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قواعد النشر في المجلة
مثلام يرحب العميد ابو الفضل (عليه السالم) بزائريه من أطياف اإلنسانية ،ت َُرحب جملة الباهر بنرش البحوث العلمية عىل
وفق الرشوط االتية:

 .1ان يكون البحث يف جماالت العلوم املتنوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليا ومكتوبة
بإحدى اللغتني العربية أو االنكليزية.
 .2أن ال يكون البحث قد نرش سابق ًا وليس مقدما إىل أية وسيلة نرش أخرى ،وعىل الباحث تقديم تعهد مستقل بذلك.

 .3أن حتتوي الصفحة االوىل من البحث عىل عنوان البحث ،واسم الباحث او الباحثني ،وجهة العمل ،ورقم اهلاتف باللغتني
العربية واالنكليزية والربيد االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف متن البحث أو اية اشارة إىل ذلك.

ويف حالة كون البحث باللغة العربية تايت بعد الفقرات اعاله اخلالصة باللغة االنكليزية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة
االنكليزية ،ومن ثم اخلالصة باللغة العربية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة العربية ثم بقية فقرات البحث ،أما اذا كان البحث

باللغة االنكليزية فتكون بعد فقرات العنوان واالسامء والعناوين اخلالصة باللغة العربية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة
العربية ايض ًا ،ثم اخلالصة باللغة االنكليزية تتبعها الكلامت املفتاحية باللغة االنكليزية ثم بقية فقرات البحث.

 .4ترسل البحوث اىل املجلة الكرتوني ًا عىل املوقع االلكرتوين للمجلة  albahir.alkafeel.netاو albahir@alameedcenter.iq
ِع َرب ملء إستامرة إرسال البحوث بنسختني االوىل كاملة والثانية حمذوف منها االسم والعنوان للباحث (الباحثني) بصيغة مستند . Word
 .5اعداد الصفحة ( 2سم للجهات االربع للصفحة).
 .6يكون نوع اخلط  Time new romanللغة االنكليزية و  Simplified Arabicللغة العربية ،وحجم اخلط لعنوان
البحث الرئيس (16غامق ) اما العناوين الثانوية (14غامق) ومادة البحث (.)14

 .7نوع الفقرة singleمسافة بادئة خاص (بال) قبل النص  )0(:بعد النص ( )0تباعد االسطر (مفرد ) قبل النص ( )0بعد النص(.)0
 .8عدم استعامل االطارات و الزخارف وتكون مجيع االرقام باللغة االنكليزية حتى يف البحوث املكتوبة باللغة العربية .

 .9عند كتابة رقم يف متن البحث يكون الرقم بني قوسني ،وبعده وحدة القياس بدون اقواس مث ً
ال  )10( cmأو ( )10سم.

 .10تذكر املصادر يف البحث باتباع اسلوب الرتقيم بحسب اسبقية ذكر املصدر وتذكر املصادر يف هناية البحث ،حسب التسلسل
واعتامد طريقة كتابة البحوث حسب الطريقة ( Modern Language Association (MLAكام يف املثال التايل-:

اسم املؤلف /املؤلفون ،اسم املجلة رقم املجلد ،الصفحات من-اىل( ،السنة).

وللغة االنكليزية تكون نفس الصيغة اعاله بمجرد البدأ من اليسار .اما يف متن البحث فال يكتب رقم املصدر بصيغة ال

 Superscriptوانام يكتب بنفس نمط الكتابة بالشكل ]رقم املصدر[ ويف حالة كتابة اكثر من رقم بحث يف هناية الفقرة

الواحدة تكبت مجيعها داخل القوس مع وضع فوارز بينها [رقم املصدر  ,رقم املصدر].
 .11اسم الشكل يكتب حتته متمركز ًا بحجم خط ( 12غامق) ويكون للغتني االنكليزية والعربية كام ييل-:
اسمه أو توضيح حمتواه (:رقم الشكل) Fig.

شكل (رقم الشكل) :اسمه او توضيح حمتواه
اما اجلدول فيكون عنوانه فوقه متمركز ًا بحجم خط ( 12غامق) ويكون للغتني االنكليزية والعربية كام يأيت-:

اسمه أو توضيح حمتواه( :رقم اجلدول) Table

جدول (رقم اجلدول) :اسمه أو توضيح حمتواه

 .12تكون الرسوم والصور واملخططات ملونة واضحة ذات دقة عالية مع مراعاة وضعها يف مربع نص ويراعى عدم استعامل
 scanيف االشكال البيانية.

 .13تكتب اهلوامش ان وجدت يف هناية البحث قبل املصادر.

 .14اينام وردت كلمة  Figureيف متن البحث تكتب بالشكل  .Figوبعدها رقم الشكل بني قوسني وتكب كلمة table
بحرف  Tكبري اينام وردت ايض َا.
 .15التتجاوز عدد الصفحات ( )25صفحة.

 .16تكتب معادالت الرياضيات عىل وفق برنامج Math Type

تعب بالرضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار وخيضع ترتيب
 .17تعرب األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها وال ّ
البحوث املنشورة ملوجبات فنية.

 .18ختضع البحوث لربنامج االستالل من االنرتنت وكذلك لتقويم رسي لبيان صالح ّيتها للنرش وتكون االلية كام يأيت-:
أ -يب ّلغ الباحث بتس ّلم بحثه خالل مدّ ة أقصاها أسبوعان من تاريخ التس ّلم .
ب -يعاد البحث اىل الباحث فورا يف حال عدم مطابقته للرشوط اعاله.

ت -خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها .

ث -البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل نرشها ،تعاد اىل أصحاهبا مع املالحظات
املحددة كي يعملوا عىل أجراء التعديالت بصورة هنائية خالل مدة أقصاها (أربعة أسابيع) من تاريخ إرسال التعديالت.
ج -يبلغ الباحث يف حال اإلعتذار عن نرش بحثه.

ح -يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه .

 .19يراعى يف أسبقية النرش :

أ -البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .
ب -تاريخ استالم البحث.

ت -تاريخ قبول البحث للنرش.
ث-أمهية البحث وأصالته.

ج-تنوع اختصاصات البحوث الصادرة يف العدد.

 .20عىل الباحثني إجراء التعديالت املطلوبة من قبل اخلرباء العلميني واللغويني

 .21ملء التعهد اخلاص باملجلة الذي يتضمن حقوق النرش اخلاصة بمجلة الباهر العلمية ومراعاة رشوط االمانة العلمية يف كتابة البحث.

L
كلمة العدد
رب ارشح يل صدري ،ويرس يل امري ،واحلل عقدة من لساين يفقهوا

قويل واحلمد هلل رب العاملني وصل اللهم عىل حممد وال حممد الطيبني
الطاهرين.

هذا عدد جديد من جملة الباهر العلمية املحكمة ،وقد تضمن جمموعة

من االبحاث ذات الصلة بالعلوم الطبيعية واهلندسية ،ونامل منها ان تسد
ثغرة علمية يرقبها املتخصصون ،وتؤرش ظاهرة علمية تستحق العناية
يتأملها الباحثون .وقد حرصنا عىل تنوع املوضوعات بتنوع البحوث
والتخصصات تلبية لطموح القراء واملتابعني هلذه املجلة ،التي باتت اليوم

وهبمة القائمني عليها ارشافا وحتريرا تسعى  -وقد قطعت شوطا البأس به

 اىل حتقيق امال الباحثني وال سيام من جيتهد للنرش يف جملة الباهر لالرتباطبدار نرش عاملية لتلتحق بمصاف املجالت العلمية العاملية.

ونحن يف هذه املناسبة نجدد العهد والوفاء لكل من يراقب بمحبة واهتامم

اصداراتنا -يف مركز العميد الدويل للبحوث والدراسات التابع اىل قسم

الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية املقدسة -عىل السعي احلثيث

والدائب للوصول اىل كل ما ينشط احلراك العلمي والبحث االكاديمي يف

ربوع عراقنا واالمة امال بخلق جيل جديد من البحث يواكب تطورات
املرحلة العلمية الراهنة ويلبي طموح الباحثني واملتخصصني داخل العراق

وخارجه.

واحلمد هلل رب العاملني من قبل ومن بعد.

عمر حمد شهاب  *،تغريد هاشم النور
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اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ

ﺗﺤلﻴﻞ اﻹﺳﺘﻘرارﻳة الﻜلﻴة لنﻈﺎم رﻳﺎﺿي ﻳﺼﻒ ﻇﺎﻫرة إﻧﺘشﺎر
وﺑﺎء الﺘدﺧﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻃﻼب المدارس الﺜﺎﻧوﻳة والمﺘﻀمﻦ ﻣﺼﺎدر
ﺧﺎرﺟﻴة ﻣﺆﺛرة وﻣﺴﺎعده علﻰ إﻧﺘشﺎر الوﺑﺎء
اﲪﺪ ﻋﲇ ﳏﺴﻦ

. اﻟﻌﺮاق، ﺑﻐﺪاد، ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺑﻐﺪاد اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ اﻻوﱃ،ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎض ﻟﻠﺒﻨﲔ
2016 / 3 / 16 :ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم

2016 / 9 / 8 :ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻮل اﻟﻨﴩ

Abﬆract
There are many factors that affect the student's behavior, which also affects his health, and these
factors are the addiction to smoking both types )cigarettes or water pipe(. The main objective of
the research is to study and determine the effect of the epidemic on students through the study
of the dynamic behavior of the proposed model. We assume that the student populations divided
into to three classes are the ﬁrst class students potentials of smoking and second class smoking
students with a probability of quitting smoking permanently or temporarily last class of students quit
Smoking. The existence, uniqueness and boundedness of the solution of this model are investigated.
The local and global dynamical behaviors of the model are studied. Finally, in order to conﬁrm our
obtained results and specify the effects of model’s parameters on the dynamical behavior, numerical
simulation of the PSQ model is performed.

Keyword
The addiction to smoking, Dynamical behaviors of the model.
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اﳋﻼﺻﺔ

هناك العديد من الظواهر التي تؤثر عىل سلوك الطالب والتي تؤثر ايض ًا عىل صحته ،ومن هذه الظواهر هو االدمان

عىل التدخني بنوعيه اي ( السكائر او األركيلة) .اهلدف الرئيﴘ من البحث هو دراسة ومعرفة مدى تأثري هذا الوباء

عىل الطالب من خالل دراسة السلوك الديناميكي للنموذج املقرتح .افرتضنا ان املجتمع الطالﰊ يتكون من ثالثة
اقسام االول الطالب املعرضني للتدخني والثاين الطالب املدخنني مع وجود احتامل ترك التدخني بصورة هنائية او
مؤقتة والقسم االخري الطالب التاركني للتدخني .متت مناقشة وجود و وحدانية وقيود احلل للنموذج املقرتح .قمنا
بدراسة السلوك املحيل و الشامل له .واخري ًا من اجل تأكيد نتائجنا وحتديد تأثري معلامت النموذج الرتبوي عىل السلوك

الديناميكي له اجرينا حماكاة عددية له.

اﻟﻜﻠﲈت اﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

االدمان عىل التدخني ،السلوك الديناميكي للنموذج.
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اجلهاز العصبي ،وايضا بينت الدراسات الطبية ان النيكوتني

ان الدخــان الصــادر عــن الســجائر واألركيلــة وغريها يعمل عىل زيادة نســبة احلوامﺾ الدهنية يف اجلســم .إضافة

خليطــ ًا كيميائيــ ًا معقدا للغايــة وخطري ًا عىل صحة االنســان اىل ذلك بني التحليل الكيميائي لدخان الســجائر واالركيلة

وعــىل كافة عناﴏ البيﺌة ،فهــو ﳛتوي عىل اكثر من ( )3800احتوائــه عىل نســبة مــن الكحــول امليثييل والذي يــؤدي اىل
مادة كيميائية ســامة ،ومن أمهها نذكر أول أوكسيد الكاربون حــدوث العمى املؤقت لدى بعﺾ املدخنني إذا كان املدخن
 Coحيــث يعتــرب احد الغازات الســامة واخلطــرة عىل حياة مصاب ًا بمرض السكري ،حيث قد تسبب له حالة من العمى
االنســان ،االمونيــا  ،NH3كربيتيــد اهليدروجــني ،H2Sالدائــم ،واليقتــﴫ خطــر دخــان الســجائر واالركيلة عىل

الفورمالدهايــد  ،HCHOاالســيتالدهايد  ،CH3CHOاملدخنني بل يطال كل من يستنشــق هواء ملوثا هبذا الدخان
وســيانيد اهليدروجــني  HCNباإلضافــة اىل عــدد كبري من الســام والقاتل ،ففي عام ( )1990بينت إحدى الدراسات
االﲪاض من أمهها ،حامﺾ الكربونيك  H2CO3وحامﺾ التــي أجريــت يف الواليــات املتحدة االمريكيــة أن التدخني
النيرتيــك  HNO3وحامــﺾ اخلليــك  CH3COOHيتســبب ســنوي ًا يف قتل مايزيد عن ســتة أضعاف عن اللذين

وحامﺾ الفورميك .HCOOH

قتلوا يف احلرب الفيتنامية ،كذلك وجد انه يموت سنوي ًا أكثر

إن دخــان الســجائر واالركيلــة الســاخن ﳛمــل ايضــا من ( )3500شــخص بسبب رسطان الرئة الناتج عن دخان

جمموعــة ضخمــه مــن املركبــات العضوية املرسطنــة والتي السجائر .كام ويعترب وباء التدخني واحد من أكرب التهديدات
اثبتــت الدراســات مــدى خطورﲥــا ،بحيث صنفــت عامليا للصحة العامة يف العاﱂ من اي وباء انترش يف أي وقت مﴣ،
عــىل اهنا مــن املركبات اخلطرة جــدا ،ومن هذه املــواد نذكر فهو يقتل مايصل اىل نصف من مســتخدميه تقريب ًا .حيث ان
مــادة البنزوبرييــن والتي تعمــل عىل تدمري وإتــالف اخلاليا يف كل سنة ســتة ماليني شخص يموت من التدخني مقسمة

املخاطية للجهاز التنفــﴘ للمدخنني وايض ًا تدمر القصبات اىل ﲬسة ماليني شــخص منهم من املدخنني والبقية من غري
اهلوائيــة لﻺنســان املدخــن او الفــرد الذي يستنشــق دخان املدخني(اي املعرضني اىل دخان السجائر) .ومن تقرير ملنظمة

الســجائر ،وهذا يــؤدي اىل االصابة بالكثري مــن االلتهابات الصحة العاملية عن وبــاء التدخني العاملي( )2009حيث ان

التي تصيب اجلهاز التنفﴘ .كذلك اثبت التحليل املختربي اســتخدام التبغ (الســجائر او االركيلة) يسبب تعطيل وقتل
لدخان الســجائر واالركيلــة احتوائه عىل عنــﴫ القطران .كثري من الناس يف ســنوات عمرهم االكثر انتاجية ويستهلك

وايضــ ًا ﳛتــوي دخــان الســجائر و االركيلــة بأنواعــه عىل ميزانيــة االرسة ويرفــع تكاليــف الرعايــة الصحيــة ويعوق

مركب النيكوتــني والذي هو عبارة عن مــادة منبهة للجهاز التنمية االقتصادية ،وكام ان الدراســات الطبية بينت بشــكل
العصبي ،واكدت الدراســات عىل ان مادة النيكوتني حتدث قاطع ان التدخني هو املســؤول االول عــن االصابة بمرض
تغريات كيميائية وفســيولوجية ونفسية حادة لدى املدخنني ،الرسطان وامــراض القلب والرشايني وغريها من االمراض

كتسارع نبضات القلب وزيادة عددها وتضخمه بشكل كبري اخلطرة منها (رسطان ﲡويف الفــم واحلنجره والرئة واملرئ

وارتفاع ضغــط الدم وزيــادة إفراز بعــﺾ هرمونات الغدد واملثانــة والبنكرياس والــكىل واملعدة والســكتات الدماغية

الصــامء ،كهرمون االدرينالني والــذي يؤثر بدوره عىل عمل والذبحــة الصدرية وامــراض القرحة اهلضميــة) ،وكام وان
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نســبة الوفاة املبكــرة للمدخنني قد تصــل اىل ( )50%يف كل

عــام ] .[1ومن هنــا ظهرت أمهيــة النــامذج الرياضية والتي

 .2اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺮﻳﺎﴈ:

يف هذا النموذج قسمنا جمتمع الطالب اىل ثالثة اقسام

تعترب واحده من اهم الوســائل التي تساعد يف دراسة وحتليل القسم االول الطالب املعرضني للتدخني ()Potentials

بعﺾ املشاكل يف احلياة وتقديم احللول املناسبة هلا ،ففي عام والذي يرمز هلم بالرمز ( P)tعند الزمن ( ،)tالقسم الثاين

( )2000وضــع ] Castillo-Garsow et al [1اول الطالب املدخنني( )Smokersويرمز هلم بالرمز ( S)tعند

نموذج رياﴈ لدراســة ظاهــرة التدخني ،وبعدهــا قام كل الزمن ( )tوالقسم الثالث الطالب التاركني للتدخني)Quit

مــن ] Sharomi and Gumel, Zaman [2,3بالعمل ( Smokingبصورة هنائية او مؤقتة ويرمز هلم بالرمز (Q)t
عىل تطوير نظــام التدخني بإضافة صنف التاركني للتدخني ،عند الزمن ( .)tكام مبني ادناه:

وقــام ] Lahrouz 2011،[4بدراســة ديناميكيــة لنموذج

التدخــني .يف هذا البحث اقرتحنا نموذج رياﴈ درســنا فيه
تأثري ظاهرة انتشار التدخني بني طالب املدارس الثانوية عن

طريــق االتصال املبارش بينهم وعن طريق املصادر اخلارجية.

درســنا االســتقرارية املحليــة و الكليــة لكل نقــاط التوازن
املحتملة للنمــوذج وكذلك قمنا بمحــاكاة عددية للنموذج

املقرتح بإستخدام برناجمي املاتالب وال .C++

()1

هنا  Λ > 0متثل نسبة الطالب الوافدين اجلدد،

 β > 0نسبة حتول الطالب اىل مدخنني عن طريق

االتصال املبارش بني الطالب املعرضني للتدخني والطالب
املدخنني σ ≥ 0 ،وهي نسبة حتول الطالب اىل مدخنني

ولكن بسبب مصادر خارجية مؤثرة عىل الطالبψ ≥ 0 ،

نسبة الطالب اللذين ﱂ يرغبوا بالتدخني من قسم الطالب

املعرضني للتدخني عن طريق االتصال املبارش مع الطالب

الغري مدخنني او التاركني للتدخني µ > 0 ،هي نسبة املوت

الطبيعي من كل االقسام اعاله (الطالب املعرضني للتدخني،

الطالب املدخنون والطالب التاركني للتدخني)α > 0 ،

نسبة املوت بسبب التدخني γ > 0 ،نسبة الطالب التاركني

للتدخني بصورة هنائية او مؤقتة وأخري ًا  θ > 0هي نسبة

الطالب العائدين للتدخني .وبناءا عىل ذلك نفرض ان العدد

ﺷﻜﻞ ) :(1ﻋﺪة ﺻﻮر ﲤﺜﻞ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﺎﻣﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ
واﻻﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﲆ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﴘ
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{

ℜ 3+ = (P, S , Q ) ∈ ℜ 3+ , P ≥ 0, S ≥ 0, Q ≥ 0
أي ان النظام ( )1له ثبات اجياﰊ .اضافة اىل ذلك ان

املعادالت يف النظام ( )1هي مستمرة ومشتقاﲥا مستمرة
وحتقق دالة ليبشيزين من هذا ينتج ان احلل موجود و وحيد

يف  ، ℜ 3+كام ان مجيع حلول النظام ( )1المتتلك رشوط
ابتدائية سالبة وتكون مقيدة بانتظام كام مبني يف النظرية ادناه:

ﻣﱪﻫﻨﺔ  :1كل احللول للنظام ( )1تكون يف  ℜ 3+هي مقيدة

بانتظام.

 .3إﳚﺎد ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻮازن ﻟﻠﻨﻈﺎم ):(1

يف هذا اجلزء نناقش وجود كل نقاط التوازن املحتملة

للنظام ( .)1هنا نالحﻆ ان النظام ( )1يمتلك أثنني
من نقاط التوازن املحتملة وسوف نرمز هلا بالرمز
 Ei = ( Pi , S i , Qi ), i = 0,1حيث تم وضع رشوط

الوجود لكل نقاط التوازن كام مبني ادناه:

 .1اذا كان  S = Q = 0ينتج ان النظام ( )1يمتلك نقطة

توازن تسمى نقطة التوازن اخلالية من الطالب املدخنني

اﻟﱪﻫﺎن:

ليكن ) )  (P(t ), S (t ), Q(tهي أية حلول للنظام ( )1مع

رشوط ابتدائية غري سالبة ) ) (P(0), S (0), Q(0حيث ان
)  N (t ) = P(t ) + S (t ) + Q(tوهذا ينتج:

والتاركني للتدخني ويرمز هلا بالرمز )E0 = ( P0 ,0,0
حيث ان:

()2

Λ

= P0

µ

 .1اذا كان  Q ≠ 0 , S ≠ 0فان النظام ( )1يمتلك نقطة

توازن تسمى نقطة التوازن يف حالة وجود كل من الطالب
املدخنني والطالب التاركني للتدخني ويرمز هلا بالرمز
)  E1 = ( P1 , S1 , Q1حيث ان  S1 , P1و  Q1متثل احلل

ومنها نحصل عىل:

املوجب للمعادالت ادناه:

أي ان:

Λ − (β S + σ + ψQ + µ )P = 0
( β S + σ ) P − (µ + α + γ )S + θQ = 0
γS + (ψP − µ − θ )Q = 0

()3

من املعادلة االوىل يف النظام ( )3ينتج ان:
واالن باستخدام نتيجة كرونوال ] [5نحل املعادلة التفاضلية

اعاله نحصل عىل:

()4a

وبتعويﺾ قيمة  P1يف املعادلة الثالثة من النظام ( )3نحصل

عىل:
وعندها ينتج ان

Λ
β S + σ + ψQ + µ

= P1

Λ

µ

≤ )  N (tعندما ∞ →  tأي ان

كل حلول النظام ( )1تبدأ يف  ℜ 3+وتكون يف املنطقة
 ، Ω = (P, S , Q ) ∈ ℜ 3+ : N ≤ Λ وهنا هناية الربهان.
µ


()4b

حيث ان:

− D2
1
+
D22 − 4 D1 D3
2 D1 2 D1

= S1

D1 = γβ

]) D2 = [γ (σ + ψQ + µ ) − βQ( µ + θ

]) D3 = Q[Λψ − ( µ + θ )( σ + ψQ + µ
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وعليه فإن  S1 > 0إذا حتققت الرشوط التالية:

حيث ان:

 ( βS + σ ) P 
 ( µ + α + γ ) S − θQ 




F ( x) = 
0
,
V
(
x
)
=
 − γS − (ψP − µ − θ )Q 


 ( β S + σ + ψQ + µ ) P − Λ 

0





وبحساب املشقتة نحصل عىل:
االن نعوض قيميتي  P1و  S1يف املعادلة الثانية من النظام
 βΛ 
] F =   , V = [µ + α + γ
 µ 
ومنها نحصل عىل ان:
( )3وبإجراء عمليات جربية بسيطة نحصل عىل:
1
= V −1
()4e
− K2
1
µ +α +γ
= Q1
+
K 22 − 4 K1 K 3
2 K1 2 K1
ولذلك فأن  F ⋅V −1يمثل عدد االنتاج االساﳼ ومن
حيث ان:

خالل النظرية ( )2يف [ ،]6فأن:

وعليه فإن  Q1 > 0إذا حتققت الرشوط التالية:

()4f

) θ ( βS1 + σ + µ ) < ψS1 ( µ + α + γ

()4g

()5

βΛ
= R
) µ (µ + α + γ

 .5ﲢﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﻘﺮارﻳﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ):(1

يف هذا اجلزء ندرس االستقرارية املحلية للنظام ( )1ولكل

واالن النقطة )  E1 = ( P1 , S1 , Q1تكون موجوده ووحيده نقاط التوازن اخلاصة بالنظام وذلك باالعتامد عىل مصفوفة
وموجبة إذا حتققت الرشوط (.)4a(-)4g

اجلاكوبي ًا وكام مبني يف املربهنة التالية:

ﻣﱪﻫﻨﺔ  :2نقطة التوازن اخلالية من الطالب املدخنني

 .4ﻋﺪد اﻻﻧﺘﺎج اﻻﺳﺎﳼ ﻟﻠﻨﻈﺎم ):(1

عدد االنتاج (االستنساخ) االساﳼ ،ويسمى أحيان ًا

والطالب التاركني للتدخني اخلاصة بالنظام ( )1وهي
Λ

E0 =  ,0,0 
µ


تكون مستقرة استقرار ًا حملي ًا إذا حتققت

معدل االنجاب االساﳼ او النسبة االنجابية االساسية ،هو الرشوط أدناه إضافة اىل ان . R < 1

واحد من املعلامت املفيده التي متيز املشاكل الرياضية املتعلقة

()6a

باالمراض .هذا املقياس هو مفيد النه يساعد عىل حتديد ما إذا ()6b

كان احد االمراض املعدية أو من غري املعدية سوف ينترش يف

()6c

املجتمع السكاين او كال .يف هذا القسم سوف نقوم بحساب اﻟﱪﻫﺎن:

عدد االنتاج االساﳼ للنظام ( )1عند النقطة  . E0واالن بام ان النظام املقرتح مكون من معادالت غري خطية فان

من السهولة مشاهدة ان النظام ( )1دائ ًام يمتلك نقطة خالية مصفوفة اجلاكوبي ًا له وعند نقطة التوازن اخلالية من املدخنني
من املرض (التدخني) والتاركني للتدخني وهي

Λ

E0 =  ,0,0 
µ



أي ان كل من  ، S = Q = 0ليكن X = ( S , Q, P)T

والتاركني للتدخني  E0والتي يمكن كتابتها بالشكل التايل:

عندها يمكن كتابة النظام ( )1بالصورة االتية:
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حيث ان:

بينام  ∆ = A1 A2 − A3 > 0تكون متحققة اذا حتققت

الرشوط (.)6a(–)6c

ﻣﱪﻫﻨﺔ  :3نقطة التوازن الثانية وهي ) E1 = (P1 , S1 , Q1

بسهولة نرى ان املعادلة املميزة ملصفوفة اجلاكوبي ًا عند نقطة

التوازن  E0تكتب بالشكل:
هنا:

()7

λ3 + A1λ2 + A2 λ + A3 = 0

تكون مستقرة استقرار ًا حملي ًا إذا حتققت الرشوط التالية وكان
. R > 1

()8a

()8b

()8c

اﻟﱪﻫﺎن:

بام ان النظام املقرتح مكون من معادالت غري خطية فان
مصفوفة اجلاكوبي ًا له وعند نقطة التوازن بوجود كل من

املدخنني والتاركني للتدخني  E1والتي يمكن كتابتها

بالشكل التايل:
ومن هنا نجد ان:

حيث ان:

وبتبسيط مقدار الدلتا اعاله نحصل عىل:
بسهولة نرى ان املعادلة املميزة ملصفوفة اجلاكوبي ًا عند نقطة

التوازن  E1تكتب بالشكل:
هنا:

()9

λ3 + B1λ2 + B2 λ + B3 = 0

واالن عنــد تطبيــق قاعــدة روث-هوارتز [ ]7تكــون نقطة

التوازن  E0اخلاصة بالنظام ( )1مســتقرة اســتقرار ًا حملي ًا اذا
كانت الرشوط A1 > 0 ; A3 > 0

و  ∆ = A1 A2 − A3 > 0متحققة .وبسهولة نالحﻆ ان

 A1 > 0 ; A3 > 0تكون موجبة إذا حتقق الرشط (،)6a
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()10

ومن هنا نجد ان:
− b13 b31

)

+ b13 b21 b32

)(b1 b2 − b12 b21 + b1 b3
) + (b1 b2 b3 + b12 b31 b23

∆ = B1 B2 − B3

= −(b1 + b2 + b3

اﻟﱪﻫﺎن:

(βS + σ +ψQ )P < (µ + α )S + µQ

لتكن  V1دالة موجبة حيث ان:

+ b2 b3 − b23 b32

− b1 b23 b32 − b3 b12 b21 − b2 b13 b31

وبتبسيط مقدار الدلتا اعاله نحصل عىل:

من الواضح ان → R

 V1 : R+3هي دالة مستمرة ومشتقتها

مستمرة ايض ًا بحيث ان:

V1 = ( P0 ,0,0) = 0,

)V1 ( P, S , Q) > 0 ∀ ( P, S , Q) ≠ ( P0 ,0,0

وباخذ املشتقة للدالة  V1نحصل عىل:

وبتبسيط هذه املعادلة ينتج:
واالن عنــد تطبيــق قاعــدة روث-هوارتــز] [7تكــون

واذا كان الرشط (( )10متحقق فان:

نقطــة التــوازن الثانيــة  E1اخلاصــة بالنظــام ( )1مســتقرة
dV 1
حيث ان < 0
اســتقرار ًا حمليــ ًا اذا كانــت الرشوط  A1 > 0 ; A3 > 0و
dt
الرشط ( )10وهذا ينتج بان نقطة التوازن اخلالية من التدخني
 ∆ = A1 A2 − A3 > 0متحققــة .وبســهولة نالحــﻆ ان
والتاركني للتدخني )  (E0تكون مستقره استقرارا كليا.
 A1 > 0 ; A3 > 0تكــون موجبة إذا حتقق الرشط (،)8a
ﻣﱪﻫﺔ  :5نقطة التوازن الثانية )  (E1تكون مستقرة استقرارا
بينــام  ∆ = A1 A2 − A3 > 0تكــون متحققــة اذا حتققت
كليا اذا حتققت الرشوط االتيه:
الرشوط (.)8a(–)8c
µ +α + γ µ +θ 
()11a
P1 < max .
,

β
ψ 

و  V1حتقق دالة ليابانوف اذا حتقق

 .6ﲢﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﻘﺮارﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ):(1

يف هذا اجلزء ســندرس االستقرارية الكلية للنظام ( )1ولكل
نقــاط التــوازن اخلاصة بالنظــام وذلــك باالعتامد عــىل دالة

ليابانوف ] [8وكام مبني يف النظريات ادناه.

ﻣﱪﻫﻨﺔ  :4نقطة التوازن اخلالية من املدخنني والتاركني
للتدخني )  (E0تكون مستقرة استقرارا كليا اذا حتقق الرشط

([βS + σ − βP1 ]2 < (βS + σ + µ +ψQ )(µ + α + γ − βP1 ) )11b

([ψ ( P1 + Q)]2 < (βS + σ + µ +ψQ )(µ + θ −ψP1 ) )11c

()11d

اﻟﱪﻫﺎن:

لتكن  V2دالة موجبة ومعرفة بالشكل االيت:

االيت:
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 V2 : R+3 → Rهــي دالــة ،)500,2500,1000(,)1000,2000,2000(,)000,500

مســتمرة ومشــتقتها مســتمرة ايضــ ًا بحيــث ان :وجمموعة ﳐتلفة من الباراميرتات االفرتاضية حيث ظهرت
) V2 ( P, S , Q) > 0 ∀ ( P, S , Q) ≠ ( P1 , S1 , Q1

V2 = ( P1 , S1 , Q1 ) = 0,

واالن نحسب املشتقة للدالة  V2نحصل عىل:

لنا احلاالت االتية:

 نقطة التوازن االوىل أي يف حالة عدم وجود كل من
املدخنني والتاركني للتدخني  E0اخرتنا البيانات ادناه:

Λ = 350 ; β = 0.0000001 ; σ = 0 ; ψ = 0.00001 ; µ = 0.01
α = 0.01 ; γ = 0.01 ; θ = 0.02 ; R = 0.11666

()12

حيث ان نقطة التوازن االوىل للنظام ( )1تكون مستقرة

وبتبسيط املعادلة اعاله ينتج:

استقرار ًا كلي ًا والنظام يقرتب اىل () ،)3500,0,0اﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ .(2
 نقطة التوازن الثانية أي يف حالة وجود كل من املدخنني
 E1اخرتنا البيانات ادناه:

حيث ان:

والتاركني للتدخني

واذا كانت الرشوط ( )11a-11dمتحققه نحصل عىل:

حيث ان نقطة التوازن الثانية للنظام ( )1تكون مستقرة استقرار ًا

Λ = 350 ; β = 0.0003 ; σ = 0.02 ; ψ = 0.0001 ; µ = 0.1
α = 0.01 ; γ = 0.01 ; θ = 0.02 ; R = 8.75

()13

كلي ًا والنظام يقرتب اىل () ،)1159,625,1622اﻧﻈﺮ اﻟﺸﻜﻞ .(3

 االن نغري قيمة نسبة الطالب املدخنني عن طريق
dV
وببساطة 2 < 0 ،و  V2هي دالة ليابانوف اذا حتققت
dt
الرشوط ( )11a-11dومن هذا ينتج بان نقطة التوازن
الثانية )  (E1تكون مستقره استقرارا كليا.

■

االتصال املبارش واملقصود بـها )  ( βلتأخذ القيم

β = 0.0003, 0.0005, 0.001, 0.003

عىل

التوايل مع تثبيت قيم مجيع الباراميرتات املوجودة يف

املعادلة ( .)13عندها نالحﻆ ان السلوك للنظام ()1
اليزال يقرتب للنقطة الثانية )  ( E1ولكن نالحﻆ نقصان

 .6اﳌﺤﺎﻛﺎة اﻟﻌﺪدﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ):(1

يف هذا البند ندرس الديناميكية الكلية للنظام (.)1

اهلدف الرئيﴘ من هذه الدراسة هو فهم وحتليل نتائج تأثري

يف عدد الطالب املعرضني للتدخني والتاركني له ايض ًا مع
زيادة يف عدد املدخنني) ،اﻧﻈﺮ اﻻﺷﻜﺎل .(4a-4c

كل باراميرت موجود يف النظام ( )1عىل السلوك الديناميكي  أما إذا قمنا بتغيري قيمة نسبة الطالب املدخنني عن
طريق املصادر اخلارجية والتي يرمز هلا بالرمز ) (σ
للنموذج املقرتح .حيث تم احلل العددي للنظام ( )1من
خالل جمموعة ﳐتلفة من الرشوط االبتدائية وهي (2500,1

.02 , 0.05 , 0.1, 0.3
لتأخذ
القيم σ = 00.02,0.05,0.1,0.3عىل التوايل
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مع تثبيت قيم مجيع الباراميرتات املوجودة يف املعادلة

( .)13عندها نالحﻆ ان السلوك للنظام ( )1اليزال

ﺷﻜﻞ ) :(2ﻳﻤﺜﻞ اﻻﺳﺘﻘﺮارﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻮازن اﻻوﱃ  E0ﻟﻠﻨﻈﺎم ).(1

يقرتب للنقطة الثانية )  ( E1ايض ًا نالحﻆ نقصان يف عدد

الطالب املعرضني للتدخني والتاركني له ايض ًا مع زيادة
يف عدد املدخنني) ،اﻧﻈﺮ اﻻﺷﻜﺎل .(5a-5c

 االن ندرس تأثري نسبة الطالب التاركني للتدخني والتي يرمز

القيمγ = 00.01,0.05,0.2,0.5
هلا بالرمــز )  (γلتأخذ .01 , 0.05 , 0.2, 0.5

عىل التوايل مــع تثبيت قيم مجيع الباراميــرتات املوجودة

يف املعادلــة ( .)13عندهــا نالحــﻆ ان الســلوك للنظام

( )1اليزال يقرتب للنقطــة الثانية )  ( E1ولكن نالحﻆ

ﺷﻜﻞ ) :(3ﻳﻤﺜﻞ اﻻﺳﺘﻘﺮارﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻮازن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  E1ﻟﻠﻨﻈﺎم )(1

نقصــان يف عدد الطالب املدخنني مع زيادة بســيطة جدا

يف عدد الطالب املعرضني للتدخني والتاركني للتدخني،
)اﻧﻈﺮ اﻻﺷﻜﺎل .(6a-6c

 أخري ًا ندرس تأثري نسبة الطالب العائدين للتدخني والتي يرمز

القيــمθ = 0.02,0.05,0.1,0.4
هلا بالرمــز )  (θلتأخذ 0.02 , 0.05 , 0.1, 0.4

عىل التوايل مــع تثبيت قيم مجيع الباراميــرتات املوجودة

يف املعادلــة ( .)13عندهــا نالحــﻆ ان الســلوك للنظام

( )1اليزال يقرتب للنقطــة الثانية )  ( E1ولكن نالحﻆ
نقصــان يف عدد الطالب التاركــني للتدخني مع زيادة يف
عــدد كل من الطــالب املعرضني للتدخــني و املدخنني،
)اﻧﻈﺮ اﻻﺷﻜﺎل .(7a-7c

60

AL-Bahir Quarterly Refereed Journal for Natural and Engineering science

Vol. 5, No. 9 and 10, P. (51-63)A, 2017

اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ

ﺷﻜﻞ ) :(4ﻳﻤﺜﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﳊﻞ اﻟﻨﻈﺎم ) .(1ﺣﻴﺚ ان ) (aﻳﻤﺜﻞ اﻟﻄﻼب

اﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﺘﺪﺧﲔ (b) .ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻄﻼب اﳌﺪﺧﻨﲔ (C) .ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﺎرﻛﲔ ﻟﻠﺘﺪﺧﲔ.

ﺷﻜﻞ ) :(6ﻳﻤﺜﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﳊﻞ اﻟﻨﻈﺎم ) .(1ﺣﻴﺚ ان ) (aﻳﻤﺜﻞ اﻟﻄﻼب

اﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﺘﺪﺧﲔ (b) .ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻄﻼب اﳌﺪﺧﻨﲔ (C) .ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﺎرﻛﲔ ﻟﻠﺘﺪﺧﲔ.

ﺷﻜﻞ ) :(5ﻳﻤﺜﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﳊﻞ اﻟﻨﻈﺎم ) .(1ﺣﻴﺚ ان ) (aﻳﻤﺜﻞ
اﻟﻄﻼب اﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﺘﺪﺧﲔ (b) .ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻄﻼب اﳌﺪﺧﻨﲔ (C) .ﻳﻤﺜﻞ
اﻟﻄﻼب اﻟﺘﺎرﻛﲔ ﻟﻠﺘﺪﺧﲔ.

ﺷﻜﻞ ) :(7ﻳﻤﺜﻞ اﳌﺘﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﳊﻞ اﻟﻨﻈﺎم ) .(1ﺣﻴﺚ ان ) (aﻳﻤﺜﻞ اﻟﻄﻼب

اﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﺘﺪﺧﲔ (b) .ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻄﻼب اﳌﺪﺧﻨﲔ (C) .ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﺎرﻛﲔ ﻟﻠﺘﺪﺧﲔ.
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 .7اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ:

عن طريق املصادر اخلارجية.

يف هذا اجلزء ،اقرتحنا وحللنا نموذج رياﴈ يدرس  .4عند زيادة نسبة العائدين للتدخني  θنالحﻆ زيادة يف

السلوك الديناميكي لتأثري انتشار التدخني التي تؤثر عىل

سلوك وصحة الطالب .حيث يتكون النظام من ثالثة

اعداد  Sونقصان يف اعداد  .P,Qولكن النظام ( )1يبقى

متجه نحو نقطة التوازن . E1

معادالت تفاضلية غري خطية متثل ثالثة جمتمعات ﳐتلفة  .5يف حالة زيادة نسبة التاركني للتدخني  ، γنالحﻆ زيادة
 Pجممتع الطالب املعرضني للتدخني S ،جمتمع الطالب

بسيطة يف اعداد  ,P,Qونقصان يف اعداد كل من .S

التوازن املحتملة للنظام املقرتح وهي (  ،) Ei i = 0,1حيث

 .8اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:

املدخنني و  Qجمتمع الطالب التاركني للتدخني .درسنا

وحدانية ووجود وقيود احلل للنظام املقرتح .تم اجياد نقطتي

تم مالحظة ان مجيع نقاط التوازن تكون مستقرة استقرار

والنظام يقرتب من نقطة التوازن . E1

إنتشار التدخني يف املدارس وحتى خارج املدارس

حمليا اذا حتققت الرشوط ( .)8a-8c(،)6a-6cكام ان نقطة اصبحت مشكلة حقيقية جيب التوقف عندها وتشخيص

التوازن االوىل  E0تكون مستقرة استقرارا كليا اذا حتقق اسباب إنتشارها ودراسة أثارها السلبية لنتمكن من وضع

الرشط ( ،)10والنقطة الثانية  E1تكون مستقره استقرار احللول املناسبة للحد من انتشارها .وهذا يتطلب توحيد
كليا اذا حتقق الرشطني ( .)11a-10dولفهم تأثري كل اجلهود لكل املعنيني بالعملية الرتبوية و غريها للقضاء
الباراميرتات عىل الديناميكية الكلية للنظام ( )1ولتقديم عىل هذا الوباء الذي بدأ ﳞدد كل افراد املجتمع الطالﰊ

صورة اوضح للحل التحلييل للنظام قمنا بدراسة عددية والغري طالﰊ وبجميع اعامرهم .من هنا نريد ان طبق أمر

للنظام من خالل عدد من الرشوط االبتدائية املختلفة وقيم اهلل تعاىل يف احلفاظ عىل انفسنا واوالدنا وكام قال اهلل تعاىل
ﹺ
ﻳﻦ ﹶآﻣﻨﹸﻮا ﹸﻗﻮا ﹶأ ﹾﻧ ﹸﻔ ﹶﺴﻜ ﹾﹸﻢ
لعدد من الباراميرتات االفرتاضية وامللخصة بااليت:
يف حمكم كتابه الكريم ” ﹶﻳﺎ ﹶأ ﱡ ﹶﳞﺎ ا ﱠﻟﺬ ﹶ
 .1من خالل جمموعة الباراميرتات االفرتاضية املعطاة يف و ﹶأﻫﻠﹺﻴﻜﹸﻢ ﻧﹶﺎرا و ﹸﻗﻮدﻫﺎ اﻟﻨﱠﺎس و ﹾﹺ
اﳊ ﹶﺠ ﹶﺎر ﹸة ﹶﻋ ﹶﻠ ﹾﻴ ﹶﻬﺎ ﹶﻣ ﹶﻼﺋﹺ ﹶﻜ ﹲﺔ ﹺﻏ ﹶﻼ ﹲظ
ﹸ ﹶ
ﹶ ﹾ ﹾ ﹰ ﹶ ﹸﹶ
ون“ ()6
ﻮن ﹶﻣﺎ ﹸﻳ ﹾﺆ ﹶﻣ ﹸﺮ ﹶ
ﻮن اﷲﱠﹶ ﹶﻣﺎ ﹶأ ﹶﻣ ﹶﺮ ﹸﻫ ﹾﻢ ﹶو ﹶﻳ ﹾﻔ ﹶﻌ ﹸﻠ ﹶ
املعادلة ( )12نالحﻆ ان النظام مستقر استقرارا كليا نحو ﹺﺷﺪﹶ ا ﹲد ﹶﻻ ﹶﻳ ﹾﻌ ﹸﺼ ﹶ
نقطة التوازن االوىل وهي ) . E0 = (3500,0,0و من سورة التحريم .وحلامية الطالب من سموم التدخني جيب
خالل جمموعة الباراميرتات االفرتاضية املعطاة يف املعادلة التعاون بني كل من إدارة املدرسة وعوائل الطالب واملتمثلة

( )13نالحﻆ ان النظام مستقر استقرارا كليا نحو نقطة بالوالدان او من ينوب عنهم ،فالعائلة تقع عليها املسؤولية
التوازن الثانية وهي ). E1 = (1159,625,1622

 .2النظام دائام مستقر وغري متذبذب.

االكرب يف تربية االبناء وتنشﺌتهم تنشﺌة صاحلة وسليمة وذلك

عن طريق مراقبة سلوك االبناء وكذلك مراقبة اصدقاء السوء

 .3عند زيادة نسبة التدخني عن طريق االتصال املبارش وتوجيه النصائح هلم و معرفة مكان ﴏف النقود وغريها.
بزيادة نسبة  βالنظام يتجه نحو نقطة التوازن E1

أما املدرسة ومن منطلق العقل السليم يف اجلسم السليم أيضا

كام نالحﻆ زيادة يف اعداد  Sونقصان يف اعداد  .Q ,Pهلا دورها البارز يف القضاء او احلد من مشكلة التدخني تتم
كذلك نحصل عىل نفس النتائج عن زيادة نسبة املدخنني يف توعية الطالب باألثار السلبية للتدخني عن طريق عمل
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اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ

مؤمترات إعالمية يبني فيها دور كل معلم واجبه للمساعدة
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