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ِٓ إٌىزشٚٔبد ، أ٠ٛٔبد ٚجس١ّبد  ِزعبدٌخ  غبص ِزأ٠ٓ ٠زىْٛ ٙبرعشف اٌجالصِب عٍٝ أٔ       

٘ٛ أٚي ِٓ أغٍك عٍٝ   Irving Langmuir ٠ٚعزجش اٌجبدش [1-2] . ٚجض٠ئبدرساد أ وٙشثبئ١ب

" اٌّبدح اٌمبثٍخ  ،  ٟٚ٘ وٍّخ ٠ٛٔب١ٔخ وبٔذ رعٕٟ فٟ األصً  ثبٌجالصِب " اٌّزأ٠ٓ اٌغبصدبٌخ " 

  . ] [3 ,4   ٌٍزشى١ً "   أٚ " اٌٙالَ "

ٚاٌسبئٍخ ٚاٌغبص٠خ فٟ دسجبد اٌذشاسح ِٓ اٌّعشٚف ٚجٛد دبالد اٌّبدح اٌضالصخ اٌصٍجخ     

٘زٖ ْ إد١ش  سدشاسح عب١ٌخ جذا ِضً ثبغٓ اٌشّ اٌعبد٠خ ٌٚىٓ د١ّٕب رزعشض اٌّبدح ٌذسجخ

ْ االٌىزشٚٔبد اٌزٟ رذٚس دٛي إٌٛاح رىزست ٘زٖ اٌطبلخ ئاٌذشاسح ال رزٛافش عٍٝ سطخ األسض ف

ِعشاح ِٓ االٌىزشٚٔبد  ٙبٔإٞ أ ٚٔبدٌٙب ٚرجمٝ إٌٛاح دْٚ اٌىزش اٌٙبئٍخ فززذشس ِٓ جزة إٌٛاح

  .[5]ٚرسّٝ اٌّبدح فٟ ٘زٖ اٌذبٌخ ثـبٌجالصِب

 ،ِٓ اٌّبدح اٌى١ٔٛخ ث١ٓ إٌجَٛ ٚاٌّجشاد ٚثعط اٌىٛاوت %99 رشىً اٌجالصِب ٔسجخ ٚ        

ً اٌجالصِب  ٚرٛجذ اٌجالصِب فٟ  ،غٍت ِبدرٙب د١ش رعذ دٍمبد صدً وزٍخ ٘بئٍخ ِٓ اٌجالصِب أرشى

األثذبس ص، ٚفٟ ِصجبح ا١ٌْٕٛ، ٚفٟ بفٟ اٌصٕبعخ رسزعًّ فٟ شبشبد اٌزٍف ٜأشىبي أخش

ٚاٌعذ٠ذ ِٓ اٌّجبالد اٌصٕبع١خ ٚرٛجذ اٌجالصِب وزٌه  وزٌه فٟ اٌٍذبَ،اٌخبصخ ثطبلخ االٔصٙبس

 .] [6فٟ اٌغالف اٌجٛٞ فٟ غجمخ اال٠ٛٔٛسف١ش ٚأ٠عب فٟ ظب٘شح اٌشفك اٌمطجٟ

ٟ٘ دبٌخ ِز١ّضح ٌٍّبدح رذزٛٞ ٚ ،بٌذبٌخ اٌشاثعخ ٌٍّبدحثغٍت األد١بْ أاٌجالصِب رسّٝ فٟ  )   

 صبئصٙبثصٛسح وبف١خ ٌٍزأص١ش عٍٝ خ ب  عذد ُِٙ ِٓ اٌجض٠ئبد اٌّشذٛٔخ وٙشثبئ١عٍٝ 

  .] [7اٌىٙشثبئ١خ . ثبإلظبفخ إٌٝ وٛٔٙب ِّٙخ فٟ اٌعذ٠ذ ِٓ ِظب٘ش د١برٕب ا١ِٛ١ٌخ  

ٚ  زفٟ اٌغبص اٌعبدٞ وً رسح رذزٛٞ عٍٝ عذد ِ     أْ ٚ ،ِٓ اٌشذٕبد اٌّٛججخ ٚاٌسبٌجخسب

ٚ  زِذبغخ ثعذد ِاٌشذٕبد اٌّٛججخ فٟ إٌٛاح  ثذبٌخ ٚوً رسح ،ِٓ االٌىزشٚٔبد اٌسبٌجخسب

خش ٌعذد آ٠ٚصجخ اٌغبص ثالصِب عٕذ إظبفخ اٌذشاسح أٚ أٞ ِصذس غبلخ ،وٙشثبئ١خ ِذب٠ذح 

ٓ اٌزساد إلوج١ش ٓ رٍه اٌزساد رزشن األجضاء اٌجبل١خ ِٚ،غالق سشاح ثعط أٚ وً اٌىزشٚٔبرٙبِ

ٚ٘زٖ اٌزساد ٚٔبرج ،ٚاالٌىزشٚٔبد اٌسبٌجخ اٌزٟ أفصٍذ رىْٛ دشح اٌذشوخ ثشذٕخ ِٛججخ ،

ٝ ٚعٕذِب رؤ٠ٓ اٌزساد ثّب ف١ٗ اٌىفب٠خ ٌٍزأص١ش عٍ ،اٌغبص اٌّشذْٛ وٙشثبئ١ب ٠مبي أٔٗ غبص ِؤ٠ٓ

 . [8] فٟٙ فٟ ٘زٖ اٌذبٌخ رىْٛ دبٌخ ثالصِب اٌخصبئص اٌىٙشثبئ١خ ٌٍغبص

 



رف البالزما ع  ن ن  أيمكن لذا  هناك دائمًا درجة صغيرة من التأين في أي غاز أنالرغم من عمى و 

 تسمك سموكاً نها غاز شبه متعادل من الجسيمات المشحونة والمتعادلة التي أدق عمى أبشكل 

  أكبرإن درجة حرارة االلكترونات تكون عادة . [10,9] (collective behavior) جماعياً 

10
4

يونات تعتمد بشكل كبير عمى نوع الجسيمات المتعادلة واألكل من جة حرارة در , بينما وٍفٓ

10يمكن أن تتفاوت درجة حرارتها تقريبًا من درجة حرارة الغرفة الى  إذ المنتجة البالزما
7

. وٍفٓ 

ت البالزما درجة حرارة خاصة به أي لأللكترونات درجة حرارة عادة مايكون لك ل  صنف من مكونا

Te ولاليونات الموجبة  Ti ولمجسيمات المتعادلةTn . ن البالزما هي المادة ألذلك يمكن القول

 .[11] نفسه الوقت عدة فيالوحيدة التي تحتوي عمى درجات حرارة 

االنسجة  المعدات الطبية ومعالجة تعقيمالبالزما في  عمالاالتجاهات الحديثة تركز عمى إستان 

التسبب اي الهدف الرئيسي من معالجة االنسجة بالبالزما هي عممية جراحية حيث ان الحية 

فضاًل الحي بأقل ضرر ممكن.  من الكائنوذات دقة عالية في إزالة المقاطع المريضة  ضرر

لية مما يجعمها مناسبة لتعقيم ة وسرعة عايبكفا االبكتيري قتل ذلك تمتمك البالزما القدرة عمى عن 

 [12] .دوات الجراحية والتطهير الموضعي لألنسجةاأل
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