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 ))بسم اهلل الرحمن الرحيم((

 (ُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيد  نَّ َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ِفي اآلفَاِق َوِفي أَنْ ُفِسِهْم َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُهْم أَنَُّه اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك أَ )

   

 

 

تهدف النشرة الي نشر الثقافة العلمية في أوساط  
الشرائح العلمية والمهنية المختلفة وتشجيع الباحثين 
واالختصاصيين على البحث واالستقصاء في المجاالت 

 العلمية الدقيقة والمعالجة العلمية القابلة للتطبيق.  

كما تهدف الى زرع روح االبداع والمثابرة الخالقة ومد  -
جسور التعاون بين الباحثين لتبادل الراي العلمي المثمر بين 

 المهتمين بالبحث والتطوير.

 

 

تقبل بالنشرة المقاالت العلمية والمهنية التي تبحث في   -

قضايا أو ظواهر علمية دقيقة ومحددة في مجاالت العلوم 

الهندسية والتطبيقية وباألخص مجاالت الكيمياء والقياسات 

االشعاعية والعلوم اإلدارية. كما تقبل كذلك نتائج وملخصات 

 البحوث والدراسات العلمية المنشورة مسبقاً.

لغة النشر هي اللغة العربية، ويجوز أن تكون المصطلحات  -

 واألسماء بلغات اجنبية.

يسلم المقال كنسخة الكترونية ببرنامج تحرير النصوص  -

( على قرص مرن وأن يدون اسم 21)وورد( بحجم خط )

الكاتب ووظيفته ودرجته العلمية  وعنوانه البريدي والمراجع 

 العلمية في نهاية المقالة.

 يجب أال يزيد عدد الصفحات لكل مقالة عن اربع صفحات . -

 محتويات العدد

  جاما و آية اخرى 
 أهمية شرب الماء 

 الكـيمـاويات فـي حـيـاتـنـا  

    كاشفات الجرمانيوم عالية النقاوة 

  ) تدريب المدربين ) الجزء الثالث 

المعلومات العلمية والفنية والمهنية يتحمل الناشر مسؤولية صحتها ومصدرها، كما أن اآلراء في هذه المقاالت ال تعبر بالضرورة عن رأى 

 أسرة التحرير.

 من أهداف النشرة:

 شروط النشر:  

 صدق اهلل العظيم
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 املشرف العـــــــــــــام

 د. سامل خليفة العربي

 مدير املركز

 
 مراجعة لغوية: 

 م. انتصار مسعود الرقيعي               

 

 للمراسلة:

 مركز القياسات االشعاعية والتدريب.
  8العنوان: خلة الفرجان كم

  + 178171722212هاتف:  
        info@armtc.lyبريد الكتروني : 

 االفتتـــــــــــــاحية

                  

    
 
 
 
    
 

 

نستقبل ان شاء هللا سنة جديدة تحمل معها لمركزنا 

أمالً جديداً يملؤه النجاح واالزدهار خاصة بعد ان 

معامل القياسات االشعاعية وذلك وتجهيزتم بناء 

بالحصول على معدات وأجهزة حديثة متطورة 

وتأهيل الكوادر الفنية لتفعيلها، وما ينقصنا اال 

التفاؤل والحرص واالخالص في العمل حتى نقدم 

لبالدنا المطلوب منا في هذا المجال، وأنا من هذا 

المنبر اتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساهم في 

بناء هذه المعامل وما نسعي اليه ان شاء هللا هو 

الوصول بهذا المرفق الى اعلى المستويات لتقديم 

 االداء االمثل، واآلتي أحسن بأذن هللا.  

 
 

 مدير املركز                                                 
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ُه نَّ َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ِفي اآلفَاِق َوِفي أَنْ ُفِسِهْم َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُهْم أَنَُّه اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَِّك أَ )يقول الحق سبحانه وتعالى  
 صدق اهلل العظيم        (َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيد  

هنا وقفة فقط مع أحد قدرات اهلل وآياته في الكون, فليس هناك جديد على الكثير من الدارسين للعلوم ما سأعرضه 
خالل وقفتي هذه. ولتكن البداية  التطرق لبعض األسس العلمية حتى يفهم العام قبل الخاص الحقيقة التي نريد 

الوصول إليها وهي حقيقة أخرى لقدرة اهلل, ربما أوال يجب التذكير بأننا نتعامل مع المواد والعناصر المشعة 
) الطبيعية ( بالذات على انها وجدت في الكون بإرادة الخالق ولإلنسان ان يختار وجهة استعمالها في الخير أو الشر 

 مثلها مثل المواد األخرى التي وهبها لنا الخالق كالحديد والنحاس وغيره.  

األنسان هو من خلق الصورة النمطية السوداوية لـدى الـكـثـيـر 
من العوام عن العناصر المشعة وعلوم الذرة بصفة عـامـة. أيضـا 
يجب الوقوف وتنبه عوام الناس بـأن هـنـاك عـنـاصـر مشـعـة هـي 
من صنع األنسان. هذه العناصر كانت مستقرة في الطبيعة وفـي 
حالٍة تعرف بالخمول أو االستقرار ولكن تدخل األنسان غـيـر مـن 
تركيبة أنوية هذه العناصـر مـمـا أفـقـدهـا تـوازنـهـا واسـتـقـرارهـا وفـي 
محاولة هذه العناصر للعودة الى حالة االستـقـرار  تـقـوم بـإطـالق 
إشعاعات  على صورة جسيمات ) ألفا أو بيتا ( أو عـلـى صـورة 
ضوء  ) جاما ( . ليس هـنـا مـجـال لـذكـر الـتـفـاصـيـل فـي كـيـفـيـة 
حدوث تحويل العناصر الخاملة الى مشعة فـاألمـر طـويـل و هـو 

 ليس مرادنا.

لنقترب أكثر من موضوعنا ولـتـكـن الـبـدايـة مـع كـيـفـيـة تـفـاعـل 
العناصر المشعة مع المحيط أو بأكثر تحديدا وواقـعـيـة مـع ذرات 
العناصر المحيطـة وبـأكـثـر دقـة مـع الـكـتـرونـات هـذه الـعـنـاصـر. 
المواد المشعة في مجملها وفي محاولة منها لـلـتـخـلـص مـن حـالـة 
اال استقرار تقوم بـأطـالق أنـواد عـديـدة مـن الـجـسـيـمـات والضـوء 

 يمكن تلخيصها في االتي :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هذا جل ما يصدر من أنواد اإلشعاعات من العناصر المشعة لكي 
تعود هذه العناصر لحالة االستقرار الطبيعية.  لن نخوض في دراسة 
كل هذه األنواد  ولكن يمكن أن نذكر باختصار  بأنها جميعها 
تختلف من حيث طبيعتها فمنها ما هو عبارة عن جزيئات ) 

particles   ( مثل الفا وبيتا ومنها ما هو عبارة عن ضوء )
photons  مثل جاما أيضا تختلف من حيث مصدرها من الذرة )

ففي الوقت الذي تنبعث فيه جاما من النواة نتيجة لحركة األجسام 
المشحونة داخل النواة فإن الفا وبتا تنتج عن تغييرات تحصل في 
المدارات المحيطة بالنواة.  لنقف عند اشعة جاما بتفصيل اكثر 

 جاما و آية اخرى

الرقم الذري للعنصر  الرمز التغيير
 الناتج

 إطالق نيترون

 أطالق ألفا

 إطالق بوزيترون

 إطالق بيتا

  إطالق جاما

ŋ 

α 

+β 

β 

µ
 

 Z–2 

Z-1 

Z-1 

Z-1 

Z 

 م. محمد الدوفانياعداد: 
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 تتخلص من حالة االستقرار بانبعاث اشعة جاما.  
( يــخــر  مــن نــواة  photonاشــعــة جــامــا عــبــارة عــن ضــوء ) 

العنصر المشع على هيئة دفعات ضـوئـيـة ولـيـس بصـورة تـوهـج 
مستمر. ونظرا ألن هـذا الضـوء يـحـمـل مـعـه طـاقـة تـمـكـنـه مـن 
التفاعل مع اإللكترونات المحيطة بالنواة فيمـكـن اعـتـبـاره جـزيء 

 حسب تفسير احد مؤسسي علم الفيزياء الحديثة .

لندخل اكثر في صلب الموضود دون تعقيد ال لـزوم لـه ونـدكـر 
ببعض الحقائق المهمة , المواد المشعـة حـالـة طـبـيـعـيـة ولـيـسـت 
شاذة في الطبيعة ولتعود هذه العناصر لالستـقـرار تـنـبـعـث مـنـهـا 
اشعاعات متنوعة منها اشعة جاما. السؤال  الذي يجب اإلجابـة 
عنه األن هو كيف تتفاعل اشـعـة جـامـا مـع الـمـحـيـط وفـي هـذه 
 الحالة اإللكترونات المحيطة بها او الموجودة في ذرات اخرى؟

عند خرو  اشعة جاما من الـنـواة تـكـون احـد االحـتـمـاالت أن   
تصطدم  جـامـا مـع أحـد اإللـكـتـرونـات الـمـوجـودة فـي الـمـدارات 
ويكون هناك ثالث احتماالت سوف نقـف عـنـدهـا دون تـفـصـيـل 

 ممل حتى ال نفقد العوام ونذكر اهل االختصاص: 
أن تصطدم جاما مع أحد االلكترونـات فـي أحـد الـمـدارات   -  0

وتفقد كل طاقتها . ينتقل اإللكترون بهذه الطاقـة مـن مـداره الـى 
مدار اخر ثم يعود الى مـكـانـه ويـفـقـد هـذه الـطـاقـة عـلـى صـورة 

  Mev 0  اشعة سينية. يحدث هذا عندما تكون طاقة جام  

أن تصطدم جاما مع احد االلكترونات وتخرجه من مداره  - 5
بينما تنكسر جاما وتنحرف عن خط سيرها المستقيم ويكسب 
 االلكترون جزء من طاقة جاما وتحتفظ جاما بالجزء االخر.

 

 

 

 

 

 

أن تصطدم جاما مع أحد االلكترونات الموجودة بأحد   - 3
 المدارات الخارجية ويتكون ثنائي الكترون وبوزيترون.

هذا باختصار شديد تفاعل جاما مع المحيط ولكن يجب التذكير 
بانه احيانا تنفث جاما من الذرة دون ان تصطدم مع اي 
الكترون ولكن عندما تصل الى ذرة اخرة فأنها تتفاعل مع 

 االلكترونات في ذلك الذرة بنفس الميكانيكية. 

نصل اآلن الى صلب الموضود الذي اعتبره المهم والذي يجب 
الوقوف عنده والتأمل فيه.  ذكرنا في البداية احتمال ان تصطدم 

اشعة جاما مع أحد االلكترونات الموجودة في أحد المدارات 
وينتج عن هذا التصادم ان تفقد جاما بعض او كل الطاقة التي 
تحملها ايضا ذكرنا أن جاما قد تنفث من خالل الذرة دون ان 
تصطدم مع اي الكترون. لن نذهب بعيدا في تتبع اشعة جاما 
بعد خروجها من الذرة وسقوطها على سطح الكاشف )جهاز 

يستعمل لدراسة وتحليل اشعة جاما لمعرفة العنصر الذي انطلقت 
منه األشعة( فهذا موضود يطول شرحه. السؤال اآلن وهو المهم 
كيف نفسر تصادم اشعة جاما مع الكترون معين في مدار معين 
في عدد معين من المرات وخروجها من الذرة دون حدوث تصادم 

 احيانا اخرة.

الكثير من علماء الغرب والملحدون يلجئون الى مبدأ الصدفة ) 
just by the chance ( او االحتمالية )he probability  )   
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 ولكن هل هي حقا صدفة أو احتمال؟

المهم جدا هنا ان نفهم تركيبة الذرة حتى يمكن ان نتصور عظمة 
 المشهد واتمنى ان يكون القاري على قدر ولو قليل من المعرفة . 

حتى يسهل توصيل المشهد لغير اهل االختصاص نتخيل بصـورة 
اكبر اننا نشاهد الضوء وهو يخر  من نواة  عنصر مشع مـا ثـم  
اخدنا ساعة لحساب زمن مدة مشاهدتنا لخرو  الضوء ثـم بـدئـنـا  
حساب عدد المرات التي يصطدم فيها الضوء مـع الـكـتـرون فـي 
المدار االول والمرات التي يصطدم فيها مع الكترون في الـمـدار 
الثاني والثالث والرابع وحتى عدد المـرات الـتـي ال يـحـصـل فـيـهـا 
تصــادم . مــاذا يــمــكــن ان نــالحــظــه ونــقــف عــنــده؟ اوال الضــوء 
) اشعة جاما ( المنبعثة من هذا العنصر بالتحـديـد تصـطـدم مـع 
الكترونات في مدارات محددة وبعدد  محدد من المرات ال يمكـن 
ان تتغير اطالقا حتى يرث اهلل االرض ومن عليها. لتتجلى قدرة 
الخالق اكثر فلو قمنا بتغيير الـعـنـصـر الـمـشـع ومشـاهـدة الضـوء 
الصادر منه وكيف يتفاعل مع االلكترونات المحيطة به لـوجـدنـا 
انه يختلف كليـا عـن اي عـنـصـر اخـر مـن حـيـث االلـكـتـرونـات 
التي يصطدم بـهـا ) الـكـتـرونـات فـي الـمـدار األول و الـثـانـي و 
ــيــهــا مــع هــذه  ــتــي يصــطــدم ف ــثــالــث وغــيــره( وعــدد الــمــرات ال ال
االلكترونات.  لو كررنا هذه التجربة مع كـل الـعـنـاصـر الـمـشـعـة 
الطبيعية او التي صنعها االنسان سنالحظ انها جـمـيـعـا تـخـتـلـف 
من حيث  االلكترونات التي تصـطـدم بـهـا جـامـا او عـدد مـرات 

 االصطدام.

في محاولة اخيرة لتوصيل مـا ارغـب فـي تـوصـيـلـه لـعـمـوم الـنـاس 
سوف نستبدل الذرة بنـظـام سـهـل الـمـراقـبـة و الـدراسـة . بـدل الـذرة 
سوف نضع مصدر لضوء امام حائض به فتحات يمر الضوء من 
خاللها . فـاذا كـان االمـر صـدفـة او احـتـمـالـيـة فـمـن الـمـمـكـن ان 
الضوء  يعبر فتحة معينة وال يمـر خـالل الـفـتـحـات االخـرة اطـالقـا 
او ان يمر من خالل فتحة معينة بعدد مختلف مـن الـمـرات خـالل 
فترة زمنية محـددة. ولـكـن اذا وجـدنـا بـان الضـوء يـمـر خـالل هـذه 
 الفتحات بعدد معين  وثابت من المرات خالل زمن قياسي فهذا 

ينسف فكرة الصدفة من جدورها. ال يمكن للصدفة ان تتكرر 
دائما وال مكان هنا لالحتمالية بل ان ما يحدث هنا هو امر مدبر 

و محسوب وكائن هناك من يقفل و يفتح هذه الممرات ليرغم 
الضوء للمرور او عدم المرور وال يملك هذه القدرة اال من صنع 

 هذا الحائط.

ان االمر اكثر تعقيد مما حاولت تبسيطه ولكن لم اشاء ان ادخل  
في دقائق االمور حتى ال يطيع المقصود ويطيع كثير من الناس 

 في متهات علوم الذرة.

خالصة الموضود ان تصادم اشعة جاما مع الكترون معين في 
مدار معين بعدد محدد من المرات امر ال دخل للصدفة فيه بل 

هو امر مدبر من عند خالق هذه الذرة وهي اية اخرة  يجب 
الوقوف عندها كثير و التدبر فيها حتى تتجلى عظمة اهلل و 

قدرته و نستشعر هذه القدرة حتى نعبد اهلل على علم ونكن حقا 
 مؤمنين وليس فقط مسلمين.   

يقول الحق تعالى" سيقول لك االعراب امنا. قل ال تقولوا امنا 
 ولكن قولوا اسلمنا"

ان االيمان الحقيقي باهلل يأتي  بعد اليقين بوجود اهلل من خالل 
الوقوف والتفكر في اآليات التي خلقها سبحانه في الكون و في 
انفسنا.  والى لقاء مع وقفة اخرة مع اية اخرة من آيات اهلل التي 

  ال تنتهي الى يوم الدين.
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كثير من الناس ال يعلم مدى أهمية شرب الماء وما له من تأثير على صحتنا حيث أنه  في حين يمكن لالنسان 
البقاء على قيد الحياة دون طعام لعدة أسابيع )وقد ظهرت في حاالت موثقة أطوال تصل إلى شهرين(, فإنه يمكننا 
البقاء على قيد الحياة فقط لبضعة أيام من دون ماء. العطش هو إشارة إلى أن جسمك يحتا  إلى إعادة ترطيب, 
ولكن في الوقت الذي تشعرفيه بالعطش يكون  بعد فات األوان. مجرد انخفاض نسبة المياه في الجسم يمكن أن 

يؤدي إلى انخفاض فى مستوى األداء. حتى الجفاف الطفيف يمكن أن يكون مؤثرا بالنسبة للشخص الرياضى. وقد 
 يؤدي إلى الوفاة .

 أهمية شرب الماء
 ماذا يمكن أن يحدث لك إذا قللت من شرب الماء ؟

نحتا  إلى المساعدة على فهم الـعـوامـل الـتـى يـمـكـن أن تسـبـب 
فى احتباس الماء. والمثير للدهشة أن عـدم شـرب كـمـيـة كـافـيـة 
من الـمـاء هـو السـبـب الـرئـيـسـي فـي ذلـك. يسـاعـد الـمـاء الـكـبـد 
بتحويل الدهون إلى طاقة قابلة لالستـخـدام. إذا كـنـت ال تشـرب 
ما يكفي فهذا يعني أن الكليتين تحتوىان علي السوائـل الـمـركـزة, 
ن الكبد سوف تقوم الكبـد بـعـمـل إضـافـي. فـالـكـبـد يـعـمـل بـجـد  وا 
لتحويل الدهون في الجسـم إلـى الـطـاقـة الـتـي تسـتـخـدمـهـا ولـكـن 
ليس علـيـه الـقـيـام بـعـمـل الـكـلـى, حـيـث يـؤدي قـلـة شـرب الـمـاء 
ببساطة إلي التمسك الدهون الزائدة التي لن تحتـرق إذا لـم يـكـن  

 لديك ما يكفي من المياه.

وما هو أسوأ من ذلك هو أنه بدال من تـغـوط الـمـيـاه والـنـفـايـات, 
فإن يحتفظ الجسم بالمياه الموجودة إلعادة استخدامهـا. هـذا هـو 
ما يسبب احتباس الماء واالنتـفـا . عـنـدمـا ال تـحـصـل عـلـى مـا 
يكفي من المياه, فإنك تحفز جسمك عـلـي تـخـزيـن الـمـاء , كـمـا 
لو كنت في مجاعة. الـجـفـاف يـمـكـن أن يـجـعـلـك تـبـدو مـنـتـفـخـا 
ومتينا  بدال من رقيقـة ومشـدود. وأفضـل طـريـقـة لـلـتـخـلـص مـن 
احتباس الماء هو شرب ما يكفي من الماء إلي أن يعود الـجـسـم 

 وعملياته مرة أخرى إلى الوضع العادي والتوازن.

سوف تشعر بالعطش أيضًا في كثير من األحيان, وهذا مؤشر على 
 بدء دورة صحية من العطش مما يؤدى إلى شرب الماء. 

ولكن عليك الحفاظ علي معدل شرب جيد ألنه إذا توقفت عن شـرب 
كل األشياء الجيدة المكتسبة مـن مـيـاه ما يكفي من الماء فإنك تفسر 

الشـرب )سـوائــل الـجــسـم مـتــوازنـة, وفــقـدان الـوزن, وانـخـفــاض الـجــود 
والعطش( وعدم العودة إلى الطريقة الـتـي كـان يـعـمـل بـهـا فـي جسـم 
اإلنسان, ويؤثر نقص الماء علي كل جوانب صحتنا. فـالـمـيـاه يـزيـت 
المفاصل واألعضاء كما إنها تـحـافـظ عـلـى قـوة الـعـضـالت وتـحـافـظ 
عــلــى مــرونــة الــجــلــد. الــمــاء يــنــظــم درجــة حــرارة الــجــســم, بــتــصــفــيــة 
الشوائب, ويحافظ على عمل الدماغ بشكل صحيح أثناء نـقـل الـمـواد 

لى الخاليا.  الغذائية من وا 

في حيـن أنـه يـمـكـن لـلـجـسـم الـبـشـرى تـخـزيـن الـطـاقـة والـجـلـيـكـوجـيـن 
الـجـسـم يسـتـخـدم  -والدهون واألنسجة, فإنه ال يمكن تـخـزيـن الـمـيـاه 

المياه الخاصة به ولكن يتوقع منا توفير امدادات مستمرة مـن الـمـيـاه 
العذبة الجديدة للعمل بانتظام. الماء أمـر بـالـأل األهـمـيـة فـي تـحـريـك 

 Ionالعناصر الغذائية داخل وخار  الخلية, وهو إجراء يعرف باسم "
pump  ".  وعــنــدمــا كــنــت تــأخــذ مــقــدارًا غــيــر ســلــيــم مــن الصــوديــوم

 والبوتاسيوم أو ال تشرب الماء الكافي, فإن جسمك سوف يزيد من 

 سكينة محمد مادي .اعداد: الباحثة ك



8  

 
الهرمون لمحاولة "االحتفاظ" المياه عن طريق الحفاظ على عـدم 
تصـفــيــتــهــا مــن الــكــلــى. ومــن الــمــفــارقــات, أن واحــدة مــن أفضــل 

  الطرق لوقف اإلحتفاظ على المياه شرب المزيد من المياه!

 كمية المياه التي يجب عليك شربها ؟

خالفًا لالعتقاد الشائع,  فإن تسرب كمـيـة كـبـيـرة مـن الـمـيـاه فـي 
وقت واحد لن يوفر لجسمك الماء التي يحتاجه. فـعـنـدمـا يـفـيـض 
الكثير من المياه إلى النـظـام الـخـاص بـك فـي آن واحـد, سـوف 
يمرر جسمك أـكثرُه إلى المثانة, وتمتص كمية ضئيلة منه فـقـط. 
كذلك فإن الوزن في المعـدة هـو إشـارة لـعـمـلـيـات الـهـضـم لـتـبـدأ, 
فيدخل عدد من المواد الكيميائية البيولوجيـة إلـي مـعـدتـك ويـغـيـر 
توازن درجة الحموضة. وبالتالي هذا من الممكـن أن يـؤدي إلـى 

 عسر الهضم وآالم في المعدة.

أفضل طريقة لسحب المياه هي شرب الماء طـوال الـيـوم. يـجـب 
مـعـظـم  -عليك أيضا تـنـاول الـكـثـيـر مـن الـفـواكـه والـخـضـروات 

المنتجات التى تأكلها مليئٌة بالماء, ويمكن للـجـسـم مـعـالـجـة هـذه 
الــمــيــاه بــكــفــاءة عــالــيــة. ومــن الــمــعــروف لــذا الــنــاس أن االنســان 
يـحــتــا  أن يشــرب "ثـمــانــيــة أكــواب يـومــيــًا, وهـي نــقــطـة انــطــالق 
جيدة, ولكن هل يحتا  كل شخص بالأل هـذه الـكـمـيـة مـن الـمـاء 
عنـدمـا يـأتـي الـنـاس فـي طـائـفـة واسـعـة مـن األحـجـام واألشـكـال 
وتكـون لـهـم عـمـلـيـات األيـض وعـادات ريـاضـيـة و أنـمـاط حـيـاة 

 مختلفة ؟ ؟

في الواقع هناك طريقة بسيطة لحساب كمية الـمـيـاه الـتـي تـعـمـل 
بشــكــل جــيــد, األســلــوب بــبــســاطــة أن  يســأل الشــخــص إذا كــان  

مـرات  3-5شرب كمية كافية من الماء ينتج عـنـهـا الـتـبـول مـن 
ذا كـان لـديـك لـوٌن  يوميا على االقل بحيث يكون اللون خـفـيـفـًا وا 
أصــفــر داكــن فــإنــه إمــا أن تــكــون ال تشــرب كــمــيــة كــافــيــة مــن 
الماءأولعدم تناول الطعام بشكل صحي أو لديك نود من العـدوى 

 3-5أو أي مرض آخر. البالغين األصحـاء يـكـون الـتـبـول مـن 
مرات يوميًا  هى معدل ترطيب الجسم السليم . إذا لم يكن لديك 
 هذه المؤشرات قم بزيادة كمية المياه الخاصة بك حتى يحدث 

 ذلك معك . 

 ما أفضل نوع من الماء للشرب ؟ 

هــو أيضــًا مــوضــود نــقــاش كــبــيــر. مــيــاه الصــنــبــور الــتــي تــمــت 
تصفيتها هى األفضل بسبـب انـتـشـار عـوامـل ضـارة وجـدت فـي 
مـاء الصــنـبـور الـيـوم. نضـع فــي اعــتـبـارنــا أنـه إذا كـنــت تشــرب 
الكثير من الميـاه غـيـر الـمـفـلـتـره, فـقـد تـعـرض صـحـتـك لـلـخـطـر 
نتيجة التعرض للمواد الكيميائية والسموم الموجودة في الصـنـبـور 
أو المياه المعبأة في زجـاجـات. هـذه الـمـلـوثـات الـخـارجـيـة تـرهـق 
جسمك لتصفيتها. فعندما تنظر إلى عوادم تصفية المياه قبل أن 

بـدل  -الـكـلـى  -ترميها, فإنك تنظر بالضبط ما تصفيه الجسـم 
للمعالجة الخارجية للماء. هناك العديد من الطرق لتصفية المياه 
ولكن تنـقـيـة الـمـيـاه بـالـتـنـاضـح الـعـكـسـى هـي واحـدة مـن أفضـل 

 الطرق في السوق.

ماذا سيحدث في الواقع لجسمك إذا توقفت عن شرب الماء, بما 
فــي ذلــك جــمــيــع الــمــشــروبــات الــتــي تــحــتــوي عــلــى الــمــاء, مــثــل 
العصائر, المشروبات الغازية, والشاي؟ دعنا نقول فقط انها لـن 

فـي الـمـئـة مـن  01يـتـكـون جسـمـك مـن  -تكون النـتـائـج جـيـدة 
المياه, وهو سبب كاف للتأكد من حاجتنـا لـتـجـديـدهـا بـاسـتـمـرار. 
كل ذلك الماء يعمل بجد لضـمـان أن يسـتـمـر  جسـمـك بـالـعـمـل 
ــحــيــويــة  ــيــة ال ــغــذائ ــمــواد ال ــقــل ال بشــكــل صــحــيــح, مــن خــالل ن
والــهــرمــونــات إلــى حــيــث يــجــب أن تــذهــب, وتــخــفــيــف احــتــكــاك 
المفاصل لدينا, وتنظيم درجة الحرارة الداخـلـيـة لـديـنـا, والـتـشـحـيـم 

  لمقلتى العينين.

 -ولكن خسرنا الـكـثـيـر مـنـه مـن خـالل الـعـمـلـيـات مـثـل الـتـبـول 
أكـواب مـاء  4إلـى  5لـيـتـر فـي الـيـوم. ونـفـقـد مـن  0.2حوالي 

ونفقـد كـوبـًا ونصـف يـومـيـًا فـي عـمـلـيـة  -يوميا من خالل العرق
التنفس. كما نفقد ثلثي كوب يوميًا مع حـركـة األمـعـاء والـتـغـوط, 
, لذلك نحن بحاجة لمعرفة متى يجب عـلـيـنـا أن نـرفـع الـكـمـيـة. 
حيث ان "مركز العطش" في الدماغ, والذي يقع فـي مـنـطـقـة مـا 

 تحت المهاد, فيها يتم التواصل باستمرار مع األوعية الدموية 
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لمعرفة كيفية ترطيب الجسم , وعندما ينخفض مستوي التـرطـيـب 
الخاص بك , فإن عقلك يقول لك أنك تـحـتـا  إلـى شـرب شـيء 

  اآلن.

قد يأخذ األمر قلياًل من الوقت, ولـكـن فـي نـهـايـة الـمـطـاف فـإن 
عقلك سيبـدأ فـي الـتـقـلـص فـي الـحـجـم, وسـوف تشـعـر بـالـدوخـة 
وكذلك عدم االحساس باأللم . وقد أظهـرت الـدراسـات أيضـا أن 
المخ )عطشان ( يكون أقل كـفـاءة مـن أدمـغـة الـمـشـاركـيـن الـتـي 
تتطلب المزيد من األوكسجين لتنفيذ المـهـام. ثـم تـأتـي الصـعـوبـة 

 فى البلع, والغثيان, والهذيان.
عندما تستنفذ المياه من جسمك , حتى مع السوائل التي تـحـتـوي 
على الماء مثل العصير, والمشروبات الغازية , أو الشـاي, فـإن 

الدماغ يخلـق الـرغـبـة فـي شـرب شـيء عـلـى الـفـور. وعـنـدمـا ال 
تشــرب الــمــاء, ســنــواجــه اإلشــارات 
األولية مـن الـجـفـاف مـثـل جـفـاف 
الفم, تليها البول الداكن مع رائحـة 
قــويــة. ويشــيــر هــذا إلــى مــحــاولــة 
الجـسـم لـلـحـفـاظ عـلـى الـمـزيـد مـن 

 السوائل.
ســوف تــبــدو أصــغــر ســنــًا عــنــدمــا 
تــــكــــون بشــــرتــــك رطــــبــــة بشــــكــــل 
صــحــيــح, فــالــمـــاء يســاعـــد عــلـــى 
ــد, ويــرطــب  ــجــل تــجــديــد أنســجــة ال

 الجلد ويزيد من مرونته.
بعد يوم أو إثنين من التوقـف عـن 
شــرب أي ســـوائــل, فــإن الــجـــســـم 
ــتــبــول تــمــامــًا, تــم تــبــدأ  يــتــوقــف ال
صعوبة في البلع, ويعانـي الـجـسـم 

مــن تشــنــجــات الــعــضــالت, واحــتــمــال الــتــعــرض لــلــغــثــيــان. وتــبــدأ 
المشاكل فى وظائف الدماغ ثـم تـوقـف تـدفـق الـدم عـلـى الـجـلـد, 

 ويقلل من فقدان الحرارة, ويزيد درجة حرارة الجسم, ومن ثم 

أيـام تــكـون قــد  2-3يصـبــح الــجــلـد بــلـون أزرق . فــي غضـون  
  أغلقت اجهزتنا وانهيار نظام الدماغ.

 H5Oوبالتالي, فمن الضروري للحفاظ على أجسامنا رطبة مع 
الـنـقـي, لـنـحـافـظ عـلـى أداء الـجـهـاز الــمـنـاعـي. اإلدارة الـوطـنـيــة 
لـلــمــالحـة الــجـويــة والـفــضــاء )نــاســا( قــد سـبــق أن وجــدت كـيــفــيــة 

 لتحويل البول إلى مياه الشرب النظيفة. ألن الماء ضروري 

ألجسادنا, فمن المهم إعطاء االولوية فى توفير الـمـيـاه الـنـظـيـفـة 
 للجميع.

وتظهر بيانات الدراسات واالبحاث إلى وجود صلة بين الهذيان 
والجفاف ولكن االرتفاد النسبي ل"السبب" و "التأثير" الذى 

يجب ان ينسب الى عجز السوائل ليس واضحًا في كثير من 
 األحيان.

يتجنب البعض شرب الـكـمـيـة الـكـافـيـة مـن الـمـاء وذلـك لـتـجـنـب 
الذهاب إلى دورة المياه بشكل مستمر وهـذه عـمـلـيـة صـحـيـة يـتـم 
تجنبها بسـبـب الـكـسـل لـذا يـجـب ان ال تـكـون رادعـًا بـل مـحـفـزًا 
للقضاء والتخلص من السموم والفوائد السـابـقـة خـيـر دلـيـل عـلـى 
أهميتها بعد حديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم )ما مـ  آدمـي 
وعاء شرا من بطنه , بحـسـب ابـن 
آدم أكــالت يــقــمــن صــلــبــه , فــإن 
كان ال محالة , فـثـلـث لـطـعـامـه , 
و ثـلـث لشـرابـه , و ثـلـث لـنـفـســه( 
فالشراب يعد ثلث المعـدة ومسـاو  
للطعام بينما البعض يجـعـل لـلـمـاء 
عشر المعدة او اقـل والـبـاقـي كـلـه 

  طعام وال شيء للنفس.

 

 

 

 المراجع :
 

FREE DRINKING WATER  ,WATER HEALTH 

Delirium and dehydration: some fluid for thought? 

MEDICAL DAILY , Drink Water For Health: What Would 
Happen To Your Body If You Didn't Guzzle H2O Every 
Day? 
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لها أن تصل لداخل جسم اإلنسان عن 
طريق طعامه وشرابه فيحدث تسمم 
لإلنسان المصاب فتظهر عليه أعراض 

خطيرة في حال تعرضه لجرعة  مرضية
عالية من هذه السموم, وقد ال تظهر 
عليه أي أعراض في حال تعرضه 
لجرعات قليلة خالل فترة زمنية قصيرة أو 
طويلة, ولكن مع تقدم العمر فإن هذه 

المركبات والتي يتم تخزين الكثير منها 
داخل جسم اإلنسان, فيحدث عندها 
ضعف حاد وتجعله عرضة للمرض 
وتمهد الطريق أمام ظهور بعض 

  األمراض القاتلة.

  الكـيمـاويات فـي حـيـاتـنـا

حياتنا اليومية, كالمنظفات الكـيـمـيـائـيـة والـمـعـقـمـات ومسـتـحـضـرات 
الـتــجــمـيــل والــمـواد الــحـافــظــة والـدهــانــات والــمــنــتـجــات الـبــالــســتـيــكــيــة 
وملطفات الجو ومبـيـدات الـحـشـرات وغـيـرهـا مـن الـمـنـتـجـات الـتـي 
أصــبــحــت عــنــوانــًا لــلــحــضــارة والــتــقــدم والــرقــي, والــكــثــيــر مــن هــذه 
المنتجات الكيميائية تحتوي علي طائفة كبـيـرة مـن الـمـركـبـات لـتـي 

يشكل بعضها خطرَا حقيقيَا علي صـحـة وسـالمـة مـن يـتـعـرض قد 
لها, خصوصَا أن الـكـثـيـر مـن هـذه الـمـركـبـات والـعـنـاصـر تـمـتـلـك 
خواصَا تراكمية تؤثر علي أجهزة جسم اإلنسان خالل فترات زمنية 
طويلـة, ومـخـاطـر مـثـل هـذه الـمـركـبـات السـامـة ال يـقـتـصـر عـلـي 
عضو محددفي جسم اإلنسان بل تطال كافة أجهزة جسم اإلنسـان 
الحيوية, إال أن خصوصية وحساسية الكليـتـيـن فـي جسـم اإلنسـان 
تجعالهما في طليعة أجهزة الجسم التي قد تصاب بالتلف والدمـار 

 إصالح مثل هدا الضرر الخطير.يصعب بحيث  
  كيف تدخل الكيماويات أجسامنا

تدخل هذه المركبات إلي جسم اإلنسان عن طريق الجهاز 
التنفسي بسبب استنشاق هواء ملوث بهذه المركبات أو قد يكون 
 عن طريق الجلد في حال مالمستنا لمثل هذه المواد, كما يمكن  

 إعداد: م. لطيفة      العيساوي

أصبحت المواد الكيميائية جزءًا ال يستغني عنه في حياتنا , حيث تعمل على إدامة العديد من أنشطتنا , وتساعدنا 
على الوقاية من العديد من األمراض والسيطرة عليها ولكن من ناحية أخرى فقد تشكل مصدر خطر علي حياتنا وقد 
يتعرض اإلنسان إلى مجموعة من المواد الكيميائية سواًء كانت على شكل دواء, أو منتجات صناعية , ولجميعها 
المقدرة على إحداث التأثيرات الضارة والتي يشار لها باآلثار العكسية أو السامة من خالل اإلنتا  والتعامل والنقل 

إضافة الي تسربها وطرحها , ومن المتوقع أن نمو 
الصناعات الكيميائية في الدول النامية والمتقدمة سيزداد 
في السنوات المقبلة فإن السالمة الكيميائية مهمة في 
إتخاذ اإلجراءات المالئمة والتوعية الالزمة حول التأثيرات 

واكب التقدم الصناعي  الضارة المحتملة لهذه المركبات.
والتكنولوجي مئات المركبات الكيميائية في شتى المنتجات 

 الصناعية والتي أصبحنا نعتمد عليها بشكل كبير في 

  عبر الجهاز التنفسي

 عبر الجلد

 عبر الجهاز الهضمي
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  المركبات الكيميائية الشائعة أهم وأخطر

لعبت الكيماويات دورًا هامًا في تطور المجتمعات البشرية من خالل 

استخدامها في كافة األنشطة اإلنتاجية والخدمية كما ساعدت علي 
ارتقاء مستوي الحياة, إال أنها أدت إلي تعرض صحة اإلنسان 
وبيئته إلي مخاطر كثيرة أثناء إنتاجها ونقلها وتخزينها واستخدامها 

  :وعند التخلص منها, ومن أهمها نذكر منها اآلتي

  :(chloroform) الكلـوروفــورم

م , 0330سائل عديم اللون أثقل من الماء , تم إكِتشافه في يـولـيـو 
ال يذوب في الماء , غير قابل لـإلـشـتِـعـال فـي 003.4وزنه الجزئي 

درجات الحرارة العاديـة ويـتـمـيـز بـرائـحـتـه الـعـطـريـة ومـذاقـه الـحـلـو , 
يستخدم الكلوروفورم كمادة مخدرة بعد خلطه مـع اإليـثـر لـهـذا يـجـب 
أن يـكـون الـكـلـوروفـورم نـقـيـًا وألنـه يـتـفـاعـل مـع الـهـواء ويـكـون غـاز 
الــفــوســجــيــن الســام لــذا يــجــب وضــعــه فــي قــواريــر بــنــي ــة وتــمــ  إلــي 

%( كـحـول لـيـتـفـاعـل 5النهايةلتجنب تفاعله مع الهواء وُيضاف له )
الـــكـــلـــوروفـــورم فـــي صـــنـــاعـــة بـــعـــض الـــفـــوســـجـــيـــن, يـــدخـــل  مــع

الــمــســتــحــضــرات الــطــبــيــة كشــراب لــعــال  الســعــال وبــعــض مــعــاجــيــن 
األسنان ومستحضرات التجميل والغراء والثالجات والمبردات ويدخـل 

 في صناعة البالستيك .
  :أضرار الكلوروفورم 

يـعــتــبــر الـكــلــوروفــورم مـادة ســريــعــة االشـتــعــال واالنــفـجــار, والــتــعــرض 
الــمــزمــن يســبــب تــلــيــف الــكــبــد وجــفــاف الــجــلــد ويــؤثــر عــلــي الــجــهــاز 
العصبي والكلي, وعندما يالمس الجلد أو العين فإنه يسبب الحروق 
والتهيج والتعرض الحاد ألبخرته يؤدي إلـي تـخـريـش الـحـلـق واألنـف 
ويسبب دوخة وغثيان وفقدان الوعي , وقد أثبتت األبحاث والتجارب 
علي حيـوانـات الـمـعـامـل بـأنـه يسـبـب سـرطـان الـكـبـد والـكـلـي والـغـدة 

 الدرقية.
  تأثير الكلوروفورم 

( مراحل من ناحية 2كمخدر طبي: ينقسم تأثير الكلوروفورم الي )
 الخطورة كلما زادت الجرعة المستخدمة في عملية التخدير كالتالي:

 يفقد المريض اإلحساس مع احتفاظه بوعيه. .1

 يدخل المريض في مرحلة خمول مع إحساسه بقليل من ألم. .2

 يصبح المريض عاجز جسديَا وال يشعر بأي ألم. .3

.  يتعرض المريض إلي صعوبة في التنفس باإلضافة إلي ارتخاء  4
 كامل في العضالت.

. يعاني المريض من شلل في عضلة الصدر )وغالبًا ما يكون  2
.) ًً  قاتاَل

: ينصح بتهوية مياه الشرب المعالجة بالكلور أو تسخينها قبل تنبيـه
  شربها لتجنب تكون الكلوروفورم.

 : الجليكوالت

سوائل ثقيلة ذات مذاق حلو ومذيبة لمعظم المـواد الـتـي ال تـذوب فـي 
الــمــاء, وهــي عــديــمــة الــلــون لــذا يضــاف لــهــا مــواد مــلــونــة تــمــيــز هــذه 
المركبـات لشـدة خـطـورتـهـا , مـنـهـا مـا يـدخـل فـي صـنـاعـة مضـادات 
ــبــات عضــويــة فــي صــنــاعــات كــثــيــرة مــثــل األدويــة  ــتــجــمــد وكــمــذي ال
واإلضــافــات الــغــذائــيــة والــتــجــمــيــل, وهــي قــلــيــلــة الــتــطــايــر فــي األحــوال 
العادية, أما في حال دخولها للجسم فإنه يتم اسـتـقـالبـهـا إلـي حـامـض 
األوكساليك الذي يتلف الدماغ ويسبب فقر في الدم وتثـبـيـطـه لـلـجـهـاز 
العصبي يشبه تأثير الكحول اإليثيلـي ,يـوجـد لـلـجـلـيـكـوالت عـدة أنـواد 

 األحادية والثنائية والثالثية ومن أمثلتها: 

4H5C( صـيـغـتـه الـجـزيـئـيـة  Ethylene Glycolإيثيليـن جـلـيـكـول )
5)OH( هو سائل ثقيل , صافي اللون أثـقـل مـن الـمـاء بـقـلـيـل ويـذوب

م ونـقـطـة 1013فيه بشدة, أثقل من الهواء وقـابـل لـالـشـتـعـال ويـغـلـي 
م , يســتــخــدم بــكــثــرة كــمــانــع لــلــتــجــمــد فــي الســيــارات 1000الــومــيــض 

والطائرات وكمذيب ل صباغ, يدخل اإلثيلين جـلـيـكـول بشـكـل رئـيـسـي 
في صناعة مـيـاه تـبـريـد مـحـركـات السـيـارات )الـروديـتـر( وفـي سـوائـل 
مكابح السيارات وفي بعض مستحضرات التجميل ذات القوام الكريمي 
لذا يمنـع تـذوق هـذه الـمـواد, ويسـتـخـدم فـي صـنـاعـة بـعـض مـعـاجـيـن 
األسنان المزيفة , و يحدث التسمم بالجليكوالت عادة بسبـب تـعـاطـيـهـا 
كمشروبات بديلة عن المشروبات الكحولية أو عن طريق الخطأ نـظـرًا 
للتشابه في الصفات الطبيعية والرائحة وكالهما يتحول في الجسم إلي 
حامض األوكساليك, أما عال  التسمـم بـالـجـلـيـكـوالت فـفـي السـاعـتـيـن 
األولــي مــن الــتــعــاطــي يــمــكــن غســل الــمــعــدة لــلــتــخــلــص مــن الــكــمــيــات 
المتناولة من الجليكوالت ويعتمد العال  أساسًا على إعـطـاء الـمـريـض 
كميات كبيرة من مـحـلـول بـيـكـربـونـات الصـوديـوم مـع مـتـابـعـة الـتـوازن 
الحمضي القاعدي للدم بالمختبر, ويفيد اإليثانول في تأخير إستـقـالب 

مـل  01-6,0اإلثيلين جليكول , حيث ُيعطى بالوريد )بجرعة قدرها 
دقيقة كجرعة أولية, ثـم تُـتـبـع  31% جلوكوز وعلى مدى 2كجم( في 

 -0,2% بالفم )بجرعة 41مل كجم ساعة(, أو يعطى  0,31 بجرعة
 دقيقة كجرعة أولية,  31البرتقال وعلى مدى  مل كجم( في عصير 5
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مــل كــجــم ســاعــة(, ويســتــمــر إعــطــاء  1,51ثــم تُــتــبــع بــجــرعــة 

أيـام عـلـي أن ال يـزيـد مسـتـوى  3اإليـثـانـول لـمـدة ال تـقـل عـن 
  %مل  011اإليثانول في الدم عن 

 السموم األكالة و تشمل :

عبارة عن سوائل عديمة اللون  أبخرتها سريعة  :الكحوالت
االشتعال ومعظمها قابل لالمتزا  في الماء فيستخدم الماء في 
إطفاء حرائقها,  وهي مواد مخدرة وسامة وقد انتشر استخدامها 
في صناعات عديدة أهمها الروائح العطرية والخمور واألدوية 

 وكذالك الوقود , ومن أهم الكحول اآلتي :

يحـدث الـتـسـمـم بـهـذه :  )CH3OH(الكحول الميثيلي )ميثانول( 
المادة إما بالتعرض لها أو تناولها كبديل عن كحـول اإليـثـيـلـي, 

م , عند استقالب هذه المادة في الجسم 031نقطة الوميض لها 
تتحول إلي حامض الفورميـك الـمـسـبـب لـحـمـوضـة الـدم وكـذلـك 
الفورمالدهيد الذي يسبب تلف شبكية  العين وربما العمـى, تـبـدأ 
أعراض التعرض له للصداد الـقـوي والـغـثـيـان والـتـسـمـم الشـديـد 

أيام( ثم الموت نـتـيـجـة  0 - 5يؤدي إلي العمى   خالل     ) 
 لقصور في الجهاز التنفسي .

ينتج التسمم بالميثانول عند إستقالبه داخل الجسم :  تنبيـه
وتفككه هنا يعتبر االيثانول ترياقَا للميثانول ألنه ينافسه علي 

 اإلنزيمات ويمنع إستقالبه إلي الفورمالدهيد.

الترياق هو المادة التي تستعمل للتقليل من آثار  مالحظة:
 السموم الضارة أو وقف مفعولها .

 :  (OH 2H5C )االيثانول

يستخدم في التطهير ومذيب في الصناعات الدوائية وفي 
الخمور, وهو المسئول عن األثر السمي الناجم عن تعاطي 
هذه المشروبات, ينتشر في الجسم بالجهاز الهضمي ويحدث 
له استقالب ويتحول في النهاية إلي ماء وثاني أكسيد الكربون 
, يسبب في تهييج في الجهاز العصبي المركزي فيؤدي إلي 
زيادة في الحركة والكالم واالنتعاش الزائف وتثبيط لوظائف 
الدماغ عند ازدياد نسبة الكحول في الدم وقد تصل األعراض 
الي الوفاة, يسبب في توسع الشرايين مع الشعور بالدفء 
الكاذب ألنه يصاحبه تعرق شديد ما يلبث بعده أن يصحبه 

 هبوط في حرارة الجسم.

  الحوامض:

هي إحدى المركبـات غـيـر الـعـضـويـة  وهـي سـوائـل شـفـافـة ومـتـبـخـرة 
وغير قـابـلـة لـالـشـتـعـال فـي حـد ذاتـهـا إال أن أبـخـرتـهـا السـامـة قـابـلـة 
لالنفـجـار وتـطـلـق غـاز الـهـيـدروجـيـن عـنـد تسـخـيـنـهـا مـمـا يـؤدي إلـي 
مخاطر احتراق هذا الغاز بوجود مصدر حراري , كما تتميز بتأثـيـرهـا 
الـحـارق عـلـي الـجـلـد واألغشــيـة وتـحـطـيــم أبـخـرتـهــا لـلـجـهـاز الـتـنـفـســي 

  -والعيون ومن أمثلتها :

 الهيدروفلوريك حامض )HF(   

وهو عبارة عن محلول مائي لفلوريد الهيدروجين عديم اللون ذو رائحة 
مهيجة ويتبخر عند تعرضه للهواء, وهو أخف من الماء ويذوب فيه 
ويتفاعل مع معظم المواد ويطلق الهيدروجين عند تسخينه وهو غير 

% 01  –  31قابل لإلشِتعال في حد ذاته ويحفظ في أوعية خاصة 
له ويتطلب التعامل معه الوقاية والحرص الكامل الن له صفة التآكل 
واإلتالف بدرجة عالية و يحدث الحروق ويسبب العمى الفوري إذا ما 
المس العين, وقد ال تظهر الحروق الناتجة عن حمض 
الهيدروفلوريك المخفف في الحال, ولكنها تظهر بعد فترة زمنية على 
شكل تقرحات عميقة, وحيث إن هذا الحمض يعمل على تآكل 
تالف الزجا  والسيراميك وكثير من الفلزات, فإن  األوعية التي  وا 
ُتصنع من هذه المواد تعد غير مناسبة لتخزينه. ولذلك يتم تخزين 
هذا الحمض عادة في زجاجات البولي إيثيلين وبراميل مبطنة بالبولي 
إيثيلين, وُيستخدم هذا الحمض في تصنيع األلومونيوم وبعض المواد 
المستخدمة في التبريد. وتستخدمه الصناعة أيضًا في الحفر على 

 األلواح الزجاجية, كما ُيستخدم في المعمل لفصل نظائر اليورانيوم.
 الهيدروكلوريك حامض )HCL(   

هـو عـبــارة عــن سـائــل أبــيــض مــتـبــخــر 
وحــارق لــلــجــلــد , يــوجــد عــلــي هــيــئــة 

% 35  –  53مــحــلــول مــائــي بــنــســبــة 
,يـتــمــيـز حــمـض الــهــيـدروكــلــوريـك بــأنــه 

ولذذكلذذث تذذهذذ ذذر  ذذعذذ    ســريــع الــتــطــايــر

واالخـتـنـاق  األعراض التنفسية الرئوية
ــقــاتــلــة مــنــه تــبــلــأل حــوالــي  )الــجــرعــة ال

(  وعند بلعه أو اتصال الجلد 3سم02
األغشية المخاطية والفم والحلذ  والذمذر      به يمكن أن يسبب تآكل

ألـم وعسـر بـلـع فـوريـيـن , ويسـتـخـدم فـي لـحـام الـمـعـادن  كمذا يسذ ذ 
 وصناعة المواد الكيميائية و في الصناعات الغذائية كصناعة تكرير 
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نتا  الجيالتين , ويوجد هذا الحمض في المعدة  السكر وا 

  % وقد يزيد أو يقل عن هذه النسبة.5بنسبة 

 الكبريتيك حمض: )H2SO4(  

الحمض النقي سائل 
زيتي القوام عديم اللون 
أما الحمض التجاري 
فأسمر اللون وكالهما 
يمتص الماء بشراهة 

وتنطلق من اتحادهما حرارة شديدة ويستعمل هذا الحمض في 
الصناعة كثيرًا كما في صناعة البطاريات. تبلأل الجرعة القاتلة 

ساعة  43  -05وتؤدي إلي الوفاة بعد  3سم 2-4منه حوالي 
من التعاطي بسبب الصدمة العصبية والدموية الناجمة عن 
األلم المحرق أو الجفاف نتيجة القيء المتكرر, يدخل حمض 

 في إنتاج األص اغ والهحوالت وصناعة الصابون  الكبريتيك
والمفرقعات وحفظ بعض األطعمة وفي صناعة   والمنظفات

عندما يشرب الحمض  الورق   ويحدث التسمم عادة عرضا  
التجاري بطريق الخطأ, وفي هذه الحاالت يحدث الحمض 
حروقًا سطحية متسعة في الوجه والجسم واألطراف وتأخذ 
الحروق عادة شكل خطوط متوازية متجهة من األعلى إلي 
األسفل وهو يؤدي دائمًا إلي تشويه الوجه أو الرقبة أو الجسم, 
أما المعالجة فيحظر عمل غسيل للمعدة خوفًا من انثقاب 
المعدة وكذلك عدم استعمال المقيئات ألن المريض يقيئ بما 
فيه الكفاية , ويعتبر استعمال الماء والحليب أفضل عال  
ويفضل الحليب ليس ألنه يخفف الحمض فقط ولكن ألنه 
يحمي ويلطف الغشاء المخاطي المبطن للمريء والمعدة أيضًا 

بين تفاعل الحليب والحمض أقل من   وكذلك الحرارة الناتجة
تلك الناتجة بين الماء والحمض, ويحقن المريض بالمورفين 

ملجم  2-01
بالوريد لعال  األلم 
ويعالج الجفاف 
بحقن محلول 
الجلوكوز والملح 
في الوريد ويتم 

التغلب علي العطش بإعطاء المريض قطعًا صغيرة من الثلج 
يمصها في فمه, ويجب أن تمنع تغذية المريض عن طريق 

 الفم لبضعة ,أما في حاالت إلقاء الحمض على الجلد فيتم 

غسل الجلد جيدًا بكمية كبيرة من الماء والصابون وفي حالة إصابة 
 51-02العين فيتم غسلها بماء جاري )بدون صابون( لمدة من 
 .دقيقة ثم يحول المصاب إلى أخصائي عيون لمتابعة حالته

 

 النيتريك حمض: 

لنقي أصفر أو عديم اللون خانق وسام جدًا سريع الـتـطـايـر الحمض ا 
وتــتــصــاعــد مــنــه أبــخــرة أكــاســيــد 
النيتروجين ذات الـرائـحـة الـنـفـاذة 
الكـاويـة ولـذلـك تـكـون األعـراض 
ـــظـــهـــور,  ـــدة ال ـــة شـــدي ـــفـــســـي ـــن ـــت ال
ويستعـمـل حـمـض الـنـيـتـريـك فـي 
صــنــاعــة الــمــفــرقــعــات واألصــبــاغ 

 3سـم 0والكميـة الـقـاتـلـة حـوالـي 
يحدث التسمم في الصناعة من حمض النيتريك عرضيًا نتـيـجـة  بالفم,

تأكل أنابيب الحمض نـظـرًا لـقـدرتـه الـبـالـغـة عـلـي اخـتـراق كـل الـمـواد 
أنـابـيـبـه وتـعـرضـه لـلـهـواء تـتـكـون كـمـيـة مـن   تقريبًا وعنـد خـروجـه مـن

أكاسيد النيتروجين الكاوية الخانقة وقد يحدث ذلك عند كسر زجاجات 
الحمض في المختبـرات الـكـيـمـيـائـيـة وعـنـد وقـود هـذه الـحـوادث يـجـب 
علي األشخاص القريبين من مكان تسرب الحمض المبـادرة إلـى تـرك 
الــمــكــان وفــتــح الــنــوافــذ لــتــســاعــد عــلــي تــهــويــة الــمــكــان ويــالحــظ أن 
األشخاص الذين يتعرضـون السـتـنـشـاق هـذه الـغـازات واألبـخـرة قـد ال 
تظهر عليهم األعراض مباشرة بل بـعـد مضـي سـاعـات ولـذلـك يـجـب 
وضعهم تحت المالحظة إذ ربما تظهر األعراض فجـأة بـهـيـئـة سـعـال 
وضيق التنفس وزرقة في الوجه واختناق قد يؤدي إلى الوفاة الـعـاجـلـة 

 من التهاب الشعب الهوائية الحاد.

يعتبر من الهيدروكربونات القلويـة الـتـي يـتـم اسـتـخـراجـهـا   النيكوتين:
من التبأل 

  مكونات السيجارة
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 411مادة كـيـمـيـائـيـة مـن أصـل  41القاتلة وهي إحدى حوالي 

مــادة مــوجــودة فــي الــدخــان الــتــي لــهــا عــالقــة بــأنــواد الســرطــان 

واألورام المختلفة, وتسـتـخـدم كـمـبـيـد حشـري ومـن الـمـالحـظ أن 
استنشاق الدخان من غير المدخنين ال يقل ضررَا عنه بالنـسـبـة 
للمدخنين وخاصة بين األطفال , ووجدت الدراسـة الـتـي نشـرت 

دولـة أن  30في "مـجـلـة الصـحـة الـعـامـة" االمـيـركـيـة وشـمـلـت 
أطـفـال,   ن ال الغين يذدخذنذون فذي ن ذاكذن فذيذ ذا %82 حوالي

إصــابــة  يذذىدإ إلذذ   مــحــذرة مــن ان تــجــاهــل هــذه الــمــشــكــلــة قــد
 .األطفال بالكثير من األمراض والموت المبكر

   (pesticide)المبيدات  

هي مواد كيمـيـائـيـة سـامـة صـنـعـت لـقـتـل اآلفـة أو الـتـقـلـيـل مـن 
أعدادها أو تثبيط نمـوهـا , وهـي تـعـد مـن الـمـلـوثـات الـعـضـويـة 

عالـيـة الـخـطـورة والـتـي تـهـدد صـحـة اإلنسـان  )POPs(الثابتة 
 والنظام البيئي .

إن اســتــخــدام الــمــبــيــدات 
بكافة أشكالها  بمـخـتـلـف 
مـــجـــاالتـــهـــا حـــقـــق زيـــادة 
فاعلة فـي إنـتـا  الـغـالل 
والخـضـار والـفـاكـهـة مـن 
خـــالل الســـيـــطـــرة عـــلـــى 
 اآلفات واألمراض التي 

بقاء نسبة اإلصابة بها دون مستوى المعدالت االقتـصـاديـة  تصيبها, وا 
لــلــضــرر, والــوقــايــة ضــد أخــطــار بــعــض الــحــشــرات واآلفــات الــنــاقــلــة 
ل مراض الخطـيـرة, إال أن هـذه الـمـبـيـدات مـن وجـه آخـر, تـعـد أحـد 
مسـبـبــات تــلـوث الـبــيـئــة , وذلـك فـي غـيــاب الــتـقــيـد بـاألســس الــعـلــمـيــة 
الصحية المنظمة لهذا االستخدام , فهي بذلك سيف ذو حـديـن : حـد 

 في صالحنا واآلخر في مواجهتنا.

تـخـتـلـف الـحـسـاسـيـة تـجـاه الـمـواد السـامـة مـن فـرد :    سمية المبيدات
آلخر في أي مجتمع, فعند التعرض لمـبـيـد مـا فـإن نسـبـة مـن األفـراد 
األكثر حساسية لهذا المبيد تـمـوت, و مـع زيـادة نسـبـة الـمـبـيـد يـمـوت 
عدد أكبر من األفراد حتى تصل إلى كمية من المادة السامة )المبيد(
, تقتل معظم أفراد المجتمع, علمـًا بـأن الـفـرق مـا بـيـن الـجـرعـة الـتـي 
يبدأ عندها ظهور الموت بنسبة أعـلـى مـن الـمـعـدل الـطـبـيـعـي, وتـلـك 
التي تعرض لها معظم أفراد المجتمع يعـرف بـمـجـال الـجـرعـة السـامـة 

Dosage-mortality range ويــعــبــر عــن الســمــيــة بــمــا يســمــى ,
( LD21"الــجــرعــة الــقــاتــلــة الــوســطــى, أو الــنــصــفــيــة" ويــرمــز لــهــا بـــ )

(, وهي كمية المبيـد Lethal Dose 21اختصارًا للتعبير اإلنجليزي )
٪ مــن حــيــوانــات الــتــجــارب الــمــعــمــلــيــة 21)الــجــرعــة( الــالزمــة لــقــتــل 

المتعرضة له ويعبر عنه ب غم أو ملغم   كـغـم مـن وزن اإلنسـان , 
 وينقسم التسمم إلى :

تصنف حوادث التسمم في الغالب إلـى  التسمم الموضعي والبدني: -أ
إصــابــات مــوضــعــيــة وبــدنــيــة حســب طــبــيــعــة األعضــاء واألنســجــة 
المصابة,  فاإلصابات الموضعـيـة تـقـتـصـر عـلـى تـلـك الـمـسـاحـة مـن 
الجسم التي المستها المادة السامة مباشرة كالجلد و العيون ) األجـزاء  
المكشوفة من الجسم غـالـبـًا(, عـلـمـًا بـأنـه يـمـكـن أن تـحـدث إصـابـات 
موضعيـة فـي األنـف والـحـنـجـرة والـرئـتـيـن عـنـد اسـتـنـشـاق تـلـك الـمـواد 
السامة,  أو فـي الـفـم والـحـنـجـرة والـمـعـدة واألمـعـاء عـنـد ابـتـالد تـلـك 
المسممات أو ما ملوثته من طـعـام و شـراب, أمـا اإلصـابـات الـبـدنـيـة 
فهي تلك التي تظهر عـلـى أحـد أعضـاء الـجـسـم نـتـيـجـة المـتـصـاص 
األنسجة   للمادة السامة و من ثـم  دخـولـهـا مـجـرى الـدم عـن طـريـق 

 الجهاز التنفسي أو الهضمي أو الجلد.

: تتباين المبيدات في درجة سميتها اعتمـادًا التسمم الحاد والمزمن -ب
على طريقة التسمم فالتسمم الحاد هو ذلك التسمم الذي يـظـهـر تـأثـيـره 
بسرعة والناتج عن التعرض للمادة السامة لفترة قصيرة كـابـتـالعـهـا أو 
مالمستها للجلد والعيون أو استنشاق الهواء الملوث بـهـا, أمـا الـتـسـمـم 
المزمن فهو التـسـمـم الـنـاتـج عـن الـتـعـرض لـتـراكـيـز قـلـيـلـة مـن الـمـادة 

 السامة لفترة طويلة من الزمن, ومن أمثلة المبيدات الحشرية 
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 نعرض منها:

ــدري   ــد أل يــضاف مبيــد اآلفــات إلــي التربــة ِلقتــِل   :Aldrinمبي
الجراد والديدان التي تصيب جـذور الـذرة الـصيغة الكيميائيـة لـه 

l0C3H05C  عبــارة عــن مــادة صــلبة ذات لــون خفيــف أســمر ,
ضارب إلى األصفر, برائحة كيماوية خفيفة, الذوبان فـي المـاء 

ملــــأل ل )غـــــير ذواب جزئيــــًا(, القيمـــــة  1.156ْم(  52عنــــد )
ملــــأل  ل  1.11113العظمــــى المــــسموحة فــــي مــــاء الــــشرب: 

)إجمالي ل لدرين و ديلدرين(, والجرعة القاتلة لصنف حيوانات 
ملــأل كج , يعتــبر األنــدرين منبــه  33-06  :(LD21المختــبر )

للجهـاز العــصبي المركـزي لــدى اإلنـسان و الحيـوان, وهــو مبيــد 
حـــشرات غـــير جهـــازي يؤثـــر بالمالمـــسة وعـــن طريـــق الجهـــاز 

 الهضمي.

يسـتـخـدم أسـاسـَا ِلـمـكـافـحـة اآلفـات  : DELDRINمبيد ديلدرين 
الُمضرة بالمـنـسـوجـات كـمـا اسـتـخـدم أيضـا لـمـكـافـحـة األمـراض 

صـيـغـتـه التي تنـقـلـهـا الـحـشـرات الـقـاِطـنـة فـي الـتـربـة الـزراعـيـة, 
عـبـارة عـن مـادة صـلـبـة ذات لـون 0OCl3H05C الكيميائية هي

خفيف أسمر ضارب إلى األصـفـر, بـرائـحـة كـيـمـاويـة خـفـيـفـة , 
مــلــأل ل )غــيــر ذواب(,   1.030  ْم(: 52الــذوبــان فــي الــمــاء )

 1.11113القيمة الـعـظـمـى الـمـسـمـوحـة فـي مـاء الشـرب هـي 
ملأل  ل )إجمالي مشترك لـ لـدريـن ديـلـدريـن(, الـجـرعـة الـقـاتـلـة 

 ملأل كج 36-006 :(LD21لصنف حيوانات المختبر )

مـــركـــبـــات ثـــنـــادـــي الـــ ـــيـــنـــيـــل مـــتـــعـــدد الـــكـــلـــور 
POLYCHLORINATED  BHENYLs (PCBs) 

هي مواد عضوية كلورية سائلة كـثـافـتـهـا أخـف مـن الـمـاء , ال 
توجد أصال في الطبيعة , النقي مـنـهـا كـريسـتـالـي ال لـون لـه , 
والتجاري غالبًا ما يكون أصفر ورائحتـه عـطـريـة , تصـنـع هـذه 
الـمـركـبــات مـن ثــنـائـي الــفـيـنـيــل بـكـلــورتـه والـنــاتـج يـكــون مـمــزو  
ببعض المركبات العضوية الـكـلـوريـة وبشـكـل عـام إن مـركـبـات 

PCBs  ذات لــزوجــة عــالــيــة  لــذا غــالــبــًا مــا تــكــون مــمــزوجــة
بالزيوت وسوائل عضوية أخرى لتخفيض لزوجتها ,تـم الـتـعـرف 
نـتــاجـهــا بشـكــل تــجـاري فـي نــهـايــة عــام  عـلـي هـذه الـمــركـبـات وا 

.م ونظـرًا لـمـواصـفـاتـهـا الـفـيـزيـائـيـة والـكـيـمـيـائـيـة الـمـمـتـازة 0131
كعازل حراري وكهربائي وثباتها فقد استخـدمـت فـي الـتـطـبـيـقـات 

 التالية :ا

 كسوائل في المحوالت والمكثفات والتجهيزات  مغلقة: تطبيقات 

 الهيدروليكية والمبادالت الحرارية 

كصــنــاعـة األوراق والــمــواد الــالـصــقــة والــطــالء  تـطــبـيــقــات مــفـتــوحــة:
والورنيش , إن مصـادر انـبـعـاث هـذه الـمـركـبـات هـو تـطـايـرهـا مـن 
المكـبـات الـمـحـتـويـة عـلـي الـمـحـوالت والـتـجـهـيـزات الـتـالـفـة , كـذلـك 
الحرق الـعـشـوائـي  الـمـفـتـوح لـلـنـفـايـات كـمـا أن اإلنـفـجـارات وازديـاد 
الحرارة في المحوالت والمكثفات يؤدي إلي إطالق كميات كبيرة مـن 

 هذه المركبات إلي البيئة.

فـيـمـا يـتـعـلـق بـاإلنسـان بصـورة :  PCBsخصائص وسمية مركبات 
محددة تشمل اآلثار السمية التي تظهرها هذه المركبات منها نـقـص 
عاقة وظائف المناعة والتشوهات الخلقـيـة ومشـاكـل فـي  في الوزن وا 
الـتــكـاثــر واإلســتــعـداد لـإلــصـابــة بـالســرطـان , كــمــا تســبـب فـي تــورم 

 PCBsاألجفان وفقد الشهية , إن المعالجة والتخلص من مركبات 
يحتا  كميات كبيرة من الطاقة , ينبغـي عـدم إعـتـبـار دفـن نـفـايـات 

PCBs  إال فــي حــاالت اســتــثــنــائــيــة ومــحــدودة بــتــراكــيــز مــنــخــفــضــة
وبكمية قليلة , ويستخدم ما يعرف بالتخزين طويل األجل لـلـمـعـدات 

فـي مـخـازن وأقـبـيـة تـحـت األرض  PCBsوالمواد المحـتـويـة عـلـي 
للتخلص منها في المستقبل أيضًا الترميد في درجات حرارة عالية , 
كذلك استخدام العوامل المحفزة والنشـطـة مـثـل الصـوديـوم الـمـعـدنـي 

 PCBsإلزالة الكلور من مركبات 
  (PCDF)و  (PCDD)مركبات الديوكسي  والفورا : 

من الملوثات العضوية الثابتة بطيئة التحلل وتنتج دون قصـد وهي 
أثــنــاء عــمــلــيــات االحــتــراق لــبــعــض الــكــيــمــاويــات الصــنــاعــيــة, يــعــود 
االنتشار الكبير لهذه المركبات في البيئة إلي تاريخ البدء في إنـتـا  
مركبات الكلور العضوية , وقد لوحظ انخفاض نسبتها في السنوات 
األخيرة نتيجة التطبيق السلـيـم فـي الصـنـاعـة ومـعـالـجـة الـنـفـايـات , 
ومن أهم خواصها أن كـثـافـتـهـا أعـلـي مـن الـمـاء وتـنـحـل فـيـه بـقـلـة 

 وذات تفكك حيوي بطيء جدَا. 
 أهم مصادر مركبات الديوكسين والفوران : 

حرق النفايات المدنية بما  - 0
فيها الحرق المفتوح في 
 المكبات و المطامر 

حـــرق نـــفـــايـــات الصـــرف  - 5
ــــــات  ــــــنــــــفــــــاي الصــــــحــــــي وال

 الطبية .
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 حرق الجثث )اإلنسان و الحيوان(. - 3

 احتراق الفحم و الفيول ودخان السجائر. - 4

 حرق اإلطارات واألخشاب و الكتلة الحيوية - 2

 حرق النفايات الخطرة في أفران األسمنت. - 0

  عمليات صهر المعادن و تنقيتها. - 6

  الصابون والمنظف ات الصناعية:

معظم الصابون المستـخـدم لـلـتـنـظـيـف الـمـنـزلـي غـيـر سـام  
نتيجة عادلة المواد القلوية المستخدمة فيه, أمـا الـمـنـظـفـات 

 –الصـنـاعــيـة مـثـل )أومـو 
ــايــد وغــيــرهــا(   –بــرســيــل  ت

تحتوي علي مواد عضـويـة 
وغــــيــــر عضــــويــــة ومــــواد 
نـزيـمـات  منعمة لـلـغـسـيـل وا 
تســهــل عــمــلــيــة الــتــنــظــيــف, 
وتعتبر هذه المنظفات أقـل 

سمية من المنظفات األخرى الشديدة القلوية مثـل مسـلـكـات 
البالوعات التي تحتوي على مواد كاثودية موجبة الشحنـة )

cationic surfactants والـــتـــي قـــد يصــل الـــمـــعـــامـــل )
. كــمــا قــد يــتــم إضــافــة 00( إلــىPHالـهــيــدروجــيــنــي فــيــهــا )

(, buildersبعض مواد أخرى تسمى البناءة           )
وتتكون هذه المواد من الكربونات أوالسليـكـات أوالـكـبـريـتـات 

أوالفوسفات , وتسـاعـد 
على ترسيب الكالسيـوم 
ـــــمـــــعـــــادن  ـــــعـــــض ال وب
األخــرى مـــمــا يســـاعـــد 
عــلــى تــحــســيــن درجــة 
النظافة , وهـذه الـمـواد 
لها قلوية عالية أيضـًا. 
وقد يضاف للمنـظـفـات 
( مـثـل الـكـلـوركـس الـذي bleachesمواد أخرى للتبييض )

% مـن هـيـبـوكـلـوريـت الصـوديـوم الـذي 0-3يحتـوي عـلـى 
 بعد اتحاده مع حمض الهيدروكلوريك –بتحول في المعدة 

إلى حمض الهيبوكلوراس الذي لـه آثـار مـوضـعـيـة مـهـيـجـة  -
  ل غشية المخاطية للجهاز الهضمي .

إن المدنية تفرض علينا استخدام طـائـفـة كـبـيـرة مـن الـمـركـبـات 
والمواد المجهولة الهويـة لـمـعـظـم الـنـاس إن إعـادة الـنـظـر فـي 
كافة المنتجات الصناعية الكيميائـيـة الـتـي نـدفـع أمـواال طـائـلـة 

 لشرائها أمر هام للغاية , ودائما الوقاية خير من العال  .
 احتياطات خاصة بالمنتجات المنزلية

 .تجنب خلط المواد الكيميائية المستخدمة في المنزل  -

  .اقرأ دائما التعليمات قبل استخدام أي منت ج جديد  -

 .ال تدخن أبدا في أثناء استعمال الكيميائيات المنزلية  -

قم بـتـنـظـيـف أي انسـكـاب    -
لــمــواد كــيــمـــيــائــيـــة عــلـــى 
الفور, مع حماية عـيـنـيـك 

 .وجلدك

ــمــنــتــجــات   - تــخــلــص مــن ال
بالطريقة السليمة لـحـمـايـة 
  بيئتك والحيوانات البرية.

 المراجع 

- www.greenline.com 

 - www.tunisia-sat.com/vb/showthread. 

php?t=19719... 

www.healthyroadsmedia.org  -  

- http://upload.wikimedia.org/wikipedia/

en/0/07/Gelatindessert.gif 

-   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/

thumb/4/4d/Rust_screw.jpg/120px-ust_screw.jpg 

  - http://makatoxicology.com 

الدليل الفني حول إدارة مركبات ثنائي فينيل متعدد  -

 الكلور

مجلة الفيصل العلمية/العدد الثاني "التسمم  -

http://www.greenline.com/
http://www.tunisia-sat.com/vb/showthread.php?t=197190&page=12
http://www.tunisia-sat.com/vb/showthread.php?t=197190&page=12
http://www.healthyroadsmedia.org/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/4d/Rust_screw.jpg/250px-Rust_screw.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/4/4d/Rust_screw.jpg/250px-Rust_screw.jpg
http://makatoxicology.com/
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 (Training of trainer )TOTتدريب المدربين 

 االثالثالجزء 

 إدارة التدريب والمختبرات -إعداد/ م .أكرم صالح نصر

 المادة العلمية والتطبيقات -ثالثا:

 ويحتوي هذا الجزء على العناصر التالية : 

مادة علمية مـخـتـصـرة فـي شـكـل تـعـريـفـات لـلـمـصـطـلـحـات  - 0
المرتبطة بموضوعات الوحدة التدريـبـيـة او تـحـديـد لـلـمـراحـل 

 والخطوات التي يتطلب تنفيذ التطبيقات وااللمام بها.

 التطبيقات التدريبية واالدوات الضرورية لتنفيذها. - 5

الــمــراجــع يــحــتــوي هــذا الــجــزء عــلــى قــائــمــة بــالــقــرارات  -رابــعــا :
الخارجـيـة الـمـتـعـلـقـة بـالـوحـدة الـتـدريـبـيـة والـمـراجـع االسـاسـيـة 
المستخدمة والناشر وارقام الصفحات التي تتعلق بالـمـوضـود 
وذلـك الغـراض الـتـوثـيـق الـعـلـمـي ومسـاعـدة الـمـتـدرب عـلـى 

 الرجود للمصادر الرئيسية للمادة العلمية.

 ص ات المدرب الجيد 

 يعمل في ضوء االهداف العامة والخاصة - 0

 اطالد واسع ومتخصص - 5

 يحترم مهنة التدريب والمتدربين - 3

 يتميز بالتواضع الفكري  - 4

 يفرق جيدا بين تدريب الكبار وتعليم الصغار - 2

 يخشى كثيرا على سمعته التدريبية - 0

 يدرب في مجاالت متخصصة محدودة - 6

 حرص ان يكون اكثر المستفيدين في البرنامج التدريبي  - 3

 دقيق في كتابته وفي ما يطرحه - 1

 موضوعي غير متحيز - 01

 لبق ومتحدث مؤثر ومقنع - 00

 قادر على التواصل مع المتربين باختالف انماطهم  - 05

يضيف على مادة التدريب فكره الخاص , وتـأمـالتـه الـفـكـريـة  - 03
 واستنتاجاته الخاصة فيصبأل التدريب بطابعه الخاص

 منطقي يتميز بمهارات التفكير - 04

 قدرة عالية على الحوار - 02

 قدرة على ادارة االفراد والمشاغل التدريبية - 00

 مهتم بالمظهر العام - 06

 يتميز بالتنظيم والترتيب والتهيئة السليمة لبيئة التدريب - 03

ينـود مـن اسـالـيـب عـرض الـمـادة الـتـدريـبـيـة وطـرق الـتـدريـب  - 01
 المختلفة 

متوازن في طرحه بين نسبة المهارات ونسبة المعارف ونسبـة  - 51
  االتجاهات.

 أنواع طرق التدريب 

تطورت طرق التدريب بتطور الحـضـارة االنسـانـيـة  وكـذلـك الـتـطـور 
الهائل في المجالين العلمي والـتـكـنـولـوجـي مـمـا حـتـم عـلـى الـمـدرب 
الناجح ان يكون ملما بطرفق التدريب المختلفة وقادرا علـى اخـتـيـار 
الطريقة التدريبية المناسبة بغـيـة الـوصـول الـى تـحـقـيـق الـهـدف مـن 

 العملية التدريبية.

 وتشتمل كل طريقة تدريبية على عمليات تنظيمية لتحقيق الهدف 
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من البرنامج ويتم فيها اكساب الـمـتـدرب مـهـارات عـقـلـيـة ومـهـارات 
عملية حـركـيـة ومـعـارف واتـجـاهـات ايـجـابـيـة او تـعـديـل اتـجـاهـات 

 سلبية نحو موقف معين.

مثال ذلك )طريقة دراسة الحالة( تقرير عن حدث معين او مـوقـف 
حــقــيــقــي يــطــلــب مــن الــمــتــدرب تــحــلــيــلــه ونــقــده وحــل الــمــشــكــالت 
المتضمنه فيه ) في حالة وجود مشكله ( أو تـجـريـبـه والـتـأكـد مـن 

 صحته.

 -االتجاه الحديث في طرق التدريب والتعليم:

تكاد تجمع نظريات التعلم حول االثر االيجابي على تعلم الـمـتـرب 
 او تعلم الطالب عند استخدام تقنيات التعلم النشط.

ونعني بتقنيات التعلم النشط : الطرق الكفيلة بجعل المتعـلـم نشـطـا 
اثناء عملية التعلم والتدرب, أي يكون المتدرب هو محور العـمـلـيـة 
التدريبية وهذا يترتب عليه استخدام طرق تجعل من الـمـتـدرب هـو 
المحور الباذل للجهد االكبر في التدريب وليس الـمـدرب ويـقـتـصـر 

 دور المدرب على تيسير التعلم واالشراف على حدوثه.

 أنواع وطرق التدريب:

 المحاضرة -أوال :

طريقة تعتمد على توصيل الـمـعـلـومـات مـن مـدرب الـى مـجـمـوعـة 
 من المتدربين باستخدام الكلمة المنطوقة.

  أهمية طريقة المحاضرة:

توصل المحاضرة جوهر القضيـة الـمـطـروحـة بشـكـل أفضـل  - 0
 من اي وسيلة اخرى.

يمكن ان توضح المحاضرة اشياء غيـر مـتـوفـرة مـثـل بـحـوث  - 5
 اصلية لم تنشر بعد.

 تنظم المادة بطريقة تناسب احتيا  المستمعين. - 3

 توصيل كم كبير من المعلومات للمتدرب. - 4

 آمنة. - 2

 غير مكلفة. - 0

 المحاضرة المعدلة: 

لضمان ان يكون المتدرب نشـطـا عـنـد اسـتـخـدام طـريـقـة الـمـحـاضـرة  
 يستحسن العمل بالتقنيات التالية:

الوقوف ثـالث مـرات أثـنـاء الـقـاء الـمـحـاضـرة , وتـرك الـمـجـال  -
 للمتدربين بالسؤال أو مناقشة ما سمعوه مع بعضهم.

 االختبارات واالسئلة القصيرة في المحاضرة. -

% مـن  05يتذكر المستمع من المحاضرة بطريقتها التقليدية الى 
% بعـد 42المعلومات بعد المحاضرة  مباشرة وتنخفض النسبة الى 

 اسابيع. 3% بعد 54ايام بعد المحاضرة لتصل الى  4الى  3

ولــكــن الحــظ الـــبــاحــثــون ان عـــمــل االخــتــبــارات الــقــصــيــرة فـــي 
 3المحاضرات يجعل المستمعون  يتذكرون ضعف المعلومات بعد 

 اسابيع.

 تنويع اساليب العرض اثناء طرح المحاضرة  -

تحديد النقاط االكثر غموضا في المحاضرة من قبـل الـمـتـدربـيـن  -
 وشرحها من قبل المدرب.

دقــيــقــة  21  –  41ال يــزيــد عــرض الــمــحــاضــرة الــفــاعــلــه عــن  -
  يخصص فيها عرض ثالثة افكار رئيسية .

 ثانيا: المناقشة 

وهي اسلـوب يـعـتـمـد عـلـى تـحـديـد مـوضـود مـا يـتـم تـنـاولـه بـاالراء 
 والمناقشة بين المتدربين و المدرب او بين المتدربين فيما بينهم.

 أهمية اسلوب المناقشة في التدريب:

نقل الـمـتـدرب مـن حـالـة االصـغـاء والـتـلـقـيـن السـلـبـيـة الـى حـالـة   -  7
 المشاركة والفاعلية في النقاش 

 تنمية اتجاهات ايجابية نحو المادة المدروسة. - 5

 تتيح المناقشة معرفة المتدرب لنقاط قوة وضعف المتدربين. - 3
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 تعزز قيم االستماد واحترام وجهات نظر االخرين. - 4

تنمية قدرة المتدرب على التوفيق بين بين اآلراء المـتـعـارضـة  - 2
 والخرو  براي مستقل او جامع.

تـعــتـبــر الــمـنــاقشــة وســيـلــة مــن وســائـل تــعـمــيـق الـفــهـم لـلــمــادة  - 0
 المدروسة.

تكسب المناقشة المتدربين كثيرا من صفات الشجاعة الفكرية  - 6
 والجرأة ونبذ الخجل وغيرها من القيم النفسية الجيدة.

تنمي المناقشة العديد من مهارات التفكير كـمـهـارات الـتـفـكـيـر  - 3
  الناقد االبداعي التحليلي واالستنباط واالستقراء وغيرها.

 دور المدرب في طريقة المناقشة:

على المدرب خالل الـمـنـاقشـة ان يـتـجـنـب االسـتـئـثـار بـالـحـديـث  
وان يقلل من مقدار مشاركته في النقاش وان ال يتدخل اال عـنـد 
الضرورة وذلك بقصد تشجـيـع الـمـتـدربـيـن عـلـى الـمـنـاقشـه وعـدم 

 السماح للبعض بالسيطرة على مجرياتها.

 معيار نجاح اسلوب المناقشة:

 تحقق اهداف المناقشة. - 0

 كثرة المتدربين المشاركين في المناقشة. - 5

تحقق صفات مرغوبة عقلية ونفسية أو اجـتـمـاعـيـة عـنـد  - 3
 المتدربين.

 مدى الفهم الحقيقي لجوانب الموضود المطروح. - 4

 ثالثا: طريقة دراسة الحالة:

تنطوي طريقة دراسة الـحـالـة الـدراسـيـة عـلـى مـنـاقشـة مـتـعـمـقـة 
لمواقف من واقع الحياة وتتطلـب الـحـالـة قـراءة ودراسـة وتـحـلـيـل 
ومناقشة وتبادل افكار بشكل حـر بـاإلضـافـة الـى صـنـع قـرارات 

 وترويجها ل خرين.

ويقوم المدرب بتوزيع تقرير الحالة عـلـى الـمـتـدربـيـن ويـتـضـمـن 
التقرير صورة واقعية تعتمد على المالحظة المباشرة لموقف بين 

 االشخاص وهم يتصرفون على ويتفاعلون في مواقف معينة.

 :أهمية اسلوب دراسة الحالة 

عملية عرض وتطوير المتدرب ألفكار  من خالل طريقة  -0
الحالة الدراسية تكون أكثر متعة للمتدرب من استماعه ألراء 

 المدرب 

نتا  التفكير في الحالة الدراسية يكون مرتبطا بمرئيات  - 5
 المتدربين الخاصة واتجاهاتهم ومشاعرهم .

ساعد طريقة دراسة الحالة على إثارة التفكير السيما حل  3 - 
 المشكالت والمقارنة واالستنتا  وغيرها من  المهارات العقلية 

تساعد طريقة دراسة الحالة على فهم المتدرب الاته وطريقة  - 4
 تفكير  من خالل عرض وااد الحالة .

 "استخدام طريقة الحالة يزيد من احتمال احتفاظ المتدربين  - 2

 خصادص دراسة الحالة :

 أن تحكي الحالة قصة واقعية معينه او مشكلة واقعية. - 0

أن تكون الحالة مركزة على مشكلة مهمة ذات عالقة  - 5
 بالمتدرب . 

أن تعمل الحالة على تكوين إحساس واقعي بالشخصيات 3 - 
الرئيسية . وذلك من خالل نقل حديث واقوال الشخصيات في 

 الحالة .

 أن تكون الحالة مشوقة ومثيرة للجدل . 4 - 

 أن تؤدي الحالة إلى حدوث عملية تعميم واستنتا  عام . 2 - 

 أن تكون الحالة المدروسة قصيرة .0 - 

 رابعا: تمثيل األدوار:

اسلوب تدريبي يقترب جدا من بيئة العمل وواقعيته يقوم فيه 
المتدربون بتمثيل واقع عملي لموضود ما مثل مهارات االستماد 
الفعال او غيرها ويستخدم اسلوب تمثيل االدوار في اكثر االحيان 
في التدريب على مهارات العالقات االنسانية وقيادة االجتماعات 

 وغيرها.
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 أهمية اسلوب تمثيل األدوار:

يكشف الفرق بين التصرف الذي  يدعي المتدربون بالقول أنهم  - 0
 سيقومون به , وبين تصرفهم الفعلي في موقف معين. 

يعطي أسلوب تمثيل األدوار فرصة جيدة للمتدربين الكتشاف  - 1 
 أنماط جديدة للتصرف والتعامل السلوكي . 

 يسهم في تعزيز المحاكاة اإليجابية لسلوك اآلخرين .  -3 

طريقة مشوقة تجذب انتباه المتدربين ؛ ألنها تنقل جو التدريب  - 4
 من حالة إلى أخرى .

 دور المدرب في أسلوب تمثيل األدوار:

تحديد أهداف المواف المراد تعلمه من خالل طريقة تمثيل  - 0
 األدوار . 

 تحديد القواعد والخطوات لتمثيل الدور أو الموقف .   -5

 تشجيع المتدربين على أداء األدوار .  -3 

 استخالص التوصيات  والتوجيهات الختامية  - 4 

 خامسا: الزيارات الميدانية:

تعتمد ها  الطريقة على زيارة ميدانية للمتدربين لالطالد عن قرب على 
 موقع يتم فيه تطبيق ما يتدربون عليه.

 أهمية الزيارات الميدانية :

توفر مشاهدة الزيارات الميدانية مشاهدة المتدربين لبيئة واقعية  - 0
يمارس فيها نشاط أو موقف من مواقف ومضامين البرنامج 

 التدريبي .

تعزز الزيارات الميدانية مهارة المالحظة باستخدام الحواس أكثر  - 5
الحواس وهذا  من شأنه أن ينمي ويعمق  الفهم واإلدراك عند 

 المتدربين .

 تعزز الزيارات الميدانية جانب الربط بين النظرية والتطبيق .  - 3

تعتبر وسيلة جيدة لجمع المعلومات , ومدخل مهم للطرق  - 4
 األخرى من طرق التدريب.

 سادسا: حلقة النقاش :

 هو أسلوب يتم فيه تبادل المعلومات واالفكار والخبرات ويدير حلقة 

النقاش احد المشاركين تبدأ االسئلة منه وينظم االجابات ويسعى المناقشون 
 في هذه الحلقة الى تحقيق االهداف المنشودة.

 دور المدرب في حلقة النقاش:

 يحدد الهدف من المناقشة 

 يبادر بطرح الفكرة .  

 يبدي رأيه كواحد من المشاركين . 

 ينسق بين أدوار المحاورين . 

 يستمع باهتمام آلراء المتدربين . 

 يلخص األفكار المطروحة . 

 يوقف المناقشة الجانبية ويراقب الوقت . 

 أهمية أسلوب حلقة النقاش :

ينمي جانب التفكير النااد  -0يكسب المتدرب القائد للحلقة كثيرا  
يعزز اتجاهات إيجابية مثل االستماد الفعال , واحترام  - 5واإلبداعي . 

 وجهات نظر اآلخرين , والجرأة في الطرح ,  وغيرها .

وب حلقة   2أسل  - 4يعمق فهم المتدرب لموضود حلقة النقا  .  - 3
 النقا  من اناعات ومشاعر المتدربين تجا  موااف كثيرة .

 سابعا: المشغل التدريبي :

طريقة عملية في التدريب تختلف عن غيرها من طرق التدريب ,وتقوم على 
ت واحد منها : المحاضرة والمناقشة قأساليب متنوعة تعرض في و 

والتجريب والتطبيق واالستنتا  يخطط لها اائد المشغل من خالل أنشطة 
عملية تنطلق من خبرات المتدربين السابقة وتبحث في موضود تربوي أو 

علمي بهدف إكساب المتدربين معلومات ومهارات واتجاهات حول 
 الموضود نفسه.

 المراجع:

 أدوات تحديد االحتياجات التدريبية , حسين محمد حسنين . -

 التدريب أثناء الخدمة ـ عبد الحكيم موسى . -

 نظريات التعلم , عماد الزغلول . -

-Active learning,  Charls Bonwell and James Eison 
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 كاش ات الجرمانيوم عالية النقاوة والــــرواج الكبير الذي ُتالقيه؟  
(High purity Germanium detectors ) 

( تبرز في الوقت الحاضر, أهمية صنفين من الكاشفات وهما: الومــَـــّــاضات  KeVفي قياسات طاقات أشعة جاما فيما فوق مئات ك إ ف )

األكثر شيوعًا, وكاشفات الجرمانيوم شبه الموصل. وعلى الرغم من وجود عدة عوامل )NaI)Tl غير العضوية ومنها كاشفات يوديد الصوديوم

ـــــاضات يوديد trade-offلها أهميتها فان االختيار لتطبيق ما غالبًا ما يدور حول التناوب) ( بين كفاية العد والتبيين الطاقي. وتتميز ومَّ

الصوديوم بسهولة الحصول عليها بأحجام كبيرة, ضف الى ذلك الكثافة العالية للمادة التي يمكن أن ينتج عنها احتماليات عالية لتفاعالت 

 أشعة جاما. كما ُيؤمَّن العدد المرتفع نسبيًا لليود بأن نسبة كبيرة من كل التفاعالت سينتج عنها امتصاص كامل لطاقة أشعة جاما وبذلك

 ( )أو نسبة األحداث تحت قمة كامل الطاقة في طيف ارتفاد النبضات(أيضًا عالية نسبيًا.photo fractionتكون النسبة الضوئية )

ُيوضح  0والتبيين الطاقي للكاشفات الوميضية أقل بكثير والشكل 

تفوق كاشفات الجرمانيوم في األحوال التي يجب فيها فصل عدة 

طاقات متقاربة ألشعة جاما. ولمنظومات الجرمانيوم الجيدة تبيين 

% 01-2طاقي في حدود بضعة أعشار في المائة مقارنة بحوالي 

بالنسبة لكاشفات يوديد الصوديوم. على أية حال هذا التميز في 

التبيين الطاقي ال يأتي بدون مقابل, فاألحجام 

األصغر المتاحة والعدد الذري المنخفض 

للجرمانيوم يعمالن معًا على اعطاء كفايات 

قمم ضوئية في حدود أقل بعشر مرات عالوة 

على أن النسب الضوئية منخفضة وبهذا يشكل 

 ( مسألة مقلقة.Continuumالطيف المستمر )

وهذا العائق األخير يتم تعويضه الى حد ما 

 بالتبيين الطاقي المتميز للجرمانيوم, فالتبيين        

الجيد ليس فقط المساعدة في فصل القمم المتقاربة بل يساعد أيضًا 

( بطاقات مميزة Weak sourcesفي كشف المصادر الضعيفة )

( على تسلسل عريض       Superimposedعندما تكون متراكبة )

(broad continuum حيث الكاشفات متساوية الكفاية ينتج عنها .)

 مساحات متساوية تحت القمة بينما تلك ذات التبيين الطاقي الجيد 

 اعداد / م. نجاة أحمد الشريف ...ادارة القياسات االشعاعية

( مقارنة تبيين الطاقة في كل من الكاشف الوميضي وكاشف الجرمانيوم1الشكل)   
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تنتج عنها قمة ضيقة ولكن طويلة ربما ترتفع فوق الضجيج 
االحصائي للتسلسل. ومن الواضح أن كاشفات الجرمانيوم هي 
المفضلة في تحليل األطياف المعقدة ألشعة جاما المشتملة على 
قمم متعددة. ويصبح االختيار أقل في حالة األطياف المحتوية على 
القمم القليلة المتباعدة خصوصًا اذا ما كان االهتمام االولي هو 
قياس الشدة عندئذ تعمل مواصفات الومَــّـــــاضات وهي ذات الكفاية 
األعلى, النسبة الضوئية األكبر والتكلفة المنخفضة دون شك على 

 ترجيح كفة الميزان لصالحها.

والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الذي يتبادر الى الذهن  بعد قراءة هذه 
المقدمة ما معنى التبيين الطاقي وما األسباب التي تجعل كاش ات 
الجرمانيوم تتميز بالتبيين الطاقي الجيد مقارنة بالكاش ات 

 األخرى؟

 Energy Resolution(التبيين الطاقي)

إن الغــرض الرئيــسي مــن اســتخدام كاشــفات اإلشــعاد فــي كثــير مــن 
التطبيقات هو قياس توزيع الطاقـة لإلشـعاد الـساقط ويـشار إلـى هـذا 

 )Radiation Spectroscopy(.في العادة بمطيافية اإلشعاد

ومن أهم خصائص الكاشف كمطياف استجابته لمصدر إشعاد 
 أحادي الطاقة.

( منحنى التوزيع التفاضلي للطاقة الذي ُيعبر عنه 3ويبين الشكل)
  أحيانا بدالة استجابة الكاشف للطاقة.

(  التبييـن الطـاقي للكاشـف. فكامـل االتـساد عنـد 4ويوضح الشكل )
 FWHM(  (full width half(منتــــصف أقــــصى عــــدد للنبــــضات 

maximum 1( مقسومًا على مركز القمةH  ُيعبر عن مقدار التبيين 

 الطاقي للكاشف. 

عبارة عن قيمة ال أبعاد لها وتقليديًا ُيعبر  Rوعليه فان التبيين الطاقي 
كنسبة مئويـة. فالكاشـفات الوميـضية لهـا تبييـن طـاقي ألطيـاف  Rعن 

% فـي حيـن أن الكاشـفات أشـباه الموصـالت 01-2جامــــا تتراوح بيـن 
 %.0لها تبيين طاقي يقل عن 

 

ـــ  وبالنــسبة للكاشــفات اشــباه الموصــالت عاليــة التبييــن الطــاقي يــشار لـ

FWHM  بوحـدات الطاقـة )إف أو ك إ ف( فيقــال علــى ســبيل المثــال

ك إ ف عنـد خـط جامـــا  0.3إن تبيين الطاقة لكاشف الجرمانيوم هـو 

ك إ ف. وكلمـا قلـت القيمـة العدديـة لتبييـن الطاقـة كلمـا  0335بطاقة 

عــبر ذلــك عــن قــدرة اكــبر للكاشــف فــي تبييــن خطــوط الطاقــة وكقاعــدة 

ـــة فـــان الكاشـــف لـــه قـــدرة علـــى التميـــيز والفـــصل بيـــن طاقتيـــن  تقريبي

 متقاربتين.

هناك عدد من مصادر التراوح التي لها وزنها في تحديد استجابة 

 الكاشف والتي تساهم في التقليل من جودة التبيين الطاقي, وتشمل:

 .االنحراف في خصائص تشغيل الكاشف خالل فترة القياس 

  مصادر الضوضاء العشوائية داخل الكاشف ومنظومة

 األجهزة.

( دوال استجابة لكاشفات عالية التبيين ومنخفضة التبيين نسبياً 3الشكل)   

( التبيين الطاقي للكاشف4الشكل )   
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  الضوضاء االحصائية الناتجة عن الطبيعة المتميزة

 لإلشارة المقاسة نفسها.

لق  ذ ي ويعـــــــــــــــــتبر  لتك  ن ي ب آلم لي ه ذ آ قت ش ذ  لتئلت  آل ل  ل
أدنى من التراوحات التي تكون موجودة دائمًا في اشارة الكاشف 
بغض النظر عن درجة الكمال التي تكون عليها بقية المنظومة. 
وتمثل الضوضاء االحصائية المصدر الغالب للتراوحات في 
االشارة وتضع بذلك القيد المهم على اداء الكاشف في كثير من 

( المتولدة داخل Qالتطبيقات. ومرجعها في الحقيقة هو الشحنة)
الكاشف من كم االشعاد ليست بمتغير متصل بل تمثل عددًا 
متميزًا من نواقل الشحنة )اي انها احداث مستقلة عن بعضها 
البعض(. وهذا يعكس التراوح الكبير بين نبضة وأخرى حتى لو 
 كانت الطاقة المودعة)المكدسة( في الكاشف واحدة لكل حدث. 

فعلى سبيل المثال ال الحصر نواقل الشحنة في غرفة التأين 
وكاشفات أشباه الموصالت )كاشف الجرمانيوم( هي ازوا  

ثقب( الناتجة عن مرور الجسيمات المشحونة -االيونات )الكترون
خالل الغرفة أو الكاشف, في حين أن نواقل الشحنة في الكاشف 
الوميضي هي االلكترونات التي يتم تجميعها عند الكاثود 
الضوئي ألنبوب التضاعف. وفي جميع الحاالت فان عدد نواقل 
الشحنة متميز وعرضة للتراوحات العشوائية من حدث ألخر 

 بالرغم من تكديس نفس كمية الطاقة في الكاشف.

ويمكـــن تقـــدير كميـــة التراوحـــات االحـــصائية بـــافتراض ان تكويـــن 
نواقل الشحنة هو عملية بواسون, وبهذا فانه فـي حالـة تكـون عـدد 

مــــن نواقــــل الــــشحنة فــــي المتوســــط يتوقــــع االنحــــراف  Nاجمـــالي 

واذا كـــان هـــذا هـــو المـــصدر  المعيـــاري لهـــذا العـــدد هـــو 
الوحيــد للتراوحــات فــي االشــارة فــان دالــة االســتجابة ســوف تأخــذ 

 الشكل الجاوسي. 

المشار اليه في   FWHMقيمة  ويحدد عامل االتساد 
 ألي توزيع جاوسي من خالل العالقة:  4الشكل 

FWHM=5.32 

وحيث استجابة العديد من الكواشف خطية فان متوسط سعة  
 النبضة 

KN…………….. )0(=1H 

  تمثل تابت التناسب.     Kحيث  

N





K للقمة في طيف ارتفاد النبضات هو واالنحراف المعياري 

وبهذا يكون كامل االتساد عند اقصى منتصف  =  
 عدد للنبضات كالتالي:

   ..…… )5( K 
FWHM=5.32   

( نحسب التبيين الطاقي بالتراوحات 5( و )0ومن المعادلتين )
 االحصائية في عدد نواقل الشحنة:

(3.........)  

تعتمد على نواقل الشحنة ويتـحـسـن  R( نالحظ ان 3ومن المعادلة )

والـكـاشـف الـمـثـالـي لـه أكـبـر مـا  N( بـزيـادة  Rالتبيين)تنقـص قـيـمـة

يمكن من نواقل الشـحـنـة لـلـحـدت الـواحـد بـحـيـث يـكـون حـد الـتـبـيـيـن 

 الطاقي أصغر نسبة مئوية ممكنة.

ة  والــــــــــــــــــــــرواج الكبير الذي تُـالقـيـه شــإل لــ  اــئ   لــ ة  ســ قــئســاــئ

عمومًا وكاشفات الجرمانيوم بصـفـة خـاصـة نـابـع مـن حـقـيـقـة الـعـدد 

الكبير جدًا لعدد نواقل الشحنة المتولدة في هذا النود من الـكـاشـفـات 

 لكل وحدة طاقة مفقودة من االشعاد الساقط.

 

 المراجع:

د. مريم مختار عتيق، النظائر المشعة بين الدراسة والتطبيق، 

 ،طرابلس ،ليبيا.8998منشورات جامعة طرابلس

د. غلن نول، كشف وقياس االشعاعات ،ترجمة د. مريم 

مختار عتيق، منشورات المكتب الوطني للبحث 

 .2002والتطوير الطبعة األولى 
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 ما هو ال رق بين المخ األيمن والمخ األيسر؟

يـمـيـنـي “ من المحتمل أنك سمعت عن أناٍس يصفون أنفسـهـم أنـهـم 
ــيــســاري ” يســاري الــدمــاغ“ أو ”  الــدمــاغ ــتــجــد أصــحــاب الــمــخ ال , ف

يتبجحون بمهاراتهم في الرياضيات وتجـد أصـحـاب الـمـخ الـيـمـيـنـي 
يروجون لقدرتهم على االبـداد. وذلـك بسـبـب أن الـمـخ يـنـقـسـم فـي 
وســطــه إلــى فصــيــن نصــف كــرويــيــن, وكــل نصــٍف يــقــوم بــأداء 

 .مجموعٍة من العمليات المختلفة تماماً 

روجــر ” إن كـثـيــرًا مـمـا هـو مـعــروٌف عـن وظـائـف الــدمـاغ يـرجــع لــ
, والــذي فــحــصــت تــجــاربــه طــريــقــة عــمــل نصــفــي الــدمــاغ ” ســبــيــري

الــبــشــري بشــكــٍل مســتــقــٍل وفــي انســجــاٍم مــع بــعــضــهــمــا الــبــعــض. 
فالنصفين يتناقالن المعـلـومـات كـالـمـالحـظـات الـحـسـيـة لـبـعـضـهـمـا 

 .السميك الذي يربطهما” الجسم الثفني“البعض عبر 

النصف األيمن للمخ يتحكم بعضالت الـجـزء األيسـر لـلـجـسـم, فـي 
حين أن الـنـصـف األيسـر لـلـمـخ يـتـحـكـم بـعـضـالت الـجـزء األيـمـن 
للجسم. فعنـدمـا تـغـمـز بـعـيـنـك الـيـمـنـى, ذلـك عـمـل الـجـزء األيسـر 
لـلـمـخ. ولـهـذا عـنـدمـا يـتـضــرر جـانـٌب واحـٌد مـن الـدمـاغ فـإن ذلــك 
 .سيؤثر على الجانب اآلخر للجسم بسبب هذا التوصيل المتقاطع

بشكٍل عام, النصف األيسـر لـلـمـخ مسـيـطـٌر فـي الـلـغـة: يـحـلـل مـا 
نسمعه ويتعامل مع معظم مهام الـتـحـدث. كـمـا أنـه مسـؤوٌل أيضـًا 
عن تنفيذ الحسـابـات الـريـاضـيـة الـدقـيـقـة والـمـنـطـق كـذلـك. فـعـنـدمـا 
تــحــتــا  الســتــرجــاد حــادثــٍة مــا, فــإن مــخــك األيســر يســحــبــهــا مــن 

 .ذاكرتك

إن الــنــصــف األيــمــن لــلــمــخ مســؤوٌل بشــكــٍل رئــيــســٍي عــن الــقــدرات 
المكانية, التعرف على الوجـه والـمـوسـيـقـى. كـمـا إنـه يـقـوم بـبـعـض 
العمليات الحسابية, ولكنها مجرد مقارناٍت وتقديـراٍت تـقـريـبـيـٍة. كـمـا 
يساعدنا الجانب األيمن للمخ في إدراك التصـويـر الـمـرئـي ويـجـعـل 
 ما نراه شيئًا ذو معنى. كما أن له دورًا في اللغة, خصوصًا في 

 .تفسير النصوص ونبرات األشخاص

أو حتى أيمـن ”  يساري المخ“أو ” يميني المخ“أما عن كون الشخص 
اليد أو أعسر اليد فإن استخدامات وتفضيالت مقطعي الـدمـاغ أكـثـر 
تعقيدًا بكثيٍر من معادلة اليسار ضد اليمين فقط. فعلى سبيل المثـال, 
بعض األشخاص يرمون الكرة بـيـدهـم الـيـمـنـى لـكـنـهـم يـكـتـبـون بـيـدهـم 

 اليسرى .

إن الدماغ يوازن بعنايٍة التحكم بوظائف معينة لـكـل جـانـب ويـعـَيـنـهـا, 
إنها طريقة الطبيعية للتأكد من أن الدماغ يوزد المهام لزيـادة الـكـفـاءة 
ألقصى حـد. إن أغـلـب األشـخـاص يسـتـخـدمـون الـيـد الـيـمـنـى والـتـي 

 .يتحكم بها الجانب األيسر للمخ

قال البروفيسور ستيفن ويلسن من كلية لندن الجـامـعـيـة لـمـوقـع اليـف 
, ” إن عدم تماثل الدماغ أمٌر جوهرٌي لوظيفة الدماغ السـلـيـم“ ساينس: 

إن عـدم “ وأكـمـل قـائـاًل: ”.  ألغاز الـحـيـاة الصـغـيـرة” وهو موقع شقيٌق لـ
التماثل يسمح لجانبي الدماغ بأن يصبحا متخصصين, مما يزيد مـن 
سعة عملياتهما ويمكنهما من تجنب حـاالت الـتـعـارض حـيـث يـحـاول 

 ”.كاًل من جانبي الدماغ أخذ المسؤولية

 اكتشافات واختراعات
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إكس لـالنـدمـاج الـنـووي -7جهاز فينديلشتاين 
 قيد التشغيل 

-٧تم إنتا  أول بالزما للهيليوم في جهاز فينديـلـشـتـايـن 
إكس لالندما  النووي فـي مـعـهـد مـاكـس بـالنـك لـفـيـزيـاء 
البالزما في مدينة غرايفـسـفـالـت, وذلـك فـي الـعـاشـر مـن 

ــ. فــبــعــد أكــثــر مــن ســنــة مــن  5102ديســمــبــر لــعــام  مـ
الــتــجــهــيــزات الــتــقــنــيــة واالخــتــبــارات, بــدأ اآلن الــتــشــغــيــل 

إكـس -٧التجريبي وفقا للخطة. و سيتحقق فينـديـلـشـتـايـن 
مــن مــالئــمــة هــذا الــنــود مــن األجــهــزة كــمــحــطــٍة لــتــولــيــد 

 

  صورة المفاعل من الخارج

 

 اكتشافات واختراعات
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 اكتشافات واختراعات 
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 أخبار ونشاطات المركز 

 برنامج تدريبي حول المواد المشعة طبيعية 

  المنشأ والطبيعية
في إطار العمل المتواصل الذي تؤديه ادارة التدريب من أجل 
الرفع من كفاءة العاملين المختصين وتطوير قدراتهم وتوسيع 
مداركهم ومواكبة لكل ما يفيد مجال العمل ؛قامت ادارة التدريب 
بمركز القياسات اإلشعاعية بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي داخل 
قاعات المركز تحت عنوان "المواد المشعة طبيعية المنشأ 

  والطبيعية المستخرجة تقنًيا من باطن األرض
(TE-NORM AND NORM .( " حيث أعدها ونفذها )د

بلقاسم فويرس رئيس فريق العمل بمشرود دراسة الترسبات 
القشرية المشعة طبيعًيا   مركز البحوث النووية بمؤسسة الطاقة 

 الذرية (.
وقد استهدف البرنامج كافة العاملين المختصين بمجـال الـقـيـاسـات 
اإلشــعــاعــيــة الــمــهــتــمــيــن بــالــمــركــز عــلــى مــدى أربــعــة ايــام وانــقــســم 
البرنامج لشقين , شق نظري ويشمل مـقـدمـة مـوسـعـة حـول الـنـورم 
وتخصيص تلك المصاحبة للصناعات النفطية من كافـة الـجـوانـب 
الصناعية والبيئية وطرق رصد هذه المواد وتحليلها وازالـة الـتـلـوث 
لــيــنــتــهــي الــبــرنــامــج بشــق عــمــلــي ســيــنــفــذ داخــل مــعــامــل الــقــيــاســات 

  .بالمركز من خالل قياس عينة معملًيا وتقييم النتائج ومناقشتها

هذا وقد عبر المشاركون عن رضاهم على اقامة مثل هذه البرامج 
و رغبتهم في تنفيذ مزيد من البرامج أكثر توسًعا وبطابعٍ  تـأهـيـلـي 

 بحت.

ورشه عمل لمناقشة هيكلية ومهام مركز القياسات 
 اإلشعاعية والتدريب

 

م بــقــاعــة الــتــدريــب 5102 05 0تــم فــي يــوم الــثــالثــاء الــمــوافــق 
بالمركز عقد ورشة عـمـل لـمـنـاقشـة الـهـيـكـلـيـة الـمـقـتـرحـة مـن قـبـل 
اللجنة الموكلة بالخصوص هذا وقد عقدت الورشة بـقـيـادة الـلـجـنـة 

 المكلفة وبحضور لفيف من موظفي المركز .
و ألقى رئيس اللجنة السيد مدير الـمـركـز د.سـالـم الـعـربـي )رئـيـس 
لجنة إعداد الهيكلية ( الكلمة االفتتاحية ليقدم عـلـى إثـرهـا عـرًضـا 
ضوئًيا حول رؤية ورسالة وقيم وأهداف الـمـركـز بشـكـل تـفـصـيـلـي 
حيث وضـح لـلـحـضـور إمـكـانـيـة إجـراء تـعـديـالت عـلـى الـهـيـكـلـيـة 
الـمـقـتـرحـة حسـب مـا يسـتـجـد فـي الـورشـة بـمـا يصـب فـي صـالـح 

 المركز .
وقــد اســتــمــرت الــورشــة فــي االنــعــقــاد طــيــلــة أربــع ســاعــات قــدمــت 
خاللها السيدة مديرة اداره القياسات )عضو اللجنة( عرًضا ضوئًيا 
بعنوان " القياسات اإلشعاعية الحاضر والطموح" ليفتح على إثرهـا 
باب النقاش حول المخطط االنسيابي للهيكليـة الـمـقـتـرحـة لـلـمـركـز 
حيث رد أعضاء اللجنة على كافة الـتـسـاؤالت والـمـالحـظـات كـمـا 
دونت هذه التساؤالت واآلراء في نقاط لمناقشتها من قـبـل أعضـاء 

الـــــــلــــــــجــــــــنــــــــة 
الـــــمـــــشـــــكـــــلـــــة 
لـــــــتـــــــعـــــــديـــــــل 
الــــهــــيــــكــــلــــيــــة 
الــــمــــقــــتــــرحــــة 
لــيــقــوم الســيــد 
مدير مـكـتـب 

 الجودة )عضو اللجنة( بعرض النتائج .
عـقـد ورشـة  5102 05 03هذا وسيتم فـي يـوم األحـد الـمـوافـق 

خارجية يدعى لها نـخـبـة مـن الـمـخـتـصـيـن والـمـهـتـمـيـن مـن خـار  
المركز لمناقشة المهام وذلك لمناقشة الهيكل التنـظـيـمـي ووضـعـهـا 
في صورة نهائية والخرو  بتوصيات إلعتمادها مـن إدارة الـمـركـز 
صـدار  ومن ثم اعتمادها من قبل إدارة الـمـؤسـسـة بشـكـل نـهـائـي وا 

 . قرار بالخصوص
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 أخبار ونشاطات المركز 

ورشه عمل م توحة إلعداد مهام و هيكلية مركز 
 القياسات اإلشعاعية والتدريب

تماًما لورشة العمل الداخلية التي تمت في يوم الثالثاء  إلحاًقا وا 
م بقاعة 5102 05 0الموافق 

التدريب بالمركز عقدت ورشة عمل 
)خارجية( في يوم االحد الموافق 

م لمناقشة مهام  5102 05 03
وهيكلية مركز القياسات اإلشعاعية 
والتدريب و المقترحة من قبل 
اللجنة الموكلة بالخصوص وهذا 
وقد عقدت الورشة بقيادة اللجنة 

المكلفة ووقد ُدعي لحضور هذه الورشة نخبة من المختصين 
والمهتمين وذوي الخبرة من خار  المركز و مجموعة من موظفي 

 المركز لمناقشة المهام .
هــــذا و قــــد 
ألــقــى رئــيــس 
اللجنة السيد 
ــــــــــــم  د.ســــــــــــال
ــــــــعــــــــربــــــــي  ال
مــــــــــــــــديــــــــــــــــر 
ــــــــمــــــــركــــــــز  ال
)رئــــــــــــيـــــــــــــس 

اللجنة(   الكلمة االفتتاحية ليقدم على إثرها عرًضا ضـوئـًيـا حـول 
رؤيــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ورسالة وقيم 
وأهـــــــــــــــــــداف 
الــــــــمــــــــركــــــــز 
بشــــــــــــــكــــــــــــــل 
تــــفــــصــــيــــلــــي 
حيث وضح 
لــــلــــحــــضــــور 

إمكانية إجراء تعديالت على الهيكلية المقترحـة حسـب مـا يسـتـجـد 
  في الورشة بما يصب في صالح المركز .

وقد استمرت الورشة في االنعقاد طيلة أربع ساعات قدمت 
خاللها السيد مدير المركز د. سالم العربي  )رئيس اللجنة ( 
والسيد مدير مكتب الجودة م. عبد الفتاح األحرش )عضو 
اللجنة ( السيدة مسعوده الشلواح 
مديرة إدارة القياسات )عضو اللجنة(  
والسيد مدير ادارة التدريب 
والمختبرات عروًضا ضوئية حول 
أهداف مركز القياسات اإلشعاعية 
والتدريب  التعريف بمعامله وصواًل 
الى المعمل المرجعي ومعامل 
المعايرة  ليفتح على إثرها باب 
النقاش حول المخطط االنسيابي 

للهيكلية 
المقترحة 

للمركز حيث 
رد أعضاء 
اللجنة على 
كافة التساؤالت 
والمالحظات 

كما دونت هذه 
التساؤالت 

واآلراء في نقاط لمناقشتها من قبل أعضاء اللجنة المشكلة 
لتعديل الهيكلية 
المقترحة ليقوم 

السادة  
أعضاء اللجنة 

التحضيرية 
بعرض 
  النتائج .

هـــــذا وســـــيـــــتـــــم 
استكمال التعديالت عـلـى الـهـيـكـلـيـة ووضـعـهـا فـي صـورة نـهـائـيـة 
والخرو  بتوصيات العتمادها من إدارة المركز ومن ثم اعـتـمـادهـا 
صدار قرار بالخصوص .   من قبل إدارة المؤسسة بشكل نهائي وا 
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كح
 عــدسة : عماد  ف

لوحة من مركز القياسات اإلشعاعية والتدريب
 


