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املدى العلمي

طريقة اخرتاق اجلمرة
اخلبيثة خلاليا اجلسم

تـوصل بــاحثـون أمـريكيـون
بـوالية كاليفـورنيا إىل حتديد
الــشـكل اجلــزيـئـي الـثالثـي
األبـعاد لـسم بكتـرييا اجلـمرة
اخلبيثـة (أنثراكس) ،وكيفية
دخول ذلك الـسم للخاليا عرب
ارتـبــــاطه بـــاملــسـتقـبِالت
اخللـويـة .واسـتخـدم فــريق
حبثي شعـاعا قـويا مـن أشعة
 Xلتحديد مواقع الذرات يف
احلـالـة البلّـوريـة ملــركب سم
اجلـمـــرة اخلـبـيـثـــة أثـنـــاء
ارتـبــــاطه مع املــسـتقـبالت
اخللوية املـوجودة على أسطح
اخلاليا.
والحظ الباحثـون أن بكترييا
اجلمــرة اخلبـيثـة تــستـعني
بـنوع مـن الربوتينـات يسـمى
الربوتني الـواقي ،لتـتمكن من
دخــــول اخلاليــــا وذلك عـرب
االلـتصـاق بـأحـد نـوعني من
املـسـتقـبالت اخللــويــة همــا
 CMG2أو TEM8
وحسب البـاحثني فإن الكشف
العـلمـي سيـفيــد مـن ذلك يف
تـصمـيم مثـبطـات (تـريـاق)
لسم بكترييا اجلمرة اخلبيثة.
كما أنه قد يساعده يف تصميم

الصني وتايالند تطاردان أنفلونزا الطيور

جـزيئـات من سم
بكـترييــا اجلمـرة
اخلـــبـــيـــثـــــــــة
ـ
الستهــداف وقتل
اخلــاليــــــــــــــــــا
ـ
السرطانية.
ويـؤدي استنـشاق
اجلمـرة اخلـبيثـة
غالبا إىل الوفاة إذا
مل يتم تـشخـيص
اإلصـابة وإسـعاف أعلنـت الصني أنّها أعدمــت أكثـــر من قــتل  23شخـصـــا يف آسـيـــا .وقـــال
املصـاب يف مرحلة  20ألف دجــــاجــــة يف إقلـيــم أنهــــوي التلفزيون الرمسي الصيين إ ّن “املخترب
مـبكــرة للغـايـة .وسـط البالد الحتـواء انتـشار جـديد الوطـين املتابع لـتطوّر املـرض ،أكّد يف
ومل يتـوفــر حتــى اآلن عالج ملرض أنـفلونـزا الطيـور ،فيـما قـالت الـســادس من متـوز ،نفــوق طيـور يف
لبكترييا اجلمـرة اخلبيثة؛ هلذا تـايالنـد إ ّن املـرض حتـت السـيطـرة .مــدينـة شـاوهــو قبل ذلـك التـاريخ
يــأمل البــاحثـون أن يـسـاعـد وأضـاف مسؤول يف إدارة الزراعـــــــــة بثالثة أيـام .كما تأكـد لدى املخترب أ ّن
كـشفهـم األخري بـاإلضـافـة إىل الصيـنية أنه مت تطعـيم أكثر من  100سبب النفـوق عائد لفـريوس أنفلونزا
ألف دجـاجـة قـرب املـزرعـة ،لـكنه الـطـيـــور” .وأوضح الـتلفــزيــون أ ّن
املـضــادات احليــويــة يف عالج أحجـم عن ذكـر عـدد الـطيــور اليت الفريوس الـذي تـسبب يف نفـوق هـذه
احلاالت املـتأخـرة من إصـابات نفقـت من جـراء املـرض منـذ وردت الـطيـور هـو نفـسـه الفريوس القـاتل
اجلمرة اخلبيثة.
أول أنبــاء عن ظهــوره يف الثـالـث من الذي ينتقل إىل البشر.
يــسعــى
أخــرى
من نـــاحيــة
ووفقا للتلفـزيون فإ ّن مـا يرجح ذلك
متوز.
مجرة
سم
إنتـاج
الباحـثون إىل
وقـد جــرى اكتـشـاف بـؤر جـديـدة هــو أ ّن املــدينــة الـيت سجلـت نفــوق
يستهدف
وراثيـا
حمور
خبيـثة
للمرض يف الصني بعد أربعة أشهر من الطيـور تقع بـالقـرب من حبـرية شاو
مــسـتقـبالت  TEM8الـيت اإلعـالن عن القضاء على املرض ،الذي املعروفة باستقطابها للطيور املهاجرة
اكـتشف أنهـا توجـد بكثـافة يف
بـطـانــة األوعيـة الـدمـويـة
لألورام السرطانية.
ورغم أنهم مل يتمكنوا بعد من
حتـديد الـشكل الثالثـي األبعاد
للـمسـتقبِل اخللـوي TEM8
فـإنـهم يتـوقعـون أن ميـاثل يف
تركيبه مستقبل CMG2
وإذا متكن الباحثون من تطوير
سم قادر على االرتباط جبزيء
 TEM8وقتـــل األوعيــــة
الـدمويــة يف األورام ،ثم قتـــل
األورام نفـسهـــــــا؛ سـيكــــون
ذلك اسـتهــدافــا مــوفقــا ألنه
سيقتل اخلاليا السرطانية دون
غريها.

هل يعاجل السرطان باحلليــب؟

مجيع الكائنات احلية
خلقت من الغبار النجمي
قـال فريق من علمـاء الفيزياء
االملان إن كافة الكـائنات احلية
علـى كـوكب االرض نـشـأت يف
االصل من الغبار النجمي الذي
مـن احملـتـمـل أنه جلـب كـتال
لبناء احليـاة متناهيـة الصغر
عـرب الفـضـــاء الـــرحـيـب إىل
االرض قبل مليارات السنني.
وقـــال البـــاحثــون يف خمـترب
أحباث دارمشتـات الذي يرأسه
الـدكتـور فـرانتـس كـروجـر
ومعهـد مـاكـس بالنك للعلـوم
الفضـائيـة يف كـاتلـينجـورج-
لـينـداو إنهـم اكتـشفـوا آثـارا
النـزميـات جـزيـئيــة يف ذيل
مـــذنـب رصـــده املــسـبـــار
االمريكي ستاردست.

وقــال العلمـاء إنهـم اكتـشفـوا
دليال على وجود انزيم مشرتك
مـــــــشـــــــــابـه ملـــــــــركـــب
بريولــوكيـونــولني-كـينــــــون
املتجزئ املتبلر (بي.كيو.كيو)
الـذي يعـد عـنصـرا أســاسيـا
للحياة كما نعرفها.
ويف مقاله الـذي نشـر يف جملة
العلـوم سايـنس قـال البـاحث
كــــروجــــر رئـيـــس خمـتـرب
الفيزياء اخلـاص يف دارمشتات
إنه مقتنع بـأن وصول الغـبار
املشبع بعنصـر (بي.كيو.كيو)
إىل االرض قـبل  3.6مليـار عام
هـو الـذي أوجـد احليـاة علـى
الكـوكب الـذي مل تكن به أيـة
مظاهر للحياة.

أوضحت دراسـة جديدة أن الـضجيج املرتفع يف
حمـيط األطفــال يضـر بقـابليـتهم الـذهـنيـة
وسلوكهم االجتماعي.
ويـبدو أن لـلضجيج تـأثريا سلبـيا واضحـا على
األطفـال الــذين يعـانــون سلفـاً مـن ضعف أو
حمـدودية عقلية والذيـن يعانون من اضطراب
السلـوك االجتمـاعي ،واتـضح من الـدراسة أن
تالميـذ املدارس القريبـة من الطرق الـسريعة
يعانـون اكثر مـن غريهم من ضعف القـابليات
الذهنية واضطراب السلوك االجتماعي.
ويـؤكد علمـاء االجتمـاع أن الضرر يـزداد على
األطفـال مع ازدياد درجـة الضجيج الـسائدة يف
حميطهم وهلـذا فمن الـضروري جتنـب األماكن
الضاجة والصاخبة منذ الصغر ،هذا ناهيك عن
تأثر الضجيج املستمر على السمع.
وكـان تأثري األصـوات العاليـة أكثر سلبيـة عند
األطفـال الذيـن ولدوا خـدجاً وعـند األطـفال
الــذين ولــدوا بــوزن جـسـم يقـل عن الــوزن
الطـبيعي ،وثـبت من الـدراسة أن اإلمـكانـيات
الذهنية هلؤالء األطفـال تتضرر بشكل ملحوظ
بسبب الضجيج
من جهـة اخرى أكـد اختصـاصيـون يف العـلوم
الـبيـئيــة ضــرورة الــوقــايـــة من الـضجـيج
واألصــوات العــاليـة ،أو مــا يعـرف بــالتلـوث

عالج االمراض بتعطيل اجلينات املسببة هلا

الـيت تتخـذ منهـا حمطـة راحـة قبل
مواصلة رحالتها.
ومن جهتها ،أعلنـت تايالند أ ّن املرض
حتت الـسـيطـرة .وقـال نــائب وزيـر
الزراعة التـايلندي إن نتائج الفحوص
أثـبتت وجود مرض أنفلـونزا الدجاج
وبـدأنــا قتل بــاقي الـدجـاج الـليلـة
املــاضيــة كمــا أرسلنـا مـســؤولني إىل
املنطقـة  ،غري أن املـسؤول الـتايلـندي
أشـار إىل اقـتصـار ظهـور املـرض علـى
مـزرعـتني فـقط ،وقــال “حتـى اآلن
نفقـت دواجن يف مـــزرعتـني فقـط،
نراقـب كل املناطـق يف كل أحناء البالد
على مدار  24ساعة يوميا”.
وتعيـش تـايالنـد رابع أكـرب مصـدر
للـدواجن يف العامل حالة تـأهب خشية
عـودة انتشـار أنفلونـزا الطيـور .وقد
اكتشفـت أخر حالة مسجلة يف تايالند
يف دجــاج نــافق يف مــزرعــة أحبــاث
بـإحدى اجلـامعات مبـدينـة تشـيانج
ماي الشمالية يف أيار املاضي .فال ميكن
إعالن خـلو دول من أنفلـونزا الـطيور
إال بعـد مـرور ستـة أشهـر دون رصـد
حـــاالت جـــديـــدة .وأودى الفـريوس
املسـبب ألنفلـونـزا الـطيـور حبيـاة 24
شخصـا يف آسيا هـذا العام ،كمـا تسبب
يف نفـوق أو إعــدام ماليني الـطيـور.

الضجيـــج واألطفــــال

أفاد بـاحثون أمـريكيون بـأن تناول احللـيب قد يقلل مـن احتماالت
اإلصـابة بسـرطان األمعـاء  ،حيث أن احتـساء  16أونصـة من احلليب
تقلل احتماالت اإلصـابة مبرض سرطان األمعاء بنسبة  .%12وأخضع
العلماء نـتائج عشـر دراسات سابقـة للبحث والتنـقيح .ومشلت هذه
الـدراسـات الـعشـر أكثـر من نـصف مليـون شخـص مبن فـيهم 5000
مصاب بسرطان األمعاء .يذكر أن سرطان األمعاء هو ثالث أكثر أنواع
السرطانات شيوعا يف العامل أمجع.
وأظهـرت الدراسة أن اختالف األنظمة الغـذائية من شخص آلخر قد
يفسـر اختالف معدالت اإلصـابة بـالسرطـان من بلد آلخـر .وكانت
دراسة سابقة قـد أجريت على احليوانات أظـهرت أن الكالسيوم الذي
يـتوافـر يف احلليـب ومنتجـاته بصـفة عـامة قـد يقي من اإلصـابة
بسرطان األمعاء.
ودرس البـاحثون حجم
استهالك األشخـاص من
مـنتجــات األلبــان اليت
متـدهم مبادة الكالسيوم
املفيــدة .لكن الـدراسـة
أظهـــــرت أن احللـيـب
وحـده هـو الــذي يقلل
من احتـماالت اإلصـابة
بـالـسـرطـان وخـاصـة
سـرطـانــات القـولـون
واملسـتقيم .كما خلصت
الدراسـة إىل أن تنـاول كميـات أكرب من الكـالسيـوم مرتـبط برتاجع
احتماالت اإلصابة بسرطان األمعاء.
وتوصل العلمـاء إىل أن تناول أكثـر من ألف ملليجـرام من الكالـسيوم
يوميا قـد يؤدي إىل خفض احتمـاالت اإلصابة بسـرطان األمعاء لدى
النـساء بنسـبة  %15ولدى الـرجال بنـسبة  .%10وأوضح البـاحثون أن
النتـائج اليت خلصوا إليها تؤيد النظـرية القائلة بأن احتساء احلليب
والكالـسيوم بصـورة معتدلـة يقلل من احتمـاالت اإلصابة بـسرطان
األمعاء.
ومل يكتـشف الـعلمـاء وجـود تـراجع كـبري يف احـتمـاالت اإلصـابـة
بسـرطان األمعاء لدى تنـاول منتجات األلبان األخـرى مبا فيها اجلنب
والزبـادي .ويف املقابل ،يعتقـد بعض اخلرباء أن مـنتجات األلبـان قد
تزيـد احتمـاالت اإلصابـة بأنـواع أخرى مـن السـرطان مـن بينـها
سرطانا الثدي والربوستاتا.
وخيلص هـذا النوع من الـدراسات إىل نتـائج مثرية لكنهـا سرعـان ما
يثبت أنها غري صحيحة ،لذا ال يتعني على الناس أن خيلصوا من هذه
الدراسة إىل أن احتسـاء احلليب يوميا سيقيهم مـن اإلصابة بسرطان
األمعـاء .فلم تظـهر األحبـاث آليـة بعينهـا جتعل احلليـب قادرا عـلى
الوقاية من اإلصابة بـالسرطان  .وان أسلم طريقة لتقليل احتماالت
اإلصابـة بسـرطان األمعـاء هو إتـباع نظـام غذائـي متوازن يـتضمن
الكثري من الفـاكهة واخلـضروات واألطعمـة اليت حتتـوي على كـمية
كبـرية من األليـاف والقـليل من الـدهـون اللحـوم احلمـر واملعـاجلـة.
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الـضوضـائي ،للمحـافظـة على سـالمة األذنني،
وحاسة السمع ،سواء عند الكبار أو الصغار.
وحذر الباحثون من أن األصوات العالية تسبب
مـشكالت صحيـة يف اجلهاز الـسمعي ،إىل جـانب
مشكالت نفسية وسلـوكية تؤثر على تصرفات
املـرء ،وقدرته علـى اإلنتـاج واإلبداع ،أو حـتى
الدراسـة ،وتصيـبه باألرق واضـطرابـات النوم
وضعف الرتكيز والتوتر والقلق وارتفاع ضغط
الدم وتغريات فسيولوجية وهرمونية.
وتشري دراسة أملـانية حديثـة أجريت على 400
طفل ،تراوحت أعمـارهم بني  5و 11عاماً إىل أن
الـضجيـج يضـعف منـاعـة األطفـال ،ويـزيـد
أخطار إصـابتهم بأمراض احلـساسية ،ويضعف
مهــاراتهم الـذهـنيـة ،وقــدرتهم علـى الـتعلم
واالستيعاب.
وكـانت أحدث الـدراسات ،اليت أجـرتها الـوكالة
االحتاديـة األملانيـة للبيـئة ،علـى  1700شخص،
يعيشون يف مناطق خمتلفة يف العاصمة ،لقياس
مـستويـات الكولـيسرتول وضغـط الدم لـديهم،
قـد أظهـرت أن األشخـاص الـذيـن يعيـشـون يف
املناطق ،اليت يكون فيها حركة سيارات كثيفة،
وضجة عالـية ،يواجهون خطـراً أعلى لإلصابة
بـارتفــاع الضـغط الـشـريــاني ،مقـارنــة مبن
يعيشون يف مناطق هادئة.

أثـبت بــاحثـون أمـريكيــون للمـرة األوىل
إمكــان عالج بعـض األمــراض الــوراثيــة
كمـرض هنتنغنت ومرض الـزهامير ،وذلك
عرب تعـطيـل عمل اجلـينـات (املـورّثـات)
املسببـة هلذه األمـراض .وذكرت الـدكتورة
بيفرلي ديفيدسن اليت قادت فريق البحث
أن هـــذه هي املـــرة األوىل اليت يـتم فـيهــا
استهـداف جينات أحد األمـراض وتعطيلها
مبـاشـرة يف أدمغـة حيـوانـات حيّـة .ومن
املــؤمل أن يـســاعــد ذلك يف الــوصــول إىل
عالجات ممـاثلة لألمـراض الوراثـية اليت
تصيب البشر.
واسـتخدمت ديفيـدسن وفريقهـا فريوسات
حموّرة غري ضـارة كناقالت لشـظايا صغرية
مـن احلمــض النــووي الــرييب  RNAإىل
خاليـا مـعينـة يف أدمغـة فئـران معـرضـة
وراثـيا لإلصـابة مبـرض يشـبه يف أعراضه
مرض االضطراب النخاعي املخيخيSCA
الذي يصيب البشر.
وتقــوم شظـايــا احلمـض النـووي الــرييب
بـتعــطيـل اجلني املـسـبب لـلمــرض ألنهــا
حتتـوي علـى شفـرة وراثيـة قـادرة علـى
إيقــاف عـمل الـشفــرة املــوجــودة يف ذلك
اجلني ،وتعـرف تلك العملية باسم (تداخل
احلمض النووي الـرييب) .وبذلك ال يتمكن
ذلك اجلني من إنتـاج الربوتني السـام الذي

يصـيب األدمغـة ويـؤدي إىل مـوت اخلاليـا
العـصبية ،وما يعقب ذلك من حتلل عصيب
تــدرجيي ومـشـاكل يف احلـركـة والـذاكـرة
واإلدراك ،كـمــــا هــــو احلــــال يف مــــرض
الزهامير.
وأوضحت الـدراسـة أنه وبعـد مـرور ستـة
أسـابيع وجـد البـاحثـون أن الفئـران اليت
تلقّت العالج كانـت سليمة متاما ومل تظهر
عليها أي مشاكل يف احلركة ،يف حني ظهرت
تلك املـشاكل احلـركيـة يف الفئـران اليت مل
حتصل على العالج.
كــذلك متحــور عمل فـريق الـبحث حـول
تعـطيل اجلني املـسؤول عن املـرض قبل أن
تظهـر أعراضـه على الفـئران ،وهـذا يعين
أنـه ليـس مـن املعلــوم مــا إذا كــان نفـس
األسلــوب العالجي نـاجعــا إذا مت تطـبيقه
بعد ظهور أعراض املرض بالفعل.
يــذكــر أن مــرض االضـطــراب الـنخــاعي
املـخيخـي ينـتمـي لفئـة تـسمـى (أمـراض
بوليغـلوتامـني املتكررة) اليت تـضم كذلك
مرض هنتنغنت.
ولكـن عالج األخري لـن يكـون أمـرا يـسريا
كسـابقه .فمـرض هنتـنغنت يظهـر أثره يف
أكثــر من جــزء من الـدمـاغ ،وهـذا جيعل
عمـليـة تـصـميـم النــاقالت الفـريوسيـة
لشظـايا احلمـض النووي الـرييب إىل خاليا
معينة يف هذه األجزاء أمرا صعبا.

جراحـــة بــدون شــق اجللـــد
قــال بـــاحثـــون من الــواليــات
املتحـدة إنهم اكتـشفوا طـريقة
جـديدة مـن شأنهـا املسـاعدة يف
إجــراء جــراحـــات لألعـضــاء
الـداخلية يف جـسم اإلنسان دون
احلـاجــة إىل شق اجللــد  ،وذلك
بـاستخـدام منظـار صغري ميكن
إدخـاله إىل جـوف املـريـض عرب
الفم ،ثـم جيتـاز املعــدة متجهـا
إىل األعضاء الداخلية يف البطن.
ويعين هـذا األسلـوب اجلـديـد،
الــــذي متـت جتــــربـتـه علــــى
اخلنـازيـر ،أن املــريض بـوسعه
التعـايف من اجلـراحـات يف وقت
أقـل ،غـــري أن اجلـــــــــراحـــني
الربيـطــانـيني قــالــوا إن هــذه
الطـريقــة أكثــر خطــورة من
اجلـراحـات الـتقليـديــة  ،حيث
عنـدمـا يـرغـب األطبـاء خالل
اجلراحات التقليدية يف التعرف
علـى مــشكلـة مــا داخل بـطن
املريض ،فـإنهم يفتحـون فتحة
كـبـرية يف الـبــطـن ويف جــــدار
املعـدة ،أو الغـشـاء الـبطـين .ثم
قـام العلماء بـابتكار طـرق أكثر
تـطورا ،مـثل جراحـات املنـظار
أو جـراحـات اجلـروح الـصغرية.
ويف جــراحــات املـنـظــار يـتـم
إدخــال مـنـظــار مـــرن صغـري
احلجم إىل الـتجويف البطين عن
طــريق قـطع صـغري يف اجلــدار
الـبطـين قطـره مللـيمرتان .ويف
الـتجـــارب اليت أجــريـت علــى
اخلنـازير ،متكـن الباحـثون من
متـريــر املنظـار مـن خالل الفم
إىل املعـدة ،ومن خالل ثقب فيها
إىل التجـويف البـطين .ويعتـقد
العلماء أن هذه الطريقة ستسمح
بتعايف املرضى بعد اجلراحات يف
وقـت أقـصــر مـن اجلــراحــات

التقليدية.
ان اجلراحة اجلديدة أقل إصابة
لألنسجـة احليـة الصحيحـة من
اجلـراحـات الـتقليـديـة ،وحتـى
جـراحات املنظـار ألنه اليضطر
جلـرح اجللـد وعـضالت البـطن،
وألن جـدار املعـدة يشفـى أسرع
مـن اجللــد اخلــارجـي ،يكــون
التعـايف بشكل عام بعد اجلراحة
أسـرع  .غري أن خرباء اجلـراحة
يف بريطـانيا يبـدون قلقهم من
هــذه التقـنيـة اجلـديـدة فـيمـا
يـتـعلق مبـــدى أمـــانهـــا علـــى
املرضـى ،حيث قال نائب رئيس
كلـيـــة اجلـــراحـني املـلكـيـــة
الربيـطــانيــة “هــذه طــريقــة
مبـتكــرة ومــذهلــة ،ولكـنهــا
حمفوفـة باملخاطـر ،فمن املمكن
أن يصـاب املــريض بــالتهـاب يف
جـدار الـبطن بـسبب األمحـاض
اليت تفـرزهـا املعــدة من خالل
الـثقب الــذي يصـنعه املـنظـار
فيهـا” .واضـاف ”كمـا أن الضـوء

الـذي يـستخـدمه هـذا املـنظـار
اجلـديـد سـاخن ،وقـد يتـسبب
مروره يف املعـدة يف اإلضرار بها،
فهــو قــد يـتــسـبـب يف احـرتاق
أنـــسجــتهـــا” .وتــــابع قــــائال
“اجلـراحات بـاستخـدام املنـظار
تقــوم بنفـس العمـل ،تصـويـر
األعـضاء الـداخليـة ،وهي آمـنة
متاما  ،وان خماطر اجلراحة من
خـالل املعــــدة أكـرب مــنهــــا يف
جراحـات املنظار الـعادية  ،وان
املشـكلة هـي أن اجلدار الـداخلي
للمعـدة ال يكـون نـظيفـا ،ممـا
يعـين أنك تـدخـل إىل منـطقـة
الـتجويف البـطين النظـيفة من
خالل طــريق غري نـظيف ،ممـا
قــد يتــسبـب يف التهـاب جـدار
الـبـطـن  ،وسـيكـــون علـيك أن
تـغلق الـثقـب الــذي فـتحـته يف
املعـدة عنــد انتهـاء اجلـراحـة،
وعـليـك أن تتــأكــد أنه أحـكم
غلقـه ،وإنين ال أرى أي مميـزات
يف الطـريقـة اجلـديــدة ،فكلهـا

الشمــس تسجــل أعلــى نشـــاط هلــا منــذ ألـــف سنـــة
أظهر حبث جـديد أن الـشمس أكثـر نشـاطا خالل
الفرتة السابقـة من أي وقت مضى على مدار األلف
سنة املاضية .واستخدم علماء من معهد الفضاء يف
زيـورخ قطعـا جليـديـا من مـنطقـة جـرينالنـد
لـتكــوين صــورة عن نـشـاط الــشمــس يف الفرتة
املاضيـة .وأوضح العلمـاء أن عدد الـبقع الشمـسية
زادت علـى مـدار القـرن املــاضي يف الــوقت الـذي
ارتفعت فـيه درجة حـرارة األرض .وأشار العـلماء
إىل أنهـم استـدلـوا علـى ذلـك من كـميـة الغـازات
املنـبعثــة من الفـحم احلجـري .يـذكـر أن الـبقع
الشمـسية تراقب على سطح الشمس منذ عام 1610
بعـد اخرتاع التلـيسكـوب ،لذا تعـد تلك هـي أطول
فرتة إلجـراء دراسـة مـستمـرة لـنشـاط الشـمس.

وكـشفت املـراقبـة املـستمـرة للـشمـس منـذ ذلك
التاريخ عن دورة النـشاط الشمسي اليت حتدث كل
 11سنــة ،عالوة علـى حـدوث تـغريات علــى فرتات
متباعدة.
ويعتقـد علماء الدراسـات الشمسيـة أن هناك صلة
بني عـدد البقع الـشمـسيـة ومنـاخ األرض ،إال أنه
مازال مـن الصعب حتـديد اآللـية اليت حتـكم هذه
العالقـة .وهناك بعـض األدلة علـى تعرض األرض
لفـرتات برودة علـى مدار األلف سـنة املـاضيـة مبا
فيهـا حلقـات سيقـان األشجـار الـيت تظهـر النمـو
البطيء لألشجار نتيجة لفرتات الربد الطويلة.
ويف حمـاولــة الكتـشـاف مـا الـذي حــدث للـبقع
الشمسـية يف الفرتات البـاردة ،قام العلمـاء بدراسة

تركيـز شكل من أشـكال عنـصر الربيلـيوم يف قلب
قطع جليدية مـن منطقة جرينالند .وينتج هذا
النظري الفلزي بواسطـة تأثريات اإلشعات الكونية،
وهي جزئيـات ذات طاقـة عاليـة تأتـي من أعماق
اجملـرة .وتتـأثر األشعـة الكونـية القـادمة لـسطح
األرض بقوة الـرياح الشمسيـة وهي اجلزيئات اليت
يلفـظها سطح الشمـس ،لذا فإن كمـية الربيليوم يف
اجلليـد يف وقت ما قد تستخدم لتتعرف على حالة
الشمس آنذاك وعدد البقع الشمسية تقريبا خاصة
وأن قـوة الريـاح الشمـسية ختـتلف باختالف دورة
البقع الشمسية.
أن الـوقوف علـى األنشطـة الشمـسية فـيما مـضى
يــظهـــر فـرتات الـربودة والفـرتات األخـــرى الـيت

مشروع نروجيي لتوليد الكهرباء بطواحني هيدروجينية
أطلقت النـرويج مشـروعا لتـوليد
الطاقـة الكهربائـية عرب الطواحني
اهليــدروجيـنيــة يعتـرب األول من
نـوعه يف العامل .وتـرمي أوسلو عرب
هــذا املــشــروع إىل إجيــاد بـــدائل
جـديدة بـالنسـبة لـلجزر الـنائـية
الـيت تعـتمــد بــشكـل رئيــسي يف
حاجـتها للطـاقة الكهـربائيـة على
حمطــات التــوليـد الــرئيـسيـة يف
البالد.
إن املشـروع يعد األول عـامليـا الذي
يـسـتفيــد منه املـسـتهلكـون ،وأن
تـوليـد الطـاقـة الكهـربـائيـة من
اهلـيـــدروجـني مـــازال حـبـيــس
املخـتربات يف عــدد من الـدول ومل
ينفـذ عمليـا إال يف النـرويج ،حيث
بــدأ إنتــاج الطـاقــة الكهـربــائيـة
بـاستخـدام اهليـدروجني منـذ عام

تقريـبا بصـورة مبدئيـة يف عشرة
منازل يف جـزيرة أوتـسريا ،وأكد أن
اجلــزيـــرة اليت تـضـم  114منــزال
سـتسـتفيـد بـأكملهـا مـن املشـروع
خالل العام اجلاري.
وأعـرب مديـر املشـروع عن أمله يف
تــوسـيع إنـتــاج الـكهــربــاء عـرب
الـطواحني اهليـدروجينيـة ليشمل
عـدة جـزر نــائيـة بــالنـرويج ،يف
خطوة ترمي إىل اعتماد اجلزر على
مصادرها الطبيعية.
واختــار فـــريق العـمل جــزيــرة
“أوتـسريا” لـتميـزهـا مبنـاخ يتـسم
بـالـريــاح املتـوسـطــة والقـويـة،
ولكـونها منـطقة مكـشوفـة بعيدة
عـن املعـــازل الـيت حتجـب اهلـــواء
والشمس عنها طوال العام.
ويعـتمـد املـشـروع الـذي بـدأ اآلن

بطـاحونـتني فقط بـشكل أسـاسي
علـى اهلواء الـذي يستفـاد منه عن
طـــريق أجهــزة نـظــام ختــزيـن
اهليــدروجني الـذي يــراهن عـليه
فـريـق العمل السـتمـراريـة إنتـاج
الطاقة الكهربائية للمستخدمني.
إن الطـاحـونـة الـواحـدة كـفيلـة
بتولـيد الطـاقة اعـتماداً علـى قوة
الـــريـــاح وســـرعـتهـــا ،ووضعـت
الطـاحـونـة الثـانيـة لـزيـادة قـوة
اإلنتـاج وكــذلك إلنتـاج وختــزين
املزيـد من اهلـيدروجـني يف خمازن
وأنظمة أعدت هلذا الغرض.
ويف حال تـوقف الريـاح فإن ذخرية
اهليدروجني املخزنة ستعمل بشكل
تلقائي إلنتـاج الطاقـة الكهربـائية
بنفس الـوترية والقـوة ،مستفـيدة
من عـمل الطـاحـونـة الثـانيـة يف

ختــــزيـن كـمـيــــات كـبـرية مـن
اهليـدروجني اليت سـتسـاعـد علـى
اسـتمـرار وصــول الكهـربـاء دون
انقـطــاع .وسـتكــون املــولــدات
الكهـربـائيـة املـرتـبطـة بـاملـركـز
الرئيـسي خلف املشروع على سبيل
االحتياط.
وخالل الـسنوات العشـرين القادمة
سـرتتفع احلــاجــة إىل الـطــاقــة يف
العـامل بنـسبـة  ،%66كمــا سرتتفع
نـسبـة ثـاني أوكـسيـد الكـربـون يف
اهلـواء نـتيجـة خالصـات املعـامل
واملـصــانع واملـصـادر الـطـبيـعيـة
بنـسبـة  ،%70مـؤكـداً أن املـشـروع
الـذي سيـنتج املـزيـد من عـنصـر
اهليـدروجـني سيـؤثـر إجيـابيـاً يف
البيـئة السيـما عنـد ارتفاع نـسبة
ثاني أوكسيد الكربون.

شهدتهـا األلف سنة املـاضية .وبعـد دراسة نـشاط
الشـمس يف الـ 1150سـنة املـاضيـة مل تكـن الشـمس
بهـذا النشـاط مثلـما هي يف الـستني سـنة األخرية.
ورصد العلماء يف املئة سنة األخرية زيادة متواصلة
يف عـدد البقع الشمـسية وهو مـا تزامن مع ارتفاع
درجة حرارة كوكب األرض يف القرن املاضي.
وتـشري الـنتـائـج اليت خلـص إليهـا الـعلمـاء إىل أن
النشـاط الشـمسي يـؤثر علـى منـاخ األرض األمر
الذي يـؤدي إىل ارتفـاع درجة احلـرارة .لكـن عدد
البقع الشمسيـة يف العشرين سنة األخرية ثابت ،إال
أن درجة حرارة األرض تـواصل ارتفاعها .ويرجع
هــذا االرتفـاع إىل ظـاهـرة االحـتبـاس احلـراري
النامجة عن حرق الفحم احلجري.

