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   حتى اگر چند ثانيه به خودكارى كه در دستتان است نگاه كنيد، 
صدها ميليارد حالت مختلف در چشمتان رخ مى دهد. نور از قرنيه 
و مردمك و سپس از عدسى عبور مى كند و سلول هاى حساس به 
نور آن را به پيام هاى الكتريكى تبديل مى كنند كه به صورت تكانه 
مى رسد،  شبكيه  به  كه  تصويرى  مى شود.  منتقل  اعصاب  انتهاى  به 
جمع آورى  با  و  كند  تفسير  را  آن  مى تواند  مغز  و  مى شود  معكوس 
تصاوير جداگانه از هر دو چشم، تشخيص تمام ويژگى هاى اجسام و 
تركيب تصاوير دريافت شده از هر دو چشم به صورت يك تصوير 
مستقل، يك تصوير معمولى ارائه دهد. به عالوه ماهيت رنگ و فاصله 
جسم نيز تعيين مى شود. چشم در كمتر از يك دهم ثانيه اين كارها 
بزرگ  كشتى  يك  يا  كوچك  نقطه  يك  به  وقتى  مى دهد.  انجام  را 
به  تصوير  و  شود  مى  ايجاد  مغزتان  در  حاالت  همان  مى كنيد،  نگاه 
وجود آمده در يك نقطه يك ميليمترى شكل مى گيرد. شما هرگز 
نمى توانيد مطمئن باشيد كه خودكارى كه در دستتان است، نزديكتان 
است؛ يا يك كشتى در دوردست ها، از خودكار بزرگتر است. زيرا 
اندازه جايى كه اين تصاوير در آن شكل مى گيرند دقيقًا يكى است. 
اما به هر چيزى كه نگاه مى كنيد، مفهوم مسافت در آن وجود دارد. 
بلند  را  دستتان  راحتى  به  مى توانستيد  چگونه  صورت،  اين  غير  در 

كنيد و ليوان را برداريد؟
ساز و كار ديدن، آنچنان بديهى است كه كمتر كسى به آن توجه 
اگر  مى كند.  توجه  آن  چگونگى  مختلف  زواياى  به  و  داشته  عميق 
شخصى توجه اندكى به اين فرايند نشان بدهد، حتى با ديدن عكسى 
از ساختار چشم انسان، كه به طور ساده شامل يك عدسى (به عنوان 
اين باره،  در  او  سوال هاى  تمام  است؛  شبكيه  آن  پشت  در  و  قرنيه) 

مى تواند پاسخ داده شود.
آنچه بسيارى از مواقع ذهن مرا مشغول مى كند، چند نكته است:

حركت  هم زمان  و  هستيد  گلدانى  ديدن  حال  در  كنيد،  فرض   -
چند  در  يا  مى كنيد،  حركت  سمت  كدام  به  اينكه  از  جدا  مى كنيد. 
راستا، سرعت شما كم است يا زياد، تصوير گلدان از چشم شما محو 
نمى شود و به صورت متوالى ادامه دارد. اين در حالى است كه تصوير 
گلدان دائمًا در حال تغيير است و فاصله آن نيز به صورت غير منظم 

تغيير مى كند!
- مورد بعدى، كه آن هم براى من بسيار جالب بوده و سوال برانگيز 
است، بحث بزرگ و كوچك شدن اشياء است. اينكه چگونه مى شود 

جسمى بزرگتر ديده شود؟
دوستانى كه با فيزيك اپتيك آشنايى دارند، شايد اين قبيل سواالت 
برايشان ساده به نظر برسد، شايد حتى چنين سواالتى تا به حال، به 
فكرشان نيز نرسيده باشد، يا به دليل مكرر بودن و بديهى به نظر 
رسيدن فرايند ديدن، توجهى به اين مسئله نكرده باشند ... اما براى 

بنده چنين نيست! 
من متوجه شدم، آنچه كه در اغلب موارد ذهن مرا گمراه مى كرد، 

تصويرى ساده سازى شده از عملكرد عدسى ها بود.
مانند شكل زير:        

نورانى فرايند ديدن شيئى  از  كه  دلخواه  نورى  شعاع  دو  با  تنها  شكل،  اين  در 
ديگر  سمت  در  شده  تشكيل  تصوير  مى توان  است،  شده  كشيده 
عدسى را معين نمود. در حالى كه در واقعيت، از هر نقطه بر روى 

شىء بى نهايت شعاع نورى به تمامى جهات بايد كشيد.

دليل اين موضوع كه در حين حركت چشم و جابجايى آن نسبت به 
شىء، تصوير شىء روى شبكيه از بين نمى رود، آن است كه چشم در 
هر موقعيتى كه نسبت به شىء قرار مى گيرد، پرتوى نورى جديدى 
به  لذا  مى رسد؛  او  چشم  به  مى كند،  نگاه  آن  به  كه  نقطه  همان  از 
و  مى رسد  ناظر  چشمان  به  نورى  نقطه شعاع  هر  از  مرتب  صورت 

ديد او منقطع نمى شود.

اما، چگونه جسمى بزرگتر يا كوچكتر ديده مى شود؟
بزرگ و كوچك ديدن يك شىء و اينكه ما چگونه ابعاد يك جسم را 
تشخيص مى دهيم، به دليل موضوعى عجيب است. از لحاظ اپتيكى، 
روى  بر  آن  تصوير  مى شود،  نزديك  چشم  به  جسمى  كه  هنگامى 

شبكيه نيز بزرگ تر مى شود.
شكل زير بيان گر فيزيكى اين موضوع است.

اما  اين  قضيه،  همه ماجرا به نظر نمى رسد. تطابق  ابعاد  جسم،  با
... ادامه در صفحه 15
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   با ظهور علم جديد كه در آن قوانين حاكم بر طبيعت به زبان رياضى 
نوشته شد، ” كتاب طبيعت به زبان رياضى نوشته مى شود“  گاليله، 
انقالب  در  داشت.  كننده  تعيين  نقش  كميت ها  دقيق  گيرى  اندازه 
صنعتى  محصوالت  بر  مبتنى  جهانى  تجارت  توسعه  با  كه  صنعتى 
همراه شد، نقش اندازه گيرى دقيق تر كميت ها در كشف پديده هاى 
بسيار  كاالها  كيفيت  ارتقاى  و  فناورى،  و  علمى  نوآورى هاى  جديد، 
پر رنگ تر گرديد. رشد و توسعه علم و فناورى پيشرفته معاصر، رابطه 
تنگاتنگى با رشد و توسعه سنجه شناسى دارد. متاسفانه اين تحوالت 
در كشور ما به طور فراگير اتفاق نيفتاده و در مواردى هم كه رخ داده 
صورى است. در بخشى از گزارش، ضمن ارائه نمونه هايى فراگير از 
مختلف،  حوزه هاى  در  شناسى  سنجه  و  اندازه گيرى  به  توجهى  كم 
مخصوصا به سنجش هاى آمارى، آثار مخرب اين كم توجهى بر رشد 
و توسعه علم و فناورى مرور مى شود. در قسمت ديگر اين گزارش، 
توجهى،  بى  اين  فرهنگى  و  اقتصادى  زيان هاى  از  برخى  يادآورى  با 
راهكارهايى جهت جلب توجه اقشار مردم به اهميت اندازه گيرى و 

سنجه شناسى و توسعه فرهنگ علمى پيشنهاد مى گردد. 
قرن  اوايل  به  جديد  فنون  و  علوم  كسب  به  ايرانيان  جدى  توجه 
سيزدهم شمسى بر مى گردد. زمانى كه عباس ميرزا پس از شكست 
رشته  چند  در  تحصيل  براى  و  مى برد  پى  آن  اهميت  به  جنگ  در 
دانشجو به غرب اعزام مى دارد و در داخل كشور نيز كارخانه ساخت 
توپ و تفنگ داير مى كند. اوج توجه به علوم در آن قرن، تاسيس 
دارالفنون توسط اميركبير است كه در سال 1230، وقتى كه اميركبير 
در تبعيد و در زندان بود، افتتاح مى شود2.  از آن موقع تاكنون، حدود 

دو قرن مى گذرد.
بسيار ضرورى و شايسته است كه در زمينه كسب علوم و فنون جديد 
و ميزان به كارگيرى آن در رفع مشكالت كشور و جهان، كاميابى ها و 
ناكامى هاى خود را مرور كنيم و با كاميابى ها و ناكامى هاى كشور هاى 
اين  در  اما  نماييم.  مقايسه  مختلف  جنبه هاى  از  خود  كشور  مشابه 
در  و  مى كنيم  قناعت  ناكامى  و  كاميابى  چند  ذكر  به  تنها  گزارش 
ادامه گزارش به بررسى يكى از علت هاى عمده ناكامى ها مى پردازيم. 
عبارت اند  جديد  فنون  و  علوم  كسب  به  توجه  عمده  دستاوردهاى 
مختلف،  سطوح  در  و  گسترده  درسطح  سواد آموزى  توسعه  از: 

فرهنگ اندازه گيرى،
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 زيرساخت اساسى علم و فناورى
(بخش اول)

دانشكده فيزيك دانشگاه تهران و پژوهشكده اقليم دانشگاه تحصيالت تكميلى زنجان 

درباره دكتر محمدتقي توسلي: ايشان استاد دانشكده فيزيك دانشگاه تهران و عضو پيشكسوت انجمن فيزيك ايران؛ مدرك كارشناسى 
خود را به راهنمايى استاد حسابى در سال 1348 اخذ كردند و پس از آن، از سال هاى 1353 تا 1357 در دانشگاه لندن مشغول به 
شهيد  دانشگاه  در  اپتيك  آزمايشگاه  راه اندازى  به  مى توان  ايشان  ارزندة  خدمات  از  بودند.  دكترى  درجة  اخذ  براى  تحقيق  و  تحصيل 
بهشتى، آزمايشگاه آموزشى و پژوهشى اپتيك در دانشگاه تهران، انتشار مجله فيزيك و تجديد فعاليت هاى انجمن فيزيك، طرح توليد 
شيشه اپتيكى در ايران، تأليف و ترجمة چندين كتاب ارزنده و ... اشاره كرد. همچنين دكتر توسلي، در سال 2010 به عنوان برنده جايزه 
بين المللي گاليله معرفي شدند. اين جايزه هر ساله از سوي انجمن بين المللي اپتيك (ICO) به يكي از پيشگامان علم اپتيك كه در 
شرايط دشوار و نابرابر از نظر امكانات و تجهيزات موفق به انجام پژوهشي برجسته و مهم در سطح جهاني در زمينه اپتيك شود، اهدا مي 
شود. ايشان در جايى مى گويد: «به دليل عالقه فراوانم به اندازه گيرى كميت هاى فيزيكى، دوست دارم در صورت امكان، كار پژوهشى به 

طراحى و ساخت دستگاه اندازه گيرى نيز منجر شود.»1 
همگانى                                     لزوم  و  فيزيك  سمينار  سومين  در  ايشان  سخنرانى  زير،  (متن 

كردن آن، 8 دى ماه 1390، فرهنگستان علوم جمهورى اسالمى ايران 
- با اندكى ويرايش به تاييد نويسنده)

پزشك،  معلم،  شامل:  متخصص  تربيت  مردم،  دانش  سطح  ارتقاى 
بهداشت  توسعه  و  ارتقا  كاردان ها،  و  كارشناس ها  انواع  مهندس، 
عمومى، افزايش اميد به زندگى، توسعه حمل و نقل و ارتباطات،.... 
كه رفاه قابل توجهى براى اكثر مردم فراهم آورده است. البته، اگر 
اين دستاوردها با دستاوردهاى كشورهاى مشابه مقايسه شود، ميزان 
كاميابى معلوم مى شود كه بررسى علل آن براى رشد و توسعه كشور 
در آينده مفيد خواهد بود. عمده ترين ناكامى، عدم توسعه مطلوب 
فرهنگ و بينش علمى در جامعه است. با ظهور و رشد علوم و فنون 
جديد در غرب روابط اجتماعى، سياسى، و اقتصادى از آن متاثر شد 
و به مرور زمان نگرش علمى در اين حوزه ها جا افتاد و باعث رشد و 
پيشرفت اوضاع اجتماعى، سياسى، و اقتصادى گرديد. منظور از بينش 
علمى، نگاه كمى به پديده ها و محك زدن نظريه هاى جهان مادى با 
آزمايش است. از جمله تبعات علم جديد رواج برخورد غير احساسى 
با رويدادها و مسائل جامعه است كه در آن رفع مشكل با مشخص 
از  استفاده  و  شده،  شناخته  قوانين  با  تحليل  معلول،  و  علت  كردن 
در  ملموس  طور  به  اتفاقى  چنين  مى گيرد.  صورت  آمار  و  آزمايش 

جامعه ما رخ نداده است.
البته ناكامى هاى ديگرى نيز قابل ذكر است، مثل قابل مالحظه نبودن 
نوآورى هاى علمى و صنعتى، پايين بودن كارايى و ارزش افزوده در 
كارخانه ها و كشاورزى، قابل رقابت نبودن اغلب كاالهاى صنعتى و 
كشاورزى در عرصه جهانى، معدود بودن صنايع بديع و مستقل و.... 
به  نظر من ريشه اصلى اين نوع ناكامى ها نيز در عدم توسعه مطلوب 
فرهنگ و بينش علمى در جامعه است. از اين رو روى اين موضوع 
تمركز مى كنم و به معرفى يكى از عمده ترين علت هاى آن مى پردازم 

كه كم توجهى به اندازه گيرى و سنجه شناسى است.

1- نقش اندازه گيرى در ظهور علم جديد
   رنسانس در اروپا طى قرون 13 و 14 ميالدى رخ داد. از تبعات 
عمده آن تغيير نگاه انسان غربى به جهان اطراف و ترديد جدى در 
فلسفه،  جمله:  از  مختلف  حوزه هاى  در  رايج  نوشتارهاى  و  آموزه ها 
بازنگرى  به  ترديدها  رفع  براى  بود.  طبيعى  علوم  و  جغرافيا،  تاريخ، 
منتقدانه كتب و آثار به جا مانده از گذشته پرداخته شد. اين بازنگرى 

ك
فيزي

نى 
مبا

ك
فيزي

نى 
مبا

ك
فيزي

نى 
مبا
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در بيشتر موارد با تجربه، آزمايش، و اندازه گيرى همراه بود و به صورتى گسترده در 
بخش بزرگى از اروپا شامل ايتاليا، آلمان، فرانسه، هلند، پرتقال، اسپانيا، و انگلستان 

در جريان بود.
به  ميالدى   17 و   16 قرون  در  جديد  علم  طبيعت،  با  برخورد  نوع  اين  درون  از 
تدريج شكل گرفت كه در آن قوانين طبيعت به زبان رياضى نوشته شد. گاليله كه 
يكى از پيشتازان علم جديد است مى گويد: «كتاب طبيعت به زبان رياضى نوشته 
مى شود».3 در شكل گيرى علم جديد، اندازه گيرى دقيق كميات نقش عمده اى داشت. 
اندازه گيرى هاى دقيق و گسترده تيكو براهه در جا انداختن نجوم خورشيد مركزى 
به جاى زمين مركزى تعيين كننده بود. آزمايش هاى كّمى گاليله و ديگران راه را 
براى كشف قوانين جديد باز كرد و در دو قرن، تمام قوانين فيزيك كالسيك شامل 
قوانين مكانيك، ترموديناميك، و الكترومغناطيس كشف و فرمول بندى شد. از طرف 
ديگر، انقالب صنعتى كه به دنبال ظهور علم جديد روى داد و به تبع آن تجارت 
كاالهاى صنعتى در سطح جهان گسترش يافت، توليدكنندگان كاالهاى صنعتى براى 
كه  آوردند  روى  توليد  هزينه  كاهش  و  كيفيت  ارتقاى  به  جهانى  عرصه  در  رقابت 
بدون اندازه گيرى گسترده تر ويژگى هاى كاالها ميسر نمى شد. همين اندازه گيرى هاى 
دقيق تر منجر به كشف پديده هاى جديد، نوآورى دركاال، و عرضه كاالهاى مرغوب تر 
راه   (R&D) توسعه  و  تحقيق  بخش  تدريج  به  كارخانه ها  از  بسيارى  رو،  اين  از  شد. 
انداختند كه كار اصلى آن تحقيق روى عيوب كاالها و عرضه كاالهاى جديد بود. 
بخش ها  اين  كار  نتيجه  امروز  صنعتى  كاالهاى  سرسام آور  تنوع  از  عمده اى  بخش 
نقشى  كاالها  و  مواد  مشخصات  و  كميت ها  دقيق  اندازه گيرى  آنها  در  كه  است 
فناورى  و  علم  پيشبرد  در  اندازه گيرى  اهميت  كه  آن  از  پس  دارد.  كننده  تعيين 
و رشد اقتصادى روشن گرديد، آزمايشگاه هاى ملى تاسيس شدند و استانداردهاى 
برخى  در  كه  آزمايشگاه ها،  نوع  اين  سابقه  گرديدند.  تدوين  اندازه  و  اندازه گيرى 
كشورها، موئسسات سنجه شناسى نام گرفت، به اوايل قرن نوزدهم بر مى گردد. يكى 
از كارهاى اصلى آزمايشگاه هاى ملى و موسسات استاندارد اندازه گيرى دقيق كميت ها 
و توسعه دقت اندازه گيرى است. تعداد قابل توجهى از جوايز نوبل در فيزيك، ريشه 

در اندازه گيرى هاى اين موسسات دارد. 
شايان توجه است كه همگانى 
قرن  اواخر  از  علم  كردن 
سخنرانى  صورت  به  هفدهم 
رايج  دانشوران  توسط 
مى شود. يكى از اهداف اصلى 
كه  علم،  پيشبرد  انجمن هاى 
در همين سال ها در كشورهاى 
مى گردند،  داير  مختلف 
علمى  دستاوردهاى  تشريح 
به  توجه  است.  مردم  براى 
همگانى كردن علم و استفاده 
در  ارقام  و  اندازه گيرى  از 
چنان  عمومى  سخنرانى هاى 
درقرن  كه  مى شود  رايج 
يك  در  كلوين  لرد  نوزدهم 
اظهار  عمومى  سخنرانى 
چيزى  درباره  «اگر  مى دارد: 
مى توانى  مى زنى،  حرف  كه 
ارقام  و  بگيرى  اندازه  را  آن 
ارائه كنى چيزى در آن باره 
نمى توانى  اگر  ولى  مى دانى، 
بيان  رقم  با  و  بگيرى  اندازه 
باره  آن  در  تو  دانش  كنى 
كننده  راضى  و  است  ناقص 

نيست».4
درهمين راستا، چارلز ساندرز 
پى يرس فيزيكدان و فيلسوف عمل گراى امريكايى علت عقب افتادگى علمى امريكا 

نسبت به اروپا را در اواخر قرن نوزدهم كم توجهى به اندازه گيرى دقيق مى داند.5 

در عصر حاضر فناورى هايى در كار هستند كه امكان 
ساخت قطعات و دستگاه در مقياس ميكرومتر و كمتر 
دستگاه ها  اين گونه  قطعات  ابعاد  دقت  مى دهند.  را 
امروزه  ديگر  طرف  از  است.  نانومتر  مرتبه  از 
دستگاه هاى بزرگ و دقيقى چون تلسكوپ 40 تا 50 
نانومترى  چندين  خطاى  كه  مى شوند  ساخته  مترى 
در آينه آنها در كيفيت كار تاثير مى گذارد. رسيدن 
به اين دقت ها نه تنها حاصل بيش از صد سال تالش 
است،  اندازه گيرى  بهبود  و  توسعه  جهت  در  مستمر 
بلكه تنها در جامعه اى رخ مى دهد كه در آن فرهنگ 
اندازه گيرى دقيق رشد الزم را كرده باشد. كسانى كه 
در عصر دقت ميلى مترى زندگى مى كنند، نمى توانند 
نحوه  گرفتن  ياد  و  نانومترى  فناورى  كردن  وارد  با 
زيرا  ببرند،  كار  به  مطلوب  طور  به  را  آن  استفاده، 
سبب  به  ژاپن،  كشور  در  ندارند.  را  آن  فرهنگ 
الكترونيك  حوزه  در  شده  برنامه ريزى  كار  سال   70
به  پيشه گان  دانش  و  فناوران  ميكروالكترونيك،  و 
چنان مهارت و فرهنگى دست يافته اند كه مى توانند 
كه  دهند  انجام  ظريفى  و  دقيق  بسيار  آزمايش هاى 
غرب،  در  آزمايش ها  آن  امكانات  وجود  رغم  على 
چون  نيستند،  آنها  انجام  به  قادر  آسانى  به  غربى ها 
فرهنگش را رشد نداده اند. اصول آزمايش هايى نظير 
تداخل با اتم ها و تمام نگارى (هولوگرافى) با اتم هاى 
نئون و آرگون كامال شناخته شده است، ولى اغلب در 

ژاپن انجام مى گيرد؛ چون فرهنگش را دارند. 
اميد است مطالب اين بخش به روشن تر شدن اهميت 
كمك  فناورى  و  علم  توسعه  و  رشد  در  اندازه گيرى 

كرده باشد.
2- چند نمونه فراگير از بى توجهى به اندازه گيرى

بدون شك، اغلب ما متوجه بى توجهى به اندازه گيرى 
و اهميت ندادن به كيفيت مواد در مصارف مختلف 
تهيه  در  بّنا  كه  ديده ايم  اغلب  مثال،  براى  بوده ايم. 
رعايت  را  سيمان  به  ماسه  دقيق  نسبت  مالت، 
پوشاندن  براى  كه  را  كاشى هايى  تعداد  يا  نمى كند، 
كف سالنى الزم است، با تعدادى كه سفارش مى دهد 
ساختمان  تحويل  زمان  مدت  است.  متفاوت  بسيار 
فاحش  تفاوت  قرارداد  در  مندرج  زمان  مدت  با 
اجراى  و  ساختمانى  مواد  كيفيت  به  بى توجهى  دارد. 
عمر  آمدن  پايين  باعث  معيارها  رعايت  بدون  كار، 
ساختمان هاى معمولى در كشور، به كمتر از سى سال 
شده است، كه با يك زلزله ى كمتر از شش ريشتر 
جا  به  بم  در  كشته  هزار  سى  از  بيش  و  بريزد  فرو 
در  معمولى  ساختمان هاى  عمر  كه  حالى  در  بگذارد. 
غرب به بيش از صد سال مى رسد و زلزله بيش از 

هفت ريشتر در ژاپن، عمًال، كشته نمى گيرد. 
به علت عدم  به خاطر بياوريد.  كار نجارهاى مان را 
رعايت اندازه، وسايل ساخته شده از در رد نمى شوند. 
قرار  زمين  روى  صندلى  و  ميز  پايه  چهار  معموالً 
نمى گيرد (البته ممكن است زمين هم تخت نباشد!) 
و  جاده ها،  خيابان ها،  آسفالت كارى  و  زيرسازى  در 
تاسف  كيفيت  و  اندازه گيرى  به  بى توجهى  پياده روها 

بار است. 
مالى  زيان هاى  بر  عالوه  انگارى ها،  سهل  گونه  اين 
وارد  مردم  زيبايى  درك  به  شديدى  لطمه  نجومى، 
مى كنند. اما در اينجا مى خواهم به نوعى بى توجهى 
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فراگير اشاره كنم كه در شهرها، مخصوصا در كالن شهرها، مردم 
به طور روزمره با آن مشكل دارند. شهردارى هر شهر موظف است 
كار  اين  براى  و  كند  نام گذارى  را  شهر  كوچه هاى  و  خيابان ها  كه 
كتيبه هايى در جاهاى مناسب نصب نمايد تا مردم، مخصوصا آنهايى 
كه سوار بر خودرو در حركت هستند، بدون وارد كردن اخالل در 
آمد و شد خودروها نوشته هاى كتيبه ها را بخوانند. من ترديد دارم 
شده  فكر  مذكور  نكات  به  آنها  نصب  و  كتيبه ها  نوشتن  هنگام  كه 
باشد. به همين سبب مردم مجبور مى شوند در اغلب نقاط از خودرو 
پياده شوند يا در جاى نا مناسب خودرو را نگه  دارند. همين طور فكر 
نشده كه آيا مردم مى توانند به كمك اين جور نشانه دهى از يك 
نقطه شهر به مقصد خود در نقطه ديگر شهر برسند، بدون آنكه از 
خودرو پياده شوند يا از مردم نشانى بپرسند؟ اين مشكل در مورد 
نشانه ها در بزرگراه ها نيز وجود دارد. ضمن رانندگى متوجه خروجى 
مورد نظر نمى شوى، يا نوشته ها ريز است يا در جاى مناسب نصب 

نشده اند، يا تعداد آنها كافى نيست. 
كار  در  اندازه گيرى  و  آزمايش  كار،  استمرار  على رغم  خالصه، 
نيست. نمونه هاى بى توجهى به اندازه گيرى و آزمايش فراوان است. 
اما فقط به چهار مورد بسيار مهم اتالف وقت، انرژى، آب، و اتالف 
محصوالت كشاورزى اشاره مى كنم كه از بى توجهى به اندازه گيرى 
پزشك  قاجاريه  زمان  در  كه  امريكايى  پزشك  يك  مى شوند.  ناشى 
دربار بوده در كتاب خاطراتش مى نويسد: «ايرانيان درك درستى از 
زمان ندارند.» مثال مى آورد كه دو نفر مسئول نقاره زنى در طول 
به  را  مدت  بقيه  و  مى زنند  نقاره  كوتاه  مدت  به  بار  سه  روز  شبانه 
چپق كشيدن مى گذرانند! در ميهمانى ها رعايت وقت نمى شود. شروع 
گردهمايى ها با تاخير زياد همراه است. در ادارات وقت كشى بسيار 
زياد است. به سادگى به ارباب رجوع گفته مى شود: « فردا بيا».  اگر 
دنبال كارت نروى كارت انجام نمى گيرد، اصطالح رايجى است. كاغذ 
بازى چيزى جز كشتن وقت نيست. نيروى كار وقت زيادى در آمد 
و شد تلف مى كند. اكثر مردم عادت ندارند وقت خود را مديريت 
كنند. اينها ميراثى است كه از عصر كشاورزى در اذهان ما رسوب 
كرده است. در عصر كشاورزى ساعت معنا ندارد، فقط روز و شب 
و فصل معنى دارد. حاصل اين نوع بى توجهى كار مفيد كمتر از يك 
ساعت در كشورهاى نظير ما، درمقايسه با كار مفيِد بيش از شش 

ساعت دركشور ژاپن است! 
حال، برگرديم به اتالف انرژى در كشور؛ على رغم اينكه كشور ما 
در  اكسيدكربن  دى  توليد  در  نمى آيد،  حساب  به  صنعتى  كشورى 
رتبه دهم هستيم! به صورت هاى مختلف گفته مى شود كه ساالنه به 
ارزش چندين ميليارد دالر انرژى تلف مى شود. ريشه اين نوع اتالف 
نيز عدم توجه به اندازه گيرى هاى الزم و عدم رشد فرهنگ علمى و 
صنعتى است. دما در خانه ها،كارخانه ها، ادارات و ... كنترل نمى شود، 
وسايل  در  ساز  و  سوخت  است،  زياد  ديوارها  و  پنجره ها  از  اتالف 
گرمايش و سرمايش و همچنين در خودروها بهينه نيست. پيش بينى 
مى شود كه بشر در آينده با بحران آب روبرو خواهد شد. كشور ما 
كم آب است. بخش عمده اى از محصوالت كشاورزى ما به بارندگى 
فصلى و سالى متكى است. خشك سالى هاى متعدد باعث شده عده 
زيادى اين شغل را رها كنند و به شهرها روى بياورند. كاهش جنگل 
و رشد بيابان، آزار دهنده است. آب در اثر تبخير، آبيارى پر اتالف، 
نشت از شبكه هاى آب رسانى، مصرف پر اتالف در منازل، و نداشتن 
در  جدى  تاثير  اين  و  مى رود  هدر  به  موثر  و  كافى  فاضالب  شبكه 
اقتصاد و اشتغال مردم دارد. على رغم مسائل توليد و مصرف آب، 
بخش در خور توجهى از محصوالت كشاورزى ما در اثر سرمازدگى، 
بسته بندى نامناسب، نگهدارى و نقل و انتقال نامناسب از بين مى رود 
و براى جلوگيرى از آن چاره انديشى جدى نمى شود. علت اصلى اين 
درك  عدم  و  صنعتى  انقالب  از  پيش  عصر  فرهنگ  رسوب  پديده، 

اهميت اندازه گيرى است.

اكنون به بى توجهى در مورد اندازه گيرى هايى مى پردازيم كه خصلت 
آمارى دارند. مردمى كه با اندازه گيرى هاى كميت هاى توزيع يافته 
و كالن انس ندارند، نمى توانند ارقام بزرگ و اندازه گيرى هاى آمارى 
رانندگى  تصادفات  در  نفر   25000 حدود  سال  هر  كنند.  حس  را 
كشته مى شوند و چند برابر اين تعداد معلول به جاى مى ماند و روى 
بسيارى از خانواده ها تاثير اقتصادى و روانى مى گذارد. اما وقتى به 
پاسخ  كن،  رانندگى  آهسته تر  مى گويى  بى احتياط  راننده هاى  از  يكى 
مى دهد كه «اوال مرگ دست خدا است، ثانيا دست به فرمان من 
موعظه  نيفتد،  اتفاقى  طوالنى  نسبتا  مسافرت  يك  در  اگر  خوبه»! 
مى كند كه «ديدى حق با من بود».  البته متوجه مى شوى كه ايشان 
با مفهوم آمار بيگانه است. تعداد اين نوع افراد در جامعه كم نيست. 
در آزمايشگاه تشخيص پزشكى از بيمار خون مى گيرند كه گلبول هاى 
را  خون  آسان تر،  شمارش  براى  كنند.  تعيين  حجم  واحد  در  را  او 
شمارش  با  مرتبه  هم  اندازه گيرى  خطاى  كه  مى كنند  رقيق  آنقدر 
گلبول ها مى شود و تشخيص غلط از آب در مى آيد! آلودگى هواى 
طفره  و  آمارى  هاى  اندازه گيرى  به  توجهى  بى  نتيجه  شهرها  كالن 
شوم  آثار  از  همه  ظاهر  به  است.  ارقام  برآورد  رشته  يك  از  رفتن 
آلودگى هوا باخبر هستند، و راه هاى مبارزه با آن نيز معلوم هستند. 
كشور انگلستان در اوايل قرن بيستم مسئله را حل كرده است. ولى 
عدم درك ارقام آمارى و رسوب فرهنگ كشاورزى در اذهان اجازه 

نمى دهد كارى انجام دهيم.

ادامه دارد ...
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2- يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ترجمه كاظم فيروزمند، حسن شمس 
تاريخى  مطالب  (چون  مركز.  نشر  چهاردهم،  چاپ  چى،  مديرشانه  محسن  آورى، 

مربوط به ايران از اين مرجع گرفته شده، از تكرار ارجاع ها خوددارى شده است.)
3- كالين ا. رنان، تاريخ علم كمبريج، ترجمه حسن افشار، چاپ چهارم، نشر مركز 
(چون مطالب تاريخى مربوط به تحوالت علم در غرب همگى از اين مرجع گرفته 

شده، از تكرار ارجاع ها خوددارى شده است.)
4- فرهنگ بريتانيكا، سنجه شناسى و استاندارد.

 R.P. Crease, Charles Sanders Peirce and the first absolute  -5
44-39 ,2009 measurement standard, Physics Today, December
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لباس فضايى، سيستم پيچيده اى از پوشاك، تجهيزات و سيستم هاى 
بتواند  كه  است  شده  طراحى  گونه اى  به  و  است  محيطى  زيست 

فضانورد را راحت در محيط خشن فضا زنده نگه دارد.
ببرد.  بدر  سالم  جان  مناسب  لباس  بدون  فضا  در  نمى تواند  انسان 
فضانوردان هنگامى كه داخل ايستگاه فضايى يا شاتل مشغول كار و 
زندگى هستند، به پوشيدن لباس مخصوص نيازى ندارند و گذشته 
از نبود گرانش در داخل شاتل يا ايستگاه فضايى، آنها تفاوت ديگرى 
را با زمين احساس نمى كنند. فضانوردان آنجا با لباس هاى راحت و 
شلوار راحتى و اغلب بدون كفش هستند؛ اما هنگامى كه يكى از آنها 
براى كار مجبور شود به بيرون از سفينه برود بايد لباس فضايى بر 

تن كند.
اگر انسان بدون پوشش مخصوص وارد فضا شود ظرف پانزده ثانيه 
بيهوش مى شود و مغز او در مدت چهار دقيقه نابود مى شود. حداقل 
دما در يك روز سرد زمستان در مناطق مسكونى زمين 20 - 30 
درجه زير صفر است، اما در فضا اين دما مى تواند به كمتر از 100 

درجه زير صفر هم برسد؛ با وجود اين اختالفات دماى فاحش، خيلى 
از  شدن  خارج  از  قبل  را  محافظ  لباس  فضانوردان  كه  است  مهم 

ايستگاه فضايى يا شاتل بپوشند.
 

طرح آپولو 
در ماموريت آپولو، فضانوردان مى توانستند به خوبى آن كه در فضا 
حركت مى كنند، بر روى ماه راه بروند. لباس هاى فضانوردى ابتدايى 
كمكى  لباس هاى  مى شدند،  پوشيده  موشك  پرتاب  زمان  در  كه 
لباس هاى  بودند.  مى رفت،  بين  از  فشار  كه  زمانى  براى  نياز،  مورد 

فضانوردى آپولو شامل اين موارد مى شدند:
• يك نايلون خنك كننده آبى به عنوان زيرپوش 

• يك لباس با فشار چند اليه 
• اليه درونى - نايلونى سبك وزن با سوراخ هايى بر روى آن 

• اليه ميانى - نايلون ورقه ورقه شده از براى نگه داشتن فشار 
• اليه بيرونى - نايلونى براى نگهدارى اليه هاى داراى فشار زيرين 

 Dacron آلومينيومى بافته شده با چهار اليه از Mylar پنج اليه از •
براى حفاظت از گرما 

• دو اليه از Kapton براى محافظت بيش تر از گرما 
• يك اليه از تفلون ورقه شده - نسوز - براى حفاظت از خراش 

• يك اليه از تفلون سفيد - نسوز 

سرگذشت لباس فضايى
لباس فضانوردى شامل كفش، دستكش، كاله براى ارتباطات و كاله 
پالستيكى كامال تميز Helmet است. در زمان پرتاب، اكسيژن و آب 
فضايى  روى  پياده  براى  مى شود.  تهيه  فضاپيما  توسط  كننده  خنك 
فضانورد با يك جفت كفش، دستكش با سر انگشت هاى الستيكى، 
يك دست فيلتر يا كاله آفتابگردان براى محافظت از نور آفتاب و 
يك كوله پشتى كه اكسيژن، دستگاه دفع دى اكسيد كربن و آب براى 
فضانوردى  لباس  پشتى  كوله  مى شود.  محافظت  دارد،  كننده  خنك 
ماه  روى  بر  كيلوگرم   14 و  زمين  روى  كيلوگرم   82 معادل  وزنى 
دارد. لباس هاى فضانوردى ابتدايى آپولو همچنين براى پياده روى در 
ماموريت  Sky Lab استفاده شد. در اوايل پرواز سفينه هاى فضايى، 
مانند  مى پوشيدند.  رنگى  قهوه اى  فضانوردى  لباس هاى  فضانوردان 
اگر  كه  بود  شده  طراحى  طورى  نيز  لباس  اين  قبلى،  ماموريت هاى 
فشار در كابين از بين رفت، خطرى متوجه فضانوردان نشود. طراحى 

اين لباس ها همچنين بسيار شبيه به طراحى لباس هاى آپولو بود.
وقتى كه پرواز شاتل ها بيش تر جريان گرفت، فضانوردان ديگر اين 
نوع لباس ها را در زمان پرتاب نپوشيدند. در عوِض آن لباس ها، آنها 
لباس هايى با رنگ آبى روشن با چكمه هايى سياه و يك كاله ارتباطى 
محكم  و  مقاوم  سفيد  پالستيكى   (communications helmet)
مى پوشيدند و اين تمرين تا يك حادثه چالش برانگيز ادامه يافت. 
بعد از آن حادثه، ناسا از تمام فضانوردان خواست در زمان پرتاب 
و برگشت به زمين لباس هاى داراى فشار را بپوشند. اين لباس هاى 
نارنجى داراى فشار مى باشند و به كاله، كفش، دستكش، چتر نجات 
و محافظ جان كه قابل باد شدن است، مجهز مى باشند. اين لباس هاى 
فضانوردى براى مواقع ضرورى ايجاد شده اند. براى مواقعى كه فشار 
درون كابين از بين برود، يا مجبور بشوند در ارتفاع بلند در زمان 

پرتاب يا برگشت به زمين بيرون بپرند. 

 EMU لباس هاى فضانوردى پيشرفته
سبك  و  نرم  جنس هايى  از  بيشتر  فضانوردى  لباس هاى  پيش تر، 
ساخته مى شدند. امروزه EMUها تركيبى از سبكى و مقاومت بسيار 
زياد هستند، تا هم راحتى را براى فضانورد به ارمغان بياورد و هم 
تغيير پذيرى باال. خود لباس از 13 اليه تشكيل شده است، اليه هاى 

خنك كننده ى داخلى، اليه هاى فشار و... 
بخش كنترل ماموريت ناسا به هيچ عنوان مايل نيست، حتى كمترين 
ريسك غير ضرورى براى فضانوردان وجود داشته باشد. هر كدام 
از فضانوردان يك دست - يونيت - لباس مخصوص براى داشتن 
ايمنى در فضا دارند كه (Extravehicular Mobility Unit)  يا در 

اصطالح عامه لباس فضانوردى - space suit - ناميده مى شود.
يك  وسيله  به  درآن  تهويه  و  مى كند  كنترل  را  بدن  دماى   EMU
لوله كه در لباس هاى داخلى تعبيه شده، انجام مى شود. لوله هاى آب 
گردان، فضانوردان را موقع كار در فضا در راحتى نگه مى دارند، اين 
لباس همچنين شامل يك كيف آب براى ذخيره آب و يك مخزن 
ميكروفون  يك  و  هدفون  يك  عالوه  به  است.  كثيف  آب  نگهدارى 
جمله  از  ديگر  ضرورى  وسايل  سرى  يك  و  ارتباط  برقرارى  براى 

تجهيزات اين لباس ها است.
تعداد زيادى از فضانوردان مختلف مى توانند از اين لباس ها استفاده 
سايزهاى  در  و  بوده  تعويض  قابل  آنها  مختلف  بخش هاى  كنند، 
مانند  يونيت ها  اين  اختصاصى  تجهيزات  دارند.  وجود  مختلف 
گرمكن هاى نوك انگشت، سيستم هاى خنك كننده، قسمت هايى كه 
روى كاله متصل شده و براى جلوگيرى از بخار تنفس و عرق و ... 
هستند. همچنين كوله پشتى هايى كه مى توانند به فضانورد در مسير 
برگشت به سفينه اش در صورتى كه طناب اتصال شان با سفينه پاره 
شود كمك كنند. EMU، از فضانوردان در زمان هاى بحرانى خارج 
از محدوده امن ايستگاه فضايى از فضانوردان محافظت مى كند و آنها 
... ادامه در صفحه 19



8

شماره 23، خرداد 1391

مى
غال

ب 
زين

 

درطبيعتنانو

   اگر خوب به طبيعت نگاه كنيم، گياهان 
و حيوانات بسيارى در اطراف مان مى بينيم 
كه ويژگى هاى خاصى دارند و ما در حالت 
در  را  خواصى  چنين  وجود  انتظار  طبيعى 
اين  بررسى  با  دانشمندان  نداريم.  آنها 
نانو  ساختارهاى  وجود  به  پى  موجودات 
از  گرفتن  الگو  با  برده اند!  آنها  در  مقياس 
آنها مي توان اختراعات بسيار نويني انجام 
داد، به طوري كه بسياري از اختراعات مهم 
در فناوري نانو با الگوگيري از طبيعت به 
دست آمده اند. براي مثال وقتي از ريچارد 
فاينمن پس از سخنراني خود با عنوان «آن 
در  دارد»  وجود  بسياري  فضاهاي  پايين 
مورد ايده اش سوال كردند، پاسخ داد: من 
اين ايده ام را از پديده هاي بيولوژيكي الهام 
به  شيميايي  نيروهاي  كه  جايي  گرفته ام، 
شكلي تكراري براي توليد اثرات مختلف و 
خارق العاده استفاده مي شوند. در اين مقاله 
فناوري  ايده هاي  بررسي  به  داريم  قصد 
شده اند،  گرفته  الهام  طبيعت  از  كه  نانو 

بپردازيم.

برگ نيلوفر آبي
در طبيعت حدود 20000 نوع گياه وجود 
دارند كه وقتي قطرات آب بر روي سطح 
در  كروي  صورت  به  مي افتند،  آنها  برگ 
پايين  به  و  غلتيده  سطح  روي  و  آمده 
از  را  آلودگي ها  و  غبار  و  گرد  و  مى افتند 
اين  معروف ترين  از  يكي  مي زدايند.  سطح 
گياهان برگ نيلوفر آبي است. دانشمندان 
از  مسئله  اين  علّت  پيدايش  منظور  به 
استفاده  روبشي  الكترونى  ميكروسكوپ 
نموده اند و مشاهده كردند كه سطح برگ 
كوچك  برآمدگي هاي  از  نازكي  اليه  با 
تعداد  و  بود  شده  پوشيده  ميكرومتري 

فوتونيك در الكترونيك كاربردهاي مهمي 
دارند و مي توان از آنها در ديودهاي قوي 
منتشركننده نوري (LED) و ديودهاي آلي 
مثال  يك  نمود.  نوراستفاده  منتشركنندة 
ديگر از نانو بلورهاى فوتونيكى در طبيعت 
جذابيت  تمام  پرنده  اين  است.  طاووس 
خود را مديون كريستال هاى نانو فوتونيك 

موجود در پرهاى خود است.

تار عنكبوت
است  اين  عنكبوت  تار  مهم  خواص  از 
كشش  برابر  در  زيادي  مقاومت  كه 
نمي شود.  گسيخته  هم  از  و  مي دهد  نشان 

برآمدگي هاي  اين  روي  نانومتري  بلور  فراواني 
ميكرومتري قرار گرفته بود. سطح برگ نيلوفر 
يك سطح آب ُگريز است و اين بدين معناست 
آب  بين  سطحي  چسبندگي  نيروي  مقدار  كه 
چسبندگي  نيروي  مقدار  از  بيشتر  آلودگي  و 
رو  اين  از  باشد.  سطح  و  آلودگي  ميان  سطحي 
هنگامي كه قطره اى مايع، نظير آب روي سطح 
برگ مي غلتد، آلودگي را همراه خود حمل كرده 
و از سطح دور مي كند. براي تفهيم بهتر مكانيزم 
يك  روي  كه  كنيد  تصور  را  شخصي  گياه،  اين 
فاصله  دليل  به  كه  دارد  قرار  ميخ  از  پر  تخته 
صفر  تخته  با  شخص  تماس  ميزان  ميخ ها  كم 
ميخ ها  نقش  برآمدگي ها  نيز  واقعيت  در  است. 

و قطرات آب نقش شخص را بازي مي كنند.
محصوالت  پديده  اين  از  گيري  الهام  با  امروزه 
محصول  اولين  است.  شده  ساخته  مختلفي 
كه  بود  عسل  مخصوص  قاشقي  شده  ساخته 
نمي ماند.  باقي  آن  روي  عسل  مصرف،  از  پس 
پارچه هاي  و  لباس ها  حاضر  حال  در  همچنين 
با  نيز  شونده  تميز  آسان  و  شونده  تميز  خود 
خاصيت آب گريزي و خود تميز شوندگي وارد 

بازار شده اند كه طرفداران زيادي دارد.
و  آبدوست  سطوح  موضوع  جذابيت  آنچه 
سازوكار  مقايسة  مي كند،  چندان  دو  را  آبگريز 
عملكرد اين سطوح با يكديگر است. نيلوفر آبي 
با سازوكار آب گريزي نانومترى، آلودگي ها را از 
سطح خود دور مي كند و سوسك هاي صحراي 
و  آب گريزي  خاصيت  دو  تركيب  با  ناميب 

آب دوستي، از باد مه آلود آب مي گيرد!

مورفو آبي
بلور فوتونيك به ساختاري مي گويند كه ضريب 
شكست آن به صورت متناوب تغيير كند. اين 
ساختارها مواد مناسبي در نانو اپتيك هستند و 

از يك ساختار شبكه اي تشكيل شده اند كه 
سوراخ هاي بسيار ريزي دارد. اين سوراخ ها 
از دو ماده مختلف با خواص اپتيكي كامال 
از  ساختار  اين  شده اند.  ساخته  متفاوت 
بلور  در  مشخصي  موج هاي  طول  انتشار 
با  توانسته اند  محققان  مي كند.  جلوگيري 
قرار دادن نانو ذرات طال به صورت متوالي 
بلورهاي  قلع  اكسيد  اينديم  اليه  يك  بر 

فوتونيك توليد نمايند.
نيز  فوتونيك  بلورهاي  پيدايش  منشاء 
طبيعت است. در طبيعت پروانه هاي مختلفي 
و از جمله ى آنها «مورفو آبي» وجود دارند 
فوتونيك  بلور  نوعي  داراي  آنها  بال  كه 
شكست  در  ناچيزي  تغيير  با  كه  مي باشد 
مي دهد.  رنگ  پروانه  بال  به  تابش  نور 
زيباست.  بسيار  پروانه  اين  بال هاي  تأللؤ 
همچنين به دليل درخشش خاص بال هاي 
اين پروانه در دهه هاي 60-50 كشورهاي 
اين  بال  بافت هاي  از  جنوبي  آمريكاي 
پروانه در چاپ اسكناس استفاده مي كردند، 
بلورهاي  شود.  جلوگيري  آن  جعل  از  تا 
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فناوري  مؤسسه  پژوهشگران  يافته هاي 
ماساچوست نشان مي دهد كه تار عنكبوت 
داراي تعداد زيادي بلور با ابعاد نانومتري 
عنكبوت  تار  فوق العاده  استحكام  است. 
فرد  به  منحصر  ساختار  اين  دليل  به  نيز 
از  الگوبرداري  با  پژوهشگران  اين  است. 
رشته  توليد  براي  روشي  به  عنكبوت  تار 
كه  يافتند  دست  كش سان  و  محكم  هاي 
پزشكي،  زمينه  در  زيادي  كاربردهاي 
همچنين  و  داشت  خواهد   ... و  بسته بندي 
با  ضدگلوله  لباس هاي  ساخت  دنبال  به 
استفاده از ويژگي هاي تار عنكبوت هستند.

كف پاي مارمولك گكو
مارمولك مي تواند به آساني روي ديوار و 
سقف حركت كند و از خطر سقوط نيز در 
امان باشد. اين ويژگي توجه پژوهش گران 
را به خود جلب نمود و در مطالعه پاهاي 
از  آن  پاي  كف  كه  بردند  پي  مارمولك 
شده  تشكيل  نانومتري  ابعاد  با  پرزهايي 
قرار  پا  سطح  روي  نامنظم  صورت  به  كه 
نيروي  سطح،  با  آنها  كم  فاصله  و  دارند 
جاذبه قوي اى را ايجاد مي كند. دانشمندان 
ويژگي  اين  از  الگوبرداري  با  توانسته اند 
حتي  كه  كنند  توليد  باال  قدرت  با  چسبي 
كنند.  تحّمل  را  كيلوگرم  تا 100  مي تواند 
لباسي  بتوانند  كه  هستند  اين  پي  در  آنها 
تا  كنند  توليد  عنكبوتي  مرد  لباس  مانند 
ديوار  روي  بتواند  آن  از  استفاده  با  انسان 

و سقف حركت كند.

***

ميكروسكوپ نيروي اتمي،
اصلي ترين ابزار در اجراي پروژه هاي نانو فنآوري
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   محققان آمريكايي با استفاده از نانولوله هاي كربني موفق به توليد 
انجام  سرعت  مي تواند  حسگر  اين  شده اند.  جديدي  زيستي  حسگر 
ايالتي  دانشگاه  پژوهشگران  دهد.  افزايش  را  پزشكي  تست هاي 
«اورگون» از ويژگي هاي نانولوله هاي كربني براي ساخت حسگرهاي 
بسيار  زماني  در  مي توان  حسگري  چنين  با  كردند.  استفاده  زيستي 

كوتاه و هزينه اى اندك، تشخيص و درمان بيماري را انجام داد.
نتايج تحقيقات اخير منجر به توليد يك نوع حسگر زيستي جديد شده 
است كه نه تنها مي تواند در پزشكي مورد استفاده قرار گيرد، بلكه 
زيست  مسائل  و  جديد  داروهاي  ساخت  شناسي،  سم  حوزه هاي  در 
محيطي مي توان از آن استفاده كرد. پژوهشگران معتقدند كه پيش از 
تجاري سازي اين حسگر بايد تحقيقات بيشتري روي آن انجام گيرد، 
با اين حال مي توان گفت كه اين حسگر داراي پتانسيل هاي زيادي 
است. يكى از محققان اين پروژه مي گويد: با اين نوع حسگرها مي توان 
موضوع  اين  داد.  انجام  دقيقه  چند  در  را  پزشكي  متعدد  تست هاي 
پزشكان را قادر مي سازد تا با يك بار مالقات بتوانند مشكل بيمار را 
تشخيص دهند؛ در حالي كه در روش هاي امروزي به چند روز زمان 

و نيز افراد متعددي براي انجام تست نياز است. 

يك  كه  به  طوري  دهد،  كاهش  نيز  را  هزينه ها  مي تواند  روش  اين 
تست از 50 دالر به يك دالر كاهش مي يابد. نكته كليدي در اين 
روش، استفاده از نانولوله هاي كربني است. اين نانولوله ها قادر هستند 
يك  كه  زماني  كنند.  شناسايي  حسگر  يك  سطح  در  را  پروتئين ها 
مي كند.  تغيير  الكتريكي شان  مقاومت  كند،  برخورد  آنها  به  پروتئين 
رابطه  پروتئين  نوع  با  نانولوله ها  در  الكتريكي  مقاومت  تغيير  مقدار 
دارد، بنابراين مي توان از آن براي تعيين نوع مولكول برخورد كننده 

استفاده كرد. 
ديگر  به  را  پروتئين ها  تا  بودند  راهي  به  دنبال  تحقيقاتي  گروه  اين 
را  فرايند  سرعت  شدند  موفق  و  بچسبانند  سيال ها  نظير  سطوحي 
2/5 برابر افزايش دهند. براي بهبود اتصال انتخابي نياز به تحقيقات 
روي  حسگر  اين  سازي  تجاري  از  پيش  بايد  بنابراين  است.  بيشتر 
پروتئين ها  الكترونيكي  تشخيص  داد.  انجام  بيشتري  كارهاي  آن 
به   مي شود،  محسوب  بيماري  تشخيص  براي  فوق العاده  امكان  يك 
خصوص كه هزينه توليد اين دستگاه پايين است. نتايج اين تحقيق در 

نشريه «Lab on a Chip» به چاپ رسيده است.
منبع: ايسنا

نانولوله  فيلتر  ساخت  به  موفق  كردستان  دانشگاه  محققان 
كه  شدند  نفتي  مشتقات  و  نفت  از  آب  جداسازي  براي  كربني 
شور  آب  كردن  جدا  در  نفتي،  آلودگي هاي  پاكسازي  بر  عالوه 

از نفت خام و همچنين در صنايع خودرو سازي كاربرد دارد.
آب و مواد نفتي با هم مخلوط نمي شوند، ولي مي توانند به شدت در 
هم فرو روند و جداسازي آن بسيار مشكل است. براي جداسازي آب 
از روغن روش هاي مختلفي وجود دارد كه به دليل هزينه اجرايي باال، 
بازده پايين و وسايل و تجهيزات بزرگ به صرفه نيستند. براي حل 
اين مشكل مي توان از تركيب نانولوله هاي كربني و ميكرو توري ها 
استفاده كرد. يك سطح فيلتري كه داراي دو خاصيت اَبََر آب گريزي 
و اَبَر چربي دوستي باشد، براي جداسازي آب و روغن مناسب است. 
چنين فيلتري را مي توان به وسيله انباشت نانولوله هاي كربني چند 
ديواره بر روي توري فوالد ضدزنگ توليد كرد.  مواد كربن دار داراي 
خاصيت چربي دوستي هستند و از اين رو نانولوله هاي كربني نيز به 
هستند. باال  دوستي  چربي  خاصيت  داراي  مويينگي،  خاصيت  علت 

آب  خاصيت  باعث  سطح  زبري  افزايش  كه  داده  نشان  تحقيقات 
گريزي مي شود؛ بنابراين توري نانولوله يي كه در آن نانولوله هاي 
سازي  جدا  براي  تواند  مي  باشند  گرفته  قرار  عمود  طور  به  كربني 
آب از روغن استفاده شود. براي آزمايش اين فيلتر، تركيبي از آب 
و نفت روي آن ريخته شد. بعد از گذشت مدت زماني نفت از اين 
اين  مزاياي  از  بود.  مانده  باقي  آب  كه  حالي  در  كرد،  عبور  فيلتر 
با  روغني  و  نفتي  تركيبات  از  را  آب  كه  است  آن  نانولوله اي  فيلتر 
بازده باال جدا مي كند. اين توري، نفت و مواد روغني را به خوبي از 
خود عبور مي دهد ولي در مقابل عبور آب از خود مقاومت نشان 
با  راحتي  به  كه  است  اين  فيلتر  اين  ديگر  هاي  مزيت  از  مي دهد. 
استفاده از جاذبه زمين كار مي كند و نيازي به دستگاه مكنده ندارد.

حفظ  همچنين  و  پتروشيمي  و  نفت  صنايع  در  فيلتر  اين  كاربرد 
نشت  نفت هاي  بازيافت  براي  فيلتر  اين  است.  زيست  محيط 
چاه هاي  خام  نفت  از  شور  آب  كردن  جدا  و  دريا  به  كرده 
كاربرد  است  شده  مخلوط  شور  آب  با  ها  آن  نفت  كه  نفتي 
سازي  خودرو  صنايع  در  مي توان  فيلتر  اين  از  همچنين  دارد. 
نفتي مخازن  نفت  تصفيه  به  مي تواند  فناوري  اين  كرد.  استفاده 

ايران كه آلوده به مقاديري آب نمكي خورنده هستند، كمك كند.
اين طرح توسط دانشجويان كارشناسى ارشد فيزيك در قالب پروژه 
تحقيقاتي در دانشگاه كردستان انجام شده است، كه روش ساخت فيلتر 
در اين طرح كامال جديد بوده و براي نخستين بار در دنيا انجام شده و با 
توجه به مزاياي فناوري نانو، كامًال قابل رقابت با ديگر روش ها است. 

خبرگزارى ايسنا، به نقل از پرتال جامع دانشگاهى

فيلتر نانولوله كربني،

 براي جداسازي آب و نفت

 براى اولين بار در كشور ساخته شد

توليد حسگر زيستى

و لوله هاى كربنى
برپاية نان

رى
ن او

و ف
ر نان
اخبا

رى
ن آو

و ف
ر نان
اخبا

رى
ن آو

و ف
ر نان
اخبا
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ه از همه زاويه ها طيف 
اختارى ك

نانو س

ى از نور را جذب مى كند
گسترده ا

جذب  قابليت  كه  ساخته اند  جديدى  نانوساختار  آمريكايى  محققان 
نور از هر قطبش و هر زاويه اى را دارد. اين ماده پالسمونيك جديد 
بازده  بهبود  براى  و  كند،  تبديل  گرما  به  را  نور  مى تواند  همچنين 

پيل هاى خورشيدى نويدبخش است.
دانشمندان سال هاست كه براى بهبود بازدهى صفحه هاى خورشيدى 
پيل هاى  حاضر  حال  در  مى كنند.  تالش  آن  هزينه هاى  كاهش  و 
خورشيدى مرسوم مبتنى بر سيليكون، به واسطه هزينه هاى باالى شان 
قادر به رقابت با سوخت هاى فسيلى نيستند. تالش ها براى كاهش 
به  منجر  خورشيدى،  پيل هاى  اين  در  شده  استفاده  سيليكون  مقدار 
كاليفرنيا  تحقيقاتى  موسسه  محققان  اكنون  شده اند.  كمتر  راندمان  
به  منجر  است  ممكن  كه  كرده اند  ارائه  جديدى  راهبرد   (CalTec)

حل اين مشكل شود.
ماده جديد ساخته شده توسط اين محققان، به دليل اينكه نور بيشترى 
جذب مى كند، مى تواند صفحه هاى خورشيدى مرسوم را ارتقاء داده 
باعث  جديد  نانوساختار  از  استفاده  دهد.  افزايش  را  راندمان شان  و 
مى شود كه نه تنها سيليكون استفاده شده در اين پيل هاى خورشيدى 
قابل  اكنون  آنچه  با  مقايسه  در  آنها  راندمان  بلكه  شود  نازك تر 
دليل  بدين  توانايى ها  اين  همه  مى يابد.  افزايش  نيز  است،  دسترسى 
است كه اين نانو ماده جديد به واسطه اثر پخشى اى كه دارد، مى تواند 
بخش بزرگ ترى از نورى كه به آن برخورد مى كند، را جذب كند.

اين نانوساختار جديد از نقره ساخته مى شود و به صورت رديف هايى 
از  نور  جذب  براى  رديف ها  اين  مى شود.  شكل دهى  ذوزنقه ها  از 
مختلف  فاصله هاى  و  شكل ها  لبه هاى  طول  در  گوناگون،  مسيرهاى 
به  قادر  حاصله  ماده  و  هستند  متنوعى  بلندى هاى  و  پستى  داراى 
ساختار  اين  مى باشد.  مرئى  طيف  از  نور  درصد  از 70  بيش  جذب 
مقدار  است  قادر  نور،  از  بزرگ ترى  بخش  جذب  دليل  به  جديد 
مرحله  كند.  گرما  به  تبديل  را  خود  به  شده  تابيده  نور  از  بيشترى 
بعدى بررسى عملكرد ديگر مواد جهت يافتن راهى براى تبديل نور 

جذب شده اضافى به الكتريسته بيشتر است.
 Nature اين محققان جزئيات نتايج كار تحقيقاتى خود را در مجله ى
Communications منتشر كرده اند.                    خبرگزارى فارس

ثبت اختراع پژوهشگران دانشگاه 

صنعتي شريف در ادارة

(USPTO) اختراعات آمريكا 
نياز  بدون  و  يك وجهى  ساختار  با  رنگدانه اى،  خورشيدى  «سلول 
به زيراليه شفاف رسانا» عنوان اختراع پژوهشگران دانشگاه صنعتى 
در   (USPTO) آمريكا  اختراعات  ثبت  اداره ى  در  كه  است  شريف 

مرحله انتشار است. 
توسعه  ويژه  ستاد  سايت  خبرى  بخش  با  گفتگو  در  تقوى نيا،  دكتر 
فناورى نانو گفت: «گروه ما در زمينه سلول هاى خورشيدى رنگدانه اى 
و همچنين ديودهاى نورتاب آلى فعال است. ما در اين طرح موفق 
شديم، ساختارى جديد براى سلول خورشيدى ارائه دهيم كه مى تواند 
شيشه هاى رسانا را -كه قسمت عمده اى از هزينه سلول خورشيدى 
را به خود اختصاص مى دهد- از ساختار حذف كند. ايشان، درباره 
خورشيدى  «سلول هاى  گفت:  رنگدانه اى  خورشيدى  سلول هاى 
است  نانوساختارى  خورشيدى  سلول هاى  انواع  از  يكى  رنگدانه اى، 
كه بر پايه جذب نور توسط مولكول هاى رنگدانه و تزريق الكترون و 
حفره به يك ماده نيمه رسانا و يك الكتروليت عمل مى كند. مكانيزم 

عملكرد اين سلول ها تشابه زيادى با فتوسنتز گياهان دارد». 
مجموعه اين فعاليت ها، در جهت ايجاد زيرساخت علم و فناورى 
الزم به منظور تجارى سازى فناورى سلول هاى خورشيدى است. به 
موازات اين طرح، در حال انجام چندين طرح ديگر نيز هستيم كه 
منجر  قبول  قابل  نتايج  به  كداميك  شد،  خواهد  مشخص  آينده  در 
خورشيدى  سلول هاى  انبوه  توليد  خصوص  در  ايشان  شد.  خواهد 
در ايران اين گونه توضيح داد: «براى توليد سلول خورشيدى، تعداد 
از  يك  هر  كه  مى شود  انجام  حرارتى  و  اليه نشانى  عمليات  زيادى 
اين مراحل ظاهراً ساده، براى توليد با سرعت و مقياس باال، نيازمند 
حجم وسيعى كار و طراحى است. سرعت توليد، هزينه فرايند، هزينه 
مواد اوليه مورد استفاده و قيمت تمام شده در مقايسه با فناورى هاى 
رقيب، همه بايد به گونه اى باشد كه توليد، توجيه پذير باشد. عالوه 
بر اين، پايدارى محصول در طول چندين سال و بازدهى آن، مهم و 
كليدى است. بنابراين عالوه بر خالقيت فنى، پارامترهاى زياد ديگرى 
تشكيل  را  تجارى سازى  فعاليت  يك  مجموعًا  كه  دارند  وجود  نيز 
مى دهند. ما نيز در بخش هاى مختلفى از اين فعاليت سهيم هستيم 
و اميدواريم كه بتوانيم در سال هاى آينده، سلول هاى خورشيدى با 
فناورى بومى در ايران داشته باشيم».                                             ستاد 

توسعه نانوفناورى
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مى توان  آنها  توسط  هستند.  كاره   همه  ديجيتال  دوربين هاى     
كرد.  ديجيتالى  را  چاپى  عكس هاى  و  ميلى مترى   35 اساليدهاى 
هم چنين مى توان از آنها به عنوان منظرى براى نگريستن به حيات 
پايين  دائمًا  باال،  كيفيت  با  دوربين هايى  قيمت  نمود.  استفاده  وحش 
ديجيتال  دوربين هاى  تا  مى شود  باعث  قابليت ها  اين  همه  مى آيد. 
موردى جذاب براى عكاسى نجومى باشند. اگر يكى از آن ها داريد، 
بايد ببينيد چه كارهايى مى توان با آن انجام داد... سيارات نيز جزء 

اهداف اوليه براى دوربين هاى ديجيتال هستند. 
فيلسوف يونانى، هراكليتوس، مى گويد: «هيچ چيز دائمى نيست به جز 
تغيير». اگر اخبار دنياى عكاسى ديجيتال را دنبال كنيد، با اين گفته 
موافقت مى كنيد. دوربين هاى ديجيتال موجود در بازار هرروز قوى تر، 
معمولى  دوربين هاى  جايگزين  آنها  مى شوند.  ارزان تر  و  كوچك تر 
روزمره  عكاسى  
در  ولى  شده اند. 
چه  نجومى  عكاسى 

طور؟
تازه كارهاى  براى 
ديجيتال  عكاسى 
و  اولين  نجومى، 
دسترس ترين  در 
است.  ماه  جرم 
است  جرمى  ماه 
جزئيات  با  و  پرنور 

سطحى بسيار. 
نماى   عكس  اين 
دهانه  از  نزديك، 
نزديكى  (در  تيكو 
با  عكس  پايين 
در  برآمدگى  يك 
 85 كه  آن)  وسط 
كيلومتر پهنا دارد، گرفته شده است. دوربين با استفاده از يك چشمى 
متصل  شكستى  نيوتونى   6/f اينج  تلسكوپ 8  به  ميلى مترى   10/5

شده است.
كه از سيستم خنك  برخالف CCDهاى مخصوص عكاسى نجومى 
كننده استفاده مى كنند، حس گرهاى دوربين هاى ديجيتال موجود در 
به  مى كنند  توليد  زيادى  «نويز»  مدت  بلند  نوردهى هاى  در  بازار، 
طورى كه مدت زمان نوردهى مفيد آن ها تنها چند ثانيه است. اين 
است  مناسب  سيارات  و  ماه  همچون  درخشانى  اجرام  براى  زمان 
ولى براى اجرام اعماق آسمان بسيار كم است. با اين وجود، مى توان 
اين مشكل را با گرفتن تعداد عكس زياد، با نوردهى كوتاه، و روى 
به  كرد.  حل  ديجيتال،  روش هاى  از  استفاده  با  آنها  دادن  قرار  هم 
طور كلى، دوربين هاى ديجيتال براى ويرايش و چاپ شدن نياز به 
و  است  پيشرفت  حال  در  سرعت  به  فناورى  ولى  دارند  كامپيوتر 
چاپگرهاى عكسى، كه بدون نياز به كامپيوتر كار مى كنند، به آسانى 

در بازار يافت مى شوند.

Afocal روش
شدنى تر  باز  لنزهاى  بازار،  در  موجود  ساده  ديجيتاِل  دوربين هاى   
 SLR گران تر  دوربين هاى  سراغ  به  بايد  منظور  اين  براى  ندارند. 
برويد. به همين دليل، تنها روش عكاسى با آنها از طريق تلسكوپ، 
چشمى  جلوى  در  مستقيمًا  دوربين  روش  اين  در  است.   ،afocal
تلسكوپ قرار مى گيرد. مى توان دوربين را با دست گرفت، بر روى 
سه پايه اى جداگانه گذاشت يا قطعه اى براى اتصال آن به تلسكوپ 

ساخت يا خريد.
روش afocal به طور چشم گيرى اندازه تصوير را زياد مى كند و در 
است  ممكن  مى دهد.  كاهش  را  موثر  كانونى  فاصله  نسبت  مقابل، 
عكس نيز مقدارى معوج و سايه دار شود. سايه دار شدن يعنى تيره 
شدن لبه هاى عكس بر اثر انسداد مسير نور به علت محدوديت هاى 
اين حالت زمانى پيش مى آيد كه دوربين بيش از  مكانيكى. معموالً 
بيشتر  چشمى  از  دوربين  ديد  زاويه  يا  باشد  دور  چشمى  از  اندازه 
باشد. با اين وجود، در عكس بردارى از سيارات يا اجرام كوچك، كه 
مى توان آنها را به راحتى در مركز ميدان ديد قرار داد، اين مسئله 
مطرح نيست. براى جلوگيرى از سايه دار شدن عكس، بايد دوربين را 

به  ممكن  حد  تا 
نزديك  چشمى 
آن  مركز  در  و 
و  داشت  نگاه 
چشمى هايى  از 
گشادى  كه 
بزرگ  آن ها 
استفاده  است، 
از  بعضى  كرد. 
با  چشمى هاى 
كانونى  فاصله 
قدر  آن  كوتاه، 
ن  نه شا ها د
محدود است كه 

عكاسى نجومى
 با دوربين ديجيتال

نمى توان دوربين 
را به اندازه كافى 
نزديك شان قرار 
عكس  و  داد 

گرفت. 
در هرصورت، با 

تجربه است كه مى توان بهترين وضعيت قرارگيرى دوربين را پيدا 
كرد.

كاهش  را  دوربين  ديد  ميدان  كردن)،  (زوم  تصوير  كردن  بزرگ 
ولى  مى رسد  حداقل  به  عكس  شدن  سايه دار  نتيجه  در  و  مى دهد 
مى كند.  كم  را  تصوير  وضوح  كه  چرا  كنيد،  پرهيز  ديجيتال  زوم  از 
زوم كردن بزرگ نمايى را هم مى افزايد و باعث مى شود تا فوكوس 
كردن راحت تر شود ولى از طرف ديگر پيدا كردن جرم مورد نظر را 
سخت تر مى كند. تصاوير دوربين هاى ديجيتال را مى توان با استفاده 

از نرم افزارهاى معروفى مثل Photoshop ويرايش نمود. 
عدسى هاى  در  مختلفى  اثرات  علت  به  مى تواند  تصوير  اعوجاج 
دوربين و چشمى، رخ دهد. ممكن است مركز تصوير فوكوس باشد 
در حالى كه نواحى بيرونى نباشند، به طورى كه ناحيه مفيد شديداً 
محدود شود. مطمئن شويد كه كف دوربين در وسط و عمود بر محور 
عدسى هاى تلسكوپ قرار دارد. چشمى و دوربين را نيز از گرد و غبار 

دور نگاه داريد، زيرا باعث كم شدن كنتراست مى شود.
سوار كردن دوربين روى سه پايه اى جداگانه، لرزش ها را كم مى كند 
دوربين  وزن  خاطر  به  تلسكوپ  كردن  متعادل  به  نيازى  ديگر  و 
نيست. اين طريقه چينش باعث مى شود تا بتوان چشمى را طورى 

مند
رج
ر ا
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وم
نج

وم
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و فوكوس نمودن دقيق، از روى آن دشوار است.
اگر دوربين تان خروجى ويديو دارد، مى توانيد آن را به يك نمايشگر 
بزرگ تر وصل كنيد (مثًال تلويزيون 13 اينج سفرى) تا بتوانيد با نگاه 
نمى توان  وقتى  هم چنين  فوكوس كنيد.  راحت تر  تلويزيون  به  كردن 
خوب ديد، مى توان از اين حالت براى پيدا كردن بهترين لحظه براى 

گرفتن عكس استفاده كرد.
است.  مناسب  و  ايمن  فيلترى  داشتن  نيازمند  خورشيد  از  عكاسى 
حتمًا بايد جلوى يابنده دوربين را پوشاند. فوكوس كردن با استفاده 
از نمايشگر دوربين، در نور زياد روز، ممكن است باعث اشتباه شود. 

بنابراين، روى نمايشگر يا تلويزيون، سايه ايجاد كنيد.
براى  باال،  كيفيت  با  جوينده  يك  فيلم،  با  نجومى  عكاسى  همانند 
جوينده  يك  اگر  است.  كننده  كمك  بسيار  تلسكوپ  نشانه روى 
بزرگ تر و قوى تر با تلسكوپ به خوبى هم خط شده باشد مى تواند به 
راحتى، شما را در قرار دادن اجرام كوچك در ميدان ديد دوربين، 

يارى دهد.

گرفتن عكس
دوربين هاى ديجيتال ساده نمى توانند نوردهى هاى بلند مدت داشته 

بكشد،  طول  ثانيه  چند  از  بيش  عكس  گرفتن  اگر  كه  چرا  باشند 
نويزهاى الكترونيكى زيادى بر روى عكس ايجاد مى شوند. برخالف           
كه  ندارند  آينه اى  معمولى  ديجيتال  دوربين هاى   1،SLRدوربين هاى
بخواهد بسته شود و در زمان گرفتن عكس لرزش ايجاد كند، ولى 
هنوز هم امكان اين كه در حين فشردن شاتر لرزش ايجاد لرزش 
شود، هست. مى توان براى جلوگيرى از اين امر، از قابليت به تاخير 
انداختن لحظه گرفتن عكس يا كنترل از راه دور، استفاده نمود. در 
غير اين صورت بايد شاتر را بدون تكان دادن تنظيمات و با مالحظه، 

فشرد.
عكس زير از لكه هاى خورشيدى كه با چشم غيرمسلح ديده مى شدند، 
تلسكوپ  به  دوربين متصل  از  با استفاده  در تايلند،  از رصدخانه اى 

حركت داد كه در حينى كه تلسكوپ جرم مورد نظر را در آسمان 
دنبال مى كند، مستقيمًا از دوربين دور يا به آن نزديك شود. براى 
محافظت چشمى و عدسى دوربين از نورهاى ديگر، از پارچه اى سياه 

يا مقوا استفاده كنيد.
با وجود آن كه ضرورى نيست، ولى يك موتور ردياب، كارها را با 
در مركز نگاه داشتن جرم مورد نظر، زمانى كه دوربين را فوكوس 
مى كنيد و عكس مى گيريد، آسان مى كند. در تلسكوپ هايى كه موتور 
ردياب ندارند هنوز مى توان با كوتاه كردن زمان نوردهى عكس هاى 
خوبى گرفت. جرم مورد نظر را در گوشه چشمى و در خالف جهت 
حركت آسمان قرار دهيد. هرگاه شى به نزديكى مركز تصوير رسيد 

دكمه دوربين را بفشاريد.

فوكوس (كانونى) كردن
همانند عكاسى نجومى با فيلم، نياز است تا فوكوس به صورت كامل 
شد.  خواهد  آشكار  وضوح  به  خطايى  هرگونه  كه  چرا  شود؛  انجام 
عينك  از  (اگر  ديد  از  استفاده  با  چشمى،  كردن  فوكوس  با  مى توان 
طبى استفاده مى كنيد، آن را به چشم تان بزنيد) و تنظيم كردن لنز 
دستى  تنظيم  حالت  دوربين  اگر  كرد.  شروع  بى نهايت،  در  دوربين 
ندارد، آن را روى تنظيم اتوماتيك بگذاريد. از نمايشگر روى دوربين، 
مى توان براى به وسط آوردن و فوكوس كردن روى جرم مورد نظر 
استفاده نمود. براى بعضى اشخاص اين صفحه نمايشگر كوچك است 

شكستى و چشمى 32 ميلى مترى گرفته شده است.
لبه  در   Gassendi كيلومترى  برخوردى 110  دهانه  از  باال،  عكس 
شمالى ماه، با استفاده از دوربين ديجيتال متصل به تلسكوپ 8 اينچ 

f/6 نيتونى و چشمى 10/5 ميلى مترى، گرفته شده است.
مدت  انتخاب  براى  دستى  تنظيم  متداول،  دوربين هاى  از  بسيارى 
زمان نوردهى ندارند. براى همين، بايد به بخش اتوماتيك شان اعتماد 
كرد. اين بخش معموالً براى عكاسى از اجرام بزرگ، درخشان و با 
... ادامه در صفحه 15
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كه  هنگام  آن  از  چون  مى دانيم،  ديرينه  را  شناسى  ستاره  دانش     
بشر بر  روى كره خاكى پا گذاشت و گوهرهاى شب چراغ آسمان را 
نظاره كرد، با كنجكاوى اش به طلوع و غروب خورشيد و ماه درخشان 
و ستارگان توجه نمود و كوشيد تا پاسخ هاى مناسبى براى سئواالت 
خود در اين زمينه داشته باشد. ظهور  ناگهانى  شهاب ها  و  دنباله 
دارها در آسمان و ده ها رويداد آسمانى جالب ديگر، اين دانش را به 
يكى از جذاب ترين علوم مورد توجه بشر مبدل نموده است، كه تنها 

به گروهى خاص تعلق ندارد.
را  نجوم  به  عالقمندان  حرفه اى،  پژوهش گران  و  اساتيد  بر  عالوه    
تحت عنوان آماتور «شيفته و عاشق» طبقه بندى نمودند. فعاليت هاى 
آمارها   برخى  بنابر  امروزه  كه  رفت  پيش  جايى  تا  آماتور  محققان 
پرتالش  قشر  اين  به  را  نجومى  اكتشافات   درصد    70 از  بيش  
ديگر  و  چار طاقى ها  مى دانند.  متعلق  جامعه  چشم داشت  بدون  و 
كاربردى،  مطالعات  از  نمادى  اخترشناسى،  در  توجه  مورد  بناهاى 
ايرانيان  روى آورى  و  اسالم  دين  ظهور  با  هستند.  دور  بسيار  قرون 
علم دوست به فراگيرى و استمرار مطالعات نجومى، شايد به جرات 
بتوان گفت، اين تالش ها مبناى پژوهش هاى امروزى در زمينه دانش 
اخترشناسى نوين شدند. زمانى كه چندين قرن قبل از تيكو براهه، 
پيش  بسيار  و  پرداخت  ماه  انحرافى  حركات  به  بوزجانى  ابوالوفاى 
توسط  سمرقند  و  مراغه  همچون  رصدخانه اى  گاليله،  رصدهاى  از 
حكيم طوسى و غياث الدين جمشيد كاشانى  بنيان  گذاشته شد، به 
صورتى كه از خارج كشور نيز، دانشجويان بورسيه مى پذيرفتند! در 
اين  رصدخانه ها، همچنين ابزارهاى نوينى به  خدمت مى گرفتند كه 

مبانى مهندسى در آنها كامًال رعايت مى شد.
در عصر نوين ستاره شناسى، تلسكوپ هاى غول پيكر و رصدخانه هاى 
گذاشته  بنيان  دسترس،  از  دور  كوه هاى  قلل  فراز  بر  بزرگ  بسيار 
نجومى  پژوهش هاى  و  اكتشافات  انگيز،  شگفت  سرعتى  با  و  شدند 
پيش رفت؛ تا جايى كه عليرغم ميل درونى مردم و رغبت ويژه اى 
كه به اين دانش داشته و دارند، گويا دانش ستاره شناسى از دسترس 
عامه خارج و ويژه افراد خاص شد. اين در حالى است كه بسيارى از 
افراد، خصيصه علم را عامه فهم بودن و همگانى بودن آن مى دانند. 

براى تحقق اين امر، آماتورها مثل هميشه پيشگام بودند. 

طرح روزى با عنوان «ستاره شناسى»
نام  به  فردى  خورشيدى)   1352–1353) ميالدى  سال 1973  در 
داگ برگر در يكى از اياالت امريكا، «روز نجوم» را پايه گذارى كرد. 
دور  رصدخانه هاى  به  مردم  رفتِن  جاى  به  كه  بود  اين  وى  هدف 
نجوم  كارشناسان  همراه  به  تلسكوپ ها  و  رصدخانه ها  دسترس،  از 
به مردم كوچه بازار  به ميان مردم بيايند. برگر مى خواست مجدداً 
كه رشته ستاره شناسى همواره دانشى عمومى و در  يادآورى شود 
اختيار همگان است. شعار «بر شما باد كشف كائنات»  كه در سال 
توسط  تلسكوپ  كارگيرى  به  سال  (چهارصدمين  ميالدى   2009
پايه  همين  بر  نيز،  شد  همگانى  شناسى)  اختر  نوين  عصر  در  گاليله 
استوار بود. به مرور ايالت هاى مختلف آمريكا نيز به حركت بزرگ 
روز ستاره شناسى پيوستند. با همراه شدن برخى از كشورهاى جهان، 

قى
عتي

ود 
سع

 م

و سرگذشتى از آن در ايران

روز جهانىنجوم
اين مناسبت كه «روز نجوم»  نام گرفته بود تبديل به حركتى جهانى 

شد.1 

اقدام كشورمان در اين مسير جهانى
طى سال هاى پايانى دهه 70 خورشيدى و  با تاسيس انجمن نجوم 
مجموعه  اين  عنوان  به  توجه  با  مركز  كارشناسان  ايران،  آماتورى 
از  پس  نمايند.  آغاز  كشور  در  را  حركتى  چنين  تا  افتادند  فكر  به 
اين  برگزاركننده  جهانى  ليگ  به  ايران  آماتورى  نجوم  پيام  ارسال 
روز  انتخاب  نحوه  و  اجرايى  دستورالعمل  كتابچه  عدد  دو  مناسبت، 
در  سفيدى  بخش  كه  مناسبت  اين  پوستر  عدد  چند  نجوم،  جهانى 
پايين آن براى اعمال طراحى هر كشور و بيان بومى مطالب تعبيه 
شده بود و همچنين پنجاه عدد پوستر ماه كه در روش انتخاب روز 
جهانى نجوم جايگاه ويژه دارد، از سوى ليگ مذكور به انجمن نجوم 

آماتورى ايران ارسال شد.

روز و هفته ستاره شناسى چه زمانى است؟
پايگاه هاى   درتمامى  بعدها  كه  دريافتى  كتابچه  مستندات  براساس 
اينترنتى جهان نيز انعكاس فراوانى داشت. حد فاصل 15 آوريل تا 
15 ِمى هر سال، روز شنبه اى كه به تربيع اول ماه نزديك باشد، به 
عنوان روز جهانى ستاره شناسى انتخاب مى شود. با اين روش، هر سال 
روز نجوم با توجه به وضعيت ماه متفاوت خواهد بود. علت انتخاب 
«ماه» نيز آن است كه اين جرم آسمانى، نزديكترين همسايه زمين 
و كره دوست داشتنى زمينى هاست. به اين ترتيب در روز شنبه 15 
ارديبهشت 1380 براى  اولين بار در فرهنگ سراى بهمن از سوى 
انجمن نجوم آماتورى ايران، ويژه برنامه اى همگام با جامعه جهانى 
به اجرا درآمد. در همان سال، گروه نجومى داخلى ديگرى نيز، روز 

از  قبل  جمعه 
جهانى  روز 
در  را  نجوم 
به  كشورمان 
اجرا درآوردند.

ذكر  به  الزم 
است طى حدود 
اخير،  سال   15
قبل  دوشنبه  از 
جهانى  روز  از 
شناسى  ستاره 
بعد  يكشنبه  تا 
از اين مناسبت، 
به عنوان «هفته 
شناخته  نجوم» 

بيشتر  فرصتى  در  نجوم  ترويج  وسيله،  بدين  خوشبختانه  شود.  مى 
براى منجمان آماتور امكان پذير مى باشد.2

روز جهانى يا روز ملى؟
نكته قابل تأمل در اين بحث آنكه، چون مناسبتى با عنوان جهانى و از 
وراى مرزها مطرح شده، پس به واژه جهانى بايد توجهى خاص شود؛ 
چرا كه هدف از اين گونه نام گذارى بيشتر آن است كه مردم جهان 
در يك روز مشترك خواسته اى را بيان نمايند. بنابراين، اين موضوع 
قرار  اگر  آن،  از  گذشته  است؛  تفكيك  قابل  ملى»  «روز  از  كامال 
باشد روز ملى در اين زمينه داشته باشيم، با وجود مفاخرى همچون 
شهريور،   13 روز  در  ايشان  بزرگداشت  روز  كه  بيرونى  ابوريحان 
مى تواند  صاف تر،  مراتب  به  آسمانى  با  تابستان  فراغت  اوقات  در 
تصور  كه  زمانى  تا  اما  باشد.  نجوم»  ملى  «روز  اعالم  براى  الگويى 
مي گذاريم.  احترام  آن  قوانين  به  داريم،  جهانى  جامعه  با  هم نوايى 
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بردن تلسكوپ به ميان مردم - به همين سادگى
با وجود اين بحث طوالنى، خوب است اشاره كنيم كه براى ترويج 
داشته  مى توانيم  شناسى  ستاره  جهانى  روز  در  فعاليتى  چه  نجوم 
باشيم؟ تلسكوپ يا هر ابزار رصدى خود را برداشته و به يك پارك 
را  تابان  ماه  همچون  زيبايى  آسمانى  جرم  مى بريم،  عمومى  محل  و 
توسط آن رصد كرده و افراد حاضر را براى مشاهده دعوت مى كنيم. 
ضرورى است، بتوانيم برخى سواالت مخاطبان را نيز جوابگو باشيد. 
پس از آن، شما نيز در يك گام جهانى براى ترويج دانش كهن ستاره 

شناسى شركت نموده ايد... به همين سادگى و جذابيت!
تقسيم عشق به آسمان با بقيه مردم، آشنا كردن آنها با اطالعات 
نجومى، پرهيز دادن از خرافه ها و تفكيك آن از اين دانش جذاب، 
ماندگار  براى  مرتبط  نشريات  توزيع  جهان،  و  كشور  مفاخر  معرفى 
نمودن اطالعات ارائه شده، بخشى از اقدامات افراد، گروه ها و مراكز 
گروه  يا  فرد  هر  محدوديت،  و  مرز  داشتن  بدون  كه  باشد  مى تواند 
حركت  نمايد.  اقدام  عمومى  آگاهى  بردن  باال  به  نسبت  مى تواند 
زيبايى كه «ماهنامه لذت فيزيك» نيز به دور از فرمول ها و مفاهيم 
پيچيده و تخصصى براى عمومى سازى دانش كاربردى فيزيك نموده 
و گام هاى عملى و روزمره را به مخاطبان يادآور شده و با روش و 
منشى كاربردى و علمى نسبت به ساده سازى مفاهيم اقدام مى كند. 
بديهى است در هر زمينه، ارائه دانش محض و كار آكادميك وظيفه 
و  آماتورى  حوزه  قطعًا  و  دنياست  معتبر  علمى  مراكز  و  دانشگاه ها 
و  شده  بازشناسى  و  تفكيك  كامًال  يكديگر  از  مى بايست  آكادميك 
جايگاه حركت هاى خود جوش علمى به دور از تاييد و رد دانشگاهى 

مورد مالحظه جدى قرار گيرد.
انجمن نجوم آماتورى ايران

 

***
... بقيه از صفحه 13

نور يكنواخت مناسب است، همانند تصاوير نماى نزديك ماه. ممكن 
است، نياز باشد به صورت دستى نوردهى را تنظيم كنيد. براى اين 
كار، با هربار تغيير، نتيجه را بر روى نمايشگر دوربين ببينيد و بهترين 

آن ها را ذخيره كنيد.
يك  است.  الزم  خطا  و  آزمون  سيارات،  حالت  بهترين  يافتن  براى 
نقطه خوِب شروع براى مشترى و زحل، يك چهارم تا يك دوم ثانيه 
است. براى جلوگيرى از تار شدن تصوير به علت اغتشاشات جوى، 
بهترين  وجود،  اين  (با  گرفت.  نظر  در  كوتاه  بايد  را  نوردهى  زمان 
تصاويِر جديد از سيارات، نه با گرفتن يك عكس، بلكه با روى هم 
قرار دادن صدها فريم ويديويى، گرفته شده با يك وب كم ديجيتال، 

به دست مى آيند).
براى ذخيره كردن عكس ها، از باالترين كيفيت دوربين تان استفاده 
كنيد؛ يعنى از آخرين وضوح دوربين و كم ترين ميزان فشرده سازى. 
اكثر دوربين هاى ديجيتال از فرمت فشرده سازى JPEG براى كم 
دوربين،  حافظه  در  بيشتر  عكس  دادن  جا  و  عكس ها  حجم  كردن 

حتى طى مكاتباتى كه با ليگ جهانى برگزار كننده انجام شد، مديريت 
ليگ جهانى بر روز شنبه به عنوان روز رسمى(Official day) تاكيد 
براى  عاملى  را  داخلى  مناسبت هاى  برخى  با  آن  تقارن  و  داشتند 
جابجايى از روز شنبه به روز ديگر نمى دانستند! براين اساس، انجمن 
نجوم آماتورى ايران ضمن برنامه ريزى براى تمامى روزهاى هفته 
جهانى ستاره شناسى همه ساله ويژه برنامه اى را هم زمان با جامعه 
جهانى به اجرا در مى آورد و يك صدا با آماتورهاى نجوم در جهان 
به ترويج اين دانش كهن مى پردازد. استفاده از روز تعطيل هفته نيز 
با اين فرض فرصت مغتنمى است كه نه با عنوان روز نجوم بلكه 
براى ترويج اين دانش، در هفته اى جهانى به اين نام مى تواند مورد 

توجه باشد.     

استفاده مى كنند. هرچه بيشتر تصوير را فشرده كنيد، اثرات مصنوعى 
بيشترى در آن ظاهر مى شود. مثل كم شدن رنگ و مربع مربع شدن 
اجازه  دوربين تان  اگر  بنابراين،  آن.  كردن  بزرگ  هنگام  در  تصوير 
 ،TIFF يا   RAW همانند  غيرفشرده،  فرمتى  در  را  عكس  مى دهد، 

ذخيره كنيد.
 از اين كه مى توان عكس هاى نجومى بيشترى نسبت به عكس هاى 
كرد،  ذخيره  دوربين  در  مى شوند،  گرفته  روز  نور  در  كه  عادى، 
بيشتر  بسيار  نجومى،  عكس  يك  سياه  زمينه  نشويد!  شگفت زده 
گرفتن  با  را  موضوع  اين  مى شود.  فشرده  معمولى  عكس هاى  از 
CCD كار  نحوه  علت  به  كنيد.  امتحان  سفيد،  و  سياه  عكس هاى 

هاى رنگى، عكس هايى كه به صورت سياه و سفيد گرفته مى شوند، 
فشرده تر از عكس هاى رنگى هستند.

نياز به برق
دوربين هاى ديجيتال مصرف كننده شديد باترى هستند، به خصوص 
اگر از نمايشگرشان به صورت مداوم استفاده شود. اگر به آداپتور و 
برق دسترسى باشد، مى توان از اين مشكل رهايى يافت. ممكن است 
ساعت  نيم  از  كم تر  حتى  دوربين ها  از  بعضى  در  جديد  باترى هاى 
مى شوند.  خالى  زودتر  باترى ها  نيز  سرد  شب هاى  در  بياورند.  دوام 
داشتن تعدادى باترى آلكاالين يا ليتيوم ذخيره، مى تواند بسيار گران 
است.   ،NiMH قابل شارژ  باشد. بهترين گزينه، خريدن باترى هاى 
براى رصدهاى طوالنى يك يا دو جفت از آن ها همراه داشته باشيد.

براى جلوگيرى از آسيب رسيدن به قطعات حساس الكترونيكى، از 
دوربين در مقابل شبنم زياد محافظت كنيد. وقتى از دوربين استفاده 
نمى كنيد آن را بپوشانيد و در شب هاى شبنم خيز، آن را روشن نگاه 

داريد تا قطعات داخلى آن گرم باشند.
بعضى  در  نارسايى هاى شان  عليرغم  خانگى،  ديجيتال  دوربين هاى 
موارد، آمده اند كه بمانند و مطمئنًا بهتر هم خواهند شد و بدون شك 
نقش شان در نجوم آماتورى پررنگ تر خواهد شد. پس چرا از همين 

حاال شروع نكنيم؟!

Sky & Telescope مجله Edwin L. Aguirre نوشته
توضيحات:

ياب  منظره  كار  طرز  به  و  است    singel enerflex عبارت  1.مخفف 
دوربين اشاره مي كند: يعني دوربيني كه داراي منظره ياب انعكاسي تك 
سيستم در اين است كه كاربر اين دوربين ها  لنزي است. اهميت اين 
دقيقا همان كادري را در منظره ياب چشمي مي بيند، كه دوربين ثبت 

خواهد كرد.
  ***

...بقيه از صفحه 3
اندازه هاى ديگرى كه مغز از آن جسم در خاطر دارد، مقايسه ابعاد 
اطراف  سايه هاى  شكل  نزديكتر،  و  دورتر  اجسام  ابعاد  با  جسم  آن 
جسم، رنگ جسم، فضاى اطراف آن جسم و ده ها پارامتر ديگر در 

تخمين ابعاد اجسام موثر است.
تحقيقات  دهد.  انجام  را  كارهايى  چنين  نمى تواند  بشر،  تكنولوژى 
مستمرى انجام مى شوند، تا مشخص شود، چشم چگونه مى تواند اين 
چشم  بفهمند  تا  مى كنند،  تالش  دانشمندان  و  دهد  انجام  را  كارها 
كه  چشم  تنها  نه  البته،  دهد.  نشان  ما  به  را  روشن  دنياى  چگونه 
اندازه اش فقط چند سانتيمتر است، بلكه منطقه اى كه وسعت آن چند 
جهان  خلق  توانايى  مى گيرند،  شكل  آن  در  تصاوير  و  است  ميليمتر 
را ندارند. در واقع، ديدن فرايند پيچيده اى است كه با چشم آغاز 
مى شود و علم هنوز از توضيح ابعاد گوناگون آن عاجز است و هرچه 
شناخت ما از انسان بيشتر مى شود، فرايند ديدن را نيز بهتر درك 

مى كنيم.
توضيحات:

1. كتاب اسرار آفرينش؛ نوشته هارون يحيى، مترجم عليرضا عيارى

1.

2.

http://www.skyandtelescope.com/resources/astronomy-
day/3305556.html
http://www.astroday.net/History.html
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آيا اينشتين درست مى گفت؟!
آلبرت اينشتين را اكثر مردم مي شناسند. مردم او را نابغه اي مي دانند 
كه توانسته كارهاي بزرگي در جهان دانش انجام دهد، اما بيشتر به 
خاطر دو چيز در بين مردم معروف شده است، يكي تئوري معروف 
نسبيت و ديگري نامه اش به رئيس جمهور آمريكا و تذكر به وي بر 

لزوم ساخت بمب اتمي پيش از هيتلر.
عنوان  از  نادرست  برداشت  با  تا  شد،  عده اي  دستاويز  نسبيت  اما 
اين نظريه و بدون آگاهي از ماهيت آن، به اين بهانه به ترويج افكار 
در  جهاني  جنگ هاي  از  ناشي  ويراني هاي  از  بعد  خصوص  به  خود 
خاطر  به  عمر،  اواخر  در  اينشتين  حتي  كه  جايي  تا  بپردازند؛  اروپا 
سوءاستفاده هاي افراد ناآگاه از اسم تئوري نسبيت، از اين نام گذاري 
بسيار متأسف شد. الزم به ذكر است كه نظريه هاي نسبيت (خاص 
در  شده اند.  نهاده  بنا  مطلق  كامًال  موضوعه  اصول  روي  بر  عام)  و 
نسبيت خاص، ثابت بودن سرعت نور و يكسان بودن قوانين فيزيكي 
در همه دستگاه هاي لَخت، و در نسبيت عام هم ارزي جرم لختي و 

جرم گرانشي اصول موضوع هستند.
پروژه  در  وي  همكاري،  به  دنيا،  در  اينشتين  شهرت  ديگر  دليل 
هاي ساخت بمب اتمي  براي اياالت متحده (پروژه منهتن) مربوط 
مي شود. اينشتين يهودي بود و درجريان جنگ دوم جهاني از آلمان 
گريخته و ساكن آمريكا شده  بود. او در آمريكا و به اصرار ليو زيالرد 
(فيزيكدان تجربي لهستاني كه او هم از اروپا فرار كرده و به آمريكا 
پناه آورده  بود) با نوشتن نامه اي به رئيس جمهور، روزولت، لزوم 
نازي  آلمان  رسيدن  از  پيش  را  اتمي  بمب  سريع تر  چه  هر  ساخت 
به اين تكنولوژي متذكر شد. او بعدها، پس از تنها استفاده اى كه در 
تاريخ بشري از بمب اتمي شد، يعني در هيروشيما و ناكازاكي، بسيار 
خود را از اين بابت سرزنش كرد و حتي گفت كه اگر دوباره فرصت 

زندگي داشت، مي رفت و كفاش مي شد.
 اينشتين در پايان عمرش با پيشنهاد رياست جمهوري اسرائيل روبه 
رو شد. اما در پاسخ گفت: اسرائيل را در سرزمين فلسطين تأسيس 
كرده اند و اين انتخاب داليل نژادي دارد و من با هرگونه نژادپرستي 
مخالف هستم. به اين ترتيب، پيشنهاد رياست جمهورى را رد كرد. 
او جايي مثل اوگاندا را براي تأسيس اسرائيل مناسب تر مي دانست.

در جامعه علمي، اينشتين داليل زيادي براي شهرت دارد. وي در 
طول حيات خود كارهاي بزرگي انجام داد كه هر كدام از آنها به 
كه  او  معروف  مقاله  سه  بود.  فيزيك  نوبل  جايزه  يك  اليق  تنهايي، 
بيش  حاصل  شدند،  چاپ  هفته  هشت  فاصله  به  و  سال 1905  در 
حل  مورد  در  مقاله  سه  اين  بود.  وي  نظري  پژوهش  سال  پنج  از 
خاص  نسبيت  و  فوتوالكتريك  اثر  توضيح  براوني،  حركت  نظري 

(الكتروديناميك اجسام متحرك) بودند. 
مقاله  كرد.  آغاز  آماري  مكانيك  در  را  جدي  حركتي  او  اول  مقاله 
دوم تأييدي بر كوانتم هاي انرژي پالنك بود. اين مقاله و چند مقاله 
و كشف ديگر در ربع اول قرن بيستم، سرمنشاء اصلي بزرگ ترين 
انقالب علمي تاريخ مكانيك كوانتومي شدند. دليل اصلي كسب جايزه 
نوبل فيزيك توسط اينشتين نيز، همين توضيح اثر فوتوالكتريك بود. 
در مقاله سوم، اينشتين نظريه اي داد كه نتيجه چند آزمايش قبلي را 

مى
رست

يد 
سع

مد 
مح

 

اينشتين:

 اگر دوباره فرصت زندگي داشتم، 
كفاش مي شدم!

نمي توانستند  نيوتوني)  يا  نظريه هاي موجود (مكانيك كالسيك  كه 
آنها را توجيه كنند، توجيه كرد. نسبيت خاص، منجر به انقالبي در 
طاقت  تالش  نتيجه  كار  اين  شد.  زمان  و  فضا  مثل  فيزيكي  مفاهيم 

فرساي چند ساله او بود.
برخى از مهم ترين تئوري هايي كه اينشتين نقش برجسته اي در آنها 
داشته، عبارتند از: شرح سازوكار گذارهاي خودبه خودي و واداشته 
(الكترون) كه سرمنشاء اصلي ساخت ليزرها شد، آمار بوز - اينشتين 
كه توضيح دهنده سرشت آماري ذراتي به نام بوزون (ذرات حامل 
كامل ترين  كه  عام»  «نسبيت  آنها  سرسبد  گل  و    است،  نيرو) 
نظريه براي شرح گرانش است، طراحي آزمايشEPR 1 با همكاري 
پودولسكي و روزن كه منشاء مهمى در تئوري هايي مثل كامپيوترهاي 
كوانتومي، اطالع رساني كوانتومي و رمزگشايي است، و جديداً مورد 
در  كه  هستند  كارهايي  اينها  است.  گرفته  قرار  علمي  جامعه  توجه 
مقابل 110 جايزه نوبلي كه داده شده اند، هر كدام به تنهايي ارزش 
يك جايزه نوبل فيزيك را دارند. اين در حالي است كه اينشتين، سي 

ساختن  صرف  را  خود  عمر  آخر  سال 
داشت  قصد  و  كرد  بنيادي  تئوري اي 
گرانش  نيروي  بين  نظريه،  آن  در  كه 
كند.  ايجاد  وحدت  الكترومغناطيس  و 
هسته اي  نيروهاي  زمان،  آن  در  البته 
قوي و ضعيف شناخته شده نبودند. به 
فعاليت هاي  اين  عده اي،  دليل  همين 
كرده اند.  توصيف  ثمر  بي  را  اينشتين 
جهان  توضيح  خواستن  ميل  همين  اما 
حال  در  كه  واحد  نظريه  يك  توسط 
بزرگ ترين  از  زيادي  تعداد  حاضر 
و  ريسمان  نظريه هاي  در  جهان  نوابغ 
ابر ريسمان به دنبال آن هستند، بسيار 
مديون كارها و ايده هاي اينشتين است. 
آلبرت اينشتين در سال1921 به خاطر 
خدماتش به فيزيك نظري جايزه نوبل 

فيزيك را دريافت كرد.
علمي   مفاهيم  خاص»،  «نسبيت  نظريه  در  اينشتين  اينكه  از  پس 
درباره فضا و زمان را مجدداً تعريف كرد، الزم بود كه اين نظريه به 
دستگاه هاي شتاب دار تعميم يابد. ده سال كار مداوم اينشتين باعث 

بنيان نهادن نظريه نوين براي گرانش، يعني «نسبيت عام» شد.
نظريه كالسيك گرانش (نيوتن) در نوع خود بسيار بي نظير و موفقيت 
و  كيوان  مداري  اختالل  روي  از  اورانوس  سياره  كشف  بود.  آميز 
كشف نپتون از روي اختالل مداري اورانوس اَبَرشاهكارهاي مكانيك 
نيوتني هستند. اما توضيح اختاللي بسيار كوچك در مدار تير كه قابل 
توضيح توسط نظريه گرانش نيوتني نبود، توسط اينشتين در همان 
اوايل تدوين نسبيت عام يعني چرخش حضيض بيضي مدار تير به 
اندازه تنها 43 ثانيه قوسي در قرن باعث مقبوليت نسبيت عام شد. 
ضمن اينكه يكي از پيشگويي هاي نسبيت عام در سال 1916 اين بود 
كه مسير نور در هنگام گذر از كنار اجسام سنگين منحرف مي شود. 
رصد  در  و   1919 سال  در  ادينگتون  آرتور  ِسر  توسط  كه  اثري 
خورشيد گرفتگي در نيم كره جنوبي مشاهده شد و به اعتبار نسبيت 
عام افزود. اما پس از اين، نسبيت عام وارد يك دوران ركود نسبي 
شد. رياضيات غامض و پيچيده كه حتي براي خيلي از فيزيكدانان نيز 
به سادگي قابل فهم نبود از يك سو و نبود تكنولوژي الزم براي انجام 
آزمايش اثرات نسبيت عام در نزديكي زمين، به دليل كوچك بودن 
اجرامي  مثل زمين يا ماه اين اثرات حتي در حد چند ده سانتي متر 
هستند، باعث شده بود كه هم از لحاظ نظري و هم تجربي پيشرفت 
چنداني در نسبيت عام به وجود نيايد. ولى، در دهه 1960 وقايعي 
ياد  عام»  نسبيت  عنوان «نوزايش  به  آن  از  مي توان  كه  افتاد  اتفاق 
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اشتراك نشريه
مبلغ •  عادى،  پست  با  مجله  از  شماره   12 اشتراك  هزينه 

است. تومان  مبلغ 32000  سفارشى  پست  با  و  تومان،   26000
مجله  •  آرشيو  به  دسترسى  با  الكترونيكى،  اشتراك  شماره   12

   در سايت 20,000 تومان
براى اشتراك 6 شماره،  هزينه ها نصف مى شود.• 

* جهت اشتراك، مبلغ مربوطه جهت اشتراك مورد نظر را به  
شماره حساب جام 4106103184  بانك ملت يا شماره كارت 

6104337770040218  به نام لذت فيزيك واريز كرده و با دفتر 
اجرايى نشريه تماس بگيريد.

*12 شماره اشتراك الكترونيكى، با دسترسى به آرشيو مجله  
   در سايت 20,000 تومان

  لطفًا، درصورت تغيير نشانى، مراتب را در اسرع وقت به دفتر نشريه اطالع دهيد.

با لذت فيزيك همراه باشيد،
تا از فيزيك لذت واقعى را ببريد

***
تلفكس: 88672727

نشريه در قبال عدم دريافت مجله، 
در صورت ارسال با پست عادي، مسئوليتي به عهده ندارد.

كرد. مقاله راجر پِن روز و رهيافت اسپينوري به نسبيت عام، از يك 
سو باعث شده بود كه حل بعضي از مسأله هاي نسبيت عام آسان تر 
شود و اين امر توجه فيزيكدانان نظري را به نسبيت عام جلب كرد؛ 
و از طرف ديگر پيشرفت هاي تكنولوژي و آغاز عصر فضا، تاسيس 
ناسا و رقابت فضايي آمريكا و شوروي باعث سرازير شدن بودجه 
هنگفت پژوهشي به تحقيقات فضايي شد. فيزيكدانان تجربي شروع 
به انجام آزمايش هاي بسيار دقيق در زمينه نسبيت عام كردند. اين 

عوامل باعث نوزايش نسبيت عام شد.
خود اينشتين در بدو تاسيس نسبيت عام سه آزمايش را براي تاييد 
بعد  و  بود  گرانشي  سرخ  به  انتقال  آن  اولين  داد.  پيشنهاد  نظريه 
انحراف مسير نور از خط مستقيم و سومي   پيشروي حضيض سياره 
بسيار  دقتي  با  ديگر  پيشرفته  آزمايش هاي  و  موضوع  سه  اين  تير. 
باالتر مثل آزموني كه از چشم اينشتين دور مانده بود، اما قادر بود 
خيلي خوب نسبيت عام را تاييد يا رد كند، يعني تاخير زماني نور از 
آزمايش هاي مهم آن زمان هستند. البته آزمايش تاخير زماني نور 
نياز به تكنولوژي بسيار باال دارد كه بتواند اختالف زماني در حدود 
نانوثانيه را آشكار كند. اين امر باعث شد انجام اين آزمايش دشوار 
شود. تفاوت در شتاب اجسام سنگين و سبك، از ديگر آزمايش هاي 

نسبيت عام است كه نسبيت عام از آن سربلند بيرون آمد.
در حيطه نظري نيز نسبيت عام در برج عاج نبود، و نظريه هاي رقيبي 
براي آن ارائه شد كه بسياري از نتايج آزمايش هاي انجام شده تا آن 
روز را تاييد مي كردند و نياز به آزمايش هاي بسيار دقيق تري بود كه 
بين آنها و نسبيت عام فرق بگذارد. يكي از مهم ترين اين نظريه ها، 
نظريه برنز _ ديكي بود كه حدود يك دهه رقيب جدي نسبيت عام 
بود. ثابت گرانش و آشكارسازي غيرمستقيم امواج گرانشي در تپ 
اخترهاي دوتايي از ديگر موضوعات مهم در اواخر قرن بيستم هستند 

كه نسبيت عام را تاييد كردند.
نظريه هاي  معتبرترين  از  يكي  اينشتين  عام  نسبيت  امروز،  به  تا 
و  سرگذاشته  پشت  را  زيادي  فرود  و  فراز  دوران  كه  است  علمي 
را  نظريه  اين  است.  آمده  بيرون  سربلند  بسياري  آزمايش هاي  از 
مي توان در كنار مكانيك كوانتومي و ژنتيك مولكولي، از بزرگ ترين 

دستاوردهاي خرد بشري به حساب آورد.
نظريه نسبيت عام در حال حاضر با دو چالش اساسي ماده تاريك 
و انرژي تاريك مواجه است. نوعي جرم كه قابل رديابي نيست، اما 
بايد وجود داشته باشد تا سرعت فعلي ستاره ها به دور كهكشان ها 
را توجيه كند و 20 درصد دنيا بايد از آن ساخته شده  باشد، ماده 
تاريك نام دارد و نوعي انرژي كه قابل رديابي نيست، اما بايد وجود 
داشته باشد تا سرعت فعلي انبساط عالم را توجيه كند و بيش از 75 
درصد دنيا بايد از آن ساخته شده  باشد نيز، انرژي تاريك نام دارد. 
در آينده در مورد اين دو چالش اساسي نسبيت عام بيشتر خواهيم 

نوشت.
برگرفته از كتاب نسبيت عام اينشتين

پي نوشت:
* كتاب آيا اينشتين درست مي گفت؟ (يا آزمون نسبيت عام) روايتي رمان گونه 
تاكنون  و  شد  آغاز  عام  نسبيت  نوزايش  با  سپتامبر 1959  از  كه  است  وقايعي  از 
ادامه دارد. كليفورد ام ويل، نويسنده كتاب،  خودش  از  فيزيكداناني است كه در 
زمينه گرانش تحقيق مي كند. ترجمه فارسي آن توسط دكتر احمد شريعتي انجام 
شده است. وي يكي از نخستين فارغ التحصيالن دوره دكتراي فيزيك در ايران از 
دانشگاه صنعتي شريف است كه حوزه پژوهشي وي فيزيك رياضي است. وي هم 
اكنون استاد دانشگاه الزهرا است. عنوان اين مقاله كوتاه هم از نام اين كتاب گرفته  

شده است. برگرفته از كتاب آزمون نسبيت عام اينشتين

توضيحات:
آزمايش فكرى EPR (پارادكس  يا  آزمايش فكرى اينشتين-پودولسكى-روزن   .1
EPR) آزمايشى فكرى است كه بنيادهاى فلسفِى مكانيك كوانتومى را به چالش 

مى كشد، تا نشان دهند كه مكانيك كوانتومى نظريه فيزيكى كاملى نيست!

ك
شترا

ا
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چه چيزى باعث مى شود اشعه گاما در آسمان چشمك بزند؟
انفجارهاى  ديدن  براى  كه  بودند  ماهواره هايى  ِوال،  ماهواره هاى   
آنها  بودند.  شده  پرتاب  فضا  به  فضا،  در  هسته اى  بمب  غيرقانونى 
اشعه هاى  آن  توسط  مى توانستند  كه  بودند  خاصى  ابزار  به  مجهز 
ايكس و گاما ناشى از انفجارهاى هسته اى را مشاهده و يا آشكارسازى 

كنند. 
ايكس  اشعه  (انفجارهاى)  چشمك ها  سريع،  خيلى  ماهواره ها  اين 
نورانى و اشعه گاما را آشكارسازى مى كردند. آيا آنها از انفجارهاى 
هسته اى غيرقانونى ايجاد شده بودند؟ ولى چنين امرى ممكن نبود، 

سوسوزدن ها  چون 
روز  در  يكبار  حدود 
هيچ  و  مى افتادند،  اتفاق 
اين  نمى توانست،  كس 
تعداد زياد از انفجارهاى 
ساماندهى  را  هسته اى 
اين  همچنين،  كند. 
معموالً  زدن ها  چشمك  
طول  ثانيه   10 تا   1 از 
انفجار  از  كه  مى كشيد، 

ديگرى  ماهواره هاى  بعداً،  بود.  طوالنى تر  بسيار  هسته اى  بمب  يك 
براى مشاهده اين انفجارهاى اسرارآميز به فضا پرتاب شدند. آنها 
اين چشمك زدن هاى رازآلود را يافتند. امروزه، اين سوسوزدن هاى 
اسرارآميز در تمامى بخش هاى آسمان، انفجارهاى اشعه گاما ناميده 
ستاره شناسان  زمين،  روى  معمولى  تلسكوپ هاى  توسط  مى شوند. 
مكان هايى در آسمان كه انفجارهاى اشعه گاما رخ مى دهد را در نظر 

بيش از يك چشمك از هر نقطه ديده مى شود).  گرفته اند (معموالً 
آنها بيشتر از صدها چشمك زدن ثبت كردند، تنها يكى از آنها كه 
در مكان يكسانى قرار گرفته بود، شيئى قابل رويت و از باقيمانده هاى 
چشمك ها  كه  بود  ممكن  اين  آيا  بود.  مرده  ستاره  يك  فروپاشى 
چشمك هاى  درباره  باشند؟!  بوده  ستاره ها  قبرستان  از  روح هايى 
ديگرى كه در مكان هاى يكسانى به شكل اشياء ديدنى نبودند، نيز 
اين طور به نظر مى رسيد. آيا اين بدان معنى بود كه آنها از «هيچ» 

ايجاد مى شدند؟!!
شكل هاى زير، دو نماى متفاوت از كهكشان راه شيرى ما را نشان 

مى دهد:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

در هر دو شكل، اندازه خورشيد بسيار بيش از اندازه حقيقى است. در 
واقعيت، خورشيد تنها به اندازه يك خال يا لكه اى است!

اين سوسو زدن ها از كجا نشأت گرفته بودند؟
گاما  اشعه  انفجارهاى  باعث  داليلى  چه  اينكه  زدن  حدس  براى 
مى شوند، ما بايد بدانيم كه آنها از كجا مى آيند. به عبارت ديگر، ما 
بايد بدانيم كه اين انفجارها چقدر از ما دور هستند؛ يا آيا آنها نزديك 

به ما هستند (مثل نزديك ترين ستاره ها، چند سال نورى)؟ 

شمار  به  چشمك ها  براى  كوچك،  انفجارهاى  فقط  است،  چنين  اگر 
مى آيند. اما، ستاره شناسان عقيده ندارند كه انفجارها تنها مى توانند 
نزديك به زمين باشند و نه جاى ديگرى از كهكشان ما. شايد اين 
اشياى اسرارآميز، تنها در كهكشان راه شيرى كلوچه مانند ما گسترده 

شده باشند. اما اگر اين درست باشد، پس از آن، ما بايد چشمك ها 
را غالبًا در راستاى گسترش آسمان كه راه شيرى مى خوانيم، ببينيم. 
ولى در واقع نمى بينيم، و اين انفجارها را در تمام جهات فضا مى بينيم.

بنابراين، اين چشمك ها از كجا مى آيند؟ بهترين حدسى كه تاكنون 
زده شده، اين است كه تقريبًا همه كهكشان ها از اين چشمك زدن ها 
دارند. تا زمانى كه كهكشان ها در تمامى جهات فضا پراكنده شده 
اند، انفجار كننده ها ميان عالم گسترده شده اند، بدين معنى كه بيشتر 

شكل 1 - ماهواره وال

يك ماهواره، هر جسمى است كه دور يك جسم بزرگ تر مى گردد، 
ماه يك ماهواره براى زمين و زمين ماهواره اى براى خورشيد است.

يك ماهواره مصنوعى، مثل ماهواره ِوال (Vela) يك فضاپيما است كه 
توسط موجودى هوشمند (مثل انسان) در فضا قرار مى گيرد. 

بسيارى از اجرام در فضا، اشعه هاى ايكس و گاما به فضا ساطع مى كنند. 
قرار گرفتن در معرض مقدار زيادى از اين اشعه ها، بسيار براى زندگى 
مضر هستند. خوشبختانه، ما در برابر اين اشعه ها كه از فضاى خارجى 
مى آيند، محافظت مى شويم. البته، تا زمانى كه اتمسفر (جو) زمين به 
طور كامل آنها را جذب كند. اگرچه، ما نمى توانيم اين اشعه ها را با 

چشمانمان ببينيم؛ اما دانشمندان ابزارى ساخته اند كه مى توانند اين كار 
را انجام دهند. بنابراين، منجمانى كه مى خواهند از اين اشعه ها استفاده 
كنند تا فضا را ببينند، ابزارشان را باالتر از جو قرار مى دهند. راكت ها و 

ماهواره ها بدين منظور استفاده مى شوند.

شكل 1-2 نماى مقابل

شكل 2-2 نماى جانبى

شكل3 كهكشان راه شيرى به شكلى كه در 
آسمان شب ما ديده مى شود.

علم
سرار 

ا
علم

سرار 
ا

علم
سرار 

ا

انفجارهاى اسرارآميز، سرچشمه اشعه هاى گاماى اسرار آميز
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اما آنها در يك ثانيه انرژى اى به بزرگى انرژى اى كه خورشيد در 
يك هفته ساطع مى كند، را ايجاد مى كند! (بزرگى خورشيد را تصور 
كنيد و فاصله اش از زمين، كه چند مايل اندك نيست و فاصله بسيار 

بزرگى، 860,000 مايل - 1400,000 كيلومتر- است.)
چطور اين مقدار عظيم انرژى مى تواند توسط چنين شىء ريزى آزاد 

شود؟ و اين شىء در واقع چه مى تواند باشد؟
چيستند،  انفجارها  اين  كه  گوناگون  ايده  از 40  بيش  با  دانشمندان 
به ميدان آمدند. اين ايده ها شامل سياهچاله ها نيز مى شود، اما هيچ 
عقيده اى به تنهايى نمى تواند همه اين مشاهدات را شرح دهد. شايد 
چيزهاى بسيار گوناگون ديگرى از اين قبيل نيز باشند كه در يك 
لحظه اتفاق مى افتند. هرچه بيشتر درباره اين انفجارهاى اسرارآميز 

مى آموزيم، به نظر مى رسد كه كمتر درباره آنها مى دانيم!
ترجمه: مينا حسينى

(Science mysteries) برگرفته از كتاب اسرار علم
Jerome A.Luineh :نوشته

ماموريت ماهواره مصنوعى جرم آسمانى

اندازه گيرى ذرات و ميدان هاى مغناطيسى از قطب جنوبى خورشيد اولسيس (sun) خورشيد

عكس بردارى از سطح عطارد، همانطور كه ماهواره دور خورشيد انجام مى دهد مارينر 10 (mercury) عطارد

استفاده از رادار، براى كشيدن نقشه سطح ونوس ماژالن (venus) زهره

 گردش دور مريخ و نشستن بر روى سطح آن، عكسبردارى و اندازه گيرى آب و
هواى آن و جستجو براى نشانه هايى از حيات

وايكينگ1 و 2 (Mars) مريخ

 گردش دور مشترى، براى گرفتن عكس هايى از آن و نشاندن كاونده اى در
(Jovian) اتمسفر ُجويان

گاليله (Jupiter) مشترى

كوچك و قدرتمند
ستاره شناسان عقيده دارند، اشيايى كه از خود انفجارهاى اشعه گاما 
زمان  اينكه  دليل  به  باشند،  بزرگ  خيلى  نمى توانند  مى كنند؛  ايجاد 
سوسوزدن ها بسيار كوتاه است (مقاله اسرار علم قبلى را ببينيد). اما 
اين بدان معنى نيست كه آنها نمى توانند مسبب انفجارهاى عظيم، 
يا ساطع كردن مقدار زيادى انرژى باشند. برخى از اين چشمك ها 
بايد توسط اشيايى كه تنها چند مايل فاصله دارند، ايجاد شده باشند. 

اشعه هاى ايكس و گاما، شكل هايى از نور پر انرژى
هستند، كه ما نمى توانيم آنها را ببينيم. 

***

آنها خيلى دور هستند، حداقل ميليون ها سال نورى! و تنها انفجارهاى 
يكنواخت قادر خواهند بود چگونگى ديدن و حتى آشكارسازى اين 

چشمك ها را در امكان اوليه شرح دهند.

... بقيه از صفحه 7
را  فضا  خشن  محيط  و  كنند  كار  ناسا  ايده آل هاى  حد  در  مى توانند 

دوست داشتنى تر كنند.
تمام اين اليه ها در قالب يك لباس به هم دوخته و چسبيده مى شوند. 
نفر  يك  مخصوص  و  فردى  صورت  به  فضانوردى  اوليه  لباس هاى 
اندازه هاى  با  مختلف  قسمت هاى  EMUها  ولى  مى شدند،  ساخته 
مختلف را دارا هستند كه فضانورد مى تواند با انتخاب اندازه قطعات 
مورد نظر خود آنها را كنار هم بگذارد تا لباس خودش را درست 

كند.
وقتى كه فضانوردان روى ماه كار مى كنند، فضانوردان آپولو سختى 
زيادى را در حركت دادن خودشان در لباس داشتند. لباس هاى آپولو 
به خوبى EMUهاى امروزى نبودند. با اينكه EMU وزنى معادل دو 
برابر لباس هاى آپولو دارد ولى اين هيچ مشكلى را به وجود نمى آورد؛ 
چون EMUها براى كار در شرايط گرانش كم طراحى شده اند. در 
مستحكم تر،  بسيار  لباس  نوعى  ناسا  مريخ،  ماموريت  براى  آينده 
راحت تر و كم وزن تر طراحى مى كند كه كار با آنها بسيار راحت تر 

از كار با لباس هاى كنونى است.

لباس هاى فضايى امروزى 
آن  نمونه  پيش  اولين  ساخت  زمان  از  امروزى،  فضايى  لباس هاى 
را  درازى  راه  سال 1934،  در  پست»  «وايلى  نام  به  خلبانى  توسط 
براى تكامل خود پيموده اند. پست، لباسى را كه خودش طراحى كرده 
بود پوشيد تا يك حد نصاب ارتفاع بجاى بگذارد؛ اما وقتى در ارتفاع 
50000 پايى پرواز مى كرد، موفق به كشف «جريان جت» شد. لباس 
او در اصل يك لباس غواصى الستيكى بود كه بخش هاى مربوط به 
دست و پا را با نخ به آن بسته بود، به گونه اى كه براحتى مى توانست 

به قسمت هاى هدايت كننده هواپيما دسترسى داشته باشد و در باالى 
آن يك كاله فلزى قرار داده بود.

سفر  براى  كه  لباسى  تكميل  براى  مسابقه  ميالدى،   1960 دهه  از 
به فضا مناسب باشد، در جريان بوده است. نمونه هاى اوليه چندان 
راحت نبودند و تهويه در آنها به سختى انجام مى گرفت، اما تا 21 
جوالى 1969 كه «نيل آرمسترانگ» قدم به ماه گذاشت، لباس هاى 
از  بسيارى  كرد،  تن  بر  آرمسترانگ  آنچه  و  يافتند  بهبود  فضايى 
خصوصيات لباس هاى امروزى را داشت. يكى از بزرگترين اصالحات 
بخار  كه  بود،  لباس  در  مايع  سرمايش  دستگاه  تعبيه  گرفته،  انجام 
گرفتگى داخل لباس را كه فضانوردان قبلى از آن شكايت مى كردند، 
از بين برد. عالوه بر اين، انعطاف پذيرى آن به حدى بود كه اجازه 

انجام بسيارى از حركات را به فضانورد مى داد.
در  را  مختلف  فضايى  هاى  لباس  از  مجموعه اى  فضانوردان  امروزه، 
طراحى  خاص  محيطى  در  كار  براى  آنها  از  يك  هر  دارند.  اختيار 
شده است. در خالل پرتاب و فرود، آنها لباس هايى با فشار جزئى، 
به همراه محفظه مخصوص چتر نجات مى پوشند. اين لباس از كاله 
ايمنى، دستگاه ارتباطى، نيم تنه، چكمه ها و دستكش ها تشكيل شده 
است. قسمت هاى بادكنك مانندى در داخل لباس تعبيه شده است 
كه هنگام كم شدن فشار داخل كابين، به طور خودكار باد مى شوند 
تا فشار الزم را در قسمت پايينى بدن حفظ كنند. بدون وجود آنها، 
از  بدنشان  از  قسمت  آن  در  خون  شدن  جمع  علت  به  فضانوردان 

حال مى رفتند.
به محض رسيدن به مدار، فضانوردان لباس هايى را كه كم و بيش 
شبيه لباس هاى عادى است به تن مى كنند. البته، با اين تفاوت كه 

اين لباس ها تعداد زيادى جيب براى قرار دادن قلم و كاغذ دارند؛ 
...ادامه در صفحه 23
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روى تخم مرغ ها امتحان كنيد و كشف كنيد كه چطور مى توان روى آنها قدم گذاشت، 
بدون اينكه بشكنند!

موارد الزم:
- شانه تخم مرغ

- 2 بطرى استوانه اى، مثل بطرى نوشابه با قطرهاى متفاوت
- درب قوطى

- شن
-قيف (كاغذيش هم كافى است)

راه رفتن روى تخم مرغ ها!

شن

قسمت پايين بطرى دوم
درب قوطى

قسمت هايى از شانه تخم مرغ

ش
زماي

آ
ش

زماي
آ

ش
زماي

آ

گام به گام
بطرى پهن تر، با قطر بزرگ تر را ببريد و ظرفى به بلندى 8 اينچ (20 سانتى متر) بسازيد. شانه تخم مرغ را نيز بُبريد. بنابراين شما دو قطعه دايروى 

(گرد) داريد، كه هر كدام مى تواند يك تخم مرغ را نگه دارد.
يكى از اين تخم مرغ نگه دارها را در ته قوطى بگذاريد. يك تخم مرغ درونش قرار دهيد، سپس درب قوطى را روى آن بگذاريد، همانطور كه در 

شكل نشان داده شده است و دومين تخم مرغ نگه دار را روى درب قوطى بگذاريد و همه را درون بطرى 2 ليترى قرار دهيد. سپس دومين بطرى 
2 ليترى را روى تخم مرغ نگه دار بگذاريد و در نهايت آن را با شن پر كنيد. اين تخم مرغ ها چه مقدار جرم را روى خود مى توانند تحمل كنند؟ آيا 

مى دانيد چطور شما مى توانيد روى تخم مرغ ها قدم بگذاريد، بدون اينكه آنها را بشكنيد؟

گام بعدى
موارد الزم:

- بطرى پالستيكى خالى به همراه درپوش
بطرى را روى ته آن فشار دهيد، همان طور كه در شكل نشان داده شده است. حال، بطرى را از پهلو فشار دهيد، همان طور كه در شكل B نشان 

داده شده است. در كدام حالت، بطرى تغيير شكل مى دهد؟ آيا شما مى توانيد هيچ تشابهى بين بطرى و يك تخم مرغ ببنديد؟

حقايق جالب
گردن و ته بطرى، به طور واضحى بسيار بسيار «ساخت يافته تر» و قدرتمندتر 

از كناره هاى قوطى هستند (گردن و ته بطرى منحنى هستند). هنگامى كه 
شما قوطى را به صورت شكل A مى فشاريد، در حال تالش براى خم كردن 

كناره هاى قوطى هستيد؛ همان طور كه در مورد قدرتمندى خط كش كه 
در آزمايش قبل (چطور، ضعيف مى تواند قوى شود)، كشف كرديم. در 

 B عمل، شما داريد با قوى ترين قسمت هاى بطرى مبارزه مى كنيد. در حالت
موقعيت برعكس است، مثل خط كش بطرى نيز قسمتى ضعيف دارد.

حال، بطرى را با تخم مرغ جايگزين كنيد، آيا اكنون مى توانيد بفهميد، چرا 
جوجه هميشه با شكستن كناره هاى تخم مرغ از آن بيرون مى آيد؟

در ضمن، شما چطور يك تخم مرغ را مى شكنيد؟ و چطور تخم مرغ ها در 
يك شانه تخم مرغ جايگذارى مى شود؟ چرا شما مى توانيد تعداد زيادى 

شانه هاى تخم مرغ پر از تخم مرغ را روى هم بگذاريد؟ آيا ممكن است كه 
بتوانيد تخم مرغ را در شانه بخوابانيد؟ شكل هندسى يك تخم مرغ به تنهايى 

دليل اين امر نيست. جنس پوسته تخم مرغ نيز براى اين قدرت مكانيكى 
بسيار مهم است. اگر غذاى مرغ مملو از كلسيم نباشد، بدون كلسيم كافى، 

پوسته هاى تخم مرغ ضعيف مى شوند و در هنگام حمل و نقل مى شكنند.
به طور كلى مهندسين مجبورند اَشكال را از لحاظ هندسى به درستى تركيب 
كنند و قدرت موارد مورد استفاده اى كه در اتومبيل ها، هواپيماها، موشك ها، 

ساختمان ها و ... نيز بسيار مهم است.
Physics, fun and beyond برگرفته از كتاب
Edvard de. C Valadares :نويسنده
ترجمه: مينا حسينى
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   تهران فرزند البرز (مركزى) است. اين فرزند خيره سر، اينك با 
پرورنده سر سپيد خود چنان مى كند، كه هيچ كس در تاريخ نكرده 
است. نمك خورده و نمكدان مى شكند و هيچ از قهر طبيعت و انتقام 

سخت آن نمى هراسد. 
جذب  مى دهد،  رخ  ما  پيرامون  در  كه  فيزيكى  پديده هاى  از  يكى 
به   (IR) فروسرخ  پرتو  گسيل  و  زمين  توسط   (UV) فرابنفش  پرتو 
جاى آن است. در حقيقت گرمايى كه ما احساس مى كنيم از زمين 
در  نه  گرما  كه  است  ضرورى  نكته  اين  به  توجه  مى رسد.  ما  به 
نيمروز كه اوج تابش خورشيد است، بلكه چند ساعت پس از آن 
گسيل  گرماى  باشند،  تيره تر  سطوح  چه  هر  مى رسد.  خود  اوج  به 
شده به هوا بيشتر خواهد بود. در شهرها به ويژه در اَبَرشهرها، پهنه 
تيره  خيابان ها  و  ساختمان ها  سقف  مانند  شهر  سطح  از  گسترده اى 
رنگ هستند. اين سطوح تيره رنگ به ويژه در طي فصل تابستان، 
گرما را درخود جذب نموده و سپس آن را به هوا گسيل مي دارند. 
گرماى ناگوار اَبَرشهر تهران ريشه در اين نكته دارد. اين پديده باعث 
افزايش دماي مناطق مسكوني از 2 تا 15 درجه سانتيگراد شده و به 
نام پديده جزيره گرمايي (Urban Heat Island) شناخته مي شود. 
هم  آن  پيرامون  به  بلكه  تهران  محيط زيست  به  نه تنها  پديده  اين 
آسيب هاى جبران ناپذيرى وارد مى سازد. شايد زيباترين و غنى ترين 
اين زادبوم ها بخشى از كوه هاى البرز مركزى كه در همسايگى شمال 

تهران است، باشد.
البرز  كوه   رشته   كه   است   داده   نشان   باستان شناختى   مطالعات  

كه   است   داده   جاي   خود  دل   در  را  كهن   بسيار  زيستگاه هايى  
بيشتر به  واسطة گذر زمان  مدفون  شده اند و به  نظر تپه هاي  

طبيعى  مى آيند. اين بار كه عزم شيرپال كرده از پس قلعه 
مى گذريد، بدانيد كه دست كم هفت هزارسال تاريخ به 

شما نگاه مى كند. 
از  و  ايران،  كشور  شمال   در  شرقى    - غربى   رشته كوهى   اَلُْبْرز، 

واژة  از  بازمانده   را  البرز  است.  ايران   فالت  اصلى  كوه هاى  رشته 
اوستايى  هرابرزئيتى دانسته اند. اين  دو نام  در زبان  پهلوي  َهربُرز و 
هربورچ   آمده  است . «بلند» و نيز «باال» در فارسى  امروزي  از همان  

ريشة بَِرز و برزئيتى  بازمانده  است. 

و  گوناگون  (اكوسيستم) هاي  زادبوم  همسايگانش،  و  توچال  كوه 
بارش  ميزان  بر  ارتفاع  افزايش  با  است.  فراواني  گياهي  گونه هاي 
به  و  يابد  مي  كاهش  دما  و  شده  افزوده  برف  خصوص  به  و  باران 
علت سرماي شديد در ارتفاعات باال برف تا ميانه مرداد ماه باقي 
مي دهد.  جاي  خود  در  را  گوناگوني  گياهان  رشد  بستر  و  مي ماند 
كه حاصل ميليون ها سال  به فرد،  زيست گاه هايى منحصر  زادبوم و 
تعامل بسيار پيچيده و منظم عوامل محيطي، همانند اقليم، خاك و 
دگرگونى هاى زمين شناختي و هواشناختى با عوامل زيستي گياهى و 

جانورى است.
برف  موجود در كوهستان البرز اهميتى  اساسى  در اقتصاد آبى  كشور 

هرگونه آسيبى كه به محيط زيست وارد كنيم، طبيعت از ما و از 
فرزندان ما، به سختى و با بيرحمى انتقام مى گيرد

جزيره گرمايى شهر تهران
اثر پديده

بر كوه هاى مجاور
دارد. با توجه  به  اينكه  اين  ارتفاعات  تا نيمى  از سال  پوشيده  از برف 
هستند، ذخيرة چشمگيرى از آب  را در خود جاي  مى دهند كه  به  
جنوبى   پايكوه هاي   مى شود.  جاري   آن   از  كوچك   رودهاي   صورت  

البرز محل  مادرچاه  كاريز و قنات هاي  بسياري  بوده  است  كه  از 
منابع  آب  آشاميدنى  و آبياري  تهران  و پيرامون آن  بوده اند. 

از  منطقه  اين  گياهي  گونه هاي  باالي  گوناگونى  وجود  با 
البرز (مركزى)  كوه توچال و اهميتي كه پوشش هاي 

آن در پيش گيرى از فرسايش خاك دارند، اين 
منطقه در معرض تخريب شديد و ويرانگرى 

قرار دارد. اين ويرانگرى ها، مستقيم و يا 
غيرمستقيم، از سوى ابرشهر تهران به 

توجه  با  مى شود.  وارد  منطقه  اين 
به شيب تند دامنه هاي جنوبي 

اين كوه ها كه به ابرشهر 
تهران مى رسند، هر 

گونه تخريب 
پوشش هاي 

گياهي، 
عالوه 

بر 

نابود 
شدن 

گونه هاي 
نادر و زادبوم هاي 

طبيعي، منجر به عريان 
شدن زمين و فرسايش 

خاك مي شود كه پسامد آن 
اَبَرشهر تهران را در بر مى گيرد. 

جاري شدن سيالب هاي ويرانگر نمونه 
روشن آن است.  

اينك با افزايش پديده جزيره گرمايى شهر تهران،  
خطوط هم دما (Isotherm) بر فراز اين شهر رو به 

سوى باال نهاده است. اين گرماى غيرطبيعى، با برهم زدن 
قوانين طبيعى چهارفصل، كه حاصل ميليون هاسال همزيستى 

و  زودرس  خزان  همچون  پيامدهايى  است،  همديگر  با  جانداران 

رى
سپه

فر 
جع

تر 
 دك

سى
شنا
هوا

سى
شنا
هوا

سى
شنا
هوا
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بهاران كوتاه مدت به همراه دارد. حيات طبيعى مختل شده، 
فراهم  گياهى  گونه هاى  نمو  و  رشد  براى  كافى  زمان 
به  رو  گونه ها  اين  از  بسيارى  نتيجه  در  نمى شود، 
در  گياهى،  گونه هاى  نابودى  مى روند.  نابودى 
ويرانگر.  سيالب هاى  يعنى  نخست  مرحله 
همچنين ريشه هاى گياهان با متخلخل 
بيشتر  نفوذ  امكان  خاك،  نمودن 
آب به اليه هاى پايين تر فراهم 
را  چشمه ساران  كرده، 
پشتيبانى مى كند. با از 
ميان رفتن پوشش 
گياهى، 

نفوذپذيرى 
خاك كمتر شده، 
چشمه ها (ِدبى) آب 
كمترى تراوش مى كنند. 
گرما باعث باالتر رفتن خط 
ريزش برف شده، محل اين 
ذخيره گاه حيات بخش را كوچك تر 
مى نمايد. برف كمتر يعنى آب كمتر 
و سرانجام زندگى كمتر، هم از ديدگاه 
كميت و هم از ديدگاه كيفيت. از سوى ديگر 
پديده جزيره گرمايى، همانند يك مانع سترگ 
طبيعى، ابرهاى باران زا را كنار زده، از ميزان و چگالى 
ريزش هاى جوى در منطقه مى كاهد.

شده  بند  آالينده هاى  هم دما،  خطوط  صعود  با  ديگر  سوى  از 
بيشترى  آسيب هاى  و  نموده  صعود  آن  همراه  هم  اليه ها  اين  در 
به محيط زيست وارد مى سازند. آالينده هايى مانند O3 ،CO2، ... و 
از همه خطرناك تر SO2، كه اين گاز در تركيب با رطوبت موجود 
اندام هاى  سوختن  موجب  شده،  تبديل  اسيدسولفوريك  به  هوا  در 
تنفسى مى گردد. پديده نگروزه شدن يا سياه شدن و سوختن برگ 
درختان، حتى درختان مقاومى  مانند گردو، اثر مستقيم اين آالينده 
نابه هنجار زندگى صنعتى است. هواويزهاى زيستى bio aerosols هم 
هم  هستند  صنعتى  هواويزهاى  و  جاندار  هواويزهاى  از  تركيبى  كه 

ما  خود  فاجعه  اين  مسبب  ميگذارند.  برجاى  را  خود  ويرانگر  آثار 
هستيم كه به جهت رفاه! بيشتر، هوا را ماالمال از گرماى نادلپذير و 

زهرآگين آكنده مى كنيم.
اينك، هرگاه كه از فراز البرز كوه به اژدهاى هراس آور تهران نگاه 
مى كنيد، دم تَفيده و زهرآگين آن را به خاطر آوريد و بيانديشيد كه 
ما چه بكنيم تا آثار زيانبار و آسيب رسان اين پديده را به كمترين 
ميزان برسانيم. همواره به ياد داشته باشيم كه «هرگونه آسيبى كه 
از سوى ما به محيط زيست پيرامونى وارد مى شود، مستوجب پيگرد 
و مجازات است؛ دست قهار طبيعت در پيگيرى و مجازات نه تنها 
از ما بلكه از فرزندان ما هم بسيار بى رحمانه و بدون گذشت عمل 

مى كند».
***

... بقيه از صفحه 19
زيرا در غير اين صورت، اين وسايل در داخل كابين فضاپيما به پرواز 

در خواهند آمد.
واقع  در  آشناست،  مردم  براى  بيشتر  كه  حقيقى،  فضايى  لباس  اما 
همان «امو» است. در گذشته الزم بود براى هر فضانورد يك لباس 
قطعه  صورت  به  امروزى  طراحى هاى  اما  شود.  دوخته  اختصاصى 
پايين،  و  باال  تنه هاى  نيم  كه  ترتيب  بدين  مى شود،  انجام  قطعه 
دست ها و دستكش ها همه در اندازه هاى مختلف آماده مى شوند كه 
مى توان آنها را با هم تركيب كرد تا لباسى به اندازه يك فضانورد 
مورد  مى توان  را  فضايى  لباس  هر  شيوه،  اين  با  آيد.  بدست  خاص 

استفاده قرار داد.

لباس فضايى براى مريخ  
بزرگترين مسأله در حال حاضر، تكميل امويى است كه براى سفر 
به مريخ مناسب باشد. مايكل دمازى، مهندس لباس هاى فضايى در 
ناسا، مى گويد: «ما به لباسى نياز داريم كه قابليت تحرك و راحتى 
از  بيرون  فعاليت هاى  تعداد  باشد.  باال  بسيار  مريخ  سطح  براى  آن 
زياد  بسيار  آنها  روزه   500 اقامت  مدت  در  فضانوردان  سفينه اى 
خواهد بود. ما انتظار 300 مورد و يا بيشتر را داريم». دمازى اضافه 
مى كند: «مأموريت به مريخ، مثل اين است كه فضانوردان بايد هر 
روز صبح از خوب بيدار شوند و به سر و كار بروند. از لباس هاى 
فضايى كنونى براى مدت 6 تا 8 ساعت مى توان استفاده كرد و ما نيز 
طراحى هاى خود را بر اساس حداقل اين مقدار زمان انجام مى دهيم. 
در برخى از موارد فضانوردان بايد مدت 16 تا 18 ساعت روى سطح 

مريخ باشند».
در طراحى كنونى امو، موارد جديدى تعبيه و جمع شده است. يك 
اصلى  لباس  زير  كه  مايع  سرمايش  دستگاه  همراه  به  تهويه  لباس 
پوشيده مى شود. اين لباس، يك تكه است و از ماده قابل كش آمدن 
ساخته شده و در آن مجراهايى براى عبور آب قرار داده شده است 
لباس  داخل  آزاردهنده  گرماى  از  و  دارد  نگه  خنك  را  فضانورد  تا 
به  آشاميدنى  آب  محفظه  يك  امو  آن،  بر  عالوه  نمايد.  محافظت 
حجم 620 سانتيمتر مكعب و يك دستگاه ارتباطى پيشرفته نيز دارد.

براى كارهاى طوالنى بر سطح مريخ، اين اجزا بايد بتوانند دو برابر 
از  عبارتند  كليدى  مى گويد: «موارد  دمازى  كنند.  كار  عادى  حالت 
راحتى، مديريت آب و غذا، مواد دفعى، مورد كليدى ديگر عبارت 
يا  داشت  خواهيم  فشار  تحت  نوردهاى  مريخ  ما  آيا  اينكه  از  است 
نه؟ فشار هواى داخل اين مريخ نوردها چنان تنظيم شده است كه 
فضانورد مى تواند با ورود به آن، لباس فضايى خود را بيرون بياورد، 
تا بهتر بتواند به خورد و خوراك و بهداشت خود برسد. در حالتى كه 
اين مريخ نوردها موجود نباشند، يا خراب شده باشند، بايد بتوان اين 

كارها را داخل لباس انجام داد».
منبع:

دانشنامه آزاد فارسى




