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اثر ماگنوس )Magnus effect( اثری است که عمومًا در یک توپ )استوانه( در حال چرخش دیده می شود که این توپ چرخان را از مسیر 
معمول خود به صورت حرکت منحنی وار منحرف می کند. این اثر برای توپ های اکثر بازی های مختلف بسیار مهم است. اثر ماگنوس بر 
پرتابه چرخان تاثیر می گذارد و به همین علت دارای برخی کاربردهای مهندسی است. برای مثال در طراحی کشتی های چرخان و هواپیماهای 
چرخان از این اثر استفاده می شود. این نام به افتخار هاینریش گوستاو ماگنوس، فیزیکدان آلمانی کسی که این اثر را بررسی کرد گذاشته 

شده است.
ترجمه : آصف خاتمی
به نقل از سایت گمانه

ماده همه جا هست، آن را می خوریم، تنفس می کنیم می نوشیم، ماده ماهیت ماست. اما ماده چیست؟ اساسی ترین تعریف فیزیک ذرات از 
ماده در یک قانون شگفت انگیز خالصه می شود. "اصل طرد پاولی" یا، الکترون ها ذاتا از یکسان بودن نفرت دارند. برای فهمیدن علت آن، 
باید این حقیقت را به یاد بیاوریم که  همه الکترون ها "دقیقا به یک شکل" هستند، نه تاحدی شبیه، بلکه دقیقا یکسان هستند. درست مثل این 
که شما هر زمان و هر جایی به طور طبیعی عدد سه را بنویسید که مفهوم آن دقیقا و کامال »سه« است. همان طور که اگر نفوذ فراگیر ۳ در 

همه جا وجود می داشت، همیشه این امکان می بود که هر وقت دلمان خواست یک »سه« تولید کنیم.
در مورد الکترون هم همین گونه است. یک نفوذ فراگیر »الکترونی« به نام »میدان کوانتومی« وجود دارد و همه الکترون های موجود، از آن 
میدان فراخوانده می شوند، و همه ی آن ها، دقیقا، »الکترون« هستند. پس وقتی کسی می گوید »هرگاه شما نفس می کشید، مقداری از همان 
الکترون هایی که قبال در موتزارت یا مسیح بوده را استشمام می کنید!« درستی این سخن تقریبا به این اندازه است که بگوییم، هر زمان که 

شما چیزی را محاسبه می کنید، دقیقا همان عدد سه را استفاده می کنید که زمانی ارشمیدس استفاده می کرد.
از این گذشته، درست همان طور که می توانید از »ویژگی سه« فراخوانی »منفی سه« را مطالبه کنید که دقیقا همه خصوصیات سه را داراست 
به جز این که قرینه آن است و اگر در مجاورت سه قرار بگیرد آن را خنثی می کند؛ می توان »پاد الکترون« را نیز از میدان الکترون فراخواند 
که آن هم اگر به الکترون برخورد کند آن را خنثی می کند. پس با این فرض که الکترون ها دقیقا شبیه هم هستند، ممکن است عجیب به نظر 
برسد که الکترون ها در واقع از اینکه مثل یکدیگر باشند نفرت دارند! در واقع، الکترون ها آن قدر از این شبیه هم بودن بدشان می آید، که در 
تمام هستی قرار گرفتن دو الکترون یا بیشتر در یک وضعیت کوانتومی، ممنوع است و به آن »اصل طرد پاولی« گفته می شود، و در عمل به 
این معنی است که شما نمی توانید مقدار زیادی ماده را در یک محل فشرده کنید. مثال شهری که در آن ساختمان هایی بلند تر از یک طبقه 

ممنوع است. به جای آسمان خراش ها، مجموعه ها در همه جا گسترده می شوند.
 

پس در بنیادی ترین سطح ماده، هر میدانی )مثل الکترون، کوارک، یا نوترینو( است که بتوانید از آن ذره و ضد ذره را فرابخوانید، اما فقط از 
یک نوع در هر نقطه. به این معنی که، به هر چیزی که فضا اشغال می کند ماده می گوییم.
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     نانولوله هاي کربني ممکن است در طبیعت وجود داشته باشند، 
ولي در حال حاضر فقط نانولوله هاي سنتز شده، دیده شده اند. پس از 
براي  ]۳[، روش هاي مختلفي  ایجیما  توسط  کربني  نانولوله هاي  کشف 
با اهداف دوگانة تولید اشیاء جدید و یافتن روش هایي که  سنتز آنها 
به کار گرفته  به طور کنترل شده ممکن کند،  نانولوله ها را  انبوه  تولید 
شدند. از نظر دماي رشد مي توان روش هاي سنتز را به دو دستة کلي

تقسیم کرد:

1. سنتز در دماي باال 
     اين روش شامل تبخير كربن گرافيتي )در باالتر از C °3200( و سپس 
چگالش آن در مجرايي حاوي يك گاز بي اثر مثل هليوم يا آرگون با گراديان 
اين دسته قرار مي گيرند،  دمايي شديد است. روش هاي مختلفي كه در 
در راه هايي كه براي تبخير گرافيت استفاده مي كنند با يكديگر متفاوت هستند. 
     در روش هافمن-كراشمر ]4[ كه توسط ايجيما استفاده شد، يك قوس 
الكتريكي)v 40-30 و A 100( بين دو الكترود گرافيتي ايجاد مي شود. 
 6000°  C از  باالتر  دماي  در  پالسما  شكل  به  است  آند  كه  الكترودي 
مي سوزد. اين پالسما روي الكترود ديگر )كاتد( چگاليده مي شود. در مادة 
بسيار  تنها  نه  الكتريكي  قوس  روش   .]2[ دارد  وجود  نانولوله  چگاليده، 
ساده و ارزان است، تغيير شرايط آن براي ايجاد انواع نانولوله ها نيز ساده 
است. يك راه براي تعديل شرايط، تركيب الكترودها و گاز درون مجراست. 

 شکل 1-چیدمان روش تخلیه قوس الکتریکي
   

نانولولة كربني تك ديواه  نانولوله هاي كربني چند ديواره و دسته هاي    
ساخته  خالص  گرافيت  از  كاتد  اگر  مي شوند.  ايجاد  متفاوتي  شرايط  در 
شده باشد، نانولوله ها چند ديواره هستند و به طور مستقيم از فاز گازي 
در  آمده  دست  به  محصول  گيرند.  مي  شكل  قوس  منطقة  داغترين  در 

وجه روبرويي كاتد در نقطة تماس قوس است.
     براي به دست آوردن نانولوله هاي تك ديواره، بايد از كاتاليست فلزي 
استفاده شود. چند درصد از اين كاتاليست وارد پودر گرافيت مي شود ]5[ 

و مي تواند يك فلز واسطه مثل Ni, Co, Pd, Pt يا از سري كمياب خاكي 
مثل Y يا La و يا تركيبي از اينها باشد. براي مثال افزودن فلزات كمياب 
خاكي به نيكل به طور قابل مالحظه بازده محصول را افزايش مي دهد و 
رشد دسته هاي بلند نانولوله هاي كربني تك ديواره را آسان مي كند ]6[. 
نانولوله ها در سردترين قسمت قوس، پيرامون كاتد شكل مي گيرند اين 

و به شكل يك حاشيه با ظاهر رشته اي و الستيك مانند در مي آيند.
     دومين روش تبخير، توسط R.E. Smally و همكارانش در دانشگاه 
هوستن تگزاس ]8،7[ شكل گرفت و عبارت است از بمباران يك هدف

با تابش پر انرژي ليزر. 
 

شکل 1-چیدمان روش تبخیر لیزري
     

دارد  مسئله  اين  به  بستگي  توليد شده  نانولوله هاي  نوع  و  شرايط سنتز 
برخورد  در  استفاده شود.  پيوسته ]9[  ليزر موج  يا   ]8[ پالسي  ليزر  كه 
ليزر پالسي) فركانس پالس معموال ً بين ns8 تا ms10 تغيير مي كند(. 
محفظه  زماني كه  تنها  كه  مي شود  كوچك  خوشه هاي  به  تبديل  هدف 
حداقل تا دماي C° 800 گرم شود، مي توانند كريستاله شوند. اين دماها 
روش  اين  و  نيستند  كافي  ديواره  چند  كربني  نانولوله هاي  توليد  براي 
هدف  تبخير  با  ديواره  تك  كربني  نانولولة  دسته هاي  سنتز  براي  فقط 

گرافيتي محتوي كاتاليست فلزي از جنس Ni, Co, Fe كاربرد دارد.
 C باالي  دماهاي  تا  هدف  شود،  استفاده  پيوسته  موج  ليزر  وقتي       
°3000 گرم شده و تبخير مي شود. گازي كه در محفظه جريان دارد در 
بازي  را  نقش يك گرم كن موضعي  و  اطراف سطح هدف گرم مي شود 
مي كند. در اين مورد گرم كن بيروني الزم نيست و مي توان شار و فشار 
گاز حامل را به منظور كنترل گراديان دما تنظيم كرد. همانند مورد قوس 
الكتريكي، نانولوله هاي كربني چند ديواره با تبخير گرافيت خالص و تك 
ديواره ها با تبخير گرافيت آالييده با كاتاليست فلزي ايجاد مي شوند ]1[. 
     اندازه گيري ها و مشاهدات نشان داده اند كه تفاوت در توزيع قطر بستگي 
به نسبت بين گازهاي حامل موجود در محفظه دارد، زيرا اين مخلوط ها 
داراي ضرايب پخش و هدايت گرمايي متفاوتي هستند. اين ويژگي بر سرعت 
پخش و سرد شدن مولكول هاي كاتاليست و كربن اثر مي گذارد و تغيير در 
سرعت پخش و سرد شدن موجب تغيير قطر نانولوله مي شود. تعداد و كيفيت 
نانولوله هاي به دست آمده به پارامترهاي مختلفي از جمله غلظت فلز، فشار 
گاز حامل، نوع گاز، جريان اعمالي و هندسة دستگاه بستگي دارد ]10[. 

     راه تازه براي تبخير گرافيت، استفاده از انرژي خورشيد است. براي 
انجام اين كار اشعة خورشيد بايد بر روي هدف متمركز شود تا گرافيت را 

روش هاي رشد نانولوله هاي كربني
تبخير كند ]11[. اين روش بسيار شبيه استفاده از ليزر موج پيوسته است.

     روش هاي دماي باال قادرند در يك آزمايش، چيزي بين چند صدم تا يك 
گرم نانولولة ناخالص توليد كنند. سهولت انجام روش قوس الكتريكي، به
طور وسيعي به توسعة تحقيقات اولية مربوط به نانولوله كمك كرده است.

2. سنتز در دماي ميانه
     دومين رهيافت براي سنتز نانولوله ها، روش هاي دماي ميانه است. در 
گذشته از روش هاي كاتاليستي )CCVD( براي توليد فيبرهاي كربني 
CCVD ايده اي كه در پشت روش هاي   استفاده مي شده است ]12[. 

در  فلزي  كاتاليست  ذرات  سطح  در  كربن  مولد  گاز  تجزية  دارد،  قرار 
استفاده  گاز  به  دما  و  است   1000°  C تا   500 بين  دماي  با  كوره اي 
سطح  بر  سپس  و  مي شود  آزاد  گاز  تجزية  با  كربن  دارد.  بستگي  شده 
لوله اي  گرافيتي  ساختارهاي  رشد  چگالش  اين  مي شود.  متراكم  ذرات، 
را نتيجه مي دهد. گاز مولد كربن مي تواند مونواكسيد كربن يا گازهاي 
هيدروكربني مثل استيلن يا متان باشد. كاتاليست فلزي يك فلز واسطه 
مثل آهن، نيكل يا كبالت است. يك قسمت مهم اين روش ها ساخت و 
كنترل اندازة ذرات كاتاليست است. براي سنتز نانولوله ها اين اندازه بايد 
از مرتبة نانومتر باشد. براي به دست آوردن نانولوله هاي تك ديواره، ذرات 
با احياي تركيبات آلي فلزي ]13[ يا اكسيدهاي خاص فلزي ]14[ ايجاد 
سيليكا  مثل  سراميكي)  الية  زير  روي  بر  يا  ذرات  اين  سپس  مي شوند. 
وارد  تنهايي  به  يا  و  مي شوند  داده  نشست   ]14[ آلومينيوم(  اكسيد  يا 
محفظه اي مي شوند كه واكنش با گاز مولد كربن در آن انجام مي گيرد 
]13[. بسته به شرايط اعمال شده) دماي كوره، فشار و شار گازها، اندازة 
ذرات( محصوالت نانولوله هاي كربني چند ديواره و يا تك ديواره هستند. 
در  ديواره  تك  كربني  نانولوله هاي  پارامترها،  تغيير  رغم  علي  اصل،  در 
كاتاليست  ريزتر  ذرات  از  استفاده  با  و  ديواره ها  چند  از  باالتري  دماي 
روش ها  اين  با  شده  توليد  ديوارة  چند  نانولوله هاي  مي شوند.  ايجاد 
ساخته  باال  دماهاي  در  كه  دارند  آنهايي  به  نسبت  پايين تري  كيفيت 
مي شوند. از طرف ديگر مشخصات هندسي آنها نظير طول و قطر بسيار 
رشد  عالوه  به  مي شود.  محسوب  پيشرفت  يك  اين  و  است  يكنواخت تر 
روي  خاصي  هندسة  با  كه  كاتاليست  نقاط  در  تيوب ها  سنتز  با  تيوب 
 .]16،15[ شود  جهت دهي  و  موضعي  مي تواند  شده اند،  چيده  زيراليه 
اين امكانات چشم اندازهاي بسيار جالبي را براي كاربردهاي خاص ايجاد 
را  كربني  فيبرهاي  مي توانند  ميانه  دماي  روش هاي  همچنين  مي كنند. 
توليد كنندكه به دست آوردن آنها از روش هاي دماي باال بسيار مشكل

 است.
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روشی برای سنتز نانوساختارها 

با  شکل و ساختار کنترل شده

استفاده  از روشی  تربيت مدرس در تحقيقات خود  پژوهشگران دانشگاه 
ساختار  و  شكل  با  را  آلی  فلز-  نانوساختارهای  است  قادر  كه  كرده اند 
توليد  هزينه های  كاهش  به  منجر  روش  اين  نمايد.  توليد  شده  كنترل 
می شود و سرعت بااليی نيز در توليد محصول دارد. از اين نتايج می توان

در صنايع مختلف از جمله الكترونيك بهره گرفت.
از  خاص  )مورفولوژی(  ساختار  يك  وجود  كاربردها  از  برخی  در 
با  ساختارها  نانو  و  ميكرو  سنتز  برای  است.  ضروری  تركيب  يك 
وجود  محدودی  روش های  شده،  هدايت  و  خاص  مورفولوژی های 

دارد. از جملة اين روش ها می توان به روش مدوالسيون اشاره كرد.
به گفتة دكتر محمد ياسر معصومی، مجری طرح، در اين كار پژوهشی 
از  با استفاده  سنتز كنترل شدة چارچوب های فلز-آلی بر پاية فلز روی، 
و صفحه  مورفولوژی های  با  و  نانو  و  ميكرو  ابعاد  در  مدوالسيون  روش 

ميله ای شكل مد نظر قرار داشته است.
سريع،  سنتز  به  منجر  پيشنهادی  »روش  افزود:  ادامه  در  معصومی 
نتايج  اين  از  لذا  شد.  فلز-آلی  چارچوب های  شدة  هدايت  و  هدفمند 
می توان برای توليد مواد نانوساختار با مورفولوژی خاص استفاده كرده و 

در صنايعی به ويژه صنعت الكترونيك از آن بهره برد.«
در  خود  بالقوه  كاربردهای  دليل  به  آلی   - فلزی  چارچوب های  البته 
كاربردهای وابسته به ساختار، مانند ذخيره و جداسازی گاز، تبادل يونی، 

تجزيه و شناخت مولكولی و نيز تحويل دارو نيز اهميت ويژه ای دارند.
اين محقق در خصوص نحوة سنتز اين نانوساختار عنوان كرد: »همانگونه 
بود  نانوذرات  توليد  از يك روش  اين كار هدف استفاده  كه ذكر شد در 
دستيابی  برای  باشد.  داشته  را  مورفولوژی  كنترل  و  هدايت  قابليت  كه 
عامل  يك  عنوان  به  پيريدين  نيز  و  مدوالسيون  روش  از  هدف  اين  به 
در  كننده  مسدود  عامل  است.  استفاده شده  مدوالتور  يا  كننده  مسدود 
دهنده  واكنش  اصلی  مواد  با  واكنش  برای  كه  است  تركيبی  حقيقت 
محدود  خاص  راستايی  در  را  رشد  رقابت،  اين  انجام  با  و  كرده  رقابت 
محدود  خاص  جهتی  در  فلز-آلی  چارچوب  رشد  ترتيب  بدين  می كند. 

شده و باعث هدايت و رشد ساختار در جهاتی ديگر می شود.«
صفحه ای  و  ميله ای  مورفولوژی های  دارای  شده  سنتز  نانوساختارهای 
شكل هستند. در اين تحقيق اثر تغيير در شرايط دمايی، زمانی و غلظت 
عملكرد  سپس  است.  شده  مطالعه  مورفولوژ ی ها  تغيير  بر  اوليه،  مواد 
كاتاليستی مورفولوژی های ميله ای و صفحه ای سنتز شده در يك واكنش 
كاتاليستی تراكمی ناوناگل)Knoevenagel(  بررسی شد. اين واكنش 
متيلن  دارای  تركيبات  با  دار  كربونيل  تركيبات  بين  تراكمی  واكنش 
روش های  مهم ترين  از  يكی  و  كربن-كربن  بين  پيوند  توليد  برای  فعال، 
شكل  ميله ای  حالت  در  نتايج،  طبق  است.  استخالفی  آلكن های  تهية 

و در اندازه های نانو، سرعت واكنش كاتاليستی افزايش داشته است.
دكتر محمد ياسر معصومی، پژوهشگر فرا دكترای دانشگاه تربيت مدرس، 
دانشگاه  علمی  هيأت  عضو  مرسلی،  علی  دكتر  و  بهشتی  سعيده  دكتر 
اين  نتايج  داشته اند.  همكاری  تحقيقات  اين  انجام  در  مدرس،  تربيت 
)جلد   CRYSTAL GROWTH & DESIGN مجلة  در  طرح 
15، شماره 5، سال 2015، صفحات 2533 تا 2538( منتشر شده است.

مترجم: راضیه حسینی
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برای دیدن جزئیات، نیاز به صبر فوق العاده و انتظار برای لحظات نادری 
که جو زمین، اجازه می دهد است. در آن لحظات به وضوح، کاله قطبی
مریخ و اثری از تفاوت های ظریف آن را از سطح زمین می توان دید.

مترجم: نسرین مرادي 
مجد

به نقل از سایت مادر 
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اشتراک نشریه 

اشتراک الکترونیکی 10 شماره:
با دسترسی به آرشیو مجالت در سایت 30000 تومان 

اشتراک نسخه چاپی 6 شماره :
* با پست عادی 21000 تومان 

* با پست سفارشی 30000 تومان 

جهت اشتراک، مبلغ مربوطه برای اشتراک مورد 
نظر را به شماره حساب جام 4106103184 بانک 

ملت یا شماره کارت 6104337770040218 به نام 
لذت فیزیک واریز کرده و به همراه مشخصات خود،  

با دفتر اجرایی نشریه تماس گرفته و یا ایمیل ارسال 
نمایید.

نام ونام خانوادگی / نام پدر/ تاریخ تولد/
میزان تحصیالت / رشته تحصیلی/ 

تلفن همراه/ثابت/
نشانی و کد پستی / 

پست الکترونیک

***
یکی از مشکالت بسیار ناراحت کننده و در عین حال خنده آور در کشور ما، قضاوت های زودهنگامی است که به محض شنیدن یک واژه، در باره 

افراد، اشخاص، شهرها و .... به شدت اعمال می کنیم.
تا کسی را می بینیم از او در باره زادگاهش می پرسیم "اهل کجایی" و بي  درنگ سیل پیش داوری های خود را نثار او و اجداد و نیاکان و ....اش 

می کنیم.
در کنار این افاضات بیافزایید، همه فن حریف بودن ما را در هر علمی که فقط چند واژه از آن به گوشمان خورده باشد. کافی است عطسه ای 

کنید و یا بگویید دل درد دارم تا سیل پزشکان بعد از این و دانشگاه نرفته، تمام امراض و بیماری های عالم و آدم را به شما نسبت دهند. 
حال با این پیش گفتار، شرح پریشانی من گوش کنید؛

با کمال افتادگی و فروتنی و صداقت و ... عرض می کنم که، من در کنار تمامی مدارک و مدارج علمی که دارم و صد البته از قِبَل هیچکدام هم 
تاکنون هیچ خیری ندیده ام، و هنوز هم کشف نشده ام )قابل توجه مکتشفین!(، مثاًل ستاره شناس آماتور هم هستم. 

اوایل خیلی دوست داشتم همه جا خود را ستاره شناس نشان بدهم، از سیاه چاله، ابرنواختر، اکتشافات جدید فضایی و ... صحبت کنم، همیشه 
به دنبال جدیدترین خبرهای فضایی بودم و زمان عزیر خود را با مطالعه و تلسکوپ و ... می گذراندم. اما پس از مدتی به شدت پشیمان شدم. 

دلیل آن بسیار ساده بود. سه پرسشی که همه جا، به ویژه در میهمانی ها از من پرسیده می شد، دلیل اصلی پشیمانی من بود.

1 _ بشقاب پرنده
نمی دانم چرا بیشتر مردم این مقوله نابهنجار را به دانش ستاره شناسی پیوند زده و تا یک ستاره شناس می بینند، انتظار دارند تمامی مجهوالتی 
که در این ارتباط وجود دارد به سرعت و در اسرع وقت حل شود. آیا اینها از مریخ می آیند و یا همان اجنه هستند و یا اینکه ما موش های 

آزمایشگاهی ایشان هستیم و ... گوشه ای از همگانی ترین پرسش هایی هستند که از یک ستاره شناس پرسیده می شود. به فیلم "برخورد نزدیک" 
استناد می کنند که "بله خودشون با موجودات فضایی ارتباط دارند، اما بروز نمیدن که مردم نترسن وگرنه این همه اختراعات عجیب و غریب 

که نمی تونه کار آدمیزاد باشه" و انتظار دارند که شما هم تایید کنید. و صد البته برای شما هم بهتر اینه که تایید کنید تا قضیه خاتمه پیدا کنه 
و گرنه حساب شما با کرام الکاتبین است.  

2 _ مثلث برمودا. 
در این زمینه، همه صاحب نظرند و بی شمار تئوری و فرضیه که در باره مردمان آتالنتیس، اهرام زیر آب، بلورهایی با انرژی بی پایان و .... وجود 

دارد برای شما ردیف می کنند و انتظار پاسخی قطعي و البته تاییدآمیز از جانب شما دارند. کافیه که بخواهید به دروغ بودن این افسانه اشاره 
کنید و یک کمی تحلیل علمی از هواشناسی هم داشته باشید که می پرسند: "پس تکلیف این  همه کشتی و هواپیمایی که هرروزه در مثلث برمودا 
ناپدید میشن چی میشه!". صد البته که 99/99 درصد این اطالعات شگرف علمی را هم از فیلم های هالیوودی و کارتون های ساخته شده درباره 

این موضوع کسب نموده اند. اینجا هم مانند بند شماره 1 عمل کنید وگرنه ... .
3 _ طالع بينی.

این یکی از همه جالب تر است. با وجود اینهمه کتاب طالع بینی هندی، چینی، مغولی، تبتی، اسکیمویی و ... که در بازار وجود دارد، بازهم به 
سراغ شما می آیند و می خواهند از روی کواکب آینده ایشان را پیش بینی کنید و اگر نتوانید، می گویند: "بابا آخه تو دیگه چه جور ستاره شناسی 
هستی؟ تو که اصاًل هیچ چی در باره ستاره ها نمیدونی!!!" البته که این کتاب های طالع بینی با تمام عیوب، یک حسن بزرگ هم دارند که  سرانه 

مطالعه را در کشور افزایش می دهند!!!
خودمانیم، این آخری خیلی فکرم را به خود مشغوالنده است. اینکه اگر به جای این همه درس خواندن و تجربه کاری و مقاله نوشتن و کالس 

درس و بحث و تربیت دانشجو و ... ، رفته بودم یک دکه ي طالع بینی باز کرده بودم، امروز هم درآمد خوبی داشتم، هم خانه ي مناسب، هم 
سفر دور دنیایم به راه بود و ... . حسرت پست و مقام را هم با خودم یدک نمی کشیدم و هم اینکه پاسخ دندان شکنی داشتم برای کسانی که 

می پرسند:
"آخه این ستاره شناسی به چه درد می خوره؟!"

خالصه ای از کتاب "اکتشاف المدیر فی سنوات التحریر" تاریخ چاپ 1500 خورشیدی.
جعفر سپهری

یکبار رخ می  و خورشید هر دو سال  زمین  مریخ،  کیهانی  ترازی  هم 
دهد. این اتفاق نسبتا جالبی است و همزمان با آن، مریخ در نزدیک 
مریخ  باشد.  می  سال  طول  تمام  در  زمین  به  نسبت  وضعیت  ترین 
ترازی کیهانی مقابل خورشید، در یک مجموعه  در آسمان، دقیقا در 
نادر در محل سوم )8 آوریل( خواهد بود )به تصویر باال رجوع شود(.

در مریخ از منظر زمین هر 778 روز و یا 2 سال و 1 ماه و 18 روز 
اتومبیل مسابقه  به عنوان دو  افتد. زمین و مریخ  اتفاق می  تقابل  این 
سفر  است،  نزدیکتر  خورشید  به  زمین  که  آنجا  از  کنند.  می  عمل 
تکمیل یک مدار در ۳65 روز به پایان خواهد رسید. مریخ به خورشید 

دورتر است و 687 روز طول می کشد تا مدار را به اتمام رساند. 
واقعیت این است که مدار چرخش دو سیاره  کامال گرد نیست... 

یوهانس کپلر در قرن 16 میالدی کشف کرد که سیارات مسیرهای 
کمی بیضوی به دور خورشید را دنبال می کنند، گاهی اوقات به خورشید
نزدیک تر )حضیض خورشید( و گاهی اوقات دورترین فاصله را دارد. 

تقریبا دایره  برخی سیارات، مانند زهره و زمین، مسیرهایی دارند که 
کامل است. سیارات دیگر، مانند عطارد و مریخ، مدار بیضوی تر، که 

غیر عادی و متفاوت از یک دایره است را دارند. 
هم  مقابل  در  راست  خط  یک  در  وخورشید  زمین  مریخ،  که  زمانی 
مکان  تغییر  کمی  سیاره  دو  هر  مدار  بعد،  روز  گیرند، شش  می  قرار 
می دهد، اما به دلیل خروج از مرکز مدار خود، مریخ به زمین کمی

نزدیک تر از قبل خواهد بود.
می  کنید،  نگاه  داخلی  سیاره  چهار  کامل  مدار  در  را  زهره  اگر 
خورشید دور  به  کامل  طور  به  تقریبا  زمین  چگونه  که  ببینید  توانید 

می چرخد. مدار عطارد و مریخ کمی به چپ متمایل است.
که  کمی  نشانه  کنید،  نگاه  را  مریخ  مدار  نزدیک  از   4 ساعت  اگر   
در این زمان مریخ نزدیک به خورشید است را خواهید دید. در این 
حالت، مریخ نسبت به زمانی که دور از مدار حضیض خورشید است، 

بسیار نزدیک به زمین خواهد بود. 
حضیض خورشید که در آگوست سال 200۳ اتفاق افتاد، جایی است 
که زمین از نزدیک مریخ عبور کرد و یک تقابل مطلوب پیش آمد. 
نزدیکی مریخ عبور کرد، یک  از  در مارس 2012 هنگامی که زمین 
ژوئیه  در  خورشیدی(.  )آفالین  افتاد  اتفاق  نامطلوب  بسیار  تقابل 
ما یک  به حضیض خورشید است،  نزدیک  2018، هنگامی که مریخ 

تقابل بسیار مطلوب خواهیم داشت.
اما چرا متفاوت است؟ در ماه مارس 2012، مریخ در فاصله 62700000 
فاصله  در  آوریل،   14 در  و  زمین  از  کیلومتر(   100900000( مایل 
57400000 مایلی )92400000 کیلومتر( زمین بود. اما در ماه اوت سال 
200۳، تنها ۳4،600،000 مایل )55800000 کیلومتر( دورتر از زمین بود.

بسیار  شیء  یک  عنوان  به  همیشه  تقریبا  مریخ  عملی،  نظر  نقطه  از 
کوچک در اکثر تلسکوپ های آماتور، به نظر می رسد. اگر جزییات 
انباشته  فرآیند  فریم  ترکیب صدها  با  ببینید  آنالین  را  دقیق  تصاویر 
به را  زمین  جو  در  تالطم  از  ناشی  نویز  که   شود،  می  انجام  شدن 

حداقل می رساند. 

و خورشیدهم ترازی کیهانی مریخ، زمین 

)مقاله طنز(

من یک ستاره شناس هستم!
مهندس منتظرالمقام

)دایی کوچیکه ستاره شناسی آماتوری(

 عکس: ناسا
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گام به گام
سکوی پرتاب 

توسط یک اره آهن بر )یا اره دیگری(، قطعه ای از دسته چوب را ببرید. با دو میخ تکه چوب را از 
پهلو به پایه متصل کنید، همانطور که در تصویر نشان داده شده است. یک سر شلنگ را تا انتهای 

لوله پی وی سی در آن وارد نمایید. روی لوله سوراخی ایجاد کنید که از طرف دیگر آن خارج 
شود و پیچ بتواند از آن عبور کند.از پیچ برای بستن لوله به تکه چوب استفاده کنید. سر دیگر 

شلنگ را داخل بطری کنید )در صورت نیاز از چسب کاغذی در دو سر لوله برای محکم کردن 
شلنگ داخل آن استفاده کنید(.

موشک
استوانه ای به طول 20 سانتی متر از کاغذ ساختمانی درآورید، که محکم در لوله پی وی سی چفت شود. 

از پرگار روی کاغذ ساختمانی نیم دایره ای به شعاع ۳ تا 5 سانتی متر رسم کنید. ا این دیسک به عنوان نمونه استفاده کنید، یا اینکه 
استفاده کنید. نیم دایره را ببرید و به شکل مخروطی درآورید که روی استوانه چفت شود. با چسب کاغذی مخروط را به باالی استوانه متصل 

کنید. متناوبا می توانید از توپ یکبار مصرف به عنوان کالهک موشک استفاده کنید. فقط آن را باالی استوانه چفت کنید )از چسب مایع یا 
کاغذی برای بستن آن به بدنه موشک استفاده کنید(. سه تا مثلث قائم الزاویه با قاعده تقریبا ۳,5 سانتی متر و ارتفاع 5 سانتی متر برای باله 

های موشک ببرید. لبه مثلث ها را همانند شکل نیم سانت تا کنید و آنها را به بدنه موشک در جاهایی که نشات داده شده متصل نمایید.باله ها 
می توانند عمودی یا کمی مایل )حدود 20 درجه( قراربگیرند. 

پرتاب راکت، 
تنها کافی است بطری را روی زمین بگذارید، و با یک پا روی آن بکوبید. شما می توانید طرح های مختلفی را برای موشک امتحان کنید تا 

به بیشترین ارتفاع برسید. شما همچنین می توانید سکوی پرتاب را نیز بچرخانید تا کشف کنید در چه زاویه ای موشک بیشترین برد افقی را 
خواهد داشت. بعد از هر بار پرتاب، بطری پالستیکی تغییر شکل می دهد. برای بازگرداندنش به حالت قبل باید از طریق سر باالیی لوله پی وی 

سی در آن بدمید. سرانجام، شما باید بطری را عوض کنید و یک موشک جدید بسازید. 
حقایق جالب

جریان هوا به سمت باال به موشک لگد می زند، و موشک نیز به همان اندازه و برعکس، به هوا ضربه وارد می کند )قانون عمل و عکس العمل(. 
آیا شما می توانید در اینجا قانون یکسانی را برای موشک های قبلی نیز تشخیص دهید؟ باله های موشک نیز نقش مهمی را بازی می کنند، 

همانطور که برای کوسه ها و دیگر ماهی ها بازی می کنند. هنگامی که باله های موشک زاویه دار می شوند، باعث می شوند که موشک حول 
محورش بچرخد. وقتیشما دوچرخه ای می رانید، نمی افتید، زیرا چرخیدن چرخ های آن باعث تعادل خاصی برای دوچرخه می شود. اتفاق 

مشابهی برای توربین های موتورهای جت یک هواپیما نیز می افتد. برای موشک چطور است؟

برگرفته از کتاب فیزیک، سرگرمی و ماورا
نوشته ادواردو دی کامپوس واالدرز

ترجمه: مینا حسینی

یم 
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باه

یم 
ساز
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مواد الزم
- سرکه

- جوش شیرین
- قوطی فیلم خالی با درپوش

- کاغذ کاردستی 
- چسب خیلی قوی )قطره ای( 

- چسب کاغذی

الف( پيشرانه شيميایی

گام به گام
مقدار کمی از جوش شیرین و مقداری سرکه را در قوطی فیلم بریزید و سریع درپوش آن را بگذارید )به نسبتی حل کنید که بهترین کارکرد را 
داشته باشد(. درپوش قوطی فیلم انتهای زیرین موشک شما است. عقب بایستید و برای پرواز آماده شوید! شما می توانید موشک خود را با یک 

کالهک مخروطی و باله هایی از کاغذ ساختمانی ارتقا دهید. )همانطور که در مدل بعدی )پیشرانه هوا( ارائه می شود(.
هشدار:

اطمینان حاصل کنید مکانی که برای سکوی پرتاب درنظر گرفته اید، توسط سرکه و جوش شیرین آسیب نخواهد دید.
یک گام جلوتر

در اینجا راه پیچیده تری برای مهندسی موشک شما وجود دارد. جوش شیرین و آب را برای تشکیل نوعی سیریش مخلوط کنید و آن را روی 
قوطی فیلم قرار دهید؛ زیرا درون درپوش قوطی خواهد چسبید، حتی هنگامی که آن را وارونه گرفته اید. مقادیر مناسب مواد را حساب کنید، و 
جوش شیرین را داخل درپوش و سرکه را در قوطی بریزید. درپوش را روی قوطی بگذارید و آن را عمودی نگهدارید. هنگامی که آماده پرتاب 

هستید، قوطی را وارونه کنید و آن را روی سکوی پرتاب بگذارید. تماشا کنید چه می شود!
آیا شما می توانید راه های دیگری برای مهندسی موشک سرکه و جوش شیرین انجام دهید؟

حقایق جالب
در موردی که پیشرانه شیمیایی، سرکه )اسید( و جوش شیرین )بیکربنات سدیم( با یکدیگر مخلوط می شوند، اسید کربنیک تولید می کنند، که 

به سرعت به دی اکسید کربن )CO2( و آب تجزیه می شود. همچنان که گاز CO2 منبسط می شود، باعث می شود که موشک )قوطی( به 
سمت باال حرکت کند. به موشک توسط مولکولهای CO2 به باال ضربه وارد می شود و موشک نیز آنها را برمی گرداند. در اصل، قانون عمل و 

عکس العمل برقرار می شود. 

ب( پيشرانه هوا
مواد الزم:

کاغذ کاردستی  -
1 متر لوله خرطومی یا شلنگ نشانه دار  -

22 سانتی مترلوله پی وی سی، به صورتی که شلنگ محکم بتواند در آن چفت شود.  -
یک بطری پالستیکی 2 لیتری  -

قطعه ای چوب )به عنوان پایه(، تقریبا به ابعاد 10*2,5 سانتی متر و ضخامت 1,5 سانتیمتر  -
تکه ای از چوب بازی )مثال چوب هاکی( به ابعاد 2,54*2,54*20  سانتی متر  -

یک میخ  -
یک پیچ با واشر  -

تکه ای سیم  -
یک صفحه دایره ای به شعاع ۳ تا 5 سانتی متر یا یک پرگار  -

چسب کاغذی  -
چسب سفید  -

توپ یکبارمصرف )اختیاری(  -

موشک هایی با پیشرانه شیمیایی

 و هوا

)موشک با پیشرانه هوا(

* بیایید یک موشک سرد با سکوی پرتابی از کاغذهای چرکنویس بسازیم.
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 وقتي ستاره اي با اندازه اي بیش از چهار برابر جرم خورشید به پایان 
عمرش مي رسد و تمام سوختش را مصرف مي کند و مي سوزاند، زیر 
این  فشار وزن خود فرو مي پاشد و در خود فرو می رود )می رمبد(. 
فرو رفتگی در خود و انفجار از داخل، سیاه چاله اي با گرانشي بسیارزیاد 
به  وجود مي آورد که حتي نور، یاراي فرار از آن را ندارد. هر چیزي 
سیاه چاله  داخل  به  رویداد"،  "افق  یا  فرار  کرانه  به  به محض رسیدن 
مکیده مي شود. کرانه فرار، محدوده یا افقي است در اطراف سیاه چاله  
که هرچیزي پس از گذر از آن، دیگر امکان فرار از سیاه چاله را نخواهد 

داشت. سیاهچاله ها بر اساس خاصیت نسبیت عام کار می کنند. 
شکل یک سیاه چاله شبیه به قیِف بستني قیفي است که در باال گشاد و 
به سمت پایین باریک تر شده و در انتها به یک نقطه مي رسد، نقطه اي 
ندارند  وجود  فیزیک  قوانین  تکینگي،  در  مي شود.  نامیده  تکینگي  که 
به طور غیرقابل  آنجا  ماده در  و  از دست مي دهند  را  کارایي خود  و 
زمان، جای خود و  فضا  مختصات  همچنین  مي شکند.  درهم  شناسایي 

را عوض می کنند و سفر در فضا تبدیل به سفر در زمان می شود!
آلماني  دانشمند  تالش هاي  خاطر  به  چرخش،  بدون  سیاه چاله هاي 
هستند.  معروف  شیلد  شوارتز  سیاه چاله هاي  به  شوارتزشیلد"،  "کارل 
نوع دیگري از سیاه چاله ها به نام "کرچاله" معروف هستند. کرچاله  ها، 
سیاه  چاله  هاي چرخنده اي هستند که مي توانند گذرگاه سفر در زمان یا 
مسیري براي سفر به دنیاهاي موازي باشند. در سال 196۳، "ُري کر" 
ریاضي دان نیوزلندي، نخستین نظریه واقع گرایانه را براي سیاه چاله هاي 
چرخنده ارائه کرد. در این نظریه، ستارگان در حال مرگ به نوترون هاي 
براي  کافي  گرانشي  نیروي  مي توانند  که  مي شوند  تبدیل  چرخنده اي 
جلوگیري از تشکیل تکینگي را ایجاد کنند. وجود سیاه چاله بدون تکینگي، 
باعث شد که این دانشمند به این باور برسد که مي توان بدون خرد شدن 

توسط نیروي گرانش بي نهایت در مرکز یک سیاه چاله، وارد آن شد.
این امکان وجود دارد  اگر سیاه چاله هاي کر واقعا وجود داشته باشند، 
که بتوان واردش شد و از سوي دیگرش به سالمت و از یک سفید چاله 
سیاه چاله  یک  برعکس  عملکردي  دقیقا  چاله  سفید  یک  شد.  خارج 
دارد، یعني به جاي کشیدن همه چیز به داخل خود به واسطه نیروي 
گرانش، به خاطر مواد مرموز تشکیل دهندة خود با انرژي منفي، همه 
صورت  بدین  و  مي کند.  دور  خود  از  و  مي فرستد  بیرون  به  را  چیز 

سفیدچاله ها راهی خواهند بود براي رفتن به زمان یا دنیایي دیگر.
با توجه به اطالعات کمي  که دانشمندان راجع به سیاه  چاله  ها دارند، 
فناوري  موسسه  از  ثورن"  "کیپ  هرچند  دارد.  وجود  امکان  کرچاله  
کالیفرنیا معتقد است که قوانین فیزیک تشکیل چنین ساختار و شکلي 
را مانع مي شوند. وي مي گوید که چنین راهي براي وارد شدن به یک 
براي  ندارد، و تالش هر چیزي  از آن وجود  سیاه چاله و خارج شدن 
وارد شدن به یک سیاه چاله، منجر به نابودي اش حتي قبل از رسیدن

به تکینگي خواهد شد.

سفر در زمان به کمک سياه چاله ها
هاوکینگ کلید اصلی سفر در زمان را سیاهچاله ها می داند. وی می 
گوید: "سیاهچاله تاثیر قابل توجهی روی زمان دارد و می تواند سرعت 
همان  این  دهد.  کاهش  کهکشان  در  دیگری  هرچیز  از  بیشتر  را  آن 
تبدیل  زمان  واقعی  های  ماشین  به  را  ها  چاله  سیاه  که  است  ویژگی 
مرکز  در  فضاپیمایی  که  کرد  تصور  توان  می  اساس  این  بر  کند.  می 
کهکشان راه شیری در اطراف سیاه چاله ای بزرگ در فاصله ای برابر 
26 هزار سال نوری در گردش باشد. از زمین این فضاپیما درهر 16 
دقیقه یک دورکامل دور سیاه چاله می چرخد. اما برای سرنشینان این 
فضاپیما زمان به کندی در حرکت است و برای هر 16 دقیقه ای که 
روی زمین سپری می شود، این افراد تنها 8 دقیقه از زندگی خود را 
پشت سر می گذارند. به این شکل 10 سال زمینی سفر در این فضاپیما 
در  سفر  اصل  با  سناریو  بود.این  خواهد  سال   5 واقع  در  ها  آن  برای 

میان کرم چاله ها)که به آن اشاره خواهیم کرد( در تناقض نیست.

کرمچاله ها
شاید جالب ترین راه سفر در زمان کرمچاله باشد که تا حدودی نیز 
به واقعیت نزدیک است . فالم برای نخستین بار به این نتیجه رسید 
که با حل معادالت شوارتزشیلد اینشتین می توان به نتیجه ای جالب 
نظر می  به  نادرست  تفکر  این  ابتدا، شاید  در  کرمچاله رسید.  نام  به 
می  این موضوع  که  بررسی مشخص شد  با کمی  اما سرانجام  رسید، 
تواند درست باشد. کمی بعد، اینشتین و روزن با شناور کردن معادالت 
شوارتزشیلد موفق شدند معادله موسوم به پل اینشتین روزن بیابند که 
مربوط به یک کرمچاله غیر ایستا و غوطه ور بود. در واقع کرمچاله 
برای  کند.  می  کار  زمان  ماشین  یک  همانند  که  است  فرضی  تونلی 
عام  نسبیت  در  کرد.  رجوع  عام  نسبیت  به  باید  موضوع  این  درک 
و آن  تأثیر می گذارد  اطراف خود  فضا_زمان  بر  دار  هر جسم جرم 
اگر جرمی چنان  ایجاد می شود.  گرانش  و سپس  کند  را خمیده می 
سنگین باشد که تونلی عمیق در دل بافت فضا_زمان ایجاد کند، آنگاه 
واقع  در  اجسام  این  شود.  می  کرمچاله  یک  آغاز  ی  نقطه  جسم  آن 
و  گذارند  می  سر  پشت  ساده  ای  حیله  با  را  نور  سرعت  محدودیت 
تواند  این میان بر می  ایجاد می کنند. حال  نقطه  میان بری میان دو 

به دو صورت بروز کند:
سفر به جهان های موازی )نظریه ای که بیان می کند کیهان از   _1 
جهان های موازی ای تشکیل شده و مانند الیه های پیاز روی هم قرار 
با هم موازی هستند، هیچ گاه به هم نمی رسند.  اما چون  اند،  گرفته 
این جهان های موازی با یکدیگر متفاوتند و ممکن است شما در یک 
به وسیله ی یک  و در جهانی دیگر یک قصاب!(.  باشید  معلم  جهان 
بهتر  درک  برای  کرد.  سفر  موازی  های  جهان  به  توان  می  کرمچاله 
این مطلب یک ساختار انعطاف پذیر را تصور کنید که روی آن جسم 
افزایش  نیز  فرورفتگی  یابد  افزایش  جرم  چه  هر  دارد.  قرار  سنگینی 
را  آن  نتواند  جسم  سطح  که  باشد  زیاد  قدر  آن  جرم  اگر  یابد،  می 
تحمل کند در آن سطح سوراخی ایجاد می شود که به زیر سطح راه 
می یابد و این می تواند همان جهان موازی ما باشد. همچنین اگر دو 
سطح انعطاف پذیر موازی هم قرار بگیرند باز هم می توانیم بین آنها 

کرمچاله ای داشته باشیم. 
2_سفر در زمان. روش دیگر بروز کرمچاله این است که دو نقطه از" 
به هم اتصال داده شود؛ یعنی، ما توسط یک کرمچاله به  یک جهان" 
نقطه ای در جهان خودمان راه یابیم که چند هزار یا میلیون یا میلیارد 
سال با ما فاصله دارد. این فاصله به وسیله ی یک کرمچاله در چند 
ساعت خمیده می شود. برای تصور این راه یک کاغذ را تصور کنید 
نیز  آن  دیگر  قسمت  در  و  دارد  وجود  آن  روی  در  سوراخ  یک  که 
یک سوراخ دیگر وجود دارد. اگر ما این دو سوراخ را توسط تونلی از 

این تونل که همان  زیر به هم متصل کنیم)با خم کردن کاغذ( آنگاه 
در  رساند.  می  ما  جهان  از  دیگر  قسمتی  به  را  ما  باشد  می  کرچاله 
اصل، مي توان گفت کرم چاله تونل ارتباطي بین یک سیاهچاله و یک 
کند برقرار  ارتباط  موازي  هاي  جهان  بین  تواند  مي  است،  سفیدچاله 

و در نتیجه به همان ترتیب مي تواند ما را در زمان نیز جابجا کند.

ریسمان های کيهانی
نظریه دیگری که از آن برای امکان سفر در زمان استفاده شده است، 
کیهانی(  نوارهای  یا  کیهانی  )تارهای  کیهانی  های  ریسمان  ی  نظریه 
پرینستون(  دانشگاه  )فیزیکدان  گات"  ریچارد  "جی  توسط  که  است 
حدود ۳0 تا 40 سال پیش مطرح شد. اما در آغاز مورد توجه قرار 
نگرفت. تا چند سال اخیر که توجیه برخی از مسائل فیزیک با فرض 
نبود، نظریه ریسمان دوباره قوت گرفت  نقطه ای بودن ذرات ممکن 
قویترین  از  یکی  االن  و  شد(  ارائه   1991 سال  در  ریسمان،  )نظریه 

تئوری ها برای بررسی مسائل فیزیک کوانتومی است.
این نوارها همان طور که از اسمشان پیداست، رشته هایی هستند که 
ممکن  ها  رشته  این  آمدند.  وجود  به  کیهان  گیری  شکل  ابتدای  در 
قرار  خطی  طور  به  زیاد  بسیار  فشار  زیر  کیهان  طول  تمام  در  است 

داشته باشند.
این رشته های کیهانی نامرئي و بسیار کوچک با اندازه ای کوچک تر 
روی  بر  زیادی  بسیار  گرانشی  نیروی  برابر10-۳۳،  قطري  با  اتم،  از 
به  شده  متصل  اشیای  کنند.  می  ایجاد  نزدیکشان  از  گذرنده  اشیای 
یک رشته کیهانی قادرند با سرعت غیر قابل باوری حرکت کند. این 
سرعت اعجاب آور، به خاطر نیروی گرانشی بسیار باالی تارها است 
که فضا- زمان را از شکل انداخته و به نوعی تاب می دهند. با نزدیک 
است  به یک سیاه چاله، ممکن  یا یک رشته  به هم،  کردن دو رشته 
به اندازه کافی فضا- زمان خم شود که منحنی های نزدیک از لحاظ 
مورد  زمان  در  سفر  برای  را  آنها  توان  می  که  شوند  تشکیل  زمانی 

استفاده قرار داد.
یک فضاپیما با استفاده از گرانش ایجاد شده توسط دو رشته کیهانی، 
برای  زمان  ماشین  یک  به  تواند  می  چاله،  سیاه  یک  و  رشته  یک  یا 
سفر به گذشته تبدیل شود. برای این کار، فضا پیما باید به دور رشته

کیهانی گردش کند.
ادامه دارد ...
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1. ماهواره های در حال گردش به دورزمين به طورمعمول باالی........
حرکت می کنند.

الف (جو زمین 
ب( میدان گرانشی زمین

پ ( هردو

پاسخ : الف
 پاسخ شما پ بود؟ خب ! به نظر باید معلومات بیشتری درباره 

حرکت در فضا کسب کنید.هیچ ماهواره ای باالتر از میدان گرانشی 
زمین حرکت نمی کند.البته خیلی هم به آن نزدیک نمی شوند!ماهواره 

هامعموال باالی جو زمین حرکت می کنند وبه شدت در بند نیروی 
گرانش زمین هستند - به همین دلیل هم هست که با حرکتی مماس 
بر مدار خود به درون فضا رها نمی شوند -برای نمونه نیروی کشش 
گرانشی زمین بر ایستگاه فضایی بین المللی تقریبا  90درصد نیروی 

گرانشی برروی سطح زمین است .

توضیحات شکل:
مدار ایستگاه فضایی بین المللی

0,06R+R واقع در 
R شعاع زمین

زمین

2. دو مدار با باتری های یکسان داریم از باتری کدام مدار جریان 
بيشتری می گذرد؟

A ) الف
 B) ب

پ( از هر دومدارجریان
مساوی می گذرد

 
 پاسخ : پ

این آرایش مداری از آن آرایش های »گول زنکی »است که در آنها 
مقاومت کل هردو مدار یکسان است : اگر دو مقاومت 1 اهمی سری را 
به صورت موازی به مقاومتی 2 اهمی وصل کنید ،مقاومت معادل برابر   

Ω 1  می شود و اگر این آرایش را به طور پیاپی تکرار کنید ، مقاومت 
 1 Ω  کل مدار باز همان

خواهد شد.

 بنابراین جریان در هر دو 
مدار و در نتیجه در هر دو 

باتری یکسان می باشد.

ک  
فیزی

ه و 
سف

فل

کی
فیزی

سخ 
و پا

ش 
پرس

به نظر خوانندگان گرامی رسید،  در مقدمه ای که در شمارة گذشته 
مختصری از زندگی نامة تالس، اهل میلتوس بیان شد. هدف از تهّیه این 
مقاالت، بررسی مفهوم علم، نزد فیلسوفان پیش از سقراط است )البته با 
تکیه بر دیده گاه ها و آرای ارسطو در این زمینه(، که در آن تالش خواهیم 

کرد تا به مسألة "علّت ها" و رابطة آن با شناخت طبیعی توّجه کنیم.
در این شماره، به بررسی نظریات وی می پردازیم که شاید بتوان او را 
یکی از نخستین طبیعی دانان به شیوة علمی نیز دانست. در این زمینه

"گاتری" در کتاب خود می نویسد:
بسیاری  چیزهای  آناکسیمنس1  و  آناکسیمندر  اندیشة  دربارة  "ما 
پیوسته  از نهضت  را جزیی  این سه2 ملطی۳  از  اگر هر یک  می دانیم. 
بدانیم که تالس آغازگر آن است، می توانیم آنها را به خوبی از نخستین 
فیلسوفان طبیعی بخوانیم، و فرض کنیم  آنها از نخستین کسانی بوده اند 
انسان  ذهن  مسئلة  اعصار  همة  در  که  واقعّیت،  ساده سازی  برای  که 
بوده است، به شکل  عقالنی کوشیدند. یکی از نویسندگان جدید دربارة 
باشد،  داشته  نظر  در  را  یونانیان  آنکه  بی  را  مطلب  این  علمی،  روش 
در  که  وجوی چیزی  می رسد جست  نظر  به  است:  کرده  بیان  چنین 
عمیق  ریشه ای  که  است  گرایشی  می ماند،  باقی  ثابت  تغییر،  حین 
با  که  تبیین  به  میل  به نظر می رسد،  نتیجه  در  دارد.  انسان  در ذهن 
می شود،  ظاهر  متفاوت  و  جدید  آنچه  و  شود،  می  ارضاء  کشف  این 
وجوی  جست  که  اینجاست  از  است.  داشته  وجود  زمان ها  تمام  در 
کیفی،  تغییرات  علیرغم  که  و جوهری  پایدار  مادة  و  زیربنایی،  هویّت 
)گاتری،  می شود."  تبیین  تغییرات  این  برحسب  می ماند،  ثابت 

1۳75، ج 1 ، ص 12۳ و124( 
درواقع، تالس که در سرآغاز نگرش علمی قرار دارد، در بررسی و شرح
 پدیده های جهان طبیعی -و نه جهان اسطوره ها-  در پی دو چیز بوده است: 

 الف( چيزی که خود ثابت است، اّما امور متغيرهای جهان هستی از
آن حاصل می آید. 

ب( شرح تغيير چيزهایی که از امر ثابت شکل گرفته اند. 

مورد )الف( برای تالس بنیانی برای همة چیزها بود، چیزی به صورت 
یک اصل اولّیه و ثابت، که هر آنچه را در جهان هستی متغیر می یابیم، 
زایش  رودخانه ها،  گل  شدن  سفت  و  سخت  آب،  شدن  بخار  مانند 
برگردانیم.  به آن  و  پایه آن شرح دهیم  بر  بتوانیم  را   ... و  جانوران  
تغییر  و  چیزها  شدن  پدیدار  شرح  همان  )ب(  مورد  حال،  عین  در 
که  ثابت  امر  آن  از  ))علّتی((  چه  به  و  چگونه  که  است  آنها  کردن 
اّما نکتة قابل توجه  در مورد )الف( در نظر گرفتیم، بوجود می آیند. 
بنیان همه چیزها است، خودش علّت  ثابت که  امر  این است که آن 
))علّت(( که  نیست  گونه  این  و  باشد  می  چیز  همه  آمدن  بوجود 

جدا از آن بنیان یا اصل باشد.

 تالس، اصل ثابت همه چیز را "آب" می دانست، که خود این "آب"،  
))علّت(( پدید آمدن چیزهای دیگر از خودش می شود. یعنی چیزهای 
پیدا  تغییر شکل  و  پدید می آیند  توسط خود آب،  و  از آب  دیگر 
اّما  تبدیل می شوند.  به آب  نهایت، دوباره  می کنند و سپس در 
"آب" که همیشگی و جاودان است، نه بوجود آمده و نه از بین 
در  را  تالس  توان  می  که  است  موارد  این  به  تّوجه  با  می رود. 
به عنوان نخستین طبیعی دان مطرح  ردیف طبیعی دانان، و حّتی 
کرد که در شرح پدیده های جهان هستی به یک اصل مادی ارجاع 
داده است4. این چیزی شبیه به کار شیمیدان های امروزی است که 
مواد را تجزیه می کنند تا به عناصر سازندة آنها برسند و از این راه 
بتوانند شرح دهند که یک ماده از چه چیز ساخته شده و چه ترکیباتی 
دارد. در این رابطه می توانیم به عبارتی از تئودور گمپرتس در کتاب 

))متفّکران یونانی ((  توّجه نماییم که آورده است: 
     "دو باور اصلی مربوط به علم شیمی جدید روی می نماید، یکی 
اعتقاد به وجود عناصر یا مواد نخستین است و دیگری اعتقاد به اینکه  

ماده نابودشدنی نیست." )گمپرتس، 1۳75، ج 1 ، ص 64( 
اّما بحث بسیار جالب دیکری که در اینجا مطرح می شود، 

بحث ))علّت((  است؛ یعنی شرح تغییر چیزها که از 
آن امر ثابت -یعنی آب-  شکل گرفته اند. کسی 

که به این بحث نوّجه کرده است، ارسطو است
که در کتاب متافیزیک یا "مابعد الطبیعه" 

خود این گونه آورده است: 
علّت  از  باید شناختی  ما  "به طور مشخص 
می  ما  )زیرا  آوریم  بدست  نخستین  های 
گوییم چیزی را می شناسیم، تنها هنگامی که 
می اندیشیم که علّت نخستین آن را تشخیص 

داده ایم(. از فیلسوفان نخستین، بسیاری چنین 
می اندیشیدند که اصولی که از آن طبیعت ماده 

همة  که  باشند،  می  چیزها  همة  اصول  هستند، 
)چیزی(  نخستین  اند.  شده  تشکیل  آنها  از  چیزها 

)چیزی(  آخرین  و  آیند  می  پدبد  ایشان  از  آنها  که 
بنیانگذار  ........ تالس، که  که آنها در ایشان حل می شوند 

این گونه فلسفه است، می گوید که اصل، آب است." )ترجمه از متن
 نگلیسی متافیزیک ارسطو، ویراسته راس، کتاب اول، بخش سوم(5

به این ترتیب، ارسطو آن اصلی را که تالس به عنوان اصل همه چیز 
را یک علّت می شمارد که همة چیزهای  در نظر گرفت، یعنی "آب" 
هستی از آن علّت تشکیل یافته اند و سرانجام، و یا در مرحلة نابودی 
می  همچنین،  شوند.  می  آب–  –یعنی  آن  به  تبدیل  دوباره  به،  خود 
یا  چیزها  شناخت  برای  علت،  این  شناخت  ارسطو،  نظر  از  که  بینیم 
ایراد  این   که  است  ممکن  اّما  است.  بوده  کافی  هستی  جهان  اشیائ 
می تواند خودش ))علّت(( باشد؛ مگر  مطرح شود که چگونه   "آب" 
می  که  دارد  دهنده  حرکت  قوای  آب  مگر  یا  است؟  ))زنده((  آب 
تواند چیزها را شکل دهد؟ ارسطو در ادامة بحث خود در کتاب ))متا 
فیزیک(( نمی پذیرد که علّت حرکت در خود آب باشد و خود آب 

توان ایجاد تغییر را داشته باشد. ولی در آن کتاب می گوید:
"با توجه به این موارد، کسی ممکن است فکر کند که تنها علّت، این 
علّت مادی است که ذکر کردم. اّما همچنان که انسانها رشد کردند 
باشد  درست  این  اگر  حّتی  کردند:  باز  آنها  برای  را  ها  واقعّیت  خود 
که همة پدید آمدن ها و نابود شدن ها از یک و یا چند عنصر شکل 
بگیرند، چگونه این رخ می دهد و علّت کدام است؟ چرا در آخر، خود 
ماده تغییر خود را ایجادنمی کند؟ برای نمونه نه چوب و نه قلع علّت 
های تغییر خودشان  نیستند .... بلکه چیز دیگری علّت تغییر است." 
انگلیسی متافیزیک ارسطو، ویراسته راس، کتاب اول،  از متن  )ترجمه 

بخش منابع( 
پس ارسطو نمی پذیرد که خود "آب" علّت باشد، بلکه می گوید درست 
را  ها  چیز  آن،  از  و  دهد  حرکت  را  دیگری  چیز  آب  که  است  آن 
اّما  ایراد ارسطو به جا و مهم باشد.  پدید آورد. به نظر می رسد این 
در  است،  شده  اشاره  یونان6  فلسفة  نگاری  تاریخ  در  که  گونه  همان 
گونه  این  "آب"  مانند  عناصری  وی،  از  بعد  مدتّها  تا  و  تالس  زمان 
درک می شدند که "جاندار"  هستند؛ یعنی وقتی تالس از "آب" سخن 
همین به  و  است  زندگی"  یا  و  "روح  دارای  او  برای  آب  گوید،  می 

دلیل قدرت به حرکت درآوردن و تغییر چیزها را در خود دارد. 
به این ترتیب، ما با نخستین گام هایی که دانشمندان یونان در جهت 
شگفت  ما  برای  شاید  که  شدیم  روبرو  برداشتند  هستی  جهان  شرح 
انگیز به نظر برسد، اما در هر صورت باید آن را سرآغاز نگاه علمی و 

عقالنی بشر به طبیعت بدانیم.

توضيحات:
1. آناکسیمنس Anaximenes(( و آناکسمیندر ))Anaximandros و یا به تلّفظ 

درست آنکسیماندروس، دو تن از همشهریان تالس بودند که خود نیز فیلسوف 
بودند. آنها به همراه تالس با نام مکتب فلسفی میلتوس شناخته می شوند. 

2. منظور: تالس، آنکسیماندروس و آناکسیمنس        
۳. ملیطه همان شهر میلتوس است. 

4. رجوع کنید به: خراسانی، شرف الدین. )1۳50(. نخستین فیلسوفان یونان. تهران: 
شرکت سهامی کتاب های جیبی: ص 129 

5. مشخّصات کتاب در بخش منابع پایان مقاله آورده شده است.
6. رجوع کنید به گاتری، دبلیو کی سی. )1۳75(، تاریخ فلسفة یونان، ج 1، دکتر 

مهدی قوام صفری 
منابع :

1 - خراسانی، شرف الدین. )1۳50( . نخستین فیلسوفان یونان . تهران : شرکت 
سهامی کتاب های جیبی 

2 - گاتری، دبلیو کی سی.  )1۳75(، تاریخ فلسفة یونان، ج 1  تالس، دکتر مهدی 
قوام صفری، تهران انتشارات فکر روز 

۳ - گمپرتس، تئودور، 1۳75، متفّکران یونانی،  محّمدحسن لطفی، تهران، انتشارات 
خوارزمی 
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جایزه نوبل فیزیک 2015 فیزیکدان های تجربی نوترینو داده شد. بخشی از متن اعالمیه آن به شرح زیر است:
آکادمی سلطنتی علوم سوئد تصمیم گرفته است که جایزه نوبل فیزیک 2015 را به تاکاکی کاجیتا1 )از مرکز ابر- کامیوکانده دانشگاه توکیوی 

ژاپن( و آرتور.ب مک دونالد )از رصدخانه نوترینوی سادبری کانادا(2 بدهد. "برای سهم کلیدیشان در آزمایش هایی که نشان می دهد 
نوترینوها ماهیتشان را تغییر می دهند. این دگردیسی وجود جرم برای نوترینوها را الزم می دارد. این کشف فهم ما را از عمیق ترین طرز 

کارماده تغییر می دهد و می تواند بحرانی را در دیدگاه ما از جهان به اثبات رساند."
در سال 1998 تاکاکی کاجیتا کشفی را به جهانیان ارائه داد، بدین شرح که نوترینوها در راه رسیدنشان به زمین، میان جو، بین دو طعم تغییر 

می کنند. متعاقبا، ارتور مک دونالد نیز در مرکز کانادایی نشان داد، نوترنوهایی که از خورشید می آیند در مسیرشان به سوی زمین ناپدید نمی 
شوند، و هنگام ورود به آشکارساز SNO تغییر طعم می دهند.

تاکاکی کاجیتا همکار و پژوهشگر مسئول بخش اشکاالت شبکه نادیدنی۳ دانشگاه توکیو است که نوسانات نوترینو یکی از 
مهمترین مسیرهای تحقیقاتی او است. این شبکه با گروهی از دانشگاه اوتونومای مادرید و تیم هایی از 29 کشور 
اروپایی و غیر اروپایی هماهنگ است که در بین آنها گروه فعالی از پژوهشگاه دانشهای بنیادی ایران )IPM( به 

سرپرستی پروفسور فرزان نیز وجود دارد.

توضيحات:
Takaaki Kajita .1

Arthur B. McDonald .2
Invisibles: Neutrinos, Dark Matter and Dark Energy .۳
نویسنده خبر: دکتر شیخ جباری از پژوهشگاه دانش های بنیادی

مترجم: مینا حسینی

 
»رودخانه های جّوی« داالن هایی هستند که رطوبت را به دور از نواحی گرمسیری انتقال می دهند. تشکیل این رودخانه ها ممکن است در برخی 
موارد مربوط به ساختارهای همدوسی باشد که در الگوهای بادِی بزرگ مقیاس دیده می شوند؛ تیمی از دانش مندان در اسپانیا و سوئیس به این 
نتیجه دست یافته اند. این پژوهش گران معتقدند که کار آنها به بهبود تشخیص و طبقه بندی رودخانه های جّوی می انجامد و به پیش بینی بهتر 

شرایط  آب وهوایی کمک خواهد کرد.
حرکت بخار آب از نواحی گرمسیری به عرض های جغرافیایی باالتر فرآیندی متناوب است که با رطوبت  90درصد و به شکل رودخانه های 
جّوی رخ می دهد. این رودخانه ها داالن های باریکی از رطوبت هستند. هر داالن معموالً چند هزار کیلومتر درازا دارد، اما تنها از 400 تا 600 

کیلومتر پهنا برخوردار است که اغلب آِب زیادی از رود آمازون را با خود حمل می کند. در هر زماِن مشخص چهار تا پنج رودخانه در هر 
نیمکره وجود دارند. یک مثال معروف از این رودخانه ها » Pineapple Express« است که رطوبت را از هاوایی به ساحل غربِی آمریکای 

جنوبی انتقال می دهد.
وقتی چنان رودخانه ای به زمین برسد، بارش حاصل شده از آن بسیار شدید بوده و بزرگترین سیل ها را رقم خواهد زد. هرچند این رودخانه های 
جوی هم بر فعالیت های انسانی و هم بر چرخه ی آب و هوای زمین اثر دارد، اما با این حال تشکیل این ساختارها چنان خوب درک نشده است.

 این رودخانه ی جّوی رطوبت را از کارائیب به اروپا انتقال می دهد )از چپ به راست(. نقاط آبی رنگ نواحی را نشان می دهد که ساختارهای 
همدوس الگرانژینی وجود دارند. این متناظر است با روبان سفید رنگ که نشان گر یک منطقه با رطوبت باالست و از کارائیب به اروپا کشیده 

شده است.
استخوان بندی دیناميکی

اخیراً مفهوم ساختارهای همدوِس الگرانژینی به عنوان راهی برای کاوش چگونگی انتقال در درون جریان های شاره اِی بزرگ مقیاس ظهور کرده 
است. این ساختارها سطوح مجزایی از مسیرها در یک جریان هستند و اسکلِت سیستم های دینامیکِی بزرگ تر را تشکیل می دهند. این ساختارها 

به میزان کافی دوام می آورند، تا مناطق مجزایی از سیال )هریک با ویژگی های انتقالی متمایز از هم( را تشکیل دهند. مطالعه ی این ساختارها 
درک ما را از تنوِع شارش سیال ها گسترش می دهد که ابرهایی از خاکستر آتشفشانی، شکوفه هایی از پالنکتون ها و نشِت نفت های دریایی از آن 

دسته اند. 
ویسنته پرز-مونزوری1 از اعضای این تیم که فیزیک پیشه ای از دانشگاه سانتیاگو د کامپوستالست می گوید: »با توجه به اینکه رودخانه های جّوی 
بر روی اقیانوس های اطلس و آرام به شکل رشته های همدوسی از بخار آب ظاهر می شوند و تا یک هفته دوام می آورند و اینکه معلوم شده که 
ساختارهای همدوس الگرانژینی تشکیل دیگر جریان های ژئوفیزیکی را توضیح می دهند. اما سوال اینجاست که ساختارهای همدوس الگرانژینی 

چگونه ممکن است نقشی را در تشکیل رودخانه های جّوی بازی کنند«.
برای آن که این ایده در معرض آزمون قرار بگیرد پرز-مونزوری و همکارانش داده هایی را بر روی سرعت باد و شار بخار آب در رودخانه های 

جّوی که بر روی اقیانوس اطلس از کارائیب به سوی شبه جزیره ایبری در حال حرکت  است را مطالعه کرده اند. این داده ها با پیش بینی های 
ناشی از یک مدل رایانه ای که حرکت هزاران ذرات هوا را شبیه سازی می کنند، مقایسه شده است.

نتایج بدست آمده نشان از شباهت نزدیکی بین ساختارهای همدوس الگرانژینی تشکیل شده در شبیه سازی ها و الگوهای رودخانه های جّوی 
دارد که در طول اقیانوس اطلس در فصل زمستان تشکیل می شوند. به گفته ی پرز-مونزوری: »ساختارهای همدوس الگرانژینی همچون 

داربست های موقت هستند که رودخانه های جّوی حول آن رشد یافته و طوالنی تر می شوند«. این کار با میدان های بادی صورت می گیرد که 
جت های رشته ای و برشی را تشکیل داده و بعنوان یک سد انتقالی عمل می کنند و مناطق قوی و ضعیف جریان های رطوبت را از هم جدا 

می سازند.
در مقابل، ساختارهای همدوس الگرانژینی که متناسب با رودخانه های جّوی کوتاه تر و با عمر کوتاه )که معموالً در تابستان تشکیل می شود( 

یافت نشده است. پژوهش گران پیشنهاد می دهند در این رودخانه ها تعادل بخار-آب می تواند تحت سلطه ی منابع محلی قرار گیرد. آن طور که 
دنیل گاربوا )Daniel Garaboa( از اعضای این تیم توضیح می دهد، بادهای قدرتمند و با ثبات بیشتر که در زمستان رخ می دهند، به الگوهای 

انتقال رطوبت همگن تری می انجامند.
به گفته ی بین جوآن )Bin Guan( که یک فیزیک دان آب وهوا در آزمایشگاه پیشرانش جت سازمان ناسا در کالیفرنیاست و در این پژوهش 

دخیل نبوده: »این کاِر جدید تاثیرات مهمی بر تعریف و آشکارسازِی رودخانه های جّوی دارد«. آن گونه که او توضیح می دهد، رودخانه های 
جّوی می توانند شکل ها و بارهای رطوبتی مختلف داشته باشند. پیش ترها چالش اصلی، توسعه ی معیارهای جهانی برای تعریف این ویژگی ها 

بوده است. درک بهتر از چگونگی تشکیل این رودخانه ها )و طبقه بندی انواع آن ها( ممکن است به پیش بینی اینکه کدام نوع از آن ها به شرایط 
شدید آب وهوایی می انجامد کمک کند.

این مطالعه در مجله Chaos به چاپ رسیده است.     
 

توضيحات:
Vicente Pérez-Muñuzuri .1

نویسنده ایان راندال )Ian Randall( از نیوزیلند
مترجم بهنام زینال وند فرزین

منبع:
New study could help predict floods caused by atmospheric rivers

به نقل از انجمن فیزیک ایران

گروهی از پژوهشگران بین المللی معتقدند با کمک لیزر، تخلیه  ی الکتریکی می تواند در مسیرهای دشوار و یا حتی اطراف موانع، قابل کنترل و 
هدایت باشد.

 
مسیر نورلیزر هنگام برخورد با مانع

علی رغم کاربردهای گسترده ای که تخلیه ی الکتریکی در صنعت دارد، نظیر انواع 
المپ و موتورهای احتراق، توانایی ما در کنترل آن محدود است. در گذشته، در مورد 

کنترل تخلیه ی الکتریکی با کمک لیزر مطالعه شده است. به این ترتیب که کانالی از 
هوا با کمک باریکه ی لیزر یونیزه می شود، و به طور موضعی از چگالی هوا به واسطه ی 
گرمایش کاسته شده و به این ترتیب مسیر راهنمایی پدید می آید که با کاهش ولتاژ 

شکست هوا همراه است )ولتاژ شکست یک عایق، حداقل ولتاژی است که سبب می شود 
بخشی از آن رسانا شود(.

با پیشرفت تکنولوژی باریکه های لیزری که در پژوهش های جدید به کار می روند، 
می توانند پس از رسیدن به مانع، در سمت دیگر خود را بازسازی کنند و این به 

واسطه ی پالس ورودی است. پژوهشگران این ویژگی عجیب را در جهت سنجش 
هدایت تخلیه ی الکتریکی مورد آزمایش قرار دادند و توانستند با ترکیب باریکه ها، 

تخلیه ی بار الکتریکی را در امتداد یک مسیر S مانند هدایت کنند.
بنابر گفته ی یکی از دانشمندان این پژوهش، کار جدید می تواند راهی به سوی هدایت تخلیه ی الکتریکی و شاید انرژی در امتداد مسیرهای 

دلخواه در فضای آزاد باشد.

Could lasers guide and control the path of lightning :منبع
e1400111/5/1/http://advances.sciencemag.org/content :مرجع

نویسنده خبر: مونا عجمی
به نقل از انجمن فیزیک ایران
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آیا لیزر می تواند بر مسیر رعدوبرق اثر بگذارد؟

 ))رودخانه های جّوی و پيش بينِی سيل های مخرب((
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تاکنون گمان می شد تکنیک های هندسی 
پیشرفته، دستاورد اندیشمندان اروپایی قرون وسطی است؛ 

اما نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد ستاره شناسان بابل باستان 
از زمان خود بسیار جلوتر بودند و از این تکنیک استفاده می کردند.

به گزارش رویترز، پژوهشگران چهار لوح سفالی مانده از ۳50 تا 50 سال پیش از 
میالد، یعنی زمان روی کار بودن سلسله اشکانیان در ایران باستان، با نوشته هایی به 

خط میخی را تجزیه و تحلیل کردند که شرح می دهد چگونه مسیر حرکت سیاره مشتری در 
آسمان دنبال شود.

 )Humboldt-Universität zu Berlin( یک استاد تاریخ علوم باستان در دانشگاه هامبولت برلن
گفت: "کسی انتظار چنین کشفی را نداشت. متدهای حک شده بر لوح ها، چنان پیشرفته بود که 

تحوالت بعدی در ریاضیات را تحت الشعاع قرار می داد.
بابل شهری مهم در بین النهرین باستان، در عراق در حدود ۶0 کیلومتری جنوب بغداد ، قرار داشت. 

در مقطعی که رویترز به آن اشاره کرده بعد از سقوط سلسله های هخامنشی و سلوکیان، سلسله 
اشکانیان بر ایران حکمرانی می کرده است.

استاد تاریخ علوم باستان در دانشگاه هامبولت همچنین گفت ستاره شناسان لوح هایی با مواضع 
حساب شده سیاره ها تهیه می کردند. آنها مواضع مورد نیاز ساختن جدول های نجومی را که 

مشتریانشان سفارش می دادند ، تعیین می کردند.همچنین اعتقاد داشتند هر اتفاقی روی زمین 
به حرکت سیاره ها ارتباط دارد. بنابراین، با پیش بینی مسیر حرکت، امیدوار بودند قادر شوند 

اتفاقات را پیش بینی کنند.
این مورخ گفت چهار لوح، که حدود سال 1۸۸0 میالدی کشف شد، در موزه بریتانیا در 

لندن نگهداری می شد.

منبع:
http://ir.voanews.com/content/babylion-

html.۳168480/astronomer

دانشمندان دوران اشکانیان در باِبل، 
از تکنیک های  مدرن ستاره شناسی 

استفاده می کردند


