َّ
تسخير الذرة من أجل السالم والتنمية

من داخل مركز البحوث الدولي سيسايم
ّ
(النص) ودين كالما (الصور)
بقلم آبها ديكسيت

1

ِّ
يمثل مركز استخدام الحزم الضوئية السنكروترونية في مجال العلوم والتطبيقات التجريبية في الشرق األوسط ،أو مركز سيسايم،
ُ ِّ
ً
ً ُ
لو َرت بمساعدة منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
وهو مرفق للبحوث النووية دشن في أيار /مايو  ،2017مبادرة إقليمية ب ِ
َّ
والثقافة (اليونسكو) .وقدمت الوكالة المشورة والدعم التقين خالل تطوير المرفق عبر برنامجها للتعاون التقينَّ .

َّ
ٌ
«إن سيسايم إنجاز على الصعيد العليم وعلى صعيد
ُّ
العالقات الدولية في اآلن نفسه ،ومرد نجاحه إلى
اهتمام وثقة كل المعنيين باألمر» ،يقول خالد طوقان،
ُّ
وتضم قائمة األعضاء في
رئيس هيئة الطاقة الذرية األردنية.
ُّ
سيسايم :األردن ،وإسرائيل ،وإيران ،وباكستان ،وتركيا ،والسلطة
الفلسطينية ،وقبرص ،ومصر .

2

ِّ
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وهذه حلقة التخزين الداخلية للمرفق ،حيث تبدأ اإللكترونات بالتحرك للوصول إلى الطاقة المطلوبة البالغة  2.5غيغا إلكترون فلط.
ُ َ
ِّ
َّ
حز َم اإللكترونات من الحركة أثناء تسارعها.
المجهزة بمغناطيسات االنحراف والتركيز،
وتمكن حلقة التخزين الداخلية ،أو جهاز التعزيز،
َّ
َّ
َّ
وحزم الضوء الدقيقة الناجمة عن ذلك تشتمل على َّ
ُ
واألشعة فوق
واألشعة المرئية،
واألشعة تحت الحمراء،
أشعة الموجات الصغرية،
َّ
َّ
وأشعة غاما.
واألشعة السينية،
البنفسجية،

3

وقد ساعدت الوكالة على اإلدخال الناجح في
ِّ ً
الخدمة للمغناطيسات الخاصة بسيسايم ،مقدمة
التدريب في مجاالت منها تكنولوجيا خط ُ
الحزم،
ُّ
ً
َّ
فضال عن تركيب وجمع المعدات والتحقق منها.

4

ّ
هاتل كيفية حقن ُ
حزم
ويشرح المدير التقين لسيسايم إرهارد
ً
ِّ
المعجلة سلفا في السنكروترون .والسنكروترونات
اإللكترونات
ِّ
هي مصدر لإلشعاعات الكهرومغناطيسية اليت تولدها اإللكترونات
ً
ِّ
المتحركة تقريبا بسرعة الضوء.

5
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َّ
تسخير الذرة من أجل السالم والتنمية

6

وهذه عبارة عن أنابيب فراغية مختومة تعبر من خاللها اإلشعاعات الكهرومغناطيسية لتصل إلى المراكز التجريبية.

ُ ِّ
ويمكن مركز سيسايم العلماء الزائرين ،ومنهم الباحثون والطلبة الجامعيون ،من المشاركة في التجارب اليت تنطوي
َّ
ُّ
التخصصات ،ويمكن على سبيل المثال للعلماء
على إشعاع سنكروتروني وتحليل البيانات المستمدة من مختلف
َّ
ُّ
التخصصات كعلم األحياء وعلم اآلثار والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبية
الزائرين أن ُيجروا تجارب في سيسايم في شت
َّ
ً
فضال عن البحوث المتعلقة بالخصائص األساسية للمواد.

7

ِّ
ً
الم َّ
يوفر درع السقف ُ
صمم
وضمانا لألمان،
ً
تصميما ًّ
خاصا الوقاية من اإلشعاعات
ويحيم حلقات التخزين اليت ُّ
تمر عبرها
خطوط ُ
الحزم الكهرومغناطيسية.

8
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9

َّ
يتحققون من ُم ِّ
زودات الطاقة
الموظفون وهم
في حلقة التخزين الخارجية للمرفق.

مسعود حرفوش ،عالم خط ُ
الحزم ،XRF/XAFS
ِ
َّ
َّ
وهو يتحقق من معدات قياس الطيف القائم
ُّ
َّ
األشعة السينية الخاصة بالمفاعل.
على تألق
ُّ
ويستخدم مركز خط ُ
الحزم لقياس الطيف القائم على تألق
َّ
َ
الضوء السنكروتروني في البحوث والتدريب
األشعة السينية
في طائفة واسعة من التطبيقات.

10

جيهان كمال ،عالمة خط ُ
الحزم تحت الحمراء
ِ
من مصر ،وهي تعمل في مختبر ُ
الحزم دون
الحمراء .ويساعد البحث والتدريب في مجال
خط ُ
الحزم تحت الحمراء في مركز سيسايم المجتمع
العليم في المنطقة على الحصول على فهم أفضل حول
استعماالت هذا المجال وتطبيقاته.

11
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