


ضرورت بررسی پالسمای طبیعی 
   همانطور که در مقاله شماره قبل خواندید، پیچیدگی های بسیاری در 
زمینه پالسما وجود دارد. اما با توجه به اینکه 99 درصد ماده موجود در 
طبیعت و جهان در حالت پالسما است؛ عالقمندی ما به پالسما، جدا از 
کانونی  برای  و...، عدسی پالسمایی  انرژی  تولید  نظیر  کاربردها  بسیاری 
کردن انرژی می باشد؛ چرا که پس از ترک زمین، با انواع پالسماها مانند 
»یونسفر، کمربندها و بادهای خورشیدی( مواجه می شویم. بنابراین فیزیک 
محیط  شناخت  در  فیزیکی،  علوم  شاخه های  سایر  کنار  در  نیز  پالسما 

زندگی ما در قالب رشته ژئوفیزیک از اهمیت زیادی برخوردار است. 

انواع پالسما
• پالسمای جو

نزدیکترین پالسما به ما )کره زمین(، یونسفر )Ionosphere( می باشد که 
از صد و پنجاه کیلومتری سطح زمین شروع و به طرف باال ادامه می یابد. 
در الیه های باالتر یونسفر، فیزیک سیستم ها به فرم پالسما می باشند که 
توسط تابش موج کوتاه در حوزه وسیعی، از طیف اشعه فرابنفش گرفته تا 
پرتوهای ایکس و همچنین به وسیله پرتوهای کیهانی و الکترون هایی که 

به گلنونسفر اصابت می کنند یونیزه می شوند.
• شفق قطبی

پدیده شفق نیز نوعی پالسما است که تحت اثر یونیزاسیون ایجاد می شود. 
تابش خورشیدی،  ایکس، فرابنفش،  با جذب پرتوهای  یونسفر پالسمایی 
در  رادیویی  ارتباط  در  اساسی  اهمیت  رادیویی  و  کوتاه  امواج  انعکاس 
سراسر جهان دارد. با همه این احوال نه تنها زمین، بلکه زهره و مریخ نیز 

فضایی یونسفری دارند. 
منظومه شمسی  نشان می دهد که در سایر سیاره های  نظری  مالحظات 
قابل مشاهده  یونسفرهای  باید  نیز  نپتون  اورانوس،  نظیر مشتری، زحل، 
سیاره ای  بین  پالسمای  از  نیز،  سیاره ای  بین  فضای  باشد.  داشته  وجود 
ضعیف  مغناطیسی  میدان  یک  محتوای  که  شده  پر  انبساط  حال  در 

)حدود510 تسال( است. 
پالسمایی  کره  یک  مانند  نیز،  منظومه شمسی  خورشید  دیگر،  از طرف 
درخشندگی  یک  مشابه  معموالً  خورشید،  شدید  درخشندگی  است. 
پالسمایی است. خورشید با سه قشر گازی فتوسفر ـ کروموسفر و کورونا 
)این قشر، بیش از یک میلیون درجه، حرارت دارد( احاطه شده است، که 

انتظار می رود هزارها سال به درخشندگی خود ادامه دهد.

کاربرد پالسمای یونسفر  
یونسفر زمین در ارتباطات رادیویی اهمیت زیادی دارد. توضیح  این نکته 
الزم است که یونسفر، امواج رادیویی با فرکانس های بیش از 30 مگاهرتز 
)بین امواج رادار و تلویزیون( را عبور می دهد. ولی امواج با فرکانس های 
کمتر )کوتاه، متوسط و بلند رادیویی( را منعکس می کند. همچنین شایان 
کننده  منعکس  الیه  چند  از  که  زمین  یونسفر  ضخامت  که  است  ذکر 
با عواملی نظیر شب و روز آشفتگی پالسمایی سطح  تشکیل شده است 

خورشید در ارتباط نزدیک می باشد.

مگنتوسفر و کمربندهای تشعشعی زمین 
می دانیم زمین ما دارای میدان مغناطیسی است که می تواند بر یون ها و 
به طور خالصه پالسمای فضای اطرافش اثر بگذارد. طبق نظرات دینامو، 
ذرات  حرکات  از  حاصل  مغناطیسی  القای  از  زمین  مغناطیسی  میدان 
داخل پالسمای فضا به درون زمین متاثر می شود، که دوباره نقش فیزیک 
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پالسما
پالسما را در ژئوفیزیک یادآوری می کند. به هرحال، به طور نظری میدان 
مغناطیسی زمین باید به شکل متقارن باشد، لیکن فشار باد خورشیدی، 
دکلی  یا  دنباله دار  ستارگان  صورت  به  را  زمین  ژئومغناطیس  میدان 
شکل در می آورد. که در اصطالح به آن مگنتوسفر زمین گفته می شود. 

ساختمان این الیه پالسمایی نیز، خود از چند الیه تشکیل شده است. 
ژئوفیزیکدانان با مطالعه اساسی این الیه ها، حد باالی آن را که حدوداً 10 
برابر شعاع زمین و در جهت خورشید است، مغناطیس سکون می نامند. 
خارج از مغناطیس سکون، ناحیه متالطمی است که »غالف« مغناطیس 
باد خورشیدی فشار مگنتوسفر جهت و سرعت  نتیجه آن،  نام دارد در 
ذرات  مقابل  در  زمین  ایمنی  کمربند  مگنتوسفر،  می دهد.  تغییر  را  خود 
این کمربند حافظ  به  است.  انرژی  متوسط  و حتی  انرژی  خطرناک کم 
از خورشید،  ذرات ساطع  و  اشعه های خطرناک  مقابل  در  زمین  امنیت 
گفته  کمربندها(  این  کاشف  افتخار  )به  آلن  وان  کمربندهای  اصطالحًا 

می شود. 

آینه های مغناطیسی 
با توجه به تاثیرات میدان مغناطیسی زمین بر روی پالسما، ذراتی که در 
میدان مغناطیسی زمین )کمربند وان آلن( گیر می افتند، به واسطه داشتن 
میدان مغناطیسی قوی و ضعیف در قطبین زمین حرکتی انجام می دهند 
که به مثابه یک آینه طبیعی است. بنابراین آینه مغناطیسی که قبال برای 
اولین بار توسط انریکو فرمی به عنوان سازوکاری برای شتابدار ساختن 

پرتوی کیهانی استفاده شده بود، در ژئوفیزیک نیز به کار رفت. 

بادهای خورشیدی 
به  پالسما  مداوم  جریان  از  نیرومندی  منبع  شمسی  منظومه  خورشید 
ذرات  برای  اصطالحی  خورشیدی  باد  است.  خورشیدی  باد  صورت 
تشعشع یافته، نظیر بادهایی در حدود 100 هزار درجه کلوین است. باد 
خورشیدی پدیده پیچیده ای است که سرعت و چگالی آن متغیر است. 
متغیر بودن پالسمای بادی به فعالیت خورشید بستگی دارد. گفتنی است 
انرژی  به  نسبت  پالسما  جنبشی  انرژی  بودن  برابر   100 دلیل  به  که 

مغناطیسی اش، اصطالح باد مغناطیسی به آن داده اند. 

فشردگی پالسما در فضا 
و ستارگان  مختلفی فشرده شود  عوامل  فضایی می تواند تحت  پالسمای 
با  ایجاد کند به عنوان مثال: کوتوله های سفید. پالسمای فضایی  فضا را 
چگالی حدود 100 هزار تا 10 میلیارد گرم بر سانتیمتر مکعب، محصول 
نهایی تکامل ستارگان سبک  وزن است. این نوع ستارگان بسیار چگال تر 
از خورشید هستند. چرا که اگر کل ماده خورشید با چگالی 1.4 گرم بر 
سانتیمتر مکعب می خواست متراکم و مثاًل به اندازه زمین ما شود، چگالی 

آن تقریبا به یک میلیون گرم بر سانتیمتر مکعب می رسید. 
بسیار چگال هستند که محصول  نوع ستارگان  از  نیز  نوترونی  ستارگان 
قابل  ستارگان  نوع  آخرین  اینها  می باشند.  وزن  همان  ستارگان  تکامل 
زیاد،  فوق العاده  چگالی  داشتن  سبب  به  که  هستند  جهان  در  مشاهده 
نورهای اطراف خود را می بلعند و به صورت یک حفره سیاه در می آیند. 
مختلفی  الیه های  از  نوترونی  ستارگان  شده،  محاسبه  های  مدل  طبق 
به  چگالی شان  داخل،  طرف  به  سطح  از  حرکت  با  که  شده اند  تشکیل 

سرعت باال می رود.

پالسمای کوارک-گلوئون
پالسمای کوارک-گلوئون quark–gluon plasma( QGP( یا سوپ 
وظیفه  که  )نظریه ای  کوانتومی  کرومودینامیک  در  فاز  یک  کوارک، 
انرژی  محدوده  در  هسته ای  زیر  ذرات  کنش های  برهم  شرح  اصلیش 
هسته ای قوی است( که در دما و چگالی های بسیار باال رخ می دهد. در این 
فاز ماده تقریبا فقط کوارک و گلوئون آزاد است که هر دو از بنیادی ترین 
ذرات سازنده ماده هستند. دانشمندان فیزیک ذرات بر این عقیده اند که 
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   کهن ترین سند دریانوردي ایرانیان، ُمهري است که در چغامیش خوزستان بدست 
مي رسد.  میالد  از  پیش  به شش  هزارسال  چغامیش  ناحیه  تمدن  تاریخ  است.  آمده 
این ُمهر، یک کشتي را با سرنشینانش نشان مي دهد. در این کشتي یک سردار پیروز 
بازگشته از جنگ، و اسیران زانوزده جلوي او دیده مي شوند. نقش هاي برجسته پاسارگاد 

نمایان گر توانمندي دریایي ایرانیان و فرمانروایي شان بر هفت دریاست.

قطب نما
در مورد اختراع قطب نما روایت هاي زیادي وجود دارد. تني چند از دانشمندان، آن را 
به چیني ها و یا حتي ایتالیایي ها نسبت مي دهند. بسیاری از دانشمندان نیز، متفق القولند 
که قطب نما به وسیله ایرانیان ساخته شده است. قطب نماي ایراني برخالف قطب نماي 
چیني که 24 جهت داشت، داراي 32 جهت بوده است. عدد 32 عالوه بر نشان دادن 
دقت بیشتر قطب نماي ایراني، نمایانگر آشنایي ایرانیان با اعداد در مبناي 2 و دانش 
ریاضي آنان بوده است. در افسانه هاي کهن ایراني آمده است که اسفندیار به هنگام 
حرکت براي نبرد با اژدها، از پیکاني آهنین سود مي جسته، که همواره جهت ثابتي را 
به او نشان مي داده است. در دوران نخستین اسالمي، قبله نما توسط ایرانیان به قطب نما 
افزوده شد. نام هاي فارسي اجزاي قطب نما در زبان عربي، شاهدی تاریخي در این باره 

است. 

بادنما
بادنماي ایراني نیز داراي 32 خانه بوده که هرخانه به نام برخاستن و فروشدن پانزده 
به  میراث  این  اسالمي،  است. در دوران  بوده  و جنوب  افزودن شمال  با  ثابت  ستاره 

دریانوردان مسلمان منتقل شد.

سكان
اختراع فرمان کشتي )سکان یا سوکان، به معنای تعیین کننده جهت و سو( از سوي 
تمامي دانشمندان، به ایرانیان نسبت داده شده است. در روایت ها و داستان  هاي ایراني 
چنین آمده است که سندباد، ناخدا و دریانورد پرآوازه ایراني اهل بندر سیراف، سکان 
را اختراع کرده است. نامه اي نیز از معاویه، فرمانده نیروي دریایي مسلمانان در دریاي 
مدیترانه، به خلیفه دوم بر جاي مانده که در آن از مزایاي این اختراع ایرانیان و برتري 
کشتي هاي ایراني داراي سکان به کشتي هاي رومي سخن گفته است. در این نامه او از 

خلیفه درخواست نموده که کلیه امور دریانوردي به ایرانیان واگذار شود1. 

ژرفا سنج
ایرانیان دریانورد براي تشخیص جنس کف دریا از وزنه هایي استفاده مي کردند که کف 
آنها روغن زده شده بود. همین روغن باعث چسبیدن تکه هایي از کف دریا به انتهاي 

وزنه شده با کمک آن نوع مواد کف دریا را تشخیص مي دادند. 

پیل الكتریكي
از  ابزارهایي  تیسفون،  نزدیکي  آلماني در  باستان شناسان  در سال 1330 خورشیدي، 
الکتریکي  پیل هاي  ابزارها  این  که  شد  معلوم  بررسي  از  پس  یافتند.  اشکانیان  دوران 
این  مي شده اند.  برده  کار  به  و  ساخته  اشکانیان  دوره  ایرانیان  دست  به  که  هستند 

پیل هاي تیسفون را Bagdad Battery  نامیدند2. 
اکتشاف این اختراع، به اندازه اي تعجب همگان را بر انگیخت که برخي از دانشمندان 
اروپایي و امریکایي این اختراع را به موجودات فضایي و ساکنان فراهوشمند سیارات 
دیگر که با بشقاب هاي پرنده به زمین آمده  بودند، نسبت دادند! براي آنها پذیرفتني 
نبود که ایرانیان 1500 سال پیش از گالواي ایتالیایي )1786 میالدي( پیل الکتریکي را 

اختراعات و ابتكارات ايرانيان
 در پهنه ناوبری، دريانوردی و نجوم

ریخ
تا

از  تولید شده،  کوارک-گلوئون  پالسمای  یک 
 100 انرژی  با  طال  یون  پرتوی  دو  برخورد 
استار  آشکارساز  در  ولت   - الکترون  گیگا 
نسبیتی(،  سنگین  یون های  )برخوردهنده 

آزمایشگاه ملی بروکهاون، آمریکا.

این پالسما در اولین میکروثانیه های پس از مهبانگ وجود داشته است و 
دارد.  جهان  آغاز  چگونگی  به  بزرگی  کمک  پالسما  این  خواص  بررسی 
برخورد دهنده بزرگ پروتون در سرن، برای اولین بار در دهه های 1980 
و  یابد  دست  گلوئون   - کوارک  پالسمای  به  که  کرد  تالش   1990 و 
نتایجی به دست آمد که به مدارک غیرمستقیم وجود این فاز منجر شد. 
در سال 2000 آزمایشگاه ملی بروکهاون نیز به تحقیق درباره پالسمای 
کوارک گلوئون پرداخت. اگرچه یک سازمان بی طرف، ادعای دانشمندان 

تایید  را  بروکهاون  ملی  آزمایشگاه 
نکرده است، اما آنها در فوریه 2010 
ادعا کردند که یک پالسمای کوارک 
درجه  تریلیون   4 دمای  در  گلوئون 
آزمایش  سه  ساخته اند.  سلسیوس 
برخورددهنده های  در  که  کنونی 
در  سرن   )LHC( بزرگ  درونی 
آزمایش  یعنی  است؛  انجام  حال 
و سی ام اس،  اطلس  آزمایش  آلیس، 
خواص  بررسی  حال  در  هنوز 
است.  گلوئون   - کوارک  پالسمای 
 2010 نوامبر  در  آزمایش ها  این 
و سپس  پروتون ها  ابتدا  و  آغاز شد 
یون های سرب را در آزمایش آلیس 
ششم  در  و  دادند  برخورد  هم  به 
در  دوباره  و  شد  متوقف  دسامبر 
کار کردند.  به  ژانویه 2011 شروع 
در هفته اول برخورد دادن یون های 
سرب در LHC، دانشمندان به چند 
دمای  با  کوارک-گلوئون  پالسمای 
ده ها تریلیون درجه سلسیوس دست 

یافتند. 
منبع:

http://www.answers.com/
topic/plasma
 en.wikipedia.org

اختراع نموده باشند3. 
ایرانیان از این پیل هاي الکتریکي جریان برق تولید مي کردند 
و از آن براي آبکاري اشیای زینتي سود مي جستند. اما در 
ابزارهاي  آبکاري  جهت  اختراع  این  از  دریانوردي،  پهنه 
آهني در کشتي و جلوگیري از زنگ زدن و تخریب آنها 

استفاده مي کردند. 

کشتي سازي
قدمت و پیشینه این رشته از دانش و فن مهندسي ایرانیان 
از  فردوسي  دریافت.  مي توان  فردوسي  سروده هاي  از  را 
که  انساني  نخستین  عنوان  به  پیشدادي،  پادشاه  جمشید، 
به  را  دریانوردي  و  کشتي سازي  صنعت  و  غواصي  هنر 
دیگران آموخت، نام برده است. بنابراین، مي توان دریافت 
شاهنامه  در  که  آریا  نژاد  دوره  در  ایراني  دانشمندان  که 
فردوسي به نام دوره پادشاهي جمشید نام برده شده است، 

موفق به اختراع کشتي و فنون دریانوردي شده اند. 
گذرکرد زان پس به کشتي بر آب

                 ز کشور به کشور برآمد شتاب
بزرگترین  هخامنشیان،  زمان  در  ایراني  »نبردناوهاي« 
کشتي هاي جنگي زمان خود بودند که سه ردیف پارو زن و 
بادبان داشتند و با سرعت 80 مایل دریایي در روز حرکت 

مي کردند. 

استرالب
باستان  جهان  در  که  بوده  ابزاري   ،astrolabe استرالب 
به  زمین  کره  به  نسبت  ستارگان  وضعیت  تعیین  براي 
کار مي رفته است. استرالب، در سه گونه استرالب خطي، 
مي شده  ساخته  کروي  استرالب  و  صفحه اي  استرالب 
کرده  حرکت  یکدیگر  به  نسبت  استرالب  قطعات  است. 
و  آنها  جغرافیایي  ارتفاع  ستارگان،  جهت  مي توانستند  و 
فواصل نسبي را مشخص نمایند. استرالب در دریانوردي، 
براي جهت یابي به کار مي رفته است. استرالب هاي ایراني 
از برنج و آلیاژهاي دیگر مس ساخته مي شده اند. هرچند، 
و  یونانیان  به  را  استرالب  اولیه  اختراع  مورخان  پاره اي 
فینیقیان نسبت مي دهند، اما سهم ایرانیان در اختراع انواع 
گوناگون استرالب،  تکامل و افزودن بخش هاي مختلف به 
ثبت  تاریخ نگاران  تمامي  سوي  از  و  بوده  انکارناپذیر  آن، 

شده است. 

تراز )تئودولیت(
تراز شاهیني، که نخستین نوع تئودولیت به شمار مي آید، 
توسط کرجي مخترع و دانشمند ایراني، اختراع شده است. 
وسیله  به  که  بوده  مدرج  صفحه اي  شامل  دستگاه  این 
زنجیري از میله اي آویزان مي شده است. با تعیین امتداد 
روي  از  را  نقطه  دو  بین  ارتفاع  اختالف  مي توان  افقي، 

درجه بندي آن تعیین نمود.

شاخص خورشیدي
سایه ی  اندازه گیري  طریق  از  زمان  تغییر  تعیین  پیشینه 
آفتاب، به زمان باستان برمي گردد. در آغاز، شاخص هاي 
از  و حرکت خورشید،  زمان  اندازه گیري  ویژه  خورشیدي، 
سایه ساختمان ها و درختان تشکیل مي شده است. به تدریج، 
با گذشت زمان از ابزارهایي که به صورت شاخص قائم بر 
روي صفحه اي قرار داده مي شده، ساخته شدند. شاخص هاي 
ارتفاع خورشید و عرض جغرافیایي روزانه  آفتابي معموال 
را مشخص مي نمودند. عالوه بر این شاخص ها، در دوران 

...بقیه از صفحه 6 
اندازه اي گسترده و با اهمیت است که به امید خدا، در آینده، 

این مطلب در مقاله اي جداگانه ارائه خواهد شد.
اندیشمندان دریانورد  از خدمات  اینها گوشه کوچکي هستند 

ایراني به است، باشد که ما میراث دار سزاواری باشیم. 

توضیحات:
ایرانیان،  1. ترجمه متن این نامه در کتاب اسماعیل رایین، دریانوردي 

آورده شده است.
2.  جهت آگاهي بیشتر درباره این پیل الكتریكي، مي توانید به سایت هاي 

با موضوع Bagdad Battery  در اینترنت مراجعه نمایید. 
نوشته  خدایان  ارابه  کتاب  به  مي توانید  بیشتر  آگاهي  براي    .3

اریك فن دنیكن مراجعه کنید.

منابع و مآخذ:
1. تاریخ مهندسي در ایران، مهدي فرشاد

2. تاریخ علم در ایران، مهدي فرشاد
3. تاریخ علم، جورج سارتون 

4. تاریخ صنعت و اختراعات، موریس داماس
5. دریانوردي ایرانیان، اسماعیل رایین

6. زندگي و مهاجرت نژاد آریا، فریدون جنیدي
7. متفكران اسالمي، کارون دوو

8. فرهنگ دریایي خلیج فارس، حسین نوربخش
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   در دوران كنونی، بين فيزيك و متافيزيك كمتر پديده اي را مي توان يافت كه به صورت كامل فيزيكي، يا متافيزيكي باشد. چنين مي نمايد كه سرشت و سرنوشت تمام 
يا بسياري از پديده ها وقوع در طبيعت و عروج به سوي ماوراي طبيعت است چيزي كه در زبان فلسفي رايج، براساس حفظ و پاسداشت مرزهاي فهم و فكر، بيش از 
آنكه با عبارت طبيعت و ماوراي آن بيان شود، با تعبير فيزيك و متافيزيك ادا مي شود. در اين ميان، زندگي را مي نگريم كه به مثابه يك پديده هرگز از اين دو حوزه 

جدا نمي گردد، از آن رو كه زندگي با خأل بيگانه است و هم از آن رو كه خأل گريزي از نخستين اوصاف زندگي به شمار مي آيد. 
در گفتگو با دكتر مهدي گلشنی، استاد محترم فيزيك دانشگاه صنعتي شريف، ابعادي ديگر از زندگي را به بحث نهاده ايم، تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.

فرایض  انجام  برای  مکه،  جهت  نمودن  مشخص  براي  ایراني،  دریانوردان  اسالمي، 
دینی، در هر نقطه شاخص هایي ساخته بودند. در این ابزار یک شاخص آفتابي قائم 
وجود داشته که زمان را مشخص مي کرده و با گرداندن آن ابزار در امتداد مدار، 

جهت مکه مشخص مي شده است.

مواد نفتي
مواد نفتي به صورت هاي گوناگون در جهان باستان، ایران و بین النهرین، شناخته شده 
کاربرد آن  و گرمایي  استفاده هاي سوختي  از  است. گذشته  برده مي شده  کار  به  و 
به صورت عامل چسباننده، عایق بندي کننده و مالت بوده است. دریانوردان، کف 

کشتي ها را قیراندود و نفوذ ناپذیر مي ساخته اند.

استفاده از آتش در صنایع نظامي
کاربرد آتش در جنگ، براي سوزاندن کشتي ها و تاسیسات دریایي دشمن، از دوران 
نیروي زمیني و دریایي همواره  نیز، در  ایران  ارتش  بوده است. در  باستان معمول 
گروهي به نام نفت انداز، نپتان یا نفات، با لباس های مخصوص خود ماموریت پرتاب 

مواد قیري و نفتي را بر عهده داشته اند. 
ساده ترین روش،  پرتاب آتش با تیر بوده است. این روش سپس به صورت پرتاب 
از  بزرگ  پرتاب ظرف هاي  براي  پیدا کرد.  تکامل  مانند،  نارنجک  از آتش،  ظرفي 
ابزارهاي مکانیکي، همچون منجنیق، سود مي جستند. نفت یا نپتا، که در شاهنامه از 

آن تحت عنوان قاروره یاد شده، تا مدت ها جزو اسرار نظامي بوده است.
پروکوپیوس تاریخ نگار رومي، در سده ششم میالدي، از »روغن مادها« نام مي برد و 
مي گوید که ایرانیان، ظرف هایي از روغن مادها و گوگرد را  پر کرده، آنها را آتش 
زده و به سوي دشمن پرتاب مي کنند. او مي گوید این ماده روي آب شناور مانده و 

به محض تماس، کشتي هاي دشمن را به آتش مي کشیده است. 

چراغ دریایي )خشاب، خوشاب، خشپات، شب پا، یا نگهبان شب(
از ادوار پیشین، در دریاي پارس ساختمان هایي ساخته بودند که بر فراز آنها آتش 
افروخته مي شد. این ساختمان ها وظیفه برج دریایي و چراغ  دریایي را براي راهنمایي 
دریانوردان و همچنین خبررساني انجام مي دادند. فاصله این چراغ هاي دریایي چنان 

بوده که با ناپدید شدن یکي، دیگري نمایان مي شده است.
ساخته  دلیل  چند  به  مي شد،  افروخته  آنها  فراز  بر  که  آتشي  با   دریایي،  برج هاي 

مي شدند:
نخست آنکه، با باال آمدن آب در زمین هاي کم عمق این خطر 
وجود داشته که کشتي ها ندانسته به سوي آب هاي کم عمق 

رفته، به شن نشسته و نابود شوند. 
دوم آنکه، با دیدن نور در تاریکي، کشتي ها، در تاریکي شبانگاه 

و هواي ابري راه خود را بیابند.
سوم اینکه، در صورت یورش دزدان و غارتگران دریایي، به 
به سرعت جهت  تا  داده  خبر  رزم ناوها  و  زمیني  پادگان هاي 

مقابله با آنها اقدام کنند.
این  در  مستقر  دریابان هاي  که  است  بوده  این  چهارم  دلیل 
ثبت  را  دریاشناختي  و  هواشناختي  پدیده هاي  ساختمان ها، 
براي  اطالعات  این  از  ایراني  تازه کار  مي کرده اند. دریانوردان 
رویارویي با رخدادهاي هوا و دریا، به ویژه رخدادهاي چرخه اي 

و دوره اي استفاده مي کردند. 

دوربین )تلسكوپ(
در تاریخ سلسله پادشاهي یوان در چین مندرج شده که براي 
تعدادي  دربار،  منجم  سرپرستي  به  پکن،  رصدخانه  تاسیس 
شده  خریداري  ایران  در  مراغه  رصدخانه  از  رصدي  ابزار 
است. از جمله این ابزار: ذات الحلق، صفحه ای با ساعت های 
مساوی، کره سماوی، »دو لوله رصد«، تورکتوم )نشان دهنده 
لوله رصد  ... هستند. چیني ها  افق( و  به  حرکت استوا نسبت 
پادشاهي  سلسله  تاریخ  گفته  به  نامیده اند.  وانگ-تونگ  را 
یوان، ایرانیان از این اختراع نه تنها براي رصد اجرام آسماني، 
بلکه براي مشاهده دوردست ها، به ویژه استفاده در دریا سود 

مي جسته اند. 

ستاره شناسي
ایرانیان همچون دیگر تمدن هاي باستاني، از دانش ستاره شناسي 
به  موضوع  این  مي جستند.  سود  دریاپویي  و  دریانوردي  در 
...ادامه در صفحه 4

از فيزيك تا متافيزيك
گفتگویی کوتاه با دکتر مهدی گلشنی

تعریفي که شما از زندگي ارائه مي دهید، 
چیست؟

   براي اینکه بدانیم تعریف زندگي چیست، 
اول باید بدانیم که هدف از زندگي انسان، 
از  هدف  کلي  طور  به  و  انسان،  پیدایش 
همان طورکه  آیا  چیست؟  انسان  حیات 
و  مي گوید  روز  رایج  تئوري هاي  از  بعضي 
بی هدف است  تکرار مي کنند، کامال  فضال 
یا هدف دارد؟ ما که مسلمان هستیم، به 
پیروي از قرآن معتقدیم که هیچ چیز بي 
هدف نیست و همه چیز هدف دار است.

دار  هدف  که  انسان  آفرینش  جمله  از 
است. هدف از زندگي، رسیدن به آن مقام 
عبادت  در  انسان  که  است  انساني  شامخ 
خداوندي مستغرق شود و آثار خداوندي را 

بفهمد و به عظمت خداوند پي ببرد. 
خواهشي اندر جهان، هر خواهشي را در پي است 

خواستي باید که بعد از آن نباشد خواستي 
مقام  به  رسیدن  زندگي  هدف  رو  این  از 
انسان فرض شده  عالیه اي است که براي 
است و انسان را از حیوان متفاوت مي کند. 
البته این مستلزم این است که از اول، در 
مراحل تربیت به انسان گفته شود که هدف 
چیست تا با آن آشنا شوند و خودشان با 
نظر  به  ببرند.  پي  این موضوع  به  بررسي، 
من، زندگي عبارتست از: گذراندن اوقات. 
آن وقت اگر این گذراندن اوقات با حاصل 
ولي  دانیم؛  موفق مي  را  زندگي  این  باشد، 
مي دانیم.  ناموفق  باشد،  حاصل  بدون  اگر 
منتها باید ببینیم با چه معیاري مي سنجیم 

که حاصل خوب است، یا بد؟ 
زندگي  حاضر،  دوران  در  شما  نظر  به 

بیشتر فیزیكي است یا متافیزیكي؟
   این دو با هم مخلوط است. من چون با 
فیزیک انس زیادي داشته ام، راحت به شما 
موضوع  به  دقت  با  شما  اگر  که  مي گویم 
سختي  به  کنید،  نگاه  متافیزیک  و  فیزیک 

زندگي

مي توانید آن دو را از یکدیگر جدا کنید. شما فیزیکي 
را پیدا کنید که در درون آن متافیزیک نباشد. ما وقتي 
متافیزیک  مي گوییم:  مي کنیم،  تعریف  را  متافیزیک 
سراغ  به  وقتي  شما  وجود.  عام  احکام  از  عبارتست 
خاص  آزمایش هاي  سلسله  یک  مي آیید،  فیزیک 
در  را  خاصي  بسیار  حوزه هاي  یعني  مي دهید.  انجام 
نظر مي گیرید و روي آنها تجربه مي کنید. این تجربه 
بسیار محدود است. آن وقت شما نتایج این تجربه را 
تعمیم مي دهید. به عنوان مثال، چند سیم را حرارت 
مي دهید و مي بینید که طول آنها در اثر حرارت زیاد 
مي شود. بعد به این اکتفا نمي کنید که این سیم خاص 
یا این سیم مسي این گونه است، بلکه مي گویید: فلزات 
چنین هستند که وقتي حرارت داده مي شوند، منبسط 

مي شوند. 
چرا شما این تعمیم را انجام مي دهید؟ آیا شما مجاز 
این کار را انجام  به این تعمیم هستید؟ آیا معموالً 
مي دهید. تكیه گاه باطني شما در اعتماد و اطمینان 

به این تعمیم چیست؟
   به عقیده من، تکیه گاه همه این تعمیم ها متافیزیک 
مي دهند،  انجام  که  کاري  مي کنند،  فکر  افراد  است. 
صرفًا آزمایش است. اگر فقط چیزي را حرارت دهند 
مي ماند،  جاي  بر  آنچه  کنند،  یادداشت  عددهایي  و 
شما  ولي  مي شود،  اعداد  کاتالوگ هاي  از  مجموعه اي 
و  مي سازید  عام  قوانین  مي دهید،  ربط  را  اعداد  این 
بعد به آن اکتفا نمي کنید و مي گویید: اگر عین قضیه 
در کره مریخ هم انجام شود، نتیجه همین است. اینها 

تعمیم هایي است که واقعًا فوق فیزیک است.
فیزیک با حواس و آزمایش ها و نتیجه گیري سروکار 
از  همیشه  گیري،  نتیجه  مقام  در  شما  ولي  دارد؛ 
جزئیات به کلیات منتقل مي شوید. ممکن است هیچ 
وقت نتوانیم شعور را با فیزیک بیان کنیم. ممکن است، 
حتي نتوانیم شعور را به زبان ریاضي بیان کنیم. یعني 
شعور مرموزترین بخش قابل تفسیر جهان است. توجه 
بفرمایید که قرآن صریحًا مي فرماید: »یسئلونک عن 
الروح. قل الروح من امر ربي.« این آیه به صورت هایي 
مختلف تفسیر و تعبیر شده است. چون آیه در ادامه 
نظر  از  قلیاًل.«  اال  العلم  من  اوتیتم  ما  »و  فرماید:  مي 
که  نیست  معلوم  که  است  این  آیه  این  مفهوم  بنده، 
روح  به  ما  چیست.  روح  یا  شعور  بفهمیم  باالخره  ما 
خیلي نزدیک هستیم و خیلي از ابعاد آن را مي فهمیم 

آن  خواص  از  بسیاري  از  است  ممکن  و 
مي توانیم  آیا  اینکه  ولي  کنیم؛  استفاده 
بفهمیم خودش چیست؟ این معلوم نیست. 
من ذهن را بُعدي از روح مي دانم؛ ولي در 
انسان  که  است  چیزي  آن  زندگي  واقع، 
را  ما  زندگي  روحي  بُعد  این  و  مي فهمد 
مي خورید  را  غذایي  شما  مي دهد.  نشان 
که در لحظه خوردن بسیار خوشمزه است، 
مي ماند،  آنچه  مي شود.  تمام  غذا  آن  ولي 
را  احیانًا آن  و  خاطراتي است که مي ماند 
چند ساعت بعد یا مدتی بعد نقل مي کنید 
بُعد روحي قضیه است. آن چیزي که  که 
روحي  ابعاد  مي کند،  زندگي  آن  با  انسان 
روح  با  که  است  چیزهایي  است؛  زندگي 
عنوان  به  نیز،  بقیه حواس  دارد.  کار  سرو 
هستند.  زندگي  و  روح  خدمت  در  ابزار 
بویایي، بویي را حس مي کند و در اختیار ما 
مي گذارد که لحظه اي  است و مي گذرد. آن 
چیزي که مي ماند، با روح سر و کار دارد، 

ولي روح به تفسیر نیاز دارد.
به  انسان  براي  زندگي  مسئله  مهمترین 

طور عام چه چیزي مي تواند باشد؟
کاره  چه  دنیا  این  در  بفهمد  که  این     
چه  آمده اید،  کجا  از  بدانید  اینکه  است. 
کار مي کنید و به کجا مي روید، بزرگترین و 
مهمترین مسئله زندگي است.آن وقت شما 
اگر این موضوعات را واقعًا با تمام وجودتان 
درک کنید، تمام اعمال شما با آن تطبیق 
که  هستید  مواظب  همواره  و  مي کند  پیدا 

اشتباه نکنید و کار خطا انجام ندهید.

منبع:
  http://www.ettelaat.com

به نقل از سایت هوپا

فه
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نگهداري  تاریخي،  آثار  وضعیت  کنترل  در  فناوري  نانو  اخیراً     
و مرمت میراث فرهنگي کاربردهاي عملي پیدا کرده است. 

در بخش مونیتورینگ و کنترل، استفاده از حسگرهاي نانو و نشانه گذاری 
تاریخي،  بناهاي  مصالح  و  مواد  کنوني  وضعیت  مي تواند  نانویي،  هاي 
روش ها  این  نماید.  مشخص  را  آنها  پایداري  و  ترکیب  مواد،  نوع 
براي  مواد  این  از  استفاده  همچنین  هستند.  غیرمخرب  و  نوین  کامال 
سیمان ها  از  استفاده  دارد.  کاربرد  نیز  چوبي  سازه هاي  از  محافظت 
نیز،  مرمت  در  ضدآلودگي  خاصیت  داراي  و  مستحکم  گچ هاي  و 

مي تواند منجر به محافظت بناها در برابر خرابي ها و فرسودگي شود.
بناها و  بهبود شکل ظاهري و شفافیت  نانو جهت  فناوري   از  استفاده     
اشیاي باستاني نیز مطرح است. استفاده از پوشش هاي ضد آب و لک، 
پوشش هاي ضد اثر انگشت و پوشش هاي ضدنوشتاري و ضد خش براي 
از جمله محصوالت  بناها  از نوشتن و حک کردن روي سطوح  ممانعت 
بناهاست.  زیبایي  افزایش  و  نما  از  محافظت  براي  استفاده  قابل  نانویي 
به طور کلي، آثار تاریخي در معرض فرسودگي و همچنین اشیاي عتیقه، 
ظرفیت مرمت یا نگهداري با استفاده از فناوري نانو را دارند. از آنجا که 
میراث فرهنگي در سطح ملي و جهاني داراي اهمیت باالیي است، در صورت 
تغییر و تخریب این میراث در اثر استفاده از مواد شیمیایي، یا تغییرات 

آب و هوایي و ... ضربات جبران ناپذیری به این میراث وارد مي شود.
   حفظ و مرمت آثار باستاني کشورمان نیز، به عنوان یکی از کهن ترین 
سرزمین های جهان، با استفاده از فناوري نانو از اهمیت قابل توجهي برخوردار 
است. از جمله مصادیق استفاده از فناوري نانو در مرمت آثار باستاني کشور، 
مي توان به مسجد امام اصفهان اشاره کرد. در این بنا، استفاده از آب بند 
توسط فناوری نانو، به طور موقت، به هنگام برداشتن کاشي هاي سقف براي 

جلوگیري از ورود باران و رطوبت به درون بافت گنبد انجام شده است.
   نانوذرات هیدروکسید، کربنات کلسیم و منیزیم براي مرمت و نگهداري 
نقاشي هاي دیواري، از قبیل نقاشي هاي مایاها در مکزیک یا شاهکارهاي 
هنري قرن 15 میالدي در ایتالیا مورد استفاده قرار گرفته اند. نانوذرات 
اسید موجود در جوهر،  قدیمي که  اسناد کاغذي  ترمیم  همچنین جهت 
برده شده اند.  به کار  است،  آنها شده  سلولزي  الیاف  رفتن  بین  از  سبب 
یکي  است،  ارزش  با  بسیار  فرهنگي  منابع  از  غني  که  فلورانس  شهر 
آثار  این  مرمت  و  حفظ  مطالعات  براي  مکان ها  مناسب ترین  از 
 1966 سال  در  فلورانس  طوفان  وقوع  از  پس  مي آید.  حساب  به 

فلورانس  دانشگاه  در   )CSGI( کلوئید  و  سطح  علوم  تحقیقات  مرکز 
یک  با  که  است  دانشگاهي  مؤسسه  نخستین  مرکز  این  شد.  تأسیس 
است.  پرداخته  فرهنگي  میراث  تخریب  بررسي  به  علمي  رویکرد 
اکنون CSGI پیشرفته ترین روش هاي مبتني بر فناوري نانو را براي ترمیم 
نقاشي هاي دیواري توسعه داده است. این روش ها شامل روش هایي براي 
تمیز کردن و حذف صمغ ها از نقاشي هاي دیواري و روغني، براي حذف 
اسید از کاغذ و ... هستند، که هم اکنون در نقاط مختلف جهان از آنها استفاده 

مي شود.
   کاربرد فرآیندهاي مبتني بر فناوري نانو جهت حفظ نقاشي هاي دیواري و 
... گواه دیگری بر پتانسیل غنی فناوري نانو در حراست از میراث فرهنگي 
آثار  مرمت  و  حفظ  براي  جدیدي  راه هاي  نانو  فناوری  همچنین،  است. 
با فرآیندهاي  از طریق ساخت سیستم ها و ترکیباتي براي مقابله  هنري 
مخربي که بسیاري از شاهکارهاي هنري را تهدید مي کنند، ارائه می دهد. 
و  ساده  روش  نانوذرات،  از  استفاده  که  داد  نشان  اخیر  مطالعات  برخی 
بیشتر  در  پیش،  چندي  تا  هست.  نیز  هنري  آثار  مرمت  براي  موفقي 
روش هاي مرمت یا حفاظت آثار هنري و مصنوعي از محصوالت تجاري 
استفاده مي شد که عمومًا پلیمرهاي سنتزي بودند و براي کاربردهاي خاص 
و ویژه طراحي نشده بودند. استفاده از این پلیمرها در یک محیط کنترل 
گچ کاري  تکه هاي  یا چسباندن  پودري شده  رنگ هاي  ترمیم  براي  شده 
موارد،  بیشتر  ولي در  است.  داده  نتایج رضایت بخشي  رنگي جدا شده، 
استفاده از این پلیمرهاي سنتزي پس از چند سال، منجر به پوسته پوسته 
و جدا شدن سطوح و تسریع واکنش هاي شیمیایي تخریب کننده، داشت. 
متخلخل  ساختار  تقویت  سبب  باید  بازسازي  و  مرمت  فرآیند    
ساده  قاعده  چند  شود.  هنري  اثر  سطحي  الیه هاي  استحکام  و 
گیرد:  قرار  توجه  مورد  مناسب  روش  یک  تعیین  براي  باید 
وقت هر  که  گونه اي  به  باشد،  برگشت پذیر  باید  بازسازي  عملیات   -1

بخواهیم بتوانیم به حالت اولیه برگردیم. 
2- باید اطمینان حاصل کرد که مواد شیمیایي به کار رفته بیشترین دوام 

و بي اثري شیمیایي را دارند. 
3- مواد شیمیایي به کار رفته باید بدون تغییر ترکیب شیمیایي اثر مورد عمل و 
خواص شیمیایي فیزیکي و مکانیکي آن، فرآیند تخریب را معکوس کنند. یعني 
مواد اولیه باید تا حد ممکن با جنس و ماده اثر هنري سازگاري داشته باشند. 
...ادامه در صفحه12

نقاشي هاي Maya با استفاده از نانوذرات CaOH2 استحکام الیه رنگیشان بیشتر شده و در برابر پدیده هاي جداشدگي و پودر شدن مقاومتر شده اند. پس از عمل مرمت، 
نقاشي جال و رنگ بندي خود را دوباره به دست مي آورد. زیرا پیوستگي مجدد رنگدانه ها به الیه سطحي باعث به حداقل رساندن پخش نور که عامل کدر شدن نقاشي است، مي شود.

حرکت، نیروی مکانیکی بین کاوشگر و ماده محاسبه می شود. این داده ها 
برای به تصویر کشیدن سطح اتم، در رایانه مورد استفاده قرار می گیرند. 
در اینجا فعالیتی را معرفی می کنیم که شما را با رفتار یک میکروسکوپ 
نیروی اتمی آشنا می سازد. با این آزمایش می توانید، بدون دیدن مستقیم، 
داده هایی را از درون یک جعبه ی در بسته استخراج کنید و با استفاده 
نمایید. ترسیم  آن  درونی  از سطح  بعدی  و سه  دو  تصاویری  ها  آن  از 

انجام آزمایش:
1. جعبه ی کفش خالی را بردارید و یک وسیله مجهول را درون جعبه، 
کاغذ  حال  ببندید.  محکم  را  آن  درب  و  بچسبانید  آن  وسط  درست 
شطرنجی را روی آن بچسبانید. سپس با یک میل بافتنی صفحه را سوراخ 
را  از کف جعبه  مجهول  ارتفاع شی  بافتنی  میل  همان  با کمک  و  کنید 
ارتفاع  فقط  که  کنید  جمع  را  حواستان  بگیرید.  اندازه  مختلف  نقاط  در 
ارتفاع  بلکه  نگیرید،  اندازه  را  جعبه  داخل  در  فرورفته  بافتنی  ی  میله 
است  متر  سانتی  ارتفاع جعبه 14  اگر  مثاًل  کنید.  محاسبه  هم  را  جعبه 
 7/5 باید  است،  رفته  فرو  متر  7/5سانتی  نقطه  آن  در  بافتنی  میل  و 
ارتفاع شیء مجهول از کف جعبه به دست آید. تا  را از 14 کم کنید، 

پس از اینکه ارتفاع نقاط متفاوت را اندازه گرفتید، کافی است تا به ازای هر 
اندازه ای که ثبت کرده اید یک رنگ را در نظر بگیرید و متناظر آن نقطه 
روی جعبه کفش یک مربع را در کاغذ شطرنجی رنگی کنید. برای این کار 
می توانید از نرم افزار مایکروسافت اکسل نیز استفاده کنید. به این منظور 
اکسل  برنامه ی  را در یک جدول  نقطه  از هر  آمده  به دست  اطالعات 
وارد و نمودار میله ای آن را رسم کنید. جدول 15×15نرم افزار اکسل، 
در واقع همان کاغذ مشبکی است که شما روی جعبه چسبانده اید. کافی 
...ادامه در صفحه12

   همانطور که می دانید، کوچکی مقیاس نانو، دانشمندان را برای کسب 
اطالعات از سطوحی که در این ابعاد هستند دچار مشکل می کند. AFM یا 
میکروسکوپ نیروی اتمی وسیله ای است که به صورت غیر مستقیم، اطالعاتی 
را از سطح مواد با دقت نانومتری در اختیار پژوهشگران قرار می دهد. این 
فعالیت شما را با چگونگی عملکرد چنین میکروسکوپ هایی آشنا می سازد.

وسایل مورد نیاز:
• جعبه کفش                                     

• خط کش یا متر 
• کاغذ شطرنجی                            

• رایانه و نرم افزار مایکروسافت اکسل
• میل بافتنی

شبیه سازی کف دریا که با استفاده از پردازش داده ها صورت می گیرد، 
مدت هاست که در تحقیقات و مطالعات اقیانوس شناسی به کار می رود. 
اقیانوس شناسان اولیه، به انتهای کابل های بلند وزنه هایی می آویختند و 
ته دریا می فرستادند. این وزنه ها کف دریا را می پیمودند و ناهمواری ها و 
شیارهای آن را از طریق کابل ها روی کاغذهای شطرنجی نقش می کردند.

فناوری  و  نهادند  کناری  به  را  وزنه  و  کابل  جدید،  شناسان  اقیانوس 
کشتی  یک  از  را  صوتی  امواج  )آنها  گرفتند.  خدمت  به  را  رادار 
کف  ی  فاصله  ثبت  با  و  فرستند  می  دریا  کف  به  پیما  اقیانوس 
ترسیم می کنند.( را  ناهمواری های کف  کننده،  منبع گسیل  با  اقیانوس 
ماهواره ها هم به همین روش می توانند امواجی را به اعماق ناشناخته ی 
فضا بفرستند و با محاسبه ی زمان رفت و برگشت، فواصل را اندازه بگیرند.

استفاده می شود.  این روش دیدن  از  نیز  اتمی  نیروی  در میکروسکوپ 
AFM پیمایشگری را روی سطح ماده حرکت می دهد که هم زمان با 

میکروسکوپ نیروی اتمی )AFM(1 چگونه کار می کند؟

دیدن نادیده ها!
ری

ن آو
و ف

ش نان
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تعیین پیوندهای شیمیایی

با میکروسکوپ الکترونی

انتشار نور با سرعت بی نهایت

در یک نانو ابزار

   سیلیکون یکی از رایج  ترین ناخالصی ها برای جذب گرافینی است که به روش 
انباشِت بخار شیمیایی رشد کرده و به نحو قابل توجهی خواص انتقالی گرافین 
را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو، درک شیمیایی این ناخالصی ها مهم 
است، به ویژه اگر مایل باشیم گرافین را با الکترونیک سیلیکونی یکپارچه 

کنیم.
تاکنون هیچ روشی نتواسته پیوندهای سیلیکون-کربن را توضیح دهد. اما 
اکنون، وو ژو1 در دانشگاه وندربیلت و همکارانش اعالم کرده اند که می توانند 
طبیعت این پیوندها را با ترکیب چند روش میکروسکوپ الکترونی استنتاج 
کنند. ژو و همکارانش، افت انرژی الکترون هایی را بررسی کرده اند که به 
ناخالصی سیلیکون شلیک شده اند. آزمایش های با  سمت سطح گرافینی 

با  مرئی  نور  انتشار  از  مهندسین،  و  فیزیکدان ها  از  گروهی   
می دهند.  خبر  نانو متری  قطعه ی  یک  درون  بی نهایت  سرعِت 
باالی  )حد  نمی شود  ای  لحظه  ارتباِط  برقراری  موجب  وسیله  این 
اما  است!(  برقرار  هم چنان  اینشتین  نسبیت  نظریه  مطابق  سرعت، 
دارد. اپتیکی  مدار  مجموعه  ساخت  در  مثاًل  مختلفی،  کاربرد های 

همواره نور با تندی 300.000.000 متر بر ثانیه در خأل انتشار می یابد. 
در ماده ای مثل شیشه، نور با تندی کم تری منتشر می شود. نسبت تندی 
نور در خأل به تندی نور در ماده، ضریب شکسِت محیط نامیده می شود 
ماده  با  نور  برهمکنش  بررسی  به  دانشمندان  است.  یک  از  بزرگتر  که 
پرداخته اند، تا ضریب شکست های عجیب و غریبی از جمله ضریب شکسِت 
منفی بدست آورند )ضریب شکسِت منفی به خمِش نور منجر می شود(.

   هم اکنون آلبرت پولمن، فیزیکدانی عضو مؤسسه FOM آمستردام و نادر 
انقطاع، مهندس برق ایرانی در دانشگاه پنسیلوانیا، به همراه همکارانشان 

برای  را  الزم  قدرت  آن ها  سیگنال  اما  شده  انجام  قبال  مشابهی 
مطالعه  ترکیب  از  پس  همکارانش  و  ژو  نداشت.  پیوندها  دقیق  تحلیل 
مشکل این  بر  تاریک2  زمینه  حلقوی  عکسبرداری  روش  با  خود 
در  تا  می شود  حذف  نشده  پراکنده  نور  روش،  این  در  آمدند.  فائق 

عکس های نهایی اطالعات شیمیایی نمونه در شدت نور ثبت شود.
تابعی  نظریه  محاسبات  با  طیف نگاری  داده های  مقایسه  از  پس 
چهار  به  سیلیکون  پیوند  بین  تفاوت  توانستند  سادگی  به  آن ها  چگالی، 
روش های  این  ترکیب  بنابراین  نمایند.  مشخص  را  کربن  شش  یا 
را  شیمیایی  پیوندهای  تا  می دهد  اجازه  ما  به  الکترونی  میکروسکوپ 
کنیم.   مطالعه  ناخالصی  تک  یک  سطح  در  و  دیگر  بعدی  دو  مواد  در 
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توضیحات:
Wu Zhou.1

annular dark-field imaging.2
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اند  وسیله ای کوچک ساخته  آن ها  اند.  بزرگی شده  کار  انجام  به  موفق 
که ضریب شکست نور مرئی در آن تقریبا صفر است! به همین منظور، 
امواج نوری با طول موجی خاص، بسیار سریع در آن حرکت می کنند.
اُکسید  دی  سیلیکون  جنس  از  شکل  مستطیل  میله ای  وسیله  این 
است  ضخامت  نانومتر   85 و  طول  نانومتر   2000 ابعاد  با  )نارسانا( 
نور  رسانا،  خاصیت  دلیل  به  است.  شده  احاطه  )رسانا(  نقره  توسط  که 
انتقال  محیِط  نتیجه،  در  شود.  خارج  نقره  جنِس  با  دیواره  از  نمی تواند 
داریم. محققان با انتخاب پهنای سیلیکون  دهنده نوری به اسم "موج بر" 
آن ها  ساختند.  گوناگونی  وسایل  نانومتر،   400 تا   120 از  اُکسید  دی 
می کنند. بیان  لِتِرز"  ریویو  "فیزیکال  مجله  در  را  خود  کار  گزارش 

از شرایِط  بایستی  الکترومغناطیسی  میدان های  موج بری، چون  در چنین 
مرزی معینی روی دیواره های موج بر تبعیت کنند، نور به شکل متفاوتی 
رفتار می کند. نور با طول موج کوتاه بین دو انتهای موج بر به طور رفت 

در  رو  امواج  فرورفتگی های  و  قله ها  می کند.  خیز  و  جست  برگشتی  و 
این هم پوشانی،  نتیجه  یکدیگر هم پوشانی می کنند.  با  کننده  انتشار  روی 
از  موج  طول  وقتی  است.  روشن  و  تاریک  نوار های  از  الگویی  تولید 
داشت.  نخواهیم  نور  گسیِل  موج بر  در  باشد،  بیشتر  قطع1  موج  طول 
نشان  خود  از  جالبی  رفتارهای  اجسام  قطع،  موج  طول  در  دقیقا 
موج بر  تمامی  نواری،  الگوی  تولید  جای  به  موج  طول  این  در  می دهند. 
در  امواج  قله های  آنکه  جای  به  مطلب،  این  طبق  شد.  خواهد  روشن 
که  است  ای  گونه  به  امواج  رفتار  باشند،  هم  از  مساوی  فاصله های 
قله ها با سرعت بسیار زیادی حرکت می کنند و در هر لحظه هر جایی 
می کند. نوسان  موج بر  طول  در  همگام،  شکل  به  نور  بنابراین  هستند. 

پیش  از این، دکتر انقطاع و گروهش ضریب شکست صفر را برای تابش 
با طول موج بزرگتر )ریزموج( تولید کرده بودند. تکرار این کار برای نور 
مرئی سخت تر بود؛ چون وسیله جدید برای نگه داشتن نور خیلی کوچک 
است. در عوض، محققان باریکه ای از الکترون ها را برای تولیِد نور با همه 
طول موج ها، درون موج بر روانه کردند و نور خروجی از آن را اندازه گیری 
کردند. مقدار روشنایی نور در یک طول موِج خاص، به مکان فرود باریکه 
الکترونی به منطقه تاریک یا روشِن ایجاد شده توسط آن طول موج بستگی 
دارد. بنابراین محققان با بررسی باریکه در طوِل موج بر و نمایش خروجی، 
الگوی نوری در هر طول موج را یافتند. فیزیک دانان دانشگاه هنگ کنگ 
است. مشخصه یاب  و  نانو-ساختار  بهترین  خود  نوع  در  این  می گویند: 
بنابراین سوال این جاست، )چطور موج نوری با چنین آرایشی از قله ها که در 

باال ذکر شد، نسبیت را نقض نمی کند؟(
   دکتر انقطاع توضیح می دهد که نور دو نوع تندی دارد. "سرعت فاز" 
نشان می دهد که موج های با یک طول موِج مشخص چقدر سریع حرکت 
نور  که  می دهد  نشان  گروه"  "سرعت  که  است  حالی  در  این  می کنند. 
انرژی یا اطالعات را چقدر سریع انتقال می دهد. دکتر انقطاع می گوید: 
)فقط سرعت گروه در موج بر بایستی کم تر از سرعت نور در خأل باشد.(

چون  دارد.  گوناگونی  کاربردهای  وسیله  این  می گوید:  انقطاع  دکتر 
موج بر  ،  خمش  با  است،  »هم گام«  اصطالح  در  موج بر  از  خروجی  نور 
در  فازِی2  جبهه های  با  نوری  موج  کننده  گسیل  آنتنی  می توان 
ساخت  به  می تواند  وسیله  این  عالوه  به  داد.  شکل  »منظم«  اصطالح 
حتی  موج برها  این  از  ای  آرایه  کند.  کمک  اپتیکی  مدارهای  مجموعه 
اما ساخت  کند.  تولید  با ضریب شکست صفر  بزرگتر  ماده ای  می تواند 
ساده  کار  این  تئوری  در  اینکه  با  است.  چالش برانگیز  آرایه ای  چنین 
است! سخت  بسیار  آزمایشگاهی  صورت  به  کار  این  انجام  اما  است، 

توضیحات:
1- بیشینه ی طول موجی که می تواند در یك موج بر الكترومغناطیسی منتشر شود، 

طول موج قطع نام دارد.
2- جبهه فاز به بردار موج اشاره دارد. جهت بردار موج با بردار پوئینتینگ )بردار 

انتقال انرژی( یكسان نیست.
 به نقل از انجمن فیزیك ایران
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...بقیه از صفحه 8
شیوه  به  و  آبدار  آهک  با  اغلب  اروپا،  در  مخصوصًا  دیواري  نقاشي هاي 
آبرنگي درست شده اند. تخریب شیمیایي و فیزیکي به وسیله باران، باد، گرد 
و غبار، مواد آالینده و عوامل محیطي دیگر، باعث ضعیف شدن ساختار 
متخلخل و الیه هاي سطحي سنگ ها یا نقاشي هاي دیواري مي شود. این امر 
کلسیم  کربنات  معموالً  که  ها  پیونددهنده  شیمیایي  واسطه خوردگي  به 
است و از بین رفتن چسبندگي بین رنگدانه ها و بستر نقاشي، ایجاد مي شود. 
کربنات  اشباع  محلول  از  استفاده  است:  مرحله  دو  شامل  روش  این 
روش  به  که  باریم  هیدروکسید  محلول  با  عملیات  سپس  و  کلسیم 
نقاشي ها  تهدیدکننده  نمک هاي  براي حذف  است. روشي  باریم معروف 
ولي  مي آید.  حساب  به  متخلخل  ساختار  تقویت  زمان،  هم  طور  به  و 
میکروني  ابعاد  داراي  موجود،  تجاري  هیدروکسید  و  کربنات  پودرهاي 
نقاشي هستند.  از حفره هاي موجود در سطح رنگ  بوده و خیلي بزرگتر 
نفوذ کرده و همچنین ممکن است  نقاشي  بستر  نمي توانند در  نتیجه  در 
شوند.  هنري  آثار  تخریب  سبب  سطح،  روي  بر  سفید  لعاب  تشکیل  با 

Ferroni- روش  توسعه  واقع  در  نانوذرات،  با  فوق  فرآیند  انجام     
Dini است. پراکندگي نانوذرات پایدار هیدروکسید کلسیم در حالل هاي 
مي کند.  رفع  را  میکروني  پودرهاي  عیب هاي  از  بسیاري  غیرآبي، 
در  هنري  آثار  مرمت  کارگاه هاي  از  بسیاري  در  پایدار  پراکندگي  این 
نتایج  و  قرار گرفته  استفاده  مایا مورد  باستاني  نیز شهر  و  اروپا  و  ایتالیا 
چسباندن  براي  ثابت کننده  مواد  است.  داشته  همراه  به  خوبي  بسیار 
عامل  عنوان  به  همچنین  سطح،  از  شده  جدا  رنگي  الیه هاي  دوباره 
است.  رفته   به کار  موفقیت  با  پلیمرها(  )به جاي  آنها  استحکام  و  تقویت 
کاربرد جالب دیگر نانوذرات هیدروکسیدي نقش اسیدزدایي چوب هاي 
اسیدي کشتي غرق شده معروف Vasa است که حدود 44 سال پیش، 
پس از 333 سال از اعماق دریا بیرون کشیده شد. چوب هاي این کشتي 
 pH به واسطه تولید بسیار اسید سولفوریک شدیداً اسیدي شده بودند و
آنها پایین آمده بود. استفاده از نانوذرات هیدروکسید کلسیم و منیزیم در 
این مورد، باعث خنثي شدن اثر اسیدي و در نتیجه محافظت چوب شد. 

منابع:
1. روزنامه جام جم

2. اخبار ستاد توسعه فناوری نانو

***
...بقیه از صفحه 9

است که ارتفاع شیء مجهول را در هر نقطه به کمک میل بافتنی اندازه 
بگیرید و آن را در خانه ی متناظر با آن در فایل اکسل ذخیره کنید. شکل  
نتیجه ی انجام آزمایش جعبه ی دربسته برای یک جسم، هرم مانند است.

و  اید  کرده  رسم  شطرنجی  کاغذ  روی  که  تصویری  کمک  )با 
می  اید،  آورده  دست  به  اکسل  افزار  نرم  از  که  نموداری  یا 
دارد.( وجود  چیزی  چه  جعبه  داخل  که  بزنید  حدس  توانید 

نوک )پیمایشگر( میكروسكوپ نیروی اتمی چگونه کار می کند؟
و  شدید  آشنا   )AFM( اتمی  نیروی  میکروسکوپ  با  قبلی  فعالیت  در 
که  اتمی  نیروی  میکروسکوپ  سر  از  که  اطالعاتی  چگونه  گرفتید  یاد 
آن،  اساس  بر  و  شود  می  تحلیل  می گویند،   )probe(پیمایشگر آن  به 
کنند. می  تهیه  را  نانومتری  ابعاد  در  مواد  سطح  توپوگرافی  ی  نقشه 

وسایل مورد نیاز: 
• آهن ربا )آهن رباهایی که شبیه قرص هستند، برای این فعالیت 

مناسب ترند(
• شیشه ی نسبتًا ضخیم با ابعاد 5×5 سانتی متر

• نوار مقوای نازک 

• چسب
مراحل فعالیت:

1. آهن رباها را در کنار یکدیگر بچینید، برای اینکه آهن رباها کنار هم 
قرار گیرند، باید سر مثبت آن ها یک در میان رو به باال باشد. )ساخت 

نمونه(
2. شیشه را روی آهن رباها قرار دهید

3. یک آهن ربای کوچک را روی یک سر نوار مقوایی بچسبانید )ساخت 
پیمایشگر(

4. نوار مقوایی را که سر آن آهن ربا وجود دارد، به آرامی روی شیشه 
ای قرار دهید که زیر آن آهن رباهای به هم چسبیده قرار دارند.

5. نوار مقوایی را آرام روی صفحه ی شیشه ای حرکت دهید، چه 
مشاهده می کنید؟

6. اگر به جای شیشه سطحی غیر شفاف وجود داشته باشد، شما باز هم 
همین مشاهدات را خواهید داشت. فقط این بار می توانید حدس بزنید 

که آهن رباها با چه آرایشی در زیر آن قرار گرقته اند.
توضیحات:

Atomic Force Microscom .1
به نقل از کتاب »آزمایش های ساده نانو«

گردآوری و تدوین »علیرضا منسوب بصیری«

...بقیه از صفحه 15
معین،  دستورالعمل  وجود  عدم  دلیل  به  زیستي،  سیستم هاي  بر  آن 
آموزش صحیح و  عدم آشنایي از تداخل هاي استفاده همزمان تلفن همراه 
با وسایل دیگر مانند رایانه، میکروفر، تلویزیون، استفاده از داروهاي خاص 
نقش  همراه،  تلفن  الکترومغناطیسي  میدان  است.   ... و  بیماري  داشتن  یا 
مانند  حیاتي  ماکروملکول هاي  سلول ها،  بافت ها،  ارگانیسم ها،  در  تخریبي 

DNA، پروتیین ها و آنزیم ها دارد.
نباید به تلفن همراه به عنوان وسیله اي بي خطر نگاه کرد. تلفن همراه 

باید همانند مصرف دارو، محدود و با دوز مشخص استفاده شود.
دکتر موسوي با بیان این که در حال حاضر سیستم هاي تلفن همراه داراي 
فرکانس 940 مگا هرتز است که به بیشتر بافت هاي بدن از جمله مغز و 
حتي گوشت و ماهیچه ها آسیب مي زند، و یک فرد تنها ساعاتي از روز را 

مي تواند از موبایل استفاده کند!
دکتر موسوي با اشاره به تحقیقات پژوهشگران مرکز بیوشیمي- بیوفیزیک 
دانشگاه تهران در زمینه »اثرات میدان الکترو مغناطیسي تلفن همراه )940 
MHz( روي هموگلوبین خون« گفت: در این تحقیق، امواج موبایل را به 
مدت 20 تا 60 دقیقه بر روي هموگلوبین عادي و بیمار تاباندیم، سپس 
ساختار و عملکرد مولکول هموگلوبین را که وظیفه حیاتي حمل اکسیژن 
از ریه به بافت ها را بر عهده دارد مطالعه کردیم. یافته هاي تحقیق نشان 
داد اندرکنش میدان الکترومغناطیسي تلفن همراه با هموگلوبین، موجب 
تغییرات ساختاري در آن و کاهش پیوند اکسیژن با پروتیین مي شود. به 
طور خالصه، پرتوهاي تلفن همراه، ساختار و عملکرد هموگلوبین خون را 

دگرگون مي کند.
موسوي موحدي ادامه داد: البته پژوهش هاي دیگري توسط دیگر محققان 
روي  همراه  تلفن  مغناطیسي  الکترو  اشعه  اثر  و  است  پذیرفته  صورت 
ساختار پروتیین ها، آنزیم ها و DNA نشان داده که اشعه موبایل موجب 
را  ژن  و  توارث  بحث  کلي  طور  به  و  مي شود   DNA رشته هاي  پارگي 
درگیر مي کند. پاره شدن رشته هاي DNA بسیاري از بیماري ها را به 

دنبال دارد که یکي از مهمترین آنها بیماري سرطان است و امکان دارد 
این بیماري به علت درگیري DNA به نسل هاي بعدي نیز منتقل شود. 
و  تلفن همراه  از  استفاده همزمان  در  تداخل  بدترین شكل  همچنین، 
مایكروفر است. از سوي دیگر، شرایط استفاده از تلفن همراه در اثرات 
آن تعیین کننده است. به عنوان مثال استفاده از تلفن همراه در مکان هاي 
مي کند.  طلب  را  خاصي  دوز  تهران،  همانند  آلوده  شهرهاي  و  مسقف 
بدترین شکل این مساله، قرار دادن تلفن کنار گوش هنگام صحبت کردن 
است و البته قرار دادن در کمر هم آسیب هاي جدي به دستگاه تناسلي 
انسان وارد مي کند. تلفن همراه در مواقع عدم استفاده باید بیش از یك 
متر با کاربر فاصله داشته باشد. صحبت با تلفن همراه باید در فضایي 
باز و حداکثر به مدت یك دقیقه باشد. بهترین حالت در هنگام پیاده 
روي، گذاشتن تلفن همراه داخل کیف و البته بهتر از آن، خاموش کردن 

است!
پایان  در  تهران  دانشگاه  بیوفیزیک  ــ  بیوشیمي  تحقیقات  مرکز  استاد 
میدان هاي  اثرات  زمینه  مناسب در  با سرمایه گذاري  باید  تصریح کرد: 
وزارت  همچنین،  شود.  تحقیق  زیست  محیط  و  انسان  روي  مغناطیسي 
ارتباطات می بایست بخشي از بودجه خود را صرف تحقیقات در زمینه 

اثرات تلفن همراه بر سالمتي شهروندان کند.

***

منابع:
www. radiation.ir

www.drfarkhani.com
www.ebtekarnews.com

www.rasekhoon.net
www. amega-ir.com

سایت نواندیش
کتاب مغناطیس درمانی; استاد آرام
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 امروزه، تولید سرانه برق و روند رو به رشد آن یکي از شاخصه هاي مهم پیشرفت صنعتي، اقتصادي 
انرژي برق در 20  با توجه به اهمیت طرح هاي صنعتي، شتاب تولید و مصرف  افزایش رفاه است.  و 
اثرات  بایستي  انسان داشته است و  سال گذشته نقش به سزایي در آلودگي محیط زیست و سالمت 
نیروگاه هاي حرارتي، آلودگي هاي صوتي و  میدان هاي الکتریکي و مغناطیسي ناشي از فعالیت نیروگاه ها 

بر روي موجودات زنده به خصوص انسان مورد بررسي قرارگیرد. 
درون تمام ارگانیزم هاي زنده، جریان الکتریکي و میدان هاي الکتریکي با منشاء داخلي وجود دارند که 
در مکانیسم هاي کنترل فیزیولوژیکي نقش دارند. لذا الزم است ویژگي هاي مصنوعي آثار احتمالي آنها 
در سیستم هاي بیولوژیکي مورد بررسي قرار گیرند. میدان هاي الکترومغناطیسي )EMF( ابتدا موجب 
سرگیجه، وزوز گوش، ضعف و خستگي و تار شدن دید چشم و خواب آلودگي هنگام کار و همچنین 
پیدایش امراض ناشناخته، تغییر ترکیبات خون، اختالل در سیستم هاي عصبي-عضالني )نوروماسکوالر(،  
در  اختالل  و  بزاقي  غدد  سرطان  مغزي،  تومورهاي  لنفوم،  چون  سرطان هایي  بروز  ژنتیکي،  دگرگوني 
باروري زنان و مردان مي شود. ما در زندگي روزمره در محیط کار و خانه و مدرسه در معرض میدان 

های الکترومغناطیسي هستیم که حاصل از تولید، انتقال و استفاده از الکتریسیته است. 
مطالعاتي در رابطه با سالمتي انسان برای کساني که در معرض میدان مغناطیسي قراردارند و برخی 
سرطان ها و همچنین سرطان مغز صورت گرفته است. تعدادي از محققان درباره ارتباِط قرار گرفتن در 
معرض میدان مغناطیسي و سرطان تردید دارند. زیرا تفسیر آن از نظر بیولوژیکي مشکل است و نتایج 
تحقیقات متفاوت به نظر مي رسد و با هم هماهنگي ندارند. بسیاري از محققان توافق بر این دارند که 
نیاز به اطالعات بیشتري در خصوص تاثیرات میدان هاي الکتریکي و مغناطیسي بر سالمت انسان است. 
هدف از این مجموعه، فراهم آوردن اطالعاتي در مورد تاثیرات میدان هاي الکترومغناطیسي در محیط 

کار و درک علمي نگرانیها و تردیدهایي است که در این مورد وجود دارد.

میدان الكترومغناطیسي
میدان های الکترومغناطیسي خطوط نامرئي نیرو هستند که به وسیله خطوط نیرو سیم هاي برق و تجهیزات 
الکترونیکي تولید مي شوند، و در اطراف هر وسیله الکترونیکي وجود دارند. میدان الکتریکي با اختالف 
نتیجه شدت  نیز  میدان مغناطیسي  افزایش مي یابد.  ولتاژ  افزایش  با  و قدرت آن  تولید مي شود  ولتاژ 
جریان در سیم ها، یا وسایل الکتریکي است و قدرت آن با افزایش ولتاژ افزایش مي یابد. میدان الکتریکي 
حتي وقتي که تجهیزات الکتریکي خاموش مي شود برقرار است و مدت زیادي با منبع جریان برق ارتباط 

خود را حفظ مي کند. میدان الکتریکي با عبور از موادي که هادي الکتریسیته هستند کاهش مي یابد.
میدان هاي مغناطیسي از بسیاري مواد عبور مي کنند و بنابراین جلوگیري از عبور آن بسیار مشکل است. 
اخیرا، تحقیقات بسیاری بر روي اثرات میدان هاي مغناطیسي بر سالمت انسان متمرکز گردیده اند. با 
وجود این که برخی مطالعات، ارتباط افزایش خطر ابتال به سرطان را با قرار گرفتن در معرض میدان های 
مغناطیسي گزارش نموده اند، اما ارتباط مشابهي در مورد میدانهاي الکتریکي گزارش نشده است! توسعه 
سریع علم و تکنولوژي، موجودات زنده را تحت تابش طیف وسیعي از میدانهاي الکترومغناطیسي، که 
برآمده از وسایل برقي، مثل کامپیوتر، فر برقي، تلویزیون، یخچال و ... و نیز خطوط انتقال نیرو با ولتاژ 

زیاد قرار داده است.

انواع نیروهاي مغناطیسي
نیروي مغناطیس زمین: زمین به تنهایي یک مغناطیس عظیم کروي با دو قطب شمال و جنوب  است 
و انرژي این میدان مغناطیسي بین قطب شمال و جنوب در جریان است. بنا بر یک نظریه، منشأ نیروي 
مغناطیسي زمین بار الکتریکي احاطه کننده زمین است. با توجه به این تئوري ها، زمین یک آهن رباي 
معلق با قطبین شمال و جنوب است. باید توجه داشت که قطبین جغرافیایي و مغناطیسي بر هم منطبق 
نیستند. قطب مغناطیسي شمال زمین، نزدیک قطب جغرافیایي جنوب زمین و قطب مغناطیسي جنوب 
زمین در نزدیکي قطب جغرافیایي شمال است. نیروي مغناطیسي زمین روی موجودات زنده زمین اثر 

نیروهای الکترومغناطیسی
مفید یا مضر؟!!

اثرات سوء تجهیزات الكترونیكی روی انسان
                                         قسمت اول

مستقیم دارد. نه تنها زمین، بلکه بدن انسان به علت ماهیتي که دارد، و حتي کوچک ترین اتم خاصیت 
مغناطیسي دارد. به همین علت، حیات و زندگي موجودات در رابطه تنگاتنگ با خاک و زمین است. 
مثال راه رفتن روي چمن با پاي برهنه باعث غم زدایي و رفع خستگي مي شود. خوابیدن به سمت میدان 

مغناطیسي و اثربخشي ِگل بازي در کنار دریا و ... باعث آرامش مي شود. 
نیروي مغناطیسي خورشید: خاصیت مغناطیسي خورشید، حدود صد برابر بزرگتر از زمین است. تغییر 
و تحول در میدان مغناطیسي خورشید، طوفان هاي مغناطیسي ایجاد می کند که منجر به تغییراتي در 
میدان مغناطیسي زمین نیز مي شود. به عنوان مثال لکه هاي خورشیدي منجر به آشفتگي روي برخی 

موجودات مي شود. 
نیروي مغناطیسي ماه: در هنگام بدر ماه، مایعات بدن با سهولت بیشتري جریان پیدا مي کنند. نیروی 
توصیه  بنابر  بدن  مي شود.  مایعات  تعادل  ماه، موجب حفظ  و وسط  اول  روزهای  ماه در  مغناطیسی 
مذهبی، دعا خواندن در هنگام رویت ماه نیز سفارش شده است. همچنین ستارگان بي شمار کهکشان، 

مغناطیس بزرگي هستند که بر زندگي، ذهن و بدن ما اثر مي گذارند. 
اثر مغناطیس بر اندام هاي بدن: ثابت شده سلول هاي عصبي مغز که ارگان کنترل کننده اعمال فیزیکي 
و رواني هستند، در افراد بزرگسال به طور متوسط  30 وات انرژي الکتریکي تولید مي کنند. قلب، معده، 
عضالت و دیگر اندامها نیز براي پیشبرد اعمال خود، الکتریسیته تولید مي کنند. وجود الکترولیت هاي 
مختلف در بدن از جمله کربن، نیتروژن، فسفر و سایر مواد شیمیایي که از راه غذا، بازسازي مي شوند، 
مسئول تولید الکتریسیته هستند. اگر تولید الکتریسیته به علت بیماري، گرسنگي و یا عدم تعادل ذهني 

نقصان پیدا کند، احساس خستگي مي کنیم. 

اثر سوء میدان مغناطیسی بر اندام هاي بدن 
مضرات استفاده از تلفن همراه

استفاده از تلفن همراه در جامعه کنوني و با پیشرفت علم و فن آوري اجتناب ناپذیراست و نگراني ها 
درباره اثرات امواج تلفن همراه بر سالمت انسان، با رشد بیش از حد تلفن هاي همراه بیشتر شده است. 
گزارش هاي ضد و نقیضي درباره اثرات امواج تلفن همراه و میزان جدي بودن مخاطرات آن از سوي 
مراکز تحقیقاتي مختلف که بعضا به سفارش شرکت هاي بزرگ سازنده تلفن همراه در این زمینه تحقیق 
مي کنند، منتشر مي شود. با توجه به ماهیت و تاثیرات شناخته شده امواج الکترومغناطیسي بر سیستم هاي 

بیولوژیک، نمي توان خطرات تلفن همراه و تجهیزات مربوط به آن را انکار کرد.
اگر چه نتایج چنین تحقیقاتي و انتشار آن مطمئنا براي تولیدکنندگان و شرکت هاي ارتباطاتي که منظور 

اقتصادي دارند، چندان خوشایند نیست!
البته، نباید این واقعیت را نیز فراموش کرد که چنین خطراتي در استفاده از بسیاري تجهیزات دیگر، 
و  پرتونگاري  تجهیزات  تا  گرفته  روزانه  کاربري هاي  با   ... و  ماکروویو  اجاق هاي  رایانه،  و  تلویزیون  از 
پرتودرماني و سیستم هاي رادار و دکل هاي انتقال برق نیز وجود دارد. مهم، برخورد علمي و آگاهانه با 
فن آوري هاي جدید، و به حداقل رساندن خطرات و آسیب هاي اجتناب ناپذیري است که در وراي فواید 

و کاربردهاي هر محصول وجود دارد.
تحقیقاتی در زمینه اثرات تلفن همراه، در مرکز تحقیقات بیوشیمي- بیوفیزیک دانشگاه تهران به سرپرستي 

دکتر علي اکبر موسوي انجام شده که نتایج جالب توجهي در پي داشته است.
دکتر موسوي، استاد و پژوهشگر مرکز تحقیقات بیوشیمي- بیوفیزیک دانشگاه تهران )IBB( در گفت و گو 
با ایسنا، با بیان این که پرتو هاي الکترومغناطیسي داراي استفاده هاي مثبت و منفي هستند، گفت: امواج 
ساطع  متفاوت  خواص  با  فرکانس ها  و  انرژي  از  وسیعي  گستره  در  که  الکترومغناطیسي  میدان هاي  و 
مي شوند، نقش مثبت و منفي در زندگي جانداران و گیاهان ایفا مي کنند. این اشعه هم در طبیعت و هم 
در صنعت موجود است، با این تفاوت که وجود اشعه الكترومغناطیسي در طبیعت مفید بوده ولي در 

صنعت باید به صورت بهینه استفاده شود.
تجهیزات  پرمصرف ترین  از  یکي  عنوان  به  همراه  تلفن هاي  از  تهران  دانشگاه  سابق  پژوهشي  معاون 
سوء  اثرات  و  الکترومغناطیسي  میدان هاي  منفي  نقش  گفت:  و  کرد  یاد  الکترومغناطیس  امواج  داراي 
...ادامه در صفحه 13
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بار  فرا خورشیدی نخستین     مبحث سیارات 
از  اولین سیاره خارج  با کشف  در سال 1995 
سیاره  آن  گرچه،  شد.  مطرح  شمسی  منظومه 
اما  شد،  پیدا  زوال  حال  در  ای  ستاره  دور  به 
کشف  برای  را  منجمان  کنجکاوی  شدت  به 
سوی  از  برانگیخت.  خورشیدی  فرا  سیارات 
برای  امیدها  زمان،  آن  در  که  آنجا  از  دیگر 
خصوص  به  شمسی  منظومه  در  حیات  کشف 
و  شد  می  کمتر  روز  به  روز  مریخ  سیاره 
مطالعات بر روی اقمار مشتری و زحل هنوز در 
حد گسترده ای شروع نشده بود؛ امکان کشف 
خارج  حیات،  گیری  شرایط شکل  با  ای  سیاره 
بود. مهیج  بسیار  ای  ایده  شمسی،  منظومه  از 
در  هوشمند  حیات  یافتن  برای  گام  نخستین 
ساده  های  گونه  کردن  پیدا  سیارات،  سایه 
تک  موجودات  و  ها  باکتری  مانند  حیات،  تر 
سیاره  نخستین  کشف  زمان  از  است.  سلولی 
فراخورشیدی تاکنون، بیش از 500 سیاره خارج 
از منظومه شمسی کشف شده است که عموما 
دارای شرایط بسیار متفاوتی از یکدیگر هستند. 
برخی غول پیکر و گازی، شبیه مشتری، و برخی 
منظومه  داخلی  سیارات  مانند  خاکی  دیگر 
خود  ستاره  به  بسیار  برخی  هستند.  شمسی 
مادر  ستاره  از  آنقدر  برخی  و  هستند  نزدیک 
دورند که امکان بروز حیات در آنها به حداقل 
می رسد. برخی از این سیارات به دور ستارگانی 
بر  زندگی  آنها  وجود  با  که  گردشند  حال  در 
مانند  شود.  می  ممکن  نا  تقریبا  سیارات  روی 
تپ اخترها، که ستارگان نوترونی درحال گردش 
و  قوی  مغناطیسی  های  میدان  با  آنها  دور  به 
سرعت باال هستند. فوران اشعه گاما از سطح تپ 
اخترها به سیاراتی که در اطراف آنها در گردش 
هستند، اجازه بروز و تکامل حیات را نمی دهد.
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کمربند حیات 
کمربند حیات یک منظومه به ناحیه ای در اطراف 
آن اطالق می شود که در آنجا انرژی دریافتی 
است.  کم  خیلی  نه  و  زیاد  خیلی  نه  ستاره  از 
بنابراین درجه حرارت سیاره ای که در این مکان 
قرار می گیرد، برای شکل گیری آب در سطح 
آن مناسب است. وجود آب برای شکل گیری 
و دوام حیات ضروری است. امروزه، ما بر این 
تصور هستیم که هر کجا آب پیدا شود، حیات 
از نوعی که در سیاره خود می بینیم می تواند 
معتقدند  شناسان  سیاره  بیشتر  آید.  وجود  به 
وجود  قطع  طور  به  تواند  نمی  کردن آب  پیدا 
حیات در سیاره ای را به اثبات برساند؛ چرا که 
داند، حیات  نمی  قطع  به طور  هنوز  هیچ کس 
بر روی زمین چگونه به وجود آمده و آیا اصال 
یا خیر؟  بوده است  منشاء آن خود کره زمین 
بر  که  خاکی  سیارات  معتقدند  دانشمندان 
دور  به  و  دارد  وجود  آب  آنها  سطح  روی 
هستند  گردش  حال  در  اصلی  رشته  ستارگان 
)ستارگانی که در مرکز آنها همجوشی هسته ای 
جستجوی  برای  مکان ها  بهترین  می دهد(؛  رخ 
معنا  بدین  مساله  این  چند،  هر  هستند.  حیات 
سیستم های  در  حیات  وجود  امکان  که  نیست 
خورشیدی با شرایط متفاوت مورد بررسی قرار 
بوجود  حیات  شرایط،  از  بسیاری  در  نگیرد! 
سیاره  آن  گرفتن  قرار  تکامل  از  ناشی  آمده 
چنانچه  است.  خود  منظومه  حیات  کمربند  در 
ستاره میزبان دارای شرایط ذیل باشد، احتمال 
شود: می  بیشتر  آن  در  حیات  دوام  و  تشکیل 
1.  سن ستاره باید بیشتر از سه میلیارد سال باشد. 
)سه میلیارد سال حداقل زمانی است که حیات 
می تواند طی آن به وجود آمده و تکامل یابد.(

جرم  برابر   1/5 حداکثر  باید  ستاره  جرم   .2
گرچه  باالتر،  جرم  با  ستارگانی  باشد.  خورشید 
ذخیره  اما  دارند،  بیشتری  هلیوم  و  هیدروژن 
اتمام  به  بیشتری  سرعت  با  را  خود  سوخت 
همین  به  دارند.  تری  کوتاه  عمر  و  رسانند  می 
تکامل  و  پیدایش  برای  الزم  فرصت  خاطر، 
اگر سیاره ای  نمی کنند؛ حتی  فراهم  را  حیات 
در فاصله مناسبی از چنین ستارگانی قرار گرفته 
و شرایط خوبی برای ایجاد حیات داشته باشد.
باید  ستاره  در  موجود  سنگین  عناصر   .3
در خورشید  موجود  عناصر  حداقل 40 درصد 
ستارگانی  اطراف  خاکی  سیارات  باشند. 
سنگین  عناصر  از  پایینی  میزان  دارای  که 
سیارات  تنها  و  شوند  نمی  تشکیل  هستند، 
وجود  حیات  امکان  آنها  روی  بر  که  گازی 
می شوند. یافت  منظومه هایی  چنین  در  ندارد، 

محمد روفچایی

وم
نج
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چرا سیاره اورانوس به همراه قمرها و حلقه هایش
نسبت به حالت عادی چرخیده است؟

   سال 2050 است، شما در ایستگاه فضایی قطب شمال اورانوس زندگی می کنید. این یک ایستگاه معمولی نیست، این 
ایستگاه فقط کمی باالتر از ابرهای سبز-آبی شناور است! تا آنجایی که ما می دانیم برای اورانوس سطحی وجود ندارد. 
زیر پایین ترین نقطه ایستگاه به قدری ضخیم و چگال است که هر سفینه فضایی مربوط به زمین، در آنًا از هم می پاشد.

باالی آسمان می پلکد. خورشید روی دایره ای کوچک، هر 17  تابستان، خورشید ریزی نزدیک  نیمه  هنگام 
خورشید  دایره ای  مدار  این  می گذرد،  زمین  بر  متوالی  سال های  که  همان طور  اما  می زند.  دور  یک  ساعت 
بزرگ تر و بزرگ تر می شود، تا جایی که 21 سال بعد، خورشید در مدار دایره ای عظیمی روی افق حرکت 
می کند... سرانجام خورشید غروب می کند، و برای 42 سال خورشید دیده نمی شود، آن موقع زمستان است. 
خوشبختانه، به دلیل اینکه شما خیلی از خورشید دور هستید، فصل زمستان خیلی سردتر از دیگر فصول نیست! 
اما متاسفانه، آنجا همیشه بسیار سردتر از هر مکان دیگری روی زمین است. بعد از گذشت 42 سال زمستان، 

دیگر،  برای 21 سال  افق طلوع می کند. سرانجام،  نزدیک  دایره ای عظیم  آرام در یک مدار  آرام  خورشید 
خورشید به آرامی با حرکت مارپیچی به سمت مرکز آسمان باال می رود و بار دیگر نیمه تابستان می شود.

نگرش خاصی که نسبت به خورشید و آسمان اورانوس وجود دارد، کاماًل متفاوت از هر جای دیگری در 
منظومه شمسی است. چرا؟

دور  فرفره  یک  مثل  سیاره ها  همه  می چرخند.  عظیم  دایره ای  کیک  یک  داخل  سیاره ها  همه  کنید  تصور 
اما  است.  کیک  باالی  و  بیرون  سمت  به  آنها  چرخش  شمالی  قطب  محور  )اسپین(،  می چرخند  خودشان 
عجیب  مورد  تنها  این  ببینید(.  را   3 )شکل  است.  کیک  سطح  با  موازی  چرخش  محور  این  اورانوس  برای 
روی  اقمار  این  باشد(!  نیز  بیشتر  تعداد  این  است  )ممکن  دارد  قمر   27 حداقل  اورانوس  نیست!  اورانوس 
مدار استوایی سیاره می چرخند. اما بدین دلیل که خط واصل قطب شمال و جنوب اورانوس موازی با سطح 
کیک است، مدار استوایی آن نیز می بایست متفاوت از دیگر سیارات باشد )عمود بر سطح کیک(. بنابراین، 
درجه(!   90 )حدود  است  چرخیده  می شود،  نیز  آن  نازک  حلقه های  شامل  که  اورانوسی  سیستم  تمامی  هرشل های کیهان شناس

ویلیام هرشل، در سال 1783 در انگلستان به 
دنیا آمد. ویلیام در ابتدا، موسیقی دان بود. در 
43 سالگی ویلیام مجذوب تماشای آسمان 
شب شد. او به دیدن ماه و سیاره ها اکتفا نکرد 
و می خواست هر چیز ممکن دیگری را در 
دیدن  برای  می دانست  او  ببیند.  آسمان 
اشیای مبهم و تاریک نیاز به تلسکوپ بزرگی 
دارد. اما سازندگان تلسکوپ نمی توانستند 
تلسکوپی به بزرگی تلسکوپی که او خواسته 
بود را بسازند. بنابراین، او به کمک برادرش 
تلسکوپ  بهترین  و  بزرگترین  الکساندر، 
زمان خودشان را ساختند. خواهرشان کارولین 
نیز مثل آنها به آسمان شب عالقمند بود. 
حتی هنگامی که ستارگان اندکی از پشت 
کارولین  و  ویلیام  بود،  رویت  قابل  ابرها 
تلسکوپشان رصد می کردند  با  را  آسمان 

کردند. یادداشت می  دیدند،  را می  آنچه  و 
ویلیام  داد.  رخ  عجیبی  اتفاق  در سال 1781 
شیء عجیبی در آسمان دید که تا به حال 
ندیده بود. آن شیء یک ستاره نبود و یکی 
نبود.  نیز  شناختند  که می  ای  سیاره  پنج  از 
آن  ردّ  بعد  های  هفته  در  او  که  هنگامی 
را به دقت دنبال کرد، متوجه شد که  شیء 
که  است،  جدیدی  سیاره  کشف  آستانه  در 
تا به حال کشف نشده بود. سیاره اورانوس!
به  هرشل  خانواده  ها،  سال  گذشت  با 
سرپرستی ویلیام، اکتشافات بسیار دیگری نیز 
انجام دادند و همه اشیاء آسمانی که یافته بودند 
را به فهرست درآوردند. جان هرشل، پسر ویلیام 
نیز، مثل دیگر اعضای خانواده منجم بود. امروزه، 
ستاره شناسان هنوز هم از فهرست اشیای 
آسمانی ویلیام، کارولین و جان که بیش از 
200 سال پیش ساختند، استفاده می کنند.

ساخت مدلی از منظومه شمسی
دارید: نیاز  که  چیزی  آن  همه  شمسی،  منظومه  از  مدلی  ساخت  برای 

- حدود 30 فوت )9/144 متر( طناب،
- چند برگه کاغذ،

- نوار چسب،
- قیچی،

- یک متر نواری
- 10 قطعه میله کوچک )هر کدام به بلندی 6-12 اینچ، معادل 

15/24-30/48 سانتی متر(، نیازی نیست این میله ها هم اندازه باشند.

1. از برگه های کاغذ، حدود 10 مستطیل به اضالع 4*8 اینچ )نصف 
یک برگه کاغذ دفتر معمولی( جدا کنید. هر برگه را با نام یک جرم 

آسمانی نام گذاری کنید.
2. تکه هایی از طناب را به اندازه هایی که در لیست خواسته شده بُبرید. 
مثاًل برای خورشید، تکه ای از طناب به بلندی 28فوت و 6 اینچ )تقریبًا 

8/69 متر( جدا کنید.
3. پس از اینکه تمامی 10 تکه طناب خواسته شده را جدا کردید به 

جایی بروید که فضای کافی برای ایجاد دایره ای به شعاع 9 فوت 
)2/74 متر( را داشته باشد. طناب 28 فوت و 6 اینچی را برای ساختن 

یک دایره استفاده کنید. دایره باید حدود 9 فوت شعاع داشته باشد. این 
خورشید نمونه شماست. 10 قطعه کاغذ را درون آن قراردهید.

4. پیرامون یا روی هر کاغذ، با طنابی به بلندی مناسب، دایره ای 

بسازید. برای مثال، روی برگه ای با عنوان زمین، با طنابی به بلندی 
3/125 اینچ )حدود 8 سانتی متر( دایره ای به شعاع تقریبی 1 اینچ 

)2/54سانتی متر( بسازید.
5. اندازه سیارات را با یکدیگر و همچنین با خورشید مقایسه کنید. 

شما می توانید با استفاده از جدول مدل سازی اندازه سیارات، سیاره ها را 
در فواصلی مناسب از فاصله خورشید مدلتان قرار دهید. به عنوان مثال، 
تکه کاغذ زمین با دایره 1 اینچی روی آن، تقریبًا با فاصله 960 فوت از 

مرکز خورشید 9 فوتی قرارگرفته است. انجامش سخت است!
شما می توانید به جای مراحل باال، به صورت زیر نیز عمل کنید:

1. پرچم های کوچکی درست کنید و روی هر کدام کاغذ یک سیاره با 
نامش را بچسبانید.

2. به محوطه بازی بروید که بتوانید هر کدام از پرچم ها را با فاصله ای 
مناسب در زمین فرو کنید. شما فضایی تقریبًا مربعی و به ضلع 50 فوت 

)15/24 متر( نیاز دارید.
3. پرچم خورشید را روی گوشه ای از فضایتان فروکنید.

4. از فواصلی که در جدول مدل سازی اندازه سیارات آمده استفاده 
کنید و هر کدام از پرچم سیارات را در فاصله مناسبی از پرچم خورشید 

قراردهید.
5. پس از اینکه تمامی پرچم ها را جای گذاری کردید، فاصله سیارات 
از خورشید را با یکدیگر مقایسه کنید. در این مدل، خود خورشیدنیز 

نسبت به فواصل میلیون ها اینچی پیرامونش، نقطه ای ریز است و 
نزدیک ترین ستاره ها به آن بیشتر از 50 مایل )80/47 کیلومتر( دور است!
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میرندای اسرارآمیز
یکی از موارد مرموز اورانس یکی از قمرهای آن، میرندا است. به نظر 
یکپارچه  دوباره  و  شده  جدا  هم  از  یکبار  عجیب  شیء  این  که  می رسد 
نیست،  قمر  این  مثل  شمسی  منظومه  در  دیگری  قمر  هیچ  است.  شده 
است؟ چنین  میرندا  چرا  پس  دانیم.  می  تاکنون  ما  که  تاجایی  البته 
چه اتفاقی برای سیستم اورانوسی )شامل سیاره اورانوس و اقمارش( افتاده 
است؟ شاید میلیاردها سال قبل، شیئی بزرگ، مثل یک ستاره دنباله دار 
با اورانوس برخورد کرده است و آن را چرخانده است. اگر این موضوع 
بچرخند،  قبلی شان  مدارهای  همان  در  باید  آن  قمرهای  است،  درست 
به  قمرها  سال،  هزارها  از  بعد  سپس  باشد!  چنین  باید  ابتدا  در  حداقل 
تدریج در مدارهای جدید چرخیده شده قرار می گیرند. همچنین ممکن 
و  باشد  کرده  برخورد  بزرگ  شیئی  با  مدارها،  تحول  این  ضمن  است، 
میرندا  شده  جدا  تکه های  سال ها،  گذشت  از  پس  باشد.  پاشیده  هم  از 
مشاهده  امروزه  که  میرندا  عجیب  ظاهر  و  باشند  گرفته  شکل  دوباره 
می کنیم را ایجاد کرده باشند. ممکن است، اما هیچ کس مطمئن نیست.

Jerome A.Luine نوشته - Science Mysteries برگرفته از کتاب
مترجم: مینا حسینی

زمان یك دور حول خورشید فاصله مدل از خورشید قطر مدل طول کامل نخ جرم آسمانی

0 2.8 متر 8.7 متر خورشید
88 روز 114 متر 9.4 سانتی متر 3.0 سانتی متر عطارد
225 روز 211 متر 2.5 سانتی متر 8.0 سانتی متر زهره
1 سال 293 متر 2.5 سانتی متر 8.0 سانتی متر زمین

1.9 سال 445 متر 1.3 سانتی متر 4.2 سانتی متر مریخ
11.9 سال 1.6 کیلومتر 27 سانتی متر 86 سانتی متر مشتری
29.5 سال 2.8 کیلومتر 23 سانتی متر 72 سانتی متر زحل
88 سال 5.6 کیلومتر 10.5 سانتی متر 33 سانتی متر اورانوس
165 سال 8.9 کیلومتر 10 سانتی متر 31 سانتی متر نپتون
248 سال 10 کیلومتر 0.6 سانتی متر 2.0 سانتی متر پلوتون

   با کاوش طول موج های میکروموجی و زیر-میلیمتری توسط کاوشگر 
پالنک، کیهان شناسان پلی از گازهای داغ که دو خوشه کهکشانی را به یکدیگر 
متصل می کند آشکارسازی کردند، به نام های آبل1 399 و آبل 401. این 
رشته گازی داغ در مسافت 10 میلیون سال نوری گسترده شده و شامل 
گازی با دمایی حدود هشتاد میلیون درجه کلوین2 است. حداقل بخشی از 
این گاز شاید از »واسطه داغ کهکشانی، )WHIM(«3 آمده باشد؛ شبکه 
فراری از رشته های گازی که گمان می رود در کل عالم پخش شده است.

توضیحات شکل1: پلی از گاز داغ بین خوشه های کهکشانی آبل 399 و آبل 401
فهم کنونی ما از کیهان، پیشنهاد می کند که عالم توسط ماده تاریک و انرژی 
تاریک احاطه شده است؛ ماده معمولی باقیمانده، ماده باریونی است که 
ستاره ها و سیاره ها از آن ساخته شده اند و تنها کمتر از پنج درصد کهکشان 
را تشکیل داده اند. ماده باریونی می تواند توسط تابش های الکترومغناطیسی 
که از آنها متصاعد می شود، آشکار شود. اما مشکلی وجود دارد: مقدار 
گذشته  و  دور  فواصل  در  نجومی  مشاهدات  طریق  از  که  باریونی  ماده 
جهان و اطراف آن آشکار می شد، مطابقت نداشت. ستاره شناسان احتمال 
می دهند که تقریبا نیمی از ماده باریونی در جهان محلی نزدیک وجود دارد.

است.   WHIM گمشده«  »باریون های  مکان  اصلی  کاندیداهای  از  یکی 
ماده  و  تاریک  ماده  از  که  است،  کیهانی  شبکه  باریونی  جزء   WHIM
ساختار  شکل گیری  عددی  شبیه سازی های  است.  شده  تشکیل  باریونی 
کیهان پیشگویی می کند که کهکشان ها و خوشه های کهکشانی در شبکه 
بیشترین  عنوان  به  است  ممکن   WHIM و  شده اند  محاط  کیهانی 
ارتباطی گازی  این شبکه  به حساب آید.  باریونی در کیهان محلی  ماده 
در  را  کلوین  درجه  میلیون ها  تا   100.000 از  دمایی  محدوه  باریک، 

بردارد که به دلیل چگالی پایین آشکار سازی اش بسیار سخت است.
برای  شواهدی  آوری  جمع  به  شروع  شناسان  ستاره  گذشته،  قرن  در 
اشعه  مشاهدات  طریق  از  آنها  بیشتر  کردند.   WHIM فرضیه  تقویت 
استفاده  با  که  اخیری  مطالعه  بود.  بنفش  ماورای  و طیف سنجی  ایکس 
را  جدیدی  دیدگاه  گرفت،  صورت  پالنک   ESA ماهواره  داده های  از 
مطرح کرد که پنجره ای برای بررسی باریون های گم شده ارائه می دهد.
آشکارسازی WHIM به دلیل چگالی پایینش، بسیار بسیار چالش برانگیز 
بین  محدوده هایی  بررسی  آن،  آشکارسازی  برای  شانس  بهترین  است. 
جفت خوشه های کهکشانی نزدیک که با یکدیگر برهم کنش دارند، است. 

فاصله مدل از خورشید جرم آسمانی

11.6 سانتی متر عطارد
22 سانتی متر زهره

30.5 سانتی متر زمین
46 سانتی متر مریخ
158 سانتی متر مشتری

2.9 متر زحل
5.9 متر اورانوس
9 متر نپتون
12 متر پلوتون

همچنانکه آنها به یکدیگر نزدیک می شوند، گاز بین محدوده درون-خوشه ای
چگال تر و داغ تر می شود و شناسایی آنها را برای ما ساده تر می کند.

منّجمین گروه پالنک، فهرست خوشه های گردآوری شده از داده هایی که 
توسط پالنک از دو دوره اولیه کاوشش و نیز ابتدای دوره سوم جمع آوری 
شده بود را بررسی کردند. آنها در جستجوی جفت خوشه هایی بودند که 
به اندازه کافی به یکدیگر نزدیک باشند تا آشکار سازی رشته گازی شان 
باشند  اندازه کافی در صفحه آسمان جدا  به  از طرفی،  اما  باشد؛  ممکن 
تا پالنک بتواند به عنوان دو منبع مجزا آنها را تشخیص دهد. با توجه 
دانشمندان  بود.  گسترده ای  تحقیقات  به  نیاز  آنها،  پیچیده  ماهیت  به 
فهرست  این  از  جفت  هفت  بیشتر،  بررسی های  از  پس  پالنک،  مرکز 
شاهدی  که  کهکشانی  خوشه  جفت  دو  آنها  میان  در  که  برگزیدند  را 

توضیحات شکل 2: شبیه سازی شبکه کیهانی که چگونگی
چیدمان ماده را در مقیاس های بزرگ نشان می دهد.

برای تابش میان-خوشه ای بینشان وجود داشت را شناسایی کردند.
ماموریت پالنک ESA، نقشه برداری از آسمان در 9 فرکانس، با استفاده 
ترکیبی تشعشعات  باال، که فرکانس های  با حساسیت  ابزار  از دو دسته 
پایین  فرکانس  ابزار  می شود.  انجام  می کند،  اندازه گیری  را  آسمانی 
باال  ابزار فرکانس  و  باندهای فرکانسی30-70 گیگا هرتز  )LFI( شامل 
دو  می شود.  هرتز  گیگا   857-100 فرکانس  باندهای  شامل   4)HFI(
مرکز اروپایی پردازش داده های پالنک در پاریس و تریست ایتالیا واقع 
دارد. قرار  کالیفرنیا  در  نیز  متحده  ایالت  داده  پردازش  مرکز  شده اند. 

و  محلی  کهکشانی  خوشه های  کاوش  برای  پالنک  توانایی  کشف،  این 
ارتباط  تا  می دهد  اجازه  دانشمندان  به  و  می کند  بارزتر  را  آن  اطراف 
بررسی کنند.  را  به شبکه کیهانی  گاز مربوط  و  میان خوشه ای  گاز  بین 
نتایج این تحقیقات در مجله نجوم و اخترفیزیک به چاپ رسیده است. 
نقشه های به دست آمده از پالنک که توسط داده های خوشه ها استخراج 
اوایل سال 2013 برای عموم مردم منتشر خواهد شد. شده اند نیز، در 

توضیحات:
Abell .1

2. صفر درجه کلوین معادل 273 درجه سلسیوس است.
warm-hot intergalactic medium .3

 Low Frequency Instrument and High Frequency Instrument .4
منبع: 

Science & Technology )http://sci.esa.int/science-e/object/index.
)51103=cfm?fobjectid

مترجم: مینا حسینی

کشف رشته ای گاز داغ درخشان
بین دو خوشه کهکشانی توسط کاوشگر پالنک
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اشتراک نشریه لذت فیزیك
تومان،     مبلغ 33.000  عادی،  پست  با  مجله  از  شماره  اشتراک 12  هزینه   *

    و با پست سفارشی مبلغ 40.000 تومان است.
در  مجله  آرشیو  به  دسترسی  با  الکترونیکی،  اشتراک  شماره   12  *

    سایت 30.000 تومان
* برای اشتراک 6 شماره،  هزینه ها نصف می شود.

* جهت اشتراک، مبلغ مربوطه جهت اشتراک مورد نظر را به  شماره حساب 
    جام 4106103184  بانک ملت یا شماره کارت 6104337770040218  به نام  
              لذت فیزیک واریز کرده و به همراه اطالعات ذیل با دفتر اجرایی نشریه تماس بگیرید.

  لطفًا، درصورت تغییر نشانی، مراتب را در اسرع وقت به دفتر نشریه اطالع دهید.

در صورت ارسال با پست عادي، 
نشریه در قبال عدم دریافت مجله، مسئولیتي به عهده ندارد.

 نام:
 نام خانوادگی:

 نام پدر: 
 تاریخ تولد:                 

 میزان تحصیالت/رشته تحصیلی:
 تلفن ثابت/تلفن همراه:

 آدرس پستی:

 کد پستی/صندوق پستی:
 آدرس پست الکترونیک:

ک
شترا
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استیفن  به  بنیادی،  فیزیك  دالری  میلیون   3 ویژه  جایزه  دو 
هاوکینگ و هفت دانشمند دیگر، برای تالش های شان در کشف 
ذره ای »هیگز-مانند« در LHC1 سرن داده می شود. برندگان، 
طی مراسمی در مارس 2013 جوایزشان را دریافت می کنند... 

ارکانی حامد، در دسامبر  نیما  به همراهی  داوران  تیم     
فیزیک  جایزه  بر  اعالم کردند. عالوه  را  این خبر   2012
بنیادی، برگزیدگان »جایزه مرزهای فیزیک« و نیز »جایزه 
افق های جدید در فیزیک« سال 2013 نیز مشخص شدند 
که طی مراسمی یکسان، جوایزشان را دریافت خواهند کرد.

برگزیده  دانشمند  پنج  به  فیزیک،  مرزهای  جایزه 
کوانتومی،  میدان های  نظریه  زمینه های  در  که 
 ... و  کوانتومی  گرانش  ریسمان،  تئوری  ماهیت 
جایزه  این  مبلغ  می گیرد.  تعلق  داشته اند،  اکتشافاتی 
است. دالر   300.000 منتخبین،  از  کدام  هر  برای 

دیگر،  دانشمند  سه  به  نیز  فیزیک  جدید  افق های  جایزه 
نظریه  در  جدید  روش های  یافتن  و  فعالیت ها  برای 
ابعاد  نظریات  و  پیمانه ای  نظریه  دوگانگی،  ریسمان، 
شده  منجر  جدیدی  دیدگاه های  به  که  بعد   4 بر  اضافی 
دانشمندان،  این  از  کدام  هر  گرفت.  خواهد  تعلق  است، 
کرد. خواهند  دریافت  دالری   100.000 جایزه 

دو جایزه 3 میلیون دالری فیزیک بنیادی، یکی به استیفن 
سیاهچاله ها،  از  هاوکینگ  تابش  کشف  برای  هاوکینگ 
و  کوانتومی  گرانش  در  سزایش  به  سهم  همچنین  و 

خواهدگرفت.  تعلق  اولیه  جهان های  کوانتومی  جنبه های 
 LHC پروژه  رهبران  به  مشترک  طور  به  دیگر  جایزه 
یک  کشف  به  منجر  آنها  اقدامات  شد.  خواهد  اعطا 
 CMS آزمایشی  گروه های  توسط   »هیگز-مانند«  ذره 

و ATLAS برخورددهنده بزرگ سرن شده است. 
وقف  جایزه  این  بنیادی:  فیزیك  جایزه  درباره 
مرحله  ژرف ترین  در  جهان،  از  بشر  دانش  پیشرفت های 
را  دانش  مرزهای  که  دانشمندانی  به  ساالنه  و  است، 
هیجان  با  نیز  مردم  عموم  تا  می شود،  اعطا  می شکافند 
فیزیک بنیادی مرتبط باشند. تیم داوران نیز، دانشمندان 
منتخبین،  از  فهرست  دو  هستند.  گذشته  سال  منتخب 
با  و  بنیادی  فیزیک  زمینه  در  دستاوردهای شان  برای 
هدف فراهم آوری فرصت ها و شرایط بهتر تحقیقات در 
آینده اعالم می شوند. برگزیدگان طی مراسمی، برای عموم 
مردم، از فیزیک پیشرفته و نتایج تحقیقات شان برای پیش 
بنیادی  برد مرزهای علم صحبت می کنند. جایزه فیزیک 
اعطا  میالدي  سال  هر  اواخر  که  نوبل  جایزه  خالف  بر 
مي شود، در سه ماه نخست سال به برندگان اعطا مي شود.

توضیحات:
Large Hadron Collider .1: برخورددهنده بزرگ ذرات

منبع:
http://www.fundamentalphysicsprize.org/news/

news3
مترجم: مینا سعیدحسینی

  اعطای جایزه فیزیک بنیادی 2013، به زودی در سرن ...
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از  هندسي  مدل  یک  طرح  و  رنگ  شکافي  کالبد  مقاله،  این  در     
متعارف  شیوه ي  اگرچه  مي شود.  دنبال  تجسمي  دیدگاه  یک  منظر 
زمان،   - فضا  است.  احساسي  موضوعات  طرح  هنري  حوزه ي  در 
ریاضي  زبان  وجه  هیچ  به  هنر  است.  هنر  و  علم  اشتراک  نقطه ي 
خالي  مقاله  این  در  فیزیک  قوانین  به  اشاره  است.  نبوده  فیزیک  و 
آن  تجسم  که  است  زمان   - فضا  درک  بر  تأکید  نیست.  اشکال  از 
است. بوده  اینگونه  فیزیک  در  حداقل  یا  است،  دشواري   کار  ذهن  در 
مي رسد،  نظر  به  ساده  اگرچه  نوري  طیف هاي  و  رنگ  طبقه بندي 
طرح  است.  انکار  غیرقابل  علوم  شاخه هاي  دیگر  بر  آن  تأثیر  ولي 
شده  مطرح  و...  اسوالد  ماکسول،  نیوتن،  ایتن،  توسط  رنگ  طبقه بندي 
تأثیرگذار است. بر کارایي هاي علمي بسیار  است که در مقیاس جهاني 

طیف هاي  و  رنگ  طبقه بندي  براي  ساده  نظر  به  طرح هاي  این 
علمي  مباحث  در  پیچیده  بسیار  قوانین  برگیرنده  در  نوري 
برد خواهیم  موضوع  این  اهمیت  به  پي  ادامه  در  است. 
اهمیت فضایی برای تصاویر، با گسترش تسلط ما بر طبیعت ارتباط تنگاتنگی 
دارد. طیف های رنگی رنگین کمان را می بایست، کالبد شکافی کرد تا حقیقت 
رنگ بر مال شود. دریافت بصری رنگ و فهم آن، از دو جنبه قابل تبیین است. 
یکی درک حسی و دیگری درک علمی که بر پایه فیزیک نور استوار است.
نیوتن در قرن 17 میالدی اعالم کرد که نور هنگام عبور از یک منشور 
شکافته می شود و طیفی پیوسته از رنگ هایی شبیه رنگین کمان به وجود 
می آورد. این طیف، موج های نور مرئی را نشان می دهد. گوته در کتابی 
دو جلدی درباره نظریه رنگ، بسیاری از آزمایش هایی که در کتاب »نور 
شناخت« نیوتون توصیف شده بود را تکرار کرد و در چند مورد، نتایج 
متفاوتی با آنچه در کتاب نیوتن آمده بود به دست آورد و سرانجام نیوتن 
را به عدم صالحیت وگاهی فریب متهم کرد )نیوتن ترکیبات طیف های 
نوری را سفید و گوته ترکیبات سه رنگ اصلی را خاکستری تیره دید(.
بوده  رو  پیش  روش  دو  آن،  طبقه بندی  و  رنگ  شناخت  برای  تاکنون، 
حسی  لحاظ  از  را  رنگ  که  هنرمندان  شیوه ی  به  اول  روش  است، 
که طیف های  رنگ،  فیزیک  اساس  بر  دوم  و روش  می کنند  طبقه بندی 
نوری را براساس طول موج و فرکانس آن مورد ارزیابی قرار می دهند. 
الکتریکی  سیگنال های  تغییر  پی  در  رنگ  دیدن  و  دریافت  که  آنجا  از 
اولین  می رسد،  ما  عصبی  سیستم  به  چشم  اپتیکی  ساختار  واسطه  به  و 
رنگ  شکافی  کالبد  مبحث  در  است.  رنگ حسی  به  نسبت  ما  شناخت 
و طرح یک مدل هندسی، سعی شده است با استفاده از نظر هنرمندان 
نور،  فیزیک  با  ارتباط  با درک حسی رنگ، و دانشمندان در  ارتباط  در 
با  یابیم.  دست  گروه  دو  هر  برای  رنگ  طبقه بندی  هندسی  مدل  به 
کنیم. توصیف  را  علمی  قوانین  توانیم  می  فوق  هندسی  مدل  از  استفاده 
منظر  از  و  باشد،  اجسام  سطحی  تشخیص  نمایانگر  می تواند  رنگ 
باشد.  نیز  اشیاء  نهان  ویژگی های  کننده  بازگو  می تواند  نیز  دیگر 
در  اختالف  ساز  زمینه  آن،  فهم  و  رنگ  بصری  دریافت  در  اختالف 
بر  تاکید  باشد.  هندسی  مدل  یک  پایه  بر  می تواند  که  است  نظریه ای 
قرار  بررسی  مورد  مختلف  زوایای  از  که  دیدگاه ها  مشترک  نقاط 
کند. یاری  هندسی  مدل  یک  به  دست یابی  در  را  ما  می تواند  گرفته، 

طبقه بندی رنگ 
نوری  طیف های  و  رنگ  برای  طبقه بندی  نوع  چه  راستی،  به 

بعدی از اشیاء و تصاویر رسید که در این مرحله اشکال پرسپکتیو ظهور 
نقاشی ها و عکس ها برای درک فضایی واقعی تر  پیدا کردند. مجسمه ها، 
جلوه گر شد و ما شناخت بهتری از محیط پیدا کردیم. حرکت در تصاویر 
به صورت انیمیشن با الهام از طبیعت، همانند طلوع و غروب خورشید، 
 ... و  کهکشان  یک  مارپیچ  حلزون،  یک  تصویر  وگیاهان،  جانداران  رشد 
انسان ها مفهوم  ما  برای  به عنوان جزء الینفک فضا  را  نهایت زمان  در 
بر  اتم  الکترونی  تَبَع آن الیه های  به  و  ساخت. جهاِن در حال گسترش 
پایه مدل هندسی یک مخروط استوار شد و درک فضا- زمان را در این 
مرحله از تاریخ برای ما بازآفرینی کرد. تحت شرایط فعلی، فضا – زمان 
است.  روبرو  بزرگی  های  چالش  با  مخروط  یک  هندسی  مدل  پایه  بر 
داستان های  در  تنها  هندسی،  مدل  این  پایه  بر  زمان  بازگشت  افسانه 
علمی - تخیلی عنوان می شوند که هیچ واقعیت خارجی ندارند. جهش های 
کوانتومی بر پایه این مدل، غیر قابل تصور هستند. در حوزه رنگ و رنگ 
شناسی نیز چنین است. رنگ نارنجی و سبز از نظر ایتن در یک سطح 
ارزیابی می شوند که دسته بندی مکمل ها را نقض می کنند. اصوالً طرح کره 
ایتن قادر به توصیف ویژگی های رنگ نبود، به همین دلیل طرح ستاره را 
پیشنهاد کرد که توصیفات قبلی درباره دسته بندی رنگ ها را نقض می کرد.

و  دانشمندان  طرف  از  شده  پیشنهاد  مدل های  اوصاف،  این  با 
می کند. توصیف  را  وکنتراست ها  مکمل ها  قوانین  کدامیک  هنرمندان، 

مونسل در سال 1905 )عکس شماره 1 - ضمیمه مجله(، کره ای رنگی 
پیشنهاد می کند که در دو قطب شمال و جنوب آن رنگ های سفید و سیاه 
قرار دارد. روی دایره استوایی و بر الیه بیرونی کره، شش رنگ سبز، آبی، 
بنفش، سرخ، نارنجی و زرد قرار می دهد. حلقه های افقی دایره های موازی با 
دایره استوایی هنگامی که به قطب شمال )سفید( نزدیک می شوند روشن تر 
با نزدیک شدن به قطب جنوب )سیاه(، به تیرگی و اشباع  می گردند و 
می گرایند. از قطب شمالی و جنوبی، محور کره را ردیفی از خاکستری ها 
)روشن تر در باال و تیره تر در پایین( تشکیل می دهد. اشتباه مونسل در این 
نمودار، قرار دادن رنگ های شش گانه تلفیقی مادی به جای رنگ های نوری 
است. در سال 1915 مونسل این اشتباه را برطرف می کند و یک نمودار 
سه بعدی تازه با رنگ های نوری، و در طرحی غیر از کره مطرح می کند. 
ایتن که به نمودار سال 1915 )عکس شماره 2 - ضمیمه مجله( دسترسی 
نداشته است، نمودار 1905 را مالک بخش های رنگی خود قرار می دهد.«1 
یافته تر  تکامل  نوع  مجله(  ضمیمه   -  3 شماره  )عکس  استوالد  طرح 
دو  براساس  هندسی  مدل  که  چرا  می رسد؛  نظر  به  ایتن  و  مونسل  از 
نقص های  از  یکی  پیوسته اند.  هم  به  قاعده  از  که  است  متقارن  مخروط 
را  رنگ ها  چینش  داریم  قصد  ما  که  است  رنگ ها  چینش  طرح،  این 
با استفاده  ایتن بازسازی کنیم؛ یعنی  براساس نسبت طالیی مورد اشاره 
ایتن  طالیی  نسبت  پیشنهاد  و  استوالد  متقارن  مخروط  دو  ساختار  از 
نشد(،  عملی  و  نبود  جدی  ایتن  توسط  طالیی  نسبت  این  که  چند  )هر 
و  طالیی  نسبت های  برسیم.  نوری  طیف های  برای  هندسی  مدلی  به 
مشاهدات  و  قانونمندی ها  از  گرفته  الهام  هنر،  در  آن  کارگیری  به 
کنند. توصیف  نیز  را  فیزیکی  قوانین  می توانند  که  است  طبیعت  در 

نسبت های طالیی خاصیت های دیگری نیز دارد؛ از جمله مارپیچ طالیی، 
به  مناسب  نوری  امواج  توصیف  برای  طالیی  زاویه   ... و  طالیی  زاویه 
که  می شود  محسوب  سینوسی  موجی  نوری  موج  که  چرا  می رسد؛  نظر 
با افزایش یا کاهش زاویه، سرعت آن نیز به طور مستقیم تغییر می کند 
)طبق قانون دوپلر(. از طرفی، طبق نظریه اسنل– دکارت، نور در گذر از 
محیط هایی با ضریب شکست متوالی و فزاینده خمیده می شود. بنابراین 
انحنای فضا - زمان برای یک کوانتوم نور طیف های رنگی را نمایان می کند.

به اعتقاد آلبرت اینشتین، آنچه ما به عنوان جرم یا ماده می شناسیم، نوع 
خاصی از فضا – زمان است. در نتیجه می توان چنین تجسم کرد که یک 
کوانتوم نور، شامل فضای هندسی دو مخروط متقارن است که در این فضا، 
انرژی به صورت مارپیچ لگاریتمی دربرگیرنده تمام طول موج های طیف های 
نوری است. کنش و واکنشی که اجسام در مقابل پرتوهای نوری دارند، از 
قانون مکمل ها، تضادها، تباین ها پیروی می کند؛ چیزی شبیه اصل برنولی2. 

کند؟  نزدیک  مشترک  دیدگاه  یک  به  را  ما  که  است  الزم 
در حوزه هنر، رنگ و کنکاش در آن براساس تریادهای اصلی )آبی– زرد– 
سرخ( و مشتقاتش در گستره سطح، بارها تکرار شده است. دایره رنگ، 
مکمل ها وکنتراست های آن )متضادها( آموزه هایی هستند که در بعضی 
موارد نتایج یکسانی در برنداشته است. اینکه چه نوع قرمزی با چه نوع 
آبی کنتراست ایجاد کند، یا حادترین کنتراست ها، مکمل ها، چگونه ایجاد 
می شود، طبعًا با نگرش به یک طرح طبقه بندی حاصل می گردد که طراح 
مدل به طور آگاهانه و یا تجربی از زوایای مختلف آن را ترسیم می نماید.
یوهانس ایتن هنرمند و طراح مدل طبقه بندی رنگ با اَشکال گسترده دوازده 
رنگ، کره رنگ و ستاره رنگ سعی در بازنمایی رنگ ها براساس تاریکی و 
روشنایی دارد، تا بتواند مکمل ها وکنتراست ها را براساس یک مدل هندسی 
توصیف کند. صرف نظر از نواقص و معایبی که در تجسم بازنمایی با آن 
روبرو است؛ رنگ زرد را بعد از سفید روشن ترین و برجسته ترین رنگ 
نسبت به قرمز و آبی می داند و آبی و قرمز را در عمق ارزیابی می کند.
مشخص  اعداد  با  گستردگی  اساس  بر  را  رنگ ها  ارزش  نیز  گوته 
برای   9 عدد  و  قرمز،  برای   6 عدد  آبی،  برای   4 عدد  می کند. 
دارد. هم خوانی  ایتن  روش  با  بندی  تقسیم  این  که  زرد،  رنگ 

است که طول موج های  نورانی مرئی  پرتوهای  فیزیک،  از دیدگاه  رنگ 
اسپکتروسکوپ  می شود.  شامل  را  )میکرومتر(  میکرون   700  -  400
موج های  طول  با  را  مختلف  رنگ های  که  است  فیزیکی  ابزار  یک 
یا  طبیعی  نور  نیز  موج ها  طول  این  تجمیع  با  می دهد.  نشان  متفاوت 
استنباط  چنین  می توان  بنابراین  می شود.  حاصل  سفید  نور  اصطالحًا 
از  هستند.  انرژی  از  میدان هایی  فیزیک،  در  نوری  طیف های  که  کرد 
انرژی  دارای  و  الکترومغناطیسی  امواج  جنس  از  نور  فیزیک،  دیدگاه 
نام فوتون حمل می کند. به  انرژی را در بسته های گسسته ای  است که 

طول  خارجی،  سطح  مولکولی  ساختار  با  ارتباط  در  اشیاء  رنگ 
چنانچه  نماید.  می  منعکس  یا  را جذب،  طبیعی  نور  از  معینی  موج های 
ساختار  بنابر  چنانچه  و  سیاه  کند،  جذب  را  مرئی  موج های  طول  تمام 
را  طبیعی  نور  طیف های  از  انتخابی  جذب  خارجی،  سطح  مولکولی 
و  کنش  می شود.  دیده  جذبی  طیف های  مکمل  رنگ  به  باشد  داشته 
دارند،  نوری  پرتوهای  مقابل  در  مادی  رنگ های  یا  اشیاء  که  واکنشی 
پرداخت. خواهیم  آن  به  که  می گنجد  هندسی  طبقه بندی  طرح  در 

رنگین کمان شکلی از طبقه بندی رنگ است که در آن رنگ های بیناب 
براساس طول موج، بنفش با پائین ترین طول موج در نوار پایینی و سرخ 
با باالترین طول موج در باالترین نوار و زرد بین این دو قرار دارد )صرف 
نظر از رنگ های ترکیبی(. چنانچه نمای سیاه و سفید رنگین کمان را توسط 
عکس مشاهده کنیم، پرسپکتیو )برجسته نمایی( زرد را نسبت به آبی و 
و  ایتن  بندی  تقسیم  بر  تاییدی  موضوع  این  که  می کنی  مشاهده  سرخ 
ارزش گذاری گوته محسوب می شود. طیف های نوری در فیزیک عالوه بر 
پارامتر طول موج، فرکانس را نیز در بردارد. طیف سرخ با طول موج بلند 
و فرکانس پایین، طیف آبی با طول موج کوتاه و فرکانس بلند و زرد بین 
این دو، وضعیت متعادلی دارد. نکته حائز اهمیت، قرینه بودن طیف سرخ 
با رنگ های مکمل وکنتراست ها در طبقه بندی  تفاوتی  با آبی است که 
رنگ ندارد. تنها فرق موجود، در بازنمایی طرح مدل است که مدل های 
عنوان شده تاکنون قادر به بازنمایی ویژگی های رنگ و طیف نوری نبوده 
ویژگی های  تمام  برگیرنده  در  که  گردد  ارائه  طرحی  است  الزم  و  اند 
رنگ و طیف نوری، چه در عرصه هنر و چه در فیزیک باشد. »فضا – 
زمان« عنصر مشترک در تعامل علم و هنر است که به آن می پردازیم.

فضا – زمان
ما چه تصوری از فضا - زمان داریم؟

را  مختلفی  مراحل  انسان ها  ما  برای  زمان،  گذر  در  زمان   – فضا  تصور 
و  صخره ای  نگاره های  نخستین،  انسان های  زمان  از  است.  گذارنده 
نقاشی های درون غار، رواج درک دو بعدی برای تصاویر و اشیاء را بازگو 
می کند. به مرور زمان، انسان  با تسلط بیشتر بر محیط خویش به درک سه 

در مورد قوانین نیوتونی، مقدار انرژی وارد به یک سامانه )فضا– زمان( عینًا 
بازگشت داده می شود و یا از سامانه خارج می شود.  با خیره شدن به یک 
رنگ و سپس بستن چشم، برای لحظه ای رنگ متضاد در ذهن ثبت می شود.

الکتریکی  سیگنال های  در  تغییر  با  است  همزمان  موج،  طول  در  تغییر 
دلیل،  همین  به  می شود.  منتقل  مرکزی  اعصاب  به  قرینه  طریق  به  که 
مفاهیم به صورت تباین همزمانی در ذهن ما نهادینه شده است. تاریک 
در مقابل روشن، پدیدار- ناپدیدار و ... قرینه ها در کنار مکمل ها، تضادها، 
زمانی   – فضا  ما درک  به  که  هندسی هستند  شالوده یک مدل  تباین ها 
یک  همواره  که  قرینه هاست  و  تضادها  فاصله  زمان  پیکاِن  می دهند. 
به  هیچ گاه  پیری  و  میانسالی  مراحل  طی  و  تولد  با  انسان  دارد.  جهت 
جواب گو  مخروط  یک  یا  کره  طرح  در  اسپین  روش  نمی گردد.  بر  تولد 
است. آشکار  تناقص  رنگ ها  بندی  طبقه  در  ایتن  روش  و  نیست 

طبق معادله ماکسول، هرگاه الکترون از یک تراز انرژی به تراز انرژی باالتر ارتقا 
یابد، در بازگشت به تراز انرژی اولیه، راستای الکتریکی بر راستای مغناطیسی 
کند.  نور مرئی  تولید  ترازها، می تواند  فاصله  به  بسته  عمود می شود، که 
 – فضا  هستند،  مشترک  قاعده  از  که  متقارن  مخروط  دو  هندسی  مدل 
زمانی برای سیر یک کوانتوم نور است که برای مدل جایگزین پیشنهاد 
می شود. در این مدل الکترون، رنگ )طیف( در یک مسیر مارپیچ تغییر 
در  می دهند.  شکل  را  تضادها  و  مکمل ها،  تقارن ها،  و  می دهد  ماهیت 
تا  شود؛  توجه  بیشتر  نمودارها  و  آزمایش ها  به  باید  هندسی،  مدل  این 
شویم. واقف  متقارن  مخروط  دو  هندسی  مدل  ویژگی های  تجسم  به 

را  مجله(  ضمیمه   -  7 و   6 )عکس های  شکل  دایره ای  صفحه  یک 
تقسیم  آبی  زرد،  سرخ،  اصلی  تریادهای  با  و  مساوی  قسمت  سه  به 
سرعت  که  هنگامی  می چرخانیم.  را  آن  دایره،  محور  حول  و  می کنیم 
می شوند؛  تفکیک  رنگی،  صفحات  از  دریافتی  موج های  طول  است،  کم 
می رسد.  رویت  به  سفید  رنگ،  سه  ترکیب  زیاد،  سرعت های  در  اما 
یک حلقه دایره ای شکل )عکس شماره 8 -ضمیمه مجله( از جنس فنر را 
به همان شیوه باال به سه قسمت )سه رنگ( تقسیم می کنیم؛ که در هنگام 
چرخش، همان مشاهدات صفحه دایره ای شکل را دارد. سپس، از مرز سرخ 
و آبی، حلقه را برش زده و هر سر آن را در یک راستا، به دو جهت مخالف 
می کشیم تا حلقه فنری باز شود. چنانچه دو سر مارپیچ را حول یک محور 
بچرخانیم، دو مخروط متقارن با رنگ های تفکیکی سرخ، زرد، آبی مشاهده 
می شود که نموداری از سیر یک کوانتوم نور در فضای هندسی دو مخروط 
متقارن است. ما به دلیل سرعت زیاد یک کوانتوم نور در حرکت چرخشی، قادر 
به تشخیص طیف های نور نیستیم. شرط الزم و کافی برای رویت طیف های 
نوری، فضا – زمان )عکس های شماره 9 و 10 - ضمیمه مجله( دو مخروط 
متقارن است که این ویژگی در منشور و یا پدیده رنگین کمان محقق می شود 
و از آنجا پی به ماهیت نور می بریم. بنابراین در نمای واگرایی و همگرایی 
طیف ها در این مدل، راستای الکتریکی )در اینجا رنگ( با راستای مغناطیسی 
)محور زمان( عمود می گردد که در این صورت نور مرئی حاصل می شود.

در نگاه کروماتیک )رنگی( طرح، آبی پیشرو و سرخ پَسرو ارزیابی می شود. 
رنگ های فرعی نیز چنین است: سبز پیشرو و نارنجی پسرو است، و این 
خالف تصور ایتن است که سبز و نارنجی را در یک سطح ارزیابی می کند. 
ما تنها با لحاظ کردن پارامتر زمان به این مهم دست یافتیم. چنانچه رنگ ها 
معادله  در  صورت  این  در  شوند.  محسوب  انرژی  از  نمادی  طیف ها،  و 
ماکسول، هرگاه الکترون از یک تراز انرژی به تراز انرژی باالتری ارتقاء 
یابد، در بازگشت به تراز انرژی قرینه )و نه اولیه( تولید نور مرئی می کند.

قطعیت  عدم  به  نسبت  که  می کند  ملزم  را  ما  هندسی  مدل  این  طرح 
تشخیص  همزمان  را  بارالکتریکی  سرعت  و  موقعیت  که  هایزنبرگ 
باشیم. داشته  درستی  ارزیابی  باال(  سرعت  دلیل  )به  نمی دهد 

توضیحات:
1. مبانی رنگ و کاربرد آن) ترجمه و تالیف دکتر آیت الهی(

2. اصل برنولی، فرم ریاضی قانون بقای انرژی در سیاالت است. به زبان ساده تر، 
در شاره ای که افزایش سرعت جریان با کاهش فشار هم زمان است، به شرطی که 

ارتفاع سیال ثابت بماند. این اصل اهمیت زیادی در دانش هواپویش دارد و پایه 
فیزیكی پرواز هواپیما است.

کالبد شکافی رنگ
و طرح یک مدل هندسی
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الکتریکی  های  واکنش  به  که  گیرد  می  شکل  غیرهمنام  بارهای  با  ابرهایی  برخورد  اثر  در  برق  و  رعد      
که  هایی  برق  و  رعد  کل  تعداد  که  بدانید  باشد  جالب  شاید  انجامد.  می  شدید  صدای  و  نور  با  شدیدی 
جریانات  در  که  است  الکتریکی  جریان  نیز،  آذرخش  است!  عدد  هزار  از  بیش  دهد،  می  رخ  لحظه  هر  در 

هوایی باال و پایین قوی داخل ابرهای کومولونیمبوس تاریک شکل می گیرد. 
  

در شرایط طوفانی و بارانی قطرات آب، تگرگ و کریستال های یخ با یکدیگر برخورد می کنند. دانشمندان معتقدند، این 
برخوردها بارهای الکتریکی را در ابر به وجود می آورد. بارهای الکتریکی منفی و مثبت در ابر از یکدیگر جدا می شوند. 
باالتر می مانند. هنگامی که  بارهای مثبت در بخش های میانی و  ابر سقوط می کنند و  پایین تر  بارهای منفی به بخش 
از یک  یا  یابد،  )زمین( جریان می  پایین  به سمت  ابر  از  الکتریسیته  بزرگ شود، یک جریان  کافی  قدر  به  بارها  اختالف 

بخش ابر به بخش دیگر، یا از یک ابر به ابر دیگر جریان پیدا می کند. 
باال خیز  به  رو  زمین  از  مثبت  بارهای  که  هنگامی  و  دارند  پایین  به  رو  منفی جریان  بارهای   ، آذرخش  نمونه  در یک    
یک  با  آسمان  ناگهان  و  می شود  ناهموار  منفی  بارهای  برای  پایین  به  رو  مسیر  کنند،  برخورد  آنها  به  تا  دارند  برمی 
آید،  می  پایین  ابر  از  برق  که  بیند  می  اشتباه  به  ما  چشمان  دلیل،  همین  به  شود.  می  روشن  درخشان  آذرخش  برق 

در حالی که واقعیت این است که نور از زمین به باال سفر می کند!
  

جالب است بدانید که اختالف پتانسیل بین بارهای منفی زیرین ابر و بارهای مثبت روی زمین، درست قبل از پدیده رعد و 
برق به 10 تا 100 میلیون ولت می رسد که میدان الکتریکی حاصل از چنین اختالف پتانسیلی می تواند هوا را در یک مسیر 
خاص یونیزه و آن را به رسانا تبدیل کند. به محض اینکه چنین سیری از مولکول های یونیزه رسانا از زمین تا ابر ایجاد شود، 
بارهای الکتریکی به طرف هم حرکت می کنند و در عرض یک ده هزارم ثانیه جریانی حدود سی هزار آمپر از هوای یونیزه 

می گذرد.

توجه داشته باشید، هر جریانی ضمن عبور از ماده، با مقاومت اتم های آن رو به رو می شود و این مقاومت بخشی از انرژی 
الکتریکی را به گرما تبدیل می کند. این جریان فوق العاده زیاد گرمایی را طی مسیر خود ایجاد می کند که این اختالف دمای 
ایجاد شده در قبل و بعد از رعد و برق، حجم هوا را 100 برابر بیشتر می کند. بر اثر انبساط سریع و زیاد ایجاد شده در طول 
زمان بسیار کم، ذهنیتی وارونه نسبت به نحوه ایجاد برق و پس از آن )حدود 3 ثانیه بعد( رعد برای شما بوجود می آید.
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