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  اخبار انجمن
  

  انتخابات شوراي اجرايي
  شناسي شاخه گرانش و كيهان

  

شاخه گرانش و  يياجرا يانتخابات شورا
 27 يخاز تار يرانا يزيكانجمن ف يشناس يهانك

به  1392 يرماهت 22 يختا تار 1392خرداد 
 يطشرا ينواجد. شدانجام  يكيصورت الكترون
 يوستهپ ياعضا ،انتخابات ينشركت در ا

گرانش و  يتهعضو كم يرانا يزيكفانجمن 
  .بودند يسشنا يهانك

انتخابات و  يمشاهده مشخصات نامزدها براي
 يشركت در انتخابات به نشان

http://www.psi.ir/?elec19  كنيدمراجعه.  
  

  گرافن يشرفتهمدرسه پ يبرگزار
  آن يكيو ادوات اپتوالكترون

  

گرافن و ادوات  يشرفتهپ همدرس
خرداد ماه  7و  6 يخآن در تار يكياپتوالكترون

و  يكاربرد يزيكدر پژوهشكده ف 1392
  .برگزار شد يزدانشگاه تبر يشناس ستاره
مدرسه  يننفر از سراسر كشور در ا 130

%  35تعداد حدود  ينشركت كردند كه از ا
 ياندانشجو% 60و يعلم يئتاعضا ه

  .دندبو يليتكم يالتتحص
پژوهشكده  يبا همكار يشرفتهمدرسه پ اين
 يز،دانشگاه تبر يشناس و ستاره يكاربرد يزيكف

دانشگاه  يكو قطب فوتون يرانا يزيكانجمن ف
  .برگزار شد يزتبر

از پژوهشگاه  يدكتر رضا عسگر آقايان
از  يرمضان يدكتر عل يادي،بن يها دانش

 يعبد ياسرآخن آلمان، دكتر  RWTHدانشگاه 

از  پور ينعابد يدنشگاه تهران، دكتر سعاز دا
زنجان،  يهعلوم پا يليتكم يالتدانشگاه تحص

و خانم  يزاز دانشگاه تبر يدكتر اصغر عسگر
 يمدن يدشه شگاهمحمدپور از دان يمهدكتر حك

  .مدرسه بودند ينمدرسان ا يجانآذربا
  

  روز منتشر شد يزيكف
  

  
  

 يزيكف يجيترو يشماره فصلنامه علم پيش
 يرانا يزيكانجمن ف يازيه صاحب امتروز ب

  :مانند يمجله با اهداف ينا. منتشر شد
و  يزيكمختلف ف يها با شاخه ييآشنا - 

  ها روز در آن شاخه يپژوهش يكارها
شاخه  ينكه در ا يمختلف يها كتاب يمعرف - 

  شود ينوشته م
در ( يزيكف يآموزش يلمطرح كردن مسا - 

  )ها مدارس و دانشگاه
  يزيكات خاص در فآموزش موضوع - 
مختلف در  يپژوهش يها با گروه ييآشنا - 

  كشور
 يمختلف برا يها شغل يمعرف - 
  ها خوانده يزيكف
انجمن  هاي يتبر اخبار و فعال يمرور - 
  در هر فصل يرانا يزيكف
در  يو دانشگاه يبر اخبار علم يمرور - 

  كشور
 يعلم نويسي يفارس يجو كمك به ترو - 

  .منتشر شده است

 يتسا يبار رو يكه را هر سه ماه مجل اين
  .يدبخوان توانيد يم يرانا يزيكانجمن ف

  
  يمحمديدكتر عل يزهجا ينسوم ياهدا

  

 يبه آقا 1392در سال » عليمحمدي جايزة«
براي رسالة دكتري با عنوان  يصالح ينام
 يريگ و اندازه يستمس ياه اتركتورها، حالت«

مختلف  يها در مدل يهانيمشاهدات ك
  .اعطا شد  »يشناس  يهانك

التحصيل دانشگاه  فارغ  يصالح ينام دكتر
خود را در گروه  ياست و كار پژوهش يالنگ

دانشگاه و زيرنظر و راهنمايي  ينفيزيك ا
دانشگاه  يزيكف ياردانش يفرج الله يندكتر حس

به  سرانجام رسانده  1391ماه  يدر د يالنگ
  .است

  

  
  

 يجنتا يفيتو ك يتاهم يلداوران، به دل ياته 
 ياناز مارزشمند،  يعلم يداتتول يزرساله و ن

 ينا يافتدر يستهرا شا يشانا يزه،داوطلبان جا
  .دانستند يزهجا

توسط  1390از سال » عليمحمدي ة جايز«
هاي بنيادي و انجمن فيزيك  پژوهشگاه دانش

  ينشده است و به بهتر يگزار يهايران، پا
ي دكتراي فيزيك، كه در داخل كشور  رساله

 ينا يارزش ماد. شود انجام شده باشد اعطا مي
  .تومان است يليونم 10 يزهجا
جايزه به پاس خدمات علمي و دانشگاهي  اين

شهيد دكتر مسعود عليمحمدي، استاد فقيد 
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آموختة دكتراي  دانش دانشگاه تهران و اولين

يزيك داخل كشور كه نقش  مؤثري در ف
هاي بنيادي  زيرساخت علمي پژوهشگاه دانش

هاي وي  تالش يداشته است و همچنين برا
براي برپايي تحصيالت تكميلي در ايران، 

  .نامگذاري شده است
زمان با افتتاحية  اعطاي جايزه هم مراسم

روز » كنفرانس بهارة فيزيك يستمينب«
در پژوهشگاه  1392خردادماه  1چهارشنبه 

هاي بنيادي در حضور مسئوالن  دانش
 يرانا يزيكانجمن ف يندگانپژوهشكده و  نما

  .برگزار شد
  

  يكنفرانس مل يننخست
  ياطالعات و محاسبات كوانتوم

  

 يكنفرانس مل يننخست يرانا يزيكف انجمن
را با  »ياطالعات و محاسبات كوانتوم«

 يورماهدانشگاه شاهرود در شهر يهمكار
  .دربرگزار ك 1392

  
  باشگاه فيزيك تهران

  

  نشست ينو پنجم يكصد
سال  يزيكنشست باشگاه ف ينو پنجم يكصد
ماه  خرداد 6روز دوشنبه  17، ساعت 1392
 يزيكتئاتر دانشكده ف يدر سالن آمف 1392

) يكارگرشمال يابانخ يانتها(دانشگاه تهران 
  .شدبرگزار 

شگاه از دان يدكتر محمد خرم يآغاز آقا در
بزرگ  يعددها«با نام  يالزهرا، سخنران

. ندكردارائه  »يوستگيناپ ناپذيري، –برگشت 
از دانشگاه  يدكتر خسرو حسن يسپس آقا

و خانم فرنوش تهران پرسش ماه را مطرح 
 يدترينجد يفشر يفرهپور از دانشگاه صنعت

 يگذشته را به آگاه ماهدر  يزيكاخبار ف
  .ندرساندحاضران 

  باشگاه ينو چهارم يكصد
 17، ساعت 1392سال  يزيكباشگاه ف نخستين

در سالن  1392 ماه يبهشتارد 2روز دوشنبه 
دانشگاه تهران  يزيكتئاتر دانشكده ف يآمف

در . شد برگزار) يكارگرشمال يابانخ يانتها(
نشست  ينو چهارم يكصدنشست كه  ينا

 ياست، آقا نيراا يزيكانجمن ف يزيكباشگاه ف
 يدانشگاه صنعت از يدريحانيدكتر نادر س

: يانبرك نور«با نام  يسخنران يف،شر
ارائه » مولكول يكبا  يباز يبرا اي يلهوس
از  يدكتر خسرو حسن يسپس آقا. ندكرد

و خانم دانشگاه تهران پرسش ماه را مطرح 
 يفشر يفرنوش فرهپور از دانشگاه صنعت

در ماه گذشته را به  يزيكبار فاخ يدترينجد
  .ندرساندحاضران  هيآگا
  

  و صنعت يزيكف يينشست همگرا
  

 23نشست همگرايي فيزيك و صنعت 
از  يبا حضور جمع 1392ماه  يبهشتارد

 يي،پيشگان، مسئولين دستگاههاي اجرا فيزيك
صاحبان و مديران صنايع در شهرك صنعتي 

  .گزار شدآباد بر عباس
 زاد، يرجيخانم دكتر اعظم ا يه،مراسم افتتاح در
 يزيكارتباط با صنعت انجمن ف يتهكم يسرئ
و  يهمانانبه م ييبا خوشامدگو يران،ا

در ادامه . كردند يكنندگان، سخنران شركت
 يمرور«در مورد  يتوسل يدكتر محمدتق يآقا

 ،»يركوتاه بر تحوالت صنعت در سه قرن اخ
از  گيوي دينال شجاع ميمهندس نع يآقا
 ينكه ب يكارها در رفع غربت و راه يابي يشهر«

دكتر محمد  يو آقا» علم و صنعت است
اندركنش پرتو  با ماده و «در مورد  يالمع

  .سخن گفتند» آن يصنعت يكاربردها
درباره  زاده يضيف يدكتر مهد يانآقا همچنين

و دكتر  »يشرفتهپ يعدر صنا يزيككاربرد ف«

يا  يجامعه صنعت«درباره  يعفرغالمرضا ج
  .كردند يسخنران »يصنعت اجتماع

 يبرا يزگردينشست م يناست در ا يگفتن
و  يلصنعت و دانشگاه تشك ينتبادل نظر ب

  .صادر شد اي بيانه
  

  با موافقت ستاد ويژه فناوري نانو
 1392 يزيكقاالت در كنفرانس فارائه م

  هاي تشويقي براي دريافت حمايت
  

توافق انجمن فيزيك ايران با ستاد  براساس
ويژه فناوري نانو، براي پرداخت مرحله دوم 

ي دانشجويي ها حمايت تشويقي پايان نامه
ي ستاد، ارايه كار در كنفرانس  تأييد شده

  .مورد تأييد ستاد است 1392 يزيكف
ر راستاي سياست جديد ستاد اين توافق د

ي علمي ها براي همكاري بيشتر با انجمن
مرتبط با موضوع ستاد و هدف از آن، كاهش 
زمان انتظار براي دريافت مرحله دوم حمايت 

با  ها تشويقي، آشنايي متخصصان ساير رشته
دستاوردهاي محققان فناوري نانو و حمايت از 

  .ي معتبر كشور استها همايش
ي تشويقي ها نامه جديد حمايت براساس آيين

نامه  ستاد نانو، دانشجوياني كه پيشنهاد پايان
اي  آنها موردتأييد ستاد قرار گرفته و مقاله

 1392نامه در  كنفرانس فيزيك  مرتبط با پايان
توانستند نسبت به دريافت  ارائه كنند، مي

نامه  هاي تشويقي پايان مرحله دوم حمايت
فناوري نانو، اقدام  خود از ستاد ويژه توسعه

  .كنند
كنندگان  نامه درخواست بر پايه اين آيين

  حمايت بايد
در طول مدت برگزاري كنفرانس فيزيك :الف 

  .حضور فعال داشته باشند
هاي اعالم شده در كنفرانس  در كارگاه: ب 

  شركت كنند و 
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گواهي شركت و گواهي ارائه مقاله خود : پ

  .را به ستاد نانو ارائه دهند
العات بيشتر در رابطه با جزئيات اين طرح اط

هاي همكار با  و همچنين معرفي ديگر انجمن
ستاد در سايت ستاد ويژه فناوري نانو آورده 

  .شده است
  

  باشگاه فيزيك اصفهان
  

  بيست و سومين باشگاه
 يزيكنشست باشگاه ف ينو سوم بيست

 1392 ماه  يبهشتشنبه سوم ارد اصفهان روز سه
 يك،باهنر، ساختمان علوم  يددر تاالر شه

 17برنامه ساعت . دش دانشگاه اصفهان برگزار 
از  يقتقدكتر منصور ح يآقا يبا سخنران

سازوكار «اصفهان با موضوع  يدانشگاه صنعت
محسن  يآقا 20/18ساعت . دشآغاز  »يگزه
اصفهان پرسش ماه را  ياز دانشگاه صنعت ينيام

دكتر فرهاد  يآقا 40/18و ساعت مطرح 
اصفهان خبر  ياز دانشگاه صنعت يشهباز

  .ندرساندحاضران  ينشست را به آگاه

  
  مياخبار عل

  

  يكدور و نزد يشناس يهانك
  

 ينب ياز اختالف پارامتر هابل يبخش پژوهشگران
 يرو مشاهدات فراگ) Local( يمشاهدات موضع

)Global (اند داده يحرا توض.  
كه نرخ  يتيكم(پارامتر هابل  دانان اخترفيزيك

 يلهرا بوس) كند يم يينانبساط جهان را تع
) يكدنز ياءانتقال قرمز اش( يمشاهدات موضع

 يريگ اندازه) يهانيك يزموجر ينهزم( يرو فراگ
 يندانشمندان به ا ي،طوالن يمدت يبرا. اند كرده

دو گروه از  ينموضوع واقف هستند كه ا
 يحياما توض ،هستندها متفاوت  يريگ اندازه

 يدر حال ينا. اند اختالف نداشته ينا يبرا
) Planck(است كه مشاهدات ماهواره پالنك 

 يبارا تقر يريگ دو گروه از اندازه ينااختالف 
 ينظر يلتحل يكدر . دهد يدرصد نشان م 9

 Physical Reviewمنتشر شده در مجله 

Letter مارا  يووالر)Valerio Marra ( از
و همكارانش ) آلمان( Heidelbergدانشگاه 

 يقسمت اندك يحتوض ييكه توانا كنند يم يانب
 ينا يها لتع ياختالف را دارند و باق يناز ا

مدل  يورا يزيكاختالف ممكن است در دل ف
و  يادياستاندارد حاكم بر ذرات بن

  .باشد شناسي يهانك
  

  
  

كه  دهند ينشان م Heidelbergگروه  محاسبات
و  يانبساط موضع يناختالف ب يناز ا يبخش
پارامتر  يهانيانحراف ك يجهنت تواند يم يرفراگ

مختلف  يها كه تكه يمعن ينهابل باشد؛ به ا
قرار  يگوناگون يگرانش هاي يدانجهان در م

ممكن است كه پارامتر  ينو بنابرا گيرند يم
 ينا يرفراگ يانگينم قداراز م يهابل موضع

 1990از دهه . كند يداپارامتر اختالف پ
 »يحباب هابل« يدها يرامونپ شناسان يهانك

كه مقدار ماده درون  ياند؛ به طور بحث كرده
با مورد  يسهدر مقا يموضع »يحباب هابل«

مارا و همكارانش . كمتر است يرفراگ
و  كنند يم يرا بررس يگوناگون يوهايسنار

 تواند يم يهانيكه انحراف ك گيرند يم يجهنت
 يموضع يهابل يرمقاد ينچهارم اختالف ب يك

دهد؛  يححباب توض يك يرا برا يرو فراگ
 شناسي يهانرا از ك يزيچ ينانتظار چن

تنها اگر رخ دادن حباب در . يمد داراستاندار
اختالف ثابت  يتمام بود ينادر م يارجهان بس
 ينر بديو فراگ يدوحالت موضع ينهابل ب

 يگرد يزيچ ينبنابرا. بود يحقابل توض يقطر
با اندازه استاندارد،  يها عالوه بر حباب يستيبا
 هاي يوجود ناهمگون يلاز قب يد،جد يزيكيف
استاندارد  شناسي يهاننشده توسط ك بيني يشپ
وجود داشته  يك،تار ياز انرژ يبعج يشكل يا

  .باشد
  

  منبع
http://physics.aps.org/synopsis-
for/10.1103/PhysRevLett.110.241305 

  
  نوك انگشتان  رشد دوباره

  ناخن  كننده يدبافت تول  هيلوس به
  

ناخن، بازگشت  يانتها ياديبن هاي سلول
 يكموش را تحر ي شده  انگشتان قطع ي دوباره

  .كنند يم
از  توانند يكم تجربه م هاي مانيكوريست

 ي يهپا يرينِكه در قسمت ز ياديبن يها سلول
ناخن انگشتان قرار دارند، بخاطر پوشاندن 

ها نه  سلول ينا. ها تشكر كنند اشتباهات آن
كه ناخن انگشتان را كوتاه  دهند يتنها اجازه م

دوباره  يزشده را ن بلكه نوك انگشتان قطع يد،كن
از ) Mayumi Ito( يتوا يوميما. ندده يرشد م

 يويوركالنگون در دانشگاه ن يمركز پزشك
قادر خواهند بود از  يپزشكان روز«: گويد يم

 يها ناخندرمان  يناخن برا ياديِبن يها سلول
قطع شده استفاده  يها اندام يحت ياناقص 

  ».كنند
كه نوك  دانستند يم يشها پ از مدت دانشمندان

از  يدكان و برخكو ي انگشتان قطع شده
دوباره رشد كند اما اگر  تواند يبزرگساالن م

كار  ينقسمت ناخن، قطع شده باشد ا يشترِب
  .يستن يرپذ امكان
 يعصب يها و همكارانش سرنوشت سلول ايتو

ها  موش را در طول رشد ناخن يعقب يدر پاها
از  يكه اجتماع يافتنددنبال كردند و در

ن و قسمت سخت ناخ يادي،بن يها سلول
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 12ها  آن. كند يم يدرا تول يرينبافت نرم ز

گزارش كردند كه  Nature ي ژوئن در مجله
موش را  پاياز انگشتان  يكي يكه انتها يزمان
از ناخنِ در حال رشد  هايي يگنالس يدند،بر
استخوان  يلتشك يرا برا يريندد، بافت زمج
  .كرد يم يكتحر يدجد

  

  
  

انگشت موش بعد از پنج هفته از قطع عضو به  نوك
). ييعكس باال(است كه دوباره در آمده  رسد ينظر م

از بافت ناخن مسدود  يناش هاي يگنالكه س ياما زمان
عكس (شود، انگشت مجدداً رشد نخواهد كرد 

به  ها يچهها و ماه ناخن ينكرات يردر تصو). يينيپا
  .است آبي يارنگ قرمز و كالژن به رنگ سبز 

  

انگشتان تنها در  يها كه استخوان يافتنددر ها آن
خواهند شد كه بخش  يددوباره تول يصورت

 ياديبن  سلول يمقدار يهنوز دارا مانده يباق
 يكاف ييها به تنها سلول يناما ا. ناخن باشد

كه در  از بافت اي يهبلكه وجود ناح يستند؛ن
 ياديبن يها ناخن از سلول يعيطول رشد طب

 ينپس از قطع عضو، ا. است ياتيح رويد، يم
 يها كه عصب فرستد يم هايي يگنالبافت س

عضو  ي مانده يباق يرا به سمت انتها يدجد
استخوان آغاز  يو روند بازساز كند يجذب م

ناخن را از  ي يهاگر قطع عضو، ناح. شود يم
مسدود شوند،  ها يگنالس ينكها ياببرد  ينب

  .نخواهند شد يانگشتان بازساز

گران موش را به طور  كه پژوهش هنگامي
 هاي يگنالكردند تا س يدستكار يكيژنت

ناخن  ياديبن يها را فعال كنند، سلول يبازساز
انگشتان را  يتوانستند بازساز ييبه تنها

بافت ناخن  ي يهبدون ناح يكنند، حت يكتحر
  .مجاور آن
كه  اند يافتهدر يگريد گران پژوهش

 يها اندام يدر بازساز يمشابه هاي يگنالس
 يتوا. دخالت دارند يستاندوز ي قطع شده

 يندهافرا ينا ينما از شباهت ب«: گويد يم
ها نشان  شباهت ينا» .يما زده شده شگفت

 ييداران ممكن است توانا كه پستان دهد يم
در رشد مجدد كل پاها  يمعروف سوسمار آب

  .ا داشته باشندر
از دانشگاه توالن ) Ken Muneoka(مونوكا  كن

)Tulane University (ينشباهت ب«: گويد يم 
كننده  دلگرم يستانپستانداران و دوز يبازساز
 اي يندهكه در آ كند يم يدوارما را ام ينا. است

  ».القا شود يانسان يچندان دور بازساز نه
  

  منبع
http://www.sciencenews.org/view/generi
c/id/350948/description/Nail-
generating_tissue_also_regrows_fingerti
ps 

  
  مرجع

http://www.nature.com/nature/journal/va
op/ncurrent/full/nature12214.html 

  
  يكران يها اتم: مدل بور

  

بركندن و از شكل  ياز جا يدن،با كش فيزيكدانان
و  يبو عج يدها حدود جد ها، به آن انداختن اتم

  .بخشند يم يبيغر
كردن  يكبردن اتم، شل يناز ب يبراروش  يك

 X ي تفنگ اشعه يترينبه آن با استفاده از قو
) Linda Young( يونگ يندال. است يارهس ينا

كه در حال تست  يزمان 2009در اكتبر سال 
در  X ي الكترون آزاد اشعه يدجد يزرل

بود،  يفرنيادر كال يمل ي دهنده شتاب يشگاهآزما
 يك. انجام دهد را مايشآز ينكرد تا ا يسع

برابر با  يدالر يليونم 400دستگاه  ينپالس از ا
بود كه در همان لحظه از  يتابش يانرژ ي همه

تفاوت كه  ينبا ا رسيد، يم ينبه زم يدخورش
. مربع متمركز شده بود متر يسانت يكتنها در 
را كه در  يزيپالس هر چ ينا«: گويد يم يونگ

  ».ردنابود خواهد ك يد،سر راهش قرار ده
نئون در آن  يها به اتم يزركه پالس ل زماني
ها را منفجر كرده و  برخورد كرد، آن يشآزما

از  يهثان فمتو 100را در  يهر اتم ده الكترون
 يونگ يانهدام برا ينا ي يوهاما ش. بركند يجا

ابتدا  X يپرتوها. قسمت آن بود ينتر جالب
اتم را حذف كردند و  يداخل يها الكترون
 يخود باق يرا در سر جا بيروني يها الكترون
 يها كوتاه اتم يا لحظه يبرا ينبنابرا. گذاردند

 يقرار داشتند، توخال يزرل يركه در مس ينئون
  .شدند
 يناز چند يكيشكل نامتعارف نئون  اين

كه در از  يزيكدانانياست كه توسط ف يا نمونه
ها مصمم هستند، خلق شده  شكل انداختن اتم

 ي ها را به اندازه ها اتم گروه ينااز  يبرخ. است
اتم  پاد يدر موارد. اند غبار درآورده و  ذرات گرد

 يگرد يبرخ. شده است يجاداز پادماده ا
ها در  ها و نوترون را با پروتون اتمي يها هسته

 ينسنگ عناصر فوق يجادا يجهت تالش برا
 يناز ا يبرخ. اند كرده يبارگذار يديجد
 يساختار اتم يررسبه منظور ب ها يشآزما

ها به  از اتم يگرد يدر برخ. گيرد يصورت م
 هاي يستمس يساز گام در مدل ينعنوان اول

 ي زاده اينها ي همه. شود ياستفاده م تر يچيدهپ
است كه توسط  ياتم ي يهدر نظر يانقالب

، )Niels Bohr(بور  يلزن ي،دانمارك يزيكدانف
ه اما بور ب. توسعه داده شد يشدر صد سال پ

دانشمندان  يشرويپ يزانقادر به تصور م يسخت
  . ها بوده است شكل اتم ييردر تغ

  



 5 1392تابستان؛پنجمم، سال بيست وسيزدهشماره  ،خبرنامه انجمن فيزيك ايران

  
  يتوخال هاي اتم

  

  
  

] 1[ 1913مدل بور مربوط به سال  در
فرض شدند كه  يمانند ها ذرات نقطه الكترون

از  توانستند يمعنا كه تنها م ينبه ا. اند يدهكوانت
جهش كنند اما قادر  يگربه مدار د يمدار
با ظهور . باشند مدارها وجود داشته  يندند بنبو
، مفهوم 1920 ي كوانتوم در دهه يكمكان

ها  تفاوت كه الكترون ينمدارها حفظ شد با ا
جا در اطراف هسته حضور  در همه توانند يم

ها با استفاده از  آن يداشته باشند و مكان احتمال
  .شرح داده شد ياضيموج ر تابع يك
كه از هسته دورترند،  ييها كردن الكترون جدا

معموالً در  يندارد، بنابرا يازن يكمتر يبه انرژ
با استفاده از  يونگاما . شوند يابتدا حذف م

 2009سال  يشدر آزما X ي اشعه يزردستگاه ل
 يداخل يها الكترون ي توانست ابتدا همه] 2[

كه  ينئون را حذف كند و زمان يها اتم
 يها به پوسته يخارج يها ها از پوسته الكترون

توسط  كردند، يشده سقوط م يخال يِداخل
  .شدند يپرتو حذف م

را به  X ي اگر شما اشعه«: گويد يم يونگ
كه  يدانتخاب كن توانيد يم يد،كن يمتنظ يدرست

» .شود يكدام پوسته خال خواهيد يابتدا م
كردن  ينوع خال يندر مورد ا يگزارش كنون

توسط است كه  يناناتم، مربوط به عنصر ز
در نوامبر گذشته  ياز دانشمندان آلمان يگروه

ونگ معتقد است ي. منتشر شده است] 3[

 يلچطور تشك يتوخال يها اتم ينكهدانستن ا
گران جهت  به پژوهش تواند يم شوند، يم

هنگام انفجار  يپراكندگ يالگوها ييرتغ يرتفس
 يراوم يتزامسال فر. مولكول كمك كند يك

)Fritz Aumayr (از دانشگاه  انييزيكدف
منتشر كرده است كه ] 4[ يا مقاله يناو يصنعت

به  ها يونخارج شده از  يد انرژده ينشان م
با  ييها سوراخ تواند يم يكربن يطرف غشاها

ها با توان  آن ي كند كه اندازه يجادنانو ا ياسمق
  . قابل كنترل است ها يونبار 

  
  يكرپ غول هاي اتم

  

  
  

ها مسافران  تروناتم، الك ي هسته يدد از
در  يهستند، چراكه هسته قطر يا دورافتاده

ها به طور  ابعاد فمتومتر دارد اما الكترون
از مركز  يا معمول صد هزار برابر قطر هسته

 يدبرگ،ر يها اما اتم. دور شوند توانند ياتم م
 يرونيب يها الكترون ي،اتم يايدن يها غول

طر برابر ق يلياردنند صد متوا يدارند كه م
 ينبزرگتر. يرنداز مركز اتم فاصله بگ يا هسته
در ابعاد  يا اندازه توانند يم يدبرگر يها اتم

  .جمله داشته باشند ينا يانپا ي نقطه
 يدبا پد 1970 ي از دهه يكرپ غول يها اتم اين

 ينها را تا چن الكترون توانست يكه م يزرآمدن ل
كند، به طور  يختهبرانگ ياديز يها فاصله
الكترون  ينا. ه مورد مطالعه قرار گرفتندگسترد

تنها و  تواند يم يگريمانند هر مسافر راه دور د

فاصله  ينهسته در ا ي جاذبه. باشد پذير يبآس
ها  الكترون ينبنابرا. كند يعمل م يفضع
 هاي يدانم يرتحت تاث توانند يم يسادگ به

در اثر برخورد  ياسرگردان و  يسيِالكترومغناط
در  يدها با اتم ينا يلدل ينبه هم. مختل شوند
از  ياگر مجزا ساز. شوند يجادخال باال ا

 ينبا دقت انجام شود، ا يخارج يروهاين
 يهصدم ثان ينتوان از چند يمتورم را م يها اتم

  .حالت نگه داشت ينبه هم يهثان ينتا چند
) Barry Dunning( ينگدانن ينظر بار از
گزاس، از دانشگاه هوستون در ت يزيكدانيف

آنجاست  يدبرگر يها لذت كار كردن با اتم
 يككنترل حركت  يبرا يارزشمند ييكه توانا

 يمعمول يها كار با اتم ينا. دهد يالكترون م
 يها حت سرعت الكترون يراز يستن يرپذ امكان

 ياربس ها يزرل ينتر عيدر صورت استفاده از سر
كه حركت الكترون متورم  ياست، در حال يادز

او با استفاده . تر است آهسته ياربس برگيداتم ر
قرن  يكروش اتم بور را پس از حدود  يناز ا

  ].5,6[كرده است  يجاددوباره ا
دو اتم . دارند يزن يگريد يها كاربردها اتم اين
از  يكرومتريچند م ي كه در فاصله يگاز

بر  يقرار دارند، در حالت عاد يكديگر
هر دو  يا كيياما اگر  گذارند ينم يرتاث يكديگر

شروع به دفع  يالكترون يمتورم باشند، ابرها
 Mark(مارك سافمن . كنند يم يكديگر

Saffman (يسكانسيناز دانشگاه و يزيكدانيف 
-University of Wisconsin( يسونمد

Madison (يتگ يك يژگيو ينبا استفاده از ا 
 يكردرو ينا]. 7[ساخته است  يكوانتوم يمنطق

 ي مطالعه يناسب برامدل م يكممكن است 
 ي حالت جامد همبسته هاي يستمس يزيكف

  .كند يجادا يقو
  
  پادماده هاي اتم
 يحال حاضر كه مهندسان در حال ارتقا در

در سرن  يبزرگ هادرون ي توان برخود دهنده
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در حال  يشيهستند، در سالن مجاور آن آزما
اجازه  يزيكدانانارتقا است كه ممكن است به ف

پادماده را اندازه  يها اتم هاي يژگيدهد تا و
گران از  است كه پژوهش يهدف ينا. يرندبگ

 يدروژنپاده يها اتم ينكه اول يزمان،1995سال
  .اند در سرن ساخته شدند، دنبال كرده

  

  
  

پادپروتون و  يكشامل  يدروژناتم پاده يك
همان جرم  يباست كه به ترت يترونپوز يك
را  يالكترون معمول يكپروتون و  يك

 ياراطالعات بس. داراست اما با بار مخالف
. وجود دارد يدروژندر مورد پاده يمحدود
 يسخنگو) Jeffrey Hangst(هنگس  يجفر

ALPHA  ،يمشترك برا هاي ياز همكار يكي 
: گويد يم يدروژن،پاده تحليل و يهو تجز وليدت
 يكساني ينماده و پادماده از قوان يها اتم ياآ«

  »كنند؟ يم يرويپ يزيكدر ف
 يحدر سرن ممكن است در توض ها يشآزما اين
در  يشتريب ي ماده يچرا در جهان مرئ ينكها

با پادماده وجود دارد، كمك كننده  يسهمقا
  .باشد
گران  پژوهش يدروژن،پاده يها اتم يجادا براي

ها را با بمباران كردن  در سرن ابتدا پادپروتون
 يجادپرشتاب ا يها پروتون ي يلهها به وس اتم

ها را با گذراندن از  آن  سپس سرعت. اند كرده
ها را با  آن يو دما ي؛فلز ي ورقه يك يانم

سرد، كاهش داده و در  يها استفاده از الكترون
 يسيالكترومغناط هاي يدانبا كمك م هايتن

 يبا استفاده از روش. اند ها را به دام انداخته آن
مواد  ي يلهكه به وس هايي يترونمشابه پوز
. گردند يم يآور جمع شوند، يم يلپرتوزا گس

 يكديگرذرات باردار با  يكه ابرها يهنگام
به  يخنث ي پادماده يها اتم شوند، يم يبترك

بار  يچعدم وجود ه يلاما به دل. آيند يوجود م
ها از  اتم ينا يهاول هاي يشدر آزما ي،خالص

 يراندازيگ يكه برا يسيالكترومغناط هاي يدانم
  .گريختند ير رفته بودند، مها بكا آن
 يجادجهت ا يدو همكار 2002سال  در

ها به  اتم يناتم پادماده انجام شد، اما ا 50000
خود نابود  ي محفظه يوارهد يسرعت رو

نشان داد  ALPHAگروه  2010در سال . شدند
ربا  ها به كمك سه آهن اتم ينكه چگونه ا] 8[

مشترك و گشتاور  يسيمغناط يدانم يكبا 
مهار كردند  را يدروژنه پاد ي،كوچك يسيناطمغ

حفظ شد و به  ثانيه يليم 170مدت  يكه برا
 30 يال 20 يشِبار تكرار آزما 8هر  يازا
 يناما ا. افتاد ياتم به دام م يكتنها  اي، يقهدق

 يراندازيخود را به منظور گ يزاتگروه تجه
 يآن برا يو نگهدار يشاتم در هر آزما يك

  . ا داده استارتق يهثان 1000
 هاي يژگيگروه اكنون در تالش است تا و اين

  ].9[كند  يها را بررس پاداتم
  
  ينسنگ هاي اتم

  

  
  

ها  كه آن يگران نادر هستند اما پژوهش ها پاداتم
كه  ييها با آن يسهدر مقا كنند يم يرا بررس

در  كنند، يرا دنبال م ينفوق سنگ يها اتم
كه  يشير آزماد. ها غرق هستند از داده ياييدر

از  يگران داشت، پژوهش يازن يميصبر عظ
 the GSI Helmholtz(دارمشتات آلمان 

Centre for Heavy Ion Research) 5  ماه از
  هاي يونبه  يكسال گذشته را صرف شل

 ينوترون برا 28پروتون و  22، با 50- يتانيومت
 يا يككه فقط  يدام يناند، با ا نموده يونهر 

رخ داده و  يجوش اتم هم دو يندو بار ب
شود؛ سابق بر  يلپروتون تشك 119با  يعنصر

  .است يفتادهاتفاق ن يزيچ ينچن ينا
 ينسنگ يها از اتم هايي يكهبار يدشد برخورد

اجازه  يزيكدانانهفتاد سال گذشته به ف يط
ها و  از پروتون ينيسنگ يها داده است كه جرم

ا ر يها به وجود آورند و جدول تناوب نوترون
 يكنون يعيعناصر طب ترين ينفراتر از سنگ
در حال حاضر ركورد با عنصر . گسترش دهند

 116است كه از ) livermorium( يورموريومل
 177تا  174 يزوتوپپروتون و بسته به نوع ا

  .شده است يلنوترون تشك
 يزپروتون ن 118و  117با  يمورد عناصر در

نشده  ييدوجود دارد كه هنوز رسماً تا ييادعاها
  .است

شدن  تر ينها با سنگ هسته يجوش هم احتمال
ها و  پروتون يراز. يابد يها كاهش م آن

 يكديگربه  يدنها در برابر چسب نوترون
 ينگران بر ا پژوهش يشترب. كنند يمقاومت م

پروتون  120با  يباورند كه فراتر از عنصر
 يزناچ ياربس تر ينسنگ هاي يجوش شانس هم

در  ها يبررس ي ادامه يبرا از آن پس. شود يم
از   يزهانگ يدبا ينعناصر فوق سنگ ي ينهزم

و  يكنجكاو. كار مشخص باشد ينانجام ا
شدن نام كشورها در  يمبه خاطر سه يغرور مل

نقش  يبه جدول تناوب ياضافه كردن عنصر
 ياربس يناما هر عنصر فوق سنگ. كند يم يفاا
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هم  از ثانيه يليم ينچند يكوتاه عمر است و ط

  .پاشد يم
از  يبرخ پردازان، يهنظر ياتبر طبق فرض

پرتون و نوترون ممكن  ينسنگ فوق يباتترك
روز  يا يقهدق يه،ثان ينمدت چند ياست برا

است كه  يرپذ امكان يزمان يندوام آورد و ا
و تعداد  126تا  114 ينب ها تعداد پروتون

اكنون واضح است . باشد 184ها حدود  نوترون
از  يدارپا سنگين عناصر فوق يدكه چرا تول

 ينبرخورد عناصر سبك با عناصر سنگ يقطر
تعداد نوترون عنصر  يراز يست،ن يرپذ امكان

 ينبنابرا. اندك است يارحاصل شده بس
خود از  يها روش ييرگران در حال تغ پژوهش

 هاي يزوتوپساخت ا يتالش برا يقطر
اند،  كرده يجادكه قبالً ا يعناصر تر ينسنگ
  .دهستن
در  يندهدانشمندان سال آ يلدل ينهم به

 يهدر دوبنا روس يا هسته يقاتتحق ي موسسه
از  يغن هاي يزوتوپتا ا آيند يگرد هم م

 يقرا از طر 118 يبا عدد اتم ينوترون عنصر
 يفرنيومبه كال 48يماز كلس هايي يكهبار يكشل

  .بدست آورند 251يپرتوزا
 يدولگران همواره ت از پژوهش يكي ي گفته به

  .خواهد بود ينتر سخت يعنصر بعد
  

  منبع
http://www.nature.com/news/bohr-s-
model-extreme-atoms-1.13118  
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  يافتيتابشِ در يريِگ اندازه

  يختوسط مسافرانِ مر
  

 يبر رو يبا نصبِ آشكارساز گران پژوهش
 يخمر) Curiosity( يگرِ كنجكاو كاوش

 روند يم يخكه به مر يكه فضانوردان اند يافتهدر
 يافتبه دوسومِ حد مجاز، تابش در يكنزد
تابشِ  يندرصد ا  95به  يكنزد. كنند يم
 كهكشان يهانيِك يااز پرتوه يافتي،در

 يآن بر رو يركه تاث گيرد يسرچشمه م
  .يستها چندان روشن ن انسان يِدرست تن

 كنند يرفت وآمد م يخكه  به مر فضانورداني
. شوند يرو م روبه يداريا با خطرات تازه و ناپ

 يخ،مر Curiosityگرِ  بختانه كاوش خوش
خطرها را  يناز ا يكي ي درباره يدهاترد

در معرضِ  يريخطرِ قرارگ: است برطرف كرده
  .تابش
 Curiosityكه كاوشگرِ  اي ينهدرونِ سف فضاي

با . محافظت شده است برد، يرا با خود م يخمر
 ينكه ا يتابش يريِگ اندازه يجِوجود نتا ينا

 يككه  دهد ينشان م كند يم يافتمنطقه در
به گرد  ساله يك يفضانورد، در طولِ سفر

به  يككه نزد كند يم يافتدر يتابش يخ،مر
كه توسط  ست اي حرفهدوسومِ حد تابشِ 

. شده است يينتع ييفضا يها آژانس يبرخ
 يارهس يكه فضانورد بر رو يهنگام ينبرا عالوه
 يزانِبه م يردقرار گ ييفضا ي ينهاز سف يرونو ب
  .تابش خواهد بود يندر معرضِ ا تري يشب

 گران محاسبه كرده و كه پژوهش يتابش ميزانِ
 Science ي به مجله يماه م ويكم يدر س

. است يورتس 0.66اند برابر با  گزارش كرده
فضانوردان  يبرا شده يينحد تع كه يدرحال

  .است يورتس 1 ييفضا يها توسط آژانس

خطرِ  ينزم يتابش بر رو يورتس 1 دريافت
 يشدرصد افزا 5به  يكابتال به سرطان را نزد

كه  دانند يممندان ن گرچه دانش. دهد يم
 يريتاث ينچن يزموجود در فضا ن يها تابش
  .نه يادارند 

  

  
  

  يشيآزما پروازِ
كه در شكل آورده ( يخعلومِ مر گاه يشآزما ي سفينه
حمل  يخرا به مقصد مر Curiosityگرِ  ، كاوش)شده
در دست دارد كه  يگر ابزار كاوش ينا. كند يم

 يولِ سفرهادر ط يافتيتابشِ در يزانِم يريِگ اندازه
  .سازد يچندماهه را ممكن م

CALTECH/NASA-JPL 
  

مركزِ  يرِمد) David Brenner(برِنر  ديويد
 Center f or( يولوژيراد يها پژوهش

Radiological Research (كلمب در دانش ياگاه 
در  رود يم يخكه به مر يشخص«: گويد يم

كه با هرگونه  گيرد يقرار م ييها معرضِ تابش
 كنيم، يم يافتدر ينزم يكه ما رو يتابش

 ي تجربه يچما ه ينبنابرا. متفاوت است
ها  تابش ينكه ا يمدر دست ندار يميمستق

 يِستدر تن يرا برا يممكن است چه خطرات
  .»فضانوردان داشته باشند

تابشِ  ي درباره يشينپ هاي يريگ اندازه تاكنون
انجام شده  ينهاز سف يرونموجود در فضا، ب

 ين،نو هاي يريگ بختانه اندازه خوش. است
 ينا. ممكن شده است ينهدرونِ سف

به كمك آشكارسازِ سنجشِ  ها يريگ اندازه
 يك ي هبه انداز يكه ابزار گيرد يتابش انجام م

 Curiosity گرِ اوشقهوه بوده و به ك يِقوط
ابزار، آن را به  ينطراحِ ا. متصل شده است

 يخسطحِ مر يتابش بر رو يريِگ منظورِ اندازه
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درونِ  ها يريگ اندازه يساخته است، نه برا

  .كند يگر را حمل م كه كاوش اي ينهسف
از  يكي) Donald Hassler(هسلر  دونالد

 ي موسسه يله و از اعضامقا ينمولفانِ ا
 Southwest Research( يجنوبِ غرب يِپژوهش

Institute (گويد يواقع در بولدرِ كلورادو م :
 يننصبِ ا يشدن برا به هنگامِ آماده«

در  توان يابزار م ينكه با ا يافتيمآشكارساز در
تابشِ موجود  يزانِم يخ،طولِ گردش به دورِ مر

 يريگ ندازها يزرا ن ينهسف يِدرون يدر فضا
  .»كرد

 يزانِدرصد از م 95كه  شد يم بيني يشپ چنين
 يخمر يفضانورد عازم به سو يككه  يتابش
 كهكشان يهانيك ياز پرتوها كند، يم يافتدر
. گيرد يسرچشمه م) يريراه ش(

 ينا يزن يخگرِ مر كاوش هاي يريگ اندازه
به «: افزايد يبرِنر م. كند يم ييدرا تا بيني يشپ

 ينمعموالً از ا ها انانس ين،د جوِ زمسببِ وجو
است  يلدل ينپرتوها در امان هستند، و به هم

ما هنوز  يِدرست تن يپرتوها بر رو ينا يرِكه تاث
  .»شناخته نشده است

 ها يريگ اندازه ينا ي،و ي وجود به گفته ينا با
 ينظر هاي بيني يشسودمند هستند چون به پ

 يك، نزددر معرضِ تابش يريقرارگ ي درباره
  .هستند

  
  منبع

http://www.sciencenews.org/view/generi
c/id/350728/description/Mars_trip_woul
d_deliver_big_radiation_dose 

  
  كه صداها را ينيدورب
  كند يضبط م يكروفونبدون م

  

انسان جهت آشكار نمودن  يگلو حركات
شده  ييهنگام سخن گفتن رمزگشا يشصدا
  .است

مجبور  يگركنندگان ممكن است د  سمع استراق
مكالمات دوردست  يدنشن ينباشند برا

با  يندورب يكبا استفاده از . كنند يخوان لب
 رد،گي يسرعت باال كه در گلو قرار م

اند كلمات افراد را بدون  دانشمندان توانسته
  .كنند ييرمزگشا يكروفونبر م يهتك

  

  
  

با سرعت باال  يندورب يكبا استفاده از  دانشمندان
 يكروفونافراد را بدون استفاده از م ياند صدا تهتوانس

  .ضبط كنند
  

با گرفتن هزاران عكس در هر  گران پژوهش
گوشت گردن را كه  يهر حركت ارتعاش يه،ثان

فرد همراه بوده است،  ي از حنجره ييبا صداها
 ينا اي يانهرا ي برنامه يكسپس . ثبت كردند

 .كرده است يلارتعاشات پوست را به صدا تبد
از ) Yasuhiro Oikawa( ياوااوك ياسوهيرو

در ) Waseda University(دانشگاه واسدا 
 ي در كنگره يهكار را در سوم ژانو ينا يوتوك
  . گزارش كرده است يكآكوست المللي ينب

استاندارد  يافزارها كه نرم گويد يم اوكياوا
 يعلب، حركات سر يحركات ناگهان يخوان لب

هنگام صحبت كردن فك را  يها زبان و تكان
ها  از برنامه يبرخ. كنند يشخص دنبال م

 يها توانمند هستند تا زبان يكاف ي اندازه به
 يزيچ يوتردهند، اما كامپ يصمختلف را تشخ

  . واند ارائه دهدت يمتن نم يكاز  يشب
مهم هستند اما به همان اندازه  ياطالعات متن

. دارد يتآن اهم يو بلند يروبمصدا، ز ي يهتك
به  يندهگو يصدا يقما از طر«: گويد يو ما

  ».بريم يم  ياحساس او پ

اغلب  يكروفونم: دارد يمشكالت يزن ميكروفون
 يمثل صدا كند يثبت م يزرا ن ينهزم يزنو

 ي قطره يكبلند افتادن  يصدا ياباد  ي زوزه
. فرد شود يصدا يدنمانع شن تواند يباران كه م

 يستجوو همكارانش در ج ياوااوك ينبنابرا
انسان را ضبط  يبودند تا بتوانند صدا يروش
  .كنند
با  يندورب يكگران با استفاده از  پژوهش اين

 ييدو داوطلب را بزرگنما يسرعت باال، گلو
ها را هنگام  آن يگلو يركردند و سپس تصو

عدل  يمعن به) tawara (俵 يژاپن ي گفتن كلمه
با  يركار ثبت تصاو. ثبت كردند يسهك ياكاه 
انجام شده  يهبر ثان يمهزار فر 10ت سرع

در  يلمف يشنما اياست؛ سرعت معمول بر
  .است يهبر ثان يمفر 24 ينماسالن س

كلمات داوطلبان  ياواهمان زمان گروه اوك در
 يكاستاندارد و  يكروفونم يكرا با 
 يزانكه م يسنج ثبت كردند؛ دستگاه لرزش

  .گرفت يها را اندازه م لرزش پوست آن
 ي يلهوس ارتعاشات گلو كه به«: گويد يم اوكياوا
ثبت شده است، مشابه ارتعاشات  يندورب
و  يكروفونشده توسط م يآور جمع
  ».سنج است لرزش

 يها داده ينگروه ا ينكه ا يزمان«: افزايد يم او
 اي يانهرا ي برنامه يك يقرا از طر يارتعاش

داوطلبان را به  ياجرا كرد، توانست صدا
گفته  ي كه كلمه يا گونه ، بهكند يبازساز يخوب

كه قبل از  كند ياو تصور م» .شده قابل فهم بود
ن يجمله را با استفاده از ا يكسال بتواند  يانپا

  .روش ضبط و پخش كند
از  يزيكداني، ف)Claire Prada(پرادا  يكالر

معتقد  يس،در پار يعلم يقاتتحق يمركز مل
 اجازه را ينروش به دانشمندان ا يناست كه ا

 يادز يزدر صورت وجود نو يكه حت دهد يم
از نظر او . كلمات باشند يدنقادر به شن ينهزم
است اما هنوز تنها در حد  بخش يدكار نو ينا

  .اصل است يكاثبات 



 9 1392تابستان؛پنجمم، سال بيست وسيزدهشماره  ،خبرنامه انجمن فيزيك ايران

  
دانشمندان حاضر در محل انجام  يرسا اما

 يكنگوا. رسيدند يمردد به نظر م يشآزما
 يكي، مهندس مكان)Weikang Jiang( يانگج

 ينتانگ چ يائوج ينشگاه شانگهااز دا
)Shanghai Jiao Tong University ( اشاره
شده را به  يبازساز يصدا ياواكه اوك كند يم

 اجامو يرنگذاشته، در عوض تصاو يشنما
كار را  ياو تازگ. را نشان داده است يصوت
را به ما  يجنتا ياوااوك«: نمود اما گفت ينتحس

  ».نشان نداد
 يرا رو يندورب خواهد ياو م يگام بعد در

 يها افراد متمركز كند تا مكان يها  گونه
از پوست را كه در هنگام صحبت به  يشتريب

. جستجو كند خورند، يتكان م يآهستگ
 يشتريمرتعشِ ب هاي يهناح تحليل و يهتجز

در  يگران اطالعات اضاف به پژوهش تواند يم
 يند بازسازتوا يم ينفرد دهد و ا يمورد صدا

  .بهبود بخشدصدا را 
  

  منبع
http://www.sciencenews.org/view/generi
c/id/350888/description/Camera_capture
s_voices_without_a_microphone 

  
  مرجع

http://asadl.org/jasa/resource/1/jasman/v1
33/i5/p3297_s3?bypassSSO=1 

  
  يكماده تار يبرا يقالب دوم

  

وجود  يك،تار ي از ماده يدينوع جد در
 آن را به يك،تار يها ذره يانم ييها برهمكنش
ماده  يقالب برا ينا. آورد يدر م يسكشكل د

مانند متفاوت  توپ يبا قالب معمول يك،تار
  .است
 ي،شناخت يهانموجود ك ي يهنظر يشنهادپ طبق

 يانها، م كهكشان يگركهكشان ما، مانند د
 يبا شكل يكتار ي از ماده يمتراكم ي توده
 يها وجود، شكل ينبا ا. مانند قرار دارد توپ

داربست پنهانِ  يندر ا يكتار ي هاز ماد يگريد
در  يديجد ي مقاله.  اند پنهان شده يگرانش
، وجود نوع Physical Review Letter يهنشر
. كرده است بيني يشرا پ يكاز ماده تار يديجد
 يدارا يك،تار ي نوع از ماده ينا

است كه آن را به شكل  يقو يها برهمكنش
.  آورد يدر م يسكجسم بزرگ به شكل د يك

 يها يسكبا د ياهس يسكد يناحتمال دارد ا
 ييها در كهكشان يمعمول ي مجاور از ماده

به  ياداشته باشد و  يهمپوشان يريمانند راه ش
  .شود يدهطور كامل خم

  

  
  

J. Fan et al., Phys. Rev. Lett. (2013) 
  

 يك،تار ي ماده يها طور معمول، در مدل به
 يكاز  يكتار ي است، كه ماده ينفرض بر ا

مورد  ي ينهگز. شده است يلنوعِ ماده تشك
سرد و  ي توجه كه هم اكنون وجود دارد، ماده

با  يفاست كه تنها به طور ضع ينينسبتاً سنگ
ماده هم  ينكه شامل خود ا(ها  ماده يگرد
 ي نوع از ماده ينا. ندك يهمكنش م بر) شود يم

ها در  ستاره يكه برا يسرعت يعدر توز يك،تار
با  يزنقش دارد، و ن شود يم يدهها د كهكشان

 يهانيك يكروموجم ينهزم كه از پس ييها داده
 يروزيپ يناما ا. در تطابق است آيد يم
 يكتار ي انواع ماده يگراز سهم د تواند ينم

  .كند يريجلوگ
و همكارانش از ) JiJi Fan( فن جي جي

كه به طور  ياضاف يها دانشگاه هاروارد، ذره
 ي برهمكنش دارند را در مخلوط ماده يجزئ
زدند كه  ينها تخم آن. كاوش كردند يكتار

 5حدود ( يكاز ماده تار يبخش كوچك
 يونيمعمول بار ي كه با ماده يمقدار-)درصد

 ي نوع ماده يناز ا يشترب - است يسهقابل مقا

ها،  در مدل آن. شده است يلتشك يرهمكنشب
و الكترون سبك  يكتار ينوجود پروتون سنگ

 يكاز برهمكنش تار يكه در نوع يكتار
فرض شده  كنند يشركت م يسيالكترو مغناط

و  يتابشِ ترمزمانند  يواكنش هاي يندفرا. است
امكان  ينا يكاف ي كامپتون به اندازه يدگپراكن

تا سرد  دهد يم يكبخش از ماده تار ينرا به ا
امكان . فرو بپاشند يسكشوند و به داخل د

 يها از راه يك،تار يسكد يساز آشكار
 يها به طور مثال، اثر. گوناگون وجود دارد

 يها ها ممكن است در كاوش آن يگرانش
در  ينهمچن. شودنشان داده  يندهدر آ ييا ستاره

 اين يهانيك يها مربوط به پرتون يها مشاهده
 ياز خودنابود ييا امكان وجود دارد كه نشانه

  .شود يدهد يكتار يسكد يها ذره
  

  منبع
http://prl.aps.org/abstract/PRL/v110/i21/
e211302 

  
  مرجع

  
http://physics.aps.org/synopsis-
for/10.110/PhysRevLett.110.211302 

  
  بر گذار فازها ينگاه

  

فاز ِ  ياز گذارها يفراوان يها روز نمونه هر
 يو زندگ يعترا در طب يو كوانتوم يكيكالس

 يمگذرا خواه ينگاه يردر ز. بينيم يخود م
گران به  پژوهش يراخ يآوردها داشت بر دست

  .يزيكف-يچرو ن يچرن ي مجله يتروا
 ييراتگذار فاز با تغ يآشنا يها نمونه تر بيش
ش  گرم يمانند آب كه وقت يراند؛درگ ييدما
برف كه در  ي دانه يك يا جوشد؛ يم كنيم، يم

اما  گاه يشآزمادر . شود يدستان گرم ما ذوب م
مانند فشار، –را تري يشب يعوامل كنترل يدبا

و  يسيمغناط يدانم يميايي،ش تنش، تركيبات
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حالت ماده  توانند يكه م -يگرد يزهايچ يليخ

  .يددهند، سنج ييررا تغ
 يگذارها ياصفر  يفاز در دما گذارهاي
معموال در . اند جالب اي يژهبه طور و يكوانتوم

 يمتفاوت يها كنش برهم يبحران ي نقطه يكينزد
 ينبنابرا كنند؛ يرقابت م) مانند جاذبه و دافعه(
 تواند ياندك در عامل كنترل كننده م ييراتيتغ

) حالت خاص يكدر (نوع ازنظم  يكبه نفع 
ها از  حالت ينا يانم يزهاافت و خ. شودمنجر 

 يزهايوخ و نسبت به افت اند ينوع كوانتوم
 ي يهناح يرعادي،غ يبه شكل يي،گرما
 يك. كنند ياز نمودار فاز را متاثر م يتر بزرگ

  .است) 1مرجع ( CePd2Si2 يبنمونه، ترك
  

  
  

 يره،فشار، نظم چ يابو غ يينپا يدما در
پادفرومغناطش است اما با وارد آمدن فشار 

 يسيپادفرومغناط يها كنش برهم يدرواستاتيكيه
از آن كه  يشپ ي،به هر رو. شوند يسركوب م

 ياناز م يغناطش در گذار فاز كوانتومتمام م
 ينا. شود يظاهر م ييحباب ابررسانا يكبرود، 
 يطيكه تنها در شرا ستا يحالت رقابت يك
وجود داشته باشد كه مغناطش به  تواند يم

كه افت  رسد يباشد اما به نظر م شدت كم شده
مربوط به حالت  ينياسپ يزهايو خ

كه  كنند يها كمك م پادفرومغناطش به الكترون
 يك ينجفت شوند؛ ا ييدر حالت ابررسانا

. ست يياز ابررسانا يرمتعارفغ يارحالت بس
 يها دست حالت ينا وجود بيني يشپ
  . است يكار  دشوار يرمتعارفغ
سه ذره هم  ي كه ما در حل مساله يطيشرا در

كه  ست يهيبد يمرو هست با مشكل روبه
. استناممكن  يقيحق ي سامانه يك يافتدر

 يافتنگونه به  چه دان يزيكف يكپس 
   پردازد؟ يماده م يك يدجد يها حالت
خود در  يها تجربه) 2مرجع( يلدكنف پاول
 ي را در صفحه يدمواد جد يبررس ي ينهزم

: است به اشتراك گذاشته يچرن ي مجله 167
 يوجود دارند ول يسرانگشت ينقوان يتعداد

  ! يستن يرتاث يشانس هم ب ياديمقدار ز
) 3مرجع(براون  يويدهم د 170 ي صفحه رد

است  آورده يرمتعارفغ يمواد يرامونرا پ يبحث
 يندر نمودار فاز چن ياآ. باال يدما ابررساناي–

وجود  يكوانتوم يبحران ي نقطه يك يمواد
  . يددارد؟ شا
كه  دهد يم يحتوض) 4مرجع(ساچدف  سوبير
 گي يدهتن و درهم يكوانتوم يكگونه مكان چه

خاص كه  يفلز يها و حالت ييبررسانامانند ا
طلبد،  مي استاندارد ما را به مبارزه هاي يهنظر

 قرار يررا تحت تاث يسيمغناط يها مقاومت
هم  ها چاله ياهس يزيكبا ف يحت. دهد مي

  .وجود دارد يارتباط
چراكه  اند گونه ينا ينسنگ يونيفرم هاي تركيب
 يها با الكترون گزيده يجا يها الكترون

درست  ييها ذره شبه دهند؛ يم يبريدش هرسان
تا  توانند يم شان يموثرها كه جرم شوند يم

 يبرا(هزاران برابر جرم الكترون آزاد برسند 
كه مثال – ها يبگروه از ترك ينا يمعرف

CePd2Si2 ي به صفحه - هاست از آن يكي 
  .)يدبرو 186

نشان ) 5مرجع(كاران  گجنوارد و هم فيليپ
 يونيفرم يها ه در سامانهگون كه چه دهند يم

 يكبه  ي،كوانتوم يزهايافت و خ ين،سنگ
 يرعاديغ ييتازه مانند ابررساناها ي يهحالت پا

به . انجامند يم يگر،د ي يرمنتظرهغ يها و حالت
 يها روزها بر اتم ينكه ا ها دان يزيكلطف ف

 ينشتاينآ-چگالش بوز كنند، يفروسرد كار م
مانند  يمحج ياه سامانه ياريكه البته در بس(
4He يزن يكوانتوم هاي يدهو پادفرومغناط يعما 

مورد توجه قرار  ياربس) دهد يرخ م
 يكوانتا يسي،مغناط ي ماده يكدر . است گرفته
  مگنون خوانده يسيمغناط گي يختهبرانگ
  .بوزون است يكشود كه  مي

 يمرور) 6مرجع(كاران  و هم يامارچيگ تيري
به  يچگال يما تنظگونه ب چه كه يندارند بر ا
ها  مگنون ي،اعمال يسيمغناط يدانكمك م

  .شوند يم يدهچگال
  

  منبع
http://www.nature.com/nphys/ournal/v4/
n3/pdf/nphys898.pdf 

  
  ها مرجع

1. Mathur, N. D. et al. Nature 394, 39–43 
(1998). 
2. Canfield, P. C. Nature Phys. 4, 167–
169 (2008). 
3. Broun, D. M. Nature Phys. 4, 170–172 
(2008). 
4. Sachdev, S. Nature Phys. 4, 173–185 
(2008). 
5. Gegenwart, P., Si, Q. & Steglich, F. 
Nature Phys. 4, 186–197 (2008). 
6. Giamarchi, T., Rüegg, C. & 
Tchernyshyov, O. Nature Phys. 4, 198–
204 (2008). 

  
  !پوشاندن ردا بر تن زمان

  

 يكتار يها گاف توان يبه كمك تداخلِ نور م
كرد كه مدت هر گاف،  يجاددر زمان ا درپي يپ

 ياگر پرتو. است يكوثانيهپ 40به  يكنزد
 40گاف بگذرد به مدت  ينا يانِاز م يزريل
. خواهد بود يقابلِ آشكارساز يرِغ يكوثانيهپ
 يبرا تري يشب يتامن تواند يروش م ينا

  .فراهم كند ينور يبرِاز راه ف اه داده ييجا جابه
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 يها گاف تواند ينور م يريِكارگ كه با به ابزاري
اندك به  كند، اندك يجاددر زمان ا يكوچك
 يطاز مح يروندر ب شدن يكاربرد يسو
كه با  يا در مقاله. رود يم يشپ گاه يشآزما
 Natureكامل در پنجمِ ماه ژوئن در  يياتجز

سامانه  ينادعا شده كه ا ينمنتشر شد چن
 يشرا افزا ينور يبرِف طخطو يتامن توند يم

  .بخشد ها را بهبود  داده يانِداده و نرخِ جر
) Alexander Gaeta( يتاگا الكساندرا

گاه كرنل است كه دو  در دانش داني يزيكف
وجود  يشي،در آزما بار يننخست يبرا يشسال پ
 .SN: 8/13/11, p(ان داد را نش يزمان يردا

: گويد يم ينباره چن يندر ا يو). 12
 ي يوهش يننور در ا يريِكارگ به ي مشاهده«

ارتباطات و  درآن  يو كاربردها يزانگ شگفت
  .»است انگيز يجانه يارها، بس پردازشِ داده

 يهر ي مورد استفاده يابزارها» ردا« ي واژه
 يدر نقاطكه اجسام را  آورد يپاتر را به ذهن م
 يبرا ييرداها ينچن. كرد ياز فضا پنهان م

شده و  يمعرف 2006در سالِ  بار يننخست
. پژوهش را فراهم آوردند يداغ برا اي ينهزم
است كه نور را  ينرداها چن ينكارِ ا ي يوهش

 يكنتواند  ينندهكه ب كنند يم يكار چنان دست
  .يندرا بب يستاجسمِ ا

است كه  يزيكفدر  شده يرفتهپذ يدگاهيد اين
زمان  يفضا برقرار باشد، برا يبرا يهر قانون

سالِ گذشته گروه . ست يريكارگ قابلِ به يزن
دادها را  كه رخ ييبا ساخت ردا يتاگا يِپژوهش

پنهان  ينندهب يداز د يثابت يِزمان ي در طولِ بازه
. دكردن ييدرا آشكارا تا يدگاهد ينا كرد، يم

شده كه  يار طراحك ينا يبرا اي يژهو يِعدس
را به  ينور يبرِف يكنورِ گذرنده از  يپرتوها

پرتوها  يناز ا يبخش. كند يم يمدو بخش تقس
عقب  يگراز بخشِ د يكوثانيهپ 50 ي به اندازه

مطلق  يكيِاز تار يگاف يبترت ينافتاده و به ا
. شود يم يجاددو بخش از پرتو ا ينا يانِم

 يبرِف ينا يبه سو يزريل ياگر پرتو ينبنابرا

نخواهد  يشود قابلِ آشكارساز يكشل ينور
 اي يكوثانيهپ 50 ي بازه يانِبود چون از م

 يدناپد ينندهب يدرا از د يزرل يكه پرتو گذرد يم
 يطراح يگريد يِعدس يتاسرانجام گا. كند يم
نور را  ي دو بخشِ جداشده ينكه ا كند يم

 يابد ينانزند تا اطم پيوند ديگر يكدوباره به 
 يقاًدق آيد يم يرونب يبركه از ف ينور يه پرتوك

را با آن آغاز  يشكه آزما ست ييهمان پرتو
  .كرده بود
گاه  از دانش) Joseph Lukens(لوكنز  جوزف

كه  يافتدر يتاروشِ گا يِپوردو پس از بررس
او به كمك . شگرد را بهبود بخشد ينا تواند يم

ساخت  يشده دستگاه كنارگذاشته ييابزارها
در  يبترت ينه نور در آن تداخل كرده و به اك

 درپي يپ يكتار يها ثابت، گاف يِزمان يها بازه
 40) يكتار(هر گاف . شد يم يجادا
 40دو گاف روشنِ  يانِم اي يكوثانيهپ
معنا  ينبه ا ينو ا گرفت يقرار م اي يكوثانيهپ

از  يمين يباًتقر توانست يم يزمان يبود كه ردا
پنهان  يدهارا از د داد يرو يك دادنِ زمانِ رخ

  .كند
 يزمان يلوكنز نشان داد كه ردا ي مطالعه

قانون را سبب شود و  ياجرا تواند يچگونه م
 يِامكان را بدهد كه از برقرار ينبه ارتش ا يا

 يكند، ب يريكار جلوگ ارتباط توسط افراد تبه
. ببرد يموضوع پ ينكار به ا كه خود فرد تبه آن

 يِكه گاف زمان يبيهمان ترتدرست به 
سبب شد كه  يتاگا يشِآزما در يجادشدها

شود،  يقابلِ آشكاساز يرِغ يزرل يپرتو
 يزاند ن شده يجادكه توسط لوكنز ا ييها گاف

اگر . را پنهان كند يجيتالد يها داده توانند يم
 يگناليدر كار نباشد، فرستادنِ س ييردا

 ينور يبرِفبه درونِ  ها يكاز صفر و  يكيالكتر
گروه لوكنز تالش  ماا. خواهد بود يا كارِ ساده

 ها يكاز صفر و  يكيالكتر يگناليكردند تا س
كه نتوان  يا بفرستند به گونه يبررا به درونِ ف

نور،  يشده را به صورت پرتو فرستاده يامِپ

 ي كننده يافتدر يبترت ينبه ا. كرد ييرمزگشا
فرستاده  ييامپ يچكه ه پندارد يم ينچن يامپ

  .نشده است
  

  منبع
http://www.sciencenews.org/view/generi
c/id/350852/description/Light_breaks_up
_to_cloak_gaps_in_time 

  
  ذرات، يزيكف يهنظر
  !شود يم يكبخش اُپت الهام

  

اَبر تقارنِ  يهبا اعمال نظر يبه تازگ دانشمندان
 يجانه هاي يافتهبه  يك،ذرات در اپت يزيكف

  .اند يافتهكنترل نور دست  يبرا يزيانگ
غلبه بر  ياست كه برا اي يدها اَبرتقارن

 يزيكدر مدل استاندارد ف يمشكالت مشخص
 يانب يهظرن ينا. شده است يذرات طراح

) الكترون يكمانند (هر ذره  يكه برا كند يم
آن به اندازه  ينوجود دارد كه اسپ ياَبرمتناظر

اگر چه . الكترون تفاوت دارد ينبا اسپ 2/1
به حال در شتاب  تاذرات  يناز ا يچكدامه

اند؛ اما اَبرتقارن به  ها آشكار نشده دهنده
در نهفته  ياضياتاز آن، ر تر يقدق يا- ييتنها

 ييجا يزن يتكممكن است در اپ -اَبرتقارن
از دانشگاه  يريم يمحمدعل. داشته باشند

و همكارانش در  يدا،اورلندفلور يمركز
Physical Review Letters  مطرح كردند كه

 يبرا توانند يم يكياپت يابرتقارن ظرهايمتنا
  .استفاده شوند يكياپت يكنترل نور در ابزارها

  

  
  

را در نظر گرفتند  يموج و همكارانش ميري
شكست مشخص  يببا ضر يكه در موجبر

 هاي يلآنها با اعمال همان تبد. شود يمنتشر م
اَبرمتناظرشان  يها ها را به ذره كه ذره ياضياتير
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اَبرمتناظرِ موجبر و محدوده  كند، يمربوط م

 ينا. يافتندشكست متناظر با آن را  يبضر
رمتناظر آن، كه موجبر و اب دمحققان نشان دادن

معنا كه هر  ينمطابقت دارند، به ا ياز نظر فاز
. با همان ثابت انتشار دارد يقادق يمد، متناظر

 يكاز  يبه طور موثر تواند ينور م ين،بنابرا
تنها استثنا مد . عبور كند يگرموجبر به موجبر د

  .شود يمنتشر نم "ابرمتناظر"است، كه به  ياصل
 ييابزارها ينچنو همكارانش،  يرينظر م به
از  يخاص يمدها ينشيبه طور گز توانند يم

كه  يزمان يعي،به طور طب. كنند يلترنور را ف
را  يموجبر چندمد يكدلخواه،  يورود يك
 يكياپت يداندر واقع م كند، يم يختهبرانگ
اگرچه، اگر . آورد يرا بوجود م يرندوم

 يموجبر اصل تاَبرمتناظر موجبر در مجاور
 ي،از موج اصل يرمدها به غ يتمام آورده شود ،

و اگر . دو ساختار جفت خواهند شد ينب
در  يزباالتر ن يرود، مدها يناَبرمتناظر از ب

 يخواهند شد، و تنها مد اصل يدناپد يتنها
  .خواهد ماند يباق
  

  منبع
http://physics.aps.org/synopsis-
for/10.1103/PhysRevLett.110.233902 

  
  مرجع

http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevL
ett.110.233902 

  
  دور ي يهثان يك

  

اتم  يفركانس گذارها يريگ اندازه براي
به تراز  2sمثال گذار از تراز  يبرا( دروژنيه
1s (وجود دارد كه منطبق بر  ياريبس يها راه

 يرااما اخ. هستند يكوانتم يكمكان يهنظر
نوع  ينا يريگ اندازه يپژوهشگران آلمان

اند  انجام داده يفركانس را با استفاده از روش
 يتنسب يهبا نظر يكوانتوم يهكه عالوه بر نظر

  .ازگار استس يزن ينشتينا

  

  
  

به ما  يدروژنه يها شده توسط اتم يلگس نور
را  يكوانتوم يناز قوان ياريتا بس دهد ياجازه م

اما هنوز . يمكن يقو تصد ييدتا يقبه صورت دق
با  ينقوان ينكامل ا يقتطب يبرا يراه دراز

 يزيكف هاي يهاز پا يگرد يكيكه  يتنسب يهنظر
. يمداررو  يشدر پ دهد، يم يلرا تشك يدجد

توسط چند گروه  يراكه اخ يدر گزارش
لترز  يويور يزيكالدر ف يشگاهيآزما- يقاتيتحق

بهبود  يبرا ييها چاپ شده است، روش
شده  يشنهادپ يدروژناتم ه هاي يريگ اندازه

را بر وارد كردن  هايي يتاست كه محدود
اعمال  يتنسب يهدر نظر يكوانتوم يحاتتصح

  .كند يم
 يكاپت يس پالنك براموسسه ماك پژوهشگران

را  ييها آلمان، روش ينكدر گارك يكوانتوم
تابش  يها اند كه فركانس نموده گذاري يانبن
 ياربس يوييراد يها را به فركانس يكياپت
 ينا. كند يمربوط م ياتم يها ساعت تر يينپا

 ياتم يها ساعت يناست كه بهتر يدر حال
 يمسز يها اتم بعها از من آلمان كه در آن

 ياربس هاي يشگاهفاده شده است در آزمااست
 -يزيكيف يقاتهمچون موسسه تحق يدور
قرار دارند و  يگفدرال در برانشو يصنعت
 يناز ا. حركت داد يها را به سادگ آن توان ينم

را از  هايشان يشرو دو موسسه فوق، آزما
فرستادن نور به عقب و جلو در داخل  يقطر
همزمان  يلومترك 920به طول  ينور يبرف يك

ها اجازه داد تا فركانس  اتصال به آن ينا. كردند
 المللي ينرا بر حسب استاندارد ب 1S-2Sگذار 

هرتز  2,466,061,413,187,018بصورت  يهثان
  .يندنما يانهرتز ب 11در حد  يتيو با عدم قطع

 يبررس يبرا سابقه يدقت ب يناز ا محققان
سال بهره  يكفركانس به مدت  ييراتتغ

شوند  ياگر آشكارساز ييراتيتغ ينچن .جستند
نشان دهنده آن خواهد بود كه فركانس تابش، 

است  يدبه دور خورش ينوابسته به حركت زم
 يتنسب يهمسئله طبق نظر ينكه البته ا

محققان  اينطور كه  اما آن. يستن يرپذ امكان
وجود داشته  ييراتيتغ يناگر چن يحت گويند يم

فركانس  يوابستگ نگرياكه ب ييباشند، پارامترها
 1از  تر يشب توانند يهستند نم ينبه دوران زم

 يناز ا يكي. باشند يازدهدر ده به توان 
با صفر  يجزئ ياربه صورت بس يزپارامترها ن

 ينا ياآ يمبفهم ينكها ياختالف دارد و ما برا
به  ير،خ يااست  ياختالف با معن

  .يمدار يازن تري يقدق هاي يريگ اندازه
  

  منبع
http://physics.aps.org/synopsis-
for/10.1103/PhysRevLett.110.230801 

  
  مرجع

http://prl.aps.org/abstract/PRL/v110/i23/
e230801 

  
  موجود در پا، يها قارچ
  متنوع و قدرتمند ي ا جامعه

  

انواع قارچ را در  يشترينو انگشتان پا ب پاشنه
كه  يافتندگران در پژوهش. اند داده يخود جا
 يها ناخن ينوع قارچ مختلف رو 40حدود 

 ينوع در انتها 80انگشتان و  يننوع ب 60پا، 
  .اند ار گرفتهپا به طور متراكم قر ي پاشنه
 يها جا، پاها مكان يِشكارچ يها قارچ براي
گران  پژوهش. روند يبه شمار م يخوب ياربس
گزارش كردند كه  Nature  ي در مجله يم 22
 يپاها ها، مختلف از قارچ ي گونه 80از  يشب

خود انتخاب  يانسان را به عنوان محل زندگ
، متخصص )Julie Segre(سگر  يجول. كنند يم
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گروه از  ينا ياز اعضا يكيو  يكژنت

 يژنوم انسان يقاتتحق يمل ي مؤسسه
)National Human Genome Research 

Institute (ينكه ا گويد يم يلنددر مر 
ر اند كه د كوچك نشان داده ي موجودات زنده

سرتاسر پوست انسان قرار دارند اما تنها پاها 
از مهاجران را با  يتنوع گروه ينچن توانند يم

  .خود حمل كنند
  

  
  

 يها اد قارچاز تعد يسرشمار ينمطالعه اول اين
 ييبا كمك شناسا. پوست است يموجود رو

 توان يسالم و ناسالم م يها قارچ ينب يها تفاوت
 ياورزشكاران  يپاها يبرا ييها به درمان يروز

  .يافتناخن دست  يها عفونت
  

پزشك و ) Martin Blaser(بلسر  مارتين
 يپزشك ي از دانشكده يكروبيولوژيستيم
العه توجه مردم را مط ينا«: گويد يم يويوركن

چرا كه پژوهشگران . به خود جلب كرده است
ما متمركز  ياييباكتر يناننش هم يعموماً رو

  ».يقارچ يناننش اند نه هم شده
 يمتخصص پوست) Heidi Kong(كنگ  هايدي

از  يو عضو يلندسرطان در مر ياز مركز مل
 ها، يكه برخالف باكتر كند يم يانگروه ب ينا

. دشوار است يشگاهآزما يطمحها در  رشد قارچ
ممكن است  يناخن عفون يككشت قارچ از 

كنگ، سگر و همكاران . ها به طول انجامد هفته
مختلف  يها روبيكم يشافزا يها به جا آن

به  يشگاه،رشد آن در آزما يقپوست از طر
  .اند رفته يقارچ اي ان يسراغ د

عالوه  به(قسمت پوست  13گروه از  اين
سنبه  داوطلب سالم با كمك 10) پا يها ناخن

 اي ان يبه عمل آوردند و د يريگ جراحى نمونه
قرار  تحليل  و  يهها را مورد تجز موجود در آن
جا  را كه در آن يقارچ يها دادند تا گونه

گران  پژوهش ينا. كنند يداپ كنند، يم يزندگ
كه تنها به  يمولكول هاي سببا استفاده از برچ

 ي توانستند نمونه ،چسبند يم يقارچ اي ان يد
 يرسا يكيمواد ژنت يانمورد نظر خود را از م

و  ها يروسو ها، يباكتر يرموجودات زنده نظ
  .جدا كنند يرهغ
 ي گونه يكبه جز پاها  ينواح ي همه در

 يلتما) Malassezia( يابه نام ماالسز يقارچ
 يكه در نواح يگريمختلف د يها دارد بر گونه

ساعد  ياش پشت گو ينچ يشاني،پ يرنظ
 يشترينوجود پاها ب ينبا ا. هستند، غالب شود

  .را دربردارند يتنوع قارچ
نوع قارچ  40كه حدود  يافتنددر گران پژوهش

 يننوع ب 60پا،  يها ناخن يمختلف رو
پا به طور  ي پاشنه ينوع در انتها 80انگشتان و 

  .اند متراكم قرار گرفته
 ينچن يزبانو پاها ممكن است م ها پاشنه

پاها از  يراز. ها باشند از قارچ يمياجتماع عظ
ها  بدن سردتر هستند و قارچ يها قسمت يرسا
 .SN: 1/1/11, p(گرما را دوست ندارند  يزن

 يدپسن با سطوح قارچ ينچن ها هم قارچ). 15
 يها و كف اتاق يعرق يها مانند جوراب
  .نندك يم يدارختكن مالش پ

 يجكه مردم از نتا يكه زمان كند يم يانكنگ ب
كه اوه،  گويند يم شوند، يگروه خبردار م ينا

 ينا يقتاما در حق. يرمدوش بگ يدمن با
در جهت حفاظت از  توانند يموجودات زنده م

  .واقع شوند يدما مف
سالم  يها از قارچ يرشف«: گويد يسرج م

خطرناك به پا  يها قارچ يدناحتماالً از چسب
  ».كند يم يشگيريپ

  

  منبع
http://www.sciencenews.org/view/generi
c/id/350599/description/Foot_fungi_a_th
riving_diverse_community 

  
  مرجع

http://www.nature.com/nature/journal/va
op/ncurrent/full/nature12171.html 

  
  !يحرارت سازي يمخف

  

گرما  يتن موفق به هداپژوهشگرا يتازگ به
آنان نشان . اند شده يجسم دوبعد يكحول 
را در  يحرارت يانجر يك توان ياند كه م داده
اگرچه . انحنا داد اي يژهو يرهايمس
شكل استفاده  ينبه ا ييگرما سازي يمخف
آن  ي اما اصول بالقوه ،ندارد يمشخص يعمل
 ريانج يتمثال در هدا يبرا توان يرا م
 يمياييپخش مواد ش ياو  يسيتهكترال يا يحرارت

  .بكار برد
بودند   داده يشنهادرا پ يمحققان روش تر پيش

كه با استفاده از آن موفق شدند تا نور را حول 
كنند؛  يتهدا يمنحن يريجسم و در مس يك
 يها در داستان سازي يمخف يادآور كه يزيچ

 يقاتيتحق يمت يكاكنون . است يليتخ يعلم
لترز به  يويور يزيكالف ي هرا در مجل يگزارش

اند كه  چاپ رسانده و در آن اثبات كرده
 يحرارت يانجر يبه شكل كامالً مشابه توان يم

  .ساخت يجار يخاص يرهايرا در مس
را به  آيد يبدست م يش يككه از  تصويري

حال  ،گيريم يدرنظر م ينور يشكل پرتوها
عبور كنند كه  يا پرتوها از ماده اگر اين

 ييرتغ ييآن به لحاظ  فضا يكياپت يها يژگيو
اتوبان در  يك يداغ بر رو يهوا يهشب(كند
 يجهدرنت. يافتپرتوها انحنا خواهند ) يركو

. خواهد بود  ندهيبفر تصويري ،حاصل يرِتصو
امكان  ينحاصل شده ا يككه در اپت يشرفتيپ

جسم  يكحول  ي تا ماده دهد يرا به محققان م
دهند كه  بتوان  ييرغت يارا چنان اصالح كرده و 
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 يحت ياو  ييرآن جسم را دچار تغ يرتصو

  .حذف كرد
  

  
  

هم  يها از حلقه يا مجموعه: يحرارت سازي مخفي
تا از  دهد ياجازه را م ينا يحرارت يانمركز كه به جر

 يكو حول  يچپ به راست در طول ورقه فلز
 يانتشار طور ينا. منتشر شوند يزولها ي هصفح

صفحه در  يناز ا ياثر يچكه ه گيرد يصورت م
 يها رنگ. در طرف راست وجود ندارد ييدما يعتوز

 يككه با  دهد يرا نشان م ييداده شده دماها نشان
 يقمادون قرمز و قبل از آنكه ماده عا يندورب

بر  ،ها افزوده شود ها و حفره به شكاف مانند يكالست
خطوط . عكس ساختار قرار داده شده است يرو
قرار دارند بهم  يكساني يرا كه در دما ينقاط يدسف

  .متصل ساخته است
  

از دانشگاه هاروارد  يگذشته محققان سال
دادند  ييرفلز را چنان تغ يكاز  ينازك ي ورقه

 ،در طول ورقه يافته يانكه حرارت جر
 يحت ياجسم منحرف گشته و  گرداگرد يك

و به  يافته ياناز پشت جسم جر يانجر ينا
 ينالبته چون ا]. 1[بازگردد يسمت منبع حرارت

 يابكه در غ نرا آنچنا يحرارت سيگنال ،يمت
نكرده بودند و تنها آن  يافتآن جسم باشد در

  را موردمطالعه قرار داده يحرارت هاي يانجر
جسم  ،كند ينم ييربودند كه با زمان تغ

گنو  ينسپاست. نشده بود خفيموردنظر كامالً م
)Sebastien Guenneau (ياز دانشگاه مارس 
)Marseille (تقريباً ،در فرانسه و همكارانش 

را به  دستورالعمل نظري ،يمت ينبا ا زمانهم
جسم  يكاند كه بر اساس آن  اثبات رسانده

 يرمتغ ييدما ييراتكه در معرض تغ يدوبعد
تا از  يافتهرا  ينا يتقابل يزبا زمان قرار دارد ن

كه  يمياكنون ت]. 2[شود ينامرئ يلحاظ حرارت
از ) Martin Wegener(وگنر  ينتوسط مارت

در )  Karlsruhe( رلسروههكا يموسسه فناور
اثبات  يبا گنو برا شود يم يآلمان رهبر

 يحرارت يانجر سازيِ يمخف ينا يشگاهيآزما
  . كنند يم يوابسته به زمان همكار

دادن  را با برش يحرارت يانمحققان جر اين
و  يمس ي ورقه يبر رو ييها و حفره يارهاش

 يحرارت يقعا يكها با  پركردن آن
ساختار آنان . اند كرده يكار دست مانند يكالست

جسم (است  متر يسانت 5به قطر  يمس ي صفحه
مركز  هم يمس يها كه با حلقه) شده يمخف

نازك از  اي  هاحاطه شده و هر حلقه توسط پر
 ينا. متصل شده است اش يهبه همسا مس

دهد  مي اجازه را ينا ييگرما يانساختار به جر
آرام و در جهات  اما بسيار ،تا به سهولت

در . يابد ها جريان حول حلقه ،يشعاع
 يكهمچون   ورقه ينا يادز ياربس يها فاصله

دارد كه  هايي يژگيو و كند يعمل م» فراماده«
 ييه لحاظ فضاخالص بوده و ب سمتفاوت از م
  .كند يم ييرتغ شده يفبه روش توص

طرف ساختار خود را در آب داغ  يك يمت اين
را در آب  يگرقرار دادند و همزمان طرف د

 ينآنان از دورب. اتاق فرو بردند يدما
 ياناز جر يلميساختن ف يبرا يقرمز مادون
ساختار استفاده كرده و  يندر طول ا يحرارت

 ييدخود را تا يرنظ گويي يشموفق شدند پ
در فاصله ( مانبا ز يرمتغ ييدما يعتوز: كنند

 يكاست كه از  يزيچ آن يقاًدق) دور از آن
. رفت ينخورده انتظار م دست يمس ي ورقه
 كردن يزولهنشان دادند چون ا يمت ينا ينهمچن

 ييدما يلورقه كامالً در پروفا يصفحه از مابق
از  ها نيز ساختار حلقه ،شده يجهنت يمتفاوت
  . برخوردار است ياديز يتاهم

 يماز ت) Robert Schittny( يتنيچ روبرت
 يكاربرد واضح يچكه ه پذيرد يكارلسروهه م

: وجود ندارد يحرارت يانجر سازي يمخف يبرا

 ياريمع يشچون آزما يمما آن را انتخاب كرد«
در  يكار از دست ينشان دادن نوع يبرا
كار به  يناگرچه اصول ا» .بود يحرارت يانجر

كمك  يگرد هاي ينهكنترل حرارت در زم
 يموارد پخش اما ممكن است براي ،كند يم
 يها غلظت يا يكيالكتر همچون جريان ،يگرد
 يجان پندر ي به گفته. باشد يدمف يمياييش
)John Pendry (يزچ« : لندن يالاز كالج امپر 

در  يقتحق يناما ا» .است يا كننده سرگرم
اسباب  يكم به چشم است كه مرد يا مرحله

 يافتن يكرده و در پ اهبه آن نگ يباز
  .آن هستند يبرا ييكاربردها

  
  منبع

http://physics.aps.org/articles/v6/54 

  
  مراجع

S. Narayana and Y. Sato, “Heat Flux 
Manipulation with Engineered Thermal 
Materials,” Phys. Rev. Lett. 108, 214303 
(2012). 
S. Guenneau, C. Amra, and D. Veynante, 
“Transformation Thermodynamics: 
Cloaking and Concentrating Heat Flux,” 
Opt. Express 20, 8207 (2012). 

  
  يسندهنو درباره

آزاد  ي يسندهنو) Don Monroe(مونرو  دان
  .است يوجرسين هيل يدر مور يعلم

  
  يدروژندرون اتم ه ي مشاهده

  

ساختار  يممستق ي بار مشاهده يناول براي
 يميتوسط ت يختهبرانگ يدروژنِاتم ه يتاليِارب
مشاهده با  ينا. از محققان فراهم شد يالملل ينب

كه  »يكوانتوم يكروسكوپم«استفاده از 
محقق شده و در آن از  يافتهتوسعه  يتازگ به
 photoionization( »يونشيفوتو ينيِب ذره«

microscopy  (ساختار  ينتجسم ا ايبر
از آن  يمت ينكه ا يشينما. استفاده شده است

 ينيِب كه ذره كند مي اند اثبات استفاده كرده
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 يشگاهيبه شكل آزما توان يرا م يونشيفوتو

 يبرا يو از آن به عنوان ابزار يدتحقق بخش
 يكخاص مكان هاي يچيدگيپ يجستجو
  .بهره برد يكوانتوم

  
  اطالعات جريان
كوانتوم به  يهنظر ياصل ي انگاره ،موج تابع

تر تابع موج  ساده يانبه ب. آيد يحساب م
 يستمس يكاز حالت است كه  يحداكثر دانش

تابع موج  كه ينا يژهبه و. دهد يخبر م يكوانتوم
مجذور تابع . است ينگرشرود ي جواب معادله
ذره  يكدهد كه  مي را نشان ينموج احتمال ا

 تواند يدر كجا م قيقاًزمان خاص د يكدر 
 يريگ به شكل چشم يتكم ينهرچند ا. باشد

 اما چون هر شود يكوانتوم ظاهر م يهدر نظر
تابع موج  يبموجب تخر يميمستق ي مشاهده

 شود يم) كه كامالً مشاهده شود قبل از آن(
آن  ي مشاهده يا يممستق يريگ اندازه ينبنابرا

  .يستن يا كار چندان ساده
  

  
  

  قرار گرفته است؟ يدوژنداخل اتم ه يزيچ چه
  

موج  بسته« هاي يشگذشته آزما يها سال در
اند تا با استفاده از  در آن داشته يسع »يدبرگر

تابع موج را  ،يعفوق سر يزريل يها پالس
 يكها در  اتم ها يشآزما در اين. مشاهده كنند

 ِ يختگيبا برانگ »يدبرگحاالت ر«از  ينه برهم
نشان  ها يشآزما ينا يجنتا. گيرند يباال قرار م

كه  يمتناوب يالكترون هاي يتالد كه اربده يم
با استفاده  توان يحول هسته وجود دارند را م

 يكمكان يايهمدوس حاالت پا ينه از برهم
كه به  يتابع موج. كرد يفتوص يكوانتوم

 يك شود يحاالت نسبت داده م يناز ا يكهر
گره  يك(است  يگره يا الگوب يستادهموج ا

در آن  ترونالك يافتناست كه احتمال  ييجا
آن حالت را  يو اعداد كوانتوم) صفر است

در  يقبل هاي يشهرچند آزما. دهند ينشان م
 يالگوها يااند تا به تابع موج و  تالش بوده

 يزآم يتها موفق روش يناما ا يابنددست  يگره
 ير گرهساختا يممستق ي مشاهده. نبوده است

  .رسد يدشوار به نظر م يارتك اتم بس يك
  

  امواج ترسيم
از موسسه ) Aneta Stodolna(استدولنا  آنتا
در هلند همراه  FOM يو اتم يمولكول يزيكف

از موسسه ) Marc Vrakking( ينگبا مارك رك
 يگرآلمان و د ينبورن در برل - ماكس

اند كه  نشان داده يكاهمكارانش در اروپا و آمر
 يمبه شكل مستق تواند يم يونشيفوتو ينيِب ذره

اتم  يِالكترون يها تاليارب يِساختار گره
 يكيالكتر يدانكه در معرض م( يدروژنه
 يندر ا. را بدست دهد) قرار دارد يستاا

 E يكيالكتر يداندر م يدروژناتم ه يشآزما
 يختهبرانگ يزريو توسط پالس ل گيرد يقرار م

و  يختهه از اتم گرشد يونيزهالكترون . شود يم
آشكارساز  يرا به سو اي يژهحركت و يرمس
دو  يا آشكارساز صفحه يك كند؛ يم يط
. عمود است يدانكه بر م) MCP( يكروكاناليم

 يكساني ي به نقطه ياديز يها چون تعدادپرتابه
را  يتداخل يرسند لذا الگوها مي در آشكارساز

با استفاده از  يمت ينا. مشاهده كرد توان يم
 يكزوم الكترواستات يتقابل يدارا هاي يعدس

 20000 ي را به اندازه يتداخل يالگوها ينا
 يالگوها ينا. اند كرده يينما برابر بزرگ

تابع موج را  يساختار گره يماًمستق يتداخل
 يونشهم با  ها يشآزما ينا. دهند يم يشنما

و هم با  يدبرگحالت ر يكمشدد شامل 
  .اند فتهياانجام  يدبدون تشد يونش

  

  
  

  چشم اتم
  

 يلرا به دل يدروژناتم ه يقاتيتحق يمت اين
. اند منحصر به فرد آن انتخاب كرده هاي يژگيو

 ياربس يدروژنه يها اتم«:ينگرك ي به گفته
الكترون دارد  يكتنها  يدروژنه... اند يبعج

 يخالص كولمب يروين يككه آن هم توسط 
را  يدروژناتم ه يوقت. با هسته اندركنش دارد

ساختار  دهيم يم رارق DC يدانم يكدر 
دهد  يحبر آن است تا توض يو» .دارد اي يژهو

اتم  يِتك الكترون يتوضع يمنكه به 
به شكل  توان ا ميتابع موج آن ر ،يدروژنه

تابع  ينا. حاصلضرب دو تابع موج نوشت
حالت اتم را به عنوان  ييرتغ يموج چگونگ

) يمختصات سهمو(از دو مختصه  يتابع
در ( يدروژناتم ه يلتونينهام. كند يم يفتوص
ِ  يشكافتگ) يخارج يكيالكتر يدانم يك

اثر «كه به  كند يم يفآن را توص يسطوح انرژ
 ينتر ا از همه مهم. تمعروف اس» اشتارك

در  يقابل جداساز يقاًدق »ياشتارك يلتونينهام«
 يباست كه ترك يسهمو ي قالب دو مختصه

 يدروژنه ي الكترون از هسته ي از فاصله يخط
)r (يدانالكترون از محور م ييو جابجا 

  .است) z( يكيالكتر
شكل  گويد يم physicsworld.comبه  ركينگ

 مستقل از شدت كامالً« يدو تابع موج سهمو
 يونشكه  ياتم از مكان يناست بنابرا يدانم

به آشكارساز برسد بدون  كه ينتا ا دهد يرخ م
 ينكه ا دهد يم يحتوض يو. ماند يم يباق يرتغ

 ييفضا يعتوز يگذار ياسموضوع جهت مق
تا ابعاد  يگره ايالگوه ييبزرگ نما يبرا
بر  يرمسلحقابل مشاهده با چشم غ( متري يليم
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و ثبت كردن با  يآشكارساز دوبعد يرو
 ي به گفته. مهم است ياربس) ينيدورب يستمس
همان  بينيد يچه كه در آشكارساز م آن«: يو
 ينا» .ها وجود دارد است كه در آن اتم يزيچ

 يرا برا يونش يدادهايگروه صدها هزار از رو
خود مورد مشاهده قرار  يجنتا يافتن تدس
  .اند داده

  
  اتم نهفته است در درون يزيچ چه

مقاله قرار دارد  ينا يكه بر باال تصويري
 دهد؛ يرا نشان م يمت ينا ياصل ي يجهنت

چهار  يجهكه در نت ينخام دورب يها داده
ها  اند و در آن مختلف حاصل شده يريگ اندازه
دو و  ،يكبا  ييها به حالت يدروژنه يها اتم

از  يكهر  براي(سه گره در تابع موج 
به . اند شده يختهبرانگ) يهموس يها مختصه

 يكه بر رو يرياگر به تصاو«: ينگرك يانب
ها  گره يبه راحت يدآشكارساز قرار دارد نگاه كن

و  يو ساختار شعاع دهيد يم يصرا تشخ
  ».بينيد يمانند آن را م حلقه
 ييها عكس ينب» تفاوت فاحش« ينهمچن وي

مشدد گرفته  هاي يختگيبرانگ ي كه به واسطه
 يرمشددغ يختگيكه با برانگ ييها كسشده و ع

را مورد توجه ) عكس سمت راست(ثبت شده 
 يريگ اندازه ينب اي يسهرا مقا ها قرار داده و آن

 ،يرمشددتك گره مشدد و دو گره غ يك
 يونشپس از  Cو  A يرتصاو. داند مي
 يبرا كه ياند درحال شده گرفته  يرمشددغ

دو با  يديتشد يبرا يزرل) B( يمركز يرتصو
 يبرا. شده است يمگره در تابع موج تنظ

با  يسهحلقه در مقا ترين يرونيمشدد ب يونش
 يعمدتاً به شكل شعاع يگرد ي دو حلقه
 اي يژهكه توسط نوع و يزيچ. يابد يگسترش م
  .شود يداده م يحتوض يزن از اثر تونل

 يقتحق ينا ييهدف نها ينگرك ي گفته به
  .استبوده  يدروژنمطالعه و تجسم اتم ه

اندركنش  يممكن است چگونگ ها يشآزما ينا

 يناميكالعه دمط ،يسيمغناط يدانم يكاتم با 
 ،الكترون) time-resolved( زماني يكتفك

  و يكهولوگراف يتداخل ينيِب ذره تحقيق
  دهها با استفا مولكول يدند يحت يدشا

را مورد مطالعه قرار  يونشيفوتو ينيب از ذره
  .دهد

  
  نيب ذره يرز هليوم

حال حاضر محققان مشغول مطالعه و  در
 ينيب با استفاده از ذره يوماتم هل يك يلتحل
رابطه در  يندر ا يا هستند و مقاله يونشيفوتو
  .يدبه چاپ خواهد رس رو يشپ يها ماه

اتم  يكچون دو الكترون در«:ينگرك ي به گفته
  يجالب اطالعات بسيار ،وجود دارد يومهل

  ن او هرچنديابه ب» .آوريم يرا بدست م
  ياربس يوماتم هل  ها پاسخ از جنبه ياز بعض

 يدروژناست كه از اتم ه يزيبه آن چ يهشب
 يدههم د ياساس يها تفاوت ياما بعض يديمد
  .شود يم

 يها از الكترون يكياگرچه «: يو ي به گفته
شده و  يدمحكم به هسته مق ياربس يوماتم هل

كه  بينيم مي ،شده يختهبه شدت برانگ يگريد
خبر داشته و با  يگرها از وجود همد ن الكترو
 يمت ينبه ا ينو ا »كنند يصحبت م يگرهمد

ها  الكترون ِ يدگيتن درهم«اجازه خواهد داد تا 
  ».ينندرا بب
به  يترزل يويور يزيكالف ي در مجله يقتحق اين

  .است يدهچاپ رس
  

  يسندهنو ي درباره
) Tushna Commissariat( يساريايكم تاشنا
  .است physicsworld.comارشگر گز
  

  منبع
http://physicsworld.com/cws/article/news
/2013/may/23/quantum-microscope-
peers-into-the-hydrogen-atom 

  

  يهانيك يها خششدر
  دهند يم ها چاله ياخبر از تولد س

  

كه تنها  شد يپنداشته م ينچن تاكنون
به هنگامِ  توانند يم ها چاله ياهس ترين ينسنگ
 يدگاما تول يپرتو يانفجارها شدن، يلتشك

 يتر كه جرمِ كم يرندهم يها ستاره يگركنند و د
به  يلتبد يدرخشش گونه يچدارند بدونِ ه

 اند يافتهگران در اما پژوهش. شوند يم چاله ياهس
تر كه به  جرم كم يها ستاره رمبشِكه به هنگامِ 
 يا با جرمِ ستاره هايي چاله ياهساخت س

. شود يم يدتول يكوبش يموج يزن انجامد يم
 يِگاز هاي يهبا ال يموجِ كوبش ينبرخورد ا

 يفضع يتابش يلِستاره به گس ي هسته يرامونِپ
كه احتمالِ  شود ينجر مگرد م اما همسان

 يپرتو رهاياز انفجا تر يشآن ب ي مشاهده
  .گاماست

به  توان يم USانجام شده در  يها پژوهش بنابر
 يكاز تولد  اي يژهو يهانيكمك درخششِ ك

پنداشته  ينتاكنون چن. باخبر شد چاله ياهس
ها  رمبشِ ستاره يندكه به هنگامِ آغازِ فرآ شد يم

 ترين ينتنها سنگ ها، چاله ياهو ساخت س
گاما  يپرتو يانفجارها توانند يم ها چاله ياهس
 يرندهم يها ستاره يگرد كه يد كنند، درحاليتول

 چاله ياهبه س يلتبد يدرخشش گونه يچبدونِ ه
آنووا «با نامِ  يداد در رخ ييگو شوند، يم
)unnova( « يآسمانِ مرئ ي از پهنه باره يكبه 

گاما به  يپرتو يانفجارها. شوند يم يدناپد
از تابشِ  يكيبار يصورت فورانِ پرتوها

در حالِ  ي از دو قطبِ ستاره يسي،الكترومغناط
 ياما كارها. شوند يپرتاب م يرونرمبش به ب

 ينديفرآ(كه آنووا  دهند ينشان م US يِپژوهش
به  يلتر تبد با جرمِ كم يكه در آن ستارگان

 هم ممكن است درخششِ) شوند يم چاله ياهس
 ينشناسان ا خود را داشته و به ستاره ي يژهو

با جرمِ  يا چاله اهيامكان را بدهد كه تولد س
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با جرمِ متوسط را  هايي چاله ياهس ياو  ي،ا ستاره

  .شاهد باشند يزن
) Tony Piro( يروپ يكه تون گونه همان
 يفرنياكال يِآور فن ي از موسسه داني يزيكاخترف
 يپژوهش كارِ يناز سرپرستانِ ا يكيو 
وجود  ها چاله ياهس دانيم ياگرچه م«: گويد يم

قابلِ مشاهده كه  يا نشانه ي دارند، اما درباره
كم  يارها را گزارش دهد بس تولد آن ي لحظه

به  ينسنگ ي ستاره يككه  نگاميه. »دانيم يم
 يده،آن رمب ي هسته رسد يعمرِ خود م يانِپا

و  ختهيالكترون و پروتون آن در هم آم يمحتوا
كه  از آن يشپ. شوند يم يلبه نوترون تبد

 چاله ياهو س يدهرس يانرمبش به پا يندفرآ
در حالِ رمبش به  ي شود، ستاره يلتشك
 ي كه ستاره شود يم يلچگال تبد ياربس يجسم
 شود ينابود م يشده و به تند يدهنام ينوترون

 يندهايكه فرآ ييها زمان ياسِالبته در مق(
  ).انجامند يبه طول م يهانيك
  

  گر نشان هاي درخشش
 يِرمبش، آزادساز ينا يها از فرآورده يكي

 يِانرژ جرم يدهاست كه كاهشِ شد نوترون
 ي به نوبه ينستاره را سبب شده و ا ي هسته

ستاره را  يِگرانش يروين يِخود، كاهشِ ناگهان
ستاره  ي كه هسته يگاز هاي يهال. دارد يدر پ

 يدروژنالً از جنسِ هاند معمو را در بر گرفته
ستاره،  ي هسته ي جاذبه يروين كاهشِ. هستند

قرار  يرآن را تحت تاث يرامونپ يِگاز هاي يهال
كه  شود يم يكوبش يموج يجادداده و سببِ ا

از  يلومتربرساعتك يليونم 3از  يشب يبا سرعت
 يشستاره دور شده و در فضا پ ي هسته

  .رود يم
توسط دو  تر يشپكه  ييها پژوهش در

الوگرو  يزابتال يها شناس به نام ستاره
)Lovegrove Elizabeth (يو استن ووزل 
)Stan Woosley (كال از دانش واقع  يفرنياگاه

شده  بيني يشپ يندر سانتاكروز انجام شده چن

 يرامونِپ يِپوششِ گاز يموجِ كوبش ينكه ا
 اي يژهو يِهسته را گرم كرده و برافروختگ

 يدارسال پا يكبه  يككند كه نزد يدتول
از  يا آن را به عنوانِ نشانه توان يو م ماند يم

 يناگرچه چن. انگاشت چاله ياهس يكتولد 
تر  بار درخشان يليونم يكدر حدود  يداد رخ

چنان ممكن است در  ماست اما هم يداز خورش
. نور به نظر برسد ستارگان، كم يگربا د يسهمقا
 ييها در كهكشان يحت«: دهد يم يحتوض پيرو

 ينممكن است ا ترند يككه نسبتاً به ما نزد
  .»شود يدهد يبه سخت داد يرو

  

  
  

  فروزان؟ هاي چاله سياه
  

  چاله ياهمستقل از جرم س اي نشانه
 يا اش نشانه تازه يِدر بررس يرووجود پ ينا با
را مشخص كرده ) ها چاله ياهاز تولد س( يگرد

تر از  ساده ين،زم يِآن از رو يِكه آشكارساز
توسط  شده بيني يشپ يِبرافروختگ ي مشاهده

 ينا. است يالوگرو و استن ووزل يزابتال
كه از برخورد  ست يدرخشش يننشانه نخست
 يجادستاره ا يرونيِب هاي اليهبا  يموجِ كوبش

ابرغولِ سرخ كه مادرِ  يكدر مورد . شود يم
 10 يزندهدرخششِ گر يناست ا چاله ياهس يك
 يِرافروختگتر از ب برابر روشن 100تا 

الوگرو و  يزابتال هاي يدر بررس شده بيني يشپ
 ينا) يكپ( ي قله. خواهد بود ياستن ووزل
و  بنفشفرا يها در طولِ موج يزدرخشش ن

 يها آن را از كهكشان توان يبوده و م يمرئ
 يبرا يروپ. رصد كرد يههمسا

physicsworld.com دهد يم يحتوض ينچن :

شود  يدهد شده بيني يشپ درخششِ تازه يناگر ا«
  را مستقل ها چاله ياهس يلِتشك يِچگونگ

دارند، آشكار خواهد كرد  يچه جرم كه يناز ا
  گران ژوهشپ يرو يشِتازه پ يافتي و ره
 ينگذاشت كه به كمك آن بتوانند ا خواهد

 يشگفت را مطالعه و بررس يِگرانش ي يدهپد
  .»كنند

استادChris Reynolds ( ( ينولدزر كريس
 ينكه در ا يلنداه مرگ از دانش يشناس ستاره

: گويد يم ينپژوهش شركت نداشته است چن
 ي درباره ياريبس هاي يتعدمِ قطع ينكا هم«

وجود دارد، هم در مورد  ها چاله ياهس يلِتشك
به  شدن يلتبد ييِكه توانا ييها ستاره ي گونه

 داد يخود رو ي و هم درباره رندرا دا چاله ياهس
 ي يسهمقا يِگو چگون چاله ياهس يك يلِتشك

و  يگاما با انفجارِ ابرنواختر يانفجارِ پرتو
 يها پژوهش«: افزايد يم ينچن هم يو. »آنووا
 برد يشمقاله در پ ينمانند ا ينظر

ما در سراسرِ آسمانِ شب،  يوجوها جست
 بدانيمارزشمند هستند چراكه هرگاه  ياربس
چگونه است،  يمآن هست يِكه در پ يزيچ

تر  ساده يارآن بس يوجو گشتن و جست
تولد  كه يندانستنِ ا يزمورد ن يندر ا. شود يم

 يدتول يدرخشندگ يزانبه چه م چاله ياهس يك
 ي درخشش در چه بازه ينا كه ينا ياو  كند، يم

 يسودمند ياركمك بس شود يم يدارپد يزمان
و رصد كردنِ  يافتن يبرا جوو در روند جست

  .»بود خواهد چاله ياهس يكتولد  يندفرآ
  

  تازه اي دريچه
 يزيكاستاد اخترف) Re'em Sari( يسار رييم

 ينپژوهش شركت نداشته است چن ينكه در ا
كه  پنداشتيم يم ينما تاكنون چن«: گويد يم

تولد  ينشانه برا ينگاما بهتر يپرتو يانفجارها
  .هستند يا با جرمِ ستاره هايي چاله ياهس

 ياب كم ياربس ينيسهمگ يانفجارها يناما چن
. شوند يمنتشر م اي يژهو ايهستند و در راست
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  يانِشانس از م فرد خوش يكتنها  ينبنابرا

 ينچن ي از مشاهده تواند يصد رصدكننده م
   يناما بنا بر ا. لذت ببرد ييانفجارها

كه از  اي يزندهگر يِپژوهشِ تازه، موجِ كوبش
 يا گرچه نشانه شود يم يلمادر گس ي ستاره
مشخص و  يتابش است، اما يفضع

  داد آن مكرر و بوده كه رخ دگر همسان
 يسار. »است تر يشآن ب ي احتمالِ مشاهده

 يِكه اگر امكانِ آشكارساز افزايد يم ينچن هم
 اي يچهوجود داشته باشد، در يداد رخ ينچن

 يبه رو ها چاله ياهس ي مطالعه ي ينهتازه در زم
  .ما گشوده خواهد شد

 ينچن ي مشاهده رو، يشِچالشِ پ اينك هم
 يروپ يها بنا بر گفته. در عمل است يدرخشش

 يناز ا يكيدر هر سال، دست كم  يمبتوان يدبا
  .ينيمها را بب درخشش

 يدانِكه با م) از آسمان( يبردار نقشه يها طرح
 يو آسمان را برا شوند يگسترده انجام م يدد

نظر  زيرگذرا  يِنور يها درخشش ي مشاهده
 يها درخشش يِاهده و بررسمش يدارند، برا

 يكي. هستند آل يدها ها چاله ياهاز تولد س يناش
 ي طرحِ كارخانه  يبردار نقشه يها طرح يناز ا
 Transient(گاه كلتك  پالومار در دانش يارِس

Factory Caltech's Palomar (يرواست كه پ 
 ي يدهپد ي پژوهش درباره ي ينهدر زم

طرح  يناتوسط خودش با  شده بيني يشپ
  .كند يم يكار هم

در تالش است تا با  يروهم پ يدر بخشِ نظر
 ينا تر، رفته يشپ اي يانهرا يها مدل يريِبه كارگ

 تري يشب يياتها را با جز درخشش
  .كند يهمانندساز

  
  منبع

http://physicsworld.com/cws/article/news
/2013/may/13/cosmic-flashes-could-
herald-birth-of-black-holes 

  
  

  !»چيز يچه« يريگ اندازه
  

كار  يدر حالت خال كوانتوم گيري اندازه
است، چرا كه انجام هر گونه  يدشوار
 ييرث تغباع يدر ابعاد كوانتوم يريگ اندازه

اما پژوهشگران . شود يم يستمحالت س
كه با  اند يافتهرا  يروش يبه تازگ يسيانگل

 يستمس يكحالت خال  توان يكمك آن م
حالت مورد  ينا ييررا بدون تغ يكوانتوم

  .قرار داد گيري ندازها
به نظر  يكار آسان يخال يفضا گيري اندازه

 ينآشكارساز را در ا يكاست  يكاف: رسد يم
را نشان  چيزي يچكه ه ينيمقرار داده و ببفضا 

 ياوضاع كم يكوانتوم يكدر مكان. دهد ينم
واقعا  يخال ياست، چرا كه فضا تر يچيدهپ

 يك يريگ اندازه يو به طور كل يستن يخال
 يناز ب يبعد هاي گيري هانداز يحالت آن را برا

) Daniel Oi( ياو يلطور كه دن اما آن. برد يم
 يدنشگاه استراتكالو همكارانش از دا

)Strathclyde ( انگلستان در مقاله خود در
اتم  يكاند،  كرده يشنهادلترز پ يويور يزيكالف

عدم حضور حالت  ياحضور  تواند يمنفرد م
 ايندادن  ييررا بدون تغ يفوتون يدانخال م

  .حالت نشان دهد
  

  
  

را كه با  ياتم سه تراز يكو همكارانش  اوي
فوتون جفت شده بود  يحاو يكيحفره اپت يك

 ياتم دارا ينا. نمودند يلتحل يبه شكل نظر
 يستمبه نام س يانرژ يترازها يننمودار مع يك

حالت  يك يانگذار م يرهايالندا است كه مس
. دهد يرا نشان م تر يينو دو تراز پا يختهبرانگ
توسط ) ناميم يم Aرا گذار  آنكه (گذار  يك

كه گذار دوم  يدر حال شود، يم يختهبرانگ يزرل
  .فقط با حفره در تماس است) Bگذار (
تحول  توان يم يزرل يدارپا يها كمك پالس با

كنترل نمود كه حالت آن فقط  يا اتم را به گونه
ها در حفره  عدم حضور فوتون يابه حضور و 

داشته باشد كه حالت دوم در واقع  يبستگ
فوتون  يكاگر حداقل . نشان دهنده خال است

ره وجود داشته باشد و اتم ابتدا در داخل حف
راندن  يرونباشد، با ب داشتهقرار  Bدر حالت 

برعكس . خواهد رفت Aفوتون به حالت  ينا
چنانچه حفره در حالت خال قرار داشته باشد 

قرار  Bكه ابتدا در حالت  ي، اتم)يخال يفضا(
 يزو حفره ن ماند يم يحالت باق يندارد در هم

 يشآزما ينا. كند يحالت خال خود را حفظ م
را به  دگانهچن درپي يپ ياتاجازه انجام عمل

 يها فوتون تواند يو م دهد يم گر يشآزما
حفره موجود اضافه  يدانم يكرا به  يديجد

حفره  ينفوتون از ا يكدر هر لحظه  ياكند و 
  .يدخارج نما

  
  منبع

http://physics.aps.org/synopsis-
for/10.1103/PhysRevLett.110.210504 

  
 مرجع

http://prl.aps.org/abstract/PRL/v110/i21/
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  :ياضياثبات ر يك
  شده؛ اول جفت يعددها

  انديشيديم ياز آن چه م رت يشب يليخ
  

كه با رشد  نمايد يم يننگاه اول چن در
تر شده  بزرگ يزن شان ياناول، گاف م يعددها

بزرگ  ياركه دو عدد ِ اول ِ بس  و احتمال آن
 يارمحدود داشته باشند، بس ياكوچك  ياختالف

شان  را كه فاصله ياول يعددها. كم خواهدبود
باشد،  N عدد محدود مانند يك ي به اندازه
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به دنبال  ها دان ياضير. ناميم يجفت شده م

شان  را كه فاصله ييها اند كه تعداد جفت آن
 N يكبا  يننداست، بشمارند و بب Nتر از  كم

 Nتر از  كم ي با فاصله يها محدود تعداد جفت
ژانگ نشان  ييتانج. گونه خواهد بود چه
 N يبرا يليونم 70است كه با عدد محدود  داده

 يليونم 70تر از  كم يا جفت با فاصله ايتنه يب
عدد اول  جفت نهايت يب يگر،د يانيبه ب يم؛دار
 يليونم 70دست باال  شان يها كه فاصله يمدار

ادعا دارند  ها دان ياضير. نهايت ياست و نه ب
  .را حل كنند يميقد ي مسئله يناند ا كه توانسته

 دان ياضير يككه تنها  ست اي يافته اين
ها بود كه  مدت. ش بدارد دوست دتوان يم

 يكداشتند كه بتوانند  يدگران ام پژوهش
اول با  يعددها جفت يرامونپ يميقد ي يهقض

ها اكنون  را نشان دهند؛ آن» 2«اختالف 
 يناست ا توانسته دان ياضير يكاند كه  مان شاد

 يليونم 70 يبرا هك نهايت يب يكار را نه برا
  . انجام دهد
 يليتحل پرداز يهنظر يكگلدستون  كوييپس

 Californiaگاه سن حوزه در  اعداد در دانش
است،  نبوده يركار درگ يندر ا يماكه مستق

 35 يبضر يك ي فقط به اندازه« گويد يم
 يناما هر اندازه كه ا«... » مشكل دارد يليونم

 يبه آن پاسخ اصل يمتر كن عدد را كوچك
  ».شد يمخواه تر يكنزد

 ي يهفرض ياثبات برا يكاست كه  ينا هدف
از  يا اول مجموعه يعددها. يابيماعداد اول ب

و خودشان  يكاعداد هستند كه تنها بر 
 يارياول ِ كوچك ِ بس يعددها. يرندپذ بخش

تر  اما هر چه عددها بزرگ گردند؛ يجفت م
در . شود مي يدهتر د كم يگ شده جفت ينباشند ا

 ياول و بعد ددهر دو ع يانواقع، گاف م
البته به صورت – شود يم تر يشو ب تر يشب

: هم وجود دارند اما استثناهايي. متوسط
اند كه  دو عدد اول» اول دوقلو يعددها«

از  ييها مثال ها، ينا. باشد 2شان  تفاوت

، 19و  17، 5و  3: هستنداول دوقلو  يعددها
 +1و   2003663613×  10 195000 - 1 يا

195000 10  ×2003663613 .  
كه  گويد ياول دوقلو م يعددها ي فرضيه

وجود  ييدوقلوها يناز چن يتعداد نامحدود
به  يهفرض ينباوراند كه ا ينبر ا يگروه. دارند
از  يكي يوناني، دان ياضير يدس،اقل
مسئله باز  ياضيكه در ر يافراد ترين يميقد

  . گردد ياست، بازم كرده
 ينبر ا يپاسخ يافتنها در راه ِ  تالش تمام

، 2005تا آن كه در . مانده بود ثمر يبمسئله، 
كاران، نشان دادند كه  گلدستون و دو تن از هم

عدد اول وجود دارند  جفت يتعداد نامحدود
). 1مرجع (تا اختالف ندارند  16از  يشكه ب
گولدفلد،  يندور. مشكل وجود داشت  يكاما 
در  يااز اعداد در دانشگاه كولمبپرد يهنظر يك

New York را فرض  يزيها چ آن« گويد يم
گونه  چه داند يكس نم يچاند كه ه كرده
  ».ش كند اثبات
اه گژانگ از دانش ييتانجتازه از  هاي يافته

 هاي يزن ، بدون گمانهDurhamدر  يوهمپشيرن
كه تعداد  دهند ينشده، نشان م  اثبات

عدد اول وجود دارند كه  جفت ينامحدود
. دارند واحد با هم اختالف يليونم 70تر از  كم

 آيد، يبزرگ به نظر م ياربس يليونم 70هرچند 
نشان  يفيضع گي شده وجود هر جفت يول
به رشد  يمتوال يعددها يانكه گاف م دهد يم

 70به  2پرش از . دهد يكردن خود ادامه نم
تا  يليونم 70در برابر پرش از  يليونم
اگر «: گويد يگولد فلد م. است يچه نهايت، يب

ه شدت مبهوت خواهم درست باشد، من ب
  ».شد

در حضور  يم يزدهخود را به س  پژوهش ژانگ
گاه هاروارد در  چند ده شنونده در دانش

جا  از آن. ، ارائه دادMassachusetts يج،كمبر
 ياضير يها كار با روش ينا آيد يكه به نظر م

 ياپرسش بود كه آ ياستاندارد انجام شده، جا

 ياب ژانگ كام اند، كه همه ناكام مانده ييدر جا
  .است شده
كه ژانگ  يكسگزارش داور آنلز آو مثمت اما

كه  گويد ياست، م آن فرستاده ياش را برا مقاله
اش  نسخه يكگزارش كه ژانگ  يندر ا. »يآر«

است كه  كرده، آمده آماده يچرن يرا برا
 يسنده،نو«... » .اند تراز اول ياصل هاي يافته«

اول  يعددها يعشاخص در توز ي يهقض يك
 ينكه قبول ا يممفتخر... است را اثبات كرده

  »  .يمكن يهچاپ در آنلز را توص يمقاله برا
 ش يمقاله برا يننسخه از ا يككه  گلدستون
 يگراو و د گويد ياست، م شده  فرستاده
كامال  يدد« اند يدهكه آن را د يگران پژوهش

حداقل «: گويد ياو م. نسبت بدان دارند »يخوب
  ».يستوضوح اشتباه ن به يزچ يچه

از دوستانش  يكيگذشته كه  ياز جوال ژانگ
مسئله  ينا ي درباره ينشينموده، ب يدرا بازد
كه روند  گويد ياو م. كند يو بر آن كار م يافته

 توان يمقاله بدان جا رود كه م يندر ا ياضير
او . يافت يزن يليونم 70از تر يينپا يعدد

  ».ياوريمب رشت يينبشود كه پا يدشا«: گويد يم
كه بتوان  انديشد يگونه نم ينگلدستون ا اما
 يعددها ي يهرسانده و فرض 2مقدار را به  ينا

 ينهم گويد ياما او م. اول دوقلو را ثابت كرد
اتفاق بزرگ  يكوجود دارد  يعدد ينكه چن
... بدگمان شدم يابتدا كم«: گويد ياو م. است

  ».بودم يروز ينتمام عمر منتظر چن
دوباره ارائه  ييرتغ يمقاله را با اندك ينمه ژانگ

  . خواهدداد
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  ياضير هاي ييبهبود توانا

  شوك دادن به مغز ي يلهوس به
  

ها پابرجا  مغز ماه يكيالكتر يكتحر مزاياي
اما منتقدان از كوچك بودن گروه  ماند يم

 ياد شوندگان به عنوان ضعف آن مطالعه
  .كنند يم

 تواند يخواندن، نوشتن و حساب م ييتوانا سه
 ي بر طبق مطالعه. شود يلتبد ييبه چهار توانا

از  يگروه يكه رو يكوچك يشگاهيآزما
 يكانجام شده است، تحر] 1[ ياندانشجو
 يانجر يكبا اعمال  يتصادف يكيالكتر
به جمجمه سرعت محاسبات  يممال يكيالكتر
  .بخشد يبهبود م مدت يطوالن يرا برا يذهن
) Roi Cohen Kadosh(كوئن كادوش  يور

از دانشگاه آكسفورد كه  يشناس عصب
مطالعه را برعهده داشته است،  ينا يسرپرست

 يمغز يكتحر ينكه اگر اثبات شود ا گويد يم
 يشيآزما يها بوده و در گروه خطر يب يفضع

 ينرا دارا باشد، ا يجهنت ينهم يزبزرگتر ن
را  طالعهم يسنت يها شكل تواند يم يآور فن
كه  اند يدهعق يناز مردم برا يبعض. كند يتتقو
هستند،  يفضع ياضياتكه در ر يافراد
 ينا ينبنابرا. خواهند ماند يباق يفضع
  .درست نباشد تواند يم
  

  
  

 ييتوانا تواند يم يممال يمغز يكيالكتر تحريك
ساده بهبود  ياضيرا در انجام محاسبات ر ياندانشجو

  .بخشد
  

آغاز  2010گروه در سال  ينكار ا سرفصل
 ي ضربه يكه نشان داده شد نوع يشد؛ زمان

 يانبا جر يكالترانس كران يكتحر يكي،الكتر
 يادگيري ي، به داوطلبان برا)TDCS( يممستق
از اعداد كه از  يا مجموعه يخاطر سپار و به

 كند يكمك م اند، شده يلآشنا تشك  نا ينمادها
]2.[  

 يانجر TDCSكه در روش  گويد يم كادوش
كه  ييالكترودها ينب يوستهبه طور پ يكيالكتر

مختلف پوست سر قرار داده  يها در قسمت
و باعث فعال شدن  يافته ياناند، جر شده

ها در  و آرام شدن آن يهناح يكدر ها  نورون
كه به  يمانند كودك شود؛ يم يگرد ي يهناح
در مقابل در . يدنك يرا نوازش م يشموها يآرام

 يتصادف يزبا نو يكالترانس كران يكروش تحر
)TRNS (شما مطمئن  ياكه آ پرسد يشخص م

طور كه  كه دستگاه روشن است؟ همان يدهست
 يانرروش ج يندر ا يداست،از نامش پ

 يها الكترودها در قالب پالس ينب يكيالكتر
دارد و باعث فعال شدن  يانجر يتصادف
. شود يم يمغز ي چندگانه يها در نواح نورون

دو  ينوجود ندارد كه نشان دهد ا يگواه يچه
  .يستن يمنروش ا

تن  25گروه به  ينا] 1[مطالعه  يدترينجد در
شامل حفظ  يفيآكسفورد تكل ياناز دانشجو

مانند (ساده  ياضيروابط ر وار يطوط
مانند ( تر يچيدهپ يكم يو روابط) 17×2=34
 13 يرو TRNSروش . سپرد) 5+17-34

از مغز  يبخش يشاني،پ يداوطلب در قشر جلو
 ينا هك يبا ادراك باالتر، اعمال شد؛ در حال

. كردند يحل م يپنج روز متوال يرا برا يفتكال
 يكتحركه  يبا داوطلبان يسهها در مقا آن

كرده بودند، در هر  يافترا در يجزئ يكيالكتر
  . كردند يعمل م تر يعسر يفدو نوع تكال

  
  يرانهغافلگ آزمايش
ها تصور كردند كه  آن گران يشو آزما داوطلبان

 6اما . است يدهرس ياندر آن زمان مطالعه به پا
ها را به  نفر از آن 12ماه بعد كادوش 

ها را از لحاظ  آن ييبرگرداند و توانا يشگاهآزما
 ياضيبه مسائل ر يده دقت و سرعت در پاسخ

 يكبدون تحر بار ينا يد؛مشابه دوباره سنج
 يككه قبالً تحر يداوطلب 6. يكيالكتر
 يانگينكرده بودند به طور م يافتدر يكيالكتر

كه  ييها از آن يعترسر% 50از  يشترب يا% 28
بودند، به سواالت   را تجربه كرده يشوك جزئ

اما . دادند يم يحل محاسبات جواب صحشام
 ياضي،روابط ر وار يطوط يادگيريدر مورد 

 يجنتا ينا. دو گروه نبود ينا ينب يتفاوت يچه
منتشر شده  Current Biology ي در مجله

  .است
 يمغز يتفعال ينچن مگران ه پژوهش اين

 سنج يفبه نام ط يكنندگان را با ابزار شركت
 ييراتكه با آن تغ يدندسنج يكمادون قرمزِ نزد

از مغز  يخاص يها خون در قسمت ياندر جر
 6كه پس از  يافتندها در آن. شد ياندازه گرفته م

در طول  يشانيپ يقشر جلو يتماه، فعال
 يمغز يككه تحر انيداوطلب يمحاسبات برا

به  تر يعكرده بودند، سر يافتدر يشتريب
 كند يكادوش تصور م. رسد يخود م ي يشينهب

 يبازده ي به واسطه ياضيبهبود در ر ينكه ا
هنگام پردازش اطالعات در قسمت  يشترب

  .مغز است يادراك
 يشناس عصب) Daniel Ansari( يانصار دنيل

 University(كانادا  يغرب يواز دانشگاه اونتار

of Western Ontario (ها يافته ينا«: گويد يم 
اما او با توجه به تعداد » .جالب توجه هستند

مجدد  يشآزما يكه برا ياندك داوطلبان
بهبود  ينكه ا كند ياند، تصور نم برگردانده شده

 ها يافته ينا. بماند يمدت باق النيبه طور طو
: افزايد ياو م. شود سازي يادهپ ياطبا احت يدبا
مورد استفاده قرار گرفته  ينجاكه در ا يآموزش«

به  يبوده و شباهت يساختگ ياراست، بس
 توان يكه در آن به طور معمول م ييها روش
  ».را بدست آورد،ندارد ياضير يها مهارت
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را بتوان  ها يافته يناست كه ا يدوارام كادوش

 ينمغز در ب يكيالكتر يكتحر يشجهت آزما
او . م دادكالس انجا يطآموزان در مح دانش

كمك  يبرا يننو يكردهايرو ينكه ا گويد يم
 يادگيريكه در  يآموزان از دانش% 20به حدود 

مورد  ياردارند، بس يمشكالت اساس ياضياتر
  .است يازن

را  TRNSكه بتوانند روش  هايي دستگاه
كنند، هنوز به طور گسترده در  سازي يادهپ

را  TDCS يها اما دستگاه. يستنددسترس ن
. نمود يداريبا چندصد دالر خر انتو يم

 يافتاز جانب مردم در هايي يميلكادوش ا
مشاوره  يمغز يكتحر يكه برا كند يم
چرا در مورد  پرسند يم ينكها يا خواهند يم

 يهرا توص يكردرو يناو ا. كند يها عمل نم آن
روش را در خانه  ينا«: گويد يو م كند ينم

  ».يدامتحان نكن
  

  منبع
http://www.nature.com/news/shocks-to-
the-brain-improve-mathematical-
abilities-1.13012 

  
  مرجع

1. Snowball, A. et al. Curr. Biol. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2013.04.0
45 (2013). 
2. Cohen Kadosh, R., Soskic, S., 
Iuculano, T., Kanai, R. & Walsh, V. 
Curr. Biol. 20, 2016–2020 (2010). 

  
  ياهچالهس يكدر قلب 

  

شواهد  ها ياهچالهبا مطالعه هسته س دانشمندان
گرانش  يكوانتوم يهنظر يرا برا يديجد
  .اند يافته

 هاي يژگيو يفعام اگرچه در توص نسبيت
موفق بوده است، اما  ها ياهچالهس يماكروسكوپ
را  ينگيتك يكوجود  يكروسكوپي،در سطح م

 يعني: كند يم بيني يشپ ها ياهچالهدر هسته س
به شدت  يگرانش يدانكه در آن م اي يهناح

كه  يرگرانشيوبر تص يهبا تك. است يقو
 اي ينگيتك ينچن دهد، يعام نشان م يتنسب
 يكوانتوم يها اطالعات درباره حالت يتمام

را  كند يسقوط م ياهچالهماده كه به درون س
اطالعات هنوز  يستگيحفظ و پا. زند يبرهم م
. است يكوانتوم يكمكان اي يهاز اصول پا يكي
 يكاز دست دادن اطالعات در  ين،بنابرا
 يكتناقص است و اشاره به  كي ينگي،تك

 يكعام و مكان يتنسب ينب ياساس يناسازگار
 يريكه به كارگ رود يانتظار م. دارد يكوانتوم

 ينا ها ياهچالهگرانش در س يكوانتوم يهنظر
  .ببرد ينتناقضات را از ب

  

  
  

از ) Rodolfo Gambini( ينيگامب رادولفو
 يناروگوئه و جورج پول يدانشگاه جمهور

)Jorge Pullin (در  يزيانا،لو يالتياز دانشگاه ا
به  Physical Review Lettersكه در  يمقاله ا

بودن طبقه  يدهنشان دادند كه كوانت يدچاپ رس
متقارن  ياهچالهكه س -  ها ياهچالهاز س يخاص
 يبرا يتواند در چارچوب مي - ندنام دار يكرو

 يبه نام حلقه گرانش كوانتوم يگرانش كوانتوم
آنها نشان داد كه هسته  يللتح. بگنجد

 -با خمش فضا  يهناح يك يشترب ياهچالهس
گرانش  يكه اثرات كوانتوم(است  يادز يزمان
هرچند . ينگيتك يك، تا )بروز دهد تواند يرا م

را با به  ينگيتك ينا يدواركننده،ام يهنظر ينا
برطرف  يكيعام كالس يتنسب يريكارگ

است تا  ازيمورد ن يشتريب يقاتاما تحق كند، يم
 تناقض از دست يج،نتا ينا يانشان دهد كه آ

 ينا ياو آ كند يرفتن اطالعات را برطرف م

 يها طبقه يگربه د تواند يم يافتره
  .نه ياداده شود  يمتعم يزن ها ياهچالهس
  

  منبع
http://physics.aps.org/synopsis-
for/10.1103/PhysRevLett.110.211301 

  

  مرجع
http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevL
ett.110.211301 

  
  !ينبدون دورب يگرفتن عكس سه بعد

  

 يستمس يكبا استفاده از  گران پژوهش
 نوع يچساده و بدون استفاده از ه يربرداريتصو
 يكاز  يبعد سه يرياند كه تصاو توانسته يلنز

  .مدل سر انسان بدست آورند
كه  يسه بعد ي ساده يربرداريتصو سيستم

متعارف ندارد، توسط  هاي ينبه دورب يازين
از انگلستان توسعه داده شده  يگران پژوهش
از  يباتمحاس يربرداريتصو يكتكن. است

 يبرا يكسلپ تك ياطالعات آشكارسازها
روش در  ينا. كند ياستفاده م يرتصو يجادا

 ستفادهها قابل ا موج از طول يعيوس ي گستره
 يبعد سه يها روش يربوده و ارزانتر از سا

هستند كه  يگران مدع پژوهش ينا. است
 تواند يم يرها عالوه بر گرفتن تصو آن يستمس

ز در اكتشافات نفت و آشكارسا يكبه عنوان 
 يولوژيكيب يربرداريتصو يبرا ينچن گاز و هم
  .يردمورد استفاده قرار گ يو پزشك

  

  
  

  سر انسان ي شده يبازساز تصاوير
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 يناز دورب يربرداري،وتص هاي يستمس اغلب

را به  يرمان، تصاو چشم يهگرفته تا شبك
ضبط و سپس با پردازش  يصورت دو بعد
 يجادا يبعد ها را به صورت سه اطالعات، آن

 يبعد سه يربرداريتصو هاي يكتكن. كنند يم
و  يحجم هاي يربرداريتصو يرنظ ياريبس

و به  ندوجود دارند، اما گران هست يهولوگراف
 يازن يزرل يامانند لنز  يو خاص يمجح يزاتتجه

 هاي يتكنولوژ ينهمه ا رغم يدارند و عل
 يها موج نور در طول يتنها برا يشرفته،پ

  . كاربرد دارند يخاص
  

  ينوران تصويربرداري
پاگت  يلز، ما)Baoqing Sun(سان  بائوكينگ

)Miles Padgett (از دانشگاه  يگرانو د
از  همكاران خود يگرگالسكو همراه با د

انگلستان تالش كردند تا  يجدانشگاه كمبر
را بسازند كه بدون استفاده از  يا ساده يستمس

را به  يربرداريتصو ي،هر لنز يا يندورب
كه  گويد يم نسا. انجام دهند يبعد صورت سه
گروه شامل استفاده از ابزار  ينا يدروش جد

 يبرا يپروژكتور نور يكجز  يستن يخاص
 يكتكن يكو  سليكپ آشكارساز تك

موسوم به  يمحاسبات يربرداريتصو
  ).ghost imaging(» مانند شَبه يربرداريتصو«

تابش «از  يرتصاو يجادا يروش برا ينا در
كه قرار است  يئيش. شود ياستفاده م» هوشمند

 يآن گرفته شود، در معرض تابش نور يرتصو
قرار ) يا نقطه يمانند الگو( يخاص يبا الگو
 يكبا استفاده از  يدهو نور بازتاب شود يداده م

 يآشكارساز يكسلپ تك يآشكارساز فوتون
 يروضوح تصو يچدستگاه ه ينا. شود يم

به  ينور فرود ي ندارد و صرفاً همه ييفضا
 هاي يگنالسپس س. كند يم يآور خود را جمع

 ييركه با شدت نور آشكارساز تغ يا چندگانه
پردازش  ييروشنا يبا استفاده از الگو كنند، يم
تاكنون . ساخته شود يينها يرتا تصو شوند يم

 يدو بعد يرساخت تصاو يروش تنها برا ينا
  .مورد استفاده قرار گرفته بود

  

  
  

  يسطح هاي يژگيو يجيساخت تدر
  

  يشطرنج الگوهاي
 ينور ي پروژكتور ساده يككار از  ينا در
مدل سر انسان از  يكپرتو افكندن به  يبرا

 يتصادف يا نقطه يبا الگوها استر يجنس پل
. شود ياستفاده م يانهرا ي يلهشده به وس يدتول

چهار  ي يلهاز سر انسان به وس يدهنور بازتاب
 ي يهكه در چهار زاو يكسلپ آشكارساز تك

. شود يم يآور جمع اند، دهمختلف قرار داده ش
كه با  ينريبا يا نقطه يالگوها ينبه لطف ا

و  افكنند يبه جسم پرتو م يشطرنج يالگو
گروه قادر به  ينآشكارسازها، ا يايزوا ييرتغ
  .بود يرتصاو يمرخواضح در ن روشن يهسا يدند

 يكاگر ما تنها از  يكه حت گويد يم سان
به سر استفاده  يرتو افكنپ يپروژكتور برا

 يكهر آشكارساز ما شاهد  يبرا كرديم، يم
از  رسيد يكه به نظر م يمبود يدو بعد يرتصو

. جهات مختلف به آن نور تابانده شده است
 يكبا استفاده از  يمنحصر به فرد يرتصاو
 يجادگروه ا ينتكرار شونده كه ا يتمالگور

گران با  پژوهش. شدند يكرده است، بازساز
 يبازتابندگ ير،تصاو روشن يهاستفاده از سا

كه  يسطح هاس يژگيعمق و ييرو تغ يسطح

 ينا. اندازه گرفتند يد،به وجود آ توانست يم
 يشب سازي يكپارچهبا استفاده از  يسر سه بعد

. شد يبازساز يربار تكرار تصاو يليونم يكاز 
 يكه الگوها دهد يم يحتوض ينچن سان هم

 يرتصو يگريبعد از د يكي يمتفاوت يا نقطه
 يالگوها ي هر چه اندازه ينكهشده است و ا

بهتر  يينها يرمورد استفاده بزگتر باشد، تصو
  .خواهد بود

  
  سراسر گستره

با  يدجد يآور فن ينا يقلحاظ تطب از
سان اشاره  ي،واقع يايدر دن ييكاربردها

تا به امروز در  ها يشآزما ي كه همه كند يم
: گويد ياو م. است انجام شده يشگاهآزما

نور  يرز يرونب يكار در فضا يناگر ا ينبنابرا«
انجام  يمشابه يطهر مح ياآفتاب و  يدشد

را  يزنو يسطوح باال يمشود، ما مجبور
است كه اكنون در  يكار ينو ا يممحاسبه كن

كه  دهد يم يحاو توض» .يمحال انجام آن هست
 يبعد سه يندورب يك يبه خوب يستمس ينا

با  يسهو در مقا كند يكار م يمتق ارزان
 ي در سراسر گستره يمعمول هاي يندورب
از  ؛استها قابل استفاده  موج از طول تري يعوس

باعث استفاده  ينا. مادون قرمز تاماوراء بنفش 
آشكارساز در اكتشافات  يكاز آن به عنوان 
 هاي يآور كه فن ييجا شود، ينفت و گاز م

 يتقرمز جهت رؤسنجش از راه دور مادون 
  .گيرد يمورد استفاده قرار م ينفت يرذخا
با  يعالقمند به همكار ينچن گروه هم اين
روش  ينا ي گران جهت توسعه پژوهش يرسا

تراهرتز  ياسبه مق يبعد سه يربرداريتصو
 يربردارياست تا بتوان آن را جهت تصو

مورد استفاده قرار داد و  يو پزشك يولوژيكيب
گران در حال  پژوهشاست كه  يزيچ ينا

 هشپژو ينا. حاضر مشغول انجام آن هستند
  .منتشر شده است Science ي در مجله
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  منبع

http://physicsworld.com/cws/article/news
/2013/may/17/ghostly-3d-images-taken-
without-a-camera 

  
  مرجع

http://www.sciencemag.org/content/340/
6134/844  

  
  يكرومتريم يها مجسمه

  !رش شماطبق سفا
  

و  يزر يارمانند بس گل يها رشد سازه هنر
اكنون . شده است يلعلم تبد يكبه  يچيدهپ

 يها سازه ياز،بر حسب ن توانند يپژوهشگران م
 يندفرا ينا. را رشد دهند اي يچيدهپ يمعدن

شود كه رشد و  يلتبد يمياييش يبه فن تواند يم
  .كند يرا متوقف م ها يحركت باكتر

  

  
  

سبز  يچمارپ يها ساقه يبر رو ينند قرمزما گل سازه
را با  ييها سازه ينچن توانند يدانشمندان م. رشد كرد
كربن از  يداكس ي، دما و غلظت دpH يقدق يدستكار

 يعكس واقع ينا يها رنگ. رشد دهند  يمواد معدن
  .هستند يواقع يها رنگ يهاما شب يستندن

  

 يدرون محلول مانند بلورها يمواد معدن وقتي
ها اغلب  آن  اما شكل شوند، يمظاهر كننده يرهخ
 يها ساخت سازه يگرراه د. است يشانس ياربس

بزرگ  يها ها از تكه آن يكوچك، جداساز
پرزحمت و  يندياست كه البته فرا يمواد معدن
از دانشگاه هاروارد  ياكنون گروه. گران است
 يطمح ييركه چگونه تنها با تغ دان نشان داده

 توان يدر محلول، م يدنموادمع يموضع
دانشمند علم . را رشد داد يمشخص يها سازه

 ييدبه من بگو«: گويد يم يزنبرگمواد، جوانا آ

تا آن را در سازه شما قرار  خواهيد يچه م
  »!دهم

 اي يشهصفحه ش يك يگذاريبا جا پژوهشگران
) يمبار يدكلر(نمك  يكآب،  يدر بشر محتو

روع ش) يمسد يليكاتمناس( يعما يشهو ش
 ينبه سرعت به سمت ا يمواد معدن. كنند يم

ها توسط  كه شكل آن روند يصفحه م
كربن  يداكس يمانند دما و غلظت د يرهاييمتغ

 هالل يكساخت  يمثال برا. شود يمشخص م
پژوهشگران مقدار نمك طعام را به  ينياتوري،م

به شكل  يو مواد معدن افزايند يمحلول م
صفحه  يرو يكرومتريم 25 يهبا پا يگنبد

باعث  يدجد يمياييش يندفرا ينهم. نشينند يم
. ظاهر شوند يزن يبلند يها كه ساقه شود يم

 يد يتا كم دهد ياجازه م يزنبرگگروه آ يوقت
ها به  ساقه ينشود، ا حلولكربن وارد م يداكس
  .شوند مي يلتبد يفيظر يها جام

  

  منبع
Microsculptures made easy 

  

  مرجع
Rationally designed complex, 
hierarchical microarchitectures 

  
  سطح آب يشافزا

  شناور يها يخذوب  يلبه دل
  

  
  

شناور آپساال در  يخاز  يعكس( يادن هاي يخ  ذوب
 2009تا  2003سطح آب از  يشدر افزا) ينآرژانت

  .دارد ٪29سهم 
  

 يقطب يخجداشده از صفحات  هاي يخ ذوب
،  باعث 2009تا  2003از سال  يادر سراسر دن

 يزانم ينا. شده است ياسطح در افزايش 29٪

در  يخيبرابر سهم خود صفحات  يباتقر
  . دوره است ينا يسطح آب ط يشافزا
و قطب جنوب  ينلدكه مثال در گر هايي يخ

 يستند،ن يخياز صفحات  ييواقع هستند و جز
را در سال از دست  يختن  يلياردم 259

 يليمترم 0.71و ساالنه سطح آب را  دهند يم
) Alex Gardner(الكس گاردنر . آورند يباال م

چوست و همكارانش از دانشگاه كالرك، ماسا
و  اي هوارهما يها با استفاده از داده

را محاسبه  يخاتالف  يني،زم هاي يريگ اندازه
در آالسكا، بخش  يخعمده ذوب . اند كرده
و  يآند جنوب ينلند،قطب شمال، گر ييكانادا

رخ  يامرتفع آس يها كوه يگرو د يمالياه
  .دهد يم

و صفحات  ها يخكه  زند يم ينگروه تخم اين
 ياهاسطح در از افزايش ٪60در مجموع  خيي

. دهند يم يحتوض 2009تا  2003را از سال 
ها و  از منابع، گرم شدن آب يگرد يكي

  .هاست يانوسگسترش اق
  

  منبع
Glacier melt causes large fraction of sea 
level rise 

  
  مرجع

Shrinking polar ice caused one-fifth sea 
level rise 

  
  يشها به پ فواره

  

 يپرتوها يها داده يببا ترك ها شناس ستاره
 يوييو راد) ييطال( ي، مرئ)يآب( يكسا
چه رخ  كامل از آن يرتصو يك، )يصورت(
  .اند يافته دهد، يم

 چاله ياهرا كه دور س يگاز داغ يكس،ا پرتوهاي
 چاله ياهآخر، س و ممكن است دست شود يم
  .دهند ياز آن را مصرف كند، نشان م يدكان
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، 4C+29.30 كهكشانبزرگ در مركز  ي چاله ياهس يك
  .كند يدرست م) ذره جت(ذره  ي دو فواره

  

در مركز  چاله، ياهس ينكه ا شود يم تصور
4C+29.30جرم  يدبرابر خورش يليون، تا صد م

  .داشته باشد
 دهد ينشان م كهكشاناز  يبيترك يرتصو ينا

 ي چاله ياهس يك يدگونه گرانش شد كه چه
 ينا. بدهد ييتوان باال تواند مي ،ينابرسنگ
از  يكسا يپرتو يها داده يباز ترك يرتصو

، ) يآب(ِ ناسا  يآبزروتر ير يكسچاندرا ا
ت آمده از تلسكوپ به دس ينور مرئ يپرتو
الرج  يور هاي و موج) ييطال(هابل  ييفضا
  .است ، درست شده)يصورت(اف  اس ِ ان يار
را  4C+29.30 ي،موج چند طول ي مشاهده ينا

 ينزم يسال نور يليونم 850در  يكهكشانكه 
از دو  يوييراد هاي يلگس. دهد ياست، نشان م

 ها يليونها تا م فواره ينا آيند؛ يذره م ي فواره
 ي چاله ياهسبر ساعت سرعت گرفته و از  يلما

. شوند ي، دور مكهكشان ي يانهدر م ،ينابرسنگ
در  ينابرسنگ ي چاله ياهس ينا ينيجرم تخم

 ما يدجرم خورشبرابر  يليونم 100حدود 
، كهكشاناز  يرونب ييها، جا در دم فواره. است

 يدهد يوييراد يلاز گس يتر مناطق بزرگ
  .شوند يم

داغ را نشان  يكه گاز يكسا يپرتو هاي داده
را  كهكشان يناز ا يمتفاوت ي جنبه دهند، يم

ِ روشن، در  يكسا يپرتوها. كنند يم يمعرف
از گاز چند  يگر استخر نشان ير،تصو ي يانهم

از  يبرخ. هستند چاله ياهدور س يا درجه يليونم
به مصرف  يتامواد ممكن است نها ينا
 ي يدهمغناط ي گردابه ينو ا دبرسن چاله ياهس

به سهم خود،  يز،ن چاله ياهدور س يگاز
  .ازداند يبه راه م تري يشِ ب يوييِ راد ي فواره
را كه از  يانرژ ِ كم يكسا يپرتوها ينا تر بيش
كه  يغبار و گاز آيند، يم چاله ياهس گي يهسا هم

به دور  يهالل ياابرچنبره  يكاحتماال به شكل 
چنبره راه  ينا. كنند يجذب م اند، چاله هياس

درست  چاله ياهس يكيرا كه در نزد يتمام نور
نوع  ينفضانوردان ا كند؛ يشده است، سد م

. دانند يپوشانده م ياپنهان  ي چاله ياهرا س عمنب
درون  يها از ستاره يردر تصو شده يدهنور د

  .آيد يم كهكشان
ز شده ا يلگس يوييو راد يكسا يپرتوها در
دم  يكيدر نزد يي، جاكهكشان يرونيب يها لبه

 ينا. شوند مي يدهد يروشن يها ها، نقطه فواره
كه در  يپرانرژ يها الكترونها توسط  نقطه
 يدانبه دور خطوط م يمنحن يرهاييمس

. گردند يم يدتول كنند، يحركت م يسيمغناط
 ي ت كه در كجا فوارهيافدر توان يگونه م ينا

انبوه مواد  ياندرست شده راه خود را از م
 ينا يرمس يدند يبرا(است  باز كرده كهكشان

تان را بر  واره گر موش روشن، نشان يها نقطه
راه مقدار  يندر ا) . يدحركت ده يرتصو

آن هدر رفته و انبوه مواد   ياز انرژ ياديز
 از ياندك كند؛ يرا گرم م چاله ياهس يمصرف
 يگاز سرد در راستا يدنكش يهم برا يشانرژ

گرم كردن و  يهردو. شود يخود مصرف م
 ي چاله ياهسوخت س يندر تام توانند يم يدنكش

كرده و باعث  يجادا يتمحدود ينابرسنگ
. موقت شده و رشد را متوقف كنند يگ گرسنه
 ست يوردِ بازخ يندفرآ ينكه ا شود يتصور م

 ي چاله سياهجرم  يانم شود يكه باعث م
 يها ستاره يها مجموع جرمو  ينابرسنگ
 يگ بسته هم كهكشان يشكم يا يانيم ي منطقه

  .باشد وجود داشته

 ياول. اند در دو مقاله گزارش شده ها يافته اين
تمركز دارد به  كهكشانها بر  فواره يركه بر تاث
چاپ  زيكالياستروف ي در مجله 2012 يدهم م

كار به  ينا. است شبكه يشده و اكنون رو
 يزيكاز مركز اخترف يميگينوسكادست آنتا س

 يتهدا Cambridgeدر  يتسوناسم-هاروارد
 يساسپ ي از موسسه استوارتزلوكاس  شود؛ يم

در  Yoshinodaiدر  ينسسا يكالاند استرونات
 ينسآو سا يچوانگ از نشنال آكادم ياپن، تدژ

، توماس الدكروفت از Washington, DCدر 
  يزوناگاه  آر بچتولد از دانش يلج اي، اف يس

 اي، اف ي، داگالس برك از سTucson, AZدر 
جوانا هولت از  اي، اف ياز س يوانزا يلدن

در هلند، مارك  Leidenدر  يدنگاه ل دانش
 Krakowدر  يلونينگگاه ج از دانش يجمروز

در  اي اف ياز س يگليوريم يالدر لهستان و گو
مقاله كه به  يندوم. اند داشته يكار هم جا ينا
 ياكنون رو پردازد، يم ينابرسنگ ي چاله ياهس

 ي در مجله 2012اكتبر  يستماست و به ب شبكه
كار به  ينا. است شده چاپ تروفيزيكالاس

 اي اف ياز س يدست ملگورزاتا سوبولوسك
 يالگو يميگينوسكا،شده و آنتا س يتهدا
 ي،لوكاس استوارتز، مارك جمروز يگليوري،م
 يكار چوانگ در آن هم يو تد يوانزا يلدن

  .اند كرده
ِ ناسا در  يتفال يسمارشال اسپ مركز

Huntsville ،Ala.يچاندرا را برا ي  ، برنامه 
ِ ناسا در  يركتوريتدا يژنم ينسسا

Washington يتسونيناسم. كند ياداره م 
پرواز و  ياتعمل ي،آبزروتور يزيكالاستروف
، Cambridgeچاندرا را از  يعلم يها برنامه
Massكند ي، اداره م.  

  
  :4C+29.3  ي درباره يكل اطالعاتي

  از  كاري
 X-ray: 
NASA/CXC/SAO/A.Siemiginowska et 
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al; Optical: NASA/STScI; Radio: 
NSF/NRAO/VLA 

 May 15, 2013  انتشار  تاريخ

 Image is 45 arcsec on a side مقياس 

((180,000 light years( 

 Quasars & Active Galaxies  بندي دسته 

  ) J2000(مختصات  
 RA 08h 40m 02.40s | Dec +29° 49' 

02.60" 
 Cancer   فلكي صورت 

  مشاهده تاريخ 
pointings between Feb 18 and 4 Feb 25, 
2010  

  زمان مشاهده 
79 hours 33 min (3 days 7 hours 33 min) 

   12119, 12106, 11689, 11688اسه  شن 
  ACISابزار   

  مرجع  
 Siemiginowska, A. et al. 2012, ApJ 750, 
124; arXiv:1203.1334; M.Sobolewska et 
al. 2012, ApJ, 758, 90; arXiv:1208.4581 

   يرنگ كد 
 X-ray (Blue); Optical (Yellow); Radio 
(Pink) 
 

  

  
  

  منبع
http://www.chandra.harvard.edu/photo/2

013/4c2930/ 
  

  يانوسشكست امواج اق
  زند يرا برهم م ياوضاع جو

  

كه با  دهند ينشان م ها سازي يهشب نتايج
 يانرژ ي قسمت عمده يانوسشكست امواج اق

 ينكه ا شود يآب در هوا آزاد م يبه جا
هوا  و برها و تحول آبا يريگ بر شكل تواند يم

  .اثر گذارد
 ي كه در مجله هايي سازي يهطبق شب بر

Physical Review Letters  منتشر شده است

اغلب  ي،دور از خشك يانوسشكست امواج اق
 ينا. آورد يم يددر جو پد يحركت قابل توجه

مدل  ترين ينو سنگ ترين يققد يبر مبنا ها يافته
 يتا به امروز است كه با باورها يمحاسبات

 ينسابق بر ا. ستمتخصصان در تضاد ا يقبل
 يناش يانرژ يشتربر آن بوده است كه ب يدهعق

 ينا. ماند يم ياز شكست موج در آب باق
بهبود  يگران برا به پژوهش تواند يم يجنتا

ه امواج كمك كند ك بيني يشپ هاي يالگوها
هوا محسوب  و آب يساز از مدل يجزئ
  .شوند يم
  

  
  

در  يگرداب يدوقطب يك يانوسموج اق يكشكست  با
را نشان  يها حالت گرداب رنگ. شده است يلهوا تشك

درحال  يمطابق با هوا يقرمز و آب يها رنگ: دهند يم
  .ضاد هستندمت يها چرخش در جهت

  

 open(آزاد  يانوستوفان، امواج اق يابغ در

ocean (يآب ناش ياز وزش باد بر رو 
 ثباتي يب«موسوم به  ينديفرآ يقاز طر. شوند يم

 يكي) modulation instability( »يونمدوالس
 يانرژ تواند يگروه م يكاز امواج موجود در 

خود سرقت كرده و به سرعت  يگانرا از همسا
 يندفرا ينا. شكسته شود يتد تا در نهارشد كن

از تمام شكست  يممكن است علت كسر بزرگ
 خواهند يگران م پژوهش ينموج باشد، بنابرا

 ياناز آن داشته باشند تا جر يقيدق يرتصو
اما . را درك كنند يانوسجو و اق ينب يانرژ

 ينچن سازي يهشب يبرا يقبل يها تالش
 نسبتاً يها بر مدل يمتك يشكست موج

مهم را به طور بالقوه  يبود كه اثرها يا ساده
آب و  ي يسكوزيتهمانند و: گرفت يم يدهناد

فقدان  يجاز نتا يكي. هوا و آب ينكنش ب برهم
بوده است  ينكنش، ا برهم يندر نظر گرفتن ا

شكست موج  ي آزاد شده به واسطه يكه انرژ
  .ماند يم يتماماً در آب باق

از دانشگاه ) Miguel Onorato(اونوراتو  ميگل
و ) University of Turin( يتالياا ينتور

ها را با بكاربردن  نقص ينهمكارانش ا
 يرناو ي معادله يال،س يناميكيمدل د ينتر كامل

استوكس، به طور همزمان در مورد هوا و آب 
 ينكه ا گويد ياو م. اند مورد بحث قرار داده

 يها مدل يمِو ن  يقهدق يك يبه جا سازي يهشب
هفته انجام گرفته  4تا  3تر، در طول  ساده
گروه  ينا سازي، يهحفظ كنترل شب يبرا. است

 يرتنها در جهت مس ييراتفرض كرد كه تغ
 يبه جا يعني گيرد؛ يحركت موج صورت م

مانند موج  يموج ي،دو بعد يموج سطح يك
در نظر گرفته شده  يسمانر يشده رو يلتشك
  . است

  

  
  

رنگ ( يگرداب يكه دوقطب شكست امواج سازي شبيه
  ينيدرا بب يلمف.كند يم يجاددر هوا ا) و قرمز يآب

  

كه حدود  يدنددر كمال تعجب د ها آن
شكست موج به هوا خاتمه  يچهارم انرژ سه
ها  به گرداب يانرژ ينا ي بخش عمده. يابد يم
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 يدر حال چرخش باال يهوا يها بسته يا

ها  گرداب ينا. يابد يانتقال م يانوسسطح اق
به نام  يدرحال چرخش متضاد يها جفت
 تشكيل) vortex dipoles( يگرداب هاي يدوقطب

 يمتر 200كه پس از آن تا ارتفاع  دهند يم
 توانند يها م گرداب ينا. شوند يفرستاده م

را به  يزهواو كوچك آب به نام يها قطره
ابرها را  تواند يم يندرون جو انتقال دهند كه ا

احتمال،  ينكه ا يافتاونوراتو در. بارور كند
 يراز. گروه است ينا يجبخش نتا ينتر جالب

هوا را در  كنندگان بيني يشدرك پ تواند يم
كه  ييو از آنجا. دهد ييرابر تغ يلمورد تشك

تابش  را همانند يداز خورش يابرها نور ورود
 ينا كنند، يجذب م يناز سطح زم ييگرما
 يساز ممكن است در مدل ينچن هم يجنتا
  .داشته باشد يرتاث يزهوا ن و آب

كه مدل گروهش به  دهد يتذكر م اونوراتو
 ينكهو ا يستن يزهاشامل هواو يحطور صر

هستند  ياز آن تر يهوا كل و آب يكنون يها مدل
 يكرا تفك مدل او ي شده بيني يشپ يراتكه تاث
 ينكه ا كند يوجود او تصور م ينبا ا. كند
نشان  يندهآ يكارها يبرا ييها جهت يجنتا
  .دهد يم

از ) Amin Chabchoub(چابچوب  امين
گروه  ينا يجكه نتا گويد يكالج لندن م يالامپر

را از  گان پيشه يزيكاست و درك ف يرچشمگ
. دهد يدر شكست موج بهبود م ياتالف انرژ

در آن به  يكه انرژ يا در مورد مكانتاكنون م«
. كرديم يفكر م يگرد يا به گونه رسد يم يانپا
با  هايي يشاگر آزما ودجالب خواهد ب ياربس

 يشگاهيآزما يزاتتجه يااستفاده از تانك موج 
» .يردصورت گ يجنتا ينا ييدتا يبرا يگرد

را  هايي يشآزما ينكه او چن گويد ياونوراتو م
  .آغاز كرده است

  
  منبع

http://physics.aps.org/articles/v6/51 

  مرجع
http://prl.aps.org/abstract/PRL/v110/i18/
e184504 

  
  درباره يداطالعات جد

  رقرعد و ب يريگ شكل
  

هزاران رعد و برق  يبا بررس دانشمندان
را در  ينقش اصل يهانيك يكه پرتوها يافتنددر

  .كنند يم يفارعد و برق ا يجادشروع و ا
طبق مطالعات انجام شده توسط دانشمندان  بر

آب  يها كه با قطره يهانيك يپرتوها ي،روس
 يكنش دارند، نقش مهم موجود در ابرها برهم

  .كنند يم يفارعد و برق ا يجادا يندرا در فرا
  

  
  

همه ما تا به امروز شاهد وقوع رعد و  هرچند
اما دانشمندان هنوز  يم،ا بوده ياديز يها برق

را  يكيالكتر يهتخل ينعلت شروع ا يبه درست
رعد و برق به  ياگرچه مطالعه بر رو. دانند ينم

 ينكهو با وجود ا گردد، يبرم يشصدها سال پ
در سرتاسر  يهر هر ثانرعد و برق د 40حدود 

درست  بيني يشاما هنوز پ افتد، يم اقاتف ينزم
 يمشكل ياررعد و برق كار بس يكشروع 
  .است
: شوند يم يمها به سه دسته تقس و برق رعد

 افتد؛ يكه درون ابرها اتفاق م ييها رعد و برق
و  افتد؛ يابرها اتفاق م ينكه ب ييها رعد و برق
و ابر اتفاق  نيزم ينكه ب ييها رعد و برق

و  ينزم ينكه ب يدر مورد رعد و برق. افتد يم
كه كانال  دانند يدانشمندان م افتد، يابر اتفاق م
 يجادا ينابر و زم ينب ييرسانا پالسماييِ

 يكيالكتر يهكه باعث وقوع تخل شود يم

كه باعث باردار شدن  ياگرچه، عوامل. شود يم
 يكيالكتر يهابرها و در ادامه آن تخل يهاول
  .يستبه وضوح مشخص ن شود يم
  

  شروع كننده است يهانيك پرتو
 يچحال حاضر، الكساندر گورو در
)Aleksandr Gurevich(يزيكاز موسسه ف 

 ينكاراشت يلبدوف در مسكو و آناتول
)Anatoly Karashtin (يقاتياز موسسه تحق 

 يمدل Nizhny Novgorodدر  يزيكيف يوراد
كه شامل اند  داده يشنهادرا پ يديجد

 يجاداست كه روند ا اي ياساس يفاكتورها
 يارفتار ذرات آب : دهد يح ميصاعقه را توض

 يها از الكترون ييدرون ابرها و رگبارها يخ
 يهانيك يشده كه احتماال توسط پرتوها يونيده

  .اند شده يجادا
 يجادباعث ا يهانيك يكه پرتوها يهنظر اين

وع رعد و شده و در ادامه شر  يونيده يها بارش
 20از  يشبار ب يناول شود، يبرق را سبب م

 يندر ا. مطرح شد يچتوسط گورو يشسال پ
نام  "runaway breakdown "موضوع كه 
 يونيدهكرد كه ذرات  يشنهادپ يچدارد، گورو

 يرا درون ابرها يآزاد يها شده، الكترون
ها پس  الكترون ينكه ا كنند يم يجاددار ا صاعقه

كه در  يقو ياربس يكيالكتر نيدااز آن توسط م
ها  الكترون ينا. گيرند يابر وجود دارد شتاب م

موجود در هوا برخورد  يها اتم يگربا د
را در ابر  ياز ذرات پر انرژ يتا بهمن كنند يم

در واقع بذر شروع  يدهپد ينو ا -بوجود آورند
به  يهنظر ينهر چند ا. كارد يرعد و برق را م

ث قرار گرفت، اما مورد بح يا طور گسترده
 يقادر نبود اثبات كند كه چرا پرتوها يچگورو

  .شوند يم يبهمن ينچن يجادباعث ا يهانيك
بدست آوردن  يبرا ينو كاراشت يچگورو 

 يكدر حال حاضر با استفاده از  يشتر،شواهد ب
 يلگس يوييامواج راد يويي،سنج راد تداخل

و  يهصاعقه را در سرتاسر روس 3800شده در 
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از  ياديز يارتعداد بس. اند كرده يلتان تحلقزاقس

درست قبل از  ي،كوتاه اما قو يها پالس ينا
 شوند، يم يلگس يفتدب اتفاقرعد و برق  ينكها

بدست آمده  يها و بر طبق گفته محققان، داده
 يچگورو يكيها با مدل شكست الكتر از پالس

  .تطابق دارد
  

  از اطالعات هايي پالس
پالس  يككه دامنه  تنديافدر ينهمچن محققان

و  يه،ثانو يها متناسب است با تعداد الكترون
كه بارش را  يهاول يهانيپرتو ك يبا انرژ يزن
 ينا يانرژ ين،و كاراشت يچگورو. كند يم يجادا

 eV 1017را در حدود   يهانيك يپرتوها
 ينوجود چن توصيف –محاسبه كردند 

 رياكار بس يانرژ قدارم ينبا ا يهانيك يپرتوها
  .است يدشوار

 يندرباره مشاهده چن يحدر توض دانشمندان
كردند كه  يانب يپرانرژ يپرتوها
اند،  كه آنها استفاده كرده هايي سنج يچگال
 يجاددرون ابر ا يقو يكيالكتر يدانم كه يزمان
شده و  يزهپالر يكياز نظر الكتر شود، يم

 رسد يبه حد آستانه خود م يدانكه م يزمان
كه در  دهد، يدر آن رخ م "رويكم يهتخل" يك
را به طور  يهانيك يپرتوها يهشكست اول يجهنت

موضوع  ينا كه يزمان. كند يم يتتقو يموثر
 يافتندقرار گرفت، دانشمندان در يمورد بررس

در حدود  يبا انرژ يهانيذرات پرتوك يشتركه ب
1012 -1013 eV يهتخل ينشروع ا يبرا 
  .هستند يكاف يكيالكتر

و  يزيكدانف) Josepf Dwyer( يردو جوزف
رعد و برق از موسسه  ينهمتخصص در زم

شركت  يركه در پروژه اخ يدا،فلور يآور فن
 يجالب يدها يدمدل جد« گويد ينداشت، م

 يانجام شود، برا يدبا يشترب ياست، اما كارها
 يها پالس يريگ اندازه يبرا هايي يشمثال آزما

. »نهمان زما در ييهوا يو رگبارها يوييراد

و همكارانش در حال حاضر مشغول كار  يردو
  .موارد هستند ينهم يبر رو

  
  منبع

http://physicsworld.com/cws/article/news
/2013/may/07/new-insights-into-what-
triggers-lightning 

  
  !يمبچرخ تا بچرخ

  

حركت ذرات نامتقارن حولِ  يِچگونگ بررسيِ
ما را در درك بهتر حركت  ران، يشمحورِ پ

كمك خواهد  يواقع يستيِز هاي يزسازوارهر
  .كرد

را  يكرونم ياسِدر مق ران يشخودپ ذرات
 يستيِز يشناگرها يبرا يبه عنوانِ مدل توان يم

ها به كار  و اسپرم ها يچون باكتر هم يواقع
ذرات  يگران تاكنون بر رو پژوهش. گرفت
 هاي يشاند اما آزما تمركز كرده اي يلهو م يكرو
ما  ينشِشكل انجام شده كه ب با ذرات ال يا تازه

 هاي يزسازوارهدسته از ر آن ي بارهرا در
كه حولِ محورِ  يستيز)  هاي يكروارگانيسمم(
. دهد يم يشرن ندارند، افزاخود تقا رانِ يشپ

) Felix Kümmel(كمل  يكسبنابر گزارشِ فل
كارانش كه  گاه اشتوتگارت آلمان و هم از دانش

منتشر شده،  Physical Review Lettersدر 
در  يذرات يندهند كه چن ينشان م ها يشآزما
حركت  اي يرهآزاد به صورت دا هاي يعما
 يرِسسطوح، م يكيِاما در نزد كنند، يم

  .پيمايند يرا م تري يممستق
شكل را  ذرات ال ينكارانش ابتدا ا و هم كمل
 ينشيو سپس به صورت گز يدهتراش يمراز پل
ذرات  ينترِ ا كوتاه يبازو يرينِسطحِ ز يبر رو

از طال رسوب  اي يه، ال)ينيدشكل را بب(
ذرات در  يناز ا يكيكه  يهنگام. اند داده

 يدهو نور بر آن تاب حلّال قرار گرفته يمخلوط
حلّال  ي،طال به صورت موضع روكشِ شود يم

آب و ( اش دهنده يلرا به دو جزوِ تشك

 يانِگراد يبترت ينبه ا. كند يم يهتجز) يدينلوت
 يككه ذره را در  شود يم يدولت يمياييش

بر خالف ذرات متقارن . راند يم يشراستا به پ
معموالً به صورت  يطيشرا ينكه در چن

 اتذر كنند، يحركت م يتصادف يِزن گشت
 چرخند يم اي يرهدا يرهايمس يشكل بر رو ال

 ينگرد بودنِ ا پادساعت ياگرد  كه ساعت
 كه ينا(دارد  يذره بستگ يدگيِبه دست يرهامس

دادنِ طال  رسوب يذره را برا يكدام سو
). كند يذره را مشخص م يدگيِدست ينيمبرگز
 يشده هنگام يدهد ها يشآزما يندر ا ينچن هم

 كنند، يبرخورد م اي يوارهذرات به د ينكه ا
كمانه  يا يواره،برخوردشان با د ي يهبسته به زاو

 يباًتقر يراستا يكدر طولِ  ياو  كنند يم
  .دهند يبه حركت ادامه م يممستق

  

  
  

  گاه اشتوتگارت دانش/كمل. اف
  

 يرو گران يروهايدر نظر گرفتنِ ن با
ذرات  ينبه ا يعكه از طرف ما) يسكوزيو(

مشاهدات  ينا توان يم شود، يوارد م
 يروين: را بهتر درك كرد گاهي شيآزما

كه  شود يذرات وارد م ينبه ا يگشتاور
آن به سرعت ذره وابسته است و  ي اندازه

. شود يذرات را موجب م ينا ايِ يرهحركت دا
مانند  ييذرات به مرزها ينكه ا يهنگام ماا
 شوند، يم يكمجرا نزد هاي يوارهد

حركت  يوارهد-ذره ييِفضا يها كنش برهم
 يسامانه راه ينا. كند يذره را مختل م اي رهيدا
حركت  يِتا چگونگ كند يما فراهم م يبرا
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در طولِ  يببا اشكالِ عج ها يزسازوارهر

 هاي رگب رگ ياو  يخون يكبار يها رگ
  .يابيمرا بهتر در ياهانگ
  

  منبع
http://physics.aps.org/synopsis-
for/print/10.1103/PhysRevLett.110.1983
02 

  
  ياييدر يقچگونه شقا

  دهد يرا پرورش م يشها شاخك
  

كه  دهند يگزارش م يماه م 15در  پژوهشگران
 يدعامل تول ياييدر يقشقا يها سلول يدگيكش

  .استموجود  ينا يها شاخك
  

  
  

  ياييدر يقشقا يك ريتصو
  

 يدستگاهها يريگ شكل ياز چگونگ ما
متحرك موجود در  يرچندگانه موجودات غ

من انتظار داشتم به «. يمدار ياطالعات كم يادر
 يا ساقه يها دانش برسم كه چه نوع سلول ينا

 ينا. »مورد نظر وجود دارد يها شاخك يهدر پا
 يبسونگ يومات يشروشناس پ يستگفته ز

)Matthew Gibson (سسه تحقيقاتئاز مو 
. است) در كانزاس( Stowers يپزشك
مد نظر داشتند سپس  يشانكه ا ييها سلول

 هاي يتا برآمدگ كنند يم يدها را تول سلول يگرد
  .مورد نظر را بسازند
با نام  ياييدر يقرشد شقا يدر عوض با بررس

Nematostella Vectensis يك يلهبوس 
 يافتندو همكارانش در يبسونگ يكروسكوپ،م

را از تكه  يشانها موجودات شاخك ينكه ا

شكل » پالكُد«ها تحت عنوان  از سلول يميضخ
نازك و بلند  يها از سلول هايي يفرد. دهند يم

مسطح شده  يآرام به ها يسكد ينا يها در لبه
مسطح شدن . شوند يو در ادامه كوتاه و پخ م

 يتا سطح داخل شود ها موجب مي سلول ٔحلقه
 يداخل ياو  يبه طرف سطح خارج» پالكُد«

 ياييدر يقشقا. بلند شود ياشاخك، كوتاه  يك
  .كند يم يهشكل تغذ ينبه ا

  

  
كه چطور  دهند ينشان م يكروسكوپيكيم هاي عكس
پس از بلند و نازك شدن،  ياييدر يقها در شقا سلول

  .كنند يم يدرا تول ياييشده و شاخك در مسطح
  

به  يزموجودات ن يگرد ياآ كه دانند ينم محققان
را  يشانها شاخك يگرد يقيبه طر ياشكل  ينا

  .كنند يم يدتول
  

  منبع
http://www.sciencenews.org/view/generi
c/id/350237/description/News_in_Brief_
How_a_sea_anemone_grows_its_tentacl
es 

  
  !شكل يگالب يِاتم يها هسته

  

 يها با شكل ياتم يها محققان هسته يتازگ به
 يها شكل ينا. اند يافتهرا  يبو غر يبعج
تقارن در  يجياز كاهش تدر ينشان يرعاديغ

كه مطالعات  ينا. است ياتم يها هسته يبعض
 يافتهانتشار  يماه م 9در  يچرن ي در مجله

مندان را قادر خواهد ساخت تا  دانش ،است
داشته  يراتميز ياز ساختارها درك بهتري

ذرات و  يافتن يرا به سو يديباشند و راه جد
  .كند يباز م يدجد يروهاين

 يها ها و اندازه در شكل ياتم هاي هسته
به اكنون محققان . شوند يظاهر م يمختلف

شكل منحصر به  يكاز  يقيدق هاي يريگ اندازه
. يبه شكل گالب ييها هسته: اند يافته فرد دست

) Christopher Lister( يسترل يستوفركر يانبه ب
از دانشگاه ماساچوست در  اي پيشه يزيكف

 يكو كامالً روشن از  يباز ي ا يجهنت ينا«:يللوو
  ».است يقدق ياربس يشآزما
 ي دوره ير كتب درسكه د يينمودارها در

اتم را به شكل  ي هسته شوند يمتوسطه رسم م
 ياربس يتاما واقع دهند يم يشنما يكرو

ها در  ها و نوترون پروتون. است تر يچيدهپ
متر پهنا  15- 10 ي كه تنها به اندازه ييفضا

 يارقويبس يرويو توسط ن  دارد گنجانده شده
 ،همزمان. اند داشته شده نگه يكديگردركنار 

دائماً در حال حركت بوده و  ذرات زيراتمي
 يو بعض دهند يمكان م ييردورتادور هسته تغ

 ياتوپ فوتبال  يكاوقات هسته را به شكل 
  .پيچانند يمسطح م ي صفحه يك يحت

 يو افق يها به صورت عمود شكل ينا تمامي
از  يتعداد بيني يشبر اساس پ. متقارن هستند

 توانند يم افتهي ييرشكلتغ هاي هسته ،ها يهنظر
 يشرا به نما يزيكيف يدجد هاي يژگيو

 يافتن يدر پ دانان يزيكف ينبنابرا. بگذارند
. نامتقارن هستند يها با شكل ييها هسته
گذشته انجام  ي دهه دكه در چن هايي يشآزما
 ينيمع هاي يشوجود آرا ي دهنده اند نشان شده

 ينچن. ها است ها و نوترون از پروتون
 يلرا تشك شكل  يگالب يها هسته هايي يشآرا
و از  تر يكسو بار يككه از  يا هسته: دهند يم

  .دارد يبرآمدگ يگرسمت د
بوتلر  پيتر ،يافتهكه انجام  يديجد ي مطالعه در
)Peter Butler (از دانشگاه  اي پيشه يزيكف
در  المللي ينب يمت يكدر انگلستان و  يورپولل

ل بودند كه مستعد شك  دو هسته يجستجو
پروتون و  86كه از  220رادون : هستند يگالب
 88كه  224 يومنوترون ساخته شده و راد 134

دانشمندان با . نوترون دارد 136پروتون و 
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ها  اتم ينا يتابش يالگو يريگ مطالعه و اندازه

  .كنند يينشكل هسته را تع توانند يم
 يرو يجرم يزوتوپجداساز ا يزاتتجه در

 On-Line Isotope Mass Separator(خط 

facility ( در مركز سرن كه در خارج از ژنو
 يها را بر رو بولتر پروتون تيم ،قرار دارد

. كردند يكشل يوماوران يداز كارب اي يدهبر
موجود در آن  يها اتم يپرانرژ يها پروتون

 يها از اتم اي دهو تو شكنند يشبكه را درهم م
كه شامل رادون  كنند يم يدرا تول يرعاديغ

محققان  ينا. است 224 يومو راد 220
 يلتراند ف آن بوده يرا كه در پ هايي يزوتوپا

چه  آن. كنند يها را جدا م كرده و الكترون اتم
. ها خواهد بود از هسته يا انباشته ماند يم يباق

ن يشتاب دادن ا يآهنربا برا يكسپس از 
درصد  10حدود  ييها ها تا سرعت هسته

ها را به سمت  ده و آنكر سرعت نور استفاده 
شتاب  يفلز يلفو يكاز  ينازك ي يهال
 هاي با اتم ،ها بهنگام عبور هسته ينا. دهند يم

وجود دارند اندركنش  يلكه در فو يثابت
از  يا قابل مالحظه جريان ،يجهنت كنند؛ يم

  .تابش گاما خواهد بود
تابش انجام  ينا يكه بر رو هايي گيري اندازه
و  220ست كه هم رادون از آن ا حاكي ،شده

 شكل يشكل نامتقارن گالب 224 يومهم راد
صلب ظاهر  يگالب يكبه شكل  يومراد. دارند

دارد،  يريرادون شكل متغ كه يدرحال شود، يم
درحال جنبش   يوستهجرم آن به شكل پ يعني

خود  يپهن آن جاها ونازك  يبوده و دوانتها
  .دهند يم ييررا مرتباً تغ

) Matt Dietrich( تريشيمت د ي گفته به
آرگون  يمل يشگاهاز آزما اي پيشه يزيكف
)Argonne (يلينويا يالتدر ا )Illinois:(» آن
  ».كند ينوسان م يا توپ ژله يك يهشب

 ينبولتر به چن يمت كه يناز ا ديتريش
 يندر ابعاد چن يقيدق هاي يريگ اندازه
قرار  يرتحت تاث اند يافته دست ييها هسته

 هاي يلبه تحل ها يريگ اندازه ينا. است گرفته
ها رخ  هسته ينكه در درون ا يزيكيپرمغز از ف

در كار خود  يتريشد. يدخواهد انجام دهد يم
 يبه ممان دوقطب ومموس اي يدهبه دنبال پد

 يااست كه در آن مركز بار مثبت ذره  يكيالكتر
  .يستآن منطبق ن ياتم بر مركز بار منف

 يريگ تحت اندازهكه  ييها از اتم يك يچه در
وجود ندارد  يممان دوقطب يناند چن واقع شده
باردار مثبت كامالً در مركز ابر  يها و هسته
و  يتريشد. گيرد يقرار م يباردار منف يالكترون

ناهموار بار  يعتوز ينهمكارانش معتقدند كه ا
 شود ينامتقارن موجب م ي هسته يكمثبت در 

جهت  يسبمنا يدايآن هسته را كاند نتا بتوا
. به حساب آورد يممان دوقطب يك يشنما

 كند يم بيني يشذرات پ يزيكمدل استاندارد ف
 يكيالكتر يممان دوقطب يباتقر يستيها با كه اتم

 يها ممان ينا يافتن يننداشته باشند بنابرا
 يروين ياذره  ياز وجود ردپا يكيالكتر
  .دهد يخبر م يا نشده كشف

  
  منبع

http://www.sciencenews.org/view/generi
c/id/350258/description/Atoms_core_get
s_pear-shaped 

  
  »كف« يزيكدرك ف

  

 ياضيمتحده مدل ر ياالتدر  ا پژوهشگراني
 يچيدهتكامل پ يفتوص يبرا يديجد

كه  يحالدر  –اند  كف ساخته يها حباب
و  يطول هاي ياسها به علت مق كف يمدلساز

. العاده دشوار است فوق يرمتغ ياربس يزمان
 ينظر يها با مدل يها به خوب محاسبه آن يجنتا

 ينا. داد يهمخوان يشگاهيو مشاهدات آزما
 يدارد كه معادالت را در كارها يدگروه ام
 يا يفلز يها اخت كفمانند س يا گسترده
ضربه  يها بهتر، ساخت جاذب يكيپالست
 يندهايمدل كردن فرا ينتر و همچن سبك

به  يسلول يها مانند رشد خوشه يستيز
  .يردخدمت گ

  

  
  

  انگيز يجانه رياضيات
 ياز سرجوش رو: در اطراف ما هستند ها كف

حال  ينبا ا. حمام يها نسكافه تا صابون
 يزش،آم ينگچگو يقدق يفدانشمندان توص

 يدناز ترك يشها را پ شكل كف ييررشد و تغ
 يها برا تالش يناز اول يكي. اند يافتهدشوار 

انجام شده كه  »ييپالتو ينقوان«درك كف با 
جوزف پالتو  19قرن  يكيبلژ يزيكدانتوسط ف

)Joseph Plateau (شده است يبند فرمول .
خود  يهنظر) Lord Kelvin( ينسپس لورد كلو

هم اندازه  يها با حباب »آل يدهكف ا«ه را دربار
 يشگاهيآزما يقدق  داد كه نسخه يهارا 1887در 

 ينيتيدر تر يتوسط گروه 2012آن در سال 
اما تاكنون . ساخته شده است ينكالج، دوبل

 يفتوص يافتن مجموعه معادالت عام براي
 يرمتغ يو زمان يطول هاي ياسها در مق كف

نج ساخت مدل مسئله بغر. ناكام مانده است
چگونه سطح مشترك  يداست كه بگو ياضير
 ينو چگونه ا كند يها حركت م حباب يانم

  . رسند يبه هم م يچيدهپ يها در فازها سطح
  

  يديكل فازهاي
و رابرت ) James Sethian( يانست يمزج اكنون

 يفرنيا،از دانشگاه كال) Robert Saye( يسا
 ي،و طول يزمان ياسبر اساس مق يبركل
 يينكه تكامل كف را تع يمتنوع يندهايفرا
 يبرا ياند و مدل كرده يجداساز كنند، يم
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پژوهشگران . اند توده كف ساخته يناميكد
 يچگونگ قيقمدل به طور د ينكه ا گويند يم

 يريگ درون حباب، شكل يالحركت س
ها  آن يمنفرد و نحوه اتصال مرزها يها سلول
 منفرد درون كف يها حباب يلتشك يرا برا
  .دهد يم يحتوض
فاز  ياسه حوزه  يو سا يانهدف، ست ينا براي
 يانست. كردند ييناز تكامل كف را تع يزمتما

سه فاز را مشخص و  ينما ا«: گويد يم
حباب،  ياز غشا يعما يهتخل: يمكرد يجداساز

 ييشده و بازآرا حباب خشك يدنترك
  ».درون كف يها حباب يماكروسكوپ

 يعكه چگونه ما گويد ياز معادالت م دسته اولين
 شود يخشك م گرانشخاطر حباب به هاي يوارهد

 شود يقدر نازك م آن يوارهد يتاكه نها يبه نحو
را در مرز  يعما يانجر يدسته بعد. تركد يكه م

 يدر حال دهد؛ يم يحتوض يحباب يغشاها ينب
چگونه كل كف  گويد يكه دسته سوم م

 يحركت شود؛ يكتربه تعادل نزد تاشده  ييبازآرا
  .شود يانجام م يماكروسكوپ ياسكه در مق

  
  ساحل هاي حباب
 يها خوشه يروابط خود را رو يو سا ستيان
كه  يافتندبا اندازه متفاوت آزمودند و در يحباب
گازها و  يها برهمكنش توانند يم يقادق
. كنند بيني يشدرون مواد كف را پ هاي يعما

ه از معادالت ساختند ك يدسته چهارم ينهمچن
 يكها اجازه داد تا انعكاس نور را از  به آن

ها  حباب ييبازآرا ينح رنمونه كف كوچك د
ساحل را  ينهپژوهشگران زم. كنند سازي يهشب
انتخاب كردند تا نشان دهند  سازي يهشب يبرا
. دارد يقتطب يمدل چقدر با جهان واقع ينكه ا
  .كند يكار م يخوب مدل به يزحالت ن يندر ا
همچون  يعوامل يرهمه تحت تاث ها يندفرا اين

 يگرگرانش و د ي،كشش سطح ي،گرانرو
 يناز ا يبعض. هستند ياالتس يناميكعوامل د

داد اما  ييرتغ يدر مدل فعل توان يعوامل را م

داده  يدر مدل جا يرمثل تبخ يگريعوامل د
 يراند اما به گفته پژوهشگران افزودن تبخ نشده

  .است تيبه معادالت كار راح
تا  يدروز طول كش 5كه  كند ياشاره م انستي
مجموعه كامل معادالت را حل و  يانه،ابررا يك
او . كند يدارا پ يتمجواب الگور ينبهتر

و كدها در  ياضيكه همه روابط ر گويد يم
دسترس عموم خواهد بود تا هر فرد عالقمند 

و  ها ياسرا در مق سازي يهشب ينبتواند هم
 يتجار يتح و يمتفاوت علم يكاربردها

  .انجام دهد
 يككار ساخت  ينكه بخش اعظم ا يحال در

كه  كنند يبود، محققان ادعا م ياديمدل بن
در مورد . آن متصور است يبرا يزن ييكاربردها
كه معادالت  گويد يم يانست يستي،ز يمدلساز

 يچيدهپ ياربس يها به درك سامانه توانند يم
مانند رشد سلول كمك كنند كه شامل 

به نظر او . استمنظم تا نامنظم  يها سامانه
 يمتا بهتر درك كن كند يمدل كمك م ينا«

و نوع  آيند يها كنار هم گرد م چگونه سلول
 يمرزها يانم يمانند چسبندگ( يزيكيف يروهاين

 ينا يردرگ) يرهو غ ياالتس يناميكد ي،سلول
سازوكار  ين،و عالوه بر ا يمرا مطالعه كن يندفرا

از  يهزاران سلول يها خوشه يريگ شكل
  ».يمسلول را درك كن 10تا  5با  هايي شهخو
  

  منبع
Getting to the bottom of foamy physics 

  
  مرجع

Multiscale Modeling of Membrane 
Rearrangement, Drainage, and Rupture 
in Evolving Foams 

  
  يكوانتوم يانهرا يكآزمودن سرعت 

  

جهان كه به صورت  يكوانتوم يانهرا تنها
 يديجد يزدردسترس است با ست يتجار

 يكواقعا از  يانهرا ينا ياآ: مواجه شده است

بهتر است؟ آزمون  يا تر يعمتداول سر يانهرا
سوال  ينپاسخ به ا يبرا يديسرعت جد

  .كند يكمك م
در  D-Wave يكوانتوم يانهرا: طور خالصه به

شده، هزاران  يآن طراح يكه برا يليحل مسا
 يكوانتوم هاي يانهرا يگراز د تر يعبرابر سر

 يسطح متوسط يگر،د يلدر مورد مسا. است
با  ياكه آ يستهم مشخص ندارد و هنوز 

 يندر ا. يابد يشبزرگتر كردن آن سرعت افزا
بزرگ  يها از وعده يكيصورت تحقق 
حل : است يضرور يمحاسبات كوانتوم

حل  يگريد يقكه جز به طر يليمسا
  .شوند ينم

) Catherine McGeoch(مك گئوخ  كاترين
 يتمو آزمونگر سرعت الگور يانهاستاد علوم را

-D ي، ماساچوست از سودر كالج امهرست

Wave يكدر نزد يكوانتوم يانهشركت را يك 
تا سرعت  يافت يتونكوور كانادا، مامور

 ينا. يازمايدشركت را ب يكوانتوم يانهرا ينآخر
 يگربا د D-Waveابزار . يستن يكار راحت

از  يراز كند، يكار م يبه شكل متفاوت ها يانهرا
ا كه ب كند ياستفاده م يكوانتوم هاي يتب

به  يفاز ياز رفتار كوانتوم يبردار بهره
 ينو به عالوه ا بخشند يمحاسبات سرعت م

 ياتعمل يبرا يمنطق يها از دروازه يانهرا
به نام  يزيدر عوض از چ. كند ياستفاده نم

با  يعني كند ياستفاده م) annealing(» بازپخت«
 يكدر  ها يتب يحالت انرژ يينپا يجستجو
مك گئوخ . رسد ياسخ مبه پ اي يانهتراشه را

و  ها يباست كه س ينمثل ا«: گويد يم
 يسهرا با هم مقا يو ماه ها يبس ياها  پرتقال

  .»يدكن
دارد  يكوانتوم يتب 512كه  D-Wave 2 رايانه
شده كه در  يطراح يليبه مسا ييگو پاسخ يبرا

هستند  يدعكس مف يصو تشخ ينماش يريفراگ
 يااش يبند راه طبقه ينبهتر يينو اصوال در تع



 31 1392تابستان؛پنجمم، سال بيست وسيزدهشماره  ،خبرنامه انجمن فيزيك ايران

  
كه  يكسپرتو ا يها است، مانند اسكن يدمف

  . با بمب و بدون بمب است ييها عكس يدارا
 D-Waveاز  يوبيتيك 439 يا گئوخ نسخه مك

كرد كه  يسهمقا IBMاز  يتجار يرا با محصول
شده  يطراح يلدسته از مسا ينحل هم يبرا

شده  يطراح يبه نحو IBMمحصول . است
مسئله مشخص  يك به يقهدق 30كه بعد از 

كه  يافتمك گئوخ در. دهد يمطمئن م يجواب
D-Wave پاسخ  يافتنبه همان اندازه در  يزن

 ييدرست خوب است، اما زمان پاسخگو
برابر  3600 يعنياست  يهثان 0.5حدود 

  !يعترسر
به خاطر لزوم ترجمه  يل،مسا يگرمورد د در

 يانهرا يككه از  يتراشه كوانتوم يسوال برا
كند  D-Wave يانهرا كند، يتفاده ماس ييجلو

همسان با  يموارد سرعت يندر ا. شود يم
مرسوم دارد و در كل مك گئوخ به  هاي يانهرا

  . دهد يم» متوسط يباال«آن نمره 
-Dكه  يستمعنا ن ينضرورتا بد يافته اين

Wave دسته از  ينا يروش برا يعترينسر
توسط  يراكه اخ يگريآزمون د. است يلمسا

انجام شد نشان داد كه پزنده  يفاوتگروه مت
از  تواند يم D-Waveهمانند  يكوانتوم
. جا بماند يركوانتوميمرسوم و غ يها پزنده

 زده شگفتمرا  يجهنت ينا«: گويد يمك گئوخ م
خاص را در  يارها دو حل كننده بس آن. كند ينم

  ».كنند يم يسهمقا آل يدها يشگاهيآزما يطشرا
با  D-Waveسرعت  يتمز ياكه آ يستن واضح
امكان دارد كه : حفظ بشود ها يوبيتك يشافزا

D-Wave بزرگتر  يلبه مسا يهثان يمدر همان ن
متداول  هاي يانهپاسخ درست دهد اما را يزن

 يلمسا ينرا صرف حل ا يشتريزمان ب
اكنون «: افزايد يمك گئوخ م. خواهند كرد

در  بسياري يها من داده. گفتنش سخت است
سوال  ينرم و در تابستان به ااطراف خود دا

مك گئوخ مقاله خود را » .جواب خواهم داد

در  ينيمحاسبات ماش المللي يندر كنفرانس ب
  .خواهد داد يهارا يتالياا

  
  منبع

 Quantum computer passes speed test 

  
ممكن است  يگزبوزون ه ي درباره ها يافته
بانگ  مه ي يهبودنِ نظر گام يشپ يبرا

  دردسرساز باشد
  

 ينتر به همراه تازه LHCدر  يدجد هاي يافته
 ين،نخست يهانِبه دست آمده از ك يرِتصو

 يهانيك» تورمِ« ي را درباره ينينو يها پرسش
 هاي يشتاكنون در آزما. مطرح كرده است

LHC با مدلِ  يبر ناسازگار يمبن يا نشانه يچه
. مشاهده نشده است يادياستاندارد ذرات بن

 ي به دست آمده درباره هاي دهاگر دا ينبنابرا
را به عنوانِ اساس در  LHCدر  يگزبوزون ه
وار  هم يِتورم يها مدل يِبا بررس يريم،نظر بگ

پالنك  يتمامور يها كه تاكنون توسط داده
كه روند  رسيم يم يجهنت يناند به ا شده ييدتا

متوقف  يبه تند يدبا يننخست يهانِتورم در ك
خود باز  تورميِاز رشد  يهانشده و ك

 يهانِكه اگر ك ست يمعن ينبه ا ينا. ايستاد يم
 يفوار توص هم يِتورم يها را با مدل يننخست

 يجهنت ينكامالً بالغِ امروز يهانِك يم،كن
  .شود ينم
 يتگروه مامور ياعضا 2013مارچِ  ماه در

 يا اروپا، از نقشه ييِپالنك از آژانسِ فضا
 ترين يشكردند كه تا به امروز ب ييرونما
موجود در تابشِ  هاي يزوخ از افت يياتجز
تابشِ . را در بر داشته است يهانيك ي ينهزم پس
كه پس  ست يچون شفق هم يهانيك ي ينهزم پس
به نظر  ينچن. است مانده يبانگ به جا از مه

نقشه در  يناز ا ياريبس يها كه بخش رسيد يم
. ست شناختي يهانبا مدلِ استاندارد ك يخوان هم

 ياندر جر يزيانگ بحث يِبررس ينكا اما هم

پالنك را با ) يتمامور( هاي يافتهاست كه 
 يگزبوزونِ ه) ي ذره( ي تازه درباره يها داده
لِ استاندارد مد( يجِرا ي يهكرده و نظر يبترك
  .كشاند يابهام م ي را به ورطه) شناختي يهانك

كه  ييفضا ي رصدخانه يها داده ي يهاول تحليلِ
] 1[منتشر شده  arXiv ازچاپِ يشدر سرورِ پ

كه در  ييدما يقِدق يكه الگو دهد ينشان م
به اختصار  يا( يهانيك ي ينهزم تابشِ پس

CMB (با  يمشاهده شده در سازگار
 شناختي يهانمدلِ استاندارد ك هاي بيني يشپ

ادعا است كه  ينمدل بر ا ينا. است
 يننخست يهانِبانگ، ك پس از مه يزمان اندك
و انفجارگونه را تجربه كرده كه  يينما يانبساط

اما به . شناسيم يم» تورم«بازه را با نامِ  ينا
) Paul Steinhardt( هارت ينپائول اشتا  يتازگ
واقع در  ينستونگاه پر دانشاز  داني يزيكاخترف

پاسخ به  دركارانش،  راه هم به هم يوجرسين
منتشر  يا مقاله arXivدر  يافتهانتشار ي مقاله

 ياند كه هنوز برا كرده و در آن اشاره كرده
 يكبه عنوانِ  يبه مدلِ تورم ييآمدگو خوش

  .زود است ياربس يروزي،پ
  

  
  

 ي برخورددهندهكه از  يگزبوزونِ ه ي درباره هايي داده
باال نشان داده  يرِكه در تصو LHC( يبزرگ هادرون

از امواجِ  يبردار نقشه ينتر در كنارِ تازه) شده
را بر آن  دانان يزيكاز ف يآسمان، برخ يكروموجِم

مدلِ استاندارد  ي درباره ييها داشته كه پرسش
  .مطرح سازند شناختي يهانك

  
  سرن
 يبرا 1980 ي در دهه يواقع مدلِ تورم در

شد كه چرا تابشِ  يهمسئله ارا ينا يحِتوض
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CMB كه امروز در دو  ييها در بخش يحت
اند،  ما قرار گرفته ي قابلِ مشاهده يهانِك يانتها
 يشمدل آن است كه پ ينپاسخِ ا. دما است هم

 ي در دوره يهانك يِكه گسترشِ ناگهان از آن
را از هم دور  يهانك ختلفم يِنواح ي،تورم
در دو  ينككه ا(دورافتاده  يِنواح يناكند 
ارتباط  ديگر يكبا ) اند قرار گرفته يهانك يسو

 يزيكيِف هاي يژگيو ينداشته و بنابرا يتنگاتنگ
  .اند خود را با هم به اشتراك گذاشته

كه چه  دانند ينم يقبه طورِ دق شناسان كيهان
شده است، ) يهاندر ك(موجِب آغازِ تورم  يزچ

متقابلِ  يرِكنش و تاث ورند كه برهمبا يناما بر ا
 يهان،در سرتاسرِ ك يرفراگ هاي يداناز م يشمار

 ينكرده است كه ا يينآن را تع يِحالت امروز
 ينفالتونا«و  يگزه يدانِشاملِ م ها يدانم
)inflaton( «ادعا  ينچن يمدلِ تورم. هستند
بر  ينفالتونيا يدانِم يِكه هرگاه انرژ كند يم
را  يشود، آغازِ روند تورم يرهچ ها يدانم يگرد

 ينفالتونيِا هاي يدانتاكنون م. شود يسبب م
 يِاند كه هر كدام با انرژ شده نهاد يشپ يمتفاوت
زانِ يم ينبنابرا شده و يفتعر يمتفاوت يلِپتانس

 دهند، يرا متفاوت به دست م يهانانبساط ك
كه از  يسرعت توپ دانيم يكه م درست مانند آن

بغلتد، به ارتفاعِ تپه  يينبه پا يا تپه يباال
  .دارد يبستگ
 بينيِ يشپ ينبر ا يتورم يها مدل ي كل همه در

دما در تابشِ  ييراتدارند كه تغ يهمشترك تك
CMB )ك يها در بخش يدبا) يهانمختلف 
 يگربه عبارت د ياداشته باشد  يگاوس يعيتوز

تاكنون . كند يرويپ شكل يا زنگوله يِاز منحن
كرده و  ييدرا تا بيني يشپ ينپالنك ا يها داده

به شما  يمدلِ تورم يبرا يمحكم ي پشتوانه
 ينكارانش بر ا و هم هارت يناما اشتا. آيد يم

 يتازه و جد رادهايييها ا داده ينا«باورند كه 
  ].2[ »كنند يوارد م يهنظر ينبر ا

روز ل پالنك روزبه گروهمربوط به  يست
. كنند يتر م مجاز را كوتاه ينفالتونيِا هاي يدانم

شكل با  ينكه به بهتر ييها مدل يانم يندر ا
» وار هم يها مدل«دارند  يخوان ها هم داده
 يلِانسپت يِچراكه نمودارِ انرژ شوند، يم يدهنام
وار و  نسبتاً كم، هم هاي يها در انرژ مدل ينا

 ينگران ا پژوهش يِاصل يِنگران. شود يم افقي
وار  هم يها مدل يدارشدنِاست كه احتمالِ پد

 ست ييها تر از مدل كم ياربس يعي،به طورِ طب
ها را رد كرده  پالنك تاكنون آن يها كه داده
  .است
مربوط به  جِيگران اگر نتا پژوهش ي به گفته اما

 نتايج ينوار را به همراه واپس هم يها مدل
 ي كه از برخورددهنده( يگزه يدانِم ي درباره

جنوا  يكنزد) LHC(در سرن  يبزرگ هادرون
 يبد يخبرها يم،كن يلتحل) به دست آمده

. وار به دست خواهد آمد هم يها مدل يبرا
كار و پژوهش  LHCكه در  اتذر دانانِ يزيكف
احتماالً در  يگزه يدانِكه م اند يافتهدر كنند يم

آمده است  يدباال پد يِبا انرژ يدارشبه پا يحالت
 يانرژ و كم يدارپا يكربنديِبا پ يو نه در حالت

]3.[  
كه  يابيم يدرم يلپتانس يِبا نگاه به نمودارِ انرژ 

 ي از لبه يا چون استعاره هم يدارحالت شبه پا
بهترِ رفتارِ  درك هرچه يبرا(پرتگاه است 

 يل،پتانس يِها در نمودارِ انرژ حالت يزيكيِف
 هارت يناشتا). ينيدبب يوندگاهپ ينشكل را در ا

كه در ابتدا  باور است كه احتمالِ آن ينبر ا
 ثبات يو ب يدارشبه پا يدر حالت يگزه يدانِم
از  يباشد همانند آن است كه جسمآمده  يدپد

 يناز بلندتر(ماترهورن  ي آسمان بر فرازِ قله
 يفرود آمده و به جا) كوه آلپ رشته يها قله
در  يسقوط كند، به آسان يهپا كه به كوه آن

 وهبه عال. يدكوه فرود آ ي قله يكنزد يا چاله
 يزهايوخ تورم، افت ي به هنگامِ آغازِ دوره

 يگزه يدانِودآمده به سرعت مبه وج يِكوانتوم
 يرا سركوب كرده و موجبِ سقوط آن به حالت

مانند حالت  يحالت(اندك  ياربس ياربس يِبا انرژ
  .شوند يم) يوندگاهپ يرِدر تصو 3

از  يكه در برخ دهد يم يحتوض هارت اشتاين
موضوع  ينتورم، ا ي درباره يميقد يوهايسنار
 يِتورم يها اما در مدل. نبود ينگران يجا
 يناز حالت نخست يگزه يدانِوار، سقوط م هم

با  يبه حالت) يادز يِبا انرژ يستاشبه ا يحالت(
تورم  يعِسر ياركم سببِ توقف بس ياربس يِانرژ
 يهانتوقف رشد ك يبه معنا يند كه اشو يم

 يهانِكه ك احتمالِ آن شد يم يناگر چن. است
از  تر يشفرو رود ب چاله ياهس يكنوپا به درونِ 

 يكامالً بالغِ امروز يهانِآن بود كه به صورت ك
  .يددرآ

تنها  يو يلِكه تحل كند يم يدتاك هارت اشتاين
تاكنون در  LHCبرقرار است كه  يلدل ينبه ا
بر  يمبن يا نشانه يچخود، ه هاي يشآزما

 ياديمدلِ استاندارد ذرات بنبا  يناسازگار
 هاي يانداز اگر در راه. مشاهده نكرده است

 يو ناآشنا يزانگ ذرات شگفت LHC ي يندهآ
 يدانِم يِگاه نمودارِ انرژ آن دكشف شون يا تازه
 يبه بازنگر يازن يببه همان ترت يزن يگزه

اگر تنها «: گويد يم ياما و. خواهد داشت
ما  يارِكه در اخت ديريرا در نظر بگ ييها داده

 يريمس يمودنِگاه با پ قرار گرفته است، آن
 يكه مدلِ تورم يابيد يدرم يسرراست و منطق

 يبزرگ ردسرِبانگ در د مه يو كلِ الگو
  .»خواهند افتاد

 نهادكردنِ يشدر ساختن و پ هارت اشتاين
 يهان،ك ي درباره يزبرانگ بحث يادعاها

از  يخو بر يو. يستن يكار گرِ تازه پژوهش
 يسال بر رو ينكارانش به مدت چند هم
كار  گزيني يجا »يا چرخه  ي يهنظر« برد يشپ
از  اي يرهزنج يهان،كه در آن ك كردند يم
 يعني كند، يم بهرا تجر ها يها و فشردگ بانگ مه
گرا  گرا و انقباضِ درون انبساط برون يها بازه

 ينچن. دهند يدر آن رخ م درپي يبه طورِ پ
 ي،تورم يها بر خالف مدل اي يهنظر

 يوارِ گاوس هم يعِاز توز يكوچك يها انحراف
  .كند يم بيني يشدما پ يزهايوخ را در افت
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يافتنِ يِچنان در پ پالنك هم يِپژوهش گروه 
 ياز اعضا يهستند و برخ ييها انحراف ينچن
مربوط به  يجِباورند كه نتا ينگروه بر ا ينا

 يوهاياربه سن يفشارِ سخت CMBتابشِ 
و  هارت يناما اشتا]. 4[خواهد آورد  يا چرخه
) Jen-Luc Lehners( ينرزلوك ل-ژان

 ي از موسسه رانشدر بخشِ گ داني يزيكاخترف
ماكس پالنك واقع در پوتزدامِ آلمان در 

متنشر شده  يشپ يجداگانه كه چند يا مقاله
 ي اند كه با در نظر گرفتنِ گستره ادعا كرده

 يا چرخه يها پالنك، مدل ياه خطاها در داده
  .چنان ممكن و معتبر خواهند بود هم

ناسا كه  يلكينسونِگرِ و روبش يزن يناز ا پيش
) امواجِ(در  ها يگرد ناهمسان يوجو در جست

 ييها داده ست، يهانيك ي ينهزم پس يكرموجِم
 يويدگردآورده بود و د CMBتابشِ  ي درباره

از  داني يكيزاخترف) David Spergel(اسپِرگل 
از  يگروه يِسرپرست ينستونگاه پر دانش

ها بر  داده ينا يلِتحل يبرا راگران  پژوهش
نظر  نكته هم ينبا ا يو. عهده داشته است

 يازمورد ن ي يهاول يطشرا يفاست كه توص
كه آن را به صورت  يا گونه به يهان،ك يبرا

 يبه دست دهد دارا ينشامروز
 ي همه«: افزايد ياو م. ست هايي يچيدگيپ
 يدارا يننخست يهانِك ي ما درباره هاي يدها

اسپرگل . »ست يا برجسته يِمفهوم كالتمش
 يها مدل يكه برخ پذيرد يم ينچن هم

و  يخوان پالنك هم يها با داده يا چرخه
  .دارند يسازگار
 شناسيِ يهانك«با عنوانِ  يا برنامه يشپ چندي
 ياولك يِنظر يزيكف ي در موسسه »يننخست

برگزار شد و  يفرنياكال يواقع در سانتاباربارا
 هاي يكنندگان، نگران شركت يبرخ
ها را  را مورد بحث قرار داده و آن هارت يناشتا

پالنك هم در  ي پروژه يالبته اعضا. رد كردند
  .كنندگان بودند دسته از شركت ينا يانِم

 دانِ يزيكف) Eva Silverstein( يلوراشتاينس اوا
 يكيو  يفرنياگاه استنفورد در كال از دانش ينظر

: گويد يبرنامه م ينا هاي دهنده يباز ترت
و  هارت يناشتا(مقاله  ينا يسندگانِنو«

 يها كه مدل كنند يادعا م ينچن) كارانش هم
پالنك  يجِكه نتا(مجاز و به جا مانده  يِتورم

ها  آن ي به گفته) را رد نكرده است ها آنهنوز 
» نامحتمل« ي خود واژه. تندهس» نامحتمل«

اشاره  يو. »ست يمفهومِ مبهم و نامشخص
وجود دارند كه  يتورم يكه سازوكارها كند يم

وارِ  هم يها كامل بوده و مدل ينظر يدگاهاز د
  .دهند يبه دست م يزمجاز را ن

باورم كه  ينمن بر ا«: افزايد يم سيلوراشتاين
ز هم كه هنو پندارند يم دانان يزيكف ترِ يشب

 يطشرا ي درباره تري يشب ياربس هاي يدانستن
حال  ينبا ا. از تورم وجود دارد يشپ ي يهاول
 يِخوان پالنك، هم يجِتوجه كرد كه نتا يدبا

  .»دارد يتورم يبا الگو يريگ چشم
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  است؟ ينيمنشا آب ماه زم
  

 يرافتادهكه آب گ دهد ينشان م يديجد مطالعه
 ينزم يبا آب رو يكسانيدر داخل ماه منشا 

كه ماه با  آن پس از  گويد يمطالعه م ينا. دارد
 يشسال پ يلياردم 4.5در  يمعظ يبرخورد

را  يناز آب زم يميشكل گرفت، منبع عظ
 David( يونسونستا يويدد. تصرف كرد

Stevenson (از كلتك  اي يارهپژوهشگر س
 يزانگ مهم و شگفت يجهنت ينا«: گويد يم

  ».است
آلبرتو  شيميدان ينزم يشگاهاز آزما ها يافته اين

 يروناز دانشگاه براون ب ) Alberto Saal(سال 
را تالش كرده تا ثابت  يرآماده كه پنج سال اخ

. ه استكند ماه به صورت خشك متولد نشد
به  يبهشتارد 19كه در  يدمطالعه جد يندر ا

سال و گروهش آب موجود در  يده،چاپ رس
كردند كه در دهه  يلدو سنگ از ماه را تحل

آورده  ينآپولو به زم يمايتوسط فضاپ 1970
 يمدفون يها احتماال از ماگما سنگ. اند شده

 يآتشفشان يها فوران ياند كه ط شكل گرفته
درون . اند ه به سطح آن آمدهعمر ما يدر ابتدا
 يها از گدازه يكوچك يها ها كره سنگ
شده درون بلورها قرار دارند كه اجازه  سخت

  .ها خارج شود اند آب از سنگ دادهن
و  يدروژنغلظت ه يريگ گروه با اندازه اين
آب ) ينوترون اضاف يكبا  يدروژنيه( يمدوتر

دو  يننسبت ا. كردند يلها را تحل درون سنگ
نشانگر منشا آب درون منظومه  وتوپيزا

 يكرپ غول هاي يارهس يآب رو. است يشمس
كه در خارج از  ييدارها و اكثر دنباله يگاز

 يمنسبت دوتر د،ان شكل گرفته يشمس  منظومه
  كه آب يدارند در حال ييباال يدروژنبه ه
  .دارد ينسبت كمتر ينيزم

 يدروژنه- يومكه نسبت دوترو آن آور شگفت
و  ينزم يآب رو يهشب يارماه بس يها نمونه

و ماه  ينزم يآب رو يعني. هاست شهابسنگ
شكل  يكساني يها شهابسنگ ياز برخوردها

مخزن آب و ماه « :گويد يسال م. اند گرفته
  ».بوده است يكسان
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 يآلبارد يسفرانس. يستندهمه موافق ن البته

)Francis Albarede (از اكول  شيميداني ينزم
فرانسه اشاره دارد كه  يونر لد يورنرمال سوپر

 يها سنگ يگرنسبت به د يليتحل يها صخره
فرّار  يها آورده توسط آپولو، آب و مولكول

 يبرا يراه يچكه ه گويد ياو م. دارند يشتريب
 ينا يبوجود ندارد كه ترك هنكت يناثبات ا
ماه كودك  يهاول يبها همسان با ترك سنگ
فكر . نديستها قابل اتكا ن نمونه ينا«: است

داخل ماه باشند،  يندهها نما سنگ ينا كنم ينم
درباره  يزيچ يمبتوان كنم يفكر نم ينبنابرا
  .»ييمآب ماه بگو يمحتوا
 يزن يگريسال معتبر باشد، معضل د يرتعب اگر

. شود يماه افزوده م يريگ به مسئله شكل
  ياست كه ش ينا يهفرض ينتر محبوب

 ميليارد 4.5 – مثال به اندازه مريخ – يكرپ غول
مسئله . برخورد كرد يهاول ينبه زم يشسال پ

از  يشب( يادز يكه در آن دماها ينجاستا
آب موجود  امتم) گراد يدرجه سانت 5000

شود و  يرتبخ يدبا يبرخورد يو ش ينزم يرو
 توانسته يم ينزم(خشك باشد  يدماه با ينبنابرا

آب به  يسنگ شهاب يبعدها توسط برخوردها
آب را  يمو به خاطر جو ضخ دست آورده
سال او را قانع  يدجد يجاما نتا). حفظ كند

 ينماه از زم يها در سنگ يماندهكرده آب باق
  .اند در برخورد حفظ شده يقيبه طر واند  آمده

 يوسنار ينموافق است كه ا استيونسون
است اما اشاره  يفعل يوسنار ينمعنادارتر

ت صور يبيعج هاي يريگ كه اندازه كند يم
مثال، ماه در  يبرا. شوند يحتشر يدگرفته كه با

دارد،  يكم ياربس يمپتاس ينبا زم يسهمقا
بعد از برخورد  يدكه همانند آب با يعنصر
شده اما  ناپديد يمچرا پتاس. شده باشد يرتبخ

مانده   يتر و فرّارتر است، باق آب كه سبك
  است؟

 يريگ شكل يبرا يداستان يچه«: افزايد يم او
ما را برآورده  يها ود ندارد كه دانستهماه وج

  ».برد يكه علم را جلو م يزهاستچ ينهم. كند
  

  منبع
Moon's water may have earthly origins 

  
  مرجع

Hydrogen isotopes in lunar volcanic 
glasses and melt inclusions reveal a 

carbonaceous chondrite heritage. 
  

  ياتم سنج يسمغناط ينتر حساس
  

 يها ل با استفاده از سلو گران پژوهش
اند كه  را ساخته ياتم سنج يسچندگذره، مغناط

 ينبا باالتر يسيخارج از حفاظ مغناط تواند يم
  .دقت عمل كند

 هاي يدانم تواند يكه م ياتم سنج مغناطيس
 يدانبار كوچكتر از م يلياردم يكصد يسيمغناط

  محافظت يچكند و به ه ييرا شناسا ينزم
ندارد، توسط  يازن ينزم يداناز م يخاص
توسعه داده  المللي ينن بگرا از پژوهش يگروه

گروه معتقد است كه دستگاه  ينا. شده است
گذره  چند يبخار اتم يها بر سلول يها مبتن آن
)multi-pass atomic vapour cells ( بوده و
مختلف سنجش  يدر كاربردها تواند يم

 هاي يدانم يريگ از جمله اندازه يسيمغناط
 نييمعادن زم يساز پاك يولوژيكي،ب يسيِمغناط
و  ياديبن يزيكف هاي يشدر آزما ينچن و هم

  .يردمورد استفاده قرار گ شناسي ينزم
  

  
  

  چندگذره يسلول سنج مغناطيس
  

 يكه از گازها ياتم هاي سنج يسمغناط اگرچه
شده است، از  يلتشك يمسز يا يديومروب ياتم

اند اما تنها به  وجود داشته يشسال پ 50حدود 
باال و  يتبا حساس يا است كه به نمونه يتازگ
 ي كننده و جور كه به خنك جمع يطراح
كرده  يداندارد، ارتقا پ يازن يمتق گران يبرودت
  .است

  
  حساس هاي مقياس
كه  يزمان ياتم يآشكارسازها ينا متاسفانه

 يريگ را اندازه يفيضع يسيمغناط هاي يدانم
به  ينزم يسيمغناط يداناز م يدبا كنند، يم

 يسرومال يكنون مااك. محافظت شوند يخوب
)Mike Romalis( دانگ شنگ ،)Dong 

Sheng (ينستونو همكارانش از دانشگاه پر 
 ين،انگ چيو دانشگاه علم و صنعت ژج يكاآمر

با  يا را به نمونه ياتم سنج يسمغناط
ممكن  ياسمق ينو كوچكتر ينتر حساس

 يزن يساز به حفاظ يازياند كه ن توسعه داده
  .ندارد

 يبا آشكارساز ياتم يها سنج مغناطيس
ها به  اتم يسطوح انرژ ييرتغ يچگونگ
كار  يخارج يسيمغناط يدانم ي واسطه

معروف است؛  يمانهمان اثر ز ينا. كنند يم
 يها كه به موجب آن حالت ياثر كوانتوم يك
 يكاتم در حضور  يكدر  يسيمغناط ينياسپ
 ينا. شوند يشكافته م يخارج يسيمغناط يدانم

و  ياتم يسيگشتاور مغناط ينكنش ب برهم
مورد  يدانم يريگ جهت اندازه يخارج يدانم

كار  ينبه طور معمول ا. گيرد ياستفاده قرار م
) pump laser( يدمش يزرل يكبا استفاده از 

تجمع  ي يلهها به وس اتم كردن يجهت قطب
در  شود يانجام م يخاص ينياسپ يها حالت
) probe laser(پروب  يزرل يككه   يحال
 كند يم يريگ را اندازه ينياسپ يميركت تقدح

  .متناسب است يسيمغناط يدانكه با م
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 يدانمستقل از جهت م يمانگذار ز بسامد
 يآن بستگ ي فقط به اندازه(است  يسيمغناط
است كه دستگاه به  يلدل ينو به هم). دارد

. شناخته شده است ياسيحسگر مق يكعنوان 
 سنج يسمغناط ينا«: دهد يم يحتوض يسرومال

 يحسگرها يگربا انواع د يسهدر مقا
 برايمنحصر به فرد  ي نمونه يك يسي،مغناط

سودمند است كه  ينا. رود يبه شمار م يندهآ
 يسيبتواند خارج از حفاظ مغناط سنج يسمغناط

حسگر نسبت  يريبه جهت گ يراز. عمل كند
او خاطر نشان » .يستحساس ن ينزم يدانبه م
 ييدقت باال بسامد با ينكه ا كند يم

 ييراتامكان رفع تغ ين،و ا شود يم يريگ اندازه
 يسيمغناط يدانم ي واسطهبه  يدانكوچك در م

  .سازد يرا فراهم م ينزم
  

  يدجد هاي طراحي
مربوط  »ياساس  ينوآور«كه  گويد يم روماليس

 يها ها، استفاده از سلول به دستگاه آن
 ينها سابق بر ا سلول ينا. گذره است چند

 يآشكارساز يتهبود حساسجهت ب
حركت  ي يلهبه وس يكياپت هاي يريگ اندازه
پروب در سلول  يزرل ي يكهبار يبرگشت و رفت

ب بارها با يترت  يناست تا به ا رفته يبه كار م
 يسرومال. كنش داشته باشد ها برهم اتم
 يكياپت يچرخش يگنالس ين،ا«: گويد يم

گران از  پژوهش» .دهد يرا به دست م يبزرگ
استفاده  يخود در حالت پالس سنج يسمغناط

ها به سرعت از نظر  كه اتم يا كردند به گونه
 يباًتقر يدگيكنند تا به قطب يدادمش پ يكياپت

 ها يريگ اندازه ينبند و بنابرايادست  يكامل
 يليم يكانجام شود؛ در عرض  يعسر ياربس
 ينا«: افزايد يم يسرومال. يزرياز دمش ل يهثان

را سركوب  ياتم ينب يها وردواهلش، برخ
كه به  دهد ياجازه را م ينو به ما ا كند يم

از قبل دست  يشتربه مراتب ب هاي يتحساس
كه قبل از  يعسر يريگ زمان اندازه ينا» .يابيم

 يزنو ينچن هم افتد، ياتفاق م ينيواهلش اسپ
 ينبا ا. دهد يرا كاهش م يستمدرون س

 يتسگروه نشان داد كه حسا ينا ييرات،تغ
 يحسگرها ينتراز با بهتر ها هم دستگاه آن

 يدانم يككه در  يموجود است در حال
مورد  يحفاظ يچمحدود و بدون ه يسيمغناط

  .گيرد ياستفاده قرار م
 تواند يحسگر م ينكه ا كنند ياشاره م ها آن

داشته باشد مانند  ياريبس يكاربردها
 يكيالكتر يدو قطب يگشتاورها يجستجو

، MNR هاي يگنالس يسازآشكار ي،دائم
) MRI( يسيمغناط يدتشد يربرداريتصو

 يبردار و نقشه يفضع هاي يدانم
كه در حال  گويد يم يسرومال. يسيژئومغناط
كاهش  يدر تالش برا هگرو ينحاضر ا

 يحسگر و وصل كردن نور ورود ينا ي اندازه
كار  يناست كه ا يبرف يك يقبه چشمه از طر

  .كند يل مقابل حم يشتردستگاه را ب
 Physical Review ي پژوهش در مجله اين

Letters منتشر شده است.  
  

  منبع
http://physicsworld.com/cws/article/news
/2013/apr/24/atomic-magnetometer-is-
most-sensitive-yet 

  
  مرجع

http://prl.aps.org/abstract/PRL/v110/i16/
e160802 

  
  يلاتومب يجلو ي يشهش يها ترك

  كند يا حفظ ماسرار برخورد ر
  

 يكيپالست يا اي يشهپرتابه به صفحات ش شليك
شده  حاصل يها كه تعداد ترك دهد ينشان م

 ي ماده هاي يژگيسرعت برخورد و و يانگرنما
  .هدف است

 يلاتومب ي يشهبه ش يكه سنگ كوچك زماني
 شوند يم يانكه نما ييها ترك كند، يبرخورد م

 يا هستار يها طرح يناما ا يستندن يندخوشا
در مورد  ياطالعات يشكل ممكن است حاو

در  يشگاهيآزما يجنتا. باشند يشهسنگ و ش
 Physical Review ي رابطه در مجله ينا

Letters دهد يم نمنتشر شده است كه نشا 
 ي پراكنده شده از نقطه يها تعداد ترك

سرعت برخورد و  تواند يورد، مبرخ
. مورد اصابت را آشكار كند ي ماده هاي يژگيو

گران  بدست آمده توسط پژوهش يقدق ي رابطه
باشد؛  يدمف يقانون يها ممكن است در تجسس

 يككردن سرعت  يينمثال جهت تع يبرا
 ينچن هم. لولهگ يك يانرژ يا يهنقل ي يلهوس
نند در ما ترك هاي يژگيجهت درك و يجنتا ينا

 تواند يم اي يارهو علوم س يشناس باستان
  .كننده باشد كمك

  

  
  

برخورد پرتابه با  ي يلهكه به وس ييها ترك تعداد
در  ياطالعات يانگرب شود، يم يدتول اي يشهش ي صفحه

هدف  ي صفحه هاي يژگيمورد سرعت برخورد و و
  .است

  

) fracture mechanics(شكست  يكمكان در
شكست است كه  يمهم، انرژ يژگيو يك

ترك  يك يلتشك يالزم برا يبرابر مقدار انرژ
. شود يماده مربوط م يسطح يبوده و به انرژ

. آورد يرا به وجود م يديترك، سطح جد يراز
كه  كنند يگران به طور معمول فرض م پژوهش

به ماده به  كه وندش يم يلتشك يها هنگام ترك
شكست كمتر از  يكه در آن انرژ يسمت مكان

وارد  يرومتناظر است، ن يكشسان يانرژ
كه  يهنگام يگربه عبارت د يا. شود يم

 يكمتر يبا خمش به انرژ يسهشكست در مقا



 36 1392تابستان؛پنجمم، سال بيست وسيزدهشماره  ،خبرنامه انجمن فيزيك ايران

  
 يانرژ ترين يينمواد با پا. داشته باشد يازن

  . هستند ينتر شكست، شكننده
 ياكس مارس وندربرگ از دانشگاه نيكوال

)Aix-Marseille University ( در فرانسه
ترك گسترش  يككه  يهنگام«: گويد يم
طرح  ينكه ا شود يسوال مطرح م ينا يابد، يم

 يشدر آزما »گويد؟ يبه ما چه م يخوردگ ترك
 يجادا يها وندربرگ و همكارانش سوراخ يراخ

مطالعه  موردرا  ينيوميآلوم يها شده در ورق
ها نشان  كه تعداد ترك يافتندرقرار داند و د

 تواند يهمسان م ياز رفتارها يكه برخ دهد يم
داده  يحتوض] 1[ يمدل نظر يك ي يلهبه وس
پس از « تحليل و يهتجز ينگروه هم ينا. شود
كه مشابه  يا ساده يستمس يرا رو» واقعه

عمل  يلاتومب ي يشهش يكبرخورد سنگ به 
  .اند كرده سازي يادهپ كند، يم

 يگروه وندربرگ صفحات يش،انجام آزما براي
را با  گلس يو پلكس يشهاز جنس ش

 ينتا چند متر يليم يماز حدود ن ييها ضخامت
 يتفنگ باد يك. انتخاب كردند متر يليم

شكل، از جنس فوالد با  يا گلوله ييها استوانه
 يبه سمت صفحات با سرعت متر يليم 4قطر 

. كند يك ميشل يهمتر بر ثان 120تا  10 ينب
ها و  با سرعت باال شروع ترك ينيدورب

و  1 ويدئوهاي( كند يها را دنبال م آن يشرويپ
  ).ينيدرا بب 2

 ينگران متوجه شدند ا كه پژوهش يزيچ اولين
ها با جذر سرعت برخورد  بود كه تعداد ترك

دارد كه  ينداللت بر ا يجهنت ينا. متناسب است
شما  يلاتومب ي يشهبا ش يبه آهستگ ياگر سنگ
بر ساعت در  يلما 80كه با سرعت  يهنگام

برخورد كند شما دو  يد،هست يحال رانندگ
كه زمان  يدداشته باش نتظاررا ا ييها برابر ترك

بر ساعت ممكن  يلما 20با سرعت  يرانندگ
طور كه انتظار  ها همان آن. يفتداست اتفاق ب
مواد مختلف متوجه شدند  ي يسهداشتند با مقا

كاهش ( يشكنندگ يشها با افزا كه تعداد ترك

 ينا. يابد يم يشافزا) شكست يانرژ
رفتار از  يناستخراج ا يگران برا پژوهش

كل  يانرژ يبرا يفرمول يه،پا يزيكف وانينق
موجود در ورقه بدست آوردند كه شامل هر 

است و تعداد  يشكست و خمش يدو انرژ
را به حداقل  يانرژ ينكه ا ييها ترك

ها به  معادالت آن. محاسبه كردند رساند، يم
متناسب با  يدكه با ييها تعداد ترك يدرست

 يسوم انرژ ي يشهجذر سرعت برخورد و ر
  .كند يم يشگوييت باشند، پشكس

ها ممكن  كه معادالت آن گويد يم وندربرگ
 ياتكردن جزئ يداپ يبرا يساست به پل

مدل  ينا. جرم كمك كند ي صحنه ياتصادف 
ناشناخته را  ي ماده يك هاي يژگيو تواند يم
 يخاز  يدهمثال قمر پوش يبرا. آشكار كند يزن
در مكان » اروپا«موسوم به  يمشتر ي يارهس

برخورد  اثربه وجود آمده در  يها حفره
به  يا شده  خطوط گسترده ي، دارا سنگ شهاب

مشابه  يياست كه الگو يرونسمت ب
دانشمندان . نازك دارد يا صفحه يها شكست

در  يممكن است قادر باشند مطالب اي يارهس
 ياروپا با انجام بررس يريگ مورد شكل
بدست  يخي يساختارها ينا يقشمارش دق

  .دآورن
 ياز مركز فناور) Jan Åström(استروم  ژان

 Finnish Information(اطالعات  فنالند 

Technology Center for Science ( در اسبو
 يها پژوهش در تالش ينكه ا گويد يم

مهم  يها جنبه يفتوص يروزافزون برا
) fragmentation(تكه شدن  و تكه يشكستگ

) Howard Stone(هوارد استون . دارد يسهم
 ينمعتقد است كه ا ينستوندانشگاه پر از

گران جهت  به پژوهش تواند يمطالعه م
تكه بدست آمده از  تكه ياءاش يبازساز
او . كمك كند يشناس باستان هاي يحفار

 ييها است كه احتماالً تفاوت يهيبد«: گويد يم
تكه شدن وجود دارد كه به  تكه ي در نحوه

اما . سترخ دادن برخورد ا يچگونگ ي واسطه
 ييرتغ يدر مورد چگونگ يديكار نگاه جد ينا

 ي نمونه ينچن و هم كند يها فراهم م تعداد ترك
كنترل شده است كه به  ي مطالعه يكاز  يخوب
  ».پردازد ياثرات م ينا يبررس

  
  منبع

http://physics.aps.org/articles/v6/48 
  

  مرجع
R. Vermorel, N. Vandenberghe, and E. 
Villermaux, “Radial Cracks in Perforated 
Thin Sheets,” Phys. Rev. Lett. 104, 
175502 (2010). 

  
  !چقدر چاق است؟ ينگرشرود ي گربه

  

اند  داشته يسع دانان يكيزف يراخ يها سال در
را در داخل حاالت  ياءاش ينتا بزرگتر

حاالت،  ينجا دهند؛ ا يكوانتوم ينه برهم
را  ينگرشرود ي هستند كه گربه يحاالت نادر

در آلمان  ياكنون محققان. يافتدر آنها  توان يم
اند كه بر اساس آن  داده يشنهادرا پ يروش

 مقياسي گيبزر يزانم توان يم
)macroscopicity (كرد يينرا تع ياييچنان اش.  

صرفاً  يشآزما يك ينگرشرود ينارو ي گربه
  جعبه يكداخل  يا است كه در آن گربه يذهن

كه مورد مشاهده واقع  يقرار دارد و تازمان
نشده است به شكل همزمان مرده و زنده 

اثر  يكاز  ياست افراط يمثال ينالبته ا. است
 يدهنام) superposition( ينه كه برهم يكوانتوم

 يااتم  يك يكوانتوم هين در برهم. شود يم
آن  يرو يريگ اندازه يككه  مادامي ،فوتون

چند حالت  يادر دو  تواند مي ،انجام نگشته
. به شكل همزمان قرار داشته باشد يكوانتوم

جهان  يعاد يژگيو ينه اگرچه برهم
اثر  اما اين ،آيد يبه حساب م ياسمق كوچك

نشده  يدهروزمره د ياد زندگهرگز در ابع
كه  كردند يتصور م دانان يزيكاز ف يبرخ. است
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حل شده و  يكوانتوم يكمعما توسط مكان ينا

فرو  ينمع ياسمق يكفراتر از  يبه سادگ
 يزن يگريد دانان يزيكدر مقابل ف. پاشد يم

حاالت  ينب يگذار ينهستند كه معتقدند چن
 يرو تر يجيتدر ياربس يمختلف كوانتوم

 گتربزر يكوانتوم ياءو درمورد اش دهد يم
به شكل  ينه حالت برهم يكدر  ماندن يباق
چون اثر نوفه : شود يمشكل م اي يندهفزا
درست  يحالت كوانتوم يك يبر رو يطيمح

  .كند يعمل م يريگ اندازه يكمثل 
  

  يجهان كوانتوم ابعاد
 يجهان كوانتوم يقاًدق كه ينبردن به ا يپ براي

  يكيو جهان كالس يرفتهپذ يانپاچگونه و كجا 
بزرگ و  ياءاش دانان فيزيك ،شود يشروع م
 ينه را در معرض حاالت برهم يتر بزرگ
شامل  ياءاش ينا. دهند يقرار م يكوانتوم
مختلف در  يها و به ارتفاع اند ياتم يها گروه
 يها و مولكول رسند يم ياتم ي »فواره« يك

 هاي يشتداخل با خودشان در آزما يبزرگ برا
. شوند يدوشكاف ساخته م يشبه آزما يهشب
كه در جهات مختلف  يكروآمپريم هاي يانجر

 يكساندر زمان  ييمدار ابررسانا يكحول 
  . اند مشاهده شده يزن اند يافته يانجر
وجود  اي يستهو شا يرمبهموجود طرح غ ينا با

 يبتوانند از آن برا دانان يزيكنداشته تا ف
 هاي يشآزما ياسيمق گبزر يزانم ي يسهمقا

 تر يشپ. مختلف مورد استفاده قرار دهند
را در قالب حاالت  يتيكم ينمحققان چن

 اما اين ،اند كرده يفتعر يستمس ي يژهو
مثال اگر  نوانبع. يستن ينيكامالً ع يكردرو

مولكول شمرده شوند  يكذرات در داخل 
تعداد  يستيبا يارمع ياكه آ يستواضح ن

در عوض  ياها دارند  مولكول باشد كه ييها اتم
ها و  نوترون ،ها پروتون يجمع تمام

  .هاست الكترون
  

  حداقل اصالحات
و ) Stefan Nimmrichter( يمريخترن استفان

از ) Klaus Hornberger(كالوس هورنبرگر 
 ،)Duisburg-Essen(اسن  يسبورگدانشگاه دو

تحقق  يرا برا مقياسي يسنجش بزرگ معيار
اند كه  كرده يفتعر ينمع يحالت كوانتوم يك

 يمورد استفاده و به جا يشدر قالب آزما
 يكها  آن. شود يم يانخود حالت ب يژگيو

به حداقل  يرا برا يعموم ياضيعبارت ر
 يناميكساختن د يكه برا يرساندن اصالحات

 يكو به منظور نابودكردن  ينگرشرود ي معادله
است را ابداع  يازن ينمع يحالت كوانتوم

 يك ياسيمق بزرگ يزانم ينبنابرا. اند كرده
 با تعداد چنين ،ينمع يشگاهيآزما ي يجهنت

 يجهرچه تعداد نتا شود؛ مي يينتع ياصالحات
كنار  ياديز ييراتباشد تغ يشترب ياسمق بزرگ

  .شوند يگذاشته م
از  يشتريدرازمدت تعداد ب ينه برهم يك چون

شده  طرح پيشنهاد ،كند يرا رد م ييراتتغ ينا
زمان « ياتاً به دانستن مدت زمان عمد

اما . مورد مطالعه اتكا دارد ينه برهم »يهمدوس
 اي يژهو يتاز اهم يزموردنظر ن يجرم ش

مولكول  يك يمثال برا يبرا: برخوردار است
نسبت به  يتريشب ييراتتر تغ پرجرم
مدت زمان  يتر برا سبك يها مولكول
دو  ينا. خواهد بود يازن يكسان يهمدوس

كه مربوط به  يتر به همراه پارامتر سومپارام
را  μعدد  تك يكاست،  ينه برهم ياسمق
 يتمي،لگار ياسدر مق دهند، يم يجهنت
 يدارا يش يك ينه حالت برهم كه ينحو به

است  ترونيبا تك الك يكساني ياسيمق بزرگ
قرار  ينه برهم يكدر  يهثان10μكه به مدت  

  .داشته باشد
  

  يكرپ غول هاي مولكول
كه اغلبِ  اند يافتهو هورنبرگر در مريخترني

از  اند يافتهكه تا به امروز انجام  هايي ينه برهم

 يشيآزما. اند اتم استفاده كرده 356با  يمولكول
با شركت و  يتوسط دانشگاه 2010در سال 

 University of Vienna-led( ينو يرهبر

collaboration ( و  يمريختركه ن يافتانجام
در آن . در آن شركت داشتند يزهورنبرگر ن

 ينا. محاسبه شد μ يبرا 12عدد  يشآزما
نشان دادند كه  ينهمچن يقاتيزوجِ تحق

 يدبزرگتر را تول يرمقاد ياتم يها سنج تداخل
 يكوانتوم ياما قطعات تداخل كنند يم

-فوق هاي يانكه جر) SQUID( ييابررسانا
را با ) superimposed currents( يليتحم

 ،كنند يم يجادها ا از الكترون ياديتعداد ز
چون حاالت : دهند يم يجهرا نت يكمتر مقادير
 آورند يدوام م يهها تنها چند نانوثان آن يكوانتوم

ها از  ها و مولكول با اتم يسهها در مقا و الكترون
  .برخوردارند يينيجرم پا

كه  زنند محققان حدس مي ،يندهبه آ ينگاه با
اتم طال  يليونم يمكه از حدود ن ييها خوشه
 يزن 23را به حدود  μاند مقدار  شده يلتشك

- ها محاسبه كردند كه خود اما آن. جابجا كنند
 يليكونس اكسيد يد يها نانوكره يتداخل

را  ييباال يباًتقر هاي ياسيمق بزرگ تواند يم
 ياربس ياز نظر مفهوم يشآزما ينا. دهد يجهنت

 انجام ينچه گروه و تر است از آن سرراست
سنج  از تداخل يشچون در آن آزما. اند داده

 يشو همانند آزما شود يدوشكافه استفاده م
. ندارد يازپراش مجزا ن يبه سه تور ينگروه و

دشوار است  يكار يوجود به لحاظ فن ينبا ا
را به  ها نانوكره يحركت حرارت يستيچون با

كاهش داد؛  يكوانتوم ي يهحالت پا  از تر يينپا
موفق به انجام آن نشده  يحال كسكه تاب يامر

  .است
  

  يكرو ي گربه
فائق  يموانع ينبتوان بر چن كه يدر صورت حتي

دارند  يشرا در پ يه درازرا دانان يزيكآمد، ف
. را تحقق بخشند ينگرشرود ي تا بتوانند گربه
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 يلوگرميك 4 ي كره يكگربه را بعنوان  يناگر ا

و فرض  يريمشده در نظر بگ يلكه از آب تشك
به  ينه برهم يكدر  يهثان يكبه مدت  يمكن

 10 ي كه به فاصله(در دو مكان  انطور همزم
بر  ،يردرار گق) از هم قرار دارند متر يسانت

و هورنبرگر محاسبه  چه نيمريختر اساس آن
خواهد شد  يجهنت μ يكه برا يكردند مقدار

 يانبه ب. خواهد بود 57درحدود  يزيچ
كه در  يمعادل است با الكترون ينا يمريخترن

 1039 حدود – يهثان 1057 يبرا ينه برهم يك
: افزايد ياو م. قرار دارد -يهانبرابر سن ك

امر  ينگفت كه ا يتبا قطع وانت يهرگز نم«
اما احتماالً هرگز قادر به  ،است يرممكنغ

 يكوانتوم ينه گربه در برهم قراردادن يك
  ».يمنباش

  

  
  

  .دارد 57در حدود  ياسيمق بزرگ ينگرشرود ي گربه
  

از ) Tony Leggett(لگت  يتون ي طبق گفته بر
 يندر اوربانا شامپا) Illinois( يلينويزدانشگاه ا

)Urbana-Champaign (بتوان با  يستيبا
 هاي يژگيو ينكه ب ييها استفاده از تفاوت

و  ،يشگاهمطالعه شده در آزما يكوانتوم ياءاش
 پايه ،وجود دارد ينگرشرود ي گربه يهشب اشياء

 ياسيمق بزرگ يزانم يفتعر يبرا ار يو اساس
كه در  اي يدههرچند ا« :او ي بگفته. داد يلتشك

 ،هوشمندانه است اي ايده ،شده يانمقاله ب ينا
 يارمع» «ندارد يوبخ يريگ جهت يدها اما  اين
 يككه به مكان آن يبجا يستيبا ياسيمق بزرگ
خودش اشاره داشته  يدر فرمول بند يكوانتوم
متعارف ما سرچشمه  هوداز ش يستيباشد با

 يك ينبتواند تفاوت ب كه يطوري. يردبگ

 يكقرار دارد و  ينيالكترون كه در حالت نامع
قرار دارد را  ينحالت نامع يكگربه كه در 

  ».س كندمنعك
 Physical Review Lettersدر   يقتحق اين

  .منتشر شده است
  

  يسندهنو درباره
Edwin Cartlidge  :در شهر  يعلم اي يسندهنو

  .رم است
  

  منبع
http://physicsworld.com/cws/article/news
/2013/apr/25/how-fat-is-schrodingers-cat 

  
مربوط به  هاي يشحذف نوفه از آزما

  يامواج گرانش يآشكارساز
  

كه امروزه به منظور  هايي يشآزما در
 گيرند، يصورت م يامواج گرانش يآشكارساز
استفاده  يسنج تداخل يبرا ييها از روش

ها اثرات  در آن يزراز ل يكه نوفه ناش شود يم
از  يگروه يبه تازگ. دارد ياريبس يمنف

 يرا برا يدانشمندان دانشگاه استنفورد روش
با نام  هاند ك داده نهاديشپ يسنج تداخل
 يو دارا شود يشناخته م ياتم يسنج تداخل

. ها است روش يرنسبت به سا ياديز يايمزا
 يها آن است كه اثر نوفه يامزا يناز ا يكي

روش تا حد قابل  ينهنگام استفاده از ا يزريل
  .يابد يكاهش م يتوجه

وجود امواج  ينشتينعام ا يتنسب ظريهن
 يناما تا كنون ا كند، يم بيني يشرا پ يگرانش

 يها در داده يممستق يرامواج تنها به صورت غ
 يها گروه. اند مشاهده شده يزيكياختر ف

 يدر حال جستجو برا ياريبس المللي ينب
بر وجود  يمبن يميبه شواهد مستق يابيدست

 يها سنج تداخل زبا استفاده ا يامواج گرانش
فاز  ييرهستند كه قادرند تغ يكريپ غول يزريل

 يحضور امواج را آشكارساز يناز ا يناش

آشكارسازها به  ينا يتكنند، اما غالبا حساس
محدود  ياربس يزرعلت وجود نوفه حاصل از ل

گراهام  يتركه توسط پ يا در مقاله يرااخ. است
)Peter Graham ( و همكارانش از دانشگاه
لترز چاپ شده  يويور يزيكالدر ف تنفورداس

 يدارياند كه از پا كرده نهاديشگروه پ يناست، ا
 يحل مشكالت ناش يبرا يو دقت امواج ماد

به چشم  يامروز هاي يشاز نوفه كه در آزما
  .استفاده شود خورد يم
  

  
  

نسبت به  يبهتر ييكارا ياتم هاي سنج تداخل
ها دارند، چرا كه قادرند  سنج تداخل يرسا

در حال سقوط آزاد را در دو  يها شتاب اتم
فضازمان  ييراتتغ يينتع يف برامكان مختل
ها تنها  سنج نوع از تداخل يندر ا. يرنداندازه بگ

 يها هر دو گروه از اتم يبررس يبرا يزرل يك
اثرات  يناست، بنابرا يكاف آزاددر حال سقوط 

 يرنسبت به سا يريتا حد چشمگ يزرنوفه ل
 يحال هنگام ينبا ا. ها كمتر است سنج تداخل

 ياثرات گرانش يريگ دازهان يبرا يزركه طول ل
ها مجددا باز  نوفه شود يم يادز يبه اندازه كاف

  .گردند يم
 يمگراهام و همكارانش تصم يلدل ينهم به

كردن  يختهبرانگ يها برا گرفتند تا از فوتون
 يهها به حالت پا ها و بازگرداندن مجدد آن اتم
دوباره تابع موج  يختنشكافتن و آم يبرا يزو ن

كه  يهنگام. استفاده كنند يآنسامبل اتم
 يناش يتداخل يزهايفر شود، يآنسامبل ادغام م

ها در تراز  كه اتم يبه مدت زمان دياز امواج ما
در . كند يم يداپ ياند بستگ مانده يباق يختهبرانگ

عمل  ييها همانند كرونومترها مجموعه اتم ينا
به تراز  يختهكه زمان گذار از تراز برانگ كنند يم
دو نقطه  يانم يزرل يها در پالسرا  يهپا
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 يموج گرانش يكچنانچه . كنند يم يريگ اندازه
مجموعه عبور كند، زمان حركت  ينا لاز داخ

 يناثر ا ينبنابرا. شود ينور دچار نوسان م
كه  ياتم يها سنج امواج با استفاده از تداخل

كرونومتر را  يها اتم يختگيمدت زمان برانگ
  .شود يفته ماندازه گر كنند ياحساس م

 يشآزما ينكه چنانچه ا گويد يگراهام م گروه
 يقابل اجرا باشد، دارا ياز نظر تجرب

 يشينپ يها نسبت به روش يفراوان هاي يتمز
 يروش ما به جا ينبه عنوان مثال در ا. است

عمود بر هم  يطوالن ياربس يآنكه از دو بازو
بازو  يكتنها به  يمسنج استفاده كن تداخل يبرا
روش تنها به ثابت  ينا ينهمچن. يمدار يازن

 يزانم يندارد، بنابرا يبودن سرعت نور بستگ
 يبر رو ياثر چندان يزرل يداريپا

  . ما نخواهد داشت هاي يريگ اندازه
  

  منبع
http://physics.aps.org/synopsis-
for/10.1103/PhysRevLett.110.171102 

  
  مرجع

http://prl.aps.org/abstract/PRL/v110/i17/
e171102 

  
  عدم تقارن يِآشكارساز

  LHCذره توسط  يدر واپاش
  

،  LHC يبزرگ هادرون ي دهنده شتاب
كه در آن  كند يم يآشكارسازرا  ييها واكنش
 ينا. شود يم يدهماده و پادماده د ينتقارن ب عدمِ
تقارنِ بزرگتر  كشف عدم يبرا مسيري ،ها يافته
  .است يهاندر ك
 ي دهنده گرانِ شتاب پژوهش يل،آور 23 در

گزارش )arxiv.org( يودر آرش يبزرگ هادرون
با طول  ياتم يرذره ز يك يِدادند كه واپاش

 ماده بيشتر به ماده نسبت به پاد ،عمرِ كوتاه
) strange B meson( يمزونِ شگفت ب. است

رفتار  يناست كه با ا يتنها ذره از چهار مزون
 ،رفتار ينذره به علت ا اين. شود يشناخته م

سوال، كه چرا  ينكشف ا يبرا يديجد مسير
 يشتراز پادماده ب يهانموجود در ك ي مقدار ماده

  . ستبه وجود آورده ا دانان يزيكف براي ،است
 آيد، يم LHCbسازِ  كه از آشكار يي ها يافته

 يليونومتر يككه در حدود  يذرات ي بازمانده
طبق . كاود يوجود دارند را م يپس از واپاش

 27 مزونِ شگفت بي، ،دانان يزيكف ي يافته
 ي ذره تا پاد كند يم يبه ماده واپاش يشتردرصد ب

آن با ذره متفاوت  يكيكه تنها بار الكتر(آن 
مدلِ  هايِ بيني يشتعداد با پ ينا). است

  .دارد يخوان استاندارد هم
 LHCbكه  هنگامي ،دانان يزيكنظر ف طبقِ

نادر مزون  هاي يواپاش يناز ا يشتريتعداد ب
تا  1000تنها (كند  يساز را آشكار يشگفت ب

 يريگ داده يكسالدر طول  ها يواپاش يناز ا
 شيو آزما يه، انحراف نظر)كشف شده است

 ينشان تواند يمشابه م ي يجهنت. شود يمعلوم م
 يا هظناشناخته در لح اي باشد كه ذره يناز ا

 با مزونِ شگفت بي ،شود يم يداركوتاه پد
شده و به خال  يدكنش كرده و سپس ناپد برهم
  .گردد يبر م

  
  منبع

http://www.sciencenews.org/view/generi
c/id/349997/description/News_in_Brief_
LHC_detects_asymmetry_in_particles_d
ecay 

  
  سنجش گلوكز در بزاق

  يكربن ي  نانولوله يبا حسگرها
  

 ي،كربن يها نانولولهبا استفاده از  ها پيشه فيزيك
 ينبه ا. اند آشكارساز گلوكز در بزاق ساخته

به  يقند خون با زدن سوزن يريگ اندازه يبترت
 يگرانگشت نه تنها دردناك است بلكه اكنون د

  .شده است يميقد

نفر در سطح جهان مبتال به  يليونم سيصد
 يشتعداد در حال افزا ينهستند و ا يابتد

 يمارانب يناز ا ديياقند خون تعداد ز. است
روش مرسوم . روزانه اندازه گرفته شود يدبا

سوزن به  يكقند خون، زدن  يريگ اندازه
سپس . قطره خون است يهانگشت و گرفتن 
قطره اندازه گرفته  يك ينغلظت قند در ا

 يزمانبر، نسبتا گران و برا يندفرا ينا. شود يم
ارزان قند  يرياندازه گ. درددار است يمارب

 يازاتدون زدن سوزن به انگشت امتخون ب
  .دارد ياديز

 يالدلفيادر ف يلوانايالرنر از دانشگاه پنس مايكل
. اند داده يهرا ارا يروش ينكارانش چن و هم

 ينآشكارساز گلوكز اختراع شده توسط ا
 يستورترانز يكپژوهشگران در اصل 

با  يشها كربن است است كه لوله يا نانولوله
 pyrene-1-boronic يدياس يمولكولها

ن مولكولها يگلوكز به ا. پوشانده شده است
  .چسبد يم
  

  
  

  يبر نانولوله كربن يقند خون مبتن آشكارساز
  

نمودار . كند يساده كار م يارآشكارساز بس اين
 توان يرا م يستوربر حسب ولتاژ ترانز يانجر

گلوكز به  يدنچسب. اندازه گرفت يبه سادگ
  يريگ قابل اندازه رييتغ يككربن  يها نانولوله

 يكبه  ييرتغ ينا. كند يم يجادنمودار ا يندر ا
غلظت گلوكز  يرياندازه گ يروش ساده برا

  .دانجام يم
 يدجد يفناور يناز ا يا هر چند بخش عمده

لرنر  يكلشناخته شده بود اما ما يشگاهدر آزما
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را با ساخت  يفناور ينو همكارانش ا

انبوهش  يدتول يمتكه ق - ساده  اي يلهوس
  .اند به كمال رسانده - خواهد بود ينپا ياربس
و همكارانش اختراع خود را در غلظت  لرنر
اند و  كرده يشمربوط گلوكز آزما ي ينيكيكل
گلوكز نه تنها  ييراتاختراعشان به تغ گويند يم

مانند  يبدن يعاتما يگردر خون بلكه در د
پژوهشگران  ينا. حساس است يزبزاق ن

مداوم  يازن تواند يم اي يلهوس يننچ«: گويند يم
 يرياندازه گ يرا برا نگشتبه سوزن زدن به ا

 يزندگ يفيتببرد و ك ينغلظت قند خون از ب
قطعا  ينا. »را بهبود ببخشد يابتيد يمارانب

افراد  يمخصوصا برا. مهم است يدستاورد
 ينانسول يقنوع دوم كه به تزر يابتمبتال به د

را  يابتيد يمارانطلق بم يتندارند و اكثر يازين
قند با  گيري دازهانداز ان چشم. دهند يم يلتشك

را به طرز قابل  يمارانب ينا ي يبزاق زندگ
  . كند يآسانتر م يتوجه
نوع  يابتيد يمارانب يبرا يددستگاه جد اين

 يقتزر ينچند بار در روز انسول يداول كه با
 يچون هنگام. نخواهد بود يدكنند چندان مف

 يحدود س يزيچ كند يم ييرون تغكه قند خ
در قند بزاق  ييريتا تغ كشد يطول م يقهدق
و به  يعكه قند خون سر يزمان. شود يدهد

ساعت به  يمن اين كند، يم يداپ ييرشدت تغ
 اي ياست تا مشكالت جد يطوالن ياندازه كاف

حال چون  ينبا ا. به وجود آورد يمارب يبرا
بن به طرز كر يها بر نانولوله يمبتن يحسگرها

تر از  تر و حساس ارزان يقابل توجه
مرسوم  يمآنز يريگ بر اندازه يمبتن يحسگرها

 يبهداشت و درمان عموم يها هستند، سامانه
حسگرها حركت  يناستفاده از ا تبه سم

بهداشت  يباال هاي ينهخواهند كرد تا از هز
  .بكاهند يعموم
ساده و  يكه ما هنوز به روشها يدكن دقت

قند  يمسنجس مستق يقابل اعتماد براارزان و 
 ي زمان آن با سامانه خون و ارتباط دادن هم

 يگروهها. يمدار يازدر بدن ن ينكنترل انسول
 يمانند سلولها يمتنوع هاي ينهدر زم يپژوهش

 يرو يمصنوع يها و ساخت لوزالمعده ياديبن
. كنند يپژوهش م و يقموضوع تحق ينا

احتماال  يابتيد انيمارب يبرا يشرفتهاپ ينبزرگتر
  .خواهتد داد يرو يپژوهش هاي ينهزم يندر ا

  
  مراجع

http://www.technologyreview.com/view/
514456/carbon-nanotube-sensor-detects-
glucose-in-saliva 
http://arxiv.org/abs/1304.7253 

  
  ييستورتو يكبا  اي يهنظر: ذرات يزيكف

  

 ي يهنظر يسيِبازنو ييستورهاتو ي نظريه
همان  يعنيذرات است،  يانِكنشِ م برهم
در  ينكا شده هم استاندارد شناخته ي يهنظر
 ي هندسه ي يهشده كه بر پا يهاتازه ار يقالب
 رود يگمان م. بنا نهاده شده است ييستوريتو

 يزيك،در ف ياريبس يكاربردها يهنظر ينكه ا
گرانش  ي يهنظر بنديِ از جمله در بازفرمول

  .داشته باشد
 ياديبن يزيكدر ف ها رفت يشمربوط به پ اخبارِ

متمركز شده كه از  هايي يافتهبر گزارشِ 
تا به امروز، پا فراتر  شده يرفتهپذ هاي يهنظر
. كنند يها را سرنگون م آن يحت ياو  نهند يم

دست  يناز ا يا نمونه يكتار ي ماده ي مسئله
 يعِسازگار كردنِ توز ياست كه از تالش برا

ها با مدلِ  جرمِ كهكشان ي شاهدهقابلِ م
به وجود آمد و نشان  يادياستاندارد ذرات بن

 يبرا ياريبس شگفت يزهايداد هنوز چ
. يستن يناما داستان تنها ا. آموختن وجود دارد

 تر يشچه پ از آن يو انقالب يننو يفيتوص
 ي يهارا ي به اندازه يزشده ن گذاري يهپا

  .دارد يتاهم يد،جد هاي يهنظر
 هايي رفت يشپ ينسرشار از چن يا دهه پايانِ

به كار گرفته  يها كه روش دهد يبه ما نشان م
به  ينكا سو، هم ينبه ا 1940 يها شده از سال

نادرست  ها يهنظر. اند شده يدهچالش كش
 يارها بس آن ي دوباره يِبند بلكه فرمول يستند،ن

 ي كوتاه به نسخه ينگاه. سودمند خواهد بود
به  يكه توسط گروه] 1[ يا مقاله ازچاپِ يشپ

-Nima Arkani( حامد ياركان يمان يِسرپرست

Hamed (نو و ناآشنا از  يا هنوشته شده، جلو
. گذارد يم يشذرات را به نما يانِكنشِ م برهم

و  يپراكندگ يها دامنه«مقاله  ينعنوانِ ا
 يركه در ز يريتصو. است» مثبت يِگراسمان

كه به  دهد يم نشانرا  ييها آورده شده شبكه
 يرهروشن و ت يها راس ي،رنگ هاي يانهكمك پا

كه به  يرصوت ينا. دهد يم يوندپ ديگر يكرا به 
] 1[ حامد ياركان يِا صفحه 154 ي مقاله

 يِاز گالر يهنر يبه اثر تر يششده، ب يوستپ
 Tate Modern( يتمدرنِ ت) يهنرها(

gallery (ماند يم )يشاعر يتآلن ت 
 يبه نامِ و يگالر ينست كه ا يكاييآمر
 ينچه كه ا اما آن). شده است يگذار نام

هم  ينز اا دهند يواقعاً نشان م يرتصاو
انتشارگرها  يرتصاو ينا: است يزترانگ شگفت
در . دهد ينشان م »ييستوريتو يفضا«را در 

كه تنها  ست يمفهوم ييستوريتو يواقع فضا
با آن آشنا  دانان يزيكاز ف ياندك يارشمارِ بس
  .هستند

  

  
  

به دست  يزن گمانه ي يهبر پا يرتصاو ينا اما
. دارند يعمل يبلكه مبنا اند، يامدهن

كه شاملِ برخورد ذرات به  هايي يشآزما
عمده  يِمشكلِ عمل يكهستند  ديگر يك
 يرِنو و غ يزيچ يمكه بتوان آن يبرا: دارند
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موثر و قابلِ اعتماد  يفيتوص يدبا يابيممنتظره ب

داشته  تر يميقد هاي تهو دانس ها بيني يشاز پ
كه در اثرِ برخورد  »اي ينهزم پس«اگرچه . يمباش

به  توان يرا م شود يم يجادا ديگر يك ذرات به
 مدلِ استاندارد بن(كمك بيني يشپ) ياديذرات 

 يچيدهپ يا هنوز به اندازه ينهزم پس ينكرد، اما ا
 ياراست كه انجامِ محاسبات در مورد آن بس

مربوط به  ي يهدر اصل، نظر. دنماي يدشوار م
 1940 ي دهه يانيپا يها برخورد ذرات در سال

از  ييها ه بود و از آن روز، نسلحل شد
 يننداند تا بب هم آمده يِدر پ دانان يزيكف

 Richard( ينمنفا يچاردر ينمودارها

Feynman (يو. گفتن دارند يبرا يزيچه چ 
 يها كنش نمودارها به كمك برهم يندرا
از  يريتصو ،»يمجاز«ذرات  يانِم ينجيام

رد توجه ك يداما با. كند يم يداررا پد يتواقع
كامالً  يموجودات ينمنفا يِكه ذرات مجاز

ها را به طورِ  آن توان يهستند و نم ياضير
 ياضيات،ر ينافزون بر ا. مشاهده كرد يممستق
موضوع در  يندارد و ا يتجرب يرِغ يسرشت

كه در  ييها و گلوئون ها كوارك يِبررس ي ينهزم
 يجادا آيند يبه وجود م اي يرهستهز يدادها رخ

 ها يليونسهمِ مربوط به م يدبا. ندك يمشكل م
جمع بست تا  ديگر يكرا با ) ينمنفا(نمودارِ 

از . يدرس يمعنادار يزيكيِف يفبتوان به توص
از (كه  ييها آشكار شد كه پاسخ 1980 ي دهه

 آيند يدست م به) ينمنفا يروشِ نموادارها
 ييها كارها و روش تر از خود ِراه ساده ياربس

 ينبه هم. شوند يرفته مهستند كه به كار گ
آمدند كه همان  يدپد ينينو يها روش يلدل
 يتر ها به صورت سرراست به كمك آن يجنتا

  .آمد يبه دست م
 ينا يفتوص يكه برا ييها از واژه يكي
» پوسته يرو« رود يكار م به يننو يها روش
 ينمعناست كه ا ينبه ا يگذار نام ينا. است
 يواقع هاي انيدم ي ها تنها با هندسه روش

. يمجاز هاي يدانسروكار دارد و نه م

واژگانِ  »ينورهااسپ«و  »يدگيدست«
 ،هستند كه در واقع يگريسازِ د سرنوشت

 يخالص را معرف يدگيِبا دست ييها حالت
كه به مانند جذرِ بردارها  ينورهااسپ. كنند يم
 يستندن يا موجودات تازه و ناشناخته مانند يم

ها به قرنِ نوزدهم باز  وط به آنمرب ياضياتو ر
 ي معادله) Dirac( يراككه د يهنگام. گردد يم

 ينكرد، ا يهالكترون ارا يفتوص يخود را برا
در  يا نقشِ عمده) ينورهااسپ( موجودات

سخت تالش  يراكد. يافتند يكوانتوم يكمكان
 يكتا يكه الكترون به صورت موجود كرد يم

دلِ استاندارد م يشود اما از دورنما يفتوص
الكترون به طورِ ) تابعِ موجِ(كه  دانيم يم يننو
دست  دست و چپ به دو بخشِ راست يعيطب

دو بخش  ينكه ا ييورهايناسپ. شود يم يهتجز
تر هستند و در واقع  ساده كنند يم يفرا توص

 يننو يافت كه ره ست ينورياسپ يفتوص ينهم
 ي،را به صورت اساس يپراكندگ ي يهبه نظر
  .تر كرده است ساده

 1960 ي دهه يها كه در سال توييستورها
 يمعرف) Roger Penrose(رز  توسط راجر پن

 يرِرا به تصو ينورياسپ ي شد در واقع هندسه
 يعني. از فضازمان گسترش داد ينينو

چون جذرِ بردارها  هم ينورهاگونه كه اسپ همان
جذرِ راستاها هستند،  يگر،به عبارت د ياو 
از خود  ذريج يا به گونه ستورهاييتو

 ينرز نخست پن 1972در سالِ . فضازمان هستند
ذرات را  يِپراكندگ يبرا ييستورينمودارِ تو

نمودار شاملِ  ينا]. 2[نوشته و محاسبه كرد 
در  ينكا بود كه هم يو روشن يرههمان رئوسِ ت

 ينا]. 1[ خورد يبه چشم م يزكارِ تازه ن ينا
 گانيِدو گرِ ياندر واقع بو روشن  يرهرئوسِ ت
در تابعِ موجِ  يدست و چپ يدست راست

  .الكترون است
مباحث  ينا. يدها به طول انجام سفر سال اين

خورد،  يوندپ ديگر يكبه  2003در سالِ 
 هايي يدگاهد) Ed Witten( يتنكه اد و يهنگام

 ي از هندسه ييها دانسته يسمان،ر ي يهاز نظر
انجامِ  يبرا يلعم يازهايو ن ييستوريتو

را گرد هم آورد  يمحاسبات مربوط به پراكندگ
ها بود كه  پژوهش مينبه كمك ه]. 3[

 يبرا اي يزهرز انگ پن ييستوريِتو ينمودارها
 Andrew(من  2005در سالِ . يافت يينوزا

Hodges (نمودارها  يننشان دادم كه چگونه ا
. گيرند يم يجا يتن،و ي تازه ي يهدر دلِ نظر

 حامد يمحاسبات، اركان ينبر اساسِ هم سپس
 وينيحسابِ ن 2009در سالِ ] 4[كارانش  و هم
كه مفهومِ  يدندآفر يپراكندگ ي يهنظر يبرا

در آن  »يگراسمان«از  يكيو كالس يهندس
 يگراسمان يفضا. كرد يم يرا باز ينقشِ اصل

 يك يِخط يرفضاهايز ي كه همه ست ييفضا
. كند يم يرا پارامتربند يبردار يفضا

در سالِ گذشته به طورِ  يتنو و حامد ياركان(
به مبلغ سه  ياديبن يزيكف ي يزهجداگانه جا

  ).را از آنِ خود كردند يكادالرِ آمر يونمل
 ينا حامد ياركان يِگروه پژوهش اينك هم
 ياربس يريرا گسترش داده و تصو يدگاهد

 هاي يژگياز و يكي. اند داده يهتر از آن ارا كامل
كه با  ست يباييز يوندپ يدگاه،د ينا يرِگ چشم

كه  ياضياتيمحض دارد، ر ياضياتر
 يكامالً متفاوت يلِدانان تا به امروز به دال هندسه

وجود مفهومِ . اند كرده يم يرگي يآن را پ
 ينمعناست كه ا ينبه ا» مثبت يِگراسمان«
 ي با ساختارِ ساده يسرراست يوندپ يدگاهد
  .دارد ها گشت يجا

بود كه  يدواررز نه تنها ام پن يش،سال پ چهل
از  يبهتر يفتوص ييستوريتو ي هندسه

شده به دست دهد بلكه  يرفتهپذ هاي يهنظر
در  يانقالب يِدگرگون ينكه چن پنداشت يم

را  ينيكامالً نو يزيكيِف هاي يهالگوها، تولد نظر
كه  يخيتار يا نمونه. سبب خواهد شد

موضوع دارد  ينبا ا يبيتقر هاي يهمانند
و  ينشتينا يِچهاربعد ي هندسه

 يفكه در ابتدا تنها توص ست ينكوفسكيم
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 يسِالكترومغناط ي يهاز نظر يتر تر و كامل ساده
اما درواقع  داد، يماكسول به دست م يككالس

 يروهاو ن يادياز ذرات بن يننو يريتصو يجادا
در سالِ  يدكه شا يرا ممكن ساخت، نقش

رز  گونه كه پن همان. تصور بود بلِقا يرِغ 1900
بر  ييستورتو ي يهاشاره كرد نظر 1972در سالِ 

 يونداز جمله گرانش و پ يز،چ آن است كه همه
  .آن با جرم را دگرگون سازد

. به دست آمده است يزن يا تازه هاي رفت پيش
 ينراسك يويداز د يا مقاله ازچاپِ يشپ ي نسخه

)David Skinner (در آن  منتشر شده كه
آورده  ها يافتهو  ها يدهاز ا يطوالن اي يرهزنج

را  2004در سالِ  يتنو يِشده و كارِ پژوهش
 ينينو يِكه ابزارِ عمل كند يچنان سازگار م

 يگرانش هاي يپراكندگ ي دامنه ي محاسبه يبرا
 يِپراكندگ ي دامنه ي محاسبه. دهد يبه دست م

ز ا ياستاندارد، حت ي يهبه كمك نظر يگرانش
 اي يرهستهذرات ز يِپراكندگ ي دامنه ي محاسبه

 يدگاه،د ينا. دشوارتر است يزن يروهاو ن
بلكه  يستگرانش ن يبرا يا تازه ي يهنظر

استاندرد  ي يهنظر ماناز ه ينيصورت كامالً نو
شاملِ  يهاگر نظر: نوپا دارد اي يدهاست كه ا

باشد ) »يكتار ي ماده« يا( شناختي يهانثابت ك
كه فضازمانِ تخت  يمدست بردار يدها يناو از 

در نظر  ينهزم را به عنوانِ پس ينكوفسكيم
تر خواهد  ساده يارگرانش بس ي يهنظر يريم،بگ
از  توان يآن م مككه به ك يروش يلِبه دل. شد
 ينا ين،نخست يهانِمربوط به ك يرصدها يانِم
 ي به هندسه ياديز ي عالقه يافت،را در يدگاهد
كه  يشهاند يناما ا. وجود دارد) ييستوريتو(

 يممكن است نقش ييستوريتو ي هندسه
 يباز يپراكندگ يها دامنه يفدر توص ياساس

 شناختي يهانثابت ك. تازه است اي يدهكند، ا
 ييستوريتو ي در هندسه يراييو گ يباز يانِب

 يها كه حاال ممكن است توجه يدگاهيدارد، د
  .به خود جلب كند تري يشب
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n4/full/nphys2597.html 

  
  ها مرجع

1. Arkani-Hamed, N. et al. Preprint at 
http://arxiv.org1212.5605/(2012). 
2. Penrose, R. & MacCallum, M. A. H. 
Phys. Rep. 6, 241–316 (1972) 
3. Witten, E. Commun. Math. Phys. 252, 
189–258 (2004). 
4. Arkani-Hamed, N., Cachazo, F., 
Cheung, C. & Kaplan, J. J. High Energy 
Phys. 1003, 020 (2010). 
5. Skinner, D. Preprint at 
http://arxiv.org/1301.0868 (2013). 

  
  يكت دورانحر يجادا

  در گرانشِ صفر ،توسط شاره
  

ها در حالت  حركت اجسام در شاره ي مطالعه
 تواند مي ،)با گرانش صفر هاي يطمح( وزني يب

در . باشد ييفضا يها پژوهش يبرا اي يچهدر
حركت  ،سازي با استفاده از شبيه ،پژوهش ينا

گرانش  يطكوچك در شرا يِفلز ي دو گلوله
  .شود يم بررسي ،صفر
در  وزني يكه در حالت ب يذرات رسد ينظر م به

 يلكه تما يشاره شناورند، آزادانه به هر مكان
است كه  يدر صورت ينا. كنند يدارند حركت م

 ييا شاره هاي يرون ي ذرات معلق شده به واسطه
 ي يهنشردر . كنند يم يخود را سازمانده

Physical Review Letter ي يدجد يشِآزما 
كه در آن برهمكنشِ  ،شرح داده شده
كوچك  يفلز ي دو گلوله ينب هيدروديناميكي

كه  يطيدو گلوله در مح ينا. شود يم يبررس
حذف شده  يسيمغناط يرويگرانش توسط ن

كه  ييجا از آن( شوند يم آويخته ،است
 يروياثر ن يسيمغناط يروين اند يها فلز گلوله
با تكان دادنِ ). برد يم ينرا از ب يگرانش

متقابل به  ي ها به علت جاذبه گلوله ،يستمس
تكان  يشِبا افزا. كنند يسمت هم حركت م

در  يحركت به صورت رقص دوران اين ،دادن

 ينمقاله باور دارند كه ا ينا يسندگاننو. آيد يم
 ي مطالعه يبرا يدرگاه تواند يم يدهپد

 هاي يطدر مح يا ذره- شاره يها مخلوط
  .شود گرانش يب
  

  
  

R. J. A. Hill/University of Nottingham 
  

اند  شاره معلق يككه در  يذرات ين،زم يرو بر
 يشناور يروين ينكه ب در عمقي ،به طور عام

محبوس  آيد، يو گرانش تعادل به وجود م
 شان يِخودسازمانده ي پس مطالعه شوند، يم

 يطدر شرا. شود ياغلب به دوبعد محدود م
 يكه بر رو يدر گرانش صفر، مثل حالت يواقع

وجود دارد، ذرات  ييفضا المللي ينب يستگاها
 ،وجود ينبا ا. معلق در سه بعد وجود دارند

 يرتاث ياست كه به بررس يكم هاي آزمايش
 يطمح يندر ا يدروديناميكيه يروهاين

  .اند پرداخته
 ي با جاذبه يواقع يطبك مح يِبازساز براي

 ينزهكتور پاچكو مارت ين،زم يصفر بر رو
)Hector Pacheco-Martinez ( و همكارانش

 يدانِم يكاز  يتانيا،در بر امينگهاز دانشگاه نات
استفاده كردند كه  يقو يسيِمغناط يرِمتغ
 ينا. ذرات كوچك را معلق نگه دارد تواند يم

 يقبل يها است كه در پژوهش يزيهمان چ
 اين ،يشآزما يندر ا. نشان داده شده است

دو  سلول پر شده از شاره را كه حاوي ،يمت
 يستماست، درون س يليمتركره در ابعاد م

 يبرا. خود قرار دادند يتسال 1 يسيمغناط
سلول را با سرعت در  ي،ا شاره يانِجر يجادا

 تكان  يينهرتز به سمت باال و پا يكحدود
كه از كنار  ها تا زماني گلوله ،در پاسخ. ددادن

به سمت هم حركت  ،با هم تماس برقرار كنند
مشاهده  يمتكان، ت ي دامنه با افزايش. كردند
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به  يافق ي ها در صفحه از گلوله يككرد كه هر 
 يصفحه ( كند يدوران م يگرد ي دور گلوله

گران  پژوهش). عمود به جهت تكان دادن
نشان  اي يانهرا سازي يهبا استفاده از شب ينهمچن

 يها از گرداب يدوران ناش يندادند كه ا
ها  گلوله يناست كه در نقاط تماس ب يا شاره

  .گيرد يشكل م
  

  منبع
http://physics.aps.org/synopsis-
for/10.1103/PhysRevLett.110.154501 

  
  مرجع

http://prl.aps.org/abstract/PRL/v110/i15/
e154501 

  
  !»تكان دادن«با  ينگاف در گراف يجادا

  

 يبرا يديروش جد يبه تازگ پژوهشگران
 ينگراف يدر ساختار نوار يگاف انرژ يجادا

  .دارد پذيري يمتنظ يتكه قابل اند يافته
  

  
  

است كه با وجود  يماده جالب گرافين
كه دارد، اما متاسفانه نبود  ياديز هاي يژگيو

 اش، يالكترون يواردر ساختار ن يگاف انرژ
. گيرد يماده م ينبودن را از ا هادي يمهن يتقابل
را به  يگاف ينمحققان موفق شدند چن يرااخ

. كنند يجادا ينگراف يبرا يصورت مصنوع
 Physical Reviewكه در  يديجد يهنظر

Letters كه  دهد ينشان م يده،به چاپ رس
 يفونون يختگياز برانگ يچگونه نوع خاص

 يجادماده ا ينرا در ا يرپذ  يمتنظ يافگ تواند يم
  .كند

از  ياريبس يبرق ياز نظر رسانندگ گرافين
 يمهن يفلزات است، اما در واقع گاف الزم برا

 تواند يگاف م يننبود ا. را ندارد  بودن يهاد
در  يناستفاده از گراف يبرا يتمز يك

باشد، اما استفاده از آن  يديخورش يها سلول
 ييدهآال. كند يمحدود م ستورهايرا در ترانز

به صورت نانو  گرافينبرش دادن  ياكردن 
كند، اما  يجادرا ا يگاف ينچن تواند يها م روبان

. دهد يرا كاهش م يمتاسفانه رسانندگ
 يها مانند قرار دادن ورقه يگرد يها روش
دهد  ياجازه نم يز،ن يهال يك يبر رو ينيگراف

  .داشته باشد يمتنظ يتشده قابل يجادكه گاف ا
و ) Tomas ladecola(الدكوال  توماس

را  يزميهمكارانش از دانشگاه بوستون، مكان
اند كه شامل  گاف فرموله كرده يجادا يبرا

 شان يتعادل  كربن از مكان يها انحراف اتم
 يختگيكار، برانگ ينانجام ا يآنها برا. است
را در نظر گرفتند كه طول باندها را در  يفونون

 يكبه دور  كننده وراند يالگو يكر شبكه، د
 يآنها زمان. دهد يم ييرتغ يساختار شش ضلع

ها محاسبه  الكترون ياثر را بر رو ينكه ا
شده  يختهبرانگ يستمكه س يافتندكردند، در

كه  يحالت تعادل يكمعادل است با  يفونون
گاف  ينا. گاف است يك يدارا يندر آن گراف

مثال،  يبرا. دارد يبه دامنه فونون بستگ
 ييرتغ% 40كه طول باندها را تا  هايي ونونف
 0.025 يزانبه م يگاف انرژ يدبا دهند يم

  .كنند يجادالكترون ولت ا
  منبع

http://physics.aps.org/synopsisfor/10.110
3/PhysRevLett.110.176603 

  
  مرجع

http://prl.aps.org/abstract/PRL/v110/i17/
e176603 

  

  ساده از يفتوص يك
  ينزم يكل يتوپوگراف

  

 ين،زم يكل يساده از توپوگراف يفتوص يك
شده در  يدهخواص د ينرا ب هايي-شباهت

 يبحران ي -و نقطه ياهادر نگينيام يسطح فعل
  .دهد-ينشان م يمدل تراوش دوبعد يك

دراز همواره  ياندر طول سال ينزم توپوگرافي
رسوبات و  يش،چون فرسا يعوامل يرتحت تأث

 يكي. شده است خوش تغيير-دست يرتبخ
 يكل ياسگذار در مق يرعوامل تأث يناز ا يگرد
داده  يكصفحات تكتون ي -يهبا نظر ين،زم
 ييررا به مرور دچار تغ ينكه سطح زم شود-يم

  . بزرگ كرده است ياسدر مق
بر  يهندس يالگوها ينبردن به ارتباط ب پي
 يشناخت -ينزم يندهايو فرآ ينسطح زم يرو

از موضوعات  يكيدر درون آن، همواره 
بوده است كه توجه  ينيعلوم زم برانگيز -بحث
 -و رياضي - يشگانپ -يزيكاز ف ياريبس
از  يكي. خود جلب كرده است -را به يشگانپ
سطح  شده بر روي-بارز مشاهده  هاي-يژگيو
و  ياسبا تقارن مق ييوفور الگوها ين،زم

عنوان نمونه،  -به. است يفراكتال يساختارها
مشاهدات مربوط به خواص  يناز ا يكي
است كه  ينزم ها بر روي-لبه ساحل يهندس

خطوط عالوه بر ساختار  ينا دهد-ينشان م
 يبعد فراكتال يكشونده با  يفتوص يفراكتال

تقارن  ي، دارا3/4به مقدار  يكنزد ياربس
. هستند يزن يسبه نام تقارن همد يباالتر

 يانيكمك شا تواند-ها مي-تقارن ينكشف ا
 ي -نحوه يرنظ يطيمح-يستز يلبه حل مسا

ها -و پخش آن از درون آب ها-يآلودگ يعتوز
  .يدنما ي،خشك به سمت

در سطح  هايي-تقارن ينحضور چن ي،طرف از
 هاي-و مدل ها-يستمبا س يسهدر مقا ينزم

به نام  اي-يژهدر نقاط و تر فيزيكي، -ساده
 -از ساده يكي. رود-يانتظار م »ينقطه بحران«
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 يرغ يرفتار بحران ها كه داراي-مدل ينا ترينِ
) يونپركوالس يا(است، مدل تراوش  يهيبد

 ي،ش دوبعدتراو مدل يدر نقطه بحران. است
با بعد  يخواص فراكتال داراي ها -مرز خوشه

  .است 3/4
 يبعد فراكتال يدو عدد برا ينا ينب يارتباط آيا
از  ينزم يرنظ يچيدهپ يستمس يكشده در  يدهد

 يآمار يزيكمدل ف ترين -طرف، و ساده يك
  وجود دارد؟ يگر،از طرف د

  

  
  

وجود  ين،زم يكل ياز توپوگراف يتراوش يفتوص يك
 يانگينم يشده در سطح كنون-مشاهده يخواص تقارن

  .كند-يم يهرا توج ياهادر
  

توسط دكتر عباس  يراكه اخ اي-مطالعه در
از دانشگاه تهران انجام شده است، و  يصابر

لترز منتشر شده است  يويور يزيكالف يهدر نشر
س مدل تراوش از بر اسا يفتوص يك] 1[،

ارائه شده است، كه در آن  ينزم يتوپوگراف
به طور خودكار  ياهامتوسط در يسطح فعل

شده  -كارگرفته -مدل به يمنطبق بر نقطه بحران
حال  يتوپوگراف يف،توص بر اساس اين. است

است كه با  يتيدر وضع ينزم يحاضر بر رو
 يانگينآب حول مقدار م يزاندر م ييرتغ يكم
را به هم  ها-ياز خشك يميسمت عظق ي،كنون

 يهدرست شب —نمايد-يگسسته م يامتصل 
 ي -با اندازه ي -خوشه يكآنچه كه از ظهور 

) يستمس ي -با اندازه يسهمقا ابلق(بزرگ  ياربس
. يممدل تراوش انتظار دار يبحران ي -در نقطه

 يطول همبستگ دست آمده واگرايي -به يجنتا
نشان  هايادر يانگينرا درست در سطح م

 گر نقش تعيين-نشان يدكه شا دهد-يم
-بزرگ يكآب در تحوالت توپوگراف ي كننده

  .باشد ياسمق
  

  مرجع
A.A. Saberi, PRL 110, 178501 (2013) 

  
  DNAگشودن تاب 

  

و  يرمانند تكث شناسي يستز هاي ينددر فرا
 شود يباز م DNAدوگانه  يچمارپ يسي،ورون

 يبرا يبه عنوان قالب تواند يكه م يبه نحو
. عمل كند RNAو  DNA يدجد يها رشته
 يياتعمل، پژوهشگران به جز يندرك ا يبرا

پاسخ آن به  يژهبه و DNA يكيرفتار مكان
 يفعل هاي وشاما ر. دارند يازن يگشتاور اعمال

رفتار را در  ينا گشتاور تنها قادرند يريگ اندازه
اندازه  يانگينبه طور م DNA يطوالن يها رشته
اوبراستراس  ياناما اكنون فلور. يرندبگ
)Florian Oberstrass ( از دانشگاه استنفورد و

را  DNAرشته  يك يوقت توانند يهمكارانش م
 يدقت باجفت را - يهپاسخ دنباله پا پيچانند، يم
  . يرنداندازه بگ يشترب
  

  
  

را  DNAمولكول  ياز سرها يكي ننويسندگا
قابل چرخش وصل  يسيمهره مغناط يكبه 

كردند تا بتواند آن را بچرخاند و مولكول را 
به  يهثانو ياسمهره نانومق يك. بسته كنند ياباز 
تا دوران در  شود يوصل م DNAدنباله  يباال

چرخش  يندر ح. شود يتورآن مكان مان
 يرساختا ييردو تغ يسندگانمولكول، نو

 DNAمتفاوت را مشاهده كردند كه به دنباله 
خاص،  يطتحت شرا. دارند يبستگ
كه فقط  ييها آن( DNA يها دنباله ترين يفضع
) هستند يمينو ت ينآدن يهپا يها جفت يحاو
. باز و بسته كردن متناوب مشخص شدند يبرا
مشهور است  DNA» تنفس«كه به  يدهپد ينا

. نقش دارد رييابس يزيولوژيكيف يندهايدر فرا
بر اساس  DNAبرعكس، باز كردن دنباله 

 يساختار يباعث گذار يتوزينو ك ينتناوبگوان
دست  راست DNAصورت كه  ينبه ا شود، يم
)B-DNA (دست  چپ يكربنديبه پ)Z-DNA (

  .شود يم يلتبد
 يقادرند تا هر دو موضوع جداساز نويسندگان

دست را با  دست به چپ رشته و گذار راست
به  DNAكنند كه در آن  يفتوص يا ادهمدل س

 هاي يناز اسپ يبعد يك اي يرهصورت زنج
 يشترب يصتشخ. شود يم يفتوص ياتم

منجر به مدل  تواند يم يگرد يها دنباله
 DNAاز  يتر كامل يناميكيو ترمود يكيمكان
  .شود

  
  منبع

Wind-up DNA 
  

  مرجع
Torque Spectroscopy of DNA: Base-Pair 
Stability, Boundary Effects, 
Backbending, and Breathing Dynamics 

  
  ينانو پوشش برا
  ها در خال حفاظت از حشره

  

جاندار به كمك  يها از نمونه اريعكسبرد
به  يجد هاي يبآس ي،الكترون يكروسكوپم

 يديمحققان دنبال تمه. كند ينمونه وارد م
  .را به حداقل برسانند ها يبآس ينهستند تا ا

 يكروسكوپها به كمك م از نمونه عكسبرداري
 يرا برا يخطرناك و بحران يطشرا يالكترون
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 يدر حال نيا. آورد يموجودات زنده بوجود م
ها ممكن است كه نقش  است كه خود الكترون

را  يعكسبردار ينداز نمونه در فرآ يحفاظت
 اي يكهكه بار اند يافتهمحققان در. داشته باشند

 ييتوانا ينا يروبش ترونيالك يكروسكوپاز م
 يعينازك كه به طور طب يرا دارد تا پوشش

را به  آيد ياز حشرات به وجود م يبرخ يرو
 ينا. كند يلتبد ينياتوريشش مپو ينوع

تا  آورد يامكان را فراهم م ينپوشش ا
  .ساعت در خال زنده بمانند يكموجودات تا 

از دانشگاه  شناسي يستز ياماهار تاكاهيكو
Hamamatsu )ينو همكارانش ا) در ژاپن 

 Proceedings of theرا در مجله  يجنتا

National Academy of Science  ارائه
كه  گويد يم يشانا هاي يافته.  ]1[كنند يم

 يو بعض يتلشامل سوسك ب هايي يسمارگان
 يط يينپا ياربا فشار بس يطحشرات در شرا

 يكروسكوپتوسط م يبردار عكس يندفرا
  . امكان زنده ماندن دارند يالكترون

كه  يدندرس يجهنت ينبه ا يمحققان هنگام اين
زنده ماندن موجودات  يمشغول بررس

 يندفرآ يط يد شدگوناگون در خال
 يالكترون يكروسكوپم يلهبوس يبردار عكس
خال ( يطشرا يندر ا ها يسماكثر ارگان. بودند
و  دهند يآب درونشان را از دست م) يدشد
به خاطر ( يسممنجر به مرگ آن ارگان ينا
. خواهد شد) يزيكيو اختالالت ف هيدراسيوند
 يط »يالدروسوف«است كه حشره  يدر حال ينا

با بازگشت به  يعتازنده ماند و طب هيقدق 60
  .يدرس الش يدهفشار معمول مجددا به حالت ا

از جنس  يپوشش يعيحشرات به طور طب اين
 يرو ينمثل پروتئ يولوژيكيب  مولكول ينوع

رو محققان گمان كردند  يناز ا. سازند يخود م
 يالكترون يكهبار(ها  الكترون يكهكه برخورد بار

 يكروسكوپدر م ينمربوط به تفنگ الكترو
پوشش  يها موجب شد تا مولكول) يالكترون

به ) يمربه شكل پل( دبلن يرهايمدنظر در زنج

انعطاف  اي يهعلت ال ينبه هم. هم قفل شوند
 100-50و محافظ درست به ضخامت  يرپذ

با  يگرد هاي يزمارگان. شود يم يجادنانومتر ا
عسل  يزنبورها يلاز قب يپوشش مشابه ينچن
ها تحت عنوان  از مگس ينوع و يژاپن

 هاي يكهپس از بمباران بار» ترانوا ياپروتوفرم«
تابش  ينا. زنده ماندند يددر خال شد سماپال

 يتها، خاص پالسماها مشابه بمباران الكترون
است كه  يگفتن. كند يم يجادشدن ا يمرپل
 يپالسما در حال حاضر كاربردها هاي يكهبار

  ].2[دارد يصنعت
 شان يهفرض يشترب يبررس يبرا ينمحقق اين
 يرو يپوشش مصنوع يككردند تا  يسع

كنند كه از داشتن پوشش  يجادا هايي يسمارگان
 ينهم يبرا. ذكر شده محروم هستند يعيطب

كرم  ينوع يرا رو يندفرآ ينها ا منظور آن
پشه  يو نوع »يكاجاپون يادوجز«تحت عنوان 
كردند  تحانام »يكتوسآدس آلبوپ«تحت عنوان 

. محروم هستند يعيكه از داشتن پوشش طب
 يپالسما پوشش مصنوع يكهتحت بازتابش بار
نانو پوشش موثر  يك يهشب يزيمورد نظر به چ

  .يافتشكل  ييرتغ
از  ياريكه بس يافتندمحققان در چنين هم
حشرات زنده كامال متفاوت  يساختار ياتجزئ

ها پوشش  آن ياست كه برا ياز حشرات
 ينمطلب گواه ا ينا. يما ادهرا قرار ند يمصنوع

حشرات را  ياتاست كه نانو پوشش مدنظر ح
  .كند يحفظ م

 ينكلرهر حال دانشمند علوم مواد رابرت س به
 ينبه ا يفرنيادر كال Stanfordاز دانشگاه 

ممكن  يندفرآ ينكه ا دهد يموضوع توجه م
از . در بر داشته باشد يشتريب ييراتاست تغ

استفاده  هاي يافتهكه ر دارد يم يانب يطرف
 هاي يكروسكوپم يبرا يقشده در تحق

  .ندارد يكاربرد آنچنان يالكترون
 Lowa يالتشناس دانشگاه ا يستهرنر ز هري

پالسما،  يكهكه به هر حال اگر جز بار گويد يم

ها ارائه شود  الكترون يكهبر بار يمبن يافتيره
 يروش مطالعه رو توانيم يآنگاه م

 هاي يسمنه تنها ارگان(زنده  هاي يسمارگان
 هاي يسمارگان يبلكه حت ينموجود در زم

 يكروسكوپم مكبه ك) فرستاده شده به فضا
  .يمده ييررا تغ يالكترون
كه موجودات  يدوارندو گروهش ام هارياما

. كوچك با نانو پوشش را به فضا انتقال دهند
در جهت  يتيآنها موفق گويد يم يناو همچن

 يماه يك يرو پوشش از جنس نانو يجادا
  .اند كوچك داشته

  
  منبع
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كنش  برهم يممستق يشگاهيآزما ي مشاهده
  يگرانش يدانپادماده با م

  

 يكه مواد معمول ييها اتم ينزم يگرانش ميدان
. كشد يم يينبه سمت پا سازد ياطرفمان را م
 يا پاد ذره دارد و هر ماده يا اما هر ذره

چگونه پادماده را  يگرانش يدانم. يا پادماده
 كند يآنرا جذب م ياآ دهد؟ يقرار م يرتحت تاث

  كند؟ يدفع م يا
گرانش با  گويد يعام م يتنسب يارز هم اصل
 يو گرانش تنها انرژ شود يجفت م يانرژ

 يپادماده با انرژ يچون انرژ. بيند ياجسام را م
 يكمواد به  ينا ياست، هر دو يكسانماده 

اما . كنند يرفتار م يگرانش يدانصورت در م
ها تا كنون به صورت  اصل در مورد پادماده ينا

 يچتا كنون ه. بود شدهن يشآزما يممستق
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تا  يمبود  اش قرار نداده را كنار پادماده يا ماده

 يارز اصل هم يدرست يشگاهيرت آزمابه صو
  .ينيمعام را بب يتنسب

  

  
  

 يدروژنبرابر با ه يوزن يدروژنپاده يها اتم آيا
 يمنف يدنبا يدروژنپاده يها وزن اتم يادارند؟ آ

باشد؟ دانشمندان  يدروژنه يها وزن اتم
 يلبا تحل بركلي يوسيو  يبركل يشگاهآزما
 آلفا در سرن برهمكنش يشآزما يها داده

اندازه  يمارا مستق يگرانش يدانپادماده با م
  .گرفتند

  

 يشگاهاز دانشمندان از آزما يگروه اكنون
 ينا يشگاهيآزما ييدبر تا يمبن يگزارش يبركل

 يعيپادماده به صورت طب. اند داده يهاصل را ارا
 توان ياما م. وجود ندارد ينزم يدر رو
. يمبساز يشگاهايمانها را در آزما پادماده

. يما ساخته يشگاهرا اكنون در آزما يدروژنهپاد
 يككه  شود يگفته م يحالت به يدروژنپاده
برابر با  اش ينرسيكه جرم ا يا ذره(  يترونپوز

با ) جرم الكترون است اما بارش مثبت است
 اش ينرسيكه جرم ا يا ذره(پادپرونون  يك

 يبرابر با جرم پروتون است اما بارش منف
. دهد مي يلشكت يدحالت مق يك) است
و  سازد يم يدروژنآلفا در سرن پاده يشآزما

 يكدر  يههزار ثان يرا برا ها يدروژنپاده ينا
و  دارد يمحفوظ نگاه م يسيمغناط يدانم
 يدانم ينا. كند يآنها را مطالعه م يزيكف

به  يهشب - يسيمغناط ي تله يك يسيمغناط

و  سازد يم -  يولوژيدر ب ينور يانبركها
 يداندر انتها م. اندازد يم يرا گر يدروژنپاده
 يدروژند و پادهشو يخاموش م يسيمغناط

آزاد انجام  يسقوط يگرانش يدانم يرتحت تاث
 هاي يوارهآزاد به د يدروژنپاده. دهد يم

 يا با جرقه كند يمحافظش برخورد م ي محفظه
 يشآزما ينا. شود يم يبه انرژ يلتبد ينور

و تمام ساخته است  يدروژنپاده 434تاكنون 
 434 ينا. اطالعات را ثبت كرده است

. دارند يينپا ياربس يجنبش  نرژيا يدروژنپاده
 يهثان هزارم يستب يبرا يسيتله مغناط يوقت

 ي عدد از آنها از تله 23خاموش شده، تنها 
اگر  يبه صورت نظر. اند فرار كرده يسيمغناط

افتاده  يرگ يدروژنپاده يهمكان و سرعت اول
معلوم باشد، پس از  يسيغناطم ي درون تله

زمان برخورد  يسي،مغناط يخاموش كردن تله 
در مورد  يبه ما اطالعات يواربه د يدروژنپاده

بر اتم  يگرانش يدانم يرتاث يچگونگ
اما مساله در . خواهد داد يهارا يدروژنپاده

 يهثان هزارم يس يك. يستن يسادگ ينعمل به ا
خاموش كامال  يسيتا تله مغناط كشد يطول م
در  ييها خاموش شدن تله جرقه يندر ح. شود

زده  يدروژنمحافظ پاده ي محفظهسرتاسر 
اتم  يقمحل دق ينآلفا همچن يشآزما. شود يم

آنرا اندازه  يهو سرعت اول يدروژنپاده
و  يدروژنمحل اتم پاده يعتنها توز. گيرد ينم
به . كند يم ينآنرا مع ي يهسرعت اول يعتوز
 يستماتيكس ياهاسبب اكنون خط ينهم
برهمكنش  يريگ در گزارش اندازه ياديز
  . وجود دارد يدروژنپاده انشيگر
 يكهدر صورت دهد يگزارش نشان م اين
به  ينزم يگرانش يدانم يرتحت تاث يدروژنپاده

حركت كند نسبت جرم  يينسمت پا
از صد و  يشترب اش ينرسيبه جرم ا اش يگرانش
به سمت  نيدروژاگر پاده. باشد تواند يده نم

از  يشترب تواند ينسبت نم ينباال حركت كند ا
 ينا يدوگ يم يارز فرض اصل هم. باشد 65

 يفعل هاي يريگ باشد، اندازه يك يدنسبت با
تا  يكدر . فرض سازگار است ينآشكارا با ا
 2-آلفا يشآلفا به آزما يشآزما يندهپنج سال آ

 2-آلفا يشدر آزما. خواهد كرد يداارتقا پ
خنك خواهند  يرزتوسط ل يدروژنپاده يها اتم
خاموش  يتله به آرام يسيمغناط يدانم. شد

 ياربا سرعت بس ييها اتم-خواهد گشت و پاد
 يبرا 2-آلفا يشآزما. خواهند شد يدكم تول

اتم  يكه جرم گرانش شود يم يطراح ينا
 يريباال اندازه گ ياربس يرا با دقت يدروژنپاده
  .كند

  
  مراجع

http://phys.org/news/2013-04-alpha-
evidence-atoms-antimatter-interact.html 
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  يباستان هاي يابرنواخترها بر باكتر يرتاث

  

آهن  ي يرندهدر برگ تواند يم ياكف در رسوبات
 2.2ابرنواختر حدود  يكباشد كه  يواكتيويراد
كرده است و  يسال قبل به فضا ق يليونم

دوست خورده شده  آهن هاي يتوسط باكتر
 يردها«موضوع،  ينا ييددر صورت تا. است
انفجار  يولوژيكب يامضاها يناول» آهن
  .خواهند بود يا ستاره
 فيزيك ٫يشاپشاون ب يقتحق ي يهاول يجنتا اين
. در آلمان است يخمون ياز دانشگاه فن اي يشهپ
در نشست انجمن  يلآور 14در  يقتحق ينا
. در كلورادو گزارش شده است يكاآمر يزيكف

نشمندان گزارش دا يالديم 2004در سال 
در  هايي يهرا در ال 60آهن يزوتوپدادند كه ا

 يزوتوپا ينا]. 1[اند  تهيافآرام  يانوسكف اق
 يدساخته نشده است و با يشمش ي در منظومه

 ينزم يهانيك يگيسا ابرنواختر در هم يكدر 
 60كه در آن آهن  يعمق. ساخته شده باشد

حدود  يدشد نشان داد كه ابرنواختر با يافته
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غلظت . داده باشد يرو يشسال پ يليونم 2.8

 رد يسازگار با انفجار ابرنواختر 60آهن 
. است يناز زم يچند ده پارسك ي فاصله

 ياآ: يدجالب از خودش پرس يسوال يشاپب
در  توان يرا م يانفجار ابراختر ينا يعالمتها

وجود  يعيطب هايي يباكتر]  2[ يافت؟ ها يلفس
اطرافشان جمع  يطدارند كه آهن را از مح

از  اي ييربا آهن هاي يستالو كر كنند يم
. سازند مي خود نصدنانومتر در بد ي مرتبه

كوچك استفاده  يرباها آهن يناز ا ها يكروبم
 يدانراستا با م تا خودشان را هم كنند يم

 يطيتر به مح كنند و ساده ينزم  يسيمغناط
 هاي يباكتر ينا. تر نقل مكان كنند خوش

magnetotactic يزندگ يادر رسوبات كف در 
هم  يشسال پ ها يليونم ها يباكتر ينا. كنند يم

  .اند وجود داشته
  

  
  

 يانوساز كف اق يو همكارانش رسوبات بيشاپ
 يليونم 1.7كه مربوط به  يشرق ييآرام استوا

 يآور بود جمع يشسال پ يليونم 3.3سال تا 
 يها رسوبات را به بازه ينسپس ا. كردند
با . كردند يمدود صد هزار ساله تقسح يزمان

را  ها يلآهن درون فس يمياييش يترفند
شده آهن  ستفادهدر ترفند ا. استخراج كردند

 يگركه در رسوبات د يآهن -  يولوژيكب يرغ
سپس با استفاده . شود ياستخراج نم - هست 

 يبه جستجو يجرم سنجي يفاز دستگاه ط
 ياربس يبا غلظت 60آهن . پرداختند 60آهن 

 ينا. وجود داشت يشانها نمونه يدر برخ يينپا
با عمر حدود  هايي يهتنها در ال يزغلظت ناچ

 60آهن  يناحتماال ا. ن وجود داشتيليوم 2.2
 Fe3O4 يحاو يسيمغناط يها رشته مانده يباق

است كه  يدر زمان ها يساخته شده درون باكتر
است؛  شده يتوسط ابرنواختر بمباران م ينزم

 يرونبه ب ياز ابرنواختر 60آهن  يبه عبارت
 ينب يآهن فضا ينا. پرتاپ شده است

است و  پيمودهبا سرعت نور  يبارا تقر يا ستاره
و  ينوارد اتمسفر زم. است يدهرس ينبه زم

آن را  ها يبعد باكتر. شده است ياسپس در
كدام ستاره حدود  داند ينم يكس. اند خورده

. منفجر شده است يشسال پ يليونم 2.2
كه ابرنواختر مضنون در  كند ياشاره م يا مقاله

در  Scorpius–Centaurus يا مجموعه ستاره
]. 3[است  يناز زم يسال نور 424 ي فاصله

كه از  يرسوبات ياكنون رو يمشو ت يشاپب
اند  آرام استخراج كرده يانوساز اق يگرد ييجا
 ياتا بفهمند آ كنند يپژوهش را تكرار م ينهم
 يافتدر آنجا هم  توان يرا م 60آهن  يگنالس
  نه؟ يا
  

  منبع
http://www.nature.com/news/supernova-
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  ينرقصان در گراف هاي يليسيمس

  

اند  شده  متحده موفق ياالتدر ا پژوهشگران
 يها مات يبرگشت-جنبش رفت يمامستق

گرد  ينيگراف يها را كه در حفره يسيليسيم
 يقطر ينبه ا. كنند يرسازياند، تصو آمده
كوچك به ما كمك  يها خوشه يلتحل ييتوانا

 ياتم هاي يكربنديچگونه پ يمتا بفهم كند يم

. كند يم يينماده را تع يك هاي يژگيمتفاوت، و
 هاي يژگيبا و ييها خوشه يمهندس ييتوانا

 يبرا يديقطعات جد تواند يمشخص م
. يدنما يدتول يكاپتوالكترون يا يكالكترون
 ينگراف يها درك بهتر رفتار حفره ينهمچن

 ييهمچون نمكزدا يعمل يمنجر به كاربردها
  .شود ياز آب م

كار  يجر اوك يمل يشگاهگروه كه در آزما اين
كار برجسته خود را با استفاده از  كند، يم

 6 يها از خوشه ييها انجام داد تا گروه ينگراف
 ينگراف. يندازدرا به دام ب يليسيمس ياتم

اتم است كه  يكاز كربن با ضخامت  يا ورقه
ها  خوشه. است يزنبور ساختار شبكه آن النه

 ينهم كنند، يم يرگ ينگراف هاي درون نانوحفره
 يكبا  يماتا مستق دهد يها اجازه م به آن

 يشيپو يعبور يالكترون يكروسكوپم
)STEM (يينو ولتاژ پا يراهياب يحا تصحب )60 
  .شوند يربرداريتصو) يلوواتك
  

  
  

  ياتم تك حساسيت
 Juan-Carlos( يدروبوكارلوس ا-خوان

Idrobo (استفاده از  يتمز«: گويد يمSTEM 
 يكروسكوپيم يها روش يگربا د يسهدر مقا

 ي،اطالعات بلورشناس توانيم ياست كه م ينا
. يمه دست آورنمونه را ب ياتم يتموقع يعني
عناصر  يمياييشكل ش توانيم يم ينهمچن

 يساز يكم يقاز طر ياحاضر در نمونه را 
با استفاده از  يفيط يعكسبردار ياعكس 

مشخص ) EELS( ياتالف انرژ سنجي يفط
 STEM هاي يشآزما يگرد يتمز. »يمكن

هاست كه به ما اجازه  آن به تك اتم يتحساس
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 يليسيميس  خوشهتعداد اتم  يماتا مستق دهد يم

  .يمرا بشمار
اند  كه دانشمندان توانسته يستبار ن يناول اين

نگاه  يشگاهدر آزما يليكونيس يها به خوشه
 يل يكوانگكنند؛ اما به نظر عضو گروه ج

)Jaekwang Lee (يمنامستق يمشاهدات قبل 
 يبعد3 يساختار اتم يينبه عالوه، تع. بودند
  .ها ممكن نبوده است خوشه
 ORNLمشاهدات مهمِ پژوهشگران از  يكي

در  يليسيمس يها از اتم يكياست كه  ينا
دو  ينخود را عوض كرد و ب يتها موقع خوشه

 يدروبوا. مكان مشخص عقب و جلو رفت
 STEM يچه قبال در عكسبردار آن«: گويد يم
 يبه خاطر انرژ ها بود كه اتم ينشده بود ا يدهد

پرتاب  رونيبه ب هاز نمون ي،پرتو الكترون يباال
 يگذار را نشانه يليسيمياما ما اتم س شدند يم

و در آن  ماند يم يكه درون خوشه باق يمكرد
  ».رقصد يم يحوال

 يه،اول يبا استفاده از محاسبات اصول همچنين
را  يليسيوميخوشه س هاي يگروه توانست انرژ

 يو انرژ يهنگام برهمكنش با پرتو الكترون
اتم  يكص رق يرا برا يازفراوان موردن

  .خوشه محاسبه كند يكدرون  يليسيمس
 يها به دام انداختن خوشه«: افزايد يم ايدروبو

 تواند يم ينگراف يها درون نانوحفره ياتم
 يك،همچون الكترون ييها در حوزه ييكاربردها

  ».يابدب) يهتجز( يزو كاتال يكاپتوالكترون
  

  يزگركاتال مطالعه
انجام داد  دهيندر آ توان يكه م يا ساده آزمايش

 يها با اندازه حفره ينياست كه گراف ينا
با  ييها و سپس خوشه يممشخص بساز

 يبرا. يمكن يهمتفاوت را در آن تعب يكاركردها
دارند در  يكيكاتال يتكه فعال ييها مثال خوشه

كه  يبه نحو يفتندب يرگ ينگراف يها حفره
 ياتم يساختارها مستقيماپژوهشگران بتوانند 

مطالعه  STEMرا با استفاده از  يو الكترون
  .كنند
چگونه : هست يزن يگريبه دنبال مورد د اين

در  تواند يم ينها و گراف خوشه ينبرهمكنش ب
 يفانقش ا ينبر گراف يمبتن هاي يتوسعه فناور

 ياز آن جا كه وقت«: گويد يم يدروبوكند؟ ا
 يهتعب ينگراف يها در حفره يليسيمس يها خوشه

كه  يما گرفته يمهستند، تصم يدارپا شوند يم
و اكنون در حال  يمپژوهش را از ابتدا آغاز كن

 ينا تواند يكه كدام عنصر م يمهست يبررس
: دهد يم يحتوض يو» .كند يدارها را پا حفره

مشخص  يبا قطرها يدارپا يها حفره«
 ياربس يمولكول هاي يبه عنوان صاف توانند يم

 يندهدر آآب  يبه عنوان نمكزدا يدكارآمد و شا
  ».به كار روند

  
  منبع

Silicon atoms seen 'dancing' in graphene 

  
  مرجع

Direct visualization of reversible 
dynamics in a Si6 cluster embedded in a 
graphene pore 

  
  »يكرعد و برق تار«

  گاما برداشت ي پرده از راز اشعه
  

 يدشا يتوفان يهوا يكدر  يمابا هواپ پرواز
تمام بدن را  اسكن تي يمعادل س يدز يافتدر
  .ه باشدمسافران به همراه داشت يبرا

 يزمكه مكان گويند يم يكااز آمر دانشمنداني
كشف  يكيبار الكتر ي يهتخل يرا برا يديجد
دهد چگونه  يحتوض تواند ياند كه م كرده
از تابش گاما  ييها درخش يتندر يها توفان
 »يكرعدوبرق تار«اثر كه  ينا. كنند يم يدتول
 يدهبا چشم د صداست، يب شود، يم يدهنام
 ينا يها مدل ققل بر طبو حدا شود ينم

مسافران  يبالقوه برا يديگران تهد پژوهش

است كه  ينآن، ا يلدل. رود يبه شمار م يماهواپ
 يدتول يبرا يكاف يلپتانس يرعدوبرق ينچن

) TGFs( ينيزم يپرتو گاما يها درخش
معادل  يدز تابش تواند يرا دارد و م يپرقدرت

 تي يس( يكسا ي اشعه ياسكن توموگراف
 يياز تمام بدن را به مسافران هوا )اسكن

  .مجاور خود وارد كند
  

  
  

  ييمسافران هوا يبرا يگريد ي كننده نگران موضوع
  

 TGFيااز پرتوه يدرخشان ياربس يها پالس 
ها تنها  آن. هستند يناز جو زم يناش يگاما
اما با  كشند يطول م ثانيه يليدهم م ينچند

بر ماهواره در صدها  يمبتن يزاتاستفاده از تجه
. هستند يصدورتر قابل تشخ يلومترك

 TGFدر مورد  1990 ي دهه يلدانشمندان اوا
ها را  كه آن نگاميبدست آوردند؛ ه ياطالعات

 يطراح يابزارها ي يلهوسبه  يبه طور تصادف
مربوط  يگاما يپرتوها يريگ شده جهت اندازه

دوردست مانند  يزيكياخترف يها به چشمه
  .كشف كردند ها، چاله ياهابرنواخترها و س

  
  1يتندر هاي توفان
كه  دانست ينم كس يچه يطوالن يمدت براي
TGF يرجوزف دو. آيند ياز كجا م )Joseph 

Dwyer (عدوبرق از و متخصص ر يزيكدانف
 ينو سرپرست ا يدافلور يآور فن ي مؤسسه

                                                 
-garden-variety thunderstorms or air( يتوفان تندر ١

mass thunderstorm (است  آشفته يهوا و از آب ينوع
آن در جو  يآن حضور آذرخش و اثر صوت يژگيكه و
  .به نام تندر است ينزم
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بود كه فكر  يمنطق ينا«: دهد يم يحگروه توض

 ينيم،ها را از آسمان بب آن توانيم ياگر ما م يمكن
اما . جو آمده باشند االيياز قسمت ب يدها با آن

ها از  كه آن دانيم يما اكنون م. اشتباه بوده است
 يتندر يها اعماق درون جو و از توفان

  ».آيند يم
 يابزرگ  ي،تندر يها انواع توفان ي همه

را  TGF توانند يكه م رسد يكوچك، به نظر م
 1000هر  يبه ازا يك يبيبا بسامد تقر

اما تا . كنند يدتول يعمود يرعدوبرق معمول
معلوم نبود كه چطور  وجه يچاواخر به ه ينهم
و  يراكنون دو. گيرد يكار صورت م ينا

موفق  يزيكيمدل ف يك ي يلهوس همكارانش به
 يدارائه دهند و تهد يحياند كه توص شده
 يرا برا TGFبه وجود آمده توسط  ي  بالقوه
كه معموالً در ارتفاعات مشابه پرواز  يماييهواپ

  .كنند يينتع يبه طور عدد كند، يم
  

  شناور ذرات ي دهنده شتاب
كه با سرعت  يداغ يهوا ي،ابر طوفان يك در

 يرون يخم است، به ذرات آب و در حال تور
 ينآمده ب يددر اثر اصطكاك پد. كند يوارد م

تا  آيد يبه وجود م يوناز  هايي يكهها بار آن
ابر  يقسمت باال ينب يبزرگ يلاختالف پتانس

) يبا بار منف(آن  يينيو قسمت پا) با بار مثبت(
 يرعدوبرق زمان شود يتصور م. شود يجادا

مراكز  ينب يهوا يقعا  ي يهكه ال افتد ياتفاق م
اما . شكسته شود يبارها به طور ناگهان

به دست  يكيطور كه توفان بار الكتر همان
 يكابر را به  ي،قو يكيالكتر يدانم آورد، يم

. كند يم يلمعلق ذرات تبد ي دهنده شتاب
هوا  هاي كولها در اثر برخورد با مول الكترون
به سرعت نور به دست  يكنزد يسرعت

بهمن هنوز  يجادو در اثر ا ندآور يم
  .شوند يم يدتول يشتربا سرعت ب ييها الكترون

 يها پرتوها الكترون يتي،نسب يها سرعت در
 يكه برخ كنند يرا منتشر م يتابش ترمز يگاما

 يواپاش يترونها به الكترون و پوز از آن
 يجادا يكه به تازگ ييها الكترون. كنند يم

گاما  يپرتوها ملحق شده و يهاند، به بق شده
به  ها يترونكه پوز يدر حال كنند يم يدتول

ور شده، در  غوطه يتوفان راب يسمت مركز منف
و  گردند يهوا برم يها اثر برخورد با مولكول

از  شماري يب يآبشارها يدشروع به تول
:  دهد يم يحتوض يردو. كنند يها م الكترون

كه  كنيد يم يجادا يبازخورد ي حلقه يكشما «
و  سازند يها را م الكترون ها يترونپوز

 بنابراين. سازند يرا م ها يترونها پوز الكترون
 ياديبهمن را از تعداد ز ينوع توانيد يشما م

  ».يدبهمن بدست آور
  

  يمنفجره اما نامرئ مواد
الكترون  1017در حدود  يآبشار انفجار اين

 يدتول يدر مكان ثانيه يليدهم م ينتنها در چند
 يكه فوران پرتوها يهمان زمان در -كند يم

كه تعداد ذرات باردار   - گيرد يگاما صورت م
 يكيالكتر يدانكه م شود يم يادقدر ز آنجا آن

به سرعت و به طور  يخته،فرو ر يتوفان تندر
. دهد يخود را از دست م الكتريكيبار  ينامرئ
 ي يلهشده به وس يدتول يكيالكتر هاي يانجر
با  يسهقابل مقا يرانرژپ يالكترون يپرتوها ينا

 يها برق رعدو ي است كه به واسطه ييها آن
  .شوند يم يدها هزار آمپر تول با ابعاد ده يمعمول
بوده است  آميز يتگران موفق پژوهش ينا مدل

را با همان بسامد و ساختار  TGFنه تنها  يراز
اند،  كرده يتماهواره رو ي يلهكه به وس يپالس

 TGFمدل،  ينبر طبق ابلكه  كند، يم بيني يشپ
به همراه داشته باشد؛  يوييراد يانفجارها يدبا
 ينيِزم يها كه به طور معمول با شبكه اي يدهپد

  . شوند يرعدوبرق محاسبه م گيري اندازه
 يدزها ي محاسبه يگروه از مدل خود برا اين
هنگام  يماكه در هواپ يبه شحص يدهرس يتابش

كه  يافتندها در نآ. توفان قرار دارد، استفاده كرد
 10معادل  يافتيتوفان دز در يباال يكيدر نزد

 ي از قفسه يكسا ي اشعه يبردار بار عكس
 يها از چشمه يافتياست؛ معادل ذز در ينهس
مركز  يكياما در نزد. سال يك ولدر ط ينهزم

برابر بزرگتر است،  10دز حدود  ينتوفان ا
 يدر طول برخ يافتيدر يبا دزها يسهقابل مقا

و مقدار آن بر طبق  يپزشك يندهايز فرآا
تمام  اسكن تي يمعادل س يباًتقر يردو يها گفته

  .بدن است
  
  قابل مالحظه يتابش دز

در موارد نادر ممكن است «: گويد يم دوير
 يتوجه صدها نفر بدون آنكه بدانند دز قابل

را به طور همزمان  يكاز رعدوبرق تار يناش
خطر  ينكه ا كند يم يداما او تاك» .كنند يافتدر

از حد  يشرا ب يكه كس يستن يا به اندازه
ها حداكثر تالش خود را  نگران كند، خلبان

كنند و  يدور يتندر هاي انتا از توف كنند يم
شما در توفان «: افزايد ياو م. ها را دور بزنند آن

نه تنها در آن بلكه در  گيريد، يقرار م يتندر
كه اشتباه  يدر زمان يقاًقسمت آن دق ينبدتر
  ».است
از ) Nikolai Østgaard(اوستگارد  نيكال

به  يازن«: گويد يدانشگاه برگن نروژ م
 ي همه. است يشتريمشاهدات ب

توسط  TGFمربوط به  هاي يريگ اندازه
منظور  ينانجام شده است كه به ا ييابزارها
  ».اند نشده يطراح
از دانشگاه ) David Smith( يتاسم ديويد

و  يباز يعتقد است كه كار نظرم يفرنياكال
كه  دهد ياست، اما او هشدار م يتوجه قابل
 TGF يدتول يمربوط به چگونگ هاي يهنظر

 TGFمدل  يناند و در ا رد نشده ياهنوز قبول 
به درخش  يازآن ن. يستن »يكتار« وجه يچبه ه

و به  يفتددارد تا اتفاق ب يرعدوبرق معمول
 خواهد يم يتاسم يبه زود. آيد يدنبال آن م

و همكارانش آشكارساز  يربا كمك دو
 يكيرا در نزد ADELE يگاما يپرتوها
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 ينبدون سرنش يمايهواپ يرو ييتندبادها

Global Hawk به پرواز درآورند.  
در نشست  يلپژوهش در دهم آور اين

 يشاتر يندر و شناسي ينزم يياروپا ي يهاتحاد
  .داده شد يحتوض

  
  منبع

http://physicsworld.com/cws/article/news
/2013/apr/17/dark-lightning-sheds-light-
on-gamma-ray-mystery 

  
  »يزندگ« ياآ

  است؟ »ينزم يارهس«از  يرترپ
  

  
  

 يرشارو در مقاله اخ يكسگوردن و ال ريچارد
از  ياتاند كه اگر تحول ح خود استدالل كرده

 9.7از  »ياتح«كند آنگاه  يتقانون مور تبع
 يلياردم 2.5با دقت استاندار (سال  يلياردم

 ينبا توجه به ا. شروع شده است يشپ) سال
 يلسال تشك يلياردم 4.5تنها حدود  ينكه زم

 ينزماز  تر يميقد بايد »ياتح«شده است، 
اند كه  پژوهشگران فرض كرده ينا. باشد

سال دوبرابر  يليونم 376هر  يكيژنت يچيدگيپ
متناسب با تعداد  يكيژنت يچيدگيپ. شود يم

 يچيدگيپ. است ياضاف- يرفعال غ يها ژنوم
بنا به . كند يرشد م ييبه صورت نما يكيژنت
قانون مور  ييرشد ِنما يخيصرفا تار يلدال
  .شود يم ميدهنا

ها  و كرم ها ماهي ٫پستانداران يكيژنت پيچيدگي
ها  دانسته ينا. آنها معلوم است يدايشو زمان پ

گسترش  يقانون مور برا يقبه مشخصات دق
سپس با استفاده از قانون مور . انجامد يم ياتح
با . سخن گفت ياتدر مورد گذشته ح توان يم
 يلياردم 5حدود  ياييباكتر ياستدالل زندگ ينا

پس از . شود يلالزم دارد تا تشك انسال زم
مقدار زمان  ينهم يهاول هاي يباكتر يلتشك

 يامروز ي يكيژنت هاي يچيدگيالزم است تا پ
تناقض به چند صورت  ينا. شود يلتشك

  :حل شود تواند يم
رشد  ييبه صورت نما يزندگ يچيدگيپ - 1

از قانون مور  ياتنكرده است و گسترش ح
درست است  ينهگز يناگر ا. كند ينم يتتبع
از قانون مور  ياتح يچيدگيچرا پ يدپرس يدبا
 يناميكاز د يدنبا ياتچرا ح كند؟ ينم يتتبع
  كند؟ يرويپ يچيدهپ يستمهايس
 يتورم رشدي ٫ياتح ييدر مراحل ابتدا - 2

 تر يعسر ياربس يچيدگيصورت گرفته است و پ
در  يتورم حل مانند مدل راه ينا. است رشد كرده

پاسخ داد  يدجا با يندر ا. است شناسي يهانك
در  يتورم يباعث شده است رشد يزچه چ

رشد  يزو چه چ يمداشته باش ياتح يچيدگيپ
  را متوقف كرده است؟ ياتح يچيدگيپ يتورم

ستارگان عالم  يناز نسل اول يدخورش - 3
در حول و  تواند يم ياييباكتر يزندگ. يستن

شده باشد و سپس  يجادا يهحوش ستارگان اول
مهاجرت كرده  ينو زم يداطراف خورش به

بتوان  يددرست است با ينهگز يناگر ا. باشد
مانده را در  يباق يهاول ياتاز ح ياثرات

 ياراتس يگرو د يميقد ياربس يها سنگ شهاب
 ينهم چن ينهگز ينا. به دست آورد يزن
موجودات هوشمند در كل  يناول گويد يم
 ي معادله هاي بيني يشپ يعني. يمهست يتيگ

drake موجودات هوشمند در  ينتخم يبرا
  .كرد يحتصح يدرا با يتيگ
احتماال هر  يا - باال  هاي ينهكدام از گز هر
 ينب ياديز يها به بحث -  يگريد ي ينهگز
  .دامن خواهد زد يتحول شناسان يستز
  

  منابع
http://www.technologyreview.com/view/
513781/moores-law-and-the-origin-of-

life/ 

http://phys.org/news/2013-04-law-life-
began-

earth.html%20arxiv.org/abs/1304.3381: 
  

  يدوست يها گروه ي اندازه يرتاث
  آن ينژاد يشبر آرا

  

كه  دهد ينشان م هايي سازي يهشب نتايج
 ينژاد يضتبع يجبزرگتر باعث ترو يها گروه

  .شوند يم
 ياضير يمحتوا يكه به بررس يا مطالعه نتايج

 يگروه دوست ي و اندازه يخواه نوع رفتار هم
كه قادر بودن به  كند يم يانپرداخته است، ب

 يبرا يانتخاب دوست از جوامع بزرگتر، مانع
 ينا. شود ينژادها م يراز سا يبا افراد يدوست
با  يآموزان كه اگر به دانش دهد ينشان م يجنتا
در  يكار گروه يبرا يمتفاوت فرصت يها ينهزم

 هاي يدوست توان يكالس داده شود، م
  .داد يجروها ت آن يانرا در م يچندفرهنگ

  

  
  

از دانشگاه ) Matthew Jackson(جكسون  متيو
 يها در اقتصاد و شبكه ياستنفورد، متخصص

پژوهش نداشته  يندر ا يكه سهم ياجتماع
كار  يانهگرا نوع مردم اغلب هم«: گويد ياست، م

 ي به واسطه تواند يم يجداساز ينا. كنند يم
به طور مثال در  يفتداتفاق ب يعوامل خارج

 ي افراد با طبقه مندثروت يا يرع فقجوام
 يكسانيمشابه به مدارس  ياقتصاد - ياجتماع

را به دنبال  يعواقب يضاتيتبع ينچن. روند يم
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 يآموز برا دانش ياآ ينكهبر ا يردارد، مانند تاث

 ي مطالعه ينو ا فرستد يكالج درخواست م
گروه  ي اندازه يرتاث يچگونگ يبه خوب يدجد
  ».دهد ينشان م را ها يضتبع ينبر ا
 يكه شما مدارس بزرگتر يزمان«: افزايد يم او

 يكديگررا كه افراد با يروش سازيد، يرا م
  ».دهيد يقرار م يرتحت تاث كنند يبرخورد م

 يچگونگ وار ياضيبه طور ر يدجد ي مطالعه
گروه بر مراودات اعضا با  ي اندازه يرتاث

، )Yu Xie( يز يو. دهد يرا نشان م يكديگر
 يبا همكار يشيگاناز دانشگاه م يشناس هجامع

 سازي يهشب) Siwei Cheng(چنگ  يويس
اند كه در آن تعداد  كرده يجادرا ا اي يانهرا
) آموزان دانش ي ندهده نشان(از عوامل  ينيمع

 ي جامعه ينا. اند دوست شده يكديگربا 
 20نژاد و  يكدرصد از  80شده  سازي يهشب

ها فرض  نآ. هستند يگرد يدرصد از نژاد
نژادان خود را  با هم يافراد دوست ينكردند كه ا

  . دهند يم يحترج
را  سازي يهشب ينگران ا كه پژوهش هنگامي

نفر  50جامعه را از  ي ها اندازه اجرا كردند، آن
 ي اندازه يشبا افزا. دادند ييرنفر تغ 1000به 

مختلف  ينژادها ينب هاي يگروه، تعداد دوست
در  يلآور 15رش گزا ينا. يافتكاهش 

 Proceedings of the National ي مجله

Academy of Sciences منتشر شده است.  
 هاي يبازتاب اطالعات دوست ها يافته اين
 يطول ي  نوع مطالعه يكمربوط به  يرستانيدب

 يكمثال در  يبرا .سالمت نوجوانان است
در  ياييآموز آس دانش يكبزرگ  ي مدرسه

كوچك، با احتمال  ي مدرسه يكبا  يسهمقا
  . داشت يرآسياييدوست غ يك يكمتر ياربس

كه  يفرنيااز دانشگاه كال) John Yun( يون جان
: گويد ينداشته است، م يمطالعه سهم يندر ا

 يبرا. آسان كرد يارمطالعه كار را بس ياتفرض«
 ي مدرسه يكل مالك انتخاب دوست در مثا

كوچك متفاوت از مالك انتخاب آن  ييروستا

اما . بزرگتر است يشهر ي مدرسه يكدر 
 يشتراحتمال ب بر يمبن يهاول هاي يافته
تر،  كوچك يها در گروه نژادي ينب هاي يدوست

در  ها ينوع دوست ينا يريگ شكل يتبر اهم
 يها هكوچك كالس با استفاده از برنام يطمح

  ».كند يم يدتاك يآموزش
كه افراد در معرض  يهنگام«: افزايد يم او
 گيرند، يقرار م ياريبس هاي يدگاهو د ها ينهزم
  ».كنند يم يشرفتپ

كه  يدر مدارس دهد يپژوهش نشان م اين
آموزان با  وجود ندارد، دانش ينژاد يضتبع

به دنبال  كنند، يفكر م يانتقاد يشترياحتمال ب
 هاي يتهستند و در فعال يلعا يالتتحص

  .كنند يشركت م گيري يمانند را ياجتماع
 ينترنتعصر مدرن، ا ي دو نشانه«: گويد يم زي

انتخاب دوست را  يندفرا يني،شهرنش يشو افزا
 يجنتا. تر كرده است آسان يگرياز هر زمان د

مداوم جهت  ياريبه هوش يازمطالعه بر ن ينا
  ».كند يم يدتاك يكپارچگي يجترو

  
  منبع

http://www.sciencenews.org/view/generi
c/id/349708/description/Group_size_affe
cts_racial_makeup_of_friend_groups 

  
  مرجع

http://www.pnas.org/content/early/2013/
04/10/1303748110 

  
  ينفلور يككردن  يتهدا

  نانولوله يكدر داخل 
  

مولكول آب درون  يكبا قرار دادن  دانشمندان
نانولوله، رفتار  يكآن در  يتو هدا ينفلور

 يها را مشاهده كردند كه كاربرد يدعا يرغ
  .خواهد داشت يرا در دارورسان ياديز

از  يمولكول آب، درون قفس يكدادن  قرار
كرده كه  يجادرا ا ي، ساختار60كربن  يها اتم

 يتهدا يكيالكتر يدانم يكتوسط  تواند يم
  .شود

  

  
  

 ينرا به كره فلور يكيالكتر يته، پالرآب مولكول
و هر چند كه آن را  كند، يكه آن را احاطه م دهد يم

 شود ياما باعث م دارد ينگه م يخنث يكياز نظر الكتر
  .شود يتهدا يكيالكتر يدانم يكدر  ينكه فلور

  

هستند  يبزرگ يمولكول يها قفس ها فلورين
 اند، و كربن ساخته شده يها كه تماما از اتم

 يرانداختنمحققان قادرند خواص آنها را با گ
دو . دهند ييرشان تغ در درون يگريد يها اتم
به  Physical Review Lettersدر  پرداز يهنظر
 ينيفلور يعنيپرداختند،  يا كشف تازه يلتحل

آنها نشان . آب است مولكول يك يكه حاو
به طور شگفت  يدجد يبترك يندادند كه ا

و  دهد، يپاسخ م يكيرالكت يدانبه م يآور
 يككل ساختار با استفاده از  شود يباعث م

. شود يتجهت هدا يكدر  يككانال بار
كه چرا  يستروشن ن يلياگرچه، هنوز خ

 ينچن يكي،بدون بار خالص الكتر يجسم
اما محققان  دهد، يم كتريكيال يدانبه م يپاسخ
 تواند يباورند كه كشف آنها م ينبر ا

داشته باشد، مثال در  ديياز يعمل يكاربردها
 ييها مولكول يتبا استفاده از هدا يدارورسان

  .كنند يكه دارو را حمل م
از همه مورد مطالعه قرار  يشكه ب فلوريني
 يباتقر يپوسته مولكول يكاست،  C60گرفته، 

. اتم كربن ساخته شده است 60كه از  يكرو
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 "يجراح"محققان با استفاده از  يشدو سال پ

آنها سپس . را شكافتند C60 ي،آل يميش
قرار دادند، و بعد  C60را درون  يمولكول آب

را  H2O@C60از بستن محل شكاف، ساختار 
  .بوجود آورند

 Xi(چِن  يو ز) Baoxing Xu(زو  بوكسينگ

Chen (با  يويورك،در ن يااز دانشگاه كلمب
 ها يژگيو يوتري،كامپ هاي سازي يهاستفاده از شب
. كردند يبررس ساختار را ينو خواص ا

 ينب يها كنش آنها، تمام برهم سازي يهشب
كربن و سه اتم مولكول آب را در نظر  يها اتم
 يكبه عنوان  را C60محققان، . گيرد يم

ساختار صلب در نظر گرفتند كه به علت بار و 
كه در درونش قرار گرفته دچار  يا محموله
را در   H2O@C60آنها سپس. شود ياختالل م

نانومتر  8.2به قطر  يانولوله كربنن يكداخل 
  .كردند سازي يهشب
تا  شان سازي يهمحققان اجازه دادند تا شب اين
آنها سپس . رود يشپ ينكلو 300 يدما
قفس  ينكه مولكول آب در مركز ا يافتنددر

 يي،گرما يكاما به علت تحر گيرد، يقرار م
. شود مي ييردچار تغ يتاحد اش يريگ جهت

با  يمواز يكيالكتر نيدام يكآنها سپس 
  .وارد كردند سازي يهنانولوله را در شب

 يكيالكتر هاي يآب از دوقطب هاي مولكول
بار مثبت به  يمقدار اضاف: اند شده يلتشك
است كه توسط بار  يدهچسب يدروژنه يها اتم
 يخنث يژناكس يقرار گرفته بر رو يمنف
از  يكه به حجم يكيالكتر يدانم يك. شود يم

 ينرا بر ا يگشتاور كند، يآب نفوذ م
ها  مولكول يجهدر نت آورد، يها وارد م مولكول
كامال دلخواه  يها در جهت ينكها يبه جا

به  Librationبه نام  يحركت كنند، در حركت
 يها اما چون مولكول. روند يجلو و عقب م
هستند، در پاسخ به  يخنث يكيآب از نظر الكتر

ن از خود نشا يحركت يكيالكتر يدانم
  .دهند ينم

 C60آب، محدود به قفس  يها مولكول اگرچه
 يبه جا. دارند ياند، اما رفتار كامال متفاوت شده

به  يرند،قرار بگ libration يرتحت تاث ينكها
نسبت به  يمشخص يريگ سرعت در جهت

 تر يقو يدانقدر م هرچه -گيرند يقرار م يدانم
كوچكتر  يدانمولكول آب و م ينب يهباشد، زاو

آب سپس در جهت  كولمول. اهد بودخو
فرفره كج  يكمانند  شود، يگسترده م يدانم

 يثابت باق C60قفس  يريگ جهت. شده
 H2Oبه همراه  C60اما كل ساختار  ماند، يم

 يكبه داخل  -اش كننده در داخل دوران
 يكه مواز شود، ينانولوله محدودكننده وارد م

است، هرچند ساختار همچنان از  يدانبا م
 تر يبعج. ماند يم يباق يخنث يكيحاظ الكترل
مقدار  يكاز  يدانكه شدت م يزمان ينكه،ا

ولت بر  0.065فراتر رود كه در حدود  يبحران
حركت جهت را عوض  ينانگستروم است، ا

  .كند يم
 يب،رفتار عج ينا يهتوج يبرا پردازان، نظريه
كه   يزمان. اند مولكول آب متمركز شده يبر رو

هر حركت  شود، ياعمال م يكيرالكت يدانم
در صفحه عمود بر  يهاول يو دوران يخط
كه  يتا زمان رود يم ينبه سرعت از ب يدان،م

زو و چن . برسد يثابت يريگ جهت يكآب به 
 ينو تكانه ا ژيكه انر دهند يم يحتوض

با  يدبرود، و با ييجا يدبا يهاول يها حركت
 در جهت يبه تكانه خط يا فراهم آوردن ضربه

در . يابدو دوران در آن جهت خاتمه  يدانم
آب،  يها مولكول يسرعت خط يجه،نت

به  يبستگ شود، ياعمال م يدانم كه يزمان
در  ييرهر چقدر تغ. آنها دارد يريگ جهت
باشد،  يشترب يدانبه م تآب نسب يريگ جهت
  . شود يم يلتبد يبه تكانه خط يشتريب يانرژ
 تر يقو دانيكه م يجهت زمان ييردرباره تغ زو
 ينكنش ب تعامل و برهم گويد يشود، م مي

در حضور  ينآب و قفس فلور يها مولكول
است كه آنها  اي يچيدهمساله پ يكيالكتر يدانم

او . فهم آن هستند يهنوز در تالش برا
است كه  ينكه مهم است ا يزيچ گويد يم

H2O@C60يمعمول ين، برخالف فلور ،
 ينا دهد يه ماجاز يدارد كه تاحد اي يتهپالر
 يتهدا يكيالكتر يدانم يكتوسط  يبترك

 يينانو يكاربردها يجهشود، و در نت
  .را فراهم آورد يا العاده خارق

  
  )David lindley( يندليل يويدد- 

 يا،مستقل در الكساندر يسندهنو يندليل ديويد
 :Uncertainty يسندهنو ينو همچن يرجينياو

Einstein, Heisenberg, Bohr and the 

Struggle for the Soul of science است.  
  

  منبع
http://physics.aps.org/articles/v6/43 

  
  مرجع

http://prl.aps.org/abstract/PRL/v110/i15/
e156103 

  
  !اتصاالت مغز يدند

  

كه كل اندام را شفاف  يمياييدرمان ش يك
را در حوزه  يبزرگ يشرفتپ سازد، يم
 يبردار نقشه يبرا يتالش( »يشناس اتصال«
. دهد يم يدنو) مغز يچيدهالعاده پ فوق كشي يمس

مشاهده  يروش برا يندانشمندان توانستند از ا
. ها استفاده كنند شبكه عصب يقساده و دق

 ينينو يپژوهش يرهايمس يفناور ينا ينهمچن
كه از  كند يفراهم م يميقد يمغزها يبرا
  .اند شده يرهو اهداگران سالم ذخ يمارانب

از موسسه ) Thomas Insel( ينسلا توماس
متحده كه  ياالتدر ا يسالمت روان يمل

: گويد يكرد م ينههز يناز كار را تام يبخش
از  يكي ينا ير،اخ يها دهه يدر ط يدشا«

اعصاب  يدر كالبدشناس ها يشرفتپ ينمهمتر
حاضر به دانشمندان اجازه   حال يفناور» .باشد

را با  ها ها و اتصال آن تا عصب دهد يم
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اما تنها در  – ينندبب يكروسكوپيم يياتجز

. شده يدهكوچك بر ياربس هاي بافت
را از  يبعد سه يها داده يدپژوهشگران با

 يكوچك بازساز يارقطعات بس ينا يها عكس
هزاران عكس  يحت ياصدها  يهماهنگ. كنند
 يعصب يها بلندبرد سلول يبردار نقشه يبرا

 يقدق يلتحل يپرزحمت و خطادار، و به طور
  .مغز عمال ناممكن است

به پژوهشگران  يدروش جد ينعوض ا در
كل مغز را كه به  يماتا مستق دهد يامكان م
ت قطعا ياشفاف شده است و  يكيلحاظ اپت

روش كه  ينا. يننداز بافت مغز را بب يبزرگ
CLARITY توسط كارل  شود يم يدهنام

و گروهش در ) Karl Deisseroth( يزروثد
: گويد يم يدانشگاه استنفورد انجام گرفت؛ و

سامانه  يزدرست به ساختار ر توانيد يشما م«
از  يزبزرگ آن را ن يركه تصو يدر حال يدبرس

كه گروهش در  زايداف ياو م» .دهيد يدست نم
  .مغز كامل انسان هستند يك يساز حال شفاف

 يچرن يهدر نشر ينروش كه به صورت آنال اين
مغز  SDS يندهبا استفاده از شو يد،به چاپ رس
را كه  هايي يماده چرب ينا كند؛ يرا شفاف م
پاك  كنند، ينور را مسدود م يرمعموال مس

 يگرد). K. Chung et al., Nature( نمايد يم
اند تا مغزها را  ها در گذشته تالش كرده گروه

استخراج  يها از روش ياريبس ماشفاف كنند ا
 يصتشخ ينرا حل و بنابرا ها ينپروتئ ي،چرب

گروه . كنند يها را دشوار م انواع عصب
شكل مرتفع  ينمسئله را بد ينا يزروثد

كرد  يقرا به مغز تزر يدآم- يلابتدا اكر :ساخت
 يگرو د يكنوكلئ يداس ها، ينكه پروتئ

. هدد يم يوندپ يكديگررا به  ها مولكول يستز
شده و  يمريپل شود، يگرم م آميد يلاكر يوقت
ها حفاظت  كه از مولكول سازد يبافت م يك
بعد از  يدروژله- مغز يبترك ينا. كند يم

 هاي روش ٪41 با يسهدر مقا ياستخراج چرب
  .را نشان داد فقدان پروتئين ٪8تنها  ي،جار

كامل موش،  يبه مغزها CLARITYاعمال  با
 يرا از نواح يفلورسنت يها پژوهشگران عصب

 يكورتكس تا ساختارها يخارج هاي يهال
. همچون تاالموس مشاهده كردند يقيعم

منفرد را در  يعصب يها رشته ينهمچن
از مغز  متر يليم 0.5با ضخامت  ييها ورقه

شده، مشاهده  ينگهدار ينانسان كه در فرمال
 ينها چند ضخامت آن ينمودند كه مرتبه بزرگ

است كه تاكنون  يمرتبه بزرگتر از قطعات
  .اند شده يربرداريتصو
از  يشناس عصب)  Van Wedeen( ينود وان

 يماساچوست و محقق اصل يعموم يمارستانب
 Human( يدر طرح كانكتوم انسان

Connectome Project (يدر موسسات مل 
متحده، كه هدف آن  ياالتسالمت در ا

مغز است،  يارتباط يها از شبكه يبردار نقشه
 يجنتا. جذاب است ياركار بس ينا«: گويد يم
 او» .يستندحوزه ن يندر ا يگريد چيز يچه يهشب
 يياتجز تواند يم يدروش جد ينا يدگو مي

 يها دادهكه  يدرا آشكار نما يمهم يسلول
را  ياسمق بزرگ يعصب هاي يرمربوط به مس

و همكارانش  يكه و ييها داده كند، يم يلتكم
سالم  يمتقاض 1200از  يبردار در حال نقشه

 يسيمغناط شديدت يربرداريبا استفاده از تصو
)MRI (هستند.  

از  يزن) Francine Benes( يزبن فرانسيس
هاروارد در  يموسسه منابع بافت مغز

 يها آزمون: كه گويد يم ينل مك تانيمارسب
روش  يااست تا مشخص شود آ يازن يشتريب

بافت مغز را  ياديساختار بن ي،چرب يپاكساز
اما او و . كند يم يبتخر يا دهد يم ييرتغ
ها  راه CLARITYكه  كنند يم بيني يشپ يگراند

مغز سالم و  كشي يمدرباره س يمطالعات يرا برا
  .كند يهموار ممغز  يريو پ ها يناهنجار
 يمثال پژوهشگران توانستند مدارها براي
 هاي يماريبا ب يشده از افراد اندوخته يبافت

. كنند يسهرا با افراد سالم مقا يشناخت عصب

در افراد زنده ناممكن است،  يمطالعات ينچن
به  يازن يعصب يريردگ يها اكثر روش يراز

رنگ در جانداران  يقتزر يا يكژنت يمهندس
دانشمندان به  ايدش ينهمچن. ارندزنده د

دوباره  ينگاه شده يرهذخ يها از گونه ياريبس
بزرگ  ياربس يمطالعه مغزها يراز يندازندب

  .انسان دشوار بوده است
گرفته توسط  بافت شكل- يدروژله تركيب

CLARITY )يمياييتر و از لحاظ ش كه سخت 
 تواند يم) نشده است از بافت درمان يدارترپا

نادر را به منابع  يا يچيدهپ يماريبا ب ييها گونه
در عمل . يدقابل استفاده مجدد بدل نما

از مغزها ساخت كه  يا كتابحانه توان يم
 يرند،به امانت بگ اها ر پژوهشگران مختلف آن
  .مطالعه كنند و بازگردانند

  
  منبع

See-through brains clarify connections 
  

  مرجع
Structural and molecular interrogation of 
intact biological systems 

  
  آتش در چاله

  

 ينسكيژوزف پولش 2012در ماه مارچِ 
)Joseph Polchinski (يك ي يشهدر اند 

در  داني يزيكاو كه ف. افتاد ياضير يِخودكش
 يزيكف ي در موسسه يسمانر ي يهنظر ي شاخه
 يدر سانتاباربارا) Kavli( يكاول يِنظر
فرو رفت كه اگر  يشهاند يندر ا يفرنياست،كال

بزند  يرجهاله شچ ياهس يكبه درونِ  يفضانورد
 يداستاو چه رخ خواهد داد؟ آشكارا پ يبرا

  كه او خواهد مرد، اما چگونه؟
فضانورد در ابتدا  شده، يرفتهپذ يهتوج بنابر
كه  يهنگام ياحساس نخواهد كرد، حت يزيچ

. است چاله ياهس داد يدر حالِ گذر از افقِ رو
 يمرز چاله ياهس داد يافقِ رو يف،بنا به تعر
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 تواند يپشت آن نم از  يزچ يچكه ه ست يينامر
اما پس از گذرِ . يزدبگر چاله ياهس يرونِبه ب
 چاله ياهاگر س(هفته  ياساعت، روز، و  ينچند

فضانورد در  ينا) بزرگ باشد يكاف ي به اندازه
 يكه به پاها يگرانش يرويكه ن يافتخواهد 

كه به  ست يرويياز ن يشب شود ياو وارد م
 ي هيرجچنان كه ش هم. شود يسرش وارد م
 چاله ياهبه سمت مركزِ س امان يفضانورد او را ب

 يشافزا يگرانش يروين ختالفا ينا كشاند، يم
و سپس  يداو را از هم خواهد در يكرِو پ يافته
 چاله ياهس چگالِ نهايت يب ي او در هسته يايبقا

  .خورد خواهد شد
كه به همراه دو تن  ينسكيمحاسبات پولش اما

 Ahmed( د المرياحم– يانشجو از دانش

Almheiri (يسال يمزو ج )James Sully(-  و
 ي در شاخه يگرد پردازِ يهنظر يك يِكار با هم

 Donald(به نامِ دونالد مارولف  يسمانر

Marolf (كال از دانش واقع در  يفرنياگاه
انجام شده ) UCSB اربه اختص( سانتاباربارا 

]. 1[ كند يرا بازگو م يگرياست، داستانِ د
سبب  ياثرات كوانتوم ي،ابر محاسبات وبن
 يبه گردباد چاله ياهس داد يكه افقِ رو شوند يم

هركس كه به . شود يلخروشان از ذرات تبد
سقوط كند،  چاله ياهس يك داد يافقِ رو يسو

 يكو در  يدهرس ينآتش يواريبه د
  .زدن، بِرِشته خواهد شد هم به چشم

  

  
  

منتشر شد و  2012 يِگروه در جوال ينا ادعاي
وجود . زده كرد را شگفت يزيكف ي جامعه

 يادينِاز اصولِ بن يكي ينيآتش يوارِد ينچن
توسط  يشقرنِ پ يكبه  يكرا كه نزد يزيكف

پا  يرِشده بود، ز گذاري يهپا ينشتينآلبرت ا
 يانيآن را بن ينشتيناصل كه ا ينا. گذارد يم

عامِ خود قرار  يتنسب رانشيِگ ي يهنظر يبرا
 ينا. شود يشناخته م »يارز اصلِ هم«داد با نامِ 

 يككه به درونِ  يكه ناظر دارد يم ياناصل ب
 يناگر ا يحت( كند يسقوط م يگرانش يدانِم
 يكدرونِ  يدانِم ي به اندازه يگرانش يدانِم
 يقاًرا دق ها يده، پد)باشد يرومندن چاله ياهس

 يته ييكه در فضا يندب يم يهمانند ناظر
كه  ياصل، چارچوب ينبدونِ ا. ر استو غوطه

خود بنا كرد فرو خواهد  ي يهدر نظر ينشتينا
  .يختر

از  يكارانش كه به خوب و هم پولشينسكي
خود آگاه بودند، طرحِ  يادعا يامدهايپ

 يجادكردند كه به ا نهاد يشپ گزيني يجا
راه حل  يناما ا. شد يمنجر نم ينآتش يوارهايد
 بار ينا. داشت يدر پ يگزاف ي ينههز يزن
 يگرد يكي يختنِاز فرور بايست يم دانان يزيكف

 يكمكان: كشيدند يم نجدانشِ خود ر ي يهاز پا
 يانِم يها كنش كه بر برهم اي يهنظر ي،كوانتوم
  .حاكم است يراتميذرات ز
از  يوخروش ادعا، طوفانِ پر جوش ينا پيامد
بود  »ينآتش يوارِد« ي درباره يپژوهش يها مقاله

 يناز ا ييرها يدر تالش برا يككه هر
 يناز ا يك يچه يانبست بودند، اما در پا بن

 يهمگان را در پ يِها نتوانست خشنود تالش
) Steve Giddings( يدينگزگ يواست. داشته باشد

در  يكوانتوم يكمكان ي در شاخه داني يزيكف
UCSB كند يم يفتوص ينرا چن يطشرا ينا :

كه  يزيكف يادينِبن هاي ينهدر زم يعطف ي نقطه«
انقالب  يك يازمندشدن، ن حل يبرا يدشا

  .»باشد
 ينا ي همه كه يدر حال چاله ياهس متخصصينِ

را در سر داشتند، ماه گذشته در سرن  ها يشهاند
 يكيِذرات اروپا كه در نزد يزيكف گاه يشآزما(

گرد هم آمدند تا به ) قرار دارد ييسژنو در سو
 ديگر يكموضوع با  ينا ي ربارهطورِ رودررو د

 سيريبودند كه م يدوارها ام آن. وگو كنند گفت
 يِگرانشِ كوانتوم ي يهنظر يك يبه سو
 يادينِبن يروهاين ي كه همه يابندب يافته وحدت

همان  ينچتر گرد آورد، ا يك يرِرا ز يعتطب
گذشته،  يها كه در طولِ دهه ست يآرمان

به دور مانده  ندانا يزيكرسِ ف همواره از دست
  .است
كه ) Raphael Bousso( ييسابو رافايل

و از  يسمانر ي در شاخه ينظر داني يزيكف
خود  يِران سخن يفرنياست،كال يِگاه بركل دانش

: جمله آغاز كرد يندر نشست سرن را با ا
 ياريبس يباورها ي يهپا ين،آتش يوارِد ي يدها«

. انداخت را به لرزه ها چاله ياهاز ما در مورد س
و  يكوانتوم يكمكان ي يهدو نظر يدها ينا

قرار  ديگر يك يعام را رودررو يتنسب
به دست ما  يسرنخ يچكه ه آن يب دهد، يم

  .»به كدام سو رفت يدبا يدهد كه در گامِ بعد
  

  ينآتش هاي سرچشمه
 ي كه نقطه ينآتش يوارِد ي يدها هاي ريشه
 به سالِ هاست چاله ياهس يزيكدر ف يعطف

 يونكه است يهنگام گردد، يباز م 1974
گاه  از دانش) Stephen Hawking( ينگهاوك
 يانگلستان نشان داد كه اثرات كوانتوم يجِكمبر

دما  ها چاله ياهكه بتوان به س شود يسبب م
 يبه آرام يمنزو يها الهچ ياهس]. 2[نسبت داد 

از خود  يگر،و به صورت فوتون و ذرات د
 يبترت ينو به ا كنند يم يلسگ ييتابشِ گرما

تا  دهند ياندك جرمِ خود را از دست م اندك
مطلبِ (شوند  يركه به طورِ كامل تبخ ييجا

  ).»ينيدپارادوكسِ اطالعات را بب«
 يوارِكه د يستندن يليذرات گس ينا گرچه
 هاي كاري يزهچراكه ر سازند يرا م ينآتش
كه  كند يم ينچنان تضم هم يتنسب ي يهنطر
 داد يكه در حالِ سقوط به افقِ رو يوردفضان
با . شود يتابش نم يناست، متوجه ا چاله ياهس
دهنده  چنان تكان هم ينگهاوك يجِنتا حال ينا
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 بيني يشعام پ يتنسب تبود چراكه معادال

اجرامِ  توانند يتنها م ها چاله ياهكه س كند يم
را در كامِ خود فرو برده و بزرگ و  يگرد

  .شوند يركه تبخ د، نه آنتر شون بزرگ
مشاهده منجر  يناساساً به ا ينگهاوك استداللِ

 ي،كوانتوم يكمكان ي كه در گستره شود يم
 ياسِدر مق. يستن يواقعاً ته يته يفضا

-برپاست، جفت ذره ياهوييه يكروسكوپيم
به وجود آمده و سپس  درپي يپادذره به طورِ پ
 شده و نابود يببازترك يبه طورِ ناگهان

 ياربس يها گاه يشتنها در آزما. شوند يم
 ياهويه ينچن يامدهايحساس است كه پ

 ينگهاوك. است يرپذ مشاهده يكروسكوپيكي،م
پادذره - زوجِ ذره يككه  يكه هنگام يافتدر

 يدپد چاله ياهس يك داد يافقِ رو يرونِدرست ب
از  يشامكان وجود دارد كه پ ينا يايندب

به درونِ  ذرات يناز ا يكي يب،بازترك
 چاله ياهاز چنگ س يگرد ي ذره ده،افتا چاله ياهس

از  يرونو به صورت تابش، به ب يافتهنجات 
از  يختهگر ي ذره يِانرژ. يزدبگر چاله ياهس
 يا ذره يِانرژ كه يمثبت است، در حال چاله ياهس

 ينو به ا ست يمنف افتد يم چاله ياهكه به دام س
 يخنث چاله ياهاز س يختهگر يِانرژ يبترت
 يِانرژ ي،انرژ يستگيِپا قانونِبنابر ( شود يم

زوج، صفر است  يِو نابود يدتول يندكل در فرآ
و  يدهپادذره در خال آفر-چراكه زوجِ ذره

معناست كه  ينبه ا ينا. شوند يسپس نابود م
 ياز دو ذره دارا يكيشده،  يدهاز زوجِ آفر

 مقدار همان يدارا يگرد ي مثبت و ذره يِانرژ
مثبت  يِانرژ يدارا كه يا ذره. ست يمنف يِانرژ

 ي اما ذره يزدبگر چاله ياهاز س تواند ياست م
به . افتد يم چاله ياهبه دامِ س يمنف يِانرژ يدارا

 چاله ياهاز س يرونجهانِ ب يِانرژ يبترت ينا
 چاله، ياهدرونِ س يِو انرژ يافته يشافزا ياندك
 يِرژچنان ان اما هم يابد يكاهش م ياندك

 چاله ياهاز س يرونجهانِ ب كل كه شاملِ ي سامانه
 يباق ييراست، بدونِ تغ چاله ياهو خود س

 يكمكان ينِبنابر قوان دانيم يم). ماند يم
 يزن يمنف يِانرژ توانند يذرات م يكوانتوم

به  يمنف يِمقدار انرژ ينانتقالِ ا. كنند ياراخت
 الهچ ياهمعناست كه س ينبه ا چاله ياهدرونِ س

 يناز جرمِ خود را از دست داده و بنابرا ياندك
  .شود يتر م رفته كوچك رفته

 يانب ينگتوسط هاوك بار ينكه نخست تحليلي
 ياريگرانِ بس شده تا به امروز توسط پژوهش
است و  يافتهدوباره به دست آمده و گسترش 

از  يباًبه دست آورده امروزه تقر يكه و يجينتا
شده  يرفتهپذ يااسرِ دنسر دانانِ يزيكف يسو

 يزرا ن گر يرانو ي يدها ينا يجنتا يناما ا. است
به  ها چاله ياهخود آورد كه تابشِ س اهبه همر
 يكمكان ي يهكه نظر انجامد يم يپارادوكس
  .كشد يرا به چالش م يكوانتوم
اطالعات نابود  ي،كوانتوم يكقواعد مكان بنابر
ك بتوان به كم يددر اصل با. شود ينم

كه از  يتابش يِحالت كوانتوم يريِگ اندازه
مربوط به  يها داده شود، يم يلگس چاله ياهس

اند را  افتاده چاله ياهكه به درونِ س ياجسام
كار  يننشان داد كه ا ينگاما هاوك. كرد يابيباز

كه از  يچون تابش يستساده ن همچندان 
 يچه. ست يتصادف شود يم يلگس چاله ياهس

سنگ  يلوگرمك يك چاله ياهد كه سندار يتفاوت
را،  يوتريكامپ ي تراشه يلوگرمك يك يارا ببلعد 

اگر تا هنگامِ  يحت. است يكسانكامالً  يجهنت
 باز هم  يمآن را رصد كن چاله ياهس يكمرگ

چگونه  يابيموجود ندارد كه در يراه يچه
به درونِ آن  يزهاييچه چ ياشده و  يلتشك
  .اند افتاده
 »چاله ياهپارادوكسِ اطالعات س« مسئله كه اين
را به دو جبهه  دانان يزيكف شود يم يدهنام
بر  ينگمانند هاوك يبرخ. كرده است يمتقس

اطالعات  چاله، ياهباورند كه پس از مرگ س ينا
معتقدند  ينچن گروه هم ينا. شود ينابود م يزن

نابودشدنِ اطالعات،  ي ها درباره كه اگر باورِ آن
 گذارد يپا م يررا ز يكوانتوم يكنمكا ينِقوان

 يكمكان يبرا( يبهتر ينبه دنبالِ قوان يدبا
چنان به  هم يگرد ياما برخ. بود) يكوانتوم
وفادارند، مانند جان  يكوانتوم يكمكان
 ي كه در شاخه) John Preskill( يلپرِسك

 يِآور فن ي در موسسه يكوانتوم يزيكف
: گويد ياو م. مشغول است نادر پاساد يفرنياكال
به دنبالِ ساخت  يمن به طورِ جد يمدت يبرا«

) يكوانتوم يكمكان يبرا( گزين يجا اي يهنظر
اما . يرددربر بگ يزاطالعات را ن يِبودم كه نابود

كسِ  يچو ه يدمنرس يمعنادار ي يهنظر يچبه ه
بست به مدت  بن ينا. »يدنخواهد رس يزن يگرد

 1997ت و در سالِ يافدو دهه ادامه 
جدال رقم  يندر ا يشنما ينتر شده شناخته

در حضورِ همگان  يلكه  پرسك يخورد، هنگام
شرط بست كه اطالعات نابود  ينگبا هاوك

 يك يبند شرط ينا ي يزهجا. شود ينم
  .نامه به انتخابِ خود برنده بود دانش

 Juan(با كشف خوان مالداسنا  اما

Maldacena (بست  بن يندر همان سال، ا
بود كه پس از آن  داني يزيكف يو. شكسته شد

 يدگاهد. رفت يجگاه هاروارد در كمبر به دانش
 نهاديِ يشطرحِ پ يك ي يهمالداسنا بر پا

هر  كرد يم يانبنا شده بود كه ب تر يميقد
 توان يما را م نِاز جها) 3D( يبعد سه ي يهناح

 يِمرزِ دوبعد يكه بر رو ييها به كمك داده
)2D (كرد  يفشده است، توص يزنگارآن رم
كه به كمك  يبي، درست به همان ترت]3- 5[

را بر  يبعد سه يرِتصو يك توان يم يزرل يپرتو
. كرد يرمزنگار يهولوگرامِ دوبعد يك يرو

) Leonard Susskind( يندلئونارد ساسك
گاه استنفورد در  از دانش يسماندازِ رپر يهنظر
 يهفرض يناكه  ست ياز كسان يكيو  يفرنياكال

ما «: گويد ياو م]. 4[را مطرح كرده است 
استعاره به  يكرا به عنوانِ » هولوگرام« ي واژه

محاسبات  برد يشاما پس از پ. يمكار برد
 يهفرض ينكه ا رسيد يبه نظر م ينچن ياضي،ر

هم دربر دارد و آن  يلغو يمعنا يك
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 يبرافكنش يهان،ك كه ينست از ا عبارت

مرز  يك يات بر رواز اطالع) يريتصو(
  .»است
 يككرد  نهاد يشكه مالداسنا پ چه آن

 ي يدهاز ا] 6[ملموس  ياضيِر يِبند فرمول
 ي يهنظر هاي يدگاههولوگرام بود كه از د

 ينكه ا اي يهنظر گرفت، يبهره م يسمانابرر
كه ذرات  دهد يفرض را به عنوانِ مبنا قرار م

كوچك و  ياربس يها حلقه يبِاز ترك ياديبن
 يمدلِ او جهان. اند ساخته شده يمرتعشِ انرژ

و  ها يسمانكه ر آورد يرا در نظر م يبعد سه
 ينا.  را دربر گرفته است ها چاله ياهس
كه تنها گرانش بر  ها چاله ياهو س ها يسمانر
 يدمق يدوبعد يدر سطح راند يها فرمان م آن

و  ياديذرات بن يسطحِ دوبعد يندر ا. اند شده
 وانتومي،ك يكمكان يجِرا ينِقواناز  ها يدانم

. كنند يم يرويبدونِ در نظر گرفتنِ گرانش، پ
 ينهرگز ا يبعد سه يفضا ينا يِساكنانِ فرض

مرز  ينچراكه ا يدرا نخواهند د) يدوبعد(مرز 
مسئله مهم  يناما ا. دور است نهايت يها ب از آن

 يبعد جهانِ سه ينچه در ا چون هر آن يستن
 ارز به كمك به طورِ هم نتوا يرخ دهد را م

كرد و  يفتوص يمعادالت حاكم بر مرزِ دوبعد
من «: دهد يم يحتوض ينمالداسنا چن. برعكس

و  يافت ياضير يا نامه واژه توان يكه م يافتمدر
دو جهان را به  ينا يها به كمك آن زبان

  .»ترجمه كرد ديگر يك
 ها چاله ياهس يرِتبخ يمعنا بود كه حت ينبه ا اين
 توان يرا م ست يبعد در جهانِ سه اي يدهه پدك

 ييجا يعنيكرد،  يفتوص يدر جهانِ دوبعد
 ينِقوان شود، ينم يفدر آن تعر يكه گرانش

و  وچراست چون يحاكمِ ب يكوانتوم يكمكان
اگر اطالعات . شود ياطالعات هرگز نابود نم

در جهانِ  يدبا ماند يم يستهپا ييجا يندر چن
 يداطالعات با يعنيباشد،  ينچن يزن يبعد سه

  .يزدبگر يرونبه ب چاله ياهاز س يا به گونه
  

  همه يبرا يكي
) Marolf(از گذشت چند سال، مارولف  پس

گرانشِ  يكه برا ينشان داد كه هر مدل
 يرويپ يكساني ينِنوشته شود از قوان يكوانتوم

 ي يهمدل بر پا ينكه ا خواهد كرد، مستقل از آن
]. 7[ يرخ ياته شده باشد ساخ يسمانر ي يهنظر

 داني يزيكف) Ted Jacobson(تد جكوبسون 
گاه  در دانش يكوانتوم يكمكان ي در شاخه

ها هوادارِ  مدت يپارك كه برا در كالج يلندمر
: گويد يم يناطالعات بود چن يِنابود ي يهنظر

مالداسنا و  يِپژوهش ياز كارها يبيترك«
به سود (من  يدگاهمارولف بود كه سبب شد د

در سالِ . »كند ييرتغ) اطالعات يِمخالفانِ نابود
كه  يرفتپذ گاندر حضورِ هم ينگهاوك 2004

جا آوردنِ  به ينادرست بوده و برا يدگاهشد
 يكبسته بود  يلكه با پرسك يشرط
  .داد يههد يبه و بال يسب ي نامه دانش
مالداسنا چنان قدرتمند و مستدل بود كه  كشف

انگاشتند كه پارادوكسِ  اناند يزيكف ترِ يشب
. است يدهرس يجهبه نت چاله ياهاطالعات س

 ينا يبرا يحيتاكنون توض كس يچاگرچه ه
مطلب ندارد كه چگونه اطالعات از راه تابشِ 

. شود يمنتقل م چاله ياهاز س يرونبه ب ينگهاوك
 يكه همگ كنم يگمان م«: گويد يم ينسكيپولش

 يپاسخِ سرراست يدكه با كنيم يتنها وانمود م
  .»مسئله وجود داشته باشد ينا يبرا
 2012سالِ  يدر ابتدا. نبود ينچن اما

و گروهش خود را موظف  ينسكيپولش
پارادوكسِ  يِو سرسر يقنادق يانِدانستند كه پا
 يريد. را روشن سازند چاله ياهاطالعات س

برخوردند  يبه پارادوكس يزها ن نگذشت كه آن
 ينهم. مانده است يباقنشده  كه تا امروز حل

 يرا به سو ها پارادوكس بود كه سرانجام آن
  .يدبار كشان مرگ ينِآتش يوارِد ي يدها

 يِنشان داده بود كه حالت كوانتوم هاوكينگ
 گريزد، يم چاله ياهكه از س يا هر ذره

 تواند يحالت ذره نم ينبنابرا. ست يتصادف

 اما. دربر داشته باشد ياطالعات سودمند يچه
 يگرانو د يندساسك 1990 ي دهه ي يانهدر م
از  شده يلكه اگر حالت ذرات گس يافتنددر
گاه  باشد، آن يدهتن درهم اي به گونه چاله ياهس

 يِكوانتوم يها در حالت توانند ياطالعات م
 يها حالت«. شوند يرمزنگار چاله ياهتابشِ س
چند ذره است كه  يامربوط به دو  »يدهتن درهم
 ديگر يكها چنان به  آن يِكوانتوم يها حالت

 يريگ است كه انجامِ هرگونه اندازه جفت شده
 يگرذرات د رويذرات،  يناز ا يكي يبه رو

 درنگ يب ياثرگذار ينا. گذارد يم يرتاث يزن
 يا كه ذرات در چه فاصله است، مستقل از آن

  .از هم قرار داشته باشند
را  ينسكيپولش يِگروه پژوهش يزچه چ اما

كه از دامِ  يا زده كرده بود؟ ذره شگفت
 يلاز آن گس يرونو به ب يختهگر چاله ياهس
 چاله ياهكه به درونِ س يا با ذره يدبا شود يم

 يگر،د ياز سو. باشد يدهتن درهم افتد، يفروم
نظرانش درست  و هم يندساسك يدگاهاگر د
از  يشكه پ يذرات ي همه با يدذره با ينباشد، ا

 چاله ياهاز س ينگابشِ هاوكآن به صورت ت
 ينا. باشد يدهتن درهم يزاند ن شده يلگس

 ي موشكافانه يجِاز نتا يكيكه  ست يدرحال
جفت بودنِ  تك« يكوانتوم يكمكان
 يك كند يم ياننام دارد كه ب »يدگيتن درهم
زمان  به طورِ هم تواند ينم يكوانتوم ي سامانه

مل مستقل از هم، به طورِ كا ي دو سامانه با
  .باشد يدهتن درهم

 يكه برا يافتندكارانش در و هم پولشينسكي
دو  يناز ا يكي يدپارادوكس، با يناز ا يزگر

 خواستند يها نم اما آن. را گسست يدگيتن درهم
 يگرو د شده يلگس ي ذره يانِم يدگيِتن از درهم
 از آن ذره  يشكه پ) ينگتابشِ هاوك(ذرات

ه وجود شده بودند، دست بكشند چراك يلگس
اطالعات در  يِرمزنگار يبرا يدگيتن درهم ينا

 ينچن ينبنابرا. بود يضرور ينگتابشِ هاوك
 ي ذره يانِم يدگيِتن گرفتند كه از درهم يمتصم
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و جفتش كه به درونِ  چاله ياهاز س يختهگر
 يناما ا. كنند يپوش افتاده است، چشم چاله ياهس

 ينسكيچنان كه پولش هم. داشت ييكار هم بها
 ينا يانِم تنيدگيِ همگسستنِ در«: گويد يم

درست مانند . ست يسخت يندذرات، فرآ زوج
مولكول كه سبب  يك يوندهايشكستنِ پ

كه  يانرژ يزانِاما م. »شود يم يآزادشدنِ انرژ
 ياريذرات بس زوج يدگيِتن از گسستنِ درهم

. كالن خواهد بود اندازه يب شود يآزاد م
د دا يافقِ رو ينبنابرا«: افزايد يم ينسكيپولش
از  يا كلمه، حلقه يِواقع يبه معنا چاله ياهس

را در حالِ سقوط به  يآتش است كه هر كس
در عوض، . »خواهد سوزاند چاله ياهدرونِ س

پا خواهد  يرِرا ز يارز اصلِ هم يطشرا ينا
كه  شود يمنجر م يجهنت ينگذاشت چون به ا

افقِ  يكيِآزاد در نزد كه در حالِ سقوط يناظر
است خواهد سوخت  چاله ياهس يك داد يرو

كه  كند يم يانب يارز كه اصلِ هم يدر حال
را  يزچ آزاد است همه كه در حالِ سقوط يناظر

 يته يكه در فضا يدخواهد د يهمانند ناظر
گروه بر  ينا ياعضا ينبنابرا. ور است غوطه

 ازچاپِ يشرا به سرورِ پ يا آن شدند كه مقاله
arXiv ينشيبا گز را دانان يزيكستاده و ففر 
 يرشِپذ ينهگز يك: رو كنند روبه يرانهگ سخت

وجود دارند و  ينآتش يوارهاياست كه د ينا
عام درهم فرو خواهد  يتنسب ي يهنظر ينبنابرا

برقرار  يگرد يارز چون اصلِ هم( يختر
كه اطالعات  آن يگرد ي ينه، و گز)نخواهد بود

 نيكمكا ينو بنابرا شود ينابود م ها چاله ياهدر س
نادرست از كار در خواهد  اي يهنظر يكوانتوم

 ينبا ا ياگو«: گويد يم ينمارولف چن]. 1[آمد 
 ينواپس ينآتش يوارهايد ينشي،گز يطشرا
  .»ما خواهد بود يبرا يزآم جنون ي ينهگز
. را به لرزه افكند يزيكف ي مقاله جامعه اين

 يدنكش دستادعا كه  ينا«: گويد يجكوبسون م
است،  ينهگز ينبهتر ينشتينا يِارز از اصلِ هم

 ينبا ا يزن ييسابو. »دهنده بود تكان يبه راست

ممكن  ينا«: افزايد يم يننظر موافق بوده و چن
 يدارپد يته يدر فضا ينآتش يوارِكه د يستن

 ييدرست مانند آن است كه درفضا. شود
ظاهر شده و به  يآجر يواريبه ناگاه د ي،خال

 ي يهاگر نظر. »صورت شما برخورد كند
 چاله ياهس يك داد يدر مورد افقِ رو ينشتينا

از  يدبا شناسان يهانگاه ك نداشته باشد آن ييكارا
 ينهست كه بتوان ا ييجا ياخود بپرسند كه آ

  وكمال به كار بست؟ را به طورِ تمام يهنظر
 ينكه در ابتدا چن كند ياعتراف م پولشينسكي

به . احمقانه كرده است يكه اشتباه هپنداشت يم
 ي يدهاز پدرانِ ا يكيبه سراغِ  يلدل ينهم

تا اشتباه  رود يم يندساسك يعني ي،هولوگراف
: گويد يم ينچن يندساسك. يابدخود را در

ها در  بود كه آن ينواكنشِ من ا يننخست«
و ] 8[منتشر كرده  يا مقاله يو. »اشتباه هستند

اما  كند، يباره بازگو م ينخود را در ا يدگاهد
وادار  درنگ يب انديشد يم تر يشكه ب پس از آن

او با خنده . يردخود را پس بگ يادعا شود يم
 يجيبود كه نتا ينواكنشم ا يندوم«: گويد يم

 ياند درست است، برا ها به دست آورده كه آن
. ها در اشتباهند كه آن نداشتمبارِ سوم دوباره پ
 ينا. هاست كه حق با آن ميافتاما بارِ چهارم در

سبب شد به من لقبِ  ياپيپ هاي گيري يجهنت
 ترِ يشبدهند اما درواقع واكنشِ ب »يويو«
به دست آمده  يجِنتا ي درباره دانان يزيكف

درست مانند واكنشِ من  ينسكي،توسط پولش
  .»بود
تا امروز،  ينسكيپولش ي زمانِ انتشارِ مقاله از
به ثبت  arXivاره در ب ينمقاله در ا 40از  يشب

نتوانسته خدشه و  كس يچاست اما ه يدهرس
استداللِ  ي يوهدر منطق و ش يضعف نقطه
 يجدان پِ. يابدب يگروه پژوهش ينا ياعضا

)Don Page (در  ينگكارانِ هاوك از هم يكي
گاه  در دانش ينكا هم كه 1970 ي طولِ دهه

 ينا«: گويد يآلبرتا در ادمونتونِ كاناداست م
در  يي،جا كند يكه ثابت م يباستز يقعاً بحثوا

 ها، چاله ياهما در مورد س ي يشهاند ي يوهش
راه حلِ  يالبته شمار. »وجود دارد يناسازگار

شده  نهاد يشمسئله پ ينا يبرا يزن يابتكار
  .است

  

  
  

 چاله ياهكه به درونِ س يجسم :اطالعات پارادوكسِ
 چگالِ يتنها يمركزِ ب يله شده و به سو افتد يم
متفاوت در  يويدو سنار. شود يكشانده م چاله ياهس

 ينا يِاطالعات يمحتوا يچه برا تالش هستند تا آن
  .دهند يحرا توض دهد يجسم رخ م

پر از  يته يفضا) 1. شدن يدناپد: نخست سناريوي
 يپادذره است كه بنابر اثرات كوانتوم-ذره يها جفت
به طورِ ) 2. تندبسته هس هم ديگر يكشده و با  يدتول
شده  يببازترك درنگ يپادذره ب-ذره يها زوج يعيطب

پادذره درست - اگر زوجِ ذره) 3. شوند يم يدو ناپد
گاه  شوند، آن يلتشك چاله ياهس يك داد يافقِ رو يرونِب

از ذرات به درونِ  يكيامكان وجود دارد كه  ينا
 و يزدبگر چاله ياهاز دامِ س يگريافتاده و د چاله ياهس

شود  يلگس چاله ياهاز س ينگبه صورت تابشِ هاوك
) 4. تابش قابلِ مشاهده و رصدكردن است ينكه ا
 افتند، يم چاله ياهكه به درونِ س ياز ذرات يكهر يِانرژ
به طورِ  چاله ياهمعناست كه س ينبه ا ينو ا ست يمنف
 يربه غ. (دادنِ جرمِ خود است در حالِ ازدست يوستهپ

-زوجِ ذره يكر واقع متعلق به ذرات كه د يناز ا
را  ياجسامِ عاد تواند يم چاله ياهس يكپادذره هستند، 

از فروافتادن در  يشاجسام، پ ينببلعد كه چون ا يزن
اند پس  پادذره نبوده- چاله به صورت زوجِ ذره ياهس

 ينچن چاله ياهس يكاگر ). ها مثبت است آن يِانرژ
خود را از دست  رفته جرِم را نبلعد رفته ياجسامِ عاد

  .شود يم يرداده و سرانجام تبخ
وجود دارد  چاله ياهس يككه در مركزِ  تكينگي

 ياطالعات يچكوچك و چگال بوده و ه نهايت يب
  .دربر ندارد چاله ياهس ي دهنده يلتشك ي ماده ي درباره
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اطالعات از راه . ينآتش يوارِد: دوم سناريوي

از  شده ليذرات گس يانِموجود م هاي يبستگ هم
ذرات ) 1. شود ياز آن منتقل م يرونبه ب چاله، ياهس

 ي خود با ذره يِبستگ هم چاله ياهاز س شده يلگس
افتاده است را  چاله ياهجفتشان كه به درونِ س

 يانِم بستگيِ مكه از گسستنِ ه( يانرژ) 2. شكنند يم
در  ينآتش يواريد شود يآزاد م) پادذره-زوجِ ذره

 يانِم يِبستگ هم) 3. كند يم يجادا لهچا ياهس يرامونِپ
 ياطالعات ي دربردارنده چاله ياهاز س شده يلذرات گس
كه تاكنون به درونِ  ست يزيچ هرآن ي درباره

پس از  ياطالعات را حت ينا. افتاده است چاله ياهس
  .كرد يابيباز توان يم چاله ياهس يرِتبخ

  
  يدر جهانِ واقع پيامدها

 يها از راه حل يكي دينساسك ي به گفته بنا
بود كه توسط دو  يراه حل يدبخش،نو

 Daniel(هارلو  يلدن يها پژوهشگر با نام

Harlow (كوانتوم از  ي در شاخه داني يزيكف
 يكو پاتر يوجرسيدر ن ينستونگاه پر دانش

پژوهشگرِ علومِ ) Patrick Hayden( يدنها
ا در مونترالِ كاناد يلگ گاه مك از دانش يوتركامپ
 يپرسش را بررس يندو ا ينا. اند داده يهارا

 تواند يفضانورد م يكهرگز  يااند كه آ كرده
 يممكن در جهانِ واقع هاي يريگ توسط اندازه
 يببرد؟ برا يپ يپارادوكس ينبه وجود چن

بخشِ قابلِ  يدنخست او با يكار ينانجامِ چن
چاله  اهيكه از س ينگاز تابشِ هاوك يتوجه

سپس . كند يست را رمزنگارآمده ا يرونب
 چاله ياهكه به درونِ س يذرات يِبررس يبرا
. بزند يرجهش چاله ياهبه درونِ س افتند، يم

 دهد يذرات نشان م محاسبات مربوط به جفت
و (چنان دشوار  ينگتابشِ هاوك يِكه رمزنگار

از آماده  يشاست كه ممكن است پ) يرگ وقت
 چاله ياهزدن، س يرجهش برايشدنِ فضانورد 

گرچه در «: گويد يهارلو م]. 9[شود  يرتبخ
وجود ندارد كه از  يقانون يچاصل ه

كند، اما  يريپارادوكس جلوگ ينا يريِگ اندازه
  .»در عمل ناممكن است يريگ اندازه ينچن

باور است كه  ينبر ا يدينگزوجود گ ينا با
به  يازشدن ن حل يبرا ينآتش يوارِپارادوكسِ د

انجام داده  يا او محاسبه. دارد يانقالب يراه حل
 يا ذره يانِم يدگِيتن كه بر اساسِ آن، اگر درهم
از  يرونبه ب ينگكه به عنوانِ تابشِ هاوك

جفتش كه به  ي و ذره گريزد يم چاله ياهس
 ينرود تا هنگام يناز ب افتد، يم چاله ياهس درونِ

از افقِ  ياندك چاله ياهاز س يختهگر ي كه ذره
كه از شكستنِ  يگاه انرژ ود، آندور ش داد يرو

تر  كم ياربس شود يها آزاد م آن يدگيِتن درهم
 ينيآتش يوارِد يچه يگركه د خواهد بود، چنان

اصلِ  يجهنت ينا]. 10[نخواهد شد  يلتشك
اما در عوض،  شمارد يرا محترم م زيار هم

 يزرا ن يكوانتوم يكچند قانونِ مكان ييرِلزومِ تغ
در  توان يرا م يدينگزگمدلِ . دهد ينشان م

مدل  ينقرار داد چراكه ا يشآزما ي بوته
كه در صورت ادغامِ دو  كند يم بيني يشپ
در فضازمان  اي يژهو هاي يزموجر چاله، ياهس
امواجِ  يها رصدخانه كمككه به  شود يم يدتول

 ينا توان يم ين،زم يموجود بر رو يِگرانش
. كرد يو آشكارساز ييامواج را شناسا

موضوع، حاضران در  ينشدن از هم اهآگ
  .كرد زده يجانه يارسرن را بس ييِگردهما
چنان وجود دارد كه  هم يزن يگريد ي گزينه

نجات ) اعتباري ياز خطرِ ب(را  يارز اصلِ هم
است  يزانگ چنان بحث ينهگز يناما ا دهد، يم

. از آن را دارد يبانيشهامت پشت يتر كس كه كم
 ينگها، حق با هاوك لسا ينا ي در همه يدشا

 يبه راست ها چاله ياهبوده و اطالعات درونِ س
است كه  يزآم واقعاً طعنه ينا. ودش يگم م
 ينگهاوك يكه بر خالف ادعا يكس يل،پرسك
 ي يدهكرده و خود او بود كه ا يبند شرط يبا و
را مطرح ساخت، در  ينآتش يوارهايد

ه ك ينآتش يوارهايموضوعِ د يرامونِپ يكارسوق
گاه استنفورد  سالِ گذشته در دانش يانِدر پا

است  آور شگفت«: گويد يم ينبرگزار شد چن
احتمالِ  ي درباره يبه طورِ جد دانان يزيككه ف

 انديشند ينم چاله ياهشدنِ اطالعات درونِ س گم
 ي به اندازه اي يدها يچه رسد يچون به نظر نم

بته ال. »باشد يزآم جنون ينآتش يوارهايد ي يدها
چنان بر آن  هم يكه سرشت و افزايد ياو م

چاله جان سالم  ياهاست كه اطالعات از دامِ س
  .برند يبه در م
 يادعا ينيِبازب يبرا دانان يزيكف گردانيِ روي
آنان  پايانِ ياز احترامِ ب يا نشانه ينگهاوك

مالداسناست كه گرانش  ي نامه نسبت به دانش
رده و ظاهراً كوانتوم مرتبط ك ي يهرا به نظر

نابود  چاله ياهكه اطالعات درونِ س كند يثابت م
به دست آمده  يجِنتا ينسكيپولش. شوند ينم

 9000به  يككه تاكنون نزد(مالداسنا  طتوس
با  يسهمقا گاه يرا در جا) ارجاع داشته است

كه در قرنِ نوزدهم انجام شد و به  يكشف
 يسو مغناط يسيتهنور، الكتر يانِارتباط م

قرار ) ينشتينخاصِ ا يتنسب ي يهنظر( يدانجام
مالداسنا گرانش  ي يدها«: گويد يم ينداده و چن

و به  سازد يمرتبط م يكوانتوم ياه يدانرا به م
كه تاكنون  ست ينشيب ينتر ژرف يل،دل ينهم

 ييسابو. »در مورد گرانش به دست آمده است
 ينآتش يوارِبه نظرِ من، اگر بحث د«: گويد يم
از  يكيآغاز شده بود،  1990 ي دهه يابتدا در
شدنِ اطالعات  ها به سود گم استدالل ترين يقو

عام در  يتنسب ي يهنظر يروزيِكه به پ(بود 
 يِمنجر شده و نادرست يكوانتوم يكبرابرِ مكان

 ينكا اما هم). مالداسنا را به همراه داشت يجِنتا
 يِوراهمالداسنا بر سرِ د يجِاز نتا يكه با آگاه(
با  سو يككه در  يما قرار گرفته ينآتش يوارد
 ماندنِ يبه باق ين،آتش يوارهايوجود د يرشِپذ

بودنِ اصلِ  و نادرست چاله ياهاطالعات درونِ س
با  يگرد يو در سو رسيم يم ينشتينا يِارز هم

به نابود شدنِ  ين،آتش يوارهايرد وجود د
) رسيم يمالداسنا م يجِنتا يِاطالعات و نادرست

را در سر  يدها ينا خواهد ينم كس يچه
  .»بپروراند كه مالداسنا در اشتباه بوده است
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كه در  بالد يبابت به خود م يناز ا مالداسنا

 ترِ يشب ينشتين،آشكارش با ا ياروييِرو
گرچه خود  كنند، يم يبانياز او پشت دانان يزيكف
نخواهد  جا ينباور است كه كار به ا ينبر ا يو

درك  يبرا«: افزايد يم ينچن هم يو. يدكش
باشد  يازن يدشا ينآتش يوارِكاملِ پارادوكسِ د

 ي يهگرانش و نظر يانِم(نامه  ن دانشيكه ا
 يياترا با افزودنِ جز) يكوانتوم هاي يدانم

 يستن يازياما ن. يمتر كن كامل تر، يشهرچه ب
  .»يمكه آن را به طورِ كامل كنار بگذار

كه تاكنون به دست آمده  يركمشت يدگاهد تنها
برطرف  ها يزود ينمسئله به ا ينآن است كه ا
 يوگو در طولِ گفت ينسكيپولش. نخواهد شد
 يبرا شده يهارا يها ترفند ي خود، همه

آورد  يانرا به م ينآتش يوارِتركردنِ مشكلِ د كم
 يكو نقاط ضعف هر ها يو با دقت تمام، كاست
: كرد گيري يجهتن ينچن يانرا برشمرد و در پا

 ي از دست مسئله كس يچمتاسفم كه هنوز ه«
است، اما خواهشِ  يافتهن ييرها ينآتش يوارِد

چنان به تالشِ  هم ياست كه همگ ينمن ا
  .»يمخود ادامه ده
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  !يرينش يبررس يك

  

 گاهي يشآزما يجه نتابه همرا يدجد يهنظر يك
از كشورمان  يبا مشاركت پژوهشگران يراكه اخ

كه چرا  دهد يم يحارائه شده است، توض
 چكد -ياز عسل كه از قاشق م اي يكهبار
 يدهكش ينچن ينشدن، ا يدهبدون بر تواند يم

  .شود
ظرف،  يكبرداشتن عسل با قاشق از  هنگام -به
 ديجااز عسل ا اي يوستهبلند و پ ي -يكهبار
بودند   يافتهشود، اما پژوهشگران تاكنون درن  مي

شاره  يكاز  يكبار  هاي -كه چرا رشته
 چنين-ينوشكسان بدون گسسته شدن، ا

  .شود يم يو طوالن يدهكش
 يك، Physical Review Letters  يهنشر در

 يشمعما را با كمك آزما ينا يقاتيگروه تحق
صورت  -و به يليكونروغن س هاي -يكهبا بار

كه  اند ها دريافته-آن. دهند -يم يحتوض ظرين
 مقياس -بر حركات بزرگ يهر چند گرانرو

ندارد،  ياديز يردر حال سقوط تأث ي -شاره
و رشد  گيري -شكل ي -در عوض بر نحوه يول

 يختگيبه گس يكه منته يامواج تصادف
 ينا يجنتا. موثر هستند شود يشاره م ي -رشته

كه با  يصنعت ييندهادر فرآ تواند -يپژوهش م
از  يو طوالن يكبار هاي -رشته يجادا

وشكسان سر و كار دارند، مانند  هاي -شاره
  .واقع شود يدمف ي،نور يبرف يجادنحوه ا
شاره از اواخر قرن  هاي -قطره شدن رشته قطره

. نوزدهم مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است
 يسي،انگل يليو لرد ر يكيژوزف پالتو بلژ

شاره  يند كه كشش سطحبود يدهفهم
 يدر راستا هايي يبا رشد آشفتگ تواند -يم

ستون شاره باعث قطره قطره شدن  يشعاع

صورت  -مسئله به ينا يول. شاره شود يكهبار
 هاي -مانده بود كه در سقوط رشته يمعما باق

 يرشاره وشكسان چرا  قطره قطره شدن با تاخ
 هنگام جاري -به گيرد؛ -يصورت م ياديز

 10بعد از  يباتقر ير،آب از ش ي -يكهارشدن ب
در  ينا شود، -يقطره قطره م يكهبار متر يسانت
عسل   يككه در مورد رشته بار ست-يحال
  !متر برسد 10به حدود  تواند -يطول م ينا

در اثر  كند، كه رشته شاره سقوط مي -همچنان
و  شود -يم يكو بار آيد -يوزن خود كش م

 هاي يشد آشفتگشدن در برابر ر يدهكش ينا
 يداريناپا( يشعاع يبوجود آمده در راستا

كه منجر به قطره قطره شدن ) پالتئو -يلير
با توجه به . كند -يمقاومت م شوند، -يم

ه شدن و قطره يدكش يندفرا يشين،پ ياتنظر
قطره شدن عموماً تحت جاذبه بوده و 

 رو -يناز ا. است تأثير -يبر آن ب يالس يگرانرو
 شود -يقطره قطره م يكهن باركه در آ يطول
تمام  يبوده و  برا يمستقل از گرانرو يستيبا

  .باشد هايكسان -شاره
  

  
  

قادر به  ياالتاستاندارد س يتئور: يرينراز ش يك
 تواند -ياز عسل م اي -كه چرا رشته يستن يحتوض

 يول. شود بدون آنكه پاره شود يدهكش چنين-ينا
 ينا يدجد  يتئور در كنار يليكونبا روغن س  يشآزما

  .دهد يم يحرفتار را توض
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مشترك در  يدكتر يدانشجو( يجواد آرمان

 Ecoleزنجان و  يليتكم يالتمركز تحص

Normal Supérieure همراه   به) يسدر پار
از مركز  يبيحب ياز جمله مهد(همكارانش 

مسئله را از  ين، ا)زنجان يليتكم يالتتحص
مورد  يشتريب يياتو با جز يديجد يدگاهد

را  پايداري ها تحليل-آن. اند -مطالعه قرار داده
سقوط و  يبرا ياضيمدل ر يكبر اساس 

شاره وشكسان  ي -يكهبار يكشدن  يدهكش
ها -آن. اند تحت جاذبه مطالعه كرده

شاره  ي -يكهبار يبر رو يموج هايي آشفتگي
 يندامنه ا اند كه آيا- كرده ياعمال كرده و بررس

 ينكها ياو  يابد يگسترش م با زمان ها -يآشفتگ
اگرز  ينز. خواهند رفت بيندر طول زمان از 

از  يكي، )انگلستان يستولاز دانشگاه بر(
كار در آنجا  يكه سخت افزايد يم يم،ت ياعضا

 ها يآشفتگ ينرشد ا يبود كه پارامترها در ط
شدن  علت  كشيده -ثابت نبودند و به

در حال سقوط ، طول موج  ي -يكهبار
  .يافت يم يشبا زمان افزا ها -يآشفتگ

كه طول قطره  اند يافتهپژوهشگران در ينا 
 يشاره بستگ يبه گرانرو يكهقطره شدن بار

 يصمسئله در  تشخ يندارد، و سرنخ فهم ا
شاره در  ياست كه  گرانرو يمتفاوت اي ه-نقش

با  اي -رشته شاره. كند يم يفامسئله ا ينا
با  اي -باال نسبت به رشته شاره يگرانرو
مقاومت  طور مشخص -به يينپا يگرانرو

 دهد، -يشدن نشان م يدهدر برابر كش يشتريب
به علت  ها يرشد آشفتگ حال -يندر ع يول

  .باال در آن كندتر است يگرانرو
رشته و در  يكه در ابتدا هايي يآشفتگ 

قبل از آنكه  آيند، -يروزنه بوجود م يكينزد
در  يادشدن ز يدهرشد كنند به علت كش

 ينشده و ار ب يدهروزنه به سرعت كش يكينزد
در پاره شدن رشته  يريلذا تاث روند، -يم

دست  يينكه در پا هايي -ياما آشفتگ. ندارند
 ياديشدت ز ابدون آنكه ب شوند -يم يجادا

اثر  ينبنابرا. رشد كنند توانند -يشوند م يدهكش
و  حساب آيد -به ها بايد-بر رشد آن يگرانرو

منجر به قطره قطره شدن  توانند -ها مي-آن
  .شوند

بر  يشخود را با آزما ينظر يجنتا پژوهشگران
در گستره  يليكونس  روغن هاي -رشته يرو
كرده و تطابق  يسهمقا ها -ياز گرانرو يعيوس
از  يالبته در برخ.  اند را مشاهده كرده يخوب
را  يشتريمقدار ب يتئور ي،گرانرو  يرمقاد
. زده است يندن تخمطول قطره قطره ش يبرا
 ها، يگرانرو ينا ند كه در كن -ها تصور مي-آن

شده  يكبار ياراز گسستن بس يشرشته پ
 يشترب ها -يآن به آشفتگ يتحساس كه طوري -به

در نظر  تواند -يم  ياست كه تئور يزياز چ
  .يردبگ

 يندانمارك، ا يبوهر، از دانشگاه فن توماس
ندانه هوشم يارو بس يقدق يليپژوهش را تحل

 يبوهر بر رو يشينمطالعات پ. كند -يخطاب م
با طول  هايي -فقط به حالت]1[مسئله   ينا

كه اثر  شد -يمحدود م يبلند آشفتگ هاي -موج
  .بود يپوش قابل چشم يگرانرو
شاره  يها در قطره قطره شدن ستون تاخير

 يبرف يسندگير يعدر صنا تواند -يوشكسان م
با  اي -رهكه شا ييباشد، جا يتحائز اهم

مذاب را  يشهش يا يمرباال مانند پل يگرانرو
شده  يدهنازك و بلند كش هاي صورت رشته -به

 يجادا ينور يبرف يامنسوجات  يدبه منظور تول
پژوهش  ينكه ا دارد مي ياناگرز ب. كنند -يم
 ايي يشينهطول ب يبرهاييف ينچن يبرا تواند -يم

بزند كه رشته بعد از آن گسسته  ينرا تخم
  .شود يم

 هاي  يطمح يدر برخ يكبار هاي -رشته ايجاد
. افتد ياتفاق م صورت طبيعي -به يزن يآتشفشان

شده سرد شده و  يدهدر آنجا سنگ مذاب كش
 "Pele’s hair"منجمد موسوم به  هاي -رشته

و  يساز دانشگاه پار( يبهر يلن. آورد يبوجود م
اذعان  يزن) يقاتيتحق يمت ينا يگرعضو د

مشابه  يزن يعيطب ي -يدهپد ينكه در ا دارد -يم
 يباال يسقوط رشته شاره، گرانرو يدهبا پد

البته . رشته حضور دارند يادز يدگيشاره و كش
 يشباعث افزا يعحالت سرد شدن سر يندر ا
كه  يمعن اين -به. شود -يم يدر گرانرو يدشد

 يدهنازك كش صورت خيلي -كه به هايي -رشته
 متبلورجامد و  از گسستن يشپ شوند، -يم
  .شوند -يم
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  زنده يها چاپ بافت

  

از ) يچرب( يپيديل يها شبكه گرانپژوهش
از  ياند كه برخ قطرات آب و روغن ساخته

 يستيز يها را در بافت  سلول هاي يژگيو
چاپگر  يكبا استفاده از . كند يم يدتقل
در دانشگاه آكسفورد قطرات  يگروه ي،بعد سه
ژل  يهماده شب يكآب را در  يزر ياربس

 مثل عضله منعطف باشد تواند يگذاردند كه م
ها  را مانند نورون يكيالكتر هاي يگنالو س

  .انتقال دهد
قطره را  35000تا  توانند يها كه م شبكه اين

 يها ساخت بافت يبرا يروز يدشا يرند،دربرگ
حركات  يبرا يمدل يابه كار روند  يمصنوع
 يالرو يلگابر. بدن فراهم كنند ياعضا

)Gabriel Villar (پژوهش  يناز ا يعضو
به نام  يشركت انتقال فناور يكاست كه در 

Cambridge Consultants يو. كند يكار م 
 خواهيم يم«: گويد يمطلب م ينا يانضمن ب

زنده  يها از بافت يدتقل توان يتا كجا م ينيمبب
  ».را ادامه داد
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 يمتك يبا پوشش چرب يبر قطره آب شبكه

 يقادق يها در مخلوط نوع قطره يناست؛ ا
 يلخالص تشك ياز روغن و چرب شده يمتنظ
  .شوند يم
  

  ينوارچسب عمل
دوست دارند  سر آب يك يچرب هاي مولكول

 يزگر دم آب يكو  چسبد يكه به سطح قطره م
دو  يوقت. شود يم يدارد كه وارد محلول چرب

 يزگر آب يها با دم ياز چرب يدهقطره آب، پوش
مثل چسب به  شوند، يم يكخود به هم نزد

به  يهشب يبچر يهدوال يكو  چسبند  يهم م
ارتباط  يك اليهدو. سازند يم يسلول يغشاها
  .كند يم يجادها ا قطره ينب ياتيو عمل يساختار
اند كه  نشان داده يمطالعات قبل اگرچه
 ينچن توانند يم پوش يچرب يها قطره
دار و  آب يبرا شكل دهند اما ترك ييها اتصال

شان را دشوار  ها ساخت آن يشكل كرو
 يدهامن يويدد پزشكي تيسمهندس ز. كند يم
)David Needham ( از دانشگاه دانمارك

مطالعه شركت نداشته  ينكه در ا يجنوب
از قطرات  يالوار يزاكنون من ن«:يدوگ يم

اما چاپ  چسبند يام كه به هم م درست كرده
  ».دستاورد است يكها واقعا  آن

كه در آن  يالرشاهكار، و ينبه ا يابيدست براي
 يليهاگان ب يشگاهآزما يرادكت يزمان دانشجو

)Hagan Bayley ( ،در دانشگاه آكسفورد بود
كه در آن قطرات آب از نازل  يدآفر يچاپگر

 5ظرف با عمق  يكو به  چكيد يم اي يشهش
. ريخت يم يچرب- پر از مخلوط روغن يليمترم

 رفتند، يظرف م ايينقطرات به پ كه ينهم
  .آوردند يخود را به دست م يپوشش چرب

 يموتوردار ظرف را به آرام يگاهياپ سپس
در  يكه قطره بعد يبه نحو داد، يحركت م

 يتدر نها. يفتدب يقطره قبل يباال ياكنار 
از قطرات به شكل كره، مكعب و  يا شبكه
  .شد يقلعه و گل ساخته م يحت

خود  يرا به طراح ينازل دوم يالرو سپس
همزمان دو  يدنكه امكان چك يافزود به نحو

انعطاف در  يجادا يبرا. فراهم شدنوع قطره 
 يهرا بعد از ال ينقطرات نمك  يهشبكه، او ال
 آب يبتر يننمك چاپ كرد؛ به ا قطرات كم

به  ينقطرات نمك. نفوذ كند يهتواند به دوال مي
و  شدند يخود متورم م هاي يههمراه آب همسا

ساخت  يبرا. كردند يكل ساختار را خم م
قطرات  يالرو يكي،الكتر يانعبور جر يرمس
 يختر يچرب يهسم را در دوال ينوع يحاو

درون آن را سوراخ كنند تا از  يها تا حفره
  .عبور كند يانيآن جر يقطر

 مهندس يستز) Karen Burg(برگ  كارن
 يجنوب ينايدانشگاه كلمسون در كارول

كار در  يهنوز هم برا يفناور ينا گويد يم
 يواقع ياعضا يمدلساز يا ينيكيكل يماتتنظ
تا دلتان بخواهد « . است ييابتدا ياربس
 يسامانه برا ينا يچيدگيدرباره پ توانيد يم

  ».يدكسب اطالعات مناسب بحث كن
انداز ساخت  اگر واقعا چشم«: گويد يم نيدهام
 ياديكه هنوز راه ز كنم يهاست، فكر م بافت

ها راه را  كه آن كنم ياست اما فكر م رو يشپ
  ».اند درست آمده

  
 منبع

Scientists print self-assembling 'living 
tissue' 

  
  مرجع

A Tissue-Like Printed Material 

  
  غرب يريگ كلش يچگونگ

  

 ي،با استفاده از تصاوير لرزه شناس پژوهشگران
 ينواح يلتشك يرا برا يمتفاوت يويسنار

 يشنهادپ يشمال يكايدر آمر يبزرگ كوهستان
 يها سنگ در تخته يقها با نظاره دق آن. اند داده

به  ي،شمال يكايشده در اعماق آمر مدفون

قاره  يغرب ي لبه يباستان يختار يسيِبازنو
  .اند دست زده يكارآم

باور  ينبر ا شناسان يندهه زم ينچند براي
كه از  يكوهستان هاي يرهاند كه زنج بوده

 هايي بخش ،اند شده يدهكش يكوآالسكا تا مكز
 ي صفحه يكهستند كه از  ينياز سرزم

صفحه كه  ينا. است  شده يدهخراش يا پوسته
فارالن  ،به سمت غرب در حال حركت بوده

)Farallon (يكايكه به آمر شود يم يدهامن 
در حدود  يمدت يشده و در ط يكنزد يشمال
اما . است  آن فرورفته يرسال به ز يليونم 200

 يلآور 3در ] 1[ يچرن ي كه در مجله يا مطالعه
 يلتشك يرا برا يمتفاوت يويسنار يافته،انتشار 

 ينبر اساس ا. است داده يشنهادپ ينواح ينا
كل كمان بوجود كه به ش جزايري ،يوسنار
 يِآرام غرب يانوسآنچه در اق يهشب( اند آمده
 يممكن است بر رو) شود يم يدهد يامروز

فرو رفته و  يجهم انباشت شده، بتدر
را  يامروز ي شده مدفون يها سنگ تخته
 يكايسپس با حركت آمر. داده باشند يلتشك
از  ينواح ينغرب، ا يبه سو يشمال

شده  يدها خراشه سنگ تخته  ييباال يها قسمت
 ينها در طول ا موجب باالآمدن كوه  نتيجهو در
  .است شده يندفرآ

) Eldridge Moores( يزمور الدريج
 يسدر داو يفرنيااز دانشگاه كال شناسي ينزم
)Davis(به  يا كه حركت پوسته است  ي، كس

 يشمال يكايآمر يرا برا يسمت غرب مشابه
 يو. بود داده يشنهادپ] 2[ 1970در سال 

 يرخط ياربس يمهم و حت يا مقاله ينا«:گويد يم
 يلين آن خيدواقعاً از د. آيد يبه حساب م

  ».خوشحال هستم
 Karin( يگلوخس ينتوسط كار يراخ ي مطالعه

Sigloch (ينگاز دانشگاه لود شناسي ينزم 
در ) Ludwig Maximilions( يميليانزماكس
 Mitchell( يهالينوكم يشلآلمان و م يخمون

Mihalynuk (ي از موسسه شناسي ينزم 
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 British( ياكلمب يتيشبر شناسيِ ينزم

Columbia Geological Survey ( در
 ينا. است كانادا انجام گرفته يايوريكتو

 ، يشناس لرزه يها محققان با استفاده از داده
 يها از ورقه يبعد سه يرتصاو موفق به ايجاد

  .اند شده يكافرورفته در اعماق قاره آمر
 ينپژوهشگران، چن ينا ي يافته بهبنا

 يبًاتقر هاي يوارهبه شكل د ييها سنگ تخته
تا  800و در اعماق  يادز با جرم بسيار ،قائم

 يغرب يها بخش يرسطحز يلومتريك 2000
 يقدر تحق. اند يافتهگسترش  يشمال يكايآمر
و همكارانش نشان دادند كه  يگلوخس] 3[ يقبل

 ييها به صفحه گيسن يها ورقه ينا ينِبزرگتر
آرام  يانوساق يردر ز يكه اكنون در مناطق غرب

كه اخطار  اي يافته. اند اند متصل شده فرو رفته
 شناسان ينزم ينكهباوجودا:كند يمگوشزدرا يمهم

 ي اند كه صفحه باور بوده ينبر ا يديمدت مد
فارالن  ي صفحه ي مانده يباق آخرين ،فرورفته

اثبات كردند  يدجد يها داده آيد، يبه حساب م
به  وجه يچشده به ه ورقه مدفون ينكه بزرگتر

  .است فارالن متصل نبوده
حاصل از  يرتصاو يگلوخو س ميهالينوك

 يا صفحه هاي يخود را با بازساز يشناس لرزه
 يها پازل ها يبازساز ينكردند؛ ا يسهمقا
 ينبهتر يكه چگونگ اند شناختي ينزم ي يچيدهپ

را  يگربا همد يا انطباق صفحات پوسته
از وجود  يقاتتحق ينا يجنتا. كنند يم يفتوص

وجود داشته  لمعمو يركه در تصاو ييخطاها
  .پرده برداشته است يزن
به لحاظ  يزيچ ينچن«:يگلوخس ي گفته به

 يشترهرچه ب»«.است يرممكنغ يامر يهندس
  ».آوريم يكمتر سردرم كنيم ينگاه م

 و سنگلوخ يهالينوككه م يمتفاوت سناريوي
 دهند يم يشنهادپ ينواح ينچن يلتشك يبرا

 يشسال پ يليونم 50تا  200 ينممكن است ب
 يها قوس يشنهادپ ينبر اساس ا. يردبگ يجا
به سمت  يشمال يكايدر غرب آمر اي يرهجز

 يداخل قاره درهم شكسته شده و بررو
  .اند انباشت شده يگرد هم
به سمت غرب  يشمال يكاياز آن آمر پس

 يانوست و با گسترش اقحركت كرده اس
اطلس به سمت شرق آن رانده شده و آن 

 يراز آن جزا يبرخ. گذارد يپا م يرِرا ز يرجزا
در  يو برخ شوند يقاره انباشته م يبر رو

 يجادآن ا ي يجهكه نت روند ياعماق فرو م
سرانجام بر اساس . هاست سنگ تخته
مشاهده  شناسان ينكه امروزه زم يبند بيترك
قرار  يرقارهكه در ز يانوسياق ي وستهپ كنند، يم

  .رود يگرفته به سمت غرب فرو م
  

  
  

 يها رنگ(آرام  يانوساق يباستان ي پوسته
سر  يشمال يكايآمر يغرب ي لبه يربه ز) كماني ينرنگ

  .است آورده يدپد آن را يباال يها خورده و كوه
  

از  يبه برخ يوسنار ينا يگلوخس يانب به
 كه ينهمانند ا دهد، يپاسخ م يرينهسواالت د
شده به شكل قائم انباشت  مدفون يها چرا ورقه

 ي به گفته. يخاص ي يهاند و نه تحت زاو شده
  ».اند تر شده از مسائل اكنون ساده ياريبس« :او
  

  منبع
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  شود يباز م DNAكتاب 
  

، به دور DNAچهارم ِ هر  داران، سه جان در
به دور  يو مانند نخ  شده يچيدهپ ها ينپروتئ

را  2ها همان نوكئوزوم يا DNAقرقره كالف ِ 
است كه بعد از آن  ينمساله ا. كند يدرست م

آرمان . خوانند يرا م DNAگونه  چه ها ينپروتئ
و  يف،شر يگاه صنعت نشاز دا زاده، يفتح
 دهد ياند كه نشان م ساخته ليكارانش مد هم

جا  جابه DNAگونه در طول  چه ها ينپروتئ
  .است آمده  EPJ Eها در  كار آن شوند؛ يم
  

  
  

  كاران و هم زاده ياز فتح يكار. ساده از مدل نمايشي
  

باز كردن « يكييزواقع تاكنون سازوكار ف در
را » DNA يكيژنت ياتكتاب و خواندن محتو

و   گي يچيدهبا توجه به پ. دانستيم ينم يبه خوب
نوكلئوزوم،  يناميكد يمولكول بررس ي اندازه
 يكدر  يمولكول يناميكد هاي سازي يهبا شب
. فراموش كرد يدمناسب را با يزمان ي بازه
 اي يانهمدل را يككار  ينا جايبه  گان يسندهنو

 DNAنوكلئوزوم نوشتند كه در آن  يساده برا
 گر يشواحد سخت كه نما يسر يكبا 

 يبا معرف. شود يم يفتوص اند، يباز يها جفت
و  DNA يانم يرپذ انعطاف يوندينقاط پ

                                                 
در  DNA. است ينكرومات ي نوكلئوزوم واحد سازنده ٢

 يستونحدود دو دور گرد هشت مولكول ه ييجاها
 يها كه رشته آورد يبه وجود م يو ساختار پيچد يم
وزوم، چهار جفت در مركز هر نوكلئ. نام دارد يستونه

  .شود مي يدهد ينپروتئ
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از  يزيكيف ياربس يشنما يك يني،پروتئ ي هسته
گونه  ينو به ا. داشت يمگاه خواه دست

م در طول توان سازوكار غلتش نوكلئوزو يم
DNA يدرا هم د.  

 يچشينقص پ يكاست كه اثر  ينكار ا ي يدها
كه  DNA، به آن بخش  ) كم يااضافه  يچشيپ(

 ينا. شده، برسد يچيدهبه گرد ِ نوكلئوزوم پ
پخش شده و  شده يچيدهپ DNAنقص، درون 

 يگرو دست آخر كه به سر د رود يجلو م
نوكلئوزوم به  يشود،و از آن خارج م رسد، يم
در   كم شده  يا فهاضا  يچشكه پ يندازه طولا

 ي يدهمدل با ا ينا. 3غلتد ياست را م يرآن درگ
 نهاد يشپ 2006در  تر يشكه پ 4دوم يكيكد ژنت

كد  ينا. دارد يسازگار يزبود، ن داده شده
 يرا كه در توال يكيكد مكان يك تواند يم

است، در خود  جفت بازها نوشته شده
 يبترك يمعمول يكينتباشد و با كد ژ داشته
  .شود
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Rigid body molecular dynamics of DNA 
inside a nucleosome. A. Fathizadeh et al. 
(2013), European Physical Journal E 36: 
21, DOI 10.1140/epje/i2013-13021-4 

  

                                                 
كامال از دور  تواند يخوانده شدن، م ينوكلئوزوم، برا ٣
كم بغلتد تا در هر لحظه  آن كم يرو ياباز شده  يستونه

است خوانده  شده يچيدهپ ي كه بعد از منطقه يآن بخش
  .شود

 يك ينواسيدهايام يعتبه طب يكه گاه يقينادق يانب ٤
و  كنند، يم يينر دوم و سوم را تعكه ساختا ينپروتئ
 يكه آن را تنها برا tRNAاز  ييها هم به شاخصه يگاه

 ييقابل شناسا يگران،و نه د ينواسيد،ام يك ي سنتزكننده
  .گردد يبازم كند، يم

  يكماده تار يبرا ييها سرنخ ييدتا
  يهانيك يتوسط آشكارساز پرتو

  

 يستگاها يبر رو يسيمغناط سنج يفط نوعي
 يها پرتو با مطالعه بر روي ،ييفضا يالملل ينب
ها  پرتو ينر اكه د يترونيپادماده پوز يهاني،ك

با مطالعه بر . كند يم يقرار دارد را آشكارساز
 شود يمطرح م يشنهادپ ينپادماده ا ينا يرو

 ييدتا يبرا. است يكتار ي كه منشأ آن ماده
 يشتريب يها همچنان به داده يجهن نتيا يقطع

  .است يازن
 يستگاها يبر رو يدالر يلياردم 2 يشآزما يك

خود را  ي ادهد نخستين ،ييفضا المللي ينب
داده از شمارش  ينا. داده است يهارا
 ينباردار كه از زم يراتميذرات ز ي سابقه يب

 ،كه ينبا وجود ا. آيد يدست م به شوند يرد م
 يخدر تار) Geneva(شده در سرن  يهارا نتايج

 يشينپ هاي مشاهده ،ستردهبه طور گ يل،آپر 3
دارند كه  يدگران ام پژوهش كنند، يم ييدرا تا

 يكتار ي ماده يتمنجر به كشف ماه يجنتا ينا
ماده است كه  يشكل نامرئ يكتار ي ماده. شود

را در جهان  ينسبت به ماده عاد يشتريسهم ب
از  يشب يزيچ(به خود اختصاص داده است 

  ).1به  5نسبت 
 Alpha Magnetic(آلفا  يسيمغناط سنج طيف

Spectrometer, AMS(و  ين، آخر
 يتكشف ماه يتالش برا ينتر پروازانه بلند
 از راه جستجو در پرتوي ،يكتار ي ماده
 ذرات زير ،يهانيك يها پرتو. است يهانيك

. زنند يهستند كه در فضا پرسه م يباردار ياتم
 ي ماده ،هك كنند يم يشنهادپ ينظر دانان يزيكف

شده كه از  يلتشك يا از ذرات ناشناخته يكتار
تن نابود ساخ يابرخورد با هم و  يقطر

مانند  ،قابل آشكار يهانيك پرتوهاي ،يكديگر
 ،يترونپوز يعنياش  پادماده الكترون و همتاي

  .كنند يم توليد

 3 يخدر تار AMS هاي يجهدسته از نت نخستين
به  Physical Review Letters يهدر نشر يلآپر

 25شامل حدوداً   ها يجهنت ينا. يدچاپ رس
 كيشده در مدت  يذره آشكارساز يلياردم

 6.8 دارنده ي كه در بر ،است يمسال و ن
ها و  از الكترون يريگ اندازه يليونم

 ي نند از مادهتوا ياست كه م هايي يترونپوز
 يهاول يها دقت داده AMS. آمده باشند يكتار

 هاي يداده است و ذرات را در انرژ يشرا افزا
 يقبل هاي گر يشباالتر نسبت به آزما

كشف  AMS ينهمچن. كند يم يآشكارساز
از  يمساو يها كرده است كه ذرات در اندازه

  .رسند يساز م ها به آشكار جهت ي همه
، )Katherine Freese(فرز  ينكاتر ي گفته به

در  يشيگاندر دانشگاه م ينظر دان يزيكاختر ف
 يسرنخ يدجد يها از داده يك يچآن آربور، ه

 ،گويد ياو م. دهد ينم يتروناز منبع پوز
 يدانذرات باردار با عبور از م نيا هاي مسير
 ينهم يبرا. كند ييرتغ تواند يم يسيمغناط

سفر خود  ين ذرات از چه مكانيا ينكها يينتع
 بندد او شرط مي. دشوار است ،اند را آغاز كرده

كه با  ييها ، ستاره)pulsars( ها تپ اختركه 
در حال دوران به دور خود  يادزسرعت 

ها را با  و آن يدرا تول ها يترونهستند، پوز
 يسو آن يقدرتمند يسيمغناط يداناستفاده از م

مدت « ،او ي گفتهبه . كنند يكهكشان پرتاب م
ذرات را  ينتا بتوان ا كشد يطول م زماني
  .»كرد يبند طبقه
 يننخست ها دان يزيكف 1990 ي دهه يانهم در

 يهانيك يها خود را به پرتو عينگاه سر
 ينابود ي يجهنت توانند يها م پرتو ينانداختند، ا

 ي ماده تلسكوپ پاد. باشند يكتار ي ماده
 The High Energy Antimatter( يپرانرژ

Telescope(كه به  يهانيك يساز پرتو ، آشكار
بالون در ارتفاع باال متصل است، تعداد  يك
را كشف  ها يتروناز پوز ييباال ي منتظره يرغ

 يفرض كه نابود ينبا ا  يجهنت ينا. كرده است
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 كند يم يدذرات باردار را تول ينا يكتار ي ماده
دو  يردر پنج سال اخ. دارد يخوان هم

 PAMELA يكيساز مستقر در فضا  آشكار

(Payload for Antimatter Matter 
Exploration and Light-nuclei 

Astrophysics (ييكوپ فضاتلس يگريو د 
 Fermi Gamma-ray( يفرم يگاما يپرتو

Space Telescope (از  يشتريب يشواهد قطع
  .كشف كردند يخارج هاي يترونپوز

  

  
  

آلفا  يسينگار مغناط يفط - يكتار ي ماده شكارچي
 400در ارتفاع  يالملل ينب ييفضا يستگاها يبر رو
 هاي يافته. قرار دارد ينسطح زم يباال يلومتريك

 يرا برا يشينپ يها مشاهده ،از آشكارساز يدجد
  .كند يم ييدماده تا پاد

  

 ،يكماده تار يانشكارچ يبرا متاسفانه،
با  يها به خوب كاوشگر يها مشاهده جزئيات

 يشبينيپ ها يهنظر ينا. تطابق ندارد ها يهنظر
 ينابود ي يجهنت يهانيك يها كه پرتو كنند يم

ها و  عالوه بر الكترون. است يكماده تار
 يها نشانه يدبا يكماده تار ينابود ها، يترونپوز
 از(اضافه  هاي پروتون پادمانند  يگريد

گاما و  يها ، پرتو)پروتون ي پادماده ي خانواده
ها  ساز ما آشكارا. داشته باشد يوييامواج راد

گفته  يها از نشانه يك يچه يبرا يشاهد يچه
  .نكردند يداشده پ

بتواند نقاط  AMSدارند كه  يدام گران پژوهش
 ينعلت آن ا. بحث را آشكار كند ينابهام ا

 يگرسنج نسبت به د يفط يناست كه ا
. دارد يبرتر يهانيك يها پرتو يها ساز آشكار

 يگرفتنش بر رو آن، قرار هاي ييعالوه بر توانا
امكان را  اين ،يالملل ينب ييفضا يستگاها

 يپرتوها يفاز تمام ط ندفراهم ساخته تا بتوا
 ينا. كند يريگ نمونه ينجو زم يدر باال يهانيك 

 يها تا مولكول شود يباعث م يتخصوص
. حذف شوند يريگ اندازه ينموجود هوا در ا

از  ياريبس يدنها مانع رس مولكول ينا
 يكوجود . هستند ينبه زم يهانيك يها پرتو
در  يقدق يها قدرتمند و سنسور يربا آهن

AMS دهد يامكان را م ينگران ا پژوهش هب 
دارند مانند  يكسانيتا ذرات مشابه را كه رفتار 

  .كنند يكاز هم تفك يترون،پروتون و پوز
 يزهجا ي برنده ،)Samuel Ting( ينگت ساموئل

را  AMS يشكه آزما يت- يآ- نوبل از ام
پروژه  يها نسبت به شانس كند، يم يسرپرست
 كنم يمن فكر م«: او ي به گفته. است ينب خوش
 ينوجود ندارد و ما در حال حل ا يپرسش

از  يكي. »يمهست) ها يترونمنشا پوز(مسئله 
در  ها يترونپوز انيفراو ي ها از مطالعه سرنخ
 يمطالعه را برا ينا آيد، يباال م هاي يانرژ
 ي،به طور كل. انجام داد AMSبار  يننخست

 يادز يانرژ يشبا افزا ها يترونتعداد پوز
كه  دهد ينشان م يدجد يها اما داده شود، يم

 يجبه تدر يشافزا ينمشخص ا ي نقطه يكدر 
  .رود يم يناز ب

در  ها يتروناگر تعداد پوز گويد، يم تينگ
 ينكند ا يداباال ناگهان كاهش پ هاي يانرژ
 ينرا به عنوان منبع ا يكتار ي ماده يدهپد

 يك يبرا گويد ياو م. كند يم يشنهادذرات پ
حداقل چند ماه طول  ،يقطع يريگ يجهنت

ذرات پر  يناز ا يتعداد كاف AMSتا  كشد مي
 يكوزاپ يورجير گيپ. را آشكار كند يانرژ

)Piergiorgio Picozza (يتمامور يسخنگو 
PAMELA  مشتافانه در انتظار خبر ازAMS 

ها ممكن  داده ي نتيجه ،او ي طبق گفته. تاس
همراه  يندمنتظره خوشا يرخبر غ يكاست با 

  .»يمباش يدوارمنتظر و ام يدبا«. باشد
) Adam Falkowski( يفالكوسك آدام
 يها پژوهش يذرات در مركز مل دان يكفز

او در . است بدبين ،يشترب يس،در پار يعلم
ر در حال حاضر و د«: نويسد يوبالگ خود م

وجود ندارد  يراه يقينزود، به طور  يها زمان
 يشواهد قو يترونپوز يفط هاي يريگ تا اندازه

  .»به ما بدهد يكتار ي ماده يبرا
 ياديمدت زمان ز ها يجهنت ينا ينگنظر ت از

 ،بار يننخست ياو برا. است كه در حال آمدنند
مستقر در فضا  يهانيك يساز پرتو آشكار ي ايده

پروژه را  يناو ا. كرد يشنهادپ 1994را در سال 
ناسا و كنگره در  يدر بخش ادار گري يبا الب

و  ينههز يشافزا يها سال ير،اخ يها سال يط
، سر 2003در سال  ياكلمب ييانفجار شاتل فضا
 8500سر انجام كار بزرگ . پا نگه داشت

 ،مانده به آخر شاتل يكيبا پرواز  يلوگرميك
 يالملل ينب ييفضا بر ايستگاه 2011، در ماه مي
  .قرار گرفت
از چند هدف  يكي ،يكتار ي ماده آشكارسازي

AMS يكاز  يشب يبعد از آشكارساز. است 
 ي ممكن است هسته يلهوس اين ،ذرات يلياردم

كه چند لحظه پس از انفجار بزرگ  يا پادماده
 ينا يهمتاها يرسا. كند يداوجود داشته را پ

رد كردند و برخو يماده با با ماده معمول پاد
منبع  يينن امكان تعيهمچن. نابود شدند

و  يريدرون كهكشان راه ش يهانيك يها پرتو
 AMSماده توسط  يانواع خارج يگركشف د

  .وجود دارد
  

  منبع
http://www.sciencenews.org/view/generi
c/id/349352/description/Cosmic_ray_det
ector_confirms_hints_of_dark_matter 

  
  يها دنبال كردن مرحله

  يمياييواكنش ش يك
  

واكنش  يككردن گام به گام مراحل، در  دنبال
. موضوع مهم بوده است يكهمواره  يمياييش

ندان با استفاده از روش دانشم يبه تازگ
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واكنش را  يكدارند روند كامل  يسع يديجد

  .شده، دنبال كنند انجام هاي يزواكنشبا تمام ر
 يها نهفته در واكنش يكردن رازها برمال

به سرعت و  ي،اتم ياسدر مق يمياييش
با  ياسپكتروسكوپ. دارد يازن يهوشمند

 يها كه در آن پالس يع،فوقِ سر يزراستفاده از ل
به  يازن كنند، يها را القا م واكنش يوتاه نورك

مثال، با  يبرا - دهد يسرعت را پاسخ م
تراز  يك بهمولكول  يككردن  يختهبرانگ

 يمياييش و سپس رخدادهاي –باالتر  يالكترون
هنوز در . كند يم يرا بررس يقيدر زمان حق

، pump-probeبه اصطالح  يها روش ينا
كه  "يشروپ"حالت خاصِ  يكدنبال كردن 

آغازگر واكنش است دشوار است، چون 
 يختهحالت را برانگ ينچند pump يها پالس

ممكن است  دهوشمن يها اما روش. كنند يم
استفان روتزل . غلبه كنند يتمحدود ينبر ا

)Stefan Ruetzel ( و همكارانش از دانشگاه
 Physical Reviewورزبرگ، آلمان، در  

Lettersياه گزارش دادند كه روش pump-

probe مشخص كردن  يرا برا يديجد
  . اند در واكنش توسعه داده يشروهاپ
  

  
  

از ابتدا  يمياييواكنش ش يكدنبال كردن  براي
را به صورت  يمولكول يفمحققان ط يان،تا پا
در . كنند يم يريگ از زمان اندازه يتابع

 pumpپالس  يكمتداول،  يها روش
ظر فراهم ها را در حالت موردن دهنده واكنش

را  يانيم يها  پالس دوم، حالت يكو  آورد، يم
 يينها محصول يها تا حالت كند يكاوش م
را  يمحققان، پالس سوم ينا. يدبدست آ

با : دهد يانجام م ياند كه كار جالب اضافه كرده
 يها ها در فركانس پالس يهمبستگ يريگ اندازه

روش  يناز زمان، ا يمختلف به صورت تابع

 يالكترون يكند كه كدام گذارها يينتع تواند يم
به  ييو نها يهاول يها مشخص در حالت

به . به هم ارتباط دارند انتوميصورت كو
خاص،  يِكدام حالت الكترون يگر،عبارت د
  .ها است حالت يرمقدم بر سا

 ياسپكتروسكوپ يبرا يمشابه هاي روش
شده است، اما روتزل و  يجادا يارتعاش

موج  طول يها از پالس همكارانش با استفاده
ها را به  فروسرخ، آن روش يبه جا يمرئ

به . اند توسعه داده يالكترون ياسپكتروسكوپ
 يانينآنها مروس يح،عنوان توض

)merocyanine ( را مطالعه كردند، كه در دو
و نشان دادند كه  دهد، يرخ م) يزومرا( يبترك

 يختگيبه خاطر برانگ يزومرهااز ا يكيتنها 
محققان . شود يم يلتبد يونكات يكبه  ينور
 يانخاص، در م يزومرآن ا يكه، برا يافتنددر

وجود  يحالت خاص يخته،حالت برانگ ينچند
 يختهبرانگ يدرخ دادن واكنش با يدارد كه برا

كردن  به دنبال بوطمر ياتجزئ ينا. شود
 يواكنش با استفاده از ترازها يرهايمس

 يندهايامطالعه فر يبرا تواند يم ي،الكترون
انجام  ينور يكه با استفاده از ولتاژها يمياييش
  .به كار گرفته شود شود، يم
  

  منبع
http://physics.aps.org/synopsis-
for/10.1103/PhysRevLett.110.148305 

  
  مرجع

http://prl.aps.org/abstract/PRL/v110/i14/
e148305 

  
  يو ياچ آ يروسمحققان پادتن و
  كنند يم يدرا تول

  

مولكول  يكبار محققان تحول  يناول براي
 يرا رو يو ياچ آ يروسمقاوم در برابر و

 يتقابل مولكول ينا. كنند يم يبررس يمارب يك

اچ  هاي يروساز و يانواع گوناگون ييشناسا
  . را دارد يو يآ
رشد و تكامل  يمشخص شدن چگونگ با

را  ييتوانا ينمحققان ا كننده، يخنث يها پادتن
ها  بسازند تا به موجب آن ييها دارند تا واكسن

بدست آورند و مردم را از  يمشابه يها پادتن
 يو ياچ آ يروسمعرض آلوده شدن به و

بارتن  يمحققان به رهبر ينا. مصون دارند
شمال ( دورهامدر  Dukeاز دانشگاه  ينسها

كننده  يخنث يها كه پادتن يافتنددر) يناكارول
در  ها يروسو يتجمع يتماه ييرتنها بعد از تغ

است  يا مسئله ينا( گذارند يآلوده  اثر م يمارب
وجود داشته و  يدها در مورد آن ترد كه مدت

آن مشاهده نشده  يدال بر درست يكمدر يقتاحق
مجله  درخود را  هاي يافتهگروه  ينا). بود

Nature 1[ كنند يگزارش م .[  
 يكمتخصص ساخت واكسن در  يفش ويليام

) يفرنياكال(واقع در الجوال  يقاتيموسسه تحق
او . است يباواقعا ز يشنما يك ينا: گويد يم

پرسش مهم در  يكحال : گويد يدر ادامه م
واكسن وجود دارد و آن  يدو تول يطراح حوزه

الزم است  يروسيو يتماه ييرچقدر تغ ينكها
ها  به واسطه آن تا يمها اعمال كن در واكسن

  يم؟كننده را استخراج كن يخنث يها پادتن
  

  
  

 يو ياچ آ يروسسبز رنگ و يها شكل لكه ينا در
 يها پادتن. اند هستند كه به شكل جوانه رشد كرده

به  ياز نوع يروسكه و كنند ياثر م يكننده وقت يخنث
  .كند ييرتغ يگرنوع د

  

 دهد يم يتماه ييراغلب تغ يو ياچ آ ويروس
موثر با  ييها كه ساخت واكسن يبه نحو
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 يندازه كافبه ا يها شكل ييشناسا يتقابل

در دهه . دشوار است  يروسو ينگوناگون از ا
 يسع يو يگذشته طراحان واكسن اچ آ

كننده به  يخنث يها اند با مطالعه پادتن كرده
بفهمند  ينكهبه ا يدبرسند، با ام هايي يشرفتپ

 يخنث يها پادتن(ها  مولكول ينبه ا يزيچه چ
از  يانواع گوناگون ييشناسا ييتوانا) كننده

  .دهد يرا م يو ياچ آ يروسو
 يانسان برا يها از سلول ينمونه بردار اما

كننده دشوارتر از آن  يخنث يها ساخت پادتن
چرا . بود كه محققان انتظار آن را داشتند يزيچ

 يچيدهپ يعاد يرها به شكل غ مولكول ينكه ا
اچ  يروسخود را در برابر و ييهستند و  توانا

رشد  يِبعد از مدت زمان طوالن ي،و يآ
  .دهند يم شاندر بدن ن يروسو

و همكارانش آن را  ينسكه امروز ها پادتني
 ياچ آ هاي يروس، وCH103 كنند، يم يمعرف

كننده  يخنث يها را نسبت به پادتن يتر كم يو
ها در دسته  پادتن يبرخ يلاز قب( يگرد

VRC01 (است كه  ياما گفتن. كند يم ييشناسا
CH103 يشده قبل يرفمع يها تن نسبت به پاد 

 يدوارام ينسدارد و گروه ها يتر كم يچيدگيپ
واكسن مورد نظر را با توجه  يدهستند كه تول

  . پادتن آسانتر باشد ينبه ا
است كه  ينمقاله ما ا يامپ يك: گويد يم هاينس
كه ما فكر  يا كننده به اندازه يخنث يها پادتن

  . يستندن يچيدهپ كنيم يم
هفته بعد از  136ا ر CH103گروه، پادتن  اين

 ينا. يافتند يمارآلوده شدن فرد در بدن ب
گرفته شده  يها محققان سپس به نمونه خون

 يمراجعه كردند و به جستجو يماراز ب
 يروساز و يگريمشابه و انواع د يها پادتن

با . پرداختند يمارمورد نظر موجود در بدن ب
ها قادر بودند كه رشد  كار آن ينانجام ا

را دنبال كنند و شكل  يروسادتن و وزمان پ هم
» germlineماده سلولِ  يشپ«(پادتن  يشينپ

 Bمقاوم، سلول  يها شده توسط سلول يدتول

شدن به پادتن  يلرا قبل تبد) شود يم يدهنام
مسئله به گروه  ينا. كننده، مشخص كنند يخنث
 يواكسن هاي ينكمك كرد تا پروتئ ينسها

نند كه باعث ك يدتول »يمونوژنا« نوانتحت ع
كننده مثل  يخنث يها بدن بتواند پادتن شود يم

CH103 در خود پرورش دهد.  
  

  
  

 somaticو  germlineشكل دو نوع سلول  ينا در
  .اند نشان داده شده

  

] 2[ يفش يگروه به رهبر يك يگر،د يسو در
 يكمارس گزارش دادند كه  28در 

كه به  ياند به طور كرده يطراح »يمونوژنا«
داده  يوندپ VRC01كننده  يخنث يها نپادت
 يهبر پا ييمحققان از ساختارها ينا. شود يم

محو «و روش به اصطالح  يمحاسبات يطراح
كه  ينا ياستفاده كردند برا »يشدگ

انواع  ييشناسا يتبا قابل يها »يمونژنا«
  «germlineماده سلول  يشپ«از  يگوناگون

VRC01 را انتخاب كنند.  
است  ينا يچالش بعد: دگوي يم يفش جناب
 يلتبد ييتوانا ييها »يمونژنا« ينچن ياكه آ

، CH103را به » germlineماده سلول  يشپ«
VRC01 كننده در  يخنث يها پادتن يگرو د
 يهشب يدفاع يستمبا س(ها  در موش ياانسان و 

  .يرخ يادارند ) انسان
 ينجااكنون سوال ا: گويد يم يفش همچنين

را  germline Bول  سل يفرد ياست كه وقت
باعث شد تا  توان يفعال كرده است چطور م

شدن  يلتبد يبرا يازمورد ن ييراتآن سلول تغ
  .كننده را تجربه كند يبه پادتن خنث

 يمدار يازاحتماال ن: گويند يم ينسو ها شيف
 يتماه يگوناگون سازي يهشب يبرا ييتا راهها

كه در واقع ممكن است  يمكن يداپ ها يروسو
 يعباشد تا روند رشد پادتن را تسر يروش
از  يباتيكردن ترك ينهبا واكس يدشا( يمببخش

  ).يممهم برس ينگوناكون به ا هاي يموژنا
  

  منبع
http://www.nature.com/news/researchers
-see-antibody-evolve-against-hiv-
1.12720 

  
  مرجع

1. Liao, H.-X. et al. Nature 
http://dx.doi.org/10.1038/nature12053 
(2013). 
2. Jardine, J. et al. Science 
http://dx.doi.org/10.1126/science.123415

0 (2013). 
  

  كه  يزياز آن چ يرترپ يكم يهان؛ك
  كرديم يفكر م

  

بر  يقيدق ياربس هاي يريگ اندازه يگ تازه به
درست پس  ي از لحظه مانده يبرجا يها تابش
 ينطور كه از ا آن. اند بانگ انجام شده از مه

و  يرترپ ياندك انيهك آيد، يها برم مشاهده
كه تاكنون  ست يزياز آن چ تر يباحتماال عج

پالنك كه  ي واره ماه يها با داده. انديشيديم يم
مارس، در  21به روز  ي،مطبوعات تيدر نشس

 يها از تابش يا اند، نقشه ارائه شده يسپار
 ياديگشته كه تا حد ز يهته مانده يبرجا
 ييبتداا يختار ي مندان درباره دانش هاي يهنظر
وجود  يزن ياما نكات كند؛ يم ييدرا تا يهانك

  .داده شوند يحتوض يددارند كه با
گاه  از دانش يشناس ستاره يستر،ا ريچارد

Auckland كه خود در گروه  يوزلند،در ن
وضوح و دقت «: گويد ياست، م پالنك نبوده

 يتنها«... » است يرگ پالنك چشم ي نقشه
  .»همه است يآرزو
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از  مانده يبرجا يها نقشه از تابش ينتر جزيي

. است بانگ، كه از تلسكوپ پالنك به دست آمده مه
صفر  يدرجه باال 3در حدود  مانده يتابش برجا ينا

 ي يندهدارد كه نما يقرمز و آب ياست و مناطق
 ياتر  گرم ياندك يباند كه به ترت از آسمان هايي يهناح

 يهاندر ك چككو يزهايوخ افت ينا. سردتر اند
 بينيم يكه امروز م ييها كهكشانها و  به ستاره ييابتدا
 European Science Agency, Planck.  اند يدهانجام

Collaboration  
  

اروپا  ييپالنك كه سازمان فضا ي واره ماه
)European Space Agency ( پرتابش

 ي ينهزم هاي يزموجر ياست، آسمان را برا كرده
  يبابه تقر شان خيكه تار ييها تابش يهاني،ك

 گردد، يبانگ باز م سال پس از مه 380 000
 2700تابش در واقع  ينا. كند يوجو م جست
 يدرجه باال 2.7 ابوده اما ت يوسسلس ي درجه

پالنك هم درواقع . است صفر مطلق سرد شده
 تواند يحساس است كه م گرماسنج فوق يك
  .درجه بسنجد يليونيوممتا چند را تابش ينا يدما
 توانند يگران م العاده، پژوهش دقت فوق ينا اب

كوچك تابش را، در كل  يزهايوخ افت ي نقشه
 يها نقشه، نقطه يندر ا. (كنند يهآسمان، ته

 يآب يها تر، و نقطه گرم 100 000بر  يكقرمز 
 ينا.) اند يانگينم يسردتر از دما ياندك

دست  ييِ ابتدا يهاندر ك يجزئ يها اختالل
  .اند يدهها انجام كهكشانو  ها رهاآخر به رشد ست

گاه  از دانش يشناس ستاره يو،استات جورج
Cambridge پالنك را در  هاي يافته، كه خود

 يكمانند «: گويد ياست، م ارائه داده يسپار
احتماال ... آيد يبه چشم م يفكث يتوپ راگب

شان  فرزندان يبرا را اش نسخه يك ها شناس ستاره
 ينها به ا شناس كه ستاره اكنون. »كنند يم يهته

 يرندبگ يجهنت توانند يدارند، م رسي تنقشه دس
  .است يافتهگونه تحول  چه يهانكه ك
با  يادي،پالنك، تا بخش ز هاي يافته

و مشاهدات  ينظر هاي بيني يشپ
 ، ينهزم هاي يزموجِ ر يشينپ يوجوگرها جست

COBE  وWMAPينا. داستان است ، هم 
 يباتقر گويد يرا كه م تورم ي يهها، نظر داده

 ي،زمان اندك يبانگ، برا پس از مه يهثان 30-10
 ست،ا تندتر از سرعت نور منبسط شده يهانك

  .كنند يم يبانيپشت
، كه خود تورم MITاز  داني يزيكگوث، ف آلن

نه «: گويد ياست، م داده نهاد يشپ 1981را در 
بلكه  ست يبرازش عال يكچنان  تنها تورم هم

تر برازش  كه به اند يتر تورم دهسا يها مدل
  .»يابند يم

سن  يرو يشين،پ يها محاسبه ينچن هم پالنك
مگر در چند مورد اصالح –جهان را  يبو ترك
كه  يگران پژوهش. كرده است ييدتا - جزيي
 ياناند، ب كرده يلتلسكوپ را تحل يها داده
-سال دارد  يلياردم 13.81 يهانكه ك كنند يم

از  يشكه پ يزياز آن چ ريرتسال پ يليونم 80
در آن  تري يشب ي و ماده - انديشيديم يم ينا

و  ينيمبب توانيم يكه م يمعمول ي هم ماده-است 
آن . ينيمبب توانيم يكه نم يهم مواد چگال
نام دارد،  يكتار يهم كه انرژ يموجود مرموز

 يها كه از مشاهده ست يزيتر از آن چ كم
  .آيد يبرم يشينپ

كه  يافته ييها اخصهش ينچن هم پالنك
از همه . است  كرده يرگ مندان را غافل دانش
 WMAPجالب  هاي يافته ييدتر تا توجه قابل

از آسمان  يمين گويد ياست كه م
. دارد يگرينسبت به د تري يشب يزهايوخ افت
در همه  يدبا يهانكه ك كند يم بيني يشپ يهنظر
  .يدبه چشم آ سان يكسو 

 يبتوانند ب يدفت باگران گ به پژوهش استاتيو
 ينبشوند، ا يدجد يزيكآن كه دست به دامان ف
چنان  اما او هم. دهند يحنبود تقارن را توض

 كه ينرا مانند ا يزيانگ وسوسه يها احتمال
است،  يهانبخش از چندك يكما تنها  يهانك

كلبان،  يوبه گوش مت ينا. باز گذاشت
، كه New York  اهگ از دانش داني يزيكف

تا نشان از  كند يو رو م يرپالنك را ز ياه داده
 يگرد يكيما در گذشته با  يهانكه ك يابدآن ب

: گويد ياو م. آيد ياست، خوش م برخورد كرده
حالت ( ينا ييمزود است كه بگو يليخ«

به  ينچن يندارد، اما ا ييچه معنا) نامتعارف
انجام  يبرا ياريكه كار جالب بس آيد يچشم م

  .»وجود دارد
  

  
  

و  تر يشب ي ماده يهانپالنك، ك هاي يريگ بر اندازه بنا
 يناز ا يشنسبت به آن چه پ يتر كم يانرژ

 يككه  آيد يها بر م از داده. در بر دارد انديشيديم، يم
است؛  درست شده يكتار ي از ماده يهانكچهارم 

ها را گرد هم نگاه  كهكشانكه  يبيچگال عج يها ذره
درصد  5 يك. ندارند كنش ماما با نور بره دارند يم

است؛  درست شده يمعمول ي هم از ماده يگرد
و مردم را درست  ها يارهها، س كه ستاره ييها اتم

د كه بو ينپالنك ا يريگ غافل ينتر بزرگ. كنند يم
 يمنسبت به آن چه كه انتظار داشت يتر كم يفراوان

 يكتار ي ماده. است داده نهاد يشپ يكتار يانرژ يبرا
و باعث نرخ  دهد يرا گسترش م اليخ يفضا

مندان  دانش يجه،در نت. شد يم يهانرشد ك ي يندهفزا
 يشكه پ يبه همان تند يدنبا يهانك گويند يپالنك م
  .ست، بزرگ شودا شده يريگ اندازه يناز ا

  

 كه ثابت هابل خوانده ست يعدد» رشد نرخ«
 يگونه انرژ كه چه دهد يم يحشده و توض 

فضا را گسترش  اي يندهبه طور فزا يكتار
 يبرا يينيپالنك نرخ رشد پا يها داده. دهد يم
مندان  از دانش يكي يت،وا ينمارت.دهند يم يهانك

: گويد يم يفرنيا،كال ي،گاه بركل پالنك در دانش
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 يها بخش انگيزترين نيجااز ه يكي ينا«

 يزيككه نشان از ف رود يم يدام«... » هاست داده
  .»يستيمباشد كه ما بدان آگاه ن تري يشب

داشته كه تا   پالنك تا اآلن هم آن قدر داده
را گرم كند، اما هنوز  ها دان يزيكها سر ف سال

چنان در  تلسكوپ هم ينا. است تمام نشده
سال  يكحال مشاهده است و در حدود 

به  تري يشب يها گران باز هم داده پژوهش
: گويد يم يسترا. افزايند يم يبترك

پالنك  هاي ادهد يافتندر يبرا ها شناس ستاره«
  .»كوه قاف را فتح كنند يدبا
  

  منبع
http://www.sciencenews.org/view/generi

c/id/349098/description/Universe_is_a_t

eeny_bit_older_than_thought  

 
  !خش موها در گوش خش يصدا

  

آور گوش به اصوات  شگفت حساسيت
مو  يبرآمدگ يدارا ييها از سلول يف،ضع
. شود يم يناش يدر گوش داخل يمانند

مانده،  يآن به صورت راز باق يقسازوكار دق
چگونه  دهد ينشان م يراخ يشاما آزما

 يها سلول ينادر  يارتعاشات خودبخود
متناوب  يفضع يكيمكان هاي يگنالبا س يينمو

  .وندش يهمگام م
لترز آمده،  يويور يزيكالآن طور كه در ف
 يينمو يها كه سلول دهند يمشاهدات نشان م

) فاز يا( يِزمانبند ييرتغ يقاز طر توانند يم
  .خود به اصوات پاسخ دهند يارتعاشات داخل

است  يينهزاران سلول مو يحاو يداخل گوش
. دارند ها ياز برآمدگ »يينبسته مو«كه هر كدام 
 تواند يپس از ورود به گوش م يامواج صوت
ها را به  را مرتعش و آن يينبسته مو

كند و به مغز  يلتبد يكيالكتر هاي يگنالس
 ينداده نشده، ا يحچه هنوز توض آن. بفرستد

چگونه  صواتا ترين يفنكته است كه ضع

اصوات  ينا يراز ،شوند يداده م يصتشخ
از  تر يينكه پا كنند يم يكرا تحر يارتعاشات

پاسخ  يدشا. گوش هستند ييگرما ينهزم يزنو
در  يقبل هاي يشآزما. باشد» فعال يتتقو«

ها به  كه بسته يافتنددر يشگاهيآزما يطشرا
نوسان  يراهبر داخل يكبا  يطور خودبخود

 يورود يكبا  تواند يم حركت ينو ا كنند يم
  .كوچك همگام شود يجخار

  

  
  

 Yuttana(رونگتومسكول  يوتانا

Roongthumskul  ( و همكارانش از دانشگاه
 يديجد هاي انجلس، آزمايش لس – يفرنياكال

 ييمتعلق به سامانه شنوا يينمو يها را بر بسته
بر خالف . اند انجام داده يكاييغوك بزرگ آمر
كه بر پاسخ دامنه متمركز بود،  يمشاهدات قبل

بسته را با  دبخوديگروه فاز نوسانات خو ينا
. كردند يكلرزان تحر اي يشهش يبرف يك
 يسرعت باال درجه همگام يندورب يها داده
 يبرا. محرك نشان داد يگنالها را با س بسته

باشند، اختالف فاز  ينسبتا قو ها يكتحر ينكها
در حالت  يعني(و بسته ثابت بود  يبرحركات ف
 هاي يكتحر ياما برا). بودند يقفل فاز

داشتند  »يلغزش فاز«مو  يها تر، بسته يفضع
 رفت يم يناز ب يهمگام يموقت شكل به ينكهمثل ا

باور دارند  يسندگاننو. و دوباره به دست آمد
متناوب كه در آنسامبل  يهمگامساز ينا

 ياست برا يمدل احتمال دهد، يها رخ م سلول
  .ييشنوا تر ييندر حدود پا يتحساس

  عمنب
The Hairs Rustling in Your Ears 

  
  مرجع

Phase Slips in Oscillatory Hair Bundles 

  انخواب انس يكشف محتوا
  يانهرا ي يلهبه وس

  

و  بيند يرا م يئيش  يداريكه انسان در ب زماني
به  يدنآن در حال خواب د يركه تصو يزمان

 يمشابه يمغز يالگوها كند، يذهنش خطور م
  .شود يم يدارپد

 ييها را رمزگشا خواب يمحتوا تواند يم رايانه
در زمان خواب  يمغز يتفعال ي يسهبا مقا. كند
شده  يآور جمع يتفعال يبا الگوها يدند

كنندگان مورد مطالعه به  كه شركت يهنگام
توانسته  يانهرا كردند، ينگاه م يمشخص ياءاش

 ينناخودآگاه ا هاي پردازي يالاز خ ياست برخ
  . كند اييافراد را شناس

  

  
  

 يركه تصاو يمرد يمغز يتفعال ينياز بازب بعد
را نگاه كرده است، ) ينيدرا بب يلمف( يمختلف

 يانه،را يكدانشمندان تالش كردند تا با استفاده از 
 يو يدنكه در زمان خواب د يمغز يتفعال يالگوها

 يانم تواند يم يانهرا ينا. كنند ييثبت شده رمزگشا
 ي اندازه. ودقائل ش يزموضوعات مختلف خواب تما

احتمال وجود آن در خواب  يزانم يلمف يينواژه در پا
  .دهد يم يشرا نما

  
از دانشگاه ) Frank Tong(فرانك تانگ  

در ) Vanderbilt University( يلتواندرب
 يندر ا يكه سهم) Nashville( يلنشو

كار «: گويد يپژوهش نداشته است، م
آن است  ي دهنده نشان ينا. است يجهتو قابل

 يهشب ياردر طول خواب بس يمغز يتكه فعال
  ».است يداريآن در ب يتفعال



 69 1392تابستان؛پنجمم، سال بيست وسيزدهشماره  ،خبرنامه انجمن فيزيك ايران

  
 ي در مجله يلآور 4كار  ينكه ا گويد يم تانگ

Science به  يگران ژاپن توسط پژوهش
 Yukiyasu( يتانيكام يوكياسو يسرپرست

Kamitani (يقاتتحق المللي ينب ي از مؤسسه 
ارتباطات از راه دور گزارش شده  ي يشرفتهپ

 يجادا ي در مورد نحوه ياست و اطالعات
پژوهش  ينا. دهد يخواب توسط مغز بدست م

منجر به فهم بهتر آنچه كه مغز در  تواند يم
انجام  ياريمختلف هوش يها طول حالت

از  يشود؛ مانند آنچه كه توسط برخ دهد، يم
  .به كما تجربه شده است يانمبتال

 ياهيس ي به جعبه يهشب يتا حدود ها خواب
. ها دشوار است آن ي هستند كه مطالعه

ها انجام شده  موش يكه رو هايي يشآزما
را  يارو يدناز خواب و  د ييها است جنبه

 ياتتجربچطور  ينكهنشان داده است، مانند ا
اما موش . شوند يم يمحافظه سه يريگ در شكل

 يزيچه چ موردكه در  يدبه شما بگو تواند ينم
از خواب كه با  يا است و مرحله يدهخواب د

همراه است  يارو يدناحتمال با د يشترينب
)REM sleep( ًپس از آنكه  يقهدق 90، نوعا

دستگاه . شود يشخص به خواب رفت آغاز م
 باره يندر ا fMRI يصدا و رپر س ياسكن مغز

  .كند  يكمك تواند ينم
 ي،مسائل تجرب يناجتناب از ا براي

دواطلب مذكر  3 يمغز يتگران فعال پژوهش
شان را ثبت  خواب ينبالغ در طول مراحل آغاز

 يافراد به خواب سبك ينپس از آنكه ا. كردند
شده و در  يدارفرو رفتند، مكرراً از خواب ب

بودند مورد  يدهواب دمورد آنچه كه در خ
عنوان مثال  به. گرفتند يقرار م يپرسش مفصل

 يافراد«: كنندگان اظهار داشت از شركت يكي
 ييدر جا. نفر 3وجود داشتند، حدود 

 يشخص يدزن و شا يكمرد،  يك. مانند سالن
 يكپسر،  يكفكر كنم . كودك يكبه  يهشب

 يچه كنم يتصور م. مادر بودند يكدختر و 
  ».نداشتوجود  يرنگ

گزارش از  200حدود  يآور پس از جمع ها آن
 يواژگان ي داده يگاهپا يكسه نفر، از  ينا

شده  يدهموضوعات خواب د يبند جهت دسته
مبلمان  يابان،مانند خ يا دانه يها در قالب طبقه

كنندگان  سپس شركت. و دختر استفاده كردند
 ينا يمربوط به اجزا يها به عكس

ها  كه مغز آن يكردند در حالنگاه  ها يبند طبقه
 هاي يتمالگور. مورد اسكن مجدد قرار گرفت

 يمغز يتفعال يالگوها ينا يانكه از م اي يانهرا
 ييموضوع و الگو يك ينشد، ب يساز مرتب

  .كند يخاص ارتباط برقرار م
 يمغز يها دوباره اسكن يانهكه را زماني
شده در طول خواب را پردازش كرد،  گرفته
داد  يصتشخ يرا به خوب ها يگنالاز س يبرخ

دختر  ياخواب شامل كتاب  ياآ ينكهمانند ا
توانست دو  يانهبه طور متوسط را. بوده است

زمان خواب ظاهر شده بود، % 70كه  يموضوع
از آنچه كه  بهتر ياركه بس ينرخ. انتخاب كند

  . بوده است رود، يشانس انتظار م  يلهبه وس
) Russell Poldrack(پولدارك  راسل

از دانشگاه  يعصب يربرداريمتخصص تصو
 يدقادر باش ينكها«: گويد يم ينتگزاس در اوست

نوع  ينانجام ا يبرا يكاف يها داده
قابل  ياربس يد،را بدست آور تحليل و يهتجز

  ».توجه است
را  يشهاند ينمطالعه ا ينكه ا گويد يم كاميتاني

ها  واضح خواب يركه تصاو كند يم يتتقو
در  يزندگ ي مغز به اندازه يدگاهد حداقل از

ممكن  يشترب يقاتتحق. هستند يواقع يداريب
در مورد  يجنتا ينا يااست آشكار كند كه آ

درست  يزن يدنحواس هنگام خواب د يرسا
  .احساسات يا هاصدا ي تجربه يراست؛ نظ

  
  منبع

http://www.sciencenews.org/view/generi
c/id/349372/description/Dream_contents
_deciphered_by_computer 

  

  دارد يآرد ذرت ترك بر م يوقت
  

كه تحت  يآرد ذرت و آب هنگام مخلوط
جامد  يكهمانند  يردقرار بگ يعضربات سر

از  يگروه يبه تازگ. كند يعمل م يكپارچه
با مطالعه  يكاآمر ينستونمحققان در دانشگاه پر

مختلف  يطمخلوط تحت شرا ينرفتار ا
تنش وارد شده  يزانكه م يدر صورت اند يافتهدر
 يبجامد عج ينباشد، ا يشترب ينحد مع يكاز 

  .شود يم يزن يدچار شكاف و ترك خوردگ
شك و از ذرات، چه به صورت خ اي مجموعه

 يع،ما يكچه به صورت معلق در داخل 
 يمختلف رفتارها يطتحت شرا توانند يم

 يعما ياجامد  يكنشان بدهند و مانند  يمتفاوت
 ينخوب در ا يمثال خانگ يك. عمل كنند

از آرد ذرت و  يمورد عبارت است از مخلوط
با  يعيآب كه در حالت معمول همانند ما

كه با  ينگاماما ه شود، يم يباال جار گرانروي
 يبه حد يمسرعت باال به آن ضربه وارد كن

انسان  يكوزن  تواند يجامد خواهد شد كه م
  در مقاله. تحمل كند يهتا دو ثان يك يرا برا

و همكارانش ) Matthieu Roche(روشه  يومت
لترز  يويور يزيكالكه در ف ينستوناز دانشگاه پر
گروه از دانشمندان نشان  ينا ت،چاپ شده اس

ماده سفت در صورت  ينكه چگونه ا دهند يم
 يدگياز ضربه دچار ترك يباال بودن تنش ناش

  .شود يم
  

  
  

 يكهنگام برخورد، سفت شدن  در
از نوع مخلوط آرد ذرت و آب،  يونسوسپانس

: افتد ياتفاق م »يتراكم« يندفرآ يكبه صورت 
اما ذرات آرد  شود، يرانده م يرونبه ب يعما
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از  يشپ) يكروناد در حد ممعموال با ابع(ذرت 

 يكديگرخارج شوند به شدت به  يرآنكه از مس
چارچوب  يك ينو بنابرا شوند يفشرده م

گروه روشه از . آورند يكامال جامد به وجود م
 يبا سرعت باال برا يعكسبردار هاي يكتكن

 يككه  يهنگام يوننظارت بر رفتار سوسپانس
 يرو مختلف بر يها از ارتفاع يا استوانه يلهم
. استفاده كردند شد ياز آن رها م ينازك يهال

برخورد استوانه با مخلوط آرد ذرت و آب 
حلقه جامد به ضخامت  يك يدابتدا باعث تول

شكاف  يكو سپس  شود يم متر يليچند م
حلقه  ينا( آيد يحول استوانه به وجود م يقعم

زبرتر  يهآنكه نسبت به مخلوط اول يلبه دل
 يهاگر ال). مشاهده استقابل  ياست به راحت

نازك باشد، به  يبه اندازه كاف يونسوسپانس
 يها از لبه يبه صورت شعاع ييها سرعت ترك

كه  شوند يم يجادا يرونشكاف به سمت ب
ها در  ترك ينو انتشار ا يشرويپ يزانم
ها در  ترك ينا. است يشترتر ب نازك هاي يهال
آب به داخل منطقه  يانبا بازگشت جر يتنها
 يقدق هاي يريگ اندازه. شوند يد محو مجام

مختلف به  يطروشه و همكارانش تحت شرا
 يكيداد كه قدرت مكان ااجازه ر ينمحققان ا

 يانرژ يزعمر كوتاه و ن يجامد دارا ينا
ها را  انتشار ترك يبرا يازمورد ن يجنبش

مخلوط  ينمنتظرانه ا يررفتار غ. يندمحاسبه نما
 يرمطالعه سا يراه را برا تواند يم يبعج

 ييذره از مواد غذا- يعمهم ما يها مخلوط
در حال لرزه بر اثر زلزله روشن  ينگرفته تا زم

  .كند
  

  منبع
http://physics.aps.org/synopsis-
for/10.1103/PhysRevLett.110.148304 

  
  مرجع

http://prl.aps.org/abstract/PRL/v110/i14/
e148304 

   از دوردست ها لغزه ينزم يآشكارساز
  

از وقوع  يتحكا يا امواج لرزه ردپاهاي
 يكو  يوتركامپ يك. دارد يسنگ يها بهمن
 ياشد كه براب يزيتمام چ يدراحت شا يصندل
بار  فاجعه) Landslides( هاي لغزه ينزم يبررس

. است يفواصل جهان ضرور يندر دورتر
 ي يلهاند تا به وس را توسعه داده يمحققان روش

دور و با استفاده  راهرا از  ييرخدادها ينآن چن
كه توسط رانش  اي  يختهگس عنان ياز انرژ

  .كنند آشكارسازي ،شود يرها م ينزم
را  ها لرزه ينكه زم شناساني ينند زممان درست

 ،كنند يم ييشناسا يبا استفاده از امواج انرژ
 يراز مس يبعد سه يرتصو يك يكتكن اين

طور  همان. كند يرا فراهم م لغزه ينزم يبيسراش
 ينسسا ي مارس در مجله 21كه محققان در 
به  تواند يم يروش چنين ،اند گزارش داده

 اي يچيدهپ يزيكفتا به  ددانشمندان كمك كن
حاكم است دست  يعيطب يبالها ينكه بر چن

 Steve(اوانس  يواست يانبه ب. كنند يداپ

Evans(، از دانشگاه  ژئومورفولوژيستي
 ييها داده ينروش همچن اين ،كانادا يواترلو

  يابيكه قادر است از ارز آورد يرا فراهم م
  .   خبر دهد يناز رانش زم يمخاطرات ناش

عوامل باعث  يگرو د يشرساف كه زماني
 در اين ،شوند دار يبش ي صخره يك يفتضع

. كند يضربات خود را آغاز م لغزه ينهنگام زم
 يياصطكاك توانا يگركه د به محض آن

خودش را نداشته  يداشتن صخره سرجا نگه
 ينپائ يبياز آوار از سراش اي توده ،باشد

 ياوقات برا يگاه يدادرو ينخواهند افتاد؛ ا
در حركت  يايستدكه ب قبل از آن مترهايلوك

باعث  تواند يها م از سنگ يبهمن ينچن. است
مسدودشدن  ،ها دهكده تخريب ،ها مرگ انسان

  .ها شود رودخانه ها و سدكردن مسير دره
 از همكاران نويسنده ،استارك ينكال ي گفته به

- الموت ي از رصدخانه داني يزيكو ژئوف

 Lamont-Doherty Earth( ينزم يدوهرت

Observatory (مشرف به  و در دره  يادر كلمب
 وقايعياگرچه چنان  ،يويوركرودخانه در ن

اما ممكن است  ،مخرب باشند توانند يم
باشند  هرا نداشت ينا مقامات قدرت تشخيص

در  ينرانش زم يك يندهچند روز آ يكه در ط
 يآشكارساز افتد؛ ياتفاق م يدوردست ي منطقه
باعث  تواند يم ها لغزه ينزم يعسر

  .شودنجات  ياتبه عمل يدنبخش سرعت
  

  
  

به  تواند يم يا ماهواره يها و داده يا لرزه هاي سيگنال
 هاي لغزه ينزم يفو توص يآشكارساز يمحققان برا

 يِنواح ،افتد يكه در دوردست اتفاق م يمعظ
كه باعث سقوط  يهمچون بهمن سنگ ،يكوهستان

 يوزيلندو در ن 2013در سال ) Dixon( يكسونكوه د
 5در  رهز ماهوابدست آمده ا يرتصو ينكه در ا(
 ،شد) گرفته شده نشان داده شده است 2013 ي يهفور

  .كمك كند
  

ه محققان متوج ،سال گذشته ينچند در
 رانش زمين ،لرزه ينزم اند كه همانند يك شده

 ي كه در پوسته كند يم يجادرا ا يا امواج لرزه
به  ها لغزه ينچون زم.  كنند يحركت م ينزم
 ،يهدر چند ثان ياز انرژ يانفجار يجا

 در بيش ،افتد طور كه در زلزله اتفاق مي همان
 دهند يرخ م يوستهبه شكل پ يقهاز چند دق

 يزيمتما هاي يامواج از الگو ينا ينبنابرا
  .برخوردارند

 يا رخداد لرزه يك يجهان يحسگرها كه زماني
ندارد را آشكار  يتطابق لرزه ينكه با زم

به نام گوران  شناسي استارك و لرزه ،كنند يم
- از الموت) Göran Ekström(اكستروم 

 يك يا لرزه ينكه چن كنند يم بررسي ،يدوهرت
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 يها نها با استفاده از دادهت. نه يااست  لغزه ينزم

 ي اندازه توانند يدانشمند م دو اين ،يا لرزه
 ي آن در داخل محدوده موقعيت ،لغزه ينزم

 لغزه ينكه زم يريو جهت مس يلومتريك 100
محققان  ينا. را محاسبه كنند كند يم يط

قرار داده و  يرا تحت بررس يا ماهواره يرتصاو
 ييدمورد تا را يا بودن چنان لرزه لغزه ينزم

 يها داده يببا ترك يمت ينا. دهند يقرار م
و  ينرانش زم طول مسير ،يا و ماهواره يا لرزه

به . زنند يم ينجرم آوار سقوط كرده را تخم
 يك ييشناسا فرآيند ،اكستروم ي گفته
  .دو روز طول بكشد يا يك تواند يم لغزه ينزم

 يزروش ن ينبه ا يدنامكان بهبود بخش هنوز
روش تنها قادر است  يناكنون ا هم. اردوجود د

كند؛  يرا آشكارساز يمعظ هاي لغزه ينزم
تن از آوارها  ها يليونكه سبب رانش م ييها آن

 يانرژ لرزه ينزم 4.5 ي شده و حداقل به اندازه
) David Petley( يپتل يويدد. كنند يآزاد م

منتشر  يردر انگلستان در تفس ورهامازدانشگاه د
 ينسسا ي ان شماره از مجلهدر هم يا شده

 يركه بدون وجود تصاو كند يخاطرنشان م
 ،يحصح هاي لغزه برابرِ زمين 10 ،يا ماهواره

. شوند يم ييمثبت اما كاذب شناسا يجنتا
است تا او و استارك بتوانند  يدواراكستروم ام
آن  يمبنا ررا توسعه دهند كه ب يروش بهتر

 يك يا ماهواره يربتوان بدون اتكا به تصاو
  .داد يصرا تشخ لغزه ينزم
 ،ها لغزه ينزم عالوه بر آشكارسازي ،روش اين

ها را  از اسرار آن يبعض ممكن است به توضيح
 يآشكارساز«:استارك ي به گفته. كمك كند يزن

 يزهاياست و چ يچيدهپ ياربس ها لغزه ينزم
او و اكستروم با » .زند يها سر م از آن يشگفت

 يا و ماهواره يا لرزه يها استفاده از داده
را محاسبه كرده و  ينرانش زم تابش ييراتتغ
همان  كنند؛ يم يآن را بازساز يرحركتمس
 هاي سازي يهشب يجادا يكه محققان برا ييها داده

چون . يازمندندبدان ن لغزه ينحركت زم

 يعسر يارو بس اند بيني يشپ يرقابلغ ها لغزه ينزم
آوردن  بدست اكستروم به بيان ،افتند ياتفاق م

دشوار است؛  يكار الًمعمو ياطالعات ينچن
را  ييندارند تا ابزارها يدانشمندان فرصت كاف

 يواقع- زمان هاي يريگ اندازه يآور جمع يبرا
  .خود قرار دهند يرا در جا
از  يكه بهمن آنان معموالً پس از آن درعوض

به محلِ وقوع آن سفر  دهد يم يرو  سنگ
 ،جرم ي اهان صحنههمانند كارآگ كنند؛ يم

چه  تا بتوانند آن چينند ها را كنار هم مي سرنخ
 ي به گفته. كنند يرا كه اتفاق افتاده را بازساز

از سازمان ) Randall Jibson(  ينسونراندال ج
 U.S. Geological( يكاآمر شناسي ينزم

Survey ( در شهر گلدن)Golden ( در
 تواند يروش م ينا يكردهايرو«:كولورادو

  ».و پر زحمت باشد يالنطو
 ي است كه مردم درباره يزيتنها چ اين
 هاي يگنالبا استفاده از س. دانند يم ها لغزه ينزم

موفق به  توانند ميمحققان  يفناور اين ،يا لرزه
 يبرا. شوند يقابل توجه هاي لغزه ينكشف زم

 11استارك و اكستروم  2010مثال در سال 
 ازتا  4كردند كه تنها  يزرا آشكارسا لغزه ينزم
  .بود ييقابل شناسا يسنت يها با ابزارها آن
  

  )Erin Wayman( يمنوا اروين :نويسنده
  

  منبع
http://www.sciencenews.org/view/generi
c/id/349105/description/Landslides_dete
cted_from_afar 

  
  ها يكروبم يزندگ

  يانوسنقاط اق ترين يقدر عم
  

نقطه  ترين يقعم( يانادر ته گودال مار ها باكتري
كه  يا ، برخالف فشار خردكننده)يانوساق
كامالً در انزوا قرار  ينكهجا وجود دارد و با ا آن 

  .دهند يخود ادامه م به حيات ،دارند

 ،يانوسمحل اق ترين يقو عم ترين يكتار در
يتحت فشارها يكروسكوپيكيم حيات 

و با وجود در انزوا قرارگرفتن  يادز نهايت يب
. در حال رشد است ،سر خود ياز جهان باال

 ي مارس در مجله 17ر چه محققان د چنان
Nature Geoscience اند گزارش داده، 

ق يدر كمال تعجب در چلنجر عم ها باكتري
 West Pacific’s( يآرام غرب يانوساق

Challenger Deep (را نسبت  يشتريب يژناكس
عمق جذب  كم ي منطقه ِ يكيدر نزد ياتبه ح

  .كنند يم
از ) Tim Shank(شانك  يمت ي گفته به

 Woods(وودز هول  شناسيِ يانوساق ي موسسه

Hole (نبوده است يلمطالعه دخ ينكه در ا، 
 يبرا يكروبيم ياتح ييمطالعه توانا اين

دشوار را  يرامونيپ يطمح يكبا  يسازگار
 يها برا آن«:شانك ي به گفته. دهد ينشان م

جا  آن رخود د ياتح ي رشدونمو جهت ادامه
 ياآ است كه يناو نگران ا» .اند مجبور بوده

 ترين يقدر عم يزندگ يبرا ياجبار يِسازگار
ها ظهور كرده  بدواً در گودال يانوساق ي نقطه

در  يزندگ يتقابل ينا ها يكروبم يااست 
 يرا به مرور زمان و با زندگ  يانوساعماق اق
تر و پس از آن با  عمق كم يها در آب

  . اند تكامل داده ينپائ يها فرودآمدن به عمق
 يانوسنقاط اق ترين يقدر عمكه  فشارهايي

 يشب - هست يادز يكاف ي وجود دارد به اندازه
وجود  ياچه در سطح در برابر آن 1000از 
 يكتا بتواند موجب مسطح شدن بدن  -دارد

از  يچه نوع كه يندانشمندان از ا. انسان شود
 يبه بقا يطيقادر است در چنان شرا ياتح

خود ادامه دهد و چگونه به لحاظ 
 ،فعال باشد ينچن تواند يساز مو سوخت
 ي واسطه يب ي و مطالعه يدبازد. ندارند آگاهي

  .بس دشوار است يكار يزن يقمناطق عم ينا
گراد  يرن يبه رهبر يمحققان 2010سال  در
)Ronnie Glud (ياز دانشگاه دانمارك جنوب، 
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 ينكه بدون سرنش ،را كاوشگر اعماق دريايي

ز راه دور كنترل آن را دارد تا ا يتبوده و قابل
فرستادند تا به  يآرام غرب به اقيانوس ،شود

كه  يا دره - ياناكاوش اعماق چلنجر گودال مار
قسمت بستر  ترين يقاز عم تر پائين يلومترك 11
. قرار دارد را كاوش كند ينزم يبر رو يانوساق
 6در  يكياز محل نزد ينكاوشگر همچن ينا
ن ابزار محققا. كرد يدبازد تر ينپائ يلومترك

از جنس  يا كاوشگر را با استوانه ينا ياصل
 يكه مقاوم در برابر فشار بوده روكش يتانيومت

 ياجزا موتور و ديگر ،گالد يانبه ب. كردند
به حالت  يو توسط بالن يالس يكدر  يكيمكان

اند تا فشار را به جهت  شناور قرار گرفته
  .كند يمتنظ يرامونيانطباق با فشار مخرب پ

  

  
  

 يابزار كه بر رو ينبا استفاده از چند محققان
چه در  چنان( شود ينصب م ياكاوشگر اعماق در

 ها يكروبكه م يافتنددر ،)شكل نشان داده شده است
كه وجود دارد به  ياديز نهايت ير ببرخالف فشا

گودال جهان ادامه  ترين يقخود در عم ياتح
  .دهند يم

  

 يتفعال يرمستقيمكاوشكر به شكل غ اين
 يزانم ي در رسوبات را با مطالعه يكروبيم

هضم غذا  يبرا ها يكروبكه م يژنياكس
. كرده است گيري اندازه ،كنند ياستفاده م
 يژنرف اكسكه آهنگ مص يافتندمحققان در

 يزيبرابر آن چ 10 ها يباكتر يِدوبرابر و چگال
  .عمق وجود دارد كه در مناطق كم بود
 ينساكنان ا كه ينا يگرآور د شگفت نكته

. كردند يم يافترا در يسالم يگودال منبع غذا
با  يسهباور بودند كه در مقا يندانشمندان بر ا

 تر مناطق عميق ،يانوسعمق اق كم يها قسمت
كاوشكر  يناما ا. را دارا باشد يكمتر يلمواد آ
درصد مواد  25تر   عمق با مناطق كم يسهدر مقا

به . را در رسوباتش داشته است يتريشب يآل
كه به احتمال  ،از كربن مواد غني ،گالد ي گفته
 يهمچون ماه هايي يسمباعث مرگ ارگان زياد

شناور  از باال به پائين ،شود يها م و جلبك
  .اند بوده
  ي يجهدر نت توانند يم يناز كر يمواد غن ناي

به  لرزه ينهمچون زم شناختي ينزم يندهايفرآ
 يانبه ب. سر بخورد يقعم يها سمت گودال

  ».كند يعمل م يفق يهمچون نوع ينا« :گالد
 يادر يقعم يها گودال ديگرِ ،گمان گالد به

 يها اجتماع يبرا يگاه ممكن است پناه
به . باشد يشابهفعال و بزرگ م يكروبيِم

 يازمندمحققان ن همچنين ،شانك ي گفته
 يقِعم يها هستند كه كدام گودال يندانستن ا

 ينو ا گيرند يرا به خود م ياديكربن ز ياييدر
  .دهد ياتفاق چگونه رخ م

با توجه  يسواالت يندرمورد چن يشترب پژوهش
كربن را با جو مبادله  ها يانوساق ينكهبه ا

 هايي يكروبم. رسد ر ميمهم به نظ ،كنند يم
باعث بروز  كنند يم يزندگ ياكه در اعماق در

ها  آن يراز شوند يم يتبادالت يندر چن ييراتيتغ
گاز  يككه  اكسيدكربن يرا به د يمواد آل

  .كنند يم تبديل ،است اصلي يا خانه گل
  

  )Puneet Kollipara( يپاراكال پونيت :نويسنده
  

  منبع
http://www.sciencenews.org/view/generi
c/id/349041/description/Microbes_flouris
h_at_deepest_ocean_site 

  ياتح يمناسب برا يطيمح يخ،مر
  

حاصل از نمونه  يجنتا يبا بررس دانشمندان
 يختوسط مر يخ،صخره در مر يكاز  يبردار

 يجهنت ينبه ا) Curiosity( ينورد كنجكاو
 يبرا يطمح ينتر مناسب يخكه مر يدندرس
  .است ينزم  كره يورا ياتح

از ناسا،  يكنجكاو نورد يخمربوط به مر محققانِ
 ياتمارس گزارش دادند كه  ح 12در 

 يخمر يبر رو يشسال پ يلياردهام يكروبي،م
نمونه   يناول يلتحل. است كرده يدارشد پ

سرخ،  يارهس يبر رو يا بدست آمده از صخره
 ينمك ينسبتا آبز يراسيديِغ يطمح يكوجود 

 يمواد معدن ازه سرشار ك كند يرا آشكار م
از  يمدرك يچهر چند ه. است يانرژ يحاو
اما محققان  يست،گذشته  در دست ن ياتح
 ينكه بهتر دهد ينمونه نشان م ينا گويند، يم

كه تاكنون كشف شده  يزندگ يبرا يطمح
  .است يخمر

  

  
  

نمونه استخراج شده از  يناول يمياييش تحليل
صخره در  يندهد كه ا مي نشان يخ،در مراي  صخره

نورد  يخمحل فرود مر يكي، در نزدGaleحفره 
Curiosityياتح يمناسب برا يطتحت شرا يد، با 

  .بوجود آمده باشد
  

از  يكي، )John Grotzinger( ينگرگراتز جان
از كلتك  Curiosityدانشمندان مرتبط با پروژه 

 ايم يافتهقابل سكونت  يطمح يكما «: گويد يم
در  ياتوجود ح ياست برا يكه مدرك محكم

شما  يرامونآب پ ينكه اگر ا يبه طور يخ،مر
 يد،بود يارهس يقرار داشت و شما بر رو

  .»بنوشيدآن را  يدتوانست مي
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كه از  يكساليدر مدت  Curiosityنورد  مريخ

پر كار  يارگذرد بس مي يخفرودش به سطح مر
 Galeنورد در حفره  يخمر ينا. بوده است

را با  Mount Sharpبه نام  يفرود آمد تا كوه
حفره كاوش  يندر مركز ا يلومتريك 5ارتفاع 

  .كند
اي  گرفتند صخره يمكه محققان تصم اي منطقه

نام  Yellowknife Bayكنند،  ياز آن را حفار
 يبار است كه بر رو يناول يكار برا ينا- دارد 

 يرم يكلما. شود يانجام م يگريد يارهس
)Michael Meyer  ( ِرهبر گروه دانشمندان

 يخ،مر« :  گويد يباره م يندر ا يخ،پروژه مر
چه خود را در دلِ يخو تار يوگرافيب

  .»نوشته است Galeحفره  يها صخره
انجام  Curiosityكه  يبردار و نمونه يحفار 

را  يخمر يها چهره ينتر از مهم يكيداده، 
 تواند يم يخچون سطح مر كند، يآشكار م

كه بر خاك سطح  يتابش. باشد دهنده يبفر
 ييرآن را تغ يمياييساختار ش آيد، يفرود م

كه  يو بادها، مواد را از مكان اصل دهد، يم
فر كردن اما با ح. كنند يند دور ما هبوجود آمد

به سنگ بستر  Curiosity متر، يسانت 6تنها 
 David( بلك  يويدو بنا به گفته د يدرس 

Blake (ناسا يمزآ يقاتياز مركز تحق : »
در آنجا شكل  يزهمه چ دانيد يطور كه م همان

  .»گرفته است
داخل صخره  يكه پودرها يزمان دانشمندان

پودر .  شدند زده يجانه يدند،حفر شده را د
 يبود، مدرك يت آمده به رنگ خاكستربدس

 يطاز مح يخاك تاحد ينا داد يكه نشان م
به سرخ  يلما يا را قهوه يخكه ظاهر مر يخشن

  .كرده در امان مانده است
مواد  نورد، يخمر ينصب شده بر رو ابزارهاي

 ييسولفات، را شناسا ميمانند كلس يمياييش
 هاي يطدر مح تواند يكردند كه تنها م

 ياتح يكه محور اصل يد،بوجود آ يراسيديغ
  .است ينكره زم يبر رو

  
  

 شده ينمونه حفار يناول يخ،شده از مر ارسال تصوير
 يلتحل. دهد يرا نشان م يكنجكاو نورد يختوسط مر

كاوش شده توسط  يطكه مح دهد يپودر نشان م ينا
 ياتو ح يزندگ يبرا يمناسب يطمح يزمان نورد يخمر

  .بوده است
  

 يآل يباتاز ترك  يبيترك يچه نورد يخمر اين
و شكرها را  ينواسيدهاكربن كه اساس آم

 يباتترك اينها –است  يافتهن دهد يم يلتشك
 ينزم يرو بر يچيدهپ ياتح يبرا ياصل

 كند يخاطر نشان م ينگراگرچه، گراتز. هستند
بر  ياز موجودات زنده تك سلول ياريكه بس

رشد  يليرآغ هاي يطدر مح ين،زم يرو
 يدروژن،شامل ه شده يپودر حفار. اند كرده

 يژنفسفور و اكس يتروژن،كربن، سولفور، ن
 يكبه عنوان  تواند يكه م يعناصر -است

 يكروبيم ياتح يابر يمياييش يمنبع انرژ
  .شود يتلق
 يلتحل ينا يجكه محققان ناسا از نتا يحال در

 يكدارند كه  يدمطمئن هستند، دانشمندان تاك
را  يجنتا ينالزم است تا ا يگردو نمونه د  يا
كدام از مواد  يچدهد كه ه ينانكند و اطم ييدتا
نورد  يخخود مر هاي يندهاز آال يميايي،ش

نمونه  يدوارندمدانشمندان ا. است نبوده
داشته باشند،  يرا در ماه م يگريد شده يحفار

 Sharpرا به سمت  نورد يخمر ينكهقبل از ا

Mount بفرستند.  
 يخدارند چهره مر يسع يتدر نها دانشمندان

 يعنيكنند،  يرا بازساز يشسال پ يلياردهادر م
تر از امروز  تر و مناسب كه گرم يزمان
 يمياييواد شم يگر،د هاي يحفار. است بوده

كه  يرا استخراج خواهد كرد، در حال يشتريب

خواهند كرد كه   يينتع  يشگاهيآزما يها تست
 يهدر گذر زمان تجز فمختل يباتچگونه ترك

  .اند شده يو متالش
 يمحققان برا يهدف بعد MAVEN حفره

خارج  يدارند گازها يكاوش است، آنها سع
 را كه ممكن است هنوز يخشده از اتمسفر مر

 يدر سطح آن موجود باشد، را بررس يتاحد
  .كنند

هدف بلند مدت ما،  گويد يم گروتزينگر
گذشته  يوهوا و آب يشناس ينزم يسهمقا
 يبترت ينبه ا. است يكنون ينبا زم يخمر
 يلقبل از تبد يخ،و مر ينكه زم يدفهم توان يم

 يرهايمس شان، يشدن به چهره كنون
  .اند كرده يرا ط يمشابه يولوژيكيب

  
  منبع

http://www.sciencenews.org/view/generi
c/id/348936/description/Life-
friendly_environment_confirmed_on_Ma
rs 

  
  يجسم سه يستمس يبرا يدجد يها مدار

  

 يستمس يكمربوط به  يمدارها يافتن
كه تحت گرانش متقابل خود  يجسم سه

دشوار  يها از پرسش يكيهستند، همواره 
از  يگروه ي،به تازگ. بوده است يزيكف

 يعدد سازي يهگران با استفاده از شب پژوهش
 ينانواع ا يبرا يديجد ي توانستند، دسته

  .كنند يداها پ مدار
پاسخ  يه،اول يطاز شرا يعيوس ي ودهمحد براي
كه  يبه گرانش متقابل يدوجسم يستمس يك

ساده  يضويمدار ب يكها وجود دارد،  آن ينب
 ياو  يشترجسم ب يكاما اضافه كردن . است
 كند يمسئله را دشوار م يگر،د ي اضافه يطشرا

را با  ياضير ي ساده يفتوص يو در حالت كل
اص، كه ك حالت خي. كند يچالش مواجه م

در  ،مثلث يك يها در آن سه جسم در رأس
توسط  دو قرن پيش ،حال چرخش هستند
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اما تنها پس از . الگرانژ مشخص شده است

گران  بود كه پژوهش يالديدهه هفتاد و نود م
 يستمس يك ياز حركات نوسان يگردو گونه د
  .را كشف كردند يسه جسم

  

  
  

M. Šuvakov and V. Dmitrašinović, Phys. Rev. 
Lett. 2013 

  

 Physical Review Lettersدر مجله  يتازگ به
و ) Milovan Suvakov(سواكوف  يلوانم

 Veljko( يتراسينوويچولكو دم

Dmitrasinovic (بلگراد در  يزيكاز مؤسسه ف
از  يگرد ي دسته 13ستند توان ،صربستان
 يجسم سه يستمس يك يبرا ينوسان يمدارها
گرانش در  كه تحت تأثير ،يكسان يها با جرم

 يبرا. اند را، كشف كنند ك صفحه در حركتي
 سازي كه با شبيه ،ها مدار ينا يدسته بند

سواكوف و  ،اند نشان داده شده يعدد
را توسعه  يقبل هاي تحليل ،دميتراسينوويچ

دست  روش توسعه، ساختار به يندر ا .دادند
توسط  ياضي،به طور ر ي،مثلث يدمانآمده از چ

. اند شده دهدا يشكره نما ينقطه بر رو يك
بسته بر  يرهايمتناظر با مس يزيكي،ف يها مدار
از نقاط  ها يرمس يندر ا. كره هستند يرو

نقطه  يكبرخورد كه در آن دو جسم در 
 يريگ با بهره. شده است يزهستند، پره يكسان
 ،يكيتوپولوژ بندي يمطرح تقس يناز ا

 يها اند تا مدار مقاله توانسته ينا نويسندگان
مدارها به  ينكه ا ييها تعداد دفعه امختلف را ب

ساعتگرد حول نقاط  صورت ساعت گرد و پاد
 يزمتما كنند يگردش م) نقاط برخورد(ممنوع
 يدسته از حركت نوسان 13 ينا يناز ب. كنند
ها به  سه تا از آن ،اند ها كشف كرده نكه آ
ها  آن يتا اما ده شوند يمرتبط م يقبل هاي حل

. گيرند يقرار م يدجد ي كامالً در دسته
داده  يشنما ينجادر ا يرهااز مس يا مجموعه(

  ).اند شده
 و اين ،سخت است يچيدهپ يها حركت تجسم
 يهاول يطشرا يتنها برا يعتا در طبه مدار

خاص،  يها حل يناما ا. افتند يخاص اتفاق م
 يچيدهتا مسئله پ كند يگران كمك م به پژوهش

  .را بهتر بفهمند يجسم سه
  

  مرجع
http://physics.aps.org/synopsis-
for/10.1103/PhysRevLett.110.114301 

  
  منبع

http://prl.aps.org/abstract/PRL/v110/i11/
e114301 

  
با استفاده از  اي ان يد يرو تعم يبتخر

  يبا بسامد تراهرتز ييها پالس
  

 يتراهرتز  بشِقدرتمند و كوتاه تا انفجارهاي
شده و  اي ان يسبب صدمه زدن به د تواند يم

 يها برا را كه به سلول هايي ينپروتئ يدتول
 يشرا افزا كنند يم خسارت وارده كمك  يرتعم
و  دانان يزيكاست كه ف اي يجهنت ينا. دهد
ِ  يكه در كانادا چگونگ شناساني يستز

را با  يسيالكترومغناط يها اندركنشِ تابش
اند به آن  پوست انسان مطالعه كرده يها سلول

 ي به توسعهكشف  ينا. اند يافتهدست 
كه استفاده از  يپزشك يِدرمان يها روش
منجر  ،كند ميرا ممكن  يتراهرتز يها تابش
  .شود مي

 ي در محدوده يسيالكترومغناط هاي تابش
 ي كه معموالً در محدوده - يتراهرتز يها تابش

 -شود يم تعريف هرتز  1012×  3–0.3
و   يتيامن يبر كاربردها يرا مبن ي وعده
 ييها تابش ينچن يپزشك هاي يربرداريتصو

ها قادرند از  تابش ينچون ا. دهد ينشان م

 ولي ،نندلباس عبور كرده و در پوست نفوذ ك
موجب  تواند ينم يكسا ي همچون اشعه

 رود گمان مي ،يجهدر نت. شود شدن يونيزه
 يبا شدت كم برا يِزتراهرت يها پالس
  .زنده مضر بوده باشد هاي يسمارگان

  
  يارتعاش مدهاي

است  يمدت يبرا دانان يوفيزيكوجود ب ينا با
با  يا استاندارد دورشته اي ان يبه وجود د

 يتراهرتز يدر بسامدها يارتعاش يمدها
 Lyubov( يتووات يبوفل يانبه ب. اند برده يپ

Titova (ينكه ا كسي ،از دانشگاه آلبرتا 
به همراه همكارانش در  يراًرا اخ يقتحق

انجام ) Lethbridge( بريج يثدانشگاه ل
را در  يمدها نقشِ مهم ينا يقتدر حق«:اند داده
 يا) local helix melting( يمحل يچِِ مارپ ذوب

 كه به جهت رويداد ،يهپا يها جفت يِجداساز
 يسيرونو  شناسيِ يستز يندهايفرآ

)biological process of transcription (
 يِنظر يكارها» .كنند يم ايفا ،است يضرور

 يتراهرتز يها كه تابش دهد يم يشنهادپ يراخ
مدها جفت  ينبا ا تواند يم يخارج يِاعمال

 يتووااكنون ت. ها شود آن يتشده و موجب تقو
 كه ينبر ا يمبن اند يافته يو همكارانش شاهد

 يدو شد يهيكوثانپ يها زمان با مدت يها پالس
قادرند تا در واقع باعث  يتراهرتز يها تابش

 يها در سلول اي ان يد هاي شدنِ رشته شكسته
  .پوست انسان شود

  

  
  

 1.5در حدود  يبا قطر يپالس تراهرتز ي نقطه
  .متر يليم
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 يكرا با شل يتراهرتز يها پالس يمت اين

بلور  يكفروسرخ به  يزريِل يها پالس
 ينا. اند كرده يجادا يوباتن- يتيومل يرخطيِغ

دوام  يكوثانيهپ يكها به مدت حدود  پالس
تراهرتز  0.5و به اوج خود در بسامد  آورند يم

هر پالس . سندر يهرتز م 2- 0.1 باند يبا پهنا
 يكروژولم 1-0.1 دوددر ح يانرژ يتراهرتز

 يتر از انرژ برابر بزرگ يليونم 10دارد؛ حداقل 
است كه در  يتراهرتز يها آن پالس
مورد  يپزشك يربرداريِتصو يكاربردها

  .گيرد ياستفاده قرار م
  

  يرو تعم تخريب
از  ييها آن نمونه يها بر رو پالس اين

 يكانسان شلپوست  يِمصنوع يها بافت
بوده   يسلول يمكه قادر به تحمل تقس شوند يم

 اي ان يد يبِتخر. اند فعال يكيو از لحاظ متابول
 يستونكه ه يمياييگر ش نشان يبا جستجو

 آشكارسازي ،نام دارد H2AX دار يلفسفر
  شود يم شكيلت يگر زمان نشان ينا. شود يم

  و شوند يشكسته م اي ان يد يها كه رشته
  كه شود يمشاهده م يپوست يها در نمونه

همراه با  يتراهرتز يها در معرض پالس
 يتومورها ي سطوح فرونشاننده يشافزا

سلول  ي چرخه هاي ينچندگانه و پروتئ
قرار  ،اند يلدخ اي ان يد يركه در تعم ينظارت
  .اند گرفته
باشد كه  ينا يبه معنا تواند يمشاهدات م اين
انجام  اي يكوثانيهكه توسط پالس پ يريتعم
 ،خطر ابتال به سرطان ساختن با كمينه ،شود يم
. شده است سرعت و به شكل كارآمد تعمير به
گرفتن در  مطالعه اثرات بلندمدت قرار ينا

را در نظر نگرفته  ييها پالس ينمعرض چن
از مواجهه  سپ يقهدق 30 يپوست ي نمونه - بود

  .واقع شده بود يلمورد تحل يپالس ينبا چن
درمورد  يريز اكنون در صدد طرح يمت ينا

اثرات در طول  ينا ييرتغ يچگونگ ي مطالعه

 ينا« :يتووات يانبه ب. زمانِ پس از مواجه هستند
كه  يمبه ما اجازه دهد تا ثابت كن يستيكار با

 يعسر يستيتا چه اندازه با ييالقا يبِهر تخر
  ».بوده باشد

  
  دار يلپتانس يپزشك يكاربردها

از  يِدرمان ي ه موارد استفادههمچنان ب يمت اين
 يدبه ام-نظر دارد يدشد يِتراهرتز يها پالس

 يدجد يبتوانند ابزار ييها پالس ينچن كه ينا
طور كه  همان. سرطان باشد يهمبارزه عل يبرا
كه سبب  يهر عامل«:دهد يم يحتوض يتووات

بالقوه  يشود كاربردها اي ان يد يدنصدمه د
  ».دارد رطاندر درمان س

 يبرا يزير اكنون در صدد برنامه يمت ينا
 يِتراهرتز يها پالس يرتاث يِچگونگ ي مطالعه

. هستند يسرطان يها سلول يبر رو يدشد
 ينا شناختيِ يستافزون بر درك اثرات ز

 هاي وجور و ارزانِ تابش منابعِ جمع ،ها پالس
  خواهند توانست يدشد يپالس يِتراهرتز

توسعه داده  اه يمارستاندر ب هبه منظور استفاد
در حال  هايي يستمس ينهرچند چن. شوند

  ي به گفته ،يستندحاضر موجود ن
با وجود فراز و  يتراهرتز يِفناور« يتووات

 يدر حال توسعه است و چنان منابع ها يبنش
موجود خواهند  يكنزد اي يندهاحتماالً در آ

  ».بود
 Biomedical Optics Expressدر  يقتحق اين
  .شده است يفتوص

  
  يسندهنو ي درباره
) Hamish Johnston(جانستون  هاميش

  .ستا physicsworld.com يراستارو
  

  منبع
http://physicsworld.com/cws/article/news
/2013/mar/22/intense-terahertz-pulses-
cause-dna-damage-and-repair 

  

  يمعظ اي چاله ياهاز س ييرونما
  در مركز كهكشان ما

  

از  ، يابتدائ يكتكن يكبا بهره بردن از  منجمان
كه در مركز كهكشان  يميعظ ي چاله اسرارِ سياه

  .اند پرده برداشته ،وجود دارد يريش راه
 ينا) Andrea Ghez( گز ياآندر ي گفته به

 يككامالً  1980 ي در اواسط دهه يتكنولوژ
اما بعدها جزء مباحث  ،آمد يبحساب م يحتفر

گز در ابتدا استخدام . قلمداد شد علمي
 يك يبود و برا يجدر كمبر MIT ي موسسه

. داشت يتاو فعال يمنجم و به عنوان دانشجو
 ،يهانيك يرعاديغ بعمنا ي درباره ياماو در آن ا

شد  ينا ي يفتهگرفت و ش ياد ياديز ايچيزه
 چاله ياهس توانند يم يكه تصور كند چنان منابع

 ي هستند با جاذبه ينقاط ها چاله ياهباشند؛ س
 يستنور هم قادر ن يكه حت يارقويبس يِگرانش

 ي او در آن دوران به گفته. از آن فرار كند
 غيرعاديمنابع  كامالً مجذوب اين ،خودش

 يبه دو تابستان بررو يبشده بود و قر
قرار  يليو ش يزوناكه در آر ييها تلسكوپ

  .داشت وقت صرف كرد
در  يفرنيادر دانشگاه كال يشناس ستاره اكنون
او  يفتگيش. دارد يآنجلس احساس مشابه لس
رهنمون ساخت تا  ينها او را به ا چاله ياهبه س

را كه در  اي چاله ياهس ينوجود بزرگتر
مركز كهكشان راه  در ما يهانيك يگيهمسا

را ) يدتوجه كن يربه شكل ز(قرار دارد  يريش
  .به اثبات برساند
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 ييتنها از ابزارها دانان يزيكاغلب ف هرچند

 يها شناخت كاف اند كه درمورد آن استفاده كرده
ابزار و  يكدارند اما گز مشتاق استفاده از 

 يسكر گويد ياو م. است يابتدائ يابيِروش رد
 يزيچ ينچن. پسندد يرا م يدجد يفناور يك
اما  ،نه ياالزم را دارا باشد و  ييكارا تواند يم

 يبسو يديجد ي خواهد بود تا پنجره قادر
  .يدبگشا يهانك
حضور داشته  يكاگودر دانشگاه ش يوقت او

كار باعث  ينو علم شده و ا ياضياتعاشق ر
 يو بعدها برا يابدراه  1983در  MITشد به 

 ،يشناس خود در ستاره يليلتحصا مطالعات فارغ
  .تك گشت كل راهي

جا جمع شده و  آن يلوسا ينِگز بهتر ي گفته به
هابل به  يمتر 5تلسكوپ  يكها  آن ياندر م

تلسكوپ به لحاظ  يناما ا. خورد يچشم م
جو . است يا نقطه نقطه يرسازتصو يك يعمل

آشفته است و  ياتمسفر شفاف بوده ول
 شود يم دهيكه از تلسكوپ د يريتصو
دار و  لكه يريتصو: سوسوزننده است يريتصو
  .مانند از هر ستاره نقطه

كه قادر است در چند  ينياستفاده از دورب با
 يردعكس بگ يشترب يا 10000حدود  ثانيه يليم
مانند ذرات را  حركات رقص ينا توان يم

 ينور كم يرتصاو يجهمنجمد كرد كه در نت
از  يدهر رسدا نور اعوجاج. حاصل خواهد شد

. شوند يآن نقاط م  يهر ستاره باعث پراكندگ
 يكرا به شكل  ها آن يوتريكامپ يها پردازش
حاصل  يرتصو يتاًو نها كند يم يبنقطه ترك

جو حذف  يگذار خواهد شد كه در آن لكه
  .شده است

نشان داده  يدار بخوب لكه يرآن زمان تصاو در
 يكيتاپ يها موج شده بودند اما عمدتاً در طول
 يريتصاو ينچن يو در ضمن به ندرت بر رو

 يكار يكار شده بود چون از لحاظ  محاسبات
كه در  يوستتك پ گز به گروه كل. بود ينهپرهز

 يرسازتصو هاي ييتوانا ي حال توسعه

كه از  يفروسرخ هاي موج در طول ،نقطه نقطه
شده در گردوغبار  پنهان اي ستاره ينب ياءاش

 يفعال هاي كهكشان :بودند ،شد يساطع م
كه  يچيو مارپ يضويب يها همچون كهكشان

 جز نواحي ،ها را گردوغبار تمام نقاط آن
گز . گرفته بود ،ها روشن در مراكز آن

را  يرتصاو گر يلافزار تحل نوشتن نرم مسئوليت
 ينبا باالتر يريداشت تا بتواند تصو دهبر عه

  .وضوح ممكن را بدست آورد
 يها كهكشان ي هسته كامالً يرسازتصو ينا 

 ي نامه يانپا بنابراين ،كرد يفعال را مشاهده نم
 يريگ نشانه يتر روشن يها گز به سمت هدف

متولدشده در كهكشان راه  تازه يها ستاره: شد
ها در  كه ستاره دانستند يشناسان م ستاره. يريش

 شوند يزاده م يمضخ اي ستاره ينب يگاز يابرها
 ييها از ستاره ييرباالچرا كس دانستند ياما نم

قرار دارند  يدخورش يگيكه در همسا
ها كه اغلب در  از ستاره يجفت: اند ييدوتا

  .چرخند يبه دور هم م يكينزد ي محدوده
سال  يلدر اوا. مشكل بود يندرصدد حل ا گز

نقطه  نقطه يربرداريتصو يكگز از تكن 1990
استفاده   شناخته ي دو ستاره يلتشك ي يهدر ناح
. تولد يدر ابتدا يدخورش يهشب ييها ستاره: كرد

 توانست يبا استفاده از وضوح باال او م
كه در  يندرا بب يادينوجوان ز يها ستاره
 يارجوان و بس ياربس ياه ييدوتا يقتحق
 يرو 1994گز تا سال . به هم بودند يكنزد
 يزن يمتر10مباحث تمركز كرد و به ابزار  ينا

را در  گز تخصص خودش. يافتدست 
به  يننقطه به كار برد و هم نقطه يربرداريتصو

  .يندرا بب چاله ياهاو اجازه داد تا س
بود كه گمان  يبه مدت طوالن شناسان ستاره

در مركز  يفراجرم چاله ياهس يككه  بردند يم
 يدهعق يناگر ا. هر كهكشان فعال وجود دارد

در  يستيبا يمعظ ي چاله ياهس يكدرست بود 
  . قرار گرفته باشد يريش راه مركز كهكشان

سرراست  يگرفتند استراتژ يماو تصم يمو ت گز
مسئله بكار  ينرا در مورد ا يا كننده اما كسل
ها و  سال يها برا كردن ستاره دنبال: ببندند
ها به دور اجسام  ها و رصد چرخش آن دهه
 يشعاع و تناوب هر مدار جرم ش. يمركز
لت آن حد حا ترين يكنزد ي و فاصله يمركز
. آن بدست خواهد داد ي ازهاند يرا برا ييباال

 ييها ستاره يت، از موقع1995منجمان از سال 
 يكنزد رفت يكه گمان م ينواح يكيدر نزد

كرده و هر ساله از  يبردار باشند نقشه چاله ياهس
  .كردند يم يبردار دوباره نقشه ها يتآن موقع

 يكه در حال توسعه فناور يبا منجمان گز
 يزبودند ن يقيتطب يكبنام اپت يتر پشترفته
نور  يدها ينبر اساس ا. داشت يهمكار
 ي ينهآ يها به سو شده از تلسكوپ يآور جمع

اعوجاج  سازي يخنث يكه برا يريپذ انعطاف
است  ييرشكلاز اتمسفر دائماً در حال تغ يناش

  .شود يفرستاده م
گز و همكارانش با استفاده از  2002سال  در
ها را مشاهده  از سه ستاره يكي يقيتطب كياپت

مدار آن  يلنام داشت كه تكم SO-2كردند كه 
كه خبر از وجود  يدسال طول كش 16

. داد يم يدخورش 1/4 ي به اندازه يمركز جرم
حالت ستاره  ترين يكها نشان دادند كه نزد آن

 يارهس ي فاصله وبرابربه آن جرم كمتر از د
 يش يعني نياست و ا يدپالتو از خورش

. يستن يديخورش يستمتر از س بزرگ يمركز
هم در چنان  آن يميجرم عظ ينبا وجود چن

 تواند يم ينا«:گز ي به گفته يكوچك يفضا
 يچه. باشد چاله ياهس يكوجود  يبرا يگواه
  ».وجود ندارد يگزينيجا يبرا اي ينهگز

 يرقابلاست اما غ كننده يراض يجنتا ينا هرچند
 10ستاره كمتر از  يناانتظار است، چون 

 يجوان ي سال عمر دارد و چنبن ستاره يليونم
 ي به گفته. بگردد چاله ياهحول س تواند ينم

از  يمنجم) Thomas Prince( ينستوماس پر
 يبرا يخوب يحمشاور گز توض ينتك و اول كل



 77 1392تابستان؛پنجمم، سال بيست وسيزدهشماره  ،خبرنامه انجمن فيزيك ايران

  
جا قرار  آن يجوان هاي تارهس ينچرا چن كه ينا

  .دارند وجود ندارد
 ي با توسعه يمشگز و ت يدمتما يها سال در
هزاران ستاره در  هاي سرعت ،يقيتطب يكاپت

را اندازه گرفتتند و مدار  يمراكز كهكشان
 يمت ينعالوه بر ا. زدند ينها را تخم آن يدوتا

كار  يدر جهان بر رو يگرد يمت يكتنها 
سال  47گز  كه ينبا ا. دارند يتفعال يمشابه

 1995ال كه او از س هايي سن دارد و ستاره
ها تا هزاران سال  از ده ييدنبال كرده مدارها

 يهرچه زندگ كنم يگمان م«:گويد يگز م. دارند
هم  يشتريب سرگرمي ،داشته باشم تري يطوالن

  ».خواهم داشت
  

  منبع
http://www.nature.com/news/astronomy-
star-tracker-1.12622 
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  اي ان يد يتازه برا يشيآرا

  

تازه  يچپ يك DNA يتازن ي يچيدهپ هنر
گاه  گران در دانش پژوهش. است خورده

Arizona State  درTempe  بر آن شدند تا تك
را وادارند كه بازگشته و بر  DNA ي رشته
از  يهآرا يكخودش تا بخورد تا  يرو

 يبرا(بسازند  يسه بعد يادو  ينانوساختارها
 يبرا ها آن). يدبرو اينجابه  يانماييپو يدند
متقاطع و  يها DNAكه از  يكار از داربست ينا

است، به كار  ساخته شده يدهچرخ ياندك
  .اند بسته
 ي،داربست DNA) يگامياور( يتازن در
كه تا بخورد و  كند يم يينما رشته را راه تك
هائو  يبه رهبر يزونا،گروه آر. را بسازد يشكل
آن بودند كه با به كار بستن  يدر پ يان،

تقاطع كه م ي DNAاز دو رشته  ييها داربست
 يها شكل سازند، يراست م ي با هم گوشه

چه كه تا كنون ممكن  نسبت به آن تري يچيدهپ
  .بوده، بسازند
 يوندهايمتقاطع ِ همانند كه پ ساختارهاي

چندان هم تازه  شوند، يم  خوانده يديهال
كه بشود  كرد يفكرش را نم ياما كس. يستندن

 يدارشان كرده و داربست پا به هم وصل
با  يشههم DNA يها چراكه بار ملكولساخت 

  .است هم ناسازگار بوده
مشكل، روش  ينش در برابر ا و گروه يان

داده  ييرتغ يشان را اندك سرهم كردن داربست
: گويند يم يان. چرخاندند يرا كم يوندهاو پ

 ياربس« ي خانه خانه يتور يكآورد  دست
  .بود »يدارپا

كه  يددوبع يكار، نه تنها ساختارها ينبا ا
را  مانندي يچپ يها ها و شكل كره شد يم

 يداربست و ساختارها ينا. درست كرد
 Scienceدرست كند در  تواند يكه م يگوناگون

  .اند آمده
بتواند جلوتر  DNA يدارد كه تازن يدام يان

بسازد كه  يسه بعد ييها »قفس«رفته و مثال 
در بدن كه بدان  يخاص يبتواند دارو را تا جا

  .ت، ببرداس يازن
  

  منبع
http://www.nature.com/news/dna-
folding-takes-a-fresh-direction-1.12660 

  
  مرجع

Han, D. et al. Science 339, 1412–
1415,2013 

  ها راه يريتمد يتاهم
  يعيبع طبدر كنترل منا

  

. اند گسترده شده يارهس يندر سرتاسر ا ها جاده
ها به  خردمندانه و مكان مناسب آن يطراح
 تواند يم يستز يطرساندن به مح يبآس يجا

  .به آن كمك كند
 يها ها با جنگل از راه يلومترهزار ك 100 حدود
مقدار به  ينا. آمازون متقاطع است يباران

. است ينزم بار گردش به دور 2.5 ي اندازه
كونگو  ي منطقه يرقبالً در نقاط دور جهان نظ

)the Congo region( بورنئو ،)Borneo( ،
ها به سرعت در  راه ي شبكه يا،و نامب يبريس

 يِجهان يساز راه ينا. حال گسترش بوده است
مواد  يتقاضا برا يشافزا ي پرشتاب، به واسطه

 هاي ينچوب، زم يلي،فس يها سوخت ي،معدن
در حال توسعه  يتوسط كشورها يزو ن يزراع

و  يانرژ هاي يرساختز خواهند يكه م
 يتنقل خود را بهبود بخشند، هدا و حمل

  ].1[ شود يم
  

  
  

چوب را در امتداد  يرقانونيكه حمل غ هايي كاميون
  .دهند يانجام م يلهموار در آمازون برز نسبتاً يراه

  

 محيطي يستمشكالت ز توانند يم ها راه
 يها در آمازون راه. آورند يدرا پد شماري يب

اغلب به طور  يدر مناطق جنگل يدجد
كرده است  يشرويدر مناطق بكر  پ يرقانونيغ

اتفاق در مورد استخراج از  ينگونه كه ا همان
. داده است يرو خواري ينمعادن، شكار و زم

و انتشار  سوزي آتش يي،زدا جنگل% 95از  يشب
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 يلومترك 50در  يلدر آمازونِ برز ي،كربن جو

  ].2[ دهد يجاده رخ م يكاز 
بسته به مكان و نوع   حال اثرات راه ينا با

بزرگراه آسفالت  يك. متفاوت است  آن يطراح
بزرگ گذشته است،  يجنگل يانكه از م

. كند يعرا تسر محيطي يستز يايبال تواند يم
زودتر از  يكه كشاورز ييها در مقابل در مكان

دست  هاي يستگاهحد انتظار گسترده شده و ز
كه شكاف  ييجا يزاست و ن يابنخورده كم

 هاي ينزم يجار ي بهره ينب يا قابل مالحظه
آن وجود دارد، ساخت  يلو حد پتانس يزراع
و  يور بهره تواند يباال م يفيتبا ك يها جاده

دهد و اثرات  يشها را افزا آن يسودآور
  .محدود كند يزرا ن محيطي يستز

از ) William F. Laurance(لورنس  ويليام
و اندرو  ياكوك در استرال يمزدانشگاه ج
از دانشگاه ) Andrew Balmford(بلمفورد 

كه  كنند يم يشنهاددر انگلستان پ يجكمبر
 يزان،ر برنامه يست،ز يطدانشمندان مح

 ي پروژه ينفعافراد ذ يرو سا يساز دسان راهمهن
انجام دهند تا  ار» ها راه يبند منطقه« يجهان
 يزها بدان وارد نشوند و ن جاده يدكه با يمناطق
 يشرفتبه پ يازنقل ن و كه جهت حمل يمناطق
  . شوند يبردار دارند، نقشه يعسر
  

  ينزم يكاربر فشارهاي
 ينز زمدر استفاده ا ييراتيتغ يكم و يستب قرن

 ييراتتغ يناز ا ياريبس. به ارمغان خواهد آورد
 بيني يشپ. مطلوب است يو حت يرناپذ اجتناب

دو  ييمواد غذا يتقاضا 2050تا سال  شود يم
 هاي يندارد كه به زم يازن ينا. برابر خواهد شد

 ينهكتار زم يلياردم يك يكنون يكشاورز
به  يچراگاه اضافه شود؛ وسعت و يكشاورز
  ].3[كانادا  ي اندازه

 يي،مواد غذا يتقاضا برا يشتوجه به افزا با
گران و  پژوهش يستي،ز يها و سوخت يبرف
 يقاز طر يبهبود كشاورز يرو گذاران ياستس

 يكودها يد،استفاده از انواع محصوالت جد
نقل بهتر تمركز  و كنترل آفات و حمل يميايي،ش

به  هايي يآور فن يناست كه چن يدام. اند كرده
خارج  ي تا بدون استفاده هداورزان اجازه دكش

كار خود  يور بهره تر، يشب هاي يناز حد از زم 
به هر حال در عمل به ]. 4[دهند  يشرا افزا
بهبود  ي،سودآورتر كردن كشاورز ي واسطه
 براي  ها ينزم  يلتبد  يبرا تواند يم عملكرد

 كننده يبترغ يشتر،پرورش دام و محصول ب
باال  قاضايت ي يجهه در نتنمون يبرا]. 5[باشد 

 ينيموجودات ذره ب يلاز قب هايي يو نوآور
به  يمزارع نخل روغن ي،زراع يها خاك يدجد

در حال  ييسراسر مناطق گرم استواسرعت در
 يباران  يها به جنگلكه اغلب   گسترش بوده

  .زند صدمه مي يغن يستيبا تنوع ز
  

  
  

 يدر امتداد بزرگراه ييزدا از جنگل يا ماهواره عكس
  يلدر برز

  

 يور بهره يشكه افزا يما متقاعد شده ما
 ياثرات خود رو يتنها زمان يكشاورز
كه با  دهد يرا كاهش م يعيطب يستماكوس
همراه  ينزماستفاده از  يبرا يمؤثر  يزير برنامه

 يبر رد پا يقاًها كه عم جاده]. 6[باشد 
 يديمؤثر هستند، عناصر كل يانسان هاي يتفعال

  .شوند يمحسوب م هايي يزير برنامه يندر چن
و  ياجتماع ي،اقتصاد ياسي،متعدد س عوامل
اما . ها اثرگذار است جاده يزير بر برنامه يعمل

ها  جاده يدر طراح تواند يم يديچند اصل كل
مثال  يبرا. ها راهنما باشد مكان آنو 
 محيطي يستآثار ز ينتر با مخرب ييها جاده
هستند كه در مناطق نسبتاً بكر نفوذ  ييها آن

از  ينتكه از زم يكآنكه  تمالاح يراز. كنند يم
آن پاك شود به طور  ياهيپوشش گ

كه در  يهنگام يابد يم يشافزا يريچشمگ
داده باشد رخ  ياتفاق ينمجاور آن چن ي يهناح

برش به سمت جنگل  يناول يلدل ينبه هم]. 7[
  .خواهد بود كننده يينتع ياربس

بهبود آن مانند  يا يساز اوقات راه گاهي
و  محيطي يستاز نظر ز تواند يآسفالت كردن م

به  ياغلب كشاورز. سودمند باشد ياجتماع
 يگريمقاصد د يكه برا ييها دنبال جاده
باعث  تواند يم نيا. آيد ياند، م ساخته شده

به سمت  يكشاورز هاي ينزم ي توسعه
شود و  ارزش خاك كم ياهوا  و با آب ييها مكان

 ي باعث توسعه تواند يم ينچن هم يزن
از  يشدور بودن ب يلشود كه به دل ييها مكان

در . يستندها مقرون به صرفه ن حد از بازار
شوند  يكه خوب طراح ييها مقابل جاده

 يدسترس يزانم يشفزاباعث ا توانند يم
و بهبود  يعاتها، كاهش ضا كشاورزان به بازار

  .ها شود آن يسودآور
مداوم  يشرفتكه پ دهد ينشان م ينقل شواهد

 يجنوب صحرا يها از قسمت يها در برخ راه
 ييكشاورزان روستا يدسترس يجبه تدر يقاآفر

 يشترو انتقال ب يمياييش يرا به كودها
  .داده است يشافزامحصوالت خود به بازارها 

ها  كه بهبود راه دهد ينشان م يمتعدد مطالعات
 يكشاورز ي توسعه يكه برا يدر مناطق

مهاجران را از مناطق  تواند يمناسب هستند م
بكر به  يها جنگل ي مانند لبه پذيري يبآس

متمركز كردن ]. 8[سمت خود جذب كند 
كه با دقت در نظر گرفته  يمردم در مناطق

 ينب ي رابطه يراباشد ز يدمف ندتوا يشده، م
است  يرخطيغ يتو تراكم جمع ييزدا جنگل
 يها بر طرح يرتاث گذاران ياستس يو برا
بر  يرآسانتر از تاث يارها بس راه ي توسعه

مانند رشد  ياجتماع تر يچيدهمشكالت پ
  .است رويه يو مصرف ب يتجمع
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  نقل  و  حمل ريزي برنامه

 ي برنامه يبرا يهمكار يككه  يمما معتقد
الزم است تا مشخص شود  يجهان يبند منطقه

 يتبهبود آن در اولو يا يساز راه يكه چه مكان
 ياعمل محدود  ينا يدبا ياست و چه مكان

 تواند يم يا گروه چندرشته يك. متوقف شود
مربوط به مناطق بكر را با  يا ماهواره يها داده

 يور نقل، بهره و حمل يها يرساختاطالعات ز
 يها و تلفات آن، شاخص يورزكشا
 يگركربن و د سازي يرهذخ محيطي، يستز

. كند يو استانداردساز  يكپارچهعوامل مربوطه 
حاصل  يجدر دسترس قرار دادن نتا يگام بعد

 يها در قالب نقشه ها تحليل و يهتجز يناز ا
كمك به  يبا وضوح باال برا يرنگ
 يطحفاظت از مح نهادهاي گذاران، ياستس
 ينا. هاست راه يزانر برنامه يرسا و يستز

 يطشرا ييرهمراه با تغ تواند يم يبردار نقشه
ها در طول زمان  بهبود منابع داده يا ينزم يرو

ها  راه يبند منطقه يطرح جهان. تكرار شود
 هاي يستگاهز يبفراتر از محدود كردن تخر

و  ميابباعث حفظ مناطق ك تواند يم يعي،طب
دور نگه داشتن . شود يبوم يها از گونه يغن

و  يناز مؤثرتر يكي يعيها از مناطق طب جاده
حفاظت از  يها برا روش ينتر مقرون به صرفه

  .است يعيطب هاي يطمح
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  يوراناما يها از زوج ييها سرنخ

  

اند  ها تالش توانسته پس از سال ها اند فيزيك
 يوراناما هاي يونروشن از وجود فرم ييها نشانه

 ي گاه چندگانه دست يكرا در 
  .يابندابررسانا ب/رسانا يمهن

سال است كه  70از  يشذرات ب هاي دان فيزيك
 يونكه فرم اند نهادي يشپ ي ذره يكبه دنبال 

. خود است ي خوانده شده كه پادذره يوراناما
 يكچگال  ي ماده هاي دان يزيكسال گذشته، ف

ابررسانا  يمانند در ابزارها يوراناحالت ما
مورد  يرتفس ينچنان ا گزارش كردند؛ اما هم

با  يدجد يشآزما يكدر . پرسش است
 يدهد يورانااز ما ييها همانند، نشانه ييابزارها
 Physicalكه در  هايي يافته يدشا. است شده

Review Letters يها نشانه يناند، نخست مدهآ 
  .باشند يوراناهاما جفت يانم» فنا«
  

  
  

A. Finck et al., Phys. Rev. Lett. 2013 
  

 هاي يونشد كه فرم نهاد يشپ 1937سال  در
آشناتر مانند  هاي يونفرم يجدا يوراناما

ها هستند؛ به دست  ها و پروتون الكترون
بر  يچنان مدرك هم. شوند يخودشان نابود م

اما در  يمندار يوراناما ياديجود ذرات بنو
 ي ابزار چندگانه يكدر  يد،جد يكار
 يداپ تجمعي ييها ابررسانا، حالت/رسانا يمهن

رفتار  يوراناما هاي يوناند كه مانند فرم شده
ذره به  شبه يناز توجه به ا يبخش. كنند يم

آن را به عنوان  توان يخاطر آن است كه م
 يطمح يتر به اثرها مكه ك يكوانتوم هاي يتب

  .اند، به كار بست حساس
،  Illinoisگاه   كاران در دانش و هم ينكف آرون
 يدجد ي سامانه يك، Urbana-Champaignدر

به دو  رسانا يمهِ ن ارسنيد ينديومرا كه در آن ا
 يها مدل. اند به كار بسته رسد، يسر ابررسانا م

كه با روشن شدن  كنند يم بيني يشپ ينظر
 يوراناما ي ذره دو شبه ي،قو يسيمغناط نيدام

گروه  ينا. شوند يظاهر م يمسر نانوس ودر د
 يك– يدندرا كه بدان چشم داشتند، د يا نشانه
با . با ولتاژ صفر يمرسانش در نانوس ي قله
 يمياييش يلو پتانس يسيمغناط يدانم ييرتغ

 يدهها د قله ينا يدو باز تول يالكترون، نابود
به خاطر  توانند يها م قله يند اهرچن. است شده

نشان  يسندهالكترون باشد، نو گي اثر پراكنده
دو  يها موج ها با تابع آن يها است كه داده داده
 يبه سو يمنانوس يككه در  يوراناما ي ذره شبه
  حالت يك به شان انتقالويابند، يم گسترشديگريك

  .سازگار است)  ينابود يا(آشناتر  يتجمع
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for/10.1103/PhysRevLett.110.126406 
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  زودهنگام يهاثر سوء تغذ

  يندهدر آ يتشخص يريگ  شكل يرو
  

ممكن  يدر دوران كودك ييغذا محروميت
 40در  يصفات منف يريگ شكل ياست رو

  .مؤثر باشد يسالگ
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 يهكه سوء تغذ دهد ينشان م يديجد پژوهش

 يمرژ يكاگر با  يحت يدر سال اول زندگ
 يسمانسالمت ج يابيخوب و باز ييغذا

همراه باشد، افراد را مستعد ابتال به مشكالت 
  .دهد يقرار م يسالگ 40در  يتيشخص
 يهنفر كه قبالً دچار سوء تغذ 77 بررسي
 ي يهسوء تغذ ينگواه ارتباط ب يناند، اول بوده
در  يتيمدت پس از تولد و صفات شخص كوتاه

به  يگروه. دهد يرا نشان م يبزرگسال
) Janina Galler(گالر  ياجان يسرپرست

هاروارد در  يپزشك ي از دانشكده يروانپزشك
 يروانشناس) Paul Costa(بوستون و پل كازتا 

دانشگاه دوك در دورهام  ياز مركز پزشك
موارد  يصفات در برخ ينمعتقد است كه ا

  .دهد يممكن است خبر از مشكالت روان
 Child ي مارس در مجله 12گروه در  اين

Psychology and Psychiatry  گزارش كردند
كه  يبا همساالن يسهگونه افراد در مقا ينكه ا

 يمناسب ي يهخود از تغذ يدر طول زندگ
در  پذيري يباند، اضطراب، آس برخوردار بوده

نسبت به  اعتمادي يبرابر استرس، خصومت، ب
 يشتريبه مراتب ب يخشم و افسردگ يگران،د

بازماندگان سوء  ينچن هم. اند را تجربه كرده
 يگرما ي،ذهن يزودهنگام كنجكاو يِ يهتغذ

به  ينسبتاً كمتر ياقمشاركت و اشت ي،اجتماع
و  يدجد يها بدست آوردن تجربه يتالش برا

  .اند به اهداف داشته يابيدست
از تولد  يشكه پ يافراد يرو يمطالعات قبل در

نرخ  يشاند، افزا قرار داشته يدر معرض قحط
و  ينمع يتياختالالت شخص يبرخ

 يبررس. گزارش شده است يزوفرنيسكا
از  يسمور ي يرهجوانان جز يرو يگريد
 يههند نشان داده است كه سوء تغذ يانوساق

 رآنان را مستعد ابتال به رفتا يسالگ 3در سن 
 17و  11، 7 ينپرخاشگرانه و بزهكارانه درسن

  .كرده است يسالگ

از  يروانشناس) Adrian Raine( ينير آدريان
كه پژوهش  يالدلفيادر ف لوانيايدانشگاه پنس

را انجام داده،  يسمور ي يرهمربوط به جز
به  يزمطالعه ن ينطور كه در ا كه همان گويد يم

 يگران،به د اعتمادي يوجود دارد، ب يدرست
 يياغلب با سطحوح باال ياضطراب و افسردگ

به نظر « گويد ياو م. از خشم همراه است
افراد را  يزندگ يلدر اوا يفضع يهتغذ رسد يم

 دهد يقرار م يبدگمان يتمستعد داشتن شخص
كه بعدها ممكن است نسبت به  يا به گونه

  ».حالت خصمانه داشته باشند يگراند
او صفات  يكه بررس كند يم يادآوري گالر

را شامل بوده  يدر بزرگسال يعموم يتيشخص
 ي يلهكه به وس يتينه اختالالت شخص

  . داده شده است يصروانپزشكان تشخ
مدت  بلند ي از پروژه يبخش يدجد پژوهش

سالمت بود كه در مورد باربادوس، كشور 
انجام شده  يبكارائ ي يرهزبان جز يسيانگل
بزرگسال بودند كه  77كنندگان  شركت. است

در  يهسوء تغذ يلبه دل يماهگ 7در سن 
 يرشبعد از پذ. شده بودند يبستر يمارستانب

كودكان و  ينا يسالگ 12تا سن  يمارستان،در ب
دولت به منظور  ي در برنامه يشانها خانواده

از منزل، آموزش  يدنظارت بر سالمت، بازد
  . بودند شركت كرده ييغذا يها و كمك يهتغذ

بزرگسال اهل  57 يرو يگريد بررسي
باربادوس انجام شده است كه قبالً در همان 

اند اما پس از آن  بوده يهسن دچار سوء تغذ
  . اند برخوردار بوده يمناسب ي يههمواره از تغذ

 يعيكنندگان هنگام تولد وزن طب شركت ي همه
 يشپ ي يهدچار سوء تغذ يك يچاند و ه داشته

  .اند از تولد نبوده
 ينا سوم يكنامه حدود  پاسخ به پرسش در

 هاي يشانيپر يرافراد از نظر اضطراب و سا
 يرا بدست آوردند در حال ييباال يازامت يروح

بوده % 7مقدار آن  شونده يسهگروه مقا يكه برا
به نفع گروه  يگريمشابه د هاي ينابرابر. است

از  يشونده وجود داشته است كه حاك  يسهمقا
بوده  يگريد يتيشخص ي هبرجست يژگيو 3

در بدست آوردن  يآزاد يي،گرا برون: است
  .از وجدان يرويتجربه و پ

 يتيشخص هاي يژگيانحراف به سمت و اين
 يبگران افراد با ضر از آنكه پژوهش پس يمنف

 يها جدا كردند، باق آن يررا از سا يينپا يهوش
 يكه مشكالت ذهن دهد ينشان م ينماند و ا

 يلدر اوا ييغذا يتمحروم يرتحت تاث يدشد
 يروح يشانيدر پر يشهها بوده و ر آن يزندگ

  .نداشته است يتيمشكالت شخص يرسا ياو 
اثرات  يبنس يريگ همه«: گويد يم گالر

ما را  يتيصفات شخص يرو يهسوءتغذ
  ».كرده بود يرغافلگ

مدت  كوتاه ي يهمعتقد است كه سوء تغذ او
 يابعدها رشد مغز  تواند يپس از تولد م

 هاي يژگيو يريگ را كه به شكل هايي يتفعال
دگرگون  شود، يمربوط م يدر زندگ يتيشخص

 يلدر اوا ييغذا يتمحروم ينكها ياسازد 
در  يرمستقيمكن است به طور غمم يزندگ
 ي به واسطه يبزرگسال يتشخص يريگ شكل
كودكان و  يعموم يو نگران يشانيپر يشافزا
 يرفق يننسبت به والد پذيري يبآس يشافزا يزن

ها كه در  از مادران آن ياريبس. اثرگذار باشد
 ييها دولت شركت كرده بودند، نشانه ي برنامه

 تواند يه مكردند ك را گزارش  ياز افسردگ
 يفرا تضع يرو به رشد كودك يها مهارت

  .كند
  

  منبع
http://www.sciencenews.org/view/generi
c/id/349102/description/Early_malnutriti
on_bodes_ill_for_adult_personality 

  
  شوند يآشكار م يكتار هاي يتونسال

  

را  ها يتوناز سال يدينوع جد دانشمندان
در امواج  ينقش موثر توانند يكه م اند يافته
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 يمانند تسونام هايي يدهپد يزو ن يانوسياق

  .داشته باشد
آنها : دارند يشار ثابت يالگو يانوساق امواج

 يو سپس به آهستگ آيند يشده، باال مظاهر 
الگو  يناگرچه از ا ها، يتونسال. شوند يم يدناپد

 يامواج سطح يندر عوض ا كنند، ينم يرويپ
اندازه و شكل خود را هنگام حركت  يگزيدهجا

چبچوب  ينام. كنند يدر فضا و زمان حفظ م
)Amin Chabchoub (لندن، و  ياز كالج سطنت

، Physical Review Lettersهمكارانش در 
 يرمعموليبار نشان دادند كه نوع غ يناول يبرا

در  تواند يم يك،تار يتونبه نام سال يتون،از سال
 هاي يتونبر خالف سال. شود يجادآب ا

اطراف  يعما ي، كه به صورت موضع»روشن«
 تاريك هاي يتونسال كنند، يم يتخود را تقو

در دامنه موج را نشان  يكاهش موضع يك
  .ددهن يم
  

  
  

در  يشگاهيبه طور آزما يكتار هاي ساليتون
تا  يكياز محدوده اپت ها يستماز س يتعداد
چبچوب و . اند مشاهده شده ييپالسما

امواج از  ينو مطالعه ا يافتن يهمكارانش، برا
 يجادا يآنها برا. مخزن موج استفاده كردند يك

به  يمخزن را به پدال ينا يانتها يكموج، 
كنترل  يوتريكامپ تبه صور متر كه 17طول 

 يكبا  يگرد يمجهز كردند و در انتها شود يم
 يساحل مصنوع يكماده متخلخل كه مانند 

 يبرا. امواج را جذب كردند كند، يعمل م
 ينگروه از ا ينا ها، يتونسال ينا يركردنتصو
 يليخ ها يتوناستفاده كردند كه سال يتواقع

ن سفر آ يكه بر رو يتر از امواج حامل آهسته
محققان مشاهده : كنند يحركت م كنند يم

 يتونموج حامل وارد سال يك كه يكردند زمان

 كند؛ يدامنه موج به صفر تنزل م شود، يم
 يختهكه موج حامل برانگ يمشابه با آن، زمان

 -گردد يباز م يدامنه آن به مقدار ثابت شود يم
 بيني يشپ يطور كه محاسبات نظر همان يقادق

  .بود كرده
 يشگاهدر آزما يكتار هاي يتوناكنون سال گرچها
 ها يانوساما وجود آنها در اق شوند، يم يجادا
 يناگر واقعا چن. رسد يبه نظر م يمنطق يزن

در امواج  توانند يم ها يتونسال ينباشد، ا
 يبر رو يانقش داشته باشند   يانوساق
 يبررس. اثر بگذارد يمانند تسونام هايي يدهپد
 يشگاهيآزما هاي يانوسبه اقاحتماالت  ينا

بتوانند  ها يتوندارد تا سال يازن تري يواقع
  .كنند يرا ط تري يطوالن يرهايمس
  

  منبع
http://physics.aps.org/synopsis-
for/10.1103/PhysRevLett.110.124101 

  
  مرجع

http://prl.aps.org/abstract/PRL/v110/i12/
e124101 

  
  !يدزا يروسزهر زنبور قاتل و

  

 يا زا يبآس تواند يسم حشرات به بدن م ورود
 اند يافتهدر يرااما محققان اخ. كشنده باشد يحت

وجود دارد كه  يا كه در زهر زنبور ماده
كپسول نانو به  يكبا قرارگرفتن در  تواند يم

كه با  رود يم يدام. برود HIV يروسجنگ و
نانوذرات بتوان از ورود  يناز ا يساخت ژل

HIV كرد گيريبه بدن جلو.  
 يها در حباب يبند از زهر زنبور با بسته جزئي

! كند يرا ضربه فن HIV تواند يكوچك م ياربس
ارسال در  يستمس يشآزما دانمشندان با

كه  دهند يگزارش م يشگاهيآزما يها بشقاب
و بدون  چسبند يم يروسنانوذرات به و ينا

 – كنند يها، آن را نابود م سلول يبتخر

از  يشترب هاي زمونبا آ يروز يدكه شا فناوري
  .كند يريافراد جلوگ يدر بعض HIVابتال به 
، )Antony Gomes(گومز  آنتوني

دانشگاه كلكته در هند كه  تيزيولوژيسف
 كند، يزهرها را مطالعه م يكاربرد پزشك

گزارش . است يعبد يروش ينقطعا ا«: گويد يم
 يهبر زهر عل يدرباره درمان مبتن ياندك
نوع از پژوهش  ينا. موجود است ها يروسو

و توسعه محصوالت را  يشرفتپ يلپتانس
  ».دارد

 Joshua(جاشوآ هود  ي،پزشك پژوهشگر

Hood( يسلوئ ينتاز دانشگاه واشنگتن در س 
نانوذرات حامل سم را ] يرتاث[و همكارانش، 

 يحاذرات ترج. آزمودند HIVبر  يشگاهدر آزما
 يلقفل شدند و محموله خود را تحو HIVبه 

 يتينبا نام مل سمي – يجزء زهر: دادند
)melittin (– ينيپروتئ شپوش يرو هاي حفره 

 يرل چشمگرا پر كرد و به شك HIVمحافظ 
پژوهش در  ينا. را كاهش داد ها يروسو يزانم

 يدهبه چاپ رس يتراپ وايرال يآنت ينسخه كنون
  .است
 يها را در سلول يجزء زهر ينهمچن ها آن

 دانيم ياگرچه م. كردند يشآزما يسالم انسان
 ينا كند، يم يهرا تجز يسلول يغشا يتينمل

به خاطر درمان چندان متاثر  يانسان يها سلول
با  يتينمل ينانوذرات حاو يرانشدند ز

همراه بودند كه در خارج  يمحافظ يها ساختار
ها مثل  ن محافظيا. ها نصب شده بود آن

تا نگذارند نانوذرات  كردند يعمل م يرگ ضربه
 يسلول با غشاي –شان  زهر داخل ويژه و به –

 دهد يكار به نانوذرات اجازه م ينا. يابدتماس 
خاص در  يدكل- سازه قفل يكتا با استفاده از 

چفت شوند و با  يروسو ينپوسته پروتئ
  .يابند يوندپ يتر كوچك ياربس هاي يروسو

را از  يانسان يها مقاله سلول ينا نويسندگان
بانوان انتخاب كردند كه معموال  ياندام جنس

هود . هستند HIV يروسمكان ورود و
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 يشترب يشآزما يراه را برا ها يافته ينا گويد يم

 ينا يحاو يبا هدف بلندمدت ساخت ژل
  .كند ينانوذرات فراهم م

محقق ) Bruno Sarmento(سارمنتو  برونو
پرتغال  ياز دانشگاه پورتو فناوري يستز
دارو استفاده  يناز ا يماگر بخواه گويد يم

 ياريبس يكارها يدهنوز هم با يم،كن يعمل
 يدبه تول ياريتوجه بس يدبا«: يمانجام ده
قدرتمند و همگن كرد تا  يه روشنانوذرات ب
 يو نينهمچ» .دارو حفظ شود يكنواختي

چسبنده  هاي يژگيبه و يازن يژل ينچن گويد يم
كه نانوذرات در محل  يمدارد تا مطمئن شو

به  يروسو از ورود و مانند يم يدرست باق
  .كنند يم يريخون جلوگ يانجر
  

  منبع
Bee venom component might offer HIV 
protection 

  
  مرجع

Cytolytic nanoparticles attenuate HIV-1 
infectivity 

  
  يدروژنسرد ه يها مولكول
  سرد يها ستاره يبر رو

  

داغ  يركو يك يبر رو يوقت كه طوري هم
 ،يدانتظار برف ندار كنيد يم روي يادهپ

را نداشتند كه  شناسان هرگز تصور اين ستاره
 ييها ستاره يرا بر رو يدروژنه يها مولكول
 ،ددارن يدتر از خورش دوبرابر گرم يكه سطح

است كه توسط  يزيچ يقاًدق يناما ا. بيابند
سطح  يبر رو لمانو آ يكادانشمندان در آمر

مختلف كشف شده  يدسف ي كوتوله يها ستاره
بتواند  يستيبا يزكشف شگفت انگ ينا. است

از  يحيمنجمان را قادر سازد تا به درك صح
ها وجود  ستاره ينا يكه بر رو يديشد يطشرا
 ينمكن است به اولم برسند و حتي ،دارد

 هاي يستمدر س يمدوترو يزوتوپا يِآشكارساز
 يزن يشمس ي از منظومه خارج اي يارهس
  .يانجامدب

مولكول در  ينتر فراوان يدروژنه اگرچه
سرد در  ياربس معموالً در دماهاي ،فضاست

كه تنها چند  ،يا ستاره ينب ي يرهت يابرها
 تشكيل ،درجه باالتر از صفر مطلق دما دارند

شناسان به  وجود اكنون ستاره ينبا ا. شود يم
را بر  يدروژنه يها مولكول يشكل تصادف

 يها ستاره كه ،يدسف ي سه كوتوله يرو
 ،هستند يمعظ يگرانش يروهايپرچگال با ن
معتقدند كه  يمت ينا. اند كرده آشكارسازي

بر  يليدل تواند يم يپرشدت يروهاين ينچن
از  ،گرما كه ينااب -ها باشند مولكول ينا يلتشك

 ينا يلتشك يبرا مانعي ،طرف ديگر
  .آيد يها بحساب م مولكول

  

  
  

  38-29 يكالسگ يدسف ي كوتوله: چگال و آبي ،داغ
  

است كه  يا مرده ي ستاره ،يدسف ي كوتوله يك
 يجرم بوده اما به كوچك هم يدبا خورش يباًتقر
 يسطح آن ب يگرانش رو بنابراين ،است ينزم

كه  چيزي ،بعنوان مثال - است اندازه بزرگ
ما وزن داشته باشد  يارهس يچند گرم بر رو

تن وزن  ينچند يدسف ي كوتوله يك يرو
 هاي يژگيو ينبا وجود چن. خواهد داشت

 ،ها دارند ستاره ينكه ا يبيو غر يبعج
درصد كلِ  5بوده و   كوتوله متداول هاي ستاره
 ترين يككه نزد دهند يم يلها را تشك ستاره

با ما فاصله دارد؛  يسال نور 8/6ها فقط  آن
 يروسبنام س يا درخشانِ چرخنده ي ستاره

)Sirius .(7/8ما پس از گذشت  يدخورش 
 يلتبد يدسف ي كوتوله يك بهسال  يليونم

  .خواهد شد
  

  آلوده هاي ستاره
 يدسف ي كوتوله يك يادز نهايت يب گرانش

 يربه ز ينشود تا عناصر سنگ موجب مي ،يعاد
 ،يستندقابل مشاهده ن كه جايي ،آن سطح

منجمان تنها  ،به عنوان نتيجه. كشانده شوند
سطح  يرا بر رو يومهل يا يدروژنه هاي اتم
ها  اند؛ آن كرده يآشكارساز يدسف ي كوتوله يك

ها در خطوط   اتم نآ يردپا ي با مشاهده
. اند يدهرس يجهنت به اين ،آن ستاره يفط يِجذب
 ييها موارد شهابسنگ يدر بعض ،وجود ينبا ا

اند موقتاً  به ستاره برخورد كرده يكه به تازگ
كه  تري ينسطح آن ستاره را با عناصر سنگ

  .اند آلوده كرده ،قابل مشاهده است
دانشگاه  يلالتحص فارغ) Siyi Xu(خو  سييي
با منشاء  نگار يفآنجلس از ط در لس يفرنياكال
هابل  ييتلسكوپِ فضا يباال-وضوح يهانيِك
فرابنفش شش  يفبه ط يافتن دست يبرا

به . آلوده استفاده كرده است يدسف ي كوتوله
العاده  دو ستاره واقعاً خارق«: يو ي گفته
 ،يدبدست رس ها دادهكه  بعد از آن» «.بودند

خطوط چه  ينا يمكه بدان دوست داشتيم
  ».يمكامالً سردرگم بود. هستند
 شناسان درگيرِ ستاره ،حدود شش ماه براي
. اند بوده يرعاديغ يفيِخطوط ط ينا يحتوض

كه مشكل از  كرده يابتدا تصور م يمت ينا
از  يگرد يها تلسكوپ هابل است اما ستاره

برخوردار نبودند، بعالوه  يبيخطوط عج ينچن
منطبق  ياتم يچخطوط بر ه ينا يها موج طول
  .نبود

  
  يداز خورش تر گرم

 به) Michael Jura(جورا  مايكل ،خو مشاور
را  يدفرابنفش خورش يفداد تا ط يشنهاداو پ



 83 1392تابستان؛پنجمم، سال بيست وسيزدهشماره  ،خبرنامه انجمن فيزيك ايران

  
 ياو توانست خطوط مختلف  يجهدر نت. يازمايدب
 يخطوط  كه با آن يابدرا ب يمولكول يدروژنهاز

تطابق  ،ستاره وجود داشت يفكه در ط
! ي؟مولكول هيدروژن! واقعاً؟« ،خو يانب به .داشت

 ي دو كوتوله» !يي؟باال يدما نآن هم در چنا
در برج ) Giclas  29-38( السيكگ - يدسف

 - در برج اسد GD 133و  يحوت صورت فلك
 ،ينكلو 12120و  11820 يبا دماها يسطوحاز

 يبا دما يكه سطح يدتر از خورش گرم بسيار
  .برخوردارند ،دارد ينكلو 5780معتدلِ 
شناس  ستاره يككه متشكل از  يمت ينا سپس

متوجه  -است يزن) Kiel( يلاز دانشگاه ك
 يديسف ي در كوتوله يمولكول روژنيده

آن را  يگرانشده كه د GD 31موسوم به 
  يكه در صورت فلك يا كوتوله. اند كشف كرده

: هست يزتر ن گرم ينهنگ قرار داشته و حت
  .ينكلو 13700

 جي ،يدسف يها متخصص كوتوله يك ي گفته به
در  يزونااز دانشگاه آر) Jay Holberg(هولبرگ 
و  يروسس ي درباره يكه كتاب  ،تاكسون
 يرنوشته اما درگ يداشسف ي كوتوله ينهمنش

به   يدروژنه يها مولكول«:مطالعه نبوده  ينا
كه  كردم يتصور م - شوند ياز هم جدا م يآسان

 يها از مولكول اي مقدار قابل مشاهده
هولبرگ كشف » .ياوريدرا بدست ن يدروژنه
  .خواند يم يرچشمگ ياررا بس يزيچ ينچن
  
  يديخورش يها لكه نيكم در

 ،كه حاصل شده است اي يجهبر نت مقدم
را  يمولكول يدروژنكه ه يا ستاره ترين داغ

سردتر از  ييها ماست؛ با لكه يدداراست خورش
اما . هاست مولكول كه جوالنگاه اين ،سطحِ آن

 يكه بر رو يميعظ يِگرانش و چگال
را  يديوجود دارد فشار شد يدسف يها كوتوله

از  يبعض ساختنكه باعث مجبور  كند يم يدتول
 يگربا همد يوندپ يبرا يدروژنه يها اتم
 ينتخم يفيخطوط ط يمنجمان از رو. شود يم

به  يدروژنمولكول ه يككه حدود  زنند يم
  .اتم وجود داشته باشد 100000هر  يازا
: منجر شود يگريد يزبه چ تواند يكشف م اين
 يها يستمدر س يومدوتر يِآشكارساز يناول

 توانيم يم«: جورا ي به گفته. يگرد يديخورش
تحول و  ،يخچهدرك تار يرا برا يگريابزار د
» .يمداشته باش يديفراخورش ياراتس تشكيل

 يكآن  ي كه هسته يمعمول  يدروژنبرخالف ه
 دوتريوم ،ندارد يگريد يزپروتون داشته و چ

وزن  ينبنابرا. نوترون دارد يكپروتون و  يك
 ي يدهپد. است يمعمول وژنيدرآن دوبرابر ه

اما  ،كند يم يدرا تول يزوتوپا ينمهبانگ ا
 ها آن را نابود در ستاره يا هسته هاي واكنش

 تماميِ ،يدسف يها كوتوله ينسازند؛ بنابرا مي
  .اند را نابود ساخته شان ياصل يمدوترو

 ينكه به ا هايي شهابسنگ ،وجود ينا با
نوز  بتوانند احتماالً ه كنند يها برخورد م ستاره

شناسان  ستاره. شوند يومدوتر يشموجب زا
 يرا بر رو ياتم يمتا دوتر يستندقادر ن
خطوط  يرامشاهده كنند ز يدسف يها كوتوله

شدن آنان  موجب پايمال ،يدروژنيه يفيط
 ييها مولكول يدسف يها اما اگر كوتوله. شود يم

 ،باشند يمدوتر يها داشته باشند كه شامل اتم
چون  ها را ببينند؛ ان ممكن است آنگر مشاهده

به دور از خطوط آن  يفيخطوط ط ينچن
 يمعمول يدروژنخواهد بود كه ه ييها مولكول
  .اند داده يلرا تشك

نسبت  تري يغن يومبرابر دوتر 10 ينيزم آب
 يا ستاره ينب يموجود در ابرها يدروژنبه ه

. اند را بوجود آورده يشمس ي دارد كه منظومه
جذاب خواهد بود  ياربس«: جورا ي به گفته
از  يگرد اي يارهس هاي يستمس ياآ كه يندانستن ا

  ».نه يابرخوردارند  يمدوترو يكسانِ يشافزا
 يلآور 1شناسان كشف خود را در  ستاره اين

 Astrophysical Journal Letters ي در مجله
آن  چاپ يشپ ي اند كه نمونه گزارش داده

  .موجود است arXiv يبررو

  يسندهنو ي درباره
 يشناس ستاره) Ken Croswell(كراسول  كن

گان  ستاره زندگيِ ،كتابش يناست كه آخر
)The Lives of Stars(، درمورد  فصلي

  .دارد يدسف يها كوتوله
  

  منبع
http://physicsworld.com/cws/article/news
/2013/mar/13/cold-hydrogen-molecules-
found-on-hot-stars 

  
  دوردست ياراتبرمالشدن جوِ س

  

موجود  ياز گازها يبهتر يرتصاو ها تلسكوپ
. اند بدست آورده يديفراخورش ياراتدر جو س

 يگانهدور دست و ب دنياهاي ،اوصاف ينبا ا
 آيند؛ يم يروناز غربت خود ب ياندك

 يكاز جوِ  يرتصو ترين يشناسان به جزئ ستاره
قرار  يشمس ي مهكه خارج از منظو اي يارهس

  .اند يافتهدارد دست 
است كه  يا مطالعه يناول يباًمطالعه تقر اين
 يارهس يك يمياييِش ياجزا يماًمستق

در . دهد يقرار م يلرا مورد تحل يديفراخورش
 منجمان به وجود سيارات ،گذشته

با  ،ها موجود در آن يو گازها يديفراخورش
 ينور يدر پرتوها يفظر ييراتتغ جستجوي

 پي ،رسيدند يم ياراتآن س يها ه از ستارهك
 ياكنون با استفاده از ابزارها. برده بودند

 يكانوپاك ينكوئ يِبه رهبر تيمي ،يافتهبهبود
)Quinn Kanopacky (از دانشگاه تورنتو، 

سال  يككه  اي يارهاز س يماًكه مستق نوري
  .اند كرده يبا ما فاصله دارد را آشكارساز ينور
 Jonathan( ياتان فورتنجان ي گفته به

Fortney (از دانشگاه  شناس يارهدانشمند س
 يها داده كنم يتصور م«:در سانتا كروز يفرنياكال
  ».داشت يمسال خواه 10را  يا مطالعه ينچن

 ي مارس در مجله 14در  يمت ينا چه چنان
به دست  ايه داده ،اند گزارش داده ينسسا
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 ياز چنان وضوح يكاف ي به اندازه ،آمده

 يدكربنبرخوردارند كه نه تنها حضور مونوكس
در جوِ آن  يزها را ن آن يو آب را بلكه فراوان

 تواند يم يچنان اطالعات. كند يفاش م يارهس
. ره را آشكار سازدياآن س يلتشك يچگونگ

از حضور  تواند يم ينمطالعات همچن ينا
دوردست پرده  ي يارهس كي يرو يزندگ
 يا به گونه يارهس اما اندازه و مدار اين ،بردارد

رد  يستز است كه آن را به عنوان جهان قابل
  .كند يم
  

  
  

 سيستم ،يشنما ينا. يكاز نزد يديفراخورش ي سياره
تحولش به  ي يهرا در مراحل اول HR 8799 اي يارهس

 يارهاز گاز و غبار و سه س يا صفحه. كشد يم يرتصو
)HR 8799c نشان داده شده است نما يشدر پ.(  
  

از  داني يزيكاخترف) Sara Seager( يگرس سارا
است  يشروع ينا« :گويد يم تي يآ دانشگاه ام

و با عظمت در مطالعات  يدبر عصر جد
  .»يديفراخورش

 Christian(ماروس  كريستيان ، 2008سال  در

Marois (اخترف ي از رصدخانهينيوندوم يزيك 
)Dominion Astrophysical Observatory (

و همكارانش  ،ياكلمب يتيشبر يكتوريايدر و
خارج  اي يارهچندس يستمرا از س يرتصو اولين

با نشان دادن سه  يشمس ي از منظومه
 ي ستاره ولكه در حال چرخش ح يگاز غول

HR 8799   گرفتند)SN: 12/6/2008, p. 5 .(
اسب  يكه در صورت فلك HR 8799 ي ستاره

از  سال نوري 130حدود  ،بالدار قرار دارد
به شكل داغ و  ياراتس ينا. ردفاصله دا ينزم

ها را چنان روشن  امر آن ينسوزنده هستند و ا

آنان  يماًشناسان قادرند مستق كه ستاره سازد يم
محققان از  2010در سال . كنند آشكارسازيرا 

 HR 8799 ي حول ستاره ي يارهچهار س
  ). SN Online: 12/3/10(كردند  يربرداريتصو
 ،كه انجام گرفته يديجد ي مطالعه در

 يكي ماروس و همكارانشان بر روي ،كانوپاكي
. اند متمركز شده) HR 8799c( ياراتس يناز ا
تر از  پنج تا ده برابر پرجرم HR 8799c ي يارهس
در حدود  ياست و در مدار يرمشت ي يارهس

از  يمشتر يارهس ي هشت برابر دورتر از فاصله
 يلبدل. فاصله دارد اش از ستاره ،يدخورش
منجمان قادرند تا نور  ،يادز ياربس ي فاصله
را مسدود كرده و نور  يارهس ينا ي ستاره

را با استفاده از  يارهس يناز ا يدهفروسرخ رس
قرار  ييهاوا كه در Keck II يمتر تلسكوپ ده

 چون گازهاي. ثبت و ضبط كنند ،دارد
متفاوت جذب و  هاي نور را به روش ،مختلف

توانسته  يمت اين ،كنند يم سيلگ
 يچكند اما ه ييو آب را شناسا يدكربنمونوكس

 كردند يكه دانشمندان تصور م ياز متان يرد
  .يافتندوجود داشته باشد را ن

  

  
  

 HR 8799 يستمشناخته شده در س هاي يارهس تماميِ
عالمت . فروسرخ قابل مشاهده است يرتصو يندر ا
 ي را كه محققان در مطالعه اي يهناح ،شكل يليمستط
در  Keck II يِمتر 10بااستفاده از تلسكوپ  ،خود

  .دهد ياند را نشان م مشاهده كرده ،ييهاوا
  

مارس به  11كه در  يگريد يدجد ي مطالعه در
arxiv.org انتشار در  يارسال شده است و برا

Astrophysical Journal شده يرفتهپذ، 
 محققان به طور همزمان نور فروسرخ رسيده

گردننده به دور  ي يارهچهار س ياز تمام
 200با استفاده از تلسكوپ  HR 8799 ي ستاره

تك  پالومارِ كل ي در رصدخانه Hale ينچيِا
)Caltech’s Palomar Observatory ( را

بن  يبه رهبر يميت. اند كرده يآور جمع
 ،)Ben Oppenheimer( يمراوپنها

 يخِتار يكائيآمر ي از موزه داني اخترفيزيك
 ،ياكاز آمون هايي نشانه ،يويوركدر ن يعيطب

را ) acetylene( ينو استال كربن اكسيد دي ،متان
 ،يمراپنها يانبه ب. اند يافتهات ياردر جو آن س

 ي به گفته. كند مي ييرتغ يارههر س شيميِ
هستند كه  يزيمتفاوت از هرچ ياراتس ينا«:او

  ».ما وجود دارد يشمس ي در منظومه
به  يمدو ت اگرچه اين ،يمراپنها يانب به

اند كه  نور نظر دوخته از يمختلف يها موج طول
 كند؛ يها را انتخاب م از مولكول يانواع مختلف

  . دارند يسازگار يگردو مطالعه ظاهراً باهم د
به  يكانوپاك تيم ،يارهس يككردن به  با نگاه اما

كه  اند يافته دست يشتريب ياتبا جزئ ييها داده
تا به مفهوم مقدار  دهد يبه محققان اجازه م

 HR ي يارهجود در جوِ سمو يژنكربن و اكس

8799c  يابنددست.  
دانستن نسبت كربن به  ،يكانوپاك يانب به

ممكن است پرده از  يارهدر جو آن س اكسيژن
شناسان  ستاره. بردارد يارهس يلتشك يِچگونگ
 يهم دارند كه چگونگ يبرق ي يهدو نظر

از گاز و غبار كه  يا از صفحه ياراتس يلتشك
 را توضيح ،طه كردهجوان را احا ي ستاره يك
 مقداري ،يگرانش يِداريدر مدل ناپا. دهند يم

شده و  يلتبد يا از گاز و غبار ناگهان به توده
را  يارهو همزمان هسته و جو س ريزند يم فرو

 يوسنار در اين ،يو ي به گفته. كنند يم يجادا
اش  با ستاره يستيبا يارهس يك يمياييش يبترك

  .مطابقت داشته باشد
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 »يا بهم پيوستگى هسته«كه به  يگردمدل  در
)core accretion (ساخت سياره ،موسوم است 

چنان  ي ابتدا ماده. است يدو گام يندفرآ يك
پس از . يابد يهسته تجمع م يكدر  يا صفحه

چرخنده در صفحه را  يهسته گازها اين ،آن
چون . كند يم يرجو تسخ يجادا يبرا
عناصر ها صفحه را از  هسته يوستگيِپ هم به
كه بعداً جو  يمياييكرده و سوپ ش يته ينيمع

 در اين ،دهد يم ييررا تغ شود يم يلاز آن تشك
ممكن  يارهس يژنِمورد نسبت كربن به اكس

  .آن باشد ي است متفاوت از ستاره
 يسهدر مقا HR 8799c ي يارهس رسد ينظر م به

نسبت به  يشتريكربن ب ياش اندك با ستاره
 كند يم يشنهادكه پ چيزي ،داشته باشد يژناكس

 يا به روش بهم پيوستگى هسته يارهس ينا
و همكارانش  يكانوپاك. شكل گرفته باشد

 HRصفحه دورتادورِ  يكه وقت برند يگمان م

از  يذرات آب به صورت ،شده يلتشك 8799
 يبرا يخ يزذراتر. منجمد شده است يخ

و   با هم برخورد كرده يارهس ي هسته يلتشك
. اند سر خود رها كرده را پشت يكمبخارِ آب 

 يارهكه س يتا زمان يژناكس يمقدار يجهدر نت
مانده  باقي ،جوِ خودش را بعداً گرد آورده

  .است
متقاعد  گيري يجهنت ينمحققان با ا ديگر
واقعاً «:يفورتن ي به گفته. اند نشده
ها بتواند به آن  روش ينكه ا ايم ياوردهسردرن
 يهتوج يا بتوانند براقدرتمند باشند ت  اندازه

» .بوده باشند يكاف  يارهس يلتشك يِچگونگ
بدست آمده از  هاي اما داده ،افزايد يم يمراپنها

به منجمان در  تواند يم طالعاتم ينا يهر دو
در  هايشان سازي يهشب كردنِ يهپالودن و تصف

  .كمك كند اي يارهس يلمورد تشك
از  ماًشناسان مستقي تاكنون ستاره ،يگرس يانب به
دوردست  ي حول سه ستاره ياراتس

اند تا  اند اما محققان آماده كرده يربرداريتصو
 يزرا ن يشتريب ياربس ياراتاز س يدهنور رس

و  اپنهايمر ،به عنوان مثال. يرنددرنظر بگ
هستند كه  1640 ي از پروژه يهمكارانش بخش

 يمشتر ي در اندازه ياراتس يدر جستجو
 يندر اواخر ا. ستستاره ا 200حول حدود 

 Gemini( ينيجم اي يارهس تصويرسازِ ،سال

Planet Imager(، يتلسكوپ يكه بر رو ابزاري 
را آغاز  كار مشابهي ،نصب شده يليدر ش

  .يا ستاره 600 يجستجو: خواهد كرد
از ) Mark Swain( ينمارك اسو ي گفته به

در پاسادنا در ) Jet Propulsion( يشگاهآزما
 ياراتكه درمورد س شمنديدان ،يفرنياكال

 ،سرانجام ،كند يم يقتحق يديفراخورش
و  يسنگ هاي از جهان ،مشابه هاي تلسكوپ

با  يتاًنها«. خواهند كرد يربرداريكوچكتر تصو
 ينخواهند بود تا ا ها قادر انسان ،بهتر يابزارها
بكار  ينزم يهشب ياراتس يها را بر رو روش
  ».بندند

  
  نويسنده
  )Erin Wayman( يمنوا اروين

  
  منبع

http://www.sciencenews.org/view/generi
c/id/348971/description/Distant_planets_
atmospheres_revealed 

  
  ياتم ياسبزرگ در مق يها  ييجابجا

  

به انتقال فاز قابل  يااز استرال گراني پژوهش
منجر به  تواند يكه م اند يافتهدست  يكنترل

  .ارتباطات از راه دور شود ي توسعه
در  تواند يبه شكل لنز م يشهه شك يدفهم گاليله

اما او  يرد،تلسكوپ مورد استفاده قرار گ
انتقال  ي شدن به واسطه يكه كانون دانست ينم

از  يشده ناش يجادا يسيفاز امواج الكترومغناط
. ها در ماده است الكترون يريتاخ يها پاسخ

ارتباط از راه  يآور اساس فن ها ييجابجا ينا
و در اصل،  كند يمرا فراهم  يشتريدورِ ب

مهم  كند، يكه نور را پراكنده م يئيش ي اندازه
مناسب، فاز  يطتحت شرا يهبر طبق نظر. يستن

اتم منفرد پراكنده  يككه از  ينور زمان
. جابجا شود يانراد) يپ(π تواند يم شود، يم

و ) Andreas Jechow(جكو  ياسآندر
اكنون  ليااسترا يفيثهمكارانش از دانشگاه گر

شواهد  Physical Review Letters ي جلهدر م
. اند مورد گزارش كرده ينرا در ا يتجرب
به انتقال فازِ قابل  يافتنآنان در دست  ييتوانا

 يديكنترل، ممكن است منجر به روش جد
  .ودش يپردازش اطالعات فوتون يبرا

  

  
  

را به  UV يزرل يكو همكارانش نور  جكو
منفرد به دام افتاده  يتربيما يون يك يسو
و نور  ينور ورود ينكردند و تداخل ب يتهدا

 يشگاهآزما. را مشاهده كردند يونپراكنده از 
 يربرداريتصو يستمس يكقبالً به  يفيثگر
طول موج مجهز  ي از مرتبه يوضوح يدارا

 ينداد كه تداخل ب زهها اجا به آن ينا. شده بود
و نور پراكنده را به صورت  ينور ورود

 ي ها از فاصله آن. ينندمركز بب هم يها حلقه
دادند كه آن  يصفاز را تشخ ييها، جابجا حلقه

 يشده با رزنانس اتم يمتنظ يزريبا بسامد ل
فاز  ييرتغ يماتتنظ ينها با ا آن. كند يم ييرتغ

  .ردندگزارش ك يانراد π/2كل را كمتراز  
قابل كنترل در  يِفاز هاي ييآنجا كه جابجا از

شده است، ممكن است  يدشدت نور كم تول
 يتقابل فاز x ي اشعه يكروسكوپيبتوان م

)phase-contrast x-ray microscopy ( را
كه قدرت  ييها انجام داد؛ جا نمونه يرو

از حد ممكن است باعث صدمه  يشب ييروشنا
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 چنين همارانش جكو و همك. اعوجاج شود يا

 يشنهادرا پ يمنفرد يفاز اتم ي انتقال دهنده
 يكاند كه ممكن است بتواند به عنوان  كرده

و  يدر آشكارساز يكوانتوم ي تكرار كننده
شده  يانتقال فاز اطالعات رمزنگار يدبازتول

مورد  يبه منظور انتقال در فواصل طوالن
  .يرداستفاده قرار گ

  
  منبع

http://physics.aps.org/synopsis-
for/10.1103/PhysRevLett.110.113605 

  
  باستان يايانسداد عروق در دن

  

كه  دهد ينشان م هايي ياييموم اسكن
 ييغذا يمفقط محدود به رژ يقلب هاي يماريب

  .نبوده است يامروز
از  يجامع ي عروق به عنوان نشانه دادانس

اما . رود يناسالم مدرن به شمار م يسبك زندگ
 يننشان داده است كه ا هايي ياييموم ي مطالعه

بوده  يجرا يزباستان ن يايعارضه در سراسر دن
 ييها آن - فعال يانشكارچ ياندر م ياست، حت

  .اند نداشته يناسالم دسترس ييكه به مواد غذا
  

  
  

  ينيدرا بب فيلم
  

، متخصص )Greg Thomas(توماس  گرك
و عضو  يفرنياقلب و عروق از دانشگاه كال

اعتقاد بر «: گويد يارشد گروه مطالعه كننده م
 يم،زمان به عقب برگرد است كه اگر ما در ينا

اما . خواهد رفت يشخوب پ يزچ همه
عروق  يماريوجود دارند كه ب هايي ياييموم

 يجار ي ارهمقاله در شم ينا» .اند كرنر داشته
  .منتشر شده است] [Lancet 1 ي مجله

  
  انسداد عروق

 ها يانشر) atherosclerosis( يينتصلب شرا در
 يها لولكه از س- ها  پالك يلتشك ي به واسطه

به نام ماكروفاژ  يمنيكلسترول و ا
)macrophage (شان  يوارهدر د -اند ساخته شده 

 تواند يعارضه م ينا. شوند يو سخت م يكبار
و  يمغز ي سكته ي،قلب يها منجر به حمله

شود و علت  عروقي- يقلب هاي يماريب يرسا
 يافتهتوسعه  يدر كشورها يرم و مرگ ي عمده

  .رود يبه شمار م
 ييغذا يمكه عدم ورزش و رژ شود يم رتصو

كه هر دو  - اشباع شده هاي يسرشار از چرب
در خون » كلسترول بد«سطح  يشباعث افزا

ها را  خطر به وجود آمدن پالك -شود يم
شده  يدها ينامر منجر به ا ينا. دهد يشافزا

 يقلب هاي يمارياست كه جهت اجتناب از ب
 مان چيكاركه مانند اجداد ش يمتالش كن يدبا

شامل مواد  ييغذا يمرژ يكبا  يم،كن يزندگ
و  ينپروتئ يبدون مواد نگهدارنده، حاو ييغذا
  ].2[ يراشباعغ هاي يچرب
موضوع، توماس و  ينا يدرست يبررس براي

از  ياييموم 137اسكن  تي يهمكارانش س
متفاوت را انجام  ياربس يباستان ي چهار جامعه

و  يكامرآ يمصر، پرو، جنوب غرب: اند داده
 ياجساد مربوط به مصر به طور مصنوع.آالسكا

ها به  آن يركه سا يشده بودند در حال ياييموم
 ياربس ييهوا و آب رايطش يلبه دل يعيطور طب

  .سرد و خشك حفظ شده بودند
. داشتند يمتفاوت يزندگ ي يوهچهار گروه ش اين
اند  اهل پرو كشاورز بوده يها نمونه مثال عنوان به

مربوط به آالسكا تنها  يها كه نمونه يدر حال
  .اند بوده ياييدر يغذاها يانشكارچ
وجود  يرا برا ها يايياسكن موم گران پژوهش
. كردند يعروق بررس ي يوارهها در د پالك

را در  يينتصلب شرا يتقطع ياها احتمال  آن
نمونه و از هر  137از %)  34(نمونه  47

بوط مر% 25دادند كه از  يصچهارگروه تشخ
 5از % 60تا  شود ينمونه از پرو شروع م 51به 

  .مربوط به آالسكا ي نمونه
  

  يباستان بيماري
 ينا يزانكه م گويند يگران م پژوهش ينا
آن در  يزاندر دوران كهن معادل م يماريب

كه توماس آن  اي يجهنت. است يجوامع امروز
  .كند يم يفتوص» شوك« يكرا به عنوان 

را در جوامع  يينشرا گروه قبالً تصلب اين
بود اما متخصصان از  يافته] 3[مصر  يباستان

از ) Rosalie David( يويدد يجمله روزال
از نوع  يمخصوص مصرشناس KNHمركز 

در انگلستان استدالل كردند كه آن  يوپزشكيب
 يناند و بنابرا بوده يا ها، افراد برجسته نمونه

همانند  يغن ييغذا يمرژ يكاحتماالً 
  ].4[اند  داشته يپرخور امروز يها انسان

 ياكنون ما مردان و زنان عاد«: گويد يم توماس
مبتال  يماريها به همان ب و آن يما را اسكن كرده

 يكه به جا كند يم يشنهاداو پ» .اند بوده
التهاب  يباال يزانم يدشا يكلسترول اضاف

عفونت مزمن باعث  يااز استنشاق دود  يناش
  .است يدهها گرد آن ياندر م يماريشروع ب
از ) Michael Rosenfeld(روزنفلد  ميشل

 شناسي يبآس ي دانشگاه واشنگتن كه به مطالعه
موافق است  پردازد، يم ييناز تصلب شرا يناش

را  يماريب ينا يرس تواند يم يعوامل ينكه چن
كه در  كند ياما او خاطر نشان م. يدنما يعتسر

دون ب يينتصلب شرا يوانات،ح يمطالعه رو
 يمرژ ي يجهدر نت يادر خون  يچرب يباال يزانم

  .كند ينم يشرفتبد، پ يها ژن يابد  ييغذا
 ها ياييها در موم پالك ينوجود ا«: افزايد يم او

 يلبه دل يينتصلب شرا يممكن است به جا
شده  يجاداستخوان ا يپوك ياو  يويكل يماريب

معتقد هستم كه سبك  ياًمن هنوز قو. باشد
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 ينا ي در توسعه ياديتا حد ز يوزامر يزندگ

  » .مؤثر است يماريب
-يقلب يها يماريكه ب گويد يتوماس م اما

 ي يوهش ي يجهنت يبه سادگ يدرا نبا يعروق
 يما مدع«. ناسالم در نظر گرفت يزندگ
را متوقف  يقلب يماريب توانيم يكه م يما بوده
اما فكر  يمآن را كاهش ده توانيم يما م. يمكن
كرد،  يريبتوان از آن جلوگ نكهيا كنم يم
  ».است يرواقعيغ
  

 منبع

http://www.nature.com/news/mummies-
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  »يدوفراكتال«مدل 

  دهد يم يشتوانِ مغز را افزا
  

 يِسلول هاي يفكه رد اند يافتهرد مندان دانش
. هستند »كشي يمس«ساختارِ  يدرونِ مغز دارا

 يانِساختار ارتباط م ينبا ا ييها در شبكه
پهلو است  به صورت پهلوبه يسلول هاي يفرد

سرعت انتقالِ  يشِدر افزا ييسزا به يرِكه تاث
. ها در سرتاسرِ مغز دارد داده يِجانب
 ينطات بلندبرد در ابه ارتبا بوطمر هاي يگنالس

 »ياسمق بدون« يها از شبكه تر يعها سر شبكه
  .شوند يمنتقل م

 يادياصولِ بن يينِمغز، تع ي العاده فوق پيچيدگيِ
به . كند يدشوار م يارآن را بس يِو ساختار

ها، قشرِ مغز به  از گونه ياريعنوانِ مثال در بس

 يها شده كه سلول يمتقس يسلول هاي يفرد
 يتاهم. با هم در ارتباط هستند آن كامالً
قرن  يكمدت  يساختار برا ينا يِكاركرد

 يمندان بود، اما به تازگ دانش ثموضوعِ بح
گاه  از دانش) Ralph Stoop(رالف استوپ 
كارانش با  به همراه هم ييسباسل در سو

در مورد  يمحاسبات يها مدل يريِكارگ به
كه  اند يدهرس يجهنت ينبه ا يعصب يها شبكه

 يسلول هاي يفرد ينتك ا تك يِساختارِ درون
است آن  مچه مه بلكه آن يست،چندان مهم ن

جدا ازهم، با  هاي يفرد يناست كه چگونه ا
 يگروه پژوهش ينا. در ارتباط هستند ديگر يك
 Physical Review ي خود را در مجله يجِنتا

Letters اند گزارش كرده.  
 »كشي يمس«اختارِ س يتاهم يِمنظورِ بررس به

گروه  ينا ياعضا ي،سلول هاي يفدرونِ رد
كرده  سازي يهشب ياضيها را به صورت ر نورون
سپس . چينند يم ييها ها را درونِ شبكه و آن

متفاوت  يِارتباط هاي يوهساختارها را با ش ينا
. كنند يم يسهبه هم مربوط ساخته و با هم مقا

كه  تنديافدر يآور به طرزِ شگفت دافرا ينا
 اي يهال يدمانِچ ياو  يكه توانِ ارتباط يهنگام

را همانند  شده سازي يهشب هاي يفرد
 يعتشده در طب مشاهده يستيِز هاي يفرد
 يكانجامِ  يها برا آن ييِتوانا گزينند، يبرم
حروف  يِبند مانند دسته( يمحاسبات ياتعمل
  .يابد يش نميچندان افزا) يعرب يالفبا

  

  
  

قشرِ  هاي يفنقشِ رد: مقياس يب يها از شبكه فراتر
  يعسر يمغز در داشتنِ ذهن

  

جانب انتقالِ داده فرآيند يها به صورت 
كردنِ  هماهنگ يكه برا ست ينديفرآ

. دشو يدرونِ مغز انجام م هاي يتفعال
 يانِوجود ارتباط م يافتندگران در پژوهش

 ييسزا به يرِپهلو، تاث به صورت پهلوبه ها يفرد
ها در  داده يِسرعت انتقالِ جانب يشِدر افزا

. دارد شده يساز يهمغزِ شب ينسرتاسرِ ا
را با هم  ييها مقاله شبكه ينا يسندگانِنو
 هاي يفرد يانِاند كه ارتباط م كرده يسهمقا

 يها، دارا آن ي شده سازي يهو شب يازس ساده
به عنوانِ مثال . اند متفاوت بوده ييِفضا يعِتوز

 ياريكه بس »ياسمق بدون« يها شبكهدر مورد 
 شود، يرا شامل م يواقع يايدن يها از شبكه

 يكصورت شمارِ ارتباطات برقرارشده به 
 يانِبا مسافت موجود م يتوان» رابطه تك«

. يابدارتباط كاهش م يانِآغاز و پا ي نقطه
كه نسبتاً بلندبرد  يشمارِ ارتباطات ينبنابرا

كارانش  و هم Stoopاما . تر است هستند كم
و  مقياس يب يها شبكه يكه اگر برا يافتنددر

مسافت كلِ  »كشي يمس« يدارا يها شبكه
 يها در شبكه يرند،در نظر بگ يكسان ارتباط را

 »يدو رابطه توان«كه با قانونِ  »كشي يمس« يدارا
كه طبق آن احتمال  »يدوفراكتال«همان مدل  يا(

از شبكه با  يتدو سا ينارتباط ب يااتصال و 
عكس فاصله و با  يبيوزن به صورت تقر يك
صورت عكس مجذور  بهآن وزن،  يمنها يك

 كنند، يكار م) شود يم ها داده آن ينفاصله ب
. شوند يجا م جابه تر يعسر يارتباط هاي يگنالس
ارتباطات كه از راه انجامِ  يعِتوز ي يوهش ينا

 يواناتح يبر رو يكروسكوپيكيم هاي يبررس
است،  يدهمندان رس به ذهنِ دانش گاهي يشآزما
 يادز ياربس دموار ي درباره يروشن يحِتوض

ها  كه در آن دهد يست مارتباطات بلندبرد به د
دور از هم، به سرعت  هاي يفرد ياِنها م داده
  .شوند يجا م جابه

  
  منبع

http://physics.aps.org/synopsis-
for/print/10.1103/PhysRevLett.110.1081
05  
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  يعاتما يناهش اصطكاك بك

  

سطح تماس  ينبردن اصطكاك ب  ينب از
از  يكيسطح،  يها يژگيو كنترل و يعاتما

در . موضوعات مورد عالقه دانشمندان است
 ينياز دانشمندان با جانش يراستا گروه ينا

 يع،در سطح تماس دو ما يكوچك يها يگو
سطح تماس را تا  هاي يژگيموفق شدند و

  .آورندتحت كنترل در يحد
 يكديگركه در تماس با  يعدو ما معموال

هم بلغزند،  يبر رو توانند يم يهستند، به سخت
با  يدر تماس تنگاتنگ يشانها چون مولكول

گروه  يكوجود  ينبا ا. هم قرار دارند
اصطكاك  يدر فرانسه، با ارائه روش يقاتيتحق

گروه با قرار  ينا. ندا هرا كاهش داد يعاتما ينب
كوچك در  يارشكل بس يتوپ ياه يدادن گو

دارند بر  يسع يع،دو ما ينسطح تماس ب
  .اصطكاك غلبه كنند

  

  
  

 هايي سازي يهشب. يعاتما يبرا شكل يتوپ هاي يگو
از  اي يهكه آرا كنند يم ييدتا يمولكول ياسدر مق

 يعاتما ينكوچك در سطح تماس ب يارذرات بس
ر ب يبا اصطكاك كم يعاتباعث شود كه ما تواند يم

  .هم بلغزند يرو
  

و ) Olivier Pierre-Louis( يسلو-يرپ اوليور
 يوناز دانشگاه ل) Laurent Joly( يلورا ژول

 يكه برا ييها گرفتن از مدل يدهفرانسه، با ا
 يروش شود، يم استفاده »يزگر آب ابر» سطوحيجادا

. اند ابداع كرده يعاتما يناصطكاك ب كنترل يبرا
كوچك را در سطح  ياربس يها كرهاز اي يهآراآنها

ها  كره ينچون ا. قرار دادند يعدو ما ينتماس ب

 يكمانند  يهستند و كشش سطح يزگر آب
 كند، يعمل م يعدو ما ينب يههوا در ناح يسهك
  .جدا از هم قرار خواهند گرفت يعاتما

با استفاده از روش طولِ لغزش،  يسلو گروه
روش از  ينا. اند كرده ياصطكاك را بررس

كه  يمواقع ي، برا»بدون لغزش بودن«ط شر
 يسطح جامد جار يكدر امتداد  ياالتس
 آل، يدهدر حالت ا: استفاده كرده است شوند يم

 يكبه سطح نزد يالكه از سمت س يزمان
 يلبه سمت صفر م يانسرعت جر شويد، يم
برابر با  يقادق يالدر واقع، سرعت س. كند يم

 يناشدن به  يكنزد ياما، برا. يستصفر ن
سرعت بر  يمنحن يرسرعت صفر، با تفس

 يكه فاصله اندك يا نقطه يحسب مكان، برا
 يلسرعت صفر را تحل توان يبا سطح دارد، م

اغلب به  –طول لغزش  –عمق  ينا. كرد
از آن  توان يكوچك است كه م حدي
طول لغزش بلند به  يكاما . كرد نظر صرف
  .و اصطكاك كمتر است تر يعسر يانجر يمعنا
گروه از محققان، با استفاده از  ينا يدهبه عق ابن

طول لغزش به  ينا يز،گر آب يتوپ هاي يگو
كه  يدر واقع زمان. شود يم ييرشدت دچار تغ

 يعنفوذ كنند، ما يعدر ما يقيبه طر ها يگو ينا
عبور كند  ها يگو ينب ياز فضا شود يمجبور م
كه در  آيد يبوجود م يمقاومت يجهو در نت

در . شود يكاهش طول لغزش م عثبا يتنها
ها سطح را  كردن گلوله يزترمقابل، آب گر

طول لغزش به  يجهو در نت كند، يتر م صاف
  .يابد يم يششدت افزا

تواند  مي ها يگو ينب يهوا يسكوزيتهو و فشار
  .كار اثر بگذارد ينبر روند ا

  
  منبع

http://physics.aps.org/articles/v6/28 

  
  مرجع

http://prl.aps.org/abstract/PRL/v110/i10/
e104504  

  ي ملّيها همايش
  

  كنفرانس ينچهاردهم
  يرانا يزيكآموزش ف

  

معلمان  يآموزش يعلم يها انجمن اتحاديه
كنفرانس آموزش  ينچهاردهم يران،ا كيزيف
و  يزيككنفرانس ف ينو چهارم يرانا يزيكف

در  يورماهشهر 15تا  12را از  يشگاهآزما
. تهران برگزار خواهد كرد ياندانشگاه فرهنگ

ساالنه  ييگردهما ينكنفرانس بزرگتر ينا
به آموزش  دانمن پژوهشگران و عالقه يران،دب
  .است يراندر ا يزيكف

 يها انجمن يهبه وبگاه اتحاد يشترب يهآگا براي
 يرانا يزيكمعلمان ف يآموزش يعلم

www.uipteachers.com يدوارد شو.  
  

  يرانخأل ا يكنفرانس مل ينششم
  

 يددانشگاه شه يبا همكار يرانخأل ا انجمن
 يرانخأل ا يكنفرانس مل ينچمران اهواز، ششم

، در 1392بهمن ماه  17و  16 يخرا در تار
  .كردچمران اهواز برگزار  يددانشگاه شه

 www.vsi.irبه وبگاه  يشترب يآگاه براي
  .وارد شويد

  
 سنجي يفكارگاه آموزشي ط

  نازك يهال يسنج ضخامت
  يفشر يدر دانشگاه صنعت

  

دانشگاه  سنجي يفط يكاربرد آزمايشگاه
كارگاه «دوره آموزشي با عنوان  يف،شر يصنعت

را » بر فيبر نوري ينمبت سنجي يفآموزشي ط
با هدف ارتقاء  1392 يبهشتارد  26 يخدر تار
آموختگان  هاي پژوهشي و علمي دانش قابليت

 يلي،تكم يالتو تحص يمقاطع كارشناس
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 يو اعضا يشگاهيمتخصصان، كارشناسان آزما

  .كردها برگزار  دانشگاه يعلم يئتجوان ه
 دريشترب اطالعات

www.sharifspectroscopylab.com  
  

 
  هاي همايش

  المللي بين
  

  يفناور يريتمد المللي ينكنفرانس ب
  

ــن ــد انجم ــاور يريتم ــران،ا يفن ــوم ي  ينس
 يكنفـرانس ملـ   ينو هفتمـ  المللي ينكنفرانس ب

  .كردرا برگزار  يفناور يريتمد
  www.iramot.irدر  يشترب اطالعات

  
  ديگر خبرها

  

  نشست دو روزه
  يزيكو ف ييهندسه ناجابجا

  

دو روزه  ينشست ياديبن يها دانش پژوهشگاه
در  يزيكو ف ييبا عنوان هندسه ناجابجا

برگزار  1392ماه  يبهشتارد 19و  18 يروزها
  .كرد
  يدوارد شو يربه وبگاه ز يشترب يآگاه براي

http://physics.ipm.ac.ir/conferences/ncg
&physics2/index.jsp 

  
  ييعالمه طباطبا يمل ي يزهبرندگان جا

  

جايزه ملي عالمه طباطبايي بنياد  ياعطا مراسم
 1391اسفند  22ملي نخبگان روز سه شنبه 

مراسم از سه نفر از  يندر ا. شدبرگزار 
  برجسته كشور، يدانها فيزيك

 تيالاز دانشگاه تحص يدكتر يوسف ثبوت - 1
  زنجان-يهدر علوم پا يليتكم

 يدتبار از دانشگاه شه دكتر هاشم رفيعي - 2
  يبهشت

 ياز دانشگاه صنعت يگلشن يدكتر مهد - 3
  يفشر

  .جايزه تقدير به عمل آمد ينا يبا اعطا
برترين جايزه  »يملي عالمه طباطباي« جايزه
آن از سال  ينخبگان است كه اعطا يبنياد مل
جايزه به پاس اين . آغاز شده است 1390

و  يو پژوهش يگير علم چشم يدستاوردها
شايان در اجتماع  يچنين تاثيرگذار هم

 ي،علوم پايه، مهندس يها در شاخه يدانشگاه
 يانسان ومو عل يكشاورز ي،پزشك دام ي،پزشك

و  1390نفر در سال  40تا كنون .  شود اهدا مي
 ينا يافتموفق به در 1391نفر در سال  32
  .دان شده يزهجا

  :در يشترب اطالعات
http://bmn.ir/index.php?view=article&id
=1165 http://news.bmn.ir/Pages/News-
537.aspx 

  
  انجمن فيزيك ايران

تداي خيابان نصرت تهران، ميدان توحيد، اب :نشاني
  ، طبقه چهارم14غربي، شماره 
  15875-1311 :صندوق پستي

  )021( 66425872 :تلفن
  )021( 66905247 :نمابر
 http://www.psi.ir :گاه وب

 info@psi.ir :پست الكترونيكي

  دكتر محمدرضا اجتهادي :سردبير
  عباس صابريدكتر : مسئول بخش اخبار علمي
بهنام اسما حسيني،  :همكاران اين شماره

، مونا عجميمهدي سجادي، زينالوند فرزين، 
اميرحسين حامد قائمي، وردا فقيرحق، 

دالرام ميرفندرسكي، سعيده مجوزي، 
  هوشمندي

 علي مسچيان  :طراحي گرافيكي خبرنامه
www.irandg.com  

  سمانه كيايي :بندي و صفحه تنظيم


