
 مقدمة بحث عن الزخم والدفع والتصادمات

ِث عن مواضٌع فٌزٌائٌة أساسٌة ُمختلفة وُمترابطة مًعا، ال بَد من شرح ُكل فكرة على حدى، لنبدأ فً األعم فً الحدٌ

واألكثر عالقة وعمًقا وأهمٌة، وهَو الزخم، والذي ٌعبُر عن حاصل ضرب كتلة الجسم فً سرعته، حٌُث أنه كمٌة متجهة، 

اتً، كما أّن قانون حفظ الزخم الذي ٌنص على أّنه كمٌة ثابتة ٌرتبُط باتجاه وقٌاس، وٌختلف تماًما عّما ٌعرف بالقصور الذ

ارتباًطا وثًٌقا بقانون نٌوتن الثالث للحركة والذي ٌنص على أن لكل فعل رد فعل مساوي له فً المقدار ومعاكس له فً 

نظام معزول، وعلٌه فإن الزخم االتجاه، وٌوجد عّدة من األمثلة على ذلك، مثل البالون، فالبالون المملوء بالهواء ٌمثل 

األولً لنظام البالون ٌساوي صفر، وبمجرد تحرٌر الهواء من داخل البالون نتٌجة لقوة دافعة ٌتأثر بها الهواء، ٌتحرك 

 .البالون بقوة معاكسة للقوة الدافعة التً تحرك بها الهواء للحفاظ على الزخم

لخص بشكل مباشر قانون نٌوتن الثانً والثالث، حٌُث أّن مقدار واتجاه الدفع أما المحوُر الثانً فً بحثنا هَو الدفع، والذي ٌ

لألجسام فً أي نظام مغلق متساوي مقداًرا لكنه متعاكس اتجاًها، كما أّنه مرتبط بكمٌة التحرك، حٌث أن القوة تساوي كتلة 

 .الجسم مضروب فً التسارع، وٌشرح ذلك قانوًنا مشتًقا بشكل مبسط

ٌر واألخص هو التصادمات، والذي ٌنص على مدى فقداِن الطاقة أو االحتفاظ بها بناَء على نوع التصادم، والمحور األخ

فالتصادمات المرنة تحفظ الزخم والطاقة الحركٌة، على خالف التصادمات غٌر المرنة التً تتحول فٌها الطاقة الحركٌة 

ٌّه إلى طاقة داخلٌة بعد االصطدام، وال ٌتم الحفاظ على الزخم  .ف

 بحث عن الزخم والدفع والتصادمات

فً البحث عن ثالث مواضٌع متشابهة فً عالم الفٌزٌاء ال بد من التحدث بشكل مفصل ومفهوم لكل موضوع على حدى، 

 :على نحو الوتٌرة اآلتٌة

 تعريف الزخم

ضرب كتلة الجسم فً سرعته،  ٌُعد زخم الجركة كمٌة فٌزٌائٌة متجهة، أي كمٌة محددة بمقدار واتجاه، وٌعبر عنه بحاصل

ا، وٌساعد قانون نٌوتن الثانً للحركة فً فهم زخم الحركة بشكل مبسط، حٌُث  ًٌ أي أن الجسم الُمتحرك ٌمتلك زخًما حرك

ا مع كتلته، وأن الزخم  ًٌ ا مع القوة الصادرة عنه وعكس ًٌ ٌنص على أّن القوة المؤثرة فً جسٍم ما تكسبه تسارًعا ٌتناسب طرد

 .[1]زٌئات موجودة فً نظام محدد ٌساوي مجموع متجهات الزخم لكل من هذه الجزٌئات، كما ٌظل ثابًتاالكلً لج

 أنواع الزخم

 :ٌُوجد نوعان لزخم الحركة هما الزخم الزاوي والزخم الخطً، وعلٌه ٌوضح كل منهما كما ٌأتً

 ٌُشار إلى إمكانٌة امتالك  ٌمثل مدى صعوبُة تغٌٌر اتجاهِ  :الزخم الزاوي حركة جسم ٌتحرك حركة دورانٌة، و

ٌّن حركٌٌن، وهما زخم  األجسام ألكثر من زخم زاوي واحد، على سبٌل المثال، كوكب األرض ٌمتلك زخم

حركة الكوكب بالنسبة للشمس، والزخم الثانً هو زخم دورانه بالنسبة لمحوره، وٌعتمد الزخم الزاوي على 

 .روانٌة باإلضافة إلى حجم القصور الذاتً عند الجسم، وأنه محفوظ بحسب قانون حفظ الزخمسرعة الجسم الد

 ٌتناسب تناسًبا  :الزخم الخطي ًْ ٌعرف بأّنه حاصل ضرب كتلة الجسم فً سرعته، وبالتالً فإّن الزخم الخط

ا مع ُكتلة الجسم وسرعّته، أي أّنه كلما زادت كتلة الجسم زاد زخمه، وكلما زا ًٌ دت سرعة الجسم أًٌضا زاد طرد

 .زخمه، فالجسم األكثر كتلة وسرعة هو األكثر زخًما

 قانون الزخم

ا من خالل قانون نٌوتن  ًٌ ٌشرح قانون نٌوتن الثانً معنى زخم الحركة، وبذلك فإنه ٌمكن التعبٌر عن قانون الزخم رٌاض

 :[3]الثانً الذي ٌنص على أن

  السرعة× الزخم = الكتلة 

 :حٌُث أنّ 



 ٌعبر عنه بوحدة كغم.متر/ثانٌة :الزخم. 

 ٌعبر عنه بوحدة الكٌلوغرام :الكتلة. 

 ٌعبر عنه بوحدة متر/ثانٌة :السرعة. 

 قانون حفظ الزخم

وع الزخم ٌعتبر قانون حفظ الزخم أحد قوانٌن علم الفٌزٌاِء المهمة التً ُتعبر عْن أن الزخم كمٌة محفوظة، أي أن مجم

حول جسم ما فً نظام مغلق سٌبقى ثابًتا بغض النظر عن التغٌٌرات الحاصلة داخل النظام، فالزخم الكلً ٌضلُّ ثابًتا تحت 

أي ظروف، وٌشٌُر قانون الزخم إلى كتلة جسم ما مضروبة فً سرعته، بحٌُث ُتعادل القوة المطلوبة إلٌقاف الجسم فً 

ٌُساوي الزخم لمجمو ٌُعد الزخم كمٌة متجهة، أي أّن له وحدة الزمن، و عة من األجسام مجموع العزم الفردي لكل جسم، و

 .[4]قٌمة واتجاه حركة، وعلٌه ٌكون إجمالً العزم لمجموعة من األجسام تتحرك باتجاهٌن متعاكسٌن صفًرا

 عالقة قانون حفظ الزخم بقانون نيوتن

ث على أّنه، لكل قوة فعل قوة رّد فعل، مساوٌة لُه فً المقدار، ومعاكس له فً االتجاه، بٌَنما ٌنص ٌنصُّ قانون نٌوتن الثال

ٌّة  قانون حفظ الزخم على أّنه، كمٌة الزخم الكلً ثابتة فً أي نظام مغلق ٌحوي جسمٌن أو أكثر ما لم ٌتعرَض لقوى خارج

ٌّر منُه أو تدمرهُ، بالتالً نستنتج أن قانون حفظ ال  .[5]زخم هو قانون مشتق من قانون نٌوتنُتغ

 قوة الدفع

ٌُعنى علم الفٌزٌاء بكل ما ٌتعلق بالماّدة من قوى وُمؤثرات وظروف مختلفة، والقوة هً أي فعل أو حركة أو مؤثر 

ف، وقوة الدفع تعتبُر كمٌة فٌزٌائٌة خارجً ٌؤدي إلى الحفاظ على حركة الجسم أو التغٌٌر منها، وتتعدد أنواع القوة وتختل

متجهة، أي أّن لها مقدار واتجاه ُمحدد، ووجد العلماء أن مقدار واتجاه الدفع لألجسام فً أي نظام معزول متساوي، لكّنه 

مختلف فً االتجاَه، وذلك بناء على قانون نٌوتن الثالث، الذي ٌنص على أّنه، لكل فعل رد فعل مساوي له فً المقدار 

عاكس له فً االتجاه، وبما أن األجسام المتصادمة تؤثر فً بعضها البعض بالمقدار نفسه من القوة خالل الفترة الزمنٌة ومُ 

ا بالمقدار لكن مختلًفا فً االتجاه ًٌ  .نفسها فإن الدفع الناشئ عن هذه األجسام ٌكون متساو

 قانون قوة الدفع

ن الثالث الذي ٌنُص على أّنه لكل فعل رد فعل مساوي له مقداًرا وُمعاكس ٌرتبُط قانون قوة الدفع بشكل مباشر بقانون نٌوت

له اتجاًها، كما أّنه ٌرتبُط بكمٌة التحرك والذي ٌشرحُه قانون نٌوتن الثانً الذي ٌنُص على أّن القوة تساوي كتلة الجسم 

ٌّه فإّن قانون قوة الدفع ٌكون كاآلتً  :مضروًبا فً تسارِعه، وعل

 سرعة  –* الزمن = التغٌر فً كمٌة التحرك = الكتلة * )سرعة الجسم بعد التصادم مباشرة  الدفع = القوة

 .(الجسم قبل التصادم مباشرة

 مفهوم التصادمات

ٌعبر مفهوم التصادم عن التخبط أو االصطدام أو االلتقاء المفاجىء والقوي، مثالً اصطدام سٌارتٌن مًعا، أو اصطدام كرة 

ذا التصادم تحول طاقة من شكل آلخر، وفًقا لنوع التصادم، فالتصادم غٌر المرن ٌتم فٌه تحول بحائط، وقد ٌنتج عن ه

وال ٌتّم الحفاظ على الزخم فً التصادمات غٌر المرنة وال ٌُمكن تتبع  الطاقة الحركٌة إلى شكل آخر من أشكال الطاقة،

للطاقة الحركٌة بسبب االصطدام، وُتعتبر كالً من الّزخم الّطاقة الحركٌة فٌها، بٌنما التصادم المرن ال ٌحدث فٌه خسارةٌ 

 .[6]والطاقة الحركٌة كمٌات محفوظة فٌه

 الزخم والدفع

الزخم كمٌة فٌزٌائٌة متجهة لها مقدار واتجاه محدد، تساوي حاصل ضرب كتلة الجسم فً سرعّتِه، وٌكون بذاِت اتجاه 

ٌّة فٌزٌائٌة متجهة تساوي حاصل ضرب سرعته، والقوةُ هً الم عدل الزمنً للتغٌر فً سرعة الزخم، والدفع هو كم

متوسط القوة فً زمن تأثٌِرها، وٌكون باتجاه محصلة القوى المؤثرة، ونظرٌة الدفع والزخم تشٌُر إلى أن الدفع الذي تحدثه 

 .خالل تلك الفترة القوة المحصلة فً الجسم خالل فترة زمنٌة ٌساوي التغٌر فً جسم الزخم



 الزخم والتصادمات

التصادم هو تأثٌر متبادل بٌن جسمٌن، أحدهما على األقل متحرك، وٌؤثر األجسام المتصادمة ببعضها البعض خالل فترة 

ٌّه التصادمات  زمنٌة قصٌرة، والتصادم له نوعٌن، ُهما التصادم المرن الذي ٌحفظ الزخم والطاقة الحركٌة، ومن األمثلة عل

الذرات أو التصادمات التً تحدث فً المٌكانٌكا والتً ٌتّم فٌها إهمال الطاقة المفقودة، والتصادم غٌر المرن الذي ال  بٌن

أمتار فإنها لن ترتد إلى نفس النقطة التً انطلقت منها،  5ٌحفظ الزخم، ومن األمثلة علٌه رمً كرة على الحائط من مسافة 

اقة الحركٌة إلى شكٍل آخر من أشكال الطاقة مما ٌجعل الجسم ال ٌعود إلى نفس والسبب فً ذلك هو تحّول جزء من الط

 .النقطة التً انطلق منها
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، وذلَك وفًقا  ًّ تشرح الفٌزٌاء كل ما ٌتعلق بالطبٌعة من ظواهر وقوة وتأثٌرات وعوامل مختلفة ألي جسم طبٌعً أو كون

ًّ قوانٌن نٌوتن الثالثة، لمجموعة من النظ رٌاِت والقوانٌن المختلفة، ولعل من القوانٌن األساسٌة والمهمة فً الفٌزٌاء ه

بحٌث اشتق الزخم من قانون نٌوتن الثانً والثالث، وُربط الزخم بكل من الدفع والتصادمات، فنظرٌة الزخم والدفع تنص 

ل فترة زمنٌة ٌساوي التغٌر فً جسم الزخم خالل تلك الفترة، أما على أن الدفع الذي تحدثه القوة المحصلة فً الجسم خال

 .الزخم والتصادم فإن حفظ الجسم لكمٌة زخمه وطاقته الحركٌة تختلف باختالف نوع التصادم إن كان مرن أم غٌر مرن

  

 


