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5555

إرشادات منشودة إلى املشاركني في املجلة
حول عالمات الترقيم وبعض احلاالت األخرى عند كتابة النصوص باستخدام احلاسوب

بقلم املرحوم أ. د. زياد القطب

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 
                     3m] 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:

البند األول 
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".
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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 مهمة.
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 ل اجلملة وبأوَّ الواصلة الصغيرة (-): توضع في أوَّ

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.

البند الثاني (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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فائق،  بروتوني  سنكروترون  للفيزياء،  نوبل  جائزة  المفتاحية:  الكلمات 
سنكروترون بروتوني، سيرن.

Key words: Nobel Prize for Physics, Super Proton 
Synchrotron (SPS), Proton Synchrotron, 
CERN.

الت
مقا

ذهبت جائزة نوبل للفيزياء مع نهاية العام 2013 للعاِلَمين بيتر هيغز 
حول  نظريتهما  لقاء   ،Francois Englert إنغلرت  وفرانسوا   Peter Higgs
على  متوقعًا  التحكيم  قرار  كان  للكتلة.  الجزيئات  بعض  اكتساب  كيفية 
 2012 عام   CERN سيرن  في  جسيٍم  اكتشاِف  أعقاب  في  واسع،  نطاق 
الجدل،  من  تخل  لم  الجائزة  لكن  هيغز.  بوزون  مثل  كبير  حدٍّ  إلى  يبدو 
حيث غاب العديد من النظريين اآلخرين، كما تأخر إعالنها بشكل غير 
متوقع لمدة ساعة واحدة، إثر إعالن األكاديمية السويدية للعلوم حاجتها 

إلى وقت إضافي للتوصل إلى قرارها النهائي.

ولكن ماذا عن العام 2014؟ وما هي األحداث الرئيسة التي ستبرز في 
الفيزياء؟ ومن سيحوز على جائزة الفيزياء للعام 2014؟

فرحين  والمهندسون  الفيزيائيون  سيظل   ،CERN سيرن  في  وهناك، 
بمجِد جائزة نوبل للعام 2013، لكن سيكون من الصعب في الوقت نفسه 
وتجربتيه   (LHC) الكبير  الَهدروني  المصادم  مستوى  رفع  على  العمل 
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الرئيستين ATLAS وCMS. إذ يخضع المصادم، الذي جرى إيقافه 
في شباط/فبراير 2013 في نهاية شوطه الرئيسي األول، إلى تجديٍد 
سيتيح، عند إعادة تشغيله في العام 2015، تحطيم البروتونات ذات 

الطاقة اإلجمالية TeV 13، أي ما يقارب ضعف القيمة السابقة.

في  الجديدة  األنشطة  من  الكثير  أيضًا  هناك  سيكون  ولكن 
البروتونات  يغذيان  اللذين  المسرعين  إطالق  سيتم  إذ  سيرن، 
والسنكروترون   Proton Synchrotron  PS البروتوني  (السنكروترون 
البروتوني الفائق Super Proton Synchrotron (SPS)) في المصادم 
في النصف الثاني من العام 2014، مما سيسمح بإنجاز العديد من 
التجارب الجديدة وعرضها على شبكة مختبر جنيف. كما أن هناك 
مشروعًا جديدًا مثيرًا لالهتمام هو NA62، والمسمى بهذا االسم 
بسبب وقوعه في "المنطقة الشمالية North Area" من CERN ويمثل 
62 الرقم التسلسلي للمشروع. وكغيره من تجارب CERN الرئيسة، 
سوف يحتاج هذا المشروع إلى ”فيزياء جديدة“، لكنه سيستعمل 
بين  والبحث  البروتونات  تحطيم  من  فبدًال  تمامًا.  مختلفة  مقاربة 
بآن  االتجاهات،  جميع  في  المحلقة  الجسيمات  من  كبيرة  أعداد 
 quantum بالبحث عن «تقلبات كمومية NA62 معًا، سيقوم المشروع

fluctuations» صغيرة لنوع معين من اضمحالل جسيم.

اضمحالل  مرات  لعدد  دقيقة  قياسات  التجربة  تشمل  وسوف 
الشحنة  موجب  بيون  إلى  بالنتيجة  متحوًال  الشحنة  موجب  كايون 
هذا  يبدو  قد  النترينو.  ومضاد  النترينو  من  زوج  إلى  إضافة 
االضمحالل غامضًا لكنه مهم ألنه أقرب إلى جزيئات غير معروفة 
حتى اآلن ولم يتنبأ بها النموذج المعياري لفيزياء الجسيمات (وهو 
هذه  تشارك  أن  يمكن  الذّري)  دون  للعالَم  األفضل  الحالي  الفهم 
الجزيئات في العملية. ستتولد الكايونات kaons بإطالق بروتونات 
البريليوم  من  هدف  على   SPS الفائق  البروتوني  السنكروترون  من 
مليون   800 نحو  من  تتكون  حزمة  إنشاء  أجل  من  سم   40 طوله 

سيكون  األغلب،  وعلى  ثانية.  كل  في  مشحون  جسيم 
معظم هذه الجسيمات من البيونات pions والبروتونات، 
ولكن حوالي 6% من الجسيمات سيكون من الكايونات 

التي تهمنا.

بسرعة  الدقيق  المعياري  النموذج  لتنبؤ  ونظرًا 
معدلي  بين  فرق  أي  فإن  الكايونات،  هذه  اضمحالل 
وجود  عن  سيكشف  والمتوقع  المقيس  االضمحالل 
جسيمات جديدة، مثل الجسيمات «ذات التناظر الفائق 
بديلة  نماذج  بعض  بها  تنبأت  التي   «supersymmetric
لفيزياء الجسيمات. تتمثل العقبة الوحيدة، وهي كبيرة، 
في أن قياس االضمحالل ليس سهًأل، كونه نادرًا جدًا، 

مطلع  في  فلنترقب  مليارات.   10 من   1 مجرد  هو  حدوثه  واحتمال 
عالَم  مجلة  في   NA62 حول  التفاصيل  من  مزيدًا  المقبل  العام 

الفيزياء Physics World في بداية العام القادم.

أقران CERN في العاَلم المضاد

ال ُيعدُّ NA62 المشروع الجديد الوحيد الذي بدأ العمل به في 
CERN في العام 2014. سيشهد هذا العام أيضًا تجربتين جديدتين 
البروتون  مبّطئ  استثمار  على  كلتاهما  وتعتمد  المضادة،  للمادة 
المضاد Antiproton Detecterator (AD) الموجود في CERN. يطلق 
هذا الجهاز بروتونات من نوع السنكروترون البروتوني نحو كتلة 
تبطيؤها  يجري  الطاقة  عالية  بروتونات  مضادات  لتوليد  معدنية 
فيما بعد. يجب اإلفادة مرة أخرى من البروتونات المضادة بدءًا 
مبّطئ  تجارب  من  واحدة   AEGIS وتكون  آب/أغسطس  شهر  من 
البداية  منذ  خصيصًا  مت  ُصمِّ التي  الجديدة،  المضاد  البروتون 
التجربة  هذه  ستقيس  المضادة.  للمادة  األرضية  الجاذبية  لقياس 
المسافة العمودية التي ستسقط خاللها حزمة من ذّرات الهدروجين 
عن  انحراف  أصغر  مع  حتى  أفقية،  مسافة  قطعها  عند  المضاد 
سلوك مادة عادية مما قد يسمح بتسليط الضوء على سر الكون 

ولماذا لديه هذا القدر الضئيل من المادة المضادة.

ُيعدُّ  المضاد  البروتون  مبّطئ  تفاصيل  إلى  الدخول  أن  كما 
وحيد  مضاد  بروتون  اصطياد  إلــى  يــؤدي  ما  وهــو  أساسيًا، 
عزمه  قياس  لجعل  والكهربائية  المغنطيسية  الحقول  باستعمال 
المغنطيسي أكثر دقة من أي وقت مضى. وسوف يقوم الباحثون 
أيضًا بتنفيذ القياسات نفسها على البروتونات، بحيث أن أي فرق 
 charge-parity-time symmetry يعني أن التناظر شحنة-تعادل-زمن
(CPT) قد انُتِهك، مما سيشير أيضًا إلى فيزياٍء تتجاوز النموذج 

المعياري.

http://www.saec.sy نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



9

إلى القمر والمريخ وما بعدهما

مهمات  من  سلسلة   2014 العام  سيشهد   ،CERN عن  وبمعزٍل 
رائعة مثمرة في مجال علوم الفضاء والفلك. إن المسبار الصيني
China’s Jade Rabbit، الذي هبط على سطح القمر في كانون أول 
من عام 2013 سيمضي الجزء األول من السنة لمسح سطح القمر 
وسوف  القمر.  تربة  تركيبة  ذلك  في  بما  الجيولوجية،  ومــوارده 
 NASA Mars ناسا  بعثة  مع  لالهتمام،  إثارة  أكثر  الخريف  يكون 
سيدخل  حيث   ،Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN)
Jad Rabbit في مداره حول الكوكب األحمر في 22 أيلول/سبتمبر 

2014، كما سيصل المسبار الهندي Mangalyaan بعد يومين فقط 
من هذا التاريخ.

جيد  بحظ  المتحدة  الواليات  في  الفضاء  علماء  ويأمل  هذا 
في تموز/يونيو حيث ستقوم ناسا بإطالق بديٍل لمحطتها مرصد 
الكربون المداري Orbiting Carbon Observatory (OCO) التي كلفت 
من  قصير  وقت  بعد  أصًال   (OCO) مهّمة  فشلت  دوالر.  مليون   27
إقالعها في شباط/فبراير عام 2009، مما يعني أن محاوالت الوكالة 
إلنتاج خرائط لمصادر الكربون األرضي ما تزال حلمًا. علمًا أن 
أفضل  فهم  إلى  للوصول  البيئة  لعلماء  ضرورية  المعلومات  هذه 
وهي   ،OCO-2 اسم  البديلة  المحطة  على  ُيطلق  المناخي.  للتغير 
نسخة طبق األصل من النسخة األصلية، ومن المقرر أن تقلع على 

.II متن صاروخ دلتا

 (ESA)the European Space أما بالنسبة لوكالة الفضاء األوربية
األولية  البيانات  تصل  سوف  مزدحم.  عام  أيضًا  فلديها   ،Agency

أول  أن  حين  في  النجمية،  الخريطة  لرسم   Gaia غايا  رحلة  من 
في  متابعة  بعثة  وتتبعه  الربيع  فصل  في  سينطلق  لألرض  مرصد 
وقت الحق من هذا العام. ومن بين أهداف أخرى، ستتعلق مهّمة 
خرائط  وتعيين  الشمالي  القطب  في  البحري  الجليد  بدراسة  غايا 
لسطح األرض، بما في ذلك الغابات والماء والتربة. وفي 24 تشرين 
67P/ مع Rosetta الثاني/نوفمبر، ستلتقي سفينة الفضاء األوربية

Churyumov-Gerasimenko، بعد رحلة استمرت أكثر من 10 أعوام. 
وإذا كان لرسوِّ السفينة من نجاح، فسوف تكون المهّمة األولى على 

اإلطالق للدوران حول المذنب والسقوط عليه. 

وخارج مجموعتنا الشمسية، يمكننا أن نتوقع استمرار ورود 
النتائج الجديدة حول الكواكب، مع تلميحات، دون مشاهد محددة، 
من كواكب شبيهة باألرض في المنطقة المعتدلة. ونظرًا لما نشعر 
به من قلق فيما يخصُّ دراسات الكون كله، سوف يستهلك فيزيائيو 
العام 2014 رزمة البيانات التي أوردتها بعثة بالنك لوكالة الفضاء 
األوربية ESA’s Planck mission. وعلى الرغم من التوقف الرسمي 
الموجات  من  الكونية  الخلفية  لمراقبة  أول/أكتوبر  تشرين  في 
المعلومات  من  كنز  عن  يكشف  بالنك  أن  المؤكد  فمن  المكروية، 

ومزيد من األسرار حول تركيبة الكون.

يمكننا أيضًا توقع المزيد من التلميحات التي تظهر في العام 
 (LUX) 2014 حول المادة المظلمة، وال سيما من مكشاف الزينون
Large Underground Xenon تحت األرضي، القابع على عمق 1500م 
 Sanford سانفورد  مرفق  في   Black Hills السود  الجبال  تحت 
للبحوث تحت األرضية في داكوتا الجنوبية، في الواليات المتحدة. 

ُيعدُّ Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN) مسباراً بين العديد من مسابر علم الفضاء للعام 2014.
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من  أول/أكتوبر  تشرين  في  بياناته  أولى  عن   LUX فريق  كشف 
العام 2013، ورغم عدم ظهور أية بوادر إيجابية عن المادة المظلمة، 
سوف يستمر أعضاء الفريق في صقل تجاربهم خالل العام 2014 
التفاعلية  ضعيفة  ضخمة  جسيمات  تقصي  في  يوم   300 لمدة 
weakly interacting massive particles (WIMPs)، والتي هي المرشح 

الريادي للمادة المظلمة.

رحلة الغرافن Graphene إلى األسواق

أعماًال  الفيزيائيون  سينفذ  عام،  كل  في  كما   ،2014 العام  في 
أقرب بكثير إلى الواقع األرضي، بدءًا من الفيزياء الطبية والبصرية 
وانتهاء بتقانات النانو وأنصاف النواقل. وبشكل خاص، سيشهد 

الغرافن،  الستعمال  مثيرة  نتائج  من  مستمرًا  تيارًا   2014 العام 
وال  واحدة،  ذّرة  بسمك  الكربون  من  صفائح  عن  عبارة  هو  الذي 
بإمكانه  إنما  وحسب،  اآلن  حتى  المكتشفة  األقوى  المادة  يمثل 
نقل تيارات كهربائية كثافتها أكبر بمليون مرة من كثافة التيارات 
المنتقلة عبر النحاس. ونتوقع استعمال هذه المادة ألول مرة في 
شاشات اللمس للهواتف الذكية التجارية، إما في شركة سامسونغ 

أو شركة آبل. 

ألن  موجود،  هو  عّما  االختالف  شديد  جهازًا  نرى  ال  سوف 
أكسيد  من  تقليدي  إللكترود  بديل  مجرد  فقط  سيكون  الغرافن 
اإلنديوم والقصدير. ومع ذلك، فإن هاتفًا مع قطب من الغرافن في 
شاشة تعمل باللمس يمكن أن يكون بداية تحّوٍل قادم في صناعة 
العرض، التي سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق شاشات 
مرنة تمامًا وقابلة لالنحناء مصنوعة بشكل أساسي من الغرافن. 
الغرافن"  من  كامل  "نظام  تطوير  مواصلة  نتوقع  أن  يمكننا  وعليه 
خالل العام 2014، وذلك بفضل "تجمع كامل" من الشركات يجعل 
ومنتجين  مصممين  ومهندسين  ونوعية،  وافرة  مادة  الغرافن  من 
األبحاث  مختبر  من  خبراتهم  ينقلون  وباحثين  الغرافن،  من  لمواد 

إلى السوق.

وهناك اتجاه آخر يتوقع له االزدهار في العام 2014، يتمثل في 
استعمال "حاالت ريدبرغ Rydberg states" لتحريض تفاعل ما بين 
الفوتونات في مجموعة من ذّرات مبردة الى درجة تقارب الصفر 
المطلق. استعملت هذه الحاالت بالفعل في العام 2013 إلنشاء أول 
االختراقات  من  المزيد  نتوقع  أن  ويمكننا  الضوء،  من  "جزيئات" 
في العام 2014. يتم إنشاء حالة ريدبرغ كلما تفاعل فوتون ليزري 
شديد  إلكترون  تشّكل  إلى  يؤدي  مما  البرودة،  شديدة  ذّرات  مع 
التحريض وُمشتَرك بين 10 أو أكثر من الذّرات المجاورة. ونظرًا 
أي  فإن  الجوار،  في  أخرى  ريدبرغ  حاالت  نشوء  إمكانية  لعدم 
الفوتون  مع  بتفاعله  ينتهي  الجوار  هذا  إلى  يأتي  إضافي  فوتون 

األول.

أحالٌم ِبنْيل جائزة نوبل

فماذا عن الشخصيات والعاملين في مجال الفيزياء؟ رهاننا هو 
أن جائزة نوبل للفيزياء سوف تذهب للعاملين في مجال الحوسبة 
هو   Anton Zeilinger زيلينجر  أنطون  وأن  واالتصاالت،  الكمومية 
في  بالنتائج  جدًا  غنيًا  المجال  هذا  كان  الجائزة.  لنيل  مرشُحنا 
هذا  في  التكريم  ليكون  الوقت  حان  وبالتأكيد  األخيرة  السنوات 
من  فقط  اثنتين  أن  للفيزياء  إحراجًا  يزال  ال  ذلك،  ومع  المنحى. 
النساء قد حازتا حتى اآلن على جائزة نوبل للفيزياء، ماري كوري 
Marie Goeppert- في العام 1903 وماري جوبرت ماير Marie Curie
في  ثالثة  تضاف  أن  المرجح  غير  ومن   ،1963 العام  في   Mayer

العام 2014. 

للفحص  نوبل  جائزة  أرشيف  لفتح  الوقت  حان  لقد  بالتأكيد 
والتدقيق.

ففي حين أنه ليس هناك أي مشكلة تمييز على أساس الجنس 
فقط  َيختارون  أعضاءها  فإن  للفيزياء،  نوبل  لجنة  أعضاء  بين 
الباحثين الذين ترشحوا للجائزة. لألسف، نحن ال نعرف إذا كان 
تفاصيل  ألن  نظرًا  متحيزون،  المرشحين  ألسماء  رين  الُمقرِّ هؤالء 
الجائزة في كل عام تبقى سرية ومحفوظة لمدة 50 عامًا. فهل حان 

الوقت لفتح األرشيف وتدقيقه مباشرة بعد منح جائزة نوبل؟

وفي الوقت نفسه، سوف يقوم مجلس CERN في كانون األول/
في  المسؤولية  لتولي  القادم  العام  المدير  باختيار   2014 ديسمبر 
 .Rolf-Dieter Heuer هوير  ديتر  رولف  من  بدًال   2015 العام  نهاية 
كان هوير مسؤوًال في فترة مثيرة من تاريخ المختبر الذي يرأسه، 

نتوقع في العام 2014 أن الغرافن سيجد طريقه إلى الهواتف الذكية
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في  صعبة  مهّمة  يتحمل  سوف  الخليفة،  هذا  كان  أيًا  وخليفته، 
المتابعة. وباإلضافة إلى اإلشراف على بداية المصادم الَهدروني 
جمعية  في  المبادر  باعتباره  مسؤوًال  هوير  كان   ،(LHC) الكبير 
 Sponsoring (SCOAP3) دعم النشر المفتوح في الفيزياء الجسيمية
التي   Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics
أتت ثمارها مؤخرًا، والتي من شأنها أن تسمح في العام القادم 
مجالت  عشر  في  وقراءته  عملهم  بنشر  الجسيمات  فيزياء  لعلماء 
مساهمة في الشبكة. وبميزانية تبلغ حوالي 5 مليون يورو سنويًا، 
الجسيمات  فيزياء  أوراق  من   %60 لحوالي   SCOAP3 ستسمح 

بالوصول المفتوح إليها.

كرة الكريستال

على  الوراء  إلى  النظر  دون  فيزياًء  الفيزياء  تكون  ال  أخيرًا، 
أمجاد الماضي، وسوف تكون أبرز ذكرى في العام 2014 الذكرى 
 Max von Laue الو  فون  ماكس  األلماني  الفيزياء  لعاِلم  المئوية 
الحاصل على جائزة نوبل للفيزياء للعام 1914 الكتشافه، قبل عامين 
ُيعدُّ  البلورات.  بواسطة  السينية  األشعة  انعراج  التاريخ،  ذلك  من 
انعراج األشعة السينية أداة تجريبية هائلة، إذ إنها تتيح للباحثين 
الطبيعة  وأشهرها  البلورات،  من  آالف  بنية  على  الضوء  إلقاء 
في  الوعي  ولزيادة   .DNA النووي  للحمض  المزدوجة  الحلزونية 
هذا المجال، َعّينت كلٌّ من األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
بصفته   2014 العام  البلورات  لعلم  الدولي  واالتحاد  (اليونسكو) 

لهذا  كامل  برنامج  ص  ُخصِّ وقد  البلورات.  لعلم  الدولية  السنة 
الحدث، ُيستهلُّ بحفل افتتاح في مقر اليونسكو في باريس يومي 

20 و21 كانون ثاني/يناير.

وتشمل المناسبات األخرى في العام 2014 الذكرى الـ 50 لنشر 
محاضرات ريتشارد فاينمان الشهيرة في الفيزياء والذكرى الـ 50 
لفكرة الكواركات، وهي الكيانات الصغيرة التي تشكل البروتونات 
هذا  اقُتِرح  األخرى.  الذّرية  دون  الجسيمات  وبعض  والنترونات 

Murray Gell- مان  جيل  موراي  قبل  من  مستقل،  بشكل  المفهوم، 
«حديقة»  لفهم  محاولة  في   George Zweig زويغ  وجورج   Mann
وبداية  الماضي  القرن  خمسينيات  في  اكتشفت  التي  الجسيمات 
الستينيات منه. رأى جيل مان وزويغ أن الكواركات مجرد تفسير 
رياضياتي لجمهرة جسيمية، لكن علماء الفيزياء ينظرون إليها اآلن 

باعتبارها أشياء مادية حقيقية.

أما بالنسبة لمجلة عالَم الفيزياء Physics World، التي ينشرها 
معهد الفيزياء Institute of Physics (IOP)، فلدينا إصدارات خاصة 
خرجت في شهر نيسان/مارس حول ابتكارات في مجال تدريس 
وكيفية  تموز/يوليو،  شهر  في  المظلم  الكون  وبخصوص  الفيزياء، 
تحويل األفكار الفيزيائية من المختبر إلى منتجات حقيقية (ستخرج 
في تشرين أول/نوفمبر). يمكن لجميع أعضاء IOP قراءة المجلة 
على اإلنترنت أو من خالل تطبيقاتنا، وإذا لم تكن بالفعل عضوًا 
في IOP، ال تفوت فرصة االنضمام للحصول على إمكانية الوصول 
البرازيل  عن  تقارير  أيضًا  نشرنا  نحن  إصدار.  كل  إلى  الفوري 
(نيسان/أبريل) وسننشر عن الهند (كانون أول/ديسمبر)، وكذلك 
والليزر  والبصريات  (أيار/مايو)،  النانو  تقانة  مسألة  على  ركزنا 
 big (حزيران/يونيو)، وتقنية الفراغ (آب/أغسطس) والعلم الكبير
موّسع  برنامج  رؤية  توقع  أيضًا  يمكنك  (أيلول/سبتمبر).   science

عن الصوت والفيديو، بما في ذلك معظم مخرجات غوغل.

ولكن جمال الفيزياء هو أنك ال تعرف تمامًا ما يدور في حنايا 
الزاوية. هذا العام َمَنَحت مجلة عالَم الفيزياء جائزة العام في مجال 
اآلن،  الخامسة  للمرة   ،Breakthrough of the Year Prize االختراق 
إلى مرصد نترينو القطب الجنوبي إلنجازه المالحظات األولى حول 
النترونات الكونية ذات الطاقة العالية. أّما عّمن سيفوز في العام 

المقبل، فلكل شخص الحق في أن يخّمن ما يريد.

العام 2014 هو العام الدولي لعلم البلورات

ماتين دوراني.
 ،Physics World, Dec 19, 2013 ُنشر هذا المقال في مجلة !

ترجمة د. عادل حرفوش، رئيس التحرير.
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ماذا لو رضبتنا عاصفة 
مشسّية؟

الكلمات المفتاحية: عاصفة شمسية، مقذوفة كتلية إكليلية، حدث 
كارينغتون.

Key words: solar super-storm, coronal mass 
ejection, Carrington Event.

الت
مقا

إن االهتمام بالعواصف الشمسية الفائقة هو أكثر من مجرد موضوع 
مهم في الفيزياء الفلكية. فهذه العواصف يمكن أن تحدث في أي وقت، 
الكفاية،  فيه  بما  قوية  كانت  وإذا   ،Ashley Dale ديل  أشلي  يشرح  كما 

يمكنها أن تشل الطريقة العصرية لحياتنا هنا على األرض. 

في أحد أيام أيلول/سبتمبر من العام 1859، وعلى مدى بضع دقائق، 
جرى حدث كان يمكن أن تكون له عواقب مذهلة هنا على األرض. اندلع 
 solar شمسي  شواظ  باسم  ُيعرف  الشمس،  سطح  على  مفاجئ  وميض 
طاقته  انفجارًا  يعادل  ما  أي  الطاقة،  من  جول  كيلو   2210 ونشر   ،flare
تعادل 10 مليارات قنبلة هيروشيما. َأطلَق هذا الشواظ الشمسي مقذوفة 
كتلية إكليلية ضخمة coronal mass ejection (CME) ُتقّدر بحوالي تريليون 
كغ (1210 كغ) من الجسيمات المشحونة وبسرعة تقارب 3000 كم/ثا. أدى 
تفاعل هذه المادة مع الغالف المغنطيسي األرضي (الدرع المغنطيسي 
إلى  العالية)  الطاقة  ذات  الفضائية  الجسيمات  من  عادة  يحمينا  الذي 

حدوث عاصفة شمسية فائقة لم يسجل مثيل لها من قبل.
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ُعرف الحدث باسم حدث كارينغتون Carrington Event، نسبة 
 Richard Carrington كارينغتون  ريتشارد  اإلنكليزي  الفلكي  إلى 
على  الفائقة  العاصفة  هذه  وأّثــرت  التوهج،  هذا  اكتشف  الذي 
المجال المغنطيسي األرضي فمددته ومزقته. وبسبب تشكل العديد 
من البقع الشمسية، قادت هذه العاصفة إلى تشكل أضواء شمالية 
من  موجات  وأطلقت  جنوبًا،  االستواء  خط  حتى  رؤيتها  وصلت 

الطاقة شلت البنية التحتية اإللكترونية في العالم.

البنية  تلك  بلغت  عشر،  التاسع  القرن  منتصف  إلى  وبالعودة 
أن  غير  التلغراف،  خطوط  من  كم   200000 عن  يزيد  ما  التحتية 
التأثير على التجمعات البشرية كان مقبوًال نسبيًا. لكن عالَم اليوم، 
كبير  ترابط  وعلى  الفضاء  تكنولوجيا  على  كبير  بشكل  المعتمد 
بين شبكات خطوط الكهرباء وكابالت األلياف البصرية، سيتضرر 
بشدة إذا ما تكّرر حدٌث من نمط حدث كارينغتون نفسه، وقد تكون 

العواقب كارثية وطويلة األمد.

في الواقع، لقد اتضح لنا اآلن، بفضل بيانات وردت من مهمة 
العددية  والنمذجة   ،NASA’s Kepler mission لناسا  التابع  كيبلر 
أكثر  علينا  نجم  أقرب  مزاج  أن  التاريخية،  السجالت  ودراســة 
عدائية بكثير مما كنا نعتقد. ووفقًا لجيم غرين Jim Green، مدير 
قسم علوم الكواكب في ناسا، تتعرض األرض، وسطيًا، إلى حدث 
بمستوى حدث كارينغتون كل 150 سنة، أي ما يضعنا بتأخر قدره 
خمس سنوات من احتمال وقوعه. عالوة على ذلك، ووفقًا للتقديرات 
الصادرة عن بيت رايلي Pete Riley، وهو فيزيائي متخصص في 
علوم الشمس في وكالة ناسا ووزارة الدفاع األمريكية، إن احتمال 

وقوع حدث كارينغتون آخر خالل العقد القادم يصل إلى %12.

وفي العقود األخيرة، شهدنا بالفعل لمحات من المخاطر التي 
يمكن أن تكون كامنة. فعلى سبيل المثال، حدثت في شهر آذار/

بحدود  قوتها  قدرت  أرضية  مغنطيسية  عاصفة   1989 عام  مارس 
ثلث قوة حدث كارينغتون، وتسبَّبت بفشل في شبكة الكهرباء التي 
أدى  مما   ،Hydro-Québec هيدرو-كيبيك  الكندية  الشركة  تديرها 
إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة تسع ساعات عّما يقارب ستة 
 Halloween ماليين نسمة. وفي الوقت نفسه، أّدت "العاصفة هالوين
storm" في تشرين أول/أكتوبر عام 2003، التي كانت شّدتها حوالي 
الصناعية،  األقمار  من  عدد  تعطيل  إلى  كارينغتون،  حدث  نصف 
كبيٍر  قسٍم  وشلِّ  أفريقيا  جنوب  في  الُمحّوالت  عشرات  وتدمير 
دعوة  بمثابة  األحداث  هذه  تكون  أن  ينبغي  كان  منظومتها.  من 
المحتملة.  التهديدات  هذه  حيال  عمله  تّم  القليل  ولكن  لالستيقاظ، 
هذا ما أشار إليه بصراحة بيت واردن Pete Worden، مدير مركز 

في  لناسا،  التابع   NASA’s Ames Research Center أميس  أبحاث 
عبارة: ”طقس الفضاء يدمر األشياء“. فما الذي يمكن عمله؟

مجموعة الشمس العظمى

الماضي  العام  في  ُدعيُت  إجابات،  على  العثور  في  للمساعدة 
للمشاركة  األوربية  الفضاء  ووكــاالت  المتحدة  المملكة  قبل  من 
بقيادة  التخصصات  متعددي  خبيرًا   40 قوامه  دولي  تجمع  في 
تحت  تالقينا،  أسابيع،  ستة  مدى  وعلى   .Green وغرين  واردن 
للطاقة  األقصى  الحد  (أي   "Solar MAX العظمى  "الشمس  اسم 
في  الدولية  الفضاء  جامعة  في  الشمسية)،  ماكس  أو  الشمسية، 
في   ،International Space University in Strasbourg ستراسبورغ 
فرنسا، لمناقشة مخاطر عاصفة شمسية فائقة على أسلوب حياتنا 
العصرية، وتحديد أفضل السبل للحّد من الضرر المحتمل. كانت 
الحكومات،  على  لتوزيعها  صفحة   100 من  وثيقة  إصدار  النتيجة 
على  الكامل  التقرير  قراءة  يمكنك  والصناعة.  الفضاء  ووكــاالت 
اإلنترنت، ورغم ذلك قد يكون أثر العاصفة الشمسية على اإلنسان 
هذا  لمثل  الكارثية  اآلثار  حول  الروائي  عرضي  في  وضوحًا  أكثر 
الحدث (راجع «عواصف شمسية فائقة: رواية ممكنة»، في الصفحة 

التالية).

جميٌل أن نتظاهر بأن كل شيء سيكون على ما يرام في حال 
تعرضت األرض لعاصفة شمسية فائقة، لكن النتائج التي توصلنا 
المجال  في  الشديدة  االضطرابات  إن  القلق.  إلى  تدعو  إليها 
وفي  األرض  في  كهربائية  تيارات  ستحدث  األرضي  المغنطيسي 
الخطوط البرية للنقل العام. ففي الواقع، إذا كانت الكابالت طويلة 
إلذابة  يكفي  بما  كبيرة  ستكون  التيارات  فإن  الكفاية،  فيه  بما 
مّحوالت التيار المتناوب العالي الجهد، التي ُتعدُّ عناصر حاسمة 
في كل شبكات الطاقة، وستأخذ المّحوالت الجديدة عادة ما يصل 
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عواصف شمسية فائقة: رواية ممكنة

يف اليوم األول من حدوث عاصفة شمسية فائقة، عاد أندرو 
يف  شقته  يف  الليلة  تلك  واستقر  العمل  من  لتّوه   Andrew
لندن. سوزان، ينبغي أن تكون يف املنزل يف وقت متأخر، قادمة 
التلفزيون  انطفأ  فجأة   .Quebec كيبيك إىل  عمل  رحلة  من 
هاتفه،  تلمس  أندرو  الكهربايئ.  التيار  وانقطع  واألضواء، 
واستعمل ضوءه لإلنارة. يفتح الستائر ليجد النور منطفئاً متاماً 
يف الشارع. جريانه خرجوا إىل الشارع يقهقهون، وتصدر اإلضاءة 
فقط عن هواتفهم املحمولة. يحاول فتح الفيسبوك. ال توجد 
إشارة! بدأت ليلته يف وقت مبكر، بعد تناول بعض البيض شبه 

املطبوخ.

يف اليوم الثاين، يستيقظ أندرو يف الساعة 5 صباحاً بسبب صفارة اإلسعاف يف الخارج، ويتعرث بكوب من املاء. الصنابري ال تعمل. وهناك 
فقط بعض النبيذ األبيض بالكاد بارداً يف الثالجة. سوزان ال تزال خارج املنزل. فتح الستائر مرة أخرى، ورأى ما يشبه حركة املرور ساعة 
الذروة عىل الرغم من الوقت املبكر. إنه يستكشف ما ال يقل عن عرش مروحيات فوق املدينة. هذا يجب أن يكون خطرياً. يبدو كأنه 
يوم عطلة عمل! يلبس أندرو ثيابه، ويخطو خارجاً لرشاء الطعام والرشاب من متجر محيل. ماكينات الرصاف اآليل ال تعمل، وبالكاد 

لديه بعض مبالغ نقدية. املحالت فارغة، وصاحب املتجر يقول "إن شيئاً يف الطقس الفضايئ تسبَّب بهذا". ما هو الطقس الفضايئ؟

ويف اليوم الثالث، سوزان ال تزال خارج املنزل. مل يكن أندرو قادراً عىل معرفة ما إذا هبطت رحلتها، وليس لديهام وسيلة للتواصل. 
اسُتنفدت البطارية يف هاتفه املحمول، وهناك اللصوص يف الشوارع. لديه غذاء محدود واملياه موجودة يف حوض املرحاض فقط. أوَدَع 
مذكرة لسوزان، وغادر إىل سكنى والديه يف الريف. لكن نظام تحديد املواقع GPS ال يعمل، وهو غري متأكد من الطريق. ففي حركة 
املرور العادية، يحتاج لساعتي قيادة بالسيارة، وكان لديه نصف خزان الوقود فقط، وهو يعلم أن محطات الوقود ال تعمل، وقد يجد 

حواجز عىل الطريق.

وبعد أسبوع، يصل أندرو إىل منزل والديه مشياً عىل األقدام بعد أن ُخطَفت سيارته. لدى والديه خزان كبري للمياه وإمدادات جيدة من 
الطعام، ولكن اللصوص ميلؤون املنطقة، وقد أّدت العاصفة الشمسية الفائقة إىل شّل البنية التحتية للطاقة وللمالحة الجوية، معظم 
أوربة وأمريكا الشاملية يف حالة تخّبط. تعرضت عدة محطات للطاقة النووية النهيارات كارثية يف مختلف أنحاء البالد، واألمراض تنترش 

يف املدن. مل تتأثر الصني والهند بشكل ملحوظ، فقامتا بإرسال قوات ومساعدات للتخفيف من آثار الكارثة.

وبعد شهر من وقوع العاصفة، بدأت األمور تعود إىل طريق التعايف، فجرت املياه مرة أخرى ولكن الطاقة ما تزال بحالة تقّطع. تحولت 
رحلة سوزان إىل ليون، يف فرنسا، حيث كانت قد تقّطعت بها السبل طوال تلك الفرتة. قام الصينيون بتوزيع اإلمدادات الغذائية واملياه 

واملعونات الطبية وإصالح الرصف الصحي، واستعادت الحكومة يف اململكة املتحدة قدراً من النظام.

بعد ذلك بعام، عادت سوزان وأندرو إىل العمل لبضعة أشهر، رغم بطء اإلجراءات يف إعادة التشغيل، ومستقبل وظائفهام اآلن غري 
مؤكد. ترفض رشكة التأمني دفع األرضار التي أوقعها اللصوص يف شقتهام. خرجت أسعار النفط والغاز عن نطاق السيطرة، وسوف يكون 
هناك نقص حاد يف الغذاء لبعض الوقت. سوف متر سنوات قبل أن تعود األمور إىل وضعها الطبيعي. تغرّيت الخارطة الجيوسياسية 

بشكل جذري، وكثري من أصدقائهام يتطلعون ملغادرة اململكة املتحدة وبدء حياة جديدة يف الرشق.
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ن  ُتخزِّ ما  نادرًا  إذ  والتركيب،  التصنيع  أجل  من  سنة  مدة  إلى 
شركات الخدمة مثل هذه األجهزة التي ال تقل تكلفة كل منها عن 
كارينغتون  حدث  بمستوى  حدث  أي  فإن  وعليه  دوالر.  ماليين   10
سيولد انقطاعًا في التيار الكهربائي على نطاق واسع قد يستمر 
ألشهر عديدة، إن لم يكن لسنوات، في معظم أنحاء العالم المتقدم، 
وبخاصة أمريكا الشمالية وأوربة. ونظرًا لوقوع الهند والصين عند 
خطوط العرض الدنيا، باإلضافة إلى التربة األقل موصلية والبنى 
التحتية األكثر متانة، فإن هذه المناطق لن تتأثر بشكل كبير تقريبًا.

سياراتهم  تزويد  أجل  من  الناس  سيعاني  الكهرباء،  وبدون 
من  المال  على  الحصول  في  أو  البنزين،  محطات  في  بالوقود 
المياه  شبكات  أن  كما  اإلنترنت.  عبر  الدفع  أو  اآللي،  الصراف 
والصرف الصحي ستتأثر أيضًا، وهذا يعني أن األوبئة الصحية 
في المناطق الحضرية سوف تنتشر بشكل متسارع، إضافة إلى 
ظهور أمراض كنا نظن أننا قد تركناها وراءنا منذ قرون. واألسوأ 
من ذلك، فإن معظم دول العالم المتقدم تعمل وفق فلسفة «تسليم 
عند الطلب»، وهذا يعني أن اإلمدادات المتاحة في أي لحظة في 
المناطق الحضرية لن تتوفر ألكثر من يومين أو ثالثة أيام، سواء 

كان ذلك في مجال الغذاء أو الوقود والدواء.

مصدر  تشكل  التي  النووية  الطاقة  محطات  عن  ناهيك  هذا، 
قلق آخر ألنها نادرًا ما تحتفظ بطاقة احتياطية ألكثر من أسبوع 
في موقع تشغيل أنظمة التبريد الخاصة بها، إذ عادة ما يستغرق 

مدة  النووي  المفاعل  تبريد 
يكفي  بما  لتهيئته  شهر 
ما  وهو  االنصهار،  لتجنب 
سوف  الشركات  أن  يعني 
حرب  حالة  في  نفسها  تجد 
إمـــدادات  على  للحصول 
تلك  لتشغيل  الديزل  وقــود 
النظم االحتياطية. ومع أكثر 
نووية  طاقة  محطة   300 من 
أمريكا  أنــحــاء  جميع  فــي 
هو  فكم  ــة،  وأورب الشمالية 
الكارثية  االنهيارات  عــدد 
يظهر  تجنبها؟  يمكن  التي 
الضعف  حجم   1 الشكل 
له  تتعرض  التي  النسبي 
جميع  في  الكهرباء  شبكة 
حــدوث  عند  أوربـــة  أنــحــاء 

في  النووية  المحطات  مواقع  إلى  إضافة  فائقة،  شمسية  عاصفة 
هذه المنطقة من العالَم.

 ،ionosphere األيونوسفير  في  الكبرى  االضطرابات  أن  كما 
من  الشمس،  من  السينية  األشعة  انبعاثات  زيادة  عن  الناجمة 
المالحة  وإدارة  الطائرات  توجيه  نظم  في  فقدًا  تسبِّب  أن  شأنها 
الجوية،  الحركة  مراقبة  وبدون  األرض.  سطح  على  واالتصاالت 
سيصعب على الطيارين قيادة طائراتهم بأمان، وسيتعرض الركاب 
والطيارون وأفراد الطاقم لجرعات أعلى بكثير من اإلشعاع الكوني 
الجوي.  والغالف  األرضي  المغنطيسي  الحقل  عنا  يحجبه  الذي 
والطيارون، الذين يقودون طائراتهم فوق حوالي 97% من الغالف 
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األرض،  على  شخص  أي  من  أكثر  لإلشعاع  سيتعرضون  الجوي 
حدث  خالل  االرتفاعات،  هذه  مثل  في  اإلشعاع  جرعة  وسُتحِدث 

كارينغتون، تهديدًا صحيًا كبيرًا على الطيارين والركاب.

الكهربائية  االنفراغات  بسبب  أيضًا  الصناعية  األقمار  ستتأثر 
المتولدة عن العواصف المغنطيسية، مما يتلف األجهزة اإللكترونية 
حرارة  أيضًا  سترتفع  كما  التوجيه.  وأنظمة  الشمسية  واأللــواح 
وسيزداد  الحدث،  هذا  مثل  خالل  ويتوسع  لألرض  الجوي  الغالف 
مما  األرض،  حول  منخفض  مدار  في  الصناعية  األقمار  انجذاب 
يسبِّب احتراقها عند استرجاعها ودخولها الغالف الجوي. سيتوقف 
كما  المحمولة،  والهواتف  والراديوي  التلفزيوني  البث  في  العمل 
تعطل  حالة  في  الدفاع  أنظمة  وستكون  الجوية  التنبؤات  تتوقف 

أيضًا.

لألقمار  المالحة  أنظمة  ل  تشغِّ التي  الفضائية  المركبة  أما 
محدودة  بيانات  ُتنتج  أو  تمامًا  تضيع  أن  فإما  الصناعية 
النفط  عن  والتنقيب  والمسح،  للزراعة،  ومــدمــرة  االستعمال 
والتوقيت. وستنخفض فعالية البنية التحتية إلدارة النقل في البحر 
المدار  في  عامل  ساتل   1000 من  أكثر  ومع  النصف.  إلى  والجو 
(تبلغ التكلفة الوسطية لكل منها   ما يقرب من 100 مليون دوالر) 
أكثر.  أو  سنوات  عشر  حتية  الت بنيتها  تعافي  عملية  تستغرق  قد 
وفي الواقع، تشير تفسيرات دراسةٍ أجريت في عام 2008 من قبل 
مجلس البحوث القومي األمريكي إلى أن انقطاع التيار الكهربائي 
في األقمار الصناعية الناجم عن الطقس الفضائي يمكن أن يكلف 
حتى 2 تريليون دوالر في السنة األولى وحدها. وفي الوقت نفسه، 
من  كلٌّ  بها  وقام   ،2013 عام  ال في  أجريت  منفصلة  دراسة  تقدر 
وسيط التأمين لويد Lloyd في لندن، ومركز بحوث الغالف الجوي 
والبيئة، ووكالة إدارة مخاطر الطقس، أن األضرار الجانبية الكلية 
ستصل  كارينغتون  حدث  بمستوى  لحدث  العالمي  االقتصاد  على 

إلى نحو 2.6 تريليون دوالر.

حلول مبتكرة عمالقة
الواضحة  الحقيقة  ولكن  البشر،  بترويع  أتاجر  أنني  تعتقد  قد 
هي أن اعتمادنا على الكهرباء قد يجعلنا عرضة ألي شيء يمكن 
أن يقطع اإلمدادات الكهربائية. لذلك، وللحصول على فكرة أوضح 
حول مقدار احتمال حصول حوادث بسوية حدث كارنغتون، يقوم 
الفضائي  المرصد  بيانات  بسبر  حاليًا  ناسا  وكالة  في  الباحثون 
كيبلر Kepler، حيث جرى تصميم المهّمة بشكل أساسي الكتشاف 
المهّمة  وجمعت  أخرى،  نجوم  حول  تدور  األرض  تشبه  كواكب 
حتى اآلن بيانات عن أكثر من 170000 تسلسل نجمي رئيسي في 

النجوم  هذه  لمعان  في  التغّير  مالحظة  خالل  من  ولكن،  مجرتنا. 
مع مرور الوقت، يمكن للفلكيين تحديد احتمال حصول العواصف 

الشمسية الفائقة وقياس حجمها.

على الرغم من أن حوالي 4% فقط من بيانات كيبلر قد أجابت 
عن العواصف الفائقة، فقد أظهر العمل أن حدث كارينغتون عام 
أن  األولية  التقديرات  كشفت  مميزًا.  شيئًا  بالفعل  يكن  لم   1859
الشواظات النارية الفائقة بطاقة 2410 كيلو جول تحدث على سطح 
النجوم المماثلة لنجوم منطقتنا مرة واحدة كل 350 سنة، في حين 
أن الشواظات النارية الفائقة بطاقة 2510 كيلو جول تحدث كل 800 
سنة، وتحدث الشواظات النارية الفائقة بطاقة 2610 كيلو جول كل 
3500 سنة. في المقابل، إن اصطدام كويكب مع األرض وإحداثه 
أكبر قدر من األضرار ربما يحدث مرة واحدة فقط كل بضعة آالف 
من السنين، فيجب على صانعي السياسة أن يدركوا أن الشواظات 

النارية العظمى ليست مجرد تهديد، بل ال مفّر منها. 

تأثير  حول  ثاقبة  نظرة  أيضًا  كبلر  بيانات  دراســة  تمنحنا 
خصائص نجم ما على تقلباته الشديدة. فعلى سبيل المثال، ال يبدو 
الُمنَتجة،  الفائقة  النارية  الشواظات  مقاس  يغّير  دورانه  معدل  أن 
فائق.  ناري  شواظ  حدوث  احتمال  من  يزيد  المعدل  تزايد  ولكن 
والخبر السار، إذا أمكن تسميته كذلك، هو أن نجمنا (الشمس) 
للحصول  أيضًا  بحاجة  لكننا  نسبيًا.  منخفضة  دوران  نسبة  لديه 
النجم  هذا  وطقس  الشمسي  المغنطيسي  للحقل  أفضل  فهم  على 
جسم  لكل  العائدة  بتلك  معقد  بشكل  ترتبط  مجاله  خطوط  ألن 
خاص  بشكل  الخطوط  هذه  تفعل  الشمسي.  النظام  في  رئيسي 
كأقنية تعبرها الرياح الشمسية، مما يثير تشكيل أحزمة فان ألن 
Van Allen belts، وهي طبقات من البالزما تمتد إلى حوالي 60000 
كم عن األرض، وتثير تيارات حلقية «ring currents» تحملها أيونات 
مأسورة في الغالف المغنطيسي. وتؤثر كلتا الظاهرتين على كيفية 
توليد الطقس لعواصف شمسية فائقة مما يزيد معرفتنا عن هذا 

األمر الحيوي.

وخالصة القول هي أن فهمًا أعمق للحقل المغنطيسي الشمسي 
على  الحصول  في  يساعدنا  سوف  األرض  مع  تفاعله  ولكيفية 
توقعات أكثر دقة وأطول أمدًا عن طقس الشمس، كما أن معرفًة 
أعمق ألسرار أخرى للطاقة الشمسية، مثل أصل الدورة الشمسية 
البالغة 11 سنة، وكيفية تشكل البقع الشمسية ولماذا يكون سطح 
الواقع،  في  بها.  المحيطة  الهالة  من  بكثير  برودة  أكثر  الشمس 
إلى   SolarMAX مشروع  في  العلماء  من  فرعية  مجموعة  خلصت 
أن أفضل حل هو إرسال مجموعة من 16 ساتًال (قمرًا صناعيًا) 
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مكعبة الحجم لتحلّق في مدار حول الشمس يبعد عنها حوالي 45 
في  كيلومتر  مليون   150 وحوالي  نقطة  أقرب  في  كيلومتر  مليون 
أبعد نقطة. سوف تعطينا هذه المهّمة بيانات تجريبية كافية حول 
طبيعة المجال المغنطيسي بين الشمس واألرض مع ما يكفي من 
دقة فصل مكانّية عالية للمساعدة في تطوير فهمنا وبالتالي تشكيل 
بمالحظة  أيضًا  المهّمة  هذه  ستسمح  التنبؤ.  في  دقة  أكثر  نماذج 
العلماء  يمنح  مما  تقريبًا،  نفسه  الوقت  في  بأكمله  الشمس  سطح 
صورة كاملة للسطح عند التنبؤ بالطقس. وعن طريق تقسيم كوكبة 
من  فإنه  نسبيًا،  مائلين  اثنين،  بيضاويين  مدارين  في  السواتل 
الممكن الحصول على رؤية تشمل 360 درجة في البعد الثالثي من 
السمات السطحية والظواهر الشمسية، حيث إننا حتى اآلن، وفي 

أي وقت مضى، ننظر إلى الشمس من جانب واحد فقط.

تعطينا السواتل الحالية إشعارًا مسبقًا ال يتعدى مدة تتراوح 
بين 15 و 30 دقيقة عن األحداث الشمسية الوشيكة الوقوع، وقد 
ستسمح  المتوقعة.  المهّمة  حياة  مدة  األقمار  هذه  جميع  تجاوزت 
لنا المهّمة المقترحة بجعل التنبؤات دقيقة لمدة مستقبلية تصل إلى 
أسبوع، فيما يخص زمن الحدث الشمسي ومكان وقوعه وحجمه. 
قبل  مسبقًا  الكهرباء  شبكة  بإنقاذ  التنبؤات  هذه  مثل  وستسمح 
الضعيفة.  الخطوط  إطفاء  طريق  عن  الشمسية  العاصفة  حدوث 
ويمكن إبقاء الطائرات جاثمة في المطارات في الوقت المناسب، 
كما يمكن توجيه السواتل للحّد من األضرار، ويمكن وضع برامج 
إنقاذ وطنية موضع التنفيذ. يمكن لهذه التحذيرات أيضًا أن تقلّل 
ذلك،  من  أكثر  هو  وما  وحساباتها.  الكاذبة  اإلنذارات  فرص  من 
فإننا ُنقّدر أن هذا األسطول المقترح من السواتل لن يكلف أكثر 

من 500 مليون دوالر بسعر اليوم، أي بحدود 3% فقط من الميزانية 
السنوية لناسا.

طرائق ذكية في طور اإلنجاز
هناك وسيلة أخرى ممكنة لتقليل التخريب المحتمل الناجم عن 
الطقس الفضائي وهي استغالل ما تقوم به دول عديدة، على األقل 
في العالم المتقدم، بتحديث بطيء لخطوط نقل الطاقة الكهربائية 
فيها لكي تتمكن من قياس الطاقة المستعملة في نقاط مختلفة في 
الشبكة في الوقت الحقيقي عبر "عدادات ذكية". تسمح هذه التقنية 
أكثر  بشكل  الطاقة  لتقديم  وضبطه  األداء  برصد  الطاقة  لشركات 
كفاءة في االستجابة لتغيرات الطلب المحلي، ولكن هذه المعلومات 
نظام  شأن  ومن  الكبرى.  الشمسية  األحداث  خالل  بثمن  تقدر  لن 
على  يساعد  أن  الحقيقي  الوقت  في  الشمسي  للطقس  االستجابة 
عزل  خالل  من  الكهرباء  بشبكة  تلحق  التي  األضــرار  من  الحّد 
الشرائح الضعيفة من الشبكة عّما تبقى منها، بما يسمح بعجوزات 
تقود  الترابط.  متداخلة  كبيرة  عجوزات  من  بدًال  صغيرة  محلية 
الواليات المتحدة الطريق في هذا المجال، ولو بشكل محدود، مع 
 100 قيمتها   2010 عام  في  باإلجماع  عليها  الموافقة  تّمت  ميزانية 
مليون دوالر لتطوير حماية النظام اإلجمالي للطاقة والبنية التحتية 
الطقس  وتهديدات  اإللكترونية  األمنية  التهديدات  من  الكهربائية 

الشمسية.

أيضًا  الفضائي  بالطقس  للتنبؤ  دقيق  نظام  يساعد  سوف 
طريق  عن  الصناعية  لألقمار  المتوقع  العمر  متوسط    زيادة  على 
منحنا وقتًا للمناورة من أجل تقليل األضرار التي تلحق باأللواح 
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أجهزتها  تكون  ألن  بحاجة  المستقبلية  اتل  السو ولكن  الشمسية. 
المعرضة لزيادات مفاجئة باإلشعاع مصّممة بحيث تكون بأفضل 
حاالت الحماية. فَحَص مؤتمر SolarMAX بعض الطرائق البعيدة 
ضرورة  إلى  يشير  ما  لي  تناهى  أنه  علمًا  لك،  ذ ب للقيام  التحقيق 
بسرعة  أدركــُت  الواقع،  في  المشكلة.  ذه  ه ل أبسط  حلول  وجود 
لم  الفضائية  والمركبات  الصناعية  ألقمار  ا تصميم  مهندسي  أن 
يلحظوا كثيرًا االستفادة المثلى من المخططات الداخلية للطائرة 
بحيث يتم تأمين تدريع األدوات الحّساسة لحمايتها من اإلشعاع 

بالشكل الممكن.

يمكن  أنه  الخصوص،  بهذا  الفضاء  لرواد  وكذلك  لي،  يبدو 
حماية هذه المعدات بشكل أفضل ببساطة عن طريق إعادة توزيع 
الحّساسة  الحموالت  ُتحاط  بحيث  للطائرة  الحالية  الداخلية  البنية 
والمياه.  واأللمنيوم  إيثيلين  البولي  مثل  الحّساسة  غير  بالمواد 
أثقل  الطائرة  لجعل  نحتاج  لن  ألننا  تكلفة،  دون  ذلك  وسيكون 
وبالتالي نتجنب جعل المهّمة أكثر تكلفة. إننا بحاجة فقط إلعادة 

ترتيب ما يجب أن يكون على متن الطائرة.

وبعد عرض تفكيري على المجموعة، ُسمَح لي باختيار فريق من 
سبعة أشخاص، بينهم شانهوي وانغ Chunhui Wang، وهو «رائد 
واآلالت  اإلنسان  بين  العالقة  ومردود  بسالمة  متخصص  فضاء 
التي يتعامل معها» في مركز ريادة الفضاء الصيني، والذي قضى 
معنا بضعة أسابيع الستكشاف المزايا المحتملة من وجهة نظري. 
حاليًا  يجري  للمريخ  محتملة  مهّمة  على  تعتمد  دراسة  وضعنا  لقد 
الواليات  في  ومقرها  المتحدة  المريخ  مؤسسة  قبل  من  تطويرها 
تنوي  التي   ،US-based Inspiration Mars Foundation المتحدة 
مسافة  إلى  ليصل  بشخصين،  مأهول  المريخ  إلى  مسبار  إرسال 
المقبل.  العقد  من  ما  وقت  في  األحمر  الكوكب  من  كيلومترًا   150
عملنا مع المؤسسة على أحدث خططها للهندسة البنيوية الداخلية 
للطائرة، من خالل توصيف خصائص اإلشعاع الموجود في مسار 
أن  المتوقع  من  التي  الجرعة  تقدير  على  قادرين  وكنا  المسبار، 
يتعرض لها رواد الفضاء المتجهين إلى المريخ. ومن خالل إعادة 
جرعة  خفض  من  تمكّنا  الفضائية،  للمركبة  الداخلية  البنية  توزيع 
اإلشعاع  مشكلة  أن  من  الرغم  وعلى   .%20-15 بنسبة  اإلشعاع 
المرتبطة بأنشطة الفضاء لها أكثر من حّل، فقد رأيت هذا بمثابة 

فوز كبير.

إن اقتراحي هو مجرد واحد من حلول عملية عديدة للمخاطر 
من  مفر  وال  حقيقية،  مخاطر  وهي  الفضاء،  لطقس  المحتملة 
العواصف الشمسية الفائقة. وإذا كان تأثير أحدها على الحضارة 

يمكن  ذلك،  ومع  «متى».  هو  فالمؤكد  «لو»،  مسألة  ليس  األرضية 
تجنب الضرر بفضل التقنية الموجودة لدينا اليوم. ال تكمن العقبة 
الرئيسية والخطورة داخل الشمس، ولكن بفعل جهل صّناع القرار 
بشأن طقس الفضاء، وجهل الحكومات والصناعة والجمهور. إننا 
لم نكن يومًا أكثر عرضة للتهديد من المزاج المتقلب ألقرب نجم 
لنا كما نحن اآلن، ولكن هذا النجم سيكون ضمن إمكانات خبراتنا 

ومهاراتنا كبشر لحماية أنفسنا.

طبيعة الشمس
ما هي مكونات الشمس؟

ُمتأيِّن  غاز  بالزما:  بحالة  الشمس  في  المواد  جميع  تكون 
وساخن. تتألف هذه البالزما في معظمها من بروتونات وإلكترونات 
على  وتتحرك  والحديد،  األكسجين  بعض  مع  الهليوم  وأيونات 
مرة  االستواء  خط  حول  يدور  ـِد  وُمزب عميق  محيط  مثل  السطح 
واحدة كل 25 يومًا (بسرعة تقارب 2 كم/ثا)، ومرة واحدة كل 35 
يومًا بالقرب من القطبين. يفعل هذا الدوران فعل مولٍد منتج للحقول 
المغنطيسية الشمسية. ومع مرور الوقت، تشّكل خطوط هذا الحقل 
قنوات واسعة، أو «أنابيب تدفق»، يخرج منها الغاز المتأيِّن من هذا 
المحيط الناري على شكل موجات ضخمة، مما يحول الشمس إلى 

حالة تيار ُيعرف باسم الريح الشمسية.

ما هي البقع الشمسية؟

االلتهاب،  الفائق  الشمسي  المحيط  في  االضطرابات  إن 
الجانبية،  الــدوران  سرعة  في  االختالفات  بفعل  تتحرض  والتي 
لالتصال  تعود  ثم  وتتكسر  تدريجيًا،  تنفتل  التدفق  أنابيب  تجعل 
خطوط  إن  المطاف،  نهاية  وفي  لها.  مجاورة  أخرى  خطوط  مع 
المجال المغنطيسي الملتوية والمتشابكة هذه ُتخفِّض فعليًا الحمل 
إلى  يؤدي  مما  القنوات،  تلك  في  البالزما  تدفق  وتوقف  الحراري 
قطب مغنطيسي محلي صغير ولكنه قوي. وبانعزاله عن المنظومة 
البقع  ويشكل  تدريجيًا  القطب  هــذا  يبرد  الـــدوارة،  الشمسية 

الشمسية التي يمكن أن تستمر لعدة أيام أو أسابيع.

ماذا عن الشواظات الشمسية؟

تحتوي خطوط المجال المغنطيسي في الهالة الشمسية (هالة 
من البالزما تطوق الشمس) على الكثير من الطاقة، مما يعني أنه 
إلى  مؤديًا  الطاقة  من  الكثير  يتحرر  الخطوط،  اتصال  عودة  عند 
انفجار ضخم نسميه شواظًا شمسيًا. ونظرًا لتشكل هذا الشواظ 
من أشعة غاما واألشعة السينية، والبروتونات واإللكترونات، فإن 
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الطاقة المنطلقة منه تعادل طاقة 100 مليون قنبلة هيروشيما.

كيف تنشأ االندفاعات الكتلية اإلكليلية؟ 

في بعض األحيان، تندفع فقاعات ضخمة من البالزما وخطوط 
المجال المغنطيسي من الشمس على مدى عدة ساعات في حدث 
يكون أكثر حيوية من أي حدث آخر في نظامنا الشمسي. وبتعريفه 
كمقذوف كتلي إكليلي coronal mass ejection (CME)، يحصل هذا 
هي  أنها  يعني  ما  وهو  شمسي،  شواظ  أعقاب  في  عادة  الحدث 
 solar maximum األكثر شيوعًا خالل فترة حدوث الشمس العظمى
(عندما تكون الشمس أكثر نشاطًا في نهاية دورة مدتها 11 سنة). 
ورغم أن حدث كارينغتون يحصل أثناء فترة الشمس العظمى، فإن 
الشواظات الشمسية ال تسبب جميعها مقذوفات CMEs، كما أنها 

.CMEs التترافق بمقذوفات

كيف تؤثر المقذوفات CMEs علينا؟ 

من   %10 يقارب  المقذوفات  من  عدد  مسار  في  األرض  تقع 
دقائق  ثماني  بعد  عادة  نحن  ونصاب   ،CMEs المقذوفات  جميع 
تصل  آخر  مكان  أي  في  وكذلك  الشمسي،  الشواظ  تشكل  من 
بعد  أيام  وثالثة  ساعات  ثماني  بين  تتراوح  فترة  في  الشواظات 
حدوث CME، إذ يعتمد ذلك على حجم المقذوف ومساره. واألرض 
األرض  قلب  مصدره  مغنطيسي  حقل  أيضًا  لها  الشمس،  مثل 
الفضاء  عبر  المقذوف  مسار  مع  الحقلين  تفاعل  وإن  المنصهر، 

الخالي يجعل المسار غير بسيط أبدًا. 

ماذا عن أحزمة فان أّلن Van Allen؟ 

في  وتستمر  باألرض  تحيط  البالزما  من  هائلة  طبقات  إنها 

مكانها بفعل الحقل المغنطيسي الخاص بنا. وإن أي اضطرابات 
تؤثر  الشمسية  األحداث  خالل  األرضي  المغنطيسي  المجال  في 
إتالف  إلى  ما  بشكل  يؤدي  قد  ما  وهو  الطبقات،  هذه  موقع  على 
البالزما  هذه  ترد  الطبقات.  هذه  تغلفها  التي  الفضائية  المركبة 
من الشمس عبر الريح الشمسية وأي فقد ألحزمة فان ألّن بفعل 

االضطراب يجري تعويضه بسرعة.

وماذا عن التيار الحلقي؟ 

أساسي  بشكل  مكون  حلقي  أنبوب  شكل  على  منطقة  إنها 
بمستوى  ويحيط  واألكسجين  والهليوم  الهدروجين  أيونات  من 
الدنيا  العرض  خطوط  تحمي  منطقة  إنها  األرضي.  االستواء  خط 
المغنطيسي.  الجو  يسبِّبها  التي  الكهربائية  الحقول  من  لكوكبنا 
طقسنا  في  حاسم  عنصر  هو  وأفوله  الحلقي  التيار  سطوع  إن 
الفضائي ألن العملية أحيانًا تنقل الشحنة من سطح األرض إلى 
األقمار الصناعية، مما يعرضها الحتمال التلف. والفلكيون ليسوا 
الريح  من  تأتي  المشحونة  الجسيمات  هذه  كانت  إذا  ما  متأكدين 
الشمسية أم من غالفنا الجوي المتأيِّن، لكن نماذج أفضل لكيفية 
أن  شأنها  من  واألرض  الشمس  بين  وتسارعها  الجزيئات  نقل 

تحسن فهمنا للتيار الحلقي.

أشلي ديل. طالب دكتوراه في جامعة بريستول، حيث يعمل على تصاميم 
الجيل القادم من األجنحة في التقنيات المرّكبة، وكان عضواً في مبادرة 

SolarMAX الدولية التي حددت مخاطر العاصفة الشمسية الفائقة 
وإمكانات كيفية التقليل من تأثيرها.

 ،Physics World, Aug 7, 2014 ُنشر هذا المقال في مجلة !
ترجمة د. عادل حرفوش، رئيس التحرير.

http://www.saec.sy نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



التخلص من الكربون

الكلمات المفتاحية: التخلص من الكربون، إدارة تغير المناخ، إزالة ثنائي 
أكسيد الكربون.

Key words: mopping up carbon, manage climate 
change, removing CO2.

الت
مقا

تساعدنا تقنيات أسر ثنائي أكسيد الكربون من الهواء مباشرة في 
إدارة تغّير المناخ والحصول على منتجات ثانوية من هذه العملية. لكن 
الجدوى المالية لمثل هذه المخططات هي محّط جدٍل قائم، كما ذكر ديفد 

.david appell آبل

أن  يمكننا  هل  باآلتي:  رئيسي  بشكل  المناخ  تغّير  مشكلة  تنحصر 
 (CO2) نجد طريقة إلبقاء أربعة جزيئات فقط من ثنائي أكسيد الكربون
في الغالف الجوي مقابل 10000 جزيء هواء، أم أن العدد سيرتفع إلى 
خمسة أو أكثر من ذلك؟ فإذا ما تمكنا فقط من التقاط الجزيئات الزائدة 
دون  المناخ  مشكلة  معظم  حّل  عندئذ  يمكن  الهواء،  في  العدد  هذا  عن 
إعادة هيكلة جذرّية للبنية التحتية للطاقة في العالم. قد يبدو ذلك طموحًا 
جنونيًا لكن هذا هو ما خطط له قلة من العلماء والمهندسين آملين في 

تأمين الحصول على المال لإلقالع بهذا المشروع. 

الواقع،  ذاتها. في  بحّد  إزالة CO2 من الجو ليست فكرة جديدة  إن 
إنها بسيطة نسبيًا وتنّفذ بشكل دائم في المرَكبات الفضائية والغواصات. 
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ولكن تحقيق "خفض في االنبعاثات" بمقاييس كبيرة، ُيعّد مشكلة 
اقتصادية صعبة للغاية وملّحة جدًا. وما لم تكن الطاقة المستعملة 
إلزالة الكربون مجانية أو محدودة بما فيه الكفاية، فإن الفوائد لن 

تغطي التكاليف، وهنا يكمُن التحّدي.

اصطياد  على  الهواء  من   CO2 إلزالة  الحالية  الجهود  تتركز 
 CO2 انبعاثات  من   %40 تطلق  التي  المحطات  عن  الصادر  الغاز 
العالمية. لكن التقنيات المأمولة هذه ال تفعل شيئًا في مواجهة %60 
من االنبعاثات العالمية التي تأتي من السيارات والمباني والسفن 
في  العمل  يتركز  لذا،  االنبعاث".  "مصادر  من  وغيرها  والطائرات 
البحث عن تقنيات جديدة ألسر CO2 مباشرة من الغالف الجوي. 
فيمكن لمرافق تقنيِة "احتواء الهواء" أن توضع في أي مكان، وذلك 
باستعمال الغالف الجوي على هيئة أنبوب يجمع مليارات مصادر 

CO2، مهما كانت صغيرة ومتنقلة. 

حول  النظرية  الدراسات  في  الواردة  الشكوك  من  الرغم  على 
يمكن  أنه  التقنية  لهذه  المتحمسون  يعتقد  الكربون،  أسر  تكلفة 
إزالة CO2 مباشرًة من الغالف الجوي بكميات ضخمة وربما تصل 
التكلفة إلى 100 دوالر للطن الواحد من CO2. وبعد عملية األسر، 
يمكن ضخ CO2 إلى جوف األرض في مناطق تخزين جيولوجية، 
وفق تقنية ُتعرف باسم احتجاز sequestration، حيث سيتم احتجاز 
هذه المادة لماليين السنين، مع حدوث تسرب قليل ال يشكل أي 

ضرر لكوكبنا أو الناس. ويمكن أيضًا أن يتم بيع الغاز لشركات 
النفط التي تضخ ثنائي أكسيد الكربون بشكل روتيني في مكامن 
االستخراج.  سهولة  يتيح  مما  النفط،  هذا  لزوجة  لخفض  النفط 
مزارعي  مثل  آخرين  لزبائن  واسع  نطاق  على  يباع  أن  ويمكن 
الزهور، الذين يحقنونه في البيوت البالستيكية للحفاظ على حرارة 

النباتات.

إن التقنية الالزمة للقيام بهذه األشياء موجودة بالفعل، ولكنها 
المكونات  وضع  في  التحّدي  ويكمن  وقطع،  أجــزاء  هيئة  على 
المختلفة معًا على نطاق واسع، وإنجاز ذلك بتكلفة رخيصة. هناك 
 Virgin Earth مبادرة مثيرة لالهتمام باسم تحّدي األرض العذراء
Challenge، التي أطلقت في عام 2007. توفر هذه المبادرة، برعاية 
ريتشارد برانسون Richard Branson، 25 مليون دوالر لمن يستطيع 
البرهنة على وجود تصميم مستدام وقادر على إزالة مليار طن من 
يقارب  ما  م  َتقدَّ سنوات.   10 مدار  على  سنويًا  الجو  من  الكربون 
الثاني/ تشرين  في  وجرى  التحّدي،  هذا  لمواجهة  مجموعة   2600
الواليات  في  مجموعات  لستِّ  النهائي  االختيار  الماضي  نوفمبر 
المتحدة وواحدة في كل من الدنمارك والسويد وسويسرا وكندا، 

وقد منحوا اآلن خمس سنوات للفوز بالجائزة.

 Carbon الكربون  بهندسة  المعنية  الشركات  من  واحدة  هناك 
ماليًا  مدعومة  وهي  بكندا،  كالغاري،  في  موجودة   Engineering
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يقول  وغيرهما.  الكندية  الحكومة  ومن   ،Bill Gates غيتس  بيل  من 
أيضًا  وهو   ،David Keith كيث  ديفيد  للشركة،  التنفيذي  الرئيس 
عالم المناخ البارز في جامعة هارفارد: «لقد حّققنا قدرًا كبيرًا من 
التقدم التقني، ونحن نفهم كيف يمكن أن نجعل هذا التقدم يعمل 

على المستوى التجاري». 

توجد   ،James Hansen هانسن  جيمس  المناخ  لخبير  ووفقًا 
 :2007 عام  في  كتب  وقد  المشاريع،  هذه  لمثل  حاجة  بالتأكيد 
وسيلة  تتطلب  الكوكب  إلنقاذ  العالمية  اإلستراتيجية  إن  «بالتأكيد 
الهواء»،  من  الحراري  لالحتباس  المسببِّة  الغازات  الستخالص 
اآلن،  حتى  حدث  الــذي  العالمي  السطح  الحترار  نظرًا  وذلــك 
والجهود  الكربون،  انبعاثات  في  المستمرة  الزيادة  إلى  باإلضافة 
من   CO2 استخالص  أمكن  ما  وإذا  حاليًا.  المبذولة  الكافية  غير 
قد  العالم  فإن  الطبيعة،  ُتحدثه  مما  أكثر  بسرعة  المحيط  الهواء 
يكون قادرًا حتى على تجاوز عتبة لالحترار تعتبر خطيرة، وفيما 
بعد يستقر المناخ تدريجيًا عبر انبعاثات الكربون السلبية الصافية. 

األسر الكيميائي 
إن إحدى الطرق األكثر مباشرة إلزالة CO2 من الهواء هي بواسطة 
مركب كيميائي صلب أو سائل يستنزف هذا الغاز. وتحت اسم "عزل 
هذه  تستعمل   ،"carbon dioxide scrubbing الكربون  أكسيد  ثنائي 
التقنية الُمجّربة والمختبرة في محطات توليد الطاقة، حيث اعتمدت 
شركة هندسة الكربون وغيرها من الشركات المماثلة تلك الطريقة 

فبهذه  ومستمرة.  وُمثَبتة  بسيطة،  العملية  ألن  المهّمة  لهذه  خيارًا 
الطريقة، يوجه الهواء الجوي بداية عبر جهاز للعزل، حيث يجري 
إلى  إّياها  ًال  محوِّ قلوي  محلول  قبل  من   CO2 جزيئات  امتصاص 
كربوني. وخالل عملية تسخين الملح في الفرن، يتم اإلفراج  ملح 
عن CO2 وأسره، من أجل إعادة إنتاج السائل القلوي نفسه لُيعاد 
وبقية  الماء  مع  الُمخلّفات  تتفاعل  أن  قبل  أخرى،  مرة  استعماله 
المرّكبات، ويكون العائد الصافي غاز CO2 مركز (انظر الشكل 1).

نجحت شركة هندسة الكربون ببناء نماذج الحتواء الهواء تعمل 
بالغاز الطبيعي، حيث يجري فيها أسر CO2 مباشرًة وربطه مع ما 
يستخلص من الهواء. وألن CO2 يشكل جزءًا من خليط متجانس 
في الغالف الجوي، يمكن بناء مثل هذه المحطات في مواقع تكون 
مثل  البيئية  الظروف  وتكون  يمكن،  ما  أدنى  فيها  الطاقة  تكاليف 
التخلص  يصبح  بحيث  تمامًا،  مواتية  الرطوبة  أو  الحرارة  درجة 
من CO2 أرخص وأكثر مالءمة. (وما يناقض ذلك، هو أن محطات 
أكثر  أو  ممكنًا   CO2 عزل  يكون  حيث  بالضرورة  تقع  ال  الطاقة 

إجرائية، وغالبًا ما يتطلب األمر ضخ الغاز إلى أماكن أخرى).

يكلف عزل CO2 من مداخن محطات توليد الطاقة اليوم بين 50 
الهواء  احتواء  أنصار  يحلم  قيمة  وهي  الواحد،  للطن  دوالر  و100 
الجوي بالوصول إليها يومًا ما. وبمجرد أسر CO2 سيكون جاهزًا 
نفسه.  الموقع  في  االستعمال  إلعــادة  حال،  بأحسن  أو،  للعزل 
تخضع خطوط األنابيب وآبار الحقن لتحديات تنظيمية خاصة بها، 

يحصل أسر CO2 من الهواء بوساطة عملية كيميائية تسمى "العزل scrubbing" عبر مرحلتين تشكالن دورة كاملة. ففي حالة شركة هندسة الكربون، يحدث أوًال 
استعمال مروحة لدفع الهواء ضمن محلول مائي هدروكسيلي داخل "هيكل التماس contactor". والهدروكسيد التقليدي هو هدروكسيد الصوديوم (NaOH)، أو يمكن 
استعمال هدروكسيد البوتاسيوم (KOH) وعندها سيحدث تفاعل أي كمية من CO2 مع المحلول الهدروكسيدي ليتشكل الماء والكربونات. تحول آلة البلورة الكربونات 
إلى رسابة خارج المحلول، مشكلة كربونات صلبة. ترسل الكربونات هذه إلى الفرن الحار، المسخن بواسطة الغاز الطبيعي أو أي مصدر طاقي خاٍل من الكربون، 
عالية  أنابيب  إلى  ويرسل  وينظف  المزيج  فيضغط  الطبيعي،  الغاز  عن  الناجم  الكربون  غاز  مع  الناتج  الكربون  غاز  يتحد  وُتسخن.  الحديد  أكسيد  مع  فتختلط 
الضغط. يرسل الصلب المتبقي إلى خزان الخلط، حيث يتفاعل مع الماء لينتج أكسيد الحديد الطازج، ويعاد الهدروكسيد المستعمل إلى هيكل التالمس إلعادة 

استعماله في دورة جديدة. تنتج خطوة التسخين كامل الطاقة الكهربائية الالزمة للمحطة (اللون األصفر).

1 عملية األسر الكيميائي

مدخل الهواء مخرج الهواء

محلول الكربونات
كربونات صلبة

هياكل التالمس

الماء
ضغط ثنائي أكسيد 

الكربون وتنقيته

محطة 
التجميد

محلول الهدروكسيد
Kiln الفرن الحراري

التسخين

الغاز الطبيعي
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مثل مشاكل قبول عامة الناس بتأثيراتها والتسرب والتكلفة. تشمل 
جميع مشاريع العزل القليلة الموجودة اليوم، مثل تلك التي في غاز 
سليبنز في النرويج، العاملة منذ عام 1996، أسر CO2 من غازات 

المداخن، ولكن لم يدفن منها سوى حوالي مليون طن سنويًا.

أوراق صنعية
ولكن  وجيدة،  جدًا  طموحة  الكربون  أسر  برامج  جميع  إن 
هناك بالفعل آالت مذهلة قادرة على إزالة CO2 من الهواء: نباتات 
طن  جيغا   220 حوالي  عام  كل  البرية  النباتات  تمتص  وأشجار. 
(220 × 910 طن) من CO2 عبر عملية التمثيل الضوئي، علمًا أن هذه 
 CO2 الكمية، بطبيعة الحال، تعود إلى محتوى الغالف الجوي من
نتيجة موت النباتات والطحالب وتحلّلها. لذا فإن الغطاء النباتي ال 
الغطاء  لتحويل  ذكية  طرقًا  هناك  ولكن   CO2 ـ  ـِ ل مثالية  بالوعة  ُيعّد 

النباتي إلى أداة فّعالة.

فنظرًا ألن الكربون يشكل حوالي نصف الوزن الجاف للشجرة 
(تبعًا للنوع)، اقتَرَح نينغ زينغ Ning Zeng، عاِلم المناخ في جامعة 
الكربون  مشكلة  من  جزء  حل  كيفية   2008 العام  في  ماريالند، 
امتصاص  «أجهزة  بصفتها  الغابات  باستعمال  مؤقتًا  البشري 
للكربون». وهذا ينطوي على إدارة هذه النباتات بفاعلية من خالل 
في  ودفنها  هوائيًا،  تحلّلها  قبل  وأخشابها،  األشجار  حطام  جمع 

أعماق تزيد على خمسة أمتار.

نشر زينغ ورقة أخرى في العام الماضي، مفادها أنه إذا جرى 
حصاد الخشب من نصف األراضي الحراجية في العالم، ودفنها 
تحت األرض، سوف نتخلص من 2.8 جيغا طن من الكربون سنويًا. 
(إذا ُسمح لهذا الكربون بالتحلّل فإنه سيطلق 10.3 جيغا طن من 

CO2 في الجو).

زراعيًا،  المنتجة  األراضــي  على  يؤكد  عالمٍ  في  وبالمقابل، 
فإن غرس (أو استرداد) ما يكفي من أراضي الغابات يبدو غير 
وارد، وهكذا يظهر سبب بحث بعض العلماء لصنع أوراق صنعية 
من   CO2 غاز  المصنعة  البنى  هذه  تستهلك  اصطناعية.  وأشجار 
هذه  في  تنتج  أيضًا  ولكنها  التقليدي،  الضوء  يفعل  كما  الهواء، 

العملية بعض أنواع الوقود السائل الخالي من الكربون.

الشمس  طاقة  النباتات  ل  ُتحوِّ الضوئي،  التمثيل  عملية  ففي 
إلى طاقٍة ُمخّزنة على شكل كربوهدرات، ُمزيلَة بذلك CO2 ومنتجة 
األكسجين والماء. يحاول العلماء فعل الكثير بهذا المنحنى، ولكن 
البولميرات.  أو  السليكون  من  مصنوعة   “leaves” أوراق  بواسطة 
عبر  الكربون،  من  خالية  طاقة  مصادر  التطبيقات  بعض  تشكل 

والهدروجين  األكسجين  غازي  يولد  الذي  الشمس  ضوء  تجميع 
 Klaus الكنر  لكالوس  بالنسبة  األمر  ولكن  الوقود.  خاليا  أجل  من 
على  بالتركيز  يتمثل  كولومبيا،  جامعة  في  الفيزيائي   ،Lackner
امتصاص CO2. تغلب في تصوراته لهذه الفالتر البالستيكية أربطة 
 ،CO2 بـ  مشبعة  األربطة  هذه  تصبح  وعندما   ،CO2 تمتص  ناقلة 
تشطف بالماء في جو من الهواء وُيفصل CO2 المنحل ليتم جمُعه.

ُتعّد وحدة المساحة في أوراق الكنر أكثر كفاءة في امتصاص 
من  وليس  الحقيقة،  النباتات  أوراق  من  مرة   1000 بحوالي   CO2

الضروري أن تتعرض ألشعة الشمس. لذا، يمكن أن يجري صّفها 
الشجرة  تكاليف  تبلغ  رخيصة:  ليست  أنها  غير  عالية،  بكثافة 
الواحدة، التي تمتص طنًا واحدًا من CO2 في اليوم، حوالي 20000 
 Kilimanjaro للطاقة  كليمنجارو  الكنر،  شركة  ُتخطط  حاليًا.  دوالر 
ألسر  أخرى  وتقنيات  التقنيات  هذه  وتسويق  لتطوير   ،Energy

الكربون، وُتعّد واحدة من مرشحي تحّديات األرض العذراء.

جدٌل حول التكلفة
بأن  األسمى  األمل  هذه  الناشئة  الهواء  احتواء  تقنيات  يرافق 
آثاره  عكس  وربما  المناخ،  تغّير  وقف  في  للمساعدة  مفيدة  تكون 
من خالل إعادة الغالف الجوي والمحيطات إلى ما يشبه حالة ما 
الفيزيائية  الجمعية  تقرير  فإن  ذلك،  رغم  الصناعية.  المرحلة  قبل 
بعنوان   ،2011 للعام   American Physical Society (APS) األمريكية 
«أسر CO2 من الهواء مباشرًة بواسطة المواد الكيميائية»، يشكك 
شرح  الخبراء،  لغير  التقرير،  هذا  يعرض  الطموحات.  هذه  بمثل 
بواسطة  الهواء  احتواء  واقتصاد  وتكنولوجيا  األساسية  المبادئ 
من  واسع  جمهور  بين  المناقشات  وُيشجع  الكيميائية،  المواد 

العلماء وصّناع السياسات.

إن أحَد المعالم الرئيسية في التقرير هو أن المتر المربع من 
الماص النموذجي سوف يأسر من الهواء الذي يتدفق عبره حوالي 
20 طنًا فقط من CO2 سنويًا. ففي محطة للطاقة باستطاعة 1000 
 CO2 ميغاواط تعمل بالفحم، وينبعث منها حوالي 6 ميغا طن من
سنويًا، يبلغ ارتفاع وحدة األسر 10 أمتار وتمتد إلى مسافة 30 
كيلومترًا كي تمتص انبعاثات المحطة بأكملها. وقدر التقرير أيضًا 
 600 عن  يقل  ال  ما  اليوم  سيكلف  للهواء  مباشر  احتواءٍ  نظام  أن 
بأن  القول  إلى  التقرير  يخلص  وهكذا   .CO2 من  طن  لكل  دوالر 
مجديًا  نهجًا  الراهن  الوقت  في  "الُيعّد  للهواء  المباشر  االحتواء 

اقتصاديًا للتخفيف من تغّير المناخ".

يتعرض هذا التقرير لالنتقاد من قبل المختصين الذين يعتبرون 
أن هذه التنبؤات متشائمة وسابقة ألوانها في أحسن األحوال، بل 

http://www.saec.sy نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



مجلة عالم الذرة - العددان 24148-147

ردود  على  التقرير  حصل  الواقع،  في  مضلّلة.  تكون  أن  ويحتمل 
على  االنتقادات  هذه  وحازت  المرموقين  العلماء  بعض  من  أفعال 
مطولة  متابعة  ذلك  في  بما  األعالم،  وسائل  اهتمام  من  كبير  قدر 
 ،Mark Workman وركمان  مارك  قال  تايمز.  نيويورك  صحيفة  في 
في  كوليدج  امبريال  في  المناخ،  لتغّير  غرانثام  معهد  في  الباحث 
االنبعاثات  لتكنولوجيات  تقييم  تأليف  في  مؤخرًا  والمشارك  لندن، 
تقديرات  «إن  أيضًا:  ويقول  للجدل»،  مثير  التقرير  «إن  السلبية: 
لنفي  إما  تستعمل  ما  غالبًا  السلبية  االنبعاثات  امتصاص  تكلفة 
أو  المناخ  لتغّير  التصدي  في  السلبية  االنبعاثات  تكنولوجيا  دور 
لتصديقها، وبالتالي غالبًا ما تخضع النحياز سياسي»، ويضيف: 
«تأتي تقديرات التكلفة العالية بدافع الرغبة في إبقاء التركيز فقط 

على منع تغّير المناخ عن طريق التخفيف».

يتضمن التقرير عمليًا أنه «ال دعم لحجٍج في صالح التسويف 
في التعامل مع تغّير المناخ تقوم على توافر وشيك الحتواء الهواء 
أن  يشعر  وركمان  لكن  تعويضية».  إستراتيجية  باعتباره  مباشرًة 
«رواية التخفيف غير ناجعة»، ويرى أن تقنيات االنبعاثات السلبية 
تمثل جسرًا أساسيًا. ويقول: «نحن بحاجة إلى تطوير هذا الخط 
من البحوث من أجل كسب الوقت إلدخال اقتصاد تخفيض الكربون 
في معدالت تساعد على انتشار تكنولوجيا نظم الطاقة، بما يصل 
إلى 100 سنة، بدًال من أن يتم ضغطها في 30 إلى 40 سنة مقبلة».

هولمز جيفري  العلمي  الباحث  يعتقد  أخــرى،  ناحية  ومن 

Geoffrey Holmes، في شركة هندسة الكربون، أن محطات احتواء 
الهواء ستكون عمليًا أكثر كفاءة من النموذج المستعمل كأساس 
وفرصة  حاسمة،  واحدة  «نقطة  هولمز:  ويقول  التقرير.  لتوقعات 
أن  معتبرين  نظامهم،  في  ضاعوا  قد   APS معّدي  أن  هي  واحدة 
نستعمل  عندما  لذا  الموقع،  في  متكامالن  الطاقة  وتوليد  الحرارة 
يحتاجه  ما  كل  أيضًا  نولد  فإننا  الجو،  من   CO2 ألسر  الطاقة 
المصنع من الكهرباء، ونأسر CO2 الناجم عن احتراق الغاز إلنتاج 
ـِ CO2 من شأنه أن يبطل  هذه الطاقة». وهذا يلغي انبعاثًا جديدًا لـ

جزئيًا CO2 المأسور للتو.

الكربون  هندسة  شركة  بموجبها  خّفضت  أخرى  طريقة  هناك 
تكاليفها وهي عن طريق تصميم هياكل التالمس حول تكنولوجيا 
وكفاءة  الثمن  حيث  من  مثلى  حالة  يشكل  مما  التبريد،  بــرج 
التقليدية  التكنولوجيا  من  بدًال  الهواء،  من  كبيرة  كميات  استيعاب 
في امتصاص الغاز. وفي حين أن التفاصيل تبقى ملكية خاصة، 
ذات  التالمس  هياكل  تكاليف  نصف  من  أقل  هيكلها  تكاليف  فإن 

.APS الحجم المماثل المعتبرة في تقرير

بدأت الشركة اآلن تعمل على محطة تجريبية بالقرب من ألبرتا 
Alberta تهدف إلى أسر 500 طن من CO2 سنويًا، وتختبر معدات 
وتصاميم متوافرة من أجل مصنع على نطاق تجاري من المقرر 
أسر  نسبة  أن  حين  وفي  سنويًا.   CO2 من  طن   100000 يأسر  أن 
الكربون في شركة هندسة الكربون هي أعلى قليًال من التنبؤ في 

الكنر يعمل في مشروعه
(إلى اليسار) في حقل غاز سليبنر في النرويج. يؤسر CO2 ويعزل في أعماق المحيط. (في الوسط) يعمل العلميون في استخالص النفط وأشكال الوقود األخرى من CO2. (إلى اليمين) ُيعدُّ زرع شجرات 

جديدة مفيداً في امتصاص CO2 لكن الغاز يتحرر فيما بعد عند تحّلل األشجار.
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تقرير APS، فإن تحقيق ذلك سوف يحتاج إلى استعمال العديد من 
الفتحات المرصوفة وهياكل التالمس.

 CO2 أن إزالة ،Keith يرى رئيس شركة هندسة الكربون، كيث
ُتعّد تمامًا حربة هجوم على تغّير المناخ، كما أنها، جنبًا إلى جنب 
فرص  في  بكثير  اهتمامًا  أكثر  األخرى،  المشاريع  أصحاب  مع 
الجائزة  يمثل  للوقود  المباشر  التصنيع  أن  كيث  يرى  األعمال. 
للطحالب  غــذاًء  بصفته  المأسور   CO2 تقديم  يمكن  إذ  الكبرى، 
الذي  الهدروجين،  جزيئات  مع  تفعيله  أو  الحيوي،  الوقود  إلنتاج 
يمكن الحصول عليه من تحلّل المياه باستعمال الطاقة المتجددة، 
العالية  الطاقة  ذي  الحيادي  الهدروكربوني  الوقود  إنتاج  أجل  من 
ال  التي  والطائرات  والقطارات  السيارات  يشغل  أن  يمكن  والذي 
الوقود  هذا  ثمن  أن  كيث  ويعتقد  ملوِّث.  كربون  أي  منها  ينبعث 
السائل ذي الكربون الحيادي قد ُيخّفض في يوم من األيام األسعار 

في محطات الوقود.

إزالة  إمكانية  حول  األخرى  األفكار  من  العديد  بالتأكيد  هناك 
سبيل  فعلى  الطبيعية.  العمليات  من  أكبر  بسرعة  الهواء  من   CO2

المثال، إن تخصيب الحديد في مناطق المحيط سيؤدي إلى إكثار 
الطحالب التي، عندما تموت، تأخذ الكربون معها إلى قاع المحيط. 
 "accelerated weathering عة وهناك خيار آخر هو "عوامل جوية ُمسرَّ
بإمكانها تثبيت تيار مرّكز من CO2 على شكل كربونات عن طريق 
تسريع  إلى  يؤدي  مما  الطبيعية،  السليكات  مع  التيار  هذا  تفاعل 
عملية في الطبيعة تأخذ آالف السنين. وعندئذٍ، يمكن إلعادة تشجير 

األرض أن تزيل حوالي 50 كغ من CO2 في كل متر مربع.

سباق ضد الطبيعة 

يجب إبراز حالة طوارئ المناخ (ربما يؤدي تسارع حاّد في 
أو  الجنوبي،  القطب  أو  غرينالند  في  الجليدية  الصفائح  ذوبان 
الدائمة  المساحات  وذوبان  اإلشعاعية  التأثيرات  في  حاّد  ارتفاع 
على  يكون  قد  العالم  ألن  الميثان)  غاز  إنتاج  تسريع  إلى  التجّمد 

عتبة دفع كل ما يتطلبه األمر إلزالة CO2 من الهواء.

إن أفضل تخمين لدينا هو نحو 40% من انبعاثات CO2 القادمة 
للطن.  دوالرًا   50 تقارب  بتكلفة  أسرها  يمكن  الطاقة  محطات  من 
وإذا َخّفضت تكنولوجيا احتواء الهواء النسبة المتبقية (60%) من 
اإلجمالية  التكلفة  فإن  للطن،  دوالر   100 ِلَنُقل  األصغر  المصادر 
ستكون أكثر من 2 تريليون دوالر إللغاء انبعاثات حوالي 30 جيغا 
طن من CO2 في سنة واحدة، وذلك وفق المعدالت الحالية. وهذا هو 

ما يعادل 4% من إجمالي الناتج المحلي GDP في العالم.

مشكلة الكربون

على الرغم من كل التحذيرات، فإن انبعاثات غاز االحتباس 
من  كثير  يزال  ال  خطير  مأزق  وهو  باطراد،  تتزايد  الحراري 
الناس ال يقدرونه. إن متوسط كمية CO2 المنبعث خالل 80 
حرارة  يأسر  سوف  كغ،   1.3 حوالي  أي  بريطانيا،  في  دقيقة 
في نهاية المطاف قيمتها تساوي كمية الحرارة التي أطلقتها 
قنبلة هيروشيما: 63 تيراجول. إن هذه الحرارة سوف تغّير 
مناخ األرض والمحيطات آلالف السنين ( إن محتوى الغالف 
الجوي لألرض من CO2 سيكون أعلى بنحو 10% مما سيكون 
عليه بعد 100000 سنة من اآلن من دون انبعاثات اليوم). 

الطاقة  نظام  استبدال  طريق  عن  المشكلة  حّل  ولكن 
 Ken كالديرا  كين  قام  بالفعل.  مريعة  تحديات  ُيعّد  لدينا 
زمالئه،  مع  للعلوم،  كارنيجي  مؤسسة  من   ،Caldeira
بالحساب فوجدوا أن العالم يحتاج إلى إنشاء محطة كبيرة 
للطاقة (MW 900) كل يوم خالية من االنبعاثات الكربونية 
الضارة على مدى السنوات الـ 50 المقبلة لتحقيق استقرار 
على  سيلزيوس   2 مجال  ضمن  العالمي  االحترار  في  شامل 
سطح األرض. وكما يبدو مرجحاً، حيث كان الهدف استقرار 
االحترار ضمن مجال 4 سيلزيوس، فالعدد المطلوب سيكون 

بحدود محطة كل يومين. 

 CO2 حتى اآلن، تبعث البشرية حوالي 1400 جيغا طن من
من  أخرى  طن  جيغا  و600  األحفوري،  الوقود  حرق  نتيجة 
تزال  وال  هذا  الغابات.  إزالة  مثل  األراضي  استعمال  تبّدالت 
هناك كميات هائلة من الوقود األحفوري الميسرة اقتصادياً 
وإذا  فحم.  هيئة  على   %70 منها  والحرق،  لالستخراج 
طن  جيغا   3200 لـِ  العنان  سنطلق  فإننا  ذلك  كل  استعملنا 
إضافية من CO2. في الواقع، إن حرق كّل الوقود األحفوري 
في كل هذا الكوكب سيوّلد ما ال يقل عن 37000 جيغا طن 
المناخ  يستجيب  منبعثة،  طن  جيغا  ولكل 1000   ،CO2 من 
يمكن  سيليزيوس.   0.4 حوالي  السطح  حرارة  درجة  بارتفاع 
للبشرية إحداث عصر جليدي معكوس، إذا أردنا (يعني ذلك 
سيليزيوس،   7 إلى   6 من  العالم  سطح  حرارة  درجة  ارتفاع 

أو أكثر).
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في  َر  قدِّ مما  الضعف  بحوالي  أعلى  الرقم  هذا  أن  حين  وفي 
الحكومة  تقرير  في  المعّدة   Stern Review المنقحة  ستيرن  نسخة 
من  بالتخفيف  المرتبطة  التكاليف  لتقييم   2006 عام  البريطانية 
تغّير المناخ (سوف يكون الحتواء الهواء العديد من المزايا وفق 
تتطلب  لن  األول،  المقام  ففي  التخفيف).  لخطط  الحالي  التصّور 
الكوكب  عبر  واحد  جانب  من  إجــراءات  اتخاذ  التخفيف  عملية 
إتقانها  جرى  التي  العالم  في  التحتية  البنية  بناء  إعادة  أو  بأكمله 
خالل السنوات الـ 150 الماضية. إذ يمكن أسر الكربون بواسطة 
تنفيذه  يجري  مكان  وبأي  أكبر  بسهولة  ذلك  يستطيع  شخص  أي 
بشكل أرخص. وسيتم بذلك القضاء على مسرحية أخالقية ترافق 
مناقشة المناخ حاليًا، حيث غالبًا ما يتم عكس الغايات والوسائل 

واستعمال تغّير المناخ من قبل مختلف الفصائل باعتباره هراوة 
في النضال من أجل قضاياهم الفردية. 

وكما كتب كيث في مجلة العلوم في العام 2009: «ما لم نتمكن 
فإننا  الطبيعة،  تحدثه  مما  أسرع  بشكل  الجو  من   CO2 إزالة  من 
سوف ندفع األرض إلى مستقبل أكثر دفئًا آلالف السنين القادمة، 

أو أن نلتزم ببرنامج مستدام لهندسة المناخ».

ديفيد أّبل. كاتب علمي يعيش في سالم، أوريغون، الواليات المتحدة.
 ،Physics World, Juin 6, 2013 ُنشر هذا المقال في مجلة !

ترجمة د. عادل حرفوش، رئيس التحرير.
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إعادة تعريف درجة 
احلرارة

الكلمات المفتاحية: درجة الحرارة، سرعة الصوت، تجاوبات مكروموجية.

Key words: temperature, speed of sound, microwave 
resonances.

الت
مقا

يروي مايكل دو بوديستا Michael de Podesta تجربة السنوات الست 
التي أسفرت عن قياس لدرجة الحرارة يعدُّ أكثر القياسات دقة من أي 
وقت مضى - وهي نتيجة ُيتوقع لها أن تساعد في إعادة تعريف الكلفن. 

تجربة  كل  من  أساسي  جزء  هو  الحرارة  لدرجة  الدقيق  القياس  إن 
ومع  نسبيًا.  مباشرًا  القياس  يكون  الحاالت،  معظم  وفي  تقريبًا،  علمية 
ذلك، فقد أمضيت، مع زميلّي روبن أندروود Robin Underwood وغافن 
المملكة  في   (NPL) الوطني  الفيزياء  مختبر  في   Gavin Sutton ساتون 
المتحدة، ست سنوات نقيس درجة حرارة واحدة - وكنا نعرف الجواب 

قبل أن نبدأ! إلى حدٍّ ما.

إن كل قياس هو مقارنة مقدار غير معروف من كمية ما مع مقدار 
معياري من تلك الكمية. ولكن في معظم القياسات تكون هذه «المقارنة مع 
معيار» غير مباشرة وال تبدو واضحة فورًا للمستخدم. على سبيل المثال، 
عندما يزن صاحب متجر 500 غرام من العنب، فال التجار وال عمالؤهم 
مختبر  عبر  المحل،  من  تمتد  التي  المعايرة  سلسلة  الفور  على  يدركون 
ومنه   NPL الوطني  الفيزياء  مختبر  إلى  المحلي،  والمقاييس»  «األوزان 
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المكتب  خزائن  في  الفريدة  المعدنية  الكتلة  إلى 
باريس  في   (BIPM) والمقاييس  لألوزان  الدولي 

والتي هي كيلوغرامنا المعياري. 

فالمقدار  ــحــرارة،  ال بــدرجــة  يتعلق  وفيما 
الحرارة  درجات  جميع  به  تقارن  الذي  المعياري 
للماء  الثالثية  النقطة  حرارة  درجة  هو  األخرى 
الذين  الــنــاس  معظم  أن  المؤكد  فمن   .TTPW

درجة  لقياس  الكهرحرارية  المزدوجة  يستعملون 
يبقى  ذلك  لكن  هــذا،  يدركون  ال  الفرن  حــرارة 
صحيحًا. لو قمت بزيارة NPL لرأيت ديوارًا مليئًا 
في  محفوظًا  الماء  على  تحتوي  زجاجية  خاليا 
نقطته الثالثية، وهي درجة الحرارة التي نستعملها 

لنعاير مباشرة قراءات مقياس الحرارة. 

 ،TTPW عند درجة حرارة النقطة الثالثية للماء
يكون الماء السائل والجليد الصلب وبخار الماء 
هذه  اختيرت  وقــد  ــوازن  ت حالة  في  موجودين 
الحرارة  درجة  أنها  على  الحرارة  من  الدرجة 
العيارية ألنه يمكن أن يعاد توليدها بسهولة نسبيًا 
 TTPW ُتعرَّف  حاليًا،   .0.001  °C من  أقل  بارتياب 
بالضبط.   (0.01  C° (أو   K 273.16 تساوي  بأنها 

كان بإمكان العلماء أن يختاروا أي رقم لربطه مع هذه الدرجة من 
كل  قيمة  تكون  بحيث  به  ُعمل  بالذات  االختيار  هذا  ولكن  الحرارة، 
من الكلفن والدرجة سلزيوس قريبة من الدرجة المئوية التاريخية. 

لقد أفادنا هذا التعريف جيدًا ألكثر من 50 عامًا. لكن بالنسبة 
لكثير من العلماء -وأنا منهم- هو غير مرٍض. والسبب الذي جعل 
درجة الحرارة ُتعرَّف بهذه الطريقة هو أحد مخلفات الحادثة التي 
ماهية  نفهم  أن  قبل  الحرارة  درجة  نقيس  أن  تعلمنا  أننا  مفادها 
درجة الحرارة. لو كنا نعلم، منذ 200 سنة، أن درجة الحرارة هي 
مباشرة  الحرارة  درجة  فنا  عرَّ لكنا  الذرية،  الحركة  لطاقة  مقياس 

بداللة الطاقة، وهذا ما نأمل القيام به اآلن. 

في الميكانيك اإلحصائي، تأتي درجة الحرارة دائمًا بالتشارك 
مع ثابتة بولتزمان، kB. واآلن، ونظرًا لكون TTPW معرفة بالضبط، 
الجداء  في  الحاصل  االرتياب  كل  لكان   kBTTPW الجداء  قيس  فإذا 
يعبَّر عنه باالرتياب في kB. ونحن نعتقد أن هذا غير منطقي وأن 

kB يجب أن تكون -كما يوحي اسمها- ثابتة، وتعرَّف بالضبط. 

 ،kB بولتزمان  ثابتة  بواسطة  الكلفن  سيعرَّف  المفهوم  وبهذا 
والتي سيكون لها قيمة مضبوطة ال يرافقها أي ارتياب في القياس 

- تمامًا مثل سرعة الضوء في الفراغ. لما كانت واحدات kB هي 
جول لكل كلفن، فإن هذا سوف ينسب درجات الحرارة مباشرة إلى 
 .(SI) للواحدات  الدولي  النظام  بقية  في  بإحكام  ويربطها  الطاقة، 
المستقبل  في  الحرارة  لدرجة  قياس  كل  سيكون  الطريقة،  وبهذه 

قياسًا لطاقة الذرات والجزيئات بصورة أساسية. 

الواحدات  تعريف  إلعادة  أوسع  جهد  من  جزء  هو  عملنا  إن 
فت  عرِّ أن  سبق  طبيعية.  ثوابت  بداللة   SI الجملة  في  األساسية 
الثانية والمتر بهذه الطريقة، وعلماء المقاييس والموازين مشغولون 
في جميع أنحاء العالم في محاولة لتحقيق الهدف نفسه للكيلوغرام 

واألمبير والمول.

مقاربة صوتية
كان نهجنا لقياس kBTTPW هو أن نجعل الحياة سهلة ألنفسنا 
ونختار منظومة فيزيائية نستطيع من خاللها تحقيق أدنى قدر 
بكل  مليًا  فكرنا  لقد   ،2007 عام  إلى  لنعد  االرتياب.  من  ممكن 
االحتماالت واخترنا القيام بقياس لسرعة الصوت في غاز أحادي 

الذرة. كان وراء هذا االختيار سببان قاهران. 

في المستقبل، سوف يكون كل قياس لدرجة الحرارة هو في 

تحسين المرآة. نصف كرة ُمْهَندس بدقة مثالية، استعمل مرنان ذو نصف كرة لقياس ثابت بولتزمان.
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األساس قياس للطاقة. 
السبب األول هو أن سرعة الصوت عند الحد المنخفض للضغط، 
c0، في غاز أحادي الذرة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالجذر التربيعي 

للنظر  الفتة  بسيطة  بعالقة   ،vRMS الجزيئات،  سرعة  لمتوسط   مربع 
هي:  c0 = √(5/9)vRMS. فإذا تمكنا من قياس c0 بارتياب منخفض، ثم، 
إذا عرفنا كتلة الجزيئات، m، يمكننا مباشرة تقدير متوسط الطاقة 
الحركية للجزيئات، mv2RMS½. يخبرنا الميكانيك اإلحصائي أن هذا 

يساوي kBT½ ×3 من أجل غاز جزيئي ذي كثافة منخفضة. 
في  الصوت  سرعة  قياس  الختيار  دعانا  الذي  اآلخر  والسبب 
أنه من الممكن إجراء قياسات دقيقة لهذه  غاز أحادي الذرة هو 
القيمة بشكل مثير للدهشة. وأكثر الطرائق وضوحًا للقيام بذلك هو 
أن نقيس الزمن الذي تستغرقه موجة الصوت في االنتقال مسافة 
ذلك  ولكن  أطول  المسافة  بجعل  دقة  أكثر  القياس  ويصبح  ثابتة. 
يجعل معرفة درجة الحرارة عبر المسار كله صعبًة جدًا. و"الخدعة" 

 .resonator التي ُيلجأ إليها هي استعمال مجاوب
بإرجاعه  وذلــك  الصوت»  مسير  «طــّي  يجري  لتقنية،  ا هذه  في 
يتداخل  العادة  في  تجويف.  داخل  االتجاهات  جميع  في  وارتــداده 
الصوت الناتج من كل انعكاس تداخًال هدامًا مع الصوت الذي يعطيه 
مكبر الصوت ويكون مستوى ضغط الصوت داخل المجاوب منخفضًا. 
الموجي  الطول  مضاعفات  تكون  الذي  التردد  اختير  ذا  إ ذلك،  ومع 
الموافق له متوافقة تمامًا مع أبعاد المجاوب، فعندئٍذ يأخذ التداخل 
عندها  يحدث  التي  الترددات  وبقياس  مجراه.  التجاوب-  البناء -أي 

ذلك يمكننا أن نستنتج سرعة الصوت، بعد معرفة أبعاد المجاوب. 
إحدى المزايا الرئيسية لهذه التقنية هي أنه يمكن إيجاد سرعة 
في  تتفاوت  مختلفة  تجاوبات  عدة  عن  مستقلة  ة  بصور الصوت 
تردداتها من حوالي 2 إلى 20 كيلو هرتز. لذلك فإن المدى الذي 
على  أنه  هي  والمشكلة  قوية.  ذاتي  تحقق  ميزة  يؤمن  فيه  تتوافق 
الرغم من أن الترددات يمكن قياسها بشكل دقيق جدًا، إال أنه من 
األكبر  التحدي  إن  بل  ال  المجاوب.  أبعاد  قياس  بمكان  الصعوبة 
هو أن أبعاد المجاوب تتغير مع درجة الحرارة والضغط. لذا كان 

علينا أن نختار شكل المجاوب بعناية فائقة. 
على  مجاوبًا  استعملنا  الوطني،  الفيزياء  مختبر  ي  ف عملنا  في 
شكل مجسم قطع ناقص (إهليلج) ثالثي المحاور. وهو يكاد يكون 
 ،zو  x ،y االتجاهات  في  مم،   62 األقطار  بأنصاف  مًا،  تما كرويًا 
غريبًا  يبدو  قد  ميكرون).   32)  %0.05  ± يبلغ  بينها  ما  في باختالف 
أن تشوه الكرة يمكن أن يؤدي إلى قياس أفضل، ولكن ذلك واقع. 
األبعاد  لقياس  المكروموجية  التجاوبات  استعملنا  أننا  هو  والسبب 
أو  متنكسة  تكون  المكروموجية  التجاوبات  إن  للمجاوب.  الداخلية 

هذا ال يعني أن  الصوتية.  التجاوبات  منطبقة في الكرة على عكس 
التجاوبات تعاني من نقص في صفاتها االفتراضية، بل يعني بدًال من 
ذلك أن هناك العديد من التجاوبات من أجل التردد نفسه. إن التشويه 
س، مما يسمح لنا  الثالثي المحاور الذي أنشأناه «يرفع» هذا التنكُّ
بقياس تردد مجاوب واحد لكل نصف قطر رئيسي. إن مقدرتنا على 
قياس أنصاف األقطار في االتجاهات x ،y وz بَمْيز (بفصل) من رتبة 
النانومتر في الوقت نفسه الذي نقيس فيه التجاوبات الصوتية يعني 

أن أي تمدد حراري للمجاوب مأخوذ بالحسبان.
درجة  أن  نعلم  كنا   .TTPW الدرجة  في  التجربة  نفذنا  وأخيرًا، 
حرارة  موازين  ستة  مسبقًا  عايرنا  ألننا  صحيحة  كانت  الحرارة 
حالة  في  الماء  وبخار  والجليد  الماء  على  تحتوي  خلية  في  متينة 
توازن. نقلنا هذه الموازين إلى جهازنا دون فصل سلك واحد كي ال 
يتسبب ذلك في تغيير زائف في الجهد قد ال يكون صحيحًا بالنسبة 

لتغير في درجة الحرارة. 

الترددات  فبقياس  النحو؛  هذا  على  تجربتنا  ت  جر وهكذا 
التجاوبية المكروموجية، استطعنا أن نقدر حجم المجاوب وشكله. 
الترددات  قياسات  مكنتنا  وشكله،  المجاوب  حجم  معرفة  بعد  ثم، 
التجاوبية الصوتية من استنتاج سرعة الصوت. قمنا بقياس سرعة 
الصوت لسبعة تجاوبات عند ضغوطات مختلفة وباستقراء النتائج 
عند الضغط صفر (الشكل 1). أنبأنا هذا عن سرعة الصوت الحدية 
عند الضغط المنخفض، c0، ومن هذا تمكنا من استنتاج السرعة 
الجزيئية المتوسطة ومن ثم   الطاقة الحركية الجزيئية المتوسطة، 
ثم kBT. وأخيرًا، وألننا أجرينا التجربة في الدرجة TTPW، التي هي 
اآلن معّرفة بالضبط، استطعنا أن نستنتج kB بارتياب منخفض. 

إن هذا النوع من التجارب -التي قد تؤثر نتائجها على قيمة ثابتة 
بولتزمان المخصصة لها في المستقبل- يتطلب مقاربة دفاعية جدًا؛ 
أننا  هو  نّدعيه  ما  إن  الصحيح.  الجواب  امتالك  ندعي  ال  نحن  لذلك 
نستطيع إثبات أن الجواب الصحيح -أيًا كان- ال يمكن أن يختلف 
عن جوابنا بأكثر من االرتياب الذي حددناه. ولجعل هذا االدعاء أقوى، 
نحن بحاجة لفصل النتيجة النهائية إلى عدد من النتائج الفرعية وتقييم 
هذه  في  يتغير.  الجواب  كان  إذا  فيما  ونرى  مختلفة  بطرق  منها  كل 
التجربة كان هناك ثالثة أجزاء منفصلة تمامًا: قياس مدى اقترابنا من 
الدرجة TTPW؛ وقياس الكتلة المولية لألرغون الذي استعملناه؛ وقياس 
سرعة الصوت، التي تعتمد بشكل كبير على حجم المجاوب وشكله. 

 Physics مجلة  في  الخاصة  االت  ق الم محرر  يرفض  لألسف، 
World رفضًا قاطعًا طرح هذا القسم بأكمله من المجلة لمناقشة 
تجربتنا، لذلك نقدم هنا اثنين من أبرز القياسات المتعلقة بتقديرنا 

لنصف قطر مجاوبنا وتقديرنا لسرعة الصوت. 
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الهندسة الدقيقة

 kB بولتزمان  ثابتة  قياس  وهو  هدفنا  إلى  الوصول  أجل  من 
قياس  إلى  احتجنا  المليون،  في  واحــد  جزء  من  أقل  ب  بارتيا
المتوسط a ألنصاف أقطار المجاوب الثالثة بارتياب أقل بكثير 
من 0.5 جزء في المليون، أو ما يقرب من 31 نانومتر، على نصف 
لذلك  األحــوال.  أحسن  في  تحديًا  هذا  كان  ملم.   62 لغ  يب قطر 
اخترنا أن نبدأ بصنع المجاوب من نصفي كرة، أنجز صنع كل 

نصف منهما بدقة تحققت بشق األنفس. 

جامعة  في  وزمالئه   Morantz بول  من  المساعدة  لبنا  ط لهذا 
كرانفيلد في المملكة المتحدة، فهم أكثر من اعتاد على نحت المرايا 
يمسك  جهاز  لتصميم  أشهراً  األمر  استغرق  الفضاء.  ب  لمقاري
نصف الكرة على المخرطة من دون إجهاد النحاس. كانت الخبرة 
الطويلة قد علمت Morantz أنه إلنشاء اثنين من أشباه كرات مثالية، 
أفضل  فقط  ونختار  «فارغة»،  كرة  أنصاف  بثمانية  نبدأ  أن  علينا 

المرشحين لصنع التفصيلة النهائية التي تحدد الشكل الداخلي. 

تناظر  لديه  ليس  المحاور  الثالثي  الناقص  القطع  م  مجس إن 
التحدي  هو  مخرطة  على  الشكل  هذا  مثل  خلق  فإن  لذا  دوراني، 
بعينه. يجب قياس الدوران الزاوي لنصف الكرة في الوقت الحقيقي، 
كما يجب تحريك البلورة األحادية التي هي أداة قطع األلماس ذهابًا 
وإيابًا في تزامن مع الدوران (الشكل 2a). شمل ذلك ضبط موضع 

بواسطة  الثانية  في  المرات  آالف  وسرعتها  األداة 
بكل   Morantz اهتّم   .MATLAB في  مكتوب  ج  برنام
النحاس،  تخترق  وهي  األلماس  أداة  تآثر  من  مظهر 
ثانية.  ملّي  كل  في  األداة  تكون  أن  يجب  أين  وحدد 
إن نتيجة كل هذا الجهد هو شيء متميز من الجمال 
رتبة  من  سطحية  بخشونة  مصقولة  بمرآة  ل  المذه

النانومتر فقط.
باستعمال  الناتجة  األربعة  الكرة  أنصاف  قيست 
أداة رسم الخرائط المعروفة باسم آلة قياس اإلحداثيات 
شكل  من  مكرون   1.5 حدود  في  أنها  وبينت   ،(CMM)
الذي  نفسه  الوقت  في  بأكمله.  السطح  على  ها  تصميم
قمنا فيه بقياس أنصاف الكرات، أجرينا أيضًا قياسات 
على كرة من السليكون مثالية تمامًا كّنا نعرف حجمها 
مسبقًا. تمكّنا بهذه الطريقة من إجراء تصحيح لألخطاء 
ولقد   ،CMM اإلحداثيات  قياس  آلة  في  ارتكبت  التي 
حققنا في نهاية المطاف ارتيابًا في القياس قدره 132 
بسيِّئ،  هذا  ليس  القطر.  نصف  متوسط    على  نانومتر 

ولكنه ليس جيدًا بما فيه الكفاية. 
وحجمه  المجاوب  شكل  بتقدير  تتعلق  الصعوبات  إحدى  كانت 
عند تجميعه، إذ كان علينا أن نأخذ في االعتبار حقيقة أن السطوح 
المسطحة ألنصاف الكرات كانت مسطحة فقط في حدود الطول 
كان  كما  تامة.  بصورة  تتزاوج  لم  فهي  وبذلك   - للضوء  الموجي 
علينا أيضًا أن نأخذ في الحسبان الشكل المتغير ألنصاف الكرات 

ونحن نشد البراغي لربط نصفي الكرة معًا. 
عتين استعملنا  ولقياس متوسط نصف قطر نصفي الكرتين المجمَّ
صغيرين  سلكيين  هوائيين  إدخال  ذلك  وشمل  مكروموجية،  تجاوبات 
بحيث يكونان بمحاذاة السطح الداخلي. وعندما تكون األطوال الموجية 
أحد  من  اإلرسال  يزداد  المجاوب،  داخل  الئمة  م المكروية  للموجات 
الهوائيين إلى اآلخر بقوة. وبقياس الترددات التي حدثت عندها هذه 

التجاوبات أمكننا تقدير متوسط   نصف القطر بداللة سرعة الضوء. 
ترددات  عند  مختلفة  وبات  تجا ثمانية  مع  هذا  فعلنا  وللحسم 
ارتياب  ضمن  متفقة  تائج  ن ال وكانت  هرتز  غيغا   20 إلى   2 من 
± 3.5 نانومتر. عندما يواجه  ضئيل بصورة مذهلة حيث بلغ فقط 
المرء هذا المستوى من التناسق في تجربة ما عليه أن يسلّم بأن 
الطبيعة تحاول أن تنقل رسالة ما. إن إدخال محّوالت صوتية في 
الكرة -حتى نتمكن من قياس سرعة الصوت- جعل االتفاق بين 
تقديرات نصف القطر من أنماط مكروموجية مختلفة أسوأ قليًال 
ولكن تقديرنا لالرتياب النهائي ظّل 11.7 نانومتر فقط. لقد كان هذا 

 ،C0 ،الشكل 1: اعتراض سرعة الصوت. كان الحساب الحاسم في تجربتنا هو سرعة الصوت عند حّد أدنى من ضغط
األرغون في مرناننا عند نقطة الحرارة الثالثية للماء. فمن المستحيل الوصول إلى الضغط الصفري، وهو الخالء الكامل، 

لكن استقراء قياسات عديدة لسرعة الصوت (تربيعها) ضمن مجال من الضغط أعطانا الجواب.

وت
لص
ة ا
رع
 س
ربع
م

الضغط

بولتزمان  ثابت  توقع  يمكن 
بواسطة هذا االعتراض
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جيدًا بما فيه الكفاية بالنسبة لنا. 

نشعر  نحن  والتدقيقات،  الفحوصات  هذه  كل  بسبب  ا  وهكذ
بالثقة في تقديرنا لمتوسط   نصف القطر ألنه على الرغم من أننا 
يكون  أن  يمكن  تقديرنا  أن  على  يدل  ما  لدينا  ليس  لكن  نا،  حاول

خاطئًا بأكثر من 11.7 نانومتر. 

قمم صوتية دقيقة
تبادل  من  متكررة  دورة  من  الغاز  في  الصوت  انتشار  يتألف 
للطاقة بين حرارية وميكانيكية. عندما ينضغط الغاز يصبح ساخنًا، 
يبرد  فإنه  يتمدد،  وعندما  الغاز.  انضغاط  لدى  الطاقة  ن  وتخز

وتتحول الطاقة الحرارية عائدة إلى طاقة ميكانيكية. 

تكاد تكون هذه العملية خالية من فقد الطاقة في كتلة الغاز، 
ولكن في تقديرنا لسرعة الصوت كان علينا أن نأخذ بالحسبان أن 
حرارة االنضغاط، في مجال يقارب 0.01 ملم من الجدار الصلب، 
تكون مزعجة، مما يؤدي إلى فقدان الطاقة في ما يسمى الطبقة 

المتاخمة الحرارية. 

استغرق األمر أشهرًا لتصميم جهاز ليقوم فقط بحمل نصف 
الكرة على مخرطة.

الصوت  سرعة  تعتمد  أّال  ينبغي  الذرة،  أحادي  غاز  أجل  من 
على التردد في النطاق الصوتي للترددات؛ لذا فباستخدام مجاوب 
ا من التحقق من جوابنا من خالل إيجاد سرعة الصوت من  تمكّن
عدة مجاوبات مختلفة في مجال واسع من الترددات. ولكل تجاوب 
أن  علينا  كان  لذا  مختلفًا  الحرارية  الحدودية  الطبقة  تأثير  كان 

نطبق تعديًال مبنيًا على فهمنا النظري للطبقة الحدودية الحرارية. 
إن تعديل المعطيات يجعلنا غير مرتاحين، ولكن كنا واثقين من أننا 
قد فعلنا ذلك بشكل صحيح ألن تقديرات c0 المبني على تجاوبات 

مختلفة يتفق بارتياب قدره 0.09 جزء في المليون فقط. 

على كل حال، عندما نظرنا إلى عرض التجاوب الذي حصلنا 
توقعنا.  مما  أضيق  كان  أنه  وجدنا  لقد  مسرورين:  نكن  لم  عليه، 
التواتر  عند  التجاوب  أن  وجدنا  المتطرفة  الحاالت  إحدى  ففي 
Hz 3548.8095 كان ُيتوقع أن يكون عرضه Hz 2.864، فوجدنا أن 

العرض يساوي Hz 2.858 بدًال من ذلك! لقد صعقنا. 

عندما تضيع طاقة على شكل صوت يرتد داخل المجاوب، فإن 
المنظر الجانبي (بروفيل) لتردد كل تجاوب يتسع؛ لذا فإن الحصول 
على تجاوبات عريضة جدًا يمكن فهمه- إذ يعني هذا وجود مقدار 
لكن  المجاوب.  من  ما  مكان  في  مجراه  آخٍذ  الضياع  من  صغير 
الحصول على تجاوبات ضيقة جدًا يعني وجود شيء ما آخٍذ مجراه 
كان  ماذا  علم  على  لسنا  كنا  ولما  نفهمه.  ال  ونحن  لمجاوب  ا في 
هذا الشيء، فال يمكننا بسهولة تقييم مقدار الخطأ الذي يقع في 
جوابنا. ومع ذلك، وبعد نشر معطيات «تضييق الخط» لدى الندوة 
التاسعة لدرجة الحرارة الدولية في عام 2012، بّين لنا الزميل كيث 
جيليس من المعهد الوطني للمعايير والتقانة في الواليات المتحدة 
نتائج نظريته الجديدة في المجاوب الكروي الذي كان يعمل عليه. 
إن نظريته تقّيم تأثير الطبقة المتاخمة الحرارية بمستوى إضافي 
من الدقة. ومن دواعي دهشتنا وارتياحنا أن نظريته توافقت إلى 
حد بعيد مع ما كنا قد الحظناه؛ فلم يكن األمر أن تجاوباتنا كانت 

ضيقة جدًا، بل النظرية هي التي لم ُتطور بما فيه الكفاية بعد. 

الشكل 2: تحسين المرآة. جمعنا مع الزمالء من جامعة كرانفيلد، الذين هم خبراء في نحت مرايا التلسكوبات الفضائية لتشكيل نصفي كرة، اللذين بجمعهما يشكالن تجويف بيضوي ثالثي المحاور. 
كان نصف القطر 62 مّلي متر ويختلف نصفي القطرين األساسيين y وz عن نصف القطر x بمقدار 32 مكرومتر. ُيعّد نحت شكل بدون تناظر دوراني باستعمال تقانة الماس الدوار (يسار الصورة) 
بمثابة تحدٍّ كبير، لكن ذلك ُنفذ بواسطة برمجة مخرطة لتعديل شكل األداة آالف المرات في الثانية. ولرسم نصفي الكرة، استعملنا جهاز قياس منسق (يمين الصورة). ولتوصيف االرتيابات الُمَتضّمنة 

في هذا القياس، رسمنا أيضاً كرة من السليكون التي نعرف أبعادها بناء على تجارب مسبقة.
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جعل الموضوع رسميًا

من  حزيران/يوليو  في   Metrologia ميترولوجيا  مجلة  نشرت 
هذا العام تقديراتنا الجديدة وهي:

kB = 1.380 651 56 (98) × 10-23 J K-1 حيث (98) يمثل االرتياب في 

آخر رقمين (Metrologia 50 354). االرتياب المعياري النسبي هو 
6-10×0.71، وهو أقل بكثير من هدفنا 6-10×1، لذلك فإن عملي يكون 

قد تم، من وجهة النظر الشخصية. 

نتوقع  كنا   2014 عام  وخالل  بمفرده.  يعمل  يكن  لم   NPL لكن 
تقديم مزيد من التقديرات إلى لجنة معطيات العلوم والتقانة، والتي 
سوف تنظر في تقديرات االرتياب والثبات النسبي ثم تخرج بقيمة 

وارتياب موصى بهما. 

 BIPM ثم إذا كانت مختلف اللجان الرئيسة واللجان الفرعية للـ
توافق على ذلك، فسوف يوضع اقتراح من اللجنة الدولية لألوزان 
موافقة  على  ذلك  حصل  وإذا  الكلفن.  تعريف  لتغيير  قاييس  والم
المؤتمر العام لألوزان والمقاييس عندما يجتمع إما في عام 2014 أو 
 TTPWو kB عام 2018، فإن قيمة االرتياب المعياري النسبي في كل من
سوف تتبادالن األماكن: أي إن قيمة kB تصبح مضبوطة وستصبح 
قيمة TTPW غير مؤكدة. إذا كان االرتياب قريبًا من 0.7 جزء في 10 

أجزاء، فإن االرتياب في TTPW سيصبح mK 0.19 (ملّي كلفن). 

سوف  كنتم  إذا  ما  تتساءلوا  أن  المرحلة  هذه  في  كم  يمكن
تتأثرون بهذا التغيير. اسمحوا لي أن أؤكد لكم أنكم لن تتأثروا. 
درجة  يقيس  العالم  في  تقريبًا  واحد  كل  ألن  هذا  من  واثق  إنني 
للعام  الدولي  الحرارة  درجة  مقياس  يسمى  إلجراء  وفقًا  الحرارة 
وحاليًا،  عمليًا،  الحرارة  موازين  معايرة  كيفية  يحدد  الذي   ،1990

فإن شيئًا لن يتغير في هذا اإلجراء. 

التي  الحرارة  درجات  أن  اكتشفنا   1990 عام  فمنذ  ذلك،  ومع 
يقدرها هذا اإلجراء (وتسمى T90) يكون الخطأ فيها قليًال من حيث 
إنها تختلف عن درجة الحرارة الترموديناميكية – وهي T المألوفة 
صغير  الخطأ  هذا  مدى  إن  تعرفونها.  التي  الفيزياء  معادالت  في 
بمعظم مقاييس الناس، فمع تزايد المجال T-T90 بدءًا من الصفر 
 9- mK29، و °C 4.5 في الدرجة+ mK إلى حوالي TTPW بالقرب من

 .100- C° في الدرجة

حرارة  درجة  صنع  في  سنوات  ست  أمضينا  أن  بعد  وهكذا 
واحدة، كنا نظن أننا نعلمها، بارتياب أكثر قليًال، فقد بدأنا اآلن 
باستعمال مجاوبنا -الذي هو حاليًا ميزان الحرارة األكثر دقة في 
العالم- لقياس المجال T-T90. ونأمل أنه في نهاية المطاف سيمّكن 

الجميع من قياسات درجات الحرارة بدقة أكثر قليًال. 

تحديد الجداء 

في تجربتنا إلعادة تعريف الكلفن بداللة ثوابت طبيعية، سعينا 
لقياس ثابت بولتزمان، kB، من خالل جدائه مع درجة حرارة النقطة 
الثالثية للماء، TTPW؛ يرتبط الجداء kBTTPW بمتوسط   الطاقة الحركية 

لجزيء الغاز. 

استخرجنا أوًال سرعة الصوت، c، في مجاوب ذي   نصف قطر 
 Zn حيث c=2πafn/Zn باستعمال ،fn ،من ترددات المجاوب a متوسط

هي أرقام مميزة لكل تجاوب (وتسمى القيم الذاتية). 

قمنا باستقراء قياسات عدة لسرعة الصوت إليجاد نهايتها 
 kBT T PW ــجــداء  ال استخرجنا  ثــم   ،C0 منخفض،  ضغط  عند 
باستخدام kBTTPW= 1/2 mv2RMS= 1/2 m [9/5 c20] 3/2، الذي ُيبّسط 

.kB= 3mc20/5TTPW إلى

وباالقتراب من TTPW، وقياس c20 وقياس متوسط   كتلة جزيئات 
هي   kB واحدات  كانت  ولما   .kB لـ  تقديرًا  نجعل  أن  يمكن  الغاز، 
جول لكل كلفن، أو m2 kg s-2 K-1، فإن قيمة kB تربط الكلفن مباشرة 

بواحدات SI األساسية.

ميخائيل دو بوديستا. فيزيائي في مختبر الفيزياء الوطني، المملكة 
المتحدة.

 ،Physics World, Aug 8, 2013 ُنشر هذا المقال في مجلة !
ترجمة د. محمد قعقع.

عين على التفاصيل. روبن أندروود يجمع المرنان المستعمل لقياس ثابت بولتزمان.
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الكشف عن جذور النشأة 
العميقة للرسطان

الكلمات المفتاحية: سرطان، جذور، متعددات الخاليا.

Key words: cancer, roots, multicellularity.

الت
مقا

يناقش بول دافيز أن السرطان هو برنامج وراثي 
قدمي موجود فينا جميعًا، وأن له جذورًا منذ بدايات 

تكّون متعّددات اخلاليا قبل أكثر من بليون سنة٠
وأمام  كالسحر.  لفيزيائي،  بالنسبة  الحياة،  تبدو  الحياة.  معجزة 
التعقيد المطلق للخلية الحّية، يشعر الكثير من الفيزيائيين بالذهول. ومع 
تطور  وُيعدُّ  ملحوظ.  بشكل  حتمّية  البيولوجية  العمليات  بعض  فإن  ذلك، 
وجود  ورغم  أخرى.  عملية  هو  والسرطان  العمليات،  هذه  أحد  الجنين 
تنوعات ال يمكن تفاديها في تقّدم السرطان، لكن يمكن القول عمومًا أنه 

فور حدوث اإلصابة بهذا المرض، فإنه يسلك مسارًا يمكن التنبؤ به. 

عندما تسلك عملية فيزيائية نمطًا معينًا، يمكن للفيزيائيين استحضار 
الوطني  المعهد  قام  ذلك،  على  وبناًء  الختصاصهم.  تبعًا  قّيمة  رات  تبصُّ
للسرطان في الواليات المتحدة بإنشاء 12 مركزًا للعلوم الفيزيائية وعلم 
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السرطان  ألبحاث  جديدة  مبادرات  لتحديد  مسعى  في  األورام، 
ومعالجته بشكل أساسي.

وعندما ُطلب إلّي قيادة أحد هذه المراكز، كنت تقريبًا ال أعرف 
أي شيء عن السرطان، فدفعتني خلفيتي العلمية في مجال الفيزياء 
البداية،  في  باألساسيات.  للبدء  الكون  وعلم  األساسية  النظرية 
وببساطة، كنت أرغب في معرفة ما هو السرطان، وما تعريفه. وبعد 
وتقدمه  المميزة  األساسية  صفاته  يسّبب  ما  في  مليًا  فّكرُت  ذلك 
المتوقع، وما هي المعايير الفيزيائية التي تضبط صفاته وسلوكه. 
في هذه األثناء، بدأُت بالتفكير حول سبب وجود السرطان أساسًا، 

وما هو مكانه في القصة الكبيرة للحياة على األرض. 

أو  األورام  علماء  قبل  من  األسئلة  هذه  مثل  ُتطرح  ما  نادرًا 
األمراض  شكل  على  غالبًا  يرّكزون  الذين  السرطان،  بيولوجيي 
البشرية وينشغلون في البحث الهائج وباهظ التكاليف عن «الشفاء» 

المحّير.

هل هو مرض في المورثات؟

الثدييات  بين  كبير  بشكل  منتشٌر  السرطان  أن  سريعًا  عرفُت 
والطيور والسمك والزواحف، مما يفيد أن له جذورًا عميقة النشأة 
الحقيقة،  في  األقل.  على  السنين،  ماليين  مئات  قبل  ما  إلى  تعود 
الخاليا  متعّددة  الحية  الكائنات  في  المرض  هذا  انتشار  يتضّمن 
فكرة أنه متموضع بشكل عميق في منطق الحياة. إن جميع الخاليا 
التي  الجينية،  المجموعات  فيها  تكون  تقريبًا،  السليمة  البشرية 
مؤكد  بشكل  ُمحّملة  الموروثة،  الشخص  معلومات  جميع  تتضّمن 
بـ «روتين فرعي للسرطان» الذي يكون في الحالة الطبيعية عاطًال 

عن النشاط، ولكن يمكن أن يبدأ بالنشاط بسبب تنوع واسع من 
التأثيرات، مثل المواد الكيميائية واإلشعاع وااللتهاب. 

إذ  معينًا.  نمطًا  السرطانات  معظم  تتبع  بالنشاط،  البدء  وفور 
تنتشر الخاليا في البداية  في عضو ما انتشارًا ال يمكن السيطرة 
لة ورمًا أو «ورمًا خبيثًا» (خاليا جديدة). وبعد وقت معين،  عليه ُمشكِّ
تصبح بعض خاليا الورم الخبيث متنقلة، وتترك الورم وتنتشر في 
العملية  هذه  ُتسمى  فيها.  وتقيم  أخرى  أعضاء  وتغزو  الجسم، 
الموت  حاالت  من   %90 عن  المسؤولة  وهي  الورمية»  «االنتقاالت 

بالسرطان.

ولكي تنجز خاليا السرطان رحلتها، تتطّفل في معظم األحيان 
تواجه  ذلك  وخالل  اللمفاوي.  الجهاز  أو  الدم  مجرى  في  للركوب 
خالل  وتنعصر  األنسجة  عبر  نفق  في  تسير  -إذ  هائلة  تحديات 
فور  متنوعة  ضخمة  عمودية  إلجهادات  وتتعرض  األغشية.  حدود 
تنشر  الصعوبات،  هذه  مثل  على  وللتغلب  األوعية.  داخل  وجودها 
والوظائف  الصفات  من  العديد  منتظم  بشكل  السرطان  خاليا 

المتخّصصة.

تتجّمع األدلة على أن البيئة المجهرية في الجهة التي تقصدها 
تنشر  الورمية.  االنتقاالت  نجاح  في  أساسيًا  دورًا  تلعب  الخاليا 
«لتهيئة  الجسم  داخل  كيميائية  إشارات  أساسي  بشكل  األورام 
بيئية  مواضع  الورمية  االنتقاالت  أورام  وتشكل  للغزو،  األرضية» 
معها.  والتكّيف  سليمة  خاليا  تجنيد  طريق  عن  للسرطان  مناسبة 
يمكن للورم الخبيث المنشور أن ُيظهر سلوكًا ُمنظمًا بعيد المدى 
والتحكم  األوامــر  إلعطاء  واسعة  منظومة  اتصال  بشبكة  يوحي 
متعددة.  وكيميائية  فيزيائية  إشارات  إعطاء  آليات  بواسطة  تحدث 

مجرى  في  وتجري  متنقلة  تصبح  أن  للسرطان  الحاملة  المتطفلة  للخاليا  يمكن 
الدم لتغزو أعضاء أخرى.

تعمل الكائنات الحية ذات الخلية الواحدة لذاتها، من أجل المحافظة على وجودها فقط، بينما تعمل الخاليا 
في الكائنات الحية متعددة الخاليا للصالح األعم.
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بعناية  منسقة  استراتيجية  وجــود  إلــى  العام  االنطباع  يشير 
السرطان  خاليا  مضاعفة  إلى  تهدف  مسبق،  بشكل  ومبرمجة 
الورم  خاليا  تتملص  عندما  إطالقها  يتم  جديدة،  مواقع  واجتياح 
وتباشر  للعضو  العادية  التنظيمية  اآلليات  من  ما  بطريقة  الخبيث 

تنفيذ برنامجها الخاص. 

في  عالية  بدرجة  ومنظمًا  كفؤًا  سلوكًا  المرء  صادف  وكلما 
البيولوجيا، تجد في متناول اليد تفسيرًا جاهزًا يتمّثل في نظرية 
ينتج  السرطان  أن  التقليدية  التفسيرات  تفترض  للنشوء.  داروين 
من  السرطان  يبدأ  حيث  عشوائية،  وراثية  طفرات  تراكم  عن 
الشيء في كل مرة يظهر، وعلى مدى عدة سنوات يشكل ضربات 
خفيفة للبقاء ضمن المكان الحاضن تحت ضغط االنتقاء من قبل 
دفاعات الجسم. وبالنظر إليه بهذه الطريقة، يكون السرطان مرض 
-إذ  الطبيعية  الخلوية  الوظيفة  في  شذوذًا  ينتج  الذي  المورثات 
الخاصة،  أعمالها  وتطور  للقتل  مسعورة  الخبيثة  الخاليا  تندفع 
التي تتنازع مع أعمال العضو الحاضن. كما أن الكثير من خاليا 
السرطان هي شذوذات وراثية ذات قطع غليظة من الدنا مشوشة، 
نواة  وذات  بشع  بشكل  ومشوهة  مضاعفة  األحيان  بعض  وفي 

منتفخة وإعادات ترتيب بالجملة لكروماتينها (مادتها الوراثية).

معلقة.  المحّيرة  األسئلة  من  الكثيَر  النظامي  التفسيُر  يترك 
أن  فيجب  عشوائية،  الوراثية  الطفرات  كانت  إذا  حال،  أية  على 
غالبًا  ذلك،  على  وعالوة  محّصنة،  وغير  عيوب  ذات  الخاليا  تكون 
ما تكون أقوى من الخاليا السليمة. وال يوجد سبب واضح يفّسر 
سلسلة  لتمنح  فقط  العشوائية  الطفرات  تحدث  أن  يجب  لماذا 
الورم  ذات  في  مشتركة  بصورة  الداعمة  الباقية  اآلثار  من  كاملة 
تتجاوز  ال  زمنية  مدة  في  مالئمة  بصورة  تظهر  بحيث  الخبيث، 
ٌر أيضاً. وأخيراً، يعود  سنوات أو أشهر. إن ُسبات السرطان محيِّ
السرطان، الذي يكون من تنوع العضو نفسه في معظم الحاالت، 
للنشاط بعد سنوات أو حتى عقود، وفي بعض األحيان بعد إزالة 
الورم الرئيسي، بعد أن يكون قد رقد ساكنًا دون أذى في مكان 
عن  هو  آخر  وسؤال  سراً.  يبقى  يوقظه  ما  لكن  الجسم،  من  ما 
معينة،  أنسجة  في  عمدًا  المزدرعة  السرطان  خاليا  سلوك  سبب 
أو نوى السرطان في خاليا سليمة، سلوكًا طبيعيًا في الغالب. 
في  المزروعة  الطبيعية  النوى  تصبح  ما  غالبًا  معاكس،  وبشكل 

خاليا السرطان سرطانية.

من منظور فيزيائي، هناك داالت تشير إلى السرطان كظاهرة 
تتأثر بالقوى والحقول -أي إنه ليس محكومًا بالكامل بالتعليمات 
الوراثية. فمن المذهل، على سبيل المثال، أن ُمعاِمل يونغ للخاليا 

يتغّير في بعض األحيان مع تقدم السرطان بصورة مثيرة (عمومًا 
تكون هذه الخاليا أكثر ليونة)، في حين يمكن لصالبة النسيج الذي 
تالمسه الخاليا أن يؤثر على تعبيرها الوراثي -وهي عملية معروفة 
الكمونات  أن  إثارة  واألكثر  الميكانيكي».  الطاقة  «تحويل  باسم 
الكهربائية، الموجودة عبر الخلية واألغشية الغضروفية المنقسمة 
السلوَكيْن  من  كلٍّ  على  يؤثر  تنظيم  كحقل  تعمل  النسيج،  وخالل 

الصحي والخبيث. 

القياسي  الوراثي  للنموذج  خطيرة  مشكلة  ذلك  كّل  ويفاقم 
الجينية  التبّدالت  أن  ينكر  أن  ألحد  يمكن  ال  أنه  ورغم  للسرطان. 
النسيج  للسرطان (أي  الظاهري  النمط  تنشيط  في  ما  بدوٍر  تقوم 
لكن  المورثات)،  في  المعلومات  إظهار  عن  ينتج  الذي  الفيزيائي 
يجب، على األقل، إعطاء الوزن نفسه للعوامل البيئية. ُيعرف هذا 
الموضوع جملة بعلم الوراثة الالبنيوي، ويشمل تأثيرات الصفات 
الفيزيائية، مثل هندسة بناء النسيج والمرونة والكمون الكهربائي.

روتين فرعي قديم
 Charles الينويفر  وتشارلز  أنا  اقترحُت  األلغاز،  هذه  لمواجهة 
Lineweaver من الجامعة األسترالية الوطنية نظرية مختلفة جدًا عن 

السرطان. ويوافق البيولوجيون على أن السرطان هو بمثابة فسخ 
العقد بين خاليا الشخص والعضو. ويعود هذا العقد إلى النشأة 
األعضاء  تتضاعف  عام.  بليون  قبل  الخاليا،  لمتعددات  القديمة 
وحيدة الخلية باالنقسام وُتعدُّ بمفهوم ما خالدة. أما في األعضاء 
الجيني  اإلرث  وُيعطى  الخلود،  عن  التخلي  فيتم  الخاليا،  متعددة 
للعضو إلى خاليا الجنس المختصة -البيوض والنطاف- المعروفة 
باسم «خط البذرة germ line». ورغم أن لجميع الخاليا في األعضاء 

ألجنة  مشابهاً  أسابيع  أربعة  عمره  يبلغ  الذي  البشري  الجنين  يبدو  الماضي.  على  االعتماد 
السمك، إذ لديه خياشيم بدائية وذيل.
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أنماط  إلى  تتفرق  معظمها  أن  إال  نفسه،  الدنا  الخاليا  متعددة 
محّددة -الكلية، الدماغ، العضلة، إلخ. وُتعرف هذه كخاليا جسدية، 
وفي النهاية تموت، وذلك لصالح العضو وخط بذرته. وُتظهر الخاليا 
الجسدية هذا اإليثار كّل يوم في ظاهرة االستماتة، أو موت الخلية 
في  للتقدم  كنتيجة  أو  الخلية  في  تلف  بعد  يحدث  الذي  المبرمج، 
العمر. لكن تنظيم هذا العقد هو عمل شاق، ويتطلّب آليات تنظيمية 
خالل  من  القديم  االتفاق  تاركة  بالغش  الخاليا  بدأت  إذا  معقدة. 
ل ورم خبيث. رفض االستماتة، ينتج عن ذلك انتشار لالنفالت وتشكُّ

للجدل،  المثير  غير  المفهوم  هذا  على  والينويفر  أنا  نعمل 
ولكننا نذهب إلى أبعد من ذلك عن طريق جلب رؤى من بيولوجيا 
في  (نتعاون  الفلكية.  والبيولوجيا  المجهرية  والبيولوجيا  النشوء 
ناسا).  لوكالة  التابع  الفلكية  البيولوجيا  معهد  مع  المسعى  هذا 
إلى  العودة  من  نوع  هو  السرطان  أن  على  متفقون  نحن  بإيجاز، 
ُتنّظم  عادة،  نتائجه.  إحدى  أو  السلفي  الظاهري  النمط  أنسال 
الخاليا بواسطة آليات توعز إليها متى تتضاعف ومتى تموت. ما 
تعود  الخاليا  فإن  اآلليات،  هذه  عمل  يسوء  عندما  أنه  هو  نعتقده 
في  ُمبرمج  وراثي  فرعي  روتين  هو  الذي  األساسي،  خيارها  إلى 
وباستخدام  أنانية.  بطريقة  فتتصرف  طويل،  وقت  قبل  أسالفها 
ويندوز  لبرنامج  مشابهًا  السرطان  ُيعدُّ  نقول:  الحاسوبي  التماثل 
الذي يعود لوضعية «الحالة اآلمنة» بعد تعرضه لخلٍل من نوٍع ما.

أن  حقيقة  إلى  الرجعي  بالتناسل  الخاصة  نظريتنا  تحتكم 
في  ماضيها  آثار  تحمل  اليوم  نراها  التي  األعضاء  جينومات 
النشوء. ويكون هذا في بعض األحيان واضحًا بشكل الفت للنظر 
عندما ُيولد أناس لهم ذيل أو حلمات إضافية أو عندما ُتولد دالفين 
لها أربع زعانف عوضًا عن اثنتين، األمر الذي يعّبر عن أنماطها 

الظاهرية السلفية. 

تتم المحافظة على المسالك الجينية السلفية فقط عندما تستمر 
في خدمة غرض مفيد، ومثل هذا الغرض المفيد يستدعي النشوء 
الجنيني. فعندما تتطور بيضة ملقحة، يوضع الكثير من المخطط 
الحيوانات  جميع  وألن  المبكرة.  المراحل  في  للجسم  األساسي 
المبكرة  المراحل  في  األجّنة  تحمل  النشوء؛  ماضي  في  تشترك 
ُتظهر  والسمك  البشر  أجّنة  فحتى  بينها،  فيما  واضحًا  تشابهًا 
هذا  ُيعدُّ  وال  والذيل.  البدائية  الخياشيم  مثل  واضحة  تشابهات 
البعيدون  (فأسالفنا  قبل  من  تم  ما  على  يبني  فالنشوء  مفاجأة، 
من  الزمن  اختبار  اجتازت  التي  القديمة  والمالمح  سمكًا)،  كانوا 
المحتمل أن ُتستعاد. ويمكن لتغيير األسس القديمة لبرنامج التطور 
أو هجرها أن ُيعرِّض تطور الجنين لخطر فادح. وبشكل عام، كلما 

كانت المرحلة الجنينية مبكرة أكثر، أصبحت الجينات التي تحكم 
التطور أكثر أساسية وقدمًا، وأصبحت هذه الجينات محفوظًة بدقة 

أكبر وموزعًة بشكل أوسع ضمن األنواع. 

أنها  هي  بنظريتنا  المتعلقة  الجنينية  للخاليا  أخرى  سمة  ثمة 
على  قادرة  تبقى  أنها  التعّدد» -بمعنى  على  «القدرة  وعندها  تبدأ 
تشكيل خاليا من أي عضو. وبينما يتطور الجنين، تختلف معظم 
الخاليا خطوة خطوة لتصبح في أشكالها النهائية (الدماغ والرئة 
والكلية والجلد، إلخ). ورغم أن جميع الخاليا في عضو ما تمتلك 
مورثات  أن  إال  التمايز،  عملية  استمرار  خالل  نفسها،  المورثات 
أنواع  ظهور  إلى  يؤدي  مما  إسكاتها،  أو  إطفاؤها  يجري  مختلفة 
مختلفة من الخاليا. على أية حال، تحتفظ الخاليا المسّماة خاليا 
في  حتى  حاضرة  وتكون  التعّدد،  على  القدرة  من  بقدر  جذعية 
الخاليا  عن  الناتج  النقص  سّد  أجل  من  للخاليا  البالغ  الشكل 
المتمايزة كلّيًا التي ُتفَقد باالستئصال أو التلف، أو ببساطة نتيجة 

للتقدم في العمر واالستماتة. 

في  ناشطة  تكون  التي  المورثات  أن  والينويفر  أنا  أقترُح 
المراحل األولى للنشوء الجنيني ثم يجري إسكاتها الحقًا -والتي 
هي، حسب تخميننا، المورثات القديمة عمومًا والمورثات المحفوظة 
طت ثانية بشكل غير مالئم في  بشكل كبير-يمكن أن تكون قد ُنشِّ
ويساعد  التلف.  أو  التشويه  من  ما  لنوع  كنتيجة  البالغ  الشكل 
فها  ُنعرِّ التي  التكيف  سوء  أحداث  بسلسلة  البدء  في  الحدث  هذا 
كسرطان. لذلك، فإن «الروتين الثانوي للسرطان» هو في الحقيقة 
إعادة تشغيل لبرنامج تطور جنيني. ونحن نتصور وجود مجموعة 
الظاهري  النمط  تقود  التي  المحفوظة  القديمة  المورثات  من 
خاليا  حركية  خالل  من  محض،  بشكل  تعكس،  والتي  للسرطان 
األخرى  األعضاء  غزو  على  وقدرتها  السكونية،  شبه  السرطان 
واستعمارها، الطبيعَة المتغّيرة ديناميكيًا للخاليا الجنينية وقدرتها 

على االنتقال إلى أشكال مختلفة من األنسجة.

الصورة الكبيرة هي أننا نعزو بقاء سمات السرطان إلى منشأ 
عميق يمتد على مدى باليين السنين، وليس إلى التفسيرات التقليدية 
التي تشير إلى النشوء من خدش في كّل حالة من المرض. وفي 
نظريتنا، يبقى التفسير األخير صحيحًا، ولكنه اضطراب صغير. 

دليل متزايد
جاء الدليل على وجود روابط عميقة بين النشوء الجنيني والنشوء 
 Isaac كوهين  إيساك  حدّد  فقد  تجريبية.  دراسات  عدة  من  الورمي 
المعلوماتية  مجال  في  يتخّصص  الذي  األطفال  طبيب   ،Kohane
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البيولوجية، وزمالؤه في جامعة هارفارد، نموذجًا 
معظم  في  بالعمل  ــدأت  ب التي  المورثات  من 
نفسها  البصمة  هذه  أن  وأظهروا  السرطانات، 
كما  المبكر.  الجنيني  التطور  في  نشطة  تكون 
الذي   ،John Condeelis كونديليس  جون  عرض 
يعمل كفيزيائي بيولوجي في كلية ألبرت أينشتاين 
للطب في نيويورك، أن لخاليا السرطان التوسعّية 
صورة للتعبير الجيني تشبه تلك الصورة الخاصة 
تدعم  أكثر  أدلة  وهناك  الجنيني.  النسيج  بتطور 
نظريتنا من التجارب التي ُتستبدل فيها نوى خاليا 
للدهشة  يدعو  والــذي  سرطانية.  بنوى  البيضة 
لكن  طبيعية.  بصورة  بالتطور  تبدأ  األجّنة  أن 
مبكرة  مراحل  في  النهاية،  في  تظهر  الشذوذات 
عندما يكون السرطان أشّد خبثًا (متقدمًا). فهذه 

الجنينية  المرحلة  مع  السرطان  لمرحلة  العكسية  المتبادلة  العالقة 
إلى  يؤدي  شأنًا  السرطان  يكون  ما  ونادرًا  نظريتنا.  مع  متوافقة 
نجاح كلّي أو فشل كلّي. وفور بدايته، يميل السرطان التباع تقدم 
واالجتياح.  التحرك  على  والقدرة  المتسارع  النمو  في  جدًا  واضح 
مشابه  مضيف  عضو  في  السرطان  تقدم  أن  والينويفر  أنا  أتصوُر 
الزمن  مــرور  مع  الخلف  نحو  البيولوجي  النشوء  سهم  النطالق 
وبسرعة كبيرة. ومع انهيار اآلليات التنظيمية المعقدة في الجسم، 
مع  فأكثر،  أكثر  المبّكرة  الظاهرية  األنماط  إلى  السرطان  يتخلّف 

الخاليا األكثر ضررًا  التي تمثل األشكال األكثر سلفية.

إذا كّنا على حق، فيجب أن ترسم السمات المميزة المتنوعة 
سبيل  فعلى  الحياة.  نشوء  شجرة  نحو  عكسية  خريطة  للسرطان 
المثال، ُتظهر الخاليا جزيئات التصاق بالسطح ُتدعى «كادهيرنات-

تقدم  ومع  بعضها.  مع  االلتصاق  على  لمساعدتها   «cadherns
ِقَدمًا.  أكثر  نمط  إلى  الكادهيرن  مورثات  تعبير  يتغّير  السرطان، 
األعضاء  ضمن  الكادهيرن  من  عديدة  أنماط  الحقيقة،  في  توجد، 
متعددة الخاليا، ونحن نتوقع أن ُترى هذه الوظيفة التراجعية مع 

الزمن لمرحلة السرطان في بعض من هذه األنماط أيضًا.

واألشكال  السرطان  بين  تمامًا  مختلف  إضافي  رابط  يوجد 
قديم  أسلوب  العتماد  السرطان  خاليا  تّتجه  كما  للحياة.  المبّكرة 
في  يحدث  الذي  غليكولي،  تحلّل  أو  بالتخّمر،  ُيعرف  الستقالب 
السليمة  الخاليا  تستخدم  ذلك،  عكس  وعلى  الخلية.  سيتوبالزما 
 ،ox-phos في الغالب عملية ُتعرف باألكسدة -أْستردة فسفورية أو
خيطية  حبيبات  ُتدعى   “organelles” ُعَضّيات  ضمن  ُتنَجز  التي 
”mitochondria“. وتتمّثل الخواص الممّيزة للتخمر في قدرته على 

االزدهار في الشروط منخفضة األكسجين (hypoxia) التي تعني قلّة 
 PH :األكسجين وطلبه الكبير للسكر (الغلوكوز) والبيئة منخفضة الـ

-وهي كّل الشروط المميزة لألورام.

ونحن نتساءل، هل يمكن أن يكون نزوع السرطان إلى البيئة 
سائدة  كانت  التي  الشروط  إلى  إشارة  بمثابة  األكسجين  ناقصة 
على الكرة األرضية في الوقت الذي نشأت فيه تعددية الخاليا للمرة 

األولى، قبل حادثة األكسجة الضخمة الثانية؟

ُيعدُّ  وهو  األرض،  كوكب  على  عائلة  كّل  السرطان  ويمّس  هذا 
بالسموم  معالجته  ومحاوالت  متفاقمة.  واقتصادية  صحية  كارثة 
واإلشعاع والجراحة هي في غالب األحيان أكثر بقليل من تكتيك 
للتأخير واإلعاقة. لم تتغّير كثيرًا توّقعات استمرار الحياة، بالنسبة 
كثرة  رغم  عقود،  خمسة  خالل  منتقل  بسرطان  مصاب  لشخص 
إلى  حاجة  هناك  أن  الواضح  من  قريبة.  «عالجات»  عن  الحديث 
السرطان  يبدو  بالعمر،  التقدم  فمثل  جذري.  بشكل  جديد  تفكير 
ال  بالعمر،  التقدم  ومثل  الحياة.  عملية  في  عميقًا  متجّذرًا  جزءًا 
يمكن الشفاء من السرطان على وجه العموم، لكن، بالتأكيد، يمكن 
لكننا  سباته.  فترة  وإطالة  بدايته  تأخير  مثل  آثاره،  من  التخفيف 
سنتعلم كيفية تنفيذ ذلك بشكل فّعال، فقط عندما نفهم السرطان 

بشكل أفضل، ونعرف مكانه في المسح الهائل لتاريخ النشوء.

والجلطة  القلب  مرض  بسبب  يموتون  الذين  الناس  نسبة  حاد  بشكل  انخفضت  و2010،   1950 العامين  بين  الفترة  في 
الدماغية والتهاب الرئة أو األنفلونزا. ومع ذلك، بقيت نسبة الوفيات بسبب السرطان ثابتة بشكل كبير، خالل الفترة نفسها. 
تتعلق األرقام الظاهرة هنا بالواليات المتحدة، مع العلم أن القصة متشابهة في معظم األمم، حيث توجد معطيات يمكن 

لت المعطيات لتعكس التغّيرات الحاصلة في معطيات األعمار في الواليات المتحدة. االعتماد عليها. ُعدِّ

بول دافييه. باحث رئيسي في مركز جامعة والية أريزونا لتجميع العلم 
الفيزيائي وبيولوجيا السرطان، الواليات المتحدة األمريكية.

 ،Physics World, 1 July, 2013 ُنشر هذا المقال في مجلة !
ترجمة مأمون رباح، هيئة الطاقة الذّرية السورية.
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ماكحفة آفات املواد 
املخزونة باستعامل 

األشعة املؤيِّنة
مكافحة  المخازن،  آفات  األغذية،  تشعيع  تشعيع،  المفتاحية:  الكلمات 

اآلفات، إدارة اآلفات.
Key words: irradiation, food irradiation, storage 

pests, pest control, pest management.

الت
مقا

ملخص

منع  لغرض  الدول  من  العديد  في  الغذاء  تشعيع  استعمال  يتزايد 
السلع  إصابة  ووقف  الغذاء،  طريق  عن  تنتقل  التي  األمراض  انتشار 
باستعمال  المتعلقة  األدبيات  تحليل  إلى  المراجعة  هذه  تهدف  باآلفات. 
لهذه  الحالي  واالستعمال  المخزونة،  المنتجات  آفات  لمكافحة  التشعيع 
المثلى.  إمكانياتها  إلى  بها  للوصول  الالزمة  األبحاث  واقتراح  التقانة 
تتراوح الجرع اإلشعاعية الالزمة لوقف تكاثر آفات المنتجات المخزونة 
 Tenebrio molitor بين 0.05 كيلو غراي لحشرة خنفساء الطحين الصفراء
 .Sitotroga cereallela  (olivcr) الحبوب  لفراشة  غراي  كيلو   0.45 و   L
وتشّعع كميات قليلة، ولكنها متزايدة، من الحبوب والبقوليات في العالم 
اليوم، السيما في قارة آسيا. تسمح 33 دولة على األقل بتشعيع بعض 
المنتجات  جميع  بتشعيع  تسمح  منها  دولة  و14  المخزونة،  المنتجات 
بها  تؤثر  أن  يمكن  التي  الطرق  أيضًا  المقال  هذا  يناقش  المخزونة. 
أبحاث تشعيع المنتجات المخزونة وتطبيقاتها في االستعماالت األخرى 
لتقانة التشعيع. كما أن وقف إنبات بذور األعشاب يمكن أن يكون واحدًا 
للمنتجات  النباتية  الصحة  ألغراض  التشعيع  استعماالت  مجاالت  من 

المخزونة، حيث أن للتشعيع مّيزات على إجراءات المكافحة األخرى.
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المقدمة
ُتستعمل األشعة المؤيِّنة بأشكال متعددة في مكافحة اآلفات: 1) 
ُتستعمل تقانة الحشرات العقيمة (SIT) الستئصال آفات من مناطق 
م  معّينة أو الحفاظ على مجتمع اآلفة في مستويات منخفضة، إذ ُتعقَّ
في  وُتطلق  األشعة  باستعمال  وجنسيًا،  معمليًا،  المرباة  اآلفة  أفراد 
لمنع  المحلية  اآلفة  مجتمعات  مع  لتتزاوج  باآلفة  المصابة  المناطق 
تكاثرها. ولكي تنجح تقانة الحشرات العقيمة، البد من أن تطغى أعداد 
التشعيع   (2 لآلفة.  المحلي  المجتمع  أعداد  على  المحررة  الحشرات 
ألغراض الصحة النباتية (PI) لمنع تطور و/أو تكاثر اآلفات الحجرية 
الزراعي  الحجر  لقوانين  تخضع  التي  المواد  نقل  من  يمّكن  مما 
الحمضيات  ثمار  ُتشّعع  فمثال  عليها،  المحجور  المناطق  خارج  إلى 
المصدرة من المكسيك إلى الواليات المتحدة األمريكية بجرعة 150 
الثمار  تكون  أن  يمكن  التي  الفاكهة  ذبابة  أنواع  إدخال  لمنع  غراي 
لكبح  والمفترسات  الطفيليات  عوائل  أيضًا  ُتشّعع   (3 بها.  مصابة 
تعزيز  ألغراض  عوائلها  على  مخبريًا  تربيتها  تسهيل  بهدف  تطورها 
المكافحة البيولوجية والمجاالت األخرى لهذه المكافحة. ُتستعمل هذه 
الطريقة في الوقت الراهن في برامج إطالق الطفيليات في غواتيماال 
قصب  تهاجم  التي  األجنحة  حرشفيات  ضد  والباكستان  والمكسيك 
لمكافحة  التشعيع  ُيستعمل  كما   (4 الفاكهة.  ذباب  وأنــواع  السكر 

مجتمعات اآلفات في المواد المخزونة عند نقل هذه المواد.

باستعمال  المتعلقة  األدبيات  تحليل  إلى  المراجعة  هذه  تهدف 
الحالي  واالستعمال  المخزونة  المنتجات  آفات  لمكافحة  التشعيع 
لهذه التقانة واقتراح األبحاث الالزمة للوصول بها إلى إمكانياتها 
المثلى؛ كما تناقش الطرق التي يمكن أن تؤثر فيها أبحاث تشعيع 
لتقنية  األخرى  االستعماالت  على  وتطبيقاتها  المخزونة  المنتجات 

التشعيع.

نة طبيعة األشعة المؤيِّ
أو  كهرطيسية  أشعة  شكل  على  المؤيِّنة،  األشعة  ــؤدي  ت
جسيمات عالية الطاقة، إلى تشّكل أيونات نتيجة لتحطيم الروابط 
الكيميائية. يتضمن الجزُء المؤيِّن من الطيف الكهرطيسي الضوَء 
المرئي  الضوء  أن  العلم  مع  األقصر،  الضوئية  والموجات  المرئي 
يؤيِّن مرّكبات كيميائية محّددة فقط، وكمثال على ذلك الكلوروفيل 
(اليخضور) الذي يتأّين للبدء بعملية التركيب الضوئي. وقد ُدرست 
موجة  (بطول  المؤيِّنة  البنفسجية  فوق  األشعة  استعمال  إمكانية 
10-400 نانومتر وطاقة من 3-124 إلكترون فولط)، كمعاملة سطحية 
للحبوب ولمكافحة آفات المنتجات المخزونة. يمكن استعمال أشعة 
غاما الناتجة عن نظير الكوبالت-60 (1.17 و 1.33 مليون إلكترون 

فولط) والسيزيوم-137 (0.66 مليون إلكترون فولط) لمعالجة الغذاء. 
ُينتج الكوبالت-60 من الكوبالت (غير المشع) النظامي (ذي الوزن 
الذّري 58.9) عن طريق القذف بالنترونات. يبلغ عمر النصف لهذا 
والسيزيوم-137  النظامي.  النيكل  إلى  ويتفكك  عامًا   5.27 النظير 
هو ناتج انشطاري لليورانيوم والبلوتونيوم، يتم الحصول عليه من 
هو  النظير  لهذا  النصف  عمر  المستنفد.  النووي  الوقود  معالجة 
30.07 عامًا ويتفكك إلى عنصر الباريوم-137. وبالرغم من إمكانية 
غير  أنه  إال  األغذية،  تشعيع  في  قانونيًا  السيزيوم-137  استعمال 
مستعمل لهذا الغرض تجاريًا. وألن هذا النظير قابل لالنحالل في 
الماء، فإن توفره (لالستعمال) منظم بشكل دقيق وعلى األغلب لن 

ُيستعمل في تشعيع األغذية.

وتكون  سينية،  وأشعة  إلكترونات  الخطّية  المسّرعات  ُتنتج 
على  األغذية  لتشعيع  استعمالها  يمكن  عالية  اإللكترونات  طاقة 
مستوى يصل إلى 10 مليون إلكترون فولط. وتنتج األشعة السينية 
مثل  الثقيلة،  المعادن  على   (e-beam) اإللكترونية  الحزم  توجيه  من 
التنتاليوم أو الذهب، وُتستعمل هذه األشعة حتى طاقة 7.5 مليون 
إلكترون فولط لتشعيع األغذية. ويتحول، في أحسن األحوال، %14 
يتحول  حين  في  سينية،  أشعة  إلى  اإللكترونية  الحزم  طاقة  من 
الباقي إلى حرارة. ويكون مستوى الطاقة التي تصدرها جميع هذه 
المصادر دون المستويات التي يمكن أن تجعل األغذية المعالجة 

ذات نشاط إشعاعي.

للتشعيع، سواء كان مصدره النظائر المشعة أو اآلالت (الحزم 
اإللكترونية أو األشعة السينية) طريقة التأثير نفسها: فأشعة غاما 
مداراتها  من  اإللكترونات  تطرد  واإللكترونات  السينية  واألشعة 
مؤّدية إلى تشكل أيونات وجذور حرة. وتتصادم اإللكترونات الحرة 
مع إلكترونات أخرى مؤّدية إلى تشكل وابل من اإللكترونات (همرة 
التخريب  من  مزيدًا  الحرة  والجذور  األيونات  تسّبب  إلكترونية). 
للجزيئات العضوية الكبيرة مثل المادة الوراثية (DNA) مؤّدية إلى 
الثانوي  التأثير  أن  والواقع  عة.  الُمشعَّ الحية  الكائنات  تطور  وقف 
الناتج عن األيونات والجذور الحرة التي تسّببها الحزم اإللكترونية 
قد يكون أكثر ضررًا للجزيئات العضوية من التأثير األولي لألشعة 

نفسها.

تؤثر األشعة بسهولة في الخاليا دائمة االنقسام في الكائنات 
في  الوسطى،  واألمــعــاء  التناسلية  الغدد  ذلــك  ويشمل  الحية، 
عمل  وقف  تسبب  التي  الدنيا  الجرع  أن  كما  البالغة.  الحشرات 
هذه األعضاء، توقف الحشرات عن التكاثر والتغذية، ألن األمعاء 

الوسطى تعجز عن القيام بوظيفتها في هضم الغذاء. 
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استعمال  ومراجعة  التاريخية  التطبيقات 
المنتجات  ــات  ــ آف لــمــكــافــحــة  الــتــشــعــيــع 

المخزونة

وجد، بعد فترة وجيزة من اكتشاف األشعة المؤيِّنة في أواخر 
تكاثريًا  الحية  الكائنات  تعقيم  باإلمكان  أنه  عشر،  التاسع  القرن 
بجرع منخفضة نسبيًا من األشعة دون أن تظهر على هذه الكائنات 
تأثيرات جانبية أخرى. واستعمل التشعيع ألول مرة تجاريًا كوسيلة 
خنفساء  لمكافحة  ذلك  وكان   ،1929 عام  في  الحشرات  لمكافحة 
تبّين  ولكن  السيجار.  علب  في   Lasioderma serricorne السجائر 
الحقًا أن آلة األشعة السينية المستعملة حينها كانت غير مناسبة 

للعمل المستمر.

آفات  بتشعيع  المتعلقة  األدبيات   Watters واترز  العالم  راجع 
التقانة  هذه  أن  مفادها  نتيجة  إلى  ووصل  المخزونة  المنتجات 
هامة وفعالة وآمنة للحفاظ على المنتجات المخزنة أثناء تخزينها، 
المنتجات  آفات  تكاثر  لوقف  ضرورية  غراي  كيلو   0.5 جرعة  وأن 
لغمديات  التابعة  (السيما  األنــواع  من  الكثير  أن  مع  المخزونة 

األجنحة) يمكن إيقاف تكاثرها باستعمال جرع أقل.

فجرعة  مشابهة،  نتائج  إلى  أيضًا   Tilton تلتن  العالم  توّصل 
0.5 كيلو غراي كافية عمليًا لمكافحة جميع أنواع آفات المنتجات 
المخزونة بمنعها من التكاثر بدًال من قتلها بشكل مباشر، ألن ذلك 
يحتاج إلى جرع أعلى من ذلك بكثير. كما توصل إلى حقيقة أنه 
بالرغم من أن الحشرات المشّععة يمكن أن تبقى على قيد الحياة 
تغذيتها  فإن  غراي،  كيلو   0.5 بجرعة  التشعيع  بعد  الوقت  لبعض 
تتدنى إلى حدٍّ كبير مؤّدية إلى تقليل الضرر إلى حدوده الدنيا. كما 
وجد أن مكافحة حشرات حرشفيات األجنحة أصعب من مكافحة 
غمديات األجنحة، وأن الجرعة الالزمة لمكافحة خنافس البذور هي 

األدنى من بين آفات المنتجات المخزونة جميعها.

استنتج تلتن أيضًا أن تشعيع الحبوب الدكمة (غير معبأة) غير 
مجٍد اقتصاديًا بسبب ارتفاع كلفة بناء منشأة التشعيع وصعوبة 
تمرير الحبوب في نظام التشعيع. وكانت الصناعة في ذلك الوقت 
(الستينيات) تعاني من مشاكل جدية ناتجة عن إصابة دقيق القمح 
ولكن  التشعيع،  في  يكمن  الحّل  أن  يومها  البعض  وظن  باآلفات، 
ظهور نظام متكامل لمكافحة اآلفات في الدقيق يتألف من منشآت 
أكثر مقاومة لغزو اآلفات ومبيدات محّسنة وإجراءات نظافة أفضل 
هذه  تحاشي  من  مّكنت  الفيزيائية  المكافحة  من  أخرى  وأشكال 
المشكلة في بداية السبعينيات مؤّدية إلى وقف الطلب المستعجل 

على تشعيع الدقيق. 

يعود أضخم وأطول استعمال للتشعيع لمكافحة الحشرات إلى 
معاملة نحو 400 ألف طن سنويًا من الحبوب المستوردة من قبل 
االتحاد السوفيتي (يومها) في ميناء األوديسا في أوكرانيا الذي 
بدأ في عام 1980 واستمر حتى العام 2007، وبلغت استطاعة نظام 
كيلو   0.4-0.2 بجرعة  الحبوب  من  طن/ساعة   400 هذا  التشغيل 
غراي. ولكن كمية الحبوب المعالجة انخفضت الحقًا في السنوات 
بسبب  سنويًا  طن  ألف   70 نحو  إلى  النظام  هذا  لعمل  األخيرة 
تفكك  بعد  وذلك  المنطقة  في  أخرى  موانئ  عبر  الحبوب  استيراد 

االتحاد السوفيتي.

 وقد الحظ العالمان براور Brower وتلتن عام 1985 بأنه رغم 
أن معظم آفات المنتجات المخزونة عالمية االنتشار، فإن بعضها 
 Corcyra cephalonica  ،(Trogoderma granarium Everts) مثل 
Prostephanus truncatus (Horn) ،(Stainton) وبعض األنواع التابعة 
التشعيع  باستعمال  ونصحا  كذلك،  ليست  الحبوب  خنافس  لعائلة 

كمعاملة صحة نباتية ضد هذه اآلفات. 

آفات  إلدارة  الحديثة  الشاملة  المراجعات  إحــدى  وتتطّرق 
فيلبس  العالم  استنتج  فقد  التشعيع،  إلى  المخزونة  المنتجات 
Phillips بأن األشعة المؤيِّنة ليست إجراًء عمليًا بالنسبة لشركات 
الصناعات الغذائية الرئيسية بسبب كلفتها األولية العالية والموقف 
ذلك،  إلى  إضافة  استنتج،  كما  التقانة.  هذه  من  السلبي  الشعبي 
مشهورة،  تجارية  ماركات  بإنتاج  المعروفة  الشركات  من  أيًا  بأن 
إلى  التحول  عمليًا،  الحاضر،  الوقت  في  االعتبار  بعين  تأخذ  لن 
فقط  صغيرة  نسبة  أن  اعتبار  على  المؤيِّنة،  األشعة  استعمال 
الكلفة  أن  صحيح  الطريقة.  بهذه  معامًال  غذاًء  تقبل  السكان  من 
االبتدائية العالية يمكن أن تعرقل بناء منشآت تشعيع جديدة، ولكن 
الواقع أن هذه المنشآت ُتبنى بغض النظر عن الكلفة. فخالل العام 
 1912، ُبنيت ثالث منشآت تشعيع جديدة لمعامالت الصحة النباتية 
منشآت  من  العديد  بناء  يتم  كما  وفيتنام،  وتايالند  المكسيك  في 
التشعيع، على مستوى العالم، ألغراض أخرى غير تشعيع الغذاء. 

لن  الشهيرة  الغذاء  ماركات  صانعي  أن  صحيحًا  يكون  قد 
صحيحًا  ليس  ولكن  الراهن،  الوقت  في  التشعيع  استعمال  يتبّنوا 
أن نسبة منخفضة فقط من السكان تقبل الغذاء المشّعع. فمثال، 
تظهر الدراسات بشكل مستمر أن معظم المستهلكين في الواليات 
المتحدة األمريكية يشترون الغذاء المشّعع. والشركات الصناعية 
الكبرى التي لديها ماركات تجارية مشهورة تدافع عنها، قد ال تكون 
بأنها  ُيفهم  أن  يمكن  التي  الجديدة،  التقانة  إلى  للتحّول  السّباقة 
خطرة أو جدلية. وبخالف ذلك، فالشركات األصغر التي ال تخسر 
إال قليًال ولكنها يمكن أن تربح الكثير من هذا التحول، كثيرًا ما 
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تكون رائدة في تبنى هذه التقانة، في حين تتبّنى الشركات الكبرى 
عند  حصل  ما  وهذا  وآمنة.  رابحة  أنها  تثبت  عندما  التقانة  هذه 
اعتماد التشعيع تجاريًا لمعالجة ثمار الفاكهة والخضار الطازجة. 
الشركات  من  قليل  عدد  يسيطر  عندما  مشكلة  تنشأ  أن  ويمكن 
الصغيرة  الشركات  وجود  أن  لدرجة  ما،  صناعة  على  العمالقة، 

األقل نفورًا من المخاطرة، قد ال تكون موجودة.

أمام  عوائق  ثالثة   Throne وثــرون  فيلبس  العالمان  وضع 
أمان  من  الجمهور  تخوف   .1 المخزونة:  المنتجات  تشعيع 
المنشآت التي تستعمل النظائر المشعة. 2. الفهم الخاطئ حول 
تحمل  عدم   .3 ُمِشع.  غذاء  إلى  المشّعع  الغذاء  تحول  إمكانية 
الدول  قبل  من  المعالجة  المنتجات  في  حّية  حشرات  أية  وجود 
ناتجة  العوائق  هذه  ولكن  عام.  بشكل  والجمهور  المستوردة 
يكون  الحّل  فإن  وبالتالي  الفهم،  في  قصور  عن  أساسي  بشكل 
بالتوعية. فقد بّين العالمان أوستيس Eustice وبرون Bruhn بأن 
تعليم الحقائق حول تشعيع الغذاء يزيد من قبول الجمهور له. أما 
بالنسبة للتخّوف من النظائر المشعة، فإن منشآت تشعيع الغذاء 
(األشعة  لألشعة  اآللية  المصادر  واستعمال  كاٍف  بشكٍل  محمّية 
السينية والحزم اإللكترونية) يزيل كليًا أّي خطر يمكن أن يشّكله 

استعمال النظائر المشعة.

حشرات  وجــود  عن  الناتج  التخّوف  مواجهة  أيضًا  تّمت 
النباتي  الحجر  منظمات  قبل  من  المشّععة  المنتجات  في  حية 
الجرع  فعلى  النباتية.  الصحة  ألغــراض  بالتشعيع  المتعلقة 
التشعيع  يؤدي  ال  الحشرات،  لمكافحة  باستعمالها  المنصوح 
تتوقف  الحشرات  هذه  أن  ولو  الحشرات،  لهذه  فوري  موت  إلى 
عن التغذية والتكاثر وتموت عادة قبل الحشرات غير المشّععة. 
لقد طورت مؤسسات الحجر الصحي النباتي بروتوكوالت لقبول 
الحية  الحشرات  ووجود  الفحص  عند  الحية  الحشرات  وجود 
في المنتجات المخزونة، مع وجود ما يؤّكد أن تشعيعها بشكل 
الحشرات  لوجود  الجمهور  وكراهية  مقبوًال.  اليوم  بات  مناسب 
ألن  مشكلة  يشّكل  ال  أن  يجب  المخزونة  المنتجات  في  الحّية 
بالحشرات  بشدة  مصابة  أنها  ُيالحظ  التي  المخزونة  المنتجات 
أم  حّية  فيها  الموجودة  الحشرات  كانت  سواء  مقبولة  تكون  لن 
ميتة، فالصناعة ال يمكنها تحّمل وجود إصابات واضحة باآلفات. 
فيها  اسُتعملت  التي  عشرة  السبع  السنوات  خالل  أنه،  والواقع 
األشعة كمعاملة صحة نباتية، نادرًا ما وجدت الحشرات الحّية 
غير  الحّية  الحشرات  أن  يعني  ال  وهذا  المعاملة.  المنتجات  في 
موجودة في هذه الشحنات، ولكنه يعني بأن مستوى وجودها أقّل 

من درجة الجهد المبذول إليجادها.

من  الكثير  تبديه  الذي  الزائد  الحالي  الحذر  ُيعزى  أن  يمكن 
شركات الصناعات الغذائية حول استعمال التشعيع لحّل مشاكل 
الصحة  الغذائي،  المصدر  ذات  الممرضة  العوامل  (مثًال  الغذاء 
الغذاء  سالمة  فضائح  إلى  المخزونة)  المنتجات  حماية  النباتية، 
التي حصلت بدايًة من أواخر الثمانينيات. ورغم أن بعض الناس 
طريق  عن  تنتقل  التي  الممرضة  العوامل  بسبب  عام  كّل  يموتون 
الغذاء، لم يوثَّق تسّمٌم على مستوى جماعي في الواليات المتحدة 
األمريكية لنحو ستين عامًا وحتى عام 1985 عندما تسّبب التلوث 
الشهير للجبنة في مدينة لوس أنجلوس ببكتريا اللستريا في موت 
إجهاض.  حالة   20 إلى  وأّدى  أطفال)،  عشرة  (منهم  شخصًا   28
وقد أّدى تكثيف التركيز اإلعالمي في عام 1989 على احتمال وجود 
خطر اإلصابة بالسرطان نتيجة استهالك منتجات التفاح المحّضرة 
من ثمار تفاح معاملة بالمبيد دامينوزيد (آالر) إلى بداية عهد من 
باإلضافات  الثقة  وعدم  األغذية  إنتاج  في  األمــان  عامل  زيــادة 
األغذية.  لعلم  بكفاية)  تختبر  لم  الجديدة (التي  والتقانات  الغذائية 
وأّدت حاالت التسّمم الغذائي الالحقة ذائعة الصيت وتقانات إنتاج 
الغذاء الجدلية إلى زيادة وعي الجمهور بمسألة سالمة الغذاء. مع 
ذلك، فإنه لمن دواعي السخرية أن تصبح التقانة التي تستطيع أن 
تخفض بشكل فوري من عدد حاالت التسّمم الغذائي (بالتشعيع)، 

بحّد ذاتها، مجاًال للشك.

ألن  المشّعع  الغذاء  سالمة  في  فضائح  وجود  عدم  من  وبالرغم 
والثروة  لإلنسان  آمنة  أنها  من  بإسهاب  التأّكد  تّم  قد  العملية  هذه 
قد  األغذية  تشعيع  فإن  المشّععة،  لألغذية  المستهلكة  الحيوانية 
يتعّرض لبعض االنتقادات األولية التي يستنبطها بعض الناس قبل 
أن يتعلموا الحقائق حول هذه العملية. ففي بعض البلدان (الواليات 
غير  معوقات  من  األغذية  تشعيع  يعاني  مثًال)  األمريكية  المتحدة 
ألن  جدلية،  ولكنها  المجّربة،  اآلمنة  التقانات  ببعض  مقارنة  منطقية 
في  كذلك،  أنها  إلى  تشير  الصقة  تحمل  أن  يجب  المشّععة  األغذية 
عن  الناتجة  واألغذية  السامة  بالغازات  المعاملة  األغذية  أن  حين 
سبيل  على  النووية،  التقانات  باستعمال  وراثيًا  المحّورة  النباتات 
المثال، ال تحتاج إلى حمل مثل هذه الالصقة. ولكن بالطبع، إذا كانت 
النظرة إلى تقانة تشعيع الغذاء إيجابية، فإن وضع لصاقة على الغذاء 
ال يكون بغرض التحذير بل مصدرًا للتأكيد على سالمة هذا الغذاء. 

ُأجريت كمية معتبرة من األبحاث على قياس تأثير التشعيع في 
األبحاث  هذه  نتائج  أظهرت  وقد  ومنتجاتهما.  والبقوليات  الحبوب 
قليلة،  الحشرات  لمكافحة  المطلوبة  للجرع  السلبية  التأثيرات  بأن 
مع اإلشارة إلى عدم جواز تشعيع البذور المعّدة للزراعة ألنها لن 

تنمو بشكل طبيعي.
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االستعماالت الحالية لتشعيع المنتجات المخزونة 

االستعمال األوسع لتشعيع األغذية عالميًا، في الوقت الراهن، 
هو تشعيع البهارات. إذ ُيشّعع منها أكثر من 185600 طن سنويًا. 
الدقيقة  األحياء  مكافحة  هو  البهارات  لتشعيع  الرئيسي  والغرض 
بالجرعة  الحال  في  ُتقتل  فيها  موجودة  حشرات  وأية  الممرضة، 
العالية المستعملة (5-10 كيلو غراي). أما في المنتجات المخزونة، 
حيث يكون الهدف مكافحة الحشرات، فإن الجرعة المستعملة أقّل 
الجرعة  هذه  وباستطاعة  غراي)،  كيلو   0.05-0.45) بكثير  ذلك  من 

منع الحشرات من التكاثر أو إكمال تطورها.

في  المخزونة  للمنتجات  التشعيع  باستعمال  ُيسمح  عالميًا، 
تسمح  منها  دولة   14  ،(1 (الجدول  اليوم  دولة   33 عن  يقل  ال  ما 
بتشعيع جميع المنتجات المخزونة، ولو أن القليل من هذه البلدان 
استعمال  يتزايد  تجاري.  نطاق  على  المخزونة  المنتجات  يشّعع 
 334 نحو  إندونيسيا  شّععت  فقد  آسيا.  قارة  في  الغذاء  تشعيع 
طنًا من الحبوب في عام 2005 بغرض مكافحة الحشرات، وشّععت 
وتتزايد  نفسه.  للغرض  واللوبياء  الحبوب  من  طن   4000 الصين 
هذه الكميات عامًا بعد عام، وتمتلك الصين أكثر من 100 منشأة 
الصين  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  المزيد.  تبني  أنها  كما  تشعيع، 
قد عانت من مشاكل متعددة في تلوث األغذية في السنوات القلية 
الماضية، وقد تجد في التشعيع جزءًا من الحّل للمشاكل الناشئة 
هذه  الراهن  الوقت  في  الهند  تستعمل  البيولوجي.  التلوث  عن 
التقنية لتشعيع األرز، وقد لّخص لوهرانو Loaharanu استعماالت 
حبوب  بتشعيع  بدأت  بنغالدش  أن  إلى  وأشار  األغذية،  تشعيع 
تبني  كانت  العاج  ساحل  أن  كما   ،1986 عام  منذ  البقوليات 
كوبا  أن  إلى  أيضًا  وأشار  الوقت،  ذلك  في  الغرض  لهذا  منشأة 
بدأت بتشعيع حبوب اللوبياء الجافة في عام 1987، وأن كرواتيا 
الزمن  أو  الكميات  إلى  يشير  أن  دون  األرز،  تشّععان  وفيتنام 
الذي اسُتعملت فيه هذه التقنية لهذا الغرض. كما ذكرت ماركوتي 
Marcotte في عام 2000 أن الحبوب والبقوليات ُتشّعع في الصين 
أية  تذكر  أن  دون  وتايالند  إفريقيا  وجنوب  وإندونيسيا  وفرنسا 
تفاصيل عن الغرض أو الجرع أو الكميات المشّععة. ومن الصعب 
ال  عندما  السيما  األغذية،  تشعيع  عن  إحصائيات  على  الحصول 
يتم ذلك وفقًا لألنظمة والقوانين المرعية، ألن مثل هذه المعلومات 
هذه  إفشاء  تريد  ال  قد  الصناعية  والشركات  خاصة،  ملكية  ُتعدُّ 
المعلومات خوفًا من نتائجها على الشركات نتيجة للفهم الخاطئ 
لتأثيرها. يقوم االتحاد األوربي بجمع معلومات عن تشعيع األغذية 
في دول االتحاد. وتشير آخر اإلحصائيات المتوفرة (2010) إلى 
عدم تشعيع أية كميات من الحبوب أو البقوليات أو منتجاتها، مع 

أن دول االتحاد قد شّععت أنواعًا مختلفة من المنتجات الغذائية 
 8400 من  أكثر  وهولندا  وفرنسا  بلجيكا  شّععت  فمثًال،  األخرى. 

.(EC.2012) طن جلّها من أرجل الضفادع ولحوم الدواجن

اجلدول 1. أهم الدول التي تسمح باستعمال األشعة املؤيِّنة ملكافحة آفات املواد الغذائية 
(Hallman, 2013 عن) املخزونة

املواد املسموح بتشعيعهاالدولة
اجلرعة العليا 

املسموح بها
(كيلو غراي)

احلبوب، منتجات احلبوب، املكّسرات، الثمار اجلزائر
املجّففة، اخلضار

10

1املكّسرات، الثمار املجّففة، اخلضاراألرجنتني
1أي مادة غذائية مخزونةبنغالدش

1احلبوب والبقولياتبلجيكا
1أي مادة غذائية مخزونةالبرازيل

0.75احلبوب ومنتجاتهاكندا
حبوب الكوكا، األرز، احلبوب، منتجات تشيلي

احلبوب
0.6

0.6األرز، احلبوبالصني
0.4املكّسرات، الثمار املجّففة

0.2البقوليات
1احلبوب، الثمار املجّففة، البقولياتكرواتيا

حبوب الكوكا، األرز، احلبوب، منتجات كوستاريكا
احلبوب

1

0.5حبوب الكوكاكوبا
2بذور السمسم، زبدة الكوكا

10البقولياتجمهورية التشيك
1البقوليات، الثمار املجّففةفرنسا

1أي مادة غذائية مخزونةغانا
0.75التمور، التني املجّفف، الزبيبالهند

احلبوب ، األرز، منتجات احلبوب، بذور 
البقوليات

1

1احلبوب، الثمار املجّففةإندونيسيا
0.25الكستناكوريا

5احلبوب، البقوليات، منتجات احلبوب
10أي مادة غذائية مخزونةاملكسيك
احلبوب، البقوليات، منتجات احلبوب، الثمار هولندا

املجّففة
1

1أي مادة غذائية مخزونةالبارغواي
1أي مادة غذائية مخزونةالبيرو

1أي مادة غذائية مخزونةالفلبني
0.3الذرة واحلبوبروسيا

0.7األرز
1أي مادة غذائية مخزونةالعربية السعودية

1أي مادة غذائية مخزونةجنوب إفريقيا
1أي مادة غذائية مخزونةسورية
األرز، احلبوب، منتجات احلبوب، الثمار تايالند

املجّففة
1

1البقوليات والثمار املجّففةتونس
1أي مادة غذائية مخزونةتركيا

0.3الذرة واحلبوبأوكرانيا
0.7األرز

الواليات املتحدة 
األمريكية

0.5القمح والطحني

1أي مادة غذائية مخزونةفيتنام
1أي مادة غذائية مخزونةزامبيا
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إمكانية استعمال التشعيع على المنتجات المخزونة

تخلق العملية الراهنة للتوفيق بين التنظيمات التجارية العالمية 
اآلفات  بعضها  يتضمن  جديدة  تحديات  الزراعية  بالمنتجات 
لديه  الذي  البلد  في  موجودة  تكون  قد  الحجرية  واآلفة  الحجرية. 
وتحت  االنتشار  واسعة  ليست  ولكنها  ضدها  حجرية  تشريعات 
السيطرة الرسمية. وتجري حاليًا مناقشات حول تأثيرات التوفيق 
بين هذه التشريعات في الدول وسكانها، سواء منها المتقدمة أو 
التجارة.  مجاالت  كّل  في  العاملة  التجارية  والمؤسسات  النامية، 
غير  المتغّيرات  بعض  المناقشات  هذه  تحدث  أن  المتوقع  ومن 
حًال  المخزونة  المنتجات  تشعيع  يتضّمن  أن  ويمكن  المتوقعة. 
لبعض هذه التحديات، ومن مصلحة التنظيمات التجارية المتوافقة 

إيجاد حلول ممكنة للتغلب على الحواجز التجارية.

من   Halverson and Nablo ونابلو  هالفرسون  العالمان  ذكر 
مجال  في  التشعيع  لتطبيقات  متعّددة  مجاالت  وجود  تحديد،  دون 
التقليدية،  المبيدات  الستعمال  عملية  كبدائل  المخزونة  المنتجات 
ولكن، ألن الكلفة (ومن ضمنها الخطوات العملية) لتشعيع المنتجات 
التبخير  مثل  األخــرى،  بالبدائل  مقارنة  نسبيًا،  عالية  المخزونة 
المخزونة  المنتجات  تشعيع  يكون  ولكي  لذلك،  السامة،  بالغازات 
نسبيًا  القيمة  عالية  المنتجات  تلك  تكون  أن  من  بد  ال  مقبوًال، 
ونتيجة لتزايد القيود  بالتقانات األخرى.  ومناسبة للتشعيع مقارنة 
على استعمال بروميد المثيل، وإمكانية ظهور صفة المقاومة لفسفيد 
الهدروجين، وصعوبة تسجيل مبيدات جديدة لالستعمال على الغذاء، 
يمكن أن يكون للتشعيع دوٌر متزايٌد في حماية المنتجات المخزونة، 
وبالتالي، فإن الكلفة واإلجراءات العملية في استعمال األشعة يمكن 
أن تكون أفضل، مقارنة بالبدائل غير السامة، مثل وقف اإلصابة 

بالحرارة المنخفضة عن طريق التهوية الطبيعية أو التبريد.

نباتية  صحة  كمعاملة  التشعيع  لتبّني  الرئيسي  السبب  يعود 
للسلع الطازجة إلى كونه أقّل ضررًا لهذه السلع من االستعماالت 
الثمار  بعض  أن  والواقع  بالمبيدات.  والمعاملة  كالحرارة  البديلة 
المشّععة (مثل الرامبوتان) ال تتحّمل أية معاملة صحة نباتية أخرى. 
أما المنتجات المخزونة عالية التحمل فيمكن، بشكل عام، أن تتحّمل 
ال  وبالتالي  اآلفات،  لقتل  السامة  الغازات  أو  بالحرارة  المعاملة 

يكتسب التشعيع ميزة التحّمل األفضل للسلع.

االحتياجات البحثية 

المباشر  الموت  تستعمل  الحديثة  األبحاث  بعض  تــزال  ما 
كمعيار لفعالية التشعيع. لكن هذا ليس ضروريًا لمعظم استعماالت 

المخزونة،  المنتجات  ضمنها  ومن  الحشرات،  لمكافحة  التشعيع 
كما يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية على نوعية المواد المعالجة، 
من  عاٍل  مستوى  على  للحصول  المطّبقة  الفائضة  الجرعة  بسبب 
القتل المباشر، والواقع أن وقف التكاثر معيار كاٍف لقياس فعالية 

التشعيع.

تتراوح  بجرع  األجنحة  غمديات  حشرات  تكاثر  وقف  يمكن 
للنوع  غراي  كيلو   0.4 إلى  األنواع  لبعض  غراي،  كيلو   0.05 بين 
من  يكون  وقد   .(2 (الجدول   Palorus subdrepressus (Wollaston)
المفيد التأكد من هذه الجرعة للنوع P. subdrepressus ألنها مسؤولة 
بشكل كبير عن جرعة الصحة النباتية العامة لجميع الحشرات، عدا 
كيلو   0.4 بجرعة  والمحّدد  األجنحة،  حرشفيات  وفراشات  عذارى 
 P. غراي، في حين أن جرعة أدنى قد تكون كافية. ورغم أن النوع
subdrepressus ليس آفة حجرية، فإن البيانات المتوفرة عن جميع 
ألنها  للمعاملة  عامة  جرع  إلى  للوصول  ُتستعمل  الحشرات  أنواع 

تمثل مجموعة خاصة بها من الحشرات.

أشارت الدراسات التي ُأجريت قبل 46 عامًا مضت أن بالغات 
 1 من  أكثر  تحتاج   S. cerealellaو  Plodia interpunctella النوعين 
كيلو غراي لوقف تكاثرها. وإذا كان هذا صحيحًا، فإن حرشفيات 
األجنحة تتطلّب جرعة عالية نسبيًا لمعاملة جميع أطوارها مقارنة 
بمفصليات األرجل األخرى. ولكن وجد العالمان هلمان وفيليبس 
Hallman and Phillips بأن الجرعة الالزمة لمنع تكاثر الحشرات 
كيلو   0.45 و   0.35 إلى  تخفيضها  يمكن  النوعين  لهذين  الكاملة 
كيلو   0.45 جرعة  فإن  وبالتالي،   ،(2 (الجدول  التتالي  على  غراي 
حرشفيات  فراشات  تكاثر  لوقف  كافية  تكون  أن  يمكن  غراي 

األجنحة.

تتضّمن العوامل التي يمكن أن تؤثر في فعالية التشعيع تركيز 
اآلفة.  وساللة  الجرعة  ومعدل  الحرارة  ودرجة  والعائل  األكسجين 
ومن الضروري إجراء األبحاث الالزمة لتحديد فيما إذا كان أليٍّ 
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ذلك  تعويض  وكيفية  المخزونة  بالمنتجات  عالقة  العوامل  هذه  من 
إن كان هذا صحيحًا.

اجلدول 2. اجلرع التي توقف تكاثر احلشرات الكاملة (الطور األكثر مقاومة لألشعة) ملنع 
تكاثر آفات املنتجات املخزونة.

املرجعاجلرعةالرتبة و النوع
Acari

Acarus siro0.3Burkholder et al. (1966)
Tyrophagus putrescentiae0.3Ignatowicz (1997)

Coleoptera
Attagenus unicolor0.13Tilton et al. (1966b)

Callosobruchus chinensis0.08Supawan et al. (2005)
C. maculatus0.1Dongre et al. (1997)

Cathartus quadricollis0.2Brower (1974b)
Dermestes maculatus0.3Seal and Tilton (1986)

Gibbium psylloides0.3Brower and Scott (1972)
Gnathocerus maxillosus0.2Brower (1974a)

Lasioderma serricorne0.1Imai et al. (2006)
Oryzaephilus surinamensis0.125Tunçbilek (1997)

Palorus subdrepressus0.4Brower (1973a)
Prostephanus truncatus0.06Ignatowicz (2004)
Rhyzopertha dominica0.115Matin and Hooper (1974)

Sitophagus hololeptoides0.1Brower (1975)
Sitophilus granarius0.1Aldryhim and Adam (1999)

S. oryzae≤0.132Tilton et al. (1966a)
S. zeamais0.1Brown et al. (1972)

Stegobium paniceum0.05Harwalkar et al. (1995)
Tenebrio molitor0.05Brower (1973b)

T. obscurus0.1Brower (1973b)
Tenebriodes mauritanicus0.05Brower and Mahany (1973)

Trogoderma glabrum0.175Tilton et al. (1966b)
T. granarium0.2Gao et al. (2004)
T. inclusum0.2Brower and Tilton (1972)
T. variabile0.1Brower and Tilton (1972)

Tribolium castaneum0.16Gochangco et al. (2004)
T. confusum0.175Tilton et al. (1966a)
Lepidoptera

Cadra cautella0.3Cogburn et al. (1973)
Corcyra cephalonica0.1Huque (1971)

Ephestia elutella0.3Brower (1979)
Ephestia kuehniella0.3Ayvaz and TunçbilekS¸ (2006)

Plodia interpunctella0.35Hallman and Phillips (2008)
Sitotroga cereallela0.45Hallman and Phillips (2008)

Psocoptera
Liposcelis bostrychophila0.3Wang et al. (2009)

L. entomophila0.3Wang et al. (2010)
L. paeta0.3Wang et al. (2012)

 80-60 بطاقة  اإللكترونات  باستعمال  الدراسات  بعض  ُأجريت 
على  القدرة  تنخفض  المتدنية  الطاقة  وبهذه  فولط،  إلكترون  كيلو 
ويتطلّب  البذور،  أو  الحبوب  من  فقط  واحدة  طبقة  إلى  االختراق 
استعمال هذه الطريقة نظامًا قادرًا بشكل مستمر على إنتاج ذلك 
الترتيب (طبقة واحدة من الحبوب). تمتاز هذه الطريقة بانخفاض 
وتخفيض  لإللكترونات  المنخفضة  للطاقة  نتيجة  الالزم  التدريع 
األذى للسلع المعاملة، ألن الجرعة الممتصة في هذه الحالة تكون 

متماثلة. وعند استعمال التشعيع بطاقات أعلى على طبقات أسمك 
سوف  المشع  المصدر  إلى  األقــرب  الحبوب  فإن  الحبوب،  من 
الحبوب  تحصل  لكي  المطلوبة  الجرعة  من  أعلى  لجرعة  تتعّرض 
األبعد عن المصدر على الحّد األدنى من الجرعة الالزمة للحصول 

على الفعالية المطلوبة.

أهمية  لها  المخزونة  المنتجات  حشرات  من  القليل  أن  ورغم 
والبذور  األعشاب  بذور  خاص  -وبشكل  الفطور  فإن  حجرية، 
في  مهّمًا  عائقًا  تشكل  باتت  الطيور-  تغذية  في  المستعملة 
بذور  جميع  إزالة  المستحيل  من  أنه  وباعتبار  الحبوب.  تجارة 
تعريفها  إمكانية  في  الكبيرة  والصعوبة  الحبوب  من  األعشاب 
في  األعشاب  بذور  من  الكثير  فإن  التصدير،  أثناء  فحصها  عند 
جديدة.  أماكن  وتغزو  الحدود  تعبر  أن  يمكن  المصّدرة  الحبوب 
المستعمل  المجال  ضمن  نسبيّا،  منخفضة  بجرع  والتشعيع 
لمكافحة الحشرات يمكن أن يكون معاملة مثالية لمنع نمو نباتات 
أي  وجود  عدم  في  الطريقة  هذه  ميزات  وتكمن  البذور.  هذه  من 
للحدود  العابرة  األنواع  تهديد  لوقف  تصّوره  يمكن  آخر  بديل 
إنبات  وقف  الممكن  فمن  الراهن،  الوقت  في  األعشاب  بذور  من 
بذور األعشاب خالل تحميل الحبوب في الموانئ للتصدير وليس 
هنالك من خطر إلعادة اإلصابة بعد تشعيع الحبوب الحاملة لهذه 
البذور. فالسفن ُتعّبأ بمعدل 600 طن/ساعة تقريبًا في كل مأخذ 
تعبئة وقد عالج نظام الحزم اإللكترونية في ميناء أوديسا، كحد 
أعلى، 400 طن/ساعة، ومن الممكن الحصول على أنظمة تشعيع 
بطاقة أعلى، ولكن البد من إجراء األبحاث الالزمة لتحديد الجرع 
الضرورية لوقف إنبات بذور األعشاب، ألن مثل هذه الدراسات 

غير موجودة.

غاي هالمان.
 Journal of Stored Product ُنشر هذا المقال في مجلة !

Research 52 (2013)، ترجمة د. محمد منصور، هيئة الطاقة 
الذّرية السورية.
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 ،Fields medal جرى حديثًا الكشف عن الفائزين مبيدالية احلقول
اجلائزة املرموقة في الرياضيات، ومن بينهم، امرأة: مرمي ميرزخاني  

Maryam Mirzakhani، األولى في تاريخ هذه اجلائزة.

منذ إنشاء هذه اجلائزة في العام 1936، لم يحدث المرأة حيازة 
ميدالية احلقول. ولكن في 13  آب/أغسطس عام 2014 في سيؤول، 
كوريا اجلنوبية، أصبحت مرمي ميرزخاني (37) عامًا، املتخصصة 
في الهندسة في جامعة ستانفورد في الواليات املتحدة، أول أنثى 
حائزة على هذه اجلائزة املرموقة، التي متنح مرة كل أربع سنوات، 
الثنني وحتى أربعة علماء في الرياضيات حتت سّن أربعني عامًا. 
من  كلٌّ  أيضًا  اجلائزة  على  حصل  ميرزخاني،  مرمي  إلى  وإضافة 
 ،Manjul Barghava وماجنول بارغافا ،Arture  Avila آرتور أفيال

.Martin Hairer ومارتن هايرر
وإذا كان الفرس قد ساهموا كثيرًا في الرياضيات، بفضل الباحث 
والشاعر عمر اخليام في القرن احلادي عشر، على سبيل املثال، فإن 
مدَرسة الرياضيات اإليرانية احلالية هي أقل شهرة بكثير. ومع ذلك، 
املمتازين  الرياضيني  من  العديد  هناك  "اليوم،  هايرر:  مارتن  يقول 
الواليات  في  يعملون  جميعهم  أنهم  ويقال،  اإليرانية.  اجلنسية  من 

املتحدة أو أوربة".
طالبة  وهي  بالرياضيات  متعلقة  نفسها  ميرزخاني  مرمي  وجدت 
املرحلة  في  كانت  أن  منذ  موهبتها  برزت  وقد  إيران.  في  تدرس 
الثانوية، حيث درست في ثانوية فارزانيغان في طهران، وهي مؤسسة 
للفتيات املوهوبات. وبعد ميداليتني ذهبيتني حازت عليهما في أوملبياد 
الرياضيات الدولي، انضمت إلى جامعة شريف للتكنولوجيا، وبعد 
إلى  متوجهة  إيران  غادرت  الرياضيات  في  اإلجازة  على  حصولها 

قسم الرياضيات في جامعة هارفارد، مجّمع املوهوبني.

أعدتها  التي  أطروحتها  عن  ميرزخاني  دافعت   ،2004 العام  في 
حتت إشراف كورتيس ماكميلن Curtis MacMullen (احلاصل على 
اهتمت  التي  القضايا  معظم  ترتبط   .(1998 للعام  احلقول  ميدالية 
بها في مجال البنى الهندسية على السطوح (وخصوصًا السطوح 
القطعية) وتشوهاتها. وتوضح مرمي ميرزخاني ذلك قائلة: «في بعض 
األحيان ميكن خلصائص سطح قطعي أن ُتفهم على نحو أفضل من 
خالل دراسة «فضاء األمناط espace des modules» الذي ُيوصِّف 
خلصت  أطروحتها،  ففي  معني».  سطح  على  كافة  القطعية  البنى 
إلى حساب أحجام فضاءات األمناط هذه في حاالت لم ُتعرف بعد 

وتعّسر فهمها على العديد من علماء الرياضيات.

استقطب عملها مباشرة انتباه زمالئها وأصبحت مرمي ميرزخاني 
ثم   ،Prrinceton برينستون  جامعة  في  مساعدًا  أستاذًا  بسرعة 
حصلت في عام 2008، وهي في سن الـ 31، على وظيفة أستاذ في 
جامعة ستانفورد. تنوعت اهتماماتها، لكنها بقيت مفتونة بفضاءات 
الفضاءات  هذه  «متتلك  قائلة:  الفائزة  وتتابع  الرجوعية.  معامالت 
هندسات خاصة ذات غنى ال يصدق، وتظهر بشكل طبيعي في هندسة 
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والتفاضلية.  اجلبرية  الهندسة  في  أيضًا  وتظهر  الزائدة،  القطوع 
والتوافقية».  والتبولوجيا  النظرية،  الفيزياء  في  أيضًا  ترتبط  وهي 
 Alex وحصلت على آخر نتائجها املهمة بالتعاون مع أليكس إسكن
بفضاءات  التحديد  وجه  على  وُتعنى  شيكاغو،  جامعة  من   ،Eskin

األمناط جلداول البلياردو العقالنية. ويقول فرانسوا فرانسوا البوري 
يعمل  الذي  أورساي،  جامعة  من   ،François François Labourie

معها: «األفضل من هذا وذاك، وباإلضافة إلى قدراتها العقلية، هو 
متيزها بخاصية السلوك املنفتح: مرمي ليست رائعة وعميقة فحسب، 
وإمنا هي أيضًا لبقة جدًا وتشارك أفكارها بحماس. أنا لم أنتِه من 

استثمار ما اقترحته علّي». 

á«∏≤©dG ô««¨J
حدوث  يؤكد  احلقول  ميدالية  ميرزخاني  مرمي  استالم  مجرد  إن 
تغيير في املواقف: حان الوقت لندرك أن الرياضيات ليست اهتمامًا  
ذكوريًا فقط. لقد بدأ هذا التغيير منذ أكثر من عشر سنوات لدى 
منح اجلوائز األولى لعلماء الرياضيات. وهذا الصيف في سيؤول، 
في اجتماع كبير حضره السواد األعظم من علماء الرياضيات في 
أصل  من  امرأة   26 هناك   ،3000 فيه  التقى  الذي  الدولي  املؤمتر 
زيوريخ  في   ،1994 العام  نسخة  في  نساء   8 مقابل  مشارك،   200

من  طويلة  لسلسلة  مدخًال  ميرزخاني  مرمي  فتحت  هل  بسويسرا. 
نساء ميدالية احلقول؟ ميكننا أن نأمل ذلك.

:2014 ΩÉ©∏d ∫ƒ≤ëdG á«dGó«ªH ¿hôNB’G ¿hõFÉØdG
(kÉeÉY 35) Artur Avila Ó«aCG QƒJQBG

يقّسم  فرنسي-برازيلي  وهو   ،CNRS سيرن  في  أبحاث  مدير 
الذهبية  امليدالية  على  حصل  جانيرو.  دي  وريو  باريس  بني  وقته 
عمره،  من  عشرة  السادسة  في  للرياضيات  العاملي  األوملبياد  في 
ومتخّصص في النظم الديناميكية، األنظمة التي تتطور مع مرور 
الوقت. وعلى وجه التحديد، فإنه يحاول حتديد ما إذا كانت مثل هذه 
األنظمة أكثر احتماًال من أنظمة أخرى. وحصل مؤخرًا على نتائج 

مهمة حول السلوك الرياضياتي للبلياردو.

(kÉeÉY 39) Manjul Barghava ÉaÉZQÉH ∫ƒéfÉe
دكتوراه  طالب  وهو  املتحدة،  الواليات  في  وترعرع  كندا  في  ولد 
جامعة  في  أستاذ  واآلن   Andrew Wiles وايلز  ألندرو  سابق 
في  نتائج  على  حصل  حيث  أخرى،  جوائز  عمليًا  نال  برينستون. 

أيضًا  ويسعى  التدريس  مهنة  يحب  اجلبرية.  األعداد  نظرية  مجال 
إلى تعميم الرياضيات من خالل املقاالت واحملاضرات.

(kÉeÉY 38)  Martin HairerQôjÉg øJQÉe
درس هذا النمساوي في سويسرا ويعمل في اململكة املتحدة، في 
اجلزئية  التفاضلية  املعادالت  في  متخصص  وهو  وارويك،  جامعة 
العشوائية. طّور نظرية تعطي معنًى رياضياتيًا لفئة كاملة من هذه 
الواجهة.  منو  مثل  الفيزيائية،  احلاالت  فيها  تنمذج  التي  املعادالت 
كما برر رياضياتيًا الفرضية الطاقية! (َشّكَل هذه النظرية الفيزيائي 
خلدمة   1871 العام  في   Ludwig Boltzmann بولتزمان  لودويغ 

حركية الغازات)، املستعملة في ميكانيك املوائع.

!: الفرضية الطاقية أو النظرية الطاقية: نظرية رياضية حتاول تبيان 
أن احلاالت املجهرية املختلفة املمكنة لنظام، متساوية االحتماالت، 

وبذلك يكون النظام طاقيًا.

 WLłdð ÆPhysicsWorld, 26 April 2013 WK−$ w% d³'(« «c¼ dAÔ½
Æd¹d×²(« fOz— ¨‘u!dŠ ‰œUŽ Æœ
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قام باحثون في الواليات املتحدة ببناء ساعة ذرية حتقق استقرارًا 
هذا  حتقق  وقد  سابق.  جهاز  أفضل  من  مرات   10 بنحو  أكثر 
باستعمال ساعتني من نوع ساعة الشبيكة الضوئية ُبنيتا خصيصًا 
ذرية،  ساعات  باستعمال  متناهية  بدقة  الزمن  قياس  ميكن  لذلك. 
كما ميكن أن يكون لهذه الساعات تطبيقات عديدة تتضمن حتديدًا 
للموقع وقياسًا للتداخل ذي اخلط األساسي الطويل، وهي مجاالت 
ميكن حتسينها باستعمال هذا اجلهاز اجلديد. ميكن أن يستعمل 
عمل الباحثني أيضًا في استشعار احلقل الثقالي إضافة إلى اختبار 

الثباتية احلقيقية للثوابت األساسية.

يحدد استقرار الساعة مقدار تفاوت سرعتها، في حني أن دقتها، 
القيمة  عن  السرعة  مبوجبه  تختلف  الذي  املقدار  هو  ارتيابها،  أو 
من  أكثر  دقتها  تكون  أن  إطالقًا  ساعة  ألي  ميكن  ال  الصحيحة. 

استقرارها ألنه حتى لو كانت دقيقة كليًا في حلظة ما، فلن تبقى 
كذلك. وبخالف ساعات األيون املأسور األكثر شيوعًا والتي تستعمل 
أيونًا فردًا مأسورًا بوساطة حقول كهربائية، فإن ساعات الشبيكة 
في  ذرة   5000 (نحو  عديدة  متماثلة  معتدلة  ذرات  تأسر  الضوئية 
تنتشران  ليزر  حلزمتي  املستقرة  املوجة  كمون  في  احلالة)  هذه 
خاص  نحو  على  املنتقى  الذري  االنتقال  تواتر  يقاس  متعاكستني. 
في هذه الذرات بشكل متزامن باستعمال الليزر نفسه ثم يستعمل 

بوصفه تواتر الساعة املرجعي.

áWƒÑ°†ªdG äÉ°SÉ«≤dG
من الناحية املبدئية، ميكن أن تكون ساعات الشبيكة الضوئية أكثر 
االرتياب  من  كثيرًا  ألن  املفرد  األيون  ساعات  من  بكثير  استقرارًا 
الكمومي األساسي الذي يحّد من دقة قياس اجلسيم املفرد ميكن 

á«gÉæàe ábóH ¢ù«≤J :áj qQòdG áYÉ°ùdG
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إيجاد متوسطه، لكن تعزيز االستقرار هذا لم يكن حتقيقه ممكنًا 
الفيزيائي  يقول  القياس.  ليرز  تواتر  ترّجحات  بسبب  قبل  من  أبدًا 
أندرو لودلو Andrew Ludlow من املعهد الوطني للمقاييس والتقانة 
منطي  على  الترجحات  تأثير  مستوى  "إن  كولورادو:  بولدير،  في 

الساعة الذرية هو بالفعل نفسه باملطلق". 

"ولكنها تؤول لتكون أكثر سوءًا بالنسبة لهذه املجموعات الكبيرة 
منها مقارنة بالذرات املعتدلة ألن القيد األساسي الذي تفرضه ميكن 

أن يكون أقل بكثير من ضجيج الليزر".

في عام 2011، عرض فريق لودلو بالتعاون مع زمالء في اجلامعة 
الطبيعية الصينية الشرقية في شنغهاي، ليزرًا أقل عرضة لترّجحات 
في  خصيصًا  الستعماله  الطور  ُمْقَفل  كان  الذي  والليزر،  التواتر. 
يقيس  أن  ميكن  خاصًا،  تصميمًا  م  املَُصمَّ فابري-بيرو  جتويف 
االنتقاالت اإللكترونية بدقة متناهية ولكن كان لدى الباحثني ساعة 
ذرية واحدة فقط في ذلك الوقت، مما حال دون مقدرتهم على قياس 

استقرارية الساعة.

á«°SÉ«b ΩÉbQCÉH ájQGô≤à°S’G 
في البحث اجلديد، قامت املجموعة في كولورادو بوضع ساعتني 
جنبًا إلى جنب. قاست كلتا الساعتني تواتر االنتقال نفسه في ذرات 
الهندسية  التفاصيل  ولكن  ضوئية  شبيكات  في  مأسورة  أتربيوم 
من  كل  في  يؤثر  الضجيج  أن  يؤكد  مما  مختلفة،  كانت  للساعتني 
الساعتني على نحو مختلف. جرى تغذية الساعتني من ليزر ُمثَّبت 
اإللكترونية  االنتقاالت  لتحريض  املستعمل  الضوء  ولكن  التواتر 
وهذا  منفصل،  نحو  على  تعديله  جرى  الضوئيتني  الشبيكتني  في 
يجعل الساعتني مستقلتني على نحو فّعال. بعد سبع ساعات، وجد 
الباحثون أن األزمنة املقيسة بالساعتني كلتيهما قد اختلفت  مبقدار 

1.6 في 1810 فقط، أي أقل من ِعشر ثانية في عمر الكون.

بدراسة  اآلن  يشرع  الساعات،  استقرارية  الفريق  رّسخ  أن  بعد 
مرة  آخر  "كانت  لودلو:  يقول  معدالتها.  على  اخلارجية  التأثيرات 
أجرينا فيها تقييمًا كامًال الرتياب الساعة في عام 2009. وعندما 
أظهرنا أن االرتياب كان قريبًا من مستوى جزء واحد في 1610، وكان 
هناك زوج من التأثيرات املسيطرة وقد حققنا منذ ذلك احلني بعض 
الباحثون  يقوم  االرتيابات".  هذه  من  تقلّل  التي  اجليدة  القياسات 
اآلن بتقييم االرتيابات املتبقية، على أمل أن يتمكنوا من حتقيق دقة 

للساعات قريبة من مستوى استقرارها.

ôÑàîªdG AGQh Ée
إلخراجها  يكفي  بشكل  متينة  الساعة  بجعل  أيضًا  لودلو  يرغب 
املقترحة  التطبيقات  لبعض  املجال  سيفتح  مما  املختبر،  خارج 
للساعات فائقة الدقة. لقد اقترح باحثون أن التغّير في معّدل دّقات 
(تّكات) الساعة عند نقاط مختلفة على سطح الكرة األرضية ميكن 
أن يقيس الشدة املوضعية للحقل الثقالي لألرض إلعطاء معلومات 
جيولوجية عن تركيب كوكبنا. ثّمة اقتراحات أخرى تتضمن وضع 

الساعات في الفضاء للبحث عن تأثيرات كمومية في التثاقل.
تعتقد هيلني مارغوليس Helen Margolis، وهي عاملة في فيزياء 
الليزر والفيزياء الذرية في املختبر الفيزيائي الوطني في تيدينغتون 
يسجل  االستقرارية  في  الكبير  االزدياد  أن  املتحدة،  اململكة  في 
مما  ببطء،  تتفاوت  خارجية  تأثيرات  أي  أن  ويظهر  مهّماً،  إجنازًا 
يعطي الفريق فرصة لتوصيفها وتصحيحها. تشّك هيلني، على أي 
حال، بأن انزياح اجلسم األسود الذي تسببه حرارة األجهزة احمليطة 
إن   ."18-10 مستوى  مع  للتعامل  التحديات  من  واحدًا  يكون  "سوف 
حتديًا  سيكون  املختبر  خارج  االستعمال  أجل  من  الساعة  تعديل 
أكبر، تقول هيلني، كما تعتقد: "إنني أشك أنه لم يزل هناك الكثير 
من العمل قبل أن يكون باإلمكان استعمالها على نحو موثوق من 

أجل تلك التطبيقات".

 ÆPhysics World, 27 August, 2013 WK−" w# d³%&« «c¼ dAÔ½
ÆW¹—u*&« W¹ Ò—c&« W+UD&« W¾O¼ ¨r½Už wKŽ WLłdð
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 á«Ñ°ùædG ⋲∏Y ⋲°†e ¿ôb" :ÜÉàc ‘ Iô¶f
"áeÉ©dG

حيث  أينشتاين»،  «عام   ،2005 العام  عن  بعيدًا  الزمن  يبدو  ال 
جرى االحتفال في جميع أنحاء العالم بذكرى مرور قرن على كبير 
الفيزيائيني والعاِلم االستثنائي. سيكون العام 2015 مناسبة ذكرى 
سنوية مهمة أخرى ألينشتاين، وهي الذكرى املئوية لعرض نظريته 

 .general relativity في النسبية العامة
وهي  أينشتاين،  ـِ  ل إجناز  أعظم  العلماء  بني  النظرية  هذه  ُتعدُّ 
أصالتها،  حيث  من  اآلن  حتى  مسبوقة  غير  شاهقة  علمية  نظرية 
وأناقتها وقوتها التنبُّئية. ومن خالل استبدال قوة نيوتن في الثقالة 
يخصُّ املكان  نظرنا فيما  ل أينشتاين وجهة  بدَّ تشوه الزمكان،  مع 
في  مذهلة  رؤى  تقدمي  تواصل  ثورة  وهي  والثقالة،  والقوة  والزمان 

العالَم ذي الكبر املتعاظم.
الكمومية  النظرية  مع  جنب  إلى  جنبًا  العامة،  النظرية  تشكل 
quantum theory، إحدى الركائز الكبيرة لفيزياء القرن العشرين. 

األمد  طويلة  بوالدة  الكمومية  النظرية  فيه  مرت  الذي  الوقت  وفي 
وصعبة، مع تعديالت متعددة وبروز كثير من «املصادر»، فقد انبثقت 
نظرية النسبية العامة من عقل رجل واحد وظلت دون تغيير تقريبًا 
منذ ذلك احلني. وعلى مر السنني، وّفرت نظرية النسبية العامة إطارًا 
ملعارفنا حول الكون، بدءًا من منوذج "االنفجار العظيم" لتطور الكون 

وحتى فهمنا للثقوب السوداء.
فيريرا  بيدرو  قدم   ،The Perfect Theory املثالية  النظرية  في 
Pedro Ferreira في الوقت املناسب خبرة وقراءة متميزتني لتاريخ 

النسبية العامة. اشتهر هذا العاِلم الفلكي (مؤلف هذا الكتاب) في 
ل  تشكُّ مسألة  على  عمله  خالل  من  أخرى،  مرة  أكسفورد  جامعة 

املجرة وأبحاثه في نظريات بديلة لنظرية الثقالة. 
ُتعدُّ سيرته الذاتية في مجال النظرية العامة مؤثرة ودقيقة، على 
الرغم من أن السرد جاء باألحرى من عاِلم فيزيائي بدًال من عاِلم 
مقدمة  في  بدقة  املنهجية  هذه  وُخلِّصت  النسبية.  أو  بالرياضيات 
كتاب ممتاز، حيث كتب فيريرا "إن مكافأة تسخير نظرية النسبية 
ومنشأ  الكون،  لفهم  مفتاح  من  أقل  ليس  أينشتاين  أللبرت  العامة 
الوقت  وفي  الكون".  في  جميعها  واملجرات  النجوم  وتطور  الزمن، 

نفسه، يتوجه الكتاب بعناية إلى اجلمهور العام، وُيعدُّ إضافة مرغوبة 
إلى الكتب الشعبية حول هذا املوضوع، مثل كتاب التاريخ الغريب 
إلَهية معادلة  أو   The Curious History of Relativity للنسبية 

.Godßs Equation

ومن وجهة نظر متخّصص في علم الفضاء، ميكن تقسيم قصة 
النسبية العامة بشكل مفيد إلى خمس حقب متميزة. شهدت احلقبة 
األولى صياغة النظرية والتطبيق األولي على الكون ككل، ونتج عنها 
 .Willem de Sitter مناذج كونية "ثابتة" ألينشتاين و ويلم دو سيتر
وفي احلقبة الثانية، جرى اقتراح مناذج للكون متفاوتة الزمن من 
لوميتر وجورج   Alexander Feiedmann فريدمان  ألكسندر  قبل 
Georges Lemaitre، كما جرى الكشف عن مثل هذه النماذج الحقًا 

من قبل أينشتاين، ودو سيتر ولوميتر، وهووارد بيرسي روبرتسون 
 Richard Tolman توملان  وريتشارد   ،Howard Percy Robertson

وآرثور إدينغتون Arthur Eddington في أعقاب مالحظات إدوين 
هابل Edwin Habble في العام 1929 حول ركود املجرات. حدث 
تقدم نظري بسيط في النسبية خالل الفترة الثالثة (1940–1960)، 
لكن هذه احلقبة شهدت اقتراح الكون البدائي، املهيَمن عليه بإشعاع 
ألفر  ورالف   George Gamow غامو  جورج  من  كلٌّ  قّدمه  ساخن، 
Ralph Alpher وروبرت هيرمان Robert Herman، وكذلك صعود 
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 Fred Hoyle علٍم كوني منافس "حالة مستقرة"، اقترحه فريد هويل
 .Tommy Gold غولد  وتومي   Hermann Bondi بوندي  وهيرمان 
وأتى بعد ذلك "العقد الذهبي golden decade" بني األعوام 1963 
و1973، الذي شهد اكتشاف املجرات املشعة والكوازارات والنجوم 
النابضة وخلفية األمواج املكروية الكونية، إضافة إلى تقدم ُمرافق 
في العمل النظري حول املزايا الفردية.  وأعقب هذه الفترة العصر 
املوجات  من  الكونية  اخللفية  قياسات  بدقة  متيز  الذي  احلديث 

املكروية، وظهور نظريات مثل التضخم الكوني والطاقة املظلمة.
غطى فيريرا كًال من هذه الفترات بطريقة املخاطبة اجلذابة. لم 
يبخل بالتفاصيل في معظم احلاالت، إال أن السرد احلي يلفت انتباه 
القارئ طوال الوقت. وقد متتعُت بشكل خاص باجلزء املتعلق بنهوض 
 John Wheeler النسبية العامة، بدءًا من العرض الشهير جلون ويلر
"مسألة احلالة النهائية" في ندوة تكساس عام 1963 حول الفيزياء 
الفلكية النسبوية وحتى اجلهود اجلّبارة التي قّدمها كبار العاملني 
في النظرية النسبية في العالم في كلٍّ من كامبريدج، وبرينستون 
القرن  سبعينيات  في  السوداء  الثقوب  مسألة  إطالق  في  وموسكو 
بعض  محاوالت  وصف  هو  عادي  غير  آخر  قسم  وهناك  املاضي. 
النظريني الستعادة احلالة الكونية قبل اكتشاف التوسع املتسارع 

للكون في العام 1998. 
ومع ذلك، هناك بعض التفاوت في مستوى تفاصيل السرد، ومما 
يؤكد ذلك وجود السرد الطويل. فعلى سبيل املثال، هناك القليل من 
النقاش املثير للجدل حول عدد كبير من النماذج الكونية الديناميكية 
التي اقترحت في وقت مبكر من ثالثينيات القرن املاضي، وال وجود 
تقريبًا ألي تفاصيل عن العمل الريادي ملجموعة غامو في أربعينيات 
القرن املاضي، وكذلك ندرة املعلومات حول القياسات احلديثة للخلفية 
 COBE الكونية من املوجات املكروية التي أوردتها األقمار الصناعية
وWMAP وPlanck. ومن ناحية أخرى، قدم املؤلف فصًال فضوليًا 
حول نظريات بديلة للثقالة ظهرت إلى الواجهة في اآلونة األخيرة، 
ونقل بخبرة احترافية ما تثيره التجارب املستقبلية التي "ميكن أن 

تؤكد املبادئ األساسية للنظرية النسبية العامة أو تدحضها".
وفيما يخّص اجلمهور، ستكون قراءة الكتاب ممتعة لعلماء الفيزياء 
من  والطالب  الفيزياء  معلمي  بعض  أمل  يخيب  قد  مجال.  أي  في 
الغياب الكامل للمعادالت والرسوم البيانية، وسيتساءلون عن ماهية 
اآلليات الرياضياتية للنظرية النسبية العامة، وفي هذا الصدد، ُيعد 
هذا الكتاب أقل كفاءة من كتاب سابق للمؤلف، عنوانه: «حالة الكون 

."The State of the Universe

وفي املجال الرياضي حتديدًا، قد يخيب أمل املختّصني أيضًا من 
الوصف احملدود جدًا لتطوير نظرية النسبية العامة من قبل الالعبني 

الرئيسيني مثل هيرمان ويل Hermann Weyl وكورنيليوس النسوز
Lanczos  Cornelius في عشرينيات القرن املاضي، أو جون اليتون 

  McCrea  William وويليام ماكري Lighton Synge John سينج
إن  أخرى،  ناحية  ومن  املاضي.  القرن  وستينيات  خمسينيات  في 
الكتاب مستحسن للغاية بالنسبة للجمهور العادي، على الرغم من 

التوسع في التفاصيل التاريخية.
قد ُيالحظ مؤرخو العلوم بعض األخطاء التاريخية الطفيفة. فعلى 
سبيل املثال، من املعروف من يوميات َسَفر أينشتاين أن مناقشاته 
مع توملان Tolman (وليس مع هابل Hubble، كما هو مذكور) قد 
أّثرت في حتّوله إلى الكون اآلخذ في االتساع. ومن املعروف أيضًا 
في  اآلخذ  الكون  فكرة  البداية  في  رسميًا  احتضن  أينشتاين  أن 
عام  فريدمان-أينشتاين  منوذج  في  الكوني  الثبات  ونفي  االتساع 
1931 (وليس منوذج أينشتاين-دو سيتر في العام 1932، كما ورد). 

كما أن ألفر Alpher وهرمان Herman هما أول من توقع وجود 
.(Gamow وليس غامو) إشعاع خلفي عاملي

أخيرًا، لم يكن واضحًا أن اقتراح آالن غوث Alan Guth بخصوص 
التضخم الكوني تناول لغز النظرية املتعلقة بالتسطيح املكاني، بدًال 
من مسألة الرصد. قدم املؤلف مالحظات تاريخية مفيدة لكّل فصل 
في نهاية الكتاب، لكنها سهلة النسيان ألنها ال تشكل معلمًا واضحًا 

في النص الرئيسي.

ما سبق هو مجرد انتقادات طفيفة. ففي هذا الكتاب، جرى سرد 
خاص  بشكل  أعجبُت  ومسؤولية.  بوضوح  العامة  النسبية  قصة 
بكيفية افتتاح الكتاب بتوجه أدينغتون Eddington عام 1919 إلى 
اجلمعية امللكية التي أعلن فيها املالحظة حول تشوه الفضاء بواسطة 
أثناء   Principe برينسيب  جزيرة  في  أجريت  جتربة  وهي  شمسنا، 
اجلزيرة  إلى  املؤلف  لزيارة  بوصٍف  الكتاب  ويختتم  كسوف،  حدوث 
بعد 90 عامًا لوضع لوحة تذكارية تكرميًا لتلك التجربة التاريخية. 
كان الكتاب جامعًا لكل شيء، إنه كتاب بارع، ُكتب بشكل جيد في 
حول  األدبيات  في  كتب  ما  كل  إلى  إضافة  وُيعدُّ  املناسب،  الوقت 

أعظم نظرية.
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تزداد أهمية اخلاليا الفوتوفلطية (PV) التي حتّول ضوء الشمس 
مباشرًة إلى كهرباء بني أنواع الطاقة املتجددة في العالم، إذ بلغت 
حوالي  العالم  في  الكهرضوئية  اخلاليا  حملطات  الكلّية  االستطاعة 
100 غيغا واط (GWp)* مع نهاية العام 2012. إن ما يقارب %85 
من محطات الطاقة الشمسية يستخدم السليكون البلوري، وما تبقى 
 polycrystalline يستعمل خاليا األغشية الّرقيقة متعّددة البلورات
الكادميوم/ تلّوريد  خاليا  الغالب  في  تكون  التي   ،thin film cells
صناعتها  بأّن  الّرقيقة  األغشية  خاليا  تتمّيز  الكادميوم.  كبريتيد 
لهذه  أّن  إال  أقصر.  فيها  الطاقة  كلفة  استرداد  زمن  وأّن  أرخص 
مجال  إلى  االنتقال  عند  جّدًا  مهّمًة  تكون  قد  سّيئًة،  مّيزة  اخلاليا 
الـتيرا واط، وهي أّن معظم هذه اخلاليا حتتوي على عناصر نادرة، 

مثل التلّوريوم (الذي هو نادر كالذهب) واإلنديوم والغاليوم. 
إلى  بسرعة  وصل  الكهرضوئية  اخلاليا  مجال  إلى  جديدًا  وافدًا  إّن 
كفاءات حتويل بقيم تتجاوز 15% (انظر الشكل)، معتمدًا على أنصاف 
 ،perovskite-structure **نواقل عضوّية-العضوّية ذات بنية بيروفسكيتية
اليوديد. ثالثي   (CH3NH3PbI3) هو  بينها  من  شهرة  األكثر  واملرّكب 

   متيل مواد البيروفسكيت المتالك قيم عالية حلركّيات حوامل الشحنة. 
وُتعدُّ احلركّية العالية مهّمًة ألّنها، باإلضافة إلى األعمار الطويلة حلوامل 
الشحنة، تعني أّن بإمكان اإللكترونات والثقوب املتولّدة ضوئّيًا أن تتحّرك 
مسافات كبيرة بشكٍل كافٍ ليتّم استخالصها على شكل تّيار، بدًال من 

خسارة طاقتها كحرارة ضمن اخللّية.
 Stranks وسترانكس  وزمالئه   Xing الزينغ  من  كلٌّ  استعمل 
مطيافيتي   (Science، Vol 342، Pages 344&341 (مجلة  وزمالئه 
-time-re التألّق الضوئي واالمتصاص االنتقالي ذي املَْيز الزمني
 diffusion ليظهروا أّن أطوال االنتثار solved transient absorption
lengths الفّعالة هي قيم كبيرة نسبّيًا في مركب CH3NH3PbI3، نحو 
100 نانومتر لكلٍّ من اإللكترونات والثقوب، وهي قيمة كبيرة لنصف 

ناقل ّمت حتضيره من محلول عند درجة حرارة منخفضة.
إمكانّية  ـــو  وه ـــــواد،  امل ــذه  ــه ل ـــر  آخ ــمٌّ  ــه م ــار  ــب ــت اع ــة  ــّم ث
احلــــــرارة  درجـــــــات  ذات  ـــل  ـــي احملـــال ـــرق  ـــط ب ــا  ــه ــب ــي ــرس ت
لسهولة  إن  السبيني).  الطلي  طريقة  تستعمل  (عادة  املنخفضة 
الترسيب وانخفاض طاقته أهمّية جلّية في عملّية التصنيع الّنهائي 
للخاليا. فهي تؤكد أيضًا وإلى حدٍّ كبير على أهمّية 

.CH3NH3PbI3 أطوال االنتثار من أجل مركب
نصف  أغشية  على  يعملون  الذين  ألولئك  بالّنسبة 
ناقلة أكثر تقليدّية، فإّن أطوال االنتثار التي تبلغ 100  
نانومتر قد ال تبدو ممّيزة. غير أّن األغشية المحّضرة 
المنخفضة  الحرارة  درجات  ذات  المحاليل  بطرق 
(تحت 100 درجة مئوية) تميل لكي تكون ذات أطوال 

انتثار أصغر بكثير.
وصف سترانكس وزمالؤه في الّسابق خاليا نانوّية 
البنية باستخدام مركب CH3NH3Pb(I،Cl)3 (خاّصًة 
وجود  وأثبتوا  الكلوريد)،  من  قليلة  كمّية  مع  اليوديد 
خاليا شمسّية ذات أغشية رقيقة (لكن ليست نانوّية 

 ÂœUI!« qO−K! ”UÝ_« WÒ¹uCŽö!«≠WÒ¹uCF!« WMO−N!« q'«uM!« ·UB½√ d Ò*uð b'
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* ُيعطى خرج اخلاليا الكهرضوئية غالبًا بواحدة واط ذروة (Wp) لتعكس حقيقة أن الكهرباء تتولّد فقط عندما تكون الشمس ساطعة، والتي يبلغ معدلها عامليًا 
حوالي 5 ساعات في اليوم. رمز P املنخفض مهمل في باقي اخلبر للتبسيط، ويشير W إلى واط ذروة في كل احلاالت.

** البنية البيروفسكيتية هي بنية بلورية مكعبة، لها التركيب التالي: ABX3، حيث A متثل كاتيونات (أيونات موجبة) كبيرة وتشغل زوايا املكعب، X متثل أنيونات 
(أيونات سالبة) وتشغل مراكز وجوه املكعب، أما B فتمثل كاتيون صغير ويوجد في مركز جسم املكعب.
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البنية) بكفاءة تحويل قدرها 11.4% [ومؤّخرًا، بلغت كفاءة التحويل 
15.4% باستخدام التبخير في الخالء لمادة البيروفسكيت، والذي 

يؤّدي إلى أغشية أكثر انتظامًا].

  600 إلى   500 حوالي  البيروفسكيت  غشاء  سمك  لكون  نظرًا 
نانومتر، هذا يعني أّن أطوال انتثار اإللكترونات والثقوب كانت على 
األقل من هذه املرتبة. قاس سترانكس وزمالؤه قيمًا لطول االنتثار 
متجاوزًة 1 مكرومتر للبيروفسكيت املختلط، وهي أكبر مبقدار مرتبة 
في القيمة السابقة البالغة 100 نانومتر لليوديد النقي، والتي كانت 
عالية بشكل الفت. كما أظهر سترانكس وزمالؤه أيضًا أن أعمار 
في  منها  أطول  املختلط  البيروفسكيت  في  والثقوب  اإللكترونات 
اليوديد النقي، والذي ميكنه أن يفّسر أطوال االنتثار األكبر املذكورة 
آنفًا. لكّنهم أشاروا إلى أّن السبب وراء كون كمّية قليلة ظاهريًا من 

الكلور لها مثل هذا األثر الواضح يبقى سؤاًال مفتوحًا.
الكفاءات  تفّسر  أن  الكبيرة  االنتثار  أطوال  بإمكان  أّن  ومع 
الكمومّية والتّيارات الّضوئّية العالية التي أمكن احلصول عليها مع 
اخلاليا،  لهذه  إثارًة  تقّل  ال  أخرى  ميزًة  هناك  أّن  إال  املواد،  هذه 
تنتج  التي   VOC املفتوحة  الّدارة  لفولطيات  جّدًا  العالية  القيم  وهي 
عنها عادًة. فمن أجل مرّكب CH3NH3PbI3، تقترب قيمة VOC من 
1 فولط، في حني ُأعلن عن قيم VOC أكبر من 1.1 فولط من أجل 
العصابية  الفرجات  أّن  ومبا   .CH3NH3Pb(I،Cl)3 املختلط  املرّكب 
(Eg) لكلٍّ من نصفي الناقل هذين تساوي 1.55 إلكترون فولط، فإن 
ذلك يؤدي إلى قيم لنسبة VOC-إلى-Eg أعلى بكثير ّمما هو ُمالحظ 
عادًة من أجل خاليا اجليل الثالث املشابهة. وُيشار إلى أّنه قد  ثبت 
وجود قيم لـ VOC تصل إلى 1.3 فولط مع مواد بيروفسكيتية ذات 

فرجة عصابية أعلى.

هذه  مستقبل  على  تؤثر  سوف  رئيسّية  اعتبارات  ثالثة  هناك 
قدرها  كفاءة  بلوغ  مع  لكن  الطاقة،  حتويل  كفاءة  أّولها  اخلاليا. 
15.4%  بعد عّدة سنوات من العمل فقط، وعدم وجود سبب لالعتقاد 
بأّن هذه القيمة قريبة من احلّد األقصى، فإّن مظهرها يبدو في حالة 
جّيدة. االعتبار الثاني هو الكلفة، وهي أكثر تعقيدًا، ألّنها تتضّمن 
كلفة الطاقة (وزمن استرداد كلفة الطاقة) إضافة إلى توافر املواد 
اخلام. إّن استعمال طرق احملاليل ذات درجات احلرارة املنخفضة 
ُيترَجم إلى انخفاض إجمالّي ملتطلبات الطاقة في صناعة اخللّية، كما 
ال توجد مشاركة لعناصر نادرة (حيث ميكن االستعاضة عن متاس 

الّذهب اخللفّي  back contact بتماس من ماّدة أرخص ثمنًا).
إّن استعمال الّرصاص في هذه اخلاليا سوف يقلق البعض. لكن، 
وعلى الّرغم من وجود بدائل أخرى ممكنة (مثل القصدير)، ال ينبغي 
أن يشكل استخدامه قضّيًة كبرى حتى لو كان الرّصاص الزمًا في 
اخلاليا التجارية. لوضع األمور في نصابها، فإّنه من أجل محطة 

ذات استطاعة قدرها 1000 غيغا واط سنوّيًا، سيلزم 10000 طن 
من الّرصاص. قارن هذا الرقم مع 4000000 طن من الرّصاص يتّم 

استعمالها سنوّيًا في بطاريات الرّصاص احلمضّية!
اجلانب الثالث هو االستقرار. هناك عدد قليل من الدراسات حول 
خلّية  على  اآلن  حّتى  واحدة  دراسة  توجد  حني  في  التخزين،  عمر 
أثناء عملها (حتت اإلضاءة باستطاعة أعظمية) وذلك بالّنسبة خللّية 
الدراسة  هذه  أظهرت  مئوية.  درجة   45 احلرارة  درجة  عند  جاهزة 
الكفاءة  من   %20 من  أقّل  إلى  تصل  بنسبة  الكفاءة  في  تناقصًا 
جدًا!  مشجع  احلقيقة  في  وهذا  تشغيل،  ساعة   500 بعد  العظمى 
في  إحرازها  ّمت  التي  التقّدمات  إلى  ننظر  أن  فقط  علينا  يجب  إذ 
استقرار اخلاليا العضوّية على مدى سنوات لندرك أن هناك سببًا 
جتارّيًا. مجدية  بصورة  اخلاليا  هذه  صنع  إمكانية  وهو  للتفاؤل، 
الواقعّي  غير  ومن  حالّيًا،  اخلاليا  هذه  في  ُيبذل  هائل  جهد  ثّمة 
البداية  كانت  إذا  وإنتاجها،  اخلاليا  هذه  تطّور  نترقب  أن  أبدًا 
السنوات. من  نسبّيًا  قليل  عدد  وخالل  صغير،  نطاق  على 
إّن حقيقة أّن باإلمكان صنع أنصاف النواقل هذه ببساطة شديدة، 
البلورّية واإللكترونّية اجلّيدة (وهو ما كان  بل ومبثل هذه اخلواصّ 
معترفًا به سابقًا، لكن من الواضح أّنه لم يكن معروفًا على نطاق 
واسع  في أوساط اخلاليا الكهرضوئية) يعني أّن بإمكاننا أن نتوقع 
جهدًا متزايدًا من مجموعات علم املواد يكون مخّصصًا لبحث هذه 

املواد إضافة إلى اكتشاف مواّد جديدة.
الرسم البيانيّ  ميثل مقارنة ملعّدل زيادة كفاءات خاليا البيروفسكيت 
الشمسية (اخلطوط والعالمات األرجوانية) مع اجليل الثالث املتقّدم 
من اخلاليا الشمسّية (اجلديدة نسبّيًا)، وهي السليكون الالبلوري 
amorphous Si باللون األخضر، اخلاليا احلّساسة صبغيًا باللون 
من  خليتني  أّول  تشير  الرمادي.  باللون  العضوية  اخلاليا  األزرق، 
ماّدة البيروفسكيت إلى خاليا الوصلة السائلة، التي لم تكن مستقّرة، 

لكّنها كانت مهّمة في انطالق اخلاليا الّصلبة الالحقة.
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إن استجابتي الفورية لعنوان كتاب: "الفيزياء الكمومية للشعراء" 
بضع  كتبت  قد  أنني  من  الرغم  فعلى  بها".  جديرًا  لست  "أنا  هي 
السونيتة  الخصوص  وجه  وعلى  األبيات،  خماسية  فكاهية  قصائد 
فأنا  بيتًا)،  عشر  أربعة  من  تتألف  (قصائد   dire sonnet األليمة 
بالكاد أعدُّ شاعرًا. ولحسن الحظ، فالجمهور المستهَدف من الكتاب 
هدف  فإن  ذلك،  من  وبدًال  الشكل.  بهذا  محدودًا  الواقع  في  ليس 
طالب  تمكن  بطريقة  الكمومية  الفيزياء  تقديم  هو  المعلن  المؤلفْين 
الفنون -والذين يفترض أن ُيعّد الشعراء منهم في نهاية المطاف- 

أن يجّنبوا مواهبهم االنصياع لهذا الموضوع الشائك حقًا.

المقدمة  مع  قليًال  أملي  خاب  االعتبار،  في  المبدأ  هذا  أخذ  مع 
المطّولة، التي ُعقدت فيها مقارنة لبيان أوجه التشابه بين الثورات 
في الفنون والسياسة -كما لو أن المقارنة تريد أن تثبت أن الفيزياء 
أكثر  وتجعلها  الثوريين  للمفكرين  خاص  بشكل  مناسبة  الكمومية 
قبوًال لدى فئة من المتطفلين على الفن. ويبدو أن هذا تنازل إلى 
حدٍّ ما. كما تعكس المقدمة أيضًا مشكلة  تتكرّر في الكتاب. فعلى 
الرغم من أن قصد المؤلَفْين ليون ليدرمان وكريستوفر هيل هو تقديم 
المعلومات بطريقة غير تقنية، فهما يشّقان طريقهما بصعوبة لعزل 
النظري  الفيزيائي  كان  بهما.  الخاصة  المصطلحات  عن  نفسيهما 
هيل وزميله ليدرمان، المختص في الفيزياء الجسيمية والحائز على 
جائزة نوبل، قد انهمكا طويًال في موضوع فهم العاّمة للعلوم، لكنهما 
العلميون  المختصون  يواجهها  التي  الصعوبة  مدى  يوّضحان  هنا 

كي يفهموا النظرة العالمية لدى غير العلميين.

كمثال على ذلك، أجد أنه من الصعب أن نصّدق بأن أي شخص 
ليس لديه خلفية علمية سيكون مرتاحًا مع هذه الجملة من المقدمة: 
"لما كان من الممكن استنتاج موقع حزيران/ يونيو من دون قياس 
الكمومية  بالحالة  خصائصه  ترتبط  الذي   ،Molly مولي  اإللكترون 
األولية  للجسيم المشّع األم، فإن خصائص الجسيم الواصل إلى 
القنطور ألفا Alpha Centauri (كائن خرافي) ينبغي أن يكون لها 

على ما يبدو واقع محسوس". بإمكاني أن أتصّور عددًا كبيرًا من 
الشعراء (وأناس آخرين) يجدون صعوبة في قراءة ذلك.

سبر  مع  الكمومي  العالم  في  باالرتياح  نشعر  المقدمة،  بعد 
تاريخي موجز لالستكشافات في مجال الفيزياء التقليدية. فغاليليو 
التاريخي  للسياق  جيدًا  مزيجًا  يمنحان  بقوة،  هنا  يظهران  ونيوتن 
والعلوم األساسية. ومع ذلك، فالتاريخ في بعض األحيان هو شيء 
من الكاريكاتير. فعلى سبيل المثال، قيل لنا إن غاليليو رمى كرات 
من على برج بيزا المائل، وهو حدٌث يعتبره معظم مؤرخي العلوم 
بعيد االحتمال. ثم ينتقل االستكشاف لتغطية الضوء، الذي يعّرف 
القارئ بـ «أزمة األشعة فوق البنفسجية» –وهي تنبؤ من النظرية 
تصدر  أن  يجب  الــذّرات  جميع  أن  الـ 19  القرن  في  الكهرطيسية 

كميات هائلة من الضوء عالي الطاقة- ومنشأ الفيزياء الكمومية.

وعندما يأتي الجانب العلمي للكتاب إلى الواجهة، فإن قيمة السياق 
التاريخي تقل، على الرغم من أننا نحصل على ُنَتٍف (قصاصات) في 
بعض األحيان. لقد وجدت أنه من السارّ جدًا على وجه الخصوص 
ولكن  جون.  نيوتن  أوليفيا  جد  كان  بورن  ماكس  أن  نكتشف  أن 
مرة أخرى، يوجد شيء من الميل إلى التوتر واالنفعال حول الدقة 
التاريخية. فعلى سبيل المثال، نسمع أن حسابات الفلكي الدنماركي 

AGô©°û∏d â°ù«dh ,ÜÓ£∏d AÉjõ«ØdG
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أولي رومر في العام 1685 «حّققت أول قياس دقيق لسرعة الضوء، 
إلى  أقرب  رومر  قيمة  كانت  الواقع،  في   .«300,000,000 ms-1 بلغ 
ms-1 220,000,000، وإن أي اقتراح خالف ذلك يكّثف التاريخ قليًال 

أكثر من الالزم.
 وبمجرد أن ندخل القرن العشرين، فإن العلم يعطي فرصة أكبر 
من  الرعاية  بعض  مع  القارئ  أخذ  لذلك  ملحوظة،  بصورة  للتطوير 
خالل فكرة بالنك أن اإلشعاع يجب أن ُيجزَّأ إلى «باقات، أو كمات 
quanta». إن اإللهام المثير لالهتمام في هذا الجزء هو أن بالنك 

لم يَر هذا حقًا بمثابة مالحظة تخّص الضوء ذاته، بل وصفًا لفعل 
الذّرات في الجسم األسود الذي يشّع الضوء. ثم يدخل أينشتاين في 
الصورة سريعًا، ومن هذه النقطة فصاعدًا، يصبح الجزء الرئيسي 
من رسالة الكتاب هو «صدمة الجديد». إذا نظرنا إلى الوراء، فمن 
الصعب أن نتصور مدى ما يتطلّبه االبتعاد عن التفكير التقليدي 
للبدء في فهم النظرية الكمومية، ويتأكد ليدرمان وهيل من أننا نفهم 
حقًا أن الصدمة الثقافية بين الفيزيائيين كانت هائلة. في الواقع، 
بعض الفيزيائيين -نذكر أينشتاين وشرودنغر كمثالين واضحين- 

لم يكونوا أبدًا مرتاحين مع آثارها.  
وللحصول على هذا، فقد أخذ منه حّيزًا يقارب نحو ثلث الكتاب. واآلن 
االرتياب  ومبدأ  المصفوفات،  وميكانيك  الذرّة،  بنية  في  نغوص  نحن 
ومعادلة شرودنغر. لقد خّصص فصًال كامًال للتشابك الكمومي وآثاره، 
مع سبر مفصل بشكل غير عادي لمبرهنة بيل -وهو الموضوع الذي 
غالبًا ما ُيعدُّ مربكًا جدًا للقارئ العادي، كما يظهره المؤلفان هنا. وبعد 
لمقاربة  سريعة  وجولة  شرودنغر  لمعادلة  النسبوي  ديراك  توسع  سبر 
فاينمان في جمع المسارات، يختتم الكتاب مع تصعيد سريع للتناظر 
األبعاد)  (الثالثية  الهولوغرافية  واألكوان   ،supersymmetry الفائق 
ليصل  األوتار،  ونظرية  الكمومية  والثقالة   ،holographic universes

إلى مقدمة موجزة عن بعض التقانات الكمومية الجديدة لعلم التعمية 
الكمومية cryptography quantum والحوسبة الكمومية.

 في جميع أنحاء الكتاب، لدّي انطباع أنه هو في األساس عبارة 
تولّدت  الفنون،  لطالب  الفيزياء  في  محاضرات  من  مجموعة  عن 
مقبول  هذا  الفيزياء.  في  نموذجية  تمهيدية  محاضرات  تبسيط  من 
ومتابعته  لتلقيه  استعداد  على  هم  لطالب  حقيقي،  دراسي  لمقرّر 
أن  يصلح  ال  لكنه  دراسية،  وحدات  في  تقدير  على  يحصلوا  كي 
مثل  دراسية  مقّررات  إن  العام.  للقارئ  علميًا  كتابًا  أيضًا  يكون 
الواليات  جامعات  في  جدًا  شائعة  مقّررات  هي  للفنون»  «العلم 
من  المستهدف  الجمهور  هو  هذا  كان  لو  حتى  ولكن  المتحدة، 
هذا الكتاب، فإنه كان يمكن للمؤلَفين أن يأخذا دروسًا في كيفية 

التوجه نحو ذلك من كتاب ريتشارد مولر الرائع «الفيزياء لرؤساء 
عن  أكبر  عام  جمهور  بكثير  أكثر  سيستفيد  حين  في  المستقبل»، 
ال  الكمومية  «النظرية  تشاون  ماركوس  كتاب  مثل  العنوان،  طريق 
م خدمة جيدة للشعراء هنا. يمكن أن تضرك». لسوء الحظ، لم ُتقدَّ
يزّودان  وهيل  فليدرمان  جيد.  الكتاب  فهذا  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
الكمومية  الفيزياء  تطوير  عن  ومهّم  كبير  تمهيدي  بقدر  القارئ 
ويظهران بالفعل المفاجآت المذهلة في أهم شيء فيه. لكن النهج 
الذي سلكاه ليس للشعراء. وسيكون أفضل بكثير لطالب الفيزياء 
في المدرسة الثانوية ليساعد في إعدادهم للفيزياء بالجامعة. وبدًال 
من أن تكون الفيزياء الكمومية للشعراء، فهو  ُمَبسَّط المقرر 101 
للفيزياء الكمومية. إنه كتاب مفيد، وفي هذا الدور أنا أزّكيه بقوة. 

لكنه ال يفعل ما يقوله عن المقصود في العنوان.

 ÆPhysics World، 22 March 2012 WK−" w# d³%&« «c¼ dAÔ½
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  Lawrence الوطني  ليفرمور  لورنس  مختبر  في  العلماء  أنجز 
كاليفورنيا  في   Livermore National Laboratory (LLNL)
اإلشعال  منشأة  في  الواحد  من  أكبر  الوقود  مجال  في  كسبًا 
ليزر  باستعمال   National Ignition Facility (NIF) الوطنية 
NIF الفائق القوة لسحق الكريات الصغيرة من الوقود دوتريوم-

تريتيوم، وتمكنوا من إصدار طاقة من تفاعالت اندماج تزيد عّما 
في  النتائج  كانت  «إن  الباحثون:  يقول  الوقود.  في  مخزنًا  كان 
طال  الذي  الهدف  عن  بعيدة  تزال  ما  الوطنية  اإلشعال  منشأة 
انتظاره أال وهو اإلشعال، فإن النتائج األخيرة خطوة مهّمة على 

طريق تحقيق طاقة االندماج».
 2009 العام  في  الوطنية  اإلشعال  منشأة  بناء  إتمام  جرى 
بتكلفة قدرها 3.5 بليون دوالر، ويستعمل فيها 192 حزمة ليزرية 
إلرسال 1.8 ميغا جول من الطاقة باتجاه دريئة رقيقة خالل زمن 
ال يتجاوز بضعة أجزاء من البليون من الثانية. تتكون الدريئة من 
أسطوانة جوفاء من الذهب بطول 1 سم، ومعروفة باسم هوهلروم 
hohlraum، وُثّبتت في مركزها كرة بحجم حبة الفلفل من الدوتريوم 

الليزر  نبضات  ترفع  بالستيكي.  بدرع  ومغلفة  مجّمدة  والتريتيوم 
الحرارة داخل الـهوهلروم، مما يولِّد أشعة سينية تزيل سريعًا مواد 
ر  تفجُّ يسبِّب  ما  وهو   ،ablate تجتثها  أو  البالستيكي  الدرع  من 
الوقود. ُيولّد هذا االنفجار موجة صدٍم ُتسّخن الوقود إلى درجات 
حرارة تقارب 50 مليون سلزيوس، مّما يؤدي إلى التغلب على قوى 
التنافر بين النوى وبالتالي حدوث االندماج، وإنتاج جسيمات ألفا 

(نواة الهليوم) ونترونات.
عمل الباحثون في NIF بين العامين 2009 و2012 على مشروٍع 
تزيد  عندها  التي  النقطة  وهو  اإلشعال،  إلحداث  بوضوح  ٍم  مصمَّ
االندماج  تفاعالت  معدل  من  ألفا  جسيمات  عن  المتولدة  الحرارة 
هذا  أثبت  ذلك،  رغم  الليزر.  يزودها  مما  أكبر  طاقة  تحرر  بحيث 
أصغر  طاقية  مخرجات  إلى  أدى  ألنه  لآلمال،  مخيب  أنه  العمل 
بحوالي ألف مرة من المدخالت. وبعد التدقيق من قبل الكونغرس، 
أعلنت اإلدارة الوطنية لألمن النووي، التي تشرف على NIF، عن 
مة للتوصل إلى حلٍّ لألخطاء.  استراتيجية جديدة أكثر تداوًال ُمصمَّ
ـِ «االندماج  أكدت االستراتيجية أيضًا على أهمية مقاربات بديلة ل
زيتا  وتضّيق  السريع»  «اإلشعال  مثل  العطالي»،  بالحصر  المتولد 

التيار  فيه  يستعمل  البالزما  حصر  لنظام  نوع  (وهو   Z-pinch

الكهربائي لتوليد حقل مغنطيسي يضغط البالزما).

IójóL IóYÉb OÉªàYG
في أحدث األعمال، أنتج عمر هّريكان Omar Hurrcane وزمالؤه 
منشأة  في  الليزر  نبضات  شكل  تغيير  خالل  من  متميزة  مخرجات 
NIF. كانت النبضات في السابق متنوعَة "انخفاض سفح الموجة"، 

وهو ما يعني أن طاقة أشعة-X المرسلة إلى الدريئة تبقى منخفضة 
تجّسدت  بسرعة.  تزداد  أن  قبل  النبضة  مدة  معظم  خالل  نسبيًا 
الفكرة بضغط الوقود إلى أعلى كثافة ممكنة لتحقيق أقصى قدر من 
تفاعالت االندماج. ولكن لألسف، تسبَّبت هذه المقاربة في تحطيم 
داخل  الضغط  من  يقلّل  مما  بالوقود،  المحيط  البالستيكي  الدرع 

الوقود والحّد من مخرجات الطاقة.
وفي التجارب األخيرة، التي تمتلك سفح موجة عاٍل، جرى تبديل 
من  المزيد  على  الحصول  أجل  من  الليزرية  النبضات  موجة  شكل 
بالمزيد  سمح  ما  وهذا  االنضغاط،  لعملية  سابق  وقت  في  الطاقة 
من الحرارة المسلّطة على الوقود قبل أن يتاح له االنضغاط بشكل 
ألنه  تحقيقه  الممكن  اإلجمالي  االنضغاط  من  يحدُّ  ما  وهذا  كبير، 
يلزم صرف مزيد من العمل على الوقود للوصول إلى كثافة معينة، 
تمامًا مثلما تزداد صعوبة ضغط الدوالب عندما يجري حقنه بالهواء 
الساخن. ومع ذلك، إن حسنة هذه المقاربة هي أنها ُتنتج انفجارًا 

á«îjQÉJ áÑàY ⋲ q£îàj …Qõ«d êÉeófG
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أكثر استقرارًا بكثير. وبالفعل، تمكن الباحثون، عن طريق الحّد من 
طموحهم، من استخالص المزيد من طاقة الوقود.

في ورقة نشرت في مجلة Nature، أورد هّريكان وزمالؤه نتائج 
تجارب ُنفِّذت في أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر الماضيين 
 14 kJ تشير إلى أن طلقة ليزرية وحيدة أنتجت طاقة اندماج قيمتها
في التجارب األولى كما بلغت طاقة االندماج kJ 17 في التجارب 
األخيرة. بّين الباحثون أنه نظرًا ألن الطاقة المسلّطة على الوقود 
الوقود.  في  كسبًا  الطلقتين  من  كلٌّ  ولّدت  فقد   ،10 kJ حوالي  هي 
كما أنهم أجروا حسابًا يشير إلى أن ما يقارب نصف خرج الطاقة 
من هذه الطلقات ناجم عن حرارة جسيمات ألفا. وهذا أمر مهمٌّ ألن 

مثل هذه الحرارة ُتعدُّ شرطًا أساسيًا لإلشعال.
á«Hƒ°SÉM êPÉªf ™e ≥aGƒJ

طلقة  أحدث  أن  البحثية  المجموعة  عضو  سبرينجر  بول  أشار 
ويعتقد  الطاقة،  من   26 kJ حوالي  ولّدت  الورقة،  نشر  بعد  ُنّفذت 
ألفا.  جسيمات  حرارة  عن  ناجم  الطاقة  هذه  معظم  أن  الباحثون 
الطلقة  هذه  عن  ناجمة  أخــرى  مالحظة  إلى  سبرينجر  ويشير 
محاكيات  من  للتوقعات  مماثلة  النتائج  كون  حقيقة  هي  األخيرة، 
حاسوبية. والحظ أيضًا أن التوافق األقرب بين التجربة والنمذجة 
وهو  أال  األهم  هدفه   NIF أكمل  ما  إذا  خاص  بشكل  مهّمًا  يغدو 
المساعدة في الحفاظ على مخزون األسلحة النووية في الواليات 

المتحدة دون اختبار.
ومع ذلك، يبدو أن روبرت ماك كروري Robert McCrory، مدير 
مختبر علم الطاقة الليزرية في جامعة روشستر، كان حذرًا. ومثل 
بعد  واضحًا  "ليس  يقول:  االندماج،  مجال  في  اآلخرين  الباحثين 
ما إذا كان NIF سيكون قادرًا على تحقيق اإلشعال"، محاوًال أن 
يقنع اآلخرين أنه «ربما تكون النتائج األخيرة قاب قوسين أو أدنى 
يمكن بلوغها بخطوة». وفي الوقت الذي يشيد فيه بالنتيجة الحالية، 
يضيف: «علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كنا نستطيع تحقيق الفهم 
المطلوب ليس فقط للحصول على اإلشعال، بل لتحقيق كسب موثوق 
أن   NIF في  الباحثون  يعترف  الواقع،  وفي  االندماج».  هدف  من 

الشكوك تنتظرهم. 
∫É©°TE’G ƒëf OÉëdG Oƒ©°üdG

على الرغم من تحقيق الباحثين لكسب في الوقود، إال أن تحقيق 
اإلشعال في الحقيقة يتطلب زيادة هذا الكسب إلى ما يقارب 100 
ضعف. يشير أحد هؤالء الباحثين إلى أن معظم الطاقة الصادرة 
البالستيكي.  والدرع  الـهوهلروم  لتسخين  عمليًا  تذهب  الليزر  عن 
يولِّد  الذي  الـهوهلروم  لدراسة  اآلن  وزمالؤه  الباحث  هذا  يسعى 

مزيدًا من التماثل الكروي، ومن ثّم انفجارات أكثر كفاءة، فضًال عن 
تحسين مواد الدرع، ويشرح ذلك قائًال: «إن تقليل كمية البالستيك 
وجود  لكن  الوقود.  انفجار  سرعة  زيادة  إلى  سيؤدي  المستعمل 
البد  الوقود.  اجتثاث  يجري  سوف  وإال  ضروري  البالستيك  بعض 

إذن من إحداث توازن معين ونحن لم نصل إليه حتى اآلن".

 Culham مدير مركز كولهام ،Steve Cowley يشير ستيف كولي
«الحجز  مقاربة  أن  إلى  المتحدة،  المملكة  في  االندماج  لطاقة 
على  للحصول  المنافسة،   «magnetic-confinement المغنطيسي 
في  اإلنشاء  قيد   ITER مشروع  في  ُيدرس  سوف  الذي  االندماج 
مفاعل  ولّد  وبالفعل،  التعادل.  طاقة  من  بالفعل  اقتربت  قد  فرنسا 
جيت في  كولهام 16 ميغاواط من الطاقة من مدخالت طاقية قيمتها 
24 ميغا واط في العام 1997. لكنه يرى ضرورة متابعة مقاربتي 

االندماج كلتيهما. كما أنه يعتبر أن البحث الذي يقوم به هّريكان 
وزمالؤه «بدأ يدخل في صميم المشاكل األساسية التي يعاني منها 
على  السيطرة  من  لالقتراب  عامًا   60 انتظرنا  ويقول: «لقد   ،«NIF

االندماج. نحن اآلن نقترب من بحوث الحصر المغنطيسي والحصر 
العطالي كليهما، ويجب علينا أن نحافظ على ذلك».

 ÆPhysics World، 12 Febuary 2014 WK−" w# d³%&« «c¼ dAÔ½
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طريقة  إلى  وأملانيا  والصني  املتحدة  اململكة  في  العلماء  توّصل 
جديدة ومفيدة لقْرن الضوء بسطح مادة ُمترّقية (سامية). ُتعدُّ هذه 
التقنية األولى من نوعها التي تضمن أن هذا القْرن يحصل باجتاه 
واحد ويؤدي للحصول على دارات بالزمونية متكاملة ميكن التحّكم 

بها باستعمال تيار كهربائي. 
بوالريتونات بالزمونية سطحية (SPPs)، التي  يشمل هذا القْرن 
هي عبارة عن ظواهر كمومية شبيهة باجلسيم تنشأ من تآثر الضوء 
مع إلكترونات النقل في املعدن. إن أشباه اجلسيمات هذه جزء منها 
محتجزة  جماعية،  إلكترونية  موجة  عن  عبارة  هو  آخر  وجزء  ضوء 
بشدة على سطح املعدن. ُتثار البوالريتونات البالزمونية السطحية 
(SPPs) عندما تتآثر مع الضوء، لكن املشكلة تكمن في أنها تكون 
بعدئذ حرة لتنتشر في اجتاهات عديدة مختلفة على امتداد سطح 
املعدن، وال ميكن التحّكم بها بسهولة، وهذا يحّد من مجال التطبيقات 

احملتملة لهذه البنى.
جامعة  من   ،Shung Zhang زهانغ  شونغ  بقيادة  فريق  أظهر 
برمنغهام أن (SPPs) ميكن بالفعل أن ُتثار باجتاه واحد على سطح 
معدني شريطة أن يكون هذا السطح قد ُأنشئ أوًال بشكل مناسب. 
في هذه احلالة، استعملوا سطحًا متحّوًال عبارة عن فلم معدني مزوَّد 
بثقوب مستطيلة الشكل ونانومترية احلجم موّجهة بعناية بطريقة معينة. 
واألهم من ذلك، فقد أثبت الباحثون للمرة األولى أن اجلهة التي تلتقي 
فيه البوالريتونات البالزمونية السطحية على امتداد السطح املعدني 
ميكن  تبديلها بسهولة بقلب اللولبية (أو جهة االستقطاب الدائري) 

للضوء الوارد من اليسار إلى اليمني والعكس صحيح.

 á«ë£°ùdG á«fƒeRÓÑdG äÉfƒàjQ’ƒÑdG IQÉKEG ôXÉæJ ô°ùc
يوّضح زهانغ أن الثقوب الدقيقة في السطح املعدني تثير موضعيًا  
معني  تأخر  بإحداث  وذلك  السطحية،  البالزمونية  البوالريتونات 
أيضًا:  ويقول  الثقوب،  توّجه  على  التأخر  هذا  ويعتمد  الطور،  في 
"عندما كانت هذه الثقوب تشير إلى اجتاه معني، وجدنا أنه ميكننا 
إحداث تدّرج في طور الضوء املستقطب دائريًا والوارد على سطح 
املعدن. إن هذا التدّرج في الطور يكسر إثارة تناظر البوالريتونات 
عندها  بإمكاننا  أنه  يعني  مما  متعاكسني،  باجتاهني  السطحية 
إثارة البوالريتونات البالزمونية السطحية في جهة واحدة عند طول 

موجة معينة".
ويضيف أيضًا: "ما يثير االهتمام أكثر، أننا وجدنا أنه باستطاعتنا 
للضوء  الدائري  االستقطاب  حالة  قلبنا  عندما  الطور  تدرج  عكس 

البوالريتونات  فيها  تنتشر  التي  اجلهة  نعكس  وبذلك  الداخل، 
البالزمونية السطحية".

á«cP Iôμa
ونظرًا ألن الباحثني ميكنهم السيطرة على انتشار البوالريتونات 
استقطاب  حالة  تغيير  طريق  عن  بسهولة  السطحية  البالزمونية 
الضوء الوارد، فقد خطرت لهم فكرة ذكية، وذلك بتنقيط سطح املعدن 
مبا يسّمى معدِّالت استقطاب لبناء دارة بالزمونية متماسكة ميكن 
بحالة  بسهولة  التحكم  ميكن  احلظ،  وحلسن  كهربائيًا.  بها  التحكم 

استقطاب الضوء باستعمال تقنيات كهرضوئية راسخة.
ويسعى  مثالية،  صّنعها  التي  البنى  يجعل  بأن  الفريق  يرغب    
البالزمونية  البوالريتونات   (SPPs) بني  االقتران  لتحسني  أيضًا 
السطحية والضوء الوارد. "سوف ننظر أيضًا بالكيفية التي نستطيع 
بها أن نتحكم كهربائيًا بإثارة البوالريتونات البالزمونية السطحية 
املتحوّل  السطح  على  السائلة  البلّورات  من  أجهزة  بدمج  وذلــك 
الذي حصلنا عليه"، هذا ما يقوله عضو الفريق توماس زينتغراف 
"بهذه  أيضًا:  ويضيف  بادربورن،  جامعة  من   ،Thomas Zentgraf
أكثر  معّقدة  بالزمونية  دارات  تصميم  من  نتمكن  سوف  الطريقة، 

بوظائف مدّعمة".

≥jô£dG ¬Lƒj ∫ qƒëàe í£°S :óMGh √ÉŒG
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ُيعرَّف البروبان Propane كمرّكب طبيعي عضوي مشبع، ويوجد 
بحالة غازية في احلالة العادية، وُيستخدم في املنازل كوقود للتسخني، 
البروبان  ُينتج  السيارات.  محّركات  في  كوقود  استعماله  وميكن 
كمنتج ثانوي في محطات معاجلة الغاز الطبيعي وتكرير النفط، لكن 
أحيانًا  ُيعرف  (أو   Propylene البروبلني  مع  مترافقًا  إنتاجه  يكون 
وميلك  مشبع.  غير  طبيعي  مرّكب  هو  الذي   ،(Propene بالبروبن 
مركب البروبلني املرافق، أهمية في الصناعة، فهو يستخدم كمادة 
التطور  ونتيجة  أخرى.  منتجات  وفي  البالستيك،  صناعة  في  خام 
الصناعي واالقتصادي، فقد ازداد الطلب على مادة البروبلني، ومن 
هنا نشأت احلاجة لتطوير طرق لفصل البروبلني عن البروبان، تكون 

أقّل تكلفة وأكثر فعالية.

الباحث  يقوده  الذي  العلمي  البحث  فريق  قام  السياق،  هذا  في 
هاكون جونغ Hae-Kwon Jeong، وهو أستاذ مساعد في الهندسة 
لفصل  طريقة  بتطوير  األمريكية،  تكساس  جامعة  من  الكيميائية 
البروبلني عن البروبان، بهدف إنتاج البروبلني فقط، مستخدمًا تقنية 
األغشية املنخلية لفصل الغازين الناجتني عن عملية التقطير املجزأ. 
وفي معرض اإلعالن عن نتائج بحثه، شرح جونغ دواعي البحث: 
"يوجد طلب هائل على مادة البروبلني، لكن يلزم استهالك طاقة كبيرة 

لفصل جزيئات هذا الغاز".

تكمن أهمية البروبلني في استعماالته ألغراض صناعية متعددة، 
فهو املرّكب الرئيسي إلنتاج أكثر من ثلثي كمية البالستيك املنتجة في 
العالم. لقد بلغ إنتاج البروبلني –كمنتج رئيسي ومطلوب خصيصًا 
البروبلني  إنتاج  من   %12 مقدار   2013 عام  في  املصّنعني-  من 

العاملي (كمنتج ثانوي بالتوازي مع نواجت أخرى)، مقارنة مع %3 
الشمالي  األمريكي  املكتب  لتقديرات  وفقًا  وذلك   ،2003 عام  في 
 HIS Chamical North American) البروبلني  إلنتاج  الكيميائي 
Propylene Supply Study). عالوة على ذلك، فقد َخّمَن املكتب أن 

إنتاج البروبلني اإلجمالي كمنتج رئيسي سينمو من 90 مليون طن 
إلى 130 مليون طن في العام 2023.

املعاجلة،  عمليات  وحدات  في  البروبان  عن  البروبلني  فصل  يتم 
على  اعتمادًا  املجّزأ  تقطير  ثم  ومن  سوائل،  إلى  الغازات  بتحويل 
الفرق الطفيف بني درجات الغليان بني البروبلني والبروبان. عندئذ 
الصغرى  البروبلني  مركبات  بفصل  منخلي  غشاء  استخدام  يسمح 

 êÉàfE’ IójóL π°üa á«æ≤J :»°ùμ©dG QÉãàf’G
 .¿ÉHhÈdG øe §≤a Ú∏HhÈdG
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غشاء  عبر  النفاذ)  من  الكبرى  البروبان  مركبات  (ومينع  باحلجم 
.metal-organic framework (MOF) الشبكة العضوية-املعدنية

يقول جونغ: "إنه التقرير األول الذي أثبت إمكانية احلصول على 
البروبلني"،  غاز  جلزيئات  العالي  والتدفق  جدًا  العالية  االنتقائية 
وأضاف: "إنها تقنية تسمح لنا بتحضير أغشية منخلية رقيقة جدًا، 

وبجودة عالية، وبطريقة ممكنة اقتصاديًا وقابلة للتطبيق صناعّيًا".

منفصلة  تطبيقات  العكسي  االنتثار  في  جونغ  طريقة  تتضّمن 
الرقيقة  الطبقة  إلى  بالنسبة  العضوية  واملعّقدات  املعدنية  لأليونات 
املألوفة  للطريقة  معاكسة  الطريقة  تلك  وتكون  الدعامة،  أو  (الفلم) 
والعضوية.  الالعضوية  املواد  من  بخليط  الفلم  فيها  ُيغّطى  والتي 
ففي طريقة جونغ، تترّكز األيونات املعدنية بغزارة في داخل الفلم، 
في حني تترّكز املعقدات العضوية خارج الفلم وتنتشر عكسيًا في 

مختلف االجتاهات.

يقول جونغ: "الهدف هو امتالك القدرة على تشكيل أفالم رقيقة 
احلبيبات  صنع  على  القدرة  وكذلك  سريعة،  بطريقة  وصغيرة 
ال  ذلك،  على  وعالوة  وإحكام".  بدقة  الفيلم  تركيب  في  الداخلة 
صداقة  أكثر  أيضًا  ولكن  فعالية،  أكثر  فقط  التقنّية  هذه  تكون 
للبيئة بفضل احتياجها األقّل للوقود النفطي خالل عملية التقطير 
املجزأ، ويضيف جونغ: "ُيصرف أكثر من 80% من نفقات الطاقة 
املستهلكة عند استخدام عملية التقطير التقليدية من أجل فصل 

املواد الكيميائية عن بعضها".

عملية  استبدال  من  الصناعة  متّكنت  إذا  بأنه  جونغ  ويضيف 
منخلية  فصل  بتقنيات  جدًا،  الكثيفة  للطاقة  املستهلكة  املعاجلة، 
بسيطة، فهذا ُيحدث تقدمًا كبيرًا في املجال الصناعي واالقتصادي، 
ويتابع جونغ كالمه حول أهمية  بحثه ومتابعته: "مستقبل هذا البحث 
وسوف  الصناعية،  الشركات  من  كبيرًا  اهتمامًا  تلّقينا  لقد  هائل. 

منضي مبتابعة البحث حول تلك التقنية".   

.»Ñ«Ñ◊G AÉ°û¨dG »£¨J ájƒ°†Y äGó≤©eh á«fó©e äÉfƒjCG øe ¿tƒμàŸG AÉ°û¨∏d »ë«°VƒJ πμ°T

∫jÐ«d#« d³Ž d³&#« «c¼ WFÐU²) sJL¹ 
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املتحدة  الــواليــات  في  ستانفورد  جامعة  في  باحثون  طــّور 
األمريكية أول تقنية للتصوير الالاجتياحي ميكن أن تكتشف بنى 
تتضّمن  الفئران.  أدمغة  في  دموية  أوعية  ضمن  مكرونية  بأبعاد 
 near-infrared الطريقة اكتشاف ضوء مفلور حتت األحمر القريب
fluorescent light صادر من أنابيب كربونية نانوية أحادية اجلدار 

(SWCNTs) يتم حقنها في  single-walled carbon nanotubes

(ومن  الدموية  األوعية  بنية  مراقبة  على  القدرة  إن  إذ  الفئران. 
ضمنها جريان الدم) ُتعدُّ أمرًا في غاية األهمية ملعاجلة حاالت مثل 

اجللطات الدماغية strokes واَخلَرف وأورام الدماغ. 

حالياً، يعتمد تصوير الدماغ، بشكل رئيسي، على تقنيات مثل 

السينية،  األشعة  باستخدام   (CT) وَسب  اُحملَ ّي  املَْقَطِع الَتْصوير 
وتصوير األوعية بالرنني املغنطيسي (MRI). على أّية حال، ليس 
مبقدور هذه الطرق تصوير بنى ذات مكرونات عديدة في احلجم. 
دقائق  تستغرق  أن  ميكن  الطرق  هذه  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
عديدة للحصول على الصورة، وهو ما يعني أنه من غير املمكن 

استخدامها لتصوير جريان الدم في الوقت احلقيقي.

ُيعدُّ تصوير الدماغ باالعتماد على الفلورة في املجالني املرئي وحتت 
األحمر القريب (NIR) من الطيف الكهرطيسي ( 400-900 نانومتر) 
أو  اجلمجمة،  ترقيق  احلاضر  الوقت  في  يتطلّب  ولكنه  جيدًا  بديًال 
من  أجزاء  ُتزال  –حيث   craniotomy الِقْحف  َحجَّ  ذلك،  من  األسوأ 

ÆÉeódG ⋲∏Y IójóL IòaÉf íàØJ ájƒfÉædG äÉª«°ù÷G
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صحيح،  بشكل  العمل  يتم  كي  شّفاف-  بحاجز  وُتستبدل  اجلمجمة 
وذلك ألن الضوء، عند هذه األطوال املوجية، ميكن أن يقطع مسافة 

1 مم فقط عبر اجلمجمة.

áëfÉ°S á°Uôa
حاليًا، قام فريق بقيادة كلٍّ من هوجني داي Hongjie Dai وكالفني 
كيو Calvin Kuo في جامعة ستانفورد بتطوير تقنية تصوير جديدة، 
بالفلورة عبر فروة الرأس واجلمجمة، تذهب بعيدًا في التغلّب على 
تلك املشاكل. وتستخدُم هذه الطريقة التفلوَر الذاتي لـ SWCNTs في 
مجال يتراوح بني 1.3-1.4 مكرومتر. ويشرح داي: «إننا نعرّف هذا 
املجال املوجي بأنه املجال NIR-IIa، وهو ميّثل فقط املجال املوجي 
األطول للتصوير بالفلورة املذكور آنفًا»، ويضيف: «تكون الفوتونات 
عند هذه األطوال املوجية أقّل تبعثرًا بكثير من تلك التي في املجال 
وال  احليوية  األنسجة  جتتاز  عندما  نانومتر   900 وحتى  بني 400 
ُمتتص بشكل ملحوظ باملاء. وباحملصلة، يتيح لنا هذا اإلجراء رؤية 
أعمق في الدماغ عبر جلد فروة الرأس والعظم السليمني مقارنة مع 
إمكانية التصوير املفلور الذي ُيعمل به غالبًا بفوتونات ذات أطوال 

موجية أصغر من 800 نانومتر».

ويتابع داي قائًال: «مقارنة بكّل الطرق األخرى لتصوير الدماغ 
في اجلسم احلي in vivo (مبا في ذلك تقنية MRI و CT)، حتظى 
أوعية  بتصوير  لنا  تسمح  فهي  أعلى،  مكانية  دقة  بتوفير  تقنيتنا 
مم   3 وبعمق  املكرونات  مقطعها  يتجاوز  ال  أحادية  شعرية  دموية 

داخل الدماغ". 

áYô°ù∏d áLÉëdG
ما ُذكر آنفًا ليس هو كّل شيء: تتمّيز طريقتنا أيضًا بأنها سريعة، 
بإمكانية  يسمح  مما  أقّل،  أو  تصوير  محاولة  لكّل  ثانية  ملّي   200

مراقبة جريان الدم في الوقت احلقيقي. وُيعدُّ ذلك أمرًا مهّمًا بشكل 
خاص عند معاجلة مرضى اجللطة الدماغية، ألن جريان الدم في 
هذه احلالة في أجزاء من الدماغ ميكن أن ينخفض بشدة مسّببا 

ضررًا بالغًا. 

بـ  فئران  حقن  خــالل  من  التقنية  هــذه  باختبار  الفريق  قــام 
حتت  بليزر  وُأنيرت  الفئران  رؤوس  حلق  جرى  حيث   ،SWCNTs

األحمر. وقد اكُتشف ضوء الفلورة باستعمال صفيفة من ديودات 
وينشغل  للدماغ.  األبعاد  ثنائية  صورة  تشكيل  بإمكانها  ضوئية 
الباحثون حاليًا مبحاولة التصوير الثالثي األبعاد D 3 مستخدمني 

طريقتهم. ويقول داي: «إننا نقوم أيضًا بتطوير أجهزة تصوير لنطاق 
كما  حّد،  أدنى  إلى  الفوتون  تبعثر  تقليل  أجل  من  أطول  موجي 
أننا ننظر إلى إمكانية جعل تقنية حوامل الفلورة NIR-IIa متاحة 

الستخدامها في االختبارات الطبية على البشر.

 ÆPhysics World, 8 August 2014 WK−" w# d³%&« «c¼ dAÔ½
ÆW¹—u*&« W¹ Ò—c&« W+UD&« W¾O¼ ¨WKIÐ ÊU"Š WLłdð
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¿ƒZQC’G
 Ar                                                                         :الرمز
العدد الذرّي:                                                           18  

الكتلة الذرّية  النسبية:                            (1)39.948
 −189.35 °C                                        :درجة انصهاره
 −185.85 °C                                           :درجة غليانه
1.40 g·cm−3 كثافته وهو سائل:                                

حاالت األكسدة:                                                       0 

…QhódG ∫hó÷G ô°UÉæY ⋲∏Y IòaÉf

األرغون عنصر كيميائي، رمزه Ar وعدده الذّري 18. يقع األرغون 
العنصر  وُيعدُّ  الدوري،  اجلدول  في  النبيلة  الغازات  مجموعة  في 
الثالث األكثر وجودًا في جو األرض، وذلك بنسبة تساوي %0.93 
(9300 جزء من مليون جزء)، وبوفرة تقارب 23.8 ضعفًا من وفرة 
الغاز اجلوي الذي يليه، ثنائي أكسيد الكربون (390 جزءًا من مليون 
جزء)، وأكثر وفرة بـ 500 ضعف من وفرة الغاز النبيل الذي يليه، 
النيون (18 جزءًا من مليون جزء). ويكاد يكون معظم هذا األرغون 
من النظير-40، املتولد نوويًا والناجم من اضمحالل البوتاسيوم-40 
املوجود في القشرة األرضية. وفي الكون، يكون النظير-36، إلى حدٍّ 
بعيد، أكثر نظائر األرغون شيوعًا، حيث إنه النظير السائد الناجت 

من االصطناع النووي املتولّد في املستعرات الفائقة.

تعني  التي   «αργον» اليونانية  الكلمة  من  أرغون  االسم  اشُتق 
«خامل» أو «غير فّعال»، استنادًا إلى حقيقة مفادها أن هذا العنصر 
ال يدخل في أي تفاعل كيميائي تقريبًا. إن الُثمانية الكاملة (ثمانية 
ومقاومًا  مستقرًا  جتعله  اخلارجية  الذّرية  طبقته  في  إلكترونات) 
درجة  ُأقرَّت   ،1990 العام  وفي  األخرى.  العناصر  مع  لالرتباط 
سلّم  في  ومرجعية  ثابتة  نقطًة   (356.8058 °C) الثالثية  حرارته 

درجات احلرارة الدولي.

يتم احلصول على األرغون صناعيًا بواسطة التقطير املجزأ للهواء 
السائل. ويستعمل األرغون على األغلب، بصفته وسطًا غازيًا خامًال، 
احلرارة  درجات  ذات  الصناعية  العمليات  وفي  اللحام  عمليات  في 
العالية، حيث تصبح املواد غير الفعالة عادة في هذه احلرارة العالية 
مواد فّعالة. وعلى سبيل املثال، يستعمل جو من األرغون في األفران 
الكهربائية الغرافيتية لتجنب احتراق الغرافيت. ويستعمل األرغون 
الغازي أيضًا في اإلضاءة املتفلورة واملتوهجة، وفي أمناط أخرى 
من أنابيب التفريغ الغازي. كما يسمح األرغون بتحقيق ليزر غازي 

بلون أزرق مخضر.
¬°üFÉ°üN

األكسجني،  النحاللية  مماثلة  املاء  في  بانحاللية  األرغون  يتمتع 
وانحالليته أعلى مبرتني ونصف املرة من انحاللية النتروجني. يكون 
األرغون عدمي اللون وغير سام في حاالته الثالث، السائلة والصلبة 
والغازية. كما أنه غير فّعال كيميائيًا في غالبية الظروف، ويشكل 

مركبات غير موثوقة االستقرار في درجة حرارة الغرفة.
ومع أن األرغون غاز نبيل، إّال أنه قادر على تشكيل بعض املركبات. 
فعلى سبيل املثال، حتقق الباحثون في جامعة هلسنكي عام 2000 
هامشي  مركبًا  بصفته   ،(HArF) األرغون  فلوروهدريد  تشكل  من 
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األرغون  مركبات  أن  ومع  والهدروجني.  الفلور  بوجود  االستقرار 
الكيميائية ذات حالة أساسية معتدلة، محصورة بشكل أساسي بـ 
HArF، ميكن لألرغون تشكيل أقفاص مع املاء عندما يتم اصطياد 

ذّرات منه في شبكة من اجلزيئات املائية. ُيعرف أيضًا وجود أيونات 
 ،ArFو ArH+ َضة حتتوي على األرغون، مثل ومعقدات بحالة محرَّ
مركبات  استقرار  حتمية  النظرية  احلسابات  توقعت  التوالي.  على 

أرغونية عديدة، لكن طرق اصطناعها ليست معروفة حتى اآلن.

¬à°üb
عدم  إلى  ذلك  ويعود  فّعال»،  «غير  باليونانية  أرغون  كلمة  تعني 
أنه   1785 العام  في  كافنديش  هنري  وتوقع  الكيميائية،  فعاليته 
موجود في الهواء، ولم ُيعزل حتى العام 1894، حيث جرى عزله من 
 William Ramsay ووليام رامزي Lord Rayleigh قبل لورد ريلي
في سكوتالندا خالل جتربة على عينة من الهواء النقي، وذلك بإزاحة 
كّل من األكسجني وثنائي أكسيد الكربون واملاء والنتروجني، فوجدا 
أن النتروجني املزاح، عبر تشكيله ملركبات كيميائية، كان أقل مبقدار 
نصف باملئة من النتروجني املوجود في الهواء أصًال. بدا هذا الفرق 
ضئيًال، إّال أنه كان من األهمية بحيث لفت انتباههما خالل شهور 
عديدة، ومن ثم استنتجا أن ثمة غازًا آخر في الهواء مختلطًا مع 
النتروجني. كما متت مصادفة األرغون عام 1882 خالل بحث مستقل 
الحظ   .W.N. Hartley وهارتلي   H.F. Newall نيوال  من  كل  نفذه 
كل منهما خطوطًا جديدة في الطيف امللون للهواء ولم يكونا قادرين 
على حتديد هوية العنصر املسؤول عن هذه اخلطوط. كان األرغون 
أول العناصر النبيلة املكتشفة، ويرمز لألرغون اآلن بـ Ar، لكن رمزه 

كان A لغاية العام 1957.

√OƒLh
يشكل األرغون 0.934% حجمًا و1.28% كتلة من القشرة األرضية، 
وُيعدُّ الهواء املادة اخلام األساسية املستعملة في الصناعة للحصول 
على مادة األرغون النقية. ُيعزل األرغون من الهواء بالتجزئة، وعلى 
األغلب بواسطة التقطير املُجزأ املُبرَّد، وهي عملية ُتستعمل أيضًا 

إلنتاج النتروجني واألكسجني والنيون والكريبتون والكزينون.

√ôFÉ¶f
 
40Ar هي:  الهواء  في  املوجودة  لألرغون  األساسية  النظائر  إن 
(0.06%).  يضمحل البوتاسيوم-40،  38Ar(0.43%) و 36Ar(99.6%) و
املوجود بشكل طبيعي، بعمر نصف قدره x 1.25 910 بواسطة األسر 
بنسبة  املستقر   40Ar ليعطي  البوزتروني  اإلصدار  أو  اإللكتروني 
اضمحالل  بواسطة  املستقر   (%88.8) 40Ca 11.2%، ويعطي أيضًا

عبر  الصخور  عمر  لتحديد  والنسب  اخلصائص  هذه  تستعمل  بيتا. 
.K-Ar تأريخ

ففي الغالف اجلوي، يحصل 39Ar بواسطة نشاط اإلشعاع الكوني، 
مترافقًا بشكل أساسي مع 40Ar. وفي البيئة حتت األرضية، ينتج أيضًا 
باألسر اإللكتروني من قبل 39K أو باإلصدار ألفا من قبل الكالسيوم. 
ينشأ 37Ar من التشّظي النتروني لـ 40Ca نتيجة لالنفجارات النووية 

حتت األرضية، ويتمتع بعمر نصف قدره 35 يومًا.
في  كبير  بشكل  يتغير  الذي  النظيري  بتركيبه  األرغون  يتميز 
الرئيس  املصدر  كان  وملا  الشمسية.  املنظومة  في  املختلفة  مواقعه 
لألرغون هو اضمحالل 40K في الصخور، فإن 40Ar سيكون النظير 
املسيطر، كما هو على األرض. ينتج األرغون بشكل مباشر بواسطة 
االصطناع النووي النجمي، وعلى العكس من ذلك، فهو مسيطر عليه 
من قبل عملية ألفا، 36Ar. وبشكل مقابل، يحتوي األرغون الشمسي 

على 84.6% من 36Ar استنادًا إلى قياسات الريح الشمسية.
تكون سيطرة 40Ar ذي املنشأ اإلشعاعي هي املسؤولة عن حقيقة 
أن الوزن الذرّي املعياري لألرغون األرضي أكبر من الوزن الذرّي 
للبوتاسيوم، العنصر الذي يليه في اجلدول الدوري. كان ذلك محيرًا 
في وقت اكتشاف األرغون، نظرًا ألن مندلييف صّنف العناصر في 
جدوله الدوري بداللة الوزن الذّري، مع أن خمول األرغون يفرض 
وضعه قبل البوتاسيوم، املعدن القلوي الفّعال. سّوى هنري موسلي 
في  الدوري  اجلدول  أن  بإظهاره  املعضلة  هذه   Henry Moseley

الواقع ُمرّتب بداللة العدد الذرّي وليس بداللة الوزن الذّري.
كما تعود الوفرة اجلوية الكبيرة لألرغون بالنسبة للغازات النبيلة 
األخرى إلى وجود 40Ar ذي املنشأ اإلشعاعي. يتمتع 36Ar البدائي 
بوفرة مقدارها فقط 31.5 جزء من مليون جزء حجميًا، مماثلة لوفرة 

النيون (18.18 جزءًا من مليون جزء حجميًا). 
يحتوي جو عطارد على 1.6% من 40Ar و5 أجزاء من مليون جزء 
من 36Ar. ووَجَد الساتل املُرسل إلى كوكب عطارد في العام 1973 أن 
عطارد مغطى بجو رقيق جدًا يشغل األرغون 70% منه، وُيعتقد أنه 
ناجت عن انبعاث الغاز الناجم عن اضمحالل املواد النشطة إشعاعيًا 
 Huygens على الكوكب. وفي العام 2005، اكتشف املسبار هويجنز

أيضًا وجود 40Ar على قمر تيتان Titan (أكبر قمر لزحل).

¬JÉÑcôe
تشير الُثمانّية اإللكترونية لألرغون إلى اكتمال املدارين الفرعيني 
األرغون  يجعل  اخلارجية  الطاقية  للسوية  اإلشباع  هذا  إن   .pو  s
شديد االستقرار ومقاومًا عنيدًا لالرتباط مع عناصر أخرى. فقبل 
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خاملة  األخرى  النبيلة  والغازات  األرغون  من  كلٌّ  ُعدَّ   ،1962 عام 
كيميائيًا وغير قادرة على تشكيل مركبات، إّال أنه، ومنذ ذلك احلني، 
مت تصنيع مركبات مع الغازات النبيلة الثقيلة. ففي آب/أغسطس 
عام 2000، قام الباحثون في جامعة هلسنكي بتشكيل أول مركب 
مع األرغون، ومت ذلك من خالل إسقاط األشعة فوق البنفسجية على 
أرغون جليدي يحوي كمية صغيرة من فلوريد الهدروجني مع يوديد 
السيزيوم، فتشكل هدريدفلوريد األرغون (HArF). وُيعدُّ هذا املركب 
ثابتًا حتى ºC 233- درجة سلزيوس. كما جرت مالحظة مركب ثنائي 

ArCF2) في العام 2010.
الكاتيون (+2

¬LÉàfEG
kÉ«YÉæ°U

للهواء  املجزأ  التقطير  بواسطة  صناعيًا  األرغون  إنتاج  يجري 
السائل في وحدة فصل هوائي ُمبرّدة، وهي عملية تستعمل لفصل 
النتروجني السائل، الذي يغلي في الدرجة 77.3 كلفن، عن األرغون، 
الذي يغلي في الدرجة 87.3 كلفن، وعن األكسجني السائل، الذي 
من  طن   700000 نحو  إنتاج  ويتم  كلفن.   90.2 الدرجة  عند  يغلي 

األرغون عبر العالم سنويًا.
»YÉ©°TE’G ∫Óëª°V’ÉH

يجري إنتاج 40Ar، أكثر نظائر األرغون وفرة، بواسطة اضمحالل 
40K بعمر نصف قيمته X 1.25 910 سنة عبر األسر اإللكتروني أو 

االنبعاث النتروني. وبسبب ذلك، فهو يستعمل في تأريخ البوتاسيوم-
أرغون لتحديد عمر الصخور.

¬JÉ≤«Ñ£J
تطبيقات  في  األرغون  الستعمال  عديدة  مختلفة  أسباب  توجد 

خاصة:
! ثمة حاجة ماسة إلى الغاز اخلامل. وبشكل خاص، ُيعدُّ األرغون 

أرخص البدائل عندما ال يكون النتروجني خامًال بشكٍل كاٍف.

! الطلب املتزايد على استثمار الناقلية احلرارية املنخفضة.
وطيف  (التأيني  اإللكترونية  اخلصائص  توافر  ضرورة   !

اإلصدار).
هذه  غالبية  في  أيضًا  تعمل  أن  األخرى  النبيلة  للغازات  ميكن 
بينها  األرخص  هو  بعيد،  حدٍّ  إلى  األرغون،  أن  إّال  التطبيقات، 
إنتاج  لدى  ثانوي  ُمنتٌج  أنه  إلى  األرغون  رخص  ويرجع  جميعًا، 
األكسجني السائل والنتروجني السائل في وحدة فصل الهواء املُبّرد، 
وتنتج  هذا،  كبير.  صناعي  مستوى  على  كالهما  يستعمل  حيث 

الغازات النبيلة األخرى بهذه الطريقة أيضًا، باستثناء الهليوم، إّال 
أن األرغون، إلى حدٍّ بعيد، هو األكثر وفرة، ألن تركيزه عال جدًا في 
الغالف اجلوي. وترجع الغالبية العظمى لتطبيقات األرغون إلى كونه 

خامًال ورخيصًا نسبيًا.

á«YÉæ°üdG á«∏ª©dG »a
درجة  العالية  الصناعية  العمليات  بعض  في  األرغون  يستعمل 
هذه  مثل  في  فّعالًة  عادة  الفّعالة  غير  املواد  تصبح  حيث  احلرارة، 
الظروف. فعلى سبيل املثال، يستعمل جو من األرغون في األفران 

الكهربائية الغرافيتية لتجنب احتراق الغرافيت.
فمن أجل بعض هذه العمليات، ميكن أن يؤدي استعمال غاَزْي 
النتروجني أو األكسجني إلى حدوث تشوهات في مادة الفرن. كما 
في  كما  اللحام  أقواس  من  متنوعة  أمناط  في  األرغون  يستعمل 
الغازي،  للتنغستني  القوسي  واللحام  غازي  ملعدٍن  القوسي  اللحام 
باإلضافة إلى استعماله في معاجلة التيتانيوم وعناصر فّعالة أخرى. 
السليكون  بلورات  إمناء  عمليات  في  أيضًا  األرغون  جو  ويستعمل 

واجلرمانيوم.
حالة  في  إما  الدواجن،  صناعة  في  خانقة  مادة  األرغون  ُيعدُّ 
القتل الشامل في أعقاب تفشٍّ مرضي، أو بصفته وسيلة لذبح أكثر 
إنسانية من الصعق الكهربائي. إن الكثافة النسبية العالية لألرغون 
فّعاليته  عدم  وإن  بالغاز،  التسمم  خالل  األرض  من  قريبًا  جتعله 

جتعله مناسبًا في حفظ املنتجات الغذائية.
يستعمل األرغون أحيانًا إلطفاء احلرائق حني يتطلب األمر جتنب 

الضرر في التجهيزات.

»ª∏©dG åëÑdG »a
يستعمل األرغون، على هيئة سائل بشكل خاص، بصفته هدفًا في 
البحث املباشر عن املادة العامتة. إذ ُينتج التأثير املتبادل جلسيم 
االفتراضي   weakly interacting massive particle (WIMP)
التضخيم  أنابيب  بواسطة  ُيكشف  وّماضًا  ضوءًا  األرغون  نواة  مع 
الضوئي. كما َتستعمل املكاشيف الثنائية الطور أيضًا غاز األرغون 
النواة  جملة  تبعثر  خالل  الناجتة  املُويَّنة  اإللكترونات  عن  للكشف 
النبيلة  الغازات  معظم  مع  احلال  هو  وكما  االفتراضي.  واجلسيم 
مرتفع  وميض  ذي  ضوئي  مبردود  األرغون  يتمتع  األخرى،  املُسيَّلة 
(حوالي 51 فوتونًا لكل كيلو إلكترون فولط)، ويكون األرغون شفافًا 
جتاه ضوئه الذاتي الوّماض، كما أنه سهل التنقية نسبيًا. وباملقارنة 
مع الكزينون، يكون األرغون أرخص ثمنًا، ويتميز بإمكانية مالحظة 
زمن وميض واضح املعالم، مما يسمح بتمييز رّدات الفعل اإللكترونية 
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عن رّدات الفعل النووية. ومن جهة أخرى، تكون خلفيته من أشعة غاما 
الذاتية كبيرة بسبب تلوثه بـ 39Ar، إّال إذا استعملت مصادر لألرغون 

حتت أرضية ذات سويات منخفضة من النشاط اإلشعاعي.

á¶aÉM IOÉe ¬àØ°üH
يستعمل األرغون إلزاحة األكسجني والهواء الرطب خالل تعليب 
املواد بهدف زيادة مدة حفظ احملتويات. يسمح استعمال األرغون 
بتأخير األكسدة الهوائية أو الوقاية من احللمهة والتفاعالت الكيميائية 
الزجاجات  من  الكثير  عمليًا  يوجد  املنتجات.  تفكك  التي  األخرى 
احملتوية على كيماويات نقية جدًا وبعض املنتجات الصيدالنية معبأة 
بجو من األرغون. وفي مجال صناعة النبيذ، يستعمل األرغون مللء 
لتجنب  وذلك  النبيذ،  على  احملتوية  البراميل  في  الفارغة  املناطق 
األكسدة الهوائية لإليتانول وحتوّله إلى حمض اخلل خالل عمليات 

احلفظ املديد.

املمكن  الهوائية  احلالالت  علب  في  أيضًا  األرغون  يوجد 
استعمالها حلفظ مركبات مثل الورنيش والدهانات ... إلخ، بهدف 

حفظها بعد فتحها.

الوثائق  األمريكي  الوطني  األرشيف  ُيخزِّن   ،2002 العام  ومنذ 
األمريكية املهّمة، مثل إعالن االستقالل والدستور، ضمن عبوات 
األرغون  استعمال  ويخفف  تلفها.  تأخير  بهدف  باألرغون  معبأة 
من التسربات الغازية، باملقارنة مع الهليوم املستعمل في العقود 

اخلمسة األخيرة.

äGôÑàîªdG äGõ«¡éJ »a
األجواء  جتنب  بهدف  باألرغون،  عادة  القفازات  صناديق  تعبأ 
احملّملة باألكسجني والنتروجني والرطوبة. وميكن استعمال األرغون، 
بصفته غازًا خامًال، ضمن خطوط شلينك Schlenk lines وصناديق 
النتروجني،  عن  بديًال  األرغون  استعمال  يفضل  كما  القفازات. 
مع  يتفاعل  أن  للنتروجني  فيها  ميكن  حاالت  في  الثمن،  الرخيص 

املواد املستعملة أو مع جتهيزات املختبر.
تقنية  في  خامًال  غازًا  بصفته  األرغون  استعمال  أيضًا  ميكن 
بالنفث  التأين  ذات  الكتلة  مطيافية  وفي  الغازية  الكروماتوغرافيا 
الكهربائي electrospray ionization mass spectrometry، إضافة 
إلى أنه ُيعدُّ خيارًا للبالزما املستعملة في مطيافية البالزما املقرونة 
بالتحريض ICP spectroscopy. يفضل استعمال األرغون في طالء 
العينات اخلاضعة للفحص اإللكتروني املجهري. وتستعمل أيونات 

األرغون أيضًا لعمليات الرش في حالة اإللكترونيات املجهرية.

»Ñ£dG ∫Éª©à°S’G »a

اخلاليا  استئصال  عمليات  في  املُسال  األرغون  ُيستعمل 
كما  اجلراحة،  خالل  التجميد  إجراءات  تطبيق  عند  املُسرَطنة 
يستعمل األرغون في اجلراحة وفق إجراء يسمى «التخثر املعزز 
من  شكل  هو  الذي   ،«argon enhanced coagulation باألرغون 
اجلراحة اإللكترونية بواسطة حزمة بالزما األرغون. ينطوي هذا 
أدى  وقد  املريض،  لدى  الغازي  االنسداد  مخاطر  على  اإلجراء 
هذا النوع من احلوادث إلى وفاة أحد املرضى. تستعمل ليزرات 
األرغون ذات األشعة الزرقاء في اجلراحة من أجل حلم الشرايني 
استخدم  أنه  كما  عينية.  عيوب  وتصحيح  السرطانات  وتدمير 
جتريبيًا أيضًا ليحّل محل النتروجني في مزيج التنفس أو مزيج 
تخفيف الضغط، بهدف تسريع إزالة النتروجني املنحل في الدم.

IAÉ°VE’G »a

ُيشكل مصباح االنفراغ الغازي األرغوني الرمز الداّل على األرغون 
"Ar". تضاف أحيانًا كميات قليلة من الزئبق إلى األرغون للحصول 

على لون كهربائي أزرق، كما توضحه الصورة التالية:

من  وذلك  األرغون،  استعمال  إلى  الساطعة  األضواء  حتتاج 
أجل جتنب تأكسد الوشائع في درجات احلرارة العالية. يستعمل 
األرغون كذلك في الطريقة النوعية املُؤيِّنة للضوء والباعثة له، كما 
الفيزياء  في  احلرارة  ومقاييس  البالزمية  الكرات  في  احلال  هو 
أضواء  إلحداث  أيضًا  األرغون  يستعمل  التجريبية.  اجلسيمية 

ليزرية زرقاء وخضراء.

¿ƒZQC’G äÉfGƒ£°SCG

≥ÑFõdG øe π«∏bh ¿ƒZQC’G ⋲∏Y …ƒàëj ìÉÑ°üe
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ábôØàe ä’Éª©à°SG
الفّعالة.  الطاقية  املنافذ  في  احلراري  للعزل  األرغون  يستعمل 
كما يستعمل في تقنيات الغوص لنفخ ألبسة الغواصني، ألنه خامل 

ويتمتع بناقلية حرارية منخفضة.
يسمح األرغون املضغوط في توسيع الرؤوس املطلوبة للصواريخ 

وتبريدها، ويخزن الغاز حتت ضغوط مرتفعة.
عدد  في  سنة،   269 النصف  عمر  ذي  األرغون-39،  استعمل 
اجلليد  تأريخ  في  واألساسي  األول  املقام  في  التطبيقات،  من 

العميق واملياه اجلوفية. كما استعمل البوتاسيوم-أرغون في تأريخ 
الصخور النارية.

¿ÉeC’Gh ájÉbƒdG äGAGôLEG
على الرغم من عدم سمّية األرغون، إال أنه ُيعدُّ مادة خانقة خطرة 
في المناطق المغلقة، ألنه أكثف من الهواء بـ 38%. ومن الصعب 
أيضًا الكشف عنه ألنه عديم اللون وعديم الرائحة والطعم. تشير 
والتعامل  وتخزينه  األرغون  استعمال  ضرورة  إلى  الحوادث  بعض 

معه بشكل آمن وسليم. 

¬Ø«æ°üJh …QhódG ∫hó÷G ‘ ¬©bƒe

H He

Li Be  B C N O F Ne

Na Mg  Al Si P S Cl Ar

K Ca Sc  Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

Rb Sr Y  Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn

Fr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo

ájƒ∏≤dG ¿OÉ©ŸG ájƒ∏≤dG ¿OÉ©ŸG 
á«HGÎdG

äGó«fÉãæ∏dG äGó«æ«àcC’G ¿OÉ©ŸG 
á«dÉ≤àf’G

iôNCG ¿OÉ©e ¿OÉ©ŸG √ÉÑ°TCG iôNCG ¿OÉ©e’ äÉæ«LƒdÉ¡dG á∏«ÑædG äGRÉ¨dG

Æd¹d×²$« fOz— ¨‘u!dŠ ‰œUŽ Æœ ∫œ«bŽ≈   
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á«ª∏Y äÉbQh
 äÉÄ«Ñd  ø£≤dG  øe  ±Éæ°UCG  áHÉéà°SG

á∏«àdG  á«Yƒfh  …ôgõdG  ∑ƒ∏°ùdG  :áØ∏àîe
Response of cotton varieties to different 

environments: flowering behavior and fiber 
quality

…óØ°üdG ΩÉ°ùH .O ,»HƒjC’G ÒgR ,‹Óg ÒeCG óªfi ,äOƒL ÉfGO .O
áYGQõdG º°ùb

»à∏°ùdG ∞jÉf óªfi ,¿ÉjôdG ¿Gƒ°VQ ,¢SÉ«∏dG ÉfQ
Ö∏M ,ø£≤dG çƒëH IQGOEG

h!K"
لستة  التيلة  نوعية  وصفات  الزهري  السلوك  حتليل  جــرى 
من  واحد  وصنف   .Gossypium hirsutum L النوع  من  أصناف 
النوع Gossypium barbadense والتي جرى زراعتها في موقعني 
بعد  األيام  عدد  من  لكل  املعطيات  تسجيل  وجرى  بيئيًا.  مختلفني 
الزراعة (DAP) عند ظهور أول برعم زهري وDAP عند تفتح أول 
زهرة  أعلى  فوق  العقد  وعدد  زهرة  أول  عند  النبات  وطول  زهرة 
بيضاء (NAWF)، كما مت حتليل هذه املعطيات إحصائيًا لدراسة 
السلوك الزهري في كل من املوقعني. وقد مت اختبار صفات التيلة 
ومت التحليل اإلحصائي ملعطيات امليكرونير (النعومة) وطول التيلة 
ومتانتها ومتاسكها واستطالتها باإلضافة إلى معدل احللج ووزن 
واالرتباطات.  املعنوية  الفروقات  لدراسة  وذلك  احملبوب  القطن 
متيزت األصناف املزروعة في منطقة الصوجة بالتبكير في إزهارها 
تفردت  احللج.  معدل  زيادة  مع  ومتاسكها  التيلة  متانة  وانخفاض 
بني  معنوية  فروقات  وجــود  وعــدم  بثباتها  التيلة  استطالة  صفة 
األصناف املزروعة في املوقعني. تشير نتائجنا إلى أن ثباتية بعض 
نوعية  ومتاسكها  ومتانتها  وطولها  التيلة  نعومة  مثل  التيلة  صفات 
استطالة  صفة  أن  اجلليِّ  من  كان  لقد  الواحد.  بالصنف  وخاصة 
التيلة لم تتأثر بالتدابير الزراعية والظروف البيئية هذا ما يدل على 

قواعد وراثية صلبة تتحكم بهذه الصفة. 

»'Gossypium spp ∫WOŠU²H*« &ULKJ، إزهار، صفات التيلة، بيئة.
Key Words: Gossypium spp, flowering, fiber properties, 

environment.
 Pakistan J. of Agricultural Science, :نشرت هذه الورقة في مجلة •

.2013

 áHÉéà°S’  »eƒ«JhôH  π«∏ëJ
 ¢VôªH  ihó©∏d  IôμÑªdG  ô«©°ûdG

»©≤ÑdG  ï£∏àdG
Proteomic analysis of barley 

response during early spot blotch 
infection

»HGôY øjódG OÉªY .O ,Ö«©°T áæ«eCG ,ôgƒL óªfi ,OhGódG ¢Sƒ«fƒ£fCG .O
ájƒ«◊G áfÉ≤àdGh á«Äjõ÷G É«Lƒdƒ«ÑdG º°ùb

h!K"
 Cochliobolus sativus ُيعّد التلطخ البقعي الذي يسببه الفطر
مرضًا ورقيًا شائعًا واسع االنتشار في العالم، لكن القليل من املعرفة 
متاح حول استجابة املضيف للعدوى على املستوى البروتيني. 
اختيرت في هذه الدراسة طريقة حتليل البروتيوم القياسية من 
 .C. sativus أجل توثيق استجابة الشعير املبكرة للعدوى بالفطر
مناذج  من  وتفريقية  ثابتة  بروتينية  بقعة   28 إجماليًا  لوحظت 
بعد  مت  املعداة.  وغير  املعداة  النباتات  لدى  البروتينية  املجاميع 
البيانات  وقاعدة   MALDI-TOF/MS بتحليل  وذلك  الهضم، 
مع  ومترافقة  متماثلة  بروتينات  على  احلصول   MASCOT
حلمأة  وبروتينات  مقاومة  بروتينات  تضمنت  دفاعية  استجابة 
استقالبية  وبروتينات  والكيناز  البروتيناز  إنزميات  وبروتينات 
عامة وبروتينات نقل. متتلك هذه البروتينات وظائف مهمة في 
بشكل  وجرى  النباتات.  على  املمرضات  وتثبيط  العائل  مقاومة 
معنوي حتديد العديد من البروتينات في هذه الدراسة، حيث كان 
منها بروتني NBS-LRR الذي يعد حتى تاريخه من البروتينات 
الرئيسة في مقاومة النبات للمرض. يشير هذا العمل إلى أنه 
استجابة  فإن  الوظيفي  اجلينوم  مع  التركيبة  إلى  باإلضافة 
بروتينات  توظيف  تتطلب   C. sativus بالفطر  للعدوى  الشعير 

من خالل ممرات دفاعية مختلفة. 

تآثر   ،Cochliobolus sativus فطر  شعير،   ∫WOŠU²H*«  &ULKJ'«
النبات –املمرض، بروتيوم النبات.

Key Words: Barley, Cochliobolus sativus, plant–pathogen 
interaction, plant proteomics 

.J. of plant pathology, 2013 :نشرت هذه الورقة في مجلة •
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 »eÉ°ùe  ¿ƒμ«∏°S  -CuO  áaƒØ°üªdG  ∞«°UƒJ
 IRÉcQ  ⋲∏Y  á∏ qμ°ûàªdG  ájƒfÉædG  á«æÑdG  äGP

 ∫Éª©à°SÉH  ¢SÉëædÉH  á«∏£e  ¿ƒμ«∏°S
»FÉ«ª«cô¡μdG  ¢û«ªæàdG

Characterization of nanostructured CuO–
porous silicon matrixformed on copper-

coated silicon substrate via electrochemical 
etching

±G qóf Qòæe .O
AÉjõ«ØdG º°ùb

ôjõdG »∏Y ,OGôe ôªY .O 
AÉ«ª«μdG º°ùb

h!K"
بنية  لتشكيل  النبضي  األنودي  التنميش  طريقة  استعملت 
نانوية من النحاس املطلي على ركازة من السليكون نوع (100)، 
ككهرليت.  أساسي  بشكل   HF من  مكون  محلول  باستعمال 
 (matrix) مصفوفة  تشكل   (SEM) اإللكتروني  املجهر  يكشف 
ببنيٍة نانويٍة تتكون من تراكيب تشبه اجلزر ذات حبيبات بأبعاٍد 
وهاد  بينها  تفصل  األلياف  من  عموديٍة  بنيٍة  على  ناميٍة  نانويٍة 
املكروي  رامــان  حتليل  يشير  أخدودية.  مسامية  لبنى  تنميٍشٍ 
التركيب  أن  إلى   (Spatial micro-Raman scattering) املكاني 
الشبيه باجلزيرة يتكون من بلوراٍت نانويٍة ألكسيد النحاس أحادي 
بشكٍل  األخدودية  املسامية  البنية  تعود  حني  في   ،(CuO) الطور 
صريٍح إلى تشكل السليكون املسامي (PS). ُتظهر تقنية انعراج 
األشعة السينية (XRD) أن ألكسيد النحاس CuO املُنّمى ببنية 
 .(220) املفّضل  التوجه  نفس  املنمشة  السليكون  ولركازة  نانوية 
اإللكترون  مطيافية  باستعمال  الكيميائي  التركيب  حتليل  يؤكد 
الضوئي احملثوثة باألشعة السينية (XPS) وجود طوٍر وحيٍد من 
 PS مع  مقارنًة  املتشّكلة.   CuO-PS مصفوفة  سطح  على   CuO
الفوتوني  التألق  ُيظهر  الصرفة،  السليكون  ركازة  على  احملّضر 
(PL) من املصفوفة CuO-PS عصابة PL إضافية ضعيفة تقع 
في املجال األزرق من الطيف الكهرطيسي (زرقاء) فضًال عن انزياح 
 XPS وجد من حتليل .PS (S-band) ـ نحو األزرق في عصابة PL ل
أن هذه التعديالت في خواص PL تترافق مع زيادة في محتوى 
حالة  في  السطح  على  الكربونيل  مجموعة  تشكل  وكذلك   SiO2

.CuO-PS املصفوفة

النحاس-سليكون  أكسيد  للتركيب  نانوية  بنى   ∫WOŠU²H*« &ULKJ'«

مسامي، تنميش أنودي، مجهر إلكتروني ماسح 
مطيافية  املكروية،  ــان  رام مطيافية   ،SEM
السينية  باألشعة  احملثوثة  الضوئي  اإللكترون 

XPS، تألق فوتوني.

Key Words: CuO-PS nanostructures, anodic etching, SEM, 
micro-Raman, XPS, photoluminescence.

.Applied Physics A, 2013 :نشرت هذه الورقة في مجلة •

 õYÉªdG  çÉfEG  óæY  ¬JÉf qƒμeh  Ö«∏ëdG  êÉàfEG
ø«é¡dG  õYÉªdGh  »∏ÑédG

Milk production and compositions in female 
mountain and crossbred goats

 …hÉ`bQR õ`à©e .O
 áYGQõdG º°ùb 

ô`bódG ¬`∏dÉH º°üà©ŸG .O ,óªfi áÑ≤Y
≥°ûeO ,á«YGQõdG á«ª∏©dG çƒëÑ∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ,á«fGƒ«◊G IhÌdG çƒëH IQGOEG

h!K"
ُأجريت هذه الدراسة على عرقني من إناث املاعز: اجلبلي السوري 
منهما  لكلٍّ  ُقّدر  حيث  سوري)،  جبلي   X شامي  (ماعز  والهجني 
إنتاج احلليب اليومي (صباحي ومسائي وكلّي) ومكّونات احلليب 
(بروتني، ودهن، والكتوز، وجوامد كلّية). اسُتخدم في الدراسة 30 
أنثى من كّل عرق بعمر يقارب السنتني، ومبوسم احلالبة األول وملدة 
165 يومًا، بدءًا من اليوم 60 بعد الوالدة. ُوجدت اختالفات كبيرة 
بني احليوانات ضمن العرق الواحد بالنسبة إلنتاج احلليب. وبلغ 
املتوسط اليومي إلنتاج احلليب/عنزة 929 و958 غ لعنزات اجلبلي 
السوري ولعنزات الهجني، على التوالي، دون وجود أي اختالفات 
معنوية (P>0.05) بينها. وصل أعلى إنتاج يومي من احلليب للعنزة 
الواحدة 1555 و1800 غ، وأدنى إنتاج 280 و240 غ لعنزات اجلبلي 
السوري ولعنزات الهجني، على التوالي. أشارت النتائج إلى عدم 
وجود فروقات معنوية (P>0.05) في مكّونات احلليب بني العرقني، 
حيث بلغ املتوسط العام (%) للبروتني 3.42 و3.42، وللدهن 4.64 
و13.04   13.0 الكلّية  وللجوامد  و4.21،   4.23 ولّالكتوز  و4.74، 
لعنزات اجلبلي السوري ولعنزات الهجني، على التوالي. لكن سُجلت 
زيادة معنوية (P<0.05) في النسبة املئوية للدهن واجلوامد الكلية 
في احلالبة الصباحية في عنزات كال العرقني. كان محتوى الالكتوز 
عند العنزات الهجني أعلى معنويًا (P<0.05) في احلالبة الصباحية 
عنزات  عند  البروتني  محتوى  كان  حني  في  املسائية،  احلالبة  من 
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الصباحية  احلالبة  في   (P<0.05) معنويًا  أعلى  السوري  اجلبلي 
مقارنة مع احلالبة املسائية. ومبقارنة نتائج إنتاج احلليب ومكّونات 
احلليب التي ّمت احلصول عليها في الدراسة احلالية مع نتائج عروق 
أخرى من املاعز، تبّني أن املكوّنات املدروسة تقع ضمن حدود القيم 
الطبيعية املشار إليها في عروق املاعز األخرى دون وجود اختالف 

بني العرقني املدروسني.

»%WOŠU²H*« $ULKJ∫ ماعز جبلي سوري، ماعز هجني، إنتاج احلليب، 
مكّونات احلليب.

Key Words: Syrian Mountain (Jabali) goats, crossbred goats, 
milk production, milk composition.

 The annals of the University مجلة:  في  الورقة  هذه  نشرت   •
.Dunarea de jos fascicle VI -FOOD TECHNOLOGY, 2013

 »dƒH  ¥ƒë°ùe  øY X  á©°TCG  êGô©fG  á°SGQO
(πjO-1,1-¿ÉàjEG  πjEG  Ωƒ«fGRCG-1)-µ]}

{ΩƒjOƒ°üdG  [(ƒJÉfƒØ°ùa  ø«LhQóg)»FÉæK
Poly[[l-(1-azaniumylethane-1,1-diyl)-

bis(hydrogen phosphonato)]sodium]: a 

powder X-ray diffraction study

ó©°SCG ôFÉK .O  ,á«bQ ≥aƒe .O
 AÉ«ª«μdG º°ùb

h&K'
العنوان  في  املذكور  البعد  ثنائي  التساندي  البوليمير  ُوصف 
على   X-أشعة انعراج  بيانات  باستخدام   [Na(C2H8NO6P2)]n
املسحوق وصيغت بنيته باستخدام طريقة ريتفلد Rietveld. حتتوي 
اخللية الالتناظرية على كاتيون واحد صوديوم +Na وأنيون واحد 
فسفونات).  (هدروجني  ثنائي  إيتان-1,1-ديل)  إيل  (1-أزانيوم  من 
مشوهة  وجوه  ثماني  تناسقية  هندسة   Na+ الكاتيون  مركز  ُيبدي 
أكسجني  ــي  وذرت البروتون  منزوعتي  أكسجني  ذرتــي  متضمنًا 
هيدوكسي وذرتي أكسجني ذات رابطة مضاعفة من األنيون ثنائي 
املركز  ذات  الوجوه  ثمانيات  من  زوجني  كل  يشترك  الفسفونات. 
ثنائي  باألنيون  باآلخر  الواحد  يتصل  بحيث  بضلع  الصوديومي 
 .(001) للمستوي  موازية  البعد  ثنائية  شبكة  لتشكيل  الفسفونات 
تتصل الطبقات البوليميرية بروابط هدروجينية قوية OH…O بني 
زمرة الهيدروكسي وإحدى ذرات األكسجني احلرة في أنيون ثنائي 
استقرار  من  مزيد  حتقق  األبعاد.  ثالثية  شبكة  لتوليد  الفسفونات 

.OH…Oو NH…O البنية البلورية بواسطة الروابط الهدروجينية

»%WOŠU²H*« $ULKJ∫ بنية بلورية، انعراج املسحوق، بوليمير تساندي 
ثنائي البعد.

Key Words: Crystal structure, powder diffraction, two 
dimensional coordination polymer.

 Acta Crysta llographica Section :نشرت هذه الورقة في مجلة •
.C, 2013

 ´É©°TE’ÉH  áfƒ∏àªdG  ΩÓaC’G  äGõ«e  »°ü≤J
á«é°ùØæÑdG  ¥ƒa  á©°TC’G  ¢SÉ«b  πLC’  EBT2
Investigation of the Gafchromic Film -EBT2: 

Features for UVR Measurements

hôH ìhó‡ .O ,º°SÉb ƒHCG ΩÉ°üY .O
¿ÉeC’G ájÉbƒdG º°ùb

h&K'
حتققت تطورات مهّمة في قياس جرعة األشعة فوق البنفسجية 
التطبيقية باستخدام الكواشف املنفعلة التي تعتمد على استعمال 
األشعة  كواشف  من  النموذج  هذا  يغير  حيوية.  أو  كيميائية  مواد 
فوق البنفسجية خواصه الضوئية مبا يتناسب مع اجلرعة. يهدف 
هذا العمل إلى تقصي خواص الفلم املتلون باإلشعاع حتت تأثير 
الطويل  التعرض  تكافئ  البنفسجية  فوق  األشعة  من  عالية  جرعة 
من   %90 يقارب  ما  أن  القياسات  بينت  الشمسية.  لألشعة  األمد 
حزمة األشعة UVA ُمتتص بواسطة شريحة فلمية واحدة (سمكها 
285 مكرومتر). أظهرت مكونات الفلم EBT2 استقرارية جيدة حتت 
تأثير جرعة عالية من األشعة فوق البنفسجية. إن الزيادة في طيف 
 ،UVA االمتصاصية الضوئية في املجال املرئي، حتت تأثير األشعة
ناجتة عن التناقص في شفافية طبقتي املادة الفعالة واحلماية وليس 
امتصاصية  في  التغير  قيمة  إن  البالستيكية.  الطبقات  تخرب  عن 
الفلم عند 633 نانومتر، بعد تلقي جرعة قدرها 112 [كيلوجول/م2]، 
هي أكبر مبرتني ونصف من قيمة االمتصاصية االبتدائية في الفلم 
غير املعرض A0, 633 nm (A0, 633 nm = 0.6). وجد أن ظاهرة 
االستقرارية في مرحلة ما بعد التعريض للفلم EBT2 املدروس قابلة 
لإلعادة ولها أثر صغير على دقة القياس (%1≈). إن التغيرات في 
 UVA املدروس تعتمد على جرعة األشعة EBT2 امتصاصية الفلم
املطبقة وليس على سوية اإلضاءة الطاقية. إن التباعد النسبي بني 
استجابات الفلم، املقيسة عند سويات معدل جرعة مختلفة، هو أقل 
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من 5% ألجل مجال عريض لإلضاءة الطاقية. يبرر هذا الترابط من 
خالل تغيرات االستجابة املوضعية للفلم واستقرارية املنبع الضوئي 
املستخدم في التشعيع. لقد تأكدت خطية االستجابة للفلم املتلون 
طيف  ضمن  اجلرعة  ملعدل  عريض  مجال  على   EBT2 باإلشعاع 

.UVA األشعة

باإلشعاع  متلون  فلم  البنفسجية،  فوق  أشعة   ∫WOŠU²H*«  $ULKJ%«
جرعة  قياس  ضوئية،  امتصاصية   ،EBT2

األشعة فوق البنفسجية.
Key Words: Ultraviolet radiation, gafchromic EBT2 film, 

optical absorbance, UVR dosimetry.

 Radiation Physics and Chemistry, :نشرت هذه الورقة في مجلة •
.2013

 -(±)  øe  xπμd  …ƒ«ëdG  ™jRƒàdGh  ™«æ°üàdG
 -[18F]-5 -(±)h »°ùcƒàjEG  hQƒ∏a  -[18F]-5
 øjRGô«Ñ«H  äÓKÉªªc  »°ùcƒHhôH  hQƒ∏a

 πbÉæ∏d  §HGhôc  ∫ƒμ«eGõ«ahõæÑ∏d
(VAChT)  øj’ƒc  π«à°SCÓd  »∏°üjƒëdG

Synthesis and biodistribution of both 
(±)-5-[8F]-fluoroethoxy and (±)-5-[18F]-
fluoroethoxy piperazine analogs of 

benzovesamicol as vesicular acetylcholine 
transporter ligands (VACHT)

¢ùjôdG ó«ª◊GóÑY .O ,ó©°SCG ôFÉK.O
AÉ«ª«μdG º°ùb

h&K'
احليوي  والتوزيع  اإلشعاعي  التصنيع  نتائج  العمل  هذا  يبني 
كرابط  للبيبيرازين  جديدين  ملماثلني  اجلــرذان  أدمغة  في  األولي 
املشتقات  وسمت   .(VAChT) كوالين  لألسيتيل  احلويصلي  للناقل 
فينيل  إيتوكسي)-3-(4-  فلورو   -2)-5 للبنزوفيزاميكول  اجلديدة 
و5-(3-  ول   -2- نفتالني  هيدرو  تترا  يل) -4,3,2,1-  بيبيرازين-1- 
تترا  يل) -4,3,2,1-  بيبيرازين-1-  فينيل  بروبوكسي)3--(4-  فلورو 
هيدرو نفتالني -2- ول (±)-[18F]-6 و (±)-[18F]-7 بنجاح بالفلور-
من  أكبر  إشعاعية  كيميائية  بنقاوة  التوسيالت  بادئات  من   18
ما  لتحديد   .%6-5 املجال  في  إشعاعي  كيميائي  ومبردود   %98

[125I]- باملركب  مقارنة  األفضلية  متتلك  املركبات  هذه  كانت  إذا 
واستعمل   IBVM الـ  وسم  مت   iodo benzovesamicol (IBVM)
كمركب مرجعي في جميع التجارب احليوية. أبدى كلٌّ من املركبني 
6-[18f]-(±) و7-[18f]-(±) ارتباطًا نوعيًا منخفضًا في جميع أقسام 
الدماغ املدروسة بعد ساعتني من احلقن مقارنًة مع املركب املرجعي 
IBVM[125I]-(±). إضافة إلى ذلك أظهر أن انفكاك الفلور من 
كمركبني  مناسبني  غير  جعلهما   (±)-[18f]-7و  (±)-[18f]-6 املركبني 
صيدالنيني إشعاعيني للكشف عن الـ VAChT في اجلسم احلي 
أن  جيدًا  املعروف  فمن  ذلك  إلى  إضافة   .PET تقانة  باستخدام 
التفاعل مع موقع الترابط للـ VAChT ذو انتقائية فراغية لذلك فإن 
املركب  انتقائية  يحسن  أن  ميكن  متاكبيًا  نقية  مركبات  مع  العمل 

املشع. 

البنزوفيزاميكول،  مماثالت  ألزهامير،  مرض   ∫WOŠU²H*«  $ULKJ%«
الضوئية،  املماكبات  فصل  دمــاغــي،  ــوزع  ت
لألستيل  حصيلية  نواقل  املشع،  بالفلور  وسم 

كوالين.
Key Words: Alzheimer’s disease; Benzovisamicol 

derivatives, Brain biodistribution, Enantiomeric 
resolution, Radiofluorination, Vesicular 
Acetylcholine Transporter.

.Nukleo nila, 2013 :نشرت هذه الورقة في مجلة •

 äÉJÉÑf  »a  …ƒédG  ähRB’G  â«ÑãJh  ƒªædG
 hCG/h  ¿ƒμ«∏°ùdÉH  IGò¨ªdG  ¢üªëdG

 hCG  áaÉL  ±hôX »a  áYhQõªdG  Ωƒ«°SÉJƒÑdG
kGó«L  ájhôe

Growth and Nitrogen fixation in silicon and/
or Potassium fed chickpeas grown under 

drought and well watered conditions

¢ù©°ù©e óªMCG ,´Éª°ûdG óªfi ,»∏YOôc RGƒa .O
áYGQõdG º°ùb

h&K'
درست تأثيرات إضافة السليكون Si و/أو البوتاسيوم K في 
النمو وامتصاص اآلزوت وتثبيت اآلزوت اجلوي في نباتات احلمص 
مائيًا،   (FC2) مجهدة  وغير   (FC1) مجهدة  ظروف  في  املزروعة 
 .13C15 وN وذلك في جتربة جرت في أصص باستخدام النظيرين
 Si (Si50, Si100 استخدمت ثالثة معدالت من السماد السليكاتي
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(and Si200 ومعدٌل واحٌد من السماد البوتاسي K. وجد، في معظم 
معايير النمو املدروسة، أن تأثير إضافة السليكون منفردًا أو مع 
البوتاسيوم كان أكثر فعالية في التقليص من وطأة اإلجهاد املائي 
الرطوبة  رفع  أدى  منفردًا.  البوتاسي  السماد  إضافة  مع  مقارنة 
املعايير.  هذه  أغلب  في  إيجابي  تأثير  إلى   FC2 إلى   FC1 من 
 Si50K+(FC2) املعاملتان  أنتجت  األخرى،  املعامالت  مع  باملقارنة 
وكميات  املثبت  اآلزوت  من  كافية  حدية  كميات   (FC1) Si100K+و
في  الزيادة  نسب  بلغت  الكلي.  واآلزوت  اجلافة  املادة  من  أعلى 
على  السابقتني،  املعاملتني  في  و47%   51 املثبت  اآلزوت  كميات 
التوالي، وذلك مقارنة بالشاهد. من ناحية أخرى، ترافقت الزيادة 
 Si100K- و   Si50K- املعاملتني  في  لألوراق  اجلافة  املادة  إنتاج  في 
إلى  يشير  مما  الرطوبة،  نظامي  في   ∆13C قيم  في  انخفاض  مع 
دور السليكون في رفع كفاءة استخدام املاء WUE. لذلك، ميكن 
حيث  من  املاء  استخدام  كفاءة  على  مؤشرًا   ∆13C قيم  تكون  أن 
دور  أن  نتائجنا  أظهرت  السليكاتي.  للسماد  احلمص  استجابة 
واحلفاظ  النبات  منو  حتسني  في  ينحصر  ال  اإليجابي  السليكون 
مهمًا  عنصرًا  اعتباره  ميكن  بل  فحسب،  فيه  املائية  احلالة  على 
في حتسني األداء التعايشي في نبات احلمص. ميكن االستنتاج 
مع  والبوتاسية  السليكاتية  األسمدة  إلضافة  املشترك  التأثير  أن 
استعمال معدل مناسب من مياه الري يحسن من النمو وتثبيت 

اآلزوت اجلوي في نباتات احلمص. 

تثبيت   ،15N ، ∆13C بوتاسيوم،  سليكون،   ∫WOŠU²H*«  $ULKJ%«
اآلزوت، حّمص. 

Key Words: Silicon, Potassium, 15N, ∆13C, Nitrogen fixation, 
Chickpea.

 Journal of Stress Physiology and :نشرت هذه الورقة في مجلة •
.Biochemistry, 2013

 äGô°TDƒªdG  ôq«¨j  »ë∏ªdG  OÉ¡LE’G
 Gossypium)  ø£≤dG  óæY  á«Lƒdƒjõ«ØdG

(.hirsutum L

Salt stress alters physiological indicators in 
cotton (Gossypium hirsutum L.) 

ídÉ°U π°SÉH .O
ájƒ«◊G áfÉ≤àdGh á«Äjõ÷G É«Lƒdƒ«ÑdG º°ùb 

h&K'
أجنزت جتربة أصص لتقييم أداء أربعة أصناف من القطن 

 (Gossypium hirsutum L.) Deir-Ezzor22, املتوسط طول التيلة
Niab78, Aleppo118 & Deltapine50 وذلك حتت تأثير إجهاد 
ملحي (mol m-3 NaCl 200) وملدة 7 أسابيع. أظهرت النتائج 
الورقية  واملساحة  األوراق  وعدد  اجلذر  وطول  النبات  طول  أن 
اإلسموزي  والضغط   a & b الكلوروفيل  من  األوراق  ومحتوى 
احلية  للكتلة  اجلاف  والوزن   (CCI) الكلوروفيل  محتوى  ودليل 
قد  الهوائي  للجذر/املجموع  اجلاف  الــوزن  ونسبة   biomass
انخفضت بشكل معنوي مع املعاملة امللحية. كان هذا االنخفاض 
ملحوظًا عند Aleppo118 & Deltapine50 مقارنة مع الصنفني 
Niab78 and Deir-Ezzor22. كما انخفض محتوى األوراق من 
 Aleppo118 بشكٍل كبير عند الصنفني (RWC) الرطوبة النسبية
الصنفني  عند  طفيفة  زيــادة  ازداد  حني  في   & Deltapine50
اإلسموزي  الضغط  فإن  بالنتيجة،   .Niab78 & Deir-Ezzor22
احلية  للكتلة  اجلاف  والــوزن   CCIو  RWC النسبية  والرطوبة 
ميكن  الهوائي  للجذر/املجموع  اجلاف  الوزن  ونسبة   biomass
اعتبارها مبثابة مؤشرات مفيدة ملسح حتمل امللوحة بني أصناف 

القطن.

 ،(CCI) الكلوروفيل  محتوى  دليل  قطن،   ∫WOŠU²H*«  $ULKJ%«
 ،(RWC) الكلوروفيل، محتوى الرطوبة النسبية

إجهاد ملحي.
Key Words: Cotton, chlorophyll content index, chlorophyll 

relative water content, salt stress.
.Soil & Environment 2012 :نشرت هذه الورقة في مجلة •

 äÉJÉÑædG  ¢†©Ñd  »FGò¨dG  ºjƒ≤àdG
 É¡JÉfƒμeh  áæWƒà°ùªdG  ájƒYôdG

 ájhò¨àdG‐ó°Vh  á«FGò¨dG
Nutritive evaluation of some native 
range plants and their nutritional 
and anti-nutritional components 

…ô°üŸG ÖJGQ óªfi .O
áYGQõdG º°ùb

h&K'
جرى التقييم الغذائي لبعض األجنم الرعوية املستوطنة املعمرة 
 Artemisia herba-alba املتحملة للجفاف (الشيح العشبي األبيض
 Lavandula وخزام   Noaea mucronata احلنش  شوك  أو  والصر 
الشوكي  والقبار   Astragalus spinosus كداد  وشداد   officialis
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الصحراوية  شبه  املنطقة  في  طبيعيًا  النامية   (Capparis spinosa
الشرقية-اجلنوبية من سورية بتقدير املادة العضوية املهضومة 
والطاقة   (ME) االستقالبية  والطاقة   (IVDOM) الزجاج  في 
الصافية إلنتاج احلليب (NEL) ومحتواها من املكونات الغذائية 
واآلزوت  اخلام  للبروتني  تراكيز  أعلى  وُجدت  وضد-التغذوية. 
الشوكي  القبار  نبات  في   (BS-N) الــدارىء  باحمللول  املنحل 
وُجدت  حني  في  التوالي)،  على  جافة  مادة  غ/كغ  و19   229)
و8-6   104-97) املختبرة  النباتية  األنواع  بقية  في  التراكيز  أقل 
غ/كغ مادة جافة على التوالي). وكانت تراكيز الفينوالت الكلية 
(TP) والتانينات القابلة للحلمهة (HT) مرتفعًة في نبات الشيح 
التوالي).  على  جافة  مادة  غ/كغ  و23   45) األبيض  العشبي 
التانينات  من  منخفضة  تراكيز  على  الرعوية  النباتات  واحتوت 
 MEو IVDOM الكثيفة (0.4-1.1 غ/كغ مادة جافة). وبلغت قيم
وNEL في األنواع املختبرة 481-702 غ/كغ مادة جافة و-9.08

6.25 ميغاجول/كغ مادة جافة و3.03-4.54 ميغاجول/كغ مادة 
من  النباتية  لألنواع  التنازلي  الترتيب  وكان  التوالي.  على  جافة 
حيث محتواها من IVDOM وME وNEL وبشكل مؤكد إحصائيًا 

كداد>خزام>الشيح  الشوكي>شداد  القبار  كالتالي:   (P<0.05)
إيتيلني  بولي  مستحضر  إضافة  يؤد  ولم  األبيض>الصر.  العشبي 
غليغول (PEG, 6000) إلى العينات النباتية التي جرى حتضينها 
 IVDOM إلى زيادة قيم (PEG :مادة) مع سائل الكرش بنسبة 2:1
مع  سلبيًا  مرتبطة   NELو  MEو  IVDOM كانت   .NELو  MEو
األلياف اخلام ومكونات اجلدار اخللوي وإيجابيًا مع البروتني اخلام 
وBS-N. وارتبطت تراكيز TP وHT سلبيًا مع BS-N وإيجابيًا مع 
اللغنني. اعتمادًا على البروتني والطاقة، فقد كانت األنواع املختبرة 
مالئمًة تغذويًا وبشكل جيد الستخدامها كمتممات علفية للحيوانات 

املجترة في املناطق اجلافة.

طاقة،  آزوت،  كيميائي،  تركيب  رعوي،  نبات   ∫WOŠU²H*«  $ULKJ%«
معامل هضم.

Key Words: Range plant, chemical composition, nitrogen, 
energy, digestibility.

 .Journal of Applied Animal :نشرت هذه الورقة في مجلة •
.Research (2013) 
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á«ª∏Y ôjQÉ≤J
 äÉJÉÑædG ¢†©H ‘ »YÉ©°TE’G iƒàëŸG Ú«©J

»FÉŸG É¡Yƒ≤æeh ájQƒ°ùdG á«Ñ£dG
Determination of radioactivity in some syrian 

medicinal plans and their infusions

á«aÉ°U ΩÉ°ùH óªfi ,πbÉ©dG iô°ûH ,ÚeCG ô°ùj ,…ô°üŸG ó«©°S óªfi .O
¿ÉeC’Gh ájÉbƒdG º°ùb

ôjô¨dG ∫ÉÑf ,ìƒ°ùe ⋲∏«d .O
≥°ûeO á©eÉL ,ádó«°üdG á«∏c 

h!K"

جرى في البحث احلالي تعيني تركيز النكليدات املشعة الطبيعية 
(اليورانيوم-238 والثوريوم-232 والبوتاسيوم-40 والرصاص-210 
من  عينة   38 في  (السيزيوم-137)  والصنعية  والبولونيوم-210) 
النتائج  بينت  ومنقوعها.  واملستوردة)  (احمللية  الطبية  النباتات 
من  وقريب  منخفض  كافة  العينات  في  السيزيوم-137  تركيز  أن 
حد الكشف (0.5 بكرل كغ-1 وزن جاف)، في حني تراوح تركيز 
نباتي  في  جاف  وزن  كغ-1  بكرل  و853   109 بني  البوتاسيوم-40 
اجلنكو  نبات  واحتوى  الترتيب.  على  اإليراني،  والعصفر  القرفة 
على أعلى تركيز من الثوريوم 232 إذ وصل إلى القيمة 14.3 بكرل 
نبات  في  اليورانيوم-238  نشاط  تركيز  وصل  جاف.  وزن  كغ-1 
الصبر املقدار 4.26 بكرل كغ-1 وزن جاف. تراوح تركيز نشاط 
البولونيوم-210 بني 3.0 و86 بكرل كغ-1 وزن جاف في نباتي الثوم 
املطحون وامليرمية، على الترتيب. واختلف تركيز الرصاص-210 
بكرل كغ-1 وزن جاف في  بشكل كبير إذ تراوح بني 3.9 و181 

أزرار الوردة الدمشقية وجذور العرق سوس، على الترتيب. 

املستحضر  إلى  النبات  من  البوتاسيوم-40  انتقال  تراوح 
املائي بني ما دون 25% و100%. في حني تباينت نسب انتقال 
البولونيوم-210 والرصاص-210 واليورانيوم-238 بشكل كبير من 
نبات إلى آخر وكانت أعظمها في أزرار الوردة الدمشقية (%66). 
مساحيق  تناول  جراء  االندخال  معدالت  كانت  أخرى،  جهة  من 
األطعمة  تناول  جراء  اليومية  االندخال  ملعدالت  مقاربة  النباتات 
تناول  جراء  من  اندخالها  معدالت  من  أعلى  ولكنها  املتنوعة 

مستحضراتها. تراوح معدل اجلرعة الفعالة الكلية بني 10-4×8.8 
النباتات  مبسحوق  التداوي  نتيجة  يوم-1  ميكروسيفرت  و3.7 
الطبية. في حني تراوح معدل اجلرعة الفعالة الكلية بني 10-3×5.1 

و1-10×3.1 ميكروسيفرت يوم-1 نتيجة تناول مستحضراتها. 

مشعة،  نكليدات  مستحضر،  طبية،  نباتات   ∫WOŠU²H*«  &ULKJ'«
اندخال، جرعة إشعاعية.

Key Words: Medicinal plans, infusions, radionuclide, 
intake, dose.

 ÉjÓÿ á«Ø«£dG áHÉéà°S’G äÉ°SÉ«b π«∏–
 Oó©àŸG ¿ƒμ«∏°ùdG ¢SÉ°SCG ⋲∏Y á«æÑe á«°ùª°T

äGQƒ∏ÑdG
Spectral response measurements analysis of 

multi-crystalline silicon solar cells

ó©°S Ú©e .O ,¢ù«°ùb QÉªY .O
AÉjõ«ØdG º°ùb

h!K"

جرى في إطار هذه الدراسة توصيف تقنية قياس االستجابة 
منحنيات  وحتليل  قياس  جرى  كما  الشمسية.  للخلية  الطيفية 
السليكون  أساس  على  مبنية  شمسية  خلاليا  الطيفية  االستجابة 
املتعدد البلورات في شدات إضاءة إضافية متعددة وتغيير املجال 

الطيفي.

الطيفية  االستجابة  على  تؤثر  اإلضافية  اإلضاءة  أن  وجد 
السليكون  أساس  على  املبنية  اخلاليا  بخالف  املدروسة  للخاليا 
الوحيد البلورة. إن هذا األثر يصل حّد اإلشباع عند قيم منخفضة 
جدًا من اإلضاءة اإلضافية. من خالل استخدام املرشحات املختلفة 
أمكن حتديد املجال الطيفي املؤثر. كما اقُترحت آلية لتفسير هذه 

النتائج.

»'WOŠU²H*« &ULKJ∫ خاليا شمسية، سليكون، استجابة طيفية.
Key Words: solar cells, silicon, spectral response.
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 ¢SÉ«b ÚfGƒb êÉàæà°S’ ájOóY ÜQÉŒ
 ÉeRÓÑdG øe áæ«∏dG á«æ«°ùdG á©°TC’G OhOôe

‹ êPƒ‰ ΩGóîà°SÉH á«bôëŸG
Numerical experiments on plasma focus for soft 

x-ray yield scaling laws derivation using Lee 
model

πbÉY óªfi .O
 AÉjõ«ØdG º°ùb

h!K"

حسبت وسطاء بالزما الكريبتون والكزينون عند درجات حرارة 
مختلفة، وُدرست خواص إصدار األشعة السينية منها وُوجد مجال 
بالهدروجني  الشبيهة  األيونات  لتوليد  املناسب  احلرارة  درجات 
والهليوم في بالزما الغازين املذكورين، وبالتالي إصدارات األشعة 

السينية اللينة من البالزما، وذلك باستخدام منوذج الهالة.

أجهزة  في  احملرقية  البالزما  لتوصيف  لي  منوذج  اسُتخدم 
بالزما محرقية مختلفة، وألمثلة مردود األشعة السينية اللينة منها 
واألرغون  والنيون  واألكسجني  النتروجني  غازات  مع  العمل  عند 
املكثفات  بنك  وسطاء  على  باالعتماد  وذلك  والكزينون،  والكريبتون 
ووسطاء األنبوبة ووسطاء التشغيل احلالية. وجد أن مردود األشعة 
السينية اللينة بتغيير الضغط سيزداد حتى يصل إلى قيمة مثلى من 
أجل كل جهاز بالزما محرقية. باإلبقاء على وسطاء بنك املكثفات 
وجهد التشغيل، لكن مع التغيير النظامي للوسطاء األخرى، نفذت 
 p0, z0, a جملة شاملة من التجارب العددية مع توليفة مثلى للمقادير
من أجل مردود أشعة سينية لينة أعظمي. نتوقع من هذه التجارب 
العددية أن يزداد مردود األشعة السينية اللينة من أجهزة البالزما 
احملرقية بعدة أضعاف من مردوده عند شروط التشغيل النموذجية 
تغيير  مبجرد  وإمنا  املكثفات،  بنك  في  تغيير  بدون  وذلك  احلالية، 

تشكيلة اإللكترودات وضغط التشغيل.

أجهزة  على  عددية  جتارب  إلجراء  لي  منوذج  استخدم  كما 
البالزما احملرقية من أجل أمثلة مردود األشعة السينية اللينة مع 
إنقاص قيمة التحريضية L0 وتغيير قيمة كل من z0 وa وذلك بغية 
احملرقية  البالزما  أجهزة  أداء  على  التحريضية  قيمة  أثر  معرفة 
واحلصول على تصاميم هندسية ذات مردود أشعة سينية أعظمي 
لهذه األجهزة من أجل شروط جتريبية وغازات مختلفة. حيث بينت 

احملرقية  البالزما  في  املستخدم  الغاز  نوع  أثر  العددية  التجارب 
وخواصه في إصدار األشعة السينية اللينة وخواصها وتطبيقاتها 
العديدة. مت أيضًا إيجاد قوانني تدرُّج ملردود األشعة السينية اللينة 
بتابعية  والكزينون  والكريبتون  والنيون  واألكسجني  النتروجني  من 

الطاقة والتيار الكلي وتيار التضيق. 

ُدرست آثار التبريد اإلشعاعي موضحة أن االنهيار اإلشعاعي 
ميكن أن يالحظ من أجل الغازات النبيلة الثقيلة (أرغون، كريبتون، 
كزينون) من أجل تيارات تضيق حتى أقل من kA 100. بينت النتائج 
أن إصدار اإلشعاع اخلطي وجهود األنبوبة متتلك قيمًا ضخمة قرب 
منط االنهيار اإلشعاعي. يكون نشوء الشروط احلدية املهمة للكثافة 

واالستطاعة النبضية مهمًا من أجل البحث والتطبيقات. 

»'WOŠU²H*« &ULKJ∫ بالزما محرقية، أشعة سينية لينة، منوذج لي، 
غازات مختلفة، قوانني تدرُّج، انهيار إشعاعي. 
Key Words: Plasma focus, soft x-ray, Lee model code, 

different gases, scaling laws, radiative collapse.

 ⋲∏Y IõμJôe ájƒ«M äÉ q°ùfi Ò°†–
É¡Ø«°UƒJh »eÉ°ùŸG ¿ƒμ«∏°ùdG

Synthesis and characterization of porous 
silicon-based bio-sensors

±G qóf Qòæe .O
AÉjõ«ØdG º°ùb

…ôjôŸG øÁCG .O
ájƒ«◊G áfÉ≤àdGh á«Äjõ÷G É«Lƒdƒ«ÑdG º°ùb

h!K"

 biotin anti-human متت في العمل احلالي دراسة تثبيت الضد
األنودة  بعملية  املشّكل  املسامي  السليكون  على   IL-6; rat IgG2a

نتائج  أثبتت  البلوري.  السليكون  من  لسطوح  الكهركيميائية 
امتصاص  مطيافية  باستخدام  الكيميائي  السطحي  التوصيف 
زاوية  وقياسات   ،(FTIR) فورييه  بتحويل  احلمراء  حتت  األشعة 
التماس، ومطيافية اإللكترونات الضوئية (XPS) فعالية السليكون 
 IgG2a للضد  االنتقائي  التثبيت  أجل  من  أسر  منصة  املسامي 
السطح  على  الضد  وجود  ُكشف  الفيزيائي.  االمتصاص  بعملية 
والنتروجني   C 1s الكربون  عنصري  من  كل  إشارتي  مراقبة  من 
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N 1s في أطياف XPS وعصابة امتصاص األميد I في أطياف 

FTIR لطبقة السليكون املسامي بعد تثبيت الضد عليها. ودّعمت 

أظهرت  الفوتوني (PL)، التي  هذه النتائج أيضًا مبطيافية التألق 
انخفاضًا ملموسًا في شدة قمة PL بوجود الضد. ووظف اإلخماد 
الهدروجيني  األّس  تأثير  حتسس  أجل  من  كمؤشر   PL شدة  في 
فعالية  على  ُبرهن  كما  التثبيت.  عملية  في  الضد  حمللول   (pH)

 . السليكون املسامي كمحسٍّ بيولوجيٍّ تداخليٍّ

 ،rat IgG2a الضد  تثبيت،  مسامي،  سليكون   ∫WOŠU²H*«  $ULKJ%«
امتزاز فيزيائي، محسّ حيوي.

Key Words: Porous silicon, immobilization, rat IgG2a 
antibody, physical adsorption, biosensor.

 ¿ƒμ«∏°ùdG ¢û«ªæàd ájhôμŸG áææμŸG
ôªà°ùe CO2 Qõ«d ΩGóîà°SÉH

Micromachining for Si etching using CW CO2 
laser

 äGOÉ°ùdG ó«dh ,±Góf Qòæe .O  ,•Gƒ◊G ∞jô°T .O
AÉjõ«ØdG º°ùb

¢ùjh ≥«Ø°T .Ω
á«ª∏©dG äÉeóÿG º°ùb 

h&K'

أجريت جتارب عديدة على تنميش السليكون املستند على ركازة 
من الزجاج (بايركس أو كوارتز) بوساطة ليزر CO2 مستمر عند 
 35-47 W  :شروط معاجلة تراوحت في حالة املسح اخلطي ما بني
لالستطاعة، و60-10 لعدد األشواط وmm/s 75-17 لسرعة املسح 
 40 W اخلطي، أما في حالة ثبات العينة فكانت االستطاعة مساوية

.2-6 min وتراوح زمن التعريض ما بني

كانت النتائج متفاوتة من حيث شكل التنميش وجودته  تبعًا 
لشروط املعاجلة املطبقة على عينات السليكون سواء بتنميش سطح 
العينة املالمس للزجاج أو السطح اآلخر املقابل له، التنميش األول 
لشروط  دقيق  ضبط  إلى  الثاني  يحتاج  حني  في  التحقيق  سهل 
كان  التنميش  من  النوع  لهذا  عليه  ُحصل  ما  وأفضل  التجربة، 
باستخدام ركازة من الكوارتز عند استطاعة وسطية قدرها 42.5 
هذا  واقتصر   .75 mm/s مسح  وسرعة   ،30 أشواط  وعدد   ،W

التنميش على بقع منفصلة متولدة على سطح العينة املعاجلة فقط. 

اإللكتروني  املجهر  استخدم  كافة  املدروسة  احلاالت  وفي 
املاسح SEM في تظهير هذه النتائج عبر الصور املأخوذة للبقع 
واخلطوط املتشكلة على السطوح السفلية والُعلْوية لعينات السليكون 

املدروسة.

»%WOŠU²H*« $ULKJ∫ تنميش، سليكون، ليزر ثنائي أكسيد الكربون.
Key Words: Etching, silicon, CO2 laser.

 ádCÉ°ùe π◊ …OhóM øeõH á«eRQGƒN
á¡LƒŸG äÉμÑ°ûdG ‘ »ª¶YC’G ≥aóàdG
A polynomial time algorithm for solving the 

maximum flow problem in directed networks

¢SÓW óªfi .O
á«ª∏©dG äÉeóÿG º°ùb

h&K'

جرى في هذا العمل تطوير خوارزمية ذات زمن حدودي حلل 
 2 على  القسمة  تتالي  تقانة  باستخدام  األعظمي  التدفق  مسألة 
مسألة  اخلوارزمية  حتل  املوجهة.  الشبكة  في  األقواس  لسعات 
التدفق األعظمي من خالل حل سلسلة من مسألة املسار األقصر 
شبكة  في   O(n2) احلدودي  الزمن  ذات  ومسألة  الدنيا  الكلفة  ذي 
البواقي، يعطى زمن اخلوارزمية بـ O(n2m r)، حيث n وm ميثالن 
 r على التوالي و ميثل G(V, E) أعداد العقد واألقواس في الشبكة
أصغر عدد صحيح أكبر أو يساوي log B حيث B متثل أكبر سعة 

قوس في الشبكة. 

التدفق  مسألة  حل  بهدف  اخلوارزمية  هذه  تعميم  جرى  كما 
األعظمي في شبكة موجهة مع وجود متجهة حد أدنى غير سالبة 

على متجهة التدفق.

تغيير  خوارزمية  األعظمي،  التدفق  مسألة   ∫WOŠU²H*«  $ULKJ%«
طريقة  حدودي،  زمن  ذات  خوارزمية  القياس، 

املسار املتزايد، التدفق في الشبكات.
Key Words: Maximum flow problem, scaling algorithm, 

polynomial time algorithm, augmenting path 
method, network flow.
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 ô°üæ©d Qõ«∏dÉH áKóëŸG ÉeRÓÑdG á°SGQO
É¡Ø«°UƒJ h Ωƒ«dÉàæàdG

Study and characterization of laser induced 
plasma of Tantalum

»JÉeõL QOÉ≤dG óÑY .O ,áªYÉædG áÑ«àb .O  ,ΩGƒÿG ¢ùfCG .O ,¿GójR ΩÉZQO óªfi .O
AÉjõ«ØdG º°ùb

h!K"

لتسجيل  الضوئي  اإلصدار  مطيافية  تقنية  استعمال  جرى 
ودراسة طيوف البالزما احملدثة بالليزر للتنتاليوم في اخلالء وفي 
جو من النتروجني وذلك باستعمال نبضات ليزر Nd-YAG من مرتبة 
النانوثانية. سجلت طيوف اإلصدار في مجال طيفي بني 600 – 360 
nm لدراسة أثر التطور الزماني واملكاني. وقد استعملت الطيوف 

املسجلة حلساب الكثافة ودرجة احلرارية اإللكترونية بطريقة معادلة 
ساها-بولتزمان (SBE) وخط بياني بولتزمان. استعمل نظام موجة 
 (Laser-supported consumption بالليزر  املدعومة  االستهالك 

(wave في تفسير انتشار البالزما في الهواء.

الليزرية،  اإلصدار  مطيافية  ليزرية،  تذرية   ∫WOŠU²H*«  &ULKJ'«
تنتاليوم.

Key Words: Laser ablation, laser emission spectroscopy, 
Tantalum.

 ÉeRÓÑdG :É¡JÉ≤«Ñ£Jh IOÉª∏d á°ùeÉÿG ádÉ◊G
Ió≤©ŸG ÉeRÓÑdG/ájQÉÑ¨dG

Fifth state of matter and its applications : Dusty 
plasma/Complex plasma

Ωƒ∏°S ô≤°U.O
AÉjõ«ØdG º°ùb

h!K"

تهدف الدراسة احلالية إلى تقدمي مفهوم احلالة اخلامسة للمادة 
التي يسميها العلماء البالزما املعقدة أو البالزما الغبارية. الدراسة 
مؤلفة من أربعة فصول. يقدم الفصل األول اخلواص العامة لهذه 
احلالة وطرق توليد البالزما الغبارية في املخابر. ويعرض الفصل 
وأنصاف  الفضاء  في  الغبارية   للبالزما  املختلفة  األوجه  الثاني 

أجهزة  إلى  باإلضافة  النانوية  والتقانة  البالزما  وكيمياء  النواقل 
شحن  بعمليات  الثالث  الفصل  ويهتم  البلورات.  وتشكل  االندماج 
حبيبات الغبار املغمورة وسط البالزما. وأما الفصل الرابع فيتطرق 
ألهم تطبيقات البالزما الغبارية في تشكيل البلورات وتوليد الطاقة 

النووية.

»'WOŠU²H*« &ULKJ∫ حالة خامسة للمادة، بالزما، غبار، فضاء.
Key Words: Fifth state of  matter, plasma, dusts, space.

 á«FÉjõ«aƒ«÷G äÉfÉ≤àdGh ôFÉ¶ædG ΩGóîà°SG
 ,É«eÉaCG Ohó°S ádÉM‐Ohó°ùdG í°TQ á°SGQO ‘

ájQƒ°S
Use of isotopes and geophysical techniques in 

studying dam leakage-case of the Afamia dams, 
Syria

 OÉjEG ,∫Ó¡dG óªfi ,»JÉæ«Ñ°S É°VQ ,…ƒcóc Ò¶f ,¢SQÉØdG ó«dh .O ,¿É£b ÒgR .O
»∏©dG óªMCG ,¿Éª«∏°S

ájQƒ°S ,ájQòdG ábÉ£dG áÄ«g ,É«Lƒdƒ«÷G º°ùb

ô°UÉf õeGQ
ájQƒ°S ,≥°ûeO á©eÉL ,Ωƒ∏©dG á«∏c ,É«Lƒdƒ«÷G º°ùb

h!K"

مت تطبيق تقنيات متعددة، طرائق هيدروكيميائية، نظائر بيئية، 
من  املياه  رشح  لدراسة  جيوفيزيائية  ومسوحات  رادون  قياسات 
سدود أفاميا (A وB وC) خالل الفترة 2006-2008. أظهرت خرائط 
انخفاض  قمعي  وجود  املدروسة  املنطقة  في  اجلوفية  املياه  حركة 
رئيسني لتصريف املياه في جوار السدين B وC. توحي هذه احلركة 
بوجود تغلغل شاقولي للمياه نحو األسفل، ومن ثمَّ احتمال وجود 
اتصال هيدروليكي بني احلامل املائي السطحي للنيوجني واحلامل 
الكارستي  الكلسي  احلجر  من  طبقات  من  املكون  األعمق،  املائي 
ملجموعة الكريتاسي األعلى. قدمت أمناط التوزع املكاني لتراكيز 
األصناف األيونية في املياه اجلوفية قرائن مترابطة لوجود نطاق 
سطح  حتت  م   45 حوالي  عمق  على  الكلسية  للصخور  انحالل 
األرض قرب جسم السد B، وهذا ما ميكن أن يسهل عملية التغلغل 
الشاقولي للمياه ورشحها باجتاه احلامل املائي للكريتاسي األعلى. 
قدم التباين الكبير في تراكيب النظائر املستقرة بني القيم الناضبة 
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قرينة   ،B السد  بحيرة  في  للمياه  الكبير  اإلغناء  ذات  والقيم  جدًا 
إضافية لفرضية وجود عملية رشح شاقولي في جوار جسم هذا 
خطيًا  واملوزعة  املرتفعة  الرادون  غاز  تركيز  قيم  أشارت  السد. 
على طول بعض القسمات التكتونية، إلى أهمية استخدام طريقة 
املخفية.  والتشققات  الصدوع  خرائط  ورسم  التقفي  في  الرادون 
بينت نتائج تطبيق بعض الطرائق اجليوفيزيائية (كهرومغنطيسية، 
سبور جيوكهربائية شاقولية، لوحات كهربائية) وجود تناوب لطبقات 
مختلفة.  ليثولوجية  لسحنات  متوسطة  أو  ضعيفة  مقاومية  ذات 
بعض  في  شاقوليًا  املنتشرة  والسلتية  الغضارية  اللحقيات  تعكس 
البروفيالت، املتميزة بقيم ناقلية كهربائية عالية، واملمتدة على طول 
وادي بحيرة السد B أيضًا احتمال تأثير عامل التغلغل الشاقولي 
للمياه. ومع أن السد B قد مت إنشاؤه في موقٍع أثري غني باألوابد 
التاريخية املخربة (أقنية ري وآبار منزلية قدمية والعديد من القبور 
مالحظة  متت  فقد  الروماني)،  للعهد  العائدة  املطمورة  احلجرية 
وجود قسمات خطية غير مترابطة في وادي احلوض الرئيس على 

شكل صدوع أو شقوق قصيرة. مت التأكد من وجود هذه القسمات 
أظهرت  املواقع.  تلك  في  عدة  خنادق  حفر  خالل  من  التكتونية 
اخلبرات املكتسبة في مجال دراسة وتقييم عمليات رشح السدود 
أهمية االستخدام املشترك للنظائر والطرائق اجليوفيزيائية، بشكٍل 
والهدروجيولوجية  الليثولوجية  اخلصائص  حتديد  أجل  من  رئيس 
في  املتبعة  الطرائق  متثل  أن  ميكن  السطحية.  حتت  للتشكيالت 
العمل أداة واعدة ومفيدة حلل العديد من املسائل اجليوهندسية، 
ووسيلة إضافية مشجعة للقيام بنشاطات مشابهة في مواقع سدود 

أخرى من أجل إدارة أفضل للموارد املائية في القطر. 

بيئية،  نظائر  هدروكيمياء،  هدروجيولوجيا،   ∫WOŠU²H*«  $ULKJ%«
رادون، جيوفيزياء، رشح سدود، سدود أفاميا، 

سورية.
Key Words: Hydrogeology, hydrochemistry, environmental 

isotopes, radon, geophysics, dam leakage, 
Afamia dams, Syria.
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