
 فاس============ الثانوية التأهيلية ابن حزم  

-- ب   --و   --أ   --شعبة العلوم الرياضية  

 .الكتلة الثقيلة –النوى : الدرس السابع فيزياء 

 المصطفى زكاوي

 

 FERMIتجارب فيرمي ( 1

سلسلة من التجارب ( 1091—1091)انريكو فيرمي  الفيزيائي االيطالي في منتصف الثالثينات بدأ

ببناء أول قنبلة  1019والدراسات النظرية كانت حاسمة في نمو الفيزياء والتقانة النووية، انتهت عام 

 .نووية

والسبب هو . نات البطيئة أنجع بكثير من جسيمات ألفا في توليد النظائر الجديدةانتبه فيرمي إلى أن النوترو

تحمل شحنة كهربائية فتستطيع أن تتسلل إلى داخل النواة بسهولة أكبر بكثير من  الأن النوترونات 

إلى ذلك  وباالستناد. جسيمات ألفا التي تدفعها عنها النواة ألن كال من النواة وجسيم ألفا يحمل شحنة موجبة

دراسة منتظمة المتصاص النوترونات البطيئة فى النوى المعروفة، فتبين له أنه  1091فرمي في عام  بدأ

وقد تفاعلت . ومن النوى التي جربها فرمي األورانيوم. تتولد بالنتيجة نظائر مشعة في كل الحاالت تقريبا

ظن فيرمي أنها نتجت من امتصاص  النوترونات فعال مع نوى األورانيوم وتولدت من ذلك نوى جديدة

وكان هذا االستنتاج خطأ، ألن ما حدث . نوى األورانيوم للنوترونات، أي أنها نوى أثقل من األورانيوم

فعال كان هو أن األورانيوم امتصت فعال النوترونات، فانشطرت بسبب ذلك إلى نوى أخف من األورانيوم 

أنتج ألول مرة وهكذا كان فرمي قد . ف نواة األورانيوم تقريباهي الباريوم واليود التي تساوي كل منها نص

واالنشطار النووي هو . في تجربة فيزيائية، انشطارا نوويا، ولكنه لم يتعرف إليه، وفسره بتفسير خطأ

. ولو كان فيرمي أحسن تفسير تجربته بالشكل الصحيح، لربما كان قد تغير التاريخ. أساس القنبلة النووية

وبعد ذلك بقليل . رمي كان يجري هذه التجارب في إيطاليا مع مجموعة من الفيزيائيين اإليطاليينذلك أن في

حصل فيرمي على جائزة نوبل، وذهب إلى السويد لتلقيها، ومن هناك، بدل العودة إلى بلده إيطاليا ، هاجر 

 .أول قنبلة نووية بناإلى الواليات المتحدة، ورأس بعدئذ الفريق الذي 

وهو الذي أقام أول نظرية مقبولة لتفكك . رمي آخر الفيزيائيين الكبار الماهرين بالتجربة والنظريةكان في

)Bêtaالنواة الذي يصدر منه جسيم بيتا  )  . وكان هذا التفكك محيرا للفيزيائيين ألن طاقة النواة الناتجة

وكان هذا في . أقل من طاقة النواة األصلية المتفككةمن التفكك، وطاقة جسيم بيتا، كانا في مجموعهما 

ولحل هذه المعضلة، . الواقع انتهاكا، على ما يبدو، لمبدأ حفظ الطاقة، وهو من أسس الفيزياء الراسخة

وجود جسيم آخر يصدر في تفكك بيتا، ولكن Pauli (1099—1091 )اقترح الفيزيائي النمساوي باولي

وقد . شفه القياس، ألنه ال يحمل شحنة كهربائية وألنه ضعيف التفاعل جدا بكل الجسيمات األخرىيك ال

وقد اقترح فيرمي أن التفكك النووي ناتج من وجود قوة جديدة . سمي هذا الجسم االفتراضي بالنوترينو

النووية القوية القوى  سميت بالقوة الضعيفة، وهي تشكل اآلن مع قوة الثقالة والقوة الكهرمغناطيسية القوة

 .تحكم تفاعالت الطبيعة التي األربع

والفائدة من ذلك . الثقيلة نوىال استطاع فرمي أن يبطء النوترونات التي كان يستخدمها قذائف يقذف بها

قذفها بها،  هي أنه إذا كانت النوترونات بطيئة فإنها تستطيع أن تبقى إلى جوار النوى زمنا أطول أثناء

وقد انتبه فيرمي إلى أن خير . خولها إلى النواة، وجعلها تنتقل من حال إلى  حاللك احتمال دفيزداد بذ

النوترونات هي جعلها تصطدم بجسيمات تساويها تقريبا في الكتلة، وقد استخدم فيرمي مادة سبيل لتبطئ 

 البارافين 

ي من جزيئات ناتجة من اتحاد الفحم ألن فيها تركيزا عاليا من البروتونات إذ أنها مؤلفة من فحماة مائية أ

 .1091وكان تطوير تقانة النوترونات البطيئة إنجازا عظيما استحق عليه جائزة نوبل عام . بالهيدروجين

 

 .االنشطار النووي( 2
، بالنوتروناتأثارت نتائج فيرمي وزمالئه، التي أساؤوا بها تفسير تجاربهم التي قذفوا بها األورانيوم 

تجارب عديدة قذفوا بها األورانيوم  نوستراسماوهكذا بدأ هان ومايتز . ثيين في فرنسا وألمانيااهتمام الباح

عناصر مختلفة نتجت من القذف،  وقد وجدوا تسعة. بالنوترونات ودرسوا ما ينتج من ذلك من عناصر

عناصر أثقل من هما األورانيوم نفسه، وباقيها عناصر بدا وكأنها تؤيد تفسير فرمي أي أنها أحد

 .األورانيوم
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 في كل هذه التجارب، كانت إحدى النوى التي تنتج هي الباريوم، وهو عنصر أخف من األورانيوم بمرتين 

ولكن لما كان من الصعب أن يفهم االنسان كيف يمكن أن ينقلب األورانيوم بمجرد دخول نوترون . تقريبا 

ة وثالثين محال، ولم يفكر الباحثون في البدء بإمكانية فيه إلى عنصر يبعد عنه في الجدول الدوري بست

إنشطار النواة فإنهم على مهارتهم في التعرف على العناصر، أخفقوا عدة مرات في التعرف على الباريوم، 

وأخيرا تمكن . وظنوه عنصرا آخر أقرب من األورانيوم، فظنوه مرة األكتينيوم ومرة الراديوم

وستراسمان من البرهان على أن العنصر الناتج هو فعال الباريوم، أي أقاما الدليل على  Hannهان

 .االنشطار النووي

كان هان قد كتب رسالة إلى مايتز شرح فيها النتيجة التي توصل إليها مع ستراسمان من ان الباريوم ينتج 

إلى السويد حيث تلقت ترة قصيرة وكانت مايتز قد هاجرت قبل ف. من قذف األورانيوم بالبروتونات

وزارها في تلك الفترة ابن اختها أوتو فريش الذي كان قد هاجر من النمسا إلى الدنمارك، وكان . الرسالة

فأطلعته مايتز على رسالة هان وعكفت مليتز مع فريش على محاولة فهم العملية .  Bohrيعمل مع بور

وكان بور قد اقترح أن النواة قد تكون شبيهة . ة األورانيوم أن تخرج منها نواة الباريومالتي يمكن بها لنوا

ويمكن لمثل هذه القطرة أن تنقسم إلى قطرتين صغيرتين بشكل تدريجي، فتبدأ أوال . بقطرة من الماء

الناجمتان بالتطاول ثم يحدث في منتصفها اختناق يبقى يتناقص حتى ينعدم فتنفصل القطرتان الصغيرتان 

 وقد حسبت مايتز . ويساعد على هذا االنقسام التنافر الكهربائي القائم بين أجزاء النواة. عن القطرة األصلية

ومعها فريش تفاصيل هذه العملية فوجدا فعال أن هذا يمكن أن يحدث، وأن القطرتين الصغيرتين 

 ( ألن كال منهما تحمل شحنة موجبة) ائيالمتولدتين تتنافران بقوة شديدة بسبب ما بينهما من تنافر كهرب

متخرجان من حادثة االنشطار بطاقة عظيمة ناتجة من أن مجموع كتلتهما أصغر من كتلة نواة األورانيوم 

األصلية المنشطرة، وهذا النقص في الكتلة يكافئ ، وفقا لعالقة اينشتاين التي تربط الكتلة بالطاقة، ما 

 .لنوويةيشاهد من طاقة في  التفاعالت ا

 

 األسئلة(3 
 

 أعط تعريف النظائر؟( 1.9

 فسر لماذا يمكننا الحصول على نظائر اصطناعية باستعمال النوترونات عوض الدقائق ألفا؟( 3.9

 لماذا لو تمكن فيرمي من الشرح الصحيح لتجربته كان ذلك سوف يغير التاريخ ؟(9.9

 .اذا ؟ اشرح كيف تمكن فيرمي من تبطئ النوترونات ؟ ، ولم(1.9

 العدد الذري ،) األورانيوم،الباريوم، اليود : أعط الخصائص المميزة لبعض نظائر العناصر التالية( 9.9

 (  عدد الكتلة    

 ماهو التفسير الذي أعطاه بور لتفاعل النشطار؟( 3.9

 . ما اسم التفاعل اآلخر الذي يقابل تفاعل االنشطار؟ مثال( 3.9

 

شريط فيديو حول التفاعالت النووية وقراءة الوثيقة أعاله واالجابة على االسئلة مشاهدة  استغالل الوثيقة 

 .الواردة فيها

 

هو مشاهدة شريطين حول استعمال الوسائل السمعية البصرية ومناقشتها :  العمل المقترح تقديمه فيما بعد

والبعض اآلخر الوارد في ثم مشاهدة بعض االشرطة بما فيها الشريط الذي تم ذكره أعاله . مع االساتذة 

 .مقرر الفيزياء النووية قبل قراءة ومناقشة الوثيقة أعاله وبعض الوثائق الواردة في الكتاب المدرسي

  ( وهو انجاز شخصي)ثم التعرف على كيفية انجاز برنم لمحاكات التفاعالت النووية 

 هر كالتضمينكما يمكن التعرف على كيفية استعمال بعض البرانم لمحاكات بعض الظوا

 .والسالم عليكم ----وسوف اواتيكم فيما بعد بالبرنامج المفصل بعد التوصل بمقترحاتكم 


