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إرشادات منشودة إلى املشاركني في املجلة
»uÝU(« Â«b�²ÝUÐ ’uBM�« WÐU²� bMŽ Èdš_« �ôU(« iFÐË rO�d²�« �U�öŽ ‰uŠ

VDI�« œU¹“ Æœ Æ√ rKIÐ

تساعد عالمات الترقيم الكاتب على تقسيم كالمه وترتيبه وتوضيح مقصوده، كما تساعد القارئ على فهم ما يقرأ ومعرفة أماكِن التوقف 
وأداء النبرة املناسبة.

غير أن املقصود من استعراض عالمات الترقيم هنا هو كيفية توظيفها وتالفي األخطاء عندما نستخدم احلاسوب في كتابة النصوص، 
األمر الذي يواجه املنّضد لدى التحكم في مكان الفراغات بني الكلمات وعالمات الترقيم، ولطاملا انعكس ذلك سلبًا على كادر التنضيد في 

مكتب الترجمة بالهيئة عند عدم مراعاة اإلرشادات املدرجة أدناه.
     لـذا فإنـنا نـهيب بالعـاملني في أقسـام الهـيئة ودوائرها ومكاتبها املختلفة التقّيد مبضمون هذا التعميم تالفيًا لكل إشكال قد يواجه كادر التنضيد. 
وسنورد في طّيه مثاًال عن كل واحدة من عالمات الترقيم لبيان القاعدة التي ينبغي اتباعها، ذاكـرين في هـذا السياق اإلشـكالية التي قد حتـصل في 
حـالة عـدم التقيد بالقواعد املدونة أدنـاه. فمثًال عندما نـترك فـراغًا بني القـوس والكــلمة التي تـلي قــوس البـداية أو تسـبق قـوس النـهايـة في املثـال 
                     3 التالي: "في الـواقـع قلبت املـعاجلة بســلفيد الهــدروجـني الفئران التي جنري عليها جتـاربـنا من حـيوانات ذات دم حــار إلى حــيوانات ذات دم بــارد [

]"، يتضح اإلرباك الذي قد يقع فيه القارئ نتيجة ترك فراغ مفروض من احلاسوب بني الرقم 3 والقوس النهائي دومنا قصد من جانب املنضد. 
وبهدف جتنب مثل هذه احلاالت وتوّخيًا مّنا لإلخراج املتناسق واملوّحد فإننا نأمل التقّيد باملالحظات التالية املتعلقة بقواعد كتابة العالمات 

املدرجة أدناه:

 ‰Ë_« bM³�«
عالمات الترقيم: النقطة (.)، الفاصلة (،)، الفاصلة املنقوطة (؛)، النقطتان (:)، عالمة االستفهام (؟)، عالمة التعجب (!)، النقاط املتتالية 

(...)، عالمة االعتراض (-...-)، عالمة االقتباس ("...")، الواصلة الصغيرة (-)، األقواس ({}، []، ())، الشرطة املائلة (/).
وذلك مع التنبيه إلى ترك فراغ واحد بعد عالمة الترقيم وليس قبلها، كما هو مبّني أدناه:

النقطة (.): توضع في نهاية اجلملة لتدلَّ على متام املعنى، وفي نهاية الكالم.
-  مثال: صدر اليوم العدد اجلديد من مجلة عالم الذّرة. نأمل أن يحوز هذا العدد رضاء القارئ الكرمي.

الفاصلة (،): توضع بني اجلمل القصيرة املتعاطفة أو املّتصلِة املعنى. 
- مثال: ولذلك فإن علماء املناعة لديهم اهتمام شديد، ليس فقط باكتشافات ماهية اجلزيئات املشتركة في هذه احلوارات، ولكن أيضًا بكيفية 

تفاعلها لتتمكن من اتخاذ مثل تلك القرارات احلاسمة.
الفاصلة املنقوطة (؛): توضع بني اجلمل الطويلة املّتصلة املعنى، أو بني جملتني تكون إحداهما سببًا في األخرى.

- مثال: من أهدافنا نشر املعرفة العلمية؛ مبعنى إتاحتها جلميع الراغبني باملعرفة.
النقطتان (:): توضعان بعد كلمة قال أو ما في معناها وعند الّشرح والتفسير دون ترك فراغ قبلهما.

- مثال: الهدفان املهمان هما: إنتاج عمل مهم وإيصاله إلى القارئ الكرمي.
عالمة االستفهام (؟): توضع بعد اجلملة االستفهامية مباشرة دون ترك فراغ قبلها.

- مثال: أين ذهبت املادة املضادة بكاملها؟ 
عالمة التعجب (!): توضع بعد التَّعجب أو النداء أو ما يدلُّ على الفرح أو األلم أيضًا دون ترك فراغ قبلها.

- مثال: كيف كان الكون بعد االنفجار العظيم!
النقاط املتتالية (...): تدلُّ على أنَّ الكالم فيه حذف أو أنَّه لم ينته ويترك فراغ قبلها وبعدها.

- مثال: يرى هولستون وأبادوراي "أن في بعض األماكن، ال تكون األمة وسيطًا ناجحًا للمواطنة ... وأن مشروع املجتمع القومي للمواطنني، 
خاصة الليبرالي ... يبدو، أكثر فأكثر، كأنه استنفد أغراضه وفقد مصداقيته".

http://serversmiso.aecs.sy مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



ان صغيران توضع بينهما جملة معترضة داخلة بني شيئني متالزمني من اجلملة كالفعل والفاعل أو الفعل  عالمة االعتراض (-…-): وهي خطَّ
واملفعول به، أو املبتدأ واخلبر، أو املتعاطفني.

- مثال: إن املؤمتر الدولي -للجيل الرابع من املفاعالت- مبادرة هامة.
ه دون تغيير. عالمة االقتباس ("…"): وهي قوسان صغيران يوضع بينهما ما ننقله ِمن كالم بنصِّ

- مثال: أجنز الباحث مقاًال بعنوان "سوق اليورانيوم ومصادره" وهو في طريقه إلى النشر.
اللة على تغير املتكلِّم اختصارًا لكلمة (قال أو أجاب) أو لإلشارة إلى بند  طر للدَّ ل السَّ الواصلة الصغيرة (-): توضع في أوَّل اجلملة وبأوَّ

جديد. ونشير هنا إلى ضرورة وضع فراغ بعدها.
- مثال: - املقدمة.

وتوضع للوصل بني كلمتني أو للوصل بني رقمني وذلك بدون ترك فراغ قبلها أو بعدها.
- مثال: مركبات عضوية-معدنية.

وكذلك توضع بني رقمني.
- مثال: انظر املراجع 154-161.

األقواس {...}   [...]   (...): عند كتابة أي من هذه األقواس ُيتَرك فراغ قبلها وآخر بعدها وليس بينها وبني ما بداخلها.
- مثال على واحد من هذه األقواس: يجب أن يشمل مفهوم اإلنتاجية كًال من القيمة (األسعار) والكفاءة. 

رَطُة املائلة (/): ال ُيتَرك فراغ قبلها وال بعدها. الشَّ
- مثال: نيسان/أبريل.

»�w½U¦�« bM³ (حاالت أخرى)∫ 
األرقام: يجب التقيد بكتابة األرقام العربية (0، 1، 2، ...، 9) وليس الهندية (٠، ١، ٢، ،...، ٩) وعدم ترك فراغ بني الرقم والفاصلة في حني يترك الفراغ 

بالضرورة بعد الفاصلة والرقم الذي يليها.
األرقام التي نكتبها داخل األقواس ال يترك فراغ قبل األول منها وال بعد األخير منها (مثال: [1، 4، 7]، أما إذا كانت متتابعة فتكتب على 

النحو التالي [5-1]).
(مثال:  بلد  أو  علم  اسم  كانت  إذا  إال  كبير  بحرف  األجنبية  الكلمات  تبدأ  ال  العربي  النص  داخل  العربي:  النص  في  األجنبية  الكلمات 

Syria ،superconductivity). ولطاملا خلقت لنا هذه اإلشكالية متاعب جّمة.

الكلمات املفتاحية: نضع الفاصلة بني الكلمة املفتاحية والتي تليها، وإذا كانت الكلمات املفتاحية مترجمة إلى اإلنكليزية أو الفرنسية فنبدؤها 
(.Alfred :مثال) باحلروف الصغيرة إّال إذا كانت الكلمة اسم علم أو بلد عندها نكتب احلرف األول من الكلمة كبيرًا

حرفا العطف (و) و (أو): ال يترك فراغ بعد حرف العطف (و)، مثال: إن التنافسية االقتصادية هي ضرورة للسوق، وهي أساسية ملنظومات 
اجليل الرابع، أّما إذا بدأت الكلمة التالية حلرف العطف (و) بحرف الواو أيضًا فإنه ُيفّضل ترك فراغ بني الواو والكلمة التي تليه (مثال: تركت 

أهلي صباح اليوم و وّدعتهم في املطار).
أما في حالة األسماء، نضع حرف الواو (و) منفصًال بني اسم املؤلف وبني االسم الذي يليه (مثال: طريف شربجي و زهير أيوبي و فاطر محمد). 

دت املسـائل املـتوقع حلّها سـواء على املسـتوى الثقافي أو التنظيمي أو اإلداري). في حالة (أو)، ينبغي ترك فراغ بـعدها (مـثال: ُحدِّ
النسبة املئوية (%): جنعلها دائمًا على يسار الرقم وبدون فراغ بينها وبني الرقم (مثال: %40).

الواحدات (ميغاهرتز، سم، كيلوواط، ...): إذا كانت بالعربية نضعها على يسار الرقم وإذا كانت باإلنكليزية نضعها على ميني الرقم ونترك 
.((15 kg) 15 كيلوغرامًا) :فراغًا بينها وبني الرقم ونذكر مثاًال

أشهر السنة امليالدية: نكتبها كما يلي دون ترك فراغات بينها وبني الشرطة املائلة:
أيلول/سبتمبر،  آب/أغسطس،  متوز/يوليو،  حزيران/يونيو،  أيار/مايو،  نيسان/أبريل،  آذار/مارس،  شباط/فبراير،  الثاني/يناير،  كانون 

تشرين األول/أكتوبر، تشرين الثاني/نوفمبر، كانون األول/ديسمبر.
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»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ كهرباء بال كربون، مصادر توليد الكهرباء، سعات التوليد.

ÊuÐd� öÐ ¡UÐdN�

WOzU*« …—bI�«
إن في العالم كثيرًا من السدود –منها 45000 سدًا كبيرًا حسب 
مقاسًا.  األصغر  السدود  من  ذلك  من  وأكثر  العاملي  الطاقة  مجلس 

القدرة  محطات  في  التوليد  سعة  وتقّدر 
املائية هذه بنحو 800 جيغاواط وهي حاليًا 
تزّود خمس الطاقة الكهربائية املستهلكة في 
للكهرباء  والسدود كمصدٍر  تقريبًا.  العالم 
وتولّد  األحفوري  الوقود  بعد  الثانية  هي 
الطاقة  من  أضعاف  بعشرة  أكثر  طاقة 
طاقة  ومن  والشمسية  األرضية  احلرارية 
جورجس  ثري  سد  وإن  مجتمعة.  الرياح 
طاقة  الذي  الصني  في   Three Gorges

إنتاجه القصوى 18 جيغاواط يستطيع أن 
يولّد نحو ضعف الطاقة التي تولّدها اخلاليا 
الشمسية في العالم. وهناك قدرة إضافية 

قدرها 120 جيغاواط قيد اإلنشاء.
املائية  القدرة  جناح  أسباب  وأحد 
–فهناك  االنتشار  واسع  أنها مصدٌر  هو 
160 بلدًا تستخدم القدرة املائية إلى حدٍّ 

ما. وفي بلدان متعددة ُتعدُّ القدرة املائية املساهم األكبر في شبكة 
الكهرباء –ومن النادر أن جتد في البلدان النامية سدًا ضخمًا ُيعدُّ 
املصدر الرئيسي للتوليد فيها. وعلى أية حال، فإن القدرة الكهربائية 
لدى  مثير  بشكل  تظهر  أن  ميكن  املائية 
األنهار  الصناعية الضخمة ذات  الشعوب 
الكبيرة. فالبرازيل وكندا والصني وروسيا 
من  أكثر  حاليًا  تنتج  املتحدة  والواليات 

نصف إنتاج العالم من القدرة املائية.

WHKJ²�«
للقدرة  حسب تقديرات االحتاد الدولي 
 International Hydropower املائية 
تكاليف  تقع   ،(Association (IHA

التأسيس عادة في املجال بني مليون دوالر 
أمريكي إلى أكثر من خمسة ماليني دوالر 
لكّل ميغاواط من القدرة وذلك حسب موقع 
األراضي  في  فالسدود  احملطة.  وحجم 
القصيرة  املنحدرات  ذات  وتلك  املنخفضة 
واملزّودة  املاء  مستويات  مختلف  بني  ما 
بالعنفات تكون أسعارها مرتفعة، فالسدود 

 tKLF²�ð U� ŸuL−� s� %40 WÐ«d� q ÒJAð w¼Ë ¨WM��« w� W�UD�« s� ©◊«Ë 1012® WŽUÝ≠◊«Ë« Òdð 18000 ¡UÐdNJ�« bO�uð s =�R Ô¹
 ¨ÂUŽ Òq	 w� ÊuÐdJ�« bO�	√ wzUMŁ s� (109) sÞ UGOł 10 s� d¦	√ ¡UÐdNJ�« bO�uð sŽ Z²M¹Ë ÆW�UD�« ·uM� s� WO½U�½ù«
 �U½UI²�«  s�  ÎUFÝ«Ë  ÎôU−�  „UM¼  Ê√  l�  ¨Í—uHŠ_«  œu�uK�  ÍdA³�«  Â«b²Ýô«  w¼  �«—«b�ù«  Ác¼  w�  �U�UNÝù«  d³	√Ë

Æœu�u�« s� w�UB�« ÊuÐdJ�« ÕdÞ ÊËbÐ ¡UÐdNJ�« bO�uð UNMJ1 w²�« –W¹—«dŠuO'«Ë W¹ËuM�« v²ŠË WOz«uN�«Ë WO�LA�«–
 ¨`Ðd�« «c¼ q¦* Î«œËbŠ „UM¼ Ê√ ô≈ ÆœËœd*« …œU¹“ w� u¼ ¡UÐdNJ�« bO�uð tIKD Ô¹ Íc�« ÊuÐdJ�« —«bI� nOH²� Ìo¹dÞ qNÝ√Ë
 WO*UF�« WÐU−²Ýô« ÊS� «cJ¼Ë Æ„öN²Ýô« …œU¹“ v�≈ ÍœRð Ê√ sJ1 œËœd*« …œU¹“ ÊQÐ ‰uIð w²�« W�u�Q*« W�—UH*« v�≈ W�U{≈
 ‰uŠ ÎU¦¹bŠ Î«dOJHð wŽb²�¹ «c¼Ë ÆÊuÐdJ�« s� WO�U)« WOzUÐdNJ�« —œUB*« u×½ t Òłu²�« wŽb²�ð Ê√ V−¹ WOšUM*« �«d ÒOG²K�
 ÆW�U½√ d¦	√ Ì�UJ³ý w�Ë …b¹bł ÌqI½ WLE½√ w� dOJH²�« ÎUC¹√ wMF¹ «c¼Ë ¨…b¹bł Ì�U½UIð ‰uŠ ÊUOŠ_« iFÐ w�Ë ¨ÊuÐdJ�« dFÝ
 …—bIK� WO*UF�« WłU(« ”UOI� vKŽ ÊuJð Ê√ ÃU²% ÊuÐdJ�« s� WO�U)« �«b Ò�uLK� WHK²*« —œUB*«  ÊS� ¨«c¼ Òq	 ‚u� sJ�Ë
 Ád�uð Ê√ V−¹ U� —«bI� sŽ Nature dA²O½ WK−* —U³š_« Ôo¹d� Y×³¹ ¨’U)« ‰UI*« «c¼ w�Ë ÆUN³KÞ b¹«e²¹ ÕdÐ U� w²�«Ë

ÆWO�uIF� d¦	√ —œUB*« Ác¼ s� ÒÍ√Ë– ÊuÐdJ�« s� WO�U)« W�UD�« s� W¹UNM�« w� —œUB*« nK²�
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الكبيرة أقّل تكلفة في الواط الواحد من القدرة مقارنة بالسدود الصغيرة 
ذات التركيب املشابه. وتكاليف التشغيل السنوية متدنية –وهي في 
حدود 0.8-2% من تكاليف رأس املال، أما أسعار الكهرباء فهي في 
حدود 0.10-0.03 دوالر أمريكي للكيلوواط-ساعة، الشيء الذي يجعل 

السدود تنافس الفحم والغاز من حيث سعر الكهرباء املولَّدة.

WF =��«
إن الَقْيد املطلق الذي يحّد من القدرة املائية هو املعّدل الذي يتدفق 
ًال الطاقة الكامنة  به املاء نحو أسفل الهضبة في كّل أنهار العالم محوِّ
إلى طاقة حركية عند جريانها. وإن مقدار الطاقة التي ميكن أن تولَّد 
التوربينات  عبر  كلها  العاملية  اجلريانات  إدخال  ّمت  ما  إذا  نظريًا، 
لتهبط إلى مستوى سطح البحر، تفوق 10 تراواط. وعلى أية حال، 
يندر أن ُتسَتغل 50% من قدرات النهر، وفي كثير من احلاالت يكون 

الرقم أقل من %30.
جديدة حسب  لسعة  معتبرًة  فرصًة  تقدم  األرقام  هذه  زالت  ما 
تصريحات االحتاد الدولي للقدرة املائية IHA. وتشكل أوربة حاليًا 
ناجعًا  تراه  75% مما  لنحو  املائية  القدرة  ُيحتذى الستخدام  مثاًال 
ويجري استثماره. وللوصول إلى هذا املستوى في أفريقيا، يترتب 
 100 على  يزيد  ما  إلى   10 قدره  بعامل  املائية  قدرتها  سعة  زيادة 
جيغاواط. أما في آسيا، التي فيها اآلن أكبر ِسعة عاملة، فإن لديها 
ثالث  املائية  قدرتها  ِسعة  ضاعفت  فلو  للنمو.  أكبر  إمكانية  أيضًا 
مرات فإنها ستّسخر ما يقارب احلصة األوربية من قدرتها املمكنة، 
عة الكهربائية للقدرة املائية العاملية. وتقول IHA إن  وستتضاعف السِّ
عة ميكن أن تزداد إلى ثالثة أضعافها في العالم إذا رصدت لها  السِّ

االستثمارات الكافية.

WOzU*« …—bI�« �«eO�
تتطلّب  ال  (كهرمائية)  املائية  الكهربائية  األنظمة  أن  حقيقة  إن 
وقودًا يعني أنها ال تتطلّب أيضًا بنية حتتية الستخالص الوقود، كما 
ال تتطلّب نقًال للوقود. وهذا يعني أن اجليغاواط من القدرة املائية ال 
يوّفر على العالم فقط مقدار الفحم الالزم حرُقُه لتوليد اجليغاواط في 
محطٍة تعمل على الوقود األحفوري بل يوّفر أيضًا تكلفة استخراج 
الكربون ونقل ذلك الفحم. وكما أن تدوير صنبور املاء عملية سهلة، 
الطلب  لتغّيرات  تقريبًا  الفور  على  تستجيب  أن  السدود ميكن  فإن 
على الكهرباء بشكل مستقل عن الوقت اليومي أو عن الطقس. إن 
هذه السهولة في التشغيل جتعلها مفيدة في دعم املصادر املتجّددة 
التي هي أقل وثوقية. وهذا يعني أن التغّيرات في االستخدام بحسب 
سعتها  نصف  نحو  تنتج  السدود  أن  إلى  تؤدي  والفصول  احلاجة 

رة. الطاقية املقدَّ

أنها  في  الكهرباء  توليد  أنظمة  بني  املائية  القدرة  أنظمة  تنفرد 
تستطيع، إذا ُأحسنت هندستها، أن تخّزن الطاقة املولَّدة في مكان 
وتستطيع  الطاقة.  تتوفر  عندما  أعلى  إلى  املاء صعودًا  بضخ  آخر 
هذه اخلزانات التي تكونها أن تؤّمن املاء للري أيضًا، وتعتبر طريقة 

للتحكم بالفيضانات وخلق وسائل للراحة واالستجمام.

∆ËU�*«
ال تتوفر مصادر القدرة املائية في كل األمصار، فالشرق األوسط 
تأخذ  االحتياطية  املياه  خزانات  أن  كما  نسبيًا.  إليها  يفتقر  مثًال 
مساحات كبيرة. واليوم، تقدر املساحة التي تغطيها البحيرات التي 
صنعها اإلنسان بضعفي مساحة إيطاليا. وتشكل السدود الكبيرة 
90% من  واخلزانات معظم تلك املساحة، إضافة إلى أن أكثر من 
مولّدات الكهرباء املائية حول العالم حتتاج إلى تخطيٍط وإنشاٍء طويلني 
ومكلفني إضافة إلى ترحيل السكان من املناطق املخّصصة للخزانات. 
الهند الصني.  الناس في  ل ماليني  ُرحِّ القليلة املاضية،  العقود  ففي 
صعودًا  املاء  جريان  مع  البيئية  األنظمة  على  بيئية  آثار  وللسدود 
وهبوطًا، وهي متثل عائقًا لألسماك املهاجرة. وإن تراكم الرواسب 
ر عمرها التشغيلي، كما أن الرواسب احملجوزة بالسد  ميكن أن ُيقصِّ
ُمتَنع من الوصول إلى رواسب التيار الهابط. والكتلة احليوية املتحلّلة 
في اخلزانات تطلق امليتان وغاز ثنائي أكسيد الكربون، وفي بعض 
األحيان ميكن أن تكون قيمة هذه اإلصدارات من نفس مرتبة املقادير 
التي يتم جتّنبها عند االستغناء عن حرق الوقود األحفوري. وميكن 
أن يحدَّ تغّير املناخ بحّد ذاته من سعة السدود في بعض املناطق 
بتغيير كمية وشكل التدفق السنوي للماء من مصادر مختلفة مثل نهر 

اجلليد (املْجلدة) في التيبت.
ومبا أن تقانة املياه هي تقانة مدروسة وناضجة، لم يبَق إال مجال 
األكثر  املواقع  فإن  وكذلك،  فيها.  التوليد  مردود  في  للتطوير  ضّيق 
تكون  أن  ويتوقع  استخدامها،  سبق  قد  عًا  توضُّ واألسهل  وضوحًا 
العادية  األنهار  مشاريع  وإن  استثمارًا.  أصعب  الباقية  اإلمكانات 
واملتوسطة (التي تقل عن 10 ميغاواط) والتي ُتنتج الطاقة من جريان 
املاء بشكل طبيعي–مثل التي كانت تعمل املطاحن عليها ألربعة آالف 
سنة- تستغيث من انخفاض سوية ملئها بصورة طبيعية. وعلى أية 
من  تطويعًا  وأصعب  مرات  خمس  مبقدار  تكلفة  أكبر  فإنها  حال، 

املشاريع األكبر.

 Í√d�«
إنها تقانة رخيصة وناضجة، ولكنها ذات تكاليف بيئية ضخمة؛ 
وميكن أن تضيف إلى القدرة الكهربائية العاملية ِسعة تبلغ تراواط 

تقريبًا.
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ÍËuM�« —UDA½ô«
عندما انصهر املفاعل رقم 4 في محطة تشرنوبيل للطاقة النووية 
(السقط  الذّري  الغبار  لوَّث   1986 نيسان عام   26 أوكرانيا في  في 
التي  احلادثة  وكذلك  الكارثة  هذه  أوربة.  من  كبيرة  أجزاًء  اجلوي) 
في  اآلفة  أوقعت  بنسلفانيا،  في   Three Mile Island في  سبقتها 
املزروعات وفي الصناعة النووية في الغرب على مدى جيٍل كامٍل. ومع 

ذلك فالصورة، على نطاق العالم، لم تتغّير عن كونها مثيرة متامًا.
مرحلة  في  نووية  محطة   35  2007 العام  في  هناك،  كان  لقد 
التشييد وكلّها تقريبًا في آسيا. ويوجد اآلن 439 مفاعًال في احلالة 
العاملة ولها ِسعة توليد كلية قدرها 370 جيغاواط، وأسهمت بنحو 
املعطيات  أحدث  وفق  وذلك  العالم،  في  املولَّدة  الكهرباء  من   %15

من الوكالة الدولية للطاقة الذّرية IAEA التي تقوم باملراقبة النووية 
والتفتيش حول العالم.

nO�UJ²�«
متطلبات  وعلى  املفاعل،  تصميم  على  الكهرباء  أسعار  تعتمد 
فمفاعالت  املال،  لرأس  الشرائية  القوة  هبوط  معدل  وعلى  املوقع 
العاملية  النووية  الكهربائية  السعة  أكثرية  تشّكل  التي  اخلفيف  املاء 
ُتنتج الكهرباء بسعر يتراوح بني US $0.025 وUS $0.07 للكيلوواط 
الساعي. والتقانة التي جتعل هذا ممكنًا استفادت من عقود مضت 
على األبحاث املكلفة، وعلى التطوير وعلى القيمة الشرائية املدعومة 
من احلكومات؛ وبدون ذلك الدعم يصعب تصّور الطاقة النووية في 

االستخدام حاليًا.

WF =��«       
مقّيدة  فإنها  وقودًا،  تتطلّب  النووية  الطاقة  أن  مبا 
من  طن  مليون   5.5 قرابة  وهناك  الوقود.  من  بأكوام 
اليورانيوم من احتياطيات معلومة ميكن أن ُيستفاد من 
استخالصها بسعر ال يزيد على 130 دوالرًا أمريكيًا 
"للكتاب  األخيرة  الطبعة  حسب  الواحد  للكيلوغرام 
الدولية  الوكالة  فيه  ُتقيِّم  الذي   "Red Book األحمر 
للطاقة الذّرية واملنظمة االقتصادية للتعاون والتطوير 
 Organization for Economic Co-operation and

ووفق  اليورانيوم.  Development (OECD) مصادر 

أي  السنة  في  طن   66500 ُيستخدم  احلالي،  املعدل 
ما يقارب حصيلة 80 عامًا من الوقود. والسعر احلالي 

لليورانيوم  يزيد على عتبة الـ 130 دوالرًا أمريكيًا.
إن التوّضعات املشابهة جيولوجيًا خلام ore اليورانيوم غير مثبتة 
حتى اآلن، وُيظن أن االحتياطيات غير املكتشفة تشّكل تقريبًا ضعفي 
هذا  من  أكثر  ُتقدم  ثراًء  األقل  اخلامات  وأن  املثبتة،  االحتياطيات 
بكثير. فاليورانيوم على اخلصوص ال ُيعدُّ عنصرًا نادرًا –فهو شائع 
والتقديرات  لها.  األساسي  املكون  الزنك  شيوع  األرض  قشرة  في 
تتغّير في نطاق واسع، غير  القابلة لالستكشاف  للمصادر  النهائية 
اليورانيوم  وليس  متوفرًا؛  طن  مليون   35 املقدار  اعتبار  ميكن  أنه 
النووي.  الوقود  منه  ُيصنع  أن  الذي ميكن  املتوفر  الوحيد  العنصر 
وإن  وهي  الثوريوم،  بوقود  تعمل  أن  ميكن  محتملة  مفاعالت  هناك 
لم تتطور بعد فإن إدخال الثوريوم إلى الساحة ميكن أن يضاعف 

احتياطي الوقود النووي املتاح.
احلالية  املفاعالت  تصاميم  أن  من  بالرغم  ذلك،  إلى  أضف 
تستخدم وقودها مرة واحدة، فإن هذا ميكن أن يتغّير. فاملفاعالت 
الولودة، التي تصنع البلوتونيوم من نظائر اليورانيوم والتي ال تصلح 
بحّد ذاتها إلنتاج الطاقة، ميكن أن تخلق وبفعالية وقودًا أكثر مما 
َتستخدم. والنظام الذي ُيبنى على مثل هذه املفاعالت ميكن أن يجلب 
طاقًة تزيد على 60 ضعفًا من كّل كيلوغرام من اليورانيوم الطبيعي 
الذي ُيدخل فيها، غير أن أضعافًا أقّل من ذلك ميكن أن تكون أكثر 

واقعية.
أسس  على  اإلقرار  قيد  اآلن  هي  التي  الولودة،  املفاعالت  فمع 
جتارية، ميكن أن يصبح العالم نوويًا 100%. من حيث املبدأ، ومن 
عة  السِّ مقداِر  املقبول ظاهريًا منو  زال من  ما  املفاعالت،  دون هذه 
النووية مبعامٍل قدره 2 أو 3، وأن تعمل على هذا املستوى لقرٍن من 

الزمن أو أكثر.
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�«eOL*«
تتمتع القدرة النووية نسبيًا بتكاليف وقوٍد منخفضة، وميكن أن 
تعمل بكامل طاقتها بشكل مستمر تقريبًا – تعطي محطات الطاقة 
النووية األمريكية 90% من معدل سعتها. وهذا يجعلها مالئمة لتزويد 
 base load القاعدي  احلمل  بقدرة  الدوام  على  الوطنية  الشبكات 
power. وُيعدُّ اليورانيوم واسع االنتشار بقدٍر كاٍف بحيث ال يحتمل 

د به. أن تهّدد العوامل السياسية عملية التزوُّ

¡ÈËU�*«
ال يوجد هناك حلٌّ متفٌق عليه ملشكلة كيفية التعامل مع النفايات 
سنة  اخلمسني  خالل  النووية  احملطات  في  تولَّدت  التي  النووية 
مطلوبة سياسيًا  وهي  الطويل،  املدى  على  حلوٍل  وبدون  املاضية. 
أكثر منها تقانيًا، فإن منو الطاقة النووية يشّكل تقنية ذكية في فن 
البيع. وهناك مشكلة أخرى هي أن انتشار الطاقة النووية يصعب 
أن ينفّك عن قابليات انتشار السالح النووي، ودورات الوقود التي 
أمر  هي  بالضرورة،  البلوتونيوم  تنتج  والتي  الدورة  إعادة  تشمل 
مقلق على وجه اخلصوص. وحتى بدون القلق من االنتشار ميكن 
أن تكون محطات الطاقة النووية أهدافًا مغرية لإلرهابيني أو للقوى 
بالنسبة  أيضًا  األخيرة صحيح  احلالة  في  األمر  أن  (مع  املعادية 

للمحطات الكهرمائية).
والتعهد الطويل لالستخدامات املتنامية للقدرة النووية سيتطلّب 
اجلديدة  للتقانات  بل  املوجودة  للتقانات  فقط  ليس  جماهيريًا  قبوًال 
أيضًا –مثل مفاعالت الثوريوم واملفاعالت الولودة. ويجب على هذه 

التقانات أيضًا أن حتظى بالقبول لدى املستثمرين املنّظمني.
والقدرة النووية هي أيضًا ذات رأس مال كبير، فتكاليف القدرة 

بالنسبة لعمر احملطة منخفضة نسبيًا وذلك 
بسبب العمر الطويل الذي تعيشه. وعليه، 
فإن القدرة النووية هي اختيار مرتفع الثمن 
على املدى القصير. وهناك قيد آخر ميكن 
املهرة.  العاملني  في  بالنقص  يرتبط  أن 
يتطلّب  النووية  احملطات  وتشغيل  فبناء 
املتدربني،  املتخّصصني  من  عددًا ضخمًا 
وتوسيع هذه املجموعة من االختصاصيني 
التكاليف  يضاعف  يكفي  مبا  املوهوبني 
وميكن  جديدة  محطات  لتشغيل  الالزمة 
فإن  وكذلك  جدًا.  كبيرًا  حتّديًا  يكون  أن 
املرّكبات  لصنع  الالزمة  الهندسية  املقدرة 

املفتاحية حتتاج أيضًا إلى توسيع. 

وفي ضوء هذه العقبات تتغير التنبؤات بالدور املستقبلي للقدرة 
النووية تغّيرًا كبيرًا. واستشراف الهيئة األوربية لتقانة الطاقة العاملية 
حتى العام 2050 يتضّمن سيناريو ثْوَراني يفترض القبول الشعبي 
أن  ميكن  النووية  القدرة  وأن  اجلديدة  املفاعالت  تقانات  وتطوير 
تزّود مبا مقداره 1.7 تراواط حتى العام 2050. في حني أن حتليل 
روغنر  فهانس-هولغر  حذرًا.  أكثر  الذّرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
Hans-Holger Rogner، رئيس دائرة الوكالة للتخطيط والدراسات 

االقتصادية يرى أن السعة ستزداد ألقل من 1200 جيغاواط حتى 
العام  في  جرت  التي  الداخلية  الصارمة  والدراسة   .2050 العام 
محددًا  سيناريًو  وصفت  للتقانة  ماساتشوستس  معهد  في   2003

العام  حتى  جيغاواط   1000 املقدار  إلى  مرات  ثالث  السعة  لرفع 
املتحدة  الواليات  قيادة  تأكيدات  إلى  يستند  وهو سيناريو   ،2050

وإلى استمرار تعهد اليابان وإلى النشاط املتجّدد في أوربة. وهذا 
السيناريو يعتمد فقط على نسٍخ محّسنة من مفاعالت هذه األيام 

أكثر من اعتماده على أية تصاميم مطّورة أو مختلفة جذريًا.

Í√d�«
خالل  تقانيًا  أمٌر ممكن  هو  التراواط  حدود  في  ِسعٍة  بلوغ  إن 
العقود القليلة القادمة، ولكن هذا ميكن أن يكون صعبًا من الناحية 
النووية ميكن أن يكون  بالقدرة  َقِبل  الذي  الرأي  السياسية. ومناخ 
معّرضًا للخرق بدرجة كبيرة من حوادث غير مواتية كوقوع حادث 
آخر من مقاس حادث تشرنوبيل أو أن يتعرض لهجوم إرهابي (ولوال 
الظلم والكيل مبكيالني ملا حدث ما يسّمى باإلرهاب بل الذي ميارس 
ُعظمى وحامية  نفسها  اإلرهاب احلقيقي من دول تسّمى  ضده هو 

حلقوق اإلنسان)*.

الطاقة  كانت   2005 العام  في 
 18000 مساوية  املولّدة  الكهربائية 
 9000 خالل  وذلك  تراواط/ساعة، 
يعادل  وهذا  تقريبًا،  السنة  في  ساعة 
 2 قدرها  وسطية  توليد  استطاعة 
تراواط أو نحو ذلك. والسعة التوليدية 
قممًا  هناك  ألن  هذا  من  بكثير  أعلى 
وانخفاضات حيث ال تعمل أية محطة 

بكامل خرجها كّل الوقت.
ال يوجد شبيٌه يبّسط صورة التراواط، 
هو  التراواط  من  باأللف  فواحد 
اجليغاواط وهو أقرب للفهم واإلدراك. 
إنه اخلرج املعتدل حملطة طاقة كبيرة، 

إحدى  وهي   ،Sizewell B فسايزول 
احملطات النووية البريطانية األضخم، 
لها خرج يقارب GW 1.2؛ وسد هوفر 
ينتج  أن  ميكن  كولورادو  نهر  على 

.1.8 GW حوالي
من  باأللف  واحد  هو  وامليغاواط 
ميغاواط   3-5 ويكفي  اجليغاواط. 
(القدرة  القطارات  أحدث  لتغذية 
سيارات  من  لسيارتني  الالزمة 
ميكن  والكيلوواط   .Formula One

أن يشغل مدفأة كهربائية ذات مروحة. 
للطاقة  املنزلي  االستهالك  ُيقاس 
بالكيلوواط-ساعة، ففي العام 2004، 

الكهرباء  من  األعلى  االستهالك  كان 
حيث  أيسالندا  في  الواحد  للشخص 
بلغ 28200 كيلوواط-ساعة في السنة. 
وفي الواليات املتحدة بلغ نحو 13300 
كيلوواط-ساعة في السنة. وبناًء على 
أمريكي  مليون   300 يستخدم  ذلك 
القدرة.  من  جيغاواط   400 نحو 
هو  تشيلي  في  االستهالك  ومستوى 
3100 كيلوواط-ساعة للشخص، وفي 

وفي  كيلوواط-ساعة،   1600 الصني 
وأخفض  كيلوواط-ساعة   460 الهند 
مستويات االستهالك في هاييتي يبلغ 

90 كيلوواط-ساعة في السنة.

ÂU�—_UÐ
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يختلف سعر الكهرباء املولّدة من الكتلة احليوية على نطاٍق واسٍع 
شبيه  املال  ورأس  نقله.  تكلفة  وبحسب  ونوعه  الوقود  توفر  بحسب 
أن  فيمكن  القدرة  كلفة  أما  األحفوري.  الوقود  محطات  مال  برأس 
تكون صغيرة وتبلغ $0.02 للكيلوواط-ساعة عند حرق الكتلة احليوية 
مع الفحم في محطة تقليدية، ولكن ميكن أن تزداد حتى تصل إلى 
مخصصٍة  للطاقة  محطٍة  من  ساعة  للكيلوواط  دوالرًا   0.05-0.03

للكتلة احليوية. وتزداد التكلفة إلى 0.04-0.09 دوالر للكيلوواط ساعة 
الضائعة  احلرارة  استرداد  أن  غير  املختلطة،  التوليد  محطة  من 
الكبرى  واملشكلة  بكثير.  مردودية  أكثر  العملية  يجعل  واستخدامها 
بالنسبة حملطات القدرة اجلديدة التي تعمل على الكتلة احليوية هي 
في وجود مخزوٍن للتغذية املرّكزة متوفٍر محليًا ميكن  االعتماد عليه. 
ويعني خفض تكاليف النقل احلفاظ على قدرة محطات الكتلة احليوية 
مرتبطة بالوقود املتوفر محليًا والصغير إلى حدٍّ ما، وهذا يزيد تكلفة 

رأس املال لكّل ميغاواط.

WF =��«
تتحّدد سعة قدرة الكتلة احليوية مبساحة األرض املتاحة ومبردود 
رت املنظمة االقتصادية للتعاون  التركيب الضوئي، والتزّود باملياه. َقدَّ
والتطوير OECD في مؤمتر املائدة املستديرة املنعقد في العام 2007 
للزراعة  بليون هكتار من األرض ال تستعمل  أن هناك نحو نصف 
أن  ترى  وهي  األمطار،  تغذيها  حيويٍة  كتلٍة  إلنتاج  ستكون صاحلة 
إنتاج هذه األرض حتى العام 2050 ُتضاف إليه ُفضاالت احملاصيل، 
مبا  يُزود  أن  ميكن  العضوية  الفضالت  وكذلك  الغابات  وفضاالت 
يكفي من املواد القابلة للحرق وإنتاج 68000 تراواط/ساعة كّل عام. 

وبتحويلها إلى كهرباء مبردود قدره 40%، فإن هذا ميكن أن يزّود 
اخلبراء  أقصى. وحتّدد جلنة  كحٍد  تراواط   3 إلى  باستطاعة تصل 
ما  مقدار  املناخ  لتغيرات   Intergovernmental Panel الَبْيحكومية 
ميكن احلصول عليه من الطاقة مبا يقارب 120000 تراواط/ساعة 
في العام 2050، وهذه تعادل ما يزيد قليًال على 5 تراواط على أساس 

التقدير األكبر لألرض املتاحة.
بعض  تتضّمن  املستقبلية  االحتماالت  أو  التصورات  هذه  إن 
احملاصيل  إنتاج  إلى  األرض  حتويل  بشأن  املتطرفة  االفتراضات 
هذه  بقابلية  فيه  نسلّم  الذي  املدى  إلى  ذهبنا  لو  وحتى  الطاقية. 
االستخدام  هي  وحدها  ليست  الكهرباء  فإن  للحياة،  االقتراحات 
الشمسية  للطاقة  الكتلة احليوية  الزروع. فاختزان  املمكن ملثل هذه 
على شكل روابط كيميائية، يؤهل الكتلة احليوية لتكون أفضل مصادر 
الطاقة املتجددة األخرى إلنتاج الوقود اجلاهز للَنْقل. ورغم أن حتويل 
الكتلة احليوية إلى وقود حيوي ليس، من حيث املردود، كحرق املواد 
اخلام، اخلشب مثًال، لكنه ميكن أن يعطي منتجاٍت أعلى قيمة. فالوقود 
احليوي ميكن أن يضاهي بسهولة توليد الكهرباء، كاستخدام الكتلة 

احليوية في معظم التراكيب واألوضاع.

�«eOL*«
إن النباتات بطبيعتها مرّكبات كربونية حيادية ومتجّددة بالرغم 
من أن الزراعة تستنفد املوارد كلها، وبخاصة إذا كانت تتّطلب كميات 
تامة  احليوية  الكتلة  الالزمة حلرق  التقانات  إن  السماد.  من  كبيرة 
التطور واإلتقان وناجعة، بخاصة في حالة التوليد املختلط. وميكن 
تخفض  أن  احملاصيل  ُفضاالت  تستخدم  التي  الصغيرة  لألنظمة 

تكاليف النقل إلى احلّد األدنى.

Biomass W¹uO(« WK²J�«
القرن  حتى  وبقيت  للبشرية،  األولى  للطاقة  منبعًا  احليوية  الكتلة  كانت  لقد 
العشرين كأكبر مصدر للطاقة، حتى أنها في أيامنا هذه تأتي في املرتبة الثانية 
البيولوجية  واملصادر  احملاصيل  وفضاالت  فاخلشب  األحفوري.  الوقود  بعد  فقط 
األخرى هي مصادر مهّمة للطاقة بالنسبة ألكثر من بليونني من البشر. وُيحرق هذا 
الوقود في الغالب إلشعال النار وفي مواقد الطبخ، إال أن الكتلة احليوية أصبحت 
في السنوات األخيرة مصدرًا لتوليد الكهرباء بطريقة مستقلة عن الوقود األحفوري 
الكتلة احليوية  التوليد من  العاملي لسعة  الطاقة  تقدير مجلس  (البترول). وحسب 
فإنها لن تكون أقّل من 40 جيغاواط وهذا أكبر من أّي مصدر متجّدد آخر غير 
الرياح والقدرة املائية. وميكن إضافة الكتلة احليوية إلى الفحم أو إلى الغاز في 
التقليدية. والكتلة احليوية ُتستخدم أيضًا في  القدرة  بعض احلاالت في محطات 
كثير من محطات التوليد املختلطة co-generation plants التي ميكنها أن تستحوذ 
على 85-90% من الطاقة املتاحة باالستفادة من احلرارة الضائعة باإلضافة إلى 

القدرة الكهربائية.
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إذا ُحرقت الكتلة احليوية في محطة للطاقة مزّودة 
ستتحول  فإنها  واختزانه  الكربون  ألسر  معدني  بعتاد 
الذي  الكربون  سلبية  إلى  الكربون  حيادية  كونها  من 
من  الكربون  أكسيد  ثنائي  (بفاعلية)  بشراهة  ميتص 
تقانة  يجعلها  الشيء  وهذا  األرض.  في  ليحفظه  اجلو 
ثنائي  مستويات  بالفعل  تخفض  التي  الوحيدة  الطاقة 
الفحم  مع  احلال  هو  وكما  اجلو.  في  الكربون  أكسيد 
احلجري، هناك تكاليف في عملية أسر الكربون، بداللة 

كلٍّ من رأس املال واملردود.

 ÈƒU�*«
هناك أراٍض كثيرة في العالم، وستكون هناك حاجة 
السكان.  متنامي  عالٍم  أجل  من  بالطعام  للتزود  كبيرة 

وليس من الواضح ما إذا كان من املرغوب فيه ترك آلية السوق تقود 
توزيع األرض ما بني الوقود والغذاء وما إذا كان ذلك مقبوًال سياسيًا. 
وميكن لتغّيرات املناخ بحّد ذاتها تغيير جاهزية األرض املالئمة. ومن 
والتركيز  الطاقية  احملاصيل  زراعة  لزيادة  معارضٍة  وجود  احملتمل 
النفايات والُفضاالت ميكن أن يؤدي إلى  املتزايد عليها. فاستخدام 
فقدان الكربون من األرض الذي كان سيغني التربة؛ وميكن أن يتعّذر 

إمداد األرض بأسباب احلياة على املدى الطويل. 
األبواب  أيضًا  يفتح  أن  ميكن  احليوية  الطاقة  على  واالعتماد 
الوباء، وميكن  أو  اجلفاف  عن  الناشئة  الطاقة  أزمات  على  مشرعة 
أن تؤدي تغييراُت استخداِم األرض إلى تأثيراٍت مناخية خاصة بها. 
فتحضير األرض للمحاصيل الطاقية ميكن أن ينتج إصدارات مبعدٍل 

يصعب على احملاصيل ذاتها أن  حتّقق التوازن فيما بينها. 

Í√d�«
إذا حّقق التزايد الكبير في احملاصيل الطاقية قبوًال وفائدة، فإن 
كثيرًا منه ميكن أن يستهلك في قطاع الوقود. وعلى أية حال، ميكن 
أن تكون األنظمة ذات املقاييس الصغيرة مرغوبًة في أعداد متزايدة 
لتوليد  التراكيب، وإن إمكانية أنظمة الكربون السالب –املؤهلة  من 
مقدرة  وذات  فريدة  إمكانية  هي  احليوي-  الوقود  وليس  الكهرباء 

جذابة قابلة للتطوير. 

ÕU¹d�«
أعنُف مؤيديها في  الرياح بشكل أسرع مما رغب  تتوسع قدرة 
السنوات القليلة املاضية. فقد أضافت الواليات املتحدة 5.3 جيغاواط 
من سعة الرياح في العام 2007 -أي 35% من سعة التوليد اجلديدة 
للبلد– ولديها 225 جيغاواط أخرى في مراحل التخطيط. وهناك سعة 
توليد من الرياح قيد التخطيط في الواليات املتحدة أكبر من السعة التي 
عة العاملية مبا  تعطيها محطات الفحم والغاز مجتمعة. وقد تزايدت السِّ

يقارب 25% في كّل سنة من السنوات اخلمس املاضية طبقًا للمجلس 
    .Global Wind Energy Council العاملي لطاقة الرياح

عة املبنّية في  وتقول تقديرات طاقة الرياح املنتجة شهريًا إن السِّ
العالم من أجل الرياح اعتبارًا من شهر كانون الثاني من العام 2008 
كانت 94 جيغاواط. وإذا ما استمر النمو مبقدار 21% فإن هذا الرقم 

سيزداد ثالث مرات في السنوات الست القادمة.
وبالرغم من هذا، تبقى األرقام صغيرًة في املقياس الدولي خاصة 
إذا ُعلم أن مزارع الرياح قد ولّدت الكهرباء تاريخيًا مبقدار %20 

فقط من سعتها.

nO�UJ²�«
إن تكاليف تركيب مولّدات الطاقة من الرياح هي نحو 1.8 مليون 
دوالر أمريكي للميغاواط من أجل التركيب على شاطئ البحر وهي 
بعيدًا  بناء املشاريع  2.4-3 ماليني دوالر أمريكي من أجل  ما بني 
عن الشاطئ. وهذا ُيترَجم بأن كلفة الكيلوواط-ساعة هي ما بني 
عند  الفحم  تنافس  الرياح  يجعل  مما  أمريكي  دوالر  و0.09   0.05

أخفض حدٍّ من التكلفة. ومع اإلعانات املالية احلكومية، التي ُيتمتع 
بها في كثير من البلدان، تصبح األسعار أقّل بكثير مما هي عليه 
بالنسبة للفحم –ومن هنا يأتي االزدهار. واحلّد الرئيس لبناء قدرة 
الرياح في الوقت احلاضر هو سرعة الصناعيني وقدرتهم في بناء 

التوربينات (العنفات).   
متّثل هذه التكاليف تطورًا مهّمًا في هذه التقانة. ففي العام 1981، 
كان ميكن ملزرعٍة ريحيٍة مؤلفٍة من صفيف من التوربينات بقدرة 50 
كيلوواطًا لكلٍّ منها أن ُتنتج الطاقة بكلفة تقريبية قدرها 0.40 دوالر 
من  تنتج  أن  فيمكن  اليوم  توربينات  أما  للكيلوواط-ساعة.  أمريكي 

الطاقة ما مقداره ثالثني ضعفًا وبُخمس السعر وبزمن أقّل كثيرًا.
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ضخمة  األرض  جو  حركة  جّراء  من  املولّدة  الطاقة  مقدار  إن 
جدًا –مئات التراواط. وفي ورقٍة ُنشرت عام 2005، قّدر اثنان من 
الباحثني من جامعة ستانفورد أن ما ال يقل عن 72 تراواط ميكن 
أن تَُولَّد فعليًا باستخدام 2.5 مليون من توربينات اليوم األكبر حجمًا 
تقل  ال  التي  العالم  حول  املوجودة  املواقع  من   %13 في  املوضوعة 
فيها سرعات الرياح عن 6.9 متر في الثانية والتي ُتعّد لذلك مواقع 
 (C. L. Archer and M. Z. Jacobson J. Geophys. Res. 110, عملية

.D12110; 2005)

�«eOL*«
إن املّيزة الرئيسة للرياح هي مثل مّيزة القدرة املائية من حيث 
إنها ال حتتاج إلى وقود. لذا فالتكلفة الوحيدة تأتي من بناء وصيانة 
الكبر  في  العنفات  تزداد  الطاقة.  وخطوط  (العنفات)  التوربينات 
والوثوقية. وإن تطوير تقانات االستحواذ على الهواء في املرتفعات 
توليد  قادرة على  يؤمن مصادر ذات طابع صغير  العالية ميكن أن 

القدرة الكهربائية بأسلوب أقدر على االستمرار.

∆ËU�*«
وعدم  تقطعها  هو  للرياح  النهائي  التقييد  يكون  أن  ميكن 
استمراريتها. وليس من الصعب جدًا تزويد شبكة الكهرباء العامة 
مبا يبلغ 20% من سعتها من الرياح. واألبعد من ذلك أن املؤسسات 
العامة ومشغلي الشبكة يحتاجون إلى اتخاذ خطواٍت إضافيٍة للتعامل 
على  قطعًا  ويقّيدها  بالشبكة  يتعلق  آخر  أمر  وهناك  التغّيرات.  مع 

أن  يندر  رياحًا  القريب وهو أن أشد األماكن  املدى 
الريحية  الكهرباء  وعليه حتتاج  األكثر سكانًا،  يكون 
بالنسبة  التحتية وعلى اخلصوص  بنيتها  إلى تطوير 

للتركيبات البعيدة عن الشاطئ.
فإن  متقطعة،  أيضًا  هي  الرياح  قدرة  أن  ومبا 
ذلك  في  شأنها  جدًا  منخفضة  األصل  في  كثافتها 
تولّد  وال  األخرى.  املتجددة  الطاقة  مصادر  شأن 
مزرعة الرياح الكبيرة في العادة إال بضعة واطات في 
املتر املربع –وُتعدُّ عشر الواطات في املتر املربع نسبًة 
عاليًة جدًا. وبناًء عليه، تعتمد قدرة الرياح على األرض 
ألغراض  ُتستخدم  التي  األرض  على  أو  الرخيصة 
أخرى في ذات الوقت أو التي ُتستخدم للغرضني معًا. 
يتمتع  مساحٍة  في  النشر  الصعب  من  فإنه  وكذلك، 
في  الطبيعية  املناظر  من  وافٍر  مبقداٍر  السكان  فيها 

األراضي اخلالية عن التوربينات.
بالتساوي:  موزعٌة  ليست  أيضًا  الرياح  قوة  وإن 
فهي في صالح األمم التي هي على اتصال بالبحار  العاصفة بالرياح 
غّطت  فقد  فارغة.  كبيرة  لديها سهول  التي  أو  الشاطئية  والنسائم 
أملانيا كثيرًا من أراضيها األكثر رياحًا بالتوربينات، إال أنه رغم هذه 
د  اجلهود الرائدة فإن سعتها املختلطة واملساوية لـ 22 جيغاواط تُزوِّ
مبا ال يزيد على 7% من الكهرباء التي حتتاجها البلد. ولدى بريطانيا 
الرياح- إمكانية  تبّني طاقة  أبطأ كثيرًا في  –التي كانت في أوربة 
–تكفي ثالثة  الشاطئ  عن  البعيدة  املناطق  في  بعيٍد  حدٍّ  إلى  أكبر 
البريطانية  الرياح  وفق احتاد طاقة  الكهرباء  أضعاف حاجتها من 
British Wind Energy Association. وتوحي تقديرات الصناعة أن 

االحتاد األوربي ميكن أن يسّد ما مقداره 25% من حاجته احلالية 
للكهرباء بتطوير أقل من 5% من اإلمكانات في بحر الشمال.

الرياح  طاقة  من خطط  فعًال  الكبير  العدد  هذا  مثل  تطوير  إن 
ميكن أن يؤثر على املناخ احمللي، وقد يؤثر على مناخ العالم، وذلك 
 David Keith كيث  ديفيد  أبحاث  تقول  كما  الرياح،  أمناط  بتغيير 
 Calgary والبيئة في جامعة كالغري  الطاقة  أنظمة  رئيس مجموعة 
بكندا. فالرياح متيل لتبريد األشياء وبهذا ميكن لدرجة احلرارة حول 
الرياح  تبطئ  التوربينات  ترتفع ألن  أن  الكبيرة جدًا  الرياح  مزرعة 
المتصاص طاقتها. ويوصي كيث وفريقه بأن TW 2 من سعة الرياح 
ميكن أن تؤثر في درجة احلرارة بنحو 0.5 درجة مئوية فتسخن في 
مناطق خطوط العرض املتوسطة وتبرد في القطبني. ورمبا من هذه 
(بفعل  العاملي  االحترار  تأثير  ُيعادل  مفاجئًا  تغّيرًا  ُحتدث  الناحية 
 (D. W. Keith et al. Proc. Natl Acad Sci. USA 101, الدفيئة) 

.(16115-16120; 2004

 W�OI� WOHOB�«Ë ©vKŽ_« w�® W¹u²A�« WO�ULA�« ÕU¹d�« ¡UMŁ√ WO*UF�« ÕU¹d�« …—b� �UDÝu²�
 5²³ðd0 iHš√ œ«œd²Ýö� qÐUI�« W�UD�« ¡eł Ê≈ ÆÊ«u�_UÐ WM ÒO³�Ë lÐd*« d²*« vKŽ ◊«u�UÐ

ÆWOÝbMN�« œuOI�«Ë �UMOÐ—u²�« lO{uð V³�Ð WLOI�« w�

60N

40N

20N

EQ

20S

40S

60S

60N

40N

20N

EQ

20S

40S

60S

1,400
1,200
1,000
850
750
650
550
450
350
270
190
110
70
30

1,400
1,200
1,000
850
750
650
550
450
350
270
190
110
70
30

W m-2

W m-2
0           40E        80E       120E       160E       160W     120W      80W        40W         0     

0           40E        80E       120E       160E       160W     120W      80W        40W         0     

http://serversmiso.aecs.sy مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



14
  مجلة عالم الذّرة العدد 120(آذار/نيسان) 2009 

Í√d�«
والصني،  املتحدة  الواليات  في  للسهول  الواسع  االنتشار  مع 
والوصول األرخص لألراضي البعيدة عن الشاطئ، تبدو سعة طاقة 

الرياح التي هي من مرتبة تراواط أو أكثر مقبولة وميكن تصديقها.

©W¹—«dŠuO'«® WO{—_« W¹—«d(«
األرض  باطن  في  توجد 
احلرارة  من  ضخمة  كميات 
اندمال  من  َتَخلَّف  بعضها 
الكوكب األصلي وبعضها تولّد 
املشّعة.  العناصر  تفكك  من 
ومبا أن الصخور ناقٌل رديٌء 
التي  السرعة  فإن  للحرارة، 
إلى  احلرارة  هذه  بها  تتدفق 
سطح األرض بطيئة جدًا، ولو 
كان تدفقها أسرع لتجّمد ُلُب 
األرض ولتوقفت القاّرات عن 

االنسياق منذ فترة طويلة.
إن التدفق البطيء حلرارة 
مصدرًا  يجعلها  األرض 
توليد  في  لالستخدام  صعبًا 
بعض  عدا  فيما  الكهرباء 
القليلة،  اخلاصة  األماكن 
بلدًا  عشر  بضعة  وهناك  الغزيرة.  احلاّرة  الينابيع  فيها  التي  كتلك 
هي:  فقط،  منها  بلدان  وخمسة  اجليوحرارية،  الكهرباء  تنتج  فقط 
من  أكثر  تنتج  الفيليبني،  كينيا،  أيسلندا،  السلفادور،  كوستاريكا، 
عة الكهربائية اجليوحرارية  15% من كهربائها بهذه الطريقة. وإن السِّ

ببطء  تتزايد  أنها  إال  10 جيغاواط،  بنحو  تقدر  العالم  القائمة حول 
–بنحو 3% في السنة في النصف األول من هذا العقد. ومنذ عقٍد 
مضى، كانت السعة اجليوحرارية أكبر من سعة الرياح؛  وهي اآلن 

أقّل مبعامٍل قدره عشرة تقريبًا.
ميكن استخدام حرارة األرض بشكل مباشر أيضًا. وبالفعل، فإن 
مضخات احلرارة اجليوحرارية الصغيرة التي تدفئ املنازل وأماكن 
العمل بشكل مباشر ميكن أن متّثل اإلسهام األكبر الذي ميكن أن 

تقّدمه حرارة األرض إلى ميزانية الطاقة العاملية.

nO�UJ²�«
اجليولوجية.  عات  التوضُّ على  اجليوحراري  النظام  كلفة  تعتمد 

ويوّضح تقرير جيفرسون تستر Jefferson Tester، املهندس الكيميائي 
الذي كان أحد أعضاء الفريق الذي وضع تقرير معهد ماساتشوستس 
 ،2006 عام  اجليوحرارية  التقانة  في موضوع  املؤثر   (MIT) للتقانة 
املعدنية. فهناك سلسلة متصلة  لو كانت تشبه املصادر  احلالة كما 
في درجات املصادر –من الضحلة، إلى املناطق العالية احلرارة ذات 
الصخور العالية املسامّية، إلى املناطق األعمق املنخفضة املسامية 
تكلفة  التقرير  وضع  وقد  االستثمار.  على  حتفيزًا  أكثر  هي  والتي 
االستثمار في أحسن املواقع –وهي املواقع ذات كميات املياه احلاّرة 
لكّل  دوالر   0.05 بنحو  األرض–  سطح  قرب  جتري  التي  الكبيرة 
كيلوواط-ساعة. وتكون التكلفة بالنسبة للمصادر األكثر وفرة واألقل 

درجة واملستثمرة بالتقانة احلالية وحدها أعلى بكثير.

WIKD*« WF =��«
إن احلرارة الضائعة من األرض تقدر ما بني 40 و 50 تراواط 
في السنة. وهذا يبلغ وسطيًا أقل بقليل من ُعْشر الواط من كّل متر 
هو  املُستْثَمر  أن  يبدو  األيام،  هذه  في  املتوفرة  التقانة  ومع  مربع*. 
70 جيغاواط من تدفق حرارة األرض. وميكن استخدام ما ال يقل 

معهد  فدراسة  تقدمًا.  األكثر  التقانات  مع  املقدار  هذا  عن ضعفي 
إلى  املياه  حتقن  التي  املعّززة  األنظمة  استعمال  أن  تقترح   MIT

العمق باستخدام أنظمة احلفر املتطورة، سيجعل في اإلمكان بناء 
املتحدة وحدها.  الواليات  الكهرباء اجليوحرارية في  100 جيغا من 

وبافتراضاٍت مشابهٍة، ميكن بلوغ رقٍم عامليٍّ يساوي التراواط أو نحو 
ماليٍة  التوليد اجليوحراري يستطيع بصفقٍة  أن  باقتراح  وذلك  ذلك، 

ما  الكهرباء  من  يقّدم  أن  كبيرٍة 
تقّدمه السدود في هذه األيام. 

�«eOL*«
ال تتطلّب املصادر اجليوحرارية 
وقودًا. وهي مالئمة بصورة مثالية 
القاعدي  اِحلْمل  بكهرباء  للتزود 
(اِحلْمل األدنى ملولّد القدرة خالل 
supplying base- محّددة)  فترة 
تساق  ألنها   ،load electricity

مبزوٍد للطاقة نظامي جدًا. وتتباهى 
اجليوحرارية  املصادر  من   %75

أي  من  األعلى  السعة  مبعامل 
واملصادر  آخر.  متجدٍد  مصدٍر 
بعد  املتروكة  حرارة  األخفض 

ÎôUM� bFÐ√ d³�_« rK(«
حاجات  كّل  االندماج  قدرة  تلبي  أن  ميكن 
نظيرين  تتطلّب سوى  ال  إنها  الطاقة.  من  األرض 
الستخدامهما.  الالزمة  والتقانة  للهدروجني  ثقيلني 
وستنتج املفاعالت بعض النفايات املشّعة املنخفضة 
بنفايات  مقارنة  صغيرة  كمية  أنها  إال  املستوى 
االنشطار  النووي. واملشكلة هي في التقانة الالزمة 
التجارية  املفاعالت  إلى  الوصول  –حيث ال يحتمل 

.(2040s) قبل األربعينيات من القرن احلالي
واُحللم البعيد اآلخر هو ساتل الطاقة الشمسية 
املؤّسس في الفضاء. ففي املدار حول األرض، ميكن 
أن متتص األلواح الشمسية أشعة الشمس 24/7 
مكروية.  أمواج  هيئة  على  األرض  نحو  وتوجهها 
حلمل  رخيصًا  فضائيًا  َسَفرًا  حقًا  يتطلّب  وهذا 
املدار.  إلى  الشمسية  اخلاليا  من  األطنان  آالف 
وفي الوقت احلاضر، ولسوء احلظ، فإن السفر إلى 

الفضاء باهظ التكاليف. Ø ومن اجل املقارنة نقول إن ضوء الشمس يصلنا مبعدل 200 واط لكّل متر مربع.
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استثمارها في توليد الكهرباء ميكن  استعمالها في تدفئة املنازل أو 
في العمليات الصناعية.

إن مسح وحفر املصادر اجليوحرارية التي لم يسبق استثمارها 
احلفر  ومعّدات  اخلرائط  رسم  تقانة  بفضل  كثيرًا  أسهل  أصبح 
املصّممة من ِقَبل الصناعة النفطية. يقترُح ِتستر بأن برنامج تطوير 
ر ببليون دوالر على مدى عشر سوات ميكن  التقانة ذا املغزى املقدَّ
أن يُوّسع كثيرًا السعة التي ميكن بلوغها عند إتاحة املصادر األقل 

.lower-garde درجة

¡ÈËU�*«
املصادر  إن  حتى  تقريبًا،  نادرٌة  الدرجة   العالية  املصادر  إن 
أن  وميكن  املساواة.  قدم  على  منتشرًة  ليست  الدرجة  املنخفضة 
يتسرب ثنائي أكسيد الكربون من بعض احلقول اجليوحرارية، كما 
ميكن أن يحُدث هناك بعض التلوث، فاملاء الذي يجلب احلرارة إلى 
الطبقات  في  تترك  أن  ينبغي  ال  مرّكباٍت  يحمل  أن  ميكن  السطح 
قيدًا.  املاء  وجود  ميّثل  أن  ميكن  اجلافة،  املناطق  وفي  الصخرية. 
واالستثمار على ناطق واسع يتطلّب تقانات، مع أنها تبدو معقولة، 

لكنها لم ُتختبر على هيئة أنظمة عاملة نشيطة.

Í√d�«
عة بأكثر من مرتبة في القيمة. وبدون حتسينات  ميكن أن تزداد السِّ
مذهلة (دراماتيكية)، ال يحتمل أن تتقّدم على املائية والريحية وتبلغ 

التراواط.

WO�LA�« W�UD�«
لن نستبعد أي شيء من إعجاز التركيب الضوئي، ولكن النباتات 
فقط من اإلشعاع   %1 نحو  أن حتّول  الظروف ميكنها  في أحسن 
الشمسي الذي يسقط على أوراقها إلى طاقة ميكن أن يستخدمها 
الشمسية  اخلاليا  ألواح  فإن  املقارنة،  سبيل  وعلى  آخر.  فرد  أي 
الفوتوفلطية ميكن أن حتول 12-18% من طاقة الشمس التي تسقط 
لنماذج  األعلى  املردود  وإن  استخدامها،  ميكن  كهرباء  إلى  عليها 
اخلاليا يزيد على 20%. إن زيادة سعة التصنيع وخفض التكاليف 
أّديا إلى منو ملحوظ في الصناعة في السنوات اخلمس األخيرة: ففي 
العام 2002، ُشحن من اخلاليا الشمسية ما استطاعته 550 ميغاواط 
إلى أنحاء العالم، وفي العام 2007 كان الرقم أكبر من ذلك بست 
مرات. والسعة الكلّية للخاليا الشمسية املرّكبة تقدر بـ 9 جيغاواط 
أقل  هي  فعليًا  املولّدة  الكهرباء  كمية  فإن  ذلك،  ومع  ذلك.  نحو  أو 
كثيرًا، ألن الليل والغيوم تخفض الطاقة الشمسية املتاحة. وللطاقة 
الشمسية حتى الوقت احلاضر أصغر معامٍل للسعة من بني الطاقات 

املتجددة كلها وهو نحو %14. 

بواسطتها  التي ميكن  الوحيدة  التقانة  الشمسية  ليست اخلاليا 
حتويل ضوء الشمس إلى كهرباء. فاألنظمة احلرارية التي ترّكز أشعة 
الشمس باستخدام املرايا لتبئير حرارة الشمس تسخن عادة السائل 
العامل الذي يسوُق بدوره العنفات (التوربينات). وميكن أن توضع 
في  أو  الشمس،  تتعقب  مكافئة  قطوع  في  أو  أحواض،  في  املرايا 
فإن  اآلن،  وحتى  مركزي.  برج  على  الشمس  حرارة  تبّئر  صفيفات 
عة املرّكبة صغيرة متامًا، وستبقى التقانة دومًا محدودة باألماكن  السِّ
بحاجٍة  –ألنها  الغيوم  اخلالية من  األيام  كثير من  فيها  يتوفر  التي 
للشمس املباشرة، في حني أن اخلاليا الفوتوفلطية ميكن أن تعمل مع 

الضوء األكثر انتثارًا. 

nO�UJ²�«
تبلغ تكلفة تصنيع اخلاليا الشمسية في الوقت احلاضر -1.50
2.50 دوالرَاً أمريكيًا لكّل واط من سعة التوليد، واألسعار هي في 

إليها تكاليف تركيب اخلاليا  املجال 3.50-2.50 لكّل واط، ُتضاف 
الشمسية، ويبلغ سعر النظام الكامل عادة ضعفي سعر اخلاليا. 
وهذا يعني بلغِة كلفِة الكيلوواط-ساعة على مدى حياة املنشأة أن 
هذا السعر يتغّير تبعًا للموقع ولكنه حول القيمة 0.25-0.40 دوالرًا. 
إن أسعار التصنيع تهبط، وستنخفض أيضًا أسعار التركيب ألن 
األلواح  محّل  لتحّل  البناء  مواد  في  اندمجت  الفوتوفلطية  اخلاليا 
الواقفة من أجل االستخدامات املنزلية. ويجب أن تصّنع التقانات 
التجارية بأقّل من دوالر للواط الواحد خالل األعوام القليلة القادمة 

.(see Nature 454, 558, 559; 2008)

احلرارية  الشمسية  القدرة  من  الكيلوواط-ساعة  سعر  ُيقّدر 
الواليات  في  الوطني  املتجّددة  الطاقة  مختبر  منظور  من  املرّكزة 
 US National Renewable Energy Laboratory املتحدة األمريكية

(NREL) في كولدن بوالية كولورادو بنحو 0.17 دوالرًا أمريكيَاً.

WF =��«
القدرة  من  تراواط   100000 نحو  سطحها  على  األرض  تتلقى 
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اإلنسانية  لتزويد  منها  ساعة  كّل  تكفي  طاقة  –وهي  الشمسية 
أجزاء من صحراء صحارا  وهناك  ملدة سنة.  الطاقة  من  بحاجتها 
في  أتاكاما  صحارى  أو  آسيا،  وسط  غوبي  صحراء  أو   ،Sahara

املتحدة، حيث  الواليات  Great Basin في  الكبير  البيرو، أواحلوض 
األيام  هذه  خاليا  باستخدام  الكهرباء  من  جيغاواط  توليد  ميكن 
الناحية  ومن  كيلومترات.   8 أو   7 عرضها  بصفيفات  الفوتوفلطية 
النظرية، ميكن أن تلبى احلاجة العاملية األولية من الطاقة من أقل من 

ُعْشر مساحة صحارا.
أجراها  حسابات  إلى  الشمسية  اخلاليا  عن  املدافعون  يشير 
مختبر NREL الذي يّدعي أن األلواح الشمسية على سطوح األسقف 
املستخدمة ألغراض سكنية وجتارية ميكن أن تزود الواليات املتحدة 
بقدٍر من الكهرباء في السنة يساوي ما استهلكته الواليات املتحدة 
في العام 2004. وليست  األمور واعدة إلى هذا احلّد في املناخات 
األكثر اعتداًال: ففي بريطانيا، ميكن أن يتوقع املرء تشميسًا سنويًا 

بنحو 1000 كيلوواط-ساعة في املتر على األلواح املواجهة للجنوب 
10%، وهذا  العرض: مبردود قدره  تراعي في ميلها خطوط  والتي 
يعني أن أكثر من 60 مترًا مربعًا للشخص ستكون ضرورية لتلبية 

استهالك الكهرباء في اململكة املتحدة.

�«eOL*«
متّثل الشمس مصدرًا فّعاًال غير محدود للوقود بدون مقابل، وهو 
واسع االنتشار وال يترك مخلّفات. وَتْقبل اجلماهير التقانة الشمسية 
وتوافق عليها في أكثر األماكن –وهي أقّل عرضة للقلق من وجهة نظر 
السياسة الطبيعية والبيئية واجلمالية من القلق الذي حتدثه الطاقة 
الصحراوية  التركيبات  أن  بالرغم من  املائية  أو  الهوائية  أو  النووية 

الضخمة ميكن أن تثير االحتجاجات.
أغلب  تدريجية في  الفوتوفلطية بصورة  نرّكب اخلاليا  أن  ميكن 
األحيان– منزًال منزًال ومصنعًا مصنعًا. وفي هذه التركيبات، يجب 

t½ešË ÊuÐdJ�« dÝ√
إن بديل التخلّي عن تقانة الوقود األحفوري هو في 
CO في اجلو. فتقانة أسر الكربون وخزنه 

2
عدم إطالق غاز 

الغازات  جتّرد   carbon capture and storage (CCS)

CO وتخزنه حتت األرض. وهذه 
2
اخلارجة من العوادم من 

التقانة ميكن أن تخفض إصدارات الكربون من محطات 
الطاقة مبقدار 80-90%. وبالرغم من أخذ معامالت دورة 
ينخفض  أن  الرقم ميكن  هذا  فإن  احلسبان،  في  احلياة 
تقانة  جّراء  اإلضافية  الكلفة  وتقديرات   .%67 إلى  قليًال 
التقانة  على  اعتمادًا  واسع  نطاق  ضمن  تختلف   CCS

 0.05-0.01 مقداره  ما  تضيف  أن  ميكن  ولكن  واملوقع، 
الطاقة  وبالنسبة حملطات  الكيلوواط-ساعة.  لتكلفة  دوالر 
التي تعمل بحرق الفحم، ميكن أن تكون التقانة منافسة 

CO نحو 50 دوالرًا أمريكيًا للطن.
2
إذا كانت تكلفة  

إن جزءًا من تكلفة CCS اإلضافية هو املال املستثمر 
في احملطة اجلديدة: يعود هذا اجلزء إلى تناقص املردود 
االقتصادي بسبب تكاليف الطاقة الالزمة إلزالة الكربون. 
فمن محطة الفحم االعتيادية ميكن أن يكون فقد املردود 
الدورة  ذات  حداثة  األكثر  الطاقة  محطات  وفي   .%40

 gasification Integrated املختلطة املتكاملة مع التغوير
تكون  التي   -gasification combined-cycle (IGCC)

فيها التكاليف الرأسمالية أعلى، ُتنتج مرحلُة التغوير تيارًا 
CO يكون أكثر سهولًة في التناول. وهكذا تخفض 

2
من 

CCS مردود محطات IGCC بأقل من 20% -فمردودها 

هو األعلى للبدء به. وحتى اآلن، ال يوجد إال القليل جدًا من 
الكربون، أو  محطات IGCC لكن إمكانية فرض ضريبة 

زيادة أسعار الفحم بالفعل، قد تقلب 
السوق وفق طريقتها.

بالرغم من أن التطبيقات املبكرة 
لـ CCS ميكن أن ترّكز على ضخ غاز 
املستنفدة  النفط  حقول  في   CO

2

(حيث يستخدم مسبقًا للمساعدة في 
استخالص الَثَفل)، فإن هذه التقانة 
من احملتمل في النهاية أن تستهدف 
األحواض املاحلة، التي متّثل إلى حدٍّ 
CO. وتقع 

2
بعيٍد أضخم سعة خلزن  

تقديرات السعة املائية في العالم في 
 CO

2
طن   جيغا   2000 من  املجال 

 ،CO
2
طن  جيغا   11000 نحو  إلى 

ليس  املصدر  هذا  أن  من  بالرغم 
وإن  العالم.  حول  بالتساوي  موزعًا 
البرنامج االستراتيجي العالي لتقانة 

الطاقة الذي يقوده باحثون في جامعة ماريالند في الـ 
College Park يقّدر أن احملطات الرئيسة البالغ عددها 

8100 وحدة حول العالم والتي ميكن أن تكون مرّشحة 

 CO
2
15 جيغا طن  CCS تصدر حاليًا حوالي  لتكون 

تقّدم  أن  هذه  واحلالة  املائية  للحوامل  فيمكن  سنويًا. 
أنها  كما  احلالية.   CO

2
مستويات  وفق  لقروٍن  اخلزن 

م اجلهود  تسمح باستمرار استخدام الفحم في أثناء تقدُّ
لعمل تقانٍة تقوم على أساسٍ  أقّل تلويثًا.

الصناعي  البرهان  ودراسات  ضخمة،  املهّمة  إن 
على جدوى فكرة CCS بالكاد تكون قد بدأت. واحتمال 

انتشار CCS على نطاٍق واسٍع في عشرِ  سنوات بل في 
عشرين سنة منخفض جدًا ما لم ترتقي التقانة بصورة 
املقياس.  هي  العظمى  واملشكلة  بكثير،  أكبر  عدوانية 
تعمل  التي  الطاقة  محطات  من   CO

2
من   %60 فأسر 

غاز  من  يومي  حجم  مع  التعامل  سيعني  الفحم  بحرق 
النفط في  برميل من  مليون  يعادل حتريك عشرين   CO

2

احمليط من ِقَبل صناعِة النفط وفقًا لدراسة أجراها معهد 
هذه  مثل  خلق  وإن   .2007 عام  للتقانة  ماساتشوستس 
البيئة التحتية غير ممكن، حتى إن إنشاءها خالل عقٍد أو 

عقدين مهّمة عسيرة.
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الكهرباء  بيع  لسعر  منافسًا  التوليد  سعر  يكون  أن 
بالوسائل  توليدها  بتكلفة  وليس  (باملفّرق)  بالتجزئة 
تعزيزًا  الشمسية  الطاقة  يعطي  الذي  الشيء  األخرى، 
واضح  هو  كما  التقانة،  وهذه  باالعتبار.  جديرًا  مهّمًا 
عن  البعيدة  املناطق  في  التوليد  متامًا  تناسب  أيضًا، 
الشبكة. وهكذا، فهي مناسبة للمناطق اخلالية من البنية 

التحتية املتطورة.
إن لدى اخلاليا الفوتوفلطية وكذلك التقانات احلرارية 
من  ليس  إذ  للتحسني،  واضح  متسٌع  املرّكزة  الشمسية 
استطاعت  عقدين  أو  عقد  خالل  أنه  تصّور  املستغرب 
التقانات تخفيض تكلفة الواط من  اخلاليا الفوتوفلطية 
بعامٍل قدره عشرة، الشيء الذي ال ميكن تصّوره بالنسبة 

ألي مصدر آخر من مصادر الكهرباء بدون كربون.

¡ÈËU�*«
فاخلاليا  الظالم.  هو  الشمسية  للقدرة  األساسي  د  احملدِّ إن 
الشمسية ال تولّد الكهرباء في الليل وفي األماكن التي فيها غطاء من 
الغيوم الكثيفة والتي ال تنقطع ، ويتأرجح توليد الكهرباء بشكل ال 
ميكن التنبؤ به خالل النهار. تلتف بعض األنظمة الشمسية احلرارية 
املرّكزة حول هذا األمر بخزن احلرارة خالل النهار الستخدامها في 
الليل (وُيعّد امللح املنصهر واحدًا من أوساط اخلزن املمكنة)، وهذا 
لة على اخلاليا  واحد من األسباب التي ميكن أن يجعل احلرارية منفضَّ
الفوتوفلطية في التركيبات الكبيرة. وهناك إمكانية أخرى هي توزع 

املخزونات رمبا في بطاريات الكهرباء أو في السيارات الهجينة.
وتوجد معضلة أخرى تتجلّى في أن التركيبات الضخمة ستكون 
عادًة في الصحاري، وعليه، فإن توزيع الكهرباء املولَّدة سيطرح مشكلة. 
2006 أن  الطيران األملاني عام  وقد افترضت دراسة أجراها مركز 
أوربة ميكنها حتى العام 2050 أن تستورد GW 100 من تشكيلٍة من 
اخلاليا الفوتوفلطية واحملطات احلرارية الشمسية عبر الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا. إال أن التقرير حلظ أيضًا أن هذا سيتطلّب أنظمة 

جديدة لتوزيع الكهرباء بالتيار املستمر العالي اجلهد. 
يتمّثل  املتقدمة  الفوتوفلطية  اخلاليا  لبعض  محتمل  عائق  وهناك 
في استخدامها عناصر نادرة ميكن أن تكون عرضة لزيادة التكلفة أو 
تقييد التزويد بها. وليس جليًا على أية حال ما إذا كان أيٌّ من هذه 
العوامل مقيدًا حقًا –االحتفاظ باحتياطيات أكبر ميكن أن يكون حيويًا 

اقتصاديًا إذا تزايد الطلب –أو إذا لم يكن هناك بديل للعنصر.

Í√d�«
الطاقة  أن  نرى  أال  الصعب  من  الطويل،  السباق  هذا  وسط 
الشمسية هي التقانة األكثر وعدًا بني تقانات الكهرباء بال كربون من 

حيث حجم املصدر ووجود إمكانية ملزيد من التطور التقاني. إال أنه 
ال ميكن أن حتّل مشكلة الطاقة على النطاق العاملي في مجملها إال 

بوجود خيارات تخزيٍن معّززة وذات شأن.

—U×³�« W�UÞ
ُتقّدم البحار صنفني من الطاقة احلركية املتاحة –الطاقة الناجتة 
عن املد واجلزر والطاقة املرافقة لألمواج. وال تسهم أيٌّ منهما في 
العالم، إال أن هذا  توليد كهرباء  الوقت احلاضر إسهامًا مهّمًا في 
لم يوقف احلماس لتطوير اخلطط لالستفادة منها. فهناك بدون شك 
بعض األماكن يقّدم فيها املد واجلزر، بفضل اخلصوصية اجلغرافية، 
هذه  ر  ُتَسخَّ أن  ميكن  احلاالت  بعض  وفي  للطاقة.  قويًا  مصدرَاً 
سد  ُيشبه  خّزانًا  يشّكل  سٍد  بواسطة  وجه  أحسن  على  اإلمكانية 
الكهرباء املائية فيما عدا أنه ُيعاد ملؤه بانتظام بواسطة جذب القمر 
والشمس بدًال من أن ُميأل ببطء بفعل جريان مياه األمطار وذوبان 
الثلوج. ولكن هناك خطط مختلفة من أجل سدود املد-جزرية حتت 
 Severn Barrage املناقشة –واألكثر جدارة بالذكر هو سد سيفرن
ما  يقّدم  أن   ميكن  أنه  مناصروه  َيّدعي  الذي  ويلز  و  إنكلترا  بني 
 Rance الرانس  نهر  مصب  على  واحملطة  جيغاواط–   8 مقداره 
estuary في بريطانيا مبعدل قدره 240 ميغاواط والتي بقيت أكبَر 

محطٍة في العالم للمد واجلزر ألكثر من 40 عامًا من تاريخ دخولها 
في االستثمار.

املد-جزرية  أيضًا مواقع مالئمة جدًا ألنظمة اجلريانات  وهناك 
(أثناء  املد-جزري  التدفق  في  باملاء  املغمورة  العنفات  تدور  –حيث 
عودة املد) كما تدور طواحني الهواء بفعل الرياح. وأكبر نظاٍم من 
ب هذا  ب حتى اآلن هو التوربني 1.2 ميغاواط الذي ُركِّ هذا النوع ُركِّ
الصيف عند مدخل بحيرة سترانفورد strangford lough في إيرلندا 

الشمالية.

http://serversmiso.aecs.sy مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



18
  مجلة عالم الذّرة العدد 120(آذار/نيسان) 2009 

إن أكثر التقانات املستخدمة اللتقاط قدرة األمواج ما تزال في 
طور االختبار. وتعمل الشركات اخلاصة خالل صفيفٍة من التصاميم 
القوية، التي تتضّمن آالت تتهادى فوق األمواج كالثعبان تهتز مرتفعة 
ومنخفضة أثناء مرور املاء فوقها، أو أنها تهبط على طول الشاطئ حتى 
ُتغمر بانتظام  باألمواج التي تغذي التوربينات أثناء اجنراف املياه 
عنها. ويختبر مركز الطاقة البحرية األوربي، القيادي في األبحاث، 
للمملكة  التابعة   Orkney Islands أوركني  جزر  عن  بعيدًا  املعّدات 
شبكة  إلى  األولية  النماذج  ربط  املصّنعون  يستطيع  حيث  املتحدة، 
األمواج.  ضربات  حتّمل  على  قدرتها  مدى  واختبار  بحرية  كهرباء 
 Pelamis waves power فمثًال، لقد انتقلت شركة بالميس ويف باور
التي مقّرها في أدنبرة، باململكة املتحدة، من مرحلِة االختبار هناك 
إلى مرحلة بناء ثالث آالت بعيدًا عن شاطئ البرتغال، والتي ستولّد 

عند عملها معًا في النهاية ما مقداره 2.25 ميغاواط.

nO�UJ²�«
تختلف تكاليف السد بشكل بّني من موقع إلى آخر ولكنها تقارن 
إلى حدٍّ بعيد بتكاليف القدرة املائية. فالتكلفة املقدرة بنحو 15 بليون 
بالتكلفة  ُتقارن  أكثر  أو  أمريكي)  دوالر  بليون   30) إسترليني  جنيه 
للميغاواط.  أمريكي  دوالر  مليون   4 نحو  وهي  الشمال  لسد  املالية 
تَرست  بريتش كاربون  الصادر عن شركة   2006 تقرير عام  ويضع 
الطاقة  في  األموال  استثمار  تشجع  التي   British Carbon Trust

بدون كربون، تكاليف كهرباء اجلريان املد-جزري في املجال -0.20
0.40 دوالرًا أمريكيًا للكيلوواط-ساعة، وترتفع التكاليف عند استخدام 

أنظمة األمواج إلى 0.90 دوالرًا أمريكيًا للكيلوواط-ساعة. ولكن أّيًا 
من هاتني التقانتني ليست قريبة من اإلنتاج على نطاق واسع والالزم 

حلمل مثل هذه األسعار على الهبوط.

WF =��«
للقمر  الثقاليني  التآثر ما بني كتلة األرض واحلقلني  إنتاج  يقدر 
مقدار  –وهو  املد-جزرية  الطاقة  من  تراواط   3 بنحو  والشمس 
ليلعب  كاٍف  ولكنه  الفلكي،  املصدر  هذا  ملثل  ما  حدٍّ  إلى  متواضع 
 Nature 447, البحار) انظر دورًا أساسيًا في احلفاظ على متازج 
2007 ,524 ,522). ورمبا هناك في املياه الضحلة من هذه الطاقة ما 

مقداره 1 تراواط وفيها ما يكفي من املياه لالستثمار بسهولة ولكن 
املتاح منها واقعيًا هو جزء صغير فقط. والشركة الفرنسية للطاقة 
 Brittany بريتاني  عن  بعيدًا  املد-جزرية  القدرة  تطّور  التي   EDF

(منطقة في شمال غرب فرنسا)، تقول إن قوة اجلريان املد-جزري 
بجانب فرنسا متّثل 80% من الطاقة املتاحة حول أوربة كلها، ومع 

ذلك ما يزال املستثَمر أكثر قليًال من جيغاواط واحد فقط.
ر االحتاد  ُتقّدر قدرة أمواج البحار بأكثر من مئة تراواط. وُيقدِّ

  The European Ocean Energy Association األوربي لطاقة البحار
العاملي الذي ميكن احلصول عليه هو ما بني 1 و 10  بأن املصدر 
بواسطة  استخالصه  ميكن  مما  كثيرًا  أقل  يبدو  ولكنه  تراواط، 
التقانات احلالية. وَيْقبل حتليل MRS Bulletin الصادر في نيسان 
عام 2008 أن حوالي 2% من خطوط الشواطئ العاملية يتمتع بأمواج 
تقدر كثافتها الطاقية بـ 30 كيلوواط على املتر الطولي، وهذه ستوفر 
ر بـ 500 ميغاواط من أجل نبائط تعمل مبردوٍد قدره  إمكانية تقنية ُتقدَّ
40%. وهكذا، ورغم التطوير الهائل فإنه من غير احملتمل أن تقترب 

قدرة األمواج من سعة القدرة املائية املرّكبة حاليًا. 

�«eOL*«
م السدود  إن املد واجلزر القابل للتنبؤ به بكل وضوح، حيث تقدِّ
على  للتوليد  الالزمة  القدرة  األماكن  بعض  في  بالفعل  املد-جزرية 
نطاق واسع والذي سيكون ذا شأن كبير على نطاق البلد كلها. كما 
م السدود فرصة للخزن املتاحة فيها. أما األمواج فليست ثابتة  تقدِّ

–إال أنه ميكن أن يعّول عليها أكثر من الرياح. 

∆ËU�*«
تتغّير املصادر املتاحة على نطاٍق واسٍع مع اجلغرافيا، وال يوجد 
أو  وجزر  مد  ساحلي  خط  كل  في  وليس  ساحلي  خط  بلٍد  كّل  في 
جريانات مد-جزرية أو أمواج  مؤثرة بصورة خاصة. واألماكن ذات 
ألستراليا،  الغربي  الساحل  تشمل  خاص  بشكل  احلارة  األمواج 
وجنوب أفريقيا، والشاطئ الغربي ألمريكا الشمالية وكذلك الشواطئ 
الغربية األوربية. وإن بناء التوربينات التي تستطيع الصمود لعقوٍد من 
الزمن في الشروط البحرية العنيفة أمر عسير. وللسدود املد-جزرية 
آثار بيئية، فهي عادة تغمر األراضي التي سبق لها أن ترطبت داخل 
املد واجلزر، واألنظمة املوجية التي حتيط بأطوال خطوط الشاطئ 
ذوات املفاجئات التضاريسية ميكن أن يصعب على اجلماهير تقّبلها. 
الطرف  في  للوجود  بطبيعتها  األمواج متيل  وكذلك  واجلزر  املد  إن 
النائي من الشبكة الكهربائية، وهكذا فإن إعادة الطاقة متثل صعوبة 

إضافية، ومن املعروف عن ممتطي األمواج أنهم يعترضون أيضًا.

Í√d�«
إنها صغيرة وقليلة األهمية على املقياس العاملي.

 WOzU¹eOH�« ÂuKF�« ‰uŠ Nature WK−� qÝ«d� E. Hand b½U¼ p¹d¹≈ ∫n�R*«
 Æ„—u¹uO½ w� UN³²J� s�

 WLłdð ¨Nature,Vol 454, 14 August 2008 WK−� w� ‰UI*« «c¼ dA½ æ
  Æd¹d×²�« W¾O¼ uCŽ ¨öO� uLŠ vHDB� Æœ
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»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ البنية املادية للحوسبة املتاحة، حاسب املصادم الهدروني الكبير، بيتابايت (1015 بايت)، الشبكة 
العنكبوتية العاملية املتاحة للعموم، شبكة حوسبة LHC حول العالم، صفوف احلوسبة (4).   

∑�ôUI�  

أول   CERN فيزيائيو  أجرى  عندما  التسعينيات  أواسط  في 
في  التجارب  ستنتجها  التي  املعطيات  ملقدار  احلذرة  تقديراتهم 
املصنعة  الشركة   Intel كانت   ،LHC الكبير،  الهدروني  املصادم 
ملعاجلات احلواسيب املكروية microcomputer قد أطلقت توًا معالج 
ويندوز  نظاُم  وكان   .Pentium Pro processor االحترافي  بنتيوم 
نظاَم التشغيل املسيطر وإن كان نظام Linux قد بدأ يأخذ زخمه 
العاملية  العنكبوتية  الشبكة  للعموم  أتاح  قد   CERN وكان  أيضًا. 
World Wide Web public، إال أن هذا النظام بقي بعيدًا جدًا عن 

في  املتوفرة   all-encompassing network الشبكة  شمولية خدمات 
يومنا هذا. وبلغ سعر الغيغا بايت (109 بايت) الواحد من املساحة 

التخزينية لألقراص عدة مئات الدوالرات.
لقد وضعت  بيئة احلوسبة حتدياٍت قاسية أمام علماء احلواسيب 
العاملني في LHC. ففي البداية اقتضت تقديرات الفيزيائيني االبتدائية 
أن ينتج املصادم LHC ماليني قليلة من الغيغا  بايتات –أي بضعة 
بيتابايتات petabytes (1015 بايت)- من املعطيات كل سنة. وإضافة 
الالزمة  احلوسبة  قدرة  فإن  املعطيات  هذه  حلفظ  التامة  الكلفة  إلى 
التسعينيات  حواسيب  من  حاسب  مليون  نحو  ستتطلب  ملعاجلتها 
احلوسبة  قدرات  حتسن  املتوقع  من  كان  احلقيقة  في  الشخصية. 
على  عامًال   LHC فيه  أصبح  الذي  الزمن  بحلول  مئة  قدره  مبعامل 
الشبكة بفضل قانون مور Moore's law الذي يقول إن قدرة احلوسبة 
ستتضاعف تقريبًا كل سنتني. لكن كان من الصعب توقع مقدار قدرة 
على  وكان  املستقبل،  في   LHC جتارب  ستحتاجها  التي  احلوسبة 
علماء احلوسبة في LHC إدراك أن احتياجات احلوسبة ميكن أن تنمو 
بسرعة أكبر مما يقوله قانون مور. وكان جزء من احلل يتجه نحو نقل 

كانت  النقل  لكن معدالت   .CERN ملواقع خارج  العمليات احلسابية 
ال تزال بطيئة نسبيًا. ففي 1994 كانت االتصاالت اخلارجية الكلية 
في CERN مساوية فقط لواحدة من االتصاالت العريضة العصابة  

broad band في هذا اليوم، وهي من مرتبة 10 ميغا بتة في الثانية.

الكاشفان  هما   LHC معطيات  لتدفق  الرئيسني  املصدرين  إن 
مئة  أكثر من  منهما  كل  يحوي  اللذان   CMSو  ATLAS الكبيران  
(read-out channels). ومع  (للخرج)  للقراءة اخلارجية  قناة  مليون 
أربعني مليون مروٍر للحزمة في الثانية، ستولد القراءة الثابتة اخلارجة 
ثانية.  كل  في  املعطيات  من  بيتابايت  من  أكثر  الكاشف  كامل  من 
وحلسن احلظ فإن معظم التصادمات غير هامة، وبواسطة ترشيحها 
إضاعة  دون  املعطيات  تدفق  خفض  ميكن  إلكترونيًا  واستبعادها 
احلوادث الهامة. ومع ذلك فإن الكاشفني ATLAS وCMS وجتربتي 
LHC األخريني، وهما   ALICE وLHCb سينتجون معًا بني 10 و15 

بيتابايت من املعطيات كل سنة والتي يترتب معاجلتها وخزنها بشكل 
أنحاء  في  للباحثني  األوقات  كل  في  إتاحتها  على  احلفاظ  مع  دائم 
بْت أقسام IT في CERN، واملعاهد األخرى التي عملت  العالم. لقد لَقَّ
على حل هذه املشكلة، التعامَل مع هذه الكمية الهائلة من املعطيات 

."LHC باسم "حتدي

 ÂœUB*« »uÝUŠ
dO³J�« w½Ë—bN�«

 ¡U¹eOH�  CERN  d³²��  dO³J�«  w½Ë—bN�«  ÂœUB*«  s�  o�«b�«  �UODF*«  qOÝ  l�  q�UF²�«  jDš  XKFł  bI�
 Andreas Hirstius ”uO²ÝdO¼ ”U¹—b½√ Àb×²¹ Æ ÎUC¹√ ¡U¹eOH�« w�Ë ¨W³Ýu(« w� ÎUOFOKÞ ¨Èdš√ …d� ¨�ULO�'«

ÆPetabyte X¹UÐU²O³�« rKŽ dBŽ w� UN½ešË  �UODF*« W'UF� �U¹b% sŽ

u×½ dO³J�« w½Ë—bN�« ÂœUB*« Z²MOÝ
 Ác¼Ë ¨WMÝ q� �UODF*« s� X¹UÐU²OÐ 15-10 

 WŠU²� U¼ƒUIÐ≈Ë —«dL²ÝUÐ UNEHŠ V−¹
 Æ�U�Ë_« q� w� lOL−K�
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WO{U*« œuN'« vKŽ ¡UM³�«
أعلى عشرة آالف مرة  LHC كانت  تقدير متطلبات جتارب  إن 
من حجم املعطيات وقدرة احلوسبة على سابقاتها باستعمال مصادم 
 Large Electron Positron (LEP) الكبير  البوزتروني  اإللكترون 
ما  الزمنية  املدة  وفي   .2000 في   CERN أغلقته  الذي   collider

أجري   LHC املصادم  عمل  وبداية   LEP املصادم  عمل  نهاية  بني 
 Super Proton عدد من التجارب على السوبر بروتون سينكروترون
احلوسبة  باجتاه  هامة  خطوات  سجل  الذي   Synchrotron (SPS)

لعمل  السبيل  لتمهيد   LEP تفكيك  قبل  فمثًال حدث   .LHC ملصلحة 
املصادم LHC أْن أنتجت التجربة NA48 التي أجريت على فيزياء 
بايت في  ميغا   40 بنحو  قّدرت  إذ  ذروتها،  بلغت  الكاوون معطياٍت 
 LHC الثانية- وهذا أقل بنحو 5 إلى 8 مرات مما توقعناه من جتارب
أثناء تصادمات البروتون- بروتون.  وإذا علمنا أن الهارْدوِير (العتاد 
املتاح) أو كما يقال البنية املادية للحوسبة املتوفرة (تقانة احلوسبة 
معدالِت  مثِل  مع  تتعامل  أن  ميكن   (available hardware املتوفرة 
الالزم  الزمن  أنه مبرور  يعني  ذلك مطمئنًا ألنه  املعطيات هذه كان 

لتشغيل  LHC كانت البنية املادية للحوسبة قد حتسنت،  مبا يكفي 
للتعامل مع معدالت أعلى.       

على  تقريبًا  مبرتبتني  تزيد  الثقيلة  األيونات  تصادم  منتجات  إن 
اجلسيمات التي تنتج عن تصادم بعض البروتونات ببعض (تصادم 
األيونات  تصادمات  نواجت  معدالت  تكون  وهكذا  البروتون-بروتون) 
2003 كانت  وأوائل   2002 أواخر  األعلى. وحتى  باملقابل هي  الثقيلة 
املتطلبات من مواصفات جتربة ALICE، التي ستستخدم كال النوعني 
من التصادمات لدراسة القوة النووية القوية، أن تأخذ املعطيات مبعدل 
 ALICE يقارب 1,2 غيغا بايت في الثانية، وملا كانت املتطلبات لتجربة
هي أكبر بكثير من متطلبات التجارب األخرى، فمن الواضح أنه إذا 
كانت البنية التحتية  للحوسبة ميكن أن تتعامل مع جتربة ALICE فإنها 
ستستطيع التعامل تقريبًا مع أي شيء- وبوجه خاص فإن التعامل مع 

املعطيات الواردة من التجارب األخرى لن يَُولَِّد أية صعوبة.
 CERN في  احلواسيب   علماء  تعاون  التحدي  هذا  وملعاجلة 
وأعضاٌء من فريق ALICE على تصميم نظاٍم يستطيع تلقي املعطيات 

.LHC يجب أن يعمل بعضها مع بعض حتى ينجح CERN كل الوصالت في البنية التحتية  للحوسبة في ∫qO�u²�« ‰uBŠ
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مبعدل يساوي 1.2 غيغا بايت في الثانية من أي جتربة وتناولها على 
وجه صحيح. وقد ُبِنَي النموذُج األصلي األول على نطاق واسع في 
2003، وكان من املفترض أن يكون قادرًا على تناول معدل معطياٍت 

قليلة. ولكن هذا  الثانية طوال ساعاٍت  بايت في  100 ميغا  يساوي 
النموذج فشل عند االختبار األول. وقد استفادت النماذج األصلية 
السالفة  النماذج  تعلمتها من  التي  الدروس  ذلك، من  بعد  الالحقة، 

وكانت قادرة على تناول معدالت أعلى باستمرار.

البوزتروني  اإللكتروني  املصادم  عصر  منذ  آخر  مشروع  وثمة 
لـ  احلوسبي  املناخ  بناء  على  احلواسيب  علماء  ساَعَد   LEP الكبير 
 The scalable أال وهو  املرفق املتكامل  املتنافر اخلطي النمو LHC

قد  كان  الذي   SHIFT أو   ،heterogeneous integrated facility

ُطور في أوائل التسعينّيات  من قبل أعضاٍء في دائرة احلوسبة في 
CERN بالتعاون مع جتربة OPAL على  LEP. وفي ذلك الوقت كانت 

احلوسبة في CERN ُجترى كلها تقريبًا بواسطة احلواسيب الكبيرة 
 .large all-in-one mainframe computers املترابطة في إطار واحد
إلى  املستندة  املصادر  فصل  في  كان   SHIFT أساس  في  واملبدأ 
املهمات التي  تنفذ: احلوسبة؛ واحلفظ على القرص؛ أو احلفظ على 
الشريط. وكل هذه املوارد (املصادر) املختلفة موصولة عبر شبكة. 
وقد أصبح هذا النظام األساس ملا يسمى اآلن احلوسبة العالية قدرة 

 .high-throughput computing (الدفق) النقل

واحلوسبة  النقل  قدرة  العالية  احلوسبة  بني  الفرق  فهم  ميكن 
مليء  سريع  طريٍق  في  بالنظر  ألفة  أكثر  هي  التي  األداء  العالية 
وفي  املختلفة.  احلوسبة  تطبيقات  السيارات  بالسيارات حيث متثل 
وقت  بأسرع   A من   B بلوغ  الهدف  يكون  األداء  العالية  احلوسبة 
ممكن -رمبا بسيارة فراري، على طريق خال. وعندما تتعطل السيارة 
يتوقف السباق حتى يتم إصالح السيارة. وفي احلوسبة العالية قدرة 
النقل يكون الشيء الوحيد ذو األهمية هو وصول أكبر عدد ممكن 
من السيارات إلى النقطة B من النقطة A. وحتى لو تعطلت سيارة 
واحدة فال أهمية لألمر، ألن املرور سيبقى متدفقًا وميكن أن تتقدم 

سيارة أخرى على الطريق.

إن احلوسبة العالية النقل تالئم بوجه  مثالي فيزياء الطاقة العالية، 
عن  بعضها  متامًا  مستقلة  هي  بالتجارب  املسجلة  "احلوادث"  ألن 
بعض وميكن لذلك أن تعامل أيضًا باستقالل. وهذا يعني أن حتليل 
املعطيات أو احملاكيات ميكن أن ُجتَْرى على  عدد كبير من احلواسيب 
التي تعمل باستقالل على مقاديَر صغيرة من املعطيات: ويقال عن 
 embarrassingly" مذهلة"  بدرجة  "موزعة  إنها  املعطيات  حمولة 

parallel". وعلى النقيض من ذلك فإن التطبيقات على حاسب فائٍق 

مصادر  فكل  عالية"؛  بدرجة  "موزعة  هي  اجليد  القدمي  الطراز  من 
التي هي رمبا عشرات آالف املعاجلات تستخدم  احلوسبة املتاحة، 

.single computing task ملهمة حساب واحدة
إن فصل املوارد املختلفة يجعل املنظومة احلسابية SHIFT خطية 
النمو scalable: وكل مورد ميكن أن ينمو بشكل مستقل استجابة 
الفيزيائي)  (التشكيل  املادية  البنى  فإن  وكذلك  جديدة،  ملتطلبات 
physical make up لكل مورد كان خارج املوضوع  إلى حد بعيد 

إضافة  ميكن  املثال  سبيل  وعلى  ككل.  احلوسبة  لنظام  بالنسبة 
سواقات األشرطة tape drives إلى النظام دون احلاجة إلى إضافة 
إيقاف  وميكن  أيضًا،  القرص  في  للتخزين  إضافية  ملساحة  "آلّية" 
retired عقد (وحدات) احلاسب القدمية بسهولة وتركيب عقد جديدة 

دون إزعاج النظام الكلي. وصفات املنظومة احلسابية SHIFT هذه 
 embarrassingly في شبكة احلواسيب املوزعة بدرجة مذهلة نوعًا ما
ث ليأخذ ميزات قانون  parallel، هي أنَّ كل حاسب منها ميكن أن ُيَحدَّ

مور، والكل يعمل باستقالل على بتاِت معطياٍت bits of data مختلفة- 
.LHC أثبتْت أنها األساس املمكن واألفضل حلوسبة عصر

LHC WJ³ý ∫WŽ“u*« W³Ýu(«
برمجياتهم   أطر  ويختبرون  يطورون  الباحثون  كان  عندما 
املعطيات،  أخذ  أجل  من  منهم،  واحد  بكل  اخلاصة  احلاسوبية 
مكان  وفي   CERN في  احلوسبة  بيئة  تابعت  واحملاكاة،  وحتليلها 
 ،LHC لـ الفور تقريبًا بعد أن بدأ التخطيط   آخر النضوج. وعلى 
في أواسط التسعينيات، أصبح واضحًا  لعلماء احلاسوب أن قدرة 
احلوسبة في CERN ستكون أدنى بوضوح من قدرة احلوسبة الالزمة 
من  كان  ولذلك  املطلوبة.  احملاكيات  وتنفيذ   LHC معطيات  لتحليل 
الضروري إتاحة  قدرة احلوسبة  في مكان آخر. وكان التحدي في 
بناء نظام يسمح للفيزيائيني باستعمال قدرة احلوسبة املوزعة حول 
 LHC العالم بسهولة. وهذا النظام يعرف اآلن باسم شبكة حوسبة

.Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) حول العالم
كانت بنية شبكة احلوسبة WLCG في صفوف (انظر الشكل  1). 
وإن مركز CERN للحوسبة هو (الصف0-) وفيه تخزن املعطيات اخلام 
(األولية) كلها على نحو دائم. وهناك الصف1- املؤلف من شبكة تضم 
أحد عشر موقعًا خارج مركز CERN تشتمل على  مختبِر رذرفورد 
أبلتون  في اململكة املتحدة، وعلى مختبٍر فرعي في الواليات املتحدة  
 Academia Sinica وعلى شبكة احلوسبة ألكادميية سينيكا في تايوان
وكل من املواقع في الصف1- لديه أمكنة في أشرطة التخزين الدائم. 
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وُتصّدر جتارب LHC معطياتها األولية من مركز CERN إلى مواقع 
الصف1- املذكورة. وُجترى جميع حتاليُل املعطيات الفعلية واحملاكيات 

.Tier-2 في نحو 130 موقعًا في الصف الثاني

ُر CERN ما بني 2 و5 غيغا بايت من املعطيات  وإجماًال، سُتَصدِّ
 LHC اخلام إلى مواقع الصف1- في كل ثانية. وعند التخطيط  لبدء
ثم مع  ومن  التطبيق.  النقل ممكنة  في  السرعات  مثل هذه  تكن  لم 
(البصرية)  الضوئية  األلياف  تقانة  تقدمت  القرن، حيث  دخول هذا 
 first 10 gigabit القارات  عبر  بتة  غيغا   10 أول  لصنع  يكفي  مبا 
األطلنطي،  عبر  االتصاالت  شبكة  وخصوصًا   ،transcontinental

 CERN كونت  لذلك  استجابًة  جتاريًا.  املتاحة 
فريقًا مع معاهد أخرى ومع املزودين بالشبكات، 
الذي   للمعطيات   Data TAG مشروع  ُسّمي 
السريعة  الروابط  هذه  مثل  قدرة  استكشف 
fast links. وبنتيجة التعاون وضع الفريق عددًا 

املعطيات  لنقل  القياسية  السرعات  أرقام  من 

إلى مسافات طويلة بدءًا من 5,44  غيغا بتة في الثانية بني جنيف 
وتسينيفال Sunnyvale بكاليفورنيا في تشرين أول/أكتوبر 2003. 
(وألسباب تاريخية قاس خبراء الشبكة املعطيات بالبتة في الثانية. 
يحوي  والبايت  الثانية،  في  البايت  النقل  خبراء  يستعمل  حني  في 

ثماني بتات).
الثانية،  في  بتة  غيغا   7,4 النقل  بلغت سرعات  وفي خالل سنة 
من  املعطيات  لنقل  الدقيقة  في   9 DVDs يقارب سعة  ما  نحو  أي 
ملخّدٍم  الرئيسية  الذاكرة  إلى  الواحد  املخّدم  ذات  الرئيسية  الذاكرة 
ولكن  الشبكة  بسبب  تكن  لم  السرعة  هذه  ومحدودية  آخر.  (ملزّود) 
لم  ذاكرة  إلى  ذاكرة  من  االنتقاالت  إن  املخدمات.  إمكانات  بسبب 
الفعلية ستنقل من األقراص،  البداية ذلك ألن املعطيات  تكن سوى 
وهذا يتطلب الكثير. ومع ذلك كان في اإلمكان، في 2004 باستعمال 
مخدمات موصولة إلى نظاٍم للقرص التجريبي، نقل 700 ميغا بايت، 
أو ما مقداره CD واحد من املعطيات، في كل ثانية، من جنيف إلى 
–أسرع بأكثر من عشر  بدفقِة  قراءٍة واحدة من قرٍص  كاليفورنيا 
مرات من السواقة الصلبة العيارية في احلاسوب املكتبي هذه األيام. 
وهذه بينت أن وصالت الشبكة لن تكون مشكلة، وأن املعطيات ميكن 
أن تنقل بالفعل من CERN إلى أي من مواقع الصف1- بالسرعات 
مواقع  بجميع  اآلن  موصولة   CERN وإن  املعطيات.  لنقل  املرغوبة 
الصف1- باالتصال بواسطة شبكة واحدة على األقل تستطيع نقل 

املعطيات بسرعة 10 غيغا بايت في الثانية.

ø�UODF*UÐ lMB½ «–U�
إن حتديات حوسبة  LHC تتضمن أيضًا أكثر بكثير من املشاكل 
وجٍه  على  اآلالت  من  كبير  عدد  بناء  كيفية  فهم  مثل  من  العادية، 
مجٍد، وترتيبها، ومراقبتها وكشف اخللل  والصعوبات، وفي النهاية 
كيفية إيقاف اآلالف من اآلالت. واملهمة األخرى التي تبدو "عادية" 
في  مبكرة  جدية  دراسًة  تطلبت  التي  املعطيات  خزن  مسألة  كانت 
مرحلة التخطيط. وأحد العوامل الرئيسة في التخطيط عمومًا هو ذاك 
الذي يخّص CERN وفيزياء الطاقة العالية، وكان ذلك في أن اخلزن 
 LEP مصادم  أقفل  أن  وبعد  الدوام.  حقيقة  ليعني  يكن  لم  الدائم 
بذل الفيزيائيون جهودهم إلعادة حتليل كل املعطيات اخلام التي مت 
إنتاجها خالل 11 عامًا. وميكن أن يكون LHC قد أنتج ما يبلغ -300
400 بيتابايت من املعطيات اخلام على مدى عمره املقدر بنحو 15 

عامًا؛ وتوقع الفيزيائيون أن تبقى كل املعطيات في متناول اليد على 
مدى عدة سنوات بعد إقفال املصادم. 

لتعاجلها  جدًا  كثيرة  معطياٍت   LHC جتارب  ستنتج   ∫WJ³A�«  w�  Ãd(«–r�d�«
ُم ملواقع مختلفة كثيرة   CERN  وحدها. ولذلك فإن مهمة حتاليل املعطيات وخزنها َسُتلزَّ

 Worldwide LHC حول العالم LHC حول العالم عبر شبكة ُتعرف باسم شبكة حوسبة
سُتنَقل  الشبكة)  من  (الصف0-   CERN في  احلوسبة  مركز  فمن   .Computing Grid

وصالِت  طول  على  مركزًا  عشر  األحد  ذي  الصف1-  إلى  اجلسيمات  تصادِم  معطيات 
األلياف الضوئية بسرعة فائقة 10 غيغا بتة في الثانية. وهذه املواقع الوطنية ستخزن 
نحو ثلثي املعطيات اخلام في مكتبات شريطية ضخمة، في حني يخزن  الباقي في مركز 
CERN. وسيجري معظم  َحتليل املعطياِت  في احلواسيب في نحو 130 مركزًا إقليميًا 

في الصف 2-. وميكن أن يسّخَر الفيزيائيون املنفردون قدرة املعاجلة في مراكز الصف 
الثاني باستعمال الوصالت بني هذه املراكز وجتمعات احلوسبة في اجلامعات (الصف-

3). وكذلك بني سطوِح حواسبهم واحلواسيب احملمولة (الصف4-).

 Êe)« WLK� Ê≈
 ¨�UODFLK� rz«b�«
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على  مخزنة  كانت  احلسابات  في  استخدمت  التي  واملعطيات 
املخزنة  املعطيات  تعتبر  الطويل،  املدى  على  فإنه  وبالطبع  أقراص، 
على أشرطة وحدها "آمنًة". ولم تبرهن أية تقانة غيرها قدرتها على 
مع  طويلة  ملدٍد  موثوقة  بصورة  املعطيات  من  ضخمة  كميات  خزن 
بقاء أسعارها معقولة. وهذه األشرطة  موضوعٌة في مكتبات ميكنها 
  tape drive  استيعاب ما يبلغ 000 10 شريط وما يبلغ 192 سواقة

في املكتبة الواحدة.
وللتوثق من أن املعطيات تبقى في املتناول تنسخ كل املعطيات 
األولية إلى جيل جديد من الوسط الشريطي tape media حيث تصبح 

إليها.  الوصول  ميكن  متاحة 
وكان هذا قد حدث في التاريخ 
كل ثالث إلى أربع سنوات، مع 
أن خطوات التغيير قد تسارعت 
حماية  إلى  وباإلضافة  حديثًا. 
من  النفيسة  اخلام  املعطيات 
الِبلى  ومن  املعتاد  االستعمال 
في األشرطة اخلاصة فإن مثل 
املنتظم  الدوري  التجديد  هذا 
ألن  األشرطة،  عدد  يخّفض 
تكون  منها  األحدث  األشكال 
على العموم ذات سعات أكبر. 
ويصبح الوصول إلى املعطيات 
أسرع مع كل حتديٍث  تاٍل ألن 

سرعة السواقات اجلديدة أكبر. وتكّدس األشرطة القدمية في علبها 
وتغلف بالبالستيك وتخزن مع عدد من سواقات األشرطة للتحّقق من 
قراءة األشرطة األصلية من جديد. وحتفظ نسخ األشرطة  إمكانية 
االحتياطية أيضًا في مواقع متعددة multiple sites في أبنية مختلفة 
وذلك في محاولة لتقليل الضياع  إلى احلد األدنى فيما إذا وقعت 

أي كارثة. 
ويترتب على جتارب LHC أن تختزن، إضافة إلى املعطيات الفعلية 
من تصادمات اجلسيمات، "الشروط" التي عمل عندها الكاشف (أي 
التفاصيل عن الكاشف نفسه مثل املعلومات عن املعايرة والتراصف   
calibration and alignment) حتى ميكن في الواقع تنفيذ التحاليل 

واحملاكيات الصحيحة املناسبة. وهذه املعلومات حتفظ في ما يسمى 
شروط قاعدة املعلومات في مركز احلوسبة لـ CERN، ومن ثم تنقل 
إلى مواقع (الصف1-) أيضًا. لقد احتاجت جتارب LHC إلى إجراء 
تغييرات في قاعدة البيانات 000 200 مرة في الثانية، إال أن النموذج 

 100 إال  يتناول  أن  ميكن  ال  املعلومات  لتداول  املستخدم  األصلي 
تغييٍر في الثانية. وبعد بعض اجلهود املكثفة حلل هذه املشكلة غّير 
أوراكل Oracle فعليًا برنامج قاعدة املعطيات بحيث يسمح لتجارب 
نع لقاعدة البيانات وهو على  LHC بتلبية املتطلبات؛ وأوراكل هو املصِّ

اتصال مستمر لتزويد CERN بالبرمجيات.
يقول الشركاء الصناعيون شيئًا واحدًا عن CERN وعن فيزياء 
املتطلبات تسبق عدة سنوات كل شيء آخر  أن  العالية هو  الطاقات 
رسمي  موظف  وهو   Pat Gelsinger جيلسينغر  بات  ويقول  عمليًا. 
 Intel الرقمي اجلديد  في شركة  املشروع  الرتبة في مجموعة  عالي 
في   IT فريق  مع  عملت  (التي 
 CERN إن  سابقًا).   CERN

في  الكنار  "عصفوِر  دور  تؤدي 
منجٍم للفحم". ومنذ الدخول إلى 
CERN والتعاون مع الفيزيائيني 

مع  أو  التجارب  في  العاملني 
 ،IT املعلوماتية  تقانة  قسم 
كانت الصناعة قادرًة على معاجلة 

مشاكل الغد وحلها اليوم.! 
الذي   LHC حتدي  إن 
في  احلاسوب  علماء  يواجه 
CERN بلغ من الضخامة مبلغ 

التحدي ملهندسيها وفيزيائييها. 
فاملهندسون َبَنوا أكبر وأعقد آلة  
وكواشف على كوكبنا، يضاف إليها إجنازات كثيرة  أخرى ال ميكن 
وصفها إال بأنها فائقة األفضلية superlatives. وعلماء احلاسوب، 
من جانبهم، متكنوا من تطوير بنيٍة حتتية للحوسبة تستطيع التعامل 
مع  مقادير هائلة من املعطيات،  وبهذا حققوا إجناز  كل متطلبات 
الفيزيائيني، بل ذهبوا في بعض األحيان إلى أبعد منها. وتتضمن 
البنيُة التحتيُة هذه WLCG التي هي أضخم شبكة في الوجود، والتي 
الفيزيائيون  كان  وملا  املستقبل.  في  متعددة  تطبيقات  لها  ستكون 
ميلكون اآلن كل الوسائل التي أرادوها طوال هذه املدة، فإن سعيهم 

لكشِف املزيد عن أسرار الطبيعة ميكن أن يبدأ. 
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»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ الرصد باملناطيد، خلفية األمواج املكروية الكونية، مناطيد الضغط املنعدم، مناطيد الضغط الفائق.

استهّل مارك كوبل Mark Cobble يومه باكرًا قبل بدء اإلطالق. 
تغمر حظيرة  األفق، وأضواء هالوجينية  السماء في  ترّصع  إضاءة 
 Fort Sumner ناسا بطوابقها الثالثة. الصحراء هادئة حول مطار
مولٍد  بهمهمات  فقط  سكونها  ويتقطع  نيومكسيكو،  في  البلدي 
وصفعات جنيح العادم على ظهر شاحنة الهليوم وحفيف ريح واهية 
في شجيرات هزيلة تتحاكك. إن خشخشة الرياح تكاد تزعج كوبل، 

قائد طاقم ناسا املكلف بهذا اإلطالق والذي بدأ يتهيأ للتحرك.
منذ الثانية والنصف يتابع مدير املطار كل نصف ساعة أو ما 
يقارب ذلك إطالق مناطيد اختبار الطقس التي ال يتجاوز قّدها قّد 
األحوال  اختصاصي   ،Ross Hays الشاطئ. روس هايس  بالونات 
اجلوية السابق في CNN، يعمل اآلن مع ناسا، وموجود في املوقع 
منذ الواحدة جلمع معطيات الطقس، متسلحًا بقارورتني من القهوة 

وبعض الغذاء.
يتبادل كوبل العبارات مع هايس، 
احتمال  هناك  "هل  األول:  فيقول 
متفائًال:  الثاني  فيجيبه  لألمطار؟"، 
"قطعًا ال، ال شيء هنا يشير إلى ذلك 
في هذه املنطقة، واجلو صحو متامًا 

فوق نيومكسيكو".
الطقس  معطيات  كوبل  يتفحص 
وخدمة  اجلوية،  القوى  من  املجّمعة 
األجهزة  وشبكات  الوطنية  الطقس 
فيدرك  العامة،  العليا  املدارس  في 
للقلق.  مثيرة  الرياح  حالة  أن  متامًا 
إن حالة الرياح مقلقة بالفعل، غير أن 
مع  أكثر  السوء  إلى  الطقس سيميل 

نهاية األسبوع. ويختتم مالحظاته قائًال: "سنرى كيف ستتم األمور 
ونأمل باألفضل".

وفرت املناطيد وملدة طويلة بديًال رخيصًا لإلطالق الصاروخي. 
حتى وإن لم تكن املناطيد قادرة على االرتفاع فوق الغالف اجلوي، 
بسبب طبيعتها، فهي مهيأة لتجاوز 99% منه، مخلفة حتتها الغبار 
والتأثيرات اجلوية وبخار املاء. وفي ثمانينيات القرن املاضي، قامت 
ناسا بإطالق ثمانني منطادًا سنويًا كجزء من برامجها الفلكية وبرامج 
كيمياء الغالف اجلوي؛ يحمل املنطاد مقاريب تزن طنًا أو أكثر وقد 
أجنزت اكتشافات وتقييمات استثنائية. ميكن للحّساسات املعلقة في 
أسفل املناطيد أن تستخدم مرة بعد مّرة، وذلك من خالل استعادتها 
بوساطة محاوالت اإلنزال في محطات أرضية، على عكس أخواتها 

احملمولة على الساتالت.

 —uB²¹ Eric Hand  b½U¼ p¹d¹≈ «cN� ¨w�“UMð >bŽË a¹—«u� v�≈ UÝU½ �U�öÞ≈ lOLł ÃU²% ô
ÆuJO�J	uO½ WM¹b0 dM	uÝ �—u� w� q¹b³�«

WO½uJ�« W¹ËdJ*« Ã«u	_« WOHKš
في العام 1998 َأجنز مشروٌع اسمه 
الرصد باملناطيد لإلشعاع امللّيمتري 
 Balloon واجليوفيزياء خارج املجّرة

 Observations of Millimetric

 Extragalactic Radiation and

 Geophysics (BOOMERanG)

خارطة املقاس الدقيق خللفية األمواج 
املكروية الكونية في جزء من السماء، 
ن  وقّدم برهانًا على "تسطحها". ومتكَّ

حتليق الحق في العام 2003 من كشف 
بعض االستقطاب في اخللفية، متوافقًا 

مع فترة "توسع" في املرحلة الكونية 
املبكرة جدًا. 

…œUC	 �ULO�ł
َأجنزت جتربة مقياس الطيف الفائق 

الناقلية احملمول باملنطاد (BESS) تسعَة 
حتليقاٍت مدة كل منها يوم واحد بني 

العامني 1993 و2002 وكشفت عن أكثر 
من 2400 بروتون مضاد، مما ساهم 
بـ 80% من تسجيالت املادة املضادة 
الواردة إلى األرض. وكشفت حتليقات 

أطول مدة وأكثر حداثة عن تقييدات 
حول وجود هليوم مضاد. تنافس هذه 

األجهزة حساسية مقياس الطيف 
املغنطيسي بجسيمات ألفا الذي تبلغ 
كلفته 1.5 بليون دوالر، وهي بانتظار 
حتميلها على محطة الفضاء الدولية.

1987a ozUH�« dF²�*«
عندما انفجر املستعر الفائق العجيب 
على مّر القرون، أثناء هبوط املكوكات 

الفضائية األمريكية على األرض، 
ُأطلق كاشف، رمبا كان محلقًا على 
املكوك، بوساطة منطاد من القطب 
الشمالي. وبالرغم من إخفاق ذلك 
اجلهد الرائد، إال أن عدة مهمات 
باملناطيد في أستراليا على مدى 
العامني الالحقني كشفت أشعة 

صدرت عن االنفجار، تؤكد النظريات 
حول التفكك اإلشعاعي ملخلفات 

النجوم. 

bOÞUM*« UNO� X	bIð w²�« �ôU−*«
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بعد  فيما  للمناطيد  ناسا  إطالقات  عدد  باّطراد  تناقص  فقد  ذلك،  ومع 
فقط.  منطادًا   17 على  املاضي  العام  في  عددها  اقتصر  إذ  الثمانينيات، 
ر ذلك جزئيًا بتغير طبيعة التجارب واملراقبات التي يريد فيزيائيو الفضاء  ُيفسَّ
نتائج  مثل  وبسرعة،  بسهولة  إجنازها  ميكن  التي  تلك  منها  ونذكر  تنفيذها، 
التعليق املنخفض ملقاريب على ارتفاع 30 كيلومترًا في السماء. حتتاج معظم 
ومن هنا جاءت ضرورة  تعقيدًا،  أكثر  وأجهزة  أبعد  لتحليقات  اآلن  التجارب 
تصنيع نوع جديد من املناطيد، وبخاصة ذاك الذي له شكل يقطينة ذات طّيات 
كوبل  يحاول  والذي   ،Fort Sumner حظيرة  في  واٍق  أحمر  ببالستيك  مغلفة 
 Columbia Scientific للمناطيد  العلمي  كولومبيا  موقع  من  إطالقه  ومّالحوه 
Balloon Facility (CSBF) التابع لناسا. ولقد ُصنِّع من نسيج ال يزيد سمكه 

على سمك بالستيك األكياس املستهلكة، ويصل قطره، بعد نفخه وإطالقه، إلى 
54 مترًا و يزيد حجمه على حجم 600 باٍص ثنائّي الطابق. وإذا متت جميع 

األمور بنجاح فسيقدم حًال ملشكلة مستعصية في مجال املناطيد العلمية، أال 
وهي عدم إمكانية بقائها ملدة طويلة في اجلو. فاستنادًا ملُصّمميه، ميكن لهذا 

النمط من املناطيد أن يبقى في اجلو لعدة شهور في كل مّرة.

ÎUO�UŽ oOK×²�«
ُمتأل جميع املناطيد العلمية بغاز الهليوم. أما في املناطيد العادية، املسماة 
القابل  الهليوم  املنعدم، حيث يكون ضغط هذا  باملناطيد ذوات الضغط  أحيانًا 
للطفو مساويًا للضغط اجلوي اخلارجي، وبالتالي تتغير حجوم املناطيد بتغير 
يتخلى  أن  ارتفاعه،  سوية  على  احلفاظ  أُريد  إذا  يعني،  وهذا  احلرارة.  درجة 
املنطاد عن بعض الغاز نهارًا وُيحقُن ببعض منه ليًال. وهذا يحدُّ من فترة مهمة 
أما في شروط مستقرة كما في حالة  أيام.  ليحصرها عادة في عدة  املنطاد، 
ثبات ضوء النهار ميكن ملناطيد الصيف القطبي أن تستمر مبهمتها ملدة أطول. 
ففي العام 2005 حلق منطاد ناسا ثالث مرات حول القطب الشمالي مبدة حتليق 
لفيزيائيي  كافية  تعتبر  املدة  هذه  أن  من  الرغم  وعلى  يومًا.   42 بلغت  قياسية 
الفضاء املتتبعني ملعطيات تخص أشياء مثل األشعة الكونية، فإن الفترات األطول 
هي أكثر تفضيًال. وباستثناء تتابع الليل والنهار فإن الفترات الطويلة ستسمح 
الشمالي،  القطب  من  مناًال  أسهل  مناطق  من  انطالقًا  املهمات  بتنفيذ  أيضًا 

وستنفُذ بيسر أكثر متطلبات املراقبني الذين يرغبون بالعمل في الظالم.
صّمم املنطاد املزمع إطالقه من Fort Sumner ليوفر هذه امليزات من خالل 
األوقات  بعض  ففي  ثابتًا.  ضغطًا  يقابل  ما  أي  ثابت،  حجم  على  محافظته 
ولهذا  اخلارجي،  اجلو  في  الضغط  من  أعلى  الداخلي  الغاز  ضغط  سيكون 
الفائق. يتم تقييد تغيرات  السبب يطلق على هذه التصاميم مناطيد الضغط 
الضغط بوساطة أوتار بالغة القوة موجودة في أضالع املنطاد ومصنوعة من 
الزيلون Zylon، وهو بوليمير يستخدم أيضًا حلماية حلبات سباق السيارات. 
 100 مدة  عاليًا  البقاء  الفائق ميكنها  الضغط  مناطيد  أن  ناسا  علميو  يتوقع 
جتاه  للتلف  عرضة  أقل  لكونها  ونظرًا  املنطاد).  صورة  (انظر  أكثر  أو  يوم 
تعاقب الليل والنهار فإنها تفتح إمكانية رحالت متكررة على ارتفاعات متوسطة 
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يسمح  ما  وهذا  أيضًا.  األرض  حول 
وُيدِخُل  للمشاهدة  أوسع  سماء  برقعة 
نحو  على  اللعبة  في  اللّيليني  الفلكيني 

تام أيضًا.

lOMB²�« WM ]�× Ô� �öðUÝ
  تزداد رقعة السماء القابلة للدراسة 
مع تزايد زمن التحليق، ومع تزايد رقعة 
سماء الفترة الليلية تزداد رقعة السماء 
املدروسة على مدار العام. وبلغة تكلفة 
املناطيد  قدرة  فإن  بالدوالر،  العلم 
القوية جدًا ستطّور صناعة الساتالت 
ّمما  أوسع  مهمات  مجال  أجل  من 
فيقول  احلالية.  التكنولوجيا  به  تسمح 
 ،Simon Swordy سووردي  سيمون 

مدير معهد إنريكو فيرمي في جامعة شيكاغو، الذي يرغب باستعمال املناطيد لدراسة 
قصة األشعة الكونية في درب اللّبانة: "هناك جماهير كثيرة تنتظر اليوم الذي تصبح 
فيه هذه التكنولوجيا أكثر نضجًا، لكن عليهم إثبات صالحية هذه التقانة قبل أن يبدأ 

العاملون في ناسا تبّنيها بشكل جّدي".
إن حتقيق هذا اإلثبات ليس باألمر السهل؛ فاملناقشات حول مناطيد الضغط الفائق 
تدور هنا وهناك منذ مدة. فقد كتبت عنها مجلة Nature بحماسة منذ خمس سنوات 
مضت (Nature 421, 308-309, 2003). غير أن جناح التحليق يبدو مراوغًا. فاالختبار 
في Fort Sumner يشكل جزءًا من احملاولة األخيرة للقيام بشيء ما في هذا املجال. 
واإلخفاق قد يعرض خلطر زيادة ميزانية خطة ناسا للمناطيد العلمية، إذ تطالب هذه 
اخلطة بتمويل املناطيد بزيادة قدرها 50% على مدى السنوات األربع القادمة، لتكون 
جاهزة لإلفادة جزئيًا من تقانة الضغط الفائق كي تنتقل من منوذج بدئي حّساس قابل 
للتسامح إلى أداة متينة ونافعة. يجب أن متر جتربة التحليق بسالم، ويجب على طقس 

نيومكسيكو أن يتعاون مع كوبل.
في السادسة صباحًا دخلت مجموعة كوبل في معمعة العمل. إعالن ضخم، وشاحنة 
رقعة من رصيف  إلى  بتثاقل  تتحرك  آخر حلظة،  املناطيد حتى  تقّيد  طنًا   45 بحمولة 
متصدع كثير األعشاب. سماء متبّدلة األلوان من األسود إلى األزرق ومن ثم البنفسجي، 
والشمس البازغة تكشف عن عنفات ريحية على تلة بعيدة –ليس هناك إشارة تشجع 
مطلقي املنطاد. وفي الوقت الذي يقوم فيه فريق اإلطالق بخلع املنطاد من الغالف الشبيه 
كوبل  رئيس   ،Danny Ball بال  داّني  كان  والتواءات،  ثقوب  والبحث عن  املوز  بقشرة 
ومدير CSBF في تكساس، ميشي الهوينى مرتديًا كنزة فضفاضة تعلوها قبعة حمراء.

الياقة  ثقافة  بال  جّسد  وقد  بال،  إشراف  ناسا حتت  مناطيد  كافة  إطالقات  جرت 
الزرقاء في برنامج اإلطالقات، ويعطي إحساسًا فضًا. وقبل أن ينخرط في عالم املناطيد 
عمل على مراكب حفر بعيدًا عن الشواطئ في احمليط الهادئ. وأثناء قيام اجلماعة بنشر 

�öðU��«
wJ¹d�√ —ôËœ 5¹ö� …dAŽ s� d¦�√ ∫WHKJ�«

�«uMÝ …bŽ ∫W¹—«dL²Ýô«
 �«uMÝ WKOBŠ �öðU��« lL&Ë ¨WHKJ� w¼Ë ¡j³Ð vM³ð

ÆW¹uł �öš«bð ÊËœ �UODF*« s�

©d Ú³ ]��«® b�d�« a¹—«u�
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غالف املنطاد خلف اإلعالن الضخم كان يقول: "يعمل علميو الساتل 
في غرف نظيفة مزودين بدورات تدريبية ملدة عشر سنوات ومعاينات 
غير محدودة. أما نحن فليس لدينا غرف نظيفة، ولم نكن نحصل على 

شيء من هذا".

—ôËbK� d³�√ ¡«œ√
حتمل  التي  الساتالت  فمعظم  التكلفة.  في  ينعكس  الفرق 
عاملة  شركات  تصنعها  بالقدرة  وتغذيها  وتثبتها  العلمية  األجهزة 
مارتن  لوكهيد  أو   Boeing بوينغ  مثل  الفضائية  الصناعات  في 
Lockheed Martin بأسعار تصل إلى ماليني الدوالرات على األقل. 

بأسعار  الصواريخ  قاذفات  تبيع  مثيالتها  وبعض  الشركات  هذه 
منها  لكل  اإلجمالية  الكلفة  فكانت  ناسا  مناطيد  أما  مشابهة. 
تساوي 250000 دوالر أمريكي على طاوالت عمل جنوم الفضاء في 
Sulphur Springs، في تكساس، وهي شركة تصنع في الوقت نفسه 

رقائق البولي إيتيلني املستخدمة في األكياس املستهلكة. فالسطح 
اخلارجي واألوتار التي تستخدم في مناطيد الضغط الفائق يزيد 
أبدًا  يقارب  ال  وهذا  أمريكي،  دوالر  مليون   1.5 على  قليًال  ثمنها 
ثمن قاذف الساتل. وأكثر األجزاء كلفة في مثل هذه املهمات هي 
األجهزة نفسها التي تستخدم في مهمات الساتالت. لكن ميكن لهذه 
األجهزة أن تعلق باملنطاد بوساطة كابالت من الفوالذ، وال توجد 
حاجة للعزل احلراري أو ملكونات ذات تقانات عالية كما هو احلال 
يزال  بإطالق جهاز ال  يطالب  بال  أن  الساتالت. حتى  أنابيب  في 

مركونًا على منصة تصنيعه.
بالتكلفة فقط. فباملقارنة مع املعطيات األكيدة هنا  الفارق  ليس 

وهناك حول املناطيد، يعدُّ تطور الساتل بطيئًا وقد يؤدي إلى النفور 
سنوات  لعدة  أن حتلق  املناطيد  على  املثبتة  للتجهيزات  منه. ميكن 
قبل أن حتلق مكافئاتها، أو املتحدرة منها، في الفضاء. ففي العام 
امللّيمتري  املنطاد في جتربة حول اإلشعاع  1998، أدت مشاهدات 

 Balloon Observations of Millimetric واجليوفيزيائي خارج املجّرّي
  Extragalactic Radiation and Geophysics (BOOMERanG)

إلى دراسة خلفية األمواج املكروية الكونية في جزء من السماء، حيث 
قدمت تأكيدات مهمة حول تسطح الكون سبقت بذلك بعض النتائج 
التي صدرت فيما بعد عن مسبر ويلكنسون لألمواج املكروية املختلفة 
العام 2008، ستبدأ  العالية جدًا. وفي أواخر  التكلفة  اخلواص ذي 
والتابعة  أمريكي  دوالر  مليون   940 كلفتها  البالغة  الفضاء  محطة 
لوكالة الفضاء األوربية باستخدام جتهيزات ذات تصميم مماثل من 

أجل حصولها على خريطة خللفية السماء بأكملها.
في  الفلكي  الفيزيائي   ،Andrew Lange الجن  أندرو  وبحسب 
 ،BOOMERanG معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا والذي كان في فريق
ميكن للمنطاد حاليًا أن يحلق بشكل أكثر إثارة لإلعجاب. ولدى الجن 
خطط جلهاز يسمى SPIDER الذي سيقيس االستقطاب في خلفية 
األمواج املكروية، وبالتالي سيكشف عمل أمواج اجلاذبية في الكون 
البدائي. وإذا ما متكن من وضع هذا اجلهاز ضمن إحدى اإلطالقات 
التجريبية األولى ملنطاد فائق الضغط، كما يتمنى في مدة سنوات 
قليلة، فإنه يفكر بأن مثل هذه القياسات قد توفر إثباتًا أكيدًا على 
توسع الكون، وبالتالي يثير عرضًا ملهمة فضائية لم يؤسس لها بعد، 
وهي مسبار التوسع الكوني، والتي من املستبعد أن تظهر مبكرًا قبل 

نهاية العقد التالي.

 w�dA�« »uM'« u×½ ŸUHð—«
 jÝË_« Íu'« ·öG�« d³Ž

Æ©dOHÝËeO*«®

Æ…bzU��« WOÐdG�« dOHÝuð«d²��« ÕU¹— l³²¹

 w� VIŁ ÀËbŠ bFÐ ÷—_« ÁU&UÐ W�d×M� …œuŽ
 ÆÎUC¹√ w�dA�« »uM'« ÁU&UÐ ¨�UŠuK�« bŠ√
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يرحب األكادمييون باستكمال مفهوم سريع لتجارب املنطاد ليس 
كطريقة لتحليق معدات عاجلة فحسب، بل كمنظومة مسبقة الصنع 
املقاس  "إن  أحدهم:  ويقول  أيضًا.  الدكتوراه  درجات  عدد  لزيادة 
املقاس  هو  معطيات  على  واحلصول  وحتليقه  منطاد  لبناء  الزمني 
البداية  منذ  العملية  على  لالطالع  الدكتوراه  طالب  يحتاجه  الذي 

وحتى نهايتها".

œuFB�«
عند السابعة متامًا، وخالل هدوء طويل سبق االنطالق، كل واحد 
حول منطاد االختبار يضع سدادات األذن. يقوم كوبل بفتح صمامات 
على شاحنة الهليوم ومع دفعة عالية من الهسيس، يتسلل الغاز إلى 
األنابيب ومن ثم إلى املنطاد. لم يكن دخول الغاز مباشرة إلى املنطاد 
الفائق الضغط، وإمنا إلى منطاد جرٍّ موصول بالقمة ليرفع املنطاد 
األساسي إلى األعلى. ويتم عندها إدخال 900 متر مكعب من غاز 
الهليوم إلى املنطاد األساسي، أي ما يعطيه مكافئ جاذبية مضادة 
تدفع املنطاد لألعلى يعادل وزن سيارة صغيرة. وبعد مضي عشرين 
ويحرر  عتلة  برفع  ضخم،  جرس  مقابل  الواقف  كوبل،  قام  دقيقة، 
املنطاد من خابور مرتبط بنابض. بضع وعشرون من الوجوه التي 
غيرتها عوامل اجلو، وبعيون ذابلة، تتابع املنطاد وهو يصعد إلى أن 

اختفى في وهج شمس ما تزال تعانق األفق.
الذين  املهندسني  لكن  واستراح.  الصعداء   CSBF فريق  تنفس 
صّمموا املنطاد وبنوه ظلّوا معتكفني في اخليام. ففي سوية األرض 
يظل املنطاد بعيدًا عن توسعه الكامل، فمن املفترض أن يأخذ حجمه 
النهائي عند ضغط شديد االنخفاض في طبقة الستراتوسفير فقط. 
أما املناطيد التي سبقته فقد أخفقت في الوصول إلى هذه احلالة. 
ففي العام 2001 كان يحدث شيء غريب عند إطالقات االختبار، إذ لم 
يحصل االنتفاخ التام للمناطيد على اإلطالق عند االرتفاعات املماثلة. 
بقيت مادة املنطاد متغضنة تشبه نتوء عمود فقري أو قطبة لها شكل 
احلرف S مغروزة على كرة البيسبول. وهو ما يؤدي إلى عدم استقرار 

مينع املنطاد من أداء أية مهمة فعلية.
لقد دعي املهندسون اإلنشائيون حلل املعضلة. فوجدوا أن هناك 
املنطاد.  أقطاب  عند  الطولية  األوتار  بني  ما  املواد  من  زائدة  كمية 
ونتيجة لذلك، تنزع املناطيد إلى االنطواء على نفسها من أجل إنقاص 
التوتر. ويقول هنري كاثي Henry Cathey، مهندس ناسا في مختبر 
كروسز:  الس  في  الوطنية  نيومكسيكو  بجامعة  الفيزيائية  العلوم 
يكون  أن  ميكن  حدٍّ  أي  فإلى  منطاد.  مجرد  أنه  للبعض:  "يتراءى 

قاسيًا؟ لكنه ذو بنية معقدة".

من  احلي  الفيديو  بث  املهندسون  يراقب  املناطيد،  حظيرة  في 
اجلزء  نحو  وموجهتني  املنطاد  حتت  العربة  في  مثبتتني  كاميراتني 
وعند  متفتحة.  كزهرة  املنطاد  من  السفلي  اجلزء  يبدو  منه.  املنتفخ 
صعود املنطاد بسرعة 18 كيلومترًا في الساعة، تأخذ طياته باالختفاء 
واحدة تلو األخرى، باستثناء واحدة منها موجودة في موقع الساعة 
الطّية  يستعجلون  واملهندسون  للمنطاد.  السفلي  الوجه  على  الثانية 

املتمردة قائلني: "هّيا تقدمي، هّيا تقدمي، امنحي الكلب عظمة".
كيلومترًا،   30 يقارب  ارتفاع  إلى  املنطاد  وصول  وفور  أخيرًا، 
وبدؤوا  الغرفة  في  األسارير  فانفرجت  األخيرة،  الطّية  انبسطت 
يحدث  أن  قبل  ساعة  ملدة  غربًا  املنطاد  طفا  باأليدي.  يتصافحون 
الفريق ثقبًا في أحد ألواحه. سقطت احلمولة املعدة ومظلتها باجتاه 
املنطقة اجلرداء من جبل كابيتان في غابة لنكولن الوطنية، على بعد 
يزيد على 100 كيلومتر وحطت بسالم، متدلية فوق بوابة ذات قضبان 
متشعبة وشجرات أحد مربي املاشية. أما املنطاد فقد انزاح 20 كم 
باجتاه الريح. لقد أجنز الهدف احلاسم ملهمة انتشار االنتفاخ الكلي. 
حيث  أكبر:  اختبار  إلى  املنطاد  برنامج  آب/أغسطس سيقفز  ففي 
التايتانيك (وهو  الفائق مماثًال حلجم  الضغط  سيكون حجم منطاد 
ما يزال أصغر بكثير من حجم مناطيد الضغط املنعدم املستخدمة 
حاليًا). وفي كانون األول/ديسمبر سيطلق بال وفريقه منطادًا آخر 
البقاء  آمًال في حتطيم مدة  الشمالي  القطب  مياثله في احلجم من 
يرام،  ما  على  شيء  كل  كان  إذا   ،2010 وفي  القياسية.  يومًا   24

سيرسل منطادًا أكبر بثالث مرات، قادرًا على الصعود بحمولة وزنها 
البدء  طن واحد، وسيتم اختبار بعض احلموالت الصغيرة. وميكن 

بإطالقات روتينية في العام 2011.
مخطط  بوضع  ناسا  موظفو  يبدأ  أن  املنطاد  برنامج  مكتب  طلب 
مخصص لتمويل العلميني الراغبني ببناء أجهزة محمولة على مناطيد، 
وذلك ألن بعض التنافسات من أجل متويل الفيزياء الفلكية ال تهتم 
حاليًا إال باملهمات التي تقوم بها السواتل فقط. ال يشك كاثي في 

إحداث إغراء واستجابة مستقبًال.

 WOzU¹eOH�« ÂuKF�« ‰uŠ Nature WK−� qÝ«d� E. Hand b½U¼ p¹d¹≈ ∫n�R*«
 Æ„—u¹uO½ w� UN³²J� s�

 WLłdð ¨Nature, 17 July 2008 WK−� w� ‰UI*« «c¼ dA½ æ
  Æd¹d×²�« W¾O¼ WÝUz— ¨‘u�dŠ ‰œUŽ Æœ
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»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ تثبيت النتروجني، احمليط احليوي األرضي، الفسفتاز خارج اخللوي.

 vKŽ WO¾O³�« �«dOG²K� w¾O³�« ÂUEM�« �UÐU−²Ý« vKŽ …dDO��« w� W�ËdF�Ë W�U¼ WOKLŽ (N2) 5łËd²M�« XO³¦ð Ê≈
 ◊U/√ w� �UEŠö*«Ë W¹dEM�«  5Ð [2]w{U*«  w�Ë [1]ÂuO�«  W�U¼ �U�ö²š« „UM¼ ¨‰UŠ q
 vKŽË ¨WO{—_« …dJ�«
 W²³¦*« �UðU³M�« ÊuJð «–U* ∫‰«R��« vI³¹Ë Æ÷—ú� ÍuO(« jO×LK� WO�Ozd�« �UŽUDI�« w� N2 5łËd²M�« XO³¦ð
 Ëb³ð  w²�«  uLM�«  WK�UJ�«  �UÐUG�«  w�  UNM�  d¦
√  WOz«u²Ýô«  oÞUM*«  w�  WFÝ«Ë  �UŠU�� w�  …d�u²�  5łËd²MK�
 Íc�«Ë w{—_« 5łËd²M�« XO³¦²� Î«b ÒŠu� Î«—UÞ≈ UM¼ “d³½ s×½Ë Æ[3]WO³DI�«Ë W�b²F*« oÞUM*« w� 5łËd²M�UÐ …dOI�
 bMŽ ÆWO{—_« …dJ�« Èu²�� vKŽ WHK²�*« biomes �U¹uO(« d³Ž 5łËd²M�« XO³¦²� w�«dG'« —UA²½ô« d�H¹
 5łËd²M�« �U²³¦* W×{«Ë …eO� b$ —uH�H�«Ë 5łËd²M�«Ë ÊuÐdJK� �U³M�« ◊UI²�« w� WK�Q²*« �ôœU³²�« h×�
 Ê≈ ÆWCH�M*« WOz«u²Ýô« �UÐUG�« w�Ë —uH�H�UÐ …dOIH�« savannas WOz«u²Ýô« WO³AF�« w{«—_« w� WOA¹UF²�«
 w� N2  XO³¦ð vKŽ ÿUH×K� W¹uOŠ Ëb³ð —uH�H�« vKŽ ‰uB(« w� 5łËd²M�« —UL¦²Ý« vKŽ N2  �U²³¦� …—b�
 �ôbF� s� b% Ê√ sJ1 ÂU¹_« Ác¼ …—«d(« �Uł—œ ÊS� fJF�« vKŽË Æ—uH�H�UÐ dOIH�« wz«u²Ýô« w¾O³�« ÂUEM�«
 Ê√ Õd²I½ s×½ ÆvKŽ_« ÷dF�« ◊uDš bMŽ uLM�« WK�UJ�« �UÐUG�« w� 5łËd²MK� W²³¦*« Ÿ«u½_« s�Ë N2 XO³¦ð
 WOÝUÝ_« ◊U/_« ÕdA� Ì·U
 WOzU¹eO�uO³�« �UO�ü«Ë WOzUOLO
uO'« W¹uO(« �«—Ëb�« 5Ð jÐd¹ Íc�« qOK×²�«
 …dOIH�« WO¾O³�« WLE½_« WÐU−²ÝUÐ R³M²K� …bŽU� ÂbI¹ uN� «c� ÷—_« vKŽ N2   5łËd²M�« XO³¦²� WO�«dG'«

ÆÍu'« CO2 …œU¹e�Ë WOšUM*« �«dOG²K� �U¹cG*«

في   N2 للنتروجني  املثبتة  احلية  للكائنات  اجلغرافي  التوزع  إن 
 (N) احمليطات املفتوحة[5 ,4] وفي البحيرات[6] يبدو معقوًال. وحيث يكون
N ميزة: حيث تستطيع تثبيت النتروجني  

2
قليًال فإن ملثبتات النتروجني 

العكس  وعلى  منافسيها.  من  أسرع  تنمو  لذا  احليوية  الكتلة  N2في 

N مكلفًا طاقيًا لذا تستبعد 
2
حني يتوفر النتروجني N، يصبح تثبيت 

N تنافسيًا باألنواع غير املثبتة. وتبعًا لذلك فإن 
2
مثبتات النتروجني 

N جتعل املوجودات احمليطية من النتروجني 
2
األحياء املثبتة للنتروجني 

N في توازن مع فقد النتروجني N عبر آالف السنني[7]، مثبتة الطلب 
كل  على  النموذج،  هذا  البحرية[4].  األولية  املنتجات  موجودات  على 
حال، ليس كافيًا للتنبؤ عن التوزع البيئي على مستوى الكرة األرضية 
أن  من  الرغم  على  األرضية[8].  البيئات  في   N

2
النتروجني  لتثبيت 

النماذج املعتمدة على الطاقة العالية، واملغذيات والعوامل األخرى تقدم 
N تعايشيًا بالتتابع 

2
شروحًا معقولة لتوزع النباتات املثبتة للنتروجني 

وكوظيفة خلصوبة التربة ضمن األقاليم، فإنها ال تشرح التوزع على 
N في الغابات. إن األشجار املثبتة 

2
مستوى األرض لتثبيت النتروجني 

البقولية)  الفصيلة  أفراد من  األغلب  على  (والتي هي   N
2
للنتروجني 

نادرة في الغابات التي تقع عند خطوط العرض التامة النمو املرتفعة 
العكس،  وعلى  N هناك[8]،  النتروجني  نقص  الرغم من سيطرة  على 
فهي مسؤولة عن جزء مهم من املجتمعات النباتية في كثير من الغابات 
االستوائية السهلية[9]، على الرغم من توفر شروط الغنى بالنتروجني 

في أنظمة بيئية كهذه [10]. وقد بنينا هنا على حتاليل سابقة لكشف 
N من خالل مزيج مؤلف من التركيب ملعطيات 

2
النمط األرضي لتثبيت 

جتريبية ومنذجة اقتصادية للتكاليف واألرباح.                
N عبر النظام 

2
لقد طورنا فرضيتني جديدتني لفهم توزع تثبيت 

البيئي للكرة األرضية. األولى هي أن درجة احلرارة حتد من توزع 
في  للنتروجني  املثبتة  ندرة األشجار  اآلزوت مما يساهم في  تثبيت 
إنزمييًا  النتروجني  تثبيت  يتم  املرتفعة.  املناطق  في  الكاملة  الغابات 
تثبيت  معدل  فإن  لذلك  وتبعًا  ملموسة[11]،  كربونية  تكلفة  ويتطلب 
النتروجني يجب أن يرتفع مع زيادة درجة احلرارة حتى يصل إلى 
حد أقصى. أما هل تتقارب معدالت التثبيت املالحظة لدى األحياء 
والبيئات املختلفة. عند درجة حرارة قصوى متماثلة أم ال، فإن ذلك 
سيتأثر بدرجة التأقلم مع الظروف املناخية احمللية. وميكن ألي مقيد 
إن   .[12]N2 تثبيت  طاقة  لتكلفة  املعروف  التأثير  يقوي  أن  حراري 
 ،(NPP) املنخفضة  الصافية  األولية  واإلنتاجية  النمو،  موسم  قصر 
وقلة تيسر الضوء في الغابات التامة النمو في املناطق ذات خطوط 
العرض املرتفعة ميكن أن تسبب اضطرابًا في ميزات تثبيت  N2عند 

امتصاص النبات للنتروجني من التربة[13].
الفرضية الثانية هي أن النباتات املثبتة N2 تعايشيًا لها ميزة 
املثبتة  لألحياء  حديثًا  وصف  كما   ،(P) الفسفور  على  احلصول 
للنتروجني في الدوامات البحرية في شمال احمليط األطلسي الفقيرة 
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الفسفاتاز  على  النتروجني  مثبتات  تعتمد  أن  ميكن  بالفسفور[14]. 
اخلاليا  في  يوجد  بالنتروجني  غني  أنزمي  وهو  اخللوي،  خارج 
باستمرار ويساعد على حتطيم الفسفور العضوي[16]، لرفع املخزون 
أو  النباتات  قبل  من  التربة  إلى  يفرز  وحينما  للفسفور.  احمللي 
لِمه الفسفور املرتبط بالفسفوديستير  ُيَحْ امليكروبات فإن الفسفاتاز 
الفسفور  من   %80 إلى   %20 من  (يشكل   phosphodiester-P

العضوي في التربة[17]) إلى أيونات ُفْسفات سهلة االمتصاص من 
قبل جذور النباتات[16]. على الرغم من تعدد العوامل التي تتحكم في 
النشاطات األنزميية فإن إنتاج أنزمي الفسفاتاز يزداد بشكل ملموس 
الكبيرة  االحتياجات  بسبب   [18,15]N النتروجني  إلضافة  استجابة 
التي تترافق مع استراتيجية احلصول على الفسفور. وتعالج هذه 
الفرضية اجلزء الثاني من املشكلة وتعرض توضيحًا عن استمرار 
N في غابات األراضي املنخفضة 

2
وجود النباتات املثبتة للنتروجني 

االستوائية وفي السهول العشبية (السافانا)، والتي تبدو معظمها 
فقيرًا بالفسفور بشكل ملموس[19].

لقد وجدنا دعمًا جتريبيًا لكال الفرضيتني. إن تركيبنا للعالقة بني 
وسالالت،  أنواعًا،  يشمل  الذي  النتروجيناز،  ونشاط  احلرارة  درجة 
لدرجة  قويًا  تقاربيًا  تأثيرًا  أوضح  مختلفة،  وبيئات  عرض،  وخطوط 
احلرارة على التثبيت البيوكيميائي للنتروجني (الشكل 1). إن نشاط 
N). يصل حده األقصى عند درجة حرارة 

2
النتروجيناز (أي تثبيت 

استجابة  رمبا  أعلى،  حرارة  درجات  عند  ويتناقص  تقريبًا   26 ºC

لنفاد وإمداد الكربون. وتتوافق النتائج بشكل مقبول جدًا ملنحى مفرد 
مما يقترح داللة ضعيفة ألقلمة محلية عبر العوامل. تعطي البيانات 
بشكل  أقل  هو  تقريبًا)   103 kJ.mol-1 تنشيط  (طاقة  ميًال  املجمعة 
 210 kJ.mol-1 واضح من ميل أنزمي النتروجيناز ذاته (طاقة تنشيط
تقريبًا)، على الرغم من كونه أعلى بشكل واضح من حساسية التركيب 
الضوئي للحرارة. ويقترح هذا أن التآثر بني تأمني الطاقة (عن طريق 
N2 يشكل األساس للنمط 

التركيب الضوئي) واملعدل املأمول لتثبيت 
املالحظ، وبصورة عامة، يبني هذا عائقًا حراريًا قويًا للحد األقصى 
لتثبيت  املرتفعة  التكلفة  مؤكدًا  األبرد،  املناخ  في   N

2
تثبيت  ملعدالت 

كربون  وحدة  كل  مقابل   N للنتروجني  الهامشي  العائد  ومقلًال   ،N
2

 .N مقارنة بامتصاص نتروجني التربة N2
يستثمرها النبات في تثبيت 

وبكلمات أخرى، فحيث تنخفض احلرارة نحتاج إلى مزيد من األنزمي 
للوصول إلى معدل معني من تثبيت النتروجني.

دعمًا للفرضية الثانية، كانت معدالت إنتاج الفسفاتاز أعلى بثالثة 
أضعاف في عينات الترب املأخوذة من حتت النباتات ذات الكفاءة 
N مقارنة بتلك التي تقع حتت 

2
املعروفة بقدرتها على تثبيت النتروجني 

األنواع غير املثبتة (الشكل P<0.001 ،2 و n= 25). وهذا االستنتاج 

الرايزوبيل  مثل  تعايشيًا  للنتروجني  مثبتة  نباتات  نتائج  على  مبني 
واألشكال  البيوجيوكيمائية  الظروف  في  واملختلفة  األكتينورايزل  أو 
املعتدلة  املناطق  وعبر  خشبي)،  أو  (عشبي  النبات  لنمو  الوظيفية 
النتروجني  مثبتات  حتت  األعلى  الفسفاتاز  تركيز  إن  واالستوائية. 
الفسفور  N املفترضة هذه يحتمل أن تعمل موضعيًا إلذابة صيغ 

2

منشأ  إن  للفسفور.  املفتقرة  البيئة  في  لألحياء  لتوفيره  العضوي 
الفسفاتاز غير مؤكد، وميكن أن يكون نتج مباشرة من قبل اجلذور 
العضوية  البقايا  على  تتغذى  ميكروبات  بواسطة  أو   ،[21]N

2
املثبتة 

حال  أية  وعلى  كليهما.  من  (غالبًا)  أو  للمثبتات  بالنتروجني  الغنية 
تيسر  تنشط  هم  من  الفسفاتاز[18,15]،  إنتاج  حتفز   N إضافة  فإن 
في احلصول   N النتروجني  غنية  استراتيجية  إلى  وتشير  الفسفور 

.N
2
على الفسفور املناسب خصوصًا لألنواع املثبتة للنتروجني 

وقد اقترحنا تبعًا لذلك أن درجة احلرارة تضخم محددات الطاقة 
N في الغابات الكاملة في املناطق البعيدة 

2
للنباتات املثبتة للنتروجني 

وتكون  األغلب  على  قليًال  النتروجني  يكون  حيث  االستواء  خط  عن 
مثبتات النتروجني ضالعة في احلصول على الفسفور بواسطة أنزميات 
الفسفاتاز، وتبعًا لذلك تقدم وسائل الستمرارها في النظام البيئي 
االستوائي الفقير بالفسفور بأخذ احلالتني معًا وعند إضافتهما إلى 
N والتي عرفت سابقًا[13,11] (على 

2
تكاليف التثبيت األخرى للنتروجني 

سبيل املثال الضوء واحلاجة ملغذيات أخرى والعاشبات)، نقترح أن 
 N

2
للنتروجني  املثبتة  النباتات  اآلليات ميكن أن توضح أمناط  هذه 

N على األرض.
2
وتدفق تثبيت 

املقترح حلل أمناط مثبتات  لقد عاجلنا مدى كفاية هذا اإلطار 
النتروجني عبر البيئات والظروف األرضية املتباينة باستعمال منوذج 
االقتصاديات  يحاكي  مكملة)  (معلومات  أرضي[22]  بيوجيوكيميائي 
(التكلفة والربح) للحصول على الكربون C والنتروجني N والفسفور 
لنموذج  تبعًا  مثبتاته  وغير   N

2
النتروجني  مثبتات  بني  والتنافس   P

أمثلة املوارد[23]. يتألف النموذج من 8 مخازن للكربون، و9 مخازن 
قسمت  والتي  منها  كل  من  ستة  للفسفور،  مخزنًا  و12  نتروجني، 
التربة.  في  والباقي  املثبتة)  وغير  (املثبتة  النباتات  بني  بالتساوي 
النموذج، غيرنا احلد األقصى ملعدالت امتصاص الكربون  وملعايرة 
التوازن  عند  املخازن  أحجام  توافقت  حتى  والفسفور  والنتروجني 
بيولوجية  التجريبية (متوسط احلاالت) ألربع حاالت  مع املالحظات 
وغابات  املعتدلة،  املناطق  وغابة  القطبية،  الغابة  متباينة  أرضية 
االستوائية  املعشبة  واألراضي  االستواء  من خط  القريبة  األراضي 
حرارة  درجة  مبتوسط  النموذج  يساق  ل).  املكمِّ  1 اجلدول  (انظر 
 ،biome لكل حيوية NPP التربة الشهرية املالحظة واحلد األقصى
النواجت  وحتدد  واملاء.  الضوء  تيسر  على  كاملة  بدقة  يعتمد  الذي 
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لقد  املستثمرة.  املوارد  من  وحدة  لكل   NPP في  بالربح  التنافسية 
األرض  فوق  الضوء  الستقبال  كوظيفة  تختلف   NPP أن  افترضنا 
واملغذيات حتتها؛ ويتنبأ النموذج باألساليب املثالية جلعل NPP في 
النتروجني  النتروجني (تثبيت  حده األقصى، وإحكام احلصول على 
الفسفور  على  واحلصول  التربة)،  نتروجني  امتصاص  مقابل   N

2

الفسفاتاز مقابل امتصاص املعدن ميكروبيًا) وتخصيص  (توظيف 
الكربون (مجموع خضري مقابل جذور).

وبناء على منوذجنا األساسي[22]، فقد أدخلنا معيق درجة احلرارة 
N (الشكل 1؛ انظر أيضًا معادلة 

2
على احلد األعلى ملعدالت تثبيت 

الطرق (4)) واستراتيجيتني مختلفتني للحصول على الفسفور بواسطة 
فيه  يجرى  األرضية  للكرة  عام  منوذج  األولى  الفسفاتاز:  توظيف 
التمعدن بأنزميات الفسفاتاز ويدخل مستودعًا متيسرًا جلميع النباتات 
ومنافساتها امليكروبية على حد سواء، والثانية تعتمد استراتيجية فردية 
عند  األولى"  "اجلرعة  على  الفسفاتاز  ينتج  الذي  النبات  بها  يحصل 
متعدن الفسفور. وقد افترضنا بشكل قاطع تكلفة ثابتة هي 15 غرامًا 
N لكل 1غ P وهو االستثمار املطلوب من N في إنتاج الفسفاتاز من 
قبل اجلذر أو املجتمع امليكروبي. كما افترضنا بشكل قاطع أيضًا أن 
النتروجني املستثمر من قبل املجتمع امليكروبي في إنتاج الفسفاتاز 
تقدمه بقايا النبات. وقد أجرينا النموذج على ثالثة أوضاع مختلفة 

N املعتمد على درجات احلرارة (اعتمادًا 
2
الختبار إطارنا: (1) تثبيت 

على النتائج التجريبية في (الشكل 1)، وعلى أساس فردي؛ (2) تثبيت 
 N

2
N املعتمد على درجات احلرارة العامة للكرة األرضية و(3) تثبيت 

2

ثابت على أساس فردي.
مع  كميًا  األساسي  النموذج  على  املعتمد  التحليل  هذا  يتوافق 
اإلطار الذي افترضناه (احملاكاة املوصوفة سابقًا) وذلك للسيطرة 
N2 األرضي على مستوى الكرة األرضية. وأنتج إدخال 

على تثبيت 
الكاملة  الغابات  من   N

2
مثبتات  إبعاد  هذا  منوذجنا  في  احلرارة 

عند خطوط العرض (احملاكاة 1 و2 الشكل 3a،b). وعلى الرغم من 
التحديد املؤكد للنتروجني N (الشكل 3i،j)، فإن درجة احلرارة حتّد 
N في الغابات املعتدلة والقطبية حيث يعطي استثمار 

2
معدالت تثبيت 

الكربون نتروجني التربة أعلى عائد من NPP. إن زيادة قدرها 10 
مما   ،N

2
مثبتات  عن  العائق  هذا  تزيل  أن  ميكن  احلرارة  في   °C

N عند خطوط العرض 
2
يقترح تآثرًا كافيًا بني الدفء املناخي وتثبت 

الفقد املرتفع في  لنموذجنا، فإن  تبعًا  أنه  إلى ذلك  املرتفعة. أضف 
أكثر   N النتروجني  في  نقص  إلى  املؤدي  النتروجني  فقد  معدالت 
N في الغابات 

2
عمقًا ميكن أن يتغلب على العجز الطاقي في تثبت 

األخيرة  النتيجة  وتتوافق  املكمل).  في   A2 إضافي  (شكل  املعتدلة 
واملبكر  األولي  التتابع  N في 

2
املثبتة  للنباتات  االنتقالي  الوجود  مع 

والنظام البيئي املعتدل املضطرب[8] والذي فقد كميات ملموسة من 
التوفيق  على  قادر  عملنا  إطار  فإن  لذلك  وتبعًا   .[26,25]N النتروجني 
بني وجود النباتات املثبتة للنتروجني N وغيابها في الغابات خارج 
أن  ميكن   N

2
تثبت  أن  ويقترح   extra-tropical االستوائية  املنطقة 

املثال)  3i،j على سبيل  3؛ شكل  N (احملاكاة  النتروجني  يزيل عوز 
حيثما حتدث.

متبادلة  تأثيرات  من  يرافقها  وما  الفسفاتاز  أنزميات  أن  يبدو 
مع C وN وP أساسية (مركزية) في كشف التوفر الغزير للنباتات 
N في املنطقة االستوائية (الشكل 3c،d).  وعلى 

2
املثبتة للنتروجني 

الرغم من احملدودية العميقة للفسفور، فإن منوذجنا يحاكي مساهمة 
 (NPP %50 إلى   %20 (من   N2 للنتروجني  املثبتة  للنباتات  كبيرة 
املعشبة)  (األراضي  والسافانا  االستوائية  للغابات  البيئية  لألنظمة 
الذي  النبات  الفسفاتاز من قبل  الذي حّرره  الفسفور  ُيلَتقط  حينما 
ينتج الفسفاتاز (انظر cluster roots[24]؛ احملاكاة (1) و(3)؛ الشكل 
3c،d). وتشير محاكاتنا إلى أن N املثبت حديثًا يعتبر حيويًا للحث 
على إنتاج الفسفاتاز وملعدالت معدنة الفسفور العضوي. النباتات غير 
املثبتة وامليكروبات حرة املعيشة يجب أن تعتمد على مخزون نتروجني 
التربة، وبالتالي حتدد قدرتها على االستثمار في أنزميات الفسفاتاز 
غنية النتروجني. وتبعًا لنموذجنا فإن املنفعة املقترحة للنباتات املثبتة 

»�Æ…—«d(« �Uł—œ vKŽ W�ôbÐ w{—_« “UMOłËd²M�« ◊UA½ ∫1 qJA لقد 
جمعنا هذه النتائج من املراجع األولية وطبقناها مع النشاط األقصى املالحظ 
لكل دراسة مفردة (انظر املعلومات املكملة) ومتتد النتائج على مدى واسع 
للظروف األرضية، وخطوط العرض، وأنواع األحياء املثبتة للنتروجني، والتي 
ميكن أن تتالءم مع معادلة جتريبية (ِخْبرّية) مع درجة حرارة مثلى قدرها 
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N تسبب ما فيه الكفاية من االضطراب في التكاليف املتكاملة (على 
2

املناطق  N في 
2
تثبيت  املترافقة مع  والضوء)  الكربون  املثال  سبيل 

قريبة  الشهرية  احلرارة  درجات  متوسطات  تكون  االستوائية، حيث 
الفسفور  مقدار  ويكون   (1 (الشكل   N

2
لتثبيت  املثالي  املعدل  من 

بالتساوي  الفسفور  على  املتنافسون  تشارك  إذا  منخفضًا.  غالبًا 
(أي النباتات وامليكروبات واملصارف اجليوكيميائية واألرضي العام)  
املنافسة حتت  أهمية  أيضًا  وتوضح   ،(2 (محاكاة  امليزة  ُتْفَقد هذه 

األرض على الفسفور في املنطقة االستوائية.                
والبيوفيزيائية  البيوجيوكيميائية  آلياتنا  فإن  عامة  وبصورة 
األرضية  الكرة  مستوى  على  أمناط  عن  موحدًا  توضيحًا  تعرض 
N؛ وإطار العمل هذا (الذي يشمل تآثرًا 

2
للتثبيت األرضي للنتروجني 

(الكربون والضوء) واملغذيات (N وP) ودرجة احلرارة)  الطاقة  بني 
N عبر الغابات 

2
يبدو كافيًا إليضاح توزع النباتات املثبتة للنتروجني 

الرئيسية على مستوى العالم. وفي الغابات االستوائية في األراضي 
هو  الفسفور  على  التنافس  أن  يقترح  منوذجنا  فإن  املنخفضة، 
N وبقائها. وميكن للعمل املستقبلي أن 

2
أساسي الستمرار مثبتات 

يؤكد مصادر الفسفور في الترب االستوائية املختلفة، واالختالفات 
ومعدالت  األحياء،  بني  الفسفور  على  احلصول  استراتيجيات  بني 
إنتاج الفسفاتاز في النباتات مقابل امليكروبات، واملدى الذي حتصل 
أن درجات  يبدو  فائدة على منافسيها.  الفسفاتاز من  فيه منتجات 
N في الغابات 

2
احلرارة خارج االستواء تفرض قيدًا رئيسيًا ملثبتات 

الكاملة، بينما تكون الطاقة واملواد األخرى واملجموعات النباتية هامة 
N في أراضي املناطق ذات خطوط 

2
في السيطرة على توفر مثبتات 

العرض املرتفعة، مثل املروج واألراضي املعشبة.
األرضية  الكرة  مستوى  على  املقترح  إطارنا  فإن  النهاية،  في 
(املوصوف باحملاكاة (1)) والنموذج املقابل يشيران إلى معدل ملموس 
N لألشجار في غابات األراضي االستوائية املنخفضة وفي 

2
لتثبيت 

السافانا (تقريبًا 20 إلى 60 كغ ha/N سنة) وإلى قليل من التثبيت 
الكاملة والقطبية (الشكل  انعدامه في غابات املناطق املعتدلة  حتى 
هذه  املنمذجة  النتروجني  مدخالت  ومنط  قيمة  من  كًال  إن   .(h،3e

للنتروجني  املثبتة  للبقوليات  النسبي  التوفر  تتوافق كيفيًا مع إمكان 
تثبيت  تتوافق مع معدالت  أيضًا  البيئية[9,3]. وهي  األنظمة  في هذه 
مستوى  على  بيئية  توكيل  معطيات  طريق  عن  واملشتقة  املقدرة   N

2

القارات[27]، وعلى مستوى مدخالت النتروجني املفقود ملساقط مياه 
(انظر بني مراجع أخرى[28]  املنخفضة االستوائية  األراضي  غابات 
على سبيل املثال). نحن لم نعالج هنا التثبيت النتروجيني احليوي 
احلر، وميكن ألعمال مستقبلية أن تأخذ باالعتبار هذا الطريق في 
الكرة األرضية. وإضافة  يبلغ مستواه  مضمون إطارنا وفي كمون 

وتيسر   ،herbivory األعشاب  مثل  عوامل  هناك  فإن  إطارنا  إلى 
عناصر األثر، وتاريخ حياة املجموعات[9] والتتابع ميكن أن تشرح 
املشاهدات [29]للتوزع املكاني والزمني في تشكيل العقد وفي مساهمة 
N في اقتصاد النتروجني في الشجرة املفردة[30] في النظام 

2
تثبيت 

البيئي االستوائي.

‚dD�« W�öš
 ISI Web باستعمال boolean لقد أجرينا أبحاثًا بكلمة مفتاحية
النتروجيناز  نشاط  اعتماد  عن  معلومات  الكتساب   of Science

على درجة احلرارة ومعدالت أنزمي الفسفاتاز في عينات ترب حتت 
لتأثيرات درجات احلرارة  بالنسبة  النتروجني وغير مثبتاته.  مثبتات 
احلرارة"  "درجة  املفتاحية  الكلمات  استعملنا  النتروجيناز،  على 
الكلمات  استعملنا  الفسفاتاز  نشاطات  أجل  ومن  و"نتروجيناز"، 
تأثيرات  عن  البيانات  اسُتنِظمت   ."Fix"و و"نتروجيناز"  "فسفاتاز" 
احلرارة على نشاط النتروجيناز باملعدل األقصى املالحظ لكل جتربة 
 N

2
الفسفاتاز مبجموعة فعالة (أي مثبتات  بيانات  مفردة. وجمعت 

مقابل غير مثبتاته) وحلِّلت للحصول على الداللة اإلحصائية باستعمال 
اختبار Student's t-test. ميكن أن توجد تفاصيل الناجت أو بحثنا في 

.Methods املراجع في الطرائق
له  املثبتة  وغير   N

2
مثبتات  بني  التنافس  يحاكي  إن منوذجنا 

توجد  أن  املغذيات حتتها. ميكن  وعلى  األرض  فوق  الضوء  على 

 W²³¦� �UðU³½ ÊËbÐË l� »d²�« w� “UðUH�H�« .e½√ �ôbF� ∫2 qJA�«
�Æ5łËd²MK لقد جمعنا هذه النتائج من مراجعها األولية والتي تشمل تربًا 
جمعت من تربة نباتات مثبتة للنتروجني بقولية وأكيتورازية (مصابة ببكتريا 
خيطية)، ونباتات عشبية وخشبية وعبر خطوط عرض معتدلة إلى استوائية 
أعلى  اخللوي  خارج  الفسفاتاز  تدفقات  كانت  املكملة).  املعلومات  (انظر 
 (two-tailed t-test, P<0.001; للنتروجني املثبتة  النباتات  معنويًا بوجود 
(n=25 مقارنة مع غير املثبتات فقط. pNPP بارانتروفينيل فوسفيت. متثل 

 .s.e.m أعمدة األخطاء
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∑�ôUI�  

التفاصيل حول معادالت النموذج في الطرائق وقد سبق وصفها[22] 
املعلومات  في  توجد  واحملاكاة  املعايرة  أساليب  عن  والتفاصيل 

النموذج متماثلة  N اجلوي فإن وسطاء 
2
املكملة. باستثناء تثبيت 

N. وكال املثبتات وغير املثبتات 
2
N وغير مثبتات 

2
من أجل مثبتات 

للنتروجني متتص نتروجني التربة وميكن أن تستعمل أي نتروجني 
حتصل عليه إلنتاج الفسفاتاز لزيادة تيسر فسفور التربة احلر. إن 
N في النظام البيئي السائد يعتمد 

2
جناح غزو وتأسيس مثبتات 

N حينما 
2
على العائد في NPP في استثماره للكربون في تثبيت 

يكون NPP محدد النتروجني وكذلك في الفائدة في استثمار N في 
إنتاج الفسفاتاز خلفض محدودية الفسفور وزيادة NPP حني يكون 
تكون في   P أو   N أو   C الفسفور محددًا. جميع أحجام مخازن 
وضع ثبات وهي تتناسب مع معدل امتصاص C أو N أو P على 

التوالي. للنموذج حّال توازن فريدان وحّل آخر ليس فريدًا بالنسبة 
للوسطاء التي استعملناها في هذه الدراسة. 

 ÂuKF�«  ∫P. Vitousek  pÝu²O�  ÆÂ  d²OÐ  ¨B. Houlton  Êu²�u¼  5�U−MÐ
 Æ…b×²*« �U¹ôu�« ¨UO½—uHO�U� ¨œ—uH½U²Ý ¨œ—uH½U²Ý WF�Uł WOłu�uO³�«

 ¨sDMý«Ë w� w$—U� bNF� ¨÷—_« �U¾OÐ rKŽ r�	 ∫C. Field bKO� d�u²Ýd�
Æ…b×²*« �U¹ôu�« ¨UO½—uHO�U� ¨œ—uH½U²Ý

 e�d*«Ë  —U×³�«Ë  u'«  ÀU×Ð√  e�d� CSIRO ∫Y. Ping Wang m½«Ë  mMÐ  mM¹
 ÆUO�«d²Ý√ ¨U¹—u²JO� ¨‰bM³Ý« ¨ŒUM*«Ë u'« ÀU×Ð_ w�«d²Ý_«

 ¨eH¹œ  ¨UO½—uHO�U�  WF�Uł  ¨¡U*«Ë  ¡«uN�«Ë  ÷—_«  r�	  ∫w�U(«  Ê«uMF�«

   ÆUO½—uHO�U�

  ¨Nature, 17 July 2008 WK−� w� ‰UI*« «c¼ dA½ æ
  Æd¹d×²�« W¾O¼ uCŽ ¨wÐ«dý s¹b�« r$ Æœ WLłdð   

»�� �U{«d²�ô Ã–u/ ZzU²½ ∫3 qJA�a-1 �U³Ł W�UŠ w� WO{—_« W¹uO(« d³Ž WHK²¨ الفرضيات املختبرة هي (1) تثبيت النتروجني املعتمد على 
درجة احلرارة واستراتيجية احلصول على الفسفور على أساس فردي (املتوافقة مع إطارنا املقترح)، (2) تثبيت النتروجني املعتمد على 
N الثابت (ال تأثير لدرجة حرارة) 

2
درجة احلرارة واستراتيجية احلصول على الفسفور P للتجمعات النباتية واحليوانية الشاملة؛(3) تثبيت 

N؛ 
2
N (رمادي) وغير مثبتات (أسود)؛ e-h معدل تثبيت 

2
واستراتيجية احلصول على P على أساس فردي. NPP ،a-d بواسطة مثبتات 

i-l حسبت شدة النقص الغذائي من االختالفات في توفر النتروجني مطروحًا منها توفر الفسفور، بحيث تشير القيم اإليجابية إلى نقص 
.N والقيم السلبية تشير إلى نقص P

.www. nature com./nature الطرق الكاملة وأية مراجع مرافقة متوفرة على نسخة على موقع اإلنترنيت  لهذه الورقة على
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  مجلة عالم الذّرة العدد 120(آذار/نيسان) 2009 

»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ اهتزازات زلزالية، ضجيج احمليط، القشرة األرضية، التنبؤ بانفجار بركاني.
  

∑�ôUI�  

 R³M²K� ÒÍË ]b�« Â«b�²Ý«
WO½U�d³�« �«—u¦�UÐ

 …b¹bł WI¹dÞ sŽ Î«d¹dIð Rachel Courtland b½ô �—u� qý«— ÂbIð
 R³M²�« WOGÐ ZO−C�« s�  ÂUEM�« Ã«d�²ÝUÐ WO�«e�e�« �«“«e²¼ô« qOK×²�

 Æ÷—_« sÞU³� WK ÒBH Ô� Ì—u� qOJAð Ë√ WO½U�d³�« �«—u¦�UÐ

يحب علماء الزالزل الضجيج -وكلما كان الضجيج مرتفعًا كان  
أفضل. فكل ما يصدر األصوات ومدافع الهواء واملتفجرات والزالزل 
التي حتدثها  االهتزازات  تسجل  أن   ميكن  املفضلة.  أدواتهم  هي 
 ،detector هذه األدوات –وتعرف باملوجات الزلزالية- على مكشاف
موضوع في موقٍع  يبعد أحيانًا آالف الكيلومترات. وبوجود ما يكفي 
من األحداث وما يكفي من املكاشيف، ميكن لعلماء الزالزل أن يتتبعوا 
مسارات املوجات للتعّرف على تركيب باطن األرض، متامًا كما ُتظهر 
أشعة -X الصورة الداخلية جلسم اإلنسان. ولعقود طويلة، زودتنا 
شكل  عن  مبعلومات  والكبيرة  الوحيدة  املصادر  هذه  من  موجاٌت 

الكوكب حتت السطح. 
والتي ال  أكثر هدوءًا  اهتزازاٍت  أيضًا  تتقاذفها  أن األرض  بيد 
فهذا  فقط.  ومؤشر  تبيان  مجرد  وكأنها  النهاية  في  تبدو  أن  تعدو 
الدوّي (الهمهمة) hum املستدمي ليس له مصدر وحيد، لكنه  َيصُدُر 
عن مزيٍج من الّرجات الصغيرة، وأصداء االرتدادات الطويلة الناجتة 
من الزالزل الكبيرة ومن حتطم أمواج احمليط. تصدر تلك األصوات 
اخلافتة من جميع االجتاهات وترتد في جميع األنحاء مراٍت عديدة 
داخل باطن األرض. وتبدو تلك األصوات على مقياس الزلزلة كسلسلة 
َفوات spikes واألغوار خاويٍة من املعنى. ومع ذلك ففي خضم  من السَّ
السنوات القليلة املاضية، قام علماء الزالزل بتحويل الدوّي من مجرد 

مصدٍر للضجيج إلى أداٍة فعالٍة لتصوير القشرة األرضية واملعطف 
.upper mantle العلوي

الطبقي   بالتصوير  يعرف  –الذي  احلديث  احلقل  هذا  ويتحلى 
لضجيج احمليط (ambient –noise tomography) مبزايا عديدة تفوق 
ن ميكن أن يساعد في اإلجابة  التصوير الزلزالي التقليدي. فَمْيزه احملسَّ
عن بعض األسئلة اجليولوجية امللحة. وهو يعني أيضًا أن الباحثني ال 
يتحتم عليهم االنتظار ألحداث قد ال تتكرر إال مرة واحدة كالزالزل، 
الوقت.  مبرور  األرضية  القشرة  تصوير  إلمكانية  املجال  ُيفسح  مما 
باإلضافة إلى ذلك، فالطريقة ُمجدية مع املناطق الهادئة زلزاليًا بحيث 

إنها ال ترى الزالزل عمومًا ضرورية لدراسات التصوير التقليدية.
جامعة  من   Andrew Curtis كورتيز  اندرو  الزالزل  عالم  يقول 
استكشاف  يشبه  التقنية  استخدام  إن  املتحدة،  اململكة  في  أدنبرة 
قارٍة مجهولة. ويضيف: "لقد دخل علينا مجال جديد من االستكشاف 

ال ُيصّدق".

   ZO−C�UÐ WLFH� Ì�U¹«bÐ
اجلوهرية  اخلصائص  في حتفيز  طويًال  الضجيج  استخدم  لقد 
للمواد. وتعود دعائم األساس النظرية إلى "ُمَبرهنة الترّجح والتبديد" 
لكي   1928 العام  في  املُصاغة   fluctuation-dissipation theorem
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تصف كيف ميكن للضجيج في إشارٍة كهربائية أن ُيظهر استجابة 
ميكن  املناسب،  التحليل  مع  أنه  املبرهنة  وتقترح  للتيار.  ما  مادٍة 
املوجات  مثل  تتصرف   أن  األرض  داخل  العشوائية  لالهتزازات 
باخلصائص  تتعلق  إشاراٍت  وتعطي  التركيب  فتكشف  الزلزالية،  

كاحلرارة والبنية والتوجه واإلجهاد.
البد جلميع  الضجيج الذي يعبر األرض من املرور خالل التكوينات 
الداخلية ذاتها، وبالتالي فكل إشارة –مع كونها عشوائيًة باألصل- 
ْحتتفظ بنوٍع من ذاكرة املادة التي عبرت من خاللها. لذلك فبالنظر 
إلى االرتباطات  في الضجيج بني مقياسي زالزل، يستطيع الباحثون 
يقول  اجلهازين.  بني  املوجودة  املادة  حول  املعلومات  يستنبطوا  أن 
عالم الفيزياء ريتشارد ويفير Richard Weaver من جامعة إيلينوي 
في منطقة Urbana-Champaign: "تكمن الفكرة في أنه ال يزال يوجد 

في املوجات التي تكون مشوهة كليًا، نوٌع ما من الترابط املتبقي".
ويفر ورشة عمل  1999، عندما حضر  باإلقالع  البحث  بدأ  لقد 
كامبيلّو  بـميشيل  والتقى  كورسيكا  في  العشوائية  املوجات  حول 
Michel Campillo، وهو عالم جيوفيزيائي من جامعة جوزيف فورييه 

"تقفيالت  يراقب  مضى،  فيما  كامبيلو  كان  بفرنسا.  غرينوبل  في 
للهزات،  مرارًا  املنعكسة  األصداء  وهي  الزلزال،   "codas (خواتيم) 
املكسيك.  جنوب  في  الزالزل  مقاييس  من  شبكة  بواسطة  ُمسجلًة 
لقد اعتقد كامبيلو أن التقفيالت ميكنها أن تبني كيف تقوم القشرة 
ولكنه  الزلزالية.  األمواج  ببعثرة   (upper mantle) العلوي  واملعطف 
لم يكن متأكدًا متامًا كيف سيتابع –كيف له، على سبيل املثال، أن 
الفاصل جو-أرض؟  ترتدُّ عن احلد  التي  األمواج  ُيدخل في حتليله 
لقد اقترح ويفر تثبيتًا (fix) وتوجهًا إضافيًا: يقارن الضجيج  في 
دليل  عن  يبحث  محّددة،  مسافة  بينهما  تفصل  املكاشيف  من  زوٍج 
على الترابطات، ثم  يقلب توقيت أي سفاة من السفوات املترابطة 
ليحصل على سرعة املوجات الزلزالية. لقد كانت بحق فكرًة ثورية إلى 
حد جعلت ويفر يقول: "وأخيرًا أدركت، أني، لست متأكدًاً ملاذا كنت 

واثقًا متامًا".
بعد ورشة العمل، مضى االثنان للتمحيص في كيفية استخدام 
أنه  على  ويفر  برهن  للمبدأ،  كبرهاٍن  املواد.  خواص  لسبر  التقنية 
ميكن استخدام اهتزازات احمليط فوق الصوتية في األملنيوم لتحديد 
اخلواص املرنة للمادة [1]. ومن َثمَّ طبق كامبيلو التقنية نفسها على 
تقفيلة الزلزال؛ فبدأ الضجيج وكأنه مترابٌط كما كان يتمناه متامًا 
يهيمن  الذي  كامبيلو في مراقبة ضجيج احمليط  بدأ  لقد  لذلك   .[2]

على املخططات في مقاييس الزلزلة عندما تتالشى التقفيالت، آمًال 
بتصويٍر سريع وجّيٍد للقشرة، وقد جنح في ذلك.

في العام 2005، استخدم فريقان [4،3]، أحدهما ضّم كامبيلو 
وزمالءه، ضجيج احمليط لتشكيل مخططات ثالثية األبعاد لسرعات 
املوجات الزلزالية في جنوب كاليفورنيا. لقد كان للصور مْيز أفقي 
الرسم  من  أضعاف  بأربعة  أكبر  أي  كيلومترًا،   60 يعادل  صغير 

التفصيلي املْوجود في التصوير الطبقي الزلزالي التقليدي.

فالضجيج  لكامبيلو؛  بالنسبة   مفاجأًة  التقنية  جناح  كان  لقد 
 ،lopsided الزلزالي عند ساحل كاليفورنيا ال متناسب وال متجانس
فاملوجات املتحركة متيل باجتاه الشرق في احمليط الهادي إلى أن 
"تغمر" الضجيج القادم من االجتاهات األخرى. يقول كامبيلو: "إذا 
للضجيج  خواص  تفترض أن  أن  أردت استخدام الضجيج، عليك 
صحيحة، بحيث يوجد توزيع متماثل للمصادر، وبطبيعة احلال فهذا 
للضجيج  أنه ميكن  فلم يكن واضحًا على اإلطالق  ليس صحيحًا- 

أن يعمل أيضًا.
يرتد أغلب ضجيج احمليط لكوكب األرض عبر األماكن الضحلة 
املنطقة  فائدة ضمن  أكثر  التقنية  الكوكب، مما يجعل  املوجودة في 
السطحية للكوكب وعلى عمق 60 كيلومترًا. غير أنه منذ العام 2005، 
القشرة  للبحث  في طبقة أعمق من  التقنية  استخدمت فرق عديدة 

األرضية -حتى ضمن املعطف العلوي.

�UšUM*« v�≈ �U�«bD�ô« s�
تأتى  األعماق  لتلك  الصور  أن بعض أوضح  املفارقة في  تكمن 
غاويان  كينغزانغ  هضبة  وهي  األرض،  على  الهضاب  أعلى  من 
Qinguzang Gaoyuan (املعروفة عادة بهضبة التبت). ففي ارتفاٍع 

يبلغ معدله 4.5 كيلومتر فوق سطح البحر، يجري دفع الهضبة إلى 
أعلى ما ميكن بفعل التصادم احلاصل بني الصفائح القارية الهندية 
في  املوجود  اجلزء  هو  سمكًا  األجزاء  وأكثر  اآلسيوية.  واألوربية 
اجلانب الشرقي من الهضبة، حيث يكون سمك القشرة بحدود 80 
كيلومترًا كحد أقصى –أي ضعف املعدل بالنسبة للقشرة القارية. 
وميكن أن تساعد املعرفة الدقيقة للكيفية والزمن الذي أصحبت فيه 
يفترض  كما  املناخية،  األمناط  تطوير  في  للغاية-  مرتفعة  الهضبة 
بعض الباحثني أن وصول الرياح املوسمية monsoon الهندية صاَحبُه  

ارتفاع اجلانب الشرقي من الهضبة. 
وما يزال اجليولوجيون يتجادلون أيضًا حول الكيفية التي ازدادت 
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النظريات تعتبر أن  بها كثافة القشرة في اجلانب الشرقي. إحدى 
سمكها قد ازداد عندما ُضِغطت نحو القشرة األقوى حلوض سيشوان 
القشرة ضمن  أن  أخرى  نظريات  وتفترض  لها.  املجاور   Sichuan

شبه القارة الهندية هي املسؤولة بشكٍل كبير، بحيث تضغط وتنجرف 
إطار  مع  احلال  هو  كما  حجمها  تضخم  مسببًة  الهضبة،  باجتاه 
السيارة. يقول ثورن لي Thorne Lay، وهو عالم باألرض من جامعة 
انحفاظ  إشكاليات  أوجه  أحد  هذا  "يعد  كروز:  سانتا  كاليفورنيا، 
الكتلة. فأنت تقوم بدفع إحدى القارات إلى بطن قارٍة أخرى، وتريد 

معرفة أين تذهب الكتلة ككل".
وبغية التحقق، قام روب فاندر هيلست (Rob van der Hilst) من 
معهد "ماساتشوستس" للتقانة في كمبردج وزمالؤه بوضع 25 محطة 
َجّمعوا  ثم  من  للهضبة،  الشرقي  الطرف  في  الزلزلة  قياس  ألجهزة 
التقليدي  الطبقي  والتصوير  احمليط  ضجيج  من  كلٍّ  من  معطيات 
لصنع صورٍة للهضبة حتى عمق 280 كيلومترًا [5]. لقد أظهرت أكثر 
الصور وضوحًا، وهي التي نتجت عن التصوير الطبقي للمحيط املنجز 
ضمن عمق 50 كيلومترًا تقريبًا،  مناطق متقطعة حيث انتقلت األمواج 

الزلزالية بشكل أبطأ من املعتاد. قد تكون 
تلك املناطق البطيئة السرعة أجزاء ضعيفة 
من القشرة األرضية اجنرفت حتت األرض 
وبني الطبقات القشرية األخرى. وعلى الرغم 
من أن الصور غير جازمة لكْونها ال تغطي 
إال جزءًا صغيرًا جدًا، "إال أنها خطوٌة في 

الطريق الصحيح"، كما يؤكد لي.

ازدادت حماسة مناصري منوذج  لقد 
  Leiyh Royden ل.رويِدن  يقول  التدفق. 
يتنبأ  الذي  لفانِدر هيلست-  -َوهو زميٌل  
القشرة  بتدفق  الهضبة  رفع  عن  منوذجه 
مثيٌر  دليٌل  بأنه  القول  "ميكن  األرضية: 
وجديٌد جدًا. فلم نكن نعلم إطالقًا بوجود 
مناطق بطيئة السرعة في األعماق هناك". 
تدفق  منوذج  أن  أيضًا  النتائج  وتقترح 
كان  مما  تعقيدًا  أكثر  األرضّية  القشرة 
ال  الضعيفة  فاألجزاء  األصل؛  في  يتوقع 
تشكل طبقًة انسيابيًة منتظمة، مما يقترح 
وجود شبكة معقدة من القنوات حيث تتدفق 

القشرة عبر املعطف السفلي واملتوسط.

ويخطط فاندر هيلست في أواخر هذا العام للعودة إلى املنطقة 
جلمع املعطيات من صفيف من مقاييس الزلزلة عددها 300 ُنِصبت 
حديثًا بأيٍد صينية. إن املعطيات اإلضافية سوف تساعد في حتسني 
املْيز، كما أنها قد تساعد أيضًا في التمييز بني السرعات الزلزالية 
الالتناحي  أو  االجتاهية،  التبعية  هذه  إن  مختلفة.  اجتاهاٍت  في 
االنفعال، وهو  إلى مادة حتت  anisotropy، قد تشير إشارة خفية 

مؤشر للتدفق.

dJ³*« —«c½ù«
إن ثراء املعطيات التي ُيقدمها التصوير الطبقي لضجيج احمليط 
ميكنه أيضًا أن ُيساعد في املزيد من القياسات الديناميكية، كالكشف 
عن بوادر الثورات (االنفجارات) البركانية. ولبضع سنوات مضت، 
تركزت أبصار كامبيلو وزمالئه على Piton de la Fournaise، وهو 
بركان ناشط يقع على حافِة جزيرة Re'union بالقرب من مدغشقر. 
يعمل هذا البركان تقريبًا كما تعمل الساعة: فقد ثار مبعدل مرة كل 
عشرة شهور على مدى مئتي السنة املاضية. وعلى الرغم من كون 
عددهم  يبلغ  يكاد  ال  الذين  اجلزيرة  سكان 
800.000 نسمة يقطنون بعيدًا عن البركان، 

(الكالديرا)  أغرقت  قد  السابقة  فالثورات 
(Caldera) وهي (فوهة بركانية ناشئة عن 

وتبلغ  لتصل حتى احمليط  زوال احلمم)،  
القرى على حدٍّ سواء. 

وعلى مرِّ السنني. لطاملا استخدم علماء 
 (Piton de Fornaize) الزالزل هذا البركان
أن  ميكن  تقنّيات  لعدة  اختبار  كفرشة 
تساعد في التنبؤ باالنفجارات القادمة. إن 
علم  على  أغلبها  يعتمد  التي  احلساسات، 
اجليوديزيا ومسح األراضي، تقيس االنفعال 
 displacement أو اإلزاحة tilt وامليل ،strain

على سطح البركان للكشف عن  التغيرات 
الضغط  عن  الناشئ  كالتضخم  الطفيفة، 
توضع  الزلزلة  مقاييس  أن  كما  احملتبس. 
أيضًا للبحث عن أي ازدياٍد في الرّج ميكن 

أن يشير إلى انفجاٍر وشيك. 

يبدأ  الذي  الرّج،  غياب  ظل  في  ولكن 
ساعاٍت  أو  أياٍم  قبل  األحيان  بعض  في 
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يقول  أسود  كصندوٍق  البركان  يكون  ما،  انفجاٍر  حدوث  قبل  فقط 
في  األرض  فيزياء  معهد  من   Florent Brenguier برنغَير  فلوِرنت 
باريس: "يعتبر النشاط الزلزالي أقل وثوقيًة بالنسبة للتنبؤ باالنفجار 
ليس  فهو  الظواهر..  من  بالكثير  ربطه  ميكن  ألنه  نظرًا  البركاني، 

مؤشرًا واضحًا النهيار  وشيك".

 18 أن حصيلة  على  وزمالؤه  برنغَير  برهن  املاضي،  العام  في 
بشكل  متوضعة  للزالزل  مقياسًا   21 عن  ناجتة  البيانات  من  شهرًا 
متفرق حول البركان ُميكن أن تستخدم في إعادة بناء بنيته الثالثية 
تتوافق مع جتارب سابقة:  بنيًة فريدة  لقد عرضت الصور  األبعاد. 
منطقة شاذة تتميز بسرعٍة مرتفعة، تقع على بعد كيلومتر واحد شرق 
الفجوة الرئيسية للبركان، والتي تبدو وكأنها مدخنة ممتلئة باحلمم 
(املاغما) املتصلبة. وعلى غير املتوقع، برهنت مقارنة صور تفصلها 
عدة شهور أن املوجات الزلزالية قد تباطأت مبقدار ضئيل -0.1 %- 

عند انتقالها عبر هذه البنية.

باإلضافة إلى ذلك، فقد بدأت املوجات باإلبطاء مبّكرة 20 يومًا قبل 
اندالع أربع ثوراٍت حصلت بني شهر متوز/ يوليو عام 1999 وشهر 
للتغير  واضحة  إشارات  ظهرت  وقد   .2000 ديسمبر  األول/  كانون 

في السرعة وذلك قبل حدوث االنفجار بخمسة أيام. أما السبب في 
حصول ذلك، فهو غير واضح، لكن برنغَير يقول إنه يحتمل أن تغييرات 
(البركان)،  الصرح  ضمن  املوجودة  الشقوق  مع  تتماشى  السرعة 

والتي تتدفق من خاللها املاغما إلى السطح في نهاية األمر. 

بيد أنه توجد ثمة حتّديات في محاولة استخدام ضجيج احمليط 
بركان  في  الزلزالية  املوجات  ُتبدي  أوًال،  البركانية.  بالثورات  للتنبؤ 
سرعتها،  في  األمد  طويلة  تغييرات  أيضًا   Pitonde la Fournaise

والتي ميكن أن تنشأ عن التغيرات امليكانيكية الناشئة عن حركة املد 
واجلزر أو تقلبات في منسوب املياه. يقول برنغَير: "في الوقت احلالي 
ال نعرف كيف نصحح  تغييرات املدى البعيد هذه أو حتى كيف ميكن 
استخدامها بالنسبة للمراقبة في الزمن الراهن". ومع ذلك فالبيانات 
املوجية  السرعة  في  الكبيرة   التغييرات  أن  تقترح  للفريق  األحدث 
تتوافق مع ثوراٍت أكبر، وعندما تكون حتت احلد  ميكن على األقل 

أن يكون ممكنًا التنبؤ بحجم االنفجار.

ويتساءل عالم البراكني برنارد تشويت Bernard Chouet –ضمن 
تقرير املسح اجليولوجي األميركي في مينلو بروك في كاليفورنيا- 
حول ما إذا كانت إنذارات ضجيج احمليط ستكون في يوٍم ما أفضل 
من إنذار الباحثني قبل بضعة أيام والذي يؤخذ من الوقائع الزلزالية 
لكنه  البركان.  تبدأ املاغما تقرقر في  الطويلة املدة والناشئة عندما 
بعضها سوف جتعلنا  مع  إذا وضعت  األشياء  كل هذه  "إن  يقول: 
أكثر قربًا من التنبؤ باألشياء بشكل أكثر دقة". إن امتداد هذه التقنية 
سوف  أكبر  بأعداد  منتظمة  غير  ثورات  فيها  تندلع  براكني  لتشمل 
يكون امتحانًا حاسمًا، حيث إن مثل هذه 
الدراسات ما تزال في بداية الطريق، مبا 
فيها أحد األبحاث في جبل ميرابي  في 

أندونيسيا.

 WO½UO�« qO�UH²�«
في السنوات املقبلة، قد يكمن السخاء 
احلقيقي للرسم الطبقي لضجيج احمليط 
لألغلفة  األبعاد  الثالثية  املخططات  في 
تتميز   والتي  للقشرة األرضية،  الضخمة 
وذلك  العالية،  بالدقة  املخططات-  -أي 
الزالزل.  النتظار  االضطرار  من  أفضل 
إن بعض أكثر املخططات دقًة وتفصيًال 
التي مت استكمالها حتى اآلن ضمن هذه 
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السنوات  وفي  الغربية.  األمريكية  الواليات  من  قد صدرت  التقنية 
باستعمال  بدراسة ضجيج احمليط  الباحثون  قام  املاضية،  القليلة 
الصفيفة األميركية USArray، التي تتضمن شبكة متحركة مؤلفة 
للتنقل وقد بدأت في مسح وتخطيط  من 400 مقياس زالزل قابلة 
الساحل الغرب من عام 2004، ولكن يتم حتريكها باجتاه الغرب 
كل عام. لقد ُبدئ التفكير بالصفيفة األمريكية قبل ظهور التصوير 
الطبقي لضجيج احمليط، ولكن مت ضبط تلك املجموعة الكثيفة من 
الكواشف لتالئم تلك التقنية. ومع التحليل املناسب، ميكن ملقاييس 
الزالزل أن تتحد لتصنع 000 80 زوج من الكواشف املصدرية التي 

ميكن استخدامها في تصوير كوكب األرض املتقلب األحداث.

جامعة  من   Ritzwoller ريتزوولر   ميخائيل  الزالزل  عالم  يقول 
كولورادو في باولدر: "إن من أسباب اإلحباط التي نشأت عن علم 
لكونها  الزالزل  وقوع  النتظار  مضطرون  أننا  هو  تاريخيًا  الزالزل 
–فهي  الشبكة  على  تقع  ال  التأكيد  وجه  على  وهي  الطاقة،  مصدر 
حدود  أو  السحب  مناطق  النارية، ضمن  الهادي  احمليط  حلقة  في 
الصفيحة". إن دوّي ضجيج احمليط قد كشف عن عدد من السمات 
 subducting الصفائح  اندساس  فيها  مبا  التفاصيل،  دقيق  بشكل 
 mantle drips وهي تكوينات  يطلق عليها اسم نواتىء املعطف ،slabs

حتت منطقة سيرانيفاد Sierra Nevada اجلنوبية ودليل على حترك 
.Snake River Plain للبقعة الساخنة عبر yellowstone مسار

ويتوقع ريتزوولر كغيره نتائج جديدًة من القياسات الالمتناحية، 
ضمن  اإلجهادات  على  الضوء  إلقاء  في  تساعد  أن  ميكن  والتي 
املعطف والشقوق واملناطق الضعيفة املوجودة ضمن القشرة. يقول: 
"أعتقد أن ما سيؤديه هذا بالشكل املطلق هو التركيز واالهتمام على 
وُيعد ذلك في واقع األمر   ،"structures الُبنى  األساليب وليس على 

قفزة ضخمة".

ومع السرعة التي مت بها تبني التصوير الطبقي لضجيج احمليط، 
فالعديد من الباحثني ما زالوا يحاولون القيام بإمتام الدعائم التحليلية 
لتلك التقانة. وثمة حتديات تتضمن معرفة تفسير حتطم أمواج احمليط 

طوبوغرافية  تغييرات  تفسير  وكذلك  متعددة،  جهات  من  تأتي  التي 
من  واملزيد  املزيد  يجندون  الباحثون  يزال  وما  األرض.  عند سطح 
وكوريا  ونيوزيلندا  الصني  في  بعضها  الزالزل،  مقاييس  مجموعات 
قاع احمليط  ومن  املتجمدة  املناطق  وفي  املتحدة،  واململكة  واليابان 
الهادي اجلنوبي. يقول كامبيلو: "ال أعتقد أن القصة قد انتهت، وهي 

ليست حتى على الطريق".
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د ذو النمط األمريكي يستخدم  في العام 1987 كان البّراد املُجمِّ
لتشغيله ما يقارب 950 كيلوواط ساعي من الكهرباء ويكلف تشغيله 
نحو 150 دوالرًا في العام. وبعد عقدين من الزمن انخفضت الطاقة 
الكهربائية التي يستهلكها جهاز مشابه إلى النصف وانخفضت تكلفة 
هناك حوالي  كان   1975 العام  وفي  النصف.  من  أقل  إلى  تشغيله 
3780000 سيارة على طرقات لوس أجنلوس، في حني يوجد اليوم 

أكثر من 5200000 سيارة، غير أن سويات تلوث الهواء انخفضت 
ن من هذه السيارات أو املعتمد على  إلى النصف وتزايد العدد املهجَّ

وقود متجدد مثل الديزل احليوي.

والعمال  الطالب  لدى  يتزايد  فــاإلدراك  التغيير.  زمن  هو  هذا 
ورجال األعمال وموظفي احلكومة بأننا نحن البشر حّملنا الطبيعة 
أعباء ضخمة مثل االحترار العاملي ونقص املياه وانقراض أنواع 
تضاؤل  من  نشهده  ما  إلى  إضافة  واحليوان،  النبات  من  كثيرة 

الوقود األحفوري.

لكن أيام القلق املشحونة بالشكوك تكون ُحبلى بفرص مأمولة. 
فالبشر في جميع أصقاع العالم يتزايد إدراكهم أنه بإمكاننا استخدام 
القدرات ملعاجلة املشكلة. فلدى  التي تعلو على كّل  الفكرية  قدراتنا 
وهم  املتجددة  الفكرية  اإلمكانات  هذه  من  وفرة  الفيزياء  خريجي 
بارعون في حّل املشكلة. ففي الواقع، إن العالم الذي ينتظر مجموعة 
كل  في  بالفرص  مليء  املتلبدة،  الغيوم  كل  رغم  بعدها،  وما   2008

موقع تقريبًا من شؤون الطاقة املتجددة.

 Environmental البيئية  األعــمــال  مجلة  في  جــاء  ما  فوفق 
الواليات  في  اخلضراء  الصناعة  استثمرت   ،Business Journal

املتحدة عام 2005 حوالي 265 بليون دوالر واستخدمت 1.6 مليون 
شخص. ومنذ ذلك العام، تنمو املشاريع التجارية اخلضراء في هذا 
البلد مبعدل يقارب 5% سنويًا. وفي الوقت الذي يشير فيه املؤشر 
وهو   ،(ARI) All-Renewable Index املتجددة  للطاقة  اإلجمالي 
معيار اقتصادي للنشاط في ذلك القطاع، إلى منٍو مطرٍد متامًا رغم 
وجود نطاقات أخرى متضائلة لالقتصاد العاملي، فإن رجال األعمال 
في مجال الطاقة البديلة يشكون من عدم وجود مرّشحني مهيئني مبا 

يكفي لشغل األماكن الشاغرة. 

…—«d(«Ë `¹d�«Ë ÷—_«

الطاقي  اخلليط  في  نسبيًا  الضعيفة  املساهمة  من  الرغم  على 
املوجود حاليًا، فإن الصناعة الشمسية تزداد أهمية. تعلن الشركات 
السويسرية   Unaxis مثل  الفوتوفلطية،  األبحاث  في  املتخّصصة 
وSulfurcell األملانية، عن حاجتها ألناس ذوي أفكار واضحة قادرين 
على معاجلة املشاكل من أجل احلصول على منظومات أكثر فعالية. 
فالفيزيائيون املتخّصصون في املادة الكثيفة وعلم املواد مطلوبون جدًا 
في هذا املجال. وعلى سبيل املثال، أعلن مؤخرًا املختبر الوطني للطاقة 
املتجددة في وزارة الطاقة األمريكية عن منحة ملا بعد الدكتوراه في 
مجال الفوتوفلطية، والتي ستمنح حلائٍز على شهادة PhD في الفيزياء 

حديثًا "ذو خلفية راسخة في مجال مواد األحبار ومنذجة احملاليل 
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ومعاجلة السوائل وترسيب األفالم الرقيقة". أشار معهد األبحاث 
الفيزيائي  أن  إلى   2007 الثاني/ديسمبر  كانون  في  االقتصادية 
قد  الشمسية  الصناعة  مجال  في  ويعمل   PhD لقب  على  احلاصل 

يتراوح راتبه السنوي بني 80000 و120000 دوالر أمريكي.

وكمجال حديث نسبيًا، لم تستقر طاقة الرياح بعد في مسارات 
الطاقات  من  األخــرى  األماكن  في  احلال  هو  وكما  متامًا.  محّددة 
الصورة  من  ما  شيئًا  يعرف  أن  الفني  من  عادة  يتوقع  املتجددة، 
اإلجمالية، مع فهم التوجهات في العمل والبحث الواعد. وبشكل مماثل، 
وللتحديات  املعنية  للتقانات  األقل  على  أوليٍّ  فهٍم  إلى  البائع  يحتاج 
واملكاسب املرافقة، كوضع عنفة الرياح في الوضع املناسب، في حني 
سيحتاج الكاتب الفني إلى معرفة جيدة حول كّل شيء في أعمال طاقة 

الرياح، تقريبًا بقدر ما يعرف املوظف التنفيذي الرئيسي.

الرياح  طاقة  مجال  في  يعمل  الذي  الفيزيائي  أو  املهندس  أما 
فسيحتاج بالتأكيد إلى خلفية عملية عن كيفية بناء وصيانة منظومة 
تبدو جميلة على الورق دون تيئيس األشخاص الذين يقومون بهذا 
العمل. وباختصار، إن املهنة الناجحة في مجال طاقة الرياح تتجه 
نحو ضرورة معرفة القليل من كّل شيء. فالشخص ذو االهتمامات 
واإلمكانات الواسعة سيتطّور بسرعة في عالٍم أخضر جديد، والفيزياء 
هي مجال التدريب املثالي، خاصة وأن بعض املشاكل في هذا احلقل 
تندرج في فهم فيزياء حركة الرياح وتآثرها مع احملركات والعنفات.

اجليوفيزيائيني  عن  حثيث  بشكل  البحث  يتم  مماثل،  وبشكل 
املتمتعني بخبرات عالية للعمل في مجال الطاقة اجليوحرارية، ويصل 
يقارب  ما  إلى  املتحدة أليٍّ من هؤالء  الواليات  في  السنوي  الراتب 
وإيطاليا  وأيسالندا  كندا  كلٌّ من  أمريكي. وتتصدر  135000 دوالر 

الطاقة  تطوير  في  تبحث  التي  الــدول  قائمة  ونيوزيالندا  واليابان 
اجليوحرارية، غير أن إدماج هذه الطاقة في الصناعة يتم في مكان 
آخر من العالم، مثل الواليات املتحدة واسكندينافيا. إن طاقة املياه 
بعض  وجود  رغم  للفيزيائيني،  فرصًا  أيضًا  توفران  البحار  وطاقة 
متامًا  أظهر  أحد  ال  املثال،  سبيل  فعلى  إرباكًا،  األكثر  التحديات 
باألرقام كيف ميكن استخدام الطاقة غير الناضبة للمحيطات بسبب 
عمليات املد واجلزر. واملرشح املثالي حلل هذا اللغز قد يكون مجازًا 
امليكانيك  أو  ولديه خبرة معمقة في مجال اجليوفيزياء  الفيزياء  في 
أو  احمليطات  أو  البيئة  علوم  أو  املائية  البيولوجيا  أو  املواد  علم  أو 

الضروري  من  وليس  الكمبيوتر،  علم  أو  الرياضيات  أو  اجليولوجيا 
توافر كافة هذه املجاالت ولكن على األقل اجتماع عدٍد منها.

�«bzUF�« ‰bF�
لكنها غير متجّددة.  بديلة  بالتحديد، طاقة  النووية،  الطاقة  تعدُّ 
تشّكل  فإنها  ذلك،  ومع  للجدل.  مثيرة  أيضًا  هي  عدة  وألسباب 
املدى  في  األقل  على  الطاقي،  اخلليط  من  األهمية  متزايد  جــزءًا 
املنظور، ريثما تدخل األشكال املتجددة األخرى املنتجة للطاقة حّيز 
االستثمار. ففي الواليات املتحدة وحدها، ستحتاج الصناعة النووية 
إلى ما ال يقل عن 90000 متخصٍص في السنوات العشر القادمة 
الستبدال اخلارجني إلى التقاعد فقط. وتخّطط فرنسا وإيطاليا وعدة 
دول أوربية شرقية لتطور مماثل، حيث جرى إنعاش محطاتها النووية 
أو جتديدها، كما أن دوًال أوربية أخرى (بخاصة أملانيا وإسبانيا) 
تتوجه للتركيز على الطاقة النووية وفق خطة تنفذ على مراحل. وفي 
املرحلة احلالية، يبدو أن احملطات النووية ستتابع مهامها في اململكة 
املتحدة، مع مزيد من الفرص. وقد بلغ متوسط ما يكسبه الفيزيائي 
مقداره  ما   2007 العام  املتحدة خالل  الواليات  في  العامل  النووي 

81350 دوالرًا أمريكيًا.

تتزايد أهمية الطاقة الهدروجينية باستمرار، وبخاصة في مجال 
وسائل  استخدام  هو  الواعد  البحثي  والنطاق  السيارات.  صناعة 
الكيمياء الضوئية اجلزيئية من أجل إنتاج غاز الهدروجني من املاء. 
تستخدم الطاقة الهدروجينية حاليًا، في اململكة املتحدة على األقل، 
إلنتاج احلرارة في عالم البناء وفي الطاقة الكهربائية. ميكن للباحث 
العلمي في هذا املجال أن يتوقع مردودًا سنويًا يتجاوز 51000 دوالر 

وقد يصل إلى 100000 دوالر أمريكي.
الطاقة  حقل  في  يزدهروا  كي  للفيزيائيني  متاحة  الفرص  كّل 
الطاقة  تدبير  ذلك  في  مبا  أخرى،  نطاقات  إلى  إضافة  املتجددة، 
والثقافة  احلياة  دورة  وهندسة  األخضر  والنقل  األبنية  وتصميم 
مجموعة  رئيس   ،Scott Sklar يشير سكوت سكالر  وكما  الطاقية. 
ستيال Stella Group لالستشارة الطاقية: "تنمو الطاقات اخلضراء 
مبعدل غير متوقع، وهي معنية ببلوغ منوها املأمول". ميكن للفيزيائيني 
باعتها في  وإفادة  مبتغاها،  إلى  للوصول  الصناعات  مساعدة هذه 

الوقت نفسه.

.Physics World,NO 9, Sebtember 2008:ُنشر هذا الخبر في مجلة c
ترجمة د. عادل حرفوش، رئاسة هيئة التحرير.
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لقد َحُلم العلماء طويًال في احلصول على كاميرا فيديو يستطيعون 
أثناء  اإللكترونات  تتّبع  حتى  ورمبا  وحركاتها،  الذّرات  تسجيل  بها 
العمليات الفيزيائية والكيميائية واحليوية. وملا كان اإلشعاع ذو األطوال 
املوجية القصيرة جدًا مطلوبًا حلّل التفاصيل الذّرية ودون الذّرية، فإن 
االهتمام قد تركز على استخدام اإللكترونات العالية الطاقة للحصول 
على حزم مترابطة من أشعة-X. ميكن حتقيق هذا األمر باستخدام 
أمناط جديدة من الليزرات ُيطلق عليها اسم ليزرات اإللكترونات احلرة 
(FELs). ومهما كان األمر، فإن التصاميم احلالية ملثل هذه النبائط 

 Shintake أورد شنتاك  وقد  الكيلومترات.  رتبة  من  وبحجوم  متوفرة 
وزمالؤه في مجلة Nature Photonics نتائج العمليات الناجحة لليزر 
FEL الذي ينتج ضوءًا فوق بنفسجي (UV)، والذي تصميمه يستطيع 

أن يوصل إلى أدوات ذات حجوم سهلة التداول.

 (X-FEL) X-ألشعة ة  احلــرّ اإللكترونات  ليزر  يسمح  أن  ميكن 
للعلماء أن يعاينوا  البنية اجلزيئية لبروتني أحادي أو جسيم فيروسي، 
وأخذ صور حركة من رتبة ذّرية لعمليات كيميائية بزمن يبلغ عددًا قليًال 
من الفمتوثانية (الزمن الذي يحتاجه إلكترون ليتحرك حول ذّرة ما). 
يجري اآلن بناء أول ليزر X-FEL عاملي ُيدعى مصدر الضوء املترابط 
 (SLAC) في مركز املسّرع اخلطي في ستانفورد  (LCLS) اخلطي
وسينتهي بناؤه عام 2009. وسيبنى مسرع مشابه يدعى (XFEL) في 
منشأة السنكروترون DESY في هامبورغ في األعوام القليلة القادمة 
 LCLS من ِقَبل التعاونية األوربية (الشكل 1). وحسب توقعاتهم، فإن
وXFEL كبيران وغاليا الثمن. طول LCLS سيكون حوالي 2 كيلومتر، 
وسيكون XFEL حتى أطول من ذلك. تبلغ تكاليف بناء LCLS، الذي 
مليون   300 حاليًا، حوالي  املوجود  سيستفيد من مسرع اجلسيمات 
تكاليف  وستبلغ  دوالر)،  مليون   450) يورو 

XFEL حوالي بليون يورو. 

يشكل شنتاك وزمالؤه جزءًا من الفريق 
الذي يقوم بتصميم X-FEL الياباني مصدر 
م ذاتيًا  واملسّمى  اإلصدار التلقائي املضخَّ
 Spring-8 Compact Self-Amplified

 ،(SCSS) Spontaneous Emission Source

والذي يجري التخطيط  لبنائه في املستقبل 
القريب. يستفيد العمل الذي مت وصفه حاليًا 
من FEL ولكن بقياس أصغر، ويعمل على 
أطوال موجية فوق بنفسجية لتبيان أن من 
وأصغر  أرخــص   X-EFLs صنع  املمكن 
وذلك باالستفادة من ميزة تقدم فيزياء حزم 

اإللكترونات وتقانتها.

يعمل FELs بجمع تقانة الليزرات ومسرعات 
اإللكترونات (الشكل 2). ُينتج مسّرع اجلسيم 

إلقاء الضوء على صور متحركة ذرّية 
 �«–  W�d×²� —u� vKŽ  ‰uB×K�  WO�U�  UNðbý X-WFý√  Z²Mð  Ê√  …d(«  �U½Ëd²J�ù«  �«—eO�  lOD²	ð
 vKŽ WK�UF�«  WO�Ë_« Ã–ULM�«  sJ�Ë ¨�«d²�uKOJ�«  WOzb³�«  �ULOLB²�« ‰uÞ mK³¹ ÆWMO ÒÐ  W¹ Ò—–  qO�UHð

ÆdB
√ �ô¬ vKŽ ‰uB×K� WI¹dÞ v�≈ dOAð WO−	HM³�« ‚u� WFý_« ”UÝ√

 DESY ÊËdðËdJMÝ …QAM� w� (FEL) …d(« �U½Ëd²J�ù« —eO� s� ¡eł ÆWK¹uD�« �UŽd	*« ∫1 qJA�«
 nODK� WO−	HM³�« ‚u� WFý_« ≠ WMOK�« X-WFý√ ‰U−� w� Î«¡u{ WDO³M�« Ác¼ Z²Mð ÆUO½U*√≠⁄—u³�U¼ w�

ÆDESY w� ¡UM³�« bO
 u¼ Íc�«  X-FEL —eO� qł√ s� w�Ë√ Ã–u/ u¼Ë ¨w	OÞdNJ�«
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إلكترونات تتحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء. متر هذه اإللكترونات 
من خالل مغنطيس يسبب لها اّتباع مسار جيبي. ُينتج التسارع العائد 
أمواجًا كهرطيسية.  "املتموج"  املغنطيس  بفعل هذا  اإللكترونات  حلني 
تتناسب أطوال األمواج الكهرطيسية هذه طردًا مع فترة اهتزاز املسار 
اجليبي وعكسًا مع مربع طاقة اإللكترون. وبشكل منوذجي، يبلغ دور 
االهتزاز بضعة سنتمترات، ولهذا فللحصول على أشعة-X بطول موجة 
تبلغ حوالي 10-10 مترًا (أي أنغستروم واحد حجم الذّرة النموذجي)، 
ينبغي أن تصل الطاقة املطلوبة لإللكترونات إلى 15 غيغا إلكترون فولط. 
اإللكترونية  املسّرعات  من  الناجتة  اإللكترونات  طاقة  فإن  وللمقارنة، 
اخلطية الطبية املستخدمة في كثيٍر من مشافي املداواة اإلشعاعية أقل 
بـ 1,000 مرة من هذه القيمة. يبلغ طول املسّرعات الطبية حوالي املتر، 
فإذا كان يجب بناء مسّرع X-FEL باستخدام التقانة نفسها فينبغي أن 
يكون طوله حوالي الكيلومتر. يبلغ طول املغنطيس املتموج لوحده حوالي 
100 متر، وهكذا، فإن طول X-FEL سيبلغ عدة كيلومترات، إذا أخذنا 

بعني االعتبار الفراغ الالزم للتشخيص بأشعة-X وملعّدات املعاجلة.

طواعية  أكثر   X-FEL مصادر  جعل  في  واحدة  طريقة  هنالك 
تقوم  أن  على  وإجبارها  اإللكترونات  حزمة  طاقة  تخفيض  وهي 
بتموجات أكثر إحكامًا. وهذا ما سيكون له التأثير بجعل كل من 
املسّرع واملتموج أقصر. بّني شنتاك وزمالؤه أن من املمكن تخفيض 
طول املسّرع باستخدام "مسّرع التواتر-العالي للعصابة- C"، وهي 
التقانة املتطورة لبناء املصادمات اخلطية إلكترون –بوزترون العالية 
إلكترون  مصدر  في  هي  املطلوبة  األخــرى  واحملسنات  الطاقة. 
ن ومغنطيس متوجي بفترة زمنية أصغر وبطول أقصر. وعند  محسَّ
جمع هذه احملسنات في تصميم ليزر SCSS فإنها ستؤدي إلى ليزر  

X-FEL أكثر تراّصًا.

وأما اجلهاز األكثر تقدمًا والذي هو قيد الدراسة فهو املسّرع 

ذو التدرج العالي واملسيَّر بظاهرة تعرف 
laser- الليزرية  البالزما  مخر  بحقل 
من  يتشكل  والذي   plasma wakefield

ليزرية قصيرة األمد خالل  نبضة  إمرار 
حني  ففي  مشحونة.  جسيمات  بالزما 
ميكن أن تخفض مقاربة شنتاك وزمالئه 
أو  يقارب  نصف  ما  إلى  املسرع  طول 
ملسرع  ميكن  اآلن،  ممكن  هو  ما  ثلث 
انخفاضًا  يعطي  أن  الليزرية  البالزما 
حال  أية  على  ضعف.   100 إلى  يصل 
فإن هذا األمر ال يزال قيد الدراسة وفي 

مرحلة التحقق من املبدأ.

ميكن تخفيض حجم ليزر X-FEL وتكاليفه باستخدام مصادر 
في  أصغر  وتغيرات  أعلى  إلكترونية  بكثافة  إلكترونية  حزمًا  تعطي 
االندفاع من املتوفرة حاليًا. وُتسمى هذه اخلواص جميعها بإصدارية 
طاقاٍت  باستخدام  إصداريًة  أصغر  إلكترونية  حزم  تسمح  احلزمة. 
وميكن  واملتموجات.  املسرعات  طول  وتقصر  أخفض،  لإللكترون 
تخفيض اإلصدارية بجعل الشحنة وحجم الرزم اإللكترونية الناجتة 
من املنبع أكثر مثالية، وهو  توقع جرى التأكد منه من النتائج األولية 
د.  و    P. Emma إميا  ب  بني  الشخصية  (االتصاالت   SLAC في 
دوويل D. Dowell). وبدمج هذه املقاربة مع املسّرع العالي التدرج 
مثل ذلك الذي استخدمه شنتاك وزمالؤه ميكن أن نصل إلى خفض 

أكبر في حجم FELs وكلفته.

أيضًا  سيتضمن  واحلجم  الكلفة  في  تخفيض  أي  كــان  وملــا 
انخفاضًا في متوسط عدد الفوتونات الناجتة، فإن بعض التجارب 
ومع   .XFEL أو   LCLS ليزر  مثل  كبيرة  دائمًا جتهيزات  سيتطلب 
إلى  معنويًا  شيئًا  تضيف  احلديثة  الصغرى  املنظومات  فإن  ذلك 
املقاسات  عند  لالستكشاف  جديد  عالم  هنالك  التجريبية.  قدراتنا 
التي  كتلك  املقاربات،  تعدد  وإن  واملسافة،  للزمن  واجلزيئية  الذّرية 
وصفها شنتاك وزمالؤه، مع منظومات أخرى لليزر FEL سيسّرع 

جدًا باستكشاف هذه احلدود غير املخطط لها.
   

.Nature,Vol 455, September 2008 ُنشر هذا الخبر في مجلة c
ترجمة د. أحمد حاج سعيد، عضو هيئة التحرير.
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كل  تطلع  اإلنسانية  الطاقة  مشكالت  عن  النهائية  اإلجابة  إن 
بـ  تقّدر  صباح وتغيب كل مساء. تشع الشمس على األرض طاقة 
ِتّراواط. وهي ترفع املاء من سطح البحر  ليعود ويسقط   174.000

من  البحرية  التيارات  وتسوق  األرض؛  من  العالية  اجلبال  على 
املدارات االستوائية إلى القطبني؛ وتسوق الرياح حول العالم؛ وتغّذي 
آلة احلياة اخلضراء، وهي تنتج على وجه اخلصوص وعلى الدوام كل 

حريرة تستهلك على األرض.
ومما يُؤسف له، أن اإلنسانية اآلن غارقة في الشمس مثل هاملت. 
والطاقة الشمسية تضعف بضياع احلرارة وهي لم تعد تغادر الكوكب 
بالسهولة ذاتها التي كانت تغادر فيها في الزمان الغابر. فبدًال من 
(الدفيئة)  الزجاجي  البيت  مفعول  بفضل  اجلو  في  تتلكأ  إنها  ذلك 
املستمر في التزايد. وهذا التغيير في ميزان  طاقة الكوكب هو تغير 
بسيط – لكن تدفق الطاقة من الشمس كبير جدًا إذ إنه سُيحدث  

خرابًا فظيعًا على مر العقود والقرون.
ومن الواضح أنه يجب على املجتمع إبطاء معدل اشتداد مفعول 
الدفيئة ومن ثم إيقافه وأحسن طريقة لبلوغ هذه الغاية، كما نوقشت 
إصدارت  تكلفة  زيادة  في  هي  مناسبات،  عدة  في  املجلة  هذه  في 
ثنائي أكسيد الكربون وغازات الدفيئة األخرى من خالل وضع سقف 
لالجتار به through a cap-and trade scheme  أو رمبا من خالل 
فرض ضريبة الكربون مباشرة. ولكن كي تعمل مثل هذه االستراتيجية 

يجب أن يكون هناك مصادر جذابة  للطاقة البديلة. 

إلى  للنظر  العامة  املنفعة  ذات  واملؤسسات  احلكومات  ميل  إن 
مصادر الطاقة املتجددة  كأشياء غريبة (شاذة) أو على أنها إضافات 
هي نظرة في غير مكانها ألن هذه املصادر هي املستقبل؛ والسؤال 
الوحيد هنا هو السرعة التي ميكننا بها تسخير قدرات هذه الطاقات. 
وقد نشرت مجلة نيتشر في عددها ... (مقالة بعنوان الكهرباء بال 
كربون) تعرض فيها التقانات املتوفرة حاليًا اخلالية من الكربون. في 
جزئها األعظم مسيَّرة بالشمس – إما مباشرة أو بوساطة الوسائل 
نرى  أن  للنظر  الالفت  ومن   – والنبات  واملاء  للرياح،  املباشرة  غير 
ِتّراواط  تقدم أكثر من  التقانات  تقدم. فكثير من هذه  كم عليها أن 
من القدرة القصوى العاملية التي ميكن إضافتها وكلها لديها متسع 

للمزيد. وميكن ألكبر هذه الطاقات في أيامنا هذه وهي القدرة املائية 
والقدرة النووية، أن تزداد بعامل اثنني أو أكثر- وإن من احملتمل أن 
تصاحبها عواقب المناخية مزعجة. إال أن السعة النسبية األكبر لنمو 
هذه املصادر تكمن في اإلسهامات اجلارية من ِقَبل جماعات صغيرة 
إمكاناٍت  تقّدم  مثًال  الهوائية  (التوربينات)  فالعنفات  األفــراد.  من 
للتحسني أكبر بكثير من احملطات الكهرمائية hydroelectric plant؛ 
وتقانات تسخير الرياح البعيدة عن البحر – أو، للسبب نفسه،  في 
ما زالت غير ناضجة نسبيًا.  التيارات العالية للجريانات النفاثة – 
املؤّملة من استخدام  النهائية  اإلمكانية  الرياح فهي ال متلك  وحتى 
أشعة الشمس املباشرة. وفي املستقبل يجب أن َجتعَل طرُق التصنيع 
اجلديدة التي تستخدم مواد بديلة تكلفة التقاط أشعة الشمس أرخَص 

قيمًة مبرتبة على األقل مما هي عليه أسعار اليوم. 
e�«uŠË jDš

إن التحدي هو كيف نرفع حجم هذه التقانات اجلديدة في السوق 
العاملية. إن جزءًا هامًا من اجلواب يكمن في توظيف املال في البحث 
والتطوير املرّكز. واألمر احملزن هو أن معظم حكومات العالم التي 
تنفق على األبحاث في قطاع الطاقة هي في حالة ركود، أو أسوأ 
يتغير ذلك. والشيء احلاسم أيضًا  من ذلك منذ عقود، وينبغي أن 
األسواق  في  جديدة  بخطٍط  تبدأ  أن  املقاولني  ميكن  ثقافة  أن  هو 
الواسعة. وهذا يتطلب حتقيق أمرين أولهما إعداد شبكة اجتماعية 
تهيأ لالبتكار والتجديد وثانيهما التزويد برأس املال اجلاهز. واألخبار 
في هذا املجال جيدة. ففي مجاالٍت مثل وادي كاليفورنيا السيليكوني 
Californiaʼs Silicon Valley هناك اهتمام مكثف بالطاقة الشمسية، 

على سبيل املثال، والصناعة مؤهلة جيدًا الستثمار نشاط املقاولني 
واالتصاالت خالل  في احلواسيب  النجاح  قد حقق  كان  الذي  ذاته 

العقود القليلة املاضية.

كافيًة،  املتحمسني  الرأسماليني  مجازفُة  تكون  لن  ذلك  ومع 
تكون  أن  إلى  بحاجة  اجلديدة  الطاقة  تقانات  وجود  مع  فالشركات 
قادرة على زيادة رأِس مال مخزوِن األسواق إذا كان لها أن تنمو منوًا 
كبيرًا كافيًا لتغيير العالم. وإحدى الطرق جلعل مثل هذه الشركات 
جذابة للمستثمرين  هي ضمان مبيعاتها. وهذا ميكن أن يتم من خالل 

(T.W) مهمة التّراواط
U¼dO��ð WOHO� sŽ sLJ¹ ‰«R��«Ë ¨WŠU²*« …œb−²*« W�UD�« s� …d�Ë r�UF�« w�
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ُتِصرُّ على مقداٍر محدود من الطاقة املتجددة في كافة  تنظيمات – 
التطورات اجلديدة، مثًال– أو من خالل اإلعانة املالية أو من خالل التدخل 

يوجد  وال  املــبــاشــر؛  القسري 
من  احلكومات  يوقف  هنا  شيء 
باجلملة  كمشترين  التصرف 
وســتــكــون   ـــدة.  اجلـــدي للسعة 

حماية  ملؤيدي  العنان  تطلق  لم  أنها  لو  حتى  حكيمة  احلكومات 
تكساس  في  املستثمرون  وليعرف  العملية.  في هذه  الوطني  اإلنتاج 
أنهم يستطيعون البيع في بكني وليتأكد البنغالوريون أن السوق في 

البرازيل ذات فائدة كبيرة لهم.
 —cŠ —UL¦²Ý«

إن إيجاد طرٍق ناجعة اقتصاديًا للحّض على منو صناعٍة محددة 
فعلها  فعلت  التي  املالية  املساعدات  وإن مناذج  السهل.  باألمر  ليس 
صناعة  تبني  أملانيا  جعلت  التي  القناعات  تغذية  مثل   – اآلن  حتى 
اخلاليا الشمسية – مرتفعة الكلفة حتى على مقياس امليغاواط، وعلى 
مقياس عشرات ومن ثم  مئات الغيغاواط قد ال تكون قابلة للدعم. ومع 
ستدمر  التي  التصميم  الضعيفِة  باإلعانات  املجازفُة  تكون  قد  ذلك، 
األسواق وحتبط التطّور الذي يبحثون عنه للتشجيع أسوأ من الكلفة. 

وعلى كل حال فإن هذا حتٍد لتشجيع التقانات بطريقة مرنة أنيقة وليس 
سببًا لترك األسواق وحدها. ليس التحدي بكيفية حفظ العالم بفعالية 
بطريقة  الصحيح  املكان  بلوغ  وإن  فقط.  إنقاذه  بكيفية  إمنا  أكبر- 

ن ذلك اخلسارة.  خاطئة خير من أّال نذهب ألي مكان، حتى لو تضمَّ
هناك أشياء أخرى كثيرة يجب عملها، مثًال، أحد احللول ملشكلة 
خزن الطاقة ميكن أن جنده في تطوير صناديق هجينة للسيارات، توصل 

بالشبكة وتستطيع أخذ الطاقة من شبكٍة أنيقة بشرط إعادتها. 
إن اتخاذ إجراء تخيلي منظم يتطلب معاهد ومؤسسات جديدة. 
فقد يكون إحداث وزارة للطاقة املتجددة جيدة التمويل عمًال مفيدًا. 
وميكن أن ُيَشّجع تطوير ومتثُّل التقانات اجلديدة حول العالم أيضًا 
أحسن  وبنقٍل  بالبحث  تهتم  املتجددة  للطاقة  دولية  وكالٍة  ِقَبِل  من 
بالنسبة  حتى  إلــخ.   .... االختناقات  وبتذليِل  العملية  للتطبيقات 
للمتحمسني التقانيني فإن مقياس (حجم) ما يحتاجون فعله ُمرهب. 
النمو  في  مستمرٌّ  والعشب  الهبوب،  في  مستمرة  الرياح  أن  غير 

والشمس محافظة على الشروق والطاقة هناك تنتظر.

.Nature,VOL 454, 14 August 2008:ُنشر هذا الخبر في مجلة c
ترجمة د. مصطفى حموليال، عضو هيئة التحرير.

 kHŠ WOHOJÐ Íb×²�« fO�
 U/≈  ≠d??³??�√  WO�UFHÐ  r�UF�«

ÆjI� Á–UI½≈ WOHOJÐ

حّلة جديدة للميوغلوبين
 ÆÂb�« »UO�½«  —uB	 ∫V³�Ð Àb×¹ Íc�« ÍuK)« V¹d�²�« s� b̂×¹ X¹d²M�« Êu¹√ s� b�u²*« p¹d²M�« bO��√

Æ…d¼UE�« Ác¼ jOÝË u¼ 5ÐuKžuO*« Ê√ Êü« Ê«d¾H�« vKŽ 5'« V¹d�ð »—U& dNE ÔðË

يواجه جميع طالب علم احلياة بروتني امليوغلوبني الغزير الصبغة 
كأول  الشهير  امليوغلوبني  يقدم  حيث  فهم  تثقُّ من  مبكرة  مرحلة  في 
إن  واضح.  فيزيلوجي  بدور  املرتبطة  البروتني  بنية  كشف  عن  مثال 
د في عضالت التحّملendurance  وخاليا القلب في جميع  توزعه احملدَّ
الفقاريات، ومقداره امللموس في الثدييات الغاطسة هما انعكاس لوظيفة 
واسعة القبول في النقل اخللوي لألوكسجني وفي تنظيمه. تلك الوظيفة 
مخصصة لدعم السويات العالية للنشاط العضلي الهوائي والتعامل مع 

األوكسجني املخزن خالل الفترات املديدة من نقص األوكسجني.
من  مرتفعة  كميات  حتتوي  الثدييات  جميع  أن  وباعتبار 
يكون  أن  يجب  املعنية  للجينات  التجريبي  احلذف  فإن  امليوغلوبني، 

األولى  الفأرة  تبدو  عندما  إذن  املفاجأة  تصور  قاسية.  تأثيرات  له 
املعطله امليوغلوبني طبيعية متامًا ودون تأثيرات مرضية واضحة خالل 
إلى  الفرضية  قبول  تنامت صعوبة  وقد  األوكسجني.  وعوز  التمرين 
في  أوجها  الصعوبة  وبلغت  للميوغلوبني،  بديلة  وظائف  حول  نقاش 
كوتا Hendgen – Cotta ومساعديه ُنشر حديثًا  لـ هندجن –  عمل 
في، Pproceeding of the National Academy of Sciences حيث 
بّينت ورقتهم أن لتخريب امليوغلوبني في الفئران تبعات مدهشة وذات 

أهمية طبية.
وهو  عادي  العضوي   anion أنيون  في  أصولها  القصة  لهذه 
اللحم  تقديد  وسائل  من  الصوديوم  نتريت  إن   .(NO

2
 -) النتريت 
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املغرقة في القدم، إّال أنه يستعمل أيضًا في احملافظة على اللون 
األحمر الكرزي املرغوب في اللحم أثناء وجوده على رفوف العرض 
في األسواق. كما أنه استعمل طبيًا وبتركيز مرتفع كمدد لألوعية 
وللقصبات (وذلك لتمديد األوعية الدموية وتوسيع املجاري التنفسية) 
وملعاجلة التسمم بالسيانيد، ويستعمل مشتقه العضوي أميل النتريت 
مائي،  كملوث  فعرفت  البيئية  النتريت  أما  منشط.  نفسي  كعالج 
وميكن للنتريت في مياه الشرب امللوثة أن تسبب متالزمة الرضيع 
يعاني  اعتالل  عن  عبارة  وهذه   .  blue – baby syndromeاألزرق
 ،methaemoglobin ع البشر بسبب تشّكل امليثاإميوغلوبني منه ُرضَّ
وهو  للهيموغلوبني  الفعالية  عدمي  كشكل  النتريت،  حترضه  الذي 

صيغة أخرى مشهورة من عائلة الغلوبني.

من املدهش أن تركيزات منخفضة من النتريت وقريبة من املستوى 
تغيير  وبإمكانها  الدم  تدفق  تبدل خصائص  أن  ميكن  الفيزيولوجي 
من  تخفض  النتريت  من  املنخفضة  املستويات  أن  كما  الدم.  ضغط 
نشاط امليتو كوندريا (املتقدرات) وهي مصورات تعتبر املنبع الرئيسي 
في توليد الطاقة في اخللية. بعملها هذا، تخفض النتريت من توليد 
 reactive) الة امليتو كونديون املشتق املخرب ألنواع األوكسجني الفعَّ
oxygen species ROS)، في األنسجة التي تعاني من فقر الدم الناجم 

 reperfusion damage عن صعوبة التدفق ، ومن عودة انتشار الضرر
. هذه الظروف، وعلى التتالي، تقّطع في تدفق الدم وإعاقة توصيل 
األوكسجني إلى األنسجة واللذين ُتسببهما األوعية الدموية املسدودة، 

 ROS والضرر الناجم عن فرط إنتاج

إن فهم كيفية ممارسة النتريت تأثيراتها املفيدة له أهمية خاصة 
من الناحيتني الفيزيولوجية والطبية. وترتبط هذه التأثيرات رئيسيًا 

النتريك  أوكسيد  إلى  اإلرجاعي  بتحوله 
امللساء  العضالت  يرخي  ــذي  ال  (NO)

بني  الدموية  واألوعية  للشرايني  املبطنة 
ثم  ومن  الدموية  والشعيرات  الشريانية 
أيضًا  النتريك  أوكسيد  ويؤثر  يوسعها. 
على عضلة القلب حيث يخفض التقلصات 
طريق  عن  القلب  نبض  ومعدل  العضلية 
امليتوكوندريا  بروتينات  مع  االرتــبــاط 
وكبح سلسلة نقل اإللكترونات الضرورية 
احلاجة  يخفض  وهــذا  الطاقة.  إلنتاج 
  ROSضــرر يخفض  وكذلك  لألوكسجني 
املوضعي  النقص  أوقات  خالل  احملرض 
لألوكسجني. بصورة عامة، تعتبر عمليات 
توليد أكسيد النتريك مصدرًا ألكسيد النتريك الشراييني عن طريق 
استقالب احلمض األميني آرجينني L arginine. إال أن هناك دليًال 
أيضًا  يتولد  أن  ميكن  النسيجي  النتريك  أكسيد  أن  على  متزايدًا 
 nitrite reductase من النتريت من خالل النشاط اإلرجاعي للنتريت
 Xanthine ،الذي تتوسطه بروتينات مثل كزانثني أوكسيدو ريديكتاز
 deox yhaemoglobin هيموغلوبني  وديوكسي    oxidoreductase

غير  تفاعل  بوساطة  أو   deoxymyoglobin ميوغلوبني  وديوكسي 
إنزميي بوجود ظروف حامضية.

أن  ميكن  وامليوغلوبني  الهيموغلوبني  بأن  القائلة  والفرضية 
يتوسطا توليد أكسيد النتريت ال زالت مثيرة للجدل عمليًا ألن هذه 
تعتبر  والتي   dioxygenases ديوكسيجينازية  اعتبرت  اجلزيئات 
هندجن  يوضح  الفائض.  النتريك  أكسيد  كنس  األساسية  مهمتها 
مخربة  فئران  بواسطة  (الشكل1)  اآلن  األمور  ومساعدوه  كوتا   –
امليوغلوبني حيث ظهرت الداللة على أن النتريت هو مصدر أكسيد 
عن  الناجم  الدم  فقر  بعد حدوث  القلب  يحمي خاليا  الذي  النتريك 
صعوبة التدفق ischaemia  أو عودة انتشار الضرر، وبشكل حاسم، 

ز إرجاع النتريت. يقوم الديوكسيميوغلوبني بدور خميرة حتفِّ

تبعًا لذلك فإن الفئران اخلالية من امليوغلوبني ال تستطيع توليد 
  nitrosylate نتروسيالت  أو  النتريت  املعتمد على  النتريك  أكسيد 
عضلة القلب أو توليد GMP  احللقي الضروري كعامل إشارة في 
إحداث التوسع الوعائي. وإضافة إلى ذلك، وباملقارنة مع الفئران 
الطبيعية، فإن قلوب الفئران املخربة ال تشفى من فقر الدم الناجم 
عن صعوبة التدفق ischaemia  احملدثة جتريبيًا، وال ُتظهر هذه 
الفئران دليًال على إرجاع للنتريت احملرِّض في التخريب في أنسجة 

 (NO) p¹d²M�« bO��_ Z²M� —ËbÐ w�«u²�« vKŽ (Mb) 5ÐuKžuO*« ÂuI¹ ∫b��R�Ë lłdL� 5ÐuKžuO*« -1 qJA�« 
 d¹Ëbð  s�  NO  b�u¹  5−��Ëú� Ÿ“UM�Ë  lłdL� tKLŽ w�Ë  ¨5−��Ë_«  Ÿe??½Ë  …b��_«  ·Ëd??þ w� t�  f½U�Ë
 ÃU²½≈ oOF¹ YOŠ ¨hypoxic 5−��Ë_« hI½ W�UŠ w� WO³KI�« WKCF�« U¹öš w� WOKLF�« Ác¼ jAMð ÆX¹d²M�«
 bOF¹Ë ÆV¹d	²�« s� WOKCF�« U¹ö)« wL×¹ p�cÐË U¹—b½u�u²O*« w� (ROS) WÐd	*« ‰U ÒFH�« 5−��Ë_« ‰UJý√

Æ5−��Ë_« wzUM¦� b�uL� ·dB²¹ Íc�« b��R*« 5ÐuKžuO*« WDÝ«uÐ �«d²½ v�≈  NO s� …œU¹e�« q¹u%
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  مجلة عالم الذّرة العدد 120 (آذار/نيسان) 2009 

á«ª∏Y  QÉÑNCG

القلب الناجم عن انسداد األوعية الدموية. وهكذا واعتمادًا على 
ذلك، فإن امليوغلوبني هو إرجاعي (بالهدروجني) ونازع لألكسجني 
الظروف  في  ويكنسه  النتريك  أكسيد  ينتج  فهو  معًا.  آن  في 

املؤكسجة والنازعة لألوكسجني.

تتضمن عائلة الفلوبني املوجودة في الدم واحملتوية على احلديد 
البروتينني األكثر دراسة في التاريخ. ومن املدهش أن جند أن واحدًا 
منهما وحتى اآلن غير معروف الوظائف. ولكن بإمكاننا الوثوق بأنه 
سيكون هناك مزيد من املفاجآت، وذلك لسببني، فقد ُعرف امليوغلوبني 

ال  التي  وظيفته  تنوع  يقترح  مما  والكبد،  الدماغ  مثل  أنسجة  في 
تقتصر على العضالت فقط، ولم يحّدد حتى اآلن أي دور مؤّكد لبعض 
   cytoglobin السيتوغلوبني  مثل  العائلة  هذه  من  اآلخرين  األعضاء 

.neuroglobin والنيروغلوبني

.Nature,Vol 454,24 July 2008 ُنشر هذا الخبر في مجلة c
ترجمة د. نجم الدين الشرابي، عضو هيئة التحرير.

البنية  عن  تعطي دالالت واضحة  البلورية  الُبنى  أن  من  بالرغم 
الهندسية لألنزمي،  تدّعم صورة سكونية للجزيئات، فهي ال تقدم إال 
وعليه ميكن  مستقرة.  واحدة  في وضعية  فيها  يبدو  للبروتني  لقطة 
ساكنة.  تكون  ال  احمللول  في  األنزميات  ألن  مضلًال  هذا  يكون  أن 
فبعضها، مثل مجموعة أنزميات megasynthase، تكون أكثر شبهًا 
بنسخ جزيئية ألنظمة جتميع مصنَّعة مع حركة انتقال األجزاء الوسيطة 
من مكان آلخر. توضح دراستان في هذه املسألة أهمية الديناميكية 
للدورة احملفزة ألنزمي megasynthase النموذجي الذي يصنع الصاد 
احليوي. مثل هذه الداللة ميكن أن تستخدم إلنتاج أشكال مختلفة 

لألنزميات التي تعمل بصورة مماثلة للصادات احليوية الطبيعية. 

تتضمن مجموعة أنزمي megasynthase عددًا من حتت الصفوف 
العمل  هــذا  في  اخلــاص  االهتمام  ذات  األنــزميــات  ولكن  لألنزمي 
non- وأنزميات   polyketide synthetases (PKSs) أنزميات  هي 
ُينتجان  peptide synthetases (NRPSs حيث كالهما  ) ribosomal

الصادات احليوية ومنها البنسيلني وفانكومايسني والتي تعد "السهم 
ذات جزيئات    NRPSو  PKS أنزميات  القوية".  األدوية  األخير من 
كبيرة ومتعددة الوظائف وتتكون جتّمعات من املواقع الفعالة تعرف 
تبدأ بجزيئات عضوية بسيطة   ،modules ُزْجالت  أو  باسم وحدات 
وكل ُزْجلة حتفز سلسلة من التفاعالت يتم فيها بناء جزيئات جديدة 

تضاف إلى سلسلة تشكيل الصاد احليوي. ومن ثم تتحور لتركيب 
املجموعة الكيميائية املطلوبة في املنتج النهائي. خالل هذه العملية، 
تكون وسائط التصنيع احليوي مرتبطة بالبروتينات الناقلة التي تنقلها 
في سلسلة إلى املواقع الفعالة املخصصة (والتي تعرف باألنزميات 

التابعة) في هذه الُزجلة. 

عدد  تراكيب  السينية  األشعة  باستخدام  البلورات  علم  كشف 
من أنزميات PKSs وNRPSs ومجموعة األنزميات املعروفة املرتبطة 
بها كأنزميات تصنيع األحماض الدهنية. تزود هذه الصور امللتقطة 
باملعلومات الضرورية حول اآلليات احملتملة للعمل. ولكن هناك دليل 
األنزميي،  للتحفيز  حيوي  دور  لها  البروتني  ديناميكية  بأن  متزايد 
فعلى سبيل املثال، إن نشاط أنزمي adenylate kinase، وهو أنزمي 
صغير يستخدم غالبًا كنموذج في األبحاث الكيميائية احليوية، يعتمد 
بشكل حاسم على التغيرات الشكلية التي حتدث على مقاييس زمنية 
تكون  الديناميكية  التأثيرات  أن  األرجح  على  يبدو  وعديدة.  مختلفة 
هامة أيضًا ألنزميات PKS وNRPS ولكن هذا ال ميكن حتديده من 

أشكالها البلورية.

مجاالت  في  بنيوية  مرونة  وجــود  عن  سابقة  دراســة  كشفت 
البروتينات الناقلة ألنزميات NRPS عندما تتفاعل بشكل انتقائي مع 

إعادة هندسة األنزيم 
كي يالئم تصنيع 
الصادات الحيوية

 W¹uO(« �«œUBK� WF =MB*« �U1e½_« iFÐ ÍœRð
 l�u� s� ÍuO(« lOMB²�« qIMÐ ÕUL��« w� Î«—Ëœ
 WOJO�UM¹b�« WFO³D�« sŽ WÝ«—b�« XHA� Ædšü

Æ.e½_« �ôU−� 5Ð �«dŁP²K�
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البحثية استخدم  النتائج  التابعة املختلفة. وللتوسع بهذه  األنزميات 
Frueh et al. التجاوب املغنطيسي النووي لتحديد بنية البروتني الناقل 

في املركب مع أنزمي thioesterase منوذج I وهو أنزمي يحفز التكوين 
النهائي جلزيئات الصاد احليوي من األنزميات PKS وNRP. الحظ 

بني  متقلب  كغطاء  يعمل   thioesterase أنزمي  من  أن جزءًا  املؤلفون 
البنية املغلقة واملفتوحة التي تعرض أو تخفي موقع االرتباط للبروتني 
الناقل مع األنزمي. ثم تابعوا ليبّينوا أن حركة الغطاء هذه ضرورية 
لتقييد البروتني الناقل ليتمكن من الدخول إلى املوقع النشيط، وبذلك 

  .thioesterase يحفز نقل الصاد احليوي إلى
وبشكل مماثل بّني Koglin ورفاقه بأن حتت املجموعات البنيوية 
ُتْصلح  التي  البروتينات  من  نوع  هو   -  thioesterase II لألنزمي  
سالسل األنزميات PKS وNRPS إذا أصابها عطل أو ضرر خالل 
االرتباط باملجموعات األسيتيلية أو مجموعات أخرى. يتغير ما حتت 
املجموعات كله نحو البنية املفردة بواسطة التفاعل مع البروتني الناقل 
االعتبار  بعني  أخذنا  وإذا  (املؤستل).  األسيتيلية  باملجموعة  املرتبط 
مالحظات Frueh ورفاقه، فإن هذه النتائج تفترض أن بعض مناذج 
تكون  األقل  على    megasynthase لألنزمي  بروتني  بروتني-  التآثر 
مع  الديناميكي  التوازن  في  املوجودة  البنيات  مجموعة  من  مختارة 
بعضها بعضًا. لقد اُقترح هذا النموذج سابقًا لشرح بعض تآثرات 

بروتني- بروتني.  

التصنيع  في  دورًا  تؤدي  أنها  البروتني  ديناميكية  أظهرت   لقد 
احليوي للصادات احليوية بواسطة أنزمي NRPS 9  (ومن احملتمل 
أيضًا بواسطة أنزمي (PKS. وإن اخلطوة التالية هي معرفة أي من 
األمناط الديناميكية العديدة، إن وجدت، تكون مشتركة في التحكم 
بنوعية التآثرات بني البروتينات. إن أهمية التآثرات بروتني- بروتني 
النوعية في مثل هذا التصنيع احليوي أمر ثابت ولكن فهمًا أفضل 
تكون  بحيث  األنزميات  هندسة  إعادة  أجل  من  يكون ضروريًا  لها 
مالئمة لتصنيع صادات حيوية جديدة. وحتى اآلن فقد تركز االهتمام 
ملجاالت  تسمح  التي  الساكنة  الهيئات  حتديد  على  رئيسي  بشكل 
البروتني بأن يقطع بعضها بعضًا بشكل انتقائي، مثل املناطق التي 
لها أشكال مكملة أو شحنات كهربائية (شكل 1a). والفرضية هي 
أن هذه الهيئات ستكون متماثلة بالنسبة لألنزميات التابعة املرتبطة 
ولكن سوف تكون مختلفة بالنسبة للمجموعات األنزميية األخرى. إذا 
كان األمر كذلك، فيجب أن يكون املرء قادرًا على استبدال أي أنزمي 
تابع خاص باألنزمي املرتبط بدون إحداث اضطراب في ما تبقى من 

 .megasynthase أنزمي

 و لكن إذا كان التآثر بروتني- بروتني النوعي هو نتيجة لالقتطاع 
 ،(1bشكل) املفضل بني البنيات املتوازنة املختارة ملجاالت البروتني
معرفة  يتطلب   megasynthases ألنزميات  املعقول  التصميم  فإن 
مجموعة االختالفات الكلية في هذا املجال. وعلى سبيل املثال، كيف 
يكون تشابه املجاالت املتماثلة للتوزيعات الشكلية في البروتينات ذات 

 s� b¹bF�« Æmegasynthases �U1e½√ w� 5ðËdÐ ≠5ðËdÐ �«dŁPð ∫ 1 qJA�«
 WDOÝu�« �U³	d*« q ÓI ÚM Ôð ÆW¹uO(« �«œUB�« lMBð megasynthases �U1e½√
 �U??1e??½_«  v??�≈  WK�UM�«  �UMOðËd³�«  WDÝ«uÐ  Íu??O??(«  œU??B??�«  lOMBð  w??�
 ◊U³ð—« `O{u²� 5ł–u/ œułË ÷d²�« b�Ë Æq¹bF²�« qł√ s� UN� WFÐU²�«
 ¨w½uJ�«  Ã–uLM�«  w�  ¨a  ÆUN�  WFÐU²�«  �U??1e??½_«  v??�≈  WK�UM�«  �UMOðËd³�«
 wŽuM�« ◊U³ð—ô« ÕdA� WO�U	 ÊuJð 5MOðËd³�« ö	 w� W²ÐUŁ WL ÒL²� ‰UJý√
 s�  WOŽuM�«  QAMð  ¨wJO�UM¹b�«  Ã–uLM�«  w�  ¨b  ÆlÐU²�«  ≠q�U(«  5ðËd³K�
 w� �UOMÐ WŽuL−� s� lÐU²�«Ë q�U(« s� qJ� WOKOLJ²�«  �UOM³�«  ¡UI²½«
 lÐU²�« .e½_U	 UNH½ WŽuL−*« s� WDÐ«d�« dOž �U1e½_«Ë ÆÊ“«u²�« W�UŠ
 qJA�« cšQð UNðU¾¹eł s� Î«bł ÎöOK� Î«œbŽ Ê_ ¨q�U(« U¼e ÒO1 Ê√ sJ1 ô
 wJO�UM¹b�« Ã–uLMK� qO�b�« KoglinË Frueh Â ÒbI¹ ÆÊ“«u²�« bMŽ `O×B�«

 Æmegasynthases �U1e½√ iFÐ w� jÐdK�

lÐUð .e½√
w½uJÝ Ã–u/

 q�UŠ 5ðËdÐ

wJO�UM¹œ Ã–u/

 s� WŽuL−�
WFÐU²�« �öOJA²�«

 s� WŽuL−�
WK�U(« �öOJA²�«

WDÐ«— �öOJAð
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العالقة؟ هل ميكن مقارنة حواجز الطاقة للتحول الشكلي باملجاالت 
االنتقائي  االقتطاع  يتطلب  هل  األنزميات؟  مجموعة  لكافة  املتماثلة 

دائمًا الزوج نفسه من البنيات املتطابقة؟ 
دراسة  على  الفيزيائية  العضوية  الكيمياء  مبادىء  ست  ُأسِّ
اجلزيئات الصغيرة، وقد وّفرت أساسًا قويًا لتوضيح أدوار األشكال 
الساكنة في متييز بروتني- بروتني. لكن هذه األفكار كانت محدودة 
االستخدام في حتديد القواعد التي تسيطر على ديناميكية البروتني. 
ولسوف يخبر الزمن  ما إذا كانت هذه الديناميكية محورية لسلوك 

أي  في  مطلق  بشكل  قادرين،  كنا  وإذا   .megasynthase أنزميات 
وقت، على تعديل مثل هذه األنزميات من أجل حتضير صادات حيوية 
جديدة، فإننا نستطيع فقط أن نأمل بالتطور الذي كان شحيحًا في 

كتابة قواعد التصميم. 

.Nature,Vol 454,14 August 2008 ُنشر هذا الخبر في مجلة c
ترجمة د. ياسر البكري، هيئة الطاقة الذّرية.

بدأ في الصني بناء موقٍع كبيٍر 
 500 قطره  جديد  راديــوي  ملْقراٍب 
 ،Guizhou متر في منطقة غويزهو
الفضاء  لعلماء  سيسمح  ممــا 
(املجرة   galaxies مجّرات  بكشف 
هي منظومة كتلية مترابطة جتاذبيًا 
وتتكّون من جنوم وأوساط بينجمية 
عامتة*)  ومـــادة  وغبارية  غــازيــة 
جنوم  (هــي   pulsars ونــّبــاضــات 
نترونية دّوارة شديدة املغنطة تصدر 
حزمة إشعاع كهرطيسي على هيئة 
نبضة  ألف  راديوية، مبعدل  أمواج 

في الثانية*) ذات أبعاد غير مسبوقة. إن هذا املرفق الذي تبلغ تكلفته 
102 مليون دوالر أمريكي واملعروف بـ "املقراب الكروي ذي الفتحة 

 Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope متر   500

ملعب  مساحة  مرة   30 تفوق  مساحته  موقع  فوق  سيقوم   (FAST)

القطر  ذي  الراديوي  املقراب  من ضعفي حجم  –أكبر  القدم  لكرة 
350 مترًا في مرصد أريسيبو Arecibo، الذي كان األكبر عامليًا عند 

افتتاحه في العام 1964.

 FAST املسؤول العلمي لـ ،Nan Rendong ويقول نان رندونغ
والباحث في املراصد الفلكية الوطنية في أكادميية العلوم الصينية: 

وبعده   FAST موقع  جغرافية  "إن 
كيلومترًا   170 بعد  على  يقع  –إذ 
جييانغ  الريفية  العاصمة  مــن 
قرية  ــن  م ــقــرب  ــال ب  ،Guiyang

Dawodang- سيجعالنه  داوودانغ 
التشويش  ــن  ع ــًا  متــام مــعــزوًال 
الراديوي". وكما هو حال أريسيبو، 
منطقة  في  اجلديد  املقراب  سيقام 
استقرار جيولوجي طبيعية حتاكي 
مما  احمليط،  الوسط  سطح  مظهر 
يبّسط تدعيم البناء وتدريع املقراب 
األمــواج  تشويشات  من  وحمايته 

الراديوية التي يحدثها اإلنسان.
ونظرًا لإلمكانية في املراقبة املديدة وغير املتقطعة، إضافة للحجم 
الهائل للمقراب والذي سيجعل حساسيته أكبر مبرتني من حساسية 
النّباضات  تشبه  أجسام  كشف  من  الباحثون  سيتمكن  أريسيبو، 
باستخدام  بدقة  قياسها  التي ال ميكن  الظهور  واخلاطفة  الضعيفة 

األجهزة الصغيرة املتوافرة حاليًا نظرًا لضعفها.
وتقول املجموعة القائمة بهذه املهّمة بأنه يتوقع كشف أول نّباض 
 :Physics World ويقول نان لـ .Milky way خارج مجرة درب اللبانة
الفلك سيكون استثنائيًاً"، ويضيف  FAST على علم  تأثير علم  "إن 

الصين تبني مقراباً راديوياً ضخماً

r�UF�« w� »«dI� r�{√ ÊuJO�� 2004 ÂUF�« w� FAST e−M¹ U�bMŽ
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العام  في  استكماله  عند  فسيكون  الصني،  في  بنائه  رغم  إنه  قائًال 
2014 مفتوحًا لكافة علماء الفلك في العالم.

للتكّيف:  قابًال  ليكون   FAST م  ُصمِّ فقد  كبيرًا،  كونه  إلى  وإضافة 
فمحركه املربوط بـ 4600 لوحة سيسمح لعلماء الفلك بتبديل شكله من 
كروي إلى قطع مكافئ، مما يسهل حتريك موضع محرق املقراب. وهذا 
سيسمح للمقراب املتوجه إلى اجلنوب بتغطية عصابة واسعة من السماء 

–حتى 40 درجة من سمته، مقارنة بـ 20 درجة يغطيها أريسيبو.

الرصد  مجموعة  رئيس   ،Murray Lewis لويس  موراي  ويقول 
الراديوي الفلكي في مرصد أريسيبو: "يتجه أريسيبو لألعلى مباشرة، 
 FAST وغايته احلقيقية أن يتحرك بأكثر من 20 درجة، وبذلك فإن
له ميزة بالتأكيد". ومع ذلك يشير موراي إلى أن FAST سيكون في 
مرحلته البدائية حّساسًا لتواترات أمواج راديوية منخفضة فقط (أقل 

من GHz 3). ويتضمن هذا املجال االنتقال الدقيق GHz 1.4 املالحظ 
الكون  في  وفرة  األكثر  العنصر  وهو  الذّري،  الهدروجني  في  عادة 
العصابة  النجمية. إن عرض  لتنوعات من  األجسام  املهّم  واملؤشر 
في أريسيبو ميتد حتى GHz 10، وبذلك يسمح لعلماء الفلك بجمع 
معلومات عن االنتقاالت اجلزيئية في هذا املجال من الطيف. والطور 
الثاني املخطط له في بناء FAST سيوسع مجاله إلى GHz 5، لكن 

موعد هذه املرحلة لم يحدد بعد.    

rłd²*« *

.Physics World, February 2009:ُنشر هذا الخبر في مجلة c
ترجمة د. عادل حرفوش، رئاسة هيئة التحرير.

الكشف عن الذرّة
 bFð 5łË—bN�« Ë√ ÊuÐdJ�U� ¨nš_« �« Ò—c�« Ê√ ô≈ ¨WO½Ëd²J�ù« W¹dN−*« o¹dÞ sŽ WKOI¦�« �« Ò—c�« nA� sJ1

ÆXO�«dG�« s� Ì…bOŠË ÌWI³Þ sL{ X ÒB Ô²�« U� «–≈ W	bÐ UNMOOFð sJ1 W�u−)« �« Ò—c�« pKð Æ ÎWžË«d� d¦�√

الذّرات  ألن  صعبًا، خصوصًا  أمرًا  الفرادى  الذّرات  رؤية  ُتُعّد 
احلرة تتحرك بسرعٍة ضمن درجة حرارة الغرفة. وتكمن املشكلة في 
الُعثور على طريقة إلبقائها ساكنة ملدٍة تكفي ملراقبتها، كي ال ُتطمس 
الصورة الناجتة بصور الذّرات احمليطة بها. والطريقة املثالية لذلك 
هي جعلها ساكنة ومستقرة على ركازٍة شفافٍة في خالٍء تام تقريبًا، 
وذلك حتى تكون الصورة الناجتة صفيفًا من البقع احلادة، أشبه ما 

تكون بالنجوم البراقة في سماء ليلٍة صافية.

الفكرة  هذه  تقريب  من   al Meyer et وزمالؤه  ميير  وقد متكن 
املثالية إلى الواقع. فقد استخدموا املجهرية اإللكترونية ملراقبة ذّرات 
من  وحيدة  (طبقة  "الغرافني"   من  على صفيحة  املتوضعة  الكربون 
ذّرات الكربون املنظمة في صفيفة  تشبه "قرص العسل). ومن املدهش 
أيضًا أنهم استخدموا تسجيل الصور واحملاكيات احلاسوبية  للتعرف 

على ذّرات الهدرجني املمتصة في شريحة (تعّد ذّرات الهدروجني من 
أصغر الذّرات وأكثرها صعوبة في الكشف).

كخلفية  رائعًا  "الغرافني"  كون  وراء  متعددة  أسباب  توجد 
للصور املجهرية التي أخذها ميير وزمالؤه. أوًال، في ظل الظروف 
أو  اجلزيئات  الغرافني  يحتجز  اإللكترونية  للمجهرية  املستخدمة 
إليقاف  طريقة  توفير  فإن  لذلك  على سطحه،  التي حتط  الــذّرات 
العينات عن احلركة لوقت أطول كاٍف للحصول على صورٍة مقبولة. 
ثانيًا، ُتعّد الطبقة الذّرية  الوحيدة هي األكثر رقًة واألكثر إمكانية 
لدعم الشفافية، لذلك فإن أي  ضبابية للصورة بسبب الركيزة تبقى 
ضمن أقل درجة. ولكن على الرغم من كون الغرافني رقيقًا للغاية، 
ثالث  ملدة  ليستمر  كاٍف  بشكٍل  متٌني  أنه  بل  أيضًا،  قوٌي  أنه  إال 
ساعات أو أكثر من التشعيع بواسطة اإللكترونات العالية الطاقة، 
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والالزمة أحيانًا للكشف عن الذّرات الصغيرة.

ال  الــذي  اإللكتروني  املجهر  ــالؤه  وزم ميير  استخدم  ولقد 
يستطيع التعرف على ذّرات الكربون في شبيكة الغرافني بشكٍل 
ترتبط  حينما  تنتج  التي  الشدة  في  التغير  يكشف  لكنه  مباشر، 
ذّرة بالغرافني. وما يسبب االختالف في الشدة هو التبعثر الزائد  
إلى  والذي يضاف  املمتصة،  الذّرة  بواسطة  الواردة  لإللكترونات 
وفي  ذاتها.  الغرافني  طبقة  بواسطة  املتبعثرة  اإللكترونات  عدد 
صور املؤلفني، تظهر ذّرات الكربون كبقع سوداء على خلفية براقة 

–أي كصورة سلبية للسماء في الليل.

والذّرية  اجلزيئية  الدينامية  وزمالئه مبراقبة  ميير  تقنية  وتسمح 
في الزمن احلقيقي، وأيضًا مراقبة التفاعالت الكيميائية التي حتصل 
خالل التشعيع اإللكتروني. ويوضح املؤلفون هذا عن طريق تسجيل 
سلسلة من الصور التي ُتظهر تشكل الفجوات في صفيحة الغرافني 
طبقة  ُتقذف  حينما  املفقودة-  الذّرات  الشبيكة سببتها  في  –ثقوب 
الكربون الوحيدة باإللكترونات. حتى أنهم يسجلون اختفاء إحدى تلك 
الفجوات وهي متتلئ بذّرة كربون  اُمتّصت على صفيحة الغرافني. 
بعض  تآثرات  واملتضمنة  األخــرى،  الطرائق  أن  فيه،  شك  ال  ومما 
الذّرات املمتصة املتعددة مع بعضها ومع الغرافني، ميكن مراقبتها 
بشكل مباشر بواسطة هذه التقنية. وكذلك، فإن استخدام الصفائح 
الذّرية  من غير الغرافني سيعمل على توسيع مدى التفاعالت التي 
ميكن دراستها. وما تزال الطريقة بالنسبة للتحضير املعتاد للبلورات 
املتنوعة الثنائية األبعاد متوقفًة بشكل ما، إال أنه مت حتضير أنواع 

مختلفة ومتعددة من هذه الصفائح.

ولقد سجل املؤلفون تسجيالت فيديو تعرض تآثر جزئيات كربونية 
اإللكترونية  احلزمة  مع  هدروكربونات)  أنها  (يظن  خطية  األساس 
الواردة. إن إجنازهم ُميّهد إلمكانية استخدام املجهرية اإللكترونية 
لدراسة الدينامية اجلزيئية، وعلى الرغم من كون هذا مقيدًا بحدود. 
يكون  فقد  األبعاد،  ثنائي  الغرافني  لكون  نظرًا  املثال،  سبيل  وعلى 
عدد التشكيالت التي تبنتها اجلزيئات املمتصة محدودًا إذا ما قورن 

بالعدد الذي يظهر على ركازة  ثالثية األبعاد أو في اخلالء.

الذي  الباحثني  لكن  الــذّرات،  لرؤية  أخــرى  طرقًا  ثمة  أن  بيد 
أكثر من  أو  يتعلموا حيلًة  أن  التقانات ميكن  يستخدمون مثل هذه 
تتلخص  باألخص  الواعدة  الطرق  إحــدى  وزمالئه.  ميير  مقاربة 

كبيرة عن طريق حتليل  في جزئيات  الذّرات  في حتديدها ألماكن  
صور انعراج  اإللكترونات التي تتبعثر على هذه اجلزيئات. ولسوء 
احلظ، فهذا يصلح فقط للعينات املعلَّقة في اخلالء. وبتوسيع طريقة 
االنعراج، بحيث تستطيع حتليل جزيئات ممتصة إلى ركازة مدروسة 
جيدًا وبسيطة (كما في استراتيجية ميير وزمالئه)، فقد يسمح ذلك 

برؤية مجال أوسع  بكثير من اجلزيئات عند  املقياس الذري.

ونظرًا ملقاومة الغرافني الرائعة لإلتالف بالقذف اإللكتروني، ميكن 
تسجيل سمات بنيوية ملرات متعددة ومتكررة. وبذلك ميكن احلصول 
على  صورة أكثر حدة وضوحًا مما ميكن احلصول عليها من صورة 
وحيدة. وثمة ذّرات ترتبط بالغرافني بقوٍة تكفي كي تتالصق  لفتراٍت 
وفي  الطريقة.  بنفس  تعامل  أن  أيضًا  ُميكن  وبذلك  مماثلة،  طويلة 
مع  ومقارنتها  رائعة   معطياٍت  على  احلصول  ميكن  كتلك،  َحاالٍت 
التي  الذّرة  لتأكيد هوية  للتبعثر اإللكتروني، وذلك  توقعاٍت محسوبة 
تقوم بالتبعثر. وبالفعل، فقد يكون أحد التطبيقات املهّمة لعمل ميير 
وزمالئه هو احلصول على معلوماٍت دقيقٍة حول الكيفية التي تتبعثر 
مهمًة  البيانات  تلك  تعد  املختلفة.  الذّرات  بواسطة  اإللكترونات  بها 
فعًال من أجل تقييم دقة النماذج النظرية، ومن أجل إتاحة تعريٍف 
أكثر دقة للذّرات بواسطة طرق بعثرة اإللكترون. وعلى سبيل املثال،  
يد  على  املكتشفة  الهدروجني  ذّرات  تكون  أن  ضئيلة  إمكانية  ثمة 
املؤلفني هي ذّرات هيليوم في واقع األمر. وعن طريق جمع املزيد من 

املعطيات األكثر دقًة، فإن أي ارتياب حول هذا ميكن استثناؤه.

للتساؤالت  تفتح خطوطًا  علمية  ورقة  يتم نشر  ومن حني آلخر 
واحدًا  إال  ليس  البحث  وهذا  باستحالتها،  يعتقد سابقًا  كان  التي 
منها. وكما يعلق املؤلفون، املجهرية اإللكترونية قد استفادت بشكل 
الكبرى  املعضلة  لكن  التجهيزات،  التطورات احلديثة في  هائل من 
تكمن في أن تلك التطورات لن ترقى إلى أي جناح إذا لم تستطع 
العثور على العينة الصحيحة لتحليلها. وباستعراض ما ميكن فعله 
باستخدام الغرافني كركيزة لتحضير العينات، ميكن أن يكون ميير 
وزمالؤه قد سّدوا  ثغرة كانت حتّد من اإلمكانية الكاملة  للمجهرية 

اإللكترونية لعقوٍد عديدة.

.Nature,Vol 454,17 July 2008 ُنشر هذا الخبر في مجلة c
ترجمة هيئة الطاقة الذرية السورية.
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  ولد وليام تومسون William Thomson عام 1824 في بلفاست 
وكان الطالب األصغر سنًا (10 سنوات) وفيما بعد األكبر سنًا (75 
أستاذ  كان  الفترة  هذه  وخالل  غالسكو.  جامعة  تاريخ  في  سنة) 
أنه، وملرات  تلك اجلامعة، علمًا  35 عامًا في  الطبيعية ملدة  الفلسفة 
جامعة  في  التجريبية  للفيزياء  كافنديش  كرسي  لقب  رفض  ثالث، 
الرغس  في  كلفن  البارون  فأصبح  كبيرًا  جناحًا  حقق  كامبردج. 
علمية  شخصية  وكان   ،1992 العام  في   Baron Kelvin of Largs

بارزة في عصره. دفن في دير وستمنستر Westminster Abbey إلى 
جانب إسحاق نيوتن Isaac Newton، ومنح لقب "مهندس وفيلسوف 
الطبيعة". وفي يومنا هذا ال تزال إجنازاته مجهولة، ويتم تذكره بشكل 
العقد األخير من حياته  التي ظهرت في  رئيسي من خالل مقاربته 

والتي اعتبرت متخلفة عن الفيزياء احلديثة.

في 17 من كانون األول/ديسمبر عام 1907 أقام كل من رميوند 
 Mark McMartney مكمارتني  ومــارك   Raymond Flood فلود 
وأندرو ويتاكر Andrew Whitaker حفل استقبال في الذكرى املئوية 
لوفاة كلفن بهدف إحياء ذكرى هذا العالم من جديد وإعادة تقييم 
إسهامه في العلم. ومن خالل جمع 16 جتربة جنحوا بطباعة كتاب 
مرجعّي علمي وشامل، ميكن قراءته بسالسة كقصة منسقة على هيئة 

مقتطفات أدبية مختارة.

 1841 العام  إلى  العودة  بنا  جتدر  كلفن  إجنــازات  وإلدراك 
عندما كان في السادسة عشر من عمره ونشر أول ورقة تضّمنت 
الكشف عن عمٍل مهمٍل لفورييه، مظهرًا أن عدم استقرارية سلسلة 
فورييه في جوار احلدود الوضحة ال يعيق استخدامها في دراسة 

والدة  بداية  كانت  ومنها  احلــراري.  التدفق 
العالقة  أن  وبرغم  املستمر.  الوسط  فيزياء 
ثم  مــن  أصبحت  والــطــاقــة  احلــــرارة  بــني 
متضاربة  نظريات  تداول  يتم  (وكان  نووية 
للسعرات)، فإن كلفن ازداد متسكًا برسالة 

فورييه التي ميكنها توصيف سلوك احلرارة رياضياتيًا دون معرفة 
ماهية احلرارة بحّد ذاتها.

ذروة  بلغت  قد  كلفن  إبداعات  كانت  األربعينيات  نهاية  وفي 
مدهشة، إذ شهد العام 1849 نشرات في مجال الهدروليك والكهرباء 
إضافة  الهواء،  تدوير  بواسطة  األبنية  وتبريد  تسخني  مجال  وفي 
إلى القانون الثاني في الترموديناميك. وفي العام 1850 كتب حول 
والتحليل  والهندسة  البخارية  احملــركــات 
للبلورات  املغنطيسية  واخلــواص  الكهربائي 
وحول التنظيم، كما أنتج ورقة شّكلت معلمًا 
في املغنطيسية. ساهم ذلك في تطوير احلقل 
متمايزتني  انطالق  نقطتي  من  بدءًا  الكامل 

  وليام تومسون: اللورد ِكْلِفن 
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  مجلة عالم الذّرة العدد 120 (آذار/نيسان) 2009 

á«ª∏Y  QÉÑNCG

وهما األقطاب املغنطيسية وحلقات تيارية من خالل إدخال احلقلني 
.Hو B املتجهني

وبالعودة إلى كتاب رميوند فلود ومارك مكمارتني وأندرو ويتاكر 
وحتديدًا الفصل املتعلق بـ "كلفن ومكسويل وآينشتاين والسماء: فماذا 
كان يعني؟" جند أنه قّدم توثيقًا شامًال لهذه املرحلة من حياة كلفن 
املهنية. لقد صاغ كلفن الفيزياء وفق مصطلحات طاقية، فبدأ أوًال 
بصياغة الطاقات املخزنة في املوصل الكهربائي ومثلها في املكثف. 
بعض  فقد تضّمن  املغنطيسي ومناذجه"  "مفاهيم احلقل  أما فصل 
والطاقة  الكهربائية  السعة  الفيزياء:  في  أدخلها  التي  املصطلحات 
والطاقة احلركية ودرجة احلرارة املطلقة واحلركة التوافقية البسيطة 
والسماحية املغنطيسية والنفوذية املغنطيسية واإلجهاد بسبب الشد 

ومعامل احلجم واجلريان والدّوامية والصفيحة الدّوامية.

لم تكن اهتمامات كلفن محصورة بالعلم األكادميي فبْني العامني 
1858 و1866 كان منشغًال بشكل كثيف في املشروع الذي أّدى إلى 

مّد أول كبل تلفوني عابر لألطلسي، وهو ملحمة تبّنت مشاكل عملية 
ضخمة ولبت مطالب مجلس اللوردات. وبحلول عام 1866 أصبحت 
السفينة "Great Eastern" جاهزة لنقل الكبل الالزم وبنهاية العام إياه 

ّمت إجناز وصل الكبل.

متلك منظومة التلغراف التي أجنزت وقتها البنية املنطقية نفسها 
–مرّمزة بشكل رقمي، مرسلة  أيامنا احلالية  اإللكتروني في  للبريد 
على هيئة رزم وتبحث في مسلكها عن أقل الطرق ازدحامًا- لذلك 
فقد اعتبر الكبل العابر لألطلسي أول وسيلة بدأت بعوملة املعلومات 

جاعًال العالم أصغر من أي وقت مضى. 

الشهرة  طريق  على  ووضعه  فارسًا  منه  كلفن  عمل  جعل  لقد 
التي  للحبر  النافثة  الطابعة  نذكر  العمل  هذا  على  وكمثال  والثروة. 
ابتكرها كلفن (مسّجل َمْثَعبي siphon recorder )، التي تعمل وفق 
الوحيد  (اجلــزء  إشارية  قدرة  أقل  تتطلّب  وتسجيل  استقبال  آلية 
املتحرك هو احلبر). ورغم ذلك، رمبا كان ابتكاره األكثر شهرة هو 
بوصلة السفن احلديدية التي تغلبت على املغنطيسية الدائمة للسفينة 
وعلى املغنطيسية اإلضافية احملرَّضة في بدن السفينة والتي يسّببها 

احلقل املغنطيسي األرضي.
كما كان كلفن قادرًا أيضًا على تبّني ابتكارات اآلخرين –ففي 
العام 1881 أصبح منزله في غالسكو أول بيت في العالم منارًا كليًا 
باملصابيح الكهربائية-. ففي غالسكو أدخل فكرة مخابر طالب ما 
لألساتذة  مشاهدين  مجرد  الطالب  كان  ذلك  قبل  إذ  التخرج،  قبل 
احملاضرين. فكان الطالب يتنافسون للعمل معه، وعلى سبيل املثال، 

الذي   Gerard Philips فيليبس  جيرارد  إليه  َقِدم   1887 العام  في 
شارك الحقًا في تأسيس شركة فيليبس لإللكترونيات، من أيندهوفن 
من  طالب  ومثله  اإللكتروني،  الضوء  مفهوم  ليتعلم    Eindhoven

اليابان َقِدموا أيضًا ضمن إطار التبادل مع طالب غالسكو.

قائًال:  الكّمي،  املفهوم  بأهمية  حماسي  وبشكل  كلفن  يعتقد 
فليس  الشيء،  قياس  تستطع  "لم  وإذا  القياس"  عبر  متّر  "املعرفة 
بإمكانك إثباته". فقد عمل أكثر من 20 عامًا ليحّسن من دقة وحدات 
القياس الكهربائي، فّحدد األمبير والفولط واألوم كما نعرفها اليوم. 
األخذ  والشمس من خالل  األرض  أول من حسب عمري  كان  كما 
بعني االعتبار كافة املصادر الطاقية املتعلقة بالشمس، والزمن الذي 
اإلشعاعي  بالنشاط  جهله  وبسبب  التعرية.  اجلبال  قاومت  عبره 
بقوتها،  الشمس  يزود  الذي  النووي  باالندماج  األرض وجهله  لقلب 
فقد كانت نتائجه البخسة التقدير سببًا في اضطرابات سادت بني 

.evolutionists املعنيني مبفهوم النشوء

كانت املقاربة التي وصل إليها كلفن حديثة وصحيحة إال أنها، 
وبعكس ما توّقع، لم تكن مكتملة بالشكل النهائي، وجاء ذلك مناقضًا 
لالعتقاد الذي كان لدى كلفن من قبل: "عندما تقف وجهًا لوجه أمام 
يدفعه  كان  والذي  ما"  اكتشاٍف  إلى  وصلت  قد  تكون  ما،  مشكلة 
قاد  جوانبها.  كامل  من  بالصورة  أحاط  أنه  على  وبعناد  لإلصرار 
كلفن تطور الفيزياء ألكثر من خمسني عامًا، لكنه كان غير قادر على 
دخول احليز الواعد باكتشافات القرن الواحد والعشرين: لم يتمكن 
نهاية  وفي  اإلشعاعي.  النشاط  أو  السينية  األشعة  أهمية  فهم  من 
التوصيف  من  متّكن  ألنه  عاجزًا  نفسه  اعتبر  عشر  التاسع  القرن 
وفاتته إمكانية تفسير تلك األشياء مثل العالقة بني الكهرباء واملادة 

واجلدول الدوري للعناصر.

و75  علمية  ورقة   661 كلفن  لدى  احملدودة  غير  الطاقة  أنتجت 
األكثر  اإلجناز  اختيار  العلميني  من  ُطلب  ما  وإذا  اختراع.  براءة 
سطوعًا فرمبا اختاروا سلم درجة احلرارة املطلقة، وقد يُْؤِثر أفراد 
املجتمع اختيار كبل التلغراف األطلسي. ففي العام 1912 ذكر زميل 
كلفن ومفهرسه، ألكسندر رسل Alexander Russell، أن "عمله حيٌّ 
وسيظل حيًا بيننا. بالنسبة إليه فقد سجل تاريخًا طويًال كرجل ذكي 

عاش على األرض، وإن مديونيتنا له تتزايد مع مرور السنني".   

.Physics World, 1 January 2009:ُنشر هذا الخبر في مجلة c
ترجمة د. عادل حرفوش، رئاسة هيئة التحرير.
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البريليوم عنصٌر قاٍس ولونه ضارب إلى الرمادي. يظهر بشكل 
والزيوت  الكربون  وفلزات  والتربة  الصخور  لبعض  كمكوِّن  طبيعي 
كأحجار  بعيدة  أزمان  منذ  البريليوم  فلزات  ُعرفت  بركاني.  وكرماد 
إما  البريليوم  مرّكبات  تكون  الكرمية.  واألحجار  والزبرجد  الزمرد 
بيضاء أو عدمية اللون وليس لها رائحة خاصة. ونظرًا لكونه عنصرًا، 

فهو ال يتفكك وال ميكن إتالفه. 

øtðU�«b�²Ý«

املعدنية (بشكل  املقام األول في اخلالئط  البريليوم في  ُستخدم 
أساسي مع النحاس) لتصنيع األجهزة وأجزاء الطائرات والنوابض 
والوصالت الكهربائية ومكونات صناعية أخرى. يدخل البريليوم أيضًا 
وأفران  الكهربائية  العوازل  في  املستخدم  السيراميك  صناعة  في 
املكروويف ومقدمات الصواريخ. يستخدم معدن البريليوم النقي في 
والتدريعات  والطائرات  الصواريخ  ومكونات  والقذائف  الصواريخ 

احلرارية واملرايا وفي األسلحة النووية.   

W¾O³�« w� ÁœułË

يتراوح تركيز البريليوم في القشرة األرضية بني 1 و15 ملغ/كغ. 
وُيقّدر متوسط  تركيز املوجود بشكل طبيعي في التربة بـ 250 مرة 
أكبر من تركيزه في مياه جتاويف التربة (املياه في الفراغات املسامية 
الــتــربــة)،  جسيمات  ــني  ب
أكبر  تركيزه  نسبة  وتكون 
الطفالية  الترب  في  بكثير 
تتراوح  والصلصال.   loam

مياه  في  البريليوم  سويات 
الشرب بني 0.01 و0.7 جزء 
 .(ppm) جــزء  مليون  مــن 
البريليوم  تراكيز  وتكون 
ــادة أقــل من  في الــهــواء ع
مــكــروغــرام/م3.   0.0005

يوجد البريليوم في األغذية 
بتركيز وسطي قدره 22.5 
مكروغرام/كغ مقيسًا في 
مختلفة،  غذائية  مادة   38

 0.1 عن  التراكيز  وتقل 
و2.200  مكروغرام/كغ 

مكروغرام/كغ بأحد أنواع الفول. حتتوي السيجارة الواحدة حوالي 
إلى   5 يقارب  ويتطاير منها ما  البريليوم،  0.5 و0.7 مكروغرام من 

10% مع دخان السيجارة

خالل  من  املائية  املسارات  عبر  طبيعي  بشكل  البريليوم  يدخل 
بيئة الصخور والتربة احلاوية لهذا املعدن. تشكل النشاطات البشرية 
ويصل  البيئية.  لالنبعاثات  الرئيسي  املصدر  والنفط  الفحم  حلرق 
وميكن  الصناعية،  املخلّفات  بسبب  السطحية  املياه  إلى  البريليوم 
شكل  يكون  والتربة.  املياه  في  يترّسب  أن  اجلوي  الهواء  لبريليوم 
البريليوم املنطلق في الهواء عادة على هيئة أكسيد البريليوم، الذي 
يسقط على األرض في نهاية املطاف إما مع األمطار والثلوج أو على 
هيئة جسيمات صلبة. ال ينحل أكسيد البريليوم بسهولة وال يتحرك 
بسرعة في التربة أو املاء، وال يبدو أنه يتراكم في النباتات واحليوان. 
تكون نسبة تركيز البريليوم في النباتات إلى نسبته في التربة ضعيفة 
عادة، وتقدر بـ 0.15%. ورغم قدرة التفاعالت الكيميائية على حتويل 
البريليوم من مرّكب آلخر، فإن البريليوم بحّد ذاته ال ميكنه أن يتفكك 

بوساطة التفاعالت البيئية.   

 ør�'« w� ÂuOK¹d³K� qB×¹ Íc�« U�

إلى  فيه  يدخل  الذي  بالشكل  للبريليوم  الذاتي  املصير  يتعلق 
(أقل  بيسر  متتص  وال  بسهولة  مرّكباته  غالبية  تنحل  ال  اجلسم. 
ّمت  الذي  البريليوم  يطرح  املعدية.  املعوية  الطرق  قبل  1%) من  من 
امتصاصه بشكل بطيء جدًا وينحو إلى التراكم في الهيكل العظمي. 
وميكن جلسيمات غبار البريليوم أن تدخل عن طريق التنفس وتترّسب 
في الرئتني. غير أنه ميكن لبعض اجلسيمات املترسبة هذه أن تخرج 
من الرئتني. ورغم عدم إمكانية استقالب البريليوم في اجلسم إال أن 

البريليوم
Be                                :الرمز
العدد الذّري:                   4  

 (عدد البروتونات في النواة)
الوزن الذّري:                       9 

Wzd�«

 ‚UAM²Ý« bMŽ Î«dŁQð d¦�_« uCF�«
ÂUFD�ô« l� t�ušœ Ë√ ÂuOK¹d³�«
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á«ª∏Y  QÉÑNCG

أشكاله املنحلة قد تتحول إلى مركبات أقل انحاللية في الرئتني. ينتقل 
البريليوم املمتص في الدم إلى نسج وأعضاء اجلسم، ويتراوح عمر 

النصف ملرّكبات البريليوم املستنشقة احللولة بني 2 و8 أسابيع.

øw�Ë_« w×B�« dOŁQ²�« u¼ U�
األمراض  من  منطني  إلى  البريليوم  استنشاق  يؤدي  أن  ميكن 
التنفسية، مرض بريليوم حاد ومرض بريليوم مزمن (أي ما يعرف بـ 
berylliosis)، وميكن للنمطني أن يكونا مميتني. يحصل املرض احلاد 

األكثر  البريليوم  أشكال  من  عالية  سويات  إلى  التعّرض  بعد  عادة 
انحالًال وتتراوح مظاهره من التهاب املمرات األنفية وحتى ذات الرئة 
استنشاق  من  املزمن  البريليوم  مرض  ويحصل  العنيف.  الكيميائي 
البريليوم وهو من منط االستجابة التحسسية.  سويات ضعيفة من 
يتميز املرض بتشكل عقٍد أو حتّبٍب في الرئتني. ميكن أن تكون فترة 
تفاقم املرض مديدة (بعد 25 عامًا من التعرض) قبل ظهور األعراض. 
ومن جهة أخرى، لم تظهر تقارير عادة تشير إلى آثار ناجمة عند 
اإلنسان بسبب عبور البريليوم إلى اجلسم عن طريق الغذاء، وذلك 
ألن الكمية التي ميتصها الدم قليلة جدًا. وُيعدُّ التالمس اجللدي األثر 
للبريليوم على اجللد. ورغم اعتباره مسرطنًا متوقعًا  األكثر شيوعًا 
ذلك.  العلمي  اإلثبات  بعد  يؤكد  لم  الرئة)،  (سرطان  اإلنسان  عند 
ولهذا السبب، تصنف وكالة حماية البيئة (EPA) البريليوم كمسرطن 

محتمل عند اإلنسان من خالل االستنشاق.  

øtð—uDš w¼ U�
أدناه)  اجلدول  (انظر  للتسّمم  قيمًا  البيئة  حماية  وكالة  طّورت 
لتقدير خطورة التسرطن أو اآلثار الصحية السيئة كنتيجة الستنشاق 
خطورة  لتقدير  احملددة  التسّمم  قيمة  ُتسّمى  البريليوم.  تناول  أو 
احملددة   والقيمة   ،(SF) Slope factor االنحدار  مبعامل  التسرطن 

.(RfD) reference dose غير  املسرطنة  باجلرعة  املرجعية

ومتثل SF قيمة احتمال تعرض الشخص ملادة كيميائية تقود إلى 
السرطان نتيجة واحد ملغ من البريليوم في اليوم لكّل كغ من وزن 
اجلسم على مدى احلياة (mg/kg-day). أما RfD فهي تعني قيمة 
احتمال اجلرعة األعلى التي ميكن تلقيها في كّل يوم دون التسبُّب بأثر 
سيء غير سرطاني. ُطوِّرت قيم السمية هذه من خالل دراسة جرت 
على حيوانات اختبار أعطيت جرعات عالية نسبيًا على مدى حيواتهم، 
ومن ثم جرى ضبط وتطبيع تلك النتائج على قاعدة mg/kg-day عند 
اإلنسان، أو مباشرة من دراسات على بشر تعرضوا للبريليوم في 
أماكن عملهم. ولتوضيح كيفية تطبيق RfD، ميكن لشخص وزنه 68 

كغ أن يتناول عن طريق الفم بشكل آمن 0.14 ملغ من البريليوم أو 
يستنشق 0.0004 ملغ من البريليوم كّل يوم دون توقع أي آثار سيئة. 
وبعكس حالة RfD، التي متثل "جرعة يومية آمنة"، فإن SF تضرب 
 SF بالكمية املتلقاة من أجل تقدير اخلطورة السرطانية. وباستخدام
تعتبر EPA أن شخصًا قد يكون لديه احتمال واحد من أصل مليون 
احتمال لإلصابة بالسرطان إذا ما تعّرض كّل يوم وعلى مدى احلياة 
لهواء يحوي 0.004 مكروغرام بريليوم في كّل متر مكعب. لقد حّددت 
مكعب،  ملغ/متر   0.00002 قدره  لالستنشاق  مرجعيًا  تركيزًا   EPA

ووحدة خطورة هوائية قدرها 4.3 لكّل ملغ/متر مكعب.

 ÷ ÒdF²�«Ë WO¾O³�« �UŁUF³½ö� W−z«d�« œËb(« w¼ U�
øÍdA³�«

للمساعدة في تعقب االنبعاثات، فإن تعديالت االعتماد الفائق التي 
توجه التخطيط العاجل واملجتمع املتابع تطلب نشر تقارير سنوية عن 
في  إلدخالها  والتربة  واملياه  الهواء  في  محّددة  كيميائية  انبعاثات 
قدرت  وقد  كاملة.  الوطن  ساحة  عبر  السّمي  االنبعاث  جرد  عملية 
كميات جميع مرّكبات البريليوم املنبعثة بـ 4.54 كيلو غرام. وحددت 
EPA سوية بريليوم أعظمية قدرها 4 مكروغرام/لتر في حالة مياه 

الشرب. ومن أجل العمال الذين يعملون 8 ساعات يوميًا، فقد حّدد 
 Occupational Safety and املعهد الوطني لألمان املهني والصحي
 Occupational والصحي  املهني  األمان  وإدارة   Health (NIOSH)

حماية  سويات   Safety and Health Administration (OSHA)

قدرها 0.0005 و0.002 ملغ من البريليوم ومركبات البريليوم في املتر 
املكعب من الهواء على التوالي. وإضافة لذلك، قّيدت EPA االنبعاثات 

الصناعية من البريليوم بـ 10 غرام كل مدة 24 ساعة.

.ANL, July 2002:ُنشر هذا الخبر في مجلة c
ترجمة د. عادل حرفوش، رئاسة هيئة التحرير.

WOzUOLOJ�« WO ÒL��« rO�

WMÞd��« …—uDš
sÞd�*« dOž dŁ_«

rH�« o¹dÞ sŽ RfDfHM²�« o¹dÞ sŽ RfD

fHM²�« o¹dÞ sŽ SF  2.1™ 10≠10  2.2™ 10≠11   

8.4
mgØkg≠day

0.002

mgØkg≠day
0.0000057
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تعتمد إرادتنا على مالحظة 
العالم  من  املنطقة  هذه  أن 
أسست  حضارات  بوتقة  هي 

إلجنازات تطور كبير في الفكر والعلم. وهي اآلن منطقة تخلف ال 
متثل سوى 0.5% من اإلبداع العلمي في حني أن العلم يشكل محرك 
الوراثة  حافظة  املتوسط  منطقة  تعتبر  أخرى  ناحية  ومن  التطوير. 
احليوية. كما أن هذه املنطقة هي الواصل احلقيقي بني أوربة الغربية 
ودول مجاورة للصحراء. كل هذه املؤهالت تشكل قاعدة قوية جدًا 

إلرساء هذا التوجه املستقبلي.

 U�½d� ”ƒdð WKŠd� w� W�b� X½U� …—œU³*« Ác¼ q¼
øwÐ—Ë_« œU%ö�

بالتأكيد كانت الفكرة موجودة قبل اآلن، لكن وجود األفكار ال يكفي 
إذا لم تكن في سياق أولويات سياسية. إن مشروع رئيس اجلمهورية 

املتعلق باالحتاد املتوسطي منحنا فرصة للتعبير عن مشروعنا.

ملتوسط  اخلريطة  هذه  اسُتمدت 
طاقة الرياح العاملية من معطيات ثماني 
فضائي  رادار  من  مأخوذة  سنوات 
 .scatterometer ُيدعى مقياس التبعثر
األمواج  في  التبعثر  الرادار  يقيس 
إلى  البحر  على  من  املرتدة  املكروية 
األمواج  حركة  تشير  إذ  املدار؛  داخل 

الرياح في  الرياح. وُتظهر الصورة كثافة طاقة  املقيسة إلى سرعة 
وشباط/فبراير؛  الثاني/يناير  وكانون  األول/ديسمبر  كانون  أشهر 
تصبح  وآب/أغسطس،  ومتوز/يوليو  حزيران/يونيو  األشهر  وفي 
األرضية  الكرة  لنصف  املرتفعة  العرض  خطوط  في  أعظم  الكثافة 
الرياح  لطاقة  العالية  القيم  ذات  املناطق  من  العديد  إن  اجلنوبي. 
تواجه عواصف خط العرض الوسطي الشتوية أو الرياح التجارية 
يرسل  اليابسة  فإن شكل  املوسمية. وفي حاالت أخرى،  الرياح  أو 
الرياح إلى نفاثات موثوقة. تقول تيموثي ليو Timothy Liu، الباحثة 
في مختبر الدفع النفاث Jet Propulsion في باسادينا بكاليفورنيا، 

والتي وضعت اخلريطة مع زمالئها، إن املناطق األعلى إنتاجًا ميكن 
أن تعطي 500-800 واط من الطاقة لكّل متر مربع واحد. ولكن حتى 
مع العنفات املثالية، فإن 60% فقط من الطاقة ميكن أن ُتسَترد. وإذا 
أخذنا باحلسبان ما ينبغي أن يكون عليه تباعد العنفات، فإن األرقام 

الواقعية ستظّل أخفض بكثير.
غيغاواط   56.5 من  األوربية  الرياح  طاقة  تزداد سعة  أن  ُيقّدر 
حاليًا إلى 40 غيغاواط بعيدًا عن الشاطئ في العام 2020، وفي حني 
ما تزال الواليات املتحدة بعيدة عن حتقيق ذلك، إال أن مشاريعها في 

ديالوار وماساشوستس تتقّدم أخيرًا نحو األمام.

WO*UF�« ÕU¹d�« W�UÞ

.Nature. Vol 454, 17 July 2008 WK−� s� f³²I� ™

 jÝu²*« ÷uŠ w� wLKŽ ¡UC� u×½                                     
 120  s�  d��√  lL�  d9R�  W��UM0Ë  ¨f	—U
  w�
 ¨j�u�*«  ÷u  w�  «bK
  20  s�  ÎUO1œU�√Ë  ÎUOLK�
 (GID) d	uD��« q�√ s� 5O1œU�_« W�uL�� XIK�√
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 ÎU�ËdA�
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الواقع،  الغذائي. ففي  توفير األمن  الري في  تساهم عمليات 
ينتج السطح املروي الذي ميثل أقل من 20% من األرض الزراعية 
إطعام  أجل  ومن  العاملي.  الغذائي  اإلنتاج  من   %40 من  أكثر 

بهدف  التقنية  هذه  إدارة  يجب حتسني  باستمرار  تتزايد  شعوب 
احلصول على اجلزء األكبر من املصادر املائية احملدودة وبخاصة 

في املناطق شبه اجلافة.

على  املختلفة  للزراعات  املائية  االحتياجات  متابعة  وإن 
مستوى منطقة كاملة، تقود العلميني إلى استثمار الصور امللتقطة 
بالسواتل. فحتى وقت قريب كان العلميون يستخدمون جتهيزات 
مرتبة  (من  املكاني  الفصل)  (قدرة  املْيز  في  من ضعف  تشكو 

 ÁUO*« …—«œ≈ W�b) qðU��UÐ WDI²K� …—u�
 q�√  s�  ÀU��_«  bNF�  w�  W�uL	�  X�U

 w�UJ�  e ÚO�  �«–  W�b�  —u�  dO�H��  IRD  d�uD��«
 5�O�«—“  5�IDM�  w�  w�«u�U�  q�U�  UNDI��«  Ì‰U�

ÆpO�J*«Ë »dG*« w� 5��U� t��

øWLN*« �UO�u²�« X½U� «–U� f¹—UÐ w� ŸUL²łô« ÂU²š w�
أوًال البد من مالحظة أن 21 دولة كانت حاضرة ومن بينها 17 
أكادميية. وظهرت إرادتان كبيرتان: قيادة فعل علمي تضامني ودمج 
التوجهات العلمية في إطار اجتماعي وسياسي. فاتخذ القرار بإنشاء 

شبكة تواصل أكادميي متوسطي.

øUN¦×Ð - w²�« �«¡«dłù« w¼ U�
دولي.  ببرنامج  املتوسطي  العلمي  التوجه  هذا  يتجسد  أن  أوًال 
ُيسّمى هذا البرنامج بارمينيد Parmenides. ويتضمن هذا البرنامج 
ثالثة محاور عمل كبيرة: ميثل احملور األول البنود الكبيرة في برنامج 
املتعلق   ،2008 العام  من  حزيران  في  باريس  في  ُعقد  الذي  املؤمتر 
والبيئة  السمكية  واملصادر  املستدام  والتطوير  الطبيعية  باملصادر 
وأخيرًا التغيُّر املناخي. واحملور الثاني يتعلق بالصحة املجتمعية، وهو 
موضوع املؤمتر القادم الذي سيعقد في نهاية ربيع العام 2009 في روما 
وسينظم من قبل األكادميية اإليطالية، بإشراف GID. ومن ثم املؤمتر 
األخير، املرحلة الثالثة من برنامج بارمينيد، سيتعلق بالتنوع احليوي 

والثقافي في حوض املتوسط، وسُيقام في مكتبة اإلسكندرية.

بهدف  الكبير  البرنامج  ركائز هذا  الثالثة  املكونات  تشكل هذه 
النهوض باملعرفة في حوض املتوسط والتنسيق بني الدول املختلفة 
في هذه املنطقة في آن معًا. إنها عملية تبادل حقيقية للمعرفة ، وهو 

ما أسميه املعرفة التضامنية.

 øw¦×³�« fO�Ë wLKF�« wDÝu²*« tłu²�« «c¼ «–U*

إنه أبعد من مفهوم لفظي. في احلقيقة، ومن وجهة نظرنا، إن 
يتعلق بتطوير  البحث. فالعلم  للعلم تعريفًا أوسع بكثير من تعريف 
املعارف ككل، وال يقتصر فقط على فعل البحث الذي تكون تفاصيله 
بشكل عام أكثر تعقيدًا. إضافة إلى ذلك، تنضم إلى هذه األهداف 

مواضيع التربية والتعليم. 

 WO¦×³�« �ULEM*« l� U¼uL²−�½ w²�« �U	öF�« w¼ U�
ø�öCF*« Ác¼ vKŽ WK�UF�«

ال تشكل األكادمييات منظمات بحثية، وليس لديها ميول إلدارة 
البرامج. كانت الفكرة دعوة عدد معني من املراكز املعنية مبواضيع 
 CNESو Ifremerو Inraو Ciradو CNRSو IRD هذا املؤمتر مثل
وبحضور  قيادية  جلان  تسع  على  حصلنا  وغيرها.   ،Plan Bleuو
يتعلق  وفيما  بالفعل.  مثالي  تعاون  مع  اللجان  لهذه  ورائع  منتظم 
باالنطباع العام، عّبر جميع ممثلي املنظمات بشكل تلقائي ليقولوا 
أداة  لهم  بالنسبة  GID شكلت  بكون  العملية متّثل  إن جناح هذه 
أساسية للحوار وتبادل املعلومات وتوجهات مشتركة، وكانت املكان 
الوحيد الذي مارسوا فيه النقاش العملي مع زمالئهم. وأعتقد في 
 GID هذه احلال أنه بإمكانكم إدراك حقيقة املهّمة التي تقوم بها
وبأنها ليست مجرد إدارة للبرنامج، إمنا هي بشكل ما مكان لقاء 
مؤهالت  من  يستفيدون  الذين  املعنيني  كبار  بني  طبيعي  وحوار 
نوجزها مبا يلي: شرعية األكادمييات عبر كفاءة علمييها وحياديتهم 

في الوقت نفسه.  
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الكيلومتر) أو من إمكانية احلصول على مشاهدات متماثلة خالل 
الباحثون في معهد البحث  الفصول املختلفة. وهكذا استحضر 
 (IRD) Institut de Recherche et Development والتطوير 
معطيات صدرت عن ساتل تايواني، اسمه Formosat 2، وضع 
في اخلدمة عام 2004. ميكن لهذا الساتل أن يالحظ على مدار 
الساعة مناطق صغيرة مساحتها تقارب 500 كيلومتر مربع ومبْيٍز 
مكانيٍّ من مرتبة 8 أمتار. سمحت هذه املعطيات بدراسة منطقتني 
زراعيتني، حيث يعتمد استثمارهما على الري املكثف، وتقع األولى 
في وسط املغرب بالقرب من مراكش والثانية في الشمال الغربي 
من املكسيك في مقاطعة سونورا. متتد هاتان املنطقتان املرويتان 
فوق مئات الكيلو مترات املربعة وتشتمل محاصيلهما على احلبوب 
واألشجار املثمرة واخلضار، ويتم اإلرواء باالعتماد على مصادر 
مائية محدودة ناجمة بشكل أساسي عن الهطوالت الساقطة على 
حيث  القاحلة،  املناطق  هذه  وفي  منهما.  بكل  احمليطة  اجلبال 
الغطاء  هذا  مثل  يحتاجه  عما  مرات  سبع  األمطار  كمية  تقّل 
النباتي على مدار العام، ُتعدُّ عملية التحكم باملياه أمرًا أساسيًا. 
واملقصود هو توزيع املياه بني املزروعات املختلفة بأقرب ما يكون 

إلى العدالة والفائدة.

الباحثون  وبفضل معاجلة صور الساتل Formosat 2 متّكن 
الصغيرة  املناطق  وفق  األراضي  استخدامات  بناء  إعادة  من 
النباتي.  للغطاء  الزمني  للتطور  جدًا  دقيقة  ومتابعة  املدروسة، 
تقييم  بتحسني  الزراعي  املوسم  عبر  الدائمة  املتابعة  هذه  تسمح 

االنتقاالت  ومنذجة  املردودات 
املائية بني التربة والنبات واجلو. 
هذه  سمحت  املغرب،  ففي 
النتح  كمية  بتقدير  املالحظات 
عامل  وهو  القمح،  محصول  في 
إضافة  املياه،  فقد  في  أساسي 
إلى تقدير مردودي الكتلة اخلضراء واحملصول احلّبي. وقد سمح 
نقل مجمل هذه املعلومات إلى مراكز محلية مسؤولة عن اإلدارة 
القطع الصغيرة األكثر حاجة  الري نحو  بتوجيه  البيئية  الزراعية 

وبتحسني النصائح للمزارعني. 
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إعداد: د. توفيق ياسني

ميضي القرن احلادي والعشرون بعقده األول، والبشرية تنعم 
ث به األجداد  بحياة رغيدة أسدلت عليها تقانات العصر رخاًء لو ُحدِّ
لظنوا أنه محض خيال في حكايات ألف ليلة وليلة. ولوال اكتشافات 
علم الفيزياء ونظرياته التي َنصبت هذا العلم على عرش العلوم، ما 
إليه من نعيم املعلوماتية واالتصاالت، وغزو  كنا حققنا ما وصلنا 
الفضاء والغوص في قعر احمليطات. كان للقرن املاضي النصيب 
فكانت  بدايته،  منذ  واكتشافاتها  الفيزياء  إبداعات  من  األوفــى 
ميكانيك  وتطور  النسبية،  والنظرية  الذرية،  واملفاهيم  النظريات 
الكم، وتطوير املسرعات اجلسيمية، واملفاعالت النووية واخلوض في 
عالم  في  الهائل  والتقدم  الفضاء،  أعماق  واكتشاف  الذرة،  أعماق 

اإللكترونيات والعالم الرقمي.
تساؤالت  عن  يجيب  ومثير  كبير  كشف  حصل  كلما  أنه  غير 
خضم  وفي  وإبهامًا.  غموضًا  أكثر  تساؤالت  انبثقت  مطروحة، 
التساؤالت الكبيرة، يشع نبع الفيزياء باالكتشافات والنظريات الكبيرة 
النموذج املعياري Standard model في فيزياء اجلسيمات،  ويكاد 
الذي قاد الفيزيائيني لفهم قوانني الطبيعة األساسية لعقود من الزمن، 
أن يكون عاجزًا عن تقدمي كامل احلكاية في اإلجابة عن التساؤالت 
املطروحة. فكان على الفيزيائيني أن يسّخروا اكتشافاتهم ومعرفتهم 
في سبيل دميومة تفجير ثوراتهم العلمية لفهم أوضح ألسرار الطبيعة 

وإلزالة احلواجز التي تعيق نظرياتهم في تفسير الكثير مما يجول 
في أذهانهم حلل ألغاز الكون، ولكن ليس في أعماق السماء هذه 
املّرة بل حتت سطح األرض. لذا متحورت رؤاهم على مشروع بناء 
املصادم الهدروني الضخم Large Hadron Collides (LHC) الذي 
القى الدعم من املنظمة األوربية للبحوث النووية CERN ومؤسسات 
الفيزيائيني  يتحدى  أن  الضخم  للمصادم  فهل  العالم.  أخرى حول 
الذين يحاولون إثبات املفاهيم الراسخة أو يتجاوزهم لتحقيق أحالم 

اآلخرين الذين يحومون بعقولهم في خضم املجهول؟
آالف من العلماء من جميع أنحاء الكرة األرضية، تدور عقولهم 
في نفق عميق، يقع على عمق قرابة مئة متر ما بني بحيرة جنيف 
وجبال جورا، يقطع احلدود السويسرية الفرنسية في أربع نقاط في 
برودته،  في  حامية  جسيمات  تدور  تقريبًا.   27km محيطها  دائرة 
صاخبة في خالئه، ينتظرون فيه كشوفات عن أسرار أخفتها الطبيعة 
وتعّثرت فيها النظريات، عائدين في الزمن إلى ما يقارب 13.7 مليار 
الذي  الكون  ونشأ  العظيم  االنفجار  حيث حصل  الوراء  إلى  سنة 

أخفى الكثير الكثير من شواهد ومعالم النشوء.
 Large Hadron Collides الضخم  الهدروني  املصادم  إنه 
(LHC)، اآللة العمالقة األضخم على اإلطالق والتي أوجدها العلماء 

لتجيب عن أسئلتهم وتزيل حيرتهم في الكثير من املسائل، ولكنها 

 ΩOÉ````°üe
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التي  الكثير من املفاهيم  قد تضاعف األسئلة وتزيد احليرة وتغير 
تعد حقائق مقدسة. 

أول إعالن عن فكرة املصادم الهدروني الضخم LHC، كان في 
إال  لــوزان،  مدينة  في  عمل  ورشة  1984 خالل  عام  من  آذار  شهر 
فكرة  ترافقت مع  ذلك بسنوات، ورمبا  قبل  ما  إلى  تعود  الفكرة  أن 
بناء مصادم إلكترون–بوزيترون LEP في نهايات سبعينيات القرن 
1981 عندما  بدأ في عام  التصميم  أن  أكيد  املاضي، ولكن ما هو 
بدأ مشروع املصادم LEP وأخذت املعامالت التصميمية طريقها في 
في   LHC املصادم  على مشروع  املوافقة  وعندما متت  النفق  تنفيذ 
كانون األول/ديسمبر في عام 1994، بأن يركب في نفق LEP، حيث 
 LEP وكان LHC كان املكان مهيأ وآخذًا باالعتبار إضافة جتهيزات
ما يزال في حالة االستثمار التي دامت ما بني عامي 1989 و2000.

تضافرت جهود العلماء واملهندسني من نحو أربعني دولة حول 
العالم بقيادة املنظمة األوربية للبحوث النووية CERN، وبتمويل من 
آلة  الزمن،  آلة عودة  العصر،  آلة  نحو ثالثني دولة، لصنع وتركيب 
تسريع اجلسيمات املصممة لتسريع تيارين من اجلسيمات باجتاهني 
من  الناقلية  فائقة  مبغانط  مطوقة  أنابيب  في  وحملها،  متعاكسني 
التصادم بني  نقاط إلحداث  أربع  النيوبيوم–تيتانيوم، وتتقاطع في 
والتجهيزات  املكاشيف  حولها  تتوزع  حيث  املسرعة،  اجلسيمات 
التجريبية املوصولة عبر شبكة خاصة مع مئات املعاهد حول العالم. 
الهدف الرئيسي هو إحداث تصادمات بروتون–بروتون عند طاقة 
ثم دراسة تصادم  الناجتة عنها ومن  14TeV ودراسة اجلسيمات 

نوى أثقل ومنها رصاص–رصاص عند طاقات 150TeV الحقًا.

∫r�C�« ÂœUB*« WOMÐ

يتكون املصادم، املسرع األكبر حجمًا واألكثر طاقة حتى اآلن، 
من أنبوبي حزمة متجاورين يدوران في نفق خرساني دائري قطره 

طول  يقارب  أقواس  ثمانية  من  مكون   ،27km نحو  وطوله   3.8m

كل منها 3km، مفصولة عن بعضها بقطاعات مستقيمة تصل إلى 
.580m

مترًا حتت سطح   175-50 مابني  يتراوح  النفق على عمق  يقع 
الناقلية،  الفائقة  املغانط  بآالف  احلزمتني  أنبوب  ُيطوَّق  األرض. 
منها 1232 مغنطيسًا ثنائي القطب مزدوج الفتحة (أي ما يكافئ 
2642 مغنطيسًا ثنائي القطب) تعمل على إبقاء احلزمة في مسارها 

الدائري، في حني يقوم ما يقارب 400 مغنطيس رباعي األقطاب على 
تبئير احلزمتني لضمان كثافتي تيارين عاليتني لتحقيق معدل تصادم 
عاٍل (يبلغ قطر احلزمة بحدود قطر شعرة من رأس اإلنسان). وهناك 
مئات املغانط األخرى املتعددة األقطاب تقوم بدور ُمصّححات. تزن 
املغانط الفائقة الناقلية زهاء 27 طنًا موجودة في منظومة تزن أكثر 
إلى  امليوعة  الفائق  الهليوم  من  طن  مئة  بنحو  د  وُتبرَّ طنًا   40 من 
درجة حرارة بحدود 1.9 ˚K(C˚272.25-) مما يجعل هذه اآللة املكان 

األكثر برودة وخالًء في املنظومة الشمسية.
بواسطة  تسريعها  بعد  املصادم  مسرِّع  في  البروتونات  حتقن 
 SPS عدة مسرعات، آخرها مسرع البروتون السينكروتروني الفائق
الذي يوصلها إلى طاقة مقدارها 450GeV. تدخل حزمة البروتونات 
بهذه الطاقة، إلى أنبوب املصادم ويرفع احلقل املغنطيسي إلى ما 
  7 TeV 8.5 وتسرع خالل مدة 20 دقيقة لتصل طاقتها إلىT يقارب
(تيرا إلكترون فولت) حيث ميكن إبقاؤها محتفظة بهذه الطاقة ملدة 
تصل إلى يوم واحد. تكون سرعة البروتونات عند هذه الطاقة قريبة 
جدًا من سرعة الضوء (99,9999991% من سرعة الضوء)، تدور 
عندها ضمن األنبوب النفقي زهاء 11,000 دورة في الثانية. وتبّوق 
البروتونات في باقات يصل عددها إلى 2808 باقة، حتوي كل منها 
1011×1.5 بروتون، ويصل تيار احلزمة إلى 0.582A، وتكون الطاقة 

املخزونة في احلزمة بحدود 362MJ. وعند اصطدام بروتونني بهذه 
 14TeV الطاقة، تكون الطاقة اإلجمالية للتصادم ضعف ذلك، أي
األخرى  اجلسيمات  من  واسع  طيف  إلى  تتحول  ما  التي سرعان 
التي يؤمل أن تقدم حلوًال أللغاز أربكت العلماء. جتري التصادمات 
شيدت  ولذلك  األنبوبان،  فيها  يتقاطع  التي  ــع  األرب النقاط  في 
التجارب والكواشف حول هذه النقاط. وجهزت ست جتارب إلجراء 
باملكاشيف  التجارب  هذه  زوِّدت  املزمعة.  الفيزيائية  الدراسات  كل 
مت كل منها بشكل  املناسبة لتحقيق األغراض املرجوة منها، إذ ُصمِّ
منفصل وركبت في جتاويف كبيرة حتيط بنقاط التصادم وسميت 

كما يلي:
1- جتربة ATLAS (A Toroidal LHC Appratus): جهاز املصادم 
مكشاف  عن  عبارة  التجربة  وهذه  السواري،  الكبير  الهدروني 
ضخم متعدد األغراض سيستعمل للبحث عن أي إشارة جديدة، 
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ومن أهم مهامه الكشف عن اجلسيمات اجلديدة وتقصي أقصى 
حدود الفيزياء املمكنة.

سواري  ملف   :(Compact Muon Solenoid) CMS جتربة   -2
ميوني متراص، تضم هذه التجربة أيضًا كاشفًا ضخمًا متعدد 
األغراض مهمته التقاط بوزونات هيغز والبحث عن املادة اخلفية 

واجلسيمات األخرى.
3-  جتربة  ALICE (A Large Ion Collider Experiment): جتربة 
املصادم األيوني الضخمة، ومهمتها دراسة تشكل بالزما كوارك–

غليون التي كانت موجودة أثناء االنفجار العظيم.
4- جتربة LHCb (LHC-beauty): جتربة جمال املصادم ومهمتها 

دراسة مصير املادة املضادة التي تشكلت عند نشوء الكون والتي 
كانت مكافئة للمادة العادية.

وهي  املصادم،  تقّدم  (LHC-Forward): جتربة   LHCF 5-  جتربة 
جتربة صغيرة ومصممة ألغراض خاصة وضيقة.

 TOTEM (Total Cross Section, Elastic Shearing and 6- جتربة
الكلي  الفعال  املقطع  (Diffration Dissociation: جتربة دراسة 

والتصادم املرن والتفارق االنعراجي. وهي أيضًا جتربة صغيرة 
محددة املهام.
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آلة معجزة وجهود هائلة وتكاليف باهظة جتاوزت 8 بليون دوالر، 
كل هذا مقابل ماذا؟ ماهو املتوقع أن تقدمه دراسة التصادم وهل 
أسئلة  هناك  نعم،  املخاطرة؟  هذه  ورمبا  العناء  هذا  ذلك  يستحق 
مطروحة تبحث عن جواب ولكن قد تأتي أجوبة غير متوقعة ألسئلة لم 
تطرح ورمبا تكون بحد ذاتها أسئلة تبحث عن أجوبة لها. ولكن أهم 
ما يتوقع الفيزيائيون أن يحصلوا عليه من إجابات عن استفساراتهم، 
املتشكلة عن عمليات حتول طاقة–كتلة  البحث في اجلسيمات  هو 
في هذا املخزون الطاقي، لعلهم يعودون في الزمن إلى حلظة نشوء 

الكون واالنفجار العظيم (Big Bang) حيث يجدون جسيمات تشكلت 
آنذاك وتالشت وأخرى جتمعت في عناقيد أشكال مبهمة. ومن أهم 

األسئلة املطروحة وُينتظر أن يجيب عليها املصادم:
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أكثر األلغاز إرباكًا للفيزيائيني هو أصل الكتلة، ملاذا متلك بعض 
اجلسيمات كتلة؟ وملاذا بعضها ال كتلة له؟ تكسب اجلسيمات كتلها 
 1964 عام  هيغز  بيتر  العالم  اقترح  أخرى.  بتآثرها مع جسيمات 
وجود حقل يتآثر مع اجلسيمات، يؤثر على األجسام مولدًا كتلتها 
ويكون أساسًا لعمل النموذج املعياري الذي عجز عن استيعاب هذا 
أو  هيغز  بوزونات  يسمى  ما  تشكل  ُيلحظ  أن  ُيتوقع  لذلك  احلقل. 
جسيمات هيغز عند طاقات االصطدام العالية هذه. إذا وجدت هذه 
اجلسيمات سيطور النموذج املعياري الذي وضع في السبعينيات 
د اآللية التي بها  ُميَنح اجلسيم كتلته.  من القرن املاضي، بحيث حتدَّ
ورغم أنه ال ميكن قياس حقل هيغز مباشرة إال أنه ميكن للتصادم 
عند طاقات عالية مثل طاقات املصادم، إثارة هذا احلقل فيؤدي إلى 

حترير ارجتاجي جلسيمات (بوزونات هيغز) القابلة للكشف. 
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في  الفائقة  األوتار  نظرية  حول  الرياضية  الدراسات  أظهرت 
غير  أينشتاين  حلم  باجتاه  ضاربة  خطوة  عن  السبعينيات  بداية 
الكهرضعيفة  التآثرات  جتمع  التي  القوى  توحيد  لنظرية  املكتمل 
والتآثرات القوية معًا في إطار واحد. يتوقع أن يسود تناظر عميق 
عند طاقات املصادم يعرف بالتناظر الفائق. يتضمن التناظر الفائق 
القوة  والليبتونات) مع جسيمات  (الكواركات  املادة  ربط جسيمات 
 (S (جسيمات  فائقة  جسيمات  بوجود  يعتقد  عيارية).  (بوزونات 
إضافية ضرورية إلكمال التناظر إذ يتعذر كشفها ألن مقدار كتلها 
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وتقع  أضعاف،  عشرة  حتى  يصل  بعامل  نظرائها  كتل  من  أكبر 
 S هذه الكتل ضمن مجال املصادم. وسيكون اكتشاف اجلسيمات
إجنازًا مهمًا يذهب بنا إلى ما بعد أينشتاين عن طريق خلق ارتباط 

عميق بني قوى الطبيعة وجسيمات املادة.
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التي  املادة  يتشكل من  الكون  4% فقط من  أن  العلماء  يتوقع 
نعرفها، وأن 96% منه مكون من املادة اخلفية والطاقة اخلفية والتي 

ال يعرف عنها سوى مقدار جذب ثقالتها الهائل.
يعتقد الكثير من العلماء بأن املادة اخلفية ليست إال جسيمات 
ويعتقد أن جسيمات  عليها في املصادم.  ينتظر احلصول  التي   S
التناظر الفائق هذه قد تشكلت في بدء نشوء الكون ثم جتمعت في 

عناقيد وتراكمت في بنى املادة اخلفية على مستوى املجرات.
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ُطرحت مسألة األبعاد املكانية منذ مطلع القرن العشرين وطرحت 
إمكانية وجود أبعاٍد أخرى غير األبعاد الثالثة املعروفة، وهل هناك 
اجتاهات غير االجتاهات املعهودة، تصل إلى حجم صغير يصعب 
اكتشافه. كان أينشتاين لسنوات عديدة من الداعمني لهذه الفكرة 
حيث اعتبر أن الثقالة ماهي إال اعوجاجات وانحناءات في األبعاد 
الطبيعة  قوى  أن  اقترح  من  هناك  الزمن.  إلى  باإلضافة  املألوفة 
مكانية  أبعاد  في  وانحناءات  اعوجاجات  على  تتوضع  األخــرى 
إضافية، لكن تعثر الرياضيات آنذاك في احتواء هذه الفكرة، أدى 
إلى فقدان االهتمام بها لعقود حتى عادت نظرية األوتار وأحيتها، 
بل استطاعت رياضيات نظرية األوتار استيعاب األبعاد اإلضافية 

وحلّت املسألة التي أعيت أينشتاين.
ُينتظر من جتارب املصادم، ولو باحتمال ضئيل، أن تقدم دليًال 
على األبعاد اإلضافية إذ ُتظهر احلسابات بأنه ميكن لنواجت تصادم 
البروتونات عند الطاقة العالية، أن ُتْقَتلع من األبعاد املكانية املألوفة 
وُحتَشر في أبعاد أخرى جديدة وقد ُتكشف هذه العملية من خالل 
معرفة  ولكن  النواجت.  هذه  حتملها  التي  للطاقة  الظاهري  الفقد 
يبقى  اإلضافية  األبعاد  عالم  في  للدخول  الالزمة  التصادمات  قوة 

مجهوًال.
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يبقى السؤال اجلدير باالهتمام هو كيف بدت املادة عند حصول 
االنفجار العظيم وفي النانوثانية األولى منه، حيث كانت الطاقة الهائلة 
هي السائدة؟ وهل كان ميكن للغليونات التي متسك الكواركات في 
النوى الذرية أن تقوم بدورها في مثل هذه الطاقات العالية؟  تفترض 

النظريات الفيزيائية أنه خالل النانوات ثانية األولى من نشوء الكون 
كانت الكواركات والغليونات في مزيج حار جدًا دعي ببالزما كوارك- 
غليون. ستقوم جتربة ALICE باستثمار تفاعالت املصادم إلعادة 
العظيم  االنفجار  عند  كانت سائدة  التي  لتلك  خلق شروط مماثلة 

وذلك بهدف حتليل خواص البالزما كوارك–غليون.
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في اللحظات األولى بعد االنفجار العظيم (بدء الكون) كان على 
الكون أن يحوي كميات متماثلة من املادة واملادة املضادة. عندما 
منها  كلُّ  ُيفني  املضادة  املادة  وجسيمات  املادة  جسيمات  جتتمع 
اآلخر، لكننا نرى اليوم أن الكون يتألف من مادة، فأين ذهبت املادة 
املضادة؟ نتوقع من املصادم اإلجابة عن الكيفية التي جنت بها هذه 
املادة من الفناء إذ إن فناء املادة املضادة سيفني معه كمية مماثلة 

من املادة.
املضادة  ــادة  وامل املــادة  بني  التناظر  لعدم  احلالي  فهمنا  إن 
الكواركات  من  أجيال  ثالثة  بوجود  مرتهن  ألنه  التعقيد  غاية  في 
مهمة  جديدة  نافذة  املصادم  من  الدراسات  وستقدم  والليبتونات، 

على هذا التأثير.
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رغم أننا نعرف أن هناك ثالثة أجيال من الكواركات والليبتونات 
الكون  ليشكل  واحد  يكفي  ال  ملاذا  أو  ثالثة  توجد  ملاذا  نعلم  فال 
حولنا. رمبا يرتبط اجلواب على هذا مع أجوبة ألسئلة أخرى السيما 
ستولد  مضادة،  مادة–مادة  فصل  ومسألة  الفائق  التناظر  ألفكار 
الكواركات  أثقل  حتى  حاوية  جسيمات   LHC في  التصادمات 

وستسمح لنا بدراستها ودراسة تآثراتها في تفصيالت أكبر.
إن مجال الطاقة حول 1TeV يسمح بعكس فيزياء جديدة تعنون 

هذه األسئلة.
أسهل  إن  هــذه.  الطاقة  منطقة  اكتشاف  هو  الهدف  إن  إذ 
طريقة للوصول إلى هذه الطاقة هو تسريع البروتونات وتصادمها. 
فالبروتونات يسهل احلصول عليها ويسهل تسريعها. هذا من ناحية، 
وغليونات  كواركات  وحتوي  معقدة  البروتونات  أخرى،  ناحية  ومن 

(حوامل القوة القوية) التي تشارك الطاقة بينهما.
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بعد  احلاسمة،  النقطة  هو   2008 عام  أيلول  من  العاشر  كان 
أربعة عشر عامًا من العمل الدؤوب الذي تضمن جناحات وفشًال، 
لتدوير  لالنطالق  جاهزة  العمالقة  اآللة  وكانت  وتأجيالت،  ومواعيد 
متام  وفي  األرض.  النفقي حتت  أنبوبها  في  بروتونات  حزمة  أول 
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والنصف  (السابعة  سويسرا  بتوقيت  والنصف  التاسعة  الساعة 
ساد  مطبق  صمت  وسط  التنازلي  العد  انتهى  غرينتش)  بتوقيت 
املكان، حلظات مرت دون أي إشارة وكان ذلك مبثابة الزمن الذي 
ستعود به اآللة، بالنسبة للكثيرين هناك، ورمبا متنى البعض منهم لو 
أن ثقوبًا سوداء خرجت وابتلعتهم وآلتهم الصماء، ولكن سرعان ما 
تالشى هذا الشعور عندما ظهرت إشارات تعلن جناح التجربة وأن 
باقة البروتونات احملقونة من املسرع السينكروتروني الفائق قد أخذت 
مسارها ضمن األنبوب وعم الفرح احللبة وبدأت التسريبات الصحفية 
تعم املكان. مت إطالق باقات البروتونات على مراحل، كل مرحلة منها 
هت البروتونات لتدور في املسرع باجتاه  قرابة ثالثة كيلومترات. ُوجِّ
عقارب الساعة توّضعت حوله بعد 58 دقيقة من ساعة الصفر، أي 
توجيه احلزمة في دارتها االفتتاحية استغرق ما يقارب الساعة. ثم 
ُأرسلت حزمة الحقة في االجتاه املعاكس وأخذت وقتًا أطول، حوالي 
ساعة ونصف، بسبب مشكلة في نظام التبريد القّري، وأكملت الدورة 

الكاملة حوالي الساعة الثالثة.
بسبب  عطل  أيام  تسعة  بعد  ظهر  إذ  طويًال  الفرحة  تستمر  لم 
خطأ في وصل كهربائي ملغنطيسني أدى  إلى أعطال في عدد كبير 
الثالث والرابع، تصل إلى مئة مغنطيس،  من املغانط في القطاعني 
درجة  وارتفعت  السائل  الهليوم  من  أطنان  ستة  يقارب  ما  وتسرب 
اخلالء  شروط  اختلّت  كذلك   ،100K يقارب  ما  إلى  بعضها  حرارة 
في أنبوب احلزمة. وإلصالح هذه األعطال يتطلب األمر رفع درجة 
حرارة القطاعني إلى درجة الغرفة للكشف واإلصالح ومن ثم إعادة 
التبريد إلى ما يقارب الصفر املطلق، ويتطلب هذا وقتًا طويًال بحدود 
الشهرين. لذلك أجلت التجربة إلى مطلع الربيع القادم وتأجلت معها 
املتخوفني.  أو  الفضوليني  الباحثني وغيرهم من  الكثيرين من  أحالم 
وهكذا توقفت الشرارة فور اتقادها وتشبث الزمن مبساره ولو ألشهر 

إضافية معدودة.
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لتوليد ثقوب سوداء عند تصادمات الطاقات  نعم هناك احتمال 
العالية، إذ أظهرت الدراسات احلديثة في نظرية األوتار هذه اإلمكانية 
التي قد تفسح املجال أمام الفيزيائيني لدراستها بتفصيل أكبر. إن 
طبيعة الثقوب السوداء وكينونتها مازالتا من األسرار الكبرى التي 
جدًا،  ثقيلة  كونية  أجسام  هي  السوداء  فالثقوب  الطبيعة.  تخفيها 

تقارب كثافتها كثافة النوى، ومتلك حقوًال ثقالية هائلة.
دفع احتمال تشكل ثقوب سوداء مكروية العديد من العلماء لدق 
تخرج  بحيث  وتضخمها  الثقوب  هذه  اخلطر، خشية جتمع  ناقوس 

عن السيطرة وتؤدي إلى ابتالع األرض أو جزٍء منها. وتقدم العديد 
منهم بشكاوى إلى محاكم دولية أو فيدرالية بطلب إيقاف التجربة. 
رّدت CERN على هذه الزوبعة بإصدار تقرير أمان في شهر حزيران 
من هذا العام، متت مراجعته من قبل مجموعة علماء مستقلني، وذلك 
لتحديد إمكانية مخاطر الثقوب السوداء. وجاء في هذا التقرير إنه 
آني  بشكل  ستتبخر  فإنها  التجربة،  أثناء  سوداء  ثقوب  تشكلت  لو 
وفقًا لنظرية إشعاع هاوكينغ الذي أظهر أن الثقوب السوداء ال تبتلع 
تسارعي.  أساس  على  خارجًا  تسربها  بل  واملادة  والطاقة  الضوء 
أن  قبل  سيتبخر  التجربة  في  املتشكل  األسود  الثقب  فإن  وبالتالي 
يتمكن من إحداث أي أذى. ورغم أنه لم يالحظ تبخر الثقوب السوداء 
حتى اآلن، إال أننا نبقى مطمئنني لعدم وقوع األذى، إذ إن الطبيعة 
املصادم  لتصادمات  املماثلة  التصادمات  من  الكثير  الكثير  حتدث 
وذلك باصطدام األشعة الكونية مع الغالف اجلوي لألرض أو األجرام 
أن  إلى  اإلشارة  ُنبَتلَع. وجتدر  ولم  ثقوب سوداء  تتولد  ولم  األخرى 
  (10-18

S
عمر الثقوب السوداء املتشكلة سيكون من مرتبة األتوثانية (

وبالتالي ستتشكل وتتبخر في حدود فواصل قياسها.
ورغم توقف املصادم نتيجة اخللل وتأجيل التجربة إال أن العيون 
هو  كما  يعمل  بأن  مؤّملَة  تنتظر  هناك،  متسّمرة  زالت  ما  والعقول 
مخطط له في الربيع القادم حسب ما هو متوقع، أو رمبا بعد ذلك إذا 
ما حصل طارئ آخر وفي كل األحوال، فإن كل فشل يحصل يؤدي 
إلى تعلّم أشياء جديدة، وفي النهاية سيعمل املصادم ويعطي نتائج، 
هو  ما  مع  تتوافق  هل  احلاصلة،  النتائج  طبيعة  عن  النظر  وبغض 
متوقع أم ال؟ أجتيب عن األسئلة املطروحة أم ال؟ وفي كل األحوال، 
إنها ستؤدي إلى معلومات باهرة عن الكون وستفتح آفاقًا جديدة في 

علم الفيزياء.
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هيئة الطاقة الذرية السورية - قسم الخدمات العلمية
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يعد توليد السنة املناخية املرجعية TMY مسألة هامة يجب حتقيقها الستخدامها في احلسابات املتعلقة في كثير من التطبيقات 
اخلاصة بالهندسة احلرارية. ففي هذا السياق، مت اختياراملنهجية املقترحة من قبل هول وزمالئه Hall et al. لتوليد البيانات املناخية، 
وتطوير معايير االختيار النهائي للشهر املناخي النموذجي.  يتم االختيار النهائي للسنة املناخية النموذجية عن طريق تعيني العالمة 
املركبة S محسوبة كمجموع موزون للعالمات اخلاصة باألوساط املناخية األربعة املستخدمة. هذه األوسطاط هي درجة حرارة الهواء، 

الرطوبة النسبية، سرعة الريح، وشدة اإلشعاع الشمسي الكلي.
يتنـاول هـذا العمل أيضـًا، تطويــر أداة حاسوبية باستخدام لغـة البرمجـة املرئيـة ديلفي Delphi 6.0 وتطبيق طريقة فيلكينشتاين-
شافيير اإلحصائية، لتوليد السنة املناخية املرجعية للموقع املعني املختار. حيث استخدم فيها معيار مطور لالختيار النهائي للشهر 
املناخي النموذجي TMM. ميكن استثمار هذه األداة احلاسوبية من قبل أشخاص ليسوا على دراية دقيقة بالتفصيالت احلسابية 
املستخدمة. فبوساطتها مت توليد السنة املناخية النموذجية ملنطقة دمشق، سورية. مت توليد هذه السنة املناخية النموذجية انطالقًا من 

البيانات املناخية الساعية املتوافرة واملقيسة من قبل مديرية األرصاد اجلوية خالل 10 سنوات وذلك في الفترة 1991 إلى 2000.
»�WO�U�H*« �ULKJ∫ هندسة حرارية؛ سنة مناخية منوذجية؛ أداة حاسوبية.

.Renewable Energy 2008 :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة

á«LPƒªædG á«NÉæŸG áæ°ùdG ó«dƒàd á«Hƒ°SÉM IGOCG
 A software tool for the creation of a typical meteorological year

ídÉ°U π°SÉH

هيئة الطاقة الذرية - قسم البيولوجيا الجزئيية والتقانة الحيوية

äÉ«°†ª◊G óæY 2n øe »ë∏ŸG OÉ¡LEÓd kÓª– ÌcCG 4n á«KGQƒdG ∫ƒ°U C’G
Tetraploid citrus rootstocks are more tolerant to salt stress than diploid

h�K�

تتعرض أشـجار احلمضيات إلى إجهـادات ال حيوية مثـل امللوحة. لـذا كـان ال بـد من إيجـاد أصـول وراثية أكثـر حتمًال. في 
 2n 4 مقارنـة مـع نظيراتها منn هذه الورقــة، مت التطرق إلى دراســــــة اإلجهــاد امللحي عنـــد ثالثة أصول وراثية من احلمضيات

.(Poncirus trifoliata, Carrizo citrange & Cleopatra mandarin)

 2n نباتات التجربة، لوحظ تساقط األوراق فقط عند  النباتات، وتساقط األوراق واحملتوى األيوني. في نهاية  جرت دراسة منو 
Poncirus trifoliata كما بدا أيضًا االصفرار عند نباتات 2n citrange Carrizo & Poncirus trifoliata. بينما لم تتأثر معدالت النمو عند 

نباتات 2n Cleopatra mandarin حتى أنه لوحظ ازدياد هذه املعدالت عند 4n. بينت النتائج املستحصل عليها أن معدالت تراكم أيونات 
.2n 4 مقارنة معn في األوراق  كان منخفضًا عند النباتات Cl- الـ

عند   2n نظيراتها  من  امللحي  لإلجهاد  حتمًال  أكثر   4n الوراثية  األصــول  بأن  عليها  املستحصل  النتائج  افترضت  وهكذا 
احلمضيات.

»�WO�U�H*« �ULKJ∫ حمضيات، تعدد الصيغة الصبغية، أصول وراثية، إجهاد ملحي.

.C. R. Biologies 2008 :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة
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استخدم درع من الكادميوم (قميص بُسْمك 1 مم وقطر 34 مم وطول 180 مم) لتصميم موقع دائم للتشعيع بالنترونات فوق احلرارية 
في املفاعل السوري منسر. أجنز هذا املوقع عن طريق تدريع السطح اخلارجي ألنبوب األملنيوم ألحد مواقع التشعيع اخلارجية في 
د جتانس التدفق النتروني في موقع التشعيع اخلارجي  املفاعل. بلغت القيمة احملسوبة لنسبة تناقص النترونات احلرارية 10/1. ُحدِّ
األول حسابيًا باستخدام الكودين WIMSD4 و CITATION وحدد جتريبيًا بتشعيع خمسة أسالك من النحاس باستخدام كبسولة 

التشعيع. لوحظ توافٌق جيٌد بني القيم احملسوبة والتجريبية لتوزع التدفق النتروني.  

»�WO�U�H*« �ULKJ∫ املفاعل منسر، درع كادميوم، موقع  للتشعيع بالنترونات فوق احلرارية. 

.Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, (2008) :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة

ájQGô◊G ¥ƒa äÉfhÎædÉH ™«©°ûà∏d Ωƒ«eOÉμdÉH ´Qóe ºFGO ™bƒe º«ª°üJ
ô°ùæe …Qƒ°ùdG πYÉØŸG ‘ 

 Design of a permanent Cd-shielded epithermal neutron irradiation site in the Syrian
Miniature Neutron Source Reactor

 ø°ùM êÉM ΩÉ°ûg ,OGóM ódÉN .O ,ÜÉ£N º°SÉb .O 
هيئة الطاقة الذرية السورية - قسم الهندسة النووية

 ¿ÉÑ°ù«°ùdG »JÉÑf ‘ á«FGò¨dG -ó°Vh á«FGò¨dG äÉfƒμŸG
áØ∏àfl ¢ûM áæeRCG óæY É«NƒμdGh

Nutritional and anti-nutritional components in Sesbania aculeate and Kochia
 indica at different harvest times

»æjOQÉe óªëe ,…ô°üªdG ÖJGQ óªëe .O

هيئة الطاقة الذرية السورية، قسم الزراعة

h�K�

 (PA) وحمض الفيتيك (HT) والتانينات القابلة للحلمهة (TC) والتانينات الكثيفة (TP) ُقدرت سويات التانينات كالفينوالت الكلية
ومكونات اجلدار اخللوي [ألياف املنظف املتعادل (NDF) وألياف املنظف احلامضي (ADF)] والنتروجني الكلي وأشكال النتروجني 
السيسبان  نباتي  وسوق  أوراق  في   [(BS-NPN) بالدارئ  الذواب  البروتيني  غير  والنتروجني   (BS-N) بالدارئ  الذواب  [النتروجني 
تراكيز  ارتفعت  الزراعـــة.  من  يومًا  و150  و120  و90   60 بعد  اللذين جرى حشهما   (Kochia indica) والكوخيا   (Sesbania aculeata)

NDF وADF و TP وHT وانخفضت تراكيز النتروجني الكلي و BS-N و BS-NPN بشكل معنوي في مرحلة احلش املتأخرة في نباتي 

السيسبان والكوخيا. وارتفعت تراكيز حمض الفيتيك وCT بشكل معنوي مع تقدم عمر نبات السيسبان. وكانت تراكيز CT في نبات 
 TP بشكل إيجابي مع ADFو  NDF الكوخيا منخفضًة بشكل ملحوظ ( 0.05غ/كغ مادة جافة) خالل مراحل النضج. ارتبطت تراكيز
وHTوبشكل سلبي مع BS-N وBS-NPN والنتروجني الكلي في النوعني النباتيني كليهما. وارتبطت تراكيز NDF و ADF بشكل إيجابي 
مع CT وPA لنبات السيسبان وبشكل سلبي مع PA لنبات الكوخيا. وُتعّد النباتات التي جرى حشها عند مرحلة النضج املبكر بعد 90 

يومًا من الزراعة أفضل غذاٍء للحيوانات املجترة.

»�WO�U�H*« �ULKJ∫ سيسبان، كوخيا، عوامل ضِد - غذائية تانينات، موعد احلش، حيوانات مجترة..

.Journal of Applied Animal Research 2008 :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة
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متت دراسة إنتاج أنزمي الكسيالناز من ساللة فطرية جديدة Aspergillus niger SS7  في الزراعة املغمورة وتقييم إمكانية استعمال 
مخلفات زراعية وصناعية مختلفة لتحفيز إنتاج األنزمي من هذه الساللة. بينت الدراسة أن درجة احلموضة األولية املثالية كانت 7 وأن 
أفضل إنتاج للكسيالناز (293.82 وحدة/مل)  كان باستخدام أغلفة أكواز الذرة 3%( وزن/حجم) بعد 120 ساعة حتضن. برهنت 

ساللة الفطر  A. niger SS7 املزروعة على وسط بسيط بأنها ساللة واعدة إلنتاج الكسيالناز.

»�Aspergillus niger ∫WO�U�H*« �ULKJ، زراعة مغمورة، كسيالناز.

.Polish Journal of Microbiology, (2008) :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة

 RÉfÓ«°ùμdG ËõfCG êÉàfEG
IQƒª¨ŸG áYGQõdG •hô°T â– Aspergillus niger SS7 IójóL ájô£a ádÓ°S øe

Xylanase Production by a Newly Isolated Aspergillus niger SS7 in Submerged Culture

…ôμÑdG ô°SÉj .O

هيئة الطاقة الذرية - قسم البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية
•É«îdG ¿É°ùZ .O ,…ôjGõédG ∫Éæe

جامعة دمشق، كلية الزراعة، هيئة التقانة احليوية

ájQƒ°ùdG ÉjÎμÑdG ä’Ó°ùd »Äjõ÷G ∞«°UƒàdG
Molecular characterization of Syrian Races of Xanthomonas axonopodis pv. Malvacearum

π«∏N ø°ùM ,ø°ùM hóÑY ¿Ghôe

جامعة البعث، كلية الزراعة، قسم وقاية النبات
 ¢ùHO …ôμH  

جامعة حلب، كلية الزراعة، قسم وقاية النبات
 »∏Y ô«e QGõf .O 

هيئة الطاقة الذرية السورية، قسم البيولوجيا اجلزيئية والتقانة احليوية
h�K�

يعتبر العامل املمرض البكتيري Xanthomonas axonopodis pv: malvacearum (Xam) املسبب ملرض التبقع الزاوي على القطن وهو 
يسبب خسائر شديدة في اإلنتاج كمًا ونوعًا وذلك في معظم مناطق زراعة القطن في العالم. جرى اختبار 40 عزلة ممرضة انتخبت 
 RAPD من بني 200 عزلة على مجموعة من عشرة أصـناف تفريقية. مثلـت األربعون عزلة تسـع ســالالت معرفة واســتخدمت تقنيتي
وISSR املعتمدتني على الـ PCR لكشف التنوع الوراثي بينها. أظهرت كلتا التقنيتني درجة عالية من التعددية الشكلية بني السالالت 

املدروسة. 
أظهرت البيانات املدمجة أن النسبة املئوية لقيم عدم التوافق راوحت ما بني 0.13-0.37. استطاعت تقنية RAPD متييز 7 عزالت من 
خالل عدة حزم فريدة في معظمها. من ناحية أخرى استطاعت تقنية ISSR متييز 9 عزالت من خالل عدد أقل من احلزم الفريدة في 
معظمها. وجد أن عزلة واحدة (الساللة 32) لم توصف بأي حزمة فريدة ومن ثم لم يكن من املمكن متييزها بكلتا الطريقتني. احتوت 
شجرة القرابة املدمجة املعتمدة على حتليل املتوسط احلسابي للمجموعات الزوجية غير املزانة UPGMA على عنقودين رئيسني. احتوى 
العنقود األول على 4 عزالت (سالالت) كان ثالث منها أضعفها شراسة،  واحتوى العنقود الثاني على 3 عزالت (سالالت) شرسة جدًا. 
بينما وقعت الساللتان 11 و26 املتوسطتان في الشـراسة على طرفي الشـجرة ومتيزتا بأنهما كانتا أكثر الســالالت متييزًا بالطريقتني 

(15 و17 حزمة فريدة  للساللة 11 والساللة 26 على الترتيب).
استنتج أن حتليل الدنا اجلينومي باستخدام تقنيتي RAPD وISSR هو طريقة تنميط مناسبة لـ Xam ألن كلتيهما أثبتتا أنهما 

سريعتان وحساستان وذات وثوقية في حتديد العالقات الوراثية بني املتعضيات املمرضة.

.RSSI ،RAPD ،تبقع األوراق الزاوي، فوعة، عزالت ∫WO�U�H*« �ULKJ�«

.Journal of Plant Pathology 2008 :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة
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äGOƒμdG áYƒª› ΩGóîà°SÉH ô°ùæe åëÑdG πYÉØe ‘  á«bÉ£dG áaÉãμdG ´RƒJ ÜÉ°ùM
MTR_PC V2.6 

Calculation of Power Density Distribution in MNSR using the 
MTR_PC V2.6  Code Package

 …RÉZ ∫É°†f ,¢ù«ªN º«gGôHEG .O   

هيئة الطاقة الذّرية السورية، قسم الهندسة النووية

h�K�

جرى في هذه الدراسة إيجاد التوزع الطاقي الفراغي في مفاعل البحث منسر كتابع لإلحداثيات الثالث. وتبعًا لذلك سوف يتم 
تعديل تقرير حتليل األمان ملنسر بهذه املعلومات املكتسبة. بني هذا التوزع أن القيمة العظمى  لكثافة الطاقة في مفاعل منسر تبلغ 
3.24w/cm3 وتقع بالقرب من مركز القلب وذلك في حالة كون قضيب التحكم خارج القلب. كما جرت أيضا دراسة تأثير موضع قضيب 

املفاعل. وقد متخضت  التحكم في قلب  الثالثة وملواضع مختلفة ملكان قضيب  للطاقة في االجتاهات  الفراغي  التوزع  التحكم على 
الدراسة أيضًا عن حساب معامالت الذروة  الكلي واحملوري والقطري وكانت قيمها 1.27 و 1.14 و 1.116 على التوالي.

ولقد استخدم إلجراء هذه احلسابات مجموعة الكودات األرجنتينية MTR_PC V2.6  بعد أن جرى تنصيبها وأضحت قيد االستثمار 
في مختلف املسائل وخاصة احلسابات النترونية ملفاعالت البحوث النووية.

 أخيرًا، وبهدف التحقق من إمكانية مجموعة الكودات، فقد جرى حساب قيمة حصة النترونات املتأخرة وزمن توالد النترونات 
الفورية ملفاعل منسر وكانت كالتالي:

 sec 8.15343E-05،7.86728E-03 على التوالي. تضمن هذا احلساب تشغيل الكود CITVAP (CITATION) باالعتماد على مكتبة  
املقاطع املجهـرية املستخلصة بواسطة الكود BORGES املعتمد على كود حسابات اخللية WIMS. وتتفق هذه القيم بشكل  جيد مع 

القيم املنشورة.

.WIMS ،CITVAP ،كودات، حسابات نترونية ،MTR_PC ،توزع طاقي، منسر ∫WO�U�H*« �ULKJ�«

 .Indian Journal of pure & Applied physics, (2008) :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة

 »ÑZõdG ¢VÉ«ÑdG ¢Vôe øe »ZƒÑdG ¢ù«μdG Ió«Mh ä’õY ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d IójóL á≤jôW
 ¢ùª°ûdG OÉÑY äÉÑf ‘  (Plasmopara halstedii)

A new method to obtain monozoosporangial isolates of sunflower downy mildew 
(Plasmopara halstedii)

h�K�

طبقت طريقة جديدة للحصول على عزالت وحيدة الكيس البوغي على 9 أمناط مرضية (100-300-304-314-700-710-707-714-714) 
بيئة اآلغار ووضع على  للبياض الزغبي على عباد الشمس. عزل كيس بوغي من سطح  من الفطر Plasmopara halstedii، املسبب 
أقراص ورقية على بيئة كنوب الصلبة. جرى احلصول على أفضل تطور فطري مع أقراص ورقية أخذت من الزوج األول من أوراق 
نبات عباد الشمس عندما بلغ طولها 5-8 سم. تراوح معدل النجاح في احلصول على عزالت وحيدة الكيس البوغي من 1.4 إلى %7.4 
حسب العزلة. تعتمد نسبة األقراص املتبوغة على حيوية الكيس البوغي واحلالة الفيزيولوجية لألوراق وقابلية صنف نبات عباد الشمس 

لإلصابة. مكنت هذه الطريقة من تأكيد وجود منط مرضي جديد من البياض الزغبي في فرنسا هو العرق 707.

»�Plasmopara halstedii ∫WO�U�H*« �ULKJ، عزلة وحيدة الكيس البوغي، قرص ورقي، نبات عباد الشمس، عرق، عزلة.

 .Cryptogamine, Mycologie 2008 :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة

ô≤°U äCÉ°ûf

هيئة الطاقة الذرية السورية - قسم الزراعة
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للتعيني املباشر لتراكيز اليورانيوم في األطوار العضوية ثنائي-  (TXRF) املتفلورة X-استخدمت تقانة االنعكاس الكلي ألشعة
الدارة األولى والثانية  الناجتة عن  (D2EHPA-TOPO)/ كيروسني  الفسفور وأكسيد ثالثي أوكتيل فسفني  (2-إيتيل هكسيل) حمض 

الستخالص اليورانيوم من حمض الفسفور املصنع بالطريقة الرطبة.   
أجنزت قياسات انعكاس أشعة-X املتفلورة باستخدام الغاليوم كعنصر معيار داخلي. مت احلصول على عالقة خطية بني الشدة النسبية 

لليورانيوم بالنسبة لعنصر الغاليوم كتابع لتركيز اليورانيوم.
أنشئت أربعة منحنيات معيارية،(0–5 μg.mL–1)، (0–100 μg.mL–1)، (0–1000 μg.mL–1)، (μg.mL–1 7000–0)، باالنسجام مع تركيز اليورانيوم في 

 .0.15 μg.mL–1 العينات املدروسة. وجد بأن احلد األدنى للكشف هو
ُأخذ بعني االعتبار تأثير تركيز ثنائي-(2-إيتيل هكسيل) حمض الفسفور وأكسيد ثالثي أوكتيل فسفني في الكيروسني على تعيني 
اليورانيوم. كما طبقت تقانة االنعكاس الكلي ألشعة-X املتفلورة من أجل التحليل املتعدد العناصر للشوائب املستخلصة بشكل مشترك 
 0-500 μg.mL–1 Fe، مع اليورانيوم مثل (احلديد، النيكل، النحاس والزنك) في الطور العضوي، كما أنشئت أربعة منحنيات معيارية
μg.mL–1 Ni،  0-10 μg.mL–1 Cu 20-0 وmg.mL-1 Zn 20-0 ُحِسب تركيز Fe، Ni، Cu وZn في العينات املدروسة على الترتيب وباستخدام 

الغاليوم كعنصر معيار داخلي.
وقد كانت نتائج التحليل باستخدام تقانة االنعكاس الكلي ألشعة-X املتفلورة بتوافق جيد مع تلك التي مت احلصول عليها باستخدام 
تقانة الفلورومتري والتي تعتبر مناسبة للمحاليل املائية وذلك بتعرية اليورانيوم من الطور العضوي بواسطة 1M من محلول كربونات 

الصوديوم.

»�WO�U�H*« �ULKJ∫ استخالص، تعيني، اليورانيوم (VI)، طور عضوي، تقانة االنعكاس الكلي ألشعة-X املتفلورة.

Applied Radiation & Isotopes 2007 :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة

 ájƒ°†©dG QGƒW C’G ‘ ∑Î°ûe πμ°ûH á°ü∏îà°ùŸG ô°UÉæ©dGh Ωƒ«fGQƒ«∏d ô°TÉÑŸG Ú«©àdG
 TXRF  áfÉ≤àH Ú°ShÒμdG ‘ (TDA, TBP, D2EHPA/TOPO)

Direct determination of uranium and co-extracted elements in the organic phases
(D2EHPA/TOPO, TBP, TDA) in kerosene by TXRF technique.

ƒLôb OÉ¡L ,ô°†N »∏Y.O ,¢SÉ£`°S ∫ÉªL .O

هيئة الطاقة الذرية - قسم الكيمياء
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 HVCB-5_20 ´ƒædG øe ó¡÷G á«dÉ©dG äÉØãμŸG ∂æH
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م بنك املكثفات HVCB-5- 20 ليستخدم كمولد استطاعة نبضية ملنظومة بالزما محرقية صغيرة ذات طاقة  ُصمِّ
 .20 kV 5، عند جهد شحن اسمي قدرهkJ تخزين قدرها

املعطيات التقنية:
 25 μF :20 السعة kV 10 وجهد شحن قدره kJ مفتاح التيار العالي املستخدم مخصص لطاقة مختزنة قدرها

20 kV :جهد العمل (االسمي) األعظمي
5 kJ :طاقة التخزين العظمى عند اجلهد االسمي

200 nH :التحريضية
14×10-3Ω :املقاومة

 200 kA :قمة تيار دارة القصر عند اجلهد االسمي
coaxial cables 14 :خرج بنك املكثفات

50 kΩ/5 kW 20-12 وهو موصول من خالل مقاومة شحن قيمتها على األقل kV :شاحن املكثفة العالي اجلهد
برامترات منبع التغذية AC الرئيسي:

%220 V
Ac

اجلهد الرئيسي ±5
%50 Hz±5 التواتر الرئيسي

2 kVA AC االستطاعة
ظروف العمل:

 0-40 °C درجة حرارة احمليط
<50% At 25 °C الرطوبة النسبية

شروط أخرى: 
.0.5-1.0 bar ضغط غاز (النتروجني أو الهواء اجلاف) من أجل تنظيف مفتاح التيار العالي

»�WO�U�H*« �ULKJ∫ مكثفات جهد عال، دارة قدح، بالزما محرقية.

 óªëe .O ,•GƒëdG ∞jô°T .O
πbÉY

قسم الفيزياء، هيئة الطاقة 
الذرية السورية.

1

2á∏«≤ãdG ájhôμdG iƒædG ‘ ájõcôŸG äÉaÉãμ∏d á«é¡æŸG »MGƒædG åëH

h�K�

حتسب توزعات الكثافة لـ 29 نواة كروية ثقيلة زوجية ـ زوجية ومحددة الكتلة جتريبيًا حول نواة نظير 
الرصاص 208. للقناة األيزوشعاعية تأثير حاد على خواص النوى الثقيلة، إذ تؤدي إلى ازدياد وسيط 
لتوزع كثافة الشحنة، ويرافق ذلك انخفاض في  بالنسبة  الـ %50  االنخفاض املركزي بنسبة تتجاوز 
القيمة املركزية لكثافة الشحنة. كما تزيد القناة األيزوشعاعية من احتمال تشكل عناصر جديدة تضم 

أعدادًا أكبر من البروتونات ونسبة أعلى للنترونات إلى البروتونات. 

»�WO�U�H*« �ULKJ∫ قناة االرتباط األيزوشعاعية، توزع الكثافة، توزع فيرمي ثالثي الوسيط، االنخفاض 

املركزي، النوى الفائقة الثقل.

OGóM »eÉ°S .O

قسم الفيزياء، هيئة الطاقة 
الذرية السورية. 

 High voltage capacitor bank type hvcb – 5_20

Final Report on Scientific Research
Systematics of central densities in heavy spherical nuclei

http://serversmiso.aecs.sy مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



69

h�K�

تأثير أشعة غاما على مركب سيفترياكسون الصوديوم باحلالة الصلبة كونه أحد  بهدف دراسة 
مركبات اجليل الثالث لزمرة السيفالوسبورينات، مت تعريض املركب، كمنتج معد للحقن العضلي بحالته 
اجلافة ومعبأ ضمن فياالت زجاجية للجرع (0، 5، 10، 15، 20، 25، 50) كيلو غراي من أشعة غاما 
والكيميائية  الفيزيائية  اخلصائص  التشعيع  بعد  واختبرت   ،60 كوبالت  املشع  النظير  من  الصادرة 
للمركب باستخدام مطيافية األشعة فوق البنفسجية وحتت احلمراء، كما قدرت درجة احلموضة، وقابلية 
واختبرت   ،(DSC) التفاضلي  احلراري  التحليل  تقانة  باستخدام  االنصهار  حرارة  ودرجة  االنحالل 
الفاعلية املضادة للبكتريا، للعينات املشععة وعينات الشاهد ملركب السيفترياكسون باستخدام بكتريا 
اإليشيريشيا كولي (EscherichiA coli ATCc 25922) على أنه نوع بكتيري مختبر. بينت نتائج التحاليل 
املنفذة عدم وجود أي تبدل في اخلصائص الفيزيائية والكيميائية املميزة ملركب سيفترياكسون الصوديوم 
وذلك لكافة اجلرع اإلشعاعية املستخدمة في هذه الدراسة، كذلك لم تتأثر فاعلية املركب وتأثيره على 
اإليشيريشيا كولي Escherichi coli ATCc 25922، حتى عند تعريضه جلرع مرتفعة من أشعة غاما 

(حتى 50 كيلو غري). 
فيزيائية،  خصائص  بيولوجية،  فاعلية  باألشعة،  تعقيم  الصوديوم،  سيفترياكسون   ∫WO�U�H*«  �ULKJ�«

خصائص كيميائية.

 ¢üFÉ°üÿGh ÉjÎμÑ∏d OÉ°†ŸG •É°ûædG ≈∏Y ÉeÉZ á©°TCG ÒKCÉJ º««≤J
 ΩƒjOƒ°üdG ¿ƒ°ùcÉjÎØ«°S ÖcôŸ á«FÉ«ª«μdGh á«FÉjõ«ØdG

 ,Ò°ûÑdG ®ƒ```Øfi .O
 ,…hó©dG QÉªY óªfi

 ó``````«ªM ,IOƒ`````ªM π````````eCG
…OhQÉÑdG

قسم تكنولوجيا اإلشعاع، 
هيئة الطاقة الذرية السورية

3

4
 Iô°ûM É¡∏μ°ûJ »àdG äÉfQódG OóYh …ô°û◊G ™ªàéŸG ºéM

áHÉ°üŸG áeôμdG ±Éæ°UCG ¢†©H QhòL ≈∏Y GÒ°ùcƒ∏«ØdG

h�K�

الفيلوكسيرا على أصناف الكرمة احمللية (قاصوفي، أبو خصلة، قلب  متت دراسة دورة حياة حشرة 
الطير، مسك إيطالي، زيني، عبدلي، دربلي، فضي، حلواني، أسود بداوي، خضري، شحماني، لية اخلاروف، 
أسود زيتي، بياضي، أسود قاري، شموطي، أسود شّرار، بلدي) واألصل املقاوم B41، ُأخذت قطع جذرية 
صغيرة من هذه النباتات من احلقل مباشرة من أجل الدراسة، وذلك لتقدير مدى حتمل هذه النباتات للساللة 
احمللية حلشرة الفيلوكسيرا. لقد أظهرت النتائج بأن هناك اختالفات بني معظم األصناف املدروسة واألصل 
B41 من حيث نسبة البقاء لطور اإلناث البالغة، وعدد البيوض، وفترة اإلباضة ومدة التطور وعدد التدرنات 

على اجلذور املصابة وحجم املجتمع احلشري للفيلوكسيرا على القطع اجلذرية املأخوذة من احلقل.
أوضحت الدراسة بأن درجة حتمل الصنفني القاصوفي وقلب الطير للفيلوكسيرا كانت عالية ومماثلة 
لألصل B41، بينما أبدى الصنفان البلدي واألسود شرار حساسية شديدة لها، وكانت معظم األصناف 

األخرى حساسة لهذه اآلفة اخلطيرة.

لة، حّساسة. »�WO�U�H*« �ULKJ∫ أصناف الكرمة احمللية، حشرة الفيلوكسيرا، ُمتحمِّ

 ,áfƒeCG ¿É°ùM.O ,»μŸG IÉ«M.O
¢ùjQOEG OÉªY

قسم البيولوجيا اجلزيئية 
والتقانة احليوية، هيئة الطاقة 

الذّرية السورية

Evaluation of Gamma irradiation Impact on  Antibacterial  
Activity, Chemical and Physical Characteristics of the Sodium 

Cifteraxon Compound

Estimation of phylloxera population and the number of nodosites 
on some infested grape varieties.  
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ُأجريت في هذا البحث بلمرة البوتيل أكريالت إشعاعيًا، باستخدام أشعة غاما الصادرة عن الكوبالت 
60. درست العوامل املؤثرة على البلمرة مثل: اجلرعة اإلشعاعية املمتصة، ومعدل اجلرعة اإلشعاعية ودرجة 

البلمرة واجلرعة اإلشعاعية هي عالقة طردية،  احلرارة. وجد أن العالقة بني النسبة املئوية ملردود عملية 
 .(10 kGy/h) وكذلك بالنسبة ملعدل اجلرعة ودرجة احلرارة. درست احلركية لتفاعل البلمرة عند معدل جرعة
وتأثير  احلرارية  اخلواص  درست   .E=9.27 J/mol تساوي  أنها  ووجدت  للتفاعل  التنشيط  طاقة  حسبت 
اجلرعة املمتصة على درجة حرارة التحول الزجاجي. درست تطبيقات البوليمير في مجال معاجلة البيئة 
من امللوثات العضوية املنحلة في املاء مثل (الفينول). ودرست االنتباجية في بعض املركبات العضوية حيث 

حسبت النسبة املئوية الوزنية لكل من االنتباجية والتحرير لتلك املركبات.

»�WO�U�H*« �ULKJ∫ بوتيل أكريالت، أشعة غاما، بلمرة، طاقة تنشيط، امتصاص.

 ¢†©H ádGREG ‘ ¬eGóîà°SG á«fÉμeEGh äÓjôcCG π«JƒÑd á«YÉ©°T E’G Iôª∏ÑdG
áKƒ∏ŸG √É«ŸG øe ájƒ°†©dG äÉÑcôŸG

…Ò°ü≤dG ¿hQÉg ,¿É£b Qòæe .O

قسم تكنولوجيا اإلشعاع، 
هيئة الطاقة الذرية السورية

5
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 10
8 بشدة  –بيريليوم  أمريشيوم  نتروني  الناجمة عن وضع مصدر  قيمة اجلرعة  العمل  في هذا  ُحسبت 

نترون/ثانية في حجرة املعايرة النترونية اجلديدة املنشأة في مبنى املخبر الوطني للقياسات اإلشعاعية، 
 .MCNP-4C باستعمال الكود

تبني من الدراسة كفاية تدريع حجرة املعايرة النترونية. فمعدل اجلرعة املتوقع لن يزيد في أي من األماكن 
املأهولة على mSv/h 0.183، وهو يقع دون قيود اجلرعة املفروضة بعشر مرات على األقل. ومن ذلك ميكن 
االستنتاج أن حجرة املعايرة تصلح من حيث التعرض اإلشعاعي خلارجها على األقل الستخدام مصادر 

نترونية ذات شدة أعلى قد تصل إلى 109 نترون بالثانية.
وأن  أضعاف.  بعدة  الفوتونية  اجلرعة  من  أكبر  املصدر  عن  الناجمة  النترونية  اجلرعة  أن  أيضًا  اتضح 
السطوع السماوي يساهم بشكل ملموس في اجلرعة الكلية وقد تبلغ مساهمته 60% من اجلرعة النترونية 

و10% من اجلرعة الفوتونية.

جرى أيضًا تقدير االرتياب املنهجي الناجم عن عوامل مختلفة وتبني ما يلي: يقع أثر كثافة اخلرسانة بني 4 
و18%، بينما يقارب أثر طريقة حساب اجلرعة 15%، أما أثر العوامل اجلوية من حرارة ورطوبة فيقع بني 4 
و10%. تبني أيضًا أن اجلرعة احملسوبة حساسة جدًا للطيف النتروني املستخدم، وقد قدر االرتياب الناجم 

عن استخدام طيفني نترونيني مختلفني بنحو %70.

.MCNP ،تدريع، نترونات، حجرة معايرة، سطوع سماوي، مونتي كارلو ∫WO�U�H*« �ULKJ�«

»àfƒe Oƒc ∫Éª©à°SÉH á«fhôàædG IôjÉ©ªdG Iôéëd ™jQóàdG äÉHÉ°ùM 
MCNP-4C ƒdQÉc

 óªfi .O ,(1)¿Éeƒ°S ΩRÉM .O
 êGô°S ,(2)á£jôN ¿É°ùM

(3)∞°Sƒj

(1) مكتب التنظيم اإلشعاعي 

والنووي، (2) قسم الوقاية 
واألمان، (3) الدائرة الهندسية

هيئة الطاقة الذّرية السورية

Radiation polymerization of butyl acrylate for using as organics 
compounds recovery system from waste water

Shielding Calculations for Neutron Calibration Bunker Using Monte 
Carlo Code MCNP-4C
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يهدف هذا العمل إلى شرح تقنية توليد الهيدريدات وهي تقنية أخرى من تقنيات االمتصاص الذري 
المعدنية  وشبه  المعدنية  العناصر  بعض  تركيز  لتعيين  الغرافيتي  والحراق  اللهب  لتقنيتي  باإلضافة 
التقرير  تفاعالتها مركبات طيارة. يتطرق هذا  تنتج عن بعض  التي   (Se, Sn, Te, Sb, Bi, AS, Hg)
إلى اإلمكانات التحليلية لهذه التقنية وإلى آلية توليد الهيدريدات وكذلك إلى التداخالت التي تؤثر على 
عملية التحليل (التداخالت الطيفية، التداخالت الكيميائية، التدخالت الحركية، تدخالت رقم األكسدة، 
تدخالت الطبقة الغازية) وطرائق التخلص من هذه التداخالت، ومن ثم شرح خطوات عمل هذه التقنية 
مع تطبيقات عملية، حيث عين تركيز الزئبق في عينات مختلفة: صرف صحي، تريبولي فوسفات، صخر 

بازلتي، فوسفوجيبسوم وكذلك تمَّ تعيين الزرنيخ في عينة دم. 

»�WO�U�H*« �ULKJ∫ تقنية توليد الهيدريدات، زئبق، زرنيخ، دم، صرف صحي، صخر.

 π«∏ëàH Égô«°†ëJh á°UÉîdG áØ∏àîªdG äÉæ«©dG º«°†¡J ≥FGôW
.IQÉ«W äGójQó«g πμ°ûJ »àdG ô°UÉæ©dG

 áf’hQ ,»YôªdG â©aQ .O
ìÉ«°ûdG ôªY ,ƒXƒH

قسم الكيمياء، هيئة الطاقة 
الذرية السورية

»FÉHô¡μdG ‹ B’G ºμëàdG ¤EG πNóe
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جرى في هذا العمل تسليط الضوء على مبادئ التحكم اآللي الكهربائي. حيث مت شرح أهم املكونات 
األساسية التي تستخدم في تصميم دارات التحكم وبنائها، والتعرف على كيفية استخدامها وطريقة 
عملها ورسم املخططات العملية اخلاصة بتوصيلها واحملددات األساسية الختيارها. وعززت الدراسة 
بأمثلة توضيحية تبني آلية عمل كل من هذه العناصر ضمن دارات التحكم. كما عزز العمل بتسليط 
الضوء على دارات قيادة احملركات التحريضية الثالثية الطور من حيث اإلقالع والتحكم بسرعة الدوران، 
وبخاصة احملركات التحريضية الثالثية الطور ذات القفص السنجابي. كما مت شرح متممات دارات 
الدارات. اعتمد في رسم كافة  الكهربائية ومعرفة األعطال في  القيم  التي تساعد في مراقبة  التحكم 

 .Microsoft Office Visio 2003 املخططات والرسومات التوضيحية الالزمة البرنامج احلاسوبي

»�WO�U�H*« �ULKJ∫ حتكم آلي كهربائي، حاكمة، قاطع كهرطيسي آلي.

 ∫Óg óªfi ,ôμ«μ°S ∫Éªc.O
 ó©°SCG

قسم اخلدمات العلمية، هيئة 
الطاقة الذرية السورية

8

Digestion and preparation methods of different samples determine 
elements produced hydride generation.

Introduction to the electrical automatic control
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áÄ«¡dG »a äõéfCG ∫ÉªYCG øY á«ª∏Y ôjQÉ≤J äÉ°üî∏e

h�K�

حمى البحر األبيض املتوسط داء وراثي مقهور، يصيب بشكل رئيسي العرب واليهود الشرقيني واألرمن 
البطنية مع فترات  الترفع احلروري واآلالم  للداء بحدوث نوبات من  واألتراك. تتصف الصورة السريرية 
ص لديهم مرض حمى البحر األبيض  مختلفة من الهوادة. أجنزت هذه الدراسة على 153 مريضًا سوريًا ُشخِّ
 MEFV املتوسط سريريًا. مت الكشف عن 12 طفرة في املوضع املورثي ملرض حمى البحر األبيض املتوسط
باستخدام التهجني العكسي. إن الطفرة M694V هي األكثر شيوعًا في املرضى السوريني. أظهرت دراسة 
العالقة بني النمط املورثي والنمط الشكلي لدى أولئك املرضى وجود عالقة قوية بني الطفرة M694V وبني 

األعراض الشديدة للمرض. 

»�WO�U�H*« �ULKJ∫ حمى البحر األبيض املتوسط، سورية، االرتباط بني النمط املورثي والنمط الشكلي.

9

QƒLôL »eGQ .O

قسم البيولوجيا اجلزيئية 
والتقانة احليوية، هيئة الطاقة 

الذرية السورية.

 ≈ªM AGO ≈°Vôe øe áYƒª› iód á°ù«FôdG á«KQƒŸG •É‰ C’G ójó–
 ájQƒ°S ‘ §°SƒàŸG ¢†«H C’G ôëÑdG

10 á≤£æŸ á©HÉàdG á«dh C’G ôJÓØdG çƒ∏J ádGREÉH á°UÉN IóYÉb º«ª°üJ
á«Ø°Tô◊G Ö°SGhôdG ádGREG á£fi ‘ AÉªM E’Gh ™£≤dG

h�K�

مت في هذا العمل تصميم قاعدة معدنية توضع في منطقة اإلحماء والقطع، وتكون مطابقة ألبعاد الفلتر 
األولي املستخدم. تؤمن هذه القاعدة توضع الفلتر بكامل إطاره املعدني، وبشكل ثابت على اإلطار الداخلي 
للقاعدة من األعلى وبعكس طريقة التركيب، حيث يتم حتريكه بلطف للتخلص من جميع اجلزيئات احلرة العالقة 
من أجل إعادة استخدامه. بينما صمم اجلزء السفلي للقاعدة على شكل قمع ميكن وصله بخرطوم ساحبة 

كهربائية خاصة بإزالة التلوث غير الثابت عن السطوح امللوثة (الغبار، األتربة، احلراشف وغيرها). 
تؤمن هذه الطريقة السهولة والسرعة في تنفيذ العمل ومتنع انتشار التلوث وحتمي الفالتر الثانوية. 

»�WO�U�H*« �ULKJ∫ محطة إزالة الرواسب احلرشفية، منطقة القطع، قاعدة، فلتر أولي، إزالة التلوث.

»JÉHƒÑM ø«°SÉj ,óªMCG ó¡Y

قسم الوقاية واألمان، هيئة 
الطاقة الذرية السورية. 

Molecular characterisation of  familial mediterranean fever in a 
group of Syrian patients

Desigen of primery filters decontamination special base in gas 
burning area of norm descalingfacility
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