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

VDI�« œU¹“ Æœ Æ√ rKIÐ

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

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

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

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

املدرجة أدناه:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- مثال: يرى هولستون وأبادوراي "أن في بعض األماكن، ال تكون األمة وسيطًا ناجحًا للمواطنة ... وأن مشروع املجتمع القومي للمواطنني، 
خاصة الليبرالي ... يبدو، أكثر فأكثر، كأنه استنفد أغراضه وفقد مصداقيته".
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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 هامة.
ه دون تغيير. عالمة االقتباس ("…"): وهي قوسان صغيران يوضع بينهما ما ننقله ِمن كالم بنصِّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تشرين األول/أكتوبر، تشرين الثاني/نوفمبر، كانون األول/ديسمبر.
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»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ نبائط سبينترونية، مقاومة مغنطيسية عمالقة، مقاومة مغنطيسية نفقية، وصلة نفقية مغنطيسية،   
                           حاقن سبيني، نصف ناقل مغنطيسي ممدد.

 Í Òb%
�UO½Ëd²MO³��«

مشكلة،  يواجهون  النظريون  الفيزيائيون  كان  عامًا  ثمانني  منذ 
فقد كان ينقصهم وصف رياضياتي للجسيمات األولية ينسجم مع 
النسبية اخلاصة ألينشتاين ونظرية ميكانيك  مبادئ كل من نظرية 
 Erwin Schrodinger وضع   1927 العام  في  الوضع.  حديثة  الكم 
معادلة ميكانيك الكم حلركة اإللكترون، ولكن هذه املعادلة لم تأخذ 
 relativistic َنسبوية  جسيمات  اإللكترونات  كون  حقيقة  باالعتبار 
particles. وجاء Paul Dirac فتجشم عناء هذا الوضع وانكب على 

إيجاد احلل. 

إن املعادلة التي توصل إليها ديراك في العام التالي كانت معادلة 
رياضية عن جتّول قّوة tour de force،  تنبأت بظاهرتني فيزيائيتني 

غير متوقعتني إطالقًا. الظاهرة األولى هي وجود اجلسيمات املضادة 
مع   1932 العام  في  عليها  البرهان  َحتّقق  التي   ،antiparticles

اكتشاف البوزترون (إلكترون مضاد). أما الثانية فهي أن اإللكترون 
 intrinsic angular momentum يجب أن يكون له اندفاع زاوي ذاتي
هني ممكنني فقط في حقل مغنطيسي مطبق  أو "سبني" spin  ذو توجُّ
هما: اجتاه يوازي احلقل aligned with أو "إلى فوق" up؛ واجتاه 

 .down "أو "إلى حتت ،anti-aligned معاكس للحقل

يقع اإللكترون في صميم ثورة اإللكترونيات املكروية، حيث يجوب 
العادة)  في  السليكون  من  هي  (التي  النواقل  أنصاف  أرجاء  في 
ليسمح للترانزستورات وللنبائط األخرى بالعمل. ومع ذلك فإن هذه 

 ÊËd²J�ù« 5³Ý dL¦²�ð w²�« W¹ËdJ*« WO½Ëd²J�ù« jzU³M�« Ê≈
  Æ�UO½Ëd²J�ù«  WŽUM�  Ê«bO�  w�  …—u¦Ð  b FÓð  t²M×ý  p�c
Ë
 Tony Bland ¨Kiyoung Lee  tHB¹  UL³�Š  ¨Íb×²�«  «c¼Ë
 ·UB½√ Z�b� WI¹dÞ œU−¹≈ w� q¦L²¹ Stephan SteinmullerË

 ÆÁcN
 ¢WO½Ëd²MO³Ý¢ �«—«œ w� q�«uM�«
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   مجلة عالم الذّرة العدد 117 (أيلول/تشرين أول) 2008 

بأفران  ابتداء  كل شيء  من  األساسي  اجلزء  تشكل  (التي  النبائط 
شحنة  سوى  تستثمر  ال  الكونية)  املسابر  إلى  وصوًال  املكروويف 
النواقل  أنصاف  وصناعة  النبائط  صناعة  ظلت  بينما  اإللكترون، 
تتجاهل سبني اإللكترون طيلة 70 عامًا بعد اكتشاف ديراك الرائد له 

ولم تعره أي اهتمام. 

في  امللموس  النجاح  في  اإلهمال  هذا  أسباب  أحد  يكمن 
األخيرة كان عدد  األربعني سنة  فعلى مدى  الترانزستورات.  مننمة 
الترانزستورات بواحدة املساحة التي ميكن حفرها على جذاذة من 
وتلك نزعة في النمنمة تعرف  السليكون يتضاعف كل 18 شهرًا – 
الترانزستورات  عدد  أن  املعلوم  ومن   .Mooreʼs law مور  بقانون 
أما  لدى احلاسوب.  املعاجلة  بقوة  يتحكم  الذي  بوحدة املساحة هو 
يبلغه  أن  ميكن  الذي  األدنى  احلد  من  بسرعة  نقترب  فإننا  اليوم 
تصغير هذه الترانزستورات واملدى الذي ميكن أن يتقارب بعضها 
من بعض أثناء تعبئتها قبل أن تصبح عاجزة عن القيام بوظيفتها 
بشكل صحيح، إما بسبب احلرارة التي تتولد عنها والتي ال ميكن 
تبديدها بالسرعة الكافية، أو بسبب اآلثار غير املرغوبة التي يفرضها 

ميكانيك الكم. 

إذا كان لقانون مور أن يستمر، فعلينا أن جند بديًال لإللكترونيات 
نستثمر  لكي  انتظار  طول  بعد  حان  قد  الوقت  هو  وها  التقليدية- 

سبني اإللكترون في نبائط أنصاف النواقل. فبينما تستند فيه النبائط 
اإللكترونية التقليدية إلى التحكم في جريان الشحنة فقط، فإن نبيطة 
سبينترونية تتحكم أيضًا في جريان السبينات اإللكترونية (وهو ما 
بذلك  وتضيف  النبيطة،  داخل   (spin current السبني  تيار  يسمى 

درجة إضافية من احلرية.

أخرى  إلى  حالة  من  اإللكترون  سبني  باإلمكان حتويل  كان  ملا 
من  يتوقع  فإنه  ما،  دارة  حول  الشحنة  حتريك  ميكن  مما  بأسرع 
النبائط السبينترونية أن تعمل بصورة أسرع وأن تولِّد حرارة أقل 
من املكونات امليكرو إلكترونية التقليدية. إن أحد األهداف النهائية هو 
بناء ترانزستور قائم على السبني ميكن أن يحل محل الترانزستورات 
وبذلك  الذاكرة،  نبائط  وفي  املتكاملة  املنطقية  الدارات  في  التقليدية 
الباب  تفتح  السبينترونيات  ولكن  النمنمة.  نزعة  مبواصلة  يسمح 
 (LED) ألمناط جديدة كليًا من النبائط كالديودات املصدرة للضوء
التي تولد ضوءًا مستقطبًا استقطابًا دائريًا يساريًا أو ميينيًا من أجل 
 encrypted communication (املعّمى) د االستعمال في االتصال املكوَّ
استعمال  ميكن  بعدًا  أكثر  مستقبلية  وبنظرة   .(1 الشكل  (انظر 
املعلومات  وحدات  وهي  كمومية،   bits كبتات  السبينترونية  النبائط 

التي يعاجلها احلاسوب الكمومي.

ولكن كيما حتدث ثورة السبينترونيات يحتاج الباحثون إليجاد 
اإللكترونية ومداولتها وكشفها في أنصاف  السبينات  وسيلة حلقن 
النواقل، ما دام  املرجح أن تبقى هذه املواد مركزّية بالنسبة لفيزياء 
النبائط في املستقبل املنظور. إن تداول السبينات ينبغي أن يكون من 
الناحية النظرية واضح املعالم نسبيًا، ولكن ثّمة حتديات هائلة في 

حقن السبني وكشفه في شروط عملية.

r�{ “U$≈
يشكل سبني اإللكترون اآلن جتارة كبيرة خارج نطاق صناعة 
أنصاف النواقل. وفي احلقيقة، ميكن أن جند نبائط سبينترونية قائمة 
على املعدن في األقراص الصلبة لدى كل حاسوب تقريبًا على هذا 
الكوكب. لقد اكتشف في العام 1988 كل من Peter Grűnberg من 
 Paris-Sud من جامعة Albert Fertفي أملانيا و Jűlich مركز األبحاث
في فرنسا، كل على حدة، أن جريان اإللكترونات املستقطبة السبني 
بني طبقتني رقيقتني من معدن حديدي املغنطة تفصلهما طبقة من 
معدن ال مغنطيسي ميكن أن يزداد بنحو 3% وذلك بتغيير التراصف 
إلى  الالتوازي  من  املغنطة  احلديدية  للطبقات  النسبي  املغنطيسي 
للفيزياء  نوبل  جائزة  إحراز  من  مّكنهما  اكتشاف  -وهو  التوازي 

               WK�U½ nB½ �UO½Ëd²MO³Ý ∫WHÞUš …dE½

n تتمتع اإللكترونات، باإلضافة إلى شحنتها، باندفاع زاوي ذاتي أو 
"سبني" ال يأخذ سوى اجتاهني اثنني ممكنني في حقل مغنطيسي 

خارجي. 
n ُيستغل سبني اإللكترون حاليًا في أقراص احلاسوب الصلبة وفي 

ذاكرة الوصول العشوائي ذات املقاومة املغنطيسية بواسطة املقاومة 
املغنطيسية العمالقة وتأثيرات املقاومة املغنطيسية النفقية، التي حتدث 

في البنى املعدنية الطبقية.
n النبائط نصف الناقلة التي تستغل السبني وكذلك الشحنة ستعمل 
بصورة أسرع من نبائط اإللكترونيات املكروية التقليدية وستقدم 

وظيفية جديدة.
n التحدي الرئيس في بناء هذه النبيطة هو نقل اإللكترونات املستقطبة 

سبينيًا بكفاءة من منطقة نصف الناقل وإليها في النبيطة.
n في الوقت الراهن يتبع الباحثون طريقتني للحقن السبيني والكشف: 

بة على أنصاف نواقل تقليدية؛  أنصاف نواقل مغنطيسية ممددة ُمرسَّ
ومعادن حديدية املغنطة مرسبة على أنصاف نواقل.

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



9

 physicsWorld (انظر مجلة   2007 في عام 
إن   .(2007 الثاني/نوفمبر  تشرين  إصدار 
املغنطيسية  املقاومة  –املسّمى  املفعول  هذا 
  magnetoresistance (GMR) العمالقة 
ن الرؤوس القارئة املغنطيسية  giant– قد مكَّ

الصلبة  لألقراص   magnetic read heads

في  للتغيرات  أكثر حساسية  تصبح  أن  من 
احلقول املغنطيسية، التي تعزز قدرة التخزين 
وذلك عن طرق سماحها باختزان املعلومات 

في مناطق أصغر على سطح األقراص. 

إن املقدرة على نقل السبينات اإللكترونية 
أساسيًا  جزءًا  أيضًا  يشكل  معدنني  بني 
املقاومة  ذات  العشوائي  الوصول  ذاكرة  من 
 magnetoresistive random املغنطيسية 
نوع  –وهي   access memory (MRAM)

حتتفظ  أن  ميكنها  حاسوب  لذاكرة  جديد 
إن  طاقة.  أية  تتطلّب  أن  دون  من  باملعلومة 
ملفعول  مماثل  مفعول  على  مبنية   MRAM

النفقية  املغنطيسية  املقاومة  يسمى   GMR

تفصل  عندما  تنشأ  التي   ،(tunnel magnetoresistance TMR)

أكسيد  أو  األملنيوم  أكسيد  مثل  عازلة،  مادة  من  رقيقة  طبقة 
املغنيزيوم، بني طبقتني من معدن حديدي املغنطة. وبدًال من االنتثار 
املغنطة  حديدية  طبقة  من  السبني  املستقطبة  لإللكترونات  البطيء 
إلى الطبقة األخرى كما يحصل في GMR، فإنها في TMR تعبر 
(الذي  الكم  ميكانيك  مبوجب  نفقيًا  عبورًا  احلاجزة  الطبقة  عبر 
احلركية،  طاقته  من  أعلى  كمون  حاجز  عبر  اجلسيم  مير مبوجبه 
فإن  هذا  –وعلى  التقليدي)  امليكانيك  في  محظورة  عملية  وهذه 
 magnetic tunnel مغنطيسية  نفقية  وصالت  تسمى  النبائط  هذه 
junctions  (MTJs)  (انظر الشكل 2). وهنا يأتي دور مبدأ باولي 

في االستبعاد Pauli exclusion principle. فيشير إلى أنه ميكن 
يأخذ  أن  احلاجز-  عبر  السبيني  النقل  ثم  -ومن  النفقي  للعبور 
مجراه فقط إذا توفرت حاالت موجية فارغة (أي غير مشغولة) لها 
السبني نفسه على اجلانب اآلخر من احلاجز: وتكون النتيجة عبورًا 

.spin-dependent tunnelling نفقيًا يعتمد على السبني

لقد جرى بيان هذا العبور النفقي املعتمد على السبني عند درجات 
 M. Julliére حرارة منخفضة في العام 1975 من قبل ميشيل جوليير

في املعهد الوطني للعلوم التطبيقية في مدينة ليون بفرنسا. ولكن لم 
يكن باإلمكان حتقيق TMR في درجة حرارة الغرفة قبل العام 1995 
عندما توصل إلى ذلك مبفرده كل من Terunobu Miyazaki من جامعة 
طوكيو في اليابان وJagadeesh Moodera من معهد ماساتشوِستس 
للتقانة في الواليات املتحدة األمريكية. ولسوء احلظ، فإن التغير في 
التيار النفقي لدى تبدل اصطفاف سبني الطبقات ذات املغنطيسية 
احلديدية بني مواٍز وغير مواٍز (واملعروف باسم النسبة TMR) كان 
فقط 12–18% في نبائط ميازاكي وموديرا، وهذا أدنى بكثير مما هو 
مطلوب لصنع نبيطة ذاكرة عملية. بيد أن نسبة TMR ارتفعت أخيرًا 
حتى وصلت 70% في أواخر التسعينيات من القرن املاضي، وذلك 
النفقية  املغنطيسية  املقاومة  على  الضخم  األبحاث  برنامج  بفضل 
املدعوم من وكالة مشاريع األبحاث املتقدمة للدفاع (DARPA) في 

الواليات املتحدة، وبفضل جهد بحثيٍّ صناعي ممتاز أيضًا.
 interfaces وحديثًا جدًا، مّكنت املقدرة على تصنيع سطوح بينية
ستوارت  مجموعة  واألكسيد  املعدن  طبقتي  بني  ذري  استواء  ذات 
 IBM التابع لشركة Almaden لدى مركز أبحاث S. Parkin باركني
في كاليفورنيا، وShinji .Yuasa وزمالَءه لدى AIST في اليابان، كل 
مبفرده من حتقيق قيمة للنسبة TMR تبلغ حوالي 400% عبر توليف 
مترابط coherent tuning. وثّمة صفيفات MRAM جتارية مبنية على 
TMR هي اآلن في الطريق لتصبح متاحة، وميكن في يوم من األيام 

استعمالها لبناء حواسيب شخصية تشتغل switch on بصورة آنية.
تعتمد TMR على عدد كبير من إلكترونات تّتصف باحلالة السبينية 
املرغوبة التي يراد نقلها عبر سطوح بينية كائنة بني معادن حديدية 
السبينترونية  النبائط  جلعل  ولكن  عازلة.  معدنية  وأكاسيد  املغنطة 
نصف الناقلة ممكنة التحقيق فإننا نحتاج إلى أداء مثل هذا السلوك 
عبر سطوح بينية متشكلة بني نصف ناقل ومادة تستطيع أن تقوم 

بدور حاقن للسبينات أو كاشف لها. 

 w�ODMG� ÂUJ²Š«
النواقل  أنصاف  أوسع  من  الغاليوم  وزرنيخيد  السليكون  ُيعدُّ 
استخدامًا، لذا فإن التحّدي يتمثل في إيجاد مواد مستقطبة سبينيًا 
في  فيها مصطفة  اإللكترونية  السبينات  معظم  تكون  مواد  (مبعنى 
اجتاه معني) بحيث ميكن جمع بعضها مع بعض. ولعل من املواد 
 dilute املمددة"  املغنطيسية  النواقل  "أنصاف  الواعدة  املرشحة 
تبدي  نواقل  أنصاف  (magnetic semiconductors  DMS) -وهي 

م بذرات شائبة. مغنطيسية حديدية عندما ُتطعَّ

ُمعاجلات سبينية 
 spin doctors

مينح تطعيم 
زرنيخيد الغاليوم 
بذرات املنغنيز  

نصف الناقل 
خواص املغنطة 

احلديدية، 
وبذلك ميّكن من 

استعماله كحاقن 
للسبينات. 

ميكن أن 
جند النبائط 
السبينترونية 

املبنية على 
املعدن واقعيًا في 
كل حاسوب على 

كوكبنا.
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لقد قامت مجموعتان، كل على حدة، بحقن إلكترونات مستقطبة 
في  وذلك  الغاليوم  زرنيخيد  في  مغنطيسي  ناقل  نصف  من  سبينيًا 
العام 1999. وحصل Laurens. Molenkamp  وزمالؤه، من جامعة 
فورزِبْرغ بأملانيا، على استقطاب يعادل 90% أثناء حقن السبني من 
الغاليوم،  بنية من زرنيخيد  ناقلة مستقطبة سبينيًا في  مادة نصف 
عند درجة حرارة منخفضة، بالرغم من أن احلاقن نصف الناقل تطلَّب 
للحفاظ على استقطابه. ومن جهة أخرى،  حقًال مغنطيسيًا خارجيًا 
مع  وبالتعاون  باليابان،  طوهوكو  في   Hideo Ohno مجموعة  قامت 

كاليفورنيا،  جامعة  من   D. Awschalom أوشالوم  ديفيد  مجموعة 
بسانتا بربارة، بالعمل نفسه انطالقًا من نصف ناقل مغنطيسي ممدد 
(DMS) "حقيقي" ال يتطلب تطبيق حقل مغنطيسي، وإن يكن الباحثون 

لم يحققوا سوى ما يقارب 1% من استقطاب سبيني محقون. هاتان 
أنه كان من املمكن حقن سبني في نصف  التجربتان معًا أوضحتا 
في   عملية  نبيطة  إيجاد  لغرض  التالية  اخلطوة  متّثلت  ولقد  ناقل؛ 
إيجاد مواد DMS تسمح بحقن سبيني قوي عند درجة حرارة الغرفة 

باستخدام حقول معتدلة فقط (أو بدون تطبيق حقول).

من  التي متر  وكذلك شحنتها  اإللكترونات  استغالل سبني  هو  السبينترونية  النبائط  من  الهدف 
خاللها. فالديود السبيني املصدر للضوء (spin-LED ، أعلى اليسار)، على سبيل املثال، الذي 
ُحتقن فيه اإللكترونات املستقطبة سبينيًا من طبقة حديدية املغنطة (األزرق) إلى بنية نصف ناقل 
(برتقالي) تتحد مع الثقوب في املنطقة الفعالة (األصفر) لتولد ضوءًا مستقطبًا استقطابًا دائريًا 
(قرنفلي، حيث يشير السهم إلى جهة االستقطاب)، جرى حتقيقها وعرضها في املختبر وميكن 
متضي  قد  ولكن،   .encrypted communication املُعّماة  االتصاالت  في  مفيدة  تكون  أن 
الترانزستور  وهي  اآلن  لالستعمال  جاهزية  األكثر  النبيطة  بناء  من  التمكن  قبل  سنوات  عدة 
املبني على السبني. في ترانزستور ذي سبني جانبي (أعلى اليمني) ُحتقن اإللكترونات املستقطبة 
ناقلة ضيقة (أصفر) وفيها تستطيع  قناة نصف  إلى داخل  سبينيًا من مصدر حديدي املغنطة 
السبينات اإللكترونية أن تتحرك في بعدين فقط. وهنا، ميكن تبديل السبني بني وضعني  لألعلى 
ولألسفل بتطبيق حقل مغنطيسي أو بواسطة فلطية البوابة، التي تعني تيار السبني اخلارج في 
اإللكترون  سبني  ترانزستور  هي  بديلة  طريقة  هناك  املغنطة.  احلديدية   "drain "املصرف  مادة 
الوحيد (أسفل اليسار)، حيث يحقن مصدر حديدي املغنطة إلكترونًا مستقطبًا داخل بنية نانوية 
لنصف ناقل تسمى نقطة كمومية quantum dot، حيث يجري التحكم بحالة سبينها -ومن ثم 
بتيار اخلرج في املصرف حديدي املغنطة- وذلك بتطبيق فلطية على البوابة. هناك تصميم ثالث 
لترانزستور سبينتروني (أسفل اليمني)، حيث جتري عملية ترشيح لإللكترونات احملقونة اعتمادًا 
على سبينها لدى عبورها نفقيًا طبقة رقيقة عازلة (أحمر)، كما يحدث في وصلة نفقية مغنطيسية، 
ع" وذلك  قبل عبورها حاجز شوتكي. وعليه، ميكن التحكم بتيار اخلرج في نصف الناقل "املجمِّ

بتغيير اصطفاف سبني الطبقتني احلديديتي املغنطة لكل من "الباعث" و"القاعدة".
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الوصلة النفقية املغنطيسية، التي تتألف من طبقتني حديديتي املغنطة 
املغنطيسية  املقاومة  تستغل  (أحمر)،  بعازل  مفصولتني  (أزرق) 
وضعني  بني  اخلارج  السبيني  التيار  تبدل  كي   (TMR) النفقية 
املعلومات  خلزن  كذاكرة  النبيطة  استخدام  ميكن  ومنخفض.  عاٍل 
حتى حينما تكون القدرة الكهربائية مقطوعة. فعندما يكون متغنط 
الطبقتني املغنطيسيتني في حالة تواٍز، فإن اإللكترونات التي سبينها 
لألعلى تستطيع أن تعبر احلاجز عبورًا نفقيًا ألنه يتوفر العديد من 
احلاالت غير املشغولة في الطبقة احلديدية املغنطة الثانية (األعلى). 
أما عندما تكون الطبقتان غير متوازيتني، فإن عدد احلاالت املتاحة 
بسبني إلى األعلى يكون أقل، وعليه فإن العبور النفقي سوف ُيكبت 
سبني  اصطفاف  تبدل  لدى  النفقي  التيار  في  الفرق  إن  (أسفل). 
الطبقات احلديدية املغنطة من التوازي إلى الالتوازي هو ما يعرف 
باسم النسبة TMR، ولكي تكون هذه النسبة مفيدة إلنشاء نبائط  
عملية يلزم أن تكون TMR قريبة من 500%. ومنذ عام 1995، 
حينما حتققت النسبة TMR في درجة حرارة الغرفة ألول مرة، أخذ 
الباحثون يحصلون على قيم أكبر للنسبة TMR بتغيير املادة العازلة 

وسطحها البيني. 
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من   Thomas .Dietl حقَّق   2000 العام  في 
مهمًا  اختراقًا  وارسو  في  للعلوم  البولندية  األكادميية 
حرارة  درجة  أعلى  أن  بّني  فقد  املجال.  هذا  في 
(درجة حرارة كوري) التي حتصل عندها املغنطيسية 
احلديدية في بعض مواد DMS ينبغي أن تزداد مبقدار 
العنصرين  من  متزايدة  بتراكيز  تطعيمها  لدى  مهم 
املغنطيسيني املنغنيز والكوبالت، على وجه اخلصوص. 
مرة  ألول  اقترحه  مفهوم  على  حساباته  ُبنيت  وقد 
الفيزيائي Clarence .Zener من الواليات املتحدة في 
التآثرات  إن  مفاده  املاضي،  القرن  من  اخلمسينيات 
املتموضعة  الشائبة  للذرات  املغنطيسية  العزوم  بني 
الناقل  نصف  في  الالمتموضعة  للثقوب  التي  وتلك 
كانت ستفعل  مثلما  العزوم تصطف  أن جتعل  ميكن 
هذا  فإن  ذلك،  على  وعالوة  حديدي.  مغنطيس  في 
يتغلب على مفعول سوء االصطفاف  التأثير يجب أن 
خاص  وبوجه  املرتفعة.  احلرارة  درجات  تسببه  الذي 
أكسيد  الناقلني  نصفي  أن  ديتل،  حسابات  اقترحت 
ينبغي،  االستخدام  الشائعي  الغاليوم  ونتريد  التوتيا 
مغنطيسية  يبديا  أن  كاٍف،  مبقدار  تطعيمهما  عند 
الغرفة  حرارة  درجة  تفوق  حرارة  درجة  عند  حديدية 

بكثير، وبذلك قدحت جهدًا كبيرًا في أنحاء العالم يهدف إلى تطوير 
مواد DMS عملية (انظر الشكل 3).

لكن إيجاد مادة تبدي استقطابًا سبينيًا عند درجة حرارة أعلى 
كثيرًا من درجة حرارة الغرفة، ليس هو التحدي الوحيد في تطوير 
باستقطاب  تتمتع  أن  أوًالً  يجب  املادة  فهذه  عملي.  سبيني  حاقن 
كبير كي تكون قادرة على حقن قدر كاٍف من اإللكترونات املستقطبة 
املمكن  من  يكون  أن  يجب  وثانيًا  الناقل.  داخل نصف  في  سبينيًا 
حينما  تتشّكل  التي   interface البيني  السطح  بخواص  التحكم 
ب مادة احلاقن على نصف الناقل. ونشير هنا إلى أنه عندما  تترسَّ
كان الباحثون يطورون وصالت نفقية مغنطيسية في تسعينيات القرن 
املاضي، تعلَّموا أن خواص الطبقات الذرية القليلة املالصقة للسطح 
البيني تتمتع بتأثير حاسم على كفاءة احلقن السبيني. ويرجع مرّد 
ميكن  الطبقات  بني  الكيميائي  التمازج  من  قليلة  مقادير  إلى  هذا 
كمية  بشدة  يقلِّل  وبذلك  جديدة  حاالت  في  اإللكترونات  يبعثر  أن 
اإللكترونات التي حتّققه عبر السطح البيني أثناء بقائها مستقطبة. 
هذا ويصعب التحكم بخواص املواد DMS في الشكل الضخم، بل 

ب املادة على هيئة فلم رقيق مثلما تتطلبه  ويزداد بصعوبة حينما تترسَّ
املواد  بني  نظيفة  بينية  فإن حتقيق سطوح  وعليه،  النبيطة.  صناعة 
DMS وأنصاف النواقل، يطرح حتديًا ال ميكن جتاهله أمام الباحثني 

.DMS الذين يحاولون إنشاء نبائط نصف سبينترونية مبنية على

 WOIHM�« U¹ƒd�«
السبيني.  احلقن  لتحقيق  كليًا  ومختلفة  بديلة  طريقة  ثّمة  ولكن 
فبينما كان العديد من الباحثني يركزون على مواد DMS، كان آخرون 
سبينيًا  املستقطبة  اإللكترونات  نقل  باإلمكان  كان  إذا  أنه  رون  يفكِّ
فإن  حديدية،  مغنطة  ذي  ومعدن  ناقل  نصف  بني  بيني  عبر سطح 
الفعالية  عالي  سبيني  ب  كمقطِّ املعدن  استعمال  بعدئذ  املمكن  من 
لكون  ونظرًا  ذلك،  على  وعالوة   .polarizer highly effective spin

السطوح البينية املعدنية قد خضعت للدراسة على مدى عقود، فالبد 
أن يكون من األسهل جّدًا التحكم بخواص السطح البيني في مثل 

هذه البنى من النبائطية. 

القرن املاضي حاول كثير من مجموعات  في أواخر تسعينيات 

(إشابتها)  تطعيمها  عند  استقطابًا سبينيًا  تبدي  التي  املمددة،  املغنطيسية  النواقل  أنصاف  ُتَعدُّ 
حة جيدة حلقن إلكترونات مستقطبة سبينيًا في داخل نصف ناقل ما.  بعناصر معينة،  مواد مرشَّ
ولكي تكون مفيدة عمليًا، فإن درجة حرارة كوري ملواد كهذه- التي يختفي فوقها سلوك املغنطيسية 
منغنيز  أكسيد  غيرها   من  أكثر  الواعدة  املواد  بني  من  ونذكر  عالية.  تكون  أن  يجب  احلديدية- 
ونتريد   (Co[Ti,Sn]O) والقصدير بالتيتانيوم  املطعم  الكوبالت  وأكسيد   ،(ZnMnO) التوتياء 
منغنيز الغاليوم (GaMnN). ولكن ثّمة بعض اخلالف يحيط بدرجات حرارة كوري املقيسة لهذه 
املواد. ففي عامي 2001 و2003 تنبأت مجمموعتا بحث بقيمة لدرجة حرارة كوري تقارب 600 
K للتيتانيوم- أو ألكسيد الكوبالت املطعم بالقصدير، لكن التأكيدات التجريبية التقليدية جاءت بعد 
ذلك. كما بذل جهد ملموس لرفع درجة حرارة كوري في زرنيخيد الغاليوم بتطعيمه باملنغنيز، لكن 
أعلى قيمة سجلت حتى اآلن – وهي K 250 – جرى حولها تساؤل أعقب حتليًال منقَّحًا للمعطيات. 
يشير القضيب األخضر إلى مجال القيم التي تنبأ بها ديتل، في حني يبني السهم األبيض مجال 

القيم التجريبية من أجل تراكيز مختلفة.
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   مجلة عالم الذّرة العدد 117 (أيلول/تشرين أول) 2008 

إلكترونات مستقطبة سبينيًا من معادن حديدية  يحقنوا  أن  البحث 
بة مباشرة على زرنيخيد الغاليوم، لكن لم حتقِّق  املغنطة وسبائك مرسَّ
هذه الدراسات املبكرة سوى بضع آحاد في املئة من االستقطابات 
حينما  أكبر  لطمة  الفكرة  هذه  تلقت   2000 العام  وفي  احملقونة. 
منوذجًا  ورزبرغ  جامعة  من  وزمالؤه   Georg .Schmidt استعمل  
يقارب  سبيني  استقطاب  لزوم  إلظهار  مقاومات  شبكة  من  بسيطًا 
100% في املعدن احلديدي املغنطة من أجل حقن استقطاب سبيني 

مفيد في داخل نصف ناقل. وملا كان من املستحيل حتقيق مثل هذه 
العالية عمليًا، فإنه بدي ولفترة قصيرة أن احلاقنات  االستقطابات 
املمكنة  الوحيدة  الوسيلة  تكون  أن  يحتمل  الناقلة  نصف  السبينية 

للمضي قدمًا في هذا السبيل.

لكن هذه النظرة انقلبت على الفور تقريبًا رأسًا على عقب حينما 
بني  نفقي  حاجز  خلق  أن   ،MIT من   ،Emmanuel .Rashba أدرك 
تنبأ  لقد  املشكلة.  يحلُّ  قد  الناقل  ونصف  املغنطة  احلديدي  املعدن 
أثناء  مصونًا  سيبقى  الناقل  املعدن  في  السبيني  االستقطاب  بأن 
بني  النفقي  احلاجز  ذا  السبيني  احلاقن  فإن  لذا  النفقي،  العبور 
نفقي  حلقن  مضاهيًا  كان  الناقل  ونصف  املغنطة  احلديدي  املعدن 
لدراسة  متعاضدة  جهود  بذلت  التطوير،  هذا  وباتباع  مغنطيسي. 
املغنطة  حديدي  معدن  من  بنية  في  احملقون  السبيني  االستقطاب 

وزرنيخيد الغاليوم.

أثناء  الكهربائية  الشحنة  توزيع  ُيعاد  العّينات،  هذه  مثل  في 
حاجز  تخلق  بحيث  الناقل،  ونصف  املعدن  بني  الوصلة  تشكل 
النمط  هذا  أن  كذلك  وتبنيَّ  البيني.  السطح  عند  النفقي  "شوتكي" 
spin- من البنية يوضح  مفهوم الديودات السبينية املصدرة للضوء

LED (الشكل 4): أي إنه عندما يحقن إلكترون مستقطب من طبقة 

حديدية املغنطة إلى نصف ناقل، فإنه يعيد االحتاد بثقب، فينتج عنه 
إصدار ضوء مستقطب دائريًا. (على العكس من ذلك، ففي الديود 
املصدر للضوء تقليديًا، تتحد إلكترونات بثقوب غير مستقطبة لتولِّد 
ضوءًا غير مستقطب) وفي الوقت الراهن حتاول مجموعات أبحاث 
عديدة أن تستغل هذه الظاهرة لتطوير نبيطة عملية لديود سبيني 

ُمصدر للضوء. 

وملا كان عدد اإللكترونات املستقطبة سبينيًا التي تصنعها عبر 
احلاجز يعتمد على خواصها، فقد حاول بعض الباحثني أن يستعيضوا 
حاجز شوتكي بطبقة عازلة رقيقة في محاولة لزيادة إشارة احلقن 
السبيني في منظومات املعدن احلديدي املغنطة ونصف الناقل. وفي 

عام 2003 حقق Pol Van Dorpe وزمالؤه لدى مركز اإللكترونيات 
املكروية بني اجلامعية (IMEC) في ليوقني ببلجيكا، استقطابًا سبينيًا 
باستخدام  منخفضة  حرارة  درجة  عند  فقط   %20 يتجاوز  محقونًا 
طبقة عازلة من أكسيد األملنيوم. وبعد سنتني من ذلك، بينت مجموعة 
بارِكن لدى IBM أن استخدام أكسيد املغنيزيوم كعازل قد حّسن 
األداء أكثر، ولكن االستقطاب احملقون يكون شديد احلساسية للبنية 

البلورية ملادة احلاجز. 

وفي أثناء ذلك، كان أيضًا يجري تقدم في التحدي الكبير اآلخر 
في  متثل  والذي  سبينترونية:  نبيطة  لبناء  عليه  التغلب  ينبغي  الذي 
كشف السبني spin detection. إن إحدى الطرق لبناء هذه النبيطة 
للضوء  السبيني املصدر  للديود  التي تسمح  العملية  هي أن نعكس 
بنية  على  مستقطب  ضوء  توجيه  طريق  فعن   .(4 (الشكل  بالعمل 
متغايرة heterojunction من معدن حديدي املغنطة-حاجز شوتكي- 
داخل  إلكترونات مستقطبة سبينيًا  تتولّد جمهرة  الغاليوم  زرنيخيد 
بنية زرنيخيد الغاليوم (بواسطة قواعد rules االنتقاء الضوئي لنصف 
الناقل هذا). وتستطيع هذه اإللكترونات بعدئٍذ أن تعبر رجوعًا عبر 
حاجز شوتكي إلى داخل املعدن احلديدي املغنطة حيث يجري كشفها 
وقد  اإللكترونية.  السبينات  لكشف  طريقة  تؤمن  وبذلك  كهربائيًا، 
استخدمت مجموعتنا في كمبريدج بنية كهذه لتبني أن هذا املفعول 
يولد فلطية تعتمد على النسبة املئوية لإللكترونات التي استقطبت في 

املعدن احلديدي املغنطة. 

احلديدي  املعدن  طبقة  باستبدالنا  أننا  وجدنا  احلني  ذلك  ومنذ 
املغنطة الواحدة ليحّل محلها صمام سبيني معدني من GMR (مبعنى 

طبقتني من معدن حديدي املغنطة يفصل بينهما 
طبقة رقيقة من معدن ال مغنطيسي)، فإنه ميكن 
املعدن  داخل  إلى  يجري  الذي  التيار  تعيني 
بصورة منفصلة من التيار اجلاري في نصف 
الناقل، حيث إن الصمام يلعب دور بوابة تقوم 
بفتح جريان التيار وغلقه من املعدن وإليه وفق 
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لم يكتشف أحد 
بعد مواد نصف 

ناقلة حديدية 
املغنطة مناسبة 
تعمل في درجة 
حرارة الغرفة.

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



13

االصطفاف املغنطيسي لطبقاته. إن استخدام الصمام السبيني بهذه 
الطريقة يسمح لنا باستكمام quantifying مفعول الترشيح السبيني 

للسطح البيني ومن ثم بتقدير استقطاب التيار املُسَتْكَشف. 

wMO³�« `D��« qzU��
تقول  التي  ديتل  تنبؤات  من  سنوات  بعد ست  على  اآلن  نحن 
إن درجة حرارة كوري ملواد DMS معينة ينبغي أن تزداد بصورة 

لم يستطع أحد     بالتطعيم املغنطيسي احلديدي. ومع ذلك  ملحوظة 
أن يجد مواد نصف ناقلة حديدية املغنطة مالئمة تعمل عند درجة 
حرارة الغرفة وميكن استخدامها في نبائط سبينترونية نصف ناقلة 
عملية. ولكن، في الوقت الذي يستمر فيه اجلهد لتطوير سبينترونيات 
النفقية  الوصلة  تقانة  في  امللحوظ  التطوير  فإن   ،DMS على  مبنية 
املغنطيسية قد أعطى دفعًا كبيرًا الستخدام معادن حديدية املغنطة 
مع أنصاف نواقل. وفي الوقت الذي ال حتّقق فيه املعادن االنتقالية 
ذات املغنطة احلديدية استقطابًا سبينيًا يبلغ 100%، فقد ال يكون 
هذا ضروريًا لصنع نبائط عملية: تقترح التنبؤات النظرية أنه عبر 
م ببنية السطح البيني والتركيب، وباستخدام حواجز مناسبة،  التحكُّ
ميكن ملنظومات املعدن احلديدي املغنطة املستقبلية أن تعطي زيادات 
مثيرة في نقل سبيني عالوة على مواد احلاقن/املكشاف التي ُجرِّبت 

من قبل.

  (MTJs) املغنطيسية  النفقية  للوصالت  الناجح  التطوير  لقد بني 
أن اخلواص التي تتمتع بها بضع الطبقات الذرية القريبة من السطح 
املهم  من  وسيكون  السبيني.  النقل  على  حاسم  تأثير  ذات  البيني 
النبائط  في  املستخدمة  املواد  ببنية  بدقة  التحكم  يتم  أن  مستقبًال 
البلوري  التوجيه  مضاهاة  طريق  عن  الناقلة  نصف  السبينترونية 
ومن  السبينية.  واحلاقن  املكشاف  مادة  توجيه  مع  البيني  للسطح 
الواضح أنه توجد طرق جديدة واعدة كثيرة للتحقق من ذلك. وفي 
الوقت الذي ال نستطيع فيه أن نقول كم من الوقت سيستغرق ذلك، 
فإنه يبدو من املرجح أن ثورة السبينترونيات نصف الناقلة ستأخذ 
انطالقتها األولى بنبائط تستخدم أفالمًا معدنية ذات عبور مغنطيسي 

 .MTJو MRAM موجودة مسبقًا في نبائط

 

 d³²��  w�  ÊuKLF¹  dK�uLM¹U²ý  ÊUHO²ÝË  w�  m½uOK�Ë  b½öÐ  w½uð  ∫ÊuH�R*«
Æ…b×²*« WJKL*UÐ Ãb¹d³L� WF�Uł w� g¹bM H�

 WLłdð ¨Physics World, 1 January 2008 WK−� w� ‰UI*« «c¼ dA½ ≠
  Æd¹d×²�« W¾O¼ uCŽ ¨lIF� bL×� Æœ

ن  كي ميكِّ للضوء  املصدر  السبيني  الديود  عليه  يقوم  الذي  املبدأ  ميكن مضاهاة 
من الكشف السبيني- الذي يعّد أساسيًا بالنسبة للنبائط السبينترونية احلقيقية. 
ففي ديود سبيني (في األعلى)، عندما ُيحقن إلكترون مستقطب سبينيًا من طبقة 
حاجز  عبر  وأصفر)  (برتقالي  الناقل  نصف  داخل  في  (أزرق)  املغنطة  حديدية 
يفعل ذلك يصدر فوتونًا  بثقب (أحمر). وهو حني  يتحد  فإنه  شوتكي (أرجواني)، 
لتقدير  الدائري  االستقطاب  درجة  استخدام  وميكن  دائريًا.  استقطابًا  مستقطبًا 
بتسليط ضوء  العملية  كما ميكن عكس هذه  السبيني احملقون.  االستقطاب  قيمة 
إللكترونات  إيواًء  يولد  الذي  الناقل،  نصف  بنية  على  دائريًا  استقطابًا  مستقطب 
مثارة مستقطبة سبينيًا ضمن نصف الناقل (في األسفل). واعتمادًا على االجتاه 
النسبي الستقطاب املكشاف احلديدي املغنطة بالنسبة الستقطاب الفوتونات، فإنه 
ميكن أن تعبر إلكترونات مثارة ضوئيًا عبورًا نفقيًا وهي في احلالة السبينية ”فوق“ 
احلديدية  الطبقة  إلى  شوتكي  حاجز  خالل  إذا انعكس االستقطاب)  ”حتت“  (أو 

املغنطة، حيث ميكن كشفها كإشارة كهربائية.

ÊU¹dBÐdNJ�« nAJ�«Ë sI(« ≠4 qJA�«

تيار

تيار

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



14
 

»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ علم الترموديناميك، ثورة صناعية، طاقة، محركات بيولوجية، أنتروبية.

…UO(« WŽUM�
 w�  bz«d�«  tKLŽ  u¼  U¼  ¨sHK�  …U�Ë  s�  Êd�  bFÐ
 qFł  b�  ©WOŽUMB�«  …—u¦�«  r ÒŽœ  Íc�«Ë®  pO�UM¹œu�d²�«
 WOłu�uO³�«  �U�d;« nAJ²�ð t� …—u� Êu�JF¹ Êu¦ŠU³�«
ÆMark Haw nB¹ UL³�Š ¨UN�H½ …UO(« …—b� ÍcGð w²�«

تشير عبارة "نظريٌة لكلِّ شيء" بالنسبة ملعظم الفيزيائيني إلى 
الذي  األمر  وهو  الطبيعة،  في  األساسية  للتآثرات  دة  ُموحَّ نظرية 
أبقى الباحثني مشغولني به معظم القرن. ومع احلديث عن نظريات 
ذي  الزمكان  فضاء  وعن  املتعددة  األكوان  وعن  الفائقة  األوتار 
األحد عشر بعدًا، تبدو نظريات لكل شيء ميكن أن تكون مادة 
القرن احلادي والعشرين الرئيسة وهي غالبًا تتحدى حدود شبح 
الفكر الرياضي والفيزياء النظرية "لتناقش أي شيء يخطر على 

البال". 

مع ذلك يوجد نوع مختلف من نظرية لكّل شيء يعود تاريخه إلى 
منتصف القرن التاسع عشر. ففي حني تسعى نظرية األوتار الفائقة 

أن تخبرنا ماذا يكون كل شيء، فإن هذه النظرية الفكتورية هي على 
األغلب نظرية ملا يفعله كل شيء.  وعلى الرغم من قدمها، فإن هذه 
النظرية تعدنا بثورة في القرن احلادي والعشرين فيما يخّص طريقة 

فهمنا للوظائف املعقدة للحياة نفسها.

الترموديناميك  هو  آخــر  باسم  هــذه  شــيء  كل  نظرية  تعرف 
في  يحدث  شيء  فكل  الطاقة.  نظرية  مبعنى  احلــراري):  (التحريك 
الكون –بدءًا من غلي البيضة وحتى دوران املجرات- إمنا يتضمن 
حتوًال transformation في الطاقة. وبالتالي، فإن نظرية تفّسر كيف 
تكون  إمنا  تركيبها  أو  ترتيبها  أو  املادة  حالة  فتغّير  الطاقة  تتحول 

نظرية لكّل شيء يحدث. 
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تعود بدايات علم الطاقة لتاريخ أوج العصر الفكتوري قبل 150 
 ،William Thomson) سنة مضت، وتعود نشأته بصورة خاصة إلى
كلفن  أصبح  فلقد  كلفن).  اللورد  باسم  أفضل  بصورة  ُيعرف  الذي 
الذي توفي منذ مئة سنة مضت في 17 كانون األول 1907، أستاذًا في 
فلسفة الطبيعة بجامعة كالسكو وهو في الثانية والعشرين من عمره، 
ثم تابع ليصبح أحد أعيان العلم الفكتوري املثاليني: النبيل الشريف 
وحامل حفنة براءات اختراع (انظر املؤطر). وفي حني قام بإسهامات 
أفضل  فإن  املعرفة،  من  مبهرة  واسعة  متعددة  حقول  في  رئيسة 
مساهماته وأهمها كانت في تطوير الترموديناميك جنبًا إلى جنب مع 

 .James Jouleو Sadi Carnotو Rudolf Clausius املشاهير
مفاهيم  فهم  في  عظيمًا  تقدمًا  حّقق  أن  له  نيوتن سبق  أن  مع 
مع  كلّي  غموض  يكتنفها  برمتها  الطاقة  بقيت  فقد  والثقالة،  القوى 
طّورها  التي  الترموديناميك  قوانني  أما  عشر.  التاسع  القرن  بداية 
فقد  احلرارة،  درجة  ومعنى  احلرارة  طبيعة  لفهم  وكالوزيوس  كلفن 
أعطت تعريفات دقيقة للطاقة وللقواعد التي ميكن أن تتحول وفقها. 
ففي الواقع، انتهى علم الترموديناميك ليصبح ثورة علمية كل جزئية 
منه مهّمة قدر أهمية قوانني نيوتن، أو قدر بروز الفيزياء الكمومية في 

النصف األول من القرن العشرين. 

Ê«uMF�« VŠU� qłd�« ∫sHK�

مع أنه معروف بصورة أفضل بلقبه الذي اكتسبه فيما بعد (وهو اللورد كلفن)، فقد ولد باسم 
بسيط هو ويليام تومسون في بلفاست في 26 حزيران/يونيو عام 1824. غير أن عائلته رحلت بعد مدة 
قصيرة إلى اسكوتالندة، حيث أصبح والده أستاذ رياضيات في جامعة كالسكو. لقد حضر تومسون 
محاضرات والده منذ كان عمره سبع سنوات، وانتسب طالبًا نظاميًا في عمر عشر سنوات، ونشر وهو 
في سن 15 سنة نشرة حول سلسلة فورييه. التحق تومسون الشاب بجامعة كامبردج في العام 1841، 
فحّذره والده من التأثيرات املشّتتة لكلٍّ من الرياضة واملالهي. ومع أنه انخرط بالتجديف في نهر كام 

وعزف البوق في اجلمعية املوسيقية، فقد حظي باالعتراف أنه طالب السنة ذو العقل العلمي احلاّد. 
عندما توفي أستاذ كرسي الفلسفة الطبيعية بجامعة كالسكو في العام 1846، لعب والد تومسون 
دورًا سياسيًا صعبًا العتالء ولده هذه الوظيفة الشاغرة. وأخذ تومسون هذه الوظيفة في كالسكو وعمره 
22 سنة فقط، حيث بدأ مسيرة ناجحة بامتياٍز مذهٍل امتّدت ألكثر من نصف قرن. ثم وصل فيما بعد 

أخوه جيمس كأستاذ في الهندسة: فأصبحت ساللة تومسون ساللة علمية أكادميية. 
وقد لعب األخ جيمس الذي تدّرب باألصل مهندسًا في البحرية، دورًا مهمًا في مقاربة تومسون للعلم. ففي إحدى رسائله، يستذكر جيمس بعد 
ظهر أحد أيام سنة 1842 عندما كان هو وويليام يقفان بجانب قناة في مقاطعة وولسول يراقبان كيف يجري املاء في حاجز مائي فيرفع البارجة. 
لقد كان ذلك توضيحًا صريحًا لكيفية حتويل الطاقة إلى عمل، في وقت كانت أفكار األخوين عن الطاقة واالستطاعة آخذة بالتشّكل. غير أن ما أثار 
انبهارهم متّثل في الطاقة املفقودة دون جدوى نتيجة تراشق املاء فوق جدران احلاجز املائي عوضًا عن أن تساعد في رفع البارجة. فكان السؤال عما 

إذا كانت هناك مبادئ أساسية حتدد مردود الطاقة التي ميكن حتويلها لالستخدام؟ لقد شغل هذا السؤال تومسون على مدى عقود تالية.
بدأ تومسون ببطء يتلّمس الطبيعة األساسية للطاقة واحلرارة ودرجة احلرارة، مستهديًا بتجارب ج. جول (James Joule) وَعَمل س. كارنو 
(Sadi Carnot). فقد بدا أنه ميتلك إمكانية عظيمة ملقارعة عجائب الطبيعة وتقانتها، حيث اشتهر بقوله بعدم وجود مسألة خارج متناول العلم. وقد 

تّوجته امللكة فكتوريا فارسًا في العام 1866 ملساهمته في تصميم أدوات حّساسة ألول منظومة اتصاالت عن بعد عبر احمليطات. ثم ارتقى إلى درجة 
شرف اللورد في العام 1892، فأصبح اللورد كلفن نسبة إلى النهر الذي يجري عبر غرب كالسكو محاذيًا اجلامعة. 

لم يتضاَءل فضول كلفن العلمي أبدًا. فبعد تقاعده كأستاذ في جامعة كالسكو في العام 1899، مباشرة أحلق نفسه كطالب باحث فيها مرة ثانية. 
وقد نشر، حتى في سنة وفاته (بعد انقضاء ثماني سنوات)، ستة أبحاث. مات كلفن في بيته الواقع في الرجز مقاطعة آيرشاير في 17 كانون األول 
1907 بعد مرض قصير املدة. وكان كلٌّ من كارنو وجول وكالوزيوس قد سبقوه منذ زمن طويل، فكان موت ويليام تومسون يؤشر للمشهد األخير من 

احلقبة األولى العظيمة لعلم الطاقة: الترموديناميك.
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�ôUIL�«

   مجلة عالم الذّرة العدد 117 (أيلول/تشرين أول) 2008 

ولكن ثورة ترموديناميك كلفن لم تكن إّال البداية. فاليوم، تتحدى 
النانوية  والتقانة  احلّية  املنظومات  فيزياء  في  اجلديدة  األبحاث 
محدوديات نظرية القرن التاسع عشر. فبعد انقضاء قرن على موت 

كلفن، يصنع الباحثون ثورة ثانية في كيفية فهمنا طبيعة الطاقة.

 WŽUMB�«Ë W�UD�«
مفهوم  عبر حتويله  للعالم  رؤيتنا  النيوتني طريقة  امليكانيك  غّير 
الطاقة غير  ترك سؤال  ذلك  لكن  دقيق.  إطار رياضياتي  إلى  القوة 
مبتوت فيه: مبعنى مقدرة القوى على القيام بعمل معني فعليًا، مثل 
أنه  إلى  هنا  ونشير  أو حتويلها.  تنظيمها،  إعادة  أو  املادة،  حتريك 
لم يكن يوجد في مطلع القرن الثامن عشر سوى إملام قليل بقواعد 

الطاقة، أو طبيعة احلرارة ودرجة احلرارة.

وقد قّدمت الثورة الصناعية الزخم الالزم للحاق العلم بالتقانة. إذ 
اعتمدت الصناعة على احملركات: وهي أدوات حتّول الطاقة من أجل 
إجناز عمل، سواء أكانت ناعورة مائية تغذي طاحونة أو محرك بخاري 
الفرنسي  العسكري  املهندس  وقد حتّقق  منجم.  في  يشغل مضخة 
سادي كارنو في عشرينيات القرن التاسع عشر من أن فرنسا ما 
بريطانيا على  منافسة  عليها  الذي يصعب  الوقت  نابليون وفي  بعد 
الصعيد التقاني، فإن القواعد األساسية حملرِّكها (كتلك التي حتكم 

كفاَءته مثًال) قد بقيت هي الغالبة. 

لقد أدرك كارنو أن جميع احملركات حتّول 
كتابه  في  وبّني  آخر،  إلى  شكل  من  الطاقة 
 Sur la puissance" العنوان  ذي   1824 لعام 
ر  motrice du feu" وجود قواعد شمولية تقرِّ

الكفاءة العظمى املمكنة التي يستطيع محرك 
على  القواعد  هذه  تعتمد  وال  حتقيقها.  ما 

التقانة، سواء كانت قدرة بخارية، أم قدرة مائية أم أي شيء آخر، بل 
تعتمد على مقادير أساسية مثل احلرارة ودرجة احلرارة. 

ويعود إلى موت كارنو غير املتوقع جزئيًا، بسبب إصابته بالكوليرا 
في العام 1832، كون عمله لم يلَق آذانًا صاغية. ولكن بعد انقضاء 
عقد من الزمن، تلّقف كلفن مقولته حتديدًا يوم كان أستاذًا شابًا في 
كالسكو، وكذلك فعل العالم األملاني رودولف كالوزيوس. وعلى مدى 
العقد التالي، توّجه كلفن وكالوزيوس في االجتاه الصحيح اعتمادًا 
على جتارب جيمس جول في مانشستر، فأكمال التعاريف التجريبية 
التي صاغها كارنو للحرارة ولدرجة احلرارة، وبذلك يكونان قد صاغا 

أسس علم الترموديناميك. 
يخضع  "قاعدتني  أو  قانونني  إلى  وكالوزيوس  كلفن  انتهى  لقد 
أو  الطاقة  خلق  إمكان  عدم  على  منهما  األول  ينص  احملرك".  لهما 
يعّبر  حني  في  آخر؛  إلى  شكل  من  حتّولها  على  واالقتصار  فنائها 
القانون الثاني عن محدوديات أساسية فيما ميكن أن ينجزه حتويل 
األول حول  القانون  بناء  ّمت  ومثلما  العملية.  الدالالت  الطاقة حسب 
الطاقة، فإن القانون الثاني ُبني حول مفهوم جديد يدعى األنتروبية 
سّمى  وقد  للفوضى،  مقياس  التقريب  وجه  على  وهو   .(entropy)

كالوزيوس هذه الكمية بحيث تناظر كلمة "en-ergy"  (إذ إن كلمة 
"trope" تعني التغيُّر باإلغريقية). ولدى صياغة القانون الثاني بهذه 
أي  األنتروبية خالل  نقصان  إمكان  عدم  على  ينّص  فإنه  الدالالت، 

عملية جتري بصورة ذاتية أو طبيعية. 
حتويل  تأثير  كيفية  تصف  الترموديناميك  قوانني  أن  وباعتبار 
الطاقة على تغّيرات حالة املادة، فإن كلفن وكالوزيوس ذهبا إلى ما 
هو أبعد بكثير من التحفيز الصناعي لكارنو. ويوضح هذا بصورة 
باهرة كيف ميكن للبحث أن يعطيك أكثر بكثير مما تساوم عليه في 
أغلب األحيان: فالتساؤل حول مردود (كفاءة) محرك بخاري ما قد 

املشية العشوائية تخضع حركة جزيئات الكينسني في اجلسم في حركتها اخلطوية 
إلى التذبذبات العشوائية التي ال ميكن وصفها باستخدام الترموديناميك.

ُتسيَّر احلياة 
بوساطة حتويل 

الطاقة الذي 
تنجزه محركات 

ذات أشكال 
متباينة.
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.atheory of everything أماط اللثام عن جذوٍر لنظرية كل شيء

…UO(« �U�d×�
لم يكن ترموديناميك كلفن وكالوزيوس، حتى ذلك الوقت نظرية 
ناضجة متامًا لكل شيء. فصحيح أن حتول الطاقة هو مفتاح كل 
لطبيعة  املطبق  اجلهل  مواجهة  في  ولكن  الكون.  في  يحدث  شيء 
الطاقة نفسها، كان على كلفن وكالوزيوس أن يبدأا بنظرية ال تصّح 
بذلك  –ونعني  صارم  بشكل  محدودة  شروط  مجموعة  ضمن  إّال 
تلك العمليات القريبة من التوازن nearequilibrium في املنظومات 

الكبيرة املعزولة عن محيطها.

في  التقدم  أتاح  املاضية،  سنة  العشرين  من  يقرب  مدى  على 
الفن املجهري والتحكم باملقاس امليكروني للفيزيائيني، ولعلماء آخرين 
الغوص في أعمال التعّرف على كيفية عمل أكثر وظائف املادة تعقيدًا: 
أال وهي احلياة. مثلما هي جميع العمليات في الكون تدار احلياة عن 
طريق حتويل طاقة تؤّديه محركات ذات أشكال متباينة. ورمبا يكون 
اكتشاف كريك وواتسون (Crick & Watson) لبنية احلمض النووي 
DNA في العام 1953 خطوة رئيسة متقدمة في تعريف مواد احلياة 

احلياة  محركات  تعمل  كيف  هو  احلقيقي  السؤال  لكن  األساسية، 
الباحثون  يحاول  السؤال،  هذا  عن  اإلجابة  محاولتهم  وفي  فعليًا؟ 
اليوم توسعة علم الترموديناميك إلى ما هو أبعد من حدوده في القرن 

التاسع عشر. 

ُيعدُّ البروتني كينسني* kinesin مثاًال ألحد محركات احلياة، وهو 
مهمٌّ حيويًا لنقل الكيماويات داخل اخلاليا. ويقوم الكينسني بتحويل 
الطاقة الكيميائية إلى حركة عن طريق ربط األدينوزين ثالثي الفسفات 
(ATP) (وهو مخزن بيولوجي كيميائي ممّيز) بطريقة ما، تغير شكل 

على  أو  اخللية  سقالة  طول  على  "باملشي"  له  يسمح  البروتني، مما 
طول هيكلها اخللوي. ولكن اخلاليا تعتمد أيضًا على بروتينات أخرى 
عديدة ، بدءًا من املضخات الغشائية التي تتحكم في جريان املغذيات 
نحو داخل اخللية ووصوًال إلى البوليميرازات التي تبني بدنيًا سالسل 
(RNA) والدنا (DNA). وحتّول جميع هذه اجلزيئات الطاقة  الرنا 

بغية حتريك املادة –وبكلمات أخرى تكون جميعها محركات.

وهي  املجهرية  الهندسة  هذه  العلماء مشاهدة  يستطيع  واليوم، 
تعمل وذلك بفضل التقدم في االصطياد الليزري. وعلى سبيل املثال، 
قام فريق يقوده Toshio Yanagida من جامعة أوساكا في اليابان 
عام 2000، بدراسة حركة جزيئات منفردة من الكينسني على أطوال 
في  احتجازها  ميكن  خرزات  إلى  مربوطة  كانت  خلوي  هيكل  من 

الكينسني  جزيئات  على  متفلورة  واسمات  وبلصق  ليزرية.  مصيدة 
جلعلها مرئية، شاهد الباحثون البروتينات الفرادى وهي متشي على 
 Steven مسارات هياكل خلوية. وقد اعتمد هذا البحث على عمل قام به
Block الذي يعمل حاليًا في جامعة ستانفورد في الواليات املتحدة، 

الذي قاس ومبساعدة زمالئه في العام 1994، قوى صغيرة جدًا من 
مرتبة بيكونيوتن (12-10 نيوتن) قامت بتوليدها جزيئة كينسني. 

وبدراسة الكيفية التي حتّول بها هذه احملركات اجلزيئية الطاقة 
إلى حركة، يقوم باحثون مثل ياناغيدا وبلوك باقتفاء خطى علماء من 
القرن التاسع عشر مثل كلفن وكالوزيوس، أما اليوم فقد غدت هذه 
احملركات جزيئات مجهرية، وليست بدًال من أوابد الصناعة الفكتورية، 

وفي ذلك يكمن التحدي إلنشاء علم ترموديناميك مناسب.  

 „d;« œËb� dOGBð
طور رّواد الترموديناميك قوانينهم املبنّية على منظومات جهرية 
"وسطية  مقادير  بداللة  وصفها  استطاعوا  التي  (ماكروسكوبية) 
average" مثل الضغط ودرجة احلرارة. وهذا جيد من أجل محرك 

بخاري منطي، يحتوي على مئات اللترات من البخار ومكون من عدد 
ضخم جدًا من اجلزيئات. فمثًال، يحتوي 22 ليترًا من البخار على 
أكثر من 1023 جزيئة، مما يجعل املقادير الوسطية مقبولة متامًا طاملا 

أن شرود جزيئة أو اثنتني لن يكون ذا بال. 

ولكن البروتني النمطي يصل قّده إلى نانومترات قليلة ويحتوي 

b¹b'« pO�UM¹œu�d²�« rKŽË sHK� ∫…ełu� W;

n كان ويليام تومسون (الذي أصبح اللورد كلفن فيما بعد) واملتوفى قبل 
مئة عام في يوم 17 كانون األول من العام 1907، أحد أوائل رواد علم 

الطاقة: الترموديناميك.
n وعبر وصفها كيفية قلب الطاقة إلى أشكالها املختلفة في اجلمل 

اجلهرية، شّكلت قوانني الترموديناميك مفتاحًا أساسيًا في جناح الثورة 
الصناعية.

n يتشّبث الفيزيائيون اآلن بالترموديناميك الالتوازني ذي املقاس املكروي 
الذي تسود فيه التذبذبات العشوائية للحركة البراونية. 

n إن أعظم احملركات املكروسكوبية تعقيدًا هي البروتينات واجلزيئات 
البيولوجية األخرى التي تغذي احلياة نفسها بالقدرة.

n ميّكن التقدم في الفن املجهري واملصائد الليزرية الباحثني من القيام 
بثورة ثانية في الترموديناميك تقودها لغة التقانة البيولوجية والتقانة 

النانوية ال الفحم والبخار.
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   مجلة عالم الذّرة العدد 117 (أيلول/تشرين أول) 2008 

القواعد اجلهرية  فإن  لذلك،  فقط.  الذّرات  اآلالف من  على عشرات 
هذه  إن  إذ  البروتينية،  احملركات  عمل  وصف  في  تخفق  املاكروية 
األخيرة من الصغر بحيث يجب أخذ انحرافات حركاتها وتذبذبات 
البراونية  احلركة  إلى  التذبذبات  هذه  تعود  احلسبان.  في  طاقتها 
الناجمة عن القصف املتواصل من قبل اجلزيئات احمليطة بها مما 
يسّبب تذبذب طاقة كل جزء من املادة بصورة مستمرة مبقادير من 
احلرارة.   درجة   Tو بولتزمان  ثابتة   k

B
حيث   ،k

B
T واحدات  مرتبة 

ما  الطاقة  لعلم  البراونية  احلركة  أهمية  كانت  كلفن  زمن  في  ولكن 
تزال غامضة، ولم تقدر أهميتها حّق قدرها حتى جاء عمل آينشتاين 
العظيم في هذا احلقل بعد انقضاء 50  سنة الحقة (انظر عدد كانون 

الثاني لعام 2005 من مجلة Physics World الصفحات 22-19).

إذا ما عانى محرك جهري (ماكروسكوبي) (مثل محرك سيارة) 
من تذبذبات طاقّية كهذه فإن مكابسه pistons ستقفز عشوائيًا إلى 
ولكن  أداء احملرك.  من  وتنتقص  األسطوانات  في  واألسفل  األعلى 
محرك  في  للمكبس  واحدة  دورة  في  املتضمنة  الطاقة  كون  بسبب 
k) فإنه 

B
T  1022 احتراق ما تقارب 100 جول (التي تساوي تقريبًا

من  اثنان  أو  واحد  قيمتها  ونازلة  قفزات صاعدة  تؤثر  لن  ببساطة 
إذ  بروتيني:  الالزمة حملرك  الطاقة  كمية  مع  هذه  قارن  كليًا.   k

B
T

k 12  في كل "خطوة"، مما يعني 
B
T تستعمل جزيئة الكينسني قرابة

k تقابل 10% تقريبًا من طاقة احلركة. 
B
T أن التذبذبات من مرتبة

على  خطوات  أية  حتقيق  في  غالبًا  اجلزيئة  تخفق  لذلك،  وكنتيجة 
اإلطالق بسبب االنخفاضات العشوائية في الطاقة.  

تشاهد تبعات تذبذبات الطاقة هذه في احملركات البروتينية بشكل 
مباشر في جتارب كتجارب ياناغيدا، التي تكتشف كينسينات تتسلق 
الهيكل اخللوي بحركة ارجتاجية مكونة من محاوالت مترددة وقفزات 
مماثلة  نتائج  شوهدت  وقد  الــوراء.  إلى  أحيانًا  تكون  قد  عشوائية 
في كثير من احملركات البروتينية. ولذلك، فإن السؤال املفتاحي في 
الترموديناميك احلديث يتمثل في املدى الذي تدفع به التذبذبات في 
الطاقة املنظومات املجهرية (املكروسكوبية) إلى ما هو أبعد من عالم 

نظرية القرن التاسع عشر؟ 

ÁœËbŠ vB�√ v²Š pO�UM¹œu�d²�« WFÝuð
خ ترموديناميك كلفن في جتارب متأتية أتاحت لكلفن  وكما ترسَّ
الباحثون  قام  اجلهري،  املقاس  عند  الطاقة  قواعد  من  يتحّقق  أن 
الترموديناميك  مجهرية الستكشاف  مختبرات  "بإنشاء"  املعاصرون 
مجهرية  منظومة  إزاحة  أغلبها  ويتضمن  الصغيرة.  املقاسات  عند 

بكثير  تعقيدًا  أقل  تكون  منظومة  (مبعنى 
خارج  احلقيقي)  البروتيني  احملــرك  من 
طاقة توازنها ومن ثم مراقبة ما يحدث لدى 
عودتها إلى التوازن. ومبا أن طاقة التسيير 
في  تشبه  النمطية  الناحية  من  هي  هذه 
قّدها طاقة التذبذبات الطاقّية، فإن الطريق 
العديد  يعاني  التوازن سوف  نحو  رجوعًا 

من االنحرافات التي يسّببها التذبذب.
جامعة  (من   2002 العام  في   Carlos Bustamante قام  لقد 
وحيدة   RNA جزيئة   stretching بشّد  زمالئه  مع  كاليفورنيا) 
مستعمًال مصيدة ليزرية لاللتصاق بخرزة بالستيكية بالغة الصغر 
تزداد  طاقتها  كانت  اجلزيئة  د  متدُّ فأثناء  طرفيها.  بأحد  متصلة 
بحيث استطاع الباحثون عبر إفالت اخلرزة دراسة تأثير التذبذبات 
العشوائية في الطاقة حني تتقلص اجلزيئة ثانية. ففي حالة جزيئة 
التذبذبات بقصف براوني مستمر  RNA طويلة ومرنة، تساق هذه 

من باليني جزيئات املاء احمليطة بها مما يجعلها تتمايل. هذا، وقد 
شّد فريق بوستمانتيه جزيئة RNA مرات عديدة مع إعطائها الطاقة 
نفسها، فوجد أن "مسار استرخائها" يختلف في كّل مرة عن سابقه. 
وفي املقاس اجلهري املاكروسكوبي يكون األمر كما لو أن نابضًا 
وملدة وجيزة  قليًال  أكثر  ذاتيًا  امتط  قد  إفالته  أن مت  بعد  مشدودًا 

نتيجة امتصاص هّبات عشوائية من الطاقة وإصدارها.

جملة  وزمـــالؤه   (Denis Evans) إيفانز  د.  استكشف  لقد 
مكروسكوبية أبسط من السابقة تهيمن فيها التذبذبات، في جامعة 
أستراليا القومية بكانبيرا في العام 2002. لقد ثّبت الباحثون خرزة 

ط احلياة  متطُّ
عندما يجري مّط 
 RNA جزيئات

بتطبيق قوى خارجية، 
فإنها تتبع مسار 
استرخاء مرجت ال 

يشبه ما يحدث 
لشريط مطاطي مثًال.
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دور  درسوا  ثم  مغنطيسية  مصيدة  في  مكروي  قّد  ذات  بالستيكية 
تذبذبات الطاقة الناجمة عن جزيئات املاء احمليطة بإزاحة املصيدة 
الليزرية بعيدًا عن اخلرزة ومراقبة ما يحدث عندما يشد ضغط الضوء 
غير املتوازن اخلرزة معيدًا إياها إلى موقعها األصلي (الذي استغرق 
مقوضة  وهلة  ألول  بدت  نتائجهم  أن  يدهش  ومما  ثانيتني).  قرابة 

ألسس الترموديناميك: القانون الثاني حتديدًا. 
وملا كان القانون الثاني في الترموديناميك ال يسمح بأي حتّول 
فإنه  املنظومة،  أنتروبية  في  تناقصًا  يسّبب  قد  الطاقة  في  تلقائي 
يضع حّدًا صارمًا ملقدرة تلك املنظومة على حتويل الطاقة إلى عمل 
مفيد. ورغم ذلك، فقد تضمنت بعض مسارات اخلرزات في جتربة 
راجعة  قفلت  أن اخلرزات  األنتروبية، مع  فعليًا في  نقصانًا  إيفانز 
للمصيدة الليزرية بصورة ذاتية (مما يقود في حالة املنظومة اجلهرية 
(املاكروسكوبية) إلى عدم وجود زيادة إجمالية في األنتروبية بأحسن 
القصف  من  مفيدة  طاقة  تستمدُّ  الواقع  في  فاخلرزة  األحــوال). 

البراوني العشوائي جلزيئات املاء محولة إياه إلى حركة. 
املرء  افترض  إذا  الثاني  للقانون  كسر  مجرد  يظهر  هذا  ولكن 
دون  مباشرة  يطّبق  اجلهري  وكالوزيوس  كلفن  ترموديناميك  أن 
تعديل على املنظومات املجهرية (املكروسكوبية). ولذلك توضح نتائج 
إيفانز مباشرة ضرورة مراجعة تفسير القانون الثاني عندما تذهب 
وبالفعل،  عشر.  التاسع  القرن  نظرية  حدود  من  أبعد  هو  ما  إلى 
املتوسط  تتبُّع اخلرزة وأخذ  إيفانز ومعاونوه، عن طريق  فقد متّكن 
اجلهرية  احلالة  مقاربة  (مبعنى  طوًال  متزايدة  مسارات  طول  على 

مدى  وعلى  املألوف.  الثاني  القانون  يرّمموا  أن  املاكروسكوبية) 
اخلرزة سوى  استرخاء  يزيد  ال  (ماكروسكوبية)  جهرية  زمنية  مدة 
بل  يخترق  ال  الثاني  القانون  فإن  لذلك  للمنظومة.  الكلية  األنتروبية 
يصبح أكثر حساسية بعدة درجات ويعكس التبادل املعقد بني الطاقة 

واملادة في احملركات املجهرية (املكروسكوبية).

 Ê“«uð W�UŠ w� ÊuJð ô Ë√ ÊuJð Ê√ U�≈
وبشكٍل صارٍم يجدر القول بأن ترموديناميك القرن التاسع عشر 
وبكلمات  توازنها:  حالة  من  القريبة  املنظومات  على  إّال  ينطبق  ال 
أخرى، فإننا نعني املنظومات التي ال تنتابها اختالفات رئيسة في 
درجة حرارتها أو ضغطها أو تركيبها الكيميائي وبالتالي ال تنتابها 
جريانات رئيسة وال قوى. ذلك ألن كل شيء يجري بسالسة وبطء 
التوازن، فهو بذلك يقبل نظرية بسيطة نسبيًا. لكن ما دامت  قرب 
جتارب مثل جتربة RNA املمطوط (املشدود) لبوستمانتيه وجتربة 
عالم  في  بقوة  متجذرة  تكون  إمنا  املكروية  اخلــرزات  لشّد  إيفانز 
متزقه التذبذبات، فإنه يبدو أكثر منطقية نبذ discard ترموديناميك 
ومع  الصفر.  من  جديد  من  والبدء  وتفصيًال  جملة  التوازني  كلفن 
وجود   أعمق  بشكل  التجارب  هذه  مثل  حتليل  عند  نكتشف  ذلك 
تشابهات مفاجئة بني العاملني: اجلهري (املاكروسكوبي) واملجهري 

(املكروسكوبي). 

ميكن توصيف املنظومات اجلهرية املتوازنة عبر معرفة تغّيرات 
الطاقة اإلجمالية، وهي التي حتكم خواص مثل سرعات التفاعالت 

ملسة خفيفة ميكن التحّكم في حالة توازن منظومة مكروسكوبية (على سبيل املثال جتّمع من خرزات صغيرة) عن طريق تغيير شدة مصيدة ضوئية 
محرضة ليزريًا من قيمة عالية (في اليسار) إلى ضعيفة (في اليمني) مما يسمح للباحثني باستكشاف حدود الترموديناميك التقليدي.
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   مجلة عالم الذّرة العدد 117 (أيلول/تشرين أول) 2008 

تكون  التي  التوازنية  غير  املكروسكوبية  العملية  أما  الكيميائية. 
عرضة لتذبذبات الطاقة، فإنها ال ينبغي أن تشارك قياسات الطاقة 
التوازنية إلى حدٍّ كبير. لذلك فإن التنبؤ بسلوك محرك مكروسكوبي 
أكثر تعقيدًا بكثير من احملرك العادي، ألن املرء ال يستطيع قياس 
ذلك  أن  االفتراض  ثم  فقط  واحدة  جلزيئة  املرافقة  الطاقة  تغيرات 
ينطبق على جميع احملركات املماثلة. مع ذلك، فمنذ عقد مضى تنبأ  
Christopher Jarzynski من جامعة ميريالند في الواليات املتحدة، 

تخبئ  مفردة  جزيئات  على  العميقة  الالتوازنية  التجارب  حتى  أنه 
عالمات غامضة للتوازن.

ولم  واحدة  مكروسكوبية  جزيئة  عملية  جارزينسكي  تخّيل  لقد   
يحسب املتوسط احلسابي البسيط لطاقة املنظومة عند إبعادها عن 
فبّني  الطاقة.  لهذه  األسي  التابع  متوسط  بل حسب  التوازن،  حالة 
بصورة جلية، أن هذا املتوسط األسي ميتلك نفس قيمة تغّير طاقة 
التوازن الصاحلة لنسخة عملية مكافئة تتغير ببطء وسالسة. كانت هذه 
مفاجأة جلارزينسكي ألنها تعني أن معلومات عن التوازن اجلهري 
املكروسكوبية  املنظومات  داخل  ما  بشكل  تختفي  (املاكروسكوبي) 

الفرادى املتذبذبة بصورة عشوائية بعيدًا عن حالة التوازن.
لقد أيدت جتارب بوستمانتيه نتيجة جارزينسكي هذه. ففي مخّطط 
بوستمانتيه التجريبي األصلي على جزيئة RNA جرى مّط اجلزيئة 
التوازن  عن  متامًا  بعيدة  كانت  اجلملة  أن  يعني  مما  جدًا،  سريعًا 
بصورة  تنتشر  كي  والطاقة  للقوى  الوقت  من  متسع  يوجد  ال  ألنه 
بوستمانتيه  فريق  أما  العملية.  مراحل  من  مرحلة  كّل  عند  منتظمة 
فقد درس أيضًا ما يحصل لدى شّد اجلزيئة ببطء شديد، مقلدين 
بذلك التغّيرات البطيئة التي ميكن حتليلها باستعمال الترموديناميك 
األسي  جارزينسكي  متوسط  مع  هذا  ومبقارنة  املعياري.  التوازني 
توافقًا ضمن  الفريق  بها، وجد  التي قاموا  الالتوازنية  الشّد  لعملية 

. k
B
T حدود نصف واحدة

هذا يعني، من حيث املبدأ، أنه ميكن للباحثني فهم آليات احملركات 
املكروسكوبية الكيميائية وهندستها عن طريق إجراء جتارب "متهيدية 
يكون  ولكن رمبا  إّال.  ليس  فرادى  على جزيئات  التوازنية  وجاهزة" 
األهم من ذلك هو السؤال عن سبب كون عملية مكروسكوبية التوازنية 
بد أن تكون قد  RNA مفردة بسرعة) ال  ظاهريًا (مثل شّد جزيئة 
هذا  عن  اإلجابة  جتبرنا  وقد  التوازن،  من  بذور  بداخلها  اندفنت 

السؤال على إعادة متحيص مفهوم التوازن بالذات. 
اقترح Dean Astumian، من جامعة Maine في الواليات املتحدة 

في العام 2006، أن التوازن في حالة احملركات املكروسكوبية يعني 
شيئًا أدق من التعريف الذي خطر في بال كلفن وكالوزيوس. ويجادل 
أستوميان، عوضًا عن ذلك، بوجود عدة نكهات مختلفة للتوازن. فعلى 
بوستمانتيه  جتربة  في  املشدودة   RNA جزيئة  تكون  املثال،  سبيل 
باملعنى امليكانيكي في حالة توازن، طاملا أن قوى جّر السائل واحلركة 
البراونية العشوائية متوازنة في كّل حلظة من حلظات حركة اجلزيئة 
توازنًا جيدًا (ولو لم يكن األمر كذلك لتسارعت اجلزيئة، وهذا األمر 
معدوم في حالة الشد السريع). لذا، ما تزال هذه التجارب بطريقة 
قياسات  تعطي  أن  ميكن  وبالتالي  توازني،  ترموديناميك  حتّقق  ما 

توازنية.

النظر  وجهة  من  وليس   ،energetics الطاقات  بلغة  ولكن 
امليكانيكية، ال تكون هذه املنظومات املكروسكوبية متوازنة: فجزيئة  
RNA املشدودة في جتربة بوستمانتيه تتلقى وتصدر باستمرار هّبات 

املاء  من جزيئات  املستمر  القصف  عن  ناجمة  احلرارية  الطاقة  من 
مميزًا  دربًا  شّد  عملية  كل  ستتضّمن  لذلك،  ونتيجة  بها.  احمليطة 

لالنتقال من حالة طاقة إلى أخرى.

ألي  الطاقي  والتذبذب  امليكانيكي  التوازن  مزيج  نفس  يصلح 
البيولوجية  واحملركات  –الكينسني  فيها  مبا  مكروسكوبي  محرك 
األخرى. فهذه احملركات ذات قدم واحدة في مخيم التوازن والقدم 
األخرى في عالم التذبذبات والالتوازن. ورمبا يكون الدرس هنا أن 

الترموديناميك احلديث ليس مجرد إضافة إلى العلم الفكتوري: بل 
إن فهم املنظومات املكروسكوبية يستدعي مراجعة متقنة حتى ألبسط 

مفاهيمنا األساسية.

¡wý qJ� WOIOI(« W¹dEM�«
 tinkering لقد حّول الترموديناميك املاكروسكوبي عصر سمكرة
نستمتع  متقدمة  علمية  تصاميم  عصر  إلى  البخارية  احملركات 
بنتائجها اليوم. فقد أدى فهمنا ملردود احملركات إلى نقل الصناعة 
من احملركات البخارية (التي ال يزيد مردودها من الطاقة في أحسن 
األحوال عن 5%) إلى محركات الديزل التي ميكن أن يصل مردودها 

 Êu¦ŠU³�« oK�¹ ¨sHK� …U�Ë s� Êd� bFÐ
 W�UD�« WFO³D� UMLN� WOHO� w� WO½UŁ …—uŁ
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إلى 60% (مع أن مردود محرك السيارة النمطي أقرب إلى %20).

تقّدم  إلى  املكروسكوبية  احملركات  ترموديناميك  فهم  يقود  وقد 
مشابه في املقاس  املكروي. فعلى سبيل املثال، ميكن للدواء، إذا ما 
اجنلى الغموض عن ترموديناميك محركات بيولوجية مثل الكينسني، 
أن يتحّول يومًا ما من أحجية كيميائية اعتباطية نسبيًا إلى اختصاص 
هندسي يتم من خالله إصالح محركات حيوية مثل البروتينات وحتى 
الواقع،  في  وكفاءة.  أكثر مصداقية  بعملها بصورة  لتقوم  تشذيبها 
رمبا تكون أعظم األحجيات العلمية تلك التي تفّسر كيف أن احلياة 
لتذبذبات  حساسيتها  مع  املكروسكوبية  احملركات  هذه  على  املبنّية 

الطاقة، قد بدأت أصًال. 
للتقانة  أيضًا  حيويًا  شأنًا  اجلديد  الترموديناميك  ُيعدُّ  وكذلك 
امليدان  هذا  األصلية حول  اإلثارة  من  الكثير  فقد جتاهل  النانوية. 
مثل  النانوية،  احملركات  أن  حقيقة  املاضي  القرن  تسعينيات  في 
فإن  لذلك،  مكروي.  مقاس  ذات  طاقات  يها  تغذِّ إمنا  البروتينات، 
احملركات  ترموديناميك  عن  فصله  ميكن  ال  النانوية  احملركات  علم 
املكروسكوبية. ومع ذلك، حتى لو أغفلنا للحظة الفوارق الرهيفة بني 
تعريفي  بني  وكذلك  املكروسكوبي،  واملقاس  املاكروسكوبي  املقاس 
القرن  لترموديناميك  واحد  نهائي  تقييد  فهناك  والالتوازن،  التوازن 

التاسع عشر قد تفوق أهميته الكامنة باقي القيود. 
للفيزيائي،  التبسيطي  االلتزام  على  كلفن  ترموديناميك  ُبني  لقد 
قوانني  فإن  لذلك،   .isolated system املعزولة  املنظومة  في  املتمثل 
الترموديناميك املاكروسكوبية ال تنطبق إّال على املنظومات املنفصلة 
عن محيطها، مثل األسطوانة داخل احملرك البخاري التي تكون منيعة 

ضد تغّيرات درجة حرارة وضغط العالم اخلارجي. 
أما احملركات البروتينية، فإنها ال تعمل مطلقًا مبعزل عن محيطها. 
فالتجارب التي أجريت حتى اآلن قد درست بروتينات منفردة انتزعت 
أن  بيد  طاقة.  لتعطيها   ATP بجزيئات  "يدويا"  وغذيت  اخللية  من 
أجزاء من شبكة  تكون مجرد  الطبيعية  بيئتها  في  احلياة  محركات 
الكبير  التحدي  سيكون  ولذلك  اخللية.  حياة  تصون  معقدة  وظيفية 
التالي في إعادة فهمنا حملركات احلياة املعزولة إلى العالم احلقيقي 

للخلية، األمر الذي سيتطلب خطوة تغيير أخرى في علم الطاقة.
لقد كان ترموديناميك كلفن ثوريًا ألنه أدرك األهمية العاملية لتحّول 
الطاقة. فزودت قوانينه في الطاقة واألنتروبية العلماء بطريقة لوصف 
التفاعل املتبادل بني الطاقة واملادة. لكن حقيقة كونه يتعامل فقط مع 
أن  تعني  التوازن، إمنا  منظومات معزولة ماكروسكوبية وقريبة من 

ترموديناميك كلفن مجرد اختراق أول نحو نظرية حقيقية لكل شيء. 
واليوم، بعد انقضاء قرن على وفاة كلفن، توضع جبهات الترموديناميك 

في مواجهة عالم املنظومات الالتوازنية املكروسكوبية. 

للمحّرك  اجلديد  العالم  في  طريقهم  يتلّمسون  العلماء  زال  ما 
املكروسكوبي. لكن فهم كيفية عمل مثل هذه احملركات، وكيف تتفاعل 
ستدفع  البيولوجية،  والتقانة  النانوية  التقانة  صناعتي  قدرة  لتغذي 
للطاقة  كاملة  نظرية  من  االقتراب  إلى  الفكتوري  بالترموديناميك 
واملادة. وعندما نفهم كيف تتحول الطاقة في جميع العمليات –بدءًا 
عندئٍذ  من تغذية احملرك البخاري بالطاقة وحتى تغذية اخللية بها– 
فقط رمبا نغدو قريبني جدًا من نظرية كل شيء تكون واقعية وأمينة 

ورمبا تكون أكثر عمقًا من نظرية الزمكان ذي األحد عشر بعدًا. 

 WF�Uł w� WO¾O³�«Ë WOzUOLOJ�« WÝbMN�« WOK� w� qLF¹ M. Haw ËU¼ „—U� ∫n�R*«
 VKI�« Middle World ∫jÝu²*« r�UF�« »U²� n�R� t½≈ ¨…b×²*« WJKL*UÐ ÂUNGMðu½

Æ©2007 ¨ÊöOLJ�® …UO(«Ë …œULK� »dDC*«

 WLłdð ¨Physics World, 11 November 2007 WK−� w� ‰UI*« «c¼ dA½ ≠
 Æd¹d×²�« W¾O¼ uCŽ ¨÷uŽ Í“u� Æœ

استبصار التقانة النانوية على نحو مشابه لنظائر احملركات البيولوجية 
النانوية، فإن هذه األخيرة (مثل هذه احللقة من جزيئات RNA) تطيع 
نوعًا جديدًا من الترموديناميك يذهب إلى ما هو أبعد من ترموديناميك 

كلفن.
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ل قطرات املطر، تغيُّر املناخ. ل الغيمة، تشكُّ »�WOŠU²H*« �ULKJ∫ نوى تكّثف السحاب، آلية تشكُّ

على  إسبانيا ال ميكث  في  املطر  فإن  األغنية،  تقوله  ملا  نقيضًا 
اجلبلية  املناطق  على  يتساقط  ما  غالبًا  فهو  السهول.  في  األكثر 
فإنهم  ملاذا،  املناخ  علماء  سألت  ما  وإذا  وأستوريا.  كانتابريا  في 
سيشرحون األمر بأن الرياح السائدة تلتقط البخار فوق األطلسي، 
وحني يصطدم هذا الهواء الرطب بالسالسل اجلبلية شمال إسبانيا 
يصعد إلى ارتفاعات أعلى، حيث يتكاثف البخار ليشكل ُسحبًا، ومن 

ثم متطر السماء.
هذا صحيح إلى حد كبير فيما عدا أنه ال يتعدى نصف اجلواب. 
العلماء  ما سألتم هؤالء  وإذا  أمطارًا،  تنتج  السحب  فليست جميع 
متذبذبة  تفسيرات  بعدة  يعترفون  رمبا  فإنهم  السبب  عن  أنفسهم 

بأنهم ال يعرفون حقًا. ورغم أن آليات تشكل السحب معروفة متامًا، 
فال أحد يعرف بشكل أكيد ما الذي يجعل بعضًا من السحب متطر 
خذ  ما،  سحابة  داخل  يحدث  عّما  وكنماذج  اآلخــر.  بعضها  دون 
باحلسبان معطيات عامة مثل سرعة الريح ورطوبة الهواء، لكن تفاَد 
هذا  وحلُّ  للتحسني،  وافر  متَّسع  هناك  للسحب.  الداخلية  احلرائك 
ميكنه  بل  وحسب،  املناخية  النماذج  حتسني  في  يساعد  لن  اللغز 
حب cloud seedlings كطريقة لتحريض  حتسني مصداقية بزر السُّ

املطر (أو االستمطار).
يقول Steve Derbyshire، وهو منمذج للمناخ في مكتب األرصاد 
اجلوية في اململكة املتحدة في إكسيتر، بأن املنمذجني اجلويني كيما 

…dD2 WLOž UN½Q� WÐU×Ý
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أمناط  إلى مشاهدات حول  يعودوا  أن  ينبغي  املطر  فرص  رون  يقدِّ
حب املؤهلة لتوليد املطر والسحب غير املؤهلة. ولعل ما يرغب به  السُّ
املنمذجون مثل دريبشاير هو منوذج واضح يشرح الفيزياء الدقيقة 
لتشكل قطرات املطر. صحيح أنه ال يوجد شحٌّ في األفكار (إذ إن 
أربعة خيارات متنافسة قد متَّ تقدميها) ولكننا ال منتلك حتى اآلن 
املعطيات الكافية العتماد أي منها أو نفيه. يبدو أن هذا الوضع على 
وشك أن يتغير بفضل أكثر الدراسات وضوحًا حتى اآلن عن تشكل 

السحب والتي استكملت للتو. 
حب معروفة جيدًا، فدرجة حرارة  إن الشروط الالزمة لتشكل السُّ
الهواء تهبط كلما زاد االرتفاع عن سطح البحر، بحيث يصعد الهواء 
الرطب احلار ويتبرد، وتتكثف الرطوبة التي يحملها فوق الغبيرات أو 
السخام وبلورات األمالح البالغة الصغر وجسيمات مجهرية أخرى 
 cloud condensation تطوف هنا وهناك وتدعى نوى تكثف السحاب
التنفس في يوم بارد.  nuclei (CCNs)- متامًا مثلما يتكثف بخار 

وميكن للقطيرات الناشئة عند تكاثف جزيئات املاء بشكل تلقائي على 
الـ CCNs أن تكبر إلى حوالي 10 ميكرومترات قطرًا في أقل من 
5 دقائق. وهنا حتدث بداية اللّغز. ولسبب ما، تتابع هذه القطيرات 
وتتوّرم خالل  دائمًا،  ليس  ولكن  الدقيقة كبرها في بعض األحيان، 
تكبر  التي  فالقطيرات  األصلي.  حجمها  أمثال  مليون  دقيقة  ثالثني 

إلى هذا احلد، ليصل قطرها عادة بني 
لدرجة  ثقيلة  تصبح  ملليمتر،   2 و   1
ضمن  معلقة  تبقى  أن  معها  ميكن  ال 
الصاعدة،  التيارات  بسبب  السحابة 
وبالتالي تسقط إلى األرض على هيئة 
مطر. ولكن ما الذي يسبب هذا الكبر  
املفاجئ والسريع للقطيرات في بعض 
حب، وملاذا تغيب هذه العملية لدى  السُّ

ُسُحب أخرى؟

WLÝU(« WKŠd*«
قد يكمن اجلواب في مرحلة مبكرة 
حاسمة من كبر القطيرة. ففي البداية، 
الـ   فوق  تتكثف  التي  للقطيرات  ميكن 
مزيدًا  بسهولة  تستقطب  أن   CCNs

خارج  تتكاثف  حني  املاء  جزيئات  من 
السحابة الباردة. ولكن مبجرد وصول 

القطيرات إلى قطر يقارب الـ 10 ميكرومترات، فإن أي زيادة بسيطة 
في القّد تعني في الوقت نفسه إضافة عدة ماليني من جزيئات املاء. 
وإن مجرد التعويل على التكاثف إلمناء القطيرات يصبح كمن يحاول 
تعبئة حوض سباحة أوملبي باستخدام كوب عادي –إنها عملية بطيئة 
املناخ  فيزياء  في  املتخصصة   ،Sonia Lasher-Trapp فتقول  جدًا. 
في جامعة بيردو في إنديانا، إن عملية التكثف مبفردها قد تستغرق 

أيامًا للحصول على قطرة ماء عبر التكّثف وحده.
ولكن، مبجرد وصول قطر القطيرات إلى 40 ميكرومترًا تقريبًا، 
تزول املشكلة نظرًا للفرصة الكبيرة في إمكانية التصادم واالندماج 
فيما بينها. وتقول الشر تراب "نسمي تلك املرحلة تصادم واندماج، 
ومبجرد انطالق هذه العملية، فإننا نحصل على املطر بسرعة". وهكذا 
فإن النقطة احلاسمة في اللّغز هي: ما الذي يجعل بعض القطيرات 

جتُسُر الهّوة وتكبر من 10 إلى 40 ميكرومترًا؟
 Hendrik األولى  أوجد  فقد  ذلك.  لشرح  فرضيات  أربع  تقّدمت 
في  كان  يوم   John Woodsو بنسلفانيا  والية  جامعة  في   Tennkes

لقد   .1973 العام  املتحدة وذلك في  اململكة  جامعة ساوثامبتون في 
ما ميكنه صدم  داخل سحابة  االضطراب  أن  إلى  توصال حسابيًا 
املوديالت  به  توحي  مما  فعالية  وأكثر  بأسرع  بينها  فيما  قطيرات 
البسيطة للسحب. واليوم يوحي خلفاؤهما بأن االضطراب يخفض 

ŒUM*« �ôb³ð rN� w� U½bŽU�OÝ dD*« �«dOD� qJAð WOHO� eG� qŠ Ê≈

 ¨·ËdE�«  RONð  œd−�  Ê≈
 Î̈ôuOÝ b�uð Ê√ WLOGK� sJ1
 WLOG�«  qF−¹  Íc�«  U�  sJ�Ë
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   مجلة عالم الذّرة العدد 117 (أيلول/تشرين أول) 2008 

فاصل bar التصادم واالندماج إلى حدود 10 ميكرومترات، مستبعدًا 
متامًا فجوة الـ 10 إلى 40 ميكرومترًا.

ومع ذلك فإن االضطراب قد ال يكون سوى جزء من القصة. ففي 
العام 1982 اقترح David Johnson من معهد والية إللينوا للمصادر 
ميكرومترًا   40 الـ  ذات  القطيرات  من  قليل  مجرد  بأن  الطبيعية 
حقيقة  على  فكرته  وترتكز  مطرية.  عاصفة  لقدح  تكفي   أن  ميكن 
ميكرومترات  عدة  مرتبة  من  أقطار  ذات  كبيرة  رذاذ  جسيمات  أن 
على  بالتكاثف  وأن جسيمات متشكلة  الغالف اجلوي،  موجودة في 
تلك الـ CCNs املفرطة القّد هي االنطالقة املبّكرة، وبالتالي ميكنها 
الوصول إلى عتبة الـ 40 ميكرومترًا بسرعة أكبر. إنها فكرة أنيقة 
وبسيطة. وتقول الشر تراب ”إذا حصلت على جسيمات كبيرة فإنك 
تصنع قطيرات مطر بسرعة“. ولكنها أشارت إلى وجود عيب في هذا 
النموذج. فعند حدوث املطر، تسقط من السحابة اجلسيمات األكبر 
قدًا بسرعة أكبر، وبالتالي فإن كمية املطر التي قد تتولى مسؤولية 

بدء التشكل تكون صغيرة.
 Georgeو  Alexel Korolov من  كل  أحيا   ،2000 العام  وفي 
Isaac من مصلحة األرصاد اجلوية بكندا في تورينتو منوذجًا قدميًا 

بـ موديل االستجرار entrainment model. فاعتقدا بأن قمم  يلقب 
بعض السحب جترف نحو األعلى جسيمات هواء بارد وجاف تولِّد 
إضافي  لتكاثف  الشروط  تؤمن  وبالتالي  مفاجئ  بشكل  اضطرابًا 
واندماج. وقد ظّن كوروليف وإسحاق أن ذلك بإمكانه إنتاج ما يكفي 
من قطيرات سحب ذات 40 ميكرومترًا لبدء انطالق تشكل املطر. لكن 
هذا النموذج عجز عن تفسير كيفية إنتاج املطر في الغيوم الركامية 

الضخمة.
حني   2005 العام  في  آخــر  (مــوديــل)  أمنــوذج  تقدمي  مت  لقد 
ميشيغان  جامعة  من   Alex Kostinskiو  Raymond Shaw اقترح 
التكنولوجية انعطافًا جديدًا على فكرة الرذاذ الضخم جلونسون. ومع 
أن هناك فرصة زهيدة فقط لتصادم قطيرتني ذات 10 ميكرومترات، 
هذه  من  قليًال  يتطلب  األمر  بأن  وكوستينسكي  شوو  حسب  فقد 
لتكّون قطيرات أضخم تستهل بدورها  لتتصادم وتندمج  القطيرات 
املطر،  تشكيل  أجل  "من  شوو  ويقول  واالندماج.  التصادم  مشوار 
لست بحاجة لتصادم جميع القطيرات بعضها مع بعض. إذ ال يلزم 

إال القليل من القطيرات لشروع هذه العملية".
للنماذج  ائتالف  أو  النماذج،  من  أي  حتديد  في  وللمساعدة 
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Bjorn Stevens من جامعة كاليفورنيا في لوس  هو الصحيح، قام 
 ،(RICO) أجنلوس بإطالق االستمطار في كوميولوس فوق احمليط 
وهو املشروع الذي يهدف ليكون أكثر الدراسات التجريبية شموًال 
حركة  لتحليل  خطط  فقد  تاريخه.  حتى  الدافئة  األمطار  مجال  في 
قطيرات املاء في السحب بتفصيل دقيق، ليستخرج من نتائج هذا 

العمل ما يحدث بالفعل في السحب املاطرة.
قام باحثو RICO في الفترة ما بني تشرين الثاني/نوفمبر 2004 
مساحة  فوق  املتشكلة  الغيوم  بدراسة   2005 الثاني/يناير  وكانون 
قدرها 20000 كيلو متر مربع وهي رقعة من البحر الكاريبي حول 
أنتيغوا وباربودا. فقامت ثالث طائرات بحثية كانت حتلق عبر منطقة 
وكذلك  السحب،  القطيرة ضمن  قّد  في  االختالف  بقياس  الدراسة 
أسقطت مئات من GPS اخلفيفة الوزن ملساعدة املرشدين في دراسة 
وقد اسُتخدم أعضاء آخرون  الغيوم. هذا  الهوائية ضمن  التيارات 
دقيقة  لتشييد مخططات  الرادار  تستخدم  على سفن  يعملون  كانوا 
لكثافة املياه في السحب وحركة القطيرات ضمن هذه السحب. وعلى 
اليابسة كان هناك محطات رادارية إضافية ومواقع لقياس الرذاذ. 
وأخيرًا مت وصل RICO بقياسات طيفية مرئية وفوق بنفسجية نفذها 

ساتل تيررا التابع لناسا (انظر املخطط أعاله).
ويجب على هذه القياسات أن تتيح للباحثني أخيرًا إمكانية التمييز 
بني النماذج املختلفة لتشكل املطر على األقل. ويقول ستيفنس في هذا 
الصدد "سيسمح لنا املشروع RICO بتطوير فن محاكاة السحب إلى 
احلد الذي ميكننا من تقييم هذه األفكار كميًا". فعلى سبيل املثال، 
إذا كان منوذج الرذاذ العمالق صاحلًا، سيكون املطر أكثر في األيام  
التي توجد فيها كميات ضخمة من الرذاذ في اجلو. ال تبدو األمور 
لصالح هذا النموذج، حيث إن التحليالت األولية ملعطيات RICO ال 
تظهر تأكيدًا ملثل هذه العالقة. ومع ذلك فإن إقصاء النماذج األخرى 

سيكون أقل فائدة وسيتطلب مزيدًا من التحليل املعقد للمعطيات. 
أوحت  بأن   RICO عن  الصادرة  باملشاهدات  األمر  وصل  لقد 
بتحريف جديد للنماذج املوجودة. ويقول ستيفنس "لقد رأينا سحبًا 
تتشكل ضمن مخلّفات سحب قدمية أو في أعقابها، وكان ذلك جديدًا 
علينا"، وذلك في سياق وصفه لكيفية استهالك جسيمات ناجمة عن 
هواء  دفقة  شكل  على  جديدة  سحابة  إلى  لها  وحتوُّ متبخرة  سحب 
دافئ ورطب تنطلق من البحر، ومن املمكن أن يستهل ذلك صناعة 
املطر حسبما يوحي ستيفنس ما دامت إعادة التدوير recycling هذه 

يحتمل أن تسبب جتميع قطيرات من السحب الوالدة ومنائها، ومع 
ذلك ال بد من إثبات ذلك باملشاهدة.

أيًا كانت النظرية الفائزة  فإنها يجب أن تكون قادرة في آن معًا 
على  قدرتها  وعدم  أحيانًا  املطر  قطيرات  تشكل  كيفية  تفسير  على 
تكون  نظرية  تفضلون  "قد  ستيفنس  ويقول  أخرى.  أحيانًا  التشكل 
قادرة على تشكيل املطر بسرعة نسبيًا، ولكنها تظل من ناحية أخرى 
قادرة على السماح جلميع تلك السحب التي نعرفها ونحبها أن ال 

تشكل مطرًا".
امليكرومتري  املقاس  في  املاء  قطيرات  سلوك  فهم  أن  صحيح 
م كامل القصة فالنظرية الكاملة  شأن حاسم في حقيقته ولكنه لن يقدِّ
حول تشكل املطر يجب أن تأخذ باحلسبان كل شيء بدءًا من الرذاذ 
حتت امليكرومتري sub-micrometric وانتهاًء بالرياح وتيارات احلمل 
املناخ  مع جبهات  التفاعل  وحتى  وحولها،  السحب  احلراري ضمن 
على عرض مئات الكيلو مترات. صحيح أن كتلة املعطيات املجّمعة 
ولكن في  العوامل،  RICO ستكون ذات صلة بجميع هذه  قبل  من 
وتقول  الباحثني.  أمام  مشكلة  الكلي  نفسه سيطرح حجمها  الوقت 
الشر تراب ستكون هناك صعوبة لدى النموذج احلاسوبي لتغطية كمٍّ 
هائل من القياسات، وبالتالي يجب على املنمذجني أن يختاروا ظواهر 

ممثلة عند كل مقاس للقّد size scale ذي داللة.
االستنتاجات  فإن  املطر،  قطرات  تشكل  لغز  حل  أمكن  وإذا 
ستطال ما بعد علم األحوال اجلوية meteorology. إن األثر التبريدي 
للسحب الصغيرة واملنتفخة، لدى عكسها أشعة الشمس، يتعلق بقدود 
القطيرات التي حتويها. وهكذا فإن فهم كيفية تشكل قطرات املطر 
ال بد أن يساعد في اإلجابة على أسئلة حاسمة حول كيفية إمكانية 
تغير املناخ في السنوات القادمة. وتتساءل الشر تراب "هل تستطيع 
أن تتوقع  في املستقبل املناخي الذي قد يكون أكثر حرارة أن تعيننا 
السحب في تخفيف األزمة؟" وتضيف "أو رمبا تنحو  باالجتاه اآلخر 

فتفيد في مزيد من حرارة كوكب األرض".

 ¨Êu²�UŁ—u½ w� rOI¹ wLKŽ VðU� u¼ M. Anderson ÊuÝ—b½√ „—U� ∫n�R*«
Æf²OÝuýUÝU�

 WLłdð ¨NewScientist, 26 January 2008 WK−� w� ‰UI*« «c¼ dA½ ≠
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»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ طاقة شمسية، خاليا شمسية، خلية فوتوفلطية، ضوء الشمس.

إن حّل معضالت الطاقة العاملية، من الناحية النظرية، يجب أن 
يكون واضحًا وخاليًا من التعقيد فتحديد قطعة من األرض املشمسة 
تقدر بنحو نصف مساحة تكساس وإيجاد طريقة اللتقاط 20% فقط 
وإن  املعضلة،  حلّل  يكفي  عليها  تسقط  التي  الشمسية  الطاقة  من 
الطاقة  من  كلها  العالم  الطاقة الستبدال حاجة  من  يكفي  ما  لدينا 

باستخدام أكثر منابع الطاقة جتددًا وأنظفها.
مناصرو  رّحب  لقد  البساطًة؟  بهذه  األمر  يكون  أن  ميكن  هل 
الطاقة الشمسية ولسنوات بكّل اختراق تقنيٍّ جديٍد أو تقّدٍم مفاجئ 
الطاقة في حّل  الصناعة، وفي كل مرة تفشل هذه  كثورة في هذه 
على  فهي  املردود.  وقلة  التقانة  غالء  بسبب  كبير،  حدٍّ  إلى  املشكلة 
تلَق دعمًا  لم  الرياح  النووية وطاقة  كالطاقة  البديلة  الطاقات  عكس 
نها من االنطالق لتحقيق حتوٍل كبيٍر نحو الطاقة  ماديًا جوهريًا ُميكِّ

السياسية  لإلرادة  فتكريس  مختلفة.  فاألمور  اآلن  أما  الشمسية. 
من  نقترب  بأننا  يوحي  التكنولوجي  والتقدم  االقتصادي  والضغط 

عتبة عصر الطاقة الشمسية. 
إن املأمول من االعتماد على الشمس لسّد متطلباتنا الطاقية، التي 
رت بشكل معتدل بـ 15 تيرا (15×1012) واط في العام 2005، سيصبح  قدِّ
عامليًا  املقبول  األحفوري،  الوقود  سعر  ارتفاع  بفضل  نهائيًا  محّققًا 
تقريبًا رغم التخريب الذي ُيسّببه، وباإلضافة إلى التوسع الفجائي في 
االستثمارات لتطوير اخلاليا الشمسية واستمرار التقدم في مردوداتها. 
لتوليد  الشمس  حرارة  استخدام  في  واالختبار  التجربة  طريقة  ولعل 
الكهرباء قد بلغت ذروتها (انظر "الطاقة احلارة" في الصفحة 35 من 
مجلة  New Scientist, 8 Dec. 2008)، إال أن االختراق الكبير يتحّقق 

        .photovoltaic (PV) cells في اخلاليا الفوتوفلطية
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 Bell بل  مختبرات  في  فوتوفلطية  خلية  أول  اخُترعت  أن  فمنذ 
labs عام 1954 واستطاعت حتويل الضوء إلى كهرباء، بقيت نقطة 

الضعف محصورة في مردود التقانة وطريقة عمل اخلاليا املستخدمة. 
ففي قلب كل خلية فوتوفلطية PV توجد مادة نصف ناقلة والتي عندما 

ُيقاد  أن  اإللكترون  لهذا  وميكن  إلكترونًا.  حتّرُر  فوتون  بها  يرتطم 
بواسطة ناقل في دارة كهربائية مخلفًا وراءه "ثقبًا" ميلؤه إلكترون 
(انظر  كهربائي  تيار  بالتالي  ويتولد  اآلخر  الــدارة  طرف  من  آخر 

املخطط أسفل الصفحة). 
تصل الفوتونات من الشمس إلى نصف الناقل ُمحّملة بطاقات 
مادة  فكّل  بالضرورة.  إلكترونًا  منها  كل  ُيحرر  وال  كثيرة،  مختلفة 
على  يجب  طاقية  قيمة  أي  عصابية"،  "فرجة  بـ  تتميز  ناقلة  نصف 
من  إلكترونات  حترير  من  لتتمكن  منها  أعلى  متتلك  أن  الفوتونات 
نصف الناقل. فإذا كانت طاقة الفوتونات أخفض منها فإنها متر عبر 
مادة نصف الناقل وإذا كانت أعلى مما ينبغي فإن جزءًا من طاقتها 
فقط يتحول إلى كهرباء ويتحول الباقي إلى حرارة. وبعض الفوتونات 
الفرجة  طاقة  من  طاقتها  في  اقتربت  وكلما  متامًا،  مناسبة  تكون 

العصابية ازداد مردود اخللية الفوتوفلطية.
الثمن  الرخيص  السليكون  أن  "بــل"  مختبرات  اكتشفت  وقد 
والسهل اإلنتاج يحوي واحدة من أفضل الفرجات العصابية الواقعة 
من أجل طيف طاقات الفوتونات في ضوء الشمس. ورغم ذلك فقد 
6% فقط. وبعد زمن طويل من  كان مردود خلالياه األولى يساوي 
التحسينات تقّدمت شيئًا فشيئًا إلى مردود يقع بني 13 و19% وبسعر 
ال يتحمله سوى البرامج العسكرية وبرامج استكشاف الفضاء. وقد 
شهد العقد املاضي بحرًا من التغّيرات كخاليا رخيصة الثمن ذات 
أن  والتي أصبحت حقيقة جتارية في حني   %20 مردود في حدود 

مردوداتها في املختبر ما زالت تتقّدم أكثر فأكثر.
وفي العام املاضي، حّقق آلن بارنت Allen Barnett وزمالؤه في 
جامعة ديالوير Delaware في (نيوآرك) رقمًا قياسًا جديدًا من خالل 
تصميم وصل مردوده إلى 42.8% لتحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء. 
التجاري، وإن  50% هو مبتناول االستثمار  بارنت إن املردود  ويقول 
مثل هذه التصميمات املترافقة مع تقانات التصنيع احلديث ستخفض 

األسعار بسرعة أيضًا (انظر املخططات في األسفل). 
في النتيجة، وفي أجزاء من اليابان وكاليفورنيا وإيطاليا، حيث 
سعر  إن  العالم،  في  األسعار  أعلى  بني  من  هي  الكهرباء  أسعار 
األسعار  هذه  من  قريب  الشمس  ضوء  من  اآلن  املولّدة  الكهرباء 
الغاز  من  املولّدة  الكهرباء  أسعار  احلــاالت  بعض  في  ويساوي 
 Michael روكول  ميخائيل  يقوله  ما  هذا  النووية،  بالطاقة  الطبيعي 
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سيقود انخفاض تكلفة الكهرباء املتولدة من الطاقة الشمسية 
إلى تزايد منوها.

تنبؤ بازدهار االستطاعة املتولدة

املخزون التراكمي لالستطاعة

وسطي سعر التجزئة للكهرباء   
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   مجلة عالم الذّرة العدد 117 (أيلول/تشرين أول) 2008 

Rogol محلّل صناعة الطاقة الشمسية واالستشاري في 

الفوتونات املقيم في آخن Aachen، بأملانيا. وعلى سبيل 
املثال، فإن السعر املتوسط للكهرباء املولّده تقليديًا في 
الواليات املتحدة هو نحو 10 سنت للكيلو واط الساعي، 
وسعر الكهرباء املولّدة من أشعة الشمس قد هبط تقريبًا 
مزدهرة  سوقًا  هذا  ولّد  وقد  السعر.  هذا  ضعف  إلى 
للخاليا الفوتوفلطية، إذ إنها تتنامى في الوقت احلاضر 
بنحو 35% سنويًا، وبدأ القطاع اخلاص باالهتمام جديًا 
في املوضوع. وقد منت مخزونات الشركات التي تهتم 
دوالر  مليار   40 من  الشمسية  بالطاقة  أساسي  بشكل 
في كانون األول/ديسمبر 2006 إلى أكثر من 140 مليار 
الشمسية  الطاقة  قطاع  جاعلة  األيــام  هذه  في  دوالر 

األسرع منوًا في ساحة السوق العاملية. 

ليست املواد الفوتوفلطية الدخيلة هي الطريقة 
الوحيدة لتحويل ضوء الشمس إلى كهرباء. فخالل 
العقود القليلة املاضية طورت التقانات التي تستخدم 
احلرارة  هذه  وقلب  الشمس  أشعة  لتركيز  املرايا 

لتوليد الكهرباء على نطاق جتاري.

وإن أكثر ما استخدم على نطاق واسع حتى 
اآلن هو احلوض الشمسي كمنظومة للتركيز، حيث 
مبئرة  الشمس  القطعية  املــرايــا  صفوف  تتعقب 
الزيت  مثل  سائل  ميلؤها  أنابيب  ضمن  طاقتها 
 400ºC يقارب  ما  إلى  السائل  فيسخن  املاء.  أو 
ويحّول  الكهرباء.  لتوليد  تقليدية  بخاٍر  عنفة  ر  ويدوِّ
منظومات احلوض الشمسي نحو 20% من حرارة 
يحدث  ما  وهو  كهرباء،  إلى  تلتقطها  التي  الشمس 
في بعض اخلاليا الفوتوفلطية التجارية ولكن بجزء 

من التكلفة. 

أشيدت  املاضي  القرن  ثمانينيات  أواخر  وفي 
بصحراء  مزارع  في  للطاقة  قطعية  أحواض  تسعة 
نيفادا، وهي مبجموعها تغطي أكثر من كيلومتر مربع 
بقليل، وتنتج ما مقداره 354 ميغاواط من الكهرباء 
املزرعة  هذه  لتوسيع  خطط  عن  التخلي  جرى  وقد 
انهارت  عندما  املاضي  القرن  تسعينيات  أوائل  في 
أسعار الوقود األحفوري، ولكنها استمرت في تزويد 
أسعار  صعود  ومع  واآلن،  العامة.  للشبكة  الطاقة 

التقانة.  لهذه  الطاقة، تصاغ اخلطط إلعادة احلياة 
ل  ُشغِّ  2005 العام  من  األول/ديسمبر  كانون  وفي 
أول  حوض في الواليات املتحدة بني في العام 1988 
في ساغوارو بأريزونا Saguaro, Arizona، وهو 
الطاقة  من  ميغاواط   1 مقداره  ما  توليد  على  قادر 

الكهربائية.

وكبديل لنظام احلوض هناك البرج الشمسي، 
املصور أعاله، وفيه يتعقب حقل من املرايا املستوية 
فيغلي  املاء،  أنابيب  إلى  أشعتها  ويعكس  الشمس 
املقاربة  وهذه  عنفة.  يدفع  الذي  البخار  مولدًا  املاء 
برج  أول  أجنز  وقد   .%15 نحو  يبلغ  مردودًا  تنتج 
العام  في  ميغاواط   11 باستطاعة  شمسي جتاري 
في  وبدأ  إسبانيا.  في  سيفيل  من  بالقرب   2005

 20 توليد  مبقدوره  ثــاٍن  بــرٍج  بناء  املاضي  العام 
ميغاواط. 

ــراج  األب تصاميم  فــي  بــاملــاء،  اسُتبدل  وقــد 
مزيج  (مثل  مصهورة  أمــالح  اجلديدة،  الشمسية 
ميكن  الذي  البوتاسيوم)  ونترات  الصوديوم  نترات 

أن يسخن إلى الدرجة 600ºC. واحلرارة ميكن أن 
تستخدم على الفور إلنتاج البخار وسياقة العنفة، أو 
التي  األيام  في  أو  الليل  لتستخدم خالل  ن  ُتخزَّ أن 

حتجب الغيوم فيها أشعة الشمس.

لها شكل  مرايا  تستخدم  أخرى  طريقة  وهناك 
أشعة  لتبئير  أمتار  عشرة  نحو  قطره  يبلغ  صحن 
الشمس على محرك الذي يحتوي غازًا يتمدد بفعل 
احلرارة ويحرك بذلك مولدة. ومبردودها البالغ %24 
الشمسي  التبئير  أنظمة  على  الطريقة  هذه  تتغلب 
األخرى كلها. ففي العام 2005، أعطت هيئة املنافع 
احلكومية  اجلهة  وهــي  كاليفورنيا،  في  الشعبية 
اخلاصة،  الطاقة  محطات  تنظيم  عــن  املسؤولة 
األطباق   ملجمعات  مزرعة  أكبر  إلقامة  البدء  إشارة 
في  الطاقة  لتركيز  العالم  في  الشمسية  (الصحون) 
صحراء موجاف Mojave الواقعة شمال شرق لوس 
أجنلوس. وعندما يكتمل في العام 2010 بناء هذه 
احملطة ذات الـ 20.000 طبق فإنها ستولّد ما مقداره 

500 ميغاواط (نصف إنتاج محطة طاقة نووية). 
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الفجر  بهذا   George W. Bush بوش  دبليو  جورج  اعترف  لقد 
اجلديد ووضع 168 مليون دوالر من املخّصصات الفيدرالية لصالح 
املبادرات األمريكية الشمسية في برنامج لألبحاث يهدف إلى جعل 
سعر تقانة اخلاليا الفوتوفلطية منافسًا لتقانات الطاقة األخرى في 
الواليات املتحدة بحلول عام 2015. ويعتقد روكول أن هدف بوش قابٌل 
للتحقق، ويقول إن كلفة صناعة جتهيزات الـ PV هذه قد انحدرت إلى 
ن اخلاليا الفوتوفلطية في بعض األماكن من توليد الكهرباء  درجٍة ُمتكِّ
بأقل من السعر التقليدي. إن صناعة خاليا PV بسعر دوالر واحد 
لكل واط من االستطاعة املتولدة وكذلك الكلفة يجب أن تكون منافسة 

في كل مكان. 
لعل من املفاجئ أن تكون أملانيا إحدى البلدان وهي ال تتمتع إال 
بالقليل من السماء الصافية الرائدة في مجال الثورة الشمسية، ففي 
تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2003 وافق برملانها، وسط ارتفاع 
أسعار النفط والغاز وتزايد االهتمام حول االختبار احلراري، على 
برنامج "دعم للتعرفة feed-in tariff" يضمن سوقًا للطاقة الشمسية. 
إلى  يبيعها  أن  الشمسية ميكن  الطاقة  من  الكهرباء  ينتج  من  فكل 
الشبكة الوطنية ما بني 0.45 و0.57 يورو للكيلو واط الساعي، وهذا 
إمدادهم  أجل  من  املستهلكون  يدفعه  ما  أمثال  ثالثة  يعادل  تقريبًا 
ر بـ 0.19 يورو للكيلو واط الساعي. فشركات توليد  بالكهرباء واملقدَّ
الطاقة األملانية مجبرون بحكم القانون بدفع هذه املكافأة املضمونة 
حتى العام 2024. وقد حثَّ هذا الضمان مغامرة الشركات اإلفرادية 
للبحث في اللوحات الشمسية وهم واثقون من إمكانية استعادة كلفة 
أنظمتهم. ويوجد اليوم أكثر من 300.000 نظام للخاليا الفوتوفلطية 
في أملانيا معظمها فوق أسطح املنازل وقليل منها ملصالح الشغل، 
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   مجلة عالم الذّرة العدد 117 (أيلول/تشرين أول) 2008 

وُتعدُّ سوق PV األملانية من أسرع األسواق منوًا في العالم. فلديها 
55% من ألواح اخلاليا PV املبنّية في العالم وميكنها إنتاج ما يقارب 

من 3 غيغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية، وهذه تكافئ طاقة 
ما بني 3 إلى 5 من محطات الطاقة التقليدية.

من  كلٌّ  أطلقت  أملانيٍة،  خلطواٍت  والحقًا   املنصرم،  العام  في 
خّصصن  حني  في  بهما،  خاصة  تعرفة  برامج  وإسبانيا  إيطاليا 
لدعم  نقدية  كحوافز  دوالر  بليون   2.8 الشمسية  كاليفورنيا  مبادرة 
ما  إلى  التعرفة  تعديل  بهدف  اجلديدة  الفوتوفلطية  اخلاليا  منشآت 
قيمته 2.50 دوالر للواط الواحد للوصول إلى طاقة تساوي 3 غيغاواط  
بحلول العام 2016. ويتوقع روكول أنه في نهاية العام 2008 سيكون 
كما  الشمسية  للطاقة  بالنسبة  مشابهة  تعرفة  برامج  بلدًا   20 لدى 

يتوقع روكول. 

هذه  ستحّفز  الطلب،  تشجيع  خالل  ومن  أنه،  به  الكأمول  ومن 
اإلعانات أبحاث اخلاليا الفوتوفلطية وتقانة الصناعة، وسيؤدي ذلك 
تسريع  في  هذا  يساعد  أن  وميكن  أيضًا.  األسعار  انخفاض  إلى 
تطوير تقانات الـ PV احلالية ولكنه ميكن أن يقود إلى توّجه الصناعة 
في نهج أعمى، ألن خاليا PV السليكونية ميكن أن تبلغ قريبًا حّد 
 Martin املردود النظري املقارب لـ 30%. كما أنه ووفق مارتن غرين
Green في جامعة ويلز اجلنوبية اجلديدة في أستراليا، سيكون من 

وفيما   .%74 مردوٍد حده  مع  أخرى  مواد  من  املمكن صنع  خاليا 
تذهب بعض املساعدات املالية على نحو ما لتنشيط السوق، يوافق 
معظم احمللّلني على أن السعر احلالي للخاليا الفوتوفلطية مرتفع جدًا 

بالنسبة للتقانة كي تتغلب على الوضع احلالي.

ولعّل  بديلة.  تصميمات  إلى  الباحثون  يتطلع  السبب  ولهذا 

التصميمات  األرخص ثمنًا للتصنيع هي خاليا األغشية الرقيقة التي 
ترذذ (تُرش) فيها املركبات نصف الناقلة على ركازة لينة. وتستخدم 
حجم  من  باملئة  واحــدٍ  عن  حجمه  يقل  ما  الرقيقة  األغشية  خاليا 
املواد التي تتطلبها اخلاليا الفوتوفلطية عادة. وميكن حتسني فرجة 
الفلم.  تشكل  التي  املركبات  نسب  من خالل ضبط  اخلاليا  عصابة 
فعلى سبيل املثال، بلغ مردود اخلاليا املنخفضة الثمن التي تستخدم 
التوليفة املؤلفة من النحاس واإلنديوم مع مقدار ضئيل من الغاليوم 

والسيلينيوم (CIGS)، ما يقارب 19% في االختبارات املخبرية.
جعل  الــذي  الشيء  لسعرها،  بالنسبة  عــاٍل  املــواد  مــردود  وإن 
الباحثني يحولون انتباهم من تعزيز طاقة فوتونات خاليا CIGS إلى 
خفض تكلفة إنتاج اخلاليا. وهذا قد ميكن التقانة من إيصال الكهرباء 

إلى الشبكة العامة بسعر منافس خالل السنوات اخلمس القادمة. 

WL�{ rO�UBð
لتصميم  الرئيسي  املنحى  تطوير  إلى  االبتكارات  أحد  هدف 
الوارد  الضوء  لتبئير كمية  العدسات  باستخدام  الشمسية  اخلاليا 
إلى مادة اخللية الفوتوفلطية وتضخيمها. ومن بني أجنح التصاميم 
 Soliant لدمج عدسة مبئرة هو ما أنتجته شركة الطاقة الشمسية
املؤلفة من  املبتدئة  Energy company، إحدى شركات كاليفورنيا 

علماء كانوا سابقًا في مختبر "ناسا" للدفع الصاروخي. ومنوذجها 
هو عبارة عن صندوق ميسك بصفوف نصف أنبوبية، مثل األقنية 
مبطن  األنابيب  أنصاف  من  كل  وحوض  السماء.  نحو  املفتوحة 
بشريط من مادة الـ PV في حني أن اجلانب املفتوح من األنبوب 
مغطًى بعدسات من األكرليك التي تركز أشعة الشمس مبعامل قدره 
500، وهذا يخفض كمية مادة الـ PV الالزمة خلرج طاقي محدد 

وبالتالي يخفض كلفة اخللية.

الشركة  لهذه   PV الـ  مناذج  من  التالي  واجليل 
مختبر  في  مصنوعة   PV ببلورات  املبئرات  سيربط 
التي  البوينيغ  مساعد   ،Spectrolab سبكتروالب 
ويقول  الفضائية.  ناسا  ملسابر   PVالـ مواد  تهندس 
Brad Hines مؤسس شركة "سوليانت"  براد هينس 
والضابط التكنولوجي الرئيس أن هذه املواد البديلة 
ذات مردود يصل إلى 40% وتكون أجود بضعفني من 
خاليا السليكون احلالية واجلانب السيئ هو أن تكلفتها 
تصل إلى مئة ضعف إال أن شركة سوليانت وجدت 
املستخدمة  الكمية  من  فقط  طريقة الستخدام شدفٍة 

WO�LA�« bzUB*« ¡UÐdNJ�UÐ œËeð Ê√ sJ1 WODK�uðuH�« U¹ö)« s� WO�U� WŠU�� Ê≈                                         
ÆW	UD�« s� r�UF�« WłU( wHJð UN½√ v²ŠË qÐ ÷—_« vKŽ W	UDK� gDF²� bKÐ WłUŠ rEF�

 lÐd� d²�uKO� n�√ 300
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في خاليا سفن الفضاء، مع التعهد بتزويدها بشكل دائم.

وكذلك خلية بارنت التي اخترقت الرقم القياسي تستخدم مبئِّرًا 
إال أنها حتتاج فقط لزيادة شدة الضوء 20 مرة. واالختراق احلقيقي 
في تصميم بارنت هو في شطر الضوء الوارد إلى حزم منفصلة تضم 
كلٌّ منها مجاًال ضيقًا من األطوال املوجية، وكل من هذه احلزم توجه 

إلى مواد فّعالة في عملية قلب هذه التواترات إلى كهرباء. 

وأول ما يدخل الضوء إلى اخللية يسقط على مادة الـ PV التي 
نانومتر.   500 الطول  حتى  الطاقة  العالية  املوجية  األطوال  متتص 
واألطوال املوجية األكبر تنزلق عبرها إلى مرآة لونانية (ثنائية اللون)، 
لألطوال  تسمح  حني  في  محددة  موجية  أطــواًال  تعكس  مادة  وهي 
األخرى باملرور عبرها. وهنا، ينعكس الضوء ذو األطوال املوجية ما 
بني 500 و900 نانومتر إلى ُكْدس (كومة) فوتوفلطية في حني تسقط 
األطوال املوجية األكبر من 900 نانومتر بعد عبورها ملرآة على ُكْدس 

آخر (انظر املخطط).

وتخطو مجموعة بارنت نحو الوراء لتترك املهندسني في دي بونت 
DuPont والشركات األخرى يضطلعون مبهمة إنتاج النموذج األولي 

املتقدمة  األبحاث  مشاريع  وكالة  أودعت  اخلاليا.  لهذه  البروتوتايب 
في وزارة الدفاع األمريكية ما مقداره 33 مليون دوالر أمريكي لهذا 
املشروع. في حني ميكن للمال النقدي املزود من قبل املستثمرين أن  
يرفع التمويل إلى نحو 100 مليون دوالر أمريكي. ويقول بارنت إن 
مناذج PV املبنية على أساس التصميمات اجلديدة ميكن أن ترفع 
املردود إلى 50% ويجب أن تعرض للبيع خالل خمس سنوات بكلفة 

تقل عن دوالرين للواط.

املردود  عالية   PV خاليا  لبناء  طموحًا  أكثر  خطط  أيضًا  وهناك 
مستخدمة  العالم  حول  اآلن  تعمل  مجموعات  فعدة  الثمن.  ورخيصة 
 page 44 انظر) "Quantum dots بلورات نانوية تسمى "النقاط الكمومية
 PV الهادفة إلى تطوير حتسني خاليا (New Scientist, 27 May 2006,

بالبلورات  والصفات اخلاصة   .%42 يساوي  الثمن مبردود  املنخفضة 
النانوية تعني أن فوتون الضوء الواحد سيحّرر حتى أربعة إلكترونات.

نقاطًا  املجال،  هذا  في  القادة  أحد  وهو  غرين،  مارتن  ويصمم 
مــردودًا  أكثر  يجعلها  وبذلك  خاص  ضوء  طيف  مع  تتفق  كمومية 
طاقيًا. وهو يريد التركيز على معضلة نوعية خاصة باخلاليا الشمسية 
يضيع  الفوتون  قبل  من  املقدمة  الطاقة  بعض  إن  حيث  التقليدية، 
على شكل حرارة. فما يقصده غرين هو تصميم خلية "حامل شحنة 

ساخن hot carrier" يلتزم بتحويل أكبر مقدار من طاقة الفوتون إلى 
اإللكترون، ليعطي فلطية أعلى عند اخلرج. يقول غرين من حيث املبدأ 

يكون للحامل احلار مردود قريب من %74.

اإللكترونات  جمع  هو  احلار  احلامل  خلية  عمل  في  والتحدي 
بسرعة قبل أن تتحرك حول املادة نصف الناقلة فتفقد طاقتها. وهذا 
يعني خلق طلقة نصف الناقل عبر أسالك نانوية أو أية جوامع أخرى 
قادرة على جتميع اإللكترونات حال حتررها من الذرات، وهو متطلب 
غرين:  ويعترف  بعيد".  "حدٍّ  إلى  التصنيع  بأسعار  يحلق  أن  ميكن 

"حتى اآلن ال نعلم كيفية عمل ذلك".

كاليفورنيا، سانتا  في جامعة   Allen Heeger ألن هيجر  ويجرب 
باربارا، أسلوبًا آخر، فقد استطاع هذا املخترع املشارك في تصنيع 
البالستيك الذي ميكن أن ينقل الكهرباء، إيجاد بالستيك  نصف ناقل 
يسمح للفوتونات الواردة بتحرير اإللكترونات، متامًا كما هو احلال مع 
السليكون وغيره من املواد الفوتوفلطية. ففي متوز/يوليو أماط هيجر 
اللثام عن بوليمير فوتوفلطي ثنائي الطبقة ميكن أن يبلغ مردوده %6.5، 

وهو رقم قياسي من أجل اخلاليا الشمسية البالستيكية.

كما يصر هيجر، هو  البالستيكية،  الفوتوفلطية  وعد اخلاليا  إن 
أنه ميكن تصنيعها باستخدام عملية تشابه عملية الطباعة "أي تشابه 
الطريقة التي تطبع فيها الصحف ألن كل املواد املصنعة منها هي 
مواد ذوابة، ويقول: "نحن نهدف إلى احلصول على مردود قدره %10 
ويقول  املــردود.  على  متامًا  قلق  غير  ولكنه  ذلك"،  من  ألبعد  وأخيرًا 
أيضًا: "إن املقارنة احلرجة هي في الدوالرات الالزمة إلنتاج الواط، 
وحتى لو كان مردودنا أقل من مردود السليكون فإن سعر الواط ميكن 

أن يبقى أفضل ألن هذه العملية منخفضة التكلفة".

ورمبا يكمن الوعد احلقيقي للطاقة الشمسية ليس في غالء اخلاليا 
العالية املردود بل في التصاميم اجلديدة احلاذقة الرخيصة الكلفة إلى 
درجة االبتذال. إنها ثورة بطيئة طويلة األمد إال أن السنوات األخيرة 
من األبحاث واالستثمار بأيد مجموعة مؤمنة بحق بدأت تعطي ُأكلها. 

لقد بلغت الطاقة الشمسية أخيرًا سن الرشد.

 dOA�U¼uO½ w� wLKŽ — Òd×� u¼ Bennett Daviss fOH¹œ XMOÐ ∫n�R*«
 New Hampshire
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»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ محطة فضائية للقدرة، قدرة شمسية فضائية، أمواج مكروية، خاليا فوتوفولطية، ساتل قدرة.         

 W?�UDK� W?D×�      
¡U?CH�« w� WO?�LA�«

يضاهيه  ال  الفضاء  هندسة  في  فذًا  عمًال  لكان  هذا  حدث  لو 
وال يعلو عليه عمل آخر. إن بناء محطة فضائية للقدرة تغطي عدة 
الفضاء،  في  يدور  اليوم  بناء حتى  أكبر  مربعة ستكون  كيلومترات 
مما يجعل محطة الفضاء الدولية تبدو قزمًا بالنسبة لها مثل ناطحة 
سحاب شاهقة تعلو كوخًا من الصفيح. واألكثر أهمية، أنها ستكون 

اجلواب ملا يقلقنا ويقّض مضاجعنا بشأن الطاقة.

وفي حني قد تكون الهندسة الالزمة للوصول إلى الطاقة الشمسية 
للغاية.  بسيطة  وراءها  الفكرة  أن  إال  هائل،  مقاس  ذات  الفضائية 
حول  مستقر  مدار  إلى  ضخمة  شمسية  ألواح  قذف  هي  فالعملية 
تولدها  التي  الكهرباء  استخدام  ثم   ،geostationary orbit األرض 
إلرسال حزمة كثيفة من ضوء الليزر أو األمواج املكروية إلى األرض 
الشبكة.  في  ُتَضّخ  كي  كهرباء  إلى  ثانية  حتويلها  هناك  يتم  حيث 
أكسيد  ثنائي  إصــدارات  تخفيض  الوقت،  ذات  في  ميكننا،  وهكذا 
CO  وتقليل اعتمادنا على النفط، وميكن استخدام احلزمة 

2
الكربون 

لتزويد املواقع النائية بالقدرة من دون حاجة إلى خطوط نقل مكلفة، 
بل نستطيع حتى تزويد طاقة بصورة آنية عند الطلب إلى اجلنود في 

امليدان. وفي يوم ما ميكن استخدام احلَزم حتى ملّد جيل جديد من 
مركبات الفضاء بالقدرة أو للمساعدة في التحكم بالطقس.

لقد كان احللم بتوليد الكهرباء التي نحتاجها في الفضاء يراود 
الناس منذ عقود، ولكن الذي حال دون حتقيقه هو االعتقاد السائد 
حتى اآلن بأنه مكلف جدًا. لكن مؤمتر اختصاصيي الفضاء والطاقة 
إلى  فيه  يشير  تقريرًا  أصدر   ،2007 العام  أواخر  في  انعقد  الذي 
أن ذلك االعتقاد في طريقه إلى التغيير. فأسعار الطاقة في ارتفاع 
الذي  املؤمتر،  فإن  لذا  األولويات،  الوقود أصبح من  تزويد  وضمان 
يجد  كي  ُدعي  للتقانة،  اتشوِستس  ماسَّ مبعهد  أيار/ماي  في  عقد 
فيما إذا كانت الطاقة الشمسية الفضائية فكرة تستحق اإلنعاش. 
وفي أثناء ذلك، شكل البنتاغون مجموعة للدراسة كانت تقدر فوائده 
لدراسة  سنوات  لعشر  برنامج  اليابان  في  هناك  وكان  العسكرية، 
الطاقة الشمسية الفضائية بكلفة 12 مليون دوالر أعطي للتّو مبلغًا 
جاء  فهل  التجارب.  على  لإلنفاق  دوالر  مليون   2.3 بقيمة  إضافيًا 
زمن الفكرة أخيرًا، أم أن تكاليف السماء الباهظة وقضايا السالمة 

ستنتصر ثانية على حزم الطاقة القوية اآلتية من الفضاء؟ 

 ÆW�UD�« s� qzU¼ r� „UM¼ ¨Íu'« ·öG�« ¡«—Ë ULO�
 W�UD�« q�UA� qŠ v�≈ UN�öG²Ý«Ë U¼dO�	ð ÍœR¹ qN�

Æ Dan Cho ‰¡U	²¹ øUM¹b�

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



33

لدى  املهندس   ،P.Glaser غالِسر  بيتر  طرح   1968 العام  في 
تشوِستس، فكرة  ليِتل A.D. Little، في كمبريدج، مباسَّ آرِثر د. 
استثمار الطاقة من ألواح شمسية دوارة ثم حتويلها إلى أمواج 
ضخمة  صفيفات  غالسر  تخيَّل  األرض.  إلى  بثها  يعاد  مكروية 
كل  ينتج  مربعًا،  كيلومترًا   50 تبلغ  مبساحة  شمسية  ألواح  من 
منها عدة جيغاواط من القدرة. سيتم إطالق هذه األلواح بواسطة 
طنًا   250 املدار  إلى  معها  حاملة  استرجاعها  ميكن  صواريخ  
علمنا  إذا  مستحيل  أو  مطلب صعب  الصافية-وهو  احلمولة  من 
 50 من  أكثر  حمل  تستطيع  ال  اليوم  الفضاء  مكوكات  حتى  أنه 
الفضاء،  في  يعيشوا  أن  عليهم  الفضاء  رواد  من  واملئات  طنًا. 
يعملون جاهدين كعمال تشييد لتركيب بناء يغطي مساحة تعادل 
نصف مساحة منهاتن. إن كل هوائي أمواج مكروية بطول كيلومتر 
في  األرض  إلى  ويعيدها  القدرة  التصميم سيبث  هذا  في  واحد 
يعمل  ولكي  الشمس.  نحو  متجهة  الشمسية  األلواح  تبقى  حني 
هذا، ينبغي حمل الهوائي الضخم على محورانية gimbals (أداة 
أفقي،  لتبقي ما حتمله في وضع  الدوران حول محورين  ميكنها 
كبوصلة السفينة) كي متكنه من الدوران بصورة مستقلة عن باقي 
مثيرًا  يكون  فيكاد  األرض  على  االستقبال  هوائي  أما  الصفيفة. 
للخشية، إذ سيكون أكثر اتساعًا، حتى أن مساحته تزيد على 100 

كيلومتر مربع. إن هذه املهمة كبيرة بال شك. 

qzU¼ b =�u Ô�
إذا أمكن جعل املشروع الضخم يعمل، ففوائده جلية وواضحة. 
ما  توليد  باستطاعته  األرض  جو  خارج  شمسي  لوح  وضع  إن  إذ 
يقارب 20 ضعفًا من الكهرباء التي يولدها على سطح األرض، وذلك 
ألنه ال يعاني من ضياعات يسببها االمتصاص في جو األرض، ومن 
دورات تعاقب الليل والنهار، وغطاء السحب. هناك عامل في منظومات 
تخزين الطاقة نحتاج إليه على األرض ليغطي فترات الظلمة وميكن 
لتلك الفائدة أن تتضاعف (انظر الشكل على الصفحة 45 في األصل). 
فعند ارتفاع مستقر يقارب 36000 كيلومتر، يستقبل كل متر مربع من 
الساتل املواجه الشمس 1360 واط من الطاقة الشمسية بصورة شبه 

مستمرة، حتى عندما تكون األرض حتته ملبدة بالغيوم.

  ،M. Mori وتعني هذه املردودات، حسب ادعاء ماساهيرو موري
مدير مركز بحوث البعثة املتقدمة في وكالة استكشاف جو األرض 
الطاقة  لو أخذنا  أنه حتى  (JAX) في تسوكوبا،  اليابانية  والفضاء 

الالزمة للبناء باالعتبار، فإن محطة للطاقة الشمسية قائمة في الفضاء 
ستظل تنتج حوالي ستة أضعاف الطاقة التي تنتجها محطة للطاقة 

الشمسية مماثلة لها وموجودة على األرض. 

عندما اجتهت أنظار ناسا NASA ووزارة الطاقة األمريكية إلى 
الطاقة الشمسية القائمة في الفضاء في سبعينيات القرن املاضي، 
استنتجوا أنها عملية ممكنة تقنيًا، لكن التكلفة الباهظة حالت دون 
وتشغيله  الفضاء  في  ساتل  أول  وضع  مجرد  إن  إذ  ذلك.  حتقيق 
سيكلف ما يعادل 1 تريليون دوالر أمريكي مبوجب األسعار الراهنة-

وستتطلب اخلطة العشرات من أمثاله. وفي هذا الصدد يقول مارتني 
هوفرت، احلامل لقب أستاذ الفيزياء الفخري بجامعة نيويورك والداعم 
لفكرة القدرة الشمسية لفترة طويلة: "الكلفة الكلية كانت كبيرة جدًا 

لدرجة أبهرت العقول". 

في  أبحاث سابق  مدير  وهو   ،J.Mankins مانكينز  ويقول جون 
ناسا والذي عمل على القدرة الشمسية الفضائية، إن الكثير قد تغير 
الشمسية  للقدرة  مشجع  كقائد  اآلن  أيامه  مانكينز  يقضي  بعدئذ. 
 ،Managed Energy TechnologyKK شركته  خالل  من  الفضائية 
التي مقرها في أشبورن، بفرجينيا. وهو يشير إلى ثالثة تطويرات 
إلى  الشمسية  القدرة  ساتل  وكلفة  حجم  تخفيض  ميكنها  رئيسية 
مستويات واقعية. أولها، هو أن مردود اخلاليا الشمسية اآلن أربعة 
أضعاف ما كانت عليه في سبعينيات القرن املاضي في حتويل الطاقة 
مساحة  فإن  لذا  التحسن،  في  آخذة  وهي  كهرباء،  إلى  الشمسية 
الصفيفات الشمسية الالزمة ميكن أن تخفض. كما أن تقانة إرسال 
الصلبة  احلالة  نبائط  استخدام  وميكن  أيضًا.  حتسنت  قد  احلزم 
اليوم لتوجيه حزم األمواج املكروية إلكترونيًا بدًال من االعتماد على 
الهوائيات الدوارة، لذا فمن املمكن استخدام هوائيات ُزجلية (مؤلفة 
من وحدات متجمعة) modular antennas صغيرة وسهلة التركيب، 
بدًال من الهوائي الذي كان مطلوبًا في األصل وهو صلب وطويل يبلغ 
طوله كيلومترًا. وأخيرًا، فالروبوتات هي اآلن قادرة بكفاية على القيام 

بكثير من العمل اإلنشائي.

 ¡UCH�« w� WLzU� WO�LA�« W�UDK� WD×� Ê≈
 UN−²Mð w²�« W�UD�« ·UF{√ W²Ý w�«uŠ Z²M²Ý
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لوحظت بعض هذه التحسينات في العام 1995 في دراسة عملية 
كان اسمها "نظرة جديدة" fresh look أجريت بناء على تكليف من 
ناسا. ورغم أن الدراسة وجدت التوقع إيجابيًا، لكن ناسا لم تتابع 
املشروع وألغت متويله في العام 2001. وحسب مانكينز، كان القرار 
متأثرًا بوجهة النظر الرسمية التي ترى  أن تطوير مصادر جديدة 
للطاقة لم يكن جزءًا من عمل ناسا. وباملثل، فإن وزارة الطاقة في 
الواليات املتحدة  كان حتمسها ضعيفًا نحو تقانة الفضاء. ويشكو 
مانكينز قائًال: ليس هناك وكالة منفردة ترغب بأخذ املسؤولية كاملة 

على عاتقها. 

أما في اليابان فقد كانت القصة 
في  الفكرة  في  البحث  بدأ  مختلفة. 
من  الثمانينيات  في  جامعات  عــدة 
املخصص  فاملشروع  املاضي.  القرن 
يترأسه  والــذي  دوالر،  مليون   12 له 
موري ومتوله كل من JAXA ووزارة 
ووزارة  التجارة  ووزارة  االقتصاد 
َيستكِمل  أن  وشــك  على  الصناعة، 
عقد  من  أكثر  بعد  األولــى  مرحلته 
"الــقــدرة  مـــوري:  يقول  العمل.  مــن 
ملستقبل  بالنسبة  حاسمة  الشمسية 
"اليابان  أمواجًا  ويضيف:  البالد"، 
بلد موارده الطبيعية قليلة ويعتمد على 
إن  اخلارجية".  الطاقة  من  كبير  قدر 
هذا، ُيضاف إليه احلاجة إلى تخفيض 
CO، يعني أن 

2
ثنائي أكسيد الكربون 

منظومات القدرة الشمسية الفضائية" 
هي اخليار الوحيد في بلدنا ملتطلبات 
واسع  نطاق  على  مستقبلية  طاقة 
إن  ونظيفة".  ودائــمــة  وطنية  تكون 
تصميمًا  يبتدع  أن  هو  موري  هدف 
دوالر  مليار  من  أقل  مبلغًا  سيكلف 
القدرة  من  جيغاواط   1 وإنتاج  لبناء 
سنتات   8 إلى   7 بتكلفة  الكهربائية 
تكلف  وباملقارنة،  الساعي.  للكيلوواط 
الكهرباء املُنَتجة من محطات القدرة التي تعمل على الفحم ما يقارب 
5 سنتات لكل كيلوواط ساعي، و10 سنتات من احملطات النووية. 
عتني بقياس 3.5 × 2.5 كيلومتر  يتضمن تصميُم موري مرآتني مجمِّ
تبئران ضوء الشمس على لوحتني شمسيتني متتدان مسافة 1.25 
كيلومترًا. وهاتان اللوحتان موصولتان مبرسل أمواج مكروية طوله 
1.8 كيلومتر يبث القدرة السلكيًا إلى محطة استقبال أرضية (انظر 

الشكل). ويزعم موري بإمكانية بناء هذه احملطة في العام 2030.
احلر  الطيران  معهد  وفي  كوبي  جامعة  في  مجموعات  هناك 
 Unmanned Space Experiment املأهول  غير  الفضائي  التجريبي 
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املنافسة.  التصاميم  تابعت  قد  طوكيو  في   (Free Flyer USEF) 

وهذه املجموعات تركز على تخفيض الوزن لتقليل تكاليف اإلطالق، 
وعلى حتسني مردود اخللية الشمسية، وعلى استكشاف طرق لتقسية 
بناء  ميكن  لتصميمهم،  ووفقًا  اإلشعاع.  أمام  تصمد  كي  اخلاليا 
أمواج  الشمسية ومرسل  متر مربع من اخلاليا   100 وحدات تضم 
مكروية، تشبه رقعة الداما، في شبكة مستوية ميكن تثبيتها أو حملها 
في ساتل حتكم. ويعني التصميم أنه ال ميكن إعادة توجيه اللوحات 
الشمسية كي تواجه الشمس، لذا فإن اخلرج ُيخفَّض مبقدار الثلث 
تقريبًا باملقارنة مع تصميم موري. يرى الفريق أن هذا ثمن يستحق 
أن ُيدفع: فتصميمهم أرخص وميكنه أن يبدأ ببث القدرة في مرحلة 
مبكرة أكثر من بنائه، في حني تعني طبيعة تكوينه من وحدات أنه 

باإلمكان توسيعه في املستقبل.

وفي العام املاضي، وضع فريق من جامعة كوبي وجامعة طوكيو 
 210 علو  إلى  أرسلوا صاروخًا  فقد  االختبار.  قيد  مماثًال  مفهومًا 
كيلومترات في مدار فرعي لينشر شبكة مساحتها 130 مترًا مربعًا-
هي في األساس بيت عنكبوتي مصنوع من سلك- يصل مرسَل أمواج 
باستطاعتهما احلركة بصورة  آليني)  (إنسانني  مكروية مع روبوتني 

مستقلة حول الشبكة. كانت الفكرة هي أنه في النهاية ستنشر مئات 
من هذه الروبوتات، مجهزة بألواح شمسية، كي تركب ذاتيًا وتوجه 
من  فقط  دقائق   4 اجلهاز  لدى  وكان  األرض.  إلى  وتعيدها  القدرة 
الثقالة املكروية عليه خاللها أن يشكل نفسه ويرسل اإلشارة. كانت 

التجربة ناجحة، لكن النتائج الكاملة لم تنشر بعد.

رت دراسة حديثة بقيادة يوتارو كوباياشي Y.Kobayashi  في  قدَّ
USEF أن أثر ثنائي أكسيد الكربون املنبعث من محطة قدرة شمسية 

كيلوواط ساعي  لكّل  تقريبًا  نفسه  فترة تشغيلها هو  فضائية طوال 
من الكهرباء املتولِّدة من محطة نووية. ومع تغّير املناخ الذي يتصّدر 
األجندة السياسية، فإن هذا النوع من املّيزات البيئية، إضافة إلى 
ذلك  كل  املتصاعدة،  النفط  وبأسعار  الطاقة  بأمن  تتعلق  مخاوف 

سيساعد على حتفيز والدة جديدة للقدرة الشمسية الفضائية.   

املتحدة  الواليات  في  القومي  لألمن  الفضاء  ملكتب  بالنسبة  أما 
(NSSO)، فهناك وجهة مختلفة للقدرة الشمسية الفضائية أال وهي 

كلف  العام،  هذا  ففي  املمكنة.  العسكرية  تطبيقاته  إنها  اجلــذب: 
املكتب، الذي هو جزء من البنتاغون، املقدم في القوى اجلوية "مايكل 
اإلمكانيات  عن  البحث  مبهمة   M.Coyote Smith سميث"  كويوتي 
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لديه  يكن  لم  سميث  أن  ورغم  الفضائية.  الشمسية  للقدرة  املتاحة 
من  مجموعة  على جتنيد  قادرًا  كان  لكنه  الرسمية،  للدراسة  متويل 
االختصاصيني املتطوعني من اجلامعات والصناعة للتدخل في مناقشة 
جتري على احلاسوب من خالل الدخول على اخلط واملنتديات. وتُوِّج 
هذا مبؤمتر في كوالرادو في أيلول/سبتمبر من العام 2007 وصدر 
تقرير يوصي بأن تنفق حكومة الواليات املتحدة 10 مليارات دوالر 
خالل األعوام العشرة القادمة لتطوير ساتل صغير قادر على توجيه 
كان  وإذا  األرض.  إلى  ميغاواط   10 استطاعتها  الطاقة  من  حزمة 
النجاح حليفهم فإن هذا سيجذب الصناعة اخلاصة لتنخرط في هذا 

العمل وتطور التقانة الالزمة، كما يوصي التقرير. 

تستطيع سواتل القدرة الشمسية أن تغمر منطقة ضيقة باألمواج 
املكروية، مما يتيح إرساًال يستهدف القواعد العسكرية في أي مكان 
ضمن خط نظر الساتل. إحدى اإلمكانيات هي أن يصبح باستطاعة 
األمواج  هوائيًا مستقبًال كي ميتص  يرتدوا  أن  امليدان  في  اجلنود 
املكروية ويشحنوا بطاريات معداتهم اإللكترونية. حتى لو لم يصبح 
هذا شيئًا ملموسًا، فإن توجيه القدرة لألسفل قد يصبح بديًال فعاًال 
من حيث الكلفة لتوليد الكهرباء على بعض القواعد العسكرية النائية، 
حيث ميكن أن تبلغ تكلفتها هناك أكثر من دوالر واحد لكل كيلوواط 
الزبون في  يدفعه  الذي  السعر  ساعي- أي حوالي عشرة أضعاف 
االستهالك املنزلي. "تلك هي أولى التطبيقات الواقعية التي سمعتها" 
O.de Weck، وهو مهندس منظومات املالحة  أوليفر دي ويك  يقول 

  .MIT الفضائية لدى

إن  دائمًا  يقولون   NSSO تقرير  بكتابة  املعنيون  املوظفون  كان 
القوات العسكرية تريد أن تكون "زبونًا" للقدرة الشمسية الفضائية 
وكالة  قيام  إمكانية  إلى  التقرير  ويشير  هي.  تطورها  أن  من  بدًال 
حكومية جديدة لتشرف على مثل هذا املشروع، ولكنه لم يشر إلى 

كيفية متويلها. 

شمسية  قــدرة  أجل  من  احلكومية  الدوائر  في  احلماس  ومع 
فضائية ذات إمداد محدود، ما الذي ميكن توقعه من تقرير مؤمتر 
MIT الذي سيصدر قريبًا؟ "كان االجتماع يحاول أن يستخلص فيما 

  G.Landis إذا كان يوجد شيء ما ملتابعته هنا، "يقول جيوف النديز

من مشروع غلني البحثي التابع لوكالة NASA في كليفالند، بوالية 
كان  القول  "ومجمل  قائًال:  ويضيف  املشاركني.  أحد  وهو  أوهايو، 
االستنتاج التالي أن "الشيء العملي هو لو استطعنا عمل عدد من 
قدرة  رفع  األول  النديز،  يقول  األساس،  االختراقات". مجاالن هما 
اخللية الشمسية املتوفرة اليوم من 400 واط لكل كيلوغرام إلى 1000 
واط لكل كيلو غرام، والثاني تقليل تكاليف اإلطالق إلى الفضاء من 
إلى  2000 دوالر على األقل لكل كيلوغرام  تبلغ  التي  الكلفة احلالية 

500 دوالر لكل كيلوغرام.

واألشياء األخرى هي معيقات حتى للذهاب إلى هذا البعد، "عليك 
أن تفكر ما الذي تربحه وما الذي تخسره بالذهاب إلى الفضاء. إنه 
يلغي مشاكل التخزين واإلرسال، ولكن مقابل ثمن باهظ" حسب قول 
روجر آِجنل  R.Angel، وهو أحد املتحمسني للطاقة الشمسية لدى 
جامعة أريزونا، والذي حضر اجتماع MIT  أيضًا. "نحن نستطيع 
أن جنعل القدرة الشمسية على األرض أرخص من أي قدرة شمسية 
نحصل عليها من الفضاء على اإلطالق. أستطيع أن أفكر بصورة 
واقعية مبساحة 2500 كيلو متر مربع في أريزونا. أما أن أفّكر بذلك 

وأتصوره في الفضاء، فهذا شيء يتطلب الكثير".

ويقول دي ويك املهتم مبسائل السالمة املتعلقة باستخدام حزم 
ما هي  نعلم  فنحن ال  تكون خطيرة،  أن  الطاقة: "ميكن  مركزة من 
اآلثار التي ميكن أن تصيب الطائرات احمللقة من غير قصد عبر هذه 
احلزم، وما الذي يحدث إذا ما حصل خطأ ما في توجيه حزمة تضيء 

منطقة مأهولة؟ تلك في نظري منغصات كبيرة".

يحتمل أن تكون توصيات تقرير MIT مؤثرة، فإذا كانت إيجابية، 
ميكن للقدرة الشمسية الفضائية أن تتابع برنامجها. أما إذا لم تكن 
كذلك، فمن احملتمل أن تبقى الفكرة التي عمرها 40 عامًا على الرف 

لعقود عديدة قادمة. 

Æ„—u¹uO½ WM¹b� w� rOI� VðU� Dan cho uý Ê«œ ∫n�R*«

 WLłdð ¨NewScientist, 24 November 2007 WK−� w� ‰UI*« «c¼ dA½ ≠
Æd¹d×²�« W¾O¼ uCŽ ¨lIF� bL×� Æœ
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مليون  خمسني   Warren Buffett امليلياردير  املستثمر  وضع  لقد 
دوالر أمريكي على الطاولة في العام 2006 وحتدى العالم أن يجمع مئة 
مليون أخرى من الدوالرات لصالح بنك دولي للوقود النووي. وأطلق 

على ذلك اسم "استثمار في عالٍم أكثر أمانًا" مبعنى 
مفاعالت  مجموعة  قريب  عّما  يستضيف  عالم  إيجاد 
وكانت هذه  الكهربائية.  القدرة  عة من مفاعالت  متوسِّ
النووي  التهديد  مبادرة  بواسطة  وضعت  قد  الفكرة 
Nuclear threat Initiative، وهي مؤسسة أنشئت  (NTI)

من البداية في واشنطن العاصمة تعمل على التقليل من 
أخطار التقانة النووية، وحظي هذا االقتراح بحماس 
والبيروقراطيني.  االستشارية  والهيئات  السياسيني 
وحتى  أيلول/سبتمبر.  في  ينتهي  العرض  هذا  ولكن 
اآلن تكون الواليات املتحدة وحدها التي تقدمت بإضافة 
50 مليون دوالر ضمن فاتورة صرف 555 مليارًا من 

الدوالرات أقرها الكونغرس في الشهر املاضي. 
في  الدولي  الوقود  بنك  إنشاء  موجبات  تتمثَّل 
على  نووية  مفاعالت  تبني  التي  البلدان  أنه سيشجع 

االمتناع عن تقانة تخصيب اليورانيوم ألن مثل هذه التقانات تهيئ 
معظم وسائل تطوير السالح النووي.

لقد شرعت عشرات البلدان تفصح عن اهتمامها بالطاقة النووية. 
وها هي القوى النووية التي سبق أن امتلكت محطات جديدة وتخلَّت 
وهناك  كهذه.  حملطات  جديد  انتعاش  أسباب  لتهيئة  تعود  عنها، 
دين للطاقة  خطط تشق طريقها للتوسع في التخصيب لدى أكبر املورِّ
النووية وهم: الواليات املتحدة، وروسيا، وفرنسا، وهولندا، وأملانيا، 

واململكة املتحدة. 
أي  قائلة:"إن   NTI في  الرئيس  نائب   ،laura Holgate ر  وحتــذِّ
التخصيب  تقانة  على  حــدودًا  تفرض  تشريعات  لوضع  محاوالت 
سيكون مآلها الفشل، وإن التحدي هو في إيجاد بدائل جذابة لدورة 

الوقود  البدائل هو جعل  هذه  أحد  "إن  وتضيف:  الطبيعية"،  الوقود 
عدم  على  يوافق  بلد  أي  أمام  العوائق  وضع  دون  متاحًا  املخصب 

القيام بالتخصيب بنفسه.
للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير  البرادعي  محمد  ساعد  لقد 
العام  املناقشات لصالح بنك وقود دولي في  IAEA في دفع  الذّرية 
ودورة  اليورانيوم  تخصيب  فيها  يوضع  منظومة  اقترح  إذ   .2003

عديدة  بلدان  قامت  احلــني  ذلــك  ومنذ  دولية.  رقابة  حتت  الوقود 
الوكالة، ما تزال جميعها  ومنظمات مختلفة بإرسال اقتراحات إلى 

مطروحة أمام مجلس احملافظني في الوكالة للمناقشة.
ُح  Tariq Rauf الذي يرأس التحقق وتنسيق سياسة األمن  ويُوضِّ
في الوكالة الدولية أن بنك الوقود هذا سيكون "بديل السهم األخير 

 ‘  ô¶ædG  Jeff Tollefson  π«éj  ,È`̀ÿG  Gò`̀g  ‘
 äÉ£fi  ‘  »ŸÉY  QÉ`̀gORG  ≥«≤–  ídÉ°üd  äGQÉ«N
 ∫ÉéŸG  ìÉ°ùaEG  ¿hó`̀H  ájhƒædG  á«FÉHô¡μdG  IQó≤dG

.…hƒædG ìÓ°ùdG QÉ°ûàf’

 q¼  ∫W??¹Ëu??M??�«  WOzUÐdNJ�«  …—b??I??�«
 øÈdš√  qOÐu½dOý  WŁ—U�  U½dE²Mð

 øÎ«—«dCš« d¦�√ q³I²�0 Ïb ÚŽÓË Â√

á«ª∏°S ¢VGôZC’ …hƒædG OƒbƒdG ≈∏Y AÉ≤HE’G
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á«ª∏Y QÉÑNCG

reserve of last resort" حيث تستطيع البلدان شراء وقود يكفيها لسنتني 

أو ثالث سنوات فيما لو انقطع تزويدها نتيجة لبعض أنواع الضغوط 
الستحواذها  الضمان  بعض  البلدان  سيمنح  وهذا  الدبلوماسية. 
غير مستحسنة.  الالنووية  كانت مظاهر سياستها  ولو  الوقود حتى 
ولكن إمدادها سينقطع إذا كان ثّمة خوف من أنها ستستخدم الوقود 
ألغراض االنتشار. ويقول رؤوف في هذا الصدد: إننا لن نزود بلدًا 

بالوقود إذا كنا نتحقق في البلد بحثًا عن قضايا الضمانات".

w{«d²�« pMÐ
 إن اقتراح الـ NTI سيشتري وقودًا يكفي مللء قلب مفاعل واحد 
ميأل ثالث شاحنات مقطورة ميكن لها أن تتوقف في طريقها في أي 
املكان مع ضمانات  الوقود في  يترك  أن  بلد. وبشكل طوعي ميكن 
االفتراضي  البنك  هذا  فمثل  الدولية.  للوكالة  املستقبلي  االستحواذ 
ميكن أن يبدو أنه بسيط اإلنشاء ولكن هناك مخاوف من أن يصبح 

موضوعًا لنزاعات سياسية يفترض في بنك الوقود تفاديها.
إنه ملن غير املستغرب أن تصدر معظم املقترحات حول بنك الوقود 
من األمم الرئيسة التي تقوم أصًال بتزويد السوق التجارية النووية 
احلالية، أما البلدان األخرى فإنها أقل حماسًا. فعلى سبيل املثال، 
مة املنطقية ذاتها بحيث توحي  تناقش جنوب أفريقيا والبرازيل املقدِّ
بأن ذلك االقتراح سيوسع الشق ما بني الدول النووية وغير النووية 
من خالل االنقضاض على حق السعي للتخصيب لألغراض السلمية 

.NPT املتفق عليه بحكم معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
هارفرد  جامعة  في  االنتشار  عدم  خبير    Mathieu Bunn يقول 
في كامبردج مساشوستس: "إن بنك الوقود شيء يجدر فعله، ولكن 
أهميته يجب أال يبالغ فيها، وإن معظم البلدان التي ستنهل من هذا 
البنك ينتظر أن تكون أعضاء مخلصة في معاهدة NPT ولديها اإلذن 
بدخول السوق الدولية"، ويضيف قائًال: "باستثناء الهند وإيران فإن 
لدى معظم الدول إمدادات أمينة جدًا من الوقود النووي حتققت لها 
عبر السوق التجاري. وثّمة دول مثل كوريا اجلنوبية يبدو أنها مقتنعة 

بأخذ نصيبها في السوق احلالية.
إلنشاء  باقتراح  متقدمة  روسيا  تتحرك  حني  األثناء،  هذه  وفي 
حتت  ستقام  التي  اليورانيوم  لتخصيب  الدولية  املنشأة  تسميه  ما 
ضمانات الوكالة الدولية في أنكارسك Angarsk قرب بحيرة بايكال 
اليورانيوم  شحن  الشركاء  مقدور  في  سيكون  حيث  سيبيريا،  في 
اخلاص بهم إلى هذه املنشأة واالستفادة من الوقود بحّد ذاته أو من 
مبيعاته. وبالفعل فقد وقعت روسيا اتفاقًا مع كازاخستان وآخرين 
يتوقع أن يشاركوا. وكذلك وافقت روسيا على إتاحة مخزون احتياطي 
من  ليس  أنه  إال   ،IAEA اثنني حتت تصرف  مفاعلني  قلبي  حلمولة 
الواضح للخبراء أي نوع من متطلبات عدم االنتشار ميكن فرضها 

على البلدان الستعمال مخزوناتها أو لالشتراك في أنكارسك. وقد 
اقترحت الواليات املتحدة إنشاء مخزونها اخلاص الذي يكفي حلمولة 
6.5 قلب مفاعل، إال أن ذلك الوقود لن يكون متاحًا إّال لألقطار التي 

متتنع عن تخصيب اليورانيوم.
م بنك الوقود الدولي عبر  وتقول holgate إن هذه االقتراحات ُتتمِّ
في  يتمثل  التخصيب،  تقانات  لتطوير  آخر  إلى حافز ممكن  التوّجه 
الكسب املادي فيما هو سوٌق دولي مغلق في الوقت احلاضر. إنها 
ل  تقول في هذا الصدد: "فلو كنت أنت منتجًا للصوف فإنك ستفضِّ
ة (البدلة)  ل بيع البزَّ بيع القماش على بيع الصوف أو حتى ستفضِّ

على بيع القماش أو الصوف كليهما".  
ل أيٌّ من هذين االقتراحني املعادلة على هواه  وحتى إذا لم يبدِّ
بة  فإّنهما معًا قد يساعدان في كشف القيود عبر إزالة األسباب املرغِّ
القرار  بأن  هولغت  تقرُّ  املنظور  هذا  ومن  اليورانيوم.  بتخصيب 
النووي  لبرنامجها  كعون  بالوقود  إيران  لتزويد  احلديث  الروسي 
مريبًا  شأنًا  اإليراني  التخصيب  كان  إن  املخاوف  "يكشف  الطاقي 

في أحسن األحوال". 

 U½UL{ błuð ô
في  قّدمًا  املضّي  من  إيران  مثل  بلدًا  مينع  شيء  ال  النهاية  وفي   
الرئيسة فيما  النووية  القوى  تتكل على  التخصيب ألنها ال تريد أن 
النووية  علومها  أساس  تطوير  تريد  ألنها  أو  طاقتها،  تأمني  يخص 
ويقول  مستقبلي.  نووي  تسلح  لبرنامج  مفتوحة  بخياراتها  وحتتفظ 
Bill potter مدير مركز Jamer martin Center لدراسات عدم االنتشار 

في معهد مونتري للدراسات الدولية في كاليفورنيا: "إن ذلك كله في 
حالتي  في  للتطبيق  قابلة  نفسها  فالتقانات  لألمر.  املتابع  حسبان 
السالح النووي والقدرة النووية والقدرة الكهربائية. وتتمّثل القضّية 

الرئيسة في فهم دوافع الدول".

للطاقة  عريض  توسع  لتعزيز  الفضلى  الطريقة  تكمن  ال  رمبا 
النووية في مجّرد تأمني الوقود بل وكذلك باسترجاع الوقود املستنفد 
كذلك، بحيث ال يكون على الدول النووية اجلديدة أن تقلق من خزنه. 
ومثل هذا البرنامج لتأجير الوقود سيقّدم للشعوب حافزًا كبيرًا للتمتُّع 
بالطاقة الكهربائية النووية، ولكن السياسيني يراوغون ألن ما من أحد 

يريد أن يتعامل مع نفايات اآلخرين حسبما يقول بون. 
كشفت إدارة بوش في العام 2005 عن حل طموح يتصور احتادًا 
دوليًا ميكنه تأجير الوقود للدول غير النووية ومن ثم يقوم باسترجاعه 
إلعادة معاجلته. وميكن أن يستعمل البلوتونيوم بعدئذ في املفاعالت 
املتقدمة لدى دول السالح النووي القانونية. ولكن هذه الشراكة العاملية 
ها العلماء بشكل متقن، مبا في ذلك انعقاد  للطاقة النووية التي أعدَّ
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هيئة مستشارين من األكادميية الوطنية األمريكية للعلوم، قد اعتبرت 
مجازفة سابقة ألوانها وباهظة التكاليف ومفرطة الطموح. وفي الشهر 
املاضي ّمت حتجيم الفكرة إلى برنامج بحث وتنمية مناسب بالرغم من 

مواصلة وزارة الطاقة تسويق الفكرة على املستوى الدولي.

WO½u½U�  «dOOGð
جتاه  املتحدة  الواليات  سياسة  بوش  الرئيس  عكس  وكذلك   
منذ جتربتها  النووي  املوضوع  في  منبوذة  تعتبر  كانت  التي  الهند 
النووية األولى في العام 1974. لقد رفضت الهند توقيع معاهدة عدم 
التجاري  السوق  في  السوداء  القائمة  في  وُصنِّفت   NPT االنتشار 
منذ ذلك احلني. وبالرغم من تلّقيها املساعدة من روسيا في السنوات 
األخيرة، فقد ناضلت الهند للتزود بالوقود من أجل الطاقة ومن أجل 
برامجها التسليحية بالنظر لقلة املصادر احمللية لديها. أما في العام 
ل الكونغرس قانون الواليات املتحدة ليسمح بالتجارة  2006 فقد عدَّ

النووية مع الهند طاملا بقيت ال تسهم مباشرة في برنامج السالح؛ إال 
أن الصفقة اآلن تتعرض للهجوم من  قبل احلزب الشيوعي الهندي 
الواليات  نفوذ  ومستوى  السيادة  ضياع  تخّص  مخاوف  بسبب 
املتحدة على األمة. ومع ذلك، فإن احلكومة الهندية تدفع املناقشات 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذّرية  ُقُدمًا لوضع معظم منشآتها النووية 

مجموعة  على  يجب  وكذلك  الوكالة.  ضمانات  حتت  كلها)  (وليس 
رين النوويني الرئيسيني أن تغيِّر  دين النوويني التي متثل املصدِّ املورِّ
قواعدها بحيث تسمح بالتصدير إلى الهند، األمر الذي يعتبر نقلة 

ستفتح كّل السوق الدولية إلى الهند.
قد تكون الهند بحاجة إلى حتقيق ذلك إذا كانت تود تزويد أسطولها 
اجلديد من محطات الطاقة النووية بالوقود في العقود القادمة. كما 
لقطف  مستعدة  النووية  التوريد  مجموعة  في  الغربيَّة  الشركات  أن 
املنافع. ولكن من وجهة نظر عدم االنتشار، ما من شيء مينع الهند 
برنامج  إلى  ثم حتويل مؤونتها احمللية  دوليًا ومن  الوقود  من شراء 
التسلح. إن هذا النوع من املواقف هو ما يطرح استفسار Potter ما 
ع في الطاقة النووية، فهو يسأل: "هل  إذا كان العالم جاهزًا للتوسُّ
نحن مجرد مهلّلني؟ أم إننا ُنّقاٌد منفتحو العقول يتقصون التداعيات 
اإليجابية والسلبية لبيئة نووية عاملية آخذة باالتساع إلى حدٍّ كبير؟". 
ويضيف قائًال: "إنني قلق من أن االعتبارات التجارية سوف تتفّوق 

على عدم االنتشار، واإلرهاب النووي واعتبارات األمان النووي". 
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يقصد املؤلف بهذا العنوان "مبدأ الشك uncertainty“ في الفيزياء 
(أو مبدأ عدم اليقني أو مبدأ االرتياب) الذي توّصل إليه هايزنبرغ 
ويرمي  الكم.  ميكانيك  نشأة  مع  املاضي  القرن  عشرينيات  في 
املؤلف من مقالته أيضًا إلى تناول نظريتني أخريني في الرياضيات 
في  القرن  ذلك  وأربعينيات  ثالثينيات  في  ظهرتا  احلاسوب  وعلم 
 incompleteness االجتاه العلمي والفلسفي نفسه، األولى الالمتامية
قابلية  في عدم  تتمثل  والثانية   Godel لغودل  الرياضي  املنطق  في 

احلوسبة uncomputability التي ظهرت 
احلاسوب  عن  ذهنية  جتربة  بداية  مع 

 .Turing على يد
 يتناول مبدأ الشك رفض قضية سادت في القرن التاسع عشر، 
الفيزيائية املختلفة  اليقينية وإمكان قياس املقادير  تلك هي احلتمية 
بالدقة التي نريد مبوضوعية، وما مينعنا من ذلك عدم توافر األجهزة 
ٍل من جانب املجرب أو أداته. فقد ظهر ميكانيك  الالزمة، بدون تدخُّ
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  مجلة عالم الذّرة العدد 117 (أيلول/تشرين أول) 2008 

á«ª∏Y QÉÑNCG

االحتمالية  نظرته  في  الكم 
باإلضافة  نقيس  ما  جلميع 
إلى وجود إحداثيات معممة 
ترافقها،  معممة  واندفاعات 
قياسها  إمكانية  بدون 
التي  بالدقة  واحد  آن  في 
ال  بارتيابني  وإمنا  نريد، 
عن  ضربهما  حاصل  يقل 
(مثل  بالنك  ثابت  هو  ثابت 
املوضع واالندفاع: ΔX*ΔP≥ђ)، وهذا هو ما ُعرف مببدأ هايزنبرغ. 
فمن نتائجه وجود شك في قياس أحدهما يؤثر على قياس اآلخر مهما 
وتدخل اجلهاز  املوضوعية  انتفاء  وبالتالي  املستخدمة،  األداة  كانت 

في النتائج.

وباملثل، كان هيلبرت قد طرح إمكان حصول وتوحيد الرياضيات 
انطالقًا من مجموعة مسلمات كمجموعة تامة، فهي إذن تتناول قضية 
في العمق وفي املنطق الرياضي الذي ازدهر مع نظرية املجموعات. 
فسميتا  ذلك،  إمكان  عدم  مبرهنتني  في  ليصوغ  غودل  أتى  ولقد 
إحدى  احلساب  منطق  في  فكانت  األولى  أّما  الالمتامية.  مبرهنتي 
صيغها "لن نستطيع أبدًا إيجاد مجموعة مسلّمات تامة ومنسجمة 
محّدد  تعريف  مع  الرياضية"،  احلقائق  جميع  برهان  على  قادرة 
لكل مصطلح وفق املنطق املذكور. فبرهن على وجود تناقض وعدم 
دون  نقبلها  نتيجة  يجب وجود  أو  املجموعة،  مثل هذه  في  انسجام 
إمكان البرهان عليها انطالقًا من املسلمات. وأما الثانية فكانت في 
تعريف اخلوارزميات أو "املنهج اآللي" بحيث نقلت مسألة احلساب 
لهذه  الترقيم  قابلية  أو  رقم  إعطاء  إمكان  إلى  السابقة  الرياضي 
عدة  (يوجد  تورينغ  آلة  هي  وتلك  اآلالت،  أبسط  في  اخلوارزميات 
مناذج منها اآلن) املؤلفة من شريط خاليا متتالية حتتوي كل منها 
أحد أحرف األبجدية ورأس قارئ كاتب وجدول فعل يحدد األوامر 
ومسّجل حالة يخزن جميع احلاالت التي مّرت، ومن ثم طّبق مبرهنته 
ليصل إلى عدم وجود مجموعة تامة من اخلوارزميات اعتمادًا على 
برنامج حاسوبي (مبعنى وجود حاالت غير قابلة للحوسبة). ولقد تابع 
التي  تلك  التوقف،  ُيعرف مبسألة  تورينغ هذه املسألة وطرح سؤاًال 
تتناول توقف اآللة أو عدمه من أجل برنامج معطى. فقال بعدم إمكان 
تقرير ذلك undecidable بالبرهان املنطقي طبعًا. يناقش املؤلف أهمية 
القبول بهذه األجوبة النافية في تفكيرنا وحتى بالنسبة ملا يجاهد فيه 

Æ¿الفيزيائيون بغية الوصول إلى نظرية لكل شيء

العالية. فهو يعطي  اليقني  قد تظن أن ال أحد يجادل في قيمة 
االنطباع بأنه من األشياء اجليدة التي ال جدال حولها، مثل السالم 
العاملي أو األمومة. غير أنني أجادل بأن تتبُّع اليقني قد أصبح إدمانًا 
أيضًا  يجعلنا  لكنه  باألمان،  نشعر  يجعلنا  كالكحول،  فهو  خطيرًا. 

أغبياء ومشاكسني.

لقد أصبحت بعض األفكار مغروسة عميقًا في ثقافتنا مثل االعتقاد 
بوجود يقني كامل نستطيع احلصول عليه –والرغبة في امتالكه. فقد 
عاش هذا البعض سليمًا عمليًا فترة االنتقال من التدين إلى العقالنية 
فظهر وكأنه حجر احملك في مجتمعنا. وحتى عندما اقتحم العلم مفهوم 
االعتقاد بالله واليقينيات املُنزلة، بقي اخللق قانونًا مثاليًا حاكمًا؛ ولكن 
حتت إدارة جديدة فقط. إذ أصبح العلم، في عقول الكثيرين، الكافل 

اجلديد القائل بوجود اليقني وبإمكان الوصول إليه.

تواجهنا جميع أنواع األسئلة التي نرغب بإعطاء أجوبة لها غير 
خاضعة للجدل، مثل: هل تسبب الهواتف احملمولة السرطان؟ وماذا 
عن اليورانيوم املستنفد؟ هل االحترار العاملي حقيقي؟ يوجد ضغط 
البدائل  وجود  مقابل  متماسكة  بإجابات  لتزويدنا  العلم  على  ضخم 

املصطنعة واآلراء التي تخدم نفسها. 

أمر  يقينيًا  اجلدالية  املواضيع  هذه  صياغة  إغراء  أن  غير 
الشاقة  األمور  من  اليقني  إلى  الوصول  إن  إذ  باخلطر.  مشحون 
العلماء  القول بأنه عندما يوقن  وغير املسامحة. ويبدو من الفطنة 
فإننا سنعرف حينئٍذ ماذا نفعل، وتبقى اخلطوة التالية هي القول 

بأن علينا عدم فعل شيء حتى نتيقن.

فكما يعرف كّل عالم مناخ، ستوجد دائمًا حقائق ال تنسجم مع 
أفضل النماذج للمناخ العاملي. فهذه طبيعة النماذج والطقس –وهي 
توضح مدى سوء انقيادنا الضال نتيجة اعتقادنا اخليالي بأن العلم 
يقينية  العلماء ليست  نتائج  اليقني. وإذا كنا أمناء وقلنا أن  يتناول 
مؤكدة، فقد يستعمل ذلك كتبرير لعدم القيام بشيء، أو حتى السماح 
بفسحة ملتوية ملا وراء الطبيعة لتزحف عائدة إلينا مرة ثانية. أما إذا 
اّدعينا اليقني حني نكون خالف ذلك، فإننا نخاطر بكشفنا ككذابني.

إن الكلمة بحّد ذاتها "عدم اليقني" أو الشك، ومعها "الالمتامية" 
نظريات  أبرز  من  ثالث  إحدى  تتضمن  احلوسبة"،  قابلية  و"عدم 
(مبادئ) علوم ورياضيات القرن العشرين. ومع ذلك فجميعها تكتنفه 
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داللة نقص غير مريح لشيء إيجابي أو محّسن. ورمبا لذلك السبب 
قبعت قصص مكتشفي هذه الاليقينيات مغمورة ولم يسلط عليهم ما 
يستحقونه من أضواء. هذا ما دعاني إلى صنع حلقة معرفية محفوفة 
قابلية احلوسبة  BBC: ملناصرة الالمتامية وعدم  لتلفزيون  باملخاطر 

وعدم اليقني.

اجلهات  جميع  من  ويحاصره  اليقني،  إليجاد  يتوق  مجتمع  في 
أناس يّدعون امتالكه، يبدو ذلك مبثابة حلظة مالئمة لتبيان أن فكرة 
اليقني قد سحب اعتمادها منذ 100 سنة مضت. وأردت أن أخبركم 
قصص هؤالء الذين صنعوا هذا االكتشاف والثمن الشخصي الكبير 
الذي دفعوه مقابل ذلك. فقد رأى أفراد مجموعة مفكرين بدءًا من 
Georg Cantor إلى Alen Turing مدى دور عدم اليقني في العلم، وأثر 

الالمتامية في املنطق والرياضيات، وفهموا ما لم نتلّمسه حتى اآلن 
جزءًا من ثقافة. وقد أعجبت مندهشًا مبدى رفضنا مواجهة ما كشفه 

لنا هؤالء األبطال.

وما يلفت النظر كذلك كيف أن تاريخ القرن العشرين قد اّتسم 
بتذبذب كارثي بني رّدتي فعل غير مجديتني لفقدان اليقني السائد. 
ففي الطرف احلّدي األول، نقول إذا كنا ال نستطيع حتديد األشياء 
أنه ال ميكن ألي شيء  نعلن  فإننا  يقينًا،  أنها حقيقية  نظن  التي 
أن يكون حقيقيًا وبذلك نشعل النار في كّل اليقينيات. وهذا فكر 
نهايات القرن التاسع عشر في فيينا أو فكر فامير في أملانيا أو 
حتى موقف ما بعد احلداثة التي أصبحت قانون املعتقد املسيحي 

الرئيس للحالة الراهنة.

وخطط  هتلر  رايخ  يقينيات  جند  اآلخر،  احلّدي  الطرف  وفي 
بصورة  تؤكد  التي  الباردة  احلرب  أطروحات  أو  اخلمسية،  ستالني 
متبادلة الدمار النووي، جندها يقينيات عبثية سخيفة مشوشة مرعبة. 
   Kurt وكّل هذه حصلت، ولسخرية القدر، في الوقت الذي كان فيه

Godel  وتورنغ مشغولني يحطمان حلم اليقني املطلق.

نحن ال نزال حتى اآلن لم نستوعب أفكارهما متامًا. فقد أوضح 
تورنغ على وجه اخلصوص بصورة صارخة، عمق وأهمية الالمتامية 
وعدم قابلية احلوسبة، مستعمًال اختراعه، وهو احلاسوب، ليبّني مدى 
عمق وشمولية عدم استطاعتنا املعرفة باليقني. وكما ظهر الحقًا، فإن 
اختراعه غّطى على ما توّصل إليه من نتائج، ولسخرية القدر، ملدة 

اخلمسني عامًا املاضية، فأصبح ُينظر إلى احلاسوب على أنه محرك 
اليقني –أي اآللة التي حتّل جميع املسائل التي ال نستطيع حلّها نحن. 
ولعل ما فشلنا في مالحظته هو أن احلاسوب جعلنا في الواقع ٌأقّل 
يقينًا عما قبل: إذ نعرف اليوم، على سبيل املثال، عدم استطاعتنا 
منذجة الطقس بدقة، أو املناخ أو االقتصاد، وفي أغلب االحتماالت 

لن نستطيع ذلك مستقبًال.

لقد تبّني أن احلاسوب كأي عملية صناعية أخرى: مصّمم إلنتاج 
شيء ما مرغوب عند الباب األمامي، لكنه يولِّد أيضًا نتاجًا ثانويًا بغير 
قصد، ميثل تلوثًا، يخرج من الباب اخللفي –وهو في هذه احلالة، عدم 
اليقني. وُيشار هنا أن مواضيع الرياضيات الالخطية وأثر الفراشة 
والظواهر اجلديدة التي كشفها لنا احلاسوب جميعها قد أضيفت إلى 
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مفعول  باسم  املعروفة  الظاهرة  في  املغنطيسية  القوى  تبدو 
أهارونوف-بوم تفعل في جسيمات مشحونة مثل اإللكترونات -حتى 
لو لم تقطع اجلسيمات أيًا من خطوط احلقل املغنطيسي. هل هذا دليل 
على وجود قوى كهرمغنطيسية تعمل بأساليب جديدة وغير مشتبه 
الذي جلب اإلساءة واالنزعاج  بها؟ أم إن ذلك ليس سوى املصدر 
أللبرت أينشتاين -ونعني به "التأثير الشبحي عن بعد" في امليكانيك 
الكمومي؟ ففي أحدث فصل في حكاية معّقدة، ورد مفصًال في مجلة 
Physical Review Letters، يقّدم Caprez et al دليًال مقنعًا لدعم اخليار 

مفعول  هو  أهارونوف-بوم  مفعول  إن  اخليارين:  هذين  من  الثاني 
ميكانيكي كمومي في األصل.

التاسع  القرن  منتصف  إلى  الوراء،  إلى  بعيدًا  القصة  ترجع 
القوة  خطوط  أن  مرة  ألول  فــرادي  مايكل  اقترح  عندما  عشر، 

بكلٍّ  احمليط  اخلالي  الفضاء  في  تنتشر  واملغنطيسية  الكهربائية 
من املغانط والشحنات الكهربائية. القت الفكرة في البدء استقباًال 
باردًا -استقبلت بالسخرية، في ضوء التطورات األخيرة، ألن نظراء 
تؤثر  القوى  هذه  بأن  القائلة  الفكرة  إلى  مشدودين  كانوا  فرادي 
من بعد. لكن خطوط احلقل، التي تعطي كثافُتها "كثافة التدفق"، 
وبعد  وصامدة.  مفيدة  أنها  برهنت  قد  نقطة،  في  احلقل  مقداَر 
ذلك بقليل انكشف مفهوم فرادي للحقول الكهربائية واملغنطيسية 
رياضيًا من قبل اثنني من جبابرة فيزياء القرن التاسع عشر، هما 
اللذين  كلفن) وجيمس كالرك مكسويل،  (اللورد  ويليام طومسون 
د للكمون املتجه. ففي معادالت مكسويل  أدخال وطورا املفهوم املوحَّ
دة عن الكهرطيسية، يتشكل  الشهيرة، التي أرسى فيها نظريته املوحَّ
حقل كهربائي عندما يتغّير هذا الكمون املتجه مع الزمن؛ ويتشكل 
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الالمتامية في املنطق وتتآمر في جعل اليقني مراوغًا.

نحتاج الوصول إلى توافق مع اليقني. ليس فقط ألن الكون غير 
لم  كعملية  والعلم  كذلك.  اإلنسانية  املعرفة  ألن  أيضًا  ولكن  يقيني، 
يشجع أبدًا على أية أوهام حول ذلك: إذ كان يتناول دائمًا احلقائق 
املؤقتة –ويعرفها. رمبا يكون قد آن األوان لنا كي نقبل أخيرًا أننا ال 

ق العلم ألننا نعتقده، وإمنا بالضبط ألنه غير ذلك. ينبغي أن نصدِّ

اليقني هو احتكاري. فهو يغلق مسبقًا التفكير التالي. إذ ليست 
أيٌّ من النظريات التي ابتدعها نيوتن أو دارون أو أينشتاين أو بالنك  
تقريبات  زالت  ما  لكنها  وقوية،  بال شك  فهي جميلة  وكاملة.  يقينية 

جزئية للحقيقة وغير تامة .

واليقني الذهني بالنسبة للعلماء النظراء املعاصرين لغودل وتورنغ 
من أمثال Roger Benrose و Gregory Chatin، هو نهاية ميتة. وال يخاف 
املفكرون اجلّديون من عدم اليقني. فبالنسبة لهم عدم اليقني بالنظرية 

أو المتاميتها ليس فشًال بل هو شرط إيجابي وخّالق في حّد ذاته. 
ذلك ألن االكتشافات البارزة في الرياضيات احلديثة والعلم تظهر أن 
احلياة والتفكير يزدهران فقط في املساحة اخلصبة الطرية الواقعة 
بني كثرة اليقني وكثرة الشك. وأن جمال االستدالل العلمي هو في 

ذهابه ورجوعه بني االثنني.

ويحتاج العلم اآلن أكثر من أي وقت مضى، ألن نتذكر كلمات 
الزاهية  اآلمال  اليقني بحضور  عدم  "إن  راسل:  برتراند  الفيلسوف 
واخلوف مؤلم، ولكن علينا أن نصبر إذا رغبنا العيش بدون دعم من 
القصص اخليالية التي تريحنا –للتعلّم كيف نعيش بدون اليقني، ودون 
أن يشلّنا التردد في الوقت نفسه، رمبا يكون هو الشيء الرئيس،".       

 NewScientist, 4 August 2007 :ُنشر هذا الخبر في مجلة c
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حقل مغنطيسي عندما يتغّير الكمون املتجه مكانيًا وله دوامة. 
إن الكمون املتجه، وبالرغم من اعتباره في البدء كمقدار فيزيائي 
في صيغته، أصبح في املعاجلات املعيارية الالحقة من قبل هاينريتش 
ِهْرتز وأوليفر هيفيسايد، مجرد إضافة رياضياتية: مالئمة للحسابات، 
ولكنها ال متتلك معنى فيزيائيًا مباشرًا. ومّر قرن تقريبًا قبل أن يقترح 
ياكير أهارونوف Y. Aharonov وديفيد بوم D. Bohm، في عام 1959، 
قابلة  آثار  نفسه  املتجه  للكمون  يكون  أنه في أجواء جتريبية معينة 
للقياس فعًال، وكذا واقعيته الفيزيائية. لقد بدأ النموذج يتغّير: ففي 
"للحقول  مظهر  وهي  املتجهة،  الكمونات  اعُتبرت  احلديثة،  الفيزياء 
النظريات  في  أساسية  الفيزيائية  املقادير  أكثر  مبثابة  العيارية"، 

الكمومية للقوى األساسية. 
الكمومي، ميكن جلسيمات كاإللكترونات أن تسلك  العالم  ففي 
تزيح  أن  واملغنطيسية  الكهربائية  األمواج. تستطيع احلقول  سلوك 
تشوش  كما  تقريبًا  أطوارها)،  (أو  اإللكترونات  موجات  صدور 
العوائق التموجات على سطح املاء. وما استنتجه أهارونوف وبوم، 
أطوار  إزاحة  أيضًا  أنه ميكن  وهو  استثنائيًا:  كان  كل حال،  على 
اإللكترونات التي جتتاز مناطق خالية متامًا من حقول كهرطيسية. 
مبحاذاة  متران  اإللكترونات  من  حزمتان  فيها  جتربة  تخّيال  فقد 
جانبي ملف مغنطيسي ذي طول النهائي ومحجوب متامًا، بحيث أن 
اإللكترونات ال تعاني بصورة مباشرة من حقول مغنطيسية أو قوى 
هاتان  بعد  فيما  توّجه  عندما  أنه  وبوم  أهارونوف  (الشكل1). ظن 
احلزمتان كي تتراكبا وتشكال أهداب تداخل، فإن أطوار احلزمتني 
إلى  املفعول  هذا  وعزوا  لألخرى.  بالنسبة  منهما  الواحدة  ستنزاح 
الكائنة حول املغنطيس  الكمون املتجه، الذي ال ينعدم في املناطق 

الذي كانت اإللكترونات قد اجتازته. 
مباشرة  يرتبط  فهو  األهمية:  بالغ  أهارونوف-بوم  مفعول  إن 
للتابع  كان  إذا  فيما  مثل  الكم،  ميكانيك  في  األساسية  باملسائل 
التدفق  استكمام  ولدى  الفضاء  من  نقطة  في  واحدة  قيمة  املوجي 
املغنطيسي. ولكنه أيضًا مثير للجدل، إذ يرجع هذا اجلدل في جزء 
منه إلى الكره الفلسفي احلديث ملفهوم التأثير عن ُبعد، الذي عبر عنه 
أينشتاين وآخرون. ولم يقم الدليل القطعي على وجود هذا املفعول 
إال في عام 1986 حني استخدمت مغانط عبارة عن أنابيب حلقية على 
هيئة الكعكة (سوارية أو حلقية) مغطاة بنواقل فائقة لتحول دون أي 
الالنهائي  الطول  ذات  املغانط  من  بدًال  املغنطيسي،  للتدفق  تسرب 

املصنعة وفق ما تتطلبه النظرية.
نتيجة  مبثابة  ُيعدُّ  أهارونوف-بوم  مفعول  فإن  هذا  كّل  ورغم 
تطور  التي حتكم  العامة  املعادلة  -وهي  شرودينغر  ملعادلة  منطقية 
املنظومة الكمومية- ولقد ارتفعت تساؤالت كثيرة حول ما إذا كان 
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  مجلة عالم الذّرة العدد 117 (أيلول/تشرين أول) 2008 

á«ª∏Y QÉÑNCG

ظاهرة ميكانيكية كمومية صرفة أم ال. لقد حاول العديد من الناس 
بني  التقليدي  التآثر  إطار  في  أهارونوف-بوم  مفعول  يفّسروا  أن 
   Timothy اإللكترونات الواردة وامللف. وعلى سبيل املثال، لقد افترض
Boyer  "مفعول تأخير" ُيعزى إلى قوة مطبقة على اإللكترونات. ففي 

واملغنطيسية  الكهربائية  احلقول  ُتعرَّف  العيارية،  التقليدية  النظرية 
كقوى مطبقة على جسيمات مشحونة، وعليه فلن ُتطبَّق أي قوة على 
اإللكترونات التي متر من أي جانب من جانبي ملف أهارونوف وبوم 
املغنطيسي احملكم احلجب. أما من أين ستأتي القوة الالزمة، التي 
يتوجب عليها تسريع اإللكترونات على أحد جانبي امللف وتبطيئها 

على اجلانب اآلخر، فاجلواب غير واضح.
جاءت مساهمة كابريز ومساعديه الستبعاد إمكانية تفسير مفعول 
بذلك  قاموا  فقد  القوى.  هذه  مثل  وجود  خالل  من  أهارونوف–بوم 
نبضية،  حزمة  إلكترونات  تستغرقه  الذي  الوقت  تسجيل  خالل  من 
تشّكلت بكشط إلكترونات من أَسلَة نانوية املقياس باستخدام حزمة 
ليزرية بعرض من رتبة الفمتوثانية، اختيرت بحيث متر عبر مناطق 
خالية من احلقل في ثقب من مغنطيس حلْقي إلى كاشف. فقد تبّني، 
وبصورة حاسمة، أنه حتى لو ُغيِّر التيار الكهربائي الذي كان يتدفق 
ع منه أن يؤثر على قيمة أي قوة مجهولة  في املغنطيس-والذي ُيتوقَّ
لإللكترونات.  إضافي  زمني  تأخر  أي  عن  يكشف  لم  فإنه  ممكنة- 
وبذلك يكون قد تأكد أن مفعول أهارونوف-بوم هو مفعول ميكانيكي 

كمومي صرف. فالتأثير عن ُبعد قائم ومستحسن.

ويستحق  مبتكر  عمل  هو  نبضية  إلكترونية  استخدام حزمة  إن 
االهتمام، حيث ميكن للمرء أن يتصور استخدامه في جتارب لسبر 
مفاعيل كمومية أخرى معاكسة للحدس. فعلى سبيل املثال، سيكون 
بهذه  "الكهربائي"  أهارونوف-بوم  مثيرًا لإلعجاب أن نختبر مفعول 
التقنية اجلديدة، التي متّر فيها حزمتان إلكترونيتان عبر أسطوانتني 
معدنيتني محجوبتني وطويلتني، وال تعانيان من أي قوة، فيما إذا كان 
باإلمكان أن يحدث فيهما انزياح في الطور عندما يطّبق كمون على 
استخدام  من  مفّر  ال  املفعول،  هذا  والختبار  األسطوانتني.  إحدى 
حزمة إلكترونية نبضية ومن التطبيق املتزامن للكمون على األسطوانة 

فقط عندما تكون احلزمتان في الداخل متامًا.
إن خطوط حقل فرادي املغنطيسية كانت أساسية لتعطينا صورة 
ذهنية للكيفية التي تعمل مبوجبها قوى الكهرطيسية التقليدية، وهي 
صورة ثبت أنها حاسمة لتطوير أوائل األجهزة الكهرميكانيكية في 
فإن حصيلة هذه  ذاتها،  الطريقة  وفي  التاسع عشر.  القرن  أواخر 
واملستمسكات  اللمسات  من  الكثير  تعطينا  قد  األساسية  التجارب 
حول املفاعيل الكمومية اخلفية مثل التأثير عن بعد، وكيف ميكن أن 

نستخدمها ملصلحتنا. 
 

 Nature, 20 March 2008 :ُنشر هذا الخبر في مجلة c

إن وخز خلية وحيدة مبجس نانوي املقياس ميكن أن يكشف ما إذا كانت 
أهبة  على  السرطان  كان  إذا  فيما  التنبؤ  في  أيضًا  يساعد  كما  سرطانية، 
املواجهة  البت بصيغة  أن يساعد األطباء في  لهذا االكتشاف  االنتشار. ميكن 

التي سيتعاملون بها مع ورم معني. 
إن الطريقة املعيارية لتحديد ما إذا كانت خاليا اخلزعة سرطانية هي فحص 
وجود  عن  الكشف  في  املضادة  األجسام  ملونات  واستخدام  وشكلها  حجمها 
البروتينات النوعية لبعض السرطانات. وعلى أية حال، ال توجد تقنية قادرة على 

 ."metastasise كشف ما إذا كان الورم على وشك االنتشار، أو "االنتقال
وفي بحٍث سابٍق حول اخلاليا املزروعة، ُوجد أن اخلاليا السرطانية تكون 
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أكثر قابليًة للضغط من اخلاليا العادية، وأنه كلما كانت اخللية قابلًة 
للهرس أكثر، ازدادت قابليتها لالنتشار.

لوس  في  كاليفورنيا،  جامعة  من   James Gimzewski وجد  وقد 
تظهر  اجلسم  من  مباشرًة  املأخوذة  اخلاليا  أن  وزمالؤه  أجنلوس، 
اخلصائص نفسها، مما ميهد الطريق لفحص تشخيصي معتمد على 

قابلية الهرس أو السحق (الضغط). 
والتجاويف  الصدر  من  سائًال  وفريقه  جيمزوسكي  أخذ  فقد 
البطنية من مرضى يعانون من سرطان الرئة والصدر والبنكرياس، 
التوسعية  حيث ميكن لهذا السائل أن يحتوي على كلٍّ من اخلاليا 
واخلاليا السليمة، ثم وضعوا هذه اخلاليا حتت مجهر يعمل بالقوة 
الذّرية (AFM) قادر على إظهار األجسام باملقياس النانوي، ووخزوا 
خاليا فردية بطرف مستدق سليكوني بعرض 400 نانومتر. ولتقدير 
مدى ليونة اخللية، فقد قاسوا سهولة حترك السطح وسرعة عودته إلى 
الوضع األصلي. وقد بّينت هذه االختبارات أن اخلاليا السرطانية 
على   ،%70 بنسبة  السليمة  اخلاليا  من  ليونة  أكثر  كانت  التوسعية 
الرغم من كونها مماثلًة لها تقريبًا في املظهر. ويقول جيمزوسكي: 

"إنها كمجموعة حّبات من الطماطم، ال ميكنك أن حتّدد مدى نضجها 
بالنظر إليها، لكنك بوخزها تستطيع أن تقّرر ذلك". 

لالنتقال،  تستعد  أن  التي ميكن  األورام  إلى كشف  فباإلضافة 
ميكن لهذه التقنية أن تقّرر فيما لو كان املرضى ممن لديهم سائل 
فعليًا.  باالنتشار  اآلخذ  بالسرطان  الصدر مصابني  أو  الرئتني  في 
ويقول Jianyu Rao من UCLA: "نحن نتصارع مع هذه الظواهر في 
التقنية سوف تسمح  أن  يعتقد جيمزوسكي  يومية"، كما  ممارسات 
على  باالعتماد  الكيميائية  املعاجلة  عقاقير  بتطوير  لألطباء  أيضًا 

اخلصائص امليكانيكية خلاليا سرطانية معينة. 

 Ê√  pMJ1  ô  ¨rÞULD�«  s�  �U Ò³Š  WŽuL−L�  UN½≈
 U¼ešuÐ  pMJ�  ¨UNO�≈  dEM�UÐ  UN−C½  Èb�  œ Òb%

p�– — ÒdIð Ê√ lOD²�ð

 NewScientist, 8 December 2007 :ُنشر هذا الخبر في مجلة c

هو  الذهن  إلى  يتبادر  ما  فأول  املمرضة  بالعوامل  نفكر  عندما 
الفيروسات والبكتريا، وال تبدو الفطريات مخيفة على وجه اخلصوص. 
ولكن اإلصابة بالفطريات االنتهازية تفرض مشكلة بازغة وبخاصة 
املناعة  بنقص  املصابني  مثل  مناعتهم،  اعتلّت  الذين  املرضى  في 
املكتسب (اإليدز) والسرطان أو َمْن خضعوا لنقل أعضاء من مصدر 
آخر. ومن حسن الطالع أن هناك عددًا من العقاقير الفّعالة املضادة 
األحياء  من  كثير  مثل  مثلها  املرضية  الفطريات  ولكن  للفطريات، 
أصبحت  إذ  بصمت؛  التحدي  هذا  مثل  تقبل  لم  املمرضة  الدقيقة 
وقد  منها.  للعديد  ولكن  العقاقير  هذه  من  لواحد  فقط  ليس  مقاومة 
الضوء   (Nature, Vol. 452, 3 April 2008) ومساعدوه   Thakure ألقى 

على اآللية اجلزيئية وراء مقاومة العقاقير املضادة للفطور.

 Saccharomyces لقد كان معروفًا منذ العام 1974 أن خميرة اجلعة
cerevisiae ميكن أن تكتسب مقاومة لعدة عقاقير مضادة للفطريات 

غير متشابهة. حتصل املقاومة لعقاقير متعددة بسبب زيادة التعبير 
متخصصة  غير  عقار  تدفق  تشفر ملضخات  (مورثات)  جينات  عن 
بقي  ما  ولكن   .(Pdr5p (مثل  الناقلة  للبروتينات   ABC لعائلة  تتبع 
مستوى  على  العقار  لتدفق  الفطريات  تنظيم  كيفية  هو  غامضًا 

انتساخ transcription اجلني. 
في  النيوكليدات  وحيدة  في  للطفرة  ميكن  اجلعة  خميرة  ففي 
اجلينات املشفرة لعوامل انتساخ Pdrlp أو Pdr3p أن حتّرض مقاومة 
عدة عقاقير، وتقوم هذه العوامل بالتحكم في تعابير عدة مضخات 
تدفق ABC. وُيالحظ أيضًا تنشيط سريع وعابر جلينات تدفق العقار 

äÉjô£ØdG ó°V ÜôëdG
 Ö°ùàcG  ó≤a ,¿É«MC’G  Ö∏ZCG  ‘ áà«ªŸG ájô£ØdG  äÉHÉ°UE’G  áHQÉëŸ ÒbÉ≤Y IóY ôaGƒJ øe ºZôdG  ≈∏Y
 áehÉ≤ŸG  √ò¡d  äÉ°VôªŸG ÜÉ°ùàcG  á«Ø«c  ∑GQOEG  ¿EGh  .É¡æe ójó©∏d  áehÉ≤e äÉ°VôªŸG √òg øe Òãc
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من  عالية  بتراكيز  الفطريات  ُتعامل  عندما 
ثاكور  وجد  للفطريات.  املضادة  العقاقير 
للفطريات  املضادة  العقاقير  أن  ومساعدوه 
الدخيلة ميكن  واملواد  املختلفة  الصادات  أو 
 (XBD) للماء  كارٍه  بحيٍِّز  مباشرة  ترتبط  أن 
في Pdrlp وPdr3p، ويؤدي هذا االرتباط إلى 
تنشيط جينات تدفق هذا العقار تابع للعقار.
لـ  املباشر  االرتباط  أن  املؤلفون  الحظ 
Pdrlp وPdr3p في خميرة اجلعة باملواد الدخيلة 

وظيفيًا  مشابه  املُؤّكد  وتنشيطها  (املغايرة) 
لتنشيط عامل االنتساخ بـ PXR في الثدييات 
كارهة  متنوعة  بجزيئات  ارتباطه  خالل  من 
للماء، وال ينتهي التشابه عند هذا احلّد ألن 
Pdrlp/ االرتباط مبواد دخيلة لكلٍّ من خميرة

Pdr3p و PXR الثديّية ينشط مباشرة التعبير 

عن مضخات تدفق ABC. ولكن إلى أن يتم 
 ،Pdrlp/Pdr3p العقار  ارتباط  حزمة  حتديد 
انتساخ  عوامل  بني  الوظيفية  العالقات  فإن 
 PXR ومستقبل   Pdrp لـ  املشابهة  فطري 
تعقيد  ينشأ  وسوف  تكهنية.  ستبقى  الثديّي 

انتساخ  عوامل  عائلة  لتحت  احملدود  التطوري  االنحفاظ  من  أكثر 
Pdrp ضمن الفطريات. وفي احلقيقة، يبدو أن آليات االنتساخ التي 

تنظم التعبير عن مضخات املضادات الفطرية في املُْبَيّضة البيضاء 
candida albicans، وهي مسبِّب مرضي بشري واسع االنتشار، تكون 

غير متماثلة مع ما كشف عنه في خميرة اجلعة وأن املُْبَيّضة البيضاء 
ميكن أن تستعمل آليات أكثر قوة في تنظيم يشمل تعديالت وراثية 

لعوامل االنتساخ. 
وضع ثاكور ومساعدوه مالحظة محّيرة أخرى، وهي أن  شطب 
 Pdr5p العقار  ارتباط  تعبير  يخفض   Gal11 للبروتني  املشفر  اجلني 
العشرين  من  واحدًا   Gal11p يعتبر  أخرى.  عقار  تدفق  ومضخات 
 RNA وحدة فرعية من معقد وسيط اخلميرة الذي يعيد توظيف آلية
ثاكور  وبّني  polymerase II النتساخ مجموعات معينة من اجلينات. 

الكربوكسيلة  نهاياتهما  Pdrlp/Prd3p عند  ورفاقه أن مجال تشغيل 
ز بالعقاقير  يتفاعل مع مجال KIX لـ Gal11p، وأن هذا التفاعل ُيعزَّ
أن  أوضحوا  فقد  ذلك،  إلى  إضافة   .(1 (الشكل  للفطريات  املضادة 
مجال اخلميرة KIX مشابه بنيويًا لنظيره الثديّي، الذي ميكن أيضًا 
عوامل  مع  الثديّية   KIX مجاالت  تتفاعل   .Pdrlp بخميرة  يرتبط  أن 
على  تؤثر  والتي  نووية،  كمستقبالت  معروفة  متخصصة  انتساخ 

التصنيع احليوي للكولسترول وعلى املظاهر األخرى لالتزان البدني 
الدهني. وبشكل مشابه في اخلميرة، فإن عدة مظاهر لالتزان البدني 
الدهني تعتمد على Pdr3p/Pdrlp، وقد اتضح اآلن أن هذه العملية 

.KIX م من قبل املجال ُتنظَّ
غير  اجلعة  اجلينات) خميرة  (مجموع   genome إن جينومي 
حدٍّ  إلى  متشابهان  املمرضة  البشرية   Candida glabrataو املمرضة 
للفطريات   املضادة  العقاقير  ترتبط  أن  املدهش  من  ليس  لذا  بعيد، 
أيضًا ببروتني Pdrlp لـ C. glabrata. وقد وجد ثاكور وزمالؤه أن هذا 
بفعل واحد من  وتتم وساطته  ُيحرِّض مقاومة عدة عقاقير  التفاعل 
اثنني من Gal11p املتشابهني في C. glabrate. وإضافة إلى ذلك، حني 
 PDR1والتي حذف منها C. glabrate تعامل ديدان النيماتودا املصابة بـ
وGAL11 بالعقاقير املضادة للفطريات، فإنها تعيش أطول. تؤكد هذه 
املالحظة ليس فقط أهمية مسرى أو طريق Pdrp-Gal11p في مقاومة 
دراسة  في  النيماتودا  ديدان  استعمال  تدعم  أيضًا  وإمنا  العقار، 

اإلمراضية الفطرية.
 Pdrlp/Pdr3p في XBD) مع اكتشاف احتواء مظاهر جزيئية جديدة
مقاومة  إلى  يقود  الذي  االستقالب  في مسرى   (Gal11p في   KIXو
العقاقير املضادة للفطريات، يناقش ثاكور وزمالؤه أن هناك مبررًا 

 W�ËUI� W{dL*« �U¹dDH�« e−M Ôð nO�
 œUC� —UIŽ j³ðd¹ Ê√ sJ1 ≠1 Æ—UIF�«
 XBD e ÒO×Ð W¹dD� WOKš sL{ dDHK�
 w²�«  Pdr3p/Pdrlp  ŒU	²½≈  q�«uF�
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اآلن إلعادة توجيه البحث الطويل األمد لتقّصي جزيئات صغيرة ُتثّبط 
drug-Pdrlp/ املقاومة. ولكن العثور على جزيئات صغيرة متنع تفاعل
Pdr3p يبدو عملية صعبة، ألن هذا التآثر محدود التخصصية. ومع 

كعامل مضاد  األستروجيني  للمضاد  الناجح  االستعمال  فإن  ذلك، 
ملستقبل األستروجني في معاجلة سرطان الثدي يشير إلى أنه ميكن 
Oestrogen- احلصول على هذه اجلزيئات الصغيرة التي تقاوم تآثر
Oestrogen- وتآثر   Pdrlp/Pdr3p العقار  تآثر  بني  والتشابه   .PXR

PXR يبرر االعتقاد بأن العقار Pdrlp/Pdr3p ميكن إيقافه بجزيئات 

العقار  تآثر  غير محدودة مبنع  عامة،  رؤية  ّمت عرض  وقد  صغيرة. 
نشاط  على خفض  قادر  أي جزيء  وبإمكانها كشف   Pdrlp/Pdr3p

Pdrlp/Pdr3p، وبالتالي فإن اآلمال كبيرة بإمكانية كسب املعركة ضد 

الفطريات املمرضة 

 Nature, 3 April 2008 :ُنشر هذا الخبر في مجلة c

للمادة  الداعمة  اجلسيمات  قّمة  في   neutralino النترالينو  يأتي    
اخلفية dark matter، هذه املادة التي ُيظن أنها تشكل 90% تقريبًا من 
كتلة الكون. هل جسيم النترالينو االفتراضي هو أفضل املرشحني؟ 
بإعادة تقييم األسباب جلعل النترالينو في مقدمة املتسابقني، يكون 

الفيزيائيون قد فتحوا املجال للعديد من مرشحي املادة اخلفية.
لقد فنت النترالينو العلماَء الكونيني ألنه لم يحلم أحد أن يفّسر 
النترالينو املادَة اخلفية. بل على العكس من ذلك، فقد برز من نظريات 
حتاول أن تتصدى ملسائل في النموذج املعياري لفيزياء اجلسيمات، 
التي حتاول أن جتد تفسيرًا لكّل اجلسيمات املعروفة والتي تشكل 
املادة العادية والقوى التي تؤثر عليها. فالنموذج املعياري، على سبيل 
املثال، ال يستطيع أن يفّسر ملاذا تكون القوة النووية الضعيفة أكبر 

بكثير من الثقالة.
تفّسر مثل  supersymmetry  كي  الفائق  التناظر  ُوضعت نظرية 
هذه التناقضات. ومع أنها لم ُتثبت بعد، فهي تقول بأن لكّل جسيم 
أخذ  عندما  منه.  أثقل  التناظر  فائق  شريكًا  املعيارية  النظرية  في 
الكون يبرد بعد االنفجار العظيم، شرعت اجلسيمات الفائقة التناظر 
بالتفكك إلى جسيمات أخف منها، مخلّفة وراءها نوعًا واحدًا فقط 
-هو النترالينو املستقر. وعندما أجرى الفيزيائيون حساباتهم على 
خصائص هذا النوع من النترالينوات، كانت دهشتهم أنهم وجدوا 
أن املادة الناجتة التي شكلتها اجلسيمات في بداية الكون كان لها 
 relic density الرفات  كثافة  أيضًا  -وُتسّمى  بالضبط  ذاتها  الكثافة 

– التي ستكون املادة اخلفّية.
باإلضافة إلى ذلك، فإن نظرية التناظر الفائق تقول بأنه عندما 

برد الكون بعد االنفجار العظيم، فإن هذه اجلسيمات الفائقة التناظر 
الكون  من  مختلفة   "sectors "قطاعات  في  انتهت  تكون  رمبا  األثقل 
يكاد  عاملنا  مع  تآثرها  ولكن  عاملنا  بعد  مباشرة  تقع  مبهمة  (عوالم 

يكون ضعيفًا).
واآلن، لقد بّني جوناثان ِفْنغ J. Feng وجاسون كومار J. Kumar من 
جامعة كاليفورنيا، أن بعض هذه القطاعات املخفّية ميكن أن يحتوي 
على جسيمات مختلفة كثيرًا عن النترالينو، وتستطيع أيضًا أن تشكل 
مادة خفّية لها كثافة الرفات نفسها. ولو كان األمر كذلك، فإنها تدعو 

إلى العودة إلى تفكير جذري للصورة التي لدينا للمادة اخلفّية. 
أخذ فنغ وكومار باالعتبار كيف ميكن ملثل هذه القطاعات املخفّية 
أن تتآثر مع قطاعنا. وأشارا إلى وجود آليتني لهذا التآثر، إحداهما هي 
الثقالة واألخرى تتم عبر تبادل جسيمات غريبة. إن مثل هذه اجلسيمات 
ميكن أن يظهر فقط في املصادم الهدروني الكبير لدى مختبر الفيزياء 
اجلسيمية في ِسْرن CERN الكائن بالقرب من جنيف، بسويسرا، والذي 

ُيتوقع له أن يبدأ العمل في وقت الحق من هذا العام.

±ƒØ°üdG ¿ƒ q°Uôj á q«ØîdG IOÉªdÉH ¿ƒ∏FÉØàªdG
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التي  اإلمكانية  يهملون  ما  غالبًا  املاضي  في  الفيزيائيون  كان 
اكتشفها فنغ وكومار، ألن اجلسيمات في مثل هذه القطاعات املخفّية 

ال يبدو أن لها الصفات الصحيحة التي تؤهلها لتكون مادة خفّية. 
ويقول فنغ وكومار بأنه ليس بالضرورة أن تكون هذه هي احلالة. 
ألنواع  موطنًا  تكون  أن  القطاعات ميكن  هذه  أن  وتبّني حساباتهما 
ونترالينوات  أثقل  نترالينوات  مختلفة من جسيمات مستقرة، تشمل 
"للجسيمات  كومار:  ويقول   .(www.arxiv.org/abs/0903.4196) أخف 
املستقرة كثافة رفات (متبقية) تكاد تكون بالقدر الصحيح الذي يجعل 

منها املادة اخلفّية التي الحظناها، وذلك هو األمر الساحر بالفعل".

ل J. March-Russel، من جامعة أكسفورد،  كان جون مارش-روسِّ
متأثرًا بذلك إذ يقول: "إن هذا يفتح طرائق جديدة حيث ميكن للمادة 
للمادة  جدد  محتملني  مرشحني  ويقّدم  معنا،  تتواصل  أن  اخلفّية 
بإمكانهم أن  يعتقد مارش-روسل وزمالؤه أن  اخلفية". وفوق ذلك، 
يذهبوا بعيدًا مع اجلسيمات الغريبة التي تتطلبها نظرية فنغ وكومار. 
خالل  من  وهي  أخرى،  طريقة  "توجد  الصدد:  هذا  في  يقول  وهو 

 ."Higgs بوزونات هيغز

كتلها.  الكون  في  اجلسيمات  كّل  مينح  هيغز  جسيم  أن  ُيظن 
تتنبأ نظريات التناظر الفائق بجسيمات هيغز املضاعفة، وأن بعضها 
هذه  في  اخلفّية  املادة  أن  مارش-روسل  حسابات  تبّني  مشحون. 
القطاعات املخفّية تستطيع أن تعّبر عن نفسها في قطاعنا الكوني من 
 .(www.arxiv.org/0801.3440v2) خالل تبادل شحنات جسيمات هيغز
ويقول مارش-روسل إن جسيمات هيغز "ميكن أن تكون حقيقة ناطقة 

بكل قوة، لكنها محجوبة وال تطالها جتاربنا في الوقت الراهن".
هذه  في  اخلفّية  املادة  جسيمات  أن  هي  السارة  غير  واألنباء 
من  الراهنة،  التجارب  متناول  نفسها خارج  املخفّية هي  القطاعات 
  Cryogenic Dark matter Search القّرية  اخلفّية  املادة  أبحاث  أمثال 
(CDMS) في ساودان soudan، مينيسوتا، حيث إنه ُيتوقع لها أن تكون 

مة  املكاشيف املصمَّ "إن  ويقول مارش-روسل:  النترالينو.  أثقل من 
تكاد تكون قادرة على رؤيتها، لكنها جتعل البحث أصعب".

املادة  املمكن استكشاف جسيمات  يكون من  قد  على كّل حال، 
اخلفّية هذه باملراقبة بحثًا عن ظاهرة دالة في الكون. وإذا جتّمعت 
هذه اجلسيمات وأفنى بعضها بعضًا في منطقة معينة من الكون، فإنه 

لزام علينا أن نرى انطالق أشعة غاما عالية الطاقة وأشعة كونية. 
ويقول مارش-روسل: "إن أّي مكان تنظر إليه في السماء، ومهما 

ستكون اإلشارات، هو متامًا ما ندرسه اآلن".  

 s�  ÎUŽ«u½√  ÊuJ�«  s�  W ÒOH�*«  �UŽUDI�«  Íu²%  b�¢
 ¨uMO�«d²M�«  sŽ  Î«dO³�  ÎU	ö²š«  nK²�ð  W ÒOH)«  …œU*«

¢5
	UM²*« — ÒbB²¹ Íc�«

 NewScientist, 13 May 2008 :ُنشر هذا الخبر في مجلة c

W�UI¦�«
الفن واملسرح واألدب واملوسيقى والدين وفن العمارة والطبخ 
-هذه هي األشياء التي نربطها عمومًا بالثقافة. والواضح أنه 
التطور  ال يوجد كائن آخر ميتلك ما مياثل هذا املستوى من 
مجموع  ببساطة  هي  عمقها  في  الثقافة  أن  بيد  الثقافي. 

املنهجيات احلياتية النوعية لفئة محدودة، ّمت تلّقيها من أحد ما 
 primate إلى اآلخر وانتقلت عبر األجيال، ومتلك بقية األنواع
species بال شك سلوكيات ُتعدُّ فريدًة بالنسبة للمجموعات، على 

سبيل املثال طريقة معينة في حتية بعضهم بعضًا أو حصولهم 
على الغذاء.

á«Yƒf ô«Z äGõ q«e ¿CG ’EG ,IójôØdG äGõ q«ŸG øe kÓFÉg qkÉ qªc ∂∏à‰ ÉæfCÉH ó≤à©f ¿CG Öëf
∂dP ÒZ ƒg Ée ìô£j ∞£à≤ŸG Gòg
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واألمثلة األكثر إقناعًا في ثقافات احليوانات قد تكون موجودة 
لدى صنف احليتان. فعلى سبيل املثال، ُتصّنف احليتان القاتلة إلى 
نوعني من املجموعات املختلفة (املتمايزة)، املقيمة والعابرة السبيل. 
وعلى الرغم من أن كال النوعني يعيش في املياه نفسها ويتزاوج (فيما 
مختلفة  اجتماعية  وتراكيب  حياتيًة  أمناطًا  متلك  أنها  إال  بينهما)، 
متامًا (طرق مختلفة في التواصل، أذواق مختلفة في الطعام وتقنيات 

نوعية في الصيد) والتي جميعها يعلمها اآلباء ألبنائهم.

—UJ�_« …¡«d�
قد تكون اإلشارة األكيدة على أن فردًا ما لديه بصيرة نافذة في 
تتفّوق على بعض  لكي  القدرة على اخلداع.  فكر شخٍص آخر هي 
األشخاص عليك أن تفهم رغباتهم ونواياهم ودوافعهم، وهي بالضبط 
اإلمكانية نفسها التي تدعم "نظرية الفكر". إن هذه القدرة على أن 
حكٌر  أنها  السابق  في  ُيعتقد  كان  لآلخرين  العقلية  احلاالت  ننسب 
على البشر (ميزٌة لبني البشر)، وقد ظهرت بشكٍل مفاجٍئ في السنة 
األطفال  بأن  االكتشاف  أن  إال  احلياة.  عمر  من  تقريبًا  اخلامسة 
مهارات  بأن  لالستنتاج  اخلبراء  قاد  اخلداع  على  قادرون  الرّضع 
"قراءة األفكار" تتطور تدريجيًا، كما أثار اجلدل حول ما إذا كانت 
في  أجريت  التي  التجارب  دلّت  وقد  األخرى.  األحياء  في  موجودًة 
تسعينيات القرن املاضي على أن القردة العليا وبعض أنواع القردة 
تفهم اخلداع بالفعل، ولكن فهمها لعقول اآلخرين رمبا يكون ضمنيًا 

بدًال من كونه واضحًا كما هو لدى البشر البالغني. 

   nÞ«uF�«
تفاعالتنا  ننظم  وأن  باآلخرين،  نرتبط  أن  العواطف  لنا  تتيح 
املختلفة.  املواقف  في  مبرونة  التصّرف  إمكانية  وتوفر  االجتماعية، 
ولسنا وحدنا فقط الكائنات الوحيدة التي حتتاج للقيام بهذه األشياء، 
فلماذا إذًا ينبغي أن نكون وحدنا املتميزين بالعواطف؟ ثّمة العديد 
من األمثلة للسلوك العاطفي الواضح لدى احليوانات األخرى. فالفيلة 
يوحي  كما  للتعاطف،  مظهرة  تبدو  القطيع  من  معاق  بفرد  املهتمة 
باحلزن طقس اجلنازة الذي تقوم به طيور العقعق. هل كانت اإلغاظة 
هي التي قادت ذكر قرد البابون واسمه "Nick" أن ينتقم من خصمه 
بتحرير  قاموا  غّواصون  يصف  عليها؟  بالتبول  وذلك  أنثى)  (وهي 
فعله  رد  -بكون  بحري  سرطاٍن  صيد  خط  في  ُأِســر  أحدب  حوت 
نوعًا من االمتنان. ومن ثم فهنالك الرقصة املبتهجة التي تقوم بها 
قردة الشمبانزي التي عندما تلتقي بشالل فهي تبدو متلهفًة بوضوح. 
وحاليًا، يشك قليلون بوجود العواطف لدى احليوانات، ولكن مسألة 

أن تشعر بها بشكٍل واٍع كما احلال معنا تبقى مفتوحًة للجدل. 

           «Ëœ_« Â«b�²Ý«
كما  البندق،  لكسر  الصخور  الشمبانزي  قردة  بعض  تستخدم 
وقد شوهدت  األعشاب،  بأوراق  األبيض  النمل  يتصّيد  بعضها  أن 
غوريال تقّدر عمق املياه مبا يشبه عودًا أو أداة dipstick، إال أنه ال 
يوجد حيوان يستخدم األدوات بنفس مهارة غراب اسكتلندا اجلديد 
وحماسته. إذ إنها حتى تستخرج احلشرات من الشقوق، فهي تصنع 
الطويلة  الشائكة  املدّببة  واألدوات  اخلّطافات  من  مختارة  مجموعة 
التي ُتدعى بأدوات احلفر املخّطط stepped-cut tools، مصنوعة بشكل 
معّقد عن طريق تقطيع ورقة pandanus مبناقيرها. وإضافة إلى ذلك، 
تقترح التجارب املخبرية أنها تفهم وظيفة األدوات وتستخدم االبتكار 

والتخطيط في صنعها. 
لدى  مشتركة  أصول  لها  األدوات  صناعة  أن  يقترح  أحد  وال 
البشر والغربان، إال أنه ثّمَة تشابه رائع في الطرق التي تعمل بها 
التوزيع   :laterality) الوظيفة  جانبي  فكالهما  الشخصية.  أدمغتنا 
ح ذلك مبالحظة أن  اجلانبي لوظائف الدماغ) بشكل كبير، وقد توضَّ
أغلب الغربان تستخدم اجلانب األمين ملناقيرها- فهي تقطع أوراق 
جتبرنا  وقد  مناقيرها.  من  األمين  اجلانب  باستخدام  الباندانوس 
غربان اسكتلندا اجلديدة على إعادة تقييم القدرات العقلية ألسالفنا 

صّناع األدوات األوائل.

 UO�öš_«
لقد وجدت دراسة تقليدية أجريت في العام 1964 أن قردة الريزوس 
م لها إذا كان قيامها بذلك يؤدي  اجلائعة ال تأخذ الطعام الذي ُيقدَّ
إلى أن يتلّقى أحد القردة األخرى صدمًة كهربائية. والكالم ينطبق 
على اجلرذان. فهل يدّل ذلك على أخالقيات دفينة؟ لعقود عديدة، كنا 
نفّضل العثور على تفسيرات بديلة، إال أن العاِلم املختص بعلم سلوك 
دافع  قد  بولدر  في  كولورادو  جامعة  من   Marck Bekoff احليوانات 
مؤخرًا عن الرأي القائل بأن البشر هم الكائنات األخالقية الوحيدة. 
وهو يجادل بكون األخالقيات شائعة لدى الثدييات االجتماعية، وأنها 
خالل لعبها تتعلّم اِألشياء الصحيحة واخلاطئة للتفاعل االجتماعي، 
مواقف  إلى  تّتسع  أن  بعد  فيما  ميكنها  التي  األخالقية  النظم  أي 

كاملشاركة بالطعام والدفاع عن املوارد، والتزّين وإعطاء العناية. 

    WOB�A�«
ليس أمرًا مفاجئًا أن تكون احليوانات التي تعيش حتت تهديد 
التي  تلك  الكائنات املفترسة أكثر حرصًا، في حني أن  مستمر من 
فإن  ذلك،  من  الرغم  وعلى  تهّورًا.  أكثر  تبدو  أقل  مخاطر  تواجه 
االصطفاء  طريق  عن  تتطّور  قد  كهذه  ناجحٍة  بقاٍء  استراتيجيات 
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  مجلة عالم الذّرة العدد 117 (أيلول/تشرين أول) 2008 

á«ª∏Y QÉÑNCG

تطالب جمعيات العلماء واحملاربني القدماء بتنفيذ دراسة لتقّصي 
اآلثار الصحية للعامل البرتقالي (مبيد عشبي) على املشاركني في 
 (VA) حرب فيتنام، كانت قد أعاقت تنفيذها إدارة شؤون احملاربني

في حكومة الواليات املتحدة األمريكية.

البرتقالي  للعامل  تعّرضوا  الذين  اإلدارة احملاربني  عّوضت  لقد 
املبيد  في  بالديوكسينات  ارتبطت  مرضية  حاالت  لنشوء  املسّبب 
وسرطان   non-Hodgkinʼs lymphoma اللنفاوي  الورم  مثل  العشبي، 
إدارة  َتعتبر  األخرى  األمراض  فيما يخّص  ولكن  الرخوة.  األنسجة 

 á«aÉ°VEG  äÓ«LCÉJ
 ≈```̀dEG ±ó``̀ ¡``̀ J
 ò«ØæJ  á``̀ bÉ``̀ YEG
 πeÉ©dG  á`̀°`̀SGQO
 πμ°ûH  »dÉ≤JôÑdG

πeÉμàe

الطبيعي. ولكن اكتشاف أن أفراد النوع نفسه الذين يعيشون حتت 
الظروف نفسها التي تختلف في درجة اجلسارة أو احلذر لهو أمٌر أكثر 
من رائع. ونشير إلى فروقاٍت كهذه لدى البشر باملّيزات الشخصية. 
فمن العناكب املتخاذلة والسمندر املتهاون إلى الطيور املغّردة العنيفة 
واألسماك املقدامة، جند أن الكثير من احليوانات ليست مجردًة من 
الشخصية كما قد نتوقع. وباإلضافة إلى ذلك، فالعمل مع احليوانات 

األفراد  لتساعد  تتطّور  الشخصية  املّيزات  أن  فكرة  إلى  قادنا  قد 
على البقاء ضمن التنوع األوسع للَمواطن البيئية، وهذا ما يؤثر على 

الطريقة التي يفكر بها علماء النفس حول الشخصية اإلنسانية.

 NewScientist, 24 May 2008 :ُنشر هذا الخبر في مجلة c
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شؤون احملاربني أنه ال توجد تأكيدات كافية إلثبات العالقة. فقائمة 
حول  موّثقة  دراســات  أثبتتها  عنها  التعويض  ّمت  التي  األمــراض 

التعرُّضات الصناعية وحوادث الديوكسينات.

ففي العام 2003 أوصى املعهد الطبي األمريكي (IOM) بضرورة 
قيام (VA) بإجراء دراسة وبائية مستقلة وواسعة النطاق حول كيفية 
تأثير املبيد على صحة احملاربني. القت التوصية دعمًا مزدوجًا قويًا 
من جلنتي احملاربني في كلٍّ من الكونغرس ومجلس الشيوخ. ولكن 
َبْعد بأي  بعد مضي خمس سنوات، لم تقم إدارة شؤون احملاربني 
فعل، وبدًال من ذلك أجرت دراستها الداخلية التي كلّفتها 700.000 
دوالر أمريكي لشرعنة النماذج املصادق عليها من قبل املعهد الطبي. 
كما قامت إدارة شؤون احملاربني بالطلب إلى هيئة خبراء أخرى في 
املعهد الطبي األمريكي –غير معنية بأبحاث العامل البرتقالي- أن 
لنتيجة  فتوصلت متامًا  الدراسة.  هذه  ملثل  احلاجة  في  النظر  تعيد 

اخلبرة األولى نفسها.

تشكُك Jeanne Stellman، خبيرة العامل البرتقالي حاليًا في املركز 
اإلدارة  دعم  احتمال  في  نيويورك،  في   SUNY Downstate الطبي 
مستقبًال للدراسة التي أوصى بها املعهد الطبي وتقول: "األمر برّمته 

يجعلني حزينة جدًا، حيث إننا خسرنا خمس سنوات".

لقد كان حتريض التوصية األساسية التي أصدرها املعهد الطبي 
 J. M. Stellman) األمريكي بسبب ورقة نشرتها ستيلمان ومساعدوها
ستيلمان  مجموعة  حلّلت  إذ   ،(at al. Nature 422, 681-687, 2003

املتحدة،  الواليات  في  العسكري  الطيران  تسجيالت  من  معطيات 
وقّدمت اخلارطة احلاسوبية األكثر تفصيًال –أو منظومات معلومات 
جغرافية- فيما يخّص مكان املبيد الذي ُنثر في فيتنام وزمانه وكميته. 
فقد قام سالح اجلو األمريكي بنثر العامل البرتقالي، كمبيد عشبي، 
بني عامي 1961 و1071 من أجل تعرية األدغال اخلضراء ومالحقة 
املقاومة الفيتنامية. وبّينت حسابات مجموعة ستيلمان أن ما ُنثر من 

الديوكسني يزيد بأربع مرات عّما ذكرته التوّقعات السابقة.

املكانية  املعطيات  ربــط  من  الباحثني  منظومتها  مّكنت  فقد 
للمحاربني، مما زاد  للتجمعات اإلفرادية بقواعد املعطيات الصحية 
من وضوح الدراسة وبالتالي وضوح توصية املعهد الطبي األمريكي. 
ففي تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2003، قامت مجموعة داعمني 
شؤون  إلى  بالطلب  والشيوخ  الكونغرس  في  احملاربني  هيئات  من 
احملاربني لـ "التعاقد الفوري مع املعهد الطبي األمريكي وتخصيص 
باحثون  ينفذه  بحث بشري  برنامج  أمريكي إلجناز  دوالر  8 ماليني 

التالي برفض الطلب من  مستقلون". ولكن جاء اجلواب في الشهر 
قبل Anthony Principi، مسؤول شؤون احملاربني، منهيًا التعاقد مع 
املعهد الطبي ومبّررًا أفضلية عدم التعاقد حول هذا البحث. واستمر 

الوضع كذلك حتى اآلن.

الداخلي  البحث  إن  األمريكي  الطبي  للمعهد  تقرير  آخر  ويقول 
في  غايتها  مع  متوافق  غير  احملاربني  شؤون  إدارة  أطلقته  الذي 
تقييم النموذج، وهو "غير كاٍف" و"تنقصه جملة معطيات العمل التي 

تنتظرها هيئة املعهد الطبي".

مت لهيئة املعهد الطبي األمريكي العام املاضي،  ففي شهادة ُقدِّ
شؤون  إدارة  في  البيئية  املعامالت  شعبة  مدير   ،Mark Brown قال 
احملاربني، إنه مازال يعتقد بأن دراسة بشرية ستكون "ساذجة نوعًا 
ومواقع  املستخدمة  التعرُّضات  حول  املعطيات  نقص  بسبب   ... ما 
إدارة  في  احلالية  املقاربة  إن  أيضًا  وقال  العسكرية"،  املجموعات 

شؤون احملاربني فيما يخّص تعويضات احملاربني كانت مناسبة.

وعاِلم  األمريكي  الطبي  املعهد  هيئة  رئيس   ،David Savitz أما 
الوبائيات في مدرسة مونت سيناي الطبية في نيويورك، فيقول: "إن 
أيضًا:  ويقول  لفرصة"،  فقدًا  يكون  قد  ستيلمان  عمل  متابعة  عدم 
ل بطريقة ما إعادة توجيه الدراسات النادرة حول التعرُّض  "رمبا ُيفضَّ
للمبيد لدى احملاربني"، ويقول: "ال يتعلق األمر كثيرًا بعلم الديوكسني 
الذي توجد حوله معطيات كثيرة في مواقع أخرى، بل من أجل تعلم 
املزيد عن التعرُّضات وصحة محاربي فيتنام. وهناك عنصر يتعلق 
بـ "عدالة اجتماعية" ولكن بشكل جوهري، فإن متابعة الدراسة هي 

أيضًا مسألة سياسية".

في  الوبائية  الدراسة  هذه  مثل  مرة  ألول  الكونغرس  شّرع  لقد 
العام 1979. لكن مراكز أمريكية ملراقبة األمراض والوقاية منها في 
70 مليون دوالر  الدراسة، وأعادت أكثر من  ألغت  أتالنتا بجورجيا 
أمريكي بحجة أن دراسة إرشادية بّينت أنه كان من املستحيل متييز 
آثار العامل البرتقالي من آثار أخرى. ويحاجج سياسيون وعلميون 

كثر في الوقت احلالي أن الدراسة كانت مهيأة للسقوط سياسيًا.

 Journal وفي اجلدل األخير، نشرت ورقة في 12 آذار/مارس في
بأن  تفيد   of Exposure Science and Environmental Epidemiology

منظومة ستيلمان قد بالغت في انحراف املبيد عن مسارات الطيران 
لدى مقارنتها بنماذج نثر جوية ملعاجلة احملاصيل. وتستنتج النشرة 
بالتعّرض  لتزويدنا  استخدامها  ميكن  "ال  بالتالي  املنظومة  بأن 
اإلفرادي املتوقع لغايات إجراء دراسات وبائية". ّمت متويل هذا العمل 
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t²O¼U�
وتشكيله  قولبته  ميكن  لالحمرار  مائل  لونه  معدٌن  النحاس 
بسهولة، وهو أيضًا عنصر أساسي جلميع الكائنات احلية، مبا فيها 
البشر. ونظرًا لكون النحاس عنصرًا، فهو ال يتحلّل وال ميكن إتالفه 

(تخريبه).

t�«b�²Ý« WOHO�
يجري تعدين النحاس ومعاجلته في الواليات املتحدة على نطاٍق 
واسع. إنه يستخدم بشكٍل أساسي كمعدٍن أو سبيكٍة لصنع األسالك 
الكهربائية، واملعدن املصّفح، واألنابيب، واملنتجات املعدنية األخرى، 

مبا فيها القطع النقدية املعدنية. كما ُتستخدم مرّكبات النحاس أيضًا 
بشكٍل شائٍع في الزراعة ملعاجلة أمراض النبات مثل العفن الفطري. 
وهي ُتستخدم أيضًا في معاجلة املياه للقضاء على الطحالب وكمادة 

حافظة للخشب واجللد واألقمشة.

     W¾O³�« w� tð—ËdOÝ
البيئة. وهو يظهر بشكٍل طبيعي  النحاس شائعًا في  ُيعدُّ 
باإلضافة  والهواء  والرواسب  واملياه  والتربة  الصخور  في 
إلى النباتات واحليوانات. ويبلغ تركيزه الوسطي في القشرة 
وتتراوح   .(ppm) جزء  مليون  لكّل  جزءًا   50 حوالي  األرضية 

Cu                                                     ∫e�d�«
    29             ©…«uM�« w� �U½uðËdÐ® ∫ÍÒ—c�« œbF�«

  64                                            ∫Í Ò—c�« Ê“u�«
¢SÉëædG¢SÉëædG

العامل  اللتني صّنعتا  الكيميائيتني  وداو  مونسانتو  قبل شركتي  من 
البرتقالي، وستظالن تشوشان على الدعاوى املتعلقة باحملاربني.

 Silver ومساعدي    M. E. Genevan خبراء  من  املؤلفون،  قّدم 
Spring، في ماريالند وInfoscientific.com في كارميخائيل بكاليفورنيا، 

مسّودة النشرة إلى هيئة املعهد الطبي األمريكي، والتي تستنتج أنها 
بشكل أساسي ال تقل أهمية عن النموذج. أما Richard Clapp، عاِلم 
الوبائيات في جامعة بوسطن في ماساشوسيتس، فيقول بأن النشرة 
اجلديدة لم تؤثر به، وصدمته بشك مصطنع يهدف في املقام األول 
إلى تشويه دليل ستيلمان في التعرُّض، الدليل الذي قّيمتُه وصادقت 
عليه جلنة العلوم في األكادميية الوطنية األمريكية. ال ُيتوقُع أن يكون 

منوذج ستيلمان مثاليًا، لكنه تقّدٌم مميٌَّز عن الطرائق املوجودة. إن 
مؤلفي النشرة اجلديدة كانوا غير مفيدين في التعليق قبل أن ُتدفع 

مجلة Nature  للطباعة.
لة من قبل إدارة شؤون  وإن غالبية األبحاث حول احملاربني مموَّ
بأنه  يشكون   Nature قابلَتهم  الذين  الباحثني  من  وكثير  احملاربني. 
مواجهة  على  قادرون  احملاربني  شؤون  إدارة  في  علميون  يوجد  ال 
املشاكل الضخمة في الوصول إلى معطيات اإلدارة. إن واحدًا من 
الطبي األمريكي هو أن تقوم مكاتب احلكومة  أهم توصيات املعهد 
بإنشاء خط انسيابي لتسهيل الوصول إلى املعطيات العسكرية. ويقول 
 John إلى مواجهات مستقبلية". ويقول  "إن ذلك قد يؤدي  سافيتس 
Sommer، املدير التنفيذي ملكتب واشنطن لرابطة احملاربني القدماء، 

بأنه يحاول جتديد املناقشات مع الكونغرس وإدارة شؤون احملاربني. 
"سنعمل على تنفيذ الدراسة".

 vKŽ ¨W¹UNM�« w� sJ�Ë ¨WOŽUL²ł« W�«bŽ Ÿu{u� t½≈
ÆWOÝUOÝ W�Q�� w¼ WOMF*« WÝ«—b�« ÊS� ‰UŠ W¹√

 Nature, 17 April 2008 :ُنشر هذا الخبر في مجلة c
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تراكيزه في التربة عمومًا بني 2 إلى 100pppm وقد ترتفع لتصل 
 7000pppm بنسبة مرتفعة  تراكيز  ثّمة  ولكن   ،250pppm  إلى
وتظهر  النحاس.  إنتاج  منشآت  من  بالقرب  عليها  ُعثر  قد 
التراكيز املرتفعة في التربة في املناطق حيث يجري التخلص 
من النفايات الناشئة عن معامل معاجلة مياه الصرف الصحي 
أو التعدين وصناعات النحاس األخرى وذلك على سطح التربة. 
وتشير دراساٌت مهّمة إلى أن النحاس ال يتضاعف (يتنامى) 
النموذجية  النسبة  وتقّدر  الغذائية.  السلسلة  ضمن  بيولوجيًا 
لتركيز النحاس في النباتات إلى نسبة تركيزه في التربة بـ0.25 
(أو 25%). وحتتوي معظم النباتات على أقل من 10pppm من 

الوزن  قاعدة  ضمن  النحاس 
في  التراكيز  أما  اجلاف، 
من  فتبلغ  احليوانية  األطعمة 
منتجات  مع   ،4pppm إلى   2
أقل  على  حتتوي  التي  األلبان 

.1pppm من

املياه  في  النحاس  وينتشر 
الواليات  أنحاء  في  السطحية 
وسطي  بتركيز  األمريكية،  املتحدة 
يعادل  واألنهار  البحيرات  في 
 .(ppb) جزء  بليون  من  أجزاء   4
يستطيع النحاس في األنظمة املائية 

أن يرتبط بقوٍة باجلسيمات املعلقة ويترسب، وهو يتحول إلى صيغ 
االمتصاص  أو   (uptake) التمّثل  بعد  بسهولة  امتصاصها  ال ميكن 
(intake). ومياثل التركيز الوسطي في املياه اجلوفية التركيز املوجود 

في املياه السطحية، مع وجود مستويات أعلى في املناطق التي يظهر 
النحاس فيها طبيعيًا وبكثرة في املواد اجليولوجية. ورغم أنه ميكن 
للنحاس أن يرشح من خالل التربة الرملية احلامضية بعض الشيء، 
إال أنه مستقر نسبيًا في أغلب أنواع الترب. فهو يرتبط بقوٍة أكبر 
بجسيمات التربة مما تفعله األيونات املوجبة األخرى الثنائية التكافؤ، 
مثل  أيوناٍت  مع  صلبة  مواد  بتشكيل  التربة  مياه  من  يترسب  وهو 
الكربونات والهدروكسيد. وإن تراكيز النحاس ضمن جسيمات التربة 
ميكن أن تتراوح ما بني 35 و100 أو أكثر بشكل أكبر من التراكيز في 
املياه املوجودة في فراغات املسامات بني اجلسيمات. ويوجد النحاس 

أيضًا في مياه الشرب، بتراكيز أمريكية تتراوح في العموم ما بني 20 
إلى 75pppb. وعلى أية حال، فالعديد من بيوت األسر ذات متديدات 
املياه القدمية حتتوي على تراكيز تفوق  1000pppb (أو جزء لكّل مليون 
ppm) وذلك ألن النحاس في األنابيب والصنابير النحاسية ينحل ليًال 

في املياه املوجودة فيها. 

     r�'« w� tð—ËdOÝ
الهواء  استنشاق  للنحاس عن طريق  التعرُّض  يحدث  أن  ميكن 
وشرب املياه وتناول الطعام، أو عن طريق تالمس البشرة مع التربة 
أو املياه. يتم عادًة تنظيم امتصاص النحاس بعد ابتالعه بواسطة 
يتم  حتى  وذلك  استتبابية  آليات 
التحّكم بني توازن إدخال النحاس 
على  الدراسات  وتدل  وطرحه. 
البشر بشكٍل عام أن حوالي %50 
من النحاس املبتلع يتم امتصاصه 
إلى مجرى الدم، على الرغم من أن 
 15 بني  ما  تتراوح  املسّجلة  القيم 
صيغ  امتصاص  ويتم   .%97 إلى 
باملاء  لالنحالل  القابلة  النحاس 
بسرعٍة أكبر من الصيغ غير املنحلة 
النحاس  أغلب  انتقال  ويتم  باملاء. 
املمتص إلى الكبد، وتنتقل كميات 
قليلة منه إلى العظام واألنسجة األخرى. ورغم أنه من املعروف أن 
ال  فإنه  اجللد،  أو  الرئة  عن طريق  دخول اجلسم  يستطيع  النحاس 
من  النحاس  ويخرج  املمتص.  املقدار  حول  كمّية  معطيات  تتوافر 
اجلسم غالبًا عن طريق البراز والبول. وقد يستغرق النحاس بضعة 

أيام حتى يغادر اجلسم.

WOÝUÝ_« WO×B�« —UŁü«
ُيعدُّ النحاس مهّمًا لدى البشر من أجل صحٍة جيدٍة عمومًا. وُيقّدر 
أن سكان الواليات املتحدة يتناولون ما بني 1 إلى 10 مليغرامات أو 
أكثر يوميًا ضمن أنظمتهم الغذائية. وقد وصت األكادميية الوطنية 
للعلوم بتناول 2 إلى 3 مليغرامات من النحاس كجرعة إدخال آمنة 
وكافية يوميًا. وقد تبّني أن النحاس يتميز بتأثير دفاعي ضد التسمم 
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بالكادميوم، والناس الذين ال يحتوي منطهم الغذائي على النحاس 
للرصاص. ميكن  للتأثيرات اجلانبية  أكثر تعرضًا  يكونوا  ميكن أن 
أو   30pppm بحوالي   تراكيز  على  احملتوية  املياه  شرب  يسّبب  أن 
أكثر التقيؤ واإلسهال وتقلصات املعدة والغثيان. وميكن أن تسّبب 
حاالت  في  املوت  حتى  أو  الكلية،  أو  للكبد  تلفًا  الكبيرة  اجلرعات 
التعرُّض املفرط. ويعاني مرضى ويلسون Wilson خلًال وراثيًا ينتج 
عنه تراكم النحاس في األنسجة، مبا فيها الكبد، والكلية والقرنية. 
وإن النحاس الفائض لدى هؤالء الناس ميكن أن يتلف الكلية والكبد 

والدماغ، وأن يسّبب فقر الدم االنحاللي وآثارًا أخرى. 

األنف  يهيج  أن  النحاس  لغبار  األمد  الطويل  للتعرُّض  ميكن 
والفم والعينني، ويسّبب الصداع والدوخة والغثيان واإلسهال. وقد 
تبلغ  تراكيز  تأثيرات مضادة على رئتي احليوانات عند  تبّني وجود 
يتسّبب  أن  الناس  بعض  لدى  وميكن  الهواء.  في   3pppm إلى  0.1

تعبير  عليه  ُيطلق  سي  حتسُّ فعل  برد  النحاس  مع  البشرة  تالمس 
تهيج اجللد أو الطفح. وال توجد معطيات تشير إلى أن النحاس قد 
 (IARC) يسّبب السرطان، كما أن الوكالة العاملية ألبحاث السرطان
تتوافر  فال  وباملثل،  للبشر.  مسرطنة  مادًة  ُيعدُّ  ال  بأنه  قد صّرحت 

معطياٌت تدل على أنه يسّبب عيوبًا والديًة لدى البشر.

…—uD)« Èb�
تكشف وكالة احلماية البيئية (EPA) عن قيم السّمية لتقدير خطورة 
الكيميائية.  املواد  ابتالع  عن  الناشئة  الالسرطانية  الصحية  اآلثار 
الالسرطاني  التأثير  تقييم  في  املستخدمة  السّمية  القيمة  وُتدعى 
يتم  أن  ميكن  جرعة  ألعلى  تقدير  وهو   ،(RfD) املرجعية  باجلرعة 
استهالكها يوميًا دومنا التسّبب بتأثير السرطاني مضاد. فبالنسبة 
للنحاس، لم يتم إعطاء جرعة مرجعية رسمية ناجتة عن دراسات على 
السّمية. (وكما ّمت التوضيح فيما سبق، ال توجد أي داللة على خطورة 
نشوء السرطان بسبب كثرة التعرُّض للنحاس، وهكذا فلم يتم حتديد 

عامل ميل سرطاني لهذا املعدن أيضًا). 

املرجعية من سوية  املقارنة، ميكن أن تشتق اجلرعة  ومن أجل 
التلوث العظمى ملياه الشرب. إن قيمة مشتقًة كهذه تفترض وجود فرٍد 
يشرب لترين من املاء يوميًا بتركيز نحاس مساٍو للمستوى احملّدد 
بالنسبة ملياه الشرب. ولتوضيح كيف ميكن تطبيق هذه القيمة، ميكن 
لشخص يزن 68 كيلوغرامًا أن يبتلع 2.5 ملغرام من النحاس يوميًا 

دومنا توقع ألي تأثيرات مضادة.

øÍdA³�« ÷d̂F²�«Ë WO¾O³�«  UŁUF³½ö� WO�U(« œËb(« w¼ U�
امللوثة  املائية  املتعضيات  أو  املياه  استهالك  بهدف احلماية من 
من   1pppm يعادل  للمياه  نوعيًا  معيارًا   EPA أوجدت  (كاألسماك)، 
تلوث  مستوى   EPA حّددت  كما  واألنهار.  البحيرات  في  النحاس 
أعظمي (MCLG) يعادل 1.3pppm من النحاس بالنسبة ملصادر مياه 
الشرب. وينفع هذا املعيار كمنسوب عملي، بحيث إذا كان أكثر من 
10% من عّينات مياه الصنبور تفوق هذه القيمة، فإن األنظمة املائية 

ستحتاج إلى إجراءات إضافية.

مستويات   (OSHA) املهنية  والسالمة  الصحة  وزارة  أرست  لقد 
وقائية تقدر بـ 0.2 ملغرام/م3 من دخان النحاس (البخار املتولّد من 
تسخني النحاس) و1.0 ملغرام/م3 لغبار النحاس (جسيمات النحاس 
العاملني  حلماية  العمل،  غرف  هواء  في  والسدمي  الدقيقة)  املعدنية 
ويوصي  أسبوعيًا.  عمل  ساعة  و40  يوميًا  عمل  ساعات   8 مبعدل 
املعهد الوطني للصحة والسالمة املهنية (NIOSH) بأن يكون التركيز 
بالنسبة ألبخرة  0.1 ملغرام/م3  بـ  العمل محدودًا  في مكان مزاولة 
النحاس و 1.0 ملغرام/م3 بالنسبة لسدمي النحاس، وذلك مبعدل نوبة 

عمل مدتها 8 ساعات. 

w³BŽ “UNł
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d×³�« ŸU� X% …UO(«                         
يات قاع البحر،  تزخر احمليطات باحلياة، بدءًا من املياه السطحية املمتلئة بالعوالق وحتى مغذِّ
ويبدو ذلك جليًا حتى في األسفل (في األرض). ففي السنوات األخيرة، أوحت عدة مؤشرات بأن 
النظرية،  الناحية  ومن  وعليها.  البازلتية  احمليط  قشرة  في  وافرة  تكون  أن  املكروبية ميكن  احلياة 
ملحيٍّ  كيميائيٍّ  تركيٍب  ذي  غذاء  لنمو  كافية  طاقة  تعطي  أن  ميكن  البازلتي  التبّدل  تفاعالت  فإن 
البحر في موقعني عن وفرة  chemolithoautotrophic. وحاليًا، يكشف استطالع حول قشرة قاع 

مكروبية غير متوقعة، وأن احلياة املكروبية في ركيزة الصخور العارية هذه مهيَمٌن عليها من قبل 
البكتيريا. واألمر الذي يدعو للدهشة واالستغراب أن التنوع البكتيري في قشرة احمليط ميكن مقارنته 

مع ما هو في التربة األرضية.

ÆNature, 29 May 2008 WK−� s� f³²I� æ

 qLFK� bF²�ð ¡UIMF�«                      
a¹d*« vKŽ s�ü« ◊u³N�« bFÐ                

NASA's Phoenix تستعد  الرقيق، فإن بعثة عنقاء ناسا  التباطؤ املثير عبر جو املريخ  بعد 
موقعها  مترًا من  كيلو   30 بعد حوالي  على  أيار/مايو   26 في  فقد هبطت  العمل.  في  للمباشرة 
وناجح على  أول هبوط هادئ  الشمالية. ومّثل وصولها  املريخ  (املستهدف) في سهول  املقصود 
ومقيٍَّد  مدوٍّ  متعثٍر  وصوٍل  مع  باملقارنة  وذلك  ارتدادية،  بواسطة صواريخ  لطيف  –هبوط  املريخ 

بواسطة األكياس الهوائية- منذ بعثة الفايكنغ 2 قبل أكثر من 30 سنة.

ويقول Peter Smith، املسؤول الرئيسي عن البعثة من جامعة أريزونا في توسون: "هذا حلم 
العاِلم، متامًا في موقع الهبوط هذا"، وهو ينظر إلى الصور التي تظهر شبكات مميزة متعددة 
األضالع على السطح (ميني الصورة). وُيعدُّ هذا املثال واحدًا من األدلة التي توحي بأن ذراع 
حفر العنقاء ينبغي أن تكون قادرة على الكشف عن اجلليد حتت السطح، إذ رمبا يسّجل اجلليد 

التغيُّرات في مناخ املريخ، وميكن أن يحتوي جزيئات عضوية.

وسوف يقضي علماء البعثة بضعة أيام في فحص اآلالت ومعايرتها قبل البدء بأخذ العّينات 
من أجل مطيافية الكتلة والتحليل الكيميائي. 

الصورة  (انظر  والقذيفة  الهبوط  ملظلة  استثنائية  صورة  بواسطة  الناجح  الهبوط  وثِّق  قد 
 760 تقارب  مسافة  من  الهبوط  أثناء  وذلك  لناسا  املريخ  مستكشف  متتبع  مدار  على   HiRISE كاميرا  بواسطة  ُأخذت  التي  الصغرى)، 

كيلومترًا.

ÆNature, 29 May 2008 WK−� s� f³²I� æ
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  مجلة عالم الذّرة العدد 117 (أيلول/تشرين أول) 2008 

 qÒKIð ÊuÐdJ�«  U³O³Š                    
ÊuÐdJ�« bO��Ô√ wzUMŁ s¹e�ð WHK�           

تتمثل إحدى طرق مكافحة االحترار العاملي بحجز ثنائي أكسيد الكربون املنطلق 
من محطات توليد الطاقة، وذلك بحبسه في قباب مدفونة. ورغم ذلك، فإن املشكلة 
الكبيرة تتمّثل بأن حوالي ُعْشر الغاز املُنَتج من حرق الوقود األحفوري هو فقط غاز 
CO2، ومعظم ما يتبقى هو النتروجني، الذي ال ُيعدُّ غاز دفيئة وليس من داٍع لدفنه، 

لكن فصل الغازين ميكن أن يكون قضية مكلفة.
حاليًا، يقول فريق يقوده Maciej Radosz من جامعة وامينج في الرامي بأنهم قد 

صّمموا فلترًا رخيصًا يستطيع حجز 90% أو أكثر من غاز ثنائي ُأكسيد الكربون املنبعث من محطات توليد الطاقة. ويقول رادوس: هذه طريقة 
الصطياد غاز ثنائي ُأكسيد الكربون بتكلفة 20 دوالرًا للطن الواحد –مبعنى أنها أقل من نصف تكلفة الطرائق املعمول بها حاليًا".

إن معظم الطرق املتاحة لفصل ثنائي ُأكسيد الكربون عن النتروجني غير فّعالة عند درجات احلرارة العالية والضغوط املنخفضة في وسط 
الغاز املتدفق. تتطلّب الطريقة املعيارية ضغط الغاز أو تبريده قبل مروره عبر غشاء أو مذيب يصطاد ثنائي ُأكسيد الكربون –وهي عملية 

معّقدة تكلف حوالي 47 دوالرًا للطن الواحد من ثنائي أكسيد الكربون احملتَجز.
رة خصيصًا من الكربون بحجم رأس الدبوس تقريبًا –تشبه كثيرًا رواسب الفحم. ويصطاد سطح  يحتوي الفلتر اجلديد قطعًا محضَّ
احلبيبات الكثيف املسام ثنائي ُأكسيد الكربون ويرتبط معه عند درجات حرارة أعلى من CO 50 ، في حني يسمح للنتروجني باإلفالت. ومن ثم 
CO لتخزينه. ويخطط الباحثون لبدء اختبارات الفلتر في محطات توليد طاقة تعمل بالفحم 

2
يؤدي تسخني الكربون إلى CO 100 إلى إطالق 

احملترق في العام 2009.
ويقترح رادوس بأن الغاز احملتَجز ميكن أن ُيحَقن داخل حقول النفط وعروق الفحم، وهذا ما يجعل استخالص النفط وامليثان أكثر كفاءة، 

ولكن العملية ما زالت غير فّعالة اقتصاديًا حتى اآلن.

ÆNewScientist, 24 May 2008 WK−� s� f³²I�

d×³�« `DÝ X% r−M�ÆÆÆ ÊU²O*«           
كان قد لُقب بـاجلليد القابل لالشتعال، وميكن أن يكون املصدر العاملي العظيم 
واألخير للوقود –املعتمد على الكربون- مفترضني أننا نستطيع أن ننقب عن هيدرات 
احمليط  قيعان  امليتان حتت  غاز  اجلليد حتصر  من  بلّورية  شبكات  وهي  امليتان، 

.permanent frost واألرض الدائمة التجمد
إن املشكلة الوحيدة الستخراج هذا امليتان هي احلاجة لتذويب اجلليد جللب الغاز 
إلى السطح. فقد قام فريق من اجليولوجيني من كندا واليابان في العام 2002 مبحاولة 
حقن ماء ساخن ضمن اجلليد وذلك أسفل دلتا نهر مكنزي Mckenzie في شمال 
ر بعض الهيدرات، تبّني أن العملية تستهلك طاقة كثيرة.             كندا. وخالل حترُّ

أما في الوقت احلاضر فإن الفريق ذاته قد استخرج امليتان بكفاءة أكثر، وبدون 
استخدام املاء الساخن، وذلك عن طريق ضخ الهواء اخلارج من فتحات املثقاب في 

ر امليتان. البنيات املجّمدة. وهذا ما ُيخفض الضغط، ويرفع بالتالي درجة حرارة ذوبان اجلليد، وبذلك ميكن أن ُيحرَّ
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       إن الشركة الوطنية اليابانية للنفط والغاز واملعادن التي أعلنت نتائج التجربة، تريد استخراج 7 تريليون طن من امليتان الذي يعتقد بأنه 
محصور على هيئة هيدرات موجودة في املياه الساحلية اليابانية، وهي تأمل بأن يكون هذا هو اجلواب لبحث مطّول أجرته اليابان على مدى قرن 

للحصول على مصدر أصلي للوقود. وقد قامت احلكومة باملوافقة على خطة الستثمار الوقود املستخرج جتاريًا في غضون عقد من الزمن.
وعلى أية حال، فإن التنقيب عن امليتان هو أسهل بالقول منه بالفعل. فهناك مخاوف من أن تشويش وضع الهيدرات قد ُيسبِّب انفجارات 
ميكن أن ُتطلق كميات ضخمة من الغاز، كما حدث منذ ثمانية آالف سنة مضت، حيث سبَّب إنطالق طبيعي مفاجئ للغاز من قاع البحر 

الشمالي بالقرب من النرويج أمواج تسونامي أغرقت معظم أراضي اسكوتالندا. 

ÆNewScientist, 19 April 2008 WK−� s� f³²I�

 ÂuO½«—uOK�  rN²K*« dDH�«                
W�dF*«  UŠUÝ nEM¹ b�              

في  يساعد  قد  املنازل  لبعض  اخللفية  احلدائق  في  فطر  اكتشاف  ّمت  لقد 
تنظيف غبار اليورانيوم املستنفد املُخلَّف في ساحات املعارك التي دارت في 
العراق والبلقان. أما في الوقت احلاضر، فإن الطريقة الوحيدة لتطهير املواقع 
هي في جمع شظايا الذخيرة يدويًا، ولكن هذه الطريقة تخفق في التعامل مع 

غبار اليورانيوم.

إن اليورانيوم املستنفد له ضعف كثافة الرصاص، وهو ُيضاف إلى القذائف 
والطلقات فيعطيها زخمًا أكثر للنفاذ إلى األهداف وتدميرها. وإن هذه األسلحة 
تقوم بنشر اليورانيوم في ساحات املعركة، حيث ميكن أن يستمر تأثيره في 
البيئة لعدة عقود من الزمن، وميكن أن يسبِّب اليورانيوم-235 املتبقي في الوقود 
وبسرطان  لألعصاب  احلاصل  باألذى  ربطه  ّمت  كما  للكلى،  الضرر  املستنفد 

الرئة.

أما اآلن، فيقول فريق العمل بإدارة Geoffrey Gadd، من جامعة دوندي 
بإجنلترا، بأن عدة أنواع شائعة من الفطر ميكن أن تنمو على اليورانيوم وتتمّثله 

كيمياويًا.

وقد قام ذلك الفريق بزرع هذه الفطور في املختبر مستخدمًا وسطًا محتويًا 
على شدٍف من اليورانيوم املستنفد، ووجدوا أن أجزاء من الفطر املتصل باملعدن 

أصبحت مكسوة (مغطاة) مبادة صفراء.

وقد أظهر ذلك عدة مناذج من فسفات اليورانيل، وهي املادة التي قال غاد بأنها "قادرة على االحتفاظ باليورانيوم على املدى الطويل"، 
وال يتفّكك اليورانيوم وفق النمط الطبيعي في هذه األشكال. وقال أيضًا: "إن ذلك سوف يساعد في إعاقة امتصاصه من قبل النباتات 
واحليوانات وامليكروبات". وإضافة إلى ذلك، فإن فسفات اليورانيل عدمية الذوبان في املاء، أي أن هذا سيمنع اليورانيوم املستهلك من 

الرشوح إلى التربة. 

ÆNewScientist, 10 May 2008 WK−� s� f³²I�
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h�K�
غذيت عنزات املاعز الشامي إما على عليقة تقليدية مؤلفة من تنب قمح–علف مركز (شاهدة) 
أو على عليقة جرى فيها استبدال 35% من التنب بدريس القطف Atriplex lentiformis، مع إضافة 
والبروتني.  بالطاقة  عليقتني متماثلتني  لتشكيل  املركز  العلف  الشعير وتخفيض مستوى  حبوب 
واستهلكت  قدمت  وقد  الوالدة.  وحتى  التلقيح  قبل  أشهر   5 عمر  من  اعتبارًا  العليقتان  قدمت 
املجموعتني  في  العنزات  قبل  من  اخلام  والبروتني  االستقالبية  الطاقة  من  متشابهة  كميات 
الشاهدة والتجريبية. كما احتوت األوراق والشماريخ الزهرية للقطف على كمية أكبر من البروتني 
اخلام والطاقة االستقالبية وكمية أقل من األلياف اخلام ومكونات اجلدار اخللوي من السوق. 
بلغت قيم املادة العضوية املهضومة في دريس القطف: 516 ، 629 ، 285غ/كغ مادة جافة لكامل 
الغطاء اخلارجي، لألوراق مع الشماريخ الزهرية وللسوق، على التوالي؛ باملقارنة مع قيم الطاقة 
االستقالبية التي بلغت 6.01 ، 6.55 ، 3.76 ميغا جول/كغ مادة جافة. بلغت نسب النتروجني الذواب 
29 و39%، والنتروجني غير الذواب 25 و28% من النتروجني الكلي في األوراق مع الشماريخ 

في  البروجستيرون  وتراكيز هرمون  احلية،  األوزان  كانت  التوالي.  على  السوق،  وفي  الزهرية 
العليقتني  على  املغذاة  العنزات  عند  فترة احلمل متشابهة  ومعدالت احلمل وطول  الدم،  مصل 
كلتيهما، وتشابهت أيضًا أوزان املواليد عند الوالدة. يبدو أنه باإلمكان استبدال بعض من تنب 
القمح بدريس القطف في العالئق التقليدية املكونة من التنب والعلف املركز املقدمة لعنزات التربية 

بدون  تأثير ضار في أدائها، األمر الذي أدى إلى توفير في كمية العلف املركز املطلوبة.

»�WO�U�H*« �ULKJ∫ مكون غذائي، بروتني، طاقة، تناسل، بروجستيرون، عنزة شامية.

.Tropical Grasslands, (2007) :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة

  مجلة عالم الذّرة العدد 117 (أيلول/تشرين األول) 2008

 Atriplex lentiformis ∞£≤dG ¢ùjQóH íª≤dG Íàd »Fõ÷G ∫GóÑà°S’G
»eÉ°ûdG õYÉŸG äGõæY á≤«∏Y ‘

  ,…hÉbQR õà©e .O ,…ô°üªdG ÖJGQ óªëe .O
áØ«∏N ∞∏N .O

هيئة الطاقة الذّرية السورية، قسم الزراعة

 ¿RÉe ,øjódG »≤J ≥aƒe ,á£jôN ¿É°ùM óªëe .O
∞°Sƒj êGô°S ,QÉ°üædG

هيئة الطاقة الذرية السورية، قسم الوقاية واألمان

 OGƒe ∫Éª©à°SÉH á©°T C’G øe ™jQóà∏d ¿ƒà«ÑdG øe á°UÉN ´GƒfCG ôjƒ£J
á«©jQóàdG É¡°UGƒN á°SGQOh á«©«ÑW á«∏fi

h�K�
مت حتضير نوعني من البيتون القياسي واملستخدم على نحو واسع في سورية (في دمشق 
مختلفة.  مناطق  من  حصويات  باستخدام  البيتون  من  أخرى  أنواع  أربعة  وحتضير  وحلب)، 
درست اخلواص التدريعية لهذه األنواع الستة من أجل كل من أشعة غاما (الصادرة عن منابع 
النترونات (الصادرة عن منبع األمريشيوم-بيريليوم).  السيزيوم-137 والكوبالت-60) ومن أجل 
تبني أنه ميكن احلصول على نسبة تخفيض في ُسْمك نصف القيمة حوالي 10% عند استخدام 
البيتون الدمشقي باملقارنة مع البيتون احللبي، من أجل كل من أشعة غاما والنترونات. كما تبني 
أنه ميكن احلصول على تخفيض 10% إضافية في ُسْمك نصف القيمة، عند استعمال إحدى 
النترونات  الهيماتيت) من أجل كل من  اخللطات األربع األخرى (من موقع راجو، أغلبها من 

وأشعة غاما.
»�WO�U�H*« �ULKJ∫  تدريع، خرسانة، غاما، نترونات.

.Progress in Nuclear Energy, (2007) :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة
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لتحديد  2005 و2006  التفاحيات في سورية خالل عامي  لزراعة  الرئيسية  املناطق  ُفحصت 
وجود العامل املمرض E. amylovora املسبب ملرض اللفحة النارية. جمعت عينات تظهر عليها 
السفرجل، اإلجاص  E. amylovora من  أشجار  بالبكتريا  أعراض مشابهة ألعراض اإلصابة 

والتفاح. 
من  وبعضها  السفرجل  من  معظمها   E. amylovora بكتريا  من  عزلة   75 على  مت احلصول 

اإلجاص ولكن لم نحصل على أية عزلة من التفاح.
أبدت جميع العزالت أعراضًا مثالية ملرض اللفحة النارية عندما اختبرت على ثمار إجاص 

فتية كما سببت عزلتان فقط فرط حساسية متأخر عند اختبارهما على نبات التبغ.
احللقي  الدنا  بلمرة  جهاز  بواسطة   E. amylovora بأنه  املمرض  العامل  هوية  تأكيد  جرى 
(PCR) باستخدام بادئات خاصة ومميزة لهذا املمرض البكتيري. تضخم املجموعة األولى من 

خاصة  شدفة  الثانية  املجموعة  تضخم  بينما   pEA29 األصلي  البالزميد  من  شدفة  املرئسات 
السكريات  املتعدد  اخلارجي  للغالف  الفريد  التركيب  ذي   (Amylovoran) األمبلوفوران  بتركيب 

واملميز لهذا العامل املمرض البكتيري.
وجد أن مرض اللفحة النارية مستشٍر في منطقة الزبداني في ريف دمشق وهي منطقة ذات 

حرارة معتدلة (10-25م0) ورطوبة نسبية مرتفعة (أعلى من 70%) خالل فترة اإلزهار.
ومع ذلك، كان وجود املرض محددًا في سورية مبناطق قريبة من احلدود اللبنانية.

يعتبر هذا العمل العزل األول واملميز لبكتريا E. amylovora في سورية. 

.E. amylovora لفحة نارية، سورية، تسجيل أول، بكتريا ∫WO�U�H*« �ULKJ�«

.Australian Plant Pathology (2008) :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة

 ¢VôŸ ÖÑ°ùŸG E. amylovora ¢VôªŸG πeÉ©dG ´RƒJh ∫h C’G π«é°ùàdG
ájQƒ°S ‘ ájQÉædG áëØ∏dG

 ,»HGôY øjódG OÉªY óªëe .O ,áfƒeCG ¿É°ùM .O
OhGódG ¢Sƒ«fƒ£fCG .O

هيئة الطاقة الذرية السورية، قسم البيولوجيا 
اجلزيئية والتقانة احليوية

59

¢SÉÑY ΩÉ°ùH  ,π«∏N ï«°ûdG óªëe
هيئة الطاقة الذرية السورية، قسم الفيزياء

 πNGO ôJGƒàdG áØYÉ°†ŸG ád só©ŸG áÑ∏°üdG äGQõ«q∏d ájô¶f á°SGQO
 ájQõ«∏dG äGOƒjódÉH áNƒî°†ŸG ±ƒ÷G

h�K�

قمنا في هذه الورقة بتوليد بعض املنحنيات التصميمية كاالستطاعة العظمى والطاقة وعرض 
الرياضياتية  واملعادالت  املنحنيات  هذه  على  اعتمادًا  النبضة.  لتناظر  واصٍف  ومعامٍل  النبضة 
املناسبة، بّينا كيفية تصميم ليزر مزود مبفتاح جودة منفعل وصلب معدل مضاعف التواتر داخل 

اجلوف والتنبؤ مبميزات النبضة املتولدة. 

»�WO�U�H*« �ULKJ∫  حتويل التواتر، ليزرات صلبة، مفتاح جودة، منذجة عددية.

.ACTA Physical Polonica, (2008) :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة
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á«bƒ°S óªëe .O
هيئة الطاقة الذرية السورية، قسم الفيزياء

 »dƒ°üf ∫ÓH .O ,á«ehQ óªëe .O
الهيئة اللبنانية للطاقة الذّرية، مخبر التحليل 

باحلزم األيونية 

   

¿hôNBGh º°SÉb ƒHCG ΩÉ°üY .O
هيئة الطاقة الذرية السورية، قسم الوقاية 

واألمان

 ‘ í°TôŸG äGP ´É©°T E’G ¢ù«jÉ≤e ∞«°UƒJ äÉ«æ≤àd ádOÉÑàe áfQÉ≤e
á«é°ùØæÑdG ¥ƒa á©°T C’G ∫É›

h�K�
استخدمت مقاييس اإلشعاع ذات املرشح ضيقة العصابة عند األطوال املوجية 248 نانومترًا، 
313 نانومترًا، 330 نانومترًا و368 نانومترًا في عملية املقارنة بني مرافق معايرة احلساسية الطيفية 

 BNM-INM الوطني)،  الفيزياء  (مختبر   NPL التقنية)،  هلسنكي  (جامعة   HUT في  (اإلضــاءة) 
(املكتب الوطني للقياس-املعهد الوطني للقياس). فكانت النتائج متطابقة إلى حدٍّ ما ضمن االرتياب 
احملدد. بينت دقة التصنيع في عملية املقارنة البينية وجود انزياح أكبر مما هو متوقع بني ساللم 
األطوال املوجية املستخدمة في املعاهد املشاركة. هذه احلقيقة ال ميكن مالحظتها من خالل املقارنة 

البينية لالستجابة الطيفية أو لإلنفاذية الطيفية، حيث تستخدم عينات حيادية.

فوق  أشعة  فخ،  ذو  حساس  العصابة،  الضيقة  املرشح  ذات  اإلشعاع  مقاييس   ∫WO�U�H*«  �ULKJ�«
بنفسجية، إضاءة طاقية، استجابة طيفية، استجابة تكاملية، طول موجي فّعال، استجابة طيفية موزونة.

.Institute of physics publishing, (2003) :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة

  مجلة عالم الذّرة العدد 117 (أيلول/تشرين األول) 2008

 Ì©ÑàdÉH π«∏ëàdG ∫Éª©à°SÉH OÎæŸG P’ƒØdG ‘ áØ«ØÿG ô°UÉæ©dG …qô–
¿ôŸG ™LGôdG

h�K�

يصف هذا العمل قدرة تقنيات التحليل باحلزم األيونية IBA على التحديد معًا لكل من تركيز 
التوزع وطيفه على العمق لبعض الشوائب اخلفيفة مثل: الكربون واألكسجني واآلزوت في مواد 
حاملة ذات عدد ذري Z كبير مثل الفوالذ غير القابل للصدأ. في الواقع، تتميز عمليات نتردة بعض 
باملقارنة  مختلفة  فوائد  وتؤمن  لالهتراء  ومقاومتها  امليكانيكية  خواصها  حتسني  بإمكانية  املواد 
مع الطرائق األخرى املستخدمة في تعديل السطوح. ُنتردت غازيًا وبالزميًا بعض أنواع الفوالذ 
(AISI-304 وH13) التي تستخدم بشكل شائع في الصناعة، بهدف حتسني صالدتها ومقاومتها 
للتآكل. درس تعالق التحسينات مع طيف توزع اآلزوت على العمق ومع التغيرات البنيوية الالحقة 
على وجه اخلصوص. طبقت طريقة تشتت ال-رذرفورد (α,α) عند طاقة MeV 5 على عينات مختلفة 
النتريدية  الطبقات  التركيب (االستيكومترية) وثخانة  والنتردة وبعدها بهدف حتديد جتانس  قبل 

السطحية اجلديدة املتشكلة.

 ،AISI304 التحليل باحلزم األيونية، نتردة، الفوالذ بالتبعثر الراجع، تقنيات  »�WO�U�H*« �ULKJ∫ حتليل 
.H13 الفوالذ

.Nuclear Instruments Methods in Physics Research, (2006) :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة
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»∏YOôc RGƒa .O ,äÉfÉL ¥ó°üe .O
هيئة الطاقة الذرية السورية، قسم الزراعة

¿É£b ô«gR .O
هيئة الطاقة الذرية السورية،  قسم الجيولوجيا

 ájó«∏≤àdG á≤jô£dÉH í«≤∏àdGh πFÉ°ùdG …ÒàμÑdG í≤∏ŸG ø≤M º««≤J
§«≤æàdÉHh •ƒ£ÿÉH …hôŸG Éjƒ°üdG ∫ƒa ∫ƒ°üëŸ

h�K�
التلقيح  إلى  يحتاج  أنه  إال  اجلوي،  لآلزوت  املثبتة  البقولية  احملاصيل  من  الصويا  فول  يعتبر 
بالسالالت البكتيرية املثبتة لآلزوت وخاصة عند زراعته في أراٍض جديدة لم تزرع سابقًا به. ومبا أن 
 Bradyrhizobium فول الصويا قد أدخل حديثًا إلى سورية فإن إجراء عملية التلقيح بساللة البكتريا
Japonicum أمر ضروري لزيادة كفاءة تثبيت اآلزوت اجلوي تعايشيًا. والسؤال املطروح هو: ما هي 

أفضل طرائق التلقيح فعالية؟
مبا أن سورية من الدول التي تعاني من موضوع نقص املياه فقد مت حتري إمكانية حقن امللقح 
البكتيري مع مياه الري ضمن نظام الري بالتنقيط ومقارنتها بالطريقة التقليدية (تلقيح البذور). في 
جتربة حقلية زرعت في موسمني، قرب مدينة دمشق قورنت طريقة التلقيح البكتيري بتغليف البذور 
والري باخلطوط وبالتنقيط، مع التلقيح املتكرر عن طريق حقن امللقح السائل عبر نظام الري بالتنقيط 
(الري التسميدي احليوي). ازدادت نسبة اآلزوت املثبت حيويًا عند استخدام تقنية الري بالتنقيط 
بغض النظر عن طريقة التلقيح وتكراريته، كذلك فإن حقن امللقح البكتيري السائل عبر نظام الري 

بالتنقيط قد أدى إلى زيادة اآلزوت اجلوي املثبت تعايشيًا.
»�WO�U�H*« �ULKJ∫ الري باخلطوط، الري بالتنقيط، الري التسميدي احليوي، طريقة التخفيف النظيري.

.Agrochimica (2007) :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة

 Ö°ùf ΩGóîà°SÉH áaÉ÷G äÉbÉ£ædG ‘ …ôdG øe óFÉ©dG ¿Éjô÷Gh ôîÑàdG ôjó≤J
ájQƒ°S ,äGôØdG ô¡f ádÉM :Qƒ∏μdG á∏àc-¿Gõ«e π«∏–h Iô≤à°ùŸG ôFÉ¶ædG

h�K�

مت قياس نسب النظائر املستقرة (18O و2H) إلى جانب قيم الناقلية الكهربائية (EC) وتراكيز 
الكلور بشكٍل شهري، عند 12 محطة على طول مجرى نهر الفرات في اجلزء السوري خالل الفترة 
2004-2005. تزداد نسب النظائر املستقرة بشكٍل نظامي بزيادة املسافة أسفل النهر، مع وجوٍد ألهم 

النهر  التبخر من   (1) إلى:  النظامية  الزيادة  غنًى معنوي عند بحيرة األسد. ميكن أن تعزى هذه 
وروافده و(2) جريانات صرف الري العائدة عبر نظام املياه اجلوفية. ووفق قاعدة اإلغناء التكاملي 
لتراكيز النظائر املستقرة في مياه النهر، قدرت كمية فقد املياه بالتبخر من بحيرة األسد بحوالي 
1.93-2.15 مليار م3، باستخدام 18O و2H، على التتالي. استنادًا إلى ميزانية الكلور، تتغير مركبة دخل 

املياه اجلوفية عبر سرير النهر، احملسوبة من أجل اجلريان العائد للصرف، مكانيًا من 70% إلى أقل 
من 1%، تبعًا لشدة نشاطات الري املنفذة على طول مجرى النهر.

»�WO�U�H*« �ULKJ∫ هيدرولوجيا، نظائر مستقرة، تبخر، نهر الفرات، سورية.

.Journal of Arid Environments (2007) :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة
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 •GƒëdG ∞jô°T
هيئة الطاقة الذرية السورية، قسم الفيزياء

   

 »`éY »`cR
هيئة الطاقة الذرية السورية، دائرة تقانات 

البوليميرات
»∏©dG »∏Y

هيئة الطاقة الذرية السورية،  قسم 
تكنولوجيا اإلشعاع

 π«æ«" ‹ƒÑdG øe á«°ûZCG ≈∏Y ™WÉ°ùdG ¥QR C’Gh π«ã«ŸG »é°ùØæH RGõàeG
∫hRCG ó«eEG π«æ«#dGh ∂«∏jôc C’G ¢†ªëH º©£ŸG ∫ƒëμdG

h�K�
أزول،  إميد  والڤينيل  األكريليك  حمض  مبونوميرين،  الكحول  ڤينيل  البولي  من  أفالم  طعمت 
امليثيل واألزرق  بنفسجي  قابلية هذه األغشية المتزاز األصبغة،  باستخدام أشعة غاما. ُدرست 
الساطع، وأظهرت النتائج بأن األغشية غير املعاجلة واملعاجلة قلويًا متتص بنفسجي امليثيل ولكنها 
الساطع وال  األزرق  املعاجلة حمضيًا متتص  فإن األغشية  وبالعكس  الساطع  األزرق  ال متتص 
متتص بنفسجي امليثيل. يشير ذلك إلى إمكانية استخدام هذه األغشية في فصل كال الصباغني 

كما ُوجد أن كمية الصباغ املنزوع تزداد مع ازدياد درجة التطعيم.
»�WO�U�H*« �ULKJ∫ حمض األكريليك، N- ڤينيل إميد أزول، بولي ڤينيل الكحول، تطعيم إشعاعي، قبط 

صباغي، بنفسجي امليثيل، أزرق ساطع.

.Nuclear instruments and Methods in Physics Research, (2007) :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة

  مجلة عالم الذّرة العدد 117 (أيلول/تشرين األول) 2008

 äGRÉZ áWÉ°SƒH ÜhÉéŸG πNGO øe CO2 Qõ«d ´É©°TEG ¢UÉ°üàeG
(CFC)  ¿ƒHôchQƒ∏ahQƒ∏μdG

h�K�

طبقت طريقة االمتصاص من داخل املجاوب الليزري لتحديد معامالت االمتصاص لكل من 
 ،(CFC-12) CF

2
Cl

2
CCl (CFC-11)، وثنائي كلوروثنائي فلوروكربون  

3
F غاز ثالثي كلوروفلوروكربون

لليزر  CHClF (CFC-22) بداللة ضغط الغاز في اخللية داخل التجويف 
2
وكلوروثنائي فلوروكربون 

.10P9 وR القابل للتوليف على خطوط طيفية مختلفة من الفرعني CO
2

قيست استطاعة خرج الليـزر بـداللـة ضـغــط الغـاز عنـد خطـوط طيفية مختلفـة مـن الفــروع 
CO. لوحـظ وجـود امتصاص شديد على اخلطوط من الفرعني 

2
10P، 10R، 9P، 9R النتقاالت جزيئة 

.9P، 10R 10، بينما كشف عن وجود امتصاص ضعيف على اخلطوط من الفرعنيP9 وR

اقتصر حساب معامالت االمتصاص على الفرعني 9R و10P بفعل التغير املهتز الستطاعة خرج 
.10R9 وP احلاصل على اخلطوط من الفرعني ،CFC بداللة ضغط CO

2
ليزر 

للغاز  لالمتصاص  العرضية  املقاطع  حسبت  الناجتة،  االمتصاص  معامالت  أساس  وعلى   
CFC-12 وقورنت مع املقاطع العرضية لالمتصاص املتوفرة من جتربة سابقة (حيث كانت اخللية 

 HITRANو NIST واقعة خارج التجويف أو املجاوب)، ومع املقاطع املأخوذة من قاعدتي البيانات
على التوالي.

الغالف  في  كملوثات   CFC غازات  الكشف عن  في  مفيدة  الناجتة  املعطيات  تكون  أن  ميكن 
اجلوي.

CO قابل للتوليف، الكلوروفلوروكربون.
2
»�WO�U�H*« �ULKJ∫ امتصاص داخل املجاوب، ليزر 

.Optics and lasers in Engineering, (2008) :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة
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 B1 5��uðö�_« …œU� pOJHð vKŽ U�Už WFý√ dOŁQð
WOHKF�«Ë WOz«cG�« qO�U;« iFÐ w�

UL?ý rB²F� ¨w�dF�« p�U� ¨+Už œU¹≈Æœ                                                                              
W¹—u��« W¹ Ò—c�« W�UD�« W¾O¼ �UOL��« …dz«œ ¨W¹uO(« W½UI²�«Ë WO¾¹e'« UOłu�uO³�« r��                                                                            

h�K�
لقحت عينات معقمة من مواد غذائية (األرز والذرة والفول السوداني، والفستق احللبي املقشور، وغير املقشور)؛ وعينات من مواد علفية 
(الذرة والنخالة والشعير) مبعلق بوغي 106 من فطر Aergillus Flavus القادر على إفراز األفالتوكسني B1. شععت العينات باجلرعات 4 و6 

و10 كيلوغراي من أشعة غاما، ثم قدر تركيز األفالتوكسني في العينات قبل التشعيع (شاهد) وبعده. 
أشارت النتائج إلى أن تفكك األفالتوكسني قد تناسب طردًا مع ازدياد جرعة أشعة غاما املطبقة لكل مادة من املواد املختبرة، فمثًال 
عند اجلرعة 4 كيلوغراي كانت نسب تفكك األفالتوكسني 8.4% و9.7% و16.6% و23.5% و34.9 لكل من الفول السوداني، والفستق احللبي 
املقشور، وغير املقشور، والذرة الصفراء، واألرز، على التتالي.  في حني وصلت نسبة تفكك األفالتوكسني في املواد الغذائية املختبرة عند 
تعريضها جلرعة 10 كيلوغراي أعلى قيمة لها، حيث بلغت 58.6%، و68.8%، و84.6%، و81.1%، و87.8% لكل من الفول السوداني، والفستق 
احللبي املقشور، وغير املقشور، والذرة الصفراء، واألرز، على التتالي.  في العينات العلفية كانت نسب تفكك األفالتوكسني في الشعير %45 
و66% و90% وفي النخالة 47% و75% و86%، في حني كانت هذه النسب 31% و72% و84% في الذرة العلفية من أجل اجلرعات 4 و6 

و10 كيلوغراي على التتالي.
تناسب تفكك األفالتوكسني B1 في العينات املشععة عكسًا مع محتوى املادة املشععة من الزيت، ففي حني لم تزد أعلى نسبة تفكك 
لألفالتوكسني عن 58.6% في الفول السوداني الذي يحتوي على أعلى نسبة من الزيت، كانت أعلى نسبة تفكك لألفالتوكسني 56.6%، في حني 

وصلت أعلى نسبة تفكك لألفالتوكسني في الذرة، والتي احتوت على أعلى نسبة من الزيت، إلى %80. 
تشير هذه النتائج إلى إمكانية استخدام أشعة غاما كوسيلة لتحطيم األفالتوكسني في احلبوب الغذائية والعلفية إلى نسب أقل من النسب 
املسموح بها في هذه املواد وذلك باستخدام جرعة من أشعة غاما أقل من احلد األعظمي املسموح باستخدامه لهذه املواد وهي  10 غراي.  

»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ أفالتوكسني، أشعة غاما، حتطيم، مواد غذائية وعلفية.
c تقرير مختصر عن دراسة علمية مخبرية ُأجنزت في قسم البيولوجيا اجلزيئية والتقانة احليوية - هيئة الطاقة الذّرية السورية.

 …—eM�« d�UMF�«Ë WFA*« 	«bOKJMK�  ÍuOŠ r�«dL� WK�b�« 	U³½ Â«b
²Ý«
©Íu'« jI��«® Íu'« ¡«uN�« w�

wKOKš ÂU�Š ¨w�ULA�« ‰UL� ¨ÊU�d)« q�U� ¨w½ULK�� nÝu¹ Æœ ¨ÍdB*« bOFÝ bL×�Æœ                                                                                   
W¹—u��« W¹—c�« W�UD�« W¾O¼ ¨ÊU�_«Ë W¹U�u�« r��                                                       

h�K�
جرى في البحث احلالي دراسة إمكانية استخدام نبات الدفلة كمراكم حيوي للنكليدات املشعة والعناصر النزرة في الهواء اجلوي 
ملراقبة تلوث الهواء في املدن السورية. جمعت عينات من أوراق الدفلة (الفتية والقدمية واملتساقطة) وأزهارها باإلضافة إلى العوالق 
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الهوائية والتربة السطحية من مواقع عديدة في كل من دمشق وحلب وطرطوس والالذقية وتدمر وذلك على أربع مراحل خالل العامني 
2005 و2004. حللت العينات كيميائيًا لتعيني Cd، Pb، Zn، Cu وإشعاعيًا لتعيني 137Cs و210Pb و210Po. دلت النتائج أن تراكيز العناصر 

النزرة والنكليدات املشعة املدروسة مرتفعة في األوراق القدمية واملتساقطة، وكانت أعظمية في العينات التي جمعت من مواقع قريبة 
من املناطق الصناعية مما يدل على أن أوراق الدفلة تراكم هذه العناصر. وعالوة على ذلك، ازدادت تراكيز العناصر املدروسة وخاصة 
الرصاص في أوراق الدفلة كلما ازداد عمر األوراق. باإلضافة إلى ذلك، لوحظت تغيرات في قيم التراكيز على مدار العام عزيت إلى 
لتعيني معامالت  النتائج إحصائيًا  ذلك، عوجلت  الرياح. وعالوة على  بفعل  التربة  تعلق  إعادة  أو  األمطار  مياه  بفعل  الغسل  عمليات 
االرتباط اخلطية بني تراكيز العناصر املدروسة في العينات املختلفة، حيث لوحظت عالقة خطية بني تركيز الرصاص في العوالق الهوائية 
واألوراق القدمية واملتساقطة. على أية حال، واعتمادًا على النتائج التي مت احلصول عليها، تعد الدفلة مراكمات حيوية للعناصر النزرة 

والنكليدات املشعة.

»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ دفلة، مراكم حيوي، سقط جوي، نكليدات مشعة، معادن نزرة. 

c تقرير مختصر عن دراسة علمية مخبرية ُأجنزت في قسم الوقاية واألمان - هيئة الطاقة الذّرية السورية.

WO½UHKG�« WOzuC�« WO�UODLK� W�UŽ WÝ«—œ
nODK�« bLŠ√ Æœ                                                                                                                                     

W¹—u��« W¹—c�« W�UD�« W¾O¼ ¨¡U¹eOH�« r��                                                                                                                                

h�K�
تعتبر املطيافية الغلفانية تقنية بسيطة نسبيًا وحساسة لقياس أطياف ذرية وجزيئية غاية في الدقة. ويتم احلصول على اإلشارة 
الغلفانية من خالل تغير تيار االنفراغ في انفراغ غازي منخفض الضغط وذلك بعد امتصاص ضوء ليزري ذي طول موجة مناسبة 
من قبل بالزما االنفراغ. هذه التقنية متكننا من دراسة أطياف الذرات واجلزيئات املثارة واملتأينة، كما أنها وسيلة دقيقة لقياس طول 

املوجة الليزرية. 
جرى في هذه الدراسة التطرق للمطيافية الغلفانية بشكل عام كنشوئها وتطورها التاريخي، وآلية إنتاج اإلشارة وطرق قياسها. 
كما مت عرض كيفية إجراء قياسات فائقة الدقة بواسطة مطيافية اإلشباع وأهم االستخدامات التي متيز هذه املطيافية. من املعروف 
أن هذه التقنية املطيافية تضاهي التقنيات الضوئية الكالسيكية من حيث النتائج ودقة القياس وتتميز عنها ببساطة جتهيزاتها املخبرية 

وقلة كلفتها وكذلك تخلصها من التشويش الضوئي.

»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ مطيافية غلفانية ضوئية، مطيافية اإلشباع، مطيافية خالية من تعريض دوبلر، 
                         مطيافية فائقة الدقة، امتصاص ضوء الليزر.

c تقرير مختصر عن نشرة علمية توضيحية ُأجنزت في قسم الفيزياء - هيئة الطاقة الذّرية السورية.
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WO½bF*« �ôuGA*« w� »uOF�« sŽ nAJ�« w� …c�UM�« qz«u��« Â«b�²Ý«

…œ«dł W�UÝ√ ¨w½UG�√ bL×� ¨…—«dŠ oO�Ë Æœ                                                                                  
W¹—u��« W¹—c�« W�UD�« W¾O¼ ¨WO�öð≈ö�« �«—U³²šô« …dz«œ ¨WOLKF�« �U�b)« r��                                                                                  

h�K�
تضمن التقرير قسمني: األول هو القسم النظري، وضم ثالثة فصول، حيث حوى الفصل األول شرحًا مفصًال للمبادئ الفيزيائية 
لالختبار بالسوائل النافذة، وحوى الفصل الثاني كيفية إجراء االختبار بالسوائل النافذة، وحوى الفصل الثالث جتهيزات االختبار 
بالسوائل النافذة وتصنيفها، بينما ضم القسم الثاني، وهو القسم العملي جتربتني بالسوائل النافذة، األولى اختبار عينة عيارية معلومة 

االنقطاعات والثانية اختبار عينة مجهولة االنقطاعات ومت اختبار كلتيهما بالسوائل النافذة امللونة القابلة لإلزالة مبذيب.

»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ سائل نافذ، انقطاع، ُمحّل، ُمظهر، ضوء أسود.

c تقرير مختصر عن دراسة علمية مخبرية ُأجنزت في قسم اخلدمات العلمية - هيئة الطاقة الذّرية السورية.

—eOK�UÐ …dI²�*« dzUEM�« qB� ŸËdA* UNFOMBðË W¹d³�� dO�³ð …d−Š rOLBð

Â«u)« f½√ Æœ ¨wðU�eł —œUI�« b³ŽÆ œ ¨w½«dBF� ÂU�Ð Æœ                                                                                                      
W¹—u��« W¹—c�« W�UD�« W¾O¼ ¨¡U¹eOH�« r��                                                                                                 

h�K�
 (diffusion pump) لقد جرى تصميم حجرة تبخير مخبرية وتصنيعها ملشروع فصل النظائر املستقرة بالليزر. كما مت اختبار اخلالء
10 ملي بار باستخدام مضخة انتثارية - حيث مت الوصول إلى درجة خالء من مرتبة 7 مزودة مبصيدة آزوت سائل. تتضمن هذه 

احلجرة نوافذ متعددة من أجل تركيب مقياس زمن الطيران ومقياس الثخن ومقاييس اخلالء ومرور أشعة الليزر إلى داخل احلجرة 
ونوافذ أخرى من أجل املراقبة.

»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ إتيربيوم تبخير، حجرة عالية، خالء: Yb، تخلية مضخات.

c تقرير مختصر عن عمل تقني ُأجنز في قسم الفيزياء - هيئة الطاقة الذّرية السورية.

wHOD�« —«b�ù« WIOC�« �«—eOK� wHOD�« ÷dF�« ”UOI� Á—U³²š«Ë  ËdOÐ≠ÍdÐU� q š«b Ô� ¡UMÐ

lOM� s¹b�« ¡öŽ Æœ                                                                                                                                   
W¹—u��« W¹—c�« W�UD�« W¾O¼ ¨¡U¹eOH�« r��                                                                                                                                

h�K�
يعرض هذا التقرير وصفًا لتصميم ُمداِخل فابري-بيرو وبنائه املُعد لقياس العرض الطيفي لليزرات املرئية وبدقة طيفية أفضل من 
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0.04 سم-1. استخدم هذا اجلهاز املخبري في توصيف العرض الطيفي لليزر الصباغي املبني محليًا.

»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ ُمداِخل فابري-بيرو، أهداب التداخل، ليزر صباغي، دقة طيفية، مجال طيفي مرئي.

c تقرير مختصر عن عمل تقني ُأجنز في قسم الفيزياء - هيئة الطاقة الذّرية السورية.

w�ü« w½Ëd²M�« jOAM²�UÐ qOK×²�« Â«b�²ÝUÐ wFO³D�«Ë V ]CM*« ÂuO½«—uO�« 5Ð eOOL²�«

                                   œ«bŠ b�Uš Æœ                                                                                                                               
W¹—u��« W¹—c�« W�UD�« W¾O¼ ¨W¹ËuM�« WÝbMN�« r��                                                                                                                      

h�K�
عت آثار من اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم  ب. ُشعِّ مت في هذا العمل تطوير طريقة جديدة للتمييز بني اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم املنضَّ
ب بشكل منفصل، وقيست النسب 239Np/95Zr, 239Np/103Ru , 95Zr/103Ru. أظهرت النتائج أن هذه النسب حساسة جدًا للتركيب النظيري  املنضَّ
 238Uلليورانيوم ولطيف نترونات التشعيع وميكن استخدامها كمؤشر على التركيب النظيري. إنَّ هذه النسب مستقلة عن التوازن الطبيعي لـ

مع بناته. كما ُحللت بهذه الطريقة عينات متر وكمأة. حيث تبني أن محتوى هذه الثمار من اليورانيوم أقل من حد الكشف. 

ب، ,239Np, 95Zr,103Ru ، تركيب نظيري.  »�WOŠU²H*« �ULKJ∫ يورانيوم طبيعي، منضَّ

c تقرير مختصر عن بحث علمي ُأجنز في قسم الهندسة النووية - هيئة الطاقة الذّرية السورية.

lOFA²�« WD×� w� lÐUM*« l¹“uð WOKLŽ W²9_ wÐuÝUŠ Z�U½dÐ

                                                  ÍdOBI�« ÊË—U¼                                                                                            
W¹—u��« W¹—c�« W�UD�« W¾O¼ ¨WFý_« �«bŠË qOGAð …dz«œ ¨ŸUFýù« UOłu�uMJð r��                                                                                

wMG�« b³Ž —UAÐ Æœ                                                                                             
W¹—u��« W¹—c�« W�UD�« W¾O¼ ¨WOLKF�« �U�b)« r��                                                                                           

h�K�
مت إجراء محاكاة حاسوبية باستخدام لغة "VISUAL BASIC" حلساب توزع اجلرعة في محطة التشعيع في دير احلجر بشكل 
فراغي وفقًا لتوزع منابع كوبالت-60 احململة في حامل املنابع وشدتها. ميّكن البرنامج من حساب توزع اجلرعة في املنتجات املعاجلة 
في احملطة حسب كثافة املنتج وحسب اجلرعة املطلوبة. ميكن استخدام البرنامج في اختيار التوزيع األفضل للمنابع عند حتميلها. 

أبدت القيم احملسوبة وفق البرنامج توافقًا جيدًا مع القيم التجريبية املقيسة.

»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ كوبالت-60، قياس اجلرعة، توزع اجلرعة، محاكاة حاسوبية.

c تقرير مختصر عن دراسة حاسوبية في قسم تكنولوجيا اإلشعاع وقسم اخلدمات العلمية - هيئة الطاقة الذّرية السورية.
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 w³D�« wŽUFýù« hO�A²�« w� …œu'« ÊUL{ Z�U½dÐ ZzU²½ qOK%
W¹—uÝ s�  WOÐuM'« WIDM*« �UE�U×� w� WO�uJ(« w�UA*« w�

”u?½Ë bL×� Âd� ¨dCš ÊULOKÝ bL×� ¨WD¹dš ÊU�Š bL×�Æœ                                                                                          
W¹—u��« W¹—c�« W�UD�« W¾O¼ ¨ÊU�_«Ë W¹U�u�« r��                                                                                            

h�K�
لقد مت في هذه الدراسة إجراء تقييم شامل لعمل أجهزة األشعة السينية املستخدمة في التصوير والتنظير اإلشعاعي الطبي من 
خالل تطبيق إجراءات ضبط اجلودة املعتمدة في الهيئة واختباراتها. وتبني من حتليل النتائج أن غالبية األجهزة تعمل وفق املعايير 
املعتمدة بينما بلغت نسبة األجهزة التي حتتاج إلى إصالح ومعايرة قيمة قدرها 21.6% للتصوير، ونسبة قيمتها 36.8% للتنظير. 
وتوضح ضرورة تطبيق برنامج ضبط جودة شامل لكافة أجهزة األشعة املوجودة في القطر وخاصة في احملافظات البعيدة عن دمشق 

ملعرفة دقة عملها ووضع التوصيات الالزمة ملعايرتها وإصالحها.

»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ تصوير وتنظير إشعاعي، ضبط اجلودة، معايير معتمدة، معايرة.

c تقرير مختصر عن دراسة علمية مخبرية ُأجنزت في قسم الوقاية واألمان - هيئة الطاقة الذّرية السورية.

Ê«d¾H�« bMŽ  öOÝËd³�UÐ WÐU�ù«  WŽu�Ë WOŽUM*« WÐU−²Ýô« WÝ«—œ

Íd¹d*« s1√ Æœ                                                                                          
¨�UOŽUM*«Ë UOłu�uOÐËdJO*« …dz«œ ¨W¹uO(« W½UI²�«Ë WO¾¹e'« UOłu�uO³�« r��                                                                                        

W¹—u��« W¹—c�« W�UD�« W¾O¼                                                                                      

h�K�

لوحظ أن السالالت الثالث املوهنة للبروسيال لها فترة بقيا أقل من السالالت املفوعة. كما لوحظ أن احلقن الصفاقي، أو العضلي، 
أو حتت اجللد، لسالالت البروسيال أدى إلى استمرار البكتيريا لفترة أطول من فترة بقائها عقب اإلعطاء الفموي أو األنفي، بينما 
كانت النتائج متشابهة بالنسبة للسالالت املوهنة مهما كانت طريقة إحداث اخلمج. كما لوحظ أن احلقن الصفاقي يحرض حماية 
ضد البروسيال أفضل من احلقن الفموي، وأن احلماية الُفضلى تكون إذا مت احلقن بعد ثمانية أسابيع وليس بعد أربعة أسابيع من 

اإلصابة. 

»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ بروسيال ضأنية، بروسيال مجهضة، فوعة، موهنة، حماية، فئران.

c تقرير مختصر عن بحث علمي ُأجنز في قسم البيولوجيا اجلزيئية والتقانة احليوية - هيئة الطاقة الذّرية السورية.
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SOUTHERN PROVINCES OF  
SYRIA.

M. H. KHARITA , M. S. KHEDR, K. M. 

WANNUS
Department of Protection and Safety, Atomic Energy 

Commission, P.O. Box 6091, Damascus, Syria

This Study covered comprehensive evalua-
tion for diagnostic radiography and fluorogra-
phy equipment used  in medicine  by applying 
SAEC quality  control rules. The results showed 
that most of considered x-ray equipment have an 
acceptable performance but few reached 21.6% 
in radiography and 36.8% in fluorography need 
repair and recalibration. Also recommendations 
and guidance for repair and  preventative mainte-
nance are required and quality assurance program 
should be applied in all diagnostic radiology in-
stitutions in Syria. 

Key Words: radiography , fluorography , 
quality  control , SAEC quality  control rules , 
recalibration

IMMUNE RESPONSES AND 
VIRULENCE STUDY AGAINST 
INFECTION BY BRUCELLA B. 
MELITENSIS, B. ABORTUS IN 

MICE CD1, BALB/C, SWISS.

A. ALMARIRI
Department of Molecular Biology and Biotechnology, 

Atomic Energy Commission, P. O. Box 6091, 
Damascus, Syria

Firstly, we confirmed that the three attenu-
ated strains are less persistent in mice than fully 
virulent strains B. abortus  and B. melitensis. The 
persistence of Brucella ssp was longer when we 
stimulated the infection using the intraperitoneal 
or intramuscular or subcutaneous route compar-
ing with intragastric or intranasal route. Con-
cerning the attenuated strains, no difference was 
observed whatever the route of infection. We ob-
served that the intraperitoneal injection allowed a 
better protection comparing with the intragastric 
administration, when Brucella ssp was used for 
the challenge. 

AALAM AL-THARRA, Nº. 117, SEPTEMBER/OCTOBER 2008
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MEASURING NARROW 
LINEWIDTH LASERS

A. A. MANI 
 Department of Physics, Atomic Energy Commission, P.

O. Box 6091, Damascus, Syria

In this report discribed the realization of a Fab-
ry-Perot interferometer dedicated for measuring 
laser spectral resolutions better than 0.04 cm-1 in 
the visible spectral range. This instrument is em-
ployed for spectral chracherization of the labora-
tory-build dye lasers.

Key Words: Fabry-Perot interferometer, 
interference fringes, dye laser, spectral resolution, 
visible spectral range.

DISTINCTION BETWEEN 
NATURAL & DEPLETED 

URANIUM USING 
INSTRUMENTAL NEUTRON 

ACTIVATION ANALYSIS

KH. HADDAD 
Department of Nuclear Engineering, Atomic Energy 

Commission, P. O. Box 6091, Damascus, Syria

A convenient method to discriminate be-
tween natural and depleted uranium samples 
was developed in this work. Traces of natural 
and depleted uranium were irradiated separately 
and the ratios of 95Zr/103Ru, 239Np/95Zr, 
239Np/103Ru were measured. The results show 
that these ratios can be used as indicators of the 
uranium isotopic composition of the sample. 
These ratios are independent of the secular equi-
librium of the 238U with its daughters in the 

sample and indicate the isotopic composition 
for trace amounts. Date and truffle samples has 
been analysed also using this method. Results 
show that the uranium content in this product 
was less than the detection limit. 

Key Words: Natural, depleted uranium, 239Np, 
95Zr,103Ru, isotopic composition.

COMPUTER PROGRAM FOR 
SOURCE DISTRIBUTION 
PROCESS IN RADIATION 

FACILITY

H. ALKASSIRI, B. ABDUL GHANI
Department of Radiation Technology, Atomic Energy 

Commission, P.O. Box 6091, Damascus, Syria

Computer simulation for dose distribution 
using VISUAL BASIC has been done accord-
ing to the arrangement and activities of C0-60 
sources. This program provides dose distribution 
in treated products depending on the product 
density and desired dose. The program is useful 
for optimization of sources distribution during 
loading process. There is good agreement be-
tween calculated data fro the program and ex-
perimental data

Key Words: Cobalt – 60; dosimetry; dose 
distribution; computer simulation. 

THE QUALITY ASSURANCE 
PROGRAM DATA ANALYSIS FOR 

DIAGNOSTIC RADIOLOGY IN 
GOVERNMENT HOSPITAL IN 
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Optogalvanic Spectroscopy (OGS) is a sensi-
tive and relatively simple technique for detect-
ing and recording high resolution spectra of at-
oms and molecules. The signal results due to the 
change of impedance in a low-pressure gas dis-
charge induced by the absorption of laser radia-
tion in the discharge tube. The OGS allows the 
study of exited and ionized atoms and molecules 
and provides a convenient and accurate means for 
wavelength calibration. 

The Optogalvanic Spectroscopy Technique 
has been reviewed in this work. Such aspects as 
the historical development of this technique, 
the physical mechanism producing the signal 
and the detecting methods have been depicted. 
The present study explains some high resolu-
tion Doppler free techniques and some other 
spectroscopic applications. This Technique is 
considered to have more advantages than other 
spectroscopy techniques because of the simplic-
ity of its experimental equipment, inexpensive 
equipment, and making the optical noise irrel-
evant. 

Key Words: Saturation spectroscopy, 
optogalvanic spectroscopy, Doppler free 
spectroscopy, high resolution spectroscopy, laser 
absorption.

LABORATORIAL SCIENTIFIC 
STUDY ON LIQUID 

PENETRANT TESTING OF 
METALLIC PRODUCTS

W. HARARA, M. AFGHANI, U. JARADEH

Department of Scientific Services, Atomic Energy 
Commission, P. O. Box 6091, Damascus, Syria

The report contains 2 parts. The first part 
which is the theory part contains 3 chapters.

The first chapter contains the physical prin-
ciples of the liquid penetrant testing.

The second chapter contains how to do the 
test.

The third chapter contains the liquid penetrant 
testing equipments and their classification.

The second part is the experiment part.

Key Words: Liquid penetrant, Discontinuity, 
Solvent, Developer, Black light.

DESIGN AND CONSTRUCTION 
OF A LABORATORY 

EVAPORATION CHAMBER 
FOR LASER STABLE ISOTOPE 

SEPARATION PROJECT

B. MASSARANI, A. K. JAZMATI, A. AL

KHAWWAM
 Department of Physics, Atomic Energy Commission, P.

O. Box 6091, Damascus, Syria

A laboratory chamber for the laser isotope sep-
aration project has been designed and construct-
ed. A 10-7 mbar pressure has been obtained using 
ILMVAC diffusion pump equipped with liquid 
nitrogen trap. The chamber has several ports for 
attaching different devices, such as, time of flight 
device, thickness meter, vacuum gauges, laser 
windows and other purposes.

Key Words: High Vacuum, Evaporation 
Chamber, Ytterbium metal, Vacuum pumps

BUILDING AND TESTING 
A FABRYPEROT 

INTERFEROMETER FOR 
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increase in the applied dose of gamma ray for each 
tested sample.  At a dose of 4 KGy percentages 
of aflatoxin B1 degradation were 8.4, 9.7, 16.6 
and 23.5, and 43.97% for peanuts, peeled pista-
chios, unpeeled pistachios, corn and rice, respec-
tively.  Whereas, at a dose of 10 KGy percentages 
of aflatoxin degradation reached highest values at 
58.6, 68.8, 84.6, 81.1 and 87.8% for peanuts, 
peeled pistachios, unpeeled pistachios, corn and 
rice, respectively.  In feed samples percentages of 
aflatoxin degradation were 45, 66, and 90% in 
barley, 47, 75, and 86% in bran, and 31, 72, and 
84% in corn for the doses of 4, 6, and 10 KGy, re-
spectively.  Aflatoxin degradation in food samples 
correlated negatively with oil content in irradiated 
samples.  Thus, in peanuts, which cantained the 
highest oil content, percentage of aflatoxin deg-
radation at 10 KGy was not more than 56.6%, 
whereas, the corresponding value in corn, which 
contained the highest oil content, reached as high 
as 80%.  The above results indicate the possibility 
of using gamma radiation as a means of degrada-
tion of aflatoxin B1 in food and feed crops to lev-
els lower than the maximum allowed levels.

Key Words: Aflatoxin B1, Food and feed, 
Gamma radiation, degradation.

THE USE OF NERIUM 
OLEANDER AS 

BIOMONITOR FOR 
RADIONUCLIDES AND 
TRACE ELEMENTS IN 

ATMOSPHERIC DEPOSITION

M. S. ALMASRI, Y. MESLMANI, K. KHARFAN, 

K. ALSHAMALI, H. KHALILY
Department of Protection and Safety, Atomic Energy 

Commission, P.O. Box 6091, Damascus, Syria

The possibility of using Nerium Oleander as 
biomonitor for radionuclides and trace elements 
in air for monitoring air pollution in Syrian cit-
ies has been studied. Nerium oleander leaves (old, 
young and fallen) and flowers in addition to air 
particulates and surface soil from different loca-
tions in Damascus, Aleppo, Tartouse, Lattakia and 
Palmyra have been collected. The samples were col-
lected for four period during 2004 and 2005. The 
samples were chemically analyzed to determine 
137Cs, 210Pb and 210Po. The results have shown high 
concentrations of the studied trace elements and 
radionuclides in old and fallen leaves; the highest 
concentrations were found to be in those samples 
collected from sites close to industrial areas. These 
findings indicate that the leaves of nerium olean-
der accumulate these elemnts. In addition, the 
studied elements concentration and especially Pb 
increased in nerium oleander leaves with leaves 
age. Moreover variation observed during the year 
are due to washing by rain water or resuspension 
by wind. The results have been statisically analyzed 
to determine the liner correlation coefficient be-
tween the studied element in different samples. A 
liner relation ship between Pb concentration in 
air particulates and old and fallen leaves has been 
observed. However, based on the obtained results, 
the Nerium Oleander can be used as biomonitors 
for trace elements and radionuclides.

Key Words: Nerium Oleander, Biomonitor, 
Fallout, Radionuclides, Trace element.

REVIEW STUDY OF 
OPTOGALVANIC 

SPECTROSCOPY TECHNIQUE  

A. ALLATIF

Department of Physics, Atomic Energy Commission, 
P. O. Box 6091, Damascus, Syria
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Poly(vinyl alcohol) films were grafted with two 
monomers using gamma  radiation, acrylic acid 
and N-vinyl imidazole. The ability of these mem-
branes to adsorb the dyes, methyl violet and bril-
liant blue, has been investigated. The data show 
that untreated or alkali treated membranes adsorb 
methyl violet, but they did not adsorb brilliant 
blue. In contrast, acidic treated membranes do 
adsorb brilliant blue, and did not adsorb methyl 
violet. This indicates that these membranes could 
be used for the separation of both dyes. Also it 
was found that the dye uptake increases with the 
increase in the degree of grafting.

Key Words: Acrylic acid; N-vinyl imidazole; 
Poly(vinyl alcohol); Radiation grafting; dye 

uptake; methyl violet; brilliant blue.

INTRACAVITY ABSORPTION 
OF CO2 LASER RADIATION BY 
CHLOROPHLUOROCARBON 

CFC GASES

SH. HAWATT

Department of Physics, Atomic Energy Commission, 
P. O. Box 6091, Damascus, Syria

Intracavity absorption method was applied to 
determine the absorption coefficients of trichlo-
rofluorocarbon CCl3F (CFC-11), dichlorodifluo-
rocarbon CF2Cl2 (CFC-12) and chlorodifluoro-
carbon CHClF2 (CFC-22) vs. the pressure in the 
cell inside the cavity of a tunable CO2 laser at 
different spectral lines on branches 9R and 10P. 

The laser output power was measured vs. the 
gas pressure at different spectral lines on branches 
9R, 9P, 10R and 10P of CO2 molecule transitions. 
A strong absorption was observed for lines of 9R 
and 10P branches, whereas a weak absorption was 

noticed for lines of 9P and 10R branches. 
The calculation of absorption coefficients was 

restricted for 9R and 10P due to the oscillating 
variation of the output power of CO2 laser vs. the 
CFC pressure, which was occurred for the lines of 
9P and 10R. 

On the basis of absorption coefficients, the ab-
sorption cross sections for CFC- 12 were calcu-
lated and compared with the absorption cross sec-
tions found from the previous experiment (where 
the cell was located outside the cavity), NIST and 
HITRAN databases, respectively. 

The obtained data could be useful for CFC 
gases detection as pollutants in the atmosphere.

Key Words: Intracavity absorption, Tunable CO2 
laser, Chlorofluorocarbons. 

§ REPORTSREPORTS
EFFECT OF GAMMA 
RADIATION ON THE 

INACTIVATION OF AFLATOXIN 
B1 IN FOOD AND FEED CROPS

I. GHANEM, M. ORFI, M. SHAMMA
Department of Molecular Biology and Biotechnology, 

Atomic Energy Commission, P. O. Box 6091, 
Damascus, Syria

Samples of food crops (peanut, peeled pista-
chio, unpeeled pistachio, rice, and corn) and feed 
(barley, bran, corn) were autoclave-sterilized, and 
inoculated with 106 of spore suspension of an 
isolate of Aspergillus flavus fungus known to pro-
duce aflatoxin B1 .  Food  and feed samples were 
irradiated with gamma radiation at the doses 4, 6, 
and 10 kGy. Results indicated that degradation 
of Aflatoxin B1 was positively correlated with the 
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Soybean in a naturally N2-fixing legume, 
but it needs artificial inoculation with appropri-
ate strains of rhizobia when introduced to land 
not previously cultivated to the crop. As soybean 
is being introduced to Syria, inoculation with 
Bradyrhizobium japonicum is essential to ensure 
effective biological nitrogen fixation by the crop. 
The question is: what is the most effective mean 
of inoculation?.

As Syria is a water-short country, we examined 
the possibility of applying the rhizobial inoculant 
in irrigation system (Biofertigation) in contrast 
with the conventional seed pelleting application. 
In a 2 year experiment at a research station near 
Damascus, we compared seed pelleting of the in-
oculant under furrow and drip irrigation, with 
repeated inoculation by injection of a liquid cul-
ture rhizobial inoculum through the drip system. 
Drip irrigation enhanced N2 fixation by soybean 
regardless of inoculation technique and repeated 
inoculation. Injection of the liquid rhizobial inoc-
ulum through drip irrigation system waas shown 
to enhances the acquisition of atmospheric N2 
and improve N2 fixation by soybean. 

Key Words: furrow irrigation, drip irrigation, 
Biofertigation, 15N isotope dilution

ESTIMATION OF EVAPORATION 
AND IRRIGATION RETURN 

FLOW IN ARID ZONES USING 
STABLE ISOTOPE RATIOS AND 

CHLORIDE MASSBALANCE 
ANALYSIS: CASE OF THE 

EUPHRATES RIVER, SYRIA

Z. KATTAN
Department of Geology, Atomic Energy Commission, 

P.O. Box 6091, Damascus, Syria

The ratios of stable isotopes (18O and 2H) of the 
Euphrates River were measured together with EC 
values and chloride concentrations on a monthly 
basis at twelve stations along its course during the 
period 2004-2005. The concentrations of heavy 
stable isotopes systematically increase down-
stream with a significant enrichment at Al-Assad 
Lake. This systematic increase could be due to: (1) 
evaporation from the river and its tributaries; and 
(2) drainage return flows of irrigation water, en-
riched in heavy stable isotopes. Hence, the isoto-
pic enrichment of surface water may evidentially 
be used as an indicator of evaporation process. 
Based on the integral enrichment of heavy stable 
isotopes in the river water, the amount of water 
lost by evaporation from Al-Assad Lake was esti-
mated to be about 1.93 to 2.15 billion m3 using 
18O and 2H, respectively. On the basis of chloride 
budget, the computed component of ground-
water discharge that joins the riverbed through 
drainage return flow varies from 70% to less than 
1%, depending on the irrigation activities exer-
cised along the river course.

Key Words: Hydrology, stable isotopes, 
evaporation, Euphrates River, Syria.

ADSORPTION OF METHYL 
VIOLET AND BRILLIANT BLUE 
ONTO POLYVINYL ALCOHOL 
MEMBRANES GRAFTED WITH 
NVINYL IMIDAZOLE/ ACRYLIC 

ACID
 

ZAKI AJJI, ALI M. ALI*
Department of Radiation Technology, Polymer 

Technology Division, Atomic Energy Commission, 

P.O. Box 6091, Damascus, Syria
* Faculty of Technical Engineering, Tishreen 

University, P. O. Box 270, Tartous, Syria

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



74

INTERCOMPARISON OF 
CHARACTERIZATION 

TECHNIQUES OF FILTER 
RADIOMETERS IN THE 
ULTRAVIOLET REGION

I. ABUKASSEM, P. KARHA, N. J. HARRISON, 

S. NEVAS, W. S. HARTREE 

Department of Protection and Safety, Atomic Energy 
Commission, P. O. Box 6091, Damascus, Syria

Narrow-band filter radiometers at 248 nm, 
313 nm, 330 nm and 368 nm wavelengths were 
used to compare calibration facilities of spec-
tral (irradiance) responsivity at HUT, NPL and 
BNM–INM. The results are partly in agreement 
within the stated uncertainties. Use of demanding 
artefacts in the intercomparison revealed that the 
wavelength scales of the participating institutes 
deviate more than expected. Such effects cannot 
be seen in typical intercomparisons of spectral re-
sponsivity or spectral transmittance, where spec-
trally neutral samples are used.

Key Words: Narrow-band filter radiometer, 
trap detector, Ultraviolet radiation, Irradiance, 
spectral responsivity, integrated response, 
effective wavelength, spectral weighted response. 

INVESTIGATION OF LIGHT 
ELEMENTS IN NITRIDED 

STEEL USING ELASTIC 
BACKSCATTERING ANALYSIS

M. SOUKIEH

Department of Physics, Atomic Energy Commission, 
P. O. Box 6091, Damascus, Syria

M. ROUMIE

AEC of Libanon

This work describes the ability of ion beam 
analysis techniques IBA to simultaneously deter-
mine the concentration and the possible depth 
profile of some light elements, such as carbon, 
oxygen and nitrogen, in matrices of high atomic 
number Z, such as stainless steel materials. In fact, 
the nitriding process of some materials has the po-
tential to improve their tribological and mechani-
cal properties and to offer various advantages as 
compared with other methods used in the modifi-
cation of surfaces. Gas and Plasma nitriding were 
applied to certain types of steel, such as AISI-304 
and H-13 which are commonly used in the in-
dustry, in order to improve their hardness and 
their surface corrosion resistance. The improve-
ment was correlated with the depth profile of N 
and the consequent structure variations. More 
specifically, non-Rutherford elastic backscattering 
(alpha, alpha) at 5 MeV was performed on differ-
ent samples, before and after nitriding, in order to 
determine the stoichiometry and the thickness of 
the newly formed surface nitrided layers.

Key Words: RBS, IBA, nitriding, AISI304, H13.

ASSESSMENT OF INJECTION 
OF LIQUID RHIZOBIAL 

INOCULUM AND TRADITIONAL 
INOCULATION OF SOYBEAN 
UNDER FURROW AND DRIP 

IRRIGATION

M. JANAT, F. KURDALI
Department of Agriculture, Atomic Energy 

Commission, P. O. Box 6091, Damascus, Syria
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widely used in Syria (in Damascus and Aleppo) and 
four other types of concrete, using aggregates from 
different regions, have been prepared. The shielding 
properties of these six types were studied for gamma 
ray (from Cs-137 and Co-60 sources) and for neu-
trons (from Am-Be source). A reduction of about 
10% in the HVL was obtained for the concrete from 
Damascus in comparison with that from Aleppo, for 
both neutrons and gammas. One of the other four 
types of concrete (from Rajo site, mostly Hematite), 
was found to further reduce the HVL by about 10% 
for both neutrons and gamma rays.

Key Words: shielding, concrete, gamma, 
neutrons.

THE FIRST RECORD AND 
DISTRIBUTION OF THE FIRE 

BLIGHT PATHOGEN, ERWINIA 
AMYLOVORA, IN SYRIA

H. AMMOUNEH, M. I. E. ARABI, A. AL

DAOUDE
Department of Molecular Biology and Biotechnology, 

Atomic Energy Commission, P. O. Box 6091, 

Damascus, Syria

A survey of all major pome fruit growing re-
gions was conducted during 2005 and 2006 to 
establish whether Erwinia amylovora, the causal 
agent of fire blight, was present in Syria. Samples 
were collected from quince (Cydonia oblonga), 
pear (Pyrus communis) and apple (Malus domes-
tica) trees suspected of being infected with E. amy-
lovora. Seventy five isolates of E. amylovora were 
recovered mainly from quince and some from pear 
but none from apple. All isolates produced typical 
symptoms of fire blight when tested on immature 
pear fruit. Two isolates were shown to induce a 

delayed hypersensitivity reaction on tobacco. All 
the isolates were confirmed to be E. amylovora by 
polymerase chain reaction using primers specific 
for this bacterium. One set of primers amplifies 
a fragment of the native plasmid (pEA29) and a 
second set amplifies a fragment involved in the 
synthesis of amylovoran, the structurally unique 
exopolysaccharide of this bacterium. Fire blight 
was found to prevail in the Al-Zabadani region 
(Rif Damascus), an area with a moderate tempera-
ture range (10 to 29&#9675;C) and high relative 
humidity (above 70%) during the blossom period. 
However, the disease was found to be restricted 
within Syria and observed only in isolated foci 
near the Lebanese border. This is the first isolation 
and identification of E. amylovora from Syria.

Key Words: fire blight, Syria, The first record, E. 
amylovora.

THEORETICAL STUDY OF 
DIODE PUMPED INTRACAVITY 

DOUBLED PASSIVELY Q
SWITCHED SOLIDSTATE LASERS

M. ALSHIKH KHALIL, B. ABBAS

Department of Physics, Atomic Energy Commission, 

P. O. Box 6091, Damascus, Syria

In this paper, some designed curves such as 
peak power, energy, pulse width, and a factor de-
scribing the pulse symmetry are generated. With 
these curves and expressions, one can design a pas-
sively Q-switched intracavity frequency-doubled 
laser and predict the pulse characteristics.

Key Words: Frequency conversion, solid state 
lasers, Q-switching, Numerical simulation.
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TIME’S UP

A. GEFTER

The greatest trick the universe ever pulled was 
convincing us that time exists.

Key Words: quantum mechanics, quantum 
gravity, thermal time hypothesis, general 
relativity.

§ PAPERSPAPERS
PARTIAL SUBSTITUTION OF 

ATRIPLEX LENTIFORMIS FOR 
WHEAT STRAW IN THE DIET 

OF DAMASCUS DOES

M. R. ALMASRI, M. ZARKAWI, K. KHALIFA
Department of Agriculture, Atomic Energy 

Commission, P. O. Box 6091, Damascus, Syria

Damascus does were fed either a conventional 
wheat straw-concentrate ration (control) or a ra-
tion where 35% of the straw was replaced with 
Atriplex lentiformis hay, with barley grain added 
and concentrate level reduced to make both diets 
isocaloric and isonitrogenous. The rations were fed 
from 5 months before mating to kidding. Similar 
amounts of metabolisable energy (ME) and crude 
protein (CP) were fed and consumed by the does 
in the 2 groups. Leaves plus flower clusters of A. 
lentiformis contained more CP and ME and less 
crude fibre and cell wall constituents than stalks. 
The values for IVDOM in A. lentiformis hay were: 
516, 629 and 285 g/kg dry matter (DM) for the 
whole external cover, leaves plus flower-clusters and 
stalks, respectively; and comparable values for ME 
were: 6.01, 6.55 and 3.76 MJ/kg DM. The values 
for buffer-soluble nitrogen were 29 and 39% and 

for buffer-soluble non-protein nitrogen were 25 
and 28% of the total N in leaves plus flower-clus-
ters and stalks, respectively. Live weights, blood se-
rum progesterone concentrations, conception rates 
and duration of pregnancy were similar for does 
on both rations as were birth weights of kids. It 
appears that Atriplex lentiformis hay can be substi-
tuted for some of the wheat straw in conventional 
straw-concentrate diets for breeding does without 
detriment to performance, with a resultant saving 
in amount of concentrate required.

Key Words: nutrient, protein, energy, 
reproduction, progesterone, Damascus does.

DEVELOPMENT OF 
SPECIAL RADIATION 

SHIELDING CONCRETES 
USING NATURAL LOCAL 

MATERIALS AND EVALUATION 
OF THEIR SHIELDING 

CHARACTERISTICS

M. H. KHARITA,  M. TAKEYEDDIN, M. AL

NASSAR, S. YOUSEF

Department of Protection and Safety, Atomic Energy 
Commission, P. O. Box 6091, Damascus, Syria

Concrete is one of the most important materi-
als used for radiation shielding in facilities con-
taining radioactive sources and radiation generat-
ing machines. The concrete shielding properties 
may vary depending on the composite of the con-
crete. Aggregates is the largest constituent (about 
70 – 80% of the total weight of normal concrete). 
The aim of this work is to develop special con-
crete with good shielding properties for gamma 
and neutrons, using natural local materials.

For this reason two types of typical concrete 
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THE INDUSTRY OF LIFE

M. HAW
Is in the School of Chemical and Environmental 

Engineering at the University of Nottingham, he is 
author of Middle World: The Restless Heart of Matter 

and Life

A century after his death, Kelvin’s pioneering 
work in thermodynamics -which underpinned 
the industrial revolution- is being mirrored by 
researchers exploring the biological engines that 
power life itself, as M. Haw describes.

Key Words: Thermodynamics, industrial 
revolution, energy, biological engines, entropy.

LOOKS LIKE RAIN

M. ANDERSON
Is a science writer based in northampton, 

massachusetts 

What makes some clouds rain while others 
merely drift serenely overhead? Mark Anderson 
sticks his head in a cloud.

Key Words: cloud condensation, mechanism of 
cloud formation, raindrop formation, climate 
change.

THE SPINTRONICS 
CHALLENGE

T. BLAND, K. LEE, S. STEINMULLER
Are at the Cavendish Laboratory at the University of 

Cambridge, UK

Microelectronic devices that exploit the spin 
of the electron as well as its charge promise to 
revolutionize the electronics industry. The chal-
lenge, as Tony Bland, Kiyoung Lee and Stephan 
Steinmuler describe, is to find a way of integrating 
semiconductors into spintronic circuits.

Key Words: spintronic devices, giant 
magnetoresistance (GMR), tunnel 
magnetoresistance (TMR), magnetic tunnel 
junction (MTJ) spin injector, dilute magnetic 
semiconductor (DMS).

OUR SOLAR FUTURE

B. DAVISS
Is a science writer in New Hampshire

It's been a long time coming, but finally we are 
on the brink of a new era in power generation, 
says Bennett Daviss.

Key Words: solar energy, solar cells, photovoltaic 
cell, solar light.

 PLUG IN TO THE SUN

D. CHO
is a writer based in New York City

Out beyond the atmosphere there is power 
aplenty. Can harnessing it solve our energy prob-
lems, ask Dan Cho, and David Cohen.

Key Words: Space power station, space 
solar power, microwaves, photovoltaic cells, 
powersat.
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