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!�+
���ء ��ن ا������ ���� «: �رف ا���.-ك 

أ%�ف إ��! �ن ��دة ط�ھرة، �- �
"5 �.� أ4ٌر �ن 

.»�ون أو طم أو ر�:

ت «أو  ا�A-ط ا��ن 
@�رھ� ��5 و�ٍ! �#و<

ا��#�ت ا��و�ودة ��.� وا�A��(ص ا��"�ودة 

����

��ث ���ر ���.���� وإن ���ت  ،�.��«.

ا���وص ا��$ ���دھ� ا�#".�ء ���ر �ّ�.� إ�5 •


ر إ��� ھو ا 4ر ا�ذي ��ر�! ا������ �$ �أنF ا��

G)�م و. ا���دار ا��-م ��5 �@ّ�ر ا��ون وا�ط

وا�ر�:

أ�4ر ا��واد ا��$ �%�ف إ�5 ا ط�� � �"�د �ن •

.إ%���.� إ� ا 4ر ا�ذي ��ر�! �$ ا�ط�م



ي  ���د�و���ن
ض ا��واد �ؤ4ر 
����ت %(��� �دا؛  �ؤد<

��ء �$ ا�"��ون . 
��و)رام 4إ�5 ا�%رر ا�ط-�� �ن 

�ن ا�روا�ب   CE 396/2005ا ورو
$ ا��و�وم 
ر�م 

��:�$ ا ط

�$   ���@رام �0.01 ��وز أن ��دى ��
� ا�روا�ب «    

»���! ا�"��ون ��صّ ا����و)رام إ� 
����4�ء                

ا�����G ا�@ذا($  
.��و�$ �"�
ل ا�%
ط وا�د�� ا��ذ�ن �ّ��م 

� و���-،  ً�ّ�� ��-� �F��-وث ا���
�$ ا�@رب، ��د �$ ا�

�����ن ذ�ك �4- �� ��ء �$ . وأ����� 
�دا �ن ا�د�� ا�

��ھ��ك %�
ط �".$ ھو أنF «: إ�دى ا��ؤ��رات �ول ا ط

ھذه ا���ب ا�%(��� %  3و%  2... ا���در � ��م �!       

ّ�ق                 �� ��.
.»��م �ر�$ 




ر �$ ا���.-ك ھو ا����� � ا 4ر،   �و�و ����� أنF ا��

�.ل ��را�م ا���دة ا���ّر�� ا��
�ر �$ �"ر�ر ا���.-ك؟  •

و��ذا �و ��
�� ا�����ت ا����.َ��� �ن �لّ �رد ��5 �دار ا����؟ •


����.� ؟ • � F��-ذا �ن ا �� ا���� F4م

� �$ ا�@رب �و�د�� أط���� �ن ا���وم وا���ود    ��� ���Aو د�

   �����م �$ ا طX� ة Fد!�م ��.� �دAل ا���م ا��-�$؟! وا�ظ�م �

إنF ا��
�ر ا��ر�� ا��-��F� �ر�� أ�راد Aط+ � �زال ��رره   

�%��� د���� G� ������ $�.

 

و�
"5 ���ت ��ون ا�����ت �ن ا��رام ��.� 


��ث � �ؤدي إ�5 أي �+�4ر  ا�زھ�دة�ن 

���روا�ب ا������ ا��$ � ���ن ا��#��ك 

��.�، �.ذه ُ�ط5 ��لّ ���� ��.� ���.� 





وذھب أ)�ب ا����ر�ن ا�ذ�ن �ّر�وا ا������� 

.�$ ا��ط-ح إ�5 أ�.� ��ول �����($ ���ن



$� ��ل ا�
رو����ت ا��$ ُ�%�ف إ�5 ا ط F4���:

.�واد A�م �م ��رض إ� �-��A-ص ���ل ا�دم•

.�����-��ن�واد �ّر%ت �
ض ا������ت •


ت �ن أ���ض • .�ّرة 
د ا��A-�.� �ن ا�
رو��ن أ������واد ر�<


���� أو ��وا��� ا���در -
����4�ء ��ل ا�دم ط
�-و�د ��ون ھذه ا��واّد �.

 Gا�وا� �.���و���ّدر ھذه ا��واّد �ن ��ث أھ���.� وا��

ا���-��ن��ّدةُ 



��ّدة 
رو�����  A���ُرج �ن  Gelatinوا���-��ن              

 ���%ا�����ل ا��ز�($ ���و���ن ا���در �ن ا���ود وا ر
ط� ا�

وُ����ل . ا��و�ودة �$ ا�ظ�م ا�ظ��ن����وا��ت، أو �ن ��ّدة 

.  �A��(�.� ا�.-���

ن ا�"�م ا �ظم �ن 
رو����ت ا���وا��ت  وا��و���ن  ��و<

و�و�د �$ . ا�#"�ر��، إذ ���ل أز�د �ن �4ث ���وع 
رو�����.�

ا���د وا�@%�ر�ف وا ر
ط� 

���%و�ر��� ا��ن ا��#��� . ا�

.���ت �وى �و���ن A��ص


�ر��ن ز�ر��ن%�ن  ا���-����ت���Fف �:

   Bبوا���ف   A أا���ف 

ر 
وا�ط� ا���ض، وھو ��در أ���� �ن ��ود ا��A�ز�ر  أا���ف  F%��

.ا�ط�ز��، و���ن ����G ����ت ����� ��! �ن �ظ�م و��ود ا ��م

��%ر 
وا�ط� ا�"��دة وھو A���ُرج �ن ا�ظ�م 
��A�وص �$  با���ف 

. أورو
�، و��4ر ا��Aراُ�! �$ أ�ر��� �ن ا���ود )�ر ا��د
و)�

. A���ُرج �ن 
ض ا��
���ت وا�ط���ب ا�
�ر�� ا���-��نو�و�د أ�واٌع �ن 

.إ� أن ا�����.� � �زال ��دودا



:�$ ا�@رب ھو ��د ا��Aز�ر �وا�ل ��.� ����-��نا���در ا�ر(�س 

��!، و��� ا��وا(ب ��^!، و�و�^! أ�4^ر  ا���-��ن�.و�� ا��A-ص  •

.�ط�ط��، و���وي ��5 ��
� ����� �ن ا��و���ن

����Aز�ر �.ل ا��@ذ��  �! : �-وة ��5 ا����ب ا�����دي •


�ھ%��+�ل �ل �$ء، و����4ر 
�ر�� دون �����ف .


� ا��.-ك ا��Aز�ر،  ا���-��ن��� أّن إ���ج  •�� G
��

و�د ار�#ت �د�ت ا��.-�! ��4را 
د ظ.ور ��ون

. ا��Aز�ري ا���-��نا�
"ر، و�ن �4� ار�#ت ��
� إ���ج 

 ��5 ا���-��ن 
������� �"و�ون ا�ذ�ن ا����ء 
ض �رّ�ز

.إ��! ����$ ا�ذي ا���وان �ر�� و� ��دره ��
_G ���ن � أ�!


ري 
������ل ��نAن ُ�-�ظ ،ا��+
  ���Aف � ا��Aز�ر ��-��ن 

 � ا����+ة 
وا�ط� ا����ل وا��@��ر ،�و����! �ن ��4را  

��و���! أ�� .ا���ء �$ ���- ��! ��5 �ز�د           

��@�ر �م ھ$ �.$ ا �����                   



دو  ا���-��نا��@�رات ا������ �$ ����� � �

 $� ��
أن ��ون ��را �
ض ا�روا
ط ا����

�زيء ا��و���ن �G إ��دة �وز�G �دد �ن 


"5 ا��-�ل ا���%�� � ����
 ،��
ا�روا
ط ا����

 5�� ��

"5 ��4ٌر �ن ا�روا
ط ا����� ��� ،�����

.���.� دون ��ّطم

ا��و���ن �$ ا��رارة وا�و�ط ا���%$  ���+ة���` �ن  ا���-��ن

أو ا�"��دي
رو�ٌ� �$ ���ل ا�����G ا�@ذا($، وھ$  Hydrolysisوا����+ة�

وا�وظ�#��  ا��@ذو������� ُ�"�د 
.� ����ن 
ض ا�A��(ص 

��
ض أ�واع ا ط�  .

ا����ب �����دة ذوي ا������� �-��وز، و��%�ر  ���+ة�4ل 

5 ���
� ر)م ا��#��ك ا��ز($  ا�����+وا����ب . ���ب ا ط#�ل"
�

.��-��! ا�طو���

ا���وم ��د �طِرَ��.� ��دث ��ّ�- �ز(�� �$ ا�
رو����ت وذ�ك  و���+ة


���Aدام إ�ز���ت �
���� أو ��وا��� وطرق أAرى.



.����� ا���-��ن�bذا ��ن ��
G ��در 

.  وإذا ��ن �م ��@�ر �ن ا��و���ن إ� �$ 
ض ا�روا
ط ا�4��و��

 ���
ا��$   
�����+ةوإذا ��ن �4لُ ھذا ا��@�ر ���ل ��
رو����ت ط

ا����ب  ���+ة�ؤّدي إ�5 �@��ر 
ض �#�ت ا���دة ��� ھو ا��+ن �$ 

.و�طر�� ا���وم

و�و 
����ت ��دودة و)�ر –���ن ا���ول ���!  ا���-��نوإذا ��ن 

زو���- $�
...أ�4�ء ا�ط
c ا�ط

�د ا����ل �����، وأّن �ر��
�! و�#��! �د �@�رت  !�+

د ا�"ول � !�b�

.أو ��ن �ن ���� �Aز�ر��
��ث أ�
: ط�ھرا �-� و�و ��ن ��دره 

��دث ا����ء �ن �ظ�م  ا���-��نو�$ �رض �"�$ ��م 

ا�����، وذھب 
ض ا����ر�ن إ�5 ا�"ول 
ط.�رة ا�ظ�م 

.  �ن ا����� 
��ًء ��5 أد�F� � ���ن ا�����د ���.� ا��وم

�ن ذ�ك أن ا�ظ�م �"�س 
�� � �#س �! ��(�� ���ذ
�ب و��س 

.  ا��
��G.� دم ��(ل، و� ���رك 
��رادة إ�ّ ��5 و�! 



وھذا ا���د�ل � ��:؛  ن ا�ظ�م ��F� ��ري ��.� ا�د��ء 

ٌ̀ �$d ���س،  
ر 4"وب ا��@ذ��، وا����` ا�ظ�$_ ����

ة ا��ْ"$ ا��$ ���G ا�دم Fد�و�د �� !�Aدا
.و

أّ�� ر
ُط ا����ة 
���ر�� ا�راد�� �- ���:؛ �� ���ء ��_.� � 

وا�ر(��ن ���ر��ن. ���رك إراد��


#%ل ا�%-ت ا��در��، ��ر��.��

G
���
و�G ذ�ك �bن. ��� �$ ا�ظ�م 


ر ���� 
�وت ا���وان�.ا ���ء ُ�

إن ا�"ول 
ط.�رة �ظ�م ا����� �#�: ا�
�ب

.ا���-��نوا�� أ��م ا����ل 



 ا�دھون �ن ا���درة ا������
�ت ا�
�ث ھذا �$ ����� وا�ذي

  ا��و�و( و�4�(���.� ا�@���ر�د أ��د��ت رأ�.� و��5 ا���وا���

 أ���ت أو ا ���ض 
ض ��.� أز�ل دھونٌ  وھ$ .)وا�د�@���ر�د

 ا���ددة وا���و�ت �����ر��ت، أAرى �%و�� �ز�(�ت ��.�

 :���.� و�ط�ق .��.� �ر)وبٍ  A��(ص ��5 ا���ول 
@�� وذ�ك

.��وا��� أو �
���� ��ون و�د ”ا�دھ��� ا ���ض إ���رات"

  �ر��، �ذكF  �م ��وان �ن �درت �bن


��ء ا�����.� ��ل �.ل �Aز�ر �ن أو  


�������.�؟ ا�"ول ��5



ا�$4-4 
����@� ا��f� ��@���ر�د���ن ا��Aط�ط 

O

CH2OH CH2O - C - R

| | O

CHOH + 3R – COOH CHO  - C - R  + 3H2O

| | O

CH2OH CH2O  - C - R  

)���رول دھ���أ���ض  4-4$ )���ر�د ��ء        

��^ون ��ّ
^� ���^�ء �^ن �.^�؛ �و�^ود   ا�@���رول إ���رات

�̂^رة دون �#��̂^ل،  ا�@��̂^�رول�̂^$  ا�.�درو��̂^�ل���و�̂^�ت 

�^^ن  ھ�^^درو�ر
ونو��رھ^^� ���^^�ء؛ ���وا(.^^� ��^^5 �-�^^ل 

�ز(�� �$ �ل �ن ا���ء وا�د�م  ذوا
�، �.$ دھ���أ���ض 

:و��@�.� ا���� ھ$. ��� ���.� �واد �����ِ
� ����زة

  CH2-O-CO-R

|

CH-OH

|

CH2-OH



 �
^^̂�� g^^̂ �
�̂^^ن ���̂^^وع ا���̂^^���
�ت %  75 ا��و�و)��̂^^�ر�د�

�^^̂�̂^^$ ��̂^^��G ا ط � ���̂^^ط ا��̂^^�ء . ا���̂^^� 
و����.̂^^� أ�%̂^^� ر


��.واء ����ج ا�ر)وةMousse   وھ$ �#ّ%ل

ا�
�ض �$ ����� ا����4�ت ������ن��5 

�"وة �����.� و��A#�ض ��4.�، و�دم 

و�ود ا�طم وا�را(�� ا�ذ�ن �و�دان

.  ا�
�ض ������ن�$ 

:وA���ُدم ا������ِ
�ت �$ وظ�(ف ��.�                          


ز -                             A-��� ا��ل ��5 ����ن �دة �.ا�

. ����ن �وام ا�ر)�ف و���! -                                 

. �"��ل ا�����ق �$ �����ت ا���ن -                               

.ز��دة �درة 
ض ا���و��ت ��5 ا�ذو
�ن -

د�ل �زو�� 
ض ا ط�� ا��$ ���وي -�

.�����و�ط���5 ��ر��ت ودھون  

- ��.ا�����دة ��5 �رط�ب ا ط



ا���م ا��ر�$ 
:ا��ظر �$ ا���م ا��ر�$ �.ذه ا��واد، ��ون �ن A-ل

�دى ا�"ول 
�������.� �ن أ��.�، و�@�ر ��ِ�.� ا��ر�$  -


� ���ك ا��������.

�دى �+�4ِرھ� ��5 ا ط�� ا��$ �%�ف إ��.�، وھل ������  -


��ث إذا ���ت ����� أو . ا��%��� ��.� إ�5 ا�ط�م أ4ٌر �$ ا���م

� �ؤ4ّر ُ��م 
���.-ك ���.�؟

��دة �%�ف �@رض �زج ا�دھن  ا��و�و)���ر�د

0,3
����ء،  
�"�د�ر �"�رب   %�
���.� �"�د�ر . )��

��� �ؤ4رة، وإ� �- ��5 �%���.�، وھذا �����5 �

����� �G �#.وم ا���.-ك ا�ذي ھو �دم ظ.ور أي 

.أ4ر ����س �$ ا�ط�ھر



ا ��د�� ا������� ھ$ �$ ا�@��ب �ز�`  ا�@���ر�دات

و4-�4�ُت . ا�@���ر�د�ن أ��د��ِت و�4�(��ت و4-�4�ت 

ھ$ ا�دھن �#�! دون أن �طرأ ���!  ا�@���ر�د

.�@��ر؛ �- ����ب ���! ��م ا�������

  )���ر�دإذا ا��ر%�� و�ود أ��د��ت 

����� ����� �.ل ���م �.� 
��������؟

 ا��و�و)���ر�دا�Aذ ا�
ض �ن �دم إ���ن ا��ّرف ��5 ��در 


������ل ا�����وي د��- ��5 �دوث ا������� .

.وا��ق أن ��د�د ��دره �ب، ���! )�ر �����ل

ن  وا�@���رولوو�ود ا�را
ط� ا�����و�� 
�ن ��ٍض دھ�$  >���

!.�ن ا�و�وف ��5 ��در ا�دھن ا����َ�ل �$ ����



̂^^ب  ̂^^ز �ر�� ̂^^$ ھ%̂^^م ا�د�̂^^م �ر�� ̂^^$  ا�@��̂^^�ر�دات� � �^^̂ ا��4-4

؛  ن ا��و�و)��^^�ر�دا���^^�ن وا���وا�^^�ت )�^^ر ا����^^رة ��^^5 

إذا ��̂^رر ����̂^! ا�̂^دم �̂^- ��
"̂^5 ��̂^! ا���4̂^ر ��̂^�دة  ا�@��̂^�رول

.�ر��ب ا�د�م �$ ا���م

ھ^^و 
"^^�ٌء  �^^ل  ا��و�و)��^^�ر�د�^^د �#.^^م �^^ن ھ^^ذا أن 
"^^�ء 

و�د ُ�����` أن ا������� �$ ا�^دھون ��^ون ��^د ا��#�^ك . ا�دھن

.  ا�@���ر�د��ا���$ ����G ا�روا
ط 

.��ن ھذه ا��"�ر
� � �زال ����ج إ�5 ��4ر �ن ا�����ص و�"��ب ا��ظر

وا ��̂^�ض 
̂^د  ا�دھ��̂^�ذ�̂^ك  ّن ا��̂^وا(ب ا��̂^@�رة ا��̂^$ �را�̂^ق ا��̂^�دة 

��ررھ� � �دري �� ھ$ و� �� ھو %رُرھ�

A�و�� إذا ��ق ا �ر 
���Aز�ر، ذ�ك ا���وان ا�"ذر ا�ذي �+�ل ا��َ�^ف، 

���Aراض ا�و�i� Gٌرازه، و���! �ر�
!...و�+�ل ا�#(ران �ّ��، و�+�ل 



 $� �.�و�د ا��(�ت �ن أ���ف ا��
ن، إ� أ�.� ���رك ���

G������ ���)ل . ا�طر�"� ا�ر��وا�درا�� ���ب_ أ���� ��5 ا�

وإذا ���ت �ن ��وان �م . ��وا��� أم � إ�#��ا��4Aر، إن ��ن 

.  ؟
.��ذكF �ر�� أو �ن �Aز�ر �.ل ��ل_ ا��
ن ا����وع 



اھ�̂^دى  ا�
"̂^ري �����̂^وز�ن�̂^$ إط̂^�ر ا�
�̂^ث �̂^ن 
̂^د�ل 


��ن ا���در �ن ا 
"^�ر وا��A^�ز�ر 
ا����ون إ�5 أنF ا�


�^�ن . ����! �و�ض ا��"ص
 ا��Aز�^ريو
دأ ا�^���ل ا�

أ�4̂^^�ء ا��̂^^رب ا�����̂^^� ا�4���̂^^�، ��̂^^ن �̂^^م ��ط̂^^ور إ� ��̂^^ذ 

.ا�������ت �ن ا�"رن ا���%$

ا��وم  ا �
�نا���وا��� ا��$ �دAل �$ �����  وا��#��


��ن  ���وز�ن�ز��� �ن  -�$ ا�@��ب  -��ون 
ا�
"ر و


��ن 

� ا����ل ا��( G� ،ر"
��5  ا��Aز�ريا��Aز�ر أو ا�

.ا�
"ري

زل  إ�#���.ذا ��b! �ن ا��ب إ%#�ء ��م ��5 �
ا�
"ر 

��.��
 $��
��ن ا��Aز�ر، �ظرا �.ذا ا��-زم ا�
��� . �ن 

.أ�! �ن ا��ب ا�و�وف ��5 �"�"� ا�����G �$ ذ�ك




��ن ا��Aز�ر  إ�#����ن �و �ر%�� و�ود 

"ر�� A���� �ن 

 Fر �م �ذك�"
�ر���؟  ذ��ةً ��� ���.� إذا أAذت �ن أ

 Fء إ�5 أن���ا����� ���� ا��ن  إ�#��ذھب ا���.ور �ن ا�

ا�����؟  
�b#��ا��$ ��ت  ا �
�ن��ن �� ��م . و��ّر��

ا������� ��د ا�����.�؟  ا��#��وھل �طرأ ��5 

.أ4ٌر �$ ا���م؟ -�ّ�ً� و�4رة  -وھل ����
� ا��%��� ��.� 

   Fو�� �  ا��#��إن�(ط ����و� �ت أ�.�ص ا��ز��)��A ت، و�ن�إ�ز��

�دAل �$ ا��#��ل، �.$ �وا�ز ��ل 
���-���، و�
"5 ��� ھ$ 
د ���م 

���f@� ا�ر�ز�� ا��ل ��ب ا���ا��#:

E  +  S                   E S                     P  + E

"د )  ESو  . (�Substratum�دة ا��#��ل    =Sو. أ�ز�م  = ��Eث �

)Product(���` ا��#��ل   =Pو. ا��ز�م �G ��دة ا��#��ل أ�4�ء ا��-���



��ّن ���ط ا��ز�م ��
: )�ر ��ل 
د إ���م 

ا��#��ل ا��ط�وب، ��� ���ن إ�"�ف ذ�ك 

.ا����ط 
���رارة

�.ل �و�_ف ���ط ا��ز�م ��$ �@�ره؟ أم أ�! � 

ل ا�ظروف ا��-(�� ���!، و ن  �ل ���و_�

ل ��م �
ق �! ��ل؟ #��
ا��#��ل �د �م 

      د��رةوھل ا����Aن ا�ذي �ؤدي إ�5      


رو��ن ا��ز�م           )Denaturation  (

د_ ا������؟                  �

  Fول �دم إنAل �$ ا��ز�م د��5 �دل ا��#�� !)�"
 ����� $� 

���.� ����د .ا�����و�� ا�  ا��#�� ا��ر��ع إ���نُ  ذ�ك و�ؤ�<

.ا�����.� ���ر�ر ا���
�ن �$ ا����Aَد��

 إ�5 �ر�G �#��ل أيّ  �.��� �$ ا��ز�م ���ط �و�ف �bنF  �.ذا

���� ا����ط� ا�ظروف �@�ر��
 ا��ز���ت  ن وذ�ك ا�����و��؛ 

��� _�A� � ل� .وا���و%� ا��رارة �ن ���� �روط �$ إ� �

 ���و�ف �@�رت، �د )��
� ا��روط ھذه ��ون ���.� ���م و��د

  .ا��ز�م ���ط 
ذ�ك




درا�� ��
 ا��"�� ا��ز���ت ��و�ن ط

 �ر�G ا��ز�م ���ط أنF  �ن ا��+�د أ��ن

� إ�5 �����
 .ا�
رو����� ��و��! ط

 A��(ص و�ن 
رو����ت، ����ز���ت

 ا��@�ر �ن ��وع ا��رض ا�
رو����ت


��د�� ��روا
ط ھدمٍ  دون ا��ر��ب �$
 ا�

)Denaturation( ا�د��رة  �د�5

.  ا��رارة و���وى ا���و%� وا �-ح: 
وا�ل ��.� ا�د��رة��دث 

و����
.� �دوُث 
ض ا��@�رات �$ ا��#�ت ا�وظ�#�� ��
رو��ن، 

.ا�د��رةو��� �$ ������ ا��و��� ���ذج �ن 

 ا�د��رة�
رو����ت ا�
�ض ����د 
���رارة وا ���ض، ��� ��دث 


ر�د إ�5 أ�ل �ن ���
�15
رو����ت ا���وم ��د ط.�.�، و��دث  °

.ا��
ن ��د ����ده ��4Aر�ذا . �
ض ا�
رو����ت، و
������د ��ظ�.�



 ا�
�و�و��� ا�A��(ص �"دان إ�5 أ�%� ا�د��رة و�ؤدي

 �$ �و��ط وظ�#�! �#"د ��b! إ�ز��� ��Aن ��د�� ��
رو����ت،

 � ا��ز�م �زيء �$ ا����ھ��� ا�روا
ط ��ن ا�����وي، ا��#��ل

 ��ل �ن ���"ل ا��$ ا��ر��
� ھو ��@�ر ا�ذي وإ��� ��@�ر،

 �.�(�� دا(�� ��س ا��@��ر وھذا .��ّدد ��ل إ�5 أو���وٍ  ��زو�$


ض �ودة 4
�ت �"د،Reversible ار������ ��ون �د 
ل 

.ا و�5 �ر��
�.� إ�5 ا�د��رة ���� �ن ا�
رو����ت

 ���د��رةوا �ز�م 
د ا���دة �ر��
�! ���ر�G ���ط! أ�%�؛ 

ھ$ �@��ٌر �$ ا���ل �4
<ط ا�وظ�#�، و
��b�ن ا�
رو��ن 

� �ؤدي أ
دا إ�5  ا�د��رةإ� أن . ا��ر��ع ���! ووظ�#�!

.إ�داث وظ�#� �د�دة �$ ذ�ك ا�
رو��ن

ل �ن �ر��ب Afر دون �@�ر �$ ا ���ض  إذ ھ$ ��و_

ا��$ ھ$ أ��س ��و�ن �زيء ا�
رو��ن، و� �
دل  ا �����


��د���$ ���
.� �$ ا������ 
. ا�



 �
�5 �@�ر ا��ر���
وھذا � ��ل ��.� ا������ 

وا��#�ت، ود����� ھو �@�ر ا�
�ض ا����وق وا���م 

إنF ھذه : ، دون أن �"�ل
��د��رةا��
ن  و4Aرةا��ط
وخ 

�د ا�����ت ��.ا ط

 �
����
رض ��X#��و�� �.�b�

ا�ط-�� �ن در�� ��د��رة

.م°55≈�رارة 

 وا����� 1/10000 ھ$ ا���ّو�� ا��#�� أ)�ب �$ ا�"وة

 �ؤ4ر ���.� ا�@��ب، �$ �ل 40 ��5 �ز�د � ا��
ن إ�5 ا��%���

ط$ �.$ 
��@�، �+�4را ا����ب �$� ���
 ،���@ر��ر ����� أ�

!و�ذ�� �و�� ��.� وذات

5F@رى ا�"�م و���ف ا��$ ا��ن إ�5 �%�
 � ا�ط�ز��، ا �

 � أ�.� �G ،ا�4Aرة ����ك �$ �+�4ر �ن �.� ��� إ� �%�ف

دى�� �
�� 0.005 % !  



و�� دام ھذا ا��زر ا����ر �ؤ4ر �- ���ن ا�"ول 


+�! ا��.��ت ���!، و)�ب ���! ا��-ل ا�ط�ھر.

.�.$ ����، و�ؤ4رة �$ ا����ب

 ذ��ة ا��ذ5�ّا�
"ر )�ِر  ���وز�نو�واء �$ ھذا 


��ن ا��Aز�ر، ��-ھ�� �در �ن 
�ر���، أو 

م �ر�� F.و . ��وان ��ر� �"�م ��! ��.�� �و�


�Gرام ���
��5 أ��م� nو ،.


