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هذا مرخص بموجب النسبة غير التجارية المشتركة / العامة اإلبداعية لألعمال غير المستمدة من غيرها للرخصة  pdfإن 

  creativecommons.org/license/by-nc-nd/3.0/deالتي نصها الكامل موجود على موقع اإلنترنت  3.0األلمانية 

ئيا ، ألي مادة أو خدمة ، سواء كانت تجارية أو ال ، غير مع قيد إضافي بأن النسخ ، التوزيع و االستخدام كليا أو جز

كان و سيبقى مجانا لكل شخص ليقرأه ، يخزنه و يطبعه  pdfمسموحة بدون موافقة خطية من مالك حق الملكية . و ملف 

 لالستخدام الشخصي و يوزع إلكترونيا ، ولكن فقط بدون تعديل و بدون مقابل . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى بريتا ، إستر و جوستوس آرون

 

 

 

 

 

 

 

Die Menschen strärken , die Sachen klären 

 

 في اختالف الناس تتضح األشياء

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمة

 " تحرك أوال ، ثم تعلم  " *

 عبارة / مقولة قديمة 

هذا الكتاب السلسلة ألي شخص لديه فضول حول الحركة في الطبيعة . لكن السؤال كيف تتحرك األشياء ، الناس ، 

 الحيوانات ، الصور ، و الفضاء الخالي ؟ 

 يفضي الجواب على هذا السؤال إلى العديد من المغامرات ، هذا المجلد يقدم أفضل المغامرات عن الحركة اليومية .

 /لدقيقة للحركة اليومية تمّكننا من استخالص ست عبارات أساسية " الحركة اليومية مستمرة ، منحفظة إن المالحظة ا

، نسبية ، قابلة لالنعكاس ، متطابقة  و كسولة . نعم الطبيعة فعال كسولة : في كل حركة هي تقلل للحد األدنى من مصونة 

 التغير .

حظات التي يبدو أنها تتناقض ج الست   وكيف أنها تتطابق مع كل المالهذا الكتاب يستعرض كيف تم استنتاج هذه النتائ

 . معها

، فإن النتائج حول الحركة اليومية تشّكل الجزء الرئيس من نقطة البداية في  1في بنية الفيزياء الحديثة ، المبينة في الشكل 

و هو ناتج عن هدف ثالثي وضعته لنفسي منذ  األسفل . إن المجلد الحالي هو األول من ست مجلدات تعرض لعلم الفيزياء .

 تقديم الحركة بشكل بسيط ، حديث و آسر .   :   1990عام 

من أجل أن يكون بسيطا فإن النص يركز على المفاهيم ، بينما يبقي العالقات الرياضية في حدها األدنى الالزم و فهم 

الحسابات . إن كل النص هو ضمن متناول الطالب في مرحلة المفاهيم الفيزيائية يعطى أولوية على استخدام العالقات في 

الدراسة الجامعية األولى . و من أجل أن يكون حديثا ، النص غني بالعديد من اإلضافات النظرية و التجريبية المنتشرة في 

 جميع المراجع العلمية . 

قراءة كتاب في الفيزياء العامة يجب أن يكون ن يبهر القارئ قدر المستطاع . إن من أجل أن يكون آسرا فإن النص يحاول أ

 مثل الذهاب لعرض سحري . حيث نشاهد ، و ندهش و ال نصدق أعيننا ، ثم نفكر و أخيرا نفهم  الحيلة . 

إن مقولة النص " يقوى الناس بفهم األشياء  " وهي عبارة شهيرة حول التعليم تترجم كما سبق و قلنا ،  االلتزام فقط 

 ب شجاعة حيث أن تغيير عادات الفكر ينتج خوفا الذي غالبا يتخفى بالغضب . و لكن بالتغلب على مخاوفنا  بالحقيقة يتطل

                     فإننا نكبر ونقوى . و عندها نعاني من شعور قوي / شديد و جميل . و كل المغامرات العظيمة في الحياة تسمح بهذا 

 تعوا بها . و استكشاف الحركة هو أحدها . فلتستم

 كريستوف شيلر
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*أوال تحرك ثم تعلم  . في اللغة الحديثة ، النوع المذكور من الحركة ) القلب ( يدعى الخفق / الحفز و كال المصطلحين 

 يعودان لنفس الجذر الالتيني . 

 



 

 

 الوصف النهائي الموحد للحركة

الزمن و الجزيئات ، االستمتاع بالتفكير المتطرف  –المغامرات : الوصف الدقيق لكل الحركة ، فهم أصل األلوان ، الفراغ 

 ( 6، حساب الكتل و االرتباطات / االقترانات ، الحصول على لمحة أخرى صغيرة من النعيم ) المجلد  

 السهم يشير إلى زيادة في الدقة بإضافة حد للحركة 

 ياء : وصف الحركة بدقة ، أي استخدام مبدأ الفعل األقل / أقل جهد . الفيز

               النسبية العامة : المغامرات : في سماء الليل ، قياس الفضاء المنحني و المرتعش / المتذبذب و استكشاف الثقوب السوداء 

 ( .  2و الكون ، الفضاء و الزمن ) المجلد 

 (  5المرتدة ، فهم النمو الحر ) المجلد  النيتروناتالثقالة الكالسيكية :  نظرية الكم مع الجاذبية /

مغامرات نظرية الحقل / المجال الكمي ) النموذج المعياري (: بناء مسرعات ، فهم الكواركات ، النجوم ، القنابل و أساس 

 (  5مادة الحياة  ، المادة و اإلشعاع ) المجلد 

( . 1الكالسيكية : التسلق ، التزلج ، السفر في الفضاء ، عجائب علم الفلك و الجيولوجيا ) المجلد  مغامرات  الجاذبية / الثقالة

 ، الحركة المنتظمة  Gحدود 

 حدود ( . 2) المجلد  mc 0E =2مغامرات النسبية الخاصة : الضوء ، المغناطيسية ، تقلص الطول ، تمدد الزمن و 

h,e,k  الحركة الصغيرة ، 

               مغامرات نظرية الكم : علم الحياة ، الوالدة ، الحب ، الموت ، التطور ، االستمتاع باأللوان ، الفن ، التناقضات ، الطب 

 ( .  5 & 4و األعمال عالية التقانة ) المجلد 

 و الضعيف . فيزياء غاليليو ، الحرارة و الكهرباء : عالم الحركة اليومية : المقياس البشري ، البطيء 

(. استخدام الكهرباء ، الضوء   1مغامرات : الرياضة ، الموسيقى ، اإلبحار ، الطبخ ، وصف الجمال وفهم أصله ) المجلد 

 ( .  3و الحاسبات ، فهم الدماغ و الناس ) المجلد 

 

 

 

 

 

 

 



 

. مكعب   Matvei Bronshteinخارطة كاملة للفيزياء ، علم الحركة  كما اقترحت ألول مرة من قبل  -  1الشكل 

Bronshtein  يبدأ في األسفل بالحركة اليومية و يبين االرتباطات بين حقول الفيزياء الحديثة . و كل ارتباط يزيد دقة

الوصف و هو بسبب محدودية الحركة التي تؤخذ بالحسبان . إن الحدود معطاة من أجل الحركة المنتظمة بواسطة ثابت 

ومن أجل الحركة الصغيرة / الدقيقة بواسطة ثابت بالنك  cأجل الحركة السريعة بواسطة سرعة الضوء و من    Gالجاذبية 

 . k، و ثابت بولتزمان   eو الشحنة األولية  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 استخدام هذا الكتاب 

إن المالحظات في الهوامش هي للمراجع العلمية المعتمدة ، و لصفحات أخرى أو لتحديات إيجاد الحلول . وفي النسخة 

 .الملونة ، فإن المالحظات الهامشية ، مؤشرات للمالحظات السفلية و روابط لمواقع إنترنت مطبوعة باللون األخضر 

الذي يبقي  www.archive.orgلروابط يمكن استعادتها من خالل وعبر الزمن الروابط على اإلنترنت تختفي و أكثر ا

www.motionmountain.net المجانية ، المتوفرة على  pdfعلى نسخة من صفحات اإلنترنت القديمة . و في نسخة  

أيضا تحتوي على كل األفالم ، و يمكن مشاهدتها   pdfالخضراء و الروابط قابلة للنقر . و نسخة فإن كل المؤشرات 

 .  Adobe Readerمباشرة في برنامج 

( سهلة ، ذات مستوى مناسب للطالب eإن الحلول و اإلرشادات للتحديات معطاة في الملحق . التحديات مصنفة بأنها ) 

. التحديات التي ال يوجد من أجلها حلول و التي  لم يتم  (r )ات مستوى خاص بالبحوث و ذ  (d )و صعبة  (s )المعياري 

 .         (ny )تضمينها بعد في الكتاب قد وضعت عليها عالمة 

 نصيحة للمتعلمين 

ذكاء             التعلم يسمح لنا باكتشاف ما هو نوع الشخص الذي يمكن نحن أن نكون عليه و يوسع التعلم معرفتنا ، يحّسن من ال

و يعطي إحساسا باإلنجاز .بالتالي التعلم من كتاب ، خالصة كتاب يبحث في الطبيعة ، يجب أن يكون فعاال و ممتعا . تجنب 

طرق التعلم السيئة مثل الطاعون . و ال تستخدم قلم تأشير أو قلم رصاص لإلشارة أو وضع خط على النص الورقي . إنه 

راحة زائفة  ويجعل النص غير قابل للقراءة . و ال تتعلم من شاشة ، و بشكل خاص ال تتعلم  مضيعة للوقت ، حيث يعطي

أبدا من اإلنترنت ، من الفيديو ، من األلعاب أو من الهاتف الذكي . أكثر اإلنترنت و تقريبا كل الفيديوهات و كل األلعاب 

التي تجعل الناس مدمنين و تمنعهم من التعلم و ال يوجد  سموم و مخدرات للدماغ . و إن الهواتف الذكية هي أوعية مخدرات

 أي شخص يضع عالمات على الورق أو ينظر لشاشة يتعلم بشكل فعال أو يستمتع بالقيام بذلك .

في رأيي كتلميذ و كمعلم ، إحدى طرق التعلم التي ال تخطئ أبدا هي تحويل التالميذ غير الناجحين إلى ناجحين : إذا كنت 

لدراسته ، لخص كل فقرة تقرؤها ، بكلماتك الخاصة و صورك ، بصوت عال . إذا كنت غير قادر على القيام تقرأ نصل 

بذلك اقرأ الفقرة ثانية . كرر هذا حتى تلخص بوضوح ما قرأته بكلماتك الخاصة و صورك بصوت عال . واستمتع بأن 

قاء ـ في غرفة بينما تمشي . إذا قمت بذلك في كل تخبر و تقول بصوت عال أنه يمكنك القيام بذلك لوحدك أو مع األصد

شيء تقرؤه فإنك ستخفض زمن التعلم   و القراءة  بشكل كبير وسوف تستمتع بالتعلم من نصوص جيدة أكثر بكثير و تكره 

النصوص السيئة أقل بكثير . و إن أرباب هذه الطريقة  يمكنهم أن يستخدموها حتى بينما يستمعون لمحاضرة ، بصوت 

 نخفض و بالتالي يتجنبون تسجيل المالحظات . م

 نصائح للمعلمين 

إن المعلم يحب تالميذه و يحب أن يقودهم الستكشاف الحقل الذي يختاره و إن حماسته هي األساس للرضا عن العمل و إذا 

كنت معلما قبل بدء الدرس ، صور ، اشعر و أخبر نفسك كم تستمتع بموضوع الدرس و بعدها صور واشعر و أخبر نفسك 

ا استمتعت أنت ، و قم بهذا التمرين لشكل واع ، كل يوم و سوف تقلل كيف ستقود كال من تالميذك ليستمتعوا بالموضوع كم

 .من المشاكل في صفك و تزيد من نجاحك في التعليم 

هذا الكتاب لم يكتب بهدف عمل امتحانات ولكنه مكتوب لجعل المعلمين و الطالب يفهمون و يستمتعون بالفيزياء ، علم 

 الحركة .  

 اآلراء 

للكتاب هو وسيبقى مجانا للتحميل من اإلنترنت . و يسعدني أن أتلقى منكم رسائل إلكترونية على  pdfإن آخر إصدار 

 ، خاصة حول القضايا التالية :  fb@motionmountain.netعنواني 

 التحدي األول 

 ما هي األمور غير الواضحة و التي يجب تحسينها ؟  -

http://www.archive.org/
http://www.motionmountain.net/
http://www.motionmountain.net/
mailto:fb@motionmountain.net


 هي القصة ، الموضوع  ، األحجية ، الصورة أو الفيلم الذي لم تفهمه ؟ ما -

والتي هي  www.motionmountain.net/helplhtml أيضا ساعد في نقاط خاصة واردة في صفحة الويب  

اإلصدار التالي . و إنه مرحب بكم إلرسال اآلراء بالبريد موضع ترحيب . و كل اآلراء سيتم استخدامها لتحسين 

 خاصة حول القضايا التالية :  fb@motionmountain.net اإللكتروني  على العنوان التالي 

 التحدي األول 

 ما هي األمور غير الواضحة الواجب تحسينها ؟ -

 ية ، الصورة أو الفيلم الذي لم تفهمه ؟ ما هي القصة ، األحج -

  www.motionmountain.net/help.htmlأيضا المساعدة حول النقاط الخاصة الواردة في صفحة الويب  

م إلرسال اآلراء بالبريد هي موضع ترحيب و كل اآلراء ستستخدم لتحسين اإلصدار التالي . و أنتم مرحب بك

يحات أو صور أو ضمالحظات باللون األصفر إلعطاء تومع إضافة  pdfاإللكتروني أو بإرسالها كملف 

المساهمة في التصويب لألخطاء  على موقع الويب و إذا كنتم ترغبون بترجمة فصل من الكتاب إلى لغتكم 

أخبروني من فضلكم . و باسم كل القراء ، أتقدم  بالشكر لكم مقدما من أجل مجهودكم في ذلك ، و من أجل أي 

 ت / التقديرات و تتلقوا مكافأة أو كالهما . في الثناءا -إذا أردتم  –مساهمة مفيدة خاصة ستذكرون 

 الدعم 

إن تبرعكم للمنظمة الخيرية ، غير الربحية المعفاة من الضريبة التي تنتج ، تترجم و تنشر هذه السلسلة من الكتب 

هو موضع ترحيب . من أجل التفاصيل ، أنظروا من فضلكم في صفحة الويب 

www.motionmountain.net/donation.html  إن مكتب الضرائب األلماني يتأكد  االستخدام الصحيح

مسبقا من أجل مساعدتكم باسم كل القراء عبر العالم . إن اإلصدار الورقي للكتاب متوفر ، إما بشكل ملون أو 

 . و اآلن استمتعوا بالقراءة . www.createspace.com أو   on.comwww.amaz  باألبيض و األسود من 
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 الحركة داخل المادة 

 السعادة ، التكنولوجيا و النجوم 

 

 في سعينا لفهم كيفية حركة األشياء 

 نتيجة لقيمة أصغر تغير في الطبيعة نكتشف 

 كيف تظهر السعادة 

 قط و تبقى تحملنا لماذا األرض ال تس

  اإلشعاعو أن التأثيرات المتبادلة هي تبادالت لجسيمات 

 المادة ليست دائمة 

 ة البشر و ثروتهم كيف تزيد تأثيرات الكم صح

 لماذا الفضاء الفارغ يسحب المرايا معا 

 لماذا تسطع النجوم

 من أين تأتي الذرات داخلنا 

 كيف تشكل الجسيمات الكمية العالم 

 لماذا السباحة و الطيران ليست سهلة   

  



 الفصل األول

 الحركة من أجل الحياة الممتعة

 هو غريب عني إنسانيو ال شيء  إنسان" أنا 

 تيرينس " 

له  نظرا ألننا درسنا تأثيرات الكم في المجلد السابق دعونا اآلن لنمرح جديا بفيزياء الكم التطبيقية . إن كم الفعل 

نتائج مهمة على الطب ،علم األحياء ، الكيمياء ، علم المواد ، الهندسة  و الضوء الصادر عن النجوم . أيضا الفن ، 

ها و العملية اإلبداعية في الفنان ، تستند لكم الفعل .ومن وجهة نظر الفيزياء كل هذه األلوان و المواد التي يستخدم

 المجاالت تدرس الحركة داخل المادة . 

داخل المادة  نالحظ قبل كل شيء الحركات الصغيرة لجسيمات كمية . ** بالتالي فهم و الوصف الدقيق للمادة يتطلب 

قط المقطع العرضي ،  لكن هل يستحق األمر ذلك . سنبدأ دراستنا للحركة داخل فيزياء الكم . فيما يلي ، سوف ندرس ف

( : الحياة ، التكاثر و الموت . و قد  14، صفحة  IVالمادة بثالثة أشكال خاصة التي هي ذات أهمية خاصة لنا ) مجلد 

لفيزياء الكالسيكية . في الواقع ذكرنا في بداية فيزياء الكم أن ال شيء من هذه األشكال للحركة يمكن وصفه بواسطة ا

الحياة ، التكاثر و الموت  هي تأثيرات كمية . باإلضافة لذلك كل تصور ، كل حاسة وبالتالي كل نوع من المتعة هو أثر 

 كمي . نفس الشيء صحيح بالنسبة لكل أعمالنا . 

 لنجد لماذا . 

 من فيزياء الكم إلى اآلالت الحيوية و التصغير 

 ل نظرية الكم يمكن تلخيصها بجملة واحدة :نحن نعلم أن ك

 ال يالحظ  في الطبيعة الفعل أو التغير األدنى من  -

 فيما يلي نريد أن نفهم كيف تشرح هذه المالحظة الحياة ، السعادة و الموت . إن النتيجة المهمة لكم الفعل معروفة جيدا.

 إذا تحركت فإنها مكونة من كوانتونات أو جسيمات كمية . -

---- 

 159في قرطاج و توفي  190هو غريب عني " تيرنيس هو بوبليوس  تيرينتيوس ) ولد  إنسانيو ال شيء  إنسان*" أنا 

BCE  77في اليونان ( هو شاعر روماني مهم .كتب هذا في مسرحيته هياتوم تيمورومينوس ، البيت . 

التداخل و قد أخذت و هي مملوكة لجاسون  تبين فقاعة صابون ، حركة السائل فيها و ألوان 13**الصورة في الشكل 

 توزر من أجل كرييتف رفيو / سوني . 

 

 

 

 

 

 



 

مثل شجر الباوأب    mm 25لألحياء بحجم  mm 0.1النمو االستقالبي يمكن أن ينتج من خاليا وحيدة بقطر  – 2الشكل 

 االستوائي و الحوت األزرق

 

 ألحياء ؟في سلوك األحياء . ولكن ما هي ا خطوة بعد خطوة سنكتشف كيف أن هذه العبارات تنعكس

األحياء هي جمل فيزيائية التي تبدي استقالب ، معالجة المعلومات ، تبادل المعلومات، التكاثر و الحركة . كل هذه 

 الخواص يمكن أن تجمع بعبارة وحيدة : 

 الكائن الحي هو مجموعة آالت القادرة على إنتاج نفسها  -

نعني أن الجملة تستخدم استقالبها الخاص للتكاثر . هناك أمثلة على األجسام التي تتكاثر و ال أحد بواسطة التكاثر الذاتي 

( . لتجنب سوء الفهم متى قلنا تكاثر فيما يلي فإننا دائما نعني  S 2يسميها حية . هل يمكنك إيجاد بعض األمثلة ؟ ) تحدي 

 تكاثر الذات . 



التفصيل نشدد  على أن تكاثر الذات يبسط إذا كانت الجملة صغيرة . و بالتالي قبل أن ندرس تعريف األحياء بمزيد من 

أكثر األحياء هي آالت صغيرة جدا من أجل المهام التي تنفذها .  وهذا واضح خصوصا عندما تقارن األحياء مع اآلالت 

البشر له شروط أقل بشكل من صنع البشر . إن صغر األحياء غالبا يكون مدهش ألن تصميم و إنشاء اآلالت من صنع 

 ملحوظ .  

اآلالت من صنع البشر ال تحتاج ألن تكون قادرة على التكاثر ، بالنتيجة يمكنها أن تكون مكونة من العديد من  -1

األجزاء وتشمل أجزاء ماكروسكوبية دوارة .و هذا على خالف األحياء التي كلها مكونة من جزء واحد و ال 

 دوافع ، العجالت المسننة أو حتى البراغي يمكنها استخدام العجالن ، ال

اآلالت من صنع البشر يمكنها استخدام المعادن ، السيراميك ، المركبات السامة و العديد من المواد األخرى  -2

 التي ال يمكن لألحياء استخدامها 

التي تحتاج لحمل اآلالت من صنع البشر ال تحتاج ألن تكون ذاتية التجميع و ال تحتاج للنمو على عكس األحياء  -3

 معمل كيماوي داخلي ضمنها 

 اآلالت من صنع البشر يمكن أن تجمع و يمكن أن تعمل عند  درجات حرارة مختلفة على عكس تام لألحياء  -4

 بالرغم من هذه القيود الهندسية الصارمة فإن األحياء تحتوي العديد من سجالت التصغير العالمية لآلالت :

لجة معلومات لكل حجم ألي جهاز حساب حتى اآلن . فقط انظر لحجم دماغ بطل الدماغ يملك أعلى قوة معا -

الشطرنج غاري كاسباروف و حجم الحاسب الذي لعب معه و خسر . أو انظر لحجم أي حساب الذي يحاول 

 الحديث .

 أو (CDs)الدماغ يملك أصغر و أسرع ذاكرة من أي جهاز معروف حتى اآلن . و مجموعة األقراص المدمجة  -

التي تقارن مع الدماغ حيث هي أكبر بآالف المرات من حيث  (DVDs )األقراص الرقمية متعددة األغراض 

 (259، صفحة  IIIالحجم ) مجلد 

المحركات في األحياء أصغر بكثير من المرات من المحركات من صنع البشر .   فقط فكر بالعضالت في ساق  -

 النملة 

آلة من صنع البشر بمراتب من القيمة . ال يوجد آلة تحقق تغيرات الحركة حركة األحياء هي تتجاوز تسارع أي  -

 للجندب  ، الذبابة أو الشرغوف

 

األحياء التي تطير ، تسبح أو تزحف مثل ذبابة الفاكهة ، البالنكتون أو األميبيا ما تزال أصغر بآالف المرات  -

 من أي شيء مقارن صنع من قبل البشر .

 مصنوعة من قبل الطبيعة هي أصغر جدا من أي شيء صنع من قبل التكنولوجيا البشرية بشكل خاص جمل الحركة ال

                    أداء حساسات األحياء مثل الذي في العين أو األذن تم تجاوز قدرتها من قبل  اآلالت البشرية فقط مؤخرا -

فكر  –لحساسات المطورة بفعل التطور و بالنسبة لألنف ما يزال األمر في المستقبل البعيد . على أن أحجام ا

 كلها ما تزال صعبة التحقيق  –أيضا باآلذان أو العيون للذبابة المعروفة 

 ( . 3sهل يمكنك إعطاء مزيد من األمثلة ؟ ) تحدي  -

لها ثالثة ها المستمر للبنية الفعالة . الفعالية اآلالت من صنع البشر ناتج عن سعي مقارنة مع –إن التصغير الفائق لألحياء 

نواحي أساسية . أوال ، في بنية األحياء ، كل شيء مرتبط بكل شيء . كل جزء يتأثر بالعديد من األجزاء األخرى و في 

األساسية في الحياة ، وهي االستقالب ، الميكانيك ، الهرمون ، و الكهرباء مترابطة مع بعضها في  األربعالواقع العمليات 

الفراغ و الزمن . مثال في البشر التنفس يساعد الهضم ، تضخ حركات الرأس سائل عبر النخاع الشوكي و يؤثر هرمون 

( مثال العظام  e 4لجمل الحية لها أكثر من وظيفة ) تحدي وحيد على العديد من العمليات الكيماوية , ثانيا كل األجواء في ا

دوات و تتخلص من النفايات الكيماوية . الجمل الحية تستخدم العديد  من الدم ، األظافر هي أتعطي البنية / الهيكل و تنتج 

ستخدام الفعال لتأثيرات حية صغيرة جدا ألنها تعمل على االل( . أخيرا و ليس آخرا اآلالت ا 5eمثل هذه األفضلية ) تحدي 

الكم . في الواقع ، كل  وظيفة وحيدة في األحياء تعتمد على كم الفعل و في  كل من مثل هذه  الوظيفة الوحيدة مصغرة 

 جيدا     و سندرس بعض من الحاالت المهمة . 

 التكاثر 

 الزوج هو أفضل جائزة في الحياة  " إيجاد



 رأي علماء األحياء "

دهش في الحياة يوجه إلى التكاثر . التكاثر ، بشكل أكثر دقة ، تكاثر / نسخ الذات ، هو مقدرة الجسم على كل التعقيد الم

(   120، صفحة  IVبناء أجسام أخرى مشابهة لنفسها . نظرية الكم تخبرنا أنه من  الممكن فقط بناء جسم مشابه ) مجلد 

ذا الشرط ليس سيئة : إن النسخة غير التامة مطلوبة للحياة ،في نظرا ألن النسخة التامة ستتعارض مع كم الفعل . لكن ه

 .  صالواقع النسخة المشابهة و لكن غير التامة هي أساسية للتطور الحيوي و بالتالي من أجل التغير و التخص

انين ماندل التكاثر يتميز  بتغيرات عشوائية تسمى طفرات التي تميز جبل عن الجيل التالي . و إحصاء الطفرات مثال قو

في الوراثة و عدم وجود حاالت وسيطة هي نتائج مباشرة لنظرية الكم . يتطلب التكاثر النمو ، و النمو يحتاج استقالب . 

االستقالب هو عملية كيماوية و بالتالي عملية كمية من أجل الحصول على الطاقة و تسخيرها و تسخير المواد و تحقيق 

 ( . 57يق التكاثر .) صفحة النمو ،   شفاء اإلصابات و تحق

فإن كل األجسام المتكاثرة تبدي كل من االستقالب             2نظرا ألن التكاثر يتطلب زيادة في الكتلة كما هو مبين في الشكل 

 و النمو .

الجيل  من أحل أن يؤدي النمو إلى جسم مشابه لألصل فإنه يلزم خطة بناء . هذه الخطة مشابهة للخطة المستخدمة من قبل

هذه  بإتباعالسابق . تنظيم النمو بواسطة خطة بناء هي ممكنة فقط إذا صنعت الطبيعة أصغر األجسام التي يمكن تجميعها 

الخطة . و بالتالي نستنتج أن التكاثر و النمو يقتضيان أن المادة مكونة من أصغر األشياء . إذا لم تكن المادة مكونة من 

 يملك طريقة لتحقيق  التكاثر . أصغر األشياء فإن العالم ال 

 

 

 

 آلة كمية – 3الشكل 

ي وجود الذرات و بالضرورة نظرية الكم . في الواقع بدون كم الفعل لن يكون هناك جزيئات  مالحظة التكاثر بالتالي تقتض

DNA   ألطفالنا .  –خطة بنائنا الذاتية  –و لن يكون هناك طريقة لتوريث خواصنا الخاصة 

نقل الخطة من جيل آلخر يتطلب أن يكون على األحياء دائما تخزين المعلومات . األحياء لها ذاكرة تخزين  ضمنية معينة 

( ليس هناك طريقة  396، صفحة  Iو نحن نعلم للتو أن الجملة ذات الذاكرة مكونة من العديد من الجسيمات : ) مجلد 

لزمن . العدد الكبير من الجسيمات ضروري لحماية المعلومات من أخرى لتخزين المعلومات وضمان استقرارها مع ا

 تأثيرات العالم الخارجي . 

في النواة و المتقدرات في كل من ماليين الخاليا داخل أجسامنا . وسوف ندرس  DNAإن خطة بنيتنا الخاصة مخزنة في 

بمساعدة العديد من الجسيمات .و بالتالي ( . الخطة بالتالي تخزن فعال و تؤمن  61بعض التفاصيل فيما يلي ) صفحة 

من الوالد للجيل التالي . و النقل هو مثال عن الحركة . و ينتج أن هذا و كل األمثلة  DNAالتكاثر قبل كل شيء هو نقل 

 األخرى للحركة في أجسامنا تحدث بنفس الطريقة و هي بمساعدة اآلالت الجزيئية . 

 



 اآلالت الجزيئية 

 األحياء تتحرك . من أجل التكاثر األحياء يجب أن تكن قادرة على الحركة بطرق موجهة ذاتيا . 

 الجملة القادرة على تنفي الحركة الموجهة ذاتيا تسمى آلة  -

                هي بالتالي آالت . حتى اآلالت التي ال تنمو ما تزال بحاجة لوقود  3كل األحياء المنتجة لذاتها مثل المبينة في الشكل 

 و بالتالي تحتاج الستقالب . كل اآلالت  ، سواء كانت حية أم ال تستن لتأثيرات كمية . 

كيف تعلم اآلالت الحية ؟ من وجهة نظر الفيزياء األساسية نحن بحاجة  فقط لبضع فقرات من رحلتنا حتى اآلن لوصفها : 

 طة الحياة هي عملية كهرطيسية تتم في جاذبية ضعيفة .* و في بعض األحيان الجاذبية العامة . ببسا QEDنحتاج إلى 

 لكن تفاصيل هذه العبارة مخادعة و مهمة .

--- 

ي *في الحقيقة التأثيرات المتبادلة النووية تلعب دورا للحياة: اإلشعاع الكوني هو أحد مصادر الطفرات العشوائية و ه 

 صادر نشطة إشعاعيا لزيادة  اتات غالبا يستخدمون ممهمة جدا في التطور . مربي النب

 

 الحركة و اآلالت الجزيئية الموجودة في األحياء – 1الجدول 

 المحركات العاملة  أمثلة  نوع الحركة 

عمليات جزيئية كلية في نمو الخلية ،  النمو
تغير شكل الخلية ، حركة الخلية ، 

 تشغيل و إيقاف الجين و التقدم بالعمر 

،مضخات محركات جزيئية خطية 
 الشوارد 

 محركات جزيئية خطية
 محركات جزيئية خطية

نقل المواد ) السكريدات المتعددة ،  البناء 
الشحوم ، البروتينات ، األحماض 

 النووية و مواد أخرى ( 
ادلة بين بتالقوى و التأثيرات الم

 الجزيئات الحيوية و الخاليا 

 العضالت ، محركات جزيئية خطية
 

 ية محركات جزيئية خط
 مضخات في أغشية الخلية

 االستقالب ) التنفس ، الهضم (  تأدية الوظائف 
 عمل العضالت

ثيرموديناميك كل الجملة الحية و 
 أجزائها 

 إشارات األعصاب
عمل الدماغ ، التفكير ، الذاكرة :  

 الذاكرة طويلة األمد : نمو المشبك 
 إنتاج الهرمون 

 المرض 
 الخمج الفيروسي للخلية 

 

 ATPتركيب  إنزيمالعضالت ، 

 ،مضخات الشوارد 
 العضالت 

 حركة الشوارد ، مضخات الشوارد 
 حركة الشوارد ، مضخات الشوارد 

 المضخات الكيماوية 
المحركات الجزيئية الخطية    

المضخات الكيماوية   حركة الخلية  ، 
 المضخات الكيماوية 

المحركات الجزيئية الدورانية من أجل 

  RNAنقل 

 جهاز المناعة  الدفاع 
 تجلط الدم 

 نزيف القصبي ال
 

حركة الخلية ، المحركات الجزيئية 
 الخطية 

 المضخات الكيماوية 
 محركات األهداب 

 العين  اإلحساس 
 األذن 

 
 الشم

 اللمس  

 ماوية ، مضخات شوارد يكمضخات 
حساسات حركة الشعر ، مضخات 
الشوارد ، محركات جزيئية خطية 

 مضخات شوارد 
 مضخات شوارد 

   



 التكاثر 
 

 تخزين المعلومات و استعادتها 
 انقسام الخلية ، حركة العضيات 

 حركة النطاف 
 المغازلة باستخدام الدماغ و العضالت 

 

المحركات الجزيئية الخطية و 
 الدورانية 

يئية الخطية ، المحركات الجز
 البوليميراز 

 المحركات الجزيئية الخطية
المحركات الجزيئية الخطية ، 

 مضخات الشوارد

 

 (. 2أن األحياء هي جمل التي تتحرك مقابل بيئتها بشكل أسرع مما تفعل الجزئيات ) مرجع يمكننا القول 

أن األحياء يحققون هذه السرعة يضا تبين المالحظة و أالمالحظة تبين أن جمل األحياء كلما تحركت أسرع  كانت اكبر 

باستخدام عدد كبير من اآلالت الصغيرة غالبا المكونة من فقط بضع جزيئات التي تعمل معا وهذه اآلالت تنفذ عمليات 

 كثيرة التي هي جزء من الحياة .

العمليات ناتجة  أنشيء الجدول يبين و فوق كل  1إن مراجعة العمليات التي تتم في الكائنات الحية معطى في الجدول  

 عن آالت جزيئية .

 الكائن الحي هو مجموعة من عدد ضخم من اآلالت الجزيئية المتخصصة  -

ة فقط بحاجة ن الطبيعأيضا يبين أ 1اآلالت الجزيئية هي من بين األجهزة األكثر روعة التي توجد في الطبيعة . الجدول 

المضخات الجزيئية :  األخرى أنواع الحركة المستخدمة من قبل البشر و كل األحياء جهزة لتنفيذ كللقليل من مثل هذه األ

 و المحركات الجزيئية . بمعرفة الزمن الطويل الذي وجدت فيه الجمل الحية ، فإن هذه األجهزة فعالة جدا .

في األحياء هي مضخات . إن اآلالت الجزيئية المتخصصة   5وهي توجد في كل خلية  بما فيها تلك التي في الشكل  

 الشوارد ، المضخات الكيماوية ، و المحركات الجزيئية الخطية و الدورانية . و مضخات الشوارد                                       

ة      و في نقل المادة عبر األغشية . المحركات الدورانية و الخطية تحرك البنى مقابل األغشي األغشيةو الكيماويات توجد في 

(. حتى بالرغم من أن هناك الكثير يجب تعلمه حول اآلالت الجزيئية فإن العنوان المعروف يبدو رائعا بشكل  3) مرجع 

 كاف .

 كيف نتحرك ؟ المحركات الجزيئية 

 كيف تعمل عضالتنا ؟ ما هو المحرك الكامن فيها ؟ احد النتائج الجميلة لعلم األحياء الحديث هو كشف هذه القضية .

 تعمل العضالت ألنها تحتوي جزيئات تغير شكلها عندما تغذى بالطاقة -

 هذا الشكل قابل للتكرار . التشكيل الذكي و التكرار لهذه التغيرات في الشكل يستخدم بالتالي لتوليد الحركة الماكروسكوبية.

 كل جزيئة تغيير شكل هي محرك جزيئي  -

 الطبيعة : المحركات الخطية ، المحركات الدورانية و المضخات .هذه األصناف األساسية للمحركات الجزيئية في 

---- 

 (1 معدالت الطفرات . النشاط اإلشعاعي يمكن أيضا أن ينهي الحياة أو يمكن أن يستخدم في الطب ) مرجع

رورية لتشكيل تبادالت التأثير النووية أيضا مشاركة ضمنيا في الحياة بعدة طرق أخرى . تبادالت التأثير النووية كانت ض

الالزمة للحياة ز تبادالت التأثير النووية  هي وراء اآللية الرئيسية الحتراق  –الكربون ، األكسجين .. الخ  –الذرات 

الشمس، التي تعطي الطاقة للنباتات ، البشر و من أجل كل األحياء ) ما عدا بعض البكتريا في األماكن غير الممكن 

 الوصول إليها ( .

بادالت التأثير النووية في بعض األحيان تلعب دورا في ظهور و تخريب الحياة ، و لكتها عادة ال تلعب دورا بالجمع ، ت

 من أجل أعمال أو وظائف كائنات حية معينة .  



 

يسار : الميوسين و األكتين هما جزيئتي بروتين اللذين يقومان بعمل محرك جزيئي خطي األكثر أهمية في  – 4الشكل 

، تم تبطئتها بعامل يساوي   nm 5.5بما فيها الحركة في العضالت . يمين : طول خطوة الحركة الناتجة هي األحياء 

 تقريبا عشرة

 

. تنفصل الجينات 4. المحركات الجزيئية الخطية هي أساس حركة العضالت : المثال على ذلك معطى في الشكل  1

كات الخطية أيضا تحرك العضيات داخل الخاليا ضمن الجسم للمحركات الخطية األخرى خالل انقسام الخلية . المحر

أيض جزيئات المجمع مثال ، تلك خالل نمو الجنين ، عندما تلتئم الجروح و في كل الحاالت األخرى من حركة الخلية .

 يمكن أن تعتبر محركات خطية . DNAالتي تنسخ 

. األعداد صغيرة                           aW 1000-10بالثانية وبالتالي حوالي  ATP 1000-100المحرك الجزيئي النوعي يستهلك حوالي 

 nW 10و هناك مزيد من االدهشة إذا أخذنا بالسحبان أن االستطاعة الناتجة عن الضحيح األبيض للماء المحيط هي 

ى تسعة أمثال أعلى من ( . بعبارة أخرى في كل محرك جزيئي استطاعة الضجيج البيئي هي ثمانية إلs  6)تحدي 

االستطاعة المستهلكة من المحرك نفسه . تبين النسبة ماهية اآللة الرائعة للمحرك الجزيئي . في مقياسنا ، هذا سيوافق 

 لسيارة التي تسير طول الوقت عبر عاصفة و زلزال مستمر . 

ا الطبيعة لتدوير األهداب للعديد من ( حيث تستخدمه90، صفحة  Iلقد صادفنا المحركات الدورانية سابقا ) مجلد .  2

(. الباحثون اكتشفوا أيضا أن التطور أنتج المحركات التي تدور حول حلزونات 4البكتريا و أيضا ذيول النطاف ) مرجع 

DNA  مثل البرغي ذو المحرك الذي يدور حول برغي . مثل هذه المحركات تتصل في النهاية ببعض الفيروسات و تدخل

DNA  الفيروس عندما تبنى من قبل الخاليا الخامجة ، أو تستخلص في أجسامDNA   من الفيروس بعد أن يكون قد خمج

 10( وهي بعرض 24( . و المحرك الدوراني األكثر أهمية و أصغرها المعروفة حتى اآلن ) صفحة  5الخلية  ) مرجع 

nm   8و ارتفاع nm  مركب  إنزيمهيATP  و هو بروتين الذي يركب أكثرATP . في الخاليا 

المضخات الجزيئية هي أساسية أيضا للحياة . هي تضخ المواد الكيماوية مثل الشوارد أو جزيئات خاصة في كل أو . 3

من كل خلية باستخدام الطاقة . المضخات الجزيئية هي بالتالي أساسية في ضمان أن الحياة هي عملية بعيدة عن االتزان. 

 سؤول عن العديد من المشاكل الصحية ، مثال عن فقد الماء في الخمج بالكوليرا.و خلل عمل المضخات الجزيئية م

فيما يلي سندرس بعض المحركات الجزيئية الخاصة التي توجد في الخاليا ز كيف تنتج الجزيئات الحركة في المحركات 

 ( .   6. ) مرجع  1980sالخطية اكتشف خالل  

 



 

بيضة  قنفذ البحر محاطة بالنطاف أو المحركات الجزيئية أثناء العمل : المحركات الجزيئية تجعل النطفة  – 5الشكل 

 تتحرك و تجعل  التلقيح يحصل  و تجعل انقسام الخلية يحدث

 

 وبدأ موجة من البحث في كل المحركات الجزيئية األخرى التي توجد في الطبيعة . بيّن البحث أن المحركات الجزيئية

تختلف عن أكثر المحركات العادية : المحركات الجزيئية ال تتضمن تدرجات درجة حرارة ن كما في محركات السيارات 

وهي ال تتضمن تيارات كهربائية كما في المحركات الكهربائية و هي ال تعتمد على تدرجات التركيز كما الحركة 

 المحرضة كيماويا مثل نفش الكيك .

 خطية المحركات الجزيئية ال

العنصر الرئيسي في أكثر المحركات الجزيئية الخطية هو مجموع جزيئتي بروتين ، وهما الميوسين و األكتين . الميوسين 

.  4يتغير بين شكلين و حرفيا يمشي على طول األكتين . و هو يتحرك بخطوات صغيرة منتظمة كما هو مبين في الشكل 

                nm 5.5لتجارب الجميلة و التي هي دائما عدد صحيح من مضاعفات إن خطوة الحركة  تم قياسها بمساعدة بعض ا

 ( .6) مرجع 

وهي ي الفوسفات( ) أدينوزين ثالث ATPللخلف تنتج متى جزيئة  األحيانالخطوة  التي تكون عادة لألمام ولكن في بعض 

 و تحرر طاقة محتواة في الرابطة الكيماوية . ) أدينوزين ثنائي الفوسفات( ADPالوقود الحيوي القياسي  تتحلمه إلى  

و الخطوات يمكن تكرارها عدة مرات في الثانية . و حركة العضالت هي نتيجة آالف  pN 4-3القوة المتولدة هي حوالي 

 ماليين من مثل هذه الخطوات التي تحدث في تناغم .

بحيث أن الضجيج الناتج عن الحركة البراونية  لماذا تعمل هذه المحركات الجزيئية ؟ المحرك الجزيئي هو صغير جدا

لجزيئات سائل حوله تكون شديدة جدا . في الحقيقة تحويل الحركة الجزيئية غير المنتظمة إلى حركة ماكروسكوبية 

 منتظمة  هو أحد عجائب الطبيعة .

 

 



 

 

 ) يمين (نوعين من المحركات البراونية : كمون التبديل ) يسار ( و كمون الميل  – 6الشكل 

التطور ذكي : بواسطة ثالث خدع فإنه يستغل الحركة البراونية و يحولها إلى حركة ماكروسكوبية ) المحركات الجزيئية 

 بالتالي تسمى محركات براونية ( و أول خدعة للتطور هي استخدام كمون غير متناظر و لكن دوري يسمى المغالق .*

لكمون المغالق ومع دخل الطاقة ليجعل هذا يحدث . و الشكلين األكثر أهمية              الخدعة الثانية للتطور هي التغير الزمني

. المحركات الجزيئية بالتالي تعمل بعيدا عن االتزان الحراري . الخدعة الثالثة هي أخذ  6( مبينين في الشكل  7) مرجع 

 عدد كبير من هذه المحركات الجزيئية و جمع أثرها .

الدوري في محرك جزيئي يضمن لفترة قصيرة المجال الزمني المعاود للحركة البراونية للجزيئة المتحركة التغير الكموني 

الفواصل الزمنية للحركة ويؤثر على موضعها . بعد ذلك تكون الجزيئة ثابتة ثانية . في أكثر  – μm/s 1نوعيا  –

إن التناظر الذاتي للشكل المغالقي يضمن انه باحتمال فإن الموضع لن يتغير . لكن إذا تغير الموضع ف البراونية الحرة 

ينقصه مثل عدم االنتظام هذا( بعدها الجزيئة  4عالي تتقدم الجزيئة في االتجاه المفضل . ) الرسم المتحرك في الشكل 

في هذه األيام تثبت ثانية منتظرة تغير الكمون التالي و في المتوسط جزيئة الميوسين ستتحرك بالتالي في اتجاه واحد . و 

حركة جزيئات وحيدة يمكن متابعتها في أنظمة تجريبية خاصة . و هذه التجارب تؤكد أن العضالت تستخدم مثل هذه 

تضيف الطاقة للجملة و تقدح تغير الكمون عبر تغير الشكل الذي يحرض جزيئة  ATPاآللية المغالقية . و جزيئة 

 المغاليق معا :وهذه هي الكيفية التي تعمل بها عضالتنا .الميوسين . و الطبيعة بالتالي تأخذ ماليين 

الهندسة و التطور تتخذ خيارات مختلفة . الممسحة تحتوي محرك واحد .و السيارة الغالية تحتوي حوالي مائة محرك .                  

 (. 7eمحرك ) تحدي  1610و البشر يحتوون على األقل 

--- 

 *سمي نسبة لراتشيت جيرلوز المخترع الشهير من دوكبيرغ . 

  

 

 

 

 



 

 

 مغالق كالسيكي ، هنا من النوع الكهرانضغاطي و يتحرك مثل محرك جزيئي خطي – 7الشكل 

األنيبب الدقيق الذي يحمل العضيات من مكان آلخر  –المحرك الجزيئي الخطي اآلخر المدروس جيدا هو جملة الكينيزين 

ضمن الخلية . مثل المثال السابق أيضا في هذه الحالة الطاقة الكيماوية تحول إلى حركة  ذات اتجاه أحادي . و الباحثون 

 كانوا قادرين على ربط حبات أهداب صغيرة لجزيئة وحيدة و متابعة حركتها .

 800ا تطبيق قوى على هذه الجزيئات الوحيدة . الكينيزين وجد انه يتحرك تقريبا بمعدل حيث يمكنهباستخدام حزم الليزر 

nm/s  8في خطوات بطول من مضاعفات nm   باستخدام جزيئة ،ATP  6واحدة في كل مرة و يطبق قوة تبلغ حواليp 

N . 

قبل البشر .األمثلة على ذلك هي محركات المغالق الكمية ال توجد فقط في الجمل الحية و لكن أيضا كجمل مبنية من 

المغاليق الكهربائية التي تحرك إلكترونات وحيدة و المغاليق الضوئية التي تقود جسيمات صغيرة . و هذه التطبيقات تنفذ 

 في برامج تجريبية بحثية .

من أقالم الحرب ذات أيضا توجد المغاليق الكالسيكية   و أحد األمثلة عليها يوجد في كل ساعة ميكانيكية أيضا العديد 

الرأس الكروي النقطي تستخدم أثر اليدنفروست من أجل تحريك قطرات السائل بسرعة كما هو مبين في الفيديو 

www.thisiscolossal.com/2014/water-maze  مجلد (I  و المثال اآلخر مبين في الشكل 368، صفحة . )في  7

 غاليق و اإلنترنت مليئة بفيديوهات التي تبين كيف تعمل .مل كالحقيقة العديد من المحركات الكهرانضغاطية تعم

الدقيقة لحركة المجس و داخل المغاليق الكهرانضغاطية أيضا تسمى المحركات فوق الصوتية وتوجد في المراحل 

القوة الذرية               ات المغيرة للحجم اآللية المعينة في كاميرات التصوير الفوتوغرافي الغالية . أيضا العديد من مجاهر ميالجس

 و مجاهر المسح اإللكترونية  تستخدم محركات من المغاليق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(. والعصب يحتوي عددا كبيرا من  8المحركات الجزيئية هي أساسية من أجل النمو و عمل األعصاب و الدماغ ) مرجع 

عشرات من أنواع المحركات الجزيئية وكلها من ثالثة عائالت : الدينين ، الميوسين و الكنيسين . هذه المحركات تنقل 

و تسمى الشحنات على طول المحاوير و كلها لها آليات تحميل و تفريغ في نهايتها . و هي ضرورية لتحقيق الكيماويات  

مثال من النخاع الشوكي لرأس أصابع القدم و المحركات األخرى تتحكم بنمو المشابك و بالتالي تضمن أن  نمو األعصاب

لدينا ذاكرة طويلة األمد و خلل عمل المحركات الجزيئية مسؤول عن مرض الزهايمر ، مرض هتنغتون و سرطانات 

 موم بيئية .معينة   و العديد من األمراض األخرى ناتجة إما عن عيوب جينية أو س

 باختصار بدون المحركات الجزيئية ال يمكننا ال التحرك و ال التفكير .

 ATPالمحرك الجزيئي الدوراني : مركب 

و في النباتات أكثر  ATPفي الخاليا ، الوقود االعتيادي ألكثر التفاعالت الكيماوية هو األدينوزين ثالثي الفوسفات أو 

ATP  المسماة صانعات اللون / اليخضور و في الخاليا الحيوانية في ما يعرف ينتج على أغشية عضيات الخلية

يركب  ATPأيضا يغذي بالطاقة أكثر البكتريا . و ينتج أن  ATPبالمتقدرات . و هذه هي مصانع الطاقة في أكثر الخاليا  . 

 بواسطة بروتين متوضع في األغشية . 

 

 

 

 ATPمركب  إنزيمبنية  – 8الشكل 

 

هو الوقود عالي  ATP التي تشكل الوقود األساسي للجسم البشري بينما H+سه يمد بالطاقة بواسطة البروتونات البروتين نف

و هو يحرر الطاقة بتغييره إلى أدينوزين  ATPالمستوى . مثال أكثر المحركات الجزيئية األخرى تمد بالطاقة بواسطة 

اليوم العادي يحتاج لكمية كل مركب كائن بشري   خالل  بسيطة التوضيح : ATP. و أهمية  ADPثنائي الفوسفات أو 

ATP . تساوي كتلة جسمه تقريبا 

يختلف بشكل طفيف من كائن  ATPو في الحقيقة مركب  ATPتركيب  إنزيميسمى ببساطة  ATPالبروتين الذي يركب 

في أكثر الحاالت .) الشكل المختلف المهم هي تلك المضخات حيث  إهمالهاآلخر لكن الفروقات صغيرة جدا بحيث يمكن 



بروتين معقد جدا فإن وظيفته سهلة الوصف فهو  ATPتحل محل البروتونات ( . حتى بالرغم من أن مركب  Na+شوارد 

 (. 9يعمل مثل دوالب مجداف الذي يمد بالطاقة بواسطة تدرج بروتوني عبر الغشاء ) مرجع 

في   1997. و البحث الذي أدى لهذه االكتشافات منح جائزة نوبل لعام  اإلنزيمضيح لبنية و عمل تو 8يعطي الشكل 

 الكيمياء .

فإنه يضخ البروتونات لخارج  ATPأيضا يعمل بشكل معكوس : إذا كان هناك تدرج كبير في  ATPفي الحقيقة مركب 

فس الوقت . و هو يشبه محرك اإلقالع هو محرك دوراني و مضخة جزيئي بن ATPالخلية . و باختصار مركب 

الكهربائي الذي يغذى بواسطة بطارية و يوجد في السيارات األقدم و في هذه السيارات خالل القيادة يعمل المحرك 

و الذي درس بتفصيل    ATPالكهربائي كدينامو لشحن البطارية ) اإلنترنت أيضا تحتوي رسوم متحركة لدوران مركب 

 .كبير

 

 

أ : ترتيب غير متناظر لألعضاء الداخلية في الجسم البشري :الترتيب الطبيعي ، أعضاء البطن و الصدر كما  – 9الشكل 

 هو شائع في كل البشر و الترتيب المعكوس لها . الصور من ب إلى ح هي صور بالمجهر الماسح االلكتروني ألجنة فأر

ب: األجنحة السليمة في هذه المرحلة تبدي ذيل في الطرف األيمن . ت: على العكس األجنة الطافرة ذات محركات هدبية 

معيبة تبقى بدون دوران و حلقة القلب معكوسة كما هو مبين بالسهم . ث:  صور بتكبير أعلى و تمثيل تخطيطي لدارة 

وبة في الجنين الطافر . الصور من خ إلى ر هي صور بالمجهر القلب الطبيعية . ج : صورة مشابهة تبين دارة مقل

يوم مالحظة من الطرف البطني مع  7.5اإللكتروني الماسح لعقدة فأر . خ : منظر منخفض التكبير لجنين فار بعمر 

مقياس هو لليمين ، ال Rلليسار و   Lللخلف   Pلألمام  Aمستطيل أسود يشير إلى العقدة . التوجه مبين بواسطة األحرف 

مائة ميكرون . د : صورة بتكبير أعلى لعقدة الفأر المقياس عشرين ميكرون ذ: منظر بتكبير أعلى من السابق ألهداب 

عقدية سليمة مبينة بأسهم و خاليا الحفرة العقدية و شريط المقياس هو خمسة ميكرون  . ر : خاليا الحفرة العقدية ألجنة 

 ح للنقل الجزيئي داخل السوط السليمطافرة ينقصها األهداب . ز : توضي

 

 

 



هي الطاقة  kTحيث  kT/2π 20لكل دوران و أنه ينتج عزم حوالي  ATPمثال من المعروف أنه ينتج ثالث جزيئات 

من مثل هذه المحركات في الجسم البالغ . و دوالب  1610. و هناك على األقل  Tالحركية لجزيئة عند درجة حرارة 

 هو أحد أحجار البناء المركزية في الحياة . ATPالمجداف لمركب   

 المحركات الدورانية و الكبح التكافؤي

لماذا قلبنا إلى اليسار و كبدنا في جهة اليمين ؟ الجواب لهذا السؤال القديم معروف منذ بضع سنين فقط . عدم التناظر 

م التناظر المرآتي للجزيئات التي تشكل الحياة األيسر أو عدم التناظر المرآتي للجسم البشري يجب أن يرتبط بعد –األيمن 

. 

 

 

 

تشير لالتجاه .إن   L & R( إن NVPsا: صور بالمجهر الضوئي لألجزاء الحويصلية العقدية المتدفقة )  – 10الشكل 

NVPs .المبينة برؤوس أسهم منقولة للطرف األيسر بواسطة التدفق العقدي . و شريط المقياس هو عشرة ميكرون 

  NVPب: صورة بالمجهر اإللكتروني الماسح للسطح البطني لخاليا الحفرة العقدية . رؤوس األسهم الحمراء تشير لطالئع 

و شريط القياس هو اثنين ميكرون . ت و ث صور بالمجهر اإللكتروني الناقل لخاليا الحفرة العقدية و شريط المقياس هو 

تحرر من الزغابات الدقيقة   NVPsمحرض بواسطة أهداب .و  NVPميكرون واحد . ج : توضيح تخطيطي لتدفق 

الديناميكية و تنقل إلى الطرف األيسر بواسطة التدفق العقدي بسبب األهداب و أخيرا تجزأ بمساعدة األهداب إلى المحيط 

 ذلك بتشكيل العضو إشارة لتنشيط الخلية التي تبدأ بعد  –األيسر للعقدة . الهاالت الخضراء تشير لتركيز كالسيوم عالي 

 

 

 



هي جزيئات غير متناظرة مرآتيا و في كل األحياء يستخدم  DNS /DNAالسكاكر ، البروتينات و في كل الكائنات الحية 

فقط واحد من كل جزئيين مرآتيين فعال . لكن كيف تترجم الطبيعة عدم التناظر المرآتي للجزيئات إلى عدم التناظر 

نتج فقط مؤخرا من قبل هيروكاوا نوبوتاكا و فريقه و بشكل مدهش أن المحركات الجزيئية المرآتي للجسم ؟ الجواب است

 (. 10الدورانية هي المفتاح لهذا اللغز ) مرجع 

موضع األعضاء الداخلية يثبت خالل بداية التطور للجنين . و في مرحلة مبكرة الجزء المركزي من الجنين ما يعرف 

و في الحقيقة كل الفقاريات لها عقدة  9أي أشعار صغيرة دوارة . و هي مبينة في الشكل بالعقدة يغطى بأهداب دورانية 

. األهداب العقدية تزود بالطاقة بواسطة محرك جزيئي و هي كلها تدور في نفس االتجاه في مرحلة ما من التطور الجنيني 

نتيجة عدم التناظر المرآتي للجزيئات المحتواة  ) باتجاه عقارب الساعة ( حوالي عشر مرات بالثانية . واتجاه الدوران هو

فإن األهداب الدوارة تحرك  –تجاه نهاية الذيل للجنين  –في المحركات . و لكن نظرا ألن األهداب مائلة بالنسبة للسطح 

ا يحتوي بشكل فعال السائل أعلى العقدة باتجاه الطرف األيسر لجسم الجنين . السائل لهذا التدفق العقدي المكتشف حديث

التي تتراكم على الطرف األيسر  من العقدة و بعدها تقدح عمليات التي تحدد موضع   -أجزاء حويصلية عقدية  –مواد 

القلب . إذا كانت األهداب ال تدور بسبب عيب جيني أو إذا كان التدفق معكوسا بوسائل خارجية ، فإن القلب و األعضاء 

ا االرتباط أيضا يشرح كل النتائج األخرى لمثل هذه العيوب الجينية أو األخرى تصبح متوضعة بشكل خاطئ . و هذ

 التداخالت . 

عدم التناظر للجزيئات يطابق  عدم التناظر المرآتي بعبارة أخرى ، عن طريق دوران األهداب  و اآللية المذكورة فإن 

ي كل مكان في الطبيعة مثال في تطور عدم لكل الكائن الفقاري . و يمكن حتى يكون  أن عمليات مشابهة أيضا ف المرآتي 

 تناظر الدماغ . و هذا ما يزال حقل بحث كثيف . باختصار المحركات الجزيئية هي فعال مركزية لحسن حالنا و الحياة . 

 فضول و تحديات مرحة حول علم األحياء 

 الفرو هو جلد الذي غيّر الوحش" 

 غيروالمو بورجولي أفيدوتي "

المجهرية الحديثة من الممكن تصوير باألبعاد الثالثة تطور عين ذبابة الفاكهة حتى تمضي كيرقة . مثل بواسطة الطرق 

    هذا الفيلم يسمح بمتابعة كل خلية منفردة الذي يحدث خالل عشرين ساعة : يبين الفيلم كيف تتحرك الخاليا خالل التطور

من في هايدلبيرغ  EMBLمن  المأخوذ . شاهد الفيلم الرائع و يبين انقسام كل خلية منفردة 

youtube.be/MefTPoeVQ3w  . 

   *  * 

 التطور الحيوي يمكن تلخيصه بمبادئ ثالثة :

 أيضا في األنواع  –. كل الكائنات الحية مختلفة 1

 .كل الكائنات الحية لها عمر محدد بسبب المنافسة 2

 .الكائنات الحية ذات المزية ستنجو و تتكاثر 3

يعرف ببقاء األصلح . بنتيجة هذه المبادئ الثالث وبكل جيل األنواع و الكائنات الحية يمكن أن تتغير . نتيجة آخر مبدأ 

التغير المتراكم عبر األجيال  يسمى بالتطور الحيوي . بشكل خاص هذه المبادئ الثالث تشرح التغير من الحياة وحيدة 

 وانات البرية و من الحيوانات للبشر .الخلية إلى متعددة الخاليا   و من السمك إلى الحي

التأثيرات الكمية هي أساسية في كل المبادئ الثالث للتطور . بالطبع الحياة و االستقالب هي تأثيرات كمية و االختالفات 

 ( النسخ التامة من الجمل الماكروسكوبية 120، صفحة  IVالمذكورة في المبدأ األول هي ناتجة عن فيزياء الكم :) مجلد 

 مستحيلة . المبدأ الثاني يذكر المنافسة و هي نوع من القياس الذي كما رأينا 

--- 

 *"الفرو هو جلد الذي غيّر الوحش " 



و يذكر المبدأ الثالث التكاثر : و هو ثانية أثر كمي ( 19، صفحة  IVبسبب وجود كم الفعل ) مجلد الذي فقط هو ممكن 

 (. باختصار التطور الحيوي هو عملية ناتجة عن كم الفعل .17ية ) صفحة استنادا لنسخ الجينات و التي هي بنى كم

    *  * 

 (d 8كيف يمكنك تحديد أي توأمين متطابقين هما أب لطفل؟ ) تحدي 

   *  * 

هل يمكنك إعطاء على األقل خمسة حجج لبيان أن مستنسخ بشري إذا كن سيكون هناك واحد قط هو شخص مختلف تماما 

 (. s 9تحدي  عن األصل ؟  )

و بدت مختلفة تماما عن األصل ) في الحقيقة  2002من المعروف جيدا أن أول قطة مستنسخة هي كوبي كات ولدت عام 

أمها (. لون الفرو و نموذج البقع كانت مختلفة تماما عن تلك العائدة لألم . بشكل مشابه التوائم البشرية المتطابقة لها 

األم و كذلك مسح الحدقة  و شبكات األوعية الدموية و الخبرات داخل الرحم هي من بين بصمات أصابع مختلفة كليا عن 

 األشياء المختلفة األخرى .

العديد من خواص الكائن الثديي ال تحدد بواسطة الجينات و لكن بواسطة بيئة الحمل وبشكل خاص بواسطة الرحم 

أشكال طيات الجلد و لكن أيضا الصفات الشخصية .إن تأثير  ،وخبرات الوالدة . تأثيرات الرحم التي تضمن بقع الفرو 

 خبرة الوالدة على الشخصية معروف جيدا و قد درس من قبل العديد من علماء النفس .

   *  * 

تقريبا أي عدد متقطع منها كما  –ناقش المقولة التالية : إذا كانت الطبيعة كالسيكية بدال من كمية سيكون هناك فقط جنسين 

 (.s 10بمعنى أنه سيكون هناك عدد النهائي من األجناس . صحيح ؟ ) تحدي لحيوانات الدنيا في ا

   *  * 

من أين أتت أول حبوب الكفير ؟ حبوب الكفير تنتج شراب هنا سؤال معروف جيدا لم يتم اإلجابة عليه حول التطور : 

زيج متوازن من أربعين نوعا تقريبا من البكتريا                        ساعة . الحبوب تتألف من م 12-8الكفير عندما تغطى بالحليب حوالي 

 (.r 11و الخمائر و كل حبوب الكفير في العالم مترابطة و لكن من أين أتت منذ حوالي ألف عام مضت ؟ )تحدي 

   *  * 

 000 74يطير   cm 45بطول  هي طيرالمحركات الجزيئية هي قوية تماما . المحركات الجزيئية في جلم المياه السخامية 

km  1049بالسنة برقم قياسي مقاس مقداره km  . باليوم 

   *  * 

 نها ترسل إشارة خطر و عندما يتم إرسالعندما المحركات الهدبية التي تنظف األنف تكون مستهلكة و ال يمكنها العمل فإ

عدد كاف من إشارات الخطر هذه فإن الجسم البشري يقدح تفاعل العطاس و العطاس هو تفاعل لتعطل المحركات 

 الجزيئية .

   *  * 

يعطي بيانات شاملة ،  embryo.soad.umich.eduإن نمو األجنة البشرية هو أحد عجائب العالم .موقع اإلنترنت 

 صور ورسوم متحركة و تصوير بالرنين المغناطيسي حول عملية النمو .

   *  * 

 ( 12sهل الطيور لها سرة ؟ )تحدي 

   *  * 



تتكاثر ال جنسيا  كل الحيوانات ذات إمكانية نسخ نفسها تشكل جزء صغير مثل الُمْستَوِرقات )جنس من الديدان المسطحة( 

 الحيوانات التي تتكاثر جنسيا غير قادرة على إعادة توليد كل الحيوان من جزء صغير باالنقسام و كل 

   *  * 

 ( s 3 1)تحدي اليسار . لماذا ؟   –كل الحيوانات التي تتحرك بواسطة األطراف هي متناظرة من اليمين 

   *  * 

ت مرآتية و لكن في كل الكائنات الحية فقط واحد العديد من الجزيئات التي توجد في الكائنات الحية مثل السكر ، لها جزيئا

 ( 14sمن النوعين يكون موجود . الحياة غير متناظرة ضمنيا . كيف يمكن أن يكون هذا ؟)تحدي 

   *  * 

   بينما الفرق بين الرجل                %1و الشيمبانزي يعطى بانتظام بأنه حوالي  اإلنسانكيف من الممكن أن الفرق الجيني بين 

 ( 15s)تحدي ؟  %2.2أي يشكل حوالي  46و المرأة هو صبغي واحد من 

   *  * 

ما هو أطول زمن لبقاء جرثومة وحيدة ؟ هو أكثر من خمسة آالف عام للبكتريا التي وجدت في المومياءات المصرية . 

و هذه القيمة قبل بأنها عائدة ألبواغ بكتريا (  11) مرجع مليون سنة  25لسنين عديدة زمن البقاء قدر بأنه واقع أكثر من 

مليون سنة و الزمن المقدر  250قبل بأنه يبلغ أكثر من    و بعدها  مغلفة بالكهرمان .عادت للحياة من أمعاء حشرات 

من قبل هاينز دومبروفسكي في رواسب ملح  ) منخفضة النشاط اإلشعاعي ( في فولدا  1960sلبكتريا معينة اكتشف في 

ألمانيا و التي بقيت هناك قبل أن تعاد  للحياة في المخبر . النتيجة المشابهة قيل بها مؤخرا باكتشاف جرثوم آخر في في 

 ( . 12) مرجع رواسب ملح في أمريكا الشمالية في تشكيل ساالدو 

ث عينة في المخبر و لم قد أظهر أن هذه البكتريا ربما ناتجة عن تلو DNAلكن هذه القيم اآلن محط اختالف حيث أن تتابع 

 وهكذا السؤال عن أطول زمن حياة ما زال مفتوحا . ( 13) مرجع تكن جزءا من العينة األصلية 

       *  * 

وضعت كاميرا تلفزيونية على القمر و بشكل خفي على الجميع كانت تحتوي كمية صغيرة من مكورة  1967في عام 

و بعد ثالث سنوات أعيدت الكاميرا لألرض و الباكتريا بقيت حية و قد بقيت  ناإلنساعقدية ألفا محللة للدم مما يسكن فم 

ثالث سنوات بدون غذاء ، ماء أو هواء . و ما تزال البكتريا حية و هذه القصة الذائعة جدا ال تصدق جدا بحيث أنه تم 

يفت بالخطأ في المخبر بعد إعادة و النتيجة القصة خاطئة و البكتريا أض ( 15) مرجع  2011التأكد منها ثانية في عام 

 الكاميرا .

       *  * 
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 شكل حديث لشجرة التطور – 11الشكل 

 

في علم األحياء التصنيفات مفيدة جدا . ) هذا مشابه لوضع فيزياء الفلك و لكن على تباين كامل مع الحالة في 

( و هذه القدر من المادة يمكن تلخيصه في مخطط واحد مبين 16عرضا لمدى المهمة ) مرجع  2الفيزياء(يعطي الجدول 

و البحث الجديد يبدو أنه يقترح بعض التغيرات الطفيفة على الصورة . لكن حتى اآلن ما يزال جذر وحيد  11في الشكل 

 فقط للشجرة . 

       *  * 

ئي . هل يمكن لجمل تقنية أن تقوم بذات الشيء ؟ المرشحات التي تظهر تنتج العضالت الحركة عن طريق التنبيه الكهربا

: ما يعرف بالبوليميرات الفعالة كهربائيا تغير شكلها عندما يتم تنشيطها بواسطة تيار كهربائي أو بواسطة كيماويات و هي 

ت الصنعية التي أقيمت عام  و العضال اإلنسانخفيفة الوزن ، هادئة و بسيطة التصنيع . لكن أول منافسة مصارعة بين 

 فازت بها فتاة صغيرة . السباق لألفضل ماضي .  2005

       *  * 



الحياة ليست مفهوم معرف بوضوح . التعريف المستخدم أعاله وهو المقدرة على نسخ الذات له حدوده . هل يمكن تطبيقه 

البويضات أو على أول المراحل الجينينة لكائن ثديي؟ على الحيوانات القديمة ، على يد قطعت بالخطأ ، على النطفة ، على 

تعريف الحياة أيضا يعطي مشاكل عند محاولة تطبيقه على خاليا وحيدة . هل يمكنك إيجاد تعريف أفضل ؟ هل تعريف 

 (.15eما هو مكون من خاليا مفيد؟ ) تحدي  بأنهاالكائنات الحية 

       *  * 

. بعض األمثلة هي معقدة جدا . خذ نمو العد / الجرب . هذا يتطلب عدم وجود  كل مثال عن النمو هو نوع من الحركة

) هي حشرة صغيرة ( التي تعيش في مسام الجلد . الوجهي زنك و جملة مناعة ضعيفة و أيضا مساعدة حشرة السوس 

على الوجه هذا أصغر بعض الشيء من النقطة في نهاية هذه الجملة و هذه حيوانات أخرى تعيش   mm 0.3بحجم 

 البشري يمكن مالحظتها بمساعدة عدسة مكبرة قوية .

       *  * 

من البكتريا في الفم البشري  %90البشر فيهم الكثير من الكائنات الحية مثال البشر يحتاجون للبكتريا للحياة . و يقدر بأن 

 لوحده غير معلومة بعد و حوالي فقط ألف نوع تم عزلها حتى اآلن .

(  17 اسية لحياتنا : هي تساعدنا على الهضم و تدافع عنا ضد األمراض الناتجة عن البكتريا الخطيرة ) مرجعالبكتريا أس

منها في المعي . و عدد  %99و أكثر من   3.9 )2.0*(1310في الحقيقة عدد البكتريا في الجسم البشري يقدر بأنه  و

خاليا دم حمراء . باختصار  70-%85من بينها  3.0 )0.3*(1310الخاليا في الجسم البشري المتوسط للبالغ يقدر بأنه  

.على أن الكتلة الكلية لكل البكتريا في الجسم البشري تقدر بأنها فقط  األصليةيحتوي الجسم البشري بكتريا أكثر من خالياه 

مجموعة من البكتريا في ألن بكتريا المعي هي أصغر بكثير من خاليا البشر. بالطبع حوالي مائة زمرة /  kg 0.2حوالي 

و يحتوي الجسم البشري بشكل أساسي أنواع من أربعة منها : البكتريا الشعية ، البكتريا الجلدية ، البكتريا الجلدية الطبيعة 

القوية و البروتيوبكتريا .وهي تلعب دورا في السمنة و سوء التغذية مرض القلب و السكري و التصلب المتعدد والتوحد            

 و العديد من الحاالت األخرى و هذه االرتباطات هي مجال مهم في األبحاث الحالية.

        *  * 

تنمو و تنتج أوراق تكون بين  monopodal phanerophyteبشكل بيولوجي  –كيف تنمو األشجار ؟ عندما الشجرة 

األرض ) بقية الكتلة تأتي من ثاني وهي تتألف بدقة من ماء و معادن و يجب أن ترتفع عن سطح  من كتلتها  40-60%

أكسيد الكربون في الهواء ( كيف يحدث هذا ؟ الماد تسحب لألعلى بواسطة أعمدة الماء داخل الشجرة و السحب ناتج عن 

 التوتر . –التماسك  –نتح النموذج الضغط السلبي المتشكل عندما يتبخر أعلى العامود وهذا يعرف ب

 من التجارب ( بمعنى آخر ال يوجد طاقة الزمة للشجرة كي تضخ موادها لألعلى . )هذا الملخص هو نتيجة العديد

األشجار ال تحتاج لطاقة لنقل الماء . و بالنتيجة تنمو األشجار بشكل صرف بإضافة المادة لسطحها . و هذا يقتضي أنه 

بقية عمر تلك الشجرة . )تحدي  عندما تنمو الشجرة يتشكل فرع عند ارتفاع معين أيضا يوجد عند نفس االرتفاع خالل

17e. فقط تأكد من هذه المالحظة بواسطة األشجار في حديقتك ) 

        *  * 

الثدييات لها درجة حرارة عمل ضيقة . على عكس اآلالت البشر يعملون فقط إذا كانت درجة الحرارة الداخلية هي ضمن 

 شريطة وجودها؟ –ينطبق على األشياء خارج الكوكب (. وهل هذا الشرط أيضا  d 18مجال ضيق . لماذا ؟) تحدي 

        *  * 

( كخطوة ممكنة باتجاه اإلجابة وجد الباحثون  r 19كيف ظهرت أول خلية ؟ هذا السؤال المهم ما يزال مفتوحا ؟ ) تحدي 

العديد من المواد التي تتشكل تلقائيا  من أغشية مغلقة في الماء . و مثل هذه المواد أيضا تشكل رغوات . الخيارات 

األخرى المناقشة هي أن الحياة تشكلت تحت الماء في أماكن حيث ترتفع الماغما في المحيط و إن كشف أصل الخاليا هو 

 أحد القضايا األكبر المفتوحة في علم األحياء بالرغم من أن الجواب يمكن أال يكون كثير فائدة .



        *  * 

 ( 20sهل يمكن للحياة أن تكون قد وصلت لألرض من الفضاء الخارجي ؟ ) تحدي 

        *  * 

هناك في مكان آخر بالرغم من أن  هل هناك حياة في مكان آخر في الكون ؟ الجواب واضح . قبل كل شيء ربما يكون

االحتمال صغير جدا بسبب األزمنة الطويلة الالزمة و شروط الجملة النجمية المستقرة و نظام الكواكب المستقر و الجملة 

        الجيولوجية المستقرة . باإلضافة لذلك حتى اآلن كل العبارات التي تقول بأنها اكتشفت مثال كانت كاذبة .وليست أخطاء       

و لكنها كذب حقيقي . إن الخيال بوجود حياة خارج األرض يشكل تحديا مثيرا للجميع : لماذا سيكون الكائن خارج األرض 

 ( . e 21ذو أهمية لك ؟) تحدي 

 إذا كنت تستطيع الجواب فاعرف أن الحافز بشكل ما اآلن و  بدون انتظار و إذا كنت ال تستطيع الجواب افعل شيئا آخر . 

        *  * 

ما الذي يعنيه الطب الشمولي لعالم أي بتجنب الالمنطق و المعتقدات الخاطئة ؟ الطب الشمولي يعني عالج المرض 

 بالنظر لكل الشخص . و هذا يترجم إلى أربعة مجاالت :

 الدعم الفيزيائي لمساعدة العمليات الميكانيكية و الشفاء الحرارية في الجسم -

 ة المغذيات أو الفيتامينات الدعم الكيماوي بواسط -

 الدعم باإلشارة بواسطة وسائل كهربائية أو كيماوية لدعم نظام اإلشارات للجسم  -

 الدعم النفسي لمساعدة كل العمليات السابقة  -

عندما كل هذه النواحي يتم العناية بها الشفاء يكون سريع و كامل قدر اإلمكان . و لكن أحد القواعد األساسية التي 

 الطبيب يساعد و الطبيعة تشفي . تبقى :

العميق : الكائنات غير العادية في آبيس ،   CLAIRE NOUVIANالحياة فوق كل شيء جميلة . مثال الكتاب من قبل 

تسمح للمر بمعرفة جمال الحياة في  mlwww.press.uchicago.edu/books/nouvian/index.htمقدم في 

 أعماق المحيط .

        *  * 

ما هي تأثيرات ملوثات البيئة على الحياة ؟ اإلجابة على هذا السؤال هي حقل واسع من البحث الحديث . هنا بعض 

 القصص الشهيرة .

( 2007ب النحل يموت ) منذ عام المبيدات العشبية و العديد من الكائنات المعدلة وراثيا تقتل النحل . لهذا السب -

هي مهددة هنا . في البلدان حيث  –في الواليات المتحدة ، بالنتيجة العديد من المحاصيل مثل اللوز و البرتقال 

كمثال فرنسا حيث النحل ال يعاني من أي مشكلة .أسوأ المبيدات العشبية و المحاصيل المعدلة وراثيا يتم حظرها 

 صناعة النبيذ .قلة النحل شكلت تهديد ل

كفل بكون مشوه لهذا السبب ) في  16يؤدي إلى أطفال مشوهة . في بر الصين واحد من كل التلوث الكيماوي  -

منذ إصدار قوانين صارمة  –بالرغم من عدم اختفائها كليا  –( . في اليابان التشوهات انخفضت بشدة 2007

 مضادة للتلوث .

التلوث اإلشعاعي يقتل . في روسيا بحيرة كاراكي الشهيرة كان يجب أن تمأل جزئيا بالبيتون بسبب النشاط  -

 (. 193اإلشعاعي الذي قتل أي شخص مشى بقربها لمدة ساعة) مرجع 

بالرغم أن ذلك بشكل بطيء : البلدان التي فيها معدالت تدخين أخفض أو التي قيدت التدخين  –التدخين يقتل  -

 ت معدالت السرطان و العديد من األمراض األخرى .خفض

 تناول التونا خطر على الصحة بسبب المعادن الثقيلة التي يحتويه . -

 أشجار الفلين تختفي . صناعة النبيذ بدأت برامج بحثية للتغلب على هذه المشكلة . -

 منتجة من قبل اإلنسان . حتى الحيوانات القطبية الشمالية و الجنوبية لها أكباد مملوءة بسموم كيماوية -

http://www.press.uchicago.edu/books/nouvian/index.html


حرق الوقود األحفوري  يرفع مستوى ثاني أكسيد الكربون في الجو . هذا يؤدي للعديد من التأثيرات على مناخ  -

 األرض ، بما فيها االرتفاع البطيء  لدرجة الحرارة و مستوى البحر .

 ه القضايا يزداد عبر العالم .األبحاث البيئية تكشف العديد من االرتباطات األخرى . لنأمل أن الوعي بهذ

        *  * 

بعض الباحثين يفضلون تعريف الكائنات الحية بأنها جمال ذاتية التكاثر ، و اآلخرون يفضلون تعريفها بأنها جمل 

استقالبية . و من بين األخيرين مايك روسل و إريك سميث اللذين اقترحا التعريف التالي للحياة : " الغرض من الحياة هو 

 هدرجة ثاني أكسيد الكربون " بعبارة أخرى هدف الحالة تنفيذ التفاعل 

 

 و الكثير من الباحثين في الواقع يدرسون نتائج هذا الرأي . –هذا الوصف الجاف بشكل جميل جدير بالتأمل 

        *  * 

 ليس فقط الموت هو عملية كمية و أيضا التقدم في العمر . البحث في تفاصيل هذا الحقل الواسع ماض . 

        *  * 

المثال الجميل هو سقوط األوراق في الخريف . السقوط يقدحه اإليتين و هو غاز بسيط . يمكنك قدح سقوط الورق بنفسك 

 مع فرع وردة في كيس بالستيكي : الورود تفقد أوراقها .     -ين مصدر قوي لإليت –مثال بوضع التفاحات المقطوفة 

        *  * 

 إحياء شخص ما توقف قلبه و تنفسه هو نتيجة حركة مفيدة تسمى اإلنعاش القلبي الرئوي . تعلمه .

        *  * 

 ا مارك فيرشتيجن .للبقاء رشيقا و لضمان أنك تشعر بالرشاقة ، استمتع بالحياة و استمتع بالكتب التي كتبه

        *  * 

أي األنواع من الكائنات الحية هي األكثر نجاحا ، إذا قسنا النجاح بأنه الكتلة الحيوية للنوع ؟ هذا السؤال البسيط ليس له 

 جواب معروف . من بين الحيوانات ، البقر ، البشر و كريل) حيوان بحري يشبه القريدس ( القارة القطبية الجنوبية   لها

 –قيم حيوية متشابهة ولكن من غير الواضح فيما إذا كانت هذه هي القيم األعلى . ال يظهر أنه يوجد بيانات جيدة للنباتات 

من المؤكد تقريبا أن العديد من أنواع البكتريا مثل التي من الجنس البحري المكورة الكلورية ما عدا للمحاصيل   . 

رى الموجودة في التربة و العديد من أنواع الفطور تحقق قيم كتلة حيوية أعلى بكثير الطليعية أو بعض أنواع البكتريا األخ

 و لكن ال يوجد استعراض موثوق متوفر . 

        *  * 

الشجار تتحرك بالعديد من الطرق المدهشة . مثال األشجار تتقاتل مع جيرانها على المكان و الوصول للضوء                       

ت. هذا يحدث بشكل أكثر عنفا إذا كان الجار نوعا آخر . أكثر األشجار ال تحب أن تالمس من قبل أشجار أخرى و المغذيا

لكن هناك  استثناءات ، مثل الخوخ . مثال عندما تتقاتل أشجار الخوخ مع السنديان بعد بضع سنين ، يترك للسنديان  –

القليل من المكان و الضوء و الخوخ يتغلب على أكثره . و لكن األشجار أيضا تساعد جيرانها  مثال في حال المرض 

بما فيها طريقة االتصال عن طريق اإلشارات  –ول األشجار بإعطاء مغذيات و ماء . العديد من القصص الرائعة ح

يقصها بيتر فولبين في  كتابه الحياة العامة لألشجار : ماذا تشعر و كيف  -الكيماوية في الهواء مثل اإلتيلين ) اإليتين (

 . 2015اكتشاف العالم الساكن ، مطبعة لودفيغ  –تعتني بنفسها 

        *  * 



  

ستيقظ في الصباح . المالحظة معروفة منذ قرون ، و القياس الجميل لهذا األثر باستخدام سكانر ليزري األشجار تنام و ت

و تبين أن ارتفاع قضيب الغصن  12( و النتيجة مبينة في الشكل 18أجرب من قبل إيوتو بوتونين و مجموعته ) مرجع 

م . و القياسات أيضا تبين أن األشجار تتحرك في أخفض خالل اليو cm 10النوعي و أوراقه في الصبح الباكر يصل إلى 

 أنه الفرق في أخذ الماء  خالل النهار و الليل .  الصباح الباكر عندما تستيقظ . و أصل هذه التأثيرات يبدو

 

 

موضع الغض و األوراق لقضيب في نهاية النهار ) أسود ( و في الصباح الباكر ) أحمر ( مع مقاطع مكبرة  – 12الشكل 

 ى اليمينإل

 

 فيزياء السعادة 

 " ما العقل إال حركة في الكرة الفكرية ؟

 اوسكار وايلد ، الناقد كفنان "

السعادة هي اثر كمي . السبب بسيط . تأتي السعادة من الحواس . كل الحواس تقيس . و كل القياسات تعتمد على نظرية 

 الكم .

الجسم البشري ، مثل السيارة الغالية مليء بالحساسات .التطور بنى هذه الحساسات بحيث أنها تقدح اإلحساسات بالسعادة 

متى فعلنا بواسطة جسدنا ما هو مصنوع من أجله . بالطبع ال يوجد باحث يعترف بأنه درس السعادة . بالتالي الباحث 

س . و لكن السعادة و كل الحساسات البشرية موجودة لتدع الحياة تستمر. سيقول انه درس الحواس و أنه يقوم بأبحاث الح

السعادة تكون أعلى ما يكون عندما تجعل الحياة تستمر . في الماضي السحيق ظهور حساسات جديدة في الجمل الحية كان 

 له تأثيرات مهمة مثال خالل االنفجار الكامبري . 

 قل رائع ما يزال يتطور :    البحث في السعادة و الحساسات الحيوية ح



 يمكننا هنا فقط إجراء جولة سريعة حول المعرفة الحالية .

األذن هي حساسة جدا بنفس الوقت منيعة جدا ضد اإلشارات الكبيرة التي ما يزال الخبراء يدرسون كيف تعمل . ال يوجد 

pW 1 في الواقع مجال شدات الصوت المكشوفة من    1310 حساس صوتي معروف يمكن أن يغطي مجال الطاقة البالغ 

 2m /  لنقل (2m / pW 50  إلى )2m / W 10  الضغوط الهوائية المقابلة تتغير من ،Paμ 20  إلىPa 60   و أخفض .

 . و إذا لم يفقد أي صوت فيما بينهما . km 000 10لمنبع صوتي يسمع من مسافة   W 20شدة التي يمكن سماعها هي 

.و في هذا  ( kHz 20) من أجل  mm 17( إلى  Hz 20) من أجل  m 17موجة الصوت المسموع تتراوح من  أطوال

باستخدام آلية  Hz 401 & 400خلية شعرية قادرة على تمييز الترددات القريبة مثل  000 20- 16000المجال األذن ذات 

 .   حادة لنبرة خاصة 

مليون كاشف منفصل على الشبكية . إن شدتها   126عين تحتوي حوالي  العين عي كاشف فوتونات تابعة للموضع . كل

أو    '1الفراغية تكون أعلى ما يكون الذي يعطي معنى بمعرفة قطر عدسة العين . و هي تعطي العين قوة تمييز تبلغ 

0.29 mrad   0.15فوتون وارد في   60، و المقدرة على الكشف الواعي إلى s  فوتونات ممتصة في نفس الفاصل  4أو

 الزمني . 

مليون كاشف شدة ضوء عام حساس جدا و هي العصي . و هي مسؤولة عن الحساسية العالية  120كل عين تحتوي 

المذكورة . العصي ال يمكنها تمييز األلوان . و قبل القرن الحادي و العشرين بنى اإلنسان حساسات ضوء التي بنفس 

ي إذا تم تبريدها بالهليوم ألن التكنولوجيا غير قادرة على بناء حساسات عند درجة حرارة الغرفة الحساسية التي للعص

 الحساسة مثل عين اإلنسان .   

( و التي 191، صفحة IIIتحتوي العين البشرية على حوالي ستة ماليين كواشف حساسة جدا للون ، المخاريط ) مجلد 

اوية المختلفة في ثالثة أنواع مخاريط مختلفة ) األحمر ، األخضر ، األزرق ( تؤدي توزعها شاهدناه سابقا . المواد الكيم

( . فرق الحساسية 19) مرجع  13لسرعات حساس مختلفة و التي يمكن فحصها بواسطة اختيار بسيط مبين في الشكل 

 القطط رمادية .  بين المخاريط التي تكشف اللون و المخاريط العمياء للون هو سبب أنه في الليل تبدو كل

الصور للعين تكون فقط حادة إذا تحركت العين باستمرار في حركات عشوائية صغيرة . إذا توقفت هذه الحركة مثال 

 بواسطة كيماويات فإن الصور المنتجة  من قبل العين تصبح غير حادة . 

مليون ليف  عصبي بصري إلى منطقة العين أيضا تحتوي حوالي مليون خلية عقدية . كل اإلشارات من العين ترسل عبر 

 الدماغ ، القشرة االفتراضية   التي تحتوي أكثر من خمسمائة مليون خلية . 

 000 17حساسات اللمس البشرية موزعة في كل الجلد بكثافة سطحية التي تختلف من منطقة ألخرى . اليد فيها حوالي 

لة للمس الخفيف ) جسيمات مايزنر ( و الضغط ) خاليا أكثرها في رؤوس األصابع . هناك حساسات منفصمس مستقبل ل

ميركل ( ومن أجل التشوه ) جسيمات روفيني ( و من أجل االهتزاز ) جسيمات باسيني (، و من أجل الوخز )ألياف بدون 

في  نخاعين( و هناك حساسات منفصلة إضافية للحرارة ، للبرودة ، * و األلم . بعض الحساسات التي شكلها العام مبين

 فقط عندما يتغير المنبه .تتفاعل بشكل تناسبي مع شدة المنبه و بعضها بشكل مختلف مما يعطي إشارات  14الشكل 

  

--- 

                 ºC 42و بعضها أعلى من  ºC 31و بعضها أعلى من  ºC 27*هناك أربعة حساسات للحرارة واحد يقدح أعلى من 

أيضا تقدح من قبل  ºC  ،TRPV1 42أجل درجات الحرارة األعلى من . الحساس من ºC 25و واحدة أعلى من 

 الكابساسين و هو مادة كيماوية حادة في الفلفل الحار . 

و أيضا تقدح بواسطة  الميتانول  ºC 26 & 8تقدح بين  TRPM8يبدو أن هناك فقط حساس واحد للبرودة و له قناة شوارد 

 الموجيتو و النعناع . عصبونات البرودة أي عصبونات و هو مادة كيماوية محتواة في 

 



 

 

السرعة المختلفة لحساسات اللون في العين ، المخاريط تؤدي لتأثير غريب عندما هذه الصورة ) بالشكل  – 13الشكل 

 الملون ( تهز من اليمين لليسار في ضوء ضعيف

 

 

الحساسات الخمسة للمس في البشر ، من األكثر إلى األقل شيوعا: جسيمات مايزنر ، خاليا ميركل ،  – 14الشكل 

 جسيمات روفيني ، جسيمات باسيني و المستقبالت الشعرية

مثال على اللسان و الحساسات تقدح عندما يشوهها الضغط الخارجي  –العديد من هذه الحساسات أيضا توجد داخل الجسم 

عصاب إلى إلى إشارة كهربائية ترسل عبر األ عبر أغشيتها الذي بالتالي يؤدي  K+و  Na+لتحرير شوارد  و هذا يؤدي

 الدماغ .

 

 

---- 

عند رؤوسها و يمكن أن ترى بواسطة تقنيات خاصة باستخدام التألق و تعرف بأنها تصل إلى األسنان  TRPM8بواسطة 

 والتي تعطي إحساسا تحصل عليه عندما طبيب األسنان يطبق اختبرا الهواء المضغوط . 

 



موزعة بكثافة  الجسم البشري أيضا يحتوي حساسات اتجاه في األذن وهي حساسات تمدد في كل عضلة ، و حساسات ألم 

 مختلفة فوق الجلد و داخل الجسم .

الحلو ، الملح ، المر ،  -آليات حساس التذوق للسان معروفة فقط  جزئيا . و اللسان يعرف بأنه ينتج ستة إشارات تذوق * 

( وقد  الحامض و، البروتين و الدسم و هي اآلليات التي تم فقط كشفها . و إحساس البروتين يعرف باألومامي ) اللحم

 .  2005( من قبل إيكيدا كيكوناي و اإلحساس بالدسم اكتشف فقط عام  20) مرجع  1907اكتشف عام 

 مستقبل  و قطرها حوالي عشرة ميكرونات .  150- 50اللسان ، الحنك و الوجنتين تحتوي بين 

ف بان الطعم الحلو مرتبط بشكل في اليونان القديمة ن تخيل ديموقريطس أن التذوق يعتمد على شكل الذرات . اليوم يعر

معين من الجزيئات . و األبحاث الحديثة ما تزال تكشف مستقبالت التذوق العديدة في اللسان . على األقل ثالثة مستقبالت 

و عشرات مستقبالت المرارة و مستقبل حالوة بروتين و دسم واحد معروفة . على العكس فإن اإلحساس بطعم للحالوة 

ح معروف أنها ناتجة عن قنوات الشوارد . بالرغم من كل المعرفة ال يوجد حساس ذو مقدرة تمييز لنفس الحموضة و المل

الدرجة التي يملكها اإلنسان في لسانه . و البحث أيضا جاري إليجاد مواد تثبط مستقبالت الذوق و أحد األهداف هو 

 تخفيض طعم المرارة لألدوية أو األغذية .  

ضعف ذلك (  25مليون خلية مستقبل . ) الكالب تملك  40مستقبل شم مختلف و إجماال حوالي  350األنف يملك حوالي 

ت التي ارائحة مختلفة . ** مع ست إشار 000 10.بالرغم من التشكيالت الممكنة يقدر بأن األنف يمكن أن يكشف حوالي 

وق . و هو يحمي من السموم الكيماوية مثل يمكن أن تنتجها حاسة الذوق األنف أيضا ينتج مجال واسع من إحساسات الذ

الدخان ، و من السموم الحيوية ، مثل المادة البرازية . و على العكس فإن حساسات الغاز الصنعية توجد فقط من أجل 

مجال صغير من الغازات . الذوق الصنعي الجيد و حساسات الشم ستسمح بفحص النبيذ أو الجبن خالل إنتاجها )تحدي 

23 ny التالي تجعل مخترعها غنيا جدا . في الوقت الحالي البشر مع كل التكنولوجيا المتاحة لهم ليسوا قادرين حتى ( ب

إنتاج حساسات جيدة مثل حساسات البكتريا و من المعروف أن اإليشريكية القولونية يمكن أن تتحسس على األقل على 

 ثالثين مادة في البيئة .

، صفحة  IIIإضافية من الحساسات . القروش يمكن أن تشعر بالحقول الكهربائية ) مجلد  الحيوانات األخرى تتميز بأنواع

لها حساسات للضوء تحت األحمر مثل ثعبان الحفرة السام أو الوطاويط المصاصة للدماء .   (. و العديد من الثعابين  31

 Melanophila acuminataافس مثل هذه الحساسات تستخدم لتحديد موضع الفريسة أو مصادر الطعام . و بعض الخن

يمكن أيضا أن تكشف األشعة تحت الحمراء و هي تستطيع  استخدام تلك الحاسة لتحديد موضع الحرائق البرية التي 

أيضا الحشرات األخرى لها مثل هذه األعضاء . الحمام ، سمك التروت و القروش يمكن تحتاجها لتجعل بيوضها تفقس . 

الحيتان و الفيلة  وأكثر . kHz 100اطيسية وتستخدم هذه الحاسة في سماع ما تحت األصوات حتى أن تشعر بالحقول المغن

 ( .320، صفحة Iن تكشف و تحدد موضع اإلشارات تحت السمعية ) مجلد يمكن أ

 الممكن.أحدث ما يوجد ، حساسيتها و سهولة استخدامها هي أعلى في الملخص الحساسات التي بواسطتها تعطينا الطبيعة  

 

--- 

*حساسية الذوق ليست منفصلة عن اللسان في مناطق متميزة : هذه فكرة غير صحيحة التي نسخت من كتاب لكتاب خالل 

 ( s 22مائة عام . يمكنك القيام بالتزييف بنفسك باستخدام حبيبات السكر أو الملح ) تحدي 

 في الفيزيولوجيا أو الطب من اجل كشفهما عن عمل حاسة الشم 2004**ليندا باك و ريتشارد أكسل تلقيا جائزة نوبل عام 

 

على تجنب األلم فإن الطبيعة بوضوح تريدنا االستمتاع بالحياة بأشد سعادة تقدح السعادة أو تساعد نظرا ألن كل الحساسات 

 ( ودراسة الفيزياء هي إحدى الطرق لذلك . 21ممكنة . ) مرجع 

 رة بالحياة : موزارت و ميكانيك الكم " هناك شيئين يجعالن الحياة جدي



 فيكتور فايسكوبف "

 األعصاب و الدماغ 

"ليس هناك شيء مقل الصفاء السرمدي للعقل بينما نعيش هنا ، ألن الحياة نفسها ليست سوى حركة و ال يمكنها أبدا أن 

 تكون بال رغبة ، و ال بال خوف و ال كذلك بدون حواس 

 توماس هوبس ،ليفياتان "

المعالجة الرئيسية لكل اإلشارات الواصلة من الحساسات ، الدماغ هي أساسية لكل مشاعر السعادة و الدماغ البشري  وحدة

يملك أعلى تعقيد ممكن من كل األدمغة المعروفة .** باإلضافة لذلك طاقة المعالجة و سرعة الدماغ البشري ما تزال أكبر 

 من أي جهاز بني من قبل البشر .

                ( . في الدماغ نفسه310، صفحة Iابقا كيف أن اإلشارات الكهربائية من الحساسات تنقل إلى الدماغ ) مجلد لقد رأينا س

و تصنف اإلشارات الواردة و تخزن و في بعض األحيان لفترة قصيرة و في أحيان أخرى لفترة طويلة . و أكثر آليات 

( . و العملية الباقية 256، صفحة IIIيا الدماغ ، المشابك كما رأينا  ) مجلد التخزين تتم في بنية و قوة االرتباط بين خال

الواجب فهمها هي التصنيف ، و هي عملية عادة تستدعي التفكير . و من أجل مستوى معين منخفض من التصنيف مثل 

التصنيفات عالية المستوى مثل األشكال الهندسية للعين أو توافقيات الصوت لألذن فإن اآلليات معروفة . ولكن من أجل 

المستخدمة في التفكير المفهومي ، فإن الهدف لم يتحقق بعد . و من غير المعلوم كيفية وصف عمليا القراءة أو الفهم بداللة 

 حركات اإلشارة . البحث ما يزال متأرجحا بشكل  كامل و ربا سيبقى كذلك لجزء كبير من القرن الحادي و العشرين .

نبحث في بضع إمكانيات لدماغنا ، و جسمنا و األجسام األخرى المهمة ألنواع السعادة التي نعايشها عندما فيما يلي س

 ندرس الحركة .

 الساعات الحية 

 " الساعة تعطي إعالن عن الوقت 

 جورج بيروس "

---- 

فيزيائي نظري معتبر في كامبريدج ( وهو  2000في فينا و توفي عام  1908*فيكتور فريدريش فايسكوبف ) ولد عام 

الذي عمل مع اينشتاين ، بورن ، بور ، شرودنجر و باولي وقد حفز تطوير الديناميك الكهربائي الكمي و الفيزياء النووية 

و قد علم في مشروع مانهاتن ولكن الحقا في حياته تحالف ضد األسلحة النووية بشدة . و خالل الحرب الباردة قبل 

في جنيف وقد كتب العديد   CERNو لعدة سنوات مدير  MITفيتية للعلو وقد كان أستاذا في عضوي في األكاديمية السو

 خالل محاضراته . 1982من كتب الفيزياء الناجحة . سمع المؤلف منه يدلي بالتصريح أعاله في 

ناجمة عن الحماية التي  **هذا ليس مخالف لحقيقة أن بضع أنواع من الحيتان لديها أدمغة ذات كتلة أكبر . و الكتلة األكبر

التي تظهر عندما تغوص الحيتان  ) بعضها يغوص لعمق كيلو متر ( و عدد تحتاجها هذه األدمغة  ضد الضغوط العالية 

 العصبونات في أدمغة الحيتان هو أصغر بكثير من األدمغة البشرية 

 

 أمثلة على اإليقاعات الحيوية و الساعات – 3الجدول 

 الدور  ة المتذبذبة الجمل الكائن الحي 

يعلم في أي اتجاه يهرب من موضع  (Talitrus saltatorنطاط الرمل ) 
 الشمس أو القمر  

 يوماوي 

 أمواج غاما في الدماغ  البشر ) اإلنسان العاقل(
 أمواج ألفا في الدماغ 

 نبضات القلب 
 أمواج دلتا

0.023-0.03 s 
0.08-0.13 s 

0.3-1.5 s 



 دوران الدم 
 اإليقاعات الساعي الخلوي

 لفترة النومحركة العين الشريعة 
 الدورة األنفية 

 دورة هرمون النمو 

 (SCN)النواة فوق التصالبة 

 تركيز الهرمون اليوماوي 
درجة الحرارة ..الخ تؤدي إلى تأخر 

 الدفق
 ساعة الجلد 

 الدورة الشهرية 
 التقدم في العمر الضمني  

0.3-10 s 
30 s 

1-2 ks 
5.4 ks 

4-14 ks 
11 ks 
90 ks 

 
 

 يوماوي

2.4(4)Ms 
3.2(3)Gs 

  
 ms 30 ضربة الجناح الذبابة الشائعة 
 ms 34 ضربة الجناح من اجل المغازلة  ذبابة الفاكهة 

أكثر الحشرات ) مثل اليعاسيب ، 
 ذباب الفاكهة (

كشف اقتراب الشتاء ) السبات ( وفق 
طول قياس اليوم ، يقدح تغيرات 

 االستقالب 

 سنوي 

  تركيز األدينوزين ثالثي الفوسفات  العوالق 

 يوماوي  تشكيل الغبيرات  العفن 
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5.1 ks 

 

( و هي شائعة في البكتريا ، النباتات                   43، صفحة Iلقد أعطينا عرضا عن الساعات الحية في بداية مغامرتنا ) مجلد 

 بدون ساعات حيوية ال يمكن  ال للحياة و ال السعادة أن توجد . 3و الحيوانات و يبين الجدول 

ع تكراره من التردد األصلي بدقة عالية . و نحن نعلم أيضا من الخبرة عندما نغني لحنا موسيقيا فإننا فقط نسمع ما نستطي

(. عندما  22اليومية أن البشر قادرين على االستمرار بمواكبة اللحن ضمن بضعة وحدات بالمائة لفترة طويلة  )مرجع 

نة األقصر أو األطول فإن فإننا نكون قادرين على التوقيت بدقة عالية . )من أجل األزمنقوم بالرياضة أو عندما نرقص  

 الساعات الداخلية ال تكون دقيقة بهذا القدر (. كل هذه الساعات متوضعة في الدماغ .

األدمغة تعالج المعلومات . و أيضا الحواسب تقوم بهذا و مثل الحاسبات كل األدمغة تحتاج لساعة لتعمل جيدا . و كل 

 دد اإليقاع و آلية لتلقيم المذبذب بالطاقة .ساعة مكونة من نفس العناصر و هي تحتاج لمذبذب يح

اعة و وسائل لتوزيع اإلشارة في كل الجملة هي ذبذب أي آلية التي تقرأ إشارة السباإلضافة لذلك كل ساعة تحتاج لعداد م

د من مطلوبة و تزامن العمليات المتصلة بها . أخيرا الساعة تحتاج آللية تصفير و إذا كان على الساعة أن تغطي العدي

 المقاييس الزمنية فإنها بحاجة إلى العديد من الهزازات ذات ترددات اهتزاز مختلفة و طريقة لتصفير أطوارها النسبية .

حتى بالرغم من أن الفيزيائيين يعرفون بشكل جيد تماما كيفية بناء ساعات جيدة   فإننا ما نزال نجهل العديد من نواحي 

ذبات الحيوية هي جمل كيماوية و بعضها مثل عضلة القلب أو المؤقتات في الدماغ هي الساعات البيولوجية . أكثر المذب

 ( .23جمل كهربائية )مرجع 



.لكن ليست كل  1977قام به إيليا بريجوجين وحاز عليه جائزة نوبل للكيمياء عام الكشف العام عن المذبذبات الكيماوية 

دقيقة بدال  27المذبذبات الكيماوية في الجسم البشري معروفة بعد ) من المعروف أن الخلية المغذاة بماء ثقيل تتكتك بمقدار 

( و ربما أن هذا اإليقاع اليومي ،الساعة اليوماوية مكونة من أو تصفر بواسطة  24دقيقة( ) مرجع  24من اإليقاع ذو 

 دقيقة و تقدح بواسطة خاليا قائدة ما في الجسم البشري . 24ذات ستين من هذه الدورات 

ية أيضا معروف أنها تقدح بواسطة ضوء النهار ، الخاليا في العين التي تنفذ عملية آلية تصفير الساعة للساعة اليوماو

ق التصالبة و هما بنيتين . إشارة الضوء من هذه الخاليا تعالج من قبل النوى فو 2002التصفير هذه تم اكتشافها فقط عام 

 خاصتين في وطاء الدماغ . و الخاليا المختلفة في الجسم البشري تعمل بشكل مختلف تبعا لطور هذه الساعة .

الساعات ذات الدور األطول في الجسم البشري تتحكم بتقدم العمر . واحدة من الساعات الشهيرة لتقدم العمر تحد من عدد 

الخلية . في الواقع ، عدد انقسامات الخلية هو محدود في أكثر أنواع الخاليا في الجسم البشري  االنقسامات التي تخضع لها 

حيث أنه يتعذر أن نوجد إذا لم نكن قادرين على  –لذلك هي خاليا التكاثر  االستثناءو نوعيا تقع بين خمسين و مائتين . ) 

 االنقسام بشكل ال نهائي ( .

من ه و هو متضمن في التيلومير) القسيمات الطرفية ( / ذيول الصبغيات و هي بنى خاصة    عداد انقسام الخلية تم تحديد

DNA                 و البروتينات التي توجد في كال نهايتي كل صبغي . و هذه البنى تنخفض بقدر صغير خالل كل انقسام للخلية

ع النظري الصرف لهذه اآللية من قبل أليكسي أولفنيكوف و عندما تكون البنى صغيرة جدا يتوقف انقسام الخلية . و التوق

لهذا التأكيد (   2009أثبتت الحقا من قبل عدد من الباحثين . ) فقط األخير تلقى جائزة نوبل في الطب في   1971في 

 البحث في اآلليات و االستثناءات لهذه العملية مثل السرطان و الخاليا الجنسية جاري .

في الجسم البشري تم تحديدها و ليست كل اآلليات معروفة . مثال أساس الدورة الشهرية في النساء ليبست كل الساعات 

 مهم و معقد و غير واضح .

الساعات الرائعة األخرى هي تلك التي في أساس الوعي بالزمن . من هذه ساعة التوقيت الدماغية أو المؤقت الداخلي 

را اكتشفت آليته بجمع البيانات حول المرض البشري و اآلفات البشرية                   الذي تم دراسته بالشكل األوسع و فقط مؤخ

( .   آلية التوقيت ذات الزمن األساسي تتم في  25و دراسات الرنين المغناطيسي و تأثيرات األدوية الخاصة ) مرجع 

ذات األدوار المختلفة . ويمكن أن تقدح الجسم المخطط وفي عقد الدماغ . يحتوي الجسم المخطط آالف خاليا المؤقتة 

بواسطة إشارة بدء و بسبب عددها الكبير من أجل األزمنة القصيرة من مرتبة ثانية واحدة فإنه كل فاصل زمني له نموذج 

تنفذ مختلف عبر هذه الخاليا . و الدماغ يمكن أن يقرأ هذه النماذج و يتعلمها . بهذا الشكل يمكننا توقيت الموسيقى أو 

 مثال بعد ثانية من إشارة .المهام الخاصة 

حتى بالرغم من أنه ليست كل آليات الساعات في البشر معروفة فإن الساعات الحيوية تتشارك بخاصة مع كل الساعات 

الضمنية في البشر وغير الحية : هي محدودة بواسطة ميكانيك الكم . حتى النواس البسيط محدود بنظرية الكم لندرس 

 الموضوع 

 متى وجدت الساعات ؟ 

 " أيضا المستقبل  كان أفضل في الماضي  

 كارل فالنتين "

( ألنه ال يوجد  هناك 280، صفحة IIعندما درسنا النسبية العامة وجدنا أن ساعات الجاذبية الصرفة غير موجودة ) مجلد 

. الساعات مثل أي معيار قياس تحتاج لمادة و تبادالت تأثير غير  c & Gواحدة للزمن يمكن تشكيلها باستخدام الثوابت 

 جاذبية لتعمل . و هذا هو  مجال نظرية الكم . لنرى ما هو الوضع في هذه الحالة .  

 

 

 



 

(. في الواقع عامل الزمن غير هرميتي . بعبارة أخرى نظرية  26أوال ، في نظرية الكم الزمن غير قابل للقياس )مرجع 

الكم تنص على أنه ليس هناك قيمة فيزيائية قابلة للقياس التي قيمتها متناسبة مع الزمن . من ناحية أخرى الساعات شائعة 

ث عن عامل يصف بيغ بين تعمل وفق رضا أكثر الناس . القياسات بالتالي تشجعنا على البح ساعة جدا مثال الشمس و

 موضع عقارب ساعة . 

تملك أخفض  –لكن إذا بحثنا عن مثل هذا العامل فإننا نجد نتيجة غريبة . أي جملة كمية لها هاملتوني محدود من األسفل 

مع الزمن . وهذه النتيجة يمكن إثباتها بشكل جيد وينقصها عامل هرميتي الذي قيمته المتوقعة تزداد بشكل رتيب  –طاقة 

 (.  ny 24ية رياضية ) تحدي كنظر

خذ ساعة النواس الميكانيكي و في كل مثل هذه الساعات الوزن يجب أن يتوقف عندما يتم الوصول لنهاية السلسلة. بشكل 

أعم كل الساعات يجب أن تتوقف عندما تكون البطارية أو منبع الطاقة فارغ . بعبارة أخرى في كل الساعات الحقيقية 

من األسفل  و النظرية السابقة  من نظرية الكم تنص بالتالي على أن مثل هذه الساعة ال يمكن أن تعمل الهاملتوني محدود 

 فعال .

 باختصار نظرية الكم تبين أن الساعات التامة ال توجد في الطبيعة .و نظرية الكم تنص على أن أي ساعة فقط هي تقريبية 

قط قياسه تقريبيا و من الواضح أن هذه النتيجة مهمة بالنسبة للساعات و الزمن ال يمكن قياسه بشكل تام و الزمن يمكن ف

 عالية الدقة . ما الذي يحدث إذا حاولنا زيادة دقة ساعة بالقدر الممكن ؟ 

   بذبات . اآلن كل الساعات لها مذبذب داخلها أي محرك الذي يجعلها تعمل .                 ذالدقة العالية تقتضي حساسية عالية للت

 و الساعة ذات الدقة العالية بالتالي تحتاج لمذبذب ذو دقة عالية . في كل الساعات  موضع هذا المذبذب يقرأ و يظهر على

 العقرب .

---  

في  1948في ميونيخ وتوفي عام  1882فضل في الماضي ، كارل فالنتين ) ولد عام أن يكون أ *"أيضا المستقبل اعتاد

 يدي .بالنيج ( كابت مسرحي و كوم

 

اآلن كم الفعل يقتضي أن حتى مذبذب الساعة األكثر دقة لها عدم تحديد في الموضع . الدقة ألي ساعة هي بالتالي 

 محدودة.  

األسوأ ، مثل أي جملة كمية أي مذبذب ساعة حتى له احتمال صغير و لكن محدود على التوقف أو الحركة للخلف لفترة 

الوزن الذي يقود نفسك . فقط انظر لساعة عندما تكون بطاريتها تقريبا فارغة أو حتى .و يمكنك التأكد من هذه النتيجة ب

النواس قد وصل تقريبا لموضع القعر . الساعة سوف تبدأ بالقيام بأشياء مضحكة مثل الحركة للخلف أو القفز للخلف               

و لكن ما يزال هذا ممكنا بالرغم من أنه احتمال  و األمام و عندما تعمل الساعة بشكل طبيعي هذا السلوك يكبت بقوة

 (.هذا صحيح حتى من أجل الساعة الشمسية / المزولة. e 25منخفض ) تحدي 

في الملخص الساعات بالضرورة يجب أن تكون ماكروسكوبية من أجل أن تعمل بشكل صحيح . و الساعة يجب أن تكون 

الجمل الفلكية هي أمثلة جيدة. الساعة الحيدة يجب أن تكون معزولة جيدا كبيرة قدر اإلمكان من أجل أن تلغي تذبذباتها . 

عن البيئة مثل الجسم الذي يدور بشكل حر الذي تستخدم إحداثياته كمتحول زمني مثال هذا يتم بانتظام في الساعات 

 الضوئية الذرية .

 دقة الساعات 

للبدء تعطي عالقة عدم التحديد الحد على كتلة ساعة و كتلة  لساعة ؟   τبمعرفة حدود نظرية الكم ما هي الدقة النهائية 

 (ny 26يجب أن تخضع إلى ) تحدي  Mالساعة 

 



 

للساعة بزمن  τ( في الحياة اليومية . مثل النواس يمكننا ربط الدقة ny 27الذي هو محقق دائما بشكل واضح ) تحدي 

 ( و قاال بأن  27ر و فيجنر ) مرجع و الفكرة نشرت ألول مرة من قبل سالك  Tقراءتها األعظمي 

 

 

الزمن الذي سيقاس . و يمكنك التأكد من هذا الشرط مباشرة باشتراط أن أي ساعة يجب أن تكون ماكروسكوبية        Tحيث 

 ( .e 28) تحدي 

جل ساعة التي تقيس صياغتها بالطريقة التالية . من أ من قبل سالكر و فيجنر و يمكن إعادة أعطيتلنلعب بالعالقة التي 

 هو بالشكل  mالمرتبط بالكتلة  lفإن الحجم  tالزمن 

 

 

 

( ينتج أن أصغر الساعات المعلومة و أيضا الساعات التي  28ب الذي يمكن به تحديد هذا الشرط ؟ ) مرجع قرالكم 

دقيقة                100و تتكاثر كل  kg 17-8.10تقترب جدا من هذا الحد هي البكتريا .  و أصغر بكتريا المتفطرة لها كتلة حوالي 

ميكرون و الحجم المقاس   0.009 - 0.09هو بين  (4)و ذات دقة تقريبا دقيقة واحدة . و الحجم المتوقع من العالقة 

ميكرون . و حقيقة أن البكتريا يمكن أن تصبح قريبة جدا من حد الساعة يبين لنا ثانية ما هو   0.3ألصغر المتفطرات هو 

لمهندس التطوري الجيد الحظ أن شرط سالكر و فيجنر ليست مخالف إلمكانية صنع مذبذب ساعة صغير جدا حيث صنع ا

 (.29الباحثون  هذا من ذرة وحيدة ) مرجع 

(. و لكن الهزاز فقط هو جزء 42في الحقيقة مثل هذه الهزازات ستكون أكثر الساعات دقة من صنع اإلنسان ) مرجع 

 . (42) صفحة كما شرحنا أعاله واحد من أي ساعة 

 ال يمكن استخدامها في الحد السابق . Mكبر . كل الكتلة قي حد الساعة يمكن أن يقيد بشكل أفي العالم الحقي

من اجل الساعات المصنوعة من ذرات ، فقط طاقة االرتباط بين الذرات يمكن استخدامها . و هذا يؤدي إلى ما يعرف 

 بالشكل     νو هو يحد من دقة ترددها  بحد الكم القياسي للساعات

 

هو طاقة  و Tهي عدم تحديد الطاقة الناتج عن زمن القياس المنتهي   حيث 

الربط الكلية للذرات بشريط المتر . حتى اآلن ن حد الكم لم يتم تحقيقه ألي ساعة حتى بالرغم من أن التجارب تقترب 

 منه.

مهمل . عمليا األخطاء المرتكبة باستخدام الساعات  و أشرطة المتر  في الملخص الساعات توجد فقط في الحد لكون 

يمكن أن تجعل صغيرة قدر ما هو مطلوب   و يكفي جعل الساعات كبيرة كفاية . و الساعة  الكائنة في األدمغة البشرية 

دراستنا بتفاصيل األمر بدون قلق ، على األقل لفترة . فقط آخر جزء من تحقق هذا الشرط . و يمكننا بالتالي االستمرار ب



صعودنا الجبل حيث شروط الدقة ستكون حتى أعلى و حيث النسبية العامة ستحد من حجم الجمل الفيزيائية و ستظهر 

 .( 63، صفحة  VIمشاكل ثانية   : استحالة بناء ساعات  دقيقة سيصبح بالتالي قضية مركزية ) مجلد 

 لماذا التوقعات صعبة جدا ، خاصة للمستقبل ؟

 "المستقبل : تلك الفترة من الزمن التي مقترح شؤوننا ، أصدقائنا هم حقيقيون و سعاتنا مضمونة

 أمبروز بيرس "

 : طبيعة تحد من التوقعات بطرق أربعال

الساعات  وقياسات  من دقة و  لقد رأينا أن نظرية الكم بالرغم من عالقات عدم التأكيد ، تحد من دقة القياسات -1

.بالتالي كم الفعل يجعل من الصعب تحديد الحاالت االبتدائية بدقة كاملة حتى من اجل جسيم الزمن بشكل خاص 

 وحيد .

( أن األعداد الكبيرة من الجسيمات تجعل من الصعب توقع المستقبل بسبب  234، صفحة  Iلقد رأينا ) مجلد  -2

 الطبيعة اإلحصائية غالبا لشروطها االبتدائية .

لقد وجدنا في مغامرتنا أن توقعات المستقبل تكون صعبة بفعل عدم الخطية و بالتباعد عن الشروط االبتدائية  -3

 (416، صفحة  Iالقريبة ) مجلد 

الزمن غير التجريبية يمكن أن تحد من قابلية التوقع   –( أن طبولوجيا الفراغ  108، صفحة  II لقد رأينا ) مجلد -4

مثال سوف نكتشف أن الثقب األسود و اآلفاق يمكن أن تحد من قابلية التوقع بسبب التضمين بطريق واحد 

 للطاقة ، الكتلة و اإلشارات 

( في الجزء األخير من مغامرتنا أن تأثيرات  جاذبية الكم حتى تجعل 38، صفحة  VIسوف نجد ) مجلد  -5

 التعريف الدقيق للزمن و الفراغ مستحيال .  

القياسات و قابلية التوقع العملية هي بالتالي محدودة . السبب الرئيسي لهذا التحديد هو كم الفعل . ولكن إذا كان كم 

يده هل ما يزال وصفا صحيحا للطبيعة ؟ و هل الزمن موجود إطالقا؟ الفعل يجعل الساعات التامة مستحيلة فإن تحد

الجواب واضح : نعم و ال . لقد تعلمنا أن كل الحدود المذكورة للساعات يمكن التغلب عليها من أجل فواصل زمنية 

ي الحياة محدودة ، عمليا هذه الفواصل الزمنية يمكن أن تجعل كبيرة جدا بحيث أن التحديدات ال تلعب أي دور ف

 اليومية . بالنتيجة 

 عمليا في كل جمل الكم كل من التحديد و مفهوم الزمن يبقى قابل للتطبيق  -

هذه النتيجة صالحة حتى بالرغم من أن النظرية تقول بخالف ذلك . عن مقدرتنا على االستمتاع بالسعادة بسبب تدفق 

 الزمن يبقى سليما . 

ألبعاد الكبيرة جدا تحتاج ألن تؤخذ بالحسبان فإن نظرية الكم ال يمكن تطبيقها لوحدها عندما التدفقات الكبيرة جدا أو الكن 

و في هذه الحاالت النسبية العامة يجب أن تؤخذ بالحسبان . و التأثيرات الرائعة التي تحدث في هذه األوضاع ستدرس 

 (.  55، صفحة  VIبالتفصيل الحقا . ) مجلد 

 التفكك و القاعدة الذهبية 

 أتذكر المستقل  ينا أفضل أكثر شيء أن"أ

 سيلفادرو دالي "

كل السعادة فقط تعطي معنى في وجه الموت . و الموت هو شكل من التفكك / االضمحالل و التالشي . التفكك هو أي 

ا فيه إصدار تغير تلقائي   . مثل الناحية الموجية للمادة التفكك هو عملية بدون نظير كالسيكي . بالطبع أي تفكك /تحلل بم

يمكن قياسه كالسيكيا ولكن  –الضوء بواسطة مصباح الذي يقدح حساس كاميرا ، النشاط اإلشعاعي أو شيخوخة البشر 

 أصل التفكك هو أثر كمي صرف .



( 141، صفحة  IVفي أي تفكك لجمل غير مستقرة ، فإن إزالة التماسك للتنضدات لحاالت متميزة ماكروسكوبيا ) مجلد 

. في الواقع تؤكد التجارب أن توقع االضمحالل لجملة معينة مثل تبعثر جسيم ، هو الممكن فقط في مهما  تلعب دورا

 لواحد . أبداالمتوسط من أجل عدد كبير من الجسيمات أو الجمل ، و ليس  

 -كوبيا  هذه المالحظات تؤكد األصل الكمي لالضمحالل و في كل عملية اضمحالل فإن تنضد الحاالت المتميزة ماكروس

 تعمل على إزالة تماسك  - في هذه الحالة ذلك  للجسيم المضمحل / المتفكك و الجسيم غير المضمحل / غير المتفكك  

سريع بواسطة تبادل تأثير مع البيئة . و عادة خالء البيئة مع تذبذباته الكهرطيسية و الحقول الضعيفة و القوية كافية 

لتحريض إزالة التماسك . و كالعادة التفاصيل الكامنة في الحاالت البيئية مجهولة بالنسبة لجملة وحيدة و تجعل أي توقع 

 للجملة الخاصة مستحيال . 

التفكك دائما ناتج عن النفقية و بلغة الديناميك الكهربائي الكمي يمكن للمرء أن يقول أن التفكك هو  التفكك ؟  ما هو أصل 

بات ذبذحركة محرضة بواسطة  تذبذبات الخالء . و تذبذبات الخالء هي عشوائية  و التجربة بين  الصفائح تؤكد أهمية الت

 البيئية لعملية التفكك .

من الجسيمات المتفككة المتطابقة فإن أي  Nفا بسيطا للتفكك . من أجل جملة مكونة من عدد كبير نظرية الكم تعطي وص

 تفكك يوصف بالشكل 

 

سميت بالقاعدة الذهبية من قبل فيرمي * ألنها تعمل جيدا بالرغم من كونها تقريب الذي  N = dN/dtهذه النتيجة من اجل 

 (.e 29مجال قابلية تطبيقه غير سهل التحديد . القاعدة الذهبية تؤدي إلى ) تحدي 

 

 

يعتمد  τلك زمن التفكك التفكك بالتالي يتوقع أن يتبع قانونا أسيا ، بشكل مستقل عن تفاصيل العملية الفيزيائية . باإلضافة لذ

 على معامل تربيعي لعنصر مصفوفة االنتقال و ألكثر من قرن ، كل التجارب أكدت أن التفكك الكمي أسي .

من ناحية أخرى عندنا تستخدم نظرية الكم الشتقاق القاعدة الذهبية وجد أن التفكك أسي فقط في جمل خاصة معينة )مرجع 

الحدود األعلى مرتبة يتوقع بارتفاعين عن التفكك األسي من أجل جمل معزولة كليا  و الحساب الذي يأخذ بالحسبان(  30

ليس  –: من اجل أزمنة قصيرة فإن معدل التفكك يجب أن يتالشى و من أجل أزمنة طويلة معدل التفكك يتبع عالقة جبرية 

عد بحث تجريبي كثيف فإن (. و ب31مع الزمن و في بعض الحاالت حتى مع التذبذبات المضافة ) مرجع  –أسية 

االنحرافات من أجل األزمنة القصيرة تم مالحظتها و مالحظة االنحرافات عند أزمنة طويلة يعتبر مستحيال بفعل كلية 

وجود الضجيج الحراري . في الملخص ن ينتج أن التفكك أسي فقط عندما تكون البيئة فيها ضجيج و الجملة مكونة من 

ادلة التأثير بشكل ضعيف أو كالهما . نظرا ألن هذه عادة هي الحالة فإن التناقص األسي العديد من الجسيمات المتب

 االستثنائي رياضيا  يصبح القاعدة ) الذهبية ( في وصف التفكك .

 ( 30sهل يمكنك شرح لماذا الحياة البشرية بالرغم من كونها أثر كمي ال يالحظ بأنها تتبع تفككا أسيا ؟ ) تحدي   

 الحاضر في نظرية الكم 

 "استخدم المناسبات 

 أوفيدوس "

                     العديد من الحكماء ينصحوا باالستمتاع بالحاضر . كما هو مبين بواسطة بحث إدراكي حسي ، ما يسميه البشر  

الحيوي تؤدي بنا على  ( .هذه النتيجة  حول الحاضر 32له فترة بين عشرين و سبعين ميلي ثانية ) مرجع    "  الحاضر"

السؤال فيما إذا الحاضر الفيزيائي له فترة أيضا . و في الحياة اليومية ، اعتدنا على تخيل أن تقصير الزمن المأخوذ لقياس 



عندما ناقش زينو طيران  م ثابت في نقطة معينة في الفراغ وموضع جسم نقطي قدر اإلمكان سيقترب من المثالي لجسي

 هذا ممكن . و لكن نظرية الكم غيرت الوضع .السهم فقد افترض  

هل يمكن فعال القول أن جملة متحركة هي في بقعة معينة في زمن معين ؟ من اجل إيجاد الجواب عبر التجربة علينا 

استخدام كاميرا فوتوغرافية التي مغالقها يمكن أن ينخفض عمدا .ماذا سنجد ؟ عندما يقترب زمن المغالق من دور 

ضوء فإن حدة الصورة ستتناقص ، باإلضافة لذلك لون الضوء سيتأثر بحركة المغالق . و عندما نزيد طاقة التذبذب لل

 الضوء المستخدم لكن األطوال الموجية األصغر سيزيح فقط المشكلة و هذا ال يحلها .  

 قيقها بعد ذلك .تحاألسوأ ، في األطوال الموجية الصغيرة جدا فإن المادة تصبح شفافة و المغاليق ال يمكن 

 

---- 

 ( وهي حرفيا "افعل لآلخرين ما تريد أن يفعلوه لك"  7,12*أصال القاعدة الذهبية هي عبارة من االنجيل المسيحي ) ماثيو 

 4,3,83**"استخدم المناسبات " تريستيا 

 

ير حادة . إن نقص الحدة كل مثل هذه الدراسات تؤكد : متى خفضنا أزمنة المغالق بالقدر الممكن فإن القياسات تصبح غ

ناتج عن كم الفعل . نظرية الكم بالتالي ال تؤكد االستثناء الساذج بأن أزمنة المغالق األقصر تؤدي لصور أكثر حدة . على 

العكس النواحي الكمية للطبيعة تبين لنا أنه ليس هناك من حيث المبدأ طريقة للوصول للحد الذي كان يناقشه زينو يستند 

الخارجي لمفاهيم كالسيكية في مجاالت حيث ال تكون فيه صالحة بعد ذلك . كل قياس مثل كل صورة لالستيفاء 

 فوتوغرافية يقتضي متوسط زمني :

 القياسات تبادالت تأثير متوسطة عبر مجال زمني معين . -

اد العملية و مهما كان من أجل صورة فوتوغرافية الفترة تعطى بزمن المغالق ، بالنسبة لقياس المتوسط يحدد بتفاصيل إعد

هذا اإلعداد فإن زمن حساب المتوسط ال يكون أبدا صفر و لن يكون هناك لحظات نقطية من الزمن التي تصف الحاضر . 

و الحاضر الفيزيائي المقاس هو دائما متوسط عبر مجال غير متالشي من الزمن . في الطبيعة الحاضر له فترة منتهية .            

ة تقريبية التي توجه تفكيرنا في أكثر األوضاع طول الحاضر سيكون أقل من يوكتو ثانية بحيث أنه يمكن و إلعطاء قيم

 دائما إهماله .

 لماذا يمكننا مالحظة الحركة ؟

زينو من إليا كان مخطئا في افتراض أن الحركة هي تتابع لمواضع خاصة في الفراغ . نظرية الكم تقتضي أن الحرمة هي 

 فقط تقريبا تغير الموضع مع الزمن . 

نقيس و نصف الحركة في نظرية الكم فإنها تبين أن الحركة هي تقريب طاقة منخفضة لتطور الكم . تطور  لماذا عندما

أن قياسات الفراغ و الزمن بدقة كافية يمكن إجراؤها . و نحن نعلم من أجل أي قياس للطاقة يمكننا بناء الكم يفترض 

ساعات و قضبان متر ذات دقة أعلى بكثير مما هو مطلوب . بحيث انه عمليا يكون تطور الكم قابل للتطبيق في كل 

 اكل يتم تجنبها ، و الحركة هي تتابع من حاالت كمية .الحاالت . طالما أن الطاقة و الزمن ليس لها حدود فإن كل  المش

في الملخص يمكننا قياس الحركة ألنه بالنسبة ألي طاقة قياس معروفة يمكننا إيجاد طاقة ما تزال أعلى و زمن متوسط ما 

لقياس )مجلد لتعريف الفراغ و الزمن بدقة أعلى من الجملة تحت ايزال اكبر الذي يمكن استخدامه بواسطة أجهزة القياس 

VI  في الجزء األخير من صعودنا الجبل سنكتشف أن  هناك طاقة أعظمية في الطبيعة بحيث أننا بحاجة  44، صفحة .)

لتغيير وصفنا لهذه الوضعيات . لكن قيمة هذه الطاقة هي ضخمة جدا بحيث أنها ال تؤثر علينا أبدا في النقطة الحالية من 

 دراستنا .

 



 لكمي السكون و أثر زينو ا

إذا كان يقتضي أنه ليس هناك سكون في الطبيعة . و السكون بالتالي دائما إما تقريب أو متوسط زمني . مثال كم الفعل 

إلكترون مرتبط بذرة و ال يتحرك بحرية فإن غيمة االحتمال أو توزع الكثافة هو ثابت في الزمن . و لكن هناك حالة 

لكن من أجل جمل  عادة تكون  تغيرات القياس لحالة جملة . أثر كم زينو .ظاهرة أخرى  للسكون في نظرية الكم وهو 

 معينة القياس يمكن أن يكون له اثر معاكس و يثبت الجملة . 

 

--- 

 ( 48*أيضا مناقشة اثر زينو الكمي أدناه ال يغير من نتائج هذه الفقرة ) صفحة  

 

ن التفكك إذا تم قياسه باستمرار . السبب هو أن القياس أي تبادل ميكانيك الكم يتوقع أن الجسيم غير المستقر يمكن منعه م

أن الجملة التأثير مع جهاز القياس  يعطي احتمال غير صفري أن الجملة ال تتطور . و إذا زاد تردد القياسات فإن احتمال 

مع مجموعة  1954و قام أالن توزينغ بنفسه عام  –ولقد قامت ثالثة مجموعات بحث لن تتفكك أبدا يتم االقتراب منه  

A.Fegasperis , I.Fonda & G.C. Ghirardi  توقعوا  1977و جورج سودارشان و بايدانات ميزرا في    1974في

 بشكل مستقل هذا األثر و الذي يعرف اليوم بأثر زينو الكمي .

 في كل الوقت ال شيء يحدث .بكلمات تقريبية ينص أثر زينو الكمي على أنه إذا نظرت للجملة 

أثر زينو الكمي هو نتيجة طبيعية لنظرية الكم على أن ظروفه الغريبة جعلت منه شيئا رائعا بشكل خاص . و بعد التوقع 

( و قيس  33) مرجع   1990تم قياسه جزئيا من قبل ديفيد وينالند و مجموعته عام  األثرفإن السابق ألول قياس بدا و 

و في الوقت الحالي مجموعات أخرى أكدت القياسات و بالتالي  2001ل مارك رايزن و مجموعته عام بشكل محدد من قب

 نظرية الكم تم تأكيدها أيضا في هذه الناحية المدهشة . 

 و التي توقعت من قبل نظرية الكم. –بسبب القاعدة الذهبية  –أثر زينو الكمي أيضا مرتبط باالنحرافات عن التفكك األسي 

واقع نظرية الكم تتوقع أن كل تفكك هو أسي فقط من أجل أزمنة متوسطة و تربيعي من اجل أزمنة قصيرة و كثير في ال

 طويلة جدا و هذه القضايا هي مواضيع بحث حتى اليوم . أزمنةحدودي من أجل 

لتنفيذ التصوير  يمكن استخدامهتوقع سافيريو باسكازيو و فريقه أن أثر كم زينو  2002في اختالف رائع في عام    

 المقطعي باألشعة السينية ذو أخفض مستويات إشعاعية يمكن تخيلها .

في الملخص أثر زينو الكمي ال يتعارض مع عبارة انه ليس هناك سكون في الطبيعة في أوضاع تبين األثر و هناك تبادل 

(: في بعض الحاالت القياس المتكرر 35جع تأثير غير مهمل بين الجملة و بيئتها . و تفاصيل تبادل التأثير هي مهمة ) مر

 يمكن فعال أن يسرع التفكك أو التطور.

 فيزياء الكم ما تزال تبقى كمصدر غني للتأثيرات الرائعة .

 نتيجة كم الفعل  –الوعي 

 في متع الحياة ، الوعي يلعب دورا أساسيا .

 (330، صفحة IIIالوعي هو مقدرتنا على قياس ما هو جاري في عقلنا ) مجلد  -

هذا النشاط مثل أي تغير يمكن بنفسه أن يالحظ و يدرس و بالرغم من أنه من الصعب و ربما مستحيل القيام بذلك 

و يمكننا دراسة الوعي بطرق أخرى . من الواضح أن الوعي يتم في الدماغ وإذا لم يكن كذلك بواسطة االستبطان 

معين . يمكن القول ببساطة أننا نعلم كل دماغ متوضع على  فإنه لن يكون هناك طريقة إلبقائه مرتبطا بشخص



األرض يتحرك بسرعة أكثر من مليون كيلومتر بالساعة عبر إشعاع الخلفية الكونية و يمكننا أيضا مالحظة أن ذلك 

 الوعي يتحرك على طول معه .

ي الوعي التي تظهر عندما تؤخذ الدماغ هو جملة كمية : و هو يستند إلى جزيئات و تيارات كهربائية و التغيرات ف

في الحوادث في التجارب  –أو عندما تحقن تيارات في الدماغ  –في  عمليات أو حوادث  –المادة بعيدا عن الدماغ 

قد تم وصفه بتفصيل كبير من قبل االختصاص الطبي . أيضا التأثير الملحوظ للكيماويات على  –أو عالجات خاطئة 

 يبين نفس النقطة . الدماغ هو جملة كمية .  –ألدوية القوية من الكحول إلى ا –الدماغ 

آالت التصوير الحديثة يمكن أن تكشف أي أجزاء من الدماغ تعمل عند اإلحساس ، التذكر أو التفكير . و ليس فقط 

ستند الرؤية ، الضجيج و الفكر يعالج في الدماغ و لكننا نتابع هذه العمليات بجهاز قياس . أفضل آالت تصوير ت

كما هو موصوف أدناه . تقنية التصوير األكثر فائدة هي التصوير المقطعي ( 160للرنين المغناطيسي ) صفحة 

البوزيتروني و تعمل بجعل الناس يبتلعون سكر نشط إشعاعيا . وكال التقنيتين تؤكدان النتائج خول موضع الفكر                 

لذلك نحن نعلم أن الذاكرة تعتمد على طبيعة الجسيمات  للمادة . و كل هذه و تبعيته للوقود الكيماوي .  باإلضافة 

 القياسات تعتمد على كم الفعل .

اليوم نحن بالتالي في نفس الوضع الذي كان عليه علماء المواد منذ قرن مضى : هم يعلمون أن المادة مكونة من 

و بشكل مشابه نحن نعلم اليوم أن الوعي مكون من  جسيمات مشحونة و لكنهم ال يمكنهم القول كيف المادة مبنية .

انتشار إشارة   في الدماغ و نحن نعلم أن الوعي هو عملية كهركيماوية و لكننا ال نعلم بعد التفاصيل حول كيفية 

تكوين اإلشارات للوعي . و عن كشف أعمال هذه الجملة الكمية الرائعة هو هدف علم األعصاب و هذا هو أحد 

 ي العلم في القرن الحادي و العشرين .التحديات ف

هل يمكنك إضافة بضع حجج على التي أعطيت هنا التي تبين أو الوعي هو عملية فيزيائية ؟ هل يمكنك بيان بشكل 

 خاص أنه ليس فقط الوعي باآلخرين ولكن أيضا بوعيك الخاص هو عملية كمية ؟ هل يمكنك بيان باإلضافة لذلك  

 (. s 31ملية كمية  ال يلعب التماسك دورا رئيسيا في الوعي ؟ ) تحدي أنه بالرغم من كونها ع

 باختصار وعينا هو نتيجة المادة التي تشكله . الوعي و السعادة تعتمد على المادة و تبادل تأثيرها و كم الفعل .

 ثانية  -لماذا يمكننا مالحظة الحركة ؟ 

تستند لمقدرتنا على مالحظة أو كشف الحركة . و الوضع  دراسة الطبيعة هي أهم متع الحياة قوة . كل السعادة

 اإلنساني أساسي لهذه المقدرة . بشكل خاص في مغامرتنا حتى اآلن وجدنا االرتباطات التالية : نحن نعايش الحركة 

فقط ألننا بحجم منتهي و بشكل خاص ألننا كبيرين بالمقارنة مع طول موجة الكم لنا ) بحيث أننا ال نعاني من  -

 تأثيرات موجية في الحياة اليومية ( 

 فقط ألننا كبيرين بالمقارنة مع الثقب األسود ذو نفس كتلتنا ) بحيث أنه يكون لدينا تبادالت تأثير مفيدة مع بيئتنا( -

 فقط ألننا مكونين من عدد كبير و لكن منتهي من الذرات) إلنتاج ذاكرة و تمكين القياسات (  -

 ) بحيث يمكن أن نمحوها ( فقط ألن لدينا ذاكرة محدودة -

 أنفقط ألن لدينا درجة حرارة منتهية و لكن معتدلة ) منتهية بحيث يكون لدينا عمر ولكن ليس صفر و يمكن  -

 نكون آالت عاملة ( 

 فقط ألننا مزيج من سوائل و مواد صلبة ) مما يمكننا من الحركة و بالتالي التجريب ( -

    ن حساساتنا تصبح مغمورة جنب أبالتالي نتفقط ألننا تقريبا حياديين كهربائيا )  -

 شياء مستمرة ) و إال فإننا لن نشكل هذه المفاهيم (الزمن بواسطة أ فقط ألن دماغنا يجبرنا على تقريب الفراغ و -

ننا لن نكون قادرين على جزاء مختلفة ) وإال فإأ فقط الن دماغنا ال يمكنه تجنب وصف الطبيعة بأنها مكونة من -

 المشي أو التفكير ( 

 جدادنا تكاثروا فقط ألن أ -

 فقط ألننا حيوانات ) وبالتالي لدينا دماغ (  -

 فقط ألن الحياة تطورت هنا على األرض  -

 من مجرتنا) التي تسمج بالتطور  ( وننا نعيش في منطقة هادئة نسبيا فقط أل -

 طويلة من االنفجار العظيم ) عندما كانت الشروط مواتية للحياة (فقط ألن األنواع البشرية تطورت بعد فترة 



لم تتحقق فإننا لن نالحظ الحركة و سوف لن يكون من الممتع  –و العديد من الشروط األخرى  –إذا أي من هذه الشروط 

و في لحركة لن توجد دراسة الفيزياء . في الحقيقة يمكننا أيضا القول أنه إذا كان أي من هذه الشروط غير محقق فإن ا

 ( 14، صفحة  Iالعديد من الطرق الحركة بالتالي وهم كما ادعى زينو إليا منذ زمن طويل ) مجلد 

 أنو يمكننا على األقل القول بالطبع الحركة هي وهم ال مفر منه و الذي نتشاركه مع الكثير من الحيوانات و اآلالت . 

 وط الحالة البشرية .القياس و مفهوم الحركة هو نتيجة خواص و شر

نحاول ذلك في المجلد األخير من هذه  أنإن الوصف الكامل للحركة و الطبيعة يجب أن يأخذ هذا االرتباط بالحسبان و قبل 

 المغامرة  سندرس بعض التفاصيل اإلضافية .

 

 فضول و تحديات مرحة حول الخبرة الكمية 

أكثر الساعات المستخدمة في الحياة اليومية وتلك المبنية داخل الجسم البشري و تلك المصنوعة من قبل البشر هي 

كهرطيسية . أي ساعة على الجدار سواء كانت ميكانيكية أو كوراتز أو متحكم بها بالراديو أو شمسيا تستند لتأثيرات 

 (  s 32كهرطيسية . هل تعلم استثناء لذلك ؟ ) تحدي 

  *   * 

حاسة الشم هي معقدة تماما . مثال المادة التي لها رائحة أسوأ للبشر هي المادة البرازية ،أيضا تسمى باسم آخر ثالثي 

حساسية لها . و المادة البرازية تجعل رائحة البراز سيئة و هي  أكثرميتيل إندول . وهذه جزيئة التي يكون األنف البشري 

 يدخل القناة الهضمية عبر الصفراء .نتيجة الهيموغلوبين الذي 

المادة البرازية ال تعتبر سيئة الرائحة بالنسبة لكل الحيوانات ، على عكس البشر ، الذباب ينجذب إليها بسبب رائحتها               

 و المادة البرازية أيضا منتجة من قبل بعض النباتات لهذا السبب .

تستخدم من  أيضاالمادة البرازية ليست رائحتها سيئة للبشر و المادة البرازية المستويات المنخفضة من  أخرىمن ناحية 

 هذا  تحت اسم آخر  أنبالرغم من  –قبل صناعة الغذاء بكميات صغيرة لتعطي رائحة و مذاق أليس كريم الفانيليا 

   *   * 

و العينين يمكن أن تكشف طاقات الضوء الحواس البشرية تكشف طاقات ذات مقادير مختلفة تماما .  أنالجدير بالمالحظة 

( أي s 33) تحدي  μJ 10تكشف طاقات صغيرة تصل لحوالي  أنوبينما حاسة اللمس يمكن  aJ 10التي تبلغ حوالي  

 واحد من الجملتين نسبي ؟

  *   * 

غير  DNAمن  %98و  DNAمن  %2جين و التي تشكل  000 20و هو مكون من  DNAخطة البناء البشرية مخزنة في 

 من ذلك  أكثرالزائد و البشر لديهم الكثير من الجينات مثل الديدان و النباتات لديها  DNAمرمز كان يمسى سابقا الـ 

 اإلضافي %98أصبح من الواضح بشكل محدد  عن طريق مشروع فك الشيفرة العالمي ماذا يفعل  2010فقط تقريبا في 

 األغلبجينات من العمل للتوقف . وهي تشكل إدارة الجينات و تعمل في ال : هي تعمل على تبديل وضعية   DNAمن 

 بواسطة االتحاد مع بروتينات خاصة .

لكن عن أخطاء في الجينات و  أخطاءتبين األبحاث أن أكثر العيوب الجينية و بالتالي األمراض الجينية ليست ناتجة عن 

 في مفاتيح التحكم .

 كل هذا هو حقل بحثي جاري . 

   *   * 



حتى في الظالم التام العين ال تعطي انطباع اسود و لكن أكثر سطوعا بشكل طفيف يسمى الرمادي الخاص و هذه نتيجة            

بشكل مغاير بواسطة التحرر التلقائي  أوالضجيج المتشكل داخل العين ربما يقدح بواسطة التفكك التلقائي للرادوبسين 

 للمرسالت العصبية 

  *   * 

و أبقه في المحور  ml 750ساسية العالية لألذن يمكن استخدامها لسماع الضوء . للقيام بهذا خذ مرطبان مربى فارغ الح

بواسطة شمعة . النصف السفلي يجب أن يبقى شفافا . بعد فعل هذا أغلق األفقي وقم بطلي  النصف العلوي باألسود  

ا أمسكت اآلن مرطبان المربى المغلق مع وضع أذنك على الثقب    . إذ mm 3-2مرطبان المربي بغطائه و اثقب ثقبا فيه 

 (. s 34. لماذا ؟ ) تحدي  Hz 100فسيحدث شيء غريب : ستسمع صوت بتردد  50Wو أضأت داخله بمصباح 

  *   * 

أثر أكثر الحواس موجودة قبل الوالدة . من المعروف جيدا منذ عدة قرون أن عزف الكمان المرأة حامل كل يوم له 

مدهش . حتى بالرغم من أن ال شيء يقال للطفل فإنه سيصبح عازف كمان الحقا . في الحقيقة أكثر الموسيقيين صنعوا 

 بهذا الشكل .

  *   * 

سنين العمر للحاسة الدهليزية و هي  أولهناك دليل بسيط أن عدم استخدام الحواس ضار . الناس درسوا ما يحدث في 

و هي ال تستخدم كفاية . و عدم االهتزاز صعب جدا في التعويض  –ركة و استعادة التوزان المستخدمة من أجل كشف الح

الحقا في الحياة . من الخطر أيضا عدم استخدام حاسة اللمس . األطفال مثل كل الثدييات الصغيرة التي تحرم عموما                  

 قية حياتها .و بشكل ممنهج من هذه الخبرات تميل للسلوك العنيف خالل ب

  *   * 

عليها . حيث خلل  قنوات الشوارد مسؤول عن العديد من  التأكيدأهمية قنوات الشوارد في الجسم البشري ال يمكن فرط 

( و فوق كل شيء قنوات الشوارد                      38األخماج و أنواع معينة من السكري و العديد من تأثيرات السموم ) مرجع 

 بشكل عام أساسية للحياة .و الكهرباء 

  *   * 

أن اللعاب يحتوي مسكن ألم قوي  2006إن جسمنا يحتوي العديد من الجمل التي تجنب النتائج السيئة مثال اكتشف في    

 المورفين و هو يسمى اآلن األوبيوفراين . و هو يمنع الرضوض الصغيرة داخل الفم التي تؤذينا جدا .أقوى بكثير من 



 

 

 نموذج حركة الكيماويات العصبية للصحة مع أحد طرق الخروج من التوازن – 15الشكل 

 

دمان على الطعام مرتبط لية يجب أن تبين فيما إذا كان اإلو األبيوفراين أيضا يعمل أيضا كمضاد اكتئاب و األبحاث المستقب

 بهذه المادة الكيماوية .

  *   * 

 تتثاءب . هذا ما يزال موضوع بحث  –و الثدييات األخرى  -ما يزال مجهوال لماذا الناس  

  *   * 

الطبيعة اخترعت الحواس لزيادة السعادة و تجنب األلم . و لكن أخصائيي األعصاب وجدوا أن الطبيعة قد قطعت شوطا 

التي وظيفتها هي اتخاذ القرار حول الخبرات  و 16أطول حيث هناك جملة مخصصة للسعادة في الدماغ مبينة في الشكل 

 المكونة للسعادة و التي ليست كذلك .

في  nucleus accumbensالجزاء الرئيسية لجملة السعادة هي المنطقة البطنية السقيفية في الدماغ المتوسط و النواة 

ين و غابا و هما مرسلين عصبيين الدماغ األمامي . و الجزئين ينظمان بعضهما البعض بشكل أساسي عن طريق الدوبام

بالتالي طورت إشارة خاصة لهذه مهمين .   بين البحث أن الدوبامين ينتج متى تجاوزت السعادة التوقعات . الطبيعة 

 الوضعية . 



 

في الدماغ . المناطق األخرى المسؤولة  (NAcc )و أغشية النواة  (VTA )السقيفية  -موقع المنطقة البطنية  – 16الشكل 

/  mPFC، القشرة الحزامية األمامية المنبرية ،  rACCعن السعادة هي آمي ، اللوزة ، الورك ، الحصين ، تال ، المهاد ، 

 و النواة العدسية LNقبل الجبهية / أمام الجبهية  ، الجزيرة ،  اإلنسيةالقشرة 

ة يتم التحكم بهما بواسطة عدد كبير من المرسالت العصبية و من قبل العديد من دارات في الحقيقة الحالة الجيدة و السعاد

التنظيم اإلضافية . الباحثون يحاولون نمذجة جملة السعادة بمئات من المعادالت التفاضلية المرتبطة بهدف بعيد لفهم 

   15سعادة ممكنة . واحد منها مبين في الشكل اإلدمان و االكتئاب مثال و من ناحية أخرى أيضا النماذج البسيطة لجملة ال

(. في هذا النموذج حسن الحال يتحقق متى كانت النواقل  39وهو النموذج لحركة الكيماويات العصبية في الدماغ ) مرجع 

دامها العصبية األكثر أهمية في اتزان نسبي . التغيرات المختلفة الممكنة عن االتزان في كل وصلة من الحركة يمكن  استخ

لوصف االكتئاب ، الفصام  ، الذهان و أثر النيكوتين و الكحول ، اإلدمان على الكحول ، الهذيان ، اإلدمان على 

 المخدرات  ، إزالة السموم ، الصرع و المزيد . 

  *   * 

--- 

، السيروتونين ، الهستامين ، تأتي بعدة أنواع . ويمكن تصنيفها إلى أحادية و ثنائية األمين مثل الدوبامين *النواقل العصبية 

مثل  –عديدات الببتيد  –مثل الغليسرين ، غابا و الغلوتامات  –األسيتيل كولين و األحماض األمينية  –األدرينالين 

وعدد من  – NO & COاألوكسي توسين ، الفازوبرسين ، الغاسترين و األفيونات ، و الببتيدات العصبية .. الخ مثل 

 . NAAGقع في األصناف السابقة مثل اآلن أنداميد أو الجزيئات التي ال ت

 

جملة السعادة في الدماغ ليست فقط مسؤولة عن اإلدمان و أيضا مسؤولة ، كما بنيت هيلين فيشر بواسطة التصوير بالرنين 

طقة لشخص وحيد آخر و هي حالة تتشكل في المن المغناطيسي للدماغ ، عن الحب الرومانسي . الحب الرومانسي موجه

.الحب الرومانسي  هو بالتالي جزء من الدماغ الزواحفي ، في الواقع  nucleus accumbensالبطنية السقيفية و النواة 

الحب الرومانسي يوجد في العديد من األنواع الحيوانية . الحب الرومانسي هو نوع من اإلدمان اإليجابي  و يعمل مثل 

  الكوكايين .  

 ا اختيار بين اإلدمان و الحب .باختصار في الحياة يمكنن

                        *                    *   



الناحية المهمة من الحياة هي الموت . عندما نموت فإن مقادير مصونة مثل طاقتنا ، كمية حركتنا و كمية حركتنا الزاوية 

و العديد من األعداد الكمية األخرى يتم إعادة توزيعها . و هي يعاد توزيعها ألن المصونية تعني أن ال شيء يضيع . ما 

 (. s 25؟ ) تحدي الذي يقتضيه هذا ما سيحدث بعد الموت 

                        *                    * 

نحن كلنا نعلم أن الرائحة التي تظهر في الحقل المفتوح في بداية هطول المطر الصيفي هي رائحة التراب الطازج و هي 

التربة و البكتريا تنتجها  ناتجة عن مادة تدعى الجيوسمين ، و هي كحول ثنائي الدورية / الحلقة ينتج من قبل بكتريا في

عندما تمطر و ألسباب غير مفهومة كليا بعد األنف البشري حساس خصيصا لرائحة الجيوسمين : نحن قادرين على شمها 

 . 10-10بتراكيز أخفض من  

                        *                    * 

، الجاذبية ، الكيماويات و أيضا الحقول الكهربائية             أيضا النباتات لها حساسات . النباتات يمكن أن تتحسس للضوء

و التيارات . العديد من النباتات تنمو بشكل مختلف عندما تلمس ،  الجذور تحس  وتنقل اإلشارات الكهربائية   و بعدها 

ء النباتات معروف أنها تنمو بناء على ذلك و من الواضح أن النباتات تنمو ضد الجاذبية و باتجاه الضوء . فوق كل شي

 قادرة على تمييز العديد من الكيماويات المختلفة في الهواء ، أكثر ما تحس باإلتيلين الذي هرمون نباتي مهم .

                        *                    * 

 

العديد من النباتات فيها حساسات داخلية و ساعات التي تقيس طول اليوم . مثال السبانخ ال ينمو في المناطق المدارية ألنه 

 األقلمن أجل أن يزهر يجب على السبانخ أن يتحسس على األقل ألربعة عشر يوما في صفوف التي يكون بها اليوم على 

المدارية . و هذه الخاصة للنباتات تسمى الدورية الضوئية وقد اكتشفت في ساعة و هذا ال يحدث أبدأ في المناطق  14

نبات  أن –من قبل ويتمان جارنر و هاري آالرد بينما كانا يمشيان عبر حقول التبغ . و قد اكتشفا و أثبتا تجريبيا  1920

 والي أيلول التبغ و نبات الصويا فقط تزهر عندما طول النهار يصبح قصيرا بشكل كاف و بالتالي ح

              –النباتات تقسم ألنواع التي تزهر عندما يكون طول اليوم قصير مثل األقحوان أو القهوة  أنو قد وجد غارنر و آالرد 

و ما يزال نباتات أخرى ال تهتم بطول اليوم  -مثل القرنفل أو  البرسيم   -و نباتات أخرى تزهر عندما يكون اليوم أطول   

الورود  و الطماطم . دقة القياس لطول اليوم هي حوالي عشرة دقائق و حساس طول اليوم اكتشف فقط بعد ذلك أيدا مثل  

بوقت طويل و هو متوضع في أوراق النبات و يمسى جملة اللون الضوئي و يستند لبروتينات متخصصة . البروتينات 

 مر لحظة فتح الزهرة في مثل هذه النباتات .    و الضوء الداكن األح األحمرقادرة على قياس نسبة الضوء الساطع 

 ملخص عن علم األحياء و السعادة 

لضمان التكاثر الناجح للكائنات الحية فإن التطور قد أوجد تصغير بقدر اإلمكان و المحركات الجزيئية ، التي تتضمن 

والمحركات الجزيئية توجد في أعداد المضخات الجزيئية هي أصغر محركات معروفة حتى اآلن و هي مزاليج كمية 

 ضخمة في كل خلية حية . باختصار :

 كل كائن بشري مكون من ترليونات من اآلالت -

بعدد كير من الحساسات ، آليات الحساسات و جملة  أيضالزيادة السعادة و تجنب األلم التطور قد زود الجسم البشري 

اخترعت السعادة كموجه للسلوك . أخصائيي العصبية بالتالي أثبتوا  سعادة موجودة عميقا في الدماغ . باختصار الطبيعة

 قرنا و سيجموند فرويد كرر منذ قرن مضى :   23أن إبيكوروس قال منذ 

 السعادة تتحكم بالحياة البشرية * -

تالي كل حساسات السعادة الحيوية و جمل السعادة تستند لحركة كمية بشكل خاص علم الكيمياء و علم المواد . وبال

 سندرس كال الحقلين فيما يلي 

 



---- 

*لكن قال إبيكوروس أيضا : " من المستحيل العيش حياة سعيدة بدون العيش بحكمة و عز و عدل و من المستحيل العيش 

 بحكمة و عز و عدل بدون العيش بسعادة ط وهذا هو أحد عقيدته المبدئية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني 

 تغيير العالم بواسطة تأثيرات كمية 

و قد سمح بتوزيع الكالم ، الموسيقى ، و األفالم . و اإلمكانيات الكثيرة إن اكتشاف تاثيرات الكم غير الحياة اليومية 

 ة.لالتصاالت و اإلنترنت و التقدم في الكيمياء ، علم المواد ، اإللكترونيات و الطب سيكون مستحيال بدون التأثيرات الكمي

 العديد من التحسينات في حياتنا اليومية ناتجة عن فيزياء الكم و العديد ما يزال متوقعا .

   DNAمن الذرات إلى  –الكيمياء 

 " البيرة تصنع الغباء 

 ألبرت أينشتاين "

ين على إنها حقيقة قديمة أن معادلة شرودنجر تحتوي كل الكيمياء . بواسطة نظرية الكم ، ألول مرة كان الناس قادر

حساب قوى الروابط الكيماوية ، و الشيء المهم الزاوية بينها . نظرية الكم  تشرح بالتالي شكل الجزيئات و بالتالي بشكل 

غير مباشر شكل كل المادة . في الحقيقة العبارة الصحيحة هي : معادلة ديراك تحتوي كل الكيمياء . التأثيرات النسبية التي 

 ( مثال لفهم لماذا الذهب أصفر و لماذا ال يصدأ و لماذا الزئبق سائل .  41) مرجع تميز المعادلتين ضرورية 

لفهم الجزيئات و المادة اليومية ، أول خطوة هي فهم الذرات . إن أول المنظرين الكميين الذين قادهم  نيلز بور ، 

 خصصوا حياتهم لفهم ذراتهم و بنيتها التفصيلية . 

هي ما تعلمته في المدرسة الثانوية : في الذرات ذات أكثر من إلكترون تشكل غيوم من النتيجة األساسية لجهودهم 

مجموعات اإللكترونات المختلفة في طبقات كروية حول النواة . طبقات اإللكترونات يمكن تجميعها في مجموعات للغيوم 

بشكل كامل   ، النواة و الطبقات  المرتبطة بها التي تسمى الطبقات و من أجل اإللكترونات خارج آخر طبقة مشغولة

 الداخلية ، القلب الذري  غاليا تقرب بشكل شيء مشحون وحيد .

ن يستنتج و يرتبط بالعدد الكمي الذي يحدد  nالطبقات ترقم من الداخل للخارج . العدد الكمي الرئيسي عادة يكتب بالشكل 

 .  17الحاالت في ذرة الهيدروجين . و العالقة مبينة  في الشكل 

نظرية الكم تبين أن أول طبقة ذرية لها مجال إللكترونين ، الثانية لثمانية و الثالثة لثمانية عشر إلكترونا و بشكل عامل 

 إلكترونا .  22nفيها  nالطبقة رقم 



 

 األعداد الكمية األساسية في الهيدروجين – 17الشكل 

 

الذرة الحيادية  ذات إلكترون واحد هي الهيدروجين  ، الذرة ذات اإللكترونين تسمى الهليوم . كل عنصر كيماوي له عدد 

.  18خاص من اإللكترونات ) ونفس العدد من البروتونات كما سنرى ( . الطريقة لتصوير هذا االرتباط مبينة في الشكل 

و بشكل  343( . الطريقة المعيارية لعرض الجدول توجد في الصفحة 42وهي تسمى الجدول الدوري للعناصر ) مرجع 

) من أجل الجدول الدوري مع فيديو حول كل عنصر أنظر  19أكثر حيوية في الشكل 

www.periodicvicdeos.com . ) 

 من اإللكترونات في الطبقة األبعد تبين سلوك كيماوي متشابه . تبين التجارب أن الذرات المختلفة تتشارك بنفس العدد

الكيميائيين يعلمون أن السلوك الكيماوي لعنصر يقرر بواسطة مقدره ذراته على تشكيل روابط . مثال العناصر ذات 

روبيديوم ، السيزيوم   الخارجية هي معادن قلوية مثل الليثيوم ، الصوديوم ، البوتاسيوم ، ال sاإللكترون الواحد في طبقها  

و الفرانسيسيوم ، الهيدروجين هو استثناء ، و يعتبر معدني عند ضغوط منخفضة . و العناصر ذات الطبقات األبعد 

 ونونوكتيوم .خارجيا المملوءة هي غازات نبيلة مثل الهليوم ، النيون ، األرغون ، اإلكسينون ، الرادون و األ

 الروابط الذرية 

تان من بعضهما البعض فإن غيوم إلكتروناتها تتشوه و تختلط . سبب هذه التغيرات هو التأثير المشترك عندما تقترب ذر

 للنواتين . هذه التغيرات للغيوم هي األعلى بالنسبة لإللكترونات األبعد خارجيا : هي تشكل الروابط الكيماوية .

لتي تمأل الطبقة الخارجية األبعد لكال الذرتين . هذه الروابط يمكن تصويرها بأبسط تقريب على أنها تراكبات الغيوم ا

التراكبات و التداخالت تؤدي لكسب في الطاقة . كسب الطاقة هو سبب كون النار ساخنة . في حريق الخشب ، التفاعالت 

ية تنتج مسافة الكيماوية بين ذرات الكربون و األكسجين تؤدي إلى تحرير كبير للطاقة . بعد أن تتحرر الطاقة الرابطة الذر

 .  20ثابتة بين الذرات ، كما هو مبين في الشكل 

http://www.periodicvicdeos.com/


 

 

 

 شكل غير عادي للجدول الدوري للعناصر – 18 الشكل

 هذه المسافة ناتجة عن الطاقة الدنيا : المسافة األخفض ستؤدي لتنافر كهربائي  ساكن   بين القلوب / النوى الذرية                   

و المسافة األعلى  تزيد طاقة الغيمة اإللكترونية . العديد من الذرات يمكن أن تتحد بأكثر من جار لها . وفي هذه الحالة 

. ربما تتذكر هذه الصور المضحكة   21يؤدي إلى زوايا رابطة خاصة ، كما هو مبين في الشكل  تصغير الطاقة أيضا

( مثل هذه الروابط الحائمة يمكن اآلن قياسها              43للكيمياء المدرسية حول المدارات و الروابط المتدلية ) مرجع 

باستخدام المجاهر ذات القوة الماسحة أو النفقية الماسحة و مالحظتها . العديد من المجموعات كانت قادرة على تصويرها 

 ( .  44) مرجع  22كما هو مبين في الشكل 

 التنافر بين غيوم كل رابطة يشرح لماذا قيم الزوايا تقترب من تلك العائدة للهيكل الرباعي الوجوه 

 (.  e 36هي شائعة جدا في الجزيئات ) تحدي  

 



 

 جدول دوري حديث للعناصر – 19الشكل 

 

 

 تشكيل الرابطة الكيماوية بين ذرتين و الكمية الدنيا للطاقة المرتبطة بذلك – 20الشكل 

 

 

 . 107ºفي جزيئات الماء هي  H-O-Hمثال   زاوية 

التي تكتب بالتالي  2COط الثنائية تظهر في ثاني أكسيد الكربون أو أن ترتبط بروابط متعددة . الرواب الذرات يمكن أيضا

 الذي يكتب في الغالب بالشكل  CO، الروابط الثالثية تظهر في أول أكسيد الكربون  O = C = Oبالشكل 

كل من الروابط الثنائية و الثالثية شائعة في المركبات العضوية ) باإلضافة لذلك حلقة جزيئية البنزين السداسية المعروفة 

ركبات األخرى لها رباطة مرة و نصف ( . الروابط األعلى نادرة و لكن موجودة ، مثل العديد من الم 6H6Cجيدا   

 . الرينيوم أو التنغستين الروابط الرباعية تحدث بين ذارت المعادن االنتقالية مثل 



 

 

عن  تصوير فني لزوايا رابطة كيماوية عندما توجد عدة ذرات : في جزيئة ماء ، مع توزيع شحنتها الناتج – 21الشكل 

روابط تكافؤية ، اللون األزرق في النهايتين يشير لشحنة موجبة و اللون األحمر في الرأس العلوي يشير للشحنة السالبة . 

 الرسم المركزي يبين البنية النوعية التي تشكل جزيئة الماء

( و أن جزيئة 45) مرجع من بين جزيئات أخرى لها رابطة خماسية  2Uأكدت األبحاث أيضا أن جزيئة اليورانيوم 

 لها رابطة سداسية . 2Wالتنغستين 

 الحمض النووي الريبي و الحمض النووي الريبي منقوص األكسجين 

.   DNAربما أكثر جزيئة روعة هي الحمض النووي الريبي منقوص األكسجين البشري ، المعروف أكثر باختصاره 

في  1895في بازل و توفي عام  1844من قبل الطبيب فريدريش ميشر ) ولد عام  1869الحموض النووية اكتشفت عام 

نشر  1874دافوس ( في خاليا الدم البيضاء . و قد وجده أيضا في نوى الخاليا و بالتالي سمى المادة نوكالين . في عام 

ربط هذه المادة بالوراثة . بواسطة دراسة مهمة تبين أن الجزيئة محتواة في الخلية النطفية و ناقش قضية إذا كان يمكن 

عمله عبّد ميشر الطريق لمجال بحثي حاز فيه الكثير من زمالئه على جوائز نوبل فيه ) بالرغم من أنه لم يتمكن من ذلك 

 وقد توفي قبل أن يتحققوا من ذلك ( و قد غير االسم إلى الحمض النووي .

DNA  ئة مكونة من العديد من الوحدات المتشابهة . و في الحقيقة كبوليمير . البوليمر هو جزي 23مبين في الشكلDNA 

. و داخل كل خلية  cm 5البشري ، مثال يمكن أن تصل لطول  DNAهو من بين أطول الجزيئات المعروفة . إن جزيئات 

ها  بها . الطريقة التي تبقي 2mصبغي . بمعنى آخر ، داخل كل خلية بشرية هناك جزيئات بطول كلي  46بشرية هناك 

تتألف من حلزون مضاعف من مشتقات السكر  DNAالطبيعة بدون تشابك و تعقد هي موضوع رائع بذاته . كل جزيئات 

وحيدة                   DNAترتبط معه أربعة أحماض نووية بترتيب غير منتظم . في هذه األيام من الممكن صنع صور لجزيئات الذي 

 ( . 46) مرجع  24 و المثال على ذلك مبين في الشكل

 ( باأللمانية تترجم إلى DNSأصبح من الواضح أن األحماض النووية منقوصة األكسجين ) في بداية القرن العشرين 

DNA  كانت بدقة ما توقع إروين شرودنجر وجوده في كتابه ما هي الحياة ؟ وكجزء مركزي من الصبغيات  –باإلنجليزية

 تخزين و نسخ المعلومات حول بنية و وظيفة الخاليا حقيقة النوى .   مسؤول عن  DNAالمحتواة في نوى الخاليا فإن 



 

الصفين العلويين : الروابط الكيماوية المقاسة في جزيئة البناسين ، باستخدام تقنيات مختلفة ، الصف السفلي  – 22الشكل 

 : حسابات الكتاب و توضيحات لنفس التجربة

 

بجزئه  DNAهو حامل المعلومات الوراثية . و يحدد  DNAالمعلومات مركزة في ترتيب األحماض النووية األربعة . و 

لون  DNAاألكبر كيف أن الخلية الوحيدة التي كلنا نشأنا منها تتحول إلى آلة بشرية معقدة عندما نصبح بالغين . مثال يحدد 

، يحدد الحجم األعظمي الذي يمكن أن ينمو إليه الفرد و المزيد . من كل الشعر ، االستعداد لإلصابة بأمراض معينة 

البشري بالتالي هو األكثر ارتباطا بالوجود البشري . إن الحجم الكبير للجزيئات هو سبب  DNAالجزيئات المعروفة فإن 

 أن فهم بنيتها الكاملة و محتواها الكامل مهمة ستشغل العلماء ألجيال عديدة قادمة . 

و العمليات الجزيئية األخرى في الموقع الفريد  DNAانظر للرسوم المتحركة لنسخ  DNAلمعرفة عجائب 

education/wehitv/www.wehi.edu.au . 

 فضول و تحديات مرحة حول الكيمياء 

المواد التي تؤثر على البشر : علم السموم يشرح السموم ، علم األدوية  من بين المواضيع الرائعة للكيمياء هي دراسة

 يدرس األدوية ) األدوية الصيدالنية ( و علم الغدد الصم يدرس الهرمونات .

سم معروف ، بدءا من الماء ) عادة يقتل عندما يتم شرب كميات كبيرة أكثر من حوالي عشرة  000 50إن أكثر من 

 م ) يمكن أني قتل عند تناول مائة غرام منه ( حتى ( و ملح الطعا لترات

 

 

http://www.wehi.edu.au/education/wehitv


 

 كلها في ألوان غير حقيقية B-DNAالطرق العديدة لتصوير  – 23الشكل 

 

) يقتل بجرعات منخفضة تصل إلى خمسة نانوغرام وهي أقل من ذرة غبار ( . أكثر البلدان لديها قواعد 210البولونيوم  

 . www.gsbl.deثال بيانات يمكن الوصول إليها للسموم م

( . في الحقيقة ليست كل السموم  e 37هل يمكنك تخيل لماذا علم السموم يسمى علم القوس في اليونانية ؟ ) تحدي 

يشكل طبقة  يقتل األطفال دائما الذين يتذوقونه ألن بعض الزيت يدخل الرئة والمصابيح مثال  كيماوية . البارافين و زيت

رقيقة فوق األسناخ مما يمنع دخول األكسجين . هذا ما يعرف بالتهاب الرئة الشحمي يمكن أن يكون مميتا حتى عندما 

قطرة واحدة من الزيت تكون في الفم و ثم تستنشق من قبل الطفل . البارافين يجب أال يوجد  أبدا في البيوت التي فيها 

 أطفال .

حياء بيني ليبس مادة ، هي متعدد ببتيد بسيط ، التي تساعد ضد سموم األفاعي و سموم اكتشف عالم األ 1990sفي 

ألنها رخيصة  –يمكن أن تنقذ العديد من األرواح  –الحيوانات األخرى . الصناعة الطبية في العالم رفضت بيع المادة 

 جدا.

                        *                    * 

ة سما أم ال يعتمد على الحيوان الذي يصدرها . الشوكوال هي سم للكالب ، ولكن ليس لألطفال . فيما إذا كانت الماد

 الفطور السامة قابلة لألكل بالنسبة للحلزون ، و الفطور الالسعة ليست إشارة لقابلية األكل .

                        *                    * 

http://www.gsbl.de/


 

: بواسطة الهولوغرافي عن طريق اإللكترونات الصادرة عن الرؤوس  DNA طريقتين لتصوير جزيئات – 24الشكل 

 الحادة ذريا ) أعلى ( و بواسطة الفحص المجهري التألقي بواسطة مجهر ضوئي تجاري ) األسفل (

 

اديات مكن أن تكون ببتيدات ، ليبيدات أو أحالهرمونات هي مواد إشارات داخلية منتجة من قبل الجسم البشري . كيماويا  ي

األمين . و الهرمونات تحرض تقلبات المزاج ، تنظم المواجهة ، الهرب أو تجمد االستجابات ، تحث النمو ، تبدأ البلوغ ، 

تتحكم بموت الخلية و شيخوختها ، تنشط أو تثبط الجهاز المناعي ، تنظم دورة التكاثر و تنشط العطش ، الجوع ،                    

 . و اإلثارة الجنسية 

                        *                    * 

لماذا  ml 100فإن حجم المزيج يكون أقل من  من اإليتانول ) الكحول ( ml 50و من الماء المقطر   ml 50ج نمزعندما 

 (  s 38؟ ) تحدي 

                        *                    * 

لماذا المواد العضوية أي المواد التي تحتوي العديد من ذرات الكربون عادة تحترق عند درجات حرارة أخفض من المواد 

 ( . ny 39غير العضوية مثل األلمنيوم أو المغنيزيوم . ) تحدي 

                        *                    * 

 ( ny 40ماد السجائر أعاله فإنه يحترق لماذا ؟ ) تحدي مكعب من السكر ال يحترق . لكن إذا وضعت بعض ر

                        *                    * 



اكر البسيطة هو الغلوكوز أيضا يسمى الدكستروز أو سكر العنب . الغلوكوز يسمى سكر السكاكر أساسية للحياة . أحد السك

 لنشار الذي هو سكر متعدد . أحادي على عكس سكر القصب ، الذي هو سكر ثنائي أو ا

 هضم الغلوكوز و حرقه أو احتراقه يتبع نفس التفاعل الكيماوي : 

      

 

هذا هو أبسط تفاعل و التفاعل الرئيسي الذي يغذي العضالت بالوقود و نشاطات الدماغ في جسمنا . التفاعل هو سبب أن 

هو  2COهو سبب الشهيق و ثاني أكسيد الكربون الناتج  2Oم علينا تناول الطعام حتى لو لم نعد نكبر . األكسجين الالز

سبب الزفير , الحياة على عكس الحريق قادرة على حرق السكر عند درجة حرارة  قادرة على حرق السكر عند درجة 

و هذا هو أحد العجائب العظيمة للطبيعة . داخل الخاليا الطاقة المكتسبة من هضم السكر تحول إلى  ºC 37حرارة 

 و بعدها تحول إلى جزيئات حركة . (ATP)أدينوزين ثالثي الفوسفات 

                        *                    * 

التفاعالت الكيماوية يمكن أن تكون بطيئة و لكنها ما تزال خطرة . سكب الزئبق على  األلمنيوم سيؤدي لتشكيل ملغم الذي 

 ا هو سبب أن وضع مقاييس الحرارة الزئبقية على الطائرات محظور جدا .يخفض مقاومة األلمنيوم بعد زمن ما . هذ

                        *                    * 

الذرتين يمكن أن تشكال حاالت مرتبطة بواسطة عدد من التأثيرات األضعف من الروابط اإللكترونية . الحالة الشهيرة هي 

( و بالتالي هذا أكبر بكثير من  47لى بعد ستين نصف قطر بور ) مرجع حالة الرابط المشكل من ذرتي صوديوم ع

 مسافات االرتباط المعتادة . و الرابطة تظهر بسبب التبادل المستمر للفوتونات بين الذرتين .  

                        *                    * 

 

                 – 3NO(Pb(2 –لنترات الرصاص و المسحوق األبيض  – KI –ما الذي يحدث إذا أخذنا يود البوتاسيوم المسحوق 

 ( s 41و مزجناهما بواسطة مازج ؟ ) هذا بحاجة أن يتم مع حماية خاصة و إشراف ( ) تحدي 

                        *                    * 

ة . الحقا الكتابة السرية يمكن مرئيغير كتابة الكتابة على ورق بواسطة قلم مملوء بعصير الليمون بدال من الحبر ينتج 

 جعلها مرئية بواسطة التسخين الدقيقة للورق على سطح لهب شمعة 

                        *                    * 

سنوات في الغالف الجوي العالي؟ استغرق األمر  3Oكيف يتم المحافظة على تركيز األوزون ، ذو التركيب الكيماوي 

هيدروكربونات أو  –كلورو  –دة من البحث لبيان أن غازات التبريد المستخدمة في البرادات و هي ما يعرف بالفلورو عدي

FCHCs  تخرب ببطء هذه الطبقة المهمة . انخفاض األوزون يزيد معدل  اإلصابة بسرطان الجلد في كل العالم  . بمنع

تلقى   1995أكثر غازات التبريد خطورة في كل العالم يؤمل أن يستعاد تركيز األوزون . أول النتائج مشجعة . و في 

 من أجل األبحاث التي أدت لهذه النتائج و تغيير السياسة .ماريو مولينا و شيروود روالند جائزة نوبل في الكيمياء 

                        *                    * 

، خفض أعراض الزهايمر في مريض مصاب   etanerceptتبين أن التسريب حول النخاع لمادة وحيدة ،  2008في 

زهامير هو أحد التحديات العظيمة المفتوحة للطب بمرض ألزهايمر ذو بدء متأخر ، خالل بعض دقائق . و عالج مرض أل

وجد جين بانكه أن مستخلص من الهبريكوم له تأثيرات إيجابية على اإلدراك و الذاكرة  لمرضى  2013الحديث . في 

 . LAIF900الزهايمر . و المستخلص متوفر كدواء مجاني و الستخدامات أخرى باسم 



                                   *         * 

ق الذي يبدأ في التصلب بعد هو الالصإن السيانوأكريالت هو مادة رائعة . و هو المكون األساسي لالصق الفوري   و

بضع ثوان من التعرض للرطوبة .  رائحة الصق السيانوأكريالت المتبخر قوية و معروفة  لكل من استخدم هذا النوع من 

استخدام آخر : يجعل بصمات األصابع مرئية . يمكنك تجريب هذا في البيت !    ( و البخار أيضا له 48 الالصق ) مرجع

 ( . e 42) تحدي 

                        *                    * 

تسحر العديد . التحدي الكبير لتكنولوجيا األلعاب النارية هو إنتاج أخضر الغابات و ألوان زرقاء مخضرة األلعاب النارية 

ن ما يزالون يبحثون عن حل للمشكلة . لمزيد من المعلومات عن األلعاب النارية أنظر موقع  و المنتجو

cc.oulu.fi/~kempmp . 

 علم المواد 

 " هل تعلم أن المرء ال يمكن أن  يستخدم بيضة مسلوقة كنكاشة أسنان 

 كارل  فالنتين "

من الباحثين في الفيزياء ، الكيمياء ، التعدين ، الهندسة  لقد ذكرنا عدة مرات أن كم الفعل يشرح كل خواص المادة . العديد

، الرياضيات و علم األحياء ضمنوا الدليل في هذه العبارة . في صعودنا الجبل لدينا فقط القليل من الوقت لدراسة هذا 

 الموضوع الواسع و لكن الشائق . لنسير و نختار بعض األشياء .

 ؟األرض  لماذا ال تسقط 

ط عبر الجبل الذي نسير عليه . بعض التأثير المتبادل يمنعنا من السقوط . بدورها القارات تمنع الجبال من نحن ال نسق

السقوط عبرها . أيضا الماغما السائلة في داخل األرض تمنعها من الغور . كل هذه العبارات يمكن تلخيصها بفكرتين : 

 ا تقريبا غيوم فارغة و الذرات تحافظ على مسافة فيما بينها.األولى  الذرات ال تخترق بعضها البعض بالرغم من كونه

ثانيا ، الذرات ال يمكنها أن تضغط بالحجم . كال الخاصتين ناتجة عن مبدأ االستبعاد لباولي بين اإللكترونات ) مجلد     

IV  على األرض  –عض ( . طبيعة الفرميون لإللكترونات تجنب الذرات من التقلص أو اختراق بعضها الب 133، صفحة

.  

 مقارنة أحجام النجوم – 25الشكل 



تبقى على حالها بسبب طبيعة الفرميون لإللكترونات . الذرات ليست قابلة لالختراق عند في الحقيقة ، ليست كل األراضي 

األراضي كل  الضغوط . عند ضغوط كبيرة بشكل كافي الذرات تتقوض و تشكل أنواعا جديدة من األراضي . مثل هذه 

غير موجودة على أرضنا . بعض الناس قضوا كل عمرهم لفهم لماذا مثل هذه األراضي األخرى وهي أسطح النجوم ال 

 تسقط أو عندما تفعل ذلك كيف يحدث هذا .

يوضح مجال األحجام الموجود في األجسام  25األراضي و أحجام كل األجسام الفلكية ناتج عن تأثيرات الكم . الشكل 

 ة و في كل جسم يؤدي األثر الكمي إلى ضغط داخلي الذي يثبت األرض و بالتالي حجم الجسم .الفلكي

في الكواكب الصلبة أو السائلة الحجم يعطى بعدم قابلية االنضغاط للمادة المكثفة و التي بدورها ناتجة عن مبدأ االستبعاد 

ضغط باولي . في الكواكب الغازية مثل المشتري و النجوم لباولي . الضغط الداخلي الفعال للمادة المتكاثفة غالبا يعرف ب

العادية، مثل الشمس فإن ضغط الغاز يأخذ دور ذلك العائد لعدم قابلية االنضغاط لألجسام الصلبة و السوائل للكواكب 

 لداخلية .األصغر . و ضغط الغاز ناتج عن الحرارة المخزنة فيها ، و الحرارة عادة تتحرر بفعل التفاعالت النووية ا

و لكن من اجل النجوم المتوسطة  Betehgeuseحجم النجوم العمالقة الحمراء ، مثل ضغط الضوء يلعب دورا في تحديد 

 ضغط الضوء مهمل .

التأثيرات الكمية األخرى تظهر في النجوم الكثيفة . متى ضغط الضوء ، ضغط الغاز و ضغط باولي اإللكتروني ال يمكن 

تراق بعضها البعض ، فإن الذرات تنضغط حتى كل اإللكترونات تدفع باتجاه البروتونات                      أن يمنع الذرات من اخ

2.3 .1710 للنوى الذرية و هي حوالي  و البروتونات بعدها تصبح نيوترونات  و كل النجم يملك نفس كثافة الكتلة  
3kg/m  الحجم يحدد  –أو األفضل  –طن . و في هذه النجوم النيوترونية فإن األرض  200 000 و القطرة تزن حوالي

 (184أيضا بواسطة ضاغط باولي و لكن ضغط باولي بين النيوترونات يقدح بواسطة تبادالت التأثير النووية ) صفحة 

 .   km 10كلها بنصف قطر تقريبا هذه النجوم النيوترونية 

( الثقوب  260، صفحة   IIو ال يتوقف أبدا عن التقوض . ) مجلد   م يصبح ثقبا أسود إذا ازداد الضغط أكثر  فإن النج

 السوداء ليس لها أرضية أبدا و ما يزال لها حجم ثابت  يحدد بواسطة انحناء األفق . 

الكوارك مثل نجوم  –السؤال فيما إذا كانت أنواع أخرى من النجوم موجودة في الطبيعة ، مع آليات تشكيل أرضية أخرى 

 ما يزال موضوع بحث .   –المتصورة 

 الصخور و األحجار 

إذا أخذ جيولوجي حجرا بيده و هو عادة قادر على إعطاء  عمر الحجر ، ضمن خطأ يبلغ بضع بالمائة ببساطة بالنظر 

لعامة أيضا إليه. و القصة الكاملة وراء هذه المقدرة المدهشة تشكل جزءا كبيرا من علم الجيولوجيا ولكن الخطوط ا

   معروفة لكل فيزيائي .   

سفل القشرة الصلبة لألرض في ز باتجاه السطح .الطبقة السطحية أبشكل عام ، كثافة الكتلة لألرض تتناقص من المرك

. القشرة المحيطية ذات سماكة  3g/cm 3.3األغلب مكونة من بيريدوتيت ،وهو صخر ناري / بركاني ذو كثافة تقريبا 

من صخور بركانية مثل البازلت ، الدياباز و الغابرو . هذه الصخور هي أقل كثافة  أساسيمكونة بشكل  km 10-5بين 

تتألف  km 50-30و القشرة القارية لها عمق يبلغ و هي نوعيا بعمر مائتي مليون سنة .  3g/cm 3بعض الشيء حوالي 

مثل الغرانيت . عمر القشرة القارية يتغير بشكل كبير  ، وفي المتوسط يبلغ ألفين  3g/cm 2.7من صخور أخف حوالي 

مليون عام .القشرة القارية تحتوي أكثر العناصر  4300مليون عام ، بتشكيل من الصخور الجديدة جدا للبعض األقدم من 

 غير المتوافقة . 

ساسية  هي عملية التي تحول الماغما من داخل كل حجر يصل ليدنا عن طريق دورة الصخر و الدورة الصخرية األ

األرض إلى صخور نارية ) أو ماغماتية ( عبر التبريد و التبلور . الصخور البركانية / النارية مثل البازلت يمكن أن 

تتحول عبر الحت ، النقل و الترسيب إلى صخور رسوبية مثل الحجر الرملي ) الصخور الرسوبية يمكن أيضا أن تشكل 

د أساس  ذات أصل حيوي ( وأي من هذين النوعين من الصخور يمكن أ، يتحول عبر الضغوط العالية أو درجات موا

 تتحول ثانية إلى ماغما .  –وليس دائما  –الحرارة إلى صخور متحولة مثل الرخام . أخيرا أكثر الصخور عموما 



سبب الصخور التي هي أقدم من هذا العمر هي اقل مليون سنة . لهذا ال 170-110دورة الصخر األساسية تستغرق حوالي 

شيوعا على األرض . و أي حجر نجمعه خالل سيرنا هو ناتج الحت ألحد أنواع الصخور . و الجيولوجي يمكن أن يخبر 

                 عادة فقط بالنظر للحجر نوع الصخر الذي ينتمي إليه إذا كان يرى أو يعلم البيئية األصلية و يمكنه أيضا أن يعطي العمر

 و غالبا يخبر قصة التشكيل بدون أي مخبر .

في أثناء ماليين السنين المعادن تعوم لألعلى من الغطاء أو تدفع لألسفل للقشرة وهي تتحول تحت الحرارة و الضغط أو 

.                ولوجيين تترسب و تصبح غنية في مواقع معينة  . هذه القصص اآلسرة حول المعادن تدرس  بالتفصيل من قبل الجي

يخبروا أين توجد الشواطئ ذات الرمال الخضراء ) المكونة من أوليفين ( و يمكن أن يخبروا  أنو يمكن للجيولوجيين 

كيف التماس بين الحجر الكلسي الرسوبي مع الصخور النارية المصهورة يؤدي لرخام ، ياقوت و أحجار كريمة أخرى              

ألنها ( يمكنهم أيضا أن يخبروا عن البلورات الصغيرة من الكوارتز التي تحيط بها 49ط دقيقة ) مرجع و تحت أي شرو

 أو بسبب صدم نيزكي أو بسبب انفجار قنبلة ذرية .  km 70كانت على عمق من مرتبة 

   

 

لخفاف ، الرخام السماقي ، الصخور النارية )الصفوف الثالث األولى ( الغابو ، البيرماتيت ، البازلت ، ا – 26الشكل 

السبج ، الغرانيت ، حجر التوف المسامي ) الوسط ( : الصلصال ، الحجر الرملي و ) أسفل ( عينتين من الصخر  

 المتحول : الرخام

 

 



 أنواع الصخور و األحجار – 4الجدول 

 مثال  النوع الفرعي  الخواص  النوع

الصخور النارية                      
 الماغماتيت() 

  %95مشكلة من الماغما 
 من كل الصخور 

 البركانية أو االندفاعية 
 
 

 الجوفية أو االندفاعية 

البازلت ) أرضيات 
المحيطات ، الممرات 
الضخمة(  األندزيت ، 

 السبج ، الغرانيت ، الغابرو  

 الصخور الرسوبية 
 ) السيديمناتيت( 

غالبا مع مستحاثات ، نسبة 
 مئوية قليلة 

 كالستيك / متفككة 
 
 

 منشأ حيوي 
 راسبة

الطين الحجري ، حجر 
 الغرين ، الحجر الرملي 

الحجر الكلسي ، الحوار ، 
 الصخر الدولوميتي  

الهاليت / صخر ملحي  ، 
 الجص 

الصخور المتحولة                 
 ) ميتامورفيت( 

متحولة بواسطة الحرارة و 
 الضغط ، نسبة مئوية قليلة

 حية يصف
 

 غير صفيحية 
) غرادندوبالستيك أو 

 هورنفيلستيك(
 

االردواز ، الشيست ، 
 الغنايس ) الهيمااليا(

 
الرخام ، السكارن ، 

 الكوارتزيت

الصخور المذنبية                     
 ) ميتريوليت (

  صخر من المذنبات من المجموعة الشمسية 

 

معدن فإن فقط   5000الصخور هي أمزجة من المعادن . حتى بالرغم من أنه يوجد أكثر من من وجهة نظر علم المواد 

ببضع أنواع عامة . المجموعة الرئيسية هي حوالي مائتين تشكل صخور . هذه المعادن المشكلة للصخور يمكن تجميعها 

من كل الصخور .  %92الي و تشكل حو 4SiO الصخور ذات األساس من السيليكا . و هي تحتوي رباعيات الوجوه 

يعطي مزيدا من التفاصيل .  5من الصخور هي بتركيب مختلف مثل الكربونات أو األكاسيد . الجدول  %8النسبة الباقية 

3MgSiO يغطي الجدول المعادن الموجودة في قشرة األرض . لكن أكثر المعادن شيوعا هو البريدغمانيت و هو شكل من 

ن البريدغمانيت و هو بيرفوسكيت سيليكاتي و يتشكل في الغطاء السفلي ، عند درجات حوالي ثلث األرض مكونة م 

 . المعدن  ال يظهر أبدا على قشرة األرض  تبين األبحاث الحديثة GPa 24و ضغوط أعلى من  ºC 1800حرارة حوالي 

ة التصعيد الحراري إلى أن بعض األشكال من البريدغمانيت يمكن أن تكون موزعة و عندما تظهر على السطح بواسط

من كل   %99( . من وجهة نظر الكيمياء ، الصخور هي حتى أكثر انتظاما حيث 50أكسجين في الغالف الجوي ) مرجع 

جسام صلبة ل المعادن هي بلورات و البلورات أالتفاصيل. تقريبا ك  6الصخور مكونة من تسعة عناصر . يبين الجدول 

 وضوع رائع بذاتها .ذات ترتيب منتظم للذرات و هي م

 التركيب المعدني للصخور و األحجار في قشرة األرض – 5الجدول 

 النسبة المئوية للحجم المعدن المجموعة 

سلسلة وحيدة من السيليكات :  اإلينوسيليكات
بيروكسينات مثل الدايوبسيد ووهي 

سلسلة مضاعفة من السيليكات : 
 األمفيبول / الهورنبلند مثل التيرموليت  

11(3)% 
 

5(1)% 

السيليكات الصفائحية : الصلصال مثل  الفيلوسيليكات 
الكاولونيت ، التالك ، معادن مستندة 

  مثل البيوتيت ، المسكوفيت للميكا 

10(2)% 
5(1)% 

5(1)% 

السيليكات الحجمية : الكوارتز ،  التيكوسيليكات 
الترايديميت ، الكريستوباليت ، 

كويسيت ،سلسلة  الفلسبار ) سيلكيات 
األمونيوم( البالجيوكالس مثل األلبايت 
 ، الفلسبار القلوي مثل األورثوكالس  

65(5)% 
11(1)% 
43(4)% 
14(2)% 

مع سيليكا معزولة أو مضاعفة أو  سيليكات أخرى 
دورية ، مثل  مجموعات سيليكا 

3(1)% 



األوليفين ، البيريل و الغارنيت ، مثل 
 األوبال 

 مثل الماغنتيت ، الهيماتيت ، صخور مستندة لألكسيد
 البوكسيت 

5(1)% 

  مثل الكالسيت ، الدولوميت  صخور مستندة للكربونات 
  مثل الجص ، األنهيدريت  صخور مستندة للسلفات 
مثل الملح الصخري أو الهاليت ،  صخور مستندة للهاليد 

 الفلوريت 
 

الفوسفات مثل األباتيت ، السلفيدات  صخور أخرى 
 مثل البيريت 

المعادن األصلية مثل الذهب ، 
 و العديد من المعادن األخرى  البورات

1(0.5)% 

  

 تشكل البلورة 

الترتيب الذري تشكل تلقائيا نتيجة لحركة الذرات هل أعجبت قط ببلورة كوارتز أو مادة متبلورة أخرى ؟ الشكل الجميل و 

تحت درجة الحرارة و الضغط ، خالل الزمن الذي كانت فيه المادة عميقا تحت سطح األرض . تفاصيل التشكيل البلوري 

 معقد و مدهش .

 التركيب الكيماوي للصخور و األحجار في قشرة األرض – 6الجدول 

 النسبة المئوية للحجم   العنصر 

 األكسجين
 السيلكيون 
 األلمنيوم 

 الحديد
 الكالسيوم 
 الصوديوم 
 البوتاسيوم 
 المغنيزيوم 

 التيتانيوم 
 عناصر أخرى  

 
 

هل األجسام البلورية المنتظمة مثالية طاقيا ؟ السؤال البسيط يؤدي إلى عدد كبير من المشاكل . يمكننا البدء بسؤال فيما إذا 

 %74أي أكثر قليال من  كثافة الممكن . إن كثافتها هي  األكثركان الرص الكثيف المنتظم  للكرات هو الرص 

( من قبل يوهانس كيبلر 51) مرجع  1916نه القيمة األعظمية في ور بأهذا تم تص أنحتى بالرغم من  ( .  43s)تحدي

من قبل توم هالس . البرهان صعب ألنه في األحجام الصغيرة من الممكن رص الكرات  1998فإن العبارة أثبتت فقط عام 

 ة .فيه خدع أمرهي صحيحة هو ه في  األحجام الكبيرة فإن القيمة األخفض و لبيان أن %78حتى تقريبا 

بعد ذلك هل البلورة المنتظمة للكرات الصلبة التي فيها ال تتالمس الكرات ، هي حقا أعلى إنتروبي ممكن ؟ هذه المسألة 

فصاعدا . من المدهش من أجل درجات حرارة منخفضة فإن ترتيبات  1990sالبسيطة كانت موضوع بحث فقط من 

. عند درجة حرارة منخفضة فإن الكرات في البلورة يمكن أن الكرات المنتظمة تبدي في الواقع أكبر إنتروبي ممكن 

تتذبذب حول موضعها المتوسط و بالتالي تكون غير مرتبة بشكل اكبر عما لو كانت في سائل ، في الحالة السائلة الكرات 

 ستعيق حركة بعضها البعض و سوف لن تسمح بالوصول على قيم إنتروبي للجسم الصلب .

 –العديد من النتائج المشابهة استنتجت من البحث في ما يعرف بالقوى اإلنتروبية التي تبين أن االنتقال من الصلب للسائل 

ببساطة أثر هندسي . لنفس السبب يحصل المرء على نتيجة مدهشة أن حتى الكرات المتنافرة بشكل  –على األقل جزئيا 

. و هذه األمثلة الجميلة  أعلىتشكل بلورات و تنصهر عند درجات حرارة  أنالذرات ( يمكن  أو( )  52طفيف ) مرجع 

 حول كيفية أن التفكير الكالسيكي يشرح خواص مادة معينة باستخدام من نظرية الكم فقط نموذج الجسيم للمادة .



رتين أن تتنافرا مع لكن الجانب الطاقي لتشكيل البلورات يعطي أسئلة أكثر أهمية . نظرية الكم تبين أنه من الممكن لذ

 بعضهما البعض بينما ثالثة تجذب بعضها البعض 

الرينيوم على ( . وقد درس ذرات 53) مرجع  1984فيرنر فينك في  –هذا األثر الجميل اكتشف و شرح من قبل هانس 

تشكل ترايمرات   ذرتين متحركتين معا و لكن بسهولة –تشكل دايمرات  أنالتنغستين و بين كما قاس ، أنها ال يمكن  أسطح

هذا مثال متعارض مع الفيزياء الكالسيكية حيث األثر مستحيل إذا  تصور المرء الذرات ككرات غير قابل للتحول و لكن 

 يصبح ممكنا عندما يتذكر المرء أن الغيوم اإللكترونية حول الذرات تعيد الترتيب تبعا لبيئتها . 

    تحرض . أثيرات المتبادلة بين كل الذرات يجب أنمن أجل دراسة دقيقة لطاقة  البلورات فإن الت

 

 

التنغستين ، ذرات الرينيوم مرئية في مركز الصور ن ال تشكل دايمرات ) يسار (  رؤوسعلى  – 27الشكل 

 بل تشكل ترايمرات ) يمين(

 

 

 بعض  ندف الثلج -  28الشكل 

أبسط سؤال حول طاقة البلورة هو تحديد فيما إذا مصفوفة منتظمة من الكرات المشحونة لها طاقة أخفض من بعض 

 التجمع غير المنتظم . إن مثل هذه األسئلة البسيطة ما تزال موضوع بحث و الجواب ما يزال مفتوحا . 

أن  تأكيدو تشكيل الوجه في البلورات . هل يمكنك الموضوع التالي ه . متعلقة بالبلورات الحجمية إن المواضيع السابقة 

( .  s 44أوجه البلورات هي تلك المستويات ذات أبطأ سرعة  نمو ، ألن كل المستويات التي تنمو تزال ؟ ) تحدي 

 ( . 54التفاصيل األدق للعملية تشكل مجال  بحث كامل بذاته ) مرجع 

بعض االستثناءات المعروفة جيدا : ندف  28نمو البلوري . يبين الشكل لكن ليس دائما أبطأ مستويات النمو تفوز خالل ال

الثلج . إن شرح أشكال الندف الثلجية ممكن اليوم . إن فوروكاوا يوشينوري هو أحد الخبراء في هذا المجال و يرأس فريق 



ت غالبا متناظرة (. هذه الشروحات أيضا تجيب على سؤال التناظر : لماذا البلورا 55بحث مخصص لذلك ) مرجع 

( . وينتج  407، صفحة Iوليست غير متناظرة ؟ هذا موضوع تنظيم ذاتي ، كما ذكرنا في فقرة الفيزياء الكالسكية ) مجلد 

التناظر هو نتيجة  آلية تبين لماذا أن الجمل الجزيئية تنمو تحت التأثير الكلي لالنتشار و عملية النمو غير الخطية .               أن

 ن كالمعتاد ، التفاصيل ما تزال موضوع بحث . و لك

 بعض البلورات المهمة 

كل بلورة ، مثل كل بنية في الطبيعة هي نتيجة نمو . كل بلورة هي بالتالي نتيجة الحركة . لتشكيل بلورة التي انتظامها 

لبطيء لألوجه من مكونات عالي قدر اإلمكان و اليت شكلها متناظر قدر اإلمكان ، فإن الحركة المطلوبة هي النمو ا

. يتطلب النمو ضغطا معينا ، درجة حرارة و تدرج درجة حرارة لوقت معين . من أجل أكثر أساسية  سائلة ) أو غازية ( 

 فإن الحجر الثمين جيمستون الذي شروطه متطرفة جدا ، وهذا هو سبب عمره الطويل .البلورات المدهشة 

رض ، حيث عملية النمو يمكن أن تستغرق آالف السنين البلورات المعدنية الشروط تتحقق في صخور خاصة داخل األ

( .  68يمكن أن تتشكل في كل األنواع الثالثة من الصخور : النارية ) الماغماتية ( ، المتحولة و الرسوبية ) صفحة 

البلورات األخرى يمكن أن تكون في المخبر خالل دقائق ، ساعات أو أيام وقد أدت لصناعة خاصة .فقط بضع بلورات 

تنمو من السوائل عند شروط قياسية ، و األمثلة هي الجص و العديد من السلفات األخرى التي يمكن بلورتها في المنازل  

نع النبيذ و البلورات تنمو داخل النباتات أو الحيوانات مثل األسنان ، العظام ، ثاني تارترات البوتاسيوم الذي يظهر في ص

 أو المتبلورات الحساسة للمغناطيسية . 

التنمية ، القص ، المعالجة و الصق للبلورات هي صناعة مهمة . خاصة تنمية البلورات هي علم بذاته . هل يمكنك بيان 

( فيما يلي بعض البلورات e 45ت النمو األبطأ توجد في البلورات ؟ ) تحدي بواسطة القلم و الورقة أن فقط األوجه ذا

 المهمة سيتم عرضها  .

 

األمتيستين و الكوارتز  - 31الشكل 

البرتقالي الذي يوجد في نهر اورانج 

 cm 6ناميبيا ، حجم الصورة 
 

رين الموجود في السيت -  30الشكل 

فريقيا ، ارتفاع أ بومغاليسبيرغ في جن

 cm 9البلورة 

الموجود في الكوارتز  – 29الشكل 

حجم  سان غوتارد ، سويسرا ،

 cm 12الصورة 

 

                        *                    * 

( ،   3Fe+عن شوائب ( ، السيترين )الذي لونه ناتج    4Fe+األميتيست ) الذي لونه ناتج عن إشعاع و شوائب  رتز ،الكوا

. يتشكل الكوارتز في  2SiOاآلغات ، و األونيكس ) العقيق اليماني( كلها أشكال من ثاني أكسيد السليكون المتبلور أو 

الصخور النارية و الماغماتية و البلورات أيضا توجد في العديد من الصخور الرسوبية و بلورات الكوارتز يمكن في 

 لمناسبة  أكثر األميتيست تفقد لونها مع الزمن لذا ال تضيع مالك في شرائها.بعض األحيان أن تكون أكبر من البشر . با

ية النقاوة . البنية هي الكوارتز هو البلورة األكثر شيوعا في قشرة األرض و أيضا تنمى تركيبيا للعديد من التطبيقات عال

و هو  K 1986لكوارتز عند ة الوجوه و الشكل المثالي هو موشور سداسي األضالع في نهايته . ينصهر امعين



و الفيلم عن كوارتز  تجعله مفيدا كمذبذب كهربائي و فلتر . كهربائي حراري . و إن كهرانضغاطيةكهرانضغاطي   و 

يستخدم من اجل إنتاج الزجاج ، في  أيضا( . الكوارتز 286، صفحة Iمجلد  (ذبذب يوجد في المجلد األول الساعة المت

ل طالء البوليميرات و في عناصر تخفيف الزجاج كمصدر للسيليكون و العديد من التطبيقات ألياف االتصاالت  و من اج

 األخرى .  

 

 

 

الزفير الذي يوجد في – 34الشكل 

 1.6راتنابورا ،سري النكا ، الحجم  
cm 

 

الياقوت يوجد في  -  33الشكل 

ياغادالك  ، أفغانستان  ،  ارتفاع 

 cm 2الصورة  

الموجود في  الياقوت  – 32الشكل 

حجم الصورة  بحيرة الشر  ، ألمانيا ، 

4 cm 

 

                        *                    * 

 ينا متبلورة نقية و عديمة اللون .. الياقوت هو ألوم 3O2Alالياقوت ، الروبي و الزفير هي أشكال متبلورة  لأللومينا أو 

               أو الحديد . و هي ذات بنية بلورية ثالثية التماثل / مثلثية   Tiالروبي هو مشاب بالكروم و الزفير األزرق هو مشاب بـ 

. األحجار الكريمة الطبيعية تتشكل في صخور متحولة . الزفير ذو اللون األصفر ، األخضر ،  K 2320و تنصهر عند 

الرمادي و بلون السالمون أيضا موجودة ، عندما تشاب بشوائب أخرى . ألوان الزفير  القرمزي ، الوردي،  البني ،

 الطبيعي مثل تلك العائدة لألحجار الكريمة غالبا تتغير بواسطة الشي و المعالجات األخرى . 

رات . و ركيزة للتنمية ، و من أجل الليزالروبي و الزفير تستخدم في المجوهرات ،و كمصرف حراري ، الياقوت 

الياقوت هو ثاني  أقسى مادة معروفة ، تماما بعد األلماس و بالتالي يستخدم كزجاج مقاوم للخدش في الساعات و منذ وقت 

 1892 قصير في الهواتف النقالة . الياقوت كان أول حجر كريم تم تنميته تركيبيا بجودة مماثلة للحجر األصلي في    

( و الذي كون ثروة بهذه الطريقة . البلورات الوحيدة التركيبية الحديثة للياقوت  1913-1856منت قبل أوغست فيرنوي ) 

و أكثر . أيضا سيراميك األلومينا الذي يمكن أن يكون ابيض أو حتى شفاف هي مهمة في الجمل  kg 30يمكن أن تزن 

 الصناعية     و الطبية .

                         *                    * 

الين هو معدن موجود غالبا و يمكن أن يكون  أحمر ، اخضر ، أزرق ، برتقالي ، أصفر  وردي أو أسود تبعا التورم

 لتركيبها .

 



 

. يمين : بلورة ياقوت  cm 50يسار : بلورات خام أو قطع من الياقوت التركيبي ، حجم الصورة تقريبا  – 35الشكل 

 .  cm 50، الحجم تقريبا  kg 115وحيدة حديثة زنة 

الصيغة الكيماوية هي معقدة بشكل مدهش و تختلف من نوع آلخر . و التورمالين له بنية  مثلثية و عادة يشكل بلورات 

عامودية التي لها مقطع عرضي مثلثي . هي تستخدم فقط في المجوهرات . و تورمالينات البارايبا هي نوع نادر جدا من 

 أنالتورمالين األخضر  أو األزرق و هي من بين األحجار الكريمة األكثر جماال و يمكن إذا كانت طبيعية و غير معالجة 

 تكون أغلى من األلماس .

 

 

 

 

 

تورمالين بارايبا مقصوص من البرازيل ،  – 37الشكل  

 cm 3حجم الصورة 
التورمالين الطبيعي ذو اللون الحيوي الذي  -  36الشكل 

 9cmيوجد في بابروك ، أفغانستان ، حجم الصورة 
 

 

 



                         *                    * 

. هي تملك بنية بلورية مكعبة و يمكن أن تكون بأي لون تبعا  SiO3Y2X)4(3العقيق هي عائلة من المركبات من النوع 

للتركيب . و هي ال تبين تقسيم و شكلها الشائع هو اثني عشر وجها معين . بعض العقيق األحمر يختلف في اللون عندما 

حولة               ينظر إليه في ضوء النهار أو في ضوء الليل المتوهج . العقيق األحمر الطبيعي يتشكل في الصخور المت

و يستخدم في المجوهرات ، و كمادة كاشطة ومن أجل تنقية الماء . العقيق األحمر التركيبي يستخدم في العديد  من األنواع 

 المهمة لليزرات .

 

 

 Cr , Tm , Ho :YAG -  40الشكل 

التركيبي و هو عقيق أللمنيوم 

 25اإليتريوم المشاب ، حجم الصورة 
cm  

العقيق األخضر  هو  – 39الشكل 

عقيق بسبب لونه الناتج عن اإلشابة 
بالكروم يوجد في توبوسيس ، ناميبيا ، 

 cm 5حجم الصورة 

العقيق األحمر مع  – 38الشكل 

كوارتز دخاني يوجد في ليشانج ، 

  cm 9حجم الصورة الصين ، 

 

                         *                    * 

جموعة مشابهة بالكروم من الكريزوبيريل و يستخدم في المجوهرات وفي الليزرات . و تركيبه هو األليكساندريت  هو م

4O2BeAl  2140عند  الكريزوبيريلو البنية البلورية هي معينة متعامدة . ينصهرK  األليكساندريت   شهير بخاصية .

تغيير اللون : فهو أخضر في ضوء النهار أو الضوء المتألق و لكن األميتستين في الضوء المتوهج كما هو مبين في 

. األثر ناتج عن محتواه من الكروم : حقل الرابط هو تماما بين ذلك العائد للكروم في الياقوت األحمر و ذلك  38الشكل 

                    زرق النادر د األخضر . بعض األحجار الكريمة األخرى أيضا تبين هذا األثر بشكل خاص العقيق األالذي في الزمر

 و بعض تورمالين البارايبا .    

 

 

 

 20األليكساندريت   التركيبي ، حجم الصورة  - 42الشكل 
cm 

األليكساندريت   الذي يوجد في نهر سيتوبال ،  - 41الشكل 

، منار بضوء النهار               cm 1.4البرازيل ، ارتفاع البلورة 

 ) يسار ( و بواسطة ضوء متوهج ) يمين (   

 

                         *                    * 



ي المجوهرات و الليزرات القابلة للتوليف و عن تركيبها البيروفسكيت هي صنف كبير من البلورات المكعبة المستخدمة ف

 . 3XYCl أو  3XYF,  3XYO العام هو 

                         *                    * 

 

تيتانات زركونيوم  أوالتركيبي  PZT – 44الشكل 

الرصاص ، هي بيرسكوفيت مستخدم في الكثير من 

 cm 20المنتجات ،  عرض الصورة  

بيرسكوفيت يوجد في هيليسهايم ، ألمانيا،  – 43الشكل 

 mm 3عرض الصورة 

 

األلماس هو مجموعة شبه مستقرة من الغرافيت ، بالتالي هي كربون نقي . تقول النظرية أن الغرافيت هو شكل مستقر ، 

كعبة الوجوه مركزية و هو األلماس ما يزال أغلى منه . على عكس الغرافيت فإن األلماس له بنية م أنو العملي يقول 

في غياب    K 1070نصف ناقل ذو فجوة حزمة طاقة كبيرة و نوعيا ذو شكل ثماني الوجوه . يحترق األلماس عند 

. يمكن لأللماس أن يتشكل في الصخور الماغماتية و في الصخور  K 1950األكسجين و يتحول إلى غرافيت عند 

مقبولة ، بالرغم من أن األحجار الكريمة ذات الحجم الكبير و الجودة األعلى  المتحولة . األلماس يمكن أن يركب بكميات

ما يكون غير ممكنة بعد . األلماس يمكن أن يكون ملون و يشاب لتحقيق الناقلية الكهربائية بمجموعة من الطرق . األلماس 

 يستخدم بشكل أساسي في المجوهرات و من أجل قياسات الصالبة و ككاشط .  

                         *                    * 

 يوجد في الطبيعة بشكل نقي و كل بلوراته مركبة . بنيته هي مكعبة مركزية  الوجه بالتالي مثل األلماس . Siالسيليكون 

الكيماوي وهو قصف بشكل معتدل و يمكن أن يقص إلى طبقات رقيقة التي يمكن ترقيقها أكثر بواسطة الشحذ أو الحفر 

لكونه نصف ناقل فإن بنية الحزمة تحدد لونه األسود ، و سطوعه المعدني و هشاشته                    حتى سماكة عشرة ميكرون و

و السيلكون يستخدم بشكل واسع من أجل شرائح السليكون و أنصاف النواقل اإللكترونية   . اليوم البلورات بقياس البشر 

 نخالعات أو العيوب الخطية األخرى ) ستحتوي بعض العيوب النقطية ( .من السيليكون تنمى خالية من اال

                         *                    * 

األسنان هي بنى التي سمحت للحيوانات أن تكون ناجحة في االنتشار في األرض . وهي مكونة من العديد من المعادن ، 

ل أباتيت ممزوج مع نسبة صغيرة من زمرتين بروتينيتين ، األميلوجنين                 هيدروكسي %97الطبقة الخارجية الميناء هي 

و اإليناميلين . نمو األسنان ما يزال غير مفهوما بشكل كامل ، ال على  المستوى الجزيئي و ال على مستوى اآلليات 

 المعطية للشكل .



ور   يغير الهيدروكسي أباتيت على فلوروأباتيت                الهيدروكسي اباتيت هو منحل في الحموض و إضافة شوارد الفل

 و يخفض بشكل كبير االنحالل و هذا هو سبب استخدام الفلور في معجون األسنان . 

يمتلك بنية بلورية سداسية  4(PO 10Ca(6(OH)2الهيدروكسيل أباتيت ) أو  الهيدروكسي اباتيت ( له الصيغة الكيماوية 

 بر من الفوالذ ( لكنه قصف نسبيا . الوجوه صلبة ) أك

 

 

 

 

األلماس الطبيعي من جمهورية  ساها ،  – 45الشكل  20cmاأللماس التركيبي ، حجم الصورة  -  46الشكل 

  cm 4روسيا ، حجم الصورة 

 

 

 

 cm 1سكين األلماس العيني ، حجم الصورة  – 47الشكل 

ية ، حصى المثانة ، حصى الصفراء ( في العظام ، الحصى الكلو 49) أنظر الشكل  يوجد كمعدن في الصخور الرسوبية

اللويحات األثيروماتية ، التهاب المفاصل الغضروفي  و األسنان . الهيدروكسي أباتيت يتم استخالصه من المناجم كفلز  ،

المزدوجة               ذو الجديلة األحادية و DNAفوسفوري من أجل الصناعة الكيماوية و يستخدم في علوم الجينات لفصل  

 و يستخدم لطالء الزرعات في العظام .

                         *                    * 



المعادن النقية مثل الذهب ، الفضة و حتى النحاس توجد في الطبيعة عادة في الصخور الماغماتية . لكن فقط بضع 

رات المعدنية النقية  وحيدة التبلور كلها تركيبية . و المعادن وحيدة مركبات معدنية تشكل بلورات مثل البيريت . إن البلو

هي عملية  –التبلور مثال الحديد ، األلمنيوم ، الذهب أو النحاس هي طرية جدا و  مطيلية . سواء حنيها بشكل متكرر 

ستيل ، هو سبيكة حديد  غنية  أو إضافة الشوائب أو تشكيل سبائك يجعلها صلبة و قوية . الستانلس –تسمى التشغيل البارد 

 بالكربون ، وهو مثال يستخدم في كل العمليات الثالث .

                         *                    * 

 

صار لوكا بيندي من متحف التاريخ الطبيعي في فلورانس إيطاليا حديث األخبار في العالم بفضل اكتشافه أول  2009في 

 ( . 56جع شبه بلورة طبيعية .) مر

 

 

 

 آلة تنمية السيلكون البلوري و بلورتين ناتجتين بطول تقريبا مترين – 48الشكل 



 

فقط المواد التركيبية كانت معروفة .  2009أشباه البلورات هي مواد التي تبدي تناظرات تخطيطية غير بلورية و حتى 

 بعد سنين من البحث اكتشف بيندي عينة في مجموعته  التي حبيباتها تبدي بوضوح تناظر خماسي . 2009بعدها في 

                         *                    * 

 

 

األسنان الرئيسية و االحتياطية لعظم فك  – 50الشكل 

القرش ، كلها مغطاة بالهيدروكسي أباتيت ، حجم الصورة 

15 cm 

هيدروكسي أباتيت الذي يوجد في  -  49الشكل 

 mm 65األوكسيويكولن ، سناروم  ، النرويج ،الطول 

 

 

بلورة وحيدة من   -  53الشكل 

النحاس التركيبي  ،  عرض الصورة 

5.7 cm 

الفضة من كولويكاكا ،  -  52الشكل 

  cm 2.5بوليفيا ، عرض الصورة
البيريت الموجود في  -  51لشكل 

نافاجون ، إسبانيا ، عرض الصورة 

5.7 cm 

 

 

                مليون عام  220عينة ، وجدت في جبال كورياك في روسيا ، هي جزء من معدن ترياسي عمره حوالي  – 54الشكل 

ي حبيبات شبه متبلورة ذات ( و لكن أيضا تحتو 3CuAl)( و كوباليت   2CuAlو المادة السوداء في اغلبها خارتكيت ) 

التي لها تناظر خماسي كما تظهر بشكل واضح في نموذج االنعراج لألشعة السينية و في  13Fe 24Cu36Al  تركيب 

 صورة المجهر اإللكتروني الناقل



 

 40نوع معدن معروف . من ناحية أخرى هناك عشرة أضعاف أسماء معادن مهملة  وهي حوالي   4000هناك حوالي 

أو  www.mindat.orgو القائمة الرسمية يمكن أن توجد في  أماكن متعددة على اإلنترنت بما فيها  000

www.minieralienatlas.de شكال البلورات أنظر موقع . لدراسة عالم أwww.smorf.nl  نوع جديد من  40حوالي

 المعادن تكتشف كل عام . البحث عن المعادن و تجميعها هو من الزمن الماضي الرائع .  

 كيف يمكننا النظر عبر المادة ؟

،  IVن المادة قابل لالختراق ) مجلد كم الفعل يخبرنا أن كل العوائق فقط لها ارتفاعات كمون محددة . و كم الفعل يقتضي أ

مثال هل يمكننا رؤية ما هو مخفي داخل جبل ؟ ( . هذا يؤدي لسؤال : هل من الممكن النظر عبر المادة ؟  27صفحة 

لتحقيق هذا فإننا بحاجة إلشارة التي تحقق الشروط : اإلشارة يجب أن تكون قادرة على اختراق الجبل ، و يجب أن تبعثر 

عرض  7بع للمادة . في الواقع مثل هذه اإلشارات موجودة و هناك تقنيات عديدة تستخدمها . يعطي الجدول في شكل تا

 لإلمكانيات . 

 اإلشارات التي تخترق الجبال و المواد األخرى – 7الجدول 

عمق االختراق في  اإلشارة 
 الحجر 

 االستخدام  التبعية للمادة  الدقة المحققة 

     إشارات السوائل 

انتشار الغازات ،مثل 
 الهليوم

                     دراسة جمل الخالء          متوسط  m 100تقريبا  km 5تقريبا 
 و جمل األنابيب 

انتشار الماء أو الكيماويات 
 السائلة 

 تخطيط الجمل المائية  متوسط  m 100تقريبا  km 5تقريبا 

     اإلشارات الصوتية

                   تخطيط قشرة األرض  عالي  km 100 km 000 100 تحت الصوت و الزالزل 
 و الغطاء 

         صوت االنفجارات 
و األمواج الزلزالية 

 القصيرة 

0.1 -10 m  تقريباλ/100  البحث عن النفط و الفلزات ،  عالي
تخطيط البنية في الصخور ، 

البحث عن الكنوز تحت الماء 
لسفن الغارقة بواسطة في ا

راسمات شكل ما تحت 
 القيعان  

التصوير الطبي  ، المجهر  عالي  1mm  فوق الصوت 
الصوتي ، السونار ، أنظمة 

 الصدى     

 –التصوير الصوتي  
الضوئي أو الضوئي 

 الصوتي 

 1mm متوسط 
  

تصوير  تصوير جريان الدم ،
 الفئران 

     اإلشارات الكهرطيسية 

تغيرات الحقل المغناطيسي 
 الساكن 

البحث عن الكابالت ، تحديد  متوسط   
موقع أعطال الكابالت ، 

البحث عن البنى و المعادن 
داخل التربة ، الصخور                 

 و السرير البحري  

     التيارات الكهربائية 

 التصويت الكهرطيسي 

0.2-5 Hz 
دراسات التربة و الصخور ،    

 البحث عن اضمحالل السن

 10رادار التربة ) حتى  صغير   m 30 m -1 mm 10 أمواج الراديو 
MW  تصوير بالرنين )

المغناطيسي ، البحث في 
 داخل الشمس 

http://www.mindat.org/
http://www.minieralienatlas.de/
http://www.smorf.nl/


 

 اإلشارات التي تخترق الجبال و المواد األخرى ) تابع( – 7الجدول 

عمق االختراق في  اإلشارة 
 الحجر 

 االستخدام  التبعية للمادة  الدقة المحققة 

إشارات الراديو ذات 
 الحزمة فائقة العرض 

10 cm 1 mm  البحث عن األسالك  كافية                       
و األنابيب في الجدران ، 

 كشف سرطان الثدي 

تخطيط التربة ألعمق من  متوسط  1mm 1mmأدنى من  و الميلي متر  THzأمواج 

100m 
تصوير  العديد من األنواع  متوسط  cm 0.1 m 1تقريبا  األشعة تحت الحمراء 

 بما فيها تقصي ورم الثدي 

الطب ، تحليل المواد ،  عالي  μm 5 بضعة أمتار  األشعة السينية 
المطارات ، فحص اإلنتاج 

 الغذائي 

 الطب  عالي 1mm بضعة أمتار أشعة غاما 

     إشارات جسيمات المادة

التخطيط المقطعي لبنى معدن   متوسط  1m 1mmحتى تقريبا  النيوترونات من مفاعل 
مثل التماثيل األثرية أو 

 محركات السيارات 

وونات المتشكلة من يالم
اإلشعاع الكوني أو المنابع 

 الفنية 

 300حتى تقريبا 
m  

0.1 m  إيجاد الكهوف في األهرامات  صغير
 ، تصوير داخل الشاحنات 

 تطوير مقطعي للدماغ  عالي  1m 2 mmحتى تقريبا  البوزيترونات 

 المجاهر اإللكترونية الناقلة  صغير  μm 10 nm 1حتى تقريبا  اإللكترونات 

 دراسات الشمس  ضعيف جدا ال يوجد  سنين ضوئية  حزم النيوترينو 

 فحص األمن في المطارات    1mm -1 m تخطيط النشاط اإلشعاعي 

 البحث عن النفط و الفلزات  منخفض  g 50 mتغير 

 

نرى أن العديد من اإلشارات قادرة على اختراق جبل و حتى المزيد من اإلشارات قادرة على اختراق المواد الكثيفة 

هي األخرى  . لتمييز المواد المختلفة ، أو تمييز األجسام الصلبة عن السوائل و عن الهواء فإن أمواج الصوت و الراديو 

أفضل الخيارات . باإلضافة لذلك ، أي طريقة ناجحة تتطلب عددا كبيرا من منابع اإلشارة و مستقبالت اإلشارة  وبالتالي 

قدرا كبيرا من المال . هل سيكون هناك قط طريقة بسيطة التي تسمح بالنظر في الجبال بالدقة التي تسمح بها األشعة 

 السينية بالنظر في الجسم البشري ؟ 

 46ل من الممكن تخطيط داخل األهرامات ؟ خبير الحركة يجب أن يكون قادرا على إعطاء جواب محدد ) تحدي مثال ه

s    . ) 

أحد النقاط الكبيرة في فيزياء القرن العشرين كانت تطوير أفضل طريقة حتى اآلن للنظر في المادة بأبعاد متر أو اقل : 

 ( . 160حقا   ) صفحة التصوير بالرنين المغناطيسي. سوف نناقشها ال

إن تقنيات التصوير الحديثة العديدة مثل األشعة السينية ، التصوير باألمواج فوق الصوتية و العديد من   الطرق المستقبلية 

 (.308، صفحة  Iهي مهمة بالنسبة للطب ) مجلد 

 

 

 



 

  قابلة للتبديل Mg-Gdمرآة  – 55الشكل  

، صفحة  I) مجلد كما ذكرنا سابقا ، استخدام التصوير باألمواج فوق الصوتية لتشخيص األجنة قبل الوالدة ال يوصى به 

أن األمواج فوق الصوتية تنتج مستويات عالية جدا من الصوت المسموع الذي يؤثر على (. و قد وجدت الدراسات 308

 تية و أن األطفال يتفاعلون سلبيا مع هذا الضجيج العالي .توصل و تفصل األمواج فوق الصوالجنين خاصة عندما 

النظر في األرض مهم لسبب آخر . يمكن أن يساعد في تحديد موضع األلغام األرضية . و كشف المناجم األرضية خاصة 

كنولوجيات تم المطمورة في األرض هو تحدي تكنولوجي كبير الذي لم يحل بعد . العديد من التاأللغام الخالية من المعدن  

                       و الرادار المخترق لألرض  keV 450 – 350اختبارها : أجهزة  التبعثر الخلفي لألشعة  السينية التي تعمل عند 

و الرادار عريض الحزمة جدا ، الكشف باألشعة تحت الحمراء ، القصف الحراري أو بالنيوترونات  السريعة و التحليل ، 

و بالسونار ، التصوير المقطعي للممانعة الكهربائية ، القصف بالتردد الراديوي ، الرنين الرباعي النووي  الكشف الصوتي

، األمواج الميليمترية ـ الكشف المرئي ، مقاييس الطيف لحركة الشوارد ، استخدام الكالب ، استخدام الجرذان ، و كشف 

أجل األلغام المعدنية ، مقاييس المغنطة ، و كاشفات المعادن  بخار المتفجرات بواسطة حساسات خاصة . ) وبالطبع من

تستخدم (. لكن حتى اآلن ال يوجد هناك حل منظور . هل يمكنك أن تجد حال ؟ إذا فعلت ذلك ، اتصل مع 

www.gichd.org . 

 ما هو ضروري لجعل المادة مرئية ؟

قام فريق من علماء هولنديين  1996المغامرات ستكون مستحيلة إذا كنت غير مرئي لفترة . عام  ربما تكون قد تخيلت أن

 إشارة كهربائية .التي يمكن تحويلها من نمط المرآة على نمط شفاف باستخدام   3YHبإيجاد مادة هي هيدريد اليوتريوم أو 

 ( 58) مرجع 

 

 

 

 

http://www.gichd.org/


 

 . 55مبين في الشكل  Mg-Gdإن عددا آخر من المواد تم اكتشافها أيضا . المثال ألثر طبقات 

، و بشكل متكرر  2006المرايا القابلة للتبديل تبدو أول خطوة في تحقيق حلم أن يصبح المرء غير مرئي بإرادته . في  

 قد صنعوا طاقية اإلخفاء  وهذه كذبة سمجة .منذ ذلك الحين فقط صار الباحثون حديث الصحف الشعبية باالدعاء أنهم 

وهذه الكذبة تستخدم بشكل متكرر للحصول على تمويل من الناس السذج مثل المشترين لكتب الخيال العلمي السيئة أو 

العسكر . مثال غالبا يدعى بأن األجسام يمكن أن تصبح خفية بتغطيتها بمادة غير عادية . استحالة هذا الهدف أظهرت 

 ( و لكن نحن نكررها اآلن. 163، صفحة  III) مجلد   سابقا

الطبيعة تبين لما كيفية تحقيق اإلخفاء . الجسم يكون خفي إذا لم يكن له سطح و ال امتصاص و ذو حجم صغير . باختصار 

المتجانسة  األجسام الخفية هي إما غيوم صغيرة أو  مكونة منها . أكثر الذرات و الجزيئات هي أمثلة على ذلك . الغازات

غير الماصة أيضا تحقق هذه الشروط . وهذا هو سبب أن الهواء غير مرئي ) عادة ( . عندما ال يكون الغاز متجانسا ، 

 يمكن أن يكون مرئيا مثل فوق األسطح الساخنة .

جسم شفافا  على عكس الغازات فإن األجسام الصلبة أو السوائل لها أسطح . األسطح تكون عادة مرئية ، حتى لو كان ال

ضمنه   km 100ألن قرينة االنكسار تتغير هناك . مثال الكوارتز يمكن أن يجعل شفافا بحيث يمكن للمرء أن ينظر لمسافة 

و الكوارتز النقي بالتالي أكثر شفافية من الهواء العادي . و ما يزال األجسام المكونة من كوارتز نقي مرئية للعين بسبب 

 تز يمكن  أن يكون خفي عندما يغمر بسوائل ذات نفس قرينة االنكسار .قرينة انكسارها . الكوار

باختصار أي شيء يملك شكل ال يمكن أن يكون خفيا . إذا أردنا أن نصبح خفيين علينا تحويل أنفسنا لغيمة غاز منتشر  

 لذرات غير ماصة . 

ار سنفقد كل فرديتنا ألن الفرد ال يمكن أن يتكون في أثناء تحولنا لخفيين يمكن أن نفقد كل الذاكرة و كل الجينات ، باختص

و أحياء بنفس الوقت و الطريقة الفرد يعّرف عن طريق حدوده . ليس هناك طريقة يمكننا بها أن نصبح خفيين    من غاز .

  خفيين يكونوا أنهي التحول عودة  إلى الظهور هو اقل احتماال . في الملخص ، نظرية الكم تبين أن فقط األموات يمكن 

(  و نحن اآلن نجد  134، صفحة  IVو نظرية الكم لديها جانب مطمئن : لقد وجدنا أن نظرية الكم تمنع األشباح ) مجلد 

 أنها ال تسمح بالكائنات الخفية  . 

 ما الذي يتحرك داخل المادة ؟

فهم حركة اإللكترونات و النوى  كل خواص المادة ناتجة عن حركة مكونات المادة . بالتالي يمكننا القول بشكل صحيح أن

يقتضي فهم كل خواص المادة . لكن في بعض األحيان يكون عمليا أكثر دراسة حركة تجمعات اإللكترونات أو النوى 

ككل. و هنا اختيار مثل هذه الحركات الكلية . الحركات الكلية التي يبدو أنها تتصرف مثل جسيم وحيد تسمى أشباه 

 الجسيمات  .

م الصلبة المتبلورة أمواج الصوت يمكن وصفها بحركة الفونونات . مثال الفونونات العرضانية و الفونونات في األجسا

 الطوالنية تصف العديد من العمليات في أنصاف النواقل ، في ليزرات الحالة الصلبة و في الجمل فوق الصوتية .

( هي مركزية لفهم تصلبها                 296ول السيئة ) صفحة في المعادن حركة العيوب البلورية ما يعرف باالنخالعات و المي

 و انكسارها .

أيضا في المعادن أمواج السحنة للبالزما اإللكترونية الناقلة يمكن أن ترى مكونة مما يعرف بالبالزمونات . البالزمونات 

 أيضا مهمة في سلوك اإللكترونيات السريعة .

نونات                      اعدة الماغنونات . فهم حركة الماغالبرم غالبا توصف بشكل أفضل بمس في المواد المغناطيسية حركة جهة

مثل في المغانط الدائمة ، أجهزة و جدران المجال المغناطيسي مفيدة لفهم الخواص المغناطيسية للمادة  المغناطيسية 

 تتصرف تقريبا مثل البوزونات .التخزين المغناطيسية أو المحركات الكهربائية . الماغنونات 

 في أنصاف النواقل و العوازل حركة إلكترونات الناقلية و الثقوب أساسية لوصف و تصميم أكثر األدوات اإللكترونية . 



و كتلة التي تعتمد على المادة ، في حزمة الناقلية الخاصة  1/2وهي تتصرف كفرميونات ذات شحنة كهربائية أولية ببرم 

خاص للحركة . إن جملة االرتباط إللكترون الناقلية و الثقوب تسمى اإلكسيتون و له برم صفري أو برم و في اتجاه 

 واحدي .

في المواد القطبية ، حركة الضوء عبر المادة غالبا توصف بشكل أفضل بداللة البوالريتونات أي الحركة المقترنة 

 البوالريتونات   هي بوزونات تقريبية .   بالفوتونات و ثنائي القطب الذي يقوم بتهييجات المادة .

في البلورات العازلة ، مثل العديد من البلورات الشاردية غير العضوية ، فإن حركة اإللكترون غالبا توصف بشكل أفضل 

 ت .بداللة البوالرونات الحركة المقترنة باإللكترون ذو منطقة استقطاب مقترنة التي تحيط به  و البوالرونات هي فرميونا

في السوائل حركة الدوامات أساسي في فهم االضطراب أو خراطيم الهواء . بشكل خاص في السوبر موائع حركة الدوامة 

 تكمم بداللة الروتونات التي تحدد خواص التدفق . أيضا في الموائع حركة الفقاعات  مفيدة لوصف عملية المزج .

يضا حركة أنابيب الفيض المغناطيسي تحدد سلوك درجة الحرارة في السوبر نواقل ليس فقط حركة أزواج كوبر ولكن أ

 مثل هذه األنابيب لها خواص تشبه الجسيم.  –تعرف بالجمل ذات البعدين  –.خاصة في السوبر نواقل الرقيقة و المسطحة 

ية ، البالزمونات مثل الماغنونات السطحية ، الفونونات السطح –في كل جمل المادة المكثفة فإن حركة الحاالت السطحية 

 يجب أن تؤخذ أيضا بالحسبان . –السطحية ، الدوامات السطحية 

العديد من األنواع األخرى ألشباه الجسيمات الغريبة توجد في المادة . كل شبه جسيم بذاته هو مجال بحث مهم حيث 

كل عام  شبه جسيم . السوليتون هو لتوضيح المفاهيم نذكر أن السوليتون ليس بشتجتمع فيزياء الكم و علم المواد معا .  

مفهوم رياضي  و يطبق على األمواج الماكروسكوبية  ذات العرف / الذروة الوحيدة التي تبقى بدون تغيير بعد التصادم 

(  . العديد من جدران النطاق يمكن أن ترى كسوليتونات . لكن أشباه الجسيمات هي مفاهيم التي  311، صفحة  I)مجلد 

 ظات الفيزيائية المشابهة للجسيمات الكمية .تصف  المالح

 هي مهمة فيفي الملخص  كل األمثلة المذكورة للحركة الكلية داخل المادة بكال الشكلين الماكروسكوبي و المكمم 

اإللكترونيات ، الضوئيات ، الهندسة و التطبيقات الطبية . العديد هي مكممة و حركتها يمكن أن تدرس مثل حركة 

 الكمية الحقيقية .الجسيمات 

 فضول و تحديات مرحة حول علم المواد 

( العديد من العوامل تحد من االرتفاع. 59ما هو االرتفاع األعظمي لجبل ؟ هذا السؤال بالطبع مهم لكل المتسلقين ) مرجع 

أكثرها أهمية هو أنه تحت الضغط الثقيل األجسام الصلبة تصبح سائلة . مثال على األرض هذا يحدث من أجل الجبل ذو 

وهذا أكثر تماما من أعلى جبل معروف الذي هو بركان موانا كي في هاواي ( ny 47) تحدي  km 27ارتفاع حوالي 

تقريبا من قاعدته . على المريخ الجاذبية أضعف بحيث أن الجبال يمكن أن تكون أعلى    km 9.45بمقدار الذي قمته أعلى 

. هل يمكنك إيجاد تأثيرات أخرى تحد من   km 80. في الواقع أعلى جبل على المريخ هو أوليمبوس و هو بارتفاع 

 . (s 48ارتفاع الجبل ؟ ) تحدي 

                              *               * 

 

في أغطية هل تريد أن تصبح غنيا ؟ فقط اخترع شيئا يمكن إنتاجه في المصنع يكون رخيصا و يحل محل ريش البط 

. التحدي الصناعي اآلخر هو إيجاد بديل صنعي للالتكس  (r 49األسرة ، أكياس النوم أو في لعبة  الشطكوك  ) تحدي 

 عا بسبب التلوث : الفلين .والثالث إيجاد بديل لمادة تختفي سري

                          *                    * 

عزلها  قساوتها ، درجة حرارة انصهارها ، المواد تختلف في كثافتها ، في مرونتها ، في مقاومتها ، في صالبتها ،

لما يعرف بمخططات أشبي  و للحصول على عرضالحراري ، مقاومتها الكهربائية و العديد من البارامترات األخرى 



صالبة من الخشب بشكل  أكثرمثال عنها . إن السابق إليجاد مواد أخف و  56التي هي أكثر فائدة و التي يبين الشكل 

 خاص خشب البالزا ما يزال جاريا 

                         *                    * 

 . (s 50لتمدد و التقلص الحراري  ) تحدي كم يتغير برج إيفل من حيث االرتفاع خالل سنة بسبب ا

                         *                    * 

ما هو الفرق بين صانعي سكاكين عصر البرونز و بنائي برج إيفل ؟ فقط تحكمهم بالتوزيعات . العيوب األساسية في 

المعادن هي سوء الميل و االنخالعات . سوء الميل هي عيوب بلورية  بشكل أسطح و هي ناحية ميكروسكوبية للحدود 

فوق كل شيء توزعها و حركتها في المعدن يحدد الصالبة  الحبية و االنخالعات هي عيوب بلورية بشكل خطوط منحنية

 . أدناه( و من اجل صورة عن االنخالعات أنظر 296)صفحة 

                         *                    * 

 ( e 51ما هو الفرق بين األجسام الصلبة ، السوائل و الغازات ؟ ) تحدي 

                                     *        * 

أحد مواضيع علم المواد هو الطريقة التي ينكسر بها الجسم الصلب . التمييز األساسي هو بين الجزء القصف و الجزء 

المطيل . في الكسر القصف كما في كسر وعاء زجاجي فإن الحواف الناتجة تكون حادة و غير منتظمة و في الكسر 

ف تكون مدورة و منتظمة . نوعي الكسر أيضا يختلفان في آليتهما أي المطيل كالذي يحدث في الزجاج الساخن ، الحوا

الحركة القائمة للعيوب و الذرات . هذا الفرق مهم : عندما يحدث حادث سيارة في الليل فإن النظر ألشكال سطح الكسر 

ح السيارة تعمل أو لسلك التنغستين داخل مصابيح السيارة بواسطة مجهر هو سهل التخاذ القرار فيما إذا كانت مصابي

 مطفأة وقت الحادث .

                         *                    * 



 

 /2ρEعرض لمعامل المرونة و كثافة المواد . من أجل البني التي تحتاج ألن تكون خفيفة و قاسية ، نسبة  – 56الشكل 

 العالية مطلوبة ، المخطط يبين أن الخشب هو األفضل لهذه المهمة

 

علم المواد أيضا  يساعد في جعل المعلومات الممسوحة مرئية ثانية . العديد من المخابر   قادرة على استعادة البيانات من 

أقراص صلبة مغناطيسية ممسوحة . المخابر األخرى يمكن أن تعمل أرقام تسلسلية ممسوحة في أجسام السيارات مرئية 

 خدام الفحص المجهري المغناطيسي . ثانية ، إما بتسخين الجزء المعدني أو باست

                           *                    * 

 ( 52s) تحدي حيث كل مادة قابلة لالختراق .لماذا ؟تبين نظرية الكم  أن الجدران الكتيمة غير موجودة 

                         *                    * 

نت الجدران الكتيمة موجودة فإن غطاء صندوق مصنوع من مثل هذه الجدران لن يكون تبين نظرية الكم أنه حتى إذا كا

 ( 53s) تحدي مغلقا أبدا بشكل كتيم . هل يمكنك تفسير ذلك ؟ ؟

 

 



 

الحشرات و البرص تلتصق بالزجاج و بأسطح أخرى باستخدام قوى فان در فالس في نهايتي عدد كبير من  – 57الشكل 

 المالوق

 

 تخضع إلى   ηاقترح هنري إيرنج أن لزوجة القص لسائل  1936في عام 

 

 

 ( ny 54كثافة السائل . هل الحد األخفض مقبول ؟ ) تحدي  ρحيث 

                         *                    * 

الحرارة يمكن أن تتدفق . مثل كل التدفقات نظرية الكم تتوقع أن نقل الحرارة مكمم . هذا يقتضي أن الناقلية الحرارية 

( . هل يمكنك أن تحزر أصغر واحدة للناقلية 60، التجارب أكدت التوقع ) مرجع   2000مكممة . و في الواقع في عام 

 ( s 55؟ ) تحدي الحرارية  

                         *                    * 

                ( أن قوى فان در فالس مسؤولة عن الطريقة التي تسير بها البرص على الجدران  61بين روبرت فول ) مرجع 

لي ( . البرص هو زاحف صغير ذو كتلة تبغ حوا56( . ) الصورة موجودة في الصفحة 89، صفحة  Iو األسقف ) مجلد 

100 g  شعرة أو  000 500يستخدم بنية معقدة على قدميه ليقوم بالخدعة . كل قدم فيهاsetae  كل منها مقسمة إلى

) أو بشكل مغاير ، قوى شعرية ( لتلتصق بالسطح . بالنتيجة ملوق صغير ، وكل ملوق يستخدم قوة فان در فالس   1000

لى جدران زجاجية شاقولية أو حتى أسقف زجاجية وقوة مليون نقطة التصاق يمكن للبرص أن يسير ع 500هذه 

االلتصاق يمكن أن تكون عالية لتصل إلى مائة نيوتن لكل قدم . قوى االلتصاق هي عالية جدا بحيث أن فصل القدم يتطلب 

 يها .تقنية خاصة . اإلنترنت فيها فيديوهات بالحركة البطيئة تبين كيف أن البرص يقوم بهذا العمل في كل خطوة يمش

لديه   Evarcha arcuata( مثال   Salticidaeاألقدام الشعرية كطريقة التصاق أيضا تستخدم من قبل العناكب القافزة ) 

( . مرة ثانية قوة فان در فالس في كل هليبة تساعد 62أشعار على أقدامه المغطاة بمئات آالف الرمال الهليبية  )مرجع 

  57العنكبوت على االلتصاق باألسطح . أيضا العديد من الحشرات تستخدم األشعار من أجل نفس الهدف .  يبين الشكل 

دوارد كلما كانت أدق كلما كان الحيوان أضخم  . يحب إ –أو الهلب  –( أن األشعار  63مقارنة . بيّن الباحثون ) مرجع 

ة بقطر بضع ميكرونات بينما البرص األكبر               ر و الخنافس لديها هلب بسيطة كرويأرتزت أن يشرح بأن الذباب الصغي

 . nm 200بقطر و األثقل  لديها أشعار بضع نانومترية 



على البولي إميد و أملوا أن باستخدام الطباعة الحجرية الدقيقة  2003نسخ الباحثون آلية االلتصاق الشعري ألول مرة عام 

 في المستقبل . –يصنعوا مواد الصقة طويلة العمر بدون استخدام أي الصق 

                         *                    * 

( وإذا  64أحد المواد األكثر روعة في الطبيعة هي العظام . العظام خفيفة ، قاصية و يمكن أن تشفى بعد الكسور ) مرجع 

، و خواصها مادتها رائعة و معقدة و كذلك  58مهتما بالمواد المركبة اقرأ المزيد عن العظام : بنيتها مبينة في الشكل كنت 

 آليات االلتئام و النمو فيها . كل هذه النواحي ما تزال موضوع بحث .

                         *                    * 

. ال يوجد برج مبني من قبل البشر أو سارية تحقق هذا  300العرض يبلغ حوالي سويقة الحبوب لها نسبة ارتفاع إلى 

 ( .   56s.لماذا؟ ) تحدي 

                         *                    * 

األمواج الميليمترية أو أمواج التيرا هرتز تصدر عن كل األجسام عند درجة حرارة الغرفة . جمل الكاميرات الحديثة تنتج 

. ) الحذر مطلوب حيث أن  59ورا بواسطتها . بهذا الشكل من الممكن الرؤية عبر المالبس كما هو مبين في الشكل ص

هناك شك واسع بأن الصورة مزيفة منتجة لتحصل مزيد من تمويل التطوير ( . و هذه المقدرة يمكن أن تستخدم في 

كاشف عملي و رخيص الذي يمكن التعامل معه بسهولة المستقبل لكشف األسلحة المخبأة في المطارات . لكن تطوير 

التعامل مع المنظار ما يزال جاريا . األمواج يمكن أيضا استخدامها  للرؤية عبر الورق ، بالتالي تجعل من غير 

ن الضروري  فتح الرسائل لقراءتها . الخدمات السرية تدرس هذه التقنية . التطبيق الثالث ألمواج التيرا هيرتز يمكن أ

يكون في التشخيص الطبي ، مثال من أجل البحث عن نخر األسنان . أمواج التيرا هرتز هي تقريبا بدون تأثيرات جانبية   

 و بالتالي  متفوقة على األشعة السينية . إن عدم وجود منابع جيدة منخفضة السعر ما يزال عقبة في تطبيقها . 

                                          *   * 

من قبل إينابا  2004هل نقطة االنصهار للماء  تعتمد على الحقل المغناطيسي ؟ اإلدعاء المدهش كان قد طرح عام 

قرينة االنكسار قرب الطيف  أنو من المعروف  mK/T 0.9( وقد وجدوا تغيرا بمقدار 65هيدياكي و زمالؤه ) مرجع 

 تحت األحمر للماء تتأثر بالحقول المغناطيسية . و في الواقع ليس كل شيء عن الماء يمكن أن يكون معروفا بعد 

                          *                    * 

. ليس فقط 60ا مبين في الشكل البالزما ، أو الغازات المتشردة هي مفيدة من أجل العديد من التطبيقات. و البعض منه

يمكن أن تستخدم البالزما في التسخين أو الطبخ و تولد بوسائل كيماوية ) مثل هذه البالزما تسمى بشكل متعدد بالنار أو 

اللهب ( لكنها أيضا تتولد كهربائيا وتستخدم من أجل اإلنارة أو ترسيب المواد . البالزما المولدة كهربائيا  هي حتى تم 

 ها من أجل تعقيم التجاويف السنية . دراست

                         *                    * 

 



 

 بنية العظام كما هو مبين في الفقاريات البشرية – 58الشكل 

 

 

 صورة مدعى بأنها أخذت بواسطة أمواج التيرا هرتز . هل يمكن أن تشرح لماذا هي مزيفة ؟ – 59الشكل 

 



جزءا بالمليون               380إلى  280وقد ازداد من  1800  &2005في الغالف الجوي هو بين  2COمن المعروف أن تركيز 

( . من المعروف دون شك أن  s 57. ) كيف يمكنك قياس هذا ؟ ( ) تحدي  61( كما هو مبين في الشكل  66) مرجع 

هناك  األحفوري وليس لمصادر طبيعية مثل المحيطات أو البراكين . كانهذه الزيادة هي ناتجة عن حرق البشر للوقود 

. أخيرا  C12C/31. ثانيا كان هناك تناقص في نسبة  C12C/14ن هناك تناقص موازي في نسبة ثالث فرضيات . أولها أنه كا

ناتجة عن حرق الوقود  2COزيادة  كان هناك تناقص في تركيز األكسجين . كل القياسات الثالث تقتضي بشكل مستقل أن 

و بنفس الوقت تناقص في نسبة األكسجين .المصادر الطبيعية ال تملك هذه  C31و في  C14الذي يكون منخفض في 

هو غاز بيت زجاجي / دفيئة رئيسي ، فإن البيانات تقتضي أن البشر أيضا مسؤولين عن  2COالتأثيرات . نظرا ألن  

ل نفس الفترة . توجد الدفيئة الكونية و هي ناتجة بشكل رئيس عن البشر . ولكن جزء كبير من تزايد درجة الحرارة خال

حجم األثر  ما يزال موضوع جدال ساخن . في المتوسط األرض بردت خالل العشرة ماليين سنة الماضية لكن منذ بضع 

هو ( . كيف 67) مرجع  آالف السنين  درجة الحرارة ارتفعت و بنفس المستوى الذي منذ ثالثة ماليين سنة الماضية

وضوع مالتحول في الدفيئة الكونية خالل عقد  هل تحول الدفء أللف عام و البرودة لمليون عام يتبادالن التأثير ؟ هذا ال

 هو بحث كثيف و نقاشات . 

            في دونكيرك   1859ي )ولد عام وعن صنع بلورات يجعل اإلنسان غنيا . أول رجل فعل ذلك هو الفرنسي أوغست فيرن

في باريس ( وقد باع الياقوت المنمى في مخبره لعدة سنين بدون أن يخبر أحدا  و العديد من الشركات  1913و توفي عام 

 . 62اآلن تنتج األحجار الكريمة التركيبية بواسطة آالت تبقيها سرا ز المثال معطى في الشكل 

تقريبا كل التطبيقات . في السنوات األخيرة طرق إنتاج كميات األلماس التركيبي اآلن حل محل األلماس الطبيعي  في 

( و هذه التطورات 68كبيرة من المجوهرات  األلماسية البيضاء بمقدار عشر قيراطات و أكثر يتم تطويرها ) مرجع 

عمليات ستؤدي إلى تغير كبير في مجاالت التي تعتمد على هذه األحجار مثل إنتاج سكاكين جراحية خاصة مستخدمة في 

 عدسة العين .

 

 

بعض آالت البالزما من أجل طالء أجزاء معدنية ، آلة من أجل تنظيف أجزاء البوليمير و جهاز من أجل  – 60الشكل 

 شفاء الجروح



 

إن تكنولوجيات إنتاج بلورات مثالية بدون حدود حبيبية أو انخالعات هي جزء مهم من الصناعة الحديثة . إن البلورات 

الدارات المتكاملة المستخدم في األجهزة اإللكترونية و هي أساسية للعديد من أنظمة الليزر  أساسالمنتظمة بشكل تام هي 

 كيبية .و االتصاالت المستخدم إلنتاج مجوهرات تر

                         *                    * 

 (  s 58كيف يمكن لنظام صغير أن يحدث ثقب عبر مدرج ؟ ) تحدي 

                         *                    * 

 

 

 و تغير درجة حرارة الغالف الجوي المتوسطة في الثمانية ماليين سنة الماضية 2COتركيز  – 61الشكل 

 

إذا كنت تجرب الصور الملونة المجردة ال تفوت النظر على بلورات سائلة عبر المجهر . سوف تكتشف عالما رائعا                 

 (69و أفضل مقدمة هو الكتاب بقلم إينجو ديركنج ) مرجع 

                         *                    * 

المواد ز إذا تدفق تيار  على طول شريط ناقل الذي في حقل مغناطيسي )غير إن قوة لورنتز تؤدي على اثر مدهش داخل 

متوازي( ينشأ جهد بين حافتي الناقل الن حامالت الشحنة تنحرف في تدفقها . و هذا األثر يسمى أثر هول ) الكالسيكي ( 

كامبريدج ( الذي اكتشف عام في  1938في جريت فولز و توفي  1855نسبة للفيزيائي األمريكي إدوين هول ) ولد عام   

و هو يستخدم بانتظام فيما يعرف بمجسات هول لقياس  63خالل دراسته للدكتوراه ذلك . و األثر مبين في الشكل  1879

الحقول المغناطيسية و األثر يستخدم أيضا في قراءة البيانات من أوساط التخزين المغناطيسية أو قياس التيارات الكهربائية 

أمبير واحد أو أكثر (في سلك بدون قصه . مجسات هول  النوعية لها قياسات حوالي سنتمتر واحد و حتى ) من مرتبة 

 ينتج أنه يعطى بالعالقة   Vميكرون واحد و اقل . جهد هول 

 



. استنتاج المعادلة   63سماكة المجس كما هو مبين في الشكل  dشحنة اإللكترون و  eكثافة العدد اإللكتروني و  nحيث 

للمادة تحدد جهد هول و إشارة الجهد  n( . و أثر هول هو أثر مادة ، و قيمة  e 59هو تمرين مدرسة ثانوية ) تحدي 

 .أيضا تخبر فيما إذا كانت المادة ذات حوامل شحنة موجبة أو سالبة  

 

 

 

 

التقنية الهيدروحرارية تستخدم لتنمية الزمرد ،  أحجار كريمة . األعلى :أربعة طرق  تنمية  بلورات و  -  62الشكل 

و تقنية سحب سوزكرالسكي مستخدمة من أجل تنمية الياقوت ، الزفير ، البلخش / الكوارتز ، الصخر البلوري و الجمشت 

ندريت . أسفل : طريقة اندماج لهب سكعقيق و األلي –غاليوم  –العقيق ، غادولنيوم  –ألمنيوم  –اسبينل ، يوتيروم 

 فيرنوي يستخدم لتنمية الياقوت ، الزفير ، الياقوت األحمر وكرات السبينل و عملية الفيض مستخدمة من أجل كريزوبيريل

 

 

 

 



 . ( e 60في الحقيقة من أجل الشرائط المعدنية فإن قطبية الجهد معاكسة للمبينة في الشكل ) تحدي 

الكمي و أثر هول الكمي الجزئي سيتم دراسته أدناه ) صفحة  ألثر هول تم دراستها . مثال أثر هولالعديد من األشكال 

106 .) 

وجد جيرت ريكن و العاملون معه أنه في مواد معينة فإن الفوتونات يمكن أيضا أن تنحرف بواسطة حقل   1998في عام 

  و هذا هو أثر هول الفوتوني .(  70مغناطيسي ) مرجع 

مرة ثانية جيرت ريكن و العاملون معه وجدوا مادة ، عقيق غاليوم التيربيوم التي فيها تدفق الفوتونات في  2005في عام 

 ( .71حقل مغناطيسي يؤدي إلى فرق درجة حرارة في الطرفين وقد سموا هذا بأثر هول الفونوني ) مرجع 

 

 

ث المصغر باستخدام األثر لقياس الحقول أعلى : أثر هول ) الكالسيكي ( ، أسفل : مجس هول الحدي – 63الشكل 

 المغناطيسي

 

 

 

 

 

 



هل الحقول المغناطيسية تؤثر على تبلور كربونات الكالسيوم في الماء ؟ هذه القضية هي موضوع جدل شديد ) مرجع 

وبالتالي  ( . و ربما يكون هذا و ربما ال يكون ، الحقول المغناطيسية تغير بذور التبلور من الكالسيت إلى أراغونيت72

تؤثر على أنابيب الماء سواء كانت مغطاة داخليا بواسطة  الكربونات أو لم تكن . النتائج الصناعية النخفاض التقشر كما 

 تسمى العملية سيكون هائال . لكن القضية ما تزال مفتوحة كما تبين البيانات المقنعة . 

                            *                    * 

Bi 2, NbSe 2BN , MoS ,2 د أصبح ممكنا مؤخرا صنع صفائح أرق ما يكون من الغرافيت و مواد أخرى ) مثل لق

xO2CaCu2Sr  الذي هو اسم  طبقة الغرافيت وحيد الذرة   –( هذه الصفائح البلورية هي تماما بسماكة ذرة . إنتاج الغرفين

 2004ن الشريط الالصق . وهذا ربما عليما االنتظار حتى معقد جدا : حيث نحتاج لغرافيت من قلم رصاص و رول م -

لتطوير التقنية .) في الحقيقة استقرار الصفائح وحيدة الذرة موضع تساؤل لعدة سنوات قبل ذلك . بعض القضايا في 

 لشريط الصق أيضا .الفيزياء ال يمكن حسمها بالورق و القلم في بعض األحيان نحتاج 

 

 

)ب( الغرافيت أو الغرافين )ت(  2NbSeصفائح وحيدة الذرة مصورة بواسطة مجهر القوة الذرية لـ )أ(   – 64الشكل 

2Bi مصورة بالمجهر الضوئي و )ث( صفيحة بسماكة ذرة وحيدة من  2MoSصفيحة بسماكة ذرة وحيدة من 

xO2CaCu2Sr الماسح  ينقب مصورة بواسطة المجهر اإللكتروعلى طبقة كربون مث 

 

 

 



 

صورة مجهرية تبين امتصاص طبقة وحدية و مضاعفة من الغرافين و بالتالي تعطي طريقة لرؤية ثابت  – 65الشكل 

 البنية الدقيقة

 

الغرافين و أيضا يسمى البلورات ذات البعدين ) هذا بالطبع مبالغة من النمط المفرط ( تدرس من أجل خواصها 

 يمكن حتى أن يكون لها تطبيقات في البطاريات عالية األداء .ة ، في المستقبل ياإللكترونية و الميكانيك

                            *                    * 

ثابت البنية  αحيث  παإن الغرافين وحيد الطبقة له خاصة ضوئية مدهشة . إن امتصاصه الضوئي عبر كامل الطيف هو 

 (  الدقيقة ) العالقة الدقيقة لالمتصاص هي 

 

 

 

 

مرسب على البالزما ،  PTFEجمال علم المواد : سطح أوراق اللوتس يعطي تقريبا قطيرات ماء كروية ،  – 66الشكل 

 أو التفلون ، على القطن يعطي نفس األثر من اجل قطيرات الماء الملونة عليه

 

 



 

ين. و القيمة العددية من أجل كل طبقة أحادية من الغراف عالقة االمتصاص هي نتيجة الناقلية الكهربائية 

و الغرافين بالتالي يعطي  65. هذه القيمة مرئية بالعين المجردة ، كما هو مبين في الشكل  %2.3لالمتصاص هي حوالي 

 ( . 74طريقة لرؤية ثابت البنية الدقيقة ) مرجع 

                            *                    * 

يستخدم في الكتب الغالية  لتلوين حواف الصفحات ز بعيدا عن حماية الكتاب من الذهب يمتص الضوء و بالتالي فهو 

 الغبار فإنه يمنع أيضا أن يحول ضوء الشمس الصفحات للون األصفر قرب الحواف .

                            *                    * 

بما يسمى بالفانتومات و لكنها  أيضا موجودة في مثل األشجار البلورات لها حلقات نمو . الكوارتز الدخاني معروف 

 الفلوريت و الكالسيت .

                            *                    * 

. إن صنع أسطح كارهة للماء هو جزء مهم من علم  66علم و فن المعالجة السطحية ما يزال يتأرجح كما يبين الشكل 

لوتس في الطبيعة . األسطح الكارهة للماء تسمح بأن ترتد قطيرات الماء عليها مقل المواد الحديث الذي ينسخ ما يفعله ال

( . إن سطح اللوتس يستخدم هذه الخاصة لتنظيف نفسه ، وبالتالي أخذ  39، صفحة  Iكرات التنس على طاولة ) مجلد  

 اسم اثر اللوتس .هذا أيضا سبب أن نباتات اللوتس أصبحت رمز النقاء .

                            *                    * 

في بعض األحيان الباحثون ينتجوا مواد غريبة . كمثال ما يعرف باإليروجيالت و هي مواد صلبة مسامية جدا المبينة في 

ت فقط . اإليروجيالت لها كثافة تبلغ بضع غرامات باللتر و بالتالي بضع مئات أخفض من الماء و بضع مرا  67 الشكل 

 سهلة التخريب و بالتالي لم تجد تطبيقات مهمة حتى اآلن .أكبر من الهواء . لكن مثل أي مادة مسامية فإن اإليروجيالت 

                            *                    * 

 من أين تأتي المعادن في الغابة المطيرة األمازونية ؟ إن نهر األمازون  

  

 

 

 من اإليروجيل و هو مادة صلبة التي هي مسامية جدا بحيث أنها شفافة قطعة   67الشكل 

 



 

 

تطرح معادن المغذيات في المحيط األطلسي . كيف تستعيد الغابة المطيرة معادنها ؟ لقد تم البحث طويال حتى أصبح 

راء الكبرى إلى حوض واضحا أن أكبر تغذية بالمعادن تكون من الهواء : من الصحراء . الرياح تثير الغبار من الصح

األمازون عبر المحيط األطلسي . و يقدر أن أربعين مليون طن من الغبار تنقل من الصحراء الكبرى للغابة المطيرة 

 األمازونية كل عام .

                            *                    * 

النهائية للطحالب ؟ إن كميات كبيرة من الطحالب غالبا بعض المواد تخضع تقريبا لتحويالت ال تصدق . ما هي الحالة 

تصبح خث ) عشب ( و العشب القديم يصبح ليجنيت ) فحم حجري ( أو فحم بني . الليجنيت القديم يصبح فحما أسود                 

 لحالة النهائية للخث .) فحم بيتومني ( و الفحم األسود القديم يمكن أن يصبح ألماس . باختصار األلماس بمكن أن يكون ا

                            *                    * 

في علم المواد ، هناك حلم : صنع مادة التي هي اصلب من األلماس . و من غير الواضح فيما إذا كان هذا الحلم يمكن 

 تحقيقه . السنوات القادمة ستخبرنا . 

 

 تكنولوجيا الكم 

 " لقد كنت أفضل أن يتم أكلي حتى الموت بالصدأ أكثر من أن أصقل إلى الشيء بواسطة الحركة الدائمة 

 ويليام شكسبير ، الملك هنري الرابع " 

ال تظهر فقط في الجمل الميكروسكوبية أو في خواص المواد . أيضا التأثيرات الكمية المطبقة مهمة في تأثيرات الكم  

تكنولوجيات مثل الترانزستورات ، الليزرات ، السوبر ناقلية و التأثيرات األخرى و الجمل أثرت بشكل الحياة الحديثة : ال

 عميق على حضارتنا .  

 الترانزستورات 

الترانزستورات توجد تقريبا في كل األجهزة التي تحسن الصحة و أيضا تقريبا في كل أجهزة االتصاالت . الترانزستور 

دورا   و أداة التي تسمح بالتحكم بتيار كهربائي كبير بمساعدة تيار صغير ، بالتالي يمكن أن تلعب ه 68 المبين في الشكل 

 كمفتاح متحكم به كهربائيا أو مضخم .

 

 

 



 

 

 

 

أعلى : مثالين عن ترانزستور وحيد مغلف . يمين : بنية نصف الناقل األساسية ، بنية الماء المكافئة                 – 68الشكل 

. أسفل : دارة متكاملة نوعية من أجل البطاقات الذكية المتضمنة عددا كبيرا من  NPNالمخطط الفني لترانزستور و 

 الترانزستورات

 

 

 

 

 



و تستخدم  x 10 cm 10و كبيرة حتى  x 2 μm 2الترانزستورات تصنع من السيليكون و يمكن أن تكون صغيرة حتى 

م ضربات القلب و تيار محركات القطار الكهربائي . الترانزستورات المضخمة الترانزستورات للتحكم باإلشارات في ناظ

 أساسية في الحاسبات و شاشاتها / وحدات اإلظهار . هي أساسية في مرسل الهواتف النقالة و ترانزستورات التبديل  

الترانزستورات تستند ) تقريبا بشكل حصري( ألنصاف النواقل أي المواد حيث اإللكترونات المسؤولة عن الناقلية 

 الكهربائية تكون تقريبا حرة .  

 

 

 

سيليكون ) يسار( و ترانزستور ثنائي القطبية ) يمين(  –أكسيد  –عمل و بنية ترانزستور تأثير الحقل معدن  – 69الشكل 

 و حالتي الوصل و الفصل مبينة

األدوات   مصنوعة بشكل الذي بتطبيق إشارة كهربائية يغير الناقلية . كل شرح للترانزستور يستخدم الكمونات و النفقية      

 و الترانزستورات  هي أدوات كمية تطبيقية . 

 

 

 



 

،                      (FET)جرد واحد من عائلة من األدوات نصف الناقلة التي تشمل ترانزستور تأثير الحقل الترانزستور هو م

 (JFET)( و ترانزستور تأثير الحقل ذو البوابة المتصلة MOSFETسيليكون )  –أكسيد  –و ترانزستور تأثير الحقل معدن 

( ولكن هناك أيضا UJT( و الترانزستور أحادي المتصل  ) IGBTو ترانزستور ثنائي القطبية ذو البوابة المعزولة ) 

، الثنائي  (LED)نائي زينر ، الثنائي االنهياري ، و ثنائي اإلصدار الضوئي ، ث PINميمرستورز ، الثنائي ، ثنائي 

. هذه مهمة في التطبيقات  (IC)الضوئي ، الخلية الفوتوفلطائية ، الدياك ، الترياك ، الثايرستور ، و أخيرا الدارة المتكاملة 

( و توظف ماليين 2010تقدر مبيعاتها بثالثة آالف مليون يورو كل عام) قيمة عام الصناعية : صناعة أنصاف النواقل  

 الناس في العالم .

 السوبر ناقلية و السوبر ميوعة  –الحركة بدون احتكاك 

علمنا أن االحتكاك كان نتيجة ال مفر منها لبنية جسيمات المادة . لقد اعتدنا على التفكير أن االحتكاك ال بد منه . حتى أننا ت

 يجب الوصول لمفاجأة لكل فيزيائي أن الحركة بدون احتكاك هي فعال ممكنة .

جيلز هولست و هايكه كاميرلنج اونيس اكتشفا أنه عند درجات حرارة منخفضة فإن التيارات الكهربائية  1911في عام 

السوبر ناقلية . في القرن التالي العديد اومة أي بدون احتكاك ، عبر األسالك و المالحظة تسمى يمكن أن تتدفق بدون مق

 من المعادن ، الخالئط  و السيراميك وجد أنها تبدي نفس السلوك .

. لضمان هذا فإن درجة الحرارة المنخفضة أساسيا إن حالة مالحظة الحركة بدون احتكاك هي تأثيرات كمية تلعب دورا 

فإن هذا استغرق أربعين عاما للوصول إلى فهم كامل للسوبر  تكون الزمة عادة . بالرغم من المقدار الكبير من البيانات

( حيث باردين ، كوبر و شريفر نشروا نتائجهم . في درجات حرارة  75) مرجع  1957ناقلية . هذا حدث في عام 

طة تبادل تأثير جاذب الذي يجعله يشكل أزواج . إن ما يعرف منخفضة فإن سلوك اإللكترون في مواد معينة يسود بواس

و البوزونات يمكن كلها أن تكون في نفس الحالة و بالتالي تتحرك بشكل فعال بدون  بأزواج كوبر هي بوزونات فعالة .

 احتكاك . 

ة . عند درجات حرارة منخفضة في السوبر ناقلية فإن تبادل التأثير الجاذب بين اإللكترونات ناتج عن تشوه البنية البلوري

 الزمن .  –فإن إلكترونين يتجاذبان بنفس الطريقة التي تتجاذب بها كتلتين بسبب تشوه فراش الفراغ 

لكن في حال األجسام الصلبة ، هذه التشوهات تكون مكممة. بواسطة هذه الطريقة شرح   باردين ، كوبر و شريفر عدم 

( ووجود فجوة طاقة ، االنتقال من   rμ 0=سوبر ناقلة ، و الديامغناطيسية الكامل لها ) وجود مقاومة كهربائية في المواد ال

المرتبة الثانية للناقلية العادية عند درجة حرارة خاصة ، و تبعية هذا لدرجة الحرارة على كتلة النظائر و بالنتيجة فقد 

 * .1972حازوا على جائزة نوبل في عام 

وم السائل العادي أي يلفهم بيوتر كابيتسا أن اله 1937ون احتكاك هو السوبر ميوعة . في عام النوع اآلخر من الحركة بد 

He4  أدنى من االنتقال الملحوظ في درجة الحرارة البالغK 2.17  هو سوبر مائع : السائل يتحرك بشكل فعال بدون

 ..الخ  األدوات األنابيب  احتكاك عبر

--- 

في بوسطن ( و هذه كانت المرة الثانية حيث  1991في ماديسون و توفي عام  1908ام *بالنسبة لجون باردين ) ولد ع

تشاركها مع ويليام شوكلي و والتر براتين الكتشاف الترانزستور .              1956حصل على أول جائزة نوبل في الفيزياء عام 

وبر ناقلية  . في مثال بالنسبة للكثيرين فقد خفف و أول جائزة نوبل كانت مشكلة لبرادين حيث احتاج وقتا للعمل على الس

االهتمام حوله للحد األدنى  بحيث انه تمكن من العمل قدر اإلمكان حول مسالة السوبر ناقلية و بالمناسبة برادين تفوق 

بنفسه و بعدها فاز ثانية  1958بجائزة نوبل في الكيمياء في  أوالعليه فريدريك سانغر و كذلك ماري كوري  . فاز ساغنر 

و فازت ماري كوري مرة مع زوجها و مرة ثانية بنفسها بالرغم من كون ذلك في  1980بالتشارك مع والتر غيلبرت في 

 حقلين مختلفين .

 



 الوضع قبل توصيل الحرارة : 

 

التي عبرها يمكن استخدامها إلنتاج أثر نافورة فوق قرص ذو مسام صغيرة جدا  4السوبر ميوعة في الهليوم  – 70الشكل 

السوبر مائع يملك ناقلية حرارية  4الهيلوم ذو السوبر ميوعة يمكن أن يمر ، ولكن المائع العادي ال يمكنه ذلك . الهليوم 

ئل العادي ال يمكنه العودة ثانية عبر المسام كبيرة و يتدفق باتجاه المنطقة المسخنة محاوال أن يبردها ثانية ، بينما السا

 .وهذا األثر الحراري الميكانيكي يؤدي إلى نافورة

بشكل أكثر دقة الهليوم السائل يبقى مزيج لمركبة سوبر مائعة و مركبة عادية وفقط المركبة سوبر مائعة تتحرك بدون 

 احتكاك .

عبر العقبات ، مثل الجدران الزجاجية ، أو يتدفق خارج القوارير      الهليوم سوبر مائع حتى قادر بعد دفعة أولية أن يتدفق 

هي بوزون . و بالتالي ال  He4. تحدث السوبر ميوعة ألن ذرة  70و األثر المعروف جيدا للسوبر ميوعة مبين في الشكل 

 .1978يلزم زوجية لها لتتحرك بدون احتكاك . هذا البحث جعل كابتيستا يربح جائزة نوبل في 

هو سوبر مائع شريطة أن درجة الحرارة تخفض أدنى من  He3وجد ريتشاردسون ، لي و أوشروف أن حتى  1972في 

mK 2.7   وHe3  هو فرميون ، و يتطلب ازدواج ليصبح سوبر مائع . في الحقيقة أدنى منmK 2.2   يكونHe3  حتى

لهذا  1996. وقد تلقوا جائزة نوبل في  Bو الطور  Aسوبر مائع في طريقتين مختلفتين ، حيث نتحدث عن الطور 

عبر االزدواج تم فإن النظريين كانوا حتى أسرع من التجريبيين . و نظرية السوبر ناقلية  He3االكتشاف . و في حال 

من قبل بور ، موتيلسون و بينز .هذه النظرية تم بعد ذلك  –قبل أن تتوفر بيانات  – 1958مالئمتها مع السوبر موائع في 

و هي اآللية الرئيسية التي تؤدي إلى  He3ذرات ئمتها و عممت من قبل أنتوني ليجيت .* تبادل التأثير الجذاب بين مال

 برم .  –السوبر ميوعة ينتج أنها تبادل تأثير برم 

--- 

 ، أنتوني ليجيت   1975*أغا بور ، ابن نيلز بور و بين موتيسلون تلقيا جائزة نوبل في 



 

 بلورة دوامية في غاز الليثيوم البارد تبين بنيتها المكممة – 71الشكل 

السوبر ميوعة تم أيضا مالحظتها في عدد من الغازات بالرغم من أن هذا يكون عند درجات حرارة اخفض بكثير                  

درجة الحرارة و دراسة سلوك الغازات عند أخفض درجات حرارة أصبح شائعا في السنوات األخيرة . عندما تكون 

غازات البوزونية تشكل تكاثف منخفضة جدا بحيث أن طول موجة دو برولي تكون مقارنة مع المسافة بين الذرات ، فإن ال

       من قبل مجموعات عديدة، و المجموعة حول إريك كورنل  1955أينشتاين . و أول مثل هذه الحاالت كشفت في  -بوز 

  Na23كيتيريل و مجموعته استخدموا و ولفجانج  Li 7ند هوليت و مجموعته استخدمت ، را Rb87و كارل فيمان استخدمت 

 2004من قبل مجموعة حول دبورا جين . في  1999، لوحظ في  K40من أجل الغازات الفرميونية ، أول غاز متنكس 

نفس المجموعة الحظت أول غازات تكاثفات فيرمي بعد أن تم ازدواج ذرات البوتاسيوم معا. كل هذه التكاثفات تبدي 

 سوبر ميوعة .

السوبر موائع هي مواد رائعة . الدوامات أيضا توجد فيها . لكن في السوبر موائع سواء كانت غازات أو سوائل الدوامات 

فإن الدوامات تكون مكممة : الدوامات  B -He 3ائع العادية . في السوبر مائع للطور تملك خواص التي ال تظهر في المو

) هذه أيضا الحالة في السوبر نواقل ( . الدوامات في  توجد فقط بثالثيات صحيحة من الدوران العنصري 

لسوبر موائع هذه الدوامات . في ا 71السوبر موائع لها كمية حركة زاوية مكممة . أثر التكميم يمكن أن يرى في الشكل 

المكممة تتدفق لألبد . مثل الموائع العادية أيضا في السوبر موائع يمكن للمرء أن يميز بين التدفق الصفحي و الدوامي                

( البحث الحالي يدرس كيف تتصرف مثل 76و االنتقال بين النظامين يتواسط بواسطة سلوك الدوامات في المائع ) مرجع 

 ذه الدوامات و كيف تحرض االنتقال .ه

 



 

) أسفل ( : كل مخطط أعطى جائزة نوبل. أثر هول الكمي )أعلى ( و أثر هول الكمي الكسري / الجزئي  – 72الشكل 

عند درجة حرارة  المخططات تبين كيف أن مقاومة هول و المقاومة األومية تختلف مع الحقل المغناطيسي المطبق   

و تجارب هول  فاع الخطوة مكمم في عدد صحيح أو كسور بسيطة لـ منخفضة جدا . ارت

 الكمية تسمح بالتحديد األكثر دقة المعروف حتى اليوم لهذا التباين للطبيعة

 أثر هول الكمي الكسري 

أثر هول الكمي الكسري هو أحد االكتشافات المميزة لعلم المواد و ربما للفيزياء ككل . و األثر يتعلق بتدفق اإللكترونات 

توقع روبرت لوغلين أنه في هذه الجملة يمكن أن يتمكن المرء من  1982( في عام 77في سطح ذو بعدين ) مرجع 

 (  78) مرجع 1997. هذا التوقع الغريب و الرائع تم التحقق منه فعال في  e/3مالحظة األجسام ذات الشحنة الكهربائية 

لقد صادفنا أثر هول ) الكالسيكي ( أعاله و القصة تستمر في االكتشاف من قبل كالوس فون كليتسينغ ألثر هول الكمي . 

حوالي  –ات حرارة منخفضة ( أنه في الجمل ذات البعدين عند درج79وجد كليتسينغ و العاملون معه ) مرجع  1980في 

1K –  فإن الناقلية الكهربائيةS . أيضا تسمى ناقلية خول تكون مكممة بمضاريب من كم الناقلية 

 



 إن الشرح بسيط : هو مشابه للكم في أثر هول الكالسيكي الذي يصف كيف تتغير الناقلية مع الحقل المغناطيسي المطبق .

    الموافقة هي   المقاومةقيم و 

 

 

 

القيم مستقلة عن المادة ، درجة الحرارة أو الحقل المغناطيسي . و هي ثوابت للطبيعة . تلقى فون كليتسينغ جائزة نوبل في 

الفيزياء  الكتشافه ألن األثر غير متوقع ، و يسمح بقياس دقيق جدا لثابت البنية الدقيقة ، و أيضا يسمح بصنع كواشف 

 س حتى اآلن . و بدأ اكتشافه موجة كبيرة من البحث التالي . ألصغر تغيرات الجهد القابلة للقيا

وجد أنه في حقول مغناطيسية قوية جدا ، و درجات حرارة منخفضة جدا ، فإن الناقلية تتغير  1982فقط بعد سنتين في 

ي ( . بعد ذلك بوقت قصير حتى كسور عددية أغرب وجدت أيضا . ف 80بخطوات  تبلغ ثلث ذلك الحجم . ) مرجع 

عدد صحيح ممكنة . و هذا هو أثر  mحيث  (2m+1)/(m+1)أو من الشكل  m/(2m+1)الحقيقة كل الكسور من الشكل 

( 77غلين كل هذه النتائج بالقول أن الغاز اإللكتروني ) مرجع نهول الكمي الكسري . في بحث مميز ، شرح روبرت الو

سنة و حاز على جائزة نوبل  15, هذا أكد تجريبيا بعد  e/3يمكن أن يشكل حاالت تبين إثارات شبه جسيمية ذات شحنة 

. و لقد رأينا في العديد من المناسبات أن التكميم يكتشف بشكل أفضل بواسطة قياسات الضجيج و أيضا في هذه أيضا 

 الحالة التأكيد األوضح يأتي من قياسات الضجيج للتيار الكهربائي .

ن . لقد توقع ظهور شكل جديد من شبه الجسيم المركب و المكون من إلكترونات  التجارب الالحقة أكدت استنتاج الونغلي

و واحد أو عدة كمات فيض مغناطيسي . و إذا اتحد اإللكترون مع عدد زوجي من الكمات ، فإن التركيب هو فرميون            

دي من الكمات فإن التركيب هو بوزون  و يؤدي إلى أثر هول الكمي المتكامل لكليستنغ و إذا اتحد اإللكترون مع عدد فر

و يظهر أثر هول الكمي الكسري . و التفاصيل التجريبية و النظرية ألشباه الجسيمات هذه يمكن أن يكون أكثر النواحي 

 تعقيدا وروعة للفيزياء ، ولكن دراستها ستفضي بنا بعيدا عن هدف مغامرتنا .

 ةالمادة عند أخفض درجات حرارة ممكن – 8الجدول 

سلوك درجة الحرارة  النوع الطور 
 المنخفضة 

 مثال 

 الناقل  المادة الصلبة 
 
 

 العازل 

 السوبر ناقلية 
 مضاد الفيرومغناطيس 

 الفيرومغناطيس 
 الديامغناطيس 

  40K( 2MgB(الرصاص ، 

   MnOالكروم ، 

 الحديد 

   

 البوزوني   السائل 
 

 الفرميوني

 اينشتاين أي –تكاثف بوز 
 السوبر ميوعة 

أي  BECاالزدواج ، بعدها 

 السوبر ميوعة 

He4 
 

He3 

 البوزوني  الغاز
 الفرميوني

اينشتاين  –تكاثف بوز 
االزدواج بعدها تكاثف بوز 

 اينشتاين –

Na ,H 23Li , 7Rb , 87

K41He , 4, 
  Li6K ,   40 

 

( وفريق ثان عندما اكتشفوا نوع جديد من 81فتح فصل جديد من القصة من قبل أندريه جيم و فريقه ) مرجع  2007في 

(. و قد استخدموا الغرافين أي طبقات وحيدة الذرة من الغرافيت 97عند درجة حرارة الغرفة ) صفحة أثر هول الكمي 

         ووجدوا نظير نسبي ألثر هول الكمي . و هذا األثر كان حتى غير متوقع أكثر من اآلثار السابقة و كان أيضا مدهشا ،       

 و يمكن تنفيذه على طاولة . و المجموعتين مرشحة جيدة لرحلة إلى استوكهولم .* 



ما الذي نعرفه فعال من هذه النتائج . الجمل في البعدين لها حاالت التي تتبع قواعد مختلفة عن الجمل في األبعاد الثالثية   

ركات . الكواركات مكونة من فوتونات و نيوترونات و لها و الشحنات الكسرية في السوبر نواقل ليس لها عالقة مع الكوا

. هل يمكن  أن الكواركات متعلقة بآلية مشابهة للسوبر ناقلية ؟ عند هذه النقطة فإننا بحاجة لنفق    e/3 & 2e/3شحنات 

 مشدوهين حيث ال يوجد جواب ممكن و سنعود لهذه القضية في الجزء األخير من هذه المغامرة . 

 تتصرف المادة عند أخفض درجات حرارة ؟كيف 

إن سلوك درجة الحرارة المنخفضة للمادة له العديد من النواحي التجريبية و النظرية . أول قضية هي فيما إذا كانت المادة 

صلبة دائما عند درجات حرارة منخفضة . الجواب هو ال : كل األطوار موجودة عند درجات حرارة منخفضة كما هو 

 .  8الجدول مبين في 

فيما يتعلق بالخواص الكهربائية للمادة عند أخفض درجات الحرارة فإن الوضع الحالي هو أن المادة هي إما عازلة أو 

سوبر ناقلة . أخيرا يمكن للمرء أن يسأل حول الخواص المغناطيسية للمادة عند درجات حرارة منخفضة . ونحن نعلم أن 

و يبدو أن المادة إما فيرومغناطيسية ، ديامغناطيسية يسية عند أخفض درجات الحرارة المادة ال يمكن أن تكون بارامغناط

 أو فيرومغناطيسية مضادة  عند أخفض درجة الحرارة .

 الليزرات و مطلقات البوزون الشعاعية األخرى ذات البرم واحد 

لمصابيح القائمة تقع في واحدة من الفوتونات هي بوزونات شعاعية ، المصباح بالتالي هو مطلق بوزون شعاعي . كل ا

المصابيح المتوهجة تستخدم اإلصدار من المادة الصلبة الساخنة ، مصابيح االنفراغ الغازي  .( 82) مرجع ثالث أنواع 

تستخدم إثارة الذرات ، الشوارد أو الجزيئات عير التصادمات ، و مصابيح إعادة االتحاد ) الباردة ( تولد الضوء عبر 

 اد الشحنات في أنصاف النواقل أو السوائل .إعادة اتح

--- 

     2010في كانون األول  و أصبحت حقيقة  2008*هذا التوقع من نشرة كانون األول  

 

 جمال الليزرات : شبكة دقيقة مشكلة بواسطة خط تأخير ليزر أخضر – 73الشكل 

بع الرئيسية األخرى للضوء هي الليزرات و كل منابع األخيرة هي فقط أنواع المصابيح التي توجد في الجمل الحية . المنا

الضوء تستند لتأثيرات كمية ولكن من أجل الليزرات الربط هو واضح بشكل خاص . الجدول التالي هو عرض لألنواع 

 الرئيسية و استخداماتها .

 اختيار المصابيح و الليزرات – 9الجدول 



السطوع أو  طول الموجة التطبيق نوع المصباح
 االستطاعة

 العمر الزمني الكلفة

     المصابيح المتوهجة 

مصابيح الزيت ، 
 الشموع 

 ساعة  5 سنت / لومن  لومن  500حتى  أبيض لإلضاءة 

مصابيح األسالك 
 التنغستينية 

 ساعة  700 سنت ، لومن  nm 5-25lm/W 0.1 800-300 هالوجين 

      مصابيح لإلضاءة 
إلنتاج العناصر  النجوم 

 الثقيلة
حتى آالف   مجاني  W4410حتى  الطيف الكامل 

 ماليين السنين 
     مصابيح االنفراغ الغازي 

 kh 30حتى    أحمر لإلعالن مصابيح النيون 
مصابيح الزئبق 

 لإلضاءة 
طيف فوق  

 بنفسجي زائد
45-110lm/W 0.05   / سمنت

 لومن 

3000-24 000 

 ساعة 

مصابيح 
هالوجينيد معدنية 

 (3ScI  أو ضوء

 NaIاإلكسينون ، 
 3, TmI 3HoI  ،

3DyI  ) 

ألضواء 
السيارات 
             األمامية 

 و اإلضاءة

  kh 20حتى  سمنت / لومن  110lm/W 1 أبيض

مصابيح 
الصوديوم 

منخفض الضغط 
من أجل إضاءة 

 الشوارع 

سمنت /   nm 200lm/W 0.2 598 أصفر 

 لومن 

 kh 18حتى 

 

 

 اختيار المصابيح و الليزرات/ تابع  – 9الجدول 

السطوع أو  طول الموجة  التطبيق  نوع المصباح 
 االستطاعة 

 العمر الزمني  الكلفة 

مصابيح الصوديوم 
 منخفض الضغط 

من أجل إضاءة 
 الشوارع

سمنت /   120lm/W 0.2 أصفر عريض

 لومن 

 kh 24حتى 

مصابيح قوس 
 اإلكسينون 

 150lm/W-30 أبيض للسينما
 kW 15و حتى  

 100-2500 

 ساعة  

من أجل إنتاج  النجوم 
 العناصر الثقيلة

العديد من 
 الخطوط

حتى أالف  مجاني  W 2010حتى 
 ماليين السنين 

     مصابيح إعادة االتحاد 

فوكسفاير في الغابات 
مثل الناتج عن 

Armillaria 
melleae , 
Neonothopanus 

gardneri   و فطور

 متألقة حيويا أخرى 

 سنين  مجانية  فقط مرئية  أخضر 

  10تقريبا  مجاني   أصفر  –ر أخض لجذب األزواج  ذبابة النار 

 ساعات

حبارات البحر 
، العميق الكبيرة 

Taningia danae   

تنتج ومضات 
ضوئية لخداع 

 الفريسة

 سنين  مجاني  تقريبا وات واحد  أحمر

 سنين  مجاني تقريبا ميكرو  أبيضجذب الفريسة أو أسماك البحر العميق 



 وات  للتزاوج   مثل سمك أبو شص 

للفت االنتباه  قنديل البحر العميق 
بحيث يتم جذب 

 الفرائس

أزرق و كل 
 األلوان األخرى

 سنين  مجاني  

ثنائيات اإلصدار 
 الضوئي 

للقياس ، 
اإلضاءة و 

 االتصال

 أحمر ، أخضر ،
أزرق ، فوق 

 بنفسجي

حتى 

150lm/W   و

 W 5حتى 

 k-100kh 15 سنت / لومن  10

     منابع إشعاع سنكترونية 
منبع سنكترون 

 إلكتروني
األشعة السينية 
إلى أمواج 

 راديوية نبضية 

عدة ماليين   
 يورو  

 سنين 

 آالف السنين  مجاني    طيف واسع  ربما بعض النجوم 

مصابيح بيضاء 
 مثالية أو ليزرات 

 300تقريبا   مرئية 
lm/W 

 ال نهاية  صفر 

مصابيح بيضاء 
 مثالية أو ليزرات 

 683تقريبا   خضراء 
lm/W 

 ال نهاية  صفر 

      ليزرات غازية 

نيون  –ليزر الهليوم 
 ) مهمل ( 

من أجل 
التجارب 
 المدرسية

632.8 NM 550lm/W  / ألفين سنت
 لومن 

 ثالثمائة ساعة 

من أجل الضخ و  ليزر األرغون 
عروض الليزر 

 ، اآلن مهمل

العديد من 
الخطوط الزرقاء 

 و الخضراء 

عشرة آالف  W 100حتى 
 يورو 

 

   

 اختيار المصابيح و الليزرات/ تابع  – 9الجدول 

السطوع أو  طول الموجة  التطبيق  نوع المصباح 
 االستطاعة 

 العمر الزمني  الكلفة 

للضخ و  ليزر الكريبتون 
عروض الليزر 

 ، اآلن مهمل

العديد من 
الخطوط الزرقاء 

 و الخضراء 

50 W   

العديد من   ليزر اإلكسنون 
الخطوط في 
المنطقة تحت 
الحمراء ، 
المرئية و قرب 
 فوق البنفسجية  

20 W   

ليزر النتروجين ) أو 
 الهواء ( 

لضخ  ليزرات 
أخرى و من 

 أجل الهواة  

337.1 nm  نبضي حتى

1MW 
حتى بضع مئات 

 يورو 
محدود بواسطة 
عمر القطب 

 المعدني 

للبحث و اآلن  ليزر بخار الماء 
 مهمل

العديد من 

-7الخطوط بين 
 ميكرون  220

CW 0.5W 

ينبض حتى أعلى 
 بكثير

بضع آالف 
 يورو

 

من أجل القص ،   2CO ليزر 
اللحام و لحام 
الزجاج و 

 الجراحة

حتى   CW ميكرون  10.6

100kW  ينبض

 TW 10حتى 

تقريبا مائة  
 يورو/ الوات 

 ساعة 1500

من أجل الطباعة  يزر إكزايمر ل
الحجرية لتصنيع 
شرائح السليكون 
، جراحة العين ، 
ضخ الليزر ، 

193 nm(ArF) 
248nm ( KrF) 

308nm ( XeCl) 

353nm(XeF) 

100 W 10-500  ألف

 يورو

 سنين 



عالج الصدفية ، 
 ترسيب الليزر  

   (Cu , Cd, Se , Ca , Ag , Au , Mn, Tl, In , Hg )ليزرات البخار المعدني 

للضخ ، الطباعة  ليزر بخار النحاس 
الحجرية العالج 
الجلدي ، القص 
الليزري ، 
إنشاءات هواة و 
 أبحاث استكشافية

248nm 
511nm 
578 nm 

نبضات حتى 

5MW 
عشرة آالف 

 يورو  
 ألف ساعة

ليزر بخار الكادميوم 
 الورقي 

من أجل الطباعة 
، الصف 
الطباعي و 
كسف تزييف 

 الدوالر

325 nm 
442nm 

عشرة آالف  ألف يورو  mW 12 200حتى 
 ساعة  

من أجل البحث   ليزر بخار الذهب 
االستكشافي ، 

 طب الجلدية

627 nm  1ينبض حتى 
MW 

من بضع مئات 
 يورو فأكثر 

 

     ليزرات الغاز الكيماوي 

و   HF ; DFليزر 

  اليود  –أكسجين 

يستخدم لألسلحة 
، يضخ بواسطة 
تفاعالت كيماوية 
 ، كلها مهملة    

1.3 – 4.2 
 ميكرون

في  MWحتى 

 CWنمط 

أكثر من عشرة 
 ماليين يورو 

 غير معلوم 

     ليزرات الصبغة السائلة 

 

 اختيار المصابيح و الليزرات/ تابع  – 9الجدول 

السطوع أو  طول الموجة  التطبيق  نوع المصباح 
 االستطاعة 

 العمر الزمني  الكلفة 

رودامين ، ستيلبين / 
 كومارين .. الخ 

من أجل 
التخطيط الطيفي 
و االستخدامات 

 الطبية

قابل للتوليف ، 
المجال يعتمد 
على الصيغة في 

-300المجال 
1100 nm 

عشرة آالف  W 10 حتى
 يورو 

 تابع للصبغة 

البيرة ، الفودكا ، 
الويسكي ، المربي 
الممدد و العديد من 
السوائل األخرى 

 تعمل كمادة ليزر 

األشعة تحت  
الحمراء ، 

 المرئي 

 بضع دقائق  ألف يورو  عادة ميلي وات 

     ليزرات الحالة الصلبة 

ليزر الياقوت             
 ) مهمل( 

من أجل 
الهولوغرافي و 

 إزالة الوشم  

694 nm  ألف يورو  

Nd:YAG             

ليزر ) نيوديميوم : 
يوتريوم ألمنيوم 

 غرانات(  

من أجل معالجة 
المواد، الجراحة 
، الضخ ، إيجاد 
المسافة ، قياس 
السرعة أيضا 
يستخدم مع 

التردد 

 )المضاعف 
532nm)  و

 )التردد الثالثي 
355 nm)  ومع

1064 nm CW 10 Kw 

 300نبضي 
MW 

من خمسين إلى 
خمسمائة ألف 

 يورو

 ألف ساعة 



التردد الرباعي 

(266 nm) 

أيضا يستخدم 
كليرز بالطة / 

 شريحة
Er:YAG   من أجل طب

 الجلدية
2940 nm    

ن : الزفير م Tiليزر 

أجل النبضات فائقة 
القصر من أجل 
التخطيط الطيفي ، 

LIDAR  و البحث 

 650-1200 
nm 

CW 1 W  

 300TWنبضي 
من خمسة آالف 

 يورو فصاعدا 
 

ليزر األلكسندريت ، 
من أجل التشغيل 

 LIDARبالليزر ، 

700-840 nm     

  TW 10نبضي    Cr:LiSAFليزر 

 fs 30حتى 
   

 Cr:YAG  1.35-1.6ليزر 

 ميكرون

 نبضي 

 fs 100حتى 
   

:  Crليزر 

فورستريت ، 
التصوير المقطعي 

 الضوئي 

1200-1300 
nm 

 نبضي 

 100أدنى من  
fs 

   

ليزر الليف الزجاجي   
 المشاب باإلربيوم 

يستخدم في 
االتصاالت 

الضوئية 
)كابالت 
بحرية(و 

المضخمات 
 الضوئية

1.53-1.56  

 ميكرون

 سنوات   

      

ليزر بيروفسكيت 

  3Co:KZnFمثل 

قابل لتوليف  للبحث

NIR  ،1560-
2070 nm 

10 mW ألفين يورو  

من أجل   Fليرز مركز 
التخطيط الطيفي 

 (NaCl:OH , 
KI:Li,LiF ) 

مجاالت التوليف 

 6- 1.2بين 

 ميكرون

100 mW  عشرين ألف
 يورو

 

 

 اختيار المصابيح و الليزرات/ تابع  – 9الجدول 

السطوع أو  طول الموجة  التطبيق  نوع المصباح 
 االستطاعة 

 العمر الزمني  الكلفة 

     ليزرات أنصاف النواقل 

من أجل التسجيل   GaNليزر 
 الضوئي

355-500nm 

 تبعا لإلشابة
بضعة يورو  mW 150حتى 

حتى خمسة 
 آالف يورو 

عشرة تقريبا 
 آالف ساعة 

ثنائي ليرزي ألمنيوم 
 غاليوم زرنيخ 

من أجل التسجيل 
الضوئي ، 
المشيرات ، 

اتصاالت 
البيانات ، السور 

أقل من يورو  W 100حتى ميكرون   1-2.5
واحد و حتى 

 بضعة آالف 

تقريبا عشرة 
 آالف ساعة



الليزري ، 
قارئات البار 
كود ) العادية أو 

يف ذات التجو
 الشاقولي (

ثنائي ليزري إنديوم 
غاليوم زرنيخ 

 الفوسفور 

من أجل 
اتصاالت 

األلياف البصرية 
، ضخ الليزر ، 
معالجة المواد ، 

االستخدامات 
الطبية ) ذو 
التجويف العادي 
و الشاقولي أو 

VCSEL ) 

أقل من يورو  حتى مائة وات  ميكرون  3-25
وحتى بضع 

 آالف يورو 

حتى عشرين 
 ألف ساعة

ثنائي ليزري من ملح 
الرصاص            

 (PbS/PbSe  ) 

التخطيط الطيفي 
 و كشف الغاز

 0.1 W  بضع مئات من
 اليورو

 

للبحث و  ليزر الشالل الكمي 
 التخطيط الطيفي 

2.7-350 

 ميكرون 

تقريبا عشرة  4Wحتى 
 آالف يورو

 تقريبا ألف ساعة 

ليزرات سيليكونية 
 هجينة 

األشعة تحت  للبحث 
 الحمراء 

مليون  0.1 نانو وات 

 يورو

 

     ليزرات اإللكترون الحر 

تستخدم من أجل علم 
 المواد 

5 nm-1 mm  CW 20 kW  ،

نبضي في مجال 
 الجيغا وات

عشرة ماليين 
 يورو  

 سنين

     ليرزات مضخوخة ذات التفاعل النووي 

 و للحصول على من العسكريين السذج  لها استخدامات فقط في الخيال العلمي 

 

 من المصابيح إلى الليزرات 

إن أكثر مصابيح الحالة الصلبة هي ثنائيات إصدار ضوئي . التقدم الكبير في سطوع ثنائيات اإلصدار الضوئي يمكن أن 

تؤدي إلى  تخفيض كبير في استهالك الطاقة مستقبال إذا تم تخفيض كلفتها بشكل فعال . العديد من المهندسين يعملون على 

ظرا ألن الكلفة هي تقدير جيد للطاقة الالزمة لإلنتاج هل يمكنك تقدير أي مصباح  هو األكثر صداقة للبيئة؟ هذه المهمة . ن

 ( . s 61) تحدي 

لها ، مثل تيودور ال أحد فكر كثيرا حول المصابيح حتى ألبرت أينشتاين و القليل اآلخرين من الفيزيائيين العظام تطرقوا 

 1916د من الباحثين اآلخرين الذين تلقوا الحقا جوائز نوبل باالعتماد على أعمالهم . في هاكن . العدي مايمان و هيرمان

كالهما يشكالن  –أو نوعين من اإلشعاع الكهرطيسي بشكل عام  -أظهر أينشتاين أن هناك نوعين من المنابع الضوئية  

تغيير السلوك عندما يتم تجاوز عتبة شدة يكون عالي كفاية لفي الحقيقة الضوء . وقد أظهر أن كل مصباح الذي سطوعه 

  معينة . 

اآللية األساسية إلصدار الضوء بالتالي تتغير من اإلصدار التلقائي إلى اإلصدار المحثوث . في هذه األيام مثل هذا 

ا في الليزر هي اختصار لإلصدار المحثوث ( . بعد سباق بحث شاق عالمي seالمصباح الخاص يسمى ليزر . ) الحرفين 

كان ميمان أول من صنع ليزر يصدر ضوءا مرئيا . ) إن ما سميت ميزرات التي تصدر األمواج الميكروية  1960في 

كانت معروفة منذ عقود عديدة ( في الملخص ، أظهر أينشتاين و فيزيائيين آخرين أنه متى تم دورت مضخة بشكل كاف 

ء المنتج و مادة مضخمة مع آلية لضخ الطاقة فيها . المادة فإنها تصبح ليزر . الليزرات تتألف من بعض الضولألعلى 

يمكن أن تكون غاز ، سائل أو صلب ، و عملية  الضخ يمكن أن تستخدم تيار كهربائي أو ضوء . عادة المادة توضع بين 

وة مضخوخة بق LEDsمرآتين من أجل تحسين مردود إنتاج الضوء . الليزرات الشائعة هي ليزرات نصف ناقلة ) هي 

نيون ) مصابيح نيون مضخوخة بقوة ( ، الليزرات السائلة                 –رات الهليوم يزأساسا أو ثنائيات إصدار ضوئي (  ، ل



) أساسا ذباب ناري مضخوخة بقوة ( و ليزرات الياقوت ) بلورات مضيئة مضخوخة بقوة ( . أكثر المواد يمكن أن 

 الماء ، البيرة و الفودكا .تستخدم لصنع ليزرات للمرح ، بما فيها 

تنتج الليزرات إشعاع في المجال من األمواج الميكروية إلى الفوق بنفسجية المتطرفة . وهي تملك خاصة  خصوصية 

الليزرات تحقق شدات ضوء أعلى بكثير من المصابيح و تسمح  بإصدار ضوء متماسك ، عادة في حزمة مركزة و بالتالي

باستخدامها كأدوات . في الليزرات الحديثة ، طول التماسك أي الطول الذي يمكن مالحظة التداخل فيه يمكن أن يكون 

 آالف الكيلومترات . مثل هذه الجودة العالية للضوء تستخدم مثال في كواشف أمواج الجاذبية . 

ون جيدين تماما في صنع الليزرات . الليزرات تستخدم في قص صفائح المعادن حتى سماكة عشرة الناس يصبح

سنتمترات ،و أخرى تستخدم كمشارط في الجراحة و أخرى تزيد صالبة السطح للمعادن أو تنظف األحجار من التلوث 

 سيج الحيوي أو إمساك الخاليا الحية . بعوادم السيارات .و أخرى تثقب ثقوب في األسنان ، تقيس المسافات ، تصوير الن

بعض المواد تضخم الضوء كثيرا بحيث أن المرايا غير ضرورية . وهذه هي حال ليزرات النتروجين ، التي فيها 

 النتروجين أو ببساطة الهواء   يستخدم إنتاج حزمة أشعة فوق بنفسجية . 

، في هذا المثال ، فقط أحد عشر فوتونا في المتوسط تتحرك حتى الليزر المصنوع من ذرة وحيدة ) ومرآتين ( تم تصنيعه 

(. وهذا مصباح صغير تماما . أيضا تم صنع الليزرات التي  تصدر الضوء في بعدين . وهي 83بين المرآتين ) مرجع 

 تنتج مستوي ضوئي بدال من حزمة ضوئية . 

 المصباح الضوئي الثالثي  غش

كل منتجي المصابيح الكهربائية الكبار تم تغريمهم مبالغ كبيرة ألنهم أقروا بإبقاء أعمار المصابيح الضوئية  1990sفي 

، وأقر المنتجون عدم زيادة العمر ثابتة . ولكن هذه مشكلة فنية لجعل المصابيح الضوئية التي تدون أكثر من ألفي ساعة 

عال كل مصباح ضوئي غالي أكثر بثالث مرات عما يجب أن يكون.            أكثر من سبعمائة ساعة ، وبالتالي جعلوا بشكل ف

 و هذا أول غش عالمي للمصابيح الضوئية . 

فإن صانه كبير للمصابيح  2012بالرغم من الغرامات فإن المخادعين في صناعة المصابيح الضوئية لم يتسلموا و في 

ية الجديدة كانت أطول عمرا بكثير من المصابيح الضوئية التقليدية              الضوئية األلمانية شرح في دعايته أن منابعه الضوئ

و التي شرح في إعالنه أنها تعيش فقط خمسمائة ساعة . بمعنى آخر ، لم تساعد فقط الغرامات و لكن حتى صناعة 

 في المصابيح الضوئية. و هذه كانت الصدمة الثانية   2012إلى  1900sالمصابيح الضوئية أنقصت عمر المصابيح من 

صناعة المصابيح الضوئية بدأت في تكوين لوبي سياسي  2000موازي للصدمة الثانية في السنوات حوالي عام  لبشك

بتصريح زائف أن المصابيح الضوئية كانت غالية و سوف تهدر الطاقة . بنتيجة البيانات الزائفة من الصدمتين األخريين 

في أوربا و النتيجة أنه كان على المستهلكين شراء وسائل غالية أكثر لإلضاءة  . فوق كل فقد منعت المصابيح الضوئية 

هذا ، العديد من هذه المنابع الضوئية األغلى كانت سيئة للعينين . و في الحقيقة كانت مصابيح متقطعة اإلضاءة من الزئبق 

الرؤية البشري على العمل في نمط زيادة الحمل  ، و مع الطيف اللوني المخفض لها ، فقد أجبرت نظام LEDأو مصابيح 

وهذا وضع ال يمكن أن يحدث في المصابيح الضوئية التي تتوهج باستمرار . بمعنى آخر ، بهذه الصدمة الثالثة بينما يتم 

حسن تدمير صحة المستهلكين بنفس الوقت . في يوم ، ربما البرلمانيون سيكونون أقل فسادا و أكثر إحساسا . الوضع سيت

 بالتالي ثانية . 

 تطبيقات الليزرات 

بما فيها الكمان الجيد و قطع الدراجات  –فإن الليزرات يمكن أن تستخدم لصنع أجواء جميلة   74كما هو مبين في الشكل 

مساحيق معدنية . الليزرات تستخدم في صنع نماذج أولية لآلالت و صنع نماذج  عن طريق تسخين بوليمير أو –الجميلة 

 ارية و الليزرات يمكن أن تقص الورق ، المعدن ، البالستيك و اللحم.معم

                 (DVDs )( و األقراص الرقمية متنوعة األغراض CDsتستخدم الليزرات لقراءة البيانات من األقراص المدمجة ) 

دارات متكاملة سيليكونية و من أجل نقل إشارات الهاتف عبر األلياف البصرية . في مغامرتنا لقد و تستخدم في إنتاج 

( . التطورات المهمة في السنوات األخيرة أتت من تطبيقات  401، صفحة  Iصادفنا ليزرات التي تعمل كسماعات ) مجلد 

بالزما عالية درجة الحرارة في المواد التي تنتشر عبرها ، نبضات الليزر ذات الفيمتو ثانية . إن نبضات الفيمتو ثانية تولد 



و هذا يحدث حتى في الهواء . و األثر تم استخدامه لتشكيل وحدات إظهار ثالثية األبعاد مضيئة تعوم وسط الهواء كما هو 

ن تسخينها ، مثال أو في السوائل . مثل هذه النبضات القصيرة يمكن أيضا استخدامها لقص المادة بدو 74مبين في الشكل 

لقص العظام في عمليات الجمجمة . إن عدم وجود تسخين هو كامل جدا في ليزرات الفيمتوثانية و التي يمكن استخدامها 

لحفر الكبريت و حتى الديناميت بدون قدح تفاعل . ليزرات الفيمتو ثانية تستخدم لصنع هولوغرامات عالية الميز لرؤوس 

خرا مثل هذه الليزرات استخدمت لتوجيه الضوء على طول مسار محدد مسبقا و هي تبدو البشر ضمن ومضة وحيدة . مؤ

( . إن التطبيق المعروض الفضولي لليزرات الفيمتو ثانية هي  84مرشحات واعدة لقضبان اإلضاءة الليزرية )مرجع 

الف تلك  المستخدمة في ميغا بت لبضعة أشهر ( بطريقة من  على خ 5تخزين المعلومات في أظافر األصابع ) حتى 

 ( . 85)مرجع  (CD-R )أقراص مدمجة قابلة للتسجيل 

الليزرات تستخدم في طب العيون ، بتقنية تسمى التصوير المقطعي المتماسك الضوئي لتشخيص أمراض العين و القلب . 

زر للبحث عن السرطان سيكون هناك أخيرا أجهزة تنظير للثدي تعمل بالليزر التي تستخدم ضوء اللي 2025حوالي عام 

. التطبيقات اإلضافية لليزر ستظهر  1990sبدون أي خطر على المريضة . السابق إلنتاج أو نظام يعمل جاري حاليا منذ 

 في السنوات القادمة . 

الليزرات تم استخدامها في عروض حديثة مع برمجيات معالجة الصورة لقتل البعوض أثناء الطيران و الليزرات األخرى 

رق األعشاب الضارة بينما يتحرك الليزر فوق حقل المحاصيل و يوما ما مثل هذه النظم المشتركة لليزر و الرؤية تح

ستستخدم لتبخير قطرات المطر الساقطة واحدة تلو األخرى حالما سيكون مثل هذا الليزر بشك المظلة متوفرا )مرجع 

 . 2022وسيعرض هنا  . الهدف سيكون ممكنا قبل عام (86

 

 

 



 

 

بعض تطبيقات الليزر . أعلى : كمان ذو جودة صوت ممتازة مصنوع من قطعة وحيدة من البوليمير ) ما  – 74الشكل 

من كريلنج ، ألمانيا . أسفل : وحدة   EOSبواسطة  PEEKعدا األوتار و األجزاء الخلفية ( عن طريق المعالجة الحرارية 

 ماسح مقياس غلفاني و مزيح بؤرة سريعإظهار عائمة في وسط الهواء منتجة بواسطة 

 

 تحديات وفضول مرحة حول تكنولوجيا الكم 

في هذه األيام ، نحمل العديد من األجهزة اإللكترونية في سترتنا أو بنطالنا . تقريبا كلها تستخدم البطاريات . في المستقبل 

. هناك خيارات عديدة . يمكن استخالص  هناك فرصة كبيرة أن بعض هذه األجهزة ستستخلص الطاقة من الجسم البشري

طية ، تزاز بواسطة مبدالت طاقة كهرانضغاالطاقة الحرارية بواسطة عناصر حرارية أو يمكن أن يستخلص طاقة االه

إلكتروستاتيكية أو كهرطيسية . التحدي هو جعل هذه العناصر   صغيرة و رخيصة و سوف يكون من الممتع إيجاد أي 

 سوق أوال .تكنولوجيا سيتصل لل

 



 

المستقر تردديا في طول موجة مصابيح الصوديوم يسمح للفلكيين  10Wأكثر مؤشر ليزر ثمنا : ليزر أصفر  – 75الشكل 

فإن الليزر يعطي  km 90-80بتحسين جودة الصورة للمناظير األرضية . بإثارة ذرات الصوديوم التي توجد عند ارتفاع 

 ضطراب الغالف الجوي ، باستخدام بصريات تالؤمية متضمنة في المنظارموجه صنعي للنجم المستخدم لتعويض ا

 

( حيث صورا إلكترونات وحدية 87واي جو تجربة مدهشة ) مرجع  أجرى هيمفري ماريس و طالبه  2007في عام 

  ا بقليل لكنه ليس كذبا تلخيصها بهذا الشكل .في الواقع الحقيقة هي أكثر تعقيد بواسطة كاميرا للفيديو  .

ماريس هو خبير في الهليوم سوبر الميوعة . للعديد من السنوات علم أن اإللكترونات الحرة في الهليوم مفرط الميوعة ينفر  

، بالرغم من كونه سائل . وقد اكتشف   nm 2ذرات الهليوم ، و يمكن أن يتحرك  بواسطة فقاعة الخالء المحيطة بحوالي 

فقاعات يمكن أن تنمو و تنفجر في النهاية . عندما تنفجر فإنها تكون قادرة على أيضا أنه تحت ضغط سالب ، فإن هذه ال

بعثرة الضوء . مع طالبه واي جو حقن بالتالي إلكترونات في  الهليوم سوبر الميوعة عبر إبرة تنغستين تحت جهد سالب 

 قد غمرت بالضوء عبر الهليوم. وة كهرانضغاطيين في حجم الهليوم و أنتج ضغطا سالبا بتركيز األمواج من مبدلي طاق

 

 

 

 



 

و : اإللكترونات المعزولة محاطة  بفقاعات التي تنفجر يكيفية تصوير إلكترونات وحيدة بواسطة كاميرا للفيد – 76الشكل 

 في الهليوم السائل تحت ضغط سالب تنتج بقع بيضاء

   

الفيديو . التجربة هي إحدى  76عندما أصبح الضغط سالبا كفاية فإنهما شاهدا انفجارات الفقاعات . يبين الشكل 

 اإلظهارات للفيزياء التجريبية في العقد األخير .

      * * 

 (62dبسعر مقبول و بجودة تشبه الطباعة ؟) تحدي  4Aهل من الممكن صنع وحدات إظهار ملونة مرنة بحجم 

      * * 

هل سيكون هناك قط بطاريات قابلة إلعادة الشحن بمحتوى طاقة لكل كتلة المقارن مع وقود الديزل ؟ كم سيستغرق األمر 

 فصاعدا حتى آخر شركة تنتج سيارات كهربائية تغذى بالبطاريات ستتوقف عن اإلنتاج . 2014من 

      * * 

المهندسون يعدون بسيارات يمكن تغذيتها بواسطة الماء ، السياسيون يعدون كم عدد الشركات التي تعد بالطاقة المجانية ، 

 بطاقة اندماجية أو الدجالين يعدون بإضافات غذائية أو حبوب سكر التي تشفي السرطان و التي سنراها كل عام ؟

      * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (  r 63ك قط سوبر ناقلية في درجة حرارة الغرفة  ؟ ) تحدي اهل سيكون هن

      * * 

 (  r 64هل سيكون هناك قط حفارات ليزر سطح مكتب بقيمة ألف يورو ؟) تحدي 

      * * 

 (  r 65هل سيكون هناك قط نقل عن بعد لألجسام اليومية ؟ ) تحدي  

      * * 

 14ل مهمة أبولو وكالة الفضاء غير المأهولة وجدت هذا خالأحد العمليات التي ال تسمح فيها فيزياء الكم هي التخاطر .  

 عندما خالل الرحلة للقمر رائد الفضاء إدغار ميتشل اختبر التخاطر كوسائل اتصال . 

 

 

 

 

 

 داخل جيروسكوب الذي يستخدم الهليوم سوبر الميوعة – 77الشكل 

 

 



( و من غير الواضح لماذا وكالة الفضاء أنفقت هذا  88بشكل غير مدهش وجد أن التخاطر كان عديم الفائدة . ) مرجع 

 التجربة التي كان يمكن إجراؤها بكلفة مكالمة هاتفية أيضا هنا على األرض. –القدر الكبير من المال لتجربة ال فائدة منها 

      * * 

 (  d 66) تحدي هل سيكون هناك قط علم تشفير كمي تطبيقي ؟ 

      * * 

ارات إلكترونية قابلة للطباعة على بوليمير ، بدال من اإللكترونيات السليكونية المطبوع حجريا هل سيكون هناك قط د

 (  d 67) تحدي المبتكرة كما هو شائع اآلن ؟ 

      * * 

 (  r 68) تحدي هل سيكون هناك قط ألعاب طيران متحكم بها السلكيا في حجم حشرات ؟ 

      * * 

( كشف فيما إذا كان 107الضرر على السيارات المقادة من الممكن اآلن ) مرجع  بإضاءة ليزر غير مرئي و عديم

 (  s 69األشخاص داخلها مخمورين . هل ستصبح هذه الطريقة يوما واسعة االنتشار ؟ ) تحدي 

      * * 

ة ( باستخدام السوبر ميوع108صنع إريك فاروكو و مجموعته شكل كمي من نواس فوكو ) مرجع  1997في عام 

و التي  0.28Kفقد قاموا بتبريد حلقة صغيرة من الهليوم السائل أدنى من درجة حرارة للهليوم. و في هذا البحث الجميل 

أدنى منها يتحرك الهليوم  بدون احتكاك . في مثل هذه الحاالت يمكن للهليوم أن يتصرف مثل نواس فوكو . بواسطة 

دوران الهليوم في الحلقة باستخدام إشارات فونونية و أخيرا كشفوا تمكنوا من قياس  77ترتيب ذكي مبين في الشكل 

 دوران األرض .

 ملخص عن تغيير العالم بواسطة تأثيرات الكم 

              الكمية بالتالي تنتج جزيئات ، غازات ، سوائل و أجسام صلبة و أيضا تأثيرات  التأثيراتط ، و الذرات تشكل رواب

و خواص لكل المواد . في الماضي التأثيرات الكمية تم استخدامها لتطوير مواد عديدة ذات خواص مطلوبة مثل األنواع 

الجديدة من الفوالذ ، و مركبات األلياف الكربونية الجديدة ، ملونات جديدة و مواد مغناطيسية جديدة ، و بوليميرات جديدة 

 . 

إلكترونيات حديثة ، ليزرات ، كواشف ضوئية ، أجهزة تخزين بيانات ، مغانط سوبر تأثيرات الكم تم استخدامها لتطوير 

              ناقلة ، نظم قياس جديدة و آالت إنتاج جديدة . التصوير بالرنين المغناطيسي ، الحاسبات ، البوليميرات ، االتصاالت 

 و اإلنترنت نتجت من تطبيق تأثيرات الكم على التكنولوجيا . 

تأثيرات الكم سيستمر استخدامها لتصميم مواد جديدة و نظم : الجسيمات النانومترية الجديدة لتوصيل األدوية داخل إن 

 الجسم ، بوليمرات جديدة ، بلورات جديدة و عمليات إنتاج جديدة صديقة للبيئة و أجهزة طبية جديدة من بين أشياء أخرى .   

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثالث 

 أصل الحقيقة االفتراضية  –الديناميك الكهربائي الكمي 

إن المفهوم األساسي الذي أضافته نظرية الحقل الكمي لوصف الطبيعة هو فكرة الجسيمات االفتراضية . الجسيمات 

ألن  هي جسيمات قصيرة الحياة ، وهي تعود في وجودها حصرا لفعل الكم . بسبب فعل الكم فإنها ال تحتاج االفتراضية   

الكتلة التي تشترطها النسبية الخاصة على الجسيمات االعتيادية الحقيقية . الجسيمات االفتراضية  –تتبع عالقة الطاقة 

يمكن أن تتحرك أسرع من الضوء و يمكن أن تتحرك للخلف في الزمن . بالرغم من خواصها الغريبة فإن لها العديد من 

 واص األكثر روعة . التأثيرات القابلة للقياس . وسندرس الخ

 مير يالسفن ، المرايا و أثر كاز

عندما تسير سفينتان متوازيتان في موجة كبيرة بدون حتى أدنى ريح فإنهما يجذبان بعضهما البعض . وهذا الوضع 

ما يكون أن هذا األثر معلوم قبل القرن التاسع عشر عندما كانت كثير من األماكن تفتقد . ورب 78موضح في الشكل 

 موانئ .* لل

تحرض األمواج االهتزازات للسفن ألن المركب يمتص  الطاقة من األمواج . و عند التذبذب فإن السفينة أيضا تصدر 

أمواج وهذا يحدث بشكل أساسي تجاه جانبي السفينة . بالنتيجة بالنسبة لسفينة وحيدة فإن إصدار الموجة ليس له أثر على 

وازيتين تهتزان  في موجة طويلة بطول موجة أكبر بكثير من المسافة بينهما . بسبب موضعها . واآلن تخيل أن سفينتين مت

طول الموجة الكبير فإن السفينتين تهتزان بنفس الطور . و السفينتين لن تكونا قادرتين على امتصاص الطاقة من بعضهما 

 بعضهما البعض .     البعض . و بالنتيجة فهما يصدرا الطاقة تجاه الخارج و الذي سيدفعهما باتجاه

 األثر غير صعب حسابه و طاقة سير السفينة هي 

 

 

 hتسارع الجاذبية . إن االرتفاع المتوسط  المركزي  2g =9.8 m/sكتلة السفينة و  mهي مطال زاوية المخر و  αحيث 

 . αهو القيمة التي تميز السفينة ، خاصة السفينة المبحرة و هي تخبر بأي عزم تعود السفينة للشاقول عندما تميل بزاوية 

 . h=1.5mنوعيا يكون لدينا 

, عامل  Qو عامل جودة  Tقول باهتزاز متخامد . و االهتزاز المتخامد يتميز بدور ما تميل السفينة فإنها ستعود للشاعند

 . e=2.718هو عدد االهتزازات التي يأخذها النظام ليخفض مطاله بعامل  يساوي الجودة 

---- 

ن تسحب بعيدا باستخدام قارب و نصح القباطنة بأن يجعلوا السف *سيبكو برويسما نشر بحثا أعطى فيه قراءة أدلة السفن

 (  90مرجع ( و هذه القراءة تم التشكيك بها  في بحث الحق )  89قطر   مقاد جيدا ) مرجع 



 

 التشابه بين سفينتين في الميناء و صفيحتين معدنيتين في الهواء و مرآتين في الخالء -  78الشكل 

 

 تعطى بالشكل :   Wو استطاعتها المشعة  Tلسفينة مهتزة و دور اهتزازها  Qإذا كان عامل الجودة 

 

  IIIسرعة انتشار الموجة ) مجلد  cحيث  W/cلقد رأينا أعاله أن قوة اإلشعاع ) ضغط اإلشعاع مضروبا بالمساحة ( هو 

 ( 290، صفحة   III( . من أجل أمواج الماء الثقالية في المياه العميقة لدينا العالقة المعروفة جيدا ) مجلد  116، صفحة 

 

 

منهما تمتص بشكل كامل االستطاعة الصادرة عن األخرى ، نجد أن السفينتين بافتراض أن سفينتين متجاورتين كل 

 تنجذبان باتجاه بعضهما البعض وفق 

 

 

 



نحصل على طن  700وكتلة السفينة تساوي  Q = 2.5 , T =10 s , α = 0.14 radبتعويض القيمتين النوعيتين بحيث 

نسبيا و يمكن تجذب بعضها البعض . قوة الجذب تكون صغيرة  . األمواج  الطويلة بالتالي تجعل السفن  kN 1.9حوالي 

التغلب عليها بواسطة قارب تجديف . من ناحية أخرى ، حتى أخفض ريح ستخمد مطال االهتزاز و يكون لها تأثيرات 

 أخرى التي ستخفي أو تحجب هذا الجذب . 

صفيحتين معدنيتين في الهواء حول و إحاطتهما  أمواج الصون أو الضجيج في الهواء تبدي نفس األثر . من الكافي تعليق

( .الصوت سيحرض جذب ) أو تنافر ( للصفيحتين ، تبعا لفيما إذا كان طول موجة ال يمكن 91بواسطة سماعتين ) مرجع 

 ) أو يمكن ( أن يمتص بواسطة الصفيحة األخرى . 

للصفائح قعات لنظرية الكم : لقد توقع بأثر مشابه لهولندي هندريك كازيمير بأحد أروع التوقام الفيزيائي ا 1948في عام 

شركة اإللكترونيات الهولندية فيليبس أراد فهم لماذا كان الصعب جدا صنع المعدنية في الخالء . كازيمير الذي عمل مع 

الفوسفور ،  للتلفاز ،   -أو اليوم شاشة البالزما  –أنابيب تلفزيونية ، سطح اإلصدار الضوئي في صمام األشعة المهبطية 

بعض الشيء تجذب بعضها  زيمير أن  الجسيمات لكن ناقلة على الزجاج . الحظ كا مصنوع بإشابة جسيمات حيادية

فقد البعض . اهتم كازيمير في فهم كيفية أن الجسيمات الحيادية تبادل التأثير فيما بينها . خالل هذه الدراسات النظرية 

ستجذبان بعضهما البعض حتى في الخالء الكامل   اديتين) أو المرآتين المعدنيتين ( اكتشف أن الصفيحتين المعدنيتين الحي

(. في  93&92. وهذا هو اثر كازيمير الشهير . أيضا حدد كازيمير قوة الجذب بين كرة و صفيحة و بين كرتين ) مرجع 

 على شكلها الهندسي .  الحقيقة كل األجسام الحيادية الناقلة  تجذب بعضها البعض في الخالء بقوة تعتمد

في كل هذه األوضاع دور البجر أخذته تذبذبات نقطة صفرية للحقل الكهرطيسي ودور السفن أخذته أجسام ناقلة . فهم 

 كازيمير أن الفراغ بين مرآتين متوازيتين الناتج عن الشروط الهندسية له تذبذب نقطة صفرية مختلف عن الخالء الحر .

 النتيجة ستكون تجاذب المرآتين .  مثل حالة السفينتين فإن

 يعطى بالشكل  dعند مسافة  Aو السطح   mتوقع كازيمير أن التجاذب للمرآتين ذوات الكتلة  

 

 

هو اثر كمي صرف ، وفي الديناميك الكهربائي الكالسيكي فإن جسمين حياديين ال يتجاذبان . األثر صغير و يحتاج   األثر

(  94)مرجع   1956يد تجريبي كان من قبل ديرجاجوان ، أبريكوسوفا و ليفشيتز في عام بعض المهارة لكشفه . أول تأك

(. و القياسين  95)مرجع  1958وثاني تأكيد تجريبي كان من قبل ماركوس سباراناي ، زميل كازيمير في فيليبس في عام 

من قبل محيي   1998و و في عام ( من قبل المور 96)مرجع  1997الجميلين عاليي الدقة ألثر كازيمير أجريا عام 

على التوالي ) الحظ أنه عند كل مسافة صغيرة جدا التبعية   %1و  %5الدين و روي حيث أكدا توقع كازيمير بدقة تبلغ 

األجسام غير المشحونة تتجاذب عبر تذبذبات الحقل ( . في الملخص  97)مرجع  ( .   3d/1و لكن  4d/1ليست إلى   

 الكهرطيسي .

أثر كازيمير بالتالي يؤكد وجود التذبذبات للنقطة الصفرية للحقل الكهرطيسي . و هو يؤكد أن نظرية الكم صالحة أيضا 

و بالتالي هو اضعف بكثير عما هو عليه بين صفيحتين  7r/1من أجل الكهرطيسية .  أثر كازيمير بين كرتين متناسب مع 

إن روعة اثر كازيمير أدت بالعديد من العلماء الهواة ألن يتصورا آلية مشابهة فمتوازيتين .بالرغم من هذه التبعية الغريبة 

ألثر كازيمير التي يمكن أن تشرح تجاذب الجاذبية . هل يمكنك على األقل إعطاء ثالثة حجج تبين أن هذا مستحيل ، حتى 

 (.70sلو كان األثر  له تبعية  صحيحة للمسافة ؟ ) تحدي 

احد المادتين تكون قابلة للنفوذ بشكل  إنمثل حالة الصوت أثر كازيمير أيضا يمكن أن ينتج تنافر بدال من التجاذب . يكفي 

 .(  98)مرجع   1974تام و األخرى ناقل تام ز مثل هذه التشكيالت تتنافر مع بعضها كما اكتشف تيموتي بوير في 

غر من طول موجة الضوء الصادر . هذا األثر أيضا تم مالحظته وهو في تجويف يكبت اإلصدار التلقائي إذا كان اص

 يؤكد أن اإلصدار التلقائي يحث بواسطة تذبذبات نقطة صفرية .



كبر من عة الضوء  تتغير و يمكن أن تكون أ: بين صفيحتين معدنيتين ، سر( 99)مرجع خرى اثر كازيمير يحمل مفاجأة أ

c  تحدي ( 71. هل يمكنك تخيل ماذا يقصد تماما بسرعة الضوء في هذا السياق ؟s.) 

أخرى . قصة السفينة التي طرحت للتو جميلة ، ممتعة و تساعد في فهم األثر  مفاجأةأثر كازيمير  أعطى  2006في عام 

ى من قبل سيكو بويرسما يبدو انه و لكن يبدو أن القصة تستند لسوء فهم. لسوء الحظ تفسير النص البحري القديم المعط

 (.90تفكير متمنى ) مرجع 

و ال في كتابة البحارة كما أشار فابريزيو بينتو  أبداو ربما يكون هناك مثل هذا األثر في السفن و الذي لم يتم اإلشارة إليه 

 بعد بحث دقيق في مصادر البحرية  . لكن التشابه يبقى صالح 

 انزياح المب 

إذا كانت المالحظة دقيقة  -   يتلقى الشخص جائزة نوبل في الفيزياء لمالحظة لون لمبة   أنمن الشائع في الماضي كان 

أجرى في توكسون(  2008و توفي عام  أنجلسفي لوس  1913  ولد عام قام ويليس المب ) 1947بشكل كاف .في عام 

بشكل طفيف من  أعلىفي الهيدروجين الذري يقع   1/22Sمستوى طاقة  إنقياسا دقيقا لطيف الهيدروجين . وقد وجد 

 أن( حيث المستويين يتوقع  186، صفحة   IVوهذه المالحظة على عكس الحساب المجرى سابقا ) مجلد  1/22Pالمستوى 

و هذا االكتشاف له  μeV 4.3و أ MHz 1057.864يكون لهما نفس الطاقة  . على العكس فإن فرق الطاقة المقاس هو 

 . لماذا؟ 1955ة لوصف نظرية الكم و أعطى المب حصة في جائزة نوبل لعام نتائج مهم

التباين بين الحساب و المالحظة هو تقريب أجري في الحساب النسبي لمستويات الهيدروجين الذي استغرق  إن سبب 

قتران بين معادلة عشرين عاما لتوضيحه . هناك تفسيرين مكافئين أحدهما هو القول أن الحساب النسبي يهمل حدود اال

. و التفسير الثاني  1950حسابات النزياح المب  حوالي   أولديراك و معادالت ماكسويل . و هذا الشرح يؤدي إلى 

 المكافئ 

هو القول أن الحساب يهمل الجسيمات االفتراضية . بشكل خاص ، الحساب يهمل الفوتونات االفتراضية الصادرة                        

حول النواة .  هذا التفسير الثاني متوافق مع المفردات الحديثة للديناميك الكهربائي  اإللكترونتصة خالل حركة و المم

 هي المستخدمة في حل معادالت ديراك و ماكسويل المرتبطة    QEDالكمي و إن طريقة الديناميك الكهربائي الكمي أو 

في أثر ناتج عن الجسيمات االفتراضية . في الحقيقة استخدم المب األمواج الميكروية   أولباختصار اكتشف المب 

باب مشايهة أصبح من الممكن رؤية انزياح المب بوسائل ضوئية . من أجل السبب و ألس 1970تجربته و فقط في عام 

 .1981نوبل في الفيزياء عام  تلقى آرثر شاولو جائزة

 و تناظراته  QEDالغرانجيان 

في عبارة مبسطة الديناميك الكهربائي الكمي هو وصف حركة اإللكترون . هذا يقتضي أن الوصف ثابت بفعل تأثيرات 

 يعطى بالشكل : QEDت ناإن كثافة الغرانجيا تلة و الشحنة و بواسطة كم الفعل .الك

 

الحركية لإللكترونات الحرة و نحن  نحن نعلم أن حد المادة من معادلة ديراك من أجل الجسيمات الحرة بأنه يصف الطاقة

تبادل التأثير هو الحد الذي  نعلم أن حد الحقل الكهرطيسي من معادالت ماكسويل يصف الطاقة الحركية للفوتونات . و حد

تناظر القياس للكهرطيسية و أيضا يسمى االقتران األصغري و هو يرمز الطاقة الكامنة . بمعنى آخر الالغرانجيان  يؤمن

 كة اإللكترونات و الفوتونات . يصف حر

كل التجارب التي أجريت قط تتفق مع التوقع   بواسطة هذا الالغرانجيان . بمعنى آخر هذا الالغرانجيان هو الوصف 

النهائي و الصحيح لحركة اإللكترونات و الفوتونات . بشكل خاص الالغرانجيان يصف حجم ، شكل ولون الذرات و حجم 



و أيضا تبادالت التأثير للجزيئات . باختصار يصف الالغرانجيان كل علم المواد وكل الكيمياء                وشكل و لون الجزيئات

و كل علم األحياء . بالمبالغة قلقال هذا الالغرانجيان هو الذي يصف  الحياة . ) في الحقيقة وصف النوى الذرية يجب أن 

 (.160يضاف : سوف ندرسه فيما يلي ( ) صفحة    

كل التأثيرات الكهرطيسية التي تتضمن نمو البقع الملونة على أجنحة الفراشات و عمل الترانزستور أو قص الورق 

. في الحقيقة ، الالغرانجيان أيضا يصف حركة الميوونات ، QEDبواسطة المقص توصف كليا بواسطة الغرانجيان 

بتونات تاو وكل الجسيمات المشحونة و نظرا ألن الالغرانجيان هو جزء من الوصف النهائي للحركة يجدر التفكير به يل

 بمزيد من التفصيل 

تم دراستها بتفصيل كبير و الجواب معطى في القائمة  ؟ هذه القضية QEDأي الشروط ضرورية الستنتاج الغرانجيات 

 التالية :

 ابت للمراقب من اجل حركة اإللكترونات و الفوتونات االلتزام بكم الفعل الث -

 السلوك الفرميوني لإللكتروناتالتناظر تحت مجموعة التباديل بين العديد من اإللكترونات أي    -

 االلتزام بثبات سرعة الضوء أي التناظر تحت تحويالت النسبية الخاصة   -

 اإللكترونات المشحونة  من أجل حركة الفوتونات و U(1)التناظر تحت تحويالت قياس  -

 التناظر تحت مجموعة إعادة التطبيع -

 ≈ αقوة تبادل التأثير للطاقة المنخفضة الموصوفة بثابت البنية الدقيقة ، ثابت اقتران اإللكترومغناطيسي  -

1/137.036  

الحجم لكثافة  –ن الفعل هو تكامل الزمن االت الحركة فإالنقطتين األخيرتين تتطلبان بعض التعليقات . كما في كل ح

سواء كانت مادية وإشعاعية تتحرك بحيث أن هذا الفعل يبقى اصغري . في الحقيقة ليس هناك الالغرانجيان . كل الحقول  

و المالحظات . حتى بالرغم من أن كثافة  QEDالفعل األصغر استنادا لكثافة الغرانجيان  مبدأفرق معروف بين توقع 

 1947لمعرفة كيفية حسابه . فقط في السنوات حوالي فإن األمر استغرق عشرين عاما   1926معروفة منذ انجيان الالغر

هي الوصف النهائي لكل حركة المادة  QEDكثافة الالغرانجيان لـ  إنمن طريقة إعادة التطبيع  ممن الواضح بالرغ أصبح

الزمن المسطح و التفاصيل  طورت بشكل مستقل من قبل جوليان  –الناتجة عن تبادالت التأثير الكهرطيسية في الفراغ 

 الفيزيائيين المعروفين * ربعة من أذكىديسون و توموناجا شنيكيرو و هم أ شفينجر ، فريمان

تحتوي قوة تبادل التأثير الكهرطيسي بشكل ثابت البنية الدقيقة   QEDعن كثافة الغرانجيان 

                ان و ال يوجد شرح لهذه القيمة هذا العدد هو جزء من الالغرانجي 

هي  U(1)و هو احد أحاجي الفيزياء الصعبة و أيضا مجموعة قياس   2016و التفسير ما يزال غير معلوم في سنة 

خاصة بالكهرطيسية . كل الشروط األخرى صالحة من اجل كل نوع من تبادل التأثير . في الحقيقة البحث عن 

ناجح فقط عندما تم تحديد الشروط الالزمة كما سنكتشف  أخيران أصبحا فعال مركز و يلي تأثير نوويالغرانجيانات تباد

 في بقية هذا المجلد .

( و الحركة  426، صفحة I تبقي على  كل التناظرات التي نعرفها من الفيزياء الكالسيكية  )مجلد  نكثافة الالغرانجيا

( و هي نسبية و متناظرة  e 72كمية الحركة و كمية الحركة الزاوية ) تحدي  –مستمرة و هي تحقق مصونية الطاقة 

ة أي متناظرة تحت تغير إشارة السرعة و كسولة أي تقلل الفعل و باختصار ضمن نويسار و هي مص –بجهة اليمن 

 تبقى قابلة للتوقع  QEDالحركة الناتجة عن  أيضاالحدود المعطاة من قبل كم الفعل 

 أثير و الجسيمات االفتراضية تبادالت الت

تبادل التأثير الكهرطيسي هو تبادل للجسيمات االفتراضية . هل يمكن أن  نبين بأن تبادل التأثير جذاب ؟ في النظرة األولى 

أي تبادل للفوتونات االفتراضية سيقود اإللكترونات عن بعضها البعض . لكن هذا غير صحيح . كمية حركة الفوتونات 

ال يجب أن تكون في اتجاه تدفق طاقتها و يمكن أيضا أن تكون في االتجاه المعاكس .** من الواضح أن هذا   االفتراضية

 ممكن فقط ضمن الحدود المقدمة بعالقة عدم التحديد .

 لكن الجسيمات االفتراضية تملك أيضا خواص مدهشة أخرى : الفوتونات االفتراضية مثال ال يمكن أن تعد . 



--- 

ر الديناميك الكهربائي الكمي و حاز ( طوّ   1979في طوكيو ، و توفي فيها عام  1906شينيكيرو ) ولد عام  توموناجا 

على جائزة نوبل في الفيزياء مع فينمان و شفينجر . الحقا أصبح شخصية مهمة في السياسات العلمية مع زميله في 

 الفيزياء يوكاوا هايدي كانا مثاال للعديد من العلماء في اليابان الدراسة من المدرسة الثانوية و زميله الرابح لجائزة نوبل في

**احد الكتيبات األكثر جماال حول الديناميك الكهربائي الكمي جعلت هذه النقطة باقية في الكتاب بقلم ريتشارد فينمان 

QED  1990: نظرية غريبة للضوء و المادة  ، كتب بنكوين  

 

 

 صفر ؟طاقة الخالء : ال نهائية أو 

كتلة و ال محتوى إن أغرب نتيجة لنظرية حقل الكم هي كثافة طاقة الخالء . من ناحية الخالء بتقريب ممتاز  ال يملك  

 طاقة و طاقة الخالء بالتالي تقاس و يتوقع أن تكون صفر ) أو على األقل صغيرة جدا (*

 رطيسي تعطى بالشكل نقطة الصفرية للحقل الكهمن ناحية أخرى كثافة الطاقة للتذبذبات ال

 

 نتيجة هذا التكامل النهائية و نظرية الكم بالتالي تتوقع كثافة طاقة النهائية للخالء .

( فإن 38، صفحة VIيمكننا محاولة تعديل المسألة بالشكل التالي . كما سنكتشف  في الجزء األخير من مغامرتنا ) مجلد 

ياس موجودة في الطبيعة و هذا الطول األصغر يظهر عندما تؤخذ الجاذبية هناك حجج جيدة بأن المسافة األصغر القابلة للق

 .بالحسبان و المسافة االصغرية هي من مرتبة طول بالنك 

 

(  و لكن حتى في هذه الحالة كثافة الخالء التي تنتج ما 38، صفحة VIالمسافة الدنيا تؤدي إلى تردد قطع أعظمي ) مجلد 

انه يتوقع قيمة ال  QEDتزال عددا ضخما و هي اكبر بكثير من القيمة الملحوظة بأكثر من مائة مرة . بمعنى آخر يبدو 

لخطأ تماما في سبان طاقة خالء ضخمة . و لكن القياسات تبين قيمة صغيرة . ما هو اائية أو عندما تؤخذ الجاذبية بالحنه

 هذا الحساب البسيط ؟ الجواب ال يمكن أن يعطى في هذه النقطة و لمنه سيصبح واضحا في المجلد األخير من مغامرتنا .  

 المرايا المتحركة 

المرايا يمكن أيضا أن تعمل عندما تكون هي أو المنبع الضوئي في حركة و على العكس الجدران أي مرايا الصوت ال 

الجدران ال تنتج صدى إذا  أنمن اجل كل سرعة جدار . مثال التجارب تبين  أون اجل كل منبع صوتي  تنتج أصداء م

حتى لو كان منبع الصوت متحرك من الصوت . و الجدران ال تنتج صدى  أسرعالمنبع الصوتي متحرك  أوكان الجدار 

لمرايا الضوئية دائما تنتج صورة مهما كانت معها و إذا كان كال الجسمين يتحركان أسرع من الصوت . من ناحية أخرى ا

السرعة الكائنة للمنبع الضوئي أو المرآة و هذه المالحظات تؤكد أن سرعة الضوء هي نفسها من اجل كل المراقبين :                 

 (  73sو هي ثابتة و سرعة محدودة . ) هل يمكنك إعطاء تفصيل هذه الحجة ؟( ) تحدي  

 عة الصوت في الهواء تعتمد على المراقب و هي غير ثابتة .على العكس فإن سر

المرايا الضوئية أيضا تختلف عن مضارب التنس ) مضارب التنس مرايا كرة كي نستمر في المشابهة السابقة ( ) مجلد 

II لقد رأينا أن المرايا الضوئية ال يمكن استخدامها لتغيير سرعة الضوء الذي يسقط عليها و على العكس لما 21، صفحة .)



يمكن أن تقوم به مضارب التنس بواسطة الكرات . هذه المالحظة تبين أن سرعة الضوء هي سرعة محدودة . باختصار 

 خاصة .الوجود البسيط للمرايا و خواصها كافي الستنتاج النسبية ال

--- 

هذا الجانب من القضية اختلط حتى أكثر . القياسات الفيزيائية الفلكية المؤكدة في السنوات الالحقة وجدت  1998*في عام  

. السبب لهذه القيمة لم يفهم بعد و هو احد  3nl/m 0.5أن طاقة الخالء صغيرة و لكنها بقيمة غير صفرية من مرتبة 

 الحديثة  القضايا المفتوحة في الفيزياء

 

 

 الجدار السريع ال ينتج صدى و لكن المرآة السريعة تفعل ذلك – 79الشكل 

نسال فيما إذا كانت المرايا تعمل عندما تخضع  إنسنتعلمها من المرايا . علينا فقط الممتعة  األشياءمزيد من لكن هناك 

 لحركة متسارعة و هذه القضية تعطي نتيجة مدهشة .

بيرا من الباحثين بشكل مستقل وجدوا أنه ليس هناك خالء بالنسبة للمراقبين المتسارعين و هذا فإن عددا ك 1970sفي 

أونروه ) المصطلح غير الصحيح و المستخدم نادرا هو أثر كازيمير الديناميك لم يعد  –دايفس  –األثر سمي فولينغ 

سوف نناقش هذا فيما يلي . و هذه الحقيقة لها  يستخدم ( و من اجل مراقب متسارع فإن الخالء ملئ باإلشعاع الحراري  .

نتائج مهمة من أجل المرايا المتسارعة : المرآة في حركة متسارعة تعكس اإلشعاع الحراري الذي تصادفه .  باختصار 

 المرآة المتسارعة تصدر الضوء .



( و سوف 144صفحة   اآلن)ى لسوء الحظ شدة ما يسمى بإشعاع اونروه هي ضعيفة جدا بحيث لم يتم قياسها مباشرة حت

ندرس القضية بمزيد من التفاصيل فيما يلي ) هل يمكنك شرح لماذا المرآة المتسارعة تصدر الضوء وليس المادة ؟( 

 (  s 74)تحدي 

 الفوتونات تضرب الفوتونات 

عادة الضوء يقاطع مع الضوء بدون إحداث تغيير : التداخل هو إثبات و نتيجة هذه الخاصة األساسية للضوء و لكن هناك 

هذا فقط  أنبالرغم من  –استثناء . عندما الجسيمات االفتراضية تؤخذ بالحسبان فإن حزم الضوء تضرب بعضها البعض 

 لديناميك الكهربائي الكالسيكي . بشكل طفيف . هذه النتيجة هي على تباين تام مع ا

البوزيترون االفتراضية يسمح للفوتونات بان تضرب بعضها البعض  –أزواج اإللكترون ظهور  إنيبين  QEDفي الواقع 

و مثل هذه األزواج توجد في أي حزمة ضوئية . لكن المقطع العرضي للفوتونات المرتطمة ببعضها البعض صغير 

دا و عندما تتقاطع حزمتان ضوئيتان فإنهما ستمران من دون تغيير و المقطع العرضي وبمعنى آخر  الضرب ضعيف ج

A  هو تقريبا 

 

 

لإللكترون  . وهذه  للفوتون هي اصغر بكثير من طاقة السكون  من اجل الحالة االعتيادية تكون الطاقة 

، المستقبل سيبين فيما إذا  1999ة للقياس في القيمة للطاقة المنخفضة هي حوالي اصغر بثمانية عشر مرتبة من تلك القابل

قابال للقياس من اجل الضوء المرئي . لكن من اجل الفوتونات ذات الطاقة العالية فإن هذه التأثيرات تالحظ  األثرسيكون 

 وناإللكتر – اإللكترونالمتبادل عبر أزواج  التأثيريوميا في مسرعات الجسيمات . في هذه الحاالت يالحظ ليس فقط 

 الكوارك المضاد و أكثر من ذلك  –الميوون المضاد و أزواج الكوارك  –الميوون  أزواجالمضاد و لكن أيضا عبر 

دقة  أكثرالمادة والمادة المضادة يفنيان و يتحوالن لضوء صرف  و بشكل  إنكل شخص يتعامل مع الخيال العلمي يعلم 

و من المدهش أن نظرية الكم تتوقع أن العملية  أكثروتونين أو متحوالن إلى فادة المضادة يفنيان جسيم المادة و جسيم الم

هذا التوقع أيضا أكد تجريبيا              1997ممكنة : الفوتونات التي تضرب الفوتونات تنتج مادة و في عام  أيضاالمعاكسة 

 .(100) مرجع 

إلكترونات سريعة جدا و بهذا الشكل  أعطتفي مسرع الجسيمات في ستانفورد الفوتونات من نبضة ليزر عالية الطاقة 

الفوتونات المنعكسة اكتسبت طاقة كبيرة عندما شوهدت في إطار عطالي للمجرب . و نبضة الليزر األخضر البالغ طول 

1210 و حقل كهربائي  2W/m 2210كثافة طاقة قصوى تبلغ  لها  eV 2.4أو طاقة الفوتون البالغة  nm 527موجتها 

V/m  46.6كالهما قيم مسجلة في ذلك الوقت . و عندما انعكست هذه النبضة الليزرية الخضراء عن حزمة إلكترونية 

GeV  29.2فإن الفوتونات العائدة كان لها طاقة GeV  تحدي ( 75و بالتالي أصبحت أشعة غاما عالية الطاقة eأ . ) شعة

بوزيترون عن  –غاما هذه بعدها اصطدمت بأشعة أخرى ما زالت تعطي فوتونات خضراء واردة و تنتج أزواج إلكترون 

 طريق التفاعل 

 

 

كشفت بواسطة جهاز خاص . التجربة بالتالي بينت أن الضوء يمكن أن يضرب من أجله كال من الجسيمات النهائية 

عليه من الخيال  ذلك يمكن أن ينتج مادة. و هذا هو أقرب ما يمكننا الحصولالضوء في الطبيعة و فوق كل شيء بفعل 

 وف ضوئية أو سيوف ليزرية تضرب بعضها البعض . العلمي لسي

 



 هل الخالء حّمام ؟

الجسيمات المضادة فإن الخالء يمكن أن يشتبه بأنه  –إذا كان الخالء بحرا من الفوتونات االفتراضية و أزواج الجسيمات 

كحّمام  وبشكل عام الجواب هو سلبي حيث أن نظرية الكم تعمل ألن الخالء ليس حّماما من أجل جسيمات وحيدة              يعمل

و لكن هناك دائما استثناء ، من أجل الجمل التبديدية المكونة من العديد من الجسيمات مثل النواقل الكهربائية فإن الخالء 

( و لكونه بشكل غير منتظم و حيادي و لكن األجسام الناقل يمكن أن تصدر 101 يمكن أن يعمل كمائع لزج . ) مرجع

اونروه كما  –دايفس  –فوتونات عندما تتسارع و بالتالي تخمد مثل هذا النوع من الحركة وهذا ناتج عن اثر فولينغ 

 وصفنا أعاله و التخامد يعتمد على الشكل  و بالتالي أيضا على اتجاه حركة الجسم .

( توقعا حتى بان الحركة البراونية يمكن أن تظهر من أجل مرآة 384، صفحة   Iجزر و سيراماكومار ) مجلد  1998في 

( يجب أن تنتج إزاحة تربيعية  102غير مثالية أي ماصة جزئيا موضوعة في الخالء و التذبذبات في الخالء ) مرجع 

 متوسطة . 

 

 

المنتجة بهذا الشكل هي خارج نطاق التجربة حتى اآلن . لكن لصغيرة جدا التي تزيد خطيا مع الزمن و لكن اإلزاحة ا

 ( 234، صفحة   IIIالنتيجة ليست مدهشة . هل تستطيع إعطاء مثال آخر لتفسير أقل تعقيدا من هذا ؟  ) مجلد 

د هذا ؟ ) تحدي طول موجة كومبتون بالنتيجة و طاقة الحقل تسهم فقط في تصحيح صغير لكتلته الكلية . هل يمكنك تأكي

77 s ) 

 توجد كسلسلة تايلور ذات قوة لبارامتر صغير : Rهو وصف اضطرابي . هذا يعني أن أي نتيجة متوقعة  QEDإن 

 

. بمساعدة سالسل االضطراب فإن  القيمة الصغيرة هي ثابت البنية الدقيق  QEDفي 

 تقرب أكثر و أكثر بدقة .  Rالنتيجة 

تائج الوسيطة في تعميم / نشر االضطراب هي أعداد صحيحة متباعدة أي تكامالت ذات قيمة العديد من الن QEDاآلن في 

ال نهائية . التباعد ناتج عن افتراض أن المسافات صغيرة بشكل ال نهائي قدر المستطاع في الطبيعة . التباعدات بالتالي 

 يع.هي عناصر زائفة التي يمكن إزالتها و طريقة اإلزالة تسمى إعادة التطب

في بعض األحيان يقال أن الالنهاية تظهر في الديناميك الكهربائي الكمي في خطوات وسيطة للحساب تبين أن النظرية 

غير كاملة أو خاطئة . لكن هذا النوع من القول سيقتضي أن الفيزياء الكالسيكية أيضا غير كاملة أو خاطئة ، على أساس 

 ، وهي : tو الزمن  xمع الفراغ  vأن تعريف السرعة 

 

 

 

 

 



 

 

 ؟ h/lما هي القيمة األعظمية الممكنة لـ  – 80الشكل 

هي صغيرة بشكل متالشي ، ويمكن القول أنها تقسيم  dtنحصل على خطوة النهائية مثل  الخطوة الوسيطة . في الواقع 

حتى إذا كانت المقادير  على صفر . لكن الحجج تبين صعوبة قبول بأن نتيجة عملية محدودة يمكن أن تكون كمية نهائية

يكون قابل للقسمة بشكل ال الالنهائية تظهر في الحساب . إن التوازي بين كتلة اإللكترون و سرعته هو أقرب مما يبدو أي 

نهائي . الالنهايات الالزمة في عمليات  أخذ النهايات من أجل تعريف التفاضل ، التكامل أو إعادة التطبيع تظهر فقط 

 الزمن كما يقول الفيزيائيون كمجموعة مستمرة ، أو كما يقول الرياضيون مجموعة كاملة . –ب الفراغ عندما يتم تقري

من ناحية أخرى ، اليقين بأن ظهور الالنهاية يمكن أن يكون إشارة لعدم كمال النظرية كان تطورا مهما في الفيزياء , وهو 

( . من الملحوظ  103خدام الالنهاية في وصفنا للطبيعة ) مرجع يبين كم أصبح العديد من  الفيزيائيين غير مرتاحين باست

أن هذه كانت حالة بول ديراك بنفسه الذي بعد أن وضع  في شبابه أساس الديناميك الكهربائي الكمي تعب بقية حياته 

   ظرية بحيث أن الالنهايات الوسيطة يتم تجنبها . يجاد طريقة بدون نجاح لتغيير النإل

الزمن مستمر و نظريات القياس يجب أن تعمل معا . بشكل  –ع هي طريقة التي تنتج من شرط أن الفراغ إعادة التطبي

خاص إعادة التطبيع تنتج من شرط أن مفهوم الجسيم متوافق أي أن تمددات / تعميمات االضطراب ممكنة . الالنهايات 

بالرغم من أن فإن رغبته تحققت بعد كل شيء الوسيطة ليست قضية . في تغيير غريب بعد بضعة عقود من موت ديراك 

هذا حدث بشكل مختلف عما تصوره . الجزء األخير من صعود الجبل هذا سيبين الطريقة للخروج من هذه القضية ) مجلد 

VI  36، صفحة .) 

 فضول و تحديات مرحة للديناميك الكهربائي الكمي 

الحركة هي موضوع ممتع و عندما يسأل شخص فضولي سؤاال حولها فإن أكثر الوقت يلزم  الديناميك الكهربائي الكمي 

مع الجاذبية ، فإن الديناميك الكهربائي الكمي تشرح تقريبا  كل خبراتنا اليومية بما فيها المفاجآت الكثرة . ، لإلجابة عليه 

 لنلقي نظرة على بعض منها . 

    * * 

يسال كم بعد آخر بطاقة ) أو آخر طوبة ( لكدسة يمكن أن تثبت فوق حافة طاولة .  80اللغز الشهير موضح في الشكل 

بالطبع فقط الجاذبية ، وبدون الصق أو أي وسيلة أخرى مسموحة إلبقاء البطاقات على الطاولة . بعد أن تحل اللغز ، 

 ( . 78s) تحدي  يمكنك إعطاء الحل في حال أخذ كم الفعل بالحسبان 

    * * 

( في الحقيقة يحتاج األمر 104نواع الذرات ) مرجع فقط من أ الديناميك الكهربائي الكمي يشرح لماذا هناك عدد نهائي

 137اإللكترون المضاد يجعل من المستحيل أن النواة لها أكثر من  –لسطرين إلثبات أن إنتاج زوج من أزواج اإللكترون 

( . باختصار ثابت البنية الدقيقة يحد من عدد العناصر الكيماوية في الطبيعة s 79بيان هذا ؟ ) تحدي  بروتون . هل يمكنك



. األثر في أساس هذا التحديد ، استقطاب الخالء الذي يلعب أيضا دورا في الجمل األكبر ، مثل الثقوب السوداء المشحونة 

 ( . 151كما سنرى قريبا ) صفحة 

    * * 

لذرة اليورانيوم يسمح للباحثين بالتأكد بدقة عالية فيما إذا كان اإللكترون األقرب للنواة  92كترون من ال 91إن فصل 

هو أعلى قيمة يمكن تحقيقها  EV/m 1. الحقل الكهربائي قرب نواة اليورانيوم  QEDالداخلي ما يزال موصوفا بواسطة 

األزواج التلقائي . الحقل يكون أعلى ما يمكن لحقل ثابت منتج في المختبر ، و قيمة الحقل هي قرب العتبة من أجل إنتاج 

الدقيقة . أثر الفوتونات االفتراضية هو إنتاج انزياح المب و لكن  QEDفي المخبر و أساس االختبار المثالي لـتجارب 

 ( .  105حتى من أجل هذه الحقول العالية جدا القيمة تطابق الحساب ) مرجع 

    * * 

هل هناك حقل مغناطيسي حرج في الطبيعة ، مثل القحل الكهربائي الحرج المحدود بواسطة إنتاج األزواج تلقائيا ؟                 

 ( . ny 80) تحدي 

    * * 

التطور الميكروسكوبي يمكن أن يكون بطيئا تماما . الضوء خاصة عندما يصدر عن ذرات وحيدة هو دائما يصدر من قبل 

بعض الحاالت شبه المستقرة . عادة ، أزمنة التفكك ، التي حرضت بواسطة تذبذبات الخالء هي أقصر بكثير من 

   7/2F2لغ عشر سنوات : مثر شاردة اليوتربيوم في الحالة ميكروثانية . لكن هناك حاالت ذرية شبه مستقرة ذات عمر يب

           تحقق هذه القيمة ألن إصدار الضوء يتطلب انتقال ثماني القطب الذي فيه تغيرات كمية الحركة الزاوية بمقدار 

 ( وهذه عملية غير محتملة جدا .  106) مرجع 

 (. 340عام لنصف العمر ) صفحة  1901وهو  سجل البطء يملكه  اإلشعاعيفي تفكك النشاط  

    * * 

و كلما كان السلك أعرض كلما  إذا كان سلك كهربائي ضيق كفاية فإن ناقليته الكهربائية تكمم بخطوات تبلغ 

( بالمناسبة الناقلية المكممة يمكن   s 82كانت مثل هذه الخطوات أكبر وتضاف لناقليته . هل يمكنك شرح األثر ؟ ) تحدي 

 (.109أيضا مالحظتها من أجل الضوء و الفونونات ) مرجع 

    * * 

أثر كازيمير وأيضا التجارب تقتضي أن هناك كثافة طاقة خاصة و منتهية التي يمكن نسبتها للخالء . هل هذا يعني أننا 

 ( . d 83حدي تارسكي على قطع الخالء ؟ ) ت –يمكن أن نطبق أثر باناخ 

    * * 

 ( .s 84هل يمكنك شرح لماذا الطين ليس شفافا ؟ ) تحدي 

    * * 

إن عدم استقرار الخالء أيضا يعطي حد ) تجريبي ( على ثابت البنية الدقيقة . إن قيمة ثابت البنية الدقيقة حوالي 

 ( لكن يمكن أن يستنتج أنه يجب 201ال يمكن أن يشرح بواسطة الديناميك الكهربائي الكمي ) مرجع  1/137.036

ليؤدي إلى نظرية متوافقة . وفي الواقع إذا كانت قيمته أكبر من واحد فإن الخالء سيصبح غير مستقر  1أن يكون أقل من  

 البوزيترون . –و سيولد تلقائيا أزواج اإللكترون 

    * * 



 ( s 85مبتون له ؟ ) تحدي وهل يمكن للكون قط أن يكون أصغر من  طول موجة ك

    * * 

في الماضي ، وصف الحركة بواسطة عالقات كان يؤخذ بشكل جدي .قبل ظهور الحواسب فقط هذه األمثلة للحركة 

درست و التي يمكن وصفها بعالقات بسيطة . و لكن هذه الطريقة الضيقة الفكر نتج أنها محدودة جدا . في الواقع 

و النسبية العامة ال تحل مسائل الجسم ك غاليليو ال يمكن أن يحل المسائل ذات الثالث أجسام الرياضيين بينوا أن ميكاني

الواحد و نظرية حقل الكم ال تحل مسألة الجسم الصفري . و استغرق األمر بعض الوقت من مجمع الفيزيائيين ليتمكنوا 

اسطة معادالت واضحة استنادا للفراغ  الوصف بالعالقات و لكن على الوصف بومن فهم أن الحركة ال تعتمد على 

 والزمن .

     * * 

يعطي عددا كبيرا من الفضول و كل عام هناك على األقل اكتشاف جديد  QEDفي الحقيقة الديناميك الكهربائي الكمي أو 

 مدهش . و نلخص اآلن إلى الموضوع األكثر عمومية 

 ائي اختيار الفيزياء النه –كيف يمكن تحريك الجليد التام  

في بحثنا ، فقد صادفنا حركة من عدة أنواع . بالتالي االختبار التالي لم يؤخذ بشكل جدي جدا و هو اختبار الفيزياء النهائي 

 الذي يسمح لك بالتأكد من فهمك و مقارنته مع فهم اآلخرين . 

و أنك تريد التحرك إلى حدوده . كم عدد الطرق التي يمكنك إيجادها لتحقيق تخيل أنك على سطح عديم االحتكاك مثالي 

 هذا ؟ أي طريقة مهما كان أثرها صغيرا مسموحة 

الفيزياء الكالسيكية تعطي عددا كبيرا من الطرق . لقد رأينا ذلك من أجل تحريك أنفسنا ، نحن بحاجة فقط  لندور ذراعا 

الية / االنسحابية فإن رمي الحذاء أو االستنشاق شاقوليا و الزفير أفقيا هي أبسط أعلى الرأس . من أجل الحركة االنتق

، ربما يستخدم البعض موقع سطح األرض ؟  86s)االحتماالت  . هل يمكنك وضع الئحة بست طرق إضافية ) تحدي 

 ماذا يمكنك أن تفعل في الفراغ / الفضاء ؟ 

في الخالء تسخين طرف واحد من الجسم أكثر من اآلخر فإن  هبأن تعلمنا ي كهربائي و الديناميك الحرارإن الديناميك ال

طرق من  هل تستطيع إيجاد على األقل أربع عدم التوازن في اإلشعاع الحراري سيدفعك بالرغم من أن هذا سيكون بطيئا .

 ( . 87sهذين المجالين ؟ ) تحدي 

    * * 

إيجاد بشكل غير متناظر مما يؤدي لحركة أيضا هل يمكنك النسبية العامة بينت أن تدوير ذراع سيصدر إشعاع جاذبية  

 ( .  88sعلى األقل طريقتين أفضل ؟ )تحدي 

نظرية الكم تعطي عددا كبيرا من الطرق . بالطبع ميكانيك الكم يبين أننا فعال دائما نتحرك نظرا ألن عالقة عدم التحديد 

تجعل السكون مستحيال . لكن الحركة المتوسطة يمكن أن تكون صفر حتى إذا كان االنتشار يزيد مع الزمن . هل تستطيع 

 ( . s 89إيجاد على األقل أربع طرق للحركة على جليد تام وفق تأثيرات الكم ) تحدي 

طرق للحركة مثل األشعة الكونية أو علم المواد ، الجيوفيزياء ، الفيزياء الجوية و الفيزياء الفلكية أيضا تعطي 

 ( . 90sالنيوترينوات الشمسية . هل يمكنك إيجاد طرق إضافية ؟ ) تحدي 

التنظيم الذاتي ، نظرة العشوائية و الفيزياء الحيوية تعطي طرق للحركة عندما عمل الداخل للجسم البشري يؤخذ بالحسبان 

 ( . 91sي ) تحد. هل يمكنك إيجاد على األقل طريقتين ؟     

بافتراض أنك قرأت الفقرة التي تلي الفقرة الحالية ، حول آثار الجاذبية الكمية شبه الكالسيكية ، هنا أحجية إضافية : هل 

( . هل يمكنك على األقل  92s) تحدي اونروه الصادر ؟  من الممكن الحركة بواسطة تغيير مرآة جيب باستخدام إشعاع   

 يك نفسك باستخدام تأثيرات الجاذبية الكمية ؟ هل يمكنك إيجاد طريقة من نظرية السالسل ؟إيجاد طريقتين أخريين لتحر



إذا كنت تريد نقاط لالختبار فإن التعليم بسيط . بالنسبة للطالب كل طريقة عمل تعطي نقطة واحدة . ثمانية نقاط البأس بها 

من أجل الفيزيائيين المتخرجين النقطة تعطى فقط و اثني عشر جيدة و ستة عشر جيدة جدا و عشرين أو أكثر ممتاز . 

 عندما تقدير خلف المغلف كمية الحركة القائمة أو التسارع يعطى .

 ملخص عن الديناميك الكهربائي الكمي 

 أقصر ملخص ممكن للديناميك الكهربائي الكمي هو التالي :

ر مع تبادل الفوتونات بالطريقة الموصوفة في المادة اليومية مكونة من جسيمات أولية مشحونة التي تتبادل التأثي -

 81الشكل 

متميزة  –ال يلزم معلومات إضافية . بقليل من التفصيل اإلضافي فإن الديناميك الكهربائي الكمي يبدأ بجسيمات أولية 

الجسيمات  –بكتلتها ، برمها ، شحنتها  و تكافؤاتها و مع الخالء الذي هو أساسا بحر من أزواج  الجسيمات االفتراضية 

المضادة . تبادالت التأثير بين الجسيمات المشحونة وصف كتبادل للفوتونات االفتراضية و التفكك الكهرطيسي موصوف 

 ية للخالء . مع الفوتونات االفتراضبتبادل تأثير 

 واهر الكهرطيسية و العمليات يعطي وصفا دقيقا لكل الظ 81مخطط فينمان في الشكل  -

( مكافئ لالغرانجيان 124ال يوجد تعارض بين المالحظة و الحساب معلومة . بشكل خاص مخطط فينمان ) صفحة 

QED  و ألن  (18)للمعادلةQED التأثيرات من المرتبة األولى . هو نظرية اضطرابية فإن مخطط فينمان يصف مباشرة 

 

 الزمن –كنظرية اضطراب في الفراغ  QED، بشكل أكثر دقة المخطط األساسي لـ  QEDأساس  – 81الشكل 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

كل  QEDهو نظرية اضطرابية . و يصف  QEDو إن مخططاته المركبة تصف تأثيرات من المرتبة األعلى . إن 

الخواص اليومية للمادة و اإلشعاع . و هو يصف قابلية التقسيم حتى اصغر المكونات ، و قابلية العزل من البيئة و عدم 

قابلية االختراق للمادة . و هو يصف أيضا قابلية االختراق لإلشعاع . كل هذه الخواص هي ناتجة عن تبادالت التأثير 

   81  الكهرطيسية للمكونات و تنتج من الشكل 

المادة قابلة للتقسيم ألن التأثيرات المتبادلة هي بقوة منتهية و المادة أيضا قابلة للتقسيم ألن التأثيرات المتبادلة هي في مجال 

منتهي و المادة غير قابلة لالختراق بسبب التأثيرات المتبادلة بين المكونات تزيد في الشدة عندما تقترب من بعضها 

مكونات المادة هي فرميونات . اإلشعاع قابل للتقسيم إلى فوتونات و قابل لالختراق ألن  البعض  بشكل خاص ألن

 غير موجودة . فوتون  –من المرتبة األولى للفوتون  التأثيرالفوتونات هي بوزونات و تبادالت 

نات غير قابلة أو فرميوونات سواء كانت بوز األوليةكل من المادة و اإلشعاع مكونة من مكونات أولية . وهذه المكونات 

 للتقسيم ، قابلة للعزل ، غير قابلة للتمييز و نقطية 

هي من مرتبة طول  dمن الضروري استخدام الديناميك الكهربائي الكمي في كل هذه الحاالت من اجلها األبعاد المميزة 

      موجة كومبتون 

 

 

مكافئ حيث الفعل من مرتبة قيمة بالنك فإن الميكانيك  في حاالت حيث األبعاد من مرتبة طول موجة دو برولي أو بشكل

 الكمي البسيط يكفي :

 

 

 

 من أجل حتى األبعاد األكبر ستفي الفيزياء الكالسيكية بالغرض . 

وصف  QEDمع الجاذبية ، فإن الديناميك الكهربائي الكمي يشرح تريبا كل مالحظات الحركة على األرض و يوحد  

رطيسي في الحياة اليومية و كل األجسام اليومية و كل الصور موصوفة التي تتضمن خواصها                 المادة و اإلشعاع الكه

و شكلها و تحويالتها و تغيراتها األخرى . هذا يشمل التنظيم الذاتي و العمليات الكيماوية أو البيولوجية وبمعنى آخر 

 جة عن الكهرطيسية .  نظرة شاملة لتأثيرات و تنويع الحركة النات QEDيعطي 

 QEDأسئلة مفتوحة في 

يصف الحركة الناتجة عن الكهرطيسية بدون أي تفاوت عن التجربة فإن هذا ال يعني أننا فهمنا  QEDحتى بالرغم من أن 

في الحقيقة هناك بحث  بعد .* QEDبواسطة  انكل تفاصيل كل مثال لمثل هذه الحركة . مثال ال أحد وصف حركة حيو

 ع و جميل في العديد من فروع الكهرطيسية .جاري رائ



(مثال اآلليات 111الفيزياء الجوية  ما تزال تعطي العديد من األحجيات و بانتظام تعطي ظواهر مجهولة سابقا ) مرجع 

التفصيلية  في أصل األورورا ما تزال مثار جدل و االكتشافات الحديثة غير المفسرة لالنفراغات أعلى الغيوم  ) مرجع 

 حتى باآللية الدقيقة لفصل الشحنة داخل الغيوم التي تؤدي للبرق هي غير واضحة كليا . أن( ال تجعل اإلنسان ينسى 112

في الحقيقة كل األمثلة عن الكهربة مثل شحن الكهرمان بالفرك و التجربة التي أعطت الكهرباء اسمها ما تزال مفهومة 

 بشكل ضعيف . 

فيه دراسة األجسام الصلبة ، السوائل و البالزما و أيضا علم األحياء و الطب ما تزال تعطي علم المواد في كل شموله بما 

 مواضيع عديدة للبحث . بشكل خاص القرن الحادي و العشرين من دون شك سيكون قرن علم المواد .

ة . إن الليزرات القوية دراسة تبادالت تأثير الذرات مع الضوء الشديد هو مثال على البحث الجاري في الفيزياء الذري

يمكن أن تنزع من  الذرات العديد من إلكتروناتها و من اجل مثل هذه الظواهر ، ليس هناك بعد  وصف دقيق نظرا ألنها 

فإن التأثيرات الجديدة ال تحقق تقريبات الحقل الضعيف و عادة تفترض في التجارب الفيزيائية و في الحقول القوية    

 ( . 113انفجار كولون ) مرجع تحدث مثل ما يسمى ب

لكن أيضا السماوات لها غموضها . في موضوع األشعة الكونية ما يزال من غير الواضح كيف األشعة ذات الطاقة 

eV2210  كهرطيسية الالزمة ( . الباحثون يحاولون بشدة تحديد موضع الحقول ال114تنتج خارج المجرة ) مرجع

  لتسارعها و فهم أصلها و آلياتها .

(. 115في نظرية الديناميك الكهربائي الكمي . االكتشافات تتوقع من قبل كل أولئك الذين يدرسونها بتفصيل كافي ) مرجع 

يحتوي  81مثال ، ديرك كريمر اكتشف أن  مخططات تبادل  التأثير األعلى مرتبة مبنية من مخطط أساسي للشكل 

طي حتى نتائج مدهشة في المستقبل القريب . العالقات مع نظرية عالقات مع نظرية العقد . هذا الموضوع البحثي سيع

هو وصف اضطرابي ذو غنى واسع بتأثيراته غير االضطرابية التي ما تزال مخفية . دراسات  QEDالعقد تظهر ألن 

QED . عند طاقات عالية حيث االضطراب ال يكون تقريب جيد و حيث أعداد الجسيمات غير مصون يعد بأشياء جديدة 

---  

هناك عمل جميل جاري حول كيفية تحريك البشر ألطرافهم و الذي يبدو أن أي حركة  QED*من ناحية أخرى خارج 

 (.  110بشرية عامة تبنى في الدماغ بجمع مجموعة صغيرة من الحركات األساسية ) مرجع 



 

 أن يحسب αقوس قزح يمكن أن يكون قابل للتفسير فقط إذا كان يمكن لثابت البنية الدقيقة  – 82الشكل 

 

ما زلنا ال نعلم أصل ثابت  ألنناأن نكون دقيقيين جدا ، فإننا بحاجة أن نضيف أننا لم نفهم بشكل كامل أي لون  أردناإذا 

حدد قرنية انكسار الماء و بالتالي تشكيل قوس قزح  كما ( و بشكل خاص ثابت البنية الدقيقة ي 116البنية الدقيقة )مرجع 

 . 82هو مصور في الشكل 

العديد من القضايا األخرى المفتوحة للطبيعة األكثر عملية لم يتم ذكرها و في الواقع من قبل  األعداد األكبر من الفيزيائيين 

  ف أسس الحركة . بحثنا هو عن وصلكن في مغامرتنا  التطبيقي QEDيدفع لهم لقاء شكل من 

بشكل خاص ما نزال بحاجة لفهم الحركة في سياق النوى الذرية و أثر كم الفعل في مجال الجاذبية و سوف نبدأ 

 بالموضوع األخير .  

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع 

 الخطوات األولى  –ميكانيك الكم مع الجاذبية 

و بالرغم من الجاذبية هي أثر ضعيف و كل بحار يعلم أن العواصف و ليست الجاذبية هي التي تسبب أسوأ  الحوادث 

 ضعفها فإن تضمين الجاذبية  في نظرية الكم  يطرح عدد من القضايا. سنحلها  أوال كي نكمل صعود الجبل .

مة ذكرنا أن تردد الضوء يتغير مع االرتفاع . و بالتالي الجاذبية تؤثر على الجمل الكمية : في الفصل حول النسبية العا

الجاذبية لها أثر بسيط و قابل للقياس على الفوتونات . لكن الجاذبية أيضا تؤثر على كل الجمل الكمية األخرى مثل الذرات 

 لمواضيع اآلن.و النيوترونات كما سنرى . و كم الفعل يلعب دورا مهما في سلوك الثقوب السوداء .وسوف ندرس هذه ا

 الذرات الساقطة 

أصبح نهائيا من الممكن تكرار تجربة برج غاليليلو المائل بواسطة ذرات وحيدة بدال من كرات فوالذية . و هذه  2004في 

 ( 117ليست تجربة سهلة ألنه حتى التأثيرات األصغر ما يكون تؤدي الضطراب الحركة . ) مرجع 

الوحيدة تسقط مثل األحجار و بشكل خاص الذرات ذات الكتلة المختلفة ستسقط بنفس  النتيجة هي كما هو متوقع : الذرات

 التسارع ضمن دقة التجربة التي تبلغ جزء من ستة ماليين .

التجربة كانت صعبة التنفيذ و لكن النتيجة ليست مدهشة ألن كل األجسام اليومية الساقطة مكونة من ذرات . في الواقع 

أن الذرات ستسقط مثل األحجار ألن أجزاء الجسم يجب أن تسقط بنفس التسارع الذي يسقط به الجسم غاليليو  نفسه توقع 

( و لكن ما هو األثر الدقيق للجاذبية على تابع الموجة ؟ هذا السؤال يدرس بشكل أفضل 198، صفحة Iكامال ) مجلد 

 بمساعدة النيوترونات .

 لعب تنس الطاولة بواسطة النيوترونات 

الجاذبي له تأثيرات قابلة للقياس مباشرة على الجسيمات الكمية . و كالسيكيا كرة تنس الطاولة تتبع مسار قطع  الكمون

 مكافئ عندما ترتد فوق طاولة تنس كالما أن االحتكاك يمكن إهماله.

 . كيف يتصرف جسيم كمي في نفس الوضع ؟  83الوضع العام للتجربة مبين في الشكل 

إن الجسيم الكمي المرتد ما يزال يوصف بتابع موجة .لكن على عكس الحالة الكالسيكية  قيم الطاقة في حقل الجاذبية ف

 الممكنة لجسمي كمي ساقط هي متقطعة . و في الواقع تكميم الفعل يقتضي أنه من أجل 

 



 

 طاولة تنس و نيوترونات – 83الجدول 

  ntو الفترة  nEارتداد الطاقة 

 

 

، هي ممكنة في الحالة الكمية . التقطع يؤدي إلى  nبمعنى آخر ، فقط ارتفاعات االرتداد المتقطعة تميز بواسطة العدد 

 . 83كثافة احتمالية متوقعة  التي تتغير مع االرتفاع بخطوات متقطعة كما هو مبين في الشكل 

يفة من الجسيمات الحيادية ألن الجسيمات الحيادية أفضل طريقة لتحقيق التجربة بواسطة جسيمات كمية هي إنتاج حزمة كث

ال تتأثر بالحقول الكهرطيسية الشاردة التي توجد في كل مختبر . النيوترونات هي حيادية عندما تنتج بكميات كبيرة من 

 .قبل المفاعالت النووية 

 ( 118من قبل هارتموت أبيل و مجموعته بعد سنوات من التحضير ) مرجع  2002أجريت التجربة ألول مرة في 

 8تبلغ باستخدام العديد من الخدع الذكية فقد عملوا على تبطيء النيوترونات من مفاعل نووي لقيمة صغيرة ال تصدق 

m/s 1برودة هي مقارنة مع سرعة كرة تنس الطاولة . ) درجة الحرارة المكافئة لهذه النيوترونات فائقة الmK  100أو 

eV   مشابه طاولة التنس  –( . وبعدها وجهت  النيوترونات إلى مرآة نيوترونات مصنوعة من الزجاج المصقول– 

باتجاه طاولة تنس أي  –مكافئ السقف الالصق  –والحظوا النيوترونات المرتدة . و لكشف االرتداد فقد خفضوا ماصا 

باتجاه مرآة النيوترينو وقاسوا كم عدد النيوترونات التي وصلت للنهاية األخرى من الطاولة . ) كل من الماص و المرآة 

 ( . cm 20كانت بطول 

 J13-2.3.10لماذا استغرقت التجربة هذا العدد من السنين ؟ أخفض مستويات طاقة للنيوترونات الناتجة عن الجاذبية هي 

 وهكذا .  peV , 3.3 peV ,4.1 peV 2,5يليها  peV 1.4أو 



 

 Iضعف الجاذبية . مقياس تداخل نيوتروني مكون من بلورة سيليكون وحيدة ) بواسطة حزمتي نيوترون  – 84الشكل 

&IIيمكن استخدامها لكشف تأثيرات الجاذبية على طور توابع الموجة ) 

 

من أجل أخفض حالة في ذرة  eV 13.6أو  J81-10.2.2مكننا مقارنتها مع القيمة للحصول على انطباع لصغر هذه القيم ي

الهيدروجين و الفريق عمل على قياس أول بضع مستويات  للطاقات المتقطعة . النتائج أكدت بتوقع معادلة شرودنجر ، 

 مع تضمين كمون الجاذبية إلى دقة القياس الممكن تحقيقها . 

 ى توابع الموجة ، بشكل خاص تغير الجاذبية طور توابع الموجة و تفعل ذلك كما هو متوقع . باختصار الجاذبية تؤثر عل

 طور الجاذبية لتوابع الموجة 

( التوقع أكّد 94sليس فقط الجاذبية تغيّر شكل توابع الموجة و لكنها أيضا تغير طورها .هل يمكنك تخيل لماذا ؟ ) تحدي  

. لقد طور راوخ مقاييس ( 119باستخدام جهاز مخترع من قبل هيلموت راوخ وفريقه ) مرجع  1975ألول مرة في عام 

مرة ثانية من  –التي فيها حزمة النيوترونات  84تداخل نيوترونية استنادا إلى بلورات سيلكونية وحيدة مبينة في الشكل 

 مقياس التداخل .تقسم إلى حزمتين و الحزمتين بعدها تضمان و تدخالن إلى  –مفاعل نووي 

بتدوير مقياس التداخل بشكل رئيسي حول المحور األفقي فقد جعل صاموئيل فيرنر و مجموعته حزمتي النيوترونات 

( . التجارب مبينة تخطيطيا في يمين الشكل 120في موضعين مختلفين ) مرجع  hتتداخالن بعد أن تسلقتا ارتفاع صغير 

متين تنعكسان لألعلى واحدة مباشرة وواحد ببضع سنتمترات أبعد و بعدها . و حزمة النيوترونات تقسم و الحز 84

 تضمان . 

( يعطى  ny 95بين الحزمتين ) تحدي  Δφمن أجل مثل هذه التجربة في الجاذبية تتوقع نظرية الكم فرق في الطور 

 بالشكل :

 

مع العديد من التجارب  –ات . كل التجارب هما سرعة و كتلة النيوترون mو  vالمسافة األفقية بين المرتفعين و  lحيث 

أجريت تجارب مماثلة على  1990sأكدت توقع نظرية الكم ضمن أخطاء تجريبية . في  –األخرى ذات الشكل البسيط 

 ( . 121مرجع )ذرات كاملة  

يمكن قياسها بدقة تبلغ أكثر من ثمانية خانات  gمقاييس التداخل للذرات هذه  حساسة جدا بحيث أن الجاذبية الموضعية 

 مهمة .

 

 



باختصار النيوترونات ، الذرات و الفوتونات ال تبدي مفاجآت في حقول الجاذبية . الجاذبية يمكن أن تشمل في كل الجمل 

بالتالي ، مثال  الكمية للحياة اليومية . بتضمين الجاذبية في الكمون ، فإن معادلة شرودنجر و ديراك بمكن استخدامهما

لوصف النمو و عمليات داخل األشجار . األشجار يمكن أن توصف بواسطة الديناميك الكهربائي الكمي في الجاذبية 

 الضعيفة .

 ذرة بور الجاذبية 

هل يمكن للجاذبية أن تقيد  الجمل الكمية ؟ الحساب القصير يبين أن اإللكترون الذي يدور حول بروتون بسبب الجاذبية 

 (   ny 96لوحدها ، بدون جذب كهربائي ساكن سيقوم بذلك عند نصف قطر بور للجاذبية البالغ ) تحدي 

 

 

لجاذبية ستكون أكبر من الكون . وهذا الحجم الضخم هو سبب الذي هو ألف مرة أكبر من مسافة األفق الكوني . ذرة بور ا

 أنه في ذرة الهيدروجين العادية ليس هناك  طريقة وحدية لقياس تأثيرات الجاذبية بين مكوناتها ) هل تستطيع تأكيد هذا؟(              

 ( . e 97) تحدي 

ا الكون و الذرات العادية هي أصغر بكثير من ذرة بور لكن لماذا الجاذبية ضعيفة بهذا الشكل جدا ؟ أو بشكل مكافئ لماذ

تى الجاذبية ؟ في النقطة الحالية من بحثنا عن جواب لهذه األسئلة ال يمكننا اإلجابة عليها . األسوأ ، إن ضعف الجاذبية ح

جابات مختلفة                يعني أنه باحتمال كبير التجارب المستقبلية ستعطي بيانات إضافية قليلة تساعد في اتخاذ قرار بين إ

 و المساعدة الحقيقية في التفكير الدقيق .

يمكننا أن نستنتج أن من كل هذا أن الجاذبية ال تتطلب وصفا كميا . في الواقع لقد تعثرنا في التأثيرات الكمية ألن الديناميك 

. كالسيكيا ، اإللكترون  ns 0.1حوالي  الكهربائي الكالسيكي يقتضي في تباين صارخ مع الحقيقة ، أن الذرات تتقك في

 الدوار سيصدر إشعاع حتى يسقط في النواة . نظرية الكم بالتالي ضرورية لتفسير وجود المادة . 

عندما نفس حساب االستقرار يجري من أجل إصدار إشعاع الجاذبية من قبل اإللكترونات الدوارة يجد المرء زمن تفكك 

( و هذه القيمة الكبيرة جدا ، أطول بترليونات المرات من عمر الكون  ny 98؟ ( ) تحدي )هل هذا صحيح   s 3710يبلغ  

( . بالتالي وجود الذرات 176، صفحة  IIوهي نتيجة اإلصدار المنخفض إلشعاع الجاذبية بواسطة الكتل الدوارة ) مجلد 

 ال يتطلب نظرية الكم للجاذبية . العادية 

 فضول حول نظرية الكم و الجاذبية 

بسبب تأثير الجاذبية على أطوار توابع الموجة ، بعض الناس الذين ال يؤمنون بإزالة التماسك المتحرضة عن الحّمام قد 

الزمن المسطح . بشكل  –( في الفراغ 145درسوا تأثير الجاذبية على عملية إزالة التماسك للجمل الكمية العادية )مرجع 

 فإن النتائج المحسوبة ال تطابق التجارب .متوقع 

   *  * 

بالرغم من ضعفها فإن الجاذبية تطرح العديد من األلغاز . أكثرها شهرة هي عدد من األحداث الفضولية التي يمكن أن 

دة تتضمن توجد عندما  ميكانيك الكم و الجاذبية يعتبران معا . و هي عادة تسمى الفرضيات ذات األعداد الكبيرة ألنها عا

و عدد البايرونات  0Rأعداد ذات أبعاد كبير . و الشكل الجميل ولكن المعروف قليال  يربط طول بالنك ، باألفق الكوني 

bN  (    146) مرجع  

 

 



 

. ليس هناك سبب معروف حول لماذا عدد  البايرونات و حجم  as 10= 1.2 .10 0& t 81= 10 bNالتي فيها يستخدم   

 أن يرتبطا بهذا الشكل . هذا الترافق مكافئ للذي أعب عنه ديراك * بالشكل : يجب 0Rاألفق 

 

هي كتلة البروتون . و هذه المساواة التقريبية يبدو أنها تقترح أن خواصا ميكروسكوبية معينة و هي كتلة  Pmحيث 

ألن التبعية خاصة نظرا  البروتون ، مرتبطة ببعض الخواص العامة للكون ككل . و هذا يؤدي إلى تصورات كثيرة ،

تعبران عن عالقة  (33)أو  (31)فيما إذا كانت العالقتان  بعض الناس حتى تصوروا حول للزمن للطرفين تختلفان . 

( . وحتى هذا اليوم فقط العبارة  148بحث عنها طويال بين الخواص الطبولوجية الموضعية و الشاملة للطبيعة ) مرجع 

 الصحيحة التي يبدو أنها موجودة هي أنها مصادفات ربطت بالزمن الذي حدثت فيه و أنها يجب أال تؤخذ جديا .

    *  * 

تجذب بعضها البعض بواسطة الجاذبية و تنحرف عن بعضها بشكل موازي لبعضها البعض  ةتحركت غير المالفوتونا

البعض . هل يمكن لمثل هذه الفوتونات أن تشكل حالة ارتباط كنوع من ذرة للضوء ، التي يمكن فيها أن تدور حول 

 ( . 99sبعضها البعض شريطة أن هناك حيز كافي لحدوث هذا ؟ ) تحدي 

   *  * 

ية في كل مجال وحيد من الحياة اليومية . و لكن سوف نرى اآلن أن الجاذبية في الملخص الجاذبية الكمية غير ضرور

 الكمية في مجاالت التي هي أكثر بعدا لكن أيضا أكثر روعة .

--- 

( كما  شرح واينبيرغ مطلوبة من قبل العديد من  147) مرجع   *التكافؤ يمكن أن يستنتج باستخدام  

 ( و في الواقع هذا يمكن إعادة كتابته بالشكل :  101، صفحة  VIالنماذج الكونية ) مجلد 

 

نحصل على فرضية عدد ديراك بتعويض البروتونات عن البيونات .الحظ أن  ون يرمع تعريف كثافة البا

و هي واحدات طبيعية للطول و الزمن . و سوف  زمن بالنك وطوله تعرف بالشكل 

 ندرسها في الجزء األخير من صعود الجبل .  

 

 

 

 

 



 

لكيفية مشاهدة الثقب األسود ذو عشر كتل شمسية ذو  –ليست صورة فوتوغرافية  –صورة محاكاة مبسطة  – 85الشكل 

نصف قطر شفارتزشيلد يبلغ ثالثين كيلو متر من مسافة ثابتة تبلغ ستمائة كيلو متر سوف تشوه صورة درب التبانة في 

 الخلفية

 

 الجاذبية و حدود االضطراب 

 "طاقة العالم ثابتة 

 إنتروبي العالم يبلغ قيمة عظمى 

 رودولف كالوسيوس " 

( و لقد وجدنا أيضا أن  254، صفحة  Iلقد صادفنا العبارة الشهيرة من قبل كالوسيوس ، أب مصطلح اإلنتروبي ) مجلد 

 هو أصغر قيمة إنتروبي توجد في الطبيعة . kثابت بولتزمان 

 ما هو تأثير الجاذبية على اإلنتروبي ، و الديناميك الحراري بشكل عام ظ 

لفترة طويلة ال أحد اهتم بهذه القضية . على التوازي ، لعدة عقود ال أحد تساءل فبما كان هناك أيضا يوجد قيمة عظمى 

 القضيتين مترابطتان . أن عندما اكتشف جاكوب بيكنشتاين 1973نظرية لإلنتروبي . تغيرت األوضاع دراماتيكيا في 

و حجم   Eلجسم ذو طاقة  S( وقد وجد أن اإلنتروبي  122لكان بيكنشتاين يدرس نتائج الجاذبية على فيزياء الكم ) مرجع 

L   : محدود بالشكل 

 

  



 

ثابت بولتزمان . وبشكل خاص فقد استنتج أن الثقوب السوداء) غير الدوارة ( تشبع  kمن أجل كل الجمل الفيزيائية حيث 

( و هي توجد 260، صفحة IIاالرتباط . و نتذكر أن الثقوب السوداء هي أكثر الجمل كثافة من أجل كتلة معينة ) مجلد 

 شكل فني لذلك . 65عندما تتقوض المادة كليا .  يبين الشكل 

 (:  s 100لثقوب السوداء لها إنتروبي يعطى بالشكل )تحدي وجد بيكنشتاين أن ا

 

. بشكل   اآلن مساحة األفق للثقب األسود . و تعطى بالشكل   Aحيث 

خاص النتيجة تقتضي أن الثقب األسود له إنتروبي . الثقوب السوداء بالتالي هي أنظمة غير منتظمة تصوف بواسطة 

 قوب السوداء هي أكثر النظم المعرفة عدم انتظام .* الديناميك الحراري . في الحقيقة الث

هل يمكنك إيجاد كيف ؟               اكرة اكبر من اجل شرائح الذاكرة .كمالحظة مهمة ، اإلنتروبي األعظمي أيضا يقتضي حد ذ

 ( . s 101) تحدي  

روبي الماكروسكوبي ؟ مؤدية لهذا اإلنتإنتروبي الثقب األسود هو غامض بعض الشيء . ما هي الحاالت الدقيقة المختلفة ال

عدة سنين إلقناع الفيزيائيين أن الحاالت الدقيقة ناتجة عن الحاالت الممكنة العديدة ألفق الثقب األسود نفسه  األمر استغرق

 ( .  124و أنها بشكل ما ناتجة عن ثبات اختالف الشكل عند هذا الحد ) مرجع 

اإلنتروبي تقتضي أن عدد درجات الحرية للثقب األسود هي حوالي ) وليس كما شرح جيراردت هوفت ، فإن عالقة 

 (.  s 102تماما( واحد لكل مساحة بالنك لألفق . ) تحدي 

يكون له درجة حرارة . ماذا تعني درجة الحرارة هذه ؟ في الحقيقة ال احد  أنفإنه يجب إذا كان للثقوب السوداء إنتروبي  

 تطورين غير مرتبطين خالل وقت قصير . هاأكديعتقد بهذه النتيجة حتى 

 اونروه  –دايفس  –قياس التسارع بواسطة مقياس درجة حرارة : إشعاع فولينغ 

بنفس االكتشاف النظري  1976وويليام اونروه في  1975و باول ديفس في  1973بشكل مستقل قام ستيفن فولينغ في 

الحظ مراقب عطالي المحاط بالخالء مراقب ثان متسارع بالنسبة لألول ، الذي ليس بينما كانوا يدرسون نظرية الكم : إذا 

 –فولينغ  كذلك فإنه  يالحظ إشعاع الجسم األسود . عن ظهور اإلشعاع لمراقب متسارع في الخالء فإنه يسمى اثر  

 .  اونروه –دايفس 

--- 

اضطرابا في الطبيعة هي ماكرة تماما . و القضية ملخصة من قبل  األكثر*المناقشة الدقيقة بان الثقوب السوداء هي الجمل 

المساحة التي تظهر في عالقة اإلنتروبي األعظمي ال يمكن أخذها بشكل بسيط كمساحة في وقت  أنبوسو و الذي يقول 

تفترض  هذا غير مسموح . لكن كل الحجج األربع هي خاطئة بشكل ما ، بشكل خاص ألنها أنمعين و يعطي حجج لماذا 

اكبر من قياس الكون يمكن قياسها . و مما يدعو للسخرية انه يلغي بعض الحجج  أوأن االطوال األصغر من طول بالنك 

 Aبنفسه الحقا في البحث و بعدها يستنتج عالقة محسنة التي هي تماما نفس التي انتقدها أوال فقط بتفسير مختلف للمساحة 

و نتائجه و هو اآلن يؤيد حد اإلنتروبي األعظمي . باختصار عالقة انتروبي الثقب و الحقا في حياته المهنية راجع بوس

 . Aمن اجل جملة فيزيائية ذات مساحة  أعظمياألسود هي فعال إنتروبي 

 

 



و بشكل ال يصدق ال أحد فكر بها خالل السنين  1930sكل   هذه النتائج حول الثقوب السوداء كانت تنتظر أن تكتشف منذ 

 ن القادمة األربعي

 اإلشعاع يملك طيف موافق لدرجة الحرارة 

 

 

يمكن أن يتبين أنه قيمة التسارع . و تعني النتيجة أنه ليس هناك خالء على األرض ألن أي مراقب على سطحها  aحيث 

و يمكننا بالتالي قياس الجاذبية على األقل من حيث المبدأ  40zK= Tو بالتالي يؤدي إلى  2m/s 9.8متسارع بمقدار 

باستخدام مقياس درجة حرارة . لكن حتى عند  أكبر التسارعات العملية فإن درجات الحرارة تكون صغيرة جدا ومن غير 

 (.126المؤكد فيما إذا كان األثر قد تم تأكيده قط تجريبا بشكل دقيق .) مرجع 

كل النواحي الممكنة للفرضية . مثال أيضا مراقب في حركة دورانية يكشف إن الناس درسوا عندما توقع هذا األثر ف

 . لكن هذا لم يحدث أبدا . و قد وجد أن التسارع البسيط لمرآة يؤدي إلى إصدار اإلشعاع .(36)اإلشعاع الذي يتبع العالقة 

 كتلة .المرايا بالتالي من األصعب تسارعها من األجسام األخرى ذات نفس ال

عندما يكون التسارع كبير كفاية أيضا جسيمات المادة يمكن أن تصدر و تكشف . إذا تسارع عداد جسيمات بشكل قوي 

كفاية عبر الخالء ، فإنه سيبدأ في عد الجسيمات . و نرى أن الفرق بين الخالء و المادة يصبح ضبابيا عند تسارعات 

          (. 63، صفحة  VIبحث عن التوحيد كما سوف نكتشف الحقا ) مجلد كبيرة . هذه النتيجة ستلعب دورا مهما في ال

اونروه قد تم مالحظته قبل أن يتوقع  –دايفس  –من المدهش ، في نهاية القرن العشرين أصبح من الواضح أن أثر فولينغ 

تيرنوف ) مرجع –سوكولوف  اونروه تبين أنه مكافئ للمالحظة المثبتة جيدا ك ما يعرف بأثر –دايفس  –و أثر فولينغ 

استخدم الفيزيائي الروسي إيجور تيرنوف مع أرسينجي سوكولوف معادلة ديراك لتوقع أن  1963( و في عام 127

 اإللكترونات في مسرعات دائرية و في حلقات تخزين تدور بطاقة عالية ستستقطب آليا .

و بعدها أكد بتجارب في  1971التوقع أكد ألول مرة بواسطة تجارب في معهد بودكر الروسي للفيزياء النووية في عام 

 أورساي ، في ستانفورد و في هامبورغ و في هذه األيام األثر يستخدم روتينيا في العديد من تجارب المسرعات .

اونروه ولكن يرى من إطار  –دايفس  –هو نفس اثر فولينغ تيرنوف –أدرك بيل و الينا سان اثر سوكولوف  1980sفي 

(  ولكنه اآلن مثبت جيدا . و في الشحنات المتحركة في 127مرجعي مختلف . و التكافؤ هو مدهش بعض الشيء ) مرجع 

قطب حلقة  تخزين ، فإن اإلشعاع الصادر ليس حراريا بحيث أن التشابه ال يكون واضحا أو بسيطا . لكن األثر الذي ي

فولينغ هو نفس اثر  –الفوتونات  للبرم الموازي و المضاد التوازي للحقل المغناطيسي  إصداروهو الفرق في  –الحزمة 

 من الالزم . أكثر متأخراالكتشاف نظري تم  أخرىاونروه و بالتالي لدينا حالة  –دايفس  –

 الثقوب السوداء ليست سوداء 

شكل مستقل ستيقن هاوكنج الشهير بقوته التي جعلته يقاوم المرض               جاكوب بيكينشتاين و ب 1974و  1973في 

إذا كان بأنه و أجبرته على الجلوس في كرسي متحرك فاجآ العالم بالنسبية العامة باكتشاف نظري أساسي . وقد وجدا 

مضاد الجسيم قد ظهر في الخالء قرب األفق يكون هناك فرصة محددة لهروب جسيم كجسيم  –الجسيم زوج االفتراضي 

حقيقي بينما الجسيم المضاد االفتراضي يؤسر بواسطة  الثقب األسود . و الجسيم المضاد االفتراضي هو بالتالي ذو طاقة 

البوزونات . من بعيد فإن هذا األثر هو مثل نات و . و اآللية تطبق عل كل من الفرميوسلبية و يخفض كتلة الثقب األسود 

إصدار جسيم و الدراسة التفصيلية تبين أن األثر أكثر حدة من اجل إصدار الفوتونات . باختصار بيكنشتاين و هاوكنج بينا 

 الثقوب السوداء تشع مثل األجسام السوداء . أن

 



 

 تجربة فكرية تسمح لك باستنتاج وجود إشعاع الثقب األسود – 86الشكل 

 

كل من نتيجة إنتروبي الثقب األسود من قبل بيكنشتاين و اثر المراقبين المتسارعين الذي وجد  األسوديؤكد إشعاع الثقب 

 من قبل فولينغ ، ديفيس و انروه 

( تبين  128يليام أونروه و روبرت فالد ) مرجع فقد نشرت تجربة فكرية جميلة من قبل وواضحا   أصبحعندما كل هذا 

 أن كل النتيجة قد تم استنتاجها منذ خمسين سنة سابقة .

من المخزي هذا التأخير في االكتشاف بالنسبة لمجمع الفيزيائيين النظريين ، و القصة نفسها بقيت جميلة . وقد بدأت في 

               .  تخيل علبة مرآتية مملوءة بإشعاع حراري  86ي الشكل عندما درس روبرت غيروخ القضية المبينة ف 1970sبداية 

و بالتالي مليئة بالضوء . كتلة العلبة يفترض أنها مهملة ومثل هذه العلبة مصنوعة من ورق األلمنيوم الرقيق . و نخفض 

تخفيض وزن اإلشعاع العلبة مع كل محتواها من اإلشعاع من محطة الفضاء باتجاه ثقب اسود . في محطة الفضاء 

بتوليد الطاقة . و من الواضح أنه عندما تصل العلبة إلى أفق الثقب األسود فإن اإلشعاع الحراري يزاح الحراري يسمح 

قد نحو األحمر إلى طول موجة النهائي . عند هذه النقطة المقدار الكلي من الطاقة المحتوى أصال في اإلشعاع  الحراري 

و يمكننا اآلن أن نعمل ما يلي : يمكننا فتح العلية عند األفق و نفرغ ما يزال بداخلها و نغلق العلبة  أعطي لمحطة الفضاء .

الفارغة   و عديمة الكتلة ثانية . بالنتيجة لقد حولنا كليا اإلشعاع الحراري إلى طاقة ميكانيكية . ال شيء آخر قد تغير : 

  الثقب األسود له نفس الكتلة التي في السابق .  

لكن عدم وجود تغير يتعارض مع المبدأ الثاني في الديناميك الحراري و قد استنتج غيرلوخ أن شيئا ما يجب أن يكون خطأ 

 و علينا أن ننسى األثر الذي يجعل هذه العملية مستحيلة .

ع كل شيء بشكل هو بدقة األثر المنسي الذي يضبيّن ويليام أونروه و روبرت فالد أن إشعاع الثقب األسود  1980sفي 

صحيح . و بسبب إشعاع الثقب األسود فإن العلبة تشعر بارتداد بحيث أنه ال يمكن خفضها عن األفق كليا . و العلبة تعوم 

بعض الشيء أعلى من األفق بحيث أن اإلشعاع الحراري داخلها ال يكون بطاقة صفرية و بالتالي في اإلنتروبي عندما 

ما تسحب علبة فارغة لألعلى ثانية فإن الوضع النهائي بالتالي يكون كالتالي : فقط جزء من تفتح العلبة. في الملخص ، عند

الطاقة لإلشعاع الحراري يتم تحويله إلى طاقة ميكانيكية وجزء من الطاقة يذهب لزيادة الكتلة و بالتالي اإلنتروبي للثقب 

 األسود . والمبدأ الثاني في الديناميك الحراري يكون محفوظا .



حسنا ، والمبدأ الثاني في الديناميك الحراري فقط يحفظ إذا كان اإلشعاع الحراري له تماما كثافة الطاقة الدقيقة عند األفق 

أعلى من األفق . و عند األفق التسارع الناتج عن  dو أعاله . لنلقي نظرة . مركز العلبة يمكن فقط خفضه حتى مسافة 

 بخفض العلبة هي ة  المكتسب Eو الطاقة   الجاذبية هو 

 

 

وكي نكون متوافقين مع القانون الثاني في الديناميك الحراري هذا المردود يجب أن  مردود العملية هو 

 يخضع إلى 

 

 

              dالتي تحدد بمسافة السحب  BHT درجة حرارة اإلشعاع داخل العلية . وبالتالي نجد درجة حرارة الثقب األسود  Tحيث 

و مسافة السحب تعطى تقريبا بحجم العلبة و حجم العلبة يجب أن يكون على األقل طول موجة اإلشعاع الحراري في 

 يعطي النتيجة  πو الحساب الدقيق يدخل عامل  تقريب أول و تعطي عالقة فين 

 

هو إما يسمى درجة حرارة الثقب األسود أو درجة حرارة   BHT نصف قطر و كتلة الثقب األسود . المقدار  M & Rحيث 

بينما  nK 62هاوكينغ . كمثال ، الثقب األسود ذو كتلة تساوي كتلة الشمس له درجة حرارة صغيرة تبلغ  –بيكينشتاين 

ماما . و هذا سيجعله فرن جيد ت GK 123سيكون له درجة حرارة تبلغ  kg 1210األصغر ذو كتلة جبل ليكن  األسودالثقب 

كل المرشحات كثقوب سوداء لها كتل في المجال من بضع كتل إلى بضع ماليين كتل شمسية . و اإلشعاع بالتالي ضعيف 

 جدا .

سبب ضعف إشعاع الثقب األسود هو أن طول الموجة الصادر هو من مرتبة نصف قطر الثقب األسود كما يمكن أن تريد 

هاوكينغ ) مرجع  –عن الثقوب السوداء غالبا أيضا يسمى إشعاع بيكينشتاين  ( و اإلشعاع الصادر ny 103التأكد ) تحدي 

129.) 

 مبادئ الديناميك الحراري و تلك العائدة لميكانيك األفق – 10الجدول 

 اآلفاق  الديناميك الحراري المبدأ

هي نفسها عبر  Tدرجة الحرارة  المبدأ الصفري  

 الجسم في االتزان  
 هي نفسها عبر األفق  aجاذبية السطح 

 المبدأ األول 
 الطاقة مصونة 

 

الطاقة مصونة  

 

 
 اإلنتروبي ال يتناقص أبدا  المبدأ الثاني 

dS≥0  
 =≤dAمساحة السطح ال تتناقص أبدا 

 ) ما عدا في إشعاع الثقب األسود( 0

 ال يمكن تحقيقها  a=0 ال يمكن تحقيقها  T =0 المبدأ الثالث 

 



كل مبادئ الديناميك الحراري صالحة للثقوب السوداء ، بالطبع ز إن ملخص معنى كل مبدأ ديناميك حراري في حال 

 . 10الثقوب السوداء معطى في الجدول 

إشعاع الثقب األسود بالتالي ضعيف جدا بحيث علينا التحدث عن أثر أكاديمي . وهذا يؤدي على إضاءة التي تزيد مع 

 ( ny 104الحجم بالشكل ) تحدي تناقص الكتلة أو 

 

عدد درجات الجسيم للحرية التي يمكن أن  n( ،  230، صفحة  IIIثابت ستيفان بولتزمان أو الجسم األسود )مجلد  σحيث 

 (.  130) مرجع  n=2لدينا  -تشع ، طالما أن فقط الفوتونات تشع فقط في حالة ذات أهمية عملية  

الثقوب السوداء بالتالي تسطع أكثر كلما كانت أصغر . و هذا هو أثر كمي أصيل نظرا ألنه كالسيكيا الثقوب السوداء ، 

كما يبين اسمها ال يمكن أن تصدر الضوء . حتى بالرغم من أن األثر أكاديميا ضعيف ، فإنه سيكون ذو أهمية الحقا .في 

هاوكينغ وفي  –حول الثقوب السوداء يزيد السطوع أعلى من قيمة بيكينشتاين  الجمل الفعلية العديد من التأثيرات األخرى

الواقع الثقوب السوداء عادة تكون أكثر نصوعا من النجوم العادية ، بسبب اإلشعاع الصادر عن المادة التي تسقط عليه . 

 لخالء الصرف . بالكن هناك قصة أخرى . هنا نحن نعالج فقط الثقوب السوداء المعزولة المحاطة فقط 

 عمر الثقوب السوداء 

(  ny 105بسبب اإلشعاع الصادر فإن الثقوب السوداء تفقد كتلتها تدريجيا . بالتالي عمرها النظري هو منتهي ) تحدي   

 و الحساب يبين أن العمر يعطى بالشكل : 

 

2.0 .ثانية بينما الثقب األسود ذو الكتلة  3.4 .10-25سيكون لها عمر  1g. مثال الثقب األسود بكتلة  M كتابع للكتلة األولية 

kg 3010  مرة ثانية هذه األعداد هي أكاديمية صرفة . النقطة المهمة هي أن الثقوب السوداء  6810سيكون لها عمر يبلغ .

  . البطيئة جدا  تتبخر . لكن هذه العملية 

أسرع أخرى دورها . وسوف نطرح بضع من مثل هذه لثقوب السوداء العادية تحدد عمرها فقط إذا لم تلعب أي عملية ا

بواسطة تأثيرات هاوكنغ هو أضعف من كل التأثيرات المعلومة . و هذا ال يحجب  –العمليات قريبا. إن إشعاع بيكينشتاين 

 أقوى فقط إذا كان الثقب األسود غير دوار ، حيادي كهربائيا و بدون سقوط مادة فيع من المحيط .

وجد أي من هذه التأثيرات للجاذبية الكمية تم تأكيدها تجريبيا ، حيث أن القيم هي أصغر بكثير من أن حتى اآلن ، ال ي

( أكد بشكل جميل تجريبيا باكتشاف نظري لويليام أونروه الذي  131تكشف . لكن استنتاج درجة حرارة هاوكينغ ) مرجع 

وجد أن هناك أشكال للسوائل التي فيها ال تتمكن أمواج الصوت من الخروج ، ما يعرف بالثقوب الصامتة . بالتالي هذه 

. النوع الثاني من الثقوب السوداء تشع أمواج  الصوت  بدرجة حرارة تحقق نفس العالقة التي للثقوب السوداء الحقيقية 

 ( وهي الثقوب السوداء البصرية و هي أيضا سيتم دراستها .  132الجملة المشابهة ) مرجع 

 الثقوب السوداء منتشرة في كل مكان 

في فإن الفلكيين توصلوا لكم كبير من األدلة التي بينت  شيئا ما مدهشا : يبدو أن هناك ثقب أسود    2000حوالي عام 

   المجرات  أكثرها شهرة هو بالطبع الثقب األسود في مركز مجرتنا .  مركز تقريبا كل

أيضا الكوازرات ، النوى المجرية و دافقات أشعة غاما يبدو أنها ناتجة عن ثقوب سوداء ضخمة في مركز المجرات                       

 و الكتل لهذه الثقوب السوداء  هي نوعيا اخف من مليون كتلة شمسية . 



اء الفلك أيضا تفكر أن العديد من األجسام الفيزيائية الفلكية األصغر تحتوي ثقوب سوداء : مصادر األشعة السينية علم

 فائقة اإلضاءة و النجوم الثنائية المصدرة لألشعة السينية هي مرشحات للثقوب السوداء للكتلة المتوسطة .

 هي غيمة افتراضية لثقوب سوداء صغيرة .  أخيرا ، الشرح المرشح للمادة الداكنة على أطراف المجرة

باختصار الثقوب السوداء يبدو أنها شائعة تماما في الكون . متى الحظ الفلكيون صنفا جديدا من األجسام ، فإن سؤالين 

 .يظهران مباشرة : كيف تتشكل األجسام ؟ و كيف تختفي ؟ ولقد رأينا أن ميكانيك الكم يضع حدا أعلى لعمر الثقب األسود 

النقطة األساسية هي أنه موجود . في الواقع يعتقد الفلكيون أن أكثر الثقوب ولكنه غير مهم .  ميدياألعلى هو أكا الحد 

هاوكينغ ، مثال عن طريق االندماجات . وكل هذا  –السوداء تختفي بطرق أخرى ، وقبل وقت طويل من حد بيكينشتاين 

 ( 171، صفحة  IIبية يمكن أن توضح هذه العمليات في المستقبل ) مجلد ما يزال موضوع بحث . الكواشف ألمواج الجاذ

 كيف تولد الثقوب السوداء ؟ ينتج أن والدة الثقوب السوداء يمكن في الواقع أن تالحظ .

 دافقات أشعة غاما الرائعة 

غاما أو ومضات أشعة العديد من البلدان اعتقدت أن كشف  1960sالنووية تنتج ومضات ألشعة غاما . في االنفجارات 

بشكل أفضل  وجودها ،  باستخدام األقمار الصناعية سيكون أفضل طريقة لضمان أنه ال أحد يقوم بتفجير قنابل نووية 

 فوق األرض و لكن عندما أرسل العسكر األقمار الصناعية في السماء لتأكيد مثل هذه الدفقات فإنها اكتشفت شيئا مدهشا 

 لقد الحظوا حوالي دفقتي أشعة غاما باليوم و لخوفهم من أن يسخر منهم فقد أبقى العسكر هذا سرا لعدة سنوات . 

استغرق األمر ست سنوات من العسكر ليفهموا ما يمكن أن يقوله لهم الفلكي  في خمس دقائق : الدفقات / الومضات تسمى 

 (134ارجي ) مرجع الفضاء الخاليوم دفقات أشعة غاما وكانت آتية من 

 

 

على  BATSEبواسطة تجربة  2000و   1990المالحظة بين عامي  2740و طاقة دفقات أشعة غاما الموقع  – 87الشكل 

متن مرصد أشعة غاما لكومبتون وهو قمر صناعي كبير موضوع في الفضاء من قبل مكوك فضائي بعد عشرين عاما من 

 )ناسا(  180-إلى 180 +التخطيط و اإلنشاء . درب التبانة متوضعة حول الخط األفقي الذي يسير من 

  

 

 

 

 



د حول الطبيعة الذي تم من قبل العسكر . القمر الصناعي (وهذا ربما االكتشاف الوحي  134أخيرا نشرت النتائج  )مرجع 

اآلخر هذه المرة صنع من قبل العلماء و هو مرشد أشعة غاما لكومبتون أكد أن الدفقات كانت من خارج المجرة كما ثبت 

 . 87بالخارطة المبينة في الشكل 

بدأ  1996اما ال تخترق الغالف الجوي . في غ أشعة أكثرن قياسات دفقات أشعة غاما تتم من قبل األقمار الصناعية أل

 الهولندي بوضع خارطة و قياس دفقات أشعة غاما بشكل منهجي . –االيطالي  BeppoSAXالقمر الصناعي 

 وقد اكتشف أنها كانت متبوعة بنطاق أشعة سينية بعد التوهج و الذي يدون عدة ساعات و في بعض األحيان أيام . 

تم اكتشاف بعد التدفق أيضا في المجال الضوئي . و سمح القمر الصناعي أيضا للباحثين أن يجدوا األشعة  1997في 

 السينية المقابلة و المنابع الضوئية و الراديوية من أجل كل دفقة . 

م قياسها             ت 4.5و   0.0085هذه القياسات بدورها سمحت بتحديد المسافة لمنابع الدفقات و االنزياحات الحمراء بين 

 أصبح من الممكن نهائيا كشف الدفقات الضوئية الموافقة لدفقات أشعة غاما *. 1999( وفي عام  135) مرجع 

دفقات أشعة غاما لها فترات بين ميلي ثانية و حوالي ساعة . و دفقات أشعة غاما يبدو أنها  أنكل هذه البيانات معا بينت 

( : دفقات قصيرة عادة أقل من ثالثة ثواني و صادرة عن منابع أقرب و الدفقات األطول  مكونة من صنفين )على األقل 

 ( . 137الصادرة عن مجرات بعيدة ذات فترة ثالثين ثانية و أكثر و بطيف طاقة أكثر نعومة ) مرجع 

طوع كل النجوم في كل .هذا هو تقريبا جزء من مائة من س  W4510و الدفقات الطويلة تنتج إضاءات مقدر أنها تصل إلى 

( و بشكل مختلف هي نفس مقدار الطاقة المحرر عند تحويل العديد من الكتل  s 106الكون المرئي  مأخوذة معا ) تحدي 

 الشمسية إلشعاع خالل بضع ثواني . 

لكها جسم  ريب من قيمة السطوع األعظمي النظري التي يمكن أن يمسطوع المقاس للدفقات الطويلة هو  قفي الحقيقة ، ال

 ( و هذا الحد يعطى بالشكل : 106، صفحة  II) مجلد 

 

 ( e 107كما يمكن أن تريد التأكد بذلك بنفسك ) تحدي 

--- 

 من قبل جوشن غراينر  /jcg/grb.html~www.de*لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع الرائع أنظر 

 

باختصار منابع دفقات أشعة غاما هي أكبر قنابل موجودة في الكون .  هي انفجارات تقريبا ذات نسب غير ممكن تخيلها     

و األبحاث الحديثة يبدو أنها تعطي أن دفقات أشعة غاما الطويلة ليست متماثلة المناحي و لكنها بشكل حزم  بحيث أن قيم 

 اج أن تقسم بعامل يساوي ألف . السطوع الهائلة المذكورة يمكن أن تحت

أشعة غاما ما تزال غير واضحة و غالبا يتصور أن الدفقات القصيرة هي ناتجة عن النجوم  إلصدارلكن اآللية التي تؤدي 

النيوترونية الناشئة بينما الدفقات الطويلة تصدر عندما يتشكل ثقب أسود في المستعر األعظم أو انفجار المستعر الكبير. 

لثقوب سوداء في التشكيل ولكن التفسير  أوليةدفقات أشعة غاما الطويلة ستكون صرخات في هذه الحالة (  135)مرجع 

 المقابل ينص على أن دفقات أشعة غاما الطويلة هي ناتجة عن موت الثقوب السوداء .

نة من قبل دامور و روفيني تم توقع آلية إصدار إشعاع قوي من الثقوب السوداء التي تحتضر المشحو 1975في الواقع في 

( و الثقوب السوداء المشحونة لها عمر اقصر بكثير من الثقوب السوداء الحيادية ألنه خالل تشكلها تحدث  133)مرجع 

عملية ثانية و في منطقة محيطة بها فإن الحقل الكهربائي يكون اكبر مما يعرف بقيمة استقطاب الخالء بحيث أن أعدادا 

البوزيترون يتم إنتاجها و التي يتم فناؤها كلها تقريبا . و هذه العملية تخفض بشكل فعال  –لكترون كبيرة من أزواج اإل

http://www.de/~jcg/grb.html


قيمة من اجلها يكون الحقل أدنى من الحرج في كل مكان بينما يصدر مقادير كبيرة من  الطاقة  إلىشحنة الثقب األسود 

 6810في زمن من مرتبة ثواني . و هذا اقصر تماما من  30%العالية الضوئية و ينتج أن الكتلة تنخفض بنسبة تصل إلى 

 هاوكينغ و هذه العملية بالتالي تنتج دفقة أشعة غاما شديدة جدا . –سنة المتوقعة من قبل  إشعاع بيكينشتاين 

غاما تولدت بواسطة إفناء  أشعةو مع مساعديه بيّن أن دفقات  1997مرة ثانية عام  1975اخذ روفيني نموذجه لعام 

المشكلة بواسطة استقطاب الخالء في منطقة سموها الديادوسفير و لها سطوع وفترة تماما البوزيترون  –أزواج اإللكترون 

كما هو مقاس و ذلك إذا افترض ثقب أسود يصل إلى ثالثين كتلة شمسية  و الثقوب السوداء المشحونة بالتالي تخفض 

البوزيترون . ) العملية تخفض الكتلة  –طريق استقطاب الخالء و عملية تشكيل أزواج اإللكترون شحنتها و كتلتها عن 

ألنها إحدى العمليات القليلة غير القابلة لالنعكاس على عكس أكثر المحاوالت األخرى لزيادة كتلة الثقب األسود مثال 

 األسود بالتالي غير عكوسة (  بواسطة رميه بالجسيمات ذات الشحنة المعاكسة و زيادة كتلة الثقب

تفقد الطاقة بطرق مختلفة و أيضا ينتج أنها مسؤولة عن ما بعد التوهج المكتشف من قبل  أنالبقايا المتبقية بالتالي يمكن 

  BeppoSAXالقمر الصناعي  

ا لم يتم تحديد موضعه من بين آخرين تصور فريق روفيني أن البقايا هي مصادر األشعة الكونية عالية الطاقة و التي أصله

 ( و كل هذه الدراسات المثيرة ما تزال جارية .136بعد ) مرجع   

روعة في الفيزياء الفلكية و عالقتها مع الثقوب السوداء مقبولة  األكثرغاما هو احد القضايا المفتوحة  أشعةإن فهم دفقات 

هي المادة الساقطة في  األمثلةوب السوداء ممكنة . اإلشعاع من الثق إلصدارعموما و لكن العديد من العمليات المؤدية 

( أو 269، صفحة  IIلفظ المادة من الثقوب السوداء الدوارة عن طريق عملية بنروز ) مجلد  أوالثقب األسود و التسخين 

نابع الكوازارات و الم منشأالجسيمات المشحونة الساقطة في الثقب األسود . و هذه اآلليات معروفة و هي في األصل 

ثقوب سوداء محاطة بمادة في مرحلة تطور تلي دفقات  بأنهاالساطعة شبه النجمية الموجودة في كل السماء . و يفترض 

( و الحقول المغناطيسية  V 2010غاما و لكن حتى تفاصيل ما يحد في الكوازارات و الجهود الهائلة )التي تصل إلى  أشعة

 لمحيطة ما تزال موضوع بحث شديد في الفيزياء الفلكية . وأيضا تأثيراتها على المادة االمتولدة 

 خواص مادة الثقوب السوداء 

حالما يتم وضع مفهوم إنتروبي  الثقب األسود فإن الناس يبدؤون في التفكير بالثقوب السوداء مثل أي جسم مادي آخر 

 Rحيث   Rπ4 3 /3   تها بالحجم الخيالي المعرف بالشكل مادة التي يمكن تعريفها بربط كتل.مثال الثقوب السوداء لها كثافة 

 نصف قطرها و الكثافة بالتالي تعطى بالشكل 

 

 

ويمكن أن تكون منخفضة تماما بالنسبة للثقوب السوداء . من أجل الثقوب السوداء الكبيرة ذات ألف مليون  كتلة شمسية 

 في هذه الحالة هي أعلى كثافة ممكنة في الطبيعة لتلك الكتلة (فهي من مرتبة كثافة الهواء على أنه حتى   e 108)تحدي 

 بالمناسبة تسارع الجاذبية في األفق ما يزال كبيرا حيث يعطى بالشكل  

 

 ( . e 109من أجل كثافة هواء الثقب األسود )تحدي  2s/km 15الذي ما يزال 

 ريف المعتاد بالتع Sمن الواضح أن درجة حرارة الثقب األسود ترتبط باإلنتروبي 

 



 

 

 كل الخواص الحرارية األخرى يمكن استنتاجها بواسطة العالقات القياسية من الديناميك الحراري .

بشكل خاص الثقوب السوداء في الجمل في الطبيعة ذات أكبر إنتروبي ممكن . هل يمكنك تأكيد هذه المعالجة  )تحدي 

110 e  . ) 

: عندما تضاف الحرارة لها فإنها تبرد وبمعنى آخر الثقوب السوداء ينتج أن الثقوب السوداء لها سعة حرارية سالبة  أيضا

لها حرارة نوعية ال يمكن أن تحقق االتزان مع الحّمام . و هذه ليست مفاجأة حقيقية نظرا الن أي مادة مرتبطة  بالجاذبية 

 dE/dR >0ة للتفكير برؤية أن أي غاز أو جملة مادية تتقوض تحت الجاذبية تتبع سالبة . و في الواقع يستغرق األمر بره

& dS/dR>0   111)تحدي ny  ( . هذا يعني أنه بينما يتقوض فإن الطاقة و اإلنتروبي للجملة تتقلص ) هل يمكنك إيجاد

فان درجة الحرارة دوما موجبة  T= dS/dE/1( . نظرا الن درجة الحرارة تعرف بالشكل  s 112تذهب ؟( )تحدي  أين

 (138هي سالبة ) مرجع  dE/dTن الحرارة النوعية خالل التقوض يستنتج المرء أ dT/dR <0من زيادة درجة الحرارة 

الثقوب السوداء مثل أي جسم تتذبذب عندما تضطرب بشكل طفيف و هذه االهتزازات أيضا تم دراستها و ترددها متناسب 

 (.139) مرجع مع كتلة الثقب األسود 

 (130من قبل الفيزيائيين الروس ) مرجع  1960sالثقوب السوداء غير الدوارة ليس لها حقل مغناطيسي كما أثبت في 

من ناحية أخرى الثقوب السوداء لها شيء متعلق بالناقلية الكهربائية المنتهية و اللزوجة المنتهية . و بعض هذه الخواص 

 ( حتى بالرغم من أن هذا النموذج ليس قابال للتطبيق بشكل دائم . 140ء ) مرجع يمكن فهمها إذا وصف األفق كغشا

في أية حال يمكننا دراسة ووصف الثقوب السوداء الماكروسكوبية المعزولة مثل أي جسم مادي ماكروسكوبي                      

 و الموضوع غير مغلق 

 كيف تتبخر الثقوب السوداء ؟

غير دوار و غير مشحون الكتلة بإشعاع هاوكينغ فإنه في النهاية يصل لقيم تقترب  من كتلة بالنك  عندما يفقد  ثقب أسود

للعمر تطبق على ثقب أسود ذو كتلة بالنك و تعطي قيمة تبلغ أكثر من ستين  (41)و هي بضع ميكروغرامات و العالقة 

 ألف زمن بالنك .

 ه اللحظات األخيرة للتبخر ؟وهذه قيمة كبيرة بشكل مدهش . ما الذي يحدث في هذ

إن الثقب األسود الذي يقترب من كتلة بالنك في وقت ما سيصبح أصغر من طول موجة كومبتون له وهذا يعني أنه 

يتصرف مثل جسيم أولي و بشكل خاص التأثيرات الكمية يجب أن تؤخذ بالحسبان . و ما يزال غير معلوم كيف هذه 

واء استمرت الكتلة في التناقص بانسيابية أو بخطوات ) مثال بقيم كتلة متناقصة الخطوات التبخرية األخيرة تحدث س

تقترب من الصفر ( وكيف تتغير بنيته الداخلية سواء بدأ الثقب األسود الثابت في الدوران ) كما توقع  nحيث  𝑛√بالشكل 

شيء كافي لدراسته و لكن قضية  المؤلف ( أو كيف إصدار اإلشعاع ينحرف عن إشعاع الجسم األسود و ما يزال هناك

 هامة تم تسويتها . 

 تناقص معلومات الثقوب السوداء 

 

  

 



 

عندما تم اكتشاف اإلشعاع الحراري للثقوب السوداء فإن هذا أحد األسئلة التي تم الجدل حولها  بحرارة لعدة سنوات           

المعلومات مثل يمكننا تخيل الثقب األسود مكون من عدد و المادة التي تشكل الثقب األسود يمكن أن تحتوي الكثير من 

 كبير من الكتب التي تتقوض على بعضها البعض . من ناحية أخرى الثقب األسود يشع حراريا حتى يتبخر .

نظرا ألن اإلشعاع الحراري ال يحمل معلومات فإنه يبدو أن المعلومات تختفي بعض الشيء أو بشكل مكافئ يزداد 

إن عددا كبيرا من األبحاث كتبت حول هذه المسألة و بعضها يدعي أن هذا المثال يبين أن الفيزياء التي اإلنتروبي . 

نعرفها غير صحيحة و بحاجة ألن تغير . و كالعادة لحسم القضية فإننا بحاجة للنظر إليها بدقة و نضع كل األحكام  

 واب و تساعدنا ثالثة أسئلة وسيطة في إيجاد الجالمسبقة جانبا . 

 ما الذي يحدث عندما يرمى بكتاب في الشمس ؟ متى و كيف يتم إشعاع المعلومات بعيدا ؟ -

 كم هي دقة الجملة أن الثقب األسود يشع إشعاع حراري ؟ هل يمكن أن يكون هناك انحراف طفيف ؟ -

 هل يمكن قياس االنحراف ؟ بأي طريقة يمكن للثقوب السوداء أن تشع معلومات ؟    -

 ( e 113يمكن أن تريد أن تفكر قبل االستمرار بالقراءة . ) تحدي 

يرمى في الشمس فإن  –أو ذو إنتروبي منخفض  –لنسير عبر ملخص قصير . عندما كتاب أو أي جسم معقد جدا 

ثقب األسود المعلومات المحتواة فيه يتم إشعاعها بعيدا . و المعلومات المحتواة في بعض االنحرافات الطفيفة عن إشعاع ال

 و هي  في ارتباطات طفيفة بين اإلشعاع الصادر عبر حرق الزمن  للشمس . 

و الحساب القصير الذي يقارن اإلنتروبي لكتاب في درجة حرارة الغرفة و المعلومات المحتواة فيه يبين أن هذه التأثيرات 

 صغيرة جدا و صعبة القياس .

(  . وقد حسب ما يمكن أن تقيسه المعلومات في 141باج ) مرجع إن التفحص الواضح للموضوع أعطي من قبل دون 

إشعاع جملة الثقب األسود و اإلشعاع معا سيكن حالة صرفة أي حالة تحتوي معلومات خاصة . و النتيجة بسيطة . حتى 

غر تبدو فإن أي جملة جزئية اص –و في حالة صرفة  –مكونة من العديد من درجات الحرية  –إذا كانت الجملة كبيرة 

هي  n & m≤ nحيث   N =nmتقريبا حرارية بشكل تام . و بشكل أكثر تحديدا إذا كانت الجملة الكلية لها بعد هيلبرت 

يعطى  mSسيكون لها إنتروبي  mأبعاد جملتين جزئيتين و إذا كانت الجملة الكلية هي في حالة صرفة فإن الجملة الجزئية 

 (ny 114بالشكل ) تحدي  

 

 

 ى تقريبا بالشكل الذي يعط

 

 (47)على أنها تحدد درجات الحرية  بدال من أبعاد فراغ هيلبرت . أول حد في المعادلة  n &mلمناقشة النتيجة  لنفكر بـ 

هي اإلنتروبي المعتاد لحالة مزيج . و الحد الثاني هو انحراف صغير و يصف مقدار المعلومات المحتواة في الحالة 

هي  mالصرفة األصلية ، و بتعويض األعداد ، نجد أن هذا صغير جدا بالمقارنة مع األول . بمعنى آخر الجملة الجزئية 

 وهي تبدو مثل جملة حرارية حتى بالرغم من أنها ليست كذلك . تقريبا غير قابلة للتمييز عن الحالة المختلطة 

هو في الحقيقة كافي ليشع خالل عمر الثقب األسود أي  (47)يبين الحساب أن الحد الثاني الصغير في يمين المعادلة 

ي القياسات معلومات محتواة فيه . بعدها مضى بايج في بيان أن الحد الثاني هو صغير جدا بحيث أنه ليس فقط يضيع ف

 ولكن أيضا يضيع في الحسابات االضطرابية العادية للجمل الفيزيائية . 



السؤال حول فيما إذا كانت أي معلومات مشعة يمكن قياسها يمكن اآلن اإلجابة عليه مباشرة . و كما بيّن دون بايج حتى 

و بالتالي من الضروري قياس  ( 142قياس نصف الجملة فقط يعطي حوالي نصف بت من المعلومات المشعة ) مرجع 

تقريبا كامل اإلشعاع  للحصول على كم قابل للقياس من المعلومات المشعة . بمعنى آخر من الصعب جدا تحديد 

 المعلومات المحتواة في إشعاع الثقب األسود .  

اإلشعاع الكلي للثقب  مع في الملخص ، في أي لحظة  ، مقدار المعلومات المشعة من قبل ثقب أسود هي مهملة بالمقارنة

األسود  و من المستحيل عمليا الحصول على معلومات قيمة عبر القياسات أو حتى عبر الحسابات التي تستخدم التقريبات 

 االعتيادية .

 مزيد من التناقضات 

. و له خاصة  مع بيئتهإن الثقب األسود هو جسم ماكروسكوبي مشابه لنجم ، و مثل كل األجسام يمكنه أن يتبادل التأثير 

خصوصية في ابتالع كل شيء يسقط فيه . هذا مباشرة يفضي بنا للسؤال إذا ما كنا نستطيع استخدام هذه الخاصة للغش 

حول قوانين الطبيعة اليومية . بعض المحاوالت درست في الفقرة حول النسبية العامة و أعاله ، هنا ندرس بعض 

 (.273، صفحة  IIالمحاوالت اإلضافية ) مجلد 

   *  * 

بعيدا عن قضايا اإلنتروبي ، يمكننا البحث عن طرق للغش حول مصونية الطاقة و كمية الحركة الزاوية  أو الشحنة               

( . لكن كل تجربة تأتي لنفس الحسابات . ال يمكن الغش و كل تبرير يؤكد أن العدد األعظمي من ny 115) تحدي 

مع مساحة سطح المنطقة و ليس مع حجمها . هذه النتيجة  المثيرة لالهتمام ستبقينا  درجات الحرية في منقطة متناسب

 مشغولين لبعض الوقت .

   *  * 

الثقب األسود يحول المادة لمادة مضادة بمردود معين . و في الواقع الثقب األسود المشكل بتقوض المادة أيضا يشع المادة 

هل تستطيع إيجاد مثال  ny 9 116تالفات عن مصونية عدد الجسيمات ) تحدي المضادة . و بالتالي يمكننا البحث عن اخ

 على ذلك  ؟

   *  * 

الثقوب السوداء تحرف الضوء . هل األثر تابع لالستقطاب ؟ لكن الجاذبية نفسها ال تشكل فرق في االستقطاب  إذا تم 

( .أول الحسابات يبدو أنها تبين أن 143، و القصة يمكن أن تتغير ) مرجع  QEDتضمين تأثيرات الجسيم االفتراضي لـ 

 مثل هذا األثر يوجد  بحيث أن الجاذبية يمكن أن تنتج أقواس قزح . ابق متنبها .

   *  * 

كن أن إذا العلب الخفيفة المصنوعة من مرايا يمكن أن تعوم في اإلشعاع يمكن استنتاج نتيجة غريبة : مثل هذه العلبة يم

الذي  اونروه  –ديفس  –تتسارع ذاتيا في الفراغ الحر . في معنى ، العلبة المتسارعة يمكن أن تعوم على إشعاع فولينغ 

تشكله بتسارعها الخاص . هل تستطيع بيان أن هذا الوضع مستحيل بسبب الفرق الصغير و لكن المهم بين الجاذبية                  

األسباب األخرى مثل عدم وجود مرايا مثالية أيضا  0( ny 117يرات المد و الجزء ؟) تحدي و التسارع  وهو غياب تأث

 يجعل األثر مستحيال ( .

   *  * 

ايكل كوتشيف بتوقع رائع أن المادة و اإلشعاع بطول موجة أكبر من قطر الثقب األسود تنعكس جزئيا قام م 2003في عام 

لما كان طول الموجة أكبر كلما كان االنعكاس أكفأ و من اجل الثقوب النجمية  ( و ك144عندما تضرب ثقبا أسود ) مرجع 

أو حتى الثقوب السوداء األكبر فقد توقع أن الفوتونات فقط أو الغرافيتونات تنعكس . الثقوب السوداء لن تكون بالتالي علب 

 قمامة كاملة . هل األثر حقيقي ؟ المناقشة ما تزال جارية .

 



 للجاذبية ميكانيك الكم 

 لنأخذ خطوة مبدئية في هذه المرحلة . حتى اآلن نظرنا لنظرية الكم مع الجاذبية ، اآلن سنلقي نظرية على نظرية الجاذبية.

إذا استذكرنا التشابه بين الحقل الكهرطيسي و حقل الجاذبية فإن خطوتنا التالية ستكون إيجاد وصف كمي لحقل الجاذبية. 

من قبل العديد من العقول الالمعة لمدة قرن تقريبا فإن هذا البحث لم ينجح و في الواقع الباحثين  لكن بالرغم من المحاوالت

 الحديثين أخذوا اتجاها آخر كما سنشرح في آخر جزء من مغامرتنا . ولكن لنرى ما تحقق و لماذا النتائج غير كافية .

 هل توجد الجاذبية ؟  

نظرية الكم تقول أن كل شيء يتحرك مكون من جسيمات . ما هي نوع الجسيمات المكونة منها أمواج الجاذبية ؟إذا كان 

سيعامل من منظور الميكانيك الكمي مثل الحقل الكهرطيسي فإن أمواجه يجب أن تكون مكممة و أكثر حقل الجاذبية 

 باشرة .مكن استنتاجها في طريقة مخواص هذه الكمات للجاذبية ي

للجاذبية العامة مثل التي للكهرباء تقتضي أن كمات حقل الجاذبية لها كتلة متالشية و تتحرك بسرعة   2r/1إن العالقة 

 الضوء و استقالل الجاذبية عن التأثيرات الكهرطيسية تقتضي شحنة كهربائية متالشية .

أن كمات الحقل لها برم صحيح و زوجي  .البرم  نالحظ أن الجاذبية دوما تجذب و ال تكون أبدا متنافرة وهذا يعني

( .لتحقيق الخاصة أن كل الطاقة لها جاذبية 149المتالشي منفي نظرا ألنه يقتضي عدم وجود اقتران مع الطاقة ) مرجع 

سيكي عديمة الكتلة يؤدي إلى حد كال 2هو حقيقي . في الحقيقة يمكن أن نبين أن فقط تبادل جسيمات البرم  S= 2فإن البرم 

 للنسبية العامة .

 قوة االقتران للجاذبية التي تقابل لثابت البنية الدقيقة للكهرطيسية يعطى إما بالشكل :

 

لكن أول عالقة ليست عددا صرفا و العالقة الثانية هي كذلك ولكنها تعتمد على الكتلة التي نعوضها . هذه المصاعب 

مناسب كما أصبح واضحا في الفقرة حول النسبية العامة  و غاليا يقال أن تنعكس في حقيقة أن الجاذبية ليست تبادل تأثير 

m    1يجب أن تؤخذ كقيمة تقابل طاقة الجملة  المعنية . من أجل الحياة اليومية الطاقة النوعية هي eV  التي تؤدي لقيمة

. الجاذبية في الواقع ضعيفة بالمقارنة مع الكهرطيسية التي من أجلها  

 . 

إذا كان كل هذا صحيحا ، فإن كمات الحقل االفتراضية يجب أيضا أن تكون موجودة لتشرح حقول الجاذبية الستاتيكية 

ولكن حتى هذا اليوم ما يعرف بالغرافيتون لم يتم كشفه  و في الحقيقة هناك أمل قليل بان يتم ذلك  ومن ناحية التجربة ال 

 ( s 118فقط جرب ) تحدي  احد يعلم بعد كيفية بناء كاشف غرافيتون .

من الناحية النظرية  المشاكل في ثابت االقتران ربما تجعل من المستحيل إنشاء نظرية معاد صياغتها للجاذبية حيث عدم 

 وجود إعادة صياغة يعني استحالة تعريف تمدد االضطراب و بالتالي تعريف الجسيمات والتي تتضمن الغرافيتون 

غير قابلة للتطبيق على أمواج الجاذبية   أو القات مثل  ربما بالتالي يكون أن الع

 وباختصار ربما أن مفهوم الجسيم يجب تغييره قبل تطبيق نظرية الكم على الجاذبية و القضية ما تزال مفتوحة حتى اآلن .   

 الزمن  –رغوة الفراغ 

الجاذبية و بالنتيجة تؤدي إلى عالقة من إن عالقة عدم التحديد من أجل كمية الحركة و الموضع أيضا تطبق على حقل 

 التي تعطى بالشكل :  lفي منطقة بحجم  gأجل عدم التحديد لتنسور متري 



 

( .  نظرية الكم تبين انه ny 118هو طول بالنك . هل يمكنك استنتاج النتيجة ؟ ) تحدي  حيث 

 وهو قيمة قابلة للقياس بشكل ضبابي . g مثل كمية الحركة أو موضع الجسيم أيضا هو تنسور متري 

ال يمكن قياسها . هذا يقتضي أن القيم القابلة  لكن هذا ليس كل شيء . نظرية الكم تستند إلى مبدأ أن األفعال األدنى من 

 بكون محدود بالشكل  Lفي منطقة ذات حجم  gللقياس للقيمة المترية 

 

للمتري التي تتعلق بشكل عكسي بحجم المنطقة يقتضي هل يمكنك تأكيد هذا ؟ النتيجة لها نتائج بعيدة المدى و القيمة الدنيا 

الزمن عند أبعاد صغيرة جدا . بعبارة أخرى عند طاقات عالية جدا ،  –أنه من المستحيل القول ما يحدث لشكل الفراغ 

الزمن لوصف هذه الحالة                –ا . وقد أدخل جون ويلر مصطلح رغوة الفراغ الزمن نفسه يصبح ضبابي –مفهوم الفراغ 

الزمن غير مستمر و ليس وصلة في هذه المجاالت . و لكن هذا كان األساس الذي بني  -و المصطلح يوضح  أن الفراغ  

بني على رمل . القضية ستكون عليه وصفنا  للطبيعة حتى اآلن . و نحن مجبرون على استنتاج أن وصفنا للطبيعة م

 ( .57، صفحة VIأساسية في المجلد األخير لصعودنا الجبل ) مجلد 

 الزمن  –إزالة تماسك الفراغ 

الزمن هما نفسهما . إذا تطور حقل الجاذبية مثل جملة كمية يمكننا  –النسبية العامة علمتنا أن حقل الجاذبية و الفراغ 

 الزمن .  –ماكروسكوبية مختلفة للفراغ السؤال لماذا  لم تالحظ تنضدات 

و حقل جاذبية متجانس  l( وهي التنضد ، في منطقة خالء بحجم 150ألبسط حالة على اإلطالق ) مرجع مبسطة المناقشة 

g  و واحد ذو قيمةg'  مجلد (IV  كما في حال تنضد ماكروسكوبي مميز لتوابع الموجة فإن مثل 146، صفحة ) هذا

ل عندما تعبر الجسيمات الحجم . و الحساب البسيط يعطي زمن االضمحالل حمبشكل خاص يض التنضد يضمحل . 

 (    ny 120بالشكل ) تحدي 

 

كتلتها . بتعويض األعداد النوعية نجد أن التغيرات في قوة حقل الجاذبية هي  mالكثافة العددية للجسيمات و  nحيث 

صغيرة  جدا . في الحقيقة األعداد صغيرة جدا بحيث يمكننا استنتاج أن حقل الجاذبية هو أول متحول الذي يتصرف بشكل 

 من الصعب جدا كشفها .  الزمن بالتالي سيكون –كالسيكي في تاريخ الكون . تأثيرات الجاذبية الكمية للفراغ 

 الزمن و لكن أيضا تخبرنا عن كيفية التصرف في الصف . –باختصار المادة ال تخبرنا فقط عن كيفية انحناء الفراغ 

 نظرية الكم كعدو للخيال العلمي 

و لكن قوبة الزمن ؟ إن نهاية القرن العشرين أتت بنتائج عديدة غير متوقعة  –كيف تغير نظرية الكم فكرتنا عن الفراغ 

أن الثقوب الدودية التي عي ( 151وجد فورد و رومان ) مرجع  1995في الجاذبية الكمية شبه الكالسيكية . في عام 

خيالية في النسبية العامة ال يمكن أن توجد إذا أخذت تأثيرات الكم بالحسبان . و قد بينا أن الثقوب الدودية الماكروسكوبية 

 ر واقعية ) من أجل الثقوب الدودية الميكروسكوبية القضية ما تزال غير واضحة( .تتطلب طاقات سالبة كبيرة غي



أن المنحنيات التي تشبه الزمن المجرع ال توجد في الجاذبية ( 152بيّن كاي ، رازدوفسكي و فالد ) مرجع  1996في عام 

 .   الكمية شبه الكالسكية 

( التي هي أيضا   متخيلة في النسبية العامة ال يمكن 153بيّن بفيفينغ و فورد أن حاالت قيادة السداة  ) مرجع  1997في 

 أن توجد إذا تم أخذ تأثيرات الكم في الحسبان . مثل هذه األوضاع تتطلب طاقات سالبة كبيرة بشكل غير واقعي .

 تي بدأت بالنسبية العامة .باختصار تضمين تأثيرات الكم يخرب كل هذه الخياالت ال

 

 

كل شجرة مثل  شجرة الباوباب الجميلة من مدغشقر تبين أن الطبيعة على عكس الفيزيائيين قادرة على جمع  – 88الشكل 

 نظرية الكم و الجاذبية

 

 عدم وجود خالء يعني عدم وجود جسيمات 

 IVالجاذبية لها نتيجة مهمة لنظرية الكم . العتبار و تعريف الجسيمات فإن نظرية الكم تحتاج لتعريف حالة الخالء ) مجلد 

الزمن بدال من كونه أكبر من  –( . لكن حالة الخالء ال يمكن تعريفها عندما نصف قطر االنحناء للفراغ 113، صفحة 

الزمن المنحني جدا   فإن الجسيمات ال يمكن أن  –و في مثل هذا الفراغ طول موجة كومبتون أن يصبح مقارنا معه . 

: بوجود المنحنيات القوية ، فإن الخالء يكون تعرف و السبب هو استحالة تمييز البيئة عن الجسيم في هذه األوضاع  

الزمن يتذبذب  –د صغيرة ، فإن الفراغ مليء بالمادة المتولدة تلقائيا مثلما تين الثقوب السوداء . اآلن لقد رأينا أنه عند أبعا

الزمن منحني جدا عند أبعاد صغيرة أو طاقات عالية . بمعنى آخر وبشكل دقيق  –بشكل واسع ، بعبارة أخرى ، الفراغ 

الجسيمات ال يمكن تعريفها و مفهوم الجسيم هو فقط تقريب طاقة منخفض و سوف ندرس هذه النتيجة الغريبة بمزيد من 

 الجزء األخير من صعودنا الجبل . التفصيل في 

 

 



 ملخص عن نظرية الكم و الجاذبية 

كل شجرة تخبرنا : حقول الجاذبية اليومية  الضعيفة يمكن تضمينها في نظرية الكم . حقول الجاذبية الضعيفة لها تأثيرات 

قابلة للقياس و قابلة للتوقع على توابع الموجة : الجسميات الكمية تسقط و تغير اطوارها في حقول الجاذبية . بشكل 

الزمن                            –الزمن ، تنضدات الفراغ  –عامة يؤدي إلى رغوة الفراغ معاكس تضمين تأثيرات الكم في النسبية ال

 و الغرافيتونات . 

 .تضمين تأثيرات الكم في الجاذبية يمنع وجود الثقوب الدودية و المنحنيات التي تشبه الزمن و مناطق الطاقة السالبة 

في حاالت عملية لمن يؤدي لمشاكل في مفهوم الجسيم  و اشتراك  تضمين حقول الجاذبية القوية في نظرية الكم يعمل

 88يضع على المحك أسس وصف الطبيعة المستخدمة حتى اآلن . كما هو مبين في الشكل نظرية الكم و النسبية العامة  

 الطبيعة أذكى منا . 

ة العامة تتعارض مع بعضهما البعض . هذا في الحقيقة حتى اآلن لقد أخفينا حقيقة بسيطة : مفهوميا ، نظرية الكم و النسبي

التناقض كان أحد أسباب أننا تراجعنا عن النسبية الخاصة قبل بدء دراسة نظرية الكم . بالتراجع فإننا قد تجنبنا العديد من 

و تغير المشاكل ألن نظرية الكم ال تتعارض مع النسبية الخاصة و لكن فقط مع النسبية العامة . القضايا هي دراماتيكية 

الزمن ،  –كل شيء   من أساس الفيزياء الكالسيكية إلى نتائج نظرية الكم . و سيكون هناك نتائج مدهشة لطبيعة الفراغ 

 من أجل طبيعة الجسيمات ، و من أجل الحركة نفسها .

( وهي 17، صفحة  VIلكن قبل أن ندرس هذه القضايا ، فإننا نكمل موضوع جزء الكم الحالي لصعود الجبل ) مجلد 

 دراسة الحركة داخل المادة و بشكل خاص الحركة في النوى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الخامس 

 الغيوم األكثف  –بنية النواة 

في فرنسا ، لكنها اآلن نشاط صغير من العديد من القضايا المفتوحة متروكة . ولكن في  1896الفيزياء النووية ولدت عام 

 (.154ماضيها الذهبي أنتج الباحثون طرقا جديدة لألطباء من جل يحسنوا بشكل كبير معدالت الشفاء للمرضى ) مرجع 

ينتج التطور الكوني الذرات التي نحن الباحثون أيضا اكتشفوا لماذا تسطع النجوم و كيف تعمل القنابل القوية و كيف 

مكونين منها . و سوف ندرس هذه القضايا اآلن . و إن التحول الرائع في الفيزياء النووية ، فيزياء جسيمات الطاقة العالية 

 ستبقينا مشغولين الحقا .

 " الفيزياء النووية هي فقط فيزياء فلكية منخفضة الطاقة 

 مجهول "

 وير بالرنين المغناطيسي التص –عجيبة فيزيائية 

يقال بأن أروع أداة التي أنتجها البحث الفيزيائي في القرن العشرين كانت التصوير بالرنين المغناطيسي أو باختصار  

MRI   ، تقنية التصوير هذه تسمح لنا بتصوير داخل األجسام البشرية بدقة عالية و بدون ضرر أو خطر على المريض .

أن اآلالت ما تزال غالية   شعة السينية . التقنية تستند إلى النوى الذرية المتحركة . بالرغم منعلى عكس التصوير باأل

مثل    MRIهناك أمل أنها ستصبح أرخص في المستقبل . تتألف آلة     –لف ما يصل إلى عدة ماليين يورو حيث تك

ي و حاسوب . بعض النتائج لوضع جزء من أساسا من وشيعة مغناطيسية كبيرة ، و مرسل راديو 89المبينة في الشكل 

. الصور تسمح بكشف مشاكل في العظام ، العامود الفقري ، في القلب                 90شخص في ملف / وشيعة مبينة في الشكل 

مح و في النسيج العام . العديد من الناس يستفيدون في حفظ حياتهم أو صحتهم على هذه اآلالت في العديد من الحاالت تس

 اآلالت بإجراء تشخيص دقيق و بالتالي اختيار عالج مناسب للمرضى . 

هي مغانط   -البروتونات  –يصدر المرسل الراديوي أمواج راديو التي تمتص الن نوى الهيدروجين    MRIفي آالت 

ة الوشيعة . طاقة  برامة صغيرة . المغانط يمكن جعلها متوازية أو غير متوازية  بالنسبة لحقل مغناطيسي منتج بواسط

و الطاقة الممتصة من قبل نواة  Bتتوالف مع الحقل المغناطيسي  ωتمتص من موجة الراديو التي ترددها  Eاالنتقال 

 هيدروجين وحيدة تعطى بالشكل  

 

من أجل نوى الهيدروجين و ينتج من البرم غير المتالشي للبروتون .                 MHz/T 42.6له قيمة تبلغ  γ/2πثابت المادة 

. باستخدام حقول مغناطيسية مطبقة  كما هو مبين بظهور كم الفعل و امتصاص أمواج الراديو هو أثر كمي صرف 

ية  و امتصاص كل عنصر من أجل اآلالت التجريب T 21من أجل اآلالت التجارية و  T 7 & 0.3ذات شدة بين بذكاء 

 حجمي يمكن قياسه  بشكل منفصل .  

 



 

 تجارية MRIآلة  – 89الشكل 

 

 

 

 

 صور سهمية للرأس و العامود الفقاري – 90الشكل 

 

 



 

               من المدهش أن مستوى االمتصاص الدقيق يعتمد على التركيب الكيماوي و النواة المكونة من هذا المركب الكيماوي . 

ستعتمد على المادة الكيماوية . عندما ترسم  شدة االمتصاص على مقياس رمادي فإن الصورة و بالتالي قيمة االمتصاص 

مثالين على ذلك . باستخدام خدع إضافية فإن  90تتشكل و التي ترسم مكان المركبات الكيماوية المختلفة . يبين الشكل 

 لقلب أو تدفق الهواءاآلالت الحديثة يمكن أن تصور تدفق الدم في ا

 

 

 

 صورة ألول فيديو رنين مغناطيسي لوالدة بشرية – 91الشكل 

. التقنيات األخرى تبين كيف أن موقع ( 151في الرئتين ، و هي اآلن تعمل أفالم  بشكل روتيني لضربة القلب ) مرجع 

 استقالب السكر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في الدماغ يعتمد على ما تفكر فيه .* 

و نشر عام  2010التصوير بالرنين المغناطيسي يمكن حتى أن يصور عجائب الطبيعة . أول فيديو لوالدة بشرية أخذ عام 

هي صارخة و لكنها ضارة لألجنة . أول صورة  MRI. إن صور 91( وهو مبين في الشكل 156) مرجع  2012

 .398( وهي مبينة في الصفحة 157مرجع  ) 1999لزوجين أخذت من قبل ويليبورد فايمار شوتز و مجموعته عام 

 كل صورة رنين مغناطيسي بالتالي تثبت أن 

 الذرات لها نوى التي تبرم  –و ليس كل  –العديد  -

 مثل أي جسم آخر ، النوى لها حجم ، شكل ، تركيب و تأثيرات متبادلة . لندرسها 

 حجم النوى و اكتشاف النشاط اإلشعاعي 

ي تبين ان نوى الهيدروجين تبرم بسرعة عالية . بالتالي يجب أن تكون صغيرة . في الواقع إن إشارة الرنين المغناطيس

 و قد وجد أنه  eو الشحنة  mو الكتلة  μللبروتونات معرف باستخدام العزم المغناطيسي   gعامل 

 

ونصف قطر الجسم المركب  g( . باستخدام العالقة التي تربط العامل 105، صفحة   IVهذه القيمة صغيرة . ) مجلد 

 وهذه القيمة  fm 0.9نستنتج أن نصف قطر البروتون هو حوالي 

--- 

من قبل جوزيف بي هورناك يعطي مقدمة ممتازة عن التصوير بالرنين  www.cis.rit.edu/htbooks/mri *الموقع 

زية و الروسية بما فيها األساس الفيزيائي و عمل اآلالت و الكثير من الصور الجميلة .طريقة المغناطيسي باللغة اإلنجلي

 دراسة النوى بوضعها في نفس الوقت في حقول مغناطيسية و راديوية أيضا تسمى بالرنين المغناطيسي النووي . 

 

 

 ( 1908 – 1852بيكيريل ) هنري – 92الشكل 

 

 

http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri
http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri


 

 ( 1934 – 1867ماري كوري ) – 93الشكل 

مرة من ذرات   000 30مؤكد بواسطة العديد من التجارب و طرق القياس األخرى .و البروتونات بالتالي أصغر بحوالي 

. البروتون هو أصغر من كل النوى ، و أكبر نواة معروفة لها نصف  pm 30الهيدروجين ، و التي نصف قطرها حوالي 

 قطر حوالي سبع مرات من ذلك . 

 1896. تبدأ القصة في األول من آذار عام الحجم الصغير للنوى ليس جديدا . و هو معروف منذ بداية القرن العشرين 

عندما اكتشف هنرى بيكريل *ظاهرة محيرة : خامات سلفات بوتاسيوم اليورانيوم قام بتسويد صفائح فوتوغرافية . وقد 

أن التألق يمكن أن يكون له ارتباط ما باألشعة السينية المكتشفة من قبل  سمع بيكريل أن المادة متألقة بقوة ، و قد استنتج

كونراد روتنجن قبل سنة . وكان استنتاجه خاطئا  ، على أنه أدى إلى اكتشاف جديد مهم . بدراسة سبب أثر اليورانيوم 

عاع ، مختلف عن أي شيء على الصفائح الفوتوغرافية   وجد بيكريل أن هذه المعادن تصدر نوعا غير مكتشف من اإلش

سمى غوستاف  1898معروف في ذلك الوقت و باإلضافة لذلك اإلشعاع يصدر من أي مادة حاوية على يورانيوم .  و في 

. األشعة النشطة إشعاعيا أيضا تصدر من قبل العديد من العناصر غير اإلشعاعي  ةطنشبيمو خاصة هذه المعادن بال

التي تظهر عندما تضرب أن يرى : ويمكن أن يكشف بواسطة ومضات دقيقة من الضوء اليورانيوم و هذا اإلشعاع يمكن 

ة متألقة و الومضات الضوئية هي صغيرة حتى على مسافة عدة أمتار من المنبع و بالتالي األشعة يجب  أن األشعة دريئ

 وحيدة .باختصار النشاط اإلشعاعي يجب أن يكون صادرا عن ذرات تكون صادرة عن منابع نقطية . 

--- 

في كرويسيك ( وهو فيزيائي مهم و موضوع بحثه  1908في باريس و توفي عام  1852*هنرى بيكريل ) ولد عام 

األساسي كان دراسة النشاط اإلشعاعي . وقد كان مستشار أطروحة ماري كوري زوجة بيير كوري و قد كان دوره 

فقد حاز  اإلشعاعيعي مسماة باسمه . ولهذا االكتشاف للنشاط للنشاط اإلشعا SIمحوريا في تحقيق شهرتها . و إن واحدة 

 في الفيزياء وقد تشاركها مع آل كوري .  1903على جائزة نوبل عام  

 األنواع الرئيسية للنشاط اإلشعاعي و األشعة الصادرة عن المادة – 11الجدول 

 االستخدام  الحاجز  الخطر  المجال  مثال  الجسيم  النوع

 أشعة ألفا 

3-10 
MeV 

 نوى الهليوم 

 

بضع 
سنتمترات 
 في الهواء  

عندما يتم 
تناولها ، 

استنشاقها 
 أو مالمستها 

أي مادة مثل 
 الورق 

قياس 
 السماكة 

بيتا  أشعة

0-5 MeV 

 اإللكترونات 
 

و مضادات 
 النيوترينو 

 

اصغر من 
ميليمتر في 

 المعدن
سنوات 
 ضوئية 

عالج  المعادن  خطيرة 
 السرطان 



أشعة  

 

البوزيترونات 
و 

  النيوترينوات 

 اقل من بيتا 
 

سنوات 
 ضوئية 

 وسط 
 

 ال يوجد 

 أي مادة 
 

 ال يوجد 

التصوير 
 المقطعي 

 البحث 

الفوتونات  شعة غاما أ
  عالية الطاقة 

عدة أمتار 
 في الخواء 

الرصاص  عالي 
 السميك 

المحافظة 
على 

األعشاب ، 
 التعقيم 

تفاعالت 
نووية 

 1تقريبا 
MeV 

 النيوترونات 

 

العديد من 
األمتار في 

 الهواء 

متر في  0.3 عالي 

 البارافين 

الطاقة 
النووية ، 

تجارب 
الجاذبية 
 الكمية  

اإلصدار 
النووي من 

 40النوع 
MeV 

 النيوترونات 
 

العديد من 
األمتار في 

 الهواء 

متر في  0.3 عالي 

 البارافين
تجارب 
 األبحاث 

إصدار 
البروتونات 

من نوع  

20 MeV 

 بروتونات 
 

 ةمثل أشع
 ألفا 

  أجسام صلبة  صغيرة 

االندماج 
التلقائي 

 100نوع 
MeV 

 نوى 
 

 ةمثل أشع
 ألفا 

كشف  أجسام صلبة  صغيرة 
العناصر 
 الجديدة 

        

أكد بشكل واضح أن الذرات موجودة . و في الحقيقة النشاط اإلشعاعي حتى يسمح بعد الذرات و بالتالي النشاط اإلشعاعي 

إما بمساعدة فيلم فوتوغرافي أو بواسطة جملة عد فوتونات    : في مادة نشطة إشعاعيا ممددة فإن الومضات يمكن أن تعد 

 ( . 41، صفحة  IV) مجلد 

درجة الحرارة أو التشعيع الكهربائية و هو ال يعتمد على  أوشدة النشاط اإلشعاعي ال يمكن أن يتأثر بالحقول المغناطيسية 

أيضا الطاقة العالية لإلشعاع الصادر  باختصار النشاط اإلشعاعي ال يعتمد على الكهرطيسية و ال يرتبط بها . الضوئي و

ية . النشاط اإلشعاعي يجب بالتالي أن يكون ناتج عن قوة من نوع جديد . و في ال يمكن شرحه بواسطة تأثيرات كهرطيس

الحقيقة استغرق األمر ثالثين عاما و عشرات جوائز نوبل من أجل الفهم التام للتفاصيل . و ينتج أن العديد من أنواع 

ر الحقل المغناطيسي أو حتى النشاط اإلشعاعي موجودة و أنواع اإلشعاع الصادر تتصرف بشكل مختلف عندما تطير عب

. في الوقت الحالي كل  هذه األشعة تم دراستها بتفصيل كبير بهدف  11  تصادف مادة . أنواع اإلشعاع واردة في الجدول 

 فهم طبيعة الشيء الصادر و تبادل تأثيره مع المادة .   

 

 

 



 

 هي بحجم سنتمتر مربع تقريبا جايغر . الصفيحة الذهبية –مخطط لتجربة تبعثر  رذرفورد  – 94الشكل 

 

فإن النشاط اإلشعاعي ألهم الفيزيائي الشاب إرنست رذرفورد * الذي حاز جائزة نوبل قبل سنة من تجاربه  1909في 

و هو نوع من النشاط اإلشعاعي الذي كشفه  –الذكية  . وقد سأل معاونه هانس جايغر أن يأخذ باعث إلشعاع ألفا 

 و توجيه اإلشعاع لصفيحة معدنية رقيقة . كان الهدف إيجاد أين ستنتهي أشعة ألفا . –سنوات رذرفورد و سماه قبل عشر 

استخدمت و مجموعة البحث تابعت مسار الجسيمات باستخدام شاشات تألق و الحقا  94و التجربة مبينة في الشكل 

حجرة الفقاعة تنتج آثار بيضاء على طول اختراع من قبل تشارلز ويلسون : حجرة الغيمة . و حجرة الغيمة مثل سابقتها ، 

 مسار الجسيمات المشحونة ، و اآللية هي نفس التي بعد ذلك تؤدي إلى خطوط بيضاء في السماء عندما تطير طائرة فيها 

  . 95و كل من حجرة الغيمة و حجرة الفقاعة تسمح برؤية النشاط اإلشعاعي كما هو مبين في أمثلة الشكل 

كواشف اإلشعاع حول الصفيحة الرقيقة من الذهب تعطي نتيجة متوافقة لكن غريبة : أكثر جسيمات ألفا تمر عبر الصفيحة 

عن السطح ولكن دونما تغيير بينما البعض تتبعثر و البعض تنعكس . باإلضافة لذلك هذه الجسيمات القليلة التي تنعكس 

 (. s 122؟( ) تحدي  داخل الصفيحة ) هل يمكنك  تصور كيف يبين هذا

استنتج رذرفورد و جايغر من تجربة التبعثر لهما انه قبل كل شيء الذرات في الصفيحة المعدنية تكون شفافة بشكل 

الصفيحة بدون اضطراب حتى بالرغم من الشفافية األخرى للذرات تشرح لماذا أكثر جسيمات ألفا تمر عبر . أساسي 

 أنهما بسماكة أكثر من ألف ذرة . 

 

--- 

وقد هاجر لبريطانيا في كامبريدج ( فيزيائي مهم  1937في برايت واتر و توفي عام  1871*إرنست رذرفورد ) ولد عام 

و أصبح أستاذ في جامعة مانشستر . وقد أوجد مصطلح جسيم ألفا و جسيم بيتا و البروتون و النيوترون  و هو تجريبي 

عناصر و شرح طيعة جسيمات ألفا و اكتشف النواة و قاس حجمها و قام موهوب وقد اكتشف أن النشط اإلشعاعي يحول ال

و لمجمع تلقى جائزة نوبل في الكيمياء ، مع استغرابه نفسه لذلك  1908بأول تفاعالت نووية . ومن السخرية أنه في 

فين كثر في ذلك الفيزياء في كل العالم و هذا كان ضروريا حيث كان من المستحيل إعطاء جوائز فيزياء كافية لمكتش

زياء النووية و الكثير من الفيزيائيين الشهيرين أمضوا بعض الوقت في معهده . يالوقت . وقد أسس  مدرسة ناجحة  للف

 وكان من المع التجريبيين  و قد كره بعمق نظرية الكم بالرغم من أنها كانت التفسير الوحيد الممكن الكتشافاته .



 

اكبر حجرة فقاعات بنيت قط و مثال عن مسارات الجسيمات النسبية  –حجرة الفقاعات األوربية الكبيرة  – 95الشكل 

 التي تنتجها مع قيم كمية الحركة المستنتجة من الصورة

 

 

 صحيح : تقريبا ال شيء
النوى هي اصغر بعشرة إلى ألف مرة من الذرات     خطأ : 

و اإللكترونات ال تتحرك في مسارات ، اإللكترونات ال 
تغبر موقعها و ال الذرات و ال النكيلوينات لها حدود حادة  

 و ال يوجد جسيم متعلق باللون المرئي  
 

 صحيح : غيمة اإللكترون لها شكل كروي و غير واضح 
اة ليس لها لون مرئي والنواة ما تزال خطأ : الغيمة و النو

 كبيرة حتى اآلن 

 

تمثيل  حقيقي تقريبا ) يسار ( وتمثيل مضلل لذرة ) يمين ( كما يوجد بانتظام في كتب مدرسية . الذرات في  – 96الشكل 

المتبادلة التأثير ة مع نواة صغيرة ، و بذاتها هي غيمة في مركزها . و الذرات ة األرضية هي غيوم إلكترونية كرويالحال

 الذرات المرتبطة كيماويا  و بعضها و ليس كل الذرات المثارة لها غيوم إلكترونية في أشكال مختلفة



لكن بعض الجسيمات تبعثرت بزوايا كبيرة أو حتى انعكست . بيّن رذرفورد أن االنعكاسات يجب أن تكون ناتجة عن 

 0.4ست ) حوالي واحدة من عشرين ألف لصفيحة الذهب بسماكة نقطة تبعثر وحيدة . ولكن عد الجسيمات التي انعك

 للشيء المنعكس لتقدير كتلته . ميكرون ( كان رذرفورد قادرا أيضا على استنتاج حجم  

 

 

يسار : حجرة غيوم ويلسون الحديثة ، قطرها تقريبا مائة ميلي متر . يمين : أحد الصور األولى ألشعة ألفا  – 97الشكل 

 من قبل باتريك بالكيت تبين أيضا االصطدام مع ذرة في الحجرة 1920sفي بواسطة حجرة الغيوم 

يحتوي عمليا كل  أن الشيء المنعكس ) هذا الحساب اآلن هو تمرين قياسي في دراسة الفيزياء في الجامعات ( وقد وجد

 الذرة بقطر بضع فيمتو متر . وسمى رذرفورد هذه الكتلة المركزة بالنواة الذرية . كتلة 

باستخدام المعرفة أن الذرات مكونة من الكترونات فقد استنتج رذرفورد بعد ذلك من هذه التجربة أن الذرات مكونة من 

نانومتر و من نواة صغيرة لكن ثقيلة في المركز . و إذا كان حجم  0.1ت من مرتبة غيمة إلكترونية التي تحدد حجم الذرا

 من كتلة كرة السلة و بالتالي   %99.9الذرة حجم كرة سلة فإن نواتها ستكون بحجم ذرة غبار و مع ذلك فهي تحتوي 

 جسيم غباري ثقيل الذرات تشبه  -

حول النواة هي رقيقة جدا و خفيفة فإنها قوية كفاية لتجنب أن  –ن غيمة اإللكترو –حتى بالرغم من أن الحلوى المغزولة 

ذرتين تخترقان بعضهما البعض . في األجسام الصلبة ، الحلوى المغزولة أي غيمة اإللكترونات تبقي النوى المتجاورة 

ولة  تشرح تجربة الطرق الصحيحة بشكل أكثر و أقل لتصوير ذرة . الحلوى المغز  96على مسافة ثابتة . يبين الشكل 

الحلوى المغزولة هي أساسا حيز فارغ بحيث أنها  لكنصغير و ذو كتلة  ألفا  جايغر   : من أجل أي جسيم –رذرفورد 

 ببساطة تطير عبر غيوم اإللكترون حتى تخرج من الطرف اآلخر من الصفيحة أو تضرب النواة .

137 ند تلك الكثافة فإن كتلة األرض ستتسع في كرة بقياس .ع kg / m3 1710. 5.5إن كثافة النواة هي مذهلة : حوالي 

m   هل تستطيع تأكيد هذا ؟ ( ) تحدي ( 123و حبة رمل سيكن لها كتلة أكبر من أكبر صهريج زيت e . ) 

 " أنا اآلن أعلم كيف تبدو الذرات 

 إرنست رذرفورد "  

 

 

 النوى مركبة 

بة . في الواقع الصور يمكن أيضا أن تؤخذ باستخدام نوى أثقل بدال من صور الرنين المغناطيسي تبين أيضا أن النوى مرك

 الهيدروجين مثل نوى الفلور المعين أو األكسجين .



 توضيح للنواة الذرية 

 (في شكل مضلل2)      (في شكل مقبول 1)

 

 

  

 صحيح : الشكل المفلطح غير الواضح للنواة 
خطأ : النواة ليس لها لون مرئي ، بعض النوى لها أشكال 

 أخرى 

 صحيح : فقط التركيب 
خطأ : النكليونات ليست مواضع ثابتة بالنسبة لبعضها 

البعض و النكلويونات ليس لها حدود حادة ، النكليونات 
 ليس لها ألوان مرئية  

 

واة ) يمين( كما يوجد بانتظام في الكتب المدرسية . النوى تمثيل حقيقي مقبول ) يسار ( و تمثيل مضلل لن -  98الشكل 

 هي غيوم نكليونات كروية

 

و كلما كانت النوى (  105، صفحة  IV) مجلد  المميزة للجسيمات النقطية 2لهذه النوى تختلف عن القيمة  gأيضا عوامل 

النوى يمكن أن يقاس فعليا و تجربة رذرفورد  أثقل كلما كان االختالف اكبر . بالتالي كل النوى لها حجم منتهي . إن حجم

.  gو العديد من تجارب التبعثر األخرى تسمح بالقيام بذلك . و القيم المقاسة تؤكد القيم المتوقعة بالعامل جايغر  –

 و األحجام غير المتالشية تبين أن النوى مركبة .      gباختصار قيم العامل 

بعد أول قياسات لكتلة الذرات من  1815من مفهوم النواة نفسه . و في   أقدمهي من المدهش أن فكرة أن النوى مركبة 

قبل جون دالتون و آخرين فغن الباحثين الحظوا أن كتلة العناصر الكيماوية المتعددة يبدو أنها تقريبا مضاعفات تامة من 

ة من هيدروجين  و عندما اكتشفت وزن ذرة الهيدروجين و قد صاغ ويليام بروت بعدها الفرضية أن كل العناصر مكون

 تحتوي تقريبا كل كتل الذرة فقد اعتقد في البداية أن كل النوى مكونة من نوى الهيدروجين  أنهاالنواة بمعرفة 

               و كونه أصل قائمة المكونات ، فان نواة الهيدروجين  سميت بروتون من المصطلح االغريقي المعبر عن كلمة "أول " 

و بقية االسم كان من اسم بروت في نفس الوقت . البروتونات تحمل وحدة موجبة للشحنة الكهربائية تماما عكس 

 .  12مرة و مزيد من التفاصيل عن البروتون واردة في الجدول    1836بمقدار  أثقلاإللكترونات و لكنها 



شحنة  nطابق . في المتوسط ، النواة التي لها لكن مضاعفات الشحنة و مضاعفات الكتلة من أجل النوى األثقل ال تت

مرة تقريبا كتلة البروتون . التجارب اإلضافية أكدت فكرة صيغت من قبل فيرنر 2.6البروتون ، لها كتلة التي هي 

هايزنبرغ : كل النوى أثقل من نوى الهيدروجين و هي مكونة من بروتونات ذات شحنة موجبة و نيوترونات حيادية . 

كما هو مبين في الجدول   700نات هي جسيمات صغيرة أقل كتلة بقليل من البروتونات ) الفرق أقل من جزء من النيوترو

( ولكن بدون أي شحنة  كهربائية . نظرا ألن الكتلة تقريبا نفسها  فإن كتلة النوى و بالتالي الذرات ما تزال ) تقريبا  12

كن نظرا ألن النيوترونات حيادية فإن الكتلة وعدد شحنات النوى بشكل تام ( مضاعف صحيح من كتلة البروتون . و ل

 تختلف . و كونها 

 خواص النكليونات : البروتون و النيوترون – 12الجدول 
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 gالعامل 

  
   النسبة الجيرومغناطيسية 

قابلية االستقطاب 
   المغناطيسي 

العمر الوسطي ) الجسيم 
   الحر( 

الشكل ) عزم رباعي 
 القطب(

 مفلطح مفلطح

 أكثر من عشرة أكثر من عشرة  الحاالت المثارة 

 

حيادية ، و النيوترونات ال تغادر مسارات في حجرات الغيمة و هي أكثر صعوبة في الكشف من البروتونات ، 

الهادرونات المشحونة  أو الليبتونات المشحونة . لهذا السبب ، النيوترون اكتشف الحقا من العديد من الجسيمات دون 

يوترونات وحيدة معلقة بين ملفات بشكل مناسب بمساعدة نوافذ الذرية األكثر غرابة األخرى  . اليوم من الممكن إبقاء ن

من قبل ولفجانج باولي و قد عملت ألن النيوترونات بالرغم من أنه ليس  1951التفلون   . مثل هذه المصائد اقترحت في 

هذا يقتضي أن النيوترونان نفسها مكونة من جسيمات مشحونة (  لها شحنة فإنها تملك عزم مغناطيسي صغير . )بالمناسبة  

بترتيب مناسب للحقول المغناطيسية ، النيوترونات يمكن إبقاؤها في مكانها ، بعبارة أخرى يمكن رفعها . من الواضح أن 

ق بواسطة أمواج الراديو اد يمكن قياسه . في حالة النيوترونات ، فإن هذا يتحقفقط لها معنى إذا كان الجسيم المضالمصيدة 

الممتصة   عندما العزم المغناطيسي يبدل االتجاه بالنسبة لحقل مغناطيسي مطبق . نتيجة هذه التجارب بسيطة : عمر 



. على أننا كلنا نعلم أن داخل أكثر النوى المكونين نحن منها ال تتفكك لماليين السنين    s(8)885.7ترونات الحرة هو النيو

 (. s 124 التفكك ال تؤدي لحالة طاقة أخفض ) لماذا ال ؟ ( ) تحدي، ألن منتجات 

مختلفة من الذرات . و هذه العناصر لها ذرات ذات نفس  أنواعالعناصر لها  أكثرتبين أن  أيضاصور الرنين المغناطيسي 

ها العديد من النظائر و يقول المرء أن هذه العناصر لالعدد من البروتونات و لكن بأعداد مختلفة من النيوترونات . 

تفكك عديدة ز بالرغم من أن النظائر  أزمنةتفسر لماذا بعض العناصر تشع بمزيج من  أيضاالمشعة* وهذه النتيجة  

كيماويا ال يمكن تمييزها عن بعضها البعض ) تقريبا( فإنها تختلف بقوة في خواصها النووية و بعض العناصر مثل 

نظير  2000المعروفة لها أكثر من   118نيوم لها أكثر من ثالثين نظير و كل العناصر الـ القصدير ، الكيزيوم ، أو البولو

.) النظائر بدون إلكترونات أي نوى خاصة ذات عدد معين من النيوترونات و البروتونات 99و هي مبينة في الشكل 

 يدات (ئتسمى نكليو

موجبة كثيرة فإنه يجب وجود قوة تبقي كل شيء معا ألن النوى هي كثيفة جدا بالرغم و تحوي بروتونات ذات شحنة 

مقابل التنافر الكهربائي الساكن . لقد رأينا أن القوة ال تتأثر بالحقول الكهرطيسية أو حقول الجاذبية و هي يجب أن تكون 

 ة شيئا آخر . القوة يجب أن تكون ذات مجال قصير وإال  فإن النوى ستتفكك بإصدار أشعة ألفا ذات طاقة عالي

 ( و سوف ندرسها بالتفصيل قريبا   217و القوة اإلضافية تسمى تبادل التأثير النووي القوي ) صفحة 

                إن تبادل التأثير النووي يربط البروتونات و النيوترونات في النواة . من األساسي تذكر أن داخل النواة ، البروتونات 

 تتحرك بطريقة مشابهة لحركة اإللكترونات في الذرات . –كليونات غالبا تسمى معا بالن –و النيوترونات 

يبين هذا و حركة البروتونات و النيوترونات داخل النوى تسمح لنا بفهم شكل ن بروم و العزم المغناطيسي  98الشكل 

 للنوى 

 األشعة الكونية  –النوى يمكن أن تتحرك لوحدها 

في الحياة اليومية النوى تقريبا توجد داخل الذرات . ولكن في بعض الحاالت هي تتحرك بنفسها بدون غيوم إلكترونية 

الصادرة عن العديد من  أن جسيمات ألفا من اكتشف مثال على ذلك هو رذرفورد بواسطة تجربة ذكية بيّن  أولمجاورة   

 ل النوى جسيمات ألفا صغيرة بحيث يمكن أن تكون مقاذيف صغيرة المواد النشطة إشعاعيا هي نوى الهليوم . مثل ك

 أيضاقام فيكتور هيس ** باكتشاف غير متوقع وقد كان هاس مهووسا بالمناظير الكهربائية ) 1912عام في بعدها 

ة أساسا من كون( و هذه أبسط الكاشف الممكنة للشحنة الكهربائية. و هي م 22، صفحة  IIIالمقاييس الكهربائية( ) مجلد 

المشحون فائح معدنية رقيقة مثل شريطين من صفائح األلمنيوم من قطعة شوكوال . عندما المنظار الكهربائي تعليقين ، ص

) هل يمكنك بناء واحد بسهولة بنفسك   100، حيث الشرائط تتنافر مع بعضها و تتحرك متباعدة كما هو مبين في الشكل 

 ن الشفاف و تعليق دبوس ورقي و شرائح ألمنيوم من الصفيحة . بتغطية زجاجة فارغة ببعض السلوفا

--- 

 تعني " نفس " و " بقعة " حيث أن الذرات على نفس البقعة في الجدول الدوري للعناصر  إغريقية**االسم مشتق من كلمة 

يزيائي نووي تلقى في مونت فيرون( وهو ف 1964في فالدشتاين و توفي عام  1883) ولد في عام **فيكتور فرانتز هيس 

الكتشافه اإلشعاع الكوني . هيس كان أحد الرواد في البحث في النشاط اإلشعاعي و قد  1936جائزة نوبل في الفيزياء عام 

شرح اكتشاف هيس لماذا الغالف الجوي دائما مشحون بعض الشيء و هي نتيجة مهمة لتشكيل و سلوك الغيوم و بعد 

في اإلشعاع  اكتشف أول جسيم مضاد ، البوزيترونكارل أندرسون  1932لكوني في عشرين عاما من اكتشاف اإلشعاع ا

فإن فريقا يقوده سيسيل بول اكتشف   1947وون و في ياكتشف سيت نيدرمير و كارل أندرسون الم  1937الكوني و في 

و كل االكتشافات استخدمت األشعة الكونية و أكثر هذه االكتشافات أدت و الكاون  اكتشف  1951البيون و في 

 لجائزة نوبل 

 



 

( و أنماط تفككها األساسية ) أسفل ( البيانات هي من   أعالهيدات المعروفة مع أعمارها ) ئكل النكليو -  99الشكل 

 

 

 

 ) وسط ( و غير المشحونة ) يمين(منظار كهربائي ) أو مقياس كهربائي( و حالته المشحونة  – 100الشكل 

 



 

 (  1964-1883فيكتور هيس )  -  101الشكل 

 ( 125eيمكنك شحن  المنظار الكهربائي بمساعدة بالون مطاطي و بلوفر صوفي ( ) تحدي  

ظير إن المنظار الكهربائي بالتالي يقيس الشحنة الكهربائية . مثل العديد قبله فإن هيس الحظ أنه حتى بالنسبة للمنا

 الكهربائية المعزولة كليا ، فإن الشحنة تختفي بعد فترة . 

أزال أحد التفسيرات بعد اآلخر و قد كان هيس) و آخرون ( بقي لديهم احتمال واحد  وقد تساءل : لماذا ؟ و بدراسة دقيقة  

 اعي  الصادرة عن البيئة.: أن التفريغ يمكن أن يكون ناتج عن أشعة مشحونة مثل تلك التي اكتشفت مؤخرا النشاط اإلشع

 .معه على متن منطاد طائر  أخذهلزيادة المسافة عن البيئة حضر هيس مقياس كهربائي حساس و 

كما هو متوقع فان رحلة المنطاد بينت أن اثر التفريغ تالشى مع االرتفاع بسبب المساقة األكبر  عن المواد النشطة 

في االرتفاع أثر التفريغ يزداد ثانية و كلما ذهبنا أعلى سيصبح أقوى  إشعاعيا  على سطح األرض لكن أعلى من ألف متر

و بالمخاطرة بصحته استمر باالرتفاع ألكثر من خمسة آالف متر و هناك كان التفريغ أسرع بعدة مرات من ذلك الذي 

 على سطح األرض 

ممتص من قبل الغالف الجوي و في هذه النتيجة هي تماما ما هو متوقع من اإلشعاع اآلتي من الفضاء الخارجي و ال

واحدة من أهم رحالته  التي أجراها خالل الكشوف الشمس ) تقريبا الكلي ( أظهر هيس أن أكثر إشعاع االرتفاع لم يأت 

باألشعة الكونية   و يتحدث المرء أيضا عن اإلشعاع الكوني  اإلشعاعمن الشمس و لكن من مسافة أبعد و بالتالي سمى هذا 

ر بضع عقود العديد من الناس شربوا من كاس و تناولوا شوكوال مغطاة بورق ألمنيوم و لكن هيس فقط جمع و خالل آخ

 هذين النشاطين بواسطة مثل هذه المالحظة الدقيقة و االستنتاج الذي أكسبه جائزة نوبل .* 

مولر و حجرات الشرارة . كالهما يتشاركان بنفس  –اليوم الكواشف األكثر شيوعا لألشعة الكونية هي عدادات جايغر 

الفكرة ، يطبق جهد عالي بين جزئين معدنيين في غاز رقيق ومختار بشكل مالئم ) سلك وشبكة أسطوانية بالنسبة لعدد 

ية الطاقة العداد تتولد جايغر مولد و صفيحتين أو شبكتين سلكيتين في حجرة الشرار ( عندما تعبر جسيمة مشردة عال

األساسي( أو تكشف بواسطة   CERNرارة   ) كما يمكن أن تفعل بنفسك بمشاهدة حجرة الشرار في مدخل قاعة بناء ش

تدفق تيار مفاجئ . تاريخيا التيار تم ألول مرة تضخيمه و أرسل إلى سماعة بحيث أن الجسيمات يمكن أن تسمع بواسطة 

الشوارد ، الجسيمات المتشردة و لكن يمكن سماعها . الحقا  ضجيج نقر.  باختصار بواسطة عداد جايغر ال يمكن  رؤية

 فإن الذرات أو الجسيمات يمكن عدها .بواسطة تقدمات في اإللكترونيات الجسيمات المتشردة 

 

--- 

 *في الحقيقة استخدم هيس صفائح ذهب وليس ألمنيوم  

 

 

 



 األنواع األساسية لإلشعاع الكوني – 13الجدول 

 الحاجب الكاشف  منشأ ال الطاقة  الجسيم 

 عند ارتفاعات عالية ، الجسيمات األولية 

النجوم ، المستعرات  eV 2210 – 910 (% 90)البروتونات 
العظمى ، خارج 

 المجرات ، مجهول

 في المناجم  عنصر تألق

ميليمتر واحد ألي  ، عدادات  ZnS ات رجالنجوم ، الم  eV 65.10نوعيا  (% 9)أشعة ألفا 
 مادة 

 , Leنوى أخرى مثل 
Be , B , Fe (1%) 

eV 1910 – 910  ميليمتر واحد ألي  عدادات ، أفالم  النجوم ، المستعرات
 مادة

الكلور ، الغاليوم ،  الشمس ، النجوم  MeV , GeV النيوترينوات 
 الماء 

 ال يوجد 

 0.1)اإللكترونات 
%) 

eV 1210  ˃  610  بقايا المستعرات
 العظمى 

  

النجوم ، النجوم  eV – 50 TeV 1 )10-6 (أنواع غاما  
النابضة ، المجرات ، 

 خارج المجرات 

 في المناجم  كواشف نصف ناقلة 

 عند مستوى سطح البحر  الجسيمات الثانوية تنتج في الغالف الجوي 

GeV , 150 / m 3 2 الموونات 
s 

الفوتونات تضرب 
الغالف الجوي وتنتج 

إلى  بيونات التي تتفكك
 وونات  يم

حجرة االنجراف ، 
حجرة الفقاعة ، 

 كاشف التألق

15 m  2.5ماء أو 
m   من التربة 

األكسجين ، الكربون 
 المشع و نوى أخرى 

مثل   متغير 

 

 التربة  

 التربة  عدادات   متغير  البوزيترونات 

نواتج تفاعل عندما  متغير النيوترونات 
 O16 نويضرب البروت

  النواة 

 التربة   عدادات

نواتج تفاعل عندما  متغير البيونات 

 O16يضرب البروتون 

 النواة  

 التربة   عدادات

 باإلضافة لذلك هناك جسيمات حزمة أولية مبطأة 

 

مولد مخادع وهو سبب أن العداد له اسم مضاعف . يحتاج المرء إلى  –إيجاد مزيج الغاز المناسب من أجل عداد جايغر 

غاز الذي يطفئ الشرارة بعد قليل لجعل العداد جاهزا للجسيم التالي . مولر كان مساعد جايغر وقد صنع أفضل العدادات 

عندما حاول مساعد بإضافة نسبة مئوية صحيحة من الكحول للغاز في الحجرة . بقيت الشائعات السيئة بأن هذا اكتشف 

 آخر   بدون نجاح بناء عدادات بينما كان مولر غائبا .

 

 



 

 

مولر ذو أنبوب كشف قابل للفصل ، كبل الوصل إلى إلكترونيات العداد  ومن أجل هذا  –عداد جيغر  – 102الشكل 

 النموذج مشغل الموسيقى الموجود داخله

 

 

 

 

 

 الكونية التي تصل باستمرار لألرضحجرة شرارة حديثة تبين األشعة  – 103الشكل 

 



عندما عاد مولر الذي يعتقد أنه مفكر عظيم ن كل شيء عمل ثانية . لكن القصة مشكوك في صحتها . اليوم عدادات 

مولر تستخدم في كل العالم لكشف النشاط اإلشعاعي  ذات األشكال األصغر مركبة في هواتف نقالة و ساعات  –جايغر 

 .  102معصمية . و المثال على ذلك مبين في الشكل 

 

 

. الظل مزاح بالنسبة لموضع القمر ، ومبين   CERNفي  L3ظل القمر لألشعة الكونية ، مقاس بكاشف  – 104الشكل 

 ئرة بيضاء ألن الحقل المغناطيسي لألرض يحرف الجسيمات المشحونة المشكلة لألشعة الكونيةبواسطة دا

 

تقريبا . و بضع مرات  3m 0.5هي بحجم  CERN تلك التي في مدخل قاعة إذا راقبت قط حجرة شرارة تعمل قم بذلك . 

تظهر في مجموعات تسمى الوابل و هي  األشعةكل دقيقة يمكنك رؤية الشرارات الوردية تبين آثار األشعة الكونية . 

 تضربنا طول الوقت .

كواشف الجسيمات المتعددة أيضا تسمح بقياس طاقة الجسيمات . طاقة الجسيم في األشعة الكونية تتراوح في المجال بين 

eV 310  و على األقلeV 2010 دة و هذا و األخيرة هي بنفس طاقة كرة التنس بعد اإلرسال و لكن بالنسبة لشاردة وحي

مجال ضخم في الطاقة  . إن فهم أصل األشعة الكونية هو  مجال بحث بذاته و بعض األشعة الكونية  هي من منشأ مجري 

يبدو أنها   –النابضات و ما شابه  –و بعضها من خارج المجرة و من أجل أكثر الطاقات فان بقايا المستعرات العظمى 

ت الطاقة األعلى ما يزال مجهوال و الثقوب السوداء يمكن أن تشارك في أفضل المرشحات و لكن منبع الجسيمات ذا

 تشكيلها . 

األشعة الكونية ربما النوع الوحيد من األشعة المكتشف بدون مساعدة الظالل . و لكن في الوقت الحالي مثل هذه الظالل تم 

 10على  أشعة كونية عالية الطاقة ) حوالي فإن الظل الساقط من القمر  1994إيجادها . و في تجربة جميلة أجريت عام  

TeV  عندما موضع الظل يقارن مع الموضع الفعلي للقمر فقد وجد انزياح .. 104( تم قياسها كما هو مبين في الشكل 

في الواقع بسبب الحقل المغناطيسي لألرض فإن ظل القمر لألشعة الكونية يتوقع أن تزاح باتجاه الغرب بالنسبة  

للبروتونات و باتجاه الشرق بالنسبة للبروتونات المضادة .   و البيانات متوافقة مع نسبة البروتونات المضادة في األشعة 

موضع الظل فإن التجربة بينت أن األشعة الكونية عالية الطاقة هي ( . بدراسة  158) مرجع  % 30-0الكونية بين 

 مشحونة إيجابيا بشكل أساسي و بالتالي تتألف بشكل أساسي من مادة و فقط جزء صغير إن وجد مكون من مادة مضادة .

ا هو مبين في القياسات التفصيلية بينت أن األشعة الكونية تصل لسطح األرض كمزيج من أنواع أخرى من الجسيمات كم

 جسيمات ( وهي تصل من خارج الغالف الجوي كمزيج الذي نسبته الكبرى بروتونات يليها  173)مرجع  13الجدول   

، حديد و نوى أخرى . و كما ذكرنا أعاله أكثر األشعة ال تنشا من الشمس و بعبارة أخرى النوى تنتقل بالتالي على ألفا 

 طول مسافات كبيرة و في الحقيقة 



 

 

 الهالة الشمالية تنتج عن جسيمات مشحونة في السماء الليلية – 105الشكل 

توزع االتجاه الوارد لألشعة الكونية يبين أن العديد من األشعة يجب أن يكون منشؤها  من خارج المجرة . في الواقع 

لعظمى  . عندما تصل لألرض النوى النوعية لإلشعاع الكوني تلفظ من النجوم و تتسارع بواسطة انفجارات المستعرات ا

مع الغالف الجوي قبل أن تصل لسطح األرض و آليات التسارع التفصيلية في أصل األشعة الكونية ما فإنها تتبادل التأثير 

 تزال موضوع بحث .

فيض األشعة الكونية المشحونة التي تصل لسطح األرض تعتمد على طاقتها . و في اخفض طاقاتها فان األشعة الكونية 

المشحونة تضرب الجسم البشري عدة مرات بالثانية و أيضا تبين القياسات أن األشعة تصل بمجموعات غير منتظمة 

 تسمى وابل . 

في الحقيقة فيض النيوترينو هو أعلى بعدة مراتب من القيمة من فيض األشعة المشحونة و لكن ال يؤثر على األجسام 

 (. 254البشرية ) صفحة 

الشحنات التي تنتجها في  أن(. بالرغم من  209، صفحة  IIIا عدة تأثيرات على الحياة اليومية ) مجلداألشعة الكونية له

للبرق . ) يسير البرق في نبضات                 الغالف الجوي فهي ربما مسؤولة عن االنتشار البدائي و المنكسر غير المستقيم  

را بانتشار بطيء حتى تتصل الضربة و االتجاه الذي تأخذه عند بقع بطيئة و يتناوب بانتشار سريع لمساقة حوالي ثالثين مت

يعتمد على الريح و توزع الشحنة في الغالف الجوي ( . و األشعة الكونية أيضا مهمة في تفاعل قطرات المطر                      

األشعة الكونية مع النشاط اإلشعاعي  و بالتالي بشكل غير مباشر في شحن الغيوم . وو جسيمات الجليد داخل الغيوم 

 (. 18، صفحة  III) مجلدالمحيط أيضا يشغل مولد كيلفن  

إذا كان الحقل المغناطيسي لألرض غير موجود يمكننا أن نمرض من األشعة الكونية . و الحقل المغناطيسي يوجه أكثر 

األشعة باتجاه القطبين المغناطيسيين . أيضا كل من الغالف الجوي العلوي و السفلي يساعد الحياة الحيوانية على البقاء 

لكونية و في الواقع قباطنة الطائرات و موظفي الخطوط الجوية لديهم تعرض بحجب الحياة عن التأثيرات الضارة لألشعة ا

قوي لألشعة الكونية الذي يؤثر سلبا على صحتهم . و األشعة الكونية أيضا هي واحدة من األسباب العديدة التي تجعل 

ى تعرض إشعاعي كثير فإن الرحالت الطويلة مثل الرحلة للمريخ ليست خيارا للبشر . و عندما رواد الفضاء يحصلون عل

جسمهم يضعف و في النهاية يموتون . أبطال الفضاء بما فيهم أبطال الخيال العلمي سوف لن ينجون طويال أكثر من 

 سنتين أو ثالث . 

 



 

حالتي هالة أسترالية على األرض ترى من الفضاء ) صورة مركبة بواسطة شدة أشعة فوق بنفسجية  – 106الشكل 

 مجال األشعة السينية ( و هالة مضاعفة على زحلمضافة و منظر ل

 األشعة الكونية أيضا تنتج ومضات ملونة جميلة داخل أعين رواد الفضاء و هم يستمتعون دائما بأحداث في رحالتهم .

ة               ) و كلهم ينشا لديهم اعتام لعدسة العين نتيجة ذلك ( ولكن األشعة الكونية ليست خطرة فقط و جميلة . وهي أيضا مفيد

و إذا لم تكن األشعة الكونية موجودة فإننا لن نكون موجودين كذلك . و األشعة الكونية مسؤولة عن أشكال الحياة                  

 و بالتالي واحدة من أسباب التطور البيولوجي .  

سالالت جديدة و المربين يشتقون دائما اليوم هذا األثر حتى يستخدم صناعيا بوضع الخاليا في بيئة نشطة إشعاعيا يعطي 

 طفرات جديدة  بهذه الطريقة .

األشعة الكونية ال يمكن أن ترى مباشرة و لكن أبناء عمومتها األشعة الشمسية يمكن . و هذا يكون أكثر وضوحا عندما 

تنحرف بشكل ال بد منه للقطبين بواسطة الحقل المغناطيسي تصل بأعداد كبيرة . في مثل هذه الحاالت فإن الجسيمات   

 مشكلة ما يعرف بالهالة الشمالية ) في القطب الشمالي ( أو الهالة األسترالية ) في القطب الجنوبي (. لألرض

 هذه الستائر المتحركة و الملونة بشكل متعدد من الضوء تنتمي لتأثيرات رائعة في السماء الليلية . 

 ( www.nasa.gov/mov/105423main_FUV_2006_01_v01.movأو  105شكل ) انظر ال

و عندما ترى من الفضاء ، فإن ستائر الهالة  km 1000-60السينية تصدر عند ارتفاعات بين  األشعةو الضوء المرئي 

              . الهاالت أيضا ترى في بقية المجموعة الشمسية غناطيسيتوعيا تشكل دائرة بقطر بضع كيلومترات حول القطبين الم

                  و هي ناتجة عن الحقول المغناطيسية للقلب التي لوحظت في المشتري ، زحل ، أورانوس ، نبتون و األرض ، إيو

 و الهاالت الناتجة عن آليات أخرى قد شوهدت على الزهرة و المريخ . 106مثال أنظر الشكل . و جانيميد 

النوى تظهر بدون غيوم إلكترونية أيضا في  أنالباحثون  بشكل أساسي هي نوى حرة . مع الزمن وجداألشعة الكونية  

: في داخل النجوم المادة  أبداقة من النوى في الكون ليس لها غيوم إلكترونية مواضع أخرى . وفي الحقيقة األكثرية الساح

داخل النجوم و الغاز  ألفاأكثر المادة في الكون  هي بروتونات أو جسيمات  أنمكونة من بروتونات . و من المعلوم اليوم 

مكونة  األكثرن أساسا من ذرات و في المادة ليست مكو اإلغريقالرقيق بين المجرات . بعبارة أخرى على عكس ما قاله 

على مقاييس كونية . في الطبيعة الذرات نادرة                  إليهاهي مكونة من نوى عارية و بيئتنا اليومية هي استثناء عندما ينظر 

 و لكن النوى العارية / المجردة    هي الشائعة .

كن أيضا تخزينها تقريبا بال حركة و هناك طرق التي تستخدم بالمصادفة النوى ليست مجبرة بأي حال على الحركة و يم

اآلن بشكل شائع في مجموعات البحث لتراكب الحقول الكهربائية و المغناطيسية بحيث أن نواة وحيدة يمكن أن تبقى عائمة 

 (.217، صفحة   IIIفي وسط الهواء و سوف نناقش هذه اإلمكانية في فقرة الرفع الحقا ) مجلد 

 

 

 

 

http://www.nasa.gov/mov/105423main_FUV_2006_01_v01.mov


 أكثر من النشاط اإلشعاعي  –ك النوى تفك

ليست كل النوى مستقرة مع الزمن . أول قياس الذي أعطى إشارة كان تناقص النشاط اإلشعاعي مع الزمن . و قد لوحظ 

 : tمن األشعة الصادرة يتناقص . بشكل أكثر دقة النشاط اإلشعاعي يتبع عالقة تفكك أسي مع الزمن  Nالعدد  أن

. 

تعرف بالعمر أو زمن التفكك تعتمد على نوع النواة التي تصدر األشعة . و العمر يمكن أن يتغير من أقل من  τالقيمة 

و صحتها و دفتها مثبتة جيدا  τمضاعف لـ  34لمدة تصل إلى منها  التأكدميكروثانية  إلى ماليين السنين . العالقة تم 

 N(t)من اجل األعداد الكبيرة من الذرات حيث أنها تفترض أن هي تقريب  (54)بالتجارب . و من الواضح أن العالقة 

( كما  47متحول مستمر .  بالرغم من هذا التقريب فان اشتقاق هذه العالقة من نظرية الكم ليس تمرينا بسيطا )صفحة 

ل حالة النشاط صغيرة من اج tيظهر من اجل قيم  أناثر زينو الكمي يمكن  المبدأنه من حيث أعاله . بالرغم من أ رأينا

 فهي لم تلحظ بعد . اإلشعاعي

نصف قيمة  إلى اإلشعاعيبدال من العمر غالبا يستخدم مصف العمر و نصف العمر هو الزمن الذي خالله يتناقص النشاط 

 (. s 126البدء . هل يمكنك استنتاج كيف يرتبط الزمنين ؟ ) تحدي 

يسمح لنا بعد الذرات في كتلة معينة من  اإلشعاعيالنشاط  أنشيء  أهمهو تفكك النوى غير المستقرة .  اإلشعاعيالنشاط 

حيث يجب اختيار مادة لها عمر يبلغ يوم و بعدها تضع في بداية تجربة  إشعاعياالمادة . تخيل انك قست كتلة مادة نشطة 

فان عدد الومضات يصبح بطيئا جدا بحيث يمكنك عدها باستخدام  أسابيعالمادة داخل علبة وميض / شرار و بعد بضع 

بالتالي يسمح  اإلشعاعيبها و النشاط  بدأتو يمكنك تحديد كم عدد الذرات التي الموجودة في الكتلة التي  (54) العالقة  

 لحجم النوى   باإلضافةلنا بتحديد عدد الذرات و بالتالي حجمها 

اكتشف رذرفورد و سودي ما    1903الطاقة هو نوعي في الجمل شبع المستقرة و في عام و تحرير   (54) األسي كالتفك

الذرة المصدرة و هو تحويل  اإلشعاعيهي حالة الطاقة االخفض لمصدرات ألفا و بيتا و في هذه الحاالت يغير النشاط 

 بيتا تغبر طبيعتها الكيماوية  أو ألفا أشعةتلقائي للذرة و الذرة التي تصدر 

للغازات لحالة الذرات  اإلحصائينتيجة الميكانيك  بالتالي يقتضي من اجل حالة النوى ، نفس ما تقتضي  اإلشعاعيلنشاط ا

 ( : هي جسيمات كمية ذات بنية تتغير مع الزمن .398، صفحة   I) مجلد 

و الطاقة  ألفاتسمى جسيم  أيضافان  النواة المشعة تصدر نواة الهليوم ) المشحونة بشكل مزدوج (  ألفافي تفكك  -

نواة متوضعة في مكانين قبل  إلىالنواة تغيرت  اإلصدارفولت . بعد  إلكترونالحركية هي نوعيا عدد من الميغا 

من اجل النوى التي هي غنية بالبروتونات  أساسيبشكل  ألفافي الجدول الدوري للعناصر و يحدث تفكك 

  U238يوم   والمثال على التفكك هو تفكك نظير اليوران

               و نتروترينو مضاد  بيتا يسمى جسيم  إلكترونبروتون و يصدر  إلىفي تفكك بيتا يحول النيوترون نفسه  -

في الجدول الدوري للعناصر .  األصليةتبع الذرة ولكن المكان ييغير تفكك بيتا الطبيعة الكيماوية للذرة  أيضاو 

و النظير يطرد بواسطة مفاعالت نووية  Cs137Cl & 38C , 14 على مصدرات بيتا هي الكربون المشع  األمثلة

الذي فيه  β+(  و سوف ندرس تفكك بيتا فيما يلي و الشكل المختلف لتفكك بيتا هو  238متضررة )صفحة 

الغنية بالبروتونات. يتغير البروتون الى نيوترون و يصدر نيوترينو و  بوزيترون . وهو يحدث في النوى 

مداري  إلكترون األحيانبعض  تأسرو هو نواة  اإللكترونهو اسر  اآلخرو الشكل  Na22  المثال على ذلك هو

تفكك بيتا المرتبط كما  أيضاو  Be7نيوترينو . هذا يحدث في  إصدارنيوترون و يتم  إلىو يحول البروتون 

 هو شكل من تفكك بيتا  Re187يرى في 

                جسيم غاما  أور النواة من حالة مثارة الى حالة طاقة اخفض وتصدر فوتون عالي الطاقة تتغي مافي تفكك غا -

فولت و بسبب  إلكترونو في هذه الحالة الطبيعة الكيماوية ال تتغير . الطاقات النوعية هي في مجال الميغا 

غير مشحونة فهي ال تمتص جيدا من قبل  ألنهاغاما تشرد المادة التي تصادفها  ونظرا  أشعةالطاقة العالية فان 

                    اإلشعاعيخطرا من النشاط  األشدهو  اآلنغاما بالتالي حتى  إشعاع أنالمادة و تخترق المواد عميقا و 

غاما هو االنتقال االيزميري و ما يزال من تفكك  اآلخرو النوع  Tc99mغاما هو ) البيئي( و المثال على تفكك 

 . Ba137m هو التحويل الداخلي ، الذي يالحظ مثال في  آخرهناك نوع 



و لكن يحدث في االنفجارات النجمية  األرضالنيوترون النواة تصدر نيوترون . و التفكك نادر على  إصدارفي  -

على مصدرات النيوترونات هي  األمثلة المصدرات النيوترونية لها نصف عمر اقل من بضع ثواني و أكثر. 

He5  وN17 . 

. و منتجات التفكك تختلف حتى من اجل نفس نواة البدء ولكن  1940عملية االندماج التلقائي اكتشفت في   -

 Pu239  وU235  تتفكك عن طريق االندماج التلقائي بالرغم من احتماله الصغير  أنيمكن 

تون و هذا التفكك نادر نسبيا و يحدث فقط من اجل حوالي مائة نكليوئيد في انبعاث البروتون النواة تصدر برو -

التلقائي لبروتونين  اإلصدارفان  2000.حوالي عام    1970. أول مثال اكتشف فقط عام   Li4Co & 53mمثال 

 أيضا تم مالحظته ألول مرة .

و هو نسبة الصغيرة من تفكك نوى   ذو الشوارد الثقيلة تم اكتشافه أوفإن االنبعاث العنقودي  1984في عام  -

Ra223  نواة  إصداربواسطةC41   و يحدث هذا التفكك من أجلل نصف دزينة من النكلوئيدات وقد لوحظ أيضا

 O18  إصدار

( و هذه التفككات درست من قبل الفيزيائيين النوويين 159 العديد من التفككات المجتمعة و المختلطة توجد أيضا ) مرجع 

هو عملية شائعة و كمثال في كل جسم بشري حوالي تسعة آالف تفكك إشعاعي تحدث كل ثانية بشكل  اإلشعاعيو النشاط 

. لماذا هذا ليس خطرا ؟ ) تحدي   C14من   k Bq (0.01 mSv/a) 4و  K40من   k Bq (0.2 mSv/a) 4.5 أساسي

127s . ) 

ذرة عبر التفكك اإلشعاعي أو تفاعالت هو أكبر بمقدار  كل النشاط اإلشعاعي بترافق بإصدار طاقة . الطاقة الصادرة عن

مليون مرة من ذلك الصادر عن عملية كيماوية . و أكثر من التفكك فإن عملية النشاط اإلشعاعي هي بالتالي انفجار 

لحة ميكروسكوبي . إن المادة النشطة إشعاعيا بشكل عالي بالتالي تصدر قدر كبير من الطاقة و هذا هو سبب خطر األس

 النووية .

قانون التفكك األسي يقتضي أن احتمال التفكك مستقل ما الذي يميز هذه الذرات التي تتفكك عن تلك التي ال تفعل ذلك ؟ 

 ( . e 128عن عمر الذرة . ) تحدي 

ذرات ( أن كل ال111، صفحة   IVالعمر أو الزمن ال يلعب أي دور . نحن نعلم أيضا أن من الديناميك الحراري ) مجلد 

لها تماما خواص متطابقة . لذا كيف يختلف تفكك الذرة ؟ استغرق األمر حوالي ثالثين عاما الكتشاف أن النشاط 

للخالء و بشكل  اإلحصائيةاإلشعاعي يتفكك مثل كل التفككات هي تأثيرات كمية . كل التفككات مقدوحة بواسطة التذبذبات 

هو احد المالحظات األكثر وضوحا بان الفيزياء  اإلشعاعيي الحقيقة النشاط أكثر دقة بواسطة تذبذبات كمية للخالء . و ف

 الكالسيكية غير كافية لوصف الطبيعة .

تبقى الجملة بال  أنمثل كل التفككات هو أثر كمي صرف . و فقط الكم المنتهي للفعل يجعل من الممكن   اإلشعاعيالنشاط 

يشرح   أنبواسطة اثر نفقي . وقد وجد  ألفاشرح جورج جامو تفكك  1928. وفي الواقع في عام  فجأةتغيير حتى تتفكك 

سنة نتيجة    1710التغير المقاس للعمر بين عشرة نانو ثانية و  أيضااألثر النفقي العالقة بين عمر و مجال األشعة و 

 .للكمون المتغير الذي يجب التغلب عليه في نوى مختلفة 



  

 ملوالهنغارية للع األكاديميةمقياس طيف كتلة ذو مسرع حديث للكربون المشع في  – 107الشكل 

 

 التأريخ بالقياس اإلشعاعي 

فان نسبة تركيب عناصر معينة في المعادن تسمح لنا بتحديد عمر المعدن                اإلشعاعينتيجة  التأثيرات الكيماوية للنشاط 

 .الستنتاج عمر عينة يسمى   التأريخ بالقياس اإلشعاعي  اإلشعاعيو استخدام تفكك النشاط 

يحددوا عمر الجبال و عمر الرواسب و عمر القارات . و قد حددوا الزمن الذي بواسطة هذه التقنية فان الجيولوجيون 

 ارية تحركت فيه القارات عن بعضها و زمن تشكل الجبال عندما اصطدمت القارات و الزمن الذي تشكلت به الصخور الن

؟ ال . األزمنة وجدت بواسطة التأريخ بالقياس اإلشعاعي  المتوافق مع المقياس الزمني النسبي  مفاجآتهل كانت هذه 

 الذي عرفه الجيولوجيون بشكل مستقل لقرون قبل ظهور التقنية . و  التأريخ بالقياس اإلشعاعي أكد ما تم استنتاجه قبال .

( و مراجعة النظائر المستخدمة مع تطبيقاتها الخاصة في تأريخ 161بذاته. ) مرجع التأريخ بالقياس اإلشعاعي هو علم 

( يبين الجدول كيف أثرت تقنية التأريخ بالقياس اإلشعاعي على علم الفلك ، 181. ) مرجع  14العينات معطى في الجدول 

 ( .160د المؤمنين األشداء ( ) مرجع الجيولوجيا ، البيولوجيا البيئية  ، علم اآلثار و التاريخ . ) و لقد خفضت عد

 

 

 

 

 

 



 التأريخ بالقياس اإلشعاعيالنظائر الطبيعية الرئيسية المستخدمة في  – 14الجدول 

الطريقة التي  نصف العمر  ناتج التفكك  النظير 
 تستخدمه

 أمثلة

   
  

 –طريقة سماريوم 
 نيدميوم 

 –طريقة روبيديوم 
 سترونتيوم 

 –طريقة رينيوم 
 أوسميوم 

 –طريقة البوتاسيوم 
 –أرغون و أرغون 

 أرغون 
 –طريقة البوتاسيوم 

 كالسيوم 
 –طريقة الثوريوم 

رصاص و طريقة 
 رصاص  –رصاص 

 –طريقة اليورانيوم 
رصاص وطريقة 

 رصاص  –رصاص 
 –طريقة اليورانيوم 
رصاص وطريقة 

 رصاص  –رصاص 
 –طريقة اليورانيوم 

 ثوريوم
 –طريقة الثوريوم 

 رادون 
تأريخ حطام المستعر 
 األعظم ، منشأ الكون 
تأريخ بالقياس 
اإلشعاعي ألصل 

 الكون 
تأريخ حطام المستعر 

 األعظم
تأريخ بالنشاط 
اإلشعاعي ألصل 

 الكون
تأريخ بالنشاط 
اإلشعاعي ألصل 

 الكون
تأريخ بالنشاط 
اإلشعاعي ألصل 

 الكون
طريقة الكربون 
 المشع ، ألصل الكون 

 عد إشعاع غاما 
 عد إشعاع غاما 
 عد إشعاع غاما 

 

الصخور ، التربة 
 القمرية ، المذنبات 

الصخور ، التربة 
 القمرية ، المذنبات 

الصخور ، التربة 
 القمرية ، المذنبات 

الصخور ، التربة 
 القمرية ، المذنبات 

الصخور ، التربة 
 القمرية ، المذنبات 

تأريخ الغرانيت ، 
 غير دقيقة 

صخور ، التربة ال
 القمرية ، المذنبات 

الصخور ، التربة 
 القمرية ، المذنبات 

الصخور ، التربة 
 القمرية ، المذنبات 

المرجان ، 
الستاالجميت ،العظام 

 ، األسنان 
تأريخ الكواكب  و  

التأكد بأن التركيب 
النووي ما يزال يتم 

 في المجرة 
 قلوب الجليد 

 
 قشرة البحر العميقة 

 
 

 قلوب الصخر 
 
المذنبات ، حدود  

K/T  

 
 المذنبات ، الرواسب 
الخشب ، القماش ، 

العظام ، المواد 
 العضوية ، النبيذ 

 
تأريخ الطعام و النبيذ 
 بعد الحوادث النووية 

 تأريخ النبيذ 
 تأريخ النبيذ

 

 

 

 



ال تغير  بأنهوهي معلومة تجريبيا و نظريا عمر النشاط اإلشعاعي يمكن عادة قياسه ضمن واحد أو اثنين بالمائة  من الدقة 

تكون دقيقة بشكل مدهش . هل يمكنك  أنيمكن  اإلشعاعيالمقاييس الزمنية الجيولوجية . بالنتيجة طرق التأريخ بالقياس 

 (. s 129تخيل كيفية قياس أنصاف عمر بآالف ماليين السنين بدقة عالية ؟ ) تحدي 

يحدد  اإلشعاعيأكثر نجاحا في حقل التاريخ القديم . بواسطة التأريخ بالقياس كان حتى  اإلشعاعيالتأريخ بالقياس 

المؤرخون عمر الحضارات و عمر الحقائق المغلوطة البشرية .* العديد من المعتقدات الخاطئة تم كشفها . و في بعض 

ذه النتائج معلومة ) مرجع ه أصبحتالصدمة لم تنته حتى بالرغم من مرور مئات السنين منذ أن المجتمعات العقائدية 

160 .) 

و هذا النظير يتشكل  5730aالذي زمن تفككه  C14تفكك بيتا لنظير الكربون المشع  اإلشعاعييستخدم التأريخ بالقياس 

              باستمرار في الغالف الجوي عبر تأثير األشعة الكونية . وهذا يحدث عن طريق التفاعل 

المشع في الهواء يكون نسبيا ثابت مع الزمن . داخل النباتات الحية االستقالب بالتالي) بشكل و بالنتيجة تركيز الكربون 

غير معروف( يحافظ على نفس التركيز . في النباتات الميتة ينشا التفكك  و قيمة العمر تبلغ بضع آالف السنين مفيدة 

وات  عمر عمر المومياربون المشع تم استخدامه لتحديد التأريخ بواسطة الكبشكل خاص لتأريخ المادة التاريخية  و بالتالي 

عن طريق تفككه األدوات قبل التاريخية و عمر الطقوس الدينية . و الشكل األصلي للتقنية يقيس محتوى الكربون المشع 

اإلشعاعي و التألقات التي ينتجها . و القفزة النوعية تم تحقيقها عندما أصبح قياس الطيف الكتلي ذو المسرع شائعا .لم يعد 

 مباشرة .    C14من الضروري االنتظار لحدوث التفككات حيث من الممكن اآلن تحديد محتوى  

ضروري من أجل التأريخ الدقيق و مثل هذه المقادير  mg 0.2إلى بالنتيجة المقدار الصغير من الكربون الذي يصل 

العديد من المقدسات   أنقياس الطيف الكتلي ذو المسرع أظهر العينات بدون ضرر كبير .  أكثرالصغيرة يمكن فصلها من 

 ادعون .للعديد من القيمين عليها هم مخ باإلضافةالدينية هي تزييف مثل القماش / المالبس في تورين و هذا 

فإن الذرة  ألفا أشعة. متى صدرت  اإلشعاعيلتاريخ الحجارة التي تستخدم النشاط  إضافيةلقد طور الباحثون طريقة 

المصدرة تصبح مرتدة و إذا كانت الذرة جزء من بلورة فإن البلورة تتضرر بواسطة االرتداد و في العديد من المواد 

اطق المتضررة من الممكن تاريخ الزمن الذي تبلورت به الصخور و بهذا يرى تحت المجهر و بعد المن أنالضرر يمكن 

 كان من الممكن تحديد متى المادة السائلة من االندفاعات البركانية أصبحت صخرا . الشكل 

و مقارنتها مع عمر من الممكن التأريخ الموثوق لعمر الصخور  أصبحمرة  ألولو  اإلشعاعيبحلول التاريخ بالقياس 

السفر للفضاء شائعا مع عمر القمر . و النتيجة كانت تتجاوز كل التوقعات السابقة و التقديرات  أصبحات و عندما المذنب

( و هي تبلغ   142الصخور و أقدم المذنبات درست بشكل مستقل باستخدام طرق التأريخ المختلفة )  مرجع  أقدمحيث 

 األرضمليون سنة  و  (50)4540عمر األرض تم تقدير أنه  مليون سنة و من هذه البيانات فان (10)4570من العمر 

 قديمة بهذا الشكل لماذا لم يبرد قلبها حتى اآلن ؟  األرضلكن إذا كانت وحقيقة قديمة  

 لماذا الجحيم ساخنة ؟

بحار الصهارة التي توجد حول البراكين هي أصل الخيال بان الحضارات العديدة مآلها الجحيم حيث النار و المعاناة               إن

 تتوضع في مكان ساخن في مركز األرض  أنهاو بسبب درجة الحرارة العالية للصخور المصهورة فإن الجحيم ال بد 

--- 

 يخ بالكربون المشع ويالرد ليبي تلقى جائزة نوبل في الكيمياء فان مطور تقنية التأر 1960*في عام 

 

 



 

 

 بحر الصهارة في بركان ايترا آل  في إثيوبيا – 108الشكل 

 

 ولكن لماذا ما يزال ساخنا بعد ماليين السنين ؟  108المثال الصارخ هو بركان ايترا آل  في إثيوبيا المبين في الشكل 

تكون قد بردت و تصلبت منذ زمن  أنكانت كرة ساخنة في البداية فإنها يجب  األرضالحساب المباشر يبين انه إذا كانت 

وي ماغما و ال تلفظ يجب أال تحت األرضن تكون جسما صلبا مثل القمر : و األرض يجب أ(. و  ny 130طويل ) تحدي 

 تكون ساخنة . أاليم يجب أي حمم و الجح

من اليورانيوم  TW 10 - 8ن مركز األرض يحتوي على فرن وقوده يقدر بـ اإلشعاعي : حيث أه النشاط يطعحل اللغز ي

) مرجع  K40من البوتاسيوم المشع  TW 4و مع حوالي  Th232من الثوريوم المشع  TW 10 - 8مع  U238و  U235المشع 

بدرجة صغيرة يبقي مركز األرض متوهجا و مزيد من  اآلخرلهذه العناصر و البعض  اإلشعاعي( . و النشاط  136

( تبين أن هذه اآللية  181التفكك المقاسة و تراكيز المادة المقاسة ) صفحة  أزمنةالدراسات الدقيقة التي تأخذ بالحسبان 

جود في من األرغون المو %1حقا تشرح الحرارة الداخلية لألرض . ) باالضافة لذلك تفكك البوتاسيوم المشع هو أصل 

 الغالف الجوي لألرض ( 

يم ساخنة و هذا يأتي اإلشعاعي هو سبب أننا نتوقع أن الجحيبقي الحمم ساخنة و النشاط  اإلشعاعيباختصار النشاط 

 (.  s 131بشكل عام ليس خطرا على البشر ؟  ) تحدي  األرضللحمم و  اإلشعاعيبتحدي : لماذا النشاط 

 النوى يمكن أن تشكل مركبات 

نكليون و النوى ذات العدد األكبر من النكلوينات بدون شك   280ى غير مستقرة جدا عندما تحتوي أكثر من حوالي النو

نكليون تكون  5710تتفكك إلى أجزاء أصغر و باختصار النوى الثقيلة غير مستقرة ولكن عندما تكون الكتلة أعلى من 

 ية . و هذا هو المثال األكثر تطرفا للمادة النووية النقية في الطبيعة .مستقرة ثانية : مثل هذه الجمل تدعى النجوم النيوترون

النجوم النيوترونية بقايا من ) النوع األول ( النفجارات المستعرات العظمى و هي ال تخضع ألي تفاعالت اندماج كما 

 تفعل النجم األخرى و النجوم النيوترونية للتقريب األول هي   نوى كبيرة . 



و هي بضع مرات أكبر من النواة حيث الثقالة /  3m/ kg 1810النجوم النيوترونية مكونة من مادة متنكسة و كثافتها 

عدن مئات من ماليين األطنان و الجاذبية تضغط النجم . قيمة الكثافة هذه تعني أن ملعقة من مثل هذا النجم لها كتلة تبلغ 

 يلو مترات و ألن النجوم النيوترونية األكبر تتحول إلى ثقوب سوداء .النجوم النيوترونية هي بقطر حوالي عشر ك

  أشكالالنوى لها ألوان و 

بشكل اقل أو إذا كانت تسطع بطول موجة الضوء الذي  لون األجسام يحدد بطول موجة الضوء الممتصفي الحياة اليومية 

بشكل مناسب و تصل لحالة مثارة في هذه الحالة  يصدر و أيضا النوى يمكن أن تمتص الفوتونات ذات الطاقات الموالفة

تصدر  أيضالواحد أو عدة نكليونات تدور حول داخل النواة والعديد من النوى المشعة  أعلىطاقة الفوتون تحول إلى طاقة 

عشرين  من أكثرو (  fJ 0.2التي تسمى أشعة غاما في المجال بين واحد كيلو إلكترون فولت  أو)   فوتونات بطاقة عالية  

( إصدار أشعة غاما بواسطة التوى مشابه إلصدار الضوء من قبل اإللكترونات في  pJ 3.3) أو  ميغا إلكترون فولت 

وهي تتراوح من بيكو ثانية إلى ثالثمائة يوم و الباحثون يمكن أن  –الذرات . من الطاقة ، عدد و عمر الحاالت المثارة 

 يستنتجوا كيف تتحرك النكليونات داخل النواة .

باختصار طاقات القوتونات الصادرة و أشعة غاما تعرف لون النواة . و طيف أشعة غاما يمكن أن يستخدم مثل كل 

. بشكل خاص طيف أشعة غاما الصادرة عن النوى المثارة  لتمييز النوى عن بعضها البعض و دراسة حركتهااأللوان 

يستخدم لتحديد التركيب الكيماوي لقطعة من المادة . وبعض خطوط االنتقال هذه هي ضيقة جدا بحيث يمكن استخدامها 

دوبلر في  لدراسة التغير الناتج عن البيئة الكيماوية للنواة و لقياس الحركة النووية داخل األجسام الصلبة أو كشف أثر

 الجاذبية . 

دراسة أشعة غاما أيضا تسمح لنا بتحديد شكل النوى و العديد من النوى هي كروية ولكن العديد منها تأخذ أشكال بيضوية 

مفلطحة مسترخية أو مشدودة واألشكال البيضوية تتكون  إذا كان االنخفاض في التنافر الكهربائي الساكن المتوسط هو 

لها كثافة كتلة ثابتة  –ما عدا أخفها مثل الهليوم ، الليثيوم و البريليوم  –الطاقة السطحية و كل النوى أكبر من الزيادة في 

حيث تتناقص  fm 2.4نكليون بالفيمتو متر مكعب و سماكة قشرية تبلغ حوالي   0.17في مركزها  و تعطى بحوالي 

 . 109في الشكل  كثافتها . النوى بالتالي هي عبارة عن غيوم صغيرة كما هو موضح

 أونحن نعلم أن الجزيئات يمكن أن تكون ذات أشكال معقدة تماما و على العكس فإن النوى في األغلب كروية ، بيضوية 

ذات تغيرات صغيرة من هذين الشكلين و السبب هو المجال القصير أو بشكل أفضل التفكك الفراغي السريع للتأثيرات 

ى أشكال مدهشة مثل الجزيئات يحتاج المرء إلى بعيد عن تبادالت تأثير بين الجيران المتبادلة النووية . و للحصول عل

إلى تبادالت تأثير الجيران التاليين فالتاليين و التاليين . و التأثير النووي المتبادل القوي هو ذو مجال   أيضااألقرب و 

قبلية ستكتشف ان بعض النوى ذات شكل غير عادي قصير جدا ليجهل هذا ممكنا أو أيفعل ذلك قط  ؟ ربما الدراسات المست

 ( لكن التجارب لم يتم إجراءها بعد . 164مثل األهرام االنسيابية . وبعض التوقعات تمت في هذا االتجاه ) مرجع 

  

 

 



 

كل ثابتة : كروية ، مسترخية ، مشدودة ) يسار ( و متذبذبة ) يمين( مبينة   بش –نووية متعددة  أشكال – 109الشكل 

 حقيقي كغيوم ) أعلى ( و بأشكال هندسية مبسطة ) أسفل (

تتذبذب في شكلها و مثل هذه التذبذبات قد درست بتفصيل كبير                 أيضاإن شكل النوى ال يحتاج الن يكون ثابت فالنوى 

.  باإلضافة لذلك النوى غير الكروية يمكن  109و أبسط حالتين هما رباعية األقطاب و  ثمانية األقطاب مبينة في الشكل 

أيضا ان تدور و العديد من النوى الدوارة بسرعة ببرم يصل إلى  و أكثر هي معلومة . وهي عادة تتباطأ خطوة بعد خطوة 

أن يكون لها نتوءات  أيضاو تصدر فوتون و تخفض كمية حركتها الزاوية في كل خطوة . مؤخرا اكتشف أن النوة يمكن 

 ( و هذا يشبه قليال المد و الجزر الذي يدور حول األرض .165حول قلب ثابت ) مرجع  تدور

 األنواع األربع من الحركة في المجال النووي 

هي صغيرة بسبب أن تبادالت تأثيرها النووية قصيرة المجال و بسبب هذا المجال القصير فإن التأثيرات المتبادلة  النوى

 النووية تلعب دورا فقط في أربع أنواع من الحركة : 

 التبعثر  -

 حركة االرتباط  -

 التفكك و  -

 مجموع هذه الحركات الثالث التي تسمى التفاعالت النووية  -

ياء النووية بين أن كل مجال الظواهر الملحوظة ترجع إلى هذه العمليات األساسية األربع و كل عملية هي إن تاريخ  الفيز

.  أهميةنوع من الحركة و في كل عملية االهتمام الرئيسي هو مقارنة حاالت البدء و النهاية و األوضاع الوسيطة هي أقل 

لمعقدة من الحركة التي تميز الحياة اليومية . و هذا أيضا هو السبب و تبادالت التأثير النووية بالتالي ينقضها األنواع ا

 الرئيسي لقصر هذا الفصل . 

التبعثر أجري في كل تجارب المسرعات و مثل هذه التجارب تكرر من اجل النوى التي نفعلها عندما ننظر لجسم . 

ين هي كشف للضوء المتبعثر و تبعثر األشعة المالحظة بالعين أو رؤية شيء ما هي تجربة تبعثر حيث أن المالحظة بالع

السينية كان قد استخدم لرؤية الذرات ألول مرة و تبعثر جسيمات ألفا عالية الطاقة استخدم الكتشاف ودراسة النواة و الحقا 

 تبعثر اإللكترونات ذات طاقات أعلى استخدم الكتشاف ودراسة مكونات البروتون . 

حركة الكواركات داخل الميزونات والباريونات                أووتونات و النيوترونات داخل النوى الحركة المرتبطة هي حركة البر

 و بشكل خاص الحركة المرتبطة تحدد شكل و تغيرات شكل المركبات : الهادرونات و النوى .  

ل التأثير النووي الضعيف . التفكك من الواضح هو أساس النشاط اإلشعاعي . التفكك النووي يمكن أن يكون ناتج عن تباد

 و التفكك يسمح بدراسة الكميات المصونة للتأثيرات المتبادلة النووية .



التأثيرات المتبادلة النووية    التأثيرات المتبادلة النووية  هي تشكيالت من التبعثر ، التفكك و ربما الحركة المرتبطة . و

يومية . التالمس لجسم يمكن أن يقسمه و يحطمه و يدمجه جسمين معا هي من أجل النوى لألجسام المتالمسة في الحياة ال

و يرميه بعيدا و أكثر من ذلك . نفس الشيء يمكن أن يتم بالنسبة للنوى . بشكل خاص التأثيرات المتبادلة النووية   

 مسؤولة عن حرق الشمس و النجوم األخرى و أيضا تخبرنا تاريخ النوى داخل أجسامنا . 

بينت أن كل األنواع األربعة من الحركة النووية يمكن وصفها في نفس الطريقة و كل نوع من الحركة ناتج  نظرية الكم

عن تبادل الجسيمات االفتراضية . مثال التبعثر الناتج عن تنافر الشحنة هو ناتج عن تبادل الفوتونات االفتراضية ،                

بادل التأثير النووي القوي و الناتج عن الغلوونات االفتراضية و تفكك بيتا ناتج و حركة االرتباط داخل النواة ناتجة عن ت

االفتراضية . بقية هذا الفصل  Zاالفتراضية و تفاعالت النيوترينو ناتجة عن تبادل البوزونات   Wعن تبادل بوزونات 

 تشرح هذه اآلليات بمزيد من التفصيل .

 النوى تتفاعل مع بعضها 

،   IV) مجلد بوجود عناصر عددها الذري أكبر من اليورانيوم كان عبقري الفيزياء إنريكو فيرمي  أول  رجل اعتقد

( وقد تلقى جائزة نوبل في الفيزياء الكتشافه . و بعد وقت من ذلك أظهر أوتو هان و معاونيه ليز ماتنر                       116صفحة 

عطت مح لفيرمي بإبقاء الجائزة له  و أجائزة نوبل تستند لخطأ . و قد سو فريتز شتراسمان أن فيرمي كان مخطئا و أن 

ائزة نوبل أيضا و جعلت األمر غير واضح للجميع و بالنسبة للفيزيائيات النساء بشكل نوبل هان و شتراسمان جلجنة 

 ا ( .خاص و الجائزة لم تعط لليز مايتنر) بالرغم من أنه  بعد وفاتها سمي عنصر كيماوي جديد باسمه

عندما البروتونات أو النيوترونات تطلق على النواة ، فهي عادة تبقى عالقة قيها و عادة تؤدي لتحويل العنصر إلى عنصر 

أن يتم هذا بالنسبة لكل العناصر استخدم فيرمي اليورانيوم وقد وجد أن قصفه بالنيوترونات يظهر عنصر جديد أثقل و بعد 

ذري أكبر من اليورانيوم و لألسف هان و معاونوه وجدوا ان العنصر المتشكل كان  واستنتج أنه قد شكل عنصر ذو عدد

السابقة فإن  91معروفا وكان الباريوم و هو نواة ذات نصف كتلة اليورانيوم و بدال من بقائه عالقا كما في العناصر 

 ن الحظوا التفاعالت بالشكل :النيوترنات قد شطرت نواة اليورانيوم و باختصار فيرمي ، هان ، مايتنر و شتراسما

 

ى إما عملية التقسيم أو االنشطار النووي . ومقدار الطاقة المتحررة في االنشطار تكون كبيرة بشكل غير عادي وهي تسم

و هي اكبر بماليين المرات من التأثير المتبادل الكيماوي للذرة . باإلضافة لذلك النيوترونات يتم إصدارها و التي يدورها 

لنفس العملية و االنشطار بالتالي يبدأ تفاعل متسلسل . الحقا و ) بالطبع ( ضد إرادة الفريق االكتشاف أدى لصنع  تؤدي

 القنابل النووية .

جسيمات غاما و بعيدا عن االنشطار المفتعل فإن  أوتقدح نوعيا بواسطة النيوترونات ، الديوترونات التفاعالت النووية 

حويل الليثيوم إلى تريتيوم و الذي يستخدم ) كواحد من أنواع ( الوقود في المفاعالت االندماجية النيوترونات تستخدم في ت

 و النيوترونات من األشعة الكونية ) الثانوية ( تنتج كربون مشع من النتروجين في الغالف الجوي . 

التي ترتطم بالترتيوم تنتج هليوم في مفاعالت االندماج و البروتونات يمكن ان تقدح تحويل الليثيوم إلى الديوترونات 

 بريليوم و الفوتونات يمكن أن تضرب جسيمات ألفا أو النيوترونات وتقتلعها من  النوى . 

إلغريق البحث قبل كل شيء كل التفاعالت النووية و التفككات هي تحويالت و في مثل هذه التحويالت فقد علمنا ا

بالمقادير المصونة و إلى جانب الحاالت المعروفة لمصونية الطاقة ، كمية الحركة و كمية الحركة الزاوية فإن نتائج 

   الفيزياء النووية تؤدي للعديد من المقادير المصونة الجديدة و السلوك مقيد تماما وتقتضي نظرية الكم أن الجسيمات                   

و الجسيمات المضادة ) التي يرمز لها عادة بشريط فوقها ( يجب ان تتصرف بطرق متوافقة . وكل من التجربة و نظرية 

   الحقل الكمي  تبين مثال أن كل تفاعل من النوع    

 

 يقتضي أن التفاعالت 



 

 

 أو 

 

 

 أو إذا كانت الطاقة كافية 

 

 الرياضية المصونة . األشياءمثل  هي أيضا ممكنة . الجسيمات بالتالي تتصرف

التجارب تبين أن النيوترينوات المضادة تختلف عن النيوترينوات وفي الحقيقة كل التفاعالت تؤكد ان ما يعرف بعدد 

هو صفر من أجل النكلوينات أو الكواركات و هو واحد من أجل  Lبتون يبتون مصون في الطبيعة  و عدد الليالل

 ينو و هو ناقص واحد من أجل البوزيترون و النيوترينو المضاد . اإللكترونات و النيوتر

للبروتونات و النيوترونات هو واحد             Bباإلضافة لذلك كل التفاعالت مصونة فيما يعرف بعدد الباريون و عدد الباريون 

من  1/3-وات المضادة ) و بالتالي بالنسبة للكواركات ( و ناقص واحد بالنسبة للبروتونات المضادة و النيوترين 1/3) و 

طرح من قبل أجل الكواركات المضادة ( وحتى اآلن لم تلحظ أي عملية  مخالفة لعدد الباريون و مصونية عدد الباريون 

العديد من  ف ( وهو فيزيائي مهم الذي اكتشففي جني 1984في بازل و توفي عام  1905إرنست شتوكلبيرغ ) ولد عام 

المفاهيم األخرى التي تتضمن مخططات فينمان قبل ان يكتشفها فينمان بنفسه . و عدد البايرون أعيد تسميته عندما طرح 

 بتون و الباريون .يفي كوبنهاجن( مصطلحات الل  2000و توفي عام في أمستردام  1918ابراهام بايس ) ولد عام 

 

في فوكوشيما في اليابان الذي اعتبر الحياة مستحيلة على مسافة  2011ية في مفاعالت نوو أربعةتدمير  – 110الشكل 

 ثالثين كيلو مترا حوله



 

انفجار القنبلة النووية : الطريقة الرهيبة في قتل العديد من األطفال في بلد حيث تنفجر و تدمر المستقبل  – 111الشكل 

 االقتصادي للعديد من األطفال في البلد التي صنعتها

 

 لقنابل  و المفاعالت النووية ا

انشطار اليورانيوم المفتعل بواسطة نيوترون يحرر طاقة و ينتج العديد من النيوترونات اإلضافية و بالتالي انشطار 

اليورانيوم يمكن أن يقدح تفاعل متسلسل الذي يمكن أن يؤدي إما النفجار أو لتولي متحكم به للحرارة . وذات مرة في 

العشرين درست هذه العمليات من قبل عدد كبير من الباحثين . و أكثرهم كانوا مهتمين في صنع األسلحة منتصف القرن 

 .اد و على صحة البشر و على البيئةأو في استخدام الطاقة النووية بالرغم من الخطورة العالية لهذه النشاطات على االقتص

ال يصدق و أول مثل هذه األسلحة كانت تصنع خالل الحرب أكثر القصص حول تطوير األسلحة النووية هي غريبة بشكل 

العالمية الثانية ، بمساعدة أذكى الفيزيائيين الذين يمكن إيجادهم . و كل شيء كان جاهزا بما فيه أكر النماذج الفيزيائية 

يكن هناك يورانيوم تعقيدا و العديد من المصانع الضخمة و تنظيم ذو مستوى مهول . و كان هناك فقط مشكلة صغيرة : لم 

ة و قامت الواليات المتحدة بالذهاب عبر العالم لشراء اليورانيوم الجيد و قد وجدوا ذلك في مستعمرة بلجيكية كافيبجودة 

لم يكن  هي الكونغو في وسط أفريقيا و باختصار و لوال  دعم بلجيكا التي باعت اليورانيوم الكونغولي للواليات المتحدة 

 ة ذرية و ال نهاية حرب مبكرة و ال حالة قوة عظمى .ليكون هناك قنبل

 

 

 

 



دفعت الكونغو ثمنا غاليا لهذه الحالة المهمة .وقد حكمت من قبل سلسلة من الديكتاتوريين العسكريين حتى هذا اليوم و لكن 

و حتى أغنى البلدان أغلى ثمن دفعته البلدان التي صنعت فعال األسلحة النووية . بعضها أفلس و أخرى بقيت غير متطورة 

وقعت تحت ديون هائلة و سكان كثر ناقصي السيادة . و ليس هناك استثناء . ثمن األسلحة النووية أيضا دفع من قبل 

بعض المناطق من كوكبنا التي أصبحت غير مأهولة مثل الجزر العديدة ، الصحاري ، األنهار ، البحيرات و البيئات 

. عندما أكثر الفيزيائيين عنفا إدوارد تيلر قام بأول حساباته حول القنبلة الهيدروجينية  البحرية . ولكن سيكون هناك أسوا

فقد توقع أن القنبلة ستشعل الغالف الجوي و إن الفائز بجائزة نوبل هانس بيته * صحح الخطأ و بين أنه ال شيء من هذا 

 وهي ينية في الجزيرة المرجانية االستوائية بيكنيالقبيل سيحدث . على أن العساكر يفضلون ان تنفجر القنبلة الهيدروج

( و المكان هو مشع جدا بحيث أن اليوم هو خطر ببساطة أن يتم  166ن األكثر بعدا عن الديار الذي وجدوه ) مرجع اكمال

 الطيران فوق تلك الجزيرة .

وقد لوحظ بعد ذلك أن انفجارات االختبار النووي زادت النشاط اإلشعاعي البيئي في الجو في كل العالم و من العناصر 

في كال الطريقين                 Cs137عبر الغذاء و  Sr90و  C14 الممتص من قبل البشر في ماء الشرب و   H3اإلشعاعية المنتجة  

 ية تحت األرض .  ول البلدان اتفقت على إجراء تجاربها النوو لحسن الحظ في الوقت الحاضر ك

النشاط اإلشعاعي خطر على البشر ألنه يؤذي العمليات داخل الخاليا الحية و التفاصيل حول كيفية قياس النشاط اإلشعاعي 

 ( . 192على الصحة مقدمة فيما يلي ) صفحة  تأثيراتهو ما هي 

--- 

حتى ( كان احد الفيزيائيين العظام في القرن العشرين 2005ستراسبورغ و توفي عام  في  1906بيته ) ولد عام *هانس 

          بالرغم من كونه رئيس القسم النظري الذي أدى إلنشاء أول القنابل الذرية و قد عمل في الفيزياء النووية و الفيزياء الفلكية          

ربائي الكمي وعمل على فيزياء الحالة الصلبة و عندما تقدم بالعمر فقد و ساعد ريتشارد فينمان في تطوير الديناميك الكه

في دعوة العالم إليقاف انفجارات اختبارات النووية الجوية    و إنقاذ  أساسياكان  أيضاأصبح مؤيدا قويا لضبط األسلحة و 

 العديد من البشر من السرطان بالقيام بذلك .

 

 بعض القياسات للنشاط اإلشعاعي – 15الجدول 

 Bq/KGالنشاط اإلشعاعي بـ  المادة
 10-2تقريبا  الهواء 

 110 ماء البحر 

 210تقريبا  الجسم البشري 
 310أعظميا  حليب البقر 

 710تقريبا  النقي  U238معدن 

 710أكبر من  مصدرات ألفا اإلشعاعية العالية 

 810 ) مصدر بيتا( C14الكربون المشع 

 910أكبر من  مصدرات بيتا و غاما عالية النشاط 

 92.10 ) مصدر ألفا(Sr90و  Cs137الغبار  النووي الكبير 

 2410 ر نشاطا ) ألفا(ثالبولونيوم و هو أحد المواد األك
 

فريديريك من قبل   1934ليس فقط القنابل النووية لكن أيضا المفاعالت النووية السلمية خطرة و السبب اكتشف في عام 

كوري أن المواد  –وليو و زوجته إيرين ابنة بيير و ماري كوري : النشاط اإلشعاعي الصنعي و قد اكتشف جوليو ج

 المشععة بأشعة ألفا تصبح نشطة إشعاعيا بدورها . و قد وجدوا أن أشعة ألفا حولت األلمنيوم على فوسفور نشط إشعاعيا  

 

 



مشعة عندما تشعع بجسيمات ألفا ، نيوترونات أو أشعة غاما . بالنتيجة النشاط  تقريبا كل المواد تصبحفي الحقيقة 

اإلشعاعي بنفسه يمكن فقط أن يحتوى بصعوبة.و بعد فترة زمنية التي تعتمد على المادة  و اإلشعاع أي صندوق يحتوي 

 ادة المشعة . على مادة مشعة يصبح بذاته مشعا و تتوقف العدوى فقط من أجل مقادير صغيرة جدا من الم

شاط اإلشعاعي الطبيعي و الصنعي هي سبب التكاليف العالية للمفاعالت النووية . وبعد حوالي ثالثين عاما إن أخطار الن

خاصة مختارة ال يمكن الوصول إليها              أماكنمن العمل فإن المفاعالت يجب أن تفكك و القطع المشعة يجب تخزينها في 

العاملين يجب أال تعرض للخطر . وفي العالم العديد من المفاعالت تحتاج ألن تفكك . و الشركات و بنفس الوقت صحة 

ي و نظرا ألن مالتي تقوم بالعمل تبيع الخدمة بسعر عالي . و كل من يعمل في المنطقة ال تبعد عن حدود النشاط اإلجرا

 شركات تعبر ذلك الحد . النشاط اإلشعاعي ال يمكن كشفه من قبل حواس البشر فالعديد من ال

 ( 198في الحقيقة أحد المفاعالت النووية المهمة ) عادة( غير خطرة على البشر هي الشمس و سندرسها قريبا ) صفحة 

 فضول و تحديات مرحة حول النشاط اإلشعاعي 

يثة يمكن أن تكشف فيما في هذه األيام ، الرنين المغناطيسي النووي أيضا يستخدم لفحص جودة الغذاء . مثال اآلالت الحد

 إذا كان عصير البرتقال ملوث بعصير من فاكهة أخرى و يمكن التأكد فيما إذا كانت الفاكهة ناضجة عندما عصرت .

 اآلالت األخرى يمكن أن تفحص فيما إذا كان النبيذ مصنوعا من عنب صحيح و كم هو عمره . 

 

 

 آلة الختبار جودة الفاكهة بمساعدة رنين مغناطيسي نووي – 112الشكل 

 

 

 

 



(  171آالت الرنين المغناطيسي ال تشكل خطر و لكن لها بعض التأثيرات الحيوية ، كما يشرح بيتر مانسفيلد ) مرجع 

طيسي فإنه يتحرض أحد مخترعي التقنية . و أول أثر هو ناتج عن ناقلية الدم . عندما  الدم في األبهر يمر عبر حقل مغنا

و التشكل أي خطر .  T 1.5، و اآلالت العادية لها  7Tجهد و هذا األثر تم قياسه و ربما يتداخل مع وظيفة القلب عند 

األثر الثاني هو ناتج عن التبديل للحقل المغناطيسي و بعض الناس يحسون بالتبديل في الصدر و في الكتفين و ال يوجد 

 ثل هذا التنبيه العصبي المحيطي بعد .كثير معلوم حول تفاصيل  م

   *   * 

مقدار اإلشعاع النشط يسمى الجرعة ووحدة جرعة النشاط اإلشعاعي هي غراي واحد و هو مقدار النشاط اإلشعاعي الذي 

و هي واحدة الجرعة اإلشعاعية  Sv 1و أ Gy=1 J/kg 1يرسب طاقة تبلغ جول واحد في كيلو غرام من المادة أي 

و هي تضبط على البشر بوزن كل نسيج بشري بعامل يمثل تأثير الترسيب الشعاعي عليه . و إن ثالثة إلى خمسة المكافئة 

سيفرت هي جرعة مميتة للبشر. و بالمقارنة   النشاط اإلشعاعي الطبيعي الموجود داخل الجسم البشري يؤدي لجرعة 

و  mSv 1المتوسطة  تقتضي تشعيع بمقدار  لسينية و الصورة الشعاعية ا   (  167بالسنة ) مرجع  mSv 0.2تساوي 

 .  15أنظر الجدول  أخرىو بالنسبة ألمثلة قياس  mSv 8تعطي   CATصورة 

و الجسم   Bq 1مقدار المادة النشطة إشعاعيا يقاس بعدد التفككات النووية بالثانية حيث تفكك واحد بالثانية يسمى بكريل أو 

 .   Bq/kg 600 & 370يتراوح بين  2011و الحد األوربي للغذاء في عام  kBq 9البشري البالغ نوعيا يحتوي 

 التعرض البشري للنشاط اإلشعاعي و الجرعات الموافقة – 15الجدول 

 الجرعة التعرض 

  التعرض البشري اليومي 

  التعرض المتوسط لإلشعاع الكوني في أوربا

 mSv/a 0.3 عند سطح البحر 

 km   1.2 mSv/a 3عند ارتفاع  
التعرض المتوسط )و األعظمي ( من التربة ، ال تحسب 

 تأثيرات الرادون
0.4 mSv/a 

 mSv/a 1 االستنشاق  المتوسط )و األعظمي ( للرادون
 mSv/a 0.3 التعرض المتوسط الناتج عن النكليوئيدات الداخلية

 Gy & 4500 Bq4-10 في عضالت البشر K40المحتوى الطبيعي من 

 Gy & 4000 Bq5-2.10 في عظام  البشر Raالمحتوى الطبيعي من 

 Gy5-10  في البشر C14المحتوى الطبيعي من 
 mSv/a ( 100  mSv/a) 2 المتوسط الكلي ) و األعظمي ( للتعرض البشري 

  الحاالت المستمرة 
 للجرعة المكافئة  mSv/a 10تقريبا   األشعة السينية السنية 
 للجرعة المكافئة mSv/a 0.5تقريبا   األشعة السينية للرئة 

طيران قصير لمدة ساعة ) أنظر 

www.gsf.de/epcard) 
  1μSvتقريبا 

  mSv 0.04تقريبا  رحلة عبر األطلسي  

 30mSv/a الجرعة األعظمية المسموحة في العمل 

 mSv/a 120-26 سيجارة في اليوم  60تدخين 
  التعرضات المميتة

 يمكن أن تكون مميتة  C/kg 0.05 التشرد 

 يوم   3-1مميتة في   Gy=100J/kg 100 الجرعة 

من المرضى غير   %50تؤدي للوفاة في  3Svأكثر من  الجرعة المكافئة 

 المعالجين 

 

 

 

http://www.gsf.de/epcard


و المقدار المتحرر من قبل كارثة تشيرنوبل ،  4PBq  &60 PBqإن المقدار المتحرر من قبل قنبلة هيروشيما كان بين 

 & 1960sمرة . األعداد من أجل كوارث نشطة إشعاعيا متعددة في  500-200و بالتالي أكبر بين  EBq 12 -2كان بين 

يقدر بأنها بين يقدر بأنها بين  2011مفاعل فوكوشيما في آذار  كانت عالية بشكل مشابه . إن التحرير من كارثة 1970

370 – 630 PBq  قنبلة من قنابل هيروشميا .    90-10، التي ستشكل نحو 

كان يسمى من اجل النشاط اإلشعاعي هي اآلن شائعة حول العالم و في األيام السابقة ، فإن سيفرت واحد  SIإن واحدات 

100 rem مكافئ  وواحدة أو رجل روتنجن الSI   100غراي وقد حلت محل ما كان يسمى  1للجرعة هي rd  أوRad  

 SI . واحدة  C/kg 4-1R =2.58.10 حلت محل الواحدة األقدم " الروتنجن " ، والعالقة  C/kg 1للتعرض  SIوواحدة 

 .Ci=37GBq 1حيث   (Ci)البكريل تحل محل الكوري 

 

 الصورة المؤرخة لبحيرة كاراكاي و المحطة النووية التي كانت تملؤها بالنشاط اإلشعاعي – 113الشكل 

 

اكتشفت مجموعة إيطالية أن العواصف الرعدية أيضا  2000ليسن كل أشعة غاما ناتجة عن النشاط اإلشعاعي . في عام 

درس و يبدو أنها ترتبط بعملية . و اآلليات ما تزال ت MeV 10( بطاقات تصل إلى  168تصدر أشعة غاما )مرجع 

 تشكيل البرق . 

   *   * 

التفاعالت التسلسلية هي شائعة تماما في الطبيعة وليست محدودة بالمجال النووي . الحريق هو تفاعل متسلسل كيماوي 

من قبل المنطقة  كما األلعاب النارية االنفجارية و في كال الحالتين تحتاج المواد للحرارة كي تحترق و هذه الحرارة تعطى

 المجاورة التي هي تحترق . 

   *   * 

النشاط اإلشعاعي يمكن ان يكون خطرا جدا على البشر . و أفضل مثال هو البلوتونيوم حيث أن فقط ميكرو غرام واحد 

أن ل اآلخر هو البولونيوم حيث من هذا المصدر ألشعة ألفا داخل الجسم البشري كافي ليسبب سرطان الرئة . و المثا

موجود في أوراق التبغ التي زرعت بواسطة األسمدة الصناعية .باإلضافة لذلك أوراق التبغ ترشح مواد  210ولونيوم الب

التي توجد في التبغ هي نشطة إشعاعيا من الهواء ز البولونيوم ، الرصاص ،البوتاسيوم و النوى المشعة األخرى  أخرى



الجرعات  أعلىمن  أنهاي كبيرة و ان الجرعة ه 16. يبين الجدول  المصدر الرئيسي لكون التدخين ينتج السرطان

 الممتصة في الحياة اليومية .

   *   * 

دليل هو بحيرة كاراكاي قرب ماياك  في االورال ، روسيا حيث المحطات  أفضللماذا الطاقة النووية عمل خطر ؟  

البحيرة لمدة ساعة  كان السير على شاطئ 1970s  ي النووية في المنطقة حولتها إلى أكثر مكان مشع  على األرض . ف

المادة النشطة إشعاعيا في البحيرة موزعة في مناطق واسعة في العديد من االنفجارات يؤدي للموت على الشاطئ . 

و التي تؤدي لموت واسع و مرض و العديد من هذه الحوادث  مقارنة مع حادث   1960sو  1950sفي  الكارثية

لكن غير  –( 169ملوءة بالبيتون ) مرجع مهي  113سرا . و اليوم على عكس الشكل  أبقيتقد  1986تشرنوبل عام 

 مغطاة به كما يفترض غالبا .

   *   * 

هذا النظير للرصاص ينتج  بيتا . و هو مصدر   Pb210بشكل طفيف ألنه يحتوي النظير   إشعاعياكل الرصاص هو نشط 

الحساسة مثل  محتوى في الصخر من حيث يستخلص الرصاص . من اجل التجاربمن قبل اليورانيوم و الثوريوم ال

مادة حاجبة هي الرصاص  و لكن من الواضح انه  أفضلو  اإلشعاعيحتاج المرء لحاجبات النشاط تجارب النيوترينو ي

سنة فان  22له نصف عمر يبلغ     Pb210منخفض و نظرا الن النظير  إشعاعييجب ان يكون راص ذو مستوى نشاط 

بة نيوترينو دقيقة في جران ساسو في إيطاليا ، فإن فريق البحث تجرالطرق هي استخدام الرصاص القديم . و في  إحدى

 يستخدم الرصاص المنجمي من العصور الرومانية و بالتالي يبلغ عمره نحو ألفي عام من أجل تخفيض اإلشارات الزائفة .

   *   * 

من قبل باول  1956ليست كل المفاعالت النووية من صنع البشر حيث ان وجود المفاعالت النووية الطبيعية توقع في 

، في بلد أفريقي في الغابون  هناك تشكيل جغرافي شهير مثل هذه األمثلة . في أوكلو  أولوجدت  1972وفي عام كوردا 

بالرغم من  –مفاعل نووي طبيعي بشكل تلقائي  مليون سنة خلت تشكلأنه منذ ألفي حيث اليورانيوم  شائع جدا بحيث 

عام خالل الزمن عندما كانت نسبة   000 150. وقد كان يحترق ألكثر من  kW 100طاقة يبلغ ذو توليد  كونه صغيرا . 

 235اليورانيوم  أو أكثر كما هو مطلوب من اجل التفاعل المتسلسل  ) في هذه األيام محتوى %3  كانت 235اليورانيوم 

( . الماء في النهر القريب كان يسخن دوريا متحوال لبخار بفترة تقدر بثالثين دقيقة بعدها يبرد  %0.7هو في األرض  

ساعة و نظرا الن الماء ضروري لتعديل النيوترونات و استمرار التفاعل التسلسلي .  2.5المفاعل ثانية لفترة تقدر بـ 

من التفصيل من التاريخ الجغرافي إلى العبارات التي تمت حول ثبات قوانين الطبيعة . بينت الجملة تم دراستها بكثير 

 مليون سنة خلت فإن اآلليات كانت نفس تلك المستخدمة اليوم . ألفيالدراسات  انه منذ 

   *   * 

 1000MWنتج أكثر من المفاعالت النووية توجد في قياسات عديدة  و أكبرها مستخدم في محطات الطاقة و يمكن أن ي

وكلها تعمل بدون إعادة  10kWمستخدم في األقمار الصناعية و عادة ينتج حوالي  أصغرهامن الطاقة الكهربائية ، و 

 تزود بالوقود بين واحد و ثالثين عاما .

   *   * 

ابع مرئية و إحدى النشاط اإلشعاعي أيضا له استخدامات جنائية . في العديد من األسطح من الصعب جعل بصمات األص

الكبريت المشع . الغازات تتفاعل مع المواد في  أكسيدالمعين في جو من اليود المشع او ثاني الطرق هي وضع المشروع 

هي  –للبصمات  التألق إشاراتو بالنظر الى  إشعاعيانشطة  أصبحتبالتالي  األصابع. و بصمات  األصابعبصمات 

ببساطة بوضع فيلم تصوير  األصابعبالتالي يسمح بتصوير بصمات  –ي طريقة تعرف بالتصوير الشعاعي الذات

 فوتوغرافي او كاشف مكافئ في المشروع المعني .

   *   * 



. هناك  سبب بسيط لذلك :  أبداال يمكن أن تتفكك  عل عكس الجسيمات ذات الكتلة  فان الجسيمات عديمة الكتلة 

الجسيمات عديمة الكتلة ال تعايش الزمن حيث أن مسارها فري و الجسيم الذي ال يعايش الزمن ال يمكن أن يملك نصف 

 ( .s 132 عمر ) هل يمكنك إيجاد تفسير آخر ؟ ( ) تحدي 

   *   * 

من  األرضالختبارات النووية تجرى فوق عندما كانت ما تزال ا  1950sعالي الطاقة خطر على البشر . في  اإلشعاع

 و قد وضعوا العديد من الجنود قريبا لمشاهدة األطباء أوامرقبل جيوش كبيرة في العالم فان الجنراالت تغاضوا عن 

 أوامربالسير لموقع االنفجار بالسرعة الممكنة بعد االنفجار و ال يحتاج المرء للتعليق على  أمروهم أنهم االنفجار و األسوأ

ا : خالل وميض االنفجار كانوا قادرين على رؤية الجنود التعيسين الحظوا شيئا غريبئك الجنراالت و العديد من هؤالء أول

 ( .s 133) تحدي   . كيف يمكن ان يتم هذا ؟     أذرعهمو  أيديهمعظام 

   *   * 

المنافسة مجرمين و المجموعة المجرمة فجرت ستة قنابل ذرية في الستراتوسفير من قبل مجموعة واسعة من ال 1958في 

.)من اجل تقارير  1962تالها حتى مزيد من االنفجارات من قبل كال المجموعتين في  1961تجارب مشابهة في  أجريت

(. نتيجة ألكثر هذه en.wikipedia.org/wiki/High_altitude_nuclear_explosionو أفالم عن ذلك انظر 

عية في الليلة التي تلت كل منها . باإلضافة لذلك النبضة الكهرطيسية من االنفجارات االنفجارات فقد قدحت هالة صن

 أضرتو عملت اضطراب في االتصاالت الالسلكية و  األرضالصناعية و دمرت اإللكترونيات على  األقماردمرت 

 األرضفي  شعاعيةاإلبالناس على سطح األرض و سببت مشاكل في محطات الطاقة ووزعت مقادير كبيرة من المادة 

و أحزمة إشعاع فان ألن حول األرض تأثرت بقوة و يتوقع أن أحزمة أشعة سنة تلت االنفجارات .  14 األقلخالل على 

هذا  1962فان ألن ستتعافى من االنفجارات فقط في بعض مئات من السنين  .لحسن الحظ بالنسبة للجنس البشري بعد عام 

 دولية .النشاط قد أوقف بموجب اتفاقات 

   *   * 

الفعل المجرم للعديد من العسكريين خالل االختبارات )مرجع  أيضاالقنابل النووية هي أسلحة رهيبة . لمعرفة قوتها ولكن 

، فان االختبارات النووية أجريت من قبل الجنراالت الذين   60sو في  1950s( انظروا لصور االنفجارات . في  170

في الهواء مما جعل كل الغالف الجوي في  األسلحةالعلماء . الجنراالت أمروا بتفجير هذه  و لألطباءرفضوا االستماع 

و أضر كل الجنس البشري بالقيام بذلك ، األسوأ أنهم حتى اجبروا الجنود على زيارة مواقع االنفجار   إشعاعياالعالم نشط 

وسعهم لجعل جنودهم يموتون بالسرطان و اللوكيميا .  بعد بضع دقائق من االنفجار وبالتالي بذلوا ما في إشعاعياالنشطة 

 الجنراالت أناس يجب تجنبهم .

   *   * 

استخدمت لتحديد عمر النبيذ ، و المزيد منها يجرب تطويرها و البعض منها  اإلشعاعيالعديد من طرق التأريخ بالنشاط 

 (. 181) مرجع   14مشمول في الجدول 

   *   * 

بمكن تغييرها بواسطة التأثير الخارجي . اسر اإللكترونات يالحظ في  اإلشعاعيادرة للنشاط التفكك الن أزمنةبعض 

تبعا للبيئة الكيماوية و زمن  %15و هو أحد األمثلة النادرة حيث زمن التفكك يمكن تغييره بنسبة تصل إلى  7البريليوم 

 . 27GPa التفكك لنفس النظير تم إيجاده بتغيير جزء من نسبة مئوية تحت ضغوط

 



 

 تشعيع البطاطس في شركة شيهوروكو الزراعية بمركز تشعيع النظائر في اليابان . بالصحة و الهناء  – 114الشكل 

 

(                       159من ناحية أخرى هذه التأثيرات متوقعة ) ومقاسة ( بحيث هي مهملة بالنسبة للنوى ذات الكتلة األكبر . )مرجع 

 مشابهة لكن اصغر .  تأثيراتو بعض النكليوئيدات اإلضافية تبدي 

الذي يحدث من أجل شدات ليزر عالية جدا . )صفحة  U238على النوى هو االندماج المحرض بالليزر لـ  أهميةأكثر تأثير 

257 ) 

     *   * 

دامه لتصوير أجسام بدون تخريبها . حيث تم استخدام أشعة غاما إن كال من إشعاع غاما و إشعاع النيوترون يمكن استخ

لتصوير داخل قناع توت عنخ آمون  و إشعاع النيوترون الذي يخترق المعادن بسهولة قدر اختراقه للمعادن األخرى تم 

 استخدامه لتصوير حتى بسرعة األفالم للعمليات داخل محركات السيارات .

     *   * 

و هذا ممنوع في بلدان أخرى مثل ألمانيا . مثال أشعة غاما تستخدم لتشعيع في آسيا لتشعيع الغذاء  تستخدم أشعة غاما

من ثالثين  أكثرو من الفضل عدم العمل هناك . في الحقيقة  14البطاطس من أجل منع اإلنبات . المثال معطى في الشكل 

في العالم تعالج بأشعة غاما لزيادة عمرها التخزيني . لكن بلدا سمحت لصناعة الغذاء بتشعيعه . مثال تقريبا كل التوابل 

 المستهلك نادرا ما يعلم بمثل هذه المعالجات .

     *   * 

الطبية  األجهزةغاما في العديد من المصانع الكبيرة عبر العالم تعقم التجهيزات الطبية ،  أشعةو  10MeVبيتا ذات  أشعة

 مثال ( www.bgs.euالحيوانية ) انظر   األغذيةلقتل الفطور في الكتب و في  أيضاو  األثاث،  األلعاب، 

     *   * 



نتاج الطاقة في البشر بطريقة سهلة يمكن استخدامها لقياس إ O18و  – Dغالبا يكتب بالشكل  – H2ان النظائر غير المشعة 

                       أسابيعات بول بعد بضع الشخص كاس من ماء موسوم بشكل مضاعف ليشربه و يجمع منه عين بإعطاء. 

الكتلي يمكن للمرء تحديد استهالكه من الطاقة .لماذا ؟ ان الماء الموسوم بشكل مضاعف و باستخدام مقياس الطيف  

O18
2H2  او المزال بشكلO18

2H  2يحول بشكل  األكسجينفان نظيرCO 
O18او يزال بشكل  18

2H  و نظير الهيدروجين

الكربون بالتالي لتحديد مقدار الغذاء الذي تم  أكسيدثاني  إنتاجو القياسات للبول تسمح باستخدام  O2H2ل يزال بشك

 الطاقة . إنتاجاستقالبه و بالتالي تحديد 

                000kJ/d 20استهالك الطاقة البشري عادة يعطى بالجول باليوم وتبين القياسات ان متسلقي االرتفاعات العالية ذوي 

 . 6000kJ/dو البشر المتوسطين ينتجون هم الرياضيين األكثر شدة  000kJ/d 30و راكبي الدراجات يستهلكون حتى  

     *   * 

 (362، صفحة  Iالماء ) مجلد  أتى أينفي الماء لمحيطات البحر يمكن استخدامه الستنتاج من  O18بة المئوية لـلنظير  النس

 و هذا بيناه في المجلد األول من مغامرتنا .

     *   * 

هو موضوع بحث بذاته . مثال عندما تتذبذب نواة  األشكالالعديد من النوى تتذبذب في شكلها . حساب هذا التذبذب في 

يرة بالتالي كروية يمكنها فعل ذلك في ثالثة محاور متعامدة بشكل متبادل . النواة الكروية عندما تتذبذب بمطاالت صغ

و نفس  SU(3)هو  األبعادو من المدهش ان تناظر المذبذب التوافقي ثالثي  األبعادتتصرف مثل مذبذب توافقي ثالثي 

وفق المعرفة الحالية  ) مجلد  األقلعلى  –النووي القوي . لكن التناظرية غير مرتبطين  التأثيرالتناظر الذي يميز تبادل 

VI  ان العالقة يمكن ان تظهر في المستقبل . ( . بالرغم من 265، صفحة 

 ملخص عن النوى 

ترونات و قطرها بين واحد وبضع فيمتومترات و هي تملك كمية حركة زاوية            ى الذرية مكونة من بروتونات و نيوالنو

يمكن ان تكون   صور رنين مغناطيسي . النوى بإنتاجو ان كمية حركتها الزاوية إذا كانت اكبر من الصفر تسمح لنا 

كروية او بيضوية و هي يمكن ان تثار لحاالت طاقة أعلى و يمكنها أن تتذبذب في الشكل . و النوى لها ألوان التي تحدد 

بواسطة طيوفها . و النوى يمكن أن تتفكك و يمكن أن تتبعثر و يمكن أن تتحطم و بمكن أن تتفاعل مع بعضها البعض               

رات الوراثية و دراسة الجسم فووية يمكن استخدامها لصنع قنابل و في محطات الطاقة و توليد الطو التفاعالت الن

 البشري.

 و سوف نكتشف أيضا فيما يلي التفاعالت النووية على أساس عمل الشمس و وجودنا الذاتي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل السادس 

 الشمي ، النجوم و والدة المادة 

  المرتقبة حول نفسكهو المتعة " التعلم 

 بيتر سلوترديك "

 أيضافيها الفيزياء النووية هي الجزء األكثر عنفا من الفيزياء ولكن بالرغم من هذه الصورة السيئة  فان الفيزياء النووية 

 (172شيء رائع لتقدمه بدراسة النوى نتعلم فهم الشمس ، النجوم و بداية الكون ووالدة المادة و تاريخنا الخاص ) مرجع 

تتألف النوى من بروتونات و نيوترونات و نظرا لن البروتونات مشحونة ايجابيا فإنها تتنافر مع بعضها البعض و داخل 

معا ضد تنافرها الكهرطيسي و التأثير المتبادل النووي الزم  إلبقائهاالنوى البروتونات يجب ان ترتبط بقوة قوية كفاية 

األخرى هي الجاذبية ،  –تأثيرات متبادلة في الطبيعة  أربعةأثير النووي القوي هو أقوة لتجنب  انفجار النواة . و تبادل الت

تبادل التأثير النووي القوي في الحياة الكهرطيسية ، و تبادل التأثير النووي الضعيف . بالرغم من قوته فإننا ال نعايش 

بروتون و بالرغم من هذا التحديد فان تبادل  قطارأاليومية ألن مجاله محدود بمسافات من مرتبة بضع فيمتومتر أي بضع 

 التأثير النووي القوي يخبرنا قصة جيدة عن الشمس و عن اللحم والدم الذي نحن مكونين منه .

 الشمس 

من الضوء . المقدار قيس ألول مرة من قبل كالود بويليه في بداية القرن  385YMفي الوقت الحالي تصدر الشمس 

 134)تحدي  األرضمن خمسمائة مرة من حجم  بأكبرهر كل عام الجليد عة ستكون كافية لصستطاالتاسع عشر . و اال

e). 

ستتوقف عن الشمس فان  احتراق الفحم من  تأتي ة عن الشمس ؟ إذا كانت هذه الطاقة الهائلة الصادر  تأتي أينمن 

أن هذه العملية يمكن ان  إمكانيةاختبر الباحثون  اإلشعاعي. عندما اكتشف النشاط من السنين  آالفاالحتراق بعد بضع 

او عملية االندماج التي اكتشفت الحقا فهي قادرة على  اإلشعاعيتكون قلب سطوع الشمس  لكن حتى بالرغم من النشاط 

من هيدروجين و هليوم يجعل هذا  األغلبتحرير مزيد من الطاقة من الحرق الكيماوي و تركيب الشمس المكون في 

 ال .مستحي

من قبل فريتز هوترمان ، كارل فريدريش فون فايتسكر و هانس  1929في   أوضحتأصل الطاقة التي تشعها الشمس 

( و االندماج هو تركيب نواة كبيرة من نوى اصغر . و في  173) مرجع بيته : الشمس تحترق بفعل اندماج الهيدروجين 

 الشمس تفاعل االندماج الرئيسي هو 

 

 

 الهيدروجين الى  نوى الهليوم . وهي تحول نوى

 *"التعلم هو المتعة المرتقبة حول نفسك "

 

 

 



 

 

. الحظ ان تقريبا كل الصور المبينة في لون زائف وحيد موجية مختلفة  أطوالتصدر الشمس إشعاع عند  – 115الشكل 

الراديو التي أيضا تبين البقع الشمسية و لكن بدقة  أمواجمختار من اجل التمثيل البصري . المجموعات ال تبين صور 

 اخفض بكثير

 

. دورة الهيدروجين هي نتيجة الدورة المستمرة لثالث تفاعالت نووية   p-pالتفاعل يسمى دورة الهيدروجين او دورة  

 منفصلة : 

 

 

 

 التفاعل األول تفاعل نووي ضعيف يتضمن الديوترون 

 ي التفاعل الثاني تفاعل نووي قو

 بالشكل : p-pكتابة دورة  أيضايمكننا 



 

 التفاعل األول تفاعل نووي ضعيف يتضمن الديوترون 

 التفاعل الثاني تفاعل نووي قوي 

ترونات يمكننا القول أن أربع ذرات ة او جسيم ألفا و إذا شملنا اإللكتندمج أربعة بروتونات في نواة هليوم واحد إجماال

 4.4pJ(26.7هيدروجين تندمج في ذرة هليوم واحدة . و عملية االندماج تصدر نيوترونات و ضوء بطاقة كلية تبلغ 

MeV)   . و هذه الطاقة هي التي تجعل الشمس تسطع 

 

زائف مأخوذة عبر كل األرض  نوات . إن شدتها مبينة هنا  بصورة ذات لونيالشمس أيضا تصدر نيوتر – 116الشكل 

و لكن بسبب عمليات التبعثر فإن البقعة  25MeV -7يوما بطاقات من  503من تجربة تحت األرض ذات تعريض لمدة 

 الالمعة تكون اكبر بعدة مرات من حجم الشمس

تحمل بواسطة النيوترونات . و الجزء  %10أكثر الطاقة من التفاعالت  السابقة في الشمس تصدر بشكل ضوء و حوالي 

 . 116موضح في الشكل  األخير

تبادل تأثير نووي  نووي ضعيف و هذا التحويل و تفكك بيتا العادي له ناتجة عن  (62)أول ثالث تفاعالت في المعادلة 

بيرة و يضمن أن الضعيف يجنب ان يحدث االندماج بسرعة ك التأثيرفي مخطط فينمان . و تبادل  األولىنفس المرتبة 

هناك بالتالي فقط  385YM( . في الواقع في الشمس باضاءة تبلغ e 135) تحدي الشمس ما تزال مشرقة طول الوقت 
قبل أن ينفد  Ga(. وهذا يسمح لنا باستنتاج أن الشمس ستدوم عددا من الجيغا سنة 174اندماج بالثانية ) مرجع  3810

 الوقود منها .

هيدروجين ال تنفي روعة العملية . في المتوسط البروتونات في مركز الشمس تتحرك بسرعة  – بساطة دورة الهيدروجين

600 km/s  ضربت بعضها بدقة بشكل متتالي يمكن للتفاعل النووي أن يحدث و في كل الحاالت التنافر . فقط إذا

ط هناك اصطدام يحدث كل سبعة آالف الكهربائي الساكن بين البروتونات يبقيها بعيدة عن بعضها . من أجل بروتون متوس

مليون سنة ، على أنه هناك الكثير من اصطدامات البروتونات في الشمس كل ثانية و يحترق أربعة ماليين طن من 

 بضع ثواني و الثالث حوالي مليون سنة .  ل الثاني في دورة البروتون يستغرقالهيدروجين متحوال إلى هليوم . و التفاع



يعرف بقلب / نواة الشمس و لحسن الحظ بالنسبة لنا الطاقة العالية  يحدث في مركز الشمس في ما (62)تفاعل االندماج 

لبروتونات غاما المتولدة في مركز الشمس تتباطأ بواسطة الطبقات الخارجية للشمس و ما يعرف بالفوتوسفير وهو طبقة 

ئية خالل النهار و لن خالل الخسوف كما هو مبين في ي ، ليست مرها فعال . آخر طبقة ، الغالف الجورقيقة  التي نرا

الجوي الشمسي يتألف من قيمة دنيا لدرجة الحرارة ، الكروموسفير ، منقطة االنتقال  . بشكل أكثر دقة الغالف 119الشكل 

 و الهالة و الهليوسفير . 

تتحول بشكل مستمر إلى فوتونات مرئية بشكل أساسي عن خالل عملية التباطؤ المعقدة داخل الشمس فإن بروتونات غاما 

 طريق التبعثر .  

 

 

يبين بضع   SOHOن بواسطة مجس الفضاء nm 677صورة للشمس عند طول موجة مرئي يبلغ حوالي  – 117الشكل 

 بقع شمسية

 

يتولد في عصر النياندرتال بعثر يستغرق وقتا . وفي الشمس يستغرق زمنا طويال : ضوء الشمس اليوم كان في الحقيقة تال

سنة سابقة و بعبارة أخرى السرعة المتوسطة الفعالة للضوء  000 170( : التقدير النوعي للمدة هو حوالي 175) مرجع 

دقيقة أخرى  8.3بالسنة و بعد هذه المائة و سبعين ألف سنة فإن الفوتونات تستغرق   km 300داخل الشمس تقدر بأنها 

 اتات و الحيوانات .لى حياة كل النبصل لألرض و تبقي علت

 



 و على الشمس الحركة في 

( و عند سطحها درجة الحرارة هي حوالي 144، صفحة  III) مجلد  MK 15في قلبها فإن الشمس لها درجة حرارة تبلغ 

5.8 kK  لماذا هي ابرد ؟( ) تحدي (136 e  نظرا ألن الشمس هي أبرد على سطحها  فإنها كرة متجانسة و لكنها ذات )

 .www.youtubeمعايشة الجمال الرائع للشمس شاهد الفيديو الرائع  أردتبينة غير متجانسة . إذا 

com/watch?v=ipvfwPqh3V4  . الذي يبين سطح الشمس خالل فترة أسبوعين 

 

 

 

و بالتالي بلون زائف مرة ثانية من   nm 30.4وجة فوق بنفسجي متطرف يبلغ صورة للشمس عند طول م – 118الشكل 

 الذي يبين النتوءات الشمسية SOHOقبل مجس الفضاء 

 

و السطح ناتج عن عمليات النقل الحراري المتحرضة بواسطة تدرج درجة الحرارة .                عدم التجانس في بنية الشمس 

و األشكال التالية :  118لشمس حول محورها يؤدي إلى بنى رائعة المبينة في الشكل و النقل الحراري مع دوران ا

 انبثاقات الكتلة الهالية و البقع الشمسية . االندفاعات الشمسية ، التي تتضمن التوهجات / ألسنة اللظى  و 

ائعة لمعايشة العمليات العنيفة باختصار الشمس ليست جسما ستاتيكيا . المادة في الشمس في حركة مستمرة و الطريقة الر

الذي يبين تطور ما يعرف باللظى الشمسي . العديد من  121في الشمس التي تحتويها هو مشاهدة الفيلم المبين في الشكل 



ظ المادة بعيدا في تلف 122أو الشكل  118االنبثاقات الشمسية مثل تلك المبينة في الزاوية السفلى اليسرى في الشكل 

الفضاء . وعندما تصل المادة لألرض * بعد أن تتمدد في رحلتها فإنها تؤثر على بيئتنا اليومية . مثل العواصف الشمسية 

 الغالف الجوي العلوي و ربما حتى تقدح عواصف أرضية .يمكن أن تستنزف 

---- 

 تم حسمها وهي قيد الدراسة .*ربما أيضا ان الكوكب تؤثر على الرياح الشمسية و القضية لم ي

 

في بور أوذزور في منغوليا و خسوف  2008التفاصيل المعقدة لهالة الشمس مصورة خالل خسوف  – 119الشكل 

وينات رقمية للعديد من الصور لعرض بشكل قريب قدر المستطاع موضوع في جزر مارشال . الصور هي تك 2009

تسمح بتحديد موضع  أيضاصورة تشكل االضطرابات األولية و البنى  أولالمشاهدة في الخسوف عبر منظار صغير . 

 القطبين الشمسيين



 

 رسم لداخل الشمس – 120الشكل 

 

 

 TRACEتطور اللهب الشمسي المالحظ من قبل القمر الصناعي  – 121الشكل 

 

 

هجرتها و هذا يحدث خالل التأثيرات األخرى للعواصف الشمسية هي تشكيل للهاالت و فقد التوجه للطيور خالل 

 العواصف الشمسية القوية بشكل استثنائي وألن الحقل المغناطيسي لألرض   موزع في هذه المواضع .



 

من قبل القمر الصناعي المراقب  2011نا الرائعة المالحظة في السابع من حزيران عام ولفظ كتلة الكور – 122الشكل 

 الشمسي

. إن تدفق الجسيمات  1989للعاصفة الشمسية كان انقطاع الكهرباء عن مناطق كبيرة من كندا في آذار األثر الشهير 

من الشبكة و يغلق  أجزاءالشمسية المشحونة يقدح تيارات محرضة كبيرة في خطوط القدرة و يحرق الفواصم و يدمر 

دة الستعا أسبوعين األمرلمناطق البعيدة استغرق ا أكثرء و في ابن من الكنديين كهرمحطات الطاقة .  لم يكن لدى ماليي

من ثمانين شخصا . وفي  أكثرالقطارات الناتجة عن انقطاع الطاقة فقد توفي  ثاء و حوادالكهرباء  . و بسبب برودة الشت

 تصميمها لتحمل مثل هذه األحداث .  إعادةالوقت الحالي شبكة الطاقة تم 

وهي الغاز الرقيق الصادر عن الشمس  –بينما الحالة الشمسية  6kKحرارة  كيف يمكن لسطح الشمس ان يكون له درجة

يصل لثالثة ماليين كلفن في المتوسط ، مع  – 119 و محيطها المرئية خالل الخسوف الكلي كما هو مبين في الشكل 

استخدام األقمار من القرن العشرين تبين ب األخيرالجزء  عة داخل اللهب يصل الى مائة مليون كلفن ؟ فيذرى متوض

الصناعية أن الحقل المغناطيسي للشمس هو السبب بالرغم من التدفقات العنيفة في مادة الشمس ، فإن الطاقة المغناطيسية 

او فوق البقع  118تنقل للكورونا في هذه األماكن حيث أنابيب الفيض  تشكل عقد أعلى من البقع الساطعة في يسار الشكل 

وبالنتيجة جسيمات الكورونا تتسارع و تسخن الكورونا لدرجات حرارة تبلغ آالف المرات أعلى   117نة في الشكل الداك

 من تلك التي على سطح الشمس .

 لماذا تسطع النجوم ؟

 تسطع النجوم بشكل جميل ؟ إني الشخص الوحيد في العالم الذي يعلم لماذا تفعل ذلك ." أال  

 فريدريش )فرتيز ( هوترمان "



تسطع بسبب االندماج . عندما تتشكل نواتين خفيفتين متحولتين لنواة أثقل فإن بعض الطاقة تتحرر  حيث كل النجوم 

و من أجل النوى  Fe56النكليون  المتوسط يكون مرتبط بشكل أقوى . هذا الربح في الطاقة ممكن حتى تتشكل نوى الحديد 

ط لكل نكليون بالتالي تتناقص ثانية و ال يكون بالتالي و طاقات االرتبا 123بعد هذه النواة كما هو مبين في الشكل 

االندماج ممكن طاقيا . وينتج أن النوى األثقل التي توجد على األرض و في الكون تشكلت عبر أسر النيوترون . باختصار 

بب النوى النيوترون . و لنفس الس النوى أدنى من الحديد مصنوعة عبر االندماج و أعلى من الحديد مصنوعة عبر أسر

تحرر الطاقة عن طريق االنشطار عندما تكون النتيجة أخف من الحديد و تحرر الطاقة عن طريق االندماج عندما تكون 

 نقطة البدء فوق الحديد .

النجوم المختلفة المالحظة في السماء ** يمكن تمييزها حسب نوع االندماج للتفاعل النووي الذي يسود فيها . أكثر النجوم 

خاص الصغيرة العمر أو النجوم الضوئية تجري فيها تفاعالت اندماج الهيدروجين . و لكن ليست كلها حيث هناك و بشكل 

الهيدروجين المباشرة كما يوجد في الشمس و في العديد من النجوم  –العديد من اندماج الهيدروجين : دورة الهيدروجين 

 ر .فايتسيك –المتعددة أو دورة بيته  CNOاألخرى و دورة 

 (  198وصفت أعاله و يمكن تلخيصها بالشكل ) صفحة   ندورة الهيدروجي

 

--- 

الفيزيائيين تلونا في زمانه وقد عاش في النمسا ، انجلترا ، االتحاد  أكثر( واحد من 1966-1903*فريدريش هوترمان ) 

في  NKWDالسوفياتي ، ألمانيا و الواليات المتحدة . وقد تم تحليله من قبل سيجموند  فرويد و سجن و عذب من قبل  

ع جورج غامو و روبرت وسيا و بعدها سجن من قبل الغستابو في ألمانيا وبعدها عمل في االندماج النووي و قد عمل مر

 اتكينسون .

   berlin.de/himmel-www.survezor.in اليا أنظر موقع  د ما هي النجوم في السماء فوقك ح**إليجا

 

 

سار من القيمة العظمى متوضعة عند  القيم المقاسة لطاقة الربط لكل نكيليون في النوى . المنطقة إلى الي – 123الشكل 

Fe58 هي المنطقة حيث يكون االندماج ممكن من حيث الطاقة و المنطقة اليمنى هي حيث االندماج ممكن 

http://www.survezor.in-berlin.de/himmel
http://www.survezor.in-berlin.de/himmel


 

 او بشكل مكافئ 

 

 

 

لكن هذا ليس الطريقة الوحيدة فقط ليحترق بها النجم . إذا كان في النجم عناصر أثقل فإن اندماج الهيدروجين يستخدم هذه 

 التي تعمل كالتالي  CNOفايتسيكر أو دورة  –العناصر  كمحفزات وهذا يحدث عبر ما يسمى بدورة بيته 

  

 

فايتسيكر هي  –النتيجة النهائية للدورة هي نفس دورة الهيدروجين من حيث كل من  النوى و الطاقة . إن  دورة بيته 

أسرع من دورة اندماج الهيدروجين و لكنها تتطلب درجات حرارة أعلى حيث أن البروتونات يجب أن تتغلب على حاجز 

( 137sون آخر )لماذا ؟ ( ) تحدي نتروجين حيث عندما تتفاعل مع بروتالطاقة األعلى قبل التفاعل مع الكربون أو ال

) و فايتسيكر  –ضة نسبيا فان بضع عشرات من ماليننا لكلفن فإن دورة بيته وداخل الشمس بسبب درجة الحرارة المنخف

 أنواعها ( ال تكون مهمة مثل دورة الهيدروجين .

فايتسيكر ليست الخيارات الوحيدة الحتراق النجوم حيث أن النجوم األثقل و األقدم من  –دورة البروتون و دورة بيته 

عالت اندماج أخرى . بشكل خاص عندما ال يكون هناك هيدروجين متوفر الشمس يمكن أيضا ان تسطع عن طريق تفا

 تحرق النجوم الهليوم : 

 

 

ا ألنها تعتمد على ثالثة جسيمات يجب ان ثالثية و هي ذات احتمال منخفض نظرتفاعل االندماج هذا يمسى عملية ألفا ال

تكون موجودة بنفس النقطة في الفراغ بنفس الوقت . باإلضافة لذلك الكميات الصغيرة من الكربون تختفي بسرعة عن 

غير مستقر فان التفاعل لثالث جسيمات ألفا هو  Be8. على أنه  نظرا ألن  طريق التفاعل  

ج الكربون ز وكل هذه الحاالت الغريبة السلبية متضادة فقط بميزة واحدة : الكربون له الطريقة الوحيدة فقط للكون كي ينت

من مجموع كتل جسيمات ألفا و الحالة المثارة ترفع بشكل  MeV 0.3بمقدار  اعليالتي هي  MeV 7.65حالة مثارة عند 

الذرات الالزمة  إنتاجالكون قادرا على  مقبول االحتمال المنخفض لتفاعل ثالثة جسسيمات ألفا . و فقط بهذا الشكل يكون

للقرود ، الخنازير و الناس . و توقع هذا التجاوب من قبل فريد هويل هو أحد التوقعات القليلة في الفيزياء التي تمت من 

 مالحظة تجريبية بسيطة بان البشر موجودين . القصة أدت لتدفق هائل في التكهنات الميتافيزيائية و أكثرها غير جدير

 (.327، صفحة  IIIبالذكر ) مجلد 



النجوم هي  أكثرتشرح لماذا الشمس و النجوم ال تتقوض . و في الحقيقة الشمس و  أيضادراسات عمليات احتراق النجوم 

 كرات من الغاز الساخن و ضغط الغاز الناتج عن درجات الحرارة العالية لمكوناتها تمنع تركيزها بحجم صغير .

نات الصادرة وللفوت اإلشعاعضغط  –خاصة تلك التي لها كتلة عالية و حمراء عمالقة  –من النجوم  أخرى أنواعمن اجل 

 خرى مثل النجوم النيوترونية الدور يأخذه ضغط باولي . وبالنسبة لنجوم أيمنع التقوض 

 13Tن يتناسب مع بين . وتفاعل دورة الكربو Tمعدالت التفاعالت النووية في داخل النجم هي حساسة جدا لدرجة حرارته 

 ألفامن أجل نجوم مثل الشمس . في النجوم الحمراء العمالقة و السوبر عمالقة فان معدل تفاعل  20Tالضخمة و  Oللنجوم 

و هذه التبعيات القوية تقتضي أن النجوم عادة تسطع بثبات عبر أزمنة طويلة غالبا تكون آالف و  40Tالثالثي  متناسب مع 

ية فعالة جدا . و بالطبع هناك استثناءات كسن أي تغير في درجة الحرارة سيخمد بواسطة آلية تغذية عماليين السنين أل

ظلمة بفترات تبلغ بضعة أيام و بعض النجوم تغير سطوعها كل بضع  أكثرحيث النجوم المتغيرة تصبح أكثر سطوعا و 

و المقدار لشمس تنبض بتردد يبلغ خمسة دقائق اكتشف ان ا 1960sو في  التأثيراتسنوات و حتى الشمس تبين مثل هذه 

مليون ، على انه قابل للقياس.في الوقت الحالي اخصائيي الزالزل الشمسية   1.4 صغير يبلغ فقط ثالثة كيلو مترات من

 حتى على نجوم أخرى . 1993اكتشفوا تذبذبات إضافية كثيرة للشمس و في 

 النجوم حتى بشكل منفصل عن كل من الطبقات المكونة منها .  مثل هذه التذبذبات تسمح بدراسة ما يحدث داخل

ية تساوي أحد ربالمناسبة ، ما يزال من غير الواضح مقدار تغير إشعاع الشمس عبر مقاييس زمنية طويلة و هناك دو

قة تكتشف عشر عاما و تحول الدورة الشمسية الشهيرة ولكن على المدى الطويل   ما تزال مجهولة . إن القياسات الدقي

فصاعدا و التي تشكل فقط حوالي ثالث دورات . و التغير الممكن لشدة الشموس وهذا ما يعرف  1978فقط السنوات من 

 بالثابت الشمسي يمكن أن يكون له نتائج هامة من اجل البحث في المناخ و لكن ما يزال قضية مفتوحة .

 

 

مخطط مبسط للحلقة األوربية المشتركة في العمل في كولهام تبين الحجرة الدائرية الكبيرة و مغانط من  – 124الشكل 

 أجل حصر البالزما

 

 

 



 لماذا مفاعالت االندماج غير شائعة بعد ؟

والمفاعالت من خمسين عاما فان عددا كبيرا من الفيزيائيين و المهندسين جربوا بناء مفاعالت اندماجية .  ألكثرفي العالم 

 االندماجية تحاول تقليد آلية تحرير الطاقة  المستخدمة من قبل الشمس .

( JETأول آلة حققت إنتاج الطاقة الماكروسكوبي عبر االندماج كانت المفاعل الحلقي األوربي المشترك *)اختصارا 

لمنتجة ما تزال اصغر بعض الشيء من اقعة في كولهام في المملكة المتحدة . بالرغم من هذا النجاح فإن االستطاعة اوال

 االستطاعة الالزمة للتسخين .

                 (. و عند درجة حرارة عالية كفاية   176هي إنتاج بالزما ساخنة جدا الكثيفة قدر المستطاع ) مرجع  JETإن فكرة 

( إلى حرارة و إلى كهرباء .                 و الطاقة تحرر كفيض جسيمات التي تحول ) مثل مفاعل االندماج  اآلنو كثافة يحدث 

يستخدم االندماج بين الديوتريوم و التريتيوم ألن هذا التفاعل له أكبر مقطع عرضي و ربح  JET و لتحقيق االشتعال فإن  

 طاقة : 

 

 

ديوتريوم و التي لها  –ألن التريتيوم نشط إشعاعيا فإن أكر التجارب البحثية تجري بتفاعالت أقل فعالية بكثير للديوتريوم 

 مقطع عرضي أخفض و ربح طاقة أخفض : 

 

 

 

--- 

  www.jet.edfa.org *أنظر 

 

لتريتيوم ) أو الديوتريوم ( يصطدمان عند طاقة عالية . الطاقة العالية ضرورية االندماج يحدث عندما الديوتريوم و ا

للتغلب على التنافر الكهربائي الساكن للنوى . و بعبارة أخرى المادة يجب أن تكون ساخنة و لتحرير الطاقة من الديوتريوم 

يجب أوال : من أجل استخدام الخشب كوقود الخشب  إشعالو التريتيوم يحتاج المرء بالتالي أوال للتسخين . و هذا مثل 

 تسخينه بواسطة كبريت .

( بعد   177من قبل المهندس اإلنجليزي جون الوسون ) مرجع  1957وفق ما يسمى بمعيار الوسون المعاد اكتشافه عام  

) أو  nثية بكثافة اكتشافه من قبل الباحثين الروس ، فإن تفاعل االندماج يحرر طاقة فقط إذا كان تفاعل النواتج الثال

 يتجاوز قيمة معينة . و في هذه األيام بكتب المعيار بالشكل : Tو درجة الحرارة  τاحتواء( ذو الزمن 

 

 

 

 

http://www.jet.edfa.org/
http://www.jet.edfa.org/


 

 m 203.10-2-3و كثافات جسيمات تبلغ  MK 200-100درجات حرارة تبلغ  JET من اجل تحقيق معيار الوسون يستخدم 

في مركز الشمس ألن الكثافات                   15MKهب بالتالي أعلى بكثير من    JET. و درجة الحرارة في  1sاحتجاز  أزمنةو 

 و أزمنة االحتجاز هي أخفض بكثير . 

المادة عند درجات الحرارة هذه تكون بشكل بالزما / النوى و اإللكترونات تكون منفصلة بشكل كامل و من الواضح أنه 

في حاوية : و جدرانها ستتبخر فورا . و الخيار الوحيد هو جعل البالزما تعوم في  MK 100زما من الممكن صب بال

االندماج كان إيجاد طريقة فبقاء المزيج  أبحاثو التحدي الرئيسي في الخالء و تجنب أن تالمس البالزما جدار الحاوية . 

جدران الحجرة  و أفضل طريقة  الغاز ال يالمس أبدا الغازي الساخن للديوتريوم و التريتيوم معلقا في حجرة بحيث أن

لتعليق الغاز باستخدام حقل مغناطيسي . هذا يعمل ألنه في بالزما االندماج الشحنات تكون  منفصلة بحيث أنها تتفاعل مع 

زخاروف  ي ناجح اخترع من قبل فيزيائيين روس مشاهير إيجور تام و أندريهسدل المغناطيسية . و أكثر ترتيب هنالحقو

هو أكبرها و أكرها نجاحا . و إن شكله البيتوني مبين في     JET: و اسمه التوكماك . من التوكماك العديدة في العالم فإن 

يعمل على منع البالزما من مالمسة الجدار لمدة ثانية تقريبا بعدها يصبح الوضع غير مستقر :     JET. و إن 124الشكل 

           امتصاصها هناك. و بعد مثل هذا االضطراب تتألف الدورة من حقن الغاز ، تسخين البالزما تالمس البالزما الجدار  و 

                       قد حقق االشتعال و الذي هو الحالة حيث تتحرر مزيد من الطاقة    JETو االندماج يجب أن يعاود البدء . كما ذكرنا فإن 

ليس له     JETلكن حتى اآلن ال يوجد إنتاج طاقة تجاري مستمر مخطط أو ممكن ألن و بعدها تضاف لتسخين البالزما و 

 مولد طاقة كهربائية متصل به .

ويهدف لتمهيد هو توكماك دولي مبني من قبل تمويل أوربي ، ياباني ، امريكي و روسي  ITERإن المشروع التالي 

يخطط  ITERو بشكل أكثر أهمية فإن       JETي سيكون ضعف الطريق لتوليد الطاقة التجاري . و إن حجم المفاعل الخط

 4Kبحيث سيكون فيه مادة مفرطة البرودة عند  المغانط السوبر ناقلة  ITERو سوف يستخدم  s 30لتحقيق زمن احتجاز 

سيكون مستوى عالي من الهندسة .  ITER، بعبارة أخرى إن  MK 100خنة التي تبلغ افقط تبعد بضع أمتار عن المادة الس

يملك فرصة جيدة ليكون  ITER و المنشاة يجري بناؤها في كاداراك في فرنسال و بسبب عدم وجود جدوى اقتصادية فإن

بحلم : الشكل الحديث لبرج بابل ولكن ربما يوما ما سوف يبدأ التشغيل . و مثل العديد من المشاريع الكبيرة يبدا االندماج   

ء ينشروا الفكرة بأن طاقة االندماج آمنة ، نظيفة و غير قابلة لالستنزاف و هذه  العبارات الثالث ما تزال توجد في العلما

كل موقع اندماج في العالم و بشكل خاص فقد قيل بأن مفاعالت االندماج ليست خطرة و تنتج أقل بكثير من التلوث 

قود أساسي . إن  طاقة االندماج الشمسي ستكون نظيفة ، آمنة و غير الماء كومن مفاعالت االنشطار و تستخدم  اإلشعاعي

بعيدين عنها و مفاعالت  أننامحدودة مثل الشمس و في الواقع السبب الوحيد أننا ال نشعر بالنشاط اإلشعاعي للشمس هو 

ا بكثير من و أكثر تعقيدماج النشطة إشعاعيا هاالندماج مثل الشمس هي نشطة إشعاعيا بشكل عالي و إدارة مفاعالت االند

 إدارة مفاعالت االنشطار النشطة إشعاعيا .

ومن الصحيح أن وقود االندماج هو في األغلب الديوتريوم غير القابل لالستنفاذ : حيث يستخلص الديوتريوم من الماء               

 و التريتيوم 

ينتج من الليثيوم و الليثيوم يجب ان يكون مغنى و  –وهو عنصر مشع قصير العمر ال يوجد في الطبيعة بكميات كبيرة 

لكن نظرا ألن المادة ليست نشطة إشعاعيا فهاذ ليس مشكلة و لكن إنتاج التريتيوم من الليثيوم هو عملية قذرة التي تنتج 

 ت نظيفة كمية كبيرة من النشاط اإلشعاعي و طاقة االندماج بالتالي غير قابلة لالستنزاف و لكنها ليست آمنة و ليس

من قبل البشر هي حتى اآلن أكثر تحديا و طموحا و فيما إذا كان االندماج  بدأتفي الملخص ، من كل المشاريع التي 

 سيكون ناجح أو ال او فيما إذا كان قط يجب أن يكون ناجحا هي قضية أخرى 

 من أين تأتي الذرات ؟

 البطاطس المحمرة صنعت بزمن أقل من الذي تطبخ به صحن من البط و" العناصر 

 جورج غامو "

يتألف الناس من إلكترونات و نوى متعددة . أين تم تركيب النوى ؟ العديد من الباحثين أسهموا في اإلجابة عن هذا    

فإن  MeV 0.1(. حوالي ثالثة دقائق بعد االنفجار العظيم عندما كانت درجة الحرارة حوالي 178السؤال ) مرجع 



رونات تشكلت و حوالي سبعة أضعاف من عدد البروتونات تشكلت نيوترونات بشكل أساسي بسبب البروتونات و النيوت

، عن طريق الخطوة الوسيطة لنوى الديوتريوم  في فرق كتلتها و بسبب الكثافات العالية فإن النيوترونات تم أسرها 

ندما أصبحت درجة الحرارة منخفضة جدا جسيمات ألفا و توقفت العملية بعد حوالي عشرين دقيقة من االنفجار العظيم ع

هليوم ) كال  %25هيدروجين و  %75للسماح باالندماج و بعد هذه السبعة عشر دقيقة فإن كتلة الكون انقسمت إلى 

بين عدد البروتونات و النيوترونات ( و آثار من الديوتريوم ، الليثيوم و البريليوم و هذه  7النسبتين تنتجان من عامل 

العملية تسمى التركيب النووي األساسي و لم تتشكل أي عناصر أثقل بسبب هبوط درجة الحرارة الذي منع تراكمها في 

 ات . كميات قابلة للقياس و ألن هناك نوى مستقرة ذات خمسة أو ثمانية نكليون

إن محاكاة التركيب النووي االساسي تتفق جيدا مع توفر العناصر التي توجد في النجوم البعيدة جدا و القديمة جدا                   

و باختصار نوى الهيدروجين ، الهليوم ، الليثيوم و البريليوم تشكلت بعد وقت و التوفر يستنتج من طيوف هذه النجوم  

 ( و هذه تعرف بالعناصر األساسية .244، صفحة IIجار العظيم ) مجلد قصير ) خالل ( االنف

                   كل النوى األخرى تشكلت بعد ماليين السنين من االنفجار العظيم . و بشكل خاص  تشكلت نوى خفيفة في النجوم 

تقوم بحرق النيون أو حتى و األقدم  ( و النجوم األثقل179و النجوم الشابة تقوم بحرق الهيدروجين أو الهليوم ) مرجع 

السيليكون  و هذه العمليات األخيرة تتطلب درجات حرارة عالية و ضغوط التي توجد فقط في النجوم ذات الكتلة على 

األقل التي تبلغ ثمانية أمثال الشمس و كل هذه العمليات االندماجية  محدودة بالتفكك الفوتوني و بالتالي فقط تؤدي لنوى 

 . Fe56لى تصل إ

النوى األثقل من الحديد يمكن ان تتشكل فقط من أسر النيوترون و هناك عمليتي أسر نيوترون رئيسيتين العملية األولى 

تحدث داخل النجوم و تتراكم تدريجيا حتى العناصر األثقل و التي تتضمن  األخرىتعبر عن بطيء و  sتعرف بالعملية 

 من النيوترونات الطائرة حوله .   –اص أكثر النوى المستقرة الثقيلة ، الرص

 



 

 M27و كوكبة دومبل  M1مثالين عن كيفية اطالق النجوم المادة في الفضاء النجمي : كوكبة السرطان  – 125الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 180األساسية  من المرجع  إنتاجهاالتوفر المقاس للنكليوئيدات في المجموعة الشمسية و عمليات  – 126الشكل 

السريعة . لفترة طويلة كان من غير المعروف متى تحدث و لعدة عقود كان  rعملية اسر النيوترون الثانية هي العملية 

إلى ان النجم النيوتروني يظهر كمكان  إشارة(. و األبحاث الحديثة 181يعتقد أنها تحدث في االنفجارات النجمية ) مرجع 

دامات تصدر مادة في الفضاء و الفيض النيوتروني العالي ينتج عناصر ثقيلة ، . مثل هذه االصط rاحتماال للعمليات  أكثر

مثال يبدو ان أكثر نوى الذهب قد ركبت بهذا الشكل. و توفر العناصر الثقيلة في المجموعة الشمسية يمكن قياسه بدقة كما 

ادة المركبة بواسطة اندماج النجوم . وهذه البيانات تشير لنوافق جيد مع ما هو متوقع من الم 126هو مبين في الشكل 

 . 127حاليا كما هو موضح في الشكل  rو الذي هو المشرح األكثر احتماال للعمليات النيوترونية 

 إن عددا من العمليات األخرى مثل أسر البروتون و ما عرف بعملية االتزان تسهم في تشكيل العناصر .

ا صنعت خالل االنفجار العظيم و النوى األخف مثل الكربون أو في الملخص  اإللكترونات و البروتونات في جسمن

 األكسجين في النجوم فإن  النوى األثقل في انفجارات النجوم و اندماجات النجوم النيوترونية . 



 

ات )الدوائر المنقطة ( في المجموعة الشمسية و القيم المحسوبة                    دمقارنة بين التوفر المقاس للنكليوئي – 127الشكل 

 (181) مربعات حمراء و معينات زرقاء ( المتوقعة بواسطة اندماجات النجوم النيوترونية ) من المرجع 

جم المنفجر يسمى ؟ في مرحلة معينة من حياتها العديد من  النجوم تنفجر و النلكن كيف وصلت هذه النوى لألرض 

أكثر مادة النجم مثل الكربون ، النتروجين أو  يوزعله تأثير مهم : وهو  األعظمو مثل هذا المستعر المستعر األعظم 

تركب خالل االنفجار ( و انفجار السوبرنوفا  أيضاوهذا يحدث في األكثر بشكل ذرات حيادية ) بعض العناصر األكسجين 

و المجموعة  -I ما يعرف بنجم المجموعة  –توليد  نجمادة في الفضاء . الشمس هي ثاني لتوزيع الم أساسيهو بالتالي 

 الشمسية تشكلت من بقايا مستعر أعظم كما فعلت بنحو ما الحقا  الحياة على األرض .

و نحن غبار نجمي معاد تصنيعه و هذا هو ملخص قصير لدراسة ممتدة نحن كنا مصنوعين من ذرات معاد تصنيعها .  

النجوم التي توجد في الكون التي تتضمن والدتها ، نموها ، اندماجها و االنفجارات  أنواعمن قبل الفيزيائيين الفلكيين لكل 

( دراسة كيفية تشكل النجوم و بعدها حركتها في المجرات هي حقل بحث رائع و العديد من 209، صفحة  II) مجلد 

 النواحي ما تزال مجهولة .  

 مرحة عن الشمس و النجوم فضول و تحديات 

من عن السطوع ؟ من الواضح ان درجات الحرارة ستهبط بمقدار بضع عشرات  فجأةما الذي يحدث إذا توقف الشمس 

الدرجات خالل بضع ساعات . و سوف تمطر و بعدها كل المياه ستتجمد و بعد أربعة او خمسة أيام كل الحياة الحيوانية 

الحظ هذا لن  أحسنو بعد الهواء سيتحول لسائل و  أشهرستتوقف   و بعد بضع أسابيع المحيطات ستتجمد و بعد بضع 

 . أبدايحدث 

   *   * 

يوما و هذا هو نفس الدور  28.4. مثال فيض النويترينو من الشمس يتذبذب بدور يبلغ ليس كل شيء حول الشمس معلوم 

 ب به الحقل المغناطيسي لألرض وهذا االرتباط ما يزال يدرس .ذذبالذي يت

   *   * 

فا             أخذ مسارا مختلي التطور سيالشمس هي مفاعل اندماجي و لكن تأثيراتها عديدة و إذا كانت الشمس أقل ضياءا بالتال

ا جلد أكثر نصوعا . هل يمكنك إيجاد أمثلة ؟  أكثر و سيكون لدينو سوف لن يكون لدينا جفون و سوف يكون لدينا شعر 

 (.138e)تحدي 

   *   * 



بعض النجوم تسطع مثل ضوء سيارة الشرطة حيث يزداد ضوءها و يتناقص بانتظام و مثل هذه النجوم تسمى النجوم 

مهمة لن دورها يعتمد على سطوعها المتوسط  )المطلق ( . بالتالي قياس دورها و سطوعها على األرض المتغيرة وهي 

 يسمح لعلماء الفلك بتحديد مسافتها .

   *   * 

المرجانية االستوائية و لحسن الحظ لم يستخدمها أحد من البشر و لكن  بيكينيجزيرة انفجار لقنبلة هيدروجينية تم في  أول

ارات النووية قوة المعروفة تحدث على سطح النجوم النيوترونية في جأفضل بكثير في بناء القنابل و أكثر االنف الطبيعة هي

 هيدروجيني . األغلبفي مثل هذا النجم النيوتروني تشكل نجم مرافق في  ثنائيات األشعة السينية و المادة التي تسقط 

نفجارات الناتجة يمكن مالحظتها في المناظير كضوء أو ومضات الذي سيسخن حتى درجة حرارة تسمج باالندماج . اال

 و االنفجارات هي أقوى بماليين المرات من تلك العائدة للقنابل الهيدروجينية من  صنع البشر . 10sأشعة سينية تبلغ 

   *   * 

 لويلومترات و ططالها بضعة مئات الكاكتشف ان سطح الشمس يتذبذب و السطح مغطى بأمواج ساكنة و م 1960sفي 

-2الشهيرة أو األمواج الصوتية المحتجزة هو بين  pالموجة يمكن أن تكون أكبر بمائة مرة و التردد النوعي لألنماط 

4mHz  و التذبذبات أيضا مرئية بشكل تذبذبات قطر الشمس و هذا الحقل البحثي  أمتارو هذا تقريبا بين ثمانية و ثالثة .

 اآلن يسمى علم الفلك للغالف الشمسي .

   *   * 

الليثيوم ، البريليوم و البورون هي نادرة داخل النجوم و هي مثل أسر البروتونات و بالتالي تغير هويتها و لنفس السبب 

 هذه العناصر نادرة على األرض .

   *   * 

التركيب النووي ينظم بشكل أساسي بواسطة تبادل التأثير القوي . و لكن إذا كان تبادل التأثير الكهرطيسي  أقوى بكثير أو 

أضعف بكثير فإن النجوم ستكون إنا تنتج قليل من األكسجين أو القليل من الكربون و سوف بالتالي لن نوجد و هذه المقولة 

 (. d 139ويل  . هل يمكنك ملء التفاصيل ؟) تحدي الشهيرة التي قالها فريد ه

   *   * 

 ملخص عن النجوم و التركيب النووي 

 " كل البشر إخوة لقد أتينا من نفس المستعر العظم 

 أالن سانداج " 

التأثير النجوم و الشمس تحترق بسبب االندماج النووي . و الطاقة المتحررة الناتجة  في االندماج النووي ناتجة عن تبادل 

النووي القوي و هي تؤثر بين النكليونات . و عندما استخدمت النجوم وقودها النووي فهي تنفجر عادة و في مثل هذه 

مثل هذا الغبار تم إعادة االنفجارات للمستعر األعظم فهي توزع النوى في الفضاء بشكل غبار . في الماضي السحيق  

 األرض و الحقا البشر . جمعه بسبب الجاذبية و بعدها شكل الشمس و

عمليات التفاعل النووي وراء التركيب النووي تم دراستها بتفصيل كبير و التركيب النووي خالل االنفجار العظيم شكل 

الهيدروجين و الهليوم و التركيب النووي في النجوم شكل النوى الخفيفة  و التركيب النووي في اندماج النجوم النيوترونية 

 رات العظمى شكل النوى الثقيلة .عمستو انفجارات ال

 

 

 



 

 الفصل السابع 

 داخل النوى و النكليونات  –تبادل التأثير القوي 

إن كال من النشاط اإلشعاعي و الصور الطبية تبين أن النوى مكونة من جمل مركبة .  و لكن نظرية الكم تتوقع المزيد : 

. هناك سببين لذلك : أوال  النكلوينات لها حجم منتهي و ثانيا  أيضا البروتونات و النيوترونات يجب أن تكون مركبة

 عزومها المغناطيسية ال تطابق القيمة المتوقعة من أجل الجسيمات النقطية .

فريدمان و تايلور أطلقوا إلكترونات عالية  عندما كيندال و  1960sإن توقع المكونات داخل البروتونات أكد في أواخر 

 . 1/2( . و قد وجدوا أن بروتون يحتوي ثالث مكونات ذات برم  182دروجين ) مرجع الطاقة على ذرات هي

ر كبير الزاوية لإللكترونات بنفس الطريقة التي نرى بها على رؤية المكونات عن طريق تبعث و التجربة أيضا كانت قادرة

األجسام عبر تبعثر كبير الزاوية للفوتونات . و هذه المكونات تقابل في العدد ) و في أكثر ( الخواص ما يعرف 

 (.183مرجع  .*)مان  –من قبل جورج تسفايغ و أيضا من قبل موراي جيل  1964بالكواركات المتوقعة عام 

 اك الثالثة كواركات هذه داخل البروتون ؟ وكيف تتبادل التأثير مع بعضها ؟ األجوبة عميقة ورائعة .لماذا هن

  

 الجانب الضعيف من تبادل التأثير القوي 

تجارب التبعثر العميقة غير المرنة المذكورة تبين كيفية تبادل التاثير تبقي البروتونات معا في النواة و الذي وصف لول 

 الظل الضعيف الوحيد لتبادل التأثير الذي يبقي الكواركات معا في بروتون . يوكاوا هيديكي ،** وهو  مرة من قبل 

----  

بمزيد من  1963في  –سماها االسات  –في موسكو ( اقترح فكرة الكوارك  1937*الفيزيائي جورج تسفايغ )ولد 

مان في البداية لم يؤمن بوجود الكواركات و الحقا  –بينما جيل مان شدد تسفايغ على حقيقة االسات  –الوضوح من جيل 

 صعوبة هو البيولوجيا العصبية .  أكثرحقل  إلىانتقل تسفايغ 

             و هو أصل مصطلح كوارك 1969( تلقى جائزة نوبل في الفيزياء في  1929مان ) ولد في نيويورك  –موراي جيل 

 –، في الحقيقة ، جيل  وهي رواية لجيمس جويس  Finnegans Wakeو المصلح له أصلين رسميا يقال بأنه أخذ من 

( و استخدمه بشكل تمثيلي  184) مرجع  مان أخذها من المصطلح في اللهجة األلمانية الذي يعني جبنة طرية قليلة الدهن 

 في تلك اللغات ليعني فكرة سخيفة . 

العشرين و قد طرح مفهوم الغرابة ، و مجموعة العودة  مان كان  شخصية أساسية في فيزياء الجسيمات في القرن –جيل 

 و الديناميك الكهربائي نفسه . SU(3)للحالة الطبيعية و النكهة لتناظر 

لتبادل التأثير الضعيف من  V-Aة و المفاهيم و حتى اسم نظرية ه أخذ الفكرة ، البيانات و المعرفإن القصة المزعجة هي أن

درشان و نشرها مع ريتشارد فينمان باسمه و التهمة الخاطئة ما تزال موجودة في العديد طالب فيزياء المع هو جورج سو

 من الكتب . 

مان أيضا معروف بمعركته المستمرة مع فينمان حول من يستحق أن يسمى بالفيزيائي األكثر غرورا في جامعتهما  –جبل 

قول الشائع في عصره لهوك : " إذا شاهدت أكثر منك و من شهيرة هي التالية : اعتاد نيوتن مرة أن يستخدم الو الحكاية ال

مان معروف بقوله " إذا شاهدت أكثر من اآلخرين فإن هذا  –ديكارت فإن هذا مثل الوقوف على أكتاف العمالقة ، وجيل 

 ألني محاط باألقزام " .

في كيوتو ( فيزيائي مهم متخصص في الفيزياء النووية                 1981في أزباو و توفي عام  1907**يوكاوا هيدكي ) ولد 

 ةفي الفيزياء عن نظريته حول الميزونات وقد أسس يوكاوا مجلـــــــــــــــــــــ  1949وقد تلقى جائزة نوبل   و الجسيمية 



 

 

 

ر اإللكترون غير المرن . أسفل صادم خطي لإللكترونات و كواشف مستخدمة لتجربة تبعث SLACأعلى :  – 128الشكل 

 توضيح فني للنتيجة النهائية ، تبين مراكز التبعثر الثالث المالحظة داخل البروتون

لهما نفس االسم . الحالتين تقابالن بعض الشيء حالتي الكهرطيسية التي توجد في المادة الذرية كل من التأثيرين المتبادلين 

و المثال األوضح يعطى بواسطة ذرات النيون : الناحية األقوى و األكثر نقاء للكهرطيسية هي مسؤولة عن جذب 

، وهي مسؤولة عن جذب ذرات النيون في اإللكترونات لنوى النيون ، وهي ظل ضعيف و تبادل تأثير لقوى فان در فالس 

سائل النيون من أجل عمليات مثل التبخير و التكثيف . كل من تبادل التأثير هما كهرطيسيين و لكن القوة تختلف بشكل 

ملحوظ . بشكل مشابه الناحية األقوى و األنقى لتبادل التأثير القوي تؤدي إلى تشكيل البروتون و النيوترون عبر اتحاد 

اركات ، و ناحية الظل الضعيف تؤدي إلى تشكيل النوى و تفكك ألفا . من الواضح أن أكثر المعلومات يمكن جمعها الكو

 بدراسة الناحية األكثر قوة و األكثر نقاء .    

 الحركة المرتبطة ، حديثة حيوانات الجسيمات و نموذج الكوارك 

 . كيف يمكن دراسة المكونات ؟ مكونة من عناصر متبادلة التأثير  إن تبعثر اإللكترون العميق الذي يبين أن البروتونات 

الفيزيائيون أناس بسطاء . لفهم مكونات المادة و البروتونات بشكل خاص فقد كان لديهم فكرة أفضل من أخذ كل 

 (. 185لسحقها في بعضها البعض ) مرجع الجسيمات التي يستطيعون حملها و 

---- 

تقدم الفيزياء النظرية و مع زميله في الدراسة توموناجا سنيكيرة الذي فاز أيضا بالجائزة ، وقد كان مثاال للعديد من العلماء 

 في اليابان 



 

 ، جنيف  CERNتجربة نوعية تستخدم لدراسة موديل الكوارك : سنكترون البروتون في  – 129الشكل 

 

 

 أربعةألول  qqqلخمسة باريونات ضخمة التي يمكن بناؤها بشكل مركبات  األقلمخطط العائلة على  – 130الشكل 

 كواركات .

 

حقيقة نظرية الكم تمنع أي طريقة العديد من الباحثون لعبوا هذه اللعبة لعقود . من الواضح أن هذا تعليق طريف ، في ال

 خرى . أ

 ( .140sهل يمكنك أن تشرح لماذا ؟ ) تحدي 



 

 

 لخمسة ميزونات ضخمة شبه مقياسية و شعاعية التي يمكن بناؤها كمركبات  األقلمخطط العائلة على  - 131الشكل 

 ألول أربع نكهات للكوارك .

 

إن فهم بنية الجسيمات بسحقها في بعضها البعض ليست بسيطة . تخيل أنك تريد دراسة كيف صنعت السيارات بسحقها 

أكثرها تعطي نفس تنفذ و تدرس عدد كبير من السحق .  أنببعضها البعض . قبل أن تضع قائمة بكل العناصر عليك 

نتظار لفترة طويلة .  إذا كان الجزء مرتبط بقوة مع النتيجة و إذا كنت تبحث عن جزء معين يمكن أن يكون عليك اال

احتماال سيكون مشوه و مقارنة  األكثراألجزاء األخرى و السحق يجب أن يكون قويا بشكل خاص . باإلضافة لذلك الجزء 

ة المطلوبة         تحول الحطام و التفاعل و االرتباط و اإلثارة . و بالتالي الدق إمكانيةمع تحطم السيارات نظرية الكم تضيف 

منذ و المثابرة هي حتى أكبر من أجل تحطم الجسيمات عما هو عليه في تحطم السيارات . و بالرغم من هذه المصاعب  

( و القائمة  340تسمى الهادورنات ) صفحة  أيضاعدة عقود فإن الباحثين جمعوا عدد متزايد دائما من حطام البروتون و 

الملحق )ب( و التي هي طويلة بشكل كبير و القائمة الكاملة الرسمية تمتد لمئات الصفحات ة في اهي جزء صغير مما معط

و تحتوي آالف الهادرونات . و الهادرونات تأتي بنوعين رئيسيين : هادرونات ذات  pdg.web.cern.chو توجد في 

النيوترون نفسهما بالتالي هما  برم صحيح و تسمى ميزونات و هادرونات ذات نصف برم  تسمى باريونات و البروتون و

 باريونات . 

شرح كل كاتالوك  و النظريين فإن نموذج الكواركبعدها يأتي نموذج الكوارك . باستخدام عبقرية العديد من التجريبيين 

. و هذه المخططات كانت بداية  130 & 131الميزون و الباريون الذي يمكن تشكيه في مخططات كالمعطاة في الشكل 

 تفككها . أيضاللحطام و سمح بفهم نسب كتلتها و ية لفيزياء الطاقة . نموذج الكوارك شرح كل األعداد الكمية النها

كوارك و كوارك مضاد و بالتالي لها برم  نموذج الكوارك شرح لماذا الحطام من نوعين : كل الميزونات تتألف من 

 لها برم نصف صحيح .صحيح و كل الباريونات تتألف من ثالث كواركات و بالتالي 

 

 

 

 



 الكواركات -  17الجدول 

) أنظر    mالكتلة  الكوارك 

 النص ( 
،  Jالبرم 

 pالتكافؤ 
األلوان 

الممكنة ، 
السلوك 

الضعيف 
 الممكن 

، البرم المثلي Qالشحنة 

I  الغرابة ،S  األناقة ،

C  الجمال ،B  العلو ،T 

 Lبتون يعدد الل
، عدد 

 Bالباريون 

 dأسفل 

  

أحمر ، 
أخضر ، 
أزرق ، وحيد 

 ، مزدوج 

  

 uأعلى 
 

 

أحمر ، 
أخضر ، 
أزرق ، وحيد 

 ، مزدوج

  

 sغريب 
 

 

أحمر ، 
أخضر ، 
أزرق ، وحيد 

 ، مزدوج

  

 cأناقة 
 

 

أحمر ، 
أخضر ، 
أزرق ، وحيد 

 ، مزدوج

  

 bقعر 
 

 

أحمر ، 
أخضر ، 
أزرق ، وحيد 

 ، مزدوج

  

 tعلو / سطح 
 

 

أحمر ، 
أخضر ، 
أزرق ، وحيد 

 ، مزدوج

  

 

والبروتون هو  (d)و أسفل  (u)بشكل خاص البروتون و النيوترون يشاهدان كتشكيالت من نوعي كوارك تسمى أعلى 

أنواع إضافية من  ادرونات األخرى يؤدي إلضافة أربعةكتشاف اله. و ا uddو النيوترون هو حالة  uudحالة 

 أيضاو  (t )( و سطح b، قعر )  (c )( ، أنيق  sالكواركات . أسماء الكواركات هي بعض الشيء مربكة : تسمى غرب ) 

ت تسمى نكهات و باإلجمال كان يمسى جمال في األيام السابقة و السطح كان يسمى الحقيقة في الماضي . أنواع الكوارا

 نهكات في الطبيعة .  هناك ست

ئية هي مضاعفات ثلث شحنة اإللكترون              باكل الكواركات التي  لها نصف برم هي فرميوزنات و الشحنات الكهر

و باإلضافة لذلك تحمل الكوارات شحنة قوية تسمى ثانية بشكل مربك باللون . على عكس الكهرطيسية التي فيها فقط  

تبادل القوي له شحنة / لون أحمر ، أزرق ، أخضر من ناحية و مضاد شحنات موجبة و سالبة و حيادية فإن التأثير الم

األحمر ومضاد األزرق و مضاد األخضر من ناحية أخرى . الخالة الحيادية تسمى بيضاء و كل الباريونات التي تتضمن 

 البروتون و النيوترونات و كل الميزونات هي بيضاء ، بنفس  الشكل كل الذرات حيادية .     



 

 : مخططات فينمان للتأثير المتبادل القوي QCDت نانجياارأصل الغ – 132الشكل 

 أصل الديناميك اللوني الكمي 

وقد صيغت في   QCDإن النظرية التي تصف الحاالت المرتبطة / المقيدة للكواركات تسمى الديناميك اللوني الكمي أو 

( . في نفس الشكل الذي في الذرات فإن اإللكترونات                  187مان و لويتويلر ) مرجع  –من قبل فريتسش ، جيل  1973

بتبادل الغلوونات و البروتونات تبقى معا بواسطة تبادل الفوتونات االفتراضية ، ففي البروتونات تبقى الكوركات معا 

 الكهرطيسي . التأثيرادل االفتراضية . الغلوونات هي كمات من تبادل تأثير قوي ، و تقابل  الفوتونات ، كمات تب

مبينة في الشكل  أساسيةالديناميك اللوني الكمي يصف كل الحركة الناتجة عن تبادل التأثير القوي بواسطة ثالث عمليات 

يمتص  أويصدر  أنيتبعثرا و الغلوون يمكن أن يصدر أو يمتص آخر ن و الكوارك يمكن  أن: يمكن لغلوونين  132

 القوي أول اثنين يظهران أيضا . التأثيرهربائي فقط المخطط األخير ممكن و في تبادل غلوون . في الديناميك الك

من بين آخرين  فإن أول مخططين  مسؤولين عن احتجاز الكواركات و بالتالي عن عدم وجود الكواركات الحرة في 

 الطبيعة .

و نتذكر انه في حالة  SU(3)ت مجموعة لي هو نظرية قياس : حقول تبادل التأثير القوي تبين ثبات المقياس تح QCDإن 

 QCDهي غير آبلية و   SU(3)هي آبلية أو تبديلية . على العكس فان   U(1)الديناميك الكهربائي فإن مجموعة القياس 

عت و عممت من قبل ولفجانج باولي . و هي تسمى غالبا ة اختربلية . نظرية القياس غير اآلبليهي نظرية قياس غير  آ

 فيزيائيين كتبوا فكرة باولي.  ألولميلز نسبة  –نظرية يانج ر صحيح بشكل غي

مضاد األحمر .. الخ ،  –مضاد األخضر ، األزرق  –هناك ثمانية غلوونات تسمى األحمر   SU(3)بسبب تناظر قياس 

عمليتين في  أولهي غير آبلية  فان الغلوونات تتبادل التأثير بين بعضها البعض كما هو مبين في   SU(3)نظرا ألن 

األخضر  –األزرق المضاد و األخضر  –األحمر المضاد ، األزرق  –ومن بين ثالثة تشكيالت فإن األحمر   132الشكل 

 غلوونات . 23-1 =8المضاد يوجد فقط غلوونين مستقلين خطيا و بالتالي يعطيان إجماال 

و العدد الملحوظ لستة   SU(3)مع تناظر القياس  132ل في الشك األساسيةالقوي و عمليته  التأثيرقوة االقتران لتبادل 

 كواركات يحدد بشكل كامل السلوك لتبادل التأثير القوي و بشكل خاص فهي تحدد بشكل كامل كثافة الالغرانجيان له .

 ان الديناميك اللوني الكمي *يجالغران

وفي الحقيقة  132دة لمخططات فينمان في الشكل  القوي يمكن أن ترى كصياغة معق التأثيرإن كثافة الالغرانجيان لتبادل 

 كثافة الالغرانجيان للديناميك اللوني الكمي هي 



 

 حيث شدة حقل الغلوون و المشتق المتغير المرافق للقياس هما  

 

 

                (274، صفحة  Iنتذكر من الفقرة حول مبدأ الفعل األقل أن الالغرانجيانات هي دائما مجموع جداءات سلمية ) مجلد 

 k=1,2,3األنواع الثمانية من الغلوونات و الدليل  أعدادتعطي  a = 1….8و الدليل  (71)و هذا يرى بوضوح في العالقة 

يعطي عدد نكهات الكواركات الست . الحقول  q=1…6. الدليل  SU(3)الثالثة و كلها ناتجة عن  األلوان أعدادتعطي 

x)(μ
aA  و الحقول  132هي ثمانية حقول للغلوونات ممثلة بواسطة خطوط ملتفة في الشكلx)(μ

kψ  هي تلك العائدة

 ممثلة بخطوط مستقيمة في الشكل .  kو اللون  qللكواركات من النكهة 

هي سبيرونات ديراك رباعية المركبات ذات الكتلة  أوليإن حقول ستة ضرب ثالث كواركات مثل تلك التي ألي فرميون 

qm.** 

المقادير القابلة للقياس هي توابع الموضع . بعبارة أخرى هو ذلك العائد لنظرية الحقل الموضعي : و (71)الالغرانجيان 

QCD  . مشابهة للديناميك الكهربائي الكمي و يمكن مقارنتها مع التجربة بنفس الطريقة 

حد الكتلة يمثل الطاقة الحركية  أويمثل الطاقة الحركية لإلشعاع  )الغلوونات( و الثاني  (71)نجيان ارالالغأول حد في 

 بين االثنين . التأثيرلجسيمات المادة ) الكواركات ( و الحد الثالث يمثل تبادل 

الكواركات ) في  أنواعتحت تبادل حد الكتلة في الالغرانجيان هو فقط الحد الذي يفسد و يحطم تناظر النكهة أي التناظر 

 تاريخية  ( . ألسبابفيزياء الجسيمات ، هذا التناظر أيضا يسمى بعدم  التناظر المرآتي 

 الزمني . –يحطم تناظر التطابق الفراغي  أيضاحد الكتلة  أنمن الواضح 

توصف بثابت  التأثيرشدة تبادل  . و 132بالتالي للمخطط الثالث في الشكل  في الالغرانجيان يقابل التأثيرحد تبادل 

ال يمزج  التأثير. و الثابت مستقل عن النكهة و اللون كما هو مالحظ في التجربة . إن حد تبادل sgاالقتران القوي 

 ون .يرادل التأثير القوي  كما عدد الباالكواركات المختلفة كما هو مالحظ في التجربة ، حيث النكهة مصونة في تب

 القوي  التأثيرو تبادل  Cو تكافؤية اقتران الشحنة  Pيصون التكافؤية الفراغية  أيضالقوي تبادل التأثير ا

--- 

 *هذه الفقرة يمكن تجاوزها في القراءة األولى

 يمكن كتابتها بالشكل   μγ**في أبسط شكل لها المصفوفات 

 

 (  229، صفحة  IVمصفوفات برم باولي ) مجلد  iσحيث 



ميييييين التجربيييييية . و بالتييييييالي ال  مييييييأخوذةهييييييذه الخاصيييييية  أيضيييييياات الثمانييييييية عديميييييية الكتليييييية الغلوونيييييي QCDفييييييي 

 الغلوونيييييات ذات الكتلييييية ستفسيييييد ثبيييييات أنفيييييي الالغرانجييييييان  مييييين السيييييهل رؤيييييية حيييييد  كتلييييية غليييييوون  يظهييييير

                     ( . و كميييييييا ذكرنيييييييا اعييييييياله عليييييييى عكيييييييس الكهرطيسيييييييية فإنهيييييييا غيييييييير آبليييييييية . ny 141القيييييييياس) تحيييييييدي 

 & Aيظهيييير فييييي الحقييييول  aيجيييية الحقييييل الملييييون نفسييييه مشييييحون أي يحمييييل لييييون ، و بالتييييالي الييييدليل و بالنت

F بالنتيجيييييية الغلوونييييييات يمكيييييين أن تتبييييييادل التييييييأثير مييييييع بعضييييييها الييييييبعض علييييييى عكييييييس الفوتونييييييات التييييييي .

بالتييييييالي ينعكسييييييان فييييييي تعريييييييف  132و أول مخططييييييين فييييييي الشييييييكل تتجيييييياوز بعضييييييها الييييييبعض بييييييال تغيييييييير . 

μνعقيييييد بعيييييض الشييييييء للحقيييييل م
(a)F   عليييييى عكيييييس اليييييديناميك الكهربيييييائي التعرييييييف ليييييه حيييييد إضيييييافي اليييييذي .

             sg التيييييأثيرو شيييييدة تبيييييادل  abcfكميييييا هيييييو موصيييييوف بميييييا يسيييييمى ثوابيييييت البنيييييية   Aهيييييو ربييييياعي فيييييي الحقيييييول 

 . SU)3(هي ثوابت البنية لـ  abcf( . األعداد 360) صفحة 

و هييييييي تمثيييييييل أساسييييييي ،  مصييييييفوفات  ثمييييييانيحقييييييل الغلييييييوون توصييييييف بييييييياس و قسييييييلوك تحييييييويالت ال

ة أنييييييييييواع للغلوونييييييييييات . و المصييييييييييفوفات ييييييييييينو تقابييييييييييل ثما SU(3)ثالثييييييييييي األبعيييييييييياد لمولييييييييييدات جبيييييييييير  

 تخضع للعالقة  abcfو ثوابت البنية  

 

 abcd و  األدلةزوج من التي هي فردية تحت التباديل ألي  SU)3(لـ   abcfالمصفوفة الواحدية . و ثوابت البنية  Iحيث 

 التي هي زوجية لها القيم 

 

المتبادل بين الكواركات و الغلوونات  التأثيرتصف تفاصيل  SU(3)تتالشى و فيزيائيا ثوابت البنية لـ  األخرىكل العناصر 

 ات نفسها . التأثير بين الغلوونو تبادل 

تعطى مثال بمجموعة مصفوفات  –الغلوونات الثمانية  أنواعتقابل   aλللمولدات الثمانية  األبعادثالثي  األساسييل ثمعن الت

 مان  –جيل 

 

 



 

عنصر بسبب األلوان الثالثة لتبادل التأثير القوي . وليس  3x3هناك ثمانية مصفوفات واحدة لكل نوع من الغلوونات ذات 

 م اللون أو " ابيض ".يدالغلوون سيكون عهناك غلوون تاسع ألن 

. هذه القيم مثل مجموعة التناظر  sgان يكون كامل فقط عندما تشمل فيه ست كتل كواركات و ثابت االقتران إن الالغرانجي

SU(3)  غير مشروحة من قبلQCD . بالطبع 

ألنها فقط الكواركات التي تتبادل التأثير عن طريق القوة القوية  QCDفقط الكواركات و الغلوونات تظهر في الغرانجيان 

. وهذا يمكن التعبير عنه بالقول أن فقط الكواركات و الغلوونات تحمل لونا و اللون هو مصدر للقوة القوية بنفس الطريقة 

ربائية فإن شحنة اللون التي بها الشحنة الكهربائية هي مصدر للحقل الكهرطيسي . و بنفس الشكل الذي للشحنة الكه

مصونة في كل تبادالت التأثير . و الشحنة الكهربائية تأتي بنوعين موجبة و سالبة على عكس اللون الذي يأتي بثالثة 

تسمى األحمر ، األخضر و األزرق . الحالة الحيادية بالتالي هي البيضاء و بالتالي عند عدم وجود شحنة لون يسمى  أنواع

لي حيادية بالنسبة اينوات هي بالتالي بيضاء و بالتتروا اإللكترونات و النيتو النيوترونات ولكن أيض أبيض . البروتونات

 لتبادل التأثير القوي. 

من الغلوونات . و تبادل التأثير  أنواعفي الملخص ، هناك ستة أنواع من الكواركات تتبادل  التأثير بواسطة تبادل ثمانية 

ان لنفس . و كال الوصفين يخضع (71)أو بشكل مكافئ بالالغرانجيان   132شكل يوصف بمخططات فينمان في ال

أن كل  لتأكيدو أن الكتل و ثوابت االقتران معطاة . و قد كان قدرا كبيرا من العمل  SU(3)الشروط التي لمجموعة القياس 

 ها . و األوصاف العديدة المتنافسة تم طرح QCDالتجارب في الواقع تتفق مع الغرانجيان 

 النتائج التجريبية لنموذج الكوارك 

كيف يمكننا التظاهر بأن الكواركات و الغلوونات موجودة ، حتى بالرغم من أنها ال توجد أبدا وحيدة ؟ هناك عدد من 

 الحجج لصالح ذلك . 

     *    * 

 للباريونات . μناطيسية نموذج الكوارك يشرح العزم المغناطيسي غير المتالشي للنيوترونات و يشرح العزوم المغ

ة الدقيقة نحصل ي مداري و استخدام توابع الموجبدون عزم زاو uddو النيوترون بحالة  uudبوصف البروتون بحالة 

 ( . e 142على ) تحدي 

     *    * 

 

 

العزم المغناطيسي للكوارك هو متناسب مع شحنته فإن نموذج الكوارك يتوقع نسبة العزوم  أنو  d= m um بافتراض أن 

   بأنهاالمغناطيسية للبروتون و النيوترون 



 

باستخدام نفس القيم للعزم المغناطيسي للكواركات فإن قيم العزم  أيضا.  %3هذا التوقع يختلف عن القياسات فقط بمقدار 

يمكن توقعه . النتائج تنحرف نوعيا عن القياسات بحوالي  األخرىف دزينة من الباريونات من نص ألكثرالمغناطيسي 

 . بشكل خاص إشارة العزم المغناطيسي الناتج للباريون دائما تحسب بشكل صحيح . 10%

     *    * 

غياب تكافؤات معينة كلها و  C، التكافؤ  Pالكمية للميزونات و الباريونات  . التكافؤ  األعدادنموذج الكوراك يصف كل 

تتكرر . المصونية الملحوظة للشحنة الكهربائية ، عدد الباريون ، اإليزوسبين ، الغرابة ... الخ مخططات عائلة الهادرون 

تصف كل حاالت الهادرون الموجودة )ذات اخفض عزم زاوي ( بشكل  131و الشكل  130مثل تلك المبينة في الشكل 

اردة هي غير ملحوظة . و نموذج الكوارك بالتالي ينتج تصنيف كامل و صحيح لكل الهادرونات كامل و الحاالت غير الو

 كحاالت مرتبطة بالكواركات .

      *    * 

ر من هش. و بأQCDتمت بواسطة حسابات بلورة  نموذج الكوارك أيضا يشرح طيف الكتلة للهادرونات . وأفضل التوقعات

( 189ل البروتون و النيوترون ضمن بضع أجزاء مئوية )مرجع على التوصل لكت زمن الحاسب كان الباحثون قادرين

مساوية للصفر فإن كتلة البروتون و النيوترون الناتجة ستختلف عن  u & dومن المدهش أنه إذا وضعنا كتل الكوارك 

( و كتلة البروتونات و النيوترونات هي تقريبا ناتجة بشكل كامل عن 190) مرجع  %10القيم التجريبية فقط بنسبة 

 ( و مزيد من التفاصيل معطاة فيما يلي .231االرتباط و ليس عن المكونات ) صفحة 

     *    * 

عدد ألوان الكواركات يجب أن يؤخذ بالحسبان للحصول على توافق بين النظرية و الحساب . مثال  زمن التفكك المقاس 

كل كوارك يظهر في ثالثة ألوان فإن  أنو إذا افترض  as 750. و الحساب بدون لون يعطي   as 82لبيون الحيادي هو ل

 تقسم على تسعة و بالتالي تطابق القياس . أنالقيمة يجب 

     *    * 

ج الهادرونات                تؤدي إلى إنتا األحيانفي صادمات الجسيمات فان اصطدامات اإللكترونات و البوزيترونات في بعض 

و معدالت اإلنتاج المحسوبة أيضا تطابق التجارب إذا فقط كان للكواركات ثالثة ألوان . و بمزيد من التفصيل إذا قارنا 

 ( 143sد و إنتاج الهادرون يربطهما  التقدير البسيط  بشحنتهما ) تحدي اضالميوون الم–نسبة إنتاج الميوون 

   

 

إذا وجد اللون أو  R=2تظهر ثالثة كوارات فإن هذه الفرضية بالتالي تتوقع  أنعندما فقط يمكن    GeV 4 & 2بين 

R=2/3  إذا لم يوجد . و التجارب تعطي قيمةR=2.2 . و بالتالي تطابق عدد األلوان 

 

 



 

اليمين :  أعلىفراوتشي الناتج عن انحصار الكواركات .  –مخطط تشو  أوسقط ريج أعلى اليسار : م – 133الشكل 

و نموذج الكيس  حصر الكوارك : نموذج الخيط / السلكن لوصف ي: طريقتين تقريبيت أسفلكمون انحصار الكوارك . 

 للهادرونات

 

العديد من مثل نسب التفريع األخرى هذه يمكن حسابها بهذا الشكل . وهي تتفق مع التجارب فقط إذا كان عدد األلوان 

 ثالثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 و الفيلة  –انحصار الكواركات 

وهذه الهادرونات اإلضافية يمكن شرحها  131 & 130العديد من الهادرونات الملحوظة ليست جزءا من مخططات الشكل 

فإن فكرة  1957بإثارات دورانية للميزونات األساسية من هذه المخططات . و كما هو مبين من قبل توليو ريج في 

الميزونات و الباريونات هي كواركات مرتبطة بسالسل  أنإلى توقعات كمية .  افترض ريج اإلثارات الدورانية تؤدي 

بين الكواركات هو بالتالي ثابت  kالقوة أو التوتر  أنو  – 134 & 133الموضحة في الشكل -المطاطية   األحزمةمثل 

 عبر المسافة . 

ول مركز كتلتها بالسرعة الممكنة كما هو مبين في تدور ح 02rالتي طولها سنسميه الخيوط / األسالك  أنو نفترض 

 وبالتالي سيكون لدينا  134الشكل 

 

 عض موصلين بخيوط مرنة لبما اهضيقرب بشكل كواركين يدوران حول بعالميزون المثار س

 

 حساب كتل الهادرونات المثارة – 134الشكل 

 

 كتل الكوارك يفترض أنها مهملة . و من أجل الطاقة الكلية هذا يقتضي العالقة 

 

 

 



 ومن أجل العزم الزاوي العالقة 

 

 

 بتضمين برم الكواركات نحصل بالتالي على 

 

 

. و من أجل أسباب تاريخية Jللهادرونات المثارة ببرمها الكلي  mريج استنتج بالتالي عالقة بسيطة التي تربط الكتلة 

الكوارك المضاد و بعد  –يتوقع أنها مستقلة عن ازدواج الكوارك  'αغريبة هذه العالقة سميت مسقط ريج . و قيمة الثابت 

 –مثل هذه العالقات الخطية وجدت في التجارب : مخططات تشو  133بضع سنين الحقة كما هو مبين في الشكل 

7/2 و البرم  2GeV 1.5البالغة  2mحيث  Δ 3/2)1232(هي البرم  Δثالث األخفض لـ فراوتسكي . مثال الحاالت ال

)1950(Δ  2حيثm  2البالغةGeV 3.8  و البرم)2420(Δ 11/2  2حيثm  2البالغةGeV 5.9  قيمة الثابت .'α  وجدت

تختلف من جسيم  0αمن أجل تقريبا كل الميزونات و الباريونات بينما القيمة من أجل  -GeV 0.93-2تجريبيا بأنها حوالي 

 ( و توتر خيط الكوارك وجد بأنه  188لجسيم . ) مرجع 

 

 بعبارة أخرى كواركين في هادرون يجذبان بعضهما البعض بقوة تساوي إلى وزن فيلين : حوالي أربعة عشر طنا .

غير مناقشة هنا  األخرىالعديد من المالحظات  أيضاوتسكي الملحوظة و فرا –طات تشو التجارب بالتالي واضحة : مخط

 بشكل خطي مع المسافة . fm 1من  بأعلىالكوارك الذي ينمو  –بكمون الكوراك  أفضلو هي توصف بشكل 

ميل الكمون الخطي ، القوة له قيمة مساوية على القوة التي تجذب بها األرض فيلين . و بالنتيجة الكواركات ال تظهر أبدا 

حيث القوة بين الشحنات  QCDكجسيمات حرة : الكواركات دائما  محصورة في الهادرونات . هذا الوضع على خالف 

يمات حرة . و عند التالي غير محصورة و لكن توجد كجسربائية بتذهب للصفر من أجل مسافات كبيرة و الشحنات الكه

 مسافات كبيرة فإن الكمون الكهربائي يتناقص بطريقة معروفة جيدا بشكل متناسب مع مقلوب المسافة .

 ( 185على العكس من أجل تبادل تأثير قوي التجارب تؤدي إلى كمون كوارك يعطى بالشكل ) مرجع 

 

 

. و كمون الكوارك  GeV/fm 0.1975تساوي  و  0.2تساوي  scα و  fm/0.87GeVذكورة هو القيمة الم kحيث 

 .133موضح في الشكل 



الكوارك و ال  –التجارب واضحة فإن النظريين يواجهون مشكلة . حتى اآلن ال كمون الكوارك  أنحتى بالرغم من 

طريقة تقريب بسيطة . على أن الحسابات  بواسطة QCDحاالت ارتباط الكوارك   يمكن استنتاجها من الغرانجيان 

ال يتوقع قوة بين جسيمين ملونين الذي يصل لمستوى قيمة ثابتة                  QCDالغرانجيان  أنالمعقدة غير المضطربة تبين 

ت المتصلة التقريبات التجريبية القديمة للهادرونات كثل الكواركا أنين ب) تقابل كمون متزايد خطيا ( . هذه الحسابات ت

. لكن الحسابات  QCDنتج من الغرانجيان تيمكن في الحقيقة أن تس 133مبينة في الشكل  أكياسبخيوط أو كواركات في 

تم الحصول عليها بواسطة حسابات  أيضاقيمة القوة الثابتة هي معقدة جدا كي تلخص ببضعة أسطر و بشكل مستقل 

نظرية القياس  أوالبلوري  QCDبما يسمى بـ  QCDالزمن إلى شبكة و بعدها يقرب  –حاسوبية التي فيها يبسط الفراغ 

الميزونات و الباريونات بدقة مقبولة . و باستخدام الحاسبات  أكثركتل  أيضا أعطتالشبكي . و الحسابات الشبكية قد 

من واحد  أجزاءضمن بضع  األخرى توقعات لكتلة البروتون و الباريونات أعطتقوة المتوفرة فإن هذه الحسابات  األكثر

 (. لكن مناقشة هذه الحسابات المعقدة و الرائعة يكمن خارج نطاق هذا الكتاب .  192) مرجع بالمائة  

 المع العقول كانت غير قادرة على حلها بعد  أنفي الحقيقة تحدي شرح االنحصار بعبارات بسيطة هو صعب جدا بحيث  

التوحيد مع الجاذبية و بالتالي نترك  أيضاو ربما  التأثيرربما يتطلب التوحيد لتبادالت الحل  أنو هذا ليس مدهشا حيث 

 من مغامرتنا . األخيرهذه القضية للجزء 

 الحرية غير المقاربة 

: سلوك اقترانه مع الطاقة . و في الحقيقة هناك طرق مكافئة  QEDيملك خاصة اخرى التي تضعه بعيدا عن  QCD إن

. و الطريقة الثانية  QCD  ،sgطريقة هي تحديد المقدار الذي يظهر في الغرانجيان  أوللوصف شدة االقتران القوي و 

 ت ناللتجربة . و إذا ك Qيعتمدان على الطاقة  sgو  وكل من  هي غالبا تستخدم لتعريف المقدار المكافئ 

معلومة من اجل كلها . و حاليا افصل قيمة تجريبية هي  فإنهامعلومة بالنسبة لطاقة واحدة 

 . 

 

 

و الحرية  غير المقاربة  QCDالتغير المقاس و المحسوب لالقتران القوي مع الطاقة التي تبين الغرانجيان  – 135الشكل 

 القوي التأثيرلتبادل 

 



 ( 188 , 186عالقة الطاقة مع االقتران القوي يمكن حسابه بطرق اعادة تطبيع قياسي ويتوقع بأنه ) مرجع 

 

 

. )العالقة تم تعميمها للعديد من  3 &6، بالتالي العدد بين Qعدد الكواركات ذات الكتلة األقل من مقياس الطاقة  fnحيث 

 الحدود بمساعدة جبر الحاسب (.

. التجارب تعطي  fn(Λ(لوصف االقتران القوي هي بالتالي بارامتر الطاقة الطريقة الثالثة 

 . و  

تجارب المسرع التي تقيس االقتران هي معقدة جدا و مئات الناس في العالم عملوا سنين عديدة لجمع البيانات المعنية .               

 رض بين االثنين . ال تبين أي تعا 135و التجارب المبينة في الشكل  QCDو مقارنة 

تتناقص عند طاقات عالية . بعبارة اخرى  sαتوضحان أن ما يعرف بالحرية غير المقاربة :  )85(و العالقة  135الشكل 

عند طاقات عالية فإن الكواركات تتحرر من التأثير المتبادل القوي و تتصرف كجسيمات حرة .* و نتيجة الحرية غير 

. وتاريخيا اكتشاف الحرية غير  Λب يمكن استخدامه فقط عند طاقات أكبر بكثير من تمدد االضطرا QCDالمقاربة في 

 كنظرية للتأثير المتبادل القوي . QCDالمقاربة كان أساسيا لتأسيس 

--- 

بجائزة نوبل فإن جائزة عام  من قبل جيرارد تهوف نظرا ألنه كان قد فاز 1972*الحرية غير المقاربة اكتشفت في 

غروس ، ديفيد بوليتسر و فرانك ويلزيك الذين درسوها بشكل شامل  أشاروا إليها ديفيدللناس التاليين الذين  أعطيت 2004

 . 1973في    

 

يزداد عند مسافات  اإللكترون. و اقتران  QEDبشكل نوعي إذا كان الوضع مقارن مع الحرية غير المقاربة يمكن فهمها 

 البوزيترون االفتراضية التي لها أثر اقل و أقل .  –رون صغيرة ألن الحجب ناتج عن أزواج اإللكت

الكوراك  –يتغير عند مسافات صغيرة بسبب العدد األصغر من أزواج الكوارك  أيضااقتران اللون الفعال  QCDفي 

: في المجمل  أقوىالمضاد االفتراضية و لكن خواص الغلوون تؤدي على اثر معاكس و هي حجب مضاد الذي هو 

 ن القوي الفعال يتناقص عند مسافات قصيرة . االقترا

 و كتل الكواركات  أحجام

كما في كل نظرية حقل الكم . حتى االن  QCDيتالشى بواسطة  بأنهإن حجم الكواركات مثل كل الجسيمات االولية يتوقع 

10-19 أصغر من  بالتأكيد( و تبين القياسات أن الكواركات  194 مرجع عن حجم الكوارك ) ال تجربة كشفت أي اثر ناتج

m  بحجم  األقلمن قبل أي نظرية افتراضية . و الكواركات يفترض أنها نقطية او على  أعطيو ال يوجد تصور حجمي

 حتى االن .  األوصافبالنك في كل 

حثنا عن نالحظ في العديد من األماكن أن المركب الحيادي لجسيمات مشحونة هو دائما اقل حجما من مكوناته و لكن إذا ب

بينما كتلة  2c/MeVهي فقط من مرتبة بضع  u &d قيم الكتلة للكواركات في أكثر الجداول فإن كتل الكواركات 

 . ما هي القصة هنا ؟  2c/MeV 938  البروتون هي  

 

 



توجد أبدا تعريف الكتلة هو أكثر تعقيدا من اجل الكواركات عما هو عليه بالنسبة لجسيمات اخرى .الكواركات ال  أنينتج 

كجسيمات حرة و لكن فقط في حاالت مرتبطة . و بالنتيجة مفهوم كتلة الكوارك يعتمد على إطار عمل الحساب الذي 

 يستخدم .

بسبب الحرية غير المقاربة تتصرف الكواركات مثل الجسيمات الحرة فقط عند طاقات عالية و كتلة مثل هذا الكوارك 

 .17كما هو مبين في الجدول  2c/MeVن اجل الكوركات األخف هي فقط بضع  الحر تسمى كتلة الكوارك الحالية وم

تحمل معها قدر كبير من الطاقة بسبب  أنعند طاقة منخفضة مثال داخل البروتون ، الكواركات ليست حرة و لكن يجب 

الكوراك المكون التي تأخذ  عملية الحصر . بالنتيجة الكواركات المرتبطة لها كتلة فعالة أكبر  بكثير و هي ما يعرف بكتلة

فكرة عن القيم خذ بروتون حيث عالقة عدم التحديد للجسيم داخل كرة بنصف قطر  إلعطاءبالحسبان طاقة الحصر هذه . 

fm 0.9  2يعطي عدم تحديد كمية حركة حواليc/MeV 190  مرة تلك   3√و في األبعاد الثالثية يعطي هذا طاقة تبلغ

 .  2c/MeV 330القيمة او  كتلة كوارك مكون فعالة تبلغ حوالي 

و يمكننا بالتالي القول أن البروتون  2c/MeV 938إن ثالثة كواركات محصورة بالتالي هي أثقل من بروتون الذي كتلته 

 المركب هو أقل حجما من مكوناته .

باختصار كتلة البروتون و النيوترون هي ) تقريبا بشكل حصري( الطاقة الحركية للكواركات داخلها حيث أن كتلتها 

( تقريبا مهملة . كما يقول فرانك ويلزيك بعض الناس يزداد  وزنهم حتى بالرغم من أنهم ال 195السكونية ) مرجع 

 يأكلون شيئا ثقيال . 

 QCD، أسفل ، غريب و أنيق التي تظهر في الغرانجيان  أعلىالحالية من أجل النوع  لكن أيضا كتلة الكوارك الصغيرة

.  GeV 2هي تلك التي من اجل مقياس إعادة التطبيع البالغ  17طار عمل الحساب المستخدم . و قيم الجدول تعتمد على إ

الكواركات الثقيلة هي تلك المستخدمة (  و كتل 196) مرجع  %35تزداد بنسبة من اجل نصف تلك الطاقة  فإن قيم الكتلة 

 وهو طريقة خاصة إلجراء نشر االضطراب .  في ما يعرف بنظام 

 

 

 

 

 توضيح للتفلطح الشاقولي  )يسار ( و التفلطح األفقي ) يمين( للشكل المجسم الناقص – 136الشكل 

 

 

 



 

 الكتلة ، الشكل و لون البروتونات 

هي شرح  تبادل التأثير القوي ، وهي نظرية ( 195 ،)مرجع QCDذكر فرانك ويلزيك أن احد النتائج الرئيسية لـ  

   مثل  عالقات الكتلة 

 

 (266من طاقة بالنك )صفحة  بألف أدنىتؤخذ في طاقة التوحيد الكبيرة وهي عامل  وهنا قيمة ثابت االقتران 

القوي مثل البروتون  التأثير(. بعبارة اخرى الفهم العام لكتل الحاالت المرتبطة لتبادل  أدناه)انظر فقرة التوحيد الكبير 

هي  يتطلب تقريبا معرفة صرفة بطاقة التوحيد و ثابت االقتران عند تلك الطاقة . و القيمة التقريبية 

 هو سهل الحساب. (86)في العالقة  kاستيفاء خارجي من قيمة الطاقة الدنيا باستخدام بيانات تجريبية . و عامل التناسب 

 الشبكي .  QCDوعادة يحدد بالحسابات التي تستخدم  

شكل . و بشكل  أيضالكن الكتلة ليست الخاصة الوحيدة للبروتون . و كونه غيمة من الكواركات و الغلوونات فإن له 

               أعلىالبروتون لكونه مكون من كوركين  الناس باالهتمام بهذه الناحية . يبدأ أنوقتا طويال قبل  األمرمدهش استغرق 

جزيئة  أنواحد غيمة حول بروتونين . و من الواضح  إلكترونالمتشردة حيث يشكل  يشبه جزيئة  أسفلو واحد 

 .  136متطاولة او مفلطحة شاقوليا كما هو مبين في الشكل   

للبروتون .  –او عزم رباعي قطب  –ياس بشكل سبكتروسكوبي هل البروتون مفلطح شاقوليا ؟ ليس هناك كروية قابلة للق

موجبة في  أنهاللبروتون و النيوترون يتوقع  األقطابولكن البروتون يملك عزم رباعي قطب ذاتي . و عزوم رباعيات 

في مخابر جيفرسون  األخيرة(. و القياسات  196كل طرق الحساب المعروفة مما يقتضي شكل متطاول شاقوليا ) مرجع 

 أفقياعلى عكس الشكل المتطاول  تؤكد هذا التوقع و الشكل المتطاول شاقوليا متوقع لكل الباريونات ذات 

 .المتوقع من اجل الباريونات ذات 

تكون متطاولة شاقوليا بينما الميزونات الشعاعية ذات البرم واحد  أنالميزونات ذات المقياس الزائف للبرم صفر يتوقع 

 .  أفقياتكون متطاولة  أنيتوقع 

خيرة تبين بشكل مشابه أن . و األبحاث األ  ة بهايطخرى محد على فيما إذا كان هناك جزيئات أشكل أي جزيئة سيعتم 

( و كالهما يبدو انه يعتمد على النواة 197مرجع كال من الحجم و شكل البروتون في النوى هو متغير بشكل طفيف ) 

فان الجزيئات أيضا لها لون و لون الجزيئة مثل ذلك العائد ألي جسم ناتج عن  اإلشكالتون . وبعيدا عن والمكون فيها البر

+الطاقة الممتصة عندما يتم تشعيعها . مثال جزيئة 
2H  مثارة                حالة  إلىتمتص ترددات ضوئية معينة بالتغير  أنيمكن

 من الحالة األرضية .  أثقلثارة هي لة عندما تمتص الضوء و الحالة المو الجزيئات تغير الكت

 

 



 

 ( 186طيف الكتل للحاالت المثارة للبروتون : القيم التجريبية و المحسوبة ) من المرجع  – 137الشكل 

بنفس الطريقة البروتونات و النيوترونات يمكن تهييجها . و في الحقيقة إن حاالتها المثارة تم دراستها بالتفصيل ) مرجع 

. العديد من اإلثارات يمكن شرحها كحاالت  137( و الملخص أيضا الذي  يبين حدود الطريقة مبين في الشكل 186

  %10الكتل المحسوبة تتفق مع المالحظات ضمن  أنهي متوقعة .  كواركات مثارة و لكن العديد من الحاالت األخرى

 بالتالي تبني و تشرح جزءا كبيرا من طيف الباريون و لكن االتفاق ليس بعد تاما . QCDنموذج الكوارك و 

اخل الشمس في الحقيقة و هي تظهر حتى د –من الواضح انه في بيئتنا اليومية الطاقات الالزمة إلثارة النكليونات ال يبدو 

يمكننا الكونية و بمعنى  األشعةو تلك الحاالت المثارة يمكن إهمالها . و هي ال تظهر في مسرعات الجسيمات وفي  –

 القول انه في زاويتنا من الكون لون البروتونات عادة غير مرئي .

 المتبادلة القوية  التأثيراتفضول حول 

 عرض للتوافق  18ر ناقلية و يعطي الجدول يمكن مقارنته بالسوب QCDفي تشابه معروف جيدا 

    *  * 

انجيان الديناميك اللوني الكمي هي من بين الحسابات الستخالص بيانات الجسيم من الغر حسابات الحاسوب ضرورية

 االكثر تعقيدا المجراة قط . و هي تتجاوز حسابات الطقس و محاكاة السوائل و ماشابه ذلك في مراتب القيمة .

 و السوبر ناقلية QCDالتوافق بين  – 18الجدول 

QCD  السوبر ناقلية 

 القطب المغناطيسي  أحادي الكوارك

 الشبكة البلورية   –لإللكترون  التأثيرتبادل  حاالت عدم الخطية لقوة اللون 

 أنبوب الفيض المغناطيسي  أنبوب فيض اللون الكهربائي 



 اإللكترون  –جذب اإللكترون  الغلوون   –جذب الغلوون 

 كوبر أزواج كرات الصمغ 

 عدم استقرار سطح فيرمي المجرد  عدم استقرار الخالء المجرد 

 U(1)التناظر المستمر  التناظر المركزي المتقطع 

 درجة الحرارة المنخفضة تحطم التناظر درجة الحرارة العالية تحطم التناظر

  

 

 – إلكترونحدث ثالثي النفث مالحظ في صادم هامبورغ في ألمانيا . الحدث يقدم بواسطة اصطدام   – 138الشكل 

 بوزيترون سمحت بكشف تفكك الغلوون و قياس برمه

: السباق من أجل طريقة تقريب بسيطة من أجل إيجاد في المستقبل  أيضا اضروريال أحد يعلم فيما إذا كان هذا سيكون  

 فتوحا .حلول هو ما يزال م

    *  * 

حتى بالرغم من أن الغلوونات هي عديمة الكتلة مثل الفوتونات و الغرافيتونات فإنه ليس هناك إشعاع ملون في الطبيعة               

 –و الغلوونات تحمل اللون و تقترن بأنفسها و بالنتيجة الغلوونات الحرة توقع بأنها تتفكك مباشرة على أزواج كوراك 

 د .كوارك مضا

(. 191في هامبورغ ) مرجع  PETRAتفككات واضحة للغلوونات تم مالحظتها في صادم الجسيمات  أول 1979في 

وحدوث مثل هذه األحداث يسمى نفثات الغلوون هي ناتجة عن تفكك الغلوونات عالية الطاقة إلى حزم ضيقة من 

لهذه  األخرىوظ و الخواص حلستوي . المعدل المثية مشتركة المنفث ثال أحداثالجسيمات . نفثات الغلوون تظهر في  

للغلوون و سير ثابت االقتران القوي .               S=1أيضا حددت البرم  PETRA.التجارب في   QCDاألحداث أكدت توقعات 

ن أدولف فوس الذي أكمل المسرع وفق الميزانية و قبل ستة أشهر م –و بطل هذه األوقات كان مدير المشروع غوستاف 

 الجدول الزمني .



    *  * 

الميزون السلمي ذو كتلة  أنو ربما يكون .  1997عام  إيجادهإن شيئا ما مشابه لإلشعاع  اللوني ولكن ما يزال غريبا تم  

هو كرة صمغ . و هذا الميزون االفتراضي مكون من غلوون فقط . النتائج العددية من نظرية قياس  2c/GeV 1.5تبلغ 

(. و وجود كرات الصمغ مثار جدل  198كرة الصمغ في ذلك المجال من الكتلة ) مرجع  إمكانيةالشبكة يبدو أنها تؤكد 

 ساخن و ما يزال مفتوحا .  

    *  * 

(.              199هي كواركات رباعية ) مرجع  2c/GeV 1ميزونات السلمية الضوئية األدنى من ال أكثرهناك إحساس متنامي أن 

                و هي  أثقلمرشحات من اجل كواركات رباعية  أيضاالتجارب  أعطت 2003و في عام 

 . و السنين القادمة ستبين فيما إذا كان هذا االستيفاء الداخلي صحيحا . و 

    *  * 

هل الجسيمات المكونة من خمس كواركات و هي ما يعرف بالبنتا كوارك موجودة ؟ حتى اآلن يبدو أنها موجودة فقط في 

( و أكثر الباحثين ال يؤمنون بعد اآلن بأي 200بضع مخابر في اليابان بينما في مخابر أخرى عبر العالم ال ترى ) مرجع 

 نتائج . 

    *  * 

عندما ننظر للجدول الدوري للعناصر فإننا ننظر لعرض التأثير المتبادل القوي و الغرانجيان تبادل التأثير القوي يصف 

 عنصر .  115أصل و الخواص المعروفة حاليا لـ 

عنصر مختلف ؟ ألن 115على أن الناحية األساسية للنوى تحدد بواسطة تبادل التأثير الكهرطيسي . لماذا هناك حوالي 

. بمزيد من التفصيل الجواب هو التالي . إذا كانت شحنة النواة  1/137.036هو حوالي  αثابت االقتران الكهرطيسي 

بوزيترون   –فإن الحقل الكهربائي حول النوى سيؤدي على توليد تلقائي ألزواج اإللكترون  137أعلى بكثير من حوالي 

النواة و يحول بروتون واحد إلى نيوترون و بالتالي يثبط عدد البروتونات األكبر .   العدد و اإللكترون المتولد سيسقط في 

 المنتهي من العناصر بالتالي ناتج عن تبادل التأثير الكهرطيسي .

    *  * 

إلنجليزي و ماذا يمكن للحكومات أن تفعل حوله أنظر الموقع ا أخطارهو  تأثيراتهلمعرفة المزيد حول النشاط اإلشعاعي و 

 . www.bfs.deاأللماني للمكتب االتحادي للحماية من اإلشعاع في 

    *  * 

فصاعدا كان يقال دائما أن البلدان الفقيرة جدا تبني أسلحة نووية . لماذا هذا غير محتمل جدا؟ ) تحدي  1990من السنوات 

144s.) 

    *  * 

كروفت                    من قبل كو 1932وهذا تحقق في  ت النووية أعطت أول اختبار للعالقة تاريخيا التفاعال

 و والتون و قد بيّنا أن إطالق البروتونات على الليثيوم يعطي التفاعل   

 

 الطرفين . الطاقة المقاسة في اليمين هي تماما نفس القيمة المستنتجة من الفروقات في الكتلة الكلية للنوى في كال 

http://www.bfs.de/


 

 CPيعرف بواسطة بارامترين . بعيد عن ثابت االقتران فإنهم يحسبون بارامتر  QCDالنسبة الكبيرة من األبحاث تقول أن 

. و هذه المخالفة ستوصف بواسطة حد ثاني في  CPالقوي و في الواقع ربما يكون أن التأثير المتبادل القوي يخالف ثبات 

و لكن العديد من التجارب عالية الدقة  الالغرانجيان و قوته ستوصف بواسطة بارامتر ثاني و هو طور يسمى عادة 

 في التأثير المتبادل القوي قط .  CPنفذت لتبحث في هذا األثر و لم يتم كشف أي مخالفة لـ 

 توحة و القضايا المف  QCDملخص عن

تصف خواص  SU(3)إن الديناميك اللوني الكمي و نظرية القياس غير اآلبلية المستندة إلى الالغرانجيان ذات تناظر 

الغلوونات و الكواركات و خواص البروتون و النيوترون و كل الهادرونات األخرى و خاص النوى الذرية و عمل النجوم 

القوي  لن يكون لدينا لحم و دم . و كل هذه النواحي للطبيعة تنتج من  التأثيروأصل الذرات داخلنا و حولنا . وبدون تبادل 

 . SU(3)عدد وحيد هو ثابت االقتران القوي و تناظر القياس 

على نوع الجسيم و لونه و شحنته الكهربائية               الكواركات و الغلوونات و هو يحافظالقوي يعمل فقط على  التأثيرتبادل 

 .C , P & Tالضعيفة و برمه و أيضا تكافؤات و شحنته 

هي فقط  QCDهو وصف تام لتبادل التأثير القوي و حدود  QCD أنو التجربة تتفقان متى تمت المقارنات و  QCDإن 

فان الشكل الرياضي للالغرانجيان هو تقريبا محدد بشكل فريد  QCDفي حال  أيضامفهومية . مثل كل نظرية حقل الكم 

في هذه الحالة . نقول تقريبا ألن الالغرانجيان بالرغم من  SU(3) –ادة التطبيع وثبات لورنتز و ثبات القياس باشتراط إع

 وصفه الصحيح لكل التجارب يحتوي بضع بارامترات التي تبقى بال تفسير :

 QCDغير مفسرة بواسطة  qmو الكتل  6العدد  -

تبعيتها للطاقة و لكن  QCDغير مفسرة . يتوقع  Λأو  sαاو بشكل مكافئ  sgثابت االقتران لتبادل التأثير القوي  -

 ليس قيمتها المطلقة 

أن أي  QCDن ث يفترض الغرانجياو هذا غير واضح حي CPالقوي يوجد في مصونية  التأثيرتجريبيا، تبادل  -

ي ثابتة بالنسبة للورنتز التي ه CPيتالشى حتى بالرغم من وجود حدود الغرانجيان مخالفة لـ  CPحد مخالفة لـ 

 و ثابتة للقياس و معاد تطبيعها . 

الزمن و بشكل خاص ثبات لورنتز و استمراريته و عدد أبعاده تفترض من البداية و هي غير  –خواص الفراغ  -

 .  QCDمشروحة بشكل واضح في 

الزمن المنحني  –غ يعدل في الجاذبية القوية و بالتالي في الفرا أن QCDمن غير المعلوم كيف يجب على   -

 بشكل كبير 

المتبادل  التأثيرسوف ندرس طرقا للتغلب على هذه الحدود في الجزء األخير من مغارتنا و قبل أن نفعل ذلك سنبحث في 

 النووي اآلخر المالحظ في الطبيعة .  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثامن 

 التأثير المتبادل النووي الضعيف و جهوية الطبيعة 

التأثير المتبادل الضعيف يحول الجسيمات األولية  أنفي الطبيعة هو التأثير المتبادل الضعيف . و  تأثيرأغرب تبادل  إن

التي لها كتلة و تخالف التكافؤ و تعالج اليمين و اليسار بشكل مختلف . لحسن إلى بعضها البعض و له جسيمات إشعاع 

كثيرا مما نعايشه عادة . وهذا نا اليومية حيث أن خواصه تخالف التأثير المتبادل الضعيف في حيات الحظ نحن ال نعايش

 اين يجعل التأثير المتبادل الضعيف أكثر روعة من تبادالت التأثير األربعة في الطبيعة .بتال

 تحويل الجسيمات األولية 

تصدر  بينت أنه عندما 1910sغريبة و التجارب في  النشاط اإلشعاعي و بشكل خاص ما يعرف بتفكك بيتا هو ظاهرة

 أنتبين  139مثال التجارب مثل تلك المبينة في الشكل  آلخرمنابع بيتا إلكترونات فإن الذرات تحول من عنصر كيماوي 

 التريتيوم وهو نظير للهيدروجين يتفكك على هليوم بالشكل  

 

 

عملية التحويل هي ناتجة عن  أنمن الواضح  أصبح 1930s. في في الحقيقة العناصر الجديدة تظهر في تفكك بيتا 

 ( : أكثرالنيوترون في النواة الذي يتغير إلى بروتون ) و 

 

تفكك بيتا في الحقيقة ناتج عن كوارك سفلي  أنأظهر  نموذج الكوارك  1960sعل يشرح كل تفككات بيتا . في اهذا التف

 يتغير إلى كوارك علوي 

 

 أن. باختصار جسيمات المادة يمكن  uudحالة  –على بروتون  – uddحالة  –هذا التفاعل يشرح  التحويل لنيوترون 

تتحول لبعضها البعض و نالحظ أن هذا التحويل يختلف عما يحدث في عمليات نووية اخرى   . في االندماج ، االنشطار 

حافظ على طبيعته و في تفكك بيتا الجسيمات وترون و كل بروتون يل نيكحتى بالرغم من أن النوى تتغير فإن   αاو تفكك 

األولية ال تكون قابلة للتبديل و حلم ديموقريطس و ليوسيبوس حول عناصر البناء األساسية القابلة للتبادل بالتأكيد ال يمكن 

 تحقيقه في الطبيعة .

ل الكهرطيسية و ال بمساعدة حقول الغلوون و ال تبين التجارب أن تحويالت الكوارك ال يمكن تحقيقها بمساعدة الحقو

 التالي تبادل تأثير رابع آخر وع آخر من اإلشعاع في الطبيعة وببمساعدة الجاذبية . يجب أن يكون هناك ن

 

 

 

 

 



 

ات تيوم مضاءة و طيف الطاقة المقاس المستمر لإللكترونيتفكك بيتا في التريتيوم : ساعة حديثة مغذاة بالتر – 139الشكل 

 و العملية تحدث في نواة التريتيومالصادرة من التريتيوم 

 

الرابع هو بالتالي  التأثيرالتحويالت الكيماوية هي أيضا نادرة و إال سوف لن نكون أحياء بتركيب كيماوي ثابت . تبادل 

 ضعيف . و نظرا ألن عمليات التحويل لوحظت  في النواة أوال فإن تبادل التأثير سمي تبادل تأثير نووي ضعيف .

في تفكك بيتا فإن تبادل التأثير النووي الضعيف يحول الكواركات لبعضها البعض . وفي الحقيقة تبادل التأثير النووي 

لبعضها البعض ، مثل الميوونات إلى إلكترونات . و لكن أين تذهب الطاقة المتحررة في بتونات ييحول الل أيضاالضعيف 

 .139بينت أن طيف الطاقة لإللكترونات الصادرة هي مستمرة . هذا موضح في الشكل  1911تفكك بيتا ؟ القياسات في 

ح هذه المالحظة بفرضية جريئة : كان لدى ولفجانج باولي الشجاعة و العبقرية لشر 1930كيف يكن أن يكون هذا ؟ في 

ترينو أكثر دقة إلكترون النيوبشكل  –الطاقة للتفكك تنشطر بين اإللكترون و الجسيم المدهش الجديد حقا ، النيوترينو 

أن يكون غير مشحون و ال يمكن ان يتبادل التأثير بقوة        . من أجل االتفاق مع البيانات فإن النيوترينو يجب  المضاد 

   يجب أن يكون ذو كتلة منخفضة . و 

األرض بدون أن يتأثر وهذه بالنتيجة النيوترينو يتبادل التأثير مع المادة العادية فقط بشكل نادر جدا و عادة يطير عبر 

هناك  . الحقا اكتشف أن  1952الخاصة تجعل كشفها صعبا جدا و لكن ليس مستحيال و أول نيوترينو تم كشفه نهائيا في 

إلكترون نيوترينو ، ميوون نيوترينو و تاو نيوترينو كل منها له جسيمه المضاد و أنواع من النيوترينوات اآلن تسمى ثالثة 

 ( . 240) صفحة  19من اجل ملخص عن هذه الجهود التجريبية أنظر الجدول 

 النووي الضعيف  التأثيرضعف تبادل 

من مالحظة تفكك بيتا و المساعد بواسطة نموذج الكوارك فإن الفيزيائيين بسرعة استنتجوا انه يجب ان يكون هناك جسيم 

 اإلشعاعالكهرطيسي . هذا  التأثيرالمشابه للفوتون الذي يحمل تبادل  تبادل التأثير النووي الضعيفوسيط الذي يحمل 

 من جسيمات ذات وزن .  يتألف اعاإلشعمن  األخرى األنواعالضعيف على عكس كل 

الذي هو تقريبا كتلة ذرة  – GeV 91.2ذو الكتلة  Zالضعيف : البوزون  اإلشعاعهناك نوعين من جسيمات  -

 . GeV 80.4المشحون كهربائيا ذو الكتلة  Wو البوزون  –الفضة 

 Q) الجسيمات المضادة لها شحنة معاكسة بتونات المشحونة الثالث يبتيونات : النيوترينوات الثالث و الليالل – 19الجدول 

 ( Pو تكافؤ 

، و التفكك )انظر  mالكتلة  النيوترينو 

 النص (
و  Jالبرم 

 Pالتكافؤ 
اللون و 
السلوك 

الضعيف 
 الممكن 

 Iاإليزوسبين  Qالشحنة 
 Cو األناقة  Sو الغرابة 
 Tو العلو  'Bو الجمال 

بتون يعدد الل

L  و عدد

 Bالباريون 



اإللكترون 
نيوترينو  

 

  2c/eV 2أقل من 
  يتذبذب 

وحيد أبيض ،
 ، مضاعف

  

الميوون 
 نيوترينو 

   

  2eV/c 2أقل من 
  يتذبذب 

أبيض ،وحيد 
 ، مضاعف

  

تاو نيوترينو 

 

  2eV/c 2أقل من 
  يتذبذب 

أبيض ،وحيد 
 ، مضاعف

  

 eاإللكترون 
 

 مستقر 
 

أبيض ،وحيد 
 ، مضاعف

  

  μالميوون 

  

 

 
أبيض ،وحيد 

 ، مضاعف
  

 τالتاو 

 

 
أبيض ،وحيد 

 ، مضاعف
  

 

 بوزونات شعاعية ضعيفة أو بوزونات وسيطة ضعيفة . يسميان أيضا  Z & Wمعا فإن البوزون 

 ys 0.1كتل البوزونات الشعاعية الضعيفة هي كبيرة جدا بحيث أن اإلشعاع الضعيف يوجد فقط لفترة قصيرة جدا حوالي 

و بعدها يتفكك البوزون و الكتلة الكبيرة هي السبب الوحيد الذي يجعل تبادل التأثير الضعيف ذو مجال قصير جدا                    

ع أي تبادل للجسيمات الحاملة االفتراضية هي ذات مقياس متوافق مع الكمون السالب و بالتالي ضعيف جدا . في الواق

. في الحقيقة تبادل التأثير الضعيف هو ضعيف  20لكتلة الجسيم الوسيط و بعض الخواص اإلضافية معطاة في الجدول 

مال كبير أن تطير للشمس بدون أي حدا بحيث أن النيوتيرنوات ، الجسيمات التي تتبادل التأثير فقط بشكل ضعيف لها احت

 تأثير متبادل .

و لكن الفيزيائيين  1940sقد استنتج و توقع في  Zإن وجود البوزون الشعاعي الوسيط المشحون ذو الكتلة و هو البوزون 

الممكن وجود النظريين لم يقبلوا الفكرة حتى أثبت الفيزيائيان  الهولنديان مارتين فيلتمان و جيرارد تهوفت أنه كان من 

مثل الكتلة بدون وجود مشاكل في بقية النظرية . من أجل هذا االثبات فقد تلقيا الحقا جائزة نوبل في الفيزياء بعد تجارب 

 أكدت توقعهما .

 Wتم توقعه بعد فقط  فترة طويلة من البوزون  Zإن وجود بوزون شعاعي وسيط حيادي إضافي ذو كتلة و هو البوزون 

في  CERNفي  1973كان قد لوحظ أوال كجسيم افتراضي في  Zواينبيرغ و غالشو و تجريبيا البوزون  من قبل ساالم ،

 جنيف .

االكتشاف تم بالبحث  واحدا تلو اآلخر في سبعمائة ألف صورة تمت في حجرة الفقاعات في غارغاميل و فقط بعض 

 الصور المهمة وجدت .

 

 Wهو الجسيم المضاد لنفسه و البوزون  Zبادل التأثير الضعيف ) البوزون الوسيطة لتالبوزونات الشعاعية  – 20الجدول 

 له جسيم مضاد بشحنة معاكسة ( 

، و التفكك )انظر  mالكتلة  البوزون  

 النص (
و  Jالبرم 

 Pالتكافؤ 
اللون و 
السلوك 

الضعيف 
 الممكن 

و  Iاإليزوسبين  Qالشحنة 

و  Cو األناقة  Sالغرابة 

 Tو العلو  'Bالجمال 

بتون يعدد الل

L  و عدد

 Bالباريون 



 Zالبوزون 
 
 

 Wالبوزون 

 
 

 أبيض ثالثي 
 
 

 أبيض ثالثي

 
 

 

 

: فقط تيارات ضعيفة حيادية تسمج أن يصطدم النيوترينو بإلكترون في حجرة  Zمالحظة للبوزون  أول – 140الشكل 

 الفقاعة و يغادرها ثانية

 

 . 140أشهر صورة مبينة في الشكل 

و هذه التجربة كانت جهد امتد لخمس سنوات آلالف الناس  Z & Wأول بوزونات   CERNأنتجت مجموعات  1983في 

مزاجه السيء جعل .  المدير الطاقي للمشروع كارلو روبيا الذي    20يعملون معا . و النتائج ملخصة في الجدول 

وجيين سيمون فان مير تلقى جائزة نوبل في الفيزياء و رئيس التكنول أسابيعالسكرتيرات يغادرن في المتوسط بعد ثالثة 

 الكتشافه .  

 

 



 

 

ذو محيط يبلغ سبعة كيلومترات   CERNالبروتون المضاد و الصادم في  –مسرع البروتون   SPSأعلى : – 141الشكل 

 LEPالبسيطة الجميلة التي تمت بواسطة  Z. أسفل : المالحظة لـ  W & Zالمالحظات للبوزونات  بأولو هذا استخدم للقيام 

 اآللة السابقة



 

  LEPفي  Wقياس كتلة البوزون  – 142الشكل 

 

. ابسط البيانات التي تبين البوزونات  أمريكاو الفرميونات في  أورباهذا ثانية أكد قانون الطبيعة ان البوزونات مكتشفة في 

Z   وW  البوزيترون  –مستنتجة من المقطع العرضي لصادمات اإللكترون  وكال النتائج 142و  141المبينة في الشكل

 . األصليبعد عقد من االكتشاف  LEPفي  

تصدر عن الشحنات  Wو   Zالبوزونات بنفس الشكل الذي تصدر به الفوتونات بواسطة الشحنات الكهربائية المسرعة فإن 

ن التسارعات المطلوبة هي عالية جدا بحيث أنها توجد فقط فا Wو   Zلبوزونات الضعيفة المسرعة . بسبب الكتلة العالية ل

هي بعيدا عن كتلتها و شحنتها الضعيفة  Wو   Zالبوزونات في تفككات نووية معينة و في صادمات جسيمات . على أن 

يالحظ  بأنها أولية مثال النسبة  Wو   Zالبوزونات مشابهة للفوتون في أكثر النواحي األخرى . بشكل خاص 

 (.186لها القيمة المتوقعة من أجل الجسيمات األولية ) مرجع  Wالجيرومغناطيسية للبوزون 

 تمييز اليسار من اليمين

تحت العكس الفراغي . تبادل التأثير   Pلتبادل التأثير الضعيف هي عدم مصونية التكافؤ  األخرىالمميزة الغريبة 

ن الجمل المرآتية و هذا على عكس الحياة اليومية ، وعكس الجاذبية و عكس الكهرطيسية و عكس تبادل الضعيف يميز بي

–من قبل لي تسونج  1956التأثير القوي . عن عدم مصونية التكافؤ من قبل تبادل التأثير الضعيف  قد تم توقعه بحلول 

فكك في بعض األحيان إلى بيونين و اللذين يملكان على الت 0Kداو و يانج تشين نينج من اجل شرح مقدرة الميزونات 

 ( . 202و في بعض األحيان إلى ثالثة بيونات التي لها تكافؤ فردي ) مرجع تكافؤا زوجيا  

وبعد  143مع فريقها مبينة تخطيطيا في الشكل  أجرتهاشيونج * و التجربة التي  –لي و يانج اقترحا تجربة على وو تشين 

 قاءات مع لي و يانج فإن وو و فريقها وجدوا انه في تفكك بيتا للكوبالت ل أولمن  أشهربضعة 

--- 

السيدة وو من قبل  ( كانت تسمى 1997و توفيت في نيويورك  1912شيونج ) ولدت في شنغهاي عام  –*وو تشين 

ائية المعة و مندفعة ولدت في الصين و عملت أيضا على األسلحة النووية والحقا في حياتها كانت يزمالئها و قد كانت فيز

 . األمريكيةرئيس الجمعية الفيزيائية 



 

 

) المقابل لالنعكاس  Pالسلوك المقاس لتفكك بيتا ، و سلوكه المتخيل و لكن غير الملحوظ للقلب الفراغي  – 143الشكل 

 حول محور متعامد مع مستوي المرآة ( πالحق بمقدار المرآتي إضافة لدوران 

فإن النوى تكون متراصفة على طول حقل مغناطيسي و اإللكترونات تصدر في األكثر مقابل برم النوى . و في التجربة 

 البرم و لكن هذه الحالة ليست ملحوظة و التكافؤ يتم اإللكترونات ستصدر على طول اتجاه ذات التكافؤ المعكوس فإن

 . 1957مخالفته و هذا جعل لي و يانج يحصالن على جائزة نوبل في 

. مخالفة التكافؤ ال يحدث فقط في تفكك بيتا . و مخالفة التكافؤ وجد في التكافؤ بالتالي يخالف في تبادل التأثير الضعيف 

نين فإن هذه تفكك الميوون و في كل عملية أخرى ضعيفة درست حتى اآلن . بشكل خاص عندما يصطدم إلكترو

يف تتصرف بشكل مختلف في تجربة المرآة . إن عدد التجارب التي عضتتم بواسطة التأثير المتبادل ال االصطدامات التي

 –فإن حزمتين مستقطبتين لإللكترونات  من اإللكترونات  2004( . في عام 203تبين هذا تزداد من سنة ألخرى ) مرجع 

جزء  0.175ها على هدف مادي و اإللكترونات المنعكسة تم عدها و الفرق كان واحدة يسرى و األخرى يمنى تم إطالق

من شحنة  0.046الشحنة الضعيفة المتوقعة البالغة  أكدتوهذا صغير و لكن قابل للقياس . و التجربة أيضا  –بالمليون 

 اإللكترون.

من قبل  1974( . و هذا التوقع تم في 204إن النتيجة الجميلة لمخالفة التكافؤ هي تأثيره على لون ذرات معينة ) مرجع 

الضعيف يقدح بواسطة الشحنة الضعيفة لإللكترونات و النوى و بالتالي اإللكترونات  التأثيربوشيات و بوشيات و تبادل 

. و فرصة العملية األخيرة هذه  Zمع النواة و لكن أيضا الجسيمات االفتراضية  في الذرات ال تتبادل أي فوتونات افتراضية

مرة من أجل تبادل الفوتونات االفتراضية . و لكن نظرا ألن تبادل التأثير  10-11هي صغيرة جدا وهي أصغر بحوالي 

  هذه العملية الضعيف هو ليس مصون التكافؤ فإن 



 

 

 في تجربتها  لمخالفة التكافؤ  (1997-1912)شيونج  –وو تشين  – 144الشكل 

القياسات ان  أكدت 1984تسمح بانتقاالت اإللكترون المستحيلة بواسطة  التأثيرات الكهرطيسية الصرفة . في عام 

المتبادل الكهرطيسي مسموحة عندما يؤخذ تبادل  التأثيرانتقاالت ضوئية معينة لذرات السيزيوم المستحيلة عن طريق 

الحسابات  تأكيد( والعديد من المجموعات حسنت هذه النتائج و كانت قادرة على 205عيف بالحسبان . )مرجع الض التأثير

من النسبة المئوية )مرجع  أجزاءالضعيف التي تتضمن الشحنة الضعيفة للنواة ضمن بضع  التأثيرالمستندة لخواص تبادل 

206  ) 

ز اليمين من اليسار . الطبيعة تحتوي عمليات التي تختلف عن شكل مرآتها ان تبادل التأثير الضعيف بالتالي يسمح لنا بتميي

 وباختصار فيزياء الجسيمات بينت ان الطبيعة هي يسارية ) بشكل ضعيف (.

الضعيف التي يمكن تخمينها  التأثيرالعبارات الرئيسية لتبادل  أكدتاليسارية للطبيعة يجب ان تؤخذ حرفيا . كل التجارب 

 (.e 145. ) تحدي  143من الشكل 

الضعيف فقط يقرن الجسيمات اليسارية و الجسيمات المضادة اليمينية و التكافؤ يخالف في تبادل  التأثيرتبادل  -

 الضعيف  التأثير

 كل النيوترونات المالحظة حتى االن هي يسارية و كل النيوترونات المضادة هي يمينية  -

و تتالشى أو صغيرة بشكل مهمل . و نتائج هاتين التجربتين تثبت إذا كانت كتل النيوترين هذه النتيجة فقط تصح

 نواحي عديدة من الغرانجيان تبادل التأثير الضعيف .



 

.  األرضتشع كل ثانية من  MeV 11-0 بين  3)2.(2510  خارطة توزع الشدة للنيوترينوات المضادة – 145الشكل 

من المنشآت المدنية و العسكرية النووية                %1من الفيض هو من المنابع / المصادر الطبيعية و حوالي   %99 حوالي 

 و بالتالي ال يمكن الثقة بها بشكل كامل حول المصادر البشرية www.nga.milو المفاعالت .الخارطة هي من 

 

  CPتمييز الجسيمات و الجسيمات المضادة ، مخالفة  

له نتيجة مهمة : هذا  تتأثرالضعيف فإن مالحظة أن فقط الجسيمات اليمنية و الجسيمات المضادة اليسارية  التأثيرفي تبادل 

بشكل أكثر ( و مالحظات تحول الميوونات إلى إلكترونات يبدي هذا 146e)تحدي  Cيقتضي مخالفة تكافؤ اقتران الشحنة 

الضعيف الجسيمات عن الجسيمات  التأثيروضوحا : تفكك الميوون المضاد يختلف عن تفكك الميوون ويميز تبادل 

 المضادة  .

 الضعيف  التأثيرفي تبادل  أعظمييخالف بشكل  Pمثل تكافؤ  Cالتجارب تبين ان تكافؤ   -

الضعيف . و لكن هذا ليس كل شيء  التأثيرقط في تبادل  تأجريفي كل المالحظات التالية التي  تأكيدهتم  األثرأيضا هذا 

 الحيادية . Kالمالحظة الشهيرة االن تمت من قبل فال فيتش و جيمس كرونين  في تفكك الميزونات  1964ففي عام 

الجسيم المضاد وهذا ما يعرف  –تبادل التأثير الضعيف أيضا يخالف اجتماع انقالب التكافؤ مع تناظر الجسيم  -

 هي اثر صغير . CPفإن مخالفة  أعظميةي التي ه Cو مخالفة  P. على عكس مخالفة  CPت بثبا

 

http://www.nga.mil/


 

 

 

 

: التبعية الزاوية المقاسة و المخطط  أسفلالحيادي .  K: الشكل التجريبي لقياس سلوك تفكك الميزون  أعلى – 146الشكل 

 لم يخالف CPالذي لن يظهر إذا كان تناظر  األيمنالمتوسط يبين ذروة في الطرف 

 



 

 

 الكهربائي الضعيف التأثيرأصل الغرانجيان تبادل  – 147الشكل 

الحيادية  Bلوحظت في الميزونات  أيضا CP. مخالفة  1980حازت على جائزة نوبل في  146التجربة المبينة في الشكل 

ي القطب الكهربائية غير كما في عزوم ثنائ CPفي عمليات مختلفة و تفاعالت . و البحث عن ظواهر اخرى لمخالفة 

 تأثيرهي اثر صغير في تبادل  CPالمتالشية  للجسيمات االولية في حقل البحث الشديد . و البحث ليس بسيطا ألن مخالفة 

 ضعيف جدا و هذا يميل الن يجعل التجارب كبيرة و مكلفة . 

 . T) او الزمن ( النعكاس الحركة  أيضافانه يخالف  CPالمتبادل الضعيف يخالف ثبات  التأثيرنظرا الن 

  CPTو هو ثابت من حيث  CPTالضعيف ال يخالف تناظر  التأثيرلكن مثل كل نظريات القياس فان تبادل  -

ف و هذا غير جسيمات و الجسيمات المضادة ستختلحياة و العزوم المغناطيسية لل أزمنةسيتم مخالفته فإن  CPTإذا كان 

 ملحوظ .

 

 الشحنة الضعيفة و األمزجة

. لكن بضع مالحظات ضرورية                   147كل عمليات تبادل التاثير الضعيف يمكن وصفها بمخططات فينمان في الشكل  

الضعيف يصون  التأثيرتؤثر فقط على الفرميون اليساري و الفرميون المضاد اليميني  ثانيا تبادل  W & Zو قبل كل شيء 

وأيضا النيوتروينوات  u , c &  tالكواركات الثالث اإليزوسبين الضعيف .  تسمى أيضا 3Tما يسمى الشحنة الضعيفة 

و  T 3 =- 1/2و الكواركات الثالث األخرى و الليبتونات المشحونة لها إيزوسبين ضعيف  T 1/23 =الثالث لها إيزوسبين 

                1,0  &-1يزوسبين ضعيف سيكون لها قيم إ W 0, W + W ,-فإن البوزونات الثالث  SU)2(في عالم مثالي ذو تناظر 

 و تكون عديمة الكتلة .

 لكن بضع نواحي تعقد القضية . 

القوي : هناك فرق  التأثيرهي ليست تلك العائدة لتبادل  147قبل كل شيء ينتج أن الكواركات التي تظهر في الشكل 

الكتلة و تحطم تناظر  ةرزونات الشعاعية هي كبيثالثا البوينوات و يوترنمزج ال أيضاج الكوارك . ثانيا طفيف بسبب مز



SU(2)   للعالم المثالي المتخيل و مجموعة ليSU(2) عيف و بوزون هيجز ست تناظر دقيق لتبادل التأثير الضهي لي

 الشهير له كتلة  و سندرس االن هذه النواحي في هذا الترتيب .

ة للكتلة و هذا االكتشاف للكواركات ليست نفس الحاالت الخاصالضعيف  التأثيربشكل مدهش  الحاالت  الخاصة لتبادل 

 . CKMكاساكاوا أو مصفوفة مزج  –كوباياشي  –من قبل نيكوال كابيبو يوصف من قبل   ما يسمى كابيبو 

 المصفوفة تعرف بالشكل 

 

 

 CKMتقرأ مصفوفة ( تكون غير ممتزجة و في قيمتها القياسية   u , c,t)  2/3+حيث اصطالحا حاالت الكواركات 

 

 

أي  و في الحد  تدل على التوليد  i & jو  حيث 

عندما فقط  أدخلتو تسمى زاوية كابيبو والتي  عندما يمتزج توليدين / جيلين فقط فإن البارامتر الباقي هو الزاوية 

و هو مختلف عن الصفر في الطبيعة                 2πيقع بين الصفر و  نات كانت معلومة . الطور أول جيلين من الفرميو

 CPقد تم مخالفته في حال تبادل التأثير الضعيف و يظهر في العامود الثالث و يبين أن مخالفة  CPو يعبر عن حقيقة ثبات 

 )على األقل (.  أجيالترتبط بوجود ثالثة 

عرف بالشكل الم Jarlskogعادة يعبر عنه بثبات  الذي هو  CPإن طور مخالفة 

و هذه العالقة مستقلة عن تعريف زوايا الطور و قد  

( و قيمته المقاسة هي  207اكتشفت من قبل سيسيليا يارلسكوج و هو فيزيائي جسيمات سويدي مهم ) مرجع 

. 

( و إن حدود 186من قبل كل التجارب حتى اآلن  )مرجع  أكدتتوقع بأنها واحدية . و الواحدية  CKMمصفوفة مزج 

 تعطى بالشكل  Vالمسماة  CKMمن اجل قيمة مصفوفة  %90الثقة العليا و الدنيا 

 

 

من قبل آالف الفيزيائيين و أيضا مزيج النيوترينو بنفس الشكل بشكل كواركات القيم تم تحديدها في عشرات التجارب 

d,s7&b   و تحديد عناصر المصفوفة ليس كامال كما في حالة الكوارك . و هذا حقل بحث كثيف و مثل الكواركات .

 أيضا من اجل النيوترينوات فإن الحاالت الخاصة للكتلة و الحاالت الخاصة للنكهة تختلف .



 

او مصفوفة ساكاتا  –ناكاجاوا  –ماكي  –هناك مصفوفة مزج نيوترينو مخصصة تسمى مصفوفة مزج بونتي كورفو 

زوايا من اجل النيوترونات الكبيرة الكتلة ) وسيكون هناك ستة زوايا إذا كانت النيوترينوات  أربعذات  PNMSمزج 

 قيم المصفوفة المقاسة كانت  2012عديمة الكتلة ( و في 

 

 

 العديد من التجارب تحاول قياس هذه البارامترات بدقة أعلى .

 د توحيد كهربائي ضعيف عدم وجو –تحطيم التناظر 

   SU(2)الضعيف ال يبدي تناظر  التأثيرهي ذات كتلة كبيرة و كتلتها تختلف و بالتالي تبادل  W &Zالبوزونات الوسيطة 

 و باإلضافة لذلك تمتزج العمليات الكهرطيسية و الضعيفة . 

اظهر أن مزج التأثيرات الكهرطيسية و المتبادلة الضعيفة يمكن وصفه بثابت اقتران كهربائي  1960sالبحث الجميل في 

 .   SU)2(التناظر ( و زاوية المزج تصف شدة تحطيم 186) مرجع  wθ و زاوية مزج ضعيف  gضعيف 

ال يتوحدان . و هما لم ثير الكهرطيسية و الضعيفة و يكتب فإن تبدالت التأويجب أن نشدد أنه على عكس ما يقال عادة 

يكونا قط موحدين و بالرغم من استخدام مصطلح التوحيد الكهربائي الضعيف منذ عدة عقود فإن المصطلح خاطئ .              

ثير مستقلين بثابتي اقتران مختلفين اللذين يمتزجان . و لكنها ال و تبادالت التأثير الكهرطيسية و الضعيفة هما تبادلي تأ

حتى بالرغم من ان لجنة جائزة نوبل استخدمت مصطلح التوحيد فإن الفائزين المعنيين بجائزة نوبل يؤكدن ان يتوحدان 

 المصطلح غير صحيح . 

  تأكيدهالكهرطيسي و الضعيف لم يتم توحيدهما . مزجهما تم  التأثيرتبادل  -

 بالشكل   wθ زاوية المزج و gيرتبط باالقتران الكهربائي الضعيف  eثابت االقتران الكهرطيسي العادي 

 

. و ثابت االقتران الكهربائي  1/137.036التي عند انتقاالت العزوم الرباعية المنخفضة هي ثابت البنية الدقيقة ذو قيمة 

 بالشكل  FGيعرف ثابت فيرمي المحدد تاريخيا  أيضا gالضعيف 

 

 

 

 

 

 



فإن البوزونات الشعاعية الوسيطة  المثالي SU(2)يقتضي أنه في العالم الحقيقي على عكس عالم  SU(2)التناظر المحطم 

 هي 

 عديم الكتلة المعطى بالشكل البوزون الحيادي   -

 المعطى بالشكل   Zعديم الكتلة البوزون الحيادي   -

 المعطى بالشكل   Wعديم الكتلة البوزون الحيادي   -

 

  eيقتضي ان االقتران الكهرطيسي  SU(2)تحطيم التناظر  أيضاالكهرطيسية و الضعيفة و  أثيرالتمعا فإن مزج تبادالت 

 و كتل البوزونات الوسيطة ترتبط بالعالقة القوية  gو االقتران الضعيف 

 

 

  العالقة مثبتة جيدا بالتجارب .

مزج التأثيرات المتبادلة الكهرطيسية و الضعيفة أيضا يعني وجود بوزون سلمي أولي هو بوزون هيجز . و هذا التوقع من 

يوشيرو نامبو  أفكارالذين أخذوا ( و عدد من فيزيائيي الجسيمات اآلخرين 208تم من قبل بيتر هيجز ) مرجع  1963عام 

فيزياء الحالة الصلبة . و إن بوزون هيجز يحاف على واحدية تبعثر و فوق كل شيء فيليب أندرسون التي طرحها في 

البوزون الطوالني عند طاقات تبلغ بضع تيرا إلكترون فولت و يؤثر على كتلة كل الجسيمات األولية األخرى . في عام 

 . CERNجربتين كبيرتين في م مالحظة ببوزون هيجز نهائيا في تت 2012

 ادلة الضعيفة و الكهرطيسية متبلالغرانجيان التأثيرات ا

الضعيف المذكورة أعاله و هي مخططات فينمان لها فإن مدرتها على تحويل  التأثيرإذا جمعنا الخواص الملحوظة لتبادل 

و مزج الكوارك و مزج النيوترينو و تحطيم التناظر سنصل إلى كثافة الالغرانجيان الكاملة و  P & Cالجسيمات و مخالفة 

 كل :  هي معطاة بالش

  



 :  147الحدود في الالغرانجيان ترتبط بسهولة بمخططات فينمان في الشكل 

بتونات كما يهذا الحد يصف عطالة كل جسم حولنا و يعطي حركة الفرميونات و يمل الطاقة الحركية للكواركات و الل .1

و ربما بواسطة حد ماجورانا من  Hيظهر في معادلة ديراك العادية المعدلة من قبل ما يدعى باقتران يوكاوا لحقل هيجز 

 اجل النيوترونات ) غير مبين (

             الحد الثاني يشرح التأثير المتبادل المعروف جيدا للمادة و اإلشعاع الكهرطيسي و يشرح عمليا كل خواص المادة     .2

 المالحظة في الحياة اليومية  األلوانو 

المسؤولة عن تفكك  Wالتيار الضعيف المشحون بسبب تبادل البوزونات االفتراضية  تأثيرالحد هو ما يعرف بتبادل   .3

 بيتا ومن اجل حقيقة ان الشمس تسطع 

ورج سودارشان التي تفسر التبعثر المرن لج V-Aالتيار الضعيف الحيادي وفق نظرية  تأثيرهذا الحد هو تبادل  .4

 للنيوترونات في المادة 

هذا الحد يمثل الطاقة الحركية للفوتونات ويعطي نطور الحقل الكهرطيسي في الخالء و بالتالي معادالت ماكسويل  .5

  األساسية

 التأثيرلتبادل  W & Zهذا الحد يمثل الطاقة الحركية لحقل اإلشعاع الضعيف و يعطي تطور البوزونات الوسيطة  .6

 الضعيف 

 هذا الحد هو الطاقة الحركية للبوزونات الشعاعية  .7

 الذاتي للبوزون الشعاعي  التأثير/القمة  الثالثي لتبادل  الرأسهذا الحد يمثل  .8

 الذاتي للبوزون الشعاعي  التأثيرالرباعي لتبادل  أسالرهذا الحد يمثل .9

 هذا الحد يمثل الطاقة الحركية لبوزون هيجز  .10

 ذاتي لبوزون هيجز تأثيرهذا الحد هو تبادل  .11

 البوزونات الشعاعية مع بوزون هيجز التي تستعيد الواحدية عند طاقات عالية  تأثيرآخر حد يتوقع ان يمثل تبادل  .12

 في التفاصيل الشكلية . المقادير التي تظهر في الالغرانجيان هي :لننظر 

للكواركات وهي حقول فرميونات يسارية من الجيل  بتونات و يلل توابع الموجة  -

تقابل  1الجيل : القيمة  أرقامهي  k=1,2,3للفرميون و كل مركبة هي سبينور . و الدليل  kرقم 

بشكل ثنائيات  يحول  و و الثالث  و الجيل الثاني هو  

 . SU(2)و الحقول اليمينية هي فرديات  SU(2)تحت 

 في الثنائيات يكون لدينا 

 

 

 

 

 



هي الحاالت  kd هي الحاالت الخاصة لنكهة الكوارك و  'kdماسكاوا و  –كوبايشي  –هي مصفوفة مزج كابيبو  klVحيث 

 زج النيوترينوات :الخاصة لكتلة الكوارك . و تصح العالقة المشابهة من اجل م

 

 lνالحاالت الخاصة لنكهة النيوترينو و  l'νساكاتاو  –ناكاغاوا  –ماكي  –هي مصفوفة مزج بونتيكورفو  klPحيث 

 الحاالت الخاصة لكتلة النيوترينو 

 حقل البوزون الشعاعي عديم الكتلة للحقل الكهرطيسي وهو الفوتون غاما    μνF&  μ Aفإن  اإلشعاعمن اجل  -

 W+ W &-الضعيف و الجسيمات المقابلة  التأثيرهي البوزونات الشعاعية للقياس المشحون ذو الكتلة لتبادل  

 هي جسيمات مضادات لبعضها البعض 

μZ   هو حقل البوزون الشعاعي للقياس الحيادي ذو الكتلة لتبادالت التأثير الضعيف و البوزون الشعاعي الحيادي نفسه

 . 0Zعادة يسمى 

- H  0هو حقل بوزون هيجز السلمي الحياديH  الوحيد في النموذج القياسي . األوليو هو الجسيم السلمي 

 

بواحدات  kψهو الشحنة اإللكتروني المعروفة جيدا للجسيم  kqالشحنتين تظهران واحدة لكل تبادل تأثير و العدد  -

والتي قيمتها هي  kالضعيفة للفرميون هو اإليزوسبين الضعيف او الشحنة  L3t(k)شحنة البوزيترون و العدد 

و هاتين الشحنتين معا تعرفان ما يسمى باالقتران  klو  kdمن أجل  -1/2و هي  kνو  kuمن أجل  +1/2

 الشعاعي .

 

 

 

 و االقتران المحوري 

 

 في تبادل التأثير الضعيف  P & Cباختصار يعبر عن المخالفة األعظمية لتكافؤ  V-Aأو  التشكيل 

     هما اإليزوسبين لعاملي الرفع و الخفض و تأثيرهما على الحقل يعطى مثال بالشكل   T-و  T+العاملين 

 و 

نرى أن الالغرانجيان فعال يحتوي كل األفكار المطورة أعاله . و الالغرانجيان الكهربائي الضعيف هو أساسي فريد : 

                     U(1)رطيسية و الحدود الضعيفة ثابتة بشروط ثبات لورنتز يمكن أال يكون له شكل رياضي ألن كل من الحدود الكه

 المحطم و تناظر التباديل و قابلية إعادة التطبيع  SU(2)و ثبات مقياس 



خصيصا منه و تأكيده من قبل آالف التجارب . العديد من التجارب صممت  التأكدرانجيان تبادل التأثير الضعيف تم إن الغ

 (. 186منه بأعلى دقة ممكنة . و في كل هذه الحاالت لم يوجد أي تناقضات بين المالحظة و النظرية )مرجع للتأكد 

الالغرانجيان  –في األغلب  –حتى بالرغم من أن آخر ثالثة حدود من الالغرانجيان ليست مؤكدة بشكل كامل و هذه 

 الدقيق لتبادل التأثير الضعيف .

م و قد تلقوا جائزة يلدون غالشو و عبد السالالضعيف تم توضيحه من قبل سيتفن واينبيرغ ، شالغرانجيان تبادل التأثير 

في  1996في سانتكداس و توفي عام  1926من أجل عملهم . عبد السالم ) ولد عام  1979نوبل في الفيزياء لعام 

ة . في خطابه في مأدبة نوبل شرح : أكسفورد ( كان مثاال للعديد من العلماء في العالم و هو رجل ذو روحانيات عميق

زلت الغشاوة عن "هذا في الحقيقة هو إيمان كل الفيزيائيين : كلما بحثنا أعمق كلما أثيرت دهشتنا و عجبنا أكثر و كلما 

ط عبد السالم بحثه مع الجوانب الروحية لإلسالم و حالما سؤل في التلفزيون الباكستاني لماذا هو عيوننا " غالبا كان يرب

يؤمن بتوحيد الفيزياء أجاب : ألن هللا واحد و عندما البرلمان الباكستاني واحد من البرلمانات الظالمة في القرن العشرين 

 أبداو بالتالي بدأ مقاضاتهم دينيا وقد غادر عبد السالم باكستان و لم يعد إليها أعلن أن المسلمين األحمديين غير مسلمين   

نترنت في باكستان كلمة مسلم أزيلت و اإل ت المحاكمة الدينية حتى يومنا هذا و على شاهدة قبره.                 و استمر

مليئة بتعليقات مؤذية حوله من قبل مسلمين آخرين و عبد السالم أيضا هو مدير علمي مهم    و بواسطة دعم اليونيسكو 

لم الثالث للعلوم و كالهما في تريسته في إيطاليا و جذب العا أكاديميةعبد السالم المركز الدولي للفيزياء النظرية و  أسس

 إليها أفضل العلماء في البلدان المتطورة .

   *    * 

الناس اقترحوا استخدام هذا  2005تفكك بيتا بسبب تبادل التأثير الضعيف يفصل اإللكترونات و البروتونات . أخيرا في   

األثر لبناء بطاريات طويلة العمر و يمكن استخدامها في األقمار الصناعية . و المستقبل سيخبرنا فيما إذا كانت المقترحات 

 ناجحة .

   *    * 

 .( 211و هي من خمسة مصادر ) مرجع  أجسامنانيوترينو تطير عبر  1610كل ثانية حوالي 

في  p-pو هي ناتجة عن تفاعل  MeV 24-0بطاقة  s2m/ 146.10بكثافة  لألرضية تصل نوات الشمسالنيوتري -

 . 15MeVو له طاقات تصل إلى  B8الشمس و هذا صغير بسبب تفاعل 

 2/3تتألف من النيوترينوات في العالف الجوي هي نواتج األشعة الكونية التي تضرب الغالف الجوي  -

  5GeVو   100MeVبين  أساسينيوترينوات الميوون و ثلث من نيوترينوات اإللكترون و لها طاقات بشكل 

 (182)صفحة   s 2m/ 10 6.10نيوترينوات األرض من النشاط اإلشعاعي التي تبقي األرض دافئة تشكل فيض  -

و  cm 300-1ي الكون بكثافة  توجد ف 1.95Kحفوريات من االنفجار العظيم ذات درجة الحرارة نيوترينوات اال -

  s 2m/ 15 10تقابل فيض يساوي 

( و كحزم نيوترينو في المسرعات MeV 4النيوترينوات من صنع اإلنسان تنتج في مفاعالت نووية ) عند  -

. حزم النيوترينو نيوترينو بالثانية  5.10 20 باستخدام تفكك البيون و الكاوون . المنشاة النووية القياسية تنتج 

إلى مخبر جران ساسو في وسط  km 700في جنيف . وهي ترسل بشكل روتيني عبر   CERNتج مثال في تن

صحيح ان ببعض الناس لالعتقاد بشكل غير  أدىفإن خطا القياس الشهير  2011) في إيطاليا حيث يتم كشفها . 

في الغالف الجوي  أساسيسرع من سرعة الضوء (. النيوترينوات تتشكل بشكل هذه النيوترينوات تنتقل أ

مباشرة من إشعاع الخلفية الكونية و من مركز الشمس . على انه  تأتي أيضابواسطة اإلشعاع الكوني ولكن 

فقط عشرة بالمائة فرصة أن هذه النيوترينوات بواحد من لدينا  –حوالي ثالثة آالف مليون ثانية  –خالل حياتنا 
اقل المتبادل الضعيف يتم الشعور بها فقط عبر مسافات  التأثيرن أالسبب هو كالعادة   ذرة من جسمنا .  273.10

 الضعيف في الواقع ضعيف . التأثيروهذا حوالي جزء من مائة من البروتون . و تبادل  m  17-10من 

 



 

 

 لمراقبة تذبذبات النيوترينو : مرصد النيوترينو في سودبري في كندا األرضالتجربة النوعية تحت  – 148الشكل 

 

   *    * 

تخيل الفيزيائي العظيم برونو بونتيكورفو ان النيوترينوات المتحركة يمكن أن تتغير إلى جسيماتها المضادة  1957في 

يمكنها تغيير الجيل و نتحدث عن تذبذبات و اليوم من المعروف تجريبيا ان النيوترونات المتحركة      الخاصة بها

. 148كهوف عميقة كبيرة تحت األرض و أكثرها شهرة تلك المبينة في الشكل  النيوترينو . مثل هذه التجارب نفذت في

وباختصار التجارب تبين أن تبادل التأثير الضعيف يمزج أنواع النيوترينو بنفس الطريقة التي يمزج بها أنواع الكواركات 

. 

   *    * 

ال تحمل شحنة كهربائية و ال فقط نوع واحد من الجسيمات تتبادل التأثير  )تقريبا( فقط بشكل ضعيف : النيوترينوات 

يقال عادة أن احتمال انطباع عن تبادل التأثير الضعيف شحنة لون و تقريبا بدون شحنة جاذبية ) كتلة ( و للحصول على 

. و الكون بالتالي اساسا فارغ بالنسبة  %50ضوئية واحدة هو أقل من  أن يمتص النيوترينو من قبل دريئة بسماكة سنة

للنيوترينوات . هل هناك حيز من أجل الحاالت المرتبطة للنيوترينوات  الدوارة ذات الكتلة ؟ كم كبر مثل هذه الحالة ؟ هل 

 مضادة التي تدور حول بعضها ؟ يمكن تخيل حاالت مرتبطة يمكن ستميتها النيوترينيوم للنيوترينوات و النيوترينوات ال

الجواب يعتمد على  كتلة النيوترينو . الحاالت المرتبطة للجسيمات عديمة الكتلة غير موجودة . وهي يمكن أن و سوف 

 تتفكك إلى جسيمين حرين عديمي الكتلة .* 



د هي ممكنة من حيث المبدأ . كم النيوترينو المضا –نظرا لن النيوترينوات هي عديمة الكتلة فإن حالة ارتباط النيوترينو 

 (.147nyلقضايا ما تزال مفتوحة . ) تحدي كبرها ؟ هل توجد الحاالت المثارة ؟ هل يمكن كشفها قط ؟ هذه ا

الذي هو ممكن فقط في  النيوترينو المضاد –النيوترينو تبادل التأثير الضعيف هو ضعيف جدا بحيث أن سحق / إفناء 

 لم يتم مالحظته أبدا حتى هذا اليوم . –لة ذو كت Zإنتاج بوزون وسيط  

   *    * 

مزج تبادل التاثير الضعيف و الهرطيسي ادى لتوقع بوزون هيجز . و روعة بوزون هيجز تبين بحقيقة انه الجسيم 

ط األساسي الوحيد  الذي يحمل اسم فيزيائي . و بالمناسبة البحث المقدم من بيتر هيجز حول البوزون سمي باسمه هو فق

 ( .210سطرا و فيه فقط خمسة معادالت . ) مرجع  79بطول 

   *    * 

فإن حملة تسويق شديدة نفذت عبر الواليات المتحدة األمريكية من قبل فيزيائيي جسيمات كثر    1994& 1993في عامي 

ا   وهذا سيكون أكبر و قد بحثوا عن تمويل للسوبر صادم السوبر ناقل وهو مسرع جسيمات ذو محيط يبلغ ثمانين كيلومتر

آلة بنيت قط ذات كلفة مخططة تزيد على اثني عشر ألف مليون دوالر تهدف إليجاد بوزون هيجز قبل أن يفعل األوربيون 

ذلك بجزء من تللك الكلفة . و الحجة الرئيسية التي أعطيت كانت التالية : نظرا ألن البوزون هو أساس كتل الجسيم فقد 

 هو أن الوعد خاطئ . سوأاألاألمريكي أن يعلم عنه أوال . و بعيدا عن قضية ارتباط النتيجة فإن كان من األساسي للعلم 

وهذا جزء من  من كتلة البروتونات و بالتالي الكون ناتجة عن حصر الكوارك   %99( أن  231لقد رأينا أعاله ) صفحة 

الكتلة التي تظهر حتى إذا كانت الكواركات قربت بأنها عديمة الكتلة . و بوزون هيجز ليس مسؤوال عن أصل الكتلة نفسها 

 ( .195فهو فقط يمكن أن يلقي بعض الضوء على القضية ) مرجع 

سيكية للتضليل و العديد من بشكل خاص بوزون هيجز ال يسمح بحساب او فهم كتلة أي جسيم و كل الحملة كانت حالة كال

 الناس المشاركين فيها بينوا عدم وجود نزاهة لديهم .** في النهاية توقف المشروع بشكل اساسي ألسباب مالية .

  

 

--- 

 *بشكل خاص هذا صالح من اجل الفوتونات المرتبطة بواسطة الجاذبية و هذه الحالة ليست ممكنة 

كذبة السوبر صادم عندما تقارن بكذبات اخرى هي مهملة و اكبر الكذبات في العالم **علينا اال نكون هيبوقراطيين . إن 

ربما التي تقول ان لضمان بقاءها فإن حكومة الواليات المتحدة تحتاج الن تنفق مزيد من المال على العسكريين من كل 

ن كذبة السوبر صادم فقط  . العديد من الدول االخرى في العالم مجتمعة . هذه الكذبة في كل عام هي اكبر باربعين مرة م

الحكومات تخصص نسبة مئوية أكبر من ناتجها القومي االجمالي من أجل شكلها الخاص من الكذب . بالنتيجة كذبة انفاق 

 الدفاع  مسؤول مباشرة عن أكثر الفقر في كل البلدان التي تستخدمه .

 من الصعب أال نكون ساخرين " 

 " 30جوفنال ، ساتور 

 asthenodynamic الدينايك الضعيف  س هناك اسم مقبول عموما لنظرية حقل الكم لتبادل التأثير الضعيف . عالقةلي

 لم يتم اعتمادها بشكل عام . –من الكلمة الالتينية ضعيف  –( (QADالكمي 

   *    * 

نشر  1927هل األبقار المجترة تحرك فكيها بشكل متساوي غالبا في اتجاه عقارب الساعة عكس عقارب الساعة ؟ في 

الفيزيائيان النظريان باسكال جوردان و رالف دو لير كورنج دراسة تبين أنه في الدانمرك االتجاهين تقريبا موزعين بشكل 

 للبقر بالتالي ال يرتبط بتبادل تاثير ضعيف .( و اتجاه االجترار  212متساوي تقريبا ) مرجع 



   *    * 

بالطبع تبادل التاثير الضعيف مسؤول عن تفكك بيتا اإلشعاعي و بالتالي من اجل جزء من الخلفية االشعاعية التي تؤدي 

 لطفرات وبالتالي للتطور البيولوجي  .

   *    * 

ث في الفيزياء النووية قد اختقى تقريبا من الكوكب مثل التهاب بسبب الدعم  الكبير المصروف على المجتمع ، فإن البح

السحايا و إن التهاب السحايا و البحث النووي ابقيا حيين في بضع مخابر محروسة في العالم في األغلب من قبل أشخاص 

كانوا قادرين موضع تساؤل من أجل بناء أسلحة خطيرة و فقط عدد صغير من التجارب نفذت من قبل بضع باحثين الذين 

 على تجنب هذه المشاركة و االستمررا في تقدم الموضوع .

   *    * 

فان فريق بريطاني  قاده كين  1999إن النواحي المدهشة في الفيزياء النووية تظهر عندما تستخدم ليزرات قوية و في 

و في الوقت الحاضر هذا كان قد تحقق بواسطة  U238الحظ انشطار اليورانيوم الناتج عن الليزر في نوى ليدنجهام 

360 بواسطة ليزر . وهذا تحقق بتركيز نبضة ليزر  I128إلى  I129كان تحويل  2003ليرزات مخبرية و آخر ما حرر في 

J    (. و البالزما الناشئة سرعت اإللكترونات لسرعة نسبية و التي ضربت الذهب 213على صفيحة ذهب ) مرجع               

 و انتجت اشعة غاما بطاقة عالية التي يمكن استخدامها للتحويل . 

 ملخص عن تبادل التأثير الضعيف 

محطمة من أجل العمليات  SU(2)إن  تبادل التأثير الضعيف يوصف بنظرية القياس غير اآلبلية استنادا لمجموعة قياس 

غير المحطمة من اجل لتبادل التاثير الديناميكي  SU(1)الضعيفة و يمتزج تبادل  التأثير الضعيف مع مجموعة القياس  

و تحويالت الجسيم للنيوترينوات و مزجها و البوزونات  الكهربائي وهذا الوصف يطابق الخواص الملحوظة لتفكك بيتا 

مهمة ذات مخالفة التكافؤ االعظمي و إنتاج الحرارة داخل الرض و العديد من التفاعالت ال W & Zذات الكتلة الوسيطة 

 في الشمس و أصل المادة في الكون . حتى بالرغم من أن تبادل التاثير ضعيف فإنه موجود في كل مكان.

تبادل التأثير الضعيف موصوق بالالغرانجيان و بعد قرن من البحث المكثف فإن الالغرانجيان اصبح معروفا بكل 

 بة تتفقان متى تمت المقارنات . بوزون هيجز . و النظرية و التجر 2012تفاصيله  التي تتضمن منذ 

و كل الحدود الباقية لنظرية القياس لتبادل التاثير الضعيف هي فقط مفهومية . و مثلما في كل نظرية حقل الكم ايضا في 

حال تبادل التأثير الضعيف فان الشكل الرياضي لالغرانجيان يكون معرف تقريبا بشكل فريد بواسطة اشتراط قابلية إعادة 

في هذه الحالة . نقول ثانية تقريبا كما فعلنا في حال تبادل  SU(2) –ع ، ثبات لورنتز  و ثبات المقياس ) المحطم ( التطبي

( الن الغرانجيان تبادالت التاثير الكهرطيسية الضعيفة تحتوي بضع بارامترات التي تبقى 236التاثير القوي ) صفحة 

 غير مشروحة  :

التاثير الضعيف و الكهرطيسي هما غير مفسرين )وهما يعرفان زاوية المزج  لتبادل ´gو  gثابتي االقتران  -

 (الضعيف 

 الحيادي غير مفسر  Zللبوزون   الكتلة  -

 لالجيال غير مفسر  n=3العدد  -

 كتل الليبتونات الستة و الكواركات الستة غير مفسرة  -

ماسكاوا و البارامترات الستة لمصفوفة مزج  –كوباياشي  –البارامترات االربعة لمصفوفة مزج كابيبو  -

 المعنية  CPالنيوترينو غير مفسرة التي تتضمن اطوار مخالفة 

الزمن بشكل خاص ثبات لورنتز و استمراريته و عدد ابعاده مفترضة من البداية و هي كلها  –خوصا الفراغ  -

 من الواضح غير مفسرة 

الزمن  –ر الضعيف في الجاذبية القوية و بالتالي الفراغ ايضا من غير المعلوم كيف يتصرف تبادل التاثي -

 المحني بشدة 



قبل دراسة كيفية االغلب على هذه الحدود نلخص كل النتائج التي وجدت حتى االن المسماة بالنموذج القياسي 

 لفيزياء الجسيمات .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل التاسع 

 كما يشاهد في التلفاز –النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات 

 

 تعبير النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات يعبر عن ملخص كل المعرفة حول حركة الجسيمات الكمية في الطبيعة . 

ن النموذج القياسي يمكن شرحه في اربعة جداول : جدول الجسيمات االولية وجدول خواصها و جدول مخططات فينما

 الممكنة و جدول الثوابت االساسية . 

 الجدول التالي يورد الجسيمات االولية المعروفة في الطبيعة .

 الجسيمات االولية – 21الجدول    

 القوي  الضعيف الكهرطيسية  االشعاع

 

 
 فوتون 

 
 بوزونات ضعيفة 

 

 
 

 غلوونات 
 

هو جسيم  W-جسيمات االشعاع هي بوزونات شعاعية وسيطة و بالتالي ذات برم واحد و  

هي  0Zو هي جسيماتها المضادة الخاصة و فقط   0Zو الفوتونات و  W+مضاد لـ 

 ذات كتلة 

 جيل ثالث  جيل ثاني  جيل اول  المادة 

 الليبتونات 

   

 الكواركات 
 ) كل منها بثالثة الوان( 

   
تمتزج وكلها لها جسيمات مضادة مقابلة  1/2جسيمات المادة هي فرميونات ذات برم  

 الليبتونات بين بعضها البعض وهكذا تفعل الكواركات .وكل الفرميزنات لها كتلة .

 
    حالة الخالء 

 بوزونات هيجز

 

لها برم صفر و كتلة 

126GeV 
 

 

. بافتراض أن الجدول  2012ما عدا من اجل بوزون هيجز الذي تم ايجاده عام  1970sالجدول لم يتغير منذ منتصف 

 –كامل فإنه يحتوي كل المكونات التي تشكل كل المادة و كل اإلشعاع في الطبيعة . بالتالي الجدول يورد كل المكونات 

 م المادية و حزم االشعاع . لالجسا –االشياء الحقيقية غير القابلة للتجزئة او الذرات كما كان يسميها االغريق 

الجسيمات االولية هي اساس علم المواد ، الجيولوجيا ، الفلك ، الهندسة ، الكيمياء ، البيولوجيا ، الطب ، علم األعصاب 

 وعلم النفس . لهذا السبب الجدول يعرض بانتظام ضمن مجموعات جداول الكتلة على التلفاز و على االنترنت .

. وهو  22سيمات االولية تسمح لنا بان نضع معا جدول كامل لخواص الجسيمات المبين في الجدول القائمة الكاملة للج

يورد كل خواص الجسيمات االولية و لتوفير الحيز فان  اللون و اإليزوسبين الضعيف لم تذكر صراحة . أيضا أنماط 

 . ( 186ع القياسية ) مرجع التفكك للجسيمات غير المستقرة لم تعطى بالتفصيل و هي متوفرة في المراج



حول خواص الجسيمات هو رائع و يسمح لنا باعطاء تمييز كامل للخواص الذاتية الي جسم او صورة مركب  22الجدول 

(بحثنا عن قائمة كاملة للخواص الدائمة و الذاتية لالشياء المتحرمة و  28، صفحة  I) مجلد  0و في بداية دراستنا للحركة 

 .االن وجدناها    

 خواص الجسيمات االولية – 22الجدول 

او عرض  τزمن الحياة  amالكتلة  الجسيم 

،انماط التفكك  bالطاقة 

 الرئيسية 

االيزوسبين 

I السبين،cJ  ،

، تكافؤ Pالتكافؤ 

 Cالشحنة 

الشحنة ، 
االيزوسبين 

، c،الغرابة 

االناقة ، الجمال 
 ، العلو 

QISCBT  

عدد 
الليبتون 

و 
الباريو

  LBن 

    االشعاع االولي ) البوزونات(

الفوتو
ن 

 غاما 

 
 مستقر 

 

  

   

 هاردونات 

 

   

الغلوو
 ن

 مستقر  صفر 
   

     المادة االولية ) الفرميزنات ( : الليبتونات 
اللكتروا

 e ن
 

 

 

  النسبة الجيرومغناطيسية  

 عزم ثنائي القطب الكهربائي 

 

الميوون 
μ 

 

 
   

 
 

 النسبة الجيرومغناطيسية 

 عزم ثنائي القطب الكهربائي 

  

 التاو
τ 

     

النيوترين

 و 
 

 
 

  

الميوون 
نوترينو 

 

 
 

 
  

تاو 
نويترينو 

 

 
 

 
  

     المادة االولية ) فرميونات( : الكواركات 

 انظر البروتون   uاعلى 
   

 انظر البروتون   dاسفل 
   



الغريب 

s 
  

   

   cاالنيق 
   

 bقعر 
 

 
   

  tسطح 
 

 
   

البوزون 
 االولي

     

بوزون 
هيجز 

 

    غير مقاس  

 مالحظات 

a.  انظر ايضا سوابقSI  2. حول واحدة الكتلة  324في الصفحةeV/c  328انظر الصفحة 

b.  عرض الطاقةΓ   لجسمي يرتبط بزمن حياتهτ  بعالقة عدم التحديد. 

حيث   لجسيم و هما مرتبطان بالشكل  τو زمن الحياة  1/2tهناك فرق بين نصف العمر 

 uو بالتالي نصف العمر اقصر من زمن الحياة . واحدة الكتلة الذرية الموحدة هي  

. و يكون لدينا  في السكون و في حالتها االرضية 12و تعرف بانها جزء من اثني عشر جزء من ذرة الكربون 

 
 

c.  البقاء الجدول قصيرا فان التروةيسة لم تذكر صراحة اللون و شحنة تبادالت التاثير القوية . و هذا يجب ان

لخواص االجسام االساسية . واالعداد الكمية الحاوية على كلمة تكافؤ هي مضاريب و كل يضاف للقائمة 

( االفضل ان يسمى التكافؤ Tالخلط بينه و بين العلوية  ) ال يجب Tاالعداد االخري مجاميع . تكافؤ الزمن 

يعرف فقط من أجل كواركات أعلى و اسفل و مركباتها مثل  ZI(I(. و االيزوسبين  CPالمقلوب و يساوي الى 

 البروتون و النيوترون . 

 .و يعرف بالشكل  Gتكافؤ لفي المراجع نرى أيضا ما يعرف با

 

الكمال النموذج القياسي فإننا بحاجة لثوابت االقتران لتبادالت تاثير القياس الثالثة و كتل كل الجسيمات و قيم المزج بين 

الزمن يكمل  –و عدد أبعاد الفراغ  SIالكواركات و بين الليبتونات . معا مع كل هذه الثوابت للطبيعة التي تعّرف جملة 

 سي .الجدول التالي إذن النموذج القيا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الثوابت الفيزيائية األساسية – 23الجدول 

 SI aUNCERTالقيم في  واحدات  الرمز المقدار 

الثوابت التي تعّرف 

 SIواحدات قياس 

   

 cسرعة الخالء للضوء 

  cنفوذية الخالء 

 

  cسماحية الخالء 

 ثابت بالنك األصلي 
ثابت بالنك المرجع/ 

 المخفض  
 كم الفعل 

 
 

 شحنة البوزيترون 
 ثابت بولتزمان 
 ثابت الجاذبية 

 
 ثابت اقتران الجاذبية 

 
ثوابت أساسية ) من 

 اصل مجهول( 
 –عدد أبعاد الفراغ 

 الزمن 

 أو d ثابت البنية الدقيقة 

 
 

 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثوابت الفيزيائية األساسية / تابع  – 23الجدول 

 SI aUNCERTالقيم في  واحدات  الرمز المقدار 

ثابت االقتران 
 الكهرطيسي

 أو  dثابت اقتران فيرمي 

 ثابت االقتران الضعيف 
 زاوية المزج الضعيف 

 
 

  dثابت االقتران القوي 

 

  

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

مصفوفة مزج الكوارك 

CKM 

 ثابت جارلسكوج 
 

 مصفوفة مزج النيوترينو 
 

 كتل الجسيمات : أنظر  
 

 

 
a. ي الخطاء القياس رااالرتياب : االنحراف المعي 

b.  فقط مقاس من m 2610 – 19-10  

c.  ثابت تعريف 

d.  كل ثوابت االقتران تعتمد على نقل العزم الرباعي كما هو مشروح في الفقرة حول إعادة التطبيع ) صفحة

في حال نقل العزم  meg( .ثابت البنية الدقيقة هو االسم التقليدي من احل ثابت االقتران الكهرطيسي 129

الذي هو اصغر قيمة ممكنة . عند نقل كمية حركة أعلى يملك قيم اكبر مثال  الرباعي البالغ 

و على العكس ثابت االقتران القوي له قيم أخفض عند نقل كمية حركة أعلى  

 مثال 

 –باختصار بواسطة الجداول الثالث و الشكل فإن النموذج المعياري يصف كل مالحظة جرت قط في الفراغ 

الزمن المسطح وبشكل خاص النموذج المعياري يتضمن الفعل األضغري و السرعة األعظمية و تكميم الشحنة 

 الكهربائية و مبدأ الفعل األقل .

 

 ملخص و قضايا مفتوحة 

لفيزياء الجسيمات يميز بوضوح الجسيمات األولية من المركبة . و النموذج المعياري يعطي قائمة النموذج المعياري 

كاملة بالخواص التي تميز جسيم و بالتالي أي جسم متحرك وصورة . و هذه الخواص هي: الكتلة ، البرم ، الشحنة ، 

الغرابة ، األناقة ، العلو ، الجمال ، عدد الليبتون             اللون ، اإليزوسبين الضعيف ، التكافؤ ، تكافؤ الشحنة ، اإليزوسبين ،

 و عدد الباريون . 

يصف النموذج المعياري تبادل التأثير الكهرطيسي و النووي كتبادالت لجسيمات اإلشعاع االفتراضي و بشكل خاص 

 ملة باستخدام مجموعات القياس .يصف النموذج المعياري األنواع الثالث من اإلشعاع التي لوحظت في الطبيعة بدقة كا

و النموذج المعياري يستند لتكميم و مصونية الشحنة الكهربائية ن الشحنة الضعيفة و اللون و ايضا قيمة الفعل األصغري 

 . cو السرعة و الطاقة األعظمية  



 

 

 مخططات فينمان للنموذج المعياري – 149الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

المعياري بنية الذرات ، تشكيلها في تاريخ الكون ، خواص المادة و آليات الحياة . و بالرغم من بالنتيجة يصف النموذج 

 الوعد بالشهرة و الغنى فإنه لم يوجد أي انحراف بين التجربة و النموذج المعياري.

باختصار  النموذج المعياري يحقق حلم ليوسيبوس و ديموقريطس و اكثر قليال : نحن نعلم ان احجار البناء  التي تكون 

 الزمن المسطح بدقة تامة .  –كل المادة و االشعاع وباالضافة لذلك نعلم انها تتحرك تتبادل التاثير و تتحول في الفراغ 

 اننا ما نزال ال نعلم :بالرغم من الدقة التامة نحن نعلم ايضا 

 ال نعلم أصل ثوابت االقتران  -

 نحن ال نعلم لماذا البوزيترونات و الروتونات لها نفس الشحنة  -

 نحن ال نعلم اصل كتل الجسيمات  -

 CPنحن ال نعلم أصل المزج و بارامترات مخالفة  -

 نحن ال نعلم أصل مجموعات القياس  -

 نحن ال نعلم اصل اجيال الجسيمات الثالث  -

 حن ال نعلم فيما إذا كان مفهوم الجسيم يبقى عند طاقة عالية ن -

 الزمن المحني  –نحن ال نعلم ما يحدث في الفراغ  -

لدراسة هذه القضايا فان ابسط طريقة هي دراسة الطبيعة عند طاقات الجسيمات التي هي عالية قدر االمكان . و هناك 

 تراضية و كالهما مفيد . طريقتين : بناء تجارب كبيرة و دراسة النماذج االف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل العاشر 

 احالم التوحيد 

 .*المادة هي ضوء مخثر" 

 البرتوس ماغنوس "

هل هناك اصل مشترك لتبادالت التاثير الثالث للجسيمات ؟ لقد راينا في الفصول السابقة ان كثافات الالغرانجيان لتبادالت 

تاثير القياس تحدد تقريبا بشكل فريد بواسطة نوعين من الشروط : امتالك تناظر قياس معين و ان نكون متوافقين مع 

ادة التطبيع . البحث عن توحيد تبادل التاثيرات بالتالي يبدو ان يتطلب تحديد الزمن عن طريق ثبات لورنتز و اع–الفراغ 

 (.  s 148تحدي التناظر الموحد الواحد للطبيعة . ) هل توافق ؟ () 

العديد من التصورات غذت االمل بتحقيق التوحيد عن طريق التناظر االعلى و اكثرها شيوعا كان  2015 & 1970بين 

 لسوبر تناظر و نظرية الحقل المطابق و ثنائية ثابت االقتران و نظرية حقل الكم الرياضية . التوحيد الكبير و ا

 لقد اعطينا ملخصا قصيرا لهذه الجهود و نبدا في اول مرشح الذي هو أبسط من حيث المفهوم . 

 التوحيد الكبير 

ليس هناك تعارض بين الغرانجيان النموذج المعياري                3TeVاالدنى من  2016عند كل الطاقات المقاسة حتى عام 

و المالحظة . من ناحية اخرى الالغرانجيان نفسه يمكن تصوره على أنه تقريب لطاقة منخفضة لنظرية التوحيد .                

تناظرات كهربائية ضعيفة                       ايجاد تناظر توحيد الذي يحتوي –و سيكون بالتالي من الممكن االهتمام بهذا االعتقاد 

و تبادالت تأثير قوية كمجموعات جزئية و بهذا الشكل فغن تبادالت التاثير للقياس الثالث ستكون نواحي مختلفة من تبادل 

ا مع ويمكننا بالتالي فحص الخواص الفيزيائية التي تنتج من هذا التناظر التوحيدي و مقارنتهتاثير وحيد موحد .  

المالحظة . هذه الطريقة سميت التوحيد الكبير و تحاول الوصف التوحيدي لكل انواع المادة . و كل الجسيمات االولية 

 المعروفة هي ترى كحقول التي تظهر في الغرانجيان محدد بواسطة مجموعة تناظر قياس وحيدة .

بير ثابتة بواسطة مجموعة التناظر و عرض مثل كل نظرية قياس موصوفة حتى االن فان الغرانجيان التوحيد الك

الوظائف لكل جسيم   و ثابت االقتران المقابل . البحث العام من اجل مجموعة التناظر الكبير تبدا بكل مجموعات لي هذه 

 SU(5), SO(10) & E(6)و اصغر المجموعات هي ( 216) مرجع  U(1)XSU(2)XSU(3))شبه البسيطة ( التي تحتوي 

 ي الملحق "ت " .و هي معرفة ف

---- 

في كولونيا ( كان  1280في لوينجن و توفي عام  1192البرتوس ماغنوس ) ولد تقريبا عام  *"المادة هي ضوء مخثر "

 المفكر االكثر اهمية في زمانه .

 

 ( . 217من اجل هذه المجموعات المرشحة فإن النتائج المتوقعة يمكن أن تدرس و تقارن مع التجربة ) مرجع 

 مقارنة التوقعات و البيانات 

تعطي عدة توقعات  –أو النظريات الكبيرة الموحدة  GUTsأيضا تسمى بشكل غير صحيح  –إن نماذج التوحيد الكبير 

مع التجربة . أوال أي نموذج موحد كبير يتوقع عالقات بين األعداد الكمية للكواركات و تلك العائدة التي يمكن مطابقتها 

 بشكل خاص التوحيد الكبير يشرح لماذا شحنة اإللكترون هي تماما عكس شحنة البروتون .لليبتونات . 

وهذه الزاوية ليست ثابتة في النموذج القياسي ) مرجع  wθنماذج التوحيد الكبير تتوقع قيمة من أحل زاوية المزج الضعيف 

 ( و القيمة األكثر توقعا هي 216



 

 

 من القيمة المقاسة  ةقريب وهي

 

 جيد و لكن يمكن أن يكون صحيحا من حيث التقريبات في التوقع . غير  لذي هو تطابقا

( 218كل النماذج الموحدة الكبيرة تتوقع وجود أحاديات القطب المغناطيسية كما تبين من قبل جيرارد تهوفت ) مرجع 

القطب هي مهمة بالرغم من أنه إذا كان بالرغم من األبحاث الواسعة لم يتم إيجاد مثل هذه الجسيمات بعد . احاديات ولكن 

 ( .219هناك واحد منها في كل الكون فإن وجود أحادي قطب وحيد يقتضي أن الشحنة الكهربائية مكممة ) مرجع 

 إذا وجدت أحاديات القطب فإن التوحيد الكبير سيشرح لماذا  تظهر الشحنات الكهربائية في مضاعفات ألصغر وحدة .

. تبادالت التأثير التي تتضمن هذه  Xع وجود البوزونات الشعاعية الوسيطة الثقيلة المسماة البوزونات التوحيد الكبير يتوق

بين عدد الباريون و الليبتون . و كي تكون  B-Lالبوزونات ال تحافظ على عدد الباريون أو الليبتون ، ولكن فقط الفرق 

هي ودائما ستكون . لكن هذه الكتلة  GeV 1610 يجب ان يكون لها كتلة من مرتبة Xمتوافقة مع البيانات فإن البوزونات 

  خارج مجال التجارب بحيث ان التوقع ال يمكن أن يختبر مباشرة .

للتوحيد الكبير تقتضي أن البروتون يتفكك و هذا التوقع تم ألول مرة من قبل باتي                Xاألكثر روعة هو أن البوزونات 

و ال أي مادة  -. إذا كانت البروتونات تتفكك فهذا يعني أنه ال يمكن ال للفحم و ال األلماس * 1974بد السالم في و ع

ان توجد . تبعا لمجموعة التناظر الدقيقة فإن التوحيد الكبير يتوقع أن البروتونات تتفكك إلى بيونات ، إلكترونات ،  -اخرى

ح ، كما نعلم في عظامنا ان زمن حياة البروتون  عالي وإال سنموت من كاوونات أو جسيمات اخرى . و من الواض

سرطان الدم و بعبارة أخرى المستوى المنخفض من السرطان في العالم يقتضي ان زمن حياة البروتون هو اكبر من 

 سنة . 1610حوالي  

 يعطي  SU(5)باستخدام مجموعة القياس  الحسابات التفصيلية لزمن حياة البروتون  

---- 

*كما هو معروف جيدا فإن األلماس غير مستقر و لكن شبه مستقر وبالتالي األلماس ليس ابديا و لكن الفحم يمكن ان يكون 

 كذلك طالما ان البروتونات ال تتفكك . 

 

 (216العالقة ) مرجع 

 

لبوزونات القياس الموجودة و آلية التفكك الدقيقة . العديد من التجراب  XM حيث االرتياب الناتج عن االرتياب في الكتلة 

الكبيرة  حاولت و ما تزال تحاول قياس زمن الحياة هذا و حتى اآلن النتيجة بسيطة و لكن واضحة ال يوجد تفكك بروتوني 

 (و البيانات يمكن تلخيصها بالشكل   220 وحيد قد لوحظ قط )مرجع 

 



 

وعات قياس  اخرى فإن مجممرشحات . من اجل  SO(10)و   SU(5)لى من التوقع من قبل نماذج  هذه القيم هي اع

 قياسات تفكك البروتون تتطلب مزيدا من الزمن .

 حالة التوحيد الكبير    

قتران .  لتسوية قضية التوحيد الكبير بشكل محدد فإن التوقع االخير للتوحيد الكبير يبقى بحاجة لتاكد : و توحيد ثوابت اال

و اكثر التقديرات لطاقة التوحيد الكبير هي قرب طاقة بالنك و الطاقة التي عندها  تبدا الجاذبية في لعب دور حتى بين 

الجسيمات االولية. حيث ان التوحيد الكبير ال ياخذ الجاذبية بالحسبان فانه لفترة طويلة كان هناك شك حول فيما اذا شيئا ما 

 1991و هذا الشك تغير الى يقين عندما اصبحت القياسات الدقيق لثوابت االقتران متوفرة في  كان ناقص في الطريقة .

 . 150( و قد وضعت في المخطط في الشكل  221)مرجع 

  للطريقة التي تتطور بها الثوابت مع الطاقة يقتضي ان الثوابت الثالثة ال تتالقى عند طاقة واحدة .                     GUTان توقع 

 هو بالتالي اثبت بالتجربة . 6Eأو  10(SU(،  SU)5(و التوحيد الكبير البسيط من قبل 

معالجة تتغير إذا اخذ السوبر تناظر بالحسبان . السوبر تناظر هو فرضية حول الطريقة لألخذ بالحسبان هذه الحالة من ال

( . السوبر تناظر يفرض جسيمات اولية جديدة التي 269لتأثيرات الطاقة المنخفضة للجاذبية في عالم الجسيمات ) مرجع 

.) سماكات الخط  GeV 1610تغير المنحنيات عند طاقات متوسطة  بحيث انها تلتقي عند طاقة توحيد كبيرة تبلغ حوالي 

)لكن تمثل االخطاء التجريبية ( . ان تضمين السوبر تناظر ايضا يعيد  زمن حياة البروتون الى قيمة اعلى  150في الشكل 

ليس كثير ( من القيمة المرتبطة تجريبيا الحالية و يتوقع القيمة الصحيحة لزاوية المزج . و بواسطة السوبر تناظر يمكن 

للمرء ان يحافظ بالتالي على مزايا التوحيد الكبير ) تكميم الشحنة ، ثابت االقتران الواحد ( بدون ان يتعارض مع التجارب 

. 

ير الصرف هو في تعارض مع التجارب . و هذا ليس مفاجئا حيث أن هدفه هو توحيد وصف في الملخص ، التوحيد الكب

 المادة و ال يمكن أن يتحقق بهذا الشكل . و في الواقع مجموعة قياس التوحيد يجب أن تطرح أي تضاف من البداية تماما .

س من المبدأ العام . و ال يمكن للتوحيد إضافة المجموعة ضروري ألن التوحيد الكبير ال يمكن ان يستنتج مجموعة القيا

 أي جسيمات توجد في الطبيعة .الكبير الصرف ان يخبرنا تماما   

 



 

سلوك ثالثة ثوابت اقتران مع الطاقة من اجل التوحيد الكبير البسيط ) يسار( و من اجل نموذج السوبر  – 150الشكل 

من أجل تبادل التأثير الكهرطيسي  الثوابت تناظر االصغري )يمين ( و المخطط يبين 

من أجل تبادل التاثير الضعيف و ثابت تبادل التأثير القوي  ( و  GUTsيظهر في  5/3)العامل 

 

بعبارة أخرى التوحيد الكبير يزيح فقط القضايا المفتوحة للنموذج المعياري للمستوى التالي بينما يبقي على القضايا 

 و اسم التوحيد الكبير كان خاطئا من البداية . نحن بالتأكيد بحاجة لالستمرار في مغامرتنا .المفتوحة بدون إجابة عليها . 

 البحث عن تناظرات اعلى 

نظرا ألننا نريد الوصول لقمة جبل الحركة فإننا سنمضي . و لقد راينا في الفقرات السابقة ان المكونات االساسية 

ظر . و نتذكر ان الالغرانجيان هو مجرد اسم رياضي للمفهوم الذي لالغرانجيان التي تصف الحركة هي خواص التنا

يقيس التغير . اكتشاف التناظر الصحيح مع التوافق الرياضي عادة يقيد الخيارات الممكنة   للالغرانجيان إلى عدد محدود 

 و لواحد ذو افضل حالة . و هذا الالغرانجيان يسمح بالتالي إلعطاء توقعات تجريبية . 

أظهر ان التقدم كان دائما مقترنا باكتشاف تناظزرات أكبر في حيث أن  1965إلى  1920 فيزياء الجسيمات من  تاريخ

التناظرات المكتشفة  حديثا دائما تشمل القديمة كمجموعة فرعية . بالتالي في القرن العشرين الباحثون بحثوا عن أكبر  

را لفشل التوحيد  الكبير فإن تناظر ممكن الذي يتوافق مع التجارب من ناحية و مع نظريات القياس من ناحية أخرى . ونظ

 الطريقة األفضل  

 

 

 

 هي البحث مباشرة عن تناظر الذي يشمل الجاذبية .

 السوبر تناظر 

في البحث عن التناظرات الممكنة للالغانيجان يصف نظرية القياس و الجاذبية فإن احدى الطرق هي العمل على إيجاد 

 (. 222يمكن ان يملكها الالغرانجيان ) مرجع نظريات رياضية عامة التي تقيد التناظرات التي 

 



 

تقول بأنه إذا كانت تحويالت التناظر تحول  ( 223) مرجع النظرية المعروفة جيدا من قبل حاالت جولمان و ماندوال 

 ال يوجد مقادير غير التالية يمكن أن تكون مصونة :و البوزونات الى بوزونات  الى فرميونات  الفرميونات 

 نتيجة تناظر الزمن الفراغ الخارجي لبوانكريه و  ة حركة الطاقة تنسور كمي 

  مثل الشحنة الكهربائية ، اللون  –األعداد الكمية الداخلية و كل القيم السلمية المرتبطة بكل مولد مجموعة قياس

 ..الخ و كل نتائج التناظرات الداخلية لالغرانجيان 

التي تمزج الفرميونات و البوزونات قد اخذت باالعتبار فان مقادير  لكن و هنا يأتي المخرج إذا كانت التحويالت

مصونة   جديدة تصبح ممكنة . وهذه العائلة من التناظرات تشمل الجاذبية و هي معروفة بالسوبر تناظر .                    

غير موجود وانه تناظر  و مقاديرها المصونة ليست سلمية و لكن سبينورات . و بالتالي السوبر تناظر الكالسيكي

ميكانيكي كمي صرف .  دراسة السوبر تناظر كان حقل بحث واسع  مثال يعمم السوبر تناظر نظرية القياس إلى 

 نظرية السوبر قياس و مجموعات السوبر قياس الممكنة تم تصنيفها بشكل كامل .  

قياس محلية وفي تلك الحالة نتحدث عن  ليتضمن الجذابية بواسطة تغييره الى نظريةالسوبر تناظر يمكن تعميمه 

السوبرجاذبية . و السوبر جذابية تستند الى فكرة أن اإلحداثيات يمكن أن تكون فرميونية و ايضا بوزونية . و السوبر 

 Nالزمن عند مسافات صغيرة . و السوبر جاذبية تتوقع  –جاذبية بالتالي تعطي عبارات خاصة عن سلوك الفراغ 

يقع بين الواحد و ثمانية و كل قيمة تؤدي الى الغرانجيان مرشح  N. و شحنات سبينورية . العدد مصونية اضافية 

 هي السوبر جاذبية .  N=1مختلف . ابسط حالة هي 

باختصار السوبر تناظر هو فرضية لتوحيد المادة و االشعاع عند طاقات منخفضة .العديد من الباحثين افترضوا ان 

 هو سوبرجاذبية و يمكن ان يكون هذا تقريبا للواقع . N=1اص  السوبر تناظر و بشكل خ

النماذج السوبر متناظرة لها حوالي مائة ثابت اساسي بالمقارنة مع حوالي خمس وعشرون للنموذج المعياري لفيزياء 

                  مة ممكنةالجسيمات . و التوقعات التجريبية الدقيقة تعتمد على قيم هذه الثوابت . على ان عدد من التوقعات العا

 و يمكن اختبارها بالتجربة .

يتوقع السوبر تناظر شركاء في الجسيمات االولية العادية تسمى سبارتكلز . الفرميونات يتوقع ان يكون لها  -

             شركاء من البوزونات و العكس بالعكس . مثال السوبر تناظر يتوقع وجود فوتونيو كشريك فرميزني للفوتون

و غليوون كشريك للغلوونات و سيليكترون كشريك لإللكترون .. الخ و لكن لم يتم حتى اآلن مالحظة أي من 

 هذه الجسيمات .

 (268بطريقة متوافقة مع البيانات كما هو مبين اعاله ) صفحة يسمح السوبر تناظر بتوحيد ثوابت االقتران  -

روتون اتلمتوقعة من قبل النظريات الموحدة الكبيرة و المعدالت يبطء السوبر تناظر من معدالت تفكك الب -

 المبطاة متوافقة مع المالحظة 

السوبر تناظر يتوقع عزوم ثنائية القطب للنيوترون و الجسيمات االولية االخرى و اكبر قيم متوقعة للنيوترون  -

بالتجربة .             ليها بعد و هذا متعارض مع المالحظة و اصغر توقعات لم يتم الوصول ا  em 30-10هي 

و هذا   em 33-10هي في االكثر   لم يتم الوصول اليها بعد من النموذج المعياري  القيم المتوقعة و بالمقارنة 

 الحقل البحثي التجريبي المتغير الذي يمكن ان يوفر الضرائب من  تمويل مسرعات جسيمات كبيرة اضافية .

لم يك هناك أي دليل تجريبي عن السوبر تناظر . و بشكل خاص صادم  2016عام  لكن حتى وقت كتابة هذا النص

في جنيف لم يجد أي دليل على السوبر تناظر . في الحقيقة التجارب خلصت تقريبا كلها  CERNالهادرون الكبير في 

 على ان نماذج السوبر تناظر للجسيمات اقترحت في الماضي .

لموحدة ؟ الجزاب االمن هو : هذا غير واضح . الجواب التفاؤلي هو ان هناك ما هل السوبر تناظر مكون للنظرية ا

يزال فرصة كي يثبت السوبر تناظر  في الطبيعة و الجواب المتشائم هو ان السوبر تناظر هو نظام اعتقادي 

مرة سيبين يتعارض مع المالحظات و معمول كي بصحح فشل النظريات الموحدة الكبيرة . ىخر مجلد من هذه المغا

 أي جواب هو صحيح . 



  أخرىمحاوالت 

درس الباحثون إذا كان السوبر تناظر غير ناجح ربما يكون حتى ان التناظرات االعلى مطلوبة للتوحيد و بالتالي 

الزمن غير التبادلي ، التناظر المطابق ، نظرية حقل الكم الطبولوجي و تناظرات مجردة  –مجموعات الكم ، الفراغ 

. و ال واحد من هذه الطرق أدى لنتائج مفيدة و ال التوقعات التجريبية و ال التقدم باتجاه التوحيد . لكن  أخرى

    التطبيع .   إلعادةتستحقان ذكرا خاصا : التناظرات الثنائية و التعميمات  أخريينطريقتين 

 التناظرات األكثر روعة للطبيعة  –الثنائيات 

عندما أثبت كالوس منتونن و ديفيد اوليف ان المفهوم  1977زياء الرياضية حدث عام إن االكتشاف المهم في الفي

 المعياري للتناظر يمكن تعميمه بشكل كبير في طريقة مختلفة و جديدة .

الصنف المعياري من التحويالت المتناظرة التي نتج انها فقط من الدرجة األولى تؤثر على الحقول . و هذا الصنف 

 الزمن ، عكس الحركة ، التكافؤات ، تناظرات النكهة و السوبر تناظر . –ت القياس ، تناظرات الفراغ يتضمن تناظرا

الصنف الثاني الجديد هو مختلف تماما .* حيث اظهر مونتونن و أوليف أن هناك تحويالت في فضاء البارامترات التي 

 يد  لتناظرات الطبيعة .تترك الطبيعة ثابتة . و هذه التحويالت بالتالي هي صنف ثاني جد

في الحقيقة  لقد صادفنا عضوا من هذه المجموعة : تناظر إعادة التطبيع . و لكن أوليف و مونتونن عمما صنف التناظر 

 (.88، صفحة  IIIبشكل كبير باكتشاف الثنائية الكهرطيسية . الثنائية الكهرطيسية هي تبادل تناظر متقطع ) مجلد 

 

المغناطيسية بالتالي ترتبط  –ن أنه واحدة للشحنة المغناطيسية . و الثنائية / االزدواجية الكهربائية حيث الطرف األيمن تبي

  mو الشحنة المغناطيسية  eبالشحنة الكهربائية 

 

 

--- 

 *فضاء الحلول لكل قيم البارامترات يسمى فضاء المعامالت 

 

 ويضعها على قدم واحدة . بعبارة اخرى التحويل يتبادل 

 

و بالتالي يتبادل االقتران الضعيف و القوي . بعبارة أخرى الثنائية الكهرطيسية تربط نظام حيث الجسيمات تحمل معنى 

)نظام االقتران المنخفض ( مع النظام حيث الجسيمات ال تحمل معنى ) نظام االقتران القوي( و هو تناظر األكثر إعجازا 

 الذي تم تصوره قط .للعقل 

لتالي هي ضمنيا كمية . و هي ال توجد في اوهي ب ين االرتباطات األعق للفيزياء . و هي تحتوي الثنائيات هي ب

و بالتالي تؤكد أن نظرية الكم هي أساسية اكثر من الفيزياء الكالسيكية . و عندما تطرح بشكل أكثر   الفيزياء الكالسيكية 

 لثنائيات تؤكد ان نظرية الكم قائمة بذاتها .وضوحا فإن الثنائية هي ضمنيا تناظرات غير كالسيكية . و ا



إذا رغبنا بفهم قيم البارامترات غير المفسرة مثل ثوابت االقتران فان الشيء الواضح الواجب فعله هو دراسة كل 

 التناظرات الممكنة في فضاء البارامترات و بالتالي كل التناظرات الممكنة من الدرجة الثانية و ربما جمعها بواسطة تلك

 العائدة للتناظر من الدرجة االولى .

 ( .137، صفحة  VIفي الواقع جمع الثنائية مع السوبر تناظر يدرس في نظرية مهمة ) مجلد 

 (.224هذه الدراسات أظهرت أن هناك العديد من أنواع الثنائيات و اليت كلها تناظرات غير اضطرابية ) مرجع 

 أجل كل تبادالت التاثير  تعميم الثنائية الكهرطيسية من Sالثنائية  -

الزمن و هي تطابق بين االطوال الصغيرة و الكبيرة و األزمنة من الشكل  -ايضا تسمى ثنائية الفراغ Tالثنائية  -

 .* 

 الثنائية تحت الحمراء  -

ختلفة بالرغم من روعة الفكرة فإن البحث في الثنائيات لم يؤد على أي توقع تجريبي . لكن أشارت النتائج إلى طريقة م

،  VIلمقاربة نظرية حقل الكم . و الثنائيات تلعب دورا مهما في نظرية السوبر سلسلة و التي ستدرس الحقا ) مجلد 

 (. 137صفحة   

 النواحي الكلية لنظرية حقل الكم 

يجب احد بعد لعقود عديدة فقد سال الرياضيون الفيزيائيين : ما هو اصل نظرية حقل الكم ؟ و بالرغم من البحث الواسع لم 

 بدقة على السؤال .

هي الطريقة العامة المعروفة بشكل أكبر  QFTان نصف الجواب  معطى بالتعريف العادي الذي يوجد في كتب الفيزياء : 

 لوصف جملة مستمرة كمية ميكانيكيا ذات عدد منتهي من انواع الكمات و لكن ذات عدد ال نهائي من درجات الحرية .

ان الالغرانجيان يجب ان يكون ثابت نسبيا و يجب ان يوصف بنظرية القياس . و لكن نصف  مثال التعريف يقتضي

(. سوف نبين في الجزء التالي من صعودنا الجبل ان الفراغ 38، صفحة    VIالجواب هذا كافي لتشريح المسالة   ) مجلد 

درجات الحرية و بعبارة اخرى نظرية حقل و الزمن لهما مقياس مسافة اصغري و الطبيعة ليس فيها اعداد النهائية من 

الكم هي نظرية فعالة و هي طريقة حديثة للقول انها تقريبية او بشكل اعم انها خاطئة . لكن لنضع هذه القضايا جانبا في 

 الوقت الحالي .

 

 

 

 

 

---- 

الزمن هي تحويل بين االحجام الكبيرة و الصغيرة تؤدي الى سؤال فيما اذا كان هناك داخل و خارج  –*ثنائية الفراغ 

(. و سوف نصادف هذه القضية 110، صفحة    IVللجسيمات . لقد صادفنا هذه القضية في دراستنا للقفازات   ) مجلد 

ب للداخل و القضية موضحة بشكل كامل فقط في ( عندما ندرس االنقالب للخارج و االنقال290ثانية فيما يلي ) صفحة 

 المجلد االخير من مغامرتنا. 

 

 



النصف الثاني من الجواب الذي  ما يزال مجهوال سيحدد أي شروط ) رياضية ( لجملة فيزيائية أي الغرانجيان سيحتاج 

فغنه ال يوجد قائمة كاملة بالرغم من عمل العديد من الرياضيين فعال لتحقيقها من اجل ان يصبح نظرية حقل الكم . 

اولهما نظرية حقل الكم يجب ان تكون  بالشروط معروفة بعد . لكن من المعروف ان القائمة تتضمن على االقل شرطين 

قابلة العادة التطبيع ثانيهما نظرية حقل الكم يجب ان تكون خالية من الناحية الالمقاربة بعبارة اخرى االقتران يجب ان 

ا الطاقة تذهب لالنهاية . و هذا الشرط يضمن ان تبادالت التاثير معرفة بشكل مناسب . فقط مجموعة يمضي للصفر عندم

 جزئية من الالغرانجيانات القابل العادة التطبيع تخضع لهذا الشرط .

ه في االبعاد الرباعية نظريات حقل الكم المعروفة فقط ذات هاتين الخاصتين هي نظريات القياس غير االبلية و هذ

التي التكون واضحة مباشرة عندما نصل اليها بالطريقة المعتادة أي بتعميم الالغرانجيانات لها العديد من النواحي العامة 

ساذج لميكانيك الكم . هذه الطريقة المعيارية ، الطريقة التاريخية التي تركز على النواحي االضطرابية : نحن نفكر 

 ادالت التاثير كتابدالت للبوزونات االفتراضية بمراتب متعددة من االضطراب . بالفرميونات االولية ككمات حقل و تب

كل الغرانجيانات نظرية الحقل ايضا تظهر تشكيلين آخرين ،بعيدا عن الجسيمات التي تلعب دورا مهما . من ناحية اخرى 

 كلية .  و هذه الحلول الرياضية تظهر عندما وجهة النظر غير االضطرابية تؤخذ و هي تشكيالت

نظريات حقل الكم تظهر حلول التي هي ستاتيكية و ذات طاقة منتهية مشكلة بواسطة تشكيالت الحقل غير  -

الموضعي و تسمى سوليتونات . في نظريات حقل الكم السوليتونات  عادة تكون احاديات قطب مغناطيسية                    

هي غير خطية عند طاقة عالية  . مثل السوائل يتوقع بانها  و ديونات و يفترض ان المعادالت الفعلية للطبيعة

(.  هذه الحلول يجب ان ترتبط 311، صفحة    Iحلول مستقرة موضعية و منتشرة وهي السوليتونات ) مجلد 

 بالجسيمات الملحوظة . 

وهي تلعب دورا  نظريات حقل الكم تبدي ثنائية ذاتية او سلوتينوات ثنائية مضادة للذات ، تعرف باالنستاتونات -

 و يمكن ايضا ان تلعب دورا في الالغرانجيان االساسي للطبيعة  QCDفي 

نظرية حقل الكم تعرف الجسيمات و تبادالت التاثير باستخدام تعميمات االضطراب . هل الجسيمات توجد  -

من هذه  بشكل ال اضطرابي ؟ متى يتحطم هذا التعميم االضطرابي ؟ ماذا يحدث في هذه الحالة ؟ بالرغم

 القضايا المهمة ال يوجد جواب لها قط .

( و هذا البحث عمق فهم 225كل المواضيع الرائعة تم دراستها بتفصيل كبير من قبل الفيزيائيين الرياضين ) مرجع 

 نظريات القياس . لكن ال يوجد أي النتائج المتاحة ساعد حتى االن على مقاربة التوحيد . 

 فضول حول التوحيد 

. وهي توجد في العديد من  151فصاعدا اصبح من الشائع رسم مخططات مثل المبينة في الشكل   1970sمن 

الكتب و هذه المقاربة باتجاه نظرية الحركة النهائية ام استلهامها من النجاح التجريبي للتوحيد الكهربائي الضعيف              

 و النجاح بين النظريين لفكرة التوحيد الكبير .

وء الحظ التوحيد الكبير يتعارض مع التجربة . و في الحقيقة كما شرحنا اعاله فانه ليس حتى الكهرطيسية                 لس

( . ) استغرق االمر عقدا لغسل ادمغة الناس الذين يؤمنون  250و تبادالت التاثير الضعيفة تم توحيدها ) صفحة 

الصحيح التوحيد الكهربائي الضعيف بدال من المصطلح الصحيح  بالعكس و هذا تحقق بواسطة ادخال المصطلح غير

 المتعلق بالتوافق الكهربائي الضعيف او المزج الكهربائي الضعيف (. 

 

 



 

 االزق و االسود : مخطط نوعي حول التوحيد كما يوجد لسنوات في المنشورات حول هذا الموضوع  – 151الشكل 

غير صحيح . لسوء الحظ المخطط و القصة وراءه ادت باكثر الباحثين لسلوك  151بعبارة اخرى الجزء االكبر من الشكل 

 المسار الخاطئ لعدة عقود .

   *    * 

خالل السنين فان طول هذا الفصل اصبح اقصر . وهذا كان ناتجا عن العدد الكبير من محاوالت التوحيد التي وجد انها 

ير من الجهد الذي استثمر و عادة بال نتيجة في لسعي لتوحيد وصف تتعارض مع التجربة . من الصعب وصف القدر الكب

 الحركة .

    *    * 

 

كل  CERNمن اجل المهنية و الطرح الحديث لبحث الجسيمات الحديث انظر محاضرات الطالب الصيفية المقدمة  في 

  cdsweb.cern.ch/collection/SummerStudentLectures?ln=enعام . و يمكن ان توجد في 

 ملخص عن التوحيد ، الرياضيات و التناظرات االعلى 

 قد اظهر :  1970sان عقودا من البحث النظري منذ 

 الفيزياء الرياضية ليست الطريقة لتوحيد  وصف الحركة . -

         قد فشلت .        –من قبل نظريات رياضية او من قبل تعميمات رياضية  -كل ابحاث التوحيد التي وجهتها افكار رياضية

و الرياضيات ليست مساعدة في هذا المسعى . و النموذج المعياري لفيزياء الجسيمات و النسبية العامة تبقى منفصلة . 

 باالضافة لذلك الجهد البحثي ادى  الى نتيجة اكثر صحة بكثير :

 البحث عن التناظر االعلى  في الطبيعة  قد فشل  -



 ذين درسوا التناظرات االعلى الممكنة فان جهودهم لم تكن ناجحة .بالرغم من ىالف الناس االذكياء جدا ال

اعتبارات التناظر ليست مساعدة في بحث التوحيد . و التناظر يبسط وصف الطبيعة و لكن التناظر ال يحدد الوصف .                 

ة موسيقية قد سمع عبارة ان و يبدو ان الباحثين قد وقعوا في فخ نظرية الموسيقى . أي شخص تعلم العزف على ادا

 الرياضيات هي اساس الموسيقى . 

بالطبع هذا ال معنى له المشاعر هي اساس الموسيقى و لكن العبارة غير الصحيحة حول الرياضيات تدور في عقل كل 

الت للفشل موسيقي . بالنظر للبحث في القرن العشرين يبدو ان نفس الشيء حدث للباحثين في حقل التوحيد . من هذه الحا

 نستنتج :

 التوحيد يتطلب تجريد  مبدأ فيزيائي كامن  -

من ناحية اخرى في القرن العشرين فشل الباحثون في ايجاد مثل هذا المبدا . و هذا الفشل ادى الى قضيتين . في السعي   

للتوحيد هل هنلك فعال بديل عن البحث عن تناظر اعلى ؟ و هل الباحثون يستندون الى افتراضات ضمنية غير صحيحة 

 ندرس هذه القضايا المهمة سناخذ استراحة لتلهمنا .  الزمن ؟ قبل ان –حول بنية الجسيمات او الفراغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الحادي عشر 

 البكتريا ، الذباب و العقد 

النوعيات االولية و االكثر جماال للطبيعة هي الحركة التي تثيرها في كل االوقات و لكن هذه الحركة ببساطة هيي نتيجة " 

 حتمية للجرائم و هي تستمر بها بواسطة الجرائم فقط 

 أو   الفضيلة الجريمة دوناتيان دو ساد ،    

تفتح شكال جديدا لعالم الحركة اذا سمح لنا بان نندفع بالفضول االشياء المتبذبذبة بشكل خاص السمك الهالمي او االميبيا 

لدراستها بالتفصيل . ولقد تركنا العديد من االستبصارات الرائعة بتركها جانبا حتى االن . و في الحقيقة االشياء المتذبذبة 

جزء االخير من صعودنا تعطي ارتباطات مدهشة بين تغير الشكل و الحركة التي سوف تكون ذات استخدام كبير في  ال

 الجبل . 

 بدال من االستمرار في البحث عن االشياء االصغر و االصغر االن سننظر ثانبة للحركة اليومية و وصفها الرياضي . 

لالستمتاع بهذا الفصل سنغير عادتنا االثيرة . حتى االن كنا دائما نصف أي مثال عام للحركة بانها مكونة من حركة 

وقد عمل هذا جيدا في الفيزياء الكالسيكية و في النسبية العامة و في نظرية الكم و نحن نستند في جسيمات نقطية . 

الطريقة الى االقتراض الصامت انه خالل الحركة كل نقطة من جملة معقدة يمكن متابعتها بشكل منفصل . و سوف 

 . نكتشف سريعا ان هذا االفتراض ال يتحقق على المستويات االصغر ما يكون 

بالتالي الوصف االكثر فائدة للحركة لالجسام الممتدة تستخدم طرق التي ال تشترط ان اجزاء الجسم ستتابع جزءا بعد جزء 

 و سوف ندرس الطرق في هذا الفصل و القيام بذلك هو كثير من المرح بذاته .

( الجسيم المتحرك 113، صفحة  VIاذا وصفنا الجسيمات االولية كاشياء ممتدة كما سيكون علينا ان نفعل  قريبا )مجلد 

عبر الفراغ مشابه للدولفين الذي يسبح في الماء او نحلة تطير في الهواء او دوامة تتقدم في سائل . بالتالي سندرس كيف 

 يحدث هذا .  

  األخرىئرة الصغيرة النحل الطنان و الجمل الطا

فاكهة إذا مرت فراشة خالل صعودنا الجبل يمكننا التوقف لحظة لتقدير حقيقة : الفراشات تطير و هي صغيرة . اذا تركنا  

  بحجم ميليمترين . مقطوفة في المطبخ فانها ستتعفن و نالحظ حتى ذباب الفاكهة االصغر الذي تقريبا

---- 

*"النوعيات االولية و االكثر جماال للطبيعة هي الحركة التي تثيرها في كل االوقات و لكن هذه الحركة ببساطة هيي نتيجة 

في باريس                1740حتمية للجرائم و هي تستمر بها بواسطة الجرائم فقط " . دوناتين الفونس فرانسوا دو ساد ) ولد عام 

 ون سان موريس ( و هو كاتب متطرف الذي من اسمه اشتق مصطلح السادية . في كارنت 1814و توفي عام 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ذبابة فاكهة طائرة مقيدة بجملة ميكروميكانيكية لقياس القوة – 152الشكل 

 

 

 

 

 دوامات حول جناح فراشة – 153الشكل 

 

 

 

 

 



ذبابة فاكهة أثناء  طيرانها . إذا حاولت قط صنع نموذج طائرة صغير أو إذا حتى فقط قارنت هذه  152يبين الشكل 

تبدأ فإنك  –ربما هي أصغر أشياء طائرة من صنع اإلنسان يمكن أن تكون قد رأيتها قط  –الحشرات بطائرات ورقية 

 ائرة .الحصول على شعور حول مقدار جودة التطور في تحقيق أمثلية الحشرات الط

مقارنة مع الطائرات الورقية الحشرات أيضا لها محركات ، أجنحة متحركة ، حساسات ، نظم تحديد المكان واالتجاه ، 

أجهزة استقرار جيروسكوبية ، مجموعات هبوط و بالطبع مزايا خاصة بالحياة ، التكاثر و االستقالب و هي مصنوعة في 

هندسي ممتاز . الطيارين األكثر روعة مثل ذبابة الفرس الشائعة يمكن أن حجم صغير ال يصدق . التطور فعال هو فريق 

، باستخدام أجهزة استقرار التي أعطتها إياها الطبيعة عن طريق إعادة تشكيل زوج  ms 30تغير اتجاه الطيران فقط في 

ممتعة التي أوجدها التطور               ثاني من األجنحة . و المهندسون البشر يحصلون على المزيد و المزيد من الحلول الفنية ال

(. و موضوع جمل الطيران الصغيرة هو واسع جدا  226يحاولون تحقيق تصغير مشابه ) مرجع و العديد من المهندسين 

 بحيث اننا سناخذ بضع أمثلة . 

 لعالقة التجريبية ) مجلد المتولد بواسطة جناح ثابت ) كما شرحنا سابقا( يخضع ل mgكيف يطير النحل الطنان . إن الرفع 

I  335، صفحة) 

 

التي تعتمد على  0.4و  0.2عادة بقيمة تتراوح من  f. العامل  ρسرعة الجناح في كثافة سائل  vسطح الجناح ،  Aحيث 

511 السطح هو  747. من اجل طائرة بوينغ  0.3( وهنا نستخدم القيمة المتوسطة 227زاوية الجناح و شكله ) مرجع 
2m  و السرعة السطحية عند مستوى البحر هيm/s 250  عند ارتفاعkm 12   مجلد (I  335، صفحة)  كثافة الهواء ،

. نستنتج ) بشكل صحيح ( ان طائرة البوينغ  3kg/m 0.31هي فقط ربع تلك التي على االرض و بالتالي تساوي فقط  

 1و سطح جناح  3m/sاجل النحل الطنان ذو السرعة  (. منe 149لها كتلة تبلغ حوالي ثالثمائة طن . ) تحدي  747
2cm  نحصل على كتلة مرفوعة تساوي حواليmg 35  وهي اقل بكثير من وزن النحلة و التي هيg 1  و عدم التطابق .

 لطيرانا هو حتى اكبر بالنسبة لذباب الفاكهة . بعبارة اخرى الحشرة ال يمكنها الطيران اذا ابقت اجنحتها ثابتة و ال يمكنها

 باجنحة ثابتة و لو تزودت بمحركات دفع .

بسبب حدود االجنحة الثابتة عند ابعاد صغيرة فان الحشرات   و الطيور الصغيرة يجب ان تحرك اجنحتها على عكس 

الطائرات و هي يجب ان تقوم بذلك ليس  فقط  في االقالع او اكتشاف االرتفاع ولكن ايضا كي تبقى موجودة في الهواء 

يران افقي . و على العكس فان الطائرات تولد رفع كافي بواسطة اجنحة ثابتة . في الواقع إذا نظرت لحيوانات تطير في ط

سوف تالحظ انه كلما كانت اكبر كلما احتاجت بشكل اقل لتحريك جناحيها ) عند سرعة  154مثل المبينة في الشكل 

 الطيران(.

الطيور او الحشرات يمكنها ان تطير و ليس الناس ؟ بشكل معاكس العالقة ( ان 110من المعادلة  ) هل يمكنك استنتاج 

 (.s 150) تحدي  ايضا تشرح )جزئيا( لماذا الطائرات من صنع  البشر يجب ان تكون كبيرة .*

لكن كيف الحشرات ، الطيور الصغيرة و االسماك الطائرة او الخفاشات يجب ان تحرك اجنحتها من اجل ان تطير ؟ هذا 

تتحرك بطريقة تنتج تيارات ل مخادع و الجواب تم كشفه مؤخرا فقط . النقطة االساسية هي ان اجنحة الحشرات سؤا

( دراسات ديناميك الهواء  229( في الحافة االمامية التي بدورها تدفع الحشرة لالعلى . ) مرجع  228) مرجع  اعصارية

شرات المكبرة المتحركة في الزيت بدال من الهواء تدرس ودراسات نماذج الح– 153المبينة في الشكل  –للفراشات 

الطريقة الدقيقة التي تستخدم بها الحشرات الدوامات . بنفس الوقت المزيد و المزيد من الطيور الميكانيكية و الطائرات 

 ارجح كامل .** النموذجية التي تستخدم االجنحة المتحركة من اجل الدفع يتم بناؤها حول العالم . و الحقل حرفيا في ت

الباحثون خاصة مهتمون في فهم كيفية سماح الدوامات بتغيير اتجاه الطيران بابعاد صغيرة نوعية للحشرات . الهدف 

 هو تخفيض حجم آالت الطيران . االخر 

يتناقص  ( من اجل الرفع لالجنحة الثابتة تبين ما هو ضروري لالقالع االمن و الهبوط . و رفع كل االجنحة 110العالقة )

من اجل سرعات اصغر . و بالتالي كل من الحيوانات و الطائرات تزيد من سطح جناحها في هذه الحاالت . العديد من 

الطيور ايضا تزيد بشكل كبير من خفق أجنحتها في مثل هذه االوضاع . و لكن حتى الخفق القوي و االجنحة الكبيرة غير 



ات الطائرة مثل السنونو بالتالي تتجنب الهبوط بشكل كامل و من أجل الحيوانات كاف من اجل االقالع . العديد من الحيوان

الطائرة التي ال تقلع من االرض فان الطبيعة في االغلب تجعلها تضرب بجناحيها بعضها البعض فوق ظهرها بحيث أنه 

 عندما تنفصل االجنحة ثانية فان الضغط المنخفض بينها يعطيها أول رفع . 

 قة مستخدمة من قبل حشرات و العديد من الطيور بما فيها طائر التدرج .  هذه الطري  

---- 

*الجزء االخر من الشرح يتطلب بعض الديناميك الهوائي الذي سوف لن ندرسه هنا . و الديناميك الهوائي يبين ان 

استهالك الطاقة و بالتالي مقاومة الجناح لكتلة معينة و سرعة طيرات معينة متناسب عكسا مع مربع فتحة الجناح . فتحان 

هي بالتالي ميزة في الطيرات ) دون الصوتي ( خاصة عندما تكون الطاقة  الجناح الكبيرة ذات االجنحة الطويلة و الرفيعة

الهواء قليلة . و القضية التي تذكر هنا فقط مرور الكرام : لماذا تطير الطائرة ؟ الجواب العام الصحيح هو : النها تحرف 

ارة و خافقة أو جناح ثابت .                 لالسفل و كيف تحقق الطائرة هذا ؟ يمكنها فعل ذلك بمساعدة اجنحة مساعدة مائلة ،دو

و متى يحرف الجناح الثابت الهواء لالسفل ؟ أوال الجناح يجب أن يمال بالنسبة لتدفق الهواء و باالضافة لذلك المقطع 

العرضي الخاص للجناح يمكن ان يزيد التدفق لالسفل  . العالقة بيت شكل الجناح و التدفق لالسفل هي موضوع أساسي 

 في ديناميك الهواء التطبيقي . 

 www.ornithopter.orgو  ovirc.free.frيقدم طريقة بحث نوعية و المواقعين  www.anipop.de**الموقع 

 تعطي مقدمات حول طريقة بناء مثل هذه الجمل للهواة . 

 

 

أمثلة على ثالثة انواع جناح أكبر في الطبيعة و كلها تحقق االفضلية من اجل التدفقات السريعة :  النسر  – 154الشكل 

 الرومي و طائر الطنان ذو الحلق الزمردي و اليعسوب

فان الدراج يعمل صفقا مسموعا عالي الصوت عندما يقلع و الصفق هو ناتج عن منقطة الضغط كما يعلم مراقبو الطيور 

استخدام الجناح و بنية الجناح تعتمد على الحجم . في الحقيقة هناك اربعة أنواع من ض التي يخلقها . كل من المنخف

 األجنحة في الطبيعة .

أولها االجسام الطائرة الكبيرة مثل الطائرات و الطيور الكبيرة تستخدم االجنحة الثابتة ما عدا خالل االقالع و الهبوط          .1

 . 154من الجناح مبين في الطرف االيسر من الشكل و هذا النوع 

ثانيا الطيور ذات الحجم الشائع تستخدم االجنحة الخفاقة ) الطير الطنان يمكن ان يقوم بأكثر من خمسين ضربة جناح  .2

وسط  من عمق الجناح و نوع الجناح هذا مبين في %15-10بالثانية ( و هذين أول نوعين من االجنحة لهما سماكة حوالي 

  154الشكل 

في أبعاد اصغر يظهر نوع جديد من النجاح هو الجناح الغشائي و يوجد في اليعاسيب و أغلب الحشرات المعروفة                  .3

و تقيس أعداد و عند هذه المقاييس فان اعداد رينولدز تبلغ تقريبا مائة و أقل و االجنحة الغشائية الرقيقة هي االكثر فعالية 

 دز النسبة بين التاثيرات العطالية و اللزجة في سائل و هي معرفة بالشكل لرينو



 

اللزوجة الديناميكية للسائل .* و عدد رينولدز االكبر بكثير من الواحد  ηالكثافة و  ρالسرعة و  vطول الجملة ،  lحيث 

ة عدد رينولدز يميز التدفق السريع أو و الماء المتحرك بسرعة . و في الحقيقة قيمهو نوعي من اجل تدفق الهواء السريع 

المضطرب من ناحية و التدفق البطيء او الصفحي او التدفق اللزج من ناحية اخرى . المثال على الجناح الغشائي مبين 

 وكل االنواع االولى الثالث مصممة من اجل التدفقات المضطربة / الدوامية . 154في يمين الشكل 

---- 

بالنسبة لثانية واحدة  Aلتحريك طبقة من السطح  Fاللزوجة هي المقاومة التي يفرضها السائل . وهي تعرف بأنها القوة *

 1أو   kg/s m 1. الواحدة هي  η =dF/Avوباختصار معامل اللزوجة الديناميكي يعرف بانه  dموازي على مسافة 
2s/mN  كانت تسمى أيضاP 10  أوPoise 10 رى بوجود أنبوب أفقي فان اللزوجة تحدد كم تحتاج مضخة . بعبارة أخ

و يزيد  Pa.sμ 18او  kg/s 5-x10 1.8هو   C° 20قوية لضخ السائل عبر االنبوب بسرعة معينة . لزوجة الهواء عند  

 ( .ny 151) تحدي . على العكس فإن لزوجة السوائل تزداد مع درجة الحرارة . ) لماذا ؟(  مع درجة الحرارة 

 1) أو  mPa.s 1و عند عشرين درجة مئوية هي   mPa.s 1.8 لزوجة الماء عند الدرجة صفر مئوية  هي  أصغر من 

cP ) 0.66و عند اربعين درجة مئوية يساوي mPa.s  10. يملك الهيدروجين لزوجة اقل من μ Pa.s  23بينما العسل 

Pa.s  30سيولة MPa.s  . 

𝜈يدعى اللزوجة الكينماتيكية . وهو يعّرف بمساعدة كثافة الكتلة للمائع بالشكل  νالفيزيائيين ايضا يستخدمون مقدار  =

𝜂/𝜌   و يقاس بـs/2m  اللزوجة الكينماتيكية للماء عند عشرين درجة مئوية هي ستوكس .  410و كان يسمىs/2mm 1 

و  s/2mm 2000و األكبر هي للغليسرين تبلغ   s/2mm 0.3و أحد أصغر القيم هي العائدة لألسيتون تبلغ  ( 1cSt) او 

 .  s/2mm 100و  s/2mm 3الغازات تتراوح بين 

 

 

 

 ) حشرات االزهار( 1mmاجنحة لبضعة أنواع من الحشرات االصغر من  – 155الشكل 

 



 

النوع الرابع من األجنحة يوجد في األبعاد األصغر ما يكون من اجل الحشرات األصغر من ميلي متر و اجنحتها ليست  .4

غشائية ابدا و لكنها أمثلية من اجل تدفق الهواء اللزج . و األشكال النوعية هي حالة  حشرات االزهار و الدبابير الطفيلية 

كل هذه الحشرات الصغيرة لها اجنحة التي تتالف من سويقة مركزية  و mm 0.3التي يمكن ان تكون صغيرة حتى 

تظهر بعض االنواع من حشرات االزهار التي لها اجنحة تبدو مقل فراشي تواليت  155محاطة باشعار و في الشكل 

 صغيرة .

ذلك بالرغم من انها ما فان الطبيعة ال تستخدم االجنحة بعد  10حتى عند ابعاد اصغر المقابلة لعدد رينولدز اقل من  .5

نقل الهواء . من حيث المبدا عند اعداد رينولدز صغيرة فان الجاذبية ال تلعب دورا بعد ذلك و عملية تزال تستخدم 

الطيران تندمج مع السباحة . لكن تيارات الهواء تكون قوية جدا بالمقارنة مع السرعات التي يمكن ان تحققها هذه النظم 

االمكان بعد ذلك التوجه الفعالة . عند هذه االبعاد الصغيرة التي هي مهمة للنقل عبر الهواء لالبواغ الصغيرة و ال يكون ب

 و الطلع و الطبيعة تستخدم تيارات الهواء من اجل النقل غير الفعال و تستخدم اشكال خاصة و لكن ثابتة . 

غيير الشكل ممكنين في الطيران الفعال : تلك نلخص : الطيران الفعال ممكن فقط عبر تغيير الشكل . فقط نوعين من ت

 ( .230العائدة  لالجنحة و تلك العائدة  للدافعات ) بما فيها العنفات ( ) مرجع  

( . و من 231المهندسون يدرسون بشدة كيف ان  تغييرات الشكل هذه تتم من اجل جعل الطيران اكثر فعالية ) مرجع  

 سباحة .المدهش ان التحدي المشابه مفروض بال

 السباحة 

قالوا بان مقدرة السمك على السباحة هي دليل على ان الماء مكون من ذرات . و إذا السباحة هي ظاهرة رائعة . االغريق 

لم تكن الذرات موجودة فان السمك لن يتمكن من التقدم عبره . و في الواقع السابحة هي نشاط الذي يظهر ان المادة ال 

 و دراسة السباحة بالتالي يمكن ان تكون ذات معاني تماما و لكن كيف يسبح السمك تماما ؟ يمكن ان تكون مستمرة . 

متى تسبح الدولفينات ، السمك الهالمي ، الغواصات او البشر فانهم ياخذون الماء بواسطة زعانفهم ، جسمهم ، دافعاتهم ن 

 هم يتقدمون لالمام .*ايديهم او ارجلهم و يدفععوه للخلف و بسبب مصونية كمية الحركة فان

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 (232اختيار الحيوانات باستخدام السباحة التموجية و المتحوالت االساسية التي تصفها ) مرجع   – 156الشكل 

اكثر السمك و الثدييات المائية تسبح بحني اجسامها و التبديل بين تشوهيين متطرفين . و عرض للحيوانات التي تستخدم 

 (232) مرجع  .  156و هو معطى في الشكل  –يسميه الخبراء الوضعة التموجية  –هذا النوع من السباحة 

سرعة  vحيث    ة من اجل كل مثل هذه السباحة فان اعداد رينولدز تخضع للعالق

اللزوجة الكينماتيكية . المجال الواسع لقيم اعداد رينولدز المالحظة في االحياء التي تسبح  νطول الجسم و  Lالسباحة و 

 Aو  ωحيث  مبينة في المخطط .  حركة السباحة توصف بشكل افضل بما يعرف بعدد السباحة 

 هي التردد الدائري للضرب و المطال . 

--- 

( ال يطبق على 87، صفحة  I*السمك يستخدم دواسر مثل ما فرض ضد العجالت التي جمعت في بداية مسيرتنا )مجلد 

لكن الدواسر ذات التغذية الدموية يمكن ان تكون نقطة ضعيفة في االنشاء و بالتايل تجعل السمك عرضة للخطر السباحة . 

 و بالتالي الطبيعة لم تزود السمك بالدواسر . 

 



 

 

            السباحة التموجية تتبع قواعد تقييس بسيطة التي تتراوح من بضع مليمترات الى ثالثين مترا في الطول – 157الشكل 

 يصف النسبة بين التاثيرات العطالية ) الماء المزال للخلف ( و التاثيرات التبديدية ) احتكاك الماء ( Reو عدد رينولدز 

   

تعتمد تقريبا بشكل حصري على مطال  vو سرعة السباحة يبين انه من اجل السباحة الدوامية  157المخطط التالي الشكل 

( التي تسبح في النظام الصفحي فان سرعة السباحة  e 152بالنسبة للكائنات االصغر ) تحدي وو تردد الحركة التموجية 

 تعتمد أيضا على طول الكائن  . 

و الناس يسبحون بنفس الطريقة التي تطير بها االلعاب النارية او الصواريخ : باختصار السمك ، الدولفين ، الغواصات 

عن طريق االزالة للخلف للمادة من خالل الرفع . الدفع المستند للرفع هو النوع االساسي للسباحة الماكروسكوبية  )مرجع 

بح بواسطة نفاثات الماء الطاردة مثال ( هل كل الكائنات تسبح بهذه الطريقة ؟ ال . حيث ان العديد من االحياء تس 234

راسيات االرجل مثل الحبار . و فوق كل شيء  االحياء الصغيرة تتقدم عبر جزيئات السائل باستخدام طريقة 

 ميكروسكوبية مختلفة كليا للسباحة . 

لواقع الماء يبقى متصال االحياء الصغيرة مثل البكتريا ال تملك القدرة على الدفع او تسريع المياه مقابل محيطها . في ا

حول الكائن الحي الدقيق بدون ان يتحرك بعيدا عنه و بالحديث فيزيائيا في هذه الحاالت  من السباحة الطاقة الحركية للماء 

 الستخدام تاثيرات اخرى .  تحتاج بالتالي تكون مهملة و من اجل السباحة فان االحياء وحيدة الخلية 



 

 ( Chlamysمحار مروحي سباح ) هنا من جنس  – 158الشكل 

في الحقيقة امكانيتها الوحيدة فقط هي تغيير شكل جسمها في طرق متحكم بها . و عندما ترى من بعيد فان سباحة االحياء 

 الدقيقة تشبه حركة الجسيمات عبر الخالء : مثل االحياء الدقيقة ايضا الجسيمات ليس لديها شيء لترميه وراءها *.

طريقة الجيدة لتمييز السياحة الماكروسكوبية عن الميكروسكوبية تعطى بواسطة المحار المروحي وهي رخويات بحجم ال

. المحار المروحي يملك صدفة مضاعفة الموصلة بمفصل التي  158بضع سنتمترات و المثال عليها مبين في الشكل   

ج و الرخوي يتسارع و بالتالي يمكن للمحار المروحي ان يمكن ان تفتح و تغلق . و إذا اغلقت فان الماء بسرعة يخر

ينزلق بينما هو في الماء . و بالتالي بفتح المحار المروحي الصدفة ثانية و في هذه المرة ببطء و يكرر العملية . و عند 

 السباحة فان المحار المروحي االكبر يبدو مثل اسنان آلية الساعة ذات االسنان الزائفة . 

 المروحي بالتالي يستخدم عملية سباحة ماكروسكوبية . و المحار 

اذا خفضنا حجم المحار المروحي بمقدار الف مرة من خلية وحيدة يمكننا الحصول على نتيجة بسيطة : مثل هذا المحار 

سبة بين المروحي الصغير ال يمكنه السباحة . و ان عدم وجود قابلية تغيير القياس لطرق السباحة هو ناتج عن تغيير الن

  Re( . هذه النسبة تقاس بواسطة عدد رينولدز  421، صفحة I التاثيرات العطالية و التبديدية عند مقاييس مختلفة ) مجلد  

السرعة النسبية بين السباح                     vحيث   و من اجل المحار المروحي عدد رينولدز بعرف بالشكل 

 .  s/21mmة الكينماتيكية للماء وهي حوالي اللزوج ηطول السباح و  Lو الماء و 

من اجل المحار المروحي عدد رينولدز هو حالي مائة و الذي يظهر انه عندما يسبح فان التاثيرات العطالية تكون اكثر   

لتاثيرات اهمية بكثير من التاثيرات اللزجة التبديدية و بالنسبة للبكتريا عدد رينولدز هو اصغر بكثير من الواحد بحيث ان ا

العطالية ال تلعب بشكل فعال أي دور . و ليس هناك طريقة لتسريع الماء بعيدا عن محار مروحي بحجم البكتريا و بالتالي 

ان تسبح مثل المحار المروحي او الناس و الباكتريا ال تستطيع ازالة الماء ال يوجد  طريقة لالنزالق و الباكتريا ال يمكنها 

 لمشكلة الوحيدة التي تواجهها االحياء الدقيقة عندما تريد السباحة .للخلف و هذا ليس فقط ا

ان النظرية الرياضية المعروفة جيدا تنص على انه ال يمكن لكائن حي بحجم خلية ان يتحرك اذا كان تغير الشكل هو نفسه 

تغير الشكل هذا  ( و مثل233في نصفي الحركة أي عند الفتح و االغالق تكون تماما عكس بعضها البعض ) مرجع 

سيجعلها ببساطة تتحرك للخلف و االمام . و النظرية الرياضية االخرى هي ما يعرف بنظرية المحار المروحي تنص 

 على انه ال يمكن الي جملة ميكروسكوبية ان تسبح إذا استخدمت اجزاء متحركة ذات درجة حرية واحدة فقط  .

 

--- 

حرك بافراز سائل رفيع بالرغم من ان هذا ما يزال غير واضح بشكل كامل لماذا *هناك استثناء : البكتريا المنزلقة تت 

 يؤدي هذا للحركة 

 



 بالتالي من المستحيل الحركة عند ابعاد الخلية باستخدام الطريقة التي يستخدمها المحار المروحي على المقياس السنتمتري 

حركة اكثر تطورا ثنائية االبعاد لشكلها و في الواقع وجد من اجل ان تسبح االحياء الدقيقة فانها بحاجة الن تستخدم 

 ان كل االحياء الدقيقة تستخدم احد االنماط االربعة التالية للسباحة :البيولوجيون 

االحياء الدقيقة ذات الشكل الصغير بقطر بين عشرين ميكرون و حوالي عشرين ميليمتر تستخدم االهداب . واالهداب .1

هي االف االشعار الصغيرة على سطح الكائن . و بعض الكائنات لها اهداب في كل سطحها و اخرى على جزء منه . هذه 

ا و هذه االمواج السطحية تجعل الجسم يتقدم عبر السائل و كل الكائنات تحرك االهداب بشكل امواج المنتشرة على سطحه

الذي هو بحجم بين مائة و ثالثمائة ميكرون و أيضا العديد من انواع البالنكتون االطفال يشاهدون باعجوبة الباراميسيوم 

لسباحة المشابهة *التي تستخدم االهداب لحركتها . و االهداب و حركتها تكون مرئية بوضوح في المجهر . و طريقة ا

حتى تستخدم من قبل بعض الحيوانات الكبيرة التي يمكن أن تشاهد فيها أمواج على حدود سمك الحبر المعين حتى حركة 

(باستخدام بعدين               235القماش )جزئيا( تنتمي لها الصنف . حركة االهداب طريقة فعالة لتغيير شكل الجسم ) مرجع 

 المحار المروحي . و بالتالي تجنب نظرية

االحياء الدقيقة حقيقة النواة والنطاف التي احجامها في المجال بين ميكرون و خمسين ميكرون باستخدام السياط   .2 

)حقيقية النواة (.** السياط كلمة التينية تعني السوط الصغير تعمل مثل المجاديف المرنة . حتى بالرغم من ان حركتها في 

ل تذبذب فإن السياط تحصل على دفعة فقط خالل نصف حركتها أي عند كل تارجح لليسار . السياط بعض االحيان تبدو مق

في الحقيقة تستخدم من قبل الخاليا مثل المجاذيف الصغيرة و بعض الخاليا حتى تفتل سياطها بطريقة مشابهة التي يدور 

سوطين اللذين يتحركان بنفس الطريقة التي يحرك بها بها الناس أذرعتهم . بعض األحياء الدقيقة مثل المتدثيرات حتى لها 

( عندما يقومون بحركة الصدر و أكبر الخاليا يمكن أيضا أن تغير االتجاه الذي تضرب به  237الناس سيقانهم ) مرجع 

ن سياط ( . و عن طريق حركة المجداف المفتول فإ 238السياط و بالتالي تسمح لها بالحركة إما لألمام أو للخلف ) مرجع 

إعادة رسم نفس المسار عند الذهاب للخلف و األمام . بالنتيجة البكتريا تتجنب نظرية المحار المروحي و البكتريا تتجنب 

تعمل على السباحة بالرغم من ابعادها الصغيرة . حركة المجداف المرن التي تستخدمها هي مثال عن اآللية غير 

 األدياباتية  حيث جزء من الطاقة يبدد .

و هذه  ( 239) مرجع تسبح باستخدام سياط البكتريا  μm 5 – 0.2اصغر الكائنات السباحة البكتريا ذات الحجم بين   .3

السياط أيضا تعرف بالسياط طليعية النواة هي مختلفة عن السياط الذي ذكرنها أعاله و سياط البكتريا تتحرك مثل فتاحة 

البكتريا الشهيرة اإليشريكية القولونية و من قبل كل البكتريا من جنس فلين القناني الدوارة و هي تستخدم من قبل 

السالمونيلة وهذا النوع من الحركة هو احد االستثناءات البارزة لعدم وجود العجالت في الطبيعة و قد ذكرناها في بداية 

 .  ( 87، صفحة   I) مجلد  مسيرتنا . حركة فتاحة الفلين هي مثال عن االلية االدياباتية 

كل منها بسماكة ثالثين نانو متر و بشكل يشبه فتاحة الفلين تدور حتى ست  البكتريا القولونية نوعيا لها بحدود عشرة سياط

 ميكرون .  2.3دورات و الدورات لها طول موجة يبلغ 

---- 

 من اجل عرض لذلك www.liv.ac.uk/ciliate*انظر 

واحد ونصف مم و هي ذبابة فاكهة شهيرة  **اكبر نطفة هي بطل ستة سنتمترات تنتج عن ذباب الفاكهة المنشعب بحجم 

 ( 236ذات بطن اسود منتفخ ) مرجع 

كائن في الخلية الذي يمكن ان تتحكم به الخلية في كل من اتجاه الدوران                السوط يدور بواسطة محرك دوران معقد  كل

 ( .240و السرعة الزاوية . من اجل البكتريا القولونية فإن مجال التحكم هو بين صفر و حوالي ثالثمائة هرتز ) مرجع  

ائمة هي صغيرة جدا و عدد رينولدز هو فقط حوالي  السوط الدوار ال يدفع البكتريا مثل الدافع كما ذكرنا حيث السرعات الق
. عند هذه االبعاد و السرعات يوصف األثر بشكل أفضل بتدوير فتاحة الفلين في العسل او الفلين  :حيث تنتج فتاحة  4-10

رك بها فتاحة حركة مقابل المادة حولها في اتجاه محور فتاحة الفلين . يحرك السوط البكتريا بنفس الطريقة التي تحالفلين 

يات تتحرك ككل مثل فتاحة الفلين عبر الماء . المثال موعة واحدة من البكتريا هي الملتوالفلين  اليد بالنسبة للفلينة . ان مج

على ذلك هو الوردانية الحمراء التي حركتها يمكن متابعتها في فيديو على 

www.microbiologzbztes.com/video/motility.com  هذه البكتريا لها محرك داخلي حول خيطها المحوري .

http://www.liv.ac.uk/ciliate
http://www.microbiologzbztes.com/video/motility.com


لكن ليس  –هي السبيروبالزما الذي يغير شكل الخلية في شكل غير متناظر ويعطي حركة فتاحة الفلينة . البكتريا المختلفة 

ة بشكل غير متناظر بنشر ازواج تلوي على طول سطح جسمها . االحياء الدقيقة التي تغير شكل الحلية مرة ثاني  -الملتوية 

 العديدة االخرى تتحرك بتغيير شكل جسمها . 

الختبار حدسك يمكنك محاولة متابعة االحجية : هل السياحة الميكروسكوبية ممكنة في البعدين الفراغيين ؟ في المستقبل ؟ 

 (.s 153)تحدي 

بكتريا الصغيرة ال تسبح ابدا . في الواقع كل بكتريا تواجه شرط سرعة سباحة اصغرية : يجب ان بالمناسبة ما تزال ال

( . امكانية السباحة البطيئة ليس لها معنى حيث العديد من  242تتجاوز االنتشار في السائل الذي تعيش فيه ) مرجع 

عض االحياء الدقيقة متخصصة في الحركة على ططول االحياء الدقيقة بالتالي ال تعمل على السباحة او ال تسبح ابدا . ب

الهواء . في الحقيقة هناك العديد من انواع السباحة على اسطح الفصل التي تتضمن االنواع  –اسطح الفصل السائل 

در الماكروسكوبية و لكن لن نغطيها هنا . االحياء الدقيقة االخرى تجذب نفسها الجسام صلبة تجدها في السائل . بعضها قا

على الحركة على طول  هذه االجسام الصلبة . االميبة هي مثال عن كائن حي دقيق يتحرك بهذه الطريقة . ايضا آليات 

معروفة وهي حركة الجزيئات في العضالت و في أغشية الخلية التي تعمل بهذا الشكل )صفحة الحركة الفعالة الصغيرة  

20.) 

سواء كان  –المعروفة او الدفع الذاتي ) في الفراغ المسطح ( يتم في الموائع  لنلخص هذه المالحظات .كل الحركة الفعالة

الهواء او السوائل . و كل الحركة الفعالة تتطلب تغيير الشكل . السياحة الماكروسكوبية تعمل بتسريع المائع في االتجاه 

الذكي الذي يجعل السباح يتقدم عبر المعاكس التجاه الحركة . السباحة الميكروسكوبية تعمل عن طريق تغيير الشكل 

أي المائع يجب بنفسه ان يتكون من مكونات متحركة التي تدفع المائع. من اجل ان يؤدي تغير الشكل للحركة فان البيئة 

الشيء السابح . و حركة الشيء السابح يمكن بالتالي ان تستنتج من تغير الشكل الخاص الذي يجريه و رياضيات  دائما 

 عبر تغيير الشكل رائعة و تستحق الدراسة .السباحة 

 الدوران ،  القطط الساقطة و نظرية تغيير الشكل 

عند ابعاد صغيرة فان الطيران و السباحة تتم عبر تغيير الشكل . في العقود الماضية وصف تغيير الشكل تغير من شكل 

من الدراسات التجريبية و النظرية حول الطريقة  مميز للبحث الى موضوع الذي نتائجه  هي ممتعة و مفيدة . هناك العديد

 الدقيقة التي تتحرك بها الجمل الصغيرة في الماء و   

 

 

 القطط يمكن ان تدور نفسها حتى بدون كمية حركة زاوية اولية – 159الشكل 

 

 

 



 

الجانبي الرتيم سيليكنكو  البشر يمكن ان يدوروا انفسم في وسط الهواء مثل القطط : انظر الدوران الثاني – 160الشكل 

 2006في بطولة العالم للغوص من الجرف لعام 

 

 الهواء حول مردود قابل للتحقيق و محقق و اكثر . 

يمكن ان يؤدي الى حركة انسحابية . و االميبا ،ديدان االرض ، اليساريع ، من غير المدهش ان تغير الشكل المنظم 

 تغير الشكل .  الثعابين وحتى البشر انفسهم يتحركون عبر

لكن تغير الشكل يمكن ان يؤدي ايضا الى دوران الجسم . في هذه الحالة االفكار ال تكون مقيدة بالجمل الميكروسكوبية و 

 لكن تطبق على كل المقاييس 

 

القطة المربعة : في الفراغ الحر او ايضا في الجليد المثالي هي جسم مشوه في شكل متوازي اضالع مكون  – 161الشكل 

قادرين على تدوير نفسيهما حول مركز  aو قضيبين بطول  θمن اربع كتل و قضبان القادرة على تغيير زاوية الجسم 

 ملونين لتوضيح الحركةالكتلة بدون مساعدة خارجية . كتلة واحدة و قضيبين بطول متغير 



بشكل خاص نظرية تغيير الشكل مفيدة في شرح كيفية ان القطط الساقطة تسقط دائما على ارجلها . و القطط ال تولد بهذه 

. في   159المقدرة و لكنها تتعلمها . لكن العمل هذا اذهل البشر  لقرون كما هو مبين في الصورة المعطاة في الشكل  

 ( . 118،صفحة  Iالحقيقة القطط تؤكد في االبعاد الثالثة ما نعلمه في البعدين : ) مجلد 

 الجسم القابل للتشوه يمكن ان يغير توجهه الخاص في الفراغ بدون مساعدة خارجية  -

و سوف احرك  هذا على تباينت قوي مع االنسحاب الذي يلزم من اجله دائما مساعدة خارجية . اعطني مكانا القف فيه

 االرض  لكن لتدوير االرض المكان للوقوف فيه غير الزم .

.  160ليس فقط القطط لكن ايضا البشر يمكن ان تقوم بالعمل : الحظ ببساطة الدوران الثاني الجانبي للسائق في الشكل 

ة الصفرية تقوم دائما بنفس رواد الفضاء في محطات الفضاء و الركاب في الرحالت الجوية القطعية المكافئة ذات الجاذبي

 الشيء كما تفعل األقمار الصناعية المرسلة للفضاء . 

أظهر عمل بيري ، ويلزيك ، زي و شابير بيري ، مايكل ويلزيك ، فرانك زي ،أنتوني شابير و ألفريد ان كل  1980sفي 

ؤ بين وضعيتين مفصل في الجدول ( . التكاف234الحركة الناتجة عن تغيير الشكل توصف بواسطة نظرية القياس ) مرجع 

( كما هو موضح في الشكل 244. المثال البسيط و الجميل لهذه األفكار تم إعطاؤه من قبل بوترمان و راز ) مرجع  24

. تخيل أربع كرات على جليد مثالي وكلها ذات نفس المتلة و الحجم موصلة بواسطة أربعة قضبان تشكل متوازي  161

يمكن أن يغير طوله على طول ضلع هذا المتوازي األضالع باستخدام محركات ما كائنة فيه   أضالع . اآلن تخيل أن

بين ضلعين . يسمي بوترمان وراز هذا بمربع القطة . و الشكل يبين  θو أنه يمكن أيضا ان يغير الزاوية  aواحد يسمى 

لى مركز كتلته في سكون . و الشكل أيضا أن مربع القطة يمكن أن يغير توجهه على الجليد بينما بشكل واضح يحافظ ع

يبين أن تغيير التوجه يعمل فقط بسبب الحركتين اللتين يمكن أن تقوم بهما القطة و هما الشد و تغيير الزاوية و  ليس 

 التبديل . الترتيب الذي تحدث به هذه التشوهات هو أساسي من أجل تحقيق الدوران المطلوب . 

في أشواط و الدورانات الكبيرة تتحقق بواسطة تكرار األشواط بشكل مشابه لوضع السباحين. الدورات لمربع القطة يحدث 

 إذا كان المربع سيسبح  في سائل فإن القطة بالتالي ستدور نفسها بالرغم من انها لن تتقدم .

 عندما تدور القطة نفسها فإن كل شوط يؤدي لزاوية دوران مستقلة عن سرعة الشوط .

  التقابل بين تغيير الشكل و نظرية القياس – 24الجدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نظرية القياس  تغيير الشكل  المفهوم 

 الحقل   –مجموع المادة  جسم قابل للتشوه الجملة 

 حرية تعريف الكمون الشعاعي  حرية وصف توجه الجسم موضوعه  حرية القياس 

 التوجه الزاوي للشكل و الموضع   الكمية التابعة للقياس  
تغيير التوجه و الموضع على طول 

 مسار مفتوح 

 الكمون الشعاعي ، الطور 
تغير الكمون الشعاعي و الطور على 

 طول مسار مفتوح  

 تغيرات الكمون الشعاعي  تغيرات التوجه الزاوي والموضع  تحويل القياس 

فرق الطور في مسار مغلق ، تكامل  التوجه و الموضع بعد شوط كامل  كميات مستقلة عن القياس 
 الكون الشعاعي على طول مسار مغلق 

 التشوهات  مجموعة القياس 

او  SO(3)مثل الدورانات الممكنة 

 E(3)الحركات 

 شدات الحقل 

U(1) , SU(2) , SU(3) 

 

 

دوران الكرسي  زاوية  و تدوير الذراع أعلى الرأس :نفس الخبرات يمكن أن تتم عند تدوير النفس على كرسي مكتبي أ

بعد دوران الذراع مستقلة عن سرعة الذراع . حركة الشوط تؤدي إلى أحجية : ما هي أكبر زاوية يمكن لقطة أن تدور بها 

 (. d 154في شوط واحد ؟ ) تحدي 

:هو ثابت ار الذي يتفق عليه كل المراقبين الدوران في أشواط له عدد من االقتضاءات المهمة . أوال عدد األشواط هو مقد

بالنسبة للمراقب . ثانيا تغير التوجه بعد شوط كامل هو أيضا ثابت بالنسبة للمراقب . ثالثا تغير التوجه لألشواط غير 

الثابت بواسطة اتجاه القضيب الكاملة تابع للمراقب : يعتمد على الطريقة التي يعّرف بها التوجه . مثال إذا عّرف التوجه 

المتصل بالكتلة السوداء فإنها تتغير بطريقة مختلفة خالل الشوط . فقط عندما يكتمل شوط كامل فإن القيم تتطابق . 

الرياضيون يقولون أن اختيار التعريف و بالتالي قيمة التوجه تابع للقياس و لكن تغير قيمة التوجه عند الشوط الكامل تكون 

 غير تابعة للقياس .

تبدي القطة المربعة ثالثة نقاط مهمة . أوال األجسام البسيطة القابلة للتشوه يمكن أن تغير توجهها في الفراغ . في الملخص 

ثانيا توجه الجسم القابل للتشوه يمكن أن يغير توجهه فقط إذا كانت التشوهات التي يمكن أن يقوم بها غير تبديلية . ثالثا 

بنظريات القياس : نواحي معنية من األجسام هي ثابتة من حيث المقياس و اخرى  مثل هذه األجسام القابلة للتشوه موصوفة

تابعة للمقياس . هذا الملخص يؤدي إلى سؤال : هل يمكننا استخدام لنظريات القياس لزيادة فهمنا للكهرطيسية و تبادل 

 التأثير الضعيف و القوي  ؟ في الحقيقة تغيرات الشكل تحمل مفاجآت أكثر .

 

 

 

 



 

 

 السباحة على سطح منحني باستخدام قرصين  – 162الشكل 

 السباحة في فراغات منحنية 

في الفراغ المسطح من غير الممكن إنتاج انسحاب عبر تغيير الشكل . فقط تغيرات التوجه ممكنة . و من المدهش انه إذا 

 كان الفراغ منحني فإن الحركة تصبح ممكنة . 

( وقد وجد أن التغيرات الدورية في الشكل لجسم  245من قبل جاك ويسدوم ) مرجع  2003المثال البسيط نشر في عام 

 يمكن أن تؤدي إلى انسحاب صافي و دوران للجسم او كالهما . 

             في الواقع نحن نعلم من فيزياء غاليليو انه على االسطح عديمة االحتكاك ال يمكننا الحركة و لكن يمكن تغيير التوجه . 

ا صحيح فقط من اجل السطح المسطح . وعلى سطح منحني يمكننا استخدام المقدرة على الدورات و االنسحاب في و هذ

 الحركة .

. لنعتبر الخطوات  162خذ قرصين بكتلة يقعان على سطح عديم االحتكاك ، كوكب كروي مثل المبين في الشكل   

اثنين القرصين يدوران بشكل معاكس حول مركزيهما بالزاوية  φΔيزداد بالزاوية  φاالربعة التالية : اوال فصل القرص 

Δθ  ثالثا انفصالهما يتناقص بمقدارφΔ-  و رابعا يدوران ثانية بمقدارΔθ-  بسبب مصونية كمية الحركة فان جملة .

 (ny 155بالشكل ) تحدي  ψΔالقرصين تغير طولهما بمقدار   

 

 

 

هذه الدورة يمكن تكرارها مرات ومرات . تسمح الدورة لجسم متوضع على نصف القطر الزاوي للقرصين .  γحيث 

سطح االرض ان يسبح على طول سطحها . لسوء الحظ بالنسبة لجسم ذو حجم متر واحد فان حركة كل دورة سباحة هي 

 .  m 27-10فقط حوالي   

ود الجاذبية . و االلية بالتالي تسمح لجسم بيّن  ويسدوم ان نفس الطريقة تعمل ايضا في الفراغ المنحني وبالتالي في وج

ساقط بالسباحة بعيدا عن مسار السقوط الحر . لسوء الحظ المسافات القابلة للتحقيق  لجسم عادي هي صغيرة بشكل مهمل. 

 على ان االثر موجود .

ينولدز حيث تنتج السباحة بعبارة اخرى هناك طريقة للسباحة عبر الفراغ المنحني الذي يبدو مشابها للسباحة عند اعداد ر

 تغير شكل بسيط . هل هذا يخبرنا شيئا ما عن االوصاف االساسية للحركة ؟ الجزء االخير من صعودنا سيخبرنا ذلك . 



 

 

 

 طريقة لتدوير كرة من الداخل للخارج بواسطة خطوات وسيطة مرتبة باتجاه عقارب الساعة – 163الشكل 

 

 تدوير كرة من الداخل للخارج 

 " النص يجب ان يكون مثل ثوب  سيدة طويال كفاية ليغطي الموضوع مع ذلك قصيرا كفاية ليبقى ممتعا 

 مجهول "

الرياضي ستيفان سميل اثبت ان  1957ال يمكن تجنبه . في عام دراسة موضوع حركة االشياء المهتزة هو مثال شهير 

و هي اعلى جائزة  1966كتشاف جلب له ميدالية فيلدز في ( . و اال 246الكرة يمكن تدويرها من الداخل للخارج )مرجع 

 لالكتشافات في الرياضيات . الرياضيون سموا اكتشافه قلب الكرة . 

لفهم النتيجة نحتاج لوصف بشكل اكثر وضوحا قواعد القلب الرياضي . اوال يفترض ان الكرة مكونة من غشاء رقيق ثانيا  

نفسه . و بالطبع مثل هذه المادة الشبحية غير موجودة في الحياة اليومية و لكن في يفترض  ان الغشاء قادر ان يتقاطع مع 

         الرياضيات يتم تخيلها . القاعدة الثالثة تشترط ان الغشاء يجب ان يكون قابال للتشوه بحيث ان الغشاء ال يثقب و ال يقطع 

 قابل للتفاضل كما يجب ان يقول الرياضيون (. و ال يتجعد باختصار كل شيء يجب ان يحدث بانسيابية ) او بشكل

حتى بالرغم من أن سميل أثبت أن االنقالب ممكن فإن أول طريقة لتنفيذه اكتشفت من قبل طبولوجي أعمى بيرنارد مروين 

 ( استنادا الفكار أرنولد شابيرو وبناء عليه تم اكتشاف العديد من الطرق .  248 & 247) مرجع   1961في عام 

(. و اكثرها شهرة هي من الخارج للداخل الذي يبين 249إن العديد من فيديوهات الحاسوب لقلب الكرة متوفرة *. ) مرجع 

حتى اآلن المكتشفة من قبل فريق قاده انقالب وفق ويليام بي ثورستون و األوبتيفيرس التي يبين الطريقة األكثر فعالية 

 . 163سوليفان و مبين في الشكل 



قالب الكرة ذو أهمية للفيزياء ؟ إذا عممت و امتدت الجسيمات األولية و بنفس الوقت كانت بشكل كروي  فان القلب لماذا ان

يمكن أن يكون تناظر جسيم . و لقول لماذا نلخص تأثيرات االنقالب على كل الفضاء المحيط ليس فقط على الكرة نفسها و 

 التأثير النهائي هو التحويل .

 

𝑟و بالتالي  (x ,y,z)طول الشعاع اإلحداثي  rالكرة و  نصف قطر Rحيث  = √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2   و بسبب اإلشارة

يختلف القلب عن االنعكاس و لكن ليس كثيرا . وكما سنجد في الجزء األخير من مغامرتنا فإن  zالسالبة في اإلحداثي 

 (.110، صفحة  VIبيعة ) مجلد الزمن هو تناظر أساسي للط –التحويل المشابه للقلب و هو الثنائية للفراغ 

 الغيوم 

يجعلها حتى اكثر روعة من األميبا                     و إن عدم وجود حدود معرفة الغيوم هي صنف مهم آخر من األشياء المتذبذبة 

 و البكتريا أو القطط الساقطة . و يمكننا مالحظة أشكال الغيوم من أي طائرة . 

فييي السماء مثل الغيوم الجوية األخرى هي بخار و غيوم قطرات   ( 209، صفحة  IIIمجلد الغيوم الركامية الشائعة ) 

ماء والمجرات هي غيوم من النجوم و النجوم هي غيوم من البالزما و الجو هو غيمة غازية و الذرات هي غيوم من 

يوم من الكواركات و بمقارنة انواع اإللكترونات و النوى هي غيوم من البروتونات و النيوترونات و التي بدورها هي غ

 الغيوم المختلفة هو مسفر و ممتع . 

يمكن وصفها بشكل و حجم حتى بالرغم من أنه في النظرية هي غير محدودة . الشكل الفعال و الغيوم من كل االنواع 

ية و الطرق المختلفة بشكل من الكثافة األعظم %1الحجم يمكن تعريفه بواسطة المنطقة التي تكون فيها كثافة الغيمة ليكن 

طفيف أيضا تستخدم . كل الغيوم توصف بكثافات احتمالية للمكونات التي تشكل الغيمة . و كل الغيوم تبدي مصونية لعدد 

   مكوناتها . 

،  I) مجلد متى نرى غيمة فإننا نسال لماذا هي ال تتقوض . كل غيمة هي تكدس و كل المكدسات تمنع من التقوض  

(بواحدة من ثالث طرق : عبر الدوران ، عبر الضغط او عبر مبدا باولي أي كم الفعل . مثال المجرات تمنع 252صفحة 

من التقوض بفعل الدورات و اكثر النجوم و الغالف الجوي و غيوم المطر تمنع من التقوض بواسطة ضغط الغاز و 

 و االلكترونات تمنع من االنفصال بواسطة كم الفعل .النجوم النيوترونية و االرض و النوى الذرية و غيوم البروتونات ا

غيمة المطر هي طريقة البقاء االف االطنان من الماء معلقة في الهواء . هل يمكنك شرح لماذا تبقى عائمة و ما الشيء 

 (. s 156في بنية أرق و أرق ؟ ) تحدي االخر الذي يبقيها منتشرة باستمرار 

 

--- 

الذي فيه أيضا  www.geom.umn.edu/docs/outreach/oiن ان ترى في الموقع للفيديوهات يمك*الملخصات 

مقدمة تعليمية جيدة . القلب البسيط االخر و الشرح معطى بواسطة اريك دو نيف في موقعه 

www.usefuldreams.org/sphereev.htm  و حتى من الممكن تشغيل برمجية فيلم  القلب في المنزل انظر الموقع

mjmcguff/eversion~/www.cslub.uwaterloo.ca  من الموقع  163الشكل

new.math.uiuc.edu/optiverse  

 

http://www.geom.umn.edu/docs/outreach/oi
http://www.usefuldreams.org/sphereev.htm
http://www.cslub.uwaterloo.ca/~mjmcguff/eversion


 

 دوامة في الطبيعة : عامود الماء – 164الشكل 

 

يمكن أن تظهر غيمتي مطر . وكذلك غيمتين ذريتين إلكترونيتين و هكذا المجرات و لكن الغيوم الذرية قادرة على عبور 

،  IVبعضها البعض . ونتذكر أن الذرة العادية يمكن أن تكون داخل ذرة ريدبيرغ و تغادرها ثانية بدون تغيير ) مجلد 

جوم و المجرات او الغيوم الماكرسكوبية االخرى ال يمكنها أن تعبر ( و على العكس فإن غيوم المطر والن 184صفحة 

بعضها البعض . و عندما تتقاطع مساراتها فإنها يمكن أن تندمج أو تنقسم إلى جزئين . و بسبب هذا االنعدام المكانية 

هناك طريقة حقيقة  العبور و التقاطع فإن الغيوم الميكروسكوبية فقط يمكن عدها . في الحاالت الماكروسكوبية ليس

لتعريف غيمة وحيدة  بشكل دقيق و إذا هدفنا للدقة الكاملة فإننا غير قادرين على القول أن هناك أكثر من غيمة مطر 

واحدة حيث ليس هناك حد فاصل واضح بينها . و الغيوم اإللكترونية هي مختلفة . حقيقة أنه في قطعة من مادة صلبة 

مة إلكترونية وحيدة في كل الجسم ولكن عندما يقسم الجسم تقسم الغيمة بشكل يجعل الغيوم يمكننا القول ان هناك فقط غي

 الذرية االصلية تعاود الظهور . ونحن بالتالي نتحدث عن غيوم الكترونية وحيدة .

ها فقط إذا أراد المرء أن يكون صارما فإن غيوم المجرات ، النجوم و المطر مكونة من جسيمات متوضعة . و إن غيوميت

ظاهرية . هل يمكن لنفس الشيء أن يكون صحيحا بالنسبة للغيوم اإللكترونية ؟ و ماذا عن الفراغ نفسه ؟ لندرس بعض 

 نواحي هذه االسئلة .

    

 الدوامات و معادلة شرودنجر 

استحمام ض ديناميك الموائع  هو موضوع ذو العديد من النواحي الممتعة . خذ دوامة التي يمكن مالحظتها في أي حو

قابلة للتشوه و تالحظ بانها تتلوى . الدوامات األكبر تظهر بشكل  يجري تفريغه : انها جسم وحيد البعد ممتد و هي  عميق

أعاصير على األرض و على الكواكب األخرى مثل األعاصير المحملة بالماء و في نهايات األجنحة أو الدواسر من كل 

وأيضا  164األصغر المكممة تظهر في السوبر موائع . المثال عليها مبين في الشكل ( و الدوامات 104األنواع .) صفحة 

 ألسنة النار و أعاصير النار تالحظ دائما كدوامات .

 



 

 

 لدوامة في مائع دوار vو السرعة  ωو الفتل  nو الناظم  eالمماس المتعامد يدويا  – 165الشكل 

تقول  1960sالدوامات ايضا تسمى انابيب دوامية او خيوط دوامية هي بالتالي أشياء متذبذبة و اآلن النتيجة الجميلة من 

 (.  250ان خيط الدوامة في سائل دوار يوصف بواسطة معادلة شردونجر أحادية البعد) صفحة 

التي تعتمد   r(t,s)تمرة من اشعة الموضع وتوصف بمجموعة مس   165أي دوامة خطية قابلة للتشوه موضحة في الشكل 

يحدد الموضع النسبي على طول الدوامة . و عند كل نقطة في  s. و البارامتر  sو على بارامتر وحيد  tعلى الزمن 

و االشعة الثالث  ω(t,s)و شعاع فتل واحدي  n(t,s)و شعاع انحناء ناظمي  e(t,s)الدوامة هناك شعاع مماس واحدي 

 كما تعرف عادة بالشكل  165شكل مبينة في ال

 

 

 يحدد قيمة الشد . بشكل عام كال العددين يعتمدان على الزمن و الموضع على طول الخط.  τيحدد قيمة االنحناء و  κحيث 

متعامد مع  κمن اجل الدوامة التي هي متناسبة مع االنحناء  vفي ابسط حالة ممكنة البيئة الدوارة تحرض سرعة موضعية 

 : nو متعامد مع شعاع منحني الناظم  eالشعاع المماس 

 

 

تسمى معامل التحريض الذاتي الموضعي الذي يصف االقتران بين حركة السائل و الدوامة . و هذه معادلة  ηحيث 

 . و االن نفترض أن الدوامة تشوهت فقط قليال عن الشكل المستقيم . و تقنيا نحن في نظام خطي . التطور للدوامة 

 



 

 حركة دوامة : الحل الحلزوني االساسي و رزمة الموجة الحلزونية المتحركة – 166الشكل 

 

 

 يمكننا كتابة  xمن أجل مثل هذه الدوامة الخطية الموجهة على طول المحور 

 

 

 و بالتالي  لطفيفة تقتضي التشوهات ا

 

 

 بالشكل  (115)يمكننا بالتالي اعادة كتابة معادلة التطور  

 

 

يمكننا اعادة  هذه المعادلة معروفة جيدا إذا اهملنا االحداثي االول و ادخلنا االعداد العقدية بوضع 

 كتابتها بالشكل : 

 

 

 



 

 0يصف التشوه العرضاني للدوامة  هذه معادلة شرودنجر احادية البعد من أجل تطور تابع موجة حر . التابع العقدي 

( وبعبارة اخرى يمكننا القول ان معادلة شرودنجر في بعد واحد تصف تطور التشوه من اجل تقريبا دوامة  251) مرجع 

 في المعادلة كما ندرس في النظام الكالسيكي .  خطية في سائل دوار . و نالحظ انه ال يوجد الثابت

 و بالتالي الحل األساسي هو  معادلة شرودنجر هي اكثر خطية في  

 

 

يمكن ان تختار بحرية طالما ان تقريب االنحراف الصغير محقق و هذا  b=1/τو طول الموجة او الخطوة  aان المطال   

لحالي الحل األساسي يقابل لخط دوامة مشوه بشكل حلزون كما . * و في التفسير ا التعريف يترجم بالشكل 

 هي سرعة الدوران حول محور الحلزون .  ω. السرعة الزاوية  166هو مبين في الشكل   

 (ny 157يتحرك الحلزون على طول محور بسرعة معطاة بالشكل ) تحدي 

 

 

 فإن الدوران و االنسحاب مقترنان , (115)بعبارة أخرى من اجل األشياء الممتدة التي تتبع معادلة التطور 

 المؤدي إلى  تعرف باستخدام  p.** كمية الحركة 

 

 

تعرف باستخدام  Eكمية الحركة بالتالي تتناسب عكسا مع طول موجة الحلزون او الخطوة كما هو متوقع . الطاقة 

 و تؤدي إلى  

 

 

 

 الطاقة و كمية الحركة مرتبطتان بالشكل 

 

 

 



 μ( بالتالي توصف بالعدد 293التي تصف االقتران بين البيئة و الدوامة ) صفحة  ηبعبارة أخرى الدوامة ذات المعامل 

 مطال التشوه . تصف  الذي يتصرف مثل كتلة فعالة . و يمكننا ايضا تعريف المقدار الحقيقي 

ه ميل لالنتشار في الفضاء . هل يمكنك تأكيد المشتق الثاني يقتضي أن جيب موجة التشوه ل (119)في معادلة شرودنجر 

التردد لمجموعة موجة الدوامة  يؤدي لشيء مثل عالقة عدم التحديد ) لكن بدون ظهور  –أن عالقة طول الموجة 

 (.ny 159صراحة ( ؟ ) تحدي 

لدوامة خطية في سائل دوار تتصرف مثل تابع الموجة وحيد البعد لجسيم حر غير  في الملخص المطال العقدي 

نسبي. باإلضافة لذلك نجد اقتراحا من اجل سبب ظهور االعداد العقدية في معادلة شرودنجر لنظرية الكم : يجب ان تكون 

ي الجزء االخير من مغامرتنا              ناتجة عن الدوران الذاتي لركيزة قائمة  . هل هذا االقتراح صحيح ؟ سوف نجد ذلك ف

 ( . 167، صفحة  VI) مجلد 

--- 

  يمكن كتابة ايضا   بدال من  و الفتل بالشكل  *االنحناء يعطى بالشكل 

فتل حلزون الموجة  حيث  **جيب الموجة يتحرك على طول المحور بسرعة معطاة بالشكل 

 (.ny 158المركزية ) تحدي  

 

 

 

التي ترى من خارج بلورة مكعبة )يسار (                نوعين صرفين من االنخالع هما انخالع الحافة و اللولب  – 167الشكل  

 ينضم إليها في مقطع أفقي لنفس البلورة ) يمين( –ربع حلقة انخالع  –و االنخالع المختلط 

 

 

 

 

 

 



 

 الزمن المائع  –الفراغ 

النسبية العامة تبين أن الفراغ يمكن أن يتحرك و يتذبذب : الفراغ هو شيء متذبذب . هل الفراغ هو اكثر شبها بالغيوم أو 

 بالموائع أو األجسام الصلبة ؟ 

( وقد درس ما يحدث 252من قبل تيد جاكوبسون .) مرجع   1995الزمن كمائع نشرت في  –إن الطريقة اآلسرة للفراغ 

الزمن بدال أن يفترض بأنه مستمر ، وقد افترض أنه متوسط إحصائي للعديد من المكونات التي تتحرك –اغ إذا كان الفر

 في شكل غير منظم .

( . درس 142، صفحة  IIالزمن كشيء مشابه لفراش مرن ) مجلد  –الوصف القياسي للنسبية العامة يصف الفراغ 

المائع هو مجموعة من عناصر ) غير محددة ( متحركة مصنوع من مائع .  راشجاكوبسون ما يحدث اذا افترض أن الف

 عشوائيا و موصوفة بدرجة حرارة متغيرة من مكان آلخر . 

درجة حرارة المائع الموضعية تعطى و افترض أن  127أونروه ) صفحة  –ديف  –بدأ جاكوبسون من أثر فولينغ 

بين المساحة و اإلنتروبي .  –الصحيحة عند اآلفاق  –يضا التناسبية بمضاعف تسارع الجاذبية الموضعي . وقد استخدم أ

إلى  نظرا ألن تدفق الطاقة عبر األفق يمكن تسميتها بالحرارة بمكن للمرء بالتالي أن يحول العبارة  

الزمن عند اآلفاق . كما رأينا هذه العالقة مكافئة  –التي تصف سلوك الفراغ  العبارة 

 (.32، صفحة VIكليا للنسبية العامة ) مجلد 

 –الزمن كمائع هو تشابه قوي الذي يسمح باستنتاج النسبية العامة . هل هذا يعني أن الفراغ  –بعبارة أخرى تخيل الفراغ 

 الزمن فعال مشابه لمائع ؟ 

جابة على السؤال وعلينا االنتظار للجزء األخير من مغامرتنا لتسوية ذلك . وفي الحقيقة حتى اآلن التشابه غير كافي لإل

 فقط إلرباكنا أكثر هناك حجة قديمة للعبارة المعاكسة .

 الزمن الصلب  –االنخالعات و الفراغ 

سم صلب . و هناك حجة النسبية العامة تخبرنا أن الفراغ يتصرف مثل فراش قابل للتشوه و الفراغ بالتالي يتصرف مثل ج

 تحت هذه النقطة و التي تعطي روعة مستمرة . هذه الحجة مرتبطة بالخاصة الشهيرة لحركة االنخالعات .ثانية كامنة 

 االنخالعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. االنخالع العام هو مزيج من نوعين صرفين  167هي عيوب في البنية أحادية البعد في البلورات كما هو مبين في الشكل 

 .167: االنخالعات في الحافة و االنخالعات اللولبية . وكالهما مبينان في الشكل ن االنخالعات م

إذا درسنا كيف يمكن للذرات التي فيها انخالعات تعيد ترتيب نفسها نجد أن االنخالعات الطرفية يمكن فقط أن تتحرك 

االنخالعات اللولبية يمكن أن تتحرك في كل ( و على العكس فإن 160eبشكل متعامد مع المستوي المضاف . ) تحدي 

االتجاهات *. الحالة المهمة لالنخالعات العامة المختلطة أي مزيج من االنخالعات الطرفية و اللولبية هي حلقات 

 االنخالع المغلقة . و في مثل هذا االنخالع الحلقي درجة المزج تتغير باستمرار من مكان آلخر .

. شدة االنخالع 167أي انخالع يوصف بشدته و حجمه الفعال و هي مبينة على التوالي باألحمر و األزرق في الشكل 

تقاس بما يعرف بشعاع بورغرز و يقيس عدم التطابق / سوء التطابق في البلورة حول االنخالع . و بشكل أكثر دقة شعاع 

الية بعد أن يقطع مفتوحا إلنتاج االنخالع . و من الواضح أن شدة بورغرز يحدد مقدار الحاجة النزياح  مقطع بلورة مث

االنخالع مكممة بمضاعفات شعاع بورغرز األصغري . في الحقيقة االنخالعات ذات أشعة بورغرز الكبيرة يمكن أن 

 ترى مكونة من شعاع بورغرز األصغري بحيث أننا ندرس عادة فقط األخير . 

. وأيضا العرض هو من مضاعفات شعاع الشبكة البلورية . و العرض  ωعرض الفعال حجم أو عرض االنخالع يقاس بال

يقيس حجم المنطقة المشوهة من البلورة حول االنخالع . و من الواضح أن حجم االنخالع يعتمد على الخواص المرنة 

 ى الطاقة لالنخالع . للبلورة و يمكن أن يأخذ قيم مستمرة و هو تابع لالتجاه . و العرض بالتالي يرتبط بمحتو

االنخالع العام يمكن أن يتحرك بالرغم من أن هذا يكون فقط في اتجاهات تكون متعامدة مع توجهه الخاص و شعاع 

بورغرز له . االنخالعات اللولبية هي أبسط / يمكنها أن تتحرك في أي اتجاه . اآلن ، حركة االنخالعات اللولبية لها 

سرعة الصوت في بلورة صرفة ) مثال مكعبة ( و كما وجد فرينكل و كونتروفا ) مرجع  cخاصة فريدة . يمكننا تسمية 

 يتغير بالشكل  ωفإن عرضه  vعندما يتحرك انخالع لولبي بسرعة   1938( في 253

 

 باإلضافة لذلك طاقة االنخالعات المتحركة تحقق 

 

 

في بلورة و عرضه يبدي تقلص تابع للسرعة                 cاالنخالع اللولبي بالتالي ال يمكن أن يتحرك بسرعة الصوت 

) االنخالعات الطرفية لها سلوك مشابه و لكن أكثر تعقيدا ( و حركة االنخالعات اللولبية في األجسام الصلبة بالتالي 

 توصف بنفس اآلثار و العالقات التي تصف حركة االجسام في النسبية الخاصة 

---- 

 *انظر 

 دة االنخالعات المتحركة لمشاه  و 

 



 

توضيح للعالقة بين تشكيالت البوليمير و المرونة . الجزيئات في الوضع المشدود لها تشكيالت شكل  – 168الشكل 

 ممكنة أقل و بالتالي إنتروبي أخفض و بالتالي المادة تميل ألن للعودة إلى الوضعية المتقلصة

سرعة الصوت هي سرعة محدودة من اجل االنخالعات في نفس الطريقة التي يكون فيها الضوء هو السرعة المحدودة 

الزمن و ربما حتى حلقات  –لألجسام . هل هذا يعني أن الجسيمات األولية هي انخالعات للفراغ أو حتى الفراغ 

الزمن هو بلورة صلبة و بالتالي يتعارض مع  – االنخالع؟   التصور مدهش حتى بالرغم من أنه يفترض أن الفراغ

( و االسوأ سوف نصادف قريبا اسبابا أخرى لرفض 74، صفحة  VIالزمن كمائع . )مجلد  –نموذج الفراغ أو الفراغ 

 & (125)( و ما تزال العالقات 161sالزمن كشبكة ربما يمكنك إيجاد بضع حجج بنفسك . ) تحدي  –نمذجة الفراغ 

 العات مستمرة في نيل اعجابنا .لالنخ  (126)

الزمن صلب و سائل بنفس الوقت . و بالرغم من هذا التعارض فإن  –عند هذه النقطة نحن مربكون حيث يبدو أن الفراغ 

 . لكن ماذا ؟ سوف نجد هذا في الجزء األخير من مغامرتنا .المناقشة تعطي انطباع أن هناك شيئا ما ينتظر ألن يكتشف 

 البوليميرات 

( . البوليميرات هي مواد مصنوعة من جزيئات  254دراسة البوليميرات لها أهمية اقتصادية و نظرية رائعة ) مرجع  

طويلة و مرنة التي هي نتيجة العديد من السالسل الوحيدة المتشابهة ) بولي في االغريقية ( .  هذه الجزيئات الكبيرة هي 

 بالتالي أشياء متذبذبة .

اجسام صلبة مثل المطاط أو البليكسي غالس تنصهر مثل تلك المستخدمة في عالج األسنان و العديد من البوليمرات تشكل 

 مثل الصمغ ، البيض ، الدهان أو الناس . البوليميرات الغازية ذات أهمية أقل . انواع المحاليل  

و نقطة انهصارها غير الحادة تعتمد على كل خواص المادة للبوليميرات مثل مرونتها ، لزوجتها ، و ناقليتها الكهربائية أ

ذه التبعية يمكن حسابها . لندرس عدد السالسل األحادية و طبولوجيا جزيئاتها المكونة لها . و في العديد من الحاالت ه

 مثاال على ذلك.

 

تكون متناسبة مع الجذر  Rطول جزيئة بوليمير حرة ، مثالية غير متفرعة فإن المسافة من النهاية للنهاية  Lإذا كان 

 :Lالتربيعي للطول 

 



هو طول وحيد السلسلة الفعال الذي يصف المقياس الذي عنده تكون جزيئة  lهو عدد السالسل الوحيدة و  Nحيث 

و هذا يعني أن جزيئات البوليمير الحرة المثالية عادة  Lعادة تكون أصغر بكثير من  Rالبوليمير هي صلبة بشكل فعال . و 

 في حالة ملتفة .  تكون

للمسافة  Pتختلف من جزيئة ألخرى و تتبع توزعا غوصيا من أجل االحتمال  R من الواضح أن المسافة من النهاية للنهاية 

 :  Rمن النهاية للنهاية 

 

المثالية هي المسافة من النهاية للنهاية المذكورة اعاله هي الجذر المتوسط التربيعي لهذا التوزيع . و البوليميرات غير 

بوليميرات التي لها مثل الغازات غير المثالية تبادالت تأثير مع الجزيئات المجاورة او مع المذيبات . و عمليا البوليميرات 

تتبع السلوك المثالي بشكل نادر تماما : البوليميرات ممتدة و الجزيئات يجب أن تعيد الترتيب . و هذا يغير اإلنتروبي لها  

التي تحاول تثبيط الشد . من أجل البوليميرات المثالية القوة ليست ناتجة عن تبادالت التأثير الجزيئية               fنةو ينتج قوة مر

 و لكنها إنتروبية في طبيعتها . و بالتالي القوة يمكن استنتاجها من الطاقة الحرة  

 

 

مير مثالي باستخدام التوزع و من أجل بولي للبوليمير : القوة بالتالي تعطى ببساطة بالشكل 

يمكن أن يدخل  k( و بالتالي ثابت النابض  e 162االحتمالي فإن القوة ينتج بأنها متناسبة مع الطول الممتد ) تحدي 

 المعطى بالشكل 

 

 جزيئات طويلة مرنة .من الفكرة البسيطة أن البوليميرات مكونة من  kو بالتالي نستنتج خاصة للمادة و ثابت النابض 

يبدي أنه كلما كانت الجزيئات أطول يكون  Lهو نتيجة الطبيعة اإلنتروبية للقوة ، التبعية لـ  T التناسب مع درجة الحرارة 

 من األسهل أكثر شدها . من أجل بوليمير حقيقي غير مثالي فإن الحساب هو أكثر تعقيدا و لكن الطريقة هي نفسها . 

 طاط . في الواقع هذه آلية في أساس مرونة الم

باستخدام  الطاقة الحرة لتطابقات البوليمير يمكننا حساب خواص المادة للجزيئات الكبيرة في العديد من الوضعيات مثل 

 تفاعلها مع االنضغاط ، تغير حجمها في المصهور و تبادل تأثيراتها في المحاليل و أثر الجزيئات المتفرعة .. الخ 

و الذي لن يطرح هنا . مواضيع البحث الحديث تشمل دراسة البوليميرات المعقدة             هذا هو حقل واسع من المعرفة بذاتها 

لها بعض العالقة الشاملة و التجارب تقارن بانتظام . هل البوليميرات و دراسة أمزجة البوليميرات . الحسابات الحاسوبية  

 الفيزيائي ؟ القضية مفتوحة . مع البنية للفراغ

 

 



 

 مخطط العقد ألبسط العقد األولية  – 169الشكل 

 

 لكن هذا صحيح بأن البوليميرات غالبا تكون معقدة و مرتبطة . 

 العقد و االرتباطات 

 س هذا أو سوف أربط أصابعك بعقد مل" ال ت

 ) تقنية تعليم أوالد كريهة لكن فعالة بشكل مدهش   ("

ب . العقدة ) رياضيا ( هي قطعة مغلقة من خيط مطاطي أي العقد و تعميماتها هي أساسية لدراسة حركة الجسم المتذبذ

أيضا تسمى الحلقة خيط الذي نهايتيه تم لصقهما معا و الذي ال يمكن أن يتشوه إلى دائرة أو حلقة بسيطة . الحلقة البسيطة 

 التجريبية . 

ذلك سوف نكتشف أسبابا أخرى العقد مهمة في سياق هذا الفصل كما تعرض حدود حركة األشياء المتذبذبة . باإلضافة ل

 ( . و في هذه الفقرة سنمرح قليال .255لدراسة العقد الحقا .) مرجع 

--- 

                katlas.math.tonronto.edu*التوضيحات الجميلة و المعلومات التفصيلية يمكن أن توجد في موقع اطلس العقد  

  www.knotplot.comو في موقع 

 

 

http://www.knotplot.com/


 

( و العقد 256أثبت شوبيرت أن كل عقدة يمكن أن تتكون من طريقة فريدة كمجموع للعقد األولية ) مرجع  1949في 

 بالتالي تتصرف بشكل مماثل لألعداد الصحيحة . 

 )13 (يليها عقدة ثالثية  )10(، العقدة التجريبية  169إذا كانت العقد األولية مرتبة بأعداد متقاطعة كما هو مبين في الشكل 

. الشكل فقط يبين العقد األولية أي العقد التي ال يمكن تحليلها لعقدتين التي ترتبط بواسطة  )14( و بعقدة بشكل رقم ثمانية 

 شريطين متوازيين . 

 باإلضافة لذلك الشكل فقط يبين األشكال ذات المرآتين الممكنة غالبا . 

عادة هو رياضة رياضية  حديثة . مخططات العقد المسطحة  –نتيجة لتصنيفها  –ة العقد مع البحث عن الثوابت جدول

. و هناك عقدة واحدة ذات صفر و واحدة ذات ثالثة            169ترتيب بواسطة العدد األصغري للتقاطعات كما تتم في الشكل 

ين ذات خمس و ثالثة ذات ست و سبع عقد ذات و واحدة ذات أربعة تقاطعات ) بدون عد العقد المرآتية ( و هناك عقدت

سبع و إحدى وعشرين عقدة ذات ثمان و واحد و أربعين ذات تسع و مائة و خمسة و ستين عقدة ذات عشر و خمسمائة و 

و  15ذات  293 253و  14ذات  972 46و  13ذات   9988و  12ذات   2176اثنان و خسمين عقدة ذات أحد عشر و 

 قاطع . ت 16ذات  705 388 1

الصورة المرآتية لعقدة عادة و لكن ليس دائما مختلفة عن األصل . إذا اردت تحديا جرب بيان أن العقدة الثالثية و هي 

  1914العقدة ذات ثالث تقاطعات مختلفة عن الصورة المرآتية لها . و أول برهان رياضي من قبل ماكس دين في 

ة ستكون عقدة على حبل التي تلغي العقدة المقابلة عندما تجعل االثنتين تلتقيان العقد المضادة غير موجودة . العقدة المضاد

 على طول الحبل . من السهل اثبات أن هذا مستحيل . و نأخذ متتالية ال نهائية و العقد المضادة على سلسلة / خيط 

( و من ناحية يمكننا جعلها تختفي بهذا الشكل  257) مرجع  

و من ناحية  

أخرى يمكن فعل نفس الشيء باستخدام 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 *. K=0ذات عقدة مضادة هي فك العقدة  Kالعقدة الوحيدة 

طرق ذكية لتحقيق هذا . و الطريقة كيف نصف مثل هذه العقدة عبر الهاتف ؟ الرياضيون قضوا الكثير من الوقت لتبين 

الواضحة غالبا هي تسطيح العقدة على مستوي و إيراد الموضع و النوع ) أسفل أو أعلى ( التقاطعات . )أنظر الشكل 

( . لكن ما هي أبسط طريقة لوصف العقد بواسطة الهاتف ؟ المهمة ليست منتهية بشكل كامل و لكن النهاية قريبة . 170

التي ال تعتمد على تحدثون عن الرسائل الهاتفية حيث يتحدثون فقط عن ثوابت العقدة أي حول المقادير الرياضيون ال ي

الشكل الدقيق للعقدة . في الوقت الحاضر أفضل وصف للعقد يستخدم ثوابت كثير الحدود . اكثرها تستند الكتشاف من قبل 

سمح لنا بوصف فريد ألكثر العقد البسيطة فإنه يفشل . و لكن بالرغم من أن كثير حدود جونز ي1984فوجان جونز في 

للرياضيين بأن يثبتوا أن المخطط الذي يتبادل بذبك من أجل العقد األكثر تعقيدا . و لكن في النهاية يسمح كثير حدود جونز 

 و يزيل التقاطعات الالغية ) أي إذا كانت مخفضة ( في الواقع هي التي لها عدد أصغري من التقاطعات . 

 اليبس ) نظرية العقد ( .كثير الحدود أيضا يسمح بإظهار أن أي مخططين متناوبين مخفضين يرتبطان بتتابع الف

 باختصار أبسط طريقة لوصف عقدة عبر الهاتف هي اعطاء كثير حدود كاوفمان لها مع بضع كثيرات حدود أخرى .

الزمن . عند  –الثالثية مكافئ للسطح المعقد في الفراغ نظرا ألن العقد مستقرة في الزمن فإن الخط المعقد في األبعاد 

 بأبعاد أعلى نحتاج ألن نكون حذرين .  كل عقدة ) أو خط ذو عقد ( يمكن توحيده في أربعة أبعاد أو أكثر و لكن  التفكير  

---- 

( 163s)تحدي  K=1بوضع  0=1*هذا البرهان ال يعمل عندما  ينفذ على األعداد و سوف تكون قادرين على استنتاج 

 لماذا هذا البرهان مقبول بالنسبة للعقد لكن ليس على األعداد .

 

 

 أنواع التقاطعات في العقد – 170الشكل   حركات رايدمايستر و الفاليب  -   171الشكل        

 

 

 عقدة علوية مفتوحة بشكل صارم و عقدة مفتوحة بشكل رقم ثماينة – 172الشكل 

 



يقطع الدائرة . مثل هذا   t=1من أجل    ويقطع العقدة   t=0 من أجل  ون في األبعاد الرباعية الذيليس هناك سطح مدف

 الدفن للسطح يحتاج على األقل إلى خمسة أبعاد . 

كرة بدال من دائرة مثال كما قلنا كرتين يمكن ربطهما في عقد في  nفي األبعاد األعلى العقد بالتالي ممكنة فقط إذا ربطت 

 كرات في أبعاد خماسية و هكذا  3ال3رباعية و  أبعاد

 اصعب مسائل مفتوحة التي يمكن أن تخبر بها جدتك 

فمن المدهش أنهم يعلموا ال شيء بعد ذلك حول شكل  أن الرياضيين قد حققوا تقدما حيدا في تصنيف العقد حتى بالرغم 

 العقد و هنا بعض المسائل التي ما تزال مفتوحة اليوم :

الذي هو حبل له نفس نصف القطر المعتاد              هذه أبسط مسألة عقد غير محلولة : تخيل حبل مهتز بشكل مثالي  -

 ( .r 164بكم نهايات الحبل تصبح أقرب ؟ ) تحدي  و لكن الذي انحناؤه يمكن تغييره حسبما يفضل المرء . 

نصف قطر . و ليس هناك عالقة تعطي   10.1 كان هناك فقط تقديرات عددية للجواب : حوالي 2006في عام 

. بشكل مغاير حل المسألة التالية : ما هو طول الحبل لعقدة ثالثية مغلقة ؟ أيضا في هذه الحالة القيم  10.1العدد 

لكن ال يوجد عالقة دقيقة . نفس الشيء يصح من أجل أي  –نصف قطر  16.33حوالي  –العددية معلومة 

 عقدة أخرى بالطبع . 

من أجل العقد الرياضية أي العقد الجرعية المسألة أيضا غير محلولة . مثال : طول الحبل لعقدة ثالثية قوية هو  -

( و من أجل عرض  259قطر ) مرجع  21.04قطر و العائدة للعقدة بشكل  رقم ثمانية هو  16.33حوالي 

 جميل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

شكل مرشح الذي ربما يقلل من طول الحبل و يترك فجوة بين  مسألة طول الحبل من أجل مشبك بسيط و – 173الشكل 

 الحبلين

و كن ما هي العالقة التي تعطي قيم  www.jasoncantarella.com/movsعملية الشد أنظر المحاكاة على الموقع 

مجهول . لدى لو كاوفمان تعليق  –أو أي عقدة أخرى  –طول الحبل . ال أحد يعلم بسبب الشكل الدقيق للعقدة الثالثية 

 بسيط من أجل الحالة : إنها فضيحة للرياضيات .

عميم للعقد لعدة شرائط مغلقة . الرياضيون أيضا يدرسوا البنى العامة غير العقد . الروابط / الوصالت هي الت -

الجدالت و الوصالت الطويلة عي تعميم للوصالت إلى شرائط مفتوحة . اآلن نأتي لمفاجأة تالية موضحة في 

الحبل غير مسألة طول  U. حتى من أجل حبلين اللذين يشكالن مشبك بسيط أي حرفين مرتبطين  173الشكل 

جايسون كانتاريال                   2004موجودة . في الحقيقة في عام ( و ليس هناك حتى عقدة 260) مرجع محلولة 

و زمالؤه قدموا  مرشح للشكل الذي يقلل من طول الحبل . من المدهش أن شكل المرشح يترك فجوة صغيرة 

 . 173بين الحبلين كما هو مبين في الشكل 

 علينا أن نترك هذه القضايا لفرصة مستقبلية.باختصار شكل العقد هو موضوع بحث الذي ال يهدأ أبدا . بالتالي 

  

 فضول و تحديات مرحة حول العقد و األشياء المتذبذبة 

تظهر العقد نادرا في الطبيعة . مثال فروع األشجار أو جذورها ال يبدو أنها تشكل العديد من العقد في حياة 

( بعبارة اخرى لماذا  ليس هناك موز عقدي أو جذوع  r 165النبات . كيف تتجنب النباتات هذا ؟ ) تحدي 

 أزهار عقدية في الطبيعة؟

األبحاث الحديثة درست أيضا كيف يتجنب األخطبوط العقد في أذرعته . و قد وجد أن األذرع تفرز مادة 

 كيماوية تمنع األذرعة أو أجزاء منها من أن تلتصق معا . 

. ابسط الوصالت أي الوصالت التي من أجلها أبسط تشكيل لها  ليس فقط العقد لكن الوصالت يمكن تصنيفها

 . 174عدد أصغر من التقاطعات كما هو مبين في الشكل 

   *  * 

 

 مخططات أبسط الوصالت ذات عنصرين و ثالثة عناصر – 174الشكل 

http://www.jasoncantarella.com/movs


 

 السمكة الشمطاء مربوطة بشكل عقدة – 175الشكل  كيف الترتيب الظاهر للفات حبل طويل  – 176الشكل 

 )يسار( التغيرات مع الزمن عند هز الحاوية ) يمين( 

 

فيزياء السباحة البشرية رائعة . لتعلم تفاصيل عن كيفية الحركة في ترتيب للسباحة بالسرعة الممكنة ادرس الموقع الرائع 

coachsci.sdus.edu/swim حريك الذراعين و الجذع و السيقان و يبين من قبل برينت روشال . و هو يخبر كيفية ت

كيف األبطال يقومون بهذه الحركات . روشال أيضا يخبر عن النظريات الغريبة التي أطلقت في حقل السباحة مثل الفكرة 

 الخاطئة أن الرفع يلعب دورا في السباحة البشرية .

   *  * 

قادرة على صنع  الطيني نكليس ف بالسمكة الشمطاء أو االالنوع الشهير من سمك االنكليس هو السمكة العقدة أيضا تعر

مثاال . السمكة الشمطاء تستخدم هذه   175( يبين الشكل  262عقدة في جسمها و تحريك العقدة من الرأس للذيل ) مرجع 

ت من الحركة لتغطية جسمها بواسطة  وحل الذي يمنع المفترسات من إمساكها و هي تستخدم أيضا هذه الحركة لإلفال

للتخلص من الطين بعد زوال الخطر و دفع الفريسة التي تعضه من أجل استخالص قطعة من اللحم و كل قبضة المفترس  

 سمك العقدة المدروس يشكل فقط عقد ثالثية يسارية وبهذا الشكل هذا مثال آخر عن عدم التناظر المرآتي في الطبيعة .

   *  * 

ى الخلية هي سالسل من األحماض األمينية و يبدو أن القليل جدا من البروتينات لها البروتينات التي تشكل الكثير من بن

من  2000( و أن أكثرها تشكل عقد ثالثية و لكن البروتين ذو العقد بشكل رقم ثمانية اكتشف في عام  261عقد ) مرجع 

 قبل ويليام تايلور .

   *  * 

داخل نوى الخاليا يمكن  DNAحيث أن جزيئات    DNAرتبطة بالعقد في أحد االكتشافات المذهلة في السنوات األخيرة الم

أن تتكون من مئات ماليين أزواج األساس . هي تحتاج بانتظام ألن تغلف و يزال غالفها . و عندما يتم هذا غالبا نفس 

و لكن عندما تسحب  الشيء يحدث عندما قطعة طويلة من الحبل تلف و توضع في خزانة بطريقة تبدو أنها مخزنة بانتظام

 ( 263من طرف واحد فإن عددا كبيرا من العقد يوجد فجأة ) مرجع 

هذه التأثيرات تم دراستها نهائيا بالتفصيل . الخيوط بطول بضع أمتار وضعت في صناديق مربعة و تم  2007في عام 

كانت مدهشة : تقريبا كل عقدة يمكن تخيلها بتعقيد  176  . و النتيجة المبينة جزئيا في الشكل هزها  من اجل تسريع االثر

 تشكلت بهذه الطريقة . –معين التي تعتمد على الطول و مرونة الخيط 

 



 

في نوى الخاليا . تتطؤلب الحياة حركة  DNAلجعل القصة الطويلة قصيرة ايضا يحدث تشابك للخيط في الطبيعة عند فك 

داخل نواة الخلية بدون إعاقة ولذا  ما ذا تفعل الطبيعة ؟ الطبيعة تاخذ ابسط طريقة : عندما يكون هناك  DNAجزيئات 

و تحركه و تضع نهاتيه معا ثانية و في نوى الخاليا هناك العديد من االنزيمات  DNAتقاطع غير مرغوب فانها تقص 

ية . و تفاصيل هذه العملية الرائعة ما تزال موضوع بحث الخاصة التي تعرف بالتوبوايزوميراز  التي تقوم بهذه العمل

 حديث .

   *  * 

على طول سك  Iالرياضي العظيم كارل فريدريش غاوص كان اول شخص للسؤال عما يحدث عندما يمر تبار كهربائي 

A  المتصل مع سلكB  ر: ( و قد اكتشف نتيجة جميلة بحساب اثر الحقل المغناطيسي لسلك على اخ 246) مرجع 

  

 

ال يعتمد على الشكل الدقيق لألسالك و لكن فقط على  nحيث التكامالت تجرى على طول السلك . وجد غاوص أن العدد 

الناتج . الرياضيون يسمون مثل هذه العدد بالثابت الطبولوجي  nالطريقة التي تتصل بها . تشويه السلك ال يغير العدد 

حساب ثابت رياضي للوصالت و سباق البحث لفعل نفس الشيء على ثوابت وباختصار اكتشف غاوص طريقة فيزيائية ل

 أخرى و بشكل خاص العقد و الجدالت ما يزال ماضيا اليوم .

 

 

 

 قطرة مطر كبيرة تسقط لألسفل – 177الشكل     هل هذا ممكن ؟ – 178الشكل 

 تبادالت التاثير النووية كان إدوارد فيتن قادرا على تعميم هذه الطريقة لتشمل    1980sفي 

 

 و تعريف ثوابت عقدة أكثر تعقيدا و االكتشاف جلب له ميدالية فيلدز .

   *  * 

حيث نبقى أعلى و نطرح عدد التقاطعات حيث عندما نعبر أسفل نحصل إذا تحركنا على طول عقدة و عددنا التقاطعات 

داة في بنائها و في الواقع التلوي ليس بالضرورة ثابت تحت على عدد يسمى التلوي للعقدة . و هو ليس ثابت و لكن عادة أ

 (.166e؟ ) تحدي 171واحد من ثالث حركات رايدمايستر . هل يمكنك رؤية أي واحد يستخدم الشكل 

 لكن التلوي ثابت تحت الفاليبس .

   *  * 



 

أبحاث العقد الحديثة ما تزال موضوع ذو العديد من األسئلة المفتوحة . االكتشاف األخير هو التكميم النصفي للتلوي ثالثي 

 ( . العديد من االكتشافات ما تزال متوقعة في مجال نظرية العقد الهندسية .265األبعاد في العقد القوية ) مرجع 

   *  * 

 ( e 167مكنك ايجاد واحدة ؟ ) تحدي هناك طريقتين لربط حذائك . هل ي

   *  * 

( لكن استخدم فهمك وليس حكمك المسبق وبالمناسبة ينتج  s 168ما هو شكل قطرات المطر. جرب تصورها . ) تحدي  

( و شكل مثل هذه القطرة الكبيرة مبين في 266)مرجع   4mmان هناك حجم اعظمي لقطرات المطر بقيمة تبلغ حوالي 

 ل يمكنك تخيل من أين أتى الحد ؟. ه177الشكل 

،  III) مجلد  15μm-10ذات ذروة عند  μm 100-1للمقارنة القطرات في الغيوم ، الضباب أو الندى هي في المجال من 

وفي اوضاع حيث كل القطرات ذات حجم متشابه و حيث الضوء يتبعثر فقط مرة بواسطة القطرات يمكننا (   160صفحة 

 (   128، صفحة  III) مجلد لقات و اقواس الضباب مالحظة الهاالت والتأ

   *  * 

 ( s 169هل هو عقدة ، جديلة أو وصلة ؟ ) تحدي   178ما هو الشيء المبين في الشكل 

   *  * 

 ( d 170هل يمكنك إيجاد طريقة لتصنيف العقد ؟ ) تحدي 

   *  * 

 ( s 171هل تستطيع إيجاد طريقة لتصنيف الطريقة التي يمكن بها ربط أربطة الحذاء ؟ ) تحدي 

   *  * 

 

 

 

 ثعبان طائر يقوم بعمل يعطيه  اسمه – 179الشكل 



 

. هناك في الحقيقة عائلة من الثعابين التي تحب أن  179المثال الصارخ لكيفية تصرف األشياء المتذبذبة معطى في الشكل 

تقفز من شجرة و تطير في الهواء لشجرة مجاورة . كل من القفزة و طريقة الطيران تم دراستها في السنوات األخيرة . 

من قبل جايك سوكا يعطي أفالم إضافية . إن منشوراته الرائعة تخبر المزيد عن هذه  www.flyngsnake.org الموقع 

 (. 267الزواحف المميزة ) مرجع 

     *  * 

في بعض األحيان يتشكل (   321، صفحة  I) مجلد عندما تتحرك طائرة  بسرعة فوق صوتية عبر الهواء الرطب 

 ( 2 172غيمة عن التي درست أعاله ؟ ) تحدي مخروط و يتحرك مع الطائرة . كيف تختلف هذه ال

   *  * 

( : أنه من الممكن صنع المطر حسب الطلب ؟ حتى اآلن تقريبا ال  ny 173أحد أصعب التحديات حول الغيوم ) تحدي 

اعدة يوجد نتائج إيجابية . و اختراع طريقة ربما تستند إلى حقن الملح الهيجروسكوبي أو بمساعدة الليزرات سيكون ذو مس

 كبيرة للجنس البشري .

   *  * 

سنة و قد درس ألول مرة من قبل ويليام تومسون    150عالقة مع الجسيمات األولية ؟ السؤال عمره حوالي هل الثعابين 

كيلفن و بيتر تايت في أواخر القرن التاسع عشر . حتى اآلن ال يوجد دليل على وجود عالقة و العقد يمكن أن تكون  –

مقاييس بالنك و هي اصغر ابعاد ممكنة في الطبيعة . سوف ندرس كيف العقد و بنية الجسيمات األولية يمكن مهمة عند 

 أن ترتبط في المجلد األخير من هذه المغامرة .

   *  * 

 ملخص عن األجسام المتذبذبة 

درسنا األمواج ، السوليتونات  مواضيع أساسية . في الفصول السابقةيمكننا جمع الحركات الممكنة للجمل الممتدة في بضع 

( و هذه المالحظات توصف بواسطة معادالت الموجة . في هذا الفصل 311، صفحة  Iو اختراقها فيما بينها ) مجلد 

درسنا  طريقة للتحرك عبر تغير الشكل و  درسنا االنقالب و درسنا الدوامات و الموائع و البوليميرات و إعادة ترتيبها 

و االنقالب بوصف  ودرسنا حركة االنخالعات في األجسام الصلبة . و قد وجدنا أن تغير الشكل يوصف بنظرية القياس

بواسطة ثنائية الفراغ و الدوامات تتبع معادلة  شرودنجر و الموائع و البوليميرات تشبه النسبية العامة و الثقوب السوداء  

 وأشكال العقد من الصعب حسابها  و االنخالعات تتصرف بشكل نسبي . 

حث جاري بسرعة كاملة و يتوقع أن العديد من حركة األجسام المتذبذبة هو موضوع مهمل في الكتب حول الحركة و الب

الجميلة مع الفيزياء التقليدية ستكتشف في المستقبل القريب . مثال ، في هذا الفصل لم ندرس أي تشابه ممكن التشابهات 

( r 174لحركة الضوء . بشكل مشابه تضمين نظرية الكم في وصف حركة األجسام المتذبذبة يبقى قضية رائعة ) تحدي 

 شخص يهدف للنشر في حقل جديد . ألي

. هل األشياء المتذبذبة يمكن أن تظهر في الملخص وجدنا أن األشياء المتذبذبة يمكن أن تظهر أكثر حقول الفيزياء الحديثة 

 كل حقول الفيزياء الحديثة؟ سوف ندرس هذه القضية في المجلد األخير .

 

 

 

 

http://www.flyngsnake.org/
http://www.flyngsnake.org/


 الفصل الثاني عشر 

 ثانية  –فيزياء الكم في ملخص قصير 

مقارنة مع الفيزياء الكالسيكية نظرية الكم هي بالتأكيد أكثر تعقيدا . و لكن الفكرة األساسية هي بسيطة في الطبيعة هناك 

و قيمة أصغر فعل تؤدي إلى مالحظات غريبة تتم في  اصغر تغير أو اصغر فعل بقيمة 

تحديد و إزالة التماسك و العشوائية في القياسات ،عدم المجال الميكروسكوبي مثل سلوك الموجة للمادة و عالقات عدم ال

قابلية التمييز لكمية الحركة الزاوية ، النفقية ، تشكيل األزواج ، التفكك ، تفاعالت الجسيمات و تبادل الجسيمات 

 االفتراضية .    

 نظرية حقل الكم في بضع جمل 

" 

 فولتير رسالة عن السماحية"

 كل نظرية الكم يمكن تلخيصها في بضع جمل : 

 غير ملحوظة  في الطبيعة األفعال األصغر من  -

 وجود أصغر فعل في الطبيعة يؤدي مباشرة لدرس أساسي تعلمناه حول الحركة في جزء الكم من مغامرتنا :

 إذا تحرك شيء ما فإنه مكون من كوانتونات أو جسيمات كمية  -

 هناك جسيمات كمية أولية  -

هذه العبارات تطبق على كل شيء وبالتالي على كل األجسام والصور أي على المادة و اإلشعاع . المادة المتحركة مكونة 

من كوانتونات . األحجار ، أمواج الماء ، الضوء ، الصوت ، الزالزل معجون األسنان و كل شيء آخر يمكننا تبادل 

 التجارب :  تبين معه مكون من جسيمات كمية متحركة والتاثير 

مثل الشحنة الكهربائية ، الشحنة الضعيفة ، شحنة اللون ، السبين ،  –كل خواص الجسام الملحوظة في الطبيعة  -

يظهر بأعداد صحيحة من اصغر واحدة في الجمل المركبة  –التكافؤ ، عدد الليبتون .. الخ باستثناء واحد للكتلة 

 و هي تضاف أو تتضاعف .

 

أو الكوانتون األولي هو شيء قابل للعد وهو أصغر من طول موجة كومبتون العائد له  الجسيم الكمي األولي -

و الشحنة  C , P & Tكمية الحركة ، الكتلة ، البرم ، التكافؤ  –( و يوصف بواسطة الطاقة 259)صفحة 

ل ، عدد الليبتون              الكهربائية ، اللون ، اإليزوسبين الضعيف ، اإليزوسبين ، الغرابة ، األناقة ، العلو ، الجما

 و عدد الباريون .

كل األشياء المتحركة مكونة من جسيمات كمية أولية . لرؤية كم عمق هذه النتيجة عليك تطبيقها على كل األشياء 

 س, المتحركة التي عادة تنسى ، مثل األشباح ، األرواح ، المالئكة ، الحوريات ، الشياطين ، اآللهة ، اآللهات و النفو

 ( .  175eيمكنك التأكد بنفسك ما يحدث عندما طبيعتها الجسيمية تؤخذ بالحسبان ) تحدي 

الجسيمات الكمية ال تكون أبدا في سكون ، و ال يمكن تحديد موضعها و تتحرك بشكل احتمالي و تصرف كجسيمات 

لتمميز و لها جسيمات مضادة                أو كأمواج و تتداخل و يمكن أن تستقطب و يمكن أن تعبر نفقيا و هي غير قابلة ل

 و تتبادل التأثير موضعيا و تعرف مقاييس  الطول و الزمن وهي تحد من دقة القياس .  

 الجسيمات الكمية تأتي بنوعين : 



المادة مكونة من فرميونات : كواركات و ليبتونات : هناك ستة كواركات التي تشكل النوى و ستة ليبتونات  -

                 1/2تونات مشحونة بما فيها اإللكترون  و ثالثة نيوترينوات حيادية و الفرميونات األولية لها برم ثالثة ليب

 لمبدأ االستبعاد لباولي  و تخضع

اإلشعاع ناتج عن ثالثة تبادالت تأثير للقياس وهو مكون من بوزونات : الفوتونات ، بوزونات شعاعية ضعيفة  -

 . 1هذه البوزونات األولية كلها لها برم و ثمانية غلوونات . 

في مغامرتنا أردنا أن نعرف ما هي المادة و ما هي تبادالت التأثير . اآلن نحن نعرف : أنها ناتجة عن جسيمات 

كمية أولية . و دراسة الحركة داخل المادة بما فيها تفاعالت الجسيمات و تبادل الجسيمات االفتراضية اظهر أن 

 من عدد محدود من الجسيمات الكمية األولية و تبين التجارب أن :المادة مكونة 

في الفراغ المسطح الجسيمات األولية تتبادل التأثير بواحد من ثالثة أشكال : هناك تبادل تأثير كهرطيسي ،  -

 تبادل تاثير نووي قوي و تبادل تأثير نووي ضعيف 

 ضية تبادالت التأثير الثالث هي تبادالت للبوزونات االفترا -

  SU(2)و تناظر محطم أي تقريبي   U(1) , SU(3)تبادالت التأثير الثالث توصف بتناظرات القياس  -

   

الزمن المسطح . و الوصف األكثر بساطة  –تناظرات القياس الثالث تثبت الغرانجيات كل جملة فيزيائية في الفراغ 

 .للالغرانجيانات هو بمساعدة مخططات فينمان و مجموعات القياس 

في كل التاثيرات المتبادلة فإن الطاقة ، كمية الحركة ، كمية الحركة الزاوية و الشحنة الكهربائية ، شحنة اللون  -

 ، عدد الليبتون و الباريون تكون مصونة . CPTو تكافؤ 

 قائمة المقادير المصونة تقتضي : 

 نظرية حقل الكم هي جزء من فيزياء الكم و تتضمن وصف تحويالت الجسيمات  -

تنتج من وجود  –التي تتضمن تفاعالت الجسيم ،إصدار الجسيم و امتصاص الجسيم  –إمكانية تحويالت الجسيمات 

شعاعي ، ( .إصدار الضوء ، النشاط اإل29، صفحة    IVالفعل األصغري و السرعة األعظمية في الطبيعة ) مجلد 

  ها هي ناتجة عن تحوالت الجسيمات . احتراق الشمس و تاريخ المادة المركبة التي نتكون من

تحويالت الجسيمات ، فإن نظرية حقل الكم تقدم حد من أجل تحديد موضع الجسيمات . في الحقيقة أي بسبب إمكانية 

 ون .يمكن تحديد موضعه فقط ضمن مجاالت طول موجة كومبت   mجسم ذو كتلة 

سرعة الضوء . و على أقل عند هذه المسافة علينا أن نتخلى عن الوصف الكالسيكي و نستخدم نظرية حقل الكم.  cحيث 

إذا اقتربنا من طول موجة كومبتون فإن تحويالت الجسيمات تصبح مهمة جدا بحيث أن الفيزياء الكالسيكية و حتى نظرية 

 الكم البسيطة تكون غير كافية . 

الكهربائي الكمي هو وصف حقل الكم للكهرطيسية . و هي تتضمن و تشرح كل تحويالت الجسيمات التي  الديناميك

و شروط تناظر الفراغ الزمن              U(1)يتحدد بمجموعة القياس الكهرطيسية  QEDتتضمن الفوتونات . و إن الغرانجيان 

 ) بوانكريه( ، تناظر التباديل و قابلية إعادة التطبيع .

يصف  QEDالزمن و عن طريق تأثيرات الجسيمات االفتراضية فإن  –إن الشرط األخير ينتج من استمرارية الفراغ    

التفكك الكهرطيسي ، المصابيح ، الليزرات ،تشكل االزواج ، اشعاع اونروه  لتسارع المراقبين ، طاقة الخالء و اثر 

يالت الجسيمات ناتجة عن الديناميك الكهربائي الكمي ايضا تدخل كازيمير أي جذب االجسام الناقلية الحيادية . و تحو

تصحيحات على الديناميك الكهربائي الكالسيكي من بين اشياء اخرى تحويالت الجسيمات تنتج اختالفات صغيرة عن مبدا 

 الفوتون . –مكانية تبعثر الفوتون الذي يتضمن االتنضد للحقول الكهرطيسية  

لنووي الضعيف تصف مخالفة التكافؤ ، مزج الكوارك ، مزج النيوترينو ، البوزونات الشعاعية ذات نظرية تبادل التاثير ا

. و تبادل التاثير الضعيف يشرح جزاء كبيرا من  SU(2)و حقل هيجز من اجل تحطيم تناظر القياس الضعيف الكتلة  

 تجعل الشمس تسطع وتشرق .   النشاط اإلشعاعي بما فيه انتاج الحرارة داخل االرض و يصف عمليات التي



التي تتضمن غلوونات الكمي ونظرية الحقل لتبادل التاثير النووي القوي يصف كل تحويالت الجسيمات   اللوني الديناميك 

. في الحد االكبر للمقاييس الفيمتومترية فان تبادل التاثير القوي يعمل عن طريق تبادل البيونات ذات البرم صفر و هي 

جاذبة بشكل قوي و تؤدي لتشكيل نوى ذرية . و تبادل التاثير القوي يحدد االنشطار و االندماج النووي .                              

يشرح كتل الميزونات و الباريونات عن طريق وصفها كحاالت كوارك مرتبطة   QCDالديناميك الكهربائي الكمي او و 

 ( . 198)صفحة 

بتضمين تحويالت الجسيمات فان نظرية حقل الكم تعطي اساسا شائعا لمفاهيم و اوصاف علم المواد و الفيزياء النووية              

و الطب و اكثر علم الفلك . مثال نفس المفاهيم تسمح لنا باالجابة على اسئلة مثل لماذا الماء سائل  و الكيمياء و البيولوجيا

                 عند درجة حرارة الغرفة و لماذا النحاس احمر و لماذا قوس قزح ملون و لماذا الشمس و النجوم تستمر في السطوع

 ادة لصنع خشبها ولماذا نحن قادرين على تحريك يدما اليمنى بارادتنا.عنصر و اين تاخذ الشجرة الم 110و لماذا هناك  

 نظرية الكم تشرح اصل خواص المواد و اصل خواص الحياة . 

نظرية حقل الكم تصف كل خواص المواد سواء كانت ميكانيكية او ضوئية او كهربائية او مغناطيسية و هي تصف كل 

و الفونونات و االمواج المغناطيسية و الماغنونات و الضوء و البالزمونات               االمواج التي تحدث في المواد مثل الصوت 

 و كل االثارات الموضعية . 

نظرية حقل الكم  ايضا تصف التاثيرات الفعالة في المادة مثل السوبر ناقلية و تاثيرات انصاف النواقل و السوبر ميوعة   

 يرات المتبادلة بين المادة و االشعاع  من اللون لتشكيل المادة المضادة زو اخيرا نظرية حقل الكم تصف كل التاث

المعرف بانه الفرق بين  –نظرية حقل الكم تصف ايضا ات وصف الجسيم للطبيعة  بمت فيه مصونية عدد الجسيمات 

االضطرابي الجسيمات و الجسيمات المضادة ينتج من امكانية وصف تبادالت التاثير بشكل اضطرابي . و الوصف 

للطبيعة ممكن فقط عند طاقات منخفضة . و عند طاقات عالية جدا   اعلى من تلك المالحظة في التجارب الوضع يتوقع 

 أن يتغير و التأثيرات غير االضطرابية تلعب دورها . و هذه األواضع ستدرس في المجلد التالي .

 انجازات في الدقة 

وقع أي خاصة للمادة . و نظرية حقل الكم تتوقع كل خواص المادة و العدد الكلي من الفيزياء الكالسيكية غير قادرة على ت 

              التي يمكن قياسها اليوم . و الدقة عادة ال تكون محدودة بعدم دقة النظرية  –في بعض االحيان ثالثة عشر  –الخانات 

حقل الكم و التجربة هو فقط محدود بمقدار المال الذي يراد بدقة القياس . بعبارة اخرى االتفاق بين نظرية و لكنها محدودة 

بعض النوقعات للفيزياء الكالسيكية و نظرية حقل الكم . التوقعات تستنتج من خواص الطبيعة  25انفاقه . و يبين الجدول 

 المجموعة في قائمة األلفية التي ستعطى في الفقرة التالية . 

 

 

 الفيزياء الكالسيكية و نظرية حقل الكم و التجربةمقارنات مختارة بين  – 25الجدول 

 bتقدير الكلفة القياس aتوقع نظرية الكم التوقع الكالسيكي القيمة القابلة للقياس

    الحركة البسيطة لالجسام 
 عدم التحديد 

 طول موجة المادة 
  معدل النفقية في تفكك ألفا

 طول موجة كومبتون 
زمن التفكك االشعاعي 

 في الهيدروجين 
 اصغر كمية حركة زاوية 

  اثر كازيمير /الضغط 

0 
 اليوجد 

0 
 اليوجد

0 
 اليوجد

0 
0 
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  bتقدير الكلفة القياس   aنظرية الكمتوقع  التوقع الكالسيكي  القيمة القابلة للقياس 

     الوان االجسام 

طيف االجسام 
 الحارة 

 انزياح المب 
 ثابت ريدبيرغ 

 –ثابت ستيفان 
 بولتزمان 

 ثابت إزاحة فين 
 قرينة انكسار الماء 
 –تبعثر الفتون 

 الفوتون 
وجود اإلشعاع 

 الليزري 

 متباعد 
 ال يوجد 
 ال يوجد 
 ال يوجد 

 
 ال يوجد 
 اليوجد 

0 
 

 ال 

 
 : النهاية  QEDمن 

 نعم 

 
 

 بضع %
 متفق 
 متفق 

  

    اص الجسيمات و تبادل التأثير خو

نسبة 
الجيرومغناطيسية 

 لإللكترون 

  Zكتلة البوزون 
 كتلة البروتون 

 زمن حياة البروتون
معدل التفاعل 

 الكيماوي

 2او  1
 
 

 ال يوجد 
 ال يوجد 

 تقريبا ميكرو ثانية 
 صفر 

 
 QEDمن 

 
  صحيح ضمن اخطاء 

    خواص المادة المركبة
 زمن حياة الذرة
 الحجم الجزيئي 

 ثابت فون كليتسينغ 
 ثابت جوزيفسون

AC 

السعة الحرارية 

 0Kللمعادن عند 

السعة الحرارية 
للغاز ثنائي الذرة 

 0Kعند 

 كثافة الماء 
الناقلية الكهربائية 

 الدنيا 
    

 اثنين يورو  توجد توجد ال يوجد  الفيرومغناطيسية 
 مائتي الف  يورو  توجد توجد ال يوجد  السوبر ميوعة 

 -تكاثف بوز
 اينشتاين 

 اثنين مليون يورو  توجد توجد ال يوجد 
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  bتقدير الكلفة القياس   aتوقع نظرية الكم التوقع الكالسيكي  القيمة القابلة للقياس 

السوبر ناقلية  
 )معدن(

 مائة الف  يورو  توجد توجد ال يوجد 

السوبر ناقلية  
)درجة حرارة 

 عالية(

 مائة الف  يورو  توجد ال توجد بعد  ال يوجد 

a.  كل هذه التوقعات محسوبة من المقادير االساسية المعطاة في القائمة االلفية 

b.  176في بعض االحيان كلفة حساب النوقع اعلى من كلفة القياس التجريبي ) هل يمكنك اعطاء امثلة ؟( ) تحدي 

s ) 

 

نالحظ أن القيم المتوقعة من قبل نظرية الكم ال تختلف عن تلك المقاسة . و على العكس فإن الفيزياء الكالسيكية ال تسمح 

 لنا بحساب أي من القيم المقاسة . هذا يبين التقدم بأن الفيزياء الكمية أتت بوصف للطبيعة . 

ع الطبيعة بالرغم من تصورات الشهرة و الغنى و بالرغم باختصار في المجال الميكروسكوبي نظرية الكم في تقابل تام م

من العدد األكبر لألبحاث قط فإنه لم يوجد بعد أي تناقض مع القياس و لكن بالرغم من هذا االتفاق الرائع ما يزال هناك 

 قياسات غير مفسرة و هي تشكل ما يعرف بقائمة األلفية .

 العامة ؟ ما هو غير مفسر بواسطة نظرية الكم و النسبية

، صفحة IIإن المادة المجموعة في هذا الجزء الكمي من صعودنا الجبل مع الملخص السابق عن النسبية العامة ) مجلد 

كل الظواهر الملحوظة المتصلة بالحركة و ألول مرة ال يكون هناك فرق معلوم بين النظرية و ( تسمح لنا بوصف 285

 العملي .

بعض االشياء ما تزال مفقودة . متى سالنا لماذا ؟ حول قياس و استمرينا في القيام  بالرغم من دقة وصف الطبيعة فإن

. الجدول يورد كل 26بذلك بعد كل جواب فإننا نصل إلى واحد من الخواص غير المفسرة للطبيعة الواردة في الجدول 

ته القائمة االلفية للمسائل بحيث يمكنن تسمي 2000القضايا حول الحركة االساسية التي كانت غير مفسرة في عام 

 المفتوحة. 

قائمة األلفية : كل شيء في النموذج المعياري والنسبية العامة ال يمكن ان يشرح و ايضا القائمة فقط تحوي  – 26الجدول 

 بيانات تجريبية المتوفرة الختبار نهائي موحد لوصف الحركة 

 2000الخاصة غير المفسرة في عام  القيمة القابلة للقياس 
 مقادير موضعية غير مفسرة بواسطة النموذج المعياري : خواص الجسيمات 

 

 قيمة الطاقة المنخفضة لثابت االقتران الكهرطيسي 
 قيمة الطاقة المنخفضة لثابت االقتران الضعيف او قيمة زاوية المزج الضعيف 

  

 قائمة األلفية : كل شيء في النموذج المعياري والنسبية العامة ال يمكن ان يشرح   / تابع  – 26الجدول 

 2000الخاصة غير المفسرة في عام  القيمة القابلة للقياس 



 

 
 قيمة ثابت االقتران القوي عند قيمة طاقة خاصة 

 قيمة كتل الست كواركات 
 قيمة كتل الست ليبتونات 

 Wقيمة كتلة البوزون الشعاعي 
 قيمة كتلة بوزون هيجز السلمي 

 قيمة كتلة زوايا مزج ثالثة كواركات 

 للكواركات   CPقيمة طور مخالفة 

 قيمة زوايا مزج النيوترينوات الثالث 

 للنيوترينوات   CPقيمة طور مخالفة 

 عدد اجيال الفرميونات و الجسيمات في كل جيل 
 ة لكل فرميون و كل بوزون اصل كل االعداد الكمي

 

 البنى الرياضية الموضعية غير المفسرة بواسطة النموذج المعياري 

 
 تناظر القياس                   

 
 مجموعة اعادة التطبيع      

 

 بالنك الثابتة لنظرية حقل الكم واحدات اصل 
 عدد ابعاد الفراغ الفيزيائي و الزمن 

 اصل تناظر بوانكريه أي البرم ، الموضع  ، الطاقة و كمية الحركة 
 اصل هوية الجسيم أي تناظر التباديل 

 اصل مجموعات القياس بشكل خاص :
اصل مجموعة القياس الكهرطيسية أي تكميم الشحنة الكهرطيسية و ايضا الشحنة 

 المغناطيسية المتالشية 

  Pو تحطمه و مخالفة  اصل مجموعة قياس تبادل التأثير الضعيف
  CPاصل مجموعة قياس تبادل التأثير القوي و مصونية 

 اصل خواص إعادة التطبيع
 اصل توابع الموجة ومبدأ الفعل األقل في نظرية الكم 

 أصل الغرانجيان النموذج المعياري لفيزياء الجسيمات 
 

  المقادير العامة غير المفسرة بواسطة النسبية العامة و علم الكون

 

 التسطح الملحوظ أي االنحناء المتالشي للكون 
 مسافة األفق أي حجم الكون ) إذا كان له معنى (

 قيمة و طبيعة كثافة طاقة الخالء الملحوظة ، الطاقة الداكنة او الثابت الكوني 
عدد  الباريونات في الكون ) إذا كان له معنى ( أي متوسط كثافة المادة المرئية في 

 الكون 

جسيم في الكون ) إذا أو طالما كان  9010الشروط االبتدائية من اجل تقريا حقول ذات 

له معنى ( يتضمن التجانس و تماثل مناحي توزع المادة و تذبذبات الكثافة في اصل 
 المجرات 

 كثافة و طبيعة المادة الداكنة 
 

 الكون البنى الرياضية العامة غير المفسرة بواسطة النسبية العامة و علم 

 

 اصل واحدات بالنك الثابتة للنسبية العامة   
 اصل مبدا الفعل االقل و  الالغرانجيان في النسبية العامة 

 

 

 

 قائمة األلفية : كل شيء في النموذج المعياري والنسبية العامة ال يمكن ان يشرح   / تابع  – 26الجدول 

 2000الخاصة غير المفسرة في عام  القيمة القابلة للقياس 

 
 الطبولوجيا الملحوظة للكون 

 

 



ان قائمة األلفية لها العديد من النواحي البارزة .  اوال ال يمكن لميكانيك الكم و ال النسبية العامة شرح أي خاصة غير 

مفسرة في الحقل االخر . النظريتين ال تساعدان بعضهما البعض و االجزاء غير المفسرة لكال الحقلين ببساطة يضافان 

 لبعضهما البعض . 

ما تزال الحركة تبقي التغير في الموضع مع الزمن . باختصار حتى الكم  و في النظرية النسبية  ثانيا في كل من نظرية

االن لم نحقق هدفنا : ما نزال لم نفهم الحركة ! و نحن قادرين على وصف الحركة بدقة كاملة ولكننا ما نزال ال  نعلم ما 

ي الكتلة ؟ ما هي الشحنة و ما هي الخواص االخرى لالجسام هي . االسئلة االساسية تبقى : ما هو الزمن و الفراغ ؟ ما ه

 ؟ ما هي الحقول ؟ و لماذا كل االلكترونات هي نفسها ؟ 

يحتوي مفاهيم مختلفة جدا . و هذا يعني انه  26( الجدول  314) صفحة  نالحظ ايضا ان قائمة االلفية لالسئلة المفتوحة

 ال نفهمه و ايجاد االجابات سيتطلب مجهودا . عند هذه النقطة من مسيرتنا هناك الكثير ما 

من ناحية اخرى قائمة االلفية للخواص غير المفسرة للطبيعة ايضا قصيرة . إن وصف الطبيعة الذي أنتجته مغامرتنا   

           حتى اآلن هو موجز و دقيق . ال يوجد تفاوتات بين التجارب معلومة . بعبارة أخرى لدينا وصف جيد للحركة عمال .     

غير ضروري إذا أردنا فقط تحسين دقة القياس . وتبسيط القائمة السابقة مهم بشكل رئيسي من وجهة و المضي قدما 

النظر المفهومية .  لهذا السبب فإن دراسة الفيزياء في الجامعة غالبا تتوقف عند هذه النقطة . لكن كما تبين قائمة األلفية 

 وجود تفاوتات مع التجارب فإننا لسنا في قمة جبل الحركة . حتى بالرغم من أننا ال نعلم 

 مكعب الفيزياء 

: مكعب الفيزياء . من  180( مبين في الشكل  7المنظر اآلخر للتقدم و القضايا المفتوحة الذي أعطي في المقدمة ) صفحة 

 c ,Gأخفض زاوية للمكعب التي تمثل فيزياء غاليليو و المواضيع المرتبطة بها من الحياة اليومية فإن ثالثة اضالع سميت 

 تؤدي إلى الجاذبية الكالسيكية ، النسبية الخاصة و نظرية الكم .  – e  ،k،  و 

هذا الحد الواحد يؤخذ بالحسبان و بالتالي يحسن دقة الوصف . من  كل ثابت يقتضي حد للحركة : في النظرية الموافقة ،

هذا المستوى الثاني للنظريات ، فإن االضالع المشابهة تؤدي لالعلى إلى النسبية العامة ، نظرية حقل الكم و نظرية الكم 

بالتالي يحسن الدقة اكثر  مع الجاذبية . كل من هذا المستوى الثالث من النظريات  ياخذ بالحسبان اثنين من الحدود و

فاكثر* . و المجلد الحالي يكمل المستوى الثالث من الدقة . و نشدد ان كل نظرية في المستوى الثاني و الثالث هي تامة 

بالرغم من ان ذلك فقط في نطاقها . و حتى بالرغم من أن حدود كل من هذه النطاقات واضحة ال يوجد فروقات بين 

 لومة . التجربة و النظرية مع

---- 

) مع  يعطي شكل مبسط لنظرية الفيزياء . المخطط األكثر دقة يمكن أن يستخدم اسما مختلفة لـ  180*بالطبع الشكل 

k و )e  مما يجعل الشكل مكعبا رباعي االبعاد و لكن ليست كل زواياه ستصف النظريات المخصصة ) هل يمكنك تاكيد

جاذبية و قترام الضعيفة و القوية يمكن ان تضاف . المخطط يمكن ان يكون اقل ( و أيضا ثوابت االe 177هذا ؟( ) تحدي 

 فوق كل شيء النتائج المذكورة في النص لن تتغير .

 

 

 

 

 

 

 



 

تاريخ مبسط لوصف الحركة في الفيزياء باعطاء حدود للحرمة مشمولة في كل وصف . االسهم تبين أي  – 180الشكل 

ماخوذة   eثابت في الطبيعة يجب ان يضاف و يؤخذ بالحسبان للوصول للمستوى التالي من الدقة ) الشحنة الكهربائية 

 لتمثل كل شحنات القياس المتقطعة الثالث (

ريات فان الضلع يؤدي الى اخر زاوية مفقودة : النظرية )الموحدة ( للحركة التي تاخذ بالحسبان من المستوى الثالث للنظ

كل حدود الطبيعة . وفقط هذه النظرية هي كاملة و وصف موحد للطبيعة . نظرا الننا نعرف كل الحدود للحركة من اجل 

جة لمعرفة جديدة . علينا فقط ان نتقدم في االتجاه االخير فانننا ال نحتاج لتجارب جديدة . اننا بحاالوصول للمستوى   

 الصحيح  بتفكير دقيق   و يمكننا البدء من ثالثة نقاط مختلفة وهذه هي موضوع المجلد االخير من مغامرتنا .

 المشاعر العارمة الناتجة عن نظرية حقل الكم و النسبية العامة 

في بعض االحيان يعتبر من االناقة  التظاهر بان المغامرة انتهت عند المرحلة التي وصلنا اليها *، في المستوى  الثالث 

 السبب معطة كالتالي . إذا غيرنا .  180من الشكل 

--- 

ل قد ناضل *في الواقع هذا الموقف ليس جديدا . فقط فرضياتنا تغيرت و ربما اعظم فيزيائي قط جيمس كالرك ماكسوي 

  (: " الراي يبدو  269خالل مائة سنة خلت ) مرجع   ضد هذا الموقف 

 

 

 



( لكونها فقط  طفيفة جدا فان الطبيعة ستبدو  314) صفحة  26القيم للثوابت غير المفسرة في القائمة االلفية للجدول 

بتفصيل كبير و عرض لالرتباطات معطى  (. و في الواقع هذه النتائج تم دراستها 270مختلفة كليا عما هي عليه ) مرجع 

 في الجدول التالي . 

 اختيار لنتائج تغيير خواص الطبيعة – 27الجدول 

 النتيجة  التغير  القيم  القابلة للقياس 

  المقادير المحلية من نظرية الكم 

mα  فقط النجوم قصيرة العمر االصغر و االكثر سخونة عدا الشمس  اصغر 

الشمس االكثر ظلمة و الحيوانات تموت من االشعاع الكهرطيسي و  اكبر  
يوجد كثير من تفكك البروتونات و ال يوجد تشكيل للمجرات و ال يوجد 

 كواكب و ال يوجد انفجارات نجمية 

 تتفكك الكواركات الى ليبتونات  60%+ 

 البروتوني النوى مستحيلة  –يجعل التتافر البروتوني  200%+ 

wα -50%  نواة الكربون غير مستقرة 

 C-N-Oو ال يوجد دورة  p-pال يوجد هيدروجين ال يوجد دورة  ضعيف جدا 
 ال يوجد بروتونات من الكواركات  2%+ 

 

 

 اما ال يوجد او فقط يوجد هليوم في الكون  

 ال يوجد انفجارات نجمية و احتراق نجمي اسرع اكبر بكثير  

sα -9%  ال يوجد ديتورونات و النجوم اقل سطوعا بكثير 

 ال يوجد حياة   Cال يوجد رنين  1%- 

 البروتون الثنائي مستقر و احتراق نجمي اسرع  3.4%+ 

و النوى الثقيلة غير مستقرة و انتشار واسع الكربون غير مستقر  اكبر بكثير  
 للوكيميا 

 روتون داخل النوى و ال يوجد عناصر تتفكك النيوترونات الى ب اكبر n-pفرق كتلة 

النويترونات الحرة غير مستقرة و كل البروتونات تتحول الى  اصغر 
 نويترونات خالل  االنفجار العظيم و ال يوجد عناصر 

 
البروتونات ستاسر االلكترونات و ال يوجد ذرات هيدروجين و حياة  emاصغر من    

 النجوم اقصر بكثير 

   lmتغيرات  

 ال يوجد جزيئات  مختلفة كثيرا  e-pنسبة كتلة  
 ال يوجد اجسام صلبة  اصغر بكثير  

 فقط هليوم في الطبيعة  8-6 ثالثة اجيال 

 ال يوجد حرية غير مقاربة و انحصار  8اكبر من  

 

---- 

الباقية لرجال  ان فقط المهنون قد تم تقديرها و للخارج  و في بضع سنين كل الثوابت الفيزيائية العظمية سيك توقد رحل

يبين انه حتى خالل تلك المرحلة و تاريخ العلم   العلم ستكون اجراء هذه القياسات لمكان اخر من الفواصل العشرية 

من تطورها التي فيها خصصت نفسها لتحسين دقة القياس العددي للمقادير التي كانت شائعة لوقت طويل و هي تحضر 

 في مجاالت جديدة و التي ستكون بقيت مجهولة لوال لم تكن عولجت بطرق قوية لروادها االوائل المواد من اجل تسخيرها

  

 

 



 

 اختيار لنتائج تغيير خواص الطبيعة / تابع  – 27الجدول 

 النتيجة  التغير  القيم  القابلة للقياس 

  المقادير العامة من النسبية العامة 

 ال يوجد ناس  اصغر بكثير  حجم االفق 

 ال يوجد انسيابية  مختلف كثيرا  عددد الباريون 

 ال يوجد مجموعة شمسية  اعلى بكثير  

  تغيرات الشروط االبتدائية 

حقل مغناطيسي اصغر لالرض و كثير  من االشعاع الكوني و انتشار  اصغر  كتلة القمر 
 سرطان الجلد عند االطفال 

حقل مغناطيسي اكبر لالرض و قليل   من االشعاع الكوني و ال يوجد  اكبر  كتلة القمر 
 تطور للبشر 

 برودة شديدة بحيث يتعذر تطور الحياة  اصغر  كتلة الشمس

 عمر الشمس قصير جدا بحيث يتعذر تطور البشر  اكبر  كتلة الشمس

 الكثير من صدمات المذنبات على الرض و انقراض الحياة الحيوانية  اصغر كتلة المشتري 

القليل من صدمات المذنبات لالرض و لن يتشكل القمر و ال تنقرض  اكبر كتلة المشتري 
 الديناصورات  

عدد اجسام غيمة 
 اورت 

ال يوجد مذنبات و ال يوجد كويكبات و ال قمر و ما يزال هناك  اصغر 
 ديناصورات  

 حركة الكواكب غير المنتظمة ، اخطار المستعرات العظمى  اصغر  مسافة مركز المجرة

السرعة الكونية 
 االبتدائية 

 تمدد الكون اسرع بالف مرة  0.1%+

 اعادة تقوض الكون بعد عشرة االف عام  0.0001% - 

 ال يوجد تسطح  10-55تغير بمقدار  كثافة طاقة الخالء 

 ال يوجد ذرات ال يوجد مجموعات كوكبية  مختلفة  1+3االبعاد 

  البنى الموضعية من نظرية الكم 

 ال يوجد مادة  ال يوجد  تناظر التباديل 

 ال يمكن االتصال  ال يوجد تناظر لورنتز 

U(1)  ال يوجد مبدا هويغنيز و ال طريقة لرؤية أي شيء  مختلف 

SU(2)  ال يوجد نشاط اشعاعي و ال يوجد شمس و اليوجد حياة  مختلف 

SU(3)  ال يوجد كواركات مستقرة و ال يوجد نوى  مختلف 

  بنى عامة من النسبية العامة 

غير معلومة ربما مرتبطة بدفقات اشعة غاما او صور النجوم في  اخرى  الطبولوجيا 
 الجهة المقابلة لالرض 

 

يمكن تكثيفه في عبارة واحدة : إذا تغير أي بارامتر في الطبيعة  27مالحظة : بعض الباحثين يتصورون ان كل الجدول 

( ولكن اثبان هذا r 178( فان الكون سيكون إما فيه الكثير جدا او القليل جدا من الثقوب السوداء ) تحدي  271)مرجع 

 ميلة .الملخص المكثف لم يكتمل بعد و لكنها فرضية ج

يؤدي بنا الى خبرة عميقة : حتى أصغر التغيرات في خواص الطبيعة هي  27تاثيرات الطبيعة المتغيرة واردة في الجدول 

غير متوافقة مع وجودنا . ما الذي تعنيه هذه الخبر ؟ اإلجابة على هذا السؤال بسرعة كبيرة خطر . العديد وقعوا في واحد 

 من فخاخ عدة :

ج بشكل غير صحيح األعداد غير المفسرة و الخواص الخرى من قائمة األلفية ال تحتاج أو أول فخ هو استنتا -

 حتى ال يمكن تفسيرها  أي تستنتج من المبادئ االعم 

 ثاني فخ هو استنتاج بشكل غير صحيح ان الكون قد خلق او صممم  -

 ثالث فخ هو استنتاج بشكل غير صحيح ان الكون مصمم للناس  -

 الكون واحد من عدة أكوان الفخ الرابع هو استنتاج بشكل غير صحيح ان  -



 أساسنها ليست ذات دات لها شيء مشترك أكل هذه الفخاخ هي غير منطقية و اعتقادات غير صحيحة وكل هذه االعتقا

 من الحقيقة وهي تثبط من مزيد من البحث وتبيع العديد من الكتب .

فخ ناتج عن اشتراك التشاؤم و الحسد و هو نوع من التفكير المرغوب و لكن التفكير المرغوب ليس له مكان في  أول

دراسة الحركة . الفخ الثاني يعمل لن العديد من الفيزيائيين يتحدثون بشكل غير صحيح عن موالفة دقيقة في الطبيعة               

  VIالمنطقية )مجلد  لألخطاءاد في الخلق و غير قادرين على التوجه الواضح و العديد من الباحثين يستسلمون  العتق

 المبدأ( . الفخ الثالث مرة ثانية غير صحيح يسمى  321صفحة   III( المحتواة فيه . لقد ناقشناها سابقا )مجلد  358صفحة 

السيميائي /الفردي    المبدأمييز عن غير قابل للت اإلنسانمن خارج  مبدأ أننرى  ألننا. االسم خطا  اإلنسانمن خارج 

 أصبحالفخ الثالث  2000( و من الطلب البسيط للعبارات التي تستند للمالحظات . حوالي عام  327صفحة   III)مجلد 

و لكنه يبيع الكثير من  لألقلية رأيكوان هو فخ الرابع هو االعتقاد بتعدد األسائدا بين نظريي الجسيمات المحبطين . ال

 يوجدون في المؤسسات . و في الحقيقة هناك ينتمون . الرأيالناس يقولون بهذا  أكثرو الكتب 

 غير صحيح في المرحلة الحالية ليس مختلفا عن القيام بذلك مباشرة منذ البداية. برأيمغامرتنا و صعودنا الجبل  إيقاف إن

بحث المنطقي و ما يزال يتخذ في دوائر التي مثل هذا الخيار قد اتخذ في مجامع عديدة التي يعوزها الشغف من اجل ال

يعني التخلي عن صعودنا بينما  إجابات. و البحث عن االعتقادات بدال من البحث عن  أعضائهاتثبط استخدام الفهم بين 

 وصلنا للقمة . بأننانتظاهر 

فقط جزء صغير من الكون و لكننا مرتبطين  أنناتقتضي  األدلةيعطينا رسالة واحدة فقط : كل   27في الحقيقة الجدول  

منه . وبسبب صغر حجمنا و بسبب كل االرتباطات مع بيئتنا فان أي تغير متخيل صغير سيجعلنا  األخرىبكل النواحي 

مسيرتنا تذكرنا بشكل متكرر بهذا الصغر و التبعية و بشكل غامر  إننختفي مثل قطرة الماء التي تسحبها موجة كبيرة . 

 ذا ثانية عند هذه النقطة .  تفعل ه

وهي السيئة التي من اللحظات  الحميمة و المحفزة  .  اإللهامات إحدىهي  27في مغامرتنا قبول الرسالة القوية للجدول 

     واحي المختلفة و البعيدة للطبيعة .              نتابعين للعديد من ال أنناتبين بوضوح كيف هو الكون الفسيح . وأيضا يبين كم 

ال . و بالطبع ال  أوحول إذا ما كان سيتقدم في المغامرة  رأيهيحسم   أنو بمواجهة هذه الخبرة القوية كل شخص يجب 

 (. s 197يوجد أي التزام بفعل ذلك ) تحدي 

 ماذا ينتظرنا ؟

للنواحي غير   لفيةاألقصر القائمة  إننسأل عما ينتظرنا .  أنقررنا االستمرار بالمغامرة من الطبيعي  أننابافتراض 

متوفرة كفحص للوصف  إضافية( ال يعني أي بيانات تجريبية 314) صفحة  26المفسرة للطبيعة المعطاة في الجدول 

الوصف النهائي للحركة سوف يستنتج من البيانات التجريبية المعطاة في  إلى. كل شيء نحتاجه للوصول النهائي للطبيعة 

غيرت شيئا ما في  إذاما عدا  –التجارب المستقبلية لن تساعدنا  أخرى. بعبارة  آخرشيء  و ليس  من أي  األلفيةالقائمة 

التجارب الفلكية ذات المضمون  أوتقوم بهذا بواسطة قائمة الجسيمات  أن. و تجارب المسرعات يمكن  األلفيةالقائمة 

 الطبولوجي .

االستمرار في  أنعدم وجود بيانات تجريبية جديدة يعني  إنالخيال ال يعطي حدود لحسن الحظ الطبيعة تعطي حدود . 

 إبقاءنبقى نسير مع  أنف تثور قرب سطح جبل الحركة و علينا صاأن العوالسير     هو مغامرة مفاهيمية فقط . على 

سنجد  سوى عقلنا .وهذه ليست مغامرة للفعل و لكنها مغامرة للفكر و هي رائعة كما آخرأعيننا مفتوحة بدون أي دليل 

 فكرة عما ينتظرنا سوف نعيد صياغة القضايا الباقية في خمسة تحديات بسيطة : وإلعطاءسريعا 

ما هي العالقات التي تثبتها الطبيعة لثابت البنية الدقيقة ؟ مثل بطل كتب  أخرىما الذي يحدد األلوان ؟ بعبارة  – 1

 ال يعلمون السؤال .و لكنهم  137.036مة : انه العظي األسئلةدوغالس ادامز الفيزيائيون يعلمون الجواب على 

 

 

 



؟لماذا  أبعادما الذي يثبت محتويات لبريق الشاي ؟ إنه يعطى بحجمه و بالقوة الثالثة . و لكن لماذا هناك فقط ثالثة  – 2

 محتويات الشاي محدودة بهذا الشكل .

النقطة : الطبيعة حقا موصوفة جيدا بمفاهيم عبارته حتى هذه  أكدتمغامرتنا  إنهل كان ديموقريطس على حق ؟  – 3

نظرية حقل الكم الطاقة و  أضافتو عند مقاييس صغيرة  األفقالنسبية  أضافتالجسيمات و الخالء  . و عند مقياس كبير 

الزمن و كالهما ال تتوقعهما .  –وجود الجسيمات و وجود الفراغ  أن. على أن كال النظريتين تفترضان  األزواجتشكيل 

 أو – األبعادمثل  –الزمن  –من الفراغ  أليكال النظريتين تفشالن كليا في توقع وجود أي من خواص  أن ألسوأا

 و الكثير مفقود  األخرىالكمية  األعدادالجسيمات مثل كتلتها و 

 الخطأهل كان ديموقريطس مخطئا ؟ غالبا يقال بان النموذج المعياري فيه فقط حوالي عشرين بارامتر مجهول و هذا  – 4

للحاالت الممكنة لكل الجسيمات  Nشرط ابتدائي و للحصول على فكرة عن المشكلة نقدر ببساطة العدد  9310 الشائع ينفي 

 في الكون بالشكل  

 

عدد القيم المختلفة التي يمكن أن  dرعة المتحوالت ) الموضع ، كمية الحركة ن البرم ( و س vعدد الجسيمات و  nحيث 

 f( و 18310الزمن ) حوالي  –عدد نقاط الفراغ  pخانة عشرية ( و 61يساوي  أعظميكل منها ) محدودة بعدد  يأخذها

البعض . و بالتالي نحصل على عدد عامل يعبر عن عدد هذه الشروط االبتدائية و التي هي مستقلة فعال عن بعضها 

 الحاالت الممكنة لكل الجسيمات في الكون :

 

 

 شرط ابتدائي و لكن ال يوجد تفسير معلوم  9310 منها يجب تفسير 

كانت كل  إذاقيمتها ستكون صفر  إنمشكلة إضافية التي ال يمكننا فعل أي شيء مهما كان حولها .  أيضاهناك  األسوأ

الشروط االبتدائية ال يمكن تعريفها من اجل  أن أعالهلقد الحظنا  إذا لم تكن كذلك و حتى األسوأواحد  أوالبيانات مستقلة 

. و مهما كانت  اإلطالقتكون غير معرفة و ليست عددا على  أنيجب  f( و بالتالي  167، صفحة  IV)مجلد  أبداالكون 

 حالة لها .   9310 كل الجسيمات المرئية تكتسب  أنبحاجة لفهم كيف  فإنناالحالة 

الفيزياء  أن( تماما في بداية مشوارنا الحظنا  429، صفحة  Iهل كانت جهودنا حتى هذه النقطة سراب؟ )مجلد  -5

ن الزمن و مئات السنين م –الكالسيكية و الفراغ و الزمن معرفة باستخدام المادة بينما المادة معرفة باستخدام الفراغ 

. القضية ما تزال مفتوحة حتى هذه النقطة  أبداالنسبية العامة و نظرية الكم بما فيها عشرات العبارة لم يحلوا هذه التناقضة 

 بنفسك . تتأكد أن( كما يمكن  e 180من مسيرتنا )تحدي  

ديات الخمس يعني معرفة  على هذه التح اإلجابةعلى هذه التحديات الخمس بعرف مغامرتنا : قمة جبل الحركة و  اإلجابات

 هنا : إلىعلى سؤال الذي قادنا  اإلجابة أخيرا إيجادكل شيء عن الحركة . و يعني 

 ما هي الحركة ؟ -

 فعال ممتعا من هذه النقطة فصاعدا . أصبحالحركة  أصلباختصار سعينا لكشف 

 

 

 



و الالمحدود يجب القول ما هي الحركة                " هذا لماذا ليوسيبيوس و ديموقريطس قاال ان الذرات تتحرك دائما في الخالء

 و مم تتكون حركتها البطيعية 

 " ارسطو : رسالة السماء  

 272مرجع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (الملحق)ا

 الواحدات ، القياسات و الثوابت

 الواحدات  يتم استخدامها في كل العالم .القياسات هي مقارنات مع المعايير . المعايير تستند للواحدات  و العديد من جمل 

كثر هذه المعايير تعطي القوة للمنظمة المسؤولة عنها . مثل هذه القوة يمكن أن يساء استخدامها وهذه هي الحالة اليوم مثال 

و شامل . في صناعة الحاسب و لم يكن األمر كذلك في الماضي البعيد , الحل هو نفسه في كال الحالتين : نظم معيار مستقل 

من أجل واحدات القياس ، هذا حدث في القرن الثامن عشر:  من أجل تجنب سوء االستخدام من قبل المؤسسات المسؤولة / 

لتبسيط جمع  –السلطوية ، إلزالة المشاكل المتعلقة بالمعايير المختلفة ، المتغيرة و غير المتكررة   و هذه ليس مزحة 

مجموعة من العلماء ، السياسيين و االقتصاديين اتفقوا على مجموعة من الواحدات .                  الضرائب و جعلها أكثر عدال ، فإن

 و يعرف من قبل معاهدة دولية ، اتفاقية المتر .    SIو هي تعرف بالنظام الدولي للواحدات و يختصر 

يس ، و منظماته التابعة له ، اللجنة الدولية الواحدات يحتفظ بها من قبل منظمة دولية / المؤتمر العام لألوزان و المقاي

وكلها نشأت في أزمة تماما قبل الثورة الفرنسية                   (BIPM )و المقاييس و المكتب الدولي لألوزان و المقاييس  لألوزان

 (     273) مرجع 

  SIوحدات 

مة من الفرنسية إلى اإلنجليزية ومعطاة فيما يلي مع مكونة من وحدات أساسية ، التي تعاريفها الرسمية مترج SIكل وحدات 

 تواريخ صياغتها : 

  فترة إلشعاع موافق لالنتقال لمستويين فائقة الدقة للحالة األرضية لذرة  770 631 9192الثانية هي الفترة من

 ( *  1967)  133السيزيوم 

  ( * 1983من الثانية )  458 792 1/299المتر هو طول مسار يقطعه الضوء في الخالء خالل زمن يبلغ 

  ( 1901الكيلوغرام هو وحدة الكتلة و تساوي إلى كتلة الكيلوغرام النموذجي األولي*) 

 ووضعا  طول منتهي ، بمقطع عرضي مهملاألمبير هو تيار ثابت الذي إذا سرى في ناقلين مستقيمين متوازيين ب

نيوتن لكل متر طول         2.10-7على مسافة متر واحد فيما بينهما في الخالء ، سينتج بين هذين الناقلين قوة تساوي 

 (1948 *) 

  من درجة الحرارة الثيرموديناميكية  1/273.16الكلفين ، واحدة درجة الحرارة الثيرموديناميكية ، و نسبتها

 *  (1967 )لنقطة الماء الثالثية 

  كيلوغرام  0.012المول هو مقدار المادة لجملة الذي يحتوي عدد من المكونات بقدر عدد الذرات الموجودة في

 (* 1971)  12من الكربون 

  هرتز و له شدة  12540.10الشمعة هي الشدة الضوئية في اتجاه معين لمنبع الذي يصدر إشعاع وحيد اللون بتردد

 ( *  1979وات لكل ستيراديان )  (1/683 )إشعاع في ذلك االتجاه تساوي 

نالحظ أن كال من واحدات الزمن و الطول معرفة بخواص معينة لمثال قياسي للحركة ، وهي الضوء . بمعنى 

 آخر ، المؤتمر العام لألوزان و المقاييس يبين أن قياس الحركة هو مطلب مسبق لتعريف و إنشاء الزمن و الفراغ 

 1827حظة و كل قياس . و بالمناسبة استخدام الضوء في التعاريف مقترح منذ الحركة هي أساسية في كل مال

 من قبل جاك بابينيه . **

تملك الخواص  SIمن هذه الواحدات األساسية كل الواحدات األخرى تعرف بالضرب و التقسيم . بالتالي واحدات 

 التالية :



  واحداتSI  رفة بإحكام أعلى من إحكام القياسات المستخدمة تشكل جملة بدقة أحدث ما يكون : كل الواحدات مع

    عادة . أيضا إحكام التعاريف يتم تحسينه بشكل منتظم . و االرتياب النسبي الحالي لتعريف الثانية هو حوالي 
 10-6و للكلفين  10-6و للمول أقل من  10-7و لألمبير  10-9و الكيلو غرام حوالي  10 -10و للمتر حوالي  14-10

 . 10-3و للشمعة 

  واحداتSI  تشكل جملة مطلقة : كل الواحدات معرفة بحيث أنه يمكن تكرارها في كل تجهيزات مخبرية مناسبة

بشكل مستقل و بإحكام عالي . و هذا يجنب الكثير من إمكانية سوء االستخدام من قبل المنظمة الواضعة للمعيار  

ة جميلة ،هي آخر استثناء لهذا الشرط ، البحث الواسع جاري ) الكيلوغرام ، ما يزال معرف بمساعدة مصطنع

سيأخذ هذا السابق الدولي بضع سنين أخرى . و هناك طريقتين :  –إلزالة هذه الحقائق المصطنعة من التعريف 

. األول يمكن أن يتحقق في البلورات مثل البلورات المصنوعة من السيليكون النقي   عد الجسيمات ، أو تثبيت 

 مثل عالقة  طول موجة برولي أو تـأثير جوزيفسون(    . األخيرة باستخدام أي عالقة تظهر فيها  و 

  إن واحداتSI    و الواحدات المستخدمة يومية تشكل نظاما عمليا : الواحدات األساسية هي مقادير لكميات .

احدات أساسية التي أعطيت للتو               قياسية و اختصارات . القائمة الكاملة تشمل سبعة و أسماءبشكل متكرر لها 

 و الواحدات اإلضافية ، هي واحدات مشتقة وواحدات مقبولة 

اإلضافية هما اثنتين : واحدة الزاوية ) المستوية( و تعرف بأنها نسبة القوس لنصف القطر SI إن  الواحدات  

سبة المساحة المحتواة بالزاوية إلى مربع نصف ن بأنها، ومن أجل الزوايا المجسمة تعرف   (rad)  وهي الراديان

 . (sr )لقطر و الوحدة هي ستيراديان 

 الواحدات المشتقة ذات السماء الخاصة في كتابتها باإلنجليزية الرسمية أي بدون أحرف كبيرة و تشديد هي : 

 

 

 

 

--- 

 –. النموذج األولي الدولي للكيلوغرام هو أسطوانة من البالتين  s , m , kg ,A ,K , mol & cd*الرموز الموافقة هي 

(، مزيد من التفاصيل حول مستويات ذرة   98، صفحة  Iفي سيفر في فرنسا ) مجلد  BIPMاإليرديوم محفوظة في 

 = θ/°Cأنه يعرف ب θ( . إن مقياس السيلزيوس لدرجة الحرارة  274السيزيوم عد إلى كتاب حول الفيزياء الذرية ) مرجع 

T /K – 273.15  الحظ الفرق الصغير في الرقم الذي يظهر في تعريف الكلفين . إن ،SI  أيضا ينص على : " عندما

يستخدم المول ، فإن الكيانات االبتدائية / األولية يجب أن تحدد و يمكن أن تكون ذرات ، جزيئات ، شوارد ، إلكترونات ، 

غير متحدة  12مثل هذه الجسيمات . في تعريف المول ،  يفهم أن ذرات الكربون جسيمات أخرى أو مجموعات محددة من 

أي اللون األخضر حوالي  nm 555.5، عند الراحة و في  حالتها األرضية . و في تعريف الشمعة فإن تردد الضوء يقابل 

 طول الموجة الذي تكون فيه العين أكثر حساسية . 

 ( فيزيائي ، نشر أعمال مهمة في البصريات . 1874و توفي في باريس  1794**جاك بابينيه ) ولد في لوسينيان 

 

 

 

 

 



 

 

 المختصر االسم المختصر االسم

 هرتز

 باسكال 

 وات

 فولت

 أوم 

 ويبر 

 هنري

 لومن 

 بيكريل

  سيفرت

 نيوتن

 جول

 كولومب 

 فاراد

 سيمنس

 تيسال

 درجة مئوية 

 لوكس 

 غراي 

 كاتال
 

 

 

. هل يمكنك تحديد السبب ؟ ) تحدي  1-و  0،  1نالحظ أن كل التعاريف للواحدات ، فإن الكيلوغرام فقط يظهر فقط في قوة 

728s  إن واحدات . )SI  1غير المقبولة هي الدقيقة ، الساعة ، اليوم ) للزمن ( ، الدرجة° = π /10 800 rad  الثانية ،

1'' = π /648 000 rad   . للزوايا ( ، اللتر و الطن . كل الواحدات األخرى يجب تجنبها ( 

 تجعل أكثر عملية بإدخال السماء المعيارية و المختصرات لقوى من عشرة و هذا ما يعرف بالسوابق : * SIكل واحدات 

 االسم القوة االسم القوة االسم القوة االسم القوة

110  

210 

310 

610 

910 

1210 

1510 

 de –ديكا 

 h –هكتو 

  k –كيلو 

  M –ميغا 

   G –جيغا 

  T –تيرا 

 P –بيتا 

1-10  

2-10 

3-10 

6-10 

9-10 

12-10 

15-10 

 d –ديسي 

 c –سنتي 

 m –ميللي 

 μ –ميكرو 

   n –نانو 

  p –بيكو  

 f –فيمتو 

1810  

2110 

2410 

 غير رسمية

2710 

3010 

3310 

3610 

 E –إكسا  

 Z –زيتا  

 Y –يوتا 

 

   X –إكسنتا 

  W –ويكتا  

 V –فينديكتا 

 U –يوديكتا 

18-10  

21-10 

24-10 

 370مرجع 

27-10 

30-10 

33-10 

36-10 

 a –أتو 

 z –زبتو 

 y –يوكتو  

 

   x –كسننو 

  w –ويكو  

 v –فينديكو 

 u -أوديكو 

  



  واحداتSI  تشكل جملة كاملة : هي تغطي بشكل منهجي المجموعة الكاملة من القيم القابلة للقياس في الفيزياء

 .أيضا هي تثبت الواحدات من أجل كل العلوم أيضا .

  واحداتSI  تشكل جملة عالمية / شاملة  : يمكن أن تستخدم في المهن ، في الصناعة ، في التبادل التجاري ، في

 البيت ، في التعليم و في البحث . و هي يمكن حتى أن تستخدم من قبل  حضارات خارج األرض إذا وجدت 

  

---- 

" ثمانية " ، الزيبتو تشبه الكلمة الالتينية  octo*بعض هذه األسماء هي مخترعة ) اليوكتو تبدو مشابهة للكلمة الالتينية 

septum  ،yotta  وzetta  تشبهها وexa & peta تعني ستة أضعاف    ،  ه الكلمات اإلغريقية تشب

و خمسة أضعاف / أمثال ، و المختصرات غير الرسمية مشابهة للكلمات الالتينية المعبرة عن تسعة ، عشرة ، أحد عشر ، 

"  femtenمن  femto" ثماني عشر " و  attenمن   attoوبعضها هي من الدانماركية / النرويجية )  و اثنا عشر (

 nanus"عشرة " ، من  decem" مائة " ، من  centum" ألف " ، من  milleخمسة عشر ( و بعضها من الالتينية ) من 

تعني صغير ،  اليونانية ) ميكرو من تعني صغير ( ، بعضها من  piccolo" قزم" .وبعضها من اإليطالية ) من  

deca-deka     ،  ، تعني عشرةhecto  تعني مائة ،  منkilo   تعني ألف ، ميغا من  من

 تعني فائق الضخامة (  تعني عمالق ، تيرا من   تعني كبير ، جيغا من  

ترجم : لقد علقت في زحمة السير بحيث احتجت إلى ميكرو قرن لمدة بيكو بار ثانية و استهالك وقود  سيارتي المتوسط 

    e  181كان ضخما : لقد كان عشري ميللي متر مربع . ) تحدي 

 

  واحداتSI  تشكل جملة متوافقة مع ذاتها : الجداء أو باقي القسمة لواحدتين من واحداتSI  واحدة من هو أيضا

 يمكن أن يستخدم لكل واحدة  SIوهذا يعني من حيث المبدأ نفس المختصر أي  SIواحدات 

ليست فقط  المجموعة الممكنة التي تحقق كل هذه الشروط و لكن هي الجملة الوحيدة القائمة التي  تحققها * في  SIواحدات 

) صفحة  1ام مخطط مكعب الفيزياء المبين في الشكل باستخد SIإلعادة تدقيق واحدات   BIPMالمستقبل القريب ، تخطط 

 .     ,Ae , k & Nو أيضا قيم   cdc & K( وهذا سيتحقق بالتثبيت باإلضافة إلى قيم  8

 إن القيم المقترحة هي : 

 . 

هذا المستقبل . و تفاصيل  Gتعريف الثانية سيتم االحتفاظ به ، من أجل تجنب اإلحكام المنخفض لكل القياسات المعروفة لـ 

                                                           si-units/new-www.bipm.org/en/measurementالجديدة واردة في  SIلـ  

  pdf-draft-brochure-www.bipm.org/utils/pdf/si.2016و  

 معنى القياس 

كل قياس هو مقارنة مع معيار . بالتالي أي قياس يتطلب مادة لتحقيق المعيار ) حتى معيار السرعة ( و اإلشعاع لتحقيق 

( . مبدأ القياس بالتالي يفترض أن المادة و اإلشعاع موجودة و يمكن  e 182حدي  لتحقيق المقارنة ) تحدي المقارنة ) ت

 فصلهما بوضوح عن بعضهما البعض . 

كل قياس ينتج نتيجة قياس . بالتالي كل قياس يقتضي تخزين النتيجة . عملية القياس بالتالي تقتضي أن الوضع قبل و بعد 

 زه . و بمعنى آخر ، كل قياس هو عملية غير عكوسة . القياس يمكن تميي

 كل قياس هو عملية . و بالتالي كل قياس يأخذ قدرا معينا من الوقت و قدرا معينا من الفراغ . 

 كل هذه الخواص للقياسات بسيطة و لكنها مهمة . انتبه  عندما يحاول أحد إنكارها . 

http://www.bipm.org/en/measurement-units/new-si
http://www.bipm.org/utils/pdf/si-brochure-draft-2016.pdf


 واحدات بالنك الطبيعية 

قيق للعديد من المعادالت يعتمد على جملة الواحدات فإن الفيزيائيين النظريين غالبا يستخدمون جمل نظرا ألن الشكل الد

واحدات أفضلية إلنتاج المعادالت البسيطة . الواحدات المختارة و القيم لثوابت الطبيعة مترابطة . في الفيزياء 

هي تعرف بوضع  الميكروسكوبية فإن جملة واحدا تبالنك الطبيعية تستخدم غالبا  و

   

 

--- 

 *بعيدا عن الواحدات الدولية هناك واحدات إقليمية . أكثر الواحدات اإلقليمية المستخدمة هي في المنطقة الرومانية   

و اليوم الميل  mm 1480الذي يستخدم ليكون ألف ) ضعف( خطوة كل منها حوالي  milia passumالميل يأتي من 

. و االنش أتى من  1852m بأنهالبحري الذي عرف سابقا بأنه دقيقة من قوس سطح األرض ، و الذي يعرف تماما 

unica/onzia  جزء من اثني عشر من القدم (   . الرطل ) من (pondere   و يستخدم لترجمة ) يزنlibra –  ميزان

. حتى عادة عد الدزينات بدال من العشرات هي من أصل روماني . و هذه وكل التشابهات  lbالتي هي أصل االختصار  –

( أسبوعين) الفرس/  furlong/fortnightو تستخدم  fات تبدأ بت مثل الجملة التي فيها كل الواحد المرحة األخرى

 . SIكواحدة للسرعة و هي اآلن رسميا تعرف بأنها مضاعفات واحدات 

 

األساسية معطاة في الجدول  SIهي بالتالي تعرف من تشكيالت الثوابت األساسية و تلك التي تقابل واحدات واحدات بالنك 

( تماما e 183) تحدي  SI* و الجدول أيضا مفيد من أجل تحويل المعادالت في الواحدات الطبيعية إلى واحدات  29

 . PIX/Xبالمقدار  Xبتبديل كل كمية 

 الطبيعية ) غير المصححة( واحدات بالنك – 10الجدول 

 القيمة  التعريف  االسم

 الواحدات األساسية 
 طول بالنك 
 زمن بالنك 
 كتلة بالنك 
 تيار بالنك 

 درجة حرارة بالنك 
  

   واحدات تجريبية
 سرعة بالنك

 كمية الحركة الزاوية لبالنك 
 فعل بالنك 

 إنتروبي بالنك 
  

   واحدات مركبة 
 



 كثافة الكتلة لبالنك 
 طاقة بالنك 

 كمية حركة بالنك 
 استطاعة بالنك

 قوة بالنك 
 ضغط بالنك 
 تسارع بالنك
 تردد بالنك 

 الشحنة الكهربائية لبالنك 
 جهد بالنك 

 مقاومة بالنك 
 سعة بالنك

 محارضة بالنك 
 الحقل الكهربائي لبالنك 

 كثافة الفيض المغناطيسي لبالنك
 

 

 

 

  

---- 

و ليس كما فعل  المعطاة هنا هي تلك المستخدمة عادة اليوم أي تلك المعرفة باستخدام الثابت   Plx*الواحدات الطبيعية 

في  . الواحدات الكهرطيسية يمكن أيضا تعريفها بعوامل أخرى غير  ، باستخدام الثابت  أصالبالنك 

( من اجل  194، صفحة   IV. ) مجلد  عطي ي αمع ثابت البنية الدقيقة  العالقات : مثال باستخدام 

 .بين قوسين أنظر أدناه   األعدادشرح 

متى سميت كمية بشكل غير محدد بأنها صغيرة بشكل النهائي ) أو كبيرة( فإن إن الواحدات الطبيعية مهمة لسبب آخر : 

كما شرحنا في كل النص و خاصة هي صغير مثل ) أو كبير مثل ( واحدة بالنك المصححة المقابلة و العبارة الصحيحة 

واحدا تبالنك تعطي ضمن عامل تصحيح  أكثر( فإن هذا التعويض ممكن ألن  36، صفحة  VIفي الجزء األخير ) مجلد 

، والقيمة القصوى للقيمة المقاسة المقابلة هي ذات حد أعلى ما و ذات حد أدنى ما . لسوء الحظ عوامل  1من مرتبة 

 التصحيح هذه 

 Gفة بعد بشكل واسع . القيمة القصوى الصحيحة لكل قيمة قابلة للقياس في الطبيعة يتم الحصول عليها عندما ليست معرو

واحدا تبالنك المصححة هي  أوفي كل مقادير  بالنك . و هذه القيم القصوى  بـ  و  4Gيعوض بـ 

؟(  أيهاتجد  أنميات الكبيرة ) هل يمكنك واحدات طبيعية حقيقية . و تجاوز القيم القصوى من الممكن فقط  في بعض الك

 (  s 184)تحدي 

 جمل واحدات أخرى 

 المتبادلة و بالتالي ليس من العملي  التأثيراتإن الهدف األساسي للبحث في فيزياء الطاقة العالية هو حساب قوى كل 

مساويا للواحد كما في جملة بالنك للواحدات . لهذا السبب فإن فيزيائيي  الطاقة العالية غالبا  Gوضع ثابت الجاذبية 

 في المعادالت  G* و يتركون فقط ثابت الجاذبية يضعون 

و هو  أساسيةواحدة و لكن اختيارها حر  وغالبا الطول المعياري يختار كواحدة  أساسيةفي هذه الجملة  فقط توجد واحدة 

 ترتبط بالتالي بالشكل    أهمية األكثرلكمية مقاسة . القيم القابلة للقياس الفيزيائية  أصليموذج طول ن

 



 

 

و باستخدام نفس الواحدة للزمن ، السعة و المحارضة ليس وفق ذوق الحياة  من اجل واحدة المقدار  حيث نكتب 

 **اليومية و لكن و لذلك الكهربائيين ال يستخدمون هذه الجملة . 

 

---- 

لثوابت التناسب في الديناميك الكهربائي تؤدي على جملة واحدة غوصية التي تستخدم غالبا في  األخرى*التعاريف 

لورنتز و جملة الواحدات االلكتروستاتيكية و جملة الواحدات  –الحسابات النظرية و إن جملة واحدات هيفزايد 

 ( 276)مرجع  األخرىالكهرطيسية هي من بين الجمل 

كمية  ρالكتلة ،  mالحقل المغناطيسي ،  Bالحقل الكهربائي و  electricEالقوة و  Fالطاقة ،  Eالطول ،  l**في القائمة ، 

المقاومة  Rالشحنة ،  qالسرعة ،  vدرجة الحرارة ،  Tالجهد ،   Uالتيار الكهربائي ،  Iالتردد ،  fالتسارع ،  aالحركة ، 

 ،P  ، االستطاعةG . ثابت الجاذبية 

تعطي أداة لتحويل  إن صفحة اإلنترنت 

 واحدات مختلفة لبعضها البعض 

لها  و  2Gm/c Sr =2التي فيها نصف قطر شفارتزشيلد  أخرىالباحثون في النسبية العامة غالبا يستخدمون جملة 

 واحدة المساحة . 

 

حظة اثر قيد الدرس فإن الطاقة القياسية تختار كواحدة غالبا ، من أجل الحصول على انطباع عن الطاقات الالزمة لمال

و تعرف بأنها الطاقة الحركية  eVو في فيزياء الجسيمات فان واحدة الطاقة األكثر شيوعا هي اإللكترون فولت   أساسية

االسم المكتسبة من قبل  إلكترون عندما يتسارع بواسطة فرق كمون كهربائي يبلغ فولت واحد ) بروتون فولت سيكون 

 تقريبا : أو األفضل ( وبالتالي يملك قيمة   

 

 

و يسمح للمرء  يعطي  الذي يمكن تذكره بسهولة اكبر. إن التبسيط 

( مع التوافقات e 185ايضا من أجل الكتلة ، درجة الحرارة ، التردد ، الزمن و الطول ) تحدي  eVباستخدام واحدة 

   المقابلة 

أو  ºC 20فإن العالقات التالية مفيدة . درجة حرارة الغرفة تؤخذ عادة مساوية إلى  eVللحصول على بعض الفهم لواحدة 

293 K  0.025و تقابل إلى طاقة حركية لجسيم تساوي eV  4.0أو zJ  أعلى طاقة جسيم قيست حتى اآلن تنتمي لألشعة .

. و هنا على األرض تم صنع المسرع قادر على إنتاج طاقة تبلغ ( 277)مرجع  J 48أو  eV 203.10 الكونية بطاقة 



 μJ 2.2أو  TeV 14و قادر على إنتاج طاقة تبلغ لإللكترونات و اإللكترونات المضادة  nJ 17أو  GeV 105حوالي 

 للبروتونات و سينتهي قريبا . 

 .  27kmفي جنيف و لها محيط يبلغ  CERTكالهما مملوكان من شركة 

في جملة نوى الروديوم  داخل نظام تبريد خاص ) مرجع  pK 280رجة حرارة تم قياسها حتى االن هي إن أخفض د

( و داخل ذلك الكريوستات يمكن أال تكون هناك حتى ابرد نقطة في كل الكون . الطاقة الحركية للجسيم تقابل درجة 278

. من أجل جسيمات معزولة  J 33-vJ=3.8 .10 .83أو  feV 24الحرارة تلك هي أيضا اصغر قيمة مقاسة قط و هي تقابل 

تم تحقيقها و التي تقابل أطوال موجة  eV 7-10فإن السجل يبدو أنه للنيوترونات : الطاقات الحركية التي تصل إلى 

 .  nm 60دوبروي المساوية إلى 

 

 فضول و تحديات مرحة حول الواحدات 

لرجل يمشي بشكل مريح  طول بالنك هو تقريبا طول موجة دو برولي 

 ( و الحركة بالتالي تسمى بشكل مقبول مشي بالنك279) مرجع  

  *  * 

 

 أيامبروتون . وهذا تقريبا كتلة جنين بشري بعمر حوالي عشرة  1910كتلة بالنك تساوي كتلة حوالي 

  *  * 

( و تردد انتقاالت ذرية   289معينة ) مرجع  المقادير األكثر دقة المقاسة في الطبيعة هي ترددات نجوم نابضة بالميلي ثانية

ضيقة معينة ، و ثابت ريدبيرغ للهيدروجين الذري و الذي يمكن قياسه بدقة تعريف الثانية . و انتقال السيزيوم الذي يحدد 

 خانة . 14الثانية له عرض خط نهائي الذي يحد من الدقة القابلة للتحقيق : الحد هو حوالي 

  *  * 

             500sخالل وقت التشغيل  مدة  10-16ثر إحكاما التي بنيت قط باستخدام األمواج الميكروية لها استقرار يبلغ الساعة األك

وكلن القيم حوالي  10-15كانت حوالي  1997(  و  لفترات أطول من الزمن ، فإن القيمة القياسية في عام  281 ) مرجع 
( . إن إحكام الساعات محدود بأزمنة القياس القصيرة ، و من أجل أزمنة  282يبدو ضمن مطال التكنولوجيا ) مرجع  17-10

قياس طويلة بواسطة االنزياحات ، أي بواسطة تأثيرات األنظمة .إن منطقة أعلى استقرار تعتمد على نوع الساعة ،و عادة 

للميزرات . النجوم النابضة هي النوع الوحيد من الساعات الذي  s 5000و من أجل الساعات الضوئية و  1msتقع  بين 

من أجله هذه المنطقة غير معروفة بعد و بالتأكيد يقع عند أكثر من عشرين سنة ، و هو الزمن المنقضي وقت الكتابة منذ 

 اكتشافها . 

 

  *  * 

 

( التي قيست  283معينة ) مرجع  Dمعينة . بشكل خاص عمر ميزونات  أوليةأقصر زمن مقاس هي أعمار جسيمات 

. مثل هذه األزمنة تقاس باستخدام حجرة الفقاعات حيث يتم تصوير المسار . هل يمكنك تقدير كم طول  s  23-10بأقل من 

إذا كان ال يمكن قياس الطول بواسطة مجهر ضوئي ، فأنت قمت بخطأ  –( ) هذا سؤال مخادع  s 286المسار ؟) تحدي 

 في حسابك . 



  *  * 

سنة و الحد األخفض هو  1510أطول أزمنة مصادفة في الطبيعة هي عمر نظائر مشعة معينة التي تصل إلى أكثر من 

سنة . وهذه األزمنة بالتالي أطول بكثير من عمر الكون و المقدر بأنه أربعة  3210لتفككات بروتونات معينة األطول من 

 (  284عشر ألف مليون سنة ) مرجع 

 

 دقة القياساتاإلحكام و 

 القياسات هي أساس الفيزياء و كل قياس فيه خطأ . األخطاء ناتجة عن نقص اإلحكام ، أو نقص الدقة . و اإلحكام يعني  

 مقدار تكرار النتيجة عند تكرار القياس ، الدقة هي الدرجة التي تقابل بها النتيجة القيمة الفعلية . 

نقص اإلحكام ناتج عن األخطاء العرضية / غير المقصودة أو العشوائية ، و هي تقاس بشكل أفضل باالنحراف المعياري ، 

 و يعرف بالشكل :  σعادة يرمز له بـ 

 

 ( s 187؟ ( ) تحدي  n في العالقة بدال من  n-1) هل يمكن أن تتخيل لماذا يستخدم   ixمتوسط القياسات  حيث 

ر التجارب فإن توزع القياسات يميل ألن يكون توزع طبيعي ، أيضا يعرف بالتوزع الغوصي متى كان عدد من أجل أكث

 يوصف بالعالقة  : 85القياسات يزداد . التوزيع المبين في الشكل 

 

 

 σ 2.35 لالنحراف المعياري أيضا يعرف بالتفاوت / التباين . من أجل التوزيع الغوصي لقيم القياس ، يكون   2σإن المربع 

 ( . e 168هو العرض الكامل عند نصف القيمة األعظمية  ) تحدي 

يضاف لألخطاء  إن نقص الدقة هو ناتج عن األخطاء النظامية / المنهجية عادة هذه يمكن تقديرها فقط . و هذا التقدير غالبا

(. والخطأ النسبي أو 165العشوائية إلنتاج الخطأ التجريبي الكلي ، في بعض األحيان يعرف باالرتياب الكلي ) المرجع 

 االرتياب هو النسبة بين الخطأ و القيمة المقاسة .   



 

هي عالية إذا كان نركز تجربة الدقة و توزع قياسها . الدقة هي عالية إذا كان عرض التوزع ضيق و  -  181الشكل 

 التوزع متفق مع  القيمة الفعلية

 

 

بواحدات األرقام  σ. العدد بين قوسين هو االنحراف المعياري  m (6 ) 0.312مثال قياس احترافي سيعطي نتيجة مثل 

تقتضي أن القيمة الفعلية  m (6 ) 0.312األخيرة . كما بينا أعاله ، يفترض التوزيع الغوصي لنتائج القياس . بالتالي قيمة   

 يتوقع أن تقع بين : 

  m 0.006±0.312وبالتالي في هذا المثال هي ضمن  %68.3باحتمال  1σضمن  -

  m 0.012±0.312وبالتالي في هذا المثال هي ضمن  %95.4باحتمال  2σضمن  -

  m 0.018±0.312وبالتالي في هذا المثال هي ضمن  %99.73باحتمال  3σضمن  -

  m 0.024±0.312وبالتالي في هذا المثال هي ضمن  %99.9937ال باحتم 4σضمن  -

  m 0.030±0.312وبالتالي في هذا المثال هي ضمن  %99.99943باحتمال  5σضمن  -

  m 0.036±0.312وبالتالي في هذا المثال هي ضمن  %999 99.999باحتمال  6σضمن  -

  m 0.041±0.312هي ضمن وبالتالي في هذا المثال  %74 999 999 99.999باحتمال  7σضمن  -

 ( هل األرقام السابقة صحيحة ؟   189s) تحدي 

الحظ أن االنحرافات المعيارية  لها رقم واحد ، عليك أن تكون خبيرا عالميا لتستخدم اثنين ، و أبله لتستخدم أكثر . و إذا لم 

 ليسا نفس الطول . km & 1000 m 1. و بالنتيجة  بين المحترفين  (1 )يعطى أي انحراف معياري يفترض أنه يساوي 

أو غير  -يجمعان أو يطرحان ؟ إذا كانت كل القياسات مستقلة   A & Bما الذي يحدث لألخطاء عندما قياس قيمتين 

 و من أجل الجداء أو النسبة فإن االنحراف المعياري للمجموع و الفرق يعطى بالشكل  –مترابطة 

حدود تمثل االنحرافات  ρحيث   النتيجة هي    C & Dللقيمتين المقاستين غير المترابطتين 

 المعيارية النسبية . 



 حدود اإلحكام 

رقم ، ألنه في الطبية  61بإحكام أعلى من  xما حدود الدقة و اإلحكام ؟ ليس هناك طريقة من حيث المبدأ لقياس مسافة 

للقوة . ) هل هذه النسبة أيضا صالحة  النسبة بين أكبر و أصغر طول مقاس هو 

( . في المجلد النهائي لكتابنا دراسات الساعات و قضبان المتر تقوي هذا النظري ؟               190eأو الحجم ؟( ) تحدي  ) تحدي 

 ( .  91، صفحة  VI) مجلد  

 

إحكام لكن ليس من الصعب استنتاج مزيد من الحدود العملية الصارمة . ال يوجد آلة يمكن تخيلها تستطيع قياس كميات ب

رقم لإلحكام . و باستخدام حد  26 أي هذا حوالي  m 19-10أعلى من قياس قطر األرض ضمن أصغر طول مقاس ، حوالي 

رقم / خانة . ذا كما هو متوقع أعاله ، قياسات الزمن فعال تحقق  22يقتضي حد من  m 1000أكثر واقعية البالغ آللة بقياس 

خانة من اإلحكام فإنها قرب الحد العملي ، ألنه بعيدا عن القياس ، ليس هناك قيد عملي إضافي : الكلفة . في الحقيقة  17

 الخانة اإلضافية في إحكام القياس غالبا تعني خانة إضافية في كلفة التجهيزات .  

 الثوابت الفيزيائية 

ساسية . بالنتيجة العديد من القياسات يمكن استنتاجها من القياسات في الفيزياء المالحظة العامة تستنتج من المالحظة األ

 األكثر أساسية . القياسات األكثر أساسية هي تلك العائدة للثوابت الفيزيائية .

و في  SIفي واحدات  –الجداول التالية تعطي أفضل القيم العالمية ألكثر الثوابت الفيزيائية أهمية و خواصها الجسيمات 

( . القيم هي متوسطات عالمية ألفضل  286كما نشرت في المراجع القياسية ) المرجع  –احدات الشائعة أيضا بعض الو

القياسات التي تمت حتى اآلن . و كما هو ومعتاد فإن األخطاء التجريبية التي تتضمن العشوائية و األخطاء النظامية المقدرة 

األرقام . و في الحقيقة وزراء كل من األعداد في الجداول التالية هناك ، معبر عنها بإعطاء االنحراف المعياري في آخر 

 (  287قصة طويلة تستحق أن تروى ولكن ليس هناك مجال كاف لذلك ) مرجع 

من حيث المبدأ كل الخواص الكمية للمادة يمكن حسابها بواسطة نظرية الكم و قيم الثوابت الفيزيائية المعينة  ) مرجع  

( باستخدام المعادالت لنموذج القياسي  259ثال اللون ، الكثافة ، و خواص المرونة يمكن توقعها ) صفحة ( . م286مرجع 

 لفيزياء الجسيمات و قيم الثوابت األساسية التالية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثوابت الفيزيائية األساسية 30الجدول 

االرتياب  SIالقيمة بواحدات  الرمز الكمية
a 

 SIالثوابت التي تعرف واحدات القياس 

 cسرعة الضوء في الخالء

  cالنفوذية في الخالء 

  cالسماحية في الخالء 

 ثابت بالنك األصلي 

 ثابت بالنك 

 كم الفعل 

 شحنة البوزيترون 

 ثابت بولتزمان 

 ثابت الجاذبية 

 ثابت اقتران الجاذبية  

 

 
 

 

 الثوابت األساسية ) المجهولة األصل(

 الزمن –عدد أبعاد الفراغ  

 أو dثابت البنية الدقيقة 

  .e.mثابت اقتران 

 أوdثابت اقتران فيرمي 

 ثابت االقتران الضعيف

 زاوية المزج الضعيف

 

 dثابت االقتران القوي 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ) تابع ( الثوابت الفيزيائية األساسية  30الجدول 

االرتياب  SIالقيمة بواحدات  الرمز الكمية
a 

 

  CKMمصفوفة مزج الكوارك 

   Jarlskogثابت 

PMNS  لمزج النيوترينوm 
 

 

 كتل الجسيمات األولية ) المجهولة األصل(

 كتلة اإللكترون 

 

 كتلة الميوون 

 

 كتلة تاو 

 .EIكتلة النيوترينو 

 كتلة نيوترينو الميوون

 كتلة نيوترينو تاو 

 كتلة الكوارك الصاعد

 النازل كتلة الكوارك

 كتلة الكوارك الغريبة

 كتلة الكوارك الساحرة

 كتلة الكوارك السفلي

 كتلة الكوارك العلوي

 كتلة الفوتون 

 Wكتلة البوزون 

 Zكتلة البوزون 

 كتلة هيغز

 كتلة الغلوون 

 كتل الجسيمات المركبة 

 كتلة البروتون 

 

 كتلة النيوترون

 

    وحدة الكتلة الذرية 



 

.a االنحراف المعياري ألخطاء القياس  االرتياب :  

.b  فقط يقاس من :m 2610 –m   19-10 

.c    ثابت تعريف 

.d   كما مشروح في الفقرة حول إعادة التطبيع / التسوية . ) صفحة  4كل ثوابت االقتران تعتمد على انتقال كمية الحركة ،

 البالغ 4في حال نقل كمية الحركة  emg( . ثابت البنية الدقيقة هو االسم التقليدي لثابت االقتران الكهرطيسي   129

الذي هو اصغر كمية ممكنة . و عند انتقاالت   عالية لكمية الحركة فإنه يملك قيم أكبر مثل  

  

ية حركة أعلى مثل على العكس فإن ثابت االقتران القوي يملك قيم أخفض عند انتقال كم

 

فإن القيمة  لماذا كل هذه الثوابت الفيزيائية  األساسي لها القيم التي لها ؟  بالنسبة ألي ثابت أساسي ذو بعد مثل كم الفعل 

 للجول و الثانية . SIبسبب تعريف  Js 34-10.  1.054العددية لها فقط معنى تاريخي . و هي 

ليست أكبر أو أصغر بالتالي دائما تحتاج للمرء أن يفهم أصل بعض األعداد عديمة األبعاد السؤال هو لماذا قيمة ثابت البعد 

 . αو   , c , Gالتي تعطي النسبة بين ثابت و الواحدة الطبيعية المقابلة المعرف بالشكل

الناس ، األشجار ،              ( : مزيد من التفاصيل وقيم الواحدات الطبيعية معطاة الحقا . إن فهم أحجام الذرات ،  326) صفحة 

و النجوم و فترة العمليات الجزيئية و الذرية أو كتلة النوى و الجبال يقتضي فهم النسب بين هذه القيم و الواحدات الطبيعية 

لسعي لفهم المقابلة . و الشيء األساسي لفهم الطبيعة هو بالتالي فهم كل النسب ، و بالتالي كل الثوابت عديمة األبعاد . و إن ا

 نفسها يكتمل في المجلد األخير من مغامرتنا .  αكل النسب بما فيها ثوابت البنى الدقيقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ) تابع ( الثوابت الفيزيائية المشتقة 31 الجدول 

 االرتياب SIالقيمة بواحدات  الرمز الكمية

 كم الدوران 

 شحنة البوزيترون النوعية

 تردد السيكلوترون لإللكترون 

  العزم المغناطيسي لإللكترون

 

 لإللكترون  gالعامل 

 اإللكترون –وون ينسبة كتلة الم

 وونيالعزم المغناطيسي للم

 وون يللم gالعامل 

 اإللكترون  –نسبة كتلة البروتون 

 شحنة البروتون النوعية  

 طول موجة كومبتون للبروتون 

 الماغنترون النووي 

 العزم المغناطيسي للبروتون 

 

 

 

 

 بولتزمان –ثابت ستيفان 

 ثابت إزاحة فين 

 اإللكترون فولت 

 ثابت أجزاء تحويل اإلنتروبي

  TNTمحتوى الطاقة في 
   

 

a من أجل الكتلة الالنهائية للنواة 

 بعض الخواص المفيدة لبيئتنا المحلية معطاة في الجدول التالي :

 

 

 

 

 

 

 



 الثوابت الفلكية 32الجدول 

 القيمة الرمز الكمية

  a 1990السنة المدارية 

 1994السنة المدارية 

 اليوم الفلكي المتوسط 

  bالشمس –المسافة المتوسطة لألرض 

  bالوحدة الفلكية 

  bالسنة الضوئية ،استنادا إلى سنة جوليان 

   Parsecبارسيك / فرسخ نجمي 

 كتلة األرض 

 ثابت الجاذبية المركزي األرضي 

 طول األرض الجاذبي 

 cنصف قطر األرض االستوائي 

 cنصف قطر األرض القطبي 

 cتسطح األرض 

 كثافة األرض المتوسطة 

 عمر األرض 

 جاذبية األرض العادية 

 الضغط الجوي القياسي لألرض 

 نصف قطر القمر 

 نصف قطر القمر 

 كتلة القمر 

  dمسافة القمر المتوسطة 

  dمسافة القمر المتوسطة عند الحضيض   

 

  dمسافة القمر المتوسطة عند األوج  

 

  eحجم القمر النظامي 

 الكثافة المتوسطة للقمر 

 جاذبية سطح القمر 

 كتلة المشتري 

 نصف قطر المشتري ، اإلستوائي

 نصف قطر المشتري ، القطبي 

 مسافة المشتري المتوسطة عن الشمس 

 المشتريجاذبية سطح 

 الضغط الجوي للمشتري 

 كتلة الشمس 

 طول الشمس الجاذبي 

 ثابت الجذابية في مركز الشمس 

 
  

 

 

 

 

 

 



 ) تابع ( الثوابت الفلكية 32الجدول 

 القيمة الرمز الكمية

 سطوع الشمس 

 نصف قطر الشمس اإلستوائي

 

 

 

 حجم الشمس الزاوي 

 الكثافة المتوسطة للشمس 

 للشمسالمسافة المتوسطة 

 عمر الشمس

 حول مركز المجرة  سرعة الشمس 

 

 مقابل الخلفية الكونية  السرعة الشمسية 

 جاذبية سطح الشمس

 الضغط الجوي للشمس 

 المسافة إلى مركز درب التبانة 

 عمر درب التبانة 

 حجم درب التبانة  

 كتلة درب التبانة 

 أكثر العناقيد المجرية بعدا المعروفة 

 

 

  

 

a  : تذكر ( . ثابت تعريف ، من االعتدال الربيعي لالعتدال التالي ، وقد استخدم لتعرف الثانيةπ  ) ثانية هو حوالي نانوقرن

( هناك حتى  s 191. ) انتبه : لماذا؟( ) تحدي  ms/a 0.2تقابل تباطؤ تقريبا  0.7sهي أقل بحوالي  1990والقيمة في عام 

 ( . 288مع الزمن هناك حتى عالقة تجريبية لتغير طول السنة مع الزمن ) المرجع عالقة تجريبية لتغير طول السنة 

b  الشمس هو فقط  اإلحكام المذهل فعال في المسافة المتوسطة  –اإلحكام المذهل فعال في المسافة المتوسطة لألرض

ر الدوارة فايكنغ و المركبات ينتج من المتوسطات الزمنية لإلشارات المرسلة من األقما m 30الشمس هو فقط  –لألرض 

التي حطت على المريخ المأخوذة خالل فترة عشرين عاما . الحظ أن االتحاد الدولي للفلك يميز المسافة المتوسطة لألرض 

الشمس من الوحدة الفكية نفسها ، واألخيرة تعرف بأنها طول ثابت و دقيق . أيضا السنة الضوئية هي وحدة تعرف بعدد  –

  www.iau.org/public/measuring. و لمزيد من التفاصيل أنظر   IAU دقيق من قبل

c  و من أجل  1984شكل األرض يوصف بشكل أكثر إحكاما بواسطة نظام الجيوديزيا العالمي . آخر إصدار يعود لعام

 2000. اتحاد الجيوديزيا الدولي دقق البيانات في عام  www.wgs84.comعرض شامل لخلفيته و تفاصيله ، أنظر موقع 

و إن أنصاف أقطار و التسطح المعطاة هنا ، هي من أجل نظام المد و الجزر الوسطي . وهي تختلف عن تلك العائدة لنظام 

 تقريبا . و التفاصيل تشكل علما بذاته .  m 0.7المد و الجزر الصفري و األنظمة األخرى بمقدار 

d  مقاسة من المركز إلى المركز . إليجاد الموضع الدقيق للقمر في السماء عند تاريخ معين أنظر صفحة

www.fourmilab.ch/earthview/moon_ap_per.html لكواكب أنظر الصفحة . من أجل ا 

www.fourmilab.ch/solar/solar.html  . و الصفحات األخرى في نفس الموقع 

e  = 1الزوايا معرفة كالتالي :  درجة واحدة°  =radπ/180   = 1/'60=  1''، ثانية واحدة =  °60/1=  1'، دقيقة واحدة  

     . إن الواحدات القديمة الدقيقة الثالثة و الدقيقة الرابعة كل منها تساوي جزء من ستين من السابق ، و لم تعد تستعمل اآلن .         

 ) الدقيقة أصال تعني صغر جدا كما تزال  في اإلنجليزية الحديثة ( .

حديا يمكنك تحديد فيما إذا كانت أي خاصة من بعض خواص الطبيعة بشكل كبير ورادة في الجدول التالي ) إذا أردت ت

 ( .  s 192الكون نفسها واردة ؟ ( ) تحدي 

http://www.iau.org/public/measuring
http://www.wgs84.com/
http://www.fourmilab.ch/earthview/moon_ap_per.html
http://www.fourmilab.ch/solar/solar.html


 

 

 الثوابت الكونية 33الجدول 

 القيمة الرمز الكمية

 الثابت الكوني 

الزمن ، عن  –) محددا من الفراغ aعمر الكون 

 طريق التمدد باستخدام النسبية العامة ( 

) محددا من المادة ، عن طريق aعمر الكون  

 المجرات و النجوم  باستخدام نظرية الكم  ( 

  aبارامتر هابل 

  aبارامتر هابل المخفض  

  aبارامتر التباطؤ 

  aالمسافة األفقية للكون 

 طبولوجيا الكون 

 عدد أبعاد الفضاء

 

 الكثافة الحرجة للكون

 

  aبارامتر الكثافة ) الكلية( 

  aرون بارامتر كثافة باي

  aبارامتر كثافة الطاقة  الداكنة / المظلمة 

 بارامتر حالة الطاقة الداكنة / المظلمة 

 

 

 كتلة بايرون 

 كثافة عدد بايرون

 كثافة المادة الساطعة 

 ونات في الكون يرالنجوم في الكون البا

 درجة حرارة خلفية األمواج الميكروية 

 الفوتونات في الكون   

 كثافة طاقة الفوتون 

 كثافة عدد الفوتون 

 

 مطال اضطراب الكثافة 

 مطال موجة الجاذبية 

  8Mpcتذبذبات الكتلة عند 

 الدليل السلمي 

 دوران الدليل السلمي

 طول بالنك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ) تابع ( الثوابت الكونية 33الجدول 

 القيمة الرمز الكمية

 زمن بالنك

 كتلة بالنك

 aاللحظات في التاريخ 

 الزمن  –نقاط الفراغ 

 aداخل األفق 

 الكتلة داخل األفق 
  

 

a  يشير إلى القيم الحالية  0الدليل 

b  3000سنة و له درجة حرارة حوالي  380 000اإلشعاع الناشئ عندما كان عمر الكونK  0، التذبذباتTΔ  التي أدت

 ( . 229، صفحة  II. ) المجلد  0T 6-=6(2) .10 k4Μ±  16إلى تشكل المجرة هي اليوم حوالي 

 أرقام مفيدة 

  289المرجع 

 

طبيعيا ، أي إذا كانت كل الخانات و تشكيالت الخانات في نشرها العشري تظهر بنفس التردد المحدد  πإذا كان العدد 

عندها كل نص كتب قط أو سيكتب و أيضا كل كلمة حكيت أو ستحكى يمكن أن توجد مشفرة في متتاليته . خاصة الطبيعية 

 لم تثبت بعد بالرغم من أنه يشك بـأنها صحيحة . 

كل الحكمة مشفرة في دائرة بسيطة ؟ ال . الخاصة ليست  شيئا خاصا : إنها تطبق أيضا على العدد   أنهل هذا يعني 

و العديد من األعداد األخرى . هل يمكنك  

 ( .  s 157تحديد بضع أمثلة ؟ )تحدي  

سريين . إذا تخليت رسم هي فقط النقطة ذات اإلحداثيين الك )0,1(في النقطة      xeبالمناسبة الخط البياني للتابع األسي 

باألزرق كل النقاط على المستوي بواسطة إحداثيين كسريين ، فإن المستوي سيبدو مزرقا  تماما . على أن المخطط ال يمر 

 عبر واحدة من هذه النقاط و يعمل على تجنب كل النقاط األخرى .

 

 

 

 

 



 

 الملحق " ب"

 خواص الجسيمات المركبة

في  واسع تحقق تطور  ألنه. القائمة لم تتغير مؤخرا بشكل كبير  أهمية األكثرت المركبة الجدول التالي يورد الجسيما

( فإن كل خواص 259باستخدام النموذج المعياري لفيزياء الجسيمات ) صفحة  المبدأمنتصف القرن العشرين . من حيث 

صادفة في الحياة اليومية التي تتبعها . بشكل خاص كل خواص األجسام الم يمكن استنتاجها  اإلشعاعالمادة المركبة و 

للمركبات مجموعة في  أهميةاألكثر  األمثلةحجم تفاحة يتبع النموذج المعياري ؟(  أنالحياة . ) هل يمكنك شرح كيف 

 (.s 193الجدول التالي ) تحدي 

 خواص المركبات المختارة – 34الجدول 

التفكك  أنماط، τزمن الحياة  aالكمية  األعداد، mالكتلة  المركب 

 األساسية  
 الحجم ) القطر (

  نوع معروف ( 130من  أكثرالميزونات ) الهادرونات ، البوزونات() مختارة من 
 البيون 

 

 البيون 
 
 
 

 الكاوون 

 الكاوون  

 الكاوون 
 
 
 

 الكاوون 

 
كل الكاوونات 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

  نوع معروف ( 100من  أكثرالباريونات ) الهادرونات ، الفرميونات() مختارة من 

 N+ أو pالبروتون 
(uud) 

 
 النسبة الجيرومغناطيسية 

 
 عزم ثنائي القطب الكهربائي 

 

 

 
 290مرجع 

 

 

 

 

 



 

 

 خواص المركبات المختارة/ تابع  – 34الجدول 

التفكك  أنماط، τزمن الحياة  aالكمية  األعداد، mالكتلة  المركب 
 األساسية  

 الحجم ) القطر (

 قابلية االستقطاب الكهربائي  

 
 قابلية االستقطاب المغناطيسي 

 

  

 أو b nالنيوترون 

 

 

 

 

 
 النسبة الجيرومغناطيسية 

 
 عزم ثنائي القطب الكهربائي 

 
 

  

اوميغا 

   
 

 النسبة الجيرومغناطيسية 

  

 

كرات الالصق / 
 الصمغ المركبة 

   

مرشح كرة 
 الالصق 

الحالة غير 
 واضحة 

 

 

 العرض الكامل 

  
 

  نكليوئيد معروف ( 2000من  أكثرعنصر معروف ذات   114الذرات ) مختارة من 
 )H1(الهيدروجين 

 األخف 

  c الهيدروجين المضاد
 )eH4( الهليوم 

 صغراأل

 )C12( الكربون  
 )Bi209( البيسموث 

األقصر عمرا  و 
  األندر

 )Ta180m(التنتالوم  
ثاني مادة مشعة 

 عمرا   األطول

  )Fr223(وم  الفرانسي
 األكبر

   118العنصر 

)Uuo298( األثقل 

 
 

 

 292مرجع  

 293مرجع  

 

 292مرجع   

 

 

   نوع معروف ( 710من  أكثر)مختارة من  dالجزيئات 
  )2H(الهيدروجين 

  )O2H(الماء 
ATP   

) األدينوزين ثالثي 
 الفوسفات(

 Yالصبغي البشري 
 

 

 زوج اساس   

  

 

 
 غير ملتف 

 



 خواص المركبات المختارة/ تابع  – 34الجدول 

التفكك  أنماط، τزمن الحياة  aالكمية  األعداد، mالكتلة  المركب 

 األساسية  
 الحجم ) القطر (

     أخرىمركبات 
خلية عصب الحوت 

 األزرق 
الخلية ) الدم 

 الحمراء(
 الخلية ) النطفة (

 
 

 الخلية )البويضة( 
الخلية ) اإليشريكية 

 القولونية(
 

 التفاحة 
  البشر البالغ

 األحياء االثقل 
 أشجارمستعمرة 

 اسبين 

 

 

 
 294مرجع   

 تقريبا ستمائة مليون نفس 
 مليون ضربة نفس  خمسمائةو  ألفانتقريبا 

 
 بالمائة غبار أربعينستين بالمائة ماء و 

 

  
سبعة زائد مائة وعشرون 

 يوما 
غير مخصبة تقريبا خمسة 

  أيام

 
  4000مخصبة خالل 

 مليون سنة 
 مليون سنة   4000

  أسابيع أربعة
 

 
 ون ركالطول ستين م

ثالثة ميكرونات   الرأس
 خمسة ميكرونات × 

 
تقريبا مائة و عشرون 

 ميكرون 
 

 الجسم اثنين ميكرون 

 

من  254انظر الجدول في الصفحة  كبات الكبيرة المر

 المجلد األول 

  

 

 ( :9الجدول  أيضا( ) انظر 261مالحظات ) صفحة 

a.  تكافؤ الشحنةC               . يعرف فقط من اجل جسيمات حيادية معينة وهي تلك المختلفة عن الجسيمات المضادة لها

هو كمية الحركة  Lحيث  وبالنسبة للميزونات الحيادية تكافؤ الشحنة  يعطى بالشكل 

 الزاوية المدارية . 

P  كة الزاوية المدارية و بالنسبة للميزونات يرتبط بكمية الحر هو التكافؤ تحت قلب الفراغL  عن

 . طريق 

 و يتوقع أن تتالشى من أجل كل الجسيمات األولية . IIIفي المجلد  70قابلية االستقطاب الكهربائي معرفة في الصفحة 

  يعرف فقط من أجل الميزونات و يعطى بالشكل  Gالتكافؤ 

b.  سنة  2010 في النوى  لها زمن حياة على األقل  مرتبطة الالنيوترونات 

c.  في  1996أول ذرات مضادة مكونة من مضادات اإللكترون و مضادات البروتون صنعت في كانون الثاني

CERN   (. و كل خواص المادة المضادة حتى اآلن متوافقة مع التوقعات النظرية .296في جنيف ) مرجع 

d.  الجزيئات الموجودة هو من عدة مراتب قيمة اكبر من عدد الجزيئات التي تم تحليلها و تسميتها عدد 

مركبات المادة األكثر أهمية هي الذرات . حجمها ، بنيتها و تبادالت تأثيرها تحدد خواص ولون األجسام اليومية . 

يما يعرف بالجدول الدوري والذي يجمع أنواع الذرات تسمىعناصر في الكيمياء و هي مجموعة بشكل أكثر فائدة ف

و النتائج من طرق عديدة التي  35معا الذرات ذات الخواص المتشابهة في أسطر و أعمدة . و تعطى في الجدول 

 فيها تجتمع البروتونات ، النيوترونات و االلكترونات لتشكيل مجموعات . 

كونة من كوراكين ( و باريونات ) مكونة من ثالثة مقارمة مع الجدول الدوري للذرات هناك جداول للميزونات ) م

كواركات ( . ال جدول الميزونات  و ال الباريونات مشمول هنا  و كالهما يمكن ان يوجدا في مجلة فيزياء الجسيمات 



و في الحقيقة جدول الباريونات ما يزال له عدد من االماكن الشاغرة . و الباريونات  pdg.web.cern.chفي 

) الذي يعني انه من المكلف صنعها و كشفها ( و اكتشافها غير متوقع ان هي ثقيلة جدا و قصيرة الحياة   المفقودة

 يعطي استبصارات جديدة . 

الجدول الدوري للعناصر مع اعدادها الذرية . االزرق الفاتح : الالمعادن ، البرتقالي : المعادن القلوية  – 35الجدول 

القلوية ، االزق الغامق : المعادن االساسية ، البرتقالي الفاتح : اشباه المعادن ،  ، االخضر : المعادن االرضية

االصفر : الهالوجينات ، البني : الغازات النبيلة ، االحمر : الالثنانثيدات ، االحمر الغامق : االكتينويدات ،االسود : ال 

 يوجد بيانات   

 

توجد في موقع  أكثرنزيد من الجداول الدورية التي تتضمن معلومات 

  59جماال يوجد في الصفحة  أكثرهاو  

 يعطي العدد الذري 

 

 

 

 

 



 

العناصر أكثر عدد البروتونات ) و اإللكترونات ( التي توجد لعنصر معين . و هذا العدد يحدد السلوك الكيماوي لعنصر و 

 118عنصر مكتشف هو العنصر  أعلىفي المخابر . و  إنتاجهايمكن  األخرىو   األرضتوجد على  92و ليس كلها حتى 

صنع و قاس العنصرين  بأنهكل مجموعات البحث في االدعاء  1990sفي حالة شهير لالحتيال البحثي خدع عالم في 

 . وكال العنصرين تم صنعهما بشكل مستقل و قيسا الحقا . 118 & 116

( و صور العناصر النقية مبينة   297املة متوفرة لكل عنصر ) مرجع  البيانات الفيزيائية و الكيماوية الش األيامفي هذه 

 األدوار( . و العناصر في نفس المجموعة تتصرف بشكل مشابه في التفاعالت الكيماوية . و 60) صفحة   19في الشكل 

 تعرف تكرار هذه التشابهات .

فهو غاز ( و المجموعة الثانية هي وجين هو استثناء الهيدر أنهي المعادن القلوية ) بالرغم من  األولىعناصر المجموعة 

 الثانية عشر إلىاالكتينيدات و الالنثانيدات هي معادن و كذلك عناصر المجموعة الثالثة  أيضاقلوية . و  أرضيةمعادن 

ز و تسمى الطباشيريات أي مشكالت الفل 16المعادن الثقيلة . عناصر المجموعة  أوالتي تسمى المعادن االنتقالية 

هي غازات نبيلة نادرة و التي ال تشكل )تقريبا (  أي  18هي الهاليوجينات أي مشكالت الملح و المجموعة  17المجموعة 

المعادن و العنصر السائل الوحيد في درجة حرارة  أشباهتحتوي المعادن ،  15& 14 , 13مركبات كيماوية . المجموعات 

هي  17إلى  13 & 1ادن و هذه المجموعات ليس لها اسم خاص . المجموعة الغرفة هو البرومين و بضع غازات و ال مع

 , P , S , Ca , Kمن  %4* و تقريبا  C , O , N , Hمن المادة الحية مكونة من  %96لكيمياء الحياة و في الحقيقة  أساسية

Na, Cl  و العناصر القليلة مثلMg , V ,Cr , Mn , Fe , Co , Ni , Zn , Cd , Pb , Sn , Li ,Mo , Se ,  I, F , As , B  

للحياة الحيوانية و القائمة الكاملة غير معروفة بعد و العناصر  أساسية أنهامن ثالثين عنصرا معروف  أكثرتشكل البقية . 

 . Al ,Br , Ge & Wالمرشحة التي  تمدد هذه القائمة  هي 

مختلفة من النيوترونات في نواتها و بالتالي ذات كتلة مختلفة و هذه النظائر  أعدادمن العناصر توجد بأشكال ذات العديد 

ابق في التفاعالت الكيماوية               في الجدول الدوري و تتصرف بشكل مطتوجد في نفس المكان  ألنهاالمتعددة تسمى كذلك 

 (.298 & 291 من ألفين منها . ) مرجع أكثرهناك  و

 العناصر مع عددها الذري و كتلتها المتوسطة و نصف قطرها الذري و خواصها الرئيسية - 26الجدول 

  في  aالكتلة المتوسطة العدد الذري  الرمز االسم 
U زمن  أطول)خطأ( و

 حياة 
 

نصف القطر  

بالبيكو  eالذري

 متر    

 تاريخ االكتشاف و االستخدام  hالخواص الرئيسية )التسمية(

 b Ac 89األكتينوم 

 

 اإلغريقيةبشكل كبير )في  إشعاعيامعدن ارضي نادر نشط  (188)

   ألفا إصداريستخدم كمنبع  1899شعاع اكتيس ( 

 Al 13  األلمنيوم

 
 مستقر

118 c, 143m  في  يستخدم 1827(  الومين ألوم  اإلغريقية)في معدن خفيف

  األحياءو  اآلالتبناء 
 

 b Am 95امريكيوم 

 

يستخدم  1945من امريجو (  أمريكامعدن مشع )في االيطالية  (184)

 في الكواشف الدحانية 

 

 ---- 

  *الصيغة المتوسطة للحياة هي تقريبا 
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)خطأ( و   Uفي  aالكتلة المتوسطة العدد الذري  الرمز االسم 

 اطول زمن حياة 
 

نصف القطر  

بالبيكو  eالذري

 متر    

تاريخ االكتشاف و  hالخواص الرئيسية )التسمية(

 االستخدام 

 Sb 51 االنتيموان 

 

 

الالتينية  إلى) عن طريق العربية شبه معدن سام 
و المصرية من اجل احد  اإلغريقيةستيبيوم نفسه من 

وبلون المطاط و يستخدم فلزاته ( من العصور القديمة 

 ب و هو مكون لالنزيمات في الط

 Ar 18 االرغون

 

 

ارغوس غير فعال من  اإلغريقيةغاز نادر ( من 

ثالث مكون للهواء  1894انيرجوس بدون طاقة (  

 يستخدم في اللحام و في الليزرات 

 As 33 الزرنيح 

 
 مستقر 

 

ارسنيكون مروض  اإلغريقيةشبه معدن سام ) من 
الذكور( معروف من القدم من اجل تسميم الحمام و 

 النواقل    أنصافاشابة 

 b At 85االستاتين 

 

 
استاتوس غير مستقر (   اإلغريقيةهالوجين مشع ) من 

 ال استخدام له  1940

 Ba 56 الباريوم 
 

 مستقر 
 

باري يعني ثقيل(  اإلغريقيةمعدن قلوي ارضي ) من 

يستخدم في الصمامات المفرغة و الدهان و  1808

 باألشعةصناعة النفط و التقنيات الحرارية و التشخيص 
 السينية 

 b Bk 97 البيريكليوم 

 

مصنع في المخبر ، ربما يكون معدني )اسم بلدة  غير متوفر 

  نادر ألنهال استخدام له   1949 ( بركلي  أمريكية

 Be 4 البريليوم 
 

 مستقر 

 

بريلوس تعني  اإلغريقيةمعدن قلوي ارضي سام ) من 

يستخدم في الخالئط الخفيفة وفي   1797معدن ( 

 الصناعة النووية كمعدل 

 Bi 83 البيسموث 
 

 مستقر 

 

 األلمانيةمعدن ديامغناطيسي ) من الالتينية عن طريق 

في المغانط و في الخالئط  يستخدم 1753كتلة بيضاء ( 

و السالمة من الحريق و مواد التجميل كمحفز و في 
 الصناعة النووية  

 b Bh 107البوريوم 

 

مصنوع في المخبر و ربما معدني ) نسبة لنيلز بور (  غير متوفر 

 م له ادفي التفاعالت النووية و ال استخ يوجد 1981

 B 5 البورون 

 
 مستقر 

 

شبه معدن و نصف ناقل  ) من الالتينية بوراكس و من 

يستخدم في  1808العربية و الفارسية يعني السطوع  ( 

الزجاج ، التبييض و التقنيات الحرارية و ووقود 

 الصواريخ و الطب   

 Br 35 البرومين 

  
 مستقر 

 

 رائحة قوية (  اإلغريقيةبني ) من  –سائل احمر 

مبخر يستخدم في التصوير و تنقية الماء و  1826

 االصبغة و الطب 
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)خطأ( و   Uفي  aالكتلة المتوسطة العدد الذري  الرمز االسم 

 زمن حياة  أطول
 

نصف القطر  

بالبيكو  eالذري

 متر    

تاريخ االكتشاف و  hالخواص الرئيسية )التسمية(

 االستخدام 

 Cd 48 الكادميوم 

 
 مستقر 

 

 اإلغريقية) من معدن ثقيل قابل للقطع و هو صارخ 
كاديميا و يعني معدن كربونات الزنك حيث اكتشف( 

الطالء الكهربائي و اللحام و البطاريات و  1817

 فوسفور التلفزيون و االصبغة 

 Cs 55 السيزيوم 
 

  مستقر 

معدن قلوي  ) من الالتينية سيزيوس السماء الزرقاء (  

محرز في الصمامات المفرغة و الخاليا  1860

 الكهرضوئية و دافعات الشوارد و الساعات الذرية    

 Ca 20 الكالسيوم 

 
 مستقر 

 

معدن قلوي ارضي  ) من الالتينية كالسيس يعني 
بشكل نقي في   أنتجطباشير ( معروف من القدم و 

و العظام و هو مادة مرجعة  األحجاريوجد في  1880

 و يستخدم في السباكة     

كاليفورنيوم 
b 

Cf 98 

 

مصنوع في المخبر ربما يكون معدني و هو مصدر  غير متوفر 
نيوترونات قوي )من الالتينية كالور يعني حرارة و 
فورنيكار يعني ممارسة الجنس ، ارض الجنس العارم( 

 يستخدم كمنبع نيوترونات من اجل االيالج الجيد  1950

 C 6 الكربون 

 
 مستقر 

 

)من الالتينية كربو يعني فحم (  األلماسيشكل الفحم و 
 الحياة       أشكال أكثرمعروف من القدم يستخدم لبناء 

 Ce 58 السيريوم 
 

 مستقر 
 

 آلهةمعدن ارضي نادر ) من كوكب سيريس و هي 

يستخدم في والعات السجائر و  1803رومانية (    

بقوس الكربون في  اإلنارةللغاز المتوهج و  أغطية

المتحركة و هو محفز و يستخدم في  األفالمصناعة 
 التعدين  

 Cl 17 الكلور 

 
 مستقر 

 

كلوروس يعني اخضر  اإلغريقيةغاز اخضر ) من 

ميرات م في مياه الشرب و البولييستخد 1774مصفر ( 

و مبيدات  األدويةو  و الورق و االصبغة و األقمشة

 الحشرات و المذيبات و الدهان و المطاط 

 Cr 24 الكروم 
 

  مستقر 

كروموس يعني لون (  اإلغريقيةمعدن انتقالي ) من 

1797  

 Co 27 الكوبالت
 

 مستقر 
 

كوبولد  األلمانيةمعدن انتقالي فيرومغناطيسي ) من 

 12B هو جزء من فيتامين  1694يعني غلوبين (  
يستخدم في الخالئط المغناطيسية و في الخالئط شاقة 

 و االصبغة المينائية و الحبر و مغذي للحيوانات   األداء

كوبرنيسيوم 
b 

Cn 112 
 

 ال استخدام له  1996يصنع في المخبر  غير متوفر 
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)خطأ( و   Uفي  aالكتلة المتوسطة العدد الذري  الرمز االسم 

 زمن حياة  أطول
 

نصف القطر  

بالبيكو  eالذري

 متر    

تاريخ االكتشاف و  hالخواص الرئيسية )التسمية(

 االستخدام 

 Cu 29 النحاس 

 
 مستقر 

 

معدن احمر ) من الالتينية كوبروم من القيرصية يعني 
ارض ( معروف من القدم و هو جزء من العديد من 

و يستخدم في النواقل الكهربائية و البرونز  اإلنزيمات

 و الشبه و خالئط أخرى و هو مبيد للعوالق .. الخ 

 b Cm 96الكوريوم 

 

 مشع جدا ذو لون فضي ) نسبة لبيير و ماري كوري ( غير متوفر 
 يستخدم كمصدر مشع  1914

 الدارمشتاديوم

b  

Ds 110 

 

ال  1994 نسبة لمدينة ألمانية  (مصنوع في المخبر )  غير متوفر 

 استخدام له

 b   Db 105الدوبنيوم

 

مصنوع في المخبر بكميات قليلة وهو مشع  ) نسبة  غير متوفر 

ال استخدام له ) كان  1967 لمدينة روسية دوبنا   (

 يعرف بالهاهنيوم (

 Dy 66 دايسبروسيوم 

 
 مستقر 

 
دايسبروسيتوس يعني  اإلغريقيةمعدن ارضي نادر ) 

يستخدم في مواد الليزر  1886صعب الحصول عليه ( 

و كمادة منبع لألشعة تحت الحمراء و في الصناعة 

 النووية  

 b Es 99أينشتانيوم 

  

ال  1952يصنع في المخبر  )نسبة أللبرت أينشتاين  (  غير متوفر  

 تخدام له  اس

 Er 68 اربيوم
 

 مستقر 
 

 1843معدن أرضي نادر )أوتربي بلدة سويدية (  

 رية يستخدم في التعدين و األلياف البص

 Eu 63 أوربيوم 
 

 مستقر 
 

يستخدم  1901معدن أرضي نادر ) سمي نسبة لقارة ( 

 في الفوسفور األحمر لشاشات التلفاز

 b Fm 100فيرميوم 

 

ال  1952مصنع في المخبر ) نسبة إلنريكو فيرمي (   غير متوفر 

 يوجد استخدام له 

 b  Fl 114فليروفيوم 
  

 ال استخدام له  1999

  F 9 الفلور 
 مستقر 

 

 اإلغريقيةهالوجين غازي ) من الفلورين ، معدن من 

يستخدم في البوليميرات و  1886فلو أي تدفق ( 

  األسنانمعاجين 

 b Fr 87الفرانسيوم 

 
 

 ال يوجد استخدام له  1939معدن مشع ) من فرنسا( 

 Gd 64 الغودولونيوم 
 

 مستقر 
 

 1880معدن أرضي نادر ) نسبة لجون غودولين( 

 يستخدم في الليزرات و الفوسفورات 

 Ga 31 الغاليوم 
 

 مستقر  
 

تقريبا معدن سائل ) من الالتينية من أجل نسبة لكل من 

يستخدم في  1875اسم مكتشفه و بلده ، فرنسا (  

 اإللكترونيات الضوئية 
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)خطأ( و   Uفي  aالمتوسطةالكتلة  العدد الذري  الرمز االسم 

 زمن حياة  أطول
 

نصف القطر  

بالبيكو  eالذري

 متر    

تاريخ االكتشاف و  hالخواص الرئيسية )التسمية(

 االستخدام 

 Ge 32 الجرمانيوم 
 

 مستقر 

 

 1886نصف ناقل ) من جرمانيا مخالفة للغاليوم ( 

 مستخدم في اإللكترونيات 

 Au 79 الذهب 
 

 مستقر 

 
معدن ثقيل نبيل ) من السنسكريتية جفال  يعني يسطع 
و في الالتينية أوروم ( معروف منذ القدم ويستخدم في 

 اإللكترونيات و المجوهرات 

 Hf 72 الهافنيوم 
 

 مستقر 
 

يستخدم في  1923معدن ) الالتينية تعني كوبنهاجن( 

 الخالئط و األسالك المتوهجة 

 b Hs 108الهاسيوم 

 
 1984عنصر مشع ) من الالتينية اسم والية هيسن (  غير متوفر 

 ال يوجد استخدام له 

 He 2 الهليوم 
 

 مستقر 
 

غاز نبيل ) من الالتينية هليوس يعني الشمس ( حيث 

يستخدم في المناطيد ، موجود في  1895عام اكتشف 

 النجوم و يستخدم غاز من قبل الغطاسين و في التبريد 

 Ho 67 الهولميوم 
 

 مسقتر 
 

يستخدم  1878معدن ) استوكهولم ، عاصمة السويد ( 

 في الخالئط 

 H 1 الهيدروجين 
 

 مستقر 
 

  1766مشكل للماء (  اإلغريقيةغاز تفاعلي ) من 

 يستخدم في بناء النجوم و الكون 

 In 49 اإلنديوم 
 

 مستقر 

 

يستخدم  1863إنديغو (  اإلغريقيةمعدن طري ) من 

 في اللحام و الخاليا الضوئية 

 I 53 اليود 
 

 مستقر 
 

يودس  اإلغريقيةسوداء ) من  –مادة صلبة زرقاء 

 يستخدم في التصوير  1811يعني بنفسجي ( 

 Ir 77 إيرديوم 
 

 مستقر 
 

غيريس يعني قوس قزح (  اإلغريقيةمعدن نفيس) من 

 طبقات تماس كهربائية  1804

 Fe 26 الحديد 
 

 مستقر 
  

معدن ) من اللغات اإلندو أوربية أيوس يعني معدن ، 
في الالتينية فيروم ( معروف منذ القدم يستخدم في 

 التعدين 

 

 Kr 36 الكريبتون 
 

 مستقر 
 

كريبتسو يعني خفي (  اإلغريقيةغاز نبيل ) من 

 يستخدم في الليزرات  1898

 La 57 الالنثانوم 
 

 مستقر 
 

النثانين  اإلغريقيةمعدن ارضي نادر تفاعلي ) من 

وفي أنواع  المصابيحيستخدم في  1839يعني يخفي ( 

 زجاج خاصة 

 b Lr 103الالورنسيوم 

 

يظهر في التفاعالت ) نسبة إلرنست الورنس (  غير متوفر 

 ال استخدام له  1961

 Pb 82 الرصاص 
 

 مستقر 
 

معدن ثقيل قابل للسباكة سام ) من الالتينية بلومبوم ( 
معروف منذ القدم ويستخدم في البطاريات و واقيات 

 و الدهانات  األشعةمن 

 Li 3 الليثيوم 

 
 مستقر  

 
معدن قلوي خفيف ذو حرارة نوعية عالية )من 

يستخدم في  1817ليثوس يعني حجر (  اإلغريقية

البطاريات و مضادات االكتئاب و الخالئط و االندماج 
 النووي و العديد من الكيماويات 

 

 

 

 

 

 

 



 

 العناصر مع عددها الذري و كتلتها المتوسطة و نصف قطرها الذري و خواصها الرئيسية/ تابع - 26الجدول 

)خطأ( و   Uفي  aالكتلة المتوسطة العدد الذري  الرمز االسم 

 زمن حياة  أطول
 

نصف القطر  

بالبيكو  eالذري

 متر    

تاريخ االكتشاف و  hالخواص الرئيسية )التسمية(

 االستخدام 

الليفرموريوم 
b 

Lv 116 

  

و االدعاء الصحيح   1999ادعاء زائف باكتشافه من 

 ال يوجد استخدام له   2000من 

 Lu 71 الليوتيتيوم 
 

  مستقر 

ليوتيتيا يعني باريس(  الالتينيةمعدن ارضي نادر ) في 

 يستخدم كحافز   1907

 Mg 12 المغنيزيوم
 

  مستقر 

معدن أرضي قلوي شائع ) من ماغنيزيا و هي منطقة 

يستخدم في الخالئط و في  1755في ثيساليا (  إغريقية

تقنيات حرارية و التركيب الكيماوي و الطب و يوجد 

 في الكلوروفيل  

 Mn 25 المنغنيز

 
 مستقر

 
معدن هش /قصف ) من االيطالية  منغنيز يعني 

يستخدم في الخالئط و يلون الجمشت و  1774معدن( 

 البيرمنغنات 

 b Mt 109مايتنيريوم 

 

ال  1982يظهر في التفاعالت النووية ) نسبة لمايتنر(  غير متوفر 

 استخدام له

 b Md 101مندليفيوم 

 

يظهر في التفاعالت النووية ) نسبة لديمتري مندلييف(  غير متوفر 

 ال استخدام له 1955

 Hg 80 الزئبق 
 

 مستقر 
 

معدن ثقيل سائل ) من الالتينية إله ميركوريوس و في 
هيدراجيروم يعني فضة سائلة ( معروف  اإلغريقية

من القدم يستخدم في المفاتيح و البطاريات و المصابيح 

 و خالئط الملغم   

 Mo 42 موليبدنيوم 

 
 مستقر 

 
موليبدوس يعني رصاص (  اإلغريقيةمعدن ) في 

يستخدم في الخالئط كحافز و في االنزيمات و  1788

 المزلقات 

 Nd 60 النيودميوم 
 

 مستقر 
 

نيوس و ديديموس يعني توأم جديد (  اإلغريقية) من 

 يستخدم في المغانط  1885

 Ne 10 النيون 
 

 مستقر 
 

 1898نيوس يعني جديد (  اإلغريقيةغاز النيون ) في 

 يستخدم في المصابيح و الليزرات و التبريد 

 b Np 93نيبتميوم 

 

معدن مشع ) كوكب نينتون نسبة ألورانوس في  غير متوفر 

يظهر في المفاعالت  1940المجموعة الشمسية ( 

النووية و يستخدم في كشف النيوترينو و من قبل 
 العسكريين 

 Ni 28 النيكل 
 

 مستقر 
 

 1751 ) في االلمانية نيكل يعمي غلوبين (معدن 

يستخدم في العمالت و الستانلس ستيل و البطاريات و 
 كحافز 
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 االستخدام 

 Nb 41 النيوبيوم 

 
 مستقر 

 
نيوب يعني البنت  اإلغريقيةمعدن مطيلي ) من 

يستخدم في اللحام  1801األسطورية لتنتالوس ( 

 القوسي و الخالئط و المجوهرات و السوبر نواقل 

 N 7 النتروجين 
 

 مستقر 
 

يعني مشكل النتر (  اإلغريقيةغاز ثنائي الذرة ) من 

يوجد في الهواء و في األحياء و في الفياغرا و  1772

 األسمدة و المتفجرات  

 b No 102النيوبليوم 

 

 ال استخدام له  1958) نسبة أللفريد  نوبل (  غير متوفر 

 Os 76 األوسميوم 
 

 مستقر 
 

 1804أوسم يعني رائحة (  اإلغريقيةمعدن ثقيل ) من 

و في الخالئط  األصابعيستخدم في كشف بصمات 
 القاسية 

 O 8 األكسجين

 
 مستقر 

 

يعني  اإلغريقيةغاز ثنائي الذرة شفاف ) مشكل من 

 إعادةيستخدم في االحتراق و  1774مشكل الحمض ( 

وله  األحجارتوليد الدم و صنع أكثر الصخور و 

 مركبات ال حصر لها ويلوم الهالة باألحمر 

 Pd 46 الباالديوم 

 
 مستقر

 
(  إغريقيةمعدن ثقيل ) من الكويكب باالس نسبة إللهة 

يستخدم في الخالئط و الذهب األبيض و كحافز  1802

 لهدريد و من اجل تخزين ا

 P 15 الفوسفور 
 

 مصتقر 

 

 اإلغريقيةجسم صلب ابيض شمعي سام ) من 

أسمدة ،  1669فوسفوروس يعني حامل الضوء ( 

 الكائناتالزجاج ، البورسلين ، الفوالذ و خالئطه و 
 الحية و العظام 

 Pt 78 البالتين 
 

  مستقر 

فضي ) من االسبانية  –معدن ثقيل نبيل مطيل ابيض 
 األوليةبواتينا يعني فضة صغيرة ( اللغة الكولومبية 

يستخدم في الخالئط المقاومة للتآكل و  1735ثانية في 

 أنظمةالمغانط و الفران و الحافزات و خاليا الوقود و 
و  األنابيبالحماية المهبطية للسفن الكبيرة و خطوط 

بلون أحمر  كونه حافز فسلك البالتين الدقيق يتوهج
ساخن عندما يوضع في بخار الكحول الميتيلي و هو 

 تدفئة اليدين   أجهزةأثر يستخدم في 
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 االستخدام 

 Pu 94 البلوتونيوم 

 

السامة بشكل قوي ) نسبة  ألفا ألشعةمعدن مصدر  غير متوفر 

يوجد في الطبيعة  1940تم تركيبه عام  لكوكب (

يستخدم كمفجر نووي و لتغذية تجهيزات  1971

الفضاء مثل األقمار الصناعية و تجهيزات القياس 

  أبوللوالتي جلبت للقمر من قبل بعثات 

 Po 84 البولونيوم 

 
 

ألفا المتطايرة  ) من بولندا (  ألشعةمعدم مصدر 

يستخدم كمنبع تغذية في األقمار الصناعية   1898

كمصدر نيوترينو عندما يمزج مع البريليوم و استخدم 
الشحنات الستاتيكية في المصانع و  إلزالةفي الماضي 

 الفوتوغرافية  األفالمفي الفراشي إلزالة الغبار من 

 K 19 البوتاسيوم 

 
 مستقر 

 

معدن خفيف تفاعلي ) من األلمانية بوتاش ، الالتينية 
 إلنتاجكاليوم من العربية قلي و هو نبات يستخدم 

و  األمالحجزء من العديد من  1807البوتاش ( 

للحياة  ويستخدم في األسمدة و  أساسيالصخور وهو 

 أساسي للصناعة الكيماوية ( 
 

 Pr 59 الباراسيودميوم 
 

 مستقر 
 

معدن أرضي نادر قابل للتشكيل أبيض ) من 

باريسوس ديديموس يعني التوام األخضر(  اإلغريقية

يستخدم في والعات السجائر و هو مادة من  1885

اجل أقواس الكربون المستخدمة من قبل صناعة 
            اإلسقاطالسينما و من أجل إضاءة االستيديوهات و 

و يستخدم في صناعة الزجاج و في صبغة الميناء              
 و يؤدي لتعتيم حاجب العيون للحام 

 b Pm 61البوميثيوم 

 

 
شكل  اإلغريقيةمعدن ارضي نادر مشع) من 

يستخدم كمصدر   1945أسطوري لبروميثيوس(

 ألشعة بيتا إلثارة الفوسفور 

 Pa 91 بروتاكتينيوم 

 

و يتفكك  أولبوتوس يعني  اإلغريقيةمعدن مشع ) من  غير متوفر 

يوجد في الطبيعة و ال استخدم  1917إلى أكتينيوم  ( 

 له ا

 Ra 88 رايدوم 

  

معدن مشع جدا ) من الالتينية راديوس يعني شعاع ( 

لم يعد يستخدم و كان يستخدم في الدهانات  1898

 اللماعة و كمصدر مشع في الطب 
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 االستخدام 

 Rn 86 الرادون  

 

 

ال  1900 قديم انبعاث ( غاز نبيل مشع )من اسمه ال

( يوجد في التربة و ينتج  اآلنبعد  (استخدام له 

 سرطان الرئة  

 Re 75 الرينيوم   
 

 مستقر 

 
معدن انتقالي )من الالتينية رينوس أي نهر الراين  (  

تخطيط طيف الكتلة  أجهزةيستخدم في فتائل  1925

ومقاييس الشوارد و السوبر نواقل و المزدوجات 
 اليدوية و كحافز  اإلضاءةو مصابيح الحرارية  

 Rh 45 الروديوم 

 
 مستقر  

 
ردودون يعني وردة(  اإلغريقيةمعدن ابيض ) من 

يستخدم لتقسية خالئط البالتين و الباالديوم  1803

 ومن اجل الطالء الكهربائي و يستخدم كحافز 

 b Rg 111روتنجنيوم 

 

 1994مصنع في المخبر ) نسبة لكونراد ورتنجن (  غير متوفر 

 ال استخدام له 

 Rb 37 روبيديوم 
 

 مستقر  
 

فضي ) من الالتينية  –أبيض  تفاعليمعدن قلوي 

يستخدم في الخاليا  1861روبيدوس يعني احمر ( 

الضوئية و الزجاج الضوئي و المحاليل الكهربائية 
 الصلبة 

 Ru 44 روثينيوم 

 
 مستقر 

 
معدن أبيض ) من الالتينية روثينيا نسبة لروسيا( 

يستخدم في خالئط البالتين و الباالديوم ن  1844

الرباعي سام و  األكسيدالسوبر نواقل و كحافز و 

 متفجر 

 b Rf 104رذرفوريدوم 

 

ترانس أكتنيد مشع ) نسبة  الرنست رذرفورد (  غير متوفر 

 تخدام له ال اس 1964

 Sm 62 سماريوم 

 
 مستقر  

 
فضي ) من المعدن  –معدن ارضي نادر ابيض 

يستخدم  1879سمارسكيت نسبة لويزلي سمارسكي ( 

في المغانط و الزجاج الضوئي و كمشيب لليزر و في 

 الفوسفور و في المنابع الضوئية عالية االستطاعة  

 Sc 21 سكانديوم 
 

 مستقر  

 
فضي ) من الالتينية سكانسيا ،  –معدن ابيض 

يستخدم في مصابيح بخار   األكسيد 1879السويد( 

الزئبق عالية الشدة  و هو نظير مشع يستخدم 
 كمخطاط 

 b Sg 106سيبورجيوم 

 

ال  1974مشع ) نسبة لجلين سيبورج ( عنصر  غير متوفر 

 استخدام له 

 Se 34 سيلنيوم 

 
 مستقر 

 

سيلين  اإلغريقيةرمادي ) من  أونصف ناقل أحمر 

يستخدم في عملية التصوير  1818يعني قمر ( 

الزجاج  إنتاجوفي  الكهربائي علي الناشف )كربونية(

 الفوتوغرافية و صبغة ميناء  األحبارو 
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 االستخدام 

 Si 14 السليكيون

 
 مستقر 

 

نية سيلكس تعني يتنصف ناقل رمادي المع ) من الال

و يستخدم في  األرضمن قشرة  1823حصاة ( 

االلكترونيات و الرمل و البيتون و الطوب و الزجاج 
 للحياة   أساسيو البوليميرات و الخاليا الشمسية و 

 Ag 47 الفضة 

 
 مستقر  

 
معدن ابيض ذو ناقلية حرارية و كهربائية عالية ) من 

ارجيروس (  اإلغريقيةالالتينية ارجنتوم و في 
تصوير الفوتوغرافي معروف منذ القدم يستخدم في ال

 والخالئط و لصنع المطر   

 Na 11 الصوديوم 

 
 مستقر

 
صودا و في  أيمعدن تفاعلي خفيف ) العربية سواد 

المصرية و العربية ناتريوم ( عنصر في العديد من 

و يستخدم في الصابون الورق الصودا و  األمالح
 للحياة   أساسيالنتر و البوراكس و 

 Sr 38 السترونتيوم 
 

 مستقر
 

معدن خفيف مشتعل تلقائيا فضي ) ستونتيان بلدة 

يستخدم في زجاج صمامات  1790اسكوتلندية ( 

 التلفاز و في المغانط و في المواد البصرية 

 S 16 الكبريت 
 

 مستقر
 

 ) اسم التيني ( معروف منذ القدم مادة صلبة صفراء
يستخدم في البارود و في حمض الكبريت و كمادة 

 إنتاجتصنيع للمطاط و كمادة مبيدة للفطور في 

للحياة و بعض البكتريا تستخدم  أساسيالخمور و هو 
 في كيميائها   األكسجينالكبريت بدال من 

 Ta 73 التنتالوم 
 

 مستقر  
 

تنتالوس هو شخصية  اإلغريقيةمعدن ثقيل ) 

يستخدم في السبائك و األدوات  1802اسطورية ( 

 الجراحية و المكثفات و أفران الخالء و الزجاج 

 b Tc 43التكنيتيوم 

 

 
تكنيتوس يعني صنعي (  اإلغريقيةعنصر مشع ) 

يستخدم كمخطاط مشع و في التكنولوجيا  1939

 النووية  

 Te 52 التيلوريوم 
 

 مستقر 
 

نصف ناقل قصف برائحة الثوم ) الالتينية تيلوس 

الخالئط  كمكون  يستخدم في 1783يعني أرض ( 

 للزجاج 

 Tb 65 التيربيوم 

 
 مستقر  

 
معدن ارضي نادر قابل للتشكيل ) اوتربي بلدة 

 يستخدم كشائب للمواد الضوئية  1843سويدية ( 

 Tl 81 التاليوم 
 

 مستقر 
 

تالوس يعني فرع (  اإلغريقيةمعدن ثقيل طري سام ) 

تحت  األشعةيستخدم كسم و من اجل كشف  1861

 الحمراء 
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 Th 90 الثوريوم

 

 

يوجد  1828مشع ) اله شمالي ثور كما في الخميس ( 

في  كاو كسيدو يستخدم  األرضفي الطبيعة و يسخن 
الغازية للمخيمين و في الخالئط و كطالء و  األغطية

 في الطاقة النووية 

 Tm 69 الثوليوم 
 

 مستقر  
 

أسطوري من معدن ارضي نادر ) ثول اسم 

و يستخدم في  يوجد في المونازيت 1879فيا( اسكندنا

 اإلشعاع  الليزرات و في كواشف

 Sn 50 القصدير 
 

 مستقر 

 

رمادي الذي عندما يحنى يسمح بسماع بكاء  معدن 

من الالتينية ستانوم ( معروف منذ القدم و  القصدير ) 
 يستخدم في الدهان و البرونز و السوبر نواقل 

 Ti 22 التيتانيوم 
 

 مستقر
 

خالئط و  1791تيانوس (  اإلغريقيمعدن ) البطل 

 األلماس المزيف 

 W 74 التنغستين 
 

 مستقر 
 

درجة انصهار ) من السويدية  أعلىمعدن ثقيل ذو 

 1783تنغ ستين الحجر الثقيل االسم ألماني ولفرام ( 

 مصابيح اإلنارة 

 b Uut 113اليورانيوم 
  

 ، بال استخدام  2003

 b Uup 115األونونبنتيوم 
  

 ، بال استخدام  2004

األوننسيبتيوم 
b 

Uus 117 
  

 ، بال استخدام  2010

األونن اوكتيوم  
b 

Uuo 118 
  

، ادعاء صحيح في  1999ادعاء اكتشاف زائف  في 

 بال استخدام   2006

 U 92 اليورانيوم

 

 

مشع وله كثافة عالية ) من كوكب أوارنوس نسبة فله 

بيرك بليند و يوجد في ال 1789(  اإلغريقيالسماء 

 معادن أخرى يستخدم في الطاقة النووية 

 V 23 الفاناديوم 
 

 مستقر 
 1830اسكندنافية للجمال (  آلهةمعدن ) فانديس ،  

 الذ يستخدم في الفو

 Xe 54 االكسينون 
 

 مستقر
 

كسينوس يعني أجنبي (  اإلغريقيةغاز نبيل ) من 

 يستخدم في المصابيح وفي الليزرات    1898

 Yb 70 األوتربيوم 

 
 مستقر 

 
معدن ثقيل قابل للتشكيل ) أوتربي بلدة سويدية ( 

 النواقل  أنصافيستخدم في  1878

 Y 39 اليوتريوم 
 

 مستقر 
 

معدن خفيف قابل للتشكيل )أوتربي بلدة سويدية ( 

 يستخدم في الليزرات  1794

 Zn 30 الزنك 
 

 مستقر
 

زنك يعني بروز( معروف  األلمانيةمعدن ثقيل ) في 
 منذ القدم يستخدم في منع صدأ الحديد 
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 االستخدام 

 Zr 40 الزركونيوم

 
 مستقر 

 
معدن ثقيل ) من المعدن زركون ، نسبة للون العربي 

يستخدم في المواد الكيماوية و   1789للذهب ( 

 األدوات الجراحية و في الصناعة النووية 

 

 

 

 

 a و تشكل  .  واحدة الكتلة الذرية تعرف بأنها 

و بالنسبة للعناصر الموجودة على األرض الكتلة الذرية المتوسطة لمزيج النظائر الموجودة طبيعيا معطاة بخطأ في آخر 

( و من أجل العناصر غير الموجودة على األرض أطول نظير يعيش معطى حيث أنه ليس 298خانة بين قوسين ) مرجع 

 وسط و يكتب بين قوسين كما هو معتاد في هذا المجال المت

 b  العنصر غير موجود على األرض بسبب زمن حياته القصير . 

c العنصر له على األقل نظير مشع واحد . 

d العنصر ليس له نظائر مستقرة . 

e التعاريف . بدقة نصف القطر الذري غير موجود ألن الذرات هي غيوم و هي ليس لها حدود ز العديد من

التقريبية لحجم الذرة ممكنة. عادة نصف القطر يعرف بحيث أنه يكون مفيدا من أجل تقدير المسافات بين الذرات . 

( و في الجدول أنصاف أقطار الروابط المعدنية وضع عليها  299روابط مختلفة ) مرجع  أنواعالمسافات مختلفة من أجل 

 و أنصاف أقطار  mدليل 



 

 أقطارو أنصاف  vو أنصاف أقطار فان در فالس  c( مع الكربون 299ية ) الوحيدة ( ) مرجع الروابط التكافؤ

و اليم بين قوسين ينقضها  %10. الحظ أن القيم الموجودة في المراجع تختلف بحوالي  nالغازات النادرة وضع لها دليل 

 المرجعية 

قطر المعدني للعناصر على اليسار  أصغر من نصل ال nm 0.1نصف القطر التكافؤي يمكن أن يصل إلى 

)السفلى( و في كل الطرف األيمن أساسا يساوي إلى نصف القطر المعدني . و فيما بينهما الفرق بين االثنين يتناقص 

( بالمناسبة نصف القطر الشاردي يختلف بشكل كبير  عن  194sباتجاه اليمين هل يمكنك أن تشرح لماذا ؟ ) تحدي 

كل من الشحنة الشاردية و العنصر نفسه . و كل هذه القيم هي لذرات في حالتها األرضية  و الذرات الذري و يعتمد على 

ات في الحالة األرضية و لكن الذرات المثارة ال تشكل أجسام صلبة أو تكون أكبر بمئات المرات من الذر المثارة يمكن أن

 مركبات كيماوية .  

f للعنصر تختلف تبعا للمكان الذي تم استخراجه منه أو الذرية المتوسطة .  التركيب النظيري و بالتالي الكتلة

 6.939على المعالجة البشرية الالحقة و يمكن أن يقع خارج القيم المعطاة مثال الكتلة الذرية لليثيوم التجاري تتراوح بين 

& 6.996 u  ( و كتل النظائر معلومة في واحدات الكتلة الذرية إلى تسع خانات مهمة أو أكثر و عادة ذات 291) مرجع

عن التغيرات في تركيب  أساسيخانة أو اثنتين اقل بالكيلوغرامات . و األخطاء في الكتلة الذرية بالتالي ناتجة بشكل 

 (. 298النظير) مرجع 

gأخطاء زمن الحياة هي متناظرة أو غير معلومة.  

h العناصر يمكن أن توجد في  ألسماء.التفاصيل الواسعةelements.vanderkrogt.net   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الملحق " ت "

 و الزمر األشكالالجبر ، 

رياضية الرياضيون مغرمون بتوليد المفاهيم . و أحد أهم أعم المفاهيم على اإلطالق هو مفهوم الفراغ. إن فهم التعاريف ال

فكير بدقة . ملحق المجلد الرابع السابق يعطي مقدمة بسيطة عن أنواع الفراغ المهمة في الفيزياء يعني تعلم التو التعميمات 

 و هذا الملحق يعطي مقدمة عن الجبر المهم في الفيزياء .

 الجبر 

ل يشير مصطلح الجبر يستخدم في الرياضيات في ثالث معاني مختلفة ولكنها مترابطة مع بعضها بشكل بسيط . األو

لجزء من الرياضيات كما في عبارة " أنا أكره الجبر في المدرسة " ثانيا يشير لمجموعة من القواعد الشكلية التي تخضع 

الجبر يشير إلى نوع خاص من البنية  –وهذا الذي يعنينا هنا  –لها األجسام المجردة كما في عبارة " جبر التنسور" اخيرا 

 الرياضية .

حدسيا الجبر هو مجموعة من األشعة ذات ضرب شعاعي معّرف عليها . بشكل اكثر دقة الجبر ) الواحدي ، التبديلي ( 

 1809المفهوم وضعه بنجامين بيرس ) ولد عام  أيضا حلقة ) واحدية (.( الذي هو   Kهو فضاء شعاعي ) فوق الحقل 

رلز ساندرز بيرس . و الحلقة هي مجموعة من اجلها تكون في كامبريدج ( و هو والد تشا 1880في سالم و توفي عام 

(. و بالتالي في الجبر هناك غالبا ثالثة 221، صفحة  IVالصحيحة ) مجلد  األعدادمثل  –عملية الجمع و الضرب معّرفة 

 من الضرب  أنواع

  z = xy آخرالذي يعطي شعاع  x & y( : وهو جداء شعاعين األساسيالضرب الجبري )  -

  y=cx آخرالذي هو شعاع  xمرة للشعاع  cمضاعف لـ السلمي و هو الضرب  -

إذا كان الفضاء الشعاعي هو فضاء جداء داخلي فان الجداء السلمي أي جداء عنصرين جبريين ) شعاعين (   -

 c=x.yيكون قيمة سلمية  x & yيكون  

و الجبر يعرف  Kو تحديد عدد الحقل  ( األساسيالتعريف الدقيق للجبر بالتالي فقط يحتاج الن يعرف خواص الضرب )

 بالبديهيات التالية :

 

 

 . كل القيم السلمية  x,y,z األشعةمن اجل كل 

 يسمى الجبر الخطي . أيضاللتشديد على هذه الخاصة الجبر 

الزمن ( هو جبر  أوبعدا ) مثل االنسحابات لمستوي و في الفراغ  nمثال مجموعة كل التحويالت الخطية لفضاء خطي ذو 

 اخذ التركيب كضرب . وهكذا هو مجموعة القيم القابلة للقياس في جملة ميكانيكية كمية *. إذاخطي 

 بحيث   إضافيةي هو جير الذي فيه الضرب له خاصة الجبر التجميع

 

 

الجبر الخطي الواحدي ياضية ي **وواحدي . و بالتالي في الفيزياء الرهو تجميعالجبر الذي يظهر في الفيزياء  أكثر

 ببساطة الجبر.  ي غالبا يسمىالتجميع



. وحقل  Aللجبر . و حقل السلميات أيضا هو جبر جزئي لـ  scal(A)تسمى حقل سلمي  1مجموعة مضاعفات الوحدة 

 السلميات و السلميات نفسها تتصرف بنفس الشكل .

ذات عدة متحوالت ( التي  تشكل الجبر )تحدي  أومجموعة كل كثيرات الحدود ذات متحول واحد )  ندرس بضع أمثلة .

196 e ئية . و كثيرات الحدود الثابتة تشكل حقل من السلميات /القيم السلمية .أبعاد ال نها( . هي تبديلية  و ذات 

بعد . و هذه المصفوفات القطرية  2nتشكل جبر . و هي ذات  أيضاذات العمليات المعتادة  مجموعة المصفوفات 

)المصفوفات ذات كل العناصر خارج القطر المساوية للصفر ( التي عناصرها القطرية لها نفس القيمة تشكل حقل سلمي . 

 ( . ny 197)تحدي كيف يعرف الجداء السلمي لمصفوفتين ؟(

( . s 198يمكنك تحديد الضرب ؟ )تحدي  مجموعة كل التوابع ذات القيمة الحقيقية فوق مجموعة أيضا يشكل جبر . هل

 التوابع الثابتة تشكل حقل من حقل السلميات .

 العقدية  األعدادهو الجبر فوق  algebra-*يكتب بالشكل  أيضاجبر النجمة 

 

---- 

*التحويالت الخطية هي مطابقات من  الفضاء الشعاعي نفسه وبخاصة التي بان المجاميع و المضاعفات /المضاريب  

المحولة .هل يمكنك تحديد مجموعة  كل  التحويالت  لألشعةمجاميع مقابلة و مضاريب سلمية  إلىتحول  لألشعةسلمية ال

 ؟ و فضاء مينكوفسكي ؟ األبعاد( و الفضاء ثالثي  s 195الخطية للمستوي ؟ ) تحدي 

 إلىتعني ذاتي (   eigenكلمة  األلمانيةالخاصة ) من  األشعةالخاصة تسمى  األشعةكل التحويالت الخطية تحول بعض 

 و  eلشعاع  Tإذا كان التحويل  أخرىمضاريب لذاتها . بعبارة 

 

 قيمة خاصة تبديلية و مجموعة كل القيم الخاصة لتحويل  λو  Tه شعاع خاص لـ  eقيمة سلمية و بالتالي الشعاع  λحيث 

T  تسمى طيفT  نظرية الكم ) مجلد اهتماما كبيرا بهذه المفاهيم الرياضية حتى اكتشفوا  لم يولوا. الفيزيائيونIV  صفحة ،

                الجملة  التأثيرالقيم القابلة للقياس هي تحويالت في فضاء هيلبرت الن أي قياس يتبادل  أن(. نظرية الكن بينت 86

تكون قيمة  أنجة القياس من اجل قيمة قابلة للقياس يجب نتي أنبينت  أيضاانيك الكمي ها . تجارب الميكو بالتالي يحول

،  IVبالشعاع الخاص المقابل للقيمة الخاصة المقاسة ) مجلد  بل . حالة الجملة بعد القياس تعطىخاصة للتحويل المقا

 (155صفحة 

 الجبر غير التبديلي ال يملك تمثيل المصفوفات الذي من اجله يكون يوجد تطابق  أن**الحظ  

 ذي يسمى االلتفاف ذو الخواص ال

 

 

 األساسي. و جبر النجمة هو النوع  xيسمى مرافق العنصر  للجبر . العنصر  x,yوهي صالحة من اجل كل العناصر 

 من الجبر المستخدم في ميكانيك الكم نظرا الن القيم القابلة للقياس الميكانيكية الكمية تشكل جبر النجمة . 



 أنالعقدية ذو التفاف * ) تابع الذي تابعه العكسي هو نفسه ( بحيث  األعدادهو جبر باناخ فوق  جبر   إن

 يحقق : xلعنصر  المعيار 

 

 

كانت متتالية كوشي متقاربة ( . باختصار    إذامطبّع متمم و هو جبر كامل  أو) جبر باناخ هو جبر منسوب 

هو جبر يتصرف جيدا الذي عناصره تشكل مجموعة مستمرة من فضاء شعاعي عقدي . االسم سي اتى   

هل يمكنك  من توابع مستمرة . و في الواقع التوابع المستمرة المحدودة تشكل مثل هذا الجبر و ذات خاصة نورم معرف 

 .( s 199) تحدي   إيجادها

عناصر هرميتية ) التي لها طيف حقيقي ( و هي مجموعة من عناصر يحتوي فضاء ) يلفظ سي ستار (   كل جبر سي 

عادية و زمرة ضرب لعناصر واحدية و مجموعة عناصر موجبة ) ذات طيف غير سالب ( . في نظرية الكم الجملة 

 الفيزيائية توصف بواسطة جبر سي و عناصره الهرميتية هي القيم القابلة للقياس .

 yaو   ax =bالجبر المستخدم في الرياضيات . جبر القسمة و هو جبر الذي فيه المعادالت نذكر نوعا مهما من  أنعلينا 

=b  تكون قابلة للحل بشكل وحيد فيx أو y  من اجل كلb  المستمرة  األعداد أنواعكل  أن. من الواضح  و كل

الحديثة  تلنتائج المهمة للرياضياتكون من جبر القسمة . جبر القسمة هو احد الطرق لتعميم مفهوم عدد و احد ا أنيجب 

الحقيقية فان البعد اثنين  األعدادالنهائية  ( يمكن فقط أن يكون ذو بعد واحد مثل  األبعادجبر القسمة ) ذو  أنينص على 

ميم البعد ثمانية مثل الثمانيات . و ليس هناك بالتالي أي طريقة لتع أومثل الرباعيات  أربعةالعقدية و البعد  األعدادمثل 

 . أخرى ألبعادمفهوم العدد  )المستمر( 

حقل سلمي  ( إذا تم تعريف ضرب  أوكحلقة فرعية )  Kالتي تحتوي حقل عددي  Aتخيل حلقة بعض المرح .  إلى واآلن

هي فضاء  Aهو نفس الضرب السلمي بالتالي فان  Kعنصر الحلقة العامة  المضروب بالعنصر من  أنالحلقة بحيث 

الحلقة الفرعية  أخرى.) بعبارة  Aيتبادل مع أي عنصر من  Kكل عنصر من  أنشريطة  –شعاعي و بالتالي جبر 

 تكون مركزية (. أنيجب   Kالجزئية /

 األبعادهو فضاء شعاعي عقدي ثنائي   أنو لكن بالرغم من  األبعادة حقيقي رباعي مسهي جبر ق مثال الرباعيات 

( . في الحقيقة ليس هناك جبر قسمة عقدي منتهي  ) يوجد لدينا  jال تتبادل مع  i الن قدي فهو ليس جبر ع

 . و   التبديلي هو  األبعادوفقط جبر القسمة الحقيقي منتهي   األبعاد

أيضا هو جبر فوق حقل سلمي و لهذا السبب بعض  Kلم تخشى من الصداع فكر بهذه المالحظة كل جبر  إذا اآلن

 كحقل جزئي مركزي  K) التبديلي ( كحلقة تحتوي   Kالرياضيين  يفضلون تعريف جبر 

 و سندرسه تاليا . أهمية األكثرفي الفيزياء الجبر المرتبط بالتناظرات الذي يلعب الدور 

 ي جبر لي

مية من الجبر غير األكثر أهي هو النوع ء شعاعي ( و جبر ليبالتالي هو فضاي هو نوع خاص من الجبر ) و جبر لي

                المبادل  أوي يسمى ضرب لي  إضافية( ذو عملية ثنائية   أو) فوق الحقل   Lالتبديلي . و الفضاء الشعاعي 

 كانت هذه العملية محققة  إذاالعقدي (  أوي الحقيقي ) و يسمى جبر لي

 



 أولي ( و . ) جبر ليي سمي نسبة لسوفس لي و من اجل كل من اجل كل العناصر 

من اجل كل   إذاي  يمسى تبادلي ( و جبر لي e 200شرطين معا يقتضيان الخطية الثنائية . ) تحدي 

 . و  العناصر 

أي  ي يسمى مثالي * إذا كان لجبر لي Nي هو بعد الفضاء الشعاعي . الفضاء الجزئي ليلجبر البعد 

 . Lتسمى مركز  التي تحقق  M   هي جبر جزئي . المثالية األعظمية أيضا مثالية

)حدسيا إذا كانت  V آخري الخطي إذا كانت عناصره هي تحويالت خطية لفضاء شعاعي جبر ليي يسمى جبر لي

قد هناك في الخطي . بالتالي ليس منتهية هو متماثل الشكل مع جبر ليي ذو أبعاد . وينتج أن كل جبر ليمصفوفات ( 

 المنتهية كمصفوفات . األبعادي الخطي ذو للتعميم في تصوير عناصر جبر لي

( و نظرا الن  370ي ) صفحة يي من جبر ليي اختير بسبب المولدات أي العناصر متناهية الصغر لكل زمرة لاسم جبر لي

ي الفيزياء . و في الرياضيات جبر ليي يظهر كثيرا في المهمة في الطبيعة تشكل مجمعات ليي فان جبر ليكل التناظرات 

ي يظهر عندما يمثل ضربه ( هو جبر لي منتهية تبديلي ) الذي فيه الرمز  أبعاديظهر كثيرا بسبب انه من أي جبر ذو 

 نعرف المبادل بالشكل  

 

 

يبين كيفية بناء واحد  لللمبادي غير تبديلي بشكل عام و لكن التعريف السابق قيقة تعطي المبادل اسمه ( وجبر لي) هذه الح

 ديلي .من جبر تب

 ضع للعالقة من الشكل : ي دائما تخألساس جبر لي iTي هو فضاءات شعاعية فإن العناصر نظرا ألن جبر لي

 

 

 

 . األساسي . و هي تعتمد على اختيار تسمى ثوابت جبر لي األعداد 

--- 

المثالية االعظمية وتثبت أنها يوجد فقط  ( هل يمكنك تعريفny 201؟ )تحدي  *هل يمكنك شرح المفهوم 

 واحدة؟

 

 

 

 

 

 



حيث  2i/aσ= aTذو ثالثة مولدات المعرف بالشكل  SU)2(ي . مثال جبر زمرة لي ي بشكل كاملثوابت البنية تحدد جبر لي

aσ  مجلد هي مصفوفات برم باولي و لها ثوابت البنية ( .*IV  229، صفحة.) 

 ي تصنيف جبر لي

ي شبه ية هو مجموعة )شبه مباشر( لجبر ليمنته أبعادي ذو ف كالتالي . كل جبر ليلمنتهية يصنا األبعادي ذو جبر لي

 البسيط و القابل للحل .

مهم في  ي القابل للحل لم يتم تصنيفه بشكل كامل . و هو غيريي يسمى قابل للحل إذا لم يكن شبه بسيط و جبر لجبر لي

 الفيزياء . 

ي الذي ليس لع مثالية غير صفرية قابلة للحل . التعاريف المكافئة األخرى ممكنة تبعا هو جبر ليجبر ليي شبه البسيط 

 لذوقك *: 

 غير صفرية  ي شبه البسيط ال يحتوي مثاليات  آبلية جبر لي -

 شكل  كيلينج له أي غير الشاذ أي غير تنكسي / تراجعي   -

 ذا التفكيك / التحليل فريد ( ينقسم إلى مجموع مباشر لمثاليات بسيطة غير آبلية ) ه -

 كل تمثيل خطي منتهي األبعاد قابل للتخفيض بشكل كامل  -

 منتهية األبعاد اختيارية هو تجريبي  gو القيم في وحدة ذ gالتشابه المرافق وحيد البعد  -

      ي البسيط لي جبرل بسيط  منتهي األبعاد تم تصنيفه بشكل كامل و هو يتكون بشكل فريد من مجموع ي شبه البسيطجبر لي

 حقيقي . أوي البسيط يمكن أن يكون عقدي و جبر لي

  

 

جبر الي العقدي البسيط منتهي األبعاد كله ينتمي ألصناف ال نهائية أربعة و خمسة حاالت استثنائية . األصناف الالنهائية 

 nBو  SU(n+1)تها المختصرة و تجيبا SL(n+1)ي المقابل لزمر لي  n≤1من أجل  nAهي ايضا تسمى كالسيكية و هي : 

  n≤4من أجل  nDو  Sp(2n)ي المقابل لزمر لي  n≤1من أجل  nCو  SO(2n+1)ي المقابل لزمر لي  n≤1من أجل 

 هي جبر  nDو  nBهي جبر كل المصفوفات الهرميتية المفلطحة و  nA. بالتالي  SO(2n)ي المقابل لزمر لي

--- 

ي هي مهمة في الفيزياء ألن معامالت خطية و التمثيالت لجبر ليي يمثل بمصفوفات أي بواسطة  * مثل الزمر فإن جبر لي

 .ي ن زمر التناظر المستمرة هي زمر ليالعديد م

 بالشكل   aالمعرفة من اجل كل عنصر  ad(a)هو مجموعة مصفوفات  na……1aي ذو األساس التمثيل المرافق لجبر لي

 

 

ي الحقيقي كل العناصر هي ثوابت بنية لجبر ليي ومن أجل جبر لي حيث   أنالتعريف يقتضي 

ad(a)  هي حقيقية من اجل 

 

 



 

 ي فان الجداء السلمي يمكن تعريفه بوضع  الحظ انه من اجل أي جبر لي

 

 هذا الجداء السلمي هو متناظر وثنائي الخطية) هل يمكنك بيان انه مستقل عن التمثيل ؟( 

في بورباخ و توفي عام  1847لرياضي فيلهم كيلينج ) ولد عام تسمى شكل كيلينج نسبة ل أيضاثنائية الخطية المقابلة 

ي ابت تحت فعل الشكل الذاتي لجبر ليي االستثنائية . و شكل كيلينج هو ثهو مكتشف مجموعات ليفي مونستر ( و  1923

L يكون لدينا  . و في أساس معطى 

 

 

 .   Lتنسور كارنات المتري لـ يسمى  حيث 

 

 

 أي الوضعيتين يمكن توحيدها بدون قص ؟ – 182الشكل 

 

 . األثرهي جبر مصفوفات عديمة  nCالمصفوفات المتناظرة و 

                  و في كل الحاالت الدليل يعطي العدد لما يعرف بجذور الجبر ي االستثنائي هي جبر لي

E 7;78 ; E 6: 32 ; E 4: 14 ;  F 21) ; G-(2n n:(2n=1) ;D n& C nB;  A:n(n+2) ; 133 :8 هذا الجبر هي   أبعادو 

:248   

ي العقدي . أيضا يقابل كل تصنيف ينتج من ذلك العائد لجبر ليهو أكثر عددا و المنتهية  األبعادي الحقيقي  ذو جبر لي

ي الحقيقي ليس مهما في الفيزياء ( . و جبر لي300 ي عقدية يكون هناك دائما واحدة حقيقية مصغرة ) مرجعزمرة لي

 األساسية . 



الجبر  أنواعالالنهائية الكبير العدد فقط واحد مهم في الفيزياء و هو جبر بوانكريه و بعض من  األبعادي ذو من جبر لي

 تظهر فقط في محاوالت فاشلة للتوحيد  األخرى

 ما هي األشكال الموجودة ؟  –الطبولوجيا 

 " الطبولوجيا هي نظرية الزمرة 

 برونامج إيرلنجن "

 األشكاليمكن أن يملك شكل :  األشياءفي الشكل المبسط الطبولوجيا هي ما هو كاف للفيزيائيين حيث فقط نوع واحد من 

حدود  معممة للكنزات : وهي مسطحة موضعيا و يمكن أن يكون فيها ثقوب و أمثلةالمتعددة و هذه األشكال المتعددة  هي 

 و يمكن غالبا أن تكون مقلوبة من الداخل للخارج .

( 202sالبلوفرات هي أشياء دقيقة مثال هل يمكنك قلب بلوفرك من الداخل للخارج مع  كون يداك معقودتان معا ؟) تحدي  

معقودتان .  ) يمكن أن يساعدك صديق في ذلك ( وبالمناسبة نفس الشيء أيضا ممكن بالنسبة لبنطالك بينما تكون  ساقاك

 بالطبع باختيار زوج مناسب من السراويل الداخلية . –بعض األساتذة يحبون إظهار هذا خالل محاضرات الطبولوجيا 

( أي هاتين الوضعيتين يمكن أن تكون 301)مرجع  182اللغز اآلخر الجيد للطبولوجيا  هو لغز القيد المبين في الشكل 

 (.203sغير مرتبطة بدون قص الحبال ؟ ) تحدي 

على التشوهات.  أمثلةالمتعددة و العمليات تتم عليها هي  لألشكالبالنسبة للرياضي البلوفرات و الحبال هي أمثلة يومية 

نحن بحاجة لتعريف مفهوم الفضاء  أواللننظر إلى التعاريف األكثر دقة . من اجل تعريف ما هو الشكل المتعدد 

 الطبولوجي 

 الفضاءات الطبولوجية 

 تجد نفسها  في نفس االتجاه الذي للبقرة لدينا  األرضالتي تمشي على   الذبابة" في استراليا  

 فيليب جيلوك عالمة القطة "

( 302مرجع ا جيدا لمجموعة مكونة من نقاط ) مرجع  0دراسة األشكال تتطلب تعريفا جيدا لمجموعة مكونة من نقاط 

القرب بين  أوتبنى بحيث أنها تقبل مفهوما جيدا للجوار  أنكي نكون قادرين للحديث عن الشكل هذه المجموعات يجب 

 العناصر للمجموعة 

و البحث عن النوع األعم للمجموع الذي يسمح بتعريف مفيد للجوار أدى إلى مفهوم الفضاء الطبولوجي و هناك طريقتين 

 يف المفهوم لمجموعة مفتوحة و بعدها تعريف مفهوم الجوار بمساعدتها أو بطريقة معاكسة لتعريف الطبولوجيا يمكن تعر

 سنستخدم الخيار الثاني الذي هو حدسي بعض الشيء .

هو  xلنقطة  Nال نهائية تسمى نقاط و مع الجوار لكل نقطة . و الجوار  أومنتهية  Xالفضاء الطبولوجي هو مجموعة 

 ذات خواص  Xمن  xY  مجموعة المجموعات الجزئية

- x  هي في كل xY  

 كذلك يكون  xجوار لـ  N & Mإذا كان  -

 هو بذاته جوار لها  xأي شيء يحتوي جوار  -

 

 

 

 



التي تختار في تعريف معين تحتوي جوار لكل من  xYهو حر . المجموعات الجزئية  xYالمجموعات الجزئية اختيار 

و المجموعة المفتوحة عادة يختلفان ولكن كل المجموعات المفتوحة  الجوارتسمى المجموعات المفتوحة . ) نقاطها و هي 

التي تحتوي مجموعة مفتوحة التي تحتوي  Xيمكن أيضا وصفها كمجوعات جزئية من  xهي أيضا جوارات . جوارات 

x.) 

ت لكل نقطة في أيضا نسمي الفضاء الطبولوجي بمجموعة ذات طبولوجيا و في الحقيقة الطبولوجيا تحدد جمل الجوارا

 المجموعة . الطبولوجيا أيضا هي اسم الفرع من الرياضيات الذي يدرس الفضاءات الطبولوجية . 

. الرياضييون عمموا هذه الطريقة   مثال ، األعداد الحقيقية مع كل المجاالت المفتوحة تشكل الطبولوجيا المعتادة لـ 

كمجموعات مفتوحة ، نتحدث عن  –جموعة أساس أخرى أو أي م - فإذا أخذنا كل المجموعات الجزئية من 

توحة فإننا نتحدث عن ة و المجموعة الفارغة كمجموعات مفالطبولوجيا المتقطعة . إذا أخذنا فقط مجموعة األساس الكامل

 الطبولوجيا التجريبية أو غير المتقطعة . 

إلى فضاء طبولوجي آخر  Xولوجي من فضاء طب ستمرارية . إن التطابقمفهوم الفضاء الطبولوجي يسمح لنا بتعريف اال

Y مجموعة مفتوحة في  يكون مستمر إذا كانت الصورة  المعكوسة لكلY  هو مجموعة مفتوحة فيX   يمكنك التحقق بأن . 

. وكذلك يمكنك التحقق (204e) تحدي  بأن هذا الشرط ال يحقق من قبل تابع حقيقي الذي  يشكل قفزة يمكنك أيضا التأكد 

هو ضروري في التعريف و إال التابع ذو القفزة سيكون مستمر حيث أن مثل هذا التابع ما يزال معكوس مصطلح  بأن 

 يطابق مجموعات مفتوحة إلى مجموعات مفتوحة .*

---- 

كان معرفا على  (1)ذا إ aهو مستمر عند نقطة  f(x)ية يقول بان التابع الحقيقي رمرالالستفايرشتاس  –*تعرفي كوشي 

 النهاية  (3)و  aتتجه لـ  xيميل / يتجه لنهاية عندما  a (2) f(x)مجال مفتوح حاوي لـ 

 

 

 و كرة و زجاجة كالين  Möbiusعن أشكال متعددة غير قابلة للتوجيه ذات بعدين : قرص ، قطاع أمثلة  – 183الشكل 

 

بالتالي فإننا بحاجة لمفهوم الفضاء الطبولوجي للجوار ، إذا أردنا أن نعبّر عن فكرة أنه ليس هناك قفزات في الطبيعة .              

 و نحن أيضا بحاجة لمفهوم الفضاء الطبولوجي من اجل أن نستطيع تعريف النهايات . 

احد مهم بشكل خاص . فضاء سناها هناك نوع ومن العديد من األنواع الخاصة للفضاءات الطبولوجية التي در

 xبحيث أن  U & Vهما مجموعتين مفتوحتين منفصلتين  x & yو هو فضاء طبولوجي الذي فيه أي نقطتين  هاوسدروف

و فضاء هاوسدروف بالتالي هو فضاء حيث ال يهم مقدار قرب النقطتين حيث يمكن دائما   Vهي في  yو    Uهي في 

 فتوحة . فصلهما بمجموعات م



،  هذا يبدو مقل خاصة مرغوبة و في الواقع فضاءات غير هاوسدرورف هي أشياء رياضية مخادعة . ) عند طاقة بالنك

ف مثل فضاء غير هاوسدورف و لكن عند طاقة بالنك الخالء ليس فعال فضاء على يبدو أن الخالء يظهر بأنه يتصر

ورا في الفيزياء ( و الحالة الخاصة هي المعروفة جيدا : األشكال . و هكذا فضاءات غير هاوسدورف ال تلعب د اإلطالق

 المتنوعة .  

 –في الفيزياء الفضاءات الطبولوجية األكثر اهمية هي األشكال المتعددة التفاضلية و بالتقريب الشكل المتعدد التفاضلي 

عند مسافات  –المجهر تحت  مثل  هو مجموعة من النقاط التي تبدو –الفيزيائيون ببساطة يتحدثون عن شكل متعدد 

صغيرة . مثال الكرة و التوروس / الحلقة كالهما شكل متعدد تفاضلي ذو بعدين نظرا ألنهما يبدوان موضعيا مثل مستوي 

. والشك المتعدد التفاضلي يسمى متصل  183. ليست كل األشكال المتعددة التفاضلية بتلك البسطة كما تبين أمثلة الشكل 

أعم في الفضاءات الطبولوجية و إذا كانت أي نقطتين بمكن وصلهما بمسار يقع في الشكل المتعدد . )المصطلح له معنى 

لكن مفاهيم االرتباط و االرتباط عن طريق المسار تتطابق من أجل اشكال متعددة تفاضلية ( و نركز على األشكال 

تصلة في المناقشة التالية . الشكل المتعدد يسمى أيضا ببساطة متصل إذا كانت كل حلقة تقع على الشكل المتعددة الم

المتعدد يمكن تقليصها لنقطة . مثال الكرة بببساطة متصلة . الشك اللمتعدد المتصل الذي هو ببساطة غير متصل يسمى 

 متصل بشكل مضروب . و الحلقة هو متصلة بشكل مضروب . 

المتعددة غير  األشكالالمعروف جيدا .    Möbiusل المتعددة يمكن أن تكون غير قابلة للتوجيه كما يوضح قطاع األشكا

(. إذا أردت المرح قص ورقة 206eالموجهة لها فقط سطح واحد : حيث ال تقبل التمييز بين األمام و الخلف ) تحدي  

 خط مستقيم .اثنتين على طول  إلى  Möbiusبشكل قطاع 

--- 

*f(a)  في هذا التعريف فإن استمرارية .f   األساستعرف باستخدام الفكرة البديهية أن األعداد الحقيقة تشكل النموذج 

 ترى رابط مع التعريف العام المعطى أعاله ؟  أن(. هل يمكنك ny 207لمجموعة  التي ليس لها فجوات ) تحدي  

 

 

 ألبعاد متعددةير مصغرة ) يمين ( متعددة مصغرة ) يسار ( و غ أشكال – 184الشكل 

 

 تجريب هذا بواسطة قطع ورق ذات قيم فتل مختلفة و دراسة الحاالت المنتظمة .  أيضايمكنك  



التي هي مصغرة و بدون حدود هي دائما واحدة من  األسطح( أي  األسطح أوالمتعددة المغلقة  )  األشكالفي البعدين فإن 

 : أشكالثالثة 

.                 nمن الجنس  األسطح أو nمقبض متصل و هي تسمى الحلقات المثقوبة   nأبسط نوع هي الكرات ذات  -

  2n-2قابلة للتوجه ذات مميزة اويلر  أسطحو هي 

  2n-1غير قابلة للتوجه ذات مميزة اويلر  أسطحمقبض متصل وهي   nالمستويات المحمية ذات  -

  2n-غير قابلة للتوجه ذات مميزة اويلر  أسطحمتصل وهي مقبض   nزجاجات كالين ذات  -

 

انسيابية بالتالي  األسطحإذا كانت  هوميومورفيزم ) و المصغرة حتى ال األسطحبالتالي مميزة اويلر و قابلية التوجيه تصف 

 (. 365حتى الديفومورفيزم ( و الهوميومورفيزمات معرفة يما يلي ) صفحة 

في هذه القائمة       أو أكثر من سطحذات الحدود توجد بتحريك قرص  األسطح أوة ذات البعدين المتعددة المصغر األشكال

 إذا كان له حدود غير فارغة .  أوإذا كان قابل للتوجيه  و السطح المصغر يمكن تضمينه في 

ي لة للقياس . و ندرس زمر ليم القابي للقيالزمن و زمر جبر لي –هي الفراغ  أهمية األكثرالمتعددة  األشكالفي الفيزياء 

ال .  أوالزمن غير معروفة . مثال من غير الواضح فيما إذا كانت متصلة –طبولوجيا الفراغ  أنفيما يلي . بشكل غريب 

 .  األرضالسبب هو انه من الصعب مالحظة ما يحدث عند مسافات كبيرة من  أنومن الواضح 

 . لكن الصعوبة المشابهة تظهر قرب مقاييس بالنك

شكل متعدد مكون من المطاط فان االرتباط و الخواص العامة المشابهة ال تتغير عندما يتشوه الشكل  أنإذا تم تخيل 

 المتعدد .  

 

 

أشكال متعددة متصلة ببساطة ) يسار ( ومتصلة بشكل مضاعف ) وسط ( و منفصلة )يمين( ذات بعد  – 185الشكل 

 ( أسفل( و بعدين )  أعلىواحد ) 



 

 

 أمثلة على زوج هوميومورفيزمي لألشكال المتعددة – 186شكل ال

 

 حلقة مثقوبة -3 & -2 , -1 ,-0مصغرة ذات بعدين متصلة قابلة للتوجيه ذات   أشكال أربع أول – 187الشكل 

 

كان بينهما  تعني نفس و شكل ( إذا اإلغريقيةوهذه الحقيقة تصاغ بالقول أن شكلين متعددين هما هوميومورفيزم ) من 

تطابق واحد لواحد و شامل مستمر ذو مقلوب مستمر  . مفهوم الهوميومورفيزم هو بعض الشيء اعم من ذلك العائد لتشوه 

المتعددة قابلة للتفاضل يقال بان الشكلين  األشكال. و إذا كان التطابق و   186يرى من الشكل  أنالمطاط  كما يمكن 

 المتعددين هما مختلفي الشكل .

 الثقوب ، الهوموتوبيا والتشابه 

لذلك  باإلضافةالمتعددة ذات التصرف الجيد تلعب دورا في الفيزياء و هي تلك التي قابلة للتوجه و المتصلة و  األشكالفقط 

 المتعددة لألشكالالمتعددة المرتبطة بالقيم القابلة للقياس هي دائما مصغرة و المميزة الرئيسية غير التجريبية  األشكال

الوصف الصحيح لثقوب  أن( و ينتج  187ثقوب) انظر الشكل  يوأنها تحتالقابلة للتوجيه المصغرة و المتصلة هي 

 المتعددة .  لألشكالمختلفة و غير هوميومورفزمية  أنواعالمتعددة يسمح لنا بالتمييز بين كل  األشكال

ت بينها : الهوموتوبيا / تشابه المكان و التشابه                 المتعددة و العالقا األشكالرئيسية لوصف ثقوب  أدواتهناك ثالثة 

 تلعب دورا مهما في دراسة زمر القياس ألن أي زمرة قياس تعرف شكل متعدد .  األدوات. هذه و التشابه المشترك 

ة و يإعطاء شكلين المتعدد األشكالبعبارة أخرى ، عن طريق نظرية تشابه المكان و التماثل يمكن للرياضيين ان يصنفوا 

 مشوهين في بعضهما البعض . هما تحدد بالتالي فيما إذا كانا متعددين فإن خواص الثقوب في

الفيزيائيين اآلن يعممون هذه النتائج للطبولوجيا القياسية . التشوه هو فكرة كالسيكية التي تفترض الفضاء المستمر والزمن 

الكم يمكن أن  تأثيراتو يتصور أن  إهمالهاالكمية ال يمكن  التأثيراتعة و أيضا كفعل صغير اختياري  و لكن  في الطبي

كيف يتحقق هذا  إيجادكرة . هل يمكنك  إلىتحول شكل متعدد فيزيائي إلى شكل ذو طبولوجيا مختلفة :  مثال حلقة مثقوبة 

 ( .  d 207؟) تحدي  

فولد  األوربيالمتعددة و  لألشكالالتي هي تعميمات  امأجسمتعددة فيزيائية تحدث عن طريق  ألشكالالتغيرات الطبولوجية 

هي الصدع التمزقي لنسف مستوي .  األمثلةلزمرة منتهية و  ينمذج موضعيا بواسطة معامل هو فضاء الذي 

 ية السالسل . راالوربي فولدات درست بشكل كبير في نظ

 



 و تصنيفات الزمر  أنواع

( ألن الزمر خاصة الزمر المتناظرة تلعب دورا مهما  267،  صفحة  Iلقد قدمنا مقدمة عن الزمر الرياضية سابقا ) مجلد 

و تجبرنا  األوليةالجزيئات و الذرات و النوى و الجسيمات  إلىالصلبة  األجسامالفيزياء   من وصف  أجزاءفي العديد من 

 في عمليات النمو .  و الدورات و النماذج األشكالعلى دراسة 

نظرية الزمر هي ايضا احد الفروع المهمة للرياضيات الحديثة و ما تزال مجال فعال للبحث . احد االهداف لنظرية الزمر 

وبشكل عام نميز بين الزمر المنتهية و الالنهائية                هي تصنيف كل الزمر . وهذا تحقق فقط بالنسبة لبضع انواع خاصة 

 المنتهية تفهم بشكل افضل .  و الزمر

على الزمر  األمثلةو  Nبالنسبة لعدد ما  كل زمرة منتهية هي متماثلة الشكل مع زمرة جزئية للزمرة المتناظرة 

الزمر المستخدمة لتصنيف نماذج الورق  أوالمنتهية هي المجموعات المتبلورة الشبكية المستخدمة لتصنيف البنى البلورية 

 الجداري بداللة تناظراتها .

 المنتظمة هي زمر منتهية .  األخرى األنواعالصلبة  االفالطونية و  لألجساماظرة نالزمر المت

 األحجارمكونة من بعض  بأنهاالزمر المنتهية هي عائلة معقدة . و تقريبا الزمرة العامة ) المنتهية ( يمكن ان ترى 

تسمى زمر بسيطة ) منتهية ( و احد النقاط المهمة في رياضيات  األساسية األحجارالتي هي زمر بذاتها و هذه  األساسية

القرن العشرين كانت تصنيف زمر بسيطة منتهية و قد كان عمال مشتركا الذي استغرق حوالي ثالثين عاما تقريبا من 

 ( 203المنتهية تتألف من ) مرجع للزمر البسيطة  . و القائمة الكاملة 1950-1980

  أوليةلمرتبة زمرة  pZ( زمر دورية 1

 خمسة  األقلتساوي على  nمن المرتبة  nA( زمر متناوبة 2

 و  ( زمر خطية كالسيكية 3

و  ي أو مفتولة من نوع لي( زمر استثنائية 4

 

  ) زمر جانكو(   ) زمر ماتيو( و  وهي  26زمر متفرقة ( 5

) زمر  ) زمر بابيز ( ،  ) زمر كونواي ( ،  ، 

 و  ) بابيز الضخمة ( ،  ) الضخمة (  فيشر ( ، 

تب فحة . البرهان هو واسع جدا بحيث ان سالسل خاصة من الكبهد نشر عشرة آالف ص 1980sإن التصنيف أنهي في 

وهي ن المجموعة المتفرقة هي األكثر غرابة معائلة  آخرثالثة عائالت هي منتهية و  أولبدأت  في تلخيصه و شرحه . 

يمكن ان تحتوي تلك الزمر  البسيطة المنتهية و التي ال تتطابق مع العائالت األخرى . و بعض هذه المجموعات الفردية 

بحث                لزمرة الضخمة . هذا ما يزال موضوعيكون لها دور في فيزياء الجسيمات : ربما حتى أكبرها ما يعرف با

مرتبتها هي  أدقعنصر و بشكل  8.1 .5310لها حوالي  ) الزمرة الضخمة 

 أو 

  .) 

من الزمر الالنهائية فقط تلك التي لها شرط انتهائية ما تم دراستها و ان فقط مثل هذه الزمر هي المهمة في وصف 

رة . الزمر المتقطعة هي مجال فعال للبحث الرياضي                 الطبيعة. الزمر الالنهائية مقسمة إلى زمر متقطعة و زمر مستم

زمر مولدة بشكل نهائي و زمر  إلىو لها ارتباطات مع عدد من النظريات و الطبولوجيات و الزمر المستمرة مقسمة 

 مولدة بشكل ال نهائي 



 نتهية .  ال م أبعاد أوانتهائية  أبعادالزمر المولدة بشكل منتهي يمكن ان تكون ذات 

 ي هي زمر ليللزمر المستمرة المولدة بشكل منتهي  أهمية األكثرالصنف 

 ي زمر لي

              الزمن المستمر   -هي ثابتة تحت تحويالت القياس و تحت تحويالت الفراغ األساسيةفي الطبيعة الغرانجيانات القوى 

نهائية . و هي سميت نسبة ي و التي هي نوع خاص من زمرة مستمرة ال عن زمر لي أمثلةو زمر التناظر هذه هي 

 .واالسم يلفظ مثل لي في كريستيانيا ( 1899في نوردفورديد و توفي عام  1842الشهير سوفس ليي ) ولد عام  للرياضي

شكل  أيضاالتي هي ان زمرة ليي ) الحقيقية ( هي زمرة متناظرة ال نهائية أي زمرة ذات عدد ال نهائي من العناصر و 

ه يمكن انسيابي ) زائد( الذي شكل الزمرة يمكن ان ترى كنقاط على سطحمتعدد تحليلي . تقريبا هذا يعني ان عناصر 

ع انسيابي جدا الذي يمكن التعبير عنه بسلسلة قوى في جوار كل نقطة معرف فيها . و نقاط وصفه بتابع تحليلي أي بتاب

ة الحداثيات ياحداثيات  مقلوب عنصر يجب ان يكون توابع تحليل أيضاالزمر . زمرة ليي يمكن ضربها وفق ضرب 

ان زمرة ليي هي مجرد زمرة طبولوجية  إثباتالعنصر و في الحقيقة هذا التعريف صارم بشكل غير ضروري : يمكن 

 و عبارة عن شكل اقليدي موضعي . األبعادالتي فضاؤها الكامن هو منتهي 

مرة التي شكلها المتعدد عقدي و التي عمليات الزمرة لها  توابع هولومورفية ) بدال من تحليلية ( زمرة ليي العقدية هي ز

 في االحداثيات .

باختصار زمرة ليي هي شكل متعدد يتصرف جيدا الذي فيه النقاط يمكن ضربها ) و التقنيات ( . مثال الدائرة 

ي آبلية و هذه الزمرة تدعى ب العقدي العادي هي زمرة ليي حقيقية . و هذات الضر  

وحيدة البعد  األخرىالبعد . و زمر ليي  أحاديةزمرة واحدية  أنهامما يعني  U(1) أوكما أنها كرة أحادية البعد   أيضا

 هي زمر ضرب ألعداد حقيقية غير صفرية و زمرها الجزئية و زمرة الضرب لألعداد الحقيقية الموجبة . 

التي تعمل كتحويالت خطية في فضاء شعاعي أي زمر ليي  –ليي الخطية فقط لعبت دورا حتى اآلن في الفيزياء ن زمر 

أو الحلقة المثقوبة العقدية هي أمثلة عن زمر ليي غير الخطية ( . زمر ليي الخطية المهمة    ما . ) غطاء 

مجموعة كل  بأنهحقل عددي و هذا يعرف  Kحيث   GL(N,K)للفيزياء هي زمر ليي الجزئية للزمرة  الخطية العامة 

و العقدية أو الرباعية . كل زمر ليي المناقشة فيما يلي هي من  N x Nالمصفوفات  غير الشاذة أي القابلة للقلب الحقيقية 

 هذا النوع .

 : Hو مصفوفة هرميتية  Uيمكن كتابتها بشكل فريد بداللة مصفوفة واحدية  Aكل مصفوفة عقدية قابلة للقلب 

 

 (H  و  تعطى بالشكلA  وU  208( ) تحدي  بالشكل s.) 

و زمر ليي التي تستند لألعداد الحقيقية و العقدية هي آبلية ) أنظر الجدول  و  U(1)أبسط زمر ليي هي 

 بلية .األخرى غير آ( و كل الزمر 37

فضاء  أوقطتين و مستوي التماس ) متعددة و بالتالي في زمرة ليي يمكن تعريف المسافة بين ن أشكالزمر ليي هي 

 كأجساممتعددة فان لها النوع نفسه من البنية  أشكالالتماس( عند نقطة و المفاهيم للتكامل و التفاضل . و الن زمر ليي هي 

ومثل أي شكل متعدد بنيتها العامة تحتوي معلومات مهمة  األبعاد. و زمر ليي لها عدد من  185 & 184 ,183الشكل  

 لندرسها 

 االرتباط 

بعد                   2Nو هي لها الطبولوجيا لكرة ذات  .…,N = 2,3مرتبطة ببساطة من أجل كل  SU(N)رؤية زمر ليي  بمن الصع

 ضروبلها طبولوجيا كرة أحادية البعد أو دائرة مرتبطة بشكل م U(1)و زمرة ليي  



 GL(N, )مرتبطة و  SO(N,K)و بشكل عام  …,N = 2,3ليست مرتبطة بشكل بسيط من أجل أي  SO(N)و زمر ليي 

مرتبطة               مرتبطة بشكل بسيط . و زمر لي  مرتبطة و  SL(N,K)مرتبطة . كل زمر ليي 

 مرتبطة بشكل بسيط وعموما زمر ليي شبه البسيطة مرتبطة . و 

 غير مرتبطة و هي تحتوي مركبتين مرتبطتين .  و  زمر ليي 

الحظ ان زمرة لورنتز غير مرتبطة : هي تتالف من اربع  قطع منفصلة و مثل زمرة بوانكريه فانها غير مصغرة                 

لتصغير الزمن هو نتيجة عدم ا –بشكل عام عدم التصغير لزمرة تناظرات الفراغ و وكذلك  احد اجزائها االربعة و  

 الزمن . –للفراغ 

 التصغير 

زمرة ليي مصغرة إذا كانت مغلقة و محدودة عندما ترى كشكل متعدد و من اجل تحديد بارامترات معطى لعناصر الزمرة 

تكون مصغرة إذا كانت كل مجاالت البارامترات هي مجاالت مغلقة و محدودة . و إال فإن الزمرة تسمى فان زمرة ليي 

كل من الزمر المصغرة و غير المصغرة تلعب دورا في الفيزياء و التمييز بين الحالتين مهم ألن غير مصغرة   و 

غرة  تستخدم مر المنتهية بينما الزمر غير المصتمثيالت الزمر المصغرة يمكن ان تبنى بنفس الشكل البسيط من أجل الز

ي دائما  تنتمي  لتمثيل زمرة تناظر لها خواص مختلفة في . و بالنتيجة القيم الفيزيائية القابلة للقياس الت أخرىفيها طرق 

 ال يكون ذلك  إالالحالتين : إذا كانت زمرة التناظر مصغرة فان القيم القابلة للقياس لها طيوف متقطعة و 

 تشكل زمر مصغرة . SU(n)و   U(1)كل تحويالت  زمر القياس الداخلي مثل  

في الحقيقة نظرية الحقل تتطلب زمر ليي المصغرة من اجل تحويالت القياس . فقط زمر  ليي المصغرة هي زمر الحلقة 

.  على العكس فان  Sp(n)و   Spin(n)و ان غطائها المزدوج هو   و  المثقوبة  

 غير مصغرة . األخرىوكل الزمر  

خواص زمرتها تظهر بسلوك  أكثربشكل واضح . و ينتج ان  ضاأيالمتعددة فان زمر ليي هي زمر  األشكالجانب  إلى

 العناصر القريبة جدا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المتعددة ( .  األشكالللمطابقة ) كنقاط على 

التي تظهر بهذا الشكل من  Aما . العناصر  Aمن اجل   exp(A)كل عنصر لزمرة ليي المصغرة و المتصلة له الشكل 

الجبر تسمى جبر ليي الموافق . و من اجل أي زمرة ليي خطية كل عنصر من الزمرة الجزئية المتصلة يمكن التعبير عنه 

اضيا الفضاء الشعاعي المعرف بواسطة جبر ليي هو مماس األسس للعنصر الموافقة لجبر ليي . و ريكجداء منتهي من 

الموضعية  صاسطة زمرة ليي في موقع العنصر الواحدي .باختصار جبر ليي يعبر عن الخواللشكل المتعدد المعرف بو

 (.360في الفيزياء )صفحة  أهميتهالزمر ليي قرب المطابقة . و هذا هو سبب 
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  حقيقي     . زمر ليي1

فضاء اقليدي مع  
 الجمع  

آبلي ، متصل 
غير  بشكل بسيط

مصغر 

 

آبلي بالتالي قوس  
ليي صفر و ليس 

 بسيط 

n  

حقيقية غير  أعداد 
صفرية مع 

 الضرب 

آبلي ، متصل 
غير  بشكل بسيط

 مصغر  

 
 اليوجد 

آبلي بالتالي قوس  
 ليي صفر 

1 

 
حقيقية  أعداد

موجبة  غير 
صفرية مع 

 الضرب

آبلي ، متصل 
غير  بشكل بسيط

مصغر 

 

آبلي بالتالي قوس  
 ليي صفر 

1 

 

عقدية ذات  أعداد
قيمة مطلقة 
تساوي الواحد مع 

 الضرب  

آبلي ، متصل 
بشكل غير بسيط 
، مصغر 

 

 

آبلي بالتالي قوس  
 ليي صفر 

1 

رباعيات غير  
صفرية  مع 

 الضرب 

متصل بشكل 
بسيط و غير 

مصغر 

 

 
رباعيات مع 
 قوس ليي المبادل 

4 
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رباعيات ذات  
قيمة مطلقة 
تساوي الواحد 
مع الضرب 

معروفة  أيضا

 بالشكل 
طبولوجيا عبارة 
عن ثالث 

 كرات 

متصلة ببساطة و 
ايزومورفية بالنسبة لـ  

 
و الغطاء المضاعف 

 

رباعيات ذات  
جزء حقيقي 
صفري مع 
قوس ليي 
المبادل و 

ايزومورفية 
شبه بسيطة 

 لألشعةبالنسبة 
الثالثية مع 
قوس ليي 
الجداء الشعاعي 

بالنسبة  أيضا

و   إلى

 

3 

زمرة خطية  
عامة عبارة عن 

مصفوفات 
حقيقية قابلة 

  nxnللقلب 

غير متصلة وغير 
 مصغرة 

 
 اليوجد 

 
 nxn مصفوفات

مع قوس ليي 
 مبادل 

2n 

مصفوفات   

 nxnحقيقية 

ذات معين 
 موجب 

متصلة ببساطة  وغير 
 مصغرة 

 

 
 إلىايزومورفية بالنسبة 

 

 

 nxn مصفوفات

 مبادل 

 2n 

زمرة خطية  
خاصة : 

مصفوفات 
حقيقية ذات 

 معين واحد

ببساطة غير  متصلة
 إذامصغرة 

 
 نقطة وحيدة  

ايزومورفية    
 إلىبالنسبة 

 

 

 nxn مصفوفات

ذات اثر 
صفري مع 
 قوس ليي مبادل

1-2 n 

 

زمرة متعامدة 
،مصفوفات 

متعامدة حقيقية  
تناظر الكرة 

 الكبرى 

 غير متصلة و مصغرة 

 
 اليوجد 

مصفوفات  
حقيقية متناظرة 
بشكل مفلطح 

nxn  مع قوس

ليي مبادل  

ايزومورفي و 

بالنسبة الى 
مع جداء 

 شعاعي 

n(n-1)/2 
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زمرة متعامد 
خاصة : 
مصفوفات ذات 

 معين واحد 

متصلة ، مصغرة من 

ليست  n≥2أجل 

متصلة بشكل بسيط من 
 اجل

 
   

من اجل 

 
 

 

مصفوفات حقيقية 
متناظرة بشكل مفلطح 

nxn  مع قوس ليي

 n=3المبادل من اجل 

بسيطة وشبه  n≥5و 

بسيطة  هي شبه 
بسيطة لكن ليست 

 بسيطة  

n(n-1)/2 

 
زمرة سبين/ برم  
ذات غطاء 

لـ  و مضاعف 
هي متماثلة 
الشكل بالنسبة 

  إلى  ليي 

متصلة ببساطة من اجل  

n≥3  و مصغرة من

 n≥5و  n=3اجل 

بسيطة و شبه بسيطة 
من اجل 

 
من اجل  وغير مصغرة 

 

 
مصفوفات حقيقية 
متناظرة بشكل مفلطح 

nxn  مع قوس ليي

 المبادل 

n(n-1)/2 

 
:  زمرة  متناظرة

مصفوفات حقيقة 
 سيمبلكتية 

غير مصغرة 

 
 

مصفوفات حقيقية 

 Jالتي تحقق  حيث 
مصفوفة المتناظرة ال

 bالمفلطحة المعيارية 

وهي بسيطة وشبه 
 بسيطة 

n(2n+1) 

من 

 n≥3اجل 

زمرة مصغرة 
سيمبلكتيكية : 

مصفوفات 
رباعيات واحدية 

nxn   

مصغرة و متصلة 
بشكل بسيط 

 

 
 nxnمصفوفات 

تحقق    Aرباعيات 

مع قوس ليي المبادل 
و هي  بسيطة و شبه 

 بسيطة  

n(2n+1) 

 

زمرة واحدية 
خاصة : 
مصفوفات عقدية 

nxn  واحدية ذات

 معين واحد 

متصلة ببساطة و غير 
مصغرة و هي ليست 
زمرة /جبر ليي العقدي

 متماثلة الشكل    

  بالنسبة الى 

 
 nxn مصفوفات

تحقق  مع  Aعقدية 

 س ليي المبادلقو

2n 

 

زمرة واحدية 
خاصة : 

مصفوفات 
ذات  nxnواحدية 

 معين واحد 
 

متصلة ببساطة و 
مصغرة و هي ليست 
 زمرة /جبر ليي العقدي 

   

 

 
 nxn مصفوفات

مع معلم  Aعقدية 

صفري تحقق  مع 
قوس ليي المبادل من 

هي  n ≥2أجل 

 بسيطة وشبه بسيطة 

1-2 n 

.زمر عقدية 2
b  

     

  عقدية     
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عملية الزمرة 

 هي الجمع 
آبلية متصلة ببساطة و 

  غير مصغرة  
آبلية و بالتالي قوس 

 ليي يساوي الصفر
n 

 
عقدية غير  أعداد

صفرية مع 
 الضرب 

آبلية غير متصلة 
ببساطة و غير مصغرة 

 

 

 
آبلية و بالتالي قوس 

 ليي يساوي الصفر
1 

 
زمرة خطية 
عامة : 
مصفوفات عقدية 

nxn   قابلة للقلب 

متصلة ببساطة وغير 
 مصغرة ،  

   ،

من اجل 

n=1  إيزومورفية

 بالنسبة الى 

 

 
مع  nxnمصفوفات 

 قوس ليي المبادل  

2n 

 
زمرة خطية 
خاصة : 

ات عقدية مصفوف
 ذات معين واحد 

متصلة ببساطة من اجل 

n≥2  غير مصغرة 

 

 و 
متماثلة الشكل بالنسبة 

  إلى  

 

ذات  nxnمصفوفات  

معلم صفري   وقوس 
ليي المبادل و هي 

 بسيطة وشبه بسيطة  

متماثل 
 إلىالشكل بالنسبة 

 
 

1-2 n 

زمرة خطية  
خاصة اسقطاطية 
متماثلة الشكل 
بالنسبة لزمرة 

Möbius   

وبالنسبة لزمرة 
 لورنتز المقيدة 

غير مصغرة 

 
 

ذات  2x2مصفوفات  

معلم صفري وقوس 
ليي مبادل  

متماثل 
الشكل بالنسبة إلى 

 
 

3 

 
زمرة متعامدة : 
مصفوفات عقدية 

 متعامدة 

غير متصلة من اجل 

n≥2  وغير مصغرة

 
 

 nxnمصفوفات  

متناظرة مفلطحة مع 
 قوس ليي مبادل 

 

n(n-1)/2 
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  البعد وصف جبر ليي  جبر ليي  aالخواص  الوصف  زمرة ليي 

زمرة متعامدة :  
مصفوفات عقدية 
متعامدة ذات 

 معين واحد

ليست  n≥2من أجل 

مصغرة و غير متصلة 

  n=2ببساطة  من اجل 

غير   n≥2من أجل 

و   n>2آبلية من اجل 

آبلية و متماثلة الشكل 

  إلىبالنسبة 

 
 nxnمصفوفات 

متناظرة مفلطحة مع 
 قوس ليي مبادل 

و  n=3من أجل 

n≥5  بسيطة وشبه

 بسيطة 

n(n-1)/2 

 
زمرة سيمليكتكية 

ات : مصفوف
سيمليكتيكية 

 عقدية 

غير مصغرة 

 

مصفوفات حقيقية  

 Jالتي تحقق  حيث 
مصفوفة المتناظرة لا

 bالمفلطحة المعيارية 

وهي بسيطة وشبه 
 بسيطة

n(2n+1) 

 

a.  0زمرة العناصرπ  0لزمرة ليي من المرتبةπ  فإن  )0(هي عدد عناصر زمرة ليي و إذا كانت الزمرة تجريبية

فإن  )0(تجريبية    1πلزمرة ليي المتصلة معطاة . وإذا كانت الزمرة   1πزمرة ليي متصلة . الزمرة األساسية 

زمرة ليي متصلة ببساطة . و الجدول يستند على ذلك الذي  في الويكيبيديا في 

  

b.  المصفوفة المتناظرة المفلطحة المعياريةJ   2التي من المرتبةn  هي  

c.  زمر ليي العقدية وجبر ليي يمكن النظر إليها كزمر ليي الحقيقية و جبر ليي الحقيقي ذات بعد مضاعف 

 فضول رياضية و تحديات مرحة 

 (.ny 209نظرية الطبولوجيا تقول : ال يمكنك تسريح كرة قدم شعرية . هل يمكنك إثبات ذلك ؟ ) تحدي 

    *   * 

إلى ثقب زر  188تصف ساعة ثبت قلم رصاص معدل كما هو مبين في الشكل  الضحك أردتالطبولوجيا هي مرح . إذا 

 الناس كيفية نزعه ثانية . و دع 

    *   * 

هناك على األقل ست طرق لكسب مليون دوالر من أبحاث الرياضيات . معهد كالي للرياضيات في 

 يقدم مثل هذه الجائزة من أجل تطورات كبيرة في سبعة مواضيع : 

 دير حول المعادالت الجبرية    –رية بيرك و سونيرتون إثبات نظ -

 إثبات فرضية بوانكريه خول األشكال المتعددة الطبولوجية  -

 ستوكس للموائع  –حل معادالت نافيير  -



 

 قلم رصاص لمعطفه  بإضافةخدعة بارعة معروفة جيدا : اجعل صديقك يجن  – 188الشكل 

 

  P & NPإيجاد معايير تميز المسائل العددية  -

 إثبات فرضية رامان التي تنص على أنه األصفار غير  التجريبية لتابع زيتا تقع على خط مستقيم  -

 إثبات نظريات هودج  -

 ( 315، صفحة  VIميلز و فجوة الكتلة في نظرية حقل الكم   ) مجلد  –إثبات االرتباط بين نظريات يانغ  -

من قبل جيورجي بيرلمان حول واحدة من المواضيع الستة و التقدم الكبير  2002نظرية بوانكريه حلت في عام  

 يمكن أن يشتري لك منزال . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مالحظات حول التحديات و الحلول

 : ال تتردد في الطلب و كن صارما . اإلصدار التالي من الكتاب سيستفيد من ذلك . 9، صفحة  1التحدي 

ة لبعض الفيروسات على رالمقدس هو مثال . إنه يملك استقالبه الخاص . و بالمناسبة الفيرو:  16، صفحة  2التحدي 

البريونات ، الفيرويدات  أيضاأنها أشياء حية على العكس مما يقال غالبا . بعيدا عن الفيروسات  ل بلورات ليس إثباتتشكي

بين المادة الحية               المختلف تماما  األوسعل على جمل غير حية التي يمكن ان تتكاثر . المثا أمثلةو الفيروسويدات هي 

واحد تقريبا و يمكنها ان تحرر كل ماءها               مليمترو غير الحية مقدم من قبل بطيئات الحركة و هذه الحيوانات هي بحجم 

  إليهااف قطرة من الماء بعد ذلك بالحياة ثانية عندما تض تبدأالميتة لسنوات و  أوو تبقى في هذه الحالة الجافة 

 : أنظمة التنقل تستخدم من قبل الذباب هي مثال  17، صفحة  3التحدي 

  ps 0.1هو و زمن االسترخاء النوعي   zJ 4هي حوالي  kT: الطاقة الحرارية  21، صفحة  6التحدي 

 الفرضية صحيحة  : 29، صفحة  10التحدي 

وحيدة  أماشرها و سوف تساعد الحاضر . إذا كنت تعلم طريقة ان تهذا غير ممكن في الوق : 29، صفحة  8التحدي 

بالرغم من وجود قضية قانونية فانه ليس من الممكن بعد اتخاذ القرار  األبحزينة التي عاشت بدون مساعدة مالية من 

 حول أي المرشحين هو الصحيح 

و لهم مآل مختلف . و التشبيك في الرحم مختلف مختلفين  كأشخاصالتوائم المتطابقة تعد  أيضا  :  29، صفحة  9التحدي 

                إنسانالخيرات الرائعة لكل  إحدىتهما ستكون مختلفة . خبرة الوالدة ستكون مختلفة و هذه هي ربحيث ان درجة حرا

 ألباف عن الشخص ذو أيضا يكون مختلعجوز  أبمخاوفه و بالتالي شخصيته . الشخص الذي لدي و التي تحدد بقوة 

 يكون معطى .  األروعو  األولىللخبرات  األبالشاب . وإذا  كان الرحم  المه البيولوجية فإن تمييز 

 من نشر نتائجك  تأكد:  29، صفحة  11التحدي 

 نعم لكن فقط الشباب جدا . لماذا ؟  : 30، صفحة  12التحدي 

 تقيم يكونوا قادرين على الحركة بخط مس : سبب تناظر الحيوان هو بسيط : بدون تناظر فانهم لن 30، صفحة  13التحدي 

. عدم التناظر الشائع  األجيال: كيماويات الحياة تركب داخل الجسم و التناظر تم توريثه عبر  30، صفحة  14التحدي 

 مشترك  أصلبالتالي يبين ان كل الحياة هي من 

حتى بالرغم  أعالهجدية البيانات  أكثر: حسنا الرجال أكثر شبها بالشمبانزي من النساء . بشكل  30، صفحة  15التحدي 

تبين ان الفرق في الجينوم بين  2002من قبل روي بريتن في   األحدثمن كونها مقتبسة غالبا هي خاطئة . القياسات 

 DNAعينات الشيمبانزي و البشر في تتابعات  التباعد بين R.J.BRITTEN) انظر  %5البشر و الشيمبانزي  هو حوالي 

الخامس  13635-13633صفحة  99القومية للعلوم  األكاديمية،مداوالت  األسسمع عد الزيادة و النقصان في  %5هو 

و الرجل هو اصغر من صبغي واحد و الحجم الكبير  المرأةلذلك الفرق بين  باإلضافة(  2002 األولعشر من تشرين 

. لكن كل الرجال لديهم  للمرأةفي المادة الوراثية  %3هو حوالي اقل من  Yنة مع الحجم الصغير للصبغي مقار Xللصبغي 

 األقلتقول بان كل البشر يتشاركون بمجموع يصل على  أخرى. و هذا يفسر انه ما تزال قياسات  أيضا Xالصبغي 

 من الجينات المشتركة  99.9%

: العمليات الكيماوية بما فيها االنتشار و معدالت التفاعل تتبع بشدة لدرجة الحرارة . و هي تؤثر  33، صفحة  18التحدي 

 إشكالدرجة الحرارة في المجال الصحيح بالتالي مهم من اجل  إبقاءعلى سرعة الحركة للفرد و بالتالي فرصة البقاء . 

 الحياة المتطورة 

. و العمليات التالية التي تضيف تعقيد للخاليا مفهومة بشكل  أبداعلومة الخطوات غير م أول:  33، صفحة  19التحدي 

  أفضل



القادم من الفضاء الخارجي الجواب هو نعم . و لكن  األصل: نظرا الن كل الذرات مكونة من  33، صفحة  20التحدي 

تحب الخالء . نفس  الخاليا ال رأكثمن الفضاء الجواب هو ال  حيث ان  لألرض أتتعنينا تلك الخاليا الحيوية التي  إذا

 . DNAالشيء صحيح بالنسبة لـ  

من الفضاء  أتتسؤال فيما إذا كانت الحياة  أخرىفي الحقيقة الحياة و التكاثر هي خواص للجمل المعقدة و بعبارة 

 الخارجي مثل سؤال : هل يمكن ان يكون التامين على السيارات اتى من الفضاء الخارجي ؟

 : الم تجرب واحد ؟ الفيزياء عي علم تجريبي  39فحة ، ص 22التحدي 

يحدث عندما احتمال التفكك يكون ثابت عبر الزمن . بالنسبة للبشر هذه ليست  اآلسي: التفكك  47، صفحة  30التحدي 

 الحالة . لماذا ال .

ائية . الوعي هو ناتج عن : ليس هناك عمليات فيزيائية : أي شيء يمكن مالحظته هو عملية فيزي 50، صفحة  31التحدي 

عمليات في الدماغ و بالتالي داخل المادة . و بالتالي هو عملية كمية . عند درجة حرارة الجسم التماسك له أزمنة حياة 

 أصغر بكثير من عملية الفكر النوعية   .

دلة النووية حتى بالرغم من المتبا للتأثيراتتستند  بأنهايمكن ان يقال  اإلشعاعي: طرق التاريخ  51، صفحة  32التحدي 

  .ان الكشف ثانية هو كهرطيسي

. حساسات  أعظمية: كل كواشف الضوء يمكن تسميتها بالنسبية حيث أن الضوء يتحرك بسرعة  51، صفحة  33التحدي 

اللمس ليست نسبية وفق المعنى المألوف للكلمة حيث أن السرعات القائمة هي صغيرة جدا . و الطاقات هي صغيرة 

 بالمقارنة مع بقية الطاقات وهذه هي الحال حتى إذا كانت طاقات  اإلشارة منسوبة لإللكترونات فقط .

ة الضوئية و الضوء الدوري يسخن دوريا الهواء في : الضجيج ناتج عن التأثيرات الصوتي 52، صفحة  34التحدي 

هل يمكن للمرء سماع الضوء ؟ الفيزياء   M.EULERزجاج المرطبان عند السطح المسود و بالتالي ينتج صوت . أنظر 

  2001 , 182-180صفحة  32في وقتنا 

 لحياة الخالدة ممكنة : يقتضي أنه ال يمكن للقيامة / البعث و ال التناسخ و ال ا 55، صفحة  35التحدي 

: اإليتانول يؤدي الضطراب في الروابط الهيدروجينة / يفككها بين جزيئات الماء بحيث أنه في  64، صفحة  38التحدي 

 و فيديو عن التجربة موجود في المتوسط يمكن أن تصبح اقرب لبعضها البعض  

  

  )2PbI( ب تشكل يود الرصاص : يمكنك الحصول على لون أصفر شديد بسب 65، صفحة  41التحدي 

 : الطريقة المعتادة لوضع برتقاالت على الطاولة هو الطريقة األكثف لوضع كرات  72، صفحة  43التحدي 

: فقط استخدم رسم على ورقة . ارسم مضلع و ارسمه ثانية في وقت الحق مع األخذ بالحسبان  73، صفحة  44التحدي 

 تختفي مع الزمن . ف أن األضالع التي تنمو بشكل أسرعى بنفسك كيتنمو مع الزمن . سوف تر األضالعأن 

هذا في الحقيقة ممكن . في الحقيقة باستخدام األشعة  7: بواسطة تشكيل من الطرق في الجدول  83، صفحة  46التحدي 

أنه  ال توجد كانت ( النتيجة  304) مرجع  1960sالكونية للبحث عن حجرات مجهولة في األهرامات قد تم بالفعل في 

 حجرات إضافية .

ر في الطرف هصة  األرض إلى الغطاء و يجعلها تنالجبل الثقيل سيدفع لألسفل قشر: مثال  87، صفحة  48التحدي 

 األسفل و بالتالي تخفض موضع السطح .

ول نسخها حيث أن هذه التطورات قد بدأت للتو و النتائج ما تزال بعيدة عن األصلية و التي تحا : 87، صفحة  49التحدي 

لكونها نسخة من الريش األصلي للالتكس : النسخة يجب أن تكون ارخص من  باإلضافةعليها ان تحقق شرطا ثانيا 

 من األول . أصعباألصل . هذا غالبا طلب 



   m 0.2: حوالي  87، صفحة  50التحدي  

 ران يمكن دائما التغلب عليها بالنفقية : نظرا ألن ارتفاع الكمون هو دائما النهائي الجد 88، صفحة  52التحدي 

في سكون كما هو مطلوب في الغالف الكتيم  أبداشفة أو غطاء الصندوق ال يمكن أن تكون :  89، صفحة  53التحدي 

 ولكنها دائما في حركة بسبب كم الفعل 

 ثابت بولتزمان  kدرجة الحرارة و   Tحيث : واحدة الناقلية الحرارية هي  89، صفحة  55التحدي 

: البنى الهزيلة جدا غير ممكنة لسببين : أوال بسبب أن البنى معمولة من مواد متجانسة و ال  90، صفحة  56التحدي 

 تحقق مثل هذه النسب و ثانيا سلوك االنحناء للنباتات عادة غير مقبول في البنى من صنع البشر 

ن القلنسوتين القطبيتين بقياس مقدار تغيرات تركيز النظير عبر : التراكيز و يمكن قياسها م 92، صفحة  57التحدي 

سبة النظير تعتمد على درجة الحرارة و القياسات في القارة المتجمدة و في ي كل من التبخر و التكاثف للماء نو فالعمق . 

 غرينالند متطابقة وهذه إشارة جيدة لوثوقيتهم

 رات لينة : في الصيف مهابط الطائ 93، صفحة  58التحدي 

سنت / كيلو وات ساعي و من اجل   10: الذي رماه شخص آخر بعيدا . تكلف الطاقة حوالي  112، صفحة  61التحدي 

 المصابيح الجديدة فإن المصباح المتألق هو األفضل للبيئة حتى بالرغم من كونه أقل نفعا للعين و الدماغ بسبب تذبذبه 

ديم يعتمد على الشروط الدقيقة . كم يجب أن تكون مرونة شاشة اإلظهار ؟ ما : هذا الحلم الق 117، صفحة  62التحدي 

 هو العمر الذي يجب أن يكون لها ؟ الصحيفة مثل شاشة اإلظهار هي بعيدة بمقدار عدة سنوات و ربما حتى ليست ممكنة .

 ا ال : هناك تصور فقط حول اإلجابات الميل ألكثر الباحثين أن يقولو 117، صفحة  63التحدي 

يجاد طريقة رخيصة لحرف حزم الليزر في شكل متحكم به . الليزرات : التحدي هنا هو إ 117، صفحة  64التحدي 

 الرخيصة هي متوفرة حاليا 

 : ال ، كما انه من المستحيل بسبب مصونية كمية الحركة وبسبب نظرية عدم االستنساخ  117، صفحة  65التحدي 

م الفني فير الكمي لكن بالرغم من االهتماعلم التش إلىشركات تحاول بيع أنظمة استنادا : هناك  118، صفحة  66التحدي 

 النجاح التجاري موضع تساؤل 

أن البضائع المنتجة بكميات كبيرة باستخدام هذه التكنولوجيا                 2000: لقد توقعت منذ عام  118، صفحة  67التحدي 

   2025تم بيع مليون قطعة( سوف لن تكون متاحة قبل عام  األقل) على 

 ربما ولكن بأسعار عالية جدا  : 118، صفحة  68التحدي 

ميكرون و كاشف و بعض البصريات  3.39: النظام ممكن و يستخدم ليزر ذو طول موجة  119، صفحة  69التحدي 

 يخبرنا على سلم و الحساسية المتصاص الكحول ممتازة . فقط المستقبل س

 مثال يمكنك تغيير الجاذبية بين مرآتين  : 123، صفحة  70التحدي 

الطور مستشهد بها لكن ليس  أود في مثل هذه العبارات أي من سرعة المجموعة : كالمعتا 123، صفحة  71التحدي 

  cسرعة الطاقة المقابلة التي هي دائما أقل من 

: الصدى ال يعمل حالما يتم الوصول لسرعة الصوت و ال تعمل جيدا عندما يتم االقتراب منها  126، صفحة  73التحدي 

ع المرآة ما يزال يعطي صورة مرآتية . هذا يعني مو كل من سرعة الضوء و سرعة الصوت لها قيمة محدودة و التحرك 

 ب أن تكون نفسها بالنسبة لكل المراقبين و إذا كان ال يمكن الوصول إليها يج إليهاان سرعة الضوء ال يمكن الوصول 



فعلت المادة بسبب طاقة سكونها  إذالذلك  باإلضافةيا ال تعمل عادة بالنسبة للمادة و ا: المر 127، صفحة  74التحدي  

 ستتطلب قيم تسارع أعلى بكثير 

ستشكل كتلة لكترون الذي هو الحجم الذي عنده طاقة الحقل : نصف القطر الكالسيكي إل 129، صفحة  77التحدي 

 مرة و بالتالي اصغر بكثير من طول موجة كومبتون لإللكترون  137الكاملة هي حوالي اصغر بـ  اإللكترون

: الجزء المتدلي يمكن ان يكون له أي قيمة مهما كانت  و ليس هناك حد . بأخذ عالقة عدم  131، صفحة  78التحدي 

تسمح لمركز الجاذبية عن طريق عدم التحديد بان يكون  أاليد بالحسبان يدخل حد حيث أن الطوبة أو البطاقة يجب التحد

 فوق حافة الطاولة 

بوزيترون و اإللكترون  –: الشحنة الكبيرة ستؤدي إلى حقل الذي يولد تلقائيا أزواج إلكترون  131، صفحة  79التحدي 

 بمقدار واحدة فقط سيسقط في النواة و يخفض شحنته 

و لكترونات في المعدن بسبب الحقل المغناطيسي المطبق :   أثر هول ينتج من انحراف اإل 131، صفحة  81التحدي 

بالتالي يعتمد على سرعتها و نتحصل على قيم حوالي ميلمتر واحد و داخل الذرات يمكن استخدام نموذج بور الذري 

 كتقريب 

  األخرىوات ناتجة عن الطبيعة الجسيمية للكهرباء و كل األشياء المتحركة : الخط 131، صفحة  82التحدي 

تارسكي على الخالء يبدو أننا يمكن ان نقسم بدون أي  –: إذا تمكنا من تطبيق تناقضة باناخ  132، صفحة  83التحدي 

عبارة أخرى لألصلية بجم ( وكل منهما ذات نفس الح 56صفحة   Iكرتين من الخالء ) مجلد  إلىمشكلة كرة من الخالء 

  2Eسوف لن تميز عن كرتين بطاقة خالء  Eكرة واحدة ذات طاقة خالء 

  Iأي مادة أخرى ( تمتلك طول ذاتي ) مجلد  أوتارسكي بهذا الشكل لبيان ان الشوكوال )  –لقد استخدمنا تناقضة باناخ 

ول هناك في الحقيقة طول أعظمي و أصغري ( . في الواقع التناقضة ال يمكن تطبيقها على الخالء لسببين األ 327صفحة 

في الطبيعة  ثانيا ليس هناك مكان في الطبيعة  بدون طاقة خالء بحيث ال يوجد مكان بوضع الكرة الثانية و بالتالي ال نعلم 

طبيقها و بالتالي ال يمكن استخدامها الستنتاج وجود الطول األصغري في تارسكي للخالء ال يمكن ت –لماذا تناقضة باناخ 

 الخالء 

من األفضل القول بالشكل التالي من أجل الطول األصغري في الخالء . إذا لم يكن هناك طول قاطع فإن طاقة الخالء 

 ستكون النهائية ز لكن التجارب تبين أنها محدودة / منتهية .

:   الطين هو معلق من الرمل و الرمل هو غير  شفاف حتى إذا كان مكون من الكوارتز النقي  132، صفحة  84التحدي 

. المعلق ال يمكن ان يكون ضفافا إذا كانت قرينة انكسار السائل               بسبب تبعثر الضوء عند السطح غير المنتظم لحبيباته 

 الرمل فهي نفسها غير شفافة  أنواع أكثرفي  و الجسيمات المعلقة مختلفة . إذا لم تكن شفافة قط كما

هي ربما ال حيث ان الجمل المركبة ال يمكن ان تكون اصغر من طول موجة  إجابة أول:  132، صفحة  85التحدي 

يمكنها ذلك ولكن الكون ليس جملة كما ان ليس له بيئة . و بسبب ذلك فان طوله غير  األوليةكومبتون لها فقط الجمل 

لذلك الجاذبية يجب ان تؤخذ بالحسبان في هذه  باإلضافةحيث ان البيئة الزمة لقياسه و تعريفه ) رفا بدقة مفهوما  مع

 المجاالت ( و بالتالي الجواب هو : في هذه المجاالت السؤال ال يحمل معنى 

 : الطرق للحركة على جليد مثالي من الميكانيك : 132، صفحة  86التحدي 

و إال فإنك تتذبذب حول تلك النقطة كما هو  –ان السكون ممكن فقط في نقطة واحدة إذا كان الجليد مسطحا ف -

  25مبين في التحدي 

 عند ارتفاع الجسم الذي يسحبك بعيدا  األعلىال تفعل شيئا فقط انتظر لذاك التسارع النابذ  -

 لتدوير نفسك فقط دور ذراعك فوق راسك  -

 أي جسم آخر بعيدا  أوارمي حذاء  -

 العكس بالعكس (  أو)  أفقياتحدث (  أوليا و تنفس خارجا ) تنفس شاقو  -

 ) و تفلطحها ( األرضانتظر كي تحرك بواسطة التسارع الطارد المركزي الناتج عن دوران  -



 أفقيةحركة  إلىفتسارع كوريوليس سيؤدي اقفز شاقوليا بشكل متكرر   -

 القمر مثل المد و الجزر  أوانتظر كي تحرك من قبل الشمس  -

 في الهواء باستخدام اليدين و القدمين اسبح -

 أوزلزال  أو مصورةصخور  أوريح  أومطر مائل  أويعسوب طائر  أوانتظر كي تضرب من قبل طائر  -

  تكتو نيةصفائح 

 التي تدفع تعد فقط كحل واحد ( األجسامانتظر كي تحرك من قبل جسم ميكروسكوبي ) كل  -

 انتظر كي تحرك من قبل الجاذبية لمذنب ما يمر  -

  كأجنحةو استخدمها  أذنيكحرك  أوالبصاق و العطاس و السعال و الضراط و البول  األطفاليعد فقط من  اجل  -

 غير ممكن على الجليد المثالي الحظ ان لصق لسانك 

 يك الحراري و الديناميك الكهربائي هي :: الطرق لتحريك الجليد المثالي باستخدام الدينام 133، صفحة  87التحدي 

 استخدام محطات الراديو / التلفزيون القريبة لدفعك  -

 استخدم هاتفك المحمول و مرآة -

 شغل مصباح الجيب و دع الضوء يدفعك  -

 ع بالحركة البراونية في الهواء انتظر كي تدف -

 سيدفعك  األسودالجسم  إشعاعسخن طرف جسمك حيث  -

 التبخر سيدفعك  أوبواسطة عمل العضالت : تغيير تدفق الهواء  سخن طرف من جسمك مثال -

 المقابلة  األسودالجسم  إشعاع تأثيراتو من اجل  اآلخرانتظر ليكون جانب من جسمك ابرد من  -

بارامعناطيسية في مالبسك أو  أورض ليسحبك على قطعة معدنية فيرومغناطيسية انتظر للحقل المغناطيسي لأل -

 جسمك 

انتظر كي تدفع من قبل ضغط الضوء أي بواسطة الفوتونات من الشمس أو من النجوم ربما باستخدام مرآة  -

 جيب لزيادة المردود     

افرك جسم بوليميري لشحنه كهربائيا و بعدها حركه في دوائر و بالتالي تشكل حقال مغناطيسيا الذي يتبادل  -

   لألرضمع الذي  التأثير

 الية عديمة االحتكاك ال تنصهر المث األسطحالحظ ان 

 : الطرق للتحرك على جليد مثالي باستخدام النسبية العامة : 133، صفحة  88التحدي 

 الجاذبية  إشعاعحرك ذراعا لتصدر  -

 الخلفية الكونية بواسطة مرآة جيب  إشعاعاحرف  -

 جاذبية من تقوضات نجم  إشعاعانتظر كي تدفع بواسطة  -

 انتظر كي يتقلص الكون  -

 كمية : تأثيرات: الطرق للحركة على جليد مثالي باستخدام  133، صفحة  89التحدي 

 انتظر لتابع موجتك كي ينتشر و يتقوض في نهاية سطح الجليد  -

 انتظر لقطع معدنية في المالبس ان تجذب المعدن في الجوار عن طريق اثر كازيمير  -

 في جسمك  اإلشعاعيانتظر كي تدفع بواسطة التفكك  -

الفيزياء الجيولوجية و الفيزياء  أوالطرق للتحرك على جليد مثالي باستخدام علم المواد  :  133، صفحة  90دي التح

 الفلكية 

 اإلنسانالراديو الصادرة بواسطة العواصف الرعدية و الممتصة في مفاصل  أمواجانتظر كي تدفع بواسطة  -

 المؤلمة   

 الكونية  األشعةانتظر كي تدفع بواسطة  -

 ر كي تدفع بواسطة الريح الشمسية انتظ -

 انتظر كي تدفع بواسطة النيوترينوات الشمسية  -

 عمالق احمر  إلىع بواسطة تحويل الشمس انتظر كي تدف -



 انتظر كي تضرب بواسطة كويكب رجمي  -

نظرية الفوضى                      أو: الطريقة للتحرك على الجليد المثالي باستخدام التنظيم الذاتي  133، صفحة  91التحدي 

 و الفيزياء الحيوية :

 بالتحكم بأفكارك  لألرضمع الحقل المغناطيسي  التأثيرانتظر التيارات في الدماغ كي تتبادل  -

 طرق للتحرك على جليد مثالي باستخدام الجاذبية الكمية  : 133، صفحة  92التحدي 

 سرع مرآة جيبك  بواسطة يدك  -

 جيب  مرآةبواسطة  لألرض روهناو إشعاعاحرف  -

 انتظر لتفكك البروتون كي يدفعك عبر االرتداد  -

: هذا سؤال مخادع : إذا كنت تستطيع ان تقول لماذا يمكنك مباشرة االنتقال للمجلد الخير من  140، صفحة  94التحدي 

ولكن سبب لماذا هذا مثلما يفعل  أي كمون آخر . كمون الجاذبية يغير من طور تابع الموجة  إجابتكمن  التأكدالمغامرة و 

  من هذه السلسلة    األخيرهو الحال سيصبح واضحا في المجلد 

 : ال ،  الحاالت المرتبطة لجسيمات عديمة الكتلة تكون دائما غير مستقرة  142، صفحة  99التحدي 

ادخل في حد /ارتباط االنتروبي من قبل بكينشتاين  األسود: هذا سهل فقط إذا كان حجم الثقب  144، صفحة  100التحدي 

 ليس متاحا بعد و المزيد عن ذلك في المجلد االخير  1/4الذي يشمل عامل  األسودو االستنتاج البسيط النتروبي الثقب 

نة المعلومات يمكن ان تقدم في منطقة معي: حد االنتروبي يقتضي حد للمعلومات حيث فقط    144، صفحة  101التحدي 

 من الطبيعة و هذا يؤدي لحد الذاكرة 

إذا كل مساحة بالنك  : في واحدات طبيعية العالقة الدقيقة لالنتروبي هي  144، صفحة  102التحدي 

   حملت بت واحدة ) درجة حرية ( فان االنتروبي سيكون 

 هذا قريب من القيمة الدقيقة .

و السطوع الكلي  W 2610نجم و الشمس لها سطوع يبلغ حوالي   4410 الكون فيه حوالي :  150، صفحة  106التحدي 

  W 4710. 3 و دافق غاما يصدر حتى  W 4810للمادة المرئية في الكون هو حوالي 

 الجاذبية  إشعاع: هي تحمل بعيدا بواسطة  152، صفحة  112التحدي  

تمتص فقط جرافيتون واحد في كل مرة و  أو: ال يوجد جملة معروفة في الطبيعة التي تصدر  156، صفحة  118التحدي 

 للحديث ضد وجود الغرافيتونات  أخرىهذه نقطة 

: عن وشيعتين مطبقتين فوق بعضهما البعض لهما نفس اثر وشيعة ذات نفس الثخانة الكلية و  165، صفحة  122التحدي 

 بالتالي السطح ال يلعب دورا 

طة شحنة موجبة للنواة و إذا كان عدد البروتونات في النواة كافي كما يثبت بواس اإللكترون:  170، صفحة  124التحدي 

 في حال هذه النوى المكون منها 

  بالشكل  τيرتبط بزمن الحياة  1/2t: نصف الزمن  178، صفحة  126التحدي 

: العدد صغير مقارنة مع عدد الخاليا و لكن من الممكن ان التفككات ترتبط بتقدم العمر  179، صفحة  127التحدي 

 البشري 

 : بعد التفككات و عد الذرات بدقة كافية  182، صفحة  129التحدي 



نشاطا  أكثردافئة هو منخفض و الصهارة فقط  األرض إلبقاءالضروري  اإلشعاعي: النشاط  183، صفحة  131التحدي 

 من التربة العادية  عياإشعا

 : ليس هناك طريقة للمحافظة على كل من الطاقة و كمية الحركة في مثل هذا التفكك  195، صفحة  132التحدي 

  األثرفوق البنفجسية يؤدي لهذا  األشعةالسينية عالية الطاقة و  األشعة: مجموع كل من  195، صفحة  133التحدي 

 تروجين و الكربون لها شحنة كهربائية عالية التي تنفر بقوة البروتونات نوى الن:  207، صفحة  137التحدي 

  270المذكور في المرجع  C.J.Hogan: انظر البحث من قبل  215، صفحة  139التحدي 

: مالمسة شيء ما يتطلب االقتراب منه و االقتراب منه يعني عدم تحديد زمن و موضع  219، صفحة  140التحدي 

 وهذا يقتضي طول موجة صغير للمجس المستخدم للمالمسة وهذا يقتضي طاقة كبيرة صغير 

: العمليات هي كهرطيسية في طبيعتها و بالتالي الشحنات الكهربائية تعطي تردد الذي توجد  226، صفحة  143التحدي 

 به 

قوموا بذلك وحتى فعلوا : تصميم سالح نووي غير صعب حيث طالب الجامعات يمكن ان ي 235، صفحة  144التحدي 

كما يخبر الموقع  1964الطالب الذين فعلوا ذلك كانوا خريجي فيزياء في عام  أولذلك بضع مرات . 

و ليس من الصعب وضع تصميم و حتى  

جهد فني  أوواسع  إجرامينشاط  إماصنع مادة نووية و هذا يتطلب  أواكبر مشكلة هي الحصول على  اآلنبناؤه . حتى 

مثل هذا المشروع  أهمية األكثرانع كثيرة جدا و تطوير واسع و تنسيق العديد من النشاطات التكنولوجية . واسع بمص

يتطلب قدرا كبيرا من االستثمار المالي الذي ال يمكن ان تقدمه الدول النامية بدون تضحيات عظيمة لكل السكان و 

 المشاكل بالتالي ليست فنية و لكنها مالية .

من كل الفيزيائيين متفقين . و الوقت سيخبرنا فيما كانوا على  %98يقدر بان  2008: في  266، صفحة  148التحدي   

 حق 

 من سطح الجناح  3m 43 تتطلب  8m/s: كتلة مائة كيلوغرام وسرعة   278، صفحة  150التحدي 

  أبعاد: القضية زئبقية العالم له ثالثة  285، صفحة  153التحدي 

توجد بالقيمة االعظممية  التي يمكن تحقيقها في شوط واحد  : اكبر زاوية دوران  288، صفحة  154التحدي 

 للتكامل 

 

تكامل سطحي عبر  إلىهو فراغ الشكل مغلق يمكننا استخدام نظرية ستوكس لتحويل التكامل الخطي  نظرا الن 

 : المحاط بفراغ الشكل   السطح 

 

بين الصفر و الالنهاية و  األكثرتتغير في  aو ان  πيمكن ان تتغير بين الصفر و  θة ان الزاوية العظمى توجد بمالحظ

 هذا يعطي : 

 



: الغيمة تبقى عائمة و مضغوطة بواسطة تيارات النقل الحراري . الغيوم بدون نقل حراري  292، صفحة  156التحدي 

تيارات الهوائية الداخلية و الخارجية تعتمد على نوع يمكن غالبا ان ترى في الصيف و هي تنتشر و تختفي و تفاصيل ال

 الغيمة و هي حقل بحث بذاته 

 : الشبكات البلورية ليست متماثلة المناحي و الشبكات البلورية ليست ثابتة بالنسبة للورنتز 298، صفحة  161التحدي 

 و لكن معرف من اجل السلسلة ذات العقد  األعداد: مجموع الالنهاية غير معرف من اجل  301، صفحة  163التحدي 

 ما زال بعيدا  بحث من اجل الحل جاري و لكن الهدف: سباق ال 302، صفحة  164التحدي 

 : هذا سؤال بسيط لكن قوي . اوجد الحل  303، صفحة  165التحدي 

ما يزداد الحجم مثال : قطرات المطر الكبيرة هي كيكات  كبيرة ذات حدود منتفخة و عند 306، صفحة  168التحدي 

 عندما تسقط قطرة كبيرة عبر البخار تنقسم القطرة حيث ان الغشاء المركزي يتمزق 

 أويكون غير مغلق  أوال يوجد  إمافانه  األبعاد:    انه رسم و إذا فسر كصورة لجسم ثالثي  306، صفحة  169التحدي 

 وهم بصري لحلقة مثقوبة 

 2000خمسة و ثمانون طريقة لربط ربطة كتب برودواي  T.FINK & Y.MAO: انظر   306، صفحة  170التحدي 

  األولربطة الحذاء العالية تحديث علم الطبيعة الخامس من كانون أ  T.CLARKE: انظر   306، صفحة  171التحدي 

  أو 2002

 ة ليس لها معنى : في الحقيقة ال احد جرب القيام بذلك بعد و ربما يكون ان المسال 308، صفحة  174التحدي 

خواص المادة الماكروسكوبية تقع في هذا الصنف مثل التغير في كثافة الماء مع  أكثر:    314، صفحة  176التحدي 

 درجة الحرارة 

: قبل التصور يمكن االختبار بشكل كامل و العالقة بين الجسيمات و الثقوب السوداء يجب ان  319، صفحة  178التحدي 

  أوالتوضح 

 حال صحيحا لالختيارات الشخصية و قم بما تفكر به و تشعر انه صحيح  أبدا: ال تتوقع  320، صفحة  179التحدي 

: حدود بالنك يمكن تجاوزها من اجل القيم القابلة للقياس الواسعة  التي من اجلها العديد من  328، صفحة  184التحدي 

 المقاومة الكهربائية  أوالطاقة  أوكمية الحركة  أولكتلة جمل الجسيمات يمكن ان تتجاوز حد جسيم وحيد مثل ا

 : ال تنسى تمدد الزمن النسبي  330، صفحة  186التحدي 

 تطابق لماذا ؟  أفضلهي  n-1: العالقة ذات  330، صفحة  187التحدي 

 التباطؤ يذهب بشكل رباعي مع الزمن الن كل تباطؤ جديد يضاف للسابق  : 337، صفحة  191التحدي 

الكون هي واردة . الكون نفسه ليس له خواص كما هو مبين في  أجزاء: ال ، فقط خواص  338، صفحة  192التحدي 

 (  108، صفحة  VIالمجلد االخير ) مجلد 

: ثوابت اقتران القياس عن طريق طول بالنك تحدد حجم الذرات و قوة الروابط الكيماوية و  340، صفحة  193التحدي 

  األشياء بالتالي حجم كل

من  األيمنطبقات كاملة و هذا مشابه للتغير في الطرف  إلنتاج: الروابط التكافؤية تميل  355، صفحة  194التحدي 

 الجدول الدوري 



: الحل هو مجموعة كل المصفوفات ذات عنصرين بعنصرين حيث كل مصفوفة تحدد تحويل  358، صفحة  195التحدي 

جداء النقطة و هذه المصفوفة ) فقط الضرب بمصفوفة ثابتة يمكن ان يعطي تحويل  بأنهاخطي و إذا عرفنا نقطة محولة 

الشد على طول  أوالتمدد أو القص  أواالنعكاس  أوكان الدورات  إذاخطي  ( هل يمكنك تحديد من المصفوفة فيما 

 الباقية ؟ اإلمكانياتمحورين ؟ ما هي 

 لتابعين يؤخذ  بضرب نقطة بعد نقطة     ( األبسط: الجداء )  358، صفحة  198التحدي 

 ما يكون من قيمه المطلقة  أعلى بأنهيعرف  fلتابع حقيقي  : المعيار  359، صفحة  199التحدي 

 

 

نورم  –تسمى سوب  أيضاناظمه و  أوفي عبارة بسيطة : القيمة االعظمية تؤخذ بواسطة القيمة المطلقة للتابع عند معياره 

إذا كان  أو Xي سوبريموم هذا الناظم يعرف كفضاء جزئي من التوابع المستمرة المحدودة على فضاء تحتو ألنهاو نظرا 

X .) مضغوط على فضاء كل التوابع المستمرة ) الن التابع المستمر على فضاء مضغوط يجب أن يكون محدود 

: اخرج راسك و بعدها اسحب طرف من كنزتك الصوفية فوق لذراع المقابلة و استمر  362، صفحة  202التحدي 

. ارجع راسك و ان كنزتك الصوفية                أيضا اآلخرالذراع  إلى األولتحت  اآلخربالسحب فوق ذراعك و اسحب الطرف 

 بنطالك ( سيكون مقلوبا من الداخل للخارج . أو) 

 كالهما يمكن ان يتحدا  : 362، صفحة  203التحدي 

ذو طيولوجيا مختلفة يمكن ان يتم بتغيير بسيط عند ما يعرف  آلخر: التحويل من شكل متعدد  367، صفحة  207التحدي 

 ال يمكن تجنبه بالنقطة الشاذة و نظرا الن الطبيعة تبدي فعل اصغري فان مثل هذا التغير الصغير 

معرف بشكل وحيد                  Hميتي و له قيم خاصة موجية و بالتالي هو هر : الجداء  369، صفحة  208التحدي 

 هي مصفوفة واحدية .   هي واحدية الن  Uو هرميتي و 

 

 

 



 

 

 



 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


