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 فةة  تصةة   متخصصةة  فيزي ئيةة  علميةة  مجلةة  هةة  العصةةةي  الفيزيةة   مجلةة 

 العلةو  بنشةة المجلة  تهةت  العةبية   األمة  أبنة   لكل لتصل إلكتةوني  صو ة

 ومواضةي  ومقة تت أخبة   صةو ة  ف صل ال ذات والعلو  الح يث  الفيزي ئي 

  أبوابهةةة خةة   مةةة  التكنولوجيةة  مجةة   فةةة  ع يةة ة جوانةةة  المجلةة  وتغطةة 

 منتة   فة  األعضة   مشة  ا ت مة  العلمية  م دتهة  المجل  تستم  المتع دة 

 الةب د مختلة  فة  الج معة ت أسة تذة مشة  ا ت مة  واذلك التعليم  الفيزي  

 لتةوفية العةبة  القة    ح جة  لتلبة  لة المج فكةةة جة  ت واألجنبي   العةبي 

 اإللكتةوني  بصو ته  مك ن  أي ف  قةائه  لكل تصل متخصص  علمي  مجل 

 .www.modernphys.com األنتةنة  شةبك  علة  موقعهة  خة   م  أو

 المعلوم   ع يبحث الذي العةب  الق    مجل  العصةي  الفيزي   مجل  تعتبة

 والمفي ة. الج ي ة
 

 العصةي  الفيزي   مجل  أه اف

 تص  الت  األه اف م  الع ي  أعينن  أم   وضعن  المجل  فكةة ب أت أن منذ

  يل : م  األه اف هذه وم  العةب  الق    مصلح  ف 

 العةبي . ب للغ  والتكنولوجي  الفيزي ئي  العلو  نشة (1)

 العةب . للق    علم  مص   توفية (2)

 الفةي ة. ب لمواضي  والمش  ا  واإلب اع اتبتك   عل  األعض   تشجي  (3)

 الجمي . متن و  ف  لتصبح المنت ي ت أسوا  خ  ج العلمي  المعلوم ت نقل (4)

 ط به . م  والمتخصصي  األس تذة بي  وصل حلق  توفية (5)

 وطموح ته   افه أه تحقيق ف  الفيزي ئيي  الب حثي  مس ع ة عل  العمل (6)

 متخصصي . أس تذة خ   م  ومس ع ته 

 

 واألخب   والمق تت المواضي  ه  المجل  ف  تنشة الت  العلمي  الم دة

 المش  ا  المنت ي ت ف  طةحه  ت  الت  واتستفس  ات واألسئل  والحوا ات

 المجل  لعنوان تةسل الت  والمواضي  المق تت م  واذلك المجل   ع ادإ ف 

 وذو العلمي  ال  ج ت حمل  م  العلميي  العةب والكت ب المتخصصي  قبل م 

 النق ط م  مجموع  المجل  تحةية هيئ  وضع  وق  التقني   الخبةات

 طي ته  بي  تحمل المجل  لتخةج العملي   م دته  تختي   األس سي  والشةوط

 والمفي ة. الشيق  العلمي  المواضي  م  متنوع  ب ق 

 ف  يةغ  م  ال لتستقبل أبوابه  العصةي  الفيزي   مجل  تحةية هيئ  تفتح

 ام  المجل   صفح ت ومونت ج لتحةية الفةيق بةوح معن  للعمل له  اتنضم  

 األع اد ف  المش  ا  ف  الةاغبي  العلمي  المنت ي ت ألصح ب ال عوة ونوجه

 المجل  وي وتز ونش ط ته  منت ي ته  أخب   نشة خ   م  المجل  م  الق دم 

 أن ويسع ن  المنت ي ت أعض   به  س ه  الت  والمفي ة العلمي  ب لمق تت

     المجل  عنوان عل  ب لخصوص  س ئلك  نستقبل
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 النجو  أاثة انطفأ 2018 م  س م  عشة الةاب  يو  فجة بزوغ قبل

 العقود خ    م ع بصف  والعل  الفلكي  الفيزي   سم   ف  لمع ن 

 ين هز عمة ع  هواينغ ستيف  الفيزي   ع ل  نج  الم ضي  الخمس 

 قةن نص  بع  المتحةك الكةس  ص ح  هواينغ نج  أفل ع م . 76

 فهم  أاثة البشةي  بفضله أصبح  الذي المتميز العلم  العط   م 

 صيته ذاع اتنتش  . ذائع  اتبه بفضل أيض  للعل  قةب  وأاثة للكون

 نوعي  وبفضل الكوني ت وعل  السودا   الثقوب حو  أعم له ضلبف

 المواضي . نفس حو  الواس  اتنتش   ذات اتبه

 مثقفة، لعائلة أكسفورد، في 1942 يناير 8 في هوكينغ وليام ستيفن ولد

 واالقتصاد. والسياسة الفلسفة أمه درست بينما بيولوجيا عالم كان فأبوه

 مائدة حول العائلة اجتماع أن ويروى نبوغ.وال بالذكاء عائلته وعرفت

 قراءة في أفرادها من فرد كل النغماس مطبق صمت في يكون الطعام

 في أساتذته بأحد متأثرا للرياضيات محبا ستيفن نشأ وقد كتاب.

 ثم اكسفورد بجامعة يلتحق أن قبل بأينشتاين لذلك ولقب المدرسة

 حبه لكن لديه. المحبب العلمي المجال هذا لدراسة كامبريدج بجامعة

 الكونيات علم وهو آخر علمي مجال إلى بعد فيما قاده للرياضيات

 الفلكية. والفيزياء

 إلى نسبت األعصاب ضمور من يعاني كان العبقري الشاب لكن

 الشلل إلى يؤدي المرض وهذا (.ALS) الضموري الجانبي التصلب

 هوكينغ لدى ظهر وقد سنوات، بضع غضون في عادة الوفاة ثم التام

 رغب وقد عمره. من العشرينات بداية في وهو 1963 عام في

 دراسة في التعمق في كامبريدج، جامعة في طالبا كان عندما هوكينغ،

 الفيزياء علماء أهم أحد هويل، فريد الشهير العالم يد على الكونيات علم

 الشرس والمعارض الماضي، القرن وستينات خمسينات خالل الفلكية

 أقل آخر أستاذ تعيين بعد تبددت آماله لكن العظيم. االنفجار يةلنظر

 لقاؤه وكان سياما. دينيس وليام وهو أطروحته على لإلشراف شهرة

 بوتيرة مرضه نمو إلى إضافة 1965 عام في منها وزواجه وايلد بجين

 على الحصول من مكنته التي الهامة الحوافز من متوقعًا كان مما أبطأ

 حدوث حول مدّوية مقاالت ونشره 1966 عام في راهالدكتو شهادة

 فيه يصبح الزمكان في موقع هو الثقالي أو الجاذبي )التفرد التفردات

 النسبي. الكونيات علم في النهائي( الفلكية األجرام جاذبية مجال

 وإشعاع الكوازارت اكتشاف مع البحثية هوكينغ أعمال تزامنت وقد

 1965 عام في وويلسون بينزياس يسكواز طرف من الكونية الخلفية

 نظرية لصالح الكفة وأمال الثابت للكون هويل نظرية فند ما وهو

 وغيرهم. غامو وجورج لوماتر جورج لها روج التي العظيم االنفجار

 خالل الكونيات وعلم النظرية الفيزياء في عميق تأثير لهوكينغ وكان

 إشعاع اكتشاف إلى وتوصل الماضي. القرن وثمانينيات سبعينات

 الهامة الجوانب من العديد وتطوير 1974 عام في السوداء الثقوب

 الثمانينات. في العظيم االنفجار بُعَْيد الكون شهده الذي التضخم لنظرية

 ،1983 عام في فلكي نموذج وضع إلى األعمال هذه جميع وأدت

ً  يعرف  من حاول .Hawking-Hartle نموذج باسم اليوم عالميا

 الكون نشأة من األولى المرحلة خالل جرى ما تفسير لعالمانا خالله

 الكون( عمر من األولى ثانية 10 -43 خالل )أي بالنك زمن وقبل

 الكون. على تسيطر الكمية الجاذبية كانت عندما

 أن حقيقة خالل من الفكرية وقدرته هوكينغ ستيفن تصميم ويقاس

 التصلب مرض عن لناجما الشلل أصابه وقد بها قام العلمية إنجازاته

 مغادرة أو الطعام تناول على قادر غير وأصبح الضموري، الجانبي

 على قدرته تأثرت حتى بالتدهور حالته واستمرت مساعدة دون سريره

 أصيب ثم .1985 عام في الكالم عن تماما عاجزا بات أن إلى النطق

 قصبته لثقب األطباء إثره على اضطر رئوي، بالتهاب ذلك بعد

 وفاته حتى الثمانينات أواخر منذ هوكينغ واعتمد حياته. إلنقاذ هوائيةال

 .به المحيطين مع للتواصل حاسوب جهاز على

 والفيزياء الكونيات علم مجال في متميزا عالما هوكينغ ستيفن يكن لم

 بأسلوبه ُعرف فذا علميا كاتبا ذلك جانب إلى كان بل فقط النظرية

 القراء متناول في وجعلها العلمية اتالنظري أعقد تبسيط في السلس

 نشره الذي للزمن" موجز "تاريخ األول كتابه وكان المختصين. غير

 والواليات بريطانيا في مبيعا الكتب أكثر قائمة في وظل 1988 عام في

 وكتاب لغة، 35 من أكثر إلى وترجم سنوات 4 عن يزيد لما المتحدة

 جائزة على وحاز 2001 عام نشر الذي جوز" قشرة في "الكون

 خمس لوسي ابنته مع بالتعاون هوكنغ كتب كما العلوم. لكتب "أفنتيس"

 سنتين. قبل آخرها صدر لألطفال علمي خيال روايات

 في واسعا تقديرا العلمية هوكينغ أعمال القت فقد ذلك مقابل في

 في الملكية بالجمعية عضوا تعيينه في خاصة تجلى العلمية األوساط

 شغل كما إليها. انضموا الذين العلماء أصغر بذلك ليكون 1974 العام

 جامعة في المرموق الرياضيات كرسي 2009و 1979 سنتي بين

 إسحاق مثل كبار علماء قبل من شغله الذي الكرسي وهو كامبريدج

 أنه إال نوبل جائزة على يحصل لم كونه ورغم ديراك. وبول نيوتن

 الفيزياء في وولف جائزة مثل مةالها العلمية الجوائز من بالعديد فاز

 وغيرها. أينشتاين ألبرت وقالدة

 رجال أيضا ولكن عصرنا، في العقول أعظم من واحدا العالم يخسر لم

 الذي ما مرة ذات صحفي سأله وعندما .التحدي وروح بالصبر ملهما

 وشعور "عملي الشهير: الفيزيائي أجاب االستمرار، على ألهمه

 الحياة كانت مهما تغضب، أال أيضا المهم "من وأضاف ."الفكاهة

 على تضحك أن تستطع لم إذا األمل كل تفقد أن يمكن ألنك صعبة،

 لم طفل مجرد أنا " نفسه عن وقوله ."عام بشكل حياتك وعلى نفسك

 ".اإلجابة أجد وأحياناً.. و"كيف"، "لماذا" أتساءل زلت ما يكبر،

 العالم وفاة ذكرى يوافق لالرج هذا ميالد تاريخ يكون أن المصادفة من

 اينشتاين. والدة ذكرى يوافق وفاته وتاريخ غاليلي الكبير اإليطالي

 آلخر. عالم من تنتقل العلم مشاعل وكأن
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 الفيزياء يف نوبل ئزةجا حتصد اجلاذبية أمواج
 

ً  األكثر للحدث الثاني اليوم في  وراينر ثورن وكيب بارش باري من كل فوز عن نوبل جائزة عن المسؤولة اللجنة أعلنت العام، مدار على ترقبا

 نتعرف دعونا لذلك الزمان، من قرن قبل اينشتاين بها تنبأ التي الجاذبية موجات رصد في لجودهم 2017 للعام الفيزياء في نوبل بجائزة فايس،

 اينشتاين. ألبرت للعالم االستنتاجات أروع أحد في ونغوص الجاذبية أمواج ماهية على

 

 واجلاذبية اينشتاين .. احلكاية يةبدا

 تنبأ حولنا، من للكون نظرتنا غير وبذلك والعامة الخاصة النسبية المشهورة نظريته لنا وقدم اينشتاين البرت العالم جاء الزمان من قرن قبل

 في تحدث تموجات عن عبارة هي بيةالجاذ وموجات حجمها، لصغر اكتشافها يصعب لكن النسبية، للنظرية كنتيجة األمواج هذه بوجود اينشتاين

 لو مثال(، في ذلك )لنوضح الضوء بسرعة وتنتقل جسم أي جاذبية من الناتجة الطاقة انتقال عن المسؤولة وهي والمكان( )الزمان الزمكان نسيج

 الضوء، بسرعة تسير األمواج ألن الشمس جاذبية بغياب األرض على المشاهد يشعر حتى دقائق 8 حوالي األمر سيستغرق فجأة اختفت الشمس أن

 قوية. أمواج تنتج ألنها أسودين ثقبين اندماج أو نجم انفجار من ناتجة األمواج هذه كانت إذا إال األمواج هذه رصد يصعب إذاً 

 

 اينشتاين نبوءة وحتقق .. الليغو مرصد

 مرصد بناء تم ذلك صحة إلثبات خاطىء، النسبية النظرية خصي فيما اينشتاين استنتاج أن ، العامة النسبية بالنظرية المشككين أحد يقول ربما

 هذه رصد وتم 2016 عام جاء حتى األمواج، هذه من شيء أي رصد يتم لم لكن سنين ثمانية قرابة العلماء انتظر األمواج، هذه لرصد الليغو

 فيها يتم تجربة عن عبارة كلها الفكرة الجاذبية، أمواج رصد كيف لنرى قليالً  الليغو لمرصد نعود دعونا أخيراً، اينشتاين استنتاج وتحقق األمواج

ً  الشعاعين فيهما يرسل جداً  طويلين ممرين عن عبارة المرصد وهنا هدام، أو بناء تداخل بينهم ليحدث ليزر شعاعين تدخل ً  ذهابا  مرة 400 وأيابا

 وبذلك الزمكان في تشوه على ستعمل الجاذبية موجات حال في أما هدام لتداخ سيكون أنه تقول الحسابات التداخل وعند بينهما، التداخل يتم أن قبل

 فال بالموجة الخاص الطور بتغيير يقوم التغير وهذا العكس، يحدث فترة وبعد الثاني الممر طول ويقصر األول( )الذراع األول الممر طول يزداد

 ذلك )أليس الجاذبية أمواج رصد العلماء يستطيع وبهذا الموجة مرور مع شدته تتغير ضوء )المرصد( الكاشف يلتقط وبذلك هدام تداخل يحدث

 الشيء(. بعض رائع

 

 اجلاذبية وأمواج .. نوبل

 أمواج رصد العلماء استطاع ذلك غير أو زالزل عن ناتجة أخرى موجات المرصد يرصد أن مثل التجربة هذه في كانت التي المعيقات كل رغم

 الجاذبية.

 وجود على جزئي دليل اكتشافهم من فلك عالما استطاع بعدما 1993 عام كان أولها نوبل جوائز من جائزتين حصد اعتاستط الجاذبية أمواج

 هذه وجود إثبات وتم 2016 عام في الجاذبية أمواج رصد تم بعدما العظيم االستنتاج هاد نتيجة أخرى بجائزة نعود وهانحن الجاذبية، أمواج

ً  الزمان، من قرن بعد ايناينشت استنتاج وتحقق األمواج ً  سمعنا قد وأخيراً  أقول وختاما   الشاسع. الكون هاد يخبأه ما لنا يكشف قد للكون صوتا
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 اإلنرتنت يف حدثت تطورات 9 أبرز .ميالدها عيد يف
 

 يستخ مه  ا ن الت  شبك  ال هذه ف  ثو ي  تطو ات ح ث  اآلن حت  1989 ع   م  س 12 ومنذ اإلنتةن   ول ت والكم   ب لتم   ع م  29 قبل

  سمي  العنكبوتي  الشبك  اختةاع ع  وأعل  .به  يستعي  الكوا  سك ن نص  ب ت واليو  إنش ئه   وق  البشة م  المئ  ف  واح  م  أقل

 عل  طةأت تطو ات 9 أبةز نيوز" "سك ي موق  و ص  ج ي  معلوم ت لنظ   مقتةحه ق   عن م  وذلك ل   بيةنةز تي  البةيط ن  المهن س

 أهمي  التطو ات هذه أاثة ع  الجمهو  وسأل  نسبي   القصية عمةه  ف  الشبك 

 

  اإللكرتونية التجارة

 االطالع فرصة مستخدميها الشبكة منحت

 دون المنزل، في والخدمات السلع أسعار على

 الذي األمر المتاجر، إلى الذهاب عناء تكلف

 أنها كما المزدحمة، المدن في متعبا يكون قد

 في موجودة ليست سلع على االطالع تتيح

 إليصالها سهلة طرق لهم ووفرت بالدهم،

 منازلهم حتى
 

 يديك بني األخبار

 كبيرة جرائد تصفح علينا كان السابق في

 أما العالم، أخبار آخر معرفة أجل من الحجم

 على الحصول فعملية اإلنترنت عصر في

 فضال تفاعلية، وبطرق وأسرع أسهل األخبار

 للمشاركة الجمهور أمام المجال إفساح عن

 والتصويت التعليقات عبر
 

 األلعاب

 ألعاب تطوير في لإلنترنت الفضل يعود

 فنا أصبحت حتى مسبوق، غير بشكل الفيديو

 السهل من وبات الكثيرين، يجذب مزدهرا

 العنكبوتية الشبكة طريق عن تحميلها

 .بها واالستمتاع
 

 ميديا السوشال

 مع حقيقة بدأ اإلنترنت في قيقيالح التطور

 أيضا تعرف التي التواصل شبكات ظهور

 منصات وفرت إذ ميديا"، بـ"السوشال

 أصدقاء على والتعرف اآلراء وتبادل للحوار

 الذين المعارف بين العالقات وإعادة جدد،

 بينهم الحياة مشاغل باعدت
 

 التصيد

 إيجابي، اإلنترنت على موجود هو ما كل ليس

 لمضايقة منصة الشبكة تأصبح إذ

 واألقليات النساء سيما ال المستخدمين

 في اآلخر مع يختلف شخص وأي العرقية،

 الرأي
 

 الرسوم

 الفكاهية للرسوم كبيرا انتشارا اإلنترنت أتاح

  فيها متخصصة كثيرة صفحات باتت والتي

Memes"، رموز إلى الحقا وتطورت 

  آرائهم عن للتعبير األشخاص يستخدمها
 

 الفيديو بث

 الفيديو تحميل الشخص على كان السابق في

 من يتمكن حتى اإلنترنت على الموجود

 من طويال وقتا األمر واستغرق مشاهدته،

 مشاهدة قدرة للشخص بات حتى المطورين

 واحدة. بنقرة اإلنترنت على الفيديوهات

 مشاهدة إمكانية إلى أخيرا األمر ووصل

 عبر وقوعها لحظة مباشر بشكل األحداث

 .اإلنترنت
 

 التشفري

 شخص أي بوسع كان اإلنترنت عهد بداية في

 التطفل التكنولوجية المعرفة من القليل لديه

 بات التشفير مع أما محادثاتك، على

 قاومت الحكومات لكن مأمن في الخصوصية

 يتحدث وسيلة يشكل قد ألنه بقوة األمر هذا

 خفية. واإلرهابيون المجرمون فيها
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 بسرعة املاء لتحليل التكلفة منخفض جهازا خترتع طفلة
 

 بالجائزة عاما 11 عمرها تلميذة توجت

 الصغار، للعلماء أمريكية مسابقة في األولى

 التكلفة منخفض سريعا تحليال باختراعها

  .بالرصاص المياه تلوث عن للكشف

 متنافسين 10 من راو جيتانجالي اختيار وتم

 بعدما سابقة،الم من النهائية المرحلة بلغوا

 علماء مع يتعاونون أشهر ثالثة أمضوا

  .أفكارهم تطوير في يساعدونهم

 أنابيب الصغيرة المخترعة جهاز ويستعمل

 عن للكشف الصغر في متناهية الكربون من

 .الرصاص وجود

 استوحت إنها إعالم لوسائل الطفلة وقالت

 بوالية فلينت مدينة فضيحة من اختراعها

 تهما مسؤولون فيها جهيوا التي ميشيغان،

 عامي في المياه تلوث قضية في القتل منها

  .2015و 2014

 بالرصاص المياه تلوث عن الكشف ويتطلب

  .مكلفة تحاليل إجراء حاليا

 والمسمى المحمول، جيتانجالي اختراع ولكن

 في العذبة المياه إلهة اسم وهو "تيثيس"،

 األساطير

 يسمح اليونانية،

 مرتبط لمجس

 هاتفي بتطبيق

 عن بالكشف

 الرصاص نسبة

 شبه نحو على

  .فوري

 لوسائل وقالت

 "إذا اإلعالم

 بماء اغتسلت

 تصاب ملوث

 الجلدي، بالطفح

 للطبيب ويمكن

 أن المختص

 ذلك لك يكشف

 الماء في الرصاص أحد شرب وإذا بسهولة،

  ."بسيطة خلقية بتشوهات أوالدا ينجب قد فإنه

 أكثر الجهاز تحسين تريد أنها وأضافت

 تكون أن تريد وأنها تسويقه، من لتتمكن

 أمراض طبيبة أو الوراثة علم في خبيرة

  .المستقبل في جلدية

 دوالر ألف 25 مبلغ على جيتانجالي وحصلت

 .المسابقة في األولى الجائزة مكافأة

 تحديد األخرى الفائزة االختراعات وشملت

 الزهايمر، مرض عالج في يساعد قد جزيء

  .الماء استهالك ترشيد في ديساع وروبوت

 

 

 التكنولوجيا يف "يغرق" العامل
 أو متزايدة بصورة الرقمية التكنولوجيا استخدام نحو االتجاه

 األمر أكبر، بشكل وتواصله العالم ترابط على يعمل "الرقمنة"

 ،مضى وقت أي من وأصغر أقرب عالمنا جعل في يساهم الذي

 7.6 عددهم البالغ العالم، سكان اثلث أصبح ،2018 العام بداية فمع

 على نصفهم محمولة، أو نقالة هاتف أجهزة يمتلكون نسمة، مليار

 .الذكية الهواتف يستخدمون األقل

 اإلنترنت خدمة في اشتراك لديهم العالم سكان نصف فإن بالمقارنة،

 مؤسسة عنها كشفت التي البيانات بحسب إليها، الوصول يمكنهم أو

 التواصل بوسائل يتعلق وفيما اجتماعيون نو"نح "هووتسويت"

 عبر يستخدمونها األقل على نسمة مليارات 3 ثمة االجتماعي،

 هواتفهم. أجهزة

 االجهزة عدد أن إلى الرقمية التوجهات حول دراسات وتفيد

 العلم مع جهاز، مليار 25 بلغت 2015 العام في باإلنترنت المتصلة

 وبكلمات نسمة مليار 7.2 امالع ذلك في بلغ العالم سكان عدد أن

 شخص لكل 3.47 باإلنترنت المتصلة األجهزة عدد بلغ فقد أخرى

 سيتجاوز العالم سكان عدد أن إلى التقديرات وتشير األرض، على

 المتصلة األجهزة عدد ويقدر ،2020 العام في نسمة مليار 7.6

 6.58 بمعدل أي جهاز، مليار 50 بحدود العام ذلك في باإلنترنت

 إنسان. لكل ازجه
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 إيلون إكس، سبيس لشركة التنفيذي الرئيس قال

 شركته تبنيها التي الصواريخ سفينة إن موسك،

 برحالت تقوم أن يمكن المريخ إلى للرحالت

 المقبل العام بحلول قصيرة

 في ويست ساوث مؤتمر خالل موسك، وأوضح

 شركة أن األميركية، تكساس بوالية أوستن

 "أعتقد مضيفا جيدا"، دماتق "تحرز إكس سبيس

 قصيرة برحالت القيام على قادرين سنكون أننا

 وفقا المقبل"، العام من األول النصف في ربما

 أنه 2017 عام في كشف إذ المريخ، كوكب على بشرية مستعمرة بإنشاء عاما( 46) األميركي الملياردير ويحلم البريطانية "التليغراف" لصحيفة

 ساعة من أقل في األرض على مكان أي إلى االنتقال على قادرة ستكون "BFR" الرمزي االسم تحمل جديدة خصواري سفينة يبني كان

 إكس" "سبيس شركة أعلنت سابق، وقت وفي المريخ أو القمر إلى بعثات إرسال على النهاية في قادرة ستكون الفضائية المركبة إن موسك وقال

 بإطالق إكس" "سبيس نجاح بعد الكبير الصناعي القمر إطالق ويأتي 9 "فالكون صاروخها عبر ضاء،الف إلى عمالقا صناعيا قمرا إطالقها عن

 هيفي". "فالكون وهو العالم، في صاروخ أكبر

 

 

 مخبري كهربائي غزل جهاز لتطوير األولية المواد وقلة اإلمكانيات شح على التغلب في إسبر وسومر علي سليمان السوريان المهندسان نجح 

 البثق. بطريقة النانو ألياف إلنتاج

 النانو. ألياف إلنتاج كاف قوي بمحرككهربائي لجهاز أولي نموذج تطوير من ليتمكنا المرجوة، النتائج إلى للوصول عدة أبحاث المبتكران وأجرى

 يصب ثم المتكررة(. وحدات تتكون يميائية)مادةك بوليمير إلى وتحويلها منها األلياف تشكيل يطلب التي المادة حل على عمله في الجهاز ويعتمد

 لفرق السالب الطرف إلى للباثق مقابلة نحاسية صفيحة وتوصل مرتفع، كمونكهربائي لفرق الموجب الطرف إلى الموصول الباثق ضمن البوليمير

 الكمون.

 فريدريك الراحل األمريكي الميكانيك لطريقةعاِلم اوفقً  النانو؛ ألياف تشكل إلى يؤدي ما كيلوفولط، 30و 15 بين الكهربائي الكمون فرق ويتراوح

 تأثير تحت وتستطيل موجبة بشحنة الباثق ضمن القطرة تشحن إذ مرتفع، كمون لفرق تتعرض أن يجب نانو ألياف تتشكل لكي» ومفادها تايلور؛

 ألياف القطرةمشكلة تنبثق الجزيئات ترابط قوة على الكهربائي الحقل فيها يتغلب التي النقطة وهي حرجة نقطة في ثم تايلور، مخروط لتشكل الحقل

 «نانو.

 األساتذة مع المشترك والتعاون منالدراسة أعوام خمسة ثمرة المشروع» إن المستقبل، لمرصد خاص حديث في سليمان، علي المهندس وقال

 والطبية العسكرية المجاالت في النانو ألياف لتطبيقات نااهتمام من فكرته نبعت خسارة، آالء والمهندسة يونس باسل الدكتور المشرفين؛ الجامعيين

 «والزراعية.

 مرت للجهاز تطويرنا مراحل» إن وأضاف

 عال   عزم   محرك إيجاد أبرزها كان بعقبات

 مع ليتناسب ويدورباالتجاَهين، السرعة متغير

 أن يجب إذ المادة، لزوجة حسب عدة سوائل

 محركدورانال ويفيد قطرة. قطرة السائل يخرج

 إلى دفعنا ما الباثق، وتفريغ ملئ في باالتجاَهين

 دوراته عدد لكن العزم، عالي محرك استخدام

 أن إلى السرعة، لتغيير قابل وغير كانمرتفعًا

 في أصاًل  موجودة سرعة علبة لتطوير توصلنا

 الدورات عدد فأصبح اآللية، نصف الغسالة

 متغيرة سرعة على وللحصول مناسبًا.

 محواًل  صممنا الدوران كسع وإمكانية

 األقطاب قلب مع متعدد كهربائيًابمخرج

 «المطلوب. على فحصلنا

 وانتظامها األلياف توجيه مجال خاصفي وبشكل النانو، ألياف لتقنيات أكبر استثمار إلى ليصل مستقباًل  العلمي البحث يتوسع أن الباحثان ويتمنى

 استخدامها. تسهل تطبيقات على للحصول
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 .الكون أجزاء أحلك على الضوء سلطت التي العلمية، األعمال من مجموعة وراءه تاركا هوكينغ، ستيفن ،”األسطوري“ الفيزياء عالم يتوف

 ولكنها تماما، سوداء ليست السوداء الثقوب إن قال حيث ،”هوكينغ إشعاع“ على عمله نتيجة مشهورا كامبريدج، وأستاذ النجوم عالم وأصبح

 كبير. بشكل للكون نظرتنا تغيير في وساهمت اإلشعاع، من مختلفة نواعأ نتيجة تتوهج

 اإلشعاع تحديد وتم نوبل. بجائزة هوكينغ، العالم، فوز المحتمل من لكان ثبتت ولو فقط، نظرية عن عبارة تزال ما ”هوكينغ إشعاع“ فكرة أن ويذكر

 التخلص يتم حيث جدا، الصغيرة السوداء الثقوب حول خاص بشكل مرئية ونتك أن يجب التي الغريبة اآلثار يصف وهو ،1974 عام في مرة ألول

 اإلشعاع. من

 يكن فلم المراقبة، صعبة السوداء الثقوب أن بما ولكن عملية. مالحظة إلى النظريين، واالستكشاف االهتمام هذا لتحويل العمل من الكثير وجرى

 بها. يحيط أن المتوقع اإلشعاع وهج رؤية باإلمكان

 السوداء الثقوب تدمير كيفية حول رائعة رؤى شملت حيث اكتشافه، وخصائص آثار استكشاف على هوكينغ ستيفن عمل األخيرة، السنوات يوف

 آخر. كون إلى ممر مثابة تكون قد السوداء الثقوب إن القول، إلى دفعه ما بالمعلومات، واحتفاظها

 Lou“ مرض أو ،21 الـ سن في الضموري الجانبي التصلب بمرض بإصابته كينغ،هو البروفيسور، حالة تشخيص تم أنه بالذكر والجدير

Gehrig”، أنحاء جميع في محاضرات بإعطاء بدأ عندما الجميع وفاجأ عاما، 50 من ألكثر عاش ولكنه حياته، من مبكر وقت في وفاته توقع مع 

 ”.باختصار الكون”و ”للوقت موجز تاريخ“ مثل كتبا ألف كما العالم،

 عندما العمل عن سيتوقف حاسوبا الدماغ يعتبر أنه أوضح كما لموته، فلسفية مقاربة أعطاه والتشخيص المرض مع التعايش إن هوكنيغ، قالو

 ”.الظالم من يخافون الذين للناس خرافية قصة إنها“ آخرة، حياة أو جنة توجد وال مكوناته، تفشل

 السابق الرياضيات أستاذ واشتهر ”.أحياء وهم جيد بشكل يتصرفون الناس لجعل الموت دبع حياة لوجود حاجة توجد ال“ أنه هوكينغ وأضاف

 البشرية. للروح العميق وفهمه المذهل لذكائه الكثيرون ويذكره الكمومية، والميكانيكا التثاقلية الفيزياء في بمساهماته لوكاسيان، كامبريدج بجامعة

 يمكننا ولكن صغير. كوكب على القرود من متطورة ساللة مجرد نحن – هوكينغ: ستيفن النجوم، عالم واقتباسات مقوالت أشهر أحد يلي وفيما

 مميزين. يجعلنا ما الكون، فهم

 صالح في يكن لم الذي األمر كولومبوس، قبل من أمريكا الكتشاف مماثلة النتيجة فستكون الغريبة، الفضائية الكائنات كوكبنا زارت حال في –

 حقا. نريده ال شيء إلى الذكية الحياة تتطور أن يمكن كيف لنرى أنفسنا، إلى النظر فقط وعلينا ليين.األص األمريكيين

 المعرفة. وهم هو بل الجهل، ليس للمعرفة عدو أعظم –

 بما محظوظا كنت إذا لثا،ثا والغاية. المعنى يمنحك الذي العمل، عن أبدا تتخلى ال ثانيا، قدميك. أسفل إلى وليس النجوم إلى تنظر أن تذكر أوال، –

 منه. تتخلص وال هناك أنه فتذكر الحب، على للعثور يكفي

 جسدك. مثل معاقة روحك من تجعل وال اإلعاقة. رغم بها القيام يمكن التي األشياء على التركيز كالتالي: المعاقين لألشخاص نصيحتي –

 موجودين. سنكون أنا وال أنت ال األخطاء، بدون ألنه جيدا، يكون قد األمر اهذ أن أخبره خطأ، ارتكبت إنك ويقول ما، شخص منك يشكو عندما –

   األصل. في يوجد ولماذا الحال، هذا على هو لماذا الكون، فهم في يتمثل بسيط، هدفي –
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  املادة نصف يكتشفون علماء

 الكون يف املفقودة
 

 األدلتتتة خلتتتف الستتتعي فتتتي البتتتاحثين فِتتتَرقُ  تستتتتمر

 المظلمتتتة للمتتتادة المخادعتتتة ةالطبيعتتت تكشتتتف التتتتي

 الكتتتون معظتتتم تشتتتكالن اللتتتتان المظلمتتتة، والطاقتتتة

 عاتقهتتتا علتتتى أختتتذت أختتترى فَِرقًتتتا لكتتتن المعلتتتوم،

 تتضتتتتمن التتتتتي «العاديتتتتة، المتتتتادة» لغتتتتز كشتتتتف

 واإللكترونتتتتتتتتتات والنيوترونتتتتتتتتتات البروتونتتتتتتتتتات

 .المعروفة

 مشتتتاهدة متتتن العلمتتتاء تمكتتتن متتتن التتترغم وعلتتتى

 لكتتتتتن تباينتتتتتة،م ظتتتتتروف وستتتتتط العاديتتتتتة المتتتتتادة

 يمتتتتتأل متتتتتا نصتتتتتف مشتتتتتاهدة تقتضتتتتتي مهمتتتتتتهم

 والنجتتتتتوم المجتتتتترات بتتتتتين الواستتتتتعة الفراغتتتتتات

 فتتتتتتي الستتتتتتابحة األختتتتتترى الفضتتتتتتائية واألجستتتتتتام

 كبيتتتًرا جتتتزًءا المفقتتتودة المتتتادة تؤلتتتف إذ الفضتتتاء،

 .التبانة درب مجرة من

 كيتتف فيهتتا شتترح التتتي دراستتته فريتتق كتتل أصتتدر

 إذ ا،ستتتابقً  تالحتتت  لتتتم التتتتي المتتتادة تلتتتك اكتشتتتف

 الفلكيتتتتتة الفيزيتتتتتاء معهتتتتتد فتتتتتي بتتتتتاحثون أجتتتتترى

 إحتتتتتدى فرنستتتتتا فتتتتتي أورستتتتتاي فتتتتتي الفضتتتتتائية

 جامعتتتتتتتة متتتتتتتن فريتتتتتتتق وأجتتتتتتترى الدراستتتتتتتتين،

 وأكتتتتتتد األختتتتتترى، الدراستتتتتتة االستتتتتتكتلنديةإدنبرة

 فتتتتتي المفقتتتتتودة االعتياديتتتتتة المتتتتتادة أن الفريقتتتتتان

 ستتتاخنة غازيّتتتة خيتتتوط هيئتتتة علتتتى توجتتتد الكتتتون

 ويستتتتحيل ،بينهتتتا لتصتتتل المجتتترات بتتتين منتشتتترة

 األشتتتعة مقرابتتتات» عبتتتر الغتتتازات تلتتتك اكتشتتتاف

 دفتتع متتا الهشتتة، الغتتازات لطبيعتتة نظتتًرا «الستتينية

 ستتتتتتونييف بتتتتتتتأثير» االستتتتتتتعانة إلتتتتتتى الفريقتتتتتتان

 تلتتتك تحتتتدث إذ ذلتتتك، علتتتى للتغلتتتب «زيلتتتدوفيتش

 العتتتام وفتتتي التقاطتتته، يستتتهل غازيًّتتتا اأثتتترً  وراءه تارًكتتتا الستتتاخنة، الغتتتازات األعظتتتم االنفجتتتار متتتن المتبقتتتي الضتتتوء اختتتتراق عنتتتد الظتتتاهرة

 .المعروفة الكون حدود ضمن التأثير لذلك خارطةً  «بالنك» االصطناعي القمر أنتج ،2015

 جميع جمعوا ثم «،للسماء الرقمي سلووان مسح» مستخدمين «باريون خيوط» عبر ببعضها تتصل أنها يُعتقد مجّريّة أزواًجا فريق كل اختار

 260 جمع من المعهد فريق فتمكن سهولة، أكثر الخافتة الفردية اإلشارات رؤية تصبح كي المناطق، تلك في بالنك القمر هاالتقط التي اإلشارات

 .زوج مليون عن يزيد ما إلى الجامعة فريق جمعها التي المجرات عدد وصل بينما المجرات، من زوج ألف

 الكتتتون فتتتي االعتياديتتتة المتتتادة كتلتتتة تفتتتوق الباريونيتتتة الغتتتازات كثافتتتة أن إلتتتى المعهتتتد فريتتتق توصتتتل إذ مشتتتابهة، نتتتتائج علتتتى الفريقتتتان حصتتتل

 دلتتياًل  الفريقتتان اكتشتتف الحتتالتين وفتتي ثالثتتة، متتن بتتداًل  أضتتعاف ستتتة بلغتتت الغتتازات كثافتتة أن اآلختتر الفريتتق الحتت  بينمتتا أضتتعاف، بثالثتتة

 .يوًطاخ لتشكل كافية درجة إلى مرتفعة المجرات بين الغازات كثافة أن على حاسًما

 منتتتذ موضتتتوعة نظريتتتات   اختبتتتار فتتتي لهتتتم الفرصتتتة إلتاحتتتة العلمتتتاء خدمتتتة فتتتي الحديثتتتة التقنيتتتات تستتتخير علتتتى حيًتتتا مثتتتااًل  االكتشتتتاف يُعتتتد

 األمريكيتتتة المتحتتتدة الواليتتتات فتتتي ماساتشوستتتتس فتتتي الفلكتتتي ستتتميثونيان-هارفتتتارد مركتتتز فتتتي بروفيستتتور «كرافتتتت رالتتتف» قتتتال إذ عقتتتود،

 المتتادة تلتتك أحتتدهم فيهتتا يكتشتتف التتتي األولتتى المتترة هتتذه لكتتن الكتتون، فتتي المتتادة تلتتك وجتتود الجميتتع يعلتتم» راستتةالد فتتي يشتتارك لتتم والتتذي

 علتتى البنتتى ونشتتوء المجتترات تشتتكل عتتن أفكارنتتا صتتحة إظهتتار فتتي طتتوياًل  شتتوًطا االكتشتتاف ذلتتك ستتيقطع» قتتائاًل  وتتتابع «حاستتًما، اكتشتتافًا

 .«العصور مر

 معرفتتتةً  اإلنستتتان استتتتزاد فكلمتتتا المستتتتقبلية، األبحتتتاث يثتتتري وأن الحاليتتتة، المستتتتقبل ختتترائط يحستتتن أن المفقتتتودة المتتتادة الكتشتتتاف ويمكتتتن

 أولئتتتتك درستتتتها التتتتتي القصتتتتية المجتتتترات إلتتتتى متتتتا يوًمتتتتا اإلنستتتتان يصتتتتل وربمتتتتا معتتتته، التعامتتتتل علتتتتى قدرتتتتته زادت المحتتتتيط، العتتتتالم عتتتتن

  .الباحثون
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 عندما حتى أيًضا، موثوقةً  الطاقة تكون أن إلى بحاجة نحن ذلك، ومع المتجددة. الطاقة نظافة إلى جةبحا نحن كوكبنا على الحياة قيد البقاء أجل من

 الرياح. أَعالم أو الشمس الغيوم تحجب

 ماب مصادر، مجموعة من الكهربائية الشبكة لتشغيل الطاقة مصادر – بالتنوع الطبيعي التباين هذا مواجهة على بالفعل نعمل أننا من الرغم على

 أنظمة نحتاج نحن -والغاز الفحم احتياطي مصادر إلى للعودة الحاجة من للتحرر والرياح، األمواج الشمسية، المائية، الحيوية، الكتلة طاقة ذلك في

 النطاق. واسعة طاقة تخزين

 يحدث هذا تجعل أن يمكن التي ”هواءال-تنفس“ بطارية من جديد نوع بتطوير (MIT) للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد في الباحثين من فريق وقام

 عاجاًل.

 ويعاد التفريغ، أثناء الخارج من الهواء تستنشق البطارية أن هو يميزها ما لكن الحالية. التقنيات سعر ُخمس بنحو ألشهر الطاقة البطارية تخزن

 األكسجين. تبعث ألنها البطارية شحن

 (،Yet-Ming Chiang) تشيانغ مينغ-يت دسالمهن الدراسة، في المشارك الباحث ذكره لما وفقًا

 وتزفر تستنشق البطارية هذه“ (:MIT News) للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد أخبار لموقع

 وأضاف ”األوكسجين تفرز إنها البشر، مثل الكربون، أوكسيد ثاني تفرز ال لكنها حرفيًا، الهواء

 ”.المنظومة وخارج داخل جيناألوكس أخذ طريق عن شحن توازن خلق هو تفعله ما“ أيًضا:

 الكاثوليت سوائل. الواقع في واألنود الكاثود أن يعني مما الشحن، إلعادة قابلة بطارية الفريق صمم

 والكبريت، المياه من محلول هو األنوليت الطاقة. وإطالق لتخزين األيونات تُبادل ثم واألنوليت،

 المؤكسد. السائل الملح محلول هو والكاثوليت

 ما هو ”التنفس“ الواقع، في األوكسجين. ”زفير“ إلى للبطارية يسمح ما هو األخير لمحلولا هذا

 تعيد ثم الكاثوليت، في سلبًا مشحونة هيدروكسيد أيونات وتخلق تستنشق تعمل. أن للبطارية يسمح

 األنوليت. إلى اإللكترونات وتعود األوكسجين، تبعث أنها كما الهيدروجين أيونات وخلق شحن،

 القطب عن بحثًا ذهبنا“ (:MIT News) للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد أخبار لموقع تشيانغ قالو

 كقطب الكبريت مع نستخدمه أن يمكن والذي للغاية منخفضة تكلفة ذو أيًضا سيكون الذي الموجب

 ”.سالب

 عالواق في يكون أن يمكن أنه لنا تبين العرضي، المختبر إكتشاف خالل من“ أيًضا: وأضاف

 الكهربائي والقطب الكبريت بين وإيابًا ذهابًا للتحرك الشحنة ينقل كان والذي آخر، عنصر   إلضافة بحاجة نحن الهواء. وبالتالي األوكسجين،

 ”.الصوديوم عنصر أنه اتضح والذي الهوائي،

 التكاليف تخفيض وكان بكثير. أرخص والماء والملح الكبريت ولكن – الطريقة بنفس تعمل الطاقة، كثافة نفس لديها والتي الهواء، ليثيوم بطاريات

 الكهربائية. الشبكة مع لالستخدام نطاقها توسيع يمكن والتي الطاقة تخزين أنظمة لتطوير أساسيًا

 غيل.للتش مخزنة (kWh) ساعة كيلوواط لكل أمريكي( )دوالًرا $30و $20 بين ستتراوح هذه التنفس بطارية من محسنة نسخة أن الفريق ويقدر

 ساعة. كيلوواط لكل دوالر 100 حوالي تكلف حاليًا المتاحة األخرى التخزين أنظمة فإن وبالمقارنة،

 للتطوير. قابل التصميم أن من واثقون الباحثين فإن ذلك، ومع تقريبًا. القهوة فنجان بحجم هو الحالة هذه على األولي النموذج

 تفتخر التي ساعة 1500 ال بعد ما إلى العملية حياتها وتمديد كفاءة، وأكثر تكلفة أقل يجعلها مما مقبل، وقت   في البطارية لتحسين الفريق ويخطط

 حاليًا. بها
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 بفضل قريبا سيتغير هذا كنول الممطرة، االجواء في الطاقة لجمع مجدية غير تصبح انها اال الشمسية االلواح علية اصبحت الذي التطور كل برغم

 المطر. سقوط اثناء الكهربائية الطاقة جمع تستطيع التي الهجينة الشمسية الخاليا

 الشحنة يولد جهاز وهو Triboelectric nanogenerator (TENG) باالحتكاك الكهرباء يولد كهربائي نانو مولد هو التقنية هذه مفتاح

ُ م تفركان مادتين احتكاك من الكهربائية  الكهرباء في يحدث كما - عا

 االلكترون. بحركة يتعلق كله وهذ  - الساكنة

 تحتك التي السيارة اطارات من الطاقة توليد تستطيع TENG تقنية

 االلواح حالة في كما او بعضها ضد تحتك عندما المالبس مواد بالطريق،

 هذه وخالصه الشمسي اللوح على المطر قطرات دحرجت الشمسية

 خاليا هي الصين في سوكو جامعة علماء قبل من ُكشفت لتيا التقنية

 والممطرة! المشمسة االجواء في تعمل شمسية

 جديد مفهوم تستعرض ابحاثنا " المنشور بحثهم في الباحثون كتب

  " الجوية الظروف مختلف في الطاقة الستعمال

 ديالتح ولكن كليا جديدة ليست بتقنية بهذه الطاقة توليد فكرة ان فبرغم

 البوليمر من طبقتين بوضع  الكبير. او بالمعقد ليس نظام تطوير في يكمن

  أدناه الصورة في كما الشمسي اللوح سطح على التقنية لتعمل

 تستخدمها التي تلك مثل – DVD اقراص من البصمات استخدام

 الي اخاديد يضيفون الباحثون -منزلك في هوليوود افالم للمشاهدة

 التجميعية. طاقته كفاءة تعزيزل الواحد البوليمر

 بين الطاقة توصل االساسي، الشمسي واللوح TENG من لكل متبادل كهربائي كقطب تعمل المحكمة البوليمر طبقات العملية االختبارات في

 اتصال. في الطبقات وجعل المطر قطرات سقوط عندما الجهازين

 الطبقات وجود عدم حالة في الدرجة بنفس ليس كان وان الشمس اشعه استغالل على قادرة فإنها شفافة تُعد اللوح فوق الزائدة الطبقات ان وبما

 الشمسي. اللوح اعال الزائدة

 خطوة وهذه إثباته تم المفهوم االحوال كل في تجارياً. للتطبيق قابلة تكون حتى الطريقة بهذه المولدة الكهربائية الطاقة مقدار رفع هو االن فالتحدي

 عدمه. من أفضل يعتبر المطر سقوط اثناء قليلة كانت وان طاقة على فالحصول مهمة، اولية

 الصين في Ocean جامعه من الباحثين من فريق عمل2016 عام الي فبالعودة الزمن، من لفترة الفكرة هذه على العلماء عمل مسبقا   ذكرنا فكما

 الجرافين. من طبقة بإضافة وذلك مسيش لوح على الساقطة المطر قطرات من الكهربائية الطاقة توليد على

 بـ يعرف ما او زائف مكثف كـ بدورة يعمل والذي بالجرافين توصيلهم العلماء استطاع المالح المطر من الموجبة االيونات بفصل

pseudocapacitor – الطاقة. في مختلفتين طبقتين من كهربائي تيار توليد رئيسي بشكل 

 على الحصول من اقتربنا اننا نشعر بدأنا ولكننا المعمل. خارج عمليا ومجدية كافية كهربائية طاقة انتاج هو الجديد ثالبح هذا امام الرئيسية العقبة

 تعمل شمسية الواح على الحصول ما يوما   نستطيع فربما ليال   تمطر انها الجميل ومن فقط، الشمس اشعة من الكهربائية الطاقة تولد ال شمسية الواح

   المتجددة. للطاقة شغفنا بذلك معززة الطقس حالة عن النظر بغض عةالسا مدار على
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 النبيلة او اخلاملة بالعناصر الدوري اجلدول عناصر بعض تسمية سبب

 العصيمي بدر ./أبقلم 

 "الغازات اسم عليها يُطلق ما الطبيعة في العناصر أشهر من

 في -العادية الحرارة درجة عند- تكون عناصر وهي الخاملة"؛

 تفاعالت في الدخول نحو ميل لديها يوجد وال غازية، حالة

 حالتها في إنها بل الطبيعة، في العناصر من أي مع كيميائية

 شكل على وليس منفردة، ذرات شكل على تكون الغازية

 هذه وتقع الطبيعة. في العناصر بقية في الحال هو كما جزيئات

 الدوري، ولالجد من األخير العمود في "الخاملة" العناصر

 الكريبتون -Ar األرجون -Ne النيون -He )الهليوم وهي:

-Kr الزينون -Xe  الرادونRn . 

 العناصر من أي مع الكيميائي التفاعل إلى ميلها عدم ويعود

 مشبعة لذراتها الخارجية المدارات أن إلى األخرى

 ذرة أي من إلكترون أي استقبال يمكنها ال بحيث باإللكترونات

 اكتفاءها أن إلى نظرا إلكترون فقد إلى تميل ال أنها ماك أخرى،

  استقرار. حالة في يجعلها باإللكترونات الذاتي

 الخاملة"؛ "الغازات اسم على العلماء بعض اعترض ولقد

 أنه هو والواقع تماما، الكيميائي النشاط انعدام يعني فالخمول

 أسر من تتحرر أن الغازات لهذه الخارجية اإللكترونات بإمكان

 إذا الكيميائية التفاعالت بعض في تدخل ( الكريبتون - الزينون ) مثل: منها الثقيلة العناصر أن المالح  من أنه كما عالية، بطاقة ظفرت إذا النواة

 اإللكترونات من كبير ددع عنها ويحجبها النواة عن بعيدة تكون الثقيلة العناصر في الخارجية اإللكترونات أن إلى نظرا وذلك معينة، شروط توفرت

  الشحنة". "الموجبة بالنواة ارتباطا أقل الخارجية اإللكترونات يجعل مما الداخلية

 أن إال الخاملة"، "الغازات اسم من بدال النبيلة" "الغازات اسم عليها فأطلقوا العناصر هذه تسمية إعادة العلماء رأى العلمية الحقائق هذه ضوء في

 يليق ال زعمه حسب وهذا والكبرياء، العجرفة إلى ترمز "نبيلة" كلمة أن يرى فهو االسم هذا على احتج أزيموف إسحاق مشهورال األمريكي العالم

  !""العنصري التمييز وتمقت بالمساواة، تؤمن التي الغربية الديمقراطية بالمجتمعات
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 املغناطيسية البكترييا
 

  املناعمة علي عبدالرؤوف أ.د.

 غزة( يف اإلسالمية اجلامعة الدقيقة، األحياء يف وراه)دكت

  ريده حسن روان

 غزة( يف اإلسالمية اجلامعة دقيقة، أحياء )ماجستري

 

 ال قيقةة  المخلوقةة ت هةةذه ااتشةة ف ومنةةذ عةة    100 قبةةل تقةيبةة    شةةيئ    عنةةه نعةةةف نكةة  لةة  مةئةة   وغيةةة واسةة  عةة ل    

 وأدا  البيئةةةة ت معظةةةة  اسةةةةتعم   مةةةة  مكنتهةةةة  والتةةةة  والةائعةةةة    المتنوعةةةة بقةةةة  اته  البشةةةةة إذهةةةة   عةةةة  تتوقةةةة  لةةةة 

 انوزهةةةة  علةةةة  والحصةةةةو  لتةويضةةةةه  البشةةةةة شةةةةهي  فتحةةةة  أنهةةةة  امةةةة  األ ض. اواةةةة  علةةةة  المحو يةةةة  أدوا هةةةة 

 ذات ال قيقةةة  والك ئنةةة ت البكتيةيةةة  مةةة  متنوعةةة  لمجموعةةة ت سةةةنتعةض المقةةة تت مةةة  السلسةةةل  هةةةذه فةةة  المختلفةةة .

 وال  اس . اتهتم   محط   جعله وت تميزه  خ ص  ق  ات

 

 بتتتتتتتدائيات متتتتتتتن األشتتتتتتتكال متعتتتتتتتددة البكتيريتتتتتتتا متتتتتتتن مجموعتتتتتتتة

-Gram)) الغتتتتتتتتتتتتتتترام ستتتتتتتتتتتتتتتالبة ،((Prokaryotes النتتتتتتتتتتتتتتتوى

Negative، بالكيمتتتتتتتور ريتشتتتتتتتارد قبتتتتتتتل متتتتتتتن اكتشتتتتتتتافها تتتتتتتتم 

 البكتيريتتتتتتتا متتتتتتتن مجموعتتتتتتتة الحتتتتتتت  عنتتتتتتتدما م،1975 عتتتتتتتام ي

ً واتجاهتتتتتتت متشتتتتتتتابهة وضتتتتتتتعية متختتتتتتتذة الميكروستتتتتتتكوب تحتتتتتتتت  ا

 علتتتتتتتتى بقتتتتتتتتدرتها المغناطيستتتتتتتتية البكتيريتتتتتتتتا وتمتتتتتتتتتاز واحتتتتتتتتداً.

 المغناطيستتتتتتتتتي، المجتتتتتتتتتال خطتتتتتتتتتوط طتتتتتتتتتول علتتتتتتتتتى االنتقتتتتتتتتتال

 الخاليتتتتتتا، داختتتتتتل عضتتتتتتيات امتتتتتتتالك ذلتتتتتتك علتتتتتتى ويستتتتتتاعدها

 "المغناطيستتتتتتتتية النانويتتتتتتتتة "الجستتتتتتتتيمات باستتتتتتتتم تُعتتتتتتتترف

(Magnetosomes)، متتتتتتتتن بلتتتتتتتتورات متتتتتتتتن تتكتتتتتتتتون والتتتتتتتتتي 

4O3Fe أو 4S3Fe،   مثتتتتتتتتتتل المغناطيستتتتتتتتتتي الحديتتتتتتتتتتد معتتتتتتتتتتادن

وتكتتتتتتون مغلفتتتتتتة بطبقتتتتتتة دهتتتتتتون ثنائيتتتتتتة. وتستتتتتتتطيع البكتيريتتتتتتا 

التتتتتتتتحكم فتتتتتتتي تركيتتتتتتتب وحجتتتتتتتم وشتتتتتتتكل البلتتتتتتتورة المعدنيتتتتتتتة، 

 .إضافة إلى اتجاه نموها

 طيستتتتيةالمغنا الجستتتتيمات لتلتتتتك مختلفتتتتة أشتتتتكال مالحظتتتتة وتّمتتتتت

 وشتتتتتكل الوجتتتتتوه، ثمتتتتتاني الشتتتتتكل بينهتتتتتا: متتتتتن المجهتتتتتر، تحتتتتتت

 المستتتتتطيل. شتتتتكل وكتتتتذلك الممتتتتتد، المنشتتتتور وشتتتتكل الرصاصتتتتة،

 حتتد إلتتى معقتتدة عمليتتة المغناطيستتية الجستتيمات تشتتكيل عمليتتة تعتتد

 حويصتتتلة تشتتتكيل فيهتتتا بمتتتا منفصتتتلة خطتتتوات عتتتدة وتتضتتتمن متتتا،

 ونقتتتتل خارجهتتتتا، المتواجتتتتد للحديتتتتد الخليتتتتة وامتصتتتتاص الجستتتتيم،

 تمعتتتدن فتتتي البيولتتتوجي والتتتتحكم الحويصتتتلة، داختتتل إلتتتى الحديتتتد

 4O3Fe أو 4S3Fe الجسيم حويصلة داخل.

 الرواستتتتتتتتتتتتب فتتتتتتتتتتتتي المغناطيستتتتتتتتتتتتية البكتيريتتتتتتتتتتتتا تستتتتتتتتتتتتتوطن

 الرأستتتتتتتتية، الكيميائيتتتتتتتتة الطبقتتتتتتتتات ذات المائيتتتتتتتتة والمستتتتتتتتطحات

 المحركتتتتتتات متقتتتتتتو للحركتتتتتتة. الحلزونيتتتتتتة األستتتتتتواط وتستتتتتتتخدم

 علتتتتتتتتتى شتتتتتتتتتماالً  بتوجيههتتتتتتتتتا البكتيريتتتتتتتتتا لتلتتتتتتتتتك المغناطيستتتتتتتتتية

 األرضتتتتتية، الكتتتتترة متتتتتن الشتتتتتمالي نصتتتتتف فتتتتتي الطتتتتتول خطتتتتتوط

 ً  متتتتتتن الجنتتتتتتوبي نصتتتتتتف فتتتتتتي الطتتتتتتول خطتتتتتتوط علتتتتتتى وجنوبتتتتتتا

 وجتتتتتته علتتتتتتى معتتتتتتروف غيتتتتتتر الستتتتتتلوك هتتتتتتذا وستتتتتتبب الكتتتتتترة.

 قطتتتتتب أقتتتتترب اتجتتتتتاه فتتتتتي التحتتتتترك أن يُعتقتتتتتد ولكتتتتتن التأكيتتتتتد،

 التركيتتتتتتز ذات للمنتتتتتتاطق صتتتتتتولالو فتتتتتتي يستتتتتتاعدها مغناطيستتتتتتي

 وتجتتتتتتتدر لنوعهتتتتتتتا(. المناستتتتتتتب )التركيتتتتتتتز لألكستتتتتتتجين األمثتتتتتتتل

 كتتتتتتال فتتتتتتي تتحتتتتتترك المغناطيستتتتتتية البكتيريتتتتتتا أن إلتتتتتتى اإلشتتتتتتارة

 .االستواء خط طول على االتجاهين

 فهنتتتتتتتتتاك الشتتتتتتتتتكل، فتتتتتتتتتي المغناطيستتتتتتتتتية البكتيريتتتتتتتتتا تختلتتتتتتتتتف

 والملويتتتتتتتتتتتتة، اللولبيتتتتتتتتتتتة، األنتتتتتتتتتتتواع وهنتتتتتتتتتتتاك المكتتتتتتتتتتتورات،

 البكتيريتتتتتتتتتتا تختلتتتتتتتتتتف كمتتتتتتتتتا الخاليتتتتتتتتتتا. متعتتتتتتتتتتددة واألشتتتتتتتتتكال

 األنتتتتتواع علتتتتتى فنعثتتتتتر الجغرافتتتتتي، التوزيتتتتتع فتتتتتي المغناطيستتتتتية

 تمتتتتتتتد والتتتتتتتي العذبتتتتتتة، الميتتتتتتاه بيئتتتتتتات فتتتتتتي لألكاستتتتتتيد المنتجتتتتتتة

 البكتيريتتتتتتتا نجتتتتتتتد كمتتتتتتتا آستتتتتتتيا. إلتتتتتتتى الشتتتتتتتمالية أمريكتتتتتتتا متتتتتتتن

 مونتتتتتو بحيتتتتترة مثتتتتتل تطرفتتتتتاً، البيئتتتتتات أكثتتتتتر فتتتتتي المغناطيستتتتتية

 فيهتتتتتتتا، والملوحتتتتتتتة القلويتتتتتتتة حيتتتتتتتث كاليفورنيتتتتتتتا، واليتتتتتتتة فتتتتتتتي

 متتتتتتن فيجعتتتتتتل الحديتتتتتتد، ذوبتتتتتتان انخفتتتتتتاض فتتتتتتي تتستتتتتتبب والتتتتتتي

 أن يمكتتتتتن ذلتتتتتك، إلتتتتتى إضتتتتتافة صتتتتتعباً. أمتتتتتراً  البكتيريتتتتتا نجتتتتتاة

 فتتتتتتي األكستتتتتتجين طبقتتتتتتات داختتتتتتل المغناطيستتتتتتية البكتيريتتتتتتا نجتتتتتتد

 الرستتتتتتوبية. الطبقتتتتتتة متتتتتتن بتتتتتتالقرب وعتتتتتتادة البحريتتتتتتة، البيئتتتتتتات

 أمتتتتتتاكن وتنتتتتتتوع البكتيريتتتتتتا هتتتتتتذه وفتتتتتترة متتتتتتن التتتتتترغم وعلتتتتتتى

 الستتتتتبب، ولهتتتتتذا وتنميتهتتتتتا. عزلهتتتتتا يصتتتتتعب أنتتتتته إال وجودهتتتتتا،

ً  المجتتتتتال هتتتتتذا فتتتتتي البحتتتتتث كتتتتتان  األحيتتتتتان. بعتتتتتض فتتتتتي بطيئتتتتتا

 والتكنولوجيتتتتتا الحيويتتتتتة التكنولوجيتتتتتا فتتتتتي التطتتتتتور متتتتتع ولكتتتتتن،

 يتعلتتتتتتتتق فيمتتتتتتتتا التقتتتتتتتتدم بعتتتتتتتتض إحتتتتتتتتراز تتتتتتتتتم المغناطيستتتتتتتتية،

 .بتنميتها
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 بينها: من اآلن، ىحت المغناطيسية البكتيريا من محدود عدد عزل تم

Magnetospirillum gryphiswaldense MSR-1 

Magnetospirillum magneticum AMB-1 

Magnetospirillum magneticum MGT-1 

Magnetovibrio MV-1 

Magnetococcus sp. MC-1 

Marine magnetic spirillum QH-2 

Magnetospirillum sp. WM-1 

Magnetospirillum magnetotacticum MS-1 

 

 إن من اآلن، حتى المغناطيسية البكتيريا من محدود عدد عزل تم وقد

 في استغاللها إلى أدت البكتيريا هذه بها تمتاز التي الخصائص

 الحديثة. والطبية البيولوجية العلوم في التطبيقات من متنوعة مجموعة

 ىعل قدرتها في تكمن المغناطيسية للبكتيريا التطبيقات أبسط من واحدة

 خاليا استخدام تم فقد المواد. في المغناطيسية المجاالت عن الكشف

 النيازك في المغناطيسية األقطاب تحديد في المغناطيسية البكتيريا

 البكتيريا تُعد كما المغناطيسية. المعادن على تحتوي التي والصخور

 مقياس الباحثون وضع فقد المائية، البيئات في مفيدة المغناطيسية

 للتنبؤ (microbial magnetometer) الميكروبي طيسيةالمغنا

 هذه تعقب خالل من القاعية، الرواسب في األكسجين بنضوب

 مغناطيسيتها قوة يحدد مغناطيسي استشعار جهاز باستخدام البكتيريا،

 المغناطيسية البكتيريا استخدام إمكانية الباحثون افترض كما وموقعها.

 الملوثة المياه تمرير يتم بحيث المعادن،ب الملوثة المياه تنقية في

 البكتيريا على تحتوي غذائية بيئة على يحتوي وعاء في بالمعادن

 على وحملها المعادن بتلك باالرتباط البكتيريا فتقوم المغناطيسية،

 .منها والتخلص فيها البكتيريا جمع يمكن منطقة إلى يصل خط طول

 في المحتملة التطبيقات من العديد كذلك لديها يةالمغناطيس البكتيريا

 أن الباحثون افترض فقد .(nanorobotics) النانو روبوتات مجال

 توجيه كنظام تعمل أن يمكن المعزولة المغناطيسية النانوية الجسيمات

 الخلية مناطق إلى النانو روبوتات يدفع أن شأنه من متكاملين وقوة

 الصغيرة. الدموية الشعيرات خالل من قطف إليها الوصول يمكن التي

 عزلها بعد المغناطيسية النانوية الجسيمات من االستفادة ويمكن كما

 يتم حيث المغناطيسي، الحرارة ارتفاع باستخدام السرطان عالج في

 حقل باستخدام تسخينها يتم ثم األورام إلى الجسيمات إرسال

 ما وهذا السرطانية، االخالي بقتل الحرارة فتقوم متردد، مغناطيسي

 لوجود ونظراً  بالحرارة. قتلها خالل من األورام بعالج يعرف

 كيميائية مجموعات

 

 االستفادة باإلمكان فإن المغناطيسية، الجسيمات سطح على مختلفة

 دوكسوروبيسين مثل السرطان عقاقير توصيل في منها

Doxorubicin على سبيل المثال. فقد أظهرت الدراسات أن ربط 

 الدوكسوروبيسين بالجسيمات المغناطيسية، أدى إلى رفع النشاط

 المضاد لسرطان الكبد من 79%، عند استخدام الدوكسوروبيسين

 وحده، إلى 87%، عند ربطه بتلك الجسيمات. وتكمن ميزة استخدام

َيتها المنخفضة. ومن المعروف أن  الجسيمات المغناطيسية في ُسّمِ

يّة، ومرتبط بنسبة وفيات تصل إلى ّمِ  الدوكسوروبيسين شديد السُّ

 بينما ربطه بالجسيمات المغناطيسية يعمل على خفض ،80%

 .%معدالت الوفيات إلى نسبة 20

 مثل أخرى، تطبيقات في المغناطيسية الجسيمات استخدام يمكن

 مفيد أمر وهو ،(polymorphism) األشكال تعدد عن الكشف

 أو الدم ضغط وارتفاع السرطان مثل األمراض بعض لتشخيص

 ومغناطيسيتها الصغيرة، الجسيمات أحجام وتساعد كما السكري.

 كاستخالص الخاليا فصل لتطبيقات مثالياً  خياراً  جعلها في المرتفعة

 في المغناطيسية الجسيمات استخدام ويمكن ، DNAالنووي الحمض

 بعض عن للكشف ،(immunoassays) المناعية الفحوصات

 السامة، والمنظفات والهرمونات، كالملوثات، الصغيرة الجزيئات

 سطح على الجزيئات لتلك المضادة األجسام تركيب يتم بحيث

 أن والحقيقة عنها. والكشف تتبعها ثم ومن المغناطيسية، الجسيمات

 لكثرتها نظراً  المقال هذا في حصرها يصعب المقترحة التطبيقات

 المختبرات في المغناطيسية البكتيريا تنمية تكون أن ويتوقع ا.وتنوعه

 المغناطيسية، الجسميات من كافية كميات إنتاج يضمن مكثف، بشكل

 لصعوبة نظراً  وذلك القادمة المرحلة في العلماء اهتمام محط هو

  .تنميتها
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 علماء أبرز من لكونه استثناء بدون الجميع يعرفه اسم ينجهوك ستفين

 في في هوكينج ستيفن ولد العالم. مستوى على النظرية الفيزياء

 وحصل أكسفورد جامعة في درس ،1942 عام بريطانيا في أكسفورد

 جامعة في دراسته أكمل الفيزياء، في األولى الشرف درجة على منها

 نظرية أبحاث له الكون، علم في اةالدكتور على للحصول كامبريدج

 والديناميكا السوداء الثقوب بين العالقة في وأبحاث الكون علم في

 أشهر ومن الزمني. التسلسل في ودراسات أبحاث له كما الحرارية،

 الذي A Brief History of Time الزمن تاريخ مختصر كتبه

 السوداء. والثقوب العظيم االنفجار فيه ناقش

 نادر عصبي بمرض أصيب انه هوكينج ستيفين عن ايضا مالمعلو من

 الجانبي العضالت تصلب مرض يسمى عمره، من 21 الـ في

 وهو ،amyotrophic lateral sclerosis اي ALS الضموري

 الحركة من ويمنعه العصبي الجهاز يصيب له عالج ال مميت مرض

 أكثر يعيش لن أنه آنذاك األطباء وأعلن والتنفس، البلع وحتى والنطق

 عاماً، 70 الـ عمره تجاوز حتى المرض قاوم ذلك ومع سنتين، من

 األطباء. توقعه مما بكثير أطول أمد وهو

 اعطاء من ليتمكن االلكترونية االجهزة من عدد هوكينج يستخدم لهذا

 بالطريقة النطق على قدرته لعدم الناس، مع والتواصل المحاضرات

 على يجلس وهو صوره من الكثير شاهدت قد انك والشك المعتادة.

 المتطورة. االلكترونية االجهزة من بالعديد مزود متحرك كرسي

 االجهزة عن االشياء تعمل كيف من المقال هذا في نتحدث سوف

 العالم. إلى افكاره ايصال على هوكينج تساعد التي المختلفة والمعدات

 

 للنطق اتلكتةون  الجه ز

 توليد جهاز باسم يعرف للتواصل كينجهو يستخدمه الذي الجهاز ان

 او SGD بـ ويختصر speech-generating device الكالم

 او الكتابة عن البديل بمثابة الجهاز هذا الصوتي. التواصل مساعد

 التقليدية بالطرق التواصل من يعانون الذين لالشخاص الحديث

 المعروفة.

 .الخ  ج  ع ل ال م  التواصل م  هواينج ستيف  يمك  الذي الجه ز

 حيث التواصل، في كثيرا هوكينج عانى الكمبيوتر، قبل ما أيام في

 على المثبتة الحروف من مجموعة استخدام به المعتنين على كان

 هوكينج يتعرف حتى حرف، وكل سطر كل إلى ويشيرون لوحة،

 عنه. يبحث ما على

 طريق عن إما العلمي بنشاطه يقوم كان المرض بدايات وفي

 التي الصوتية ومقاطعه حركاته فهم على قادر شخص أو تيرةالسكر

 قادرا يعد ولم أكثر عضالته ضعفت الزمن بمرور لكن يصدرها،

 حركات. بأي القيام أو األصوات هذه إصدار على

 فقط، يديه يستخدم كان حينما الماضي، القرن ثمانينات في ذلك، بعد

 أنه إال له، لمساعدينل مماثلة وظائف لديه كمبيوتر، نظام عليه ُعرض

 جهاز بتثبيت مساعدوه قام تماما، يديه استخدام الكبير العالم فقد أن بعد

 أو خده فيها يحرك مرة كل في إشارة بإرسال يقوم خده، في استشعار

 كلمات. إلى ذلك الجهاز ويترجم بعينه، يومض

 Stehpen Hawking هوكينج ستيفن البريطاني الفيزياء عالم قابل

 في مرة ألول Gordon Moore مور غوردون إنتل ركةش مؤسس

 حاسوب في AMD معالج وجود مور الح  .1997 عام مؤتمر

 حاسوباً “ يفضل كان لو وسأله للتواصل، يستخدمه كان الذي هوكينج

 ً  الوقت، ذلك ومنذ جهاز. من بدالً  إنتل من مكروي بمعالج ” حقيقيا

ً  ومنتجة معدلة بحواسب هوكينج ستيفن إنتل شركة تزود  له، خصيصا

 هوكينج عضالت في المتزايد الضعف مع ليتماشي عامين. كل تستبدل

 عينيه أو خده تحريك على هوكينج قدرة عدم إلى االمر وصل ان إلى

 على قادرة الجهاز في المستخدمة التقنية تعد ولم السرعة، بنفس

 منه. الصادرة األوامر تلقي في البطء مواكبة

 المساعدة. ”Intel – إنتل“ شركة من هوكينج طلب سنوات، 3 ومنذ

 فقط واحدة كلمة إلى انخفضت كتابته سرعة كانت المرحلة، تلك في

 وقت أي من التواصل على صعوبة أكثر األمر جعل مما الدقيقة، في

 مضى.
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 من جعلوا المساعدة، مسؤولية إنتل شركة خبراء تولى وعندما

 األمر راق وبالطبع فيها، حالنجا في يطمحون ”علمية تجربة“ هوكينج

 عالما. أيضا كونه لهوكينج

 من الخبراء على كان الجديد، النظام في المطلوب التحديث ولمعرفة

 له طوروا األساس هذا وعلى يوميا، هوكينج حياة مالحظة إنتل

 أكثر له ويقدم احتماال، األكثر ونواياه احتياجاته يفهم حاسوب برنامج

 به. الخاصة التشغيل، نظام في لمحتملةا البرمجية االستخدامات

 وهي للتواصل ACAT الجديد النظام عن وإنتل هوكينج كشف واآلن

 أداة اي Assistive Context-Aware Toolkit لـ اختصار

 من تمكنه عدة اختصارات له توفر المساعدة السياق على التعرف

 رونية.اإللكت الرسائل يرسل أن أو البحث بعمليات يقوم وان التحدث،

 نظام وهو الحديث. أثناء للكلمات نطقه بتوقيت التحكم يمنحه كما

 لتسخيره والمطورين المبرمجين قبل من الستخدامه المصدر مفتوح

 التواصل. في مشاكل من يعانون لمن مشابهة لحاالت

 

 اتس سي  ومكون ته الجه ز تف صيل

 االول زءالج رئيسية. اجزاء ثالثة من الجديد التواصل نظام يتكون

 حالة في تحديا االكثر االنظمة من يعد والذي input باالدخال خاص

 يطبع ان يستطيع فال عضالته على تحكم اي يمتلك ال النه هوكينج

 حالته. تدهور مع المفاتيح لوحة ازرار على يضغط ان او واحدة كلمة

 كمبيوتره إلى المعلومات ادخال وسائل الجديد النظام تطلب لذلك

 .وتعقيدا تطورا أكثر الخاص

 اشعة مستشعر على باالعتماد مناسبة ادخال وسيلة إلى التوصل تم

 لخده. الحركات ادق ترصد والتي نظارته في مثبتة حمراء تحت

 من الواردة المعلومات باستخدام الكلمات تكوين يتضمن الثاني الجزء

 برنامج عن عبارة الجزء وهذا الحمراء. تحت االشعة المستشعر

 Words شركة قبل من تطويره تم EZ Keys باسم يعرف ترونيالك

Plus Inc لوحي كمبيوتر على تظهر مفاتيح لوحة برنامج عن عبارة 

 الكرسي بطارية خالل من ويعمل المتحرك الكرسي ذراع على مثبت

 .نفسها

 لوحة على الماوس كمؤشر مؤشر بتحريك EZ Keys برنامج يقوم

 الشاشة. على افقية او عمودية ساراتم على مسح عملية في المفاتيح

 المؤشر بايقاف هوكينج يقوم المطلوبة الكلمة إلى تصل وعندما

 الطريقة بنفس محددة أحرف اختيار يمكن كما خده. من خفيفة برعشة

 بنفس الويندوز باوامر يتحكم ان يمكن كما وجمل. كلمات لتشكل

 .الطريقة

 تتنبأ التي االوتوماتيكية االوامر من العديد البرنامج تضمين تم كما

 يقوم ان او باستمرار هوكينج يستخدمها التي الجمل او بالكلمات

 على عدا منها حرف اول معرفة بعد المطلوبة الكلمة باظهار البرنامج

 وتوفر االمر تسهل التي االمور وكل االمالئية االخطاء تصحيح

 .الوقت

 النطق. في خصصالمت وهو تقريبا االسهل الجزء هو الثالث الجزء

 speech synthesizer الكلمات مولد هوكينج يستخدم الغرض لهذا

 بلهجات المكتملة الجمل تنطق والتي +Speech شركة تطوير من

 الجهاز تجعل ان الشركة من وطلب بنفسه هوكينج اختارها محددة

 .ابنته وصوت زوجته وصوت الحقيقة صوته وهي بها يتحدث

 مثل النطق إلى باالضافة المهام من بالعديد يامبالق الجهاز له يسمح كما

 المالحظات بعض واخذ االنترنت وتصفح االلكتروني بريده فحص

 انتل مؤسسة خصصت وقد اصدقاؤه. مع للحديث السكايب واستخدام

 هذا وتحسين تطوير اجل من فقط يعملون المهندسين من متكامل فريق

 .أكثر صحته تدهور من يةخش المهام من بالعديد وتزويده أكثر النظام

 بدون الناس مع والتفاعل المحاضرات اعطاء هوكينج بامكان أصبح

 إلى هنا االشارة وتجدر هذا، التواصل نظام باستخدام كبيرة صعوبة

 المرضى لجميع اتاحته يتم هوكينج اجل من تطويره يتم شيء كل ان

 .الحالة نفس من يعانون الذين

  

http://www.modernphys.com/


 

 2018 / 22 العدد العصرية الفيزياء مجلة 22

www.modernphys.com 

 ؟DCعلى التيار املستمر  ACدد فضل التيار املرتملاذا ُي

 أ. بدر العصيميبقلم 

 

ً  م(1847- م1931) أديسون توماس عليه فعرض أوروبا. في أديسون شركة في يعمل م(1856- م1943) تسال نيكوال كان  المال من كبيراً  مبلغا

 .العمل تسال فترك مزحة. كانت إنها قائال: ه،ب ماوعد يدفع أن أديسون رفض المولد، تسال اخترع وعندما مطور. مولد اختراع من تمكن إذا

 للكهرباء. وستنجهاوس شركة اختراعاته. بكثرة ُعرف أمريكي أعمال رجل وهو م(1846- م1914) وستنجهاوس جورج أسس م1884 عام في ثم

 في مخترع محول تحسين من وستنجهاوس تمكن اختراعاته. براءات واشترى شركته إلى باالنضمام تسال أقنع حتى سنوات أربع إال هي وما

 بنقل وستنجهاوس حلم لتحقيق أساسيين كانا الطور ثالثي والمولد م،1883 في اخترعه الذي المتردد، للتيار الحثي تسال محرك ولكن فرنسا،

  .طويلة مسافات امتداد على بفاعلية الكهربائية الطاقة

 AC المتردد التيار حزب هناك فكان الكهرباء؛ وتوزيع بنقل يتعلق فيما حزبين إلى العلماء انقسام عشر التاسع القرن من المتأخرة الفترة شهدت

 محطة أول األخير فأنشأ اديسون، الشهير المخترع يتزعمه الذي DC المستمر التيار حزب ويعارضه وستنجهاوس، تسال المخترعان رأسه الذي

 :مشهورة مقولة القضية هذه في اديسون ولـ م،1882 عام نيويورك في المستمر التيار لتوليد

 والعقار. النحاس أسالك في االستثمار لخفض يُستخدمان فقط فهما المتردد، والتيار العالي الجهد الستخدام تجاري أو علمي مبرر هناك يوجد ال

ً  أرغب إنني  يبرر ما أرى ال فإنني اولذ خطيرة، أنها كما ضرورية، غير إنها المترددة. التيارات استخدام على مطلق حظر وضع في شخصيا

 .والممتلكات الحياة على الخطر عنصر فيه ويتوفر اإلستمرارية، عنصر اليملك نظام أي إدخال

 
 

 باستطاعة كان ألته العملية مزاياه إلى نظراً  النصر المتردد التيار أحرز المعركة هذه نهاية وفي اديسون لـ تصدى المتردد التيار حزب ولكن

ً  ليصبح ذلك؛ بعد خفضه، ثم نقله، ليمكن الفولتات؛ آالف إلى الجهد رفع المحوالت  المرتفعة الجهود عند إذ والشركات. المنازل في لالستخدام مالئما

 التيار على تعتمد النقل أسالك حرارة ألن حرارية؛ طاقة صورة في المفقودة الطاقة وكذلك المرتفعة، الكهربائية القدرة لنقل المطلوب التيار يقل

 باستخدام الكهرباء وتوزيع لنقل نياجرا شالالت عند محطة لتأسيس لشركته عقد على م،1893 عام في وستنجهاوس، بحصول هذا وتأكد والمقاومة.

 التيار الستخدام " وستنجهاوس " بـ الكهربائية بالصعقة اإلعدام عقوبة تسمية حاول الكهربائي الكرسي ظهور بعد اديسون أن حتى المتردد. التيار

 .ذلك في فشل لكنه فيها، المتردد
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 م/ حممود بكر أبو مخيس

 دمياط –هلندسة الزراعية مدرس مساعد بقسم ا

 
ِ  اثارِ  والشوروي ف فرلشم م الحوظون نظو شموي   نعيش اليوم في عصر
ِق لوَرقى علىررررررظى عوى ِع    االعشحر  عوى الوقو  الظفِي كحصرررررر 

وق  شوقعت الع ي  حن ال ِاسررررررررت عن الشظو  نظو  قرئحى األولويرت
ِل كةيِ عوى كحيى ال ةنزين الشي السرررريرِات الكئِةرئيى سرررريكون ل  شياي

 .يسشئوكئر العرلم خال  العمو  المويوى المر حى

في نف  الوقررت يشم اشخرررو خَواتق كةيِ  في حٍرررالتق عخِ  فعوى 
ا ووات  سررررةي  الحار   ِ ظمو  َواظين الِيرح عصررررةظت عكاِ انشوررررر

ظرلي  م م الحعِفي والكةيِ في الوقت ال َرم الش فرء ق عكةِف واسرررررررش ك
ى حن  .علواح الَرقى الوحسيى حىرعفىل الَرقى الُحنشٍل

الوي يكشم ىررررٍيا اَرِات السرررريرِاتف « الئرح »ةع  اثسررررحنت 
واثسررررحنت الحزو  ةرلخالير السرررروالِيى الحنشٍى لوَرقى الة يوىف يَ  
عوينر عوحرء حكسيكيون ةإسحنت حَعم ةرلفوسفوِ ينيِ الوواِم  ون 

 الظرٍى الى ععح   اثنرِ  الشموي يى.

شَوِ الشكنولوٍي اسررررشَرم شونيم الحوا  عوى صررررعي ق  خِف فإن ال
قى الوقو  الظفِي  نر عوى َر حر  ي  اعش نر الى شمو الفسرررررررفوِيى لشمو 
ارِ  ف هو خوَ األسرررررررحنت ةحوا ق حشوهٍىق في  وى ا وكيظ   عكاِ األحا

 النالم السشخ احئر ثىرء  الححِات والححروي.

 

 اّلية العمل وجهوٌد علمية

سرريف في ٍرحعى يحيشوررواكرن  ي شوصرر  حٍحوعىل حن الةرظاين ةرلحك
 Michoacan University de) سرررررررن نيكوال   ي هي ال و

San Nicolás de Hidalgo)   الى خوَىق عسررحنشيى ٍ ي   يُحكن
اسرررررررشخ احئر ةرلححِات والَِا وظشى الحةرنيف والشي ششوها ة ون 

يشيلم الةظث  الظرٍى السشخ ام حصر ِ الَرقى الُحصن عى حن اثنسرن
اسحنشيى قيرسيى شظشوي عوى حوا  فسفوِيىف يموم العنصِ  حن خوَى

الفسررفوِي ةرحشصرررض الىرروء المر م حن عوررعى الوررح  ليُعي  اَالا 

هوا الىرررروء ةرلوي  لشُىرررريء الححِات لوحوررررر ف وِاكةي ال ِاٍرتف 
 .وظشى السيرِات

ووفم ر لحر قرل  الةرظاونف فإن هوه الخوَى اثسرررررررحنشيى ةرسرررررررشَرعشئر 
لورررح  ظشى في ن  وٍو  ال يوم لشن  ُحىررريئى  احشصررررض عورررعى ا

 .سرعى 12لح   ش وم ظشى 

عن َِي  اسشخ ام »ةين:  (Scientific American) عو  حوقع
وك ق  ن ة ن الةووِات والشي ششكوَّ نع شكوُّ سشَرم العوحرء حل اثىرفرتف ا
َةيعي حع عحويى انشرج األسرررحنتف ُحكونين ةئوا األحِ حر    وات ةنرءق 

ةظرلى ُحوررررةئى لوزٍرج ظيث شسرررحر ةحِوِ الىررروء الى  غيِ ةووِي
 اخوئر وعن ش ييِ نسررررةى اثىرررررفرت الُحىرررررفى عانرء عحويى شصررررنيع 
األسرررحنت شُننم كال  حن وررر   اثىررررء  ولون  ظشى ال ششسرررة  وررر   

 اثىرء  ةشوشيت السرئمين عن  اسشخ ام الخوَى عوى الَِا حاال.

 

 

 طريقة تصنيع األسمنت الفسفورى

سررررحنت الفسررررفوِي الُحىرررريء يشم صررررنرعش  ةوررررك ق شموي ي حا  األ
األسررررررحنت العر يف عوى الِغم حن عن الةرظاين الظنوا عن اىرررررررفى 
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ا في ةنرء الحنشا النئرئي   ِ الحوا  الفسرررررررفوِيى الحىررررررريئى يُظ  ث ش يي
نشيٍى  لولفف هوا األسررررحنت الحىرررريء حن الُحفىررررَّ  اسررررشخ اح  فمَ 

 .خِ  كَةمى حن األسحنت الميرسيكحر   ُح َيى فوا األسَر األُ 

العوحيررى عن هنرررف ةع   (Science Alert) كحررر الظنررت حٍوررى
العمةرررت الشي حرررزالررت حوٍو   ويٍرر  الش وررُّ  عويئررر قةرر  الشرر او  
الشٍرِي لألسررحنت الفسررفوِي الُحىرريء فعوى سررةي  الحار ف ال زا  
الةرظاون ي ِسررررون عفىرررر  َِيمى لحعرلٍى هوا النوم حن األسررررحنت 

 .  شوف عن

ير شُِ ف ه  سييشي عوينر هوا اليوم اليوم الوي نشخوى في  عن اثىرء  
ةصوِهر الشموي يى ويسشعي  ة ال  عنئر ةـ ياثسحنت الفسفوِي 

 !الُحىيء(؟

فرألسرررحنت الحىررريء عو الحشوها عةرِ  عن عسرررحنت ُحعرلا ةَِيمى 
شسرررحر ل  ةإحشصررررض االورررعى الورررحسررريى في سررررعرت النئرِ واعر   

ِهر ليال  عوى وك  ىوء حشوها يىيء حر ظول ف ةظيث يحكن اص ا
 .اسشخ اح  ثىرء  الَِقرت والٍسوِ واالِصفى والحةرني

 

االسررحنت حر   حعشحى وات لون ةرهت وغيِ حنفو  لوىرروءف ويمشصررِ 
اسررررررشخ احئر في حٍر  الةنرء لموشئر وصررررررالةشئر لكن شوصرررررر  العرلم 

كرِلو  الى اةشكررِ قور   الحعررييِ ةشظوير  الحكسررررررريكي خوسرررررررير  
االسرررررحنت الحعشم الى اسرررررحنت حىررررريء وولف ةرلشع ي  في الشِكي  
ال اخوي لإلسحنت وازالى الةووِات الحسئولى عن ع م نفرويى اثسحنت 
سٍيى  سحر ةإحشصرض االوعى الفوا ةنف لوىوءف ححر نشا عن  ٍ  ي
حن الحصررر ِ الىرروئيى واعر شئر عوى وررك  وها في النالم يىرريء 

 حرظول .

يٍو  هوا االةشكرِ االقشصر ي الفِي  الكايِ حن االسشاحرِات  سوم
الحِةظى ةسررررررة  شوفيِه لوَرقى الكئِةرئيى عن  اسررررررشخ اح  في انرِ  
الَِقرت والحةرني وفي ن  الَو  العرلحي الكةيِ عوى األسحنت في 
نى حن اثسررحنت في َالء  الةنرء ويحكن اسررشخ ام هوه النسررخى الحظسرر 

ٍِيرررف وححِات الرر ِاٍرررت الئوائيررىف والَِا الحنرررز   اخويررر وخررر
 .السِيعىف وظشى الَالء ال اخوي لةِف السةرظى

 

 ِ كرِه الحَو  عرلم الحكسررررررريكي عوى ةِاء  اخشِام الةش وظصرررررررر  ال
لإلسرررحنتف الوي يمو  ان  يظرفن عوى خواصررر  الحورررعى لحرئى سرررنى 
عوى األق  ةعك  الحوا  الةالسرررررررشيكيى الفووِسرررررررنت والشي ال ش ومف 

حكن عن يعح  ظشى في األيرم ال رئحى واألحركن ال اخويىف َرلحر عن  وي
ِ   الى الحوٍرت فوا الةنفسٍيى خال  النئرِ.  يشع

عحر علوان األىررررررواء الحشرظى الى ا ن فئي األزِا واالخىررررررِف و 
يعح  الفِي  الةظاي ظرلير لوشوصرر  الى اسررحنت يَو  الوون األةي  

 واألظحِ والةنفسٍي.

 

 نت فوسفوري يضيء شوارع المكسيكابتكار إسم

قرررر  خوسررري  كرررررِلو  ِوةيررروف حررررن ٍرحعرررى سرررررن نررريكال  فرررري 
حكسرررريكوف ان اثسررررحنت الحىرررريء سرررريعني انشئرررررء عرررررلم ععحرررر   
اثنررررررِ  الوررررررِعيى وهررررروا يعنررررري عن الوررررررِم نفسررررر  سيىررررريء 
الَِيرررر  لسرررررئمي السرررريرِاتف وهرررروا سيمشصرررر  ةَرقررررى كئِةرئيررررى 

ِوةيرررو عنررر  وفِيررر  عحوررر   عنيحرررى عورررى الحسرررشو  العررررلحي وعكررر 
قىررروا شسرررع سرررنوات فررري شَرررويِ اثسرررحنت الفوسرررفوِي ف يعحررر  
الفوسرررررفوِ فررررري اثسرررررحنت عورررررى احشصررررررض ىررررروء الورررررح ف 
الحةرورررِ وغيرررِ الحةرورررِف وكررر  عورررعى فررروا ةنفسرررٍيىف فررري النئررررِ 
اررم يَومئررر فرري الحسرررء حٍرر   ا ةوررك  ىرروء وةعرر  انمىرررء النئرررِف 

 12ةرررررلنوِ َرررروا  غيررررر  الوررررح ف يسررررشَيع الورررررِم عن يوررررع 
 .سرعى كرحوى

واثسرررحنت الفوسرررفوِي ال يخشورررم عرررن اثسرررحنت العرررر يف وفررر  
ِوةيررروف ألنررر  عةررررِ  عرررن حسرررظوا يىررررم اليررر  الحررررء فيشظرررو  
الرررى كشورررى ٍيالشينيرررى ششصرررو  ةرلشررر ِيا ف اال عنررر  عكارررِ حشرنرررى ارررم 

الرررررى حرررررزيا اثسرررررحنت « قورررررِيى»شحرررررت اىررررررفى حرررررر   عخرررررِ  
وء حرررن اخشرررِاا َةمرررى اثسرررحنت والفوسرررفوِف حئحشئرررر حنرررع الىررر

ةرلكرحررر  وهررروا هرررو سرررِ حشرنرررى اثسرررحنت الفوسرررفوِيف الررروي قررر ِ 
سررررنى قةرررر  عن شسررررشٍ  الظرٍررررى  100لرررر  ِوةيررررو الصررررحو  فشررررِ  

 .لشِحيح 

 

 التجارب العملية الستخدام األسمنت الفسفورى

سرررشة ع ٍرحعرررى سررررن نررريكال ف ةرلشعررررون حرررع الظكوحرررى الحكسررريكيىف 
ِيفيرررررىف وةعررررر   ِو  الررررر ِاٍرت ةشةوررررريَ ةعررررر  الورررررواِم ال

قةرررر  عن ينشمورررروا الررررى الوررررواِم الكةيررررِ ف « اسررررحنت ِوةيررررو»ةررررـ
حورررررِيع شةورررريَ وررررواِم ةعرررر  الةورررر ات والَررررِا الحخصصررررى 
لوررر ِاٍرت الئوائيرررى وحرررن الححكرررن الرررشظكم ةوررر   اىررررء  الوررررِمف 
كررري ال ش ورررى ععرررين سررررئمي السررريرِاتف حرررن خرررال  الرررشظكم ةكحيرررى 

ررررر الررررشظكم ةرررررلوون الحَوررررو  الحررررر   الفوسررررفوِيى ةرررر  ويح كررررن عيى 
لونررروِف وهنررررف ا ن لونررررن هحرررر األزِا واألخىرررِف ولكرررن حرررن 
اف ي كررررر  ِوةيررررروف عن   ِ الححكرررررن اىررررررفى علررررروان عخرررررِ  ف وعخيررررر
اثسرررحنت الفوسرررفوِي ِئيرررم ةرلةيئرررىف وال شنَوررر  حنررر  عي حررروا  

 حشَريِ  عو حوعى ىرِ .

حنت وظسررر  حرررر عفرررر  حوقرررع "سررريرن  عليرررِت" العوحررري فرررإن اثسررر
الٍ يررر  سرررينيِ الورررواِم عحررررم السررررئمين  ون الظرٍرررى الرررى ععحررر   

 .الكئِةرء الشي شسشئوف كحيى كةيِ  حن الَرقى

واثسرررررحنت الٍ يررررر  حرررررزيا حرررررن الفسرررررفوِ واثسرررررحنت والحررررررء 
 .وغيِهرف وششظو  حع حِوِ الوقت الى كشوى ٍيالشينيى صوةى
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 عز هللا مخلوقات في التأمل قليلون لكنناو والعملية، العلمية تفاصيلنا بكل نحن، كثيرون

 يتأمل فال الجمال، شاسعةَ  كونية   لطبيعة   الطبيعي والرونق الكوني الجمال من فبرغم وجل،

ً  علمها أحب من إال فيها ً  حبا  !لها خالصا

 اإلنس خلق وتعالى سبحانه فاهلل جميعاً، لنا سماويةً  صورةً  ابراز محاوالً  أتحدث اليوم

  ......إلخ وخلق والشمس األرض وخلق والنهار الليل وخلق والجان

ً  هللا زاد فما  .... تحصوها لن هللا نعمة تعدوا وإن نطقت!، بكليمات وإيماننا تصديقنا صدقا

 من الفائدة وما الليل؟ ولم ؟! نهاراً  بأكملها الدنيا تكن لم ولما ؟!، لنا نعمة والنهار الليل فهل

  ؟! الليل
 

   العزيز: كتابه محكم في وتعالى سبحانه هللا فقال

ل   َمد   َكْيفَ  َربِّكَ  إِلَى تَرَ  أَلَمْ   الل ْيلَ  لَُكمُ  َجعَلَ  ال ِذي َوُهوَ  (46) يَِسيًرا قَْبًضا إِلَْينَا قَبَْضنَاهُ  ثُم   (45) دَِلياًل  َعلَْيهِ  الش ْمسَ  َجعَْلنَا ثُم   َساِكنًا لََجعَلَهُ  َشاءَ  َوَلوْ  الّظِ

  الفرقان سورة                        (47) نُُشوًرا الن َهارَ  َوَجعَلَ  ُسبَاتًا َوالن ْومَ  اِلبَاسً 

 "نُُشوًرا الن َهار َوَجعَلَ " اأْلَْعَمال بِقَْطعِ  ِلأْلَْبدَانِ  َراَحة "ُسبَاتًا َوالن ْوم" َكاللِّبَاِس  َساتًِرا "ِلبَاًسا الل ْيل لَُكمْ  َجعَلَ  ال ِذي َوُهوَ " اآليات: من جزء تفسير وهذا

ْزق اِلْبتِغَاءِ  فِيهِ  َمْنُشوًرا   "َوَغْيره الّرِ

 من نوراً  أشد الليل لكان الكوني التمدد فلوال وسيئها، صالحها أفعالنا لكل ساتراً  أي لباساً، الليل كان لما الكوني التمدد فلوال الفيزيائية الناحية ومن

  علمية؟! حقيقة إنها أم فيزيائية خزعبالت هو به نتحدث ما فهل الخافت!، النهار نور على عالساط الليل نور ولطغى النهار!،

  :العلمية المعضلة هذه العلمي العالم على يطرح أن في العلماء أحد اهتمام استرعى الذي األمر الليل، آية في والتأمل التفكر سيدي يا إنه

 متجانس   الكون إن حيث !، اتجاه كل في نجمة لرأيت ،!حجمه في الماالنهاية وإلى التوسع، متجدد رغي أي متمدد" "غير استاتيكياً  الكون كان فلو

 المنظمة! العشوائية وبوضوح نرى إننا حيث معاني، من اللكمة تحمله ما بكل رائع   ورونق شديد بانتظام   فيه موزعة   النجوم أن أي شيء، كل في

 شديد الليل ترى سوف وأنك البد إذن اتجاه، كل في نجمة ترى سوف أنك وبما به، وصفها يمكن ما قلأ فهذا المصطلح، على التحف  من بالرغم

 التفسير هو فما مظلم ، الليل أن هي نبصرها التي والحقيقة لنا!، بالنسبة نهائيا ظالم لنقطة فيه مكان ال حيث المعالم، كونية نجمية خلفية ذو اإلضاءة

 الظاهرة؟ لهذه الجلل

 مما سمائنا على نجمية خلفية تكوين لدرجة اتجاه، كل في نجمة هناك اليوم!، الفلكية العلوم تبرهنه وكما اليوم نقول وكما العالم هذا قال اكم نعم

 متمددً!!! الكون أن هي لنا الصادمة الحقيقة ولكن اتجاه، كل في النور يجعل

 التمدد مقدار يصف هابل ثابت أن حيث رويداً، رويداً  عنا تبتعد النجوم يجعل الكون تمدد إن ؟؟!، عندنا الليل ظالم في الكون تمدد دخل فما إذا

 فالمشكلة !، النهائي يكون يكاد نجومها عدد أن طالما السماء لظالم يؤدي لن هذا إن ؟!، عنا تبتعد النجوم كون في المشكلة ما ولكن واضح، بشكل  

 منه الواصل الضوء طول مد على واضح بشكل يعمل سوف النجم ابتعاد لكن و النجوم، من أقرانه أو ذاته النجم ابتعاد في ليست المشكلة إذاً؟،

 للطويل الموجة القصير من تنازلي ترتيب مرتب الضوئي الطيف إن حيث إلينا، الواصل للضوء الموجي الطول يزيد سوف بدوره الذي و إلينا

 الضوء من استطال الضوء خط فان الكون تمدد عند أن حيث ، راديو - ميكرويف-أحمر تحت - مرئي - بنفسجي فوق -إكس -جاما كالتالي:

 خلفية فأصبحت استطالت ألنها مرئية غير خلفية لكنها الدامس، لليل نجمية كونية خلفية هناك بالفعل و مرئي الغير الميكرويف وكذلك المرئي

 تحت درجة 270 حوالي أي كلفن، 2.7 حوالي الكوني الفراغ حرارة درجة عليج مما لها!!، طاقة هناك لكن جداً، منخفضة طاقة ذات ميكرويفية

  الصفر.

ً  يصفون عما تعالى و سبحانه هللا خلق فما لنا، خلق التي واألرواح األبدان لهذه راحة ورزقنا الليل نعمة منحنا من فسبحان  حكمة كانت و إال شيئا

 ما وكل أعطى ما كل على هللا فنحمد المتعددة، المرجانية التشتتتتعبات ذا الممتد التفكير في القوة مواطن من تكمن ما بكل العقلية قدراتنا تفوق خلقه

َرةً  الن َهارِ  آَيَةَ  َوَجعَْلنَا الل ْيلِ  آَيَةَ  فََمَحْونَا آَيَتَْينِ  َوالن َهارَ  الل ْيلَ  َوَجعَْلنَا العزيز: كتابه محكم في وتعالى ستبحانه فقال وهب، اًل  تَغُواِلتَبْ  ُمْبصتِ  َربُِّكمْ  ِمنْ  فَضتْ

نِينَ  َعدَدَ  َوِلتَْعلَُموا ْلنَاهُ  َشْيء   َوُكل   َواْلِحَسابَ  الّسِ    االسراء سورة (12) تَْفِصياًل  فَص 

  

  صبح وجيه القيق

وب حث  مح ضة ف  ج مع  الق س المفتوح 

 -ف  مةاز األبح ث الفلكي  وعلو  الفض   

 ج مع  األقص 
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 أحالمنا حيقق الذي اجملنون ماسك: إيلون
 

 شباك أبو حامت حسين بقلم

 

 ظننةة  التةة  واألمنيةة ت األحةة   تلةةك مةة  والكثيةةة فيهةة   والعةةي  الكوااةة   حةة أ إلةة  السةةفة طفولتنةة   فةة  األحةة   تلةةك بعةة  أسةةةتن   بمةة 

ا ج  هةة  واألمنيةة ت األحةة   تلةةك المعةوفةة   الث ثةة  المسةةتحي ت بعةة  الةابةة  المسةةتحيل سةةتكون أنهةة  جميع ةة   أبةة لغ لةة  يحققهةة   مةة  أخيةةة 

 ويبةة أ أحةة  سةةيأت  أنةةه األيةة   مةة  يةةو  فةة  أحةة  يظةة  لةة  تةة ال األحةة   هةةذه البشةةةي   أحةة   محقةةق «م سةةك إيلةةون» إن العبةة  ة: هةةذه فةة 

 الواحةةة  القةةةةن فةةة  البشةةةةي  العقةةةو  أهةةة  أحةةة  عةةة  المقةةة   هةةةذا فةة  سةةةأتح ث لةةةذا  منهةةة . بسةةةيط   شةةةيئ   ولةةةو تحقيةةةق محةةة وت   بهةةة   التفكيةةة

 .م سك إيلون وهو والعشةي  

 

 النشأة وصراع ماسك إيلون

 وأم أفريقي جنوب ألب 1971 عام في يونيو 28 في ماسك إيلون ولد

 عامه إلى وصل حتى هناك طفولته وأمضى أفريقيا، جنوب في كندية

 اإلجبارية العسكرية الخدمة من هربًا كندا إلى هاجر ثم عشر، السابع

 مجال في نفسه لتطوير فرصة عن وللبحث أفريقيا، جنوب في

 اكند غادر ثم عليه، صغيرة لعبة إنشاء من تمكن أن بعد الحاسوب،

 ودرس األمريكية الجنسية على حصل وهناك أمريكا، إلى واتجه

 .األعمال وإدارة الفيزياء

 األحالم مع الصراع بداية

 التي للثورة ماسك إيلون انتبه وانتشاره اإلنترنت ظهور بدء مع

 دليل وهي ،«Zip2» شركاته أولى بإنشاء فقام وجوده، سيحدثها

 لبعض الخدمة بتوفير تقوم كانت اإلنترنت، على المحلية للمواقع

 شركة إلى ببيعها قام ثم تايمز، النيويورك كصحيفة الشهيرة المواقع

«Compaq» ليصبح دوالر، مليون 300 يقارب بما للحواسيب 

 شركة بإنشاء بعدها وقام العمر، من العشرينيات في وهو مليونيًرا

 بعدهاو ،«x.com» تُدعى المالية والخدمات المالية بالحواالت تختص

 قبل من شراؤها تم حتى ،«Paypal» األشهر الخدمة مع اندمجت

 .دوالر مليار يقارب ما مقابل «Epay» اإللكترونية التجارة شركة

 

 أحالمه بتحقيق فبدأ وحسب، مليونيًرا يكون بأن ماسك إيلون يكتفِ  لم

 عام بالفضاء المختصة «spacex» شركة أنشأ دوًما، أرادها التي

 شركة بإنشاء قام ذلك فبعد الحقيقية، حياته بدأت اهن ومن ؛2002

 هذا أليس الكهربائية.. السيارات في المتخصصة «Tesla – تسال»

 .الجنون من
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 !افشل ثم افشل ثم افشل

 لكل وهو البشر، جميع على يسري الحياة في معروف قانون هناك

 أخرى، مرة ويفشل فيحاول ويفشل، يحاول إنسان فكل نصيب، مجتهد

 الحديدي الرجل كان وهكذا يصل، أن النهاية في البد أخرى، مرة مث

 الصواريخ بتصنيع «spacex» شركته بدأت عندما ماسك، إيلون

 بعد انفجر الذي «1 فالكون» بصاروخ بدأ الفضاء، لرحالت الخاصة

 ثم األول، إطالق من سنة بعد الصاروخ لنفس ثان   انفجار ثم إقالعه،

 كان المرة هذه لكن يليه، الذي العام في اروخالص لنفس ثالث انفجار

 .صناعي بقمر محماًل 

 من للفضاء صاروخ أول إلطالق الفاشلة المحاوالت هذه كل بعد

 العام وفي جديد، من المحاولة وبدأ ماسك، إيلون يستسلم لم الشركة

 بإعادة بعدها قام ثم بإطالقه، أخيًرا نجح الثالث االنفجار تال الذي

 .الفضاء إلى تجارية بشحنة المرة هذه محماًل  ولكن أخرى، مرة إطالقه

 

 النكسات عام 2008

 حتى كثيًرا، صعبة تكون حياته في فترة إنسان كل على يمر أن البد

 واحدة فيها تجتمع ما غالبًا المصائب كل ألن الحياة، من األمل يفقد يكاد

 كان ايةالبد ففي ماسك، إيلون مع 2008 عام كان وهكذا األخرى، تلو

 لالنفجار وصل أن إلى اآلخر، تلو واحدًا «فالكون» صواريخ انفجار

 الذريع، «Tesla» شركة وفشل ،2008 عام في كان الذي الثالث

 ماله من لشركاته بالدفع فبدأ اإلفالس، على ماسك إيلون وأوشك

 يقارب بما «ناسا» وكالة استثمرت ثم القروض، بعض ومن الخاص

 .«spacex» شركته يف دوالر ونصف مليار

 

 احلقيقي التحدي يبدأ للقمة تصل عندما

 إلى أدى الذي باإلنتاج ماسك إيلون شركات بدأت النكسات، عام بعد

 سياراتها أولى أطلقت «Tesla» شركة اليوم. عليه هو ما إلى وصوله

 نوع من سيارات ثم ،«Roadster رودستر» اسم تحت الكهربائية

«S» جدارتها، الشركة سيارات أثبت وقد ئالت،للعا المصمم النموذج 

 .المتحدة الواليات في سوقية قيمة األعلى السيارات شركة فأصبحت

 «9 فالكون» باسم جديدة صواريخ بإطالق قامت «spacex» شركة

 الفضاء، في عنه الرأس انفصال بعد لألرض ليعود مصمًما وكان

 جاء حتى انفجار، تلو بانفجار األخرى تلو المحاوالت بدأت مرة وككل

 حيث ،2015 عام األرض سكان ولجميع ماسك إليلون السعيد العام

 العام في ثم أرضية، منصة على سالًما الهبوط في «9 فالكون» نجح

 على الهبوط في نجح المرة هذه لكن أخرى مرة بإطالقه قام التالي

 .التاريخ يكتب إنه متحركة.. بحرية منصة

 األلواح وتركيب النظيفة الطاقة في المتخصصة «Solarcity» شركة

 بداًل  المنازل بأسقف ملتصقة ألواًحا إيلون ابتكر خاللها من الشمسية،

 .العادية األسقف من

 اجملنونة األفكار صاحب إيلون

 مجنونة، لمشاريع أفكار عدة قدم فقد ذلك، بكل ماسك إيلون يكتفِ  لم

 – برلوبهي» مشروع ومنها لها، شركة بإنشاء قام ما ومنها

Hyperloop»، أمانًا أكثر لكن القطار، تشبه السرعة فائقة نقل وسيلة 

 وسادات على تتحرك كبسوالت عن عبارة وهي الطائرة، ومن منه

 من أكبر لسرعة سرعتها وتصل األنبوب، داخل المضغوط الهواء من

 نيورالينك» مشروع وأيًضا -ذاته بحد الجنون هو هذا– الصوت سرعة

Neuralink» لتصنيع خاللها من ويهدف له، شركة تأسيس تم الذي 

 مع االندماج في المساعدة بهدف البشري، الدماغ على تُزرع رقائق

 .التكنولوجيا

 Boring – كومبني بورينج» كذلك، الغريبة المشاريع من

company»، ألزمة حلول إليجاد وتهدف حديثًا، أطلقت شركة وهي 

 نوًعا مختلفة بطريقة لكن ألرضا تحت أنفاق حفر خالل من المرور

 .ما

 

 األمحر الكوكب وهوس ماسك إيلون

 قول يأتي المشروع هذا في سنوات، منذ إيلون تزعج التي الفكرة إنها

 ال الذي بل به، وتحلم تنام الذي ليس الحلم» الشهير: «جوبز ستيف»

 .«بسببه النوم تستطيع

 الكواكب أحد ىعل يعيش بأن يحلم لم منا من األحمر، الكوكب حلم

 أول إطالق من فشيئًا شيئًا إيلون مع يكبر بدأ المريخ حلم ما. يوًما

 إلى الحلم هذا تحول حتى التجارية، لألغراض الفضاء إلى صاروخ

 جديًا التفكير بدأ سالمة، بالهبوط «فالكون» صواريخ نجاح بعد حقيقة

 كبالكو سطح على مستعمرات وإقامة المريخ، إلى البشر إرسال في

 إقامة تريد لماذا ُسئل: إيلون أجراها التي المقابالت إحدى وفي األحمر.

 يكون أال جدًا المحبط من أنه اإلجابة فكانت المريخ؟ على مستعمرة

 .كواكب عدة على تعيش كائنات مستقبلنا في

 

 يتحقق بدأ الذي واحللم الثقيل «فالكون» صاروخ

 األرض، وجه على ألضخما الصاروخ عن العام هذا مطلع إيلون أعلن

 فكان الصاروخ تفاصيل عن أما ،«Falcon Heavy الثقيل فالكون»

 بصاروخين ومدعًما ماسك، بإيلون الخاصة «تسال» بسيارة محماًل 

 سيارة إرسال هو الضخم الصاروخ رحلة وكانت ،«9 فالكون»

 األرض إلى فعادت المعززة الصواريخ أما المريخ، مدى إلى «تسال»

 في بالفعل ينجح ربما القادمة السنوات في أنه إيلون يؤكد بهذاو سالمة،

 .المريخ إلى البشر إرسال

 

 !والعبقري اجملنون إيلون وأخرًيا..

 إيلون إنجازات أريكم أن أجل من الطويل المقال هذا أكتب لم تأكيد بكل

 الرجل حياة من االستفادة هو المقال هذا من هدفي بل التاريخية، ماسك

 لهذا الحديث، العصر في تأثيًرا األكثر الشخصية يعد الذي يالحديد

 المنال، صعبة كانت إذا حتى أحالمنا على اإلصرار منه نتعلم دعونا

 ألن شيء أي يحقق ولن مجنون إنه الناس عنه قال بداياته ففي

 بابتكار إيلون يبهرنا سنة كل في لكن المستحيالت، من تعد طموحاته

 نعم القمة، على المحافظة أسميه ما هذا جديدة، مجنونة فكرة أو جديد

 !الوقت نفس في والعبقري المجنون أنه عنه يصح
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 والتنجيم الفلك علم

 ابومحيدة ميسون بقلم
 

 عه.صن وبديع الخالق قدرة بمدى عميقا شعورا تحقق الفلك ودراسة الزمان. قديم من به واهتم اإلنسان، جذبت التي العلوم أول من الفلك علم

  بينهما. الفرق سأوضح هناو الفلك وعلم التنجيم بين يخلط مجتمعنا في والكثير

 

 Astronomy - الفلك عل 

 كالشمس سماويه أجرام من فيه ماب الكون دراسةو استكشاف علم هو

 الخ. ... بينهما ماو والمجرات والنجوم كبالكواو والقمر

 أصبحو والكيمياء اتوالرياضي الفيزياء قوانين على دراستها دوتعتم

 :مثل الفروع من العديد تحته ويندرج بذاته مستقل علم الفلك علم

 بدراسة المختص العلم وهو Astrophysics - الفلكية الفيزياء علم

 السماء. ألجرام الفيزيائية والصفات الظواهر

 مواقع بقياسات مختص وهو Astrometry - الفلكية القياسات علم

 السماء. قبة في واألجرام النجوم

 بدراسة مختص وهو Radio Astronomy – الرادياوي الفلك علم

 السماوية. األجرام من المنبعثة الراديوية( )األمواج

 فوق األشعة ،الحمراء تحت باألشعة الفلك علم

 السينية وباألشعة جاما أشعة البنفسجيـة،

 بالبحث مختص وهو Cosmology - الكونيات علم

 وعناصره. وبنيته، الكون، أصل ودراسة

 تاريخ علم وهو ،Cosmogony - الكوسموجوني علم

 ويمكن األمم عند الفلكية التصورات ويشمل الفلك

 نم العديد تحته اندرج وأيضا القديم. الهيئة علم اعتباره

 بدالت وصناعه الصواريخ صناعه مثل الصناعات

 غيرها.و الفضاء

 

 Astrology - التنجي 

 مجموعات شكل على النجوم أن وجد السماء الى االنسان نظر حين

 تكون فإنها النجوم من مجموعه كل بين وهمي خط توصيل تم وإذا

 مجموعة فيها تظهر التي المنطقة على تدل وهي صورة، أو شكال

 السماء  الدولي الفلكي االتحاد قّسم  1930 عام في و النجوم. من محددة

 كانت أن بعد وعددها اتالكوكب أشكال لتوحيد وذلك كوكبة، 88 إلى

 من كوكبة وكل مختلف. بشكل القديمة الحضارات من كل تتخيلها

 كل   أصبح فقد وبالتالي السماء، من معيًّنا جزًءا تحتل 88 الـ الكوكبات

 لكوكبه. تابعا السماء أجرام من

 الكواكب و القمر و الشمس خاللها تمر كوكبه 12 الكوكبات هذه من و

 دائرة تسمى دائرة في ( االرض من نشاهدها كما اي) ظاهريا الثمانيه

 .Zodiac األبراج اسم الكوكبات على أطلق و Ecliptic البروج
 

 ذلك بالتنجيم لناسا من الكثير عند الفلك علم اختلط هنا ومن

 في وحركتها الشمس موقع بين وروابط عالقات وجود لتصورهم

 بعض بينو الكواكب انواقتر منازله في لهتنقو والقمر البروج دائرة

 الواقع في لكنو ةلسعاداو كالح  البشر بمستقبل تتعلق تيال الغيبيات

 ان هناك ما كلو عقلي او علمي سند اي على يقوم ال خرافه التنجيم

 يتخذ من منهمو ايجابا او سلبا به يتاثر فانه لحظه قراءته عند االنسان

 .البرج قراءة على بناء حياته في همصيري قرارات
 

 صفحه رسائل عبر التواصل بامكانكم الموضوع حول استفسار أي

 الفلك علم

https://www.facebook.com/Astronumy.Science/ 
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 النانوية لالنظمة احلرارية اخلواص

 عبدالرمحن خليل العصايف

 متخصص يف اخلواص احلرارية للمواد النانوية

  العراق-ربيل ا -جامعة صالح الدين –قسم الفيزياء  -كلية العلوم

 واتخية( الث ن  )الجز 
 

 عل  الحج  نقص ن ت ثية ايفي  عةضن  حيث الن نوي  المواد الصف ت عل  الحج  ت ثية ع  الس بق  المق ل  ف  تح ثن 

 بع  ذات   Thin film)) الن نوي  الةقيق   ل غشي  الحةا ي  التوصيلي  ان حيث  للمواد ونقص نه  الحةا ي  التوصيلي 

 ن نوي جسي  م  القيم  حيث  م  اعل  وهو   ن نويي  بع ي  (ذاتNanowire) الن نوي السلك م  اعل  واح  نوين 

(Nanoparticle)  )nanoparticleK > nanowiresK >film thin(K 
 

 المادة( داخل الذرات ترتيب )كيفية البلوري التركيب معرفة ان

 ليس ان وجدت ملياوع ،المادة تلك خواص لفهم  ضرورية للعناصر

 العيوب من خالي اي ( perfect crystalالتركيب) تامة بلورة هناك

 عيوب من عيبا يشكل :البلورة سطح -1 -: وهي اسباب لعدة وذلك

 السطح على تضطرب سوف البلورة تمتلكها التي الدورية الن البلورة

 عدد نقصان وبالتالي ( بالذرة المحيطة الذرات عدد نقصان )بسبب ،

 سائبة اواصر وجود مع الداخلية بالذرات مقارنة االواصر

(Dangling bondكما) (1) شكل في 

 

 (Dangling bond) المادة سطح على السائبة الذرات (1) شكل
 

 وكذلك منها التخلص الصعب من والتي والشوائب التشوهات -2 

 (interstitial) البينية والذرات الذرات بين (vacancies) الفجوات

 االصلية. الذرة كتلة عن  كتلتها تختلف والتي المادة نفس وايسوتوبات

 ازاحة يسبب  استقرارها مواقع حول للذرات  الحركية االهتزازات -3 

 الحرارة. درجة على اعتمادا االصلية مواقعها عن الذرة

 الذرات محيط عن يختلف محيط في تكون للمادة السطحية الذرات ان

 فمثال ،عنها مختلفة السطحية الذرات تصرفات فان لهذا ،الداخلية

 ويتاكسد اكسجين مع او الماء بخار ذرات مع يرتبط السطحية الذرات

 شكل في  مبين هو كما المجاورة الذرات مع اضافية اصرة اويشكل

(2)  

 

 الشاذة وتصرفاتها السطحية الذرات (2) شكل

 المواد اي   (Macroscopic system) العيانية االنظمة في المواد

 صفات على قليل تاثير  السطح ت لذرا فان  (Bulk) الكبير الحجم ذات

 دور فله النانوية االنظمة في اما  ،التاثير هذا يهمل لذلك المواد تلك

 المادة ابعاد عند يبدا السطح تاثيرات ان . خواصها في يتحكم كبيرو

 (10) ىال المادة ابعاد يصل نانومتروعندما (  100)  من يقترب

 الطبقة سمك ان علما (soft material) مرنا  المادة نانومتريصبح

  تغيير دون يبقى للمادة البلوري التركيب ،نانومتر (5) هو السطحية

 Critical) الحرج قطر نصف يسمى ما الى المادة ابعاد تصل حتى

cr-radius: ) السطح على يقع الذرات اغلب عندها الذي القطر وهو 

 اقل تكون التي المادة   حجم ان ،بها خاص (cr) مادة لكل انو ،المادة

 الى المادة ويتحول البلوري التركيب عندها القطرينتهي هذا من

   (.3) شكل في كما ويتحلل الجزيئات

 

 حجم وصول عند وانحالله للمادة البلوري التركيب تغيير (3) شكل

 الحرج القطر الى المادة

 

 )درجتتتتتتة مثتتتتتتل الثرموداينميكيتتتتتتة الختتتتتتواص تغييتتتتتتر كيفيتتتتتتة لفهتتتتتتم

 ،انتروبتتتتتي  ،النوعيتتتتتة الحتتتتترارة، الحتتتتتراري التمتتتتتدد ،االنصتتتتتهار

 ستتتتتريعة مراجعتتتتتة التتتتتى نحتتتتتتاج الحجتتتتتم متتتتتع التماستتتتتك( وطاقتتتتتة

 ان الحجتتتم. نقصتتتان متتتع تغييرهتتتا وكيفيتتتة التتتذرات بتتتين لالواصتتتر

 يعبتتر اختتر ايتتون متتع ايتتون بتتين المتكونتتة التتربط طاقتتة او االصتترة

 بتتتتين االصتتتترة امتتتتا ،(potential energy) الجهتتتتد بطاقتتتتة عنهتتتا

 Energy Gap) الطاقتتتة بفجتتتوة عنهتتتا يعبتتتر ايتتتون متتتع الكتتتترون

 كبيتتتترة ابعتتتتاد ذات المتتتتواد فتتتتي (4) شتتتتكل فتتتتي مبتتتتين هتتتتو (وكمتتتتا

(Bulk)  طتتتتتتول  ان اي قريبتتتتتتة االيونتتتتتتات بتتتتتتين المستتتتتتافة فتتتتتتان 

 كبيتتتترة الجهتتتتد طاقتتتتة فتتتتان ولهتتتتذا قصتتتتيرة االيتتتتونين بتتتتين االصتتتترة

(Large Potential Energy)   فتتتتتان نفستتتتته الوقتتتتت وفتتتتتي 

 فجتتتتوة ان فهتتتتذايعني صتتتتغيرة وااليتتتتون االلكتتتتترون بتتتتين المستتتتافة

  (.Small Energy Gap) صغيرة الطاقة
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 االلكترون مع االيون وبين االيونات بين االصرة 4- شكل

 

 بعضتتها عتتن بعيتتدة االيونتتات فتتان النانويتتة االنظمتتة فتتي الحالتتة امتتا

 (Small Potential Energy) ويعنتتتي كبيتتترة بينهتتتا والمستتتافة

 الطاقتتتتتتتتتة فجتتتتتتتتتوة و صتتتتتتتتتغيرة تكتتتتتتتتتون الجهتتتتتتتتتد طاقتتتتتتتتتة ان اي

 فمتتتتثال (5) شتتتتكل فتتتتي وكمتتتتا (Large Energy Gapكبيتتتترة)

GE ) (هتتتتوBulk)  حالتتتتة فتتتتي الستتتتليكون لمتتتتادة الطاقتتتتة فجتتتتوة

=1.08ev ) حتتتتتدود فتتتتتي ابعادهتتتتتا عنتتتتتدما المتتتتتادة لتتتتتنفس وقيمتهتتتتتا 

  (.ev =3 GE) هو نانومتر بضع

 

 

 الحجم بنقصان الطاقة فجوة يادازد (5) شكل

 

 مع تغييرها وكيفية النانوية لالنظمة الثرمودانميكية الخواص يلي وفيما

  -: الحجم

 

 درجتتتة ان المعلتتتوم متتتن -(:Melting point) االنصتتتهار درجتتتة

 التتتذرات بتتتين االصتتترة ضتتتعف او بقتتتوة عالقتتتة لتتته المتتتادة انصتتتهار

 انصتتهار درجتتة لهتتا الطبيعتتة فتتي متتادة اقتتوى هتتو المتتاس متتادة فمتتثال

 تحتتتت ينصتتتهر المتتتاس ان حيتتتث قويتتتة اصتتترة يمتلتتتك النتتته عتتتالي

 (.C° 4726.85ويعتتادل) (GPa and 5000 K 10) ضتتغط

 حتتدود التتى المنيتتوم متتثال المتتادة متتن شتتريحة حجتتم تغييتتر عنتتد ولكتتن

 كمتتتا ملحوظتتتة درجتتتة التتتى يقتتتل  االنصتتتهارللمواد درجتتتة فتتتان النتتانو

 المتتادة حجتتم قصتتانن عنتتد انتته هتتو ذلتتك فتتي والستتبب (6) شتتكل فتتي

 unit) الخليتتتة وحتتتدة حجتتتم  وبالتتتتالي يتتتزداد االصتتترة طتتتول فتتتان

cell) كستتترها وستتتهولة االصتتترة ضتتتعف التتتى يتتتؤدي ممتتتا  يكبتتتر 

 المادة. انصهار  اي

 

 حجم مع االلمنيوم لمادة االنصهار درجة نقصان يبين العالقة (6) شكل

 المادة

 

 ان -(:Thermal Expansion) الحتتتتتتتتتتتتراري التمتتتتتتتتتتتتدد

 بتتتتين الجهتتتتد طاقتتتتة شتتتتكل علتتتتى يعتمتتتتد للمتتتتواد الحتتتتراري دالتمتتتتد

 فلتتتتتيس متنتتتتتاظرا الجهتتتتتد طاقتتتتتة شتتتتتكل يكتتتتتون فعنتتتتتدما التتتتتذرات

 المتتتتتادة حتتتتترارة درجتتتتتة رفتتتتتع تتتتتتم مهمتتتتتا حتتتتتراري تمتتتتتدد هنتتتتتاك

 اليوجتتتتتد للجهتتتتتد المتنتتتتتاظر الشتتتتتكل وهتتتتتذا (7) شتتتتتكل فتتتتتي كمتتتتتا

 الطبيعة في

 

 

 درجة فعر مع المادة تمدد استحالة يعني متناظر الجهد طاقة (7) شكل

 الحرارة

 

 شتتتتكل فتتتتي كمتتتتا متنتتتتاظر غيتتتتر الجهتتتتد طاقتتتتة شتتتتكل كتتتتان اذا امتتتتا

 درجتتتتتتتة زيتتتتتتتادة متتتتتتتع  يحصتتتتتتتل الحتتتتتتتراري التمتتتتتتتدد فتتتتتتتان (8)

 الذرات. تذبذب سعة معدل يزداد اي الحرارة
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 عند  للمادة الحراري التمدد يسبب الالمتناظر الجهد طاقة (8شكل)

 الحرارة درجة رفع

 

 فان النانوية االنظمة وفي  ،الذرات هتزازال دالة هو الحراري تمدد ان

 مما ضعيف ولكنه صلد جسم مع مقارنة نسبيا كبيرة االصرة طول

 Lattice ) الذرية الشبيكة االهتزازات نقصان الى يؤدي

vibration) اهتزازات يؤول )عندما الحراري التمدد نقصان ويالتالي 

 في كما الصفر( الى يؤول ايضا الحراري تمدد فان الصفر الى الذرية

 (.9) شكل

 

 المادة حجم مع  الحراري التمدد نقصان يبين العالقة (9) شكل

 

 النوعية الحرارة -(:Specific Heat Capacity) النوعية الحرارة

 فمثال بزيادته يزداد حيث للذرات الحرية درجة على يعتمد للمادة

 السوائل كيمل لهذا الحركة في كبيرة حرية يمتلك السوائل في الذرات

 لالنظمة بالنسبة الصلبة. االجسام مع مقارنة عالية نوعية حرارة

 الحجم نقصان مع يقل النوعية الحرارة فان المبدا نفس وعلى النانوية

 .الذرات اهتزاز انخفاض الى يؤدي يوالذ االصرة طول زيادة بسبب

 الى يؤدي الذرات اهتزاز نقصان ان -(:Entropy) االنتروبي

 مباشرة دالة انتروبي ان حيث النانوية للمواد تروبيان انخفاض

 السائلة للمواد منها اكبر للغازات انتروبي ان نرى لهذا الذرات الهتزاز

 والصلبة.

 الطاقة بانها ويعرف -(:Cohesive Energy) التالصق طاقة

 الذرات بين يكون وعادة المنفردة الذرات الى المادة لفصل الالزمة

 المواد ان وبما االصرة لقوة مباشرة دالة وانه النوع نفس من المتشابهة

 النانوية للمواد قليلة تكزن التالصق طاقة فان ضعيفة اواصرها النانوية

. 

 الخواص كل ان -(:Debye Temperature) ديباي حرارة درجة

 وهو ديباي حرارة درجة وهو مهم عامل على يعتمد الثرموداينميك

 ويعتمد الحرارة درجة مع  ذراتها تزازواه المادة حساسية عن عبارة

 للمادة الذرات كتلة .كبر  يونغ ومعامل االصرة وقوة المادة كتلة على

 ديباي حرارة درجة قيمة فان  وكذلك ديباي حرارة نقصان الى يؤدي

 عالية صالدة ذات للمواد وبالنسبة قليلة كثافة ذات للمواد عاليا يكون

 ضعف فان النانوية للمواد بالنسبة  ،يلةقل  تكون ديباي حرارة قيمة فان

 درجة نقصان وبالتالي الذرات اهتزاز انخفاض الى يؤدي االصرة

 ادناه شكل في مبين هو وكما الحجم مع ديباي حرارة

 

  الحجم مع ديباي حرارة درجة نقصان (10) شكل

 

 صلبةال المادة خلق هللا ان باولينك الفيزيائي العالم قاله بما المقالة واختم

 الشيطان. عمل من هو السطح وان المنتظمة
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 عريف حمروس حممد وأعده: احلوار أجرى

 

 طوال ذاته وتطوير والمعرفة للعلم يسعى دائما والناجح المفكر واإلنسان بمصدر، وال بمكان وال بعمر يتقيدان ال والمعرفة العلم حب إن

 والهاوين للعلم العاشقين من لكثير اإللهام وشرارة والعطاء، للمعرفة مصدًرا أصبح صادقًا بًاوح كبيًرا قلبًا اإلنسان هذا امتلك وإن حياته،

 )عصام مهندس الرائع المصري بالفلكي العدد هذا في تلتقي أن العلم مجلة تحرير أسرة يسعد بأسره، مجتمع تغيير قدره ويصبح له،

 غير كونه من الرغم على الفلك، لعلوم المصرية الجمعية ومؤسس ة،المعاصر المصرية الفلكية الشخصيات أشهر من واحد جودة(

 بمصر. الفلك علم ثقافة نشر في كبيرة انجازات قدم أنه إال الفلك في متخصص

 العدد. هذا شرف ضيف تكون أن ويشرفنا مجلتنا، صفحات على بك مرحبًا جودة، عصام مهندس الكريم بضيفنا نرحب البداية في

 صفحاتكم. على أكون أن لي والشرف وقراءها، المجلة رةبأس ومرحبًا أهال

 

 والع ئلي . الشخصي  البط ق 

 اإلقامة 26/9/1970 سويف بني مواليد جودة، حسن الدين عصام

 أكبرهم أوالد ثالثة أبناء 4 ولي متزوج – بالقاهرة المقطم حي الحالية

 بتدائي.اإل الثالث بالصف طالبة العنقود وآخر – الهندسة بكلية طالب

 

 مصة ف  التعليم  الت  ج

 علمي العامة الثانوية على وحصلت .. الحكومية بالمدارس تعلمت

 تخصص القاهرة جامعة الهندسة بكلية التحقت .. 1987 عام رياضة

 الدورات من بعدد بعد فيما التحقت ،1992 عام وتخرجت مدنية هندسة

 مسارات بأي اللتحاقا دون الهندسة في مهاراتي تنمية أجل من التدريبية

 الهندسة. في عليا دراسات أو أكاديمية

 

 الح ل . والعمل الوظيف  الت  ج

 بمصر اإلنشائية المشروعات تنفيذ في العمل  بسوق مباشرة التحقت

 بمصر. كبيرة إنشائية بشركة مشروعات مدير أعمل وحاليًا واإلمارات،

 

 ب اي  ع  ثن ح   عميق ح  عل  ي   الفلك عل  ف  الح ل  نش طك 

 الفلك. عل  إل  الهن س  م  مس  ا  تغيية وسب  العل   لهذا عشقك 

 اهتمامي بينما مطلقًا، مساري أغير ولم الهندسة مجال في أعمل مازلت

 بدايات تعود تطوعي، نشاط زال ما وهو شغف نتيجة جاء الفلك بعلم

 عمري من الثامنة في كنت عندما أظافري، نعومة منذ الفلك لعلم عشقي

 )ببا( بقرية رأسي مسقط في أقيم مازلت كنت األيام تلك في تقريبًا،

 15 تبعد والتي - هللا رحمهما - وجدتي جدي عند سويف بني محافظة

 إليها يصل لم الوقت هذا في القرية تلك وكانت سويف، بني مدينة عن كم

 جديو ال حيث الجو بصفاء تمتاز النائية القرى من وهي الكهربي التيار

 في غاية حينها السماء فكانت ليالً، النجوم ضوء تحجب أضواء أي

 اليوم نشاهدها مثلما التوقيت هذا في نشاهدها كنا حيث والجمال، الروعة

 الحيتان وادي مثل البعيدة الصحراء في سفاري رحالت في نخرج عندما

 أسطح فوق ليالً  سمر جلسات في أصدقائي مع أجلس فكنت بالفيوم،

 تسلية لنا يكن ولم الصافية، الصيف ليالي في خاصة البسيطة منازلنا

 حيث انتباهي، تلفت ال األلعاب تلك فكانت البسيطة، األلعاب بعض سوي

 عن وأتساءل النجوم، وتأمل ظهري على اإلستلقاء في متعتي أجد كنت

 )الشهب( تتحرك نجوم هناك ولماذا وضياءها، ألوانها اختالف سبب

 البسيطة اإلجابات فضولي يشبع لم النهاية في ولكن عنها، أسأل وكنت

 عن القرويين كالم أقتنع ال وكنت العلمي، للمستوى ترقى تكن لم والتي

 كنت حيث الفلك، علم في واالطالع والبحث للقراءة اتجهت لذا النجوم،

 الكتب من العديد وأقتني للكتاب الدولي القاهرة لمعرض عام كل أسافر

 الربط أستطيع لم لألسف ولكن الجميل، العلم بهذا كثرأ للتعمق الفلكية

 ليالً. السماء في أشاهده كنت ما وبين قرأته ما بين

 

 اثقلت  اي  واإلط ع  ب ل  اس  اثق لهم  يج  العل  وح  الموهب 

 الفلك؟ عل  ف  موهبتك 

 الحقيقة ولكن الجامعات، على تقتصر الدراسة أن الشباب من الكثير يظن

 والبحث الذاتي فالتعلم والمصادر، الطرق من العديد لها سةالدرا أن

 أفضل يكون االنترنت توافر مع األيام تلك خاصة المعلومات عن الذاتي

 تعلم ثمرة جاءت الفلك لعلم فدراستي أخرى، أكاديمية طرق أي من

  وعلى العلمية التلفازية البرامج بعض متابعة إلى باالضافة ذاتي وبحث
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 واإليمان العلم جبرنام رأسهم

 )مصطفى الراحل للدكتور

 بعض إلى باالضافة محمود(

 الفلكية التدريبية الدورات

 بعض تقدمها كانت التي

 األهلية الجمعيات

 الفلك. علم في والجامعات

 كنت عندما 2005 عام في

 جمعية وجدت اإلمارات في

 من بالعديد تقوم فلكية

 فقمت الفلك، علم في األنشطة

 النجوم رصد ياتلمع خالل من واستطعت فيها، شتراكاإلب الفور على

 الرصد، وكيفية السماء، في واالتجاهات النجمية، المجموعات تحديد

 كان ما على تتفوق الجودة، عالية تلسكوبات تمتلك الجمعية تلك وكانت

 الفلك، بعلم أكثر تعلقت األنشطة وبهذه التوقيت، هذا في بمصر متوفًرا

 عاًما، ثالثون منذ الفلك علم في أتعلمه كنت ما تطبيق استطعت حيث

 جميع أعلم المفتوح، الكتاب مثل لي بالنسبة السماء أصبحت حتى

 بيتي( )السماء عبارة دائًما أطلق لذا دروبها،

 

 أه افك تحقق وم   الصغة  منذ جودة عص   وطموح ت أح   ه  م 

 وطموح تك؟

 إلى المجتمع اهتمام يتحول أن في تتجلي وأحالمي طموحاتي كانت

 فهي االجتماعية، الثقافة أساسيات إحدى وتصبح والتكنولوجيا، العلوم

 علمية بمنهجية التفكير على وتساعده اإلنسان لدى التفكير مهارات تنمي

 إمكانياته من اإلنسان يستفيد وكيف الحياة، نواحي شتى في ومنطقية

 أنه مقتنع مازلت حيث اإلمكانيات، بأقل النتائج أفضل ليعطي المحدودة،

 والتكنولوجيا، بالعلوم باالهتمام إال الدول لتقدم سبيل ال العصر هذا في

 عامة، ثقافة ليصبح يتعداه بل الجامعات، أروقة على العلم يقتصر وأال

 الهدف. هذا ليحقق وسعه في ما أقصى ويبذل العلماء من المزيد ليخرج

 

 الهن س ؟ ف  تخصصك  عل  الفلك لعل  حبك  أثة هل

 ما باألساس هو المدنية، والهندسة الفلك بين كبير مشترك جزء هناك

 وكروية الكروي المثلثات وحساب األرض كروية مع التعامل يخص

 الهندسة في تدريسه يتم وهو السماوية، الميكانيكا يسمى ما أو السماء

 األجرام مع التعامل يتم حيث الفلك، علوم في تدريسه يتم كما المدنية

 السماء. كرة على موجودة نقاط أنها على السماوية

 

 المهن س؟ جودة عص   م  الفلك  جودة عص   استف د اي 

 الجيد التخطيط وكيفية اإلدارة فنون المشروعات إدارة في تعلمت

 فادني حيث المشروع، من اإلنتهاء وحتى الصفر من بداية للمشروعات

 وعمل الفلك، لعلوم يةالمصر الجمعية إلنشاء التخطيط في كثيًرا

 أعمالها. وتنظيم بها، الخاصة األنشطة

 

 نشة إل  الفلك عل  ف  الذات  والتطوية التنمي  م  جودة عص   انتقل

 هذا إل  أدت الت  األسب ب م  المجتم   أفةاد بي  الفلكي  الثق ف 

 التحو ؟

 ماتالمعلو استسقاءه نتيجة للمجتمع، اإلنهيارالثقافي هو الرئيسي السبب

 الخرافات على واإلعتماد القديمة، والتقاليد والعادات الشعبي التراث من

 من بالرغم لحياته، للتخطيط العلمية األساليب عن والبعد والخزعبالت،

 كبيرة بسرعة الهدف إلى والوصول األمور تبسيط على يساعد العلم أن

 حبي معين بموضوع وشغف حب لديه إنسان كل أن إلى باإلضافة جدًا،

 علم مثل رائع بموضوع يتعلق كان إذا خاصة عنه، يتحدث أن دائما

 يشتاق تكوينها وروعة السماء هندسة اإلنسان يفهم فعندما والسماء، الفلك

 تطور مفتاح هو العلم بأن اإليمان ذلك على عالوة عنها، للحديث دائًما

 من السماء في يدور ما لفهم الشديد المجتمع وتعطش والمجتمع، الفكر

 الثقافة لنشر التحول وراء الرئيسي الدافع األسباب هذه كانت فوقه،

 المجتمع. في الفلكية

 

 ابيةة  جم هيةي  تق  طموح  فكةة الفلك  لعلو  المصةي  الجمعي 

 ف  ودعمك  س ن ا  وم  والقفزة؟ الخطوة هذه إتخ ذ ف  فكةت  اي 

 ذلك؟

 

 عشقي خاللها مارست باإلمارات سنوات خمس دامت اغتراب رحلة بعد

 إلى عدت عندما لذا هناك، الفلكية الجمعية خالل من عملي بشكل للسماء

 علم يحبون مثلي أشخاص عن البحث رحلة بدأت 2009 عام مصر

 وهو وحيد نشاط وجدت حتى طويالً  األمر مني استغرق وقد الفلك،

 تاذأس سليمان أحمد محمد الدكتور يلقيها الفلك علم عن إسبوعية محاضرة

 يوم كل والجيوفيزيقية الفلكية للبحوث القومي بالمعهد الشمسية الفيزياء

 - محمود مصطفى الدكتور بجمعية  مباشرة الجمعة صالة بعد جمعة

 تلو ومحاضرة .. جدًا قليل الحضور عدد حينها وكان - هللا رحمه

 ال أعلى لمستوى اإلنتقال بضرورة زمالئي وكل أنا شعرت محاضرة

 بشكل الفلك ممارسة إلى يتخطاه بل المعلومات سرد على فقط يقتصر

 للدكتور خيرية جمعية داخل هواة مجموعة كنا وأننا خاصة عملي

 على جمعيته احتوت والذي الفلك لعلم العاشقين أحد محمود مصطفى

 جمعية أي عن البحث رحلة بدأت لذا .. طموحاتنا يلبي ال بسيط تليسكوب

 المصرية الجمعية إنشاء فكرة بدأت هنا من .. نجد لم ولألسف .. فلكية

 في الفلك علم ثقافة نشر الحالي هدفها أذهاننا، في تتبلور الفلك لعلوم

 حمل السمها اإلنجليزي االختصار أن الصدفة قبيل من وكان المجتمع،

 .ESA للفضاء األوربية الوكالة اختصار نفس

 أو خمسة حدود في جمعيةال نواة نحن كنا بل .أحد. يدعمنا أو يساندنا لمف

 المؤسسين وهم فردًا عشر أربعة إلى عددنا زاد ذلك بعد أفراد، ستة

 في السير نستطيع لم اإلمكانيات ولضعف 2012 عام للجمعية الرسميين

 مقر على الحصول عنااستط بعدما 2014 عام إال اإلجراءات باقي

 مارس 24 في الجمعية إنشاء عن رسميًا اإلعالن وتم ،للجمعية رسمي

 نتلق ولم الذاتية، الجهود على تعتمد جدًا، حديثة جمعية فهي ، 2015

 تماًما(. الصفر من )بدأنا يقولون وكما جهة، أي من دعم أي
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 أن أ  العةب   والوط  مصة ف  مش به  فلكي  جمعي ت هن ك هل

 فلكي ؟ جمعي  أو  ه  الفلك لعلو  المصةي  الجمعي 

 مصرية جمعية أول هي الفلك لعلوم مصريةال الجمعية تعتبر تقريبًا

 تأسيس إلى أحد يسبقنا لم علمنا حد فعلى الفلك، علوم في متخصصة

 نشاط توقف بسبب اآلن، الوحيدة تكون وقد مصرية، فلكية جمعية

 العربي للوطن بالنسبة أما القاهرة، بجامعة المصرية الفلكية الجمعية

 من قوي بشكل معها نتواصل والتي الفلكية الجمعيات من الكثير هناك

 العربي المؤتمر بحضور نقوم كما المشتركة، األنشطة بعض خالل

 وقد العربية، الدول بإحدى عامين كل يعقد والذي والفلك، الفضاء لعلوم

 الجمعيات أنشط من وتعتبر بعمان، المؤتمرات تلك أحد بحضور قمت

 الفلكية والجمعية ة،األدرني الفلكية والجمعية السورية، الفلكية الجمعية

 جدًا. رائعة أنشطة لهم وتونس والجزائر اإلمارات، وفي العمانية،

 

 الفلك. لعلو  المصةي  الجمعي  إنش   ف  واجهتك  الت  الصعوب ت

 كانت فقد الذاتية، الجهود على تعتمد للربح، هادفة غير أهلية جمعية نحن

 وفي للجمعية ةالمادي االلتزامات هو واجهتنا التي الصعوبات أول

 نشاط ليالئم وتجهيزه للجمعية، رسمي مقر على الحصول مقدمتها

 في األنشطة تكاليف إلى باإلضافة التكلفة، في غاية أمر وهو الجمعية

 إلى نحتاج كنا كما بالجمعية، المشتركين عدد لقلة وذلك التأسيس بداية

 كيفية هو الصعوبات ثاني أما التليكسوبات، مثل األدوات من الكثير

 المنتشرة الفلكية الثقافة أن خاصة الفلك لعلوم المصري المجتمع جذب

 في بالغة صعوبة نواجه األمر بداية في كنا لذا التنجيم، هو أفراده بين

 في العلمية بالثقافة االهتمام أن خاصة العلمية، بأنشطتنا الناس إقناع

 مجدي، غير التأسيس بداية في الناس مع التفاعل كان لذا ضعيف، مصر

 األمر وهو لألمام، أنشطتنا لدفع التبرعات بعض نحتاج كنا أننا خاصة

 به. نقوم ما تجاه الناس من العديد مخاوف يثير كان الذي

 بها تمر التي األمنية الظروف بسبب الصعوبات بعض أيًضا واجهنا

 السفر على تعتمد أنشطتنا معظم كانت حيث الزمنية، الفترة تلك في البالد

 أنشطة بتنظيم قمنا ما وكثيًرا النائية، األماكن وسط الصحراء في عيدًاب

 أمنية دواعي بسبب إليها للسفر خططنا التي األماكن بغلق نتفاجيء ثم

 بعض بشراء الخاصة الصعوبات أو النشاط، إللغاء نلجأ فكنا

 التحفظات بعض نجد كنا الخارج، من استقدامها أو القوية، التليكسوبات

 نكمل أن استطعنا هللا بفضل ولكن التليسكوبات، تلك على ةاألمني

 أهدافنا من الكثير نحقق وأن والنمو، التطور في نستمر وأن مسيرتنا

 قصيرة. زمنية فترة في الناس ثقة ونكسب

 

 المح فظ ت  ب ق  ف  فةوع له  وهل للجمعي   الح ل  المقة هو م 

 فيه ؟ اتشتةاك يمك  واي 

 القاهرة، مدينة بالمقطم، أطلس بمساكن الفلك ملعلو الجمعية مقر

 حديثة جمعية ألننا المحافظات، باقي في فروع لدينا ليس ولألسف

 ضعيفًا. مازال المالي ونمونا الذاتية بالجهود ومنشأة

 العضوية بطلب التقدم طريق عن يتم الجمعية، في لالشتراك بالنسبة أما

 رمزية اشتراك ورسوم ةشخصي صور به مرفق الجمعية، إدارة لمجلس

 غير، ال فقط جنيًها ستون رمزي بمبلغ السنوي االشتراك ويجدد سنوية،

 بموجبه يحصل كما الجمعية، إدارة لمجلس والترشح اإلنتخاب له ويحق

 نظًرا الشيء بعض ضعيفة زالت ما والتي المميزات بعض على العضو

 أو انيةالمج األنشطة بعض في وتتلخص للجمعية، المادية للظروف

 لألعضاء. المخفضة

 

 الت  األنشط  أاثة ه  وم  الجمعي ؟ به  تقو  الت  األنشط  ه  م 

 أابة؟ جم هيةي  تق 

 وهي الفلكية، األمسيات وبعض ومحاضرات، عامة ندوات بعمل نقوم

 المدينة داخل بالتليسكوبات رصد يعقبه توضيحي عرض عن عبارة

 إلى باإلضافة المدن، داخل يتهارؤ يمكن التي السماوية األجرام لبعض

 التليسكوبات، استخدام مثل الفلكية المهارات بعض لتنمية عمل ورش

 في التعمق يريد لمن التدريبية الدورات إلى باإلضافة السماء، وقراءة

 قمنا لذا تدريبيتين، دورتين في كبيًرا تجاوبًا الحظنا وقد الفلك، علم

 األول المستوى الفلك علم اتأساسي وهما مرة، من أكثر بإعادتهما

 والمراصد للصحاري علمية رحالت بعمل نقوم كما الثاني، والمستوى

 عن بعيدًا أفضل، بشكل الفلكية العملية المهارات بعض الناس نعلم كي

 األجرام ضوء على الضوئي والتشويش بالتلوث المليئة المدن أجواء

 أكثر هي فلكيةال واألمسيات الرحالت وكانت المدن، في السماوية

 بشكل بها تميزنا هللا وبفضل مسبوقة، غير جماهيرية القت التي األنشطة

 جدًا. جيد

 

 

 الجمعي . به  وتقو  ق م  الت  واألعم   المنشو ات

 حاليًا نقوم ولكننا الحالي، الوقت في منشورات أو مجالت أي لدينا ليس

 وثائقي فيلم ولأ بعمل قمنا كما بالجمعية، خاصة مجلة لنشر بالتخطيط

 بعنوان الفيلم ،ON Ent قناة مع باالشتراك الفلك علم عن مصري

 به، الخاصة العلمية المادة بتجهيز قمنا حيث الكون( أعماق إلى )رحلة

 بالفيس الخاصة صفحتنا على اليومية المنشورات ذلك إلى باإلضافة

 الفلك. بعلم الناس وعي زيادة إلى تهدف والتي بوك،

 الدولي القاهرة معرض في منتظم بشكل نشارك الجمعية تأسيس منذ

 معرض في فلكي ركن أول أنه من الرغم على صغير بدور للكتاب،

 حيث الناس، مع كبيًرا تجاوبًا القى هللا وبفضل للكتاب، الدولي القاهرة

 كما المعرض، فترة خالل مصر أرجاء من الناس من كثير إلينا يحضر

 المحبة بالجماهير المباشر االحتكاك لخال من األثر أكبر له كان

 كتب من الفلك بعلم يتعلق ما كل بتجميع فنقوم واإلطالع، للعلم والعاشقة

 الفضاء مكوك مثل فلكية ومجسمات وتليسكوبات، وأدوات ومنشورات

 اقتناءها. يريد لمن للجمهور وعرضه

 تعرض وكانت الناس من الكثير استحباب القت التي المنشورات من

 وهي النجوم، عجلة أو stars wheel يسمى ما مصر في مرة لألو

 نجوم شكل تعرض لكي بعض فوق يتحركان جزئين من للسماء خريطة
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 الليل في ساعة ألي الخريطة على نحدده السنة في وقت أي في السماء

 عرضها. خط على بلد وأي مصر في

 

 الجمعي ؟ انج زات أه 

 واهتمام الفلكية الصحوة يه نظري وجهة من انجازاتنا أهم يعتبر

 يهتمون الناس بدأ حيث األخيرة، اآلونة خالل مصر في بالفلك اإلعالم

 الفترة خالل ينمو بدأ مصر في العلمي الوعي أن كما الفلك، بعلم

 وجهود الفلكية أنشطتنا بسبب كان النمو هذا معظم أن وأعتقد األخيرة،

 بدأنا حيث سنوات ست مدار على وذلك الفلك، لعلوم المصرية الجمعية

 للجمعية، الرسمي التأسيس قبل حتى 2012 عام فعلي بشكل العمل

 تلك خالل المصري المجتمع على وواضح قوي تأثير الحظنا وبالفعل

 دون الذاتية وجهودنا البسيطة، إلمكانياتنا بالنسبة القصيرة الزمنية الفترة

 كما الفلك لوملع المصرية الجمعية انجازات من أيًضا مالي، دعم أي

 وطباعة الفلك، علم عن مصري وثائقي فيلم أول في االشتراك ذكرنا

 القادمة الفترة وخالل مصر، بسماء خاصة مصرية نجوم خريطة أول

 بالجمعية. خاص مرصد لبناء نخطط

 

 الجمعي . إليه  تسع  الت  المستقبلي  الخطط أه 

 زيادة طريق عن عيةللجم الحالي المقر لتطوير القادمة الفترة في نسعى

 طموحنا إلى باإلضافة أكبر، وأنشطة أكبر أعداد يستوعب كي حجمه

 حتى القاهرة، من بالقرب بالجمعية خاص فلكي مرصد أول إلنشاء

 أو عملي، بشكل أنشطتهم وممارسة بسهولة إليه الوصول للناس يتسنى

 تالية كخطوة أيًضا نسعى كما بهم، الخاصة األبحاث بعض إجراء حتى

 أجل من الصحراء عمق في أبعد آخر مرصد إقامة المرصد، هذا إلنشاء

 النائية األماكن في إال رؤيتها يمكن ال التي السماوية األجرام مشاهدة

 أبحاث عمل يريد لمن تخصًصا أكثر المرصد هذا وسيكون والمعزولة،

 على الكتروني موقع بتأسيس سنقوم وقريبًا الفلكي، الرصد في التعمق أو

 كل نشر أجل من الفلك، لعلوم المصرية بالجمعية خاص نترنتاال

 من وأوسع أكبر بشكل الفلكية ومعلوماتنا وأفكارنا وأنشطتنا أعمالنا

 سنقوم وبعدها الفلك، عن الكترونية مجلة بنشر سنقوم كما بوك، الفيس

 العلمية الخلفيات كل مع ليتناسب السوق في ورقي بشكل المجلة شربن

 المجتمع. أفراد ميول كل عوم واألعمار

 العربي الوطن لتتعدى أنشطتنا حجم لزيادة المستقبل في أيًضا نخطط

 العلمية المؤسسات مع والمشاركة التواصل طريق عن كله، العالم إلى

 هي المخططات هذه كل العالم، أنحاء كل من الفلكيين لنستقبل العالمية،

 األفق في تلوح قد الزمن دموبتق الحالي، الوقت في أذهاننا في يدور ما

 الفلكي. وطموحنا أنشطتنا لتطوير جديدة أفكار

 

 

 مهن س  ؤي  ع  ح ثن  للمستقبل  و ؤي  وطموح ه ف إنس ن لكل

 إليه؟ ينظة واي  للمستقبل جودة عص  

 هي الفلك لعلوم المصرية الجمعية تكون أن أتمنى سبق ما إلى باإلضافة 

 إحدى وتكون مصر، في األولى الفلكية والمرجعية األساسية الجمعية

 الجمعيات من تصبح وأن العربي، الوطن في الكبرى الفلكية الجمعيات

 هللا. بإذن العالم مستوى على والمشهورة المعروفة الفلكية
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 دائم  . جودة عص   إليه ينظة أن يح  السم   ف  جز  أفضل

 اآلخر، نع مفضل السماء من جزء هناك ليس جودة لعصام بالنسبة

 دائمة أنها السماء، مميزات من وتلك العام، طوال التغير دائمة فالسماء

 ودائم لها، عشقه يفتر وال يكل وال يمل ال اإلنسان تجعل وبالتالي التغير،

 وأروع، أجمل كانت صافية السماء كانت كلما أسرارها، في البحث

 بينما السحب، وجود عدم في خاصة الشديد، بلمعانها تتميز الشتاء فنجوم

 وقت فكل التبانة، درب مجرة مركز وضوح بشدة الصيف سماء تتميز

 جماله. له

 

 

ا األسةة تلع  نج ح قص  ال ا دو    حي ة ف  األسةة دو  فيه   ابية 

 جودة. عص  

 يعشتتتتتتتق وكتتتتتتتان رياضتتتتتتتيات معلتتتتتتتم كتتتتتتتان هللا( )رحمتتتتتتته والتتتتتتتدي

 1951 عتتتتام شتتتتمس عتتتتين جامعتتتتة متتتتن تختتتترج وقتتتتد الرياضتتتتيات،

 وكتتان الكبيتتر( باشتتا )إبتتراهيم استتم الجامعتتة علتتى يطلتتق نكتتا عنتتدما

 الملتتتك ختتتالل متتتن تكريمتتته وتتتتم دفعتتتته، علتتتى األوائتتتل العشتتترة متتتن

 الملتتتك متتتن صتتتورة علتتتى التكتتتريم ختتتالل وحصتتتل شخصتتتيًا، فتتتاروق

 ولكتتتن للختتتارج، لبعثتتة مؤهتتتل وكتتان يتتتده، بختتتط عليهتتا موقتتتع فتتاروق

 والتتتتدي اماهتمتتت كتتتان لتتتذا الستتتفر، متتتن يتتتتمكن لتتتم العائليتتتة لظروفتتته

 والرياضتتتتتيات للعلتتتتتم حبتتتتتي فتتتتتي زاد فيهتتتتتا، ونبوغتتتتته بالرياضتتتتتيات

 دراستتتي إلتتى باإلضتتافة العشتتق هتتذا متتن استتتفدت وقتتد كبيتتر، بشتتكل

 الفلتتتك، علتتتم دراستتتة فتتتي يفيتتتد والتتتذي الفراغتتتي، التخيتتتل فتتتي للهندستتتة

 التتتتتتديناميكا أو الستتتتتتماوية، الميكانيكتتتتتتا أو الكتتتتتتري، الفلتتتتتتك خاصتتتتتتة

 بشتتكل الثقافتتة علتتى منفتتتح كتتان لجيلتته ةبالنستتب والتتدي وكتتان الفلكيتتة،

 لكتتل كتتان لتتذا جديتتد، شتتيء كتتل نجتترب أن دائًمتتا يحتتب وكتتان كبيتتر،

 اهتمتتام يعيتتق ال منتتا كتتل وكتتان الخاصتتة، اهتماماتتته أستترتي فتتي فتترد

 البعض. بعضنا ونساعد اهتماماتنا نحترم كنا بل اآلخر
 

 

 ألعل ا المثل ه فه  إل  ليصل به  يقت   أعل  مثل ن جح إنس ن لكل

 جودة. عص   حي ة ف  والق وة

 عيوبتتته لتتته إنستتتان فكتتتل تحديتتتدًا، أعلتتتى مثتتتل هنتتتاك لتتتيس لتتتي بالنستتتبة

 األشتتتتخاص كتتتتل فتتتتي أبحتتتتث فأنتتتتا بتتتته، الختتتتاص ونمطتتتته ومميزاتتتتته

 ومتتتع وأتفاديهتتتا، وعيتتتوبهم منهتتتا، واتعلتتتم مميتتتزاتهم، عتتتن النتتتاجحين

 الشتتتيء بعتتتض العلميتتتة الشخصتتتيات لتتتبعض منجتتتذبًا نفستتتي أجتتتد ذلتتتك

 ستتتتتيجان وكتتتتتارل هللا(، )رحمتتتتته محمتتتتتود مصتتتتتطفى دكتورالتتتتت مثتتتتتل

 لتتتم والتتتذي هللا( )رحمتتته ستتتليمان أحمتتتد محمتتتد والتتتدكتور األمريكتتتي،

 فقط. لعامين سوى منه االستفادة في الح  يسعفني
 

 

 مصة. لشب ب جودة عص   مهن س الم 

 األيتتام تلتتك أصتتبح والعلتتم للعلتتم، والمستتتقبل العتتالم فتتي األولتتى القتتوة

 مصتتتادر عتتتدة متتتن استستتتقاءه يمكتتتن بتتتل الجامعتتتات علتتتى حكتتتًرا لتتتيس

 بنفستتته، نفستتته يعلتتتم أن يستتتتطيع اإلنستتتان أصتتتبح حيتتتث فيهتتتا، موثتتتوق

 إلتتتتتى باإلضتتتتتافة المفتوحتتتتتة، والجامعتتتتتات االنترنتتتتتت طريتتتتتق عتتتتتن

 ال لمتتتن ستتتالح فتتتالعلم األنشتتتطة، فتتتي والمشتتتاركة المستتتتمرة، القتتتراءة

 الحيتتتتتاة عتتتتتن غنتتتتتى وال عنتتتتته، اإلستتتتتتغناء يمكتتتتتن وال لتتتتته، ستتتتتالح

 العلتتتتم ممارستتتتة طريتتتتق عتتتتن إال ذلتتتتك يمكتتتتن وال علميتتتتة، منهجيتتتتةب

 مثتتتل أمارستتتها علميتتتة هوايتتتة طريتتتق عتتتن حيتتتاتي، فتتتي عملتتتي بشتتتكل

 الفلك.
 

 الحتتتوار هتتتذا علتتتى جتتتودة عصتتتام مهنتتتدس نشتتتكرك اللقتتتاء نهايتتتة فتتتي

  والرقي. التقدم من مزيد لك ونتمنى والممتع، المفيد
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 والوزن الكتلة ..امليزان يف

 بقلم أ./ بدر العصيمي

 محل إحداهما وتحل والكتلة، الوزن كلمتا الناس بين التعامل في تختلط

 ليس الخلط هذا ثلوم .نفسه الشيء تعنيان أنهما الكثير ليعتقد حتى األخرى

 مجاالت إلى المنتمين بعض إن بل..الناس عامة على الواقع في حكرا

 خاصا معنى منهما كلمة لكل أن نوضح أن هنا ويهمنا فيه، يقعون علمية

 المادة كمية هي الكتلة .مستقال علميا مصطلحا ذاتها حد في وتمثل بها،

 جسم كتلة من أكبر بأنها ما جسم كتلة نصف فعندما الجسم، يحتويها التي

 كمية من أكثر األول الجسم في الموجودة المادة كمية أن بذلك نقصد آخر

 أن الثاني نيوتن قانون من وجدنا ولقد الثاني، الجسم في الموجودة المادة

 فكلما األجسام؛ في الذاتي القصور وخاصية الكتلة بين مباشر عالقة هناك

 والتأثير حركته لتغيير حاولةم ألي مقاومته كبرت الجسم كتلة ازدادت

 فكلما الذاتي؛ القصور لخاصية مقياس هي الكتلة إن نقول ولذا عليها،

 .... .الذاتي قصورها كبر الكتلة كبرت

 ولذا الكتلة، غير والقوة الجسم، على المؤثرة الجاذبية قوة فهو الوزن أما

 من لكل أن الفيزياء في ونجد الكتلة، هو الوزن إن نقول أن الخطأ من فإنه

 هي الكتلة بها نقيس التي فالوحدة به؛ خاصة قياس وحدة والكتلة الوزن

 عليها ويطلق القوة وحدة فهي الوزن قياس وحدة أما ،Kg الكيلوجرام

 ..... N نيوتن

 والوزن؛ الكتلة مفهومي بين الفرق هذا آثار بعض نستقصي ودعونا

 آخر؛ إلى كوكب من بنقلها رتتغي ال الجسم، في المادة كمية لكونها فالكتلة،

 تتغير ال كتلته فإن سطحه على ووقف القمر، إلى الفضاء رائد سافر فإذا

 نتيجة الشحم بعض يفقد لم أنه افترضنا إذا" األرض في عليه كانت عما

 القمر سطح على وزنه أما ."لةالرح أثناء أصابه مفاجيء شهية لفقدان

 إلى تنخفض القمر سطح لىع الجاذبية قوة أن حيث كثيرا ينقص فسوف

 .والقمر األرض كتلتي الختالف نظرا األرض على قيمتها سدس حوالي

 ثانية لكل متر 1.6 القمر بينما 9.8 األرض جاذبية تسارع أن ومعلوم

 الكوكب جاذبية وتسارع كتلتك علمت إذا وزنك حساب بامكانك .تربيع

 ثابتة دائما والكتلة التسارع لتغير تبعا الوزن هو يتغير الذي ان ستالح 

 حيث انW = (m) (g) الرياضية العالقة هذا باستخدام

W  وتمثل  الوزنتمثلm و الكتلة gالكوكب جاذبية تسارع. 

 أثناء ونلحظه القمر، سطح على يتحرك وهو خفيفا الفضاء رائد يبدو لذا

 الواقع في وهو حركته، في يقفز وكأنه عالية مسافات إلى يرتفع مشيه

 إلى جسمه يرتفع ولذا كثيرا، أخف وزنه ولكن عادية، اتخطو يخطو

 فيقول سائل ينبري وقد .األرض على ارتفاعه من بكثير أكبر مسافة أعلى

 لنا وبدت القمر، على اإلنسان بنزول الضخم البشري اإلنجاز شاهدنا لقد

 المعلومات؟ هذه ضوء في هذا نفهم أن يمكننا فهل بطيئة، حركته

 الفعل رد قوة عن ناجمة الحركة هذه أن السؤال هذا على اإلجابة تكمن

 مساو   (االحتكاك قوة )الفعل قوة وإن بالسطح، القدمين احتكاك عن الناتج

 قوة أن وبما. الثالث نيوتن لقانون وفقا األمام إلى الدفع قوة )الفعل لرد

 فإن القوة، هذه انخفضت الوزن انخفض فكلما الوزن على تعتمد االحتكاك

 ظهر على يسير وهو للشخص المتاحة األمام إلى الدفع قوة أن عنيي هذا

 ونظرا األرض، بسطح االحتكاك عن الناتجة الدفع قوة من بكثير أقل القمر

 بطيئة بحركة يمشي الفضاء رائد فإن الحالتين، في ثابتة الجسم كتلة أن إلى

 يماثل الوضع وهذا. األرض على سيره بحركة مقارنة األرض على

 من سطح على المتحرك الشخص أن نجد حيث أملس سطح على يالمش

 قوة لضآلة نتيجة ضئيل له المتوفر الدفع ألن ببطء يسير -مثال - الجليد

 .االحتكاك
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 حياتنا يف الليزر
 القماطي املس سارة أ./ بقلم

 ليبيا بتاجوراء، النووية البحوث مبركز باحثة

 

 آينشتتتتتتاين العتتتتتالم نشتتتتتر عنتتتتتدما1917 عتتتتتام ولتتتتتدت قتتتتتد الليتتتتتزر أشتتتتتعة بتتتتتان الكثيتتتتترين لتتتتتدى المعتتتتتروف غيتتتتتر متتتتتن لعلتتتتته

 االنبعتتتتتتتتتاث فكتتتتتتتتترة تأستتتتتتتتتيس تضتتتتتتتتتمنت والتتتتتتتتتتي (Zur Quantum Theorie der Strahlung) بتتتتتتتتتـ المعنونتتتتتتتتتة ورقتتتتتتتتتته

 علتتتتتتتى للحصتتتتتتتول االساستتتتتتتية الثالثتتتتتتتة الظتتتتتتتواهر هتتتتتتتي وهتتتتتتتذه التلقتتتتتتتائي.  واالنبعتتتتتتتاث زالمحفتتتتتتت واالمتصتتتتتتتاص المحفتتتتتتتز

 ظتتتتتتاهرة تطبيتتتتتتق فتتتتتتي التفكيتتتتتتر بتتتتتتدأ لقتتتتتتد المتتتتتتادة، متتتتتتع الكهرومغناطيستتتتتتية الموجتتتتتتات تفاعتتتتتتل عنتتتتتتد وتحتتتتتتدث الليتتتتتتزر،

 حيتتتتتث 1960 عتتتتتام فتتتتتي اال الليتتتتتزر اختتتتتتراع متتتتتن العلمتتتتتاء يتتتتتتمكن ولتتتتتم ،1950 عتتتتتام حتتتتتدود فتتتتتي عمليتتتتتا المحفتتتتتر االنبعتتتتتاث

 ليتتتتتتتتزر جهتتتتتتتتاز مايمتتتتتتتتان ثيتتتتتتتتودور العتتتتتتتتالم اختتتتتتتتترع

 ليزريتتتتتتتة نبضتتتتتتتات علتتتتتتتى منتتتتتتته وتحصتتتتتتتل اليتتتتتتتاقوت

 تتميتتتتتتتتتز نتتتتتتتتتانومتر 694 متتتتتتتتتوجي بطتتتتتتتتتول حمتتتتتتتتتراء

 شتتتتتتدتها تفقتتتتتتد وال االشتتتتتتعة اتجتتتتتتاه فتتتتتتي شتتتتتتديد ببريتتتتتتق

 شتتتتتتديد بتتتتتتبطء اال المصتتتتتتدر عتتتتتتن بعتتتتتتدها زيتتتتتتادة متتتتتتع

 للعامتتتتتتة اليتتتتتتاقوت ليتتتتتتزر لجهتتتتتتاز ظهتتتتتتور اول وكتتتتتتان

 .1960 يوليو 7 يوم في

 الليتتتتتتتتزرات متتتتتتتتن االنتتتتتتتتواع آلالف ختراعتتتتتتتتاتاال توالتتتتتتتتت

 كتتتتتل التتتتتى االبتتتتتواب اوستتتتتع متتتتتن الليتتتتتزر ودختتتتتل المختلفتتتتتة

 والصتتتتتتتتتتتناعية والطبيتتتتتتتتتتتة العلميتتتتتتتتتتتة الحيتتتتتتتتتتتاة مجتتتتتتتتتتتاالت

 وغيرهتتتتتتتتا. والعستتتتتتتتكرية والنوويتتتتتتتتة والفنيتتتتتتتتة والهندستتتتتتتتية

 الليزر. باستخدام اسهل والحياة المهام فأصبحت

 الكثيتتتتتتتر االمتتتتتتتر هتتتتتتتذا فتتتتتتتي نكتتتتتتتتب ان الضتتتتتتتروري متتتتتتتن

 بتتتتتتالليزر والمهتمتتتتتتين والطلبتتتتتتة النتتتتتتاس نعتتتتتترفل والكثيتتتتتتر

 ستتتتتتتنحاول العتتتتتتترض هتتتتتتتذا فتتتتتتتي حياتنتتتتتتتا، فتتتتتتتي وتتتتتتتتأثيره

 لتوضتتتتتتتيح منتتتتتتتا محاولتتتتتتتة فتتتتتتتي شتتتتتتتديد بإيجتتتتتتتاز التحتتتتتتتدث

 التأثير. هذا جوانب من بعضا

 

 ت  يخي  نبذة

 للعتتتالم المحفتتتز االنبعتتتاث ظتتتاهرة تطبيتتتق فتتتي التفكيتتتر بتتتدأ لقتتتد

  تاونس وكارلس ستشاولو آرثر باسم األول الناجح المشروع وكان 1950 عام حدود في عمليا آينشتاين

 (A.L. Schawlow) (C.H. Townes) 

 الالتيني لالصطالح اختصار هيميزر وكلمة قبلهم من األولى الميزر بنيت حيث 1954 عام بارز( دور له كان قولد غوردن )الطالب وطالبه 

MASER لـ اختص   وهو Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation تكبير يعني االصطالح وهذا 

 .لإلشعاع المحفز باالنبعاث الماكروية الموجات

 وبستتتتتبب المتتتتتادي( )الوستتتتتط المناستتتتتبة الفعالتتتتتة المتتتتتادة إيجتتتتتاد علتتتتتى قتتتتتدرتهم لعتتتتتدم آنتتتتتذاك الليتتتتتزر ابتكتتتتتار فتتتتتي العلمتتتتتاء يتتتتتنجح ولتتتتتم

 االختتتتتتراع أنجتتتتتز أن إلتتتتتى ،الميكرويتتتتتة بالموجتتتتتات  مقارنتتتتتة الحمتتتتتراء تحتتتتتت واالشتتتتتعة المنظتتتتتور للضتتتتتوء المتتتتتوجي الطتتتتتول قصتتتتتر

 اليتتتتتاقوت بلتتتتتورات بتعتتتتتريض اإلطتتتتتالق  علتتتتتى ليتتتتتزر أول صتتتتتناعة متتتتتن تمكتتتتتن لقتتتتتد ، مايمتتتتتان العتتتتتالم قبتتتتتل متتتتتن 1960 عتتتتتام فتتتتتي

 المتتتتتوجي طولهتتتتتا الحمتتتتتراء األشتتتتتعة متتتتتن ليزريتتتتتة ومضتتتتتات انبعثتتتتتت حيتتتتتث الزينتتتتتون متتتتتن وميضتتتتتية مصتتتتتابيح عتتتتتن صتتتتتادر لضتتتتتوء

 .شتتتتتديد بتتتتبطء إال المصتتتتتدر عتتتتن بعتتتتتدها زيتتتتادة متتتتتع شتتتتدتها تفقتتتتتد وال األشتتتتعة انتشتتتتتار اتجتتتتاه فتتتتتي شتتتتديد ببريتتتتتق تتميتتتتز نتتتتانومتر 694

 العتتتتتام نفتتتتتس ففتتتتتي الكهرومغناطيستتتتتي الطيتتتتتف متتتتتن مختلفتتتتتة لمنتتتتتاطق الليتتتتتزر تقنيتتتتتة توستتتتتيع فتتتتتي قويتتتتتة رغبتتتتتة العلمتتتتتاء لتتتتتدى كتتتتتان

 العتتتتتالم تمكتتتتن 1964 عتتتتام وفتتتتي نيتتتتتونوال الهيليتتتتوم غتتتتازي متتتتزيج متتتتتن مستتتتتمر ليتتتتزر اول اختتتتتراع متتتتتن جافتتتتان علتتتتي العتتتتالم تمكتتتتن

 االكسيمر. لليزر جهاز اول اختراع تم 1971 عام وفي الكربون اكسيد ثاني غاز ليزر على الحصول من باتيل
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 الليز  تعةي 

 الالتيني: للمصطلح اختصار هي ليزر كلمة

 Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation 

 Wavelength الموجي الطول بواسطة يوصف ما عادة الليزر لون 

  النانومتر هي الموجي الطول عن للتعبير    ل شيوعا األكثر والوحدة

nm :حيث 

  1𝒏𝒎 = 𝟏×𝟏𝟎−𝟗𝒎 
 ضمن يقعو مؤين غير إشعاع أو ضوء هو عموما الليزر ضوء

 التالية: الموجية األطوال

 فوق شعةأ نانومتر (100-400) مرئي، ضوء نانومتر (700-400)

 الليزر أشعة الحمراء. تحت أشعة ملم(1-نانومتر 700) بنفسجية،

 الخصائص ومن كهرومغناطيسية أشعة كليهما العادي والضوء

       عام: بشكل وسلوكه للضوء المميزة

  وغيرها البصري التداخل وظاهرة للضوء والموجية المادية الطبيعة

 
 

 الليز  ضو  لك  يز  الل ضو  عل  اتعتب  ات هذه جمي  طبقتن

 فةوع جمي  ل خو  ومؤه  مميزا تجعله اض في  بخص ئص يتميز

 ه : الخص ئص وهذه ج ا ب لغ  بأهمي  العلو 

 
 

 الليز  جه ز

 

 الليزرية، االوساط اختالف من بالرغم تتشابه المختلفة الليزر أجهزة

 وهي رئيسية أجزاء ثالثة من يتكون عامة بصورة الليزر جهاز

 المرنانو الفعال الوسطو الضخ نيكيةميكا

 

 الليز ات أنواع
 أساسية مميزات له منها كل الليزرات من مختلفة أنواع توجد 

 المادة نوعية حسب تسمى الليزرات أنواع وكل محددة

 االنواع: هذه ومن فيه المستخدمة الليزرية

 الصلبة الحالة ليزرات 

 الغازية الحالة ليزرات 

 سائلة( الصبغة ليزرات( 

 الموصالت أشباه ليزرات 

 الكيميائية الليزرات 

 الحر االلكترون ليزر 

 مجال في ليزر كمثال الليزرات، من أخرى أنواع وهناك 

 أشعة على الحصول من العلماء تمكن حيث المؤينة! األشعة

 استخدام عند وذلك السينية األشعة منطقة في تقع ليزر

 حاثاب في تستخدم ليزري، كوسط السيلينيوم بالزما

 النووي االندماج

 

 واستخداماتها. الشائعة الليزرات انواع بعض يوضح التالي الجدول

 اتستخ ام ت
 منذ التج  ي  اتستخ ا 

 سن 
 الليز  نوع اتاتش ف سن 

 المواد كثقب عضوية الغير المواد معالجة

 الوشم كإزالة طبية استخدامات -المعدنية

 الي قوت 1960 1963

 غ س نيوديميو  1961 1968 مسافةوال السرعة قياس
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 .CD، DVD المدمجة االقراص تشغيل

 حيوية طبية استخدامات

 الصلبة الحالة ليزرات ضخ اللحام، ،

 الموصل شبه ليز  1962 1965
  

 نيون الهيليو  1960   والسرعة الطول قياس -ترصيف كأداة

 -طبية استخدامات -كالقطع المواد معالجة

 النووي االندماج

 الكةبون ااسي  ث ن  1964 1966

 ي غ نيوديميو  1964 1966 المواد معالجة

 العيون وطب العامة كالجراحة طبية استخدامات

 -العروض -الشرعي والطب

 اآل جون ايون 1964 1966

 فصل -الجوي التلوث دراسة بيئية استخدامات

 كتفتيت طبية استخدامات -المشعة النظائر

 بالكلى الحصى

 الصبغي ت ليز  1966 1969

 -السرعة فائق التصوير الطبي التشخيص

 المشعة النظائر وفصل النووية االبحاث

 النح س بخ   1966 1980

 المواد اغلب لقطع كوسيلة المواد معالجة

 العالمات لوضع وايضا معادن زجاج، بالستيك،

 طوله بقصر لتميزه نظرا المواد اغلب على

 النسجةا كقطع طبية استخدامات -الموجي

 النظر وتصحيح البشرية

 اتاسيمة 1975 1976

 

 لليز  اتستخ ام ت بع 

 يمكن وال الحياة مجاالت مختلف في عديدة استخدامات له الليزر

 شديد: وباختصار منها بعض على الضوء سنسلط بالكامل تغطيتها

 الطبية االستخدامات -1

 اكسيد يثان ليزر هي الطب في المستخدمة الليزرات انواع أهم

 ايون وليزر االكسيمر يزرول  ياغ النيوديميوم وليزر الكربون

 االستخدامات هذه ومن الصبغيات وليزر اآلرجون

 العالية. بدقتها تتميز للجراحة حادة قطع كأداة *

 النظر. عيوب تصحيح *

 التسوس إلزالة االسنان وطب الجلد، وترميم التجميل عمليات في *

 بعض ومعالجة والحنجرة واالذن فاالن وطب االسنان وحفر

 االخرى. االمراض

 

 ح دة قط  اأداة الليز 

 

 يعمل  حادة قطع كأداة الجراحية العمليات في الليزر استخدام عند

 والنهايات الدموية الشعيرات نهايات كي على عالية بدقة الليزر

 او االلتهابات حدوث احتمالية فتقل وااللم، النزف فيقل العصبية

 ممارسة الى وعودته المريض شفاء سرعة الى يؤدي مما ىالعدو

  الطبيعية. حياته

 

   الليزك تسم  بعملي  اتاسيمة ليز  ب ستخ ا  النظة عيوب تصحيح

 آخر جهاز وجود على وتعتمد نسبيا حديثة طريقة وهي الليزك عملية

 يمكن جدا دقيقة آلة وهو الميكروكيراتوم يسمى الليزر جهاز بجوار

 من جدا رقيقة قشرة لرفع ومبرمج دقيق كهربائي مشرط بانها القول

 يقوم تم ومن كشطها دون كاملة غير دائرة شكل على القرنية سطح

 اعادة ثم القرنية من االوسط الجزء على الليزر اشعة بتسليط الطبيب

 الخاليا

 
 طبيعيا العين شكل ليكون مكانها  الى اخرى مرة للقرنية السطحية

 بعد الشديد باأللم المريض يشعر ال حيث عديدة ميزات قةالطري ولهذه

 في عتامات حدوث بدون بسرعة لديه االبصار درجة وتتحسن العملية

 ويستطيع الطبيعية الرؤية من اثنين او يوم خالل فيتمكن القرنية

 انها الطريقة هذه عيب ، ساعة 24 خالل في اليومي  نشاطه مزاولة

 كبيرة خبرة توفر من والبد روكيراتومالميك جهاز وجود على تعتمد

 الليزك عملية بان تفيد دراسات اجريت ولقد استخدامه. قبل للطبيب
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 بعد تظهر مضاعفات لها وليس للبصر فقدانا تسبب وال وفعالة آمنة

 عام. 18 فوق اعمارهم لمن تجرى وهي العملية من سنوات

 

 لليز  الصن عي  اتستخ ام ت

 
 منتجاتها جودة لتحسين الليزر على أساسا عتمدت الصناعات من العديد

 في الليزر يستخدم  عالية. جودة ذات حياة على االنسان وليحصل

 المواد من لكل مالئم فالليزر واللحام القطع و السبائك اسطح معالجة

 والقماش والخزف والزجاج كالخشب المعدنية وغير المعدنية

 حيث والثقب النقش في الليزر شعاع فيستخدم وغيرهم، والبالستيك

 ملحوظ اثر ترك دون هذا وكل )الماس( صالدة المواد اشد ثقب يمكنه

 الكربون اكسيد ثاني ليزر به يتميز لما  بالليزر.  المعالجة المواد على

 تصل قد التي العالية وبكفاءته الياقوت بليزر مقارنة تكلفته رخص من

 50 من ألكثر عةالصنا مجال في هاما مركزا احتل فقد % 30 الى

 ايضا يستخدم وغيرهم االكسيمر وليزر ياغ النيوديميوم ليزر عاما.

 الصناعة مجال في المحللون توقع 2009   العام المواد. معالجة في

 إجمالي ليبلغ %11 الى الليزر باستخدام المواد معالجة سوق ينمو ان

 دوالر. مليار 5.9 حوالي تقديريا االيرادات

 

 المواد مع لج  ف  الكةبون ااسي  ث ن  ليز  خ ا است تطو  مةاحل

 

 ثاني ليزر اول اختراع تم الماضي القرن من الستينيات فترة 1960

 تمكن 1967 عام وفي فقط، وات مللي 1 بقدرة الكربون اكسيد

 تجاريا واستخدم وات 1000 بقدرة ليزر على الحصول من العلماء

 هولد بيتر استخدم عندما 1967 العام من مايو شهر مرة ألول

 بمساعدة  الليزر شعاع  كامبريدج في اللحام معهد من كروفت

  ملم. 1 بسمك الفوالذ من شريحة  لقطع االكسجين

 مختلفة لمواصفات والتحسين التطوير استمر السبعينيات فترة 1970

 للقطع آلة تصنيع من العلماء ليتمكن الكربون اكسيد ثاني ليزر من

 المواد لمعالجة المحور ثنائية ببعدين آلة اول يعتصن وتم ، بالليزر

 السيارات صناعة شركات هم عليها عمل من اول وكان ،1975 عام

 في الليزر ومهارة قيمة باكتشاف الهتمامهم هذا مقابل دفعت التي

 تم الماضي القرن من الثمانينيات فترة وفي . المعادن  ولحام قطع

 التكلفة وقليلة الحجم صغيرة الكربون اكسيد ثاني ليزرات انتاج

 هذا في  وبتوسيع بالليزر المواد معالجة في جديدة بحقبة بشرت

 والمطاط. كالبالستيك العضوية المواد معالجة ليشمل المجال

 

 النووي  الط ق  مج   ف  الليز  استخ ام ت

  هي: النووية الطاقة في الليزر ألشعة الشائعة االستخدامات

 النووي االندماج -1

 التسخين تصعيد في االساسية فكرته تتلخص النووي لالندماج بالنسبة

 الهيدروجين نظيرا عادة وهما -خفيفين عنصرين من لمخلوط

 تصل االرتفاع في غاية حرارة درجات الى -والتريتيوم الدوتيريوم

 الغاز محاصرة ثم كلفن الدرجات   ماليين من مئات بضعة الى

 االندماج تفاعالت لحدوث يكفي لزمن– االبالزم -كليا المؤين الساخن

 وسيلة الى التوصل  هي االندماج في الرئيسية المشكلة . النووي،

 لوقت الوعاء جدار مادة عن بمنأى محاصرا الساخن الغاز بها يبقى

 رئيسيتان: محاولتان ذلك في وتتبع كاف،

 قوي مغناطيسي مجال فيها يستخدم التي المغناطيسية المحاصرة *

  على قادر

 الساخنة. للبالزما الحراري العزل تحقيق

 الوقود من صغيرة حبة فيه تسخن الذي الذاتي بالقصور الحصار *

 يتاح ان قبل التفاعالت تحدث بحيث الليزر من بحزم فائقة بسرعة

 لذلك عمليا ويقترح - الكولومي التنافر بسبب -بعيدا لتهرب الوقت لها

 يناير في الثانية. في مرات عدة الليزر بحزم التفجيرات من سلسلة

 الحصول في نجحوا انهم الوطني النووي االمن ادارة اعلنت 2010

 الى للوصول -جول ميغا 1 من أكثر– لليزر تاريخية طاقة على

 لتحقيق الثانية من مليارات بضعة في ليشتعل  )الوقود( الهدف

 رةقد من مرة 500 حوالي تبلغ )طاقة( قدرة وهي النووي االندماج

 .2010 قبل وقت اي في استخدمته ليزر اي

 

  المشعة النظائر فصل -2

 كمثال اليورانيوم تثرية

 

 وتزداد %0.7 حوالي الطبيعي الخام في 235اليورانيوم تركيز يبلغ

 الماء لمفاعالت المزود اليورانيوم في %4-2 حوالي الى النسبة هذه

 السريعة تللمفاعال %90-80 عالية اثراء درجة الى او العادي

 واالختبارات. االبحاث مفاعالت وبعض المتوالدة
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 أو  %4-2 حوالى الى 235 يورانيوم نسبة رفع اليورانيوم تثرية 

 العملية  هذه وتعرف 238 يورانيوم هي الباقية والبقية 80-90%

 يمرر باختصار: والعملية (. الوقود دورات مراحل )احد بالتثرية

 اثارة على يعمل الذي الليزر شعاع ىعل اليورانيوم فلوريد بخار

  المجمع السالب اللوح الى لتنجذب  وتأيينها 235اليورانيوم نظير

Collector 

 بشعاع يتأثر ان بدون 238اليورانيوم نظير يمر بينما فصله ويتم

 الليزر.

 

 القي س ت ف  الليز  استخ ا 

 

 

 الحةا ة د ج ت قي س *

 للمواد الحرارة درجات قياس في يستخدم الليزري الحرارة مقياس

 في او اليها الوصول يصعب والتي جدا المرتفعة الحرارة ذات

 التجمد حرارة درجة لقياس االغذية مصانع وفي الخطيرة االماكن

 تعطي الغامق اللون ذات االجسام لألطعمة. الطهي او التسخين او

 الصق وضع فيجب الالمعة االجسام اما اعلى بنسبة دقيقة قراءات

 انعكاس الن أفضل بدقة حرارتها درجة قياس ليتم عليها غامق

 القياسات يشوش الحرارة مقياس الى وارتدادها الحمراء تحت االشعة

 .المأخوذة

 

 اللي ا  ب ستخ ا  المس ف ت وقي س الم   تح ي  *

 

 والذي اعاله المكتوب االنجليزي المصطلح من جاءت ليدار كلمة

 الضوء تستخدم اداة وهو المسافة. يدوتحد الضوء استشعار يعني،

 يرسل حيث المختلفة، المسافات لقياس ليزرية نبضات صورة على

 االشارة بمعالجة يقوم ثم ومن الهدف اتجاه في الليزر نبضات الليدار

 حساب في ليستخدمها الهدف من اليه المنعكسة الليزرية النبضات او

 في الضوء سرعة وبمعرفة نبضة كل لرجوع المستغرق الزمن

 وبين بينه المسافة الليدار يحسب ان يمكن ثابتة قيمة وهي الهواء

  من العديد ولديه االنتشار واسع جهاز الليدار عالية. بدقة    الهدف

 المرور شرطي يستخدمه حيث المختلفة واالستخدامات االنواع

 في يستخدم وايضا المسرع، السائق لمخالفة السيارات سرعة لتحديد

 الكيميائية المركبات وتحديد الجوي للهواء البيئي التلوث دراسة

 الهواء. في الملوثة

 

 والتةصي  القي س ت ف  الليز  استخ ا 

 استخدام )موضح  مختلفة بمواصفات كثيرة ليزرية ادوات تستخدم

 في للمساعدة المنزل داخل القادمة( الشرائح في صور في منها عددا

 فعلى والسهولة، بالذكاء يتميز العمل تجعل انها حيث الديكور، اعمال

  : نذكر الحصر ال المثال سبيل

 وبدقة وسهولة بسرعة البالط وترصيف النجارة اعمال تسهيل

 و90 و45 الزوايا توضيح على تعمل ليزرية اداة باستخدام متناهية،

 درجة. 135

 على ترصيف يعمل المنزلية االعمال لجميع الخطوط، متعدد الليزر

 كبيرة مساحة ليغطي درجة 360 قدرها بزاوية وياتمست ثالث

 على مختلفة اماكن في الوقت نفس في معا بالعمل للفريق ويسمح

 متر. 80 من اكبر مدى

 في للمساعدة البناء عامل يستخدمه الذي الماء ميزان تذكر لعلك *

 صار فقد القادمة الصور احد في سنرى كما الجدران بناء ترصيف

 ويتمتع وعمودي افقي ليزري ماء ميزان اقتناء اءالبن عامل بإمكان

      االخرى. المزايا من بالعديد

 

 

 

http://www.modernphys.com/


 

 2018 / 22 العدد العصرية الفيزياء مجلة 44

www.modernphys.com 

 

 

 التع ي  مج   ف  الليز  استخ ا 

 اخرى جيولوجية مواد اي او القيمة المعادن استخالص هو التعدين:

 يحصل التي المواد خام جسم من دائما( )وليس عادة االرض باطن من

 والذهب والنحاس والفحم الجيري الحجر تتضمن بالتعدين عليها

 النفطي والصخر والفوسفات والرصاص والحديد وااللماس والفضة

 خلقها او الزراعية بالعملية تنميتها يمكن ال مادة واي واليورانيوم

   مصنع. او معمل في اصطناعيا

 
 الصخور في للنظر المواقع آخرون وعلماء الجيولوجيون يزور

 لتقييم الجيولوجية الخرائط ورسم المخزون وتحديد القياسات واجراء

 الطرق أصبحت المعادن. الحتواء امكانية لديها المنطقة كانت اذا ما

 مطالب بسبب مقبولة غير التفجير  قياسات على للحصول التقليدية

 فتح في السبب هو هذا االلغام وانتاجية العمال سالمة بزيادة اليوم

 الترصيف قياس ادوات في المتمثلة يزرالل تقنية الستخدام المجال

 المخزون حجم وقياسات االنفجار لتصميم الصخور وجه وتنميط

 على الوقوف طريق عن البيانات التقاط  يتم حيث الخرائط، ورسم

 نقطة مجرد الحجارة، اكوام تسلق الضروري من يعد ولم االرض

 انا،أم وأكثر واسرع اسهل المهام تلك من جعل مما ليزر، واطالق

 العاملين. حياة على الحفاظ وايضا والمال الوقت في التوفير يعني وهذا

 

  فقط ب لصو  سنعةضه  اخة  متع دة استخ ام ت

 الب  اود ق    جه ز ف  الليز  استخ ا  #

 

 والمنشآت البن ي ت حم ي  ف  الليز  استخ ا 

  البواب ت حم ي 

 
 

 الخ  ج  الفن   حم ي 

 
 

 لبنوكوا المت ح  حم ي 

 
 

 الضوئي  العةوض ف  الليز  استخ ا 
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 املبانى فيزياء علم يف مقدمة
 البشار حممد محدي حييى د. / إعداد

 

 شرحر حنفِ ا يكون ان يحكن ال العووم ٍحيع حا  حاو  لكن و ف الةنرء عوم و فن ان  عوي العحرِ  عوم يعِم
 لحر الفيزيرء عوم هي و ٍي  ةم ِ ةئر حوم حعحرِيال يكون ان يٍ  الشي الشخصصرت اوئِ حن ان نٍ  لولف
 الِير اشٍره الحصحم ي ف  ان يحكن فال الةنرءف عن النرشا الشصحيم في العحرِ  عوم ةين و ةين  شِاةَ حن ة 
 يسحي عوم هوا ك  حن انةا  لولف الفيزيرء عوم حن الحوشمى الحوىوعرت حن غيِهر و الظِاِ   ٍِى وال
  .الحةرني فيزيرء عوم

 عوم في اة اعشئر شنئِ ٍحرليى لحس  حن ة  لحر الفنون و الحٍرالت حخشوم في العووم ةين حر يٍحع الوي العوم ةرن  الحةرني فيزيرء عوم يعِمو
 الحصححين عوي يٍ  لولف فحظ و   الحواِ  شوف ان وةحر َرقىال حواِ  هي االِ  عوي الحشنرزعرت اهم ان في  وف ال ححر ايىرو الحةرني.
 يسشظىِنر لكنو حواِ هر. اسشنفرو في لوةيئى سيالمر االسش ال  في نسشحِ ال ظشي الشصحيم ٍئى حن الحةرني  اخ  الَرقى اسشئالف حِاعر 
 في عولٍي فيكشوِ صرغى ق  و الةيوحنرخيى العحرِ  يسحي حصَور هوو ةين  الحظيَى الةيئى و العحرِ  ةين حر يِةَ حئم ايىر ٍ ي  حصَور

 ةينو ةين  والعالقى العحرِ  عوم ةين ِةَ وق  ف1963 لعرم لحنرخا شصحيم كشرة  في حوىظر ولف وكِو ف الحرىي المِن في حسينرتالخ  اوائ
 الحعحرِيى. الفيزيرء اهحيى حوىظر الةيئى

 العحرِ  ةِةَ وقرم ةولف قرم حن او  ان سنٍ  رِشنرظى في ننِنر لوو
 في حسشوفي يميم ان اِا  ويال الِازي ةكِ اةو هو الةيئيى َةيعشئرو

 ل ِاسى الظم حن قَع ةئم ووىع حخشوفى احركن ع   ةخشيرِ ةمرم ة  ا 
 شوفئر شم ق  قَع هنرف ان وٍ  ةرلفع و االحركنف لشوف الةيولوٍيى الةيئى
 ةرخشيرِ وقرم حووارتف ةئر ليست و نميى ةئر الحظيَى الةيئى ان ةسة 
 اهحيى ح ي ياةت المصى شوف نحو شووث. اق  ة  الوي الحنرس  رنالحك
 واحركنئر الحةرني ألخشيرِ الحظيَى لةيئىةر وعالقش  الحةرني فيزيرء عوم
 ايىر ننِنر واوا الئرم. العوم ولف اسشخ ام في ظىرِشنر ق م ح يو

 شوزيع شِاعي الشصحيحرت ان سنٍ  حصِ في الم يحى الةنريرت
 في اهحيى حن ة  لحر الحةني خرِجو  اخ  والىوء والصوت الظِاِ 
  نفسير.و صظير الةوِ صظى

 هرحى ةعين يننِ الحصحم ان في  سنٍ  1 ِقم الوك  في ننِنر واوا
 ظشي الظِاِ و والىوء الصوت يِاعي ان يٍ  و الشصحيم اانرء

 الحسشئوكى. الَرقى خف  يسشَيع

 

 غِفى شصحم 1 ِقم وك 

 

 ظيث حن فيزيئير ئِةيىالك الحصرةير انوام يوىر 2 ِقم وك  ايىرو
 فعوي فالشصحيم في ألهحيش  الىوء قو  وح ي حةروِ  ال يِو الحةروِ 
 ال ظشي الحكشةرت الىواء حةروِ ىوء شصحيم يحكن ال الحار  سةي 
 الىوء شوزيع ٍ وي حةروِ  غيِ شكون ان ويٍ  لعينا شِه 
 وَالوِ حن غيِهرو ةرالِهراف العين شسي  ال ظشي سويحى ةصوِ 
 الظِاِ .و والصوت الىوء يثظ حن العرحى لوصظى

 

 

 عوم في الحسشخ حى الكِةيى الحصرةير انوام يوىر 2 ِقم وك 
 الحةرني فيزيرء

 

 الحةرني فيزيرء عوحرء ل ي وىعئر يشم ظ ياى شصحيحرت ايىر هنرفو
 الكئِةرء اسشئالف شموي  في الوحسيى الَرقى اسش ال  يحكن ةظيث
 الوح  شصوئر ال الشي رَ الحن ةع  يوٍ  ان  ةظيث ف الحةرني  اخ 
 ححر ة َر ك  في الىوء انعكر  يشمو لولف حِايرت اسشخ ام حكنفي

 حوىر هو كحر ئِةرء.لوك اسشئالكنر شموي و الىوء انشورِ عوي يسرع 
 .4 ِقم والوك  ف3 ِقم ةرلوك 

 

 الكئِةرء اسشئالف حن لوشموي  حةني  اخ  الووء شوزيع 3 ِقم وك 
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 الىوء الِسر  اسش الل  يحكن اخِ يمشصح يوىر 4 ِقم وك 
 الكئِةرء اسشئال  لشموي  الحةرني  اخ 

 

 اعىرئنر ويع شرايِهو الحةني ةيئى في اهحيى ل  حةرنيل فيزيرء عوم فرن
 لىحرن فخرٍِئر عو  اخوئر لالويرء وئيشنرِ ح يو العين حا  الظسيىف
 ىحرن ايىر ويٍ  الةصِي. اال اء ولشسئي  ةصِيىال الِاظى

  اخ  الحَوو  الصوت الي سشحرملال الصوشي الشوزيع ِوَوو
 شرايِ ح يو الحِغوةى. غيِ الىوىرء وازالى الحةني خرِجو

 النِوم لىحرن الحةرني  اخ  الظِاِيى العحويى ىةَ و الظِاِ 
 الحةني.  اخ  لالنسرن الحنرسةى الظِاِيى

 لحةنيا ل ِاسى الحةرني فيزيرء ةعوم حوم الحصحم يكون ان يٍ  لولف
 والىوىرء النئرِ وىوء والحنرخ الحوقع نِوم ظيث حن نرءالة قة 

 واىرء  ظِاِ   ٍِرت حن الحمةولى لوِوَا شظ ي و الخرٍِيىف
 حن الحش يِات هوه  عوي السيِ لحظرولى حمةولى صوت حسشويرتو

 شمةوئرف يحكن قيرسيى وسرئ  ي َِ عن ىوء و صوت و ظِاِ 
 الكئِةيى واالىرء  لشةِي  و ئىالش ف ظيث حن الَرقى خ حرت لشوفيِو
 الصوت.و

 الشرايِات ى  ظرٍز عو حيوي حٍِ  لي  الحةني ان نِي هوا حنو
 شصحيم ينة ي لكنو احَرِف و ِيرحو ةِ  حن ةئر و الحِغ غيِ

 االويرء حن االسشفر  و ةئر حِغو  ال يِ الشرايِات عر ألسشة الحةني
 فص  في الوحسي وعرماالو النئرِ ىوء حا  خرٍِير ةئر الحِغو 

 الَةيعيى. الشئويىو الوشرء

 اسشئالف عوي الش و  يحكن الحةرني فيزيرء عوم ةشم م في  وف ال وححر
 شنفو ان يحكن الشيو وال رز والنفَ الفظم حا  عيىالَةي الَرقى حصر ِ

 فيحكن ةنر. الحظيَى لوةيئى شوويائر ةسة  ايىرو االيرم حن يوم في
 يحكن لكنو اق  َرقى السشئالف فمَ لي  ئيرفيزير الحةرني شَويِ

 الَرقى ةشولي  شموم الشي الحةرني احاوى حنو ف الَرقى لشولي  شَويِهر
 . 6 ِقم الوك  و 5 ِقم الوك  في كحر الظِاِي الةِج

 

 

 الوحسي الظِاِي الةِج وك  في  يوىر 5 ِقم وك 

 

 

 ال اخ  حن يالوحس الظِِاي الةِج شصحيم يوىر 6 ِقم وك 
 ل  ال اخويى الظِاِ  شوزيعو

 ولكن الَرقى شولي  في ظ يار شسشخ م الشي فمَ الحةرني شوف ليست
 ِيرحو ظِاِ و ىوء حن الخرٍِيى لَرقىا يشس   الوي الكايِ هنرف
 الحةرني. فيزيرء عوم شظت شن ِج كوئرو الَرقى ألنشرج
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 الالنيوتونية املوائع

 مخيس أبو بكر حممود م/

 دمياط جامعة – الزراعية اهلندسة بقسم مساعد مدرس
 

 المائع، بتعريف نبتدأ الالنيوتونية الموائع عن الحديث فى نشرع ان قبل

 الحاوي اإلناء شكل تأخذ بل معين شكل لها ليس التي المادة هو المائع

 السوائل يشمل التعبير فإن ولهذا االنسياب على بقدراتها وتتميز لها

 :سمينق إلى وتنقسم والغازات

 الضغط بتغير كثافتها تتغير التي الموائع وهي ل نضغ ط ق بل  موائ 

 الغازات. مثل عليها الواقع

 بتغير كثافتها تتغير ال التي الموائع وهي ل نضغ ط ق بل  غية موائ 

 .السوائل مثل عليها الواقع الضغط

 حالة في المادة بعكس ثابت؛ بشكل الصالبة حالة في المادة تحتف 

 بين التماسك قوى إن ذلك؟ في السبب فما الغازية. والحالة يولةالس

 أن السهل من ليس أنه لدرجة كبيرة، تكون الصلبة المادة جزيئات

 بين التماسك قوى تكون السيولة حالة في أنه حين في مواضعها؛ تغادر

 داخل بالحركة المادة لجزيئات تسمح بحيث نسبيا، ضعيفة جزيئاتها

 تكون أن بينها التماسك قوى فتكاد الغازية، الحالة في أما المادة.

 شكل الغازية والحالة السيولة حالة في للمادة يكون ال لذلك، معدومة.

 .فيه توجد الذي الوعاء شكل على شكلها يعتمد بل ثابت؛

 والغازات، السوائل جزيئات بين المنعدم شبه أو الضعيف الترابط إن

 تغيير تحاول التي الخارجية للقوى بسهولة لالستجابة قابلة يجعلها

 لها، الحاوية األوعية أسطح على عمودية قوة تسلط أنها كما شكلها،

 هنا من خارجاً. وتجري تنساب فإنها فيها، منفذاً  وجدت إذا أنها بحيث

 يطلق للمادة، رابعة حالة توجد .""الموائع والغازات السوائل سميت

 بعض المادة ذرات تفقد الحالة، هذه وفي البالزما. اسم عليها

ً  المادة تكون وعندها، الشديدة. الحرارة درجة بسبب إلكتروناتها  مزيجا

 إلى إضافة متعادلة؛ وجزيئات وذرات، واإللكترونات األيونات، من

 %99 من أكثر أن ويعتقد الفوتونات. )أو الكهرومغناطيسي اإلشعاع

 )بما الساطعة نجومال فكل ؛زماالبال حالة في توجد الكون في المادة من

 األرضية المادة معظم أن ومع الحالة. هذه على أمثلة الشمس( فيها

 الصواعق في موجودة البالزما من عديدة أمثلة فإن بالزما، ليست

 )النيون(. الغازي التفريغ ومصابيح القطبي، والشفق واللهب،

 القوى حسب لزوجتها تتغير سوائل هي النيوتونية غير السوائل أما

 يرجع وذلك الفيزيائية! حالتها تغيير بإمكانها أنّ  حتّى عليها، مسلطةال

 ،(colloids) الغرويات تسّمى مجهريّة جسيمات على الحتوائها

 السوائل تحّول سبب أن العلماء من قسم يفترض الظاهرة هذه ولتفسير

 بين الحاصل االحتكاك هو ضربها عند صلبة مواد إلى النيوتونية غير

 يفترض بينما أماكنها، في حصرها إلى يؤدّي مما روياتالغ جزيئات

 الغرويات بين من السوائل يطرد المواد هذه ضرب أنّ  اآلخر القسم

 أثبتت األخيرة األبحاث نتائج لكن والتّصلب. معًا االقتراب إلى ويدفعها

ً  السائل هذا سماكة تعتمد حيث معًا، االفتراضين صّحة  على أساسا

 مساعدًا دوًرا الهيدروديناميكية القوى تلعب كما تهجزيئا بين االحتكاك

 .كثافة أقل الخليط يصبح عندما

 وصتتتتتتتتتف يمكتتتتتتتتتن ال موائتتتتتتتتتع هتتتتتتتتتي ال نيوتونيةةةةةةةةة  الموائةةةةةةةةة 

 أغلتتتتتب وتعتبتتتتتر اللزوجتتتتتة ثابتتتتتت باستتتتتتخدام تتتتتتدفقها أو جريانهتتتتتا

 الموائتتتتتتتع متتتتتتتن الذائبتتتتتتتة والبتتتتتتتوليميرات البتتتتتتتوليميرات محاليتتتتتتتل

 المعروفتتتتتتة الستتتتتتوائل نمتتتتتت العديتتتتتتد منهتتتتتتا ويوجتتتتتتد الالنيوتونيتتتتتتة؛

 تستتتتلك بأنهتتتتا تمتتتتتاز الكاتشتتتتب أو المتتتتاء فتتتتي الذائبتتتتة النشتتتتا مثتتتتل

 ً ً  ستتتتتتتائل ستتتتتتتلوك أحيانتتتتتتتا  إذا خاصتتتتتتتة صتتتتتتتلب ستتتتتتتلوك وأحيانتتتتتتتا

 للضغط. تعرضت

 إذ مختلفة. يجعلها ما وحدد الموائع هذه بتصنيف نيوتن إسحاق قام

 غيرت عند فقط وتتغير ثابتة تبقى التي بلزوجتها تتميز الموائع أن الح 

 فيه، توضع الذي اإلناء شكل تأخذ كما والضغط. الحرارة درجة

 .النيوتونية بالموائع الموائع هذه وتسمى

 مما قوة عليه تطبق عندما لزوجته يُغير الموائع من آخر نوعا لكن

 إلى عليها المطبقة القوة تؤدي وأحيانا صلب، كجسم تتصرف يجعلها

 .الالنيوتونية الموائع هي هذه سيالنها،
 

 إذن؟ الموائ  م  النوع هذا د اس  ج و  م 

 يسود الذي الطين نوعية من التأكد يجب البناء في الشروع عند أوال،

 التي الزالزل حدوث عند سائلة تصبح قد األنواع بعض ألن المنطقة،

 .الطين لزوجة انخفاض إلى تؤدي قوة عليها تطبق

 الشخص يتحرك كيل السائل تصرف تتصرف التي الواقية الدرع ثانيا،

 وتستعمل ما بشيء تصطدم عندما الصلب الجسم ويتصرف بسهولة

   المتعة! أجل من وأخيرا، العسكري. المجال في
 

 Non-newtonian Fluid    اتنيوتون  الم ئ 

 الموائع قسم نيوتن فـ للموائع نيوتن قانون تتبع ال انها التسمية أصل

 نيوتونية. وال نيوتونية هما لنوعان

 ان القائل القانون تتبع وهى وغيره الماء مثل بكثرة نراها لنويتونيةا

 مبدأ من يمر مستقيم شكل على أي خطية عالقة االنفعال-االجهاد

 t=μdu/dy : الرياضية للعالقة طبقا اإلحداثيات

 في التغير du الديناميكيه اللزوجه μ تاو( )ويقرأ االجهاد t  أن حيث

 y ورالمح في التغير dy السرعة

 ستتتوائل وكذلك البولميرات محاليل مثل مستتتتحدثة فهى االنيوتونية أما

 " الذرة طحين " النشا

 لزوجة تحديد في الموائع قوانين تتبع ال انها أي النيوتونية كلمة معنى

(viscosity) الستتتتتتطحى للتوتر ومقتتتاومتتتته المتتتائع  (Surface 

tension)االجهادى االقطع او (Stress shear) مادة  حدوث عند لل

 سطحه. على مفاجئ ضغط

 
ية الموائع فان إذا لة فى الموائع فيزياء عن تحيد االنيوتون  واحدة حا

 بمعنى او المائع على برفق الضتتغط عند ولكن الفجائى الضتتغط وهي

 قوانين يتبع فهو المائع ستتتتتتطح على الفجائى االجهاد تقليل عد علمى

 .الفيزياء

 العستتتكرية الصتتتناعات فى موائعال هذه الدخال حديثة دراستتتات هناك

 قوامها عالية ليونة ذات الرصتتتاص من واقية بدلة تصتتتميم طريق عن

 البدلة هذه لتصميم حثيثا تسعى فهى بولندا دولة منها .الموائع هذه هو

لدبابات إلرتجاج مانعة كمواد تستتتتتتتخدم وقد الواقية  فى والعربات ا

 الوعرة. الطرق
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 اتنةةةةة م ج تسةةةةةتخ   هةةةةةل الذ يةةةةة  القن بةةةةةل عةةةةة  اتصةةةةة ق   أحةةةةة  يسةةةةةألك عنةةةةة م  ي نةةةةة اح محيةةةةةةا يكةةةةةون قةةةةة  السةةةةةؤا  هةةةةةذا

 الهي  وجيني ؟ القنبل  ع  وم ذا ا هم  او النووي اتنشط   او النووي

 فيهةةةةة  يحةةةةة ث عمليةةةةة  انهةةةةة  نقةةةةةو  سةةةةةوف ف ننةةةةة  انةةةةة م ج المةةةةة  فةةةةة  فكةنةةةةة  لةةةةةو التسةةةةة ؤ  هةةةةةذا علةةةةة  ل ج بةةةةة  اب ايةةةةة 

 علةةةةة  ينطبةةةةةق والةةةةةذي اتنةةةةة م ج تعةيةةةةة  هةةةةةذا واحةةةةة ا. جسةةةةةم  ليكونةةةةة  الةةةةةبع  بعضةةةةةهم  مةةةةة  أاثةةةةةة او شةةةةةيئي  انةةةةة م ج

 دعنةةةةة  والتوضةةةةةيح الشةةةةةةح فةةةةة  أاثةةةةةة التقةةةةة   قبةةةةةل لكةةةةة  الةةةةةذ ات. انويةةةةة  عةةةةة  نتحةةةةة ث وهنةةةةة  ايضةةةةة  النةةةةةووي اتنةةةةة م ج

 واتنوي . ب لذ ات المتعلق  اتس سي  المعلوم ت بع  نستةج 

 
 واتنوي  الذ ات ع  المعلوم ت بع 

 شيء كل .المواد. لكل االساسية البناء وحدة هي الذرة نا المعروف من

 حوالي يزن انسان جسم المثال سبيل على اعتبر نحن. وحتى حولنا

 ذرة! 2710×7 يقارب ما على يحتوي فانه جرام كيلو 70

 بانها العلماء وصفها حيث كبير فراغ على تحتوي الذرة ان كما

 البشري الجنس كل نا فرضية لوضع العلماء دعى مما فراغ معظمها

 يوجد الفراغ هذا داخل في حال اي على سكر! مكعب في وضعه يمكن

 تتكون مختلفة. طاقة مستويات في االلكترونات تدور النواة وحول نواة

 ونيوترونات. بوتونات من النواة

 البروتونات عدد وهو الذري العدد خالل من واخر عنصر بين نميز

 نتحدث فاننا واحد بروتون من مكونة رالعنص نواة كانت إذا الذرة في

 عن نتحدث فاننا بروتونين على تحتوي كنت وإذا الهيدروجين عن

 وهكذا. الهيليوم

 من بانه العنصر نصف النواة داخل البروتونات عدد يزداد وعندما

 .92 من أكثر البروتونات عدد تكون عندما وهذا الثقيلة العناصر

 
 Nuclear Fusion النووي اتن م ج

 جديد عنصر لتشكل أكثر او نواتين تتحد عندما النووي االندماج يحدث

 يتحول االندماج عملية خالل اعلى. ذري بعدد عنصر او أثقل بنواة

 لنواتين االتحاد هذا مثل فوتونات. صورة في طاقة إلى المادة من جزء

 تكافؤ معادلة حسب هائلة طاقة كمية تتحرر أثقل نواة لتكوين أكثر او

 الينشتين. والكتلة اقةالط
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 بين تكون االرض على تحدث التي االندماجية التفاعالت معظم

 والتريتيوم Deuterium الديتيريوم وهما الهيدروجين نظيري

Tritium. 

 

  طاقتها على تحصل انواعها بمختلف النجوم كل وعلى الشمس على

 زمن منذ ةمتوهج هي السبب ولهذا النووية. االندماجية التفاعالت من

 بعيد.

 

 Nuclear Fission النووي اتنشط  

 جسيمات إلى الذرة نواة فيها تنشطر عملية هي النووي االنشطار

 التالي الشكل في هائلة. طاقة وتتحرر الحرة النيوترونات مثل أصغر

 عناصر عنه ينتج 235 اليورانيوم عنصر لنواة نووي انشطار تفاعل

 بسرعة. تتحرك صغيرة

 

 تماما. النووي االندماج عكس النووي االنشطار ان واضح هو كما

 واالندماج هائلة. بكميات تتحرر الطاقة ان هو العمليتين كال في التشابه

 انظر النووية القنابل مثل النووية لالسلحة االساسي المبدأ هو النووي

 .النووية القنبلة تعمل كيف مقال

 النووي واتنشط   النووي اتن م ج بي  مق  ن 

 الطبيع  ف  الح وث (١)

 الشمس مثل الكونية االجسام في االندماجية النووية التفاعالت تحدث

 نووي انشطار بتفاعل تقوم لكي بينما طبيعي بشكل االخرى والنجوم

 جدا. عالية تحكم شروط مع خارجي تدخل يتطلب االمر فان

 

  النواتج (٢)

 مع بالمقارنة المشعة المواد من الكثير االنشطاري التفاعل عن يتحرر

 كمية ررتتح االندماجي التفاعل في حتى لكن االندماجي. التفاعل نواتج

 في التحكم عملية في خلل هناك كان اذا المشعة المواد من كبيرة

 التفاعل.

 

 ال زم  الط ق  (٣)

 على يتوفر بحجم جدا ضخمة طاقة النووي االندماج للتفاعالت يتطلب

 نسبيا. اقل طاقة يتطلب االنشطاري التفاعل اما والنجوم. الشمس

 

 المتحة ة الط ق  (٤)

 ماليين تتعدى االنشطاري التفاعل من متحررةال الطاقة ان حين في

 ان اال العادية الكيميائية التفاعالت تنتجها التي الطاقة من المرات

 من مرات ٤ – ٣ بـ اكبر االندماجي التفاعل خالل المتحررة الطاقة

 االنشطاري. التفاعل

 

 الوقود (٥)

 يستخدم النووية االندماجية بالطاقة تعمل التي الطاقة توليد محطات في

 في بينما والتريتيوم الديتيريوم اي الهيدروجين نظائر اساسي بشكل

 كوقود. اليورانيوم اساسي بشكل يستخدم النووي االنشطار تفاعالت

 

 ال زم  الشةوط (٦)

 وبيئة جدا عالية حرارة درجة يتطلب االندماجي التفاعل ان حين في

 سريعة يوتروناتن يتطلب االنشطاري التفاعل فان عالية كثافة ذات

 للمواد. حرجة وكتل

 

 النووي  اتسلح  مج   ف  اتستح ا  (٧)

 يعرف ما او االنشطارية القنابل في في النووي االنشطار يستخدم

 القنابل في النووي االندماج يستخدم حين في الذرية بالقنابل

 الهيدروجينية.

 

 وعملية اخطاء او خلل اي من خالية تجهيزات العمليتين كال تتطلب

 جدا مكلفتين العمليتين ان إلى االشتتتارة تجدر كما الدقة. بالغة تشتتتغيل

 ينضتتتب ال مصتتتدرا يعتبران فانهما حستتتنة بنوايا استتتتخدمت إذا لكن

 االرض. على الحياة الستمرار للطاقة
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(، تستخدم لوصف القوى Non-Abelian( نظرية حقل غير أبيلي )Quantum chromodynamicsتعد الكروموديناميكا الكمومية )ك د ك( )

فمتوميتر(، هي القوة التي تربط البروتونات والنيوترونات  3إلى  1النووية الشديدة، والتي يمكن مالحظتها على نطاقين: على نطاق أوسع )حوالي 

، هي القوة )التي تحملها القلوونات( (، نصف قطر النواةميكرومتر 0.8صغر )أقل من حوالي )النيوكليونات( معًا لتشكل نواة الذرة. على النطاق األ

لمفاهيم الرئيسية التى ا المقال سنقوم بمراجعة األسس و التي مع الكواركات تشكل بروتونات ونيوترونات وجسيمات )هادرونات( أخرى. في هذ

(( النظرية تكميمه، Lagrangian)) بنيت عليها الكروموديناميكا الكمومية كنظرية ناجحة لوصف القوة النووية القوية. أبتداء من الغرانجي

( Feynman Diagrams( داخل النظرية، وسوف نعرض لرسومات وقواعد فاينمان )Renormalizationومناقشة إعادة انتظام الحسابات )

 (.Color Confinementممالحصر اللوني )( وAsymptotic Freedomالمستخدمة لتبسيط الحسابات، من ثم سنقدم مفهومي الحرية المتقلبة )

 

( يتم التعبير عن الجسيمات كحقول طاقة، بحيث يوجد لكل جسيم حقله الخاص، الذي Gauge Field Theoriesفي نظريات الحقول القياسية )

معين يخضع لقواعد ميكانيكا الكم.  تمثل عملية ظهور الجسيمات في الفضاء حاالت إثارة )انتقاالت بين مستويات الطاقة الممكمة( في الحقل ال

 تتحول فيها الطاقة إلى مادة، فعلى سبيل المثال في عملية تصادم إلكترونين، يتم التفاعل بينهما عن طريف تبادل جسيمات)حقول( افتراضية

 "فوتونات" تؤدي بحسب طاقة التفاعل إلى إثارة إحدى الحقول الموجودة في الفراغ، األمر الذي يسبب في ظهور جسيمات اضافية غير الجسيمات

دام المتصادمة. عملية االنتقال من مفهوم الجسيم المتمركز إلى مفهوم الحقل الممتد هي إنتقال من المتقطع إلى المستمر، تفسح المجال الستخ

وكذلك  رياضيات الحركة المستمرة )الحسبان(، االمر الذي سمح بتفسير الكثير من الظواهر في عالم الجسيمات األولية و فيزياء الطاقات العالية،

 التنبؤ بكثير من الظواهر القابلة للرصد التجريبي.

مما هو دارج في دنيا الجسيمات األولية، امتالك كل جسيم صفات مميزة وقابلة للقياس تفصله عن الجسيمات األخرى، يتم اختزالها في ثالث و

قسيم هذه الجسيمات. فبحسب كمية اللف المغزلي تضع اللف المغزلي، يتم على أساسها تي: الكتلة، الشحنة الكهربائية، وخصائص رئيسيه وه

لف  جسيمات تمتلكاف أعداد وتسمى بالفيريميونات، وجميع الجسيمات في قالبين رئيسيين، وهما الجسيمات التي تمتلك لف مغزلي من رتبة أنص

لوكات مختلفة، حيث يمنع على فيرميونين تسمى بوزونات. تسلك كل من الفيرميونات والبوزونات احصائيا سمغزلي من رتبة أعداد صحيحة و

الحالة يمتلكان نفس اعداد الكم التواجد في حالة كمومية مشتركة وهو ما يعرف بمبدأ باولي لإلستبعاد، بينما يمكن للبوزونات ان تتجمع في نفس 

جاالت هذه الجسيمات، فنجد معادلة ديراك الكمومية. ويترتب على هذا التقسيم أمور كثيرة من أهما استخدام معادالت حقلية مختلفة لوصف م

جوردن.  بصورة عامة يتم الحصول على هذه المعادالت -تصف سلوك حقول الفيرميونات بينما توصف حقول البوزونات بواسطة معادلة كلين

د أصبح من المعتاد استخدام الصياغة الغرانج. فق-الحقولية بعد معرفة معادلة الغرانج لكل حقل، بحيث تحقق هذه المعادلة ما يعرف بمعادلة أويلر

ة الالغرانجنية في النظريات الحقولية لوصف وبناء التفاعالت بين الجسيمات األولية ألسباب من أهما، ان الالغرانجي عبارة عن كمية قياسي

ث المبدأ، بمعرفتها حساب كل الكميات )لست إتجاهية( ال متغايرة، مما يعني عدم تغيرها مع تغيير حالة الراصد )إطار االسناد(، و يمكن من حي

 الفيزيائية القابلة للرصد التجريبي.

)ك د ك( كنظرية مجال قياسي ، كانت كتابة و إشتقاق الالغرانجي الصحيح رحلة متسلسلة من حل المشاكل المتتابعة أدت في النهاية إلى ـ في ال

ديدة. تلعب حركية تفاعل الكواركات و القلوونات الدور الرئيسي للنظرية، حيث الصياغة الصحيحة و المكممة لالغرانجي حقل القوة النووية الش

الكتلة و  يتم تبادل القوة النووية بين الكواركات عن طريق تبادل ما يعرف بالشحنة اللونية المنقولة بواسطة القلوونات.  فاالخيرة جسيمات عديمة

جانب الشحنة اللونية شحنة كهربية. حقيقة الشحنة اللونية ماهي إال درجة حرية إضافية تم الشحنة الكهربية بينما األولى جسيمات كتلية تمتلك ب

لإلستبعاد. فرضها لتفسير الكيفية التى يمكن بها ان تتواجد ثالث كواركات )علما بأنها فيرميونات( في حالة كمومية واحدة دون ان تكسر مبدأ باولي 

ى النووية الشديدة، ومن هنا نجد سبب التسمية بالبادئة "كرومو" و التى تترجم في العربية بالصبغي اي و تعبتر الشحنة اللونية سمة مميزة للقو

كتب ذات معنى لوني. يظهر التفاعل بين الكواركات و القلوونات، و التفاعل بين القلوونات مع نفسها في الالغرانجي الكامل للنظرية و الذي ي

 كالتالي:

𝐿𝑄𝐶𝐷 = 𝜓𝑎
𝑓̅̅ ̅̅

(𝑥)(𝑖𝛾𝜇𝐷𝜇 − 𝑚𝑓)𝜓𝑎
𝑓

(𝑥) −
1

4
𝐺𝑖𝜇𝜈𝐺𝑖

𝜇𝜈
 

 أساسيات الكروموديناميكا الكمومية
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ل الذاتي حيث يمثل الحد األول في الطرف األيمن )من جهة اليسار( الغرانجي الكواركات و تفاعالتها من القلوونات، اما الحد الثاني فيمثل التفاع

المشاكل في ال)ك د ك(، حيث يسبب ظهوره صعوبة في تكمم الحقل، حلت بإضاغة حد للقلوونات مع بعضها، لطالما مثل هذا األخير مصدر 

( و التي تظهر في االغرانجين بصورة غير مبررة Ghost Particlesتصحيحي أدى في نهاية األمر إلى ظهور ما يسمى بالجسيمات الشبحية )

(، نتيجة لقيود تفرض على الحقل اثناء عملية التكميه، و تظهر هذه Canonical Quantizationعند تكميمه باستخدام صياغة التكميم القانوني )

( ولكن ظهورها هنا اكثر قبوال من الناحية Path Integralاألشباح ايضا عند اتباع عملية التكميم بإستخدام طريقة فاينمان لتكامل المسار )

 الرياضية، و يمكن بسهولة تجنبها بتغيير القيد المفروض.

 

غرانجي أعاله يمكننا بناء جميع المخططات فاينمان و قواعده لحساب السعات األحتمالية. فعندما يتطلب األمر إجراء الحسابات ألالباستخدام 

إعادة  )األكثر دقة(  ذات الرتب األعلى باستخدام هذه القواعد،  فإن النتائج تؤدي إلى كميات النهائية، والتي يتم التخلص منها بإستخدام طرق

ر )التنظيم(، و هي أساليب رياضية تستخدم في إعادة التشكيل )التسوية( رياضيا للمعادالت المتسببة في ظهور هذه الالنهائيات، استنادا التأطي

 -)مثل كتل الجسيمات و معامالت الربط او األقتران: و هي ثوابت تمثل شدة التفاعل(  -على فرض ان كل المتغيرات الظاهرة في االغرانجين 

يات غير التي ترصد في التجربة.  و توجد عده طرق لعملية إعادة التشكيل هذه،  من أشهرها و المستخدمة بكثرة في ال)ك د ك(: تسوية هي كم

(،  بعد إختيار إحداهما يتم إعادة تعريف كل lattice regularization( و التسوية الشبيكة )Dimensional Regularizationاالبعاد )

رة في ( عن طريق ادخال معامالت اقتران و معامالت كتل منتظمة.  ومن ثم تأتي الخطوة األخيcoupling parametersمعامالت الربط )

 إبقاء المعامالت المنظمة ثابتة.سحب عملية إعادة التشكيل و

 

 مخطط ت و قواع  ف ينم ن للكةومودين ميك  الكمومي 

رية بعد كتابته بالصورة الصريحة )فك كل الحدود(، حيث تظهر حدود تمثل تفاعل مصدر قواعد فاينمان في ال)ك د ك( هو الغرانجي النظ

( Vertexالكواركات مع جسيمات القوة )القلوونات( و حدود تحتوى على تفاعل القلوونات ذاتيا فيما بينها، و يتخذ موضع التفاعل شكل عقده )

خطوط مستقيمة بينما تأخذ حامالت الشحنة خطوط مموجة كما في حالة  شكل -)هنا الكواركات(  -على مخطط فاينمان، و تتخذ الجسيمات 

مكن الفوتونات، او خطوط لولبية كما في حالة القلوونات، كما يتخذ الجسيم الهيغز خطوط مستقيمة متقطعة. بمجرد وضع الرسم الصحيح للتفاعل ي

ناه نوضح الجسيمات المراسلة )تربط دوما بين عقدتين(، و كذلك انواع ترجمته إلى تعابير رياضية تعطى سعة االحتمال لكل تفاعل. في الرسم اد

 العقد المختلفة للتفاعالت الممكنه بين الكواركات/القلوونات و القلوونات/القلوونات.

 

   مةاس ت ا )ك د ك(

 ( قلوون منبعث.1)

 ( جسيم شبحي منبعث.2)

 (  كوارك منبعث.3)

 

 العُق 

 

 قلوون. –( كوارك 4)

 

 ثالث قلوونات.( 5)

 

 ( أربع قلوونات.6)

 

 قلوون. –( شبح 7)
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 الحصة اللون   المتقلب  والحةي

تقلبة في كانت األدلة األنيقة التي أقنعت مجتمع الفيزياء النظرية بأن الـ )ك د ك( هي النظرية الصحيحة للتفاعالت القوية هي إظهار الحرية الم

التشكيل. لقد فتح هذا العمل الباب لتطبيق نظرية االضطراب على تفاعالت القوة النووية عند الطاقات  ( باستخدام زمرة إعادة1973أوائل عام )

(، بأن التفاعالت القوية أصبحت أضعف SLAC( للمعجل الخطي في مركز ستانفورد )1968العالية )المسافات القصيرة(، وشرح نتيجة تجربة )

 في طاقات عالية.

ln(𝑄2ثابت االقتران القوي، يمكننا التعبير عن اعتماد ثابت االقتران على نقل الزخم كدالة في   لنأخذ فكرة عامة حول سلوك 𝜇2⁄ )  

1

𝛼𝑠(𝜇2)
=

1

𝛼𝑠(𝑄2)
+ 𝛽0ln(𝑄2 𝜇2⁄ )+. . ., 

𝛽0مقياس إعادة التشكيل و  𝜇2حيث   = (11 −
2

3
𝑁𝑓)  حيث ال𝑁𝑓 توجد ست نكهات او انواع من الكواركات ) كهات الكواركاتعدد ن

وهي، الكوارك العلوي، السفلي، القمي، القاعي، والساحر، والغريب. هذه االنواع الست تم التحقق من وجودها معمليا، وتمتلك 

 كالتالي:  Λ𝑄𝐶𝐷.  يمكن تعريف مايسمى بمعامل نطاق الكروموديناميكا الكمومية (كتل مختلفة

𝛽0

4𝜋
ln(𝜇2 Λ𝑄𝐶𝐷

2⁄ ) =
1

𝛼𝑠(𝜇2)
=

1

𝛼𝑠(𝑄2)
+ 𝛽0ln(𝑄2 𝜇2⁄ ). 

 او بطريقة أخرى

Λ𝑄𝐶𝐷
2 = 𝜇2e

−4𝜋
𝛽0𝛼𝑠(𝜇2). 

 األن يمكننا كتابة المعادلة التالية:

 𝛼𝑠(𝜇2) =
4𝜋

𝛽0ln(𝜇2 Λ𝑄𝐶𝐷
2⁄ )

. 

𝛼𝑠(𝜇2)قيم كبيرة فإن ثابت الترابط  𝜇2من الواضح انه عندما تمتلك  →  ،  وحينها تصبح نظرية اإلضطراب في متناول اليد )قابلة للتطبيق(.0

لة لفصل الكواركات والقلوونات عند انخفاض الطاقات )المسافات البعيدة(، مما يعني أن أي محاو 𝛼𝑠(𝜇2)المعادلة السابقة تضمن أيًضا زيادة 

كوارك مضاد جديد )أو  -ميزون( سوف تنتشر الطاقة حتى تصل إلى نقطة حيث تشكل زوج كوارك  -𝜋المكونة للجسيم )على سبيل المثال  

اركات أوالقلوونات أزواج( بين المكونات المفصولة. هذه هي آلية الحصر اللوني، والتي تم اقتراحها كتفسير لعدم مالحظة وجود أي من الكو

فيرمي( و في نفس الوقت تتصرف  1مرتبطة بطاقة قوية عند المسافات الكبيرة )مسافة ~ ة وكجسيمات معزولة، بحيث تظل الكواركات محصور

ة لحصر فيرمي "فيمتوميتر"( تبعا لخاصية الحرية المتقلبة. وهناك العديد من التصورات النظري 1كجسيمات حرة عند مسافات اصغر )اقل من 

 الكوارك.
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 خياطبقلم: أ./ عالء 

 

القول أن هذا القانون هو  من بين كل قوانين الفيزياء الموجودة يمكن 

، العلماء اكتشفوا أن القوة الفيزيائية التي تتحكم بأفق الحدث األغرب

الذي وم فائق الميوعة وتلعب دوراً أيضا في الهيلي  الخاص بالثقب األسود

 .ل فريد يتدفق دون وجود أي احتكاكهو سائ

مقياس كبير في  إن قانون تشابك المناطق هو قانون قد تم رصده على

يمكن أن يكون و مقياس ذري في الهيليوم المبرد.على الثقوب السوداء و

الحل  –ية الكم للجاذبية المفتاح لتحقيق المسعى طويل األمد بإيجاد نظر

 .مشاكل في الفيزياء النظرية اليومألعمق ال

 

بيقه على كل من الثقوب السوداء حقيقة أن قانون التشابك يمكن تط

الهيليوم هو "أمر غريب " هكذا قال أحد أعضاء الفريق الفيزيائي و

" وهي تشير إلى فهم أعمق أدريان ديل ماسترو من جامعة فيرمونت 

 للواقع.

 

–ولكن عالقتها باالنتروبي  ها،الثقوب السوداء هي غريبة بحد ذات

سائح أمر جعل الفيزيائي الشهير و –ون التي هي الفوضى في الكو

ً  Hawkingالفضاء ستيفن هوكينج   .مستغرقاً فيها كليا

الفوضى هي كيف تصف تطور النظام من االنتظام إلى عدم االنتظام 

ى منخفضة لكن البيضة المخفوقة البيضة الغير ممسوسة بها فوض –

 تتمتع بفوضى عالية. 

وكما انه ليس بإمكانك إعادة البيضة المخفوقة إلى حالها األول فإن 

الية فقط هذا في كوننا الفوضى تتطور في النظام من منخفضة الى ع

زمن ال يستطيع التحرك سوى لألمام بفضل الفوضى العلى األقل. و

كل شيء آخر كون والو Big Bang عظملذلك فإن زخم االنفجار األو

 .ط بنا يتجه نحو المزيد من الفوضىمحي

فتتتتتتتي الستتتتتتتبعينيات متتتتتتتن القتتتتتتترن الماضتتتتتتتي اكتشتتتتتتتف هتتتتتتتوكينج 

Hawking زميلتتتتته الفيزيتتتتتائي النظتتتتتري جتتتتتاكوب بيكينشتتتتتتتاين و

Jacob Bekenstein  انتتتته إذا كانتتتتت المتتتتادة غيتتتتر محظوظتتتتة

ب األستتود كفايتتةً لتتتدور قريبتتة جتتداً متتن أفتتق الحتتدث الختتاص بالثقتت

 ، فتتتإن المعلومتتتات التتتتي ستضتتتاف حينهتتتا لثقتتتب األستتتودفيتتتهو تقتتتع 

ا ازدادت مستتتتاحة ستتتتطح تتتتتزداد فقتتتتط كلمتتتت )علتتتتى شتتتتكل فوضتتتتى(

، وهتتتذا أمتتتر غريتتتب جتتتداً ألن ازديتتتاد حجتتتم الثقتتتب الثقتتتب األستتتود

 .أحد العوامل المؤثرة على اإلطالقاألسود ال يبدو 

جتتتم "إذا ضتتتاعفت حجتتتم صتتتندوق فانتتتك ستتتتتوقع أن يتضتتتاعف ح

هكتتذا أدلتتى الفيزيتتائي لتتتي متتن الممكتتن وضتتعها فيتته "المعلومتتات ا

قائتتتد البتتتاحثين يردمتتتان متتتن جامعتتتة وترلتتتو فتتتي كنتتتدا وكريستتتتفور ه

 في الموضوع  لجريدة أخبار العلوم. 

فكتتتر بهتتتا كخزانتتتة للملفتتتات فانتتته متتتن الغيتتتر منطقتتتي لتتتك أن تقتتتيس 

مستتتاحة ستتتطح الخزانتتتة لتعتتترف كتتتم ملفتتتاً ستتستتتع متتتن دون أختتتذ 

 .بالحسبانهذه الخزانة حجم 

لثقتتتتوب بيكنيشتتتتتاين عتتتتن الكتتتتن هتتتتذا متتتتا توصتتتتل اليتتتته هتتتتوكينج و

، ويبتتتدو أيضتتتاً أن  قتتتانون تشتتتابك الستتتوداء فتتتي الفضتتتاء الختتتارجي

نتتوع ختتاص متتن  المستتاحات الغيتتر بتتديهي هتتذا ينطبتتق أيضتتاً علتتى

 .الذرات في المختبرات

"لقتتتتد وجتتتتدنا أن نفتتتتس النتتتتوع متتتتن القتتتتوانين ينطبتتتتق أيضتتتتاً علتتتتى 

لومتتتتات الكميتتتتة فتتتتي الهيليتتتتوم فتتتتائق الميوعتتتتة "صتتتترح ديتتتتل المع

 ماسترو في مؤتمر صحفي. 

ألجتتتل اكتشتتتاف ذلتتتك قتتتام الفريتتتق بمحاكتتتاة دقيقتتتة للستتتائل فتتتائق و

وهتتتو هيليتتتوم قتتتد تتتتم تبريتتتده إلتتتى  4هيليتتتوم   Heluim 4الميوعتتتة 

درجتتتتين فتتتوق الصتتتفر المطلتتتق أو الصتتتفر كتتتيلفن و التتتذي يستتتاوي 

-273.15 c   459.67-أو F  هتتتتتتتتي أبتتتتتتتترد درجتتتتتتتتة حتتتتتتتترارة  و

يمكتتتتن الوصتتتتول إليهتتتتا فتتتتي الكتتتتون، عنتتتتد هتتتتذه النقطتتتتة يتحتتتتول 

الهيليتتوم متتن الغتتاز إلتتى الستتائل فتتائق الميوعتتة األمتتر التتذي يستتمح 

، وهتتتذا يعنتتتي أنتتتك إن الجريتتتان دون فقتتتدان أي طاقتتتة حركيتتتةلتتته ب

وضتتتتعت بعتتتتض الهيليتتتتوم فتتتتائق الميوعتتتتة فتتتتي وعتتتتاء ثتتتتم قمتتتتت 

 .يدور لألبد سيبقىبتدويره فإن الهيليوم حرفياً 

هتتتتذه الحالتتتتة متتتتن المتتتتادة غريبتتتتة لدرجتتتتة تجعتتتتل الستتتتائل فتتتتائق 

الموضتتتوع فيتتته متحتتتدياً الجاذبيتتتة  الميوعتتتة يتستتتلق جتتتدران الوعتتتاء

 .ل طريقه نزوالً على جوانب الوعاءمن ثم يكمو
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في الهيليوم فائق الميوعة ال تعتبر كل ذرة مكونة للمادة كياناً منفصالً 

عضها البعض وتصبح كياناً متشابكة كمياً مع ببل إن الذرات تصبح 

. عندما قام ديل ماسترو و زمالءه بتحميل المحاكاة التي قاموا واحداً 

( كانوا supercomputersبها على جهاز الحاسوب الخارق )

ليوم أثناء ذرة هي 64قادرين على إجراء عمليات محاكاة منفصلة ل 

 .تحولها إلى مائع فائق

كرة من –ائع الفائق قاموا ببناء قسمين فرضيين من خالل هذا المو

 وأثناء ازدياد حجم الكرة –و مائع فائق يحيط بهذه الكرة المائع الفائق 

تركة من التشابك قاموا بتتبع مسار كمية المعلومات الكمومية المش

إذا عدت بالتفكير لثقوب السوداء فإن معلومات و .الكمومي بينهما

ة للمعلومات التي تسقط خالل أفق الحدث التداخل الكمي هذه مماثل

 .داخله  intropyلثقب األسود لتزيد من الفوضى 

قد شاهدوا أنه بينما كانت بيكينشتاين وتماماً  كما اكتشف هوكينج و

كمية المعلومات الكمومية المتداخلة التي يتم مشاركتها بين تزداد 

 .بحجمها ح الكرة المنطقتين فإن المائع الفائق يحدد بمساحة سط

( يبدو أن الكرة ثالثية  holograph"تماما ً كالصورة المجسمة )

كامل الى سطحها  األبعاد الموجودة في الفضاء قد تم تشفيرها بشكل

 .ذلك تماماً كالثقب األسود " هكذا وصفها الفريقثنائي األبعاد و

نموذج هذه أمر مهم الن ظاهرة التشابك الكمي ال تتفق مع الو

، األمر الذي جعل اينشتاين غير مرتاح لكن هذه لفيزيائيالمعياري ا

بنا الحصول على دراسات أفضل  الظاهرة موجودة لتبقى لذلك يجدر

 .لها

 

ركتها يتم مشا -غير كالسيكية  -"التشابك الكمومي هو معلومات كمية 

. إن الخصائص المميزة لميكانيكا الكم هي بين أجزاء الحاالت الكمية

في  الكالسيكي." كما قال ديلماسترو بة عن واقعناما تجعلها غري

 مؤتمر صحفي. 

عتمد على المعرفة الدقيقة لشكل "النظرية الكالسيكية للجاذبية ت

 "وهندسة الزمكان

"Our classical theory of gravity relies on knowing 

time."-exactly the shape or geometry of space 

لكبير إلى متناهي الصغر في ألشياء من اكما تفسر النظريات سلوك ا

إحدى تاين و ميكانيكا الكم ال ينسجمان، و، فإن النسبية ألينشالكون

جاد نظرية الكم الكونية أبرز المشاكل في الفيزياء الحديثة هو إي

، ربما من بعد ما تمكنا من رؤية غرابة التشابك الكمي في للجاذبية

 .ة سنصبح أقرب لهذا الهدفت المادظاهرة طبيعية لحالة من حاال

 الحص ِ 
www.sciencenews.org/article/superfluid-helium-

behaves-black-holes 
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 غزة -فيزياء جامعة االزهر  –ترمجة أ./ امحد العبادلة 

 

فى الفيزياء الفلكية والفيزياء النظرية لم تكتشف بعد ، ولكن كما اشياء كثيرة . يعتقد كثير  من العلماء و علماء الفضاء ان الثقوب الدودية حقيقية

ويعتقدون اذا كان للثقوب الدودية وجود ،فانها نتيجة ثقب دودي بدائي بالغ الصغر . ممكنة الحدوث انه  ،  بمعنى"الحسابات صحيحة:"يقولون 

 .وتم توسيع نطاقه في بداية الكون، مباشرة عقب االنفجار الكوني الكبير

The "و(بين النجوم )"Interstellar" ومن االفالم الرائجة التي القت اقباال فيلم. ويبدو ان الخيال الرائج وهولييوود لديهم هاجس من الزمكان

Martian" (المريخي )وعلى مايبدو كل ااالنظار متجهة نحو الفضاء الشاسع. التي كشفت الطفرة التي حدثت مؤخرا في مجرتنا وما بعدها .

ومن احد اشهر االمثلة على هذه . عينا في البحث لفهم الكون لن ينتهي ، وهناك بعض الفراضيات المحيرة التي لقت اهتمامنا على مر التاريخوس

 . ال ودي  الثقوبالفكرة 

يقة االمر، عند بعض وحق. البعض من االشخاص يشير الى انها طرق مختصرة عبر الكون، بينما البعض االخر يدعوها بوسيلة السفر عبر الزمن

  .Interstellarاالشخاص انها حقيقة مذهلة ومعقدة و محيرة للغاية، حتى وان شاهدوا فيلم 

 .هل مازال غامضا ؟ حسنا، دعنا نلقى نظرة اعمق فى احد اكبر االلغاز و الفرضيات االكثر اثارة في الكون باسره

 

 .عل  الثق  ال ودي

سبية العامة والمستوى العالي بدون الخوض في اعماق النظرية الن

والرفيع من الفيزياء الفلكية، دعنا نحاول فهم الثقب الدودي بشكل 

في الواقع ، تتم اإلشارة إلى الثقوب الدودية أكثر من . الجسر -مبسط 

روزين، كما اقترحها أول مرة -الناحية الفنية على أنها جسور آينشتاين

ويعتقد أن هذه الجسور . 1935ألبرت أينشتاين وناثان روزن في عام 

عبر الزمكان ممكنة بسبب تأثير االنحناء الذي يحتوي على جميع 

 .  األجسام الضخمة في الزمكان

والفرضية هي ان هناك اثنين من االجسام الكبيرة والضخمة التي 

التي تجعلها تستطيع ان تعمل انحناء في الزمكان الى ( باألفواه)تسمى 

فمن . البعض عبر جسر مايسمى بالعنقدرجة انها تربط بعضها 

الناحية النظرية، بطبيعة الحال، هذا من شانه ان يقلل بشكل كبير من 

الوقت الذي يستغرقه السفر بين هاتين النقطتين فى الكون ،التي من 

. الممكن انها تبعد المليارات من السنة الضوئية او مجرد بضعة اقدام

و أن الثقوب الدودية ال يمكنها فقط هناك تفسير آخر أكثر استثنائية، وه

توصيل مكانين بعيدين في عالمنا الحالي ، بل في الواقع يمكن أن 

 !  ترتبط بالكامل مع األكوان األخرى

وهذا العنق يمكن ان يكون مسار مباشر، او مسار منحنى ا تمر لمسافة 

عادة ماتكون ". الجانب االخر"ابعد الى تلك النقطة البعيدة جدا من

. حناء خط الرحلة بشكل ثنائي االبعاد افضل طريقة لتخيل هذا المشهدان

عندما يكون هناك جسمين منحنين ولهما كتلة هائلة وتتوجه ناحية 

. الجانب العكسي، فمن الناحية النظرية ممكن حدوث االتصال بينهما

على الرغم من ان حقيقة الثقوب " من الناحية النظرية"ونحن نقول 

ق مع المبادىء النظرية النسبية العامة، فانها لم تكتشف الدودية تتواف

 .بعد حتى هذه اللحظة 

اذا لم نجد واحدة، اذا كيف نعرف بانها "وفد تعتقدون االن، 

اشياء كثيرة فى الفيزياء الفلكية و . حسنا، هذه نقطة مهمة". موجودة؟

الحسابات :"الفيزياء النظرية لم تكتشف بعد ، ولكن كما يقولون 
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ويعتقدون اذا كان للثقوب . ممكنة الحدوث انه  ،  بمعنى"يحةصح

الدودية وجود ،فانها نتيجة ثقب دودي بدائي بالغ الصغر وتم توسيع 

 .نطاقه في بداية الكون، مباشرة عقب االنفجار الكوني الكبير

حسنا، اذا كان العمل على افتراض امكانية ووجود للثقوب الدودية،  

متى يمكننا البدء في ... ي ذهن الجميع هو فالسؤال الذي يخطر ف

استخدامها؟  حسنا، طبيعة الثقوب الدودية الفريدة والغريبة تجعل فكرة 

وهناك العديد من المشاكل . استخدامها في المستقبل بعيدة المنال

األساسية في العثور على الثقوب الدودية واالستفادة منها او حتى 

 .طريقة استغاللها

 علق  ب لثق  ال ودي المش ال المت

أحد اكثر النظريات شهرة هي حول كيفية تشكل مراكز الثقوب الدودية 

على حقيقة أن الثقب الدودي يمكن أن يتشكل مع اثنين من الثقوب 

الثقب الدودية، والمراكز لتللك الثقوب السوداء " أفواه"السوداء مثل 

.   العنق الغير معروفة، والتي تتميز بتفردها وخصوصيتها وتكوين

المشكلة في هذا االفتراض، بطبيعة الحال، هي استحالة القدرة على 

امكانية دراسة الجزء الداخلي من هذا الثقب، أو رؤية الجانب المقابل، 

حيث ال يمكن ألي شيء أن يفلت من سحب الجاذبية في الثقب األسود 

 .  وال حتى الضوء نفسه -

 

يقية ألنها تنهار وتختفي روزين مشكلة حق-تمثل جسور آينشتاين

بسرعة كبيرة، لذا فإن اكتشافها وتحديدها ودراستها يكاد يكون 

وباالضافة الى ذلك ، يرى بعض المنظرين أن الثقوب .   مستحيالً 

الدودية قد تحدث على نطاق مجهري، ينطلق ويخرج من الوجود عند 

مستوى كمي من الوجود الذي ال نستطيع أن نالحظه في الوقت 

 .  اضرالح

ومع ذلك، عندما يكون هناك مشكلة أو حاجز في الفيزياء النظرية ، 

إذا كانت المشكلة األساسية .   نجد ان هناك شخص ما يفكر في الحل

في دراسة واستخدام الثقوب الدودية هي حجمها وقصر مدتها ، إذا 

ومن .   كان من الممكن معالجة هذه المسألة ، اذن يمكن إحراز تقدم

يمكن أن تحقق " المادة الغريبة"منطلق ، هناك نظرية مفادها أن هذا ال

االستقرار للثقب الدودي بحيث يمكن استخدامه لفترة زمنية أطول، 

المادة الغريبة ليست هي نفسها المادة .   وتوفير مزيد من االستقرار

المظلمة، ولكنها تحتوي على كمية كبيرة من الضغط السلبي وكثافة 

هذا النوع من المادة يرى بانه محدودا، ولكن إذا .    ةالطاقة السلبي

تمت إضافتها بشكل طبيعي أو بشكل مصطنع إلى الثقب الدودي، فإنه 

وحتى أنه يبقيها مفتوحة  -يُنَظر إلى أنه يمكن جعل الثقب الدودي أوسع 

بحيث تمكن من السماح بارسال المسافرين أو المعدات الفضائية من  -

 .  خاللها

من ذلك، من المتوقع أن تكون هناك كميات هائلة من اإلشعاع في أبعد 

الفوهة وخصائص معينة لبعض الثقوب الدودية، والتي من شأنها أن 

كما .   تثبت انها قاتلة على الفور وانها ستدمر أي شيء يقترب منها

أن قوى الجاذبية المكثفة من المحتمل أن تمزق أي سفينة أو إنسان إلى 

إذا كان الثقب األسود يمزق .   ن تمر عبر الثقب الدوديأشالء قبل أ

 .  النجوم، فأنا ال أريد أن أتخيل ما يمكن أن يفعله مع إنسان

 هل هن ك انواع مختلف  م  الثقوب ال ودي ؟

هناك عدد من االنواع المختلفة من الثقوب الدودية التي من الممكن 

بشر على سبيل تواجدها، والبعض منها سوف نحتاج لالستخدام ال

وربما كان من المهم . المثال، وهذا يعنى لالخرين الموت المؤكد

 .معرفة الفرق بينها

هذا النوع من الثقوب الدودية الذي يمكن  :ال ودي  الثقوب عبة  حل 

ان يسمح للبشر السفر عبر جسر الزمكان عدة مرات، في كال 

لهذا النوع من المسألة المثيرة .   االتجاهين، دون التعرض ألي ضرر

الثقوب انها ستكون بحاجة الن تظل مستقرة ومفتوحة، حيث أنها 

 .  سوف تقاوم الميل الطبيعي للثقوب بالتواصل اللحظي

 

صورة لمحاكاة نقطة عبور للثقب الدودي الذي يربط الساحة الرئيسية 

للمعهد الفيزيائي لجامعة توبنغن مع الكثبان الرملية بالقرب من بولون 

 (ويكيميديا: مصدر الصورة)ير في شمال فرنسا سور م

وهذه ليست اال نقطة عبور في اتجاه واحد، وما  :ثقوب شوارزتشيلد

وبعد الضغط الهائل . Einstein-Rosenهو اال مثال على جسر 

لمعدل الكثافة المحدودة التي تتفرد بها، تمكنك بعد ذلك القيام بالعملية 

 .هة االخرى للثقب االسودنفسها باالتجاه المعاكس على الفو

 هل ح ن السفة عبة الزم  م  خ   الثق  ال ودي؟

على الرغم من ان المحكمون لم تتخذ قرار بشان هذه المسالة، حيث 

اليزال هناك العديد من االشياء الغامضة الغير مجاب عنها بشان الثقب 

دة الدودية، عموما، االعتقاد السائد بانهم لن يسمحو للمسافرين بالعو

وبعبارة بسيطة، يبدو انه السفر عبر الزمن ماتزال ممكنة . بالزمن

داخل حدود النظرية النسبية العامة، لكنها ال تؤثر على حقائق فيزياء 

 .الكم

ستكون لحظة مدهشة في تاريخ علم الفلك حين اكتشاف الثقب الدودية، 

فإن العديد من المشاكل األخرى وخصائص الثقوب الدودية من 

ح أن تمنع البشر من اختبار أي من نظرياتنا من السفر عبر المرج

 .الزمن لعقود قادمة

 :المةاج 

   الفضائي الفضاء وعلم الفلكية الفيزياء مركز .1

   للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد .2
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 لو حيدث ماذا

 االحتكاك؟ قوى فقدنا

 مخيس أبو بكر حممود م/

 دمياط – الزراعية اهلندسة بقسم مساعد مدرس

 

 الةةنع  هةةذه ومةة  والبصةةيةة  العلةة  أهةةل إت ويةة  اه  عليهةة  يقةة  ت خ فيةة  وأخةةة  جليةة  نعةة  مةة  وجةةل عةةز المةةول  وهبنةة  اةة 

 فقةةة انن  حةةة   حةةة وثه  المتوقةةة  النتةةة ئج عةةة  الحةةة يث فةةة  نشةةةةع أن وقبةةةل الكةةةون  فةةة  الموجةةةودة اإلحتك ايةةة  القةةةو   يةةة  بةةة 

 وأنواعه. اتحتك ك مفهو  حو  ب لظ   نلق  أن يج  القو  لهذه

 قةةةو  تسةةةاعدنا أقةةةرب  بصةةةور  أو آخةةةر لجسةةةم بالنسةةةبة للحركةةةة الجسةةةم أومقاومةةةة ممانعةةةة أنهةةة  علةةة  اإلحتكةةة ك قةةةو  تعةةةةف
 حتةةة  أو المةةةوا ي باالتجةةةا  اآلخةةةر إلةةة  بالنسةةةبة أحةةةد ا يتحةةةّرك متالصةةةقة أسةةةط  بةةةي  التفاعةةةل وتفسةةةير وصةةة  فةةةي االحتكةةةاك
 األربةةةع الرئيسةةةية القةةةوى مةةة  االحتكةةةاك قةةةو  تُعتبةةةر ال .تنافر ةةةا أو بجةةةابها سةةةواء   يمنعهةةةا شةةةيءٌ  و نةةةاك تتحةةةرك أ  تحةةةاول
 التجةةةةةةااب مةةةةةة  تنةةةةةةت  بأنهةةةةةةا تفسةةةةةةير ا يمكةةةةةة  ولكةةةةةة  والكهرومغناطيسةةةةةةية  كالجاابيةةةةةةة الكةةةةةةو  حركةةةةةةة تحكةةةةةةم التةةةةةةي

نة المشحونة الجسيمات بي  الكهرومغناطيسي سَمْي  لسطوح المكّوِّ قَْي  الجِّ  .المتالصِّ
 

 .1400 عام عقود في كاكاالحت تحكم التي القوانين بجمع العلماء بدأ

 االحتكاك قوة خواص تحديد كان المعّقدة، التفاعالت بستتتتتتبب ولكن

فة جارب تتطلب المختل يدة ت فة   ظروف   في عد ا مختل  تكن لم أيضتتتتتتتً

 آنذاك. متاحة

 والحركي. الستتكوني االحتكاك االحتكاك: لقوة رئيستتيان نوعان هنالك

سم يُظِهر وكما سك االحتكاك فإن منهما، كّل   ا شأ ونيال  جسمين بين ين

 فعندما اآلخر. إلى بالنستتتبة أحد   يتحرك فعندما الحركي؛ أما ستتتاكنين.

نة   طاولة   على جستتتتتتم   تحريك تحاول ية ففي مثاًل، خشتتتتتت بدا  يكون ال

 أكبر بقوة   تزّوده لم ما يتحرك أن للجسم يسمح ولن سكونيًّا االحتكاك

 يتحول عندهاو بالحركة. فيبدأ تلك الستتتتتتكونية االحتكاك قوة تتجاوز

 ذلك لتُستتتتتتاِرع أكبر قوة بذل على بذلك يُجبِرك حركّي   إلى االحتكاك

 الجسم.

ا الموائع في االحتكتتاك يوجتتد  فيكون -والستتتتتتوائتتل الغتتازات -أيضتتتتتتتً

فة، المائع طبقات بين الحركة مقاومة االحتكاك  ذلك ويُعرف المختل

 ستتمًكا. أكثر يكون لزوجة، األكثر المائع فإن عام، وبشتتكل   باللزوجة.

 مثاًل. الماء من أكثر وسميك لزج   فالعسل ولذا،

 وهو اليو  مق لن  موضوع وهو القصي  بي  إل  اآلن نأت  ولك 

 اإلحتك ك؟ قو  فق ن  لو م ذا السؤا :

 ستتاكن يستتتقر لن أنه مفادها الظواهر من العديد تحدث أن المتوقع من

 بعضا وهنا زيادتها مع حركته فى المتحرك وسيستمر الكون هذا فى

 :وهى اإلحتكاك قوى تالشى عند تحدث ربما التى التصورات من

  به  اإلمس ك عن  األجس   إنزتق

 

 ..... الغازية والمياه المعدنية المياه تناول تستطيع لن أنك يعنى وهذا

  فتحها حاولت كلما الغطاء على من يديك إنزالق بسبب وذلك إلخ

 

  اليو  بع  الكت ب  تستطي  ل 

 يترتب مما إلنزالقه وذلك بالقلم اإلمساك تستطيع لن اإلحتكاك دونب

 الرسمية اإلختبارات إجراء واستحالة للمالحظات تدوين عدم عليه

 والخاصة! الحكومية اليومية بالسجالت التدوين واستحالة للطالب

 
 

  اليو  بع  الممح ة تعمل ل 

 إنزالقها الح ست كتبته شيئا تمسح أن تحاول الممحاة أمسكت كلما

 فلن والكراريس الكتب رهين به وقعت الذي الخطأ ليبقى يديك بين

 محوه! تستطيع
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  اإلشتع   ح وث ع  

 توليد تحاول القديمة الطريقة على بجستتتتتتمين اإلمستتتتتتاك حاولت كلما

 وكذلك سبيال ذلك إلى تستطيع فلن اإلشتعال إلحداث بينهما اإلحتكاك

 إلشتتعال بالقداحة اإلمستتاك تستتتطيع فلن الحديثة األوضتتاع فى الحال

 والقتتداحتة اليتتد بين اإلنزالق لحتتدوث وذلتتك الطهي موقتتد فى النيران

 اإلحتكاك. إلنعدام

 
  ب ل ف   الشعو  ع  

 تشعرنا التى الحرارة لتوليد األيدى بفرك نقوم فإننا بالبرد شعرنا كلما

 اإلحتكتتاك قوى إنعتتدمتتت فتتإذا اإلحتكتتاك طريق عن وذلتتك بتتالتتدفىء

 ريب! بال الفشل رهينة التجربة تلك تصبحس

 
  شك ب  مواهبك ستتأثة

 هذه مزاولة تستطيع لن فإنك الجبال تسلق موهبة عاشقى من كنت إذا

 وحتتدوث اإلتزان لقلتتة وذلتتك اإلحتكتتاك قوى إنعتتدام حتتال الهوايتتة

 اإلنزالق.

 

  األشخ ص وأق ا  السية مةاب ت إنزتق

 تستتتتتطيع لن وكذلك األرض ىعل تستتتتتقر أن الستتتتيارات تستتتتتطيع لن

 أرض على يمشتتتتتى بمن تمثيال اإلنزالق لحدوث األرض على الثبات

 وينزلق. إتزانه فيقل لزجة

 
 القوى هذه إنعدام حال تحدث قد التى اإليجابية الظواهر من وهناك

 الهواء ممانعة لقلة وذلك أستترع ستتيكون الطيران عبر الستتفر أن منها

 إلعطاء أقل لوقود المحركات واستتتتتهالك التذاكر كلفة لقلة يؤدى مما

سابقة، الدفع قوة نفس  كفاءة فى زيادة الصناعة مجال فى وسيحدث ال

شباه  لن وغالبا أكبر، بسرعة األلكترونات لحركة وذلك الموصالت أ

 مفصالته! على الباب حركة من الناتجة بالضوضاء تشعر

 
 فى تكاكاإلح لقوى البالغة األهمية مدى يتضتتتتتتح ستتتتتتبق مما وختاما

 على هلل فالحمد والحياة المعيشتتتتتتتة لنا تطيب لن بدونها والتى الكون

 سبحانه. الخبير اللطيف هو إنه كرمه وفيض وكماله إنعامه جميل
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 اآلىل التحكم نظريات

  الصادق السيد م/

  دمياط جامعة – الزراعية اهلندسة بقسم معيد

 

 ـبةةةة يعةةةةر  مةةةةا او الدقيقةةةةة المتحكمةةةةات اتلمكونةةةة مبسةةةةط شةةةةرح السةةةةاب  مقالنةةةةا فةةةة  استعرضةةةةنا
(.(Micro controllers  عمليةةةةة التمةةةةام الدقيقةةةةة المتحكمةةةةات عليهةةةةا تعتمةةةةد التةةةة  النظريةةةةات بعةةةة  نسةةةةتعر  واال 

  النظريات. لتلك توضح  كمثال الرى نظام استخدام مع التحكم

 

 ِيرىرررريى شمنيرررررت حررررن الشظويرررر  ننررررم عو الررررشظكم ننِيررررى ششكررررون
 عوررررى الشرررريايِ عو الررررشظكم لوحكررررون يحكررررن كيررررم لحعِفررررى شسررررشخ م
 .(Riggs., 1970) حشررررِاةَ ننرررررم فرررري  خررررِ حكررررون نورررررَ
 كرلشرلى: شصنيفئم يحكن فئشين في الشظكم عننحى شوح  وعر  

 

 Open loop systems   المفتوحة الحلقة أنظمة  .1
  Closed loop systems  المغلقة الحلقة أنظمة  .2

(Ayars and Phene.,2007) 

 

 Open loop systems   المفتوحة الحلقة نظمةأ أوال :

 الحررر خالت حرررن حٍحوعرررى عورررى الحفشوظرررى الظومررررت عننحرررى شعشحررر 
 لئرررروا ووفمرررر الحنرسرررةى المرررِاِات ثشخررررو وولرررف الحوررر   يظررر  هر
 شكررررون حرررراال الررررِ  ننررررم حررررع األننحررررى شوررررف اسررررشخ ام عنرررر  فإنرررر 

 حشررى (1ي وهحررر ِئيسرريين قررِاِين اشخرررو هررى الررِ  ننرررم ونيفررى
 عحويرررى الشحررررم الحيرررره حرررن الحَووةرررى الكحيرررى حررررهى  (2ي الرررِ  يررشم

 الِي.

 

 Closed loop systems المغلقة الحلقة أنظمة ثانيا:

 الحخٍِررررت عورررى حةرورررِا اعشحرررر ا الح ومرررى الظومررررت عننرررم شعشحررر 
 حرررن عو يالظسرسررررت( االسشورررعرِ عٍئرررز  حرررن اسرررشمرلئر يرررشم الشرررى

 الش ويرررررررررررى  ليرررررررررررى عورررررررررررى اعشحرررررررررررر ا خواِزحيرررررررررررى خرررررررررررال 
 خرررال  حرررن الررر قي  الرررشظكم يشظمررر  ظيرررث (Feedback)الحِشررر  
 اورررررِات ةعرررر  حررررع الحخٍِرررررت اورررررِات نشرررررئا قرررريم حمرِنررررى
  حش يِ (. عو ارةشى يقيم الح خالت

 يرررشم ظيرررث الح ومرررى الظومرررى لننررررم نحرررووج الشررررلى الورررك  ويوىرررر
 سررررشئالفةرال يعررررِم حررررر عو نررررشر الةخررررِ قرررريم ظسررررر  عو قيررررر 
 الرررِ  حيرررره كحيرررى لىرررةَ شسرررشخ م يمالمررر وهررروه لحظصرررو  الحررررئى

 الرررِ  حيرررره عحررر  يشنرسررري  ظيرررث لورررِ  الرررالزم الوقرررت ظسررر  عو
 . لوحظصو  نشر -الةخِ حع الحىرم

di = Etc / Ie 

  الحىرفى الِ  حيره عح  : di : ظيث

Ie            :  الِي. لننرم اثىرفى كفرء 

 

Fig 1. Closed loop, feedback irrigation 
control system. 

 

 عننحررى حن كال حع الشظكم عحويررى ثشحرررم حشرررظررى فئرررت االث هنرررف
 : وشوح  الظومرت وح ومى حفشوظى الشظكم

 On-off يعر  مةةةةا أو والغل  للفت  إسةةةةةةةتنةةةةادا   التحكم (1)
control . 

 . Stepwise control يعر  ما أو التدريجي التحكم (2)

 .Continuous control  يعر  ما أو المستمر التحكم (3)

 حع  فمَ شسررررشخ م وهى الخَيى الشظكم عننحى سررررة  حر الى يىرررررم
 الحِشرر   الش ررويررى ننرررم عوى شعشحرر  ظيررث  الح ومررى الظومررى عننحررى

(Feedback) َالحيره. اسشخ ام لىة 

 On-off يعر  ما أو  والغل  الفت  لقيم إسةةةةةةةتنادا   التحكم : أوال  
control . 

 حن الشظكم ظررررلرررى ويررر ةشظ  On-off controlالشظكم ننررررم يموم
 يايمرم الِ  حظة  ظرلى فى الشظكم يشم ظيث الشورررر ي  الى اثيمرم

 الشظكم ظرلى شن  ظين فى  نفسرر  الحورر   ةواسررَى وولف شورر ي ( –
 ظرلى عن شحرحر   حنفصررررررو  شورررررر ي ( – يايمرم الِ  حظة  ظرلى فى
 هوا ةإسشخ ام الِي عننحى حعنم فى  الشظكم ويشم  نفس  الشظكم ننرم

  (. aرلوك ية حوىر هو كحر لنحووجا

 Timers) ي ةح قشرت الحو    وِ اسشة ا  يشم الظرالت ةع  وفي
 وال و . الفشر عحويى فى لوشظكم شَوِا عكاِ عٍئز  عو
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 . Stepwise control يعر  ما أو التدريجي التحكم ثانيا:

ح  نرم ويعش ش ِيٍى الشظكم ن  (ETي نشر -الةخِ قيم اخشالم عوى ال
 اخشالم هوا يعنى وةرلشرلى نحوه حِاظ  ثخشالم وفمر حظصرررررررو لو

  النحو. حِاظ  ثخشالم وفمر (diي الحىرفى الِ  حرء عح 

 ياثةش ائيى حِاظ  االث الى لوحظصو  النحو حِاظ  شمسيم يشم ظيث
 وفمر الحىررررررررفى الحير  كحيرت فيئر شخشوم النئرئيى( – الوسرررررررَيى –

 الحرئى االسرررررشئالف عن لوشعةِ خ ميسرررررش والو    ET قيم فى لوش يِ
 لوحظصو .

 ةرلوك  حوىر هو كحر النحو لحِاظ  وفمر لوحظصو   ET قيم ظيث
  الشرلى:

 

 

سم شم فم  الحِاظ  لئوه ووفمر هوا و ي  ننرم عوىرم شم  يالشظكم( الش
 : (b) ةرلوك  حوىر هو كحر عوىرم االث الى

 . The position of LO يعر  ما أو المنخف  الوضع -1

 الحظصرررررو  لنحو اثةش ائيى الحِظوى فى الشوررررر ي  ننرم وىرررررع وهو
 وةرلشرلى حنخفىرررى لوحظصرررو  ET قيم شكون ظيث الحوسرررم( ية ايى
 .الميحى حنخف  (di)الحىرم الِ  حيره عح  يكون

  The positions of MED يعر  ما أو الوسط  الوضع -2

 حظصررررو ال لنحو الوسررررَيى الحِظوى فى الشورررر ي  ننرم وىررررع وهو
 وةرلشرلى حشوسرررَى لوحظصرررو  ETقيم شكون ظيث الحوسرررم( يوسرررَ
 .الميحى حشوسَ (di) الحىرم الِ  حيره عح  يكون

 The positions of HI   يعر  ما أو المرتفع الوضع -3

 ينئريى الحظصو  لنحو النئرئيى الحِظوى فى الشو ي  ننرم وىع وهو
 يكون لشرلىوةر حنخفىررررى لوحظصررررو  ET قيم شكون ظيث الحوسررررم(

 . الميحى حنخف   (di)الحىرم الِ  حيره عح 

 ET فى حةرررورررررررِ  غيِ  الررى الَِيمررى ةئرروه الشظكم وينرر  وهرروا
  لوحظصو 

 .Continuous control  يعر  ما أو المستمر التحكم ثالثا: 

 ععحرا قيم فى ِلوش ي الحسرررررررشحِ  الحشرةعى عوى األننحى هوه وشعشح  
 وولف ( األقصررررى الميم الى األ نى الميم حن ش يِهري الحىرررررفى الحيره
 الحىرفى. الحير  ظٍم عو الِ  زحن فى لوش يِ وفمر

 حن وولف الحىرررفى الحيره ظٍم عو الِ  عزحنى فى الشظكم ويحكن هوا
 قيحئر ةين الِ  عزحنى عو السِيرن حع الت فى الشظكم يىةَ( خال 
 (C) ةرلوك  حوىر هو كحر واألقصى األ نى

قى عكاِ َِي ال هوه شةِوشع مرِنى   مى ح   On-off control ةَِي
 ةئوه الحىررررررررفى الحيره كحيى شمرة  ظيث Stepwise control عو

 وولف  فعوير اىررررررررفشئر الحَوو  الحيره كحيى كةيِ ظ  الى  الَِيمى

 فى حةروررررررِ  غيِ  الى شن  انئر اال وكِهر السرررررررة  ةرلَِا حمرِنى
ET . 

 

   Fig 2. Open loop, on-off irrigation control 
system. 

 

 الخطية األنظمة

 ششنرسرررر  الننرم حخٍِرت كرنت لو كحر األننحى هوه شصررررنيم يحكن
 ارةت(. حم اِ شسرو  الح خالت الى الحخٍِرت ينسةى ح خالش  حع

 عوى شعشح  ظيث الح ومى الظومى عننحى حع الخَيى األننحى وشسرررشخ م
 اسشخ ام فعن  الحىرفى. ير الح ععحرا فى لوشظكم الحِش   الش ويى ننرم
 الحنرَ  في لوحظرصررررررري  الحرئيى االظشيرٍرت لشوةيى كوسررررررريوى الِ 
فى ٍر يى ع م ظيث ال فر ير  ك  شكون النحو. حوسرررررررم خال  األحَرِ ح

 كرلشرلى: الننرم لئوا وفمر الح خالت

 (ET) لوحظصو  ( الحرئى اثسشئالف ي نشر-الةخِ -1

 (LR) ال سيويى اثظشيرٍرت -2

 (L) العحي ( الشسِ  – يالةخِ الِ  ننرم ق فوا -3

 (R) السَظى الٍِيرن فواق  -4

 كفرء  عوى السررررررررةمى الح خالت ةمسرررررررحى فإن  الخَيى لألننحى ووفمر  
 الِ  حيررر  عح  يحارر  الحخِج فررإن (Ie) الِ  لننرررم اثىرررررررررفررى

 .  (di ) الحىرفى

di=
𝐄𝐭+ 𝐋𝐫+ 𝐋+ 𝐑

𝐈𝐞
 

 حع وولف الِ  ننم فى لوشظكم ح ومىال الظومى عننحى وشسرررررررشخ م هوا
 عوى لوظفرن وولف الٍووِ انشوررررررِ حنَمى في الَِوةى قير  عٍئز 
 . الشظكم ننرم ىحن ع ِاٍ  شم الو  الَِوةى حسشو 
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 اينشتاين والفيزياء .. الرحلة اليت غريت نظرتنا للعامل

 

–– 

 
 

اين والعبقريتتتة وجهتتتان لعملتتتة واحتتتدة، ال يختلتتتف اثنتتتان علتتتى أن البتتترت اينشتتتتاين هتتتو أحتتتد أهتتتم العقتتتول التتتتي متتترت فتتتي تتتتاريخ العلتتتم، اينشتتتت

إذا لتتم يكتتن األهتتم، فعنتتدما يستتمع أحتتدنا هتتذا االستتم يتتتذكر العبقريتتة والجنتتون، ممتتا كتتان يتمتتتع بتته هتتذا الرجتتل متتن عبقريتتة وتلتتك التصتترفات 

الشتتاب التتذي جتتاء فتتي القتترن الماضتتي التتذي قيتتل فتتي بدايتتته أنتته تتتم الوصتتول إلتتى كافتتة العلتتوم فتتي الفيزيتتاء وأن  المجنونتتة، اينشتتتاين ذلتتك

الفيزيتتاء انتهتتت، ولكتتتن تلتتك كانتتتت إال البدايتتة لتتتوالدة فيزيتتاء القتتترن العشتترين أو الفيزيتتاء الحديثتتتة والتتتي كتتتان متتن روادهتتتا البتترت اينشتتتتاين 

علميتتتة، وأهمهتتتا النستتتبية الخاصتتتة والعامتتتة، لتتتذلك دعونتتتا ننتقتتتل فتتتي حيتتتاة اينشتتتتاين العلميتتتة متتتن التتتذي ستتتاهم فتتتي الكثيتتتر متتتن النظريتتتات ال

 البداية حتى النهاية ونرى ما قدمه البرت العبقري.

 

 الش ب اينشت ي  الشغوف ف  الفيزي  

ين إلتتى مدينتتة متتيالن اإليطاليتتة لحتتق فتتي البدايتتة ستتأتحدث قلتتيالً عتتن فتتترة الشتتباب وشتتغف اينشتتتاين فتتي الفيزيتتاء، بعتتد انتقتتال عائلتتة اينشتتتا

بهتتتم البتتترت، ثتتتم انتقتتتل للدراستتتة فتتتي سويستتترا وتحديتتتداً فتتتي جامعتتتة زيتتتورخ التتتتي قضتتتى بهتتتا حياتتتته الجامعيتتتة التتتتي كانتتتت مليئتتتة بالتحتتتديات 

مليفيتتتا والمشتتتاكل )خصوصتتتاً متتتع أستتتاتذته( فتتتتارة يطتتترد وتتتتارة ينعتتتت بتتتالغبي وتتتتارة بتتتالعبقري، وهنتتتاك أيضتتتاً تعتتترف علتتتى شتتتريكة حياتتتته 

متتاريتش التتتي ستتاعدته كثيتتراً فتتي نظرياتتته العلميتتة، وبعتتد الجامعتتة لتتم يجتتد عمتتالً فتتي البدايتتة، حتتتى وجتتد وظيفتتة مملتتة فتتي مكتتتب بتتراءات 

 االختراعات ومن هنا بدأت الرحلة مع الفيزياء ألنه وجد وقتاً ليفكر في الفيزياء.

 

 الع   الذي تغيةت فيه الفيزي   لألب  1905

ستتنوات متتن البحتتث واالستتتنتاج، ففتتي هتتذا العتتام قتتام اينشتتتاين بنشتتر أربتتع أوراق بحثيتتة غيتترت  10ي هتتذا العتتام كتتان حصتتيلة متتا تتتم نشتتره فتت

 مجرى الفيزياء لألبد، وهذه األوراق هي النسبية الخاصة والحركة البراونية والتأثير الكهروضوئي والعالقة بين المادة والطاقة.

راونيتتتة، أو كمتتتا تعتتترف بحركتتتة الجستتتيمات العشتتتوائية فتتتي الستتتوائل، وبتتتذلك قتتتام اينشتتتتاين بإثبتتتات وجتتتود قتتتام اينشتتتتاين بتفستتتير الظتتتاهرة الب

 الجزيئات بالدليل القاطع.

أمتتتا عتتتن العالقتتتة بتتتين المتتتادة والطاقتتتة تتتتأتي هنتتتا المعادلتتتة األشتتتهر فتتتي الفيزيتتتاء الطاقتتتة تستتتاوي الكتلتتتة ضتتترب مربتتتع ستتترعة الضتتتوء 

قتتتة ستتتاكنة )كامنتتتة( نستتتتطيع إخراجهتتتا بوستتتيلة متتتا، ومتتتن هنتتتا تتتتم تحويتتتل الكتلتتتة إلتتتى طاقتتتة ، حيتتتث أن كتتتل جستتتم يمتلتتتك طا 2ط=ك*س^

هائلتتة، ومثتتال ذلتتتك الطاقتتة النوويتتتة التتتي تنتتتج متتتن تفكتتك نتتتواة عنصتتر اليورانيتتوم المشتتتع، والتتتي كانتتتت لهتتا تطبيقتتات عظيمتتتة ومخيفتتة فتتتي 

 قنابل النووية.نفس الوقت، بحيث ظهرت المفاعالت النووية إلنتاج الطاقة وبالطبع ال

 إذا أعدنا النظر في هذه المعادلة الصغيرة وما نتج عنها من تطبيقات بإيجابيتها وسلبيتها، فإننا نرى كم كان عبقرياً من كان خلفها.
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 اينشت ي  وج ليلو .. ونشو  مب أ النسبي 

ا متتتن ختتتالل اينشتتتتاين حيتتتث بدايتتتة النستتتبية هنتتتاك مقولتتتة جميلتتتة لنيتتتوتن "وقفتتتت علتتتى أكتتتتاف متتتن ستتتبقوني متتتن العلمتتتاء"، وهنتتتا تتتتم تجستتتيده

،  والتتتتي 1905كانتتتت متتتن مبتتتدأ النستتتبية الختتتاص بجتتتاليلو، والتتتذي أختتتده اينشتتتتاين وقتتتام بتتتالتطوير عليهتتتا لتظهتتتر النستتتبية الخاصتتتة فتتتي عتتتام 

األجستتتتام  عالجتتتتت أيضتتتتاً عتتتتدم التوافتتتتق بتتتتين نظريتتتتة ماكستتتتويل فتتتتي الكهرومغناطيستتتتية وميكانيكتتتتا نيتتتتوتن، حيتتتتث أن اينشتتتتتاين تعامتتتتل متتتتع

القريبتتتة متتتن ستتترعة الضتتتوء، استتتتخدم فتتتي النظريتتتة التحتتتويالت الثالثتتتة الشتتتهيرة الخاصتتتة بالعتتتالم لتتتورنتز، ومتتتن مضتتتمون النظريتتتة أن 

ستترعة الضتتوء ثابتتتة فتتي الفتتراغ وهتتي أقصتتى ستترعة موجتتودة فتتي الكتتون، وأيضتتاً الزمتتان والمكتتان ليستتا ثتتابتين بتتل متغيتترين )إنتته الجنتتون 

 بحد ذاته(.
 

 لكهةوضوئي  .. اينشت ي  وب نكالظ هةة ا

ربمتتتا يكتتتون اينشتتتتاين غريبتتتاً فتتتي تصتتترفاته المجنونتتتة، حتتتتى الجتتتوائز التتتتي نالهتتتا غايتتتة فتتتي الغرابتتتة، أيعقتتتل أن ال يحصتتتل اينشتتتتاين علتتتى 

لكتتتن جتتتائزة نوبتتتل علتتتى النظريتتتة النستتتبية!! بينمتتتا حصتتتل علتتتى نوبتتتل علتتتى بحثتتته فتتتي الظتتتاهرة الكهروضتتتوئية)ليس تقلتتتيالً متتتن شتتتأن البحتتتث 

 ما حصل كان غريباً(.

قتتتام بنشتتتر نظريتتتة عتتتن الطاقتتتة والتتتذي اعتبتتتر فيهتتتا أن  1900متتتاكس بالنتتتك عتتتالم الفيزيتتتاء األلمتتتاني مؤستتتس نظريتتتة الكتتتم، حيتتتث فتتتي عتتتام 

)أي متتتا يستتتمى بتتتالكم( وبتتتذلك تعتمتتتد الطاقتتتة علتتتى التتتتردد والطتتتول  الطاقتتتة التتتتي تنبعتتتث متتتن التتتذرات تكتتتون علتتتى شتتتكل كمتتتات متتتن الطاقتتتة

ووضتتتع الصتتتيغة الرياضتتتية الطاقتتتة تستتتاوي ثابتتتت بالنتتتك ضتتترب التتتتردد )ط=ه*د(، ومتتتن هنتتتا كانتتتت بدايتتتة ميكانيكتتتا الكتتتم، لكتتتن المتتتوجي، 

بالنتتتك كتتتان يشتتتك فتتتي صتتتحة معادلتتتته أو لتتتم يعتتترف متتتا فائتتتدتها وقتتتام بإهمالهتتتا، وبتتتالعودة إلتتتى اينشتتتتاين استتتتطاع استتتتخدام معادلتتتة بالنتتتك 

التتتتي حيتتترت العلمتتتاء فتتتي ذلتتتك الوقتتتت وهتتتي الظتتتاهرة الكهروضتتتوئية، حتتتتى بالنتتتك استتتتغرب  والنظريتتتة الكميتتتة فتتتي تفستتتير أكثتتتر الظتتتواهر

متتتن أن معادلتتتته لهتتتا فائتتتدة، والظتتتاهرة الكهروضتتتوئية هتتتي انبعتتتاث الكترونتتتات بعتتتد تستتتليط ضتتتوء علتتتى فلتتتز، فالفيزيتتتاء الكالستتتيكية فشتتتلت 

ي فستتترت الظتتتاهرة واعتبتتتر اينشتتتتاين أن الضتتتوء هتتتو أيضتتتاً فتتتي تفستتتيرها عتتتن طريتتتق النظريتتتة الموجيتتتة، فقتتتدم اينشتتتتاين ورقتتتته البحثيتتتة التتتت

 عبارة عن كمات من الطاقة تسمى فوتونات، وبذلك مهد اينشتاين الطريق لميكانيكا الكم لتفسير الكثير من الظواهر بعد ذلك.
 

 النسبي  الع م  .. النظةي  الت  غيةت نظةتن  للكون

بية العامتتتة وهتتتي الستتتبب التتترئيس فتتتي شتتهرة اينشتتتتاين إلتتتى اليتتتوم، لتتتك أن تتخيتتتل بتتتأن عتتاد اينشتتتتاين للضتتترب متتتن جديتتتد، وهتتتذه المتترة بالنستتت

نيتتتوتن وتفستتتيره للجاذبيتتتة هتتتي حالتتتة خاصتتتة متتتن نظريتتتة اينشتتتتاين )أي أن النستتتبية العامتتتة جتتتاءت لتعمتتتيم النستتتبية الخاصتتتة ونظريتتتة نيتتتوتن(، 

ستتتطع إجابتتة الستتؤال التتذي حيتتر الكثيتتر متتن العلمتتاء متتا هتتي فقتتد استتتطاع نيتتوتن أن يفستتر كيتتف تتتؤثر الجاذبيتتة علتتى األجستتام، ولكنتته لتتم ي

 الجاذبية؟

قتترون، بحيتتث اعبتتتر أن أن الكتتون عبتتارة عتتن  3قتتام اينشتتتاين بطتترح نظريتتته التتتي تجيتتب عتتن هتتذا الستتؤال التتذي حيتتر العلمتتاء علتتى متتدار 

رة عتتن الجاذبيتتة، وبهتتذا المفهتتوم تتتم تفستتير عبتتا نستتيج متتن الزمتتان والمكتتان )الزمكتتان(، وهتتو قابتتل لالنحنتتاء ومتتا ينتتتج متتن االنحنتتاء هتتو 

 الثقوب السوداء ومدارات الكواكب حول الشمس والكثير من الظواهر الفلكية.
 

 ميليك ن وإدينغتون .. بي  مح ول  إثب ت الصواب أو الخطأ

هتتذا فتتي القتترن الماضتتي أن يقتتدر عملتتك علتتى الالشتتيء وتحصتتل علتتى جتتائزة نوبتتل يعتتد شتتيئاً متتن تقتتدير العلتتم والعلمتتاء، نعتتم لقتتد حصتتل 

أعتتوام متتن حياتتته وهتتو يحتتاول إثبتتات خطتتأ النظريتتة النستتبية )ميليكتتان متتن مناصتترين الفيزيتتاء الكالستتيكية( وفتتي  10حيتتث قضتتى ميليكتتان 

كتتل متترة تثبتتت أن اينشتتتتاين وبالنتتك علتتى صتتواب لمتتتدة عشتترة أعتتوام، وتتتم تقتتتدير جهتتوده بحيتتث قتتام بإثبتتتات صتتحة النظريتتة النستتبية بتتتدالً 

 ها.من خطأ

)رغتتتتم العتتتداوة التتتتي كانتتتتت بتتتين المانيتتتتا  1919وفتتتي الناحيتتتة األختتتترى قتتتام إدينغتتتتون بإثبتتتتات صتتتحة النظريتتتتة النستتتبية العامتتتة فتتتتي عتتتام 

وإنجلتتترا فتتي ذلتتك الوقتتت(، بحيتتث قتتام برحلتتة استكشتتافية إلتتى جنتتوب أفريقيتتا لرصتتد الشتتمس وقتتت الكستتوف، لدراستتة تتتأثير الشتتمس علتتى 

 وم البعيدة كما فسرها اينشتاين.انحناء الضوء القادم من النج

عتتتام متتتن ظهتتتور النستتتبية العامتتتة،  100وأحتتتد استتتتنتاجات النستتتبية العامتتتة هتتتي أمتتتواج الجاذبيتتتة )األمتتتواج الثقاليتتتة(  التتتتي تتتتم رصتتتدها بعتتتد 

ديتتد متتن وهتتي إضتتطرابات تنتشتتر فتتي الكتتون عبتتر نستتيج الزمكتتان نتيجتتة انفجتتار نجتتم أو انتتدماج نجمتتين أو تحتتول نجتتم إلتتى ثقتتب أستتود والع

الظتتتواهر، وتنتقتتتل هتتتذه األمتتتواج بستتترعة الضتتتوء، وبهتتتذا يكتتتون اينشتتتتاين قتتتد انتصتتتر متتترة أختتترى، وتتتتم إثبتتتات النستتتبية العامتتتة متتترة أختتترى 

 وإلى األبد.
 

 1921م  بع  الفوز بنوبل ع   

لتتذي نعرفتته اليتتوم، أي أن لتتم يكتفتتي اينشتتتاين بكتتل تلتتك اإلنجتتازات واالكتشتتافات، بتتل عتتاد للضتترب متتن جديتتد، بوضتتعه مبتتدأ عمتتل الليتتزر ا

الليتتتزر فتتتي األستتتاس يعتمتتتد علتتتى تضتتتخيم الضتتتوء، وبتتتذلك يكتتتون عبتتتارة عتتتن أمتتتواج ذات تتتتردد واحتتتد وطتتتول متتتوجي واحتتتد فيختتترج علتتتى 

 شكل نبضة ذات طاقة عالية.

قتتتانون واحتتتد أو  وفتتتي النهايتتتة كتتترس اينشتتتتاين متتتا تبقتتتي متتتن حياتتتته إليجتتتاد النظريتتتة التتتتي تجمتتتع كتتتل قتتتوى الكتتتون والقتتتوانين الفيزيائيتتتة فتتتي

نظريتتتة واحتتتدة، والتتتتي أطلتتتق عليهتتتا نظريتتتة المجتتتال الموحتتتد أو كمتتتا تعتتترف اليتتتوم نظريتتتة األوتتتتار الفائقتتتة، فهتتتل ستستتتطيع نظريتتتة األوتتتتار 

 الفائقة أن تحقق حلم اينشتاين الذي عمل عليه في أخر حياته.
 

 وف  النه ي  .. اينشت ي   جل القةن العشةي 

يم بإعطتتاء لقتتب رجتتل القتترن العشتترين إلتتى العتتالم البتترت اينشتتتاين التتذي استتتحقها بكتتل جتتدارة، لمتتا ستتاهم فتتي قتتام مجلتتة التتتا 1999فتتي عتتام 

تغييتتر العلتتم والفيزيتتاء بتتاألخص، لقتتد استتتطاع اينشتتتاين أن ينتتتج الكثيتتر متتتن النظريتتات التتتي متتا زلنتتا نتترى نتائجهتتا حتتتى اليتتوم، ومتتن هنتتتا 

 النجاح فقط بل عن القيمة، نعم استطيع القول أنه أعظم عقل مر على تاريخ العلم. تأتي مقولته الشهيرة كن إنساناً ال يبحث عن
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مع اقتراب بدء العام الدراسي، أقدم لك عزيزي الطالب هذا الكتاب القيم لكيفن 

بول، والذي يعرض لك خطة مفصلة ومنظمة، تجعل منها طريقة استذكارك 

إضافة إلى أن الكتاب سيقدم  .ختلفة تماما عن األعوام السابقةللدروس هذا العام م

لك معلومات شيقة أخرى متعلقة بموضوع المذاكرة، كمناقشة أنواع الذكاء، 

كما أنه يشتمل على العديد من االقتباسات لحثك  .وغيرها والتعلم، والمعرفة،

 .على المذاكرة بنجاح

ودقيق، من ضمن هذه  ف  يحتوي الكتاب على فصول عدة، ُشرحت بشكل وا

ثورة المعرفة، يمكنك أن تتعلم أي شيء، إمكانيات عقلك المذهلة،  :الفصول

 :م  هذه القواع  .ق ع ة لمه  ات التعل  12و الذاكرة، التركيز، إدارة الوقت،

 أن  عبقةي ويمكنك أن تتعل  أي ش  

 .“فهو يعمل فقط عن م  يكون مفتوح  العقل يشبه المظل  “

بول أنه يمكنك التفوق وإتقان أي شيء تريد أن تتعلمه، سواء كان  يرى كيفن

في كليتك، أو ندوة  دراسيًا الحصول على شهادة الثانوية العامة، أو إنهاء برنامجً 

للحصول على ترخيص بمزاولة  تدريب في فن المبيعات، أو اختباًرا احترافيًا

أي شيء ترغبه إذا حررت إذ ال يوجد حدود للتفوق، ويمكنك أن تتعلم  .مهنة ما

ذلك الشخص العبقري بداخلك من قيوده، ستفاجئك اإلمكانيات والقدرات الكامنة 

 .بك بشكل مذهل

 ق  بإيج د مك ن للمذااةة

إن أنت في حاجة ألن تخلق مكانا يربطك ذهنيا بالمذاكرة، ال تقم بالمذاكرة في فراشك، حيث  .تخير مكانا هادئا، ومريحا، ويوحي باالسترخاء

لى الرسائل الالشعورية الصادرة من هذا المكان هي أنه مخصص للنوم، وال حتى في المطبخ أو الكافتيريا أو المقهى فكل هذه األماكن تحتوي ع

 .لذا ال تتوقع إنجاز قدرا كبيرا من العمل في هذه األمكنة .عوامل تشتت من تركيزك، إذ أنها مناطق مخصصة للناس وليست للمذاكرة

 لمك ن الذي تخت  ه مةيح اجعل ا

يجب أن تراعي  .ساكنا، فأنت تجلس لفترة طويلة على أحد المقاعد دون حراك، لذا قم باختيار مقعد مريح يدعم جسدك تعتبر المذاكرة نشاًطا

 .التهوية الجيدة في المكان أيضا وكذلك درجة الحرارة المتوازنة

 افحص اإلض  ة

حيث أن األخير هو األسوأ لما يسببه من توتر العين،  .الصناعية، فالضوء الطبيعي أفضل من الفلورسنتاإلضاءة الطبيعية أفضل من اإلضاءة 

 .حاول أيضا أن تحتوي الغرفة على مصادر متعددة لإلضاءة حتى ال تجهد العين .وبالتالي يضعف القدرة على االستذكار الجيد

 احتفظ بكل ش   ف  متن و  ي يك

وغيرهما من األدوات، وكل  واألقالم الرصاص، كل األقالم الجافة،: كرة، تأكد من أن لديك كل ما تحتاجه أمامك مباشرةقبل أن تبدأ ساعة المذا

إن من أكثر الطرق فعالية إلهدار الوقت، هو أن تقضيه في جمع كل مواد  .وكل مواد القراءة األخرى كتبك المدرسية، ودفاتر مذاكرتك،

 .البدء في فتح كتاب األخرى قبلواألشياء الصغيرة  استذكارك،

 ح د غ ي تك وأه افك

وإعداد العقل، فذلك يساعدك على تحديد المدة  وجود هدف محدد لديك، أو سلسلة من األهداف، لكل جلسة دراسية هو أمر ضروري للنجاح،

 .دما تجلس وتكمل هدفا ماكذلك سيتولد لديك شعور بالتقدم والنجاح عن .المناسبة لالستذكار والتركيز على ما يجب دراسته

 فةق تس 

نعم هذا ما يجب أن تتبعه، كي تنتهي من دراسة المطلوب منك، قم بتجزئة الدروس والمعلومات، وضع قائمة بما يجب عليك دراسته تبدأ فيها 

 .باألهم ثم المهم

 استغل ال م  تملك م  أنواع ذا  

لذا فعندما تقوم بتطوير مهارات التعلم الخاص بك، قم ببذل  .فقط من أنواع ذكائك المتعددة إن العادات الدراسية والمدرسية التقليدية تستغل نوعين

ديك جهد القصد منه تطوير وتنمية األدوات التي تستغل أكبر قدر ممكن من أنواع ذكائك المتعددة، وحاول أن تدمج من أنواع الذكاء الموجودة ل

 من هنالتحميل الكتاب             .بقدر ما تستطيع
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 اكتشافات وآراء جاليليو

 
في تغيير جاليليو جاليلي أحد العلماء المميزين الذين أدهشوا العالم بأفكارهم المميزة التى ساعدت 

 العالم إلى معدل كبير

 ج ليل  ج ليليو تألي :

 الشيخ هللا فتح وأ.د. السي  محم  أ.د. تةجم 

  الم ت عةبي  للتةجم  والنشة النشة: دا 

   هن  م  التحميل:  ابط

 pdf المل : نوع

 

 

 كيف تبنى آلة زمن
تستطيع أن تركبها وتضغط على بعض  راودت عقول مؤلفي الخيال العلمي فكرة ابتكار آلة زمن

 األزرار فتنطلق بك المركبة إلى أي عصر تكون قد اخترته سواء في الماضي أو المستقبل

 بو  ديفيز تألي :

 تةجم : منية شةي 

 المةاز القوم  للتةجم  النشة: دا 

  هن  م  التحميل:  ابط

  pdf المل : نوع

 

 كيف يفعلون ذلك
يجيب على العديد من األسئلة المحيرة حول عمل الكثير من األشياء  شرح غرايب العالم الحديث

 "هذا الكتاب فيه اإلجابة على جميع األسئلة التى تبدأ بـ "كيفحولنا ،ف

 كارولين سوتون تأليف:
  هن  م  التحميل:  ابط

 pdf المل : نوع

 
 

مشرفة بني الذرة والذروة "سرية حياة علي مصطفى 

 "مشرفة

  محم  الجوادي تألي :

 مكتب  م بول  النشة: دا 

 هن  م  التحميل:  ابط

 pdf المل : نوع
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www.youtube.com/watch?v=8QHjmG2sSos 

 

 

www.youtube.com/watch?v=Tyf2XCAkIZ4 

 

www.youtube.com/watch?v=4eio3LUs87c 

 

 
www.youtube.com/watch?v=I_UPf9VZMrY 

 
 

 

www.youtube.com/watch?v=rIBrG6jY_9Y 
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بــرز يف ءــاء العلــم الكــثري مــن األءــاء العربيــة الالمعــة الــ  جعلتنــا يف فخــر علــى   

الدوام أننا امتلكنـا مثـل هـاه العقـول اجلبـارة الـ  تركـا بصـمت ا باقيـة إ  أن يـرث           

ــاء      ــم العلم ــوف نســتعرض معكــم أه ــال س ــاا املق ــا، يف ه ــن علي  ــرب اهلل األرض وم الع

 .. املعاصرين حتى هاه اللحظة
 

 

 منري حسن نايفة

، هو عالم ذّرة فلسطيني من أهم العلماء العرب المعاصرين واحد

براءة اختراع في صنع جزئيات  23يملك األصل أميركي الجنسية، 

 .النانو سيليكون، وهو مرشح سابق لجائزة نوبل في الفيزياء

 

 

 مها عاشور

في لوس أنجلوس. أسهمت في  أستاذة الفيزياء بجامعة كاليفورنيا

وضع خطة األبحاث األساسية في فيزياء الفضاء في إدارة الطيران 

والفضاء األميركية )ناسا(، ولها نحو عشرين بحثا علميا في مجال 

، 1990األميركيات سنة ” نساء العلم“الفيزياء، حصلت على جائزة 

 .وهي من أهم العلماء العرب المعاصرين

 

 أمحد زويل

)توفي  1946عالم كيمياء مصري أميركي الجنسية من مواليد سنة 

(، نال شهادة الدكتوراه في علوم الليزر من جامعة 2016سنة 

ك وأصبح أستاذا رئيسيا لعلم بنسلفانيا، وعمل في جامعة كالت

الكيمياء فيها، فاز بجائزة نوبل للكيمياء البتكاراته في مجال كيمياء 

، أصغر وحدة زمنية في الثانية، كما نال جوائز عديدة في ”الفيمتو“

العلماء العرب  مدن العالم المختلفة، وبالشك يعتبر من أهم

 . المعاصرين

 

 عصام حجي

وحصل على  1975في العاصمة الليبية طرابلس سنة  عصام ولد

الشهادة االبتدائية والتحق والده بالعمل الدبلوماسي بالجامعة 

جامعة حصل عصام على بكالوريوس في علم الفلك من  العربية.

القاهرة، ارتحل بعدها إلى باريس طلبا للعلم واستكماال لدراسته 

ثم تبعها  1999فحصل على الماجستير في علم الفضاء سنة 

وهي أول دكتوراه مصرية  2002بالدكتوراه من نفس الجامعة سنة 

أهم العلماء  في علم اكتشاف الكواكب، وهذا ما جعله في قائمتنا

 .غم من صغر سنهالعرب المعاصرين على الر
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 مايكل عطية

بريطاني من أصل لبناني، حاصل على لقب  عالم مايكل عطية

على جائزة  1967البريطاني. وقد حصل في عام ” سير“فارس 

اسكتلندا،  –لدز. يعمل الدكتور عطية أستاذا اآلن في جامعة ادنبره في

وهو فاز بجوائز علمية دولية عدة في السابق، من بينها جائزة الملك 

 .1987فيصل العالمية عن العلوم في عام 

 

 ماجدة ابو راس

حاصلة على دكتوراه في التقنية الحيوية للملوثات البيئية جامعة 

وتعتبر أول سعودية متخصصة في المعالجة الحيوية  بريطانيا سري

في التربة، حاصلة أيًضا على ماجستير فلسفة   للملوثات البترولية

روكربونية العضوية في التربة. في معالجة التلوث بالمواد الهيد

 .2014أمراءه سعودية لعام  30صنفت من ضمن قائمة أقوى 

 

 حممد النشائي

ية المقطع نظر»هو فيزيائي نظري ومهندس مصري، صاحب 

لقد توصلت إليها منذ »، حيث قال عنها: «الذهبي في فيزياء الكم

بحوث جديدة فيها، واتهمت وقتها  5وقدمت حوالي  1991عام 

عاماً، يأتي علماء تجريبيون  19بالجنون، ولكن وبعد مرور نحو 

٪، وهذا 100يقولون إن ما توصل إليه النشائى نظرياً هو صحيح 

 .«إنجاز علمي كبير

 

 غادة املطريي

اسمها الكامل غادة مطلق عبد الرحمن المطيري عالمة ومخترعة 

في بورتالند،  1976نوفمبر  1وسيدة أعمال سعودية، ولدت في 

وريغون، الواليات المتحدة ألبوين سعوديين، وهي أستاذ بوالية أ

الكيمياء الصيدلية، وعضو هيئة التدريس في أقسام الهندسة الحيوية 

أهم العلماء  وهندسة النانو، ما يجعلها تحتل هذه المرتبة في قائمتنا

 . العرب المعاصرين

 

 فاروق الباز

أمريكي -، وهو عالم مصري1938يناير عام  1الباز في فاروق ولد

عمل مع وكالة ناسا للمساعدة في التخطيط لالستكشاف العلمي 

 .للقمر، كاختيار مواقع الهبوط لبعثات أبولو و تدريب رواد الفضاء
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 شادية رفاعي حبال

، سوريا، وهي عالمة فلك وفيزياء في حمص شادية ولدت الدكتور

، عينفس السوري الدكتور نعيم الرفاسورية أمريكية، و ابنة عالم ال

بروفيسورة أستاذة كرسي فيزياء شمسية في جامعة ويلز 

وتتركز بحوثها حول الرياح الشمسية وكسوف  بريطانيا في

 .الشمس

 

 عدنان وحود

في مدينة دمشق.  1951سوري من مواليد أيار/مايو  عالم ومخترع

سافر إلى ألمانيا بعد حصولة على البكالوريوس إلى مدينة آخن 

م، حيث انتسب إلى جامعة آخن 1971غرب ألمانيا في منتصف عام 

م 1980التقنية، ودرس صناعة اآلالت. نال شهادة الماجستير عام 

ت النسيج، وحصل بعد في دراسة الهندسة الميكانيكية بتخّصص آال

م. 1982عامين فقط على وسام صناعة آالت النسيج في ميالنو عام 

وُسجل له في العام نفسه وهو في الحادية والثالثين من عمره، أّول 

اختراع على المستوى األوروبي، وهو صّمام تغذية الهواء في آلة 

 .النسيج

 

 شارل عشي

أمريكي، من أهم العلماء العرب -هو عالم فضاء لبناني

،يشغل منصب مدير مختبر الدفع النفاث المسئول عن   المعاصرين

تطوير تقنيات االندفاع في الفضاء الخارجي للمركبات الفضائية في 

، ونائب رئيس معهد كاليفورنيا ”ناسا“ضاء األميركية وكالة الف

 .للتقنية، وهو بروفيسور الهندسة الكهربائية وعلوم الفلك فيها

 

 جمدي يعقوب

نوفمبر  16بريطاني وجراح قلب بارز ولد في بروفيسور مصري 

في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية بمصر، درس الطب  1935

في عام  بريطانيا بجامعة القاهرة وتعلم في شيكاغو ثم انتقل إلى

ليعمل بمستشفى الصدر بلندن ثم أصبح أخصائي جراحات  1962

ومدير ( 2001إلى  1969القلب والرئتين في مستشفى هارفيلد )من 

(. يطلق عليه في 1992قسم األبحاث العلمية والتعليم )منذ عام 

 .اإلعالم البريطاني لقب ملك القلوب

 

 

 إلياس آدم الزرهوني

ائري درس الطب في جامعة الجزائر وتحصل على طبيب جز

. ليغادر بعدها الجزائر إلى الواليات 1975شهادة الدكتوراه سنة 

المتحدة. وهناك تدرج في مناصب عدّة اعتماداً على قدراته العلمية، 

ً للمعاهد  ً في مجال البحوث، حتى اختير مديراً عاما وخصوصا

 .الطبية األميركية
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 أمحد سعيد الطييب

 1998أستاذ في طب األطفال في جامعة تورنتو في كندا، منذ العام 

عندما انتقل إليها من جامعة مكجيل، هو حاليا يرأس قسم الوراثة 

ة في مستشفى األطفال المرضى في تورنتو، وهو أيضا السريري

نائب رئيس وأستاذ طب األطفال في كلية طب ويل كورنيل 

 .بنيويورك، وكذلك في قطر

 

 واد الوكيلصاحل ج

صالح جواد الوكيل أبرز علماء الطب والكيمياء، اعتبر أحد 

مؤسسي علم األحياء الجزيئية، فقد تمكن من خالل اكتشافاته من 

ربط علوم الفيزياء والكيمياء الحيوية، كان له الدور األبرز في 

اكتشاف عملية االستقالب أطلقت عليه إحدى الصحف األمريكية 

وهو ذو سمعة عالمية مرموقة وقد نال جوائز  لقب اينشتاين الطب،

تقديرية عديدة في الواليات المتحدة األمريكية، هو عضو األكاديمية 

 .الوطنية للعلوم في الواليات المتحدة

 

 مصطفى شاهني

عالم لبناني بارز في مجال الفضاء. حصل على درجة الدكتوراة في 

من جامعة بيركلي في والية كاليفورنيا  1960فيزياء الموائع عام 

عاماً فقط. ثم التحق بمختبر الدفع  25األمريكية وعمره حينها كان 

التابع لوكالة ناسا،  (Jet Propulsion Laboratory) النفاث

وهناك كان شاهين هو صاحب الدور الرئيسي كباحث ومصمم 

ومطور ومحلل في كل تجارب االستشعار عن بُعد التابعة لوكالة 

ناسا. وقد لعبت أبحاثه دوراً هاماً في دراسة حرارة األرض ورصد 

 .المناخ باستخدام األقمار الصناعية

 

 مصطفى السيد

عالم كيمياء مصري يعتبر أول مصري وعربي يحصل على قالدة 

العلوم الوطنية األمريكية التي تعتبر أعلى وسام أمريكي في العلوم 

إلنجازاته في مجال النانو تكنولوجي وتطبيقه لهذه التكنولوجيا 

باستخدام مركبات الذهب الدقيقة في عالج مرض السرطان. وهو 

واحد من أفضل عشرة علماء في الكيمياء في العالم، وهو أستاذ 

 2011الكيمياء بجامعة جورجيا األمريكية للتكنولوجيا. وُصنف في 

أفضل علماء ”ضمن تصنيف تومسون رويترز لـ 17في المرتبة 

 ”الكيمياء في العقد الماضي

 

 مايكل دبغي

هو طبيب ومخترع ومعِلّم ومرجع طبي أمريكي لبناني األصل 

مشهور عالميًا ويعد أحد رواد جراحة القلب. كان دبغي الرئيس 

ر الطبية في هيوستن، بالواليات المتحدة، ومدير الفخري لكلية بايلو

مركز دبغي الميثودي لطب القلب وجراح القلب المسئول األول في 

 .مستشفى ميثوديست في مركز تكساس الطبي بهيوستن

 

الء النوابغ مل تطفو ، قد يبدو األمر حمزًنا بعض الشيء عندما جند أن كل هؤ  ختاًما..بعدما تعرفنا على أهم العلماء العرب املعاصرين

ط عبقريت م إ  السطح إال يف جامعات ودول الغرب ال  احتضنت م، ورمبا هاه إشارة إننا مازلنا منلك الكثري من العقول اخلصبة ولكن ا فق

   .. حتتاج إ  توفري البيئة الالزمة لكي تبدع
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بشكٍل ملحوٍظ يف اآلونِة األخريِة، حيث أصبحْا مبثابِة العقِل املفكرِ لدى  من اجتياِح حياِة رّواد شبكة اإلنرتنا جوجل َتَمكََّنْا شركُة

ومٍة البعض بواسطِة حمرِك البحث اخلاص ب ا، إذ تلجُأ الغالبيُة العظمى إ  ترِك التفكرِي جانًبا واالستعانِة مبتصفح ا؛ للحصوِل على معل

واخلرائط يف احلياِة اليوميِة بشكٍل رءي،   +Googleو Gmail ام خدمات ا كالـما أو إجابِة سؤاٍل. هاا، وباإلضافِة إ  اعتماِد استخد

بل وقد نعتقُد حبكِم ممارستنا الستخداِم هاه اخلدمات بكثرٍة أّننا على اطالٍع بكلِّ ما يتعلُق جبوجل، وال خيفى علينا من أمرها شيٌء، 

 .، ال  سنقدم ا يف هاا املقال بأّنك ال تعلُم شيًئا بعدستتأكُد عزيزي القارئ بعَد قراءِة أغرِب احلقائِق عن جوجل

 

 

 التسميُة اخلطأ

 

جل من شخص  آلخر، فتُكتب تارةً تتعددُ ُطُرق كتابة تسمية جو

غوغل وتارةً أُخرى قوقل، لكن ليس هذا ما أقصد في خطأ التسمية! 

َ قد سقَط سهًوا من المستثمِر نفسه، فكانْت يجُب أن  بل إّن الخطأ

، وليس كما التسمية الحالية، وَحق قَْت Googol تنطلَق تحت تسميةِ 

 .ررةً لهانجاًحا باهًرا تحت تسمية  خاطئة  لم تكن مق
 

 

 فهرسُة البيانات

 

ليس من الغريِب لمحرِك بحث  كهذا أن يمتلَك حجَم فهرسة  تفوُق 

ألف محرك  100من  مليون جيجابايت، باإلضافِة إلى إسناد   100

أقراص ترتفُع مساحةُ الواحد منها إلى تيرابايت. أي ما يعادُل مليون 

 .كيلو بايت، ويحمُل كلُّ قرص  َكمّيةَ البيانات ذاتها

! 
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 مشاهدُة فيديوهات يوتيوب

 

لك أن تتخيَل كم ِمن شخص  حوَل العالِم اآلن يفتُح موقَع يوتيوب 

لمشاهدةِ الفيديوهات الموجودة فيه؟ الرقُم ضوئي حسب 

اعتقادي، لكن ما يؤكد لي ذلك أنّه عندما ُحِسبَْت الساعاُت 

في الشهِر الواحِد كانْت تساوي  المقطوعةُ في مشاهدةِ اليوتيوب

 !ألف سنة 450

 

 

 حمتوياُت الصفحة الرئيسية

 

الرئيسيةَ لمتصفحِ جوجل ترتسُم في من المؤكِد أّن الصفحةَ 

مخيلتنا فوَر سماعِ التسميِة بقلِة محتوياتها، وتتبادُر للكثيِر مّنا 

أّن هذه القلةَ قد جاءْت بناًء على اختياِر المصمميّن لذلك، لكّن 

الحقيقةَ أّن سيرجي برين والري يبج لم تكن لديهم الخلفيةُ 

زمنية  طويلة  بعدَ تصميِم لمدة   HTML العلميةُ الكافيةُ عن لغةِ 

الموقعِ، وما يثيُر الدهشةَ حقًا أّن طريقةَ البحِث كانْت ترتكُز 

 .كما هو الحاُل اآلن Search ، وليسReturn على زرِ 

 

 َبْيُع الشركِة

 

 ُوِضَع العرُض المغري لبيعِ الشركِة على طاولِة النقاِش لشركةِ 

Yahoo  م بمبلغ مليون دوالر أمريكي، لكن  1997سنة

سنوات فقط  3العرَض قُوبِل بالرفِض فوًرا، وبعدَ مضي 

ْت األخيرةُ أدراجها لتعرض على جوجل طلَب الشراِء بـ عاود

 .مليون دوالر، إاّل أّن الرفَض كاَن قطعيًا في ذلك 3

 

 تعلُّم الرياضيات

 

جوجل أنّه يمكن  محرك البحث قد يخفى على الكثيِر من رّوادِ 

تعلُّم قراءة الرياضيات الطويلة باللغِة اإلنجليزية عبره بكّلِ 

، وتتمُّ هذه العمليةُ من خالِل كتابِة الرقِم في خانِة البحِث  سهولة 

 .English ةِ المساويِة، ثم كلمةِ متبوًعا بإشار

 

 

 الصداقُة مع البيئة

 

شركةُ على الحفاِظ على البيئِة من التلوِث؛ ويأتي ذلك ال تحرصُ 

رأس من الماعز لترعى في  200من خالِل استئجارها لـ 

المراعي الخضراء حولها، لتأكَل بدورها األعشاَب عوًضا عن 

 .االستعانِة باآلالِت لجّزِ العشب
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 جوجل موقع مقلوب

ال تتردد في خوِض هذه التجربِة أبدًا، فإنّها مسلية ! توّجه إلى 

، أي كلمة جوجل باإلنجليزية ”elgoog“ محرِك البحِث واكتب

ِث أمامك، اختر النتيجةَ ولكن مقلوبة، ستظهُر صفحةُ نتائجِ البح

األولى وسيظهُر الموقُع مقلوبًا رأًسا على عقب، أّما في حاِل 

في خانِة البحِث،  ”Tilt“ أو ”askew“ كتابتك للكلماِت التاليةِ 

 .فستبدو نتائُج البحِث منحنيةً 

 

 

 عملياُت حبث غري مسبوقة

 

يرصدُ محرُك البحِث الخاِص بها يوميًا عملياِت بحث  غيُر 

 .%16مسبوقة  بنسبة  تصُل إلى 

 

 

 التوظيُف

 

من وجهة نظري أّنها من أكثِر الحقائِق التي قد أثارْت دهشتي! 

% من موظفي الشركِة لم يحصلوا على 14ومفادها أّن ما نسبته 

 شهادةِ البكالوريوس؛ وذلك العتباِر أّن العالمات واالمتحانات

 .أمر  غير مهّم  أبدًا في التوظيفِ 

 

 إعالناُت جوجل

 

مليار دوالر أمريكي  37.9حصدْت الشركةُ مردودًا ماديًا بلغ 

م، وقد لعبْت اإلعالناُت أهميةً كبيرةً 2011من اإلعالنات سنة 

 .% من إجمالي إيراداتها96في تشكيِل نسبِة 

 

 

 الشِّعاُر

 

م بفعالياِت مهرجان الرجل 1998عام  احتفل مؤسسو جوجل

المشتعل على طريقتهم الخاصة، وذلك من خالِل رسِم شعار  

لشركتهم كما في الصورةِ أعاله، وكان ذلك أوُل رسم  لشعاِر 

 .الشركةِ 

 

 

بحجمه . لذلك  فأودُّ إثةا   مق ل  هذا إن أ دن  التعمق  ف  الحق ئِق والمعلوم ِت الغةيبِ  ع  هذه الشةا  العم ق   فسنحت ُج حتم   إل  صفح ٍت 

 :ب لفي يو الت ل  ل ستزادِة ف  بعِ  المعلوم ِت عنه 

ت يمك  اتستغن   ف  الحقيق  أن  هذه الشةا  ليس  ع لم   تقني   فحس   بل إن ه  ع ل   م  الغةائ ِ أيض    أعتق ُ أن ه  ق  حق قْ  مةاده  بأن أصبح  

اد شبك  اإلنتةن   فه  تؤدي دو   ال ليِل بخةيطته   ودو   الب حِث والمعمِل بمحةِك بحثه   وحلق   الوصِل بينك وبي  اآلخةي   عنه  م  قِبل  و 

له م  شخٍص ع ديٍ إل  منجٍ  م  Gmail ببةي ه  اإللكتةون    وغيةه  الكثية م  الوظ ئِ  الفةي ِة م  نوعه  الت  ق َّمته  لمستخ مه  لتحو 

 الذهِ . 
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