثيراً(، في المدرسة كانت عالماته متدنية 
ً في الثانوية  ً بكيف تعمل  كذلك، لكنوأيضا كان شغوفا

ياء، وفي الجامعة أراد دراسة الفيزياء رغم أن أبوه األش
 كان يريد أن يدرس ستيفن الطب.

 التصلب الجانبي الضموري، وبداية المعاناة

في سن السابع عشر وعندما التحق بجامعة أكسفورد بدأ 
يتعثر فيسقط أرضاً دون سبب وفي سن الحادي والعشرين 

 ألسفولتم تشخيصه بمرض التصلب الجانبي الضموري 
دائماً  لألسفاألطباء توقعوا أن لن يعيش أكثر من سنتين )

تخيب توقعات األطباء(، اَلن ستيفن هوكينغ في عمر 
الخامس والسبعين وبصحة جيدة، ومن هنا بدأت معاناة 
ستيفن هوكينغ في الحياة ولم تكتفي الحياة بذلك بل أصيب 

بعد بالتهاب رئوي أفقده القدرة على الكالم  1985في عام 
 إجراء عملية جراحية لشق حنجرته.

 العائلة الدافذ األكبر لتكون سعيداً 

 

 بعد 1965عام تزوج ستيفن هوكينغ من جين ويلدي 
تشخيصه بالمرض وقال ستيفن هوكينغ معلقاً "اَلن هناك 
شيء للعيش من أجله"، ومن ذلك الوقت وحالة ستيفن 

من ستيفن هوكينغ الصحية تسوأ أكثر والتي فيما بعد جعلت 
َل يتحرك، أنجب ستيفن هوكينغ ثالثة أطفال وله مقولة 
ً لهم "انظروا إلى النجوم ليس إلى  رائعة كان يقولها دائما

 ستيفن هوكينغ .. العامل الذي قهر اإلعاقة

–– 
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أقدامكم"، وقال أيضاً لو أن السفر عبر الزمن ممكن لعدت 
وشهدت وَلدة طفلي األول الذي أضاف  1967إلى عام 

 السرور إلى حياتي.

 داءستيفن هوكينغ والثقوب السو

بين ستيفن هوكينغ والثقوب السوداء عالقة طردية َل 
ينكرها أحد، فله العديد من النظريات حول الثقوب السوداء 
كان أحدها أن الثقوب السوداء تؤدي إلى عوالم أخرى، وله 

لو قفزت في ثقب أسود ستعيد  إنكنظرية أخرى تقول 
 طاقتك وكتلتك إلى الكون لكن بطريقة غير مرتبة.

ً وسمي أثبت ه وكينغ أن الثقوب السوداء تصدر إشعاعا
 بإشعاع هوكينغ.

لكن هنا يطرح سؤال كيف لنا أن نرى ثقب أسود في 
الفضاء، واإلجابة هي من الصعب رؤيته إَل في حالة كان 

 يبتلع نجم.

 البشر يجب أن يبحثوا عن كوكب آخر للعيش فيه

محاضرات هوكينغ قال الجنس البشري بقي له  إحدىفي 
سنة للعيش على كوكب األرض، وقال انه هناك  ١٠٠٠

عدة أسباب ستؤدي إلى دمار كوكبنا األم كتغير المناخ 
واألمراض والقتال الذي يحدث بين الدول والقدرات 

من وجهة نظري كلها نتيجة …)النووية للدول وغيرها
أفعالنا( قد نتفق معه أو َل نتفق لكن دعونا نأخذها من وجهة 

 وة لوقف تدمير هذا الكوكب الجميل.نظر أخرى وهي دع

 جمال العلم عند تبسيطه

شارك مع ابنته لويس في كتابة كتب لألطفال تقدم لهم شرح 
 2007مبسط للكون، والنتيجة كانت كتابين في عامين 

ً كتب كتاب موجز للزمن الذي يبسط 2011و ، أيضا
ل الفيزياء بدأً بجاليوا وانتهاءاً بستيفين وينبيرغ، واَلن يعم

 محاضراً في جامعة كامبريدج.

 ؟كيف يتحدث ستيفن هوكينغ

 

وكيف يلقي  االخرين؟كيف يتواصل ستيفن هوكينغ مذ 
 محاضرات؟

قام العديد من العلماء بتطوير الكرسي المتحرك ليناسب 
شركة انتل  جاءتالعقل األكثر عبقرية حاليا، حتى 

المعروفة وقامت بابتكار كرسي متحرك متصل معه جهاز 
من  تتأتىاسوب يقوم بتحويل الجمل إلى صوت، والجمل ح

مستشعر موجود على نظارة ستيفن هوكينغ، تقوم بترجمة 
 اإلشارات المنبعثة من عضالت الخد.

 ستيفن هوكينغ وإلهامه للسينما

تم إنتاج فيلم "نظرية كل شيء" والذي  2014في عام 
يلم تحدث عن سيرة وحياة العالم ستيفن هوكينغ، ويركز الف

على كثير من الجوانب في حياة ستيفن هوكينغ كاإلعاقة 
والزواج وإنجازاته في الفيزياء النظرية، والثقوب السوداء، 
وسلط الضوء على حس الفكاهة الذي كان يتمتع به ستيفن 

 هوكينغ رغم اإلعاقة.

 نظرة ستيفن هوكينغ للحياة

اة أمر رائع أن تتطلع إلى نظرة عبقري عانى كثيرا في الحي
 وخاض تجارب عديدة لنتعلم منها.

عندما يتحدث هوكينغ عن اإلعاقة يقول ركز على األشياء 
التي لم تمنعك اإلعاقة من فعلها وَل تحزن على األشياء 

يهتم به هو فهم الكون )وهذا هو  عماالتي منعتك منها، أما 
 هدف كل العلماء الذين وضعوا بصمة في حياتنا(.

، يقول َل تفقدوا األمل واستمروا عندما يتحدث عن الحياة
 بالعمل ألن العمل هو الذي يعطي لحياتنا معنى.

 إنجازاته وجوائزا

للكون، ونشر عدة كتب أهمها  الالحدوديطور نظرية 
الكون في قشرة جوز، الثقوب السوداء واألكوان الناشئة، 

 …التصميم العظيم، وغيرها الكثير

يوز للجمعية الملكية، اينشتاين، وسام ه ألبرتحصد ميدالية 
 …وسام اإلمبراطورية البريطانية، وغيرها الكثير 

 وأخيراً .. اإلعاقة هي إعاقة الفكر وليس الجسد

 

بالنظر إلى حياة ستيفن هوكينغ المأساوية وتمسكه باألمل 
في الحياة، يكون دافعاً لنا لنقدم ما لدينا من جهد وعطاء من 

لنا ونكون على قدر أجل إكمال ما بدأه العلماء من قب
 المسؤولية ونتذكر دائماً فللنظر للسماء وليس ألقدامنا.
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شمسنا هي نجم، مثل ماليين النجوم التي نراها في سماء كوكبنا ليال، لكنه نجم قريب جدا منا، وهو ما يجعلنا نراا كدائرة 
الشمس وضعت ناسا على موقعها اإللكتروني عدة صفراء عمالقة تمدنا بالضوء والحرارة الالزمين لحياتنا ونظرا ألهمية 

 معلومات عن هذا العمالق فتقول :

". سطحها ليس صلبا أبدا، بل مجرة درب التبانةالشمس نجم يقذ ضمن تجمذ يضم ماليين النجوم األخرى، يُطلق عليه "
% غازات 0.1يوم، و% من الهيل7.8% من الهيدروجين، و92.1هي حرفيا كرة كبيرة من الغازات، حيث تتكون من 

  .أخرى

 

 ما الذي يبقي هذا الغازات متجمعة سويا ؟

لماذا ال تتسرب إلى الفضاء؟ الشمس ثقيلة جدا جدا، حيث 
% من مجموع كتلة النظام 99.8إن كتلتها تشكل 

الشمسي. هذا الكتلة الثقيلة جدا للشمس تجذب بعضها 
ر بعضا، إنها تمسك الغازات فتمنعها من التمدد، وما يف

منها من طاقة يصل إلينا على األرض، ونطلق عليه ضوء 
 .الشمس

لكي تفهم مدى ضخامة الشمس، ت مل غرفتك التي تقرأ 
فيها هذا المقال. فلنفترض أن باب هذا الغرفة هو 

 .الشمس، ستكون األرض إذن بمثابة عملة معدنية صغيرة

مليون  15الحرارة في قلب الشمس تصل إلى حوالي 
لو بلغت درجة حرارة قلب كوكب األرض درجة مئوية. 

ربذ حرارة الشمس، سيؤدي هذا إلى انفجار الكوكب 
 .برمته

وللشمس مركز، تدور حوله ، هذا المركز مكون من 
الغازات أيضا، لكنها شديدة الكثافة، أي أن ذرات هذا 
الغازات ملتصقة للغاية ببعضها البعض وال توجد فراغات 

 .وية للغايةبينهم، ما يجعل جاذبيتها ق

الغازات الموجودة على سط، الشمس تدور حول المركز 
بسرعات مختلفة، فلو افترضنا أن للشمس خط استواء 

 25وهمي مثل األرض، ستتم الغازات فيه دورة واحدة كل 
يوما أرضيا. تدور حول الشمس ثمانية كواكب، من بينها 

قمرا تابعا لها. كما تدور  166األرض، ولهذا الكواكب 
مسة كواكب قزمة على األقل حول الشمس، من بينها خ

الكوكب القزم بلوتو، باإلضافة إلى عشرات اآلالف من 
الكويكبات، ونحو ثالثة مليار مذنب وجسم جليدي. تخيل 

% 0.2أن كل هذا الكواكب واألجرام ال تزيد كتلتها عن 
من كتلة الشمس !أما طرفي "قطبي" الشمس فتدور 

 وما.ي 36الغازات فيه كل 

 

 

ولكن ماذا يحدث لو أصبحنا ذات يوم على خبر إختفاء 
 الشمس ؟!

نتوقذ أن يحدث ما يلى ك ثر لتلك المصيبة الكبيرة فنقول 
  -ما يلى :

 ماذا لو اختفت الشمس؟

 م/ حممود بكر أبو مخيس

 جامعة دمياط –اهلندسة الزراعية  مدرس مساعد بقسم
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 -انعدام قوى الجذب : -1
فكلنا يعلم أن عالقة الشمس والكواكب كعالقة األم بأبنائها 
 فهي أم قوية تجذب هذه الكواكب السيارة إليها بما يعرف

باسم قوي الجذب فإن اختفت الشمس سوف تفقد هذه 
الكواكب عالقتها بالشمس َلنعدام وزوال قوي الجذب 

 وسيؤدي ذلك لتحررها وسباحتها في الفضاء .
 
 -حدوث الظالم الدامس: -2

اذا اختفت الشمس سيحل علي هذا الكوكب ظالم دامس 
وانعدام النهار وبالتالي لن تري في السماء إَل النجوم 

 عدم رؤية القمر ألنه يستمد نوره كما نعلم من الشمس.وستن
 
 -انعدام الفصول السنوية: -3

لن تحدث ظاهرة تعاقب الليل والنهار ويصبح كل يوم 
كالذي يسبقه ويليه وبالتالي لن تحدث الفصول السنوية 
وستصبح درجة حرارة األرض موحدة علي سطح 

 الكوكب.

 
 -انخفاض درجات حرارة األرض: -4

درجة سليزية  27ة كوكب األرض الطبيعية درجة حرار
وعندما تختفي الشمس فإن درجة الحرارة هذه سوف تصبح 

( درجة سليزية في غضون شهرين ثم تنخفض إلي 123-)
( درجة سليزية بعدها بشهرين آخرين ولك أن 198-)

تتخيل الصورة إذا علمت أن درجة تجمد األرض هي 
 الصفر المئوي فقط!!

 

 
 نات الحية الدقيقة والبكتريا ؟ماذا عن الكائ -5

هناك أنواع من هذه الكائنات الدقيقة والبكتريا لديها القدرة 
علي التأقلم مع الظروف القاسية من ارتفاع أو انخفاض 

درجات الحرارة وهذه وحدها سيكون لديها القدرة للتأقلم 
مع الوضع الجديد ولكنها في النهاية سيدركها الموت 

 .كغيرها من الكائنات
 

   
 
 حال البشر  -6

طبعا الكل يعلم أن حيات البشر في هذه الحالة ستكون شبه 
مستحيلة ولكن األمل الوحيد في البقاء هو تواجدنا في 
مالجيء تحت البحار والمحيطات ولكن لفترة لن تطول ثم 
يحدث اَلنقراض وذلك ألن السطح سيتجمد في السنوات 

 األولي ثم بعد عقود سيتجمد القاع .
 

 
 
 -وضذ النباتات: -7

كلنا يعلم أن النباتات في حاجة ماسة للشمس َلتمام عملية 
البناء الضوئي لها ومن ثم تكوين السكر الذي تعيش عليه 
ومن ثم يتغذي عليه اَلنسان وعند اختفاء الشمس لن تحدث 

(  2coويزداد تصاعد ) o)2هذه العملية وسيقل انتاج ) 
ما عن األشجار الكبيرة للجو مما يوحي باستحالة الحياة ا

في السن سيكون لها فرصة أكبرفي البقاء َلحتفاظها بالغذاء 
في الجذع الرئيسي لها مما سيمكنها من امكانية البقاء لفترة 
ولكنها في النهاية ستموت ، وكما هو معلوم أن هناك نباتات 
آكلة للحشرات وتحصل منها علي البروتين والمغذيات التي 

ذه النباتات لفترة ثم ستموت لنفوق هذه تحتاجها ستعيش ه
 الحشرات .
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 -مصير آكالت العشب واللحوم : -8

ستتعرض الحيوانات آكلة العشب للفناء بإنتهاء النبات 
وكذلك آكالت اللحوم بموت الحيوانات ولن تستطيع الحياة 

( كالبوم والنسور رة وجيزة سوي الحيوانات )القمامةلفت
اء علي هذه المخلفات والنفايات والضباع لتأقلمها علي الغذ

. 

 -انهيار الغالف الجوي : -9
سيحدث انهيار للغالف الجوى بسبب تخلخل ضغط 
الغازات داخل األرض ولن يحدث إتزان بين الضغط 

ونية للقضاء على والجاذبية مما يتسبب فى دخول األشعة الك
 .أى حياة متقبية

 

 

 

هالًمةةةا جديةةةًدا يسةةةاعد فةةةي طباعةةةة ا نسةةةجة البشةةةرية «  ولومبيةةةا البريةانيةةةة  و اناجةةةان»طةةةور فريةةةق مةةةن جامعةةةة 

مقترنًةةةا االخاليةةةةا البشةةةرية ويمكةةةن  ن يكةةةون المنقةةةة   رواح اآلالف « الحبةةةر الحيةةةوك»نالنيةةةة ا اعةةةاد. يسةةةتخدم هةةةة ا 

 .مة زراعة ا عضاءال ين ينتظرون على راي

 

 الجن المنق  للحياك

يواجه المرضى الذين يحتاجون 

لزراعة األعضاء حقيقة قاتمة: 

لشبكة شراء األعضاء  وفقًا

 116000أن أكثر من  وزرعها

شخص في أمريكا لوحدها ينتظرون 

على قائمة زراعة األعضاء  نقاذ 

لم  2017حياتهم  ولكن حتى العام 

مانًحاـ  شخًصا 10866يتوفر سوى 

ولهذا يبشر هذا االبتكار الجديد بحل 

تلك المشكلة عبر إنشاء أنسجة 

وأعضاء بشرية اصطناعية من 

 .الحبر الحيوي

طور الحبر الحيوي مهندسون من 

جامعة بريتيس كولومبيا أوكاناجان  

ويتكون من الهالم القابل للذوبان 

على البارد دون تسخين  والذي 

المائي  يعمل كحجر بناء في الهالم

مع الخاليا الحية  نشاء األنسجة 

المطبوعة بالتقنية ثالثية األبعاد  

يعمل الهالم المائي بصورة أفضل 

من المواد األخرى المصنوعة من 

الخنزير أو جلد السمك  مشكاًل 

 .قوالب مناسبة لألنسجة لتنمو وتبقى مستقرة في درجة حرارة الغرفة

في كلية الهندسة في جامعة بريتيس كولومبيا  وقال يكيونب كيم  وهو أستاذ مساعد

العيب الكبير في الهالم المائي التقليدي هو عدم » بيان صحفي أوكاناجان في

حتى التغيرات الصغيرة في درجة حرارة الغرفة »وأضاف « االستقرار الحراري

 «.تادي إلى تغيرات كبيرة في اللزوجة أو السماكة

لى البارد مكلف أيًضا مما يفسح المجال لبدائل زرع إال أن الهالم القابل للذوبان ع

 .األعضاء التقليدية األرخص بكثير

تساعد نماذج األعضاء المطبوعة بالتقنية ثالثية األبعاد الجراحين على التخطي  

للجراحة بشكل أفضل  ولكننا بدأنا برؤية زراعة األعضاء المطبوعة: وآخرها 

 .ثية األبعادعظمة ساق مطبوعة بالتقنية ثال زراعة

نأمل أن يساعد هذا الحبر الحيوي الجديد الباحثين على إنشاء أعضاء »وقال كيم 

اصطناعية محّسنة وأن يقود إلى تطوير األدوية وهندسة األنسجة والعالجات التجددية 

الخطوة التالية هي التحقق إن كانت قوالب األنسجة »وأضاف « بشكل أفضل 

ل للذوبان على البارد تصلح لالستخدام على المدى الطويل المعتمدة على الهالم القاب

سواء في المختبر أو عند 

 «.زراعتها بشكل فعلي

يضاف شخص جديد إلى 

قائمة زرع األعضاء كل 

عشر دقائق تقريبًا  

والطريقة الجديدة لن 

تطبق سريعًا بعد لتلبية 

 .هذا الطلب المتزايد
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ا اليومية محاطين بعجائب الكون وظروفه واحواله المسخرة لنا في كل لحظة. ومن نعيس في هذا الكون ونمضي في حياتن

بين هذه العجائب القوى األربع األساسية التي تاثر في كل ذرة من ذرات الكون بما فيها اجسامنا ال نشعر بها بشكل مباشر 

سبة لنا. هذه القوى األربع هي السبب الرئيسي القوى األربعة ال تقل عن أهمية الهواء والماء بالن بالرغم من ان أهمية هذه

وراء وجودنا وبقاء الكون بصورته الحالية  ولو انعدمت إحداها لفني هذا الكون في لحظات. اذا في البداية القوى االربعة 

 :هي

 nuclear strong The الكبرز النووية القوك

 force:الذرة نواة تماسك عن المساولة القوة وهي 

 البعض بعضها مع والنيوترونات البروتونات من ومكوناتها

 electromagnetic The الك روملناطيسية القوك

 force:الشحنات  وتنافر تجاذب عن المساولة القوة وهي 

 البعض بعضها مع الذرات ترب  التي وهي الكهربائية 

 من والكثير الكهربي التيار تولد التي وهي الجزئيات لتشكل

 .المتعددة الفيزيائية الظواهر

 nuclear weak The الصلرز النووية القوك

 force:االضمحالل انواع بعض عن المساولة القوة وهي 

 مستقرة الغير والجسيمات الثقيلة االنوية وتحول االشعاعي

 .اخف جسيمات إلى

وهي القوة التي  force: gravity The الجاذاية روك

ت مع ترب  االرض والنظام الشمسي والنجوم والمجرا

 .بعضها البعض

 

 الكون في ا راا االساسية القوك

ان االجابة على ما هي اقوى قوة في الكون يعتمد على كيف 

ننظر لكل منها  فكل قوة لها مقياسها وظروفها التي تجعلها 

 .تطغى على القوى االخرى

 

 نوات ا ما هيليوم ذرك

10-16  مقياس والذي يتراوح في حدود أصغرباالنتقال إلى 

متر او مقياس يصغر عن الذرة بمقدار مليون مرة فان القوة 

النووية الكبرى تتغلب على كل القوى االخرى. لنأخذ نواة 

الهيليوم على سبيل المثال والتي تتكون من بروتونين 

ونيوترونين مترابطين مع بعضهما البعض في ترتيب 
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ة مستقر. حتى مع وجود قوة التنافر بين البروتونين  فهي قو

ال تكفي للتغلب على قوة تماسكهما في النواة. حتى لو 

انتزعنا نيوترون لنترك النواة ببروتونين ونيوترون واحد 

فق   فانه يكون لدينا نظير الهيليوم وهو مستقر ايضا. القوة 

النووية الكبرى على مسافات صغيرة جدا تتغلب على كل 

كن ان القوى االخرى  وبالتالي في الكثير من الظروف يم

  .نعتبرها القوة األقوى

لكن لو كانت نواة الذرة كبيرة جدا لكانت القوة 

الكهرومغناطيسية هي القوة االقوى. لنأخذ نواة اليورانيوم 

على سبيل المثال  التي تحرر نواة ذرة هيليوم بين  238

الحين واالخر  نتيجة لقوة التنافر بين مكونات نواة 

واة كبيرة جدا مما يصعب على التي تعتبر ن 238اليورانيوم 

القوة النووية الكبرى ان تحافظ على تماسك مكوناتها. على 

المقياس الكوني الكبير فان المجال المغناطيسي القوي الناتب 

عن انهيار النجوم ودوران االجسام بسرعة وكذلك عن 

االجسام المشحونة التي تعمل على تسارع الجسيمات 

مثل االشعة الكونية التي تحي  طاقات كبيرة في الكون  إلى

بنا من كل اتجاه. وعلى خالف القوة النووية الكبرى ال يوجد 

هناك حدود لمدى القوة الكهرومغناطيسية فالمجال الكهربي 

 .للبروتون يمكن ان يكون له تأثير على مسافات شاسعة جدا

 

  بيرك ذرك نواك من ايتا الومحال  توويحي مخةط

ية الصغرى اقل مرشح ليكون اقوى قوة قد تبدو القوة النوو

في الكون  وقد يكون هذا استنتاجا من اسمها  اال انها قد 

يكون لها في بعض االحيان تفوق على القوى االخرى. في 

ظل ظروف مناسبة قد يحدث ان تلغي القوة 

الكهرومغناطيسية القوة النووية الكبرى ويتالشيان مع 

نووية الصغرى ان بعضهما البعض  مما يسمح للقوة ال

تفرض سيطرتها في هذه الحالة. وعندما تسنح هذه الظروف 

فانها تسبب اختالفات كبيرة الستقرار اي نظام كما يحدث 

في حالة اضمحالل اشعة بيتا. في هذا االضمحالل يتحول 

نيوترون إلى بروتون والكترون والكترون مضاد وهو 

 .neutrino النيوترينو

دا كالمجرات والنجوم فان اي من لكن على مقياس كبير ج

القوى السابقة يكون لها تأثير يذكر. حتى القوة 

الكهرومغناطيسية التي تنتشر عبر الكون ال يكون لها تأثير 

يذكر الن عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات 

السالبة. وهنا ال يتبقى اال قوة الجاذبية لتكون هي القوة 

الكوني. فحتى االندماج النووي المسيطرة في على المقياس 

وضغ  االشعاع الناتب عنه ال يمكن ان يبعد النجوم عن 

بعضها البعض الن قوة الجاذبية بينها تتغلب على اي قوى 

 .اخرى

 

مجموعات المجرات والتراكيب الكونية الكبرى التي تنتشر 

مدى يصل إلى مليارات السنين الضوئية عبر الكون.  على

لكيون من مشاهدة تمدد الكون بواسطة وبعدما تاكد الف

المجرات  قاموا وما زالوا  ألطياف االنزياح األحمر قياس

يقومون بإجراء قياسات تفصيلية لغرض تعيين سرعة تمدد 

الكون ومدى تغيرها عبر الزمن منذ نشاة الكون. وقد 

اظهرت تلك القياسات حتى ا ن عكس ما توقعه الفلكيون 

لكون مع الزمن  بل تدل القياسات من انخفاض سرعة تمدد ا

على زيادة سرعة التمدد. ومنذ هذا االكتشاف يرجع العلماء 

 dark طاقة مظلمة زيادة سرعة تمدد الكون إلى وجود

energy  غير معروفة  وتسمى بالطاقة المظلمة ألنها ليست

 .من اشكال الطاقة المعهودة لنا

ة تقدر بجول على مقياس كبير جدا فان مقدار الطاقة المظلم

واحد من الطاقة لكل كيلومتر مكعب من الفرا  وهي بالرغم 

من صغرها اال انها تتغلب على قوة الجاذبية بين المجرات 

الهائلة والنجوم في الكون. ونتيجة لتغلب الطاقة المظلمة 

على قوة الجاذبية نجد ان الكون في حالة تمدد متسارع وان 

ا البعض بمعدالت المجرات والنجوم تتباعد عن بعضه

مع مرور الزمن. على المقياس الكوني الكبير حتى  متزايدة

 .الجاذبية تتراجع

وفي الختام ما هي القوة االقوى؟ على المقياس الصغير 

تكون القوة النووية الكبرى. للتراكيب الكونية الكبرى فان 

من ذلك تصبح  أكبرالجاذبية هي القوة االقوى. وعلى مقياس 

نظرنا على القيمة المطلقة  إذالمة هي االقوى. الطاقة المظ

للطاقة المظلمة نجد انها هي االضعف ولهذا السبب تأخر 

قمنا بتجميع كامل  وإذااكتشاف تأثيرها. لكن الكون كبير جدا 

حجم الفرا  فان الطاقة المظلمة سوف تكون هي القوة 

 .الوحيدة التي تهمنا في نهاية االمر
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شكل فيما بعد  والذيكانت الكلمات التي شكلت اللبنة األولى للفضول اإلنساني  الطاقة هذه، الزمن، الفراغ، الكتلة، السرعة
، وبالفعلبينها المحرك الدافع للفيزيائيين على مر العصور  والربطكانت محاولة التعرف على هذه الكميات ولطالما الفيزياء، 

ميلة جلبت لهم السعادة، فمثالً، عندما أقود سيارتي يمكنني بسهولة معرفة مع تقدم العلم استطاعوا الربط بينها بطرق ج
 !، أليس هذا جميالً وسرعتيموقعي 

ما يبدو  وعلى"تحديد" ألنها وليس ، لقد تعمدت استعمال كلمة "معرفة" والتلقائيةولكن لحظة، ليس األمر دائماً بهذه البساطة 
، كلمة حد بشكل عام ألي -فيرنر هايزنبرغ -تأثيراً  وأكثرهمفي العصر الحديث شكلت مشكلة لواحد من أهم علماء الفيزياء 

الذي شكل مشكلة هنا هو حد الدقة، فتلك القوانين الجميلة لم تعد بتلك المثالية عند تطبيقها  والحدهي كلمة حساسة،  شيء
درتنا على أخذ القياسات بدقة متناهية. َل بد من ادخال بعض التعديالت التي تحكم مفهومنا لق كانوعلى المستوى الذري، 

في بداية األمر لم يقبل الفيزيائيون هذا الكالم برحابة صدر، فلم يكن يرضي غرورهم أن تخبرهم باستحالة أخذ قياسات 
فقط بشكل إحصائي ولكن مع ظهور العديد من الظواهر التي تحتاج إلعادة تفكير  تؤخذكل الكميات المقاسة  وأندقيقة 

 في النهاية لقبوله كونه التفسير األكثر منطقية. اضطروا

ً له  قبل الدخول في التعقيدات المجهرية لمبدأ الاليقين دعونا نضع ربطا
بعالمنا الجاهري، تخيلوا معي سفينتي فضاء متماثلتين تنطلقان من نقطة 

على عداد السرعة مراقب يقيس سرعة السفينتين بناًء  وهناكمعينة 
 .الموجود داخلهما

كم كانت سرعة كال السفينتين  2000بعد أن تحركت السفينتين مسافة 
أخرى وجد  2000كم/س، ولكن بعد أن تحركت السفينتين مسافة 1500

كم/س، 1500.03الثانية  والسفينةكم/س 1500أن سرعة السفينة األولى 
 ما الذي حصل؟

أصغر في الحالة األولى، كان هناك فرق صغير جداً بين سرعة السفينتين، 
مع استمرار تحرك السفينتين  ولكنمن أن يالحظه المراقب أو يقيسه، 

بالرغم من  -وأصبحت في النهاية زادت نسبة الخطأ  وتوقفهمامسافة أكبر 
يمكننا الحصول أبداً على قياس دقيق؟ يمكننا في حالة واحدة فقط،  أَلمالحظة بالنسبة له اآلن. هل هذا يعي  -أنها صغيرة 

 ، ولكن هذا فعلياً غير ممكن.ما َلنهايةالمسافة المقطوعة  ما َلنهايةن القياس ان كان زم

 

  مصبحجابر مرينا 

 غزة -جامعة االزهر  –فيزياء 

http://www.modernphys.com/


 

69 
 2017 / 21دد مجلة الفيزياء العصرية الع

www.modernphys.com 

اآلن تخيل أن هناك جسيما يسير بسرعة معينة و أنك تنوي تحديد موقعه و
في لحظة ما، و تخيل أيضا أصغر وحد زمنية يمكنك تخيلها و تكون قابلة 

حظة ساكناً و أنك قد للقياس بالنسبة لك ، سوف يبدو لك الجسيم في هذه الل
%، ولكن لألسف هذا غير 100حصلت على تحديد دقيق لموقعه بنسبة 

صحيح، فلكل وحدة منية صغيرة تتخيلها يوحد زمن أصغر منها، وَل يوجد 
ما يؤكد أن الجسيم لم يتحرك مسافة كانت أصغر من أن تالحظها في تلك 

موقع الجسيم بدقة اللحظة الزمنية كما في حالة السفينتين، يمكنك تحديد 
% فقط ان كان زمن القياس صفر ، ولكن في هذه الحالة لن يبقى هناك 100

 ألنني لن أعلم من أين أتى الجسيم و الى أين سيتجه. باإلضافةمعنى للسرعة 

مبدا الاليقين هو نتيجة مباشرة َلزدواجية الموجة و الجسيم و ينص بكل 
م بدقة متناهية في نفس الوقت سبساطة على استحالة تحديد موقع و سرعة ج

له صيغ أخرى تتعلق بالطلقة و الزمن و غيرها (، فالمكان المحدد و )و
السرعة المحددة كلمات َل معنى لها في ميكانيكا الكم، و لتحقيق فهم بسيط 

ً معناه أن لدي يجب علينا ً و ما معنى أن تكون موجة، كونك جسيما ك مكان واحد أوَلً أن نعلم ما معنى أن تكون جسيما
، أما الموجات فهي اضطرابات يمكن معرفة خصائصها كوحدة واحدة %0% و باقي األماكن 100وجدك فيه احتمالية ت

عن طريق طولها الموجي، يمكننا معرفة اتجاه انتشار الموجة و َلن َل يمكننا معرفة موقع محدد للموجة، و كما نعلم ان 
رك الخطي حسب معادلة دي بروليه، لذلك ان كان لدي موجة يمكنني معرفة كمية الطول الموجي مرتبط مباشرة بكمية التح

 تحركها، لكن ان كان لدي جسيم يمكنني معرفة موقعه لكنه لن يمتلك طول موجي.

على موقع صغير جداً، بها نعطي  والتركيز، ما الذي سنحصل عليه ان قمنا بجمع موجات لها أطوال موجية مختلفة واآلن
موجات جديدة فان المساحة  بإضافةنالحظ أنه  وكماة امتالك كميات تحرك مختلفة في هذه المساحة الصغيرة، الجسم فرص

في كمية  التأكدهذا ينعكس على عدم ولكن يقل عدم التأكد في الموقع،  وبالتاليالتي يحصل بها التداخل البناء سوف تقل 
 م متعددة من كميات التحرك مما يزيد عدم التأكد في معرفته.هذه األمواج تزيد الفرصة في وجود قي فإضافةالتحرك، 

يمكننا باستعمال هذا المبدأ تفسير ظاهرة جميلة درسناها 
جميالً، عند تسليط شعاع من الليزر نحو شق رفيع سوف 
يظهر الشعاع بشكل متوقع على شاشة الرصد، و عند 

يبدأ الشعاع الظاهر باَلنحسار، البدء بتضييق الشق سوف 
هذا أيضاً متوقع، و لكن ان اسمرينا بتضييق الفتحة أكثر و

هر الذي سيظ-فأكثر سوف يبدأ الشعاع الظاهر بالحيود
، وهذا يرجع الى أنه عند على أنه تمدد للبقعة الضوئية

لتأكد في معرفة موقع سوف نقلل من عدم ا الفتحةتصغير 
المسموح لها المرور من بتقليل المساحة الفوتونات )

م التأكد في معرفة كمية هذا سوف يزيد من عدا، وخالله
بالتالي سرعتها، سوف تتحرك الفوتونات في تحركها و

اتجاهات متعددة مما سيطهر على شكل هدبة مركزية 
 مضيئة.

ميكانيكا الكم هو علم اَلحتماَلت، وقد تمكن العلماء من 
ترون في تلك المنطقة كان أكبر احتمال. لنعد قليالً الى التأكد من نصف قطر ذرة هيدروجين بور ألن احتمالية تواجد اَللك
، التي تنص على ك بعض اللبس بسبب قوانين ماكسويلنموذج رذرفورد، عندما وضع رذرفورد نموذجه الذري كان هنا

مسار حلزوني كهرومغناطيسي أثناء حركته مما يؤدي لسلوكه  بإشعاعأن اَللكترون بما أنه جسيم مشحون سوف يبعث 
: اذا بدأ الاليقين ايجاد تفسير بسيط ومنطقي و هو كاآلتيلكن هذا َل يحصل، وقد تمكنا باستعمال موعه في النواة، وووق

افترضنا أن اَللكترون سوف يفقد طاقته فعال و يقترب من النواة، هذا سوف يقلل من الشك في تحديد موقعه، مما سوف 
اقته الحركية، سوف تزيد طاقته الحركية بنسبة كبيرة بمعامل يصل الى يزيد في الشك في تحديد كمية تحركه و بالتالي ط

، وَل توجد أي طريقة بكثير من طاقة الوضع التي تحكمه وهذا كمية كبيرة من الطاقة َللكترون واحد ليمتلكها، أكبر 1010
 هو أساساً يفقد طاقته.اقة وون مصدر حسب قوانين حفظ الطهذه الكمية الكبيرة من الطاقة من د اإللكترونلكي يمتلك 
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من الجمل التي أسمعها كثيراً أن مبدأ الاليقين هو نتيجة فقط ألخطاء القياس، وأنه مع تطور أجهزتنا سوف لن يبقى حاجة 
 وتتعاون الطريقةأن هذا الكالم غير صحيح، أو باألحرى غير كامل، ان الكون يعمل بهذه  وأقولكمألخذه بعين اَلعتبار، 

 امل القيا، فمثالً ان أردت رصد الكترون سوف يؤثر الضوء المستعمل في عمليه القياس كاآلتي:معه عو

يؤثر بشكل  وبالتاليان استعملت ضوء ذو تردد عالي سوف يؤثر الفوتون سرعة اَللكترون بشكل كبير عندا يصطدم به، 
تون ضوء ذو تردد منخفض، لن يؤثر كثيراً كبير على الموقع الذي كان من المفترض أن أجده فيه، لكن ان استعملت فو

وهذه كانت احدى فوائد مبدأ الاليقين، استعماله في تطوير  ؟اإللكترون، ولكن كيف لي أن أرى اَللكترون وموقععلى سرعة 
 المجاهر اَللكترونية الحديثة.

الكون له طبيعة موجية  في شيءفكل  السؤال الجدير بالذكر: هل يعمل هذا المبدأ على المستوى الذري فقط؟ بالطبع َل، وبقي
يرجع  وهذاالقليلة،  وسرعاتهاولكننا َل نالحظ الطبيعة الموجية لألجسام في حياتنا اليومية بسبب ضخامتها النسبية وجسيمية 

الى أن ثابت بالنك رقم صغير جداً، وكما رأينا حسب معادلة دي بروليه سوف يكون الطول الموجي صغير جداً ليتم 
 ه.مالحظت

النهاية الفيزياء هي  وفي، والفلسفيمبدأ الاليقين من أهم المبادئ التي أثرت على طريقة رؤيتي للحياة على المستوى العلمي 
أخرى ونظرة من أن يحس بها الجميع،  وأصغربالجمال بمقاييس أكبر  واَلحساسمن اَلجتهاد  وقليلقليل من الفضول 

 ستحق منا هذا.أن الكون بكل ما فيه ي وأعتقدللكون، 
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كثيراً ما نسمع عن كسر الموت  كسر عنق الفخذح عند النساء الذين تجاوزوا سن اليأس  

 د الشباب .... فما السبب في ذلك؟والذي يحدث نتيجة رض خفيف ال يمكن أن يحدث اذى عن

من الحقيقة ان السبب الرئيسي لذلك هو هشاشة العظام وبشكل ادق فقر النسيب العظمي لعدد 

. واجهزة قياس الكثافة العظمية تقدر نسبة هذه معدنية التي تجعل منه سهل الكسرالعناصر ال

 .تعرض العظام للكسر نتيجة الهشاشةالعناصر المعدنية وبالتالي تحدد نسبة 

 سنتناول في هذا المقال االجهزة التي تستخدم اشعة سينية لقياس الكثافة العظمية 

 

  العظمية:ريا  الكثافة 

 BMD TEESTوتعني استخدام اجهزة وتحاليل لقياس كثافة المعادن في العظم وتدعى بالـ 

(Bone mineral density)   وتستعمل هذه الفحوص لمراقبة الهشاشة العظمية  ومراقبة تأثير بعض األدوية  أدوية

السرطاناتح على العظام  وكذلك قياس نسبة الدهون والعضالت  ويعتبر فحص 

 المستهدفة:لعظمية ليس ضروري بشكل عام ولكن هناك بعض الحاالت الكثافة ا

  الستين.رجل فوق السبعين أو أنثى فوق 

  التالية:اشخاص فوق الخمسين ويعانون من أحد الحاالت 

o  عليه.رض بسي   أثركسر عظم 

o  منخفض.متوس  كتلة جسم 

o  سليمة.االشخاص الذين لديهم فقرات غير 

o زونات.كور االشخاص الذين يتعالجون بال 

o  الدرق.فرط جارات 

 سينية:اج زك ريا  الكثافة العظمية التي تستخدم ا عة 

RA Radiographic absorptiometry : 

في اليد بواسطة فيلم اشعة سينية  صورة اشعة تقليديةح ثم يرسل الفيلم  BMDوهو يقيس الـ  1960وهذا الجهاز مستخدم منذ 

ائب ويعطي الكثافة العظمية  ولكن هذا الفحص يحتاج عادة الى اسبوع  كماله  وقد تم الى جهاز مقياس العتامة ليحلل النت

 مباشرة:تطور جهاز حالياً يعطي النتائب 

 

 

 

  ./ عبد هللا ف د

مدر    –فني تصوير  عاعي 

 –في المع د الصحي احمص 

 جامعة حل  الحرك
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QCT) quantities computed tomographyعي الكمومي( التصوير المقة 

ي هو حساب عامل التخامد لكل عنصر وذلك باستخدام اجهزة التصوير الطبقي المحوري حيث أن المبدأ األساسي لجهاز الطبق

يوجد ميزات ببعضها تمكنه من حساب كثافة العظام لعضو المصور بوحدة الهاونسفيلد وتواجهه األشعة ونحصل على كثافة ا

ألبعاد ملون حسب الكثافة , ويمكن فيما بعد اعادة تشكيل الصورة بتشكيل ثالثي ا  BMDوبالتالي  يمكنه قياس الـ  3g/cmبـ 

ولكن هذه الميزات ال توجد في الكثير من األجهزة , كما أنه يعتبر مكلف جداً مقارنة بالفحوص األخرى , كما أنه   جزءبكل 

 يعرض المريض لجرعات عالية من ا شعاع , ويعطي نتائب بدقة عالية.

 

 

SPA (single photon absorptiometry) از ريا  الكثافة احادك الفوتونج  

منبع أشعة غاما يستخدم اليود المشع وبتمرير حزمة األشعة عبر العظم وقياس نسبة التخامد بعده يمكننا وهو عبارة عن 

في العظم  لقد استبدل فيما بعد اليود  BMDحساب الـ 

المشع بمنبع اشعة سينية بحيث أصبح استخدام الجهاز 

 .أكثر سهولة وأكثر أمانا وأصبح يعرف الجهاز بـ

SXA  35الجهاز أنبوب أشعة بجهد  ويستخدم في هذا 

Kev   كمصدر لإلشعاع و تتحرك ذراع مقياس الكثافة

بواسطة محرك مبرمب مسبقا" لمسح المنطقة المراد 

فحصها و يحتوي الجهاز على حاسوب للتحكم بعملية 

المسح و بجمع و تخزين المعلومات التي يتم الحصول 

عليها و من ثم تحليلها با ضافة الى معلومات عن 

المريض و القياسات السابقة التي أجريت عليه و مقارنة 

النتائب ببعضها لتحديد كثافة المكونات المعدنية للعظم و 

يمكن اظهار  ,تقاس شدة الشعاع المستقبل بواسطة كاشف

النتائب اما على الشاشة أو طباعتها أو تخزينها أما نوع 

 الكاشف المستخدم في هذا الجهاز:

الوميضي الذي يعتمد على لقد كان من النوع   -

مواد تتألق بضوء مرئي عند سقوط األشعة عليها مثل 

كبريتات الباريوم الرصاصية وباستخدام مقاييس لشدة 

االضاءة الناتجة وتحليلها وارسالها للكمبيوتر الذي 

عملية المسح تتم  ولذلك فانيعرضها بشكل نتائب جاهزة 

  بسرعة بطيئة

لشيه موصلة التي الكواشف ا بعد استخدامفيما  -

مكنت من زيادة سرعة المسح وقللت من تعرض 

المريض لإلشعاع وزاد من وضوحيه الصور الناتجة  

وتعتمد شبه الموصالت على شدة التيار الذي سيمر برها نتيجة تعرضها لألشعة الذي يتناسب مع شدة السعة النافذة وبالتالي 

 يتناسب عكساّ مع كثافة االنسجة المخترقة.
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DPA (Dual Energy Photon)   ريا

 الكثافة العظمية اواسةة فوتونين مختلفي الةارة

وهو مشابه للسابق الى حد ما ااّل أنه كان يستخدم الغادلينيوم 

الذي يصدر فوتونين بطاقتين  Gadoliniumالمشع  

مختلفتين وهذا بدوره يادي لتمايز أكبر بين النسب الرخوة 

حيث تم  DXA قنية الـظهرت ت 1987والعظام في عام 

  X-rays  بأنبوب   Gadolinium   استبدال مصدر الـ

يستخدم هذا الجهاز طيف مزدوج للطاقة من مصدر أشعة و

جهود سينية واحد وذلك بتطبيق متناوب لنبضات ذات 

أخرى بقيم منخفضة من الكيلو عالية من الكيلو فولت و

اف الناتجة األطيفولت على أنبوب األشعة السينية ثم تقاس 

بشكل منفصل عن طريق كاشف يميز مقدار الطاقة و من 

ثم القيام بعملية تحليل ثنائية القناة   بهذه الطريقة يمكن 

مقارنة امتصاص الجسم للطاقة العالية والمنخفضة و 

بالتالي يمكن حذف تأثير األنسجة الرخوة ويبقى أثر العظام 

عظام من مما يادي الى دقة عالية في قياس محتوى ال

 . BMD و كذلك في قياس الـ BMC المعادن

و  DPA الى تعامل مباشر مع مصدر االشعاع وهو أسرع و أقل خطأ من الـ DXA وال يحتاج الـ  %5-2هناك نسبة خطأ 

راسات أصبح الطريقة الواسعة و الشاملة في د DXA في الحقيقة منذ أن تم تقديم الـ لذلك تم استخدام هذه التقنية بشكل واسع,

كنموذج معياري ألدوات قياس الكثافة العظمية حيث يملك درجة دقة وموثوقية  DXA الكثافة العظمية  ويمكن اعتبار الـ

 : عالية مع التنبا بخطر كسر العظم ولكن له عيوب منها

 و لكنها ماتزال غالية نسبيا" عند تركيبها أو تشغيلها QCT : هي أرخص من أجهزة الـالتكلفة •

 جم الجهاز: الجهاز بحاجة الى غرفة ذات مواصفات معينة و خاصةح • 

 

  معامن تي

المقياس المناسب عند الكشف معامل تي هو 

عن هشاشة العظام. فهو يقارن الكثافة 

المعدنية لعظام المريض مع متوس  

األشخاص الشباب السليمين. وتحديداً فهو 

يقارن النتائب مع متوس  البالغين السليمين 

سنة من نفس الجنس والعرق.  30مر من ع

أشخاص  الواليات المتحدة األميركية تستعمل

سنة بنفس الجنس  30سليمين من عمر 

والعرق لقياس متوس  الكثافة العظمية 

, توصي باستخدام القياسات المتوسطة لإلناث البيض في عمر الثالثين لجميع الفئات منظمة الصحة العالمية الطبيعية  ولكن

 سنة  50تخدم لمقارنتها بنتائب الذكور الذين تفوق اعمارهم متوس  نتائب األصحاء في عمر الثالثين تس

   :معايير منظمة الصحة العالمية هي

  أو أكثر -1طبيعي: معامل تي يساوي 

  او أقل. -2.5لمعامل تي يتراوح من  :هشاشة العظام  -2.5و -1ضعف العظام: معامل تي يتراوح بين 

نف ةةةم المبةةةد  ا ساسةةةي لقيةةةا  الكثافةةةة العظميةةةة الةةة ك يعتمةةةد مةةةن اةةةال  استعراوةةةنا لاج ةةةزك السةةةااقة نسةةةتةيا ان 

علةةةى نسةةةبة تخامةةةد اال ةةةعة السةةةينية حيةةةث ان العنارةةةر المعدنيةةةة تمتةةةاز اامتصارةةة ا الفةةةايق ل  ةةةعاع واالتةةةالي اك 

  .ا يحد  نقص في معد  تخامد اال عةنقص في نسبت 
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رية التي ستوحد قوانين الفيزياء، الكثير منا سمع عن النظرية التي ستوحد كل قوى الكون، النظ
وأيضاً حلم اينشتاين الذي لم يستطع تحقيقه، وآخر أعمال اينشتاين التي لم تكتمل. كل ذلك في 
نظرية واحدة وهي نظرية األوتار الفائقة، إذا ما هي هذه النظرية؟ ولماذا هي النظرية الملقى 

كل هذه الشهرة والتغطية الواسعة.  عليها الضوء في القرن الحادي والعشرين، لماذا اكتسبت
 إذاً موعدنا مع نظرية األوتار، لتغوص بنا في عالم متناهي في الصغر والغموض.

 

 الجاذبية بين نيوتن واينشتاين

إذاً فلنعود بالزمن إلى القرن السابع عشر وتحديداً زمن نيوتن، 
قام نيوتن بشرح تأثير الجاذبية على األجسام واستطعنا من 

ا معرفة حركة القمر والكواكب، ولكن نيوتن أغفل شيئاً خالله
وهو كيف تعمل الجاذبية، وبقي هذا السؤال بدون إجابة إلى أن 
أتى القرن العشرين وتحديداً في زمن اينشتاين، حيث استطاع 
اينشتاين ان يشرح كيف تعمل الجاذبية من خالل النظرية 

هو عبارة عن النسبية العامة، فافترض اينشتاين أن الفراغ 
نسيو من المكان والزمان وأطلق عليه اسم الزمكان وهو نسيو 
قابل لالنحناء، مثالً تقوم األرض بعمل انحناء في نسيو 
 الزمكان والقمر يدور حولها في اَلنحناء وكذلك باقي الكواكب.

 البعد الرابذ وعالقته بنسيج الزمكان

عد رابع غير األبعاد المعروفة الطول والعرض واَلرتفاع ولكن ما عالقة في القرن الماضي افترض أحد العلماء أنه يوجد ب
ذلك بنسيو الزمكان، نعم افتراض اينشتاين بوجود نسيو قابل لالنحناء وفيه يظهر تأثير الجاذبية، افترض هذا العالم وجود 

، ثم قام بالحسابات الرياضية لكن في بعد رابع قابل لالنحناء لتفسير القوة المغناطيسية.. )ماذا لم أعد أستطيع فهم شيء(
أربعة أبعاد فحصل على المعادلة التي تصف القوة المغناطيسية )شيء مدهش أليس كذلك!(، وهنا يطرح سؤالين كالمعتاد.. 

 لماذا َل يمكن أن نرى البعد الرابع؟ هل يمكن تطبيق النظرية على أرض الواقع؟

–– 
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ى السؤال األول واقترح أن هناك نوعين من األبعاد.. أبعاد كبيرة يمكن رؤيتها، لذلك بعد سنوات جاء عالم آخر لإلجابة عل
وأبعاد صغيرة ملتفة حول بعضها َل يمكن رؤيتها، لكن السؤال اآلخر ولألسف لم يستطع أحد من العلماء اإلجابة عنه، لذلك 

 أصبحت هذه النظرية مع مرور الزمن منسية.

 ضافيةحلم اينشتاين وعالقته باألبعاد اإل

قبل وفاة اينشتاين بسنين بدأ بالعمل على قانون يوحد جميع قوانين الفيزياء والقوى في الكون، لكن لألسف توفى اينشتاين 
قبل أن ينهي عمله.. إذا فرضية األبعاد اإلضافية لو أنها استطاعت باستخدام المعادَلت الرياضية الوصول للقوانين المعروفة 

بعاد لكانت النتيجة رائعة وتحقق الحلم أخيراً بتوحيد قوانين الفيزياء في قانون واحد تستطيع الحصول بالنسبة لنا في ثالثة أ
 على جميع القوانين في الفيزياء من خالله.

 

 نظرية األوتار الفائقة، النظرية التي ستوحد قوانين الفيزياء

ن مثل براين غرين وميتشيو كاكو وغيرهم باكتشاف في زمننا الحالي القرن الحادي والعشرين قام مجموعة من الفيزيائيي
 نظرية جديدة وهي نظرية األوتار الفائقة، إذا ما هي هذه النظرية؟ وما عالقتها بتوحيد قوانين الفيزياء؟

 

 نظرية األوتار تتمحور حول ما هي المكونات األولية المكونة لكل شيء في الكون؟

اه عيناك اَلن، مثالً ورق الكتاب يتكون من ذرات، والذرات تتكون من إذاً فلنقوم برحلة صغيرة داخل أي شيء تر
اَللكترونات ونواة تحتوي على بروتونات ونيوترونات، وأي شيء من هذه المكونات سواء اَللكترونات أو البروتونات أو 

ن الطاقة تهتز وهذه النيوترونات تتكون من كواركات وهنا األهم الكواركات افترضت النظرية إنها تتكون من خيوط م
الخيوط تشبه األوتار في اآللة الموسيقية، لكن بدَلً أن تنتو نغمة موسيقية فإنها تنتو توليفة األجسام المكونة للكون )أي أنها 
تهتز بترددات مختلفة وهذا ما ينتو األجسام المكونة للكون(.. وهنا نستطيع أن نرى شيئاً من التوحيد وهو أن كل شيء 

ت والنيوترونات واَللكترونات وغيرها كلها مكونة من نفس الشيء أوتار لكنها تهتز بترددات مختلفة لكل واحد البروتونا
 منها.
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إذاً المادة والقوة الموجودة في العالم تم وضعها تحت عنوان واحد وهو نظرية األوتار المهتزة أو الفائقة وهذا معنى نظرية 
رياضية نظرية األوتار َل تعمل في ثالثة أبعاد وَل أربعة حتى، ماذا؟ نعم النظرية موحدة، لكن انتظروا في الحسابات ال

 تعمل في عشرة أبعاد للمكان وبعد واحد للزمان.

 

 نظرية األوتار الفائقة والقيم الثابتة في العالم

سة والجامعة.. كتلة اَللكترون، إذاً فلنأخذ جانب آخر في النظرية الموحدة، القيم المعروفة عند الكل والتي درسناها في المدر
نظرية األوتار تقترح وجود عشرة أبعاد ولكن … وكتلة البروتون، وكتلة النيوترون، وقيمة قوة الجاذبية األرضية وغيرها

األبعاد التي َل نراها ملتفة حول بعضها البعض منتجة هندسة فراغية غريبة، مثالً اآللة الموسيقية تيار الهواء المهتز يتأثر 
بشكل اآللة الموسيقية وكذلك األوتار التي تهتز تتأثر بالشكل اَلهتزازي في الهندسة الفراغية التي تتواجد فيها األوتار، إذاً 
استطعنا معرفة كيف تبدو األبعاد اإلضافية سنستطيع بذلك حساب اَلهتزازات لألوتار وبذلك نستطيع الحصول على األرقام 

 الثابتة في عالمنا.

 ر وجود األبعاد اإلضافية؟كيف سنختب

اقتيييرح علميييياء القييييرن الحييييالي أنييييه فييييي مصييييادم الهاييييدرونات العمييييالق فييييي جنيييييف، أنييييه إذا اسييييتطاعوا أن يصييييدموا 
ذرتييين فسييتنتو شييظايا نتيجيية اَلصييطدام وهييذه الشييظايا عبييارة عيين عييدة أجسييام ولكيين المفارقيية هنييا، أنييه سيييتم حسيياب 

ام فييييإذا كانيييت الطاقيييية بعيييد اَلصييييطدام أقيييل ميييين قبيييل اَلصييييطدام إذاً الطاقييية قبيييل اَلصييييطدام والطاقييية بعييييد اَلصيييطد
سيييكون هنيياك بعييض األجسييام التييي نتجييت قييد دخلييت فييي األبعيياد اإلضييافية، وهييذا يييدل علييى وجييود األبعيياد اإلضييافية 
وبيييذلك نكيييون قيييد أثبتنيييا نظريييية األوتيييار الفائقييية،  وسيييتكون النتيييائو مذهلييية جيييداً بحصيييولنا عليييى قيييانون يوحيييد قيييوانين 

 الفيزياء والقوى في الطبيعة، وسيكون حلم اينشتاين تحقق أخيراً.

 وأخيراً 

بيييالعودة لنييييوتن فقيييد اكتشيييف الجاذبيييية وتأثيرهيييا واسيييتحق أن يكيييون مييين أفضيييل الفيزييييائيين فيييي التييياريخ، واينشيييتاين 

ن الحييالي بييال غييير نظرتنييا للعييالم بالنسييبية الخاصيية والعاميية، أمييا ميين يثبييت صييحة نظرييية األوتييار سيييكون رجييل القيير

  أدنى شك ألنها ستوحد كل القوى في العالم والقوانين الفيزيائية تحت عنوان واحد ونظرية واحدة.
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العمل. ويعد أضخم وأقوى أداة « ليزر ا لكترون الحر ألشعة إكس»بدأ آخر مشروع مشترك بين األمم األوروبية  ويدعى 

متًرا تحت مدينة هامبورج األلمانية بالقرب من بلدة  40كيلومترات وبعمق  3.4 تصوير ليزرية بأشعة إكس في العالم  بطول

 .تدعى شينفيلد

دولة  وبعد ما يقارب عقد من العمل وإنفاق أكثر من مليار يورو عليه أصبح  11  بمشاركة 2007بدأ هذا المشروع في العام 

 .جاهًزا ليساهم في أبحاث العالم العلمية

إن يوم افتتاح إكس إف إي إل »  مدير المنشأة خالل حفل االفتتاح يوم الجمعة وفق تقرير بي بي سي قال روبرت فيدينهاسل

أعوام من البناء يوٌم عظيٌم ومثيٌر بالنسبة لنا جميعًا. وأعلن أننا ا ن جاهزون لتسجيل  8األوروبي للبدء بعملياته بعد أكثر من 

 «.نتائب رائدة البيانات  وجاهزون لمجابهة تحديات الحصول على

المساعدة في دراسة الجسيمات  إذ يمكن استخدامه مثاًل لرسم خرائ  « إكس إف إي إل األوروبي»الهدف الرئيس لجهاز 

البنى ثالثية األبعاد للجزيئات الحيوية والجسيمات النانوية البيولوجية  وذلك عبر تصويرها خالل العمليات أثناء تسارع هذه 

ح من فوتونات أشعة إكس خالل 1,000,000,000,000ويستطيع إكس إف إي إل إنتاج ترليونات   العينات عبر المنشأة.

 .ألف نبضة في الثانية 27أجزاء من ترليون جزء من الثانيةح  وذلك لكل نبضة من  5فيمتو ثانية   50نبضة واحدة تدوم 

ضخم  إل بي ديح والتي رّكبها المهندسون وسيتمكن الباحثون من خالل استخدام كاميرا متقدمة تدعى كاشف البكسل ال

 4.5البريطانيون في نظام إكس إف إي إل  من تصوير لقطات جزيئية غير مسبوقة  إذ تتمتع الكاميرا بمعدل إطارات قيمته 

يوضح تفاصيل « فيلًما جزيئيًا»مليون صورة في الثانية. ويمكن وضع كل صورة لتشكل  4.5أي  –ميجاهرتز في الثانية 

 .اعالت الكيميائية والكيميائية الحيوية الحاصلةالتف

تصّور كاميرا إل بي دي نم  أشعة إكس بعد تبعثرها ضمن أي شيء »وقال المهندس الرئيس ماثيو هارت لبي بي سي 

وضعه العلماء في الحزمة  وتبلغ أبعاد سطح التصوير الخاص بها نصف متر في نصف متر. ويعد المشروع الذي نعمل 

عشرة أعوام ضروريًا جدًا  إذ يجب أن يعمل بسرعة فائقة ويتعامل مع مستويات شديدة من أشعة إكس ويلتق  في  عليه منذ

الوقت ذاته إشارات شديدة الصغر ويكون ذو ضجيب منخفض 

 «.جدًا

وقال عمدة مدينة هامبورج أوالف شولتز في بيان صحفي 

يستطيع العلماء بوجود إكس إف إي »عن إطالق المشروع 

ل األوروبي المضي قدًما إلى عوالم غير معروفة  إ

والمساعدة في إيجاد أجوبة ألسئلة تواجه البشرية لجعل الحياة 

إذ يمكن أن يساعد تحليل البنى الذرية « على كوكبنا أفضل.

مثاًل في فهم عمليات متنوعة تتعلق باألمراض. ويمكنه أن 

 .يةيكون أداة مهمة في استشكاف عالم الجسيمات الكموم
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جواو »للعاِلم البرتغالّي  «أسنننرع من سنننرعة الضنننوء»كتاب 

هو قصةُ رحلة في عالم الفيزياء النظرية  مكتوبةٌ  «ماكيويجو

بأسلوب سهل وجميل يذّكرنا إلى أبعد الحدود بأسلوب الشهير 

  «.ستيفن هوكنغ»

 المتغيرة السرعة» ةنظري حول للكتاب األساسية الفكرةُ  تدور

 وجننهَ  تُغير قنند جنندينندة ثوريننة فكرةً  تحمننل والتي« للضننننننوء

 ليست الخالء في الضوء سرعة كونُ  وهي أال لألبد  الفيزياء

  !الكون نشأة عند كذلك تكن لم األقل على أو ثابتة

 األسنناسننية للمبادئ الظرافة من يخلو ال بشننرحٍ  الكاتب يسننتهلُّ 

 العامة للنسننبية الشننيء بعضَ  ويتطّرق الخاصننة  النسننبية في

«  آينشننننتاين» بخطأ يُسننننمى ما ومنها أفكارها  أهم بين متنقالً 

فادح  يامه وهو ال  بحيث الزمكاني الحقل معادالت بتعديل ق

ً  شكالً  يوافق نموذج حلّها عن ينتب   .للكون ثابتا

ً  لنا ويروي  أن بذلك محاوالً  النظرية الفيزياء مع قصننتَه أيضننا

. هوكنيغ فعننل كمننا -الجنندد الفيزيننائيين من كننامالً  جيالً  يُلهم

 الفيزياء أفرع أحد إلى سننننلٍس  بأسننننلوب الكاتب يُدخلنا وبعدها

 -الفلك علم عن مختلف علم وهو -«الكون علم» وهو النظرية

 ً   نشأت وكيف الكبير االنفجار نظريةَ  شارحا

ً  صننننننحتها  على ا ثباتات وماهي ما  مثل المفاهيم بعض وُمقدِّ

 ودقيق بسنننني  باسننننلوب للكون المكروية والخلفية هابل قانون

ً  آن في   .معا

 وأصنننننلها الثالثة الكبير االنفجار نظرية مشننننناكلَ  يشنننننرح ثم

 مذهلة فكرةٌ  برأسه لمعت أن إلى التضخم نظرية على تقتصر كانت والتي المشاكل هذه حلول عن فكرةً  ويقدم نشأت  وكيف

 وأن الحالية  سرعتها عن مختلفة الكون نشأة عند الضوء سرعة كون وهي  -الكاتب تعبير حد على -نديّ  شتويّ  صباح ذات

  «.الكبير االنفجار كون» لمشاكل حالً  يقدم قد ذلك

 تطوير وآفاق الجديدة للنظرية وضننننننعه الذي الرياضننننننياتي النموذج وعن للتطبيق وقابليتها الفكرة هذه أهمية عن ويتحدث

  .النظرية

  !العلمي العربي المحتوى معظم في أثراً  لها نجد لم ذلك ومع  99و 98 عامي بين وضعها تم ةالنظري أن هو بالذكر الجدير

 األيام تلك قصنننننننة يروي حين يقدّم الكاتب أن هو يحتويها  التي المعلومات أهمية إلى إضنننننننافةً  الكتاب  مايميز أهم أخيراً 

 ً ً  عليها التغلب اسنننتطاع وكيف عملهم اءأثن خاص بشنننكل والفيزيائيين العلماء تعترض التي للمشننناكل نموذجا  نظريته واضنننعا

  .الفيزياء عالم في للجدل إثارةً  النظريات أكثر قائمة على« للضوء المتغيرة السرعة»

 البحث هيئة في عضننننننواً  وكان. لندن في« أمبيريال» جامعة في نظرية فيزياء أسننننننتاذُ « ماكيوجيو جواو»: الكتاب مالف

 على وحاصننل«. برنسننتون» وجامعة« بركلي» كاليفورنيا جامعة في زائر أسننتاذ وهو. سنننوات ثثال لمدة الملكية بالجمعية

  «.كامبريدج» جامعة من الدكتوراة درجة

  :الكتاب معلومات

  األسعد محمد سعيد: المترجم    ماكيويجو جواو: المالف   Faster than the speed of lightالعنوان األصلي: 

 المصدر: موقع الباحثون السورييون   9953-67-009-9الترقيم الدولي:     الثقافي رالحوا شركة: النشر دار
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الدارسين  شبكة الفيزياء التعليمية هي موقع تعليمي موجه إلى جميع

كفكرة  2001مهتمين بعلم الفيزياء. قد تم تأسيس الموقع في عام وال
التعليم اَللكتروني للتواصل مع الطلبة في مختلف الدول  َلستخدام

خدماته عن طريق شرح المحاضرات  بتقديم الموقعالعربية. بدأ 
الموقع العديد من  مختلف مقررات الفيزياء، ثم أضيفت إلىالجامعية ل

األقسام التعليمية مثل قسم كيف تعمل األشياء والمقاَلت 
 ودروس الكمبيوتر وقسم لألخبار العلمية. التعليمية

تعزز شبكة الفيزياء التعليمية دور تكنولوجيا المعلومات واَلتصاَلت 
س مقررات الفيزياء بمختلف المراحل وذلك من خالل استخدام الكثير من التطبيقات العلمية في تعزيز استخدام الطرق الحديثة في تدري

التربوية التي أمكن من خاللها تحسين العملية التعليمية وتطويرها وفق أنماط واستراتيجيات متنوعة ومختلفة مكتوبة ومقروءة 
 ومسموعة ومرئية وتفاعلية.

 في مختلف فروع الفيزياء والعلوم والتكنولوجيا، صنفت على العديد من اَلقسام لتشرح مقاَل ٢٥٠٠من  أكثريحتوي الموقع على 
الفيزياء بأساليب مختلفة لتناسب كافة القراء بمختلف تخصصاتهم واعمارهم ليكون موقعا علميا شامال بأسلوب علمي مبسط تحت 

 ”.من اَلستفادة منه مهما كان تخصصههدفنا هو توصيل العلم بطريقة سهلة وميسرة حتى يتمكن الجميع “شعار 

 

 -—— التعليمية الفيزياء  بكة ارسام -——
 

 

 الفيزياء مجال في العلمية االخبار لك بتغطية يعني قسم وهو :العلمية االابار
 النشرات من الموقع في المنشورة االخبار معظم تستخلص. والتكنولوجيا والفلك
 العلم له توصل ما اخر لتقديم الموثوقة العلمية االعالمية والمواقع المحكمة العلمية

 بتكاراتواال باألفكار العربي الشباب الهام هو القسم هذا من وهدفنا. والتكنولوجيا
 مشاريعهم واختيار بحثهم مسار تحديد في دربهم لتنير الجديدة واالختراعات

 .المستقبلية

 

 من بشيء االخبارية النشرات في دور ما شرح القسم هذا يتناول :علمية مقاالت
 على ويركز مقتضب االغلب في يكون العلمي الخبر الن والتوضيح التفصيل

 من للكثير معرفية موسوعة لتشكل الفيزيائية المقاالت فجاءت. االنجاز على اكثر
 االعداد يتم. والقارئ والمدرس الطالب يحتاجها والتي الهامة الفيزيائية المواضيع

 ومدعم وسلسل مبس  وباسلوب مفيد ليكون مقال لكل مدروسوال الجيد
 .والفيديو والصور بالشروحات

 

 تناول خالل من حياتنا في الفيزياء اهمية القسم هذا يوضح :اال ياء تعمن  يع
 او المكتب او المنزل في سواء اليومية حياتنا في نستخدمها التي االجهزة

 وسائل او العسكرية الماسسات او الطبية المراكز او التعليمية الماسسات
 يشرح مبس  باسلوب تعمل وكيف الفيزيائية فكرتها وشرح والكمبيوتر االتصاالت

 والرسومات التوضيحية بالصور مدعمة المقاالت كل. خلفها من يزيائيالف المبدأ
 .العربية المنتديات جميع في القسم هذا اشتهر وقد. الفيديو وعروض

 

 باللغة الجامعية الفيزياء مقررات شرح القسم هذا يتناول :فيزياء محاورات
 الفيزياء استاذ سكيك فالح حازم الدكتور محاضرات عن عبارة وهي العربية
 عرض اساليب تطورت. غزة – األزهر جامعة في الفيزياء قسم في المشارك

 والصورة بالصوت عهاجمي مسجلة واالن المسموعة إلى المقرؤة من المحاضرات
 أفضل المحاضرات هذه العداد استخدم. بالموقع الخاصة اليويتوب قناة على

 .والفيديو العرض بشرائح المحاضرات ودعمت الحديثة التعليمية الوسائل
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 دورات بشكل معدة الدروس من سلسلة القسم هذا يعرض : مبيوتر درو 
 سكيك فالح حازم الدكتور تأليف من جاءت التي” معلم بدون“ شعار تحت تدريبية
 ميكروسوفت برامب من الكمبيوتر لمستخدم الالزمة الدروس اهم على تشتمل
. الفوتوشوف وبرامب درو الكوريل مثل التصميم وبرامب الفالش وبرامب اوفيس
 وعدد للتحميل الموقع على المتوفرة الكتب من سلسلة في الدروس هذه ونشرت

 .تعليمية فيديو تسجيالت صورة في منها

 

 التي والمالفات الكتب كل القسم هذ يعرض :الفيزياء في ومالزم وملخصات  ت 
 صورة في الفيزياء في وهي سنة ١٥ مدار على سكيك فالح حازم الدكتور قدمها
 في محددة مواضيع تشرح وكتيبات المسجلة المحاضرات ومالزم مترجمة كتب

 .الفيزياء

 

 صورة في الفيزياء في متنوعة مواضيع القسم هذا يستعرض :وجواب سؤا 
 هذا على لالجابة يلزم ما كل بتجميع موضوع كل ويتناول للتفكير مطروحة اسئلة
 يجذب النه واالسلوب والطرح فكرةال حيث من جديدا القسم هذا يعد. الساال
 .للموضوع قراءته اثناء االجابة في يفكر ويجعله بالتساؤل القارئ

 

 إلى تحتاج التي الفيزيائية االفكار نم مجموعة القسم هذا يطرح :فيزياييا فكر
 للوهلة بديهية االجابة تبدو قد. الفيزيائية المفاهيم على يعتمد وتفسير مقنعة اجابة
 .الفزيائية الفكرة في العمق القارئ يجد والتركيز التفكير من بمزيد لكن االولى

 

 الفيزيائية المصطلحات من سلسلة القسم هذا يتناول :فيزيايية مصةلحات
 .للمعلومات سريعا مصدرا لتكون. باختصار ويشرحها

 

 للمشاهد موجهة الفيزيائية المواضيع من للعديد مسجلة شروحات :علمية ندوات
 الليزر فيزياء مثل مواضيع تناول تم وقد خاصة بصفة وللمتخصص عامة بصفة

 االعالم مجال في متنوعة ىاخر وانشطة الجاذبية وامواج النانو وتكنولوجيا
 .العلمي

 

 كبير بحجم بوسترات صورة في المعلومة بعرض يهتم قسم :علمية اوسترات
 التعليمية والماسسات المدارس في هالعرض متر ١ في متر٢ إلى يصل

 .والتكنولوجيا الفيزياء مواضيع من العديد تتناول. العلمية والمعارض

 

 والتلفزيونية االذاعية والمقابالت لقاءاتال القسم هذا يستعرض :ومقااالت لقاءات
 سكيك فالح حازم الدكتور بها قام التي والمستجدات االبتكارات من العديد حول
 بالصف التعليم وتقنية اليوتيوب على تعليمية قناة اول وتأسيس المرئي الكتاب مثل

 .وغيرها المقلوب
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واد صنننلبة متجانسنننة غينننر عضنننوية  تتكنننون بشنننكل طبيعننني ولهنننا بنننناء المعنننادن بتعريفهنننا العلمننني هننني مننن

بلنننوري محننندد وتركينننب كيمينننائي معنننين معنننروف لننننا. وبنننالخالف منننع المعنننادن  فاألحجنننار الكريمنننة ال 

تملنننك تركيبًنننا كيميائيًنننا محنننددًا أو ثابتًنننا  وقننند تحنننوي فننني تركيبهنننا بعنننض المعنننادن أو ال. وعلنننى النننرغم منننن 

نوًعنننا معروفًنننا منننن المعنننادن واألحجنننار الكريمنننة علنننى سنننطح كوكبننننا هنننذا   4900أن هنننناك منننا يزيننند عنننن 

إال أن الصنننور التالينننة التننني سنعرضنننها لكنننم تاليًنننا هننني لألجمنننل واألنننندر بنننين تلنننك األحجنننار والمعنننادن 

 !النفيسة والخالبة
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The Dynamic Desktop 

ستجيب عمالقة تعمل باللمس تعبارة عن شاشة هذا المكتب

ألشياء مادية، فهو يقدم ميزة استثناء بعض البقاع من خاصية 
اللمس بشكل مؤقت إلتاحة الفرصة لوضع فنجان من القهوة أو 

هاتفك الذكي أو لوحة مفاتيح الكمبيوتر دون اإلخالل بنظام عمل 

 نتيجة لالضطراب الذي قد يحدث في نظام اللمس للمكتب.

Altwork Station 
ب على العديد من األوضاع التي يمكن العمل يحتوي هذا المكت

من خاللها مثل وضعية الوقوف العادية ووضعية الجلوس ووضعية 
التركيز أو االستلقاء، حيث يمكن تحويل وضعية الكرسي 

 بالطريقة األكثر راحة بالنسبة إليك بضغطة زر واحدة.

  
 L3p D3sk 

ثرها تطوراً وإبداًعا يعد هذا المكتب أحدث وأكبر طاوالت كمبيوتر وأك
فقد قام بابتكاره المهندس الهولندي "بيتر براندز" مستخدًما نظرية 

تبريد السائل؛ للحفاظ على جهاز الكمبيوتر خاصتك خالل فترات 

 العمل الطويلة جًدا على الكمبيوتر.

TT D3sk 

هذا المكتب هو مثال آخر لقدرة المهندس الرائع بيتر براندز 
السائل في مجال التكنولوجيا، ولكن العظيمة في تبريد 

باستخدام تصميم آخر ولون مختلف إلضافة ميزة االختيارات 

 .على الكمبيوتر العمل لعشاق
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الجوي لكوكب زحل وتفككها  وهذه  رحلتها بعد دخولها للغالف األمريكيةالتابعة لوكالة الفضاء « كاسيني»أنهت المركبة الفضائية 

 .خالل مهمتها« كاسيني»أهم الصور التي التقطتها 

 

  

 ألوان حلقات زحل

تُظهر هذه الصورة منظًرا دقيًقا أللوان الحقيقية لحلقات زحل، ويعد 

الحلقة »هذا القسم الظاهر في الصورة جزًءا من الحلقة الوسطى 
ألف كيلو متر  100ي تبعد وهي أكبر حلقات زحل وألمعها والت« بي

 ..لونت الصورة باستخدام بيانات التصوير الطيفي .عن مركز زحل

 هياكل الموجة

أمواج الكثافة  2:1جانوس » تشكل هذه التموجات المعرفة باسم

شكل حلقات زحل الخارجية وُيعتقد أنها نتيجة  «الحلزونية
ء فريق اصطداماتٍ للكتلة، وقال ماثيو تيسكارينو أحد أعضا لعدة

توجد موجة »  مجلة ساينتفيك أمريكانكاسيني في مقابلة مع

الكثافة الحلزونية في المكان الذي تدور فيه جزيئات حلقات 
وله ست دورات كلما دار القمر جانوس حوله خمس ح زحل 

 «.دورات

 

عاًما من بدء مهمتها،  13بعد  الصورة األخرية اليت التقطتها كاسيين لكوكب زحل

 وهذا ما يعادل نصف عام على كوكب زحل

http://www.modernphys.com/
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 قمة زحل

تشكل هذه السحب الحلزونية القطب العلوي لكوكب زحل، 

تعرض  أثناء 2017من العام  أبريل 26التقطت هذه الصورة يوم و
من « أرضية»هذه المنطقة ألشعة الشمس، بعد عدة أعواٍم 

 .لف كيلومتر عن الشمسأ 267الظالم على الكوكب الذي يبعد 

 حلقات مكونة من جسيمات

يختلف حجم الجسيمات التي تشكل حلقات زحل بشكل كبير، 

إذ تتراوح من حبيبات دقيقة من الجليد إلىجسيمات تمتد آلالف 
جسيمات حلقات زحل  الكيلومترات، واستطاعت كاسيني تصوير

 .وعدد من األقمار المميزة

  

 ضبابية تيتان

سيني االلتفاف حول نفسها والتقاط صورة لتيتان، استطاعت كا

قمر زحل، وتعد هذه الضبابية الصفراء المزرقةنتيجة للجسيمات 
التي تؤثر على المرشحات الطيفية الحمراء  مختلفة الحجم

التقطت هذه الصورة على  .والخضراء والزرقاء لكاميرات كاسيني
 .بعد مليوني كيلومتر من تيتان

 الدوامات

حزًما من غيوم  ه الصورة الملونة للنصف الشمالي لزحلتظهر هذ

، والتقطت هذه الصورة بعد الجمع بين عدة صور ملتقطة زحل
 .باستخدام المرشحات الطيفية الحمراء والخضراء والزرقاء

  

 الحلقة إف

بالقرب من  -أحد أقمار زحل–يمكن مشاهد القمر بروميتيوس 
كيلو  86 والتي تبعد« الحلقة إف،»الحلقة الخارجية واألدق لزحل، 

متر عن باقي الحلقات، ويساهم حقلها الجاذبّي الضعيف في 
 .« .الحلقة إف»تشكيل عقد وندبات داخل 

 الشفق القطبي الجنوبي

ر المتتالية بالقرب من القطب الجنوبي لزحل، التقطت هذه الصو
ظاهرة طبيعة ناتجة « األضواء الجنوبية»وتعد هذه 

الجسيمات المشحونة، ما يؤدي إلى توهج الغازات في  عن
 .الغالف الجوي العلوي للكوكب
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